المحور األول
المحاكمة العادلة بين معايير
الشريعة اإلسالمية والمعايير الدولية المعاصرة
أود قبل كل شيء أن أحيي وأشكر معالي القاضي الفاضل الدكتور جالل الددين
محمد عثمان رئيس القضاء ورئديس المحكمدة العايدا الادوداوية ورئديس المفوضدة
القومية لاخدمة القضائية (المجاس األعاى لاقضداء ،كمدا اشدكر الاجادة الما مدة
بجميع أعضائها وبالخصوص رئيادها سدعادة الددكتور عبدد الرحمدان محمدد عبدد
الرحمان شرفي عاى حان االستقبال ودقة التا يم وكرم الضيافة المتميز.
إن الدراسة التي أعددتها تتعاق بالمحاكة العادلة بين معايير الشريعة اإلسدالمية
والمعايير الدولية المعاصرة.
هذا الموضوع بقدر ما ي هر واضحا فإن تحاياه يجر الباحث إلى التطرق لعددة
مفاهيم ليس مدن الادهل تحديددها وللدال العتبدارات ثقافيدة مختافدة واعتبدارات
اجتماعية واعتبارات سياسية واقتصادية واديولوجية.
وبابب تداخل هذه االعتبارات في تحديدد مفهدوم المحاكمدة العادلدة أره أوده
يابغي قبل التطرق لمعايير المحاكمة العادلدة فدي الشدريعة اإلسدالمية ثدم معدايير
المحاكمة العادلة الدولية المعاصرة اإلشارة في مقدمته إلى مفهوم العدل عاد بعد
األمم قبل اإلسالم ثم عرض مبادئ المااواة والحرية والعدالة التي أتى بهدا اإلسدالم
ثم أعرض الموضوع في مبحثين:
المبحث األول:معايير المحاكم العادلة في الشريعة اإلسالمية.
المبحث الثاوي :المعايير الدولية المعاصرة لامحاكمة العادلة.
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مقدددمددة
كان العدل وال ام معروفين عاد األمم قبل اإلسالم ولكدن حددود كدل ماهمدا
كاوت متداخاة بابب التمييز بين طبقات المجتمع القدديم فمفهدوم العددل بالاادبة
لإلواان الحر يختاف عن مفهومه بالاابة لغيره كما أن مفهومه بالاادبة لامدواطن
أو الماتاب لجماعة معياة أو قبياة يختاف عن غيره وكان هذا التمايز واضدحا فدي
الا م اليوواوية والروماوية كما كان واضحا كذلال لدده القبائدل العربيدة حيدث
كان هااك أسياد وعبيد أو موالي واختالف هذه المفاهيم يترتب عاه اختالف مفهدوم
المحاكمة العادلة.
ولما جاء اإلسالم أتى بمفاهيم جديدة لاعدل أساسها الكرامة اإلوااوية.
(ولقد كرماا باي آدم وحم ااداهم فدي البدر والبحدر ورهقاداهم مدن الطيبدات
وفضاااهم عاى كثير ممن خاقاا تفضيال( ،سورة اإلسراء اآلية.،07
والمااواة بين الااس (يأيها الااس إوا خاقاداكم مدن لكدر وأوثدى وجعااداكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكدرمكم عادد اأ أتقداكم إن اأ عاديم خبيدر( ،سدورة
الحجرات اآلية ،31
وح اإلسالم عاى تحرير اإلواان من العبودية التي كاوت سائدة فجعل تحرير
الرقاب من كفارت الذووب والمعاصي كاإلفطار عمدا في رمضان كما فدي الحدديث
الذي أخذ به اإلمام مالال وفي كفارة ال هار لقوله تعدالى :والدذين ي هدرون مدن
واائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا للكم توع ون بده واأ
بما تعامون خبير( سورة المجادلة اآلية ،1

وفي جزاء القتل الخطأ تحرير رقبة قدال تعدالىَ :وَما ََا َ مُ ْؤ ناُِم أَ يَا نقتْاَ ْم نُِمًاا َّلُ
َ
ُ
ُ ُ
سل َؤةٌ َّلُمَ ٰى أَ نهلُ ُه َّلُ أَ يَصدقْوا فَُإ ََ َ ُم قَا نوم
َخطَأا َوَم قَاتَ ََ ْم نِمًا َخطَأا فَاتَ نح ُر ْير َرقَابَة ُّم نِمًَة َوديَةٌ ُّم َ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
سال َؤةٌ َّلُمَ ٰاى
َع ْد ٍّو م ْك ناْ َو ْه َاو ْم ناِم ٌ فَاتَ نح ُري ْار َرقَابَاة ُّم نِمًَاة َوَّل ََا َ ما قَا ناوم يَا ننااًَ ْك نْ َويَا نن اًَا ْ ْ ِّمنثَا ٌٌ فَديَاةٌ ُّم َ
ُ
ُ
ُ
ُُ
ُ
ُ
ُ
نؤ ا
أ نَهلااه َوَْ نح ُريا ْار َرقَابَااة ُّم نِمًَااة فَ َؤ ا ما ناْ يََ ا ند فَصاانَ ْم َُ ا ن َرين ُ ْمتَتَ ا ي َِّ نن ُ َْا نويَ اةا ِّم ا َ املااه َوََ ا َ املااهْ َعل ا
ُ
نؤ (.سورة الاااء اآلية .،29
َحك ا
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المبحث األول :معايي ر المحاكمة العادلة في الشريعة اإلسالمية.
لقد أسس اإلسالم مبادئ الكرامة اإلوااوية والمااواة والحرية فقد بدين القدرآن
الكريم معاير الحكم بين الااس في كثير من اآليات ألكر ماها قول اأ تعالى:

َّلُ
يُ َؤ

ُ
آمًْوان َْونْوان قَاو ُامن َ يُ م ُنق نس ُط ُْ َ َداء مُل ُه َومَ نو َعلَاى أَن ْف ُسا ْك نْ أَ ُو ام َنوامُا َدين ُ
﴿يَ أَيُّا َ امذي َ َ
ضوان فَُإ
يَ ْك ن غًَُنًّ أ نَو فَُق انرا فَ ملهْ أ نَومَى يُ ُ َؤ فَلَ َْاتبُِّْوان امن َ َوى أَ َْا نِّ ُدمْوان َوَّلُ َْال ْنووان أ نَو ْا نِّ ُر ْ
ُ
نرا﴾(.سورة الاااء اآلية .،311
َْا نِّ َؤلْو َ َخب ا

ناريُن َ
َواألَقا َ
املاهَ ََا َ

فاآلية الكريمة تأمر بالقاط وهو العدل دون تفرقة بين قريب أو بعيد أو غادي

ُ
آمًْاوا
أو فقير .فالعدل قائم لوجه اأ تعالى حتى مع األعداء فقال تعالى ﴿ :يَ أَيُّا َ اماذي َ َ
َْونْوا قَاو ُامن مُل ُه ُْ َد ُ ُ ُ
ُ
ُ
ل مُلتا نق َاو ٰى
نار ْ
َ
َ َ
اء ي منق نسط َوَ يَ نَ ُرَمً ْك نْ ًََُآ ْ قَا نوم َعلَ ٰى أَ َْا نِّادمْوا ا نعادمْوا ْه َاو أَقا َ
ُ
نر يُ َؤا َْا نِّ َؤلْاو َ ﴾(.سورة المائددة اآليدة  ،8وعطدف القدرآن الكدريم
َواْا ْقوا املهَ َّلُ املهَ َخب ٌ

الحكم بالعدل عاى رد األماوات ألن العدل فيه رفع لا ام ورد لاحقوق واألماوات قال
تعالى:

" َّلُ املهَ ياأنمرَْْ أَ ْا َاِدُّوا ناألَم نَا ُ
ِ َّلُمَ ٰاى أ نَهلُ َ ا َوَّلُ َا َح َك نؤاتْْ يَا نان َ امًا ُ أَ َْ نح ْك ْؤاوا يُ م َنِّا ند ُ َّلُ
َ
َ ْْ ن
ُُ ُ
ُ
ُ
ُُ ُ
نرا (سورة الاااء اآلية .،18
املهَ نِّؤ يَِّظْ ْكْ يه َّل املهَ ََ َ َسؤ انِّ يَص ا

وبين اأ تعالى الغاية من إرسال الرسل والكتب وهي قيام الااس بالقاط فقدال
في سورة الحديد اآلية :91

ُ ُ
ُ
ُ
وم امً ْ يُ م ُنق نس ُط "
ل َوامنؤ َنزا َ منَا ْق َ
"قَ ند أ نَر َسلنًَ ْر ْسلًََ يُ منبَانِّاًَ ِ َوأَن َزمنًَ َم َِّ ْ ْْ امنكتَ َ

وو را لتطور مفهوم المحاكمة العادلة من عهد الرسول صاى اأ عايده وسدام
إلى عهد الخافاء الراشدين وما بعده فإواا وعالج هذا في فرعين.
الفرع األول :معايير المحاكمة العادلدة التدي أسادها الرسدول صداى اأ عايده
وسام.
الفرع الثاوي :معايير المحاكمة العادلة المطبقة في عهد ما بعد الرسدول صداى
اأ عايه وسام.
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الفرع األول:
معايير المحاكمة العادلة في عهد الرسول صاى اأ عايه وسام هي الحكدم بمدا
أوزل اأ تعالى كما جاء في القرآن الكريم:
-

-

) َّلُن أَنزمنًَ َّلُمَن َ ُ
اك املهْ( (الاااء اآلية ،371
نح ِّق مُتَ نح ْك َْ يَا نن َ امً ُ يُ َؤ أ ََر َ
َ ن
ك امنكتَ َ
ل يُ م َ

ي َدي ُاه ُما ام ُ
نكتَا ُ
ل َوْم َ نن ُؤًاا َعلَنن ُاه ۖ فَا نح ْكْ
َ ن َ
ُ
اَ َا َِّلنًَا ُماً ْك نْ ُُ نار َعةا
نح ِّاق مُ ْك ٍّ
َاا َء َك ما َ ام َ

وأَنزمنًَ َّلُمَن َ ُ
َ َ ن
نح ِّق ْم َ
ك امنكتَ َ
ل يُ م َ
ص ِّدقا مِّ َؤا يَا نان َ
ُ
اء ْه نْ َعؤا
يَا نناًَا ْ ْ يُ َؤ أ َ
َنز َ املهْ َوَ َْاتب نع أ نَه َاو َ
َوُم نًا َ اا (المائدة اآلية ،88
ُ
ُ
اوك َعا يَا نِّا ُ َما
احا َذ نرْه نْ أَ يَا نفتًُْا َ
اء ْه نْ َو ن
َوأَ ُ ن
اح ْكااْ يَا ننااًَا ْ ْ ي َؤا أَنا َاز َ املااهْ َوَ َْاتبا ناع أ نَها َاو َ
ك مََف ُس ْقو َ (المائدة.،82
َنز َ املهْ َّلُمَنن َ
أَ

وأمر اأ المؤماين بالرضى بما حكم به الرسول صاى اأ عايه وسام فقال:
فال وربال ال يؤماون حتى يحكموك فيما شجر بياهم ثم ال يجددوا فدي
أوفاهم حرجا مما قضيت ويااموا تاايما (الاااء اآلية .،51
وكثيرا ما كان ياأل الابي صاى اأ عايه وسدام فيتوقدف عدن الجدواب حتدى
يازل الوحي وهذا واضح من آيات قرآوية كثيرة لقوله تعالى:
ياألووال مالا يتفقون (البقرة اآلية .،931
ياألووال عن الخمر والميار (البقرة اآلية .،932
ياألووال عن المحي (البقرة اآلية .،999
ياألووال عن األوفال (األوفال اآلية .،3
ياألووال عن الشهر الحرام (البقرة اآلية .،930
ياألووال عن األهاة (البقرة اآلية .،382
وياألووال عن الروح (اإلسراء اآلية .،81
ياألووال عن الااعة أيان مرساها (األعراف اآلية .،380
وياتفتووال في الاااء (الاااء اآلية .،390
ياتفتووال قل اأ يفتيكم في الكاللة (الاااء اآلية .،305
-

وفي قضية ال هدار( :قَا ند َس ُاؤ َع املاهْ قَا ناو َ امتُاَ ْ ََ ُدمْ َ
اك فُاَ ََنو ُا َ ا َوَْ نشاتَ ُكَ َّلُمَاى امل ُاه َواملاهْ
يسؤع َْح ورَْؤ ۖ َّلُ املهَ س ُاؤ ٌ ُ
انر (،سورة المجادلة اآلية  ،3وما لم يادزل بده وحدي
َ
نع يَص ٌ
َ ن َ ْ َ َْ َ
كان الابي صاى اأ عايه وسام يحكدم بمدا يدراه ( فَاُإ َْاًَا ََ نعتْ نْ فُاَ َُ ناَء فَا ْاردُّو ْ َّلُمَاى امل ُاه
وامرسوُ َّلُ ًَْتْ ْا نُِمًْو َ يُ مل ُه وامننااوُم ناآ ُخا ُر َٰمُ
يل( .الااداء اآليدة  ،12ومدا
َح
أ
و
ار
ا
ن
خ
اك
سا ْ َْاأن ُو ا
َ
َ
ن
ن
َ َن
َ ْ
ْن
ٌ
َ َ
أفتى به الابي صاى اأ عايه وسام إما أن يااخه الوحي أو يؤيده.
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(أ -،ومن حاالت الااخ ما وقع في أسره بدر عادما أخذ الابدي صداى اأ عايده
وسام برأي أبى بكر وبع الصحابة فعاتبه اأ تعالى " ما كان لابدي أن يكدون
له أسره حتى يثخن في األرض( .األوفال اآلية  ،50وفي االستغفار لاماافقين

( استغفر م ْ أو

ْستغفر م ْ َّل ْستغفر م ْ سبِّن مر فل يغفر ا هل م ْ) (التوبة اآلية

 .،87وفي صالته عاى الماافق عبداأ بن أبي ( و ْصَ علاى أحاد ماً ْ ما ِ أيادا و
ْقاْ علاى قبار ) (التوبة اآلية  .،88وفي إلوه لجماعة من الماافقين عادما اسدتألووه
في القعود عن الخروج معه في غزوة تبوك معتذرين بأعذار كالبدة فعاتبده اأ
بقوله")عف ا هل عًك مؤ أ نت م ْ( (التوبة اآلية .،81

3وفي توبته تعالى عاى الثالثة الذين تخافوا عن الخدروج لاجهداد لغيدر وفداق
وصدقوا رسول اأ صاى اأ عايه وسام القول في أوهم ال عذر لهدم فداعتزلهم حتدى

وزل حكم اأ فيهم ":مقد ْ ل ا هل على امًبَ وامؤ اري واألنص ر امذي اْبِّو فَ س عة امِّسر
م يِّد م َ د يزيغ قلول فريق مً ْ ثْ ْ ل علن ْ َّلناه ي اْ رفور رحانْ وعلاى امثلثاة اماذي خلفاوا
حتى َّل ا ض قت علن ْ األرض يؤ رحبت وض قت علن ْ أنفس ْ وظًاوا أ ملَاأ ما ا هل َّل َّلمناه ثاْ
ْ ل علن ْ منتوياوا َّل ا هل هاو امتاوال امارحنْ" (التوبة  330و ،338وتوبة اأ عاى الابي صداى
اأ عايه وسام متعاقة بالعتاب الوارد في قوله تعالى عفا اأ عاال لما ألوت لهم.
(ب -،أما الحاالت التي ال يازل فيها وحي وتبقى أحكدام الابدي صداى اأ عايده
وسام وافذة فقد بين فيها الابي صاى اأ عايه وسام أن حكمده ال يحدل الحدرام
ويبقى عاى المحكوم له أن يميٌِز بين حقه وحق غيره وأال يعتمد الحكم في أخذ
ما ليس بحقه.
وفي موطأ اإلمام مالال في باب الترغيب في القضاء بالحق .روي عدن الرسدول
صاى اأ عايه وسام أوه قال :إوما أوا بشر وأوتم تختصدمون إلدي فاعدل بعضدكم أن
يكون ألحن بحجيته من بع فأقضي له عاى وحو ما أسمع ماه فما قضيت له بشديء
من حق أخيه فال يأخذ ماه شيئا فإوما أقطع له قطعة من الاار .
إن هذا الحديث يتضمن أهمية حان الدفاع في الحصدول عادى الحدق وبالتدالي
يتضمن جاوبا مهما مما يامى حاليا بقواوين الماطرة أو قواوين المرافعات .فقد ود
الحديث بوضوح عاى مبدأ حياد القاضي واعتماده البياات في قضائه وال يقضي بعامده
الشخصي ألن الابي صاى اأ عايه وسام ال يخفى عايده ال دالم مدن الم ادوم قدال
تعالى":إن هو إال وحي يوحى عامه شديد القوه" (سورة الاجم اآلية 1و.،8

 1الثالثة الذين خلفوا هم :كعب بن مالك األنصاري ومرارة بن الربيع وهالل بن أمية.
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ولكاه مع للال ألزم وفاه أال يحكم إال بالحجدة وفدي للدال تعاديم لاقضداة و
تأسيس لمبدأ حياد القاضي وعدم قضائه بعامه الشخصي.
وروي أن عمر بن الخطاب رضي اأ عاه قال وهو عاى المابر :يا أيها الاداس إن
الرأي إوما كان من الابي صاى اأ عايه وسام مُصيبا ألن اأ كان يريده وإومدا مادا
ال ن والتكاف.
وما صح عن الابي صاى اأ عايه وسام كان يعتبر دلديال مدن الاداة واختادف
العاماء في اعتباره اجتهادا فقال الجمهدور باعتبداره اجتهدادا وقدال الدبع ومداهم
الحافية ما لم يرد به الوحي وصدر عاه يعتبر اجتهادا وقصر بعضهم اجتهداده صداى
اأ عايه وسام في الحروب.9
وقد ألن الرسول صاى اأ عايه وسام لبع أصحابه بالقضاء وأمدر معقدل بدن
ياار المزوي ان يقضي بين قوم فقال يا رسول اأ ما أحان أقضدي قدال رسدول اأ
صاى اأ عايه وسام إن اأ مع القاضي ما لم َيحٌِف عمدا.
وبعث أبا موسى األشعري عبد اأ بن قيس ومعال بن جبل األوصاري إلدى الديمن
وقال  :بشرا وال تافرا ويارا وال تعارا وتطاوعا وال تختافا.
وبعث عايا كرم اأ وجهه قاضيا إلى اليمن فقال :يا رسدول اأ ترسدااي و أودا
حديث الان و ال عام لي بالقضاء؟ فقال الابي صاى اأ عايه وسام :إن اأ عدز وجدل
سيهدي قابال ويثبت لااوال فإلا جاس بين يديال الخصمان فال تق حتدى تادمع
من اآلخر كما سمعت من األول فإوه أحره أن يتبين لال القضاء قال عاي رضي اأ
عاه فما هلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد.
وقد بين هذا الحديث معيارا مهما لامحاكمة العادلة وهو حضور الخصمين معدا
بين يدي القاضي واالستماع إليهما بمحضرهما قبل إصدار الحكم .وهو ما يعبدر عاده
بحرية الدفاع والمااقشة.
وأخرج عبد الرهاق عن معمر عن قتادة والطبراوي برجال الصحيح عن مادروق
قال :كان أصحاب القضاء عاى عهد رسول اأ صاى اأ عايه وسام عمر وعايا وعبدد
1
اأ بن ماعود وأبى بن كعب وهيد بن تابت وأبا موسى األشعري
وكان هؤالء الصحابة عاى دراية بالكتاب و الاداة ومعرفدة األحكدام و أوجههدا
وكان الرسول صاى اأ عايه وسام يوجههم لالجتهاد فيمدا لدم يجددوا فدي الكتداب
والااة.
وقد بعث معال بن جبل رضي اأ عاه إلى اليمن فقال له :كيف تقضي إلا عرض
لال القضاء؟ قال :أقضي بما في كتاب اأ قال فإن لم يكن في كتاب اأ قال :فبااة
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رسول اأ صاى اأ عايه وسام قال :فإن لم يكن في ساة اأ رسول اأ صاى اأ عايه
وسام قال :أجتهد رأيي وال آلو فضرب رسول اأ صاى اأ عايه وسام صدره وقدال:
الحمد أ الذي وفق رسولَ رسولٌِ اأ لما يرضى رسول اأ.
الفرع الثاوي:
معايير المحاكمة العادلة في اإلسالم بعد رسول اأ صاى اأ عايه وسام
كان سيدوا أبو بكر يتولى القضاء بافاه كما ولدى سديدوا عمدر ليقضدي بدين
الااس وبعث اوس بن مالال قاضيا إلى البحرين.
وكان أبو بكر إلا أشكل عايه األمر ولم يجد في كتاب اأ وال في سداة رسدول
صاى اأ عايه وسام خرج فاأل الماامين وأخبرهم باألمر وربما قدام إليده الدرهط
فقالوا :قضى الابي صاى اأ عايه وسام بكذا وكذا فيأخدذ بقضداء رسدول اأ صداى
اأ عايه وسام وكان أبو بكر يقول الحمد أ الذي يجعل فياا من يحفظ عدن وبيادا
صاى اأ عايه وسام وكان يعمد إلى استشارة رؤوس الماامين وعامدائهم وكدان
بذلال أول أسس و ام القضاء الجماعي في اإلسالم.
ولما اتاعت الدولة اإلسالمية بادبب كثدرة الفتوحدات فدي عهدد سديدوا عمدر
واقتضى للال تا يم مرافق الدولة وماها القضاء فقدد اقتضدت المصداحة أن يقدوم
أمير المؤماين بوضع المبادئ األساسية لاقضاء فجاءت رسالة عمر إلدى قاضديه أبدي
موسى األشعري في القضاء مجادة لامبادئ األساسية بحيث تعتبر بإجماع البداحثين
أساس الا ام القضائي في اإلسالم وللال لما تضماته من مبادئ يمكن أن وطاق عايهدا
اآلن معايير المحاكمة العادلة في الشريعة اإلسدالمية .ويمكدن القدول بدأن الرسدالة
تضمات المبادئ اآلتية وهي معايير المحاكمة العادلة في الشريعة اإلسالمية.
المعيار األول :استقالل القضاء.
بيات الرسالة ماهية القضاء فهو فريضة محكمة وساة متبعة وعادى القاضدي أن
يفهم ما يدلى به إليه من حجج فهو الماؤول عن عماه القضائي ولذلال ح ده عادى
الفهم بقوله( :الفهم الفهم فيما تاجاج في صدرك ،كما وبهه إلى مراجعدة حكمده إلا
تبين له خالف ما حكم به الن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطدل وجداء فدي
أخر الرسالة الح عل قمة االستقالل وهي استقالل القاضي عدن وفاده حيدث قدال:
وقاتل هواك كما تقاتل عدوك وراكب الحق غير مضار عايه فإوه مدن يصداح ويتده
فيما بياه وبين اأ ولو عاى وفاه يكفيه اأ ما بين بياه وبين الااس.
وقد سجل لاا التاريخ وقائع تجاد فيها استقالل القضاء عن ساطة الدوالي ومدن
للال أن عبادة بن الصامت واله سيدوا عمر القضاء عاى فااطين وخالفه معاويدة فدي
شيء فأوكر عبادة للال فأغاظ له معاوية القول .فقال له عبادة :ال أسداكاال بدأرض
واح دة أبدا وترك فااطين ورجع إلى المديادة فامدا قاباده عمدر قدال مدا أقددمال
1

فأخبره بما حدث فقال ارجع إلى مكاوال (قدبح أ أرضدا لادت فيهدا وال أمثالدال
8
وكتب إلى معاوية "ال إمرة لال عاى عبادة"
وهكذا جعل عمر بن الخطاب العالقة مباشرة بين الخايفة والقاضي.
ومما عزه استقالل القضاء في اإلسالم هو اتاامه بالمجاويدة فالقاضدي يأخدذ
حاجته من بيت المال وكان الخافاء يأمرون الوالة بأن يبذلوا لاقضاة ما يزيل عاتهم
وتقل معه حاجتهم إلى الااس .كما قال اإلمام عادي بدن أبدي طالدب لواليده األشدتر
الاخعي وكما قال سيدوا عمر لواليه أبي عبيدة بدن الجدراح ومعدال بدن جبدل حدين
1
بعثهما إلى الشام
ولكن أعوان القاضي كاووا يتقاضون أجرا عن مقابل الخددمات التدي يقددمووها
لاخصوم كأجرة واخ الوثائق.
المعيار الثاوي :عالوية الجااات
سبق الحديث الذي قاله صاى اأ عايه وسام عادما ولى عايا القضاء وهدو قولده
صاى اأ عايه وسام " فإلا جاس بين يديال الخصمان فدال تقد حتدى تادمع مدن
األخر كما سمعت من األول" وعالوية الجااات لم تكن محدل أي خدالف ألن القضداء
كان يمارس بالماجد وكان يحضر مجاس القضاء الفقهاء وعموم الااس وقدد جداء
في الرسالة وشاور أهل مجااال من جااائال وإخواودال ثدم عايدال باألوداة"فددل
للال عاى أن مجاس القضاء يكون مفتوحا أمام المتقاضين وغيرهم.
واستحب بع العاماء أن يجادس القاضدي خدارج المادجد ليصدل إليده اليهدود
5
والاصاره والحائ والافااء و ال يجاس لاقضاء في الايل وال في أيام األعياد
المعيار الثالث :المااواة أمام القضاء.
وقد عاي الماامون بالحديث كثيرا عن المااواة أمام القضداء وجاء فدي رسدالة
عمر آسٌِ بين الااس في وجهدال ومجاادال وعددلال (قضدائال ،حتدى ال ييدأس
الضعيف من عدلال وال يطمع الشريف في حيفال.
قال العالمة الكادي صاحب بيان الشرع :وإلا قعد الخصمان فيابغي بده أن يقبدل
بوجهه إليهما ويااوي بياهما في الا ر إليهما واإلقبال عايهمدا وياصدف كدل واحدد
ماهما من اآلخر في الكالم و اإلقبال عايه.
وقيل إن عمر بن الخطاب رضي اأ عاه عاته مااهعة في شيء وهو يومئذ أميدر
المؤماين فاجتمع هو وخصمه إلى أبي بن كعب فاما دخدل عايده قدال لده :جئتدال
مخاصما فطرح إليه وسادة فجاس عايها ثم قال عمر هذا أول جورك أوا أقول لدال
جئتال مخاصما وأوت تطرح لي وسادة أجاس عايها؟ ثم قام عمر فجاس مدع الخصدم
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فااهع خصمه فرأه أبي عايه اليمين فقال لده أتحادف؟ فقدال عمدر وعدم فقدال أبدي
لاخصم :اعف أمير المؤماين عن اليمين ومضى عمر في اليمين حتى اوتهى."0
وقد تجات أقصى درجة المااواة فيما روي أن أسامة بدن هيدد حدب رسدول اأ
صاى اأ عايه وسام كان قد كامه موفدا من أعيان المدياة في امدرأة تقدرر إقامدة
حد الارقة عايها فأجابه الرسول صاى اأ عايه وسام غاضبا "إوما أهاال مدن كدان
ق باكم أوهم كاووا يقيمون الحد عاى الوضيع ويتركون الشريف والذي وفادي بيدده
لو فاطمة فعات للال لقطعت يدها(رواه البخاري في باب الحدود.،
المعيار الرابع :حرية الدفاع والمااقشة مع الحياد.
ويتجاى هذا المعيار في أن القاضي ياتمع إلى أقدوال الخصدوم خدالل مااقشدة
القضية واليقاطعهم أثااء إبداء طاباتهم أو أقوالهم إال إلا خرجوا عن موضوع الدعوه
أو تجاوهوا حدود الدفاع المقررة أو وجه بعضهم لبع سبا أو طعاا في شخصده أو
في شخ أجابي عن الدعوه وعايه أن يمهاهم لإلدالء بوثائقهم.
ويدخل في حرية الدفاع والمااقشة عرض الوثائق أمام الخصوم واطالعهم عايها
ليبدوا ما يرووه بشأوها بما فيها الشهادات المكتوبة والرسدوم التدي تتعادق بموضدوع
الخصومة وان يعطى الخصوم أجال لذلال وهذا ما تشير إليه رسالة عمر رضدي اأ
عاه عاد قوله :واجعل لامدعي أمدا ياتهي إليده فدإن أحضدر بياتده أخدذ بحقده وإال
وجهت القضاء عايه (فإن عجز عاها استحاات عايه القضية ،فإن للدال أجادى لاعمدى
وأباغ في العذر وقوله في آخر الرسالة (بإضافة المتيطي .،وإلا عرفت أهدل الشدغب
واأللداد فأوكر وغير فإوه من لم يازع الااس عن الباطل لم يحماهم عادى الحدق وإلا
رأيت من الخصم العي والفهاهة فادده وفهمه وبصره في غير ميدل معده و ال جدور
عاى صاحبه.
وما ورد في هذه الفقرة ال يتاافى مع حياد القاضي ألن األمدر ال يتعادق بتاقدين
أحد الخصوم عاى حااب اآلخر وإوما يتعاق باستيضاح ما التبس فهمه حتى يدتم فهدم
الخصومة ويتمكن القاضي من استيعاب القضية ليتيار له الحكم فيها.
العيار الخامس :تعدد درجات التقاضي
يعتبر تعدد درجات التقاضي من معايير المحاكمة العادلدة ألوده يعطدي فرصدة
إلصالح ما قد يكون في الحكم االبتدائي من أخطاء أو ما يشوبه من عيوب وغالبا مدا
تكون محكمة الدرجة الثاوية مكووة من قضاة أكثر عدددا أو أوفدر خبدرة .كمدا أن
تعدد درجات التقاضي يجعل قاضي أول درجة أكثر اهتماما باألحكدام التدي يصددرها
ألوه يعام أوها ستااقش من قضاة الدرجة الثاوية.
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وتعدد درجات التقاضي يا ر إليه من وجهين:
 الوجه األول :عرض حكم القاضي عاى قاض آخدر ويدره بعد الفقهداء
عدم جواه للال ألوه ال يجوه لاقاضي أن يا ر في أقضدية غيدره ولديس
عاى الحاكم تتبع قضايا من كان قباه .وحكم القاضدي العددل ال يتعقدب
ولكن هذا الرأي وقع الرد عايه بحادثة الذين تدافعوا فاقط أحددهم فدي
البئر وجر اآلخر ثم اآلخر حتى كاووا أربعة وجدرحهم أسدد كدان فدي
البئر ثم ماتوا جميعا فقضى سيدوا عاي بياهم فحكم لألول بربع الديدة و
لاثاوي بثاثها ولاثالث باصفها و لارابع بدية كاماة ولدم يرضدوا الحكدم
فرفعوا األمر إلى الابي صاى اأ عايه وسام وأقره .وفي للال دليل عادى
التقاضي عاى درجتين.8
 الوجه الثاوي :جواه وق حكم القاضي وفاه أو أكثر من قاض آخر.
فأما جواه وق الحكم من القاضدي وفاده فهدو معادى قدول سديدوا عمدر فدي
الرسالة :وال يماعاال قضاء قضيته باألمس فراجعته فيده وفادال (رأيدال ،عقادال
وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق (أن تراجع فيه الحق( ،أن ترجع إلى الحق ،فدإن
الحق قديم ال يبطاه شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
أما وق الحكم من قداض آخدر فدال يجدوه إال إلا خدالف الكتداب أو الاداة أو
اإلجماع أو القياس الواضح أما مخالفة االجتهاد فال يترتب عاهدا وقضده ألن القاضدي
األول حكم باجتهاده ويؤيد هذا ما روي عن عمر بن الخطاب أن رجاين اختصما ألبدي
الدرداء فقضى ألحدهما فاقي اآلخر سيدوا عمر فاأله عن حاله فقال قضى عاي فقال
سيدوا عمر لو كات مكاوه قضيت لال قال فما يماعدال قدال عمدر لديس هادا ود
2
والرأي مشترك.
ويخا من هذا أوه يجوه لولي األمر في اإلسالم تعيين قضاة يختصدون بالبدت
في الطعون في األحكام التي يصدرها القضاة ابتداء ويكون لهدؤالء القضداة االسدتماع
لاخصوم من جديد والقيام بما يابغي أن يقوم به القاضي ابتداء.
ومن معايير المحاكمة العادلة في اإلسالم في الجاوب الزجري
إن الشريعة اإلسالمية أقرت مبدأ عدم تجريم األفعدال إال بدا شدرعي
-3
قال اأ تعالى" وما كاا معذبين حتى وبعث رسوال"(سورة اإلسراء اآليدة
 ،31ولذلال فإن الحدود الماصوص عايها في القرآن والااة لدم تطبدق
إال بعد اإلسالم وكل ما لم يحرم با فهو مباح واألصدل فدي األشدياء
37
اإلباحة حتى يدل الدليل عاى التحريم
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ويتفرع عن هذا المبدأ عدم رجعية القاوون " وال تاكحوا مدا وكدح أبداؤهم مدن
الاااء إال ما قد ساف" (اآلية 99من سورة الاااء .،وفي اآلية بعددها المبيادة لاااداء
المحرمات " وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد ساف إن اأ كان غفورا رحيما".
ومن المتفق عايه أن مجرد التفكير في الجريمة ال يعاقب عايه لقول الابي صاى
اأ عايه وسام "إن اأ تجاوه عن أمتي ما وسوست أو حدثت به أوفاها ما لدم تعمدل
به أو تكامه ".ولقول الابي صاى اأ عايه وسام" :من هم بحااة فام يفعاها كتبدت
33
له حااة ومن هم بايئة فام يفعاها لم يكتب له شيء".
ويره فقهاء الشافعية والحافية أن األعمال التحضيرية تعتبدر مباحدة فدي حدد
لاتها وال يعاقب عايها إال إلا تقررت وية مرتكبها ألن اأ تعالى ال يعاقب عادى الاوايدا
وأما فقهاء الحااباة فيخضعووها لاتعاهير.
وقد تميزت المحاكمة العادلة فدي الشدريعة اإلسدالمية بالماداواة فدي
-9
العقوبة كما جاء في الحديث قباه أن الابي صاى اأ عايه وسدام قدال:
والذي وفاي بيده لو فاطمة فعات للال لقطعت يدها.
كمددا تميددزت بشخصددية العقوبددةَّ" :ل أحسااًتْ أحسااًتْ ألنفسااكْ وَّل أسااأْْ فل ا ".
(سورة اإلسراء اآلية ،5
"م عؤَ ص مح فلًفسه وم أس ء فِّلن وم ريك يظ مْ ملِّبند" (سورة فصات اآلية .،81
"أ ْزر واَر وَر أخرى وأ منس مإلنس َّل م سِّى" (سورة الاجم اآلية 10و،18
وروه ابن ماعود عن الابي صاى اأ عايه وسام أوه قال:
"ال يؤاخذ الرجل بجريرة أبيه و ال بجريرة أخيه وروي عاه أوه قال في حجدة
الوداع ال يجاي جان إال عاى وفاه :ال يجاي والد عاى ولده وال مولود عاى والده.
وروي أن امرأة هوت في أيام عمر رضي اأ عاه فهم بإقامدة الحدد عايهدا وهدي
حامل فقال له معال بن جبل :إن كان لال سبيل عايها فايس لال سبيل عادى حماهدا
فقال عمر :عجز الاااء أن يادن مثاال ولم يقم عايها الحد.
ويميز في الشريعة اإلسالمية بين الفاعل األصاي ومن الذي يقام عايده الحدد إلا
ثبتت جاايته والفاعل مع الغير هو الذي يعاقدب بدالتعزيز والتعزيدز يبقدى خاضدعا
لااطة القاضي ويميز في الجرائم البايطة بدين لوي العثدرات (مجرمدي الصددقة،
وغيرهم وقد روي عن عائشة رضي اأ عايها أن رسول اأ صاى اأ عايه وسام قدال
" أقياوا لوي الهيآت عثراتهم إال الحدود" .رواه أحمد وأبو داوود .
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ومقابل للال تشدد العقوبة عاى من يفترض فيهم القدوة في اإلصدالح قدال اأ
تعالى" :يا وااء الابي من يأت ماكم بفاحشة مبياة يضاعف لها العذاب ضعفين وكدان
للال عاى اأ يايرا" (سورة األحزاب اآلية ،.92
ومن القواعد الفقهية المجادة لمعيار المحاكمة العادلة فدي الميددان الجادائي
عاى الخصوص قاعدة :األصل براءة الذمة:ومعااها أن الشدخ يبقدى بريئدا إلدى أن
تثبت إداوته بحكم قضائي وال يكاف الشخ بإثبات براءته.
قاعدة درء الحدود بالشبهات :قال الرسول صاى اأ عايه وسام" :ادرأوا الحددود
بالشبهات فإن كان لاماام مخرج فخاوا سبياه فإن اإلمام أن يخطئ في العفدو خيدر
من أن يخطئ في العقوبة وتطبيقا لهذه القاعدة لم يقم سيدوا عمدر رضدي اأ عاده
حد الارقة في عام الرمادة الحتمال أن يقوم الاارق بفعاه مضطرا و الضرورات تبيح
المح ورات.
وتطبيقا لهذه القاعدة اشترط الفقهاء في اإلقرار أن يكون صريحا ال بدالتعري
فمن أقر بحد ولم يامه ال يحد ولم يطبقوا حد الارقة بين األهواج ولم يطبقوا حد
الخمر عاى مجرد وجود رائحته الشتباه الروائح.
ومن معايير المحاكمة العادلة :بطالن اإلجراءات الغير الشرعية.
روي أن عمر بن الخطاب رضي اأ عاه كدان يمدر لات ليادة بالمديادة فادمع
صوتا في بيت فارتاب أن صاحبه يرتكب جرمدا فتاداق المادزل ورأه رجدال وامدرأة
معهما هق خمر فقال " :يا عدو اأ أظاات أن اأ ياترك وأوت عادى معصدية فقدال
الرجل :يا أمير المؤماين إن كات عصيت اأ في واحدة فقد عصيته أوت فدي ثدالث
فاأ يقول وال تجااوا (الحجرات اآلية  ،39وأوت قدد تجاادت واأ يقدول وآتدوا
البيوت من أبوابها وأوت تاورت وصعدت الجدار واأ يقول "ال تددخاوا بيوتدا غيدر
بيوتكم حتى تاتأواوا وتااموا عاى أهاها (سورة الادور اآليدة  ،95وأودت لدم تادام
فخجل عمر وبكى.
وياتفاد من هذه القصة أن عمر أبعد الدليل القاطع ألوده توصدل إليده بطريقدة
غير شرعية ولذلال قال أغاب الفقهاء بأوده ال يجدوه إكدراه المدتهم لحماده عادى
االعتراف بجرمه فإن حصل االعتراف عن طريق اإلكراه كان باطال.
39
ويره ابن القيم بأوه يجوه إكراهه عاى االعتراف إلا وجد المادروق بحوهتده
وفي هذا اإلطار تشددوا في إثبات الحدود وعدم إقامتها إال بعد التحقق وتوفر شروط
اإلثبات في وسائل اإلثبات .فاإلقرار له شروطه وال يؤخذ به إال بعدد تدوفر شدروطه
في كل جااية وكذلال الشهادة تختاف شروطها بحاب إثبات كل جااية....
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المبحث الثاوي  :المعايير الدولية المعاصرة لامحاكمة العادلة
في معالجة هذا المبحث يابغي التطرق لاحقوق األساسية والحريات
المعتمدة في تطبيق معايير المحاكمة العادلة وللال في فرع أول
والبحث في مده تطبيق هذه المعايير فعايا في الفرع الثاوي.
الفرع األول  :الحقوق األساسية والحريات
إن المعايير الدولية المعاصرة لامحاكمة العادلة ال تختاف كثيرا
عن معايير المحاكمة العادلة في الشريعة اإلسالمية التي سبق بياوها
ولكن هذه المعايير المعاصرة قد وقع االهتمام بها وتدارسها باعتبارها من
وتائج عصر الاهضة وأفكار الفالسفة التي أثرت في المجتمعات األوربية
وأدت إلى ثورات عاى االستبداد كما وقع في أمريكا الشمالية وبريطاويا
وفرواا .وقد أعقب تاال الثورات اإلعالن عن الئحة الحقوق في بريطاويا
يوم  3582/9/31الماتقاة من أفكار المفكر اإلوجايزي "جون لوك" الذي
كتب  3527مااصرا حزب األحرار عاى الماكية الماتبدة في بريطاويا في
ثورة  3588ثم أعقبه إعالن الحقوق الصادر عن والية فرجيايا في
 3005/5/39ثم صدر الدستور األمريكي عام  3080وكان خاوا من للال
اإلعالن إال أوه أضيف بتعديالت أدخات عايه بعد وحو أربع ساوات عام
3023
ثم إن الثورة الفرواية اشتعات في  3082/0/38وكتبت أول إعالن
فرواي لاحقوق في  3082واعتبر الفروايون أوفاهم سباقين ثم توالت
بعد للال اإلعالوات في الدساتر الفرواية وتجاوهت هذه اإلعالوات اإلطار
الوطاي إلى الدولي وبعد أن أوشئت ما مة األمم المتحدة في  3281تألفت
لجاة لحقوق اإلواان ثم صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلواان في
 3288/39/37وقد تضمن مقدمة وثالثين مادة.
ووصت المادة  8من هذا اإلعالن عاى أن لكل شخ الحق في أن ياجأ
إلى المحاكم الوطاية إلوصافه من أعمال فيها اعتداء عاى الحقوق
األساسية التي يماحها إليه القاوون.
والحقوق الفردية األساسية هي :
حق المااواة أمام القاوون  :بحيث ال يميز فرد عاى آخر في تطبيق
القاوون
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حق المااواة أمام القضاء :بحيث ال تكون هااك محاكم خاصة وال
محاكم استثاائية وال يكون تمييز في تافيذ العقوبة إال بابب ظروف
الجريمة والمجرمين وبابب ال روف المخففة أو المشددة.
المااواة في التوظيف :بحيث ال يكون تمييز بين الموظفين في تقاد
الوظائف إال بتوفر المؤهالت لكل وظيفة.
المااواة في الضرائب :بحيث تفرض الضرائب عاى الثورات بصرف
الا ر عن األفراد وال ياافي للال تصاعد الضرائب بتصاعد الثروات.
المااواة في خدمة الوطن وال يعفى مها إال لوو األعذار.
ومن الحقوق األساسية حق الحرية وهي ساطة تماح لافرد عاى أال
يفعل ما يؤلي اآلخرين وال يحد من حرية الفرد إال القاوون ويدخل في
إطار ممارسة الحرية.
حرية التمتع بالحرية الشخصية فال يجوه استرقاق اإلواان وله
حرية التاقل داخل دولته وال يماع من للال وال يقب عايه إال في إطار
القاوون ومن طرف الموظفين الااهرين عاى األمن العام.
حرية التماال :وهي التصرف فيما يماكه كل فرد في إطار القاوون.
وحرية العمل والتجارة والصااعة والفالحة  :ويماع احتكار بع
األعمال إال ألسباب خاصة كالتوفر عاى مؤهالت معياة لمزاولة الطب أو
التعايم أو المحاماة أو الهادسة.
ثم إن العمل عادما يتعاق بفئة معياة تخضع ممارسته لاقاوون الذي
يحمي هذه الفئة كتشغيل الاااء في أوقات معياة واألطفال في سن
معين.
ومن الحريات األساسية حرية التمتع بالاكن مع حرية الماكن
والمراسالت وماع اقتحام الماكن بدون إلن صاحبه إال في الحاالت التي
يا عايها القاوون كالبحث عن الجرائم والمتهمين.
ومن أهم الحريات حرية العقيدة والعبادة وحرية الرأي والصحافة
وحرية االجتماع والتعايم.
ووصت المادة العاشرة عاى أوه لكل إواان الحق عاى قدم المااواة
التامة مع اآلخرين في أن تا ر قضيته أمام محكمة ماتقاة وزيهة و را
عادال عاايا لافصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جاائية توجه إليه.
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ووصت المادة الحادية عشرة عاى أن:
-3كل شخ متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إداوته قاوووا
بمحاكمة عااية تؤمن له فيها الضماوات الضرورية لادفاع عاه (قرياة
البراءة.،
 -9ال يدان إي شخ من جراء أداء عمل أو االمتااع عن أداء عمل إال
إلا كان للال يعتبر جرما وفقا لاقاوون الوطاي أو الدولي وقت
االرتكاب كذلال ال توقع عايه عقوبة أشد من تاال التي كان يجوه
وليس
توقيعها وقت ارتكاب الجريمة (ال جريمة وال عقاب إال با
لاقاوون أثر رجعي.،
وبعد اوتشار هذه المبادئ األساسية لحقوق اإلواان التي تباتها الدول
ووصت عايها في دساتيرها تكون شعور حقوقي باعتبار المحاكمة العادلة
من أهم حقوق اإلواان ولذلال وقع التفكير في معايير هذه المحاكمة
عايها في المواثيق والمعاهدات الدولية وماها :
العادلة وتم الا
االتفاقية األوربية لحقوق اإلواان والحريات األساسية المؤرخة في
3288/33/99
االتفاقية األمريكية لحقوق اإلواان.
العهد الدولي لاحقوق المدوية والاياسية الصادر عن األمم المتحدة
في 3255
الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلواان والشعوب الصادر في  98يوويو 3283
االتفاقية الدولية لحقوق الطفل المؤرخة في  3282وقد صادق عايها
المغرب ووشرت بالجريدة الرسمية  8887في  38دجابر  3225ووصت المادة
 87ماها عاى مراعاة الصكوك الدولية عاد توجيه اتهام لطفل بخرق قاوون
العقوبات وتمتيعه بمحاكمة عادلة وتاهر عاى تحقيقها ساطة قضائية
مختصة وماتقاة ووزيهة.
ولتوفير معايير المحاكمة العادلة يجب أن يكون القضاء ماتقال
واستقالل القضاء يقتضي تحقق مبادئ أساسية وهي :
المبادئ األساسية المتعاقة باستقالل القضاء والواردة في إعالن ميالن
في الفترة من  95غشت إلى  5سبتمبر  3281وقد وافقت عايها الجمعية
العامة لألمم المتحدة في قرارها  19/87المؤرخ في  92وووبر .3281
وقرارها  385/87في  31ديامبر  3281ومن المبادئ التي و عايها هذا
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اإلعالن الرفع من مبدأ المااواة وافتراض البراءة والحق في محاكمة
ماصفة وعااية وأمام محكمة مختصة وماتقاة ومحايدة ماشأة بموجب
القاوون.
كما و عاى أن استقالل القضاء يقتضي أن يبت القاضي في الماائل
المعروضة عايه بدون تحيز وأن يبت في وطاق صالحياته وأال يحدث أي
تدخل غير مشروع أو غير مبرر في العماية القضائية وأن يكون الحق
لكل فرد في المثول أمام محاكمة عادية وأن تدار جميع إجراءات
الدعوه بإوصاف واحترام حقوق األفراد وأن توفر الموارد الكافية لتمكين
الااطة القضائية من أداء وظيفتها عاى الوجه الصحيح.
ووذكر هاا كذلال وثيقة الرياض حول أخالقيات وساوك القاضي
العربي وما تضماته من مبادئ.
وقد صدرت عن عمداء ومديري المعاهد والمراكز القضائية ورؤساء
إدارات التأهيل والتدريب القضائي في الدول العربية ( 8-8مارس .،9770
ثم وصت عاى معايير المحاكمة العادلة المبادئ التوجيهية بشأن دور
الايابة العامة وفي هذا اإلطار يمكن لكر قواعد الااوك الخاصة بالقضاة
التي أعدتها إدارة الاجون وإعادة اإلدماج بوهارة العدل المماكة المغربية
مع المعهد العالي لاقضاء بالرباط.
ومؤتمر كوباهاكن حول البعد اإلوااوي لمؤتمر االس والتعاون
بأوروبا الماعقد في يوويه 3227
وميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة في وووبر 3227
ثم اجتهادات الاجان المعاية بحقوق اإلواان في أوروبا وأمريكا
واجتهادات المحكمة األوروبية لحقوق اإلواان.
إن الحق في المحاكمة العادلة ضروري لحماية باقي الحقوق وهو
حق لجميع المواطاين وليس حكرا عاى المتقاضين ألن المواطن متقاض
محتمل.
وإن استقالل القضاء يعتبر المعيار األساسي لتوفير المحاكمة
العادلة وقد اهتم المؤتمر الثاوي لرؤساء المحاكم العايا العربية الماعقد
بالمماكة المغربية في  30و  38سبتمبر  9733بموضوع استقالل القضاء
وقدم المشاركون بحوثا قيمة تميزت بالصراحة والشجاعة وماها
الدراسة القيمة التي أعدها الدكتور جالل الدين محمد عثمان التي
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تميزت بعرض أمثاة واقعية الستقالل القضاء وشجاعة القضاة الاوداويين
عاى الخصوص وال يتاع المجال لذكر األمثاة الواردة في باقي
المداخالت .والحق في المحاكمة العادلة يرتب عاى الدولة التزامات
بمجرد قبولها باألدوات والمعايير الدولية ويترتب عاى للال :
إدماج مبادئ المحاكمة العادية في القواوين الداخاية والحرص عاىتطبيقها .ويشمل الحق في المحاكمة العادلة.
 الحق في الوصول إلى القضاء وللال يقتضي تياير الوصول إليهعن طريق القرب والمجاوية وسرعة البت ووجاعة التافيذ.
الحق في وجود قواوين ووسائل تضمن تحقق المحاكمة العادلةوللال عن طريق استبعاد القواوين االستثاائية أو غير الماصفة (قاوون
الطوارئ ،وتياير اإلجراءات وسرعة البت وال يتأتى للال إال بوجود
قضاء ماتقل  .ويشمل الحق في المحاكمة العادلة فترة ما قبل
المحاكمة وهي البحث التمهيدي والتحقيق وفترة المحاكمة والتحقيق
الاهائي وفترة ما بعد المحاكمة (التافيذ.،
فقبل المحاكمة يتعاق بشرعية االعتقال والمعاماة اإلوااوية خالل
االعتقال ويتعاق بمكان االعتقال ومرحاة االستاطاق واالتصال باألسرة
والدفاع وسرعة التقديم والبت في شرعية االعتقال والاراح المؤقت أو
اإلفراج التاقائي والحق في التعوي عن الضرر.
إن الحقوق الفردية األساسية والحريات العامة والمحاكمة العادلة
أصبحت تُصَدَر بها دساتير كثير من الدول ماذ صدور اإلعالن العالمي
لحقوق اإلواان في  37ديامبر  3288ويمكن أن ألكر هاا دستور
الجمهورية اإلسالمية الموريتاوية لااة  3223وللال لتصديره بالتماال
بالدين اإلسالمي الحايف ومبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في اإلعالن
العالمي لحقوق اإلواان والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلواان والشعوب
الصادر في .3283/5/98
كما وصت الديباجة بتفصيل عاى الحقوق األساسية والحريات.
الدستور المغربي لااة  3229عاى االلتزام بالمواثيق الدولية
وو
وما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات والتشبث بحقوق اإلواان كما
هي متعارف عايها عالميا.
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وتم تأكيد هذه الصيغة في الدستور المغربي لااة 3225
والدستور الحالي المصادق عايه في فاتح يوليوه  9733والمافذ ب هير -23
 3-33في  90شعبان  3819الموافق  92يوليو  9733والماشور بالجريدة
الرسمية  1258مكرر في  9739/0/17وقد ورد في تصديره التشبث بحقوق
اإلواان كما هي متعارف عايها عالميا وحماية ما متي حقوق اإلواان
والقاوون الدولي اإلوااوي والاهوض بهما واإلسهام في تطويرهما وح ر
ومكافحة كل أشكال التمييز بابب الجاس أو الاون أو المعتقد أو الثقافة
أو االوتماء االجتماعي أو الجهوي أو الاغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي
مهما كان وجعل االتفاقيات الدولية كما صادق عايها المغرب وفي وطاق
أحكام الدستور وقواوين المماكة وهويتها الوطاية الراسخة تامو فور
وشرها عاى التشريعات الوطاية والعمل عاى مالئمة هذه التشريعات مع ما
تتطابه تاال المصادقة ويشكل هذا التصدير جزءا ال يتجزأ من الدستور.
الفصل  5من الدستور في الفقرة  1ماه  :تعتبر دستورية
وو
القواعد القاوووية وتراتبيتها ووجوب وشرها مبادئ مازمة..
والفقرة  8ماه تا  :ليس لاقاوون أثر رجعي.وو قاوون الماطرة
الجاائية الجديد في الباب األول من الكتاب التمهيدي في المادة  3عاى
قرياة البراءة وأن الشال يفار لفائدة المتهم .ووصت المادة  011عاى أوه
يجري العمل به ابتداء من فاتح أكتوبر .9771
وفي إطار حماية الحياة الشخصية لامتهمين وصت المادة  171من
قاوون الماطرة الجاائية المغربية عاى معاقبة كل من يقوم بتصوير
شخ في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا دون موافقة ماه .وكل
من يقوم باشر صورة آخذت في ال روف المذكورة دون إلن صاحبها
بغرامة من  1777إلى  17777درهم.
ويتعرض لافس العقوبة كل من يقوم بأي وسياة كاوت باشر
تجري في حقه
تحقيق أو تعايق أو استطالع لارأي يتعاق بشخ
ماطرة قضائية بصفته متهما أو ضحية دون موافقة ماه .سواء كان
معياا باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عايه من إشارات أو رموه
استعمات في الاشر .وتجري المتابعة في الحالتين بااء عاى شكاية من
المعاي باألمر .ويعاقب عاى تاال األفعال إلا تم ارتكابها قبل إداوة
الشخ المعاي باألمر بحكم مكتاب لقوة الشيء المقضي به.
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ووصت المادة  855من قاوون الماطرة الجاائية عاى معاقبة من ياشر
أو يصور جااات األحداث وللال حماية لهم من التشهير بهم.
الفرع الثاوي  :مده التطبيق الفعاي لمعايير المحاكمة العادلة حاليا
إن تطبيق معايير المحاكمة العادلة في الشريعة اإلسالمية كان
ياصب عاى الموضوع بحيث يهدف إلى تحقيق العدل وإيصال الحقوق إلى
أهاها بأباط الطرق ولم تكن هااك عراقيل تماع القاضي من تحقيق
العدل وتحول بياه وبين الوصول إلى الحقيقة كاما جد في البحث عن
الوصول إلى الحقيقة ولم تكن هااك مؤثرات خارجية تجبره عاى
االهتمام بالشكل أكثر من اهتمامه بالموضوع أو تؤثر عايه لدرجة
تحريف الوقائع والحقائق أمامه فيضطر إلصدار حكم مقتاعا به كقاض
وغير مقتاع كإواان.
ويمكن تصايف العراقيل التي تعيق معايير المحاكمة العادلة في
الدول المعاصرة إلى عراقيل ماطرية وتقاية وعراقيل خارجية.
 -3تتجاى العراقيل الماطرة في اإلجراءات في الشكايات التي تا
عايها قواوين الماطرة فيما يتعاق بتقديم العرائ والشروط التي يجب
أن تتوفر فيها لتكون مقبولة شكال .وي هر للال عاى الخصوص عادما
يا القاوون عاى أن تكون الماطرة كتابية وبواسطة محام فكثير من
المتقاضين يجهاون هذه المااطر وال تقبل طاباتهم شكال وتضيع
حقوقهم بابب هذه التعقيدات الماطرية.
وإشعاره بإتمام
وكان القضاة الماامين يوجبون إعذار الشخ
حجته إن كاوت واقصة قبل الحكم عايه وهو خالف ما عايه األمر في
قاوون الماطرة عاى إوذار
مااطر كثير من الدول حاليا وإلا و
الطرف بتصحيح الماطرة داخل أجل كما جاء في الفصل األول من
قاوون الماطرة المدوية الغربي فإن هذا اإلوذار يتعاق بالصفة واألهاية
والمصاحة واإللن بالتقاضي إن كان ضروريا.
وقد و الفصل  19ماه عاى أن القاضي يطاب تحديد البياوات غير
التامة أو التي وقع إغفالها وهذا كاه إوما يقع بالمااطر أمام المحاكم
االبتدائية وفي مجال محدود.
أما المااطر أمام محاكم االستيااف أو محكمة الاق (التمييز في
الدول  ،فإن المااطر أكثر تعقيدا حيث يجب تقديم العريضة
بع
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بواسطة محام مؤهل ويجب أن تكون ماتوفية لاشروط الشكاية
الماصوص عايها في القاوون مع وجود أداء الرسوم القضائية داخل األجل
القاوووي .وإن أي إخالل بذلال يترتب عاه عدم القبول أو التشطيب عاى
القضية حاب الحاالت.
وإلا كان دور محكمة الاق (التمييز ،هو مراقبة تطبيق القاوون
فإوها ال تتمكن من للال في كثير من الحاالت ألن دورها يتوقف عاد
البت في الشكل إلا حكمت بعدم القبول أو التشطيب .وال يتعداه لبحث
الموضوع.
وكثيرا ما يتبين لقضاة الاق خرق واضح لاقاوون في الموضوع
ولكاهم ال ياتطيعون مااقشة الموضوع ألن عدم صحة الطعن من حيث
الشكل يماعهم من مراقبة تطبيق القاوون في الموضوع.
وهذه معضاة خطيرة سبق أن طرحااها مع قضاة إسبان وماهم قضاة
في المحكمة األوروبية ولم وجد لها حال ألن الحل يقتضي إعادة الا ر
في مااطر التقاضي.
وفي المغرب فإن  %07من القضايا الجاائية التي وقع الطعن فيها أمام
محكمة الاق تاتهي بالشكل إما بعدم قبول الطعن أو سقوطه وال يتم
التطرق لاموضوع .وكيفما كان الحكم الصادر في الموضوع يبقى عاى
وسياة
حاله وقد يكون مخالفا لاقاوون وال تماال محكمة الاق
لمااقشته وهذا أمر خطير عاى تحقيق محاكمة عادلة.
-9ومن المعوقات التي تحول دون تحقيق المحاكمة العادلة في كثير
من القضايا المهمة اهتمام وسائل اإلعالم بمختاف درجاتها بهذه القضايا
وتضخيم الوقائع بطريقة تجعل المشاهد والماتمع يقتاع مابقا بصحة
ما ياشر أو يقال .والقضاة طبعا هم جزء من المجتمع ومهما حاولوا
تجاهل للال فإوه ال يخاو من تأثير عايهم وكثير من الوقائع اصطاعت
وضخمت ألسباب مختافة ويقتاع الااس بصحتها وال ي هر هيفها
وفبركتها إال بعد حصول الضرر وإصدار أحكام أحياوا وتافيذها.
واألمثاة عاى للال كثيرة وال يتاع المجال لاردها وفي المقابل ال يقع
االهتمام بجرائم ترتكب في مااطق عديدة وإوما يتم التعتيم عايها وللال
لافول مرتكبها وقوته وسطوته.
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-1وبعد أحداث  33شتابر  9773تكون لده الرأي العالمي مفاهيم جيدة
مااقضة تماما لمفاهيم الحقوق الفردية األساسية والحريات العامة
ومعايير المحاكمة العادلة التي تكووت لده المجتمع اإلوااوي ماذ مئات
الااين.
وهكذا أصبح من الماامات لده الجميع وتيجة لمفهوم الحرب
االستباقية تطبيق العقوبة لمجرد احتمال أن يكون المعاقب مجرما وللال
بدون إثبات وال محاكمة .ويكفي أن يقال بأوه مااح أو متشدد أو إرهابي
أو يحتمل أن يقوم بعمل إرهابي ليكون للال مبررا لقتاه أو معاقبته
وعادما يتبين أوه ال عالقة له بما اتهم به فإوه يكتفي بإبداء األسف وأن
هذه حوادث معزولة يمكن أن تقع ويااى كل شيء .وال هلاا وتذكر
مجموعة من الرعاة بالصحراء أشعاوا الاار بها فأبادتهم طائرة عن
آخره م الحتمال أوهم إرهابيون ولما تبين أوهم واس باطاء ماالمون قيل
أوه وقع خطأ وتااسى الااس للال .واألمثاة تحدث يوميا وهي كثيرة.
فأين وحن من المحاكمة ومن معايير المحاكمة العادلة في هذا
العصر.
إن معايير المحاكمة العادلة أصبحت معروفة لده جميع المهتمين
بالعدالة ولكن الذي وحتاج إليه هو وضع ضوابط محددة لتطبيق هذه
المعايير وفرض جزاءات دولية عاى من يخالفها وهو المات ر حاليا
والمطاوب البحث فيه.
والاالم عايكم ورحمة اأ وبركاته.
إبراهيم بحماوي
رئيس غرفة األحوال الشخصية الميراث
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