














ملخصات األبحاث القضائية ـ  العدد الثالث



العدد هذا  محتوى 

اجلنـــائية  للـــدعــــوى  القضــــاء  حتـــريـــك   -
1432/1431هـ  والنـــظـــام،  الفـــقـــــه  فـــي  
 إعـــداد: مشـــعـــل بن زايــد بن مفـــوز الشمــري
 إشـــراف: أ. د.  مـــدين عبــــد الرمحــن تاج الــدين

- األحكام الفقهية خلدمات املكاتب العقارية، 1428هـ  
إعــــداد: زيـــاد بن عبداملحســن بن حممد العجيــان 
إشـــراف أ. د.  خــــالد بن زيـــد الـــوذينـــانـــي

ضــــوابـطــه،  اإللكــتـــرونــــي  البـــريــــد   -
وحــجـيته )دراســة مقــارنـــة(، 1428 –1429هـ 
إعـــداد: عبــــداهلل بــــــن ســـــعـــد الــربيـــك 
إشـــــراف أ. د.  عبــــدالرمحــــن بن عبداهلل السنـد

املعـــلوماتـــيــة  اجلــــرائم  فـــي  املســـاهـــمـــة 
املتــعلقة باالعتـــداء الشخــيص، 1428 ــ 1429هـ 
إعــــداد: أشـــــرف بن عبـــــداهلل الضــــوحيـــي 

إشــــــــراف: د. رضــــــــــــــــا املــــــــاّلح

اجلــــرائــــم  فــــي  اجلنــائيــــــة  املســؤولية   -
اإلعــــالميــــة تـجاه القـــضــاء 1428-1429هـ 
إعــداد:سليــــامن بن إبراهـيم بن عبد الرمحــن الفعيم 
إشــــراف:د. عـــــيل بن راشــــــد الـــــدبيــــان
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يضم هذا العدد من السلسلة ملخصات األبحــاث اآلتية:



كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

وصحبه  وآله  املجتبى  النبي  عىل  والسالم  والصالة  وكفى  هلل  احلمد 
أمجعني.. أما بعد..

فنهديكم العدد الثالث من سلسلة ملخصات األبحاث القضائية والتي 
بجامعة  للقضاء  العايل  املعهد  مكتبة  من  وانتقاؤها  وتلخصيها  اختيارها  تم 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

سائلني اهلل عز وجل أن ينفع هبا.

واهلل املوفق ،،،

                                       رئيس مجلس إدارة

                                        الجمعية العلمية القضائية السعودية

                                       أ. د. عبدالرحمن بن سالمة المزيني





كلمة رئيس لجنة ملخصات األبحاث القضائية

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
ومن اتبعه بإحسان إىل يوم الدين. أما بعد:

وهي  القضائية"،  األبحاث  ملخصات  "سلسة  من  الثالث  العدد  هو  فهذا 
عبارة عن )5( مخسة  بحوث.

من  كان  والتي  القضائية(  األبحاث  ملخصات  )جلنة  إنجازات  من  وهي 
أهدافها تلخيص ما هو موجود يف مكتبة املعهد العايل للقضاء من بحوث تكميلية 
هبذه  االنتفاع  تسهيل  يف  رغبة  اجلمعية  بنشاط  العالقة  ذات  دكتوراه  ورسائل 

الكنوزالعلمية  وإيصاهلا إىل املستفيدين بأكرب قدر ممكن .

وقد حرصنا يف التلخيص أن يقدم زبدة البحث بام يفيد الباحث والقارئ واملختص.

بادروا  والذين  امللخصات،  بإعداد  قام  الذي  العمل  فريق  أشكر  وإنني 
بطباعتها وإخراجها ونرشها. وأسأل اهلل تعاىل أن جيزهيم خري اجلزاء وأوفره .

بجميع  إنجازه  عىل  ويعيننا  املرشوع  هذا  يف  لنا  يبارك  أن  سبحانه   أساله  كام 
األجر  فيه  وأن حيقق  الكريم،  لوجهه  أن جيعله خالصًا  و  أكمل حال  مراحله عىل 

والنفع للجميع آمني.

  وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

                                                                          كتبه/
                                                        رئيس جلنة ملخصات األبحاث القضائية 

                                                       د. عبدالعزيز بن سليامن بن عيل الغسالن

                                                                       22-3-1435هـ





ملخص بحث

تحريك القضاء للدعوى الجنائية في الفقه والنظام

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد:

مشعل بن زايد بن مفوز الشمري

إشراف:

أ. د.  مدني عبد الرحمن تاج الدين

األستاذ بقسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء

1431 ـــ1432هـ

عدد صفحات البحث قبل التلخيص: 154

عدد صفحات البحث بدون مقدمة ومراجع وفهارس: 135

إعداد/

لجنة ملخصات األبحاث القضائية

 بالجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء(



ملخصـات األبحـات القضــائية ـ  العــدد الثــالــث

12

عىل  وذلك  وخامتة،  وفصلني،  متهيدي،  وفصل  مقدمة،  من  البحث  هذا  يتكون   
النحو اآليت:-

املقدمة وتشمل:

أمهية املوضوع، ومشكلة البحث، وتساؤالت البحث، وأسباب اختيار املوضوع، 
وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

فصل متهيدي:التعريف بمفردات عنوان الدراسة، وحتته مبحثان:

املبحث األول: مفهوم الدعوى اجلنائية. وحتته ثالثة مطالب:

املطلب األول: معنى الدعوى اجلنائية يف اللغة.

املطلب الثاين: مفهوم الدعوى اجلنائية يف النظام.

املطلب الثالث: مفهوم الدعوى اجلنائية يف الفقه.

املبحث الثاين: مفهوم حتريك الدعوى اجلنائية وحتته ثالثة مطالب:

املطلب األول: معنى التحريك يف اللغة.

املطلب الثاين: مفهوم حتريك الدعوى اجلنائية يف النظام.

املطلب الثالث: مفهوم حتريك الدعوى اجلنائية يف الفقه.

خطة البحث
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التصدي. وحتته مخسة  اجلنائية عن طريق  للدعوى  القضاء  األول: حتريك  الفصل 
مباحث:

املبحث األول: مفهوم التصدي.وفيه مطلبان:

املطلب األول: مفهوم التصدي يف النظام.

املطلب الثاين: مفهوم التصدي يف الفقه.

املبحث الثاين: علة التصدي. وفيه مطلبان:

املطلب األول: علة التصدي يف النظام.

املطلب الثاين: علة التصدي يف الفقه.

املبحث الثالث: رشوط التصدي. وفيه مطلبان:

املطلب األول: رشوط التصدي يف النظام.

املطلب الثاين: رشوط التصدي يف الفقه.

املبحث الرابع: حاالت التصدي. وفيه مطلبان:

املطلب األول: حاالت التصدي يف النظام.

املطلب الثاين: حاالت التصدي يف الفقه.

املبحث اخلامس: إجراءات التصدي وآثارها. وفيه مطلبان:

املطلب األول: إجراءات التصدي وآثارها يف النظام.

املطلب الثاين: إجراءات التصدي وآثارها يف الفقه.
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الفصل الثاين: حتريك القضاء للدعوى اجلنائية عن طريق  جرائم اجللسات. وحتته 
مخسة مباحث:

املبحث األول: جرائم اجللسات يف النظام والفقه. وفيه مطلبان:

املطلب األول: جرائم اجللسات يف النظام.

املطلب الثاين: جرائم اجللسات يف الفقه.

املبحث الثاين: علة ختويل القضاء هذه السلطة. وحتته مطلبان:

املطلب األول: علة ختويل القضاء هذه السلطة يف النظام.

املطلب الثاين: علة ختويل القضاء هذه السلطة يف الفقه.

املبحث الثالث: اإلخالل بنظام اجللسة. وحتته مطلبان:

املطلب األول: اإلخالل بنظام اجللسة وعقوبته يف النظام.

املطلب الثاين: اإلخالل بنظام اجللسة وعقوبته يف الفقه.

املبحث الرابع: اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسة املحكمة. وحتته مطلبان:

املطلب األول: اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسة املحكمة وعقوباهتا يف النظام.

املطلب الثاين: اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسة املحكمة وعقوباهتا يف الفقه.

املبحث اخلامس: اإلجراءات يف جرائم جلسات املحاكم، وآثارها.وفيه مطلبان:

املطلب األول: اإلجراءات يف جرائم جلسات املحاكم، وآثارها  يف النظام.

املطلب الثاين: اإلجراءات يف جرائم جلسات املحاكم، وآثارها  يف الفقه.                            
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• املبحث األول: مفهوم الدعوى اجلنائية  	

املطلب األول: معنى الدعوى اجلنائية يف اللغة. وفيه فرعان:

الفرع األول: الدعوى يف اللغة.

الدعوى يف اللغة: اسم من االدعاء، وهو املصدر، أي أهنا اسم ملا يدعى وجتمع عىل 
دعاوي بكرس الواو وفتحها. وجاء يف معجم مقاييس اللغة:دعو: الدال والعني واحلرف 
املعتل أصل واحد وهو أن متيل اليشء إليك بصوت وكالم يكون منك، تقول: دعوت 

أدعو دعاء.

 وهلا يف اللغة اطالقات متعددة: منها احلقيقي، ومنها املجازي،

ولعل معظم هذه االطالقات ترجع إىل معنى أصىل واحد وهو الطلب.

الفرع الثاين: اجلناية يف اللغة.

مصدر جنى جناية، ومجعه: جنايات، واجلناية: الذنب، واجلرم، وما يفعله اإلنسان 
مما يوجب عليه القصاص، والعقاب يف الدنيا واآلخرة.

أو عىل قومه. والتجني  إذا جر جريرة عىل نفسه  الرجل جناية،  يقال: جنى  وهلذا 
مثل التجرم وأن يدعي عليه ذنبًا مل يفعله.واملعنى: أنه ال يطالب بجناية غريه من أقاربه 

وأباعده، فإذا جنى أحدهم جناية ال يطالب هبا  اآلخر 

فصل تمهيدي: التعريف بمفردات عنوان الدراسة
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املطلب الثاين: مفهوم الدعوى اجلنائية يف النظام.

الفرع األول: مفهوم الدعوى يف النظام.

وعليه  الدعوى،  تعريف  القضائية،   بالسلطة  املتعلقة  السعودية  األنظمة  تبني  مل 
بيان األحكام دون  املنهج يف تدوين األنظمة هو  القانون ؛ ألن  الرجوع إىل رشاح  يتم 
فيتم  املصطلح  من  املراد  لوائحه  أو  نظامه  يف  املنظم  يبني  مل  فإذا  للتعريفات،  التعرض 
الرجوع إىل الرشاح. ولكن العمدة يف هذا املقام هو ما قاله  فقهاء الرشيعة إذا تم احلديث 

عن املصطلح ؛ ألن االعتامد لدهيم عىل ما جاء يف الرشيعة، وهي املقدمة.

وقد اختلف علامء القانون يف وضع تعريف حمدد للدعوى اختالفًا كثريًا:

فقيل بأهنا«سلطة االلتجاء إىل القضاء بقصد احلصول  عىل  تقرير احلق أو محايته«.

لصاحله  املوضوع  يف  حكم  عىل  احلصول  يف  الشخص  بأهنا«حق  آخرون  وعرفها 
وذلك يف مواجهة شخص آخر بواسطة السلطة القضائية«.

وقليل جدًا من عرف الدعوى بأهنا مطالبة باحلق أمام القضاء، كام هو احلال يف الفقه 
اإلسالمي. 

بوجه  الدعوى  تعريف  قال:«يمكن  فقد  عبيد  الدكتور رءوف  بذلك  وممن عرفها 
عام بأهنا: املطالبة باحلق عن طريق القضاء«.

وهذه التعريفات القانونية للدعوى نابعة من نظرية أهل القانون لطبيعة الدعوى، 
يطلقون  وإنام  القضاء،  أمام  حتصل  التي  املطالبة  عىل  ليدل  اللفظ  هذا  يطلقون  ال  فهم 
الدعوى عىل حق اإلنسان يف القيام هبذه املطالبة، كام هو ظاهر من تعريفاهتم املتقدمة هلا، 

فالدعوى عندهم حق من احلقوق، 
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وهذا يف الواقع خلط للمفاهيم بعضها ببعض ؛ ألن الدعوى يشء، وحق اإلنسان 
بالقيام هبا يشء آخر، فاألوىل هي الترصف، والثاين كونه ترصفًا مباحًا لكل إنسان، وهذا 

الثاين أقرب ما يكون إىل احلكم التكليفي يف االصطالح األصويل الفقهي، 

وال جيوز تعريف الترصف به.

واألصح أن يقال: إن الدعوى ترصف رشعي أو قانوين حكمها اإلباحة، أما إطالق 
الدعوى عىل حكمها فال يصح. وهذا جار يف كل ترصف يقوم به اإلنسان، وإال فمن 

الذي يقول: إن عقد البيع مثاًل هو نفسه حق البائع أو املشرتي يف القيام به؟ 

الفرع الثاين: مفهوم اجلناية يف النظام.

معنى  وضح  املرصي  القانون  أن  نجد  بينام  النظام،   يف  باجلناية  املقصود  يبني  مل 
اجلناية، حيث يعترب الفعل جناية إذا كان معاقبًا عليه باإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة 
أو األشغال الشاقة املؤقتة أو السجن، طبقًا للامدة العارشة من قانون العقوبات املرصي،

وما جاء يف القانون املرصي خيتلف عن معنى اجلناية يف الرشيعة، والذي يعترب كل 
جريمة جناية، سواء عوقب عليها باحلبس والغرامة أم بأشد منهام، وعىل ذلك فاملخالفة 
القانونية تعترب جناية يف الرشيعة، واجلنحة تعترب جناية، واجلناية يف القانون تعترب جناية 

يف الرشيعة أيضًا. 

التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية يف املادة األوىل من  و جاء يف مرشوع الالئحة 
الباب األول تعريفًا لإلتالف كاآليت: 

اإلتالف: ما يتضمن – يف الدعوى أو العقوبة املحكوم هبا – إزهاق نفس آدمي، 
أو ذهاب عضو من أعضائه، أو منفعة من منافعه، أو بعضها«، ومما يالحظ من تعريف 

اإلتالف أنه قريب من تعريف الفقهاء للجناية.

حتريك القضاء للدعوى اجلنائية يف الفقه والنظام
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الفرع الثالث: مفهوم الدعوى اجلنائية بوصفها علاًم مركبًا يف النظام.

وبيانه  تنظيمه  يتم  مل  ما  إن  نقول  بيان ذلك، وعليه  إىل  السعودي  النظام  يتطرق  مل 
من قبل احلاكم، فإنه يرجع يف بيانه وتعريفه إىل ما ذكره فقهاء الرشيعة اإلسالمية ؛ ألهنا 
احلاكمة عىل األنظمة السعودية كام نصت عىل ذلك املادة السابعة من النظام األسايس 

للحكم.

نظام  من  الثالثة  املادة  نص  يف  النظر  خالل  من  اجلنائية  الدعوى  تعريف  ويمكن 
اإلجراءات اجلزائية، التي نصت عىل أنه:

أمر حمظور ومعاقب عليه  توقيع عقوبة جزائية عىل أي شخص إال عىل  »ال جيوز 
للوجه  بعد حماكمة جترى وفقًا  بناًء عىل حكم هنائي  إدانته  ثبوت  نَظامًا وبعد  أو  رشعًا 
وتاريخ  ) م/39(،  رقم:  امللكي  باملرسوم  الصادر  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  الرشعي« 

1422/7/28هـ.

فمن خالل النظر يف املادة السابقة نقول: إن الدعوى اجلنائية هي:« الدعوى املرفوعة 
عىل شخص الرتكابه أمرا حمظورًا ومعاقبًا عليه رشعًا أو نظامًا«.

املطلب الثالث: مفهوم الدعوى اجلنائية يف الفقه.

الفرع األول: مفهوم الدعوى يف الفقه.

يمكن تقسيم اجتاهات تعريفات الفقهاء إىل أقسام:

القسم األول: الذين عرفوا الدعوى بأهنا«  طلب أو مطالبة«. 

القسم الثاين: الذين عرفوا  الدعوى بأهنا ) قول (.

بأهنا يف حقيقتها إخبار، وإن كانت تتضمن  الدعوى  الذين عرفوا  الثالث:  القسم 
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طلبًا ملضمون هذا اإلخبار.

القسم الرابع: الذين عرفوا الدعوى بأهنا ) إضافة (.

التعريف املختار للدعوى: 

لعل خري تعريف للدعوى أن يقال: هي« قول مقبول أو ما يقوم مقامه يف جملس 
القضاء، يقصد به اإلنسان طلب حق له أو ملن يمثله، أو محايته« 

الفرع الثاين: مفهوم اجلناية يف الفقه.

للفقهاء يف اجلناية إطالقان: عام، وخاص:

من  اهلل  حرمه  ما  كل  فعل  وتشمل  الفقهاء،  بعض  استعمله  فقد  العام  املعنى  فأما 
مأكول أو مرشوب أو تعد عىل الدين أو النفس أو ما دوهنا أو العقل أو العرض أو املال.

وأما املعنى اخلاص فقد استعمله آخرون بمعان متعددة، من أبرزها ما ييل:

1-  أهنا »اسم لفعل حمرم حل بامل أو نفس«.

وخص الفقهاء الغصب والرسقة بام حل بامل، واجلناية بام حل بنفس وأطراف.

2- أهنا »ما حيدثه الرجل عىل نفسه أو غريه مما يرض حاالً أو مآالً«. 

واحلرابة  والرسقة  والقذف  والزنا  والردة  البغي  سبع  للحد  املوجبة  واجلنايات 
والرشب.

3- أهنا »كل فعل عدوان عىل النفس أو مال لكنها يف العرف خمصوصة بام حيصل فيه 
التعدي عىل األبدان وسمو اجلنايات عىل األموال غصبًا وهنبًا ورسقًة وخيانًة وإتالفًا«.
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ويالحظ مما سبق أن اجلناية اختصت بالعدوان عىل النفس وما دون النفس، وهذا 
خيتلف عن اجلريمة والتي اختصت باحلدود ، وعليه فريى بعض الفقهاء أن هناك  فرقًا 

بني اجلناية واجلريمة، وليست مرادفة هلا.

الفرع الثالث: مفهوم الدعوى اجلنائية بوصفها علاًم مركبًا يف الفقه.

تسمى الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسالمي بدعاوى التهمة، وأيضًا  بدعاوى التهم 
والعدوان.

و تعريف دعوى التهمة: 

أو  طريق  قطع  أو  قتل  مثل  عقوبته،  يوجب  املطلوب،  عىل  حيرم  فعاًل  ُيَدعى  »أن 
رسقة أو غري ذلك من أنواع العدوان املحرم«.

العقوبة  إيقاع  الفقه بأهنا:« طلب  كام عرف بعض املعارصين  الدعوى اجلنائية يف 
عىل املتهم عن فعل حمظور رشعًا أو نظامًا«.
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•  املبحث الثاين: مفهوم حتريك الدعوى اجلنائية 	

املطلب األول: معنى التحريك يف اللغة.

أي  حركه  ويقال  السكون،  ضد  أي  احلركة  من  مشتق  فعل  اللغة:  يف  التحريك   
أخرجه من سكونه، وحتريكًا أي حركه بقوة.

املطلب الثاين: مفهوم حتريك الدعوى اجلنائية يف النظام.

أخرى  تعابـري  استخدم  وإنام  اجلنائية«،  الدعوى  تعبري »حتريك  النظام  يستخدم   مل 
»اإلقامة«  و  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  من  و20   18 17و  املواد  ذلك  من  »الرفع«  كـ 
املواد 16و18 و124 من نظام اإلجراءات اجلزائية و »املبارشة« املواد 16 و17 من نظام 

اإلجراءات اجلزائية.

واملقصود بـ »حتريك الدعوى اجلنائية«  أي افتتاحها أو البدء فيها كنشاط إجرائي، 
يتم بأول إجراء من إجراءات التحقيق يصدر عن هيئة التحقيق واالدعاء العام – بوصفها 

سلطة حتقيق – عىل أثر إخطارها بنبأ اجلريمة أو علمها بأية وسيلة كانت.

اجلنائية،  الدعوى  العام لسلطة حتريك  التحقيق واالدعاء  واملبدأ هو احتكار هيئة 
لكن النظام السعودي منح هذه السلطة  استثناء يف أحوال التصدي للمحاكم والدوائر 

اجلزائية، وللمحاكم عىل اختالفها بالنسبة جلرائم اجللسات

وورد معناها يف مرشوع الالئحة  التنظيمية لنظام هيئة التحقيق واالدعاء العام بأهنا:

» اختاذ إجراءات التحقيق ابتداء يف جريمة أو تقدم املجني عليه أو املترضر بالشكوى 
إىل اجلهة القضائية أو مطالبة املدعي العام لدى اجلهة القضائية بتوقيع العقوبة عىل املتهم 
التنظيمية  الرابعة عرشة من  مرشوع الالئحة  املادة  بناء عىل حمرض مجع االستدالالت« 
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لنظام هيئة التحقيق واالدعاء العام .

املطلب الثالث: مفهوم حتريك الدعوى اجلنائية يف الفقه.

هذا املصطلح مل يكن متداوالً  هبذا اللفظ لدى فقهاء الرشيعة اإلسالمية، بل كان 
املتداول هو عبارات أخرى هلا نفس املضمون كرفع الدعوى، أو النظر يف الدعوى، أو 

مبارشة االهتام.

ولقد أخذت الرشيعة اإلسالمية بنظام لالهتام، يتميز بأنه جيمع بني االهتام بواسطة 
الدولة، واالهتام بواسطة األفراد وخاصة املجني عليه، فالرشيعة اإلسالمية وإن كانت 
حق  لألفراد  وتتيح  عليها،  تعاقب  التي  اجلرائم  معظم  يف  الفردية  فكرة  بتغليب  تتميز 
أو  الفردي  بنظام االهتام  يعد أخذًا  الدعوى اخلاصة والعامة عىل حد سواء مما  مبارشة 
الشعبي يف أوسع مداه، إال أن هناك فارقًا جوهريًا، بني مبارشة الدعوى اجلنائية العامة، 
وبني مبارشة الدعوى اجلنائية اخلاصة، يتمثل هذا الفارق يف قيام هيئات حكومية معنية 
بمبارشة االهتام إىل جانب األفراد يف الدعاوى اجلنائية العامة، واستقالل املجني عليه أو 
املرضور بحق حتريك الدعوى اجلنائية اخلاصة دون سواه من األفراد أو اهليئات اجلنائية. 

ويرتكز التمييز بني الدعوى اجلنائية العامة والدعوى اجلنائية اخلاصة عىل أساس 
التمييز بني اجلرائم العامة، واجلرائم اخلاصة.

–  وهي التي فيها تعد عىل حق من حقوق اهلل عز وجل  – يكون  ففي اجلرائم العامة 
حتريك الدعوى اجلنائية العامة لكل إنسان، أما اجلرائم اخلاصة – وهي التي فيها تعد عىل 

حق من حقوق العباد  -  فهذه حتريكها يكون مقيدًا باملجني عليه أو وليه.

عن  كثريًا  خيتلف  ال  الفقه،  يف  اجلنائية  الدعوى  حتريك  إن  يقال  أن  يمكن  وعليه 
السلطة يف  له  أن من  أوسع من جهة  الرشيعة اإلسالمية  أنه يف  إال  النظام،  حتريكها يف 
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إىل مفهوم اجلريمة  فرد، وهذا راجع  ليشمل كل  يتسع  العامة  اجلنائية  الدعوى  حتريك 
اجلنائية العامة و اخلاصة  بني الرشيعة اإلسالمية وكثري من األنظمة الوضعية

وعليه يمكن القول أن حتريك الدعوى اجلنائية العامة يف الفقه اإلسالمي :

»هو اإلجراء الذي يقوم به أي فرد من املجتمع، لنقل الدعوى من حال السكون 
التي كانت عليه عند نشأهتا إىل حال احلركة، بأن يدخلها يف حوزة السلطات املختصة«.

من  أو  احلق  به هو صاحب  يقوم  فالذي  اخلاصة،  اجلنائية  الدعوى  أما يف حتريك 
ينوبه.

ومن  أبرز النامذج الفقيهة التي توضح حتريك الدعوى اجلنائية من قبل األفراد أو 
اهليئات يف الواقع العميل اإلسالمي وايل احلسبة، ووايل املظامل.
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•  املبحث األول: مفهوم التصدي	

املطلب األول: مفهوم التصدي يف النظام.

ى له.  ، واملفعول ُمَتَصدًّ ، تصّدًيا، فهو ُمَتَصدٍّ ى، َتَصدَّ ى، يتصدَّ التصدي من: تصدَّ
ض له رافًعا رأَسه إليه، أقبل عليه بوجهه ُمصغًيا لكالمه،  ى لفالن أي تعرَّ تقول: تصدَّ

ى﴾.  ا َمِن اْسَتْغنَى. َفَأْنَت َلُه َتَصدَّ قال تعاىل:  ﴿َأمَّ

املطلب الثاين: مفهوم التصدي يف النظام.

نصت املادة السادسة من نظام اإلجراءات اجلزائية عىل أنه :«تتوىل املحاكم حماكمة 
املتهمني فيام يسند إليهم من هتم وفقًا للوجه الرشعي وطبقًا لإلجراءات املنصوص عليها 
يف هذا النِظام. وللمحكمة أن تنظر يف وقائع غري مدعى هبا من املدعي العام مما ال حيتاج 

إىل حتقيق«.

أن  أمامها  مقامة  دعوى  يف  للمحكمة  تبني  :»إذا  أنه  عىل  العرشون  املادة  ونصت 
هناك متهمني غري من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة املعروضة 
فيها  لنظرها واحلكم  يلزم  ما  بذلك، الستكامل  علاًم  الدعوى  رفع  أن حتيط من  فعليها 

بالوجه الرشعي، ويرسي هذا اإلجراء عىل حمكمة التمييز إذا ظهر هلا ذلك«.

وعليه فإن التصدي هو:

متهمني  اجلنائية  عن  الدعوى  معينة ختوهلا حتريك  املنظم ملحكمة  يعقدها   سلطة 

 الفصل األول: تحريك القضاء للدعوى الجنائية عن 
طريق التصدي
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آخرين مل يشملهم قرار االهتام، أو عن جريمة مرتبطة بالتهمة املعروضة عليها أو عن 
وقائع  تشكل جريمة جديدة كشفت عنها أوراق الدعوى املنظورة أمامها.

والتصدي مقترص عىل املحاكم والدوائر اجلزائية فقط، فهي جيب عليها أن حترك 
الدعوى اجلنائية

املطلب الثالث: مفهوم التصدي يف الفقه.

عرف هذا املصطلح عند الفقهاء، ولكن مضمونه أشمل مما هو متداول يف األنظمة 
ض  -أي القوانني-. فهو موافق ملا هو يف اللغة ،حيث سبق أن من معاين التصدي التعرَّ

لألمر أو للشخص، وعليه فهو شامل يف االستعامل عند الفقهاء.

التحقيق  وهي  السابقة  بوظيفته   – للقضاء  تصدى  ملن  عندهم  يستعمل   فتارة 
بني  قاضيًا  ُجعل  أو  القضاء  ويل  احلديث:»من  يف  القناع:  كشاف  يف  جاء   ،- واحلكم 
الناس فقد ذبح بغري سكني«، أي من تصدى للقضاء وتواله فقد تعرض للذبح فليحذره 

والذبح ههنا جماز عن اهلالك فإنه من أرسع أسبابه.

قال  البجريمي:»فرع  للشهادة، جاء يف حاشية   ملن تصدى  أخرى  تارة  ويستعمل 
إلقامة  تصدى  حني  قاله  إن  نظر  فشهد  جاء  ثم  اليشء:  هذا  يف  بشاهد  لست  الشاهد 

الشهادة مل تقبل شهادته وإن قاله قبل ذلك بشهر أو يوم قبلت«. 

اجلنائية  الدعوى  بتحريك  املحكمة  قيام  به  فرياد  القانون  عند رشاح  التصدي  أما 
عن وقائع  تشكل جريمة جديدة كشفت عنها أوراق الدعوى املنظورة أمامها، أو عن 
متهمني آخرين مل يشملهم قرار االهتام، أو عن جناية  مرتبطة بالتهمة املعروضة عليها 

فقط.

حتريك القضاء للدعوى اجلنائية يف الفقه والنظام
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•  املبحث الثاين: علة التصدي 	

املطلب األول: علة التصدي يف النظام.

يرى بعض الرشاح أن احلكمة يف إجياب التصدي من قبل املحاكم والدوائر اجلزائية  هو:

1- إنشاء نوع من الرقابة القضائية عىل ترصف هيئة التحقيق واإلدعاء العام حالة 
تقصري هذه األخرية يف االهتام.

2- الرغبة يف حتري املحكمة للعدالة وحتقيقها عىل أوسع نطاق؛ ألن شعور املجموع 
بوجود متهمني مل يلتفت إليهم أو وقائع مل تبارش اإلجراءات بشأهنا بغري ما سبب، يسفر 
عن إهدار الثقة يف العدالة، ومن ثم فإن حسن السياسة اجلنائية وصالح اجلامعة يقضيان 

بوجوب تقرير هذا احلق.

3- ويعلل التصدي كذلك بأنه يمثل خلق آلية إجرائية هتدهد من الرتسيخ احلريف 
ملبدأ الفصل بني سلطة االهتام وقضاء احلكم. 

املطلب الثاين: علة التصدي يف الفقه.

 ، عظيمة  غايات  لتحقيق  وسيلة  اإلسالمي  الفقه  يف  اجلزائية  الدعوى  حتريك  إن 
يمكن حتديد األسباب يف األمور اآلتية:

1- التأكد من سالمة عمل أعوان القايض.

2- حتقيق األمن واالستقرار للمجتمع ومحايته من الرذيلة.

3- إصالح مرتكب اجلريمة وتطهريه من أثر الذنب.

4- العمل بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

 5- إقامة وحتقيق العدل.
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• املبحث الثالث: رشوط التصدي	

املطلب األول: رشوط التصدي يف النظام.

الفرع األول: رشوط التصدي بالنسبة للمحاكم اجلزائية:

إذا كان النظام السعودي ألزم املحاكم اجلزائية التصدي  ملتهمني جدد غري الذين 
مقيد  هذا   فإن  عليها،  املعروضة  بالتهمة  مرتبطة  أخرى  لوقائع  أو  االهتام  عليهم  أقيم 

برشوط يتعني توافرها لكي ال يتعرض  هذا اإلجراء للبطالن، وهي عىل النحو اآليت :

الرشط األول: أن تكون املحكمة قد اتصلت بموضوع الدعوى األصلية اتصاالً 
صحيحًا للحكم فيها، أي يلزم أن تكون هناك دعوى حمالة ومنظورة فعاًل أمام املحكمة 

أو الدائرة اجلزائية للفصل يف موضوعها.

وقد نص النظام عىل هذا الرشط يف  املادة العرشون من نظام اإلجراءات اجلزائية:

»إذا تبني للمحكمة يف دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمني غري من أقيمت الدعوى 
عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة املعروضة فعليها أن حتيط من رفع الدعوى علاًم 

بذلك، الستكامل ما يلزم لنظرها واحلكم فيها بالوجه الرشعي...«.

فقوله:« يف دعوى مقامة أمامها«، هو نص عىل هذا الرشط.

الرشط الثاين: أن يكون حتريك الدعوى اجلنائية يف حالة التصدي جائزًا.

الوقائع  عن  حتريكها  املحكمة  تستهدف  التي  اجلنائية  الدعوى  تكون  أن  فيجب 
اجلديدة أو املتهمني اجلدد ال تزال قائمة. فال جيوز للمحكمة أو الدائرة اجلزائية التصدي 
إذا كانت الدعوى قد مضت عليها مدة التقادم املسقط للدعوى، أو رسى عليها العفو 

الشامل، أو صدر يف شأهنا حكم بات.
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الرشط الثالث: أن تتوافر إحدى حاالت التصدي.

وهي:

عليهم،  الدعوى  أقيمت  من  غري  آخرين  متهمني  هناك  أن  املحكمة  ترى  أن   -1
منسوبًا إليهم ارتكاب اجلريمة املرفوعة هبا الدعوى، سواء بوصفهم فاعلني أو رشكاء. 

كام نصت عىل ذلك املادة العرشون من نظام اإلجراءات اجلزائية، السابقة الذكر.

عليها،  املعروضة  بالتهمة  مرتبطة  أخرى  وقائع  هناك  أن  املحكمة  ترى  أن   -2
املادة  ذلك  عىل  نصت  كام  للتجزئة.  قابل  غري  أو  بسيطًا  االرتباط  يكون  أن  ويستوي 

العرشون من نظام اإلجراءات اجلزائية، السابقة الذكر.

3- أن ترى املحكمة أن هناك وقائع أخرى غري املسندة إىل املتهمني يف الدعوى. كام 
نصت عىل ذلك  املادة السادسة من نظام اإلجراءات اجلزائية.

الفرع الثاين: رشوط التصدي بالنسبة للدوائر اجلزائية يف حماكم االستئناف:

فحق التصدي للدوائر اجلزائية يف حماكم االستئناف، جاء نصًا يف املادة العرشون من 
نظام اإلجراءات اجلزائية:« إذا تبني للمحكمة يف دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمني 
أن  املعروضة فعليها  بالتهمة  أو وقائع أخرى مرتبطة  الدعوى عليهم،  أقيمت  غري من 
بالوجه  فيها  واحلكم  لنظرها  يلزم  ما  الستكامل  بذلك،  علاًم  الدعوى  رفع  من  حتيط 

الرشعي، ويرسي هذا اإلجراء عىل حمكمة التمييز إذا ظهر هلا ذلك«.

املطلب الثاين: رشوط التصدي يف الفقه.

ذكر الفقهاء رشوط املدعي سواء كان موىل أو غري موىل، ورشوط املتهم - أي من 
تقام عليه العقوبة من حد أو تعزير، ورشوط احلق املدعى به ، ورشوط الدعوى.
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يكون  فسوف  املحكمة،  قبل  من  التصدي  برشوط  يتعلق  احلديث  أن  بام  ولكن 
الرتكيز عىل الرشوط التي تتعلق هبذا املوضوع، وهي التي هتمنا هنا.

وهي: الرشوط التي تتعلق باحلق املدعى به.

1- أن يكون يف حدود اهلل وحقوقه.، فهذا جيب عىل الوالة البحث عنه وإقامته من 
غري دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غري دعوى أحد به، وإن كان الفقهاء 
قد اختلفوا يف قطع يد السارق، هل يفتقر إىل مطالبة املرسوق بامله ؟ عىل قولني يف مذهب 

أمحد وغريه، وقد اشرتط بعضهم املطالبة باملال ؛ لئال يكون للسارق فيه شبهة.

2- أن يكون معلومًا، أي أن يكون معلومًا غري جمهول، وذلك بأن يكون مفصاًل، 
ويوصف وصفًا يميزه ويوضحه.

3- أن يكون ثابتًا.

أي أن يكون ثابتًا بإحدى طرق اإلثبات املعتربة رشعًا، وذلك إما بالبينة أو اإلقرار 
أو القرينة ؛ لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم: » لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس 

دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني عىل املدعى عليه«(- أخرجه مسلم.

4- انتفاء الشبهة.

أي يف احلق املدعى به إذا كان حدًا من احلدود، وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع عىل أن 
احلدود تدرأ بالشبهات.

5- عدم انقضاء االدعاء به.

وهناك حاالت ينقيض االدعاء العام فيها، وهي:

1- احلكم.
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أي تنقيض الدعوى بصدور احلكم القضائي، املستويف رشوطه.

2- وفاة املتهم.

من  اهلدف  انتهي  تويف  فإذا  املتهم،  معاقبة  طلب  الدعوى  من  اهلدف  ألن  وذلك 
الدعوى.

3- العفو عن املتهم.

وذلك يكون من األفراد بعدم رفع أمر مرتكب املنكر إىل احلاكم، وهو ما يسمى 
السرت.

ولكنه مقيد بام إذا مل يبلغ احلاكم.

4- التقادم.

والتقادم هنا يقصد به:  هو تطاول الزمن عىل فعل املعصية.

وهو قد يكون يف فعل يقتيض حدًا من احلدود، وقد يكون يف فعل يقتيض تعزيرًا. 

–  التقادم يف احلدود -  فقد اتفق عامة الفقهاء عىل أن من فعل ما يقتيض  أما األول 
حدًا من حدود اهلل، وبلغ اإلمام، فإنه يقام عليه، وال يسقط بتقادم الزمان.

أما الثاين – التقادم يف التعزير – فإن مجهور العلامء عىل عدم سقوط التعزير بالتقادم.

ألن احلدود التي حيتاط فيها ويتشدد فيها ال تسقط بالتقادم، فالتعزير من باب أوىل.

5- بالتوبة.
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• املبحث الرابع: حاالت التصدي	

املطلب األول: حاالت التصدي يف النظام.

الفرع األول: املحاكم والدوائر اجلزائية وفقًا لنظام اإلجراءات اجلزائية.

النظام  عىل املحكمة اجلزائية ، والدائرة اجلزائية بمحكمة االستئناف  لقد أوجب 
– أن رأت ذلك  -  إقامة الدعوى اجلنائية العامة يف حاالت حمددة عىل سبيل احلرص.

ويالحظ أن التصدي يف حالتني  هو واجب عىل املحكمة كام قررته املادة العرشون 
من نظام اإلجراءات اجلزائية، وليس جوازيًا كام يف القانون املرصي املادة احلادية عرشة 
واملادة الثانية عرشة من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي، حيث يعترب جوازي للمحكمة 
و ليس واجبًا عليها، بمعنى أن هلا إن شاءت تصدت، وإن مل تشأ فلها أال تستعمل هذا 
احلق حتى ولو طلب منها اخلصوم هذا التصدي. واملنظم ذكر حالتني للتصدي تكون 
وجوبية، كام نصت عىل ذلك املادة العرشون من نظام اإلجراءات اجلزائية، وحالة واحدة 

جوازيه، نصت عليها املادة السادسة:

» تتوىل املحاكم حماكمة املتهمني فيام يسند إليهم من هتم وفقًا للوجه الرشعي وطبقًا 
لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النِظام. وللمحكمة أن تنظر يف وقائع غري مدعى هبا 

من املدعي العام مما ال حيتاج إىل حتقيق«. 

 وعليه فإن حاالت التصدي يف النظام هي:

 احلالة األوىل: نص عليها النظام يف املادة العرشون من نظام اإلجراءات اجلزائية:

»إذا تبني للمحكمة يف دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمني غري من أقيمت الدعوى 
عليهم«.
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احلالة الثانية: نص عليها النظام يف املادة العرشون من نظام اإلجراءات اجلزائية:

» وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة املعروضة«.

احلالة الثالثة: وقد نص عليها يف املادة السادسة من نظام اإلجراءات اجلزائية:

» تتوىل املحاكم حماكمة املتهمني فيام يسند إليهم من هتم وفقًا للوجه الرشعي وطبقًا 
لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النِظام.وللمحكمة أن تنظر يف وقائع غري مدعى هبا 

من املدعي العام مما ال حيتاج إىل حتقيق«.

وهذا احلالة تعترب سلطة تقديرية للمحكمة، وهنا يتفق املنظم مع املنظم املرصي يف 
جواز التصدي يف هذه احلالة، ولكن خيتلف معه من حيث النظر فيها، فليس للمحكمة 
قانون  احلادية عرشة من  املادة  فقط  التصدي  بل هلا  للقانون املرصي،  فيها وفقًا  احلكم 

اإلجراءات اجلنائية املرصي.

الفرع الثاين: الدائرة اجلزائية يف ديوان املظامل.

أحوال  اجلنائية يف  الدعوى  املنظم عىل حق حتريك  فقد نص  املظامل،  ديوان  أما يف 
التصدي  يف املادة الثامنة والعرشين  من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل:

» تفصل الدائرة يف الوقائع التي وردت بقرار االهتام، ومع ذلك جيوز هلا بناء عىل 
طلب هيئة الرقابة والتحقيق احلكم يف وقائع مل ترد يف قرار االهتام أو عىل متهمني جدد 
إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك برشط أن يمنح املتهم أجاًل مناسبًا لتحضري دفاعه، 
الرقابة  هيئة  إىل  القضية  بإحالة  تصدره  بقرار  لذلك  التصدي  ذاهتا  تلقاء  من  وللدائرة 

والتحقيق لكي تتوىل حتقيقها ثم اختاذ ما جيب نظامًا كأية قضية أخرى.

التي  تلك  غري  أخرى  دائرة  إىل  إحالتها  وجب  الديوان  إىل  القضية  أعيدت  وإذا 
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تصدت هلا فإذا كانت تلك الدائرة مل تفصل يف الدعوى األصلية، وكانت هذه مرتبطة 
التي  الدائرة  إىل  كلها  القضية  إحالة  وجب  التجزئة  يقبل  ال  ارتباطًا  اجلديدة  بالدعوى 

نظرت الدعوى أساسًا«.  

يف املادة الثامنة والعرشين  من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل،نص 
املنظم عىل حالتني للتصدي، ومها:

1-« وقائع مل ترد يف قرار االهتام«.

2-«  متهمني جدد إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك«.

املطلب الثاين: حاالت التصدي يف الفقه.

   فصلت الرشيعة اإلسالمية اجلرائم بناء عىل الرضر الناتج عنها والعقوبة املقدرة 
هلا إىل ثالثة أنواع هي:

النوع األول: جرائم احلدود.

وهي اجلرائم املعاقب عليها بحد. واحلد هو العقوبة املقدرة حقًا هلل تعاىل.

واحلق فيها هلل تعاىل، والدعوى فيها حسبة يقوم هبا أي فرد من املجتمع بيده الدليل 
عىل ما يدعيه، ما عدا حد الرسقة وحد القذف عند من يرى أن فيهام حقًا غالبًا للفرد، 

فاالدعاء فيهام يتوقف عىل الشكوى.

النوع الثاين: جرائم القصاص والديات.

وهي اجلرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو دية. وهي جرائم القتل العمد والقتل 
شبه العمد والقتل اخلطأ، واجلراح العمد واجلراح اخلطأ.
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وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقًا لألفراد.ومعنى أهنا مقدرة:أهنا ذات 
حد واحد، فليس هلا حد أعىل وحد أدنى ترتاوح بينها.

فإذا عفا أسقط  إذا شاء،  يعفو عنها  أن  للمجني عليه  أهنا حق لألفراد:أن  ومعنى 
العفو العقوبة املعفو عنها. وما دام احلق فيها للفرد، واالدعاء فيها يتوقف عىل خصومة 

املجني عليه أو وليه، فإهنا ال تكون من ضمن أحوال التصدي املقررة.

النوع الثالث: جرائم التعازير. 

ومعنى  التعزير.  عقوبات  من  أكثر  أو  بعقوبة  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  وهي 
التعزير: أي التأديب. 

وجرائم التعزير غري حمدودة، وليس يف اإلمكان حتديدها، وقد نصت الرشيعة عىل 
بعضها وهو ما يعترب جريمة يف كل وقت كالربا وخيانة األمانة والرشوة، وتركت ألوىل 
األمر النص عىل بعضها اآلخر، وهو القسم األكرب من جرائم التعازير، ولكن الرشيعة مل 
ترتك ألوىل األمر احلرية يف النص عىل هذه اجلرائم بل أوجبت أن يكون التحريم بحسب 
العام، وأن ال يكون  ما تقتضيه حال اجلامعة وتنظيمها والدفاع عن صواحلها ونظامها 

خمالفًا لنصوص الرشيعة ومبادئها العامة.

وعليه فام كان منها حقًا خالصًا هلل تعاىل، فاالدعاء فيها يكون حسبة ألي فرد من 
املجتمع، وما كان منها حقًا غالبًا للفرد فإن الدعوى فيه تتوقف عىل شكوى املجني عليه 
أو املترضر منها، ويطلق عىل احلق أنه خالص هلل أو خالص للفرد بناء عىل الغالب منهام.

ويتضح مما سبق أن أحوال التصدي يف النظام ال ختالف ما جاء يف الفقه اإلسالمي، 
وما حث عليه من حق احلاكم يف التصدي واالدعاء مما ال خيالف الرشع املطهر.
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• املبحث اخلامس: إجراءات التصدي وآثارها	

املطلب األول: إجراءات التصدي وآثارها يف النظام.

   إذا حتققت إحدى حاالت التصدي بأن رأت املحكمة أن هناك متهمني غري من 
كاكتشاف  عليها،  املعروضة  بالتهمة  مرتبطة  أخرى  وقائع  أو  عليهم،  الدعوى  أقيمت 

وقائع جنائية غري مسندة إىل املتهمني املقدمني للمحاكمة، فيتعني عليها:

1-  أن حتدد الوقائع التي مل يشملها قرار االهتام أو األشخاص املسندة إليهم هذه 
الوقائع سواء كانوا املحالني فعاًل إىل املحاكمة أو غريهم. 

2- ثم تقوم بتحريك الدعوى اجلنائية قبل هذه الوقائع أو حيال هؤالء األشخاص، 
وذلك بإحالة هذا األمر إىل اجلهة املختصة بالتحقيق. 

أمامها علاًم بذلك الستكامل ما  الدعوى  أي جيب عىل املحكمة أن حتيط من رفع 
يلزم لنظرها، واحلكم فيها بالوجه الرشعي.

باطاًل  حكمها  كان  وإال  معًا،  فيها  والفصل  اجلنائية  الدعوى  إقامة  هلا  جيوز  ال  و 
بطالنًا مطلقًا ؛ لتعلق هذا األمر بالنظام العام، وذلك ملخالفته أصل من أصول املحاكامت 
اجلنائية يتعلق بمبدأ الفصل بني سلطة التحقيق وسلطة احلكم. وال يرتفع هذا البطالن 

برضاء املتهم باملحاكمة عن التهمة التي تصدت إليها املحكمة اجلزائية.

حركته  قد  االهتام  كان  لو  كام  العامة،  للقواعد  وفقًا  واملحاكمة  التحقيق  وجيري 
السلطة املختصة به

وقد نصت املادة الرابعة والستون من نظام اإلجراءات اجلزائية  عىل أنه:

» جيب عىل املحقق أن يقوم بالتحقيق يف مجيع اجلرائم الكبرية وفقًا ملا هو منصوص 
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عليه يف هذا النَظام، وله يف غري هذه اجلرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها 
أمام  مبارشة  باحلضور  املتهم  بتكليف  الدعوى  يرفع  أن  أو  ذلك،  تستلزم  أمهيتها  أو 

املحكمة املختصة«. 

ونص النظام عىل من حيدد اجلرائم الكبرية، فقال يف  املادة الثانية عرشة بعد املائة:

»حيدد وزير الداخلية بناًء عىل توصية رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام ما يعد من 
اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف«.

وأما ما ال حيتاج إىل حتقيق، فقد نصت عليه املادة السادسة:

» تتوىل املحاكم حماكمة املتهمني فيام يسند إليهم من هتم وفقًا للوجه الرشعي وطبقًا 
لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النِظام. وللمحكمة أن تنظر يف وقائع غري مدعى هبا 

من املدعي العام مما ال حيتاج إىل حتقيق«.

وإذا أحيل املتهم إىل املحاكمة يف شأن الدعوى التي تصدت هلا املحكمة، فال جيوز 
أن حتكم فيه الدائرة  التي تصدت هلذه الدعوى بل حتال إىل دائرة أخرى، إال إذا كانت 
الدائرة التي تصدت للدعوى مل تفصل يف الدعوى األصلية وكانت هذه الدعوى مرتبطة 
بالدعوى اجلديدة ارتباطًا ال يقبل التجزئة، فهنا جيب إن حتال القضية كلها إىل الدائرة 
التي نظرت الدعوى أساسًا. املادة الثامنة والعرشون من قواعد املرافعات واإلجراءات 

أمام ديوان املظامل

املطلب الثاين: إجراءات التصدي وآثارها يف الفقه.

عنها  الناتج  الرضر  عىل  بناء  اجلرائم  قسمت  اإلسالمية  الرشيعة  أن   بيان  سبق 
والعقوبة املقدرة هلا إىل ثالثة أنواع هي:
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جرائم احلدود، وجرائم القصاص والديات، واجلرائم املوجبة للتعزير.

وأن الدعوى يف جرائم احلدود حسبة يقوم هبا أي فرد من املجتمع، ويدخل يف ذلك 
القايض، ما عدا حد القذف والرسقة  فاالدعاء فيه يتوقف عىل الشكوى من املترضر أو 

من ينيبه.

أو  املجنى عليه  يتوقف عىل خصومة  والديات  القصاص  الدعوى يف جرائم  وأن 
وليه – وال يمنع ذلك من إقامة دعوى احلق العام عند املصلحة -.

وأن الدعوى يف اجلرائم املوجبة للتعزيز  ينظر فام كان منها حقًا خالصًا هلل تعاىل، 
التصدي  للمحكمة  حيق  وبالتايل  املجتمع،  من  فرد  ألي  حسبة  يكون  فيها  فاالدعاء 
للدعوى اجلنائية، وما كان منها حقًا غالبًا للفرد فإن الدعوى فيه تتوقف عىل شكوى 

املجني عليه أو املترضر منها.

و أن لويل أمر املسلمني أن ينظم وظيفة االدعاء فيام تكون فيه الدعوى حسبة، أو 
فيام ينزل عن صاحب احلق اخلاص ؛ لكي ال يضيع حق املجتمع ويتقاعس أفراده عن 
االدعاء حسبة أو عند نزول صاحب احلق اخلاص. وعليه فإن القضاء سابقًا كان حيرك 

الدعوى اجلنائية، فيام حيق له التحريك فيها، ومنها الدعوى اجلزائية العامة.

حيث  من  القضاء  تنظيم  يف  احلق  للحاكم  أعطت  اإلسالمية  الرشيعة  أن  وبام 
ختصيص سلطة القايض يف منطقة من املناطق ومن حيث النظر يف الوقائع بحيث حتدد 
للقضاة النظر يف موضوع دون غريه كأن خيصص قضاة للنظر يف اجلنايات وآخرين للنظر 

يف دعاوى النساء وهكذا. 

وإذا خصص القضاء للنظر يف اجلنايات فيجب عىل القايض النظر يف الدعاوى التي 
موضوعها احلدود والقصاص أو التعزير.
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كام أجازت الرشيعة اإلسالمية للقضاة أن يتخذوا هلم أعوانًا يكونون عونًا هلم فيام 
هم بصدده من احلكم.

قال ابن فرحون املالكي – رمحه اهلل تعاىل -: ينبغي – للقايض – أن يستبطن أهل 
الدين واألمانة والعدالة ؛ ليستعني هبم عىل ما هو سبيله ويقوى هبم عىل التوصل إىل ما 

ينوبه«.

مهمته،  يف  القايض  تساعد  هيئة  أو  سلطة  إجياد  عىل  احلث  القول:  هذا  من  يؤخذ 
وهذه اهليئة يطلق عليها يف اململكة هيئة التحقيق واالدعاء العام  ؛ لكي تساعد القايض 
يف اكتشاف احلقيقة، وضامنًا هلذه السلطة أو اهليئة حتى تقوم باملهام املوكلة إليها اشرتطت 
كل  مصلحة  محاية  منها  الغاية  كانت  رشوطًا  فيها  العام  واالدعاء  التحقيق  يتوىل  فيمن 
وهو  التحقيق  من  األسايس  الغرض  إىل  والوصول  واجلامعة،  الفرد  ومصلحة  متهم، 

اكتشاف احلقيقة.

فإذا ما تم اكتشاف متهمني جدد أو وقائع جديدة يف القضية من قبل القضاة، فإن 
عليهم إحالتها إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام ؛ لكي تقوم بالتحقيق فيها والتأكد من 

صحة االهتام، ثم بعد ذلك حتيل الدعوى إىل املحكمة للقضاء فيها.

وال مانع – واهلل أعلم – يف الفقه اإلسالمي أن حتال الدعوى إىل املحكمة والقضاة 
الذين قاموا بالتصدي للدعوى اجلنائية.

خالل  من  تكشفت  القضايا  هذه  بل  بعلمه،  القايض  حكم  قبيل  من  هذا  وليس 
مبارشة  التحقيق  القايض حق  يعطي  الفقه اإلسالمي  ففي  الدعوى األصلية،  النظر يف 
بدون إحالة، لكن إذا كانت اإلحالة مما يساعد عىل اكتشاف احلقيقة، وكانت أيضًا إحالة 
التي تصدت للدعوى، فهذا من باب ضامن حياد  الدائرة  القضية إىل دائرة أخرى غري 

القايض فقط.                                 
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•  املبحث األول: جرائم اجللسات يف النظام والفقه  	

املطلب األول: جرائم اجللسات يف النظام.

الفرع األول: املقصود باجلريمة يف النظام. 

مل ينص النظام عىل تعريف حمدد للجريمة، وبالرجوع إىل رشاح القانون نجد أهنم 
اختلفوا يف وضع حد للجريمة، ومن التعريفات: 

» كل نشاط خارجي يأتيه اإلنسان سواء متثل هذا النشاط يف فعل أو امتناع، ما دام 
قد فرض له القانون عقوبة أو تدبريًا وقائيًا«.

وبعد دراسة هذا التعريف ومعرفة حمرتزاته، وكونه خال من االعرتاضات يتضح 
أنه تعريف جامع مانع.

الفرع الثاين: املقصود باجللسة القضائية  يف النظام.

املقصود  أكثر  يتضح  الرشاح  أراء  إىل  وبالرجوع  باجللسة،  املقصود  النظام  يبني  مل 
باجللسة القضائية.

يقرر  الذي  املكان  ذلك   ويعني  مكانية،  زمنية  فكرة  هي  اجللسة  فكرة  إن  حيث 
القانون جلوس املحكمة فيه.

فتحدد اجللسة زمانًا بالفرتة الواقعة بني بداية عمل القايض وهنايته، كام تتحدد مكانًا 

الفصل الثاني: تحريك القضاء للدعوى الجنائية عن 
طريق  جرائم الجلسات
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باملوقع الذي تنعقد فيه املحكمة ملبارشة نظر إجراءات الدعوى املطروحة عليها، سواء 
أكان هذا الوقت داخاًل يف وقت العمل املعتاد أم جتاوزه، وسواء كان االنعقاد يف املكان 
املعتاد أو يف مكان آخر. وهو معنى واسع يمتد ليشمل، الفرتة التي تكون فيها املحكمة 
قد رفعت اجللسة للمداولة، والفرتة التي تقضيها يف املداولة، وتظل اجللسة منعقدة إىل 

الوقت الذي تتم فيه مغادرة القضاة ملكان انعقاد اجللسة بعد رفعها متهيدًا لالنرصاف.

اجللسة  تكون  أن  يستوي  كام  علنية،  أو  رسية  اجللسة  تكون  أن  ذلك  بعد  يستوي 
خمصصة لنظر الدعوى أم خمصصة ملبارشة إجراء من إجراءات التحقيق النهائي كاملعاينة 

) إذ يعترب مكان املعاينة وزمان إجرائها جلسة (.

هذا واألصل أن املقصود باجللسة هو»جلسة قضاء احلكم« أما جلسات التحقيق 
فال ترسي يف صددها أحكام جرائم اجللسات إال بمقتىض نص خاص.

ونص مرشوع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية، املادة الرابعة واألربعون 
بغري  ولو  القضية  ضبط  فيها  ُفتح  إذا  منعقدة  اجللسة  األوىل:»ُتعد  الفقرة  املائة،  بعد 

موعد...«.

الفرع الثالث: جرائم اجللسات يف النظام.

مل ينص النظام عىل تعريف جلريمة جلسة املحكمة، وقد ذكر الرشاح عدة تعريفات 
منها:

انعقاد  أثناء  – أي  القضاء  املحكمة -أي يف جملس  املرتكبة يف جلسة  اجلرائم  هي 
باب  إقفال  حني  إىل  اجللسات  هذه  فيه  متتد  الذي  الوقت  وخالل  املحاكم،  جلسات 

املرافعة يف الدعوى وانرصاف القضاة من قاعة املحكمة.

والقاعدة أن اجللسات املخصصة لنظر الدعوى تنتهي عند قفل باب املرافعة فيها، 
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ونتيجة لذلك فإنه إذا مل ترتكب اجلريمة إال بعد قفل باب املرافعة، فهي ال تعرب جريمة 
جلسة.

وتنتهي كل جلسة  بانرصاف القضاة من القاعة املخصصة لالستامع إىل املرافعات، 
ونتيجة لذلك فإنه إذا ارتكب اجلريمة أثناء اجتامع القضاة للتداول يف غرفة املداولة، فهي 

ال تعترب جريمة جلسة عند بعض الرشاح، خالفًا لفريق آخر منهم.

ولكن يستوي أن تكون اجللسة علنية أو رسية. وغني عن البيان أن ال يعترب جريمة 
جلسة الفعل الذي يستفيد مرتكبه من حق الدفاع أمام القضاء كسبب لإلباحة. 

ومعنى »اجللسة« خيتلف عن معنى« انعقاد اجللسة« عند بعض الرشاح، إذ يقصد 
إجراءات  ملبارشة  فعاًل  املحكمة  فيه  جتلس  الذي  واملكان  »الوقت  األخري  املعنى  هبذا 

الدعوى«. 

ولو  جانبه  من  ورفعها  القايض  من  اجللسة  افتتاح  بني  الكائن  بالنطاق  ويتحدد 
للمداولة.

التي تبارش فيها املحكمة بالفعل  فاجللسة ال تكون منعقدة إال يف خالل األوقات 
إجراءات الدعوى وبالتايل فإن ما يقع يف الفرتة ما بني دخول القايض إىل مكان انعقاد 
فرتة  يف  أو  فعاًل،  منها  وخروجه  للمداولة  اجللسة  رفع  بني  ما  أو  وافتتاحها،  اجللسة 
املداولة نفسها، ما يقع يف تلك الفرتات مجيعًا يكون واقعًا يف اجللسة لكنه ال يكون واقعًا 

أثناء انعقادها.

أجلها  من  التي  العلة  عىل  يتوقف  إنام  باجللسة،  املقصود  حتديد  أن  نعتقد  ونحن 
منحت املحاكم تلك السلطات استثناء، وهي املحافظة عىل هيبة املحاكم وعىل مقتضيات 
توقريها ؛ متكينًا هلا من أداء واجبها عىل النحو األكمل. وهو معنى يتطلب قرص سلطات 
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املحاكم عىل األفعال التي تقع أثناء »انعقاد اجللسة« أي أثناء الوقت واملكان الذي جتلس 
فيه املحكمة فعاًل ملبارشة إجراءات الدعوى. وعليه فيقصد بجرائم اجللسات إذن عند 
فيه  الذي جتلس  »الفرتة واملكان  أفعال،  أثنائها من  يقع يف  فيام  املحاكم  حتديد سلطات 
املائة  من نظام  الرابعة واألربعون بعد  املادة  املحكمة فعاًل ملبارشة إجراءات الدعوى« 

اإلجراءات اجلزائية

املطلب الثاين: جرائم اجللسات يف الفقه اإلسالمي.

الفرع األول: مفهوم اجلريمة يف الفقه اإلسالمي.

اجلريمة يف الفقه تطلق ويراد هبا معنيان. أحدمها عام واآلخر خاص.

1- املعنى العام للجريمة:

عرفت اجلريمة باملعنى العام بأهنا« إتيان فعل حمرم معاقب عىل فعله، أو ترك فعل 
مأمور به معاقب عىل تركه«.

2- املعنى اخلاص للجريمة:

عرف املاوردي اجلريمة بناء عىل هذا املعنى بقوله أهنا:« حمظورات رشعية زجر اهلل 
عنها بحد أو تعزير«.

الفرع الثاين: مفهوم اجللسة يف الفقه اإلسالمي.

أي مكان القضاء أو مكان التقايض أو جملس القضاء أو جملس احلكم.

وهو مكان التقايض، و موضع قطع اخلصومات.

املكان  هذا  ويعد  بالزمان،  وكذلك  باملكان،  يتقيد  القضاء  أن  الفقهاء  قرر  وقد 
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والزمان جللوسه وحكمه.

وقد اختلف الفقهاء يف مكان القضاء، أيكون باملسجد أم بدار القايض؟  

والذين رأوا عقد القايض جملسه يف املسجد استندوا عىل فعله – صىل اهلل عليه وآله 
القايض، واحرتزوا من دخول  منزل  املسجد دون  التعرف عىل  – وإىل سهولة   وسلم 

احليض وأهل الذمة املسجد، فقالوا: يعقد القايض جملسه حينئذ برحبة املسجد.

وذهب آخرون إىل كراهة اختاذ املسجد حمكمة، وعللوا ذلك: 

أدياهنم وأحواهلم، هو األوىل  يتخذ لرتدد اخلصوم عىل اختالف  الذي  املكان  بأن 
من غريه، واختاذ املسجد للقضاء حيول دون دخول احليض وأهل الديانات األخرى، مما 
يضطر معه القايض إىل عقد جملسه يف رحبة املسجد. عىل أن التخاصم يؤدي إىل اللفظ 
الذي ينبغي تنـزيه املساجد عنه، وهلؤالء حجة بام سنه عمر بن عبد العزيز– رمحه اهلل 
-  فهو أول من منع عقد جمالس القضاء فيها. وما تعارفت عليه الدول يف عرصنا احلارض 
سنة  وهذه  اخلالف،  هذا  تفاصيل  ذكر  يف  امليض  عن  يغنينا  القضاء،  دور  ختصيص  من 

التطور التي ال معدل عنها.

الفرع الثالث: جرائم اجللسات  يف الفقه اإلسالمي.

من خالل حديث الفقهاء، يتضح أن املراد بجرائم اجللسات ال خيتلف عن مراده 
عند رشاح القانون.أي أهنا: هي اجلرائم املرتكبة يف جلسة املحكمة.

ويكثر كالم الفقهاء يف جرائم اجللسات، عند حديثهم يف مسألة خمتلف فيها بينهم 
وهي »قضاء القايض بعلمه«. 
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•  املبحث الثاين: علة ختويل القضاء هذه السلطة	

املطلب األول: علة ختويل القضاء هذه السلطة يف النظام.

بعض  بشأن  اجلنائية  الدعوى  حتريك  سلطة  القضاء  اإلجرائي  النظام  خول  لقد 
وإنزال  اجلنائية  الدعوى  حتريك  وسلطة  اجللسة،  انعقاد  أثناء  ترتكب  التي  اجلرائم 
العقاب بالنسبة للبعض اآلخر من اجلرائم.ويعد ذلك خمالفة للمبادئ القضائية املستقرة 

– قانونًا-، التي حتظر اجلمع بني سلطتي االهتام واحلكم يف يد واحدة ؛ وذلك:

1- بغية املحافظة عىل هيبة القضاء وتوفري االحرتام الواجب للعمل القضائي ؛ألن 
انعقاد اجللسة ينطوي عىل معنى اإلخالل بنظام اجللسة، واالحرتام  أثناء  إتيان جريمة 

الواجب هلا، وتنال من هيبة املحكمة ووقارها. 

الواجب يف حرضهتا، يفرضان  2- أن هيبة املحاكم عمومًا ومقتضيات االحرتام 
إحاطة جلسات انعقادها بالتوقري الالزم حتى تتمكن من أداء رسالتها يف جو من اهلدوء 

واالحرتام.

ومن هنا كان رضوريًا منح املحاكم سلطانًا يف مواجهة التشويش الذي خيل بنظام 
القانون  انعقادها، ولذلك فقد خول  أثناء  التي تقع يف  جلساهتا، وسلطانًا عىل اجلرائم 
لرئيس اجللسة سلطة ضبط اجللسة وإدارهتا، كام أعطى املحاكم عمومًا – كقاعدة عامة 
– سلطة حتريك الدعوى اجلنائية عن اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد جلساهتا، ووسع من 

نطاق هذه السلطة  فأجاز للمحكمة أن حترك الدعوى، وأن حتكم فيها بنفسها.

املطلب الثاين: علة ختويل القضاء هذه السلطة يف الفقه.

1- أن جملس القضاء ليس كأي مكان آخر يباح فيه الكالم والترصفات كام يشتهي 
الناس يف خصوماهتم  اإلنسان، وإنام هو مكان جد وسكينة ووقار وقضاء وفصل بني 
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باإلخبار امللزم عن رشع اهلل، فال جمال فيه إذن للعبث والتطاول وسوء األدب والكالم 
القبيح أو أمر حمظور  من قبل احلارضين سواء كانوا من خصوم الدعوى أو الشهود أو 

من غريهم.

وهنا  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  إقامة  ضمن  ذلك  يدخل  أيضًا  ثم   -2
جتتمع بيد القايض سلطة أوسع من غريه يف تطبيق هذه الشعرية العظيمة.

3- وكذلك  فإن علم القايض بام حصل يف جملسه القضائي، يستوجب منه باإلمجاع 
عدم القضاء بخالف علمه، فإما أن يقيض بام يعلمه كام هو عند مجهور الفقهاء، وإما إن 

يعتزل النظر بالقضية ويفوض غريه فيها كام عند البعض اآلخر.
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• املبحث الثالث:  اإلخالل بنظام اجللسة	

املطلب األول: اإلخالل بنظام اجللسة وعقوبته يف النظام.

القانون ذلك،  بنظام اجللسة، وقد أوضح  رشاح  املراد باإلخالل  النظام  يـبـني  مل 
فذهب بعضهم إىل أنه :

هيبة  عىل  للمحافظة  اجللسة  انعقاد  أثناء  به  االلتزام  الواجب  النظام  عىل  اخلروج 
املحكمة. كالتحدث أثناء انعقاد اجللسة بصوت مرتفع، أو الصياح يف صورة االستحسان 

أو االعرتاض أو التصفيق ألمر ما حدث باجللسة.

وذكر بعضهم: أن كل فعل أو قول أو إشارة تؤثر يف هدوء اجللسة ، أو كل احلركات 
التي تتنايف مع احرتام املحكمة. فكل فعل أو قول أو إشارة تؤثر يف هدوء اجللسة ، فهو 

من اإلخالل بنظام اجللسة.

انتهاك لنظام  وهذه األفعال غري ذات صفة إجرامية يف حد ذاهتا، غري أهنا تشكل 
دون  وحتول  له،  الواجب  واالحرتام  القضاء  هيبة  من  وتنال  انعقادها،  أثناء  اجللسة 

مبارشة العمل القضائي يف جو من اهلدوء الالزم.

ولذلك حرص املنظم عىل منح  مجيع املحاكم سلطانًا يف مواجهة التشويش الذي 
لرئيس  النظام  خول  فقد  انعقادها،  أثناء  تقع  التي  اجلرائم  عىل  وسلطانًا  بنظامها  خيل 
بنظام اجللسة  املنظم قد فرق بني اإلخالل  اجللسة سلطة ضبط اجللسة وإدارهتا إال أن 
و بني ما يقع من جرائم أثناء انعقادها وفرق أيضًا بني سلطة املحكمة اجلزائية وسلطة 

غريها من املحاكم من حيث الضبط واإلدارة داخل اجللسات.

وقد فرق النظام بني حالتني يف اإلخالل بنظام اجللسة:
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احلالة األوىل:  ارتكاب اإلخالل بنظام اجللسة.

فقد نصت املادة الثالثة واألربعون بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية:

قاعة  من  خيرج  أن  ذلك  سبيل  يف  وله  برئيسها،  منوطان  وإدارهتا  اجللسة  »ضبط 
اجللسة من خيل بنَظامها...«.وللقايض الذي نظر الدعوى منفردًا ما لرئيس اجللسة كام 
نصت الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية  عىل أن :« للقايض الذي ينظر الدعوى 

منفردًا ما لرئيس اجللسة من االختصاص املنصوص عليه يف هذه املادة...«

ومما يتعلق هبذه احلالة، ما لو وقع اإلخالل بنظام اجللسة من املحامني، فقد نصت 
الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية عىل أنه: 

بالعقوبة  جمازاته  فإن  املحامني  من  اجللسات  بنظام  اإلخالل  منه  حصل  »من 
املنصوص عليها يف هذه املادة ال يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة يف نظام املحاماة« 

املادة التاسعة والستون، الفقرة الثالثة، من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية.

احلالة الثانية: عدم االمتثال ألمر رئيس اجللسة باخلروج من اجللسة بسبب اإلخالل 
بنظامها. وللحديث عن هذه احلالة، نـبـني اآليت : 

أوالً: جريمة عدم االمتثال ألمر رئيس اجللسة باخلروج بسبب اإلخالل بنظامها، 
وعقوبتها:

نصت املادة الثالثة واألربعون بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية :»... فإن مل 
يمتثل كان للمحكمة أن حتكم عىل الفور بسجنه مدة ال تزيد عىل أربع وعرشين ساعة، 

ويكون حكمها هنائيًا، وللمحكمة إىل ما قبل انتهاء اجللسة أن ترجع عن ذلك احلكم«.

املادة  يف  ذلك  عىل  نص  كام  واملدنية،  اجلزائية  باملحاكم  خاصة  هي  العقوبة  وهذه 
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الثالثة واألربعون بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية:

قاعة  من  خيرج  أن  ذلك  سبيل  يف  وله  برئيسها،  منوطان  وإدارهتا  اجللسة  »ضبط 
الفور بسجنه مدة  يمتثل كان للمحكمة أن حتكم عىل  فان مل  بنَظامها،  اجللسة من خيل 
ال تزيد عىل أربع وعرشين ساعة، ويكون حكمها هنائيًا، وللمحكمة إىل ما قبل انتهاء 

اجللسة أن ترجع عن ذلك احلكم«.

أربع  احلبس  عقوبتي  بني  فيها  القايض  املنظم  خري  فقد  اإلدارية  املحاكم  يف  بينام 
وعرشين ساعة أو غرامة ) مائتي ريال ( كام نص عىل ذلك يف املادة السادسة عرشة من 

قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل:

من  أي  اختاذ  ذلك  سبيل  يف  وله  الدائرة  برئيس  منوطان  ونظامها  اجللسة  »ضبط 
اإلجراءات التالية:

أ- أن خيرج من قاعة اجللسة من خيل بنظامها فإن مل يمتثل ومتادى كان للدائرة أن 
حتكم عىل الفور بحبسه أربعًا وعرشين ساعة أو تغريمه مائتي ريال، وللدائرة قبل انتهاء 

اجللسة أن ترجع عن احلكم الذي تصدره...«.

كام أن النظام أعطى املحاكم اإلدارية سلطة أخرى غري التخيري يف العقوبة،  وهي كام 
يف املادة السادسة عرشة من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل  أن لرئيس 

الدائرة:

»... أن يأمر بمحو العبارات اجلارحة أو املخالفة لآلداب أو النظام العام من أية 
ورقة أو مذكرة يقدمها اخلصوم يف الدعوى«.

ونرى أن هذه السلطة تشمل مجيع املحاكم سواء اإلدارية منها أو اجلزائية أو املدنية 
؛ ملا يف ذلك من إقالل هبيبة املحاكم.
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ثم بعد ذلك جيب أن ال يصدر  احلكم إال من املحكمة ككل، وليس كام يف احلالة 
املحكمة يف  رئيس  ينفرد  أن  فقط.وعليه فال جيوز  املحكمة  رئيس  قرار  قبل  األوىل من 
إصدار هذا احلكم.وهذا احلكم كام سبق  يعترب غري قابل لالستئناف، كام هو احلال يف 
احلالة األوىل،  ولكن أجاز النظام للمحكمة  إىل ما قبل انتهاء اجللسة أن ترجع عن ذلك 

احلكم.

و مل يفرق النظام يف اإلخالل بنظام اجللسة بني أن يقع من موظفني املحكمة، أو من 
غريهم، فالعقوبة متامثلة.

 343 املادة  نصت  حيث  احلالتني،  بني  العقوبة   يف  املرصي   القانون  يفرق  بينام 
إجراءات عىل: ».....، إذا كان اإلخالل قد وقع ممن يؤدى وظيفة يف املحكمة كان هلا أن 
توقع عليه أثناء اجللسة ما لرئيس املصلحة من اجلزاءات التأديبية وللمحكمة إىل ما قبل 

انتهاء اجللسة أن ترجع عن احلكم الذي تصدره«.  

ثانيًا: أركان جريمة التامدي يف اإلخالل بنظام اجللسة.

أ- الركن الرشعي. ويتمثل يف النص عىل أن الفعل يعترب جريمة معاقبًا عليها. وهذه 
النصوص من النص الرشعي، وكذلك النظامي الذي ال خيالف الرشيعة اإلسالمية.

ب- الركن املادي. وهو إتيان اجلاين العمل أو النشاط املكون للجريمة سواء كان 
فعاًل – أي إجيايب – أو امتناعًا – أي سلبي-. ويتمثل الركن املادي يف جريمة التامدي 
اجللسة  من  اخلروج  عن  االمتناع  وهو  السلبي  السلوك  يف  اجللسة،  بنظام  اإلخالل  يف 
بسبب اإلخالل بنظامها، باجللوس ورفض األوامر. ويرتتب عىل ذلك السلوك النتيجة 
املقصودة وهي  إيقاع اخلالل بنظام اجللسة والتامدي يف ذلك.واملالحظ أن النظام منح 

للمحكمة السلطة التقديرية يف حتديد األفعال التي تعد من اإلخالل بنظام اجللسة. 
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إىل  اجلاين  إرادة  وانرصاف  العام،  القصد  توفر  فيه  ويشرتط  املعنوي.  الركن  ج- 
النتيجة وعىل علم تام بأن هذا العمل  السلوك والنتيجة معًا. أي إرادة املتهم يف حتقيق 
, وتتجه  الذي أقدم عليه يرتتب عىل فعله إيقاع اخلالل بنظام اجللسة والتامدي يف ذلك 
إرادته إىل حتقيق ذلك. وال يشرتط توفر القصد العام واخلاص معًا، بل إن توفر القصد 
العام يكفي إليقاع العقوبة املقرر عىل املجني، وهي سجنه مدة ال تزيد عىل أربع وعرشين 

ساعة. 

املطلب الثاين: اإلخالل بنظام اجللسة وعقوبته يف الفقه.

ذكر الفقهاء أن عىل القايض أن حيفظ جملس القضاء من أن تنتهك حرمته من قبل 
أحد اخلصمني فال يسمح بالسباب والشتم ونحو ذلك مما فيه تشويش يف جملس القضاء

ويف سبيل املحافظة عىل حرمة جملس القضاء وهيبته يذكر الفقهاء أن عىل القايض 
أن يمنع اخلصم من أن يسب صاحبه أو يشتمه وأن ينهاه عن ذلك , فإن ذلك مما يربمه 

ويضجره.

ينـزجر فله تأديبه وتعزيره، وذهب بعضهم إىل وجوب ذلك عىل القايض  وإذا مل 
ولو مل يطلب اخلصم املعتدي عليه ذلك ؛ ألن يف ذلك حقًا هلل تعاىل وانتصار للرشع.

وكذلك لو أساء أحد اخلصمني إىل القايض فإن للقايض أن يؤدبه ويعزره.

بل ذهب بعضهم إىل وجوب تأديب اخلصم إذا تعدى عىل القايض.
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• املبحث الرابع: اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسة املحكمة	

املطلب األول: اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسة املحكمة وعقوباهتا يف النظام.

املنظم قسم اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد اجللسة إىل قسمني:

أحد  أو  أعضائها،  أحد  أو  املحكمة،  هيئة  عىل  التعدي  جريمة  األول:  القسم 
موظفيها. وللحديث بتوسع عن هذا القسم، نـبني اآليت:

موظفيها  أحد  أو  أعضائها،  أحد  أو  املحكمة،  هيئة  عىل  التعدي  جريمة  أوالً: 
وعقوبتها.

فقد نص املنظم يف املادة الرابعة واألربعون بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية 
عىل:

»للمحكمة أن حتاكم من تقع منه يف أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ عىل هيئتها، أو عىل 
أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وحتكم عليه وفقًا للوجه الرشعي بعد سامع أقواله«.

وعليه فإذا كانت اجلريمة التي وقعت أثناء اجللسة تعدي عىل املحكمة أو عىل أحد 
أعضائها، أو أحد موظفيها ، فإن للمحكمة أن حتكم عليه لكن بعد سامع أقواله.

و مل يتعرض النظام إىل بيان األفعال التي يمكن أن تشكل جريمة التعدي، وهذا ما 
فعله يف اإلخالل بنظام اجللسة وجريمة التامدي يف ذلك ، وعليه فإنه يرجع يف ذلك إىل 

سلطة القايض التقديرية، وهذا أمر قد يكون مستحسن عند بعض رشاح القانون.

ومعلوم أن االختصاص العام بنظر الدعاوى إنام هو للقضاء الرشعي الذي يعتمد 
يف أحكامه عىل الفقه اإلسالمي، وعليه فريجع إىل ما ذكره الفقهاء.
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أية  – يف  يتسع لكل فعل خيل  التعدي«  تعبري«جرائم  بأن  القول:  ومما سبق يمكن 
صورة- باالحرتام الواجب للمحكمة، فسواء أن يكون يف صورة إيذاء بدين ولو كان 

يسريًا، أو يف صورة القول كاإلهانة. 

والرشط الذي يتطلبه النظام أن تقع اجلريمة عىل هيئة املحكمة أو أحد أعضائها أو 
أحد موظفيها، وهذا الرشط يسري به النظام إىل صفة املجني عليه، أما اجلاين فلم يتطلب 

صفة خاصة فيه.

ثانيًا: أركان جريمة التعدي عىل هيئة املحكمة، أو أحد أعضائها، أو أحد موظفيها 
وهي:

أ- الركن الرشعي. ويتمثل يف النص عىل أن الفعل يعترب جريمة معاقبًا عليها. وهذه 
النصوص هي النص الرشعي، وكذلك النظامي الذي ال خيالف الرشيعة اإلسالمية. 

ب- الركن املادي. وهو إتيان اجلاين العمل أو النشاط املكون للجريمة سواء كان 
فعاًل – أي إجيايب – أو امتناعًا – أي سلبي-. ويتمثل الركن املادي يف جريمة التعدي 
عىل هيئة املحكمة، أو أحد أعضائها، أو أحد موظفيها،إما يف السلوك اإلجيايب وهو إتيان 
النشاط املكون للجريمة سواء كان قيام بفعل أو قول، أو يف السلوك السلبي كاالمتناع 
هليئة  يسئ  ما  وهي  املقصودة  النتيجة  السلوك  ذلك  عىل  ويرتتب  فعل،   أو  قول  عن 

املحكمة أو أحد أعضائها، أو أحد موظفيها مما يعد جريمة تعدي.

ج- الركن املعنوي. ويشرتط فيه توفر القصد العام، و هو انرصاف إرادة اجلاين إىل 
النتيجة وعىل علم تام بأن هذا العمل  السلوك والنتيجة معًا. أي إرادة املتهم يف حتقيق 
الذي أقدم عليه يرتتب عىل فعله التعدي عىل هيئة املحكمة، أو أحد أعضائها، أو أحد 
موظفيها , وتتجه إرادته إىل حتقيق ذلك. وال يشرتط توفر القصد العام واخلاص معًا، بل 
إن توفر القصد العام يكفي إليقاع العقوبة. والقصد اخلاص هنا هو اهلدف البعيد الذي 
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يسعى اجلاين إىل حتقيقه من وراء نشاطه.

القسم الثاين: اجلرائم األخرى وعقوباهتا. 

أوالً: اجلرائم األخرى وعقوباهتا.

منح النظام سلطة للمحاكم حيال هذه اجلرائم، وفرق يف السلطة لكل حمكمة،

والنظام يف  املادة اخلامسة واألربعني بعد املائة، مل حيدد اجلرائم األخرى – أي غري 
اإلخالل بنظام اجللسة وجريمة التامدي فيها، وجريمة التعدي عىل  هيئتها، أو عىل أحد 

أعضائها، أو أحد موظفيها-،  بل جعله يشمل مجيع اجلرائم.

ودخول الدعوى اجلنائية يف حوزة املحكمة مبارشة منوط فحسب بتوافر ما ييل من 
رشوط: 

1- وقوع اجلريمة يف اجللسة.

وقعت  قد  اجلريمة  تكون  أن  فيها  وتفصل  الدعوى  املحكمة  حترك  لكي  بد   فال 
بالفعل يف اجللسة. 

والقاعدة أن اجللسات املخصصة لنظر الدعوى تنتهي عند قفل باب املرافعة فيها، 
ونتيجة لذلك فإنه إذا مل ترتكب اجلريمة إال بعد قفل باب املرافعة، فهي ال تعرب جريمة 
جلسة.وتنتهي كل جلسة بانرصاف القضاة من القاعة املخصصة لالستامع إىل املرافعات، 
ونتيجة لذلك فإنه إذا ارتكب اجلريمة أثناء اجتامع القضاة للتداول يف غرفة املداولة، فهي 
ال تعترب جريمة جلسة. واملحكمة التي حترك الدعوى يف شأن جريمة اجللسة هي التي 

ختتص بتقرير هذا التكييف هلا.
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2- سامع أقوال املتهم.

قيد املنظم حق املحاكم يف التصدي جلرائم اجللسات واحلكم فيها برشط االستامع 
إىل أقوال املتهم.ومتى استمعت املحكمة إىل أقوال املتهم إعامالً حلقه يف الدفاع وجب 
عليها أن متنحه األجل املنصوص عليه قانونًا يف حالة رفع الدعوى يف حاالت التلبس إذا 

طلب املتهم ذلك ؛ لتعذر حضور الدفاع يف ذات اجللسة.

3- أن تنظر املحكمة للجرائم التي تقع يف اجللسة، أثناء انعقاد اجللسة.

وقد نص املنظم عىل ذلك يف املادة السادسة واألربعون بعد املائة من نظام اإلجراءات 
اجلزائية:»اجلرائم التي تقع يف اجللسة ومل تنظرها املحكمة يف احلال، يكون نظرها وفقًا 

للقواعد العامة«. 

ترى  فقد  ولذلك  للقايض،  جوازي  أمر  فيها  واحلكم  الدعوى  حق  أن  ويالحظ 
املحكمة االكتفاء بتحريك الدعوى دون النظر فيها، ويف هذه احلالة ترسل األوراق إىل 
املحكمة عدم  ترى  وقد  العامة.  للقواعد  وفقًا  فيها  للترصف  بالتحقيق  املختصة  اجلهة 

حتريك الدعوى.

ثانيًا: أركان هذه اجلرائم. 

أ-  الركن الرشعي. ويتمثل يف النص عىل أن الفعل يعترب جريمة معاقبًا عليها. وهذه 
النصوص هي النص الرشعي، وكذلك النظامي الذي ال خيالف الرشيعة اإلسالمية.

ب- الركن املادي. وهو إتيان اجلاين العمل أو النشاط املكون للجريمة سواء كان 
فعاًل – أي إجيايب – أو امتناعًا – أي سلبي-. 

ج- الركن املعنوي. ويشرتط فيه توفر القصد العام، و هو انرصاف إرادة اجلاين إىل 
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السلوك والنتيجة معًا. 

املطلب الثاين: اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسة املحكمة وعقوباهتا يف الفقه.

مل يقرر الفقهاء جرائم وعقوبات حمددة ختتص بمجلس القضاء. وعليه يرجع إىل 
املقصود باجلريمة يف اصطالحهم، وإىل أنواعها لدهيم، وما يرتتب عىل ذلك من عقوبات 

خاصة بكل جريمة.
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• املبحث اخلامس: اإلجراءات يف جرائم جلسات املحاكم وآثارها	

املطلب األول: اإلجراءات يف جرائم جلسات املحاكم، وآثارها  يف النظام.

املائة  بعد  واألربعون  اخلامسة  املادة  و  املائة  بعد  واألربعون  الرابعة  املادة  نصت 
واملادة السادسة واألربعون بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية عىل سلطة املحكمة يف 
اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد اجللسة، وأن هلا حتريك الدعوى اجلنائية , وأيضا احلكم فيها.

وسبق أن  املنظم قسم اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد اجللسة – غري ما سبق بالنسبة 
لإلخالل بنظام اجللسة و جريمة التامدي يف ذلك – إىل قسمني:

أحد  أو  أعضائها،  أحد  أو  املحكمة،  هيئة  عىل  التعدي  جريمة  األول:  القسم 
موظفيها.

املادة الرابعة واألربعون بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية؛ فالنظام منح القايض 
سلطة االهتام  والتحقيق واملحاكمة، ونرى أنه أحسن صنعًا يف ذلك ؛ ألن القايض يف 

هذه احلالة حدثت أمامه أو يف سلطته.

 ومعلوم ما للقضاء من هيبة ما ال يوجد يف غريها، ففي فرض هذا السلطة املوسعة 
له محاية  وقوة للقضاء(.

القسم الثاين: اجلرائم األخرى.

وجريمة   ، ذلك  يف  التامدي  وجريمة  اجللسة  بنظام  اإلخالل  من  سبق  ما  غري  أي 
التعدي عىل هيئة املحكمة أو أحد أعضائها أو أحد موظفيها. وقد منح النظام السلطة 
للمحاكم جتاه هذه اجلرائم، وفرق يف السلطة لكل حمكمة، ولذلك من األفضل تقسم 

سلطة كل حمكمة يف قسم خاص، كام ييل:
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أ – سلطة املحاكم اجلزائية.

وقد تناولت بيان هذه السلطة املادة اخلامسة واألربعون بعد املائة، واملادة السادسة 
واألربعون بعد املائة، من نظام اإلجراءات اجلزائية.

فقد نصت املادة اخلامسة واألربعون بعد املائة، عىل أنه:

بعد  واألربعني  الثالثة  املادتني  بحكم  مشمولة  غري  جريمة  اجللسة  يف  وقعت  »إذا 
املائة فللمحكمة إذا مل تر إحالة القضية إىل هيئة التحقيق  املائة والرابعة واألربعني بعد 
واالدعاء العام أن حتكم عىل من ارتكبها وفقًا للوجه الرشعي بعد سامع أقواله، إال إذا 

كان النظر يف اجلريمة من اختصاص حمكمة أخرى فتحال القضية إىل تلك املحكمة«.

ونصت املادة السادسة واألربعون بعد املائة عىل أن:

وفقًا  نظرها  يكون  احلال،  يف  املحكمة  تنظرها  ومل  اجللسة  يف  تقع  التي  »اجلرائم 
للقواعد العامة«

ب-  سلطة املحاكم املدنية.

 مل يتعرض املنظم يف نظام املرافعات الرشعية لسلطة املحكمة املدنية عىل ما يقع من 
جرائم أخرى غري اإلخالل بنظام اجللسة والتامدي فيها.

 وعليه فإذا وقعت أي جريمة أخرى غري اإلخالل بنظام اجللسة وجريمة التامدي 
فيها، فليس للمحكمة إال سلطة إحالة القضية إىل اجلهة املختصة بالتحقيق؛ ألن املنظم 

مل يمنح املحكمة املدنية سلطة أخرى حيال هذه اجلرائم، كام منح للمحكمة اجلزائية.

ج- سلطة املحاكم اإلدارية: 

نص املنظم عىل ذلك يف املادة السادسة عرشة من قواعد املرافعات و اإلجراءات 
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أمام ديوان املظامل،  حيث جاء يف الفقرة ج من نص املادة، أن لرئيس الدائرة  أن:« يأمر 
بكتابة حمرض عن كل خمالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد اجللسة، وعام قد حيدث أثناء ذلك 
من تعد عىل الدائرة أو أحد أعضائها أو ممثل االدعاء أو أحد العاملني مع الدائرة، وحييل 
املحرض إىل اجلهة املختصة الختاذ الالزم نظامًا، وله إذا اقتىض احلال أن يأمر بالقبض عىل 

من وقعت منه هذه األفعال«.

املطلب الثاين: اإلجراءات يف جرائم جلسات املحاكم، وآثارها  يف الفقه.

اتفق مجهور الفقهاء عىل جواز حكم القايض بعلمه،  فيام حيدث يف جملس حكمه، 
فإذا بدرت إساءة من أحد أطراف النزاع هنره القايض، وإذا تطاول أحدهم بالكالم عىل 
القايض أو عىل خصمه منعه، ويؤدب من تبني لدده أو كذبه من املتخاصمني، وإذا حدث 
عىل  حكمه  يف  واستند  املعتدي،  عىل  القايض  َحَكم  القضاء  جملس  يف  جرح  أو  رضب 
يفيد  الواقعة  أو  باحلق  القايض  علم  أن  به  املسلم  من  بينه.فإن  إىل  حيتاج  وال  سمع،  ما 
اليقني والعلم، بخالف الوسائل األخرى، فإهنا تكسبه غلبة الظن، والبينة كل ما يبني 
احلق ويظهره.ومل ينص مجهور الفقهاء عىل أدلة خاصة هبذه املسألة، إنام كان جل االهتامم 
منصب يف مسألة حكم القايض بعلمه خارج جملس القضاء.ومن أبرز األدلة  التي يمكن 
أن تكون أدلة هلم - قول الرسول – صىل اهلل عليه وآله وسلم -:« من رأى منكم منكرًا 
فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن« أخرجه 
مسلم،.ويف احلديث« أن هند بنت عتبة – امرأة أيب سفيان – دخلت عىل رسول اهلل – 
صىل اهلل عليه وآله وسلم – فقالت: يا رسول اهلل، إن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيني 
النفقة ما يكفيني ويكفي بني إال ما أخذت من ماله بغري علمه، فهل عيل يف ذلك  من 
من ُجناح ؟فقال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وآله وسلم-:  ُخذي من ماله باملعروف ما 

يكفيك ويكفي بنيك« أخرجه  البخاري،. ومسلم،.
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تم التلخيص بحمد اهلل

وصىل اهلل عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين





ملخص بحث

 األحكام الفقهية لخدمات المكاتب العقارية

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقة المقارن

 إعداد:

 زياد بن عبدالمحسن بن محمد العجيان

 إشراف

أ. د.  خالد بن زيد الوذيناني

عدد صفحات البحث قبل التلخيص: 264 صفحة

عدد صفحات البحث بدون الفهارس: 225 صفحة

 1428هـ

إعداد/

لجنة ملخصات األبحاث القضائية 

بالجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء(
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وسيئات  أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد  إن 
اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد  له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له  مضل  فال  اهلل  هيده  من  أعاملنا، 
وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

ومن تبعهم بإحسان إيل يوم الدين.

 )األحكام الفقهية خلدمات املكاتب العقارية(.

أسباب اختيار املوضوع:

1-اإلسهام يف جتلية أحكام هذا املوضوع.

2-وقوع كثري من أصحاب املكاتب واملتعاملني معهم يف بعض املحاذير الرشعية 
وجهلهم هبا.

4-كثرة أسئلة الناس حول املعامالت التي جترهيا املكاتب واختالفهم يف الكثري من 
أحكامها 

الدراسات السابقة:

العايل للقضاء سنة 1425هـ  باملعهد  املقارن  الفقه  1-بحث تكمييل قدم لقسم 
اهلل  عبد  بن  للباحث:وحيد  القضائية  وتطبيقاهتا  العقارية  املسامهات  أحكام  بعنوان 

العبد القادر. 

2-بحث تكمييل قدم لقسم السياسة الرشعية باملعهد العايل للقضاء سنة 1415هـ 

المقدمة
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بعنوان: عقد السمرسة يف الفقه والنظام للباحث:حممد بن صالح املقبل.

3- رسالة دكتوراه قدمت لقسم الفقه بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام سنة 1408هـ 
بعنوان: الوساطة التجارية يف املعامالت املالية للدكتور:عبد الرمحن بن صالح األطرم.

خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة. 
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وفيه مخسة مباحث:

• املبحث األول: املراد باخلدمات.	

تعريف اخلدمة يف اللغة: 

هى إطافة اليشء باليشء.. ومن هذا الباب اخِلدمة، ومنه اشتقاق اخلادم، ألن اخلادم 
يطيف بمخدومه(، واخِلدمة هي: )املهنة(.

تعريف اخلدمة يف االصطالح:

عرفت بأهنا: )ما يقدمه اإلنسان لآلخرين من تسهيالت وأعامل، وقد يطلب عىل 
السلع  مقابل  يف  واملنافع،  واخلدمات  اخلدمة  كلمة  تستخدم  الغالب  ويف  أجرًا،  ذلك 

املادية، فالسلع تباع، واخلدمات تؤجر(.

• املبحث الثاين: املراد بالعقار.	

أوال: تعريف العقار يف اللغة:

الَعْقُر و العقاُر: املنزل والضيعة ؛ يقال ماله دار، وال عقار، وخص بعضهم بالعقار 
النخل والعقار بالفتح الضيعة والنخل واألرض ونحو ذلك.

ثانيا: تعريف العقار يف االصطالح:

هو الثابت الذي ال يمكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر, مثل األرض والدار.

التمهيد
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• املبحث الثالث: املراد باملكاتب العقارية.	

تعريف املكتب العقاري:

 )هو منشأة تقوم بالوساطة بني عاقدين يف عقار مقابل عوض(.

• املبحث الرابع: املراد بخدمات املكاتب العقارية.	

هي ما يقدمه صاحب املكتب العقاري من أعامل إلمتام صفقة بيع أو تأجري.

 , األرايض  قطع  مثل  العقارات  وتأجري  ببيع  )يقوم  أنه  يأيت:  فيام  يتلخص  وعمله 
واملباين واملنازل والشقق واملزارع وخالفه، نظري عمولة، يعمل كوكيل أو ممثل ألصحاب 
أو  العقار  بيع  إىل  جاهدًا  ويسعى  اإلجيار،  أو  للبيع  املعروضة  واملمتلكات  العقارات 
تأجريه عن طريق رشح حماسن العقار وقيمته وعوائده للعميل، يساعد العميل يف تقدير 
املبلغ اإلمجايل للرشاء متضمنًا بعض العنارص مثل تكاليف التسجيل، وقيمة األقساط، 
وقد يقوم كذلك بأداء أعامل متنوعة، تتعلق مثاًل بإعداد عقد التمليك، وتقديمه للبائع 
واملشرتي، وبرتتيب إجراء البحث عن سند امللكية بالتعاقد عىل فرض نيابة عن املشرتي، 

وبالنظر يف شكوى املشرتي أو املستأجر وادعاءاته(

• املبحث اخلامس: آداب القائمني عىل املكاتب العقارية.	

العقاري  ينبغي عىل صاحب املكتب  التي  العلم مجلًة من اآلداب  ذكر بعض أهل 
التحيل هبا فمن ذلك:

1- أال يزيد يف ثمن أو أجرة عقار من نفسه إال أن يزيد فيها مالكها.

2- أن ال يقبض أجرة العقار أو ثمنه، من غري أن يوّكله مالك العقار يف القبض.

نفسه،  تلقاء  من  ثمنه  يف  يزيد  فال  العقاري  املكتب  لصاحب  العقار  كان  إذا   -3
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ويوهم الناس أن هذا الثمن دفعه له فيها بعض التجار، وأهنا ليست ملكه وهذا فيه من 
الغش والتدليس ما ال خيفى.

4- إذا علم صاحب املكتب العقاري أن يف العقار عيبًا وجب عليه أن ُيعلم املشرتي 
بذلك العيب ويوقفه عليه.

5- ينبغي عىل أصحاب املكاتب العقارية التوثق والتحفظ فيام باعوه خشية الوقوع 
يف بيع موقوف.

6-أن حيّسن الظن بالناس، وبأمثاله من أصحاب املكاتب، وال يتهمهم بسوء الطوية. 

7- السامحة والسهولة يف التعامل، وعدم التشدد والتقيص. 

8- الوفاء بالوعد وعدم املامطلة والتسويف سواء يف األوقات أو األعامل.

9- أن عىل اجلهة املخولة بإصدار قرارات لفتح املكاتب العقارية أال متكن من ذلك 
إال األمناء، وأن متنع اخلونة، وأن تفرض عليهم جهات رقابية لتقييم أداء عملهم ومدى 

التزامهم باألوامر الرشعية واألنظمة املرعية.
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وفيه أربعة مباحث:

• املبحث األول: األصل يف خدمات املكاتب العقارية.	

يف  ختلو  ال  إهنا  إذ  والعقود  املعامالت  سائر  يف  داخلة  العقارية  املكاتب  خدمات 
الغالب من تقريب وجهات النظر بني املتعاقدين لتحصيل عني أو منفعة.

واألصل يف املعامالت والعقود اجلواز والصحة عند أكثر الفقهاء.

وهذه املعاملة هي عني السمرسة املعروفة يف زمن النبوة فقد جاء ذكرها يف حديث 
قيس بن أيب غرزة _ قال: ))كنا يف عهد رسول اهلل. نسمى السامرسة فمر بنا رسول اهلل، 
فسامنا باسم هو أحسن منه فقال يا معرش التجار إن البيع حيرضه اللغو واحللف فشوبوه 

بالصدقة((. )وأخرجه الرتمذي برقم )1208(. وقال الرتمذي: حسن صحيح.

ومن ثم فإن حمل خالف أهل العلم يف السمرسة هو يف كوهنا مباحة إباحة مطلقة أو 
مباحة إباحة مقيدة ولذلك اختلفوا فيها عىل ثالثة أقوال:

يف  بالزمن  أو  بالعمل  قدرت  سواًء  مطلقا  جائزة  السمرسة  أن  األول:  القول 
اليسريأوالكثري،و قال به بعض احلنفية واملالكية وهومذهب الشافعية واحلنابلة. 

واستدلوا عىل ذلك بام يأيت:

حديث قيس بن أيب غرزة _ قال: ))كنا يف عهد رسول اهلل. نسمى السامرسة فمر 
بنا رسول اهلل. فسامنا باسم هو أحسن منه فقال يا معرش التجار إن البيع حيرضه اللغو 

الفصل األول: حقيقة خدمات المكاتب العقاري
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واحللف فشوبوه بالصدقة(( )تقدم خترجيه(..

2-القاعدة الفقهية التي تنص عىل أن احلاجة تنزل منزلة الرضورة خاصة كانت أم 
عامة،واحلاجة إىل عقد السمرسة ظاهرة وذلك أن كثريًا من الناس ال يستطيعون مبارشة 
قال من  فلذلك  لغري ذلك  أو  لعدم معرفتهم  أو  إما النشغاهلم  بأنفسهم  البيع والرشاء 

منعها يف بعض صورها بجوازها مطلقا لكثرة حاجة الناس هلا.

القول الثاين: أن السمرسة مباحة إذا كانت إجارة ملدة معلومة أي مقدرة بالزمن، 
وأما إذا كانت مقدرة بالعمل فال جتوز وتكون إجارة فاسدة.

وهو مذهب احلنفية. 

الثالث: أن السمرسة جائزة إذا قدرت بالزمن مطلقًا، وكذا بالعمل اليسري  القول 
وأما الكثري فال،وهو املشهور عند املالكية.

الرتجيح:

إباحة مطلقة سواء  السمرسة  بإباحة  القائلني  الراجح هو قول اجلمهور  القول  أن 
كانت مقدرة بالزمن، أو بالعمل الكثري واليسري وذلك لقوة أدلتهم وإلقرار النبي، عمل 

السامرسة من غري تقييد بزمن أو عمل.
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• املبحث الثاين: الرشوط يف املكاتب العقارية.	

القسم األول: رشوط تسجيل املكاتب العقارية يف السجل التجاري.

 وهي عىل النحو التايل:

• أن يكون صاحب املكتب العقاري ومديره سعودي اجلنسية.	

• هيئة 	 العقاري عىل  املكتب  يكون  أن  بد  العقاري، فال  املكتب  تعدد مالك  إذا 
رشكة تضامن سعودية.

• أن يكون املكتب العقاري مقيدًا بالسجل التجاري.	

•  ولكي يقيد املكتب العقاري يف السجل التجاري ال بد من توافر أمور:	

• صورة طبق األصل من حفيظة النفوس لصاحب املكتب العقاري.	

• شهادة حسن السرية و السلوك من العمدة لصاحب املكتب ومديره.	

• تعهد من تاجرين عىل األقل يفيد عدم إشهار إفالس كل من صاحب املكتب 	
العقاري ومديره.

• صورة طبق األصل من صك ملكية املكتب أو عقد إجياره.	

• تعهد بمزاولة العمل بالذمة واألمانة.	

• تعهد بعدم مزاولة املكتب أي عمل آخر خالف النشاط العقاري.	

• إجادة 	 عدم  حالة  يف  بالتوقيع  والكتابة  القراءة  جييد  سعودي  بتفويض  تعهد 
صاحب املكتب القراءة والكتابة.
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القسم الثاين: الرشوط التي جيب أن يلتزم هبا أصحاب املكاتب العقارية أثناء تأدية 
أعامهلم.

• وضع مكتب عقاري عىل اللوحات ومجيع املطبوعات الصادرة من املكتب.	

• من 	 ومعتمدة  الصفحات  ومنتظمة  مرقمة  وسجالت  دفاتر  لديه  يكون  أن 
مكتب السجل التجاري.

• أو 	 بمعامالته  املتعلقة  والصكوك  املستندات  حلفظ  صاحلة  بخزينة  االحتفاظ 
صور منها.

• االحتفاظ باملراسالت املتعلقة باملكتب بصورة منتظمة.	

• وفقًا 	 واملعلومات  األرسار  عىل  باملحافظة  معامالته  يف  املكتب  صاحب  يلتزم 
للعرف التجاري، ورد املستندات إىل أصحاهبا عند الطلب.

• عىل صاحب املكتب العقاري أن حيصل من مالك العقار املعروض للبيع عىل 	
صك امللكية مقابل إيصال استالم، وإذا مل يأت به فال جيوز له التوسط فيه.

• وكيله 	 أو  العقاري  املكتب  صاحب  قبل  من  إال  مايل  مبلغ  أي  استالم  عدم 
الرشعي جاء ذلك  ىف نظام املكاتب العقارية ص )14-5(..
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• املبحث الثالث: أنواع خدمات املكاتب العقارية.	

ما يقدمه املكاتب العقارية من خدمات تنقسم إىل ثالثة أنواع:

النوع األول: التوسط يف البيع.

النوع الثاين: التوسط يف الرشاء.

النوع الثالث: التوسط يف التأجري.

فقد جاء يف القسم الثامن من جدول رموز تصنيف النشاط االقتصادي والتجاري، 
وزارة التجارة برقم 611/221، بتاريخ 1408/8/16هـ: خدمات املال و األعامل 
واخلدمات األخرى ثم ذكر ثانيًا: خدمات العقار: فقال: )املكاتب العقارية: بيع ورشاء 

وتأجري العقارات واألرايض(. 

أصحاب  بعض  يفعله  وما  العقارية،  املكاتب  يف  تقدم  التي  اخلدمات  هي  فهذه 
املكاتب العقارية بخالف ذلك فليس داخاًل يف أعامل املكاتب العقارية نظامًا.

وقد نص نظام املكاتب العقارية ص )13(. ال جيوز ألي مكتب عقاري أن يزاول 
أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري املحدد له يف السجل التجاري(.

وقد نص نظام املكاتب العقارية ص )13(.عند رغبة أحد األشخاص بفتح مكتب 
عقاري البد من كتابة )تعهد بعدم مزاولة املكتب ألي عمل آخر خالف النشاط العقاري 

الذي يوضح يف السجل التجاري(.
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• املبحث الرابع: التكييف الفقهي خلدمات املكاتب العقارية.	

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تكييفها عىل عقد اإلجارة.

تعريف اإلجارة لغة: من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر يف عمل.

تعريف اإلجارة اصطالحًا: اإلجارة: )بيع منفعة معلومة بأجر معلوم(.

صفة عقد اإلجارة من حيث اجلواز أو اللزوم:

عن  العجز  عند  إال  بفسخها  العاقدين  أحد  يستقل  فال  الزم،  عقد  اإلجارة  عقد 
امليض يف موجب العقد، أو أن يتفق العاقدان عىل فسخها.

التكييف الفقهي ملا يقدمه املكتب العقاري من خدمات عىل عقد اإلجارة:

تكييف خدمات أصحاب املكاتب العقارية عىل عقد اإلجارة ال خيلو من حالتني: 

احلالة األوىل: أن تكون إجارة حمددة ومقدرة بمدة معلومة:

املكتب  يقوم هبا صاحب  التي  العقارية، والسمرسة  املكاتب  فهنا تكيف خدمات 
العقاري من باب اإلجارة املقدرة باملدة، وليس بتامم البيع أو الرشاء أو اإلجيار.

ونص عىل جوازها احلنفية واملالكية و احلنابلة و أما الشافعية فعموم كالمهم يدل 
عىل اجلواز حيث نصوا عىل جواز استئجار السمسار يف البيع والرشاء من غري تفصيل، 

وإن كانت بالنسبة للمكاتب العقارية يف الوقت احلارض حمدودة الوقوع.

احلالة الثانية: أن تكون اإلجارة حمددة و مقدرة بالعمل:
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املكتب  يقوم هبا صاحب  التي  والسمرسة  العقارية  املكاتب  تكيف خدمات  وهنا 
العقاري عىل أهنا من باب اإلجارة املقدرة بتامم العمل: أي متام البيع والرشاء واالستئجار 
الذي طلب من صاحب املكتب العقاري فإذا أمته استحق ما قدر له، وأما إذا مل يتمه مل 

يستحق ما قدر له ويكون صاحب املكتب العقاري يف هذه احلالة أجريًا مشرتكًا.

وهذه احلالة جتوز عند بعض احلنفية وهي مذهب الشافعية احلنابلة.

املطلب الثاين: تكييفها عىل عقد الوكالة.

تعريف الوكالة لغة: الواو والكاف والالم أصل صحيح يدل عىل اعتامد غريك يف 
أمرك, وسمي الوكيل وكياًل ألنه يوكل إليه األمر.

نفسه يف ترصف  اإلنسان غريه مقام  إقامة  )عبارة عن  الوكالة اصطالحا:  تعريف 
معلوم(

صفة عقد الوكالة من حيث اجلواز أو اللزوم:

الوكالة عقد جائز، لكل واحد من الطرفني فسخه متى شاء، وذلك باتفاق فقهاء 
املذاهب األربعة يف اجلملة.

ولكن الوكالة بأجر اختلف الفقهاء يف حكمها من حيث اللزوم واجلواز، وذلك 
عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: أن الوكالة بأجر عقد جائز لكل من الطرفني فسخه متى شاء.

مل  إذ  احلنابلة  عند  املذهب  الشافعية، وهو ظاهر  املالكية، ومذهب  عند  قول  وهو 
يفرقوا بني الوكالة بعوض أو بدون عوض.

واستدلوا عىل ذلك:
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ل فيه أو يف توكيل آخر، وأما بالنسبة  ل قد يرى املصلحة يف ترك ما وكَّ 1-ألن املوكِّ
للوكيل فقد ال يتفرغ وال يتسنى له وقت لذلك، فعىل هذا يكون اللزوم مرضًا هبام مجيعًا.

القول الثاين: أن الوكالة بأجر عقد الزم.

وهو مذهب احلنفية، وقال به بعض املالكية، وهو قول عند الشافعية.

باب  من  الوكالة  تكون  أن  إما  أهنا  وذلك  حالتني  من  ختلو  ال  أهنا  الثالث:  القول 
تلزم  ال  جعالة  فتكون  اجلعالة  باب  من  تكون  أن  وإما  الزمة،  إجارة  فتكون  اإلجارة 
بالعقد، وإنام تلزم بالرشوع يف العمل من جانب اجلاعل، دون املجعول له، وهو قول 

عند املالكية. 

الرتجيح: ولعل الراجح - أن الوكالة بأجر إن وقعت من باب اإلجارة، فهي إجارة 
الزمة، وإن وقعت من باب اجلعالة، فهي جعالة جائزة، ويف هذا مجع بني األقوال.

التكييف الفقهي ملا يقدمه املكتب العقاري من خدمات عىل عقد الوكالة:

أ- فعىل قول احلنفية أنه جيوز توكيل صاحب املكتب العقاري بأجر معلوم وهو يف 
هذه احلال سمسار يف البيع والرشاء أجرٌي عند من طلب منه العقار، فيشرتط أن يؤقت له 

مدة معلومة، وإال كانت إجارة فاسدة.

ب- وأما عىل القول الثاين عند املالكية له حالتان:

تأجرٍي أو  أو  بيٍع  العقاري يف سمرسِة  املكتب  إذا ُوكل صاحب  أنه   احلالة األوىل: 
بمدة  عمله  يقدر  أن  فيشرتط  أجريًا  احلالة  هذه  يف  فيكون  اإلجارة،  جهة  عىل  رشاٍء، 

معلومة، وال يصح تقديره بتامم العمل، سواًء كان بيعًا أو تأجريًا أو رشاًء.

احلالة الثانية: وهي أنه إذا ُوكل صاحب املكتب العقاري يف سمرسِة بيٍع أو تأجرٍي أو 
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رشاٍء، عىل جهة اجلعالة، فيكون بذلك عامل جعالة، فال يستحق اجلعل إال بتامم العمل 
سواًء كان بيعًا أو تأجريًا أو رشاًء، وال يصح أن يرضب فيها مدة معينة.

ج- و أما عىل القول األول عند املالكية، ومذهب الشافعية، والظاهر من مذهب 
احلنابلة، أن السمسار – صاحب املكتب العقاري- يكون وكيال بأجر تنطبق عليه أحكام 

الوكالة.

املطلب الثالث: تكييفها عىل عقد اجلعالة.

تعريف اجلعالة لغة: )ما جعل له عىل عمله(.

تعريف اجلعالة يف اصطالح الفقهاء: وهي أن جيعل شيئا معلوما ملن يعمل له عمال 
معلوما أو جمهوال مدة معلومة أو جمهولة( 

صفة عقد اجلعالة من حيث اجلواز أو اللزوم:

اجلعالة عقد جائز قبل الرشوع يف العمل , لكل واحد من اجلانبني فسخها متى شاء 
يف املشهور من مذهب املالكية وهو مذهب لشافعية واحلنابلة.

وأما بعد الرشوع يف العمل فهي عقد جائز لكل منهام فسخه متى شاء عند الشافعية 
واحلنابلة , خالفا للاملكية أهنم قالوا: هي الزمة يف حق اجلاعل , جائزة يف حق العامل

التكييف الفقهي ملا يقدمه املكتب العقاري من خدمات عىل عقد اجلعالة:

وتكييف خدمات أصحاب املكاتب العقارية عىل عقد اجلعالة ال خيلو من حالتني:

, اجلعالة جتوز يف هذه احلالة، حتى  احلالة األوىل: أن تكون اجلعالة مقدرة بالعمل 
وإن كان العمل جمهوالً أو معلومًا،وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة. 
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احلالة الثانية: أن تكون اجلعالة مقدرة بالزمن، وذلك بأن جياعله عىل العمل زمنًا 
معلومًا، أو جمهوالً، واجلعالة يف هذه احلالة أجازها احلنابلة مطلقًا، واملالكية والشافعية 

يف الزمن املجهول ومنعوها يف الزمن املعلوم.

الراجح يف تكييف خدمات املكاتب العقارية:

ولعل الراجح يف ذلك -واهلل أعلم- بناًء عىل ما تقدم من أن التعاقد مع صاحب 
املكتب العقاري )السمسار، يمكن أن يكون إجارة فيسمى – صاحب املكتب العقاري 
- السمسار أجريًا، أو وكالًة بأجر ويسمى – صاحب املكتب العقاري - السمسار وكياًل 

بأجر، أو جعالًة فيسمى – صاحب املكتب العقاري - السمسار عامل جعالة.

من  فالبد  بإطالق,  العقود  هذه  أحد  عىل  الوساطة  حُتمل  أن  يصح  ال  أنه  وحيث 
معرفة نوع العقد التابعة له وملعرفة ذلك طرق:

طرق معرفة نوع العقد:

وكل عقد ال خيلو من أحد أمرين إما أن توجد له طرق ملعرفة نوعه، وإما ال توجد 
له؛ ولكل منهام حكم:

1- إذا كان يف العقد ما يشري إىل نوعه: 

 واإلشارة تكون: إما بالنظر يف الصياغة التي تم هبا التعاقد من اجلانبني , وإما  أن 
يرصح املتعاقدان بام اتفقا عليه من كوهنا جعالة مثاًل، أو يشهد هلا عرف أو قرينة تدل عىل 
أهنا إجارة، أو أن يذكر حكم العقد مثل أن يقول: وال جيوز فسخ هذا العقد أو أن يقوال: 

هذا العقد الزم للطرفني فيفهم من هذه العبارة مثاًل أهنا إجارة.
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2- إذا مل يكن يف العقد ما يشري إىل نوعه: مما ُذكر من الطرق، فإن الذي يظهر يف ذلك 
أن يكيف العقد عىل أنه إجارٌة الزمة، وذلك متشيًا مع قاعدة األصل يف العقود اللزوم .

لكن بالنسبة خلدمات املكاتب العقارية املقدرة بتامم العمل، فلعل الراجح فيها أهنا 
جائزة وليست بالزمة، وحيق لكل من اجلانبني فسخه متى شاء، وال جيب االستمرار يف 

العقد.
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وفيه سبعة مباحث:

• املبحث األول: خدمات املكاتب العقارية املتعلقة بالتسويق.	

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: اإلعالن عن بيع العقار.

املسألة األوىل: ترصف الوكيل اخلاص بدون إذن املوكل، وهي ما تسمى بالوكالة 
اخلاصة.

اتفق الفقهاء عىل أن الوكيل يف مثل هذا النوع من الوكالة، ال جيوز أن يتعدى ما 
وكل فيه إىل غريه 

واستدلوا عىل ذلك:

1-بأن املوكل مل يرض بخروج ملكه عىل ذلك الوجه، والنتفاء إذن املوكل فيه.

2-وأن ترصف الوكيل ال يكون إال باإلذن فال يملك، إال ما يقتضيه اإلذن سواء 
كان من جهة النطق أو العرف.

وبناًء عىل ذلك فال جيوز لصاحب املكتب العقاري أن يترصف من نفسه بدون إذن 
من مالك العقار، فإن فعل كان متربعًا به.

املسألة الثانية: ترصف الوكيل املفوض بدون إذن املوكل. وهي ما تسمى الوكالة العامة.

الفصل الثاني: أحكام خدمات المكاتب العقارية
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قبل بيان حكم ترصف الوكيل املفوض، بدون إذن املوكل، اذكر أقوال أهل العلم 
يف حكم الوكالة العامة أو املفوضة.

وقد اختلف الفقهاء يف صحتها عىل ثالثة أقوال:

القول األول: أن الوكالة العامة ال تصح.

وهو قول الشافعية واحلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك:

أو  معلوم،  ترصف  يف  التوكيل  يكون  أن  البد  أنه  الصحيحة  الوكالة  رشوط  بأن 
معلوم من بعض الوجوه، والوكالة املفوضة تنايف هذا الرشط.

ل  تصح الوكالة العامة، ويكون ترصف الوكيل مقيد بمصلحة املوكِّ الثاين:  القول 
وعدم اإلرضار بملكه، وبالعرف املتبع يف ذلك.

وقال به بعض احلنفية، وهو قول املالكية.

القول الثالث: تصح الوكالة العامة مطلقًا.

وهو رأي ابن أيب ليىل، وحممد بن احلسن.

)وقال ابن أيب ليىل: يصح، ويملك به كل ما تناوله لفظه؛ ألنه لفظ عام، فصح فيام 
يتناوله 

الرتجيح:

والراجح أن أظهر هذه األقوال هو القول األول القائل أن الوكالة العامة واملفوضة 
ال تصح، لقوة ما استدلوا به، وألن الترصفات تتفاوت بني عقد وآخر.
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وبناًء عىل هذا الرتجيح فإن صاحب املكتب العقاري ال جيوز له أن يترصف يف عقد 
من العقود سواء بإعالن أو غريه، إال بإذن من املوّكل مالك العقار، ألن الوكالة خاصة يف 

أمر معني فال يتعداه إىل غريه، فإذا فعل ذلك بدون إذن من مالك العقار كان متربعًا به.

املطلب الثاين: التعريف بالعقار.

ماهية  عىل  االستئجار  أو  الرشاء،  راغب  اطالع  هنا:  بالعقار  بالتعريف  املقصود 
العقار.

ومما هو معلوم أن العقار ال خيلو من حالني: إما أن يكون بناًء أو أرضا.

احلالة األوىل: أن يكون العقار بناًء, كالدار مثاًل.

فقد اختلف الفقهاء يف كيفية االطالع عليها عىل قولني:

القول األول: أنه البد من رؤية خارج الدار وداخله.

الشافعية  و  املالكية  زفر، وهو قول  به  احلنفية، وقال  به عند  املفتى  الصحيح  وهو 
واحلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك:

العقارات  يف  اليأيت  والوصف  املعاينة,  أو  الوصف  من  العقار  معرفة  يف  البد  بأنه 
خلتالف األغراض فيها، فكان البد من املعاينة واملشاهدة، لكي ال يكون يف العقد جهالة 

يف املبيع تفيض إىل املنازعة والشقاق.

القول الثاين: أنه يكتفى برؤية الدار من خارجها وصحن الدار.

وهبذا قال اإلمام أبو حنيفة، وأبو يوسف وحممد بن احلسن.
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الرتجيح:

إىل  أقرب  ألنه  وذلك  وداخله،  الدار  خارج  رؤية  من  البد  أنه  هو  الراجح  ولعل 
العلم باملبيع، وفيه سد لباب النزاع يف العيوب التي قد يدعيها كل من البائع واملشرتي، 

ال سيام يف هذا العرص الذي تنوعت فيه املباين.

احلالة الثانية: أن يكون العقار أرضًا.

وطرق التعرف عليها يكون بأمرين:

األمر األول: أن يكون البيع عن طريق املعاينة.

فإنه تكفي رؤيتها عىل الواقع، ويتبني حدودها، من جهاهتا األربع، والطرق املحيطة 
هبا، وقدر عرضها وطوهلا، وما يتوفر هبا من خدمات.

األمر الثاين: أن يكون البيع عن طريق املخطط.

هذه املسألة خترج عىل مسألة بيع العني الغائبة.

وقد اختلف فيها الفقهاء عىل قولني:

القول األول: جواز بيع العني الغائبة املوصوفة.

واستدلوا عىل ذلك بام يأيت:

َبا﴾  َم الرِّ 1- بعموم آيات البيع والتجارة: ومنها قوله تعاىل: ﴿ ََأَحلَّ اهللَُّ الَبْيَع َوَحرَّ
ِذيَن آَمنُوا الَ َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْينَُكم بِاْلَباطِِل إاِلَّ َأن  َا الَّ ]البقرة: 275[.وقوله تعاىل: ﴿ َيا َأهيهُّ

نُكْم ﴾ ]النساء: 29[. اَرًة َعن َتَراٍض مِّ َتُكوَن جِتَ

2- حديثا اخليار: روي احلديث األول عن مكحول رمحه اهلل أن النبي صىل اهلل عليه  
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وسلم قال: ))من اشرتى شيئا مل يره فهو باخليار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه((. 
)أخرجه الدارقطني، قال الدارقطني: هذا مرسل وأبو بكر بن أيب مريم ضعيف(.

قول  وهو  دقيقًا،  وصفًا  وصفت  ولو  الغائبة  العني  بيع  جواز  عدم  الثاين:  القول 
الشافعية يف اجلديد.

الرتجيح:

لعل الراجح هو القول األول الذي يرى جواز بيع العني الغائبة بالوصف، وبناًء 
عىل ذلك فيجوز بيع األرايض عن طريق املخططات إذا كان ذلك يتم بالوصف الدقيق 
املنضبط املبني حلدودها وجهاهتا، والطرق املحيطة هبا وقدر عرضها وطوهلا وما يتوفر هبا 

من خدمات، وإذا مل تكن كام وصفت للمشرتي فيكون له حق خيار الرؤية.

املطلب الثالث: حتسني العقار.

هذه الصورة خترج عىل مسألة القيام بعمل للغري من غري إذن 0626

وهذه املسألة اختلف فيها الفقهاء عىل قولني:

القول األول: أن من عمل لغري عماًل بغري إذن ال يستحق شيئًا.

وقال به احلنفية الشافعية واحلنابلة لكن استثنوا ختليص متاع الغري من اهللكة و رد 
اآلبق.

واستدلوا عىل ذلك بام يأيت:

أنه بذل منفعته من غري عوض فلم يستحق العوض، فيكون متربعًا به.

القول الثاين: ينظر إىل نوع هذا العمل: 
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فإن كان املالك ال بد له من االستئجار أو اإلنفاق عىل ذلك العمل، فَعِمل بغري إذنه، 
فعىل املالك رد مثل ما أنفقه العامل بغري إذنه، وكذلك أجرة املثل، وأما إن كان املالك 
يفعل ذلك بنفسه أو بغريه وال حيتاج إىل االستئجار عليه، فاليشء ملن َعِمل له بغري إذنه، 

وهذا قول املالكية.

الرتجيح:

ولعل األظهر يف هذه املسألة أنه إن كان بينهام رشط واتفاق فيعمل به ألن مقاطع 
احلقوق عند الرشط، وأما إذا مل يكن ثمة رشط فيعمل بالعرف والعادة املتبعة يف ذلك 
وإذا  العوض،  له  فيكون  عوضًا،  ذلك  مثل  عىل  يأخذون  املكاتب  أصحاب  كان  فإن 
لصاحب  يشء  فال  العمل،  هذا  عىل  العوض  أخذ  املكاتب  أصحاب  عادة  من  يكن  مل 
املكتب، فإذا مل يكن هناك عرف وال رشط، فال يشء لصاحب املكتب العقاري لألدلة 

التي استدل هبا اجلمهور. 
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• املبحث الثاين: خدمات املكاتب العقارية املتعلقة بالبيع.	

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: النجش يف البيع.

تعريف النجش لغة: االستتار، ألن من يزيد يف ثمن السلعة يسرت قصده. 

يف  لرغبة  ال  للبيع،  املعروضة  السلعة  ثمن  يف  يزيد  أن  االصطالح:  يف  النجش  تعريف 
رشائها بل لينخدع غريه، فيظن أنه مل يزد فيها هذا القدر إال أهنا تساوي هذا الثمن فيغرت بذلك. 

 وقد جاء النهي عنه يف احلديث فعن أيب ُهَرْيَرَة_ قال: ))هنى رسول اهللَِّ ‘ َأْن َيبِيَع 
ُجُل عىل َبْيِع َأِخيِه وال خَيُْطُب عىل ِخْطَبِة َأِخيِه وال  َحارِضٌ لَِباٍد وال َتنَاَجُشوا وال َيبِيُع الرَّ

َتْسَأُل امْلَْرَأُة َطاَلَق ُأْختَِها لَِتْكَفَأ ما يف إَِناِئَها(( متفق عليه. 

و النجش يف املكاتب العقارية يقصد من ورائه غالبًا زيادة ثمن العقار، لتزيد بالتايل 
نسبة ما يأخذه صاحب املكتب العقاري من عوض – سعي- وقد يأيت يف ضمن ذلك 

قصد نفع مالك العقار بالزيادة التي حيصل عليها بطريق النجش.

فهل يؤثر النجش عىل العقد املصاحب له أم ال ؟

اختلف يف ذلك الفقهاء عىل أقوال:

القول األول: أن العقد صحيح , وللمشرتي حق اخليار فإن شاء أتم العقد بالثمن 
املتفق عليه وإن شاء فسخه.

حالة  يف  الشافعية  لبعض  وقول  بالنجش،  البائع  علم  حالة  يف  املالكية،  أكثر  قول  وهو 
اتفاق البائع مع الناجش ومواطأته، ومذهب احلنابلة سواء كان النجش بمواطأة البائع أو ال. 
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واستدلوا عىل ذلك:

1-أن النهي عاد إىل الناجش، ال إىل العاقد، فلم يفسد العقد، كتلقي الركبان، وبيع 
املعيب، واملدلس، وفارق ما كان حلق اهلل تعاىل؛ ألن حق اآلدمي يمكن جربه باخليار، أو 

زيادة يف الثمن.

القول الثاين: أن العقد صحيح والزم بالثمن املتفق عليه.

وبه قال احلنفية، وأكثر الشافعية.

القول الثالث: أن العقد باطل.

وهو رواية عن اإلمام أمحد

الرتجيح:

العقد  إمضاء  بني  للمشرتي  اخليار  بإعطاء  القول  هو  أعلم-  -واهلل  الراجح  لعل 
وفسخه، لقوة أدلتهم و لكيال يكون هناك شائبة يف رشط من رشوط العقد املهمة وهو 

الرضا.



86

ملخصـات األبحـات القضــائية ـ  العــدد الثــالــث

املطلب الثاين: التدليس يف البيع.

التدليس يف اللغة: من الدلس وهو الظالم، والدلسة هي اخلديعة

تعريف التدليس يف االصطالح: كتم البائع عيب السلعة عن املشرتي.

وفيه فرعان:

الفرع األول: التدليس يف قيمة العقار.

وله حالتان:

 احلالة األوىل: أن يكون صاحب املكتب العقاري وكياًل عن املالك يف بيع عقاره، 
وقد دلس الوكيل عىل املشرتي وغبنه غبنا فاحشًا بعدما وثق فيه، وكان املشرتي جاهاًل 
بسعر السوق وال حيسن املامكسة، وقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:

القول األول: أن العقد صحيح وال أثر للتدليس الفاحش عىل العقد فال خيار له.

وهذا ظاهر الرواية احلنفية, ورواية عند املالكية، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند 
احلنابلة.

كان  إذا  واإلمضاء  الفسخ  بني  اخليار  له  ويثبت  صحيح،  العقد  أن  الثاين:  القول   
التدليس فاحشًا، وهذا هو املفتى به عند احلنفية، وهو قول عند املالكية، واحلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك بام يأيت:

جاء يف حديث ابن عمر  ريض اهلل عنه أن رجاًل ذكر للنبي  صىل اهلل عليه وسلم 
أنه خيدع يف البيوع فقال: ))إذا بايعت فقل: ال خالبة(( )متفق عليه أخرجه البخاري، 

19/3، ومسلم برقم )1533(.
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املكتب-  الوكيل صاحب  – وهو هنا  البائع  املشرتي  استنصح  إذا  الثالث:  القول 
فإذا غبنه ودلس عليه بعد ذلك كان  أنه ال يعرف سعر السوق  وكشف نفسه و أخربه 

البيع باطال.

وهو قول ابن حزم 

الرتجيح:

العقد  بأن  القائل  الثاين  القول  هو  أعلم-  -واهلل  املسالة  هذه  يف  الراجح  ولعل 
التدليس فاحشًا فكون  صحيح، ويثبت له اخليار بني الفسخ واإلمضاء وذلك إذا كان 
البيع صحيحًا ألنه قد يرَض بذلك فهو حقه وله التنازل عنه، أما إثبات حق اخليار فألنه 

قد ال يرَض بذلك التدليس فكان مناسبًا أن ال يصادر رضاه بل يبقى حقًا معتربًا له.

واخلالف يف املسألة السابقة منصب عىل غبن اجلاهل بسعر السوق الذي ال حيسن 
املامكسة 

- أما إذا غبن وكان قادرًا عىل معرفة سعر السوق، واشرتى بال مماكسة كام لو تعجل 
بالرشاء واالستئجار فهذه مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم عىل قولني:

القول األول: أن العقد صحيح وال أثر للتدليس الفاحش عىل العقد فال خيار له.

عند  ورواية  والشافعية،  املالكية،  ومذهب  املذهب،  ظاهر  يف  احلنفية  قول  وهو 
احلنابلة.

ُدلس عليه  إذا  اخليار  له  فيثبت  السلعة،  قيمة  املشرتي جيهل  إذا كان  الثاين:  القول 
وُغبَن، وذلك إذا مل ُيعلم البائع املشرتي بالزيادة وغالء سعره، وهو رواية عند احلنفية، 

واحلنابلة.
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واستدلوا عىل ذلك: 

بمسألة املرابحة وهي إذا ما خان يف املرابحة فإن ذلك تغرير يثبت به الرد، وكذلك 
أن من الرشوط األساسية يف عقد البيع هو الرتايض وهو غري حاصل هنا، فكان لزامًا أن 

يثبت له حق اخليار. 

الرتجيح:ولعل الراجح من هذه األقوال هو القول الثاين لقوة ما استدلوا به. 

احلالة الثانية: إذا مل يكن صاحب املكتب وكياًل عن مالك العقار، وال متواطًأ معه، 
فإن املشرتي عن طريقه بغبن فاحش، ال سبيل له إىل الرجوع عليه بام أخده من عوض، 
ألنه قد فرط يف التثبت، واملفرط ال يتناسب معه الرجوع ألنه مل يبذل ما يف وسعه ملعرفة 

األصلح وهو قادر عليه فكان مفرطًا..
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الفرع الثاين: التدليس يف صفات العقار.

صورة املسالة: إذا وصف صاحب املكتب العقاري العقار لراغب الرشاء بصفات 
بإعطائه  وذلك  الرشاء،  براغب  التغرير  بقصد  والكامل،  الفضيلة  بصفة  تظهره  ومهية، 
معلومات كاذبة من شأهنا أن تؤثر عىل إرادته، فيندفع إىل التعاقد، مع مالك العقار، بناًء 

عىل هذه البيانات الكاذبة.

وللجواب عن ذلك يقال: أن األمر ال خيلو من حالتني:

أنه  فاملعروف  العقار  مالك  عن  وكياًل  العقاري،  املكتب  صاحب  كان  إن  األوىل: 
مطالب بأن يكون أمينًا مع موكله ؛ فال يعنى هذا أن يكون الوكيل أمينًا مع موكله خائنًا مع 
غريه، فإذا حصل ذلك فإن املشرتي حينئذ باخليار بني إمساك املبيع بالثمن املتفق عليه، وبني 

رده واسرتجاع الثمن، ويرجع املشرتي عىل صاحب املكتب بام دفعه له مقابل سمرسته. 

الثانية: إذا مل يكن صاحب املكتب وكياًل عن مالك العقار، وأوهم املشرتي بكامل 
العقار ليحصل له العوض.

فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

القول األول: أن للمشرتي حق الرد.

وقال به احلنفية

القول الثاين: إذا مل يكن هناك مواطأة بينهام فالبيع الزم، وليس له حق الرد، وهو 
قول املالكية.

وجه  فال  التثبت،  يف  فّرط  قد  املشرتي  ألن  املالكية  قول  هو  والراجح  الرتجيح: 
الستحقاقه حق اخليار. 
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املطلب الثالث: البيع من دون إذن املالك.

اختلف أهل العلم يف حكم بيع الفضويل- يف اجلملة- عىل قولني:

القول األول: أن عقد الفضويل ينعقد موقوفًا عىل إجازة املالك، فإن أجازه نفذ وإن 
رده بطل.

وهو قول احلنفية واملالكية واحلنابلة يف رواية.

واستدلوا عىل ذلك بام يأيت:

تعاىل:  قوله  نحو  املعامالت  من  وغريه  البيع  جواز  عىل  الدالة  اآليات  عموم   -1
ِذيَن آَمنُوا الَ َتْأُكُلوا  َا الَّ َبا ﴾ ]البقرة:275[، وقوله تعاىل: ﴿َيا َأهيهُّ َم الرِّ َوَأَحلَّ اهللَُّ الَبْيَع َوَحرَّ

نُكْم﴾ ]النساء: 29[.  اَرًة َعن َتَراٍض مِّ َأْمَواَلُكم َبْينَُكم بِاْلَباطِِل إاِلَّ َأن َتُكوَن جِتَ

2- عن ُعْرَوَة اْلَباِرِقيَّ  ريض اهلل عنه قال: ))َأْعَطاُه النبي صىل اهلل عليه وسلم ِدينَاًرا 
ا بِِدينَاٍر َفَأَتاُه بَِشاٍة َوِدينَاٍر َفَدَعا له  ى َشاَتنْيِ َفَباَع إِْحَدامُهَ ي بِِه ُأْضِحيًَّة أو َشاًة َفاْشرَتَ َيْشرَتِ
َلَربَِح فيه((. )رواه الرتمذي برقم ) 1258( قال  ُتَراًبا  ى  َبْيِعِه فكان لو اْشرَتَ َكِة يف  بِاْلرَبَ

الرتمذي ال نعرفه إال من هذا الوجه(

3- من املعقول الرشعي: ) أن هذا ترصف صدر من أهله يف حمله فال يلغو كام لو 
حصل من املالك.

بعد  املالك  أجازه  ولو  صحيحًا  ينقلب  فال  باطل،  الفضويل  بيع  أن  الثاين:  القول 
ذلك،وهو قول الشافعية يف املعتمد، واحلنابلة.

الرتجيح:

إجازة  عىل  موقوفًا  ينعقد  الفضويل  عقد  أن  وهو  األول  القول  هو  الراجح  ولعل 
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املالك، فإن أجازه نفذ وإن رده بطل، وذلك لقوة ما استدلوا به، وألن يف القول به تيسريًا 
عىل الناس، كام أن القول به ال يتعارض مع مبدأ الرضا يف العقود إذ هو موقوف عىل 

إجازة املالك ورضاه.

املطلب الرابع: توثيق البيع.

- واقع التوثيق يف املكاتب العقارية.

مبايعة وهو عبارة عن سجل  العقارية يف عقد يسمى عقد  املكاتب  البيع يف  يوثق 
ذكر  ثم  امليالدي،  من  يوافقه  وما  اهلجري،  والتاريخ  اليوم  فيه  يكتب  مرقمة  بأوراق 
أسامئهام  املشرتي وتكتب  الثاين وهو  والطرف  البائع،  األول وهو  الطرف  بني  االتفاق 
كاملة، ثم يكتب أنه قد باع الطرف األول عىل الطرف الثاين ويذكر نوع العقار، ثم يليه 
رقم الصك، وتارخيه، ومكان صدوره، واملساحة اإلمجالية للعقار باملرت، وتبني حدوده 
عىل حسب ما يف الصك، ويكون الصك بيد صاحب املكتب العقاري، ثم يذكر املبلغ 
وخيتم  والشاهدين،  واملشرتي  البائع  من  كل  العقد  عىل  يوقع  ثم  بالريال،  عليه  املتفق 
نسخ  العقد عىل ثالث  املكتب، وحيرر هذا  بختم  العقد  العقاري عىل  املكتب  صاحب 
يف  تبقى  والثالثة  املرقم،  السجل  من  وتنزع  للبائع  والثانية  للمشرتي،  تعطى  واحدة 

السجل لدى املكتب للرجوع إليها وقت احلاجة.

ضوابط التوثيق يف الرشيعة اإلسالمية:

1-أن تكون بداية الوثيقة بكتابة بسم اهلل الرمحن الرحيم.

من  هبام  املتعلقة  البيانات  مجيع  تذكر  ثم  العقد  أطراف  حتديد  ذلك  يتلو  ثم   -2
صك  من  للعقار،  ملكيته  يثبت  ما  وإبراز  منهام  كل  حيملها  التي  اهلويات  أو  البطاقات 

ونحوه.
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3- ثم يتلو ذلك حتديد نوعية الترصف موضوع الوثيقة املراد كتابتها، من بيع أو 
بد من ذكر احلدود من مجيع جهات  الترصفات. وال  تأجري إىل غري ذلك من  أو  رشاء 

العقار األصلية.

عىل  يتحتم  فإنه  املشرتي  هبا  وريض  البائع  ذكرها  عيوب  به  العقار  كان  وإذا   -4
املوثق ذكرها بصورة تفصيلة.

5- ثم يتلو ذلك ذكر الثمن فهو أحد العوضني سواء كان نقدا أو عرضا. 

طريف  أحد  يشرتطها  والتي  العقد  تصاحب  التي  الرشوط  ذكر  ذلك  يتلو  ثم   -6
العقد لصاحله.

صاحب  قبل  من  عليها  والتوقيع  وختمها  الوثيقة  اإلشهاد عىل  ذلك  يتلو  ثم   -7
املكتب العقاري والشهود وأطراف العقد.. 

مسألة: حكم أخذ األجر عىل كتابة الوثيقة: 

اختلف أهل العلم يف ذلك عىل قولني:

القول األول: جواز أخذ األجرة عىل كتابة وثيقة.

وقال به بعض املالكية واحلنفية واحلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك:

ُقوا اهللََّ  ُه ُفُسوٌق بُِكْم َواتَّ بقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَ ُيَضارَّ َكاتٌِب َوالَ َشِهيٌد َوإِن َتْفَعُلوا َفإِنَّ
ٍء َعِليٌم ﴾]البقرة: 282[. َوُيَعلُِّمُكُم اهللَُّ َواهللَُّ بُِكلِّ يَشْ

القول الثاين: املنع من أخذ األجرة عىل كتابة الوثيقة.
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الرتجيح:

لعل الراجح يف ذلك هو القول األول لقوة ما استدلوا به.

فرع: من الذي جيب عليه دفع أجرة الكاتب.

قيل عىل املدعي، إذ به إحياء حقه فنفعه له. 

وقيل عىل املدعى عليه ; إذ هو يأخذ السجل.

وقيل عىل من استأجر الكاتب.

وقيل يعترب العرف
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• املبحث الثالث: خدمات املكاتب العقارية املتعلقة بالرشاء.	

وفيه مطلبان:

املطلب األول: إخبار صاحب املكتب العقاري أنه يشرتي العقار لغريه بينام هو له.

وهذا الترصف من صاحب املكتب العقاري ال خيلو من حالني:

يكون  بل  املشرتي،  باختالف  بائعه  عند  العقار  ثمن  قدر  خيتلف  ال  أن  األوىل: 
واحدًا،فالعقد عىل هذا النحو صحيح، لتوفر رشوطه، وأركانه، وانتفاء املوانع عنه.

الثانية: أن خيتلف قدر ثمن العقار عند بائعه باختالف املشرتي.

و أن صاحب املكتب العقاري كتم احلقيقة وغرر بالبائع، واحتال عليه للوصول 
إىل مآرب غري مرشوعة، فإذا تقرر ذلك، كان البد من رفع آثار ذلك عن البائع وذلك 
البائع قد غبن يف البيع وغرر به من قبل صاحب املكتب  بإثبات اخليار له، وذلك ألن 

العقاري،وقد ذهب أكثر الفقهاء إىل أن الغبن يوجب اخليار إذا كان نتيجة تغرير 

 املطلب الثاين: الرشاء من دون إذن املشرتي.

يشرتط لصحة عقد البيع صدوره من مالك أو من يقوم مقامه، وإال كان ترصفًا فضوليًا.

وقد اختلف أهل العلم يف حكم رشاء الفضويل لغريه 

وتعود هذه األقوال إىل قولني ومها: 

القول األول: أن عقد الفضويل موقوف عىل اإلجازة من املالك. 

والقول الثاين: أن عقد الفضويل باطل.

وقد رجحت أن بيع الفضويل يكون موقوفًا عىل اإلجازة فكذلك يف رشاء الفضويل؛ 
لقوة ما استدلوا به. 
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•  املبحث الرابع: خدمات املكاتب العقارية املتعلقة بالتأجري.	

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تأجري من يستخدم العقار يف املحرمات.

ال خيلو هذا العقد من حالتني:

احلالة األوىل: أن يرصح املستأجر حني العقد باستئجار العقار ألمر حمرم.

اختلف أهل العلم يف ذلك عىل قولني:

القول األول: أن العقد باطل 

وهذا قول احلنفية يف املعتمد عندهم واملالكية والشافعية واحلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك:

التعاون  واهلل عزوجل هنى عن  يقوم هبا  ملن  املعصية ومساعدة  إعانة عىل  فيه  بأن 
عىل اإلثم  فقال تعاىل: ﴿َوَتَعاَوُنوا َعىَل الرِبِّ َوالتَّْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوا َعىَل اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن﴾ 

]املائدة: 1[.

القول الثاين: إن كان بيته يف السواد، فال بأس أن يؤجره.

وقال به أبو حنيفة.

الرتجيح:

لعل الراجح هو القول األول وهو ماذكره ذكره الفقهاء رمحهم اهلل يف حق املؤجر، 
ج عىل حكمه صاحب املكتب العقاري فال جيوز له أن يعني عىل تأجري عقار لفعل  وخيرَّ
وهي  التأجري  املؤجر  عىل  حرم  أجلها  من  التي  العلة  يف  داخاًل  بذلك  يكون  ألنه  حمرم 
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اإلعانة عىل املعصية وإذا فعل ذلك كان داالً عىل املعصية. 

احلالة الثانية: أال يرصح املستأجر بغرضه املحرم يف العقد ابتدًأ، ثم يظهر منه فيام بعد.

اختلف أهل العلم يف ذلك عىل قولني:

القول األول: عىل املؤجر أن يمنعه بام يستطيع.

وقال به املالكية واحلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك:

أنه من باب النهي عن املنكر واملعصية، لكن ليس له إخراجه من الدار ألن عقد 
اإلجارة كام مر عقد الزم، فإذا مل ينته عن فعله رفع أمره إىل احلاكم ليمنعه من ذلك.

القول الثاين: إن كان بيته يف السواد واجلبل، فله أن يفعل ما شاء، وإال كان له منعه.

وقال به احلنفية.

بام يستطيع ألنه  املؤجر منعه  أنه عىل  القول األول  الراجح -واهلل أعلم- هو  لعل 
العقد  ألن  الفسخ  له  وليس  غريه،  وعىل  املؤجر  عىل  جيب  الذي  املنكر  إنكار  باب  من 
الزم، بل يرفع أمره للحاكم ال سيام إن كان داعية ملحرم أو كان كل نشاطه أصبح يف 
أمر حمرم وعليه أن ال يؤجره بعد انتهاء عقده، أما إن كانت املعصية قارصة عليه أو كان 
قد اختلط احلالل باحلرام ومل يتحول احلرام إىل أمر مقصوٍد بالعقد أصالة فيجوز ذلك 
التعاقداستنادًا عىل القاعدة الفقهية جيوز تبعًا ما ال جيوز استقالالً،وأما ما تم عليه العقد 

من قبل فإنه جيب إمتامه 

وأما بالنسبة لصاحب املكتب العقاري فلام توسط بني املؤجر واملستأجر كان العقد 
الذي تعاقدا عليه جائزًا ألنه مل يظهر من املستأجر ما يمنع من صحة ذلك، وما حيدث 



األحكام الفقهية خلدمات املكاتب العقارية

97

بعد توافق وجهات النظر بني الطرفني وإبرام العقد يظهر يل أنه ال دخل لصاحب املكتب 
العقاري فيه.

 املطلب الثاين: انتفاع املكاتب العقارية بأجرة العقار.

اختلف الفقهاء يف حكم ربح االجتار بدون إذن املوِدع -بعد اتفاقهم عىل املنع من 
ذلك- عىل أربعة أقوال: 

القول األول: أن الربح يكون للاملك.

وهبذا قال الشافعية يف املذهب القديم، واحلنابلة يف الظاهر من مذهبهم.

واستدلوا عىل ذلك:

بأنه إذا اجتر هبا املوَدع فربحت جتارته فإن الربح يعد نامء ملك املوِدع فيكون له، ألنه 
نامء ملكه، أما عمل املوَدع فإنه عمل يف مال الغري بغري إذن من مالكه، فال يستحق عليه 

شيئًا ألنه متعد.

القول الثاين: أن عىل العامل أن يتصدق بالربح.

وبه قال مجهور احلنفية، وهو رواية عن اإلمام أمحد.

القول الثالث: أن الربح يكون للعامل وهو املوَدع.

وقال به أبو يوسف من احلنفية، وقال به املالكية، والشافعية يف املذهب اجلديد.

القول الرابع: أن الربح يكون مشرتكًا بني املالك، والعامل عىل قدر النفعني بحسب 
قول أهل اخلربة.

وهبذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل. 
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واستدل عىل ذلك:

ابنيه عبد اهلل، وعبيد اهلل بن عمر، حيث سلمهام أبو موسى  _ مع  1- بفعل عمر 
األشعري بعضا من مال املسلمني ليتجرا فيه ويستفيدا بربحه ثم يسلام رأس املال ألمري 

املؤمنني عمر بن اخلطاب.

إىل  جيش  يف  اخلطاب  بن  عمر  ابنا  اهلل  وعبيد  اهلل  عبد  ))خرج  قال  ذلك:  ونص 
البرصة  أمري  فلام قفال مرا عىل أيب موسى األشعري فرحب هبام وسهل، وهو  العراق، 
فقال لو أقدر لكام عىل أمر أنفعكام به لفعلت، ثم قال: بىل ههنا مال من مال اهلل أريد أن 
أبعث به إىل أمري املؤمنني، فاسلفكامه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، فتبيعانه باملدينة، 
فتؤديان رأس املال إىل أمري املؤمنني، ويكون لكام الربح، فقاال: وددنا، ففعال، فكتب إىل 
عمر _ يأخذ منهام املال، فلام قدما املدينة باعا وربحا، فلام رفعا ذلك إىل عمر _، قال: 
_ ابنا أمري املؤمنني فأسلفكام، أديا  َأُكّل اجليِش أسلفه كام أسلفكام قاال: ال، قال: عمر 
املال وربحه، فأما عبد اهلل فسلم، وأما عبيد اهلل، فقال: ال ينبغي لك يا أمري املؤمنني هذا، 
املال أو نقص لضمناه، قال: أدياه فسكت عبد اهلل، وراجعه عبيد اهلل، فقال:  لو هلك 
جعلته  قد  فقال:  قراضًا  جعلته  لو  املؤمنني  أمري  يا  اخلطاب  بن  عمر  جلساء  من  رجل 
قراضا فأخذ عمر _ املال ونصف ربحه، وأخذ عبد اهلل وعبيد اهلل نصف ربح املال((.

)والدارقطني يف سننه برقم ) 3032(، وقال يف تلخيص احلبري: ) وإسناده صحيح ((

الرتجيح:

الرابع القائل:بأن الربح  لعل الراجح من تلك األقوال والعلم عند اهلل هو القول 
يكون مشرتكًا بني املالك، والعامل عىل قدر النفعني بحسب قول أهل اخلربة، وذلك أن 

الربح يستحق بالضامن، واملتجر يف مال الغري هو ضامن له لو تلف أو خرس.

ويمكن أن يقال بالقول األول أن الربح كله للاملك من باب السياسة الرشعية؛ ألن 
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املوَدع إذا علم أن الربح لن يكون له، بل يكون للموِدع، امتنع عن مثل هذا العمل بدون 
إذن املالك، وبذلك يتحقق املقصود من اإليداع وهو حفظ املال. 

ص  العقاري  املكاتب  نظام  من  التنفيذية  الالئحة  من  السادسة  املادة  نصت  وقد 
)14(. عىل أنه ) ال جيوز الترصف يف األموال التي يستلمها املكتب العقاري من املشرتين 

أو املستأجرين يف غري األغراض املخصصة التي استلمها من أجلها (.

املطلب الثالث: الزيادة عىل الثمن من غري إذن املالك.

وهذه املسألة عند تأملها ال ختلو من حالتني:

احلالة األوىل: إذا هنى املوّكل الوكيل عن الزيادة.

فقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: ال جيوز للوكيل أن يزيد عىل الثمن أو األجرة املحددة إذا هناه املوّكل 
عن الزيادة. 

وهو مذهب الشافعية واحلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك:

1-أن البيع وما يف معناه من اإلجارة ونحوها و إن كان يطلب يف الزيادة، إال أن 
رصيح قول املوكل مقدم عىل داللة العرف. 

الثاين: جيوز للوكيل أن يزيد عىل الثمن أو األجرة املحددة ولو هناه املوّكل  القول 
عن الزيادة. 

وهو مذهب احلنفية واملالكية.
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الرتجيح:

ويظهر يل أن القول األول القائل بأْن: ال جيوز للوكيل أن يزيد عىل الثمن أو األجرة 
املحددة إذا هناه املوّكل عن الزيادة، هلو اخلليق بالرجحان.

احلالة الثانية: إذا مل ينه املوّكل الوكيل عن الزيادة بل كان األمر مطلقًا.

فاختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: جيوز للوكيل أن يزيد عىل الثمن املقدر.

وهو مذهب احلنفية واملالكية ووجه عند الشافعية ومذهب احلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك بام يأيت:

1- أنه جيب عىل الوكيل أن ينضبط بام قيده به املوّكل، فإذا خالف ما قيده به مل ينفذ 
ترصفه عىل موكله إال أن يكون خالفه إىل خري، كالبيع بأزيد، واخلالف إىل خري إنام نفذ 
وإن كان خالف صورة فهو وفاق معنى، والعربة باملعنى ال بالصورة، ألن املوكل آمر به 

عن طريق الداللة.

القول الثاين: إذا عني املوكل من يبيع منه مل جيز أن يبيع بأزيد من الثمن املقدر، وإن 
مل يعني جاز البيع بأزيد من الثمن املقدر.

وهو وجه عند الشافعية

واستدلوا عىل ذلك:

بأنه إذا كان قد عني من يبيع منه مل جيز ؛ ألنه قصد متليكه بألف فال جيوز أن يفوت 
زاد من جهة  فيام  إذن  األلف  اإلذن يف  منه جاز الن  يبيع  يعني من  مل  وإن  عليه غرضه 
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العرف الن من ريض بألف ريض بألفني.

االرتجيح:

لعل الراجح هو القول األول القائل بأنه جيوز للوكيل أن يزيد عىل الثمن املقدر.

يزيد  أن  واملؤجر  للبائع  وكياًل  كان  إذا  العقاري  املكتب  لصاحب  جيوز  هذا  فعىل 
عىل الثمن املقدر إذا مل ينه عن ذلك، وأما إذا مل يكن صاحب املكتب العقاري وكياًل فقد 
قال الشيزري -رمحه اهلل-: يف احلسبة عىل الداللني: ) وال ينبغي ألحٍد منهم أن يزيد يف 

السلعة من نفسه(.

فإذا زاد عىل الثمن املقدر له من قبل املالك فهل يزيد بذلك عوضه –السعي- أو 
ال ؟ 

يكون عوضه  بل  –السعي-  يزيد  أنه ال  العلم  أهل  والذي وقفت عليه من كالم 
بالنسبة للثمن املقدر.
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• املبحث اخلامس: الرشكة بني أصحاب املكاتب العقارية.	

قد اختلف الفقهاء يف ذلك كله عىل ثالثة أقوال بناًء عىل اختالفهم يف حكم رشكة 
األبدان، وسأقرص احلديث يف هذا املبحث عىل رشكة الداللني دون اخلوض يف اختالف 

الفقهاء يف حكم رشكة األبدان:

القول األول: أن الرشكة بني الداللني غري جائزة.

وهو مذهب احلنفية، والشافعية.

ثم  بالبيع  ينفرد  منهم  واحد  كل  كان  إذا  السامرسة  بني  الرشكة  أن  الثاين:  القول 
ثم  واحدة  سلعة  بيع  عىل  جمتمعني  كانوا  إذا  أما  جائزة،  غري  فهي  الداللة  يقتسمون 

يقتسمون الداللة فالرشكة بينهم جائزة.

وهو مذهب املالكية.

القول الثالث: أن رشكة السمسارة جتوز إذا مل يكن فيها عقد، وأما إذا كان فيها عقد 
فال جتوز.

وهو مذهب احلنابلة.

الرتجيح:

املكاتب  أصحاب  رشكة  جواز  هو  أعلم-  -واهلل  املسألة  هذه  يف  الراجح  ولعل 
العثيمني  الشيخ حممد بن صالح  املتأخرين  العلامء  اختار ذلك من  العقارية مطلقًا وقد 

وذلك ألمور أمهها:

فيام  وسعد  وعامر  أنا  ))اشرتكت  عنه:  اهلل  ريض  مسعود  بن  اهلل  عبد  عن  ورد  ما 
أبو داود  أنا وعامر بيشء ((.) أخرجه  نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسريين، ومل أجيء 
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إرواء  يف  واأللباين  حجر،  ابن  احلافظ  عنه  سكت  احلبري  تلخيص  ويف   3388  ( برقم 
الغليل ضعفه.(

والقول بجوازها فيه مصلحة للمسلمني وتيسري ألمورهم، فقد ال يتيرس لصاحب 
املكتب العقاري االنفراد بالعمل مما يدعوه إىل االشرتاك مع غريه.
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• املبحث السادس: استنابة صاحب املكتب العقاري فيام وكل إليه مكتب آخر.	

وهذه املسألة ال ختلو من حالتني:

احلالة األوىل: أن يكون صاحب املكتب العقاري أجريًا عند طالب العقار.

احلالة الثانية: أن يكون صاحب املكتب العقاري وكياًل لطالب العقار.

احلالة األوىل: أن يكون صاحب املكتب العقاري أجريًا عند طالب العقار فام حكم 
إنابة صاحب املكتب غريه؟.

عقد  ألن  بنفسه،  العمل  بأداء  يقوم  من  هو  العقاري  املكتب  صاحب  أن  األصل 
العمل عقد شخيص، إال أن هذا التعاقد ال خيلو من أمرين:

 األمر األول: أن يشرتط طالب العقار فيه عىل العامل، الذي هو صاحب املكتب 
ليس  وأن  الرشط،  هذا  وجوب  عىل  الفقهاء  اتفق  فقد  بنفسه،  إال  العمل  يعمل  ال  أن 

لصاحب املكتب العقاري أن يستنيب غريه يف ذلك األمر.

 وقد استدلوا عىل ذلك بحديث:))املسلمون عىل رشوطهم إال رشطًا حرم حالالً 
أو أحل حرامًا((.) أخرجه الرتمذي برقم ) 1352( وقال الرتمذي عقب ذكر احلديث 
) هذا حديث حسن صحيح (، وضعفه ابن حجر يف تلخيص احلبري، وقال األلباين يف 
الطرق  هذه  بمجموع  احلديث  أن  القول:  ومجلة   ( طرق:  ستة  له  ذكر  أن  بعد  اإلرواء 
يرتقي إىل درجة الصحيح لغريه، وهي وإن كان يف بعضها ضعف شديد، فسائرها مما 

يصلح االستشهاد به..( 

األمر الثاين: أن ال يوجد يف العقد رشط، ولكن وجدت قرائن تقوم مقام الرشط، 
وذلك مثل العرف والعادة، فيجب العمل باألعراف والقرائن الدالة عىل مراده وال جيوز 



األحكام الفقهية خلدمات املكاتب العقارية

105

أن ينيب عنه غريه.

وأما إذا مل يكن يف العقد رشط وال قرائن تقوم مقامه فهل جيوز أن ينيب غريه عنه ؟ 
خيتلف احلكم يف ذلك بني ما إذا كان األجري خاصًا أو مشرتكًا.

فإن كان األجري خاصًا: فقد اتفق الفقهاء عىل أنه جيب عىل األجري اخلاص العمل 
بنفسه، وال جيوز له إنابة غريه يف عمله املنوط به إال إذا أذن له املستأجر.

أما إذا كان األجري مشرتكًا: وهو الذي يعمل للمؤجر ولغريه يعني أنه يعمل لعامة 
الناس، فقد اختلف الفقهاء يف حكمه عىل قولني: 

القول األول: جواز إنابة الغري.

وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة، وقول للشافعية.

واستدلوا عىل ذلك:

بأنه حق قد وجب يف الذمة، وليس عىل العني، حتى إنه إذا مرض وجب عليه أن 
يقيم مقامه من يعمله، فيجب الوفاء به وذلك مثل امُلْسلم فيه، وألن املقصود هو حصول 

العمل بغض النظر عن العامل.

القول الثاين: عدم جواز إنابة الغري.

وهو قول للشافعية.

الرتجيح:

 والراجح هو قول اجلمهور لقوة أدلتهم، وذلك ألن من املعلوم أن األجري املشرتك 
إهناء  حقه  من  فيكون  إدارته،  حتت  يكونون  أجراء  له  الغالب  ويف  الناس  لعامة  يعمل 
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العمل سواء بنفسه أو بغريه إذا مل يشرتط عليه أو ما يقوم مقامه من عرف ونحوه.

العقار، فام حكم  العقاري وكياًل لطالب  املكتب  أن يكون صاحب  الثانية:  احلالة 
توكيله لغريه؟

والنظر يف هذه املسألة يتطلب معرفة حال املوكل مع الوكيل فهو ال خيلو من ثالث 
حاالت:

 إما أن يأذن له يف التوكيل، وإما أن ينهاه عن التوكيل، وإما أن يطلق له األمر.

احلالة األوىل: أن يأذن له يف التوكيل.

وقد اتفق أصحاب املذاهب الفقهية األربعة عىل ملكية الوكيل للتوكيل إذا أذن له 
املوكل بذلك.

واحلالة الثانية: إذا هناه عن التوكيل.

فقد اتفق أصحاب املذاهب الفقهية األربعة عىل عدم ملكية الوكيل للتوكيل إذا كان 
املوكل قد هناه عن ذلك.

احلالة الثالثة: إذا أطلق له األمر دون أن يأذن له أو ينهاه عن توكيل غريه.

وقد اختلف أهل العلم يف ذلك عىل ثالثة أقوال:

القول األول: جيوز للوكيل التوكيل فيام ال يتوىل مثله بنفسه، أو كان مما يتواله بنفسه 
لكنه يعجز عنه، لكثرته أو كان ال حيسن عمله.

وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك:
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1- أن املوكل إنام ريض بترصف الوكيل، ومل يرض بترصف غريه، وال رضورة يف 
ذلك فال يملك توكيل غريه، قياسًا عىل املوَدع فإنه ال يوِدع.

ب- واستدلوا عىل ملكية الوكيل للتوكيل فيام ال يليق به، أو ال يستطيع القيام به 
بام يأيت:

أن تفويض ماال يليق باملوكل، أو ما ال يستطيع القيام به إنام يقصد منه اإلستنابة فيه، 
فيصح التوكيل فيه.

القول الثاين: ال جيوز للوكيل التوكيل إال بإذن أو تفويض.

وهو مذهب احلنفية

القول الثالث: جيوز للوكيل التوكيل مطلقًا.

وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن اإلمام أمحد.

الرتجيح:

ال  فيام  التوكيل  للوكيل  جيوز  بأنه  القائل  األول  القول  هو  ذلك  يف  الراجح  ولعل 
يتوىل مثله بنفسه، أو كان مما يتواله بنفسه لكنه يعجز عنه، لكثرته أو كان ال حيسن عمله، 
لقوة ما استدلوا به، وألن احلاجة تقتيض التوكيل يف مثل هذه احلاالت، ثم إن الوكالة إنام 
رشعت حلاجة الناس ومراعاة ملصاحلهم ودفعا للحرج واملشقة عنهم، وملا يف ذلك من 
اجلمع بني حتقيق رغبة املوكل، ومصلحة الوكيل بعدم تتحمله ماال يطيق أو ماال يليق به.

فظهر هبذا أن لصاحب املكتب العقاري التوكيل هبذه القيود السابقة الذكر. 
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• املبحث السابع: شهادة أصحاب املكاتب العقارية.	

سأحتدث يف هذا املبحث عن مسألتني:

املسألة األوىل: حكم قبول شهادة صاحب املكتب العقاري مطلقًا.

وقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

عند  قول  عدالته،وهو  ُعلم  من  إال  ترد  شهادته  أن  فيه  األصل  أن  األول:  القول 
احلنفية.

القول الثاين: أن األصل قبوهلا إال من ُعلم عنه كثرة احللف والوعد الكاذب.

أهنا  العقاري  املكتب  صاحب  شهادة  يف  األصل  أن  أعلم-  -واهلل  الراجَح  لعل 
مقبولة، إال من ُعرف واشتهر منهم بكثرة الكذب واحللف الكاذب واخلُلف يف امليعاد، 
وُأيت عىل ذلك ببينة فرتد شهادته بناًء عىل ذلك، أما القول برد شهادهتم مطلقًا ففي هذا 

يشء من الصعوبة ال سيام وقد عمل يف هذه الصنعة كثرٌي من الفضالء.

املسألة الثانية: شهادة صاحب املكتب العقاري إذا كان جير إىل نفسه نفعًا أو يدفع 
عنها رضًا.

وقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

القول األول: أن شهادة السمسار غري معتربة إذا كان متهاًم بجر نفع لنفسه أو دفع 
رض عنها،وهو قول احلنفية و أكثر املالكية.واستدلوا عىل ذلك:

جتوز  فال  كذلك  دام  وما  رض  عنه  يدفعًا  أو  نفعًا  لنفسه  جير  ألنه  بذلك  متهم  بأنه 
شهادته عىل ذلك.
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القول الثاين: أن شهادة السمسار معتربة حتى فيام يتهم فيه إذا كان عدالً،وقال به 
ابن احلاج من املالكية.

الرتجيح:

 الراجَح هو القول األول القائل برد شهادة السمسار إذا كان متهاًم به.
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وفيه مخسة مباحث:

• املبحث األول: حقيقة العوض عن خدمات املكاتب العقارية.	

ويشمل ستة مطالب:

املطلب األول: املراد بالعوض.

اللغة: العوض مصدر عاضه عوضا وعياضا ومعوضة، وهو  تعريف العوض يف 
البدل. 

 تعريف العوض يف اصطالح الفقهاء: هو مطلق البدل و اخللف، وهو ما يبذل يف 
مقابلة غريه. ومن إطالقات العوض: ثواب اآلخرة.

و  الوساطة  مقابل  يعطى  ما  هو:  العقارية  املكاتب  أصحاب  عند  هنا  به  واملراد 
السمرسة التي أداها.

 املطلب الثاين: األلفاظ ذات الصلة.

يطلق عىل العوض الذي يستحقه صاحب املكتب لوساطته وسمرسته عند الفقهاء 
عدة ألفاظ منها: األجر، والداللة، واجلعل، والسمرسة، ويطلق عليه لفظ العمولة عند 
علامء االقتصاد، و أما أصحاب املكاتب العقارية فأغلبهم يطلق عليه لفظ السعي، وإن 
كان بعضهم يطلق عليه بعض األلفاظ السابقة الذكر، وهذه األلفاظ ختتلف من بلد آلخر، 

لكنها تأيت بمعنى واحد، وهي ما يعطى سمسار العقار من أجرة له نظري عمله وجهده.

الفصل الثالث: العوض عن خدمات المكاتب العقارية
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 املطلب الثالث: األصل يف العوض.

جيوز لصاحب املكتب العقاري أن يأخذ أجرًا نظري قيامه بالتوسط بني املتعاقدين، 
ذلك  يف  حكمه  اإلجيار،  و  البيع  عملية  إلمتام  والسعي  بينهام،  النظر  وجهات  وتقريب 
حكم الوكيل بأجر، أو األجري، أو عامل اجلعالة، فيستحق العوض عىل ذلك العمل، 

ويتحدد مقداره بالرشط أو بالعرف. 

وقد دل الكتاب والسنة عىل استحقاق األجري وعامل اجلعالة العوض:

أ-فمن القرآن:

1- قال تعاىل: ﴿َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ﴾ ]الطالق: 6[.

ب- ومن السنة:

أنا  النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: قال اهلل تعاىل: ))ثالثٌة  1- عن أيب هريرة عن 
خصمهم يوم القيامة رجٌل أعطى يب ثم غدر ورجٌل باع حرًا فأكل ثمنه ورجٌل استأجر 

أجريًا فاستوىف منه ومل يعطه أجره ((.) أخرجه البخاري 50/3.(

 املطلب الرابع: أنواع العوض.

جيوزن أن تكون أجرة صاحب املكتب العقاري عينًا أو منفعة، وهذه العني وتلك 
املنفعة قد تكون حالة أو مؤجلة.

1- فإذا كانت أجرته عينًا ال ختلو:

املكتب  لصاحب  العقار  مالك  يقول  أن  مثل:  وذلك  نقدًا:  أجرته  تكون  أن  إما 
العقاري بع هذه الدار ولك ألف ريال.
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املكتب  لصاحب  العقار:  مالك  يقول  أن  مثل:  وذلك  نقد:  غري  تكون  أن  وإما 
العقاري أّجر هذه العقارات ولك هذه السيارة.

2- وإذا كانت أجرته منفعة: فذلك مثل أن يقول مالك العقار: لصاحب املكتب 
العقاري بع هذه الدار و ولك سكنى الدار سنة.

 املطلب اخلامس: أركان العوض.

وفيه مخسة فروع:

الفرع األول: الركن األول: دافع العوض.

دافع العوض: هو من يقوم ببذل العوض مقابل عمل صاحب املكتب العقاري.

فيشرتط لدافع العوض رشطان:

الرشط األول: أن يكون هذا العقد عن رضًا و اختيار.

وهذا الرشط يف سائر العقود املالية وقد اتفق الفقهاء عىل ذلك:

َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْينَُكم  ِذيَن آَمنُوا الَ  َا الَّ واستدلوا عىل ذلك: قول اهلل تعاىل:﴿ يا َأهيهُّ
نُكْم ﴾ ] النساء: 29[. اَرًة َعن َتَراٍض مِّ بِاْلَباطِِل إاِلَّ َأن َتُكوَن جِتَ

الرشط الثاين: أن يكون دافع العوض جائز الترصف.

وهذا الرشط حمل اتفاق بني الفقهاء بالنسبة لعقد اإلجارة.

وأما بالنسبة لعقدي الوكالة واجلعالة.

فقد اتفق الفقهاء عىل اعتبار العقل والتمييز رشطًا، فال يصح عقد الصبي غري املميز 
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وال املجنون.

وأما البلوغ والرشد واحلرية فقد اختلف فيها الفقهاء عىل قولني:

القول األول: أهنا ليست رشطًا لصحة العقد، ويكون العقد موقوفًا عىل اإلجازة 
واإلذن.وقال به احلنفية، واملالكية.

القول الثاين: أهنا رشط لصحة العقد،وقال به الشافعية، و احلنابلة.

الرتجيح:

الشخص،  ذلك  مصلحة  إىل  أقرب  ألنه  األول  األقوال:القول  هذه  أرجح  ولعل 
وفيه تعويد الصبي املميز عىل الترصفات املالية.

الفرع الثاين: الركن الثاين: املستفيد من العوض.

املستفيد من العوض: وهو صاحب املكتب العقاري.

فيشرتط فيه مايشرتط يف دافع العوض كام مر يف عقد اجلعالة، ولكن فقهاء الشافعية 
مل يطردوا عىل قاعدهتم املاضية يف اشرتاط التكليف ليشمل الدالل وغريه، وإنام خصوه 

بحكم آخر وهو اشرتاط التمييز فقط. 

ولعل األظهر هو ما سبق ترجيحه يف الفرع األول. 

الفرع الثالث: الركن الثالث: ذات العوض.

وهو  جعل  أو  أجر  من  العقاري  املكتب  صاحب  يستحقه  ما  هنا:  به  واملقصود 
املصطلح عليه اآلن بالسعي، نظري ما يبذله من جهد وعمل.

الفرع الرابع: الركن الرابع: الصيغة.
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وصاحب  العوض  دافع  بني  التعاقد  به  يتم  الذي  اللفظ  هنا:  بالصيغة  واملقصود 
املكتب العقاري.

وهذا العقد كسائر العقود ينعقد باللفظ فيمكن ملالك العقار أن يتعاقد مع صاحب 
و  تأديته  املطلوب  العمل  عىل  لفظًا  فيرتاضيان  عقاراته،  تأجري  عىل  عقاري  مكتب 

يرتاضيان عىل رشوط كل منهام، وعىل العوض املقابل هلذا العمل.

ويشرتط يف الصيغة اللفظية للعقود

1- أن تكون واضحة الداللة: 

2- موافقة القبول لإلجياب: 

3- اتصال القبول باإلجياب:

الفرع اخلامس: الركن اخلامس: العمل.

واملقصود به هنا: ما يبذله صاحب املكتب العقاري من جهد كالذهاب مع املستأجر 
بني  التوفيق  حماولة  أو  األرض،  عىل  لالطالع  املشرتي  مع  الذهاب  أو  العقار،  لرؤية 

األطراف وتقريب وجهات النظر لكي حتصل املبايعة أو االستئجار. 

 املطلب السادس: رشوط العوض.

يشرتط للعوض أمور هي:

1- أن يكون العوض ماالً متقومًا:

2- وأن يكون العوض مملوكًا لدافعه أو مأذونًا له بالترصف فيه.

3- القدرة عىل تسليم العوض:
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4- وأن يكون العوض معلومًا:

وأيضًا اتفق الفقهاء عىل أنه ال بد من معرفة العوض إذا كان أجرًة وذلك بام حتصل 
به معرفة الثمن يف البيع من رؤية أو صفة، ألن اجلهالة هبام تؤدي إىل الغرر والنزاع، هذا 
يف حالة كون العقد إجارة، وأما يف حالة كون العقد جعالة فقد اتفق الفقهاء كذلك عىل 

رشطية معرفة اجلُْعل ألنه عقد معاوضة فاشرتط العلم به..
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• املبحث الثاين: دافع العوض عن خدمات املكاتب العقارية.	

هذه املسألة حمل خالف بني أهل العلم عىل ثالثة أقوال:

القول األول: أن دافع العوض هو اآلمر بالبيع أو الرشاء، وهذا إذا كان صاحب 
املكتب العقاري وكياًل بالبيع أو الرشاء عن آمره، أما إذا كان صاحب املكتب العقاري 
سعى بني البائع واملشرتي ووفق بينهام ومل يكن طرفا وكيال عن واحد منهام، فإن العوض 

جيب بحسب العرف.

وهذا مذهب احلنفية.

القول الثاين: أن األصل يف عوض خدمات املكاتب العقارية أهنا عىل البائع إذا مل 
يكن هناك رشط أو عرف.

وهذا مذهب املالكية واحلنابلة.

القول الثالث: أن األصل يف خدمات املكاتب العقارية أهنا عىل البائع، فإن رشطت 
عىل املشرتي فسد العقد.

و إىل هذا ذهب كثري من الشافعية.

الرتجيح:

والذي يظهر يل – واهلل تعاىل أعلم – أن املرجع يف معرفة من يلزمه العوض لصاحب 
املكتب العقاري ال خيلو من أربع حاالت:

أو  البائع،  – عىل  السعي   – العوض  بكون  يقيض  عرف  يوجد  أن  األوىل:  احلالة 
املشرتي، أو عىل املؤجر، أو عىل املستأجر، أو عليهام معا فيعمل بالعرف.
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فيعمل  أحدهم،  عىل  العوض  بكون  يقيض  بينهم  رشط  يوجد  أن  الثانية:  احلالة 
بالرشط.

احلالة الثالثة: إذا تعارض العرف مع الرشط، فيقدم الرشط ما مل يكن خمالفًا للرشع.

احلالة الرابعة: أن خيلو العقد من الرشط والعرف، فاألرجح أن العوض عىل اآلمر 
العقاري يعمل  العقاري والسبب يف ذلك، أن صاحب املكتب  منهام لصاحب املكتب 
وصاحب  يأُمر،  مل  الذي  اآلخر  اجلانب  عىل  األجرة  نوجب  فكيف  وملصلحته،  بأمره 

املكتب غالبًا جيتهد يف حظ اآلمر ال يف حظ غريه.
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• املبحث الثالث: استحقاق العوض عن خدمات املكاتب العقارية.	

وفيه ستة مطالب:

املطلب األول: استحقاق العوض بتامم العمل أم بمجرد العقد 

هذه املسألة ال ختلو من حالتني:

جائزة  العقاري  املكتب  صاحب  هبا  يقوم  التي  السمرسة  تكون  أن  األوىل:  احلالة 
الفسخ من الطرفني هذه احلالة حمل اتفاق بني أهل العلم القائلني بجواز عقد اجلعالة:

- أما بالنسبة للحنفية الذين يقولون أن عقد اجلعالة عقد فاسد كام مر معنا فرأهيم 
يف هذه املسألة أهنم قالوا: يستحق األجر بقدر ما عمل، وقال بعض احلنفية: ال يستحق 

األجري أجره حتى يفرغ من العمل غري منتفع به.

احلالة الثانية: أن تكون السمرسة التي يقوم هبا صاحب املكتب العقاري الزمة، فإن 
حكم العوض فيها كحكم األجرة يف عقد اإلجارة.

اتفق الفقهاء عىل أنه إذا كان هناك رشط  لزم العمل بالرشط.

به  تلزم  فيام  الفقهاء  اختلف  فقد  السابق  الرشط  من  مطلقا  العقد  كان  إذا  أما  و   
األجرة عىل قولني:

القول األول: أن العوض يملك بالعقد، وهو قول الشافعية واحلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك:

1- أنه عوض أطلق ذكره يف عقد املعاوضة ومل يقيد، فيكون مستحقًا بمطلق العقد، 
فيقاس عىل الثمن والصداق.
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القول الثاين: أن العوض ال يملك بمجرد العقد، وهو قول احلنفية واملالكية.

الرتجيح:

 الراجح  هو القول األول القائل: أن األجرة متلك بالعقد 

املطلب الثاين: استحقاق العوض إذا تم العمل عن طريق املالك أو مكتب آخر.

اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل أربعة أقوال:

القول األول: أن صاحب املكتب العقاري األول يستحق من العوض بقدر جهده 
وعنائه.

ذكر هذا القول بعض فقهاء احلنفية و املالكية واحلنابلة.

القول الثاين: ال يستحق صاحب املكتب العقاري من العوض شيئًا.

وهو ظاهر مذهب احلنفية وقال به بعض احلنابلة.

حال  يف  العوض  من  يستحق  األول  العقاري  املكتب  صاحب  أن  الثالث:  القول 
انتفاع صاحب املكتب العقاري الثاين أو املالك بعمله أو دل عىل إرادة حرمان صاحب 

املكتب العقاري األول فيستحق.

وروي هذا القول عن بعض فقهاء املالكية.

القول الرابع: أن لصاحب املكتب العقاري األول مجيع العوض.

وهو ظاهر كالم الشيخ حممد بن صالح العثيمني.
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الرتجيح:

 الراجح  هو القول الثالث القائل بأن صاحب املكتب العقاري األول يستحق من 
العوض يف حال انتفاع صاحب املكتب العقاري الثاين أو املالك بعمله.

املطلب الثالث: استحقاق العوض إذا فسخ العقد.

املتعاقدين كام يف اإلقالة، ففي هذه  باختيار من  العقد  إذا تم فسخ   احلالة األوىل: 
احلالة يكون لصاحب املكتب العقاري احلق يف العوض –السعي.

احلالة الثانية: إذا تم فسخ العقد بني املتعاقدين بسبب له أثر، كوجود خيار هلام، أو 
ألحدمها، أو عيب يرد به العقار

فقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:

املكتب  صاحب  استحقاق  عىل  يؤثر  ال  الطارئ  اخللل  ذلك  أن  األول:  القول 
العقاري للعوض الذي له –السعي-.

وأما بالنسبة للعوض فإن كان صاحب املكتب العقاري قد أخذه من قبل فال ُيسرتد 
منه، و إن مل يكن قد أخذه وَجب إعطاُؤه له، و أما إذا مل ينعقد البيع أصاًل  فإن صاحب 

املكتب العقاري، ال يستحق العوض بل يسرتد منه إذا كان قد أخذه.

وهو مذهب احلنفية وروي عن بعض املالكية.

وتعليلهم هلذا القول: 

أن الداللة عوض مقابل بالعمل وقد تم العمل فوجب له األجر 

القول الثاين: إذا كانت السمرسة عقد جعالة وجب عىل صاحب املكتب العقاري 
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رد ما أخذه إذا كان البائع غري مدلس وحكم القايض بالرد. 

وهو قول أكثر املالكية

القول الثالث: أن ذلك اخللل الطارئ يؤثر عىل استحقاق صاحب املكتب العقاري 
يف العوض الذي له، فال يستحق عوضًا –سعيا-

وهو مذهب احلنابلة 

كان  وإن  العوض،  يستحق  ال  العقاري  املكتب  صاحب  أن  الراجح  الرتجيح: 
قد أخذه رد، وذلك ألن دافع العوض يف هذه احلالة مل يستفد شيئًا بل هو مترضر من 

ناحيتني:

األوىل: أن العقد قد فسخ، والثانية: أن صاحب املكتب قد ُأخذ منه هذا املال وهذا 
رضر عليه بغري وجه حق.

 املطلب الرابع: استحقاق العوض إذا كان صاحب املكتب هو املالك للعقار

 هذه املسألة خترج عىل ما ذكره الفقهاء يف حكم تعاقد الوكيل مع نفسه

اتفق أرباب املذاهب الفقهية يف اجلملة، عىل عدم جواز تعاقد الوكيل مع نفسه.

واستدلوا عىل ذلك:

َداَن عىل َفَرٍس  1-باألثر املروي عن عبد اهلل بن مسعود _ أنه: ))جاء ٍ َرُجٌل من مَهْ
َوال  ال،  قال:  يِه،  َأَفَأْشرَتِ تِْرَكتِِه،  من  هذا  َوإِنَّ  تِْرَكَتُه،  إيّل  َأْوَص  ي  َعمِّ إِنَّ  فقال:  َأْبَلَق 

ْم شيئا((.) املعجم الكبري347/9 برقم)9724(، ( َتْسَتْقِرْض من َماهِلِ

و أما يف حالة صدور إذن رصيح من املوكل يف تعاقد الوكيل مع نفسه، فقد اختلف 
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الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

القول األول: ال جيوز للوكيل التعاقد مع نفسه ولو أذن له املوكل.

وهو مذهب احلنفية والشافعية

القول الثاين: جيوز للوكيل التعاقد مع نفسه بإذن موكله

وهو مذهب املالكية واحلنابلة يف اجلملة.

واستدلوا عىل ذلك بام يأيت:-

1- أن التهمة منتفية يف توليه طريف العقد لكونه بإذن من املوكل فال جمال للمنع من 
ذلك.

الرتجيح:

هذه املسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم كام مر ولعل الراجح واهلل تعاىل أعلم هو 
القول الثاين يف جوزا تعاقد الوكيل مع نفسه إذا أذن وعلم املوكل، وأنه ال يتم ذلك إال 
بإذن املوكل فال وجه للمنع مادام أن صاحب الشأن يف ذلك قد أذن، وألن احلاجة قد 

تدعو ملثل هذا العقد.

بيع  عىل  العوض-السعي-  العقاري  املكتب  صاحب  الستحقاق  بالنسبة  أما  و 
العقار الذي يملكه:

 فال يستحق صاحب املكتب العقاري العوض فقط لكونه صاحب مكتب عقاري 
بائع  متعاقدين-  بل جمرد  املبايعة  بينهام يف هذه  توسط  يكن هناك سمسار  مل  أنه  وذلك 
ومشرتي أو مؤجر ومستأجر- فال وجه الستحقاقه عوضا، لكن لو أن صاحب املكتب 
العقاري رشط عىل املتعاقد معه أن له عوضًا –سعيا – استحق صاحب املكتب العقاري 
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هذا العوض بالرشط ال بأصل العقد.

 املطلب اخلامس: استحقاق العوض إذا كان صاحب املكتب رشيكا يف العقار.

استحقاق صاحب  فتندرج حتتها يف عدم  السابقة،  املسألة  من  قريبة  املسألة  وهذه 
عوضًا  رشط  لو  لكن  عقاري،  مكتب  صاحب  كونه  ملجرد  العوض  العقاري  املكتب 
صاحب  كون  حالة  يف  ينطبق  احلكم  هذا  أن  وكام  العقد،  بأصل  ال  بالرشط  استحقه 
املكتب العقاري مالك للعقار فهو ينطبق عليه كذلك فيام لو كان رشيكا يف العقار كام 

يف هذه الصورة.

 املطلب السادس: استحقاق صاحب املكتب العوض من الطرفني.

الذي جيب عليه دفع العوض هو اآلمر لصاحب املكتب العقاري سواء كان البائع 
أو املشرتي، إذا خال العقد من رشط أو عرف كام مر معنا.

و أما أخذ صاحب املكتب العقاري العوض من اآلمر وغري اآلمر له، فقد اختلف 
فيه الفقهاء عىل ثالثة أقوال:

غري  الطرف  من  العقاري  املكتب  صاحب  أخذه  الذي  العوض  أن  األول:  القول 
اآلمر بالرشاء له، ال خيلو من حالتني:

 احلالة األوىل: أن يأخذه بدون رشط سواء علم اآلمر أو مل يعلم فهو جائز.

 احلالة الثانية: أن يأخذه برشط، فال جيوز لصاحب املكتب العقاري أخذه، وما أخذه 
يكون لآلمر له بالرشاء، إال إذا ريض اآلمر بذلك فله أخذه،وقال به العالمة األبياين.

له  اآلمر  غري  الطرف  من  العوض  العقاري  املكتب  صاحب  أخذ  إذا  الثاين:  القول 
بالرشاء، فيكون هذا العوض لآلمر إال إذا تنازل عنه لصاحب املكتب،وقال به بعض املالكية.
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له بالرشاء مطلقا  العقاري أخذ يشء من غري اآلمر  الثالث: ليس للمكتب  القول 
برشط أو بدون رشًط.

وقال به بعض املعارصين.

واستدل هلذا القول: أنه إذا أخذ العوض من الطرفني صار وكيال عن الطرفني وهو 
غري جائز، ألن مصاحلهام متناقضة.

الرتجيح:

الراجح أنه ليس لصاحب املكتب العقاري أخذ يشء من غري اآلمر سواء كان برشط 
أو ال لكن إذا كان ذلك بعلم اآلمر ورضاه فيتجه القول باجلواز ألنه حقه وقد تنازل عنه.
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• قدر 	 يف  العاقد  وبني  العقاري  املكتب  صاحب  بني  االختالف  الرابع:  املبحث 
العوض.

ال خيلو احلال من أمرين:

األمر األول: أن يكون هناك بينه فالعربة بالبينة.

أربعة  عىل  ذلك  يف  العلم  أهل  اختلف  وقد  بينة،  هناك  تكون  ال  أن  الثاين:  األمر 
أقوال:

القول األول: إذا كان اخلالف بينهام قد حصل قبل الرشوع يف العمل فإهنام يتحالفان، 
وإن كان بعد الرشوع يف العمل وقبل متامه حتالفا وفسخ العقد فيام بقي وكان القول قول 

املستأجر، وإن كان بعد متام العمل مل يتحالفا، ويعترب القول قول العاقد.

وهذا هو املذهب عند احلنفية.

القول الثاين: إذا كان اخلالف بينهام قد حصل قبل الرشوع يف العمل فإهنام يتحالفان 
ويفسخ العقد، و إن كان بعد الرشوع يف العمل فال خيلو من أربع حاالت:

املكتب ما من شأنه يكون عوضا  العاقد أو صاحب  1- إن ادعى أحدمها سواء   
مناسبا يف العادة فالقول قوله.

2- وإن ادعى كل منهام ما من شأنه أن يكون عوضا مناسبا يف العادة فاملعترب قول 
صاحب املكتب العقاري.

وجيب  حتالفا.  العادة  يف  عوضا  يكون  أن  يناسب  ال  ما  منهام  كل  ادعى  إن  3-و   
لصاحب املكتب العقاري أجر املثل.

وهذا هو مذهب املالكية يف اإلجارة واجلعالة.
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القول الثالث: أهنام يتحالفان، ويكون هلام الفسخ بعد التحالف، وأما العمل املتعاقد 
عليه ال خيلو حاله عند الفسخ من ثالث حاالت:

 1- أن يكون العمل قد تم فتجب أجرة املثل لصاحب املكتب.

 2- أن يكون قد رشع يف العمل ومل يتم، فلصاحب املكتب أجر املثل ملا مىض 

 3- إذا مل يرشع يف العمل، فال يشء له.

وهذا هو املذهب عند الشافعية و احلنابلة يف اإلجارة، كام أنه املذهب عند الشافعية 
يف اجلعالة وقول عند احلنابلة.

القول الرابع: أنه يقبل قول العاقد مع يمينه يف عقد اجلعالة، أما يف اإلجارة فيتحالفان 
كام مر معنا.

وهذا هو مذهب احلنابلة.

الرتجيح:

ولعل األوىل أن يقال: إن املسألة ال ختلو من حالتني:

احلالة األوىل: أن يكون هناك عرف أو تسعري يف قدر عوض السمرسة، فالواجب 
العمل به عند اختالفهام.

احلالة الثانية: أن ال يكون هناك عرف وال تسعري، فيرتجح القول الثالث.

 



األحكام الفقهية خلدمات املكاتب العقارية

127

• املبحث اخلامس: طرق تقدير العوض.	

وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: العوض بمبلغ معني قدرًا ونوعًا.

وقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: أن العقد صحيح، وجيب لصاحب املكتب العقاري العوض املعني 
قدرًا ونوعًا.

وهو مذهب املالكية و احلنابلة

القول الثاين: أن العقد فاسد، ولصاحب املكتب العقاري أجر املثل.

الرتجيح:

األجدر  قدرًا ونوعًا هو  معينة  األجرة  العقد وجواز كون  القول بصحة هذا  لعل 
بالرجحان، وذلك ألهنا منفعة مباحة، جتوز النيابة فيها، فجاز االستئجار عليها كالبناء.

 املطلب الثاين: العوض بام زاد عىل ثمن العقار.

أقول اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: أن لصاحب املكتب العقاري أجرة املثل.

و به قال احلنفية واملالكية والشافعية والظاهرية. 

واستدلوا عىل ذلك:

أن األجر جمهول قد دخله الغرر، فيحتمل الوجود والعدم، 
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القول الثاين: أهنا تصح، وله ما زاد عىل العوض املسمى.

وهو مروي عن ابن عباس، وبه قال احلنابلة.

الرتجيح:

الراجح أن حيمل قول ابن عباس ùعىل القليل الذي ال يعظم ثمنه ألنه َذكر ذلك 
يف الثوب، إذ يقل الغرر يف ذلك بخالف الكثري الذي يكثر سعره فال جيوز لكثرة الغرر، 
والعقارات يف املكاتب العقارية يكثر فيها الغرر غالبًا، فال جيوز حتديد ما زاد عىل ثمن 

العقار سعيًا له ويكون له أجُر املثل.

فرع: املشاركة يف العوض بام زاد عىل ثمن العقار.

فقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل قولني.

القول األول: أن ذلك ال جيوز وله أجر مثله.

وهو مذهب احلنفية واملالكية و خيرج عىل ما قاله الشافعية يف املسألة السابقة.

القول الثاين: أهنا جائزة، وله ما حدد له من أجرة.

وهو ختريج عىل قول احلنابلة يف املسألة السابقة 

فإهنم ملا أجازوا الصورة السابقة كان جواز هذه الصورة أقرب ألنه مهام بلغ من 
ربح فيقاسمه فيه، فيخف الغرر، إذ إنه لو ربح ربحًا كثريًا لشاركه فيه.
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املطلب الثالث: العوض بالنسبة.

اختلف أهل العلم يف حكم العوض بالنسبة لصاحب املكتب العقاري عىل قولني:

القول األول: أنه غري جائز، وله أجر املثل.

وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية.

القول الثاين: أنه جائز، وله عوضه بالنسبة املعينة.

وقال به بعض املالكية، وهو مذهب احلنابلة.

واستدلوا عىل ذلك:

1- أن النبي صىل اهلل عليه وسلم: ))عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من ثمر 
أو زرع ((.) متفق عليه أخرجه البخاري 3/ 68، وأخرجه مسلم )838( والفظ له.(

الرتجيح:

ولعل القول األجدر بالرجحان هو القول الثاين القائل بجواز هذه املعاملة، وذلك 
لقوة ما استدلوا به، ولكون هذه املعاملة تؤول إىل العلم فال وجه للجهالة.

 املطلب الرابع: عند عدم تسمية العوض.

وقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل أربعة أقوال:

القول األول: أن اإلجارة تنعقد بأجرة املثل مطلقًا عند عدم تسمية أجرة يف العقد.

وقال به بعض املالكية، وهو وجه عند الشافعية، واملذهب عند احلنابلة.

القول الثاين: أنه تثبت له أجرة املثل، إذا كان عادة العامل أنه ال يعمل إال بأجرة.
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وهو وجه عند الشافعية، وقول للحنابلة.

واستدلوا عىل ذلك:

بأن العرف قام مقام ذكر األجرة يف العقد؛ ألن العادة أن صاحب املكتب العقاري 
ال يعمل إال بأجرة.

املثل إذا كان منتصبًا لذلك العمل، وإن مل يكن له  أن للعامل أجر  الثالث:  القول 
عادة بأخذ األجرة.

وقال به حممد بن احلسن من احلنفية وهو الذي عليه الفتوى، وهو قول عند احلنابلة.

وقال به أبو يوسف من احلنفية.

القول الرابع: إن بدأ املعمول له فقال: افعل كذا، لزمته األجرة، و إن بدأ العامل 
فقال: أعطني ثوبًا ألقرصه، فال أجرة له،وهو قول عند الشافعية.

الرتجيح:

ولعل أرجح هذه األقوال، هو القول األول أن اإلجارة تنعقد بأجرة املثل مطلقًا 
لصاحب املكتب العقاري، فلو تركت التسمية للعرف فيكون له أجرة املثل.

 املطلب اخلامس: فرض مقدار العوض وعدم الزيادة عليه من اجلهة املنظمة.

تفصيالت  و  أقوال  فيها  وهلم  التسعري،  بمسألة  الفقهاء  عند  تْعرُف  املسألة  وهذه 
متباينة، لذا رأيت أن أفرد أقوال كل مذهب يف هذه املسألة عىل حدة: 

القول األول: للحنفية.

 أن األصل حرمة التسعري، إال أنه جيوز يف الطعام خاصة برشطني:
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األول: إذا كان أرباب الطعام  يتحكمون عىل املسلمني ويتعدون تعديًا فاحشًا يف 
القيمة.

الثاين: إذا عجز السلطان عن صيانة حقوق املسلمني إال بالتسعري.

القول الثاين: للاملكية.

نقل عن اإلمام مالك – رمحه اهلل- يف حكم التسعري روايتان:

األوىل: حرمة التسعري، وهي املشهورة عنه.

الثانية: جوزا التسعري.

القول الثالث: للشافعية.

وهلم يف حكم التسعري ثالثة أوجه:

األول: حتريم التسعري يف كل وقت، وهو الصحيح عندهم.

الثاين: جواز التسعري وقت الغالء، دون وقت الرخص.

الثالث: وللشافعية قوٌل ذكره يف روضة الطالبني بصيغة التمريض إشارًة إىل ضعفه، 
البلد ويكون عند  التسعري، وإن كان يزرع يف  ونصه )قيل: إن كان الطعام جملوبًا حرم 

القناة جاز(.

القول الرابع: للحنابلة.

مذهب احلنابلة حرمة التسعري مطلقًا.
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القول اخلامس: وهو لشيخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه اهلل-، واختاره العالمة ابن 
القيم- رمحه اهلل-.

أنه ) إذا كانت حاجة الناس ال تندفع إال بالتسعري العادل، سّعر عليهم تسعري عدل 
لتوافر  التسعري وذلك  تندفع بدون  الناس  إذا كانت حاجة  أما  ال وكس وال شطط( و 

السلع، ومتكن الناس من رشائها بالثمن املعروف، فال يسّعر.

واستدل شيخ اإلسالم ابن تيمية  رمحه اهلل بعدة أدلة:

ُه كانت له َعُضٌد من َنْخٍل يف َحاِئِط َرُجٍل من  أوالً: حديث َسُمَرَة بن ُجنُْدٍب _ َأنَّ
َوَيُشقهُّ  بِِه،  َفَيَتَأذَّى  َنْخِلِه  إىل  َيْدُخُل  َسُمَرُة  َفَكاَن  قال:  َأْهُلُه  ُجِل  الرَّ َوَمَع  قال:  اأْلَْنَصاِر 
النبي صىل اهلل عليه  َفَأَتى  َفَأَبى،  ُينَاِقَلُه  َأْن  إليه  َفَطَلَب  َفَأَبى،  َيبِيَعُه  َأْن  إليه  َفَطَلَب  عليه، 
وسلم فذكر ذلك له َفَطَلَب إليه النبي صىل اهلل عليه وسلم َأْن َيبِيَعُه َفَأَبى َفَطَلَب إليه َأْن 
 )) ُينَاِقَلُه َفَأَبى قال: ))َفِهْبُه له َوَلَك َكَذا َوَكَذا(( َأْمًرا رغبة فيه َفَأَبى، فقال: ))أنت ُمَضارٌّ
:))اْذَهْب َفاْقَلْع َنْخَلُه((.) أخرجه أبو داود برقم ) 3636(:  فقال رسول اهللَِّ ‘ لأِْلَْنَصاِريِّ
)أخرجه أبو داود، من طريق أيب جعفر الباقر –حممد بن عيل- عن سمرة، وهو مل يسمع 
من الصحابة وقيل: سمع من ابن عباس، وجابر بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن جعفر بن أيب 

طالب، وعليه فاإلسناد منقطع ((

الرتجيح:

ولعل الراجح يف هذه املسألة هو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية، لقوة ما استدل به 
وملوافقته ملقاصد الرشيعة وللمصلحة العامة للناس يف ذلك، أما يف حالة امتناع أصحاب 
العادة،  أكثر مما يستحقون يف  تقديم خدماهتم إال بعوض مرتفع  العقارية عن  املكاتب 

فيجوز التسعري هنا بل قد جيب.
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أما بالنسبة لنظام املكاتب العقارية فقد نص ىف املادة )9(، ص ) 7(.عىل أنه ال جيوز 
ألي مكتب عقاري أخذ أكثر من 2، 5%، فقد جاء فيه: ) املادة التاسعة: ال جيوز ألي 
مكتب عقاري أن يتقاىض عمولة بيع تزيد عىل 2، 5 % من قيمة العقار املباع، كام ال جيوز 
له احلصول عىل عمولة إجيار تزيد عىل 2، 5 % من قيمة اإلجيار لسنة واحدة، حتى ولو 
كان العقد ملدة أطول أو جتدد ملدة أخرى. ويف حالة حصول املكتب من املتعاملني معه 
عىل عموالت جتاوز يف جمموعها النسبة املنصوص عليها يف هذه املادة، يلتزم برد الزيادة، 

وذلك دون إخالل بالعقوبات املقررة (.

تم التلخيص بحمد اهلل تعاىل

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.
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إعداد: 
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• واالجتامعية 	 الثقافية  األنامط  تغيري  خالهلا  من  يتم  التي  العملية  بأهنا  العوملة: 
القيم  منظومة  عىل  آثارها  تنعكس  التي  بالصورة  واالقتصادية،والسياسية 
والعادات السلوكية السائدة وإزالة الفوارق الدينية القومية والوطنية بحيث ال 

حتكم الثقافة واألفراد والسلع واخلربات بني الدول حدود أو قيود.

• املعامالت التجارية: التبادل الطوعي للبضائع، أو اخلدمات، أو كليهام معا.	

• اآليل 	 احلاسب  شبكات  عرب  جتارية  عملية  أي  إمتام  التجارة)اإللكرتونية(: 
الوسيطة.

• الربيد: خدمة نقل الرسائل والوثائق والطرود وتوصيلها ألي مكان يف العامل.	

• يمكن 	 وال  احلاسبات،  شبكات  باستخدام  للرتاسل  نظام  اإللكرتوين:  الربيد 
الدخول إليه إال عن طريق كلمة مرور.

• الوثيقة )اإللكرتونية(: هي الوثائق أو املستندات التي يتم إنشاؤها أو ختزينها أو 	
استخراجها أو نسخها أو إرساهلا اهو إبالغها أو استالمها بوسيلة )إلكرتونية(.

• االتصاالت 	 ثورة  من  جزء  هي  الدولية)اإلنرتنت(:  العاملية  املعلومات  شبكة 
ويعرفها البعض بأهنا شبكة الشبكات.

• القانون: بأنه جمموعة القواعد التي تنظم سلوك األفراد اخلارجي يف املجتمع 	

مفاهيم البحث
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بصورٍة  عامٍة و جمردٍة، و توقع الدولة جزاء عىل من خيالفها.

أما عن خطة البحث، فقد ُجعل البحث مكونًا من مقدمٍة ومتهيد وفصلني  وخامتة.

 التمهيد

وفيه مبحثان:

• املبحث األول:التعريف بمفردات العنوان	

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف الربيد لغًة واصطالحًا.

الربيد يف اللغة: الربيد الرسول املربد عىل دواب الربيد وإبراده إرساله، واجلمع ُبُرٌد.

الربيد اصطالحا: بأنه خدمة نقل الرسائل والوثائق والطرود وتوصيلها ألي مكان 
يف العامل.

املطلب الثاين: تعريف )اإللكرتون( لغًة واصطالحًا

تعريف اإللكرتون لغًة: مفرد إلكرتونيات.

تعريف اإللكرتون اصطالحًا:

ُجسيم أويل له أصغر شحنة كهربائية سالبة،كتلته تساوي9.11×28-10

خطة البحث
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انبعاث )اإللكرتونيات( من  يبحث يف  الطبيعة  و"علم اإللكرتون: قسم من علم 
األجسام الصلبة، كام أنه يبحث يف استخدام األدوات )اإللكرتونية(".

املطلب الثالث: تعريف مصطلح )الربيد )اإللكرتوين(( باعتباره اساًم مركبًا

)اإللكرتونية(،  االتصاالت  نظم  عرب  الرسائل  واستقبال  وإرسال  لكتابة  أسلوب 
أو  الرشكات  داخل  اخلاصة  االتصاالت  شبكات  أو  اإلنرتنت  شبكة  كانت  سواًء 

املؤسسات.
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• املبحث الثاين الوثائق )اإللكرتونية( 	

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: عرض تارخيي لتطور الوثيقة )اإللكرتونية(

اإلنسان  بدأ  والتلكس  واملربقة  اهلاتف  مثل  ُبعد  عن  االتصال  وسائل  اخرتاع  مع 
ظهور  مع  األحوال  وتغريت  )اإللكرتونية(،  املعامالت  نحو  واسعة  خطوات  يتخذ 

الكمبيوتر أو احلاسوب يف جمال االتصاالت ونشأة ما يسمى بعلوم االتصال عن بعد.

ومع تزايد استخدام أجهزة الكمبيوتر بتعدد أشكاهلا, ومل يعد استخدامها مقصورًا 
عىل املنشآت الكبرية بل انضمت إليها املنشآت الصغرية واملتوسطة يف عامل األعامل وكذا 

التسوق )اإللكرتوين( مـن خالل شبكات التسوق االفرتاضية 

وقد أدركت العديد من الرشكات أنه ال بد هلا من ترسيع تبادل وتناقل املعلومات 
إن أرادت أن تظل قادرة عىل املنافسة يف قطاع األعامل، فظهرت بعد ذلك جلنة تسمى 
جلنة تنسيق معطيات النقل والتي ركزت عىل حمتوى الرسالة أكثر من تركيزها عىل طريقة 

نقلها.

الوطنية  املعايري  جلنة  للمعايري  األمريكي  الوطني  املعهد  شكل  1979م  عام  ويف 
األمريكية

يتفق عليه  معيار  تطوير  غايتها  X(، وكانت  باسم جلنة )12-  أيضًا  التي عرفت   
البائعون واملشرتون،وقد سمي هذا املعيار بنظام تبادل البيانات إلكرتونيًا يف الواليات 

املتحدة 

خمتلفة  قطاعات  إىل  تنتمي  التي  الرشكات  من  جمموعة  طورت  1986م  عام  ويف 
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معيارًا متفقًا عليه دوليًا )UN( وسمي هذا املعيار نظام تبادل بيانات اإلدارة والتجارة 
والنقل إلكرتونيًا يف األمم املتحدة 

التبادل )اإللكرتوين( للبيانات يف   أواسط  وقد بدأ هذا التحول اجلذري يف جمال 
الستينيات واعتمد عىل الشبكة للتبادل )اإللكرتوين( للبيانات 

املطلب الثاين ظهور اإلنرتنت ودوره يف استخدام الوثائق )اإللكرتونية(

منذ ما يزيد عىل أربعة عقود، وبعد غزو روسيا للفضاء، وبدء سباق التسلح النووي 
يف عهد احلرب الباردة , طرح يف أمريكا بقوة السؤال التايل: كيف يمكن ضامن استمرارية 

االتصاالت بني السلطات األمريكية يف حالة نشوب حرب نووية؟.

هذه  بدراسة   )Rand( تدعى  حكومية  رشكة  كلفت  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 
املسألة اإلسرتاتيجية، ومتخضت الدراسة عن وجوب بناء شبكة ال مركزية، تعتمد مبدأ 
حتويل الرسائل إىل حزم يمكن للمرسل إرساهلا عرب جمموعة من العقد  ثم جتمع هذه 

احلزم لدى املستقبل لتشكل الرسالة.

عمليًا  الشبكة  هذه  مرشوع  األمريكية  الدفاع  وزارة  نفذت  1969م  عام  ويف 
وأسمتها وكالة مرشوع األبحاث املتقدمة، وجتلت فائدة هذه الشبكة يف نقل املعلومات 
 )Email( )برسعة هائلة بعد ذلك ظهرت يف عام 1972م خدمة الربيد )اإللكرتوين
أول   - توملينسون  راي  وهو   - مربجميها  أحد  قدم  إذ   BBN((رشكة ابتكرهتا  التي 
أوائل  انتشار استخدام مصطلح اإلنرتنت - يف  بدأ  للربيد )اإللكرتوين(. وقد  برنامج 
الثامنينيات - عىل أنه جمموعة من الشبكات املختلفة التي ترتبط فيام بينها بوساطة جمموعة 

بروتوكوالت التحكم باإلرسال بروتوكول اإلنرتنت.

ولكن الثورة احلقيقية يف عامل اإلنرتنت كانت ظهور شبكة الويب العاملية،تعتمد يف 
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عرض املعلومات عىل النصوص والصور والصوت، والفيديو، وظهرت يف هذه الفرتة 
الرشكات املوفرة خلدمة اإلنرتنت باشرتاك بخدمة اإلنرتنت عرب شبكة االتصال اهلاتفي.

وماذا عن مستقبل اإلنرتنت؟

كان ال بد من اعتامد خطوط أرسع من اخلطوط اهلاتفية، وتتمتع بعرض حزمة أكرب 
مثل: األلياف الضوئية، وكوابل البث التلفزيوين ، واألقامر الصناعية وهنالك العديد من 
ض عنها عدة مشاريع يمكن تقسيمها إىل جيلني من أجيال اإلنرتنت هي:  األبحاث متخَّ

أ- اجليل الثاين لإلنرتنت:

رة من بروتوكول اإلنرتنت هي )IPv6(، كام يدعم  يعتمد هذا اجليل نسخة مطوَّ
ميزتني مهمتني مها: اإلرسال املتزامن املتعدد الوجهات،، وميزة جودة اخلدمات، والتي 

تدعم البث احلي مللفات الفيديو، وتدعم تطبيقات الوسائط املتعددة.

ب- اجليل الثالث لإلنرتنت: 

ما زال اجليل الثالث لإلنرتنت َقْيد األبحاث، ومن املتوقَّع له أن يدعم مجيع املزايا 
تني مها:  املتقدمة، ويدعم هذا اجليل ميزتني مهمَّ

1- استخدام تقنية تستخدم األلياف الضوئية يف اإلرسال برُسعات تصل إىل 400 
ع نقل الصوت والفيديو بدرجة هائلة.  غيغابت/ثانية، مما يرسِّ

2-  استغالل األلياف املعتِمةيف التحويل والتوجيه.
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املطلب الثالث: خصائص الوثيقة )اإللكرتونية(

من أهم خصائص الوثيقة )اإللكرتونية( ما ييل:

1- غياب العالقة املبارشة بني أطراف التعامل:

 فيتم الرتاسل بني أجهزة احلاسب للطرفني، إال أن الوصول إىل هذه املرحلة من 
األمتتة يستلزم وجود العديد من الوثائق واالتفاقيات بني األطراف املعنية.

2- وجود الوسيط )اإللكرتوين(: 

طريف  من  كل  لدى  اإلنرتنت  بشبكة  املتصل  )الكمبيوتر(  احلاسب  جهاز  وهو 
التعامل.

3- التعامالت )اإللكرتونية( تعامالت ال تتقيد باحلدود.

4- الرسعة يف إنجاز األعامل والعقود دون احلاجة إىل مرتكزات ومستندات مادية.

املطلب الرابع: التطور القانوين للوثائق )اإللكرتونية(

الفرع األول: التطور الدويل للوثيقة )اإللكرتونية( عىل املستوى الدويل:

القانون  عىل  املوافقة  تضمن  والذي  العامة  اجلمعية  اختذته  الذي  القرار  يف  جاء 
للقانون  املتحدة  األمم  جلنة  اعتمدته  الذي  )اإللكرتونية(  التجارة  بشأن  النموذجي 

التجاري الدويل.

عىل  سيساعد  )اإللكرتونية(  التجارة  بشأن  النموذجي  للقانون  اللجنة  واعتامد 
نحو هام مجيع الدول يف تعزيز ترشيعاهتا التي تنظم استخدام بدائل لألشكال الورقية 

لالتصال وختزين املعلومات، وعىل صياغة هذه الترشيعات يف حال عدم وجودها«. 
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والغرض من القانون النموذجي أن يقدم للمرشعني الوطنيني جمموعة من القواعد 
بيئة قانونية أكثر أمانا ملا  القانونية وكيفية هتيئة  املقبولة دوليًا بشأن كيفية إزالة العقبات 

أصبح يعرف اآلن بظاهرة  التجارة )اإللكرتونية(.

وقد يساعد أيضًا القانون النموذجي عىل تدارك املساويء النامجة عام يطرحه قصور 
الترشيعات عىل الصعيد الوطني من عقبات أمام التجارة الدولية.

قد يكون القانون النموذجي مفيدًا يف حاالت معينة كأداة لتفسري اتفاقيات دولية 
قائمة وغريها من الصكوك الدولية.

سارعت  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  لدعوة  واستجابًة  التوجه  هلذا  ومسايرًة 
الدول بسن األنظمة والقوانني املعنية بتنظيم التعامالت )اإللكرتونية( وإضفاء الصبغة 

القانونية عليها.

الفرع الثاين: التطور القانوين للوثائق )اإللكرتونية( يف اململكة العربية السعودية.

التعامالت  إىل  للتحول  اهتامما  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  أولت 
7/ب/33181  رقم:  الكريم  السامي  األمر  صدر  حيث  احلكومية،  )اإللكرتونية( 
وتاريخ 1424/7/10هـ املتضمن وضع خطة لتقديم اخلدمات واملعامالت احلكومية 
التعامالت  برنامج  بإنشاء  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  قامت  إلكرتونيًا 
وتقنية  االتصاالت  وهيئة  املالية،  وزارة  من:  كل  بمشاركة  احلكومية  )اإللكرتونية( 

املعلومات.

ويستند عمل الربنامج عىل القواعد الرئيسة التالية: 

قاعدة )1(:  رؤية وأولويات ومواصفات وأطر موحدة.
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قاعدة )2(: ليست تقنية فقط، أكثر من ذلك بكثري.

قاعدة )3(: تقليل املركزية بأكرب قدر ممكن.

قاعدة )4(: طور مرة، استخدم مرات.

وقد تم تنفيذ خطة الربنامج وفق مسارين متوازيني وذلك كام ييل:

أ- املسار األول )املسار العاجل(:

ويتم يف هذا املسار ما ييل:

1- توفري املتطلبات األساسية للربنامج.

)اإللكرتونية(  التعامالت  جمال  يف  الرائدة  املشاريع  من  حمدود  عدد  تنفيذ   -2
احلكومية، يتم اختيارها وفق املعايري التالية: 

- مردود عايل  - نتائج رسيعة  - تكلفة تنفيذ قليلة نسبيًا 

ب ـ املسار الثاين:

 ويتم يف هذا املسار اختيار استشاري الربنامج، والقيام باملهام التالية:

1- وضع اخلطة التنفيذية للربنامج، وحتديد األولويات.

2- وضع السياسات واإلجراءات واملواصفات، والضوابط.

)اإللكرتونية(  بالتعامالت  اخلاصة  خططها  بتنفيذ  احلكومية  اجلهات  قيام   -3
احلكومية.
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)اآللية – العوائق – احللول(

وفيه أربعة مباحث:

• املبحث األول: آلية عمل الربيد )اإللكرتوين( 	

 اآللية التي يعمل هبا الربيد )اإللكرتوين( هي كام ييل:

, املقطع األول  لو دققنا يف شكل الربيد )اإللكرتوين( نجد أنه يتكون من مقطعني 
عبارة عن اسم املستخدم أو رمزه، أما املقطع الثاين وهو األهم وحيوي عنوان املجال أو  
املسئول عن هذا الربيد فلو أن مستخدما يريد إرسال بريد إلكرتوين من عنوانه إىل عنوان 

آخر؛ فإن الرسالة متر باخلطوات اآلتية: 

يقوم املستخدم بتجهيز الرسالة ووضع عنوان الشخص املرسل له ومن ثم يضغط 
عىل Send(( وينتهي دوره يف هذه اللحظة، وتبدأ أدوار أخرى، بعد ذلك تصل الرسالة 
ثم  ومن  الرئيسية  أجهزته  طريق  عن  الرسالة  يستقبل  الذي  اإلنرتنت  خدمة  مزود  إىل 
حيوهلا ألجهزة املوزع الرئيسية لإلنرتنت يف املنطقة أو البلد الذي بدوره يستقبل الرسالة 
وحيوهلا إىل األجهزة الرئيسية املوصلة لإلنرتنت عىل مستوى الدولة أو القارة، ثم تعكس 

هذه اخلطوات إىل أن تصل الرسالة إىل مزود خدمة البـريد )اإللكرتوين( للمستقبل.

الفصل األول: التعامل عن طريق البريد )اإللكتروني(
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• التي حتول دون 	 الفقهية والقانونية  أبرز اإلشكاليات والعوائق  الثاين:  املبحث 
استخدام الربيد )اإللكرتوين( يف املعامالت.

املطلب األول: عدم مالءمة الترشيعات احلالية للتعامالت )اإللكرتونية( وتبنيها 
ملتطلبات الكتابة والتوقيع اخلطيني واألصل إلمتام ولصحة الكثري من العقود 

واملعامالت.

األصل يف العقود الرضائية أن ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإلجياب بالقبول دونام 
انعقاده  العقد رضائيًا ال خيضع  يولد  الفقه اإلسالمي  , ويف  معينة  حاجة إلتباع شكلية 
لشكل ما، ولكن قد يوجب القانون أو قد يتفق املتعاقدون عىل أن يكون العقد شكليًا أو 
عينيًا أو رسميًا , وال يكفي يف هذه احلالة ترايض األطراف النعقاد العقد إذ يعترب الشكل 

يف هذه احلالة بمثابة ركن يف العقد وال يكون له وجود بدونه.

ويف أحيان أخرى قد يشرتط القانون الكتابة ألغراض اإلثبات ويف هذه احلاالت 
فإن عدم تقديم الكتابة ال يرض عمومًا بصحة العقد وإنام يرض بتطبيقه يف أحوال النزاع 

يشكل عائقًا أمام تطور التعامالت )اإللكرتونية( ذات الطابع العقدي.

املطلب الثاين: حجية السندات )اإللكرتونية( يف اإلثبات

أو  التعامل دون مستندات ورقية  قائمة عىل  املعامالت )اإللكرتونية(  نظرًا لكون 
أسناد كتابية وهو أمر ال يتفق وطبيعة التعامالت )اإللكرتونية( إذ أن مثل هذه املتطلبات 
تلزم املتعاملني باالحتفاظ بمحررات ومستندات جلميع الترصفات التي جيروهنا بام فيها 

الترصفات اليومية األمر الذي يصعب مهمة املتعاملني هبا ويزيد من تكاليفها.

والوثائق  التسجيالت  منها  والتي  اخلطية  األخرى غري  اإلثباتية  الوسائل  وتشكل 
اعتامدها كوسيلة من وسائل اإلثبات  تم  ما  إذا  إثباتات غري كاملة، هذا  )اإللكرتونية( 
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بحيث يمكن التشكيك هبا، عىل عكس اإلثبات اخلطي ويكون القايض حرا بتقدير قوهتا 
اإلثباتية، مما يؤدي إىل عدم االستقرار يف املعامالت )اإللكرتونية( 

وإذا كانت مقبولة فهل هلا نفس القوة اإلثباتية للسندات واملحررات املكتوبة ,   إن 
عدم القول بذلك يشكل أيضًا عائقًا أمام التجارة )اإللكرتونية(.

املطلب الثالث: القانون واجب التطبيق عىل املعامالت )اإللكرتونية(

التطبيق  الواجب  القانون  حيث  من  )اإللكرتوين(  التعامل  يف  مشكلة  أي  تثار  ال 
إذا كان أطراف التعاقد يف بلد واحد، إذ سوف يطبق قانون هذا البلد, ولكن نظرًا ألن 
املعامالت )اإللكرتونية( تتسم يف الغالب بالطابع الدويل, لذلك تثار مسالة هامة وهي 

مشكلة حتديد املحكمة املختصة بنظر النزاع والقانون الواجب التطبيق.

القانون  لقواعد  اخلضوع  عن  تنأى  )اإللكرتونية(  التعامالت  أن  البعض  ويرى 
الدويل اخلاص , يرجع ذلك إىل أن هذه التعامالت ال تتالءم مع قواعد اإلسناد اإلقليمية 
التي تعتمد عىل احللول العادية لتنازع القوانني, فضاًل عىل أن التعامل من خالل الشبكات 

ينشئ عاملًا _أعني فضاء اإلنرتنت_ خاضعًا لقانونه اخلاص.

ومن ثم لزم البحث عن حلول أخرى تناسب حالة التعامل )اإللكرتوين( تتمثل يف 
إنشاء نظام قانوين مستقل عن القوانني الوطنية بغرض إجياد نوع من التوحد أو االتفاق 

الدويل بشأن األحكام الواردة يف هذا الصدد.

املطلب الرابع: التحقق من وجود إرادة التعامل أو التعاقد وإسنادها للمتعاقد

األصل أن يتم التعاقد بعمل إرادي يصدر عن املتعاقدين أنفسهم..

بيد أن تلك القاعدة ليست مطلقة، فقد يتم إبرام العقد عن طريق حواسيب آلية 
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تعمل تلقائيًا ودون تدخل إنساين مبارش يف إمتام العقد، وهذا بدوره مدعاة للتساؤل عن 
كيفية التحقق من إرادة التعاقد عندما تبث الرسائل أو تسلم بواسطة تلك احلواسيب ، 

فإىل من تنسب واحلال هذه إرادة التعاقد؟.

املطلب اخلامس: التحقق من أهلية املتعاقد

من املسلَّم به أن العقد )اإللكرتوين( شأنه شأن أي عقد آخر، ال ينعقد صحيحًا إال 
إذا كان صادرًا عن متعاقدين تتوافر فيهام األهلية الالزمة للتعاقد.

وبشكل عام، يكون كامل األهلية ومن ثم أهاًل للتعاقد،كل شخص بلغ سن الرشد 
متمتعًا بقواه العقلية ومل تسلب منه أهليته أو حيد منها بحكم النظام.

فاألصل أن ترصف ناقص األهلية باطٌل مطلقًا ، بحيث يكون لكل ذي مصلحة 
التمسك هبذا البطالن ، بيد أن الصعوبات احلقيقية تظهر يف التعاقد عن بعد باستخدام 

التبادل )اإللكرتوين( للبيانات بشكل خاص.

فقد أثبت الواقع العميل أن عددًا كبريًا من املتعاملني عرب هذه الشبكة هم من ناقيص 
عىل  ينطوي  الذي  أهليتهم،األمر  نقص  إخفاء  يتعمدون  منهم  العديد  وأن   ، األهلية 
إشكاليات تتعلق بصحة وسالمة الترصفات القانونية التي يربموهنا عرب  الشبكة، ومما 
يزيد األمر تعقيدًا أن يكون أحد أطراف العقد كامل األهلية حسب قانون دولته ويكون 
الطرف اآلخر ناقص األهلية حسب قانون دولته ، األمر الذي يثري التساؤل عام إذا كان 

من املمكن أن يتمسك من له مصلحة ببطالن العقد نظرًا لنقص أهلية املتعاقد اآلخر.
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املطلب السادس: عيوب اإلرادة يف التعاقد )اإللكرتوين(

 )أ( عيب التدليس:

التدليس: مصدر دّلس، يقال دلس يف البيع ويف كل يشء: إذا مل يبني عيبه.

وهو يف اصطالح الفقهاء ال خيرج عن املعنى اللغوي، وهو كتامن العيب..

ويمكن أن يعرف التدليس: بأنه إهيام الشخص بأمر خمالف للحقيقة ، عن طريق 
واقعة  كتامن  جمرد  لقيامه  ويكفي  العقد،  إبرام  إىل  دفعه  بقصد  احتيالية،  طرق  استعامل 
أو مالبسة ، إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه 

املالبسة.

أمهها  ومن   ، ومتنوعة  كثرية  )اإللكرتوين(  التعاقد  يف  والتدليس  الغش  وطرق 
استعامل العالمة التجارية لشخص آخر ، وتعمد نرش بيانات ومعلومات غري صحيحة 
عىل املوقع عن سلع أو خدمات بقصد تروجيها ، أو استخدام اسم نطاق غري مملوك له، 
ومن أشهر طرق الغش والتدليس املستخدمة عرب اإلنرتنت إنشاء موقع ومهي ال وجود 

له عىل اإلطالق.

)ب( عيب الغلط:

الغلط يف اصطالح مجهور الفقهاء يأيت مساويًا للفظ اخلطأ.

وهو  حقيقته)،  خالف  عىل  الواقع  يتصور  جيعله   ، الشخص  ذهن  يف  يقوم  وهم 
يؤدي إىل بطالن العقد إذا انصب عىل  ماهيته ، أو عىل رشط من رشوط االنعقاد أو عىل 

حمل العقد.

وعيب الغلط يف التعاقد )اإللكرتوين( أمر متصور احلدوث ، فمثاًل قد يتوهم أحد 
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يدوية  بطريقة  تصنع  منتجات  يقدم  والذي  لديه  معروف  اآلخر  الطرف  أن  املتعاقدين 
مثاًل ، وأنه يرغب يف التعاقد معه ملهارته وخربته ثم يتضح أن املتعامل معه شخص غري 
معروف لتشابه األسامء أو لتشابه عنوان موقع الويب الذي يعرض نفس السلعة ، فهنا 

يمكنه طلب فسخ العقد.

)ج( عيب الغبن:

الغبن يف اللغة: الغلب واخلدع والنقص. 

امللزم  العقد  يف  العاقدين  من  كل  التزامات  بني  التعادل  عدم  االصطالح:  ويف 
للجانبني

والغبن إما أن يكون يسريًا وإما أن يكون فاحشًا، وال يكون إال يف عقود املعاوضات.

واألصل أن الغبن ال يؤثر يف العقد التقليدي ملجرد عدم تعادل اإللتزامات، ولكن 
يثار تساؤل هل الغبن يؤثر يف العقد )اإللكرتوين(؟.

)د( عيب اإلكراه:

اإلكراه يف اللغة: محل اإلنسان عىل أمر بغري اختياره.

ويف الرشع:  )ضغط مادي أو أديب يقع عىل الشخص فيولد لديه رهبة أوخوفًا حيمله 
عىل التعاقد( 

احلرية  يفقده  حيث  سليم  غري  الشخص  رضاء  فيجعل  اإلرادة  يعيب  واإلكراه 
واالختيار.
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املطلب السابع: وقت إبرام العقد )اإللكرتوين(

يثار التساؤل عن وقت إبرام العقد )اإللكرتوين(، فهل يعترب قد أبرم عند دخول 
الرسالة )اإللكرتونية( املتضمنة القبول نظام الكومبيوتر اخلاص باملوجب ؟.،أم عندما 
يصل القبول نظام الكومبيوتر اخلاص باملوجب ويسجلها الكومبيوتر ؟.، أم عندما يصل 
القبول لنظام املعلومات اخلاص باملوجب ويقوم باالطالع عليها ومعاجلتها وتفسريها؟.

املطلب الثامن: مشكلة الرضائب )اإللكرتونية(

التي  للسلع واخلدمات  للمعاملة الرضيبية  املشكلة حول وضع نظام حديث  تثار 
املعاملة  ووسائل  طرق  عن  ختتلف  أن  بد  ال  فهي   ، اإلنرتنت  عرب  عليها  التعاقد  يتم 
كانت  فإذا   ، التقليدية  التجارة  عرب  تدخل  التي  واخلدمات  السلع  عن  عليها  الرضيبية 
النظم احلالية تتيح للحكومات من خالل نقاط التحكم كاجلامرك والقوانني والترشيعات 
القائمة ، إمكانية تتبع أنشطة الرشكات املختلفة بصورة تضمن هلا احلصول عىل الرسوم 
عامل  يف  الرشكات  أنشطة  تتبع  يف  قصورًا  تعاين  النظم  هذه  فإن   ، املقررة  والرضائب 

التعامالت )اإللكرتونية(، وبالتايل صعوبة فرض الرضائب والرسوم عليها.

املطلب التاسع: مشكلة األمان يف التعامالت )اإللكرتونية(

والعقود  )اإللكرتونية(  بالتعامالت  املتعلقة  املواضيع  أهم  من  واحدًا  إن 
عرب  إلكرتونيًا  املنقولة  الرسائل  وسالمة  وصحة  املعلومات  أمن  هو  )اإللكرتونية( 
عام  ممر  بمثابة  وهي  عاملية  شبكة  هي  اإلنرتنت  شبكة  أن  املعلوم  فمن   ، اإلنرتنت 
أكثر  احلاجة  جيعل  الذي  األمر   ، آمنة  وغري  مفتوحة  شبكة  فإهنا  وبالتايل  للمعلومات 
الشبكات  االتصال عرب  نظم  إطار  األمنية يف  اإلجراءات  إىل شكل من أشكال  إحلاحا 
املفتوحة مثل اإلنرتنت ، وإال فإن غياب األمن عن هذه املعامالت سوف يؤدي إىل إعاقة 

تطور التعامالت )اإللكرتونية( واحلد من انتشارها.
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• املبحث الثالث: إستعراض لبعض احللول القانونية والتقنية للتعامل عن طريق 	
الربيد )اإللكرتوين(

املطلب األول: عدم مالءمة الترشيعات احلالية لطبيعة التعامالت والعقود 
)اإللكرتونية( وتبنيها ملتطلبات الكتابة والتوقيع اخلطيني واألصل يف إمتام ولصحة 

الكثري من العقود واملعامالت.

حمرر  يف  مفرغة  كوهنا  إىل  الكتابة  اشرتاط  عند  األنظمة  نية  اجتاه  من  الرغم  عىل 
مكتوب إال أن هناك من يرى أن طبيعة إبرام العقود وتطور أساليبها تقتيض اتساع هذا 
التي  باستثناء احلاالت  الكتابة )اإللكرتونية(، وذلك يف مجيع األحوال  ليشمل  املفهوم 
وقد  البالغة،  نظرًا ألمهيتها  األنظمة عىل وجوب وجودها يف حمررات مكتوبة،  اتفقت 
بحث جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته السادسة املنعقدة 
يف مدينة جدة يف الفرتة من 17ـ 1410/8/23هـ صحة إجراء العقود التي تربم عن 
رقم  القرار  بذلك  وأصدر  )اإللكرتوين(  التعاقد  جواز  إىل  وانتهى    ، اإلنرتنت  طريق 
جيوز  فال  ذلك،  من  عقود  ثالثة  استثناء  عىل  نص  قد  القرار  هذا  أن  إال   ،26/3/54
الزواج  ، وهي عقد  التقليدي  الشكل  إبرامها وفق  ، بل جيب  إلكرتوين  إبرامها بشكٍل 

، وعقد الرصف ، وعقد السَلم ، وقد استثنى قرار املجمع هذه العقود ألسباب خمتلفة

املطلب الثاين: حجية السندات )اإللكرتونية( يف اإلثبات.

ملا كان االعرتاف باملستند )اإللكرتوين( ومنحه احلجية القانونية يف اإلثبات يشكل 
ركيزة  

كان   ، اإلنرتنت  عرب  تتم  التي  )اإللكرتونية(  املعامالت  وتطوير  دعم  يف  أساسية 
التجار  غري  بني  تتم  التي  املعامالت  جمال  يف  القانوين  النصاب  رفع  الرضوري  من 
الكتايب إىل جانب  باإلثبات  إثباتًا خطيًا أو وضع استثناء جديد لاللتزام  والتي تتطلب 
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العالقات  ليشمل جممل  اإلثبات  نظام حرية  توسيع  أو  القائمة،  القانونية  االستثناءات 
بصالحية  االعرتاف  أو  التجارية،  العالقات  فقط  وليس  األعامل  رجال  بني  تتم  التي 

التوقيع )اإللكرتوين( يف اإلثبات

املطلب الثالث: القانون الواجب التطبيق عىل املعامالت )اإللكرتونية(.

االقرتاحات  يف  تتمثل  )اإللكرتونية(  للمعامالت  املوضوعي  القانون  مصادر  أن 
التالية:

االقرتاح األول: وضع قانون موضوعي إلكرتوين موحد 

األوىل  اإلنرتنت،  التطبيق عىل معامالت  الواجب  القانون  لتوحيد  هناك طريقتني 
)اإللكرتونية(،  للمعامالت  موحد  موضوعي  عام  قانون  بإصدار  تقوم  الدول  بجعل 
والثانية:وضع صياغة ملعاهدات أو اتفاقات دولية عن طريق املنظامت واهليئات الدولية.

وذلك  وإلزامه،  وحجيته  ذلك  جواز  يدرك  وقواعده  اإلسالمي  للفقه  املتأمل  إن 
)العادة  فقاعدة  املقرتح  هذا  مثل  عىل  تنزيلها  يمكن  قواعد  من  الفقه  به  ماجاء  بتطبيق 
وأمر  العفو  ﴿خذ  سبحانه:  قوله  يف  بإقرارها  والسنة  الكتاب  أدلة  أتت  التي  حمكمة( 
عنه  اهلل  ابن مسعود ريض  قول  اجلاهلني﴾]األعراف: 24[. ومن  بالعرف وأعرض عن 

موقوفًا: )ما رآه املسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن( رواه َأمحد  ورجاله موثقون.   

توحيد  طريق  عن  ذلك  ويتم  القانونية.  القواعد  اختيار  توحيد  الثاين:  االقرتاح 
عن  الناشئة  اخلالفات  عىل  التطبيق  الواجب  القانون  نختار  هبا  التي  القانونية  القواعد 
ونقصد  املعنية  الدولية  واهليئات  املنظامت  طريق  عن  وذلك  )اإللكرتونية(،  املعامالت 

هنا توحيد اختيار القواعد القانونية وليس توحيد القوانني.

االقرتاح الثالث: قضاء التحكيم )اإللكرتون بوجوب إنشاء هيئة أو حمكمة حتكيم 
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العدل  حمكمة  غرار  عىل  وذلك  )اإللكرتونية(،  واملعامالت  العقود  بنزاعات  خاصة 
الدولية أو حمكمة اجلزاء الدولية.

الرابع: العقود النموذجية:اجتهت معظم املنظامت املهنية إىل إعداد عقود  االقرتاح 
نموذجية الطابع تتضمن العديد من العادات اجلارية، التي جيب احرتامها بني الطرفني.

 االقرتاح اخلامس: قواعد السلوك.

األذى  إحلاق  يف  احلاسب  استخدام  عدم  يف  واألحكام  املبادئ  هذه  أهم  وتتمثل 
باآلخرين أو التدخل يف العمل املعلومايت لآلخرين أو استخدامه يف الرسقة أو انتحال 

مصنفات الغري أو التفتيش والبحث يف البطاقات االئتامنية اخلاصة باآلخرين.

االقرتاح السادس: العرف:

القواعد،  إنشاء تلك  العامل االفرتايض قد سامهوا يف  املتعاملني يف  أن   عىل أساس 
يف  وممارسات  وأعراف  عادات  من  عليه  استقر  ما  خالل  من  تلقائية  بطريقة  وذلك 

األوساط املهنية هلذا العامل االفرتايض.

 ومن مجاع ما سبق ، يتضح لنا أنه جيب عىل الدول التعاون فيام بينها يف هذا املجال 
من خالل وضع قواعد قانونية جديدة مثل قواعد التبادل )اإللكرتوين( للبيانات لسد ما 
يوجد من ثغرات يف قوانينها الوطنية ، خاصة وأن جمتمع تكنولوجيا املعلومات يف تطور 

مستمر ومتزايد.
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املطلب الرابع: التحقق من وجود إرادة التعامل أو التعاقد وإسنادها للمتعاقد.

أن حتديد إرادة التعاقد يمكن أن تتحقق عن طريق االتفاق بني املتعاقدين عىل شفرة 
عن  هويتهم  من  يستوثق  وسيط  طريق  عن  أو  التعاقد  حمل  الوثيقة  عىل  يوضع  رمز  أو 
طريق كلمة مرور، بحيث يقرتن استخدام هذه الكلمة بشخص املتعاقد كذلك يضمن 

املفتاح الرسي واملفتاح العلني حتديد هوية املتعاقد احلقيقي.

ويوافق كل طرف من األطراف املتعاقدة عىل أن أي توقيع يصدر عن الطرف اآلخر 
حتمله وثيقة منقولة إلكرتونيًا يكون توقيعًا كافيًا للتأكد من أن ذلك الطرف هو الذي 

أصدر تلك الوثيقة

احللول املقرتحة إلسناد اإلرادة للمتعاقد:

االجتاه األول: يميل أنصاره إىل اعتبار الوسائط )اإللكرتونية( كاحلاسوب وما يتبعه 
من أجهزة وبرامج إلكرتونية شخصية قانونية تتمتع بأهلية التعاقد.

االجتاه الثاين: يميل هذا االجتاه إىل اعتبار احلاسوب نائبًا عن املتعاقد، يتعاقد باسمه 
وحلسابه.

االجتاه الثالث: يتجه إىل القول بأن احلاسوب مثله مثل باقي الوسائل )اإللكرتونية( 
التي تسمح بالتعاقد عن بعد، جمرد وسيلة لالتصال يقترص دوره عىل نقل إرادة املتعاقدين 
وهو هبذا الوصف ال يعرب عن إرادة ذاتية خاصة به وإنام يقوم فقط بنقل إرادة املتعاقدين.

أميل إىل االجتاه األخري الذي يتجه إىل اعتبار احلاسوب كباقي الوسائل )اإللكرتونية( 
التي تسمح بالتعاقد عن بعد فإن إرادة املتعاقد ال تنسب إىل احلاسوب، وإنام تنسب إىل 

الذي استخدم احلاسوب 
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املطلب اخلامس: احللول املقرتحة للتحقق من أهلية املتعاقد.

حلول تقنية وأخرى قانونية وذلك كام ييل:

1- احللول التقنية:

ومن التقنيات املستخدمة لتحديد هوية املتعاقد:

-تقنية احلائط الناري لتجميع اآلليات الربجمية والتي عن طريقها يمكن بث رسالة 
حتذيرية عندما تكون الشبكة معرضة لالخرتاق أو التدخل األجنبي.

- تقنية االستيثاق من املواقع وتعقبها خوفًا من وجود أشخاص أو رشكات ومهية ، 
وهذه الرشكات تستخدم شهادة العمالء وشهادة اخلادم للتعرف عىل الرشكات التجارية 

املزودة باخلدمة والتأكد من هوية األطراف الذين يعملون وراءها.

2- احللول القانونية:

مدى  عىل  يعتمد  القانونية  احلجية  ومنحها  )اإللكرتونية(  بالوثائق  االعرتاف  إن 
إمكانية التحقق من صحة تلك الوثائق والتحقق من هوية مرسلها.

وفقًا  اإلنرتنت  عرب  املتعاقدين  أحد  أهلية  نقص  بأن  القول  يمكن  لذلك  ونتيجة 
 ، أهليته  يؤثر يف  اآلخر ال  املتعاقد  أو جنسية  قانون موطن  أحكام  أو  ألحكام جنسيته 
الطرف اآلخر بذلك ويستطيع بذلك من  ويعترب يف حكم كامل األهلية مع عدم علم 
تعاقد مع ناقص األهلية بحسن نية أن يرجع عليه عىل أساس قواعد املسؤولية التقصريية.
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املطلب السادس: عيوب اإلرادة يف التعاقد )اإللكرتوين(.

األصل يف القانون أن الكذب وحده ال يكفي لتكوين عنرص احليلة يف التدليس ما 
دام ذلك مألوفا يف التعامل ، فإن خرج عن املألوف يف التعامل، فإنه يعترب تدليسًا يشوب 
اإلرادة، برشط توافر العنرص املعنوي للتدليس وهو نية التضليل واخلديعة للوصول إىل 

غرض غري مرشوع.

وال يشرتط لكي يكون الكتامن العمدي تدليسًا أن يتعلق بكتامن معلومات كاملة 
فحسب، بل أيضًا حبس أي جزء من املعلومة الكاملة يعترب تدليسًا.

التعاقد )اإللكرتوين( يعترب السكوت تدليسًا كقاعدة عامة ،ويمكن احلد من  ويف 
ظاهرة الغش والتدليس يف التعاقد )اإللكرتوين( عن طريق تنشيط دور جهات التوثيق 

)اإللكرتوين( ، أو مقدمي خدمة التوثيق.

عيب الغلط:إذا مل يوفر الطرف األكثر خربة للطرف اآلخر املعلومات الكافية التي 
كان جيب عليه اإلدالء هبا ، جاز للمتعاقد غري اخلبري أن يتمسك بوقوعه يف الغلط نتيجة 

عدم علمه.

ويشرتط للتمسك بالغلط أن يقع أحد املتعاقدين يف غلط جوهري وأن يتصل ذلك 
الغلط بعلم املتعاقد اآلخر الذي قد يكون وقع يف ذات الغلط أو يكون قد علم به أو كان 
من السهل عليه أن يتبينه ، ويكون الغلط جوهريًا إذا وقع يف جوهر اليشء ، أو وقع عىل 

شخص املتعاقد ، أو يف طبيعة العقد. 

عيب الغبن:األصل أن الغبن ال يصلح بمجرده وذاته سببًا للطعن يف العقد، وإنام 
يشرتط لذلك أن تتوافر رشائط االستغالل من الطيش البني واهلوى اجلامح واحلكمة من 

ذلك إحاطة العقود باألمن واالستقرار.
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التعاقد  األقل غري متصور ألن  أو عىل  )اإللكرتوين(  التعاقد  واإلكراه مستبعد يف 
وليس  حكمي  عقد  جملس  وجيمعهام  مكان  بينهام  يفصل  طرفني  بني  يتم  )اإللكرتوين( 
يضطر  حيث   ، االقتصادية  التبعية  بسبب  أحيانا  حدوثه  املمكن  من  كان  حقيقيًا،وإن 

املتعاقد إىل إبرام العقد حتت ضغط العوز االقتصادي.

املطلب السابع: وقت إبرام العقد )اإللكرتوين(.

القاعدة العامة أن حتديد املكان يتبع حتديد زمان انعقاد العقد فإن األمر خيتلف يف 
التعاقد )اإللكرتوين( إذ خيتلف مكان العقد عن حتديد زمانه.

آراء القانونيني:

اختلفت اآلراء وتشعبت النظريات حول هذه املسألة إىل عدة مذاهب يمكن إمجاهلا 
يف أربع نظريات فقهية وعند تطبيقها عىل العقد )اإللكرتوين( يكون هناك أربع حلظات 

عند حماولة حتديد زمان إبرام العقد )اإللكرتوين(:

1( نظرية إعالن القبول:

 ومقتىض هذه النظرية أن العقد يتم بمجرد إعالن القبول للموجب وقد أخذ هبذه 
النظرية الفقه اإلسالمي املعارص يف التعاقد بني غائبني وذلك استحضارًا ملا تعرض له 

الفقهاء بشأن إبرام العقود باخلطاب وبالكتابة وباإِلشارة وبالرسول.

2( نظرية تصدير القبول:

)اإللكرتونية(  الرسالة  خروج  حلظة  منذ  مربمًا  العقد  يعد  النظرية  هلذه  وطبقًا 
املحتوية عىل القبول ودخوهلا يف سيطرة الوسيط )اإللكرتوين( مقدم خدمة اإلنرتنت.

3( نظرية وصول القبول:
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املوجب،  إىل  القبول  املتضمنة  الرسالة  وصول  وقت  هو  العقد  انعقاد  وقت  أن   
واملقصود بالوصول هنا السيطرة الفعلية للموجب عىل الرسالة املتضمنة للقبول بحيث 

تكون حتت ترصفه.

4( نظرية العلم بالقبول:

 وحسب هذه النظرية فإن التعاقد يتم يف الزمان واملكان  اللذين يعلم فيهام املوجب 
بام  ويعلم  لقبوله  املتضمنة  )اإللكرتونية(  الرسالة  عىل  يطلع  بأن  القابل  بقبول  فعاًل 

تضمنته.

نجد القرار رقم )6/3/54( الصادر من جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر 
اإلسالمي يف دورته السادسة قد نص عىل أنه«إذا تم التعاقد بني غائبني ال جيمعهام مكان 
واحد، وال يرى أحدمها اآلخر معاينة وال يسمع كالمه، وكانت وسيلة االتصاالت بينهام 
الكتابة أو الرسالة أو السفارة ـ الرسول ـ وهذا ينطبق عىل الكمبيوتر ففي هذهاحلالة 

ينعقد العقد عند وصول اإلجياب إىل املوجه إليه وقبوله

والواقع أنه ال يوجد أي فارق بني حلظة تصدير القبول ووصوله يف شأن التعاقد 
)اإللكرتوين( إذ ال يوجد فاصل زمني يذكر بينهام،أما حسب نظرية وصول القبول فإن 
العقد ينعقد من خالل الربيد )اإللكرتوين( عند اللحظة التي تصل فيها الرسالة املتضمنة 
القبول إىل صندوق الربيد اخلاص باملوجب، والذي تم االتفاق عليه مسبقًا بني املوجب 

والقابل حتى لو مل يقم املوجب بفتح الرسالة واالطالع عليها والعلم بمضموهنا.

أن أفضل طريقة  فالبعض يرى  القبول  الطرفان عىل طريقة إرسال  يتفق  مل  إذا  أما 
إلرسال القبول هي استخدام نفس الوسيلة التي أرسل هبا اإلجياب.

ويرى البعض أنه بالنسبة للتعاقد )اإللكرتوين( يفضل إعامل نظرية وصول القبول 
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وذلك من أجل اعتبارات محاية املستهلك.

علاًم  املوجب  يعلم  عندما  مربمًا  يعد  العقد  فإن  بالقبول  العلم  لنظرية  طبقًا  أما 
حمتويات  عىل  ويطلع  )اإللكرتوين(  بريده  صندوق  يفتح  بأن   ، بالقبول  حقيقيًا 

الرسالة)اإللكرتونية( للقابل ويعلم أنه قد قبل بالفعل اإلجياب املعروض عليه.

املطلب الثامن: مشكلة الرضائب )اإللكرتونية(.

يف ظل التطبيقات الناجتة عن ثورة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ظهر قصور 
يف العالقة بني هيكل النظام الرضيبـي ومستحدثات تكنولوجيا املعلومات مما أدى إىل 
حدوث فجوة يف التنظيم الرضيبـي الذي متت صياغته وفقًا لطبيعة املعامالت التجارية 

التقليدية مما أدى ببعض الدول إىل إعداد نظم للرضائب )اإللكرتونية(.

و انقسم الرأي بشأن الرضائب )اإللكرتونية( إىل فريقني ، الفريق األول يرى إعفاء 
العمليات التجارية والعقود )اإللكرتونية( من الرضيبة ولو لفرتة حمددة والفريق الثاين 

يتجه إىل إخضاعها للرضائب.

ومن احللول املقرتحة لفرض الرضائب )اإللكرتونية(:

فرض الرضيبة عىل االستهالك )املستهلك( من خالل الرشكات التي تقدم خدمة 
اإلنرتنت.

كمية  أساس  عىل  حتصيلها  ويتم  )البِّت(  رضيبة  تطبيق  فهو  الثاين  االقرتاح  أما    
البيتس الرقمية التي يتم استخدامها أو نقلها.
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املطلب التاسع: مشكلة األمان يف التعامالت )اإللكرتونية(.

التعامالت )اإللكرتونية( ومحايتها وسنستعرض  أمان  التي تكفل  التقنيات  تتعدد 
فيام ييل أبرز هذه التقنيات.

أوالً: التشفري.

يعتمد التشفري عىل تغيري حمتوى الرسالة وذلك باستخدام أسلوب حمدد.

من ناحية أخرى فإن خصوصية املعلومات والبيانات جيب أن تتضمن مستويان يتم 
التشفري بناء عليها وهي:

1- تشفري وصالت االتصاالت.

2- تشفري مستوى التصفح.

طرق التشفري:

1- طريقة املفتاح املتامثل:

أن مصدر الرسالة واملرسل إليه يستعمالن مفتاح تشفري واحد لفك رموز الرسالة 
التي مل ترسل بعد.

2- طريقة اهلندسة العكسية أو املفتاح العام:

له  وكالمها  خاص،  واآلخر  عام  أحدمها  مفتاحان  الطريقة  هذه  يف  ويستخدم 
عالمات رياضية معقدة ال يعرفها سوى صاحب املفتاح نفسه واملفتاح اخلاص ال يعرفه 

سوى صاحبه.

3- املزج بني نظامي املفتاح املتامثل واملفتاح العام:
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وتقوم هذه الطريقة عىل املزج بني النظامني لتحقيق درجة تأمني عالية يف أقل وقت 
ممكن 

ثانيا: اجلدار الناري أو )حوائط املنع(:

اجلدار الناري جمموعة أنظمة معلوماتية ـ برامج ـ توفر سياسات أمنية ما بني شبكة 
إنرتنت وشبكة املؤسسة أو احلكومة )اإللكرتونية(.

- الوظائف األساسية للجدران النارية:

وتتلخص فيام ييل:

1- منع دخول املستعملني غري املرصح هلم بالدخول إىل الشبكة.

2- محاية استعامل اخلدمات اهلامة عند دخول الشبكة ومغادرهتا.

3- محاية عامة من مجيع اهلجامت.

ويوجد نوعان أساسيان من حوائط املنع ومها:

1- مرشحات جمموعة البيانات.

2- مرشحات حتكم يف البوابات.

ثالثًا: الفريوسات.

ويعرف الفريوس املعلومايت بأنه برنامج للحاسب اآليل مثل أي برنامج آخر ولكنه 
هيدف إىل إحداث أكرب رضر بنظام احلاسب، وله القدرة عىل ربط نفسه بالربامج األخرى 
وكذلك إعادة إنشائه باالنتشار بني برامج احلاسب اآليل املختلفة وبني مواقع خمتلفة يف 

الذاكرة..
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الشبكات جيب  املعلومايت فإن مسؤيل األمن يف  الفريوس  باحلامية من  يتعلق  وفيام 
عليهم مراعاة قواعد معينة أو خصائص حمددة يف برامج املكافحة.

رابعًا: كلمة الرس أو العبور.

كلمة الرس أو العبور وسيلة حلامية احلاسب اآليل الشخيص نفسه إذ ال يمكن آلخر 
للملفات  بالنسبة  وكذلك  العبور،  كلمة  معرفة  دون  واستعامله  احلاسب  إىل  الدخول 
املخزنة عىل احلاسب فال يمكن الدخول إليها إال بمعرفة كلامت الرس التي تعد مانعا من 

الوصول هلذه امللفات.

خامسًا: التوقيع )اإللكرتوين(.

حمددة  إجراءات  إتباع  عن  الناتج  التوقيع  ذلك  بأنه  )اإللكرتوين(  التوقيع  يعرف 
البديل  هو  اإلجراءات  هذه  جمموع  يكون  مقدمًا،  معروفة  نتيجة  إىل  النهاية  يف  تؤدي 

احلديث للتوقيع بمفهومه التقليدي، أو ما يسميه البعض توقيع إجرائي أو إلكرتوين.

صور التوقيع )اإللكرتوين(:

أوالً: التوقيع الرقمي أو الكودي.

ويستخدم هذا النظام يف التعامالت البنكية واملعامالت املالية املامثلة 

ويمكن إجياز مزايا التوقيع الرقمي فيام ييل:

1- التوقيع الرقمي يؤدي إىل إقرار املعلومات التي يتضمنها السند.

2- التوقيع الرقمي دليل عىل احلقيقة بدرجة أكثر من التوقيع التقليدي.

املتعاقدين  حضور  دون  بعد  عن  الصفقات  بإبرام  يسمح  الرقمي  التوقيع   -3
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بأشخاصهم(.

ثانيا: التوقيع بالقلم )اإللكرتوين(.

يتم ذلك التوقيع عن طريق استخدام قلم إلكرتوين حسايب يمكن عن طريقه الكتابة 
ويقوم  للكومبيوتر  خاص  برنامج  استخدام  طريق  عن  وذلك  الكومبيوتر،  شاشة  عىل 

هذا الربنامج بوظيفتني:

األوىل: هي خدمة التقاط التوقيع.

الثانية: خدمة التحقق من صحة هذا التوقيع.

للتحقق من الشخصية وحتديد االستخدام املرخص هلا.
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• التقنية للتعامل عن طريق 	 الفقه اإلسالمي من احللول  الرابع: موقف  املبحث 
الربيد )اإللكرتوين(

أن الفقهاء ملا تكلموا عن اخلط كبينة تعني عىل الوصول إىل احلق وإظهاره اشرتطوا 
حتى  أو  اليقني  تفيد  معرفة  إىل  الوصول  اشرتاطها  من  الغاية  كانت  رشوطًا  به  لألخذ 
تقنياٍت وجدناها  غلبة الظن يف نسبة اخلط إىل كاتبه، وإذا نظرنا إىل ما استعرضناه من 
تؤدي نفس النتيجة والغاية التي تغّياها فقهاء اإلسالم يف ما وضعوه من رشوط لالعتداد 
غلبة  تفيد  معرفة  حتقق  النارية   واجلدران  التشفري  فتقنية  اخلصومات،  فصل  يف  باخلط 
الظن بأن من قام بإنشاء الترصف عرب الربيد )اإللكرتوين( شخٌص حتققت فيه رشوط 
األهلية والصفة للقيام هبذا الترصف، أما برامج مكافحة الفريوسات فهي حتقق معرفًة 
تفيد غلبة الظن بعدم قيام شخٍص أجنبٍي عن منيشء الترصف بتزويٍر للمستند أو حتريٍف 
يف مضمونه، أما التوقيع )اإللكرتوين( فهو حيقق معرفًة تفيد غلبة الظن بأن من قام بإنشاء 
الترصف إنام قام بإنشائه بإرادته احلرة اخلالية من عيوب اإلرادة وإذا عرفنا ذلك تبني لنا 
أن للقايض واحلال ما ذكر االعتداد باملستند )اإللكرتوين( املحمي بمثل هذه التقنيات 

وإعامله دون أدنى تردد أو ختوف.
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الربيد )اإللكرتوين( كوسيلة إثبات

الصلة  ذات  اجلوانب  بعض من  نستعرض  الفصل  هذا  مباحث  الرشوع يف  وقبل 
بموضوعه وذلك كام ييل:

أوالً: حجية الكتابة واملحررات )اإللكرتونية(.

يقصد بالكتابة )اإللكرتونية( كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي عالمات أخرى 
تثبت عىل دعامة إلكرتونية أو رقمية أو ضوئية، أو أية وسيلة أخرى مشاهبة وتعطي داللة 

قابلة لإلدراك 

وقد تدخل املنظم يف كثري من الدول ليضفي عىل املحرر )اإللكرتوين( ذات احلجية 
املقررة للمحرر العريف التقليدي برشطني:

مصداقيته  عىل  وتدل  سالمته  تضمن  بطريقة  )اإللكرتوين(  املحرر  حفظ  األول: 
وصالحيته ملدة طويلة دون تلف أو تعديل تلقائي ملحتواه، ويرتك أمر تلك املدة لقايض 

املوضوع.

الثاين: إمكانية حتديد هوية الشخص املنسوب إليه املحرر بصورة قاطعة، ويتم ذلك 
عادة عن طريق التوقيع )اإللكرتوين( الذي يتخذ شكاًل أو أرقامًا أو رموزًا أو إشارات 

أو غريها.

أما بالنسبة للمحررات )اإللكرتونية( اخلالية من التوقيع فيمكن االحتجاج هبا إذا 

الفصل الثاني: البريد )اإللكتروني( كوسيلة إثبات 
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كانت صادرة ماديًا أو معنويًا من الشخص الذي يراد االحتجاج هبا عليها، وكان من 
شأهنا أن جتعل احلق املدعى به قريب االحتامل.

ثانيًا:  حجية الصور واملستخرجات.

تتضمن  وهي  اآليل،  احلاسب  من  املستخرجة  واملستندات  األوراق  بذلك  يقصد 
اللزوم، وكذلك  عند  واستخراجها  فيه  وبرجمتها  إدخاهلا  يتم  معينة  بيانات ومعلومات 
احلال بالنسبة جلهاز املربقة والتلكس، وهنا تثار قاعدة الدليل األصل التي تعتمد عىل 
خمرجات  تعترب  حيث  اإلثبات،  يف  به  التمسك  يتم  الذي  املحرر  أصل  تقديم  رضورة 
أو  املعلومات  بنك  أو  احلاسب  مسجلة عىل  ملستندات  غالبًا، صورًا  احلديثة،  التقنيات 

املربقة أو التلكس.

سبيل  عىل  هبا،  يعتد  الصورة  أن  عامة  بصفة  القضاء  عليه  استقر  ما  أن  ومعلوم 
االستئناس يف جمال اإلثبات احلر، أي بالنسبة للمعامالت التجارية املدنية التي ال تثبت 
مقرتن  كدليل  عليها  االعتامد  يف  كاملة  تقديرية  بسلطة  القايض  يتمتع  حيث  بالكتابة، 

باألدلة األخرى املقدمة يف الدعوى.

ثالثًا:  تأثري التطور التقني عىل مباديء اإلثبات.

األصل هو سالمة املحرر طبقًا للوضع الظاهر وعىل من يشكك يف صحته عبء 
إثبات ذلك، ومن ثم فإنه ُيفرتض صحة املحرر والتوقيع )اإللكرتوين( من حيث الظاهر 

لتأكيد الثقة فيهام إىل أن يثبت العكس، ويقع عبء إثبات ذلك عىل عاتق املدعي.

رابعًا: حجية املستندات )اإللكرتونية( يف اإلثبات اجلنائي.

يثار التساؤل حول مدى جواز االحتجاج باملستندات )اإللكرتونية( أمام القضاء 
اجلنائي خاصة وأن الترشيعات اجلنائية مل تتعرض لذلك وإذا كان القايض اجلنائي يعتد 
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بأدلة اإلثبات الكتابية، فإن املشكلة تثور يف حالة املستندات )اإللكرتونية( فهي ليست 
مستندات ورقية 

لنا أن أبديناها من قبل يف حماولة لتكييف  التي سبق  لذلك سوف نتعرض للنقاط 
النصوص القائمة لتالئم املستجدات احلديثة وذلك يف النقاط التالية:

1- البحث عن املستندات )اإللكرتونية( وضبطها     

ان املطلع عىل الترشيعات اجلنائية جيد أهنا حتتوي عىل قصور شديد يف جمال محاية 
التكييف  أن  إىل  البعض  ويذهب   ، املعلوماتية  اجلرائم  ومعاجلة  واملعلومات  البيانات 
ذلك  ألن  املستحدثة؛  اإلجرامية  الصور  هذه  استيعاب  يمكنه  ال  التقليدي  القانوين 
العقابية، بخالف  التفسري الضيق للنصوص  يصطدم مع مبدأ الرشعية اجلنائية ومنهج 
الفقه اإلسالمي والذي أجاز للقايض تقدير العقوبة املناسبة للجريمة أيًا كان نوعها من 

خالل العقوبات التعزيرية التي جيتهد يف تقديرها لكل جريمة ال ترتِّب حدًا.

2- قواعد ضبط املستندات )اإللكرتونية(.

يمكن  إلكرتونية  واملسجلة عىل دعامة  إلكرتونيًا  املعاجلة  واملعلومات  البيانات  أن 
أن نطلق عليها أهنا  قيم اقتصادية مستحدثة واالعتداء عليها يشكل جريمة ألهنا ذات 
فإنه جيوز  )اإللكرتونية(  املستندات  ضبط  لقواعد  بالنسبة  أما  هبا،  يعتد  اقتصادية  قيمة 
دعامة  عىل  املسجل  )اإللكرتوين(  املستند  كان  إذا  املتهم  بضبط  أمر  صدر  إذا  ضبطها 
كان  إذا  أما  حممول،  آيل  حاسب  جهاز  داخل  كان  أو  الشخصية،  حوزته  يف  إلكرتونية 
املستند )اإللكرتوين( داخل منزل املتهم فإنه ال جيوز اإلطالع عىل هذا املستند إذا كان 

األمر صادرًا بضبط أو تفتيش املتهم فقط.

3- الكشف عن الرقم الرسي للوصول للمستندات )اإللكرتونية(:
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حلاسبه  الرسي  الرقم  عن  الكشف  عىل  املتهم  إجبار  جيوز  ال  أنه  البعض  يرى 
الشخيص، وذلك عىل ألن إجباره عىل ذلك جيعل من الدليل غري مرشوع ال يعتد به يف 
اإلثبات، إال أن من القانونيني من يرى عكس ذلك، ويرى أن تعاون املتهم مع سلطات 
التحقيق يعد قرينة عىل حسن نيته، وكل ذلك يؤخذ يف االعتبار عند التحقيق،وهو ما 

أميل إليه.
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• النموذجي 	 األونسرتال  قانون  يف  )اإللكرتوين(  الربيد  حجية  األول:  املبحث 
للتجارة )اإللكرتونية( الصادر من منظمة األمم املتحدة.

أوالً: نطاق التطبيق.

نموذج األونسرتال، والذي اشرتك قانونيون من معظم دول العامل يف وضعه ليوفر 
لدول العامل نموذج قانون موحد حيتذى به يف سن الترشيعات الداخلية يف الدول املختلفة 

وقد جاء يف دليل ترشيع هذا القانون ما يفيد بانطباقه عىل مجيع أنواع رسائل البيانات 
التي يمكن إنشاؤها أو ختزينها أو إبالغها، كام جعل من املمكن حرص نطاقه يف التعامل 
الدويل أو التعامل املحيل وأجاز اجلمع بينهام، وحذر من حرص نطاقه يف االستعامالت 
بلوغ  من  يمنع  عائقًا  يعترب  أن  يمكن  احلرص  هذا  أن  واعترب  البيانات  لرسائل  الدولية 

أهداف القانون النموذجي بلوغًا تامًا.

ثانيًا: حجية الربيد )اإللكرتوين(.

جاء يف دليل ترشيع القانون ما مفاده أن املقصود هبذه املادة منع التمييز يف املعاملة 
بني رسائل البيانات واملستندات الورقية، إال أن هذه احلجية ليست حجية مطلقة حيث 
والعارشة  السادسة  املادة  البيانات رشوطًا تضمنتها  برسالة  القانوين  اشرتط لالعرتاف 
منه، وبنّي أن القول بحجية رسالة البيانات ال يعني إغفال ما تضمنته املواد املذكورة من 
قيود، بل املقصود من املادة منع إهدار حجيتها أو صحتها أو نفاذها قانونا بسبب الشكل 

الذي قدمت أو حفظت به. 

ثالثًا: رشوط حجية الربيد )اإللكرتوين(.

ذكرت املادة السادسة يف فقرهتا األوىل من القانون ما نصه« عندما يشرتط القانون 
أن تكون املعلومات مكتوبة، تستويف رسالة البيانات ذلك الرشط إذا تيرس اإلطالع عىل 
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البيانات الواردة فيها عىل نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه الحقًا«.

الرشط  اختذ  سواًء  األوىل  الفقرة  رسيان  املادة  ذات  من  الثانية  الفقرة  بينت  وقد 
املنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي يف القانون بالنص عىل العواقب املرتتبة عىل 
عدم وجود توقيع. وقد ركزت املادة السابعة عىل الوظيفتني األساسيتني للتوقيع ومها: 
الوظائف  بأن  تفيد  والتأكيد عىل موافقته عىل مضموهنا، كام  الوثيقة،  تعيني هوية حمرر 
لتعيني  طرق  باستخدام  أداؤها  يتم  )اإللكرتونية(  البيئة  يف  للتوقيع  األساسية  القانونية 
هوية منيشء الرسالة والتأكد من موافقته عىل تلك البيانات، إال أن هذه الطرق ينبغي أن 

يكون موثوقًا هبا.

وقد أشار القانون إىل مسالة هامة تتطلبها بعض قوانني الدول حيث جاء يف مادته 
العارشة ما يتعلق باالحتفاظ برسائل البيانات كرشط من رشوط صحة االحتجاج هبا 

أمام القضاء حيث جاء يف املادة املذكورة ما نصه:

)1(«عندما يقيض القانون باالحتفاظ بمستندات أو سجالت أو معلومات بعينها، 
يتحقق الوفاء هبذا املقتىض إذا تم االحتفاظ برسائل البيانات. 

)2( ال ينسحب االلتزام باالحتفاظ باملستندات أو السجالت أو املعلومات وفقا 
للفقرة )1( عىل أية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكني من إرسال الرسالة 

أو استالمها.

باالستعانة   )1( الفقرة  يف  إليه  املشار  املقتىض  يستويف  أن  للشخص  جيوز   )3(
بخدمات أي شخص آخر، رشيطة مراعاة الرشوط املنصوص عليها يف الفقرات الفرعية 

)أ( و )ب( و )ج( من الفقرة )1(«. 
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• )اإللكرتونية( 	 التعامالت  نظام  يف  )اإللكرتوين(  الربيد  حجية  الثاين:  املبحث 
السعودي

أوالً: نطاق التطبيق.

الفقرة  يف  )اإللكرتونية(  التعامالت  عرف  أنه  نجد  النظام  نصوص  باستعراض 
العارشة من املادة األوىل بأهنا:« أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يربم أو 

ينفذ - بشكل كيل أو جزئي - بوسيلة إلكرتونية«.

رسيانه  النظام  بني  التعريف،كام  هذا  حتت  )اإللكرتوين(  الربيد  دخول  يعني  مما 
من  الشخصية  باألحوال  تعلق  ما  باستثناء  )اإللكرتونية(  التعامالت  مجيع  عىل 
ما  العدل  وزارة  من  يصدر  مل  ما  العقار  عىل  الواردة  الترصفات  إىل  املعامالت،إضافة 

يسمح بإجراء هذه املعامالت إلكرتونيًا 

مرتوك  ذلك  يف  اخليار  بل  ملزم  غري  إلكرتونية  بطريقة  التعامل  أن  النظام  بني  كام 
يف  احلرية  هلم  أن  بينت  كام  التعامل،  وسائل  من  يناسبهم  ملا  واستخدامهم  لألطراف 
بعدم  مقيدة  احلرية  هذه  أن  إال  )اإللكرتوين(،  التعامل  يف  هبم  خاصة  رشوط  اشرتاط 

خمالفتها للنظام. 

     ثانيًا: حجية الربيد )اإللكرتوين(.

وسائل  من  وغريه  )اإللكرتوين(  الربيد  منح   يف  رصحية  النظام  نصوص  جاءت 
املستندات  وبني  بينه  متييز  دون  اإلثبات  يف  احلجية  كامل  )اإللكرتونية(  املعامالت 
التقليدية طاملا أهنا قد استوفت الرشوط املنصوص عليها يف النظام ويف الئحته التنفيذية، 
والسجالت  للتعامالت  يكون  أن  عىل  اخلامسة  املادة  من  األوىل  الفقرة  نصت  حيث 
للتنفيذ  قابليتها  أو  صحتها  نفي  جيوز  وال  امللزمة،  حجيتها  )اإللكرتونية(  والتوقيعات 
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وال منع تنفيذها بسبب أهنا متت - كليًا أو جزئيًا - بشكل إلكرتوين برشط أن تتم تلك 
التعامالت والسجالت والتوقيعات )اإللكرتونية( بحسب الرشوط املنصوص عليها يف 

هذا النظام.«

أما يف جمال العقود فقد أجاز النظام انعقاد العقد وتالقي اإلجياب والقبول بطريقة 
إلكرتونية ، وجعل تالقي اإلرادتني من خالهلا نافذًا ومنتجًا آلثاره القانونية، كام أجاز 
العقد دون تدخل من أحدمها  العقد وإن تم  يتبعان ألطراف  آليني  التعاقد بني نظامني 
طاملا أن النظامني قد هيئا مسبقا من قبل أصحاهبا للقيام بذلك، وكان كل منهام يعلم بأن 

من سيمثل الطرف اآلخر هو النظام.

ثالثًا: رشوط االحتجاج بالربيد )اإللكرتوين( والتوقيع )اإللكرتوين(.

1- احلفظ.

هذا الرشط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو املعلومة حمفوظة أو مرسلة يف شكل 
سجل إلكرتوين، برشط مراعاة ما ييل: 

أ( حفظ السجل )اإللكرتوين( بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل 
يمكن من إثبات أن حمتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به. 

إليه  والرجوع  استخدامه  يتيح  نحو  عىل  حمفوظًا  )اإللكرتوين(  السجل  بقاء  ب( 
الحقًا. 

املنيشء  معرفة  من  متكن  التي  املعلومات  )اإللكرتوين(  السجل  مع  حتفظ  أن  ج( 
واملرسل إليه، وتاريخ إرساهلا وتسلمها ووقتهام«.

إال أن املادة - وتيسريًا للمتعاملني - مل تشرتط حفظ السجل لديه بل أجازت له 
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عىل  املطلوبة  الرشوط  استيفاء  و  مرخصة  أو  رسمية  جهة  لدى  املعلومات  هذه  حفظ 
مسؤوليته 

بني  عليه  االتفاق  يتم  ما  )اإللكرتوين(  السجل  يستويف  أن  بد  ال  ذلك  جانب  إىل 
املتعاملني من رشوط ال تتعارض مع النظام كام نصت عىل ذلك الفقرة الثالثة من املادة 

الرابعة. 

- رشوط صحة تعامل األفراد مع اجلهات احلكومية بطريقة )إليكرتونية(.

اشرتطت الفقرة الثانية من املادة الرابعة لصحة التعامل مع اجلهات احلكومية وجود 
موافقة رصحية منها، إىل جانب االلتزام بام تفرضه من اشرتاطات يف ذلك. 

- ما ينبغي مراعاته عند تقدير حجية املستند )اإللكرتوين(.

التعامل  حجية  تقدير  عند  أن«يراعى  عىل  التاسعة  املادة  من  الرابعة  الفقرة  نصت 
)اإللكرتوين( مدى الثقة يف اآليت: 

إبالغه،  أو  ختزينه  أو  )اإللكرتوين(  السجل  إنشاء  يف  استخدمت  التي  الطريقة  أ( 
وإمكان التعديل عليه. 

ب( الطريقة التي استخدمت يف املحافظة عىل سالمة املعلومات. 

ج( الطريقة التي حددت هبا شخصية املنشأ.« 

- اإلقرار باالستالم.

جعلت الفقرة الثانية من املادة الثالثة عرشة لألطراف احلرية يف اختيار أي من طرق 
تبليغ  يتم  الالئحة ما مل حيددا عند االتفاق شكاًل معينًا  التي حتددها  اإلبالغ باالستالم 

االستالم من خالله.
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- رشوط التوقيع )اإللكرتوين( وما يرتتب عىل استيفائها.

إنشاء  لبيانات  مرشوع  غري  استعامل  أي  لتاليف  الالزمة  االحتياطات  اختاذ   -1
التوقيع، أو املعدات الشخصية املتعلقة بتوقيعه، وحتدد الالئحة تلك االحتياطات. 

وفق  لتوقيعه  مرشوع  غري  استعامل  أي  عن  التصديق  خدمات  مقدم  إبالغ   -2
اإلجراءات التي حتددها الالئحة.«

 كام أوجبت الفقرة اخلامسة من ذات املادة عىل املتعامل بذل العناية الالزمة للتحقق 
من صحة التوقيع ونسبته إىل صاحبه.
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• املبحث الثالث: حجية الربيد )اإللكرتوين( يف بعض القوانني العربية )دراسة 	
مقارنة(

أوالً: حجية الربيد )اإللكرتوين( يف القانون املرصي.

أوالً: نطاق التطبيق.

نص قانون التوقيع )اإللكرتوين( املرصي يف مادته الرابعة عرشة عىل حجية املحرر 
)اإللكرتوين( يف سائر املعامالت التجارية واإلدارية واملدنية.

ثانيًا: حجية الربيد )اإللكرتوين(. 

أضفى القانون املرصي للمحرر و التوقيع )اإللكرتوين( احلجية يف مادتيه الرابعة 
عرشة واخلامسة عرشة وذلك إذا روعي فيها الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون 
لصورة  القانون  جعل  له،كام  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  والتقنية  الفنية  والضوابط 
بينه  فيام  التطابق  بدرجة  ة ألصله، وقيد ذلك  املقرر  املحرر )اإللكرتوين( ذات احلجية 

وبني األصل ثالثا: رشوط احلجية.

باملحرر  لالعتداد  توافرها  الواجب  الرشوط  عرشة  الثامنة  مادته  يف  القانون  حدد 
)اإللكرتوين( 

أ( ارتباط التوقيع باملوّقع وحده دون غريه.

ب( سيطرة املوّقع وحده دون غريه عىل الوسيط )اإللكرتوين(.

ج( إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل يف بيانات املحرر )اإللكرتوين( أو التوقيع 
)اإللكرتوين( 
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ثانيًا:حجية الربيد )اإللكرتوين( قانون املعامالت )اإللكرتونية( األردين. 

أوالً: نطاق التطبيق.

بني القانون يف مادته الرابعة رسيانه عىل ما ييل:

)اإللكرتوين(  والتوقيع  )اإللكرتونية(  والسجالت  )اإللكرتونية(  املعامالت  أ-« 
وأي رسالة معلومات إلكرتونية«.

ب-«املعامالت )اإللكرتونية( التي تعتمدها أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية 
بصورة كلية أو جزئية«

ثم بينت املادة السادسة من القانون املعامالت املستثناة  من تطبيق النظام وهي:

العقود واملستندات والوثائق التي تنظم وفقا لترشيعات خاصة بشكل معني أو تتم 
بإجراءات حمددة.

كام أجاز القانون عدم التقيد باحلجية املمنوحة للمحرر )اإللكرتوين( يف احلاالت 
التالية:

» أ - إذا كان ترشيع نافذ يقتيض إرسال أو تقديم معلومات معينة بصورة خطية إىل 
شخص ذي عالقة وأجاز هذا الترشيع االتفاق عىل غري ذلك.

أو  الرسيع  أو  املمتاز  بالربيد  معينة  توجيه معلومات  أو  إرسال  اتفق عىل  إذا  ب- 
بالربيد العادي.

ثانيًا:حجية الربيد )اإللكرتوين(.

أثبت القانون احلجية للتوقيع والسجل )اإللكرتوين( وكذا الرسالة )اإللكرتونية( 
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والعقد )اإللكرتوين( رشيطة اتفاقها مع أحكام هذا القانون«.

احلجية  ذات  )اإللكرتوين(  للتوقيع  جعلت  فقد  العارشة  املادة  من  )أ(  الفقرة  أما 
املمنوحة للتوقيع التقليدي وذلك يف املعامالت التي تتوقف صحتها عىل وجوده.

ثالثًا: رشوط حجية الربيد )اإللكرتوين(.

أوالً: الرشوط العامة.

وختزينها،  هبا  لالحتفاظ  قابلة  السجل  ذلك  يف  الواردة  املعلومات  تكون  أن   -1  
بحيث يمكن يف أي وقت الرجوع إليها.  

2- إمكانية االحتفاظ بالسجل )اإللكرتوين( بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله 
أو تسلمه، أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة املعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو 

إرساله أو تسلمه. 

3- داللة املعلومات الواردة يف السجل عىل من ينشئه أو يتسلمه وتاريخ ووقت 
إرساله وتسلمه..

ثانيا: الرشوط اخلاصة بصحة التعامل النايشء باتفاق بني األطراف.

 جاء يف الفقرة)أ( من املادة التاسعة ما نصه:

»إذا اتفقت األطراف عىل إجراء معاملة بوسائل إلكرتونية يقتيض الترشيع اخلاص 
هبذه املعاملة تقديم املعلومات املتعلقة هبا أو إرساهلا أو تسليمها إىل الغري بوسائل خطية، 
فيجوز هلذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكرتونية متفقا مع متطلبات تلك الترشيعات 
إذا كان املرسل إليه قادرا عىل طباعة تلك املعلومات وختزينها والرجوع إليها يف وقت 

الحق بالوسائل املتوافرة لديه«.
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 كام بينت األثر املرتتب عىل إمهال هذا الرشط وعدم التقيد به يف الفقرة )ب( من 
ذات املادة، حيث جاء فيها ما نصه:

»إذا حال املرسل دون إمكانية قيام املرسل إليه بطباعة السجل )اإللكرتوين( وختزينه 
واالحتفاظ به يصبح هذا السجل غري ملزم للمرسل إليه«.

ثالثًا: رشوط حجية التوقيع )اإللكرتوين(.

التوقيع  منزلة  وأنزله  )اإللكرتوين(  التوقيع  عىل  احلجية  األردين  القانون  أسبغ 
التقليدي وذلك إذا استوىف ما نصت عليه الفقرة)ب( من املادة العارشة، حيث جاء فيها 

ما نصه:

طريقة  توافرت  إذا  صاحبه  إىل  ونسبته  )اإللكرتوين(  التوقيع  صحة  إثبات  »يتم 
)اإللكرتوين(  السجل  يف  الواردة  املعلومات  عىل  موافقته  عىل  والداللة  هويته  لتحديد 

الذي حيمل توقيعه. رابعًا: رشوط حجية السند )اإللكرتوين( القابل للتحويل.

القابل  السند  رشوط  عليه  انطبقت  إذا  للتحويل  قابال  )اإللكرتوين(  السند  يكون 
للتداول وفقا ألحكام قانون التجارة باستثناء رشط الكتابة، رشيطة أن يكون الساحب 

قد وافق عىل قابليته للتداول«.

ثالثًا: قانون إمارة ديب اخلاص باملعامالت والتجارة )اإللكرتونية(.

أوالً: نطاق التطبيق.

بينت الفقرة األوىل من املادة اخلامسة من القانون رسيانه« عىل السجالت والتواقيع 
تطبيقه  باملعامالت والتجارة )اإللكرتونية(« واستثنت من  العالقة  )اإللكرتونية( ذات 

ما ييل:
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أ( املعامالت واألمور املتعلقة باألحوال الشخصية كالزواج والطالق والوصايا.         

ب( سندات ملكية األموال غري املنقولة.  

ج( السندات القابلة للتداول.   

  د( املعامالت التي تتعلق ببيع ورشاء األموال غري املنقولة والترصف فيها وتأجريها 
ملدد تزيد عىل عرش سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة هبا. 

  هـ( أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل. 

ثانيا: حجية الربيد )اإللكرتوين(.

أكدت الفقرة األوىل من املادة السابعة من القانون عىل حجية الرسالة )اإللكرتونية( 
حيث جاء فيها ما نصه:

» ال تفقد الرسالة )اإللكرتونية( أثرها القانوين أو قابليتها للتنفيذ ملجرد أهنا جاءت 
السجل  أو  املستند  حجية  القانون  من  التاسعة  الفقرة  بينت  كام  إلكرتوين«.،  شكل  يف 
)اإللكرتوين( يف املعامالت التي تتطلب سجاًل أو معاملة أو بينة  خطية طاملا استوفيت 

فيها الرشوط املنصوص عليها يف هذا النظام  

    كام بني القانون أن للمستند أو السجل )اإللكرتوين( ذات احلجية املمنوحة للمستند 
األصيل عند مراعاته الرشوط املنصوص عليها يف املادة احلادية عرشة.

ثالثًا: رشوط حجية الربيد )اإللكرتوين(.

فبالنسبة للتعامالت )اإللكرتونية( التي تتم بني احلكومة واألفراد اشرتطت الفقرة 
األفراد  رغبة  حال  يف  احلكومية  اجلهة  من  الرصحية  املوافقة  السادسة  املادة  من  الثالثة 

التعامل معها بشكل إلكرتوين.
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كام أشارت املادة الثامنة إىل رشط رضوري إلضفاء احلجية عىل املستند )اإللكرتوين( 
وهو رشط احلفظ.

املعامـالت  بشأن  البحـريني  القانون  يف  )اإللكــرتوين(  الربيد  حجيـة  رابعًا: 
)اإللكرتونية(.

أوالً: نطاق التطبيق.

السجالت  عىل  انطباقه  عىل  القانون  من  الثانية  املادة  من  األوىل  الفقرة  نصت 
والتوقيعات )اإللكرتونية(، ثم أوردت الفقرة الثانية من ذات املادة بعض االستثناءات 

الواردة عىل الفقرة األوىل حيث جاء يف املادة أنه:

»ترسي أحكام هذا القانون عىل السجالت والتوقيعات )اإللكرتونية(. 

 يستثني من أحكام هذا القانون ما ييل:-

الرشعية طبقًا ألحكام  للمحاكم  بشأهنا  االختصاص  ينعقد  التي  املسائل  كافة  أ- 
املرسوم بقانون رقم )13( لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديالته.

واحلضانة  والطالق  الزواج  مثل  املسلمني  لغري  الشخصية  األحوال  مسائل  ب- 
والتبني واملرياث وإنشاء الوصايا وتعديلها.

يف  مثبتة  تكون  أن  هبا  لالعتداد  القانون  يشرتط  التي  والترصفات  املعامالت  ج- 
حمررات رسمية.

د - السندات القابلة للتداول.

هـ - سندات امللكية، فيام عدا تلك املنصوص عليها يف املادة )20( من هذا القانون.«  
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ثانيًا: حجية الربيد )اإللكرتوين(.

بينت الفقرة األوىل من املادة اخلامسة بكل وضوح حجية السجالت )اإللكرتونية( 
ذات  )اإللكرتونية(  للسجالت  نصه«  ما  فيها  جاء  حيث  )اإللكرتوين(  الربيد  فيها  بام 
للمعلومات  القانوين  األثر  ينكر  وال  العرفية،  للمحررات  اإلثبات  يف  املقررة  احلجية 
بمقتضاها،  العمل  وإمكان  صحتها  حيث  من  )اإللكرتونية(،  السجالت  يف  الواردة 
هذا  يف  إليها  اإلشارة  أو  إلكرتوين  سجل  شكل  – يف  جزئيًا  أو  – كليًا  ورودها  ملجرد 

السجل«.

ثالثًا:رشوط حجية الربيد )اإللكرتوين(.

 جعل القانون البحريني لألفراد مساحة كافية من احلرية يف اشرتاط ما يرونه مناسبًا 
من رشوط التعامل )اإللكرتوين(، وذلك تعزيزًا لثقة املتعاملني بالتعامل )اإللكرتوين( 
حيث نصت الفقرة الثانية من املادة الثالثة عىل أنه« ال حيظر هذا القانون عىل أي شخص 
يرغب يف التعامل بشكل إلكرتوين أن يضع رشوطه املعقولة بشأن ما يكفل قبوله لتوقيع 
أو  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعامل  يتعلق  فيام  أما  إلكرتونية«.،  لسجالت  أو  إلكرتوين 

العامة فقد اشرتط القانون يف الفقرات )1،2،3( من مادته الرابعة لصحته ما ييل:

»يشرتط لقبول اجلهات العامة إرسال أو تسلم سجل أو توقيع يف شكل إلكرتوين 
أن يصدر قرار بذلك من الوزير املختص الذي يتوىل اإلرشاف عىل تلك اجلهة، وينرش 

القرار يف اجلريدة الرسمية.

حفظ  القانون  يشرتط  التي  )اإللكرتونية(  بالسجالت  باالحتجاج  يتعلق  فيام  أما 
أصل مستنداهتا فقد بينت الفقرة األوىل من املادة السابعة وجوب توافر الرشوط التالية 

للقول بحجية األصل املحفوظ عىل سجل إلكرتوين وهي:
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»أ- توفر الضامن الكايف لسالمة املعلومات التي تضمنها السجل )اإللكرتوين( منذ 
إنشائه يف وضعه النهائي كسجل إلكرتوين، سواء كان أصل املعلومات واردًا يف شكل 

إلكرتوين أو خطي.

يكون  أن  فإنه جيب  املستند إىل شخص معني،  بتقديم أصل  اإللزام  ب- يف حالة 
قابل  بشكل  وعرضه  وحفظه  واستخراجه  عليه  للدخول  قاباًل  )اإللكرتوين(  السجل 

للفهم من قبل هذا الشخص.

ج- موافقة اجلهة العامة التي خيضع النشاط إلرشافها – إن وجدت – عىل أن يتم 
احلفظ يف شكل سجل إلكرتوين واستيفاء أية اشرتاطات حتددها هذه اجلهة«. 

)اإللكرتونية(  أو  الورقية  للمستندات  حفظ  من  القانون  يوجبه  بام  يتعلق  فيام  أما 
فقد بينت الفقرة األوىل من املادة التاسعة حتقق هذا احلفظ عند حفظها بسجل إلكرتوين 

وذلك عند توافر الرشوط التالية:

» أ- أن يتم حفظ السجل )اإللكرتوين( بالصيغة التي تم هبا إنشاؤه أو إرساله أو 
تسلمه، أو يتم حفظه يف صيغة يثبت أهنا متثل بدقة املعلومات األصلية التي تم إنشاؤها 

أو إرساهلا أو تسلمها.

ب- أن تكون املعلومات التي تضمنها السجل )اإللكرتوين( الذي تم حفظه قابلة 
ألن يتم الحقًا الدخول عليها وعرضها واستخراجها بشكل قابل للفهم.

ج- بيان املعلومات – إن وجدت – التي حتدد مصدر املستند واجلهة املرسل إليها 
وتاريخ ووقت إرساله أو تسلمه.

نظام  وبني  بينها  نقارن  أن  يمكن  العربية  الدول  هذه  قوانني  استعرضنا  أن  وبعد 
التعامالت)اإللكرتونية السعودي( وذلك من خالل ماييل:
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أوالً: الوضوح املتمثل يف تبيني األمور بني املتعاملني، والصدق. 

انطلق النظام السعودي والقوانني التي استعرضناها فيام مىض يف تقرير حجية الربيد 
اإللكرتوين.

استثنى النظام السعودي والقوانني األخرى عددًا من التعامالت التي جيب إنجازها 
اختالله،  وعدم  املتعاملني  بني  الوضوح  معيار  عىل  حفاظًا  تقليدية  بصورٍة  وتوثيقها 
فاستثنى النظام السعودي والقوانني األخرى التعامالت املتعلقة باألحوال الشخصية إىل 
جانب الترصفات الواردة عىل العقار، وتكريسًا ملعيار الوضوح جعل النظام السعودي 
احلرية يف  كامل  بل هلم  ملزم لألطراف  التعامل غري  النوع من  والقوانني األخرى هذا 
التعامل هبذه الطريقة أو غريها،كام جعل هلم وضع الرشوط التي تناسب طبيعة التعامل 
واجلهات  األفراد  بني  بالتعامل  يتعلق  فيام  أما  للنظام،  خمالفتها  عدم  رشط  بينهم  فيام 
من  رصحية  موافقة  وجود  األخرى  والقوانني  السعودي  النظام  اشرتط  فقد  احلكومية 

اجلهة املراد التعامل معها.

ثانيًا: نفي الغرر املتمثل يف الكتامن أو الكذب. 

للربيد  احلجية  رشوط  وضع  عند  األخرى  والقوانني  السعودي  النظام  راعى 
بني  كتامنًا  أو  كذبًا  يسبب  يرد،  قد  احتامل  كل  نفي  األخرى  واملستندات  )اإللكرتوين( 
بل  ملزم  غري  )إلكرتونية(  بطريقة  التعامل  أن  من  قررته  ما  إىل  فباإلضافة  الطرفني 
تكون  أال  عىل  املناسبة  الرشوط  ووضع  الطريقة  هبذه  التعامل  عىل  االتفاق  لألطراف 
)اإللكرتونية(  البيانات  منظومات  التعامل بني  الكتامن يف  نفي  أكد عىل  للنظام،  خمالفًة 
بشكل مبارش دون تدخل برشي وعلق حجيتها عىل علم األشخاص بأن الطرف اآلخر 
هو منظومة بيانات مهيأة من قبل صاحبها إلبرام العقود، إىل جانب ذلك فقد اشرتط 
النظام والقوانني األخرى حفظ السجل )اإللكرتوين( بالشكل الذي أنيشء أو أرسل أو 
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تسلم به أو بشكل يمكن من إثبات أن حمتواه مطابق للمحتوى الذي أنيشء به عىل أن 
حتفظ معه املعلومات التي متكن من معرفة املنيشء واملرسل إليه، بحيث يمكن الرجوع 
له عند احلاجة، والشك أن مثل هذه االشرتاطات تقطع كل طريٍق للكتامن أو الكذب 

بشأن الربيد )اإللكرتوين(.

ثالثًا: درجة توفري الضامنات الالزمة للمستخدمني.

إىل جانب ما ذكرناه من عدم لزوم التعامل بطريقٍة آلية، وترك احلرية لألطراف يف 
ما  والقوانني، وكذلك  بالتعامل رشيطة عدم خمالفتها لألنظمة  الرشوط اخلاصة  وضع 

ذكرناه من رشط لصحة التعامل بني املنظومات البيانات بشكل مبارش.

توفري  درجة  يف  تفاوتًا  استعرضناها  التي  والقوانني  السعودي  النظام  بني  أن  نجد 
النظام  بني  واتساعًا  ضيقًا  التطبيق  نطاق  تفاوت  إىل  عائد  وهذا  الالزمة،  الضامنات 
ما  بعض  أن  حيث  الصياغة  جانب  يف  األنظمة  اختالف  وكذلك  األخرى،  والقوانني 
استعرضناه من قوانني قد قامت بمعاجلة عدٍد من احلاالت التي مل يتطرق إليها النظام 

السعودي 

العربية بضامنة إضافية للتوقيع  القوانني  النظام السعودي عن غريه من  انفرد  وقد 
)اإللكرتوين( وهي أنه يف حالة عدم استيفاءه للرشوط املنصوص عليها فهو قرينة يمكن 
النظام السعودي والقوانني األخرى رشط  التي قررها  إثبات عكسها، ومن الضامنات 
إرسال اإلقرار باالستالم للمرسل من قبل املستقبل  يف حال االتفاق عليه إال أن النظام 
السعودي مل يبني األثر املرتتب عىل عدم إرساله بخالف القوانني األخرى التي رتبت أثرًا 
عىل عدم إرساله كالقانون األردين الذي اعترب أن املستند كأن مل يكن واحلال هذه حتى 
قانون   احلالة وكذا  بيان صور هذه  األردين يف  القانون  توسع  االستالم كام  يفيد  ما  يرد 
بيان ذلك إىل صدور   املنظم يف إرجاء   إمارة ديب، ولعل ذلك عائٌد كام ذكرنا إىل رغبة 
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الالئحة التنفيذية.

رابعًا: نطاق التطبيق.

التعامالت  صحة  لنطاق  موسعًا  السعودية  )اإللكرتونية(  التعامالت  نظام  جاء 
بطريقٍة  التعامل  من  فيها  يمنع  حمدودة  استثناءات  وضع  خالل  من  )اإللكرتونية( 
إلكرتونية ولعله أرجأ التوسع يف تفصيل ذكر االستثناءات األخرى إىل صدور الالئحة 
صحة  نطاق  يف  منه  أضيق  كان  الذين  والبحريني  األردين  القانون  بخالف   ، التنفيذية 
التعامل بطريقة )إلكرتونية(، أو قانون إمارة ديب الذي كان أوسع القوانني واألنظمة يف 

حتديد نطاق صحة التعامل )اإللكرتوين(.
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• املبحـث الرابـع: حجيـة الربيـد )اإللكرتوين( يف الفقـه اإلسالمي	

أو  احلقوق  جحد  خشية  معامالهتم  يف  إليه  الناس  حلاجة  مرشوع  أمر  التوثيق 
أهيا  تعاىل:(يا  قوله  منها  من نصوص،  ورد  ما  التوثيق  واألصل يف مرشوعية  ضياعها، 
الذين آمنـوا إذا تداينتم بدين إىل أجٍل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعـدل.... 

))سورة البقرة، اآلية )282(.

ومن فوائده قطع املنازعة، فإن التوثيق يصري مرجعًا عند التنازع واالختالف.

املسألة األولـى: طرق اإلثبات، هل هي حمصورة أو ال ؟

النص  به  ورد  فيام  حمصورة  اإلثبات  طرق  أن  إىل  العلم  أهل  مجهور  ذهب  حيث 
الرشعي رصاحة أو استنباطًا كالشهادة واليمني واإلقرار.

وذهب بعض أهل العلم إىل أن طرق اإلثبات غري حمصورة ، بل كل ما يبني احلق 
ويظهره يكون دلياًل يقيض به القايض ويبني عليه حكمه، ومن أشهر من ذهب إىل هذا 

ابن القيم 

املسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق اإلثبات.

إختلف أهل العلم – أيضًا – يف جعل الكتابة طريقًا من طرق اإلثبات بشكل عام 
عىل أقوال أشهرها:

القول األول: ليست الكتابة طريقة من طرق اإلثبات، وهو مذهب مجهور الفقهـاء، 
واستثنوا بعض احلاالت املعينة من أدلتهم عىل ذلك:

تكون  فال  واالفتعال،  التزوير  متييزها،وحتتمل  ويصعب  تتشابه  اخلطوط  أن   -1
حجة ودلياًل يف اإلثبات، والدليل إذا تطرق إليه االحتامل بطل به االستدالل.
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القول الثاين: جعل الكتابة وسيلة من وسائل اإلثبات، وهو ما ذهب إليه املالكية 
واإلمام أمحد يف رواية وبعض أهل العلم قدياًم وحديثًا، ومن أدلتهم:

َفاْكُتُبوُه  ى  َسمًّ مهُّ َأَجٍل  إىَِل  بَِدْيٍن  َتَداَينُتم  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ تعاىل:﴿َيا  قوله   -1
َمُه اهللَُّ َفْلَيْكُتْب...اآلية﴾  ْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل َوالَ َيْأَب َكاتٌِب َأن َيْكُتَب َكاَم َعلَّ َوْلَيْكُتب بَّ

]البقرة: 282[.

3-ومما ورد يف ذلك: كتاب الرسول صىل اهلل عليه وسلم لرساقة بن مالك، صحيح 
البخاري، 257/4(، 

3- أن الصحابة – ريض اهلل عنهم – اعتمدوا عىل الكتابة، بل ُنقل إمجاعهم عىل 
العمل باخلط.

والذي يظهر رجحان القول بجعل الكتابة وسيلة من وسائل اإلثبات، لقوة أدلته، 
وحلاجة الناس إىل استعامل الكتابة، ولشيوعها وتوسع استخدامها يف العقود والتوثيق.

املسألة الثالثـة: اخلتم والتوقيـع.

اخلاتم هو: اختاذ يشء من اخلشب أو املعدن أو غريه يكتب أو حيفر أو يرسم عليه 
اسمه أو

توقيعه، ويمهر به السند أو الصـك أو املعاملة.

والتوقيع هو: أن يميض السند أو الصك أو املعاملة ونحوها بخطه بأن يكتب اسمه 
أو يثبت نموذجًا أو رساًم بشكل معني يتخذه له يميزه عن غريه.

واملـراد أن اخلتم أو التوقيع يكون موثقًا للمحرر املكتوب سواء كان حمررًا رسميًا أم 
عرفيًا،. واألصل يف مرشوعية اخلتم فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم باختاذه اخلاتم وختمه 
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عىل كتبه، فعن أنس – ريض اهلل عنه – قال: )ملا أراد النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يكتب 
إىل الروم، قيل له: إهنم لن يقرؤوا كتابك إذا مل يكن خمتومًا، فاختذ خامتًا من فضة ونقشه: 

حممد رسول اهلل، فكأنام أنظر إىل بياضه يف يده(أخرجـه البخـاري يف صحيحه 53/7.

وأخذًا بالرأي الراجح فيام عرضناه من مسائل فإن هذا التعامل )اإللكرتوين( يعد 
دلياًل يف اإلثبات، وكذلك سجله )اإللكرتوين( فعند حدوث أي خالف بني املتعاملني 
فإنه يصح االعتامد عىل التعامل )اإللكرتوين( أو السجل )اإللكرتوين( كدليل يف اإلثبات 

وإهناء اخلصومة.

الذي  اإلنرتنت،  عرب  )اإللكرتونية(  التعامالت  يف  )اإللكرتوين(  التوقيع  أن  كام 
صاحب  موافقـة  عىل  وداال  له،  وحمددًا  املوقع  هلوية  مثبتًا  ويكون  رشوطه،  يستويف 
عليه،  وقع  منذ  يتغري  مل  هو  كام  املستند  وأن  بمضمونه،  والتزامه  العقـد،  عىل  التوقيـع 
وكان التوقيع حمفوظًا مصدقًا من جهة حمايـدة مأمونة تشهد عىل صحته وصحـة نسبته 
وأن  تغيريه،  وعدم  املستند  ومضمون  )اإللكرتوين(  السجـل  وصحـة  املتعاقـد،  إىل 
فنية  ورشوط  وسائل  فيه  استخدمت  قد  )اإللكرتوين(  للتوقيع  )اإللكرتوين(  السجـل 
كام تقدم، فإن هذا التوقيـع يكون دلياًل يف اإلثبات رشعـًا ونظامًا، وحجـة يعتد هبا عند 

النزاع واالختـالف.

تم التلخيص بحمد اهلل تعاىل

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.





ملخص بحث

المساهمة في الجرائم المعلوماتية 

المتعلقة باالعتداء الشخصي

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم السياسة الشرعية

إعداد:

أشرف بن عبداهلل الضويحي 

إشراف:

د. رضا الماّلح

األستاذ المشارك بقسم السياسة الشرعية 

بالمعهد العالي للقضاء

1428 ــ 1429هـ

إعداد/

لجنة ملخصات األبحاث القضائية 

بالجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء(
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ويشتمل عىل ثالثة مباحث: 

• املبحث األول: التعريف بمفردات البحث باعتبار مفرده.	

 ويشتمل عىل مخسة مطالب:  

املطلب األول:  تعريف املسامهة،  وتشتمل عىل متهيد وثالثة فروع: 

الفرع األول: تعريف املسامهة لغة: 

السني واهلاء وامليم أصالن، أحدمها: يدل عىل التغري، يقال: سهم وجه الرجل إذا 
تغري من وهج الصيف، ويقال: إبل سواهم، إذا غريها السفر.

واآلخر: يدل عىل احلظ والنصيب.

الفرع الثاين: تعريف املسامهة يف النظام: 

هو: اشرتاك شخص مع آخر بغرض مساعدته يف ارتكاب جريمة ما مع وجود نية 
ارتكاب اجلريمة.

الفرع الثالث: تعريف املسامهة يف الفقه: 

"اشرتاك عدد من اجلناة يف فعل حمظور هنى اهلل عنه بحد أو  تعزير مع وجود القصد 

 التمهيد
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منهم إىل إحداث النتيجة املعاقب عليها رشعا".

املطلب الثاين:  تعريف اجلريمة، وتشتمل عىل ثالثة فروع: 

الفرع األول: تعريف اجلريمة لغة: 

الذنب والتعدي، يقال: َجَرَم ُفالن َجْرما: َأْذَنب.

الفرع الثاين: تعريف اجلريمة يف النظام: 

النظام السعودي مل يتطرق إىل تعريف اجلريمة، وإنام اكتفى يف تعريفها عىل ما ورد 
يف الفقه اإلسالمي وقد تقرر هذا يف النظام األسايس للحكم، الذي يعتمد يف أحكامه 

وأنظمته عىل الكتاب والسنة. 

ويوجد ثمة اجتاهان يف تعريف اجلريمة: 

 أحدمها: االجتاه الشكيل.

 الثاين: االجتاه املوضوعي.

بني  الشكلية  العالقة  عىل  للجريمة  تعريفهم  يؤسسون  الشكيل:  االجتاه  فأنصار 
اجلريمة وقانون العقوبات

واقعة,  باعتبارها  اجلريمة  جوهر  عىل  يركزون  فهم  املوضوعي:  االجتاه  أنصار  أما 
تؤدي إىل اإلرضار بمصالح املجتمع األساسية.

»كل فعل إجيايب أو سلبي صادر عن إرادة إجرامية،  وخالصة القول: اجلريمة هي: 
يقرر له املنظم عقوبة أو تدبري احرتازي".

الفرع الثالث: تعريف اجلريمة يف الفقه: 
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اجلرائم هي:«حمظورات رشعية زجر اهلل تعاىل عنها بحد أو تعزير.

املطلب الثالث: تعريف املعلوماتية، وتشتمل عىل ثالثة فروع: 

الفرع األول: تعريف املعلوماتية لغة: 

إدراك  والعلم،   اجلهل،   نقيض  والعلم  العلم،  من  وهي  معلومة  مجع  املعلوماتية 
اليشء بحقيقته.

الفرع الثاين: تعريف املعلوماتية يف النظام: 

هي:«جمموعة من الرموز أو احلقائق أو املفاهيم أو التعليامت، التي تصلح ألن تكون 
حمال للتبادل و االتصال، أو التفسري أو التأويل، أو للمعاجلة، سواء بواسطة األفراد أو 
األنظمة االلكرتونية، وهي تتميز باملرونة بحيث يمكن تغيريها وجتزئتها ومجعها أو نقلها 

بوسائل وأشكال خمتلفة".

الفرع الثالث: تعريف املعلوماتية يف الفقه: 

وما  املختلفة،  الفنون  أصحاهبا  نها  ضمَّ التي  املعارف  من  اهلائل  هي:«الكم      
يتم  والتي  الفنون، بمصطلحاهتا وتعريفاهتا،  تلك  حوته األوراق واجللود وغريها من 

استدعاؤها متى ظـهرت احلـاجة إليـها".

املطلب الرابع: تعريف االعتداء الشخيص، ويشتمل عىل فرعني: 

الفرع األول: تعريف االعتداء الشخيص يف النظام: 

وهذا يعني: أن جرائم االعتداء عىل األشخاص هي: تلك التي يكون هبا العدوان 
عىل حق ذي صفة شخصية أي لصيق بشخص اإلنسان ذاته.
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فالصفة املميزة هلذا النوع من اجلرائم أن العدوان فيه يصيب ذات اإلنسان فينهى 
حياته أو يؤذيه يف جسده أو عرضه أو حريته أو رشفه أو اعتباره.

الفرع الثاين: تعريف االعتداء الشخيص يف الفقه: 

الرسية  خطاباهتم  بكشف  أو  والقذف،  بالسب  األشخاص  عىل  االعتداء 
معايبهم ومثالبهم، وغري ذلك مما حرمته  بالتشهري هبم ونرش  أو  اخلاصة،  ومراسالهتم 

الرشيعة اإلسالمية وهنت عنه.

املطلب اخلامس: تعريف العنوان باعتباره مركبا: 

االعتداء  جرائم  من  معلوماتية  جريمة  ارتكاب  يف  آخر  مع  شخص  "اشرتاك 
الشخيص عن طريق استخدام احلاسب اآليل أو الشبكة املعلوماتية".



ملخصـات األبحـات القضــائية ـ  العــدد الثــالــث

196

• املبحث الثاين: تعريف األلفاظ التي هلا صلة بموضوع البحث، ويشتمل عىل 	
مطلبني: 

املطلب األول: تعريفاحلاسب اآليل، ويشتمل عىل فرعني: 

الفرع األول: تعريف احلاسب اآليل لغة: 

هو اسم الفاعل من الفعل حسب, مشتق من احلساب وهو علم األعداد. 

وأضيفت كلمة آيل: للتمييز بينها وبني من يقوم باحلساب من بني البرش.

الفرع الثاين: تعريف احلاسب اآليل اصطالحا: 

بصورة  املعلومات,ومرتبة  مع  التعامل  عىل  القابلية  هلا  ودقيقة  رسيعة  :«منظومة 
قبل  من  يذكر  تدخل  بدون  النتائج  وإخراج  البيانات  ومعاجلة  وخزن  قبول  يمكنها 

اإلنسان بموجب أوامر تقدم هلا سابقا«. 

املطلب الثاين: تعريف االنرتنت، ويشتمل عىل فرعني: 

الفرع األول: تعريف االنرتنت لغة: 

اإلنرتنت كلمة إنجليزية مركبة تعرب عن جمموعة من حمطات اإلذاعة املسموعة أو 
املرئية التي ترتبط مع بعضها,بحيث يمكن بثها عرب األثري. 

الفرع الثاين: تعريف االنرتنت اصطالحا: 

هو:«عبارة عن شبكة تتألف من مئات احلاسبات اآللية املرتبطة بعضها ببعض إما 
يف  لتؤلف  العامل  عرب  الصناعية,ومتتد  األقامر  طريق  عن  أو  التليفون  خطوط  طريق  عن 
النهاية شبكة هائلة بحيث يمكن للمستخدم هلا الدخول إىل أي منها يف أي وقت,ويف أي 
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مكان يتواجد فيه عىل الكرة األرضية...بل وحتى لو كان يف الفضاء«. 

• املبحث الثالث: نشأة وتطور اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص: 	

االحتيال  يف  أسايس  بشكل  تنحرص  األمر  بادئ  يف  املعلوماتية  اجلريمة  كانت 
واإلتالف املعلومايت ورسقة املعلومات وخاصة األرسار الصناعية.

الذي حدا  استخدامه,األمر  والتوسع يف جماالت  اهلائل لإلنرتنت  التطور  ويف ظل 
بالبعض من ذوي النزعة اإلجرامية إىل استغالل هذه التكنولوجيا وحتقيق مآرهبم عن 
طريقها,حتى أصبح اإلنسان هدفا من بني هذه األهداف وأصبح اإلنرتنت وسيلة من 

الوسائل التي قد تستخدم الرتكاب العديد من جرائم االعتداء عىل األشخاص.

وعرف املجتمع السعودي اجلرائم املعلوماتية كغريه من املجتمعاتوأن أكثر اجلرائم 
االلكرتونية شيوعا يف املجتمع السعودي هي جرائم االخرتاق والقرصنة، تليها يف املرتبة 
الثانية اجلرائم املالية، وأخريا وأقل شيوعا اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص

الشخيص،   باالعتداء  املتعلقة  املعلوماتية  اجلرائم  انترشت  احلايل  الوقت  يف  ولكن 
مكافحة  نظام  بإصدار  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  الرشيدة  حكومتنا  فقامت 
جرائم املعلوماتية بقرار من جملس الوزراء رقم 79 يف 1428/3/7هـ، ملكافحة اجلرائم 
املعلوماتية بأنواعها والتي منها جرائم االعتداء عىل األشخاص، حيث هيدف هذا النظام 
كام ذكرت املادة الثانية إىل احلد من وقوع جرائم املعلوماتية، وذلك بتحديد هذه اجلرائم 

والعقوبات املقررة لكل منها.
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ويشتمل عىل ثالثة مباحث: 

• ثامنية 	 عىل  ويشتمل  الشخيص،  االعتداء  بجرائم  املقصود   األول:  املبحث     
مطالب: 

املطلب األول: السب والشتم، ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع: 

الفرع األول: تعريف السب يف اللغة: 

منه  اشتق  ثم  القطع  عىل  يدل  أصل  أنه  عىل  اللغة:  أهل  بعض  حده  والباء  السني 
الشتم، ومن ذلك قوله سبه يسبه بمعنى: قطعه)وقيل السب الشتم الوجيع..

الفرع الثاين: تعريف السب والشتم يف النظام: 

واعتباره  رشفه  فيخدش  االنرتنت،  شبكة  عرب  الشخص،  قدر  من  حيط  تعبري  كل 
دون إسناد واقعة معينة شائنة إليه«. 

الفرع الثالث: تعريف السب والشتم يف الفقه: 

هو:«إيذاء بالقول مما ينطوي عىل معنى التسفيه، والذم، والتحقري للمجني عليه؛عرب 
شبكة االنرتنت، ومتثل خدشا لرشفه واعتباره«.

الفصل األول:
الجرائم المعلوماتية المتعلقة باالعتداء الشخصي 
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املطلب الثاين: التشهري، ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع: 

جريمة التشهري من اجلرائم املشتهرة يف االنرتنت، وللتشهري نوعان: 

1- مذموم: كأن يشهر بشخص ما من خالل نرش أرسار حياته وأدق األمور املتعلقة 
بسمعته ورشفه وكرامته، إما عىل صفحات الصحف، أو عىل مواقع شبكة االنرتنت.

2- حممود: ويتمثل يف التشهري بأصحاب اآلراء املنحرفة والسلوك السيئة؛وذلك 
شبكة  مواقع  عىل  أو  الصحف  صفحات  عىل  منهم  الناس  وحتذير  حقيقتهم  لكشف 

االنرتنت.

الفرع األول: تعريف التشهري يف اللغة: 

الشهرة ظهور اليشء يف شنعة حتى يشهره الناس، والشهرة وضوح األمر.

الفرع الثاين: تعريف التشهري يف النظام: 

هو:«نرش أقوال عرب االنرتنت، تساهم يف هتديد سمعة شخص له مركز قانوين حيميه 
النظام«.

الفرع الثالث: تعريف التشهري يف الفقه: 

هو: فضح أحد أو بعض األشخاص عىل املأل، مما يسبب هلم منقصة، وجيعل الناس 
ينفضون من حول من يتم التشهري به، وعدم الثقة فيه، فتشيع لدى الطرف اآلخر شهوة 
التشفي ورغبة االنتقام، وذلك كله بسبب السعي إىل احلصول عىل مصالح، أو حتقيق 

مغانم، وغالبا ما تكون هذه املغانم وتلك املصالح دنيوية.
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 املطلب الثالث: التعرض للحياة اخلاصة، ويشتمل عىل متهيد وفرعني: 

يكون التعرض للحياة اخلاصة للفرد، كقيام شخص بمساعدة صديقه عن طريق 
موقعه االلكرتوين بإفشاء بيانات بصورة غري نظامية وإساءة استعامهلا، أو التفتيش غري 

القانوين حلسابات بعض األفراد املوجودة يف اخلارج من قبل سلطات بالدهم.

الفرع األول: تعريف التعرض للحياة اخلاصة يف النظام: 

هو:«كل شخص ينتهك بصورة جدية، وبدون وجه حق، حق شخص آخر، يكون 
مسئوال أمام املعتدى عليه«.

الفرع الثاين: تعريف التعرض للحياة اخلاصة يف الفقه: 

وأرسار  معلومات  من  اخلاصة،  احلياة  عىل  باالعتداء  تكون  التي  اجلرائم  هي: 
عن  صدر  حلديث  نقل  أو  التسجيل،  أو  بالتصنت،  االنرتنت،  طريق  عن  ومراسالت 
شخص، أو مراسلة دون رضاه بواسطة جهاز معني، أو التقاط أو نقل صورة شخص 

تواجد يف مكان معني دون رضاه. 

املطلب الرابع: التهديد، ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع: 

التهديد يف نظام مكافحة  مل يعتد املنظم السعودي بوسيلة معينة الرتكاب جريمة 
اجلرائم املعلوماتية، بل أي فعل يدل عىل االبتزاز والتوعد يعد هتديدا.

 الفرع األول: تعريف التهديد يف اللغة: 

أصله هدد،  والتهدد و التهديد و التهداد: من الوعيد والتخوف.

الفرع الثاين: تعريف التهديد يف النظام: 
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قيل: هو ذلك الفعل الذي يقوم به شخص بإنذار آخر عرب االنرتنت بخطر يريد 
إيقاعه بشخصه أو بامله أو بشخص أو مال غريه، شفهيا كان اإلنذار أو كتابيا.

الفرع الثالث: تعريف التهديد يف الفقه: 

هو: توعد شخص قادر لشخص آخر بام يرضه رضرا كثريا، كقتل، وقطع طرف، 
ورضب شديد، وحبس، وقيد طويلني، وأخذ مال كثري، وإخراج من ديار، أو بتعذيب 

ولده ونحوه.

املطلب اخلامس: الربيد االلكرتوين، ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع: 

يعد الربيد اإللكرتوين أحد أهم الوسائل املستحدثة يف تكنولوجيا االتصاالت؛إذ 
أنه يربط األفراد واجلامعات املنترشة يف مجيع أرجاء العامل يف حلظات معدودة,ودون مراعاة 
للزمان أو للمكان، ومع ذلك فإن تبادل االتصال مع الغري,يفرتض بطبيعة احلالة تعيينه؛ 
إلكرتوين  بريد  عنوان  احلصول عىل  طريق  اإلنرتنت عن  شبكة  اهلوية عىل  حتديد  ويتم 

لدى مورد خدمة الدخول لإلنرتنت.

وبمجرد متلك الشخص عنوان بريد إلكرتوين يمكنه أن يتبادل الرسائل اإللكرتونية 
مع الغري.

من  شخص  قيام  طريق  عن  للشخص:  االلكرتوين  الربيد  عىل  االعتداء  ويتم 
األشخاص اخرتاق بريد واالستيالء عليه؛إلحلاق الرضر بالضحية.

الفرع األول: تعريف الربيد االلكرتوين يف اللغة: 

والربيد:  أرسله،  بريدا:  برد  و  برد،  واجلمع  الربيد،  دواب  عىل  الرسل  الربيد: 
الرسول وإبراده إرساله، وقيل لدابة الربيد: بريد، لسريه يف الربيد.
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عن  يستخدم  االلكرتوين«الذي  بني«الربيد  )االلكرتوين(؛للتمييز  لفظ  وإضافة 
طريق االنرتنت، وبني«الربيد العادي«الذي يوصل باليد إىل الشخص املطلوب.

الفرع الثاين: تعريف الربيد االلكرتوين يف النظام: 

إرسال  خالله  من  الفرد  يستطيع  العامل،  أنحاء  كل  عىل  مفتوح  خط  عن  عبارة 
واستقبال كل ما يريده من رسائل، سواء كانت رسائل مكتوبة أو مصورة أو صوتية«.

الفرع الثالث: تعريف الربيد االلكرتوين يف الفقه: 

فيه  يستقبل  االنرتنت  شبكة  عىل  بريدي  صندوق  شخص  لدى  يكون  أن  هو: 
الرسائل.

  املطلب السادس: التصوير، ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع: 

يف العقود األخرية من هذا العرص، أتاح التقدم التقني استخدام الصور عىل نطاق 
واسع، ولكن سّببب هذا التطور يف جمال الكامريات للدول العديد من املشاكل القانونية، 
عن  النامجة  واملخاطر  التهديدات  من  وخصوصياته  اإلنسان  حرمة  بحامية  تتعلق  التي 
إساءة استخدام هذه األجهزة، التي قد تستخدم يف اخلري كام يمكن استخدامها يف الرش.

الفرع األول: تعريف التصوير يف اللغة: 

والصورة بالضم:«اهليئة«و«الشكل«و«احلقيقة« و«الصفة«. 

الفرع الثاين: تعريف التصوير يف النظام: 

أن يقوم شخص بإنتاج صورة بالوسائل الفنية التقليدية، كالرسم بأنواعه املختلفة، 
عىل الورق أو القامش أو اخلشب والنحت والنقش وغريه، أو كان بالوسائل امليكانيكية 

احلديثة، كالتصوير بأجهزة التصوير املختلفة فوتوغرافية كانت أو سينامئية.
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الفرع الثالث: تعريف التصوير يف الفقه: 

عن  هبا  اليشء,ويتميز  هبا  يعرف  التي  اهليئة  أو  اجلسم  به  يتشكل  الذي  :«الشكل 
غريه«.

ونوع الصورة املقصودة هنا:.الصورة اآللية: 

ويندرج حتتها كثري من األنواع تبعا لآللة التي تلتقط هذه الصور وتنقلها وحتتفظ 
هبا، والذي هيمنا هنا هو الصورة الفوتوغرافية«الضوئية«,وتعد من أكثر األنواع انتشارا 

واستعامال يف كثري من املجاالت يف هذا العرص.

املطلب السابع: القذف، ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع: 

جريمة القذف تعترب من أكثر اجلرائم التي ترتكب بواسطة االنرتنت، إما لتشويه 
سمعة زمالئهم أو رؤسائهم ونحو ذلك.

الفرع األول: تعريف القذف يف اللغة: 

والذال  فالقاف  والكذب،  والصدق  والباطل  احلق  يشمل  وذلك  مطلقا،  الرمي 
والفاء أصل يدل عىل الرمي والطرح.

الفرع الثاين: تعريف القذف يف النظام: 

هو:«إسناد علني عرب مواقع االنرتنت عمدي لواقعة حمددة، تستوجب عقاب أو 
احتقار من أسند إليه«.

الفرع الثالث: تعريف القذف يف الفقه: 

:«نسبة آدمي مكلف غريه حرا عفيفا مسلام بالغا أو صغرية تطيق الوطء بالزنا أو 
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اللواط ومل تكمل البينة سواء كان ذلك عىل وجه احلقيقة أو جمرد التعيري«.

املطلب الثامن: التنصت، ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع: 

حياول بعض الناس التعدي عىل أرسار اآلخرين، ويقومون بوسائل معينة بالتنصت 
عىل حمادثات تتم عن طريق االنرتنت، ويقومون بتسجيل ذلك ثم نرشه عىل العامة من 

الناس الذي يتعاملون باالنرتنت.

دون علم املجني عليه، ويصعب عليه يف كثري من األحوال معرفة اجلاين والوصول 
إليه؛ألنه غالبا ما يدخل باسم مستعار، وعن طريق مقاهي االنرتنت.

الفرع األول: تعريف التنصت يف اللغة: 

إىل  االستامع  واإلنصات:  السكوت,  عىل  تدل  واحدة  كلمة  والتاء  والصاد  النون 
الصوت مع ترك الكالم.

الفرع الثاين: تعريف التنصت يف النظام: 

اجلرائم  مكافحة  نظام  يف  لفظ«التنصت«رصاحة  عىل  السعودي  املنظم  نص 
الشبكة  طريق  عن  مرسل  هو  ما  عىل  التنصت  قال:  حيث  الثالثة  مادته  يف  املعلوماتية 
املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو 

اعرتاضه.  

الفرع الثالث: تعريف التنصت يف الفقه: 

من  صادر  اخلصوصية،  صفة  له  كالم  إىل  نوعها  كان  أيا  بوسيلة  رسا  االستامع 
شخص ما، أو متبادل بني شخصني أو أكثر دون رضا أي من هؤالء.والتنصت أعم من 

التجسس؛ألن التنصت يكون رسا وعالنية، والتجسس ال يكون إال رسا.
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• املبحث الثاين: موقف الفقه اإلسالمي من صور االعتداء الشخيص املعلومايت: 	

اململكة،  التي عرفتها  القذف والسب والتهديد والتشهري من اجلرائم االلكرتونية 
وهي حمرمة رشعا ونظاما.

فالرشيعة اإلسالمية هنت عن السب والقذف و التهديد والتشهري، ومن ذلك: 

َيُكْن  مل  قال:  اهلل عنه  َمالٍِك ريض  بن  َأَنِس  بالسب واللعن، فعن  يتعلق  ما  أما   .1
اًنا، كان يقول أِلََحِدَنا ِعنَْد امْلَْعتَِبِة ماله  اًشا وال َلعَّ النبي صىل اهلل عليه وسلم: َسبَّاًبا وال َفحَّ

َتِرَب َجبِينُُه. )البخاري،  رقم احلديث: 5684(.

َيْرُموَن  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  القذف  الرشيعة عن  وكذلك هنت   .2
ْنَيا َواآلِخَرِة َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيٌم ﴾ ]النور:23[. امُلْحَصنَاِت الَغافاِلِت امُلْؤِمنَاِت ُلِعنُوا يِف الدهُّ

هتك  فيه  الذي  والتصوير  واالبتزاز   التهديد  عن  الرشيعة  هنت  3-وكذلك 
الناس عىل فعل  إكراه  التهديد؛ملا يف ذلك من  الرشيعة عن  لنهي  بالنسبة  أما  لألرسار. 
بتهديد شخص  املجرمني  يريدون، كقيام جمموعة من  ما  يريدون، واالمتناع عن  ما ال 
بنرش صوره وصور زوجته يف االنرتنت، فأعطاهم ما يريدون، فهذا ال جيوز وأكل ملال 
اَلَح َفَلْيَس ِمنَّا(  الناس بالباطل، وهلذا قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: )من مَحََل َعَلْينَا السِّ

)البخاري،  رقم احلديث: 6480

وكذلك هنت الرشيعة اإلسالمية عىل الشخص أن يطلع عىل صور اآلخرين بدون 
إذن أو حتى نرشها؛ ملا يف هذا هتكا لألرسار، إال إذا كان هناك إذن من صاحب الصورة 

يف نرشها.

الناس. بني  الفاحشة  إشاعة  فيه  التشهري؛ملا  الرشيعة اإلسالمية عن  وكذلك هنت 
والتشهري يدخل يف أبواب عدة، باب الغيبة، والنميمة، والبهتان، وكلها حمرمة، فإذا كان 
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ما  الكالم صحيحا فهذه غيبة، وإذا كان وشاية فهذه نميمة، وإذا كان  الذي ذكره من 
ذكره باطال فهذا هبتان.

ِذيَن آَمنُوا هَلُْم َعَذاٌب  ِذيَن حُيِبهُّوَن َأن َتِشيَع الَفاِحَشُة يِف الَّ قال اهلل عز وجل: ﴿إِنَّ الَّ  .3
ْنَيا َواآلِخَرِة َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم الَ َتْعَلُموَن﴾  ] النور: 19[. َألِيٌم يِف الدهُّ

والنظام السعودي جيرم هذه اجلرائم اآلنفة الذكر، انطالقا من هذه األدلة، فصدر 
العربية ملكافحة اجلرائم املعلوماتية والتي منها السب والقذف  نظام مؤخرا يف اململكة 
والتصوير والتهديد والتشهري  و التنصت االلكرتوين، ورتب عىل ذلك جزاءات خمتلفة 

كام جاء يف املادة السادسة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية.

)األوىل(  املادة  يف  االنرتنت  شبكة  استخدام  لضبط  األمنية  اللوائح  نصت  كام 
الفقرةاألوىل، واملادة)الثالثة( الفقرة )اخلامسة(، ما ييل:«عدم استخدام الربيد االلكرتوين 

لتبادل أي معلومات تتعارض مع الدين احلنيف واألنظمة الوطنية«.
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• املبحث الثالث: االختصاص القضائي للمسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املتعلقة 	
باالعتداء الشخيص: 

املختصة  اجلهة  النظام  حيدد  ومل  املعلوماتية«،  جرائم  نظام«مكافحة  مؤخرا  صدر 
بالفصل يف منازعات اجلرائم املعلوماتية، فنص املنظم يف املادة«احلادية عرشة«:«للمحكمة 
املختصة  السلطة  بإبالغ  اجلناة  من  يبادر  من  العقوبات كل  تعفي من هذه  أن  املختصة 
املحكمة  اختصاص  من  بذلك  وهي  الرضر...«،  وقوع  وقبل  هبا  العلم  قبل  باجلريمة 
باالعتداء  املتعلقة  املعلوماتية  اجلرائم  مجيع  يف  العام  القضاء  ضمن  املندرجة  اجلزائية)، 
الشخيص واملسامهة فيها؛ ألن املنظم السعودي جرى عرفه عند إطالق لفظ حمكمة أن 
املراد هو القضاء العام ال القضاء اإلداري، -وإنام حدد اجلهة املختصة بالتحقيق يف هذه 

اجلرائم املعلوماتية وهي:«هيئة التحقيق واالدعاء العام«. 

الرشعية«،  إىل«املحاكم  املعلوماتية  اجلرائم  منازعات  يف  الفصل  يسند  عليه  وبناء 
اجلنائية  كالقضايا  الرشعية،  املحاكم  يف  تنظر  اجلنائية  القضايا  أن  معروف  عام  كمبدأ 
األخرى،«كالرسقة والقتل واإلرهاب«، فينظرها«القضاء الرشعي«باعتبارها اختصاصه 

األصيل، ومل يتغري إال أسلوب اجلريمة.

هيئة  يف  املشكلة  االتصاالت«فللجنة  نظام«هيئة  يف  عليها  املنصوص  اجلرائم  وأما 
االتصاالت توقيع العقوبات املنصوص عليها باملخالفني،  فالرجوع للقضاء اإلداري ال 

يكون ابتداء، وإنام يكون عند التظلم من قرارات هذه اللجنة.

وإذا كان ستشكل«حماكم خاصة للجرائم املعلوماتية«، فال بد من القضاة أن يكونوا 
ملمني بثالثة جوانب رئيسية هي:

العلم الرشعي؛  باعتبار الرشيعة اإلسالمية هي دستور البالد.. 1
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والتخصص النظامي؛ ألنه يدرس آلية تطبيق األنظمة عىل أرض الواقع.. 2

وكذلك اجلانب الفني؛ لكي يكون تصور اجلرائم مستمدا من طبيعة العمل.. 3

التي يمكن بواسطتها احلكم  املتطلبات  وهبذا تكون هذه املحاكم مستوفية جلميع 
يف أي قضية من قضايا اجلرائم املعلوماتية، ال سيام إذا قرر للمتقاضني إمكان الطعن يف 
القرار الصادر إىل جهة قضائية أعىل من هذه اجلهة املقرتحة وهبذا تكون هناك ضامنات 

كافية إلقرار العدل وضامن احلقوق جلميع األطراف املعينة. 
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ويشتمل عىل متهيد و ثالثة مباحث: 

• املبحث األول: املسامهة األصلية، ويشتمل عىل مطلبني: 	

املطلب األول: الفاعل األصيل.

هو: كل من يساهم يف ارتكاب جريمة من جرائم االعتداء الشخيص عرب االنرتنت 
بعمل تنفيذي، ال يكفي بذاته لتحقيق ركن اجلريمة املادي. 

ويتضح من خالل هذا التعريف وجود ثالث صور للفاعل األصيل: 

الصورة األوىل: من يرتكب اجلريمة وحده: 

يعترب فاعال يف هذه احلالة إذا ارتكب اجلريمة لوحده، بحيث يتوىل بمفرده اقرتاف 
كل الفعل الذي يقوم عليه ركنها املادي، فتتحقق النتيجة عىل النحو الذي حيدده النظام، 
سواء كان هذا الركن مكونا من عمل واحد أو من عدة أعامل، وسواء قام باجلريمة تامة 
أو جمرد رشوع، وسواء كان هو اجلاين الوحيد أو كان معه عدد من اجلناة غريه، ولكنهم 

مجيعا رشكاء أيا كانت صورة اشرتاكهم.

الصورة الثانية: أن يرتكب اجلريمة مع غريه:  

يف هذه الصورة يقوم كل جاين بارتكاب اجلريمة بحيث يتوىل تنفيذ العمل املكون 
من  أكثر  أو  واحد  ذاته  الوجه  عىل  معه  يرتكبها  ولكن  رشوعا  أو  تامة  سواء  للجريمة 
اجلناة، بحيث لو نظرنا إىل نشاط كل جاين منفردا لكان ما قام به كايف لقيام تلك اجلريمة 

الفصل الثاني: أنواع المساهمة في الجرائم 
المعلوماتية المتعلقة باالعتداءالشخصي
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بأكملها. 

ولكن انرصاف القصد إىل املسامهة هو الذي جعل العمل الذي ارتكب واحدا رغم 
تعدد فاعليه. 

الصورة الثالثة: املسامهة بعمل تنفيذي ال يكفي بذاته لتحقيق الركن املادي: 

ويف هذه الصورة تثور صعوبة يف اعتبار الشخص فاعال يف اجلريمة أو جمرد رشيك.

واملعيار السائد يف التمييز بني الفاعل يف اجلريمة والرشيك فيها هو معيار البدء يف 
تنفيذ اجلريمة، أو بعبارة أخرى معيار«الرشوع«، فيعد اجلاين فاعال أصليا إذا صدر منه 

أفعال يصح وصفها رشوعا يف حالة قيامه هبا بمفرده.

أعامال  تعد  فإهنا  لوحده،  هبا  قام  إذا  بالرشوع  وصفه  يصح  ال  التي  األعامل  أما 
حتضريية، ويوصف يف هذه احلالة بكونه رشيكا يف اجلريمة. 

املطلب الثاين: الفاعل املعنوي: 

هو: كل من يسخر غريه للقيام بتنفيذ اجلريمة، بحيث يستعمله كأداة أو آلة من أجل 
حتقيق غرضه، فتفرتض هذه احلالة وجود فاعلنْي يف اجلريمة: 

أحدمها: فاعل مادي غري مسئول غالبا جنائيا يقوم بتنفيذ اجلريمة.

وثانيهام: فاعل معنوي يقوم بتنفيذ اجلريمة ولكن عن طريق األول بحيث يستعمله 
كأداة لتحقيق اجلريمة. 

ويتمثل النشاط الذي يصدر من الفاعل املعنوي يف اآليت. 

أحدمها: دفع الشخص الغري مسئول إىل ارتكاب الفعل املكون للجريمة.  .1
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أو أن يكون حسن النية فلم يتوافر لديه قصد تنفيذ اجلريمة.  .2

املسئول عىل  املعنوي عن طريق مساعدة غري  الفاعل  يتمثل نشاط  ثانيهام: قد   .3
تنفيذ الفعل الذي تقوم به اجلريمة، مثال ذلك: تصميم شخص جمنون عىل تصوير فتاة، 

فيقوم الفاعل املعنوي بإحضار الكامريا له لكي يستعمله يف تصوير املجني عليها.
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• املبحث الثاين: املسامهة التبعية، وتشتمل عىل متهيد ثالثة مطالب:  	

أن  السببية، دون  برابطة  بالفعل اإلجرامي ونتيجته  يرتبط  التبعية:«نشاط  املسامهة 
يتضمن تنفيذ للجريمة أو قياما بدور رئييس يف ارتكاهبا«.

املطلب األول: التحريض، ويشتمل عىل ثالثة فروع: 

الفرع األول: تعريف التحريض يف اللغة: 

أن التحريض عىل اليشء معناه: احلث واحلض عليه، سواء قصد به اخلري أو الرش.

الفرع الثاين: تعريف التحريض يف النظام: 

أو هو:«دفع الغري عىل ارتكاب اجلريمة املعلوماتية من جرائم االعتداء الشخيص«، 
الغري، والتي مل تكن  لفكرة اجلريمة لدى  التحريض خالقا  أن يكون  ويستوي يف ذلك 
التحريض متمثال يف تشجيع الغري عىل حتقيق فكرة اجلريمة  موجودة من قبل، أو كان 

والتي كانت موجودة لديه قبل التحريض. 

كقيام شخص بتحريض آخر عىل اخرتاق الربيد االلكرتوين للمجني عليه، ووعده 
بإعطائه مائة ألف ريال، وبناء عليه قام الفاعل باخرتاق الربيد االلكرتوين للمجني عليه، 

وتم إفشاء أرساره عىل مواقع االنرتنت.

والعربة يف التحريض بطبيعته ال هبيئته وشكله، فيستوي أن يكون التحريض رصحيا 
قيام  تقدير  يف  السلطة  وللقايض  الداللة،  ذات  واإلشارة  اإلحياء  طريق  عن  ضمنيا  أو 
التحريض من عدمه، ويمكن أن يعتمد يف استخالصه عىل مالبسات الواقعة وظروفها.

ويشرتط يف التحريض أن يوجه جلريمة بعينها، كمن حيرض شخصا عىل تصوير   .1
فتاة معينة؛ لكي ينرشها املحرض.
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عىل  اجلاين  دفع  عىل  ينصب  بحيث  مبارشا،  يكون  أن  التحريض  يف  ويشرتط   .2
ارتكاب اجلريمة، وعىل ذلك فال يعد حتريضًا معاقبا عليه من يثري فردا عىل كراهية آخر، 
فتؤدي هذه الكراهية عىل التشهري به عرب مواقع االنرتنت؛ وقذفه بكالم فاحش؛ نظرا 

لكون التحريض كان عىل الكراهية وليس عىل التشهري به.

وال يكفى جمرد التحريض العتبار املحرض رشيكا، وإنام جيب أن تكون اجلريمة 
حيصل  مل  ولو  تقع  سوف  كانت  اجلريمة  أن  أثبت  فإذا  التحريض،  هذا  بسبب  وقعت 
التحريض  حتريض فإن املحرض يف هذه احلالة ال يعد رشيكا، ويستلزم ذلك حصول 

قبل متام اجلريمة. 

الفرع الثالث: تعريف التحريض يف الفقه: 

من  بعض  ولكن  حمددا،  اصطالحيا  تعريفا  التحريض  املتقدمني  الفقهاء  يعرف  مل 
كتب يف الدراسات الفقهية عرفه بأنه:«التأثري عىل الغري، ودفعه نحو إتيان اجلريمة، سواء 
املنكر،  قبيل  من  يعترب  ما  كل  من  ذلك،  غري  أو  إغراء،  أو  وعيد،  أو  بوعد،  ذلك  كان 

ويدخل حتت عنوان املعصية«.
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املطلب الثاين: االتفاق، ويشتمل عىل ثالثة فروع: 

الفرع األول: تعريف االتفاق يف اللغة: 

الواو والفاء والقاف كلمة تدل عىل مالئمة الشيئني، واتفق الشيئان: تقاربا وتالءما، 
ووافقت فالنا: صادقته كأهنام اجتمعا متوافقني. 

الفرع الثاين: تعريف االتفاق يف النظام: 

الشخيص  االعتداء  جرائم  من  ما  جريمة  ارتكاب  عىل  أكثر  أو  إرادتني  »انعقاد 
املعلومايت«. 

وال يتحقق االتفاق إال بإجياب من أحد طرفيه واقرتانه بقبول من الطرف اآلخر. 

وقد اعترب النظام السعودي االتفاق وسيلة من وسائل االشرتاك يف اجلريمة يف عدد 
من األنظمة التعزيرية، كنظام«مكافحة جرائم املعلوماتية«.

وخيتلف االتفاق عن التحريض نظرا لكون إرادة املحرض تغلب إرادة من حيرض؛ 
ألن املحرض هو صاحب الفكرة اإلجرامية، وهو الذي يبذل اجلهد يف اإلقناع هبا.

مقتنع  منهام  كل  لكون  األمهية؛  يف  تتعادل  املتفقني  إرادة  أن  االتفاق  يف  نجد  بينام 
بفكرة اجلريمة.

والبد لقيام االتفاق كصورة من الصور املسامهة اجلنائية التبعية يف جرائم االعتداء 
الشخيص املعلومايت أن يتوافر رشطان ومها:  

أن يقوم االتفاق عىل ارتكاب جريمة، وهنا يعترب منفذ اجلريمة فاعال أصليا،   -1
أما الباقون فرشكاء باالتفاق.
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أن تقع اجلريمة بناء عىل ذلك االتفاق، بحيث يكون من األسباب التي أدت إىل   -2
ارتكاب اجلريمة. 

الفرع الثالث: تعريف االتفاق يف الفقه: 

االتفاق: االشرتاك بالتاملؤ: أي االشرتاك بالتواطؤ أو باالتفاق، واالشرتاك بالتوافق 
أي: دون أن يكون بني املشرتكني نية تفاهم أو اتفاق سابق.

وهي: احلالة التي يتفق فيها اجلناة عىل ارتكاب جريمة معينه، وتتجه إرادة الرشيك 
املتسبب واملبارش إىل ارتكاب اجلريمة املتفق عليها، ويلزم لقيام االشرتاك وقوع اجلريمة 
املتفق عىل ارتكاهبا، فإن مل يكن وقوع اجلريمة نتيجة لالتفاق السابق فال وجود لالشرتاك. 

املطلب الثالث: املساعدة، ويشتمل عىل ثالثة فروع: 

الفرع األول: تعريف املساعدة يف اللغة: 

املعاونة يف كل يشء. 

الفرع الثاين: تعريف املساعدة يف النظام: 

بذل العون للفاعل األصيل أيا كانت صورته ليتمكن من تنفيذ جريمته املعلوماتية، 
دون االشرتاك يف تنفيذ الركن املادي للجريمة. 

ذكر  السعودي  املعلوماتية«  اجلرائم  مكافحة  نظام«  التاسعة«من  يف«املادة  وجاء 
املساعدة كوسيلة من وسائل االشرتاك يف اجلريمة فقال املنظم:«يعاقب كل من حرض 
هذا  يف  عليها  املنصوص  اجلرائم  من  أي  ارتكاب  عىل  معه  اتفق  أو  ساعده،  أو  غريه، 

النظام؛ إذا وقعت اجلريمة بناء عىل هذا التحريض، أو املساعدة، أو االتفاق«.

ارتكابه  تسهيل  يف  للجاين  تقدم  أن  يمكن  التي  املساعدة  صور  حرص  يمكن  وال 
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للجريمة، ولذلك نجد أن املنظم السعودي يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية أطلق 
النص ومل يذكر صورا حمددة للمساعدة.

الفرع الثالث: تعريف املساعدة يف الفقه: 

ميز الفقهاء بني املبارش واملعني – املساعد -: 

فاملبارش: هو الذي يأيت الفعل املجرم.

أما املعني: فيكون دوره إعانة املبارش بأفعال ليس هلا صله بذات الفعل املجرم، وال 
املجني عليها ومتكني رشيكه من  املساعدة بمسك  له، فمن يقوم بموجب  تنفيذا  يعترب 

تصويرها وكان املمسك يعلم أن املبارش سيصور املجني عليه. 
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• املعلوماتية 	 اجلرائم  يف  املسامهة  من  اإلسالمي  الفقه  موقف  الثالث:  املبحث 
املتعلقة باالعتداء الشخيص: 

لقد تعرض علامء الرشيعة اإلسالمية لفكرة الفاعل املعنوي وفصلوها، وهلذا نجد 
هلا أحكاما خاصة هبا من خالل استقراء ما كتبه فقهاء املسلمني عن صور املسامهة. 

فنجد أنه يف حالة قيام شخص بأمر فاقد األهلية مثل: الصبي غري املميز أو املجنون أو 
حسن النية كاألعجمي الذي ال يعلم خطر اخرتاق الربيد االلكرتوين مثال، هل يعترب املتسبب 
اآلمر باالخرتاق يف حكم املبارش له أي فاعل معنويا؛ نظرا لكونه مل يبارش التنفيذ بيده، ويمثل 
الدية،  فقتله فمن يتحمل  بقتل شخص آخر  أمر شخصا غري مميز كصبي  لو  بام:  الفقهاء  له 
قتل اآلمر ويؤدب  إليه احلنابلة وهو:  املسألةوالراجح هو ما ذهب  الفقهاء يف هذه  اختلف 

املأمور بحسب ما يراه اإلمام من حبس أو رضب أو كليهام، وذلك لعدة أسباب منها: 

املأمور أصبح كاآللة يف يد اآلمر.  .1

سد للذريعة؛ حتى ال يلجأ أحد إىل استخدام هذا األسلوب يف استعامل من ال   .2
يميز أو ال يعقل يف التوصل إىل ما يصبو إليه ويفلت هو من العقاب.

وأما موقف الفقه اإلسالمي بالنسبة للمسامهة التبعية، فأقول: 

 املساهم التبعي: هو ما أحدث اجلريمة ال بذاته بل بواسطة وكان علة للجريمة.

واألصل يف الرشيعة اإلسالمية أن كال من املبارش واملتسبب يعد مسئوال عن فعله 
جنائيا، ولكن املساواة يف املسئولية ال تستوجب املساواة يف العقوبة.

بل  مطلقة،  ليست  وهي  تقديرية  سلطة  فله  العقوبة،  اختيار  يف  احلرية  للقايض  و 
حمدودة بضوابط ومعايري.
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ويشتمل عىل  متهيد وثالثة مباحث: 

متهيد:

عز  أي  شديد:  إىل ركن  يأوي  وهو  األقوى،  جانبه  اليشء:  ركن  اللغة:  الركن يف 
ومنعة. 

والركن يف االصطالح: ركن اليشء: ما يتم به وهو داخل فيه بخالف رشطه فهو 
خارج عنه. 

موجودة  تكون  والتي  األساسية،  جريمة-مقوماهتا  كل  اجلريمة:  بأركان  ويقصد 
وجودا قانونيا. 

وتقوم اجلريمة عىل نوعني من األركان: أركان عامة، وأركان خاصة.

هبذه  اجلريمة  فتقوم  اجلرائم،  كل  يف  توافرها  ينبغي  التي  هي  العامة:  فاألركان 
األركان بغض النظر عن نوعها.

أما األركان اخلاصة: فهي التي تتعلق بكل جريمة عىل حده.

• املبحث األول: ركن تعدد املسامهني: 	

صيغة املسامهة اجلنائية تستلزم وجود اثنني فام فوق،  ولكن األدوار التي يقوم هبا 
املسامهون قد ختتلف، فهناك من تكون مسامهته مقترصة عىل القيام بأعامل ليست هلا صفة 

الفصل الثالث: أركان االشتراك في الجرائم المعلوماتية 

المتعلقة باالعتداء الشخصي، في النظام والفقه
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األعامل التنفيذية يف اجلريمة فتكون مسامهته ثانوية، ويعرف هذا«بالرشيك«، وهناك من 
يساهم بأعامل تنفيذية يف اجلريمة ويعرف هذا«بالفاعل األصيل«، ومن املتصور أن يكون 
مجيع املسامهون يف اجلريمة فاعلني أصليني، ويمكن أن يكون بعضهم فاعال والبعض 
اآلخر رشيك، وال يتصور أن يكون املسامهون مجيعهم رشكاء، فال بد لقيام اجلريمة من 

فاعل أصيل. 
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• املبحث الثاين: ركن وحدة اجلريمة، ويشتمل عىل متهيد ومطلبني: 	

ويقصد هبا وحدة الركنني املادي واملعنوي، وحتقيق الوحدة املادية للجريمة يكون 
بإسهام فعل كل مساهم بالتسبب يف حتقيق نتيجة واحدة تتم هبا اجلريمة.

اجلريمة حتت  املسامهني يف  رابطة جتمع  بقيام  املعنوية«للجريمة،  وتتحقق«الوحدة 
لواء مرشوع إجرامي واحد،  ويراد به القصد اجلنائي بتوفر عنرصية العلم واإلرادة.

املطلب األول: الركن املادي، ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع: 

من املبادئ األساسية يف النظام اجلنائي إن املسؤولية اجلنائية ال تقوم إال إذا صدر من 
اجلناة نشاط مادي يشتمل عىل إثارة ملموسة، يرتتب عليها اإلخالل باحلقوق واملصالح 
التي حيميها النظام، وينشأ عن هذا النشاط املادي نتيجة إجرامية، ويكون هناك عالقة 

سببية بني النشاط املادي وبني النتيجة اإلجرامية.

فالركن املادي يعد من أهم عنارص اجلريمة، حيث يشكل الفعل اخلارجي امللموس 
الرتكاب اجلريمة. 

الفرع األول: 

السلوك اإلجرامي،  - الفعل اإلجرامي -: 

وهو عبارة عن فعل التعدي،  وهو السلوك الذي ينسب للفاعل املساهم يف اجلريمة 
املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص

وقد ذكر املنظم يف نظام«مكافحة جرائم املعلوماتية«أنواعا من السلوك اإلجرامية 
للجريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص، من ذلك: 

• أن يقوم املساهم باالشرتاك مع الفاعل يف إحداث اجلريمة.	
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• أن يقوم املساهم باستغالل القرص ومن يف حكمهم وتغريرهم للقيام بجريمة 	
االعتداء الشخيص.

• أن يقوم املساهم بتحريض شخص ما عىل سب عامل من العلامء أو رئيس من 	
الرؤساء؛ لزعزعة األمن يف البالد، وقيام الفتنة بني الناس. 

• لتصوير 	 كامريا  الرشيك  كإعطاء  شخص،  بمساعدة  املساهم  يقوم  أن  أو 
الضحية ليتم نرشها يف االنرتنت..

• أو أن يقوم املساهم باالتفاق مع شخص، كقيام شخصني باالعتداء عىل الربيد 	
االلكرتوين لشخص آخر.

الفرع الثاين: النتيجة اإلجرامية عن السلوك اإلجرامي: 

• املتعلقة 	 املعلوماتية  اجلرائم  يف  املسامهة  وقوع  من  احلاصلة  اإلجرامية  النتيجة 
جرائم  نظام«مكافحة  إىل  بالرجوع  معرفتها  يمكن  الشخيص  باالعتداء 

املعلوماتية«، من ذلك مثال: 

• فالغرض من جريمة التهديد، محل الشخص عىل القيام بفعل أو االمتناع عنه، 	
ولو كان القيام هبذا الفعل أو االمتناع عنه مرشوعا. 

• املوقع 	 أو  االلكرتوين،  الربيد  عىل  املرشوع  غري  الدخول  من  والغرض 
أو  ترسيبها،  أو  تدمريها،  أو  حذفها،  أو  خاصة،  بيانات  إللغاء  االلكرتوين؛ 

إتالفها أو تغيريها، أو إعادة نرشها. 

• لإلخالل 	 اإلباحية،  بالشبكة  املتعلقة  والبيانات  املواد  إنشاء  من  والغرض 
باآلداب العامة.
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وأما عن موقف الرشيعة اإلسالمية جتاه السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية: 

الرشيعة اإلسالمية محلت الفرد املسؤولية يف كل ما يصدر عنه من سلوك خارجي 
يرض بغريه من الناس، و عدم حماسبة اإلنسان عىل التفكري يف ارتكاب اجلرائم وإحلاق 
فقال  اخلارجي،   العامل  تطبيق يف  إىل  والتدبري  التفكري  هذا  إذا حتول  إال  بالناس  الرضر 
َثْت بِِه َأْنُفَسَها ما مل َتْعَمْل أو َتَتَكلَّْم(،   تِي ما َحدَّ اَوَز عن ُأمَّ صىل اهلل عليه وسلم: )إِنَّ اهللََّ جَتَ

)البخاريرقم احلديث: 6287.

الفرع الثالث: عالقة السببية: 

وهي: الرابطة التي تصل بني الفعل والنتيجة بحيث يثبت أن حدوث النتيجة يرجع 
إىل وقوع الفعل. 

ويستدل عىل الرابطة السببية: إما: 

1.بإقرار اجلاين. 

2.أو األدلة القطعية التي ال تقبل الطعن، كالشهود.

املطلب الثاين: الركن املعنوي، ويشتمل عىل متهيد وفرعني: 

يمثل الركن املعنوي للجريمة جانب النية عند اجلناة يف أفعاهلم التي يقومون هبا.

الفرع األول: القصد العام - )العلم باجلريمة( -: 

ويقتيض ذلك أن يكون املساهم يف اجلريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص 
عىل علم بالنتيجة اإلجرامية التي يرغب الفاعل يف ارتكاهبا. 

ما  من  ألنه  واالتفاق؛  للتحريض  بالنسبة  االشرتاك  إثبات  يف  صعوبة  توجد  وال 
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تقتضيه طبيعتهام.

الرشيك يكون  الصور من صور  املساعدة ويف هذه  األمر يف صورة  وإنام يصعب 
إثبات العلم حمكوما بالقواعد العامة لإلثبات فريجع يف ذلك لقايض املوضوع..

الفرع الثاين: القصد اخلاص - إرادة املسامهة -: 

إىل  ونيته  املساهم  إرادة  تتوجه  أن  باجلريمة  العلم  لتوفر قصد االشرتاك مع  فيلزم 
املسامهة يف ارتكاب اجلريمة، بحيث تكون هذه املسامهة مقصودة بذاهتا.

وموقف الفقه اإلسالمي من الركن املعنوي: 

    قال النبي  صىل اهلل عليه وسلم: )إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى( 
)البخاري، ، رقم احلديث: 1.(   

وبعد احلديث عن الركنني املادي واملعنوي، حيسن يب أن أذكر فيام ييل أركان اجلرائم 
املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص: 

الركن املادي يف جريمة السب والتشهري:   .1

خدش  شأهنا  من  أمور  إسناد  بأنه:  والتشهري  السب  جلريمة  املادي  الركن  حدد 
الرشف أو االعتبار بأي وجه من الوجوه عن طريق العالنية.

ويتحقق الركن املادي يف السب والتشهري سواء نسب املتهم ألمور خادشة للرشف 
التأكيد، أو عىل سبيل الظن واالحتامل، متى كان شأن  أو االعتبار عىل سبيل القطع و 
املنسوبة  األمور  بصحة  احتامال  أو  ظنا  الناس  أذهان  يف  تلقى  أن  املستعملة  العبارات 

للمجني عليه.
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الركن املادي يف جريمة التعرض للحياة اخلاصة:   .2

 يتحقق الركن املادي يف هذه اجلرائم بتوفر ثالثة عنارص: 

1-اسرتاق السمع أو التسجيل أو النقل.

2-أن يتم املساس باملحادثة عن طريق جهاز من األجهزة. 

3- أن يتم ذلك بدون رضاء املجني عليه.

الركن املادي يف جريمة التنصت:   .3

يتحقق الركن املادي يف جريمة التنصت عرب االنرتنت عن طريق وسيط الكرتوين. 

الركن املادي يف جريمة االعتداء عىل الربيد االلكرتوين:   .4

قيام  طريق  عن  االلكرتوين  الربيد  عىل  االعتداء  جريمة  يف  املادي  الركن  يتحقق 
بداخله،  املوجودة  املعلومات  وإتالف  االلكرتوين  الربيد  باخرتاق  األفراد  من  جمموعة 

أو إساءة استخدامها.

الركن املادي يف جريمة التهديد:   .5

يتحقق الركن املادي باستعامل القوة املادية أو التهديد.

الركن املادي يف جريمة التصوير:   .6

ويتحقق الركن املادي هلذه اجلريمة بتوافر أربعة عنارص هي: 

1-التقاط الصورة أو نقلها، ويتم ذلك بالتمكن من أخذ صورة اإلنسان وحيازهتا. 

2-أن يتم ذلك بجهاز من األجهزة.
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3-أن يتم ذلك يف مكان خاص.

4_ أن يتم ذلك بغري رضاء املجني عليه

الركن املادي يف جريمة القذف:   .7

يتكون الركن املادي يف جريمة القذف من ثالثة عنارص، هي: 

فعل اإلسناد:   -1

يقصد به نسبة األمر إىل شخص املقذوف عىل سبيل التأكيد، أو عن طريق الرواية 
عن اآلخر، أو ترديد القول عىل أنه إشاعة.

موضوع اإلسناد:   -2

من  -عقاب  صحت  -إن  وحمددة،   معينة  واقعة  اإلسناد  موضوع  يكون  أن  البد 
أسندت إليه، أو احتقاره عند أهل وطنه. 

رشوط الواقعة: 

أ-أن تكون حمددة أو معينة:.

ب-أن تكون من شأن الواقعة املحددة عقاب من أسندت إليه، أو حتقريه عند أهل 
وطنه.

_وال يستلزم أن تكون الواقعة جريمة معاقب عليها، بل يكفي أن يكون من   ج 
شأهنا أن حتقره عند أهل وطنه.

3-العالنية: 
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هي العنرص الثالث من عنارص الركن املادي للقذف، وال يتحقق إال إذا توافر هذا 
العنرص.

وبعد احلديث عن الركنني املادي واملعنوي يف اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء 
الشخيص، نذكر فيام ييل أركان املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص: 

• املسامهة األصلية: 	

• انفرد كل 	 لو  باالتفاق؛ بحيث  اجلريمة  ارتكبا  قد  والفاعل  املساهم  يكون  أن 
واحد منهام بفعله لكان مسئوال عن اجلريمة مسؤولية كاملة.

• املسامهة بالتحريض: 	

• عىل 	 وامُلنَصب  الفاعل،  نفسية  إىل  املتجه  املحرض  نشاط  قوامه  مادي  ركن 
صورة  يتخذ  معنوي  وركن  الشخيص،  باالعتداء  املتعلقة  املعلوماتية  اجلريمة 
عن  التحريض  موضوع  اجلرائم  أو  اجلريمة  تنفيذ  إىل  املتجه  اجلنائي  القصد 

طريق شخص آخر.

• املسامهة باالتفاق: 	

أ. اتفاق شخصني أو أكثر عىل ارتكاب جريمة القذف عرب االنرتنت، أو التشهري 
بشخص من األشخاص عرب موقع من املواقع االلكرتونية، أو االعتداء عىل بريد 

الكرتوين لشخص وأخذ منه بعض امللفات الرسية ليتم فضحه، وعزم عىل إتياهنا.

ب. وقوع اجلريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص بناء عىل هذا االتفاق.

ج. الركن املعنوي«القصد اجلنائي«، أن يعلم كل عضو يف االتفاق بامهية الفعل أو 
األفعال موضوع االتفاق
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• املسامهة باملساعدة: 	

ويتمثل الركن املادي يف بذل العون للفاعل األصيل أيا كانت صورته؛ ليتمكن من 
تنفيذ. 

ويتمثل الركن املعنوي بوجود العلم واإلرادة لدى من يساعد الفاعل األصيل عىل 
ارتكاب جريمته.
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• املبحث الثالث: ركن وقوع اجلريمة حمل املسامهة اجلنائية: 	

سواء  هلا  القانون  حددها  التي  للتسمية  وفقا   اجلريمة  هذه  تقع  أن  ذلك:  ومعنى 
كانت تامة أو رشوعا.

إيقاع  يمكن  ال  أنه:  عىل  تنص  السعودية  اجلنائية  واألنظمة  اإلسالمية  والرشيعة 
عقوبة بشخص، ما مل يكن قد ارتكب أمرا حمرما أو غري مرشوع، وورد به نص سابق عىل 

حتريمه، بناء عىل قاعدة:«ال جريمة وال عقوبة إال بنص«.
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 ويشتمل عىل متهيد ومبحثني: 

املرونة ما جيعلها صاحلة لكل زمان ومكان، ولكل  أن الرشيعة اإلسالمية هبا من 
ما هو مستحدث من أفعال شاذة تنايف تعاليمها السمحة،  وينظر إىل هذا الفعل الشاذ 
املنايف لتعاليم الدين احلنيف هل يعد من قبيل جرائم«احلدود«السبع كالقذف...فتكون 
العقوبة حدية وهي معلومة ومقدرة، أو أهنا من قبيل جرائم«القصاص والدية«اخلمس 
قبيل  من  أو  مقدرة،  معلومة  وهي  والدية  القصاص  جلرائم  املقررة  العقوبة  فتكون 
القواعد  إىل  استنادا  ورادعا  مناسبا  يراه  بام  األمر  لويل  مرتوكة  جرائم«التعازير«فتكون 
وقاعدة«دفع  الذرائع«،  وقاعدة«سد  رضار«،  وال  رضر  كقاعدة:«ال  العامة،  الفقهية 

املفاسد مقدم عىل جلب املصالح«.

الفصل الرابع:  العقوبات المترتبة على المساهمة في 

الجرائم المعلوماتية المتعلقة باالعتداء الشخصي
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• املبحث األول: العقوبة األصلية، وتشتمل عىل متهيد ومطلبني: 	

العقوبة األصلية: 

أوالقانونية، والتي  النصوص الرشعية  التي دلت عليها  العقوبات األساسية  هي: 
يتحقق هبا معنى اجلزاء املقابل للجريمة.

املطلب األول: العقوبة األصلية املنصوص عليها يف النظام، وتشتمل عىل ثالثة فروع: 

الفرع األول: السجن والغرامة: 

أوال: تعريف السجن: 

السجن لغة: هو احلبس، ، والسجن: املكان الذي يسجن فيه اإلنسان.

السجن اصطالحا: السجن مؤسسة هتذيبية سامية.

كعقوبة  السجن  املعلوماتية«اعترب  جرائم  نظام«مكافحة  يف  السعودي  واملنظم 
أصلية، كباقي دول العامل.

ثانيا: تعريف الغرامة: 

الغرامة لغة: وغرم املال، جيب عليه أداءه.

الغرامة اصطالحًا: إلزام اجلاين بدفع مقدار من املال إىل بيت مال املسلمني؛  عقوبة له.

لبعض  والغرامة  السجن  عقوبتي  املعلوماتية«عىل  جرائم  نظام«مكافحة  ونص 
اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص: 

للحياة  و«التعرض  و«التهديد«،  عقوبة«التنصت«،  املادة«الثالثة«عىل  يف  فنص  أ- 
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سنة،  عىل  تزيد  ال  مدة  بالسجن  أنه:«يعاقب  عىل  املنظم  فنص  و«التشهري«،  اخلاصة«، 
شخص  كل  العقوبتني؛  هاتني  بإحدى  أو  ريال،  ألف  مخسامئة  عىل  تزيد  ال  وبغرامة 

يرتكب أيا من اجلرائم املعلوماتية اآلتية: 

1- التنصت عىل ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب 
اآليل -دون مسوغ نظامي صحيح -أو التقاطه أو اعرتاضه. 

أو  بفعل  القيام  عىل  حلمله  ابتزازه؛  أو  شخص  لتهديد  املرشوع  غري  الدخول   -2
االمتناع عنه، ولو كان القيام هبذا الفعل أو االمتناع عنه مرشوعا. 

املزودة  النقالة  اهلواتف  استخدام  إساءة  طريق  عن  اخلاصة  باحلياة  املساس   -3
بالكامريا، أو ما يف حكمها.

ويدخل يف ذلك: من يقوم بالتصوير والسب والقذف؛ ألن يف ذلك مساس حلياة 
اإلنسان اخلاصة وتشويه سمعته عند الناس.

4-التشهري باآلخرين، وإحلاق الرضر هبم، عرب وسائل تقنيات املعلومات املختلفة.

الدخول غري  املختص عىل جريمة  النظام  املادة«اخلامسة«من  املنظم يف  ب. ونص 
املرشوع، ويشمل ذلك الدخول عىل الربيد االلكرتوين والعبث به، فنص املنظم عىل أنه: 

»يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل أربع سنوات، وبغرامة ال تزيد عىل ثالثة ماليني 
ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل شخص يرتكب أيا من اجلرائم املعلوماتية اآلتية«، 
ومنها:«الدخول غري املرشوع إللغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدمريها، أو ترسيبها، 

أو إتالفها أو تغيريها، أو إعادة نرشها«.  

ج. ونص املنظم يف املادة«التاسعة«من هذا النظام عىل عقوبة التحريض واالتفاق 
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واملساعدة، فنص املنظم عىل أنه:«يعاقب كل من حرض غريه، أو ساعده، أو اتفق معه 
عىل ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام؛ إذا وقعت اجلريمة بناء عىل 
هذا التحريض، أو املساعدة، أو االتفاق، بام ال يتجاوز احلد األعىل للعقوبة املقررة هلا، 
ويعاقب بام ال يتجاوز نصف احلد األعىل للعقوبة املقررة هلا إذا مل تقع اجلريمة األصلية«، 
ويتضح من هذه املادة أن العقوبة املخصصة لكل جريمة يشرتك فيها من قام باجلريمة 

املعلوماتية لوحده، أو عن طريق املسامهة إذا وقعت هذه اجلريمة املعلوماتية كاملة.

جرائم  يف  الرشوع  عقوبة  عىل  النظام  هذا  املادة«العارشة«من  يف  املنظم  د.ونص 
االعتداء الشخيص، فنص املنظم عىل أنه: »يعاقب كل من رشع يف القيام بأي من اجلرائم 

املنصوص عليها يف هذا النظام بام ال يتجاوز نصف احلد األعىل للعقوبة املقررة«.

الفرع الثاين: الظروف املخففة للعقوبة، ويشتمل عىل متهيد ومسألتني: 

الظروف هي عنارص ثانوية أو تبعية ال تدخل يف التكوين القانوين للجريمة، وإنام 
تؤثر فقط عىل جسامتها أو عىل مقدار املقررة هلا. 

والظروف«املخففة للعقوبة« هي: أن يأخذ القايض باحلد األدنى للعقوبة املقررة أو 
خيتار أحد العقوبتني.. 

املسألة األوىل: اإلبالغ عن اجلريمة: 

تعريف اإلبالغ لغة: اإلبالغ و التبليغ اإليصال.

تعريف اإلبالغ اصطالحا: قيام اجلاين أو أحد املسامهني بإخبار السلطات املختصة، 
عن وقوع اجلريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص، أو أهنا عىل وشك الوقوع، أو 

أن هناك اتفاقا جنائيا عىل ارتكاهبا.
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وحتدث املنظم يف نظام«مكافحة اجلرائم املعلوماتية« يف املادة«احلادية عرش«: 

بإبالغ  اجلناة  من  يبادر  من  كل  العقوبات  هذه  من  تعفي  أن  املختصة  »للمحكمة 
السلطة املختصة باجلريمة قبل العلم هبا وقبل وقوع الرضر، وإن كان اإلبالغ بعد العلم 
باجلريمة تعني لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ ضبط باقي اجلناة يف حال تعددهم، أو 

األدوات املستخدمة يف اجلريمة«.

املسألة الثانية: موقف الفقه اإلسالمي من الظروف املخففة للعقوبة: 

إبالغ املساهم عن اجلريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص يعترب يف الرشيعة 
اإلسالمية من الظروف املخففة للعقوبة، إذا كان اإلبالغ عن اجلريمة قبل القبض عليه 
باب  من  وهذا  اجلريمة  عن  للكشف  مفيدة  بمعلومات  وأخرب  عليه،  القبض  بعد  أو 
وتسوغ  عنه،  العفو  التعزير  يف  جيوز  أنه:  عىل  الفقهاء  بعض  فنص  الرشعية،  السياسة 

الشفاعة فيه...، ولويل األمر أن يراعي األصلح يف العفو أو التعزير. 

الفرع الثالث: الظروف املشددة للعقوبة، ويشتمل عىل متهيد وأربعة مسائل: 

هي: أن يأخذ القايض باحلد األعىل للعقوبة املقررة أو خيتار كال العقوبتني. 

املسألة األوىل: استغالل الوظيفة العامة: 

حظر نظام اخلدمة املدنية عىل املوظف العام عدة أمور منها: 

أ. إساءة استعامل السلطة الوظيفية.

ب. استغالل النفوذ.

كقيامه  الرعية،  أفراد  يف  التحكم  طريق  عن  نفوذه  العام  املوظف  استغالل  ويتم 
بتحريض موظف أقل منه رتبة يف العمل عىل قذف أحد املوظفني عن طريق االنرتنت، 
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فيقوم هذا املوظف باالستجابة لذلك املحرض.

استغالل  عقوبة  املادة«الثامنة«عىل  املعلوماتية«يف  اجلرائم  نظام«مكافحة  نص  وقد 
املوظف العام لسلطته، فنص املنظم عىل أنه:«ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف 
حدها األعىل إذا اقرتنت اجلريمة بأي من احلاالت اآلتية:...شغل اجلاين وظيفة عامة، 

واتصال اجلريمة هبذه الوظيفة، أو ارتكابه اجلريمة مستغال سلطاته أو نفوذه«.

املسألة الثانية: التغرير بالقرص ومن يف حكمهم، واستغالهلم-  الفاعل املعنوي -: 

التغرير  عقوبة  املادة«الثامنة«عىل  املعلوماتية«يف  اجلرائم  نظام«مكافحة  نص  وقد 
بالقرص ومن يف حكمهم، واستغالهلم، فنص املنظم عىل أنه:«ال تقل عقوبة السجن أو 
الغرامة عن نصف حدها األعىل إذا اقرتنت اجلريمة بأي من احلاالت اآلتية:..التغرير 

بالقرص ومن يف حكمهم، واستغالهلم«.

املسألة الثالثة: عود املساهم للجريمة: 

تعريف العود لغة: املعاودة،  والتعود، والعادة الدربة والتامدي يف يشء حتى يصري 
له سجية.

متعلقة  معلوماتية  جريمة  يرتكب  الذي  الشخص  اصطالحا:  العود  تعريف 
باالعتداء الشخيص بعد أخرى حكم فيها هنائيا. 

ورشوط العود: حيصل العود برشطني أساسيني إلدانة اجلاين وإثبات اجلرم عليه، 
مها: 

وجود حكم باإلدانة يف جريمة سابقة:   .1

ارتكاب جريمة جديدة:                                                         .2



امُلَسامَهة يف اجَلرائم امَلعلوَماتِية امُلتَعلقة باالعتداِء الشخيص

235

صور العود: 

للعود صور كثرية ترجع كلها إىل أحد نوعني رئيسني، بسيط ومتكرر.

العود البسيط:   .1

الرجوع إىل ميدان اجلريمة بعد سبق احلكم عىل املتهم أو املتهمني هنائيا باإلدانة ولو 
ملرة واحدة فحسب.

العود املتكرر:   .2

   الرجوع إىل ميدان اجلريمة بعد سبق احلكم عىل املتهم أو املتهمني هنائيا باإلدانة 
مرات متكررة.

العود،  عقوبة  املادة«الثامنة«عىل  يف  املعلوماتية«  اجلرائم  نظام«مكافحة  نص  وقد 
إذا  األعىل  حدها  نصف  عن  الغرامة  أو  السجن  عقوبة  تقل  أنه:«ال  عىل  املنظم  فنص 
اقرتنت اجلريمة بأي من احلاالت اآلتية:...صدور أحكام حملية أو أجنبية سابقة باإلدانة 

بحق اجلاين يف جرائم مماثلة«. 

املسألة الرابعة: موقف الفقه اإلسالمي من الظروف املشددة للعقوبة: 

1.موقف الفقه اإلسالمي من استغالل املوظف لوظيفته العامة: 

ويقصد باملوظف يف الدولة اإلسالمية«عامل الدولة«، فنص بعض الفقهاء عىل أنه: 
يعاقب عامل الدولة تعزيرا، وتنكيال، وتأديبا، بقدر ما يراه اإلمام عىل حسب كثرة ذلك 
الذنب يف الناس وقلته،  فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه واإلغالظ عليه، وقد يعزر 

هبجره وترك السالم عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو املصلحة. 

من  الشخيص  باالعتداء  املتعلقة  املعلوماتية  اجلريمة  يف  يساهم  الذي  واملوظف    
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خالل أدوات وظيفته وسلطاته املخولة له من قبل ويل األمر، هو خائن لألمانة وفاعل 
ألمر حمرم.

2.موقف الفقه اإلسالمي من العود إىل اجلريمة: 

ذكر كثري من فقهاء الرشيعة اإلسالمية عىل أن العقوبة تشدد عىل املجرم العائد إىل 
اجلريمة بعد عقوبته عىل اجلريمة السابقة تعزيرا له ونكاية به؛ عّله يرتدع هبذه العقوبة، 

فنص الفقهاء عىل أنه: إذا كان من املدمنني عىل الفجور، زيد يف عقوبته، بخالف املقل.

املطلب الثاين: موقف الفقه اإلسالمي من العقوبة األصلية، ويشتمل عىل متهيد 
وفرعني: 

عقوبتي  املعلوماتية«هي  اجلرائم  نظام«مكافحة  يف  الواردة  األصلية  العقوبات 
غري  أم  عاما  موظفا  اجلاين  كان  وسواء  التعزير،  عقوبات  من  وهي  والغرامة،  السجن 

موظف عام.

والتعزير يف اللغة: جنس من الرضب،  وقيل: التعزير: التأديب. 

والتعزير يف االصطالح: هو: التأديب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة. 

الفرع األول: عقوبة السجن: 

السجن يف الرشيعة اإلسالمية عىل نوعني: 

1- حمدد املدة    2.غري حمدد املدة.

التعزير  املدة عىل جرائم  تعاقب الرشيعة باحلبس املحدد  املدة:  املحدد  السجن   .1
العادية وتعاقب به املجرمني العاديني.
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2.السجن غري املحدد املدة:  من املتفق عليه أن السجن غري املحدد املدة يعاقب به 
املجرمون اخلطرون ومعتادوا اإلجرام، أو تكرر منهم ارتكاب اجلرائم اخلطرية، ومن ال 

تردعهم العقوبات العادية.

القوانني  موقف  عن  بينا  اختالفا  خيتلف  السجن  عقوبة  من  الرشيعة  وموقف 
الوضعية، ذلك أن عقوبة احلبس يف«القوانني الوضعية«هي العقوبة األوىل أو هي العقوبة 

األساسية التي يعاقب هبا يف كل اجلرائم تقريبا سواء كانت اجلرائم خطرية أو بسيطة.

 أما يف«الرشيعة اإلسالمية«فعقوبة السجن ليست إال عقوبة ثانوية ال يعاقب هبا إال 
عىل اجلرائم البسيطة، وهي عقوبة اختيارية للقايض أن يعاقب هبا أو يرتكها، وليس له أن 

يعاقب هبا إال إذا غلب عىل ظنه أهنا مفيدة للجاين.

الفرع الثاين: عقوبة الغرامة: 

حصل خالف بني الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل حول مرشوعية العقوبة بالغرامة املالية 
عىل قولني: 

مل  وأهنا  ومرشوعيتها،  املالية  العقوبات  بقاء  عىل  الِعلم  أهل  مجهور  األول:  القول 
ُتنَْسخ. 

أدلة القول األول: ألصحاب القول األول أدلة كثرية نأخذ منها أبرزها: 

ومن ذلك أن الرشيعة اإلسالمية تعاقب عىل رسقة الثمر املعلق بغرامة تساوي   .1
ثمن ما رسق مرتني فوق العقوبة التي تالئم الرسقة، وذلك قول الرسول صىل اهلل عليه 
وسلم: )ومن خرج بشئ فعليه غرامة مثليه وجلدات نكال(.   )احلاكم،  وقال: حديث 

صحيح ومل خيرجاه، حديث رقم: 8151.
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القول الثاين: عدم مرشوعية العقوبة بالغرامة املالية.قال هبذا غري واحد من أهل   -2
العلم. 

الراجح: 

هبا  استدل  ما  لقوة  -تعزيرا؛  الغرامـة   - باملال  العقوبة  جواز  األول  القول  هو 
أصحاب القول األول، ولَعِمل الصحابة ريض اهلل عنهم هبا، وَمن بعدهم من التابعني 

واخللفاء.
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• املبحث الثاين: العقوبة التكميلية، وتشتمل عىل متهيد ومطلبني: 	

العقوبة التكميلية: وهي تلك العقوبة التي ال تلحق املتهم إال إذا نص القايض عليها 
يف حكمه.

املطلب األول: العقوبة التكميلية املنصوص عليها يف النظام، وتشتمل عىل فرعني: 

الفرع األول: مصادرة وسائل اجلريمة: 

املصادرة املطالبة، يقال صادره عىل كذا، أي: طالبه به،   تعريف املصادرة لغة:  •	
بيد أهنا تنطوي عىل احلرمان،  وماله صادر ال وارد، أي: ماله يشء. 

تعريف املصادرة اصطالحا: متليك الدولة بموجب حكم قضائي كل أو بعض  •	
أموال املحكوم عليه، أو متليكها أصال.

وقد نص نظام«مكافحة اجلرائم املعلوماتية«يف املادة«الثالثة عرشة« عىل هذه العقوبة 
احلكم  النية، جيوز  بحقوق حسني  أنه:«مع عدم اإلخالل  املنظم عىل  فنص  التكميلية، 
اجلرائم  من  أي  ارتكاب  يف  املستخدمة  الوسائل  أو  الربامج،  أو  األجهزة،   بمصادرة 

املنصوص عليها يف هذا النظام، أو األموال املحصلة منها«.

واحلكم باملصادرة حكم جوازي، جيوز للقايض أو غريه كاملحقق اجلنائي احلكم به 
كعقوبة تكميلية أم ال. 

الفرع الثاين: إغالق مكان اجلريمة: 

هو احلكم عىل اجلاين بإغالق مكان اجلريمة.

وقد نص نظام«مكافحة اجلرائم املعلوماتية« يف املادة«الثالثة عرشة« عىل هذه العقوبة 
التكميلية، فنص املنظم عىل أنه: 
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»مع عدم اإلخالل بحقوق حسني النية...، جيوز احلكم بإغالق املوقع اإللكرتوين، 
أي من هذه  متى كان مصدرا الرتكاب  أو مؤقتا  إغالقا هنائيا  اخلدمة  تقديم  أو مكان 

اجلرائم، وكانت اجلريمة قد ارتكبت بعلم مالكه«. 

املطلب الثاين: موقف الفقه اإلسالمي من العقوبة التكميلية، -املصادرة، وإغالق مكان 
اجلريمة-: 

مالبسات  حسب  تطبيقها  عدم  أو  تطبيقها  للقايض  تكميلية  عقوبة  املصادرة 
-وليست  اجلريمة  بأدوات  املنكر-أي  به  يقام  الذي  بالشئ  خاصة  مادامت  الدعوى، 

خاصة بدفع املنكر ذاته.

 تم التلخيص بحمد اهلل تعاىل

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.



ملخص بحث

المسؤولية الجنائية في الجرائم اإلعالمية تجاه القضاء

 )دراسـة مقـارنـة(

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم السياسة الشرعية

إعــداد:

سليمان بن إبراهيم بن عبد الرحمن الفعيم

إشراف:

د. علي بن راشد الدبيان

 1428 - 1429هـ

عدد صفحات البحث قبل التلخيص: 163صفحة

عدد صفحات البحث بدون مقدمة ومراجع وفهارس: 114 صفحة

إعداد/

لجنة ملخصات األبحاث القضائية

 بالجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء(
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تشتمل عىل مقدمة ومتهيد وثالثة فصول، وخامتة.

املقـدمـــة: فقد حتدثت فيها عن: أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، والدراسات 
السابقة، ومنهج الدراسة، وخطته.

أما التمهيد، فقد تناولت فيه التعريف بمفردات املوضوع يف أربعة مباحث:

املبحث األول: تعريف القضاء، وحتته مطلبان:

املطلب األول: تعريف القضاء لغة.

املطلب الثاين: تعريف القضاء اصطالحا.

املبحث الثاين: تعريف املسؤولية اجلنائية، وحتته مطلبان:

املطلب األول: تعريف املسؤولية اجلنائية يف اللغة.

املطلب الثاين: تعريف املسؤولية اجلنائية يف االصطالح.

املبحث الثالث: تعريف اإلعالم، وحتته مطلبان:

املطلب األول: تعريف اإلعالم لغة.

املطلب الثاين: تعريف اإلعالم اصطالحا.

املبحث الرابع: استقالل القضاء، وحتته مطلبان:

خطة البحث
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املطلب األول: استقالل القضاء يف الفقه اإلسالمي.

املطلب الثاين: استقالل القضاء يف النظام السعودي.

الفصل األول: توصيف اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاة.

املبحث األول: مفهوم اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاء.

املبحث الثاين: أدلة التجريم يف اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاء.

الرشيعة  يف  القضاء  جتاه  اإلعالمية  اجلريمة  يف  التجريم  أدلة  األول:  املطلب 
اإلسالمية.

املطلب الثاين: أدلة التجريم يف اجلرائم اإلعالمية جتاه القضاء يف النظام السعودي.

املبحث الثالث: علة التجريم يف اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاء.

املبحث الرابع: نقد القضاء عرب اإلعالم بني النصيحة والتجريم.

املبحث اخلامس: العقوبة التعزيرية يف اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاء.

 الفصل الثاين: صور للجرائم اإلعالمية جتاه القضاء.

املبحث األول: اجلرائم اإلعالمية جتاه القضاء.

املطلب األول: جريمة الطعن يف عدالة الرشيعة اإلسالمية.

املطلب الثاين: جريمة التحريض عىل القضاء.

املطلب الثالث: جريمة التأثري عىل القضاء.

املبحث الثاين: اجلرائم اإلعالمية جتاه الوقائع القضائية.
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املطلب األول: جريمة نرش القضايا اجلنائية.

املطلب الثاين: جريمة نرش الوقائع القضائية دون إذن اجلهة املختصة.

املبحث الثالث: اجلرائم اإلعالمية جتاه القايض.

املطلب األول: جريمة قذف القايض يف اإلعالم.

املطلب الثاين: جريمة سب القايض يف اإلعالم.

الفصل الثالث: االختصاص القضائي يف اجلرائم اإلعالمية جتاه القضاء.

املبحث األول: تعريف االختصاص القضائي.

املبحث الثاين: حتديد االختصاص القضائي للجرائم اإلعالمية يف الفقه اإلسالمي.

املبحث الثالث: االختصاص القضائي للجرائم اإلعالمية يف النظام السعودي.

أما اخلامتة فقد تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات.
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• املبحث األول: تعريف القضاء، وحتته مطلبان:	

املطلب األول: تعريف القضاء لغة:

من أهم معاين القضاء وأشهرها، ما ييل:

أواًل: احلكم، ومنه قول اهلل – جل وعال-: ﴿َوَلْواَل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك إىَِل َأَجٍل 
ى َلُقيِضَ َبْينَُهْم﴾ ]الشورى: 14[، أي: لفرغ ربك من احلكم بني هؤالء املختلفني يف  ُمَسمًّ

احلق.

َوبِاْلَوالَِدْيِن  اُه  إِيَّ إاِلَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  َربهَُّك  ﴿َوَقىَض  تعاىل:  اهلل  قول  ومنه  األمر،  ثانًيا: 
إِْحَساًنا﴾ ]اإلرساء: 23[، أي: أمر أمًرا جزًما.

ثالًثا: اخللق، والصنع، والتقدير، ومنه قول اهلل تعاىل: ﴿َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َساَمَواٍت يِف 
﴾ ]فصلت: 12[، أي: خلقهن خلًقا إبداعًيا. َيْوَمنْيِ

اَلَة﴾ ]النساء:   رابًعا: الفراغ من اليش ء، ومنه قوله - جل شأنه –: ﴿َفإَِذا َقَضْيُتُم الصَّ
103[، أي: إذا فرغتم من الصالة.

َعَلْيِه﴾  َفَقىَض  ُموَسى  ﴿َفَوَكَزُه   :- وعال  جل   – اهلل  قول  ومنه  املوت،  خامًسا: 
]القصص: 15[، أي: قتله.

هذه مجلة من أشهر معاين القضاء، واملتأمل هلذه املعاين جيد أقرهبا للمعنى الرشعي 
هو«احلكم واإللزام«. والقايض معناه يف اللغة: القاطع لألمور املحكم هلا.

التمهيد
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املطلب الثاين: تعريف القضاء اصطالًحا.

احلمييض- إبراهيم  بن  الرمحن  -د.عبد  تعريف  هو  للقضاء:  املختار  التعريف 
صاحب كتاب )القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة(:«النظر يف القضايا وإثباهتا أو نفيها 

إلظهار أحكامها عىل مقتضياهتا«، ويضاف إليه )من ذي والية(.

• املبحث الثاين: تعريف املسؤولية اجلنائية، وحتته مطلبان:	

املطلب األول:تعريف املسؤولية اجلنائية يف اللغة.

يسألُه  ما  وهو  ْؤُل  السهُّ من  مأخوذة  )املسؤولية(  كلمة  اللغة:  يف  )املسؤولية(  معنى 
اإلنسان، واملسؤولية مصطلح حادث معناه لًغة: التَّبِعة، فهو حال أو صفة من يسأل عن 

أمر تقع عليه تبعته.

معنى )اجلنائية( يف اللغة:

كلمة )اجلنائية( مأخوذة من كلمة )اجلناية( والتي جذرها )جنى(، قال ابن فارس: 
)اجليم والنون والياء أصل واحد ، وهو أخذ الثمرة من شجرها، ثم حيمل عىل ذلك... 

ومن املحمول عليه: جنيت اجلناية أجنيها(.

املطلب الثاين: تعريف املسؤولية اجلنائية يف االصطالح.

أواًل: تعريف املسؤولية اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية:

عرفها عبد القادر عود ة– رمحه اهلل -: بـ«أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال املحرمة 
التي يأتيها خمتاًرا وهو مدرك ملعانيها ونتائجها«.

ثانًيا: تعريف املسؤولية اجلنائية يف القوانني الوضعية:



املسؤولية اجلنائية يف اجلرائم اإلعالمية جتاه القضاء

247

ذكر رشاح القانون للمسؤولية اجلنائية تعريفات متعددة، منها:

لتحمل  الشخص  )صالحية  بأهنا:  اجلنائية  املسؤولية  سويلم  عيل  حممد  د.  عرف 
اجلزاء اجلنائي املقرر للجريمة التي ارتكبها(.

وذهب د. أمحد األشهب إىل تعريفها بأهنا: )يتحّمل اإلنسان عقوبة فعله أو تركه 
غري املرشوع الذي يأتيه باختياره وهو مدرك لكنهه ونتائجه(.

الرشيعة  يف  املعنى  نفس  هو  الوضعية  القوانني  يف  اجلنائية  املسؤولية  ومعنى  هذا 
اإلسالمية.

• املبحث الثالث: تعريف اإلعالم، وحتته مطلبان:	

املطلب األول: تعريف اإلعالم لغة.

تقول:  خرب  بمعنى  ويأيت  العلم،  من  رباعي  وهو  أعلم،  للفعل  مصدر  اإلعالم 
علمت اليشء بمعنى عرفته وخربته.

اإلعالم اختص بام كان بإخبار رسيع، واإلعالم هبذا األصل اللغوي هو: إحاطة 
الغري علاًم بيشء ليدرك حقيقته، مطابق ملفهوم اإلعالم يف العرص احلارض.

املطلب الثاين: تعريف اإلعالم اصطالًحا.

اإلعالم:  بوسائل،  جلامهري  ا  بني  واآلراء  واألفكار  واألخبار  احلقائق  نرش  هو: 
الصحافة، اإلذاعة، السينام، املحارضات، الندوات، املعار ض.

وهذا التعريف املناسب للبحث ويضاف إليه وسائل اإلعالم اجلديدة كالفضائيات، 
وشبكة املعلومات العنكبوتية )اإلنرتنت(.

املسؤولية اجلنائية يف اجلرائم اإلعالمية جتاه القضاء



ملخصـات األبحـات القضــائية ـ  العــدد الثــالــث

248

• املبحث الرابع: استقالل القضاء.	

يطلق استقالل القضاء ويراد به أمران مها:

التبعية أو التحيز،  من جهة القايض نفسه، ويعني: التجرد واحلياد، وعدم  األول: 
وليس هذا املقصود بالبحث.

الثاين: من جهة كل ذي سلطة، ويعني: عدم اهليمنة والتسلط عىل رجال القضاء أو 
التدخل يف قضائهم، وهذا هو مقصود البحث، وعليه فاستقالل القضاء هو: ضامن عدم 
تأثري سلطة أو شخص يرصفه عن حتقيق ما نصب من أجله وهو  القايض حتت  وقوع 

إقامة العدل.

بيان  من  له  البد  السعودية  العربية  اململكة  يف  القضاء  استقالل  ملبدأ  والدارس 
استقالل القضاء يف اإلسالم، باعتبار أن القضاء فيها قضاء إسالمي ثم يبني تطبيق ذلك 

يف النظام السعودي، وعليه سأتناول استقالل القضاء يف مطلبني مها:

املطلب األول: استقالل القضاء يف الفقه اإلسالمي.

مبدأ )استقالل القضاء(، دلت عليه النصوص الرشعية، والوقائع العملية، ويمكن 
بيان ذلك وفق النقاط التالية:

أوالً: النصوص الرشعية املقررة ملبدأ استقالل القضاء:

ملبدأ  تقريرها  يف   – البرشية  القوانني  إليه  تصل  مل  بام  جاءت  الربانية  الرشيعة  إن 
الداخيل  الوازع  والرتهيب، وخماطبتها  الرتغيب  – باتباعها ألسلوب  القضاء  استقالل 

بالزجر احليس أو الوعد األخروي.

ْحَساِن  َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ فمن النصوص الدالة عىل هذا املبدأ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهللََّ 
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ُروَن﴾. ]النحل:  َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَْكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
ُكُموا بِاْلَعْدِل﴾ ]النساء: 58[، وقال  90[، وقوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ

الرسول صىل اهلل عليه وسلم:«من حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل فقد ضاد اهلل« 
اهلل عليه  احلاكم: صحيح اإلسناد[، وقوله صىل  قال  داود، ح )3597(،  أبو  ]أخرجه 
وإذا رسق  تركوه،  الرشيف  فيهم  إذا رسق  كانوا  أهنم  قبلكم  الذين  أهلك  وسلم:«إنام 
فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وايم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها« 

]أخرجه البخاري يف صحيحه، ح )3216([.

تفيد  املتقدمة  فالنصوص  القايض،  استقالل  لزوم  عىل  اإلسالم  فقهاء  أمجع  وقد 
وجوب العدل واملساواة يف احلكم بني الناس، كام دلت عىل منع التدخل يف القضاء أو 

التأثري فيه، سواء كان من احلاكم أو املحكوم، أو من اإلعالم أو اجلمهور.

ثانًيا: التطبيق العميل الستقالل القضاء يف الفقه اإلسالمي:

يف سريته صىل اهلل عليه وسلم كثري من الشواهد واحلوادث التي تدل عىل استقالل 
القضاء، من ذلك: قصة املرأة املخزومية التي رسقت، فأهم قريش أمرها، فقالوا: من 
يكلم رسول اهلل ومن جيرتئ عليه إال أسامة ريض اهلل عنه ِحبهُّ رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم؟ فكلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال:«أتشفع يف حد من حدود اهلل؟!«، 

فأنكر عليه الرسول تدخله يف القضاء.

القضاء  يتولون  الراشدون ريض اهلل عنهم حيث كانوا  وسار عىل منهجه خلفاؤه 
وال  عليهم،  سلطان  ال  قضائهم  يف  مستقلني  وكانوا  عنهم،  غريهم  وينيبون  بأنفسهم، 

يتدخلون يف قضاء نواهبم.
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املطلب الثاين: استقالل القضاء يف النظام السعودي.

باألمر   ، 1412/8/27هـ  تاريخ  يف  الصادر  للحكم-  األسايس  النظام  يف  جاء 
امللكي رقم )أ//90( - املادة )46( ما نصه: )القضاء سلطة مستقلة، وال سلطان عىل 

القضاة يف قضائهم لغري سلطان الرشيعة اإلسالمية(.

كام نص نظام القضاء يف املادة األوىل منه عىل استقالل القضاء: )القضاة مستقلون ال 
سلطان عليهم يف قضائهم لغري أحكام الرشيعة اإلسالمية واألنظمة املرعية وليس ألحد 

التدخل يف القضاء(.
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• املبحث األول: مفهوم اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاء.	

يمكن أن نعرف اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاء بأهنا: نرش كل ما فيه تعد أو تأثري 
عىل القضاء عرب اإلعالم.

• املبحث الثاين: أدلة التجريم يف اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاء.	

املطلب األول: أدلة التجريم يف اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاء يف الرشيعة 
اإلسالمية.

يف جانب التعدي والتأثري عىل القضاء:

القضاة  منع  ذلك  ومن  القضاء،  عىل  التأثري  حتريم  عىل  الرشعية  النصوص  دلت 
فقد  الذهن،  الفكر ويشوش  ما يشغل  القضائية عرب نرش  الوقائع  النظر يف  استيفاء  من 
َيْقِضنَيَّ َحَكٌم بني اثنني وهو غضبان« ]أخرجه  قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم:« الَ 
البخاري يف صحيحه، ح )7158([، فالرسول صىل اهلل عليه وسلم منع من القضاء مع 
وجود املؤثر الذي يشغل الفكر، ومما يشغل الفكر، وخيل بالعدالة التعديات اإلعالمية 

جتاه القضاء.

ويف جانب التعدي عىل الواقعة القضائية:

ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  اهلل  يقول  اجلرائم،  إشاعة  الرشعية عىل حتريم  األدلة  تضافرت 
َيْعَلُم  َواهللَُّ  َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الدهُّ يِف  َألِيٌم  َعَذاٌب  هَلُْم  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ يِف  اْلَفاِحَشُة  َتِشيَع  َأْن  حُيِبهُّوَن 

الفصل األول: توصيف الجريمة اإلعالمية تجاه القضاة
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َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن﴾. ويدخل يف إشاعة الفاحشة نرش اإلعالم هلا، كام أن الوعيد بالعذاب 
يدل عىل التجريم.

ومن األدلة الدالة عىل حتريم وجتريم نرش اجلرائم والقضايا اجلنائية يف اإلعالم قول 
الرسول صىل اهلل عليه و سلم:«مل تظهر الفاحشة يف قوم قط، حتى يعلنوا هبا، إال فشا 
ماجه،  ابن  ]أخرجه  مضوا«  الذين  أسالفهم  تكن يف  مل  التي  واألوجاع  الطاعون  فيهم 
ح )4019(، وقال األلباين: حسن اإلسناد[، فالرسول صىل اهلل عليه و سلم خيرب بأن 

إعالن اجلرائم والفواحش جملبة للعقوبة.

أيًضا دلت النصوص الرشعية عىل حتريم وجتريم تتبع العثرات والعورات لنرشها 
وإعالهنا، فقد قال الرسول صىل اهلل عليه و سلم:«إن تبعت عورات الناس أفسدهتم، أو 

كدت أن تفسدهم«

 ]أخرجه أبو داود، ح )4244(، صححه األلباين[، وجاء يف رشح احلديث: أي: 
لَِتعلمها وتظهرها.

وأخرًيا يف جانب التعدي عىل القايض:

جاءت النصوص الرشعية بحفظ هيبة القايض وتعظيم قدره، فحرم التعدي عليه 
باإلهانة أو االهتام بالباطل أو السب والشتم، ففي التعدي عليه باإلهانه قال الرسول 
صىل اهلل عليه وسلم:«من أهان سلطان اهلل يف األرض أهانه ا هلل« ]أخرجه الرتمذي، ح 

)2150(، حسنه األلباين[، ومن إهانة السلطان إهانة والته وقضاته.
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املطلب الثاين: أدلة التجريم يف اجلرائم اإلعالمية جتاه القضاء يف النظام السعودي.

تاريخ  يف  والنرش-الصادر  املطبوعات  نظام  يف  املبدأ  هذا  عىل  التأكيد  جاء 
1421/9/3 هـ، باملرسوم امللكي رقم )م/ 32( - يف املادة )8(: )حرية التعبري مكفولة 

بمختلف وسائل النرش يف نطاق األحكام الرشعية والنظامية(.

وقد نص نظام القضاء عىل منع أي تدخل يف القضاء، وأًيا كان املتدخل.

جاء يف املادة األوىل من نظام القضاء، الصادر يف تاريخ9/19/ 1428هـ، باملرسوم 
أحكام  لغري  قضائهم  يف  عليهم  سلطان  ال  مستقلون  )القضاة   :)  78 )م/  رقم  امللكي 

الرشيعة اإلسالمية واألنظمة املرعية وليس ألحد التدخل يف القضاء(.

حماكمة  نظام  يف  جاء  عليها،  يعاقب  جريمة  القضاء  يف  التدخل  النظام  اعترب  كام 
املادة  ) 88(- يف  رقم  امللكي  باملرسوم  تاريخ 1380/9/22هـ،  الوزراء-الصادر يف 
جن ملدة ال تِقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن عرش سنوات،  )5( ما نصه: )ُيعاقب بالسِّ
منها[..  ]وذكر  اآلتية:  اجلرائم  إحدى  أرتكب  إذا  النِظام،  هذا  أحكام  بموجب  املتهم 

التدُخل الشخيص يف شؤون القضاء( هذا يف الوزراء فكيف بمن دوهنم! !

والتعدي والتأثري اإلعالمي عىل القضاء هو نوع من التدخل يف القضاء.
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• املبحث الثالث: علة التجريم يف اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاء.	

فيام يرتتب عليها من رضر  القضاء  اجلرائم اإلعالمية جتاه  التحريم يف  تتمثل علة 
أو خطر عىل القضاء أو الواقعة القضائية أو القايض، وكام أن فيها رضًرا عىل مصلحة 

اجلامعة واألفراد، ويمكن بيان ذلك عرب ثالث نقاط:

األوىل: علة التحريم يف اجلريمة اإلعالمية املوجهة إىل القضاء.

فعلة التجريم فيها تقوم عىل سببني:

األول: أن فيها اعتداء عىل أعظم مبادئ القضاء، وهو مبدأ استقالل القضاء.

القضاء،  يف  الناس  ثقة  فقدان  إىل  فتؤدي  القضاء،  لصورة  تشوهًيا  فيها  أن  الثاين: 
واطمئناهنم ألحكامه، فيلجئون إىل أخذ حقوقهم بأنفسهم.

فعلة  القضائية،  الواقعة  إىل  املوجهة  اإلعالمية  اجلريمة  يف  التحريم  علة  والثانية: 
التجريم فيها تقوم عىل ثالث أسباب:

األول: أن فيها إشاعة ونرش للجرائم والفواحش مما يؤدي إىل أن تأخذ اجلريمة أو 
الواقعة جمرى غري جمراها الطبيعي فيصعب نظر القضاء فيها، بالتايل يقع احليف والظلم.

الثاين: أن فيها زعزعة ثقة اجلامعة املؤمنة باخلري والعفة والنظافة، وإزالة التحرج من 
ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق اإلحياء بأن الفاحشة شائعة.

الثالث: أن فيها نرش للعورات، وتتبع للعثرات، وهذا يؤدي إىل قلة احلياء فيتجرأ 
الناس عىل ارتكاب أمثال هذه العثرات واألخطاء جماهرة.



املسؤولية اجلنائية يف اجلرائم اإلعالمية جتاه القضاء

255

التجريم  التحريم يف اجلريمة اإلعالمية املوجهة إىل القايض، فعلة  الثالثة: علة   أما 
فيها تقوم عىل سببني مها:

األول: أن هذه اجلرائم تؤدي إىل املساس هبيبة القايض، فيتجرأ الناس عليه

باالهتام له، واالعرتاض عىل أحكامه، حتى يصل األمر إىل سبه وشتمه.

الثاين: أهنا تؤدي إىل ضعف القايض فيقع حتت سلطة التأثري عليه.
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• املبحث الرابع: نقد القضاء عرب اإلعالم بني النصيحة والتجريم )ضوابط نقد 	
القضاء(.

املفهوم  وفق  النقد،  حق  ذلك  يف  بام  والتعبري  الرأي  حرية  اإلسالم  كفل  لقد 
اإلسالمي، والذي يعني: متتع اإلنسان بكامل حريته يف اجلهر باحلق، وإسداء النصيحة 
إطار  املسلمني ويصون مصاحلهم، وذلك يف  نفع  بام حيقق  والدنيا،  الدين  أمور  يف كل 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

الرشيعة  ملقاصد  املخالف  الفاسد  والنقد  املطلقة،  احلرية  منع اإلسالم  املقابل  ويف 
بالفرد  الرضر  وإحلاق  واالضطراب،  والتفلت  الفوىض  إىل  يؤدي  والذي  اإلسالمية، 

واجلامعة، ليصبح جريمة جيب املعاقبة عليها.

عرب  القضاء  نقد  يف  جيوز  ال  وما  جيوز  ما  لنا  تبني  ضوابط  وضع  من  لنا  البد  هلذا 
اإلعالم، وأهم هذه الضوابط ما ييل:

الضابط األول: أال يكون النقد خمالًفا للرشيعة اإلسالمية، كمن ينتقد القضاء؛ ألنه 
حيكم بالرشيعة اإلسالمية.

الضابط الثاين: أن يكون القصد من النقد النصيحة هلل ولرسوله وللمؤمنني.

 وهذا ما يعرف بالقانون بحسن النية وهو: أن يستهدف الناقد خدمة الصالح العام.

الضابط الثالث: أال يرتتب عىل النقد إرضار باملصلحة العامة.

اخلربة  أهل  من  يكون  بأن  ينتقد،  بام  عامًلا  الناقد  يكون  أن  الرابع:  الضابط 
واالختصاص.

الضابط اخلامس: أن يلتزم الناقد الصدق والتثبت يف كل ما ينرشه عرب اإلعالم.
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وقد نصت املادة )35( من نظام املطبوعات والنرش باململكة العربية السعودية عىل 
ما يستفاد منه جتريم نرش اخلرب الكاذب، حيث جاء فيها ما نصه: )عىل ُكِل صحيفة نسبت 
إىل الغري ترصحًيا غري صحيح أو نرشت خرًبا خاطًئا أن ُتصحح ذلك بنرِشه جماًنا، بناًء عىل 
طلب صاحب الشأن يف أوِل عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك يف املكان 
الذي سبق أن ُنرِش اخلرب أو الترصيح فيه أو يف مكان باِرز ِمنها، وملِن أصابه رضر حق 

املطالبة بالتعويض(.

الضابط السادس: أن يكون النقد موضوعيا موجًها إىل األعامل والترصفات مبني 
عىل احلقائق الثابتة ومتجرد عن امليول الشخيص، وقد نصت الفقرة )8( من املادة التاسعة 
النقد، حيث جاء فيها ما نصه:«ُيراعى  من نظام املطبوعات والنرش عىل املوضوعية يف 
عند إجازة املطبوعة ما ييل... أن تلتزم بالنقد املوضوعي البناء اهلادف إىل املصلحة العامة 

واملستنِد إىل وقائع وشواهد صحيحة«.

الضابط السابع: األصل يف النصيحة والنقد أن يكون رًسا وذلك إذا كان اخلطأ زلة 
غري ظاهرة وغري متكررة، فإن لزم األمر إىل النصح باجلهر بأن تكرر اخلطأ وكان الرضر 
كبرًيا... فحسن عىل أن يكون بالتعريض والتلميح دون الترصيح، والتسمية والتشهري.

الضابط الثامن: أضاف نظام ا ملطبوعات والنرش ضابًطا مهاًم وهو: عدم نرش وقائع 
التحقيقات واملحاكامت، إال بعد احلصول عىل إذن من اجلهة املختصة، كام نص عىل ذلك 
ممثلة  القضائية  اجلهة  املختصة: هي  باجلهة  واملقصود  التاسعة،  املادة  الفقرة )7( من  يف 

بوزارة العدل، واجلهة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية.
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• املبحث اخلامس: العقوبة التعزيرية يف اجلريمة اإلعالمية جتاه القضاء.	

التي ينبغي للقايض مراعاهتا يف تقديره للعقوبة  هناك بعض الضوابط واإلشارات 
التعزيرية يف اجلريمة اإلعالمية املوجهة إىل القضاء، ومنها ما ييل:

الضابط األول: أن يكون الباعث عىل العقوبة التعزيزية محاية املصالح اإلسالمية، 
وصيانة اجلامعة واملحافظة عليها.

التشديد  القضاء  إىل  املوجهة  اإلعالمية  اجلرائم  عقوبة  يف  األصل  الثاين:  الضابط 
محاية للعدالة وصيانة هلا، وملا يرتتب عىل اجلرائم اإلعالمية من مفاسد وأرضار.

الضابط الثالث: اجلرائم اإلعالمية املوجهة إىل القضاء منها ما هو حق هلل-وهو ما 
تعلق نفعه بالعامة- كالطعن يف عدالة الرشيعة اإلسالمية، ومنها ما هو حق للعبد كإهانة 
للعبد  حًقا  كان  وما  يستوىف،  أن  فيجب  هلل  حًقا  كان  فام  التعزيز:  حيث  ومن  القايض، 

فيجوز فيه اإلبراء والعفو.

الضابط الرابع: النظر يف حال املجرم، فإذا كان ممن عرف بكثرة إرضاره بالقضاء 
عرب نرشه ما فيه تأثري وتعدي عىل القضاء يف وسائل اإلعالم زيد يف عقوبته وشدد فيها.

الضابط اخلامس: ينبغي عىل القايض مراعاة الدوافع والبواعث التي دفعت اجلاين 
لفكر  تبنيه  القضاء  عىل  والتأثري  التعدي  يف  له  الدافع  يكون  كأن  اجلريمة،  ارتكاب  إىل 

يناهض القضاء بأحكام الرشيعة اإلسالمية.

القضاء،  عىل  تأثريها  ومقدار  وخطرها  اجلريمة  عظم  يف  النظر  السادس:  الضابط 
فيزاد يف العقوبة بقدر ما فوتت من املصالح وجلبت من املفاسد.

الضابط السابع: إذا كثر التعدي عىل القضاء، وازداد التأثري عليه، زيد يف العقوبة 
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وشّدد يف التعزيز.

الضابط الثامن: املقصود من التعزيز هو الردع واإلصالح والتأديب فليس له جنس 
أو كيفية معينة فكل ما يؤدي إىل املقصود يمكن التعزيز به.

الضابط التاسع: قد تصل عقوبة من حيرض وييسء للقضاء بسبب حكمه بالرشيعة 
اإلسالمية للقتل، إذا كان يعتقد قصور الرشيعة اإلسالمية وعدم صالحها للحكم بني 

الناس؛ ألن هذا ردة فيجب قتله إذا حتققت رشوط الردة وانتفت موانعها.
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• املبحث األول: اجلرائم اإلعالمية جتاه القضاء.	

املطلب األول:جريمة الطعن يف عدالة الرشيعة اإلسالمية.

مفهوم جريمة الطعن يف عدالة الرشيعة اإلسالمية:

ُيتعدى عىل القضاء عرب اإلعالم بالطعن يف عدالته  املقصود هبذه اجلريمة: هو أن 
الرشيعة  يقال:  كأن  مبارًشا،  الطعن  كان  سواء  اإلسالمية،  بالرشيعة  حكمه  بسبب 
اإلسالمية ليست عادلة وال تصلح للحكم بني الناس، أو أهنا رشيعة غري كافية يف احلكم 
بني الناس والبد من مصدر آخر؛ أو طعن غري مبارش كأن يقال: إنفاذ حكم اهلل يف قطع 

يد السارق أو رجم الزاين ال يناسب العرص احلارض.

حكم الطعن يف عدالة الرشيعة اإلسالمية:

والرشيعة  اإلسالمي  للدين  سب  ألنه  كفر؛  اإلسالمية  الرشيعة  عدالة  يف  الطعن 
املغني:  اهلل سبحانه وتعاىل. جاء يف  الرشيعة وهو  أنه طعٌن يف ُمرشع هذه  الربانية، كام 

)ومن سب اهلل تعاىل، كفر(.

النصوص الواردة يف جتريم الطعن يف عدالة الرشيعة اإلسالمية:

األول: نصوص دالة عىل تكفري سب اهلل سبحانه أو سب رشيعته، كقوله تعاىل:

 ﴿ُقْل َأبِاهللَِّ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئوَن )65( اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم﴾ 
]التوبة: 66-65[.

 الفصل الثاني: صور للجرائم اإلعالمية تجاه القضاء
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الرشيعة  غري  إىل  التحاكم  جتريم  عىل  الدالة  النصوص  فهي  الثاين:  الشق  وأما 
ُثمَّ اَل  َبْينَُهْم  ُموَك فِياَم َشَجَر  ُيْؤِمنُوَن َحتَّى حُيَكِّ َوَربَِّك اَل  اإلسالمية، كقوله تعاىل: ﴿َفاَل 

جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِلياًم﴾ ]النساء: 56[.

وقد ُنِقل اإلمجاع عىل كفر من طعن يف الرشيعة اإلسالمية.

عقوبة الطعن يف عدالة الرشيعة اإلسالمية:

قال شيخ اإلسالم  وارتد.  بذلك  كفر  القتل؛ ألنه  فعقوبته  الطاعن مسلاًم  كان  إذا 
ابن تيمية: )إن السابَّ إن كان مسلاًم فإنه يكفر ويقتل بغري خالف، وهو مذهب األئمة 

األربعة وغريهم(.

املطلب الثاين: جريمة التحريض عىل القضاء.

مفهوم جريمة التحريض اإلعالمي عىل القضاء:

املقصود هبذه اجلريمة: هو نرش كل ما فيه حتريض عىل القضاء أو رجال التحقيق أو 
الشهود أو اخلرباء، وتنقسم هذه اجلريمة إىل قسمني:

القسم األول: جريمة حتريض اجلهات اخلارجية واملنظامت الدولية، واملقصود هبا: 
القضاء، كتحريض  الدولية عىل  واملنظامت  اخلارجية  للجهات  فيه حتريض  ما  نرش كل 

منظامت حقوق اإلنسان عىل القضاء الرشعي حلكمه بالرجم للزاين أو القطع للسارق.

القسم الثاين: حتريض الرأي العام، واملقصود به: نرش كل ما فيه حتريض للرأي العام 
املتهم أو جتعل اجلمهور  العام ضد  عىل القضاء، كنرش تعليقات أو أخبار تثري السخط 
يتجه إىل االعتقاد الراسخ بإدانته، وكذلك إجراء مقابالت مع املتهم يروج فيها لرباءته 
يكتب عن  ما  إىل تصديق كل  املجتمع مساًقا  فرد يف  فيصبح كل  ويستعطف اجلامهري، 
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املتهم، ويصبح احلكم عليه وكأنه أمر مقرر ومفروغ منه، فإذا ما صدر احلكم بخالف ما 
روج له عرب اإلعالم اختذ ذلك سبياًل يف القدح بالقضاء و القضاة.

أمثلة التحريض اإلعالمي عىل القضاء، )ذكرها الباحث يف األصل(.

علة جتريم التحريض اإلعالمي عىل القضاء:

هذه اجلريمة من أخطر اجلرائم اإلعالمية املوجهة إىل القضاء، حيث إهنا متس سيادة 
للقضاء  القضاء وفق معتقده وفكره وثقافته، كام أهنا تيسء  بتدخل األجنبي يف  الدولة 
الذي  القضائي  باالستقالل  وختل  اإلسالمية  الرشيعة  من  أحكامه  املستمد  السعودي 

جاءت به الرشيعة اإلسالمية ونصت عليه النظم الدولية.

كام أن هذه اجلريمة فيها حتريض للناس عىل عدم االنقياد ألحكام القضاء الرشعي، 
إضافة إىل فقد الثقة يف القضاء الرشعي و الرضا به، واالطمئنان إليه.

أدلة جتريم التحريض اإلعالمي عىل القضاء:

للرشيعة اإلسالمية  فيها تشويه  التي  األفعال  الرشعية عىل حتريم  النصوص  دلت 
ومن ذلك التحريض اإلعالمي عىل القضاء الرشعي الذي يستمد أحكامه من الرشيعة 

اإلسالمية.

فقد كان الرسول صىل اهلل عليه وسلم يتجاوز عن أفعال املنافقني والزنادقة – الذين 
يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر -، وكان أصحابه ريض اهلل عنهم هيمون يف كل مرة 
بقتلهم إال أن الرسول يمنعهم، ويعلل ذلك بقوله:« ال يتحدث الناس أن حممًدا يقتل 
أصحابه«، فالرسول صىل اهلل عليه وسلم منع من األفعال التي تؤثر يف الناس )الرأي 
العام( وحترضهم وتشوه سمعة الرشيعة اإلسالمية فدل ذلك عىل حتريم التحريض عىل 

القضاء.
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املطلب الثالث: جريمة التأثري عىل القضاء.

مفهوم جريمة التأثري اإلعالمي عىل القضاء:

املقصود هبذه اجلريمة: هو نرش كل ما فيه تأثري عىل القضاء أو رجال التحقيق أو 
الشهود أو اخلرباء أو الرأي العام.

أمثلة التأثري اإلعالمي عىل القضاء: )ذكرها الباحث يف األصل(.

علة جتريم التأثري اإلعالمي عىل القضاء:

بحياد  وختل  القضاء،  استقالل  متس  خطرية  ظاهرة  القضاء  عىل  اإلعالمي  التأثري 
القايض، فإذا انحاز اإلعالم ألحد األطراف وقام بالتأثري لصاحله، فقد يؤدي إىل إضاعة 
بل  تغيريها،  أو  الشهادة  عن  الشاهد  إحجام  أو  دعواه،  املدعي  ترك  أو  املتهم،  حقوق 
أو  اجلرائد  صفحات  عرب  املحكمة  خارج  فيها  واحلكم  الدعوى،  أدلة  مناقشة  جيعل 

شاشات التلفاز أو املواقع العنكبوتية.

كام أن التأثري عىل الناس )الرأي العام( له أثر يف التأثري عىل القايض؛ ألن القايض من 
الناس والبد له من االحتكاك هبم، وخمالطتهم.

أدلة جتريم التأثري اإلعالمي عىل القضاء:

دلت النصوص الرشعية والقواعد الكلية عىل حتريم وجتريم التأثري اإلعالمي عىل 
القضاء، فمن ذلك: قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم:« ال يقضني َحَكٌم بني اثنني، وهو 

غضبان« ]سبق خترجيه[.

القضاء: األرضار واملفاسد املرتتبة عىل  التأثري اإلعالمي عىل  ومما يدل عىل حتريم 
نرش اإلعالم ملا فيه تأثري عىل القضاء فقد جاءت الرشيعة بإزالة الرضر ودفع املفاسد.
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• املبحث الثاين: اجلرائم اإلعالمية جتاه الوقائع القضائية.	

املطلب األول: جريمة نرش القضايا اجلنائية.

إشاعة  فحرمت  املجتمع،  وصيانة  اجلامعة،  بحامية  اإلسالمية  الرشيعة  جاءت 
الفاحشة، وهنت عن التشهري، غري أن اإلثارة اإلعالمية، والسبق الصحفي أبى إال نرش 

أخبار اجلرائم من قتل َوزنا َورسقة، بدعاوى باطلة وزائفة.

مفهوم جريمة نرش القضايا اجلنائية:

هو نرش أخبار اجلرائم عرب وسائل اإلعالم –كالفضائيات والصحف وحتى منابر 
اجلمعة - بذكر تفاصيل أحداثها، وزمان ومكان وقوعها، وكيفية ارتكاهبا، واألدوات 

املستخدمة يف تنفيذها.

نصوص التجريم يف نرش القضايا اجلنائية:

دلت النصوص الرشعية عىل حتريم نرش القضايا اجلنائية، ألسباب منها:

1-ما فيها من إشاعة للفاحشة يف املؤمنني.

2- أن فيها أذية لعباد اهلل، هبتك أستارهم، وكشف عوراهتم، والتشهري هبم، سواء 
حِلق األذى بالضحية أو اجلاين؛ ألن اإلسالم حيافظ عىل كرامة اإلنسان، وإن كان عاصًيا.

اجلنائية من مفاسد وأرضار، وقد جاءت الرشيعة  القضايا  3-ما يرتتب عىل نرش 
اإلسالمية بمنع الرضر وإزالته، قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم:« ال رضر وال رضار«، 

ومن قواعد الرشيعة: )الرضر يزال(، ومن هذه األرضار ما ييل:

أ-أن فيها جترأ للسفهاء عىل ارتكاب اجلرائم.
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ب-أهنا تسهل ا جلرائم يف النفوس، وتقيس القلوب، فإذا كثر نرش أخبار اجلرائم

قل وقعها عىل القلوب، وسهلت عىل النفوس، فيصبح الناس يف قسوة فال يعبئون

باجلرائم، وال يسعون إلصالحها.

اجلرائم  يروا  أن  الناس  اعتاد  فإذا  واملجتمع،  الناس  عن  سلبية  صورة  ج-تكوين 
بأن  منهم  الواحد  فيعتقد  والناس،  املجتمع  عن  خاطئة  مفاهيم  أذهاهنم  يف  فسيتكون 

املجتمع كله أرشار وجمرمون.

املطبوعات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  فقد نصت  النظامية،  النصوص  أما يف جانب 
حيث  الفاحشة،  إشاعة  أو  اجلرائم،  ارتكاب  عىل  حتريض  فيه  ما  نرش  منع  عىل  والنرش 
جاء يف الفقرة )ط( من املادة )73( ما نصه: )ال جيوز نرش كل ما من شأنه التحريض عىل 

ارتكاب اجلرائم... أو إشاعة الفاحشة(.

ما جيوز نرشه من القضايا اجلنائية عرب اإلعالم:

مما تقدم يتبني أن األصل يف نرش أخبار القضايا اجلنائية التحريم واحلظر، إال أنه جيوز 
نرش وإشهار حكم اجلاين وخرب اجلريمة عرب وسائل اإلعالم إذا رأى احلاكم املصلحة يف 

ذلك، كمصلحة ردع الناس وزجرهم إذا ما كان اجلرم قد فشى وانترش.

املطلب الثاين: جريمة نرش الوقائع القضائية دون إذن اجلهة املختصة.

نصه:  ما  والنرش  املطبوعات  نظام  من  التاسعة  املادة  من  السابقة  الفقرة  يف  جاء 
)يراعى عند إجازة املطبوعة ما ييل... 7-أال تفشى وقائع التحقيقات أو املحاكامت، إال 

بعد احلصول عىل إذن من اجلهة املختصة(.



ملخصـات األبحـات القضــائية ـ  العــدد الثــالــث

266

أركان اجلريمة:

تقوم هذه اجلريمة عىل عدة أركان، هي الركن املادي وهو سلوك مادي يتمثل

يف نرش ما منع نظام املطبوعات والنرش من نرشه، والركن املعنوي والذي يتخذ

صورة قصد العصيان أو ما يعرف يف القانون بالقصد اجلنائي، باإلضافة إىل حتقيق

العالنية أو ركن العالنية.

عقوبة اجلريمة:

يعاقب النظام عىل هذه اجلريمة بالغرامة املالية التي ال تتجاوز مخسني ألف ريال، أو 
بإغالق املحل أو املؤسسة مدة ال تتجاوز شهرين، أو بإغالق املحل أو املؤسسة هنائًيا، 
وأما الفرد اجلاين فكل ما مل يرد فيه نظام مرعي من اجلرائم املجّرمة رشًعا فمرده لسلطة 

القايض التقديرية.
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• املبحث الثالث: اجلرائم اإلعالمية جتاه القايض.	

املطلب األول: جريمة قذف القايض يف اإلعالم.

املقصود بجريمة قذف القايض عرب اإلعالم: هو رمي القايض بالزنا أو نفي نسبه 
عرب اإلعالم.

النصوص الواردة يف حتريم القذف:

تعاىل:  قال  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  رسوله  لسان  وعىل  كتابه  يف  القذف  اهلل   حرم 
ْنَيا َواآْلِخَرِة َوهَلُْم َعَذاٌب  ِذيَن َيْرُموَن امْلُْحَصنَاِت اْلَغافاَِلِت امْلُْؤِمنَاِت ُلِعنُوا يِف الدهُّ ﴿إِنَّ الَّ

َعظِيٌم﴾ ]النور: 23[.

منهن:«  وذكر  املوبقات«  السبع  اجتنبوا  وسلم:«  عليه  اهلل  صىل  الرسول  وقال 
املحصنات املؤمنات الغافالت« ]أخرجه البخاري، ح )2560([.

قذف  كحكم  الرجال  من  املحصنني  قذف  حكم  أن  عىل  اإلمجاع  انعقد  وقد 
املحصنات من النساء.

رشوط إقامة احلد يف قذف القايض يف اإلعالم:

الرشط األول: مطالبة املقذوف بإقامة احلد عىل القاذف، ألنه حق له، فال يستوىف 
قبل

طلبه، كسائر حقوق.

الرشط الثاين: أن ال يأيت القاذف ببينة تدل عىل صدق كالمه.

عقوبة قذف القايض يف اإلعالم:
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قد رتب اهلل عىل القذف ثالثة أحكام:

األول: جلد القاذف ثامنني جلدة.

الثاين: عدم قبول شهادة القاذف.

الثالث: احلكم عىل القاذف بالفسق.

املطلب الثاين: جريمة سب القايض يف اإلعالم.

مفهوم جريمة سب القايض هي: شتم القايض بكل كالم قبيح عرب اإلعالم وتقصد 
انتقاصه واالستخفاف به.

النصوص الواردة يف حتريم السب:

ا ِمنُْهْم  ِذيَن آَمنُوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْيً َا الَّ قال تعاىل: ﴿َيا َأهيهُّ
ا ِمنُْهنَّ َواَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َواَل َتنَاَبُزوا بِاأْلَْلَقاِب﴾  َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيً

]احلجرات: 11[.

وقال الرسول صىل اهلل عليه وسلم:« سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر« ]أخرجه 
البخاري: ح )46([.

التعزير يف سب القايض يف اإلعالم:

نص أهل العلم وفقهاء الرشيعة عىل تعزير كل من سب مسلاًم أو شتمه، وحكى 
بعضهم االتفاق عليه.

وقد نص أهل العلم وفقهاء الرشيعة عىل أن للقايض أن يؤدب من تعدى عليه من 
اخلصوم سواء يف جملس القضاء أو خارجه دون أن يرفع أمره إىل قايض آخر، بل يؤدبه 
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بنفسه، وذلك صيانة للقايض، ومحاية لعرضه.

القذف  ما يشرتط يف  فيه  – هلذا يشرتط  بيانه  تقدم  – كام  القذف  نوع من  والسب 
غري أن هناك تفصيل يف إقامة الساب أو القاذف البينة عىل صد ق كالمه، وهو أن السب 

ينقسم إىل قسمني:

األول: ما حيتمل الصدق والكذب ك يا سارق، أو يا شارب اخلمر،أو يا مرتيش.

الثاين: ماال حيتمل الصدق وإنام هو كذب ظاهر ك يا محار، أو يا خرتير، أو يا ثور 
ونحوه.

ففي األول: للساب إقامة البينة عىل صدقه، وأما الثاين: فإنه يعزر مبارشة لظهور 
الكذب.
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• املبحث األول: تعريف االختصاص القضائي.	

املطلب األول: تعريف االختصاص لًغة واصطالًحا.

أوال: تعريف االختصاص يف اللغة:

له  بام ال يشار  تفرد بعض اليشء  االختصاص من خصص وخص وخصه، وهو 
فيه اجلملة، أ و إفراده به دون غريه، يقال: اختص فالن باألمر وختصص له إذا انفرد، 

واخلاصة ضد العامة.

ثانًيا: تعريف االختصاص يف االصطالح:

ال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي، الذي يدل عىل تفرد اليشء بام ال 
يشاركه فيه غريه، جاء يف كتاب التعريفات: )اخلصوص: أحدية كل يشء عن كل يشء 

بتعينه، فلكل يشء وحده ختصه(.

املطلب الثاين: تعريف االختصاص القضائي باعتباره لقًبا وعلاًم.

عرفه صاحب كتاب االختصاص القضائي بأنه: )السلطة القضائية التي يتمتع هبا 
قاض، أو جهة قضائية، وختول هلا حق النظر والفصل يف القضايا املرفوعة إليها(.

الفصل الثالث: االختصاص القضائي في الجرائم 
اإلعالمية تجاه القضاء
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• الفقه 	 يف  اإلعالمية  للجرائم  القضائي  االختصاص  حتديد  الثاين:  املبحث 
اإلسالمي.

حتديد اجلهة املختصة باجلرائم اإلعالمية جتاه القضاء مرجعة إىل اجتهاد اإلمام أو 
من ينوبه، ويف حال عدم حتديد اجلهة املختصة باجلرائم اإلعالمية، فإن األصل هو أن 

القضاء الرشعي )العادي( يفصل يف كل ما يعرض عليه.

• املبحث الثالث: االختصاص القضائي للجرائم اإلعالمية يف النظام السعودي.	

نص نظام املطبوعات والنرش، والالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحفية، عىل 
أن تعرض املخالفات اإلعالمية عىل جلنة تشكل بقرار من وزير اإلعالم، ويرأس اللجنة 
وكيل وزارة اإلعالم املختص، وقد صدر بذلك األمر السامي رقم 1700 /م، وتاريخ 

1426/6/5هـ.

املخالفات  يف  )تنظر  نصه:  ما  والنرش  املطبوعات  نظام  من   )37( املادة  يف  جاء 
ألحكام هذا النظام جلنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة املختص(، وجاء 
)الوزارة هي جهة  املادة )26(:  الصحفية يف  املؤسسات  التنفيذية من نظام  الالئحة  يف 
لنظام  أو  والنرش  املطبوعات  نظام  ألحكام  الصحفيني  خمالفات  يف  للنظر  االختصاص 
املؤسسات الصحفية أو لنظام محاية حقوق املؤلف واللوائح التنفيذية هلا أو ألي تعليامت 

تتعلق باملطبوعات والصحافة والنرش(.

تم التلخيص بحمد اهلل تعاىل

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.
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