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نظام هيئة المحّلفين: الجذور التاريخية واإلسالمية، 
الطبيعة القانونية، والتطبيقات المعاصرة في بريطانيا 

والواليات المتحدة األمريكية
د. اأحمد �سليمان العتيبي

اأ�ستاذ م�سارك ورئي�س ق�سم القانون العام

كلية القانون الكويتية العالمية

الملخ�س: 
اأث�ر الحكم ال�ش�در عن هيئة المحّلفين بت�ريخ 24 اأبريل 2021 ب�إدانة ال�شرطي الأمريكي 
من  الكثير  فلويد،  جورج  ال�شمراء  الب�شرة  ذي  المدني  بقتل  المتهم  ت�ش�وفين  ديريك 
الجدل م� بين موؤيد للحكم وبين راف�ض له، وذلك في �شوء حيث�ته والنق�ش�م�ت العميقة 
هيئة  نظ�م  على  الأ�شواء  ت�شليط  الحكم  هذا  اأع�د  وقد  الأمريكي.  المجتمع  يعي�شه�  التي 
المحّلفين، حيث ذهب البع�ض اإلى اأّنه نظ�م م�شتوحى من الثق�فة الإ�شالمية، وتعود جذوره 
الم�لكي، بينم� يرى  الفقه  اللفيف المطّبق في  اإلى نظ�م  التراث الإ�شالمي، وب�لذات  اإلى 
اآخرون اأّنه نظ�م اإنجليزي �شرف اأ�ش�شه النورمنديين والإنجلو�شك�شونيين اأثن�ء وجودهم في 

الجزيرة الإنجليزية، ويعتقد اآخرون اأّن جذوره تعود اإلى الإمبراطورية اليون�نية القديمة.
تن�ق�ض هذه الدرا�شة الو�شفية التحليلية المق�رنة، الطبيعة الق�نونية لنظ�م التق��شي عبر 
هيئة المحّلفين، وتجيب عن اأهم الت�ش�وؤلت المتعّلقة به، حيث ت�شّلط ال�شوء على مفهوم 
هذا النظ�م، وتبّين الفرق بينه وبين نظ�م التق��شي التقليدي، كم� تتن�ول اأهم التطبيق�ت 
المع��شرة لنظ�م هيئة المحّلفين، فتتطّرق لقواعد هذا النظ�م في بريط�ني� وفي الولي�ت 
الدرا�شة  تن�ق�ض  النظ�مين، كم�  الجوهرية بين كال  الفروق�ت  وتبّين  الأمريكية،  المتحدة 
هذه  تقييم  تم  حيث  النظ�م،  هذا  ن�ش�أة  اأ�ش��ض  حول  �شيقت  التي  النظري�ت  اأهم  كذلك 
النظري�ت ومن�ق�شته� والتعليق عليه�، ومق�رنة اأرك�نه� وقواعده� مع قواعد النظ�م الح�لي 

لهيئة المحّلفين ليتم تحديد النظرية الأرجح.   
وقد اأثمرت هذه الدرا�شة عن نتيجة مهمة مف�ده� اأّن نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزي والذي 
نظ�م  اإلى  تعود  وجذوره  الإ�شالمية،  ب�لثق�فة  يرتبط  الميالدي  ع�شر  الث�ني  القرن  في  ظهر 
�شه�دة اللفيف في الفقه الم�لكي والمعمول به� م� بين القرن الث�من والح�دي ع�شر الميالدي، 
القواعد والعن��شر وال�شروط  المحّلفين في  اللفيف ونظ�م هيئة  ف�لتق�رب بين نظ�م �شه�دة 
ت�شكيل  في  الإ�شالمي  الفقه  ت�أثير  عن  الحديث  عند  �شيقت  التي  الأدلة  اأّن  كم�  جدًا،  كبير 
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منظومة الق�نون الع�م الإنجليزي Common Law System ب�شكل ع�م تثبت هذا الراأي.
كم� ت�شمّنت الدرا�شة  العديد من التو�شي�ت لعل اأهّمه� اقتراح تبّني نظ�م هيئة المحّلفين 
 ،Civil Law System في دولة الكويت والدول الأخرى التي تتبّنى منظومة الق�نون المدني
يطّبق  اأ�شبح  المحّلفين  هيئة  نظ�م  اأّن  خ��شة  الق�ش�ئية،  المن�زع�ت  اأنواع  بع�ض  حّل  في 
في كثير من الأنظمة الق�نونية حول الع�لم، حيث يتيح هذا النظ�م اإ�شراك المواطنين في 
اأّن تبّني هذا النظ�م يعني تطوير النظ�م  حل المن�زع�ت الق�ش�ئية وتحقيق العدالة، كم� 
الفعلية في  الم�ش�ركة  المجتمع في  لي�ض فقط لأفراد  الدولة ويعطي فر�شة،  الق�ش�ئي في 
اأكثر  بدور  والقي�م  ومه�راتهم،  اأدائهم  تطوير  من  المح�مين  ويمّكن  بل  الق�نون،  تطبيق 
ف�علية في المح�كمة وخ��شة في مج�ل المرافعة ال�شفهية، بدًل من العتم�د ب�شكل اأ�ش��شي 

على ملف الق�شية الذي ُيقّدم اإلى الق��شي.   
الق�نون  الإنجليزي،  الق�نون  التق��شي،  اللفيف،  �شه�دة  المحّلفين،  هيئة  دالة:  كلمات 

المدني، النورمنديين، الإنجلو�شك�شونيين.
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المقدمة:
اأواًل: مو�سوع الدرا�سة 

في  المواطنين  اإ�شراك  على  تعتمد  التي  التق��شي  اأنظمة  من  المحّلفين  هيئة  نظ�م  يعدُّ 
اإحق�ق العدالة في المح�كم�ت، ويتج�ّشد دور المحّلفين، الذين ع�دًة م� يكونون اثني ع�شر 
ع�شوًا، في ال�شتم�ع اإلى �شه�دة ال�شهود والأدلة والبراهين التي ُتقّدم في المح�كمة، ومن 
اإدانة المتهم في  اأو  اإلى قرار ل يقبل ال�شك ببراءة  ثمَّ التو�شل من خالل مداولت �شرية 
الق�شية المطروحة، ومن ثمَّ يقوم الق��شي بتحديد العقوبة المن��شبة. وبينم� ُيعّظم البع�ض 
من �ش�أن نظ�م المح�كم�ت من خالل هيئة محّلفين، ويعتقدون ب�شرورته ويعتبرونه الو�شيلة 
وتعك�ض  الأخالقي،  ب�لج�نب  تت�شم  النظ�م  لهذا  وفقً�  المح�كمة  لأّن  للتق��شي،  المثلى 
للتحّقق  للمواطنين  فر�شً�  توّفر  اأّنه�  كم�  المن�شودة،  العدالة  وتحّقق  الع�م،  الراأي  موقف 
المحّلفين  اأّن نظ�م هيئة  المع�ر�ض  الطرف  يرى  وكيفية تطبيقه�،  الجن�ئية  القوانين  من 
له تبع�ته واآث�ره ال�شلبية في التطبيق، واأّنه قد يكون م�شرًا للعدالة، فهيئة المحّلفين يمكن 

الت�أثير على اأع�ش�ئه� والتالعب بم�ش�عرهم من قبل المح�مين اأو ال�شهود.

ويجدر الذكر ب�أّن نظ�م هيئة المحّلفين  يطّبق ع�دًة في الدول التي تتبّنى منظومة الق�نون 
الع�م الإنجليزي Common Law System، اإّل اأّنه يالحظ اأّن الدول اأعاله لم تعتمد قواعد 
هيئة المحّلفين الإنجليزية ب�شورته� التقليدية، واإّنم� اأدخلت عليه� بع�ض التعديالت لتتوافق 
مع نظ�مه� الق�نوني وطبيعته� الثق�فية، كم� اأّن هن�ك فروق�ت في اآلي�ت تطبيق هذا النظ�م 
ومج�لته، فعلى �شبيل المث�ل يظهر البحث الفروق�ت بين نظ�م هيئة المحّلفين المطّبق في 
بريط�ني� والنظ�م المطّبق في الولي�ت المتحدة الأمريكية، اإذ اإّن تطبيقه اأ�شبح ينح�شر في 
الأولى على الق�ش�ي� الجن�ئية الخطيرة التي تنظره� محكمة الت�ج فقط، بينم� يتم تطبيقه 

ب�شكل وا�شع في الق�ش�ي� الجن�ئية والمدنية على ال�شواء في الولي�ت المتحدة الأمريكية.

ب�لت�ريخ  ترتبط  المحّلفين  نظ�م هيئة  ن�ش�أة  لأ�ش��ض  ال�ش�ئدة  الفكرة  اأّن  الّرغم من  وعلى 
والإرث الإنجليزي، اإّل اأّن هذا العتق�د ُيث�ر حوله الكثير من الت�ش�وؤلت وتتج�ذبه نظري�ت 
خالل  من  التق��شي  نظ�م  اأ�ش��ض  اأّن  النظري�ت  اإحدى  تفتر�ض  حين  ففي  للجدل،  مثيرة 
هيئة المحّلفين يعود اإلى النورمنديين، واأخرى ترجعه اإلى الأنجلو�ش�ك�شونيين في بريط�ني�، 
هن�ك نظرية اأكثر تطرفً� ترجع اأ�شل هذا النظ�م اإلى الإمبراطورية اليون�نية القديمة، حيث 
ال�ش�د�ض قبل  اليون�ن في القرن  التي ُوجدت في   Heliaia الهلي�ي�  اأّن نظ�م محكمة  ُيعتقد 
الميالد والتي تت�ألف من �شتة اآلف ع�شو، والتي يحّق له� النظر في المخ�لف�ت الجن�ئية، 
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هي نواة نظ�م هيئة المحّلفين المع��شر، وهن�ك ب�لطبع نظرية اأكثر ت�شويقً� توؤكد اأّن جذور 
الفقه  في  اللفيف  �شه�دة  نظ�م  اإلى  وب�لذات  الإ�شالمية،  الثق�فة  اإلى  ترجع  النظ�م  هذا 
الم�لكي، و�شوف نقوم في هذا البحث بدرا�شة تطور ظهور هذا النظ�م ومن�ق�شة وتمحي�ض 

النظري�ت المتعّلقة به وتقييمه� واإثب�ت مدى �شحته�.
ثانيًا: اأهمية الدرا�سة

التي  الق�نونية  النظم  في  المطّبق  المحّلفين  هيئة  عبر  التق��شي  نظ�م  الدرا�شة  تن�ق�ض 
التقليدي  التق��شي  الإنجليزي، وهو نظ�م يختلف عن نظ�م  الع�م  الق�نون  تتبّنى منظومة 
في الدول العربية والدول التي تتبّنى منظومة الق�نون المدني والذي يعتمد على الق��شي اأو 
هيئة الق�ش�ء ك�أ�ش��ض للمح�كمة وو�شيلة اإلى الحكم، وتعتبر الأبح�ث ب�للغة العربية في هذا 
المج�ل قليلة جدًا، وهن� تكمن اأهمية البحث حيث ُي�شّلط ال�شوء على نظ�م هيئة المحّلفين، 
ويبّين مفهومه واأ�ش�شه و�شروطه وقواعد انطب�قه، ويعر�ض تطّوره ويبّين الفرق بينه وبين 
الدرا�شة  هذه  تعتبر  ولذلك  العربية،  المنطقة  في  نعرفه  الذي  التقليدي  التق��شي  نظ�م 

مرجعً� مهمً� للق�نونيين والب�حثين المهتمين في هذا المج�ل.
كم� تكمن اأهمية الدرا�شة كذلك في كونه ين�ق�ض النظري�ت التي �شيقت ب�ش�أن جذور نظ�م 
من  الأولى  الدرا�شة  هذه  تعّد  ولذلك  واأ�شله،  النظ�م  هذا  اأ�ش��ض  ويثبت  المحّلفين،  هيئة 
نوعه� ب�للغة العربية التي تن�ق�ض هذه النظري�ت، وتعقد المق�رنة بينه� ب�شورة تف�شيلية 
اللفيف  ن�ش�أة نظ�م هيئة المحّلفين هو �شه�دة  اأ�شل  اأّن  اإلى حقيقة مف�ده�  دقيقة، تنتهي 
في الفقه الإ�شالمي الم�لكي، ولذلك يبرز البحث ِعظم م�ش�همة الفقه الإ�شالمي في بن�ء 

قواعد الأنظمة الق�نونية المع��شرة ومنه� نظ�م التق��شي محل البحث.  
ثالثًا: اأهداف الدرا�سة ونطاقها

تهدف الدرا�شة اإلى تقديم معلوم�ت ق�نونية ك�فية، للمخت�شين من الق�نونيين وغيرهم من 
الب�حثين والمطلعين في الع�لم العربي، عن نظ�م هيئة المحّلفين، حيث يعد هذا النظ�م 
وعليه  الإنجليزي،  الع�م  الق�نون  منظومة  تتبّنى  التي  الدول  في  المن�زع�ت  لحل  اأ�ش��شً� 
يهدف البحث اإلى بي�ن اأرك�ن هذا النظ�م وقواعد العمل به ومج�ل اإنطب�قه وير�شد تطوره، 
وكذلك يهدف البحث اإلى الإج�بة عن الت�ش�وؤلت التي ُتث�ر حول تحديد اأ�شل هذا النظ�م 

واأ�ش��ض ن�ش�أته. 
اأّم� فيم� يتعّلق  بنط�ق الدرا�شة، ف�إّن نط�قه المو�شوعي محّدد بدرا�شة القواعد والأ�ش�ض 
والأرك�ن التي ترتبط بنظ�م هيئة المحّلفين، وهذا يت�شّمن القواعد الق�نونية التي م�شدره� 
الد�ش�تير والقوانين واللوائح والمب�دىء الق�نونية التي تقّره� المح�كم والنظري�ت والآراء 
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والمفكرين  الُكتَّ�ب  من  والخت�ش��ض  الخبرة  اأهل  اآراء  وكذلك  الفقه�ء،  �ش�قه�  التي 
ُبعد  ُبعدين؛  للبحث فهو  يت�شمن  الزمني  للنط�ق  ب�لن�شبة  اأّم�  ال�ش�أن،  والب�حثين في هذا 
زمني مع��شر بحيث يتم من�ق�شة ودرا�شة نظ�م هيئة المحّلفين في الفترة المع��شرة ويعر�ض 
لأهم تطبيق�ته، كم� اأّن له ُبعدًا ت�ريخيً�، بحيث يخو�ض في الت�ريخ ليمّح�ض النظري�ت التي 

�شيقت عن اأ�شل هذا النظ�م وجذوره.  

رابعًا: اإ�سكالية الدرا�سة وت�ساوؤالتها

ُيعدَّ نظ�م التق��شي عبر هيئة المحّلفين نظ�مً� غريبً� على الع�لم العربي والأنظمة التي   
تطّبق نظ�م التق��شي التقليدي، ولذلك ف�إّن هن�ك اإ�شك�لية في فهم نظ�م هيئة المحّلفين 
وتحديد طبيعته الق�نونية والقواعد التي تحكمه، وهن�ك ت�ش�وؤلت كثيرة يمكن اإث�رته� في 
هذا المج�ل لعل اأهمه�: م� مفهوم هذا النظ�م؟ م� اأرك�نه و�شروطه والقواعد التي تحكمه؟ 
م� مميزاته وم� عيوبه؟ م� الأنظمة الق�نونية التي تتبّنى هذا النظ�م؟ وم� الفرق بين هذا 
طراأت  التي  التطورات  وم�  المن�زع�ت؟  ف�ض  في  التقليدي  التق��شي  نظ�م  وبين  النظ�م 
على هذا النظ�م؟  وم� جذور هذا النظ�م واأ�شل ن�ش�أته؟ وم� النظري�ت التي �شيقت بهذا 
ال�ش�أن وم� اأدلته�؟ واأخيرًا: هل فعاًل اأ�شهم الفقه الإ�شالمي الم�لكي في ت�أ�شي�ض هذا النظ�م 

المطّبق في الغرب؟

نح�ول في هذا الدرا�شة، بحث الإ�شك�لية اأعاله، والإج�بة عن كل الت�ش�وؤلت ال�ش�بقة.  

خام�سًا: منهجية الدرا�سة

بعر�ض  الو�شفي  الج�نب  يهتم  المق�رن، حيث  التحليلي  الو�شفي  المذهب  الدرا�شة  تنتهج 
النظ�م  هذا  مفهوم  وبي�ن  المحّلفين،  هيئة  لنظ�م  الع�مة  والمب�دئ  والأ�ش�ض  القواعد 
وعن��شره واأرك�نه و�شروط انطب�قه والنظ�م الق�نوني الذي يحكمه، ويهتم الج�نب التحليلي 
بدرا�شة تلك المعطي�ت والقواعد وتحليله� لتحديد الطبيعه الق�نونية لهذا النظ�م، وبي�ن 
بعقد  فيهتم  البحث  من  المق�رن  الج�نب  اأّم�  وممّيزاته،  وعيوبه  وتطبيق�ته  عمله  اآلية 
مق�رن�ت بين نظ�م هيئة المحّلفين المطّبق في منظومة الق�نون الع�م الإنجليزي ومن �ش�ر 
على نهجه، ونظ�م التق��شي التقليدي المتع�رف عليه في الع�لم العربي، كم� تتم المق�رنة 
والقواعد  المتحدة،  المملكة  في  المحّلفين  هيئة  نظ�م  تحكم  التي  القواعد  بين  م�  اأي�شَ� 
التي تحكمه في الولي�ت المتحدة الأمريكية، وبي�ن تطور هذا النظ�م في كال البلدين، كم� 
يتم كذلك عقد مق�رنة بين اأهم النظري�ت التي �شيقت حول ن�ش�أة نظ�م هيئة المحّلفين، 
ولعّل اأهّمه� في هذا المق�م النظرية  النورمندية والإنجلو�شك�شونية في اإنجلترا، والنظرية 
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اإثب�ت  والغر�ض من ذلك  الم�لكي،  الإ�شالمي  الفقه  اللفيف في  �شه�دة  اليون�نية، ونظرية 
جذور هذا النظ�م واأ�شل ن�ش�أته.
�ساد�سًا: تحديات الدرا�سة

على الّرغم من اأّن مج�ل تخ�ش�ض الب�حث الق�نون الع�م ولي�ض ق�نون المرافع�ت، اإّل اأّنه 
الذي  المحّلفين  هيئة  نظ�م  حول  اأُثيرت  التي  الت�ش�وؤلت  واأهمية  المو�شوع  اأهمية  وب�شبب 
يعتمد عليه الغرب في مج�ل التق��شي وحّل المن�زع�ت، ولعل اأهّمه� الت�ش�وؤل الكبير المتعّلق 
ب�أ�شل هذا النظ�م ومدى ارتب�طه ب�لفقه الإ�شالمي الم�لكي؟ فقد اآثر الب�حث اأن يتحّمل 
واآلية  النظ�م  هذا  طبيعة  ويكت�شف  ليبحث  المغ�مرة  هذه  ويخو�ض  الم�شوؤولية،  هذه  ثقل 
تطبيقه وتطّوره، ويغور في الت�ريخ ليمّح�ض النظري�ت التي �شيقت في اأ�شل ن�ش�أته، ويق�رن 
بين اأدلته� ليثبت حقيقة منبع هذا النظ�م واأ�شله، عّله يقّدم م�دًة علميًة ينتفع به� الب�حثون 
الفقه  اإثب�ت عظم دور  وي�ش�رك في  به من علم،  انتفع  العربي، ويرد جميل م�  الع�لم  في 

الإ�شالمي في ت�أ�شي�ض وبن�ء النظم الق�نونية المع��شرة.      
ولقد واجه الب�حث تحديً� اآخر في اإتم�م هذه المهمة تمّثل بقلة، بل وندرة المراجع والأبح�ث 
التي تن�ق�ض المو�شوع وتف�شيالته ب�للغة العربية، ولذلك اعتمد الب�حث في الغ�لب الأعم 

على المراجع الأجنبية ك�أ�ش��ض لإنج�زهذه الدرا�شة.
�سابعًا: خطة الدرا�سة

تعتمد الدرا�شة على ثالثة مب�حث رئي�شة تم تق�شيمه� على النحو الت�لي:
هيئة  عبر  التق��شي  لنظ�م  الق�نونية  الطبيعة  لدرا�شة  تخ�شي�شه  وّتم  الأول؛  المبحث 
المحّلفين وتطبيق�ته المع��شرة. اأّم� المبحث الث�ني؛ فقد تم تخ�شي�شه لدرا�شة الجذور 
تم  فقد  والأخير؛  الث�لث  والمبحث  المحّلفين.  هيئة  عبر  التق��شي  لنظ�م  الت�ريخية 
احتوى  وقد  المحّلفين.  هيئة  نظ�م  ن�ش�أة  ب�أ�شل  المرتبطة  النظري�ت  لتقييم  تخ�شي�شه 

البحث على خ�تمة تت�شمن اأهم النت�ئج والتو�شي�ت.
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المبحث االأول
الطبيعة القانونية لنظام التقا�سي 

عبر هيئة المحّلفين وتطبيقاته المعا�سرة

ن�شلط ال�شوء في هذا المبحث على الطبيعة الق�نونية لنظ�م التق��شي عبر هيئة المحّلفين، 
والمع�ر�شة  الموؤيدة  والآراء  واأهميته  المحّلفين  نظ�م هيئة  بي�ن مفهوم  ابتداًء  يتم  بحيث 
له، كم� يتم بي�ن الفرق م� بين هذا النظ�م ونظ�م التق��شي التقليدي، ويتم كذلك التطرق 
اإلى اأهم التطبيق�ت المع��شرة لنظ�م هيئة المحّلفين، وبي�ن القواعد التي تحكمه� واأهم 

الفروق�ت الجوهرية بينه�، وذلك على النحو الآتي:

المطلب االأول

الطبيعة القانونية لنظام التقا�سي 

عبر هيئة المحّلفين

نتن�ول فيم� يلي بي�ن مفهوم نظ�م هيئة المحّلفين واأهميته والآراء الموؤيدة والمع�ر�شة له، 
كم� يتم بي�ن الفرق م� بين هذا النظ�م ونظ�م التق��شي التقليدي.

الفرع االأول

مفهوم نظام هيئة المحّلفين واأهميته

نظ�م هيئة المحّلفين هو نظ�م ق�ش�ئي يقوم على اإ�شراك المواطنين في اإحق�ق العدالة في 
المح�كم�ت الجن�ئية ك�أ�شل ع�م، وهم اأ�شخ��ض غير متخ�ش�شين يجل�شون في المح�كمة 
ق��شي  اأم�م  يق�شمون  بحيث  المواطنين  من  انتخ�بهم  ويتم  الدعوى،  في  والف�شل  للنظر 
المحكمة على اأن يقوموا ب�لدور الموكل اإليهم بعدالة ونزاهة واإن�ش�ف، و يتج�ّشد دورهم 
التو�شل من خالل  ثّم  ال�شهود والأدلة والبراهين المقّدمة، ومن  اإلى �شه�دة  في ال�شتم�ع 
مداولت �شرية اإلى قرار )ل يقبل ال�شك  beyond a reasonable doubt( ببراءة اأو اإدانة 
المتهم في الق�شية المطروحة، و في ح�ل الإدانة يترك لق��شي المحكمة تقدير نوع العقوبة 

ومّدته� وفقً� لن�شو�ض الق�نون. 
ويعتقد البع�ض اأّن اأهمية نظ�م المحّلفين المعمول به في الدول الغربية يعد �شرورة لتفعيل 
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اآلية المراقبة والتوازن لمع�لجة الخلل الذي قد يحدث في النظ�م الق�ش�ئي التقليدي الذي 
يعتمد على الق�ش�ة فقط، ف�لأفراد في الدول الغربية ونتيجة للتق�ليد والأعراف المتجّذرة 
الحكم  اإلى  للو�شول  وب�شيرتهم  الذاتية  العتم�د على قدراتهم  يف�شلون  التق��شي  لنظ�م 
تعّينهم  الذين  الق�ش�ة  كلية على  العتم�د فقط وب�شورة  بدًل من  المطروحة  الق�شية  في 

الحكومة)1(. 
المح�كم�ت من خالل هيئة محّلفين، ويعتقدون ب�شرورته  �ش�أن نظ�م  البع�ض من  ويعّظم 
ب�لج�نب  تت�شم  النظ�م  لهذا  وفقً�  المح�كمة  لأّن  للتق��شي،  المثلى  الو�شيلة  ويعتبرونه 
الأخالقي، وتعك�ض الراأي الع�م، وتحّقق العدالة المن�شودة، كم� اأّنه� توّفر فر�شً� للمواطنين 
للتحّقق من القوانين الجن�ئية وكيفية تطبيقه�، وبذلك يتحّقق اأكبر قدر من الحم�ية للفرد 
�شد �شلط�ن الدولة، ف�لم�شتبه به يح�كم من ِقبل قرن�ئه في المجتمع، فهوؤلء يفهمون طبيعة 
بع�شهم البع�ض، ويتواجدون في ذات الظروف التي يتواجد به� المتهم، كم� يرى الموؤيدون 
لهذا النظ�م اأّنه ي�شتحيل انحي�ز اأع�ش�ء هيئة المحّلفين جميعً� �شد اأقلية عرقية اأو جن�ض 
واحد، و�شُي�ش�ف اإلى كل م� �شبق اأّن هذا النظ�م يعدُّ اأداة لتثقيف المواطنين حول كيفية 

اإدارة الحكم الذاتي لموؤ�ش�ش�ت الدولة)2(. 
وت�أكيدًا لم� �شبق يقول توم��ض جيفر�شون  Thomas Jefferson الرئي�ض الأمريكي الث�لث 
للولي�ت المتحدة الأمريكية )1809م-1801م( والذي ك�ن مح�ميً� وفيل�شوفً� م� يلي : »اأعتقد 
ل اإليه الإن�ش�ن  اأّن نظ�م المح�كم�ت من خالل هيئة محّلفين هو المرتكز الوحيد الذي تو�شّ
عليه�  ين�ض  التي  ب�لمب�دئ  ب�لتم�ّشك  الحكومة  اإلزام  خالله  من  يمكن  والذي  الآن،  حتى 
 William رانك�شت  ويلي�م  ال�ش�بق  الأمريكية  العلي�  المحكمة  رئي�ض  ويرى  د�شتوره�«)3(. 
المدنية ووفقً�  الق�ش�ي�  اأّن »الحّق في المح�كمة من خالل هيئة محّلفين في   Rehnquist
لقواعد منظومة الق�نون الع�م  Common law System م�ش�ألة جوهرية في ت�ريخن� وفقهن� 

)1( Nikolai P. Kovalev & Alexander Smirnov, The Nature of the Russian Trial by Jury, European Journal of 
Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Brill | Nijhoff, Leiden, Netherlands, Vol. 22, Iss. 2, )2014(, 
pp. 115-133.

)2( Laura I. Appleman, The Lost Meaning of the Jury Trial Right, Indiana Law Journal, Vol. 84, Iss. 2, 
Spring 2009, p. 397; J. M. Mitnick, from neighbor-witness to judge of proofs: The transformation of 
the English civil juror, The American Journal of Legal History, Volume 32, Iss. 3, )1988(, pp. 201-235; 
Nikolai P. Kovalev & Alexander Smirnov, ibid; S. A. Kolomenskaya, A jury in the United States and 
its role in criminal matters. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University, 2004, p. 374.

)3( “I consider [trial by jury] as the only anchor yet imagined by man, by which a government can be held 
to the principles of its constitution.” See: Robert D. Gorgoglione Sr., Essays on Foundations of Ameri-
can Constitutional Government, Xlibris Corporation 2010, p. 488.  
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الق�نوني، وهذا الحّق الأ�ش��شي المقّد�ض للمواطنين يجب اأن ُيغ�ر عليه وُيحمى«)4(. كم� اأّن 
المفكر والك�تب الكبير األك�شندر ه�ميلتون Alexander Hamilton ي�شف هذا النظ�م ب�أّنه: 

»هو الح�جز اأو الواقي من ا�شتبداد الق�ش�ة الذين تعّينهم الحكومة«)5(. 
في  ال�شلبية  واآث�ره  تبع�ته  له  المحّلفين  هيئة  نظ�م  اأّن  المع�ر�ض  الطرف  يرى  ذلك  ومع 
من  غّيرت  عليه  اأجريت  التي  التعديالت  واأّن  للعدالة)6(،  م�شرًا  يكون  قد  واأّنه  التطبيق، 
الت�أثير  يمكن  المحّلفين   فهيئة  ف�ئدة)7(،   ذي  غير  واأ�شبح  ال�ش�مية  ور�ش�لته  م�شداقيته 
على اأع�ش�ئه� والتالعب بم�ش�عرهم من قبل المح�مين اأو ال�شهود، بحيث تتع�طف الهيئة 
مع ال�شحية، خ�شو�شً� اإذا ك�ن اأغلب اأع�ش�ئه� من الن�ش�ء، وك�نت ال�شحية امراأة اأو طفاًل 
كم� في ق�ش�ي� الغت�ش�ب، وب�لت�لي من الممكن اأن يتم اتخ�ذ قرار الإدانة وفقً� للم�ش�عر 
اأّن  اأ�ش��ض العدل وانعدام ال�شك، كم�  ال�شخ�شية لأع�ش�ئه�، وبعيدًا عن مبداأ الحكم على 
الهيئة يمكن اأن تت�أثر ب�لعتب�رات الِعرقية، حيث قد تميل للحكم على الم�شتبه به اإذا ك�ن 

من اأ�شول ِعرقية اأخرى)8(.

)4( “The right to trial by jury in civil cases at common law is fundamental to our history and jurisprudence. 
A right so fundamental and sacred to the citizens should be jealously guarded.” See; Alexander Tsesis, 
Constitutional Ethos, Liberal Equality for the common Good, Oxford University Press, New York, 
USA, 2017(.

)5( «as a barrier to the tyranny of popular magistrates in a popular government”, See: 
Alexander Hamilton & Jacob E. Cooke ed, The Federalist No. 83, 1961, p. 562; See: John A. Makdis, 
Islamic Origins of Law, Article 2, III. Procedure in Trial by Jury, North California Review,1990, p. 
1676.

)6( E. M. Tetlow, Women, crime and punishment in ancient law and society, Continuum, London, 2005, p. 
374.

)7( John H. Langbein, The Disappearance of Civil Trial in the United States, The Yale Law Journal, Yale 
Law School, Yale University, USA, 2012; Daniel Klerman, Was the Jury Ever Self-Informing?, South-
ern California Law Review, Vol. 77, Iss. 123, )2003(, pp. 48-146; David J. Seipp, Jurors, Evidences and 
the Tempest of 1499, in “The Dearest Birth Right of The People of England”: The Jury in The History 
of The Common Law, 75, pp. 86-89.

اأثبتت الدرا�شة التي تراأ�شه� الن�ئب ديفيد لمي، والتي ن�شرت في نوفمبر/ ت�شرين الث�ني 2016، اأّنه في ع�م   )8(
1991 �ش�عدت الإح�ش�ءات على مالحظة التمييز العرقي في نظ�م العدالة الجن�ئية، عند مع�لجة ق�ش�ي� 
تتح�ّشن  لم  الإح�ش�ءات  اأّن هذه  اإلى  الدرا�شة  ت�شير  اأ�شول عرقية مختلفة، حيث  فيه� من  الم�شتبه  يكون 
مع الوقت، ف�إن كنت من اأ�شل اأفريقي اأو اآ�شيوي اأو �شرق اأو�شطي اأو اأي اإثني�ت اأخرى، تكون اأكثر عر�شة 
لالحتج�ز الحتي�طي بن�شبة 16 في الم�ئة اأكثر مّم� لو كنت اأبي�ض الب�شرة، ومن المحتمل اأن تح�شل على 
حكم ب�ل�شجن لمّدة اأطول مق�رنة مع نظرائك البي�ض، وعلى الجرائم ذاته� اأو جرائم مم�ثلة. انظر: جريدة 
العربي على الموقع الإلكتروني الت�لي: https://www.alaraby.co.uk، ت�ريخ الطالع: 2021/9/15 ال�ش�عة 9:35 

م�ش�ًء.
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الفرع الثاني

الفرق ما بين نظام التقا�سي التقليدي 

ونظام التقا�سي عبر هيئة المحّلفين

 Civil Law يختلف نظ�م التق��شي التقليدي في الدول التي تعتنق منظومة الق�نون المدني
تتبنى  التي  الدول  في  والمطبق  المحّلفين  هيئة  خالل  من  التق��شي  نظ�م  عن   System
اإختالف�ت  الإنجليزي  Common Law System)9(، وذلك لوجود  الع�م  الق�نون  منظومة 
الكبيرين  الق�نون ذاتهم�، ولعل ت�شليط ال�شوء على هذين الفرعين  رئي�شة م� بين فرعي 
وبي�ن الخ�ش�ئ�ض المميزة لكل منهم� ي�شهم في فهم طبيعة نظ�م هيئة المحّلفين، وي�شهم 

كذلك في مرحلة متقدمة من الدرا�شة في تقدير النظرية ال�شحيحة المتعّلقة بن�ش�أته.

 The Civil Law System اأواًل: ال�سمات الممّيزة لمنظومة القانون المدني

تعتبر منظومة الق�نون المدني Civil Law System المنظومة الأقدم والأو�شع انت�ش�رًا في 
ع�لمن� المع��شر، حيث تتبّن�ه� الغ�لبية العظمى من الدول، وتعود جذوره� اإلى روم� القديمة 
قواعد  بو�شع  الروم�ن  قدم�ء  فيه  ق�م  الذي  الع�م  وهو  الميالد)10(،  قبل   450 الع�م  واإلى 
برونزية  األواح  على  نق�شه�  تم  وقد  بينهم،  المن�زع�ت  لف�ض  اإليه�  يحتكم  مكتوبة  ق�نونية 
يطلق عليه� ال�شف�ئح الثنى ع�شر الـ Twelve Tablets، وفي القرن ال�ش�د�ض الميالدي اأمر 
الإمبراطور ج�شتني�ن Justinian بتدوين م� ي�شمى بـ الـ Corpus Juris Civile اأي القواعد 
من  وغيره�  والعقود  والملكية  والميراث  الأ�شرة  �شوؤون  تنظم  والتي  الروم�نية  الق�نونية 
مج�لت الق�نون الأخرى)11(، وبعد �شقوط الإمبراطورية الروم�نية، وخالل القرن الح�دي 

الـ  منظومة  على  يطلقون  كم�  المدني،  الق�نون  لفظ   Civil Law System الـ منظومة  على  البع�ض  يطلق   )9(

اللغة العربية  اأو ق�نون العموم الإنجليزي، وهم� ترجمت�ن حرفيت�ن في  Common Law لفظ الق�نون الع�م 

للم�شطلح ب�لإنجليزي، ويجب الت�أكيد على عدم الخلط م� بين هذين النظ�مين الكبيرين، وتق�شيم�ت فروع 
الق�نون الأخرى وعلى وجه التحديد )الق�نون الع�م الـ Public Law، والق�نون المدني الـ Civil Law(، و�شيتم 

اأدن�ه التعريف بكال النظ�مين وت�شليط ال�شوء على اأهم الفروق الجوهرية بينهم�.
)10( Mary Ann Glendon and Michael W. Gordan and Paolo G. Carozza, Comparative Legal Traditions, St. 

Paul, Minnesota: West Group,1999; John Henry Merryman, The Civil Law Tradition: An Introduc-
tion to the Legal Systems of Western Europe and Latin America, 2nd ed., Stanford University Press, 
USA, 1985; Vivienne O’Connor, Common Law and Civil Law Traditions, International Network to 
Promote the Rule of law, 2012, 7-p. 35. 

)11( John Henry Merryman, Ibid., p. 6.  
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ع�شر والخ�م�ض ع�شر اكت�شبت القواعد الأخيرة اهتم�مً� كبيرًا في اأوروب�)12(، وم� زالت هذه 
القواعد تتطّور اإلى اأن و�شلت اإلى النظ�م الق�نوني المع��شر، وقد ق�مت الدول ال�شتعم�رية 
في اأوروب� والتي تبّنت منظومة الق�نون المدني بنقل هذا النظ�م وتطبيقه في الدول التي 

ا�شتعمرته�، كم� حدث في اأمريك� الجنوبية واأفريقي� واآ�شي� وال�شرق الأو�شط)13(.
بتعديله�  المخت�شة  وهي  الت�شريعية،  ال�شلطة  ت�شدره�  التي  المكتوبة  الت�شريع�ت  وتعتبر 
واإلغ�ئه�، م�شدر القواعد الق�نونية في هذا النظ�م، اإذ يعتمد اأ�ش��شً� على قواعد وت�شريع�ت 
مكتوبة، وهن�ك تدرج في هذه القواعد، حيث ت�أتي القواعد الد�شتورية ك�أ�شل ع�م في اأعلى 
هرم القواعد الق�نونية، ومن ثم تليه� القوانين الع�دية ومن ثّم اللوائح ومن ثم القرارات، 
المعنية،  الدولة  قبل  عليه� من  الت�شديق  بعد  المكتوبة  والتف�قي�ت  المع�هدات  تعتبر  كم� 

م�شدرًا للق�عدة الق�نونية في هذ النظ�م، حيث تعتبر جزءًا من الق�نون الداخلي للدولة.
والمبداأ الرئي�ض الذي يحكم  قواعد واأ�شلوب التق��شي في هذا النظ�م اأّنه يجب على ال�شلطة 
الق�ش�ئية اأن تلتزم بتطبيق هذه القوانين والت�شريع�ت على الق�ش�ي� والمن�زع�ت المطروحة 
كم� ج�ءت، ول يتم التو�ّشع في تف�شير هذه الت�شريع�ت اأو تطويعه� من ِقبل الق�ش�ة، اأو اإيج�د 
النظ�م ل  الق�ش�ة في هذا  اأّن  الت�شريعية، كم�  ال�شلطة  التي قّررته�  اأخرى غير  تف�شيرات 
الق�ش�ي� والنزاع�ت  المح�كم في  اأ�شدرته�  التي  الق�ش�ئية  ب�ل�شوابق  يلتزمون ك�أ�شل ع�م 
المم�ثلة، ف�لق�عدة الع�مة اأّن الت�شريع�ت تحوي كل القواعد التي تع�لج الق�ش�ي� والنزاع�ت 
المطروحة، كم� اأّن الت�شريع هو حّق لل�شلطة الت�شريعية ولي�ض لل�شلطة الق�ش�ئية اأن تن�زعه� 

في هذا الخت�ش��ض)14(.
كم� يتمّيز نظ�م المح�كم في الدول التي تعتنق منظومة الق�نون المدني ك�أ�شل ع�م بثن�ئية 
�شة بنظر المن�زع�ت المتعّلقة ب�لق�نون  نظ�م التق��شي، بحيث تكون هن�ك مح�كم متخ�شّ
الخ��ض، ومح�كم اأخرى لنظر المن�زع�ت المتعلقة ب�لق�نون الع�م، اأو مح�كم ع�دية تنظر 
غ�لبية النزاع�ت ومح�كم اأخرى تنظر نزاع�ت معّينة ك�لمح�كم الإدارية التي له� الحّق في 

تم تدري�ض هذه القواعد )و�ش�ندته� القواعد التي و�شعته� الكني�شة لأتب�عه�، ب�لإ�ش�فة اإلى ق�نون التج�رة   )12(
اإن�ش�وؤه� في  اإيط�لية يتم  اأول ج�معة   Bologna اأوروب� في ذلك الوقت( في بولون�  الإيط�لي والمطّبق في 
اأوروب�، وقد توافد على هذه الج�معة الكثير من طلبة العلم من ك�فة اأنح�ء اأوروب�، وهو م� اأ�شهم في انت�ش�ر 
هذا النظ�م الق�نوني وتبنيه من ِقبل الغ�لبية العظمى من الدول. فهذه القواعد تعّد الم�شدر الت�ريخي 
الذي اأ�ش�ض عليه قواعد الق�نون الخ��ض وق�نون الإجراءات التج�رية والجن�ئية وقواعد الق�نون المدني، 
والإداري فن�ش�أت في فترة  الد�شتوري  الق�نون  الع�م ومن �شمنه� قواعد  الق�نون  يتعّلق بقواعد  اأّم� فيم� 

لحقة اأي بعد الثورتين الأمريكية والفرن�شية. انظر:
John Henry Merryman, Ibid., pp. 9-10; Vivienne O’Connor, Ibid. pp. 9-13.   
)13( Vivienne O’Connor, Ibid., p. 10.
)14( Ibid., p. 11.
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نظر المن�زع�ت، الإدارية، والمحكمة الد�شتورية المخت�شة بنظر المن�زع�ت المتعلقة في 
مدى د�شتورية القوانين واللوائح. 

خالل  من  الق�ش�ء  اأم�م  ب�لترافع  ع�م  ك�أ�شل  النظ�م  هذا  في  المح�كمة  اأ�شلوب  ويتمّيز 
العتم�د على ملف الق�شية الذي ي�شم كل الأدلة والأ�ش�نيد الق�نونية والطلب�ت، ول يعتمد 
 Common على المرافع�ت ال�شفهية )كم� هو مطّبق في منظومة الق�نون الع�م الإنجليزي
Law System( اإّل ب�لقدر الي�شير، كم� يكون لق��شي المحكمة �شالحي�ت كبيرة في اإدارة 
الجل�ش�ت وفي نظرالنزاع، ف�لق��شي في هذا النظ�م التقليدي هو �شيد المح�كمة وم�شوؤول 
عنه�، فهو الذي يقدم اإليه ملف الق�شية، وهو الذي يقوم بمراجعة وتقييم الأ�ش�نيد الق�نونية 
التي  وردت فيه، وهو الذي ينظر في الأدلة المقّدمة و�شه�دة ال�شهود وهو الذي تقّدم اإليه 
الطلب�ت، كم� اأّن له الحّق في طرح الأ�شئلة على اأطراف النزاع وال�شهود ومن�ق�شتهم وطلب 
تق�رير الخبرة، وهو المخت�ض في قبول تلك الطلب�ت اأو رّده�، وهو الذي يخت�ض ب�إ�شدار 
جميع القرارات الأخرى و�شوًل اإلى اإ�شدار الحكم ببراءة المتهم اأو اإدانته واإ�شدار العقوبة 

التي يراه� من��شبة وفقً� للق�نون. 
ثانيًا: ال�سمات الممّيزة لمنظومة القانون العام االإنجليزي

The Common Law System

الأحدث،  المنظومة   Common Law  System الإنجليزي  الع�م  الق�نون  تعتبرمنظومة 
ح�شب  النظ�م،  هذا  ن�ش�أة  في  الف�شل  اإّن  اإذ  الإنجليزي،  ب�لت�ريخ  النظ�م  هذا  ويرتبط 
الميالدي،   1066 الع�م  في  بريط�ني�  غزو  الذين  للنورمنديين  يعود  التقليدي،  العتق�د 
حيث ق�م ويلي�م  William الغ�زي، كم� ُيطلق عليه، بو�شع اأنظمته الق�نونية الخ��شة والتي 
يطلق عليه� The Norman Legal Order، وق�م بتعيين الق�ش�ة لتطبيق هذه الأنظمة)15(، 
تطوير  وكذلك  الموجودة،  القوانين  وتطبيق  المن�زع�ت  حّل  في  يتمّثل  الق�ش�ة  دور  وك�ن 
اأ�شيل من  بعد كجزء  فيم�  المحّلفين  هيئة  ت�أ�شي�ض  تّم  وقد  الق�ئمة،  الت�شريع�ت  منظومة 
في  بعد  فيم�  وانت�شرت  تطّوره�  الإنجليزي  الع�م  الق�نون  منظومة  ووا�شلت  النظ�م،  هذا 
ونيوزلندا،  اأفريقي�،  وجنوب  وكندا،  »اأ�شترالي�،  ومث�له�:  بريط�ني�  ا�شتعمرته�  التي  الدول 
والهند، وزيمب�بوي، وغ�ن�، و�شيراليون، وغ�مبي�، ونيجيري�، وال�شوم�ل، وتنزاني�، واأوغندا، 
كيت�ض،  �ش�نت  )مثل  الك�ريبية  الجزر  من  وكثير  وم�لوي،  وبو�شتوان�،  وزيمب�بوي،  وكيني�، 

وب�راب�دو�ض، وج�م�يك�، وترينيداد وتوب�جو(«)16(. 

)15( Michael W. Gordan, supra note 10, p. 223.
)16( William Blackstone, The Commentaries on the Laws of England, Clarendon Press at Oxford, pp. 

1765–1770; R.C. Van Caenegem, Legal History: A European Perspective, pp. 75-76 )1991(; The 
Laws of the Earliest English Kings app. II )F.L. Attenborough ed. & trans., 1922(, See: John Henry 
Merryman, supra note 10, p. 146.
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من  اأكثر  الق�ش�ئية  المن�زع�ت  حّل  على  اأ�ش��شي  وب�شكل  ن�ش�أته  منذ  النظ�م  هذا  ويعتمد 
الهتم�م بو�شع ت�شريع�ت وقواعد ق�نونية مكتوبة، وب�لت�لي ل ين�شب اهتم�م هذا النظ�م 
ك�أ�شل ع�م على الت�شريع�ت المكتوبة ال�ش�درة من ال�شلطة الت�شريعية، واإّنم� يعتمد ب�شكل 
ت�شبح  ق�نونية  ومب�دىء  لقواعد  وو�شعهم  المح�كم  في  الق�ش�ة  اجته�دات  على  جوهري 
فيم� بعد ت�شريعً� مطّبقً� يمّثل الم�شدرالرئي�ض للقواعد الق�نونية، اإّل اأّنه ومع تطّور الوقت 
تّم تدوين هذه المب�دئ والقواعد، بحيث اأ�شبح لهذه القواعد والت�شريع�ت المكتوبة، ومنذ 

بداية القرن الع�شرين، دور مهم ومحوري في هذا النظ�م)17(.

المب�دئ  و�شع  في  الخاّلق  بدوره  الإنجليزي  الع�م  الق�نون  منظومة  في  الق��شي  ويتمّيز 
الق�نونية  القواعد  تف�شير  في  الحّق  له  اأّن  كم�  الت�شريع�ت،  وتطوير  الق�نونية  والقواعد 
لحث  ال�شلطة  هذه  المح�مون  ي�شتغل  م�  وكثيرًا  الق�ئم،  النزاع  لحّل  وتطويعه�  الق�ئمة 
الق��شي على اإيج�د تف�شيرات اأخرى للق�عدة الق�نونية تحّقق م�شلحة موكليهم. كم� يتمّيز 
الق�ش�ئية،  ب�ل�شوابق  اللتزام  ق�عدة  Stare Decisis اأي  الـ  مبداأ  بتطبيق  اأعاله  النظ�م 
ويعتبر هذا المبداأً ملزمً� واأ�ش��شيً� لق�ش�ة المح�كم في الق�ش�ي� المتم�ثلة)18(، وهذا على 
التي ل   Civil Law System الـ  المدني  الق�نون  المعمول به� في منظومة  القواعد  عك�ض 

يلتزم فيه� الق�ش�ة، ك�أ�شل ع�م، ب�ل�شوابق الق�ش�ئية واإّنم� ب�لن�شو�ض الت�شريعية.

الرغم من  التق��شي، فعلى  الإنجليزي كذلك بوحدة نظ�م  الع�م  الق�نون  وتتمّيز منظومة 
اأول درجة، ومح�كم للطعن ب�ل�شتئن�ف، ومح�كم  وجود ثالث درج�ت للتق��شي )مح�كم 
للطعن ب�لتمييز(، كم� هو الح�ل في الدول التي تتبني منظومة الق�نون المدني، اإّل اأّنه وعلى 
�شة لنظر نزاع�ت معّينة في منظومة الق�نون  عك�ض النظ�م الأخيرل توجد مح�كم متخ�شّ
الع�م الإنجليزي، ف�لمح�كم الع�دية تنظر كل النزاع�ت، �شواء اأك�نت تتعّلق ب�لق�نون الع�م 

اأم ب�لق�نون الخ��ض)19(.
كم� تتمّيز منظومة الق�نون الع�م الإنجليزي ب�إجراءات التق��شي الخ��شة به، حيث يكون 
لجه�ز ال�شرطة، والمّدعي الع�م، وكذلك المح�مين، دور في �شير الق�شية وفي المح�كم�ت 
اأّن  كم�  التقليدي،  المدني  الق�نون  منظومة  في  قرن�وؤهم  يم�ر�شه  الذي  الدور  من  اأكبر 
الق��شي في ظل منظومة الق�نون الع�م الإنجليزي ونتيجًة لوجود هيئة محّلفين يكون دوره 
الع�م  الق�نون  منظومة  في  ف�لق��شي  المدني،  الق�نون  منظومة  في  الق��شي  دور  من  اأقل 

)17(	 Christie	Warren,	Introduction	to	the	Major	Legal	Systems,	(Unpublished,	2005),	(on	files	with	the	US	
Institute of Peace(, pp. 56-57.  

)18( Vivienne O’Connor, supra note 10, pp. 13-14.
)19( Ibid., p. 17.
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الإنجليزي يخت�ض في تطبيق القواعد الق�نونية المتعّلقة ب�لمح�كمة والرد على الطلب�ت، 
وتوجيه هيئة المحّلفين، لكّنه يقوم بدور اأقرب لدور الحكم خ�شو�شً� بين مح�مي الخ�شوم 
الذين يتولون المرافعة ال�شفهية ولهم دور كبير في من�ق�شة �شهود واأطرف النزاع، وُي�ش�ف 
اإلى ذلك اأّن الق��شي في هذا النظ�م ل يتخذ قرار اإدانة المتهم اأو براءته، واإّنم� يكون ذلك 

من اخت�ش��ض هيئة المحّلفين)20(. 
ب�أّنه نظ�م  تخ��شمي   وكذلك يتمّيز نظ�م التق��شي في منظومة الق�نون الع�م الإنجليزي 
Adversarial Trial System، اإذ يترافع مح�مي الخ�شوم �شفويً�، ويح�ول كل منهم اإثب�ت 
حجته ودح�ض حجج الطرف الآخر لإقن�ع اأع�ش�ء هيئة المحّلفين وك�شب تع�طفهم، وب�لت�لي 
الحكم ل�ش�لح موكليهم، وعليه يعتمد هذا النظ�م وب�شكل اأ�ش��شي على المرافعة  ال�شفوية، 
بعك�ض اإجراءات التق��شي في منظومة الق�نون المدني التقليدي والذي يعتمد على تقديم 
ملف الق�شية كم� �شبق الذكر، ولعل ال�شبب في العتم�د على المرافعة ال�شفوية في نط�ق 
اأع�ش�ء  ك�ن معظم  الو�شطى  القرون  في  اأّنه  اإلى  يرجع  الإنجليزي  الع�م  الق�نون  منظومة 
هيئة المحّلفين اأميين)21(، ولذلك ك�نت الو�شيلة الوحيدة التي يمكن من خالله� اإر�ش�دهم 
ليتمكنوا من  الق�شية  في  المتعلقة  والحق�ئق  والأ�ش�نيد  الأدلة  على  واإطالعهم  وتوجيههم 
اتخ�ذ القرار والحكم هو من خالل التحدث اإليهم، ولذلك اأعطي الحّق للمح�مين، وكذلك 

وال�شهود، ب�لتوّجه ب�لحديث اإلى هيئة المحّلفين)22(.
ويعتقد البع�ض اأّن قواعد المح�كم�ت التي تجري في الدول التي تتبّنى منظومة الق�نون الع�م 
الإنجليزي كم� نعرفه� اليوم هي نتيجة مب��شرة ل�شتخدام هيئة المحّلفين، فبدون وجود 
هذه الهيئة لم يكن ليكون هن�ك قواعد مح�كم�ت تذكر في هذا النظ�م)23(، ومن الجدير 
ب�لذكر اأّنه وحتى ع�م 1854م ك�نت المح�كم�ت في الدول التي تتبّنى هذا النظ�م تجرى 

)20( Ibid., pp. 22-24.
)21( David J. Seipp, supra note 7, p. 81. 

القرن  منت�شف  في  المحّلفين  هيئة  اأع�ش�ء  بع�ض  في  موجودة  ك�نت  الأمية  اأّن  الُكتَّ�ب  بع�ض  ويوؤكد  بل 
الت��شع ع�شرفي لندن، وذلك وفق �شه�دة اأدلى به� ك�تب المحكمة المركزية الجن�ئية Henry Avory اأم�م 

لجنة برلم�نية حيث ق�ل اإّن بع�ض اأع�ش�ء هيئة المحّلفين ل يقراأ ول يكتب. انظر: 
Report from The Select Committee on Special and Common Juries, Together with The Proceedings 
of The Committee, Minutes of Evidence and Appendix, 64 )London 1868(.

)22( John Fortescue, De Laudibus Legum Angliae [In Praise of The Laws of England] 61 )S.B. Chrimes 
ed. & trans., 1942; John Henry Wigmore, A Treatise on The Anglo-American System of Evidence in 
Trials at Common Law § 576, pp. 686-693 )3rd ed. 1940(, See: John H. Langbein, supra not 7, p. 534.

)23( Stephen Goldstein, The AngloAmerican Jury System as Seen by an Outsider )Who Is a Former In-
sider(, in 1 The Clifford Chance Lectures: Bridging the Channel, )Basil S. Markesinis ed., 1996(, pp. 
165-170.  
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فقط من خالل هيئة المحّلفين)24(، بل اإّنه وحتى وقت قريب ك�نت المح�كم�ت الجن�ئية في 
الجرائم الخطيرة في اإنجلترا تتم ح�شريً� من خالل نظ�م هيئة المحّلفين، وك�ن ال�شبيل 
الوحيد لتجنب الخ�شوع للمح�كمة من خالل هيئة محّلفين هو العتراف ب�رتك�ب الجريمة، 
ويمكن القول اإّن اأول ت�شريع في اإنجلترا يعطي الحّق للخ�شوم، وفق ظروف و�شروط معّينة، 
المح�كم�ت  اإجراءات  ق�نون  هو  محّلفين  هيئة  اأم�م  للمح�كمة  المثول  ا�شتبع�د  طلب  في 

 .)25(Common Law Procedure Act of 1854 
وعلى الّرغم من الفروق�ت الكبيرة م� بين النظ�مين الق�نونين اأعاله، وعلى الّرغم كذلك من 
 ،Civil Law System اأّن اأغلب الأنظمة الق�نونية المع��شرة تتبنى منظومة الق�نون المدني
اإّل اأّنه اأ�شبح هن�ك تداخل م� بين النظ�مين بحيث يظهر التطبيق المع��شر اأّن كثيرًا من 
الدول ل تعتمد على نظ�م ق�نوني تقليدي واحد، واإّنم� تتبّنى اأحي�نً� خليطً� من عدة اأنظمة، 
كم� اأّن التق��شي من خالل هيئة المحّلفين واإن ك�نت ن�ش�أته مرتبطًة بمنظومة الق�نون الع�م 

الإنجليزي، اإّل اأّنه اأ�شبح مطّبقً� حتى في بع�ض الدول التي تتبّنى النظم الأخرى.

المطلب الثاني

تطبيقات معا�سرة لنظام هيئة المحّلفين

اأّن نظ�م هيئة المحّلفين، المطّبق ح�ليً� في كثير  اإلى  ت�شير الفكرة التقليدية والمع��شرة 
 ،Common Law System من الدول الغربية التي تعتنق منظومة الق�نون الع�م الإنجليزي
هو نظ�م المرافع�ت الإنجليزي والذي له تطبيق في الت�ريخ القديم والمع��شر)26(، وتجدر 
المحّلفين  هيئة  قواعد  تعتمد  لم  النظ�م  هذا  تبّنت  التي  الأخرى  الدول  اأّن  اإلى  الإ�ش�رة 
الإنجليزية ب�شورته� التقليدية، واإّنم� اأدخلت عليه� بع�ض التعديالت لتتوافق مع ت�شّوره� 
في كيفية تطبيق المب�دئ الأ�ش��شية للق�نون، والتي من �شمنه� المح�فظة على ا�شتقاللية 
الع�مة في  اأم�م المح�كم، والحّق في م�ش�ركة  الق�ش�ء، والأخالق، وال�شف�فية، والم�ش�واة 

تحقيق العدالة)27(.  

)24( Adrian Zuckerman, From Formalism to Court Control of Litigation, in 1806-1976-2006: De La Com-
mémoration D’un Code À L’autre: 200 ans De Procédure Civile En France 339, 343 n.14 )Loïc 
Cadiet & Guy Canivet eds., 2006(; accord J.A. Jolowicz, On Civil Procedure 29 )2000(.

)25( Common Law Procedure Act, 1854, 17 & 18 Vict., c. 125, § 1.
)26( J. H. Baker, An Introduction to English Legal History, The Courts of Common Pleas, King’s Bench, 

and Exchequer, )4th ed. 2002(, pp. 17-20 and pp. 37-39. 
)27(	 Dmitriy	Yu.	Tumanov,	Rinat	R.	Sakhapov,	Damir	I.	Faizrahamnov	and	Robert	R.	Safin,	The	Origin	of	

a Jury in Ancient Greece and England, International Journal of Environmental & Science Education, 
2016, Vol. 11, No. 11, p. 4162.
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وعلى الّرغم من وجود درا�ش�ت كثيرة تتن�ول الدور الكبير لنظ�م هيئة المحّلفين في ت�شكيل 
قواعد نظ�م المح�كم�ت الأنجلو-اأمريكي)28(، اإّل اأّنه ورغم الت�ش�به في وحدة الن�ش�أة يمكن 
القول ب�أّن نظ�م المرافع�ت المدنية الإنجليزي المع��شر، يختلف عن قرينه الأمريكي في 
اأمور كثيرة، وعليه يرى البع�ض اأّنه من الأجدر اإلغ�ء، اأو على الأقل، عدم ا�شتخدام، م�شطلح 
نظ�م المح�كم�ت الأنجلو - اأمريكي واإعط�ء كل نظ�م ا�شمً� م�شتقاًل بذاته)29(، وعليه نرى 
اأّنه من ال�شروري ت�شليط ال�شوء على القواعد الق�نونية المنّظمة لهيئة المحّلفين في كل من 
بريط�ني� والولي�ت المتحدة الأمريكية، وبي�ن الفروق الجوهرية بينهم� ب�عتب�رهم� مركز 

تطبيق هذا النظ�م ومعقله.  

الفرع االأول

قواعد نظام هيئة المحّلفين 

في المملكة المتحدة

تعتمد المح�كم البريط�نية العلي� نظ�م التق��شي من خالل هيئة المحّلفين، في الق�ش�ي� 
الجن�ئية الخطيرة، التي ل يعترف المتهم فيه� ب�رتك�به للفعل pleaded not guilty، مثل 
جرائم القتل والغت�ش�ب والتحّر�ض الجن�شي، حيث تخت�ض بنظر هذه المن�زع�ت محكمة 
ع�شوًا  ع�شر  اثني  من  مكّونة  محّلفين  وهيئة  ق��شيً�  ت�شم  التي   ،)30(Crown Court الت�ج 
اأو  اإلى م�شتواهم التعليمي  يجري اختي�رهم ع�شوائيً� من ع�مة ال�شعب، من دون اللتف�ت 
عرقهم اأو دينهم، وتعتبر الع�شوية في هيئة المحّلفين واجبً� من الواجب�ت المدنية وخدمة 
وطنية مهمة، بحيث ي�شند لهم مهمة اإ�شدار الحكم على المتهم ب�لإدانة اأو البراءة، ويقوم 
مت�أكدين  يكونوا  اأن  الإدانة  قرار  اإ�شدار  ح�ل  في  عليهم  يجب  ب�أّنه  بتذكيرهم  الق��شي 
ب�لقواعد  بتذكيرهم  الق��شي  يقوم  القرار  اتخ�ذ  وقبل  القرار،  هذا  من  تم�مً�  ومقتنعين 
الق�نونية التي تحكم النزاع وب�لأدلة والبراهين التي ُقّدمت اإليهم وُعر�شت في المحكمة، 
وفي ح�ل اإ�شدار هيئة المحّلفين قرارًا ب�لإدانة، يعود اإلى الق��شي تقرير نوع العقوبة ومّدته� 

ح�شب م� تقّدم اأعاله)31(.  

)28( James Bradley Thayer, A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law, )Little, Brown & 
Co., Boston, 1898(, p. 266.  

)29( Neil Andrews, English Civil Justice in the Age of Convergence, in Common Law, Civil Law and the 
Future of Categories, )Janet Walker & Oscar G. Chase eds., 2010(, pp. 97-108.

)30( Guide to Jury Summons, See”: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/709844/jury-summons-guide-eng.pdf.	

)31( Ibid.
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واأحي�نً� يكون من ال�شعب التو�شل اإلى قرار يجمع عليه كل اأع�ش�ء هيئة المحّلفين الثني 
اإذا  Complex Crown Court خ�شو�شً�  اأم�م محكمة الت�ج المختلطة  ع�شر، كم� يحدث 
ك�نت المح�كمة طويلة اأو معّقدة اأو تت�شف ب�لج�نب الع�طفي، اأو اأن تكون الأدلة المقّدمة 
قد م�شى عليه� وقت طويل، اأو اأتت ال�شه�دة من �شهود ُكثر، وتعّددت طريقة طرحه� على 
المحكمة، وفي هذه الح�لة يمكن للق��شي وح�شب اقتن�عه اأن يعلن اأّن القرار الذي تو�شل 
اأو اأكثر(  a majority verdict هو قرار ك�ٍف، واأّنه  اإليه غ�لبية الأع�ش�ء )ع�شرة اأع�ش�ء 

على ا�شتعداد لتلقي هذا القرار واعتم�ده.
يقوم  ال�ش�بقة،  الح�لة  في  كم�  ب�لأغلبية  قرار  اأو  لقرار جم�عي،  التو�شل  وفي ح�ل عدم   
الق��شي ب�شرف هيئة المحّلفين وت�شتمر المحكمة بنظر النزاع، بحيث يقوم المدعي الع�م 
في محكمة الت�ج بتقرير اإذا ك�ن هن�ك ح�جة لإع�دة المح�كمة، وهذا الأمر يعتمد على راأي 

المّدعي )ال�شحية( واأ�شح�ب الم�شلحة في الدعوى)32(.
وتجدر الإ�ش�رة اإلى اأّنه من �شروط الع�شوية في هيئة المحّلفين في المملكة المتحدة اأن ل 
76 ع�مً�، واأن يكون م�شجاًل في  18 ع�مً� يوم تر�شيحه ول يزيد على  يقل �شن الع�شو عن 
قوائم الن�خبين للحكوم�ت المحلية اأو البرلم�ن، وب�لت�لي ي�شترط فيه اأن يحمل الجن�شية 
يكون  واأن  الكومنولث،  دول  اأو  الأروبية  الدول  اإحدى  جن�شية  اأو  الأيرلندية  اأو  البريط�نية 
 Isle of اأو اآي�شل اأوف م�ن Channel Islands مقيمً� في المملكة المتحدة اأو جزر القن�ل
Man منذ اأن ك�ن عمره 13 �شنة، ولمدة ل تقل عن خم�ض �شنوات، ول تعتبر فترات الغي�ب 

المتقطعة مخلة بتوافر ال�شرط ال�ش�بق.
ويجب اأن يتوافر في المر�شح لع�شوية هيئة المحّلفين كذلك �شرط اللي�قة ال�شحية والعقلية، 
ً بق�شية جن�ئية ومفرج عنه  وب�لت�لي ُي�شتبعد من ع�شوية هيئة المحّلفين من يكون متهم�
لق�نون  بكف�لة، كم� ُي�شتبعد اأع�ش�ء القوات الم�شلحة المحكوم عليهم بق�ش�ي� معّينة وفق� ً
لق�نون  2006م، اأو المحكوم عليهم بق�ش�ي� جن�ئية وفق� ً تنظيم القوات الم�شلحة لع�م 
الجن�ئية  الإجراءات  لق�نون  وفقً�  اأو   Criminal Justice  2003م العدالة الجن�ئية لع�م 
الأ�شكتلندي لع�م 1995م، اأو من ك�ن تحت رهن العتق�ل بن�ًء على اأمر الملكة اأو اأمر وزير 
�شنوات  الع�شر  خالل  ك�ن،  من  المحّلفين  هيئة  في  الخدمة  من  ي�شتبعد  كم�  الخ�رجية، 
ال�ش�بقة، محبو�شً� اأو ك�ن تحت رهن العتق�ل اأو ُحكم عليه بوقف نف�ذ الحكم ب�لحب�ض اأو 

ب�لحتج�ز في ق�ش�ي� معّينة، وينطبق هذا الأمر على مواطني اإنجلترا وويلز)33(. 

)32( Ibid 
)33( Ibid, pp. 2-3.
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وي�شتثنى من الخدمة في ع�شوية هيئة المحّلفين في بريط�ني�)34(، اأع�ش�ء ال�شلك الق�ش�ئي، 
والع�ملون في المج�ل الق�نوني وكذلك الع�ملون في اإدارة العدل،  كم� يتم ا�شتثن�ء اأو اإعف�ء 
بع�ض الفئ�ت من ع�شوية  هيئة المحّلفين وفقً� لتقدير المحكمة ب�تب�ع اإجراءات محددة)35(.

ويالحظ اأّن نظ�م التق��شي من خالل هيئة المحّلفين اأ�شبح يطّبق في بريط�ني� فقط على 
بع�ض الق�ش�ي� الجن�ئية التي تت�شم ب�لخطورة والتي يّدعي المتهمون فيه� بعدم ارتك�بهم 
الفعل، حيث يعتقد المتهمون اأّن فر�شتهم في عدم الإدانة اأكبر مع نظ�م التق��شي من خالل 
هيئة المحّلفين عنه في نظ�م التق��شي الع�دي، وتنظر هذه الق�ش�ي� المحّددة مح�كم الت�ج 
البريط�ني، اأّم� اأغلب الق�ش�ي� الجن�ئية الأخرى فتنظره� المح�كم الأخرى من خالل نظ�م 
التق��شي التقليدي، فمنذ ع�م 1977م، ومن خالل عدة قوانين اأقّرته� الحكوم�ت المتع�قبة 
ك�ن الغر�ض منه� التوفير في الميزانية، اأخذ نظ�م التق��شي عن طريق هيئة المحّلفين في 

الق�ش�ي� الجن�ئية يتقّل�ض ل�ش�لح نظ�م التق��شي التقليدي)36(. 

اأّم� ب�لن�شبة للق�ش�ي� المدنية، ف�إّن التق��شي عبر هيئة المحّلفين اأ�شبح ي�شمحل في هذا 
في  الحّق  المحكمة  ق��شي  اإعط�ء  تّم  حيث  ع�شر،  الث�من  القرن  منت�شف  منذ  الج�نب 
ا�شتبع�د نظر هيئة المحّلفين لق�ش�ي� معّينة، وتطّور الأمر اإلى ح�شره� في بع�ض النزاع�ت 
الب�شيطة، حيث يق�شر ق�نون المح�كم في بريط�ني� لع�م 1981م الحّق في طلب التق��شي 
من خالل هيئة محّلفين على ق�ش�ي� محّددة ب�لذات وهي: القذف والت�شهير، والمح�كم�ت 
يمكن  الم�ش�ئل  في هذه  اأّنه حتى  اإلى  الإ�ش�رة  وتجدر  والتزوير.  وال�شجن ظلمً�،  الكيدية، 
معقدة  الق�شية  اأّن  المحكمة  قّررت  اإذا  للق�شية،  المحّلفين  هيئة  نظر  ا�شتبع�د  للمحكمة 
وتحت�ج اإلى بحث وتمحي�ض وفح�ض دقيق للوث�ئق والأدلة العلمية قد يطول اأجله، وهو بذلك 

خ�رج عن ا�شتط�عة وقدرة اأع�ش�ء هيئة المحّلفين)37(. 

ومن الجدير ب�لذكر اأّنه ب�لن�شبة لحّق المح�مين اأو اأطراف النزاع في الم�ش�ركة في ت�شكيل 

تجدر الإ�ش�رة اإلى اأّنه هن�ك قواعد خ��شة لهيئة المحكمين تنطبق في اأ�شكتلندا و�شم�ل اأيرلندا، فمثاًل   )34(
هيئة  اأع�ش�ء  يكون  اأ�شكتلندا  في  بينم�  ع�شر  اثني  المحّلفين  هيئة  اأع�ش�ء  يكون عدد  وويلز  اإنجلترا  في 
 2021/9/15 الطالع:  ت�ريخ   ،.https://www.gov.uk/jury-service انظر:  ع�شوًا،  ع�شر  خم�شة  المحّلفين 

ال�ش�عة 10:35 م�ش�ًء.
)35( Guide to Jury Summons, See”: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/

uploads/attachment_data/file/709844/jury-summons-guide-eng.pdf,	p.	4.	
)36( The Jury System, see website: https://www.lawteacher.net/free-law-essays/criminal-law/the-jury-

system.php, last seen on 21 Sep 2021 at 10:63 pm.
)37( Ibid.
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هيئة المحّلفين اأو ا�شتبع�د بع�ض اأع�ش�ئه�، فقد تم اإلغ�وؤه تم�مً� ع�م 1988م، وعلى النقي�ض 
من ذلك فقد بقي حّق المّدعي الع�م في هذا ال�شدد ق�ئمً�، اإّل اأّن كال الطرفين له الحّق في 
طلب رد اأو ا�شتبع�د ع�شو اأو اأكثر من اأع�ش�ء هيئة المحّلفين اإذا ك�ن ال�شبب ق�نونيً� بحتً�، 
اأي يتعلق بفقد المر�شح اأو الع�شو لأحد ال�شروط الق�نونية الالزمة لم�ش�ركته في الهيئة)38(.

الفرع الثاني

قواعد نظام هيئة المحّلفين 

في الواليات المتحدة االأمريكية

ب�لن�شبة للولي�ت المتحدة الأمريكية، ت�شمن الفقرة الث�نية من الم�دة الث�لثة من الد�شتور 
اأنواع  كل  في  محّلفين  هيئة  خالل  من  المح�كمة  في  الأفراد  حّق  1789م  لع�م  الأمريكي 
ن�ئب  عزل  اأو  الحكومة،  في  مدني  م�شوؤول  عزل  )اأي  العزل  اإجراءات  ب��شتثن�ء  الجرائم 
رئي�ض البالد، اأو رئي�ض البالد نف�شه، والتي تتم من خالل الكونغر�ض()39(، كم� اأّن التعديل 
ك�ن  1791م  ع�م  اإجراوؤه  تّم  والذي   Bill of Rights الحقوق  وثيقة  في  وال�ش�بع  ال�ش�د�ض 
الهدف منه �شم�ن المح�كمة العلنية ال�شريعة من خالل هيئة محّلفين حي�دية في الولية 
اأو المق�طعة التي تّم فيه� ارتك�ب الجريمة، وفي تعديل لحق تم �شم�ن الحّق في المح�كمة 
 Common الإنجليزي  الع�م  ب�لق�نون  المتعّلقة  الق�ش�ي�  كل  في  محّلفين  هيئة  خالل  من 
Law والتي تزيد قيمته� على ع�شرين دولرًا، وقد تبّنت د�ش�تير الولي�ت المتحدة الداخلية 

تب�عً� هذا الحّق واأكدته الت�شريع�ت الداخلية)40(. 

)38( Ibid.
)39( U.S. CONST. art. III, § 2.

)40( Francis X. Busch, Law and Tactics in Jury Trials 17-43 )1959(, p. 207. The Federalist No. 83, p. 562.

الجرائم  في  تقليديين  ق�ش�ة  اأم�م  والمثول  محّلفين  هيئة  اأم�م  للمح�كمة  المثول  عدم  في  الحّق  اأّم� 
الجن�ئية الخطيرة في الولي�ت المتحدة الأمريكية، فقد ظهر وتطّور في نه�ية القرن الت��شع ع�شر والقرن 

الع�شرين. انظر:
Susan C. Towne, The Historical Origins of Bench Trial for Serious Crime, 26 AM.J. LEGAL HIST. 

123, 1982.

ويرى بع�ض الُكتَّ�ب اأّن هذا الحّق ك�ن له تطبيق �ش�بق في الولي�ت المتحدة الأمريكية، وحتى قبل تطبيقه 
قّررت  والتي   1819 ع�م   Bank of Columbia v. Okely ق�شية   في  ق�شير، وخ�شو�شً�  بوقت  اإنجلترا  في 
المحكمة خالله� اأّن من حّق اأطراف النزاع طلب ا�شتبع�د تطبيق التعديل الد�شتوري ال�ش�بع، وب�لت�لي لهم 

الحّق في طلب ا�شتبع�د الخ�شوع للمح�كمة من خالل هيئة محّلفين. انظر:  
Bank of Columbia v. Okely, 17 U.S. )4 Wheat.( 235, 244 )1819(. See: Robert Wyness Millar, Civil 
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وت�أخذ المح�كم في الولي�ت المتحدة الأمريكية بنظ�م التق��شي من خالل هيئة المحّلفين، 
ويتم تطبيقه في الق�ش�ي� الجن�ئية والمدنية على ال�شواء، ففي الق�ش�ي� الجن�ئية يكون دور 
هيئة المحّلفين في اتخ�ذ قرار جم�عي ببراءة اأو اإدانة المتهم، وفي الق�ش�ي� المدنية تقّرر 
هيئة المحّلفين من هو �ش�حب الحّق، وتعتبر الم�ش�ركة في ع�شوية هيئة المحّلفين واجبً� 
و�شرفً� وطني� كبيرًا، حيث يتم اختي�ر اأع�ش�ء هيئة المحّلفين من مواطني الولي�ت المتحدة 
الأمريكية ب�شكل ع�شوائي، على األَّ يقل عمر المر�شح عن 18 ع�مً�، وتكون له اإق�مة ل تقل عن 
�شنة في اإقليم اخت�ش��ض المحكمة، وي�شترط فيه اإج�دة اللغة الإنجليزية، بحيث ي�شتطيع 

تعبئة النموذج الخ��ض بتر�شيح اأع�ش�ء هيئة المحّلفين. 

ويجب اأن يكون خ�ليً� من المعوق�ت الج�شدية اأو النف�شية التي تمنعه من القي�م بهذا الدور، 
وغير محكوم عليه وقت تر�شيحه في ع�شوية هيئة المحّلفين في جن�ية ب�لحب�ض اأكثر من 
�شنة، ولم ي�شبق الحكم عليه بعقوبة جن�ية ب�لحب�ض م� لم يرد اإليه اعتب�ره، وي�شتثنى من 
ع�شوية هيئة المحّلفين كل من هو موجود في وظيفة ذات دوام ك�مل من اأع�ش�ء القوات 
الفيدرالي، وكذلك موظفي  المكتب  واأع�ش�ء  والمط�فئ،  ال�شرطة  واأع�ش�ء قوة  الم�شلحة، 

الدولة اأو الحكوم�ت المحلية)41(. 

ومن الجدير ب�لذكر اأّنه ب�لإ�ش�فة اإلى الح�لت الواردة في الن�ض الع�م ال�ش�بق والخ��ض 
الق�ش�ئية  المق�طع�ت  من  مق�طعة  لكل  يكون  المحّلفين،  هيئة  خدمة  من  ب�ل�شتثن�ء 
الفيدرالية الـ 94 اإجراءاته� الخ��شة في ال�شتثن�ء، حيث تقوم المح�كم، وبن�ًء على طلب من 
المر�شح لع�شوية هيئة المحّلفين، ب��شتثن�ئه وفقً� لقواعد معّينة، ومث�ل ذلك ا�شتثن�ء من بلغ 
�شن ال�شبعين، اأو من خدموا في ال�شنتين الم��شيتين ك�أع�ش�ء في هيئة محّلفين فيدرالية، 
اأو من تطوعوا لخدمة المط�فئ اأو الإنق�ذ اأو خدم�ت الإ�شع�ف، كذلك ي�شمح ق�نون هيئة 
اأع�ش�ء المحّلفين للمحكمة ب��شتثن�ء من يتقّدم بطلب يعلن فيه عدم قدرته على القي�م بهذه 

Procedures of the Trial Court in Historical Perspective, 1952, pp. 260-261.
وكذلك ك�ن لهذا الحّق وجود في د�شتور ولية نيويورك ع�م 1846، حيث ن�ض على حّق اأطراف النزاع في 

طلب ا �شتبع�د المح�كمة من خالل هيئة محّلفين في كل الق�ش�ي� المدنية. انظر:
N.Y. CONST. of 1846, art. I, § 2. See: R. W. Millar.
ال�ش�در ع�م  الفيدرالي  الق�نون  فك�ن  الحّق،  ن�ض �شراحًة على هذا  اأمريكي  فيديرالي  ت�شريع  اأول  اأّم� 

1865. انظر:
Charles E. Clark & James Wm. Moore, A New Federal Civil Procedure: I. The Background, 44 
YALE L.J. 387, 412 )1935( )citing Act of Mar. 3, 1865, ch. 86, § 4, 13 Stat. 500, 501(.

)41( See: United States Courts Website: https://www.uscourts.gov/services-forms/jury-service/juror-qual-
ifications.	Last	accessed:	20/11/2021,	8:11	pm.	
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المهمة ل�شعوبته�،  اأو عدم �شعوره ب�لطمئن�ن للقي�م بهذا الدور، وتقوم المحكمة بفح�ض 
هذا الطلب، وتقييم الأ�شب�ب والأعذار الواردة فيه واتخ�ذ القرار المن��شب، ويعتبر قرار 

المحكمة في هذه الم�ش�ألة ن�فذًا وملزمً� ل يجوز الطعن فيه)42(. 

امراأة(  اأو  ك�ن  )رجاًل  المحّلفين  هيئة  اأع�ش�ء  في  يتوافر  اأن  في  ي�شترط  ع�م  وك�أ�شل 
الر�شد، والنزاهة، وال�شدق، والعدالة الخ�ل�شة، وال�شتقاللية وعدم النحي�ز)43(، ويتم 
ا�شتبع�د من ل ي�شتوفي ال�شروط اأو من له م�شلحة �شخ�شية اأو قرابة مع اأطراف النزاع، 
ويجب على اأع�ش�ء هيئة المحّلفين العتم�د على القواعد الق�نونية والمعلوم�ت والأدلة 
الواردة في المح�كمة فقط، وعدم اللتف�ت اأو الت�أثر ب�لمعلوم�ت ال�شخ�شية اأو الخ�رجية 
الأخرى من اأي م�شدر ك�نت، ويجب المح�فظة على �شّرية المح�كمة وعدم الحديث في 
التوا�شل مع  اآخر، ويجب عليهم عدم  اأي مك�ن  اأو في  المنزل  الغير في  ال�ش�أن مع  هذا 
اأطراف النزاع اأو مح�ميهم اأو ال�شهود اأو من له م�شلحة ب�لق�شية، والبتع�د عن كل م� 
يوؤثر في �شالمة وعدالة ونزاهة قرارهم، ويقوم الق��شي في كل مح�كمة كم� �شبق الذكر 
بتوجيه اأع�ش�ء هيئة المحّلفين و�شرح القواعد الق�نونية الخ��شة بكل دعوى على حدة، 
الهيئة  نظر  ولفت  عر�شه�،  تّم  التي  والأدلة  الحق�ئق  بتلخي�ض  اأحي�نً�  الق��شي  ويقوم 
له�، وتقوم هيئة المحّلفين ب�تخ�ذ القرار النه�ئي والحكم في الق�شية المطروحة وفقً� 

لقن�عته�)44(. 

وفي الق�ش�ي� الجن�ئية يتم ع�دًة اختي�ر اأع�ش�ء هيئة محّلفين اأ�شلية، ويتم اختي�ر اأع�ش�ء 
�ض الأع�ش�ء الأ�شليين لع�ر�ض �شحي اأو ح�دث  اآخرين احتي�ط يتم �شمهم في ح�ل تعرُّ
يمنعهم من الم�ش�ركة، وُيق�شم الأع�ش�ء اأم�م المحكمة على القي�م ب�لمهمة الملق�ة على 
ال�شواء يجب  اأكمل وجه، وفي كل من المح�كم�ت الجن�ئية والمدنية على  ع�تقهم على 
المحّلفين بغير  المحكمة هيئة  اأخطرت  اإذا  اإّل  المحّلفين جم�عيً�،  اأن يكون قرار هيئة 

ذلك)45(.

)42( Ibid.
)43(	 Handbook	for	Trial	Jurors	Serving	in	the	United	States	District	Courts,	Administrative	Office	of	the	

U.S. Courts Thurgood Marshall Federal Judiciary Building One Columbus Circle, N.E. Washington, 
D.C.	20544	www.uscourts.gov	See:	https://www.uscourts.gov/sites/default/files/trial-handbook.pdf.				

)44( Ibid, pp. 9-13. 
)45( Ibid, p. 13.
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الفرع الثالث

الفرق بين هيئة المحّلفين التقليدية اأو ال�سغرى 

وهيئة المحّلفين الكبرى

الولي�ت  في  تطبيقهم�  يتم  المحّلفين  لهيئة  نظ�مين  بين  م�  الخلط  وعدم  التفرقة  يجب 
 Trial Jury ال�شغرى   اأو  التقليدية  المحّلفين  بهيئة  ي�شمى  الأمريكية، وهم�  م�  المتحدة 
or Petit Jury، والمكّونة من �شتة اإلى اثني ع�شر ع�شوًا، والتي تقّرر اإن ك�ن المتهم مذنًب� 
ك�ن  م�  اإذا  اإثب�ت  فيه�  يتطّلب  التي  المدنية  اأو  الجن�ئية  الفيدرالية  الق�ش�ي�  في  بريًئ�  اأو 
المدعى عليه فعاًل اأ�ش�ب المجني عليه من عدمه، وذلك من خالل الت�شويت ب�لإجم�ع بعد 
اأ�ش�بيع، وم� بين هيئة المحّلفين الكبرى  اأو حتى  مداولت علنية يمكن اأن ت�شتمر �ش�ع�ت 
Grand Jury وهو النظ�م المعمول به في بع�ض الولي�ت المتحدة الأمريكية)46(، حيث تعتبر 
هذه الأخيرة الدولة الوحيدة تقريبً� التي لديه� نظ�م هيئة محّلفين كبرى ت�شم م� بين �شتة 

ع�شر اإلى ثالثة وع�شرين ع�شوًا.

اأّن هيئة المحّلفين الكبرى يراأ�شه� مدعٍّ  ومن اأهم الختالف�ت الرئي�شة م� بين النظ�مين 
وتجري  المتهمين،  اإ�شراك  بدون  وع�دة  دف�ع،  مح�مي  بدون  ق��شيً�، تعقد  ولي�ض  ع�ٍم 
المداولت ب�شّرية ت�مة لت�شجيع ال�شهود على الإدلء ب�شه�دتهم بكل حرية ولتوفير الحم�ية 
المحتملة للمتهم في ح�ل قّررت هيئة المحّلفين الكبرى عدم توجيه اته�م اإليه، كم� اأّن هيئة 
المحّلفين الكبرى ل تقّرر الذنب اأو البراءة، اإّنم� تقرر فقط اإذا ك�نت هن�ك اإثب�ت�ت ك�فية 
لإجراء المح�كمة في هذا النزاع اأم ل)47(، وهن�ك نظ�م م�ش�به لهذا النظ�م وتطّبقه عدد 

من الولي�ت وهو عقد جل�ش�ت تمهيدية بدًل من هيئ�ت محّلفين كبرى. 

اأّم� الغر�ض من النظ�مين، فيتمّثل في منع المق��ش�ة الجن�ئية غير المثبتة ب�لأدلة، اإذ بدون 
اأكبر بكثير من المتهمين الذين ينتظرون  ذلك النوع من الحم�ية، فقد يكون هن�ك عدد 
في ال�شجون لإجراء مح�كمتهم، على الّرغم من وجود اأدلة موثوقة قليلة جًدا �شدهم، ومن 
المفتر�ض اأن تحمي الجل�ش�ت التمهيدية وهيئ�ت المحّلفين الكبرى الأفراد من اته�م�ت ل 

اأ�ش��ض له� من ج�نب الحكومة.

)46( Jury Trial, Encyclopedia Historica, https://history.wikia.org/wiki/Jury_trial#References. 
)47( Types of Juries, United States Courts, https://www.uscourts.gov/services-forms/jury-service/types-juries
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الفرع الرابع

اأوجه االختالف في تطبيق النظامين في المملكة المتحدة 

والواليات المتحدة االأمريكية

في  ونظيره  المتحدة  المملكة  في  المحّلفين  هيئة  نظ�م  بين  المق�رنة  خالل  من  يتبّين 
اأّن  من  الّرغم  فعلى  التطبيق،  في  كبيرة  فروق�ت  هن�ك  اأّن  الأمريكية،  المتحدة  الولي�ت 
الفكرة التقليدية لن�ش�أة نظ�م هيئة المحّلفين ترتبط ب�لإرث الإنجليزي، اإّل اأّن تطبيقه في 
المملكة المتحدة اأخذ تدريجيً� ب�لنح�ش�ر، واأ�شبح تطبيقه ينح�شر في الق�ش�ي� الجن�ئية 
مج�ل  في  تم�مً�  انح�شر  قد  يكون  ويك�د  الت�ج،  محكمة  تنظره�  والتي  فقط  الخطيرة 
الق�ش�ي� المدنية، بينم� يعتبر نظ�م التق��شي عبر هيئة المحّلفين في اأمريكً� حقً� د�شتوريً� 

وا�شحً�، ويتم تطبيقه ب�شورة كبيرة في الق�ش�ي� الجن�ئية والمدنية على ال�شواء. 

وقواعد  المحّلفين  هيئة  اأع�ش�ء  لتر�شيح  المنظمة  والقواعد  ال�شروط  تختلف  كذلك 
ا�شتثن�ئهم اأو ا�شتبع�دهم في كال النظ�مين، بحيث نرى اأّنه في الولي�ت المتحدة الأمريكية 
يتم ا�شتثن�ء اأع�ش�ء ال�شرطة والقوات الم�شلحة والمط�فئ، وكل من يعمل في دائرة حكومية 
بدوام ك�مل من الخدمة كع�شو في هيئة المحّلفين، اأّم� في المملكة المتحدة فال يتم ا�شتبع�د 
موظفي الدولة اأو منت�شبي القوات الم�شلحة وغيرهم من موظفي الدولة، اإّل اإذا ك�ن ب�شبب 
ارتك�بهم فعاًل يجّرمه الق�نون ك�أ�شل ع�م، وكذلك تختلف القواعد المنظمة للنظ�م في كال 
ت�شكيل هيئة  الم�ش�ركة في  الخ�شوم في حّق  لم�ش�ألة العتراف لمح�مي  ب�لن�شبة  البلدين 
بحيث  لتقديرهم،  وفقً�  الهيئة  لع�شوية  المر�شحين  بع�ض  ا�شتبع�د  في  والحّق  المحّلفين، 
ليوجد تطبيق ح�لي لهذا الحّق في المملكة المتحدة ، بينم� يوجد له تطبيق في اأنح�ء من 

الولي�ت المتحدة، وتختلف الأنظمة هن�ك في حدود تطبيق هذا الحّق و�شروطه.  

من الجدير ب�لذكر اأّن نظ�م هيئة المحّلفين لم يعد تطبيقه يقت�شر على الأنظمة الغربية 
اأنظمة اأخرى ك�لنظ�م الق�ش�ئي الرو�شي، حيث  الراأ�شم�لية، واإّنم� امتد ليدخل في نط�ق 
تم اعتم�د هيئة محّلفين م�شكلة من اثني ع�شر ع�شوًا للنظر في بع�ض الق�ش�ي�)48(، اإّل اأّنه 
وبخالف النظ�م  التقليدي المعمول به في بريط�ني� والدول الأوروبية التي تعتنق الراأ�شم�لية، 

)48( Bazhenova, T. M., The results of judicial reform 1864, The Russian Judicial journal, 2015, 1)100(, pp. 
224-231; Gromikova, O. E., Ilyukhin, A. V. Mukhamedov, R. A., & Mukhamedov, R. R., The jury in 
the Russian Empire: the idea, legislation, practice, Moscow: Publishing House “Yurlitinform”, 2015.
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يتم اختي�ر المحّلفين في رو�شي� من طبق�ت مختلفة من ال�شعب)49(.
كم� تجدر الإ�ش�رة اإلى اأّن نظ�م هيئة المحّلفين المعمول به في الهند، وبورم�، واأ�شترالي�، 
ونيوزيالندا، واأفريقي� وغيره� من الدول)50(، ك�ن هو النظ�م الإنجليزي التقليدي، اإّل اأنه 
وبعد ا�شتقالل هذه الدول من ال�شتعم�ر البريط�ني اأع�دت العمل بنظ�مه� الق�ش�ئي ال�ش�بق 

وهو الذي ك�ن يطلق عليه نظ�م المحّلفين الأنجلو�شك�شوني اأو الأنجلو -  اأمريكي)51(.

)49( Nasonov, S. A., The Continental Model in the jury: genesis and procedural features, Law and Politics, 
)2015b(, 11, pp. 1567-1572; Nasonov, S. A., European models of proceedings in the trial by jury: trial 
by jury in Spain )comparative legal studies(, Actual problems of the Russian law, )2015a(, 8, pp. 154-
160; Mitnick, J. M., From neighbor-witness to judge of proofs: The transformation of the English 
civil juror, The American Journal of Legal History, 1988, 32)3(, pp. 201-235.

)50( Nasonov, S. A, supra note 49.
)51( Lloyd-Bostock, S., & Thomas, C., Decline of the” Little Parliament”: Juries and Jury Reform in 

England and Wales, Law and Contemporary Problems, 1999, 62)2(, pp. 7-40.
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المبحث الثاني

الجذور التاريخية لنظام التقا�سي 

عبر هيئة المحّلفين

يثير البحث في اأ�ش��ض ن�ش�أة نظ�م هيئة المحّلفين ومدى ارتب�طه فعاًل ب�لإرث الإنجليزي 
الكثير من الت�ش�وؤلت وتتج�ذبه نظري�ت مثيرة للجدل)52(، حيث تفتر�ض اإحدى النظري�ت اأّن 
اأ�ش��ض نظ�م التق��شي من خالل هيئة المحّلفين يعود اإلى النورمنديين واأخرى ترجعه اإلى 
اإلى الإمبراطورية  اأكثر تطرفً� ترجع اأ�شل هذا النظ�م  الأنجلو�شك�شونيين، وهن�ك نظرية 
اإلى  ترجع  النظ�م  هذا  جذور  اأّن  توؤكد  ت�شويقً�  اأكثر  نظرية  وهن�ك  القديمة)53(،  اليون�نية 
الثق�فة الإ�شالمية وب�لذات اإلى نظ�م �شه�دة اللفيف في الفقه الم�لكي، و�شوف نقوم فيم� 

يلي بدرا�شة هذه النظري�ت وتقييمه�. 

المطلب االأول

اأ�سا�س ن�ساأة نظام هيئة المحّلفين 

وارتباطه بالثقافة الغربية

المحّلفين  هيئة  نظ�م  ن�ش�أة  اأ�شل  حول  اأثيرت  الغربية  الثق�فة  في  نظري�ت  عدة  هن�ك 
ب�لأنجلو�شك�شونيين  وب�لذات  الإنجليزي  والإرث  ب�لت�ريخ  النظ�م  هذا  ارتب�ط  اأهّمه�  لعّل 
والنورمندبين، كم� اأّن هن�ك من يذهب بعيدًا فيربط هذا النظ�م ب�لإمبراطورية اليون�نية 

القديمة، و�شيتم فيم� يلي من�ق�شة هذه النظري�ت وبي�ن الأ�ش�ض التي تقوم عليه�.

)52( Harold J. Berman, Law And Revolution: The Formation Of The Western Legal Tradition 457 )1983(; 
Paul Brand, ‘Multis Vigiliis Excogitatam et Inventam” Henry II and the Creation of the English 
Common Law, in The Making Of The Common Law 77, 78 )1992(; Charles Homer Haskins, The 
Renaissance Of The Twelfth Century, 220 )1927(; Select Charters And Other Illustrations Of English 
Constitutional History From The Earliest Times To The Reign Of Edward The First, 22 )William 
Stubbs ed., 9th ed. 1913(; R.C. Van Caenegem, Royal Writs In England From The Conquest To Glan-
vill: Studies In The Early History Of The Common Law, 403 )1972(. 

)53( Heinze, R., The English judicial system in connection with the jury, St. Petersburg: Peter, 1896, p. 
254; M. Lobban, The Strange Life of the English Civil Jury, 1837-1914. The Jury in the History of 
the Common Law, 2002, pp. 173-215.  
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الفرع االأول

ظهور فكرة هيئة المحّلفين وارتباطها 

بالتاريخ واالإرث االإنجليزي

ترتبط  المحّلفين  هيئة  نظ�م  ن�ش�أة  لأ�ش��ض  والمع��شرة  التقليدية  الفكرة  اأّن  اآنفً�  ذكرن� 
المح�كم�ت  واإجراء  التق��شي  وُنظم  طرق  تعّددت  حيث  الإنجليزيين،  والإرث  ب�لت�ريخ 
الإثب�ت  طرق  ك�نت  حيث  المع��شر،  التق��شي  نظ�م  اإلى  و�شوًل  القدم  منذ  اإنجلترا  في 
والو�شول اإلى الحكم في الق�شية المطروحة تجري في اإنجلترا ب�شورة بدائية، ففي عهد 
الأنجلو�شك�شونيين ك�ن يطّبق نظ�م الأورديلز Ordeals اأي امتح�ن المتهم بتعري�شه لختب�ر 
الن�ر والم�ء ليتم معرفة مدى براءته، بحيث يطلب منه اأن يحمل قطعة حديد ح�رة جدًا 
بيد واحدة، اأو اأن يم�شي على ت�شع ق�شب�ن من الحديد الح�مي، اأو اأن ي�شع يده اإلى الكوع 
في م�ء مغلي، اأو يتم ربط قدميه ورجليه ويلقى في نهر ج�ر، ف�إذا لم ي�شب ب�أذى اعتبر 
بريئً� ويطلق �شراحه، واإذا اأ�شيب ب�أذى اأو م�ت اعتبر مذنبً�، وفي ع�م 1215م قّرر مجل�ض 
لتيران Lateran Council اإيق�ف هذه المم�ر�ش�ت التي ك�نت تتم في الع�لم الم�شيحي)54(.  

اأّم� بعد غزو النورمنديين لبريط�ني�، واأثن�ء فترة وجودهم تم اإن�ش�ء نظ�م جديد لالإثب�ت 
المب�رزة  الإثب�ت من خالل  بنظ�م  ي�شمى  م�  وهو  الجن�ئية،  وكذلك  المدنية  الق�ش�ي�  في 
ب�أبيه،  اأو  Proof by duel، بحيث يقوم �ش�هد متطّوع، له معرفة �شخ�شية ب�لمدعى عليه 
ب�ل�شه�دة ل�ش�لحه والدف�ع عنه والمب�رزة ب�لني�بة عنه لإثب�ت �شه�دته، وقد انتهى العمل 

بهذه الو�شيلة في القرن الث�لث ع�شر)55(. 

اأي   Compurgation ب�لـ  ي�شّمى  م�  وهو  اآخر  نظ�م  ظهر  ع�شر،  الث�ني  القرن  بداية  وقبل 
المح�كمة والإثب�ت من خالل تب�دل العهود اأو الق�شم، بحيث يق�شم كل من الخ�شمين على 
يقوم  ثم  ومن  الدليل،  تقديم  والموافقة على طريقة  الخ�شومة  ب�ب  فتح  ليتم  ادع�ءاتهم 
يتطّوعون  اأ�شخ��ض  وهم  الق�شم،  اأو  العهود  حفظة  وهم   Compurgators الـ  بـ  ي�شّمى  بم� 

)54( William Blackstone, The Commentaries on the Laws of England, Clarendon Press at Oxford, pp. 
1765–1770; R.C. Van Caenegem, Legal History: A European Perspective, )1991(, pp. 75-76; The 
Laws of the Earliest English Kings app. II )F.L. Attenborough ed. & trans., 1922(. See; John A. Mak-
dis, supra note 5, p. 1677.

)55( Melville Madison Bigelow, History of Procedure in England from the Norman Conquest, 322 )South 
Hackensack, N.J., Rothman Reprints 1972( )1880(.
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لمن��شرة اأطراف الدعوى، وذلك لمعرفتهم ال�شخ�شية بهم، بحيث يق�شمون على م�شداقية 
الطرف الذي ين��شرونه، فهم ل يق�شمون على حقيقة الأدلة المطروحة، ولكنهم يق�شمون 
على م�شداقية طرف الدعوى الذي ين��شرونه)56(، ولي�ض لهوؤلء الأ�شخ��ض عدد محّدد فهم 
النظ�م  ا�شتمر هذا  واأربعين �شخ�شً�)57(، وقد  اإلى ثم�نية  يتراوحون م� بين �شخ�ض واحد 
خالل القرن الث�ني ع�شر، وك�ن معموًل به في الق�ش�ي� المدنية والجن�ئية، ورغم ت�أثر هذا 
 )Ordeal and the Duel النظ�م بوجود النظ�مين ال�ش�بقين )اإمتح�ن المتهم والمب�رزة 
اإلّ اأنه �شمد وك�ن و�شيلة رئي�شة لإثب�ت الدين وجريمة حجز الممتلك�ت)58(، ورغم اختف�ء 
هذا النظ�م واندث�ره اإّل اأّن اإلغ�ءه ب�شورة ر�شمية تّم من خالل ق�نون اأ�شدره البرلم�ن ع�م  

1836م)59(.

المح�كمة من خالل �شهود الخ�شوم Party-witnesses ك�نت اأي�شً� اأحد و�ش�ئل الإثب�ت في 
المح�كم�ت والتي ت�ش�به نظ�م الـ Compurgation اأي المح�كمة والإثب�ت من خالل تب�دل 
العهود اأو الق�شم، ففي هذا النظ�م )المح�كمة من خالل �شهود الخ�شوم(، يقوم اأطراف 
معرفتهم  خالل  من  ال�شهود  من  عدد  ب�ختي�ر  الدليل(،  بتقديم  المعنيون  )وهم  النزاع 
ال�شخ�شية بهم، وعليه لم يكن هوؤلء الأ�شخ��ض يت�شمون ب�ل�شتقاللية اأو الحي�دية، وذلك 
على اأن يقوم هوؤلء ب�أداء ق�شم ق�طع بقول الحقيقة والإج�بة عن الأ�شئلة الموجهة اإليهم في 
المح�كمة، وك�ن هذا النظ�م ي�شتخدم في الق�ش�ي� المدنية اأكثر من الق�ش�ي� الجن�ئية، ولم 
يكن هن�ك عدد محّدد لهوؤلء ال�شهود، وقد بداأ هذا النظ�م ي�شمحل في منت�شف القرن 

الث�ني ع�شر الميالدي)60(.

وعلى الّرغم من اعتق�د البع�ض ب�أّن المب�دئ الأ�ش��شية لنظ�م هيئة المحّلفين ت�شّكلت من 
المث�ل  اأّن  اإّل   ،)61(Anglo-Saxon والأنجلو�شك�شونية  النورمندية  والأنظمة  التق�ليد  خالل 
الوحيد للربط مع النظ�م الأنجلو�شك�شوني ك�ن يتمّثل في التقليد الموجود في ذلك الوقت، 
والذي يتم من خالله اختي�ر مجموعة من الأ�شخ��ض )جيران الخ�شوم(، وجعلهم يق�شمون 

)56( Theodore F.T. Plucknett, A Concise History of The Common Law, 355-56 p. 115; James Bradley 
Thayer, A Preliminary Treatise on Evidence at The Common Law, 106-07 )Boston, Little, Brown & 
Co. 1898(, pp. 24-34; Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of The Western Legal 
Tradition, )1983(, p. 457.

)57( Bigelow, supra note 55, p. 301.
)58( James Bradley Thayer, supra note 28, p. 29.
)59( Bigelow, supra note 55, p. 228.
)60( Bigelow, supra note 55, pp. 308-310.
)61( Caenegem, supra note 52, p. 103. 
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بحّل النزاع م� بين المتخ��شمين ب�شورة ع�دلة، اإّل اأّن تطبيق هذا النظ�م ك�ن يعتمد اإّم� 
اأ�شيل  حّق  اأّنه  اأ�ش��ض  على  ولي�ض  ذاته�،  المحكمة  اختي�ر  اأو  النزاع،  طرفي  موافقة  على 

ومعترف به للخ�شوم)62(.

كل   Normans النورمنديين  وجود  اأثن�ء  اأي  الميالدي،  ع�شر  الث�ني  القرن  منت�شف  وفي 
المحّلفين،  هيئة  بنظ�م  ي�شمى  بم�  وا�شتبداله�  عنه�  التخلي  تّم  اأعاله،  ال�ش�بقة  الأنظمة 
الث�ني  الملك هنري  اإلى  ن�ش�أته  الف�شل في  يعود  نوعه  الفريد من  النظ�م  اأّن هذا  وُيعتقد 
King Henry II، حيث ق�م ب�إ�شدار ت�شريع�ت لإدخ�ل تعديالت جذرية في نظ�م التق��شي 
اإنجلترا  في  التق��شي  نظ�م  في  ثورة  اأحدثت  الت�شريع�ت  وهذه  الملكي،  الت�ج  مح�كم  في 
الق�نون  ت�أ�شي�ض  في  الف�شل  اأّن  البع�ض  يعتقد  بل  الأخرى،  الق�نونية  الأنظمة  على  واأّثرت 

الإنجليزي Common Law System يعود اإلى الملك هنري الث�ني ذاته)63(.

ويرتبط تحديد عدد اأع�ش�ء هيئة المحّلفين ب�ثني ع�شر ع�شوًا بنظ�م المح�كم�ت الجن�ئية 
اإج�بة  اإيج�د  ال�شعب  ب�لذات، فمن  العدد  اختي�ر هذا  في  ال�شبب  اأّم� عن  الإنجليزي)64(، 
محّددة له، حيث يرده البع�ض اإلى عدد اأع�ش�ء هيئة المحّلفين الكبرى البدائية )المئة( 
الثن�  ال�شغرى  المحّلفين  لهيئة  اأ�ش��شً�  �شّكلت  والتي  اإنجلترا،  مق�طع�ت  على  المق�شمين 
ع�شر ب�شورته� التقليدية)65(، ويرى اآخرون اأّن العدد اثنى ع�شر ارتبط بفكرٍة عّمت اأوروب� 
اأ�ش��شه� الثن� ع�شر كت�بَ�، اأو ر�شوًل اأو �شبطً� اأو اثن� ع�شر قبيلة من بني اإ�شرائيل، اأو الثن� 

ع�شر بطريركً�، اأو الثن� ع�شر ق�ئدًا للملك �شليم�ن عليه ال�شالم)66(.   

اأّم� البدء ب�إجراءات التق��شي، فك�نت تتمّثل في ا�شتدع�ء اأع�ش�ء هيئة المحّلفين من خالل 
اأوامر مكتوبة ت�شدر ب�أمر الملك هنري، وبذلك جعل الملك ال�شتراك في هذه الهيئة اأمرًا 

)62( Ibid., pp. 402-403.
)63( Berman, supra note 56; Caenegem, supra note 52.
)64( Bigelow, supra note 55, pp. 258-259.

اإّل اأّن بع�ض الكت�ب الذين ر�شدوا الظواهر الت�ريخية يوؤكدون اأّن دوًل اأخرى ك�لدمن�رك ك�نت الق�ش�ي� 
فيه� حتل ب�لفعل، وي�شدر القرار فيه� من قبل هيئة املحّلفني م�شكلة من اثني ع�شرع�شوًا، ففي القرن 
الث�من ميالدي ثبت اأّن امللك راجن�ر لدبروك Ragnnar Ladbroke  قد اأن�ش�أ هيئة حمّلفني حلّل النزاع�ت 

م�شكلة من اثني ع�شر ع�شوًا، انظر:
Saxo Grammaticus, The History of the Danes, Books I-IX: I. English Text; II. Commentary Paper-
back – January 17, 2008, Amazon.

)65( Richard S. Arnold, Trial by Jury: The Constitutional Right to a Jury of Twelve in Civil Trials, 22 
Hofstra Law Review, 1, 10 )1993(.

)66( Ibid. 
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ملزمً� ولم يعد اختي�ريً� كم� ك�ن من قبل)67(، اإّل اأّنه ك�ن ُي�شترط في ع�شو هيئة المحّلفين 
اأن يكون متحّررًا من اأي �شغوط، وطرفً� مح�يدًا ونزيهً�، ول تكون له م�شلحة مع اأي طرف 
من اأطراف الدعوى، وك�ن يجوز لأطراف الخ�شومة التحدث اإلى هيئة المحّلفين وتقديم 

الوث�ئق.

اإلى قرار في الق�شية المطروحة خالل خم�شة  اأع�ش�ء هيئة المحّلفين التو�شل  وك�ن على 
ع�شر يومً�، ويجب اأن يكون قرار هيئة المحّلفين جم�عيً�، اأي اأن يوافق جميع اأع�ش�ء الهيئة 
على القرار ال�ش�در وعند اعترا�ض البع�ض يتم البحث عن غيرهم ليكتمل الإجم�ع، ويعد 
)وب�لت�أكيد  المحكمة  ق��شي  على  ويجب  ن�فذًا،  قرارًا  الق�شية  في  المحّلفين  هيئة  قرار 
العدول عنه ك�ن من خالل  اأو  القرار  الخ�شوم( اللتزام به، وال�شبيل الوحيد لإلغ�ء هذا 
اإجراء ي�شّمى ب�لكونفيكتو Convicto اأي الطعن بنزاهة جميع هيئة المحّلفين الثني ع�شر 
اأم�م هيئة محّلفين كبرى مكّونة من اأربعة وع�شرين ع�شوًا والحكم ب�لفعل بعدم نزاهتهم اأي 
ب�لكذب تحت الق�شم، وقد تم اإدخ�ل هذا الإجراء اأي�شً� من ِقبل الملك هنري الث�ني، وك�نت 
اعتب�رهم  من  المحّلفين  هيئة  اأع�ش�ء  تجريد  يتم  بحيث  �شديدة جدًا،  الفعل  هذا  عقوبة 
ويتم  واأرا�شيهم،  ممتلك�تهم،  جميع  م�ش�درة  كذلك  ويتم  لالأبد،  ال�شخ�شية  وحقوقهم 
�شجنهم، ويتم اإلق�ء اأبن�ئهم واأزواجهم خ�رج المنزل، ويتم هدم بيوتهم، وقلع اأ�شج�رهم، 
وتدمير مروجهم، اإّل اأّن هذا الإجراء اأي ا�شتبدال حكم هيئة المحّلفين ب�آخر من ِقبل هيئة 

محّلفين كبرى تّم اإيق�ف العمل به في نه�ية القرن ال�ش�د�ض ع�شر)68(. 

والجدير ب�لذكر اأّن دور اأع�ش�ء هيئة المحّلفين الثني ع�شر في اإنجلترا قد تطّور من مجرد 
القي�م ب�ل�شه�دة ل�ش�لح المتهم الذي ق�م ب�ختي�رهم، اأي تقديم دليل على براءة المتهم، 
اإلى العمل الق�ش�ئي الفعلي، والذي بداأ حوالي القرن ال�ش�د�ض ع�شر، حيث اأ�شبح لهم الحّق 
في ال�شتم�ع اإلى ال�شهود، ومن�ق�شة الأدلة المطروحة، واتخ�ذ القرار الح��شم ب�ش�أن مدى 

براءة المتهم اأو اإدانته)69(. 

ب�شكله�  المحّلفين  لعمل هيئة  الفعلية  ال�ش�بع ع�شر، فك�نت نقطة النطالق  القرن  اأّم� في 
بو�شلز  ق�شية  بعد  وخ�شو�شً�  الق�ش�ئية  لل�شوابق  ونتيجة  اإّنه  حيث  اإنجلترا،  في  المع��شر 
Bushel’s فقد اأ�شبحت الهيئة م�شتقلة تم�مً� عن ال�شلطة الملكية، واأ�شبح قراره� ملزمً� 

)67( Caenegem, supra note 52, p. 102.
)68( William Blackstone, supra note 16, pp. 402-405.
)69( R. C. Caenegem, The birth of the English common law, Cambridge University Press, 1988, p. 265.
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لجميع ال�شلط�ت في الدولة)70(، وفي القرن الث�من ع�شر تّم اإلح�ق هيئة المحّلفين الإنجليزية 
ب�لمحكمة الملكية، وقد األزم ق�نون وي�شتمين�شتر Westminster الهيئة ب�أن تنتقل اإلى لندن 
�شالحي�ته�،  وتم�ر�ض  الملكية  للمحكمة  الع�دية  الجل�ش�ت  في  لت�ش�رك  )وي�شتمين�شتر( 
عن  تخرج  التي  الجن�ئية  الق�ش�ي�  جميع  في  به  معموًل  المحّلفين  هيئة  نظ�م  اأ�شبح  وقد 

اخت�ش��ض الق�ش�ة الع�ديين. 

وتت�شّكل هيئة المحّلفين في اإنجلترا كم� اأ�شرن� اأعاله من اثني ع�شر ع�شوًا يمّثلون متو�شط 
بعد  اأ�شم�ءهم، لف�شل ق�ش�ئي ك�مل  انتخ�بهم من خالل قوائم تحمل  يتم  ال�شك�ن،  عدد 
الح�شول على موافقتهم، ويراأ�ض هيئة المحّلفين الق��شي الملكي Crown Judge اأو اأحد 
المقدمة  الأدلة  تو�شيح  دوره  ويكون  العلي�،  لندن  ق�ش�ة محكمة  اأحد  اأو  الع�ديين  الق�ش�ة 
و�شرح قواعد النظ�م المعمول به، وتقديم بي�ن موجز عن التحقيق�ت الق�ش�ئية التي تمت، 
وبي�ن اأثره� ومدى اأهميته�، ويكون دور هذا الق��شي )رئي�ض هيئة المحّلفين( كذلك تحديد 

نوع العقوبة التي ي�شتحقه� المذنب)71(. 

ومع مرور الوقت اأ�شبح اخت�ش��ض هيئة المحّلفين والم�ش�ئل التي ينظره� محدودًا ويتقّل�ض، 
بينم� تت�شع في المق�بل اخت�ش��ش�ت ق�ش�ة المحكمة الأ�شليين، وهذا الأمر تّم من خالل 
ق�نون  تطبيق  كيفية  في  التقديرية  ل�شلطتهم  واإعم�ًل  اأنف�شهم،  المحكمة  ق�ش�ة  ت�شّرف 
 Jackson’s 1877م وفي ق�شية ج�ك�شون�ض  اإّنه في ع�م  الإثب�ت الأنجلو�شك�شوني)72(، حيث 
اأقّر مجل�ض العموم البريط�ني House of Lords ، ب�عتب�ره محكمة علي�، �ش�بقة ق�ش�ئية 
حّدد من خالله� اخت�ش��ش�ت و�شلط�ت كل من هيئة المحّلفين وق�ش�ة الت�ج البريط�ني، 
بحيث تخت�ض هيئة المحّلفين ب�لبحث في الحق�ئق، ويخت�ض ق�ش�ة المحكمة في تطبيق 

)70( Tumanov, supra note 27, at 4160.
)71( Ibid.

)72( Ibid.
يعتقد البع�ض ب�أّن الن�ش�أة الر�شمية لنظ�م ال�شتئن�ف في المح�كم�ت الجن�ئية ب�شكله المع��شر ودور كل 
للق�ش�ي�  الت�ج  اإن�ش�ء محكمة  اأي مع  1848م  الثني ع�شر ك�ن ع�م  المحّلفين  المحكمة وهيئة  من ق�ش�ة 
المحفوظة الـ Court of Crown Cases Reserve، وقد تمّيزت هذه الفترة بتطّور نظ�م المح�كم�ت الجن�ئية 
التخ��شمي )اأي الذي يعتمد على قي�م الخ�شوم اأو المح�مين ب�لترافع اأم�م الق�ش�ة واأم�م هيئة محّلفين 
في  التغيير  اإحداث  خالل  ومن  الجن�ئي،  الق�نون  قواعد  وتطبيق  �شي�غة  خالل  من  وذلك  م�شتقلين(، 

هيكلية اإدارة العدالة الجن�ئية، انظر:
John H. Langbein, The Origins of Adversary Criminal Trial, Oxford and New York: Oxford Univer-
sity Press, 2003; Benjamin L. Berger, Judges, Juries, and the History of Criminal Appeals, American 
Society for Legal History Law and History Review, February 2011, Vol. 29, No. 1 )February 2011(, 
pp. 297-302, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/25800939.
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الق�نون)73(، ولذلك يربط البع�ض ظهور نظ�م هيئة المحّلفين ب�شكّله المع��شر بق�ش�ة الت�ج 
البريط�ني وعملهم في المق�طع�ت البريط�نية)74(.

الفرع الثاني

نظام هيئة المحّلفين ومدى ارتباطه 

باالإمبراطورية اليونانية القديمة

اإلى  يرجع  ن�ش�أته  واأ�ش��ض  المحّلفين  هيئة  نظ�م  جذور  اأّن  الب�حثين  من  فريق  يرى 
الإمبراطورية اليون�نية القديمة)75(، حيث ك�ن يطّبق من خالل الب��شيليو�ض Basileus وهم 
وفي  اأتب�عهم،  وممتلك�ت  المطلقة على حي�ة  ال�شلطة  لهم  الذين  اليون�نية  القب�ئل  روؤ�ش�ء 
فترة لحقة تّم ت�شكيل مجل�ض ي�شم ت�شعة اأع�ش�ء، ويعتبر الأع�ش�ء الثالثة الأوائل هم الأهم 
 Archon في هذا المجل�ض، بحيث يقوم الع�شو الأول وهو م� يطلق عليه اآركون اإيبونيمو�ض
Eponymous بنظر المن�زع�ت الن��شئة بين مواطني اأثين� والتدقيق عليه� ومن ثم اإح�لته� 
اإلى هيئة المحّلفين، اأّم� الع�شو الث�ني ب��شيليو�ض Basileus فهو المخت�ض بنظر المن�زع�ت 

المتعّلقة ب�شوؤون الطوائف الأخرى والمح�كم�ت المتعّلقة ب�لتجديف واأخالقي�ت الكهنة.
الإ�شراف  مهمته  فك�نت   Archon Polemarchos بوليم�ركو�ض  اآركون  الث�لث  الع�شو  واأّم� 
على الأ�ش�حي، وترتيب طقو�ض تكريم الجنود الذين �شقطوا في �شبيل الدف�ع عن الوطن، 
والنظر في المخ�لف�ت الجن�ئية المرتكبة من قبل الأج�نب، اأّم� الأع�ش�ء الب�قون في الهيئة 
اأم�  المح�كمة)76(،  ونظ�م  قواعد  و�شع  اخت�ش��شهم  فك�ن   Thesmothetes ذي�شموذيتي�ض 
فيم� يتعّلق في اختي�ر اأع�ش�ء هذا المجل�ض فيتم من قبل الجمعية الوطنية لأثين� والتي له� 
�شلطة الم�ش�دقة على قرارات المجل�ض ون�درًا م� يتم الطعن به�، وبمرور الوقت حّل محّل 
المجل�ض  هذا  اأ�شبح  حيث   ،Areopagus اآروب�جو�ض  ي�شّمى  اآخر  مجل�ض  ال�ش�بق  المجل�ض 

)73( C. Hanly, The decline of civil jury trial in nineteenth-century England, The Journal of Legal History, 
2005, 26)3(, pp. 253-278.

)74( J. H. Baker, supra note 26.
الغزو  قبل  المحّلفين  هيئة  نظ�م  وجود  تثبت  ت�ريخية  دلئل  هن�ك  اأّن  اآخرون  يعتقد  نف�شه  الوقت  وفي 
وله  بل  الأنجلو�شك�شونية،  الجزائية  الإجراءات  النظ�م في  لهذا  يوؤكدون وجود تطبيق  النورمندي، حيث 

تطبيق حتى قبل ظهور الدي�نة الم�شيحية. انظر:
R. Walker, The English judiciary, Judicial literature, Moscow, 1980, p. 264.

)75( Tumanov, supra note 27, pp. 4154-4163.
)76( E. M. Tetlow, Women, crime and punishment in ancient law and society, Continuum, London, 2005, 

p. 374. 
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ذا  وق�ش�ئيً�  دينيً�  نظ�مً�   - للملك  ا�شت�ش�ريً�  مجل�شً�  ليكون  اأ�ش��شً�  �شّكل  الذي   - الجديد 
�شلطة مطلقة في البالد، حيث يت�شمن اخت�ش��شه المح�فظة على النظ�م الع�م، واإح�لة 
المخ�لفين، كم�  الغرام�ت والعقوب�ت على  للعدالة، وتوقيع  المخ�لف�ت والجرائم  مرتكبي 
يعتبر المجل�ض المحكمة العلي� في جرائم العنف ومخ�لف�ت النظ�م الع�م، اإلى ج�نب العديد 
من الخت�ش��ش�ت الق�ش�ئية الأخرى، وقد عمل هذا المجل�ض الموؤلَّف من 51 ع�شوًا على 
يراأ�شه  ك�ن  وقد  الوقت،  ذلك  في  الديمقراطية  اأ�ش�ض  على  والمح�فظة  القوانين  تطبيق 

الملك اآركون Archon بنف�شه)77(. 

وفي القرن ال�ش�د�ض قبل الميالد تطّور نظ�م التق��شي، حيث تّم ت�أ�شي�ض محكمة جيلي��شت 
Geliaset للمواطنين الأحرار والتي يعتبره� البع�ض اأ�ش��شً� لنظ�م هيئة المحّلفين المطّبقة 
 Heliaia �في وقتن� المع��شر، حيث تم اإن�ش�ء هيئة اأو محكمة ق�ش�ئية يطلق عليه� الهيلي�ي
بحيث  اآلف ع�شو،  �شتة  الهيئة من  وتت�ألف هذه  الجن�ئية،  المخ�لف�ت  في  النظر  له� حّق 
يحّق لكل مواطن بلغ �شن الثالثين اأن ي�شبح ع�شوًا فيه�، ويتم اختي�رهم كل �شنة من بين 
ت�شم  دائرة  وكل  )دوائر(،  ق�ش�ئية  مج�ل�ض  ع�شرة  اأعاله  المحكمة  وت�شم  المتطّوعين، 
خم�شمئة ع�شو ويبقى الأع�ش�ء الب�قون احتي�طً�، ويتم توزيع الق�ش�ي� بين هذه المج�ل�ض، 
بحيث يكون لكل مواطن حر الحّق في من��شدة محكمة الهيلي�ي� للحم�ية من اأي ا�شطه�د 
اأو ظلم ع�م، وقد قّرر الق�نون �شي�دة هذه المحكمة واخت�ش��شه�، لذلك لم يكن �ش�حب 
ال�شكوى يتعّر�ض لأي عواقب �شلبية، كم� اأّن الأفراد ك�نوا يوؤمنون ب�أّن هذا النظ�م ب�لفعل 

يحّقق العدالة لأّنه ل يمكن ر�شوة هذا العدد الكبير من الق�ش�ة)78(.

وقد ك�نت المح�كم�ت تجري ب�شورة مفتوحة و�شف�فة، بحيث يتّم ت�شليم الحكم وفقً� لنت�ئج 
�ض لذلك،  القتراع ال�شري والذي ك�ن يجري من خالل اإلق�ء الحج�رة في �شندوق مخ�شّ
يمكن  بل  للق�نون،  وفقً�  تحكم  دومً�  تكن  لم  ودوائره�  المحكمة  اأّن  ب�لذكر  الجدير  ومن 
الفترة  اليون�ن في تلك  اأّن  الّرغم من  البالد، وعلى  المتبع في  الُعرف  اأن تطّبق  للمحكمة 
هذه  ِقبل  من  ال�ش�درة  الأحك�م  اأّن  اإّل  الق�ش�ئية،  القرارات  بمراجعة  دراية  على  ك�نت 

الهيئ�ت اأو المج�ل�ض الت�بعة لتلك المحكمة لم تكن ق�بلة لال�شتئن�ف)79(.   

اأّم� اخت�ش��ض هذه المج�ل�ض الق�ش�ئية، فقد ك�ن ي�شمل النظر في جرائم الخي�نة العظمى، 
ومح�ولت العتداء على الديمقراطية، والجرائم الجن�ئية الخطيرة، والجرائم التي تتم 
ب�أّن  اأن�ش�ر هذه النظرية  ِقبل الم�شوؤولين في الدولة، ويتمّيز هذا النظ�م، كم� يّدعي  من 

)77( Tumanov, supra note 27, pp. 4154-4163.
)78( Ibid., p. 4158.
)79( S. Kadri, The trial: A history, from Socrates to O J Simpson, Random House Incorporated, 2005, p. 363.
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جميع اجتم�ع�ت مج�ل�شه والمح�كم�ت ك�نت مفتوحة للع�مة، ويتمّتع اأطراف النزاع بحقوق 
التن�ف�شية م�  اأم�م المحكمة، وك�ن يتج�ّشد في المح�كمة مبداأ  مت�ش�وية وبفر�ض متك�فئة 

بين الأطراف للت�أثير على حكم الهيئة ب�شكل وا�شح. 

عليهم  يطلق  خ��شين  مّدعين  تعيين  يتّم  الخ��شة،  الأهمية  ذات  ب�لق�ش�ي�  يتعّلق  وفيم� 
ال�شينيجور�ض sinegors يقومون ب�لم�ش�ركة في النق��ض، بحيث يقوم مح�مو كال الطرفين 
- وقبل بدء جل�شة المح�كمة - بكت�بة واإعداد خط�ب�ت دف�عهم وحفظه� لإلق�ئه� في ق�عة 
يتم منح  الهيئة  اأع�ش�ء  ِقبل  الت�شويت من  وقبل عملية  الخ�شم،  اأثن�ء من�ظرة  المحكمة 
اإلق�ء الح�ش�ة  اإحداهم� بي�ش�ء والأخرى �شوداء ومثقوبة، حيث يعني  كل ع�شو ح�ش�تين 

البي�ش�ء البراءة وتعني الح�ش�ة ال�شوداء الته�م)80(.

وهو  الدوائر،  هذه  ب�أحك�م  الطعن  يمكن  اأ�شبح  بحيث  بعد،  فيم�  النظ�م  هذا  تطّور  وقد 
اإّن عمل  ، حيث  المن�شودة،  العدالة  ويحّقق  النظ�م،  لهذا  الديمقراطي  الج�نب  يعك�ض  م� 
للو�شول  اته�م�ت  من  يطرح  فيم�  وقرارهم  لالأدلة  وفح�شهم  الوقت  ذلك  في  المحّلفين 
اإلى الحكم يكون مبنيً� على �شمير حر م�شتقل وبعيدًا عن اأي موؤثرات اأو عوامل �شخ�شية، 
اأّن نظ�م محكمة الهلي�ي�  وهو يم�ثل عمل الق�ش�ة)81(، وعليه يعتقد اأ�شح�ب هذه النظرية 
الأ�ش��ض  حجر  هو  ك�ن  الميالد  قبل  ال�ش�د�ض  القرن  في  اليون�ن  في  ن�ش�أ  والذي   Heliaia
لنظ�م المحّلفين الإنجليزي، والذي طّبق في القرن الث�ني ع�شر الميالدي، وظهر مجددًا 

وتطّور ليخدم المجتمع الإنجليزي)82(.

المطلب الثاني

�سهادة اللفيف في الفقه االإ�سالمي ومدى ارتباطها 

بنظام هيئة المحّلفين االإنجليزي التقليدي

اإحدى النظري�ت المثيرة والتي له� الكثير من الموؤيدين توؤكد ب�أّن نظ�م التق��شي من خالل 
هيئة المحّلفين - والمعمول به في الغرب والذي يربطه البع�ض ب�لنورمنديين - م�شدره 
الم�لكي، والمعمول به� م� بين  الفقه  اللفيف في  واأ�شله نظ�م �شه�دة  الثق�فة الإ�شالمية، 
القرن الث�من والح�دي ع�شر الميالدي، حيث يقوم نظ�م اللفيف على اإح�ش�ر 12 �ش�هدًا 

)80( Tumanov, supra note 27, p. 4158.
)81( Ibid.
)82( Ibid., p. 4159.
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يق�شمون على قول الحّق، ويجب عليهم التف�ق ب�لإجم�ع حول الواقعة وعلى م� راأوه و�شمعوه، 
وفي ح�ل عدم اتف�قهم جميعً� يتم البحث عن مزيد من ال�شهود ل�شتكم�ل العدد.  

ن�شلِّط ال�شوء فيم� يلي على نظ�م �شه�دة اللفيف، ومن ثم نن�ق�ض الأدلة التي �ش�قه� البع�ض 
على ارتب�طه بنظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزية والذي ظهر في القرن الث�ني ع�شر الميالدي. 

الفرع االأول

ماهية �سهادة اللفيف

ال�شه�دة لغًة كم� ج�ء في المعجم الو�شيط: اأن يخبر بم� راأى، واأن يقر بم� علم، ومجموع م� 
يدرك ب�لح�ض. وال�شه�دة البينة )في الق�ش�ء(: هي اأقوال ال�شهود اأم�م جهة ق�ش�ئية«)83(. 
وا�شطالحً� يعّرف البع�ض ال�شه�دة ب�أّنه�: »قول هو بحيث يوجب على الح�كم �شم�عه ليحكم 
لل�شه�دة  المع��شرين  تعريف  ومن  ط�لبه«)84(،  حلف  اأو  تعّدده  مع  ق�ئله  عدل  اإن  بمقت�ش�ه 
اأو  بمقت�ش�ه«)85(،  ليحكم  ع�م  ب�أمر  ولو  علم  بم�  اإخب�ر عدل ح�كمً�  »ال�شه�دة هي  قولهم: 
هي اإخب�ر �ش�دق لإثب�ت حّق بلفظ ال�شه�دة في مجل�ض الق�ش�ء«)86(. ويظهر من التع�ريف 
ال�ش�بقة اأّن العدالة �شرط اأ�ش��شي لالعتداد ب�ل�شه�دة على اأ�شله�، فهي معتبرة في ال�شه�دة 
ژ  ژ})87(،  ڈ   تع�لى: {ڈ   قوله  ذلك  ودليل  به�،  والحكم  قبوله�  في  و�شرط 

وقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: »ف�إن �شهد ذوا عدل ف�شوموا واأفطروا«)88(.
�شّتى،  اأخالط  من  اأو  �شّتى،  قب�ئل  من  الن��ض  من  اجتمع  م�  لغًة  به  فيق�شد  اللفيف  واأّم� 
الحكيم: التنزيل  وفي  وال�شعيف.  والقوي  والع��شي،  والمطيع  والدنيء،  ال�شريف   فيهم 
في  وجـــ�ءوا  بلفيفهــم،  جــ�ءوا  ويقــ�ل  اأي مجتمعــــين مختلطــــين.   ،)89( {ىئ  يئ    جب} 
الن��ض  من  مجموعة  �شه�دة  تبلور  التي  الوثيقة  على  »مج�زًا  ا�شطالحً�  ويطلق  لفيف)90(. 

املعجم الو�شيط، ط4، جمموعة موؤلفني، جممع اللغة العربية ب�لق�هرة، مكتبة ال�شروق الدولية، الق�هرة،   )83(
1425/2004م، ب�ب ال�شني، �ض 144.

حممد الأن�ش�ري الر�ش�ع، �شرح حدود ابن عرفة )الهداية الك�فية ال�ش�فية لبي�ن حق�ئق الإم�م ابن عرفة   )84(
الوافية(، دارالغرب الإ�شالمي، بريوت، 1993، �ض 582.

بريوت،  والن�شر،  للطب�عة  املع�رف  موؤ�ش�شة  ط5،  ج7،  واأدلته،  امل�لكي  الفقه  ط�هر،  بن  احلبيب   )85(
1428هـ/2007م، �ض 101.

وهبة بن م�شطفى الزحيلي، الفقه الإ�شالمي واأدلته، ط6، دار الفكر، دم�شق، 1984، �ض 556.  )86(
�شورة الطالق، الآية 2.    )87(

اأبو احل�شن علي بن عمر البغدادي الدارقطني، �شنن الدارقطني، ط1، موؤ�ش�شة الر�ش�لة، بريوت، 1424 هـ   )88(
/ 2004، كت�ب ال�شي�م، ب�ب ال�شه�دة على روؤية الهالل، رقم احلديث 2193.

�شورة الإ�شراء، الآية 104.  )89(
املعجم الو�شيط، مرجع �ش�بق، ب�ب الالم، �ض 884.  )90(
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الغ�لب اأّنهم اثن� ع�شر، واإّل �شّميت ال�شه�دة ب�لتقليدية، بدل اللفيفية، في ح�لة نزول عدد 
ال�شهود عن اثني ع�شر«)91(، وال�شبب في ت�شميته� ب�للفيف لختالط ال�شهود فيه� واجتم�عهم 
من طبق�ت مختلفة ومتعّددة، فتلف وت�شم للو�شول اإلى �شه�دة ك�ملة في النه�ية)92(، لذلك 
لعدم  ب�لعدالة،  المو�شومين  غير  �ُشّميت  كم�  الك�فة،  و�شه�دة  الع�مة،  �شه�دة  عليه�  اأطلق 
الُعرف  على  الُعرفية لعتم�ده�  �شه�دة  عليه�  يطلق  كم�  ال�شهود،  في  العدالة  �شرط  توفر 
المخ�لطة  بحكم  يعلمونه  بم�  الأفراد  من  مجموعة  �شه�دة  »هي  واللفيفية:  الق�ش�ئي)93(، 
والمج�ورة والطالع على الأحوال، فهم غير منت�شبين لالإ�شه�د بين الن��ض، بل �شمح لهم 

بذلك ا�شتثن�ًء«)94(.
واإذا ك�ن الأ�شل في ال�شه�دة العدل، ف�إّنه ونظرًا لتعّذر وجود العدول، وحر�شً� على م�ش�لح 
الن��ض، اأخذ فقه�ء المذهب الم�لكي - ل�شيم� فقه�ء الأندل�ض والمغرب - مع بداية القرن 
ال�شي�ع،  من  لحقوقهم  و�شي�نة  لل�شرورة،  الن��ض،  عموم  �شه�دة  يقبلون  للهجرة،  الع��شر 
العدول،  غير  �شه�دة  توافق  ول  العدول،  ب�شه�دة  هي  ل  ال�شه�دة  من  نوعً�  ف��شتحدثوا 

ا�شطلحوا على ت�شميته� ب�شه�دة اللفيف، واأجروا العمل به�)95(. 
ف�لمعتبر في �شه�دة اللفيف م� يح�شل غلبة الظن ب�ل�شدق ب�أي عدد ك�ن، وذلك موكول 
ب�ل�شدق  الظن  القرائن، فقد تح�شل غلبة  له من  م� يظهر  الق��شي بح�شب  اجته�د  اإلى 
ب�لقرائن ب�أربعة مثاًل، وقد ل تح�شل ب�أربعين بقرائن الكذب)96(، فهي اإذًا �شه�دة مجموعة 
من الأ�شخ��ض يبلغ عدده� اثني ع�شر �ش�هدًا لي�شوا منت�شبين لالإ�شه�د، على واقعة يعلمونه� 

ب�لمخ�لطة والمج�ورة والطالع الت�م على الأحوال)97(.
يتحملونه� عن طريق  لل�شه�دة،  منت�شبين  م�شلمً�، غير  اثني ع�شر رجاًل  �شه�دة  اإذًا  فهي 
ال�شدفة غ�لبً�، ويوؤدونه� عند الح�جة اإليه� في ح�لت خ��شة، وب�شروط محّددة، يتلق�ه� 

مهدي رمح، مق�ل مقوم�ت �شه�دة اللفيف وحجيته�، من�شور على املوقع الإلكرتوين الت�يل:  )91(
http://majlisyacoub.com/index.php، )اآخر ولوج للموقع: 4 �شبتمرب2021(. 

عمر بن عبد الكريم الجيدي، العُرف والعمل في المذهب الم�لكي ومفهومهم� لدى علم�ء الغرب، مطبعة   )92(
ف�ش�لة المحمدية، الرب�ط، المغرب، 1982، �ض 497. 

متطلب�ت  ل�شتكم�ل  مقدمة  مذكرة  واأحك�مه�،  حقيقته�   - الم�لكية  عند  اللفيف  �شه�دة  لق�ط،  حورية   )93(
�شه�دة الم��شتر في الفقه واأ�شوله، كلية العلوم الإن�ش�نية والجتم�عية والعلوم الإ�شالمية، ج�معة اأحمد 

دراية، اأدرار، الجزائر، 2015، �ض 13-10. 
مهدي رمح، مرجع �ش�بق.  )94(

اأحمد ال�ش�بري، �شه�دة اللفيف واآف�قه� امل�شتقبلية، جملة الق�نون والأعم�ل، على املوقع الإلكرتوين:  )95(
www.droitetentreprise.org/web/?p-189، )اآخر ولوج للموقع: 6 �شبتمرب2021(

اأبو عي�شى املهدي الوزاين، النوازل اجلديدة الكربى فيم� لأهل ف��ض وغريهم من البدو والقرى، ج9، دار   )96(
الكتب العلمية، بريوت، 1971، �ض458-457.

حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 25.  )97(
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التوثيقية  لالأو�ش�ع  طبقً�  لل�شه�دة  منت�شب�ن  عدلن  اأو  عدل  الق��شي،  عن  ني�بة  منهم 
الج�ري به� العمل)98(. وُيفّرق البع�ض بين �شه�دة اللفيف و�شه�دة غير العدول، ف�شه�دة غير 
العدول ظهرت عند المتقدمين، وهي �شه�دة جمع من الن��ض غير عدول يح�شل بخبرهم 
العلم، اأّم� �شه�دة اللفيف فهي �شه�دة جمع من الن��ض ل يح�شل بخبرهم العلم، وظهرت 

عند المت�أخرين)99(. 

الفرع الثاني

الحاجة اإلى االأخذ ب�سهادة اللفيف واأ�سا�سها

ل�شه�دة اللفيف اأهمية ب�لغة في الفقه الم�لكي، ب�عتب�ره� من مكّون�ت البّينة ال�شرعية، وقد 
اأقّره� وجرى العمل به� من ِقبل المت�أخرين من فقه�ء الم�لكية، كم� اأ�شرن� اآنفً� حف�ظً� على 
حقوق الن��ض وم�ش�لحهم من ال�شي�ع، وذلك بتي�شير الإثب�ت ورفع الحرج عنهم، كو�شيلة 
لتحقيق العدل واإنه�ء الخ�شوم�ت)100(، وقد تّم العمل به� ل�شد �شرورة محتملة، عند تعذر 
العدول اأو فقدهم، فكل مو�شع يتعّذر فيه ح�شور ال�شهود تجوز �شه�دة بع�شهم على بع�ض من 
غير مراع�ة للعدالة، وذلك لل�شرورة الداعية لذلك)101(، ف�شه�دة اللفيف على هذا الوجه، 
اإّنم� عملت كم� ذكرن�  لل�شرورة، وتجنبً� لإره�ق ال�شهود ب�لتنقل اإلى مجل�ض الق�ش�ء، الذي 
في  قد تحدث �شدفة  الحوادث  بع�ض  اأّن  ب�عتب�ر  �شكن�هم،  ن�ئيً� عن مقر  يكون  م�  كثيرًا 

مك�ن معّين ل عدول فيه)102(، اأخذًا ب�لآية الكريمة: { ەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ})103(. 

وقد �ش�أل ق��شي الجم�عة بف��ض، علي بن عبد الرحمن عن اأ�ش��ض وم�شتند �شه�دة اللفيف 
عليه  ا�شطلح  �شيء  هو  واإّنم�  له،  م�شتند  »ل  ب�أّنه:  ف�أج�ب  الفقه�ء،  بح�شور مجموعة من 
عليه  عّلق  كم�  ن�زلة«)104(،  وكل  مو�شع  وكل  وقت  كل  في  العدول  وجود  لتعّذر  المت�أخرون، 
الف��شي ب�لقول: »ل م�شتند له، اأي لم يرد فيه ن�ض، واإّنم� عمل الن��ض به ا�شتح�ش�نً� وقي��شً� 

العلمي حراق، التوثيق العديل بني الفقه امل�لكي والتقنني املغربي وتطبيق�ته في مدونة الأ�شرة، ط3، مكتبة   )98(
دار ال�شالم، الرب�ط، 1434هـ/ 2013، �ض 466. 

حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 62.  )99(
املرجع �ش�بق، �ض 6.  )100(

حممد الربكة، فقه النوازل على املذهب امل�لكي، فت�وي اأبي عمران الف��شي، ط1، دار اأفريقي� ال�شرق   )101(
للن�شر، الدار البي�ش�ء، 1431هـ/ 2010، �ض 170.

حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 37.  )102(
�شورة البقرة، الآية 282.  )103(

حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 15-14.   )104(
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على غيره مّم� اأجيز لل�شرورة الداعية اإلى ذلك«)105(. 

اأعملت لل�شرورة«)106(.  اإّنم�  »اإّن �شه�دة اللفيف على هذا الوجه،  اأبو الح�شن:  كذلك يقول 
واإ�ش�فًة اإلى ق�عدة ال�شرورة، فقد عّزز الفقه�ء الأخذ بهذه ال�شه�دة ب�ل�شتن�د اإلى اأ�شول 
غير  �شه�دة  اإج�زة  في  ال�شرورة  فيه�  لوحظت  التي  »والوجوه  الف��شي:  ق�ل  حيث  اأخرى، 
عموم  الوجوه  هذه  ومن  كثيرة«)107(،  اللفيف  ل�شه�دة  اأ�شاًل  تكون  اأن  ي�شح  مّم�  العدول 
الآي�ت القراآنية، والم�ش�در التبعية مثل: القي��ض، وال�شتح�ش�ن، والم�شلحة المر�شلة، و�شد 
الذرائع، ب�لإ�ش�فة اإلى بع�ض القواعد الفقهية والأ�شولية الأخرى كق�عدة التكليف م�شروط 
ب�لإمك�ن، وق�عدة الم�شقة تجلب التي�شير، وق�عدة الحرج مرفوع �شرعً�، وق�عدة اإذا �ش�ق 
الأمر ات�شع، وق�عدة ال�شرورات تبيح المحظورات، وق�عدة م� اأبيح لل�شرورة ُيقّدر بقدره�، 

وق�عدة م� ثبت لُعذر بطل بزواله)108(.

وللُعرف كم� اأ�شرن� اأعاله اأهمية لدى الم�لكية، فهو اأ�شل من اأ�شول الت�شريع المعتبر عندهم، 
وهو لديهم: »م� ا�شتقر في النفو�ض من جهة العقول، وتلقته الطب�ع ال�شليمة ب�لقبول«)109(، 
اأو  الق��شي  اأحواله وت�شرف�ته ونوازله وحوادثه، وب�لت�لي فعلى  ين��شبه في  بلد عمل  فلكل 
المفتي اأن يكون من اأهل البلد ليحكم على الن�زلة وهو اأعلم ب�أعرافه، لأجل ذلك: »ا�شتحبوا 
وفقه�، ويحكم  وتق�ليده،  وع�داته  البلد  اأعراف  ليعرف  بلديً�،  يكون  اأن  الق��شي   في 

ول يخ�لفه�؛ لأّن الن��ض ي�شق عليهم الحكم بم� يخ�لف اأعرافهم وع�داتهم«)110(، وب�لت�لي 
ف�إّن ق�عدة جلب الم�شلحة ودرء المف�شدة ترتبط ب�لعمل بهذه ال�شه�دة وجوبً� وعدمً�، وعليه 
ف�إّن عمل اأهل ف��ض مثاًل ك�ن يختلف عن عمل اأهل مراك�ض في اعتب�ر مدة ال�شتة اأ�شهر في 

�شه�دة اللفيف، كم� �شنرى، حيث اإّن اأهل مراك�ض لم يكونوا يعتبرونه�)111(.  

املرجع ال�ش�بق، �ض 15.    )105(
املرجع ال�ش�بق، �ض 16.  )106(
املرجع ال�ش�بق، �ض 17.  )107(

املرجع ال�ش�بق، �ض 47-40.  )108(
الأوق�ف  وزارة  املغربي،  الق�ش�ئي  تراثن�  من  منوذج  العمل  به  جرى  م�  املدغري،  العلوي  الكبري  عبد   )109(

وال�شوؤون الإ�شالمية، الرب�ط، 1416هـ/ 1996م، �ض 61.
املرجع ال�ش�بق، ال�شفحة ذاته�.   )110(

عمر بن عبد الكرمي اجليدي، مرجع �ش�بق، �ض 343.  )111(
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الفرع الثالث

كيفية اأداء �سهادة اللفيف:

توثيقها، و�سياغتها، واال�ستف�سار عنها

�شنتن�ول في هذا الفرع توثيق �شه�دة اللفيف اأوًل، ثّم �شي�غة وثيقة اللفيف ث�نيً�، وال�شتف�ش�ر 
عن �شه�دة اللفيف ث�لثً�، وذلك على النحو الآتي:

اأواًل: توثيق �سهادة اللفيف 

تتمّثل �شه�دة اللفيف في اأن ي�أتي ال�شخ�ض الم�شهود له )الطرف في النزاع( ب�ثني ع�شر 
من  بتعيين  اثنين،  عدلين  اأو  لل�شه�دة  منت�شب  عدل  اإلى  متفرقين،  اأو  مجتمعين  رجاًل 
الق��شي، فيوؤدون �شه�دتهم عنده، فيقوم الق��شي بتدوين ت�شريح�تهم كم� اأدلوا به� على 
نف�شه�  الوثيقة  اأ�شفل  يكتب  ثم  ال�شه�دة،  ت�ريخ  ويو�شع  ب�أ�شم�ئهم،  مختومة  لفيفية  وثيقة 
ت�شجيل للق��شي الذي يثبت �شحة الوثيقة، ويترك مو�شع ا�شم الق��شي بي��شً�، ثم يط�لع 
بخطه  الق��شي  فيكتب  كت�بته،  ت�ريخ  من  اأ�شهر  ال�شتة  تتج�وز  ل  مدة  في  بذلك  الق��شي 
تحت اأ�شم�ء ال�شهود: »�شهدوا لدي من قدم لذلك بموجبه فثبت«)112(، وي�شع عالمته عليه 

في مو�شع البي��ض، ثم ي�شع عدلن عالمتيهم� اأ�شفله، �شه�دًة على الق��شي بم�شمنه)113(.
ثانيًا: �سياغة وثيقة اللفيف 

ُت�ش�غ وثيقة اللفيف ك�لت�لي: »الحمد هلل، �شهوده المو�شوعة اأ�شم�وؤهم عقب ت�ريخه ي�شهدون 
بمعرفتهم فالنً� مثاًل معرفة ت�مة ك�فية �شرعً� ب�ل�شم والعين والن�شب، به� ومعه� ي�شهدون، 
�شه�دة الملك مثاًل، يقولون: هذا الذي في علمهم و�شحة يقينهم، وم�شتند علمهم في ذلك 
المخ�لطة مثاًل، وبم�شمنه قّيدت �شه�دتهم م�شوؤولة منهم ل�ش�ئله�، في كذا، ثم يكتب اأ�شم�ء 
ال�شهود هكذا: فالن ابن فالن، فالن ابن فالن اإلى اآخر العدد، ثم يترك �شطرًا اأو �شطرين 
ف�رغين يكتب الق��شي في الفراغ م� ن�شه: »�شهدوا لدي من قدم ذلك بموجبه فثبت هـ. من 
غير نقط«)114(. هذا اإن ك�ن العدل هو الذي تلقى ال�شه�دة من اللفيف، وهذا م� جرى به العمل 

»�شمري �شهدوا للفيف، اأي اأدوا �شه�دتهم لدي، اأي عند من قدم، اأي من قّدمه الق��شي لذلك، اأي ل�شم�ع   )112(
البّين�ت ب�إذن خ��ض اأو ع�م ملوجبه، اأي ملوجب تقدميه لذلك لكونه عدًل �ش�حلً� لذلك ول�شرورة ا�شتن�بة 
الق��شي اإي�ه يف ذلك لع�شر مب��شرة الق��شي فثبت اأداوؤهم وحتّقق، اأي اأداء اللفيف عند من ذكر، واإمّن� 
ثبوت  اأو  الأداء  ثبوت  ب�لثبوت  املراد  لأّن  الكتف�ء، ونحوه،  الت�شجيل دون  ب�لثبوت هن� ويف ر�شم  يعربون 
اإّل به ك�ليمني«. انظر: العربي الف��شي، مو�شوعة  م�شمون الر�شم، لكن مع واجبه الذي ل يتم ب�لثبوت 

قواعد الفقه والتوثيق، �ض 242، م�ش�ر اإليه لدى: حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 28.
العلمي حراق، مرجع �ش�بق، �ض 483.  )113(

العربي الف��شي، مو�شوعة قواعد الفقه والتوثيق، �ض 238، م�ش�ر اإليه لدى: حورية لق�ط، مرجع �ش�بق،   )114(
�ض 29.
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كم� ق�ل ن�ظمه: »والعدل يكفي في �شم�ع البينة من اللفيف فتراه� بينة«)115(.   
هذا  يعتمدون  ك�نوا  فقد  ف��ض،  ق�ش�ة  كبع�ض  الق��شي،  عند  ال�شه�دة  اأداء  ك�ن  اإذا  اأّم� 
العمل)116(، ف�إّن الق��شي يكتب م� يلي: »اأدوا لدين� فثبت، ثم يكتب العدل عقبه: الحمد هلل 
اأ�شهد الفقيه الأجل ق��شي كذا وكذا وهو...، ويترك بي��شً� بعده وهو في اأول ال�شطر لو�شع 
اأعاله  الر�شم )الوثيقة(  اأعزه اهلل بمنه وحر�شه�، بثبوت  الق��شي عالمته فيه، ثم يقول: 
اإ�شه�ده دامت كرامته بم� فيه عنه وهو حفظه اهلل  لديه الثبوت الت�م لموجبه، �شهد على 

تع�لى بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر، وفي كذا، ثم عالمة العدول«)117(. 
ويجب األًّ يتج�وز عمر الوثيقة )�شه�دة اللفيف( �شتة اأ�شهر، ف�إذا تج�وزت المدة �شتة اأ�شهر، 
والعّلة  يرّده�،  بل  بموجبه�،  ول يحكم  اللفيفية،  الوثيقة  الق��شي ل يخ�طب)118( على  ف�إّن 
في تحديد مدة �شتة اأ�شهر ك�أق�شى حّد للخط�ب على �شه�دة اللفيف، كم� يظهر هو مظّنة 
ن�شي�نه�، وب�لت�لي ُتلغى ول ُيعتد به� من طرف الق��شي ول يخ�طب عليه�، ل�شيم� واأّنه من 

المقّرر فقهً� وعماًل عند الفقه�ء اأّنه ل يعمل ب�شه�دة اللفيف اإّل بعد ا�شتف�ش�ر �شهوده�.
ثالثًا: اال�ستف�سار عن �سهادة اللفيف

ال�شهود  لكون  ال�شتف�ش�ل،  اأي�شً�  وُيق�ل  به،  �شهدوا  عّم�  ال�شهود  �شوؤال  هو  ال�شتف�ش�ر 
الأداء بمح�شر  وتقريرًا على  وُيعّينون فيه م� ك�ن محتماًل،  لون فيه م� ك�ن مجماًل،  ُيف�شّ
عدلين، ليبراأ الق��شي من عهدة انفراده ب�لأداء ب��شتك�ش�ف ح�ل ال�شه�دة، وتحمله�، بحيث 
عرفه  مّم�  ال�شه�دة  تلك  في  اعتب�ره  اإلى  يحت�ج  م�  ب�لن�زلة  خ��شًة  اأمورًا  للق��شي  تظهر 
اأو  رد  عليه من  يبني  م�  الأخير  يعرف هذا  وب�لت�لي  الق��شي،  يعرفه  ولم  الن�زلة  �ش�حب 
قبول، ب�شرط األ تكون زي�دة اأو نق�ش�ن في ال�شه�دة بعد الأداء عند الق��شي، فذلك يوؤدي 
اأن  اأو خطً�  اإذ يقع �شهوًا  الت�أكد من المكتوب،  اإلى  اأّن ال�شتف�ش�ر يوؤدي  اإلى بطالنه�، كم� 

يكتب الك�تب م� لم ي�شهد به ال�ش�هد)119(. 

وي�شمل  منه،  الط�لب  يمكن  لم  ال�شتف�ش�ر  وطلب  اأ�شهر،  ال�شتة  فترة  م�شت  ف�إذا  وعليه 
ال�شتف�ش�ر ال�شهود كم� ي�شمل العدول على حد �شواء، وقد ظهر العمل به في القرن الث�من 

عبد الرحمن الف��شي، �شرح على نظم العمل، �شمن املجموع الك�مل للمتون، 1880، �ض 735، م�ش�ر اإليه   )115(
لدى: حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 31. 

العلمي حراق، مرجع �ش�بق، �ض 485.   )116(
العربي الف��شي، مرجع �ش�بق، �ض 238، م�ش�ر اإليه لدى: حورية لق�ط، مرجع ال�ش�بق، �ض 33.   )117(

اأي ل يطلع عليه ول ي�شجله، انظر: العلمي حراق، مرجع �ش�بق، �ض 493.    )118(
حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 30.  )119(
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الفقه�ء  اختلف  وقد  به)120(،  العمل  اأحدث  من  اأول  هو  الف�شت�لي  الق��شي  وك�ن  الهجري، 
لم  ولو  الق��شي  حّق  اأّنه  البع�ض  يرى  بحيث  ال�شتف�ش�ر،  طلب  في  الحّق  حول  المت�أخرون 
يطلبه الخ�شوم)121(، ويرى اآخرون اأّنه من حّق الخ�شم الم�شهود عليه)122(، ويرى غيرهم اأّنه 
حّق لكل من الق��شي والخ�شم معً�)123(. وقد اختلف الفقه�ء كذلك فيمن يب��شر ا�شتف�ش�ر 
اأّن من يب��شر هذا الأمر هو  اأم العدلن، بحيث يرى بع�ض الفقه�ء  اأهو الق��شي  ال�شهود، 
الق��شي)124(، ومنهم من ق�ل يب��شره العدلن، وهو م� جرى به العمل في المغرب الأو�شط 

والأق�شى)125(. 

اأّم� عن كيفية ال�شتف�ش�ر، فتتم من خالل ا�شتدع�ء ال�شهود في اآن واحد اإلى مجل�ض الق��شي، 
ليتلقى منهم العدلن بح�شوره، وتكون ال�شه�دة واحدًا تلو الآخر، وتقراأ الوثيقة المقّيدة على 
ن اإج�ب�تهم كم� هي، حيث ي�ش�أل  ال�شهود اأوًل، ثم ي�شتف�شرون عنه� واحدًا تلو الآخر، وُتدَوّ
ال�ش�هد منهم على كل ف�شل يتوقف تم�م ال�شه�دة عليه، واإن اأ�شقط ال�ش�هد ف�شاًل ل يكتب 
حتى ي�ش�أل عنه، واإن اأخط�أ ال�ش�هد ل يوؤاخذ واإن رجع بع�شهم عن ال�شه�دة اأو امتنع عنه� 

دون ذلك، ف�إذا ثبت امتن�عه بطلت �شه�دته. 

وتكتب وثيقة التلّقي كم� �شلف الذكر، ثم يكتب�ن وثيقة ال�شتف�ش�ر م�شجاًل، ف�إذا ك�ن اأداء 
معً�،  والث�نية  الأولى  ال�شه�دت�ن  �شقطت  الأولى،  ل�شه�دته  مخ�لفً�  ال�شتف�ش�ر  في  ال�ش�هد 
والمعتبر في المخ�لفة هو الختالف في المعنى ولي�ض اللفظ، اأّم� اإن وافق اأداوؤه الأول اأداءه 
الث�ني فثبتت ال�شه�دة)126(، ويجوز الجمع بين اأداء ال�شه�دة وال�شتف�ش�ر في اآن واحد، ويجوز 

اأن يف�شل بينهم� زمن)127(.

حممد بن اأحمد الف��شي، فتح العليم اخلالق يف �شرح لمية الزق�ق، ط1، دار الر�ش�د احلديثة، الدار   )120(
البي�ش�ء، 1429هـ/2008م، �ض 291.
حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 32.  )121(

الرتاث،  واإحي�ء  الإ�شالمية  للدرا�ش�ت  البحوث  دار  ط1،  الف�ئق،  املنهج  الون�شري�شي،  يحيى  بن  اأحمد   )122(
دبي، 1426هـ/ 2005م، �ض 382. 

حممد بن اأحمد الف��شي، مرجع �ش�بق، �ض 290.  )123(
اأحمد بن يحيى الون�شري�شي، املعي�ر املعرب واجل�مع املغرب عن فت�وى اأهل اأفريقية والأندل�ض واملغرب،   )124(
ج10، وزارة الأوق�ف وال�شوؤون الإ�شالمية املغربية ودار الغرب الإ�شالمي، الرب�ط، 1401هـ/ 1981م، �ض 

.170
اأحمد بن يحيى الون�شري�شي، مرجع �ش�بق، �ض 73.  )125(

حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 35.  )126(
العربي الف��شي، مو�شوعة قواعد الفقه والتوثيق، �ض 244، ُم�ش�ر اإليه لدى: حورية لق�ط، مرجع �ش�بق،   )127(

�ض 35.
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الفرع الرابع

�سروط و�سوابط العمل ب�سهادة اللفيف

اأح�ط فقه�ء الم�لكية المت�أخرون �شه�دة اللفيف بعدة �شوابط)128(، بحيث ُي�شترط في �شه�دة 
اللفيف �شروط ع�مة تنطبق على كل ال�شه�دات، واأخرى خ��شة ب�للفيف، ومنه� م� يلي: 

عدم توافر العدول في الزم�ن والمك�ن والواقعة مو�شوع ال�شه�دة)129(.   )1
ا�شتراط عدد محّدد من �شهود اللفيف ب�عتب�ر الكثرة والقول الراجح في ذلك اأّن   )2

عددهم اثن� ع�شر �ش�هدًا)130(.
فه، واأو�ش�ف الرذيلة)131(. �شالمة ال�شهود من جرحة الكذب، وال�شَّ  )3

تو�ّشم المروءة في ال�شهود واختي�ر الأمثل ف�لأمثل)132(.  )4
اأو ال�شداقة  �شالمة ال�شهود من التهمة، وذلك ب�نتف�ء العداوة مع الم�شهود عليه،   )5
اأقرب�ء  ال�ش�هد من  يكون  اأن  القرابة، فال يجوز  له، وكذلك  الم�شهود  الخ��شة مع 

الم�شهود له، وهو �شرط ع�م في ال�شه�دة)133(.
األ يتم الإ�شه�د في �شيء اعت�د الن��ض توثيقه لدى العدول، فال يجوز مثاًل �شه�دة   )6
البدوي على الح�شري، فال تقبل �شه�دة اللفيف منهم، اأي ل ي�شح ترك �شه�دة اأهل 
البلد من الح�شر، وطلب �شه�دة اأهل الب�دية لريبة في الأمر، ولأّن الع�دة عند الن��ض 

اإ�شه�د اأهل المو�شع)134(. 
الذكورة: ف�شه�دة اللفيف تقبل من اثني ع�شر رجاًل كم� �شبق الذكر، وقد ق�ل محمد   )7
بن اإبراهيم الدك�لي عن ذلك: »ل يق�شى ب�شه�دة اللفيف من الن�شوة واإن كن م�ئة، 

واإّنم� يق�شى ب�شه�دة من زكي منهن في الم�ل وم� يوؤول اإليه«)135(. 

حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 56-49.  )128(
للن�شر،  والطب�عة  الثق�فة  دار  املغربي،  الرتاث  اإحي�ء  مركز  اللفيف،  �شه�دة  الف��شي،  العربي  حممد   )129(

الرب�ط، 1408هـ/ 1988م، �ض 16.
عبد الرحمن الف��شي، �شرح على نظم العمل، مرجع �ش�بق، �ض 735.  )130(

اأبو عي�شى املهدي الوزاين، مرجع �ش�بق، �ض 459.  )131(
1424هـ/  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  امل�لكية،  طبق�ت  في  الزكية  النور  �شجرة  خملوف،  حممد   )132(

2003م، �ض 332. 
اأبو عي�شى املهدي الوزاين، مرجع �ش�بق، �ض 431.  )133(

حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 55-56.  )134(
اأبو عي�شى املهدي الوزاين، مرجع �ش�بق، �ض 446.  )135(
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اأّم� مج�لت العمل في �شه�دة اللفيف، فقد اقت�شر العمل ابتداًء به� على الأموال )عقود 
ات�شع  الزمن  وبمرور  ونحوه()136(،  وال�شتحق�ق،  والحي�زات  والإيج�رات  ك�لبيوع  الأموال: 
في  اأّم�  ذلك)137(،  وغير  والتر�شيد  والت�شفيه  والر�ش�ع  والطالق  النك�ح  ف�شمل  به�  العمل 
�شه�دة  اأّن  يرى  ف�لبع�ض  به�،  اللفيف  �شه�دة  قبول  مدى  في  الفقه�ء  اختلف  فقد  الدم�ء 
اللفيف ل تعتبر ول ُيعمل به� في الدم�ء وهو القول الم�شهور)138(، والبع�ض الآخر يجيز العمل 
به�، حيث جرى العمل بف��ض على قبول �شه�دة اللفيف في كل الأمور، ومنه� جواز �شه�دة 
ع�شر  اثني  اللفيف  بلغ  اإذا  الق�تل،  من  به�  ويقت�ض  الدم،  به�  فيثبت  الدم�ء،  في  اللفيف 
ف�أكثر)139(، ويرى اآخرون اأّن �شه�دة اللفيف لوث )اأي اإم�رة يغلب على الظن �شدق المدعي 

للقتل به()140( يوجب الق�ش�مة دون غيره�)141(.

حممد بن اأحمد الف��شي، فتح العليم اخلالق في �شرح لمية الزق�ق، مرجع �ش�بق، �ض 293.   )136(
عمر بن عبد الكرمي اجليدي، مرجع �ش�بق، �ض 502، انظر: حورية لق�ط، مرجع �ش�بق، �ض 57-56  )137(

1418هـ/  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  التحفة، ج2، ط1،  �شرح  البهجة في  الت�شولي،  ال�شالم  علي عبد   )138(
1998م، �ض 515.

املرجع ال�ش�بق، ج1، �ض 113.   )139(
النوازل الفقهية، ج4، ط1، وزارة  ال�ش�مية في  النوازل ال�شغرى امل�شم�ة املنح  الوزاين،  حممد املهدي   )140(

الأوق�ف وال�شوؤون الإ�شالمية املغربية، 1412هـ/1992م، �ض 374.
الق�ش�مة هي اأمي�ن يحلفه� اأولي�ء املقتول، انظر جم�لت العمل في �شه�دة اللفيف لدى: حورية لق�ط،   )141(

مرجع �ش�بق، �ض 60-56.
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المبحث الثالث
تقييم النظريات المرتبطة باأ�سل ن�ساأة 

نظام هيئة المحّلفين

عر�شن� فيم� �شبق النظري�ت الغربية ومدى ارتب�طه� بنظ�م هيئة المحّلفين، كم� �شّلطن� 
الث�من  القرن  بين  م�  به  والمعمول  الم�لكي  للفقه  وفقً�  اللفيف  �شه�دة  نظ�م  على  ال�شوء 
النظرية  فم�  العربي،  المغرب  دول  بع�ض  في  به  ُيعمل  زال  وم�  الميالدي،  والح�دي ع�شر 
الث�ني  القرن  في  ظهر  والذي  التقليدي  الإنجليزي  المحّلفين  هيئة  بنظ�م  ارتب�طً�  الأكثر 
يقوم عليه� نظ�م  التي  القواعد  بي�ن  الت�ش�وؤل من خالل  الميالدي؟ نجيب عن هذا  ع�شر 
النظري�ت  عليه�  تقوم  التي  ب�لقواعد  مق�رنته  ثم  ومن  اأعاله،  الإنجليزي  المحّلفين  هيئة 

ال�ش�بقة. 

المطلب االأول

القواعد التي يقوم عليها نظام هيئة 

المحّلفين االإنجليزي التقليدي

الميالدي على  الث�ني ع�شر  القرن  والذي ظهر في  الإنجليزي  المحّلفين  يقوم نظ�م هيئة 
عدة عن��شر اأهّمه� م� يلي:

عدد اأع�ش�ء هيئة المحّلفين الإنجليزية ك�أ�شل ع�م يتكّون من اثني ع�شر ع�شوًا)142(.  -
وقوع  مك�ن  من  القريبة  الأحي�ء  اأو  الحي  من  المحّلفين  هيئة  اأع�ش�ء  اختي�ر  يتم   -
الحدث، وب�لت�لي فهم على علم ودراية ب�لحق�ئق وهذه م�ش�ألة �شرورية في الو�شول 

للحكم. 
على كل محّلف اأن يق�شم على قول الحّق، واألَّ يتغ��شى عن الحقيقة ب�أي �شورة، ومن   -
ثم عليهم بعد تمحي�شهم لالأدلة والحق�ئق التي تّم طرحه� اأن ي�شلوا اإلى قرار في 

الق�شية المنظورة. 
يجب اأن يكون قرار هيئة المحّلفين في الق�شية وبعد التمحي�ض جم�عيً�، اأي متفقً�   -
عليه بين جميع اأع�ش�ء الهيئة، وفي ح�ل مخ�لفة البع�ض يتم اإيج�د اآخرين يحلون 

)142( Bigelow, supra note 55, pp. 258-259.
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محّلهم لتحقيق الإجم�ع على القرار)143(.

وق�ئع  بن�ًء على  الق�شية  اإلى حكم في  ويتو�شلون  ي�شهدون  المحّلفين  اأع�ش�ء هيئة   -
واأحداث �شمعوه� اأو �شهدوه� ب�أنف�شهم، اأو من خالل �شه�دات اآب�ئهم التي اأخطروهم 

به� في ظروف تجعلهم يوؤمنون به� ك�أنهم �شمعوه� اأو راأوه� ب�أنف�شهم)144(.

قرار هيئة المحّلفين في الق�شية هو قرار ن�فذ ويجب على ق��شي المحكمة اللتزام   -
به، وال�شبيل الوحيد لإلغ�ء هذا القرار اأو العدول عنه ك�ن من خالل اإجراء م� ي�شمى 
ب�لكونفيكتو Convicto اأي الطعن بنزاهة جميع هيئة المحّلفين الثني ع�شر اأم�م 
هيئة محّلفين كبرى مكّونة من اأربعة وع�شرين ع�شوًا والحكم ب�لفعل بعدم نزاهتهم، 
اأي ب�لكذب تحت الق�شم، ومع ذلك ف�إّن ق��شي المحكمة في هذه الح�لة ل ي�شدر 
اأع�ش�ء هيئة المحّلفين  واإّنم� الذين ي�شدرون الحكم هم  حكمً� في هذه الق�شية، 

الأخيرة والم�شكّلة من اأربعة وع�شرين ع�شوًا.

اإلى قرار في الق�شية وفقً�  يقوم اأع�ش�ء هيئة المحّلفين بك�شف الحقيقة والتو�شل   -
للوق�ئع والأدلة المطروحة، وب�لت�لي يجب على هوؤلء الأع�ش�ء اأن يكونوا على علم 
ب�لقواعد الق�نونية التي تتعّلق ب�لق�شية وبوق�ئعه� والأدلة المحيطة به� حتى يتمكنوا 

من اتخ�ذ القرار ال�شحيح)145(.

يجب اأن يتمتع اأع�ش�ء هيئة المحّلفين ب�لحرية وال�شتقاللية، فال تم�ر�ض عليهم اأي   -
�شغوط، كم� يجب اأن يكونوا مح�يدين وتتوافر فيهم النزاهة، ول يكون لأي منهم 
م�شلحة مع اأي طرف من اأطراف الدعوى، ول يجوز لأطراف الخ�شومة التحدث 
اإلى هيئة المحّلفين وتقديم الوث�ئق، وك�ن على هيئة المحّلفين اأن يتو�شلوا اإلى قرار 

خالل خم�شة ع�شر يومً�.

اأطرافه  بين  المدني  والنزاع  الق�شية  يتم ف�ض  اأن  هو  المحّلفين  هيئة  الهدف من   -
من ِقبل المواطنين المدنيين الع�ديين اأنف�شهم، وذلك كو�شيلة لإ�شراك ال�شعب في 

تحقيق العدالة)146(.

)143( Maximus A. Lesser, The Historical Development of The Jury System, 113 )William S. Hein & Co. 
1992( )1894(.

)144( Caenegem, supra note 52, pp. 34-35; see also Bigelow, supra note 55, p. 335.
)145( Caenegem, Ibid.
)146( Caenegem, supra note 71, p. 102.
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يعد  لم  وب�لت�لي  الملك،  ب��شم  ق�ش�ئي  ب�أمر  يتم  اأ�شبح  المحّلفين  هيئة  ا�شتدع�ء   -
ال�شتراك في الهيئة اختي�ري�)147(.

اإّن البدء في اإجراءات الدعوى، وب�لت�لي الخ�شوع للمح�كمة والتق��شي من خالل هيئة   -
ب�إجراءات  البدء  الذي يطلب  المّدعي  اإلى  اأمر يرجع  اإلزاميته، هو  محّكمين ورغم 
ذلك وبيده الأمر الق�ش�ئي، واأمر التق��شي هذا يمنح من المك�تب الر�شمية مق�بل 
ر�شم معّين لجميع المّدعين الذين يتظلمون من �شلب حقوقهم اأو العتداء عليه�)148(. 

المطلب الثاني

المقارنة بين نظام هيئة المحّلفين االإنجليزي

وبع�س االأنظمة االإنجليزية الم�سابهة

الإنجليزية  المحّلفين  هيئة  لنظ�م  الفريدة  الطبيعة  تحّدد  التي  العن��شر  اأعاله  عر�شن� 
ف�إلى  الميالدي)149(،  ع�شر  الث�ني  القرن  في  الث�ني  هنري  الملك  اأن�ش�أه�  والتي  التقليدية 
الجزيرة  في  ِقبل  من  بهم�  معموًل  ك�ن  اآخرين  نظ�مين  مع  النظ�م  هذا  يت�ش�به  مدى  اأي 
التحقيق  اأو  العتراف  ونظ�م   Royal Inquest الملكي  التحقيق  نظ�م  وهم�  الإنجليزية، 
ال�شعبي Public Recognition؟ واإلى اأي مدى يت�ش�به نظلم المحّلفين الإنجليزي اأعاله مع 

نظ�م �شه�دة اللفيف الإ�شالمي؟  

الفرع االأول

مقارنة هيئة المحّلفين بنظام 

Royal Inquest التحقيق الملكي

الملك  Royal Inquest والذي ك�ن معموًل به قبل تطبيق�ت  الملكي  التحقيق  يتمّيز نظ�م 
حكم  واإعط�ء  النزاع  بنظر  القي�م  على  تق�شم  الن��ض  من  مجموعة  ي�شتدعي  ب�أّنه  هنري 
فيه، اإّل اأّن هذه المجموعة ب�لت�أكيد لم يكن عدده� الث�بت اثني ع�شر ع�شوًا كم� في هيئة 

)147( Ibid.
)148( Caenegem, supra note 71, pp. 402-403; James Bradley Thayer, supra note 28, p. 55.
)149( John A. Makdis, supra note 5, p. 1685.
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المحّلفين اأعاله، بل يختلف العدد من هيئة اإلى اأخرى)150(، كم� اأّن الهيئة في نظ�م التحقيق 
الملكي ك�ن مفرو�شً� عليه وفقً� لالإرادة الملكية اأن ت�شدر قرارًا في الم�ش�ألة المطروحة، 
اإّل اأّن القرار لم ي�شترط فيه الإجم�ع كم� هو معمول به في نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزي 
�ش�بق الذكر ، كم� اأّن اأع�ش�ء الهيئة في نظ�م التحقيق الملكي ك�ن يفتر�ض فيهم اأن ي�شهدوا 
اأّن �شه�دتهم هذه لي�شت ملزمًة للق��شي كم� هو مفتر�ض في  اإّل  اأو �شمعوه،  وفقً� لم� راأوه 

نظ�م هيئة المحّلفين اأعاله. 

كم� اأّن الغر�ض من الإجراء الق�ش�ئي في نظ�م التحقيق الملكي هو اإثب�ت الحق�ئق المتعّلقة 
ب�لق�شية فقط، ف�لخ�شومة هن� لي�شت بين اأ�شخ��ض ع�ديين، واإّنم� فر�شت ب�إرادة ملكية 
الحكومة  اأو  الإدارة  يعك�ض  م�  وهو  الق�شية  حول  معلوم�ت  على  للح�شول  علي�  �شلطة  اأو 
الر�شيدة)151(، اأي اأّن اأ�ش��ض نظ�م التق��شي هذا والبدء في الإجراءات اإّنم� يقوم على اأمر 
مّم�  وي�شت�شف  المحّلفين،  نظ�م هيئة  في  كم�  للمدعى  كونه حقً�  اأ�ش��ض  ولي�ض على  ملكي 
�شبق اأّنه على الرغم من وجود بع�ض الت�ش�به بين نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزي التقليدية 

ونظ�م التحقيق الملكي اإّل اأّن الختالف كبير بين النظ�مين)152(.

الفرع الثاني

مقارنة هيئة المحّلفين بنظام التحقيق

Public Recognition والمحاكمات ال�سعبية

كذلك يتمّيز نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزي التقليدي )في ظل عهد الملك هنري الث�ني( 
عن نظ�م التحقيق والمح�كم�ت ال�شعبية Public Recognition ب�أمور عديدة منه� اأنّ هذا 
النظ�م الأخير، واإن ك�ن يعتمد ب�لفعل على هيئة يتم اختي�ره� من قبل الجيران، اأي من اأهل 
اأّن حجم هذه  اإّل  ب�لنزاع،  المتعّلقة  اأو لديهم علم ب�لم�ش�ئل  الحي الذي وقعت به الح�دثة 
الهيئة وعدد اأع�ش�ئه� لي�ض ث�بتً�، بل قد يختلف من ق�شية اإلى اأخرى)153(، كم� اأّن هذه الهيئة 
ل ب�لوق�ئع المطروحة، لأّن اختي�ره� ك�ن  لم يكن من المطلوب منه� اأن ت�شدر حكمً� وتف�شّ
يتّم من خالل اأطراف النزاع، وب�لت�لي ف�إّن دورهم ك�ن قريبً� اأكثر من العمل ال�شت�ش�ري)154(.

)150( Bigelow, supra note 55, pp. 258-259.
)151( Caenegem, supra note 71, p. 62.
)152( John A. Makdis, supra note 5, p. 1686.
)153( Caenegem, supra note 71, p. 76. 
)154( Ibid, p. 77.
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اإّن الأدلة تثبت  اأّن قرارهم في الم�ش�ئل المطروحة لم يكن يفتر�ض فيه الإجم�ع، بل  كم� 
اأّن الق�ش�ي� التي تّمت وفق هذا النظ�م في الفترة م� بين 1182-1183م، ك�ن يكتفى فيه� 
لم  ال�شعبي  المح�كم�ت  اأو  التحقيق  لنظ�م  وفقً�  الهيئة  حكم  اأّن  كم�  الأغلبية)155(،  بقرار 
يكن مفتر�شً� فيه النف�ذ، اأي ملزمً� بذاته، واإّنم� ك�ن النف�ذ نتيجة لموافقة واختي�ر طرفي 
النزاع، اأو نتيجًة لقرار المحكمة نف�شه�، اأي مت�شمنً� موافقة ق��شي المحكمة التقليدي على 
هذا الحكم)156(، كم� اأّنه وعلى الّرغم من اأّن التق��شي وفقً� لهذا النظ�م )نظ�م التحقيق اأو 
المح�كم�ت ال�شعبي( والتو�شل اإلى حقيقة الوق�ئع واإثب�ته� ك�ن يتّم بين اأ�شخ��ض ع�ديين، 
اإّل اأّن البدء بتلك الإجراءات ك�ن يتطّلب �شدور اأمرًا ق�ش�ئيً�، كم� اأّن اختي�ر اأع�ش�ء هيئة 

المحّلفين من قبل اأطراف النزاع في هذا النظ�م لم يكن يعتبر حقً� ث�بتً� لهم)157(.

التقليدي والذي ظهر ب�لقرن  اأّن نظ�م هيئة المحّلفين  ال�ش�بقة نرى  ومن خالل المق�رنة 
اإّنه  الث�ني ع�شر يختلف عن النظ�مين اأعاله من خالل عدة اأمور م�شتركة اأهمه� م� يلي: 
في كال النظ�مين ل ي�شترط اأن يكون عدد اأع�ش�ء الهيئة اثني ع�شر �شخ�شً�، كم� اأّن القرار 
الذي تتخذه الهيئة في كال النظ�مين ل ي�شترط فيه الإجم�ع، كم� اأّن هذا القرار وك�أ�شل 
ع�م ل يعتبر ن�فذًا ول ملزمً� لق��شي المحكمة اإّل ب�شروط، وُي�ش�ف اإلى ذلك اأّن التق��شي 
من ِقبل الهيئة وفقً� للنظ�مين ال�ش�بقين ل يعتبر حقً� م�شتقرًا يتمتع به اأطراف الخ�شوم، 
واإّنم� يتم بن�ًء على اأمر واإرادة ملكية خ�ل�شة، وكل هذه الفروق�ت تجعل من ارتب�ط اأي من 

النظ�مين اأعاله مع نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزي التقليدي اأمرًا بعيدًا)158(.

المطلب الثالث

مقارنة هيئة المحّلفين بنظام التقا�سي

في االإمبراطورية اليونانية القديمة

اليون�نية  الإمبراطورية  في  التق��شي  نظ�م  اأّن  يعتقد  الب�حثين  بع�ض  اأّن  �شبق  فيم�  راأين� 
القديمة، والذي ظهر في القرن ال�ش�د�ض قبل الميالد، ك�ن هو حجر الأ�ش��ض لنظ�م هيئة 
المحّلفين التقليدي، واأّنه ظهر مجددًا وتطّور ليخدم النظ�م الإنجليزي)159(، حيث تمّثل في 

)155( Ibid. 
)156( Ibid, p. 76. 
)157( Ibid, pp. 56, 69, 71, 76, 86; John A. Makdis, supra note 5, pp. 1686-1678.
)158( Caenegem, supra note 71, p. 103.
)159( Tumanov, supra note 27, p. 4159.
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اإن�ش�ء هيئة اأو محكمة ق�ش�ئية ُيطلق عليه� الهلي�ي� Heliaia له� حّق النظر في المخ�لف�ت 
هيئة  ونظ�م  الأخير  النظ�م  هذا  بين  كبيرة  اختالف�ت  وجود  ُيالحظ  اأّنه  اإّل  الجن�ئية، 
المحّلفين الإنجليزية التقليدية، فعدد اأع�ش�ء هيئة المحّلفين الإنجليزية التقليدية هو اثن� 
ع�شر ع�شوًا، بينم� تتكّون هيئة اأو محكمة الهلي�ي� Heliaia من �شتة اآلف ع�شو، كم� ُتق�ّشم 
ويبقى  ع�شو  خم�شمئة  ت�شم  دائرة  وكل  )دوائر(،  ق�ش�ئية  مج�ل�ض  ع�شرة  اإلى  المحكمة 

الأع�ش�ء الب�قون احتي�طً�، ويتم توزيع الق�ش�ي� بين هذه المج�ل�ض.

اأن  في  الحّق  مواطن  لكل  اأّن  الإنجليزي  المحّلفين  هيئة  نظ�م  في  المفتر�ض  من  اأّنه  كم� 
للمواطنين  يكون فقط  الحّق  ف�إّن هذا  الروم�ني  النظ�م  في  اأّم�  الهيئة،  اأم�م  يرفع دعواه 
الأحرار دون غيرهم، كذلك يختلف نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزي عن النظ�م الروم�ني 
يتم  واإّنم�  الإجم�ع،  ي�شترط  ل  الأخير  النظ�م  ففي  الحكم،  اإلى  الو�شول  كيفية  في  اأعاله 
�ض لذلك، بحيث يتم، وقبل  اإلق�ء الحج�رة في �شندوق مخ�شّ الو�شول للحكم من خالل 
عملية الت�شويت، منح كل ع�شو ح�ش�تين اإحداهم� بي�ش�ء والأخرى �شوداء ومثقوبة، حيث 

يعني اإلق�ء الح�ش�ة البي�ش�ء البراءة وتعني الح�ش�ة ال�شوداء الته�م)160(.
الإنجليزي  المحّلفين  هيئة  نظ�م  في  بينم�  ب�لأغلبية،  تكون  الحكم  نتيجة  ف�إّن  وب�لت�لي، 
التقليدي ُي�شترط الإجم�ع في القرار، ولعّل اأكبر انتق�د يمكن اأن ُيوّجه اإلى هذه النظرية هو 
الُبعد الزمني، اأي الفترة الزمنية الطويلة م� بين النظ�م الروم�ني ونظ�م هيئة المحّلفين 
الإنجليزي التقليدي، فبينم� ظهر النظ�م الروم�ني في القرن ال�ش�د�ض قبل الميالد، نجد 
اأّن الفكرة التقليدية لن�ش�أة هيئة المحّلفين الإنجليزية ترتبط ب�لملك هنري الث�ني في القرن 
الث�ني ع�شر بعد الميالد، اأي بعد ثم�نية ع�شر قرنً�، وهي فترة زمنية طويلًة جدًا تدح�ض 
اإمك�نية الربط بينهم�، كم� اأّن اأ�شح�ب النظرية اأعاله لم يثبتوا هذا الربط، ولم ُيقّدموا 

دلياًل على وجوده اأو تطّوره خالل تلك الفترة الطويلة.

المطلب الرابع
مقارنة نظام هيئة المحّلفين االإنجليزية بنظام 

�سهادة اللفيف في الفقه المالكي

هن�ك موؤ�شرات واأدلة جوهرية على اأّن نظ�م هيئة المحّلفين اأ�ش��شه وجذوره تعود للثق�فة 
الإ�شالمية، فلط�لم� ا�شتغرب الموؤرخون الق�نونيون الفروق الجذرية الوا�شعًة بين منظومة 

)160( Ibid, p. 4158.
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تتبّن�ه  والذي  اإنجلترا  من�ش�أه  اأّن  ُي�ش�ع  والذي   ،Common Law الإنجليزي  الع�م  الق�نون 
المدني  الق�نون  بهم�، ومنظومة  ت�أّثرت  التي  الأخرى  والدول  الأمريكية  المتحدة  الولي�ت 
Law  Civil  الذي تتبّن�ه بقية الأنظمة في اأوروب� والدول العربية)161(، والذي تعود جذوره 

اإلى »الق�نون الروم�ني)162(، وُيعتقد اأّن الفقه الإ�شالمي وخ�شو�شً� المذهب الم�لكي ك�ن له 
دور كبير في ن�ش�أة وبن�ء الق�نون الإنجليزي، حيث يوؤكد اأ�شح�ب هذه النظرية اأّن ذلك قد 

تّم من خالل النورمنديين.

1066م، ق�م النورمنديون ب�حتالل جزيرة �شقلية  فقبل الغزو النورمندي لبريط�ني� ع�م 
في جنوب اإيط�لي� في 1061م، وك�نت هذه الجزيرة م�شلمة م�لكية المذهب )حينه�(، حيث 
وجد النورم�ن في �شقلية ح�ش�رة اإ�شالمية مزدهرة ُتطّبق فيه� قواعد ال�شريعة الإ�شالمية، 
ولذلك ك�ن من ال�شهل اأن يت�أثروا به� وتنقل اإلى اإنجلترا في الفترة التي ك�ن الق�نون الع�م 
الإنجليزي Common Law في فترة التكوين)163(، وقد ُعرف عن الملك النورمندي حينئذ 
ت�أّثر  احت�ش�نه واحترامه للح�ش�رة الإ�شالمية ورع�يته لعلم�ء الم�شلمين فيه�، وعليه فقد 
النزاع�ت  لحل  به�  المعمول  الق�نونية  المب�دىء  وخ�شو�شً�  الح�ش�رة  بهذه  النورمنديون 
بين الأفراد، وق�موا بنقل هذه القواعد معهم اإلى اإنجلترا وطبقوه�، مّم� اأ�شهم في ت�شّكل 

الق�نون الإنجليزي المع��شر)164(.

ولعّل من اأ�شب�ب هذا ال�شتنت�ج اأوجه ال�شبه الكبير بين الق�نون الإنجليزي والفقه الإ�شالمي، 
والذي يكمن في العديد من الأمور اأهّمه� م� يلي: اإّن الق��شي الإنجليزي يعتمد في اإ�شدار 
حكمه على ال�شوابق الق�ش�ئية، اأي اأحك�م الق�ش�ة الذين �شبقوه وق�موا ب�لف�شل ب�لمن�زعة 
في ح�لت م�ش�بهة للح�لة التي هو ب�شدد الحكم فيه�، وهذا الأ�شلوب ي�شبه اإلى حد كبير 
ال�شراكة  ق�نون  اأّن  كم�  »ال�شتح�ش�ن«،  ذلك  �شمن  ومن  الإ�شالمي،  الفقه  في  »القي��ض« 
المحدودة الع�شري فيه �شبه كبير لقواعد »القرا�ض« و»الم�ش�ربة« في الفقه الإ�شالمي، كم� 

هذه  بداية  في  المحّلفين،  هيئة  عبر  التق��شي  ونظ�م  التقليدي  التق��شي  نظ�م  بين  م�  الفرق  انظر   )161(
الدرا�شة.

انظر: عبد اهلل اأحمد �شي�ري، هل هن�ك عالقة بني الفقه الإ�شالمي والق�نون الإجنليزي؟   )162(
http://www.adencollege.info/Is_there_a_relationship_between_Islamic___Eng_law_arabic.pdf 

اآخر دخول: 4 اأكتوبر 2021 ال�ش�عة 11:48 م�ش�ًء.
بره�م حممد عط� اهلل، ت�أثري الفقه الإ�شالمي على تكوين الق�نون الإجنليزي، املدونة الإلكرتونية حوار   )163(

على املوقع الت�يل: 
http://www.alhiwartoday.net/node/1493، اآخر دخول: 4 اأكتوبر 2021 ال�ش�عة 11:48 م�ش�ًء            

املرجع ال�ش�بق.  )164(
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اأّن العقود في الق�نون الإنجليزي فيه� من القواعد م� يوازي »الإق�لة« و»ا�شتح�لة التنفيذ«  
و»الآف�ت ال�شم�وية« المعمول به� في الفقه الإ�شالمي)165(.

كم� اأّن نظرية العقد ودعوى ال�شتحق�ق الخ��شة بحم�ية الحي�زة والملكية اأ�ش��شه� قواعد 
الفقه الإ�شالمي، بل ذهبت بع�ض الدرا�ش�ت اإلى اأّن نظ�م التر�شت Trust قد ُنقل من نظ�م 
الوقف الإ�شالمي، واأّن نظ�م تدري�ض الق�نون الإنجليزي من خالل ُنزل المحكمة اأو مدار�ض 
الق�نون Inns of Court بلندن لي�ض اإّل تطبيقً� لنظ�م المدار�ض الملحقة ب�لم�ش�جد الكبرى 
على  الق�ئم  النظ�م  اأّن  كم�  الإ�شالمية،  الفقهية  المذاهب  تدري�ض  في  �شت  تخ�شّ التي 
ال�شوابق وتحليل الوق�ئع لي�ض اإّل تطبيقً� لنظم الفتوى وقواعد الجدل والمن�ظرات واأ�ش�ليب 

اأ�شول الفقه الإ�شالمي)166(.
وبن�ًء على م� تقّدم، ُيعتقد اأّن نظ�م هيئة المحّلفين المع��شر اأ�ش��شه اأي�شً� الفقه الإ�شالمي، 
�شقلية في  به  معموًل  ك�ن  والذي  الم�لكي،  الفقه  في  اللفيف  �شه�دة  نظ�م   وب�لتحديد 
المعروف  الق�نوني  الك�تب  ويوؤكد  بل  الميالديين،  ع�شر  والح�دي  الث�من  القرنين  بين  م� 
جون مقد�شي John Makdis اأّن هن�ك موؤ�شرات واأدلة تثبت اأّن ارتب�ط الثق�فة الإ�شالمية 
بهيئة المحّلفين الإنجليزية التقليدية، والتي ظهرت في القرن الث�ني ع�شر الميالدي اأكبر 

واأقوى من ارتب�طه� ب�لنورمنديين اأو الأنجلو�شك�شونيين)167(.

)165( Edward Pocock )1604- 1691( http://www.berkshirehistory.com/bios/epococke.html; Makdisi 1999, 
p. 1704; Weeramantry 1997, p. 134; Judge Weeramantry, Christopher G. )1997(, Justice Without 
Frontiers; Tom Leoni )2010(, “Judicial Duel in Sixteenth-century Italy”, in In the Service of Mars: 
Proceedings from the Western Martial Arts Workshop 1999–2009, Volume I )Ed. Mele, Gregory(, 
Freelance Academy Press, ISBN 978-0-9825911-5-4 5.; Justice, medieval style The case that ‘trial 
by ordeal’ actually worked http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2010/01/31/just 
ice_medieval_style/.;	Boisard,	 l	A.	 “On	 the	Probable	 Influence	of	 Islam	on	Western	Public	 and	
International Law”, International Journal of Middle East Studies 1980 11)4(: 429-50.; Is English 
law related to Muslim law? http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7631388.stm.; Gaudi-
osi,	Monica	M.	 (1988),	“The	 Influence	of	 the	 Islamic	Law	of	Waqf	on	 the	Development	of	 the	
Trust in England: The Case of Merton College”, University of Pennsylvania Law Review 136 )4(, 
pp. 1231-1261 , Hudson, A. )2003(, Equity and Trusts )3rd ed.(, Cavendish Publishing(.; Jairus 
Banaji )2007(, “Islam, the Mediterranean and the rise of capitalism”, Historical Materialism.; Some 
Notes from the History of Islamic Maritime Law http://www.scribd.com/doc/22306176/Islamic-
Maritime-Law. 

انظر كذلك: عبد اهلل اأحمد �شي�ري، هل هن�ك عالقة بني الفقه الإ�شالمي والق�نون الإجنليزي؟، مرجع 
�ش�بق.  

بره�م حممد عط� اهلل، مرجع �ش�بق.  )166(
)167( John A. Makdis, supra note 5.
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فوفقً� لنظ�م �شه�دة اللفيف ل يمكن للق��شي اأن ي�شدر الحكم من دون هذه ال�شه�دة، فهي 
تعتبر دليل اإثب�ت �شروري للحكم في الواقعة، وكذلك في نظ�م هيئة المحّلفين التقليدي 
ُيعتبر وجود اأع�ش�ء هيئة المحّلفين �شروريً� للو�شول اإلى الحكم في الدعوى)168(، وكم� في 
نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزية التقليدية، يجب اأن تتوافر �شروط و�شف�ت معّينة في �شهود 
اأّل يكون  اللفيف، ومنه� عدم النحراف والعدالة وال�شدق وعدم الكذب، وكذلك ي�شترط 

ال�شهود من اأقرب�ء اأطراف النزاع وغيره� من ال�شروط الأخرى.

المك�ن  اأهل  اأو  الخ�شوم  جيران  من  اأي  البلد،  اأهل  من  ال�شهود  اختي�ر  يتم  اأّنه  كم� 
)المجتمع( الذي وقعت به الح�دثة، مّمن لهم علم ب�لوق�ئع، وهي ذات ال�شروط التي يجب 
توافره� في �شهود اللفيف، وكذلك يت�ش�به نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزية مع نظ�م �شه�دة 
اللفيف الم�لكية في اأّن عدد اأع�ش�ء الهيئة التي تمّثل لل�شه�دة يجب اأّل يقل عن اثني ع�شر 
ع�شوًا)169(، ُي�ش�ف اإلى ذلك اأّن كال النظ�مين ي�شترط فيهم� اأن يقوم اأع�ش�ء هذه الهيئة 

ب�لق�شم اأم�م الق��شي على قول الحّق عّم� �شمعوه اأو �ش�هدوه من وق�ئع)170(.

ُي�ش�ف اإلى ذلك اأّن في كال النظ�مين يعتبر القي�م بتقديم ال�شه�دة حقً� يتمتع به الأفراد 
وبنف�ض الوقت واجبً� عليهم كم�شوؤولية مجتمعية، فال يجوز كتم�ن ال�شه�دة في ح�ل طلبه� 
اأو الح�جة اإليه�، كم� اأّن ال�شه�دة في كال النظ�مين تعتبر ملزمًة للق��شي، ويجب عليه اأن 
ي�أخذ به� ويحكم بن�ًء عليه� متى م� توافرت �شروطه� ولم يتم نفيه� اأو رده�)171(، وُي�شترط 
يكون  اأن  اأي  ال�شه�دة،  ذات  على  �شخ�شً�  ع�شر  الثن�  يتوافق  اأن  اللفيف  �شه�دة  نظ�م  في 

هن�ك اإجم�ع عليه�، وهو م� يتحّقق كذلك في  نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزية التقليدية.

وقد يظهر الختالف بين نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزي اأعاله مع نظ�م �شه�دة اللفيف 
بوجود �شخ�ض ي�شّمى الـ Sheriff، وهو الم�شوؤول عن ا�شتدع�ء المحّلفين، وتكوين الهيئة بن�ء 
على اأمر ق�ش�ئي، بينم� في نظ�م �شه�دة اللفيف ل وجود لهذا ال�شخ�ض اأو الوظيفة، فكل 
طرف في النزاع م�شوؤول عن ا�شتدع�ء ال�شهود الخ��شين به)172(، اإّل اأّن م� ُيقّرب النظ�مين 
اأع�ش�ء  Sheriff حقيقًة لم يكن هو من يخت�ر  الـ  اأّن  الم�ش�ألة  من بع�شهم� بع�شً� في هذه 
اأدلة على وجود ق�ش�ي� في  واأّن هن�ك  اأي جمعهم،  ا�شتدع�ئهم  ولكّنه م�شوؤول عن  الهيئة، 

)168( Louis Milliot, Introduction A L’etude Du Droit Musulman, 636 )1953(, pp. 731-732.
)169( John A. Makdis, supra note 5, pp. 1688-1690.
)170( Ibid, pp. 1690-1691. 
)171( Ibid, pp. 1691-1693.  
)172( Ibid, p. 1695.   
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بداية القرن الث�لث ع�شر في اإنجلترا تّم ال�شم�ح فيه� لأطراف النزاع ب�ختي�ر محّلفيهم)173(.

كذلك ينفرد نظ�م �شه�دة المحّلفين الإنجليزية اأعاله بوجود هيئة محّلفين واحدة، بينم� في 
نظ�م �شه�دة المحّلفين هن�ك هيئت�ن من �شهود اللفيف، اأي هيئة لكل طرف في النزاع، اإّل 
اأّن م� ُيقّربه من النظ�م الإنجليزي في الإثب�ت اأّن الق��شي في نظ�م �شه�دة اللفيف حقيقًة 
لم يكن يحكم اإّل من خالل هيئة واحدة من اللفيف، فهو يقيم ال�شه�دتين المت�ش�دتين من 
الهيئتين وي�شدر حكمه وفقً� لل�شه�دة التي يقتنع به� ويراه� اأقرب للحقيقة، وب�لت�لي فهو 

حقيقًة يحكم وفقً� ل�شه�دة هيئة واحدة)174(.

ولعّل الختالف البّين بين النظ�مين يتمّثل في كيفية بدء اإجراءات التق��شي، حيث ي�شترط 
من  يتّم  ملكي  ق�ش�ئي  اأمر  على  المّدعي  ل  يتح�شّ اأن  الإجراءات  لبدء  الإنجليزي  النظ�م 
خالله دعوة وت�شكيل هيئة المحّلفين)175(، ذلك اأّن نقل اخت�ش��ض نظر النزاع من المح�كم 
الع�دية اإلى المح�كم الملكية التي تطّبق نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزي التقليدي اأو نظ�م 
الإ�شالمي  الق�ش�ئي  النظ�م  يتمّيز  بينم�  ملكي،  اأمر  اإلى  يحت�ج   )176(Assizes الأ�شيز�ض 

بوحدة المح�كم ول ي�شترط لبدء اإجراءات �شه�دة اللفيف الم�لكية هذا الأمر)177(.

كم� اأّن من الختالف�ت الوا�شحة بين النظ�مين اأّن هيئة المحّلفين الإنجليزية ك�ن ُيفتر�ض 
فيه� اأن ت�شدر حكمً� في الق�شية المطروحة، بينم� �شهود اللفيف ل ُيفتر�ض فيهم اإ�شدار 
حكم في الق�شية المطروحة، واإّنم� تكون �شه�دتهم �شرورية يعتمد عليه� ق��شي المو�شوع 
في �شدور الحكم. كم� اأّنه ي�شترط في �شهود اللفيف الثني ع�شر اأن يكونوا رج�ًل، بينم� لم 
ت�شر الدرا�ش�ت التي تّمت وتق�رن بين النظ�مين اإلى وجوب توافر هذا ال�شرط في اأع�ش�ء 
وب�لت�لي  الميالدي،  الث�ني ع�شر  القرن  والمطبق في  التقليدي  الإنجليزية  المحّلفين  هيئة 

ُيعتقد اأّنه من الممكن اأن يكونوا ن�ش�ًء اأو رج�ًل.

)173( Caenegem, supra note 71, p. 497. 
)174( John A. Makdis, supra note 5, p. 1695.
)175( Caenegem, supra note 71, pp. 261-261.

الث�ني ع�شر في عهد  القرن  المحّلفين في  والذي تزامن تطبيقه مع نظ�م هيئة  النظ�م  ُيق�شد بهذا   )176(

الملك هنري الث�ني، المح�كم والتي ك�نت تعقد في اإنجلترا وويلز لحل المن�زع�ت المدنية والجن�ئية، 
1972 تّم حل هذه المح�كم وتحويل اأخت�ش��شه� في نظر المن�زع�ت المدنية اإلى المحكمة  وفي ع�م 
 .)the Crown Court( والخت�ش��ض بنظر المن�زع�ت الجن�ئية اإلى محكمة الت�ج ،)the High Court( �العلي

John A. Makdis, supra note 5, pp. 1649-1695. :انظر
)177( Ibid, 1649-1695.
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اإّل اأّنه حقيقًة وعلى الّرغم من وجود هذه الختالف�ت الب�شيطة بين النظ�مين، ف�إّنه ل يمكن 
ونظ�م  اللفيف  �شه�دة  نظ�م  بين  ف�لتق�رب  بينهم�،  جدًا  الكبير  والتق�رب  الت�ش�به  اإغف�ل 
هيئة المحّلفين يكمن في غ�لبية العن��شر وال�شروط، وفي قرب الفترة الزمنية في التطبيق، 
ت�شكيل  في  الإ�شالمي  الفقه  ت�أثير  عن  الحديث  عند  ذكره�  �شبق  التي  الأدلة  اإلى  اإ�ش�فًة 
الق�نون الع�م الإنجليزي، فكل هذه الأدلة مجتمعًة تجعل نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزي 

اأ�ش��شه وجذوره نظ�م �شه�دة اللفيف في الفقه الإ�شالمي. 

ويجب الت�أكيد على اأّنه ل ي�شترط التط�بق الت�م بين النظ�مين حتى يتم ربطهم� بع�شهم� 
النظ�م  تطبيق  يمكن  ل  وب�لت�لي  عي�شه،  وطريقة  وع�داته  نظ�مه  مجتمع  فلكل  ببع�ض، 
الأ�شلي كم� هو في بيئة ومجتمع مختلف، واإّنم� يتم اإدخ�ل بع�ض التعديالت عليه ليتوافق 
يحدث  م�  اأّن  ذلك  على  والدليل  ب�لفعل،  حدث  م�  وهذا  المجتمع  هذا  خ�شو�شية  مع 
ُتعّدل  لكّنه�  معّينة  ق�نونية  اأنظمة  الدول  تتبّنى  حيث  المع��شر،  وقتن�  في  ومطّبق  موجود 
فيه� ليتن��شب مع متطلب�ته�، وقد �شبق القول ب�أّن نظ�م هيئة المحّلفين المع��شر والمطّبق 

اأ�ش��شً� في اإنجلترا تتبّن�ه عدة دول، لكّنه� عّدلت عليه ليتن��شب مع بيئته� ومجتمعه�.  
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الخاتمة: 
ن�ق�شن� في هذه الدرا�شة الطبيعة الق�نونية لنظ�م هيئة المحّلفين وجذوره الت�ريخية، حيث 
تّم بي�ن م�هية هذا النظ�م وقواعده، واأهم تطبيق�ته المع��شرة، ومن ثّم تّم ت�شليط ال�شوء 
اإلى  وانتهين�  الت�ريخية،  وجذوره  المحّلفين  هيئة  نظ�م  ب�أ�ش��ض  المتعّلقة  النظري�ت  على 
تقييم تلك النظري�ت وترجيح واحدة منه� وفق براهين منطقية. ومن خالل الدرا�شة تم 

التو�شل اإلى عدة نت�ئج وتو�شي�ت لعّل اأهّمه� م� يلي:   

اأواًل: اأهم النتائج

الع�م  الق�نون  المحّلفين جزءًا من منظومة  التق��شي من خالل هيئة  يعتبر نظ�م   .1
تبنيه  وتّم  تطّوره  النظ�م  هذا  وا�شل  وقد   ،Common Law System الإنجليزي 
الدول  في  انت�شر  كم�  الأمريكية،  المتحدة  الولي�ت  د�شتور  في  به  معترف  كحّق 
التي ا�شتعمرته� بريط�ني� ك�أ�شترالي�، وكندا، وجنوب اأفريقي�، ونيوزيلندا، والهند، 
وزيمب�بوي، وغ�ن�، و�شيراليون، وغ�مبي�، ونيجيري�، وال�شوم�ل، وتنزاني�، واأوغندا، 
�ش�نت  )مثل  الك�ريبية  الجزر  من  وكثير  وم�لوي،  وبوت�شوان�،  وزيمب�بوي،  وكيني�، 
له تطبيق حتى في  اأ�شبح  ب�راب�دو�ض، ج�م�يك�، وترينيداد وتوب�جو(، كم�  كيت�ض، 
بع�ض الدول التي تعتنق منظومة الق�نون المدني System Civil Law، بل وتّم تبنيه 

حتى من ِق بل بع�ض الدول ال�شيوعية كرو�شي� وغيره� من الدول.

اإّن الأنظمة التي تبّنت نظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزية لم تعتمد قواعده الأ�شلية   .2
بيئته�  مع  لتتوافق  التعديالت  بع�ض  عليه�  اأدخلت  واإّنم�  التقليدية،  ب�شورته� 
من  والتي  للق�نون  الأ�ش��شية  المب�دئ  تطبيق  كيفية  في  وت�شّوره�  ومجتمع�ته� 
�شمنه� المح�فظة على ا�شتقاللية الق�ش�ء، والأخالق، وال�شف�فية، والم�ش�واة اأم�م 

المح�كم، والحّق في م�ش�ركة الع�مة في تحقيق العدالة.

تبّين من خالل المق�رنة بين نظ�م هيئة المحّلفين في المملكة المتحدة ونظيره في   .3
الّرغم  فعلى  التطبيق،  في  كبيرة  فروق�ت  هن�ك  اأّن  الأمريكية،  المتحدة  الولي�ت 
من اأّن الفكرة التقليدية لن�ش�أة نظ�م هيئة المحّلفين ترتبط ب�لإرث الإنجليزي، اإّل 
اأّن تطبيقه في المملكة المتحدة اأخذ تدريجيً� ب�لنح�ش�ر، واأ�شبح تطبيقه ينح�شر 
في الق�ش�ي� الجن�ئية الخطيرة فقط والتي تنظره� محكمة الت�ج، ويك�د يكون قد 
التق��شي عبر هيئة  يعتبر نظ�م  بينم�  المدنية،  الق�ش�ي�  تم�مً� في مج�ل  انح�شر 
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المحّلفين في اأمريكً� حقً� د�شتوريً� وا�شحً�، ويتم تطبيقه ب�شورة كبيرة في الق�ش�ي� 
التي تحكم هذا  ال�شروط والقواعد  ال�شواء، كذلك تختلف  الجن�ئية والمدنية على 

النظ�م في كال البلدين.

الفكرة التقليدية لن�ش�أة هيئة المحّلفين ترتبط ب�لنورمنديين في اإنجلترا، وب�لذات   .4
الث�ني  هنري  الملك  حكم  فترة  اأثن�ء  الميالدي  ع�شر  الث�ني  القرن  منت�شف  في 
King Henry II، حيث ق�م ب�إ�شدار ت�شريع�ت لإدخ�ل تعديالت جذرية في نظ�م 
التق��شي في مح�كم الت�ج الملكي، وهذه الت�شريع�ت اأحدثت ثورة في نظ�م التق��شي 
في اإنجلترا واألهمت به الأنظمة الق�نونية الأخرى، بل يعتقد البع�ض اأّن الف�شل في 
ت�أ�شي�ض الق�نون الإنجليزي ذاته Common Law System يعود اإلى الملك هنري 

الث�ني ذاته.

ّ مق�رنة قواعد و�شروط نظ�م هيئة المحّلفين التقليدي والذي ظهر في القرن  اإن  .5
الث�ني ع�شر الميالدي مع نظ�مين اآخرين ك�ن معموًل بهم� من ِقبل اإنجلترا، وهم� 
 Publicونظ�م العتراف اأو التحقيق ال�شعبي Royal Inquest نظ�م التحقيق الملكي

 Recognition، يظهر الختالف الكبير بينهم�. 

اإنّ نظ�م هيئة المحّلفين التقليدي الذي ظهر في القرن الث�ني ع�شر الميالدي يختلف   .6
كذلك عن نظ�م التق��شي الذي ك�ن معموًل به في الإمبراطورية اليون�نية القديمة 
في القرن ال�ش�د�ض قبل الميالد، حيث تّم اإن�ش�ء هيئة اأو محكمة ق�ش�ئية يطلق عليه� 
في  تكمن  والختالف�ت  الجن�ئية،  المخ�لف�ت  في  النظر  حّق  له�   Heliaia الهلي�ي� 
القواعد وال�شروط، كم� اأّن البعد الزمني اأي الفترة الزمنية الطويلة م� بين النظ�م 
اليون�ني ونظ�م هيئة المحّلفين الإنجليزي التقليدي تدح�ض فكرة الرتب�ط بينهم�.

القرن  في  ظهر  والذي  الإنجليزي  المحّلفين  هيئة  نظ�م  اأّن  الدرا�شة  هذه  اأثبتت   .7
نظ�م  اإلى  تعود  وجذوره  الإ�شالمية،  ب�لثق�فة  ارتب�ط  لديه  الميالدي  ع�شر  الث�ني 
والح�دي  الث�من  القرنين  بين  م�  به�  والمعمول  الم�لكي  الفقه  في  اللفيف  �شه�دة 
ع�شر الميالديين، واأّن ذلك قد تم من خالل النورمنديين، الذين ق�موا قبل غزو 
بريط�ني� ع�م 1066م، ب�حتالل جزيرة �شقلية في جنوب اإيط�لي� في الع�م 1061م، 
وك�نت هذه الجزيرة م�شلمة م�لكية المذهب في ذلك الحين، وتّم نقل هذا النظ�م 
فيم� بعد اإلى اإنجلترا، ف�لتق�رب بين نظ�م �شه�دة اللفيف ونظ�م هيئة المحّلفين في 
�شيقت عند  التي  الأدلة  اأّن  يكون متط�بقً�، كم�  يك�د  وال�شروط  والعن��شر  القواعد 
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 Common الحديث عن ت�أثير الفقه الإ�شالمي في ت�شكيل الق�نون الع�م الإنجليزي
Law System ب�شكل ع�م تثبت هذا الراأي.

البّينة  مكّون�ت  من  ب�عتب�ره�  الم�لكي  الفقه  في  ب�لغة  اأهمية  اللفيف  ل�شه�دة   .8
الم�لكية،  فقه�ء  من  المت�أخرين  ِقبل  من  به�  العمل  وجرى  اأقّره�   وقد  ال�شرعية، 
ورفع  الإثب�ت  بتي�شير  وذلك  ال�شي�ع،  من  وم�ش�لحهم  الن��ض  حقوق  على  حف�ظً� 
الحرج عنهم، كو�شيلة لتحقيق العدل واإنه�ء الخ�شوم�ت، وم� زال يعمل بهذا النظ�م 

في وقتن� المع��شر في بع�ض دول المغرب العربي.
يدل نظ�م �شه�دة اللفيف على مرونة الفقه الإ�شالمي، حيث �ش�عد المذهب الم�لكي   .9
على ابتك�ر الحلول المن��شبة لالأو�ش�ع ال�شتثن�ئية لحفظ الحقوق وحم�ية م�ش�لح 
الأفراد، وا�شتط�ع من خالل �شه�دة اللفيف التي جرى العمل عليه� عمل المت�أخرين 

اأن يثري نظرية الإثب�ت في الفقه الإ�شالمي.
ثانيًا: التو�سيات

نو�شي الم�شّرع الكويتي خ��شة والم�شّرع العربي ع�مة بتبّني نظ�م هيئة المحّلفين   .1
والمن�زع�ت  ب�لجنح  المتعلقة  الق�ش�ئية  المن�زع�ت  حّل  في  المواطنين  واإ�شراك 
المدنية والجن�ئية الب�شيطة على اأقل تقدير، لأّن نظ�م التق��شي عبر هيئة المحّلفين 
ُيعد انعك��شً� للراأي الع�م، ويحّقق العدالة المن�شودة، ويوّفر فر�شً� للمواطنين للتحّقق 
�شد  للفرد  الحم�ية  من  قدر  اأكبر  يتحّقق  وبذلك  تطبيقه�،  و�شالمة  القوانين  من 
�شلط�ن الدولة وتدخله� في �شوؤون الق�ش�ء، كم� ُيعد هذا النظ�م اأداة مهمة لتثقيف 
المواطنين حول كيفية اإدارة الحكم الذاتي لموؤ�ش�ش�ت الدولة وتحقيق الديمقراطية.  
خالل  من  التعبير،  في  والحق  الراأي  بق�ش�ي�  تتعّلق  التي  المن�زع�ت  بحّل  نو�شي   .2
المجتمع،  في  قرن�ئه  قبل  من  المتهم  مح�كمة  يتم  حيث  المحّلفين،  هيئة  نظ�م 
خ��شة  والقهر،  للظلم  تعر�شه  ي�شتبعد  وب�لت�لي  وظروفه،  اأو�ش�عه  يفهمون  الذين 
المح�كم�ت  الكثير من  ت�شهد  الخ�شو�ض  والعربية على وجه  المحلية  ال�ش�حة  واأّن 

المتعّلقة بهذا ال�ش�أن. 
الدولة،  في  الق�ش�ئي  النظ�م  تطوير  يعني  لأّنه  المحّلفين  هيئة  نظ�م  تبّني  نقترح   .3
ويعطي فر�شة، لي�ض فقط لأفراد المجتمع في الم�ش�ركة الفعلية في تطبيق الق�نون، 
اأكثر ف�علية في  اأدائهم ومه�راتهم، والقي�م بدور  بل وُيمّكن المح�مين من تطوير 
المح�كمة وخ�شو�شً� في مج�ل المرافعة ال�شفهية، بدًل من العتم�د ب�شكل اأ�ش��شي 

على ملف الق�شية الذي ُيقّدم اإلى الق��شي.   
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نو�شي بتطبيق نظ�م هيئة المحّلفين لأّنه ي�ش�عد في ت�شريع وتيرة حّل المن�زع�ت   .4
ومع�لجة ت�أخره� وتكد�شه� في المح�كم نتيجة النق�ض في اأعداد الق�ش�ة، ذلك اأّن 

المحّلفين �شي�شهمون في �شد ذلك النق�ض وم�ش�عدة الق��شي في حّل النزاع.   
لقد اأ�شهم الفقه الإ�شالمي في بن�ء الح�ش�رة الغربية في �شّتى العلوم والمج�لت،   .5
التي  الدرا�ش�ت  تزال  ل  ذلك  ومع  الق�نونية،  النظم  وتطوير  بن�ء  في  اأ�شهم  كم� 
تن�ق�ض هذه الإ�شه�م�ت وخ�شو�شً� في مج�ل الأنظمة والنظري�ت الق�نونية ب�شيطة 
اإلى هذه الم�ش�ألة وينتف�شون  جدًا، نتمنى اأن ينتبه الب�حثون من اأهل الخت�ش��ض 

لبي�ن حقيقة هذا الإرث العظيم.
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قائمة المراجع:
اأواًل: المراجع باللغة العربية

اأحمد بن يحيى الون�شري�شي،   -

المعي�ر المعرب والج�مع المغرب عن فت�وى اأهل اإفريقية والأندل�ض والمغرب،   •
الإ�شالمي،  الغرب  ودار  المغربية  الإ�شالمية  وال�شوؤون  الأوق�ف  وزارة  ج10، 

الرب�ط، 1401هـ/ 1981م.

دبي،  التراث،  واإحي�ء  الإ�شالمية  للدرا�ش�ت  البحوث  دار  الف�ئق، ط1،  المنهج   •
1426هـ/ 2005م. 

دم�شق،  الفكر،  دار  ط6،  واأدلته،  الإ�شالمي  الفقه  الزحيلي،  م�شطفى  بن  وهبة   -
.1984

للطب�عة  المع�رف  موؤ�ش�شة  ط5،  ج7،  واأدلته،  الم�لكي  الفقه  ط�هر،  بن  الحبيب   -
والن�شر، بيروت، 1428هـ/ 2007م.

حورية لق�ط، �شه�دة اللفيف عند الم�لكية - حقيقته� واأحك�مه�، ر�ش�لة م�ج�شتير،   -
كلية العلوم الإن�ش�نية والجتم�عية والعلوم الإ�شالمية، ج�معة اأحمد دراية، اأدرار، 

الجزائر، 2015. 

عبد الكبير العلوي المدغري، م� جرى به العمل نموذج من تراثن� الق�ش�ئي المغربي،   -
وزارة الأوق�ف وال�شوؤون الإ�شالمية المغربية، الرب�ط، 1416هـ/ 1996م.

العلمي حراق، التوثيق العدلي بين الفقه الم�لكي والتقنين المغربي وتطبيق�ته في   -  
مدونة الأ�شرة، ط3، مكتبة دار ال�شالم، الرب�ط، 1434هـ/ 2013م. 

علي عبد ال�شالم الت�شولي، البهجة في �شرح التحفة، ج2، ط1، دار الكتب العلمية،   -
بيروت، 1418هـ/ 1998م.

موؤ�ش�شة  ط1،  الدارقطني،  �شنن  الدارقطني،  البغدادي  عمر  بن  علي  الح�شن  اأبو   -
الر�ش�لة، بيروت، 1424 هـ / 2004م.

عمر بن عبد الكريم الجيدي، الُعرف والعمل في المذهب الم�لكي ومفهومهم� لدى   -
علم�ء الغرب، مطبعة ف�ش�لة المحمدية، الرب�ط، 1982. 
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ال�شروق  مكتبة  ط4،  الو�شيط،  المعجم  العربية،  اللغة  ومجمع  موؤلفين  مجموعة   -
الدولية، الق�هرة، 1425هـ/2004م.

دار  ط1،  الزق�ق،  لمية  �شرح  في  الخالق  العليم  الف��شي، فتح  اأحمد  بن  محمد   -
الر�ش�د الحديثة، الدار البي�ش�ء، 1429هـ/ 2008م.

محمد الأن�ش�ري الر�ش�ع، �شرح حدود ابن عرفة )الهداية الك�فية ال�ش�فية لبي�ن   -
حق�ئق الإم�م ابن عرفة الوافية(، دار الغرب الإ�شالمي، بيروت، 1993.

محمد البركة، فقه النوازل على المذهب الم�لكي فت�وي اأبي عمران الف��شي، ط1،   -
دار اأفريقي� ال�شرق للن�شر، الدار البي�ش�ء، 1431هـ/ 2010م.

محمد العربي الف��شي، �شه�دة اللفيف، مركز اإحي�ء التراث المغربي، دار الثق�فة   -
الطب�عة للن�شر، الرب�ط، 1408هـ/ 1988م.

محمد مخلوف، �شجرة النور الزكية في طبق�ت الم�لكية، ط1، دار الكتب العلمية،   -
بيروت، 1424هـ/ 2003م. 

محمد المهدي الوزاني،  -
وزارة  ط1،  الفقهية،  النوازل  في  ال�ش�مية  المنح  الم�شّم�ة  ال�شغرى  النوازل   •

الأوق�ف وال�شوؤون الإ�شالمية المغربية، الرب�ط، 1412هـ/1992م.
النوازل الجديدة الكبرى فيم� لأهل ف��ض وغيرهم من البدو والقرى، ج9، دار   •
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