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[د .مصطفى إبراهيم العربي خالد]

البلوغ كشرطٍ للمسؤولية الجنائية في الفقه
*

اإلسالمي والتشريعين الليبي واإلماراتي

الدكتور
*
مصطفى ابراهيم العربي خالد

الملخص
يعترب البلوغ رشط ًا من الرشوط اجلوهرية لقيام املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم؛ سو ًاء مت ّثلت
مهم ٌة
هذه اجلرائم يف التعازير أو يف احلدود أو القصاص ،و ُيثار حول هذا املوضوع إشكالي ٌة ّ
ٍ
كرشط للمسؤولية
تتع ّلق بمعرفة كيف ّية معاجلة املرشعني الليبي واإلمارايت ملرحلة البلوغ
اجلنائ ّية عن جرائم التعازير واحلدود والقصاص ،كأنموذجني لبعض الترشيعات العربية التي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واسعة من اجلرائم ،هي
طائفة
وضعية ملكافحة
جنائية
لسياسة
حتتضن يف األساس قواعد
الغراء عىل
جرائم التعازير ،وتطمح يف الوقت ذاته إىل أن تطبق أحكام الرشيعة اإلسالمية ّ
ٍ
طائفة أخرى من اجلرائم ،هي جرائم احلدود والقصاص.
وهيدف البحث يف هذا املوضوع إىل حتقيق بعض الغايات من أبرزها :بيان املنهج املتّبع يف
ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية عن اجلرائم ،وتقييم
الرشيعة اإلسالمية ملعاجلة موضوع البلوغ
منهج املرشعني الليبي واإلمارايت يف حتديدمها لسن البلوغ تعزير ًا وحدًّ ا وقصاص ًا ،ومدى
السن أو املرحلة يف الرشيعة اإلسالمية.
انسجام هذا املنهج مع املنهج ا ُملتّبع يف حتديد هذه ّ
وقد تط ّلبت معاجلة هذا املوضوع تقسيمه إىل مطلبني؛ خُ ّصص أوهلام لبحث املعاجلة
ٍ
ّ
كرشط للمسؤولية اجلنائية ،وخُ ّصص اآلخر لبحث املعاجلة القانونية
الرشع ّية ملرحلة البلوغ
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/11/6
 أستاذ القانون اجلنائي املشارك -كلية القانون -جامعة املرقب -اخلمس  -ليبيا.
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية.
ملرحلة البلوغ
ٍ
جمموعة من النتائج وإبداء بعض التوصيات ،من أبرزها
وانتهى الباحث إىل استخالص
أن اختالف منهج املرشعني الليبي واإلمارايت يف حتديد مرحلة البلوغ يف شأن املسؤولية اجلنائية
ٍ
تناقض واضحٍ يف شأن
عن جرائم التعازير عنه يف جرائم احلدود والقصاص ترتّب عليه وجود
ٍ
ٍ
معينة من مراحل حياته يف حال ارتكابه
مرحلة
الوصف الذي يمكن أن يلحق باإلنسان يف
جريم ًة من اجلرائم؛ حيث يكون بالغ ًا إذا كانت اجلريمة ممّا تنطبق عليها أحكام احلدود
والقصاص ،وال يكون عىل هذا الوصف إذا كانت اجلريمة ممّا تنطبق عليها أحكام التعازير.
لسلطات القائمة عىل إصدار الترشيع يف ليبيا واإلمارات برضورة
وهلذا أوىص الباحث ا ّ
التّدخل التّرشيعي إلصالح هذا اخللل وإزالة التّناقض ،وذلك بتعديل املنهج ا ُملتّبع يف حتديد
مرحلة البلوغ يف جرائم التعازير؛ ليوافق املنهج املُتّبع يف حتديد هذه املرحلة يف جرائم احلدود
والقصاص ،وذلك باالعتامد عىل العالمات الطبيعية املتّفق عليها يف الفقه اإلسالمي ،وعدم
الس ّن إالّ يف حال تأخّ ر ظهور تلك العالمات.
ال ّلجوء إىل ّ
الكلامت الدا ّلة عىل البحث:
البلوغ – عالمات البلوغ – اجلرائم التعزيرية – احلدود – القصاص – الترشيع الليبي –
الترشيع اإلمارايت.
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المقدمة
ى
وصّل اهلل عّل سيدنا حممد خاتم
احلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل ذي الطول واآلالء،
الرسل واألنبياء ،وعّل آله وأصحابه وأتباعه األتقياء األنقياء.
ى

احلق – تبارك وتعاىل – يف حمكم التىنزيلَ  :وإِ َذا َب َلغَ األَ ْط َف ُال ِمنْك ُُم ُ
احل ُل َم
أما بعد ،فيقول ى
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ك ََذلِ َ
يم َحكِيم[ ،سورة
ك ُي َب ن ُ
است َْأ َذ َن ا َّلذ َ
ني اهللُ لَك ُْم َآ َياته َو اهللُ َعل ٌ
َف ْل َي ْست َْأذنُوا ك ََام ْ
النىور ،اآلية  ،]59ويقول – َّ
جل يف ُعاله –َ  :وا ْب َت ُلوا ال َيت ََامى َحتَّى إِ َذا َب َلغُوا النّكاح َفإِ ْن َآن َْس ُت ْم
ِمن ُْه ْم ُر ْشدً ا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َُاهل ْم[ ،سورة النىساء ،اآلية  ،]6ويقول احلبيب املصطفى –

 –فيام ورد عنهُ " :رفع القلم عن ثالثة :عن النىائم حتى يستيقظ ،وعن املُبتّل حتى يربأ،
ٍ
رواية أخرى:
بي حتى يبلغ"( ،)2ويف
بي حتى يكرب"( ،)1ويف رواية" :وعن ى
وعن ى
الص ى
الص ى
"حتى حيتلم"(.)3
وال ى
شك أن يف ذلك إشار ًة واضح ًة إىل املرحلة الفاصلة يف حياة اإلنسان؛ أي التي تفصل

الرشع ىية وعدم التىكليف؛ وهي مرحلة النىضج العقيل الكامل ،والتي
بني التىكليف باألحكام ى
يصري اإلنسان إذا بلغها أه ً
ال للخطاب هبذه األحكام ومسؤوالً عن خمالفة ما تقيض به من
ٍ
ونواه ،والتي من بينها األحكام املتع ىلقة باجلرائم تعزير ًا وحدود ًا وقصاص ًا ،فإذا ما التزم
أوامر
البالغ العاقل هذه األحكام نال ال ىثواب ،ونأى بنفسه عن استحقاق العقاب ،وإذا خالفها
واتىبع هواه كان عرض ًة آلالم اجلزاء؛ حتى يرتدع هو وينزجر غريه عن خمالفة تلك األحكام،
التي ما ُق ىررت إالَّ لتستقيم احلياة وينعم اإلنسان فيها باألمن واالستقرار.
باب يف املجنون يرسق أو يصيب حدًّ ا ،حديث رقم  ،4398مج،4
السنن ،كتاب احلدودٌ ،
( )1أخرجه أبو داود يف ى

ىسائي يف سننه ،كتاب الطالق ،باب من ال يقع طالقه من األزواج ،حديث رقم  ،3432ج،3
ص.137
ى
وصححه الن ى
ص.494

باب يف املجنون يرسق أو يصيب حدًّ ا ،حديث رقم  ،4402مج ،4ص.139
( )2سنن أيب داود ،كتاب احلدودٌ ،
باب يف املجنون يرسق أو يصيب حدًّ ا ،حديث رقم  ،4403مج ،4ص.139
( )3سنن أيب داود ،كتاب احلدودٌ ،
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
3

109

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 83 [2020], Art. 3
ط للمسؤولية الجنائية يف الفقه اإلسالمي والتشريعين الليبي واإلماراتي]
[البلوغ كشر ٍ

وهلذا حظيت مسألة حتديد مرحلة البلوغ باهتام ٍم بال ٍغ يف الفقه اإلسالمي؛ حيث اعتنى
ٍ
نصوص رشعية.
ُقدامى الفقهاء بتحديد عالماهتا؛ اعتامد ًا عّل فهمهم ملا ورد بشأهنا من
تقرر املسؤولية اجلنائية
وتُس ىلم الترشيعات الوضع َّية كذلك بأمه ىية تلك املرحلة؛ فلم ى
ترصفاته ،إالَّ إذا بلغ ثامين عرشة سن ًة من عمره ،وببلوغه هذه الس ىن
الكاملة لإلنسان عن ى
تفرتض تلك الترشيعات نضج عقله واكتامل إدراكه ،غري أهنا ال تعصمه من مثالب املسؤولية
قبل ذلك ،وإنام تعتربه مسؤوالً ابتدا ًء إذا بلغ من العمر سنًّا يبدأ فيها ذلك اإلدراك والنىضج

والتىكوين ،وهي عند بعضها أربع عرشة سنة ،وعند بعضها اآلخر مخس عرشة سنة ،وعند
ست عرشة سنة ،ولكنها مسؤولي ٌة ناقص ٌة (خم َّفف ٌة) وليست كاملة.
البعض اآلخر ى

و ُيالحظ أن الترشيعني الليبي واإلمارايت من الترشيعات التي حتتضن بني د ىفتيها جمموع ًة
ونصوص ًا أخرى هتدف إىل
النصوص ملكافحة ما ُاصطلح عّل تسميته باجلرائم التعزير ىية ى
من ى
الرشع ىية ملكافحة جرائم احلدود والقصاص بطريق التقنني يف الترشيع
تبنىي األحكام ى
ملح ًة لبحث
الليبي( ،)4وطريق اإلحالة الك ىل ىية يف الترشيع اإلمارايت( .)5ومن هنا تبدو احلاجة ى
والقصاص عن طريق إصدار ٍ
الرشيعة اإلسالمية املُتع ىلقة باحلدود ِ
مجلة من القوانني
( )4تبنىى املرشع الليبي تطبيق أحكام ى
هي :القانون رقم  70لسنة 1973م يف شأن إقامة حدى الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،والقانون رقم  52لسنة
1974م يف شأن إقامة حدى القذف ،والقانون رقم  13لسنة 1425م (2004م) يف شأن إقامة حدى ي الرسقة ِ
واحلرابة،
والقانون رقم  4لسنة 1994م يف شأن حتريم اخلمر املُعدى ل بالقانون رقم  21لسنة 2016م ،والقانون رقم  20لسنة
كل مسل ٍم مك ىل ٍ
الر ىدة ،بقولهُ " :يعاقب باإلعدام حدًّ ا ى
ف
ليجرم ى
2016م الذي عدى ل بموجبه املادة  291من قانون العقوبات؛ ى
ٍ
ٍ
بقول أو ٍ
أي مرحلة قبل تنفيذ احلكم" ،والقانون رقم  6لسنة
ارتدى عن اإلسالم
فعل ،وتسقط العقوبة بتوبة اجلاين يف ى
ِ
1423م (2003م) بشأن أحكام القصاص والدى ىية.
نصوص هذه القوانني ُيراجع موقع وزارة العدل الليبية عّل شبكة املعلومات الدولية ،ورابط املوقع هو:
ولال ىطالع عّل ى
http://aladel.gov.ly/home/?page_id=1462

تاريخ الزى يارة2019 /3/17 :م.
ِ
الرشيعة اإلسالمية املُتع ىلقة باحلدود والقصاص عن طريق اإلحالة الك ىل ىية إىل
( )5تبنىى املرشع اإلمارايت تطبيق أحكام ى
الرشيعة اإلسالمية دون اتىباع أسلوب التقنني الذي انتهجه املرشع الليبي ،وقد أشارت إىل هذه اإلحالة رصاح ًة املادة األوىل
ى
ِ
من قانون العقوبات ى
االحتادي لدولة اإلمارات رقم  3لسنة 1987م بقوهلا" :ترسي يف شأن جرائم احلدود والقصاص
الرشيعة اإلسالميةُ ،
وحتدى د اجلرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانني العقابية
والدى ىية أحكام ى
األخرى".
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ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية عن هذه اجلرائم مجيع ًا؛ وذلك ملعرفة كيف عالج
موضوع البلوغ
املرشعان الليبي واإلمارايت هذا املوضوع يف ى
يضامن أحكام ًا لطائفتني من اجلرائم
ظل ترشيعني ى
جهة واحلدود والقصاص من ٍ
(التعازير من ٍ
جهة أخرى) مبني ًة عّل ُأ ُس ٍ
س خمتلفة.
أمهية البحث:
ال ى
شك أن البلوغ ُيعترب رشط ًا من الرشوط اجلوهرية للقول بقيام املسؤولية اجلنائية عن
اجلرائم؛ سوا ًء مت ىثلت هذه اجلرائم يف التعازير أو يف احلدود أو القصاص ،وال ى
شك أيض ًا يف

املقررة للطائفتني األخريتني من اجلرائم
أن اخلطأ يف حتديد س ىن البلوغ لتوقيع العقوبات ى
ٍ
املقررة لل ىطائفة األوىل منها يرتتىب عليه نتائج اليمكن تداركها إذا
وبعض من العقوبات ى
ُاكتشف اخلطأ بعد التنفيذ؛ لتع ىلقها بحياة اإلنسان وسالمة جسده ،وهلذا ارتأى الباحث

الضوء عّل هذا املوضوع؛ لبيان وجهة نظر الفقه اإلسالمي حول عالمات البلوغ
تسليط ى
والس ىن ا ُملحدى دة يف هذا الفقه هلذه املسؤولية يف حال ى
تأخر ظهور
ا ُملعتربة للمسؤولية اجلنائية ى
تلك العالمات ،وكذلك موقف الترشيعني موضوعي املقارنة من ذلك يف شأن التعازير

واحلدود القصاص.
إشكالية البحث:
مهم ٌة تتع ىلق بمعرفة كيف ىية معاجلة املرشعني الليبي
ُيثار حول بحث هذا املوضوع إشكالي ٌة ى
ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائ ىية عن جرائم التعازير واحلدود
واإلمارايت ملرحلة البلوغ
ٍ
لسياسة
والقصاص ،كنموذجني لبعض الترشيعات العربية التي حتتضن يف األساس قواعد
ٍ
ٍ
ٍ
واسعة من اجلرائم ،هي جرائم التعازير ،وتطمح يف الوقت ذاته
طائفة
جنائية وضع ٍية ملكافحة
ٍ
طائفة أخرى من اجلرائم ،هي جرائم
الغراء عّل
إىل أن تطبق أحكام الرشيعة اإلسالمية ى

منشور عّل موقع وزارة العدل اإلماراتية عّل شبكة املعلومات الدولية ،ورابط املوقع هو:
القانون
ٌ
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LCAr/00_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_1987-1208_00003_Kait.html?val=AL1

تاريخ الزى يارة2019/3/17 :م.
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املهم الذي ُيطرح يف هذا املقام هو :هل ُو ّفق كال املرشعني يف
احلدود والقصاص ،والتساؤل ى
الس ّن يف
حتقيق نو ٍع من االنسجام بني حتديد ّ
سن البلوغ يف جرائم التعازير وبني حتديد هذه ّ

جرائم احلدود والقصاص؟

ٍ
إجابة عنه من خالل هذه الدى راسة ،واهللَ ُ
يسأل التوفيق.
هذا ما سيحاول الباحث إجياد
تساؤالت الدّ راسة:
يتفرع عن اإلشكالية املطروحة بروز ٍ
مجلة من األسئلة ،يمكن اإلشارة إليها عّل النىحو
ى

اآليت:

الرشد؟ وما العالقة بينه
 )1ما املقصود بالبلوغ لغ ًة واصطالح ًا؟ وما الفرق بينه وبني ى
ٍ
كرشط إلقرار
الرشيعة اإلسالمية
رب يف ى
وبني العقل؟ وما الدليل عّل أن البلوغ ُمعت ٌ
املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم؟
ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية عن
قرت يف الفقه اإلسالمي
 )2ما هي عالمات البلوغ التي ُأ ى
اجلرائم؟

ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية عن
 )3هل تبنىى املرشعان الليبي واإلمارايت تلك العالمات
الس ىن
اجلرائم
ى
املنصوص عليها يف املنظومة التىرشيعية اجلزائية ،أم أهنام اعتمدا ى
مبارشة؟
أهداف البحث:
هيدف الباحث من خالل دراسة هذا املوضوع إىل حتقيق بعض الغايات من أبرزها:
ٍ
كرشط للمسؤولية
 )1بيان املنهج املتىبع يف الرشيعة اإلسالمية ملعاجلة موضوع البلوغ
اجلنائية عن اجلرائم.
 )2بيان وتقييم منهج املرشعني الليبي واإلمارايت يف حتديدمها لسن البلوغ تعزير ًا وحدًّ ا
وقصاص ًا ،ومعرفة مدى تطبيقهام ألحكام الرشيعة اإلسالمية ذات العالقة
باملوضوع.
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الرشع ىية والقانونية بالدى راسات املقارنة التي تت ىعلق ببحث
 )3اإلسهام يف تزويد املكتبة ى
الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية.
املوضوعات ذات العالقة بأحكام ى
الرتبية وعدم االهتامم
 )4اإلسهام يف تنبيه اآلباء واأل ىمهات إىل خطورة اإلمهال يف ى
باألبناء يف مراحل مبك ٍ
ىرة من العمر ،وما يؤ ىدي إليه ذلك من احتامل مواجهة
الرشيعة
املقررة يف شأن القصاص الواردة يف ى
العقوبات احلدى ىية والعقوبات ى

اإلسالمية ،والتي تبنىاها املرشعان الليبي واإلمارايت يف املنظومة اجلزائية ،والتي قد
الس ىن املعهودة يف شأن التعازير
تُط ىبق بظهور عالمات البلوغ ا ُملبكىرة وليس بولوج ى
وهي ثامين عرشة سنة.

الدّ راسات السابقة حول املوضوع:
إضاف ًة إىل مصادر ومراجع الفقه اإلسالمي والقانوين العامة التي تناولت هذا املوضوع،
املعمقة السابقة حول هذا املوضوع والتي أ ىثرت يف هذا العمل
هناك العديد من الدراسات ى
حتى برز هبذه الصورة ،ومن هذه الدراسات يذكر الباحث:

 .1د .حممد شالىل العاين  ،ود .عبد اإلله حممد النىوايسة ،ود .خالد حممد د ىقاين ،رشح
قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت ،القسم العام ،النظرية العامة للجزاء اجلنائي،
جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة2019 ،م.
 .2حممد فهد عبد العزيز احلكمي ،املسؤولية اجلزائية لألحداث اجلنائية واملرشدين
(دراسة مقارنة)" ،رسالة ماجستري غري منشورة" ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات
العربية املتحدة2017 ،م.
ٌ
بحوث يف القانون اجلنائي الليبي واملقارن ،منشورات جامعة
 .3د .حممد الرازقي،
املرقب ،اخلمس ،ليبيا2009 ،م.
 .4د .حممد نعيم ياسني ،أثر األمراض النفسية والعقلية عّل املسؤولية اجلنائية يف الرشيعة
اإلسالمية ،جملة الرشيعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات ،ع2002 ،16م.
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غري أن البحث مع وجود تلك الدراسات والبحوث يقدم إضاق ًة مهم ًة حول موضوع البلوغ،
من حيث حماولته تقييم مسلك املرشعني الليبي واإلمارايت والترشيعات األخرى التي جرت يف
فلكهام يف حتديد مرحلة البلوغ للقول باملسؤولية اجلنائية املرتتبة عّل ارتكاب جرائم احلدود
والقصاص وجرائم التعازير .وقد رصدت الدراسة االختالف والتناقض الواضح بني املنهجني
الترشيعيني يف حتديد مرحلة البلوغ للمسؤولية اجلنائية املرتتبة عّل ارتكاب اجلرائم املذكورة؛
حيث اعتمد الترشيعان حم ى
ال املقارنة يف حتديدمها ملرحلة البلوغ للمسؤولية اجلنائية عن جرائم
الس ىن إن ى
تأخر ظهور إحدى تلك العالمات،
ثم ى
احلدود والقصاص عّل العالمات الطبيعية أوالً ى

عّل عكس منهجهام يف حتديد هذه املرحلة بالنسبة للمسؤولية اجلنائية عن جرائم التعازير؛ حيث
ٍ
اعتبار لظهور تلك العالمات أو ى
تأخرها .وهذا يؤ ىدي إىل اختالف
الس ىن مبارش ًة دون
اعتمدا ى
تم بيان ذلك تفصي ً
ال بالبحث؛ فبينام قد ُيوصف احلدث
املعاملة اجلنائية للحدث وتناقضها كام ى
ال بأنه ٌ
الذي بلغ من العمر ثالث عرشة سن ًة مث ً
بالغ وتطبق عليه عقوبات احلدود والقصاص إذا
ٍ
ٍ
قصاص،
حدود أو
ظهرت عليه إحدى عالمات البلوغ وارتكب ما من شأنه أن يشكىل جريمة

ال ُيوصف هبذا الوصف  -وإن ظهرت عليه إحدى تلك العالمات – إذا ارتكب جريمة من
جرائم التعازير ،األمر الذي يستدعي تطبيق التدابري يف شأنه فقط دون العقوبات؛ باعتباره ال
ُيعترب مسؤوالً جنائي ًا؛ لعدم وجله س ىن البلوغ املحدى دة للمسؤولية عن جرائم التعازير يف الترشيعني

ى
حميل املقارنة .وقد ىبني الباحث هذه املسألة تفصي ً
ال يف متن البحث.
منهج البحث وأسلوبه:

سيعتمد الباحث يف خوض غامر هذا املوضوع عّل املنهج االستقرائي التحلييل؛ ألنه هو
النصوص الوضعية واآلراء الفقهية.
للبحاث يف فهم وتقييم ى
األكثر مساعد ًة ى
أ ىما عن أسلوب البحث فإنه سيكون مقارن ًا بني الترشيعني الليبي واإلمارايت؛ باعتبارمها

من الترشيعات التي تتبنىى أحكام الرشيعة اإلسالمية يف شأن جرائم احلدود والقصاص،
إضاف ًة إىل إمكانية وسهولة احلصول عّل الترشيعات اإلماراتية ذات العالقة باملوضوع؛
لكوهنا منشور ًة عّل مواقع رسم ىي ٍة عّل شبكة املعلومات الدولية ،األمر الذي ُيط ى
مأن معه إىل
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ٍ
ٍ
علمية موثوقة.
فائدة
أن تكون الدى راسة ذات
خ ّطة البحث:
الرشع ىية
تقتيض معاجلة هذا املوضوع تقسيمه إىل مطلبني؛ ُُي ىصص أوهلام لبحث املعاجلة ى
ٍ
وُي ىصص اآلخر لبحث املعاجلة القانونية ملرحلة
ملرحلة البلوغ
كرشط للمسؤولية اجلنائيةُ ،
ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية.
البلوغ

املطلب األول
ٍ
املعاجلة ّ
كرشط للمسؤولية اجلنائية
الرشع ّية ملرحلة البلوغ

الرشع ىية ملرحلة البلوغ بيان ٍ
أمور ثالثة ،هي:
يقتيض بحث املعاجلة ى
الرشد ،وبيان عالقته
 التعريف بالبلوغ ،وهذا يقتيض :تعريفه وحتديد الفرق بينه وبني ى
ٍ
كرشط آخر للمسؤولية اجلنائية (الفرع األول).
بالعقل
ٍ
الرشع ىية والتي من بينها
 بيان أدلة رشع ىية االستناد إىل البلوغ
كرشط للتىكليف باألحكام ى
املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم (الفرع الثاين).
 بيان العالمات الدى الة عّل البلوغ (الفرع الثالث).

الفرع األول
التعريف بالبلوغ

ثم بيان العالقة بينه وبني العقل
الرشد أوالً ،ى
يقتيض التعريف بالبلوغ :تعريفه ومتييزه عن ى
ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية ثاني ًا.
الرشد
أوالً :تعريف البلوغ ومتييزه عن ّ
عرف البلوغ لغ ًة بأنه االحتالم واإلدراك؛ ففي لسان العرب :بلغ الغالم بمعنى احتلم؛ كأنه بلغ
ُي ى
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ِ
ِ
بي واجلارية إذا أدركا(.)6
وقت
الكتاب عليه والتىكليف ،وكذلك بلغت اجلارية .ف ُيقال :بلغ ى
الص ى
الصواب(.)7
الغي والضالل ،وهو أيض ًا إصابة ى
الرشد بأنه ى
الصالح ،وهو خالف ى
عرف ى
و ُي ى
الصغر يف اإلنسان ليحكم عليه ى
الشارع
عرف البلوغ بأنه "انتهاء حدى ى
ويف االصطالح ُي ى
ىرصف
بالتىكاليف ى
عرف ى
ىرصفات( ،)8و ُي ى
الرشد بأنه حسن الت ى
الرشع ىية ،وارتفاع حجره عن الت ى
الغي(.)10
السفه وخالف ى
حسا أو معنًى ،دين ًا أو دنيا( ،)9وهو أيض ًا ضدى ى
يف األمر ًّ

الرشعية؛ لقوله ﷺ" :رفع القلم عن ٍ
ٌ
ثالثة :عن النىائم
والبلوغ
رشط للتىكليف باألحكام ى ى
ُ
بي حتى حيتلم"؛ باعتباره عالم ًة عّل اإلدراك
حتى يستيقظ ،وعن ا ُملبتّل حتى يربأ ،وعن ى
الص ى
ونضج العقل ،و ُي ى
التغريات الطبيعية التي حتدث عّل جسم اإلنسان،
ستدل عليه بالعالمات أو ى

كاالحتالم واحليض.

ٌ
الصغري وجواز دفع ماله إليه ،ووسيلة معرفته
الرشد فهو
رشط لزوال احلجر عن اليتيم ى
أما ى
ىرصف منهام ُاعتربا
هي االبتالء؛ أي اختبار الغالم أو اجلارية؛ بحيث إذا ُاستؤنس حس ُن الت ى

عز ى
وجل – يف شأن اليتامـىَ  :وا ْب َت ُلوا ال َيت ََامى َحتَّى
راشدين وإالَّ فال ،وهذا مصداق قول املوىل – ى
ِ
ِ َ
ْربوا
إِ َذا َب َلغُوا النّكاح َفإِ ْن َآن َْست ُْم من ُْه ْم ُر ْشدً ا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َُاهل ْم َو َال ت َْأ ُك ُل َ
وها إِ ْ َ
ْسا ًفا َوبدَ ًارا أ ْن َيك َ ُ
[سورة النىساء ،اآلية  ،)11(]6واالبتالء املذكور يف اآلية ُيتلف باختالف املُبتّل كونه غالم ًا أو

( ) 6لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بريوت ،لبنان ،ج ،1ط2008 ،6م،
ص.143
مؤسسة املختار للنىرش والتوزيع ،القاهرة ،مرص ،ط،1
( )7املصباح املنري ،أمحد بن حممد بن عيل الف ىيومي ،حتقيق :حيي مراد ،ى
2008م ،ص.137

( ) 8التعريفات الفقهية ،حممد عميم اإلحسان املجدويب الربكتي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2003 ،1م،
ص.46
الرؤوف بن املناوي ،حتقيق :عبد احلميد صالح محدان ،عامل الكتب ،القاهرة،
مهامت التعاريف ،عبد ى
( )9التوقيف عّل ى
مرص ،ط1990 ،1م ،ص.178

( )10التعريفات الفقهية ،ص.104
( )11راجع يف تفسري هذه اآلية :الكشف والبيان املعروف بتفسري ال ىثعلبي ،أبو إسحاق أمحد املعروف باإلمام ال ىثعلبي،
دراسة وحتقيق :أبو حممد بن عاشور ،بريوت ،لبنان ،ط2002 ،1م ،ج ،3ص.254
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النظر يف نفقة الدار شهر ًا أو إعطائه شيئ ًا قلي ً
يترصف
جارية .ومن صور ابتالء ال ُغالم أن ُير َّد إليه ُ
ال ى

وترصفه فيه ،ومن صور ابتالء اجلارية أن ُير َّد إليها ما ُير ُّد إىل ر ىبة البيت
فيه؛ ل ُيعرف كيف تدبريه
ى
من تدبري بيتها والنىظر فيه ،فإن رشدا وإالَّ بقيا حتت احلجر حتى ُيؤنس رشدمها(.)12
الرشد وإن كان رشط ًا لزوال احلجر عن اليتيم إالَّ أنه ال ُيصار إىل النىظر فيه إالَّ إذا توافر
غري أن ى
ترصفهام وتدبريمها يف املال إالَّ إذا كانا
رشط البلوغ؛ فال ُُيترب الغالم أو اجلارية ملعرفة حسن ى

فرس ًا لآلية املذكورة" :اعلم أن اهلل تعاىل ع ىلق زوال احلجر
بالغني ،ويف هذا يقول اإلمام ال ىثعلبي ُم ى
والرشد ،بعد أن أمر األولياء
عن اليتيم الصغري وجواز دفع ماله إليه بشيئني :البلوغ ى

باالبتالء"(.)13
وعّل هذا يمكن القول إن البلوغ باعتباره عالم ًة عّل النىضج العقيل لدى اإلنسان هو
ٌ
ٌ
رشط كذلك للنىظر يف رشد الغالم اليتيم لرفع احلجر
الرشع ىية ،وهو
رشط للتىكليف باألحكام ى
ٌ
ترصفه بعد أن اكتمل إدراكه؛
عنه؛ أي
ترصف هذا الغالم يف املال من سوء ى
رشط ملعرفة حسن ى

يستمر احلجر عليه.
ل ُيدفع إليه ماله أو
ى
ثاني ًا :عالقة البلوغ بالعقل

تُعرف كلمة العقل يف اللغة بمعنى " ِ
احل ْج ُر والنُّهى"( ،)14وقد استعمل القرآن الكريم هذا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
املعنى للعقل يف العديد من اآليآت الكريمة ،منها قوله تعاىلَ  :ه ْل يف َذل َ
ك َق َس ٌم لذي
ِح ْج ٍر[سورة الفجر ،اآلية ]5؛ أي لذي عقل ،ومنها قوله تعاىلَ  :أ َف َل ْم َ ْهي ِد َُهل ْم ك َْم َأ ْه َل ْكنَا
ك َآلي ٍ
ِ
ِِ
َق ْب َل ُهم نم َن ا ْل ُق ُر ِ
ات نألُ ِ
وِل الن َُّه َٰى[ سورة طه ،اآلية
ون َي ْم ُش َ
ون ِيف َم َساكن ِه ْم ۗ إِ َّن ِيف ََٰذل َ َ
السليمة.
]128؛ أي ألصحاب العقول ّ

وس ىمي العقل عقالً؛ ألنه يعقل
والعاقل هو الذي حيبس النىفس وير ىدها عن هواهاُ ،
الصفاء ،القاهرة،
القرطبي) ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري
( )12اجلامع ألحكام القرآن (تفسري
القرطبي ،مكتبة ى
ى
ى
مرص ،ط2005 ،1م ،ج ،5ص.28

( )13الكشف والبيان ،ج ،3ص.254
( )14لسان العرب ،ج ،10ص.232
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ىورط يف املهالك(.)15
صاحبه أو حيبسه عن الت ى
ٍ
ٍ
رجاين يف معجم التعريفات،
ويف االصطالح ُع ىرف العقل بتعريفات عدى ة أشار إليها اجلُ
ى
ٌ
مقارن هلا يف فعله،
جمر ٌد عن املا ىدة يف ذاته
نسوق منها عّل سبيل املثال تعريفه بأنه" :
جوهر ى
ٌ
ٍ
وهي النفس النىاطقة التي يشري إليها ى
نور يف القلب
كل أحد بقوله :أنا"( ،)16وتعريفه بأنهٌ " :
احلق والباطل"( ،)17وتعريفه بأنه" :ما ُيعقل به حقائق األشياء"(.)18
يعرف ى
ىرصفات يف الرشيعة اإلسالمية
ورغم اعتبار العقل رشط ًا للمسؤولية اجلنائية عن الت ى
والقانون ،شأنه يف ذلك ذلك شأن الرشوط األخرى كالبلوغ واالختيار وعدم االضطرار،
العقيل املُعترب للقول بقيام تلك املسؤولية عن الترصفات ال يمكن إدراكه أو
إالى أن النىضج
ى
ٍ
عالمات ى
تدل عليه
التىعرف عليه عن طريق إجراء احلسابات أو املقاييس ،وهلذا جعل الشارع
هي التي تُعرف بالبلوغ أو باألحرى عالمات البلوغ(.)19
وهلذا يمكن القول إن العقل هو ُمناط التىكليف ،والبلوغ عالم ٌة عّل نضجه واكتامله.

الفرع الثاين
ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية
أدلة مرشوع ّية اعتامد البلوغ

رصف وال ُيستعمل يف مصنىفات الفقه اإلسالمي(،)20
قانوين
مصطلح
املسؤولية اجلنائية
ٌ
ٌ
ٌّ

ُعرف املسؤولية اجلنائية يف الفقه
وإنام املستعمل هو مصطلح التىكليف باألحكام الرشعية .وت ى

( )15لسان العرب ،ج ،10ص.233
رجاين ،حتقيق ودراسة :حممد صديق املنشاوي ،دار الفضيلة للنرش
( )16معجم التعريفات ،عيل حممد السيد الرشيف اجلُ
ى
والتوزيع والتصدير ،القاهرة ،مرص ،بدون مكان نرش ،ص 127وما بعدها.

( )17معجم التعريفات ،ص.128
( )18معجم التعريفات ،ص.128
( )19راجع يف هذا املعنى :د حممد نعيم ياسني ،أثر األمراض النفسية والعقلية عّل املسؤولية اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية،
جملة الرشيعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات ،ع2002 ،16م ،ص.36
( )20املرجع نفسه ،ص.29
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ٍ
جيرمها القانون اجلنائي"(.)21
حتمل تبعة األفعال التي ى
القانوين ببساطة بأهنا " :ى
واملسؤولية اجلنائية هبذا املعنى ال ختتلط بفكرة األهلية ،فهي ليست نوع ًا من أنواعها ،وإنام
األهلية هي امل ُعتربة رشط ًا من رشوط املسؤولية؛ ألن حقيقة األهلية ليست إالى صالحية
الشخص لإللزام وااللتزام ،واملسؤولية اجلنائية ليست هي الصالحية ،وإنام هي األثر املرتتب
عّل الفعل أو االمتناع املجرم؛ أي أن سببها هو هذا الترصف املجرم أو غري املُباح ،وسبب
وحتمل
خمتلف؛ فهو إنسانية اإلنسان فيام يتعلق بصالحيته الكتساب احلقوق
أمر
ٌ
ى
األهلية ٌ
االلتزامات(.)22
ومهام يكن من ٍ
أمر فإن من رشوط املسؤولية اجلنائية عن األفعال املجرمة البلوغ ،وقد
وردت بعض اآليات يف القرآن الكريم يف شأن البلوغ ،استنبط منها الفقهاء األصل يف اعتباره
الرشيفة واآلثار املنقولة عن
أساس ًا للحدود والفرائض ،كام وردت بعض األحاديث النىبو ىية ى

الرشع ىية
تعضد ذلك األصل وتعترب البلوغ أساس ًا للتىكليف واخلطاب باألحكام ى
السلف التي ى
ى
بام فيها املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم.
ولبيان هذه األدلة س ُيقسم هذا الفرع إىل فقرتنيُ ،خت ىصص أوالمها لبيان داللة القرآن
الرشع ىيةُ ،
وخت ىصص األخرى لبيان داللة
الكريم عّل اعتبار البلوغ أساس ًا للتىكليف باألحكام ى
السلف عّل ذلك.
السنىة النىبو ىية ى
الرشيفة واآلثار الواردة عن ى
ى
أوالً :داللة القرآن الكريم عىل اعتبار البلوغ أساس ًا للتّكليف باألحكام ّ
الرشع ّية
احلق – تبارك وتعاىل – يف حمكم التنزيلَ  :وإِ َذا َب َلغَ األَ ْط َف ُال ِمنْك ُُم ُ
احل ُل َم َف ْل َي ْست َْأ ِذنُوا
يقول ى
ِ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم[ سورة النىور ،اآلية  ،]59ويقول أيض ًاَ  :وا ْب َت ُلوا ال َيت ََامى َحتَّى
است َْأ َذ َن الَّذ َ
ك ََام ْ
إِ َذا َب َلغُوا النّكاح َفإِ ْن َآن َْست ُْم ِمن ُْه ْم ُر ْشدً ا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َُاهل ْم[ سورة النىساء ،اآلية .]6
حمارضات يف القانون اجلنائي ،القسم العام ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت ،لبنان ،ط،3
( )21د .احممد الرازقي،
ٌ
2002م ،ص.315
مرجع سبق ذكره ،ص.30
( )22د .حممد نعيم ياسني،
ٌ
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إضاف ًة إىل ما تشري إليه هاتان اآليتان الكريمتان من أحكا ٍم تتع ىلق بتعليم األطفال
االستئذان عند بلوغ احللم ،ورفع احلجر عن اليتامى ودفع أمواهلم إليهم إذا استُؤنِس منهم
الرشد ،فهام تعتربان أيض ًا أص ً
ال يف فرض اجلهاد واحلدود وااللتزام بالفرائض عموم ًا؛ فقد
ى
ورد عن اإلمام ى
الشافعي – رمحه اهلل  -يف كتاب األُ ىم أنه قال" :أصل فرض اجلهاد واحلدود

والسنىة
عّل البالغني من الرجال ،والفرائض عّل البوالغ من النىساء من املسلمني يف الكتاب ى
ِ
من موضعني :فأما الكتاب فقوله تعاىلَ  :وإِ َذا َب َلغَ األَ ْط َف ُال ِمنْك ُُم ُ
است َْأ َذ َن
احل ُل َم َف ْل َي ْست َْأذنُوا ك ََام ْ
ِ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم[ سورة النىور ،اآلية  ،]59فأخرب أن عليهم إذا بلغوا االستئذان فرض ًا ،كام
ا َّلذ َ
عز ى
وجلَ  :وا ْبتَ ُلوا ال َيت ََامى َحتَّى إِ َذا َب َلغُوا النّكاح
كان عّل من َق ْب َلهم بني البالغني ،وقوله – ى
َفإِ ْن َآن َْس ُت ْم ِمن ُْه ْم ُر ْشدً ا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َُاهل ْم[ سورة النىساء ،اآلية  .]6فكان بلوغ النىكاح
استكامل مخس عرشة وأقل ،فمن بلغ النىكاح باستكامل مخس عرشة أو قبلها ثبت عليه الفرض
ك ىله واحلدود ،ومن أبطأ عنه بلوغ النىكاح فالس ىن التي يلزمه هبا الفرائض من احلدود وغريها

السنىة :أن رسول اهلل – ﷺ – ر ىد عبد اهلل بن عمر
استكامل مخس عرشة سنة ،واألصل فيه من ى
عن اجلهاد وهو ابن أربع عرشة سنة ،وأجازه يف اجلهاد وهو ابن مخس عرشة سنة"(.)23
السلف عىل اعتبار البلوغ أساس ًا للتّكليف باألحكام ّ
الرشع ّية
السنّة النّبو ّية وآثار ّ
ثاني ًا :داللة ّ
ورد عن النىبي الكريم ٍ
الرشيفة التي ى
تدل عّل اعتبار
حممد – ﷺ – جمموع ٌة من األحاديث ى
ى
الرشع ىية ،من بينها قولهُ " :رفع القلم عن ثالثة :عن النائم
البلوغ أساس ًا للتىكليف باألحكام ى

بي
بي حتى يكرب" ،ويف رواية" :وعن ى
حتى يستيقظ ،وعن املبتّل حتى يربأ ،وعن ى
الص ى
الص ى
ٍ
رواية أخرى" :حتى يبلغ"(.)24
حتى حيتلم" ،ويف
كام ورد عنه أيض ًا أنه قال ٍ
ملعاذ بن جبل عندما أرسله إىل اليمن" :خذ من كل حاملٍ (حمتل ًام)

( )23األُ ىم ،حممد بن ادريس ى
الشافعي ،حتقيق وختريج :د .رفعت فوزي عبد املطلب ،دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع،
املنصورة ،مرص ،ط2001 ،1م ،ج ،5ص.639
ى

( )24سبق خترجيه.
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(ثياب باليمن)"(.)25
دينار ًا ،أو عدله من املَ َعافِ ِر ىي
ٌ
كام روي عن ابن عمر أنه قال" :عرضني رسول اهلل – ﷺ – يف القتال يوم ٍ
أحد وأنا ابن
ُ
ٍ
ٍ
أربع عرشة سنة فلم جيزين وعرضني يوم اخلندق وأنا ابن مخس عرشة سنة فأجازين"( ،)26ويف

ٍ
رواية البن ح ىبان" :فلم جيزين ومل يرين بلغت"(.)27

رظي أنه قال" :كنت من سبى بني ُقريظة ،فكانوا ينظرون ،فمن
كام ُروي عن عط ىية ال ُق ى
أنبت ى
الشعر ُقتل ومن مل ينبت مل ُيقتل ،فكنت فيمن مل ُينبت"(.)28
وروي عن عمر بن اخلطاب – ◙– أنه كان يكتب إىل أمراء األجناد ،أالَّ يقتلوا إالَ
ُ

من جرت عليه املوايس ،وال يأخذوا اجلزية إالى ممىن جرت عليه املوايس(.)29

ٍ
طالب – ◙– أنه قال" :حفظت عن رسول اهلل – ﷺ – أنه
عيل بن أيب
كام ُروي عن ٍّ

ت يو ٍم إىل الليل"(.)30
قال :ال ُيت َْم بعد احتالم ،وال ُص َام َ

املفرسون هلذا احلديث إنه إذا بلغ اليتيم أو اليتيمة زمن البلوغ الذي حيتلم غالب
ويقول ى

باب يف أخذ اجلزية ،حديث رقم  ،3038مج ،3ص،164
السنن ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيءٌ ،
( )25رواه أبو داود يف ى
ىسائي يف سننه ،كتاب الزكاة ،باب زكاة البقر ،حديث رقم  ،2449ج ،2ص.742
ى
وصححه الن ى

مسلم يف صحيحه ،كتاب األمارة ،باب بيان س ىن البلوغ ،حديث رقم  ،1868ج ،2ص.904
( )26رواه
ٌ

السري ،باب اخلروج وكيف ىية اجلهاد ،حديث رقم  ،4728ج ،11ص.30
( )27أخرجه ابن حبان يف كتاب ى

وصححه
باب يف الغالم يصيب احلدى  ،حديث رقم  ،4404مج ،4ص.139
ى
( )28رواه أبو داود يف سننه ،كتاب احلدودٌ ،
ٍ
بي ،هبذا اللفظ" :كنت يوم حكم سعد يف بني قريظة غالم ًا،
ىسائي يف سننه ،كتاب ال ىطالق ،باب متى يقع طالق ى
الص ى
الن ى
ُبقيت فها أنا ذا بني أظهركم" ،حديث رقم  ،3429ج ،3ص.493
أنبت ،فاست ُ
فشكُّوا َّيف ،فلم جيدوين ُّ

بالصلح ،حديث رقم  ،18682ج ،9ص.329
( )29أخرجه
السنن ،كتاب اجلزية ،باب الزى يادة عّل الدى ينار ى
البيهقي يف ى
ى
ُ
ُ
ُ
وسى ،وهو اآللة التي ُحيلق هبا ى
الشعر ،واملراد من األثر أن اجلزية والقتل من أمراء األجناد ال جيريان
واملوايس ٌ
مجع مفرده امل َ
بح ىقهام إالى عّل من نبتت عانته؛ ألن املوايس ال جتري إالى عّل من أنبت .لسان العرب ،مج ،14ص.151
( )30رواه أبو داود يف سننه ،كتاب الوصايا ،باب متى ينقطع ال ُيتم ،حديث رقم  ،2873مج  ،3ص.114
السكوت .لسان العرب ،ج ،8ص.278
ُّ
والصامت هو ى
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الناس فيه ،زال عنهام اسم اليتيم حقيق ًة ،وجرى عليهام حكم البالغني(.)31
ىبي –ﷺ– أنه قال" :ال يقبل اهلل صالة
كام ُروي عن عائشة أ ىم املؤمنني – ╚– عن الن ى
ٍ
ٍ
حائض إالَّ
بخامر"(.)32
تصح
و ُيراد باحلائض :املرأة التي بلغت س ىن احليض وليست التي يف أ ىيام حيضها ،فال
ى
ٍ
صالة املرأة البالغة إالَّ
تخمر به من سرت الرأس(.)33
بخامر؛ أي ما ُي ى
السلف ى
تدل عّل أن التىكليف باألحكام
وعموم ًا فكل هذه األحاديث واآلثار املرو ىية عن ى

يتم إال بولوج اإلنسان مرحلة
ى
الرشع ىية والتي من بينها املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم ال ى
البلوغ .ولكن ما هي عالمات هذا البلوغ؟ هذا ما سيتم بيانه من خالل الفرع اآليت.

الفرع الثالث
عالمـات البلـوغ

تم تعريفه بأنه ُق َّو ٌة حتدث يف الشخص خترجه من حال ال ىطفولة إىل غريها ،ومل ىا كانت
البلوغ ى
ٍ
عالمات ُي ُّ
ستدل هبا عّل
حّس ال يكاد يعرفه أحد ،جعل الشارع له
هذه القوة أمر ًا غري ى ٍّ

تلمس هذه العالمات وحتديدها اعتامد ًا عّل ما جيري يف العادة
حصوله ،وقد اجتهد الفقهاء يف ى
ٍ
عّل جسم اإلنسان من تغري ٍ
ظاهرة ى
تدل عّل نضج العقل واكتامل اإلدراكُ ،مهتدين يف
ات
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
السلف.
ذلك بام ورد يف هذا الشأن من أحاديث نبو ىية رشيفة
وآثار مرو ىية عن ى

وهذه العالمات كثريةٌ ،غري ى
أن منها مخس ًة مشهور ًة ُمعترب ًة تتداوهلا كتب الفقه اإلسالمي،
منها ثالث ٌة مشرتك ٌة بني ى
الذكور واإلناث ،وهي االحتالم والس ىن املخصوص ونبات ى
الشعر،

احلق العظيم آبادي ،حتقيق :أبو عبد اهلل النىعامن األثري،
( )31عون املعبود عّل رشح سنن أيب داود ،أبو عبد الرمحن رشف ى
دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،ط2005 ،1م ،ص.1298

تصيل بغري ٍ
( )32عون املعبود عّل رشح سنن أيب داود ،كتاب الصالة ،باب املرأة ى
مخار ،حديث رقم  ،641ص.334
( )33عون املعبود عّل رشح سنن أيب داود ،ص.334
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خمتصتان بالنىساء ،ومها :احليض واحلمل(.)34
ومنها اثنتان ى
الس ىن املخصوص عالم ٌة احتياطي ٌة ال ُيلجأ إليها إالى إذا ى
تأخر االحتالم أو
وعّل اعتبار أن ى
ى
يتم بيان العالمات األربع املُشار إليها.
احليض،
فسيتأخر بياهنا إىل أن ى
املني من ذكر ى
(الرجل) أو ُق ُب ِل األنثى أو من فرجي
الذكر ى
أوالً :االحتـالم :هو خروج ى
اخلنثى مجيع ًا( ،)35يف ٍ
يقظة أو منا ٍم( ،)36وهذه عالم ٌة ال خالف فيها عّل البلوغ( ،)37وقد حكى
ُ
ابن املنذر اإلمجاع عّل ذلك(.)38
والدليل عّل اعتباره عالم ًة قوله تعاىلَ  :وإِ َذا َب َلغَ األَ ْط َف ُال ِمنْك ُُم ُ
احل ُل َم َف ْل َي ْست َْأ ِذنُوا،
بي حتى
[سورة النىور ،اآلية  ،]59وقوله –ﷺ–ُ " :رفع القلم عن ثالثة :منها عن ى
الص ى
حيتلم" ،وقوله أيض ًا" :ال يتم بعد احتالم" ،وقوله كذلك ٍ
ملعاذ بن جبل" :خذ من كل حاملٍ
ُ
ِ
ِش عّل خمترص خليل ،حممد اخلرِش أبو عبد اهلل عيل العدوي ،املطبعة األمريية الكربى ،مرص1817 ،م،
( )34رشح اخلَ َر ى
ط ،2ج ،5ص .291املغني رشح خمترص اخلرقي ،أبو حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن ُقدامة املقديس ،حتقيق :د .عبد
الرتكي ،ود .عبد الفتىاح حممد احللو ،دار عامل الكتب لل ىطباعة والنىرش والتىوزيع ،الرياض ،السعودية،
اهلل بن عبد املحسن ى
ط1997 ،3م ،ج ،3ص.175
ِ
ِش عّل
ومن العالمات أيض ًا :فرق أرنبة املارن (طرف األنف أو ما الن منه) ،ونتن اإلبط ،وغلظ الصوت .رشح ا َ
خل َر ى
خمترص خليل ،ج ،5ص .291غري أن هذه العالمات ليست دا ىل ًة بذاهتا ،أي بمفردها عّل حصول البلوغ؛ لعدم قطع ىيتها
ٍ
للتىدليل عّل حصوله ،ألن بعضها ى
بكثري ،وبعضها يتقدى م عليه ،ولكن قد ُيستند إليها لتعضيد إحدى
يتأخر عن البلوغ
العالمات اخلمس املُشار إليها يف املتن ،وهلذا ال يعريها الفقه اهتامم ًا عند تناول عالمات البلوغ ،وهكذا األُ ىمر أيض ًا بالنسبة
لبلوغ الغالم أو اجلارية مخسة أشبار؛ بحيث إذا بلغها وقعت عليه احلدود ِ
والقصاص ،وإذا مل يبلغها مل يقع عليه ِش ٌء من
ذلك ،حيث ال يقول أكثر الفقهاء هبذه العالمة؛ ألن اإلنسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويالً ،وقد يكون فوق البلوغ
ى
املحّل عّل منهاج ال ىطالبني ،أبو زكرياء حيي بن رشف النىووي،
يب و ُعمرية عّل رشح
ويكون قصري ًا .راجع حاشيتا القليو ى
رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى احللبي ،مرص ،ط1956 ،3م ،ج ،3ص .300تفسري الفخر الرازي ،ج ،24ص.30
( )35املغني ،ج ،13ص .175حاشيتا القليويب وعمرية ،ج ،2ص.300
( )36املغني ،ج ،13ص.175
( )37املغني ،ج ،13ص..175
( )38اإلرشاف عّل مذاهب العلامء ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النىيسابوري ،حتقيق :د .أبو محىاد صغري أمحد
األنصاري ،مكتبة مكىة ال ىثقافية ،رأس اخليمة ،اإلمارات العربية املتحدة ،ط2005 ،1م ،ج ،7ص.227
ى
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دينار ًا"(.)39
الز َغ ِ
الشعر :و ُيقصد به نبات ى
ثاني ًا :نبات ّ
ب ،حول العانة وليس اإلبط
الشعر اخلشن وليس َّ
الشارب؛ فإنه ى
أو ا ىللحية أو ى
يتأخر عن البلوغ(.)40
وقد اختلف الفقه حول اعتبار نبات ى
الشعر عالم ًة عّل البلوغ ،فذهب أبو حنيفة إىل القول
شعر ينبت عّل اجلسم كغريه من ى
الشعور ،فال
بعدم اعتباره كذلك ،ودليله أن شعر العانة ٌ
يصح عالم ًة عّل البلوغ كغريه(.)41
ى
الشافعي أن نبات ى
وح ِك َي عن ى
الشعر عالم ٌة عّل بلوغ أهل الرشك عند قتل بالغهم يف
ُ
حق أهل اإلسالم؛ ألنه ال يمكن الرجوع إىل قوهلم يف
احلرب وترك غري بالغهم ،وليس يف ى

االحتالم وعدد السنني؛ إذ ليسوا ممىن تُقبل شهادهتم ،عّل عكس أهل اإلسالم ،حيث ُيقبل
قوهلم يف اإلسالم( ،)42إضاف ًة إىل سهولة مراجعة آباء الغالم املسلم وأقاربه من املسلمني
ى
وألن الغالم املسلم قد يستعجل اإلنبات باملعاجلة؛ دفع ًا
للتح ىقق من بلوغه بخالف الكافر،
وتشو ًقا للواليات ،بخالف الكافر الذي قد ال يستعجل ذلك ،خمافة أن ُيفىض به ذلك
للحجر
ى
إىل القتل أو رضب اجلزية(.)43
ٌ
مالك إىل القول باعتباره عالم ًة عّل البلوغ كاالحتالم ،وخالفه يف ذلك ابن
وذهب

الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساين احلنفي ،حتقيق:
( )39املغني ،ج ،13ص ،175بدائع ى
معوض وعادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2003 ،2م ،مج ،10ص.171
عيل حممد ى
( )40حاشية الدُّ ُسوقي عّل الرشح الكبري ،شمس الدين حممد عرفة الدُّ ُسوقي ،دار إحياء الكتب العربية ،مرص ،بدون
تاريخ نرش ،ج ،3ص.293

الصنائع ،مج ،10ص.92
( )41بدائع ى
( )42األُ ىم ،ج ،5ص .640املغني ،ج ،13ص.176
الرشبيني ،ضبط وحتقيق :د .حممد
( )43مغني املُحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املِنهاج ،شمس الدى ين حممد بن حممد اخلطيب ى
حممد تامر ،ورشيف عبد اهلل ،دار احلديث ،القاهرة2006 ،م ،ج ،3ص.111
124
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أحب إ َّيل أالَّ ُيقام عليه احلدى إالَّ باجتامع اإلنبات والبلوغ(.)44
القاسم؛ حيث ُروي عنه قوله " :ى
ووافق احلنابلة قول ٍ
مالك يف اعتبار نبات ى
الشعر عالم ًة عّل البلوغ(.)45
ى
السابق اإلشارة إليه:
رظي ى
واستدل القائلون بأنه عالم ٌة عّل البلوغ إىل حديث عط ىية ال ُق ى
"أنه كان من سبي بني ُقريظة ،فكانوا ينظرون ،فمن أنبت ُقتل ومن مل ينبت مل ُيقتل ،فكان ممىن
ف) امرأ ًة
مل ينبت"( ،)46وملا رؤي أن عمر بن اخلطاب – ◙– ُأ ِيت له بغال ٍم قد ا ْبت ََه َر ( َق َذ َ
الشعر ،فقال :لو أ ْن َب َت ى
يف ِش ْع ِره فقال" :انظروا إىل ُمؤتزره فنظروا فلم جيدوه أنبت ى
الشعر
جللدته احلدى "( ،)47ولكتابه – ◙– إىل أمراء األجناد أالى يقتلوا إال من جرت عليه املوايس،
وال يأخذوا اجلزية إال ممىن جرت عليه املوايس(.)48
ويف مقام الرتجيح بني هذه اآلراء فإن مذهب األحناف يف املسألة هو ما متيل إليه النفس؛
الشعور قد ى
ألن شعر العانة وإن كان يالزم البلوغ يف العادة غالب ًا إالى أنه كغريه من ى
يتأخر عنه
وقد يتقدى م ،إضاف ًة إىل ِمظنىة ىاهتام الغالم يف معاجلته – كام يقول ى
الشافعية – ضامن ًا لدفع احلجر
قبل أوانه.
ٍ
ٍ
بالغة ال داء هبا والحبل ،أق ىله ثالثة أيا ٍم
امرأة
ثالث ًا :احليـض :احليض د ٌم ينفضه رحم
وأكثره عرشة( ،)49وكونه ُيرج من رحم املرأة فإنه ُيتلف عن اخلارج من فرج املرأة دون
سمى استحاضة وليس حيض ًا رشع ًا( ،)50ى
يدل عّل ذلك ما ُروي أن امرأ ًة
الرحم؛ ألن األخري ُي ى
ى
القرطبي ،حتقيق :د .حممد حممد
رب النىمري
ى
( )44الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد ال ى
أحيد ولد ماديك املوريتاين ،مكتبة الرياض احلديثة ،السعودية ،ط1978 ،1م ،مج ،1ص.331

الرشح املُمتع عّل زاد املُستقنع ،حممد بن صالح ال ُعثيمني ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط2004 ،1م ،ج ،9ص.296
( )45ى

( )46املغني ،ج ،13ص .176مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ج ،3ص.111

الصالح يف الدى ين وإصالح املال ،حديث رقم  .11321ج ،6ص.97
الرشد هو ى
السنن الكربى ،كتاب احلجر ،باب ى
( )47ى
الكايف يف فقه أهل املدينة ،ص.332

( )48املغني ،ج ،13ص.176
( )49التعريفات الفقهية ،ص.83
احلنفي،
خاري
( )50املحيط الربهاين يف الفقه النىعامين ،برهان الدى ين أبو املعايل حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن مازة ال ُب
ى
ى
حتقيق :عبد الكريم سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2004 ،1م ،ج ،1ص.208
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اض فال أطهر ،أفأدع
سألت رسول اهلل – ﷺ– وقالت" :يا رسول اهلل :ىإين امرأ ٌة ُاست ََح ُ
ىبي – ﷺ – إنام ذلك ِع ْر ٌق وليس باحليضة ،فإذا أقبلت احليضة فدعي
الصالة؟ فقال الن ى
ثم ى
الرحم من
صيل"()51؛ فالدى م اخلارج من ى
الصالة ،وإذا أدبرت احليضة فاغسيل عنك الدى م ى
ختص النىساء ملعرفة البلوغ ،إذ
غري ع ىلة الدى اء أو الوالدة هو
املعني بالعالمة األوىل التي ى
ى

الرشع ىية.
بخروجه تصري اجلارية بالغ ًة وجتري عليها األحكام ى

وقد اتىفقت كلمة الفقهاء عّل اعتباره كذلك( ،)52وحكى ابن املنذر اإلمجاع عّل ذلك
أيض ًا ،فقد ورد يف اإلرشاف عّل مذاهب العلامء قوله" :وأمجع أهل العلم عّل أن الفرائض
جتب عّل املرأة بظهور احليض فيها ،فهي والرجل يف حكم االحتالم سواء"( ،)53ودليلهم
ٍ
حائض إال بخامر"؛ فجعلها مك ىلف ًة باحليض(.)54
قوله – ﷺ" :ال يقبل اهلل صالة
هذا وقد اختلف الفقهاء يف أدنى املدى ة التي ُحيكم ببلوغ الصغرية فيه برؤية الدى م ،فقدى ره
ست سنني
تزوج عائشة وهي بنت ِّ
بعضهم بتسع سنني؛ ملا ُروي عن رسول اهلل – ﷺ – أنه ى
وبنى هبا وهي بنت تسع سنني( ،)55وقدى ره بعضهم بسبع سنني؛ لقوله ﷺ" :مروا صبيانكم
بالصالة إذا بلغوا سبع ًا" ،واألمر للوجوب ،وال وجوب إال بعد البلوغ( ،)56وقد ُسئل أحد
ست سنني إذا رأت الدم هل يكون حيض ًا؟ قال :نعم إذا متادى هذا مدى ة
أهل العلم عن بنت ِّ

احليض فلم يكن نزوله عن آفة(.)57
ٍ
لتقدير؛ ألنه ُيتلف باختالف البيئة والبلدان
الراجح أن ظهور هذه العالمة ال ُيضع
غري أن ى
الرزَّ اق يف املصنىف ،باب املُستحاضة ،حديث رقم  ،1165ج ،1ص.303
( )51أخرجه عبد ى
( )52رشح ا ِ
الراجح من اخلالف ،عالء الدين أبو احلسن
ِش عّل خمترص خليل ،ج ،5ص.291
ى
َ
اإلنصاف يف معرفة ى
خل َر ى
السنىة املحمدية ،مرص ،ط1956 ،1م ،ج ،5ص .320مغني
عيل بن سليامن املرداوي ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،مطبعة ى
الصنائع ،مج ،10ص.92
املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ج ،3ص .112بدائع ى

( )53اإلرشاف عّل مذاهب العلامء ،ج ،7ص.228
( )54الكشف والبيان ،ج ،3ص.256
( )55راجع املحيط الربهاين يف الفقه النىعامين ،ج ،1ص.211
( )56املحيط الربهاين يف الفقه النىعامين ،ج ،1ص.211
( )57املحيط الربهاين يف الفقه النىعامين ،ج ،1ص.211
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ٍ
زمان ظروفه وعوامله ويكتفون بالقول" :إهنا؛ أي
يقرر األحناف أن لكل
واألزمان؛ لذلك ى
حيض"( .)58وهذه املدى ة خالفي ٌة بني الفقهاء
الصغرية ،إذا بلغت مبلغ ًا فرأت الدى م ثالثة أيا ٍم فهو ٌ
عّل ى
كل حال ،فهي عند األحناف ثالثة أيا ٍم كام ُأشري ،وعند الشافعية واحلنابلة يو ٌم وليلة(،)59
وال حدى ألق ىله؛ أي احليض ،عند املالكية ،إالى يف العدى ة واالسترباء فهو يو ٌم أو بعضه(.)60

رابع ًا :احلمـل :ظهور احلمل عالم ٌة من العالمات املتىفق عليها أيض ًا بني الفقهاء شأنه شأن
االحتالم واحليض( ،)61غري أنه ال ُحيكم به عالم ًة عّل البلوغ حتى ينفصل الولد ،فإذا وضعت
األنثى حكم ببلوغها( ،)62وإالى فال ،إالى أن تكون قد احتلمت أو حاضت عّل ما سبق أن ُب ىني.
ٍ
احتياطي قال به الفقهاء يف حال ى
ِشء من
تأخر ظهور
معيار
الس ُّن
ٌّ
ٌ
السـن :ى
خامس ًاّ :
فة يف ِ
يدل عّل عدم كامل العقل وإنام آل ٍ
تأخر ال ىظهور ال ى
العالمات السابقة؛ ألن ى
اخل ْل َق ِة ،واآلفة
يف ِ
اخل ْل ِق ِة ال توجب آف ًة يف العقل ،فكان العقل قائ ًام بال آفة ،و ىملا كان ظهور تلك العالمات
ٍ
معينة ،فوجب احلكم باكتامل العقل عند ولوجها وإن مل يظهر ِش ٌء
مقرتن ًا عاد ًة بولوج س ٍّن
تتأخر إال ٍ
من تلك العالمات التي مل ى
آلفة ِخ ْل ِق َّي ٍة(.)63
الس ىن التي بولوجها ُيقىض بالبلوغ
والفقهاء متىفقون عّل ذلك ،ولكنهم اختلفوا يف حتديد ِّ
حك ًام ،فذهب األحناف إىل حتديدها بسبعة عرش عام ًا يف اجلارية وبثامنية عرش عام ًا يف الغالم؛
ألن النىامء يف اإلناث أقوى وأرسع منه يف الذكور( ،)64وذهب ى
الشافعية واحلنابلة إىل حتديدها
( )58راجع املحيط الربهاين يف الفقه النىعامين ،ج ،1ص.211
( )59مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  ،ج ،1ص .273املغني ،ج ،1ص.388
الرشح الكبري ،ج ،1ص.168
وقي عّل ى
( )60حاشية الدُّ ُس ى

الصنائع ،مج ،10ص .92مغني املحتاج إىل معرفة معاين
وقي عّل ى
الرشح الكبري ،ج ،3ص .293بدائع ى
( )61حاشية الدُّ ُس ى
الراجح من اخلالف ،ج ،5ص.320
ألفاظ املنهاج ،ج ،3ص.112
ى
اإلنصاف يف معرفة ى
( )62ى
حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط،1
الذخرية ،شهاب الدى ين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق :د .حممد ى
1994م ،ج ،8ص.238
الصنائع ،مج ،10ص.94
( )63راجع بدائع ى
الصنائع ،مج ،10ص.94
( )64بدائع ى
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الس ْب ِك ىي بقوله" :احلكمة يف تعليق
باستكامل مخس عرشة سنة( ،)65ويع ىلل ذلك اإلمام ُّ
التىكليف بخمس عرشة سنة :أن عندها بلوغ النىكاح وهيجان الشهوة والت ََّو َقان وتتىسع معها

ى
ىبسط ودواعي ذلك ،ويدعوه إىل ارتكاب ماال ينبغي ،فال حيجزه عن
الشهوات يف األكل والت ى
ذلك وير ىد النفس عن مجاحها يف هذه البل ىية ال ُعظمى إالى رابطة التقوى وتسديد املواثيق عليه
وقوته ،فاقتضت احلكمة اإلهلية توجيه
والوعيد ،وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتدى أرسه ى
والصوارف العقلية واحتامل القوة للعقوبات عّل
لقوة الدى واعي الشهوان ىية
ى
التىكليف إليه؛ ى
املخالفة…  ،وقد اشتملت الروايات الثالث يف احلديث عن املعاين الثالثة التي ذكرنا أهنا

حتصل عند مخس عرشة سنة ،وهي قوله "حتى يكرب" ،و"حتى يعقل" و"حتى حيتلم"،
قوته وشدى ته واحتامله التىكاليف ى
الشاقة والعقوبات عّل تركها ،والعقل املراد
فالكرب إشار ٌة إىل ى
يتأهل
السن ،...وبذلك ى
به الفكر ،فإنه وإن م ىيز قبل ذلك مل يكن فكره تام ًا ،ومتامه عند هذا ى

للمخاطبة وفهم كالم ى
الشارع والوقوف مع األوامر والنواهي ،واالحتالم إشار ٌة إىل انفتاح
باب ى
الشهوة العظيمة ،التي تُوقع يف الورطات ،وجتذب إىل اهلوى يف الدى ركات ،وجاء
التىكليف كاحلكمة يف رأس البهيمة متنعها من السقوط"(.)66
ىبي ﷺ – يوم
السابق اإلشارة إليه " ُعرضت عّل الن ى
كام استندوا أيض ًا إىل حديث ابن عمر ى
أحد وأنا ابن أربع عرشة ٍ
ٍ
سنة فلم جيزين ومل يرين بلغت ،و ُعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن

مخس عرشة ٍ
سنة فأجازين ورآين بلغت"(.)67

أما اإلمام ٌ
الس ىن حدًّ ا ،وإنىام أحال يف
مالك – رمحه اهلل – فإنه – فيام ُيروى عنه  -مل ي ىعني يف ِّ

الس ِّن ما ُيعلم أن من بلغه قد بلغ يف العادة
ذلك إىل العادة؛ بحيث إذا بلغ الغالم أو اجلارية من ِّ

( )65األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ى
الس ُيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الشافعية ،جالل الدين عبد الرمحن ُّ
لبنان ،ط1983 ،1م ،ص .223املغني ،ج ،13ص.176

كي ،حتقيق :كيالين حممد خليفة ،دار البشائر
الس ْب ى
تقي الدين عيل بن عبد الكايف ُّ
( )66إبراز احلكم من حديث ُرفع القلم ،ى
اإلسالمية ،للطباعة والنرش والتىوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط ،1992 ،1ص.77 ،76

( )67مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ج ،3ص .110املغني ،ج ،13ص.176
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فإهنام يف هذه احلالة قد بلغا وجرت عليهام األحكام( ،)68وذهب ابن القاسم إىل حتديدها بثامين
ٍ
وهب وعبد امللك بن املاجشون؛ حيث ذكرا أهنا مخس
عرشة سنة ،وخالفه يف ذلك عبد اهلل بن
عرشة سنة موافق ْني يف ذلك قول ى
الشافعية واحلنابلة( .)69وقيل إن املشهور عند املالكية عموم ًا
هو حتديد سن البلوغ بثامين عرشة ٍ
سنة ى
للذكور واإلناث(.)70
ِّ
ذلك هو مفهوم البلوغ وعالماته يف الفقه اإلسالمي ،وتبقى مسألة حتديد موقف
الترشيعني موضوع املقارنة من ذلك .هذا ما سيتم بيانه حاالً.
ْ

املطلب الثاين
ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية
املعاجلة القانونية ملرحلة البلوغ

املُالحظ أن أغلب الترشيعات العربية تستند يف معاجلتها ألحكام مكافحة اجلرائم إىل
ٍ
حدود
التقسيم ال ىثالثي للجرائم املعمول به يف الفقه اإلسالمي ،وهو تقسيم اجلرائم إىل

ٍ
جمتمعات إسالمي ٌة يرغب ُج ىلها يف أالى
وقصاص وتعازير ،عّل اعتبار أن املجتمعات العربية
ٌ
حييد عن املنهج اإلسالمي يف حفظ األمن واالستقرار واملحافظة عّل احلقوق واحلريات
داخل املجتمع(.)71
وعّل هدي ذلك فإن بحث املعاجلة القانونية ملرحلة البلوغ يف الترشيعني موضوعي
احلق ،املكتبة البخارية ،مكىة
( )68املعونة عّل مذهب عامل املدينة ،القايض عبد الوهاب البغدادي ،حتقيق :محيش عبد ى
املكرمة ،بدون تاريخ نرش ،ج ،2ص.1174
ى
( )69عقد اجلواهر ال ىثمينة يف مذهب عامل املدينة ،جالل الدى ين عبد اهلل بن نجم بن شاس ،دراسة وحتقيق :د .محيد بن حممد
حلمر ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،2003 ،ج ،1ص .797الكايف يف فقه أهل املدينة ،مج ،1ص.333
( )70رشح ا ِ
األئمة مالك،
السالك يف فقه إمام
َ
ى
ِش عّل خمترص خليل ،ج ،5ص .291أسهل املدارك برشح إرشاد ى
خل َر ى
أبوبكر بن حسن بن عبد اهلل الكشناوي ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط ،2بدون تاريخ نرش ،ج ،3ص .5املخترص الفقهي،
ىونّس ،حتقيق :د .حافظ عبد الرمحن حممد خري ،مسجد ومركز الفاروق ،ديب ،اإلمارات العربية
حممد بن عرفة
ى
الورغمي الت ى

املتحدة ،ط2014 ،1م ،ج ،6ص.451

نص املادة  26من قانون العقوبات ى
االحتادي لدولة اإلمارات رقم  3لسنة 1987م ،الذي
( )71راجع عّل سبيل املثال ى
أكىد عّل ذلك بقوله" :تنقسم اجلرائم إىل -1 :جرائم حدود -2 ،جرائم قصاص ودية -3 ،جرائم تعزيرية".
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املقارنة ،ستتم من خالل ثالثة فروعٍُُ ،ي ىصص أوهلا لبحث املعاجلة القانونية ملرحلة البلوغ يف
وُي ىصص الثاين لبحث املعاجلة القانونية ملرحلة البلوغ يف جرائم احلدود
اجلرائم التعزيريةُ ،
وُي ىصص األخري لتقييم مسلك املرشعني الليبي واإلمارايت يف حتديدمها ملرحلة
والقصاصُ ،
البلوغ عن هذه اجلرائم.

الفرع األول
املعاجلة القانونية ملرحلة البلوغ يف اجلرائم التعزيرية

املُالحظ أن الترشيعني الليبي واإلمارايت – شأهنام شأن الترشيعات األخرى – مل يعتمدا
ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية عن اجلرائم التعزيرية،
العالمات الطبيعية لتحديد مرحلة البلوغ

ٍ
معينة إذا وجلها اإلنسان ُاعترب بالغ ًا وانطبقت
وإنام جلأا إىل حتديد هذه املرحلة بتحديد س ٍّن
عليه أحكام املسؤولية اجلنائية الكاملة.

الس ىن وارتكب
غري أن اإلنسان ال يبقى بمنأى عن املسؤولية اجلنائية متام ًا إذا مل يبلغ هذه ى
متر حياته بمراحل ن ىظمتها خمتلف الترشيعات ومن بينها الترشيعان موضوعا
ما يوجبها ،وإنام ى
ٍ
ٍ
ٍ
املقارنةُ ،يضع يف ى
جنائية تتناسب مع مستوى نضجه وإدراكه؛ بغية
ملعاملة
مرحلة منها
كل
هتذيبه وإصالحه .وهذه املراحل هي :مرحلة انعدام املسؤولية اجلنائية أو انعدام التىمييز،
ومرحلة التمييز ،ومرحلة املسؤولية اجلنائية النىاقصة ،ومرحلة البلوغ أو املسؤولية اجلنائية
الكاملة(.)72
أوالً :مرحلة انعدام املسؤولية اجلنائية أو انعدام التّمييز
تبدأ هذه املرحلة من الوالدة وتنتهي بولوج س ىن السابعة من العمر ،وتفرتض الترشيعات
لقوة ى
الشعور واإلرادة؛ أي ال يدرك قطع ًا ماهية أفعاله
املختلفة أن الصغري يف هذه املرحلة فاقدٌ ى
( )72راجع د .عبد الرمحن أبوتوتة ،األحداث اجلانحون ،منشورات دار امليزان ،بريوت ،لبنان ،ط1998 ،1م ،ص.227
د .حممد فهد عبد العزيز احلكمي ،املسؤولية اجلزائية لألحداث اجلنائية واملرشدين (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة2017 ،م ،ص.36
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ٍ
جانب من الفقه ضحي ٌة لغرائزه التي تقوده حيث شاءت؛ فهو حينام
ترصفاته؛ فهو يف نظر
أو ى
جينح نحو اجلريمة فليس ألنه أراد ذلك؛ إذ هو غري ٍ
والرش والنىافع
قادر عّل التمييز بني اخلري ى
والضار ،وإنام غرائزه هي التي قادته إىل هذا املصري ،وإذا كان األمر عّل هذا النحو فالبدى أن
ى
ٍ
عقوبة
عام يرتكبه من أفعال( ،)73وهلذا يمنع املرشع الليبي فرض أ ىية
متتنع مسؤوليته اجلنائية ى
ٍ
تدبري يف ح ىقه إذا ارتكب جريمة.
أو
نص املادة  80عقوبات ليبي ،التي جتيز ىاختاذ التدابري
و ُيستفاد ذلك ضمن ًا من خالل ى
حق من
حق من بلغ السابعة من عمره ومتنع كذلك فرض العقوبات يف ح ىقه ويف ى
الوقائية يف ى
مل يبلغ سن الرابعة عرشة ،حيث تقول" :ال يكون مسؤوالً جنائ ًّيا الصغري الذي مل تبلغ سنىه
أتم
الرابعة عرشة ،غري أن للقايض أن يتىخذ يف شأنه التدابري الوقائية املُالئمة إذا كان قد ى

السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي ُيعدى جريم ًة قانون ًا".

وكان املرشع اإلمارايت يف هذا الشأن أكثر رصاح ًة بالنسبة لعدم توقيع العقوبات عّل
تنص املادة  1/62من قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية
احلدث يف هذه املرحلة؛ حيث ى
املتحدة رقم  3لسنة 1987م عّل ذلك بقوهلا" :ال تُقام الدعوى اجلنائية عّل من مل يكن وقت
نص املادة
أتم السابعة من عمره…" ،ويؤكد عّل ذلك أيض ًا صدر ى
ارتكاب اجلريمة قد ى

االحتادي رقم  9لسنة 1976م بشأن األحداث اجلانحني واملرشدين()74
السادسة من القانون ى

ى
بقوله" :ال تُقام الدعوى اجلنائية عّل احلدث اجلانح الذي مل يبلغ من العمر سبع سنني كاملة".

ٌ
الصغار اجلانحني،
الرزقي،
بحوث يف القانون اجلنائي الليبي واملقارن" ،موقف الترشيع اجلنائي الليبي من ى
( )73د .حممد ى
عرض وحتليل" ،منشورات جامعة املرقب ،اخلمس ،ليبيا2009 ،م ،ص .80 ،79
ٌ

( )74القانون منشور عّل موقع حكومة رأس اخليمة عّل شبكة املعلومات الدولية ،ورابط املوقع هو:
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86.as
px

تاريخ الزيارة2019/3/19 :م.
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أما يف خصوص ىاختاذ التدابري يف مواجهة احلدث يف هذه املرحلة ف ُيالحظ أن املرشع
الّضورة ذلك؛
اإلمارايت – خالف ًا للمرشع الليبي – أجاز ىاختاذها يف مواجهته إذا اقتضت ى
نص عّل ذلك بموجب الفقرة الثانية من املادة  62عقوبات ىاحتادي بقوله" :ومع ذلك
حيث ى
جيوز جلهات التحقيق وحماكم األحداث أن تأمر ى
باختاذ اإلجراءات الرتبوية ،والعالجية
نص املادة
املناسبة حلالة هذا احلدث إذا رأت رضور ًة لذلك" ،وهو ما أكىد عليه حرف ًّيا عجز ى
السابق اإلشارة إليه ،وذلك بقوله" :ومع ذلك جيوز
السادسة من قانون األحداث واملرشدين ى
جلهات التحقيق واملحاكم أن تأمر يف مجيع األحوال ى
الرتبو ىية أو العالجية
باختاذ اإلجراءات ى
املناسبة حلالة هذا احلدث ،إذا رأت رضور ًة لذلك".
ثاني ًا :مرحلة التّمييز
تبدأ هذه املرحلة يف كال الترشيعني بإمتام احلدث السابعة من عمره وختتلف هنايتها يف
الترشيع الليبي عنها يف الترشيع اإلمارايت؛ حيث تنتهي يف الترشيع األول ببلوغ احلدث س ىن
الرابعة عرشة من عمره ،وال تنتهي يف الترشيع األخري إال ببلوغه س ىن السادسة عرشة من العمر.
السابق اإلشارة إليها،
و ُيفهم هذا يف الترشيع الليبي من خالل ى
نص املادة  80عقوبات ليبي ى
نص املادة  63عقوبات ىاحتادي التي أحالت عّل
ويفهم ذلك يف الترشيع اإلمارايت من خالل ى
أتم السابعة
ى
نصوص قانون األحداث اجلانحني واملرشدين؛ حيث قالت" :ترسي يف شأن من ى
املنصوص عليها يف قانون األحداث اجلانحني واملرشدين"،
ومل يتم ثامين عرشة سن ًة األحكام ى
أتم السابعة ومل
ويف القانون األخري ى
تنص املادة السابعة عّل أنه" :إذا ارتكب احلدث الذي ى
ٍ
قانون آخر ،حكم
أي
يبلغ السادسة عرشة من عمره جريم ًة ُمعاقب ًا عليها يف قانون اجلزاء أو ى
القايض ى
باختاذ ما يراه من التدابري".
ثالث ًا :مرحلة املسؤولية اجلنائية النّاقصة
تبدأ هذه املرحلة يف الترشيع الليبي بإمتام س ىن الرابعة عرشة وتنتهي ببلوغ س ىن الثامنة عرشة،
وتبدأ يف الترشيع اإلمارايت بإمتام س ىن السادسة عرشة وتنتهي أيض ًا ببلوغ س ىن الثامنة عرشة.
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ويف هذه املرحلة يكون الصغري مسؤوالً جنائي ًا غري أن مسؤوليته خمُ ىففة؛ عّل اعتبار أن
املرشع يفرتض أن إدراكه ال يكتمل إال ببلوغه س ىن الثامنة عرشة ،فهو ناقص الشعور وناقص
ٍ
ٍ
ٍ
صح التعبري(.)75
مسؤول ونصف غري
بعبارة أخرى نصف
اإلرادة ،أو
مسؤول إن ى
وقد عاجلت هذه املرحلة يف الترشيع الليبي املادة  81عقوبات بقوهلاُ " :يسأل جنائ ًّيا
قوة
أتم الرابعة عرشة ومل يبلغ الثامنة عرشة وقت ارتكاب الفعل ،وكانت له ى
الصغري الذي ى
الشعور واإلرادة ،عّل أن ُخت ىفض العقوبة يف شأنه بمقدار ثلثيها .وإذا ارتكب الصغري املسؤول
جناي ًة عقوبتها اإلعدام أو السجن املؤبد يستبدل هباتني العقوبتني السجن ٍ
ملدة ال ى
تقل عن
ُ
مخس سنوات ،ويميض الصغري املحكوم عليه عقوبته يف ٍّ
خاص باألحداث املسؤولني
حمل
ٍّ
ٍ
عنرص ًا
خاص لتثقيفه وهتذيبه
جنائ ًّيا وُيضع فيه لنظا ٍم
ًّ
بشكل يكفل ردعه وهتيئته ليصبح ى
صاحل ًا يف املجتمع".
و ُيالحظ أنه ال يكفي لتوقيع العقوبات عّل احلدث يف هذه املرحلة وإن كانت خمفف ًة أن
يتم هذا احلدث الرابعة عرشة من عمره وال يبلغ الثامنة عرشة ،وإنام عّل القايض أن يتأكىد من
بقوة الشعور واإلرادة ،فإذا تأكىد لديه عدم متتعه بذلك عليه أن حيجم
أن هذا احلدث يتمتىع ى
ٍ
ٌ
رشط للقول بقيام
بقوة الشعور واإلرادة
عن توقيع أية عقوبة عليه؛ ألن متتىع احلدث ى
السابق
رصيح يف اشرتاط ذلك(.)76
ٌ
عام يرتكبه من جرائم ،والنص ى
مسؤوليته اجلنائية ى
أما يف الترشيع اإلمارايت فقد متىت معاجلة هذه املرحلة من خالل املادة الثامنة من قانون

نصت املادة الثامنة عّل أنه" :إذا
األحداث اجلانحني واملرشدين وما تالها من مواد؛ حيث ى
أتم السادسة عرشة من عمره جريم ًة ُمعاقب ًا عليها يف قانون اجلزاء أو
ارتكب احلدث الذي ى
ٍ
قانون آخر جاز للقايض أن حيكم ى
املنصوص عليها يف هذا القانون
أي
باختاذ ما يراه من التدابري ى
ى

وتنص املادة التاسعة عّل حظر توقيع عقوبات اإلعدام والسجن
بدالً من العقوبات املقررة"،
ى
مرجع سبق ذكره ،ص.80
الرازقي،
ٌ
( )75د .حممد ى

( )76راجع د .عبد املنعم احممد الرصارعي ،خصوصية اإلجراءات اجلنائية لل ىطفل املنحرف يف الترشيع الليبي ،دراس ٌة
مقارنة( ،رسالة دكتوراه غري منشورة) ،كلية احلقوق ،جامعة اإلسكندرية2012 ،م ،ص.39
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والعقوبات املالية عّل احلدث يف هذه املرحلة؛ حيث تقول" :ال ُحيكم عّل احلدث بعقوبة
وتنص املادة العارشة عّل استبدال عقوبة احلبس
اإلعدام أو السجن أو العقوبات املالية"،
ى
مدة ال تزيد عّل عرش سنني بعقوبتي اإلعدام أو السجن يف حالة ما إذا كانت عقوبة اجلريمة
تنص فقرهتا األوىل عّل ذلك بقوهلا" :يف احلاالت التي
التي ارتكبها احلدث إحدامها؛ حيث ى
جيوز احلكم فيها عّل احلدث بالعقوبة اجلزائية تُستبدل بعقوبتي اإلعدام أو السجن املقررة
للجريمة التي ارتكبها عقوب ُة احلبس مد ًة ال تزيد عّل عرش سنني" ،وتعالج الفقرة الثانية من
املادة ذاهتا مسألة التخفيف يف احلالة التي يعاقب فيها عّل اجلريمة باحلبس ،حيث قالت" :فإذا
كانت اجلريمة التي ارتكبها احلدث معاقب ًا عليها باحلبس ،ال جيوز أن تزيد مدى ة احلبس التي
املقرر هلا أص ً
وتبني الفقرة األخرية من املادة نفسها
حيكم هبا عليه عّل ى
ال" ،ى
نصف احلدِّ األقىص ى
الكيف ىية التي تُن ىف ُذ هبا عقوب ُة احلبس عّل احلدث؛ حيث تقول" :وتُن ىفذ عقوبة احلبس التي قد
ٍ
الرعاية االجتامعية
ُحيكم هبا عّل احلدث طبق ًا هلذه املادة يف أماكن ى
خاصة تتوافر فيها وسائل ى
والرتبية والتعليم".
ى
النصوص املشار إليها يف الترشيعني الليبي واإلمارايت أن مرحلة
واملُالحظ من خالل ى
املسؤولية اجلنائية وإن كانت خم ىفف ًة إالى أهنا تبدأ بإمتام س ىن الرابعة عرشة يف الترشيع الليبي،

وتبدأ يف الترشيع اإلمارايت بإمتام س ىن السادسة عرشة خالف ًا للترشيع الليبي؛ ويرجع ذلك إىل
اختالف الفلسفة اجلنائية التي ينتهجها املرشع اإلمارايت عن الفلسفة التي ينتهجها املرشع
الليبي( ،)77حيث ُيعترب املرشع اإلمارايت أشدى احتياط ًا من قرينه يف إقرار بداية تلك املرحلة.

ومهام يكن من ٍ
أمر فإن الواضح أن الترشيعات – ومن بينها الترشيعان موضوعا املقارنة
– ترغب من خالل إقرارها للمسؤولية اجلنائية عن األفعال يف مراحل مبك ٍ
ىرة عن بلوغ س ىن
تريب يف الصغري فكرة االستعداد للتىأقلم مع قيم اجلامعة وما تفرضه من
الثامنة عرشة ،يف أن ى
ٍ
قيود من أجل محايتها أكثر من سعيها لعقابه ،بدليل أهنا خت ىفف املسؤولية اجلنائية عليه عّل

مرجع سبق ذكره ،ص.51
( )77حممد فهد احلكيمي،
ٌ
134

28

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss83/3

?????????? ?????? ?????????? ???????? ????? ?? ???????? ????????? ????? ?????? et al.:

[د .مصطفى إبراهيم العربي خالد]

النصوص املشار إليها(.)78
النحو الوارد يف ى
تقرر للحدث يف هذه املرحلة العمرية معامل ًة
وغني عن البيان أن الترشيعات املختلفة ى
ٌّ
إجرائ ىي ًة خاص ًة تنسجم ومقتضيات املعاملة اجلنائية املخ ىففة التي حيظى هبا يف جمال تقرير

اجلزاء ،ى
رس ىية إجراءات املحاكمة ،ويف هذا ى
الشأن تنص
ولعل من أبرز أوجه تلك املعاملة ى

املادة  323من قانون اإلجراءات اجلنائية الليبي عّل أنه" :تُعقد جلسات حماكم األحداث يف

غرفة املشورة ،وال جيوز أن حيّض املحاكمة سوى أقارب املتهم ومندويب وزارة العدل
واجلمعيات اخلريية املشتغلة بشؤون األحداث" ،وقد أفصحت املحكمة العليا الليبية عن
الع ىلة من هذا اإلجراء وهو رسية حماكمة األحداث ،حيث قالت" :إن مفاد نص املادة 323
رسا بغرفة املشورة ،ودليل ذلك
إجراءات جنائية أنه جيب أن تُعقد جلسات حماكم األحداث ًّ

أن النص املذكور مل جيز حضور املحاكمة لغري الفئات املذكورة فيه ،والغاية التي ابتغاها املرشع
يف هذا هي إبعاد احلدث بقدر اإلمكان عن جو املحاكمة وما حييط به من ٍ
رهبة قد ُحتدث أثر ًا
ى

يف نفس ىيته ،أو قد جتعله يعتاد املحاكمة ،فال يتأ ىثر بعد ذلك بمثوله أمام القضاء"( ،)79كام
اعتربته أيض ًا من اإلجراءات اجلوهرية التي يرتتب عّل خمالفتها البطالن ،حيث قالت" :إن
إجراءات حماكمة األحداث من اإلجراءات اجلوهرية التي يرتتىب عّل خمالفتها البطالن عم ً
ال
بنص املادة  304إجراءات جنائية"(.)80
واملرشدين اإلمارايت ،وذلك من خالل
وهذا ما نص عليه أيض ًا قانون األحداث اجلانحني
ى
ٍ
عالنية ،وال جيوز
نص الفقرة األوىل من املادة  29التي قالت" :جترى حماكمة احلدث يف غري
مرجع سبق ذكره ،ص.289
حمارضات يف القانون اجلنائي ،القسم العام،
الرازقي،
ٌ
ٌ
( )78راجع د .حممد ى

( )79طعن جنائي رقم 40 /69ق ،جلسة 2003 /12 /12م ،جملة املحكمة العليا الليبية ،ع ،3س1993 ،29م،
ص.408
حمكمة جزئيةٍ،
ٍ
الرسية تقترص عّل جلسات حماكم األحداث التي تُشكىل يف دائرة كل
ى
( )80الطعن اجلنائي نفسه .غري أن ى ى
الرس ىية إىل حمكمة اجلنايات أو حمكمة اجلنح واملخالفات املستأنفة يف احلالة التي يكون فيها مع احلدث بالغ ًا،
وال يمتد نطاق ى ى
مرجع سبق
إالى إذا رأت املحكمة خالف ذلك مراعا ًة للنظام العام أو حمافظ ًة عّل اآلداب .د .عبد املنعم احممد الرصارعي،
ٌ
ذكره ،ص 200وما بعدها.
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ى
متويل أمره والشهود واملحامون ومندوبو وزارة الشؤون االجتامعية
أن حيّضها إال
ومعاهد األحداث ومن تأذن له املحكمة باحلضور" ،بل إن املرشع اإلمارايت ذهب إىل أبعد
ممىا ذهب إليه املرشع الليبي يف هذا ى
الشأن؛ حيث أجاز للمحكمة إعفاء احلدث من حضور
نصت عّل ذلك الفقرة الثانية من
املحاكمة إذا رأت املحكمة مصلح ًة للحدث يف ذلك؛ حيث ى

تقرر
املادة  29املُشار إليها بقوهلا" :وللمحكمة إعفاء احلدث من حضور املحاكمة بنفسه وأن ى
سامع الشهود يف غري حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتيض ذلك"(.)81
رابع ًا :مرحلة البلوغ أو املسؤولية اجلنائية الكاملة
العقيل لإلنسان يصبح كام ً
يؤهله ألن يكون
يف هذه املرحلة يفرتض املرشع أن النىضج
ال ممىا ى
ى
مسؤوالً مسؤولي ًة كامل ًة عن ترصفاته ،وقد حدى دت أغلب الترشيعات هذه املرحلة ببلوغ سن
الثامنة عرشة ،ومن بني تلك الترشيعات الترشيعان موضوعا املقارنة؛ حيث ُيفهم ذلك ضمن ًا

ىرصفات
من خالل ى
نص املادة  81عقوبات ليبي الذي يمنع املسؤولية اجلنائية الكاملة عن الت ى
إال ببلوغ سن الثامنة عرشة؛ بحيث إذا بلغها اإلنسان صار مسؤوالً مسؤولي ًة كامل ًة عن تلك
أتم الرابعة عرشة ومل يبلغ الثامنة عرشة
ىرصفات؛ حيث قالُ " :يسأل جنائ ًّيا الصغري الذي ى
الت ى
وقت ارتكاب الفعل ،وكانت له قوة الشعور واإلرادة ،عّل أن ُخت ىفض العقوبة يف شأنه بمقدار
نص املادة األوىل من قانون األحداث
ثلثيها" ،و ُيفهم ذلك يف الترشيع اإلمارايت من خالل ى
عرفت احلدث بأنه من مل جياوز الثامنة عرشة من عمره ،وذلك
اجلانحني واملرشدين ،التي ى
بقوهلاُ " :يعدى حدث ًا يف تطبيق أحكام هذا القانون من مل جياوز الثامنة عرشة من عمره وقت
ارتكابه الفعل حمل املساءلة أو وجوده يف إحدى حاالت التىرشد".
وجدير ى
بالذكر أن اإلنسان وإن صار بولوجه الثامنة عرشة من عمره بالغ ًا يف الترشيع
ٌ
اإلمارايت ،إالى أن ذلك ال حيول دون ختفيف العقوبة عليه عّل النحو الوارد يف املادتني  97و
( )81ومن أوجه تلك املعاملة اإلجرائية اخلاصة أيض ًا وجوب حضور حما ٍم مع احلدث يف مواد اجلنايات أمام حمكمة
األحداث؛ ى
عني له قايض التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة االهتام أو املحكمة
ليتوىل الدفاع عنه ،فإذا مل يكن قد اختار حمامي ًا ى
من يدافع عنه من املحامني( .مادة  321إجراءات جنائية ليبي).
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الس ىن ،إذا ارتكب ما من شأنه أن يشكىل
 99من قانون العقوبات اإلمارايت حتى بعد هذه ى
جريمة( ،)82وذلك تطبيق ًا ألحكام الباب السادس من الكتاب األول من قانون العقوبات
االحتادي اإلمارايت املتع ىلقة باألعذار القانونية والظروف التقديرية املخ ىففة واملشدى دة؛ حيث
تُعترب حداثة سن املجرم – طبق ًا هلذا الباب – من األعذار القانونية املخ ىففة للعقوبة ،وقد
نصت عّل ذلك املادة  96من هذا القانون بقوهلاُ " :يعدى من األعذار املخففة حداثة سن املجرم
ٍ
ٍ
ٍ
خطري صدر من املجني عليه بغري
استفزاز
رشيرة أو بنا ًء عّل
أو ارتكاب اجلريمة لبواعث غري

حق" ،وهلذا خ ىطأت املحكمة العليا االحتادية اإلماراتية حمكمة استئناف عجامن عندما أمهلت
ٍّ
تطبيق نيص املادتني  96و  97عقوبات احتادي ومل تأخذ بالعذر القانوين املتم ىثل يف حداثة سن
املتهم ال ىطاعن يف حكمها؛ حيث قالت" :والنعي بالنسبة للطاعن الثاين سديدٌ ؛ ذلك أن احلكم
املطعون فيه قد رأى أنه دون سن الواحد وعرشين سنة حيث أنه من مواليد 1990/1/22
وكـان فـي يوم ارتكاب اجلرم يبلغ من العمر  30يوم ًا و 4شهور و 18سنة ،وكان النص يف
املادة  96من قانون العقوبات عّل أنُ ( :يعدى من األعذار املخففة حداثة سن املجرم أو ارتكاب
ٍ
ٍ
ٍ
خطري صدر من املجني عليه بغري حق)،
استفزاز
رشيرة أو بنا ًء عّل
اجلريمة لبواعث غري
عذر
( )82تنص املادة  97من هذ القانون عّل ختفيف العقوبة يف حالة وجود العذر القانوين يف اجلنايات بقوهلا " :إذا توفر ٌ
ٍ
جناية عقوبتها اإلعدام نزلت العقوبة إىل السجن املؤبد أو املؤقت أو إىل احلبس الذي ال تقل مدته عن سنة ،فإن
خمفف يف
ٌ
كانت عقوبتها السجن املؤبد أو املؤقت نزلت إىل عقوبة احلبس الذي ال يقل عن ثالثة أشهر ،وذلك كله ما مل ينص القانون
خمفف
ٌ
عذر
عّل خالفه" ،وتنص املادة  99عّل التىخفيف يف حالة اجلنحة املقرتنة بالعذر القانوين بقوهلا" :إذا توفر يف اجلنحة ٌ

خاص فال تتقيد به املحكمة يف تقدير العقوبة .ب  -وإذا
كان التخفيف عّل الوجه اآليت :أ  -إذا كان للعقوبة حدٌّ أدنى
ٌّ
كانت العقوبة احلبس والغرامة مع ًا حكمت املحكمة بإحدى العقوبتني فقط .ج  -وإذا كانت العقوبة احلبس غري املقيد
خاص جاز للمحكمة احلكم بالغرامة بدالً منه".
بحدٍّ أدنى
ٍّ
اخلاصة ملن جتاوز الثامين عرشة من عمره ،وإنام باإلمكان أن
و ُيالحظ أن الترشيع الليبي ال يعرف هذا النوع من املعاملة
ى
ٍ
بشكل عا ٍّم؛ بالنظر إىل ظروف اجلريمة والتي من بينها
يستفيد من النصوص التي متنح للقايض صالحية ختفيف العقوبة

نص املادة  29عقوبات الذي جييز للقايض إذا استدعت ظروف اجلريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو ُيففها عّل النحو
ٍ
اآليت :السجن املؤبد بدالً من اإلعدام ،والسجن بدالً من السجن املؤبد ،واحلبس مد ًة ال ى
أشهر بدالً من
تقل عن ستة
السجن ،ويف كل األحوال جييز هذا النص للقايض إذا توافرت تلك الظروف أن ينزل بالعقوبة يف مواد اجلنايات واجلنح
إىل نصف احلدى األدنى الذي يع ىينه القانون.
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ٍ
جناية عقوبتها اإلعدام
خمفف يف
عذر
ٌ
ونص يف املادة  97من ذات القانون عّل أنه( :إذا توافر ٌ

نزلت بالعقوبة إىل السجن املؤبد أو املؤقت أو إىل احلبس الذي ال تقل مدته عن سنة ،فإذا

كانت عقوبتها السجن املؤبد أو املؤقت نزلت إىل عقوبة احلبس الذي ال يقل عن ثالثة أشهر
وذلك كله ما مل ينص القانون عّل خالفه) ،ومن ثم فإنه كان يتعني عّل احلكم إعامالً لرصاحة
هذين النصني أن ينزل بالطاعن الثاين من عقوبة السجن املؤبد إىل عقوبة احلبس إعامالً لتوافر
العذر املخفف ،أ ىما وأنه قىض بمعاقبة ال ىطاعن املذكور بعقوبة السجن املقرر يف املادة 98
عقوبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه"(.)83
ويف الواقع ُيثري هذا النص (نص املادة  96عقوبات إمارايت) إشكالي ًة تتعلق بمعرفة احلد
األعّل لسن احلداثة الذي بمقتضاه جيب عّل القايض ختفيف العقوبة عّل من توافر بحقه،
الس ىن املحدى دة لنهاية
فإذا كان حدى ها األدنى
ٌ
معروف وهو الثامين عرشة سنة؛ باعتباره ى
املسؤولية اجلنائية الناقصة وبداية مرحلة البلوغ واملسؤولية اجلنائية الكاملة ،فإن حدى ها األعّل
جانب من الفقه – قد خال من
جمهول؛ إذ إن قانون العقوبات االحتادي – كام يشري إىل ذلك
ٌ
السن(.)84
حتديد هذه ى
السن()85؛
وهلذا نجد االضطراب الواضح يف أحكام املحاكم اإلماراتية حول حتديد هذه ى
الرشد طبق ًا لقانون املعامالت املدنية،
فبينام نجد حمكمة متييز ديب حتدى دها ببلوغ احلدث س ىن ى
وهي احلادية والعرشين سنة؛ حيث قالت" :ملىا كانت املادة  96عقوبات تنص عّل أنه( ُيعدى

منشور عّل موقع املحكمة ى
االحتادية العليا
( )83طعن جزائي رقم  28لسنة 2010م ،جلسة 2010 /11/30م.
ٌ
اإلماراتية عّل شبكة املعلومات الدولية ،ورابط املوقع هو:
http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/lci/crimi
nal/2010/
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%
20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202010.pdf

تاريخ الزيارة2019 /5 /16 :م.

( )84د .حممد شالىل العاين  ،ود عبد اإلله حممد النىوايسة ،ود خالد حممد د ىقاين ،رشح قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت،
القسم العام ،النظرية العامة للجزاء اجلنائي ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة2019 ،م ،ص.101
( )85املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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من األعذار املخ ىففة حداثة سن املجرم) ،وكان قضاء هذه املحكمة قد جرى عّل عدم جتاوز
الس ىن الذي يوجب عّل القايض إعامله
املتهم سن احلادية والعرشين يقوم معه عذر حداثة ى
يقررها قانون العقوبات يف املادتني  97و  99منه ،)86("...
والنىزول بالعقوبة إىل احلدود التي ى
نجد املحكمة العليا االحتادية اإلماراتية حتدى دها ببلوغ احلدث ثالث ًا وعرشين سنة(.)87
وإضاف ًة إىل هذا املأخذ عّل هذا النص من حيث عدم حتديد سن احلداثة فإنه يمكن القول
عرف
إن فيه إفراغ ًا ملحتوى ى
نص املادة األوىل من قانون األحداث اجلانحني واملرشدين ،الذي ى

قرر املرشع اإلمارايت له
احلدث بأنه من مل جياوز الثامنة عرشة من عمره ،والذي بنا ًء عليه ى
معامل ًة جزائي ًة خم ىففة إذا بلغ السادسة عرشة من عمره ومل يبلغ الثامنة عرشة؛ ذلك أنه بإلزام
القايض بتخفيف العقوبة عّل احلدث الذي جتاوزت سنه الثامين عرشة سنة طبق ًا لنص املادة
 96عقوبات إمارايت (حمل النقد) يصبح القول بأن سن الثامين عرشة سنة هي الفاصلة بني
نقرر عكسه بموجب
نقرر هذا احلكم بموجب ٍّ
نص ثم ى
البلوغ وعدمه شيئ ًا من العبث؛ ألننا ى
ى
اآلين وتعديل النص املذكور؛
التدخل
نص آخر ،هلذا يدعو الباحث املرشع اإلمارايت إىل
ٍّ
ى
بحيث يصبح التخفيف يف العقوبة لصالح من جتاوز الثامين عرشة من عمره أمر ًا جواز ًّيا

للقايض وليس إلزام ًّيا عليه ،وبمعنى آخر يفرتض أن يعترب املرشع اإلمارايت حداثة س ىن املجرم
ى
التدخل
نوع ًا من الظروف القضائية املخففة وليس األعذار القانونية ،وهذا إضاف ًة إىل رضورة
ٍ
بشكل واضح وعدم ترك األمر للقضاء؛ حتى
الترشيعي لتحديد حدى ي مرحلة احلداثة
موحد ًة لكل األفراد تكفل حتقيق مبدأ العدالة بينهم.
ونقرر معامل ًة ى
نتجنىب تضارب األحكام ى

شار إليه يف د.
( )86حمكمة التمييز ،األحكام اجلزائية ،طعن جزائي رقم  34لسنة  2004قضائية2004 .5 .29 ،مُ .م ٌ
حممد شالل العاين وآخرين ،املرجع السابق ،ص .102

شار إليه يف د.
( )87املحكمة العليا االحتادية ،األحكام اجلزائية ،طعن جزائي رقم 16 /40ق ،جلسة 1994 .5 .25مُ .م ٌ
حممد شالل العاين وآخرين ،املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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الفرع الثاين
املعاجلة القانونية ملرحلة البلوغ يف جرائم احلدود والقصاص
بالنىظر إىل أن بحث املعاجلة القانونية ملرحلة البلوغ يف جرائم احلدود والقصاص يف
ٍ
ٍ
وتوضيح أكثر منه يف الترشيع اإلمارايت؛ عّل اعتبار أن
تفصيل
الترشيع الليبي حتتاج إىل
خاص ٍة وعُدى لت
أحكام جرائم احلدود والقصاص يف هذا الترشيع قد ُعوجلت بموجب قوانني ى
ال جوهر ىي ًا فيام يتع ىلق بتحديد س ىن البلوغ ،هلذا ارتأى الباحث ختصيص فقرة ٍمستق ىل ٍة ى
تعدي ً
لكل
ترشيع.
قسم إىل فقرتنيُ ،خت ىصص أوالمها لبحث املعاجلة القانونية
وعّل هذا فإن هذا الفرع س ُي ى
ملرحلة البلوغ يف جرائم احلدود والقصاص يف الترشيع الليبيُ ،
وخت ىصص األخرى لبحث
املعاجلة القانونية لتلك املرحلة يف الترشيع اإلمارايت.
أوالً :املعاجلة القانونية ملرحلة البلوغ يف جرائم احلدود والقصاص يف الترشيع الليبي
الغراء وجتسيد ًا حلقيقة أن املجتمع الليبي جمتم ٌع
نزوالً عند أحكام الرشيعة اإلسالمية َّ
مسلم يتىخذ من القرآن رشيع ًة له( ،)88فقد أصدر املرشع الليبي جمموع ًة من القوانني املُستنبطة
ٌ
من أحكام هذه الرشيعة؛ للمحافظة عّل الكل ىيات اخلمس ،وهي الدى ين والنىفس والعقل

والنىسب واملال؛ حيث أصدر القانون رقم  148لسنة 1972م يف شأن إقامة حدى ي الرسقة
ٍ
تعديل
واحلرابة ،الذي ُألغي بالقانون رقم  13لسنة 1996م ،والذي عُدى ل مرار ًا ،وكان آخر
له سنة 2016م بالقانون رقم  ،12وأصدر أيض ًا القانون رقم  70لسنة 1973م يف شأن إقامة
حدى الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،الذي عُدى ل مرار ًا هو اآلخر ،وكان آخر
ٍ
تعديل له بالقانون رقم  22لسنة 2016م ،وأصدر كذلك القانون رقم  52لسنة 1974م يف
الصادر عن املجلس االنتقايل الليبي سنة
جسدت هذه احلقيقة املادة األوىل من اإلعالن الدى ستوري الليبي املؤ ىقت ى
( )88ى

2011م ،وذلك بقوهلا " :ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة ،الشعب فيها مصدر السلطات ،عاصمتها طرابلس ،ودينها
اإلسالم ،والرشيعة اإلسالمية املصدر الرئيس للترشيع  ،"...وكانت املادة اخلامسة من الدستور الليبي الصادر سنة
1951م امللغى قد أكىدت عّل ذلك بقوهلا" :اإلسالم دين الدولة".
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شأن إقامة حدى القذف ،الذي عُدى ل ى
مؤخر ًا بالقانون رقم  14لسنة 2016م ،وأصدر أيض ًا
القانون رقم  4لسنة 1994م يف شأن حتريم اخلمر ،الذي عُدى ل كذلك بالقانون رقم  21لسنة
2016م ،وأصدر أيض ًا القانون رقم  6لسنة 1994م بشأن أحكام القصاص والدى ىية ،الذي
ٍ
تعديل له بالقانون رقم  18لسنة 2016م ،وقام أخري ًا بإصدار
عُدى ل أكثر من مرة ،وكان آخر
القانون رقم  20لسنة 2016م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ ليعدى ل بمقتضاه
الر ىدة والعقاب عليها؛ حيث قالُ " :يعاقب باإلعدام
ى
نص املادة  291عقوبات بام يكفل جتريم ى
حدًّ ا كل مسل ٍم مك ىل ٍ
ٍ
أي
ف ارتدى عن اإلسالم
بقول أو فعل ،وتسقط العقوبة بتوبة اجلاين يف ى
ٍ
مرحلة قبل تنفيذ احلكم"(.)89
وحتى يتم التىعرف عّل كيف ىية معاجلة املرشع الليبي ملرحلة البلوغ يف شأن احلدود
والقصاص من خالل هذه الترشيعات ينبغي تقسيم هذه الفقرة إىل فقرتني فرع ىيتنيُ ،خت ىصص
األوىل ملرحلة املعاجلة قبل التعديالت الواردة عّل ترشيعات احلدود والقصاص سنة
2016مُ ،
وخت ىصص األخرى لبيان املعاجلة من خالل التعديالت الصادرة عّل هذه
الترشيعات يف سنة 2016م.
أ – املعاجلة الترشيعية ملرحلة البلوغ يف جرائم احلدود والقصاص قبل التعديالت الصادرة
سنة 2016م:
املُالحظ من خالل االطالع عّل تلك الترشيعات قبل التعديالت األخرية الصادرة سنة
ٍ
ىمي هو السن،
2016م أن املرشع الليبي عمد إىل حتديد مرحلة البلوغ باللجوء إىل
معيار حتك ٍّ

ٍ
الس ىن هي ثامين عرشة سنة .فعّل سبيل
دون
اعتبار لظهور العالمات الطبيعية قبل ذلك ،وهذه ى

السابق اإلشارة إليه  -عّل شبكة املعلومات
( )89لال ىطالع عّل ى
نصوص هذه القوانني ُينظر موقع وزارة العدل الليبية  -ى
الدى ولية ،ورابط املوقع هوhttp://aladel.gov.ly/home/?page_id=1462 :

تاريخ الزى يارة2019 /3/17 :م.
ِ
الرسمية الليبية ،ع ،4س،5
وملراجعة التىعديالت الصادرة سنة 2016م يف شأن ترشيعات احلدود والقصاص ُينظر اجلريدة ى

2016م الصفحات.244 ،242 ،240 ،232 ،225 ،221 :
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تنص الفقرة األوىل من املادة األوىل من القانون رقم  148لسنة 1972م يف شأن إقامة
املثال ى
حدَّ ي الرسقة واحلرابة (امللغى) عّل أن" :مع مراعاة أحكام املادة الثانية من هذا القانون،
أتم ثامين عرشة سنة
ُيشرتط يف الرسقة املعاقب عليها حدًّ ا ما ييل – 1 :أن يكون اجلاين عاقالًَّ ،
ٍ
نصت عليه أيض ًا الفقرة الرابعة من املادة الرابعة
هجرية خمتار ًا غري
حمتاج وال ى
مضطر" ،وهو ما ى
من القانون ذاته يف شأن احلرابة؛ حيث قالت" :وجيب أن يكون اجلاين عاق ً
أتم ثامين عرشة
ال َّ
تم التأكيد عّل ذلك أيض ًا بموجب القانون رقم 13
سن ًة هجر ىي ًة خمتار ًا غري ى
مضطر" ،وقد ى
لسنة 1996م يف شأن إقامة حدَّ ي الرسقة واحلرابة( ،)90الذي ألغى القانون السابق (القانون
رقم  148لسنة 1982م).
نص الفقرة الثانية من املادة الثانية من القانون رقم  70لسنة
ومن األمثلة عّل ذلك أيض ًا ى
 1973يف شأن إقام حدى الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ حيث يقول هذا
النص" :و ُيشرتط أن يكون الفاعل عاق ً
أتم ثامين عرشة سن ًة من عمره وقصد ارتكاب
ى
ال ى
الفعل"(.)91
ونص الفقرة الثالثة من املادة الرابعة من القانون ذاته.
نص الفقرة األوىل من املادة األوىل من هذا القانون ،ى
( )90راجع ى
ونص الفقرة الثانية من املادة
نص املادة الثالثة من القانون رقم  52لسنة 1974م يف شأن حدى القذف ،ى
( )91راجع أيض ًا ى
ِ
نصها عّل هذا النحو" :عّل من جتب
الرابعة من القانون رقم  6لسنة 1994م بشأن أحكام القصاص والدى ىية ،التي جيري ى
يقرر حك ًام يف شأن
الدى ىية – 2 ... - 1 :إذا كان القاتل عمد ًا حدث ًا أو جمنون ًا فالدى ىية
تتحملها العاقلة"؛ فهذا ى
النص وإن كان ى
ى
نصوص قانون العقوبات الليبي هو
من
يتحمل الدى ىية يف احلالة التي يكون فيها القاتل عمد ًا حدث ًا أو جمنون ًا ،واحلدث يف ى
ى
من مل يبلغ ثامين عرشة سنة ،إالى أن ا ُملستفاد منه ضمن ًا أن عقوبة اإلعدام قصاص ًا ال تُط ىبق أيض ًا عّل هذا احلدث أو املجنون،
تطبيق ًا لقاعدة "املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق به"؛ إذ اإلعدام أشدى عقوب ًة من الدى ىية ،وعّل هذا يكون رشط تطبيق
حتمل الدى ىية إذا مل جيب اإلعدام ٍ
بعفو مث ً
ال أن يكون القاتل عمد ًا بالغ ًا ثامين
احلكم باإلعدام قصاص ًا يف جريمة القتل عمد ًا أو ى
عرشة سنة وقت ارتكاب اجلريمة.

أما بالنسبة جلريمة رشب اخلمر فاملُالحظ أن املرشع مل يعتربها من جرائم احلدود بموجب القانون رقم  4لسنة 1994م يف
شأن حتريم اخلمر أخذ ًا برأي بعض الفقهاء؛ حيث عاقب عليها باحلبس وبالغرامة التي ال تقل عن ألف ٍ
دينار وال تزيد عّل
الر ىدة هنا أيض ًا ،ألهنا مل تُقنىن
أربعة آالف دينار (مادة  3من القانون) ومل يعاقب عليها باجللد ،وال جمال كذلك للحديث عن ى
إالَّ سنة 2016م بموجب التىعديل الوارد عّل املادة  291عقوبات بالقانون رقم  20لسنة 2016م بشأن تعديل بعض
أحكام قانون العقوبات.
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إذ ًا فاملُالحظ أن املرشع الليبي قد حدى د مرحلة البلوغ يف ترشيعات احلدود والقصاص
عموم ًا قبل التعديالت الصادرة عّل هذه الترشيعات سنة 2016م ،بولوج الصغري ثامين
عرشة سنة ،ومل ُيعر عالمات البلوغ اهتامم ًا ،رغم أهنا قد تظهر قبل ذلك ،وقد قيل يف تربير
ذلك" :ونظر ًا الختالف الفقهاء يف سن البلوغ وعدم وجود عالمة حتديد س ىن املسؤولية
اجلنائية بكل د ىق ٍة وإحكام ،فقد ذهبت اللجنة – أي اللجنة املُك ىلفة بإعداد مرشوع هذا القانون
سنة هجرية ،وسند ذلك هو مذهب ٍ
– إىل حتديدها بثامين عرشة ٍ
مالك وإحدى الروايتني عن

أيب حنيفة"(.)92
احلجة مقنعة؛ ملخالفتها لألدلة الدى الة عّل إقران التىكليف باالحتالم ،ومنها
وال تبدو هذه ى
بي حتى حيتلم ،وقوله أيض ًا" :خذ من
قوله – ُ " –رفع القلم عن ثالثة" وعدى منهم ى
الص ى
ٍ
ى
حائض إال بخامر".
كل حاملٍ دينار ًا" ،وقوله كذلك" :ال يقبل اهلل صالة
ب – املعاجلة الترشيعية ملرحلة البلوغ يف جرائم احلدود والقصاص بموجب التعديالت
الصادرة سنة 2016م:
املُالحظ أنه بعد قيام ثورة  17فرباير يف ليبيا أصبحت السلطة الترشيعية أكثر رغب ًة يف
الرجوع إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية وتقليص الفجوة بني هذه األحكام والتقنيات
ى
خاصة ًاملتع ىلقة باحلدود والقصاص.
الوضعية ،ى
ٍ
نص املادة  291عقوبات
بنص
رصيح هو ى
الر ىدة ى
ومن الشواهد الدى الة عّل ذلك جتريم ى

املُعدى ل بالقانون رقم  20لسنة 2016م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
الذي جرى نصه عّل هذا النحو" :يعاقب باإلعدام حدًّ ا كل مسل ٍم مك ىل ٍ
ف ارتدَّ عن اإلسالم
ى
ٍ
بقول أو فعل ،"...وكذلك إعامل أحكام القصاص فيام دون النفس؛ عم ً
ال بقوله تعاىل:
ِ
ني بِال َع ْ ِ
َ و َك َت ْبنَا َع َل ْي ِه ْم فِ َيها َأ َّن النَّ ْف َس بِالنَّ ْف ِ
الس َّن
س َوال َع ْ َ
ني َواألَنْفَ بِاألَنْف َواألُ ُذ َن بِاألُ ُذ ِن َو ن
( )92راجع املذكرة التوضيحية للقانون رقم  48لسنة 1972م يف شأن إقامة حدى ي الرسقة ِ
واحلرابة .نُرشت هذه املذكرة
بمجلة دراسات قانونية ،جامعة قاريونس ،بنغازي ،ليبيا ،مج ،7ع1978 ،8م ،ص.383
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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اجلر ِ
نصت عّل ذلك املادة الثانية
اص[ سورة املائدة ،اآلية ]45؛ حيث ى
وح ق َص ٌ
ـن َو ُ ُ َ
الس ن
بِ ن

مكرر(أ) من القانون رقم  18لسنة 2016م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  6لسنة
1994م بشأن أحكام القصاص والدى ىية ،بقوهلاُ " :يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل ى
كل من
ٍ
وسيلة وأحلق بجسمه عمد ًا عاه ًة مستديمة ،أو أحدث به جرح ًا يمكن
اعتدى عّل غريه بأ ىية
ضبط مقداره" ،ومن الشواهد أيض ًا اعتبار جريمة رشب اخلمر من اجلرائم احلدى ىية وليست
املقررة هلذه
التعزيرية كام كانت يف القانون السابق قبل تعديله؛ حيث أصبحت العقوبة ى
تقل عن ألف ٍ
اجلريمة هي اجللد ثامنني جلد ًة حدًّ ا بعد أن كانت احلبس والغرامة التي ال ى
دينار
نصت عّل ذلك املادة الرابعة من القانون رقم  21لسنة
وال تزيد عن أربعة آالف دينار ،وقد ى
2016م بشأن تعديل القانون رقم  4لسنة 1994م يف شأن حتريم اخلمر ،وذلك بقوهلا:
ٍ
" ُيعاقب ُّ
عاقل بال ٍغ قاصد ًا ارتكاب الفعل إذا رشب مخر ًا خالص ًة أو خملوط ًة عن
كل مسل ٍم
ٍ
واختيار باجللد ثامنني جلد ًة حدًّ ا ،وترسي عليها أحكام اجلنحة".
عل ٍم
ويف إطار حتديد املرشع ملرحلة البلوغ من خالل هذه التعديالت ُيالحظ أيض ًا الرغبة
األكيدة يف تطبيق أحكام الرشيعة يف هذا الشأن؛ حيث عَدَ َل عن رأيه السابق يف حتديد هذه
املرحلة ببلوغ احلدث ثامين عرشة سنة ،واكتفى باشرتاط أن يكون احلدث بالغ ًا إلقامة احلد
عليه ،حمي ً
ال القايض عّل أحكام الرشيعة اإلسالمية؛ ليطبق املشهور من أيرس املذاهب ا ُملعتربة
يف شأن معرفة متى يكون احلدث بالغ ًا(.)93
نصت عّل قاعدة اإلحالة هذه املادة  12من قانون العقوبات الليبي املُعدى لة بالقانون رقم  20لسنة 2016م بشأن
( )93ى
جنائية أو ألحكا ٍم متعدى دةٍ
ٍ
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي ،بقوهلا" :إذا خضعت إحدى املسائل لعد ىة قوانني
ٍ
اخلاصة من القانون ترسي دون القوانني العا ىمة أو األحكام العا ىمة
اخلاصة أو األحكام
جنائي واحد ،فإن القوانني
قانون
من
ى
ى
ٍّ
ِ
النصوص القانونية املتع ىلقة باحلدود والقصاص وفق ًا
ُفرس ى
من القانون ،إالَّ إذا ى
نص عّل خالف ذلك ،ويف كل األحوال ت ى
ِ
خاص ٌة وردت ببعض ترشيعات احلدود وقانون القصاص،
أليرس املذاهب الفقهية املعتربة" ،وأكىدت عّل ذلك
نصوص ى
ٌ
هي :املواد 20 :مكرر من قانون حدَّ ي الرسقة ِ
واحلرابة املُضافة بموجب القانون رقم  12لسنة 2016م يف شأن تعديل
ى
القانون رقم  13لسنة 1996م يف شأن إقامة حدَّ ي الرسقة ِ
واحلرابة ،التي قالتُ " :يط ىبق املشهور من أيرس املذاهب فيام مل
ِ
نص يف املشهور ُط ىبقت
نص يف هذا القانون بالنسبة جلريمتي الرسقة واحلرابة املُعاقب عليهام حدًّ ا ،فإذا مل ُيوجد ى
يرد بشأنه ى
أحكام قانون العقوبات" ،وهي ذات الصياغة التي أكىدت عليها املادة  10من القانون رقم  70لسنة 1973م يف شأن إقامة
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النصوص الواردة يف ترشيعات احلدود والقصاص،
وقد أشارت إىل ذلك العدول بعض ى
ومن بينها الفقرة األوىل من املادة األوىل من القانون رقم  19لسنة 1996م ،يف شأن إقامة
حدَّ ي الرسقة واحلرابة ا ُملعدى لة بالقانون رقم  12لسنة 2016م بقوهلاُ " :يشرتط يف الرسقة

املعاقب عليها حدًّ ا ما ييل – 1 :أن يكون اجلاين عاق ً
ال بالغ ًا خمتار ًا غري مضطر" ،والفقرة الثالثة
من املادة الرابعة من قانون حدَّ ي الرسقة واحلرابة املتع ىلقة باحلرابة وا ُملعدى لة بالقانون ذاته

بقوهلا" :وجيب أن يكون اجلاين عاق ً
ال بالغ ًا"(.)94
وعّل هذا يمكن القول إن املرشع الليبي – هبذه التعديالت التي أجراها عّل ترشيعات
املقررة يف الرشيعة اإلسالمية فيام يتع ىلق باالكتفاء
احلدود والقصاص – قد وافق األحكام ى
باشرتاط البلوغ إلقامة احلدود والقصاص دون حتديد س ىن الثامين عرشة سنة كام كان األمر يف

تلك الترشيعات قبل تعديلها سنة 2016م.

حدى الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،واملادة  16من القانون رقم  52لسنة 1974م يف شأن إقامة حدى القذف.
كام أكَّدت عّل ذات القاعدة أيض ًا املادة السابعة من القانون رقم  18لسنة 2016م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم
 6لسنة 1994م بشأن أحكام ِ
الرشيعة اإلسالمية
القصاص والدى ىية ،وإن كانت بصيغة خمتلفة؛ حيث قالت" :تُط ىبق أحكام ى
نص فيه".
يقرره أيرس املذاهب فيام مل يرد بشأنه ى
وفق ما ى
و ُيالحظ أن رشط ى
نص املادة  12عقوبات ليبي املشار
الشهرة يف الرأي األيرس للمتهم من املذاهب املعتربة قد سقط من ى
ِ
السهو
إليه وسقط كذلك من ى
نص املادة السابعة من قانون القصاص والدى ىية املشار إليه أعاله ،وليس هذا إالى من باب ى
رب يف ى
كل جرائم
الترشيعي الذي حيدث أحيان ًا عند صياغة ى
نصوص القانون؛ فهو غري مقصود ،وعّل هذا فهذا الرشط معت ٌ
ِ
نص عليه فقط ،راجع مناقشة هذه اإلشكالية يف هذا املرجع :د .مصطفى العريب،
احلدود والقصاص وليس فيام ى
نصوص اإلحالة يف ترشيعات احلدود" ،جملة العلوم الرشع ىية والقانونية ،كلية القانون،
"اإلشكاليات العمل ىية املُرتتبة عّل ى
جامعة املرقب ،ع2016 ،1م ،ص.71
نصوص املواد 2/2 :من القانون رقم  70لسنة 1973م يف شأن إقامة حدى الزنى املُعدى لة بالقانون رقم 22
( )94راجع أيض ًا ى
لسنة 2016م ،و 3من القانون رقم  52لسنة 1974م يف شأن إقامة حدى القذف املُعدى لة بالقانون رقم  14لسنة 2016م،
و 1/4من القانون رقم  4لسنة 1994م يف شأن حتريم اخلمر ا ُملعدى لة بالقانون رقم  21لسنة 2016م ،و 291عقوبات
الر ىدة ،و 2/4من
جرمت ى
املُعدى لة بالقانون رقم  21لسنة 2016م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي ،التي ى
القانون رقم  6لسنة 1996م بشأن أحكام ِ
القصاص والدى ىية ا ُملعدى ل بالقانون رقم  18لسنة 2016م.
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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وهلذا عّل القايض وتطبيق ًا لنصوص اإلحالة يف تلك الترشيعات عّل أحكام الرشيعة
لتطبيق املشهور من أيرس املذاهب املعتربة ،أن حييل كل مته ٍم يف جرائم احلدود والقصاص
عّل أهل اخلربة؛ ملعرفة مدى ظهور إحدى عالمات البلوغ املشهورة عليه من عدم ظهورها،
بحيث يطبق احلدى أو القصاص يف حالة إثبات إحداها ،وإالَّ حكم يف مواجهته بالتعزير؛
باعتباره مل يبلغ بعد.
هذا إذا مل يبلغ من العمر ثامين عرشة سنة ،أما إذا بلغها ف ُيحكم يف مواجهته بالعقوبة احلدَّ َّية
الس ىن هي
أو القصاص سوا ًء ظهرت عليه إحدى تلك العالمات أم مل تظهر؛ باعتبار أن هذه ى
احلد األعّل ملن مل تظهر عليه عالمات البلوغ قبل ذلك؛ أخذ ًا برأي املالكية يف هذا الشأن
الس ىن عالم ٌة عّل اكتامل العقل وإن ى
تأخرت عالمات البلوغ الطبيعية
الذين يرون أن بلوغ هذه ى
يف الدى اللة عّل ذلك ،ألن رأهيم هو األيرس للمتهم يف هذه احلالة (مقارن ًة برأي ى
الشافعية
واحلنابلة) ،وذلك إعامالً لنصوص اإلحالة يف ترشيعات احلدود والقصاص.
ثاني ًا :املعاجلة الترشيعية ملرحلة البلوغ يف جرائم احلدود والقصاص يف الترشيع اإلمارايت
مسلم يتىخذ من الرشيعة اإلسالمية
يب
انطالق ًا من حقيقة أن املجتمع اإلمارايت
جمتمع عر ٌّ
ٌ
ٌ
دين ًا رسمي ًّا ومصدر ًا رئيسي ًّا للترشيع فيه( ،)95فقد سعى املرشع اإلمارايت إىل جتسيد هذه
احلقيقة يف جمال مكافحة اجلرائم ،حيث يعتمد الترشيع اإلمارايت يف هذه املكافحة عّل التقسيم
الثالثي للجرائم الذي تقوم عليه ُأسس مكافحة اجلرائم يف الرشيعة اإلسالمية ،وهو الذي
ٍ
قصاص ود ىي ٍة وجرائم تعزيرية؛ حيث
يقوم عّل تقسيم اجلرائم إىل جرائم حدود وجرائم
نصت عّل ذلك املادة  26من قانون العقوبات ى
االحتادي لدولة اإلمارات بقوهلا" :تنقسم
ى
اجلرائم إىل – 1 :جرائم حدود – 2 .جرائم قصاص ودية – 3 .جرائم تعزيرية".
األولني (جرائم
وب َّينت املادة األوىل من هذا القانون أن األحكام التي ستُطبق عّل النوعني ى
احلدود والقصاص والدى ىية) من األنواع الثالثة هي أحكام الرشيعة اإلسالمية وليست أحكام
جسدت هذه احلقيقة املادة السابعة من دستور اإلمارات الدائم الصادر سنة 1996م ،بقوهلا" :اإلسالم هو الدى ين
(َّ )95
الرسمي ى
رئيّس للترشيع فيه ،ولغة االحتاد الرسمية هي اللغة العربية".
مصدر
والرشيعة اإلسالمية
لالحتاد ،ى
ٌ
ى
ٌّ
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قانون العقوبات؛ حيث قالت" :ترسي يف شأن جرائم احلدود والقصاص والدى ىية أحكام
الرشيعة اإلسالميةُ ،
وحتدى د اجلرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانني
العقابية األخرى".
نقرر أن املرشع اإلمارايت تبنىى أسلوب ًا آخر غري األسلوب الذي
وهبذا ى
النص نستطيع أن ى

تبنىاه املرشع الليبي يف تطبيق أحكام الرشيعة عّل جرائم احلدود والقصاص؛ فبينام تبنىى املرشع
خاص ٍة بتلك اجلرائم،
الليبي أسلوب التقنني
التفصييل يف تطبيق تلك األحكام بإصدار قوانني ى
ى
خاص ٍة يف تلك القوانني تكفل إحالة القايض عّل أحكام الرشيعة؛
بنصوص ى
مع االحتياط ى
نص يف تلك
ليطبق املشهور من أيرس املذاهب املعتربة فيها بالنسبة لكل ما مل يرد بشأنه ى
القوانني( ،)96تبنىى املرشع اإلمارايت أسلوب اإلحالة العامة عّل أحكام الرشيعة يف ى
كل أحكام
تلك اجلرائم دون اللجوء إىل تقنينها مجل ًة أو تفصيالً.
ٍ
مذهب يف الرشيعة ،وإنام ق ىيده – توافق ًا مع
أي
غري أن املرشع اإلمارايت مل حيل القايض عّل ى
املرشع الليبي – باملذاهب األربعة املشهورة؛ ليطبق الرأي املشهور فيها عّل الرتتيب ،حيث
ينظر القايض يف املذهب املالكي أوالً فإذا مل جيد احلكم فينظر يف املذهب احلنبيل ،فإن مل جيد
ففي املذهب ى
نصت عليه املادة األوىل من
الشافعي ،فإن مل جيد ففي املذهب احلنفي ،وهذا ما ى
القانون اال ىحتادي رقم  5لسنة 1985م بإصدار قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة املُعدى ل بالقانون ى
االحتادي رقم  1لسنة 1997م ،وذلك بقوهلا" :ترسي
النىصوص الترشيعية عّل مجيع املسائل التي تتناوهلا هذه النىصوص يف لفظها وفحواها ،وال
القطعي الداللة ،فإذا مل جيد القايض نص َا يف هذا القانون حكم
النص
مساغ لالجتهاد يف مورد ى
ى
بمقتىض الرشيعة اإلسالمية ،عّل أن يراعى ختري أنسب احللول من مذهب اإلمام مالكٍ
ُ
ى
واإلمام أمحد بن حنبل ،فإذا مل جيد فمن مذهب اإلمام ى
الشافعي واإلمام أيب حنيفة حسبام
تقتضيه املصلحة.)97("...
( )96راجع ما سبق بحثه يف إطار املعاجلة القانونية ملرحلة البلوغ يف جرائم احلدود ِ
والقصاص يف الترشيع الليبي.
( )97نُرش هذا القانون عّل موقع حكومة ديب عّل شبكة املعلومات الدولية ،ورابط املوقع هو:
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وقد أكىدت عّل ذلك أيض ًا الفقرة الثانية من املادة الثانية من قانون األحوال الشخصية
ى
نص يف هذا
االحتادي اإلمارايت رقم  28لسنة 2005م( ،)98حيث قالت" :وإذا مل ُيوجد ى
ٍ
مالك ثم مذهب أمحد ثم مذهب ى
الشافعي ثم
القانون حيكم بمقتىض املشهور من مذهب
مذهب أيب حنيفة".
وبالنظر إىل أن املذهب املالكي ق ىلام ُيلو من وجود حك ٍم للمسألة املنظورة أمام القايض
تصور ذلك ،فقد ُاعترب هذا املذهب هو املذهب املعمول به يف دولة اإلمارات
إن مل نقل يصعب ى
العربية(.)99
ويف هذا الشأن أشارت – عرض ًا  -املحكمة ى
االحتادية العليا اإلماراتية إىل هذه احلقيقة،
وهي أن املذهب املالكي هو املذهب املعمول به يف الدولة ،وذلك عند معرض حديثها عن
املقرر فقه ًا وقضا ًء أن القتل وفق
ركن العمد يف جريمة القتل العمد ،وذلك بقوهلا" :من ى

املذهب املالكي املعمول به يف الدولة نوعان :عمد وخطأ ،و ُيشرتط لتوافر جريمة القتل العمد
ركن القصد[ ،أي] أن يكون إتيان الفعل املؤدي إىل املوت عمد ًا وعدوان ًا ،وال عربة بام إذا
الّضب بأية ٍ
آلة كيفام
ثم فإن قصد ى
ى
كانت األدوات املُستعملة يف الفعل قاتل ًة أو غري قاتلة ،ومن ى
كانت وأحدثت الوفاة يوجب القصاص ،كام أنه من املتفق عليه بني األئمة األربعة أن اجلاين
يعترب مسؤوالً عن القتل العمد إذا كان فعله س ىبب املوت أو كان له عّل انفراده ٌ
دخل فيه ولو

أسباب أخرى اشرتكت يف إحداث املوت ،...ملا كان ذلك وكان ال ىثابت من
كان هناك
ٌ
واملكمل له ،قد أحاط بواقعة
مدونات احلكم املطعون فيه ا ُملؤ ِّيد للحكم املستأنف ألسبابه
ى
ى

&https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=8&SourceType=1
=ItemKey=6&CalledFrom=3&lang

تاريخ الزيارة2019/3/19 :م.

الرسمية حلكومة اإلمارات عّل شبكة املعلومات الدولية ،ورابط املوقع هو:
( )98القانون
منشور عّل موقع ى
البوابة ى
ٌ
=https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=681&SourceType
=1&ItemK ey=3&CalledFrom=1&lang

تاريخ الزيارة 2019/3/19م.

السالبة للحرية بعد عفو أولياء الدى م يف جريمة
( )99راجع د .عبد اهلل حجيلة" ،حدود سلطة القايض يف تطبيق العقوبة ى
القتل العمد :دراس ٌة مقارن ٌة بني الترشيعني اإلمارايت واألردين" ،جملة املنارة ،مج ،23ع2017 ،2م ،ص 549وما بعدها.
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وبني واقعة الدعوى بام تتوافر به كا ىفة العنارص القانونية أو
الدعوى وظروفها ومالبساهتا ،ى
الرشع ىية للجريمة التي دان هبا الطاعن ،...وأورد بأسبابه بيان أركان جريمة القتل العمد وفق ًا
ى
للمذهب املالكي املعمول به يف الدولة ،وأن مالك ًا ال يشرتط العتبار الفعل قت ً
ال عمد ًا أن

يتعمد الفعل
يقصد اجلاين قتل املجني عليه ويستوي عنده أن يقصد اجلاين قتل املجني عليه أو ى
يتعمد الفعل عّل وجه ا ىللعب أو التأديب،...
املجرد عن ن ىية القتل ما دام أنه مل ى
بقصد العدوان َّ
يكون هذا احلكم قد أنزل صحيح الرشع والقانون عّل واقع الدعوى.)100(...
وبإسقاط ى
كل ما تقدم عّل مسألة حتديد مرحلة البلوغ يف جرائم احلدود والقصاص يف
الترشيع اإلمارايت ،يمكن القول إن املرشع اإلمارات مل حيدى د هو اآلخر سنًّا معينى ًة للقول ببلوغ
الصغري وتطبيق احلدى عليه أو القصاص ،وإنام أحال – كام فعل املرشع الليبي – وبموجب
الس ىن أو املرحلة ،وقد رأينا
ى
النصوص سالفة الذكر القايض عّل أحكام الرشيعة لتحديد هذه ى
ىفق عّل األخذ بالعالمات الطبيعية أوالً ،فإذا ى
تأخرت تلك العالمات
أن الفقه اإلسالمي مت ٌ
الس ىن ،وقد اختلف الفقه يف هذه املسألة ،وحيث إن املذهب املعمول به يف
وجب ا ىللجوء إىل ى

دولة اإلمارات هو مذهب اإلمام مالك ،فإن عّل القايض أن يعترب من بلغ سن الثامنة عرشة
من عمره بالغ ًا يف مقام إقامة احلدود والقصاص؛ ألن املشهور يف هذا املذهب – كام سلف
البيان – هو حتديد سن البلوغ بثامين عرشة سنة للجنسني.
وقد أكىدت املحكمة ى
املقرر أن ُمناط
االحتادية العليا اإلماراتية ذلك بقوهلا" :ملىا كان من ى
جمرد بلوغ اجلاين بلوغ ًا رشع ًّيا،
املساءلة اجلنائية وتوقيع العقوبة يف الرشيعة اإلسالمية هو ى

املقررة رشع ًا ثامنية عرش عام ًا وفق
الس ىن ى
سوا ًء كان ذلك باإلمارات الطبيعية أو بوصوله ى
مشهور مذهب اإلمام مالك ،فإذا ثبت البلوغ بأمارة ،ومن األمارات إنبات ى
الس ىن
الشعر أو ى
تثبت األهل ىية الكاملة لإلنسان ،فيكون مسؤوالً مسؤول ىي ًة كاملة ،مادام قد بلغ عاقالً؛ إذ ُمناط
( )100املحكمة ى
االحتادية العليا اإلماراتية ،الطعنان اجلزائيان رقم  419و 424لسنة  ،2015جلسة  22فرباير 2016م،
منشوران عّل موقع املحكمة ى
االحتادية العليا اإلماراتية عّل شبكة املعلومات الدولية ،ورابط املوقع هو:
http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/lci/criminal

تاريخ الزيارة219/3/19 :م.
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بي
املسؤولية اجلنائية رشع ًا هو البلوغ والعقل؛ لقوله – ُ " –رفع القلم عن ثالثة :عن ى
الص ى
حتى حيتلم وعن النىائم حتى يستيقظ ،وعن املجنون حتى يفيق" ،مل َّا كان ذلك وكان احلكم
املستأنف املؤ َّيد باحلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الطاعن قد بلغ رشع ًا وذلك أخذ ًا من

إقراره بأنه ٌ
بالغ رشع ًا ،فض ً
ثم
ال عن أن املحكمة قد الحظت إنبات شعر حلية ال ىطاعن ،ومن ى
انتهى احلكم إىل حماكمته باعتباره بالغ ًا ،فض ً
االهتام الذي ُو ِّج َه إليه هو الرشوع يف
ال عّل أن ى
مواقعة املجني عليها وهي أنثى ،وذلك عم ً
بنص املادة األوىل من القانون رقم  3لسنة
ال ى

الرشع ىية بنظر بعض اجلرائم دون غريها ،وهي جرائم
1996م يف شأن اختصاص املحاكم ى
احلدود والقصاص والدى ىية واملخدرات وما يف حكمها ،وجرائم األحداث ،وكىل ما يتىصل
املنصوص عليها يف املادة ( )1من هذا القانون أحكام الرشيعة اإلسالمية حدًّ ا
هبذه اجلرائم ى
املقررة ،وملىا كان االهتام الذي ُأحيل
وتعزير ًا ،عّل أالَّ تقل العقوبة التعزيرية عن احلدود الدنيا ى

به ال ىطاعن خمالفة الرشيعة وقانون العقوبات ،وأن الرشوع يف املواقعة ُيعدى مقدى م ًة جلريمة
ثم فإن احلكم إذ انتهى إىل بلوغ ال ىطاعن أخذ ًا من
الزنى ،وهي من اجلرائم احلدى ىية ،ومن ى
ثم فإن
اعرتافه ومالحظة املحكمة من إنبات شعر حليته وهي حمكمة اجلنايات
ى
املختصة ،ومن ى
أساس ى ٍ
ٍ
متعني عدم القبول"(.)101
ما يثريه الطاعن بوجه النىعي يكون عّل غري

ٍ
و ُيالحظ أن املحكمة العليا ى
كعالمة عّل
قررت األخذ باإلنبات
االحتادية اإلماراتية وإن ى
ٍ
كعالمة
تقرر األخذ به
البلوغ يف شأن القصاص ،وهو ما ينسحب عّل احلدود أيض ًا ،إالى أهنا مل ى
ٍ
كقرينة تُضاف إىل العالمات املُتىفق عليها األخرى ،و ُيفهم هذا من
مستق ىل ٍة عّل البلوغ ،وإنىام
تأييدها للمحكمة املطعون يف حكمها؛ كوهنا استندت يف األساس إىل اعرتاف ال ىطاعن ببلوغه
عززت ذلك بمالحظتها إنبات شعر حليته.
ثم ى
ى
وهبذا نكون قد انتهينا من بحث مسلك املرشعني الليبي واإلمارايت يف حتديد مرحلة البلوغ
ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية عن اجلرائم ،وننتقل اآلن لتقييم هذا املسلك.
( )101املحكمة ى
منشور
االحتادية العليا اإلماراتية ،طعن جزائي رقم  283لسنة 2013م ،جلسة  9يونيو 2014م ،احلكم
ٌ
عّل موقع املحكمة املُشار إليه سابق ًا عّل شبكة املعلومات الدولية .تاريخ الزيارة2019/3/19 :م.
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الفرع الثالث
تقييم مسلك املرشعني الليبي واإلمارايت يف حتديدمها ملرحلة البلوغ
ٍ
كرشط للمسؤولية اجلنائية عن اجلرائم
السابق للمعاجلة القانونية ملرحلة البلوغ يف الترشيعني موضوعي املقارنة
من العرض ى
الحظنا أن املرشعني الليبي واإلمارايت – وهو حال أغلب املرشعني عموم ًا  -قد اعتمدا ال ىس ىن

لتحديد مرحلة البلوغ للقول بقيام املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم التعزيرية ،وهي ثامين عرشة

سنة ،وأمهال العالمات الطبيعية لتحديد هذه املرحلة ،وذلك عّل عكس منهجهام يف حتديدها
تبني من خالل نصوص اإلحالة يف الترشيعني أهنام
بالنسبة جلرائم احلدود والقصاص؛ حيث ى
الرشيعة اإلسالمية يف هذا ى
الشأن ،واملعروف أن البلوغ يف الرشيعة ُيعرف
أحاال عّل أحكام ى
بالس ىن إذا ى
تأخر ظهور هذه العالمات.
ثم ى
بظهور العالمات الطبيعية أوالً ،ى
والواقع أن االختالف يف منهج حتديد مرحلة البلوغ بالنسبة جلرائم التعازير عنه بالنسبة
تصور الباحث  -يف النظام
جلرائم احلدود والقصاص قد ُيلق نوع ًا من التناقض  -حسب ُّ
الترشيعي الواحد؛ فاجلاين يف هذا النظام قد يعرتيه وصفان  -يناقض أحدمها اآلخر  -يف ٍ
آن
ُ
واحد؛ أي وصف البالغ ووصف غري البالغ يف الوقت ذاته رغم أن سنىه واحدة؛ فلو افرتضنا
أن س ىن اجلاين هي ثالث عرشة سنة وقد ارتكب ما من شأنه أن يشكىل جريم ًة تعزير ىي ًة فهو
عّل هذا األساس غري بالغٍ؛ ألنه مل يبلغ الثامنة عرشة يف كال الترشيعني حتى ُيضع ألحكام
املقررة للبالغني ،ومل يبلغ الرابعة عرشة يف الترشيع الليبي أو
املسؤولية اجلنائية الكاملة ى
املقررة هلذه
السادسة عرشة يف الترشيع اإلمارايت؛ حتى ُيضع للمسؤولية اجلنائية املخ ىففة ى

املرحلة ،ولكنه يعترب بالغ ًا وتطبق عليه أحكام جرائم احلدود والقصاص إذا ظهرت عليه
إحدى عالمات البلوغ املعروفة وارتكب ما من شأنه أن يشكىل جريم ًة حدى ىي ًة أو جريم ًة من

جرائم القصاص.
ٍ
ٍ
نتيجة غري منطق ىي ٍة ،وهي أن عقوبات احلدود
ناحية أخرى يقود هذا االختالف إىل
ومن
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والقصاص تطبق يف مراحل مبك ٍ
ىرة من حياة اإلنسان وهي األشدى  ،وتطبق العقوبات التعزيرية
ى
ٍ
يف مراحل ُم ى
تأخرة عن تلك املراحل رغم أهنا األخف.
ثم إذا أمعنىا النىظر يف أحد أغراض العقوبة عموم ًا وهو اإلصالح وإعادة التأهيل سنجد
أن يف تأخري توقيع اجلزاءات التعزيرية عّل اجلاين مساس ًا بح ىقه يف أن حيظى بالعالج املناسب
يف الوقت املناسب ،وهو الوقت الذي ظهرت عليه فيه إحدى تلك العالمات الدى ا ىلة عّل
نضج عقله وإدراكه ،األمر الذي ُيفرتض معه أن ُيضع هلذا العالج يف هذا الوقت ال بعده،
وإذ ُي ى
ؤخر عنه هذا العالج فلن يصبح خضوعه له بعد ذلك ذا معنى؛ ألن نزعة اإلجرام لديه
وحتصن ًا ضدى ما يمكن أن ُيضع له بعد ذلك من عالج.
قو ًة
ى
ر ىبام ازدادت ى
ويعتقد الباحث أنه ال سبيل إلصالح هذا اخللل أو التناقض إالى بتوحيد املنهج الترشيعي
يف حتديد مرحلة البلوغ بالنسبة لكل اجلرائم بغض النظر عن نوعها؛ كوهنا جرائم تعزيري ًة أو
حدى ي ٌة أو من جرائم القصاص ،وإذا اتفقنا عّل ذلك فنحن سنكون أمام ح ىلني ال ثالث هلام؛
فإما أن نُخضع مسألة حتديد مراحل املسؤولية عن اجلرائم التعزيرية للمنهج املتىبع يف حتديدها
عن اجلرائم احلدية وجرائم القصاص ،وإما أن نحدث العكس؛ أي نخضع مسألة حتديد
مراحل هذه املسؤولية عن احلدود والقصاص للمنهج املتبع يف حتديدها عن التعازير ،واحلل
ٍ
ٍ
الس ىن
علمي
لسبب
األخري يتعني أن يكون مستبعد ًا؛
حمض وهو املتمثل يف عدم انضباط معيار ى
ٍّ
ٍ
بشكل عادل عن مراحل النىضج العقيل لدى كل األطفال ،فهذا النىضج – كام
وعدم تعبريه
ٍ
واحدة وال النىضج
جانب من الفقه – ال يبلغ مداه لدى مجيع األطفال يف س ٍّن
يشري إىل ذلك
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مرحلة
ساوية يف
بدرجة مت
االجتامعي هو اآلخر بمتح ىق ٍق لدهيم مجيع ًا
واحدة من العمر(،)102
فقد يكون اإلنسان ناضج ًا ببلوغه سنى ًا معين ًة وال يكون غريه عّل الوصف ذاته رغم ولوجه
الس ىن يف الترشيعات املختلفة()103؛ فعّل
للسن ذاهتا؛ وهلذا نجد التىباين الواضح يف حتديد هذه ى
ى
ٌ
بحوث يف القانون اجلنائي الليبي
الرازقي،
( )102د .عبد الرمحن حممد أبو توته،
ٌ
مرجع سبق ذكره ،ص .43د .حممد ى
مرجع سبق ذكره ،ص.85
واملقارن،
ٌ
ٌ
بحوث يف القانون اجلنائي الليبي واملقارن ،املرجع السابق ،ص.82
الرازقي،
( )103د .حممد ى
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سبيل املثال ختتلف الدول يف حتديد مرحلة املسؤولية اجلنائية الناقصة وتتىجه يف ذلك ىاجتاهات
السن يف بعض الدول بخمس عرشة سنة كدولة الكويت(،)104
متعدى دة؛ فبينام تتحدى د هذه ى
دول أخرى بأربع عرشة ٍ
تتحدى د يف ٍ
سنة كأملانيا وإيطاليا( ،)105وحتدى د يف غريها بثالث عرشة
سنة كفرنسا( ،)106أو باثنتي عرشة ٍ
ٍ
سنة كاملغرب( ،)107فهذا التىباين يعكس حقيقة عدم صدق
السن يف التعبري عن مراحل النىضج العقيل.
معيار ى
ٍ
ٍ
صادقة ى
بغض النظر عن سنىه،
عالمات
إذ ًا ال بد من اعتامد
تدل عّل البلوغ لدى كل إنسان ى
وهذه العالمات ال يمكن أن تكون إالى العالمات الطبيعية؛ أي تلك املرتبطة بالتغريات
الفسيولوجية التي تظهر عّل جسم اإلنسان لتعكس  -علم ًّيا  -مرحلة النىضج العقيل لديه.
وعّل هذا ينبغي اعتامد املنهج املتىبع يف الفقه اإلسالمي لتحديد هذه املرحلة يف ى
كل
الس ىن إذا ى
تأخر ظهور تلك العالمات؛
اجلرائم ،وهو االعتامد عّل العالمات الطبيعية أوالً ثم ى
فبهذا التعديل نضمن ِوحدة وعلم ىية وعدالة املنهج املتىبع يف حتديد مرحلة البلوغ ى
لكل اجلرائم
يف النظام اجلنائي الواحد ،ونضمن كذلك وحدة الوصف القانوين للجاين يف النظام الترشيعي
( )104راجع نص املادة  15من القانون رقم ( )111لسنة 2015م بإصدار قانون األحداث الكويتي ،الذي جيري فحواه
عّل النحو اآليت" :ال ُحيكم باإلعدام وال باحلبس املؤبد عّل احلدث .وإذا ارتكب احلدث الذي أكمل اخلامسة عرشة ومل
جياوز السادسة عرشة من العمر جناي ًة عقوبتها اإلعدام أو احلبس املؤبدُ ،حيكم عليه باحلبس مد ًة ال تزيد عّل مخس عرشة
املقرر
سنة .وإذا ارتكب هذا احلدث جريم ًة عقوبتها احلبس املؤقت ُحيكم عليه باحلبس مد ًة ال جتاوز نصف احلد األقىص ى
قانون ًا للجريمة ."... ،جريدة الكويت اليوم ،ع ،1272س2016 ،62م ،ص.37
ٌ
( )105نق ً
بحوث يف القانون اجلنائي الليبي واملقارن ،املرجع السابق ،ص.83
الرازقي،
ال عن :د .حممد ى

( )106املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
ٍ
( )107راجع نص املادة ( )458من قانون املسطرة اجلنائية املغريب لسنة 1959م املُعدى ل بموجب جمموعة من القوانني
الرشد اجلنائي ببلوغ ثامن عرشة سنة ميالدية
الصادرة سنة 2019م ،والذي جيري فحواه عّل النحو اآليت :يتحدى د س ىن ى
ٍ
مسؤول جنائ ًّيا النعدام متييزه.
كاملةُ .يعترب احلدث إىل غاية بلوغه سن اثنتي عرشة سنة وإىل غاية بلوغه ثامن عرشة سنة غري
ً
ً
ُيعترب احلدث الذي يتجاوز س ىن اثنتي عرشة سنة وإىل غاية بلوغه ثامن عرشة سنة مسؤوال مسؤولية ناقصة بسبب عدم

البوابة القانوني ة والقضائية لوزارة العدل باململكة املغربية عّل شبكة املعلومات الدولية ،ورابط املوقع
اكتامل متييزه" .راجع ى
هوhttp://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/textesjuridiques_penal.aspx :

تاريخ الزيارة2019 /10 /19 :م.
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ذاته للقول باملسؤولية عن اجلرائم أ ًّيا كان نوعها.
هذا ما وفق اهلل إىل بيانه ،ويتم اآلن االنتقال إىل خامتة البحث؛ لبيان النتائج والتوصيات.
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اخلامتــــــــة
بعد الفراغ من بحث جوانب هذا املوضوع يف الفقه اإلسالمي والترشيعني الليبي
واإلمارايت ،يمكن إبداء أهم النىتائج والتوصيات عّل النحو اآليت:
أوالً :النّتائج
الرشيعة اإلسالمية ،والتي من بينها
الرشع ىية يف ى
 .1البلوغ هو أساس التىكليف باألحكام ى
ٍ
كرشط للمسؤولية عن اجلرائم.
األحكام املتع ىلقة بالبلوغ
 .2تعتمد الرشيعة اإلسالمية يف حتديده عّل أمرين :ظهور العالمات الطبيعية ،فإن
ى
الس ىن.
تأخرت فيتم االعتامد عّل ى

 .3وافق الترشيعان موضوعا املقارنة املنهج املتىبع يف الرشيعة لتحديد مرحلة البلوغ يف
شأن املسؤولية اجلنائية عن جرائم احلدود والقصاص ،وخالفاه يف حتديدمها يف شأن
املسؤولية اجلنائية عن جرائم التعازير .وقد رأينا أن هذه املخالفة قد يرتتىب عليها
ٍ
ٍ
ٍ
معينة من
مرحلة
تناقض يف شأن الوصف الذي يمكن أن يلحق باإلنسان يف
وجود
مراحل حياته يف حال ارتكابه جريم ًة من اجلرائم؛ حيث يكون بالغ ًا إذا كانت اجلريمة
ممىا تنطبق عليها أحكام احلدود والقصاص ،وال يكون عّل هذا الوصف إذا كانت
اجلريمة ممىا تنطبق عليها أحكام التعازير.
 .4يف جمال التعازير ال يقترص املرشع اإلمارايت عّل ختفيف العقوبة عّل احلدث يف املرحلة
ما بني السادسة عرشة والثامنة عرشة ،وإنام ُيلزم القايض بتخفيف العقوبة عليه حتى
بعد بلوغه سن الثامين عرشة سنة ،وذلك بموجب نص املادة  96من هذا القانون التي
قالتُ " :يعدى من األعذار املخففة حداثة سن املجرم أو ارتكاب اجلريمة لبواعث غري
ٍ
ٍ
ٍ
حق".
استفزاز
رشيرة أو بنا ًء عّل
خطري صدر من املجني عليه بغري ٍّ
خلوه من حتديد احلد األعّل لسن احلداثة – فإنه
وقد الحظنا أن هذا النص  -إضاف ًة إىل ى
بصيغة اإللزام الواردة فيه واعتباره ختفيف العقوبة بسبب حداثة س ىن املجرم عذر ًا من األعذار
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القانونية قد ترتىب عليه أن ُأفرغ نص املادة األوىل من قانون األحداث اجلانحني واملرشدين
اإلمارايت من حمتواه ،وأ ىدى تطبيقه أيض ًا إىل أن أصبحت املعاملة اجلزائية املخ ىففة لألحداث
ما بني س ىن السادسة عرشة والثامنة عرشة غري ذات معنى؛ ألن التخفيف يف العقوبة بسبب
الس ىن مل يعد يقترص عّل هذه املرحلة فقط ،وإنام أصبح يمتدى ليشمل حتى من جتاوزت
حداثة ى

سنىه الثامنة عرشة.

ثاني ًا :التّوصيات
السلطات القائمة عّل إصدار الترشيع يف ليبيا واإلمارات بّضورة التىدخل
 .1يويص الباحث ى
التىرشيعي إلصالح هذا اخللل وإزالة التىناقض ،وذلك بتعديل املنهج املُتىبع يف حتديد
مرحلة البلوغ يف جرائم التعازير؛ ليوافق املنهج املُتىبع يف حتديد هذه املرحلة يف جرائم
احلدود والقصاص ،وذلك باالعتامد عّل العالمات الطبيعية املتىفق عليها يف الفقه
الس ىن إال يف حال ى
تأخر تلك العالمات؛ فهذا أدعى إىل
اإلسالمي ،وعدم ال ىلجوء إىل ى
توحيد املنهج املُتىبع يف شأن حتديد مرحلة البلوغ لكل اجلرائم يف ى
ظل الترشيع الواحد.
ٍ
وآين يويص الباحث املرشع اإلمارايت  -عّل وجه اخلصوص -
وبشكل
.2
مرحيل ٍّ
ٍّ
بّضورة الت ى
الرسيع لتعديل نص املادة  96عقوبات؛ بام يكفل حتديد احلدى األعّل
ىدخل ى

لسن احلداثة التي يستطيع القايض بموجبها ختفيف العقوبة عّل من جتاوزت سنىه
الثامين عرشة طبق ًا للقانون ،وجيعل من موضوع التخفيف بسبب حداثة السن أمر ًا

جوازي ًا للقايض وليس واجب ًا عليه.
(الرشع ىية والقانونية) ومؤ ىسسات اإلعالم
 .3يويص الباحث
املؤسسات األكاديمية ى
ى
بّضورة القيام بواجب توعية اآلباء واألمهات بمخاطر اإلمهال يف الرتبية وعدم
االهتامم املبكىر باألبناء؛ ملا قد يؤ ىدي إليه ذلك من االنحراف املبكىر لألبناء وارتكاهبم
ٍ
ٍ
ٍ
النصوص احلدى ىية أو تلك التي تنظم أحكام
ألفعال وأنامط سلوك ىية قد تقع حتت طائلة ى
القصاص ،وهو ما قد يرتتىب عليه تطبيق العقوبات ذات ى
الشدى ة البالغة ،التي ما ُق ىررت
للردع والتخويف ال التىطبيق.
يف الرشيعة إالى لتكون رمز ًا ى
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قائم ٌة بأهم املراجع
أوالً :مراجع الفقه اإلسالمي
 .1كتب التفسري:
القرطبي) ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري
 اجلامع ألحكام القرآن (تفسري
ى
الصفاء ،القاهرة ،مرص ،ط2005 ،1م ،ج.5
القرطبي ،مكتبة ى
ى
 الكشف والبيان واملعروف بتفسري ال ىثعلبي ،أبو إسحاق أمحد املعروف باإلمام ال ىثعلبي،
دراسة وحتقيق :أبو حممد بن عاشور ،بريوت ،لبنان ،ط2002 ،1م ،ج.3
 .2كتب احلديث:

 اإلحسان يف تقريب صحيح ابن ِح ىبان ،األمري عالء الدين عيل بن َب ْل َبان الفاريس،
الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط1991 ،1م ،ج.11
مؤسسة ى
حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ى

السجستاين األزدي ،دار اجلليل ،بريوت،
 سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث ى
لبنان ،1993 ،مج.4

البيهقي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا،
البيهقي ،أبوبكر أمحد بن احلسن بن عيل
 سنن
ى
ى
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2003 ،3م ،ج.9

البيهقي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا،
عيل
ى
 ى
السنن الكربى ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن ٍّ
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2003 ،3م ج.6

والسندي ،حتقيــق :د .السيد حممد س ىيد ،أ.
السيوطي ى
ىسائي ،شــرح اإلمامني ى
 سنن الن ى
عيل حممد عيل ،أ .س ىيد عمران ،دار احلديث ،القاهرة ،مرص ،2010 ،ج.3

احلجاج القشريي النىيسابوري ،دار
 صحيح مسلم ،اإل ىمام احلافظ أبو احلسني مسلم بن ى
طيبة للنرش والتوزيع ،الرياض ،السعودية ،ط2006 ،1م ،ج.2

احلق العظيم آبادي،
 عون املعبود عّل رشح سنن أيب داود ،أبو عبد الرمحن رشف ى
حتقيق :أبو عبد اهلل النىعامن األثري ،دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،ط2005 ،1م.
الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي،
 املُصنىف أبو بكر
ى
مهام ى
عبدالرزاق بن ى
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منشورات املجلس العلمي ،جنوب إفريقيا ،ط1970 ،1م ج.1
 .3كتب التعريفات:
 التعريفات الفقهية ،حممد عميم اإلحسان املجدويب الربكتي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط2003 ،1م.
الرؤوف بن املناوي ،حتقيق :عبد احلميد صالح
مهامت التعاريف ،عبد ى
 التوقيف عّل ى
محدان ،عامل الكتب ،القاهرة ،مرص ،ط1990 ،1م.

رجاين ،حتقيق ودراسة :حممد صديق
جل
 معجم التعريفات ،عيل حممد السيد الرشيف ا ُ
ى
املنشاوي ،دار الفضيلة للنرش والتوزيع والتصدير ،القاهرة ،مرص ،بدون مكان نرش.

 .4املراجع الفقه ّية:

كي ،حتقيق:
الس ْب ى
تقي الدين عيل بن عبد الكايف ُّ
 إبراز احلكم من حديث ُرفع القلم ،ى
كيالين حممد خليفة ،دار البشائر اإلسالمية ،للطباعة والنرش والتىوزيع ،بريوت ،لبنان،

ط1992 ،1م.
األئمة مالك ،أبوبكر بن حسن بن عبد
السالك يف فقه إمام ى
 أسهل املدارك برشح إرشاد ى

اهلل الكشناوي ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط ،2بدون تاريخ نرش ،ج.3
 األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ى
الس ُيوطي،
الشافعية ،جالل الدين عبد الرمحن ُّ
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1983 ،1م.

 اإلرشاف عّل مذاهب العلامء ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النىيسابوري ،حتقيق:
محاد صغري أمحد األنصاري ،مكتبة مكىة ال ىثقافية ،رأس اخليمة ،اإلمارات العربية
د .أبو ى
املتحدة ،ط2005 ،1م ،ج.7
 األُ ىم ،حممد بن ادريس ى
الشافعي ،حتقيق وختريج :د .رفعت فوزي عبد املطلب ،دار
الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،املنصورة ،مرص ،ط2001 ،1م ،ج.5

الراجح من اخلالف ،عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن
 اإلنصاف يف معرفة ى
السنىة املحمدية ،مرص ،ط1956 ،1م،
املرداوي ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،مطبعة ى
ج.5
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الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساين احلنفي،
 بدائع ى
معوض وعادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
حتقيق :عيل حممد ى
لبنان ،ط2003 ،2م ،مج.10
 حاشية الدُّ ُسوقي عّل الرشح الكبري ،شمس الدين حممد عرفة الدُّ ُسوقي ،دار إحياء
الكتب العربية ،مرص ،بدون تاريخ نرش ،ج.3
ى
املحّل عّل منهاج ال ىطالبني ،أبو زكرياء حيي بن
يب و ُعمرية عّل رشح
 حاشيتا القليو ى

رشف النىووي ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى احللبي ،مرص ،ط1956 ،3م ،ج.3
 ى
حجي ،دار الغرب
الذخرية ،شهاب الدى ين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق :د .حممد ى
اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط1994 ،1م ،ج.8
ِ
ِش عّل خمترص خليل ،حممد اخلرِش أبو عبد اهلل عيل العدوي ،املطبعة
 رشح اخلَ َر ى
األمريية الكربى ،مرص1817 ،م ،ط ،2ج.5
الرشح املُمتع عّل زاد املُستقنع ،حممد بن صالح ال ُعثيمني ،دار ابن اجلوزي ،السعودية،
 ى
ط2004 ،1م ،ج.9
 عقد اجلواهر ال ىثمينة يف مذهب عامل املدينة ،جالل الدى ين عبد اهلل بن نجم بن شاس،
دراسة وحتقيق :د .محيد بن حممد حلمر ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان،2003 ،
ج ،1مج.1
رب النىمري
 الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد ال ى

القرطبي ،حتقيق :د .حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين ،مكتبة الرياض احلديثة،
ى

السعودية ،ط1978 ،1م ،مج.1

 املحيط الربهاين يف الفقه النىعامين ،برهان الدى ين أبو املعايل حممود بن أمحد بن عبد العزيز
خاري احلنف ىي ،حتقيق :عبد الكريم سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية،
ى
بن مازة البُ
بريوت ،لبنان ،ط2004 ،1م ،ج.1

ىونّس ،حتقيق :د .حافظ عبد الرمحن حممد
 املخترص الفقهي ،حممد بن عرفة
ى
الورغمي الت ى
خري ،مسجد ومركز الفاروق ،ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،ط2014 ،1م ،ج.6
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 املعونة عّل مذهب عامل املدينة ،القايض عبد الوهاب البغدادي ،حتقيق :محيش عبد
املكرمة ،بدون تاريخ نرش ،ج.2
ى
احلق ،املكتبة البخارية ،مكىة ى
 مغني ا ُملحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املِنهاج ،شمس الدى ين حممد بن حممد اخلطيب
الرشبيني ،ضبط وحتقيق :د .حممد حممد تامر ،ورشيف عبد اهلل ،دار احلديث ،القاهرة،
ى
2006م ،ج.3
 املغني رشح خمترص اخلرقي ،أبو حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن ُقدامة املقديس،
الرتكي ،ود .عبد الفتىاح حممد احللو ،دار عامل الكتب
حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحسن ى
لل ىطباعة والنىرش والتىوزيع ،الرياض ،السعودية ،ط1997 ،3م ،ج.3
ثاني ًا :مراجع الفقه القانوين
 د .عبد الرمحن أبوتوتة ،األحداث اجلانحون ،منشورات دار امليزان ،بريوت ،لبنان،
ط1998 ،1م.
 د .عبد املنعم احممد الرصارعي ،خصوصية اإلجراءات اجلنائية لل ىطفل املنحرف يف
الترشيع الليبي ،دراس ٌة مقارنة( ،رسالة دكتوراه غري منشورة) ،كلية احلقوق ،جامعة
اإلسكندرية2012 ،م.
السالبة للحرية بعد عفو
 د .عبد اهلل حجيلة" ،حدود سلطة القايض يف تطبيق العقوبة ى
أولياء الدى م يف جريمة القتل العمد :دراس ٌة مقارن ٌة بني الترشيعني اإلمارايت واألردين"،
جملة املنارة ،مج ،23ع2017 ،2م.
الرازقي:
 د .حممد ى

حمارضات يف القانون اجلنائي ،القسم العام ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت،

ٌ
لبنان ،ط2002 ،3م.
ٌ
بحوث يف القانون اجلنائي الليبي واملقارن ،منشورات جامعة املرقب ،اخلمس ،ليبيا،

2009م.

 د .حممد شالىل العاين  ،ود عبد اإلله حممد النىوايسة ،ود خالد حممد د ىقاين ،رشح قانون
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العقوبات االحتادي اإلمارايت ،القسم العام ،النظرية العامة للجزاء اجلنائي ،جامعة
الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة2019 ،م.
 حممد فهد عبد العزيز احلكمي ،املسؤولية اجلزائية لألحداث اجلنائية واملرشدين
(دراسة مقارنة)" ،رسالة ماجستري غري منشورة" ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات
العربية املتحدة2017 ،م.
 د .حممد نعيم ياسني ،أثر األمراض النفسية والعقلية عّل املسؤولية اجلنائية يف الرشيعة
اإلسالمية ،جملة الرشيعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات ،ع2002 ،16م.
 د .مصطفى إبراهيم العريب:
وإشكاليات حول التىقنني" ،جملة
الرشيعة اإلسالمية
ٌ
الر ىدة يف ى
" أحكام جريمة ى
الرشع ىية والقانونية ،كلية القانون ،جامعة املرقب ،ع2017 ،1م.
العلوم ى
" اإلشكاليات العمل ىية ا ُملرتتبة عّل نصوص اإلحالة يف ترشيعات احلدود" ،جملة
العلوم الرشع ىية والقانونية ،كلية القانون ،جامعة املرقب ،ع2016 ،1م.
ثالث ًا :مواقع إلكرتونية عىل شبكة املعلومات الدولية



موقع وزارة العدل الليبية عّل شبكة املعلومات الدولية:
http://aladel.gov.ly/home/?page_id=1462

موقع وزارة العدل اإلماراتية عّل شبكة املعلومات الدولية:

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LCAr/00_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_1987-1208_00003_Kait.html?val=AL1



موقع حكومة رأس اخليمة عّل شبكة املعلومات الدولية:

http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86.as
px



موقع حكومة ديب عّل شبكة املعلومات الدولية:

&https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=8&SourceType=1
=ItemKey=6&CalledFrom=3&lang
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الرسمية حلكومة اإلمارات عّل شبكة املعلومات الدولية:
موقع ى
البوابة ى
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=681&Source
=Type=1&ItemKey=3&CalledFrom=1&lang



موقع املحكمة ى
االحتادية العليا اإلماراتية عّل شبكة املعلومات الدولية:
http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/l
ci/criminal

البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل باململكة املغربية عّل شبكة املعلومات
 موقع ى
الدولية:
http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/textesjuridiques_penal.aspx
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