
 فقه العدالة اإلجرائية بني الشريعة والقانون

 عضو النيابة العامةبقلم / 
 فتحي أيمن عبد العال . أ

 

الحمد هلل الحكم العدل, أمرنا في كتابو بالحكم بين الناس بالعدل,  والصالة والسالم 
عمى خير من حكم بالعدل بين الناس, وعمى آلو وصحبو ومن سار عمى نيجو 

 . بإحساٍن إلى يوم الدين وبعد
تسعى  وىو ىدفإن من أىم مقاصد الشريعة اإلسالمية تحقيق العدالة اإلجرائية, 

بنفسو وبمنظومة القضاء وعمى  المواطن نعزز ثقةالنيابة العامة إلى تحقيقو حتى 
 .رأسيا النيابة العامة

بسبب  في الواقع ترى بعض الناس يشعر بتعرضو لمظمم وعدم تحقيق العدالةلكن و 
مصمحتيم وفق  لم تكن قرارات النيابة العامة ألنأو  بو بالحق المدعىعدم الحكم ليم 

لكالم يحتاج ا , وال شك أن ىذاارتكاب جرم رغم عدم اقترافيم لوب تم اتياميم ألنوأو 
 ..إلى تقييم وتقويم .

فبالنظر إلى رؤية الناس لمفيوم العدالة وحكميم حول مدى تطبيقيا نرى أن سبب 
لعدالة وتقييميا ىو عدم فيميم لممفيوم الصحيح لمعدالة خطأىم في الحكم عمى ا

 وكيفية تطبيقيا شرعًا وقانونًا .
إن العدالة الحقيقية تتحقق بالنظر إلى موضوع القضية وظروفيا وأحواليا ومالبساتيا 

 وكذلك البينات المقدمة أمام الجيات المختصة.
م الجيات المختصة أما حجتووعمى الشخص الذي يدعي أن لو حق معين أن يقيم 
 البينات لتكون الدرع الواقيتمك بكافة طرق اإلثبات التي حددىا القانون, فقد شرعت 

سواء  من النزاع والدواء الشافي والفصل لما يحصل من الشقاق بين المتخاصمين
َلْو ُيْعَطى " : وقد قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم , بتوجيو االتيام أو الحفظ

َدْعَواُىْم الدََّعى ِرَجاٌل َأْمَواَل َقْوٍم َوِدَماَءُىْم, َوَلِكنَّ اْلَبيَِّنَة َعَمى اْلُمدَِّعي, َواْلَيِميَن النَّاُس بِ 
 ." َعَمى َمْن َأْنَكرَ 



من ىنا كان لزامًا عمى المشتكي أن يقدم بيناتو التي تثبت شكواه, ويعتبر ىذا 
عمى حقوق الغير وعمى اتيام  التكميف تنبييًا لكل شخص تحدثو نفسو باالفتئات

قدم عمى ذلك الناس بالتعدي عمى مالو أو نفسو أو عرضو أن يفكر مميًا قبل أن يَ 
يوقن بأنو سوف يطالب بالدليل عمى شكواه ولن يترك وما يشتييو ولن يؤخذ أن و 

الشكوى بالبينات, ليكون  من إثباتبد ال وبالتالي ادعاؤه دون نظر وتمحيص, 
ات رادع لإلدعاءات الكاذبة أو الضعيفة أو المجردة ولمحفاظ عمى اإلثبات بالبين

 استقرار المجتمع .
حتى ال ينظر البعض إلى أن عضو النيابة قد ظممو بسبب أن الحكم في الشكوى و 

, فعمينا أن نفيم كالم النبي صمى اهلل عميو وسمم والذي وضح فيو كيفية ليس لصالحو
صمى اهلل  فقد قال النبي محمد لبينة أثناء الفصل,الفصل في النزاع وقيمة الدليل وا

نكم " أم سممة رضي اهلل عنيا:  في الحديث الذي ترويو عميو وسمم إنما أنا بشر وا 
تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بعض فأقضي لو عمى نحو 

 ن النارما أسمع, فمن قضيت لو من حق أخيو شيئا فال يأخذه فإنما أقطع لو قطعة م
" . 

فعضو النيابة العامة حينما ينظر في النزاع فإنو بشر ومقتضى البشرية أن يقضي 
ما يؤىمو  لديو من العمم الغيبي وال سيما أنو ليسبما يسمع ويقدم لو من البينات 

وكذلك فإنو يقضي بظواىر  ,لمحكم وفق حقيقة األمر دون النظر في البينات واألدلة
ال يعمم بواطن األمور وما تخفيو كونو ناء نظر الشكوى األمور وما بدى لو أث

ن الصدور, لكل ذلك فإن الفصل في الشكوى يكون وفق البينات المقدمة وقد يكو 
المتخاصمين لديو من الحجة والبيان ما ىو أقوى وأبمغ من المتخاصم اآلخر  بعض

ذير النبوي بأن , وفي النياية كان التحضو النيابة يقضي وفق تمك البيناتعبالتالي و 
الشخص الذي يحكم لو وىو ليس بصاحب حق فإنو قد قطعت لو قطعة من نار 

 جينم فالحذر الحذر .
الشخص الذي يرى أنو صاحب حق ولم يحكم لو أو حكم عميو  عالوًة عمى ذلك فإن

 فإن الخمل لديو إما بعدم تقديم البينات أو أن بينات خصمو أقوى .



وتحقيقًا لميدف الذي نسعى إلى تحقيقو المتمثل بالعدالة اإلجرائية فإننا في النيابة 
 : وفق القواعد التاليةالعامة نعمل 

بتقديم شكواىم أمام الجيات المختصة من خالل  لجميع األشخاصالسماح  -1
, وفي حال وجود عقبات فإننا نعمل لعامة أو الشرطة دون أية معيقاتالنيابة ا
 ميا .عمى تذلي

الطمبات أو  مجانية التقاضي, فال نكمف أي طرف بدفع رسوم الشكوى أو -2
 . التظممات أو غير ذلك من أعمال التحقيق

البينات التي  كفالة حق الدفاع, فنعطي المشتكى ضده حق تقديم األدلة و -3
 . قيممكيا كما نعطي المشتكي ذلك الح

 قانونية إدانتو بمحاكمة األصل في اإلنسان البراءة, والمتيم بريء حتى تثبت -4
, ونتعامل مع المتيمين معاممة الئقة تحفظ كرامتيم ونمنع تعذيبيم ماديًا عادلة

 . ومعنوياً 
التوقيف آخر إجراء إال في القضايا الخطيرة أو المتمبس بيا وفق ضوابط  -5

توصيات سعادة المستشار النائب العام ضياء الدين دومًا تتجدد محددة, و 
 النيابة بإتباع تمك السياسة بأن يكون التوقيف آخر إجراء .المدىون لنا في 

 رأييم السياسيالمساواة بين الخصوم جميعًا بغض النظر جنسيم أو لونيم أو  -6
فالجميع سواء أمام القانون عماًل بوصية  االجتماعيةأو دينيم أو مكانتيم 

وآس بين الناس في وجيك وعدلك عمر بن الخطاب ألبي موسى األشعري 
 .جمسك, حتى ال يطمع شريف في حيفك, وال ييأس ضعيف من عدلكوم

 عدم االستماع لموضوع النزاع خارج مجمس التحقيق . -7
ثر عمى مجريات التحقيق عدم السماح ألي جية أو شخص ميما كان أن يؤ  -8

بينات والقانون دون فعضو النيابة العامة يتخذ قراره وفق ال ,المتخذ أو القرار
 . , فال سمطان عميو في قراراه لغير القانون حدمن أ و تأثيرتدخل أ

قبل التصرف بالتحقيق في الممف البينات المقدمة  تمحيص وتدقيق األدلة و -9
 باالتيام أو الحفظ .



ايا المعروضة قضالعطاء األطراف حق التظمم من أي إجراء في إ -11
تيا التي انتيجم المظالتدقيق سياسة الباب المفتوح و وفق  عمى النيابة العامة

والتي تسمح ألطراف الشكوى التظمم أمام وكيل النيابة الجزئية  النيابة العامة
المختص ليصدر قراره والذي يدقق ويعتمد من رئيس النيابة الجزئية, ومن ثم 

يتم التظمم لدى النيابة الكمية والذي ينظره عضو النيابة ويدقق ويعتمد من 
لنائب العام حيث ينظر المظممة رئيس النيابة الكمية, ومن ثم التظمم لدى ا

المكتب الفني وىو أعمى ىيئة قانونية في النيابة ويدقق ويعتمد من سعادة 
 المستشار النائب العام, ولألطراف حق طمب مقابمة المستشار النائب العام .

الرجوع إلى الحق كمما ظير لعضو النيابة العامة عماًل بوصية عمر  -11
َقَضاء َقضيتو باأْلَْمس فراجعت ِفيِو اْلَيْوم  اَل يمنعكو  ألبي موسى األشعري

عقمك وىديت ِفيِو لرشدك َأن ترجع ِإَلى اْلحق َفِإن اْلحق قديم ومراجعة اْلحق 
اعين جَّ يوصينا النائب العام بأن نكون ر  , ودائماً خير من التََّماِدي ِفي اْلَباِطل

رار المتخذ وعدم , وأن اإلصرار عمى القلمحق . وعدم التكبر والخشية من ذلك
 الرجوع عنو متى بدى لنا ىو التكبر بعينو .

وليس وفق األىواء  مع التسبيبإصدار القرارات بالحفظ أو االتيام  -12
 فعضو النيابة يسبب قراره .

تحقيق العدالة الناجزة من خالل السرعة في الفصل في الشكاوى  -13
الفصل في  في البطءالمعروضة عمى النيابة العامة آخذين باالعتبار أن 

الشكاوى يعتبر ظمم لصاحب الحق ومن شأنو أن يؤثر سمبًا عمى استقرار 
 المجتمع .

 

 وإذا قلتم فاعدلوا


