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نقطة ومن أول السطر
�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبرك�ته ... بد�ية �أحب �أن �أتوجه ب�أ�صدق 

�لتربيك�ت �إىل مق�م �صيدي �ص�حب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم 

– حاكم دبي مبنا�سبة تخريج  – رئي�س جمل�س �لوزر�ء  ن�ئب رئي�س �لدولة 

�خلريجني  لإخو�ين  و�أب�رك  �لق�ص�ئيني،  �ملتدربني  من  �لع��صرة  �لدفعة 

معرتك  دخولهم  عند  �لق�دمة  �ملرحلة  خالل  و�ل�صد�د  �لتوفيق  لهم  و�أمتنى 

�حلي�ة �لعملية و�لق�ص�ئية.

بهذه  �لع�جز،  �أحالم  يف  ف�أج�به  ؟  تقيم  �أين   : �مل�صتحيل  �ملمكن  �ص�أل 

معهد  عن  ت�صدر  �لتي  �لوليدة  �ملجلة  لهذه  �لفتت�حية  هذه  �ص�أبد�أ  �لكلم�ت 

دبي �لق�ص�ئي،و�لذي ت�أ�ص�س يف �لع�م 1996، هذه �ملجلة هي مب�درة من معهد 

دبي �لق�ص�ئي بحيث ت�ص�هم يف ن�صر �لبحوث و�لدر��ص�ت ب�لإ�ص�فة �إىل ن�صر 

�لوعي �لق�نوين يف �ملجتمع. فهي ت�صتهدف ك�فة �صر�ئح �ملجتمع، وب�صكل خ��س 

من  �لرغم  على  ��صمه  �إل  �لق�نون  من  لديهم  لي�س  �لذين  من  �لن��س  ع�مة 

�أو  �أنهم مي�ر�صونه يف ك�فة �جلو�نب �حلي�تية، �صو�ء على �مل�صتوى �ل�صخ�صي 

�لأ�صري �أو حتى �ملجتمعي. فمن من� ل يقوم بعملي�ت �ل�صر�ء و�لبيع؟ ومن من� 

يف وظيفته ل يخ�صع للو�ئح و�لتنظيم�ت �لوظيفية؟ ويف �لعالق�ت �لأ�صرية 

هن�ك ق�نون �لأحو�ل �ل�صخ�صية �لذي يحكم تلك �لعالق�ت.

هذه �ملجلة �لوليدة �صت�أخذ على ع�تقه� �لقي�م ب�لدور �لتثقيفي يف �ملج�ل 

�لق�نوين، وكلن� خليط متج�ن�س من �لأمل ويقني يف ذ�ت �لوقت ب�أنن� �صنكون 

على موعد مع �لرتق�ء ب�لثق�فة �لق�نونية يف �ملجتمع، فهذه تعد �إحدى �أهد�ف 

�ملعهد �لإ�صرت�تيجية، ولعل م� مت ن�صره من قبل �ملعهد فيم� يتعلق مبو�صوع 

بخ�صو�س  ن�صره  مت  �لذي  �ملو�صوع  �لتحديد  �صبيل  وعلى  �مل�صتهلك،  حم�ية 

�آتت ثم�ره� من خالل �حلمالت  �ملب�عة ل ترد ول ت�صتبدل حرَكة  �لب�ص�عة 

�لتفتي�صية �لتي تقوم به� وز�رة �لقت�ص�د. ولن يقف �ملعهد عند هذ� �حلد.
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مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

يرعـــى حفل تخــــريج المتدربين القضــائيين بالدفعة 

العاشرة بالمعهد

غالف العدد

 ‹لة ف�صلية ت�صدر  عن معهد دبي الق�صائي تعني بن�صر 

البحوç والدرا�صات والثقافة القانوينة.

املقالت والدرا�صات والBراء املن�صورة تعÈ عن راأي كاتبيها ول 

تعÈ بال�صرورة عن راأي املجلة. 

بنت اإلمارات نمـاذج مشرفة اقتحمن ميادين 
العمل المختلفة 
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نظرة الميسرة

حكومية دبي تصدر قانونًا 
تاريخـيًا في المســؤولية

عبد الغفار حسين :محمد بن راشد رجل 
دولة من الطراز األول وفريد من نوعه 

التأصيل الشرعي للتدريب والتطوير

وتستمر مسيرة اإلنجاز والتميز

كم لمحكمة دبي من 52 عام  حُ



�ملعهد ي�صعى �ىل �ل�صتف�دة من م�ص�در �ملجموعة  

لتحقيق �لتميز يف جم�ل �لتدريب �لق�ص�ئي

�أكتوبر 2008

�ملعهد  �ن�صم�م  للجودة«  دبي  »جمموعة  �أعلنت 

�إىل  دبي  يف  و�لق�ص�ئية  �لق�نونية  للعلوم  �لع�يل 

ت�كيد  مت  وقد  م�صتثمر�ً.  �صريك�ً  ب�صفتة  �ملجموعة 

�عتب�ر�ً  �إ�صرت�تيجي�ً  �صريك�ً  ليكون  �ملعهد  �ن�صم�م 

على  �ملجموعة  تعمل  حيث  �ملن�صرم،  يوليو  �صهر  من 

تكثيف جهوده� وتركز �هتم�م�ته� على تو�صيع �صبكة 

لن�صر  وذلك  �ملجتمع  قط�ع�ت  ك�فة  لت�صمل  �أع�ص�ئه� 

ثق�فة �جلودة و�لتميز �ملوؤ�ص�صي.       

�لتدريب  توفري  على  �لق�ص�ئي  دبي  معهد  يعمل 

�لق�ص�ئية  �ل�صلطة  �أع�ص�ء  لإعد�د  �ملخت�س  و�لت�أهيل 

يف  �لر�غبني  �ملتميزين  �لطالب  ب��صتقب�ل  دبي  يف 

مبد�أ  ت�أ�صيل  �إىل  �ملعهد  وي�صعى   .، �لق�ص�ئي  �لعمل 

�ل�صف�فية وحت�صني �ملع�يري �لق�ص�ئية وت�صجيع �لأكف�ء 

من��صب  �صغل  على  �لدولة  مو�طني  من  و�لو�عدين 

�لثق�فة  ون�صر  �لق�ص�ئي  �ل�صلك  يف  ومرموقة  قي�دية 

�لق�نونية يف �ملجتمع . كم� يوفر �ملعهد فر�س �لتدريب 

يف �لعملي يف �ملوؤ�ص�ص�ت و�لدو�ئر �لق�ص�ئية �ملتخ�ص�صة 

للعديد  �لق�نونية  �ل�صت�ص�ر�ت  دبي  معهد  يقدم  كم� 

من �ل�صرك�ت ب�لقط�عني �لع�م و�خل��س يف �لإم�ر�ت. 

ب�جلو�نب  تتعلق  �لتي  و�لدر��ص�ت  �لأبح�ث  يعد  كم� 

�لرئي�صية  �ملهم�ت  �إحدى  وهذه  و�لعدلية  �لق�نونية 

للمعهد �لذي ت�أ�ص�س خالل �لع�م 1996.

وب�صفته �صريك�ً م�صتثمر�ً، �صيعمل على �ل�صتف�ده 

و�لتي  �ملجموعة  قبل  من  له  �ملمنوحة  �ملز�ي�  من 

مع  �ل�صر�ك�ت  وتكوين  م�ص�دره  تو�صيع  من  �صتمكنه 

بقية �ملوؤ�ص�ص�ت �لأع�ص�ء يف جمموعة دبي للجودة. كم� 

ميكن للمعهد �مل�ص�ركة يف ك�فة �لفع�لي�ت �لتي تقيمه� 

�ملختلفة مب� فيه�  و�لإ�صتف�دة من مو�رده�  �ملجموعة 
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�لدور�ت �لتدريبية، و�ملوؤمتر�ت �لع�ملية يف جم�ل �إد�رة 

�لإلكرتوين  و�ملوقع  �ملكتبة  �ملوؤ�ص�صي،  و�لتميز  �لأد�ء 

و�ملطبوع�ت �لدورية و�خلدم�ت �لإ�صت�ص�رية و�لد�عمة 

يف جم�ل �جلودة و�لتي بدوره� �صت�ص�هم ب�صكل فع�ل 

ومب��صريف ح�صول �ملعهد على �صه�دة �لأيزو و�مل�ص�ركة يف 

جو�ئز �جلودة و�لتميز حملي�ً وع�ملي�ً، كم� �أن �ملجموعة 

�صتوفر ق�عدة �صلبه لالأع�ص�ء �جلدد لأجر�ء �ملق�رن�ت 

�ملعي�رية يف جم�ل �لدر��ص�ت �لق�نونية و �لق�ص�ئية.

دبي  جمموعة  رئي�س  �ل�صو�لح،  مرو�ن  وق�ل 

�إىل  �لق�ص�ئي  دبي  معهد  �ن�صم�م  ي�صعدن�   « للجودة: 

جمموعة دبي للجودة حيث �أنن� نوؤكد �لتز�من� بتقدمي 

�لدعم �لالزم للمعهد ون�صعى ج�هدين لتح�صني �أوجه 

�خلدم�ت �لتي يتم توفريه� من قبل �ملعهد ذ�ت �ل�صلة 

يلعب  حيث  دبي.  يف  �لق�ص�ئي  و�لتدريب  ب�جلودة 

�ملعهد دور�ً ب�رز�ً من خالل تنظيم �لرب�مج �لتدريبية 

يف  �للع�ملني  لك�فة   �لع�يل  �مل�صتوى  ذ�ت  �لق�ص�ئية 

تطوير  مقرتح�ت  و�لرتكيزعلى  �لق�نوين  �ملج�ل 

�لنظ�م �لق�ص�ئي يف �لإم�رة، ونحن على ثقة من حتقيق 

�ملعهد �لعديد من �لفو�ئد ب�صفته �صريك�ً م�صتثمر�ً«.

�ل�صميطي، مدير ع�م معهد  �لدكتور جم�ل  وق�ل 

دبي  �لروؤية مع »جمموعة  »نت�ص�رك  �لق�ص�ئي«:  دبي 

للجودة« وندعم جهوده� يف ن�صر �لتميز بني �ملوؤ�ص�ص�ت 

�لق�ص�ئية  �لوظ�ئف  وتعد  �لإم�ر�ت.  م�صتوى  على 

جمتمع  على  للحف�ظ  �حلي�ة  �صروري�ت  �أهم  من 

ق�نوين متميز ومنظم لذلك ن�صعى نحو حتقيق �أعلى 

م�صتوي�ت �لتميز و�جلودة �ملطلوبة يف جم�ل �لتدريب 

و�لت�أهيل و �لدر��ص�ت �لق�ص�ئية. وتعد خربة �ملجموعة 

و�لإجر�ء�ت  �لإ�صرت�تيجي�ت  تطوير  يف  ومعرفته� 

مفيدة ملوؤ�ص�ص�تن�«.

وتتوىل �ملجموعة �إطالق مب�در�ت يف خمتلف �أنح�ء 

�عتم�د  �لعمل من خالل  بيئة  بهدف حت�صني  �لدولة 

ب�ل�صرك�ت  �ملجموعة  وترحب  �جلودة.  مع�يري  �أف�صل 

و�ملوؤ�ص�ص�ت و�لأفر�د �ملهتمني بتب�دل �لأفك�ر و�خلرب�ت 

�لر�مية �إىل ن�صر ثق�فة �لتميز على م�صتوى �لدولة، 

خمت�صة  جه�ت  متثل  ب�رزة  �صخ�صي�ت  ت�صم  حيث 

وموؤ�ص�ص�ت �أك�دميية من د�خل �لدولة وخ�رجه�.
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�لإم�ر�ت  ج�معة  و  �لق�ص�ئي  دبي  ومعهد  وقع 

�إىل  تهدف  م�صرتكة  تف�هم  مذكرة  �ملتحدة  �لعربية 

�لتع�ون على ت�أمني �لدعم �لعلمي و�لرتق�ء ب�مل�صتوى 

�لتعليمي يف �ملج�ل �لق�نوين ، وذلك بغية تزويد �لبالد 

ب�ملتخ�ص�صني و�لفنيني و�خلرب�ء يف �ملج�لني �لق�نوين 

 ، �ملعرفة  ب�أ�صول  �ملزود  �لإن�ص�ن  و�إعد�د   ، و�لق�ص�ئي 

د �لغ�ية �مل�صرتكة  وطرق �لبحث �ملتقدمة ، وهو م� ُيج�ِصّ

�لتي يهدف �إليه� كل من �لطرفني .

ح �لن�ئب �لع�م �مل�صت�ص�ر/ ع�ص�م �حلميد�ن  وقد �صَرّ

رئي�س جمل�س �إد�رة معهد دبي �لق�ص�ئي ب�أن معهد دبي 

ينتهج م�ص�ًر� جديًد� له �أكرث �صمولية وتقنية يف جم�ل 

�إعد�د �ملتدرب �لق�ص�ئي وت�أهيل �ملو�طنني للدخول يف 

�مل�صتمر  �لتدريب  �أو  �لع�مة،  ب�لني�بة  �لعمل  معرتك 

نحو   ، �لق�ص�ئية  �ل�صلطة  �أع�ص�ء  مب�صتوى  لالرتق�ء 

�لأد�ء �لفع�ل و�لتمُيّز �لق�نوين .

دولة  يف  �لأم  �جل�معة  مع  �لتف�قية  هذه  وت�أتي 

و�لذي   ، للمعهد  �جلديد  للمنحى  جت�صيًد�  �لإم�ر�ت 

تهدف  و�لتي  �ل�صر�ك�ت  من  �لعديد  �إبر�م  �إىل  يتجه 

�إىل ت�أ�صيل فكرة �لتع�ون ، وتوثيق �لرو�بط �لثق�فية 

و�لعلمية يف �أحد �أهم �ملج�لت وهو �ملج�ل �لق�نوين .

�ل�صميطي مدير  �لدكتور/ جم�ل  �لق��صي  و�أعرب 

ع�م �ملعهد عن �صع�دته بهذه �ملذكرة ، �لتي تقوي �أو��صر 

�لتع�ون مع ج�معة عريقة - ج�معة �لإم�ر�ت �لعربية 

�ملتحدة - ب�عتب�ره� �صرًح� �ص�خًم� للفكر �لإن�ص�ين يف 

�لإن�ص�ين  و�لرت�ث  �لعربية  للح�ص�رة  ومبعًث�   ، علوه 

و�لت�ريخي للمجتمع �لإم�ر�تي .

  توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة اإلمارات العربية المتحدة ومعهد دبي القضائي
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ومبوجب هذه �ملذكرة ي�صطلع معهد دبي �لق�ص�ئي 

تنفيذ  يف  �جل�معة  مع  و�لبن�ء  �مل�صرتك  ب�لتع�ون 

و�لدر��ص�ت  �لبحوث  و�إعد�د  �لتعليمية  �لرب�مج  ك�فة 

من  وذلك  و�لق�ص�ئي  �لق�نوين  �ملج�لني  يف  �لعلي� 

وفًق�  جمهزة  تدري�صية  لق�ع�ت  �ملعهد  توفري  خالل 

ت�صم  مكتبة  وتوفري   ، �لع�ملية  �لقي��صية  للمو��صف�ت 

�أحدث �ملر�جع �لق�نونية ب�للغ�ت �لعربية و�لإجنليزية 

و�لفرن�صية ، ب�لإ�ص�فة �إىل توفري جمموع�ت �لأحك�م 

 ، �لعلي�  �لحت�دية  �ملحكمة  عن  �ل�ص�درة  �لق�ص�ئية 

وحمكمة متييز دبي .

�ملو��صم  �إق�مة  يف  �لطرفني  تع�ون  �إىل  ب�لإ�ص�فة 

وور�س  �ملو�صوع�ت  و�قرت�ح  �لندو�ت  وعقد  �لثق�فية 

�لعمل يف �ملج�لت �لق�نونية و�لق�ص�ئية .

كم� ميتد هذ� �لتع�ون �إىل جم�ل �لرتجمة �لدقيقة 

للموؤلف�ت �ملتميزة �إىل �للغ�ت �حلية ، وتقدمي �خلدم�ت 

�لعلمية �مل�ص�ندة للمو�قع �لإلكرتونية للطرفني .

ح�صر مر��صم �لتوقيع كل من :

�صع�دة �مل�صت�ص�ر / ع�ص�م عي�صى �حلميد�ن  رئي�س �ملجل�س

�صع�دة �لدكتور / �أحمد بن هزمي ع�صـو �ملجل�س

�صع�دة �لق��صي / د. جم�ل ح�صني �ل�صميطى ع�صو �ملجل�س

�صع�دة �لأ�صت�ذ / عبد �ملنعم �صويد�ن ع�صـو �ملجل�س   

�ل�صميطي  ح�صني  جم�ل  �لدكتور  �لق��صي  �صرح 

ب�أن جمل�س �إد�رة معهد دبي �لق�ص�ئي قرر �إطالق ��صم 

�ملغفور له ب�إذن �هلل �ل�صيخ حممد بن ح�صر �آل مكتوم 

على �لق�عة �لرئي�صية ب�ملعهد،وذلك تكرمي�ُ مل�ص�هم�ته 

يف جم�ل �لق�ص�ء وتروؤ�صه �ملجل�س �لق�ص�ئي،

�آل مكتوم  بن مكتوم  بن ح�صر  �ل�صيخ حممد  ولد 

حمكمة  يف  �لن��س  بني  �حلكم  1927،وتويل  ع�م  يف 

�ملحكمة  تخت�س  ك�نت  حيث  ب�لقيزي  مببنى  دبي 

�ملحكمة  �نتقلت  �لأر��صي،ومل�  وت�صجيل  و�صر�ء  ببيع 

لقلعة ن�يف وحتت م�صمى ن�ظر �ملحكمة ��صتمر عط�ء 

جعفر  حممد  �لق��صي  �لق�ص�ء  يتوىل  �ل�صيخ،وك�ن 

�ل�صق�ف ويف ح�لة غي�به يتوىل �ل�صيخ حممد بن ح�صر 

�مل�صتعجلة  �جلز�ئية  �لق�ص�ي�  يف  �لن��س  بني  �حلكم 

،ويف مطلع �ل�صبعين�ت ت�أ�ص�صت �ملح�كم �ملدنية بج�نب 

�ملح�كم �ل�صرعية برئ��صة �تلق��صي عدي �لبيط�ر ومت 

وجرى  دبي،  حم�كم  رئي�س  �إىل  �ل�صيخ  م�صمي  تغيري 

بعد ذلك ت�أ�صي�س حمكمة �ل�صتئن�ف وحمكمة �لتمييز 

درج�ت  ك�فة  على  حتتوي  �ملح�كم  د�ئرة  و�ت�صعت 

مكتوم  �آل  ح�صر  بن  حممد  �ل�صيخ  وتوىل  �لتق��صي 

رئ��صة �ملح�كم،ورئ��صة �ملجل�س �لق�ص�ئي لدبي �إىل �أن 

توف�ه �هلل.

إطالق اسم الشيخ محمد بن حشر آل مكتوم على القاعة الرئيسة بالمعهد

أنشطة المعهد
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فر�ص�ن  بفوز  �لق�ص�ئي  دبي  معهد  �أ�صرة  �حتفلت 

لكرة  �ملحرتفني  دوري  ببطولة  �لأهلي  �لن�دي 

عبد  �لقدم  كرة  على  �لع�م  �مل�صرف  �لقدم،وبح�صور 

)حمدون(  �إبر�هيم  �أحمد  وحممد  ح�صني  �ملجيد 

�لع�مة  �لعالق�ت  مدير  وعبيد  �لأول،  �لفريق  مدير 

و�لق��صي �لدكتور جم�ل ح�صني �ل�صميطي مدير ع�م 

�ملعهد و�ملتدربني �لق�ص�ئيني ب�لدفعة �لع��صرة و�أ�صرة 

�ملعهد، ويف جو مفعم ب�حلب و�لفرحة عرب مدير ع�م 

�أن  عريقة  �أهالوية  �أ�صرة  �إىل  ينتمي  و�لذي  �ملعهد 

ب�لدوري  ف�ز  من  �أول  فنحن  �أو�ئل  د�ئم�ً  �لأهالوية 

�لدوري  جمع  من  و�أول  �لقدمية  ن�صخته  يف  �لع�م 

�لطبيعي  من  فك�ن  ب�لك�أ�س  ف�ز  من  و�أول  و�لك�أ�س 

ع�م  مدير  وقدم  للمحرتفني  دوري  ب�أول  يفوز  �أن 

جمل�س  رئي�س  و�صع�دة  �لن�دي  رئي�س  ل�صمو  �لتهنئة 

�لإد�رة و�أع�ص�ء �ملجل�س و�لالعبني وجميع �جلم�هري 

�لأهالوية .وقد �أثني عبد �ملجيد ح�صني �مل�صرف �لع�م 

�لن�دي  ممثلو  لق�ه�  �لتي  �لحتف�لية  �لأجو�ء  على 

مبعهد دبي �لق�ص�ئي.

�لوظيفي  �لتو�صيف  �لق�ص�ئي  دبي  معهد  �أنهى 

لك�فة �لع�ملني بن�ء على �لهيكل �ملعتمد من جمل�س 

�لإد�رة �صرح بذلك �إله�م �لعيني رئي�س ق�صم �ل�صوؤون 

�حتي�ج�ت  يلبي  �جلديد  �لهيكل  �إن  وق�لت  �لإد�رة 

�ملعهد �لفنية و�لوظيفية مب� يتن��صب مع طموح�ته 

يف جم�ل تنمية �ملو�رد �لب�صرية �ملو�طنة

درع الدوري في ضيافة معهد دبي القضائي

الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد
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�جتم�ع�ُ  �لق�ص�ئي  دبي  معهد  �إد�رة  جمل�س  عقد 

�حلميد�ن  عي�صى  ع�ص�م  �مل�صت�ص�ر  برئ��صة  دوري�ً 

�لن�ئب �لع�م رئي�س جمل�س �لإد�رة،وقد �صرح �لق��صي 

ب�ب  فتح  قرر  �ملجل�س  ب�أن  �ل�صميطي  جم�ل  �لدكتور 

�لقبول ل�صتقب�ل �لدفعة �حل�دية ع�صرة من �ملتدربني 

�لق�ص�ئيني ب�ملعهد وذلك بن�ء على �لتو�صية �ل�ص�درة 

ب�جتم�ع �ملجل�س �لق�ص�ئي بدبي برئ��صة �صع�دة حممد 

�ل�صيب�ين مدير ديو�ن �ص�حب �ل�صمو ح�كم دبي ن�ئب 

رئي�س �ملجل�س �لق�ص�ئي.

�صي�صتقبل طلب�ت  �ملعهد  ب�أن   : �ل�صميطي  و�أ�ص�ف 

�ملجل�س  و�أن  م�يو،   24 �لأحد  من  �عتب�ر�ً  �ملتقدمني 

قرر ت�صكيل جلنة م�ص�بقة �لقبول لهذ� �لع�م برئ��صة 

د.  وع�صوية  �لع�م  �لن�ئب  �حلميد�ن  ع�ص�م  �مل�صت�ص�ر 

جم�ل �ل�صميطي مدير ع�م �ملعهد و�لدكتور �أحمد عيد 

�أع�ص�ء  دبي  �صرطة  �أك�دميية  مدير  ن�ئب  �ملن�صوري 

جمل�س �لإد�رة.

�ملعهد،ب�أن  ع�م  �أ�ص�ف مدير  �لقبول  �صروط  وعن 

�لعلوم  دبلوم  بربن�مج  للقبول  ��صرتط  �ملعهد  ق�نون 

�لإن�ث من  �أو  �لذكور  ب�ملعهد من  �أن يكون  �لق�ص�ئية 

�أن يكون ح��صاًل على لي�ص�ن�س يف  و  �لدولة  مو�طني 

�حلقوق �أو �ل�صريعة و�لق�نون بتقدير جيد على �لأقل 

من �إحدى �جل�مع�ت �ملعرتف به�،مع �للي�قة �ل�صحية 

�لتي  �لقبول  م�ص�بقة  لختب�ر�ت  �ملتقدمون  ويخ�صع 

عن  �صورة  هي  �ملطلوبة  �ملعهد.و�لأور�ق  يعقده� 

�ل�صه�دة �جل�معية و�صورة عن جو�ز �ل�صفر وخال�صة 

�لقيد و6�صور �صخ�صية و�صحيفة �حل�لة �جلن�ئية،

و�ختتم �ل�صميطي كالمه ب�أن جمل�س �لإد�رة قد حدد 

بد�ية �لع�م �لدر��صي �جلديد يوم �لأحد 4�أكتوبر 2009م.

   فتح باب القبول للدفعة 11 بمعهد دبي القضائي

أنشطة المعهد
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�جتم�ع�ً  �لق�ص�ئي  دبي  معهد  �إد�رة  جمل�س  عقد 

�لع�م  �لن�ئب  �مل�صت�ص�ر ع�ص�م �حلميد�ن  برئ��صة  دوري�ً 

��صتعر��س  �لجتم�ع  يف  ومت  �لإد�رة،  جمل�س  رئي�س 

�ملتدربني  من  �لع��صرة  للدفعة  �لنه�ئية  �لنت�ئج 

مرة  ولأول  ت�صم  �لتي  �لدفعة  وهي  و�لق�ص�ئيني، 

ع�م  ملدة  ونظري�ً  عملي�ً  تدريب�ً  تلقني  فتي�ت  ع�صرة 

�لن�ئب  �حلميد�ن  ع�ص�م  �مل�صت�ص�ر  �صرح  در��صي،وقد 

�لع�م ب�أن �خلريجني وعددهم ثالثني �صيعينون جميع�ً 

م�ص�عدي ني�بة ب�لني�بة �لع�مة بدبي،

�لأكرب  �لدفعة هي  ب�أن هذه  �لع�م  �لن�ئب  و�أ�ص�ف 

قبول  وكذلك  وتدريبه�  قبوله�  يتم  �لتي  عدد� 

ب�لني�بة  �لتخرج  بعد  يلتحقن  مرة  لأول  بن�ت  ع�صرة 

�لإجر�ء�ت  ك�فة  �لع�مة  �لني�بة  �أنهت  �لع�مة،وقد 

�إق�مة  بعد  وذلك  �لدفعة  ل�صتقب�ل  و�لفنية  �لإد�رية 

�لق�نونية.وذلك  �ليمني  وت�أدية  �لتخريج  حفل 

ت�صلمهم  ومنذ  �خلريجني  و�أن  �حل�يل.  �ل�صهر  خالل 

لأعم�لهم ب�لني�بة �لع�مة �صيحظون بربن�مج تدريبي 

وتن�صيطي متخ�ص�س يف �إط�ر برن�مج �لتدريب �مل�صتمر 

مبعهد دبي �لق�ص�ئي.

�أ�ص�ف  ع�صرة  �حل�دية  �لق�دمة  �لدفعة  وعن 

بقبول  �أو�صي  بدبي  �لق�ص�ئي  �ملجل�س  ب�أن  �حلميد�ن 

ب�ب  فتح  �ملعهد  �إد�رة  جمل�س  وقرر  جديدة  دفعة 

قليل  غري  عدد�ً  وتقدم  �لأ�صبوع  هذ�  �أو�ئل  �لقبول 

عدد  عن  يقل  لن  قبوله  �ملقرر  �لعدد  و�أن  لاللتح�ق 

م�ص�بقة  و�صعت جلنة  وقد  �حل�لية،  دفعة �خلريجني 

�لقبول �لقو�عد �ملنظمة للت�صجيل و�لقبول لهذ� �لع�م 

�لمتح�ن�ت  �أعم�ل  ك�فة  �نته�ء  �لقبول حتي  و�صيمتد 

�حلقوق  كلي�ت  من  �خلريجني  لك�فة  �لنت�ئج  و�إعالن 

�أبن�ئن�  لك�فة  نتيح  حتي  ب�لدولة  و�لق�نون  و�ل�صريعة 

وبن�تن� ممن يرغبون ب�لعمل يف �لني�بة �لع�مة فر�صة 

�لتقدم مل�ص�بقة �لقبول ب�ملعهد

و�ختتم رئي�س جمل�س �إد�رة �ملعهد كالمه ب�أن ك�فة �أعم�ل 

يوليو2009،  منت�صف  �صتنتهي  �لع�م  لهذ�  �لقبول  جلنة 

و�صتبد�أ �لدر��صة �أو�ئل �أكتوبر وملدة ع�م در��صي.

              نسبة النجاح 100% والفتيات يحرزن مراكز متقدمة
مجلس إدارة معهد دبي القضائي يعتمد نتائج االختبارات النهائية للدفعة العاشرة

جمل�س �إد�رة �ملعهد
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أنشطة المعهد

عن  �جلديد  كتيبه  �لق�ص�ئي  دبي  معهد  �أ�صدر 

�لربن�مج �لتدريبي من �أبريل �إىل دي�صمرب 2009،وقد 

�لتدريب  �صعبة  رئي�س  �لي�فعي  حممد  �ل�صيد  �صرح 

�لنق��صية  �صمل عدًد من �حللق�ت  �لكتيب  ب�أن  ب�ملعهد 

وور�س �لعمل �لتخ�ص�صية و�لدور�ت �لتدريبية لأع�ص�ء 

�ل�صلطة �لق�ص�ئية بلغت �أكرث من 80 برن�جم�ً ت�صتهدف 

و�لق�ص�ة  �لع�مة  �لني�بة  �أع�ص�ء  من  م�ص�رك   500

متخ�ص�ص�ً  تدريب�ً  �لربن�مج  �صمل  كم�   ، �لدولة  يف 

و�أفر�د  �جلل�ص�ت  وكت�ب  �ل�صر  و�أمن�ء  �لق�ص�ة  ملع�وين 

�حلكومية  و�لهيئ�ت  ب�لدو�ئر  �لق�ص�ئية  �ل�صبطية 

�لربن�مج  وخ�ص�س  م�ص�رك�ً،   600 ت�صتهدف   ب�لدولة 

تبد�أ  �ملجتمع  �صر�ئح  لك�فة  �لع�مة  �لندو�ت  من  عدد�ً 

نه�ية هذ� �ل�صهر بندوة متخ�ص�صة للع�ملني ب�حلقل 

�لإعالمي بدولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة يف مو�صوع 

جر�ئم �لر�أي �لع�م و�لنقد �ملب�ح،كم� ت�صمنت �لندو�ت 

ور�صة عمل عن �لقر�صنة �لبحرية،و�مل�صوؤولية �لطبية 

وتف�عاًل مع �ملجتمع �لري��صي يت�صمن �لربن�مج ور�صة 

عمل متخ�ص�صة ب�لتع�ون مع م�صوؤيل �حت�د �لإم�ر�ت 

�لإ�صك�لت  عن  �لفيف�  �لدويل  و�لحت�د  �لقدم  لكرة 

تتز�من  �ملحرتفيني  �لالعبني  عقود  يف  �لق�نونية 

و�إطالق دوري �ملحرتفني �لق�دم.وكذلك ينظم �ملعهد 

�لق�نون  بعنو�ن  �ملجتمع  لأفر�د  تثقيفية  ع�مة  ندوة 

لغري �لق�نونيني. 

معهد دبي القضائي يصد برنامجه التدريبي للنصف األخير من عام 2009

حممد �لي�فعي

رئي�س �صعبة �لتدريب



العــدد )1(  -  يـونيــو  -  2009 12

��صتقبل �لق��صي �لدكتور جم�ل ح�صني �ل�صميطي 

مدير ع�م معهد دبي �لق�ص�ئي �لدكتورة م�ري� �أوخين� 

�لق�نونية  �لدولية  للرب�مج  �مل�ص�عد  �لع�م  �ملدير 

 ، �لأمريكية  �ملتحدة  ب�لولي�ت  جورجي�  بج�معة 

�للق�ء بحث �صبل  ب�أنه مت يف  �مل�زمي  وقد�صرحت هند 

يف  و�جل�معة  �ملعهد  بني  و�لتدريبي  �لعلمي  �لتع�ون 

تدريبية  بر�مج  بت�صميم  تدريبية  �صر�كة  عقد  �إط�ر 

�لق�ص�ئية  �ل�صلطة  �أع�ص�ء  لل�ص�دة  �مل�صتوى  ع�لية 

و�خلرب�ء و�مل�صتغلني ب�لق�نون ممن ي�صتهدفهم �ملعهد 

ت�صميم  ويتوىل  و�لتدريبية،  �لت�أهيلية  برب�جمه 

�ملح�ور و�لأهد�ف و�آلي�ت �لتنفيذ �ملتخ�ص�صني من كال 

�جل�نبني ، كم� مت �لتف�ق على تب�دل �لرب�مج �لعلمية 

كال  يف  �ل�ص�درة  و�لدوري�ت  و�ملطبوع�ت  و�لتدريبية 

�لتدريب  تب�دل  من  �ل�صتف�دة  بحث  ومت  �ملوؤ�ص�صتني، 

�لرب�مج  يف  �مل�ص�ركة  يف  و�جل�معة  �ملعهد  ملنت�صبي 

للز�ئرة  �ملعهد  نظم  وقد  د  يف  تعقد  �لتي  �ملختلفة 

برن�جم� �صمل زي�ر�ت ميد�نية للني�بة �لع�مة وحم�كم 

برن�جم�ً  �إعد�د  �ل�صلة، وكذلك مت  ذ�ت  و�لدو�ئر  دبي 

�صي�حي�ً �صمل �لطالع على �لأم�كن �لرت�ثية و�مل�ص�ريع 

�حلديثة بدبي، وقد �أثنت �لدكتورة م�ري� على �لزي�رة 

وو�صفت م�ص�هدته من تطور وحد�ثة ب�أنه يعد و�صف�ً 

دقيق�ً مل� تتميز به دولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ع�مة 

�لإ�ص�دة  ت�صتحق  وري�دة  فكر متطور  ودبي خ��صة من 

بقدميه� �لر�ئع وحديثه� �ملبهر. 

معهد دبي القضائي يستقبل مدير عام البرامج الدولية القانونية بجامعة جورجيا

هند �مل�زمي

رئي�س �لفع�لية �ملوؤ�ص�صية ب�ملعهد
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أنشطة المعهد

برن�جمه  خالل  من  �لق�ص�ئي  دبي  معهد  نظم 

��صت�ص�فة  على  فيه  يحر�س  �لذي  �لأجي�ل«  »تو��صل 

�أعالم �لق�نون و�لفكر و�لثق�فة �صع�دة �مل�صت�ص�ر ع�ص�م 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لع�م  �لن�ئب  �حلميد�ن  عي�صي 

ب�لدفعة  �ملتدربني  مع  لق�ء  يف  �لق�ص�ئي  دبي  معهد 

�لع��صرة وقد قدم �لن�ئب �لع�م للمتدربني من خرب�ته 

�للق�ء  م��أ�ص�ف على  و�حلي�تية  و�لق�ص�ئية  �لق�نونية 

دفء �لأ�صرة �لق�نونية �لو�حدة، وقد �أو�صى �حلميد�ن 

�ملتدربني ب�أن يتحلو� ب�لطموح و�جلد و�ملث�برة خالل 

عملهم �مل�صتقبلي �لقريب ب�لني�بة �لع�مة، و�أن ينهلو� 

�لني�بة،وقد �صرح  �إخو�نهم وكالء وروؤ�ص�ء  من خرب�ت 

�لتي  �لفنية  �لآلي�ت  �لإد�رة للمتدربني  رئي�س جمل�س 

تنتهجه� �لني�بة �لع�مة بدبي مم� مكنه� من �أن تكون 

على  �لتي حت�صل  �لع�مل  م�صتوى  �لأوىل على  �لني�بة 

�لع�م  �لن�ئب  �أثني  كم�  عمله�،  جم�ل  �لأيزويف  �صه�دة 

يف  �لنج�ح  لهن  ومتنى  ب�ملعهد  �لع�صرة  �ملتدرب�ت  على 

جتربتهن �لوىل ك�أع�ص�ء ني�بة بني�بة دبي، ويف نه�ية 

ح�صني  جم�ل  �لدكتور  �لق��صي  �أد�ره  �لذي  �للق�ء 

ل�صع�دة  �ل�صكر  �لذي قدم  �ملعهد  ع�م  �ل�صميطي مدير 

�لن�ئب �لع�م ومتنى �أن يكون �ملتدربون عند ح�صن ظنه 

و�أن ي�صتفيدو� من �لن�ص�ئح �لقيمة �لتي �أ�صد�ه� لهم.

           النائب العام يلتقي المتدربين بالدفعة العاشرة
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�ختتمـــت مبقر �ملعهـــد فع�لي�ت �لربن�مـــج �لتدريبي 

للن�صـــف �لأول عـــ�م 2009م،وقـــد بلغـــت عـــدد �لفع�ليـــ�ت 

38 فع�ليـــة تنوعت بـــني �لـــدور�ت �لتدريبية،و�حللق�ت�ل

�لعـــ�مـــــــة،و�ملتخـــــ�ص�صة،��صتهـــدفـــت  نق��صية،و�لنـــدو�ت 

�أع�ص�ء �ل�صلطة �لق�ص�ئية،ومع�وين �لق�ص�ء، و�ملح�مني 

و�خلرب�ء،و�لإعالميني،و�أفر�د �ملجتمع،و�صرحت هن�دي 

�لزع�بـــي رئي�ـــس ق�صم �لت�أهيل و�لتدريب بـــ�أن �لفع�لي�ت 

�لتي نفذه� �ملعهد خالل يونيو 2009م.هي كم� يلي

ندوة الإعالنات الق�ضائية
مكتوم،  �آل  ح�صر  بن  حممد  �ل�صيخ  بق�عة  �نعقدت 

مبقر �ملعهد ندوة » مب�دئ �لإعالن�ت �لق�ص�ئية يف  ق�ص�ء 

حمكمة �لتمييز » وق�م ب�إعد�ده� �مل�صت�ص�ر/ �صمري ف�يزي 

عبد�حلميد ، �لق��صي مبحكمة متييز دبي ، وقد �هتمت 

حم�ور �حللقة بتنبيه �ملتق��صني �إىل طرق ، ومو�عيد ، 

و�صو�بط �لإعالن وفًق� ل�صحيح �لق�نون ، لكي يتف�دو� 

�لآث�ر �ل�صلبية �لتي قد تتمثل يف بطالن �لإعالن ، وقد 

متتد �إىل بطالن �حلكم �لق�ص�ئي ذ�ته ، بل و�إىل �صي�ع 

�أ�صل �حلق .وقد ��صتهدفت �حللقة يف حم�صلته� �لنه�ئية 

ثم  ومن  �لتق��صي.  بطء  وهي  خطرية  ظ�هرة  جتنب 

ويعك�س   ، �لق�ص�ء  ملرفق  موؤ�ص�صي  متيز  �إىل  �لو�صول 

حتقيق ل �لعد�لة فقط و�إمن� �لعد�لة �ل�صريعة.

التنظيم القانوين ملخالفات املرور
�لق�نوين لالعرت��س يف  »�لنظ�م  كم� عقدت ندوة 

�ملخ�لف�ت �ملرورية » وقد �ألقى �لندوة �مل�صت�ص�ر /�صالح 

بوفرو�صة رئي�س ني�بة �ل�صري و�ملرور بدبي ، حيث ��صتهل 

�صوء  يف  �ملرورية  �ملخ�لف�ت  �أهم  ببي�ن  �لدورة  هذه 

�ل�صري  �ص�أن  1995 يف  ل�صنة   21 �لق�نون �لحت�دي رقم 

و�ملرور ، و�ملعدل ب�لق�نون �لحت�دي رقم 12 ل�صنة 2007 

، و�لقر�ر �لوز�ري رقم 127 ل�صنة 2008 يف �ص�أن قو�عد 

و�إجر�ء�ت �ل�صبط �ملروري ، مع �إلق�ء �ل�صوء على نظ�م 

�لنق�ط �ملرورية ، و�إن�ص�ء �صجل �ملخ�لف�ت �ملرورية �لتي 

يرتكبه� �ل�ص�ئق و�لتي ت�صنف فيه هذه �ملخ�لف�ت ، وم� 

ت�صتوجبه كل خم�لفة من نق�ط مرورية وفق م� ج�ء 

خم�لف�ت  بلغت  �إذ�  .و�أنه  ب�لقر�ر  �ملرفق  �جلدول  يف 

�لنق�ط  – بلوغ عدد  للنق�ط  �لرت�كمي  �ل�ص�ئق �حلد 

�مل�صرع حي�ل  ف�إنه قد تدرج  )24( نقطة خالل �صنة - 

م� يتخذ �صده من �إجر�ء�ت من حجز للرخ�صة ووقف 

للعمل به� ملدة ثالثة �أ�صهر يف �ل�ص�بقة �لأوىل ، ثم �صتة 

، مع  �صنة  ملدة  ثم حجزه�   ، �لث�نية  �ل�ص�بقة  �أ�صهر يف 

�جتي�زه لدورة تدريبية يف �أحد مع�هد �ل�صي�قة .

و�أو�صح بوفرو�صة �أنه ت�صجيًع� من �مل�صرع لالن�صب�ط 

�ملروري فقد قرر �أنه متحى هذه �لنق�ط متى مر عليه� 

ع�م م� مل ت�صل �إىل �حلد �لرت�كمي للنق�ط .

لالعرت��س  �لق�نوين  �لتنظيم  عن  حتدث  ثم 

�مل�دة  ن�س  يف  ج�ء  م�  وفق   ، �ملرورية  �ملخ�لف�ت  على 

�لت�ص�لح  مبد�أ  مبيًن�   ، �ملرور  �ل�صري  ق�نون  من   61

 ، عليه�  �لعرت��س  وكيفية   ، �ملرورية  �ملخ�لف�ت  على 

و�أن �لت�ص�لح يوقف �إح�لة �ملخ�لفة �إىل �ملحكمة ، و�إذ� 

، ف�إنه حت�ل  �لت�ص�لح  �أو رف�س   ، مل يقبل �لعرت��س 

�لأور�ق �إىل �لني�بة �لع�مة .

ندوة التاأمني على ال�ضيارات
�أحك�م حمكمة  » مب�دئ  وعقدت ندوة حتت عنو�ن 

وقد   . �ل�صي�ر�ت«  حو�دث  على  �لت�أمني  ب�ص�أن  �لتمييز 

اختتام البرنامج التدريبي للنصف األول من عام 2009م
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أنشطة المعهد

 ، قرة  حممود  فتيحة  �مل�صت�ص�ر/  �ملح��صرة  �ألقى 

�لق��صي مبحكمة متييز دبي و�مل�صت�ص�ر �لق�ص�ئي ملدير 

ع�م حم�كم دبي. وقد متحورت �لندوة حول م� �أر�صته 

حمكمة متييز دبي من مب�دئ ب�ص�أن ح�صول �مل�صرور 

يف حو�دث �ل�صي�ر�ت على �لتعوي�س عم� حلقه من �صرر 

�مل�ص�ئل  بع�س  ��صتعر��س  ��صتلزم  م�  وهو   . ج�صم�ين 

�مل�صتفيد من  �مل�صرور  ، ثم حتديد  �لت�أمني  �لع�مة يف 

�لت�أمني �لإجب�ري �صد حو�دث �ل�صي�ر�ت .

حمكمة  دور  ببي�ن  فتيحة  �مل�صت�ص�ر  �هتم  ولقد 

�لأخط�ر  من  �لأول  �لبند  ن�س  تف�صري  يف  �لتمييز 

�ملغط�ة يف وثيقة �لت�أمني �صد �مل�صوؤولية �ملدنية �ل�ص�در 

توجيه  ب�ص�أن   1987 ل�صنة   54 رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  به� 

�لتف�صري  �أن  و�أو�صح   . �ل�صي�ر�ت  على  �لت�أمني  وث�ئق 

ج�ء على نحو يحقق حم�ية �لرك�ب من ع�ئلتي ق�ئد 

�ل�صي�رة و�ملوؤمن له . ومن ثم تكون �ملحكمة قد و�صعت 

�ملن�زع�ت �ملم�ثلة. وهو �جت�ه�  مبد�أ ي�صري على ك�فة 

�لع�م  �لجت�ه  به  ت�ص�ير  �إذ  �لتمييز  ملحكمة  حممود� 

يف  و�لت�صريعي  �لق�ص�ئي  �مل�صتويني  وعلى  و�لع�ملي. 

توفري حم�ية فع�لة للم�صرور ب�صفة ع�مة.

حم�كم مركز دبي �مل�يل

و�لخت�ص��س  �لقو�نني  تن�زع   « ندوة  �نعقدت  كم� 

و�ألقى   «  DIFC وحم�كم  دبي  حم�كم  يف  �لق�ص�ئي 

و�لق��صي/  �ملهريي  جمعة  عمر  �لق��صي/  �ملح��صرة 

علي �ص�م�س حممد .

�لإ�صرت�تيجية  �خلطة  ببي�ن  �لندوة  بد�أت  وقد 

حلكومة دبي يف جم�لته� �ملتعددة ، وبي�ن �أهد�ف مركز 

ب�عتب�ره  �ملركز  �أهد�ف هذ�  وبي�ن   ، �لع�ملي  �مل�يل  دبي 

مركًز� م�لًي� يف �إم�رة دبي يقوم على مب�دئ بينته� �مل�دة 

دبي  مركز  ب�ص�أن   2004 ل�صنة   9 رقم  �لق�نون  من   )4(

�مل�يل و�لع�ملي . وهي ) �لكف�ءة و�ل�صف�فية و�لنز�هة ( 

بق�صد �لإ�صه�م ب�صكل فع�ل يف جم�ل �خلدم�ت �لدولية 

– ووفًق� لذ�ت �مل�دة – و�لرتويج ملك�نة �لإم�رة كمركز 
�لإم�رة  �قت�ص�د  تطوير  وكذ�   – ر�ئد  ودويل  م�يل 

جاء   – �ص�م�س  و�صح  وكم�   – ذلك  من  .و�نطالًق� 

�لق�نون رقم )12( ل�صنة 2004 ب�ص�أن �ل�صلطة �لق�ص�ئية 

�ملهريي  ��صتعر�س  وقد   ، و�لع�ملي  �مل�يل  دبي  يف مركز 

ح�صم  م�ص�ألة  على  �لرتكيز  مع  �لق�نون  هذ�  �أحك�م 

�لتن�زع يف �لخت�ص��س بني �ملركز وحم�كم دبي . وقد 

بنَيّ �ملح��صر�ن �آلي�ت �لعمل �لق�ص�ئي يف �إط�ر حتقيق 

عدل �صريع وبجودة ع�لية ومتميزة.

ندوة جر�ئم �لر�أي �لع�م و�لنقد �ملب�ح

نظم  �لق�ص�ئي  دبي  ملعهد  �لري�دي  �لدور  �إط�ر  يف 

�ملعهد ندوة جر�ئم �لر�أي �لع�م و�لنقد �ملب�ح �ملخ�ص�صة 

�لإعالم  و�ص�ئل  مبختلف  �لع�ملني  لالإعالميني 

�أحمد  �أي�صر  �مل�صت�ص�ر  �لندوة  يف  ح��صر  وقد  ب�لدولة 

يف  تن�ول  دبي،حيث  ��صتئن�ف  مبحكمة  �لق��صي  فوؤ�د 

مو�صوع �لندوة ق�نون �ملطبوع�ت و�لن�صر،وتطرق �إىل 

دورهم  ملم�ر�صة  لالإعالميني  �ملتوفرة  �ملث�لية  �لبيئة 

�لتنويري يف دولة �لإم�ر�ت مع �صرورة �إتب�ع  

و�ختتمت �لفع�لي�تبحلقة نق��صية لل�ص�دة �أع�ص�ء �ل�صلطة 

�لدكتور �صريف غن�م  �لق�ص�ئية عن �ص�رك ب�لتدري�س فيه� 

�أ�صت�ذ �لق�نون �لتج�ري ب�أك�دميية �صرطة دبي.

هن�دي �لزع�بي

رئي�س ق�صم �لت�أهيل و�لتدريب
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بنت اإلمـارات
نمـاذج مشرفة اقتحمن
ميادين العمل المختلفة 

تحقيق: نادية البيومي
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�لفت�ة �لإم�ر�تية من �لعن��صر �ملحظوظة يف ع�ملن� �لعربي 

لوجوده� يف بلد يقدر وي�صجع دور �ملر�أة  يف ك�فة جم�لت 

يف  تعمل  يجده�  �لإم�ر�ت  بنت  لو�صع  و�ملتتبع  �لعمل، 

وتقلدت  بل  �لرجل،  بجو�ر  جنب  �إيل  جنب�  �ملي�دين  كل 

و�لق��صية  �لوزيرة  من�صب  �إيل  و�صلت  حتي  من��صب 

يف  ني�بة،  ووكيلة  �لحت�دي،  �لوطني  �ملجل�س  يف  وع�صو� 

�ملر�أة  �أخري كربي دخول  �لذي ترف�س فيه دول  �لوقت 

�لإم�ر�ت  دولة  �تخذت  �لقريب  وب�لأم�س  عدة  ملن��صب 

�لإم�ر�ت  بنت  م�ص�ركة  لتو�صيع  ه�مة  جديدة  خطوة 

بن  خليفة  �ل�صيخ  �صمو  �أ�صدر  حيث   ، �لعمل  مي�دين  يف 

�مر�أة  �ول  بتعني  �لدولة مر�صوم�  رئي�س  نهي�ن  �آل  ز�يد 

يف من�صب ق��صية، وتلته� خطوة مم�ثلة ب�إ�صد�ر �ص�حب 
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رئي�س  ن�ئب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء ح�كم دبي مر�صوم� بتعني 

فت�ة �م�ر�تية يف من�صب ق��صي يف �إم�رة دبي 

من  �لظ�هري  جوع�ن  �أحمد  خلود   من  كل  و�أ�صبحت 

دبي  �إم�رة  من  �لبدو�وى  ر��صد  و�بت�ص�م  ظبي  �بو  �إم�رة 

�أول ق��صيتني يف �لإم�ر�ت و�صوف ي�صطر �لت�ريخ ��صمهم� 

لالأجي�ل �لق�دمة 

و�ملتتبع مل�صرية �ملر�أة و�لفت�ة �لإم�ر�تية يجد �أنه� جنحت 

وز�رة  كوكيلة  وجنحت  كدبلوم��صية،  وجنحت  كوزيرة 

و�صيدة �أعم�ل و�صرطية وطبيبة و�إعالمية و�أ�صت�ذة ج�معة 

و�لعديد من �ملج�لت �لتي �قتحمته� بقوة ،ومتكنت من 

تفوقت  �لتي  �لإم�ر�ت  لبنت  �أجمع  �لع�مل  �أنظ�ر  تلفت 

و�ثبتت وجوده� وفر�صت �صخ�صيته� علي �لع�مل يف ك�فة 

مي�دين �لعمل 

وب�إلق�ء �ل�صوء علي من�ذج من هوؤلء �لفتي�ت �لإم�ر�تي�ت:

خلود الظاهري
ق��صية  �أول  بتعينه�  �لظ�هري  خلود  �لإم�ر�تية  جند  

�لق�ص�ء  تتوىل  ث�ين خليجية  تكون    ، �لإم�ر�ت  دولة  يف 

منى  �لبحرينية  بعد  �خلليجي،  �لتع�ون  دول جمل�س  يف 

ج��صم �لكو�ري، �لتي عينت ع�م 2006 ق��صية يف �ملحكمة 

�ملدنية �لكربى 

و خلود �لظ�هري ح��صلة على �صه�دة �ل�صريعة و�لق�نون 

من ج�معة �لإم�ر�ت، وتعمل يف مهنة �ملح�م�ة منذ ثم�ين 

بدرج�ته�  �ملح�كم  ك�فة  �أم�م  ح�لي�  وترت�فع  �صنو�ت، 

�ملختلفة �ملدنية و�لتج�رية و�ل�صرعية و�جلن�ئية و�لعلي�، 

بد�أت يف  �لعلي�، حيث  در��صته�  وت�صتعد ح�لي� ل�صتكم�ل 

�لإعد�د للح�صول على �صه�دة �مل�ج�صتري يف �لق�نون �لع�م 

من  �لعديد  يف  و�ص�ركت  �لإم�ر�ت،  بج�معة  �خل��س  �أو 

�ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لع�ملية يف �لإم�ر�ت. 

وتوؤكد خلود �لظ�هري، يف ت�صريح�ت �صحفية �أن »�لثقة 

�لكبرية �لتي منحه� له� �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهي�ن 

�لفريق  قبل  من  �لكرمية  و�لرع�ية  �لدولة،  رئي�س 

�أبوظبي  نهي�ن ويل عهد  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ حممد  �أول 

�لد�فع  �صيكون  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لق�ئد  ن�ئب 

و�ملحرك �لرئي�صي لعمله� ب�صلك �لق�ص�ء �لفرتة �ملقبلة«. 

�أد�ء ك�فة �لأعم�ل �لتي ت�صند  و�أ�ص�فت: »�ص�أحر�س على 

�إيل بدقة متن�هية، لأكون عند ح�صن ظن �مل�صوؤولني بي، 

�أي�ص� مث�ل ن�جح� لتجربة عمل �ملر�أة �لإم�ر�تية  و�أكون 

يف جم�ل �لق�ص�ء«. وعن طبيعة �لعمل �جلديد و�لتحول 

من �لدف�ع عن �ملتهمني �إىل �حلكم بني �ملتن�زعني، ق�لت 

�لظ�هري »ل يوجد هن�ك ف�رق كبري بني طبيعة �ملهمتني، 

فخالل فرتة عملي حم�مية �أنظر �إىل �لق�ص�ي� �لتي يتم 

�إ�صن�ده� �إيل بنظرة حي�دية مت�م�، و�أعترب نف�صي ق��صية 

يف تلك �لق�صية، ومن ثم ��صت�صف �حلكم �لذي من �ملمكن 

�أن ينطق به �لق��صي لأحترك من خالل هذ� �ملنطلق 
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ابت�ضام البدواوى
و �بت�ص�م ر��صد �لبدو�وي �لتي �أ�صبحت  �أول فت�ة  ق��صية 

يف �إم�رة دبي وث�ين ق��صية يف ت�ريخ �لإم�ر�ت 

وتبلغ �بت�ص�م ر��صد �لبدو�وي من �لعمر 27 ع�م�ً، وق�لت   

�أنه� �صعيدة لختي�ره� لهذ�  �ملن�صب 

كب�حثة  رحلته�  �بت�ص�م  بد�أت  �لعملية  رحلته�  وحول 

تعيينه�  يتم  �ن  قبل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ق�نونية يف 

يف من�صبه� �حل�يل، وك�نت قد در�صت يف �ك�دميية �صرطة 

دبي ون�لت درجة �مل�ج�صتري منه�. 

�أن  �أ�ص�تذته�  له�  وتوقع  بدوية،  �أ�صرة  يف  �بت�ص�م   وتربت 

تكون ذ�ت �ص�أن كبري يف ع�مل �لق�ص�ء، وهو�يته� �لوحيدة 

هي �ملط�لعة �لق�نونية، وجتد يف كل من �ص�عده� مثله� 

�لأعلى، وترى �أن من�صة �لق�ص�ء م�صوؤولية كبرية، وتوقعت 

�أن يكون �ختي�ره� لهذ� �ملوقع ع�مل جذب ملثيالته�، من 

�لر�غب�ت يف دخول �صلك �لق�ص�ء. 

يكون  �أن  �إىل  �أ�صعى  و�أن�  للق�نون  در��صتي  بد�ية  منذ   -

يل �ص�أن يف �ملج�ل �لق�نوين، وكنت �أبذل ق�ص�رى جهدي 

لتحقيق ذلك، م�صرية �إيل �أن  ثقة حم�كم دبي بتعيينه� 

�أول ق��صية، خطوة مهمة على �لطريق �لذي متنته

و�أكدت �لبدو�وى �أن �ملجتمع �لإم�ر�تي ��صتوعب �ملر�أة يف 

�ملج�لت ك�فة، و�صبق �أن تقبل �لق��صية خلود �لظ�هري، 

و�لعديد من �لقي�د�ت �لن�ص�ئية تلعب دور�ً ب�رز�ً يف نه�صة 

كبري�ً،  �لن�صج و�لفهم حد�ً  �ملجتمع من  �لوطن، وو�صل 

مم� يدفع �ملر�أة لتحقيق ذ�ته� وطموحه� يف �لو�صول �إىل 

�أعلى �ملن��صب، �أ�ص�فة �إىل ذلك �هتم�م �لقي�دة �لر�صيدة، 

حتي  �لقي�دية،  �ملر�كز  يف  �ملر�أة  وجود  على  و�إ�صر�ره� 

�لطبيعي  و�صفرية، ومن  ووزيرة،  �ملر�أة مديرة،  �أ�صبحت 

�أن تكون ق��صية.

�لق�ص�ئي  �ل�صلك  يف  �لإم�ر�ت  فت�ة  لدور  و��صتكم�ل 

 10 تعني  عن  موؤخر�  دبي  يف  �لعالن  فتم  و�لني�بي 

بعن�ية  �خت�رهن  مت  �لع�مة  �لني�بة  �صلك  يف  مو�طن�ت 

ف�ئقة من بني 250 متقدم� ومتقدمة للدر��صة يف معهد 

دبي �لق�ص�ئي 

جم�ل  يف  �أي�ص�  �لإم�ر�ت  لفتي�ت  �لب�رزة  �لأمثلة  ومن 

عملهن 

لطيفة بن خادم 
درجة  ون�لت  �لإم�ر�ت  بج�معة  �لنف�س  علم  در�صت 

�لبك�لوريو�س فى علم �لنف�س تعمل ح�لي� �خ�ص�ئية نف�صية 

�لعق�بية  للموؤ�ص�ص�ت  �لع�مة  ب�لإد�رة  �لرج�ل  ب�صجن 

ب�صرطة دبى ومهمته� �ل�ص��صية هو �لتو��صل مع �لنزلء 

من �لرج�ل و�لتعرف على م�ص�كلهم و�لظروف �لتى �أدت 

مع  �لتو��صل  �إىل  ب�ل�ص�فة  �جلرمية،  منزلق  �ىل  بهم 

�أ�صرهم و�لتعرف على �حتي�ج�تهم ،و�لعمل على حله� 

من  �لنزلء  من  �لعديد  ت�ص�عد  �أن  لطيفة  و��صتط�عت 

و�لأفر�د  �جله�ت  من  عدد  مع  �جرته�  �ت�ص�لت  خالل 
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�أو تن�زل عن حقوقهم  و�حل�صول منهم على دعم م�دى 

وب�لت�ىل �أفرج عن هوؤلء �لأ�صخ��س .

�أف�صل موظفة حكومية من  ح�صلت لطيفة على ج�ئزة 

برن�مج دبى لالأد�ء �حلكومى �ملتميز 

وتقول لطيفة بن خ�دم  �أن �ملجتمع �لإم�ر�تى ي�صجع عمل 

�ملر�أة ب�صكل ع�م، �ل �أنه� وجدت �صعوبة من زمالئه� فى 

بينهم،  ��صتغربو� وجوده�  �لذين  �لع�صكريني  �لعمل من 

ب�إحرت�م  حتظى  �أن  فى  جنحت  �أن  �إىل  حتملت  �أنه�  �إل 

وتقدير �جلميع. 

و�أكدت لطيفة �أن عمله� قدم له� �لثقة ب�لنف�س وتعلمت 

من خالله �أمور�ً كثرية ومهمة ومنه� حب �لن��س وجلب 

�ل�صهرة �لتى مل تكن تتوقعه�

الدكتورة م�ضكان العور
ك�نت �أول معلمة مو�طنة مل�دة �لكيمي�ء فى �لدولة 

للكيمي�ء على م�صتوى  �ملوحد  �ملنهج  �عد�د  و�ص�ركت فى 

فى  للعمل  �جتهت  ثم  �خلليجى،  �لتع�ون  جمل�س  دول 

عملت  حيث  �لعملى،  �لطموح  من  ملزيد  دبى  �صرطة 

موظفة فى ق�صم �لأبح�ث ب�إد�رة �لتطوير و�لتدريب فى 

�لع�مة لالأدلة �جلن�ئية ثم رئي�صة ق�صم ب�لإد�رة  �لإد�رة 

و�لآن هى مدير مركز �لبحوث و�لدر��ص�ت فى �أك�دميية 

�صرطة دبى 

وحلبه� للبحث فى جم�ل �لبيئة مت �ختي�ره� �أمين� ع�م� 

جل�ئزة ز�يد �لدولية للبيئة، وهى �أعلى ج�ئزة فى دولة 

�لإم�ر�ت ، وتفوق ج�ئزة نوبل �لدولية فى قيمته� 

على  حت�صل  �إم�ر�تية  �أول  �لعور  م�صك�ن  �لدكتورة  وتعد 

درجة �لدكتور�ه فى �لكيمي�ء �لفيزي�ئية من ج�معة ويلز 

ب�ململكة �ملتحدة

�لعور وفق� لقوله� على �صه�دة  وح�زت �لدكتورة م�صك�ن 

ر�صمية من وك�لة �لف�ص�ء �لمريكية ن��ص� لو�صع ��صمه� 
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�لع�مل  قبل  من  دعيت  �إنه�  م�صك�ن  �لدكتورة  وتقول 

�ل�صت�صع�ر  مركز  مدير  �لب�ز  ف�روق  �لدكتور  �لف�ص�ئى 

عن بعد لت�أليف ف�صل فى كت�ب حول تطبيق�ت �ل�صت�صع�ر 

عن بعد، ب�ملن�طق �حل�صرية، ل�صتخد�مه من قبل �أ�ص�تذة 

�جل�مع�ت �لمريكية 

حترير  مدير  من�صب  �أي�ص�  م�صك�ن  �لدكتورة  وت�صغل 

وك�نت  �لجنليزية،  طبعته�  فى  و�ملجتمع  �لبيئة  جملة 

ع�صو� فى حتكيم ج�ئزة دبى لل�صح�فة �لعربية .

نائلة اخلاجة 
�لإم�ر�ت  دولة  فى  م�صتقلة  �صينم�ئية  خمرجة  �ول 

�لعربية �ملتحدة 

�أول  وعر�س  �لفنى،  لالنت�ج  خ��صة  �صركة  ن�ئلة  وتدير 

�أفالمه� �كت�ص�ف دبى فى �لدورة �لفتت�حية ملهرج�ن دبى 

ت�أ�صي�س  فى  وجنحت   ،2004 ع�م  فى  �لدوىل  �ل�صينم�ئى 

�ل�صب�ب  �ملخرجني  م�ص�عدة  بهدف  �ل�صينم�ئيني  جمعية 

ب�ملنطقة .

وتوؤكد ن�ئلة �لتى ف�زت بلقب �ملر�أة �لإم�ر�تية ع�م 2005 

غ�لبية  على  ح�زت  �أن  بعد  �لإم�ر�تية  �ملر�أة  جملة  من 

�لأ�صو�ت فى ��صتفت�ء حول م�صتحقة �للقب �أجرته �ملجلة 

�نه� تعترب نف�صه� �مر�أة طموحة، م�صرية �إىل �أن جمتمع 

�لإم�ر�ت ي�صجع �ملر�ة على �لطموح و�لبتك�ر و�لتدرج فى 

�ملن��صب .

�أو�ئل  من  �لإم�ر�ت  تكون  �أن  تتمنى  �أنه�  �إىل  وت�صري 

�لدول فى �صن�عة �ل�صينم�، و�أمنيته� �ن ترى قريب� �أفالم 

�صينم�ئية �إم�ر�تية تن�ف�س �لأفالم �لع�ملية.

الدكتورة فريدة ال�ضماىل 
مدير  ن�ئب  من�صب  تتقلد  دبى  �صرطة  فى  موظفة  �أول 

�د�رة ع�مة، وهى �لإد�رة �لع�مة لالأدلة �جلن�ئية ب�صرطة 

دبى .

تعمل فى جم�ل  �أول خبرية  �ل�صم�ىل  و�لدكتورة فريدة 

�ملخترب�ت �جلن�ئية بجه�ز ع�صكرى بدولة �لإم�ر�ت، و�أول 

�حلكومى  لالأد�ء  دبى  بج�ئزة  تفوز  �لن�ص�ء  من  موظفة 

�ملتميز فى فئة �ملوظف �حلكومى �ملتميزللع�م 2000

تخ�ص�صت �لدكتورة فريدة �ل�صم�ىل فى حت�ليل �لب�صمة 

�لور�ثية �لدى – �إن – �إيه، ومتكنت خالل فرتة عمله� 

�أن تك�صف لغز �لعديد من �جلر�ئم �ملرتكبة، ومنه� جر�ئم 

جن�ئية وق�ص�ي� �إثب�ت ن�صب وغريه�. 

وتوؤكد �لدكتورة �ل�صم�ىل �أن �صبب �ختي�ره� لهذ� �لعمل 

منذ  �أنه  و�أكدت  �لور�ثة،  علم  فى  تخ�ص�صت  �أنه�  هو 

�ن�صم�مه� �ىل �صرطة دبى ع�م 1990وهى تو��صل م�صرية 

�لدكتور�ه  على  ح�صلت  حتى  �ملج�ل  نف�س  فى  در��صته� 

�صرت�ثكليد  ج�معة  من  �لتخ�ص�س  نف�س  فى  موؤخر� 

�لور�ثية  وك�نت عن �جلين�ت  �ملتحدة،  ب�ململكة  جال�صكو 

�جلزيرة  و�صبه  �ملتحدة  �لعربية  �لإم�ر�ت  دولة  ملو�طنى 

�لعربية و�إير�ن 

فى  �لعمل  على  ق�درة  �ملر�أة  �أن  فريدة  �لدكتورة  و�أكدت 
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حقل �لأبح�ث و�لك�صف عن �جلر�ئم، بل و�لتفوق �أي�ص�، 

متت�ز  و�ملر�ة  وحتماًل  �صرب�ً  يتطلب  �لعمل  هذ�  لأن 

به�تني �ل�صفتني 

جنالء العو�ضى
ن�ئب رئي�س موؤ�ص�صة دبى لالإعالم، ورئي�صة قن�ة دبى وهي 

ع�صو فى �أول جمل�س وطنى �حت�دى فى �لدولة يجرى 

�نتخ�ب ن�صف �أع�ص�ئه. 

تقول جنالء �لعو�صى �أ�صغر �ص�حبة من�صب فى �لإم�ر�ت 

�لجت�ه  فى  جدي�  فكرت  ولكنه�  �لت�ريخ،  در�صت  �إنه� 

لدر��صة �لق�نون لي�س من �أجل �أن تعمل حم�مية ،ولكن 

من �جل �لدف�ع عن حقوق �ملر�أة �إل �أنه� وجدت �أن �مل�صكلة 

�لذكورى  �ملجتمع  نظرة  فى  و�إمن�  �لق�نون،  فى  لي�صت 

�لتلفزيون  فى  للعمل  توجهت  ولذلك  وقدر�ته�،  للمر�أة 

كمحررة ع�م 2002، ومن ثم ترقيت ومت �ختي�رى لرئ��صة 

قن�ة دبى .

وك�نت  �أمريك�،  فى  در�صت  �إنه�  �لعو�صى  جنالء  وتقول 

من  �لعديد  وم�ر�صت  طموحة،  در��صته�  فرتة  خالل 

رئي�صة  ك�نت  حيث  �لدر��صية،  �لف�صول  خ�رج  �لأن�صطة 

جمعية  ورئي�صة  �جل�معة،  فى  �مل�صلمني  �لطلبة  جمعية 

حقوق �لإن�ص�ن �أي�ص� .

�أ�صبحو�  �حل�ىل  �لع�صر  فى  �لرج�ل  �أن  جنالء  وتوؤكد 

�إذ� ك�نت �ملر�أة  مقتنعني بقدرة �ملر�أة على �لقي�دة خ��صة 

متلك �صخ�صية قوية، وتكون ق�درة على �لتفكري كق�ئدة، 

وترى �أن ر�ص�لته� فى �حلي�ة هى �إت�حة �لفر�صة لل�صب�ب 

للو�صول �إىل �أحالمهم من خالل �لعمل �ل�ص�ق و�مل�صتمر 

و�لإمي�ن �لد�ئم بقدر�تهم على �لنج�ح .
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الدكتورة فاطمة اخلمريى 
�خلليجى  �لتع�ون  جمل�س  ودول  �إم�ر�تية  طبيبة  �أول 

تعمل فى جم�ل �لطب �ل�صرعى ود�خل �مل�صرحة .

و�أ�صبحت ف�طمة ح�لي� م�صوؤولة ق�صم د�خل �لطب �ل�صرعى 

ب�صرطة دبى. وذلك بعد ح�صوله� على درجة �مل�ج�صتري فى 

�لطب �ل�صرعى من ج�معة دندى ب��صكتلند� .

وتقول ف�طمة عن عمله� �إن حبه� للعمل �ص�ر �أكرب بعد 

�لطبيب  �إن  حيث  �أكرب  و�إن�ص�نية  عملية  جو�نب  ر�أت  �أن 

�لبع�س  يظن  كم�  فقط  م�صرط  جمرد  لي�س  �ل�صرعى 

حلل  �لإن�ص�نى  �جل�نب  فى  �خت�ص��صه  فى  عمله  و�إمن� 

بني  و�ل�صلح  و�لع�ئلية،  �لأ�صرية  �مل�صكالت  من  �لكثري 

�لأزو�ج، ف�لطب �ل�صرعى �أي�ص� له عالقة ب�لأحي�ء ولي�س 

�جلث�مني فقط 

وتوؤكد �أن نظرة �لطبيب �ل�صرعى للميت تختلف عن نظرة 

�لإن�ص�ن �لع�دى، لأن �لطبيب ينظر بعني ف�ح�صة ملعرفة 

تعلمت  �إنه�  وتقول ف�طمة  �لوف�ة وكيفية حدوثه�،  �صبب 

من مهنته� �لر�ص� بق�ص�ء �هلل و�ن �لدني� �إىل زو�ل .

املهند�ضة فاطمة العنيزى 
�أ�صبحت بدوره� �أول مهند�صة طري�ن فى دولة �لإم�ر�ت 

ومتخ�ص�صة فى �صي�نة �لط�ئر�ت .

�لت�بعة  للطري�ن  �لإم�ر�ت  كلية  من  ف�طمة  تخرجت 

لطري�ن �لإم�ر�ت، وح�صلت على �لرخ�صة �لدولية لتكون 

�أول مهند�صة طري�ن فى �لدولة .

تقول ف�طمة كنت �أحلم منذ �ل�صغر ب�لطري�ن و�إ�صالح 

�لط�ئر�ت، حتى كرب �حللم وحتقق �لآن بتوفيق من �هلل 

�صبح�نه وتع�ىل .

ك�نت  �أنه�  �إل  �لدر��صة  �صعوبة  رغم  �أنه  ف�طمة  وتوؤكد 

ت�صتحق �لتعب لتحقيق �حللم .

�أننى وجدت  �أنى �لفت�ة �لوحيدة ب�لعمل �ل  وتقول رغم 

ترحيب� و��صع� وت�صجيع� من �لزمالء �لرج�ل، و�أ�صبحن� 

فريق عمل و�حد، م�صرية �إىل �أن ذلك مل يتحقق �إلبعد 

�أن  وبعد  وبينهم  بينى  لك�صر �حل�جز  بذل جمهود كبري 

عملت معهم �أي�ص� فى وردي�ت �لليل .

�لعمل  على  و�إقب�ىل  جن�حى  من  ز�د  م�  �أن  و�أ�ص�فت 

هوت�صجيع �أ�صرتى ىل .

�أربع  جند  �ملتميزة  �لعملية  �لنم�ذج  هذه  عن  ن�هيك 

وزير�ت يعملن بكل جد و�جته�د يف جم�ل عملهن، �إ�ص�فة 

�إيل 9 ع�صو�ت يف �ملجل�س �لوطني �لحت�دي يقمن بطرح 

�أهم �لق�ص�ي� ومن�ق�صته� �لتي تهم جمتمعهن. 

ولن يتوقف طموح �ملر�أة �لإم�ر�تية عند هذ� �حلد، ف�لأي�م 

وجم�لت  متيز�  �أكرث  من�ذج  �صت�صهد  �ملقبلة  و�ل�صنو�ت 

بنت  �إ�صر�ر  مع  خ��صًة  �مليد�ين  �لعمل  يف  تو�صع�  �أكرث 

�لإم�ر�ت علي دخول جم�لت در��ص�ت جديدة و�حل�صول 

علي �أعلي �لدرج�ت �لعلمية من �أرقي ج�مع�ت �لع�مل.
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بنت اإلمارت تماذج مشرفة



العــدد )1(  -  يـونيــو  -  2009 العــدد )1(  -  يـونيــو  -  242009 24

إعداد كامل محمود

عبد الغفار حسين :
محمد بن راشد رجل دولة من 

الطراز األول وفريد من نوعه 
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»كلم� ز�د �لتعليم �ت�صع نط�ق �لثق�فة ون�صج �لأدب، 

ولغتن� �لعربية �نت�صرت ولن تندثر، لأنه� لغة �لقر�آن« 

لتعريف  �لق�ص�ئي  دبي  معهد  به  �نفرد  تقليد  يف 

�لإم�ر�ت  دولة  و�أعالم  برموز  و�لد�ر�صني  �ملتدربني 

و�لت�ريخ  �لأدب و�لأعم�ل  �ملتحدة يف جم�لت  �لعربية 

للق�ء  �لنطالقة  ك�نت  �خلريي  و�لعمل  و�لق�نون 

�ملعروف  �لإم�ر�تي  �لأعم�ل  رجل  مع  �لول  �لتو��صل 

�لق�ص�ئيني  �ملتدربني  �لغف�ر ح�صني مع  و�لأديب عبد 

�آل  ح�صر  بن  حممد  �ل�صيخ  بق�عة  �لع��صرة  ب�لدفعة 

مكتوم مبقر �ملعهد.

�لق�ص�ئي   �ملعهد  ع�م  مدير  قدم  �للق�ء  بد�ية  يف 

به  مرحب�  �لكرمي  �ل�صيف  �ل�صميطي  جم�ل  �لدكتور 

رموز  من  ورمز  �لتعريف،  عن  غني  علم  �أنه   وموؤكد� 

�حلي�ة  �لثق�فية و�لأدبية.  

معرف�  حديثه  ح�صني   �لغف�ر  عبد  �لأ�صت�ذ  بد�أ 

بنف�صه ق�ئال :

فلم  �أك�دميي  دبي،غري  �لغف�ر ح�صني،من  عبد  �أن� 

�إمن�  مد�ر�س  هن�ك  تكن  فلم  منتظمة،  در��صة  �أتلق 

بع�س  �أيدي  على  و�حل�ص�ب  �لعربية  مب�دئ  تعلمت 

حم�كم  �صكل  عن  �لوقت،وحتدث  ذلك  يف  �ملط�وعة 

زم�ن.

يحكم  مكتوب،وك�ن  ت�صريع  �لإم�ر�ت  يف  يكن  مل 

�لتج�ر  وجم�ل�س  �لتج�رية  �ملح�كم�ت  يف  ب�لعرف 

�لتحكيم  طريق  عن  �ملتخ��صمني  بني  ت�صوى  وك�نت 

ب��صم  �لآن  يعرف  مل�  نو�ة  ك�نت  وقتذ�ك،وتلك  �لعريف 

يحكم  �ل�صرعي  �لق�ص�ء  �لتج�ري،وك�ن  �لتحكيم 

م�  فك�ن  متخ�ص�صني،  وجود  لعدم  ع�صو�ئي�ً  ب�لفقه 

تبع�ً  يحكم  ك�ن  ق��س  كل  �أن  قدمي�ً  �لأحك�م  يعيب 
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مب�  يحكم  �أن  ينبغي  �إليه،وك�ن  ينتمي  �لذي  ملذهبه 

ي�صمى �لآن �لفقه �ملق�رن.

�أمريكي يدعى  1902 ز�ر دبي ق�س     وق�ل يف ع�م 

�ص�مويل زومر، فلم� ر�أي دبي تنب�أ ب�أنه� �صتحل حمل 

»لنج�« وق�ل ب�أن هذه هي �لع��صمة �حلقيقية لتج�رة 

�خلليج.

و�أكد �أن غرفة �لتج�رة يف دبي يعود ت�أ�صي�صه� لع�م 

بعد  �ملنطقة  يف  �لتج�رة  غرف  �أقدم  من  فهي  1940م 

يف  تنظيمية  موؤ�ص�صة  كل  �أ�ص��س  هي  فدبي  �لبحرين، 

�لإم�ر�ت.

و��ص�ف �إذ� عدن� لع�م 1860 جند �أن �ل�ص�رقة ك�نت 

ب�صبب  لدبي  �لعمر�ن  وحتول  دبي  من  عمر�ن�ً  �أكرث 

موجودة  ك�نت  �مل�ص�و�ة  فنظرية  و�مل�ص�و�ة،  �ملرونة 

ومت�أ�صلة لدى �صيوخ دبي.

تفرق  ومل  مت�صدد  ديني  مبذهب  تت�أثر  مل  فدبي 

�لت�ص�مح  مبد�أ  فيه�  �ص�د  و�أخرى،�إمن�  ط�ئفة  بني 

�لديني،ولي�س �أدل على ذلك من �أن �أول معبد للهندو�س 

م�أمت  �أول  وكذلك  بدبي،  ك�ن  �خلليج  م�صتوى  على 

لكل عمر�ن،ف�حلرية  �أ�ص��س  �لديني  لل�صيعة،ف�لت�ص�مح 

من  لتن�ل  �حلرية  هذه  �أن  م�د�م  م�ص�نة  دبي  يف 

�لآخرين،وهذ� مبد�أ �أ�صيل ل�صيوخ دبي ومو�طنيه�.

ق�صة موانئ دبي 

بر  يف  �خلور  على  مين�ء  �أول  1904ك�ن  ع�م  يف 

�مل�ئية  �لتي�ر�ت  ب�ل�صفن،وبد�أت  يعج  �خلور  دبي،وبدء 

�مل�ئي،فلج�أ  �ملجرى  ت�صد  و�لرم�ل  ب�لطني  �ملحملة 

�لع�ملية ومن دولة  �لبنوك  �إىل �ل�صتد�نة من  �حلك�م 

�لكويت فتم ��صتد�نة مليون جنيه �إ�صرتليني ومت حفر 

�خلور ع�م 1955.

ويف ع�م 1968�أقيم مين�ء ر��صد ب�صبب ت�ص�رع معدلت 

منو �لتج�رة يف دبي، وبعد ذلك ت�أ�ص�س مين�ء جبل علي 

�لإقليمي  �مل�صتوى  على  �لإطالق  على  �لأ�صهر  وهو 

ويحظى ب�صمعة طيبة جد�ً على �مل�صتوى �لع�ملي.

جمعية الإمارات حلقوق الإن�صان

�لإن�ص�ن  حقوق  جمعية  من  �لفكرة  �نبثقت  ق�ل    

�لتي  �لعربية �ملوجودة مب�صر، و�أذكر �جلهود �لطيبة 

ـ يف  �لع�م  بذله� معن� �لدكتور ح�صن ف�يق �صكرتريه� 

ذلك �لوقتـ  وت�أ�ص�صت جمعية �لإم�ر�ت حلقوق �لإن�ص�ن 
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يف ع�م 2006، وهدفه� رع�ية حقوق �لإن�ص�ن، وهذ� لي�س 

بغريب حقيقة على �ملجتمع �مل�صلم و�ملجتمع �لعربي، 

عنه،  �لظلم  ورفع  �ملظلوم  لن�صرة  د�ئم�  مييل  فهو 

�مل�صم�ر،وعلي  هذ�  يف  وح�فل  غني  �لعربي  وت�ريخن� 

�صبيل �ملث�ل حلف �لف�صول �لذي عقد قبل �لإ�صالم،

لمنلك  فنحن  جيدة  بخطو�ت  تخطو  و�جلمعية 

�صلطة تنفيذية ، وعدد �لأع�ص�ء �لآن 300 ع�صو ع�مل 

�أع�ص�ئن� حم�مون يتولون �لدف�ع عم�  ومنت�صب، ومن 

ي�أتين� من �صك�وى حتت�ج لإق�مة دع�وى ق�ص�ئية ب�ملج�ن. 

و�أن� �أقرر مبنتهي �لفخر �أن مبد�أ �صي�دة �لق�نون هو من 

�أعز مكت�صب�تن� �حل�ص�رية يف دولة �لإم�ر�ت. 

حتدث  وقد   ، جن�صية  م�ئتي  من  �أكرث  عندن� 

بع�س �لت�صرف�ت �لفردية مم� يعد خم�لف�ت للع�د�ت 

و�لتق�ليد، وهذ� ل يتع�ر�س مع حقوق �لإن�ص�ن يف �أن 

�ملخ�لف يخ�صع للم�ص�ئلة �لق�نونية وفق قو�نني دولة 

�لإم�ر�ت �ص�حبة �ل�صي�دة، و�أقر ب�أنه� ت�صرف�ت فردية 

ب�لحرت�م  تتميز  �لأجنبية فهي  �أغلب �جلن�صي�ت  �أم� 

ومر�ع�ة طبيعة �لبلد �لذي تقيم فيه.

وحول احلركة الأدبية والثقافية قال: 

�لتعليم  ز�د  فكلم�  للتعليم،  نت�ج  و�لثق�فة  �لأدب 

م�صتو�ه  و�رتفع  �لأدب  ن�صج  و  �لثق�فة  نط�ق  �ت�صع 

عندن�  م� حدث  هذ�  وتنوعت مو�صوع�ته،و�حلمد هلل 

وبد�أ ينمو وين�صر، لقد ر�ودتني فكرة �إعد�د بيلوجر�في� 

عن �لكت�ب يف �لإم�ر�ت ،وفوجئت ب�أنني �أم�م �صيل ه�ئل 

من �لكت�ب و�ملفكرين و�ملوؤلف�ت �ملتنوعة،وهذ� مدلول 

للنمو  �ملو�زي  و�لإبد�عي  �لثق�يف  �لنمو  حجم  يبني 

�لعمر�ين،وهذ� وليد �لحتك�ك مع �لثق�ف�ت �ملختلفة.

ال�صعر النبطي :

�أو �ل�صعر �ل�صعبي، ين�صب جلم�عة  �ل�صعر �لنبطي 

�لعر�ق وك�نو� يتعرثون يف  �لنبط ع��صو� يف بالد  من 

نبطي�ً،  �صعرهم  و�صمي  نبط�ً  ف�صمو  �لعربية،  نطق 

ولي�س  بالغة  ففيه  جميلة  مع�ن  له  �لنبطي  و�ل�صعر 

كثري�  يرت�جع  فبد�أ  �حلد�ثة  �صعر  عن  عمق،�أم�  فيه 

ومل يعد له هذ� �لدوي �لذي ك�ن من قبل.

لغتنا هويتنا

كثرية،وهن�ك  لغ�ت  �أم�م  �نت�صرت  �لعربية  �للغة 

تخوف من �ندث�ر �للغة �لعربية،و�أن� ل�صت مع هوؤلء، 

�للغة  تكون  �أن  �إىل  �أدى  �لآن  �للغوي  و�لو�صع  حتى 

�لإجنليزية هي �لأوىل،حتى �أنه �أ�صبح فهم �أولدن� له� 

�لع�صر  �لعربية،ف�للغة �لإجنليزية هي لغة  �أكرث من 

ولغة �لتج�رة و�لعلوم ولغتن� �لعربية هويتن� فهي ت�صم 

متكلميه�،كم�  لتعدد  ب�لإ�ص�فة  وثق�ف�ت  وكتب  ت�ريخ 

�أن خلفيتن� �حل�ص�رية تزيد على �لآخرين،

�للغة �لعربية �نت�صرت يف مو�طن كثرية على لغ�ت 

�أخرى ك�لف�ر�صية و�لقبطية ويكفي ت�صريفه� ب�أنه� لغة 

�لكرمي فهذ� ي�صمن خلوده�،نعم قد متر�س  �لقر�آن 

و�أبد�ً لن متوت.

لقد حتدثت مع �أكرث من وزير للرتبية و�لتعليم 

تواصل األجيال
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حتى  �لأجنبية،  �ملد�ر�س  على  �لعربية  �للغة  لفر�س 

ت�صري �للغت�ن يف خطني متو�زيني ب�لتعليم.

مواقف من حياتي

�أن� خم�صرم ع��صرت �أكرث من جيل خ�صن� �ل�صع�ب 

ول  كهرب�ء  ول  لم�ء  حيث  �لعي�س  �صظف  وحتملن� 

�ت�ص�لت، �أتذكر و�أن� �صبي�ً �صغري�ً كنت �أ�ص�فر للعمل 

للقر�ءة  �إج�دتي  �لعمل  رب  �كت�صف  ومل�  ب�ل�صعودية، 

م�ص�ء  �أدر�س  �صندوق،وكنت  لأمني  رق�ين  و�لكت�بة 

و�أثقف نف�صي،

اأنا ونõار قباين

قب�ين  نز�ر  �ل�ص�عر  ق�ص�ئد  ببع�س  معجب�ً  كنت 

�صعرية  لندوة  ودعيت  قلب،  ظهر  عن  �أحفظه�  فكنت 

�حل�صور  منه  �لكبري،فطلب  �لغزيل  لل�ص�عر  نظمت 

ق�صيدة معينة ف�عتذر لعدم ��صطح�به� معه، فعر�صت 

عليه �أن �أقوله� ك�ملة ومن �لذ�كرة ويتحدث هو عنه� 

وهذ� هو لق�ئي �لوحيد به يرحمه �هلل تع�يل.

روؤيتي ملحمد بن را�صد

لي�س  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  نعم �ص�حب 

�صيخ�ً ح�كم�ً فقط،�إمن� رجل دولة من طر�ز فريد،فهو 

من زرع �لهوية �لوطنية يف موؤ�ص�ص�تن�،وهو �أحد لألئ 

وو�لده  بن ح�صر  �ل�صيخ مكتوم  بد�أ بجده  فريد  عقد 

�آل  �صلط�ن  بن  ز�يد  و�ل�صيخ  �صعيد  بن  ر��صد  �ل�صيخ 

نهي�ن،هوؤلء يطلق عليهم �صم�ت رجل �لدولة،

ثق�فة عري�صة،  ر��صد �ص�حب  بن  و�ل�صيخ حممد 

يقر�أ  م�صهودة،ومن  مو�قف  �ص�حب  فهو  حتدث  ف�إذ� 

كت�ب روؤيتي يتلم�س تلك �ملو�قف وهذه �لثق�فة،وكنت 

�أ�صتمع كثري� ملو�صوع�ت روؤيتي منه قبل �أن يكتبه�،وهذ� 

�أف�صل  من  �لكت�ب  �صب�ق،وهذ�  فكر  �ص�حب  �أنه  يعني 

بل هو �أف�صل م��ألف �لزعم�ء يف ع�ملن� �لعربي.

يت�ص�به�ن  ر��صد  �ل�صيخ  وو�لده  حممد  و�ل�صيخ 

�كت�صب  حممد  �ل�صيخ  ك�ن  و�إن  �ل�صف�ت  من  كثري  يف 

مع�رف وروؤي كثرية فهم� يتفق�ن يف �لن�ص�ط ،و حب 

�أحو�لهم، كم�  �أحو�لهم،و�ل�صوؤ�ل عن  ، وتفقد  �لرعية 

من  وهذ�  �لقر�ر  �تخ�ذ  يف  يرتوى  حممد  �ل�صيخ  �أن 

ح�صن �لقي�دة،و�حلنكة �لتي يتميز بهم�، كم� �أنه ف�ر�س 

ب�ل�صرعية  مع�ين،يوؤمن  من  �لكلمة  م�حتمل  بكل 

عليه� يف  �أطف�أه� وق�صى  فتنة  ،وكم من  له�  وينت�صر 

�صخ�صيته  من  كثرية  �أجز�ء  من   جزء  مهده�،وهذ� 

ي�صعفن�  فلن  لذكره�  �ملق�م  ورع�ه.ليت�صع  �هلل  حفظه 

�لوقت ول �ل�ص�ع�ت �لطو�ل.

دور املراأة تربية الرجال

�أن  يجب  �لأول  �هتم�مه�  �أن  تعلم  �أن  �ملر�أة  على 

جم�لت  يف  وتن�ف�س  �لتعليم  تتلقى  ببيته�،نعم  يكون 

�لأدب و�لثق�فة و�لفكر،ولكن عندم� تكون �أم�ً وزوجة 

لبيته�،وهذ�  وط�ق�ته�  �هتم�مه�  كل  يكون  �أن  لبد 

�لبع�س،فدوره�  يدعي  كم�  �ص�أنه�  من  حتقري�ً  لي�س 

غر�س  ودوره�  �لرج�ل  و�صنع  تربية  هو  �لأ�ص��صي 

دور  �أبن�ئه�،فهذ�  وعقول  نفو�س  يف  و�لثق�ف�ت  �لقيم 

�لن�سء  يف  و�لتق�ليد  �لقيم  ت�أ�صيل  يف  عظيم  قي�دي 

�إل د�خل �لبيت ومنذ نعومة  �ل�صغري وهذ� لن يكون 

�أورب� �لآن تتجه نحو عودة �ملر�أة  �أظ�فر �ل�صغ�ر،حتى 

للمنزل،فهذ� ل يعيبه� ول ينق�س �أبد�ً من دوره�. 



�ل�صلطة  من  ف�ملق�صود   ، �حلب�س  �إىل  �ل�صجن  من  ب�لعقوبة 

�لتقديرية للق��صي بخ�صو�س حتديد �لعقوبة ، تلك �لرخ�صة 

�ملمنوحة له بحيث تخوله �ختي�ر �لعقوبة �ملن��صبة بني حديه� 

وظروف  �ل�صخ�صية  �ملتهم  ظروف  مر�عي�ً  و�لأق�صى  �لأدنى 

�رتك�ب �جلرمية.

فلو �طلعن� على ملفي �لق�صيتني �ل�ص�بقتني لوجدن� �أ�صب�ب 

للمتهم  لي�س  �لأوىل  �لق�صية  ، فرنى يف  �لفرق بني �حلكمني 

وتخطيط   ، بتدبري  وقعت  �جلرمية  تكِن  ومل   ، �صو�بق  فيه� 

�لع�مة  �لني�بة  بتحقيق�ت  �عرتف  �ملتهم  و�أن   ، و�حرت�ف   ،

وبجل�صة �ملح�كمة وطلب ��صتعم�ل �لر�أفة ، وتعهد بعدم �لعودة 

�أرب�ب  من  ك�ن   ، �لث�نية  �لق�صية  يف  �ملتهم  بينم�   ، �خلط�أ  �إىل 

�ل�صو�بق ، و�جلرمية منه وقعت بتدبري ، وتخطيط ، و�حرت�ف 

، و�أن �ملتهم �أنكر بتحقيق�ت �لني�بة �لع�مة وبجل�صة �ملح�كمة.

�صدر حكم� ن يف نف�س �ملحكمة ولكن بد�ئرتني خمتلفتني 

بحب�س  �لأوىل  �لق�صية  يف  �حلكم  ف�صدر   ، �صرقة  ق�صية  يف 

�لث�نية ب�صجن  ، و�صدر �حلكم يف �لق�صية  �ملتهم �صنة و�حدة 

�ملتهم مدة ثالث �صنو�ت.

ف�ل�صوؤ�ل �لذي يرت�وح عند ع�مة �لن��س من �لوهلة �لأوىل 

مل�ذ� هذ�ن �حلكم�ن خمتلف�ن مع �أن �جلرمية و�حدة ، فالبد 

من وجود خط�أ ، �أو �أن �ملحكمة حتكم مب� ت�ص�ء. 

فلكل ق�صية �أ�صب�به� وظروفه� ، ووق�ئع كل ق�صية تختلف 

من ق�صية لأخرى ، ول نن�صى كذلك �صلطة �لق��صي يف تقدير 

�لإم�ر�تي  ف�مل�صرع   ، �ملتهم  على  �لتطبيق  �لو�جبة  �لعقوبة 

�أعطى �لق��صي �ل�صالحية يف تقدير �لعقوبة ، �إم� بحد �أدنى 

يف تقدير �لعقوبة ، �أو بحد �أعلى ليطبق �لق��صي م� هو مالئم 

لكل ق�صية ، كم� �أنه �أعط�ه يف بع�س �جلر�ئم �حلق ب�لنزول 

سلطة القاضي 
في تقدير العقوبة

القا�ضي الدكتور علي كلداري
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أ.د / محمد محمد محمد أبوزيد

حكومية دبي تصدر قانونًا 
تاريخـيًا في المســؤولية

حكومة دبي ت�ضدر قانونا يعد حتوًل اإيجابيًا نحو حتملها مل�ضئولية القيادات 
العليا الوظيفية- القانون »رقم 8 ل�ضنة 2009 ال�ضادر يف 2009/3/12«

إنه لمما يستحق التنويه أن معهد دبي القضائي قد نظم - ضمن سلسلة 
دورة   - الماضي  العام  عقدها  التي  النقاش  وحلقات  والدراسات  الندوات 

بعنوان «دعاوى الحكومة للدوائر المحلية» في ٢٠٠٨/٥/١٤ بمقر المعهد.
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وقد كن� �أحد �ملح��صرين فيه�، وقد كتبن� وحت�ورن� 

لدع�وى  �لق�نوين  �لنظ�م  وجهة  �أين  �إيل  مت�ص�ئلني، 

�أيق�صد  �لإد�ري؟  �لق�ص�ء  من  دبي  �إم�رة  يف  �حلكومة 

يف  للمح�كم  يرتك  ثم  �إد�ري،  ق�ص�ء  نو�ة  و�صع  �مل�صرع 

�أنه ل  �إمن�ئه؟و��صتطردن� نقول �صحيح  �صبل  دبي تبنى 

يوجد ق�ص�ء �إد�ري ب�ملعني �لفني �لدقيق يف �إم�رة دبي. 

و�صحيح �أن عدد �ملن�زع�ت �لإد�رية فيه� قليل �لعدد و�إن 

�لعالق�ت  طبيعة  �أن  و�صحيح  م�صتمر.  تز�يد  يف  ك�ن 

�ملظ�مل �حللول  �أ�صح�ب  يف�صل  ب�أن  ت�صمح  �لجتم�عية 

�إل   . �أبويه  ولق�ء�ت  ر�صمية  غري  مق�بالت  يف  �لودية 

لإجر�ء�ت  ت�صريعي  حتديث  من  لزمه  وم�  �لتطور  �أن 

دع�وى �حلكومة، وتطبيق �ملح�كم لهذ� �لتحديث، يحمل 

دللت غلبة �لظن فيه� �لعرت�ف ب�أفك�ر ومب�دئ تت�صل 

بطبيعة �لق�ص�ء �لإد�ري . وقد ت�بعن� وحللن� مب� يفيد �أن 

�مل�صرع �لدبوي ميهد �لطريق �إيل �إق�مة ق�ص�ء �إد�ري.

�أفك�ر  م�صتوى  على   ، حد�صن�  �صحة  يت�أكد  و�ليوم 

�أخرى تت�صل بطبيعة �لق�ص�ء �لإد�ري، �إذ ن�صتقبل بلهفة 

م�صئولية  ب�ص�أن   2009 ل�صنة   8 رقم  �لق�نون  وحف�وة 

روؤ�ص�ء ومدر�ء �جله�ت �حلكومية �لت�بعة حلكومة دبي 

و�ل�ص�در يف 2009/3/12 و�ملن�صور ب�جلريدة �لر�صمية 

1430 هـ  �لأول  �ل�صنة )43( 5جم�دى  �لعدد )340(  يف 

�ملو�فق 2009/4/3 �صـ5.

ذلك �لق�نون �لذي يرمى ، يف حقيقته ، �إيل تر�صم 

�لإد�رة.  �ل�ص�ئدة يف جم�ل م�صئولية  �ملب�دئ  �أهم  �أحد 

موظفيه�  �أعم�ل  عن  �حلكومة  م�صئولية  مبد�أ  وهو 

بق�عدة  �لأخذ  من  ذلك  يقت�صيه  وم�  له�،  و�لت�بعني 

، وم�  �ل�صخ�صي  �ملرفقي و�خلط�أ  �لتمييز بني �خلط�أ 

يرتتب على هذه �لق�عدة من �آث�ر.

وو�صوح  �صديدة  بب�ص�طة   - �لق�عدة  هذه  وتعني 

�إيل  تنق�صم  �ملوظف  �لتي يرتكبه�  �لأخط�ر  �أن   - �أ�صد 

نوعني :

31
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اخلطاأ املرفقي :
 وهو �خلط�أ �لذي يكون مت�صال ب�لوظيفة .وهذ� 

�خلط�أ  تكون �حلكومة هي �مل�صئولة عنه دون �ملوظف. 

ويقت�صر حق �مل�صرور على مق��ص�ة �حلكومة وحده�. 

وب�صفة  ك�ماَل  �لتعوي�س  عبء  تتحمل  �لتي  وهى 

مب�  �ملوظف  على  �لرجوع  حق  له�  لي�س  �إذ  نه�ئية. 

دفعته للم�صرور من تعوي�س.

اخلطاأ ال�ضخ�ضي :
وهو �خلط�أ �لذي ل يكون مت�صال ب�لوظيفة. وهذ� 

�مل�صرور  ويق��صيه  وحده.  �ملوظف  عنه  ي�ص�أل  �خلط�أ 

نه�ئية  ب�صفة  �لتعوي�س  عبء  يقع  وعليه  ب�ص�أنه. 

يتحمله من م�له �خل��س. و�إن حدث يف فرو�س معينة 

�أن دفعت �حلكومة �لتعوي�س للم�صرور، فله� �حلق يف 

�لرجوع على �ملوظف ، لت�صرتد م� دفعته من  تعوي�س.

�أن فكرة �لتمييز  ومن �ملعلوم لدى رج�ل �لق�نون 

�إحدى  هي  �ل�صخ�صي  و�خلط�أ  �ملرفقى  �خلط�أ  بني 

�لأفك�ر �لأ�صيلة �لتي يخت�س به� �لق�ص�ء �لإد�ري يف 

�أحد  �لوقت  ذ�ت  �أنه� يف  �لإد�رة. كم�  جم�ل م�صئولية 

مبد�أ  �إيل  �مل�صئولية  عدم  مبد�أ  من  �لتحول  مظ�هر 

�مل�صئولية �لك�ملة.

مبد�أ  �أن  �لقول  �إيل  ن�ص�رع  �أن  يجب  �أنه  على 

م�صئولية �حلكومة عن �أعم�ل موظفيه�، �لتي ت�صدر 

مل  للغري،  �صرر�  وت�صبب  وظيفتهم  نط�ق  يف  عنهم 

يقرره �مل�صرع �لدبوي ك�ماًل بعد.

ف�مل�صرع �لدبوي - وهو على حق - قد ��صتح�صن عدم 

�مل�صئولية  �إيل مبد�أ  �مل�صئولية  �لتحول من مبد�أ عدم 

�لك�ملة دفعة و�حدة. فهو يتدرج يف هذ� �ل�صبيل. ولعل 

�أو�صح مث�ل على ذلك �أنه �خت�س فئة )�ملوظفني ذوى 

�ملن��صب �لإد�رية �لعلي�( ،دون غريهم من �ملوظفني ، 

2009 حمل  8 ل�صنة  ب�لأحك�م �لو�ردة يف �لق�نون رقم 

�حلكومة  م�صئولية  لهم  ب�لن�صبة  وقرر   ، در��صتن� 

�أو ترك  وحده� جت�ه �لغري عن �أي فعل ي�صدر عنهم 

�لوظيفية  ب�خت�ص��ص�تهم  يتعلق  م�د�م  يرتكبونه 

بح�صب�ن  وذلك   ، �لوظيفية  مله�مهم  ت�أديتهم  �أثن�ء 

�أنهم - وكم�  �صنو�صح - �لفئة �ملخولة �صلط�ت و��صعة. 

يدفعهم  نحو  على  ��صتثم�ره�  يجب  �ل�صلط�ت  وهذه 

ويحفزهم نحو �ختي�ر �أف�صل �حللول، ل �لركون �إيل 

حلول تقليدية م�أمونة �لعو�قب خ�صية خط�أ يتحملون 

نت�ئجه يف مو�جهة �لغري. �لأمر �لذي يحقق يف �لنه�ية 

م�صلحة  �لنهو�س  ب�لإم�رة �إىل مك�نة �أكرث متيز�ً.

�لق�نون  حددهم  �لذين  هوؤلء  لغري  ب�لن�صبة  �أم� 

ثم  ومن  �لن�س.  عنهم  �صكت  فقد   2009 ل�صنة   8 رقم 

فيظلون خ��صعني لأحك�م م�صئولية �ملتبوع عن �أعم�ل 

ت�بعة �لو�ردة يف ق�نون �ملع�مالت �ملدنية.

ن�صجل  لأن  �ص�نحة،  �لفر�صة  تكون  رمب�،  وهن�، 

ثالثة توقع�ت :

التوقع الأول :
يف  بتدرج  يتعلق  �أ�صرن�-  -وكم�  �لأمر  �أن  وهو 

�مل�صئولية  �إيل مبد�أ  �مل�صئولية  �لتحول من مبد�أ عدم 

�لك�ملة. و�أنه ، يف �لقريب �لع�جل ، �صيقرر �مل�صرع مبد�أ 

م�صئولية �حلكومة وحده� عن �أعم�ل فئ�ت �أخرى من 

�ملوظفني، وذلك وفق� مل� تقت�صيه �مل�صلحة �لع�مة، كم� 

�أنه - كم�  �إذ   ، �ملرفقى  �أنه �صيتو�صع يف مفهوم �خلط�أ 

�صرنى- ي�أخذ ب�ملعي�ر �ل�صيق.

التوقع الثاين :
وهو �أنه ولئن ك�نت من�زع�ت �لإد�رة يف �إم�رة دبي يف�صل 

�ملزدوح،  �لق�ص�ء  �لع�دي حيث ل يوجد نظ�م  �لق�ص�ء  فيه� 

ف�إن �إن�ص�ء حم�كم �إد�رية متخ�ص�صة ق�ب قو�صني �أو �أدنى.
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التوقع الثالث :
�أن م�صطلح�ت �خلط�أ �ملرفقي - و�خلط�أ �ل�صخ�صي 

م�صطلح�ت  هي  ب�لك�مل.  �حلكومة  وم�صئولية   -

ول �لأحك�م �لق�ص�ئية �لتي ت�صدر تطبيق� 
ُ
�صترتدد يف �أ

يف  ذلك  بعد  ت�صطرد  2009مت  ل�صنة   8 رقم  للق�نون 

�لنظ�م �لق�نوين لإم�رة دبي.

تدريجي،  حقيقي  حتول  ب�صدد  �أنن�  فيبدو  و�إذن 

�صل�صلة و�حدة كل منه�  ي�أتي يف حلق�ت مت�صلة يف  �إذ 

يكمل �لأخر، لتكون �ملح�صلة �لنه�ئية �صرح�َ ق�ص�ئي� 

�إد�ري� ممتيز� يف �إم�رة دبي .

بعد هذه �ملقدمة �لتي قدرن� �أنه لبد منه� �صنعر�س 

للمو�صوع تف�صيال على �لنحو �لآتي:

 8 رقم  بالقانون  امل�ضتحدثة  القواعد   )2
ل�ضنة 2009

يف جم�ل م�صئولية �حلكومة عن �أعم�ل موظفيه�

�لق�نون رقم  �أن   - - دون مغ�لة  �أن نقول  ن�صتطيع 

)8( ل�صنة 2009 ب�ص�أن م�صئولية روؤ�ص�ء ومدر�ء �جله�ت 

�حلكومية �لت�بعة حلكومة دبي �ل�ص�در يف 2009/3/12 

و�ملن�صور ب�جلريدة �لر�صمية يف 2009/4/3 ميثل نقطة 

�أعم�ل موظفيه�  �لإد�رة عن  حتول يف جم�ل م�صئولية 

، �إذ �أنه يج�صد �ملب�دئ �لأ�صيلة يف هذ� �ملج�ل ، وخ��صة 

�ل�صخ�صي،  و�خلط�أ  �ملرفقي  �خلط�أ  بفكرة  يتعلق  فيم� 

وم� يرتتب على ذلك من �آث�ر. ومن ثم ف�إنه ميكن �لقول 

م�صئولية  ق�عدة  �صت�أخذ  �لق�نون  بهذ�  �لعمل  منذ  �أنه 

�لإد�رة �صبيله� �إيل نط�ق ع�مل �لق�نون يف �إم�رة دبي.

�أن م�صطلح�ت �خلط�أ �ملرفقي  ومن مظ�هر ذلك 

 - للحكومة  �لك�ملة  و�مل�صئولية   - �ل�صخ�صي  و�خلط�أ 

�صوف تنت�صر يف �صيغ �لأحك�م �لتي ت�صدر عن حم�كم 

دبي. ونتوقع �أن يكون ذلك يف �أول �لأحك�م �لتي ت�صدر 

عن �لق�ص�ء وفق�  لأحك�م هذ� �لق�نون.

وبهدف �لعر�س �لو��صح، وتو�صال للفهم �ل�صحيح 

وفق�  ت�صمنه�  �لتي  لالأحك�م  �صنعر�س  �لق�نون  لهذ� 

للرتتيب �لآتي:

اأول:- �إقر�ر �مل�صرع ملبد�أ م�صئولية �لدولة عن �أعم�ل 

�لقي�د�ت �لعلي�.

ثانيًا:- نط�ق تطبيق �لق�نون رقم 8 ل�صنة 2009

ثالثًا:- معي�ر �لتمييز بني �خلط�أ �ملرفقي و�خلط�أ 

�ل�صخ�صي.

�ملرفقي  �خلط�أين  بني  �لتمييز  �أثر  رابعًا:- 

و�ل�صخ�صي.

اأوًل:- اإقرار امل�ضرع ملبداأ م�ضئولية احلكومة 
عن اأعمال )القيادات العليا الوظيفية(

ع�م  معنوي  ك�صخ�س   ، �حلكومة  �أن  �ملعلوم  من 

فهم  له�،  و�لت�بعني  موظفيه�  طريق  عن  تت�صرف   ،

�أحدهم  من  �صدر  ف�إذ�  و�لتنفيذ.  �لإد�رة  يف  و�صيلته� 

ف�لت�ص�وؤل من  ب�لغري،  و�أ�صر  �إليه ترك  ن�صب  �أو  فعل 

�مل�صئول عن تعوي�س �مل�صرور؟

�لأفك�ر  من  عدد  على  ينطوي  �لت�ص�وؤل  هذ� 

�لق�نونية :

بدء�ً من �صروط حتقق �مل�صئولية، و�أ�ص��صه�، وعلى 

�ملخت�صة،  �مل�صئولية، وم� هي �جلهة  من ترفع دعوى 

ومن يتحمل عبء �لتعوي�س ب�صفة نه�ئية؟

وفق�  �إم�  يتم  �مل�ص�ئل،  هذه  ح�صم  �أن  و�حلقيقة 

للقو�عد �ملدنية بحيث ت�صري على �لإد�رة ذ�ت �لقو�عد 

�لتي ت�صري لف�س من�زع�ت �ص�ئر �لأفر�د فيم� بينهم. 

حيث  �لع�م  �لق�نون  من  م�صتمدة  لقو�عد  وفق�  و�إم� 

تر�عى فيه� �عتب�ر�ت خ��صة ب�لإد�رة.

فلم  دبي،  �إم�رة  يف  مزدوج  ق�ص�ء  يوجد  ل  وحيث 

تطبق  �أن  �لتمييز  ر�أ�صه� حمكمة  وعلى  �ملح�كم  ترتد 
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، على من�زع�ت �لإد�رة يف ق�ص�ي� �مل�صئولية ، �لقو�عد 

�لو�ردة يف ق�نون �ملع�مالت �ملدنية ، و�لتي تنظم عالقة 

�ملتبوع ب�لت�بع. ف�حلكومة ب�عتب�ره� متبوع� و�ملوظف 

لتحديد  �لقو�عد  هذه  �إيل  يرجع  ف�إنه  له�،  ت�بع� 

ف�إن  ولذ�  موظفيه�.  �أعم�ل  عن  �حلكومة  م�صئولية 

هو  �مل�صئولية  هذه  �أ�ص��س  �أن  ب��صتمر�ر  يردد  �لق�ص�ء 

1- ل  �أنه »  �إذ تن�س على  313 مع�مالت مدنية.  �مل�دة 

بن�ء  فللق��صي  ذلك  ، ومع  �أحد عن فعل غريه  ي�ص�أل 

على طلب �مل�صرور �إذ� ر�أى مربر� �أن يلزم �أي� من �لآتي 

ذكرهم ح�صب �لأحو�ل ب�أد�ء �ل�صم�ن �ملحكوم على من 

�أوقع �ل�صرر :

�أ-.....................

ب- من ك�نت له على من وقع منه �لإ�صر�ر �صلطة 

فعلية يف رق�بته وتوجيهه ولو مل يكن حر�ً يف �ختي�ره 

�إذ� ك�ن �لفعل �ل�ص�ر قد �صدر من �لت�بع يف ح�ل ت�أديته 

وظيفته �أو ب�صببه�.

على  دفعه  مب�  يرجع  �أن  �ل�صم�ن  �أدى  وملن   -2

�ملحكوم عليه به«.

ومل يتغري هذ� �لو�صع يف �لتعديل �لالحق لق�نون 

1992 ب�ص�أن ق�ص�ي�  �ملع�مالت �ملدنية، ول يف تعليم�ت 

�حلكومة، ول يف ق�نون دع�وى �حلكومة رقم )3( ل�صنة 

1996 �ملعدل بعد ذلك عدة مر�ت. ول يف �لق�نون رقم 

)32( ل�صنة 2008 ب�ص�أن �إن�ص�ء د�ئرة �ل�صئون �لق�نونية 

حلكومة دبي.

على  �ملدنية  �لقو�عد  تطبيق  ��صتبق�ء  ويرجع 

�أعم�ل  عن  �حلكومة  مب�صئولية  �ملتعلقة  �ملن�زع�ت 

�مل�صتمدة  �لقو�عد  �إيل  �لعدول عنه�  موظفيه�، وعدم 

عدة  �إيل   ، �لع�م  للق�نون  �لأ�ص��صية  �ملب�دئ  من 

�عتب�ر�ت:

طريق  عن  �حلكومة  تدخل  �أن  يالحظ   : �أول 

موظفيه� يف �لن�ص�ط�ت �لتي تنطوي ع�دة على �أعم�ل 

للغري، ك�ن تدخال حمدود�ً،  �أ�صر�ر�ً  ت�صبب  �أن  ميكن 

ومن ثم فقد ك�نت �لدع�وى من هذ� �لنوع حمدودة 

بدوره�.

و�لو�صع  �لجتم�عية  �لعالق�ت  فر�صت   : ث�ني� 

�لجتم�عي �ل�ص�ئد �جت�ه� معين� يف حل �ملن�زع�ت، وهو 

تف�صيل �أ�صح�ب �ملظ�مل يف كثري من �لأحي�ن �للجوء 

�إيل �ل�صك�وى غري �لر�صمية و�للق�ء�ت �لأبوية. 

وهذ� ي�صبه �إيل حد كبري م� ك�ن �ص�ئد�َ يف فرن�ص� 

�لإد�رة  تعوي�س  ك�ن  حيث  �لزمن  من  طويلة  لفرتة 

�صبيل  على  يتم  �أعم�له�  من  �ملت�صررين  لالأفر�د 

�لت�ص�مح و�لتربع.

�أي� ك�ن  ث�لث� :  ل ي�صمح �مل�صرع مبق��ص�ة �لإد�رة، 

نوع �لدعوى، �إل بعد �تخ�ذ �إجر�ء�ت �لت�صوية �لودية 

�لتي ر�صمه� ق�نون �لدع�وى �حلكومية رقم )3( ل�صنة 

1996 وتعديالته.

�لطبيعي  ف�لتطور  �ملح�ل،  من  �حل�ل  بق�ء  �أن  غري 

�مل�ص�حب حلركة �حلي�ة يفر�س تغيري�ً ملحوظ� يف كثري 

�لتطور  ذلك  ومن  �مل�صتوي�ت.  جميع  على  �ملف�هيم  من 

�لعمر�ين �ل�صريع و�ملتالحق يف �إم�رة دبي، مرور�ً بتحطيم 

يف  �ل�صتثم�ر�ت  تدفق  �إيل  وو�صول  �لإد�ري،  �لروتني 

بدو�ئره�  �حلكومة  تدخل  و�زدي�د  عمالقة  م�صروع�ت 

عن  �لن�ص�ط�ت  من  �لعديد  ويف  وموؤ�ص�ص�ته�  وهيئ�ته� 

�لنه�ئية  �ملح�صلة  فك�نت   ، وت�بعيه�  موظفيه�  طريق 

كرثة وتعقد �ملن�زع�ت �لتي تن�ص�أ بني �حلكومة و�لأفر�د 

، ومنه� �ملن�زع�ت �ملتعلقة مب�صئولية �حلكومة عن �أعم�ل 

موظفيه� �لتي ت�صبب �أ�صر�ر�ً للغري.

هذ� �لتطور فطن له �مل�صرع �لدبوي ور�أى �أنه قد 

�آن �لآو�ن لت�صجيع �لقي�د�ت �لعلي� - �أد�ة �حلكومة يف 

�أن  ب�لإم�رة- على  �لرقي  و�لتطوير ومن ثم  �لتغيري 

فيتعودون  تخوف،  دون  �لوظيفية  مه�مهم  مي�ر�صو� 

�لأقد�م ل �لتقهقر، ول يحبط لهم ن�ص�ط، ول تتقوقع 
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�إيل  وب�إبد�ع�تهم  ب�أفك�رهم  ينطلقون  بل   ، �أفك�ر  لهم 

تخولهم  �لع�مة  ف�لوظيفة  بلدهم.  متيز  يحقق  م� 

�صلط�ت و��صعة و�متي�ز�ت خطرية، ويجب �أن ي�صتثمر 

هذ� كله يف �صبيل �لدفع ب�لإم�رة �إيل مك�ن �ل�صد�رة. 

ومو�جهة  �لروتني  من  �خلروج  يعني  �لذي  �لأمر 

من  تخوف  دون  جريئة  بحلول  �لع�صرية  �مل�صكالت 

�لوقوع يف خط�أ يرتب �مل�صئولية نحو �لغري. فم� د�مت 

�أنه� �أخط�ء لي�صت عمدية ولي�صت ج�صيمة بل هي من 

خم�طر �لوظيفة �لتي ميكن �أن يتعر�س له� كل قي�دي 

مرفقية  �أخط�ء  تعد  ف�أنه�  �لوظيفية.  مه�مه  يوؤدي 

ت�ص�أل عنه� �حلكومة. ومن ثم يتحقق جو �ل�صتقر�ر 

م�  �أح�صن  على  مهمته  �مل�صئول  ويوؤدي  و�لطم�أنينة 

يكون �لأد�ء.

�لدبوي،  �مل�صرع  لتدخل  �لد�فع  ك�ن  هن�  من 

ملبد�أ  وتقنينه   2009 ل�صنة   8 رقم   �لق�نون  مبقت�صى 

�لقي�د�ت  �أعم�ل  عن   ، وحده�  �حلكومة  م�صئولية 

�لعلي�، على �لنحو �لذي نو�صحه لحق�.

و�لو�قع �أن �إقر�ر هذ� �ملبد�أ قد ج�ء �صريح�َ، �إل �أنه 

مل ي�أت ك�ماَل كم� �أ�صرن�، �إذ �أن �مل�صرع مل يود �لنتق�ل 

فج�أة ، و�إمن� يتدرج يف هذ� �ل�صبيل.

��صتبعد �لقو�عد  �مل�صرع �لدبوى قد  وبذلك يكون 

�ملدنية جزئي�َ يف جم�ل م�صئولية �حلكومة عن �أعم�ل 

�لقي�د�ت �لعلي�. وهذ� �مل�صلك ل يجب �إغف�له يف جم�ل 

�مل�صئولية �لإد�رية، لأنه يقت�صي �ل�صري على �لقو�عد 

�لأ�ص��صية  �لأفك�ر  ومن  �مل�صرع.  ��صتحدثه�  �لتي 

فكرة  هي  فعال  ��صتحدثه�  �لتي  �لإد�رية  للم�صئولية 

�ل�صخ�صي، فهي  �ملرفقي و�خلط�أ  �لتمييز بني �خلط�أ 

فكرة �أ�صيلة من �أ�ص�س �مل�صئولية �لإد�رية، بحيث ميكن 

2009 قد ج�ء مطبق�  8 ل�صنة  �لق�نون رقم  �أن  �لقول 

له�. و�صنعر�س لهذه �لفكرة وفق� لهذ�  له� ل من�صئ�ً 

�لق�نون �ل�صهري �مل�ص�ر �إليه ، ولكن بعد �أن نبني جم�ل 

حيث  ومن  �ملو�صوع  حيث  من  �لق�نون  هذ�  تطبيق 

�لأ�صخ��س.

ثانيًا: نطاق تطبيق القانون رقم 8 ل�ضنة 2009

1-نطاق التطبيق من حيث الأ�صخا�ص

ل�صنة   8 رقم  �لق�نون  تطبيق  نط�ق  حتديد  �إن 

2009 من حيث �لأ�صخ��س �إمن� يتم من خالل حتديد 

على  �لتحديد  ج�ء  �إذ   . �لن�س  حدده�  �لتي  �لفئ�ت 

�صبيل �حل�صر .

فج�أة  �لتحول  يرد  مل  �مل�صرع  �أن  �إىل  �أ�صرن�  ولقد 

من مبد�أ عدم �مل�صئولية �إىل مبد�أ �مل�صئولية �لك�ملة . 

و�إمن� يف�صل �لتدرج يف هذ� �ل�صبيل .

وقد بد�أ �مل�صرع بفئة )�لقي�د�ت �لعلي�( و�لو�قع �أن 

هذه �لفئة هي �لأوىل يرفع �لتخوف عنه� �إن �جتهدت، 

�أكرث جر�أة  �إىل حلول  �لقي�دي  وجل�أت بحكم موقعه� 

معتقدة يف �صالمته� وحتقيقه� لل�ص�لح �لع�م ف�إذ هي 

تنطوي على �إ�صر�ر ب�لغري ، وقد ح�صر �مل�صرع �أفر�د 

هذه �لفئة فيم� يلي:-

1-روؤ�ص�ء �جله�ت �حلكومية �لت�بعة حلكومة دبي.

و�ملك�تب  �لإد�ر�ت  جم�ل�س  �أع�ص�ء  2-روؤ�ص�ء 

وجم�ل�س �لأمن�ء �لت�بعة حلكومة دبي .

�لت�بعة  �حلكومية  للجه�ت  �لع�مون  3-�ملدر�ء 

حلكومة دبي .

�لت�بعة  �حلكومة  للجه�ت  �لتنفيذيون  4-�ملدر�ء 

حلكومة دبي .

و�لنت�ئج �ملرتتبة على هذ� �حل�صر هي م� يلي:-

مبقت�صى  �إل  �أخرى  فئ�ت  �أي  �إ�ص�فة  يجوز  1-ل 

ن�س ق�نوين .

2-يخ�صع �لن�س �لذي حدد هذه �لفئ�ت ، من حيث 

�لقي��س  ينبغي  فال  �ل�صيق،  �لتف�صري  ملبد�أ  تف�صريه 

مسؤلية القيادات العليا
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عليه ول �لتو�صع يف تف�صريه .

وجميع  �حلكومة  يف  �ملوظفني  جميع  3-يبقى 

�لت�بعني له� من غري �ملوظفني، عد� م� ذكره �لن�س، 

خ��صعني يف م�صئوليتهم عم� ي�صدر عنهم من �أعم�ل 

�ملتبوع  م�صئولية  لأحك�م  للغري  �صرر�ً  ت�صبب  ترك  �أو 

عن �أعم�ل ت�بعه �لو�ردة يف ق�نون �ملع�مالت �ملدنية .

2-نطاق تطبيق القانون من حيث املو�صوع

مبد�أ م�صئولية �حلكومة �لذي قننه �مل�صرع �لدبوي 

�أن �أعم�ل  �أعم�ل �لقي�د�ت �لعلي�. و�لو�قع  يطبق على 

هوؤلء ميكن تق�صيمه� �إىل نوعني :

1-�لأعم�ل �مل�دية :  وهذ� �لنوع من �لأعم�ل يتخذ 

�أو   ، �أو �لت�أخري   ، �خلط�أ فيه �صور� متعددة ك�لإهم�ل 

عدم �لتب�صر

وت�صمل هذه �لأعم�ل جميع �لأعم�ل �لتي ل تندرج 

حتت مدلول �لقر�ر�ت �لإد�رية ويف هذ� �لنوع تتج�صد 

م�صئولية  مببد�أ  �لأخذ  على  ترتتب  �لتي  �لفكرة 

�حلكومة، وهي فكرة �لتمييز بني �خلط�أ �لذي ت�ص�أل 

عنه �حلكومة �أي �خلط�أ �ملرفقي و�خلط�أ �لذي ي�ص�أل 

عنه �ملوظف �أي �خلط�أ �ل�صخ�صي .

بدوره  ي�صمل  �لنوع  وهذ�   : �لق�نونية  2-�لأعم�ل 

نوعني:

وهي  �ملنفردة  ب�لإر�دة  ت�صدر  ق�نونية  1-�أعم�ل 

�لقر�ر�ت �لإد�رية بنوعيه� �لقر�ر�ت �لفردية و�لقر�ر�ت 

�لع�مة )�للو�ئح( .

ب�لتف�ق  ت�صدر  فهي  تع�قدية  ق�نونية  �أعم�ل   -2

بني �لإد�رة و�لأفر�د وهي �لتي ت�صمى ب�لعقود

�أ�صبحت  �أن �حلكومة  به  �مل�صلم  وبذلك يكون من 

�لقي�د�ت  عن  ي�صدر  عم�  ك�ملة  م�صئولية  م�صئولة 

�أو تع�قديه وذلك  �أو ق�نونية  �أعم�ل م�دية  �لعلي� من 

يف �حلدود �لتي �صنعر�س له� لحق�.

املرفقى  اخلطاأ  بني  التمييز  معيار  ثالثًا:- 
واخلطاأ ال�ضخ�ضي

ل�صنة   8 رقم  �لق�نون  من  �لأوىل  �مل�دة  ب��صتقر�ء 

خال�صة  �عتمد  قد  �لدبوي  �مل�صرع  �أن  يت�صح   2009

�ملع�يري �لتي ق�ل به� �لفقه و�لق�ص�ء �ملق�رن .

�لعلي�،  �مل�دة تقرر عدم م�صئولية )�لقي�د�ت  فهذه 

يقومون  فعل  �أي  عن   ، بي�نه  �ل�ص�بق  للتحديد  وفق� 

ب�خت�ص��ص�تهم  يتعلق  فيم�   ، يرتكبونه  ترك  �أو  به 

عن  �أى   ، �لوظيفية  مه�مهم  ت�أدية  �أثن�ء  �لوظيفية 

�خلط�أ �ملرفقى من �أ�صيق �صورة

مييز  معي�ر  مبث�بة  تعترب  �لتي  �لق�عدة،  هذه  ومن 

وحده�  �حلكومة  عنه  ت�ص�أل  �لذي  �ملرفقي  �خلط�أ  بني 

وتتحمل �لتعوي�س عم� ي�صببه من �إ�صر�ر للغري ، و�خلط�أ 

وحده  ويتحمل  �ملوظف  عنه  ي�ص�أل  �لذي  �ل�صخ�صي 

�لتعوي�س عنه ، ميكن ��صتخال�س �لأحك�م �لت�لية :-

املرتبط  اخلطاأ  هو  املرفقي  اخلطاأ   -1

بالوظيفة ارتباطا وثيقا

وجه  على  �حلكومة  ت�ص�أل  ب�أن  �لقول  ميكن  ل 

�أو ترك يرتكبه )�أحد �لقي�د�ت  �لإطالق عن كل فعل 

�لعلي�( بل يجب �أن توجد �صلة وثيقة بني هذ� �لفعل 

�أو �لرتك وبني �لوظيفة .

عب�ر�ت  يف  �ل�صلة  هذه  �لدبوي  �مل�صرع  حدد  وقد 

�ل�ص�در  �لرتك  �أو  �لعمل  يكون  �أن  يجب  �إذ   ، و��صحة 

�لوظيفية وح�ل  �ملوظف »متعلق� ب�لخت�ص��ص�ت  عن 

ت�أدية مه�م �لوظيفة .

ف�مل�صرع ق�صد �أن تكون م�صئولية �حلكومة مق�صورة 

طبيعة  يف  د�خال  عمال  يوؤدي  وهو  �ل�صخ�س  عمل  على 

وظيفته . وهو م� يعني �صرورة �أن تكون �لوظيفة عن�صر� 

يف حتقق �لفعل �لذي نتج عنه �لإ�صر�ر ب�لغري، ويتحقق 

ذلك ب�أن يكون �لفعل �أو �لرتك �لذي ين�صب �إىل �ملوظف 
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ب�لخت�صـــــ��صــــــ�ت  مرتبـــــــط� 

�أثن�ء  منه  وح��صال   ، �لوظيفية 

�أن  �أي يجب  ت�أدية مه�م �لوظيفة. 

يكون �لفعل �أو �لرتك مت�صال ب�أعم�ل 

�لد�ئرة �أو �لهيئة �لتي يعمل به� كم� تكون 

فال   ، و�خت�ص��ص�ته  �صلط�ته  �صمن  د�خلة 

يكفي �أن تكون مت�صلة ب�أعم�ل �لد�ئرة ، بل يجب 

�أن تكون �أي�ص� د�خله �صمن �صلطته و�خت�ص��ص�ته.

خط�أ  �أتى  قد  �ملوظف  يكون  �أن  مثال  ذلك  ومن 

و�جب�ت  وم�صمي  �لوظيفية  ب�خت�ص��ص�ته  يت�صل 

وتن�صيق  وتنظيم  �لتخطيط  خ�صه�  �لتي  وظيفته 

�لعمل و�لإ�صر�ف �ليومي �لت�م على ك�فة �لأعم�ل �لتي 

�جن�زه�،  من  للت�أكد  �ملخ�لفون  �ملق�ولون  به�  يقوم 

�ملتعلقة  �ملن�ق�ص�ت  لطرح  �ملطلوبة  �ل�صروط  وو�صع 

ب�مل�ص�ريع وحتليل �لعط�ء�ت و�إر�ص�ء �لعقود. 

و�لق�ص�ء �ملق�رن ميدن� ب�لعديد من �لتطبيق�ت �لق�ص�ئية 

�أد�ء  �أثن�ء  تقع  �لتي  موظفيه�  �أعم�ل  عن  �لإد�رة  مل�صئولية 

مه�مهم �لوظيفية وتكون متعلقة ب�خت�ص��ص�تهم .

و�لو�قع �أن �جت�ه �مل�صرع ، يف حتديد هذ� �لرتب�ط 

�أو �لرتك �لذي يرتتب  �لوثيق بني �لوظيفة و�لفعل 

�لو��صع  �ملفهوم  عن  تخليه  يعني  ب�لغري  �صرر  عليه 

�أحك�م م�صئولية  لرتب�ط �لعمل ب�لوظيفة �ل�ص�ئد يف 

�ملع�مالت  ق�نون  يف  �لو�ردة  ت�بعه  �أعم�ل  عن  �ملتبوع 

�لن�حية  من  يتفق  �جت�ه  وهو   ، �صرنى  كم�  �ملدنية 

بو�صفه�  للتبعية  �لق�نوين  �ملفهوم  مع  �ملو�صوعية 

ب�لتعوي�س  �للتز�م  فكرة  عليه  تقوم  �لذي  �لأ�ص��س 

عن عمل �لغري .

تبناه  الذي  ال�صابق  للمعيار  تطبيقًا   2

امل�صرع الدبوي ، والذي جتنب به التو�صع يف 

الربط بني اخلطاأ والوظيفة ، ل يعد خطاأ 

وقعت  اأفعال  على  املرتتب  اخلطاأ  مرفقيا، 

ب�صبب 

ظيفة  لو ا

بل  مبنا�صبتها،  اأو 

تعد هذه اأخطاء �صخ�صية 

�أوىل ل يعد �خلط�أ �لأجنبي عن  وكذلك من ب�ب 

�لوظيفة خط�ً مرفقي�ً بل خط�أ �صخ�صي�ً.

يقع  �لذي  �خلط�أ  هو  �لوظيفة  ب�صبب  و�خلط�أ   

من �ملوظف وهو يوؤدي عمال ل يرتبط بتنفيذ �مله�م 

�صببية،  عالقة  ب�لوظيفة  تربطه  ولكن  �لوظيفية 

 ، وقوعه  لإمك�ن  �صرورية  �لوظيفة  تكون  بحيث 

غري  �لعمل  هذ�  �إتي�ن  للموظف  �أمكن  مل�  ولوله� 

�مل�صروع. �أو م� ك�ن �ملوظف ليفكر يف �تي�نه .

 �أم� �خلط�أ مبن��صبة �لوظيفة فهو �خلط�أ �لذي 

تكون �لوظيفة قد �ص�عدت على �رتك�به �أو هي�أت ب�أية 

طريقة ك�نت فر�صة �رتك�به .

و�إذ يكون �مل�صرع �لدبوي قد ح�صر �خلط�أ �ملرفقي 

��صتقر  �لذي  �لنط�ق  بكثري من  �ت�ص�ع�ً  �أقل  يف نط�ق 

 ، �حلكومة  م�صئولية  �ص�أن  يف  �لدبوي  �لق�ص�ء  عليه 

وب�عتب�ره� متبوع�ً عن �أخط�ء موظفيه� ، وب�عتب�رهم 

ق�نون  يف  �لو�ردة  �مل�صئولية  لأحك�م  وفق�  له�  ت�بعني 

�ملع�مالت �ملدنية ، فم�صئولية �ملتبوع عن �أفع�ل ت�بعه 

ل تقت�صر على ح�لت وقوع �لت�بع يف خط�أ �أثن�ء ت�أدية 
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ب�صبب  خط�أ  يف  �لت�بع  وقوع  ح�لت  ت�صمل  بل  �لعمل، 

�لوظيفة �أو مبن��صبته� .

 فمحكمة متييز دبي ب�ص�أن �خلط�أ ب�صبب �لوظيفة 

تذهب �إىل �أنه من �ملقرر وفق� مل� تق�صى به �مل�دة 313 

�لفعل  �أ�صند  متى  �أنه  �ملدنية  �ملع�مالت  ق�نون  من 

وظيفته  لأد�ء  قي�مه  �أثن�ء  �لت�بعني  �أحد  �إىل  �ل�ص�ر 

فعلية  �صلطة  له  �أن  ب�عتب�ر  �ملتبوع  ف�إن   ، ب�صببه�  �أو 

يف رق�بته وتوجيهه يكون ملزم� بتعوي�س �لغري عم� 

يكون قد حلق به من �صرر نتيجة �لفعل �ل�ص�ر �لذي 

�صند �إىل �أحد ت�بعيه . )متييز 2008/8/25(
ُ
�أ

بني  �لتمييز  و��صح  ب�صكل  يو�صح  �حلكم  فهذ� 

ب�عتب�ره�  �لإد�رة  م�صئولية  ب�ص�أن  �ملدنية  �لقو�عد 

�لتي  �ملدنية و�لأحك�م  �مل�صئولية  وفق� لأحك�م  متبوع�ً 

�أتى به� �لق�نون رقم )8( ل�صنة 2009.

حمكمة  قررت  �لوظيفة  مبن��صبة  �خلط�أ  وب�ص�أن 

باأن   )2008-2-19( يف  �ل�ص�در  حكمه�  يف  �لتمييز 

م�صئولية �ملتبوع تقوم يف ح�لة خط�أ �لت�بع وهو يوؤدي 

هي  �لوظيفة  تكون  �أن  �أو  �لوظيفة  �أعم�ل  من  عمال 

لإمك�ن  �صرورية  تكون  �أن  �أو  للخط�أ  �ملب��صر  �ل�صبب 

�ص�عدته  �أو   ، وظيفته  �لت�بع  ��صتغل  كلم�  �أو   ، وقوعه 

هذه �لوظيفة على �إتي�ن فعله غري �مل�صروع ، �أو هي�أت 

له ب�أية طريقة ك�نت فر�صة �رتك�به .

وهذ� �حلكم يو�صح ب�صكل ملمو�س، مرة ث�نية وعلى 

و�لقو�عد  �ملدنية  �لقو�عد  �لتمييز بني  �آخر،  م�صتوى 

�لتى �أتى به� �لق�نون رقم )8( ل�صنة 2009.

ف�لإد�رة ل ت�ص�أل وفق� لهذ� �لق�نون �إل عن �لأعم�ل 

�لتي تت�صل �ت�ص�ل وثيق� ب�لوظيفة فال يكفي لنعق�د 

م�صئوليته� �أن يقوم �لدليل عن �أن تكون �لوظيفة قد 

هي�أته� للموظف و�صيلة �رتك�ب �لفعل �ل�ص�ر ب�لغري. 

فمثال يف ح�لة �ملدير �لع�م �لذي ي�صتعمل �صي�رة �لعمل 

يف �أد�ء مهمة خ��صة ، في�صيب �أحد �مل�رة، يكون �لفعل 

�ص�همت  �لوظيفة  لأن   . ب�لوظيفة  عالقة  له  �ل�ص�ر 

ت�ص�أل  ل  ولكن   . �لفعل  �إحد�ث  يف  ب�أدو�ته�  و�ص�عدت 

ل�صنة   )8( رقم  �لق�نون  لأحك�م  وفق�ً  �حلكومة  عنه 

2009 ، و�إمن� ت�ص�أل وفق� لأحك�م م�صئولية �ملتبوع عن 

�أفع�ل ت�بعة .

يعد  ل  �لوظيفة:فهو  عن  �لأجنبي  �خلط�أ  وعن 

�لت�بع  �رتكبه  �لذي  �لفعل  ك�ن  �إذ�  �أنه  ذلك   ، مرفقي�ً 

ب�صبب �لوظيفة  ،�أو مبن��صبته� ل يكفي لقي�م م�صئولية 

�حلكومة عن �أفع�ل موظفيه� �ص�غلي �ملن��صب �لعلي�، 

عن  �لدولة  م�صئولية  تقوم  ل  �أوىل  ب�ب  من  ف�إنه 

�لأفع�ل �لتي تكون منبتة �ل�صلة ب�لوظيفة .

�حلي�ة  �إط�ر  يف  ترتكب  �لتي  �لأخط�ء  ذلك  ومن 

�خل��صة ، فهي �ملث�ل �لنموذجي للخط�أ �ل�صخ�صي. ك�أن 

يخرج للتنزه ب�صي�رته في�صيب �أحد �لأفر�د ب�صرر.

الذي  للمعيار  وفقا   - املرفقي  3:-اخلطاأ 

�صخ�صي  خطاأ  اإىل  يتحول  امل�صرع-  حدده 

يف حالتني :-

احلالة الأوىل : حالة ارتكاب الفعل عمدًا

�إحد�ث  �ل�صخ�س  تعمد  �لعمدي  ب�خلط�أ  ويق�صد 

�ل�صرر ب�لغري. ف�ل�صخ�س يكون قد ق�صد �لفعل وق�صد 

�لنتيجة . ومن ذلك �أن يرتكب �لفعل بنية �إحل�ق �لأذى 

ب�لغري ، �أو لالإف�دة منه �صخ�صي� �أو �إف�دة �صخ�س على 

ح�ص�ب �صخ�س �آخر. كمح�ب�ة �أحد �لأق�رب �أو �لأ�صدق�ء 

. ومن ذلك �أن ي�صتغل �ملوظف وظيفته للح�صول على 

�أعم�ل مق�ولة من �لب�طن ل�ص�لح �صركة ي�ص�رك فيه�، 

م�صلحة  ح�ص�ب  على  �صخ�صية  من�فع  لتحقيق  �صعي� 

�إليه� وهي �مل�صلحة �لع�مة . حيث  �لهيئة �لتي ينتمي 

وهذ�  �ملق�ولت.  �صركة  يف  �صريك  �أنه  نز�ع  بال  ثبت 

تهديد �ص�رخ للم�صلحة �لع�مة .

)متييز دبي 2009/3/1 طعن. رقم 2008/302 طعن مدين (.



المتفجرات و المتفجرات 

3939

احلالة الثانية: حالة ارتكاب فعل ينطوي 

على خطاأ ج�صيم 

من  حد�ً  يبلغ  �لذي  �خلط�أ  هو  �جل�صيم  �خلط�أ 

�لع�دية.  �ملخ�طر  �عتب�ره من  بحيث ل ميكن  �جل�ص�مة 

ومن ذلك �أن ي�أمر �ملوظف بهدم بن�ء مملوك لأحد �لأفر�د 

بدون وجه حق . وتقدير �جل�ص�مة �أمر ي�صتقل بتقديره 

ق��صي �ملو�صوع ب�صرط �أن يكون ��صتخال�صه �ص�ئغ�ً.

املرفقي  اخلطاأ  بني  التمييز  رابعًا:-اأثر 
واخلطاأ ال�ضخ�ضي

1-م�صئولية احلكومة عن اخلطاأ املرفقي

للتمييز بني �خلط�أ �ملرفقي و�خلط�أ �ل�صخ�صي �أثر�ن :-

الأثر الأول:وهو يتعلق بتوزيع �لخت�ص��ص�ت بني 

جهتي �لق�ص�ء �لع�دي و�لإد�ري. ومن �لبد�ية ن�ص�رع 

لأنه   . دبي  �إم�رة  يثور عمال يف  �أن هذ� ل  �لقول  �إىل 

دبي  و�إم�رة   . مزدوج  ق�ص�ئي  نظ�م  وجود  يفرت�س 

�صيجري  ف�لعمل  .وعليه  �ملوحد  �لق�ص�ء  بنظ�م  ت�أخذ 

على �أن �ملن�زعة �أي� ك�ن �خلط�أ فيه� �صتنظر �أم�م جهة 

�ملتخ�ص�صة  �لإد�رية  �ملحكمة  �أم�م  �أو  �لع�دي،  �لق�ص�ء 

يف ح�لة ن�ص�أته� ح�صب توقع�تن�.

يتحمل  من  بتحديد  يتعلق  وهو  الثاين:  الأثر 

للم�صرور.  به  �لذي يحكم  للتعوي�س  �لنه�ئي  �لعبء 

ولتو�صيح هذ� �لأثر ، ف�إن �لأمر يتطلب �أن منيز بني 

�حل�لت �لآتية :-

يف  كامال  التعوي�ص  احلكومة  1-حتمل 

حالة اخلطاأ املرفقى:-

بي�نه،  �ملتقدم  �لنحو  على  مرفقي�  �خلط�أ  ك�ن  �إذ� 

ف�مل�صئولية تقع على ع�تق �حلكومة وحده�، وتتحمل 

هي وحده� عبء �لتعوي�س عن �لأ�صر�ر �ملرتتبة على 

هذ� �خلط�أ . فهذ� م� يقرره �لق�نون رقم 8 ل�صنة 2009 

بو�صوح ل لب�س فيه و ل غمو�س .

�لعلي�  �لقي�د�ت  �أفع�ل  عن  �حلكومة  فم�صئولية 

مه�مهم  ت�أدية  �أثن�ء  عنهم  �لتخوف  لدفع  مقررة 

يرجع  ف�مل�صرور   ، ذلك  على  وترتيب�   . �لوظيفية 

رفع  له  يجوز  ل  ثم  ومن   . �حلكومة  على  مب��صرة 

يف  �لع�مة  للقو�عد  وفق�  هوؤلء  �أحد  على  �لدعوى 

�مل�صئولية عن �لفعل �ل�صخ�صي . هذ� من ن�حية �أوىل.

�ملوظف  يخت�صم  �أن  للم�صرور  يجوز  ل  وكذلك 

�أفع�ل  عن  �ملتبوع  م�صئولية  لأحك�م  وفق�ً  و�حلكومة 

ت�بعة . وهذ� من ن�حية ث�نية .

جم�ل  يف  �ملدنية  �لقو�عد  ي�صتبعد  �إذن  �لق�نون 

�صو�ء  �لعلي�  �لقي�د�ت  �أعم�ل  عن  �حلكومة  م�صئولية 

تلك �لقو�عد �ملنظمة للم�صئولية عن �لفعل �ل�صخ�صي، 

�أو �لقو�عد �ملنظمة مل�صئولية �ملتبوع عن �أعم�ل ت�بعة.

2-حالت رجوع احلكومة بالتعوي�ص على 

املوظف:-

ح�لة  يف  �أنه  مف�ده  حكم�  قرر  �مل�صرع  �أن  تقدم 

 ، �لوظيفية  ب�لخت�ص��ص�ت  �ملتعلق  �لرتك  �أو  �لفعل 

و�حل��صل �أثن�ء ت�أدية �مله�م �لوظيفية ، تكون �حلكومة 

على  عطف  ثم   . �لتعوي�س  عن  �مل�صئولة  وحده�  هي 

ذلك ق�ئاًل ، »ول يخل ذلك بحق �حلكومة يف �لرجوع 

عن �مل�صئول عن ذلك �لفعل �أو �لرتك �إذ� �رتكب عمد�ً 

�أو نتيجة خلط�أ ج�صيم«.

وهن� يبدو �أن �مل�صرع قدر �أن �خلط�أ يف ح�لتي �لعمد 

و�خلط�أ �جل�صيم يقع على  �حلد �لف��صل بني �خلط�أ 

�ملرفقي و�خلط�أ �ل�صخ�صي .

وح�صل  �لوظيفية  ب�لخت�ص��ص�ت  متعلق  فهو 

ف�إن   ، �لعتب�ر  ولهذ�   . �لوظيفية  �مله�م  ت�أدية  �أثن�ء 

 . �مل�صرور  مو�جهة  يف  �مل�صئولة  هي  تكون  �حلكومة 

.وتربير  �ملوظف  على  يرجع  �أن  �لأخري  لهذ�  ولي�س 

�أن  ذلك هو جم�هدة �حلكومة على حتقيق م� ميكن 

يوؤدي �إىل ��صتقر�ر �لوظيفة �لقي�دية ، �أمال فيم� هو 
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مرتقب من �ص�غليه�.

متعلق�ً  كونه  رغم  �لرتك  �أو  �لفعل  هذ�  �أن  �إل 

بعدم  يت�صم  فهو   ، ت�أديته�  �أثن�ء  و�صدر  ب�لوظيفة 

ك�ن  وم�   ، �لب�صعة  و�جل�ص�مة  �لو��صحة  �مل�صروعية 

�لو�جب  �أن  بل   . �لفعل  ذلك  ي�أتي  �أن  قي�دي  مل�صوؤول 

عليه، و�لإح�ص��س ب�مل�صئولية وتقريره� ، يفر�س عليه 

�أن يتف�دى هذه �لأخط�ء .

�لعبء  يتحمل  �لذي  �أن  �مل�صرع  قرر  �لعتب�ر  ولهذ� 

�لنه�ئي ب�لتعوي�س عم� ي�صببه من �صرر يف ه�تني �حل�لتني 

هو �ملوظف . و�إذ� حدث �أن دفعت �حلكومة �لتعوي�س، فهذ� 

ل يخل بحقه� يف �لرجوع عليه مب� دفعته .

�لذي  �ملرفقي  �خلط�أ  ح�لة  يف  �أنه  �إذن  �خلال�صة 

حتول �إىل خط�أ �صخ�صي لنطو�ئه على عمد �أو خط�أ 

ج�صيم ف�إن �حلكومة تدفع للم�صرور �لتعوي�س . وذلك 

��صتقر�ر�ً للوظيفة من ن�حية و حم�ية للم�صرور من 

على  �ملوظف  قدرة  بعدم  يو�جه  فال   ، �أخرى  ن�حية 

�لدفع . ثم ترجع �حلكومة بعد ذلك على �ملوظف.

ونعتقد �أن رجوع �حلكومة على �ملوظف لن يكون 

ب�أ�صلوب �لقو�عد �ملدنية ب�أن ي�صرتط مم�ر�صة �لدعوى 

�ل�صخ�صية  ،�أو دعوى �حللول . فهذ� ل يتالءم مع جهة 

�لإد�رة . و�إمن� يكون لالإد�رة �أن ت�صدر �أمر�ً ب�لدفع عن 

طريق �لتنفيذ �ملب��صر .

3-عدم م�صوؤولية احلكومة عن اخلطاأ ال�صخ�صي

ينح�صر �خلط�أ �ل�صخ�صي �لذي ل ت�ص�أل �حلكومة 

�خلط�أ  يف  2009م  ل�صنة   )8( رقم  للق�نون  وفق�ً  عنه 

ب�ب  ومن  مبن��صبته�،  �أو  �لوظيفة،  ب�صبب  يقع  �لذي 

�أوىل �خلط�أ �ملنبت �ل�صلة ب�لوظيفة وذلك على �لنحو 

�مل�ص�ر �إليه �صلف�.

يف هذه �حل�لت ت�صرى �لأحك�م �ملنظمة مل�صوؤولية 

�ملع�مالت  ق�نون  يف  و�لو�ردة  ت�بعة  �أفع�ل  عن  �ملتبوع 

�لت�بعني  جميع  على  تطبق  �لأحك�م  وهذه   ، �ملدنية 

م�  موظفني   غري  �أو  موظفني  ك�نو�  �صو�ء  لالإد�رة 

�لإد�رة،  بينهم وبني  �لتبعية متوفرة  �أن عالقة  د�مت 

وهي �أحك�م ل جديد ب�ص�أنه�  ولذ� �صنعر�س له� ب�إيج�ز 

على �لنحو �لآتي .

اأ-الدعاوى التي ميلكها امل�صرور يف مواجهة 

التابع واملتبوع

1-للم�صرور يف مواجهة التابع دعوى حتت 

ت�صرفه ، وهذه �لدعوى تقوم على �أ�ص��س �مل�صوؤولية 

م�  ير�عى  ذلك  على  وترتيب�   . �ل�صخ�صي  �لفعل  عن 

يلي:-

�لدعوى  �مل�صرور  يرفع  عندم�  للت�بع  يجوز  ل 

 ، �ل�صخ�صي  �لفعل  عن  �مل�صوؤولية  لأحك�م  وفق�ً  عليه 

�أن يط�لب ب�إدخ�ل �ملتبوع ب�عتب�ره متبوع� �ص�من� له 

. فذلك �أمر مقرر مل�صلحة �مل�صرور ، فهو �لذي يحق 

له طلب هذ� �لإدخ�ل ولي�س �لت�بع 

�ملتبوع  ك�ن  �إذ�  �ملتبوع  �إدخ�ل  طلب  للت�بع  يجوز 

م�ص�هم� معه بخطئه يف �إحد�ث �ل�صرر . و�لإدخ�ل يف 

هذ� �ملوقف ل يكون ب�عتب�ره متبوع� و �إمن� ب�عتب�ره 

م�صوؤل مع �لت�بع عن �ل�صرر، لوجود خط�أ م�صرتك يف 

�إحد�ث �ل�صرر . ولالإدخ�ل يف هذه �حل�لة ف�ئدة وهو 

للقو�عد  طبق�  �ملتبوع  على  دعوى  رفع  �لت�بع  جتنب 

ليط�لبه   ، �ل�صخ�صي  �لفعل  عن  �مل�صوؤولية  يف  �لع�مة 

بدفع جزء من �لتعوي�س مق�بل م�ص�همته يف �خلط�أ 

�لذي �أحدث �ل�صرر.

2-للم�صرور يف مواجهة املتبوع دعوى حتت 

ت�صرفه

هذه �لدعوى تقوم على �أ�ص��س م�صوؤولية �ملتبوع عن 

�أفع�ل ت�بعة وهي م�صوؤولية تبعيه مقررة بحكم �لق�نون 

مل�صلحة �مل�صرور، وتقوم على فكرة �ل�صم�ن �لق�نوين ، 

وهي م�صوؤولية مب��صرة ، مبعنى �أن للم�صرور �لرجوع 
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يف  �لت�بع  لإدخ�ل  ح�جة  دون   ، �ملتبوع  على  مب��صرة 

�لدعوى .فهو لي�س ملزم�. ول �ملحكمة ملزمة بتنبيه 

�ملتبوع يف �إدخ�ل �لت�بع.

�إدخ�ل  �ملتبوع  يطلب  �أن  من  مينع  ل  هذ�  ولكن 

ت�بعه يف �لدعوى و�أن يطلب �حلكم عليه مب� قد يحكم 

فيم�  تتمثل  م�صلحة  ذلك  يف  له  وهو  للم�صرور.  به 

يلي:-

1-�لت�بع قد ي�صتطيع درء �مل�صوؤولية عن نف�صه، فهو �أقدر 

يف �لدف�ع عن نف�صه ، وب�لت�يل ترتفع م�صئولية �ملتبوع.

وحكم  �مل�صوؤولية  درء  �لت�بع  ي�صتطع  مل  2-�أن 

حجة  يعد  �حلكم  هذ�  ف�إن   ، �ملتبوع  على  ب�لتعوي�س 

على �لت�بع فال ميكنه �أن يعود ويح�ول نفى �خلط�أ عن 

�أوف�ه للم�صرور من  �ملتبوع عليه مب�  نف�صه عند رجوع 

�لتعوي�س ، وعندئذ يطلب �ملتبوع من �ملحكمة �حلكم له 

ب�لرجوع على �لت�بع بكل م� �لتزم بدفعه للم�صرور.

فيحق  �لت�بع  �إدخ�ل  �ملتبوع  طلب  عدم  ح�لة  ويف 

له مب��صرة حق �لرجوع على �لت�بع عن طريق دعوى 

يرفعه� عليه �أم�م �لق�ص�ء.

3-رجوع امل�صرور على التابع واملتبوع معًا:-

و�ملتبوع  �لت�بع  من  كل  على  �لرجوع  حق  للم�صرور 

مع�ً، وذلك على �أ�ص��س م�صوؤولية �ملتبوع عن �أفع�ل ت�بعه.

وتكون �مل�صوؤولية بينهم� ب�لت�ص�من عم� يق�صي به 

من تعوي�س، و �إذ� ك�ن يوجد �أ�صخ��س �آخرون �ص�همو� 

�لرجوع  للم�صرور  ف�إن   ، �ل�صرر  �إحد�ث  يف  بخطئهم 

عليهم جمعي�ً ب�لت�ص�من.

ب-حق املتبوع يف الرجوع على التابع:-

�ل�صرر  حمدث  �لت�بع  على  �لرجوع  حق  للمتبوع 

يرجع  كم�  للم�صرور  تعوي�س  من  �ملتبوع  �أوف�ه  مب� 

�لكفيل �ملت�ص�من . ف�لت�بع ب�عتب�ره �ملخطئ يقع على 

ع�تقه �لتعوي�س .

فم�صوؤولية �ملتبوع تقررت حم�ية للم�صرور، ومتى 

�ملتبوع  رجوع  مينع  ل  هذ�  ف�إن  �مل�صرور،  تعوي�س  مت 

على �لت�بع مب� دفعه.

ت�بعة  �أعم�ل  �ملتبوع عن  م�صوؤولية  ف�لق�عدة هى   

و�أن �ملتبوع م�صوؤول عن �لت�بع ل م�صوؤول معه.

�أن  �لت�بع  على  �ملتبوع  لرجوع  ي�صرتط  �أنه  على 

يثبت �ملتبوع خط�أ ت�بعه.

 وهن� تبدو ف�ئدة �إدخ�ل �ملتبوع للت�بع يف �لدعوى 

�حلكم  يكون  �إذ   ، �ملتبوع  على  �مل�صرور  يرفعه�  �لتي 

�رتك�به  وبثبوت  عليه،  حجة  �لدعوى،  يف  �ل�ص�در 

�خلط�أ.

لفت  به�  ق�صدن�  متو��صعة  عري�صة  �أفك�ر  هذه 

�لق�نوين  �لنظ�م  يف  جديدة  مع�مل  �إىل  �لنتب�ه 

�لدبوى

وعلى �هلل ق�صد �ل�صبيل

مسؤلية القيادات العليا
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من البحوث القانونية للمتدربين 
القضائيين بالدفعة العاشرة

في إطار خطة معهد دبي القضائي باالهتمام بمادة مناهج البحث العلمي 
بهدف رفع كفاءة المتدربين القضائيين، وتدعيم مهارة البحث العلمي لديهم 
وتحفيزهم على االطالع المستمر ، للوقوف دومًا على أحدث األفكار القانونية، 
تلك  سيما  وال  القضاء،  أحكام  تتضمنها  التي  القانونية  القواعد  واستخالص 

المرتبطة بطفرات التقدم التكنولوجي الذي ال يقف عند حد.

إشراف األستاذ الدكتور/ محمد محمد محمد أبو زيد
أستاذ القانون المدني بمعهد دبي القضائي
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�ملخل�صون  �لعلم�ء  عليه  �تفق  مم�  و�نطالق�ً 

و�لفال�صفة �لب�حثون يف منطق �لبحث �لعلمي من �أن 

�ملن�هج  �لنق�س يف تطبيق  ب�صبب  �إل  �نتك�س  م�  �لعلم 

�لعلمية �أو يف حتديده�،وم� من� و�ذد�د �أ�ص�لة �إل ب�لدقة 

ي�أتي  �لقومية،  مب�دئة  وتقرير  من�هجه  حتديد  يف 

�لهتم�م بن�صر ملخ�س �أبح�ث �ملتدربني �لق�ص�ئيني.

البحث الأول

1- »م�ضائل خالفية بني املحكمة الحتادية 
العلياوحمكمة متييز دبي«

�إعد�د �ملتدربني

»م�صاألة التعوي�ص عن ال�صرر الأدبي املرتد«

من �مل�ص�ئل �خلالفية بني �ملحكمة �لحت�دية �لعلي� 

وحمكمة متييز دبي م�ص�ألة �أحقية �ل�صخ�س يف �حل�صول 

على تعوي�س عن �ل�صرر �لأدبي �لذي يلحقه، و�ملتمثل 

يف �حلزن و�للوعة �لتي يع�نيهم� نتيجة وف�ة �أو �إ�ص�بة 

قريب له، وهو م� ي�صمى »ب�ل�صرر �لأدبي �ملرتد«.

�صخ�س  يتعر�س  قد  �إنه  نقول  لذلك  وتو�صيح�ً 

حل�دث، ويوؤدي هذ� �حل�دث �إىل وف�ته �أو �إىل �إ�ص�بته 

بعجز جزئي �أو كلي، وقد تكون �لإ�ص�بة د�ئمة، وهذ� 

ينعك�س �أثره بال�صك على �أق�ربه فيلحقهم �صرر ي�صمى 

ب�ل�صرر �لأدبي، وهو �حل�صرة و�للوعة و�حلزن حل�لة 

�إىل  �حل�دث  فيوؤدي  حل�دث  ولده�  تعر�س  �لتي  �لأم 

وف�ته  �إىل  ل  �حل�دث  يوؤدي  �أو  منه،  ويحرمه�  وف�ته 

و�إمن� �إىل �إ�ص�بته بعجز د�ئم ي�صله عن �حلركة مثال،ً 

�أو يحرمه� من �أن ترى قرة عينه� �صليم�ً مع�ف�ً.

و�لت�ص�وؤل �لذي يثور هن� هو عم� �إذ� ك�ن حق �لأم 

متمثاًل يف �لتعو�س يجب �أن يكون يف ح�لة �لوف�ة فقط، 

�أو �أنه يكون يف ح�لة �لإ�ص�بة، �أو يف ح�لة �لوف�ة؟

يوجد ب�ص�أن هذ� �لت�ص�وؤل �جت�ه�ن:

الجتاه الأول:
ويذهب �إىل �أن �لتعوي�س عن �ل�صرر �لأدبي �ملرتد 

�ملدنية  �ملع�مالت  ق�نون  2/293 من  �مل�دة  عنته  �لذي 

هو �لتعوي�س �لذي ي�صتحقه �أحد �لزوجني �أو �لأق�رب 

يف ح�لة �لوف�ة فقط. وهذ� �لر�أي- على م� يبدو- قد 

�أخذ بظ�هر �لفقرة �لث�نية.

وهو �جت�ه تبنته �ملحكمة �لحت�دية �لعلي�، �إذ ج�ء 

�لأحك�م،  2002/3/24 جمموعة  �ل�ص�در يف  يف حكمه� 

�س  طبعة2004   - �لأول  �لعدد   2002 ل�صنة   24 �ل�صنة 

701 - ق�عدة 92.» �أنه من �ملقرر وعلى م� جرى عليه 

ق�ص�ء هذه �ملحكمة - �أن موؤدى ن�س �مل�دة 293 فقر�ت 
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إبراهيم عبداهلل غانم سيف الزعابي

صقر أحمد على محمد المرزوقي

بحوث المتدربين
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3،2،1 من ق�نون �ملع�مالت �ملدنية - وعلى م� �أف�صحت 

عنه �ملذكرة �لإي�ص�حية - �أن �مل�صرع بعد �أن قرر مبد�أ 

�لتعوي�س عن �ل�صرر �لأدبي بني من يحق له �ملط�لبة 

به، وهو �مل�صرور بطبيعة �حل�ل، وكذ� من ي�ص�ر �أدبي�ً 

ب�صبب موت �مل�ص�ب من �أزو�ج و�أق�رب، ومن ثم ف�إنه �إذ� 

ظل �مل�ص�ب على قيد �حلي�ة ف�إن هوؤلء ل ي�صتحقون 

تعوي�ص�ً عن �ل�صرر �لأدبي ب�صبب �إ�ص�بته.

و�إذ مل يلتزم �حلكم �ملطعون فيه هذ� �لنظر وق�صى 

�بنهم�،  �إ�ص�بة  عن  �لأدبي  �ل�صرر  عن  ب�لتعوي�س 

�خل�صو�س،  هذ�  يف  نق�صه  ويجب  معيب�ً  يكون  ف�إنه 

و�لت�صدي للف�صل يف هذه �جلزئية مو�صوع�ً ب�إلغ�ء م� 

ق�صي به �حلكم �ملطعون فيه من تعوي�س �أدبي لو�لدي 

�لطفل وت�أييد �حلكم �مل�صت�أنف يف هذ� �ل�ص�أن«.

الجتاه الثاين: 
ويذهب �إىل �أن �لتعوي�س عن �ل�صرر �لأدبي �لذي 

عنته �لفقرة �لث�نية من �مل�دة 293 من ق�نون �ملع�مالت 

�ملدنية هو �لتعوي�س �لذي ي�صتحقه �أحد �لزوجني �أو 

يف  كذلك  و�إمن�  فقط  �لوف�ة  ح�لة  يف  لي�س  �لأق�رب 

ح�لة �لإ�ص�بة �لتي مل يحدث عنه� وف�ة.

وهذ� �لر�أي تبنته حمكمة متييز دبي حيث ج�ء يف 

حكمه� �ل�ص�در يف 1998/10/13 حقوق �س 718 رقم 113 

).. �أن �لتز�م �صركة �لت�أمني ب�ل�صم�ن قبل �لغري ي�صمل 

�إىل ج�نب �لأ�صر�ر �جل�صدية �لأ�صر�ر �مل�دية و�لأ�صر�ر 

�لأدبية - و�أن مف�د ن�س �مل�دة 293 من ق�نون �ملع�مالت 

�ملدنية وعلى م� جرى به ق�ص�ء هذه �ملحكمة �أن �مل�صرع 

ثم  تخ�صي�س،  دون  �لأدبي  �ل�صرر  عن  �لتعوي�س  �أج�ز 

ح�لة  يف  فق�صره  م�صتحقيه  حيث  من  �حلق  هذ�  قيد 

حتديد  وهو  �لأ�صرة  من  و�لأق�رب  �لأزو�ج  على  �لوف�ة 

�لأدبي  �ل�صرر  �لتعوي�س عن  لهم  لأ�صخ��س من يحق 

م�  وهو  ��صتحق�قه  و�أ�صب�ب  حل�لت  حتديد�ً  ولي�س 

�مل�صتحقني  حتديد  على  �أوىل  ب�ب  ومن  بدوره  ينطبق 

مل  ولو  �لإ�ص�بة  ح�لة  يف  �ل�صرر  هذ�  عن  للتعوي�س 

هو  �حل�لة  هذه  يف  �لتعوي�س  وتقدير  �لوف�ة.  �إىل  توؤد 

مم� يدخل يف �صلطة حمكمة �ملو�صوع مل� ك�ن ذلك وك�ن 

�ملطعون  �أولد  من  لكل  ق�صى  قد  فيه  �ملطعون  �حلكم 

�صد �لأول ولزوجته ب�لتعوي�س �لأدبي عن �لآلم �لتي 

حلقت نتيجة �إ�ص�بته يف �حل�دث فال ترثيب عليه(.

وج�ء يف حكم �آخر �صدر يف 2003/3/16 طعن رقم 

�لر�أي  هذ�  يو�صح   51 رقم   307 �س   2002 ل�صنة   443

ويدعمه )�أن �لن�س يف �مل�دة 293 من ق�نون �ملع�مالت 

�ملدنية على �أنه »1-يتن�ول حق �ل�صم�ن �ل�صرر �لأدبي. 

ولالأقربني  لالأزو�ج  ب�ل�صم�ن  يق�صي  �أن  ويجوز   -2

�أدبي ب�صبب موت  من �لأ�صرة عم� ي�صيبهم من �صرر 

�ملحكمة  هذه  ق�ص�ء  به  جرى  م�  وعلى  يدل  �مل�ص�ب« 

على �أن �لأ�صل �أن �ل�صرر �لأدبي ي�صتحق عنه �لتعوي�س 

�مل�صرع قيد هذ�  �أن  �إل  �مل�صتحقني له،  دون تخ�صي�س 

�حلق يف ح�لة وف�ة �مل�ص�ب، �إذ ق�صر �حلق يف �لتعوي�س 

و�لق�صد منه  و�لأق�رب،  �لأزو�ج  �ل�صرر على  عن هذ� 

�لتعوي�س  لهم  يحق  �لذين  �لأ�صخ��س  حتديد  هو 

و�أ�صب�ب  حل�لت  حتديد�ً  ولي�س  �لأدبي،  �ل�صرر  عن 

ينطبق  �لقيد  وهذ�  �إ�ص�بة،  �أو  وف�ة  من  ��صتحق�قه 

بدوره يف �ص�أن �مل�صتحقني للتعوي�س عن �ل�صرر �لأدبي 

يحول  م�  هن�ك  فلي�س  وب�لت�يل  �لإ�ص�بة،  ح�لت  يف 

ق�نون�ً دون �لق�ص�ء لهوؤلء �لأ�صخ��س ب�لتعوي�س عم� 

يلحقهم من �صرر �أدبي نتيجة �إ�ص�بة �مل�ص�ب، ولو مل 

توؤد �لإ�ص�بة �إىل وف�ته، ومن ثم ف�إن �حلكم �ملطعون 

�لتعوي�س  يف  �مل�ص�ب  زوجة  �أحقية  �إىل  خل�س  �إذ  فيه 

�إ�ص�بته،  به� من جر�ء  �لذي حلق  �لأدبي  �ل�صرر  عن 

ل يكون قد خ�لف �لق�نون ويكون �لنعي عليه يف هذ� 

�خل�صو�س على غري �أ�ص��س.

يتقيد  مل  �أنه  �حلكم  هذ�  على  ف�ملالحظ  وعليه 
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�ملدنية،  �ملع�مالت  293 من ق�نون  �مل�دة  بحرفية ن�س 

�لتعوي�س  لي�صمل  وذلك  �لن�س،  هذ�  يف�صر  �متد  بل 

�ل�صخ�س،  �إ�ص�بة  ح�لة  يف  كذلك  �لأدبي  �ل�صرر  عن 

و�إن مل توؤد هذه �لإ�ص�بة �إىل �لوف�ة.

�لتعوي�س  �أن  وهو  �لث�ين  �لر�أي  نرجح  ونحن 

وف�ة  ح�لة  يف  فقط  ح�صر�ً  لي�س  �لأدبي  �ل�صرر  عن 

�ل�صخ�س �عتم�د�ً على ظ�هر  ن�س �مل�دة 293، بل يجب 

�أن ميتد هذ� �لتعوي�س لي�صمل كذلك �لتعوي�س عن 

�لتي  �لإ�ص�بة  ح�لة  يف  �ل�صخ�س  يلحق  �لذي  �ل�صرر 

مل ينتج عنه� وف�ة.

تنتج  و�إمن�  وف�ة  عليه  ترتتب  ل  �لذي  ف�حل�دث 

عنه �إ�ص�بة تلحق ب�ل�صخ�س وت�صبب له عجز�ً و��صح�ً. 

�ل�صخ�س،  هذ�  لأق�رب  �لنف�صية  �حل�لة  تكون  كيف 

�لذي  و�لدته  ح�لة  �لعتب�ر  يف  �أخذن�  لو  وب�لأخ�س 

ربته حتى �أ�صبح �ص�ب�ً ي�فع�، ومنَّت نف�صه� ب�أم�ين ب�أن 

يحمل عن ك�هله� عن�ء �ل�صنني، وم� هي ح�لة زوجته 

�لتي تنظر له كل يوم وهو ع�جز ل ميد له� يد�ً ول 

�ملعنوية  حقوقه�  جميع  من  وحرمت  �ص�كن�ً  يحرك 

ي�ص�هدون من يف  �أطف�له وهم  وم� هو ح�ل  كزوجة؟ 

مثل عمرهم يلعبون مع �أب�ئهم ويغدون ذه�ب�ً و�إي�ب�ً؟

ولكنن� نرى �أن �لتعوي�س عن �ل�صرر �لأدبي �لذي 

لالأق�رب  �أو  �لزوجني  لأحد  �أو  للو�لدين  به  ُيحكم 

يجب �أن ل يوؤخذ على �إطالقه، بل لبد من �أن تو�صع 

له حدود وقيود منه�:

1- معي�ر �جل�ص�مة: فيجب �لتمييز بني �لإ�ص�ب�ت 

 - ج�صيمة  �لإ�ص�بة  ك�نت  ف�إذ�  ج�ص�مته�،  حيث  من 

كم� يف ح�لة �لعجز �لكلي �أو �جلزئي �لد�ئم - فيجب 

�لتعوي�س عنه�.

على  به  يوؤخذ  فال   ، �لأق�رب  نط�ق  حتديد   -2

�لزوج  على  �لتعوي�س  يقت�صر  �أن  يجب  .�إذ  �إطالقه 

و�لو�لدين و�لأولد.

البحث الثاين
)B.O.T(ال�ضرط اجلزائي يف عقود البوت 

�إعد�د �ملتدرب�ت �لق�ص�ئي�ت

أمينة منصور إبراهيم أهلي

ميثاء على مبارك علي

حنان محمد السيد الهاشمي

بحوث المتدربين
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�صنقت�صر على عر�س فكرة و�حدة فقط من �لبحث وهي 

».B.O.Tمفهوم عقد البوت«
م�صطلح عقد �لبوت B.O.T هو �خت�ص�ر لثالث 

كلم�ت ب�للغة �لإجنليزية 

Build لبن�ء� 

Operate لت�صغيل� 

Transfer حتويل �مللكية 

و�لت�صغيل  �لبن�ء  )عقد  �لعربية  ب�للغة  ويعني 

�إحدى  تعهد  مبوجبه  عقد  ب�أنه  فيعرف  و�لتحويل( 

�لدو�ئر �حلكومية لإحدى جه�ت �لقط�ع �خل��س ب�أحد 

�لإن�ص�ئية  �مل�ص�ريع  �أحد  �أو  �لتحتية  �لبنية  م�ص�ريع 

�لأخرى، لتقوم ب�إن�ص�ئه� وت�صغيله� بهدف �ل�صتثم�ر، 

وذلك خالل مدة معينة يتم ب�نته�ئه� حتويل �مل�صروع 

للد�ئرة �حلكومية �ملعنية.

ويق�صد ب�لبنية �لتحتية، �ملر�فق �لتي توفر خدم�ت 

�أ�ص��صية للجمهور ك�إن�ص�ء �لطرق، و�جل�صور، و�لأنف�ق، 

ونظم  �لكهرب�ء  توليد  وحمط�ت  و�ملط�ر�ت،  و�ملو�نئ 

�ملي�ه،  حتلية  وحمط�ت  و�خل�رجية،  �ملحلية  �لت�ص�ل 

وحمط�ت مع�جلة مي�ه �ل�صرف.

عقد  عن��صر  تت�صح  �لتعريف  هذ�  خالل  ومن 

�لبوت وهي:

اأوًل: اأطراف العقد. وهما:

�لأول  �لطرف  وهي  �لدو�ئر �حلكومية،  �إحدى  �أ( 

يف �لعقد.

ب( �إحدى جه�ت �لقط�ع �خل��س، وقد تكون هذه 

وطني�ً،  �صخ�ص�ً  تكون  وقد  �أجنبي�ً،  �صخ�ص�ً  �جلهة 

وخ��صة يف �لدول �لتي تتمتع بوفرة م�لية.

ثانيًا: حمل العقد: وهو �إن�ص�ء وت�صغيل م�صروع 

من م�ص�ريع �لبنية �لتحتية �أو �أية م�ص�ريع �أخرى على 

�لنحو �مل�ص�ر �إليه �صلف�ً.

�لبوت  عقد  يكون  �أن  يجب  العقد:  مدة  ثالثًا: 

حمدد �ملدة، فال يجوز نزوًل على مقت�صي�ت �مل�صلحة 

�أو  ملدة غري حمددة  �أو  موؤبد�ً  �لعقد  يكون  �أن  �لع�مة 

ملدة حمددة ولكنه� طويلة. ومن �لأف�صل �أل تزيد عن 

ع�صرين ع�م�ً.

وترتيب�ً على م� �صبق يت�صح م�يلي:

1- تقوم جهة �لقط�ع �خل��س �ملتع�قدة مع �لد�ئرة 

حق  له�  ويكون  �مل�صروع،  بتمويل  �ملعنية  �حلكومية 

�مل�صروع  من  �لهدف  �إذ  جت�رية،  �أ�ص�س  على  ت�صغيله 

�نته�ء هذه  ��صتثم�ره خالل فرتة معينة، ثم بعد  هو 

�إىل  �إد�رته  وم�صوؤولية  �ملرفق  �أ�صول  حتول  �لفرتة 

و�مل�صروع  �لتحويل  ويتم  �ملعنية،  �حلكومية  �لد�ئرة 

بح�لة جيدة ت�صمح ب��صتمر�ر ت�صغيله عند �لتحويل.

عن  بعيد�ً  يتم  �لتمويل  �أن  و��صح�ً  يكون  وهكذ� 

�إره�ق ميز�نية �حلكومة، كم� �أن تنفيذ �مل�صروع�ت يتم 

و�لت�صغيل  �لإد�رة  وتكون  �لتكنولوجي�  لأحدث  وفق�ً 

وفق�ً ملع�يري متميزة وب�أمهر �لكف�ء�ت.

2- تبقي ملكية �مل�صروع للد�ئرة �حلكومية �ملعنية 

طو�ل مدة �لتع�قد، ويكون �ملق�صود ب�لتحويل حتويل 

حي�زة �مل�صروع �إىل �لد�ئرة ولي�س نقل �مللكية، ولذ� ف�إنه 

يف هذه �حل�لة ي�صتح�صن ��صتخد�م تعبري عقود �لبن�ء 

و�لت�صغيل  �لبن�ء  عقود  ولي�س  و�لتحويل،  و�لت�صغيل 

ونقل �مللكية.

اأهم القواعد الواجب مراعاتها عند التعاقد:

�مل�صروع يف  �لذي يعمل  �لق�نوين  �لإط�ر  1- و�صع 

و�لإعف�ء�ت  و�لعمل،  �لإق�مة  �أحك�م  مت�صمن�ً  نط�قه 

�ل�صريبية و�جلمركية.

وفق�ً  للم�ر�صة،  �أو  للمن�ق�صة  �مل�صروع  طرح   -2

ملقت�صي�ت �مل�صلحة �لع�مة.
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3- �إبر�م �تف�قية مع �جلهة �لتي يتم �إر�ص�ء �لعط�ء 

عليه�، تو�صح ك�فة �حلقوق و�للتز�م�ت �لتي تقع على 

ع�تق كل طرف.

4- و�صع قو�عد تكفل مو�جهة م� يحتمل �أن يق�بل 

�مل�صروع من هز�ت ومف�ج�آت غري متوقعة.

5- تعد �صركة �مل�صروع �ملتع�قدة هي �لطرف �مل�صوؤول 

عن تنفيذ �مل�صروع مهم� تعددت �لكي�ن�ت و�لتكتالت �أو 

�لتح�لف�ت �ملكونة ل�صركة �مل�صروع.

�ملتع�قدة  �حلكومية  للد�ئرة  ممثل  تعيني   -6

من  و�لت�أكد  �لتف�قية،  بنود  تنفيذ  ومت�بعة  ملر�قبة 

تنفيذ ك�فة �للتز�م�ت.

وقد  �لبوت  عقد  م�صطلح  عن  ع�مة  فكرة  هذة 

ج�ءت �صمن �إحدى �لأفك�ر �لتي �نطوى عليه� �لبحث 

و�ملودع مبكتبة �ملعهد.

بحوث المتدربين
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تعريف املو�ضوع واأهميته :
خلق �هلل �حلي�ة ، ورغم تطور�ت �لعلم �ملبهرة �لتي 

ي�صتطع  مل  �مل�دة  على  �ل�صيطرة  من  �لإن�ص�ن  مكنت 

�ل�صيطرة على �لروح ، �إحق�ًق� لقوله تع�ىل » ي�ص�ألونك 

ميلك  فهل   ،
)1(

ربي«  �أمر  من  �لروح  قل  �لروح  عن 

 une demande de لإن�ص�ن �حلق يف طلب �ملوت�

mort كم� يتمتع ب�حلق يف �حلي�ة �لذي تن�س عليه 
ويحميه  ك�فة  و�لد�ص�تري  �لدولية  و�ملو�ثيق  �لأدي�ن 

�لق�نون ؟ هل يت�صور �إمك�نية �لن�س على �حلق يف طلب 

�ملوت �إ�صف�ًق� مبري�س ميئو�س من �صف�ئه طبًي� لإنه�ء 

�آلمه ؟ هذ� ب�لفعل م� ن�س عليه �لت�صريع �لهولندي 

�إنهـــ�ء  �إعـــالن  بتقــرير  وذلك   ،  
)2(

 1993 دي�صمرب  يف 

1 - سورة اإلسراء من اآلية 85 .
2 - انظر : د/ هدى حامد قشقوش – القتل بدافع الشفقة ، 

ُيطلــق  و�لذي   ، بن�ًء على طلـبه  �ملــري�س طبًيــ�  حيـــ�ة 

 .  l`euthanasie �ل�صفقة  بد�فع  �لقتــــل  عليه 

وميكن تعريفه ب�أنه » �إنه�ء حي�ة مري�س ميئو�س من 

�صف�ئه طبًي� بفعل �إيج�بي �أو �صلبي ، وذلك للحد من 

�آلمه �ملربحة و�ملزمنة غري �ملحتملة ، وذلك بن�ًء على 

عنه  ينوب  من  طلب  �أو   ، �ل�صمني  �أو  �ل�صريح  طلبه 

و�صو�ء ق�م ب�لتنفيذ �لطبيب �أو �لغري « .

فمن   ، وعملًي�  نظرًي�  ب�لغة  �أهمية  وللمو�صوع 

 ، �جلن�ئي  �لق�صد  م�صكالت  يثري  �لنظرية  �لن�حية 

ر�ص�ء  ودور   ، جن�ئًي�  �لطبيب  وم�صوؤولية   ، و�لب�عث 

 ،  � �أي�صً �مل�صكالت  بع�س  يثري  وعملًي�   . عليه  �ملجني 

بحث مطول منشور بدار النهضة العربية ، القاهرة 1994 .
 de la loi sur les pompes funÈbres – la loi 10 L>art

. 688 Jou. Off. N – 1993 .Dec 2 de
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عالج  و�إمك�نية   ، �لت�صخي�س  يف  �خلط�أ  مدى  �أهمه� 

�ملري�س من عدمه ، ومعي�ر �لوف�ة ، و�إمك�نية ��صتقط�ع 

�لأع�ص�ء �لب�صرية.

تاأ�ضيل املو�ضوع من الناحية القانونية :
ر�ص�ء  بني  يقع  فهو  ق�نوًن�  �ملو�صوع  ولت�أ�صيل 

�ملجني عليه و�لب�عث على �جلرمية . و�لق�عدة �أن �إر�دة 

�إب�حته  �أو   �لفعل  له� يف جترمي  �ص�أن  عليه ل  �ملجني 

�إل ب�لن�س ��صتثن�ًء، �أم� �لب�عث فال يعترب عن�صًر� يف 

ك�ن  و�إن   ، �لتجرمي  يف  له  �أثر  ول   ، �جلن�ئي  �لق�صد 

يدخل يف تقدير �لق��صي للعقوبة .

ولبحث �ملو�صوع- وفًق� للت�صريع�ت �لتي جتيزه – 

�لأول  �ملحور   . �أ�ص��صيني  �إىل حمورين  يجب تق�صيمه 

�ملري�س  طلب  على  بن�ًء  �ل�صفقة  بد�فع  �لقتل  هو   :

تو�فر  مدى  من  يثريه  وم�   ، �ل�صمني  �أو  �ل�صريح 

 ، �ل�صفقة  وب�عث   ، للمري�س  و�مل�صتنري  �لر�ص�ء �حلر 

ومدى رف�س �ملري�س للعالج حتى �ملوت ، وهو �لقتل 

�ملري�س  طلب  جو�ز  ومدى   ، �ل�صلبي  �ل�صفقة  بد�فع 

بعدم �إط�لة حي�ته �صن�عًي� . 

�ل�صفقة  بد�فع  �لقتل  فهو   : �لث�ين  �ملحور  �أم� 

بن�ًء على طلب �لغري �إنه�ء حي�ة مري�س ميئو�س من 

وقد   ، جمنوًن�  �أو  ق��صًر�  �أو  ًن�  ُم�ِصّ يكون  قد   « �صف�ئه 

يكون �لغري وكياًل �صدر له توكيل من �ملري�س ب�تخ�ذ 

قر�ر �إنه�ء  �حلي�ة يف ح�لة غيبوبته �إذ� م� تعر�س له� 

لحًق� ، وهل �لغري قريب �أم و�رث �ص�حب م�صلحة يف 

�لإرث ، وهن� تكمن خطورة �لقر�ر مل�صلحة �لو�رث يف 

.
)3(

�إنه�ء حي�ة مورثه

موقف القوانني املقارنة وال�ضريعة الإ�ضالمية :
بد�فع  �لقتل  جترمي  على  �لإم�ر�تي  �مل�صرع  ن�س 

�لق�نون  من   9 ف�مل�دة  ذلك-  يف  حمق  وهو   - �ل�صفقة 

�لحت�دي رقم 10 ل�صنه 2008تن�س على �أنه » ل يجوز 

�إنه�ء حي�ة �ملري�س �أي�ً ك�ن �ل�صبب ولو بن�ء على طلبه 

 30 �مل�دة  ن�صت  وقد  عليه«  �لو�صي  �أو  �لويل  طلب  �أو 

ب�أحك�م  �لإخالل  عدم  »مع  �أنه  على  �لق�نون  ذ�ت  من 

ب�ل�صجن مدة لتقل عن  يع�قب  �لإ�صالمية  �ل�صريعة 

هذ�  من   9 �مل�دة  حكم  يخ�لف  من  كل  �صنو�ت  ع�صر 

3-انظر :
. dÀrkansas 1987 du 713 .de la loi N 14 L>art

 Voir aussi : Rapport de l>academie Suisse des sc.
. 1977 mÈd- l>euthanasie
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� ُيجرم  �لق�نون« ورغم �أن �مل�صرع �مل�صري مل يورد ن�صً

�إذ   ، عمدًي�  قتاًل  يعترب  �أنه  �إل  �ل�صفقة  بد�فع  �لقتل 

�أن �لر�ص�ء لي�س �صبًب� مبيًح� للفعل  �لق�عدة هن� هي 

�لق�نون  وبج�نب   . �لتجرمي  يف  له  �أثر  ل  و�لب�عث   ،

�لهولندي �لذي يبيح �لقتل بد�فع �ل�صفقة �لإيج�بي 

ف�أغلب �لولي�ت �لأمريكية تبيح �لقتل بد�فع �ل�صفقة 

�لعالج حتى  �ملري�س يف رف�س  �ل�صلبي  - ويعني حق 

عقوبة  �أقر  فقد  �ل�صوي�صري  �لت�صريع  �أم�   - �ملوت 

خمففة  ، على �أ�ص��س �أن �جلرمية هي من نوع خ��س، 

.
)4(

و�أخذ بنف�س �ملنطق �مل�صرع �لرو�صي و�لرب�زيلي 

بد�فع  �لقتل  فقد حّرمت  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �أم� 

�ل�صفقة ، وفًق� لن�س �لقر�آن يف قوله تع�ىل » ول تقتلو� 

 – وقوله تع�ىل : » 
)5(

�لنف�س �لتي حرم �هلل �إل ب�حلق »

قل ي� عب�دي �لذين �أ�صرفو� على �أنف�صهم ل تقنطو� من 

�لفتوى  جلنة  فتوى  ��صتندت  ذلك  وعلى 
)6(

�هلل« رحمة 

ومفتي  �لأزهر،  �صيخ  �أكده  م�  وهو  �ل�صريف،  ب�لأزهر 

� �لدين �مل�صيحي . . وعلى ذلك يوؤكد �أي�صً
)7(

�جلمهورية

4-انظر :
 du code pÈnal 1976 .Sep 30 La loi de Californie

. Suisse
5- سورة اإلسراء من اآلية 33 .

6- سورة  الزمر من اآلية 53 .
7- الفتوى الصادرة عن رئيس جلنة الفتوى الشيخ عطية 

صقر بتاريخ 1989 في اخلامس من يوليو .

و�لر�أي �ل�صخ�صي �أقرر فيه �أن هذه �مل�ص�ألة �ص�ئكة 

ومعقدة ، وتتن�زعه� �عتب�ر�ت عدة طبية ، وق�نونية ، 

و�إن�ص�نية ، ودينية ، ولكن �لقوى �لدينية هي �لأقوى 

�لدينية  �لن�حية  فمن   ، �لنف�س  على   ت�أثرًي�  و�لأكرث 

�أوؤمن �أن �حلي�ة و�ملوت من مطلق�ت �خل�لق – �صبح�نه 

�لإن�ص�نية  �لن�حية  ومن   ، �لقر�آين  ب�لن�س   - وتع�ىل 

ف�إن   ، �حلي�ة  �إنه�ء  قر�ر  �تخ�ذ  �لإن�ص�ن  على  ي�صعب 

ك�ن لنف�صه ف�لأمر �ص�ق ، و�إن ك�ن لغريه فمدى عمق 

�لطبية  �لن�حية  ومن   . �لفي�صل  هو  ب�لآخر  عالقته 

وحم�ولة  ب�لعالج  يكون  �أن  يجب  �لطبيب  ف�لتز�م 

�ل�صف�ء للمري�س ، ولي�س ب�إنه�ء �حلي�ة حيث �إن �لطب 

ر�ص�لة و�أم�نة . ومن �لن�حية �لق�نونية ف�لر�ص�ء لي�س 

�صبب �إب�حة، و�لب�عث ل عالقة له ب�لتجرمي و�إن ك�ن 

�صريًف� ، كم� �أنه لي�س عن�صًر� يف �لق�صد �جلن�ئي ، و�إن 

كنت �أرى – وهي نف�س وجهة نظر �لت�صريع عموًم� – 

 ، للعقوبة  �لق��صي  تقدير  يف  يوؤثر  �لب�عث  �صرف  �أن 

ومن هن� ميكن قبول �لعقوبة �ملخففة .

انظر أيًضا :
الشيخ جاد احلق علي – بحوث وفتاوى إسالمية في قضايا 

معاصرة 1993 .
 فتوى صادرة عن فضيلة مفتي اجلمهورية في املؤمتر 

الطبي السادس عشر بكلية طب عني شمس .
رأي قداسة البابا شنودة عام 1993 .
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�لعديد من  �لقت�ص�دية تط�ول  �لأزمة  �لفرتة م� قبل 

�لجتم�عية  و�ملب�دئ  �ملف�هيم  من  �لعديد  على  �لتج�ر 

�لتي يف حينه� لو مت مر�ع�ته� لك�ن و�صع �لتج�ر �أف�صل 

�إىل  ننظر  �أن  ويجب  و�نطوت  �صفحة  هذه  �لآن.  من 

�لأم�م، فكلن� خط�وؤون ولعل هذه �لأزمة قدمت درو�ص�ً 

ب�ملج�ن للتج�ر، ولعل �أهمه� �أن حرية �لتج�رة ل تتع�ر�س 

�ملجتمع  �لتج�ر حي�ل  على  �لجتم�عية  �للتز�م�ت  مع 

�لذي ك�ن �صبب� رئي�ص�ً يف حتقيق �لأرب�ح �لكثرية.

�صلبية   lأث�ر� له�  ك�ن  �لقت�ص�دية  �لأزمة  ف�إن  �صك  بال 

�ملختلفة  �للتز�م�ت  من  �لعديد  تنفيذ  على  كثرية 
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القاضي الدكتور جمال حسين السميطي
مدير عام معهد  دبي القضائي

نظرة الميسرة
طالت األزمة االقتصادية العديد من القطاعات المختلفة ، بل آثارها كانت عديدة 
والرياضية.  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  نواحي  كافة  فطالت 
هذا هو الوقت المناسب للتعرف على معادن األشخاص، سواء الطبيعيين أم 

المعنويين. 
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�لعق�رية  �لقط�ع�ت  ك�فة  عية يف  ل�صن� � و

وغريه�. ف�أي د�ئن يحوز يف يده �صند�ً تنفيذي�ً مبوجب 

حكم ق�ص�ئي ، ف�إن هذ� �ل�صند ل يتج�وز �آخر �صطر يف 

�إذ� ك�ن �ملدين مع�صر�ً، لأنه لن ي�صتطيع  ورقة �حلكم 

�لقت�ص�دية.  �ملدين  ح�لة  ب�صبب  حقه  يقت�صي  �أن 

�ملقبلة  �لفرتة  خالل  �لق�ص�ئية  �ل�ص�حة  �صت�صهد 

�زدح�م�ً �صديد�ً يف تطبيق ن�صو�س �مل�دتني 359 و 430 

ب�صبب  مو�صعة  وب�صورة  �ملدنية  �ملع�مالت  ق�نون  من 

�إع�ص�ر �ملدينني يف تنفيذ �لتز�م�تهم �لتع�قدية. تن�س 

�لفقرة �لث�نية من �مل�دة 359 على �أنه يجوز للق��صي يف 

ح�لت ��صتثن�ئية �إذ� مل مينعه ن�س يف �لق�نون �أن ينظر 

�لتز�مه  فيه�  ينفذ  �آج�ل  �أو  معقول  �أجل  �ىل  �ملدين 

هذ�  من  �لد�ئن  يلحق  ومل  ذلك،  ح�لته  ��صتدعت  �إذ� 

�لت�أجيل �صرر ج�صيم. كم� تن�س �مل�دة 430 على �أنه  �إذ� 

�إل عند  �أن �ملدين ل يقوم بوف�ئه  تبني من �لت�صرف 

مر�عي�  �لوف�ء،  �أجل  �لق��صي  حدد  �ملي�صرة  �أو  �ملقدرة 

و�مل�صتقبلة  �حل�لية  �ملدين  مو�رد 

�حلري�س  عن�ية  منه  ومقت�صي� 

على �لوف�ء ب�لتز�مه.

�إعم�ل  جم�ل  �أن  �لبع�س  يج�دل  قد 

مبد�أ نظرة �ملي�صرة هو �ملع�مالت �ملدنية 

�لبيئة  �أن  �عتب�ر  على  �لتج�رية،  دون 

وقو�نني  نظم  حتكمه�  �لتج�رية 

�لتج�رية  �لبيئة  �أن  �عتب�ر  على  مت�صددة، 

�أ�صبه بقطع �لدومينو ، ف�إذ� �صقط �لتز�م 

�للتز�م�ت،  من  �لعديد  معه  ت�ص�قطت 

ولكن �إذ� ثبت �أن �لت�جر قد حلقه �صرر 

يف �أ�صغ�له �لتج�رية و�أنه بح�لة �مل�ص�يقة، 

ف�إن �لق��صي يجب �أن يتحرك حلم�يته ، 

�إن تقدير �ع�ص�ر �ملدين م�ص�ألة مو�صوعية ت�صتقل به� 

حمكمة �ملو�صوع، ول تتدخل حمكمة �لتمييز ب�ص�أنه� 

�أن منح  ط�مل� ك�ن تقدير حمكمة �ملو�صوع �ص�ئغ�، كم� 

�ملدين �ملت�أخر �أجاًل للوف�ء رخ�صة من �إطالق�ت ق��صي 

�ملو�صوع.

ق��صي  �إطالق�ت  من  �ملي�صرة  نظرة  تقدير  �إن  وحيث 

�أور�ق  ك�فة  بدر��صة  �صيقوم  �صك  بال  ف�إنه  �ملو�صوع، 

�لدعوى وم�صتند�ته�، و�صوف ي�صرت�صد ب�صلوك �ملدين 

مع �لد�ئن خالل فرتة تع�مله معه، كم� �أنه ي�صتح�صر 

مدى  يف  �ملتمثلة  �لأخرى  �لق�نونية  �لن�صو�س  معه 

من   247 �مل�دة  ن�س  مف�د  �إن  حيث  �للتز�م�ت،  تق�بل 

ق�نون �ملع�مالت �ملدنية �أنه يف �لعقود �مللزمة للج�نبني 

وجه  على  مرتبط�ً  �ملتق�بلة  �للتز�م�ت  تنفيذ  يكون 

�لتب�دل، فيجوز لأي من �ملتع�قدين �أن ميتنع عن �لوف�ء 

�لتز�مه  بتنفيذ  �لآخر  �ملتع�قد  يقم  مل  �إذ�  ب�لتز�مه 

�ملق�بل و�ملرتبط به ، وتقدير تق�بل �للتز�م�ت �مللزمة 

تنفيذ  عن  �ملتع�قد  لمتن�ع  �ملربر  وتو�فر  للج�نبني 

�لتز�مه �ملق�بل يعد من م�ص�ئل �لو�قع �لتي ي�صتقل به� 
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 420 �ملو�د  به  مل� تق�صى  �أنه وفق�ً  �ملو�صوع. كم�  ق��صي 

�ملع�مالت  ق�نون  من   428  ،  427  ،  425  ،  423  ،  422  ،

ك�ن  �إذ�  �صرط  على  معلق�  يكون  �للتز�م  �أن  ـ  �ملدنية 

وجوده �أو زو�له مرتتب� على �أمر م�صتقبل غري حمقق 

و�قف  �صرط  على  معلق�  �للتز�م  ك�ن  و�إذ�   ، �لوقوع 

فال يكون ن�فذ� �إل �إذ� حتقق �ل�صرط ، �أم� قبل حتقق 

�أو  �لقهري  للتنفيذ  ق�بال  �للتز�م  يكون  فال  �ل�صرط 

�أثره  �أ�صتند  �ل�صرط،  حتقق  و�إذ   . �لختي�ري  �لتنفيذ 

من  تبني  �إذ�  �إل   ، �للتز�م  فيه  ن�ص�أ  �لذي  �لوقت  �إىل 

�إر�دة �ملتع�قدين �أو طبيعة �لعقد �أن وجود �للتز�م �إمن� 

يكون يف �لوقت �لذي حتقق فيه �ل�صرط، ويلزم مر�ع�ة 

�لتمييز  حمكمة  ق�صت  وقد  �لإمك�ن.  بقدر  �ل�صرط 

عر�صت  �لط�عنة  �ل�صركة  »�ن  �أحك�مه�  �أحد  يف  بدبي 

�إيج�ب� من ج�نه� يف �لر�ص�لة ... على �ل�صركة �ملطعون 

من  �صمني  بقبول  �لإيج�ب  هذ�  تالقى  وقد  �صده�، 

ج�نب �ل�صركة �لأخرية وذلك بقي�مه� بتنفيذ �لأعم�ل 

�لو�ردة بهذه �لر�ص�لة، ومن ثم يكون �لعقد قد �نعقد 

�ملربم  ب�لعقد  �لو�رد  �ل�صرط  مت�صمن�  �لطرفني  بني 

ورد  و�لذي  �لرئي�صي  و�ملق�ول  �لط�عنة  �ل�صركة  بني 

 Back to ( به �أن �لدفع بنظ�م �لتب�دل ظهر� بظهر

Back ( ح�صبم� ت�صتلم �ل�صركة �لط�عنة من �ملق�ول 
�لرئي�صي، مم� مف�ده �أن �ل�صركة �لط�عنة كمق�ول �أ�صلي 

قد ��صرتطت على �ل�صركة �ملطعون �صده� كمق�ول من 

�لب�طن عدم �صد�د م�صتحق�ت �ل�صركة �لأخرية �إل بعد 

حتقق �لو�قعة �مل�صروطة، وهي ��صتالم �ملق�ول �لأ�صلي 

تلك �مل�صتحق�ت من �ص�حب �لعمل، ف�أ�صحى �لتز�مه� 

�أن يوقف نف�ذ هذ�  �ص�أنه  معلق�ً على �صرط و�قف من 

يكون  ول  �مل�صروطة،  �لو�قعة  تتحقق  �أن  �إىل  �للتز�م 

بب�قي  تط�لب  �أن  �صده�  �ملطعون  �ل�صركة  حق  من 

م�صتحق�ته� ط�مل� مل يتحقق هذ� �ل�صرط.«

�ملي�صرة   نظرة  مبد�أ  يطبق  �أن  قبل  يتحقق  ف�لق��صي 

يقول  عدمه،  من  مم�طل  �أنه  من  �ملدين  ح�لة  من 

�إن   : �لإ�صالمية  �ملع�مالت  خبري  د�صوقي،  م�صطفى 

من �ملمكن للبنك �لتعرف على �أن هذ� �لعميل متع�صر 

عليه  م�  �صد�د  عن  مم�طل  �أو  م�لية  ب�ص�ئقة  مير  �أو 

من حقوق للبنك، من خالل مت�بعته و�لتعرف عليه، 

وف�ئه  عدم  يتكرر  �أن  منه�  �لدلئل،  بع�س  وهن�ك 

�أو  ��صتحق�قه�،  تو�ريخ  �لغري يف  �أو  للبنك  ب�لتز�م�ته 

يتكرر  �أو  �صد�ده�  ت�أجيل  �أو  ديونه  جدولة  على  يعت�د 

يكن  مل  �ملدين  �أن  للق��صي  تبني  و�إذ�  �صيك�ته.  رجوع 

غري  جعلته  �قت�ص�دية  بظروف  مير  و�إمن�  مم�طال 

فحينه�  موؤقتة،  ب�صورة  �لتز�م�ته  تنفيذ  على  ق�در 

لن يرتدد �لق��صي من تطبيق نظرة �ملي�صرة ، ونحن 

و�أل  �قت�ص�ء حقه  �أن ي�صرب على  �لد�ئن  نط�لب من 

ي�صتغل ظروف �ملدين �ل�صيئة ، وعليه �أن ينتظره حتى 

ع�صرة  ذو  ك�ن  »و�إن  تع�ىل  لقوله  �لتعرث  هذ�  ينتهي 

فنظرة �إىل مي�صرة«. 
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�آ�صي�  من  كبرية  و�أجز�ء  �ل�ص�بقة  �ل�صوفيتية  �جلمهوري�ت  من 

يف  للعمل  لتوجيههن  و�جلنوبية-  و�لأمريكيتني-�لو�صطى 

�لرذيلة، حيث �أن �أغلب �ل�صح�ي� ع�دة م� يكن من �لر�غب�ت يف 

للعمل يف  �لفقر يف بالدهن فيقبلن عر�ص� خ�دع�ً  �لهروب من 

�خل�رج يف رع�ية �لأطف�ل �أو يف مطعم ، ثم يجربون على �لعمل 

يف �لرذيلة يف بلد غريب ل يتحدثن لغته ، ويف ظروف مزرية 

لدفع دين من �آلف �لدولر�ت م�صتحق عليهن مق�بل تهريبهن 

جو�ز�ت  �ملهربون  ي�ص�در  �لالئي  و�لفتي�ت  �لن�ص�ء  نقل  فيتم   ،

�صفرهن و�أور�ق �إثب�ت هويتهن من م�خور �إىل �آخر ول تتم �إع�دة 

كثري�ت منهن �إىل بالدهن �إل بعد �إ�ص�بتهن ب�أمر��س خطرية 

مثل وب�ء �لإيدز و�لذي �أ�صبح يهدد �ملجتمع �لع�ملي ب�أ�صره .

مدى  على  �ملخدر�ت  جت�رة  قمع  �أن  �إىل  �لإ�ص�رة  وجتدر 

�لع�صرين ع�م� �مل��صية دفع بع�ص�ب�ت �جلرمية �ملنظمة �إىل �لتحول 

للبحث عن �صلعة جديدة �أل وهي �لتج�رة �ملنظمة يف �لب�صر .

ب�ل�صر�مة  �لدول  بع�س  يف  كثرية  قو�نني  تتميز  فبينم� 

جه�ت  �أن  جند  بحيث  �ملخدر�ت-  مك�فحة  – كقو�نني  فعال 

جت�ر  وحم�كمة  �عتق�ل  يف  �لق�صوة  ت�صتخدم  �لقو�نني  تنفيذ 

�ملخدر�ت �إل �أن �لقو�نني �ملتعلقة بتج�رة �لن�ص�ء و�لأطف�ل �إم� 

غري موجودة �أ�صال �أو �صعيفة للغ�ية �أو ل تنفذ ب�صر�مة .

عن  تقدير�ت  متتلك  ل  �لتي   – �ملتحدة  �لأمم  وت�صعى 

ملع�جلة  �لع�مل-  يف  �لرذيلة  يف  للعمل  يهربون  �لذين  عدد 

�لدولية و�لع�برة للحدود و�لتي تقوده� �صبك�ت  �مل�صكلة  هذه 

�إجر�مية منظمة .

كم� يعمل مف�و�صون من �أكرث من م�ئة دولة يف فيين� على 

و�صع بروتوكول يعترب تهريب �لب�صر جزء�ً من مع�هدة �لأمم 

مط�لبة  ويت�صمن   . �ملنظمة  �لدولية  �جلرمية  �صد  �ملتحدة 

�لدول ب�صن قو�نني حملية – كم� هو �حل�ل يف دولة �لإم�ر�ت - 

ملك�فحة �لإجت�ر يف �لب�صر و�لتع�ون مع بع�صه� �لبع�س للقب�س 

على �لقو�دين و�لع�ص�ب�ت �لإجر�مية �ملنظمة �لتي تقوم بذلك 

، وم�ص�عدة �ل�صح�ي� و�ل�صم�ح لهم ب�لعودة لبالدهم .

للغ�بة تق�ليد حت�فظ عليه� 

وللغ�بة   ، ب�ل�صليقة  �حليو�ن�ت 

خطوط حمر�ء ل مت�س حتفظ 

وحي�ته�  وكي�نه�  وجوده�  له� 

تتو�رى  �لب�صر  ع�مل  يف  لكن   ،

�ل�صم�ئر  وتغيب  �لتق�ليد 

ومتوت �لقلوب ، فتف�ج�أ ب�لب�صر 

�أجل  من  �إم�  ب�لب�صر  يت�جرون 

نزوة �أو هو�س ب�مل�ل ، �أو رغبة يف �لن�صر يف ميد�ن �لقت�ل .

فتج�رة �لب�صر �ص�رت ع�مل� متعدد �لتخ�ص�ص�ت بني جت�رة 

�لأطف�ل و�لن�ص�ء �أو �حلروب �أو �صوق �لأعم�ل �ل�ص�قة ، وبني 

�لطلب.  ح�صب  ت�صويقه�  يتم  �لإن�ص�ن  من  �أجز�ء  يف  �لتج�رة 

منظمة  ع�ملية  �صبك�ت  قبل  من  �لتج�رة  هذه  تد�ر  حيث 

تكنولوجي�  من  �لع�صر  يف  م�  �أحدث  ت�صتخدم  دقيق�  تنظيم� 

يف  حت�صد   ، �لدول  من  �أقوى  قوى  وحتميه�  -ك�لنرتنت- 

دم�ء  من  �أنه�ر  �حلقيقة  يف  هي  �لدولر�ت  ملي�ر�ت  �لنه�ية 

�لب�صر ولكنه� حتولت يف ع�مل �لتج�رة �إىل �أطن�ن من �لذهب 

تفوق تلك �لأطن�ن �لتي تدره� جت�رة �ملخدر�ت.

وب�لرغم من �أن دول �لع�مل �لغنية ت�صهد موجة مت�ص�عدة 

�لن�ص�ء  من  معظمهم  �ملنظم  �لجت�ر  من  �لنوع  هذ�  من 

و�لأطف�ل �لذين يجربون على مم�ر�صة �لرذيلة ، �إل �أن هذه 

�مل�صئولة  �أو تت�صع لوقف �لع�ص�ب�ت �ملنظمة  �لدول مل تتمكن 

عن جت�رة �لب�صر يف �لع�صر �حلديث .

حيث تقدر وز�رة �خل�رجية �لأمريكية �أنه يجري تهريب 

�أكرث من مليون �صخ�س يف خمتلف �أنح�ء �لع�مل ، �إل �أن بع�س 

 ، ذلك  �صعف  يكون  قد  �حلقيقي  �لرقم  �إن  يقولون  �خلرب�ء 

�آخرون للخدمة يف  و�أغلبهم يوجهون للرذيلة يف حني يوجه 

�لبيوت و�مل�ص�نع و�حلقول .

–على  �ملنظمة  �لإجر�مية  �لع�ص�ب�ت  �أن  يالحظ  كم� 

وذلك  �أكرب  بن�صب  و�لفتي�ت  �لن�ص�ء  تخطف  �لع�مل-  م�صتوى 

االتجار في البشر

القا�ضي الدكتور / عبد اهلل �ضيف ال�ضام�ضي

قا�ضي باملحكمة اجلزائية مبحاكم دبي
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وتصنيف الســـــفن

م�صت�ص�ر ق�نوين �أول - د�ئرة �ل�صوؤون �لق�نونية حلكومة دبي
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�لدول  �هتمت   ،1912 ع�م  تيت�نك  �ل�صفينة  غرق  �أثر  على 

�لبحرية بفر�س �لرق�بة على �صفنه� �لبحرية، وحم�ولة �إلز�م 

مالكه� مبر�ع�ة �ل�صروط �لتي تكفل �صالمته� و�صالحيته� 

ومن   . و�ملمتلك�ت  �لأرو�ح  على  حف�ًظ�  �لبحرية،  للمالحة 

هذ� �ملنطلق، ك�نت �أوىل �ملع�هد�ت �لدولية – يف هذ� �ملج�ل 

– مع�هدة �صالمة �لأرو�ح يف �لبح�ر �صنة 1914، وغريه� من 
�ملع�هد�ت �ملتعلقة بذ�ت �ملو�صوع.

ولئن ك�نت �ل�صفن �لبحرية تختلف – فيم� بينه� - من حيث 

تقومي  مبك�ن  �لأهمية  فمن  لذ�  بن�ئه�؛  وطريقة  مت�نته� 

ثم  ومن  معينة،  درجة  ملنحه�  توطئة  وت�صنيفه�،  �ل�صفن 

ميكن تق�صيم �ل�صفن تبع� لقيمته� �لقت�ص�دية �إىل: �صفينة 

من �لدرجة �لأوىل، �لث�نية، �لث�لثة،،، و�إذ� ك�ن ذلك كذلك، 

وعلى  �ل�صفينة  درجة  �أهمية  حول:  يثور  �لت�ص�وؤل  ف�إن 

�ل�صفينة  مينح  �لذي  ذ�  ومن  متنح،  �أ�ص��س  �أي 

�جلهة  م�صوؤولية  مدى  وم�  درجته�، 

يف  �خلط�أ  عن  نتج  �إذ�  �مل�نحة 

�ل�صرر  �إحل�ق  �لتقدير 

ب�لأنف�س و�لأمو�ل، وم� هو موقف �لدول �لعربية من هذه 

�لت�ص�وؤلت �إجم�ل ؟.

اأول: اأ�صا�ص واأهمية درجة ال�صفينة:

�لعتب�ر  يف  يوؤخذ  ف�إنه  معينة،  درجة  �ل�صفينة  متنح  حتى 

جمموعة من �لعتب�ر�ت منه� : كيفية بن�ء �ل�صفينة، �لعمر 

و�ملخ�طر  �لأنو�ء  مو�جهة  على  �ل�صفينة  قدرة  �ملالحي، 

�لبحرية  �ل�صالمة  ل�صروط  ��صتيف�ئه�  ومدى  �لبحرية، 

بوجه ع�م.

جو�نب  من  تنكر  ل  �أهمية  �ل�صفينة  لدرجة  �أن  ريب  ول   

متعددة منه� على �صبيل �ملث�ل ولي�س �حل�صر :

�ملدنية  �حل�لة  عن��صر  �إحدى  �ل�صفينة  درجة  1-متثل 

وبني  �ل�صفينة  بني  �لبحري  �مل�صرع  يقرب  حيث  لل�صفينة، 

و�ملوطن  ك�ل�صم  �جلو�نب،  بع�س  من  �لطبيعي  �ل�صخ�س 

ذ�تية  �أو  بهوية  يعرف  م�  وهذ�  �مل�لية،  و�لذمة  و�جلن�صية 

�ل�صفينة.

2-توؤثر درجة �ل�صفينة على قيمته� �لنقدية مم� ينعك�س على 
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جميع �لت�صرف�ت �لتي ترد على �ل�صفينة، ل �صيم� فيم� يتعلق 

مبقت�صي  �لبحري  �لنقل  كعقد  �لبحري،  �ل�صتثم�ر  بعقود 

�ل�صفينة  ت�أجري  وعقد  و�ل�ص�حن،  �لن�قل  بني  �صحن  �صند 

مبقت�صي م�ص�رطة �إيج�ر بني �مل�لك �ملوؤجر و�مل�صت�أجر، وعقد 

�لت�أمني �لبحري بني �ملوؤمن )�صرك�ت �لت�أمني( و�مل�صت�أمن، 

حيث توؤثر درجة �ل�صفينة على تقدير قيمة �لق�صط، و�أخري� 

بيع  عقد  لأطر�ف  ب�لن�صبة  �أهمية  �ل�صفينة  درجة  تقل  ل 

�ل�صفينة )�لب�ئع و�مل�صرتي( مق�رنة ب�لعقود �ص�لفة �لذكر.

ثانيا: اجلهة املانحة لدرجة ال�صفينة:

يتوىل تقدير درجة �ل�صفينة، و�لرق�بة عليه� طو�ل حي�ته� 

�ص�حلة  غري  ت�صبح  �أن  �إىل  بن�ئه�  مت�م  منذ  �ملالحية 

للمالحة، هيئ�ت خ��صة ت�صمى �صرك�ت �لإ�صر�ف �لبحري �أو 

حكومية  لي�صت  �لهيئ�ت  وهذه  و�لتقدير،  �لت�صنيف  هيئ�ت 

�لأو�ص�ط  يف  ع�ملية  �صهرة  �كت�صبت  خ��صة  �صرك�ت  و�إمن� 

من  �لعديد  �لهيئ�ت  لهذه  �أن  ب�لذكر،  و�جلدير  �لبحرية. 

�ملك�تب  يف  يعملون  �لذين  �لبحريني  و�ملفت�صني  �خلرب�ء 

�ملنت�صرة يف �ملو�نئ و�ملدن �ملختلفة عرب �لع�مل.

ب�ص�أن   1993 ل�صنة   )28( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  �صدر  ولقد 

�ملو��صالت  بوز�رة  �لبحري  �لتفتي�س  �إد�رة  �خت�ص��ص�ت 

)��صتن�د� �إىل ن�س �مل�دة 2/23 من �لق�نون �لتج�ري �لبحري 

�عتم�د  على  منه  �لث�نية  �مل�دة  ن�صت  حيث  �لإم�ر�تي(، 

�لبحري  �لإ�صر�ف  �صرك�ت  بع�س  عن  �ل�ص�درة  �ل�صه�د�ت 

فيم� يتعلق ب�لقي��س و�لت�صنيف و�لتفتي�س �خل��س بتقرير 

�ل�صحن  خطوط  وحتديد  �لبحرية،  �ل�صفن  �صالحية 

دولة  يف  �صه�د�ته�  تعتمد  �لتي  �ل�صرك�ت  ومن  و�حلمولة، 

�أوف  ريج�صرت  �للويدز  �صركة  �ملتحدة:  �لعربية  �لإم�ر�ت 

�صيبنج Lioyds Register of Shipping ، بريو فريت��س 

�أوف  بريو  �أمريك�ن   ،Bureau Veritas of Shipping

�صيبنج American Bureau of Shipping، جريم�ن�صر 

فريت��س  نور�صك   ،Germanshire Lioyds لويد 

 Nipon Kaige ينبون ك�يجي كيوك�ى ،Norske Veritas

  .Chinese Register ت�صينيز ريج�صرت ، Kuikai

ومم� جتدر �لإ�ص�رة �إليه، �أن �صرك�ت �لإ�صر�ف �لبحري تقوم 

بتقدير  ق�مت  �لتي  �ل�صفن  ب�أ�صم�ء  �صنوية  ن�صر�ت  ب�إ�صد�ر 

بفح�س  قي�مه�  عن  ف�صال  �صفينة،  كل  ودرجة  درجته�، 

 – �ل�صفينة  م�لك  ت�صليم  ثم  ومن  دورية،  ب�صفة  �ل�صفينة 

�ملعلوم،  ومن  بذلك.  معتمدة  – �صه�دة  م�صلحة  له  من  �أو 

على  قرينة  تعد  �ل�صفينة  عليه�  حت�صل  �لتي  �ل�صه�دة  �أن 

�صالحيته� للمالحة �لبحرية، بيد �أن هذه �لقرينة ب�صيطة 

يجوز دح�صه� ب�لدليل �لعك�صي. 

الإ�صراف  �صركات  م�صوؤولية  مدى   : ثالثا 

البحري:

عملي�ت  �لبحري  �لإ�صر�ف  �صرك�ت  �حتك�ر  من  �لرغم  على 

ت�صنيف �ل�صفن و�لرق�بة عليه�، وبقدر حر�س هذه �ل�صرك�ت 

على دقة �لبي�ن�ت و�لتق�رير �لتي ت�صدر عنه� معربة بذلك 

�أن يكون ثمة خط�أ  �ملت�صور  �أنه من  �إل  �ل�صفينة،  عن ح�لة 

من ج�نب خرب�ء �ل�صركة يف هذ� �ملج�ل؛ لذ� يثور �لت�ص�وؤل 

قد  �لتي  �لأ�صر�ر  عن  �ل�صركة  م�صوؤولية  ونط�ق  مدى  عن 

تلحق ب�لأ�صخ��س �أو �ملمتلك�ت.

     مييز يف هذ� �ل�صدد بني عالقة �ل�صركة و�ملتع�مل معه�، 

وبني عالقته� ب�لغري:

كم�لك  معه�،  و�ملتع�قد  �لإ�صر�ف  �صركة  بني  1-�لعالقة 

عن  �ل�صركة  ت�ص�أل  �لت�أمني:  �صركة  �أو  �ملجهز  �أو  �ل�صفينة 

مع�ينته�  �أو  �ل�صفينة  على  �لإ�صر�ف  يف  منه�  يقع  خط�أ  كل 

�لعقد  �أ�ص��صه�  تع�قدية  �مل�صوؤولية  وهذه  درجته�،  تقدير  �أو 

�ملربم بني �ل�صركة و�مل�صرور.

ولقد جرت ع�دة �صرك�ت �لإ�صر�ف على ت�صمني �لعقود �لتي 

عن  �مل�صوؤولية  من  �لإعف�ء  ب�صروط  ي�صمى  م�  به�  ترتبط 

�صحيحة  �ل�صروط  هذه  ومثل  ت�بعيه�،  و�أخط�ء  �أخط�ئه� 

متى ك�نت يف حدود �خلط�أ �لي�صري، لكنه� – �أي �ل�صروط – 
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ب�طلة بطالن� مطلق� يف ح�لتي �لغ�س و�خلط�أ �جل�صيم.

2-�لعالقة بني �صركة �لإ�صر�ف و�لغري: ويق�صد ب�لغري هن�، 

ك�مل�صرتي  عقدية،  ر�بطة  ب�أي  ب�ل�صركة  يرتبط  مل  من  كل 

يف  �لو�ردة  �لدرجة  على  لل�صفينة  �صر�ئه  يف  �عتمد  �لذي 

�صجالت �ل�صركة، وكذلك �ملوؤمن �لبحري. و�إذ� ك�نت �ل�صركة 

م�صئولة عم� ي�صيب �لغري من �صرر جر�ء �لعتم�د على م� 

ورد ب�صجالته�، �إل �أن هذه �مل�صئولية تق�صريية، يتعني على 

�مل�صرور �إثب�ت �خلط�أ �لذي �أدى �إىل حدوث �ل�صرر، وبطبيعة 

�حل�ل، ل يحتج ب�صروط �لإعف�ء من �مل�صوؤولية جت�ه �لغري، 

ولأن  �لع�م،  ب�لنظ�م  �لتق�صريية  �مل�صوؤولية  �أحك�م  لتعلق 

لئال  و�لدقة  �لحتي�ط  منه�  يتطلب  �ل�صرك�ت  هذه  و�جب 

ي�صيب �لغري �صرر من جر�ء تق�صريه� يف مهمته�.

ر�بع�: موقف �لدول �لعربية من هيئ�ت �لإ�صر�ف �لبحري:

�لع�دية  دورته  يف  �لعرب  �لنقل  وزر�ء  جمل�س  �تخذ  لقد 

�خل�م�صة، �ملنعقدة يف بغد�د يومي 21، 22 �أكتوبر 1989 قر�ر�ً 

لت�صنيف  �لعربية  �لهيئة  �إن�ص�ء  در��صة  ب�ص�أن   )66( برقم 

�ل�صفن، ومتت �ملو�فقة - من حيث �ملبد�أ – على �إن�ص�ء هذه 

�لهيئة يف �إط�ر جمل�س وزر�ء �لنقل �لعرب بتمويل ذ�تي. 

يف  �ل�صفن،  لت�صنيف  �لعربية  �لهيئة  �إن�ص�ء  مت  وب�لفعل 

نط�ق ج�معة �لدول �لعربية، كهيئة م�صتقلة ذ�ت �صخ�صية 

�لأع�ص�ء  مد  هو  له�  �لأ�ص��صي  �لهدف  ويكون  �عتب�رية، 

ذ�ت �صبغة جت�رية، وتعمل  ولي�صت  فنية متميزة،  بخدم�ت 

جهة  ب�صفته�  �ملنتفعني  م�ص�لح  على  �حلف�ظ  على  �لهيئة 

رق�بة فنية.

لت�صنيف  �لعربية  �لهيئة  �أن  �إليه،  �لإ�ص�رة       ومم� جتدر 

�ل�صفن، تهدف �إىل �لعمل على تدعيم وتعزيز �لدور �لعربي 

يف جم�ل �لنقل �لبحري، وعلى �لأخ�س :

�لعربي  �لإ�صر�ف  خالل  من  �لعربية  �مل�ص�لح  1-ت�أمني 

�ملحلية  ب�لرت�ص�ن�ت  �لعربية  �ل�صفن  و�إ�صالح  بن�ء  على 

و�لأجنبية.

�ل�صه�د�ت  وجتديد  و�ملع�ينة  �لت�صنيف  تك�ليف  2-تخفي�س 

لل�صفن �لعربية مم� يعود ب�لوفر على �ل�صرك�ت �ملالحية.

ل�صن�عة  و�ملغذية  �لأ�ص��صية  لل�صن�ع�ت  �لفني  3-�لدعم 

�ل�صفن ب�لدول �لعربية.

4-فتح جم�لت جديدة لالأبح�ث و�لتطور يف �صن�عة �ل�صفن 

و�أعم�ل �لنقل �لبحري.

يف  �ملتوفرة  �لعربية  و�لكف�ء�ت  �خلرب�ت  من  5-�ل�صتف�دة 

جم�ل �لت�صنيف و�ملع�ين�ت و�لبحوث و�لتطوير.

�لتطبيق�ت  تفر�صه�  �لتي  �لفنية  �ملو��صف�ت  6-توحيد 

يف  �مل�صتخدمة  و�ملعد�ت  �لأجهزة  منتجي  على  �لبحرية 

�صن�عة بن�ء �ل�صفن.

تفعيل  على  �لعربية  �لدول  تعمل  �أن  �إىل  نتطلع  ونحن      

دور �لهيئة حتى تكون ق�درة على �لوقوف على قدم �مل�ص�و�ة 

�قت�ص�دي� مع �ل�صرك�ت �لع�ملية يف جم�ل تقدير درجة �ل�صفن 

�لبحرية وت�صنيفه� و�لرق�بة �لفنية عليه�، ف�صال عن �إعد�د 

�أبن�ئه� حتى ي�أتي �ليوم �لذي  �لكو�در �لفنية و�خلرب�ء من 

تعتمد فيه هذه �لدول على ذ�ته� يف ك�فة م� يتعلق مب�ص�ئل 

غريه�  غر�ر  على  �لبحري  و�لت�صنيف  و�لإ�صر�ف  �لرق�بة 

من �لدول �لأجنبية �لتي �أ�صبح له� هيئ�ت خ��صة به�، على 

من  متتلكه  فيم�  �لث�نية  عن  تقل  ل  �لأوىل  �أن  من  �لرغم 

ثروة ب�صرية وم�دية.   
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1- التنظيم القانوين لتذكرة ال�صفر: 

�لإم�ر�ت رقم  �ملدين لدولة  �لطري�ن  مل يهتم ق�نون 

20 ل�صنة 1991 ذ�ته مب�ص�ألة م�صتند�ت �أو وث�ئق �لنقل 

�جلوي، �صو�ء يف نقل �لأ�صخ��س �أو نقل �لب�ص�ئع، �أم� 

ل�صنة   18 رقم  �لحت�دي  �لتج�رية  �ملع�مالت  ق�نون 

1993، فنجد �أن به نوعني من �لن�صو�س؛ �لنوع �لأول 

ن�صو�س خ��صة ب�لنقل �جلوي، وقد ج�ءت خ�لية من 

فهي  �لث�ين  �لنوع  �أم�  �ل�صفر،  تذكرة  �إىل  �إ�ص�رة  �إية 

ك�نت  �أًي�  �لأ�صخ��س  نقل  على  تنطبق  ع�مة  ن�صو�س 

�لنقل �جلوي،وهي تت�صمن ن�س  �لنقل ومنه�  و�صيلة 

عن  �لتن�زل  يجوز   « �أن  على  تن�س  �لتي   330 �مل�دة 

تذكرة �لنقل قبل بدء تنفيذه م� مل تكن �لتذكرة ب��صم 

�لر�كب �أو �أعطيت له لعتب�ر�ت خ��صة«

�لنقل  �لآن  تنظم  �لتي   1999 مونرتي�ل  �تف�قية  �أم� 

�جلوي �لدويل و�لتي �صدقت عليه� �لدولة، فقد �هتمت 

�هتم�ًم� ب�لًغ� مب�صتند�ت �لنقل �جلوي 

�ملعنون  منه�  �لث�ين  �لف�صل  يف 

»�مل�صتند�ت وو�جب�ت �لأطر�ف فيم� 

و�لأمتعة  �لرك�ب  بنقل  يتعلق 

من  �ملو�د  يف  وذلك   ،» و�لب�ص�ئع 

11 و�لتي حتدد �لبي�ن�ت  �إىل   3

هذه  يف  تو�فره�  �لو�جب 

�لإثب�ت،  يف  وحجيته�  �مل�صتند�ت، 

وكذلك �أثر تخلفه� �أو �نتظ�مه�، و�مل�صئولية عن �لبي�ن�ت 

تذكرة  عن  �لتف�قية  وتعرب  �مل�صتند�ت،  هذه  يف  �لو�ردة 

�أو جم�عي«.  و�إىل  �ل�صفر مب�صطلح » م�صتند نقل فردي 

تتحدث  �لتي  لالإي�ت�  �لع�مة  �ل�صروط  هن�ك  ذلك  ج�نب 

عن تذكرة �ل�صفر يف �مل�دة 17 منه�. 

2- البيانات الواردة يف تذكرة ال�صفر: 

ع�تق  على  �أ�ص��صي  �لتز�م  للر�كب  �صفر  تذكرة  ت�صليم 

وحرية  �ختي�ر  حم�س  يعترب  ول  �لطري�ن،  �صركة 

». ويجب على  »يتعني  ت�صتخدم لفظ  له؛ ف�لتف�قية 

من  �أو  نف�صه  �مل�ص�فر  �إىل  �لتذكرة  ت�صلم  �أن  �ل�صركة 

ينيب عنه، وذلك يف وقت من��صب قبل �إقالع �لط�ئرة؛ 

�لبنود  م�صمون  على  �لطالع  فر�صة  له  يرتك  حتى 

�أو �ل�صروط �لو�ردة يف �لتذكرة. ول تفر�س �لتف�قية 

�لدولية �صكاًل معيًن� �أو منوذًج� معيًن� يجب �أن يتخذه 

�لأمتعة،  تعريف  �أو بط�قة  �لتذكرة«،   « �لنقل  م�صتند 

ومن ثم يجوز 

ل�صرك�ت �لطري�ن 

تذكرة  ت�صدر  �أن 

�أي  يف  �ل�صفر 

وتكون  �صكــــل، 

يف  �صحيحة 
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�إثب�ت �لعالقة بينه� وبني �مل�ص�فر حتى ولو ك�نت ورقة 

ع�دية، �أو �إلكرتونية على نحو م� �صنتحدث.

�لبي�ن�ت �لو�جب تو�فره� يف �لتذكرة،  �أم� بخ�صو�س 

مل  �لحت�دي  �لتج�رية  �ملع�مالت  ق�نون  �أن  فنجد 

من   3 �مل�دة  �أن  غري  �لبي�ن�ت،  لهذه  حتديًد�  يت�صمن 

فيم�  �لبي�ن�ت  هذه  ح�صرت  قد  مونرتي�ل  �تف�قية 

�أ�صمته »م�صتند �لنقل �لفردي و�جلم�عي« يف:

�أ- نقطت� �ملغ�درة و�ملق�صد �لنه�ئي: ويفيد هذ� �لبي�ن 

يف حتديد �صفة �لنقل �إذ� م� ك�ن د�خلًي� يخ�صع لأحك�م 

�لتف�قية.  لأحك�م  يخ�صع  دولًي�  �أم  �لد�خلي  �لق�نون 

�لطري�ن  لق�نون  �لد�خلية  �لالئحة  �قت�صرت  وقد 

�تف�قية مونرتي�ل فقد  �أم�  �لبي�ن مبفرده،  على هذ� 

تطلبت بي�ًن� �آخر يتمثل يف:

ب- بي�ن نقطة و�حدة على �لأقل من نق�ط �لتوقف �إذ� 

ك�نت نقطت� �ملغ�درة و�ملق�صد �لنه�ئي و�قعتني يف �إقليم 

دولة طرف و�حدة وذلك �إذ� ك�نت هن�ك نقطة توقف 

بتحديد  �لعربة  �أن  �لبي�ن  هذ�  ويوؤكد  عليه�:  متفق 

�تفق  مب�  توقف  نقطة  وجود  ح�لة  يف  �لدولية  �صفة 

ب�لفعل،  �لتوقف  يحدث  مل  ولو  حتى  �لطرف�ن  عليه 

فوجود هذه �لنق�ط يف �لتذكرة يحول �لنقل �لد�خلي 

�إىل دويل، خ��صة �إذ� ك�نت هذه �ملحط�ت يف دولة �أخري 

بخالف دولة �ملغ�درة و�ملق�صد �لنه�ئي.

ج- �إ�صع�ر كت�بي ُيعًطي للر�كب يفيد ب�أنه يف �حل�لت 

�لتي تنطبق عليه� هذه �لتف�قية، ف�إنه� حتكم �لنقل 

وقد حتد من م�صئولية �لن�قلني عن �لوف�ة �أو �لإ�ص�بة، 

وعن تلف �لأمتعة �أو �صي�عه� �أو تعيبه�، وعن �لت�أخري: 

وتربز �أهمية هذ� �لبي�ن يف تنبيه �لر�كب �إىل �أن �لنقل 

حًد�  ت�صع  وهي  �لدولية،  �لتف�قية  لأحك�م  يخ�صع 

�أق�صى مل�صئولية �لن�قل.

3- بديل التذكرة الورقية )البيان املطبوع(:

�لطري�ن،  ع�مل  يف  �ل�صريعة  للتطور�ت  ��صتج�بة 

ومت�صًي� مع تكنولوجي� �لت�ص�لت �حل�لية، و��صتخد�م 

�مل�صرع  حر�س  �حلي�ة،  �أن�صطة  معظم  يف  �لكمبيوتر 

من ن�س �لفقر ة �لث�نية من �مل�دة �لث�لثة  �لدويل �أن ُي�صَ

�أنه يجوز �ل�صتع��صة عن  من �لتف�قية حكًم� مف�ده 

من  ي�صدر  ببي�ن  �إليه  �مل�ص�ر  �لنقل  م�صتند  ت�صليم 

و�لو�صول على غر�ر  �ملغ�درة  �لن�قل مت�صمًن� نقطتي 

�مل�صتند �لأ�صلي. 

و�إذ� ��صتخدمت �صرك�ت �لطري�ن هذه �لو�صيلة �لبديلة 

مل�صتند �لنقل، فعليه� �أن تعر�س على �لر�كب �أن ت�صلمه 

ب�ملعلوم�ت   A written statement كت�بًي�  بي�ًن� 

�مل�صجلة بهذه �لو�صيلة، ليكون بدياًل للتذكرة. ويق�صد 

بهذ� �لبي�ن ورقة مطبوعة من كمبيوتر �ل�صركة به� 

بي�ن�ت �مل�ص�فر ورحلة �ل�صفر.

4- التذكرة الإلكرتونية: 

على �لرغم من تطور نظ�م �لتذكرة �لورقية من تذكرة 

�لطري�ن  �صرك�ت  يكلف  مم�  �صفح�ت  عدة  به�  ك�ملة 

�لكمبيوتر  بي�ن مطبوع من  �إىل جمرد  نفق�ت كثرية 

يتكون من �صفحة و�حدة، ف�إن هن�ك تطوًر� �آخر �أكرث 

تقدًم� �صهدته تذ�كر �لطري�ن يعد ثورة يف جم�ل �لنقل 

�جلوي، دعمه �لتطور �لو��صح يف تكنولوجي� �لت�ص�لت 

ليحل هذ� �لنظ�م �جلديد �لذي ي�صمى تذكرة �ل�صفر 

و�لذي  ب�أنو�عه�،  �لورقية  �لتذكرة  �لإلكرتونية حمل 

1945. ويتم حجز �لتذكرة �لإلكرتونية  �ص�د منذ ع�م 

�لتي  عن طريق �لإنرتنت من موقع �صركة �لطري�ن 

�ل�صفر، ثم ميالأ  �لأ�صع�ر ومو�عيد  تف�صله� بعد بي�ن 

له  فتظهر  �ل�ص��صة،  على  �ملوجودة  �لبي�ن�ت  �مل�ص�فر 

�لدفع  ببط�قة  �لدفع  و�صرورة  �حلجز  مت  �أنه  ر�ص�لة 

مت  ب�أنه  �لدفع  بعد  �أخرى  ر�ص�لة  وت�أتي  به،  �خل��صة 

�لدفع وت�أكيد �حلجز، وميكن للم�ص�فر طبع �لإي�ص�ل 

و�لدفع.  �حلجز  دليل  ليكون  �ل�ص��صة  على  �لظ�هر 

�صركة  تر�صل  ف�صوف   ، �لدفع  �إي�ص�ل  فقد  ح�لة  ويف 
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ت�أكيد�ً  به  �خل��س  �لإميل  على  �مل�ص�فر  �إيل  �لطري�ن 

�آخر للحجز، فيمكنه طب�عته ليكون بدياًل �آخر للحجز 

و�لدفع، وهو بديل معرتف به لدى �صرك�ت �لطري�ن. 

وميكن للم�ص�فر ��صرتد�د قيمة �لتذكرة كذلك �إذ� �أر�د 

حتدده�  معينة  قيمة  خ�صم  مع  �ل�صفر،  عن  �لعدول 

�صرك�ت �لطري�ن من خالل �صفحة خ��صة على �ملوقع 

ت�صمى ��صرتد�د قيمة �لتذكرة. ونالحظ �أنه يف بع�س 

مو�قع �صرك�ت �لطري�ن، تو�صح �ل�صركة �أ�صم�ء �لدول 

�لتي من �ملمكن حجز �ل�صفر �إليه� عن طريق �لتذ�كر 

ل  بحيث  �أخرى،  �إ�ص�رة  �أية  �أو  بنجمة  �لإلكرتونية 

يكون �حلجز �لإكرتوين مت�ًح� �إىل �لدول �لتي لي�س 

بج�نبه� هذه �لإ�ص�رة. 

 11 يف  مرة  لأول  �لإلكرتونية  �لتذكرة  ظهرت  وقد 

�صركة  به�  ق�مت  جهود  نتيجة   1995 ع�م  دي�صمرب 

و�صركة    British Midland �لربيط�نية  �لطري�ن 

Seta �ل�صوي�صرية �ملتخ�ص�صة يف �خلدم�ت �ملعلوم�تية 
�ملتعلقة ب�لنقل �جلوي، و ك�نت �لرحلة �لتي مت حجز 

�لتذكرة عليه� على منت هذه �ل�صركة من ب�ري�س �إىل 

و�أورب�  �لأمريكية  �ملتحدة  �لولي�ت  وتت�صدر  لندن. 

فيه�  �ل�صفر  تذ�كر  حجز  يتم  �لتي  �ملن�طق  لئحة 

�إلكرتونًي�، حيث يتم حجز ن�صبة 50% من �لتذ�كر فيه� 

�أ�صي�  يف   %11 و  �أفريقي�،  يف   %39 مق�بل  يف  �إلكرتونًي� 

�ل�صم�لية، و2% يف �ل�صرق �لأو�صط. 

للنقل  �لعربي  لالحت�د  �لتنفيذية  �للجنة  �أعلنت  وقد 

�جلوي �لإكو Aaco �أن �صرك�ت �لطري�ن �لعربية �صتبد�أ 

من  �عتب�ر  تدريجًي�  �لإلكرتونية  �لتذكرة  بتطبيق 

منت�صف ع�م 2004، بحيث ت�صبح جميع تذ�كر �لطري�ن 

�إلكرتونية يف نه�ية ع�م 2007 وهو �ملوعد �لذي حدده 

�لحت�د �لدويل للنقل �جلوي ل�صحب �لتذ�كر �لورقية 

من �صوق �ل�صفر، وتطبيق �لتذ�كر �لإلكرتونية. 

تطبيق  بد�أ  فقد  �لإم�ر�ت،  بطري�ن  يتعلق  فيم�  �أم� 

نظ�م �لتذكرة �لإلكرتونية منذ منت�صف ع�م 2004، و 

يحجز  �أن  �لر�كب  �إمك�ن  يف  �لت�ريخ  ذلك  منذ  �أ�صبح 

تذكرته من موقع �ل�صركة www.emirates.com  �أو 

عرب مر�كز �لت�ص�ل �لت�بعة لطري�ن �لإم�ر�ت. 

وتقدم �لتذكرة �لإلكرتونية مز�ي� عديدة منه�:

1- توفر �لتذكرة �لإلكرتونية ملي�ر�ت �لدولر�ت على 

�صرك�ت �لطري�ن يف طب�عة �لتذ�كر �لورقية. 

ملزم  غري  �مل�ص�فر  �أن  �إذ  �مل�ص�فرين؛  وقت  توفر   -2

ب�لذه�ب �إىل مكتب �ل�صفر حلجز تذ�كره.

3- تقلل من ��صتخد�م �لنقود؛ لأن نظ�م حجز �لتذكرة 

على  ك�رد  �لفيز�  طريق  عن  �إل  يتم  ل  �لإلكرتونية 

خالف �لتذ�كر �لورقية �لتي قد تتم نقًد�. 

غري �أنه رغم هذه �ملز�ي� �لعديدة، ف�لو�قع �أن �لتذكرة 

ذلك  يف  مثله�  �ملخ�طر  ببع�س  حمفوفة  �لإلكرتونية 

�لتكنولوجي�  فيه�  ت�صتخدم  �لتي  ب�قي �خلدم�ت  مثل 

بط�ق�ت  �أرق�م  �صرقة  �ملخ�طر،  هذه  ومن  �حلديثة. 

�مل�ص�فر  يف�ج�أ  �لتذكرة، بحيث  دفع قيمة  �أثن�ء  �لدفع 

نتيجة  �لدفع  بعد  ح�ص�به  من  كبرية  مب�لغ  ب�صحب 

�صرقة �أرق�م �لبط�قة، ومن ثم يتوجب على �ل�صرك�ت �أن 

توؤمن خدمة �لدفع عن طريق �لن�صم�م �إىل مقدمي 

خدمة ت�أمني �لدفع عرب �ل�صبكة. ومن �ملخ�طر كذلك، 

من  م�صروقة  ببط�ق�ت  �لتذ�كر  قيمة  دفع  �صهولة 

�أ�صح�به�؛ لأن مو�قع �صرك�ت �لطري�ن ل تتطلب �صوى 

رقم �لبط�قة بخالف �حل�ل فيم� لو ��صتخدم �ل�ص�رق 

�لبط�قة يف �لدفع يف جه�ز �ل�صركة �أم�م ، �ملوظف حيث 

يت�أكد �ملوظف من �ل�صم �ملدون على �لبط�قة. 

ويف جميع �لأحو�ل يجب �لقول ب�أنه من �ملحتم علين� 

نت�أخر  ل  حتى  �ملت�حة؛  �لتقدم  و�ص�ئل  من  �ل�صتف�دة 

�أكرث عن �لدول �ملتقدمة، خ��صة يف خدمة دولية تربط 

و�أن  �جلوي،  �لنقل  خدمة  مثل  ببع�صه  �لع�مل  �أجز�ء 

نتغلب على كل م� يعرقل �ل�صتف�دة من هذ� �لتقدم.  
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�أ�صبحت  و  �صرية  �لإجر�ء�ت  �أ�صبحت  �لأوىل  �ملرحلة 

�ملرحلة  �صرية  تنبعث  و   ، �لث�نية  �ملرحلة  يف  علنية 

�لأوىل من �لرغبة يف حتقيق م�ص�لح م�صروعة للمتهم 

ب�لإ�ص�فة �إىل حتقيق م�ص�لح ع�مة ، و قد تبنى �مل�صرع 

و  �لتحقيق�ت  و  �ل�صتدللت  �صرية  مبد�أ  �لإم�ر�تي 

ف�إن  ب�لت�يل  و  �ملح�كمة  �أو  �جلل�ص�ت  عالنية  مبد�أ 

على �لق�ئم ب�لتحقيق �أ�صاًل �أو �لذي كلف ب�إجر�ء من 

�لإمك�ن على  قدر  �ملح�فظة   ، فيه  �ص�هم  �أو  �إجر�ء�ته 

�ل�صرية مب� هو م�صتط�ع ، �صمن م� ��صتلزمه �لق�نون 

�ل�صرية  بهذه  يح�صل  �أن  دون  ��صرتطه  و  �لإم�ر�تي 

ك�نت �لإجر�ء�ت �جلز�ئية يف �لع�صور �لو�صطى تتميز 

تكن  مل  و   ، قو�نينه�  يف  �جلز�ئية  �لإجر�ء�ت  ب�صرية 

هذه �ل�صرية خ�رجية فقط ، �أي ت�صري على �جلمهور 

، و لكنه� ك�نت �صريه د�خليه �أي�ص� ً ب�لن�صبة للخ�صوم 

و �أهمهم �ملتهم ، فحق �ملتهم يف �لدف�ع مل يكن مكفوًل 

و ب�لت�يل مل يكن له �حلق يف ح�صور �لإجر�ء�ت �أو يف 

�لإطالع على �مل�صتند�ت �أو ح�صور �ملد�فع عنه معه يف 

�أثن�ء �ل�صتجو�ب و �ملو�جهة ، ثم تطور �لفكر �لق�نوين 

من  �لتحقيق  و  �ل�صتدلل  مرحلة  بني  �لف�صل  �إىل 

ن�حية و مرحلة �ملح�كمة من �لن�حية �لأخرى ، ففي 

ريةاإلجرائية السِّ

محمد حسين الحمادي 
رئيس نيابة بدبي
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�إ�صر�ر بحقوق �لدف�ع .

 و هذ� م� ن�صت عليه �مل�دة )67( من ق�نون �لإجر�ء�ت 

�جلز�ئية �لحت�دي رقم )35( ل�صنة 1992 م و تعديالته 

�لنت�ئج  و  ذ�ته�  �لتحقيق  �إجر�ء�ت  تعترب   (( �أنه  على 

�أع�ص�ء  على  يجب  و  �لأ�صر�ر  من  عنه�  ت�صفر  �لتي 

و  �خلرب�ء  و  �لكت�ب  من  و�أعو�نهم  �لع�مة  �لني�بة 

غريهم ممن يت�صلون ب�لتحقيق �أو يح�صرونه ب�صبب 

وظيفتهم �أو مهنتهم عدم �إف�ص�ئه� و يع�قب من يخ�لف 

ذلك ب�لعقوبة �ملقررة بجرمية �إف�ص�ء �لأ�صر�ر ( .

�لني�بة  �أع�ص�ء  ف�إن  �ملذكورة  �مل�دة  ن�س  على  بن�ء  و 

�لتي  �لتحقيق�ت  �صرية  ب�حرت�م  ملزمون  �لع�مة 

على  �طلع  من  لأن  ذلك   ، هذه  ب�صفتهم  به�  يعملون 

�إجر�ء�ت  على  �لطالع  يف  �لع�مة  �لني�بة  �صالحي�ت 

�لتحقيق و ملفه ، وجد �أنه� �ص�حبة �ليد �لطوىل يف 

�لدعوى  بتحريك  بدء�ً  �ملتهم  حول  يدور  م�  معرفة 

يف  �إجر�ء  ب�آخر  و�نته�ًء  �لتحقيق  طلب  و  �جلز�ئية 

�لدعوى �جلز�ئية .

�أي  �خل�رجية  �ل�صرية  هن�  ب�ل�صرية  يق�صد  �أنه  �إل 

تكون  �أن  ينبغي  ل  ف�لإجر�ء�ت   ، للجمهور  ب�لن�صبة 

��صتثن�ئية  ح�لت  يف  �إل  للخ�صوم  ب�لن�صبة  �صرية 

ف�ل�صرية   ، �لبتد�ئي  �لتحقيق  لإجر�ء�ت  ب�لن�صبة 

�لد�خلية �أي ب�لن�صبة للخ�صوم �أمر يتن�فى مع حقوق 

– �لتي حترتم  �لع�دلة  �ملتهم بل مع مب�دئ �لدعوى 

ق�نون  عليه�  ن�س  �لتي  �لإجر�ئية  �ل�صم�ن�ت  فيه� 

�أن  �لالزم  من  ك�ن  لذلك   – �جلز�ئية  �لإجر�ء�ت 

�ملتهم يف  تنح�صر خم�لفة حقوق �خل�صوم و بخ��صة 

�لإطالع على �لإجر�ء�ت يف �أ�صيق �حلدود .

�لأول  �أمرين  يف  �لإجر�ئية  �ل�صرية  �أهمية  تكمن  و 

�ملتهم  حتفظ  فهي  ب�ملتهم  �خل��صة  �مل�صلحة  مر�ع�ة 

عدم  و  �صرفه  و  بكر�مته  �مل��صة  �لأخب�ر  �صيوع  من 

فهي  �لع�مة  ب�مل�صلحة  يتعلق  �لث�ين  و   ، به  �لت�صهري 

تكفل عدم �إع�قة �أعم�ل �لتحقيق حتى نه�يته� و حتى 

طم�س  و�إىل  �لهرب  �إىل  �حلقيقي  �لف�عل  يعمد  ل 

 – ب�أن ن�صرت �لإجر�ء�ت  �أم� لو مت غري هذ�   ، �لأدلة 

�إجر�ء�ت  �ملحقق  على  تف�صد  قد  – ف�إنه�  و�صيلة  ب�أي 

�لبحث و ��صتق�ص�ء �حلقيقة .

و  �لقر�ر�ت  جميع  �لإجر�ئية  �ل�صرية  �صمن  ويدخل 

�لتد�بري �لتي تتخذه� �صلطة �لتحقيق و كذلك يعترب 

يف  ذكرت  �لتي  �ملعلوم�ت  جميع  �لتحقيق  �أ�صر�ر  من 

�ل�صهود  و  عليه  �ملجني  و  �ملتهم  �أقو�ل  من  �لتحقيق 

ب�لإ�ص�فة �إىل م� �تخذ من �إجر�ء�ت ر�صمية ك�لتق�رير 

�لفنية و�لنت�ئج �لتي �أ�صفرت عنه� .

�صخ�س  �أي  دخول  عدم  مر�ع�ة  �لني�بة  ع�صو  على  و 

مكتبه  ترك  عدم  و  �لتحقيق�ت  �إجر�ء  عند   مكتبه 

�أن  عليه  كذلك  و  �خل��س  و  �لع�م  يرت�ده  مفتوح�ً 

من  ك�ن  لو  و  نوعه  ك�ن  مهم�  �لغري  ح�صور  يتجنب 

�أن  ينبغي  �أنه  �إىل  ب�لإ�ص�فة  �لع�مة  �ل�صلطة  رج�ل 

�أن  عليه  �أخري�ً  و  �ل�صح�فة  لرج�ل  نف�صه  يعر�س  ل 

يتجنب �لكالم يف �لق�ص�ي� �ملثرية و ذ�ت �لر�أي �لع�م �أو 

�لتي ت�صتدعي �ل�صتف�ص�ر �أو �حلرية ذلك لن طرحه� 

على  ح�صل  �إذ�  �إل  �لب�ل  مرت�ح  �جلمهور  يرتك  ل 

معلوم�ت تفيد ت�صرف �جلهة �لق�ص�ئية نحو �ملتهم .

و  خ��صة  �لع�مة  �لني�بة  �أع�ص�ء  �أخو�ين  �أدعو�  وبهذ� 

ع�مه  �لبي�ن  �ص�لفة  �مل�دة  ذكرتهم  �لذين  �لأ�صخ��س 

�إىل �ملح�فظة على �ل�صرية �لإجر�ئية و عدم �لت�ص�هل 

ولو  حتى  �لتحقيق  �أ�صر�ر  من  �صر  ب�إف�ص�ء  ذلك  يف 

�أذيع بني �جلمهور �أو ن�صرت �ل�صح�فة عنه �صيئ� ً لأن 

و  �لت�أكيد  �صفة  �ل�ص�ئع  �خلرب  على  ي�صفي   تدخله 

ط�بع �لر�صمية مل� يتمتع به من �صفة وظيفية ، ف�صاًل 

�إف�ص�ء �لأ�صر�ر يعترب خم�لفة ق�نونية يع�قب  �أن  عن 

عليه� جز�ئي� ً و�أي�ص� ً خم�لفة �صرعية يف نف�س �لوقت 

ب�رتك�به �أثم�ً لكونه موؤمتن� ً على هذه �لأ�صر�ر. 
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       �لوك�لة هي �لإن�بة، و�لإن�بة قد تكون �إن�بة ق�نونية 

ف�إنه�  �لق�نونية  �لإن�بة  ف�أم�  �تف�قية،  �أو  ق�ص�ئية  �أو 

و�أم�  �لق��صر،  �بنه  عن  �ل�صرعي  �لويل  ب�إن�بة  تتحقق 

عن  ينوب  ملن  �لق��صي  بحكم  تتحقق  ف�إنه�  �لق�ص�ئية 

�لق��صر ك�لو�صي وملن ينوب عن �ملحجور عليه ك�لقيم 

تتحقق  ف�إنه�  �لتف�قية  �لإن�بة  �أم�  حكمهم،  يف  ومن 

لرتتيب  ت�صرف�تهم  جو�ز  وب�صرط  �أطر�فه�  ب�تف�ق 

�لق�نون  مع  يتفق  مب�  وم�صروعيته�  �لق�نوين  �أثره� 

و�لنظ�م �لع�م و�لآد�ب �ملجتمعية .

       �إذ�ً ف�لوك�لة �لتي نق�صده� خالل طرحن� �مل�صت�ص�غ 

هن� ق�نون� هي �لوك�لة �أو �لإن�بة �لتف�قية دون �لإن�ب�ت 

�ل�ص�لفة �لذكر، ب�صبب �نح�ص�ر �صروط حتققه� �صمن 

�لجته�د  تقبل  ل  ق�ص�ئية  و�أحك�م  ق�نونية  ن�صو�س 

لو�صوحه� ووحدة مو�صوع�ته�، ن�هيكم عن تلك �لإن�بة 

و�أنو�عه�  �أطر�فه�  ب�ختالف  تختلف  �لتي  �لتف�قية 

ح�صب  توثيقه�  �مل�صرع  نظم  و�لتي  ومو�صوع�ته� 

�إجر�ء�ت ق�نون �لك�تب �لعدل .

�ملوكل  هم�  ق�صمني  �إىل  �لوك�لة  �أطر�ف  وينق�صم 

و�لوكيل �أو �ملنيب و�لن�ئب، ويتمثل دور �ملوكل يف �إن�بة 

�أو  �للتز�م�ت  بع�س  �أد�ء  يف  مق�مه  للقي�م  �لوكيل 

��صتيف�ء بع�س �حلقوق و�لتي ينيبه به� يف �صند �لوك�لة 

�لوكيل  به�  يقوم  �لتي  �لأعم�ل  تكون  وقد  �لإن�بة،  �أو 

يف  �ملق�بل  بهذ�  م�صروط  �أو  م�دي  مبق�بل  موكله  عن 

�ملن�ب  �لأعم�ل  نتيجة بع�س  �لوك�لة عند حتقيق  �صند 

ي�صرتط  ل  ف�إنه  �لوك�لة،  طريف  لأهلية  به�وب�لن�صبة 

لإبر�م  �لالزمة  �لإد�رية  �لأهلية  �لوكيل  يف  يتو�فر  �أن 

الوكـــالـــة

حمد سالم السويدي
باحث قانوني أول هيئة الطرق والمواصالت
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مل  �لت�صرف  هذ�  �آث�ر  لأن  �لني�بة،  مو�صوع  �لت�صرف 

ت�صف �إليه، ولهذ� يكفي �أن تتو�فر فيه �أهلية �لتمييز، 

�لالزمة  �لأهلية  فيه  تتو�فر  �أن  فيجب  �لأ�صيل  �أم� 

للت�صرف مو�صوع �لني�بة. وي�صرتط �أن ل يكون هن�ك 

م�نعl ق�نوينl مينعهم� من �لقي�م ب�صفتيهم� يف �لوك�لة، 

ك�ن  �أو  ب�ل�صجن  ينفذ حكم�  �لذي  �ملوكل  كم� يف ح�لة 

م�ص�ب� بع�هتني، فهن� ُت�صتدعى �لإن�بة �لق�ص�ئية ب�إن�بة 

قيم �أو كم� يف ح�لة �ملوكل �ملت�صرف فيم� ل ميلك، حيث 

ل جُتدي �لوك�لة �أ�صال ب�صبب �نتق��س �صروطه� .

معني  نوع  على  تقت�صر  ل  �لوك�لت  هذه  �أن  كم�        

م�  ومنه�  مو�صوع�ته�،  ب�ختالف  تختلف  فهي  منه� 

تقت�صر على توقيع �صنده� من قبل طرف و�حد فقط، 

�أثره�  لتحقيق  �لطرفني  توقيع  تقت�صي  م�  ومنه� 

�لق�نوين، فمن هذه �لوك�لت �لتي تقت�صر على توقيع 

ورغم  �ملوكل،  وهو  �أل  و�حد  طرف  قبل  من  �صنده� 

�أنه  �إل  �أنه ل ي�صري ب��صرت�ك �لوكيل يف توقيعه �صيئ� 

ُيكتفى ب�لأول، مل� يف �ص�أن �لوك�لة من م�صلحة ين�صده� 

�أو  ب�ملنفعة  به�  له  ي�أذن  من  على  تعود  �أو  عليه  فتعود 

�كت�ص�ب �حلقوق و �إن ك�ن وكيله �لذي �أن�ب ، ك�لوك�لت 

بكل  ت�صح  وك�لت  فكله�  �خل��صة،  و�لوك�لت  �لع�مة 

قول يدل على �لإذن يف �لإن�بة و�لتوكيل، وت�صح موؤقتة 

ميلك  �صيء  يف  �لتوكيل  فيه�  ويكون  ب�صرط،  ومعلقة 

، ويحق فيه� لكل �صخ�س  بنف�صه  �لت�صرف فيه  �ملوكل 

ق�نون�،  �ملعتربة  ح�لته  يف  د�م  م�  تقييد  بال  �لتوكيل 

ولكنه� فقط قد تكون ع�مة �ص�ملة لكل م�ص�لح �ملوكل 

خ��صة  تكون  �أو  �أ�صم�ئه�،  حتديد  دون  �أو  بتحديد 

تتحدد به� بع�س �مل�ص�لح ب�أ�صم�ئه� �أم� �لوك�لت 

�لتي تقت�صي توقيع طرفيه� ل�صم�ن �تف�قهم� 

�لعقود  كوك�لت  �لتج�رية  �لوك�لت  فهي 

و�لوك�لت ب�لعمولة و�لتمثيل �لتج�ري �لتي 

�تخذت �صكال ق�نوني� معين� لت�صمن طرفيه� 

يف م�صلحتهم� �مل�صرتكة، فهي وك�لت يف طبيعته� تتخذ 

�أو  �إط�ره� �صكل �لعقود ك�تف�قية �لوكيل �حل�صري،  يف 

وتوزيع  �لت�جر برتويج  فيه  يلتزم  �لذي  �لتوزيع  عقد 

معينة  منطقة  يف  جت�رية  �أو  �صن�عية  من�ص�أة  منتج�ت 

ب�صرط �أن يكون هو �ملوزع �لوحيد له�، ح�صب ن�س �مل�دة 

�لإم�ر�ت  �لتج�رية لدولة  �ملع�مالت  )227( من ق�نون 

�لعربية �ملتحدة يف حكم وك�لت �لعقود .
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�أول   Gun Powder �لب�رود  م�صحوق  يعترب 

خملوط متفجر مت ��صتخد�مه عملي�ً، وهو عب�رة عن 

خملوط مكون من ملح �لب�رود )نرت�ت �لبوت��صيوم( 

و�لفحم و�لكربيت، وقد مت حت�صني خو��س �ملخلوط 

 :  %75 بن�صبة  �ملخلوط  ب��صتخد�م  وذلك  �لنفج�رية، 

.%10 : %15

د�فعة  كم�دة  ع�صر  �لث�لث  �لقرن  يف  ��صتخدم  وقد 

�لقرن  حتى  �لت�ريخ  هذ�  ومن  �لبن�دق،  يف  للمقذوف�ت 

�لت��صع ع�صر ظل ي�صتخدم يف �لبن�دق وعملي�ت �لتعدين.

عند  �صديدة  ب�صرعة  �لب�رود  م�صحوق  يحرتق 

�لغ�ز�ت  من  كبرية  كمية  ليولد  ل�صر�رة  تعر�صه 

معدل  ف�إن  حمدود،  حيز  يف  تكون  وعندم�  �ل�ص�خنة، 

�حليز  د�خل  �ل�صغط  يزد�د  وبذلك  يزد�د  �لحرت�ق 

�ملحدود، و�أخري�ً يوؤدي �إىل �نفج�ر.

�لفريد  �ل�صويدي  �لع�مل  تو�صل  1867م،  �صنة  ويف 

نوبل، �إىل حت�صري مركب �لنيرتوجل�صرين، لي�صتخدم 

و�لتعدين  �لتدمري  �أغر��س  يف  للط�قة  كم�صدر 

و�لأغر��س �ل�صلمية.

وقد ق�م �لعلم�ء بتطوير �لنيرتوجل�صرين، وذلك 

�أنو�ع  ب�إ�ص�فة مو�د �أخرى، و�أي�ص�ً تو�صل �لعلم�ء �إىل 

�أخرى كثرية من �ملتفجر�ت و�ملو�د �ملتفجرة.

يف  �ملختلفة  ب�صوره�  ح�لي�ً  �ملتفجر�ت  وت�صتخدم 

يف  �آمنة  ب�صورة  منه�  �أنو�ع  ت�صتخدم  كم�  �حلروب، 

�لأعم�ل �ملدنية.

1.تعريـف املتفجرات:
�مل�دة �ملتفجرة عب�رة عن م�دة �صلبة �أو �ص�ئلة �أو خليط 

من مو�د، و�لتي تكون ق�درة بذ�ته� على توليد �لغ�ز من 

خالل �لتف�عل �لكيمي�ئي �لذي يوؤدي �إىل زي�دة �ل�صغط، 

حتى تنفجر وحتدث �أ�صر�ر�ً ب�لأ�صي�ء �ملحيطة به�.
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�لرتكيب،  ث�بتة  �ملتفجرة، هي مركب�ت غري  �مل�دة 

مثل  خ�رجي  مبوؤثر  تتحول  �أن  على  �لقدرة  له� 

من  �صخمة  كمية  �إىل  �للهب(  �حلر�رة،  )�لطرق، 

�لغ�ز�ت عندم� توجد يف حيز حمدود  �لغ�ز�ت، وهذه 

ذ�ت �صغط كبري، ثم يحدث له� �نطالق مف�جئ، وهذ� 

�لنطالق ع�دة ي�ص�حبه �صوت و�صوء و�صو�ص�ء ولهب 

و�نبع�ث حر�رة، و�أي�ص�ً كمية كبرية من �لغ�ز�ت.

:Low Explosives اأ-املتفجرات البطيئة

هي �ملتفجر�ت �لتي تعتمد على �لحرت�ق و�حلب�س 

تدريجي�ً  تتحول  �حرت�قه�  وعند  �لنفج�ر،  لإحد�ث 

وببطء ن�صبي مم� يك�صب �لغ�ز�ت �لن�جتة عنه� �صغط�ً 

ولذلك  متز�يدة،  ب�صرعة  �لدفع  خ��صية  له  منتظم�ً 

ومن  �ملقذوف�ت،  خر�طي�س  تعبئة  يف  ت�صتخدم  فهي 

�أمثلته� �لكورد�ييت و�لب�رود �لأ�صود و�لألع�ب �لن�رية.

:Black Powder 1(البارود الأ�صود

وقد ي�صمى Smoke Powder، ويتكون من خليط 

بن�صبة  و�لفحم  و�لكربيت  �لبوت��صيوم  نيرت�ت  من 

75% : 10% : 15%، وهذ� �خلليط يحرتق عند تعر�صه 

�ل�ص�خنة،  �لغ�ز�ت  من  كبرية  كمية  لينتج  �صر�رة  �إىل 

�لن�رية،  �لطلقة  مثل  مقفول  حيز  يف  تكون  وعندم� 

ف�إن معدل �لحرت�ق يزد�د ويتولد �صغط، وكلم� �زد�د 

�لحرت�ق �زد�د �ل�صغط حتى يتولد �لنفج�ر.

متد  فهي  موؤك�صدة،  م�دة  �لبوت��صيوم،  نيرت�ت 

�لوقود ب�لأوك�صجني �لالزم لالحرت�ق، و�أم� �لكربيت 

و�لفحم فهم� �لوقود �لذي ينجم عنه �لغ�ز�ت.

:Smokeless Powder 2(الكوردايت

�لبوت��صيوم  كلور�ت  من  خليط  من  يتكون 

ح�لة  يف  كم�  وي�صتخدم  و�لنيرتو�صليلوز،  و�لكربيت 

�لب�رود �لأ�صود.

:Fire Works 3(الألعاب النارية

ووقود  موؤك�صدة  م�دة  من  كل  على  يحتوي  نظ�م 
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يوؤدي �إىل �لتفجري و�لحرت�ق، لتوليد �أ�صو�ء ملونة 

ودخ�ن و�صو�ص�ء للت�صلية.

ووقود  موؤك�صدة  م�دة  من  �لن�رية  �لألع�ب  تتكون 

وم�دة ملونة وفتيل ب�دئ لال�صتع�ل.

ح�لة  يف  كم�  �لحرت�ق،  بطيء  يكون  قد  �لوقود 

ح�لة  يف  كم�  �ل�صتع�ل،  �صريع  يكون  قد  �أو  �لفحم، 

م�صحوق �لأملنيوم و�مل�غن�صيوم.

بكمي�ت  يكون  �لن�رية،  �لألع�ب  د�خل  �خلليط 

ترت�وح بني جزء من �جلر�م �إىل ب�صع جر�م�ت، حتى 

ل يكون له� �صرر على �لأنف�س و�ملمتلك�ت.

:High Explosives ب-املتفجرات ال�صريعة

�أنو�ع  كل  �لنفج�ر،  �صديدة  �ملتفجر�ت  وت�صمل 

�خل�رجي  �ملوؤثر  ت�أثري  حتت  تتحول  �لتي  �ملتفجر�ت 

ذ�ت  غ�ز�ت  عنه�  ويتولد  كبرية،  ب�صرعة  �نفج�ر  �إىل 

�صغط كبري، وله� قوة تدمريية ه�ئلة.

�إىل  ت�صل  قد  كبرية،  ب�صرعة  غ�ز�ت  �إىل  حتوله�  يتم 

3000 – 8500 مرت/ ث�نية، وع�دة م� تكون م�صحوبة 

�لدين�ميت  ومنه�  ولهب،  و�صوء  و�صوت  بحر�رة 

.RDX، TNT و�لنيرتوجل�صرين و

1(الديناميت:

�أول م�دة متفجرة تنتج على نط�ق  �لنيرتوجل�صرين، 

يخت�س  �لدين�ميت.  �إنت�ج  يف  ي�صتخدم  وهو  و��صع، 

 clay �لطني  مثل  �ملو�د  بع�س  يف  �لنيرتوجل�صرين 

دين�ميت  على  للح�صول  وذلك   ،keisulguhr �أو 

�إ�ص�فة ن�صبة ب�صيطة من �لنيرتو�صليلوز،  �آمن، وعند 

جليجن�يت  وي�صمى  �جليالتني،  مثل  ي�صبح  ف�إنه 

مكون�ت  �نف�ص�ل  متنع  �لإ�ص�فة  وهذه   ،glegnite
�لدين�ميت بع�صه� عن بع�س يف ح�لة �لتخزين، تخزن 

�لدين�ميت مقلوبة،  �ملحتوية على خملوط  �لرب�ميل 

ويجب �أن تقلب �لرب�ميل كل حني �أثن�ء �لتخزين.

ي�صتخدم �لدين�ميت يف عملي�ت مدنية كثرية، منه� 

�إن�ص�ء �لطرق و�لتعدين وعملي�ت �لبن�ء وغريه�.

TNT)2 تر�ي نيرتو تولوين:

تر�ي نيرتو تولوين، ث�بت عند �لتخزين، ويوجد 

�أخرى، ل يت�أثر  يف �صورة خملوط مع مو�د متفجرة 

ب�لرطوبة وم�ء �لبحر، يحرتق عند تعر�صه �إىل لهب 

مب��صر.

:RDX)3

�ملتفجر�ت  �كت�ص�ف  مت  �لث�نية،  �لع�ملية  �حلرب  �أثن�ء 

�لبال�صتيكية، وهو م� ي�صمى HMX، RDX، وهذه 

�نفج�رية كبرية وقوة تدمريية ه�ئلة،  له� قوة  �ملو�د 

وت�صتخدم يف �لأغر��س �لع�صكرية.

�لنفج�ر�ت  من  لكل  �خلو��س  بع�س  يلي  فيم� 

�لبطيئة و�ل�صريعة:

�لنفج�ر�ت �ل�صريعة �لنفج�ر�ت �لبطيئة

ميكرو ث�نية ملي ث�نية وقت �لتف�عل

500-7000م/ ث�نية حتى 300م/ ث�نية �صرعة موجة �لنفج�ر

50.000-4.000.000 رطل/ بو�صة 

مربعة

حتى 50.000 رطل/ بو�صة مربعة �صغط �لنفج�ر

يدمر �لبندقية جيد للمقذوف �لنفج�ر يف �لبندقية

�لنفج�ر و�لحرت�ق �ملقذوف و�لحرت�ق �ل�صتخد�م�ت

المتفجرات و المتفجرات 
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�لكيمي�ئي  �لتف�عل  ف�إنه� تتبدد نتيجة  �لعبوة،  تتحمله� 

�إع�دة  �إىل  يوؤدي  كيمي�ئي  خملوط  �أو  كيمي�ئية  مل�دة 

ترتيب �مل�دة �أو �ملخلوط ليوؤدي �إىل ن�جت يختلف عن �ملو�د 

�لأ�صلية.

�لتف�عالت �لكيمي�ئية، �إم� �أن تكون �صريعة جد�ً �أو 

بطيئة، بع�صه� ينتج عنه حر�رة و�لبع�س �لآخر ينتج 

غ�ز�ت �أو �لثنني مع�ً حر�رة وغ�ز�ت.

�لكيمي�ئية  �لتف�عالت  نتيجة  حتدث  �لنفج�ر�ت 

�ل�صريعة جد�ً و�لتي تنتج حر�رة وغ�ز�ت.

4(النفجارات الكهربائية 

:Electrical Explosives
للمتفجر�ت،  كبري�ً  خطر�ً  متثل  �لكهرب�ء 

�إىل  توؤدي  �أن  ميكن  كهرب�ئية  �صر�رة  حدوث  عند 

�لق�بلة  �لكيمي�ئية  �ملو�د  �أو  �لن��صفة  للعبو�ت  �نفج�ر 

لالنفج�ر.

3.املكونات املختلفة للمتفجرات:
1(مواد قاذفة:

وله�  �ملقذوف�ت،  خر�طي�س  تعبئة  يف  ت�صتخدم 

خ��صية �لدفع مثل �لب�رود �لأ�صود و�لكورديت.

2(مواد بادئة:

مثل  �خل�رجي،  للموؤثر  جد�ً  ح�ص��صة  مو�د  وهي 

قليلة  بكمي�ت  وت�صتعمل  �ل�صرر،  �أو  �للهب  �أو  �ل�صدم 

�ل�صو�عق  �صن�عة  يف  وت�صتخدم  ع�لية،  وبكث�فة  جد�ً 

و�لكب�صولت و�لفت�ئل وغريه�.

تعطي  �إث�رته�  عند  وهذه  �حرت�ق:  ب�دئة  �أ(مو�د 

ميكن  �لذي  �لب�رود  م�صحوق  ح�لة  يف  كم�  لهب�ً، 

عملية  من  ن�جت  لهب  �أو  �صر�رة  بو��صطة  ��صتع�له 

�ل�صدم للكب�صولة يف �لبندقية.

ب(مو�د ب�دئة �نفج�رية: وهي عند �إث�رته� تعطي 

موجة �نفج�رية، وهذه ت�صمل �ل�صو�عق �لتي ت�صتخدم 

ج-ال�صرعة النفجارية:

د�خل جزيئ�ت  �لنفج�ر  �نتق�ل موجة  �صرعة  هي 

تكون  �لبطيئة  �ملتفجر�ت  ح�لة  ففي  �ملتفجرة،  �مل�دة 

حتى  �صفر  من  �مل�دة  جزيئ�ت  بني  �لحرت�ق  �صرعة 

400 مرت/ ث�نية. ويف ح�لة �ملتفجر�ت �ل�صريعة، تكون 

�صرعة �لتحول �إىل �نفج�ر بني 3000 حتى 8500 مرت/ 

ث�نية.

د-قوة النفجـار:

من  معينة  كمية  عن  �لن�جتة  �لغ�ز�ت  كمية  هي 

حجم  على  مب��صرة  تتوقف  �أنه�  �أي  متفجرة،  م�دة 

�لغ�ز�ت �لن�جتة عن �لنفج�ر.

2.اأنواع النفجارات الأ�ضا�ضية:
:Atomic Explosion 1(النفجار الذري

من  ومكثف  �أ�ص��صي  م�صدر  �لذرية  �لنو�ة  تعترب 

�لط�قة وحتت ظروف حمددة، جزء من هذه  ح�لت 

�لتحكم يف هذه  و�إذ� مل يتم  �أن يتولد،  �لط�قة ميكن 

يف  كم�  �لذري،  �لتفجري  �إىل  توؤدي  ف�إنه�  �لط�قة، 

�لنووي، مثل هذ�  و�لندم�ج  �لنووي  �لن�صط�ر  ح�لة 

�ملتولدة،  �لط�قة  من  ه�ئلة  بكمية  يخت�س  �لنفج�ر 

جن�ز�كي  قنبلة  ح�لة  يف  كم�  ه�ئاًل،  خر�ب�ً  وحتدث 

وهريو�صيم�.

2(النفجارات امليكانيكية

:Mechanical Explosion 

يحدث  معني  نظ�م  هن�ك  يكون  عندم�  تتو�جد 

�لن�جت  �ل�صغط  يكون  عندم�  وذلك  ت�صدع�ت،  له 

ميك�نيكي�ً �أكرب من �أن يتحمله �لنظ�م.

3(النفجار الكيميائي

:Chemical Explosion 

تف�عالت  حتدث  عندم�  �لكيمي�ئي  �لنفج�ر  يحدث 

�أن  من  و�أ�صرع  �أكرب  وغ�ز  ط�قة  عنه�  ينتج  كيمي�ئية 



المتفجرات و المتفجرات 

73

يف ح�لة �ملتفجر�ت �ل�صريعة كب�دئ لالنفج�ر، و�ل�ص�عق 

يتكون من م�دة �صريعة �لنفج�ر مثل فوليمن�ت �لزئبق 

 ،lead azide Mercury fulminate و�آزيد �لر�ص��س

وهذه توؤدي عند �نفج�ره� �إىل موجة ت�ص�دمية تتخلل 

 PETN RDX مثل  �ملتفجرة،  �مل�دة  �أو  �لدين�ميت 

�إىل  يوؤدي  مم�  �ل�صوت،  من  �أ�صرع  ب�صرعة   HMX
عنه  وينتج  )�لنيرتوجل�صرين(  �ملتفجرة  �مل�دة  تك�صري 

�صغط ع�يل جد�ً، يوؤدي �إىل �لنفج�ر، وهذه �لظ�هرة 

من خو��س �ملتفجر�ت �صريعة �لنفج�ر.

3(مواد �صديدة النفجار:

وهذه �ملو�د ت�صتخدم غ�لب�ً يف �لأغر��س �لع�صكرية، 

وقد ت�صتخدم يف �لأغر��س �ملدنية، ومنه� تر�ي نيرتو 

تولوين RDX، TNT نيرتوجل�صرين.

4(مواد م�صكلة:

�لدخ�ن و�ملركب�ت �حلر�رية،  وهي مركب�ت لإنت�ج 

وت�صمل �ملركب�ت �مل�صيئة و�لإ�ص�رة و�حل�رقة و�لك��صفة، 

�لتي ت�صتخدم يف �لأغر��س �لع�صكرية و�لألع�ب �لن�رية 

و�إ�ص�ر�ت �ل�صتغ�ثة.

4.اأنواع املفرقعات:
1(املفرقعات والعبوات املدنية

:Civil Explosives and Devices 

من �ملتفجر�ت �لتي ت�صتخدم يف �لأغر��س �ل�صلمية 

و�لدين�ميت  تولوين  نيرتو  تر�ي  م�دة  و�ملدنية، 

من�جم  يف  ت�صتخدم  �ملتفجر�ت  وهذه  و�جلليجن�يت، 

�لفحم �لتي تكرث به� �لغ�ز�ت �لق�بلة لال�صتع�ل، مثل 

غ�ز �مليث�ن و�أول �أك�صيد �لكربون، وذلك للتخل�س من 

هذه �لغ�ز�ت.

2(املفرقعات والعبوات الع�صكرية 

:Military Explosives and Devices
ينفجر  �أنه  عيوبه  ومن  بكريك،  حم�س  وت�صمل 

لعن�صر  مالم�صته  عند  �أو  ج�ف  يكون  عندم�  تلق�ئي�ً 

�لر�ص��س �أو �أمالح �لر�ص��س.

عند  ث�بتة  وهي   ،TNT تولني  نيرتو  تر�ي  وم�دة 

�لتخزين، وقد ت�صتخدم يف خم�ليط متفجرة، وهي �أو�صع 

�ملتفجر�ت �لع�صكرية �نت�ص�ر�ً ول تت�أثر ب�لرطوبة �أو م�ء 

�لبحر، وعند تعر�صه� �إىل لهب مب��صر ف�إنه� حترتق.

�كت�ص�ف  مت  �لث�نية،  �لع�ملية  �حلرب  �أثن�ء  ويف 

وهذه   ،RDX، HMX وهي:  �لبال�صتيكية  �ملتفجر�ت 

خملوط  ويعترب  مدمرة،  �نفج�رية  قوة  له�  �ملو�د 

SEMTEX من �أف�صل �ملو�د �مل�صتخدمة يف �ملتفجر�ت 
�لبال�صتيكية �لع�صكرية.

 Improvised 3(املفرقعات والعبوات امل�صتحدثة

:Explosives and Devices
م�صنعة  �ص�مة  �أو  ح�رقة  �أو  مفرقعة  عبو�ت  ت�صمل 

حملي�ً، وهي عب�رة عن خم�ليط �أو تركيب�ت تدمريية غري 

تقليدية، يتم ت�صنيعه� حملي�ً بغر�س ��صتخد�مه� بطريقة 

�ل�صريحة  �لنمطية  للمفرقع�ت  كبد�ئل  م�صروعة،  غري 

)�لكلور�ت  مثل  قوية،  موؤك�صدة  م�دة  بخلط  وذلك 

و�لبريكلور�ت، �لنيرت�ت، �لبريمنجن�ت، �لبريوك�صيد�ت( 

)�لفحم  مثل  وقودية  مو�د  �أو  مع�دن  �أي  م�ص�حيق  مع 

�لنب�تي، �لكربيت، ن�ص�رة خ�صب، �ملو�د �ل�صكرية، �مل�صتق�ت 

�لبرتولية �ملتنوعة(، وغريه� من م�ص�حيق �ملو�د �لوقودية 

�لق�بلة لال�صتع�ل مثل �لأملنيوم.

�أو  �لعن��صر  من  حملي�ً  م�صكلة  عبو�ت  توجد 

�ملو�د  من  تكون  �أن  ي�صرتط  ل  �لتي  �ملت�حة  �خل�م�ت 

بق�صد  وذلك  �ملفرقع�ت،  حكم  يف  ت�صنيعه�  �جل�ري 

و�لتي  �لتخريبية  �جلر�ئم  �رتك�ب  يف  ��صتخد�مه� 

�أو  �أو �ملر�فق  �أو �لأفر�د  قد تكون موجهة �صد �لنظ�م 

�ملمتلك�ت �لع�مة و�ل�صخ�صية.
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 Explosion 5.م�ضاعدات التفجري
:Accessories

�لكهرب�ئية  و�لدو�ئر  و�ل�صو�عق  �لفت�ئل  وت�صمل 

و�لتفجري عن بعد.

�ملتفجر�ت  بد�ية �لنفج�ر يف  ت�صتخدم يف  �لفت�ئل:   -

تقوم بعملية �لحرت�ق بكل �لأجز�ء  و�أي�ص�ً  �لبطيئة، 

�لن�رية،  �لألع�ب  يف  ت�صتخدم  �لتي  للعبو�ت  �ملكونة 

و�لفت�ئل تنق�صم �إىل ق�صمني:

 فت�ئل ��صتع�لية )فتيل �أم�ن(، وهو عب�رة عن فتيل 

معب�أ ب�لب�رود �لأ�صود.

 فت�ئل م�ئية و�صريعة �ل�صتع�ل.

- �ل�صو�عق: ت�صتخدم كب�دئ لالنفج�ر يف �ملتفجر�ت 

لالحرت�ق،  ق�بلة  غري  م�دة  من  ويتكون  �ل�صريعة، 

ولي�س له� لهب ولكنه� تنتج موجة ت�ص�دمية توؤدي �إىل 

تفجري �لعبو�ت �لن��صفة، وتنق�صم �ل�صو�عق �إىل:

 �ل�ص�عق �لطرقي، وي�صتخدم يف ح�لة �ملقذوف�ت يف 

�لبن�دق.

 �ل�ص�عق �لكهرب�ئي، وي�صتخدم معه �أ�صالك تو�صيل 

يكون  وقد  �لكهرب�ئي،  �لتفجري  وبط�رية  �لكهرب�ء 

�لنفج�ر حلظي�ً �أو ذ� توقيت.

6.املواد الكيميائية واملخاليط التي تعترب 
يف حكم املفرقعات:

بذ�ته�،  للتفجري  ق�بلة  تكن  مل  �لتي  �ملو�د  بع�س 

ولكنه� قد تدخل يف تركيب �ملتفجر�ت، ومنه�:

ن�ص�رة  �صكر،  كربيت،  فحم،  �لأمونيوم:  نيرت�ت 

خ�صب، ديزل، �أعو�د ثق�ب.

ت�صتخدم  �لتي  �لأ�صمدة  �أنو�ع  �أهم  تعترب  �لأمونيوم،  نيرت�ت 

�لتج�رية، حيث  �ملتفجر�ت  �أ�ص��صي يف  وهو مكون  �لزر�عة،  يف 

ت�صتخدم كم�دة موؤك�صدة، وقد ت�صتخدم نرت�ت �لأمونيوم كم�دة 

متفجرة �أو يف خملوط مع �لفحم، �لنفت�لني، TNT، حم�س 

�إىل  �لنيرتو�صليلوز، وقد ي�ص�ف  �أو  �لنيرتوجل�صرين  بكريك، 

�ملخلوط م�صحوق �لأملنيوم لتح�صني خو��صه �لنفج�رية، وعند 

�لنفج�ر تنطلق كمية ه�ئلة من �لغ�ز�ت ويتحول �لكربون �إىل 

ث�ين �أك�صيد �لكربون و�لهيدروجني �إىل م�ء.

تعترب م�دة نيرت�ت �لأمونيوم �لنقية )79%( م�دة 

موؤك�صدة ووقود�ً يف نف�س �لوقت، عند �لنفج�ر يتحول 

�صق �لأمونيوم �ملحتوي على �لهيدروجني �إىل م�ء مع 

�نطالق كمية كبرية من �حلر�رة، ويكون �لن�جت كمية 

كبرية من �لغ�ز�ت.

�لكب�صولت  يف  �لأمونيوم  نيرت�ت  ��صتخد�م  ميكن 

بعد خلطه� مع م�دة �لنيرتوجل�صرين، وعندم� تكون 

يكون  ف�إنه  �خلليط،  يف   %10 �لنيرتوجل�صرين  ن�صبة 

�لنيرتوجل�صرين  ن�صبة  زي�دة  وعند  �لتفجري،  بطيء 

�إىل 50% ف�إن �خلليط يكون �صريع �لتفجري.

�ملوؤك�صدة  �لع�صوية  للمو�د غري  �لعظمى  �لغ�لبية 

له�  لي�صت  و�لنيرت�ت(،  �لبريكلور�ت  )�لكلور�ت، 

ح�لته�  يف  تكون  عندم�  مفرقعة،  خو��س  �أي  ب�لفعل 

�لنقية، �أم� �إذ� وجدت خمتلطة بن�صبة ولو ب�صيطة من 

�أي من �ملو�د �لوقودية �ملتنوعة، مثل �لكربيت �أو �لفحم 

�أو �ل�صكر، ف�إنه� تكون يف حكم �ملفرقع�ت، ويالحظ �أن 

كال من �مل�دة �ملوؤك�صدة  �ملو�د �لوقودية على حدة، لي�س 

يف  توجد  عندم�  ولكنه�  مفرقعة،  خو��س  منه�  لأي 

�صورة خملوط ف�إنه� تكت�صب خو��ص�ً مفرقعة.

:ANFO الأنفـو

�لديزل،  مع  �لأمونيوم  نيرت�ت  من  يتكون 

وي�صتخدم يف �نطالق �ل�صو�ريخ ويف �لطلق�ت �لن�رية، 

ويذوب ب�صهولة يف �مل�ء وهو مفجر �صديد.

بن�صب  �لوقود و�لأوك�صجني  عندم� يتكون خليط من 

تف�عال  ف�إن  �صر�رة،  �إىل  تعر�صهم�  وعند  �صحيحة، 

�إىل توليد كمية كبرية  �صريع�ً يحدث بينهم�، ويوؤدي 
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من �لط�قة، ولكن يحدث �لنفج�ر خلليط من �لغ�ز 

ون ن�صب �خلليط �صمن م� ي�صمى  و�لهو�ء، فيجب �أن يّكّ

�حلدود  وهذه   ،Explosion Limits �لنفج�ر  حدود 

 Lower �أدنى  Higher Limits، وحد  �أق�صى  له� حد 

�أو  Limits، وخ�رج هذين �حلدين ل يحدث �حرت�ق 
�نفج�ر للمخلوط.

- بع�س �ملو�د �لكيمي�ئية �مل�صتخدمة عموم�ً ميكن 

�أن ت�صبح متفجرة حتت ظروف معينة:

�إىل بريوك�صيد�ت  �لع�صوية تتحول  �ملو�د  - بع�س 

من خالل �لتعر�س لل�صوء و�لهو�ء.

�أو عندم�  - ح�م�س �لبكريك عندم� ي�صبح ج�ف�ً 

يالم�س �ملع�دن.

�إىل  تتحول  �لث�بتة،  �لبريكلور�ت  مركب�ت  بع�س 

عدم �لثب�ت عند �حلر�رة.

بع�س �ملركب�ت ميكن �أن تولد غ�ز�ت نتيجة حتلله� 

�لتلق�ئي فيزد�د �ل�صغط د�خل �لعبوة حتى تنفجر.

توجد بع�س �ملو�د �لكيمي�ئية �خلطرة لأنه� ميكن 

�أو  �ل�صوء  �أو  �حلر�رة  �إىل  تعر�صت  م�  �إذ�  تنفجر  �أن 

�لحتك�ك �أو �ل�صدم.

:Fireworks 7.الألعـاب النارية
�صورة  يف  �لنفج�ر،  بطيئة  مفرقعة  مو�د  عن  عب�رة 

خم�ليط تتو�جد يف �لألع�ب �لن�رية بكمي�ت �صغرية من 

�جلر�م�ت، وذلك وفق �لتف�ق �لدويل للت�صنيع و�لنقل 

.)Department of Transportation )DOT
من  حمدودة  كمي�ت  من  �لن�رية  �لألع�ب  ت�صنع 

على  منه�  �صرر  هن�ك  يكون  ل  وبهذ�  �ملفرقع�ت، 

�لأنف�س و�ملمتلك�ت.

ورقي  �أنبوب  �صكل  يف  �لن�رية  �لألع�ب  ��صتخدمت 

مملوء مب�صحوق �لفحم و�لكربيت، وعند �حرت�قه يوؤدي 

�إىل ومي�س من �لن�ر و�لدخ�ن ول ي�ص�حبه �نفج�ر.



العــدد )1(  -  يـونيــو  -  2009 76

تنق�صم �ملتفجر�ت �إىل ثالثة �أق�ص�م:

ق�صم �أ: وهو عب�رة عن قطرة مثل �لدين�ميت وتي.

�إن.تي.

�لن�رية  �لألع�ب  على  يحتوي  وهو  ب:  ق�صم 

للمحرتفني.

ق�صم ج: يحتوي على �لألع�ب �لن�رية للرتفيه، وهي 

تكون �صغرية �حلجم، ويجب �أل حتتوي على �أكرث من 

50 مليجر�م من �ملو�د �ملفرقعة، كم� يف ح�لة �ل�صلق.

تكون  قد  �لن�رية،  لالألع�ب  �أ�صك�ل خمتلفة  توجد 

على �صكل قلم �أو �أنبوب �أو مثلث و�ل�صموع �لروم�نية، 

وقد تكون كر�ت دخ�ن �أو على �صكل �ص�روخ.

وي�صتخدم �لب�رود �لأ�صود يف �لألع�ب �لن�رية، وهو 

يتكون من م�دة موؤك�صدة ووقود.

�أو  تيرت�ت  �صورة  يف  تكون  قد  �ملوؤك�صدة  �مل�دة 

نيرتيت �أو كلور�ت �أو بريكلور�ت.

�لفحم  مثل  �لحرت�ق،  بطيء  يكون  قد  �لوقود 

و�لكربيت، وقد يكون �صريع �لحرت�ق، مثل م�صحوق 

�لأملنيوم و�مل�غن�صيوم و�لتيت�نيوم، وقد ي�صتخدم �ل�صكر 

كوقود لإنت�ج �لدخ�ن.

وت�ص�ف �ملو�د �مللونة �إىل �لألع�ب �لن�رية، لتعطي 

ي�ص�ف  �ملث�ل،  �صبيل  على  منه�  خمتلفة،  �ألو�ن�ً 

�حلديد  وي�ص�ف  �أبي�س،  لون  ليعطي  �لتيت�نيوم 

�ل�صوديوم  �أمالح  وت�ص�ف  برتق�لي�ً،  لون�ً  ليعطي 

لون�ً  لتعطي  �لنح��س  و�أمالح  �أ�صفر  لون�ً  لتعطي 

�أزرق، و�ل�صرتن�صيوم ليعطي لون�ً �أحمر، �أم� �لب�ريوم 

فيعطي لون�ً �أخ�صر.

ط�قة  مولدة  �لن�رية  �لألع�ب  د�خل  �ملو�د  حترتق 

حر�رية وغ�ز�ت، و�إن مت حب�صه� د�خل �لعبوة �لورقية، 

ودخ�ن�ً  وغ�ز�ت  و�صو�ص�ء  �صوت�ً  مكونة  تنفجر  ف�إنه� 

و�صرر�ً.

متفجر�ت  �أنه�  على  كيمي�ئي�ً،  ت�صنيفه�  يتم 

منخف�صة �لنفج�ر.

�لألع�ب  لعبو�ت  مم�ثلة  عبو�ت  حت�صري  ميكن 

�لن�رية من �أعو�د �لثق�ب دون �إجر�ء �أي حت�صري�ت �أو 

ف�صل مو�د.

مكون�ت  �صمن  �لبوت��صيوم  كلور�ت  م�دة  توجد 
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�مل�ء،  ب�لإذ�بة يف  �لثق�ب، وميكن ف�صله�  �أعو�د  روؤو�س 

ثم ��صتخال�صه� ب�لتبخري، فهي بذلك ل تنفجر ول 

�أو  ك�لفحم  وقودية،  مب�دة  خلطه�  عند  �إّل  حترتق 

�لكربيت �أو �ل�صكر.

يوجد فتيل ب�لألع�ب �لن�رية، وحتتوي على �لب�رود 

�إىل  �ل�صتع�ل  ينتقل  �لفتيل  ��صتع�ل  وعند  �لأ�صود، 

مكون�ت �لألع�ب �لن�رية.

ميكن �لتخل�س من �لألع�ب �لن�رية بغم�صه� يف �مل�ء 

ملدة حتى تذوب �مل�دة �ملوؤك�صدة، وبذلك ل يحدث له� 

�نفج�ر، ومينع منع�ً ب�ت�ً �لتخل�س منه� بحرقه� ف�إنه� 

تنفجر ب�صدة.

8.قواعد الأمان وال�ضالمة عند التعامل مع 
املتفجرات:

قد  �لنفج�ر  �أم�كن  �أن  �لعتب�ر  يف  �لأخذ  يجب 

حتتوي على بق�ي� مو�د مل تنفجر بعد، وبذلك يجب 

�حلذر و�لنتظ�ر حتى يكون �ملك�ن �آمن�ً.

ب�ملتفجر�ت  �خل��صة  �لت�صريع�ت  ق�نون  ي�صتمل 

يف  تتخذ  �لتي  �لعملية  �خلطو�ت  �لن��صفة  و�لعبو�ت 

وكيفية  �ملتفجرة  للمو�د  �مل�ص�حبة  �ملخ�طر  ح�لة 

�لتع�مل معه�.

�أم�كن  يف  و�لع�ملني  �جلم�رك  رج�ل  على  ويجب 

�ملخ�طر �مل�ص�حبة للمو�د �ملتفجرة �أن يكونو� على در�ية 

ب�لقو�عد و�خلطو�ت �لالزم �تب�عه� و�لعمل به�.

وور�س  تدريبية  دور�ت  هن�ك  تكون  �أن  يجب 

جتنب  ميكنهم  حتى  �ملج�ل،  هذ�  يف  للع�ملني  عمل 

�ملخ�طر �لن�جتة عن �ملتفجر�ت و�ملو�د �ملتفجرة، وذلك 

للمح�فظة على �صحة و�صالمة �لع�ملني.

ت�أثري  له�  �لكيمي�ئية  و�ملو�د  �ملتفجرة  �ملو�د  بع�س 

�صيء على �صحة �لإن�ص�ن.

1-�لحتي�ط�ت �لع�مة لتخزين �ملو�د �خلطرة:

و�لعبو�ت  �لكيمي�ئية  ب�ملتفجر�ت  �لحتف�ظ  يجب   

كم� يف ح�لة  كل م�ص�در �حلريق،  عن  بعيد�ً  �لن��صفة 

�أو  �صر�ري  م�صدر  �أي  �أو  �ل�ص�خنة،  و�لأ�صطح  �للهب 

�أ�صعة �ل�صم�س �ملب��صرة.

للكيم�وي�ت  دوري  فح�س  هن�ك  يكون  �أن  يجب   

�لق�بلة لالنفج�ر.

 يجب و�صع لوحة �لكهرب�ء خ�رج �ملخزن �أو �ملبنى.

م�ص�حبة  ��صت�تيكية  كهرب�ء  توجد  ل  �أن  يجب   

للع�ملني.

�ل�ص�خن  �لهو�ء  من  تي�ر  هن�ك  يكون  ل  �أن  يجب   

د�خل �ملخزن.

 يجب �أن تفتح �لأبو�ب �خل��صة ب�ملخزن �أوتوم�تيكي�ً 

عند �للم�س.

لتجنب  يدوي�ً  �ملخزن  د�خل  �لعمل  يكون  �أن  يجب   

�لآلت �مليك�نيكية وم� قد يحدث من وجود �صرر �أثن�ء 

�لعمل.

2-�لحتي�ط�ت �لع�مة عند نقل �ملو�د �خلطرة:

 يجب نقل �ملتفجر�ت و�ملو�د �ملتفجرة يف �صن�ديق 

من �ل�صلب، وتكون يف م�أمن من �ل�صدم �أو �حلر�رة.

 يجب �أن يكون هن�ك ح�صو من �لورق �أو �لقطن بني 

�ل�صن�ديق.

�أثن�ء  ببع�س  بع�صه�  �ل�صن�ديق  �صدم  جتنب  يجب   

�لنقل.

3-كيفية �لك�صف عن �ملتفجر�ت:

توجد �أجهزة علمية للك�صف عن �ملتفجر�ت، مثل:

.Ion mobility Spectrometer 

.X-Ray Equipment 

.Firearms and Explosive detector 

وكيفية  خطورة  مدى  على  �لتعرف  ميكن  كم� 

�صحيفة  من  �خلطرة  �لكيمي�ئية  �ملو�د  مع  �لتع�مل 

.MSCS بي�ن�ت �صالمة �ملو�د
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وجود  �حتم�ل  على  تدل  �لتي  �لظو�هر  4-بع�س 

مو�د خطرة:

 وجود �صيء غري متوقع وجوده ب�ملكتب.

تكون  قد  �لتي  ب�لطرود  �لفتح�ت  بع�س  وجود   

نتيجة �حتو�ئه� على �أ�صالك.

ب�صخ�س  خ��س  �لدولة  خ�رج  من  بريدي  طرد   

معني.

 وجود بع�س �لعالم�ت �ملحددة مثل �صخ�صي �أو 

خ��س.

 �لعنو�ن �لربيدي بخط �ليد.

 �لعنو�ن �أو �ل�صم به خط�أ.

 �لكلم�ت غري و��صحة �ملع�مل.

 عدم وجود عنو�ن �لر��صل.

 وجود رو�ئح غريبة.

 �لوزن غري �لطبيعي ب�لن�صبة �إىل حجمه.

يف مثل هذه �حل�لت، يجب �تب�ع �لآتي:

 ل حترك �مل�صتبه به من مك�نه.

من  و�إخالئه  �ملك�ن  يف  �لطو�رئ  ح�لة  �إعالن   

�لع�ملني.

 �إطف�ء جميع �ملوب�يالت و�لتليفون�ت �لال�صلكية.

 ��صتدع�ء خبري �ملتفجر�ت.

9.القانون الحتادي رقم 11 ل�ضنة 1976 
اخلا�ص بالأ�ضلحة النارية والذخائر واملتفجرات:

1976، ومل يحدث له حتديث  �صنة  �لق�نون  �صدر 

حتى �لآن، وتوجد به بع�س �ملالحظ�ت �لت�لية:

�ملفرقعة  �ملو�د  ك�فة  �أ�صم�ء  �لق�نون  يذكر  مل   

وعدم  �ملفرقع�ت،  حكم  يف  �عتب�ره�  �لو�جب  �ملو�د  �أو 

�مل�صنعة  و�لرتكيب�ت  �ملو�د  من  للعديد  ت�صمنه 

و�مل�صجلة ع�ملي�ً حتت تق�صيم �ملفرقع�ت.

�لعلمية  �مل�صمي�ت  من  �ملر�دف�ت  تو�صيح  يجب   

�ملفرقعة،  �ملو�د  لكل  �ملعروفة  و�ل�صطالحية  و�لفنية 

حتى ل يكون هن�ك حت�يل ق�نوين حول ن�س �لقر�ر.

�ملتفجرة  للمو�د  ت�صنيف  هن�ك  يكون  �أن  يجب   

عم� �إذ� ك�نت �صعيفة �لنفج�ر �أو �صديدة �لنفج�ر.

له�  لي�صت  �لتي  �لكيمي�ئية  �ملو�د  تو�صيح  يجب   

خو��س �نفج�رية، ولكنه� تدخل يف �صن�عة �ملتفجر�ت.

يتميز  مع��صر  ق�نون  �إ�صد�ر  �إىل  يحت�ج  �لأمر   

�ل�صتن�د  ميكن  حتى  �لك�يف،  ب�لقدر  و�ل�صمول  ب�لدقة 

�إىل ن�صو�صه لتحديد قر�ر �لته�م �ل�صحيح يف �لق�ص�ي� 

و�حلو�دث �ملرتبطة ب�ملتفجر�ت و�لعبو�ت �لن��صفة.
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�ل�صر�كة ذ�ت �مل�صوؤولية �ملحدودة، ق�نون �لعقود، ق�نون �لإفال�س، 

ق�نون �لتحكيم، ق�نون حم�ية �ملعلوم�ت، ق�نون �ل�صر�كة �لع�مة، 

ق�نون �لأ�صو�ق، ق�نون تنظيم �لأعم�ل �مل�لية �لإ�صالمية ، ق�نون 

غري  �لأمو�ل  ق�نون  �ل�صم�ن�ت،  ق�نون  �مللكية،  ق�نون  �لعمل، 

�ملنقولة، ق�نون �للتز�م�ت، ق�نون �ل�صرر و�لتعوي�س.

فقد بنيت هذه �لت�صريع�ت على �لنهج �لإجنلو�ص�ك�صوين بعد 

�أن �أ�صبح �لنمط �ل�ص�ئد يف �ملنطقة كله� يتمثل يف �لقو�نني �ملعتمدة 

على �لنظ�م �لالتيني �لفرن�صي، �إذ  �أن �لق�نون �لأجنلو�ص�ك�صوين 

هو �لنهج �لذي تتبن�ه قو�نني �ملر�كز �مل�لية �لع�ملية ب�أكمله� بدًء� 

من نيويورك ولندن و�نته�ًء بهوجن كوجن و�صنغ�فورة.

 ول يوجد يف �لع�مل مركز م�يل و�حد يعتمد �لنظ�م �لق�نوين 

ف�إن  وب�لت�يل  م�ص�دفة.  لي�س  �لأمر  هذ�  ف�إن  وحتم�ً  �لالتيني. 

�لع�ملي  �مل�يل  دبي  قبل مركز  �لت�صريع من  عن  �لنهج  هذ�  تبني 

من �ص�أنه �أن ي�صع �ملركز، من حيث �لبنية �لت�صريعية، على قدم 

�مل�ص�و�ة مع مر�كز �مل�ل �لع�ملية. 

�لق�نون  على  تعتمد  قو�نني  �إ�صد�ر  ف�إن  �آخر  ج�نب  ومن 

�مل�لية  و�ل�صرك�ت  �ملوؤ�ص�ص�ت  عمل  من  يي�صر  �لإجنلو�ص�ك�صوين  

�لع�ملية �لتي ترغب يف �لعمل يف �ملركز.

�إذ �أن �لبنية �لت�صريعية �لتي �عتمده� مركز دبي �مل�يل �لع�ملي 

�لع�ملية، مم�  �مل�ل  �ملوجودة يف مر�كز  �لت�صريعية  �لبنية  ت�ص�هي 

يجعل من قو�نني �ملركز م�ألوفة لدى �ل�صرك�ت و�ملوؤ�ص�ص�ت �مل�لية 

�لع�ملية، ولديه� �لقدرة على فهمه� و�لتع�مل معه�.

ومنذ ت�أ�صي�صه ك�ن �لإط�ر �لق�نوين ملركز دبي �مل�يل �لع�ملي، �لذي 

يت�صمن �أف�صل �ملم�ر�ص�ت من خمتلف من�طق �لتخ�ص�س �لق�ص�ئي 

ي�صمن  بحيث  م�صتمرين،  وحتديث  لتطوير  يخ�صع  �لع�مل،  حول 

توفري �أعلى درج�ت �لأم�ن و�حلم�ية، وي�صّهل عمل �ل�صرك�ت.

 ، �أم�م حتٍد  �أن �لنظ�م �لق�نوين يف �ملنطقة  وخال�صة �لقول 

�ملنطقة، وجن�ح  لأول مرة يف  ق�نوين خمتلف  نظ�م  �أن وجود  �إذ 

�لع�ملية، وتع�مل هذه  �مل�لية  �ملوؤ�ص�ص�ت  ��صتقط�ب  �لنظ�م يف  هذ� 

�ملوؤ�ص�ص�ت مع هذه �لقو�نني بنج�ح من �ص�أنه �أن يحفز على �لتطور 

�لق�نوين خ�رج �ملركز، و�أن يدفع بعملية �لقو�نني �إىل �ل�صتهد�ء 

ب�لقو�نني �لع�ملية، و�لبحث عن �أف�صل �لتج�رب �لع�ملية يف جم�ل 

�لت�صريع، �لأمر �لذي من �ص�أنه �أن يطور �لبنية �لت�صريعية لي�س 

يف �لإم�ر�ت وحده� و�إمن� يف �ملنطقة ب�أكمله�.

�لتطرق  من  �أول  لن�  لبد 

�لنظ�م  ن�ص�أة  بد�ية  �إىل 

ك�نت  �إذ  للمركز،  �لق�نوين 

�أوىل �خلطو�ت �لت�صريعية على 

�إجر�ء  هي  �لحت�دي  �مل�صتوى 

�إن�ص�ء  لتنظيم  د�صتوري  تعديل 

�ملن�طق �حلرة �مل�لية، ولتحديد  

�أحك�م  من  ��صتثن�ئه�  نط�ق 

�لت�صريع�ت �لحت�دية. 

ومهد هذ� �لتعديل �لد�صتوري لإ�صد�ر ق�نون �ملن�طق �حلرة 

�مل�لية �لذي حدد �لن�ص�ط�ت �لتي ميكن مز�ولته� يف هذه �ملن�طق 

م�صتثنًي� بذلك �ملن�طق، من �أحك�م �لت�صريع�ت �لحت�دية �ملدنية 

�إ�صد�ر  من  �ملركز  ن  مَكّ �لذي  هو  �ل�صتثن�ء  وهذ�  و�لتج�رية. 

�لت�صريع�ت �ملنظمة لعملي�ت �ملوؤ�ص�ص�ت �لع�ملة فيه.

�لإجر�ء�ت �لحت�دية  �صل�صلة  �لأخرية يف   ثم ك�نت �خلطوة 

وهي �صدور �ملر�صوم �لحت�دي رقم 35 �لذي �أن�ص�أ مركز دبي �مل�يل 

�لع�ملي كمنطقة حرة م�لية، هي �لأوىل من نوعه�،لي�س يف دولة 

�لإم�ر�ت فح�صب ، بل وعلى م�صتوى �ملنطقة ب�أكمله�. 

ومن ثم �صدر ق�نون �إم�رة دبي �ملتعلق ب�ملركز ليكتمل �لإط�ر 

على  بو�صوح  �لق�نون  ن�س  فقد  �لع�ملي.  �مل�يل  دبي  ملركز  �لع�م 

�لبنية  تطوير  عن  �مل�صوؤولة  �ملركز  �صلطة  وهي  �ملركز،  هيئ�ت 

و�صلطة  له،  �لإد�رية  �لنو�حي  وعن  للمركز  و�لرتويج  �لتحتية 

�ملركز للخدم�ت �مل�لية، وهي �جلهة �ملخت�صة ب�إ�صد�ر �لت�ص�ريح 

ملز�ولة �لأن�صطة �مل�لية، و�أخرًي� �ل�صلطة �لق�ص�ئية للمركز وهي 

و�لتج�رية  �ملدنية  �ملن�زع�ت  ف�س  عن  ح�صري�ً  �مل�صوؤولة  �جلهة 

� على ��صتقالل كل  �لن��صئة عن عملي�ت �ملركز. ون�س �لق�نون �أي�صً

من �صلطة �خلدم�ت �مل�لية و�ل�صلطة �لق�ص�ئية عن �صلطة �ملركز 

�إد�رًي� وم�لًي�. وتعد هذه �أول مرة يتم فيه� �إن�ص�ء �صلطة تنظيمية 

م�صتقلة تكون هي �مل�صوؤولة ح�صرًي� عن ترخي�س �ملوؤ�ص�ص�ت �مل�لية 

�لتي تعمل يف �ملنطقة �حلرة، وتنظيم �أن�صطته�، و�لرق�بة عليه�، 

و�تخ�ذ �أية �إجر�ء�ت �صده�. 

على  منه�  و�أذكر  �ملركز،  قو�نني  �صدور  ذلك  بعد  تلى  وقد 

�ملدنية  �لقو�نني  تطبيق  ق�نون  �ل�صرك�ت،  ق�نون   ، �ملث�ل  �صبيل 

و�لتج�رية، ق�نون تطبيق قو�نني مركز دبي �مل�يل �لع�ملي، ق�نون 

البيئة القانونية في مركز دبي المالي 
العالمي وتأثيرها على نجاحه.

القا�ضي عمر جمعه املهريي

حماكم مركز دبي املايل العاملي
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�حلمد هلل �لذي �أعلى من �ص�أن �لعلم و�أهله ، فق�ل تع�ىل : » �صهد �هلل �أنه ل �إله �إل هو و�ملالئكة و�أولو �لعلم 

ق�ئًم� ب�لق�صط« ، ورفع درج�تهم فق�ل : » يرفع �هلل �لذين �آمنو� منكم و�لذين �أوتو� �لعلم درج�ت « .

و�أ�صهد �أن ل �إله �إل �هلل وحده ل �صريك له ، و�أ�صهد �أن �صيدن� حممًد� عبده ور�صوله ، �أر�صد �أمته �إىل ف�صيلة 

�لعلم و�لفقه وُح�صن �لفهم ، فق�ل : » من يرد �هلل به خرًي� يفقهه يف �لدين ويلهمه ر�صده « ) رو�ه �لطرب�ين( . 

�للهم �صل و�صلم وب�رك عليه وعلى �آله و�أ�صح�به ومن تبعهم ب�إح�ص�ن �إىل يوم �لدين .
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دكتور / محمد عبد الرحمن الضويني
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و�لتطوير  �لتدريب  نتن�ول  ف�إنن�  �ملق�ل  هذ�  ويف 

�أثر  و�إظه�ر  �لعلم  تطبيق  و�ص�ئل  �أهم  من  ب�عتب�ره 

�لعلم �لن�فع ، �لذي به يتحقق �صالح �ملجتمع ، فنبني 

م�هيته و�أهميته ، وكيف �أن �لإ�صالم دع� �إليه ، و�رتقى 

به �إىل درجة �لفر�صية ، ثم ندلف �إىل �أهمية �لتدريب 

 ، و�أجله�  �ملهن  �أ�صرف  من  ملهنة  ب�لن�صبة  و�لتطوير 

 . مهنة �لق�ص�ء �لتي يتحقق به� عدل �هلل يف �لأر�س 

فنقول وب�هلل �لتوفيق .

مفهوم التدريب :
�لع�ملني  تزويد   « ب�أنه  �لعربية  �للغة  جممع  عرفه 

ب�لدر��ص�ت �لعلمية و�لعملية �لتي توؤدي �إىل رفع درجة 

�مله�رة يف �أد�ء �لو�جب�ت �لوظيفية .

�لإن�ص�ين  �لن�ص�ط  ذلك  ب�أنه  �ملتخ�ص�صون  عرفه  كم� 

�مل�صتمر لتزويد �لفرد ب�مله�ر�ت و�خلرب�ت و�لجت�ه�ت 

�لتي جتعله ق�دًر� على مز�ولة عمل م� ، بهدف زي�دة 

�لإنت�جية له ، وللجهة �لتي يعمل به� .

81
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لتطوير  جديدة  و�صلوكي�ت  ومه�ر�ت  مع�رف  نقل   : �أو 

كف�ءة �لفرد لأد�ء مه�م حمددة يف �جلهة �لتي يعمل به� .

�أم� مفهوم �لتعليم : فهو عملية تنمية معرفية للفرد 

ل حتت�ج �إىل هدف وظيفي حمدد ، ومن خالله� يتم 

تنمية �لقدر�ت �لفكرية و�لتطبيقية ب�صكل ع�م .

�إحد�ث  �إىل  تهدف  م�صتقبلية  عملية  ف�لتدريب 

�أن  كم�   ، �ملتدربني  لدى  خمت�رة  جو�نب  يف  تغيري�ت 

تنمية  �إىل  توؤدي  �لتي  �لأهم  �لو�صيلة  هو  �لتدريب 

من  فهو   ، للموؤ�ص�ص�ت  �لإنت�جية  �لكف�ية  وحت�صني 

�أف�صل جم�لت �ل�صتثم�ر يف �لإن�ص�ن .

العالقة بني التعليم والتدريب :
فعلى �لرغم من �لت�ص�به �لكبري بني �لتعليم و�لتدريب 

�إن كاًل منهم� يعد طريًق� لإك�ص�ب �ملع�رف،  من حيث 

من  يبد�أ  ف�لتدريب   ، بينهم�  �لف�صل  ميكن  �أنه  �إل 

�لنظر،  على  كثرًي�  يعتمد  �لذي  �لتعليم  ينتهي  حيث 

كاًل  �أن  و�عتب�ر   ، �ملرحلتني  �لتن�صيق بني  مع �صرورة 

منهم� يكمل �لآخر ، ف�لتدريب هو تعليم ، ولكنه تعليم 

م�صتمر ، فهم� يختلف�ن من حيث �لأهد�ف ، و�ملحتوى، 

�أن  جند  �لأهد�ف  حيث  فمن   ، و�ملك��صب   ، و�لأ�صلوب 

�لتعليم تتالءم �أهد�فه مع ح�جة �لفرد و�ملجتمع ب�صفة 

كونه  يف  يتج�صد  �لتدريب  من  �لهدف  بينم�   ، ع�مة 

�صلوكية حمددة لتجعل �لع�ملني �أكرث كف�ءة وف�علية 

يف وظ�ئفهم ، �أم� من حيث �ملحتوى ، فبينم� جند �أن 

�لتدريبي  �لربن�مج  ف�إنه يف  ع�م،  �لتعليم  يف  �ملحتوى 

حمدد تبًع� حل�جة �لعمل �لفعلية ، كم� يعتمد �لتعليم 

�لتدريب  بينم� يعتمد   ، �لتلقي للمع�رف  �أ�صلوب  على 

مك��صب  ف�إن  وكذلك   ، و�مل�ص�ركة  �لأد�ء  �أ�صلوب  على 

بينم�   ، ومعلوم�ت  مع�رف  عن  عب�رة  هي  �لتعليم 

�لتدريب مك��صبه  عب�رة عن معلوم�ت ومه�ر�ت.

اأهمية التدريب :

�لتدريب له �أهمية كبرية يف �لع�صر �لذي نعي�س فيه، 

�صريًع�،  ب�ت  و�لعلمي  �لتكنولوجي  �لتطور  �أن  ذلك 

وعلوم  مه�ر�ت  لتعلم  بح�جة  ب��صتمر�ر  �إنن�  بحيث 

�ل�صريع  �لتطور  ذلك  على  مث�ل  �أبرز  ولعل   ، جديدة 

لنتعلم  نحت�ج  �أ�صبحن�  �أنن�  حتى   ، �حل��صب  لأنظمة 

�جلديد يف هذ� �ملج�ل رمب� كل �أ�صبوع ، كذلك �لتطور 

يف �لعلوم �لإد�رية وت�أثري �لعوملة على مف�هيم �لإد�رة 

، كذلك �لتطور يف �لأدو�ت �لق�نونية ، من حيث كرثة 

�لت�صريع�ت وتع�قبه� ، و�ل�صعي �حلثيث لالأد�ء �لعديل 

�أو   ، موؤهل  ني�بة  ع�صو  �إعد�د  خالل  من   ، �ملتميز 

ق��س ذي ب�صرية و�إمل�م مبع�رف �لق�نون ، ومقت�صي�ت 

�لع�صر.

ف�لتدريب هو �أد�ة �لتنمية وو�صيلته� يف ع�مل �ملجتمع�ت 

ح�صن 
ُ
�أ �إذ�  �لتي  �لأد�ة  �أنه  كم�   ، �ملع��صرة  و�ملوؤ�ص�ص�ت 

�لكف�ءة  حتقيق  من  متكنت  وتوظيفه�  ��صتثم�ره� 

و�لكف�ية يف �لأد�ء و�لإنت�ج .

م�د�م  للمهنة  �لإعد�د  ي�صتمر  �لتدريب  طريق  وعن 

، ك�لنفج�ر  �أن متطلب�ته� متغرية بت�أثر عو�مل عدة 

جم�لت  جميع  يف  �لتقني  �لتقدم  يف  �ملتمثل  �ملعريف 

�حلي�ة . و�أن �لتدريب �أثن�ء �خلدمة هو �لأ�ص��س �لذي 

ب�صكل ي�صمن  �لع�ملني ب�صفة م�صتمرة  تنمية  يحقق 

ب�ل�صكل  وو�جب�تهم  وم�صوؤولي�تهم  مبه�مهم  �لقي�م 

�لذي يتن��صب مع م�صتجد�ت  �أعم�لهم ، و�لتي مل تكن 

موجودة حني �لإعد�د قبل �خلدمة ، ف�لتدريب يقدم 

معرفة جديدة ، وي�صيف معلوم�ت متنوعة ، ويعطي 

ويعدل   ، �لجت�ه�ت  على  ويوؤثر   ، وقدر�ت  مه�ر�ت 

�لأفك�ر ، ويغري �ل�صلوك ، ويطور �لع�د�ت و�لأ�ص�ليب .

ل�صالح  �لكبرية  �لأهمية  هذه  للتدريب  ك�ن  و�إذ� 

قد  �لإ�صالم  ف�إن  م�ص�حلهم  وحتقيق  �لن��س  حي�ة 

 ، �لأد�ء  تنمية  و�صيلة  ب�عتب�ره  �إليه  ونبه  به  �عتنى 
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مل�صلحة  ج�ء  �إمن�  دين  �لإ�صالم  �أن  خلفية  من  وذلك 

�لب�صر ، وحتقيق تقدم �لأمة وري�دته� ، و�صنورد بع�س 

�لن�صو�س من �لقر�آن و�ل�صّنة �لتي يت�صح من خالله� 

طلب  من  �ل�صتز�دة  مد�ومة  على  �لإ�صالم  حر�س 

�لعلم و�إمن�ئه وتطويره مب� يج�وز جمرد �ملعرفة �إىل 

�مله�رة يف �لأد�ء ، وتطوير �لأفر�د ، مب� يعود على �لفرد 

و�ملجتمع و�لأمة �لإ�صالمية ديًن� ودني� ، ف�لإ�صالم قد 

حدد هدف �لعلم وغ�يته يف حتقيق �لنفع و�مل�صلحة ، 

ف�إذ� �نتفت تلك �لغ�ية ك�ن علًم� مذموًم� ووب�ًل على 

�ص�حبه وجمتمعه .

بع�ص ن�صو�ص القراBن الكرË التي حتث على 

ال�صتõادة من العلوم وتطوير املهارات :-

�لتي  �ل�ص�مية  و�لأهد�ف  �لقيم  وتلك  �لأغر��س  تلك 

يرمي �إليه� �لتدريب و�لت�أهيل قد �أكدته� ن�صو�س 

كثرية من �لقر�آن �لكرمي ، منه� :

علًم�«  زدين  رب  وقل   «  : تع�ىل  �هلل  1-قول 

)�صورة طه من �لآية 114 (.

من  – و�لأمة  ر�صوله  ير�صد  تع�ىل  ف�هلل 

علم  بزي�دة  �هلل  �إىل  �لدع�ء  – �إىل  بعده 

 ، �لفهم  بح�صن  �أو  �لإن�ص�ن  علمه  م�  �إىل 

كم� ق�ل �لقرطبي ، وهو ل يكون �إل بطلب 

 ، حت�صيله  يف  �لإن�ص�ن  و�صعي  ذ�ته  �لعلم 

 ، وللمجتمع   ، للفرد  ن�فًع�  لكونه  وذلك 

ف�لطلب لي�س ملجرد �لعلم ، بل مل� يتحقق به 

�لتمكني �لعلمي ور�صوخ �لقدم.

يقول �بن عيينة : ومل يزل)�صلى �هلل عليه و�صلم(  

 ، وجل  عز  �هلل  توف�ه  حتى  �لعلم  من  زي�دة  يف 

لذ� يروي �أبو هريرة – ر�صي �هلل عنه – �أن ر�صول 

�هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم(  ك�ن يقول » �للهم �نفعني مب� 

علمتني ، وعلمني م� ينفعني ، وزدين علًم� ، و�حلمد 

هلل على كل ح�ل « )رو�ه �بن م�جه (.

يطلب  ك�ن  �هلل-�-  فر�صول 

 ، �لن�فع  �لعلم  من  �ل�صتز�دة 

للتطبيق  �لق�بل  �لعلم  وهو 

طي�ته  بني  يحمل  �لذي 

�لن��س  لأحو�ل  �لر�صد 

وم�صلك   ، �لأمة  و�أحو�ل 

�أمته  م�صلك  هو  �هلل  ر�صول 

من بعده ، فهو �لقدوة لهم .

دليل  فيه�  �لآية  وهذه 

فهم  طلب  على 
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مل�صلحة  ج�ء  �إمن�  دين  �لإ�صالم  �أن  خلفية  من  وذلك 

�لب�صر ، وحتقيق تقدم �لأمة وري�دته� ، و�صنورد بع�س 

�لن�صو�س من �لقر�آن و�ل�صّنة �لتي يت�صح من خالله� 

طلب  من  �ل�صتز�دة  مد�ومة  على  �لإ�صالم  حر�س 

�لعلم و�إمن�ئه وتطويره مب� يج�وز جمرد �ملعرفة �إىل 

�مله�رة يف �لأد�ء ، وتطوير �لأفر�د ، مب� يعود على �لفرد 

و�ملجتمع و�لأمة �لإ�صالمية ديًن� ودني� ، ف�لإ�صالم قد 

حدد هدف �لعلم وغ�يته يف حتقيق �لنفع و�مل�صلحة ، 

ف�إذ� �نتفت تلك �لغ�ية ك�ن علًم� مذموًم� ووب�ًل على 

بع�ص ن�صو�ص القراBن الكرË التي حتث على 

ال�صتõادة من العلوم وتطوير املهارات :-

�لتي  �ل�ص�مية  و�لأهد�ف  �لقيم  وتلك  �لأغر��س  تلك 

يرمي �إليه� �لتدريب و�لت�أهيل قد �أكدته� ن�صو�س 

علًم�«  زدين  رب  وقل   «  : تع�ىل  �هلل  -قول 

من  و�لأمة 

علم  بزي�دة  �هلل  �إىل  �لدع�ء  �إىل 

 ، �لفهم  بح�صن  �أو  �لإن�ص�ن  علمه  م�  �إىل 

كم� ق�ل �لقرطبي ، وهو ل يكون �إل بطلب 

 ، حت�صيله  يف  �لإن�ص�ن  و�صعي  ذ�ته  �لعلم 

 ، وللمجتمع   ، للفرد  ن�فًع�  لكونه  وذلك 

ف�لطلب لي�س ملجرد �لعلم ، بل مل� يتحقق به 

�صلى �هلل عليه و�صلم(  

 ، وجل  عز  �هلل  توف�ه  حتى  �لعلم  من  زي�دة  يف 

�أن ر�صول – �أن ر�صول – �أن ر�صول 

(  ك�ن يقول » �للهم �نفعني مب� 

علمتني ، وعلمني م� ينفعني ، وزدين علًم� ، و�حلمد 

يطلب  ك�ن  �هلل-�-  فر�صول 

 ، �لن�فع  �لعلم  من  �ل�صتز�دة 

للتطبيق  �لق�بل  �لعلم  وهو 

طي�ته  بني  يحمل  �لذي 

�لن��س  لأحو�ل  �لر�صد 

وم�صلك   ، �لأمة  و�أحو�ل 

�أمته  م�صلك  هو  �هلل  ر�صول 

من بعده ، فهو �لقدوة لهم .

دليل  فيه�  �لآية  وهذه 

فهم  طلب  على 
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�لق�ص�ة وهذه �لآية فيه� دليل على طلب فهم �لق�ص�ة 

للت�صريع�ت وُح�صن تطبيقه� ، �إذ يقول �حل�صن »نزلت 

�إىل  فج�ءت   ، �مر�أته  وجه  لطم  رجل  يف  �لآية  هذه 

فجعل   ، �لق�ص��س  تطلب  و�صلم(  عليه  �هلل  �لنبي)�صلى 

�لنبي)�صلى �هلل عليه و�صلم(   له� �لق�ص��س ، فنزل قوله 

 : ق�ل  ولهذ�  �لن�ص�ء«  على  قو�مون  �لرج�ل   « تع�ىل: 

»وقل رب زدين علًم� « �أي فهًم�، لأنه عليه �ل�صالم حكم 

ب�لق�ص��س و�أبى �هلل ذلك « .

، فقد  �لعلم مدة حي�ته  ف�لعبد ل ي�صتغني عن طلب 

ك�ن نبين� �أعلم �خللق على �لإطالق، ومع ذلك ليز�ل 

يف ح�جة �إىل �لتعلم �إىل �ص�عة وف�ته ، �إذ �أن يف كل يوم 

جديد يحت�ج �إىل �ملط�لعة و�لفهم و�ل�صتنب�ط .

2-قوله تع�ىل على ل�ص�ن مو�صى عليه �ل�صالم : » هل 

�أتبعك على �أن تعلمن مم� علمت ر�صًد� « )�صورة �لكهف 

�لآية 66 (.

فهذه �لآية تدل على طلب �لعلم �لن�فع من م�ص�دره 

على  �أتبعك  هل  »�أي   : �ل�صعدي  �بن  يقول   ، �لأ�صلية 

و�أهتدي  �أ�صرت�صد  به  م�  �هلل  علمك  مم�  تعلمني  �أن 

�لعلم  هو  وهذ�   « �لق�ص�ي�  تلك  يف  �حلق  به  و�أعرف 

�لر��صد �لذي يتحقق به نفع �لن��س .

فهذ� مو�صى نبي �هلل ور�صوله ، لديه من �لعلم م� مّن 

�هلل عليه به ، و�أنزل عليه �لتور�ة، ومع ذلك لز�ل يف 

ح�جة �إىل �ملزيد منه ، حتى يتحقق له �لر�صد ، ومو�صى 

�لعلم ممن قد  �أنه طلب  �إل  و�إن ك�ن ذي علم وف�صل 

يزيد عليه يف ن�حية معينة .

يقول �لقرطبي » يف هذه �لآية دليل على �أن �ملتعلم تبع 

للع�مل و�إن تف�وتت �ملر�تب ، ول يظن �أن يف تعلم مو�صى 

من �خل�صر م� يدل على �أن �خل�صر ك�ن �أف�صل منه ، 

فقد ي�صذ عن �لف��صل م� يعلمه �ملف�صول و�لف�صل ملن 

ف�صله �هلل ، ف�خل�صر و�إن ك�ن ولًي� فمو�صى �أف�صل منه 

نبًي�  ك�ن  و�إن   ، �لويل  �أف�صل من  و�لنبي   ، نبي  لأنه   ،

فمو�صى ف�صله ب�لر�ص�لة « .

بل قد حتمل مو�صى عليه �ل�صالم �ل�صد�ئد و�ل�صع�ب 

يف �صبيل طلب هذ� �لعلم ، فرتك �لأهل وجت�صم عن�ء 

�ل�صفر ، وخ��س جلج �لبح�ر يف �صبيل �لتعليم ، وك�ن 

��صتغرق  ولو  �لعلم  طلب  على  و�لإ�صر�ر  �لعزم  لديه 

 ، كبرية  �صًن�  بلغ  قد  �أنه  رغم   ، �ل�صنني  ع�صر�ت  ذلك 

وبعد �أن �أ�صبح ر�صوًل وقبلة للمتعلمني . يقول تع�ىل 

على ل�ص�ن مو�صى عليه �ل�صالم » و�إذ ق�ل مو�صى لفت�ه 
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ل �أبرح حتى �أبلغ جممع �لبحرين �أو �أم�صي حقًب� » . 

) �صورة �لكهف �لآية 60 (.

3-قوله تع�ىل يف �صورة �لكهف يف ق�صة ذي �لقرنني :

�إذ� بلغ بني �ل�صدين وجد من دونهم� قوًم� ل  » حتى 

�إن ي�أجوج  يك�دون يفقهون قوًل ، ق�لو� ي� ذ� �لقرنني 

وم�أجوج مف�صدون يف �لأر�س ، فهل جنعل لك خرج� 

فيه  م� مكنَىّ  ق�ل   ، �صًد�  وبينهم  بينن�  �أن جتعل  على 

 ، �أجعل بينكم وبينهم ردم�  ربي خري ف�أعينوين بقوة 

�آتوين زبر �حلديد حتى �إذ� �ص�وى بني �ل�صدفني ق�ل 

�نفخو� حتى �إذ� جعله ن�ًر� ق�ل �آتوين �أفرغ عليه قطر� 

...« )�صورة �لكهف �لآي�ت 96-93 (.

فهذه �لآي�ت تدل على �أهمية �لتطبيق �لعلمي و�لتقني 

�لعلم  �أثر  يت�صح  وهن�   ، و�ل�صرعية  �لكونية  للعلوم 

يف  و�لأخالق  ب�لعلم  و�ملمكن  �لعلمي  �خلبري  ودور   ،

قي�دة �لن��س نحو �لتعلم وتطبيق �لعلم بروح �إيج�بية 

من �جلميع .

لعزل  �ل�صد  ببن�ء  يقوم   �أن  بو�صعه  ك�ن  �لقرنني  فذو 

ي�أجوج وم�أجوج عن �لقوم ، ولكنه �أبى �إل �أن ي�صرتكو� 

هو  يقوم  �أن  بعد   ، و�أنف�صهم  بعم�لهم  �لبن�ء  يف  معه 

 ، وعلم  فهم  من  عليه  به  �هلل  مَنّ  م�  على  بتدريبهم 

�خلربة  لديهم  فتمكنت   ، ب�أيديهم  �لبن�ء  كمل  حتى 

و�لقدرة على �لقي�م على م�ص�حلهم .

ومل يقبل منهم ذو �لقرنني م�ًل مق�بل �لقي�م ب�لعمل 

در�ًص�  بذلك  ليعطي  ب�لعمل  �لقي�م  منهم  طلب  بل   ،

�لإن�ص�ن  فتدرب   ، �لتقني  �لتقدم  �إر�دة  نحو  تدريبًي� 

على �لتقنية ومعطي�ت �لع�صر ، �أف�صل و�أمكن لالأمة 

من جمرد ��صتئج�ر من يقوم به� . لت�صبح هذه �لآي�ت 

در�ًص� قر�آنًي� بليًغ� للتدريب و�لت�أهيل �لفني  من ذوي 

�خلربة و�لر�صوخ ، ومن يت�بع �آي�ت �صورة �لكهف يجد 

فيه� ، م� يدل على ��صتمر�ر �لبحث و�لتزود من �لعلم 

�لن�فع مب� ل يت�صع �ملق�م لذكره .

هذ� غي�س من في�س من �آي�ت �لقر�آن �لتي ي�صت�صهد 

�ل�صنة  دللة  �إىل  لننتقل   ، �لتدريب  جم�ل  يف  به� 

�ملطهرة ل على طلب �لعلم فح�صب ، بل على �ملد�ومة 

عليه و�لتمكن فيه .

على  ودللتها  املطهرة  ال�صنة  ن�صو�ص  بع�ص 

ال�صتõادة من العلم وتطوير املهارات:

1-م� رو�ه �أبو هريرة )ر�صي �هلل عنه( �أن ر�صول �هلل )�صلى 

�هلل عليه و�صلم( ك�ن يقول : » �للهم �نفعني مب� علمتني ، 

وعلمني م� ينفعني وزدين علم� ، و�حلمد هلل على كل 

ح�ل » )رو�ه �بن م�جه (.

�هلل  )�صلى  �هلل  ر�صول  هدي  على  يدل  �حلديث  فهذ� 

عليه و�صلم( يف طلب �لعلم �لن�فع للدني� و�لآخرة ، و�أن 

�لتي  �صنته  فهذه   ، م�صتحبة  فيه  و�لتمكن  �ل�صتز�دة 

�لتدريب  �أن  ول�صك   . �أمته  عنه�  حتيد  ل  �أن  يجب 

و�لت�أهيل �إمن� هو من ب�ب حت�صيل م� ينفع ، ويحقق 

�مل�صلحة ، لأنه تعليم ل ترجى منه �ملعرفة فح�صب ، 

بل يرجى منه �لتطبيق وحتقيق نفع �لأمة ، ومن ثم 

فهو �أوىل ب�لتح�صيل و�حلر�س عليه .

2-م� �أخرجه �حل�كم يف �مل�صتدرك �أن ر�صول �هلل )�صلى �هلل 

عليه و�صلم( ق�ل : » منهوم�ن ل ي�صبع ط�لبهم� ط�لب علم 

وط�لب دني�« .

�أن ط�لب �لعلم ل يقنع  ففي هذ� �حلديث دليل على 

مب� ح�صل ، بل ي�صتمر يف طلبه و�لتزود منه بال نه�ية، 

غ�يته �لتمكن و�لنفع مب� يح�صله ، حتى يعمل مب� علم، 

ويعلم غريه م� ت�صلح به ح�له يف �لدني� و�لآخرة.

 ، �مل�صتمر  �لتعليم  �إىل  ير�صد  م�  �حلديث   هذ�  ففي 

و�لتدريب �جل�د �ملوؤهل لأد�ء م�ص�لح �لعب�د ، حيث �إن 

ذلك هو ثمرة �لعلم �لن�فع ، �لذي ك�ن يحر�س ر�صول 

 ، ب�ل�صتز�دة منه  �لدع�ء  �هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم( على 

فك�ن يقول : » �للهم �إين �أ�ص�ألك علًم� ن�فًع� ورزًق� طيًب� 

وعماًل متقباًل « وك�ن يف �ملق�بل ي�صتعيذ من كل علم ل 
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يتحقق نفعه لالأمة ، فلم يتدرب �لإن�ص�ن على تفعيله 

�إين  ، فك�ن يقول : » �للهم  وحتقيقه يف نه�صة �لأمة 

ومن  ي�صمع  ل  دع�ء  ومن  ينفع  ل  علم  من  بك  �أعوذ 

قلب ل يخ�صع ، ومن نف�س ل ت�صبع » )رو�ه م�صلم (.

جـ : م� رو�ه �أبو د�ود و�لد�رقطني ب�صنديهم� عن ج�بر 

بن عبد �هلل ق�ل : خرجن� يف �صفر ف�أ�ص�ب رجاًل من� 

حجر ف�صجه يف ر�أ�صه ، ثم �حتلم ، ف�ص�أل �أ�صح�به هل 

لك  جند  م�  فق�لو�   ، �لتيمم  يف  رخ�صة  يل  جتدون 

فلم�   ، فم�ت  ف�غت�صل   ، �مل�ء  على  تقدر  و�أنت  رخ�صة 

قدمن� على ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم( �أخرب بذلك، 

فق�ل : »قتلوه قتلهم �هلل �أل �ص�ألو� �إذ مل يعلمو� ، ف�إمن� 

�صف�ء �لعي �ل�صوؤ�ل ، �إمن� ك�ن يكفيه �أن يتيمم ويع�صر 

�ص�ئر  ويغ�صل  عليه  مي�صح  ثم  جرحه  على  يع�صب  �أو 

ج�صده « .

و�لعي : هو �جلهل .

يجب  ك�ن  �أنه  على  يدل  ف�حلديث 

�أن  �لرجل  لهذ�  �ملر�فقني  على 

ي�ص�ألو� م�د�م �أنهم مل يعلمو� حكم م� 

لديهم  مب�  يكتفون  فال   ، عنه  �ص�أل 

�أن  على  د�ل  وهو   ، علم  من 

�لعلم  طلب  مد�ومة 

ة  د � �صتز ل � و

منه 

هذه  جر�ح  ي�صفي  م�  منه  �ل�صتف�دة  على  و�لتدريب 

ذلك  عن  �لقعود  و�أن   ، جهله�  من  ويخرجه�   �لأمة 

�إذ   ، �لنف�س مف�صدة  �لعلم وتطوير  و�لك�صل عن طلب 

يظل �لإن�ص�ن ج�هاًل يتحرك بجهله ، وهو م� يرف�صه 

�لإ�صالم .

�أ�صح�به  دَرّب  قد  و�صلم(  عليه  �هلل  )�صلى  �هلل  ر�صول  �إن  د- 

ذلك  يف  و�ختربهم  �ل�صتدلل  وفنون  �لجته�د  على 

نظرًي� وعملًي� ، حتى يطمئن على �أن �ل�صح�بة مل يقفو� 

يف  علمهم  �أثر  ظهر  و�إمن�   ، �لعلم  حد  عند  علموه  مب� 

�ل�صح�بة  �نتقل  م�  �إذ�  حتى   ، �أعم�لهم  ويف  تطبيقهم 

و�أن   ، فيه�  ي�أثرو�  �أن  ��صتط�عو�  �ملختلفة  �لأم�ص�ر  �إىل 

ي�صتوعبو� م� فيه� من وق�ئع ، يتع�ملون مع �أ�ص�س علمية 

�لع�صور  �ص�ئر  يف  جديد  لكل  و�ملالحقة  للتطور  ق�بلة   ،

�ملختلفة .

من  �لنظري  �لختب�ر  هذ�  قبيل  ومن 

�لر�صول)�صلى �هلل عليه و�صلم( لأ�صح�به ، 

م� رو�ه �أبو د�ود �أن ر�صول �هلل)�صلى 

يبعث  �أن  �أر�د  مل�  و�صلم(  عليه  �هلل 

ق�ل   ، �ليمن  �إىل  مع�ذ� 

�صف�ء �لعي �ل�صوؤ�ل ، �إمن� ك�ن يكفيه �أن يتيمم ويع�صر 

�ص�ئر  ويغ�صل  عليه  مي�صح  ثم  جرحه  على  يع�صب  �أو 

ج�صده « .

و�لعي : هو �جلهل .

يجب  ك�ن  �أنه  على  يدل  ف�حلديث 

�أن  �لرجل  لهذ�  �ملر�فقني  على 

ي�ص�ألو� م�د�م �أنهم مل يعلمو� حكم م� 

لديهم  مب�  يكتفون  فال   ، عنه  �ص�أل 

�أن  على  د�ل  وهو   ، علم  من 

�لعلم  طلب  مد�ومة 

ة  د � �صتز ل � و

منه 

ي�صتوعبو� م� فيه� من وق�ئع ، يتع�ملون مع �أ�ص�س علمية 

�لع�صور  �ص�ئر  يف  جديد  لكل  و�ملالحقة  للتطور  ق�بلة   ،

�ملختلفة .

من  �لنظري  �لختب�ر  هذ�  قبيل  ومن 

�لر�صول)�صلى �هلل عليه و�صلم( لأ�صح�به ، 

م� رو�ه �أبو د�ود �أن ر�صول �هلل)�صلى 

يبعث  �أن  �أر�د  مل�  و�صلم(  عليه  �هلل 

ق�ل   ، �ليمن  �إىل  مع�ذ� 



المتفجرات و المتفجرات 

8787

�أق�صي   : ق�ل   ، �لق�ص�ء  لك  �إذ� عر�س  تق�صي  : كيف 

 : ق�ل   ، �هلل  كت�ب  ف�إن مل جتد يف   : ق�ل   ، �هلل  بكت�ب 

فب�صنة ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم( ق�ل : ف�إن مل جتد 

يف �صنة ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم( ول يف كت�ب �هلل، 

ق�ل : �أجتهد ر�أيي ول �ألو ، ف�صرب ر�صول �هلل )�صلى �هلل 

عليه و�صلم(�صدره ، وق�ل : �حلمد هلل �لذي وفق  ر�صول 

ر�صول �هلل مل� ير�صى ر�صول �هلل « .

وك�ن من قبيل �لختب�ر �لعملي من �لر�صول لأ�صح�به 

بن  ل�صعد  و�صلم(  عليه  �هلل  )�صلى  حتكيمه  من  ثبت  م� 

مع�ذ يف يهود بني قريظة ، فلم حكم �صعد ق�ل ر�صول 

�هلل  بحكم  فيهم  لقد حكمت   « و�صلم(  عليه  �هلل  �هلل)�صلى 

من فوق �صبع �صمو�ت « .

�أن  �أح�ديث - وغريه� كثري- يدل على  �صبق من  فم� 

طلب �لعلم يف �لإ�صالم لي�س لذ�ت �لعلم و�إمن� مل� له من 

�أثر يف تقدم �لأمم وتنوير �ل�صعوب ، ومن ثم فال يقف 

طلب  �إىل  ذلك  يتج�وز  بل   ، �ملعرفة  حد  على  �لطلب 

�ل�صتز�دة  ومد�ومة   ، �ملجتمع  يف  وتفعيله  �لتمرين 

و�لطالع على كل جديد ، �إذ ل يقف �لعلم عند حد ، 

� على حد ، وهو و�جب على �لأمة  ول يقف  طلبه �أي�صً

ب�أثره� ، وجوًب� كف�ئًي� م�صد�ًق� لقوله تع�ىل : » فلول 

�لدين  يف  ليتفقهو�  ط�ئفة  منهم  فرقة  كل  من  نفر 

�إليهم لعلهم يحذرون « .  �إذ� رجعو�  ولينذرو� قومهم 

)�صورة �لتوبة من �لآية 122( .

 احلكم ال�ضرعي للتدريب :
�أن طلب �لعلم �خل��س ب�ملهن  من �مل�صتقر عليه فقًه� 

�إذ�  �لذي  �لكف�ي�ت  فرو�س  من  �لدنيوية  و�لوظ�ئف 

فعله �لبع�س �صقط به �لإثم عن �لب�قني ، وطلب �لعلم 

هن� ل يكون يف جم�ل و�حد فقط ، بل يجب على �لأمة 

�أن توجد يف كل علم �أو فن من يطلبه ويربع فيه ، وفق 

حتى   ، تخ�ص�س  لكل  و�لعملية  �ل�صرعية  �ل�صو�بط 

يكون هن�ك �لطبيب و�ل�صيدلين و�لفلكي ، و�لنب�تي 

و�لت�جر  و�ل�ص�نع  و�لز�رع  و�لرتبوي  و�ل�صي��صي 

و�لق��صي ، كل يعمل بنية تعمري �لكون بنو�مي�س �هلل 

يف �خللق . وبذلك يتحقق قول �هلل تع�ىل : » ف��ص�ألو� 

من  �لنحل  �صورة   (  « تعلمون  ل  كنتم  �إن  �لذكر  �أهل 

�لآية 43( و�أهل �لذكر هن� هم �أهل �لعلم يف كل فن من 

فنون �حلي�ة .

هذ� عن طلب �لعلم يف كل فن عموًم� . �أم� �إذ� تخ�ص�س 

ومنوًط�   ، فيه  وظيفة  ذ�  و�أ�صبح  معني  فن  يف  �لفرد 

به �لقي�م مب�ص�لح �جلم�عة يف جم�ل تخ�ص�صه ، ف�إن 

�لتدريب و�لت�أهيل ، وتطوير �لنف�س ي�صبح فر�س عني 

و�لعمل   ، �لعمل  بح�صن  �صرًع�  مط�لب  هو  �إذ   ، عليه 

يقول   ، ور�صوله  �هلل  يحبه  �لذي  �ملتقن  �أي  �حل�صن 

ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم( : » �إن �هلل يحب �إذ� عمل 

�أحدكم عماًل �أن يتقنه »)رو�ه �لطرب�ين و�لبيهقي( . 

و�لعمل هن� �ص�مل لأعم�ل �لدني� وعم�رته� و�ل�صع�ئر 

و�ل�صدق�ت وغريه� من كل عمل ن�فع ، وذلك يعني �أن 

�لتدريب و�لت�أهيل و�لتطوير يجب وجوًب� عينًي� على 

به حتقيقه�  ين�ط  �أو م�صلحة  بعمل  ��صطلع  كل من 

لالأمة ، ول يجوز له �أن يغرت بعلمه ، فيدعي �أنه قد 

، وهذ� م�  �لنه�ية  ، و بلغ فيه  �لكف�ية  و�صل فيه حد 

ك�ن عليه �ل�صلف �ل�ص�لح من هذه �لأمة ، فيقول �بن 

جبري : » ل يز�ل �لرجل ع�ملً� م� تعلم ، ف�إذ� ترك ك�ن 

يز�ل  » ل   : عنه  �أخرى  رو�ية  . ويف   « يكون  م�  �أجهل 

�أنه قد  �لتعلم وظن  ف�إذ� ترك   ، تعلم  ع�ملً� م�  �لرجل 

��صتغنى و�كتفى مب� عنده ، فهو �أجهل م� يكون«.

ويقول عمرو بن �صر�ر : » و�لذي ل �إله غريه م� عمل 

ع�مل قط على جهل �إل ك�ن م� يف�صد �أكرث مم� ي�صلح«.

و�ُصئل �صفي�ن بن عيينة : » من �أحوج �لن��س  �إىل طلب 

�لعلم ، ق�ل : �أعلمهم لأن �خلط�أ منه �أقبح« .

ويقول �ل�ص�فعي : 

التأصيل الشرعي للتدريب والتطوير
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 كلم� �أدبنـي �لدهر �أر�ين نق�س عقلي 

                       و�إذ� م� �زددت علًم�  ز�دين علًم� بجهلي 

فهي دعوة ج�دة لت�صحيح �مل�ص�ر �لذي ن�صلكه ، و�لأمة 

�لآن مط�لبة ب�أن ت�صمر عن �ص�عد �جلد ، وت�صعى �صعًي� 

حثيًث� لأن ت�صتعيد �أجم�ده� ، فرت�جع �أحو�له� و�صبل 

تنفيذ �صي��ص�ته�، وتنف�س �لغب�ر عن قر�ر�ته� �لعتيقة 

�إق�مة مر�كز للدر��ص�ت و�لبحوث  ، وتعمل ج�دة على 

�لنظرية منه� و�لتطبيقية ، ومع�هد �أخرى للتدريب 

و�ل�صت�ص�ر�ت يف ك�فة �لتخ�ص�ص�ت .

التدريب والتاأهيل يف القطاع العديل  :
�لتدريب  من  فيه�  لبد  �لتي  �ملج�لت  �أهم  من  �إن 

�مل�صتمر ، هو جم�ل �لعدل وتوقيع �لأحك�م  و�لت�أهيل 

و�إق�مة �حلق ، و�إن�ص�ف �ملظلوم ، ذلك �أن هذ� �ملج�ل ل 

يكفي فيه جمرد �لعلم ، بل لبد من �لإح�طة �ل�ص�ملة 

مر�مي  وفهم  و�لقو�نني  �لت�صريع�ت  بكل  و�لك�ملة 

�لثق�ف�ت  مبختلف  و�لإمل�م   ، منه�  و�مل�صرع  �ل�صرع 

�لق��صي  �أو  �لني�بة  ع�صو  ي�صتطيع  به�  �لتي  �ملحيطة 

فهم �لو�قعة .

ف�لعدل هو ر�ص�لة �ل�صم�ء ، به ج�ء �لأنبي�ء ، و�أمر �هلل 

به يف قر�آنه فخ�طب �أولي�ء �لأمر به ، فق�ل تع�ىل:

و�إذ�   ، �أهله�  �إىل  �لأم�ن�ت  توؤدو�  �أن  ي�أمركم  �هلل  �إن   «

حكمتم بني �لن��س �أن حتكمو� ب�لعدل « ) �صورة �لن�ص�ء 

ب�لعدل  ي�أمر  �هلل  �إن   «  : تع�ىل  وقوله   .  )58 �لآية 

و�لإح�ص�ن « . )�صورة �لنحل من �لآية 76( .

ولكي تتحقق �لعد�لة فالبد من وجود �أرك�نه� ، على �أن 

قبله  ومن   ، للحكم  �ملوقع  �لق��صي  هو   ، فيه�  ركن  �أهم 

ع�صو �لني�بة �ل�ص�هر على حتقيق م�صلحة �جلم�عة، وهذ� 

و�ل�صتز�دة  و�لتدرب  �لتعلم  �أنه لبد من مو��صلة  يعني 

جديد  كل  على  و�لطالع   ، و�لفنون  �ملع�رف  �صتى  من 

يفرزه �لتقدم و�لتطور يف �أ�ص�ليب �حلي�ة �ملع��صرة .

�أن يكون جمتهًد�،  ولقد ��صرتط �لفقه�ء يف �لق��صي 

�لق�نون  ن�صو�س  فهم  على  �لقدرة  لديه  يكون  �أو 

�ملر�د  فهم  يف  و�لجته�د   ، منه�  �لأحك�م  و��صتنب�ط 

منه�، متى ك�نت �ألف�ظه� ظنية �لدللة .

على �أن بلوغ �لق��صي لدرجة �لجته�د ، ولو ك�ن �ملق�صود 

�لجته�د يف �إط�ر ن�س ق�نوين ، �إمن� يقوم على مو��صلة 

�لدر��صة و�لطالع و�ل�صوؤ�ل عن كل جديد ، و�لتدريب 

وتطوير �لنف�س . لذ� ك�ن تعريف �لجته�د : ب�أنه بذل 

�جلهد و��صتفر�غ �لو�صع يف �صبيل �لو�صول �إىل �حلق . 

ف��صتفر�غ �لو�صع مم� يحتوي مو��صلة �لتعلم و�لفهم 

�ملحيطة  �لثق�ف�ت  ملختلف  بل   ، فح�صب  للق�نون  ل 

ف�لق��صي   ، عليه  �ملعرو�صة  للوق�ئع  فهمه  يف  �ملوؤثرة 

فقيه ، و�لفقيه يف ُعرف �ل�صطالح �ل�صرعي هو من 

ك�ن �لفقه له ملكة و�صجية ، �أي طبيعة ، وهو ل يكون 

كذلك �إل مبو��صلة �لتعليم ، و�لبحث عن كل م� يرفع 

به كف�ءته لالأد�ء و�لتميز .

و�لت�أهيل  للتدريب  �مل�صلمون  �لفقه�ء  عرف  ولقد 

من  كثري  يف  عليه  فنبهو�   ، �أهميته  �مل�صتمر  و�لتعلم 

يف  �ل�ص�طبي  �لإم�م  ق�له  م�  ذلك  ومن   . كت�ب�تهم 

�ملو�فق�ت :

 ، بو�صفني  �ت�صف  ملن  �لجته�د  درجة  حت�صل  �إمن�   «

�لتمكن   : �لث�ين  كم�له�،  �ل�صريعة على  فهم مق��صد 

من �ل�صتنب�ط بن�ء على فهمه فيه� « .

�صرط�ن  وللمجتهد   «  : �مل�صت�صفي  �لغز�يل يف  ويقول 

�أحدهم� �أن يكون حميًط� مبد�رك �ل�صرع متمكًن� من 

. وهذ�  يكون عدًل  �أن   : �لث�ين   ، فيه�  �لظن  ��صتث�رة 

وم�   : �أقول   .  » فتو�ه  على  �لعتم�د  جلو�ز  �ل�صرط 

يطلب لالإفت�ء يطلب مثله يف �لق�ص�ء .

حتقيق  ر�ص�لة  على  يقوم  فيمن  �لقيم  �بن  ويقول 

�لعدل بني �لن��س : » فحقيق مبن �أقيم يف هذ� �ملن�صب 

�أن يعدَّ له عدته ،و�أن يت�أهل له �أهبته ، و�أن يعلم قدر 
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من  حرج  �صدره  يف  يكون  ول   ، فيه  �أقيم  �لذي  �ملق�م 

قول �حلق و�ل�صدع به ، ف�إن �هلل ن��صره وه�ديه ...« .

� عن خطر تويل �لق�ص�ء ، » ولهذ� ج�ء يف  ويقول �أي�صً

�لق��صي من �لوعيد و�لتخويف م� مل ي�أت نظريه يف 

�ملفتى كم� رو�ه �أبو د�ود �لطي�ل�صي من حديث ع�ئ�صة 

)ر�صي �هلل عنه�( �أنه� ذكر عنده� �لق�ص�ة ، فق�لت : �صمعت 

ب�لق��صي  »يوؤتى  يقول  و�صلم(  عليه  �هلل  �هلل)�صلى  ر�صول 

�لعدل يوم �لقي�مة فيلقى من �صدة �حل�ص�ب م� يتمنى 

�أنه مل يق�س بني �ثنني يف مترة قط « .

وقد روي بريدة �أن ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم( ق�ل : 

» �لق�ص�ة ثالثة �ثن�ن يف �لن�ر وو�حد يف �جلنة . رجل 

عرف �حلق فق�صى به فهو يف �جلنة ، ورجل ق�صى بني 

�لن��س ب�جلهل فهو يف �لن�ر ، ورجل عرف �حلق فج�ر 

فهو يف �لن�ر « . ) رو�ه �لأربعة و�صححه �حل�كم(.

�لوحيد  �لنج�ة  �صبيل  هو  به  و�لق�ص�ء  �حلق  فمعرفة 

هــــــو مو��صـلة  ذلك  وطــريق   ، للعدل  للق��صي وحتقيقه 

حت�صـيل �لعـلوم وتطـويـر �لذ�ت مع مقت�صي�ت �لع�صر.

وكذلك من يقر�أ ر�ص�لة عمر بن �خلط�ب �إىل 

�أبي مو�صى �لأ�صعري وهو يومئذ 

يجد  �لق�ص�ء  توىل  قد 

يج�صد  م�  بو�صوح  فيه� 

مبد�أ �لتدريب و�لإر�ص�د 

و�لت�أهيل، فقد �أوجز له م� 

يتحقق  به  وم�   ، �حلق  به  يقوم 

�لعدل ، فقد نبه عمر بن �خلط�ب �إىل 

مب�دئ  و�ملعرفة �ص�رت  �لعلم  جزئي�ت يف 

للق�ص�ة من بعده .

�لق��صي  عمل  �أن  نرى  ف�إنن�  ج�نبن�  ومن 

وحتقيقه للعدل �إمن� يقوم على �إح�ص�نه 

تعتمد  كله�  ثالثة،  �أمور  لإدر�ك 

�لذ�ت  وتطوير  و�ملعرفة  �لعلم  على 

و�لطالع على كل جديد .

فهمه�  �أي   . �لتق��صي  حمل  �لو�قعة  �إدر�ك   : �لأول 

�ل�صهود  و�صه�د�ت  �خل�صوم  �أقو�ل  من  و�لتحقق 

و��صتنط�ق �لوق�ئع و�لدللت .

وهذ�   ، �لق�نونية  و�لأحك�م  �لقو�نني  �إدر�ك   : �لث�ين 

يعني �إح�طته ب�ص�ئر �لقو�نني و�لت�صريع�ت ومالحقته 

��صتنب�ط  كيفية  وفهم   ، وفهمه�   ، منه�  جديد  لكل 

�لأحك�م منه� . ومتى يكون له �أن يجتهد فيه� .

�لث�لث : �إدر�ك �حلكم �ملن��صب للو�قعة �ملنظورة �أم�مه، 

فيعطي �لو�قعة �لتكييف �لق�نوين �ملن��صب له� ، وذلك 

، ثم يقوم  �لو�قعة وحتليله�  بن�ء على فهمه لعن��صر 

بتطبيق �حلكم �لق�نوين �ملالئم له� .

وهذه �لأمور جميعه� �إمن� يعتمد على �إح�ص�ن �لق��صي 

 ، �ملعرفة  طلب  يف  و�ل�صتمر�ر  �لطالع  على  له� 

�لنق��صية  و�حللق�ت  �لتدريبية  للدور�ت  وح�صوره 

 ، �ملعرفة لق�نون م�  �أو  �لفهم  ت�أ�صيل  �لتي ير�د منه� 

�أو مو�صوع م� .

عليه  �هلل  )�صلى  �لكرمي  �لر�صول  ويقول 

ب�حلق  �أب�صرهم  �لن��س  �أعلم   « و�صلم( 

)رو�ه   .  » �لن��س  �ختلف  �إذ� 

�حل�كم( .
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�لعدل يوم �لقي�مة فيلقى من �صدة �حل�ص�ب م� يتمنى 

�أنه مل يق�س بني �ثنني يف مترة قط « .

وقد روي بريدة �أن ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم( ق�ل : 

» �لق�ص�ة ثالثة �ثن�ن يف �لن�ر وو�حد يف �جلنة . رجل 

عرف �حلق فق�صى به فهو يف �جلنة ، ورجل ق�صى بني 

�لن��س ب�جلهل فهو يف �لن�ر ، ورجل عرف �حلق فج�ر 

فهو يف �لن�ر « . ) رو�ه �لأربعة و�صححه �حل�كم(.

�لوحيد  �لنج�ة  �صبيل  هو  به  و�لق�ص�ء  �حلق  فمعرفة 

هــــــو مو��صـلة  ذلك  وطــريق   ، للعدل  للق��صي وحتقيقه 

حت�صـيل �لعـلوم وتطـويـر �لذ�ت مع مقت�صي�ت �لع�صر.

وكذلك من يقر�أ ر�ص�لة عمر بن �خلط�ب �إىل 

�أبي مو�صى �لأ�صعري وهو يومئذ 

يجد  �لق�ص�ء  توىل  قد 

يج�صد  م�  بو�صوح  فيه� 

مبد�أ �لتدريب و�لإر�ص�د 

و�لت�أهيل، فقد �أوجز له م� 

يتحقق  به  وم�   ، �حلق  به  يقوم 

�لعدل ، فقد نبه عمر بن �خلط�ب �إىل 

مب�دئ  و�ملعرفة �ص�رت  �لعلم  جزئي�ت يف 

للق�ص�ة من بعده .

�لق��صي  عمل  �أن  نرى  ف�إنن�  ج�نبن�  ومن 

وحتقيقه للعدل �إمن� يقوم على �إح�ص�نه 

تعتمد  كله�  ثالثة،  �أمور  لإدر�ك 

�لذ�ت  وتطوير  و�ملعرفة  �لعلم  على 

�لأحك�م منه� . ومتى يكون له �أن يجتهد فيه� .

�لث�لث : �إدر�ك �حلكم �ملن��صب للو�قعة �ملنظورة �أم�مه، 

فيعطي �لو�قعة �لتكييف �لق�نوين �ملن��صب له� ، وذلك 

، ثم يقوم  �لو�قعة وحتليله�  بن�ء على فهمه لعن��صر 

بتطبيق �حلكم �لق�نوين �ملالئم له� .

وهذه �لأمور جميعه� �إمن� يعتمد على �إح�ص�ن �لق��صي 

 ، �ملعرفة  طلب  يف  و�ل�صتمر�ر  �لطالع  على  له� 

�لنق��صية  و�حللق�ت  �لتدريبية  للدور�ت  وح�صوره 

 ، �ملعرفة لق�نون م�  �أو  �لفهم  ت�أ�صيل  �لتي ير�د منه� 

�أو مو�صوع م� .

عليه  �هلل  )�صلى  �لكرمي  �لر�صول  ويقول 

ب�حلق  �أب�صرهم  �لن��س  �أعلم   « و�صلم( 

)رو�ه   .  » �لن��س  �ختلف  �إذ� 

�حل�كم( .

التأصيل الشرعي للتدريب والتطوير
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إعداد: فيصل القرعان

مفاهيم وتطبيقات إدارية
في المنظمات الحكومية



المتفجرات و المتفجرات 

9191

�أ�صبحت �أحد �أهم �لتخ�ص�ص�ت �لأك�دميية �لتي تدر�س 

و�ل�صركـة  �مل�صنع  �أخذن�  ولو  و�جل�معـ�ت.  �ملع�هد  يف 

لوجدن�  �أحي�ن�ً،  و�ملنزل  و�ملعمل  و�مل�صت�صفى  و�لوز�رة 

من  ومتنوعة  خمتلفة  �أ�صك�ل  عن  تعرب  جميعه�  �أنه� 

�ملنظم�ت، وجميعه� ميتلك مكون�ت مت�ص�بهة تتمحور 

يف �لأفر�د و�لأمو�ل و�ملعد�ت و�لأفك�ر.

لكن �ل�صوؤ�ل �لذي يتب�در �إىل �لذهن هو م� �لذي مييز 

هذه �ملنظم�ت عن بع�صه� �لبع�س ويجعل �لبع�س منه� 

يتوقف و�لآخر يحقق �لعديد من �لنج�ح�ت؟ ل بد �أن 

�لإج�بة �لأوىل �لتي قد تتب�در �إىل �لذهن هي �لإد�رة 

وجتعل  �ملكون�ت  تلك  ��صتخد�م  ح�صن  عن  تعرب  �لتي 

منه� ن�صيج�ً متن�غم�ً متك�ماًل ي�صل �إىل ح�لت جيدة 

للمكون�ت  �أو  لالأفر�د  �صو�ء  �لأمثل  �ل�صتخد�م  من 

�لأخرى.

دور ومهمـة الإدارة 
قد يكون �لدور �لأ�ص��صي �لذي تلعبه �لإد�رة هو توجيه 

من  تن�ص�أ  فجميعه�  �أهد�فه�،  حتقيق  نحو  �ملنظم�ت 

�أجل غر�س م� �أو هدف معني، ويقع على ع�تق �أفر�ده� 

ومدر�ئه� م�صوؤولية جتميع و��صتغالل مو�رده� 
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�لإنت�جية للو�صول �إىل �لغ�ي�ت. 

و�لإد�رة تقوم بتوجيه �ملنظم�ت نحو �لأهد�ف �ملر�صومة 

من خالل حتديد �مله�م و�لن�ص�ط�ت �لتي على �لأفر�د 

�إجن�زه� للو�صول للهدف، وكلم� متت عملية ت�صميم 

�لو�قع  مع  ومبو�ئمة  بدقة  و�لن�ص�ط�ت  �مله�م  تلك 

و�ملتطلب�ت، ف�إن �إنت�جية �لأفر�د �صرتتفع و�صوًل �إىل 

حتقيق �لغ�ي�ت.

بني  �لر�بط  �أنه  على  ت�صوره  ميكن  �لإد�رة  دور  �إن 

ولبد  للهدف،  للو�صول  �لالزمة  و�لن�ص�ط�ت  �لأفر�د 

لهذه �لإد�رة من موجه يتمتع بخ�ص�ئ�س غري �عتي�دية 

متكنن� من حتقيق �لروؤى و�لغ�ي�ت �خل��صة ب�ملنظمة. 

وهن� ي�أتي دور �لقي�دة �لإد�رية و�ل�صرت�تيجية، ك�أ�ص��س 

تنطلق منه �ملنظم�ت يف بن�ء روؤيته� و��صرت�تيجي�ته� 

ومو�رده�، ب�صكل متجدد ومتطور.

تعريف الإدارة 
عرف �لعديد من �لأفر�د �لإد�رة، حيث ح�ولت جميع 

فقد  ون�ص�ط�ته�.  �لإد�رة  حدود  تبني  �أن  �لتعريف�ت 

 )Maiss and Douglas( ودوجال�س  ميز  عرفه� 

جمموعة  مبوجبه�  تقوم  �لتي  �لعملية  �أنه�  على 

متع�ونة بتوجيه �أعم�ل �آخرين نحو �أهد�ف ع�مة.  

تن�صيق  �أنه�  على  عرفه�  فقد   )Sisk( �ص�صك  و�أم� 

جميع �ملو�رد من خالل عملي�ت �لتخطيط و�لتنظيم 

�أهد�ف حمددة.   �أجل حتقيق  و�لتوجيه و�لرق�بة من 

عملية  �أنه�  على  �ص�وي�س  جنيب  م�صطفى  وعرفه� 

�لو�صول �إىل �لأهد�ف �لتنظيمية من خالل �لعمل مع 

ومن خالل �لأفر�د و�مل�ص�در �لتنظيمية �لأخرى.

من خالل هذه �لتعريف�ت ن�صتطيع ��صتخال�س �صف�ت 

�أ�ص��صية ثالث هـي :

1.�أنه� عملية �أو �صل�صلة من �لن�ص�ط�ت �مل�صتمرة.

�لأهد�ف  �إىل  �لو�صول  على  وتركز  ت�صمل  2.�أنه� 

�لتنظيمية.

�لعمل مع ومن  �إىل �لأهد�ف من خالل  3.�أنه� ت�صل 

خالل �لأفر�د.

وب�صكل ع�م ميكن �لقول �أن �لإد�رة هـي 

�ملمكنة  �لن�ص�ط�ت  جميع  ��صتخد�م  يف  و�لعلم  �لفن 

)تخطيط وتنظيم وتوظيف وتوجيه ورق�بة و�ت�ص�ل 

وتن�صيق وقر�ر�ت وتق�رير...( ل�صتغالل مو�رد �ملنظمة 

وتكنولوجي�،  ومعلوم�ت  وم�دية،  م�لية،  )ب�صرية، 

�أو  �أرب�ح  �أو  )�صلع  �أهد�فه�  لتحقيق  وت�صريع�ت...( 

خدم�ت( ب�أق�صى درج�ت �لكف�ءة و�لف�عليـة.

 

الإدارة يف املنظمات احلكومية 
�لتي  �لأهد�ف  وحتقيق  �لتميز  �إىل  �ملنظم�ت  ت�صعى 

و��صتد�مة  �أجله�، و�حلف�ظ على تطوره�  �أن�صئت من 

�لبنك  فهن�لك  �ملنظم�ت،  �أنو�ع  وتتعدد  ن�ص�ط�ته�، 

و�لد�ئرة  و�لوز�رة  و�جلمعية  و�جل�معة  و�ل�صركة 

وغريه� �لكثري، وت�صنف جميع �أنو�ع تلك �ملنظم�ت يف 

قط�ع�ت ثالث �أ�ص��صية هي :

�لقط�ع �لع�م / �حلكومي.

�لقط�ع �خل��س.

�لقط�ع غري �حلكومي / �ملدين.

قط�ع  من  تختلف  ل  �أ�ص��صية  قو�عد  لالإد�رة  يوجد 

يف  �لختالف�ت  ولكن  لأخرى،  منظمة  �أو  �آخر،  �إىل 

و�لفئ�ت  و�لأهد�ف  �لن�ص�ط�ت  وطبيعة  �لعمل  حجم 

�مل�صتهدفة، حتدث فرق� يف �ملم�ر�ص�ت �لإد�رية �خل��صة 

�لتدريبية  �مل�دة  هذه  يف  �لقط�ع�ت،  تلك  من  بكل 

وعملي�ت  كمفهوم  �لإد�رة  عن  �حلديث  ن�صتهدف 

ومه�ر�ت يف قط�ع �ملنظم�ت �حلكومية.

يف  �لإد�رة  وح�ل  �لعمل  و�قع  �إىل  �أول  و�صنتعر�س 

�لإد�رة  �أهمية  ت�صور  نح�ول  ثم  �حلكومية،  �ملنظم�ت 

لتلك �ملنظم�ت.
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 �مل�صكالت م�ص�در �مل�صكالت

- ل يوجد ر�أ�س م�ل ث�بت يتم �لعتم�د عليه. �جلو�نب �مل�لية

- �لتمويل �أحي�ن� �صعيف ويعتمد على ��صتمر�رية �لنج�ح.

- م�ص�در �لتمويل متعددة وحجم �لتمويل قليل.

- حجم �لتمويل مق�رنة بو�قع �حتي�ج�ت �لأفر�د قليل.

- �لتمويل يتم على �صكل بر�مج وم�ص�ريع مم� يوؤثر يف �إمك�نية �إيج�د م�ص�در متويل 

لتعزيز �جلو�نب �لإد�رية.

- حجم �ملنظم�ت كبري.�جلو�نب �لتنظيمية

- عدم ثب�ت �لهي�كل �لتنظيمية و�لأو�ص�ف لالإجر�ء�ت و�مله�م و�لوظ�ئف.

- �أهد�ف �لعمل متغرية ح�صب �لتوجه�ت �لع�مة و�حتي�ج�ت �أفر�د �ملجتمع، مم� ينعك�س 

على ثب�ت �لن�ص�ط�ت.

- عملي�ت مت�بعة وتقييم ن�ص�ط�ت �لعمل وخمرج�ته لي�صت مرت�بطة د�ئم�ً ول تعتمد 

�لتوثيق و�جلدولة �لزمنية يف �أغلب �لأحي�ن.

- عدد �لأفر�د �لع�ملني قليل غ�لب�ً مق�رنة مبتطلب�ت �لعمل.�جلو�نب �لب�صرية

- �صعوبة حتديد مه�م �لأفر�د ب�صكل ث�بت لتغري �مل�ص�ريع و�لن�ص�ط�ت.

- متغري�ت ن�صبة ثب�ت �لع�ملني )�لدور�ن �لوظيفي(.

- مدى كف�ءة �ملو�رد �ملتوفرة لتطوير وتدريب �ملو�رد �لب�صرية.

- �لآلت و�ملعد�ت و�ملك�تب قليلة مق�رنة بح�جة �لعمل �أحي�ن�.�ملو�رد �مل�دية

- م�صتلزم�ت �لعمل �مل�دية )قرط��صية، تنقالت، �صي�نة، تكنولوجي�( متعددة وت�صتهلك  

�ملو�رد لتغطيته�.

�ملعلوم�ت 

و�لت�صريع�ت 

و�لعالق�ت

- يوجد تعدد يف م�ص�در �ملعلوم�ت وغي�ب لل�صف�فية �أحي�ن�.

- توفري �ملعلوم�ت يتطلب �لبحث و�لزي�ر�ت �مليد�نية وهذ� مكلف م�لي�.

- �ملعلوم�ت متغرية ب�صكل �صريع.

- �لت�صريع�ت تعترب �أحد معيق�ت �لعمل �أحي�ن�ً.

- �لعالقة مع �لأجهزة �حلكومية �لأخرى ي�صوبه� �لروتني و�صعف �لتن�صيق.

- �لعالقة مع �ملنظم�ت غري �حلكومية �صعيفة ول يوجد �صبك�ت ف�علة.

- �ل�صر�كة مع �ملنظم�ت غري �حلكومية يف بد�ي�ته� وحتت�ج جهود�ً �إ�ص�فية.

- دعم �لقط�ع �خل��س قليل وم�ص�ركته حمدودة.
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��صتــــــــــعر��س  عــند 

�مل�صـــكالت  تلك  و�قع 

ويف  �أعاله،  �ملذكورة 

عن  �لبحث  �صبيل 

ف�إنن�  عملية،  حلول 

�أحد �حللول  �أن  جند 

�عتم�د  هو  �ملمكــــــــنة 

ف�علة،  �إد�رة  �أ�ص�ليب 

�ملنظــــــــــمــــــ�ت  وعــــــلى 

�حلكومية حمـــ�ولـــــــــة 

�إمك�ن�ت  يف  �لتفكـري 

�لأ�ص�لـــــيب  تطويــــــــر 

�لإد�رية  و�ملم�ر�صــــــ�ت 

لديــه� للو�صــــــول �إىل 

نت�ئج �أف�صل، وبنظرة 

ف�ح�صة يجد �لع�مل 

�أن  �ملنظم�ت  تلك  يف 

وجود �لإد�رة �لف�علة 

�لقوة  جو�نب  يعزز 

�لت�لية :

 حتديد دقيق لالأهد�ف مق�رنة ب�لو�قع و�لإمك�ن�ت.

توظيف ط�ق�ت �ملو�رد �لب�صرية ب�صكل �أف�صل مرتبط 

ب�لن�ص�ط�ت.

لتحقيق  �لأف�صل  و�ملم�ر�ص�ت  �لن�ص�ط�ت  حتديد   

�لنت�ئج.

 ح�صر ف�عل لكل من �ملو�رد �ملطلوبة و�ملت�حة.

 ��صتثم�ر �ملو�رد ب�لطرق �لأقل كلفة ووقت�ً وجهد�ً.

م�صتمر  ب�صكل  و�لتقييم  �ملت�بعة  عملي�ت  ت�أطري   

ومرتبط ب�لن�ص�ط�ت و�لأهد�ف.

 تعزيز �صورة �ملنظمة و�إمك�ن�ت ح�صوله� على �لدعم 

و�لتمويل.

  �حلف�ظ على ��صتمر�رية �ملنظمة وب�لت�يل ��صتمر�رية 

خدم�ته� وم�ص�ريعه�.

ي�ص�عد  متك�مل  كنظ�م  �ملنظم�ت  يف  �لإد�رة  ت�صور  �إن 

يف  لذ�  ومتطلب�ته�،  له�  �لكلية  �ل�صورة  فهم  على 

من  �لعديد  على  �لتعرف  �صنح�ول  �لت�لية  �لأجز�ء 

�لأمور �ملرتبطة ب�ملف�هيم و�ملم�ر�ص�ت �لإد�رية.

اأهمية ودور الإدارة يف املنظمات احلكومية
وو�ص�ئل  قو�عد  �إيج�د  �إىل  ع�م  ب�صكل  �لإد�رة  ت�صعى 

�لأهد�ف  �إىل  �لو�صول  عملي�ت  ت�صهل  و�أ�ص�ليب 

وحتقيقه� بدرجة ع�لية، و�إىل ��صتثم�ر �ملو�رد �ملت�حة 

ب�أف�صل �لطرق، �إ�ص�فة �إىل متكني �ملو�رد �لب�صرية من 

�لأف�صل  ��صتخر�ج  تعزز  جم�عية  بطرق  �أدو�ره�  �أد�ء 

من هذه �ملو�رد.

لتوجيه  للعمل  �لع�مة  �لأطر  و�صع  حت�ول  �لإد�رة 

�ملنظمة بجميع مو�رده� نحو حتقيق �لغ�ي�ت حيث �إن 

�لو�جب  و�لن�ص�ط�ت  �مله�م  تو�صح  �لع�مة  �لأطر  هذه 

�أفر�د  بني  �لو�صول  حلقة  �لإد�رة  وتعترب  �أد�وؤه�. 

�ملنظمة ومو�رده�

ويف قط�ع �ملنظم�ت �حلكومية ف�أنن� نتحدث عن �أفر�د 

ذوي �خت�ص��ص�ت متعددة ومتنوعة وغ�لب�ً يكون جزء�ً 

�لعمل  من عملهم، وعليه فال بد من تو�صيح قو�عد 

لهم بطرق منظمة تتميز ب�خل�صو�صية و�ملرونة بذ�ت 

لتو�ئم  قدر�تهم  تطوير  من  يتمكنو�  حتى  �لوقت، 

متطلب�ت �لعمل.

ولعل م� مييز �ملنظم�ت يف �لقط�ع �حلكومي عن غريه� 

هو ندرة �ملو�رد و�نعد�مه� �أحي�ن�ً، وب�لت�يل ف�لهتم�م 

ومم�ر�ص�ته�  �لإد�رة  �أ�ص�ليب  على  ين�صب  �أن  بد  ل 

و�لو�صول  تفعيلة  بد من  �أ�ص��صي ل  �لف�علة، كعن�صر 
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عن�صر 

�ملق�رنة

منظم�ت �لقط�ع غري �حلكوميمنظم�ت �لقط�ع �لع�ممنظم�ت �لقط�ع �خل��س

م�صدر 

�لتمويل

ملكية خ��صة لفرد �أو 

�أفر�د ميتلكون ر�أ�س �مل�ل.

يتم حت�صيله عن طريق  �لتمويل �أو حتدده وتوفرة �لدولة.

�لتربع�ت و�لهب�ت.

تقدمي �خلدم�ت للمو�طنني حتقيق �لأرب�ح �مل�لية�لهدف

ب�صكل يتو�فق مع �لتوجه�ت 

�ل�صي��صية و�لتنموية 

و�لقت�ص�دية للدولة.

متكني �لأفر�د يف �ملجتمع �ملحلي، 

وح�صب ح�جتهم �لفعلية ومب� ين��صب 

و�قعهم.

تتحدد بن�ء على هدف �خلدم�ت

�ملنظمة و�صعيه� للربح 

و�لقدرة �ل�صر�ئية 

لالأفر�د

حتدده� �لدولة وحتدد 

�أم�كن وجوده� و�أ�صع�ره� 

وطرق �لو�صول �إليه�.

يحدده� ح�جة �لأفر�د يف �ملجتمع، 

ورغب�تهم ويتم تكوين هذه �خلدم�ت 

مب�ص�ركتهم.

يق��س مبقد�ر �لربح �لإجن�ز

و�لع�ئد على �لأعم�ل

حتدده �لدولة وقد 

ل يعك�س ن�صبة �إجن�ز 

حقيقي �إذ� مل توؤخذ 

�أر�ء �ملو�طنني مب�صتوى 

�خلدم�ت �ملقدمة 

و�صهولة و�صولهم �إليه�.

يق��س مبع�يري مثل مقد�ر و�صول 

�خلدم�ت لالأفر�د يف �ملجتمع، ومقد�ر 

متكينهم، و�ل�صتد�مة و�ل�صتمر�رية 

للعمل ون�ص�ط�ته.

�أ�صلوب 

�لإد�رة

�أهد�ف حمددة بدقة، 

وهي�كل ر�صمية، تعتمد 

�إجن�ز �ملوظف وحتقيقه 

لالأهد�ف، وقو�عد �لعمل 

ث�بتة.

�أهد�ف ع�مة حمددة 

وهي�كل ر�صمية، 

و�إجر�ء�ت موثقة، 

وخدم�ت يتم حتديده� 

�صكال وكلفة.

توجد مرونة يف �لإد�رة و�لعمل غ�لب�ً 

جم�عي ويوؤدي �لأفر�د �أكرث من 

ن�ص�ط بنف�س �لوقت.

هذ�  ولعل  وجمتمعه،  حميطه  مع  م�صتمر  تف�عل  يف 

�إذ  غريه�،  عن  �حلكومي  �لقط�ع  منظم�ت  مييز  م� 

�أنه� توجد �أ�ص��ص�ً لتحقيق �أهد�ف تن�ص�أ وترتبط بذلك 

�لفروق   من  بع�ص�ً  تو�صح  �لت�لية  و�ملق�رنة  �ملحيط، 

بني �ملنظم�ت يف �لقط�ع�ت �لثالث.

من  متكنن�  �لتي  �لإيج�بية  �ملم�ر�ص�ت  �أف�صل  �إىل  به 

��صتغالل �ملو�رد �لقليلة �ملت�حة.

معنى املنظمـة 
�أو  �ملنظمة كي�ن �جتم�عي ه�دف ين�ص�أ من قبل )فرد 

�أفر�د( لتحقيق غ�ية معينة، وهذ� �لكي�ن �لجتم�عي 

مفاهيم إدارية
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الإدارة كنظام مفتوح

�لبيئة

تغذية عك�صية ومت�بعة

تغذية عك�صية ومت�بعة

�لبيئة

�ملدخالت

م�دية

م�لية

ت�صريع�ت

تكنولوجي�

معلوم�ت

ب�صرية

�ملخرجـ�ت

�أربــ�ح

�صلـــع

خدمــ�ت

�لعملي�ت �لإد�رية

وظ�ئف �لإد�رة

�ملتع�قبة           �مل�صتمرة

�لتخطيط          �لت�ص�ل

�لتنظيم             �لتن�صيق

�لتوظيف           �لقر�ر�ت  

�لتوجيه            �لتق�رير

و�لإ�صر�ف 

و�لقي�دة

�لرق�بة

�لبيئة�لبيئة

العملية الإدارية
ذكرن� �ص�بق� �أن هن�لك قو�عد �أ�ص��صية ث�بتة يف �لإد�رة، 

�ملنظمة  حجم  ح�صب  وذلك  �أحي�ن�،  تختلف  �أنه�  �إل 

�لتي على  �لإد�رية  �لقو�عد  و�أهم  ن�ص�ط�ته�،  وطبيعة 

�لإد�ريني معرفته� هو م� ن�صميه �لعملية �لإد�رية �لتي 

�ملفتوح«.  �لإد�رة  »نظ�م  ي�صمى  متك�ماًل  نظ�م�ً  تكون 

و�لذي ي�أتي مو�صح� يف �ل�صكل �لت�يل 

املنظمات  وخ�ضو�ضية  الإدارية  العملية 
احلكومية

�ملفتوح  �لإد�رة  ونظ�م  �لإد�رية  �لعملية  تطبيق�ت  �إن 

»�حلكومية  �لثالث  �لقط�ع�ت  جميع  يف  و�حدة 

�ملنظم�ت  م� مييز  �إن  �إل  و�خل��صة وغري �حلكومية« 

يف �لقط�ع �حلكومي �أنه� تطبق هذه �لعملي�ت مبج�ل 

حرية �أكرب، وذلك لأن �أهد�فه� لي�صت ربحية، بل �إنه� 

خدمية تنموية، ت�صعى يف غ�يته� �لكلية �إىل ��صتد�مة 

�ملنظم�ت  تلك �خلدم�ت. وب�صكل ع�م ن�صتطيع متييز 

�حلكومية  على �لنحو �لت�يل :

تنمية  لتحقيق  ت�صعى  وتوعوية  خدمية  �أهد�فه�   

لالإن�ص�ن و�ملجتمع.

 لديه� ه�م�س حرية �أكرب يف جم�ل حتقيق �لأهد�ف 

نوعية  و�إمن�  �لربحية،  مبقد�ر  تق��س  ل  �إنه�  حيث 

�خلدم�ت و�لو�صول للمو�طنني يف �لفئ�ت �مل�صتهدفة، 

ونه�ية �إىل �ل�صتد�مة و�ل�صتمر�رية.

حت�صيله�  يف  تعتمد  ث�بتة  وغري  حمدودة  مو�رده�   

�لوقت  له�  يت�ح  ل  وب�لت�يل  �حلكومي،  �لتمويل  على 

ومت�بعة  وتنفيذ  لت�صميم  �لالزمون  و�لب�صر  و�مل�ل 
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�لعملي�ت �لإد�رية ب�صكل موؤ�ص�صي مرن.

متعددين،  �أفر�د  على  �أعم�له�  من  كثري  يف  تعتمد   

ي�صعب تقييدهم يف �أنظمة �إد�رية حمددة.

 �أ�ص��س عمله� هو �لن�ص�ط�ت ك�مل�ص�ريع و�لرب�مج وهي 

ومتغرية،  موؤقتة  بل  دورية  غري  �أو  ث�بتة،  دورية  �إم� 

موحدة  �أنظمة  ت�صميم  �لإد�رة  على  ي�صعب  وب�لت�يل 

ومت�بعته� ب�صكل م�صتمر، لذ� ف�ملرونة �أحد �أهم �صروط 

جن�ح �ملنظم�ت �حلكومية.

على  �أعم�له�  من  به  ب�أ�س  ل  جزء  يف  حديث�  تعتمد   

خ��صة،  عمل  �أنظمة  لهم  يوجد  وم�نحني  ممولني 

معهم  �لعمل  عند  �حلكومية  �ملنظم�ت  على  وب�لت�يل 

�أن تتكيف مع �صروطهم و�أ�ص�ليب عملهم.

كع�ملني  لن�  يتبني  �ل�ص�بقة  �لنق�ط  مر�جعة  عند 

من  جمموعة  هن�لك  �أن  �حلكومية،  �ملنظم�ت  يف 

عن  �ملنظم�ت  هذه  يف  �لعمل  متيز  �لتي  �خل�ص�ئ�س 

بع�س  هن�لك  �أن  كم�  �لأخرى،  �لقط�ع�ت  يف  غريه� 

�لإد�رية  �لعملية  تطبيق  ف�أن  وعليه  �أي�ص�،  �ملعوق�ت 

كمنهج ومدخل للمه�ر�ت �لإد�رية �لالزمة 

ب�ملرونة،  يتمتع  �أن  لبد  �لعمل،  لد�رة 

و�لتكيف، وب�لت�يل تختلف �لتطبيق�ت 

عن��صر  عدة  حيث  من  �لإد�رية 

�أهمه�:

 وجود �أنظمة �إد�رية مكتوبة وموثقة 

�لتطوير  و�صهولة  ب�ملرونة،  تت�صف 

و�لتغيري.

تعتمد  متعددة،  �إد�رية  �أنظمة  وجود   

ن�ص�ط�ت  هن�ك  �أن  على  ت�صميمه�  عند 

متعددة ك�مل�ص�ريع و�لرب�مج، و�أن لكل منه� 

خ�صو�صيته.

�لإد�رية  �لعملية  عن��صر  �إىل  �لنظر   

منه�  لكل  �أن  على  مرن،  ب�صكل 

قبل  من  �متالكه�  �لو�جب  �مله�ر�ت  من  جمموعة 

�لإد�ريني يف �ملنظم�ت �حلكومية، و�لبتع�د عن تن�وله� 

على �أنه� معطي�ت يجب تطبيقه� كم� هي.  

�ملتطورة،  �لعلوم  �أهم  �أحد  �لإد�رة  �إن  �لقول  خال�صة 

للع�ملني  �لفعلية  �ملم�ر�ص�ت  و�قع  على  �ملعتمدة 

و�لتدقيق  �لبحث  درجة  ز�دت  وكلم�  وللموؤ�ص�ص�ت، 

و�صبل  �لأف�صل،  �لإد�رية  �ملم�ر�ص�ت  �صكل  لتحديد 

تطبيقه� يف جم�ل �لعمل، كلم� �رتفعت ن�صب �لنج�ح 

و�لتميز على �صعيد �ملنظمة �أو على �صعيد �لأفر�د. 

من  �لعديد  تو�جه  �حلكومية  �ملنظم�ت  يف  �لإد�رة  �إن 

�لتحدي�ت �لتي ن�صتطيع مو�جهته� ب�كت�ص�ب �ملم�ر�ص�ت 

�لإد�رية �لأف�صل، �ملوؤدية �إىل �أف�صل فر�س �ل�صتثم�ر 

�أف�صل م�صتوى من  �ملت�حة، مب� يقدم  �ملمكن للمو�رد 

�خلدم�ت.

مفاهيم إدارية
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وتستمر مسيرة اإلنجاز والتميز



المتفجرات و المتفجرات 

9999

وحر�صت �لهيئة منذ ت�أ�صي�صه� على �لرتق�ء مب�صتوى �لأد�ء، 

،وتدعيم  �ملج�لت  �صتى  يف  �ملتالحقة  �لتطور�ت  ومو�كبة 

و�ملطورة  �حلديثة  �لإد�رية  �ملف�هيم  تطبيق  على  قدرته� 

وتركيزه� على خدمة �ملتع�ملني، وحتقيق ر�ص�ئهم، وتنمية 

�ملو�رد، وتب�صيط �لإجر�ء�ت، وت�صجيع روح �لإبد�ع، و�إطالق 

�لإد�رة  يف  �لتميز  وحتقيق   ، للموظفني  و�لقدر�ت  �مللك�ت 

�حلكومية . 

ومتكنت �لهيئة من حتقيق �لكثري من �لإجن�ز�ت و�مل�ص�ريع 

�لتي ك�ن له� �لكثري من �لنت�ئج �لإيج�بية، م�صري� �إىل �أن 

�لهيئة عملت على و�صع حلول للتحدي�ت �لتي تو�جه نظ�م 

يكلف  �لذي  �ملروري  �لزدح�م  �أهمه�  دبي،  �إم�رة  يف  �لنقل 

4.6 ملي�ر درهم نتيجة  �صنوية تقدر بنحو  �لإم�رة خ�ص�ئر 

للوقت �ل�ص�ئع يف �لزدح�م، وكذلك �ل�صالمة �ملرورية، حيث 

يبلغ معدل �لوفي�ت 17 ح�لة وف�ة لكل 100 �ألف من �ل�صك�ن، 

مق�رنة مع 5 �إىل 6 ح�لت يف دول مثل بريط�ني� و�ل�صويد، 

درهم  مليون   800 من  ب�أكرث  �لقت�ص�دي  �لف�قد  ويقدر 

و�ص�ئل  ��صتخد�م  حمدودية  �أي�ص�ً  �لتحدي�ت  ومن  �صنوي�ً، 

�لنقل �جلم�عية �لتي ل تزيد عن 6% يف حني ترت�وح هذه 

�لن�صبة يف �لدول �ملتقدمة بني 40 �إىل 80%، �إىل ج�نب تلبيه 

متطلب�ت �لنه�صة �لعمر�نية و�لقت�ص�دية �ل�صريعة لإم�رة 
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�ملرورية  �حلركة  حجم  يف  �لزي�دة  ن�صبة  تبلغ  حيث  دبي، 

ترت�وح  و�لتي  �لأوروبية،  �ملدن  مع  ب�ملق�رنة  �صنوي�   %13

فيه� هذه �لن�صبة بني 2 �إىل 3% ، كم� �أن �لزي�دة �ل�صنوية يف 

�ملم�ثلة  �لن�صبة  ب�أن  6% �صنوي�، علم�  عدد �صك�ن دبي ف�قت 

ل تزيد عن 2% يف �أغلب �ملدن �لأوروبية، ون�صبة �لزي�دة يف 

عدد �ملركب�ت �مل�صجلة يف دبي بلغت حو�يل 17% �صنوي�، بينم� 

ل تتج�وز هذه �لن�صبة 4% يف �ملدن �لأوروبية وحو�يل 8% يف 

�ل�صعودية.

�مل�ص�ريع و�ملب�در�ت �لتي  �أن  �إىل  و�أ�ص�ر �صع�دة مطر �لط�ير 

نفذته� �لهيئة يف �لأعو�م �لثالث �مل��صية �ص�همت يف حتقيق 

�ل�صرت�تيجي  �لتخطيط  نو�حي  �صملت  �إيج�بية  نت�ئج 

له�،  �ملطلوبة  �ملحرم�ت  وحجز  و�لنقل  �لطرق  لأنظمة 

و�مل�ص�ة،  �جلم�عي،  �لنقل  ونظ�م  �لطرق  �صبكة  وتطوير 

و�ل�صالمة �ملرورية و�صي��ص�ت �ملرور و�لنقل.

حل مشكلة االزدحام 
تعتمد �إ�صرت�تيجية هيئة �لطرق و�ملو��صالت يف حل م�صكلة 

�لزدح�م على توفري نظ�م طرق ونقل جم�عي متك�مل، ول 

�صتة  على  �خلطة  وت�صتمل  فقط،  و�حد  نظ�م  على  تعتمد 

حم�ور رئي�صة هي: 

-  برن�مج �ص�مل لتطوير وحت�صني �صبكة �لطرق و�لتق�طع�ت 

�لإ�صرت�تيجية، وتت�صمن �إن�ص�ء طرق جديدة بطول 500 كم 

�لن�ص�ط  مر�كز  حول  د�ئرية  وطرق  طبقي  تق�طع   96 مع 

�ل�صك�ين و�لتج�ري، و�إدخ�ل حت�صين�ت على �لطرق �لق�ئمة، 

مثل تو�صعة �ص�رعي �ل�صيخ ز�يد و�لإم�ر�ت، وحتويل �لعديد 

�صوئية،  ب�إ�ص�ر�ت  حمكومة  تق�طع�ت  �إىل  �لدو�ر�ت  من 

و�إن�ص�ء �أربعة مع�بر جديدة على خور دبي، حيث �رتفع عدد 

بن�صبة   48 �إىل  �لهيئة  ت�أ�صي�س  عند  م�ص�ر   19 من  �مل�ص�ر�ت 

زي�دة تبلغ 153%، وقد �ص�هم ذلك يف زي�دة معدل �ل�صرع�ت 

20-40%.، كم� �رتفعت  �ملع�بر بن�صب ترت�وح من  على هذه 

عدد �مل�ص�رب )Basic No. of lanes( على حم�ور �حلركة 

�لرئي�صية )�ل�صيخ ز�يد، �لحت�د، �لإم�ر�ت، �لع�بر، �لهب�ب، 

�لرب�ط( من 36 �إىل 66 بن�صبة  زي�دة تع�دل 83%، و�صهد عدد 

من حم�ور �لطرق �لرئي�صية �ص�ملة �ص�رع �لإم�ر�ت و�ص�رع 

�لحت�د وطريق دبي �لع�بر حت�صن�ً  يف �ن�صي�بية حركة �ل�صري 

بن�صبة تقدر بحو�يل %30.

تطوير  ي�صمل  �جلم�عي،  �لنقل  لتطوير  �ص�مل  برن�مج   -

نظ�م �ملرتو وفق �أحدث و�أف�صل �ملع�يري �لع�ملية بطول 318 

كم )يكتمل على مر�حل �أوله� �خلط �لأحمر بطول 52 كم يف 

�صبتمرب 2009 وث�نيه� �خلط �لأخ�صر بطول 23 كم ويكتمل 

يف م�ر�س 2010(، وتطوير جذري و�ص�مل يف نظ�م ح�فالت 

لي�صل  �حل�فالت  عدد  �صريتفع  ،حيث  �لع�مة  �ملو��صالت 

تت�صمن �خلطة  كم�   ،2010 ع�م  نه�ية  2500 ح�فلة يف  �إىل 

�إدخ�ل  للرك�ب عرب  �لبحري  �لنقل  لقط�ع  �ص�ماًل  تطوير�ً 

و�لت�ك�صي  �مل�ئي،  �لب��س  مثل  جديدة،  بحرية  نقل  و�ص�ئل 

�مل�ئي، وفريي دبي، �إ�ص�فة �إىل تطوير �صبكة للرت�م بطول 
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كم   15 حو�يل  بطول  �ل�صفوح«  »تر�م  خط  �أوله�  كم،   270

بتكلفة ت�صل حلو�يل 4 ملي�ر درهم، و�صيتم ��صتخد�م �أحدث 

تر�م متوفر يف �لع�مل.

مع  �لنقل،  وت�صريع�ت  �صي��ص�ت  لتطوير  �ص�مل  برن�مج   -

��صتخد�م  تعرفة  وي�صمل  للمركب�ت،  بد�ئل  توفري  مر�ع�ة 

 Mobility �لتنقل“  ”�إد�رة  �إجر�ء�ت  وتطبيق  �لطرق، 

�ملوظفني  نقل  مثل  مب�در�ت  وتت�صمن   ،Management

�لرحالت،  يف  �مل�ص�ركة  وت�صجيع  �جلم�عي،  �لنقل  بو�ص�ئل 

وغريه� من �ل�صي��ص�ت �لتي حتد من �لعتم�د على ��صتخد�م 

�ملركب�ت �خل��صة، مثل حتديد م�ص�ر�ت خ��صة للح�فالت، 

وحتويل بع�س �ملن�طق �ملزدحمة �إىل من�طق م�ص�ة فقط.

و�لدر�ج�ت  �مل�ص�ة  مر�فق  لتطوير  �ص�مل  برن�مج   -

وي�صمل  �لدر�ج�ت،  و��صتخد�م  �مل�صي  �لهو�ئية،لت�صجيع 

بحيث  �لطرق  ت�صميم  ومم�ر�ص�ت  مع�يري  حتديث  ذلك 

،وكذلك  �مل�ص�ة  متطلب�ت  توفري  على  �أكرث  �لرتكيز  يتم 

م�ص�ر�ت  لتوفري  �ص�مل  ب�عد�د خمطط  �لهيئة  ق�مت  فقد 

مر�حل  على  بتنفيذه  وبد�أت  دبي،  يف  �لهو�ئية  �لدر�ج�ت 

حيث يجري ح�لي� تنفيذ �ملرحلتني �لأوىل و�لث�نية منه.  

نظ�م  مثل  �حلديثة  �لنقل  تقني�ت  ��صتخد�م  يف  -�لتو�صع 

�لذكية  �ملرورية  و�لأنظمة  )دليلي(،  �لدين�ميكي  �ملالحة 

 ،Variable Message Signs وت�صمل �لإ�ص�ر�ت �ملتغرية

يف  �لتحكم  ونظ�م  �ل�صوئية،  �لإ�ص�ر�ت  يف  �لتحكم  ونظ�م 

�ملعطلة  �ملركب�ت  �ل�صريع لقطر  �لتدخل  �ملو�قف، ودر�ج�ت 

و�ملركب�ت �مل�صرتكة يف حو�دث �لب�صيطة.

- برن�مج �ص�مل للتوعية و�لتثقيف �ملروري، يت�صمن �إطالق 
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�ملرورية،  �لنق�ط  حملة  مثل  �لتوعية  حمالت  من  �لعديد 

وحملة »ح��صب« �لتي تندرج حتت مظلته� حمالت لتوعية 

�لز�ئدة،  و�ل�صرعة  �لهو�ئية،  �لدر�ج�ت  وم�صتخدمي  �مل�ص�ة 

�لأم�ن  حز�م  حملة  �إىل  �إ�ص�فة  للمد�ر�س،  �لعودة  وحملة 

و�لإ�ص�رة �حلمر�ء، وحملة �ل�ص�حن�ت.

م�ضـــاريــع الطـــــرق
�نتهت هيئة �لطرق و�ملو��صالت يف �لع�م �مل��صي من �إجن�ز 

�جلديد  �لقرهود  ج�صر  مثل  �لطرق،  م�ص�ريع  من  �لعديد 

كيلومرت�ً،   1.7 طوله  ويبلغ  م�ص�ر�ً،   14 من  يت�ألف  �لذي 

ويرتفع 15 مرت�ً فوق �جلزء �لأو�صط من خور دبي، بحيث 

�ل�ص�عة،  مد�ر  على  �ملالحية  للحركة  ك�ملة  بحرية  ي�صمح 

مركبة  �ألف   30 �لجت�هني  يف  �ل�صتيع�بية  ط�قته  وتبلغ 

من  يعد  �لذي  �لعربية  �ملر�بع  تق�طع  وكذلك  �ل�ص�عة،  يف 

�أكرب �لتق�طع�ت يف دبي، وتو�صعة �ص�رع �لإم�ر�ت �إىل ج�نب 

�إجن�ز م�صروع طريق دبي �لع�بر �لذي يعد من �أهم �ملح�ور 

�لإ�صرت�تيجية �صمن �ملخطط �لهيكلي ل�صبكة �لطرق �لتي 

�ص�رعي  عن  بدياًل  طريق�  �مل�صروع  ويوفر  �لهيئة،  تنفذه� 

من  �لق�دمني  �ل�ص�ئقني  ومينح  ز�يد،  و�ل�صيخ  �لإم�ر�ت 

�لإم�ر�ت �ل�صم�لية و�ملتوجهني �إىل �إم�رة �أبو ظبي و�لعك�س 

كم�  �ملدينة،  لو�صط  للدخول  دون �حل�جة  خ�رجي�،ً  طريق�ً 

�ل�صيخ  �ص�رع  على  �لكبرية  �لتق�طع�ت  من  عدد  �إجن�ز  مت 

ز�يد، مثل »تيكوم« و�ل�صفوح وتالل �لإم�ر�ت ومد�خل نخلة 

جمري�، و�لتق�طع رقم 5.5 وكذلك  تق�طع �ص�رع بريوت مع 

�ص�رع �لنهدة، �إ�ص�فة �إىل �فتت�ح �مل�ص�ر �لعلوي ل�ص�رع �ملركز 

�مل�يل �لذي يعد �أول �ص�رع بط�بقني يف �ملنطقة.

النقــــل البحــــــري 
لتطوير  متك�ملة  خطة  و�ملو��صالت  �لطرق  هيئة  �أعدت 

خطوط  ت�صغيل  ت�صمل  ب�لإم�رة،  �لبحري  �لنقل  �أنظمة 

�خلور، و�خلط �ل�ص�حلي على طول �صو�طئ جمري�، وكذلك 

�خلط �ملهم �ملتعلق مب�ص�ريع �جلزر �جلديدة، حيث �صتتو�صع 

�ل�صبكة �لرئي�صية للنقل �لبحري من 10 كيلومرت�ت ح�لي� 

2020 خلدمة جميع م�ص�ريع  �أكرث من )450 كم( ع�م  �إىل 

من  �أكرث  ت�صم  �لتي  �لعق�رية  و�جلزر  �لبحرية  �لو�جه�ت 

1700 كم من �ل�صو�حل.

�ملهمة  �مل�ص�ريع  من  عدد�  �لهيئة  �أجنزت  �لإط�ر  هذ�  ويف 

وهي:

ميكنة 149 عربة تنقل 27 مليون ر�كب �صنوي�.

حتديث مو�قف �لعرب�ت و�ملر��صي.

 20 زي�دة عدد رك�ب �لعربة خالل �ل�صنتني �لأخريتني من 

�إىل 27 مليون ر�كب )ن�صبة �لزي�دة: %35(. 

�لت�صميم  بروعة  يتميز  �لذي  �مل�ئي  �لب��س  تد�صني 

�مل�صتوحى  للعربة  �لتقليدي  و�ل�صكل  �حلد�ثة  بني  ويجمع 

�لق�عدة  ثن�ئي  بهيكل  يتميز  كم�  �لإم�ر�تي،  �لرت�ث  من 
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منخف�س �لأمو�ج »« Catamaran Low Wash، و�صقف 

ب�نور�مي ق�بل للحركة، و�لتكييف �ملركزي ومق�عد مريحة 

�أربعة خطوط  36 ر�كب�ً، ويعمل �لب��س �مل�ئي على  تت�صع لـ 

تربط �صفتي خور دبي  تغطى �صتة حمط�ت هي �ل�صبخة، 

و�ل�صيف، و�صوق دبي �لقدمي، و�لغبيبة، وبني ي��س، وحمطة 

بر دبي، بزمن تق�طر بني �لرحالت يبلغ 15 دقيقة، �إ�ص�فة 

وحمطة  �ل�صيف  حمطة  بني  يربط  �صي�حي  خط  �إىل 

ينقل  �أن  ويتوقع  دقيقة،   60 يبلغ  تق�طر  بزمن  �ل�صندغة 

�أكرث من  مليوين ر�كب �صنوي�ً يف �لبد�ية، وحو�يل خم�صة 

ماليني ر�كب �صنوي� بعد خم�س �صنو�ت. 

�لت�ك�صي �مل�ئي: �صيتم يف �ملرحلة �لأويل ت�صغيل 10 تك��صي�ت 

30 مليون درهم، و�صيتم توفري  م�ئية، تبلغ تكلفته� قر�بة 

�له�تف،  طريق  عن  �حلجز  عرب  �لطلب  ح�صب  �خلدمة 

ومن ثم �لنتظ�ر يف �ملحطة �ملتفق عليه� للركوب على منت 

�لت�ك�صي �مل�ئي، �أم� عملية �لنزول فتتم بح�صب رغبة �لر�كب 

يف �أي موقع من مو�قع حمط�ت �لت�ك�صي �مل�ئي، كم� ميكن 

��صتئج�ر �لت�ك�صي �مل�ئي لالأغر��س �ل�صي�حية يف خور دبي.

دبي  �لهيئة موؤخر� عقد م�صروع فريي  �أر�صت  دبي:  فريي 

 178 بتكلفة  دبي  خور  على  ت�صغيله�  �صيتم  �لتي  �ملكيفة 

وبهيكل  �لت�صميم  بروعة  دبي  فريي  ويتميز  درهم  مليون 

 Catamaran Low  »« �لأمو�ج  �لق�عدة منخف�س  ثن�ئي 

 84 بو�قع  ر�كب،   100 لـ  تت�صع  مريحة  ومق�عد   ،Wash

مقعد� للدرجة �ل�صي�حية و14 مقعد� لدرجة رج�ل �لأعم�ل 

وزودت  �خل��صة،  �لحتي�ج�ت  لذوي  مقعدين  ج�نب  �إىل 

 LCD &( كري�صت�لية  �ص��ص�ت  ب�أربع  »�لفريي«  �لعب�ر�ت 

وذوي  و�لن�ص�ء،  )للرج�ل،  مي�ه  دور�ت  وثالثة   ،)DVD

�لهد�ي�  لبيع  ك�صك  �إىل  �إ�ص�فة  �خل��صة(،  �لحتي�ج�ت 

و�لوجب�ت �خلفيفة.

�لت�صغيل  و�ملو��صالت  �لطرق  هيئة  د�صنت  ب�لغ�ز:  عرب�ت 

�مل�صغوط  �لطبيعي  ب�لغ�ز  تعمل  عرب�ت  لثالث  �لتجريبي 

بدًل من �لديزل، وذلك يف �إط�ر حر�س �لهيئة على حت�صني 

�لنقل �لبحري بو��صطة �لعرب�ت �لرت�ثية  وتطوير خدمة 

�لعديد  حتقيق  يف  �مل�صروع  وي�ص�هم  دبي،  خور  �صفتي  بني 

خف�س  يف  ي�ص�هم  �لبيئي  �جل�نب  فمن  �لفو�ئد،  من 

ي�ص�هم  �لقت�ص�دية  �لن�حية  ومن   ،%66 بن�صبة  �لتلوث 

مليون  يع�دل  مب�   %  30 بن�صبة  �لوقود  تك�ليف  خف�س  يف 

�إ�ص�فة  للمحرك،  �لفرت��صي  �لعمر  و�إط�لة  �صنوي�،  درهم 

�أمن�ً، نظر�ً لأن  �أكرث  �أن حمرك�ت �لعربة ب�لغ�ز تعترب  �إىل 
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�لغ�ز �مل�صغوط �مل�صتخدم يف �لعرب�ت غري ق�بل لال�صتع�ل 

وم�ص�د لالنفج�ر.  

حافالت املوا�ضالت العامة
بو�ص�ئل  تتم  �لتي  �لرحالت  ن�صبة  رفع  على  �لهيئة  تعمل 

دبي  ملرتو   %17 على  موزعة   ،%30 �إىل  �جلم�عي  �لنقل 

و�لنقل  �لع�مة  �ملو��صالت  حل�فالت  �لب�قية  و�لن�صبة 

ق�مت  �لع�مة  �ملو��صالت  بح�فالت  وللنهو�س  �لبحري، 

�لهيئة  بت�صغيل �حل�فالت �ملف�صلية �جلديدة »مبقطورتني 

�لط�بقني،  ذ�ت  �حل�فالت  وكذلك  و�حدة«،  ومبقطورة 

ب��صتخد�م تقني�ت تتط�بق مع  وتتميز �حل�فالت �جلديدة 

متطلب�ت �لبيئة بف�صل تقنية �إع�دة تدوير �لغ�ز�ت �ملنبعثة، 

كم� ق�مت ب�صر�ء 620 ح�فلة بتكلفة تزيد عن ملي�ر درهم، 

�أخرى  ح�فالت  ب�صر�ء  و�صتقوم  بع�صه�،  ت�صغيل  يف  وبد�أت 

�لأمن  مع�يري  و�أعلى  �حلديثة  �لتقني�ت  ب�أف�صل  تتمتع 

�حل�فالت  �أ�صطول  حجم   ف�إن  �خلطة  وح�صب  و�ل�صالمة، 

�صي�صل �إىل قر�بة 2100 ح�فلة يف منت�صف ع�م 2010. 

�أ�صطول  وتطوير  حجم  زي�دة  ب�ن  �لهيئة  لإدر�ك  ونظر� 

�حل�فالت لي�س ك�في� وحده لزي�دة عدد �لرك�ب، فقد ق�مت 

�لهدف، �صملت  �لأخرى لتحقيق هذ�  �لإجر�ء�ت  بعدد من 

م� يلي:

تركيب 1000 مظلة مكيفة لرك�ب �حل�فالت �لع�مة موزعة 

مظلة   530 تركيب  مت  حيث  �لإم�رة،  من�طق  خمتلف  على 

مكيفة لرك�ب �حل�فالت �لع�مة موزعة على خمتلف من�طق 

�لإم�رة ومت ب�لفعل ت�صغيل 480 منه�. 

�لرئي�صية  �ملن�طق  خلدمة  �حل�فالت  خطوط  توزيع  �إع�دة 

وحتقيق �لتغذية �ملن��صبة ملحط�ت مرتو دبي.

�ملو��صالت  ح�فالت  �أ�صطول  حركة  �إد�رة  نظ�م  تطبيق 

�لع�مة.

تطبيق برن�مج خمطط �لرحالت لت�صهيل عملي�ت �لتنقل 

على م�صتخدمي و�ص�ئل �ملو��صالت �لع�مة يف دبي، من خالل 

�أجور  كح�ص�ب  يحت�جونه�  �لتي  �لك�فية  �ملعلوم�ت  توفري 

�لرحالت، و�لتعرف على �أ�صهل و�أ�صرع طريقة للو�صول �إىل 

�لوجهة �ملطلوبة.

�ملحط�ت  �لرحالت، يف  تو�صح م�ص�ر  �لتي  توفري �خلر�ئط 

وعلى �ص��ص�ت �لعر�س �لد�خلية و�خل�رجية يف �حل�فالت.

- �صمم مرتو دبي وفق� لأف�صل �ملع�يري �لع�ملية، كم� يعتمد 

تقني�ت  يف  �لتكنولوجي�  �إليه  تو�صلت  م�  �أحدث  ��صتخد�م 

�ملجتمع،  �صر�ئح  خمتلف  �حتي�ج�ت  ليلبي  �لقط�ر�ت، 

ويتميز مب� يلي:

 640 لقر�بة  تت�صع  عرب�ت  خم�س  من  قط�ر  كل  يت�ألف 

�صخ�ص�ً، مت توزيعه� �إىل درجتني، )�لذهبية، و�لف�صية(مع 

وجود �أم�كن خم�ص�صة للن�ص�ء و�لأطف�ل. 

جذ�ب�  عن�صر�  ي�صكل  �ملرتو  ملحط�ت  �لفريد  �لت�صميم 

�لد�خلي  �لت�صميم  يف  و�لإبد�ع  للتميز  نظر�  للرك�ب، 

و�ص�ئل  مع  من��صب  ب�صكل  وربطه�  للمحط�ت  و�خل�رجي 
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�لنقل �لأخرى و�ملن�طق �ملج�ورة.

جميع  و�صول  ت�صهيل  �ملرتو  حمط�ت  ت�صميم  عند  روعي 

�ل�صخ�صية  �صي�ر�تهم  عرب  �لق�دمني  �ملرتو  م�صتخدمي 

و�ملو��صالت �لع�مة و�صي�ر�ت �لأجرة و�مل�ص�ة �إىل �ملحط�ت.

ذوي  متطلب�ت  تلبى  �أن  �ملحط�ت  ت�صميم  يف  �أي�ص�  روعي 

من  متك�ملة  حزمة  و�صع  مت  حيث  �خل��صة،  �لحتي�ج�ت 

�لت�صهيالت تلبي خمتلف �أنو�ع �لإع�قة، ت�صمل:

وعر�س  و�لإعالم  للتوجيه  و�ملرئية  �ل�صمعية  �لأجهزة   

�ملعلوم�ت لفئ�ت �لإع�قة �ل�صمعية و�لب�صرية.

�لإع�قة  ذوي  حركة  ت�صهل  �لتي  �لأر�صية  �لعالم�ت  و�صع 

تر�صدهم  �لتي  �لأر�صية  �حلرك�ت  بتتبع  وذلك  �لب�صرية، 

�إىل �لبو�ب�ت �أو �إىل �ملو�قع �ملخ�ص�صة لهم يف �لعرب�ت.

�لد�خلي يف  �لند�ء  نظ�م  و�أجهزة  »بريل«  ��صتخد�م طريقة 

ك�فة �ملو�قع.

�لو��صعة  �لكهرب�ئية  و�مل�ص�عد  �ملتحركة  �ل�صالمل  توفري   

�لتي ت�صمح بحركة �لكر��صي �ملتحركة.

تخ�صي�س مق�عد وم�ص�ح�ت لذوي �لحتي�ج�ت �خل��صة يف 

جميع درج�ت �لقط�ر.

يف  ذهبية  درجة  تخ�صي�س  فيه  يتم  �لع�مل  يف  مرتو  �أول 

عرب�ت �ملرتو �لتي تتحرك د�خل �ملدينة �لو�حدة.

ت�صم �لدرجة �لذهبية 19 مقعد�ً ف�خر�ً، كم� ت�صم م�ص�حة 

مقعد�ً،   15 على  ت�صتمل  و�لأطف�ل  للن�ص�ء  خم�ص�صة 

وم�ص�ح�ت لعرب�ت �لأطف�ل و�حلق�ئب و�لأمتعة.

و�لتكييف  �ملعد�ت  ب�أحدث  جمهزة  للم�ص�ة  ج�صور  وجود 

�إىل  �لو�صول  �لرك�ب من  و�أحزمة متحركة متكن  �ملركزي 

بهو �ملحط�ت.

وجود طرق متنوعة لدفع تعرفة ��صتخد�م �ملرتو من خالل 

�لنق�ل عرب  �له�تف  ب��صتخد�م  �أو  للنقل،  �ملوحدة  �لبط�قة 

متريره على بو�ب�ت �لعبور، �لأمر �لذي ي�ص�عد على تك�مل 

�خلدم�ت �لتي تقدمه� �لهيئة، وي�صهل ��صتخد�مه� من قبل 

�جلمهور.

�لتي  ف�ي«،  »و�ي  �لال�صلكية  �لإنرتنت  خدمة  توفري 

تغطي عرب�ت وحمط�ت �ملرتو، مب� يتيح للرك�ب ��صتخد�م 

حو��صيبهم �ملحمولة �أثن�ء �لرحلة.

�أطول م�صروع مرتو بدون �ص�ئق يف �لع�مل  يعد مرتو دبي 

يتم تنفيذه من خالل م�صروع و�حد.
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كم لمحكمة  حُ
دبي من ٥2 عام 

المعهد تنفرد بنشر حكم صدر من محكمة دبي الشرعية في ٢ أغسطس 
١٩٥٨ م في سلسلة إصدارتنا عن تراثنا القضائي .
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�حلكم

بعد �صم�ع �ملحكمة �ل�صرعية دعوت �ملدعي .............. 

ب�لأ�ص�لة عن نف�صه، وب�لوك�لة عن �إخو�نه ........ و..... 

و.... و.....و..... و..... و.....�صد �ملدعى عليهم� ...... 

��صتيالء  �ملدعي  دعوى  م�صمون  ك�ن  وحيث  و...... 

�ملال�صقة  و�لعم�رة  دك�كني  ثالثة  على  عليهم�  �ملدعى 

لهم و�لبيت، �ملحددين بتحديد �ملدعي �ملذكور يف دعو�ه، 

�مللك  �نتق�ل  يت�صمن  عليهم�  �ملدعى  من  �جلو�ب  و�أن 

�ملدعى عنهم،  �أحد   ....... �ل�صرعي من  ب�ل�صر�ء  �إليهم� 

ت�صريح  ح�صب  �لبيع  زمن  يف  �ملذكور  للعق�ر  �حل�يز 

�صنة  من  عليه  و��صتيالئهم�  بذلك  دعو�ه  يف  �ملدعي 

بدون  وبق�ئه حتت حي�زتهم�  �لت�ريخ،  �إىل ح�ل  1352هـ 

مع�ر�س يع�ر�صهم�، و�أنهم� يت�صرف�ن يف �لعق�ر ب�لهدم 

و�لبن�ء و�لإيج�ر.

وبعد �صم�ع جو�ب �ملدعى عليهم� �صمعت �ملحكمة مع�ر�صة 

�ملدعي على جو�ب �ملدعى عليهم� �مل�صطر يف �صري �لق�صية، 

وبينته �لتي �أح�صره� و�صورة �لكت�ب �لذي ي�صتند عليه 

�إىل  ح�فظ  حممد  �لرحمن  /عبد  �ل�صيخ  من  �ملوجه 

�هلل  »ب�صم  يلي  كم�  و�صورته  مكتوم،  بن  �صعيد  �ل�صيخ 

بن  �صعيد  �ل�صيخ  �ملعظم  �ملط�ع  جن�ب  �لرحيم  �لرحمن 

�آمني، من جهة دعوة .......  �آلء فخم د�م عاله  مكتوم 

ك�ن  منهم�  و�حد  كل  �أن  �ص�بق�ً  جلن�بكم  بينت   و....... 

يت�صرف، ولكن ت�صرف ....... �ص�بق، فقد �صهد وعندي 

�لبقعة  تلك  يوؤجرون  ك�نو�   ....... موكال  ب�أن  �صهود 

وي�صتوفون �أجرته�، و�أم� ت�صرف حميد فهو ح�دث لأنه 

�أن �مل�ص�ألة فيه�  بني �لبخ�ر  من مدة قريبة، و�حل��صل 

تع�ر�س �لبينتني وت�صرف �ملتد�عيني ول ميكن �أن يحكم 

�لعم�رة  ب�ب   ، ب�أن نن�صف من ن�صف  �إل  �ملتد�عيني  بني 

�إىل ظهر �لبخ�ر �لذي �أحدثه حميد، ف�لن�صف �ل�صرقي 

حلميد، و�لغربي لر��صد، هذ� �لذي ظهر يل وفهمته من 

ن�صو�س �لعلم�ء، هذ� م� لزم و�ل�صالم من عبد �لرحمن 

حمكمة دبي

رقم �لدعوى )3( �سنة 1958، 1378هـ

�لت�ريخ 1378/1/21هـ - 1958/8/7م

��صم �ملدعيني:................ دبي

��صم �ملدعى عليهم�: ...............دبي

�ملدعى به حق يف ثالثة دك�كني وعم�رة وبيت.

��صتوفى �لر�صم لنقل �حلكم مبلغ ../10 ع�صر 

ري�ل ب�لو�صل �ملرقم )2685( بت�ريخ 89/1/16 هـ - 

69/4/3م
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�لأول  ربيع   7 مكتوم.  بن  �صعيد  �صحيح  ح�فظ  حممد 

1354«، ثم �إن �ملحكمة �ألزمت �ملدعى عليهم� بينة ب�نتق�ل 

�مللك �إليهم� من �لب�ئع عليهم� ......... �ملعرتف به من 

�لب�ئع  �أخيه  على  دعو�ه  يف  يحتج  و�لذي  �ملدعي،  قبل 

�ملذكور بت�صرفه، ف�أح�صر �ملدعي عليهم� وثيقتني.

 �لأوىل حمررة يف 15 حمرم 1352هـ كتبه� على بن عبد 

�ل�ص�بق،  دبي  ق��صي  �جلن�حي  �لدين  حميي  �لرحمن 

حتكي �صدور �لبيع من .......، �أي بيع �لدك�كني �لثالثة 

مع �لعم�رة �ملال�صقة بهم على �ملدعى عليهم� وهذ� ن�صه�. 

و�أخ�ه   ....... �حل�ج  ب�يعت  قد  ب�أين   ....... و�أن�  �أقول 

�حل�ج ....... ثالثة دك�كني �لو�قع يف �صوق ديرة �مل�صهور 

ب�صوق �لتمر، دك�ن و�حد غربي دك�ن .......،ودك�ن و�حد 

�صرقه، ودك�ن و�حد غربي دك�ن ....... ، و�أي�ص�ً ب�يعتهم� 

بيع�ً  �ملذكورة  �لدك�كني  بظهر  �لتي  �ل�صغرية  �لعم�رة 

�ل�صرع  يف  �ملعتربة  و�لأرك�ن  ب�ل�صروط  منجز�ً  �صحيح�ً 

بطريق بيع �لإق�لة مببلغ 2700 �ألفني و�صبعم�ئة روبية 

�صكه، بر�ص�ئي وكم�ل عقلي، وتكون �مل�ص�هرة لهم�، وبعد 

�ملبلغ  لهم�  �أ�صلم  �لت�ريخ  ح�ل  من  �صنني  خم�س  م�صي 

و�هلل  يخفى  كيال  و�لعم�رة  �لدك�كني  و�أ�صرتد  �ملذكور 

على م� نقول �ص�هد ووكيل.

جرى يف 15 حمرم �حلر�م 1352هـ.

 ....... �أتى  �إذ�  �أنف�صن�  �لتزمن�  ب�أن� قد   ....... و�أن�  �أقول 

مببلغ 2700 �ألفني و�صبعم�ئة روبية �صكه، ثمن �لدك�كني 

و�لعم�رة  �لدك�كني  وبرجوع  �لإق�لة  ط�لب�ً  و�لعم�رة 

بال  عليه  ترجعهن  �صنني  خم�س  م�صي  بعد  �ملذكور�ت 

نز�ع و�هلل على م� نقول �ص�هد ووكيل. جرى يف 15 حمرم 

�لدين  �ملحي  �لرحمن  عبد  علي  حرره  1352هـ.  �حلر�م 

 ،....... بذلك  و�صهد   ،....... بذلك  �صهد  �جلن�حي، 

�صحيح .......، �صحيح �صعيد بن مكتوم.

�صفر   6 ت�ريخ  يف  حمررة  �أي�ص�ً  فهي  �لث�نية  و�لوثيقة 

�جلن�حي  �لدين  �ملحي  �لرحمن  عبد  علي  بقلم  �حلر�م 

ق��صي دبي �ل�ص�بق، و�إم�ص�ء ح�كم �لبلد �ملرحوم �ل�صيخ 

�صعيد بن مكتوم حتكي �صدور �لبيع من ....... �أي بيع 

ن�صه�.  وهذ�  عليهم�  �ملدعى  على  فيه�  �ملذكور  �لبيت 

ملكي  هو  �لذي  �لبيت  بعت  قد  ب�أين   ....... و�أن�  �أقول 

�ل�صغري  بن مع�صم  بيت  �صدرة مط�بق  و�صطه  �لذي يف 

من �صم�ليه، ومن �صرقيه بيت .......، ومن غربيه بيت 

 ....... �حل�ج  على   ....... بيت  جنوبيه  ومن   ،.......

بيع�ً  �صكه،  روبية  �أربعم�ئة   400 مببلغ   ....... و�حل�ج 

على  و�هلل  و�لأرك�ن  لل�صروط  م�صتويف  �صرعي�ً  �صحيح�ً 

�حلر�م  �صفر   6 ت�ريخ  يف  جري  ووكيل،  �ص�هد  نقول  م� 

1352هـ حرره علي عبد �لرحمن �ملحي �لدين �جلن�حي، 

 ....... ونحن  نقول   ....... �صحيح   ....... بذلك  �صهد 

و....... ب�أنن� قد �ألزمن� �أنف�صن� �إذ� �أتى ....... بعد م�صي 

�أربعم�ئة روبية   400 �لت�ريخ مببلغ  �أ�صهر من ح�ل  �صتة 

�صكه. ن�دم�ً وط�لب�ً �لإق�لة �أن نرجع �لبيت �ملذكور عليه 

يف  جرت  ووكيل.  �ص�هد  نقول  م�  على  و�هلل  نز�ع،  بال 

�ملحيي  �لرحمن  عبد  علي  حرره  هـ   1352 �صنة  �صفر   6

�لدين �جلن�حي �صحيح �صعيد بن مكتوم.

فبن�ء على �إقر�ر �ملدعي ....... بحي�زة �لب�ئع �أخيه ....... 

للمبيع و�صدور بيعه على �مل�صرتيني �ملذكورين و�عرت�فه 

مب� يف �لوثيقتني �ملكتوبتني بقلم علي عبد �لرحمن �ملحي 

�ملذكور  �لق��صي  عليهم�  وقع  و�لذي  �جلن�حي،  �لدين 

�ملوؤيدتني ب�إم�ص�ء ح�كم �لبلد �ملرحوم �صعيد بن مكتوم، 

وعدم تكذيب �ملدعي مل� حوت�ه �لوثيقت�ن من بيع �حل�ئز 

و�لبيت  لهم  �ملال�صقة  �لعم�رة  مع  �لثالثة  للدك�كني 

�ملذكورين يف �لوثيقتني على �مل�صرتيني ....... و.......، 

وبن�ء على �عرت�ف �ملدعي يف مع�ر�صته ب��صتالم �لبع�س 

من ورثة �أبيه ح�ص�صهم يف �ملري�ث من تركة �أبيهم ....... 

ومنهم �ملدعي ب�أنه �أخذ ح�صته من دولة �ل�صمبوق و�لبيت 

مم� يدل على ق�صم تركة �ملرحوم .......، و�أن �لب�ئع ب�ع 

�لبيع  �صورة  �ملذكور يف  �لب�ئع  ت�صريح  م� ميلك ح�صب 
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�ل�ص�در منه يف بينة، �ملذكور حيث ق�ل بعت �لبيت �لذي 

�عرت�ف  و�أي�ص�ً  �لورثة،  �أحد  له  يتعر�س  هو ملكي ومل 

�ملدعي بت�صرف �أخيه ب�لرهن يف �لعم�رتني على �ملدعى 

عليهم� وحت�صيله على �لبع�س بحكم �ملحكمة له ولأخيه، 

فهذ� م� يدل على �صحة ت�صرف �لب�ئع يف �ملبيع، و�أي�ص�ً 

�صكوت �ملدعي و�صرك�ئه ملدة �صتة وع�صرين �صنة من ت�ريخ 

�ملدعى  �إىل �لآن بدون مط�لبة  �لب�ئع  �لبيع من  �صدور 

ت�صرف  فيه  يت�صرف�ن  وهم�  �ملذكور،  �لعق�ر  يف  عليهم� 

�مل�لك يف ملكه ب�لإيج�ر وغريه، ون�صبة �مللك �إليهم� تبني 

للمحكمة �ل�صرعية �أن �حلي�زة قد �نتهت ولي�س للمدعي 

بعد �نته�ئه� حق �ملط�لبة بعد �نته�ء مدته�، وقد قدره� 

�لعلم�ء بع�صر �صنني، وق�لو� �إن �حلوز ك�لبينة ل�ص�حبه� 

على ت�صديق دعو�ه، و�صرحو� �أي�ص�ً يف دعوى �حلي�زة �أن 

�لط�لب ل تفيده بينته ول دعوى ول وث�ئق بعد �حلوز 

فيه  يت�صرف  وهو  �صنني،  ع�صر  �صريك  �أجنبي غري  من 

ك�مل�لك مدعي�ً �مللكية.

ذكرن�ه مل  �ملدعي مب�  �عرت�ف  تقدم من  م�  وبن�ء على 

يثبت للمدعي و�صرك�ئه �مل�ل �ملدعي به وحكمت �ملحكمة 

و�لبيت  بهم  �ملال�صقة  و�لعم�رة  �لثالثة  �لدك�كني  ببيع 

�صري  يف  �لو�ردتني  �لوثيقتني  يف  �ملذكورة  بحدودهم 

�لق�صية �ل�ص�درة من ....... على �ملدعى عليهم� يف �صنة 

1352هـ. وحكمت لهم� به لأن �لأ�صل يف �لعقود و�لأحك�م 

يذكر  مل  و�إن  �ل�صحة  على  جري�نه�  �لزمن  طول  مع 

ولأن  �ملقرر،  هو  كم�  �ل�صرعية،  �لأو�ص�ع  ��صتيف�ء  فيه� 

�ملدعني  ح�صور  يف  به  �ملدعي  �لعق�ر  يف   ....... ت�صرف 

ب�لبيع �أم�م ق��صي �لبلد وح�كمه� لقرينة قوية تدل على 

�مل�صرحة  �لوث�ئق  من  يفهم  كم�  معترب،  ��صتيف�ء  تقدم 

 ،....... �لأول  �ملدعي  �صهود  �صه�دة  �إىل  نظر  ول  بذلك، 

و.......، و.......، و.......، و.......، و.......، و....... ف�إن 

�لدعوى،  وخ�رجة عن مو�صوع  �صه�دتهم غري مط�بقة 

�صه�دة  فهي   ....... �صه�دة  �أم�  حكم.  عليه�  يرتتب  فال 

بغري م� �دعى به �ملدعي يف دعو�ه، فهي خم�لفة لدعوي 

�ل�صيخ  �ل�ص�هد  �صه�دة  و�أي�ص�ً  �صيئ�ً،  تعمل  فال  �ملدعي، 

كون  على  �صه�دته  يف  تعر�س  قد  �ملذكور  ف�إن   .......

من  ثم   ....... �أخيه  يد  على  م�له  بثلث  �أو�صى   .......

�أن  ز�عم�ً   ....... �لثلث  ��صتوىل على  و�أخري�ً  �بنه،  بعده 

بق�ء  تغري  ل  ف�صه�دته  به،  �أحق  و�أنه  و�لده  حق  �لثلث 

�مللك للمدعي و�صرك�ئه �إىل �لآن، فهي �صه�دة مبجهول، 

�لدعوى  بقت  و�إن  �صرع�ً.  تقبل  ل  ب�ملجهول  و�ل�صه�دة 

و�إخو�نه  للمدعي  �مللك  به�  يثبت  فال  �صمنية  مط�بقة 

�أن  ب�ل�صم�ع   ....... �ل�ص�هد  �صه�دة  و�أم�  يخفي،  ل  كم� 

�لتعر�س  يلم  مل�  لعدم تعر�صه  ن�ق�صة  �لبيت وقف فهي 

له يف �أد�ء �ل�صه�دة ب�ل�صم�ع، ومل يذكر �لكيفية و�ل�صفة 

�للتني هم� �صرط يف �صحة �ل�صه�دة ب�ل�صم�ع فال تعمل 

�صيئ�ً، ول يثبت به� حق، لأن �صه�دة �ل�صم�ع ل ي�صتخرج 

مب� �صد ح�يز و�إمن� ي�صهد به� ملن ك�ن �لتي بيده، فت�صح 

حي�زته، و�أم� �صه�دة ....... فهي مط�بقة جلو�ب �ملدعى 

�لبيع  ب�صدور  �لوثيقتني  م� يف  لذكر  لتعر�صه�  عليهم� 

من ....... من مدة 26 �صتة وع�صرين �صنة.

�لأخري  قر�ره�  �ل�صرعية  �ملحكمة  قررت  فقد  وعليه 

�ملدعى  �لعق�ر  يف  و�مللك  ب�حلي�زة  ب�حلكم  يق�صي  وهو 

�ملدعي  و�ألزمت  و.......،   ....... عليهم�  للمدعى  به 

و�صرك�ئه ب�لتوقف عن �ملق�ل يف �لعق�ر �ملذكور ومنعتهم 

من �لتعر�س عليهم� يف ذلك.

�لق�صية،  هذه  يف  �ل�صرعية  �ملحكمة  به  حكمت  م�  هذ� 

وعلى ويل �لأمر �لتنفيذ.

1378/12/5 هـ 

ن�ظر �ملحكمة 

حممد بن ح�صر �ملكتوم                                                

ق��صي حمكمة دبي �ل�صرعية

�ل�صيد حممد جعفر زين �ل�صق�ف
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