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نقطة ومن أول السطر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ...بداية �أحب �أن �أتوجه ب�أ�صدق
التربيكات �إىل مقام �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

رئيس التحرير

نائب رئي�س الدولة – رئي�س جمل�س الوزراء – حاكم دبي مبنا�سبة تخريج
الدفعة العا�شرة من املتدربني الق�ضائيني ،و�أبارك لإخواين اخلريجني
و�أمتنى لهم التوفيق وال�سداد خالل املرحلة القادمة عند دخولهم معرتك
احلياة العملية والق�ضائية.
�س�أل املمكن امل�ستحيل � :أين تقيم ؟ ف�أجابه يف �أحالم العاجز ،بهذه
الكلمات �س�أبد�أ هذه االفتتاحية لهذه املجلة الوليدة التي ت�صدر عن معهد
دبي الق�ضائي،والذي ت�أ�س�س يف العام  ،1996هذه املجلة هي مبادرة من معهد
دبي الق�ضائي بحيث ت�ساهم يف ن�شر البحوث والدرا�سات بالإ�ضافة �إىل ن�شر
الوعي القانوين يف املجتمع .فهي ت�ستهدف كافة �شرائح املجتمع ،وب�شكل خا�ص
عامة النا�س من الذين لي�س لديهم من القانون �إال ا�سمه على الرغم من
�أنهم ميار�سونه يف كافة اجلوانب احلياتية� ،سواء على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو
الأ�سري �أو حتى املجتمعي .فمن منا ال يقوم بعمليات ال�شراء والبيع؟ ومن منا
يف وظيفته ال يخ�ضع للوائح والتنظيمات الوظيفية؟ ويف العالقات الأ�سرية
هناك قانون الأحوال ال�شخ�صية الذي يحكم تلك العالقات.
هذه املجلة الوليدة �ست�أخذ على عاتقها القيام بالدور التثقيفي يف املجال
القانوين ،وكلنا خليط متجان�س من الأمل ويقني يف ذات الوقت ب�أننا �سنكون
على موعد مع االرتقاء بالثقافة القانونية يف املجتمع ،فهذه تعد �إحدى �أهداف
املعهد الإ�سرتاتيجية ،ولعل ما مت ن�شره من قبل املعهد فيما يتعلق مبو�ضوع
حماية امل�ستهلك ،وعلى �سبيل التحديد املو�ضوع الذي مت ن�شره بخ�صو�ص
الب�ضاعة املباعة ال ترد وال ت�ستبدل حر َكة �آتت ثمارها من خالل احلمالت
التفتي�شية التي تقوم بها وزارة االقت�صاد .ولن يقف املعهد عند هذا احلد.
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معهد دبي القضائي ينضم إلى »مجموعة دبي للجودة« بصفة شريﻚ مستثمر

�ملعهد ي�صعى �ىل �ل�صتف�دة من م�ص�در �ملجموعة
لتحقيق �لتميز يف جم�ل �لتدريب �لق�ص�ئي
�أكتوبر 2008
�أعلنت «جمموعة دبي للجودة» �ن�صم�م �ملعهد
�لع�يل للعلوم �لق�نونية و�لق�ص�ئية يف دبي �إىل
�ملجموعة ب�صفتة �صريك�ً م�صتثمر�ً .وقد مت ت�كيد
�ن�صم�م �ملعهد ليكون �صريك�ً �إ�صرت�تيجي�ً �عتب�ر�ً
من �صهر يوليو �ملن�صرم ،حيث تعمل �ملجموعة على
تكثيف جهوده� وتركز �هتم�م�ته� على تو�صيع �صبكة
�أع�ص�ئه� لت�صمل ك�فة قط�ع�ت �ملجتمع وذلك لن�صر
ثق�فة �جلودة و�لتميز �ملوؤ�ص�صي.
يعمل معهد دبي �لق�ص�ئي على توفري �لتدريب
و�لت�أهيل �ملخت�س لإعد�د �أع�ص�ء �ل�صلطة �لق�ص�ئية
يف دبي ب��صتقب�ل �لطالب �ملتميزين �لر�غبني يف
�لعمل �لق�ص�ئي  .،وي�صعى �ملعهد �إىل ت�أ�صيل مبد�أ
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�ل�صف�فية وحت�صني �ملع�يري �لق�ص�ئية وت�صجيع �لأكف�ء
و�لو�عدين من مو�طني �لدولة على �صغل من��صب
قي�دية ومرموقة يف �ل�صلك �لق�ص�ئي ون�صر �لثق�فة
�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
كم� يقدم معهد دبي �ل�صت�ص�ر�ت �لق�نونية للعديد
من �ل�صرك�ت ب�لقط�عني �لع�م و�خل��س يف �لإم�ر�ت.
كم� يعد �لأبح�ث و�لدر��ص�ت �لتي تتعلق ب�جلو�نب
�لق�نونية و�لعدلية وهذه �إحدى �ملهم�ت �لرئي�صية
للمعهد �لذي ت�أ�ص�س خالل �لع�م .1996
وب�صفته �صريك�ً م�صتثمر�ً� ،صيعمل على �ل�صتف�ده
من �ملز�ي� �ملمنوحة له من قبل �ملجموعة و�لتي
�صتمكنه من تو�صيع م�ص�دره وتكوين �ل�صر�ك�ت مع
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�
�ملجموعة و�لإ�صتف�دة من مو�رده� �ملختلفة مب� فيه�

�لدور�ت �لتدريبية ،و�ملوؤمتر�ت �لع�ملية يف جم�ل �إد�رة
�لأد�ء و�لتميز �ملوؤ�ص�صي� ،ملكتبة و�ملوقع �لإلكرتوين
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.
وق�ل مرو�ن �ل�صو�لح ،رئي�س جمموعة دبي
للجودة « :ي�صعدن� �ن�صم�م معهد دبي �لق�ص�ئي �إىل
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
ب�جلودة و�لتدريب �لق�ص�ئي يف دبي .حيث يلعب
�ملعهد دور�ً ب�رز�ً من خالل تنظيم �لرب�مج �لتدريبية
�لق�ص�ئية ذ�ت �مل�صتوى �لع�يل لك�فة �للع�ملني يف
�ملج�ل �لق�نوين و�لرتكيزعلى مقرتح�ت تطوير
�لنظ�م �لق�ص�ئي يف �لإم�رة ،ونحن على ثقة من حتقيق

�ملعهد �لعديد من �لفو�ئد ب�صفته �صريك�ً م�صتثمر�ً».
وق�ل �لدكتور جم�ل �ل�صميطي ،مدير ع�م معهد
دبي �لق�ص�ئي»« :نت�ص�رك �لروؤية مع «جمموعة دبي
للجودة» وندعم جهوده� يف ن�صر �لتميز بني �ملوؤ�ص�ص�ت
على م�صتوى �لإم�ر�ت .وتعد �لوظ�ئف �لق�ص�ئية
من �أهم �صروري�ت �حلي�ة للحف�ظ على جمتمع
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
ومعرفته� يف تطوير �لإ�صرت�تيجي�ت و�لإجر�ء�ت
مفيدة ملوؤ�ص�ص�تن�».
وتتوىل �ملجموعة �إطالق مب�در�ت يف خمتلف �أنح�ء
�لدولة بهدف حت�صني بيئة �لعمل من خالل �عتم�د
�أف�صل مع�يري �جلودة .وترحب �ملجموعة ب�ل�صرك�ت
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،
حيث ت�صم �صخ�صي�ت ب�رزة متثل جه�ت خمت�صة
وموؤ�ص�ص�ت �أك�دميية من د�خل �لدولة وخ�رجه�.
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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة اإلمارات العربية المتحدة ومعهد دبي القضائي

وقع ومعهد دبي الق�ضائي و جامعة الإمارات
العربية املتحدة مذكرة تفاهم م�شرتكة تهدف �إىل
التعاون على ت�أمني الدعم العلمي واالرتقاء بامل�ستوى
التعليمي يف املجال القانوين  ،وذلك بغية تزويد البالد
باملتخ�ص�صني والفنيني واخلرباء يف املجالني القانوين
والق�ضائي  ،و�إعداد الإن�سان املزود ب�أ�صول املعرفة ،
ج�سد الغاية امل�شرتكة
وطرق البحث املتقدمة  ،وهو ما ُي ِّ
التي يهدف �إليها كل من الطرفني .
وقد �ص َّرح النائب العام امل�ست�شار /ع�صام احلميدان
رئي�س جمل�س �إدارة معهد دبي الق�ضائي ب�أن معهد دبي
ينتهج م�سا ًرا جديدًا له �أكرث �شمولية وتقنية يف جمال
�إعداد املتدرب الق�ضائي وت�أهيل املواطنني للدخول يف
معرتك العمل بالنيابة العامة� ،أو التدريب امل�ستمر
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لالرتقاء مب�ستوى �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية  ،نحو
الأداء الفعال والتم ُّيز القانوين .
وت�أتي هذه االتفاقية مع اجلامعة الأم يف دولة
الإمارات جت�سيدًا للمنحى اجلديد للمعهد  ،والذي
يتجه �إىل �إبرام العديد من ال�شراكات والتي تهدف
�إىل ت�أ�صيل فكرة التعاون  ،وتوثيق الروابط الثقافية
والعلمية يف �أحد �أهم املجاالت وهو املجال القانوين .
و�أعرب القا�ضي الدكتور /جمال ال�سميطي مدير
عام املعهد عن �سعادته بهذه املذكرة  ،التي تقوي �أوا�صر
التعاون مع جامعة عريقة  -جامعة الإمارات العربية
ً
�شاخما للفكر الإن�ساين يف
�صرحا
املتحدة  -باعتبارها ً
علوه  ،ومبع ًثا للح�ضارة العربية والرتاث الإن�ساين
والتاريخي للمجتمع الإماراتي .

المعهد
المتفجرات
أنشطة
المتفجرات و

ومبوجب هذه املذكرة ي�ضطلع معهد دبي الق�ضائي
بالتعاون امل�شرتك والبناء مع اجلامعة يف تنفيذ
كافة الربامج التعليمية و�إعداد البحوث والدرا�سات
العليا يف املجالني القانوين والق�ضائي وذلك من
خالل توفري املعهد لقاعات تدري�سية جمهزة وف ًقا
للموا�صفات القيا�سية العاملية  ،وتوفري مكتبة ت�ضم
�أحدث املراجع القانونية باللغات العربية والإجنليزية
والفرن�سية  ،بالإ�ضافة �إىل توفري جمموعات الأحكام
الق�ضائية ال�صادرة عن املحكمة االحتادية العليا ،
وحمكمة متييز دبي .
بالإ�ضافة �إىل تعاون الطرفني يف �إقامة املوا�سم

الثقافية وعقد الندوات واقرتاح املو�ضوعات وور�ش
العمل يف املجاالت القانونية والق�ضائية .
كما ميتد هذا التعاون �إىل جمال الرتجمة الدقيقة
للم�ؤلفات املتميزة �إىل اللغات احلية  ،وتقدمي اخلدمات
العلمية امل�ساندة للمواقع الإلكرتونية للطرفني .
ح�ضر مرا�سم التوقيع كل من :
�سعادة امل�ست�شار  /ع�صام عي�سى احلميدان رئي�س املجل�س
�سعادة الدكتور � /أحمد بن هزمي ع�ضـو املجل�س
�سعادة القا�ضي  /د .جمال ح�سني ال�سميطى ع�ضو املجل�س
�سعادة الأ�ستاذ  /عبد املنعم �سويدان ع�ضـو املجل�س

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

�صرح القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي
ب�أن جمل�س �إدارة معهد دبي الق�ضائي قرر �إطالق ا�سم
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ حممد بن ح�شر �آل مكتوم
على القاعة الرئي�سية باملعهد،وذلك تكرمياُ مل�ساهماته
يف جمال الق�ضاء وتر�ؤ�سه املجل�س الق�ضائي،
ولد ال�شيخ حممد بن ح�شر بن مكتوم �آل مكتوم
يف عام ،1927وتويل احلكم بني النا�س يف حمكمة
دبي مببنى بالقيزي حيث كانت تخت�ص املحكمة
ببيع و�شراء وت�سجيل الأرا�ضي،وملا انتقلت املحكمة
لقلعة نايف وحتت م�سمى ناظر املحكمة ا�ستمر عطاء
ال�شيخ،وكان يتوىل الق�ضاء القا�ضي حممد جعفر
ال�سقاف ويف حالة غيابه يتوىل ال�شيخ حممد بن ح�شر
احلكم بني النا�س يف الق�ضايا اجلزائية امل�ستعجلة
،ويف مطلع ال�سبعينات ت�أ�س�ست املحاكم املدنية بجانب
املحاكم ال�شرعية برئا�سة اتلقا�ضي عدي البيطار ومت
تغيري م�سمي ال�شيخ �إىل رئي�س حماكم دبي ،وجرى

بعد ذلك ت�أ�سي�س حمكمة اال�ستئناف وحمكمة التمييز
وات�سعت دائرة املحاكم حتتوي على كافة درجات
التقا�ضي وتوىل ال�شيخ حممد بن ح�شر �آل مكتوم
رئا�سة املحاكم،ورئا�سة املجل�س الق�ضائي لدبي �إىل �أن
توفاه اهلل.
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درع الدوري في ضيافة معهد دبي القضائي

احتفلت �أ�سرة معهد دبي الق�ضائي بفوز فر�سان
النادي الأهلي ببطولة دوري املحرتفني لكرة
القدم،وبح�ضور امل�شرف العام على كرة القدم عبد
املجيد ح�سني وحممد �أحمد �إبراهيم (حمدون)
مدير الفريق الأول ،وعبيد مدير العالقات العامة
والقا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي مدير عام
املعهد واملتدربني الق�ضائيني بالدفعة العا�شرة و�أ�سرة
املعهد ،ويف جو مفعم باحلب والفرحة عرب مدير عام
املعهد والذي ينتمي �إىل �أ�سرة �أهالوية عريقة �أن

الأهالوية دائماً �أوائل فنحن �أول من فاز بالدوري
العام يف ن�سخته القدمية و�أول من جمع الدوري
والك�أ�س و�أول من فاز بالك�أ�س فكان من الطبيعي
�أن يفوز ب�أول دوري للمحرتفني وقدم مدير عام
التهنئة ل�سمو رئي�س النادي و�سعادة رئي�س جمل�س
الإدارة و�أع�ضاء املجل�س والالعبني وجميع اجلماهري
الأهالوية .وقد �أثني عبد املجيد ح�سني امل�شرف العام
على الأجواء االحتفالية التي القاها ممثلو النادي
مبعهد دبي الق�ضائي.

الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد

�أنهى معهد دبي الق�ضائي التو�صيف الوظيفي
لكافة العاملني بناء على الهيكل املعتمد من جمل�س
الإدارة �صرح بذلك �إلهام العيني رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون
الإدارة وقالت �إن الهيكل اجلديد يلبي احتياجات
املعهد الفنية والوظيفية مبا يتنا�سب مع طموحاته
يف جمال تنمية املوارد الب�شرية املواطنة
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أنشطة المعهد

فتح باب القبول للدفعة  11بمعهد دبي القضائي

عقد جمل�س �إدارة معهد دبي الق�ضائي اجتماعاُ
دورياً برئا�سة امل�ست�شار ع�صام عي�سى احلميدان
النائب العام رئي�س جمل�س الإدارة،وقد �صرح القا�ضي
الدكتور جمال ال�سميطي ب�أن املجل�س قرر فتح باب
القبول ال�ستقبال الدفعة احلادية ع�شرة من املتدربني
الق�ضائيني باملعهد وذلك بناء على التو�صية ال�صادرة
باجتماع املجل�س الق�ضائي بدبي برئا�سة �سعادة حممد
ال�شيباين مدير ديوان �صاحب ال�سمو حاكم دبي نائب
رئي�س املجل�س الق�ضائي.
و�أ�ضاف ال�سميطي  :ب�أن املعهد �سي�ستقبل طلبات
املتقدمني اعتباراً من الأحد  24مايو ،و�أن املجل�س
قرر ت�شكيل جلنة م�سابقة القبول لهذا العام برئا�سة
امل�ست�شار ع�صام احلميدان النائب العام وع�ضوية د.
جمال ال�سميطي مدير عام املعهد والدكتور �أحمد عيد

املن�صوري نائب مدير �أكادميية �شرطة دبي �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.
وعن �شروط القبول �أ�ضاف مدير عام املعهد،ب�أن
قانون املعهد ا�شرتط للقبول بربنامج دبلوم العلوم
الق�ضائية �أن يكون باملعهد من الذكور �أو الإناث من
مواطني الدولة و �أن يكون حا�ص ً
ال على لي�سان�س يف
احلقوق �أو ال�شريعة والقانون بتقدير جيد على الأقل
من �إحدى اجلامعات املعرتف بها،مع اللياقة ال�صحية
ويخ�ضع املتقدمون الختبارات م�سابقة القبول التي
يعقدها املعهد.والأوراق املطلوبة هي �صورة عن
ال�شهادة اجلامعية و�صورة عن جواز ال�سفر وخال�صة
القيد و�6صور �شخ�صية و�صحيفة احلالة اجلنائية،
واختتم ال�سميطي كالمه ب�أن جمل�س الإدارة قد حدد
بداية العام الدرا�سي اجلديد يوم الأحد �4أكتوبر 2009م.
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نسبة النجاح  %100والفتيات يحرزن مراكز متقدمة
مجلس إدارة معهد دبي القضائي يعتمد نتائج االختبارات النهائية للدفعة العاشرة

جمل�س �إدارة املعهد
عقد جمل�س �إدارة معهد دبي الق�ضائي اجتماعاً
دورياً برئا�سة امل�ست�شار ع�صام احلميدان النائب العام
رئي�س جمل�س الإدارة ،ومت يف االجتماع ا�ستعرا�ض
النتائج النهائية للدفعة العا�شرة من املتدربني
والق�ضائيني ،وهي الدفعة التي ت�ضم ولأول مرة
ع�شرة فتيات تلقني تدريباً عملياً ونظرياً ملدة عام
درا�سي،وقد �صرح امل�ست�شار ع�صام احلميدان النائب
العام ب�أن اخلريجني وعددهم ثالثني �سيعينون جميعاً
م�ساعدي نيابة بالنيابة العامة بدبي،
و�أ�ضاف النائب العام ب�أن هذه الدفعة هي الأكرب
عددا التي يتم قبولها وتدريبها وكذلك قبول
ع�شرة بنات لأول مرة يلتحقن بعد التخرج بالنيابة
العامة،وقد �أنهت النيابة العامة كافة الإجراءات
الإدارية والفنية ال�ستقبال الدفعة وذلك بعد �إقامة
حفل التخريج وت�أدية اليمني القانونية.وذلك
خالل ال�شهر احلايل .و�أن اخلريجني ومنذ ت�سلمهم
لأعمالهم بالنيابة العامة �سيحظون بربنامج تدريبي
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وتن�شيطي متخ�ص�ص يف �إطار برنامج التدريب امل�ستمر
مبعهد دبي الق�ضائي.
وعن الدفعة القادمة احلادية ع�شرة �أ�ضاف
احلميدان ب�أن املجل�س الق�ضائي بدبي �أو�صي بقبول
دفعة جديدة وقرر جمل�س �إدارة املعهد فتح باب
القبول �أوائل هذا الأ�سبوع وتقدم عدداً غري قليل
لاللتحاق و�أن العدد املقرر قبوله لن يقل عن عدد
دفعة اخلريجني احلالية ،وقد و�ضعت جلنة م�سابقة
القبول القواعد املنظمة للت�سجيل والقبول لهذا العام
و�سيمتد القبول حتي انتهاء كافة �أعمال االمتحانات
و�إعالن النتائج لكافة اخلريجني من كليات احلقوق
وال�شريعة والقانون بالدولة حتي نتيح لكافة �أبنائنا
وبناتنا ممن يرغبون بالعمل يف النيابة العامة فر�صة
التقدم مل�سابقة القبول باملعهد
واختتم رئي�س جمل�س �إدارة املعهد كالمه ب�أن كافة �أعمال
جلنة القبول لهذا العام �ستنتهي منت�صف يوليو،2009
و�ستبد�أ الدرا�سة �أوائل �أكتوبر وملدة عام درا�سي.

أنشطة المعهد

معهد دبي القضائي يصد برنامجه التدريبي للنصف األخير من عام 2009

حممد �لي�فعي

رئي�س �صعبة �لتدريب

�أ�صدر معهد دبي �لق�ص�ئي كتيبه �جلديد عن
�لربن�مج �لتدريبي من �أبريل �إىل دي�صمرب ،2009وقد
�صرح �ل�صيد حممد �لي�فعي رئي�س �صعبة �لتدريب
ب�ملعهد ب�أن �لكتيب �صمل عد ًد من �حللق�ت �لنق��صية
وور�س �لعمل �لتخ�ص�صية و�لدور�ت �لتدريبية لأع�ص�ء
�ل�صلطة �لق�ص�ئية بلغت �أكرث من  80برن�جم�ً ت�صتهدف
 500م�ص�رك من �أع�ص�ء �لني�بة �لع�مة و�لق�ص�ة
يف �لدولة  ،كم� �صمل �لربن�مج تدريب�ً متخ�ص�ص�ً

ملع�وين �لق�ص�ة و�أمن�ء �ل�صر وكت�ب �جلل�ص�ت و�أفر�د
�ل�صبطية �لق�ص�ئية ب�لدو�ئر و�لهيئ�ت �حلكومية
ب�لدولة ت�صتهدف  600م�ص�رك�ً ،وخ�ص�س �لربن�مج
عدد�ً من �لندو�ت �لع�مة لك�فة �صر�ئح �ملجتمع تبد�أ
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�ع ً
ال 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
لكرة �لقدم و�لحت�د �لدويل �لفيف� عن �لإ�صك�لت
�لق�نونية يف عقود �لالعبني �ملحرتفيني تتز�من
و�إطالق دوري �ملحرتفني �لق�دم.وكذلك ينظم �ملعهد
ندوة ع�مة تثقيفية لأفر�د �ملجتمع بعنو�ن �لق�نون
لغري �لق�نونيني.
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معهد دبي القضائي يستقبل مدير عام البرامج الدولية القانونية بجامعة جورجيا

هند املازمي

رئي�س الفعالية امل�ؤ�س�سية باملعهد

ا�ستقبل القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي
مدير عام معهد دبي الق�ضائي الدكتورة ماريا �أوخينا
املدير العام امل�ساعد للربامج الدولية القانونية
بجامعة جورجيا بالواليات املتحدة الأمريكية ،
وقد�صرحت هند املازمي ب�أنه مت يف اللقاء بحث �سبل
التعاون العلمي والتدريبي بني املعهد واجلامعة يف
�إطار عقد �شراكة تدريبية بت�صميم برامج تدريبية
عالية امل�ستوى لل�سادة �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية
واخلرباء وامل�ستغلني بالقانون ممن ي�ستهدفهم املعهد
برباجمه الت�أهيلية والتدريبية ،ويتوىل ت�صميم
املحاور والأهداف و�آليات التنفيذ املتخ�ص�صني من كال
اجلانبني  ،كما مت االتفاق على تبادل الربامج العلمية
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والتدريبية واملطبوعات والدوريات ال�صادرة يف كال
امل�ؤ�س�ستني ،ومت بحث اال�ستفادة من تبادل التدريب
ملنت�سبي املعهد واجلامعة يف امل�شاركة يف الربامج
املختلفة التي تعقد يف د وقد نظم املعهد للزائرة
برناجما �شمل زيارات ميدانية للنيابة العامة وحماكم
دبي والدوائر ذات ال�صلة ،وكذلك مت �إعداد برناجماً
�سياحياً �شمل االطالع على الأماكن الرتاثية وامل�شاريع
احلديثة بدبي ،وقد �أثنت الدكتورة ماريا على الزيارة
وو�صفت م�شاهدته من تطور وحداثة ب�أنه يعد و�صفاً
دقيقاً ملا تتميز به دولة الإمارات العربية املتحدة عامة
ودبي خا�صة من فكر متطور وريادة ت�ستحق الإ�شادة
بقدميها الرائع وحديثها املبهر.

أنشطة المعهد

النائب العام يلتقي المتدربين بالدفعة العاشرة

نظم معهد دبي الق�ضائي من خالل برناجمه
«توا�صل الأجيال» الذي يحر�ص فيه على ا�ست�ضافة
�أعالم القانون والفكر والثقافة �سعادة امل�ست�شار ع�صام
عي�سي احلميدان النائب العام رئي�س جمل�س �إدارة

معهد دبي الق�ضائي يف لقاء مع املتدربني بالدفعة
العا�شرة وقد قدم النائب العام للمتدربني من خرباته
القانونية والق�ضائية واحلياتية ما�أ�ضاف على اللقاء
دفء الأ�سرة القانونية الواحدة ،وقد �أو�صى احلميدان
املتدربني ب�أن يتحلوا بالطموح واجلد واملثابرة خالل
عملهم امل�ستقبلي القريب بالنيابة العامة ،و�أن ينهلوا
من خربات �إخوانهم وكالء ور�ؤ�ساء النيابة،وقد �شرح
رئي�س جمل�س الإدارة للمتدربني الآليات الفنية التي
تنتهجها النيابة العامة بدبي مما مكنها من �أن تكون
النيابة الأوىل على م�ستوى العامل التي حت�صل على
�شهادة الأيزويف جمال عملها ،كما �أثني النائب العام
على املتدربات الع�شرة باملعهد ومتنى لهن النجاح يف
جتربتهن الوىل ك�أع�ضاء نيابة بنيابة دبي ،ويف نهاية
اللقاء الذي �أداره القا�ضي الدكتور جمال ح�سني
ال�سميطي مدير عام املعهد الذي قدم ال�شكر ل�سعادة
النائب العام ومتنى �أن يكون املتدربون عند ح�سن ظنه
و�أن ي�ستفيدوا من الن�صائح القيمة التي �أ�سداها لهم.
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اختتام البرنامج التدريبي للنصف األول من عام 2009م

اختتم���ت مبقر املعه���د فعاليات الربنام���ج التدريبي
للن�ص���ف الأول ع���ام 2009م،وق���د بلغ���ت ع���دد الفعالي���ات
 38فعالي���ة تنوعت ب�ي�ن ال���دورات التدريبية،واحللقاتال
نقا�شية،والن���دوات الع ــام ـ ـ ــة،واملتخ ـ ــ�ص�صة،ا�سته ــدف���ت
�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية،ومعاوين الق�ضاء ،واملحامني
واخلرباء،والإعالميني،و�أفراد املجتمع،و�صرحت هنادي
الزعاب���ي رئي����س ق�سم الت�أهيل والتدريب ب����أن الفعاليات
التي نفذها املعهد خالل يونيو 2009م.هي كما يلي

ندوة الإعالنات الق�ضائية
انعقدت بقاعة ال�شيخ حممد بن ح�شر �آل مكتوم،
مبقر املعهد ندوة « مبادئ الإعالنات الق�ضائية يف ق�ضاء
حمكمة التمييز « وقام ب�إعدادها امل�ست�شار� /سمري فايزي
عبداحلميد  ،القا�ضي مبحكمة متييز دبي  ،وقد اهتمت
حماور احللقة بتنبيه املتقا�ضني �إىل طرق  ،ومواعيد ،
و�ضوابط الإعالن وف ًقا ل�صحيح القانون  ،لكي يتفادوا
الآثار ال�سلبية التي قد تتمثل يف بطالن الإعالن  ،وقد
متتد �إىل بطالن احلكم الق�ضائي ذاته  ،بل و�إىل �ضياع
�أ�صل احلق .وقد ا�ستهدفت احللقة يف حم�صلتها النهائية
جتنب ظاهرة خطرية وهي بطء التقا�ضي .ومن ثم
الو�صول �إىل متيز م�ؤ�س�سي ملرفق الق�ضاء  ،ويعك�س
حتقيق ال العدالة فقط و�إمنا العدالة ال�سريعة.

التنظيم القانوين ملخالفات املرور

القانون االحتادي رقم  21ل�سنة  1995يف �ش�أن ال�سري
واملرور  ،واملعدل بالقانون االحتادي رقم  12ل�سنة 2007
 ،والقرار الوزاري رقم  127ل�سنة  2008يف �ش�أن قواعد
و�إجراءات ال�ضبط املروري  ،مع �إلقاء ال�ضوء على نظام
النقاط املرورية  ،و�إن�شاء �سجل املخالفات املرورية التي
يرتكبها ال�سائق والتي ت�صنف فيه هذه املخالفات  ،وما
ت�ستوجبه كل خمالفة من نقاط مرورية وفق ما جاء
يف اجلدول املرفق بالقرار .و�أنه �إذا بلغت خمالفات
ال�سائق احلد الرتاكمي للنقاط – بلوغ عدد النقاط
( )24نقطة خالل �سنة  -ف�إنه قد تدرج امل�شرع حيال
ما يتخذ �ضده من �إجراءات من حجز للرخ�صة ووقف
للعمل بها ملدة ثالثة �أ�شهر يف ال�سابقة الأوىل  ،ثم �ستة
�أ�شهر يف ال�سابقة الثانية  ،ثم حجزها ملدة �سنة  ،مع
اجتيازه لدورة تدريبية يف �أحد معاهد ال�سياقة .
و�أو�ضح بوفرو�شة �أنه ت�شجي ًعا من امل�شرع لالن�ضباط
املروري فقد قرر �أنه متحى هذه النقاط متى مر عليها
عام ما مل ت�صل �إىل احلد الرتاكمي للنقاط .
ثم حتدث عن التنظيم القانوين لالعرتا�ض
على املخالفات املرورية  ،وفق ما جاء يف ن�ص املادة
 61من قانون ال�سري املرور  ،مبي ًنا مبد�أ الت�صالح
على املخالفات املرورية  ،وكيفية االعرتا�ض عليها ،
و�أن الت�صالح يوقف �إحالة املخالفة �إىل املحكمة  ،و�إذا
مل يقبل االعرتا�ض � ،أو رف�ض الت�صالح  ،ف�إنه حتال
الأوراق �إىل النيابة العامة .

كما عقدت ندوة «النظام القانوين لالعرتا�ض يف
املخالفات املرورية « وقد �ألقى الندوة امل�ست�شار �/صالح
ندوة الت�أمني على ال�سيارات
بوفرو�شة رئي�س نيابة ال�سري واملرور بدبي  ،حيث ا�ستهل وعقدت ندوة حتت عنوان « مبادئ �أحكام حمكمة
هذه الدورة ببيان �أهم املخالفات املرورية يف �ضوء التمييز ب�ش�أن الت�أمني على حوادث ال�سيارات»  .وقد
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أنشطة المعهد

�ألقى املحا�ضرة امل�ست�شار /فتيحة حممود قرة ،
القا�ضي مبحكمة متييز دبي وامل�ست�شار الق�ضائي ملدير
عام حماكم دبي .وقد متحورت الندوة حول ما �أر�سته
حمكمة متييز دبي من مبادئ ب�ش�أن ح�صول امل�ضرور
يف حوادث ال�سيارات على التعوي�ض عما حلقه من �ضرر
ج�سماين  .وهو ما ا�ستلزم ا�ستعرا�ض بع�ض امل�سائل
العامة يف الت�أمني  ،ثم حتديد امل�ضرور امل�ستفيد من
الت�أمني الإجباري �ضد حوادث ال�سيارات .
ولقد اهتم امل�ست�شار فتيحة ببيان دور حمكمة
التمييز يف تف�سري ن�ص البند الأول من الأخطار
املغطاة يف وثيقة الت�أمني �ضد امل�س�ؤولية املدنية ال�صادر
بها القرار الوزاري رقم  54ل�سنة  1987ب�ش�أن توجيه
وثائق الت�أمني على ال�سيارات  .و�أو�ضح �أن التف�سري
جاء على نحو يحقق حماية الركاب من عائلتي قائد
ال�سيارة وامل�ؤمن له  .ومن ثم تكون املحكمة قد و�ضعت
مبد�أ ي�سري على كافة املنازعات املماثلة .وهو اجتاها
حممودا ملحكمة التمييز �إذ ت�ساير به االجتاه العام
والعاملي .وعلى امل�ستويني الق�ضائي والت�شريعي يف
توفري حماية فعالة للم�ضرور ب�صفة عامة.
حماكم مركز دبي املايل
كما انعقدت ندوة « تنازع القوانني واالخت�صا�ص
الق�ضائي يف حماكم دبي وحماكم  « DIFCو�ألقى
املحا�ضرة القا�ضي /عمر جمعة املهريي والقا�ضي/
علي �شام�س حممد .
وقد بد�أت الندوة ببيان اخلطة الإ�سرتاتيجية
حلكومة دبي يف جماالتها املتعددة  ،وبيان �أهداف مركز
دبي املايل العاملي  ،وبيان �أهداف هذا املركز باعتباره
مرك ًزا مال ًيا يف �إمارة دبي يقوم على مبادئ بينتها املادة
( )4من القانون رقم  9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي
املايل والعاملي  .وهي ( الكفاءة وال�شفافية والنزاهة )
بق�صد الإ�سهام ب�شكل فعال يف جمال اخلدمات الدولية

هنادي الزعابي

رئي�س ق�سم الت�أهيل والتدريب

– ووف ًقا لذات املادة – والرتويج ملكانة الإمارة كمركز
مايل ودويل رائد – وكذا تطوير اقت�صاد الإمارة
.وانطال ًقا من ذلك – وكما و�ضح �شام�س – جاء
القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية
يف مركز دبي املايل والعاملي  ،وقد ا�ستعر�ض املهريي
�أحكام هذا القانون مع الرتكيز على م�س�ألة ح�سم
التنازع يف االخت�صا�ص بني املركز وحماكم دبي  .وقد
نَّ
بي املحا�ضران �آليات العمل الق�ضائي يف �إطار حتقيق
عدل �سريع وبجودة عالية ومتميزة.
ندوة جرائم الر�أي العام والنقد املباح
يف �إطار الدور الريادي ملعهد دبي الق�ضائي نظم
املعهد ندوة جرائم الر�أي العام والنقد املباح املخ�ص�صة
للإعالميني العاملني مبختلف و�سائل الإعالم
بالدولة وقد حا�ضر يف الندوة امل�ست�شار �أي�سر �أحمد
ف�ؤاد القا�ضي مبحكمة ا�ستئناف دبي،حيث تناول يف
مو�ضوع الندوة قانون املطبوعات والن�شر،وتطرق �إىل
البيئة املثالية املتوفرة للإعالميني ملمار�سة دورهم
التنويري يف دولة الإمارات مع �ضرورة �إتباع
واختتمت الفعالياتبحلقة نقا�شية لل�سادة �أع�ضاء ال�سلطة
الق�ضائية عن �شارك بالتدري�س فيها الدكتور �شريف غنام
�أ�ستاذ القانون التجاري ب�أكادميية �شرطة دبي.
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تحقيﻖ :نادية البيومي

بنت اإلمـارات
نمـاذج مشرفة اقتحمن
ميادين العمل المﺨتلفة
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المتفجرات و المتفجرات

�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
�لعمل ،و�ملتتبع لو�صع بنت �لإم�ر�ت يجده� تعمل يف
كل �ملي�دين جنب� �إيل جنب بجو�ر �لرجل ،بل وتقلدت
من��صب حتي و�صلت �إيل من�صب �لوزيرة و�لق��صية

وع�صو� يف �ملجل�س �لوطني �لحت�دي ،ووكيلة ني�بة ،يف
�لوقت �لذي ترف�س فيه دول �أخري كربي دخول �ملر�أة
ملن��صب عدة وب�لأم�س �لقريب �تخذت دولة �لإم�ر�ت
خطوة جديدة ه�مة لتو�صيع م�ص�ركة بنت �لإم�ر�ت
يف مي�دين �لعمل  ،حيث �أ�صدر �صمو �ل�صيخ خليفة بن
ز�يد �آل نهي�ن رئي�س �لدولة مر�صوم� بتعني �ول �مر�أة
يف من�صب ق��صية ،وتلته� خطوة مم�ثلة ب�إ�صد�ر �ص�حب
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ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي مر�سوما بتعني
فتاة اماراتية يف من�صب قا�ضي يف �إمارة دبي
و�أ�صبحت كل من خلود �أحمد جوعان الظاهري من
�إمارة ابو ظبي وابت�سام را�شد البدواوى من �إمارة دبي
�أول قا�ضيتني يف الإمارات و�سوف ي�سطر التاريخ ا�سمهما
للأجيال القادمة
واملتتبع مل�سرية املر�أة والفتاة الإماراتية يجد �أنها جنحت
كوزيرة وجنحت كدبلوما�سية ،وجنحت كوكيلة وزارة
و�سيدة �أعمال و�شرطية وطبيبة و�إعالمية و�أ�ستاذة جامعة
والعديد من املجاالت التي اقتحمتها بقوة ،ومتكنت من
تلفت �أنظار العامل �أجمع لبنت الإمارات التي تفوقت
واثبتت وجودها وفر�ضت �شخ�صيتها علي العامل يف كافة
ميادين العمل
وب�إلقاء ال�ضوء علي مناذج من ه�ؤالء الفتيات الإماراتيات:

خلود الظاهري
جند الإماراتية خلود الظاهري بتعينها �أول قا�ضية
يف دولة الإمارات  ،تكون ثاين خليجية تتوىل الق�ضاء
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،بعد البحرينية منى
جا�سم الكواري ،التي عينت عام  2006قا�ضية يف املحكمة
املدنية الكربى
و خلود الظاهري حا�صلة على �شهادة ال�شريعة والقانون
من جامعة الإمارات ،وتعمل يف مهنة املحاماة منذ ثماين
�سنوات ،وترتافع حاليا �أمام كافة املحاكم بدرجاتها
املختلفة املدنية والتجارية وال�شرعية واجلنائية والعليا،
وت�ستعد حاليا ال�ستكمال درا�ستها العليا ،حيث بد�أت يف
الإعداد للح�صول على �شهادة املاج�ستري يف القانون العام
�أو اخلا�ص بجامعة الإمارات ،و�شاركت يف العديد من
امل�ؤمترات املحلية والعاملية يف الإمارات.
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وت�ؤكد خلود الظاهري ،يف ت�صريحات �صحفية �أن «الثقة
الكبرية التي منحها لها ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة ،والرعاية الكرمية من قبل الفريق
�أول ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �سيكون الدافع
واملحرك الرئي�سي لعملها ب�سلك الق�ضاء الفرتة املقبلة».
و�أ�ضافت�« :س�أحر�ص على �أداء كافة الأعمال التي ت�سند
�إيل بدقة متناهية ،لأكون عند ح�سن ظن امل�س�ؤولني بي،
و�أكون �أي�ضا مثاال ناجحا لتجربة عمل املر�أة الإماراتية
يف جمال الق�ضاء» .وعن طبيعة العمل اجلديد والتحول
من الدفاع عن املتهمني �إىل احلكم بني املتنازعني ،قالت
الظاهري «ال يوجد هناك فارق كبري بني طبيعة املهمتني،
فخالل فرتة عملي حمامية �أنظر �إىل الق�ضايا التي يتم
�إ�سنادها �إيل بنظرة حيادية متاما ،و�أعترب نف�سي قا�ضية
يف تلك الق�ضية ،ومن ثم ا�ست�شف احلكم الذي من املمكن
�أن ينطق به القا�ضي لأحترك من خالل هذا املنطلق

بنت اإلمارت نماذج مشرفة

ابت�سام البدواوى

 منذ بداية درا�ستي للقانون و�أنا �أ�سعى �إىل �أن يكونيل �ش�أن يف املجال القانوين ،وكنت �أبذل ق�صارى جهدي
لتحقيق ذلك ،م�شرية �إيل �أن ثقة حماكم دبي بتعيينها
�أول قا�ضية ،خطوة مهمة على الطريق الذي متنته
و�أكدت البدواوى �أن املجتمع الإماراتي ا�ستوعب املر�أة يف
املجاالت كافة ،و�سبق �أن تقبل القا�ضية خلود الظاهري،
والعديد من القيادات الن�سائية تلعب دوراً بارزاً يف نه�ضة
الوطن ،وو�صل املجتمع من الن�ضج والفهم حداً كبرياً،
مما يدفع املر�أة لتحقيق ذاتها وطموحها يف الو�صول �إىل
�أعلى املنا�صب� ،أ�ضافة �إىل ذلك اهتمام القيادة الر�شيدة،
و�إ�صرارها على وجود املر�أة يف املراكز القيادية ،حتي
�أ�صبحت املر�أة مديرة ،ووزيرة ،و�سفرية ،ومن الطبيعي
�أن تكون قا�ضية.
وا�ستكماال لدور فتاة الإمارات يف ال�سلك الق�ضائي
والنيابي فتم االعالن يف دبي م�ؤخرا عن تعني 10
مواطنات يف �سلك النيابة العامة مت اختارهن بعناية
فائقة من بني  250متقدما ومتقدمة للدرا�سة يف معهد
ابت�سام البدواوى
و ابت�سام را�شد البدواوي التي �أ�صبحت �أول فتاة قا�ضية دبي الق�ضائي
ومن الأمثلة البارزة لفتيات الإمارات �أي�ضا يف جمال
يف �إمارة دبي وثاين قا�ضية يف تاريخ الإمارات
وتبلغ ابت�سام را�شد البدواوي من العمر  27عاماً ،وقالت عملهن
�أنها �سعيدة الختيارها لهذا املن�صب
وحول رحلتها العملية بد�أت ابت�سام رحلتها كباحثة لطيفة بن خادم
قانونية يف وزارة الرتبية والتعليم قبل ان يتم تعيينها در�ست علم النف�س بجامعة الإمارات ونالت درجة
يف من�صبها احلايل ،وكانت قد در�ست يف اكادميية �شرطة البكالوريو�س فى علم النف�س تعمل حاليا اخ�صائية نف�سية
دبي ونالت درجة املاج�ستري منها.
ب�سجن الرجال بالإدارة العامة للم�ؤ�س�سات العقابية
وتربت ابت�سام يف �أ�سرة بدوية ،وتوقع لها �أ�ساتذتها �أن ب�شرطة دبى ومهمتها اال�سا�سية هو التوا�صل مع النزالء
تكون ذات �ش�أن كبري يف عامل الق�ضاء ،وهوايتها الوحيدة من الرجال والتعرف على م�شاكلهم والظروف التى �أدت
هي املطالعة القانونية ،وجتد يف كل من �ساعدها مثلها بهم اىل منزلق اجلرمية ،باال�ضافة �إىل التوا�صل مع
الأعلى ،وترى �أن من�صة الق�ضاء م�س�ؤولية كبرية ،وتوقعت �أ�سرهم والتعرف على احتياجاتهم ،والعمل على حلها
�أن يكون اختيارها لهذا املوقع عامل جذب ملثيالتها ،من وا�ستطاعت لطيفة �أن ت�ساعد العديد من النزالء من
الراغبات يف دخول �سلك الق�ضاء.
خالل ات�صاالت اجرتها مع عدد من اجلهات والأفراد
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لطيفة بن خادم

دول جمل�س التعاون اخلليجى ،ثم اجتهت للعمل فى
�شرطة دبى ملزيد من الطموح العملى ،حيث عملت
موظفة فى ق�سم الأبحاث ب�إدارة التطوير والتدريب فى
الإدارة العامة للأدلة اجلنائية ثم رئي�سة ق�سم بالإدارة
والآن هى مدير مركز البحوث والدرا�سات فى �أكادميية
�شرطة دبى
وحلبها للبحث فى جمال البيئة مت اختيارها �أمينا عاما
جلائزة زايد الدولية للبيئة ،وهى �أعلى جائزة فى دولة
الإمارات  ،وتفوق جائزة نوبل الدولية فى قيمتها
وتعد الدكتورة م�شكان العور �أول �إماراتية حت�صل على
درجة الدكتوراه فى الكيمياء الفيزيائية من جامعة ويلز
باململكة املتحدة
وحازت الدكتورة م�شكان العور وفقا لقولها على �شهادة
ر�سمية من وكالة الف�ضاء االمريكية نا�سا لو�ضع ا�سمها
واحل�صول منهم على دعم مادى �أو تنازل عن حقوقهم فى كوكب املريخ
وبالتاىل �أفرج عن ه�ؤالء الأ�شخا�ص .

الدكتورة م�شكان العور
كانت �أول معلمة مواطنة ملادة الكيمياء فى الدولة
و�شاركت فى اعداد املنهج املوحد للكيمياء على م�ستوى
20
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الدكتورة م�شكان العور

ح�صلت لطيفة على جائزة �أف�ضل موظفة حكومية من
برنامج دبى للأداء احلكومى املتميز
وتقول لطيفة بن خادم �أن املجتمع الإماراتى ي�شجع عمل
املر�أة ب�شكل عام ،اال �أنها وجدت �صعوبة من زمالئها فى
العمل من الع�سكريني الذين ا�ستغربوا وجودها بينهم،
�إال �أنها حتملت �إىل �أن جنحت فى �أن حتظى ب�إحرتام
وتقدير اجلميع.
و�أكدت لطيفة �أن عملها قدم لها الثقة بالنف�س وتعلمت
من خالله �أموراً كثرية ومهمة ومنها حب النا�س وجلب
ال�شهرة التى مل تكن تتوقعها

بنت اإلمارت نماذج مشرفة

وت�ؤكد نائلة التى فازت بلقب املر�أة الإماراتية عام 2005
من جملة املر�أة الإماراتية بعد �أن حازت على غالبية
الأ�صوات فى ا�ستفتاء حول م�ستحقة اللقب �أجرته املجلة
انها تعترب نف�سها امر�أة طموحة ،م�شرية �إىل �أن جمتمع
الإمارات ي�شجع املراة على الطموح واالبتكار والتدرج فى
املنا�صب .
وت�شري �إىل �أنها تتمنى �أن تكون الإمارات من �أوائل
الدول فى �صناعة ال�سينما ،و�أمنيتها ان ترى قريبا �أفالم
�سينمائية �إماراتية تناف�س الأفالم العاملية.

نائلة اخلاج
وتقول الدكتورة م�شكان �إنها دعيت من قبل العامل
الف�ضائى الدكتور فاروق الباز مدير مركز اال�ست�شعار
عن بعد لت�أليف ف�صل فى كتاب حول تطبيقات اال�ست�شعار
عن بعد ،باملناطق احل�ضرية ،ال�ستخدامه من قبل �أ�ساتذة
اجلامعات االمريكية
وت�شغل الدكتورة م�شكان �أي�ضا من�صب مدير حترير
جملة البيئة واملجتمع فى طبعتها االجنليزية ،وكانت
ع�ضوا فى حتكيم جائزة دبى لل�صحافة العربية .

نائلة اخلاجة
اول خمرجة �سينمائية م�ستقلة فى دولة الإمارات
العربية املتحدة
وتدير نائلة �شركة خا�صة لالنتاج الفنى ،وعر�ض �أول
�أفالمها اكت�شاف دبى فى الدورة االفتتاحية ملهرجان دبى
ال�سينمائى الدوىل فى عام  ،2004وجنحت فى ت�أ�سي�س
جمعية ال�سينمائيني بهدف م�ساعدة املخرجني ال�شباب
باملنطقة .

الدكتورة فريدة ال�شماىل
�أول موظفة فى �شرطة دبى تتقلد من�صب نائب مدير
ادارة عامة ،وهى الإدارة العامة للأدلة اجلنائية ب�شرطة
دبى .
والدكتورة فريدة ال�شماىل �أول خبرية تعمل فى جمال
املختربات اجلنائية بجهاز ع�سكرى بدولة الإمارات ،و�أول
موظفة من الن�ساء تفوز بجائزة دبى للأداء احلكومى
املتميز فى فئة املوظف احلكومى املتميزللعام 2000
تخ�ص�صت الدكتورة فريدة ال�شماىل فى حتاليل الب�صمة
الوراثية الدى – �إن – �إيه ،ومتكنت خالل فرتة عملها
�أن تك�شف لغز العديد من اجلرائم املرتكبة ،ومنها جرائم
جنائية وق�ضايا �إثبات ن�سب وغريها.
وت�ؤكد الدكتورة ال�شماىل �أن �سبب اختيارها لهذا العمل
هو �أنها تخ�ص�صت فى علم الوراثة ،و�أكدت �أنه منذ
ان�ضمامها اىل �شرطة دبى عام 1990وهى توا�صل م�سرية
درا�ستها فى نف�س املجال حتى ح�صلت على الدكتوراه
م�ؤخرا فى نف�س التخ�ص�ص من جامعة �سرتاثكليد
جال�سكو باململكة املتحدة ،وكانت عن اجلينات الوراثية
ملواطنى دولة الإمارات العربية املتحدة و�شبه اجلزيرة
العربية و�إيران
و�أكدت الدكتورة فريدة �أن املر�أة قادرة على العمل فى
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الدكتورة فريدة ال�شماىل
جنالء العو�ضى
نائب رئي�س م�ؤ�س�سة دبى للإعالم ،ورئي�سة قناة دبى وهي
ع�ضو فى �أول جمل�س وطنى احتادى فى الدولة يجرى
انتخاب ن�صف �أع�ضائه.
تقول جنالء العو�ضى �أ�صغر �صاحبة من�صب فى الإمارات
�إنها در�ست التاريخ ،ولكنها فكرت جديا فى االجتاه
لدرا�سة القانون لي�س من �أجل �أن تعمل حمامية ،ولكن
من اجل الدفاع عن حقوق املر�أة �إال �أنها وجدت �أن امل�شكلة
لي�ست فى القانون ،و�إمنا فى نظرة املجتمع الذكورى
للمر�أة وقدراتها ،ولذلك توجهت للعمل فى التلفزيون
كمحررة عام  ،2002ومن ثم ترقيت ومت اختيارى لرئا�سة
قناة دبى .
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جنالء العو�ضى

حقل الأبحاث والك�شف عن اجلرائم ،بل والتفوق �أي�ضا،
لأن هذا العمل يتطلب �صرباً وحتم ً
ال واملراة متتاز
بهاتني ال�صفتني

وتقول جنالء العو�ضى �إنها در�ست فى �أمريكا ،وكانت
خالل فرتة درا�ستها طموحة ،ومار�ست العديد من
الأن�شطة خارج الف�صول الدرا�سية ،حيث كانت رئي�سة
جمعية الطلبة امل�سلمني فى اجلامعة ،ورئي�سة جمعية
حقوق الإن�سان �أي�ضا .
وت�ؤكد جنالء �أن الرجال فى الع�صر احلاىل �أ�صبحوا
مقتنعني بقدرة املر�أة على القيادة خا�صة �إذا كانت املر�أة
متلك �شخ�صية قوية ،وتكون قادرة على التفكري كقائدة،
وترى �أن ر�سالتها فى احلياة هى �إتاحة الفر�صة لل�شباب
للو�صول �إىل �أحالمهم من خالل العمل ال�شاق وامل�ستمر
والإميان الدائم بقدراتهم على النجاح .

بنت اإلمارت تماذج مشرفة

الدكتورة فاطمة اخلمريى

�سبب الوفاة وكيفية حدوثها ،وتقول فاطمة �إنها تعلمت
الدكتورة فاطمة اخلمريى
�أول طبيبة �إماراتية ودول جمل�س التعاون اخلليجى من مهنتها الر�ضا بق�ضاء اهلل وان الدنيا �إىل زوال .
تعمل فى جمال الطب ال�شرعى وداخل امل�شرحة .
و�أ�صبحت فاطمة حاليا م�س�ؤولة ق�سم داخل الطب ال�شرعى املهند�سة فاطمة العنيزى
ب�شرطة دبى .وذلك بعد ح�صولها على درجة املاج�ستري فى �أ�صبحت بدورها �أول مهند�سة طريان فى دولة الإمارات
ومتخ�ص�صة فى �صيانة الطائرات .
الطب ال�شرعى من جامعة دندى با�سكتلندا .
وتقول فاطمة عن عملها �إن حبها للعمل �صار �أكرب بعد تخرجت فاطمة من كلية الإمارات للطريان التابعة
�أن ر�أت جوانب عملية و�إن�سانية �أكرب حيث �إن الطبيب لطريان الإمارات ،وح�صلت على الرخ�صة الدولية لتكون
ال�شرعى لي�س جمرد م�شرط فقط كما يظن البع�ض �أول مهند�سة طريان فى الدولة .
و�إمنا عمله فى اخت�صا�صه فى اجلانب الإن�سانى حلل تقول فاطمة كنت �أحلم منذ ال�صغر بالطريان و�إ�صالح
الكثري من امل�شكالت الأ�سرية والعائلية ،وال�صلح بني الطائرات ،حتى كرب احللم وحتقق الآن بتوفيق من اهلل
الأزواج ،فالطب ال�شرعى �أي�ضا له عالقة بالأحياء ولي�س �سبحانه وتعاىل .
وت�ؤكد فاطمة �أنه رغم �صعوبة الدرا�سة �إال �أنها كانت
اجلثامني فقط
وت�ؤكد �أن نظرة الطبيب ال�شرعى للميت تختلف عن نظرة ت�ستحق التعب لتحقيق احللم .
الإن�سان العادى ،لأن الطبيب ينظر بعني فاح�صة ملعرفة وتقول رغم �أنى الفتاة الوحيدة بالعمل اال �أننى وجدت
ترحيبا وا�سعا وت�شجيعا من الزمالء الرجال ،و�أ�صبحنا
فريق عمل واحد ،م�شرية �إىل �أن ذلك مل يتحقق �إالبعد
بذل جمهود كبري لك�سر احلاجز بينى وبينهم وبعد �أن
عملت معهم �أي�ضا فى ورديات الليل .
و�أ�ضافت �أن ما زاد من جناحى و�إقباىل على العمل
هوت�شجيع �أ�سرتى ىل .
ناهيك عن هذه النماذج العملية املتميزة جند �أربع
وزيرات يعملن بكل جد واجتهاد يف جمال عملهن� ،إ�ضافة
�إيل  9ع�ضوات يف املجل�س الوطني االحتادي يقمن بطرح
�أهم الق�ضايا ومناق�شتها التي تهم جمتمعهن.
ولن يتوقف طموح املر�أة الإماراتية عند هذا احلد ،فالأيام
وال�سنوات املقبلة �ست�شهد مناذج �أكرث متيزا وجماالت
�أكرث تو�سعا يف العمل امليداين خا�ص ًة مع �إ�صرار بنت
الإمارات علي دخول جماالت درا�سات جديدة واحل�صول
علي �أعلي الدرجات العلمية من �أرقي جامعات العامل.
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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»
يف تقليد �نفرد به معهد دبي �لق�ص�ئي لتعريف
�ملتدربني و�لد�ر�صني برموز و�أعالم دولة �لإم�ر�ت
�لعربية �ملتحدة يف جم�لت �لأدب و�لأعم�ل و�لت�ريخ
و�لق�نون و�لعمل �خلريي ك�نت �لنطالقة للق�ء
�لتو��صل �لول مع رجل �لأعم�ل �لإم�ر�تي �ملعروف
و�لأديب عبد �لغف�ر ح�صني مع �ملتدربني �لق�ص�ئيني
ب�لدفعة �لع��صرة بق�عة �ل�صيخ حممد بن ح�صر �آل
مكتوم مبقر �ملعهد.
يف بد�ية �للق�ء قدم مدير ع�م �ملعهد �لق�ص�ئي
�لدكتور جم�ل �ل�صميطي �ل�صيف �لكرمي مرحب� به
وموؤكد� �أنه علم غني عن �لتعريف ،ورمز من رموز
�حلي�ة �لثق�فية و�لأدبية.

بد�أ �لأ�صت�ذ عبد �لغف�ر ح�صني حديثه معرف�
بنف�صه ق�ئال :
�أن� عبد �لغف�ر ح�صني،من دبي،غري �أك�دميي فلم
�أتلق در��صة منتظمة ،فلم تكن هن�ك مد�ر�س �إمن�
تعلمت مب�دئ �لعربية و�حل�ص�ب على �أيدي بع�س
�ملط�وعة يف ذلك �لوقت،وحتدث عن �صكل حم�كم
زم�ن.
مل يكن يف �لإم�ر�ت ت�صريع مكتوب،وك�ن يحكم
ب�لعرف يف �ملح�كم�ت �لتج�رية وجم�ل�س �لتج�ر
وك�نت ت�صوى بني �ملتخ��صمني عن طريق �لتحكيم
�لعريف وقتذ�ك،وتلك ك�نت نو�ة مل� يعرف �لآن ب��صم
�لتحكيم �لتج�ري،وك�ن �لق�ص�ء �ل�صرعي يحكم
ب�لفقه ع�صو�ئي�ً لعدم وجود متخ�ص�صني ،فك�ن م�
يعيب �لأحك�م قدمي�ً �أن كل ق��س ك�ن يحكم تبع�ً
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ملذهبه الذي ينتمي �إليه،وكان ينبغي �أن يحكم مبا يف دبي م�صانة مادام �أن هذه احلرية التنال من
الآخرين،وهذا مبد�أ �أ�صيل ل�شيوخ دبي ومواطنيها.
ي�سمى الآن الفقه املقارن.
وقال يف عام  1902زار دبي ق�س �أمريكي يدعى ق�صة موانئ دبي
�صامويل زومر ،فلما ر�أي دبي تنب�أ ب�أنها �ستحل حمل يف عام 1904كان �أول ميناء على اخلور يف بر
«لنجا» وقال ب�أن هذه هي العا�صمة احلقيقية لتجارة دبي،وبدء اخلور يعج بال�سفن،وبد�أت التيارات املائية
اخلليج.
املحملة بالطني والرمال ت�سد املجرى املائي،فلج�أ
و�أكد �أن غرفة التجارة يف دبي يعود ت�أ�سي�سها لعام احلكام �إىل اال�ستدانة من البنوك العاملية ومن دولة
1940م فهي من �أقدم غرف التجارة يف املنطقة بعد الكويت فتم ا�ستدانة مليون جنيه �إ�سرتليني ومت حفر
البحرين ،فدبي هي �أ�سا�س كل م�ؤ�س�سة تنظيمية يف اخلور عام .1955
الإمارات.
ويف عام �1968أقيم ميناء را�شد ب�سبب ت�سارع معدالت
وا�ضاف �إذا عدنا لعام  1860جند �أن ال�شارقة كانت منو التجارة يف دبي ،وبعد ذلك ت�أ�س�س ميناء جبل علي
�أكرث عمراناً من دبي وحتول العمران لدبي ب�سبب وهو الأ�شهر على الإطالق على امل�ستوى الإقليمي
املرونة وامل�ساواة ،فنظرية امل�ساواة كانت موجودة ويحظى ب�سمعة طيبة جداً على امل�ستوى العاملي.
ومت�أ�صلة لدى �شيوخ دبي.
فدبي مل تت�أثر مبذهب ديني مت�شدد ومل تفرق جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان
بني طائفة و�أخرى�،إمنا �ساد فيها مبد�أ الت�سامح
قال انبثقت الفكرة من جمعية حقوق الإن�سان
الديني،ولي�س �أدل على ذلك من �أن �أول معبد للهندو�س العربية املوجودة مب�صر ،و�أذكر اجلهود الطيبة التي
على م�ستوى اخلليج كان بدبي ,وكذلك �أول م�أمت بذلها معنا الدكتور ح�سن فايق �سكرتريها العام ـ يف
لل�شيعة،فالت�سامح الديني �أ�سا�س لكل عمران،فاحلرية ذلك الوقت ـ وت�أ�س�ست جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان
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تواصل األجيال

يف عام  ،2006وهدفها رعاية حقوق الإن�سان ،وهذا لي�س
بغريب حقيقة على املجتمع امل�سلم واملجتمع العربي،
فهو مييل دائما لن�صرة املظلوم ورفع الظلم عنه،
وتاريخنا العربي غني وحافل يف هذا امل�ضمار،وعلي
�سبيل املثال حلف الف�ضول الذي عقد قبل الإ�سالم،
واجلمعية تخطو بخطوات جيدة فنحن المنلك
�سلطة تنفيذية  ،وعدد الأع�ضاء الآن  300ع�ضو عامل
ومنت�سب ،ومن �أع�ضائنا حمامون يتولون الدفاع عما
ي�أتينا من �شكاوى حتتاج لإقامة دعاوى ق�ضائية باملجان.
و�أنا �أقرر مبنتهي الفخر �أن مبد�أ �سيادة القانون هو من
�أعز مكت�سباتنا احل�ضارية يف دولة الإمارات.
عندنا �أكرث من مائتي جن�سية  ،وقد حتدث
بع�ض الت�صرفات الفردية مما يعد خمالفات للعادات
والتقاليد ،وهذا ال يتعار�ض مع حقوق الإن�سان يف �أن
املخالف يخ�ضع للم�سائلة القانونية وفق قوانني دولة
الإمارات �صاحبة ال�سيادة ،و�أقر ب�أنها ت�صرفات فردية
�أما �أغلب اجلن�سيات الأجنبية فهي تتميز باالحرتام
ومراعاة طبيعة البلد الذي تقيم فيه.

وحول احلركة الأدبية والثقافية قال:

الأدب والثقافة نتاج للتعليم ،فكلما زاد التعليم
ات�سع نطاق الثقافة و ن�ضج الأدب وارتفع م�ستواه
وتنوعت مو�ضوعاته،واحلمد هلل هذا ما حدث عندنا
وبد�أ ينمو وين�شر ،لقد راودتني فكرة �إعداد بيلوجرافيا
عن الكتاب يف الإمارات ،وفوجئت ب�أنني �أمام �سيل هائل
من الكتاب واملفكرين وامل�ؤلفات املتنوعة،وهذا مدلول
يبني حجم النمو الثقايف والإبداعي املوازي للنمو
العمراين،وهذا وليد االحتكاك مع الثقافات املختلفة.

ال�شعر النبطي :

ال�شعر النبطي �أو ال�شعر ال�شعبي ،ين�سب جلماعة

من النبط عا�شوا يف بالد العراق وكانوا يتعرثون يف
نطق العربية ،ف�سمو نبطاً و�سمي �شعرهم نبطياً،
وال�شعر النبطي له معان جميلة ففيه بالغة ولي�س
فيه عمق�،أما عن �شعر احلداثة فبد�أ يرتاجع كثريا
ومل يعد له هذا الدوي الذي كان من قبل.

لغتنا هويتنا

اللغة العربية انت�صرت �أمام لغات كثرية،وهناك
تخوف من اندثار اللغة العربية،و�أنا ل�ست مع ه�ؤالء،
حتى والو�ضع اللغوي الآن �أدى �إىل �أن تكون اللغة
الإجنليزية هي الأوىل،حتى �أنه �أ�صبح فهم �أوالدنا لها
�أكرث من العربية،فاللغة الإجنليزية هي لغة الع�صر
ولغة التجارة والعلوم ولغتنا العربية هويتنا فهي ت�ضم
تاريخ وكتب وثقافات بالإ�ضافة لتعدد متكلميها،كما
�أن خلفيتنا احل�ضارية تزيد على الآخرين،
اللغة العربية انت�صرت يف مواطن كثرية على لغات
�أخرى كالفار�سية والقبطية ويكفي ت�شريفها ب�أنها لغة
القر�آن الكرمي فهذا ي�ضمن خلودها،نعم قد متر�ض
و�أبداً لن متوت.
لقد حتدثت مع �أكرث من وزير للرتبية والتعليم
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لفر�س �للغة �لعربية على �ملد�ر�س �لأجنبية ،حتى
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
وحتملن� �صظف �لعي�س حيث لم�ء ول كهرب�ء ول
�ت�ص�لت� ،أتذكر و�أن� �صبي�ً �صغري�ً كنت �أ�ص�فر للعمل
ب�ل�صعودية ،ومل� �كت�صف رب �لعمل �إج�دتي للقر�ءة
و�لكت�بة رق�ين لأمني �صندوق،وكنت �أدر�س م�ص�ء
و�أثقف نف�صي،

اأنا ونõار قباين

كنت معجب�ً ببع�س ق�ص�ئد �ل�ص�عر نز�ر قب�ين
فكنت �أحفظه� عن ظهر قلب ،ودعيت لندوة �صعرية
نظمت لل�ص�عر �لغزيل �لكبري،فطلب منه �حل�صور
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.

نهي�ن،هوؤلء يطلق عليهم �صم�ت رجل �لدولة،
و�ل�صيخ حممد بن ر��صد �ص�حب ثق�فة عري�صة،
ف�إذ� حتدث فهو �ص�حب مو�قف م�صهودة،ومن يقر�أ
كت�ب روؤيتي يتلم�س تلك �ملو�قف وهذه �لثق�فة،وكنت
�أ�صتمع كثري� ملو�صوع�ت روؤيتي منه قبل �أن يكتبه�،وهذ�
يعني �أنه �ص�حب فكر �صب�ق،وهذ� �لكت�ب من �أف�صل
بل هو �أف�صل م��ألف �لزعم�ء يف ع�ملن� �لعربي.
و�ل�صيخ حممد وو�لده �ل�صيخ ر��صد يت�ص�به�ن
يف كثري من �ل�صف�ت و�إن ك�ن �ل�صيخ حممد �كت�صب
مع�رف وروؤي كثرية فهم� يتفق�ن يف �لن�ص�ط ،و حب
�لرعية  ،وتفقد �أحو�لهم،و�ل�صوؤ�ل عن �أحو�لهم ،كم�
�أن �ل�صيخ حممد يرتوى يف �تخ�ذ �لقر�ر وهذ� من
ح�صن �لقي�دة،و�حلنكة �لتي يتميز بهم� ،كم� �أنه ف�ر�س
بكل م�حتمل �لكلمة من مع�ين،يوؤمن ب�ل�صرعية
وينت�صر له� ،وكم من فتنة �أطف�أه� وق�صى عليه� يف
مهده�،وهذ� جزء من �أجز�ء كثرية من �صخ�صيته
حفظه �هلل ورع�ه.ليت�صع �ملق�م لذكره� فلن ي�صعفن�
�لوقت ول �ل�ص�ع�ت �لطو�ل.

دور املراأة تربية الرجال

روؤيتي ملحمد بن را�صد

نعم �ص�حب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد لي�س
�صيخ�ً ح�كم�ً فقط�،إمن� رجل دولة من طر�ز فريد،فهو
من زرع �لهوية �لوطنية يف موؤ�ص�ص�تن�،وهو �أحد لألئ
عقد فريد بد�أ بجده �ل�صيخ مكتوم بن ح�صر وو�لده
�ل�صيخ ر��صد بن �صعيد و�ل�صيخ ز�يد بن �صلط�ن �آل
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على �ملر�أة �أن تعلم �أن �هتم�مه� �لأول يجب �أن
يكون ببيته�،نعم تتلقى �لتعليم وتن�ف�س يف جم�لت
�لأدب و�لثق�فة و�لفكر،ولكن عندم� تكون �أم�ً وزوجة
لبد �أن يكون كل �هتم�مه� وط�ق�ته� لبيته�،وهذ�
لي�س حتقري�ً من �ص�أنه� كم� يدعي �لبع�س،فدوره�
�لأ�ص��صي هو تربية و�صنع �لرج�ل ودوره� غر�س
�لقيم و�لثق�ف�ت يف نفو�س وعقول �أبن�ئه�،فهذ� دور
قي�دي عظيم يف ت�أ�صيل �لقيم و�لتق�ليد يف �لن�سء
�ل�صغري وهذ� لن يكون �إل د�خل �لبيت ومنذ نعومة
�أظ�فر �ل�صغ�ر،حتى �أورب� �لآن تتجه نحو عودة �ملر�أة
للمنزل،فهذ� ل يعيبه� ول ينق�س �أبد�ً من دوره�.

القا�ضي الدكتور علي كلداري

سلطة القاضي
في تقدير العقوبة
�صدر حكما ن يف نف�س املحكمة ولكن بدائرتني خمتلفتني
يف ق�ضية �سرقة  ،ف�صدر احلكم يف الق�ضية الأوىل بحب�س
املتهم �سنة واحدة  ،و�صدر احلكم يف الق�ضية الثانية ب�سجن
املتهم مدة ثالث �سنوات.
فال�س�ؤال الذي يرتاوح عند عامة النا�س من الوهلة الأوىل
ملاذا هذان احلكمان خمتلفان مع �أن اجلرمية واحدة  ،فالبد
من وجود خط�أ � ،أو �أن املحكمة حتكم مبا ت�شاء.
فلكل ق�ضية �أ�سبابها وظروفها  ،ووقائع كل ق�ضية تختلف
من ق�ضية لأخرى  ،وال نن�سى كذلك �سلطة القا�ضي يف تقدير
العقوبة الواجبة التطبيق على املتهم  ،فامل�شرع الإماراتي
�أعطى القا�ضي ال�صالحية يف تقدير العقوبة � ،إما بحد �أدنى
يف تقدير العقوبة � ،أو بحد �أعلى ليطبق القا�ضي ما هو مالئم
لكل ق�ضية  ،كما �أنه �أعطاه يف بع�ض اجلرائم احلق بالنزول

بالعقوبة من ال�سجن �إىل احلب�س  ،فاملق�صود من ال�سلطة
التقديرية للقا�ضي بخ�صو�ص حتديد العقوبة  ،تلك الرخ�صة
املمنوحة له بحيث تخوله اختيار العقوبة املنا�سبة بني حديها
الأدنى والأق�صى مراعياً ظروف املتهم ال�شخ�صية وظروف
ارتكاب اجلرمية.
فلو اطلعنا على ملفي الق�ضيتني ال�سابقتني لوجدنا �أ�سباب
الفرق بني احلكمني  ،فرنى يف الق�ضية الأوىل لي�س للمتهم
تكن اجلرمية وقعت بتدبري  ،وتخطيط
فيها �سوابق  ،ومل ِ
 ،واحرتاف  ،و�أن املتهم اعرتف بتحقيقات النيابة العامة
وبجل�سة املحاكمة وطلب ا�ستعمال الر�أفة  ،وتعهد بعدم العودة
�إىل اخلط�أ  ،بينما املتهم يف الق�ضية الثانية  ،كان من �أرباب
ال�سوابق  ،واجلرمية منه وقعت بتدبري  ،وتخطيط  ،واحرتاف
 ،و�أن املتهم �أنكر بتحقيقات النيابة العامة وبجل�سة املحاكمة.

أ.د  /محمد محمد محمد أبوزيد

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

حكومية دبي تصدر قانونﴼ
تاريﺨـيﴼ في المســؤولية
ﺇﻧﻪ ﻟﻤﻤا ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺃﻥ مﻌﻬﺪ دﺑﻲ اﻟﻘﻀاﺋﻲ ﻗﺪ ﻧﻈﻢ  -ﺿﻤﻦ ﺳلﺴلة
اﻟﻨﺪﻭاﺕ ﻭاﻟﺪﺭاﺳاﺕ ﻭحلﻘاﺕ اﻟﻨﻘاﺵ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫا اﻟﻌام اﻟﻤاﺿﻲ  -دﻭﺭﺓ
ﺑﻌﻨﻮاﻥ »دﻋاﻭﻯ اﻟﺤكﻮمة ﻟلﺪﻭاﺋﺮ اﻟﻤﺤلﻴة« ﻓﻲ  ٢٠٠٨/٥/١٤ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ.
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المتفجرات و المتفجرات

وقد كنا �أحد املحا�ضرين فيها ،وقد كتبنا وحتاورنا
مت�سائلني� ،إيل �أين وجهة النظام القانوين لدعاوى
احلكومة يف �إمارة دبي من الق�ضاء الإداري؟ �أيق�صد
امل�شرع و�ضع نواة ق�ضاء �إداري ،ثم يرتك للمحاكم يف
دبي تبنى �سبل �إمنائه؟وا�ستطردنا نقول �صحيح �أنه ال
يوجد ق�ضاء �إداري باملعني الفني الدقيق يف �إمارة دبي.
و�صحيح �أن عدد املنازعات الإدارية فيها قليل العدد و�إن
كان يف تزايد م�ستمر .و�صحيح �أن طبيعة العالقات
االجتماعية ت�سمح ب�أن يف�ضل �أ�صحاب املظامل احللول
الودية يف مقابالت غري ر�سمية ولقاءات �أبويه � .إال
�أن التطور وما الزمه من حتديث ت�شريعي لإجراءات
دعاوى احلكومة ،وتطبيق املحاكم لهذا التحديث ،يحمل
دالالت غلبة الظن فيها االعرتاف ب�أفكار ومبادئ تت�صل
بطبيعة الق�ضاء الإداري  .وقد تابعنا وحللنا مبا يفيد �أن
امل�شرع الدبوي ميهد الطريق �إيل �إقامة ق�ضاء �إداري.
واليوم يت�أكد �صحة حد�سنا  ،على م�ستوى �أفكار

�أخرى تت�صل بطبيعة الق�ضاء الإداري� ،إذ ن�ستقبل بلهفة
وحفاوة القانون رقم  8ل�سنة  2009ب�ش�أن م�سئولية
ر�ؤ�ساء ومدراء اجلهات احلكومية التابعة حلكومة دبي
وال�صادر يف  2009/3/12واملن�شور باجلريدة الر�سمية
يف العدد ( )340ال�سنة (5 )43جمادى الأول  1430هـ
املوافق � 2009/4/3صـ.5
ذلك القانون الذي يرمى  ،يف حقيقته � ،إيل تر�سم
�أحد �أهم املبادئ ال�سائدة يف جمال م�سئولية الإدارة.
وهو مبد�أ م�سئولية احلكومة عن �أعمال موظفيها
والتابعني لها ،وما يقت�ضيه ذلك من الأخذ بقاعدة
التمييز بني اخلط�أ املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي  ،وما
يرتتب على هذه القاعدة من �آثار.
وتعني هذه القاعدة  -بب�ساطة �شديدة وو�ضوح
�أ�شد � -أن الأخطار التي يرتكبها املوظف تنق�سم �إيل
نوعني :
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اخلط�أ املرفقي :
وهو اخلط�أ الذي يكون مت�صال بالوظيفة .وهذا
اخلط�أ تكون احلكومة هي امل�سئولة عنه دون املوظف.
ويقت�صر حق امل�ضرور على مقا�ضاة احلكومة وحدها.
وهى التي تتحمل عبء التعوي�ض كام َ
ال وب�صفة
نهائية� .إذ لي�س لها حق الرجوع على املوظف مبا
دفعته للم�ضرور من تعوي�ض.

اخلط�أ ال�شخ�صي :
وهو اخلط�أ الذي ال يكون مت�صال بالوظيفة .وهذا
اخلط�أ ي�س�أل عنه املوظف وحده .ويقا�ضيه امل�ضرور
ب�ش�أنه .وعليه يقع عبء التعوي�ض ب�صفة نهائية
يتحمله من ماله اخلا�ص .و�إن حدث يف فرو�ض معينة
�أن دفعت احلكومة التعوي�ض للم�ضرور ،فلها احلق يف
الرجوع على املوظف  ،لت�سرتد ما دفعته من تعوي�ض.
ومن املعلوم لدى رجال القانون �أن فكرة التمييز
بني اخلط�أ املرفقى واخلط�أ ال�شخ�صي هي �إحدى
الأفكار الأ�صيلة التي يخت�ص بها الق�ضاء الإداري يف
جمال م�سئولية الإدارة .كما �أنها يف ذات الوقت �أحد
مظاهر التحول من مبد�أ عدم امل�سئولية �إيل مبد�أ
امل�سئولية الكاملة.
على �أنه يجب �أن ن�سارع �إيل القول �أن مبد�أ
م�سئولية احلكومة عن �أعمال موظفيها ،التي ت�صدر
عنهم يف نطاق وظيفتهم وت�سبب �ضررا للغري ،مل
يقرره امل�شرع الدبوي كام ً
ال بعد.
فامل�شرع الدبوي  -وهو على حق  -قد ا�ستح�سن عدم
التحول من مبد�أ عدم امل�سئولية �إيل مبد�أ امل�سئولية
الكاملة دفعة واحدة .فهو يتدرج يف هذا ال�سبيل .ولعل
�أو�ضح مثال على ذلك �أنه اخت�ص فئة (املوظفني ذوى
املنا�صب الإدارية العليا) ،دون غريهم من املوظفني ،
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بالأحكام الواردة يف القانون رقم  8ل�سنة  2009حمل
درا�ستنا  ،وقرر بالن�سبة لهم م�سئولية احلكومة
وحدها جتاه الغري عن �أي فعل ي�صدر عنهم �أو ترك
يرتكبونه مادام يتعلق باخت�صا�صاتهم الوظيفية
�أثناء ت�أديتهم ملهامهم الوظيفية  ،وذلك بح�سبان
�أنهم  -وكما �سنو�ضح  -الفئة املخولة �سلطات وا�سعة.
وهذه ال�سلطات يجب ا�ستثمارها على نحو يدفعهم
ويحفزهم نحو اختيار �أف�ضل احللول ،ال الركون �إيل
حلول تقليدية م�أمونة العواقب خ�شية خط�أ يتحملون
نتائجه يف مواجهة الغري .الأمر الذي يحقق يف النهاية
م�صلحة النهو�ض بالإمارة �إىل مكانة �أكرث متيزاً.
�أما بالن�سبة لغري ه�ؤالء الذين حددهم القانون
رقم  8ل�سنة  2009فقد �سكت عنهم الن�ص .ومن ثم
فيظلون خا�ضعني لأحكام م�سئولية املتبوع عن �أعمال
تابعة الواردة يف قانون املعامالت املدنية.
وهنا ،رمبا ،تكون الفر�صة �سانحة ،لأن ن�سجل
ثالثة توقعات :

التوقع الأول :
وهو �أن الأمر -وكما �أ�شرنا -يتعلق بتدرج يف
التحول من مبد�أ عدم امل�سئولية �إيل مبد�أ امل�سئولية
الكاملة .و�أنه  ،يف القريب العاجل � ،سيقرر امل�شرع مبد�أ
م�سئولية احلكومة وحدها عن �أعمال فئات �أخرى من
املوظفني ،وذلك وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،كما
�أنه �سيتو�سع يف مفهوم اخلط�أ املرفقى � ،إذ �أنه  -كما
�سرنى -ي�أخذ باملعيار ال�ضيق.

التوقع الثاين :
وهو �أنه ولئن كانت منازعات الإدارة يف �إمارة دبي يف�صل
فيها الق�ضاء العادي حيث ال يوجد نظام الق�ضاء املزدوح،
ف�إن �إن�شاء حماكم �إدارية متخ�ص�صة قاب قو�سني �أو �أدنى.

العليا
المتفجرات
القيادات
المتفجرات و
مسؤلية

التوقع الثالث :
�أن م�صطلحات اخلط�أ املرفقي  -واخلط�أ ال�شخ�صي
 وم�سئولية احلكومة بالكامل .هي م�صطلحات�سترتدد يف �أُول الأحكام الق�ضائية التي ت�صدر تطبيقا
للقانون رقم  8ل�سنة 2009مت ت�ضطرد بعد ذلك يف
النظام القانوين لإمارة دبي.
و�إذن فيبدو �أننا ب�صدد حتول حقيقي تدريجي،
�إذ ي�أتي يف حلقات مت�صلة يف �سل�سلة واحدة كل منها
يكمل الأخر ،لتكون املح�صلة النهائية �صرحاَ ق�ضائيا
�إداريا ممتيزا يف �إمارة دبي .
بعد هذه املقدمة التي قدرنا �أنه البد منها �سنعر�ض
للمو�ضوع تف�صيال على النحو الآتي:

عن الق�ضاء وفقا لأحكام هذا القانون.
وبهدف العر�ض الوا�ضح ،وتو�صال للفهم ال�صحيح
لهذا القانون �سنعر�ض للأحكام التي ت�ضمنها وفقا
للرتتيب الآتي:
�أوال� -:إقرار امل�شرع ملبد�أ م�سئولية الدولة عن �أعمال
القيادات العليا.
ثاني ًا -:نطاق تطبيق القانون رقم  8ل�سنة 2009
ثالث ًا -:معيار التمييز بني اخلط�أ املرفقي واخلط�أ
ال�شخ�صي.
رابع ًا� -:أثر التمييز بني اخلط�أين املرفقي
وال�شخ�صي.

�أو ًال� -:إقرار امل�شرع ملبد�أ م�سئولية احلكومة
 )2القواعد امل�ستحدثة بالقانون رقم  8عن �أعمال (القيادات العليا الوظيفية)
من املعلوم �أن احلكومة  ،ك�شخ�ص معنوي عام
ل�سنة 2009
يف جمال م�سئولية احلكومة عن �أعمال موظفيها
ن�ستطيع �أن نقول  -دون مغاالة � -أن القانون رقم
( )8ل�سنة  2009ب�ش�أن م�سئولية ر�ؤ�ساء ومدراء اجلهات
احلكومية التابعة حلكومة دبي ال�صادر يف 2009/3/12
واملن�شور باجلريدة الر�سمية يف  2009/4/3ميثل نقطة
حتول يف جمال م�سئولية الإدارة عن �أعمال موظفيها
� ،إذ �أنه يج�سد املبادئ الأ�صيلة يف هذا املجال  ،وخا�صة
فيما يتعلق بفكرة اخلط�أ املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي،
وما يرتتب على ذلك من �آثار .ومن ثم ف�إنه ميكن القول
�أنه منذ العمل بهذا القانون �ست�أخذ قاعدة م�سئولية
الإدارة �سبيلها �إيل نطاق عامل القانون يف �إمارة دبي.
ومن مظاهر ذلك �أن م�صطلحات اخلط�أ املرفقي
واخلط�أ ال�شخ�صي  -وامل�سئولية الكاملة للحكومة -
�سوف تنت�شر يف �صيغ الأحكام التي ت�صدر عن حماكم
دبي .ونتوقع �أن يكون ذلك يف �أول الأحكام التي ت�صدر

 ،تت�صرف عن طريق موظفيها والتابعني لها ،فهم
و�سيلتها يف الإدارة والتنفيذ .ف�إذا �صدر من �أحدهم
فعل �أو ن�سب �إليه ترك و�أ�ضر بالغري ،فالت�سا�ؤل من
امل�سئول عن تعوي�ض امل�ضرور؟
هذا الت�سا�ؤل ينطوي على عدد من الأفكار
القانونية :
بدءاً من �شروط حتقق امل�سئولية ،و�أ�سا�سها ،وعلى
من ترفع دعوى امل�سئولية ،وما هي اجلهة املخت�صة،
ومن يتحمل عبء التعوي�ض ب�صفة نهائية؟
واحلقيقة �أن ح�سم هذه امل�سائل ،يتم �إما وفقا
للقواعد املدنية بحيث ت�سري على الإدارة ذات القواعد
التي ت�سري لف�ض منازعات �سائر الأفراد فيما بينهم.
و�إما وفقا لقواعد م�ستمدة من القانون العام حيث
تراعى فيها اعتبارات خا�صة بالإدارة.
وحيث ال يوجد ق�ضاء مزدوج يف �إمارة دبي ،فلم
ترتد املحاكم وعلى ر�أ�سها حمكمة التمييز �أن تطبق
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 ،على منازعات الإدارة يف ق�ضايا امل�سئولية  ،القواعد
الواردة يف قانون املعامالت املدنية  ،والتي تنظم عالقة
املتبوع بالتابع .فاحلكومة باعتبارها متبوعا واملوظف
تابعا لها ،ف�إنه يرجع �إيل هذه القواعد لتحديد
م�سئولية احلكومة عن �أعمال موظفيها .ولذا ف�إن
الق�ضاء يردد با�ستمرار �أن �أ�سا�س هذه امل�سئولية هو
املادة  313معامالت مدنية� .إذ تن�ص على �أنه «  -1ال
ي�س�أل �أحد عن فعل غريه  ،ومع ذلك فللقا�ضي بناء
على طلب امل�ضرور �إذا ر�أى مربرا �أن يلزم �أيا من الآتي
ذكرهم ح�سب الأحوال ب�أداء ال�ضمان املحكوم على من
�أوقع ال�ضرر :
�أ.....................-
ب -من كانت له على من وقع منه الإ�ضرار �سلطة
فعلية يف رقابته وتوجيهه ولو مل يكن حراً يف اختياره
�إذا كان الفعل ال�ضار قد �صدر من التابع يف حال ت�أديته
وظيفته �أو ب�سببها.
 -2وملن �أدى ال�ضمان �أن يرجع مبا دفعه على
املحكوم عليه به».
ومل يتغري هذا الو�ضع يف التعديل الالحق لقانون
املعامالت املدنية ،وال يف تعليمات  1992ب�ش�أن ق�ضايا
احلكومة ،وال يف قانون دعاوى احلكومة رقم ( )3ل�سنة
 1996املعدل بعد ذلك عدة مرات .وال يف القانون رقم
( )32ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء دائرة ال�شئون القانونية
حلكومة دبي.
ويرجع ا�ستبقاء تطبيق القواعد املدنية على
املنازعات املتعلقة مب�سئولية احلكومة عن �أعمال
موظفيها ،وعدم العدول عنها �إيل القواعد امل�ستمدة
من املبادئ الأ�سا�سية للقانون العام � ،إيل عدة
اعتبارات:
�أوال  :يالحظ �أن تدخل احلكومة عن طريق
موظفيها يف الن�شاطات التي تنطوي عادة على �أعمال
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ميكن �أن ت�سبب �أ�ضراراً للغري ،كان تدخال حمدوداً،
ومن ثم فقد كانت الدعاوى من هذا النوع حمدودة
بدورها.
ثانيا  :فر�ضت العالقات االجتماعية والو�ضع
االجتماعي ال�سائد اجتاها معينا يف حل املنازعات ،وهو
تف�ضيل �أ�صحاب املظامل يف كثري من الأحيان اللجوء
�إيل ال�شكاوى غري الر�سمية واللقاءات الأبوية.
وهذا ي�شبه �إيل حد كبري ما كان �سائداَ يف فرن�سا
لفرتة طويلة من الزمن حيث كان تعوي�ض الإدارة
للأفراد املت�ضررين من �أعمالها يتم على �سبيل
الت�سامح والتربع.
ثالثا  :ال ي�سمح امل�شرع مبقا�ضاة الإدارة� ،أيا كان
نوع الدعوى� ،إال بعد اتخاذ �إجراءات الت�سوية الودية
التي ر�سمها قانون الدعاوى احلكومية رقم ( )3ل�سنة
 1996وتعديالته.
غري �أن بقاء احلال من املحال ،فالتطور الطبيعي
امل�صاحب حلركة احلياة يفر�ص تغيرياً ملحوظا يف كثري
من املفاهيم على جميع امل�ستويات .ومن ذلك التطور
العمراين ال�سريع واملتالحق يف �إمارة دبي ،مروراً بتحطيم
الروتني الإداري ،وو�صوال �إيل تدفق اال�ستثمارات يف
م�شروعات عمالقة وازدياد تدخل احلكومة بدوائرها
وهيئاتها وم�ؤ�س�ساتها ويف العديد من الن�شاطات عن
طريق موظفيها وتابعيها  ،فكانت املح�صلة النهائية
كرثة وتعقد املنازعات التي تن�ش�أ بني احلكومة والأفراد
 ،ومنها املنازعات املتعلقة مب�سئولية احلكومة عن �أعمال
موظفيها التي ت�سبب �أ�ضراراً للغري.
هذا التطور فطن له امل�شرع الدبوي ور�أى �أنه قد
�آن الآوان لت�شجيع القيادات العليا � -أداة احلكومة يف
التغيري والتطوير ومن ثم الرقي بالإمارة -على �أن
ميار�سوا مهامهم الوظيفية دون تخوف ،فيتعودون
الأقدام ال التقهقر ،وال يحبط لهم ن�شاط ،وال تتقوقع
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لهم �أفكار  ،بل ينطلقون ب�أفكارهم وب�إبداعاتهم �إيل تطبيق هذا القانون من حيث املو�ضوع ومن حيث
ما يحقق متيز بلدهم .فالوظيفة العامة تخولهم الأ�شخا�ص.
�سلطات وا�سعة وامتيازات خطرية ،ويجب �أن ي�ستثمر
ً
هذا كله يف �سبيل الدفع بالإمارة �إيل مكان ال�صدارة.
ثانيا :نطاق تطبيق القانون رقم  8ل�سنة 2009
الأمر الذي يعني اخلروج من الروتني ومواجهة
امل�شكالت الع�صرية بحلول جريئة دون تخوف من -1نطاق التطبيق من حيث الأ�شخا�ص
الوقوع يف خط�أ يرتب امل�سئولية نحو الغري .فما دامت �إن حتديد نطاق تطبيق القانون رقم  8ل�سنة
�أنها �أخطاء لي�ست عمدية ولي�ست ج�سيمة بل هي من  2009من حيث الأ�شخا�ص �إمنا يتم من خالل حتديد
خماطر الوظيفة التي ميكن �أن يتعر�ض لها كل قيادي الفئات التي حددها الن�ص � .إذ جاء التحديد على
ي�ؤدي مهامه الوظيفية .ف�أنها تعد �أخطاء مرفقية �سبيل احل�صر .
ت�س�أل عنها احلكومة .ومن ثم يتحقق جو اال�ستقرار ولقد �أ�شرنا �إىل �أن امل�شرع مل يرد التحول فج�أة
والطم�أنينة وي�ؤدي امل�سئول مهمته على �أح�سن ما من مبد�أ عدم امل�سئولية �إىل مبد�أ امل�سئولية الكاملة .
يكون الأداء.
و�إمنا يف�ضل التدرج يف هذا ال�سبيل .
من هنا كان الدافع لتدخل امل�شرع الدبوي ،وقد بد�أ امل�شرع بفئة (القيادات العليا) والواقع �أن
مبقت�ضى القانون رقم  8ل�سنة  2009وتقنينه ملبد�أ هذه الفئة هي الأوىل يرفع التخوف عنها �إن اجتهدت،
م�سئولية احلكومة وحدها  ،عن �أعمال القيادات وجل�أت بحكم موقعها القيادي �إىل حلول �أكرث جر�أة
العليا ،على النحو الذي نو�ضحه الحقا.
معتقدة يف �سالمتها وحتقيقها لل�صالح العام ف�إذ هي
والواقع �أن �إقرار هذا املبد�أ قد جاء �صريحاَ� ،إال �أنه تنطوي على �إ�ضرار بالغري  ،وقد ح�صر امل�شرع �أفراد
مل ي�أت كام َ
ال كما �أ�شرنا� ،إذ �أن امل�شرع مل يود االنتقال هذه الفئة فيما يلي-:
فج�أة  ،و�إمنا يتدرج يف هذا ال�سبيل.
-1ر�ؤ�ساء اجلهات احلكومية التابعة حلكومة دبي.
وبذلك يكون امل�شرع الدبوى قد ا�ستبعد القواعد -2ر�ؤ�ساء �أع�ضاء جمال�س الإدارات واملكاتب
املدنية جزئياَ يف جمال م�سئولية احلكومة عن �أعمال وجمال�س الأمناء التابعة حلكومة دبي .
القيادات العليا .وهذا امل�سلك ال يجب �إغفاله يف جمال -3املدراء العامون للجهات احلكومية التابعة
امل�سئولية الإدارية ،لأنه يقت�ضي ال�سري على القواعد حلكومة دبي .
التي ا�ستحدثها امل�شرع .ومن الأفكار الأ�سا�سية -4املدراء التنفيذيون للجهات احلكومة التابعة
للم�سئولية الإدارية التي ا�ستحدثها فعال هي فكرة حلكومة دبي .
التمييز بني اخلط�أ املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي ,فهي والنتائج املرتتبة على هذا احل�صر هي ما يلي-:
فكرة �أ�صيلة من �أ�س�س امل�سئولية الإدارية ،بحيث ميكن -1ال يجوز �إ�ضافة �أي فئات �أخرى �إال مبقت�ضى
القول �أن القانون رقم  8ل�سنة  2009قد جاء مطبقا ن�ص قانوين .
لها ال من�شئاً لها .و�سنعر�ض لهذه الفكرة وفقا لهذا -2يخ�ضع الن�ص الذي حدد هذه الفئات  ،من حيث
القانون ال�شهري امل�شار �إليه  ،ولكن بعد �أن نبني جمال تف�سريه ملبد�أ التف�سري ال�ضيق ،فال ينبغي القيا�س
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عليه وال التو�سع يف تف�سريه .
ثالث ًا -:معيار التمييز بني اخلط�أ املرفقى
-3يبقى جميع املوظفني يف احلكومة وجميع واخلط�أ ال�شخ�صي
التابعني لها من غري املوظفني ،عدا ما ذكره الن�ص،
خا�ضعني يف م�سئوليتهم عما ي�صدر عنهم من �أعمال
�أو ترك ت�سبب �ضرراً للغري لأحكام م�سئولية املتبوع
عن �أعمال تابعه الواردة يف قانون املعامالت املدنية .

-2نطاق تطبيق القانون من حيث املو�ضوع

مبد�أ م�سئولية احلكومة الذي قننه امل�شرع الدبوي
يطبق على �أعمال القيادات العليا .والواقع �أن �أعمال
ه�ؤالء ميكن تق�سيمها �إىل نوعني :
-1الأعمال املادية  :وهذا النوع من الأعمال يتخذ
اخلط�أ فيه �صورا متعددة كالإهمال � ،أو الت�أخري � ،أو
عدم التب�صر
وت�شمل هذه الأعمال جميع الأعمال التي ال تندرج
حتت مدلول القرارات الإدارية ويف هذا النوع تتج�سد
الفكرة التي ترتتب على الأخذ مببد�أ م�سئولية
احلكومة ،وهي فكرة التمييز بني اخلط�أ الذي ت�س�أل
عنه احلكومة �أي اخلط�أ املرفقي واخلط�أ الذي ي�س�أل
عنه املوظف �أي اخلط�أ ال�شخ�صي .
-2الأعمال القانونية  :وهذا النوع ي�شمل بدوره
نوعني:
�-1أعمال قانونية ت�صدر بالإرادة املنفردة وهي
القرارات الإدارية بنوعيها القرارات الفردية والقرارات
العامة (اللوائح) .
� -2أعمال قانونية تعاقدية فهي ت�صدر باالتفاق
بني الإدارة والأفراد وهي التي ت�سمى بالعقود
وبذلك يكون من امل�سلم به �أن احلكومة �أ�صبحت
م�سئولة م�سئولية كاملة عما ي�صدر عن القيادات
العليا من �أعمال مادية �أو قانونية �أو تعاقديه وذلك
يف احلدود التي �سنعر�ض لها الحقا.
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با�ستقراء املادة الأوىل من القانون رقم  8ل�سنة
 2009يت�ضح �أن امل�شرع الدبوي قد اعتمد خال�صة
املعايري التي قال بها الفقه والق�ضاء املقارن .
فهذه املادة تقرر عدم م�سئولية (القيادات العليا،
وفقا للتحديد ال�سابق بيانه  ،عن �أي فعل يقومون
به �أو ترك يرتكبونه  ،فيما يتعلق باخت�صا�صاتهم
الوظيفية �أثناء ت�أدية مهامهم الوظيفية � ،أى عن
اخلط�أ املرفقى من �أ�ضيق �صورة
ومن هذه القاعدة ،التي تعترب مبثابة معيار مييز
بني اخلط�أ املرفقي الذي ت�س�أل عنه احلكومة وحدها
وتتحمل التعوي�ض عما ي�سببه من �إ�ضرار للغري  ،واخلط�أ
ال�شخ�صي الذي ي�س�أل عنه املوظف ويتحمل وحده
التعوي�ض عنه  ،ميكن ا�ستخال�ص الأحكام التالية -:

 -1اخلط�أ املرفقي هو اخلط�أ املرتبط
بالوظيفة ارتباطا وثيقا

ال ميكن القول ب�أن ت�س�أل احلكومة على وجه
الإطالق عن كل فعل �أو ترك يرتكبه (�أحد القيادات
العليا) بل يجب �أن توجد �صلة وثيقة بني هذا الفعل
�أو الرتك وبني الوظيفة .
وقد حدد امل�شرع الدبوي هذه ال�صلة يف عبارات
وا�ضحة � ،إذ يجب �أن يكون العمل �أو الرتك ال�صادر
عن املوظف «متعلقا باالخت�صا�صات الوظيفية وحال
ت�أدية مهام الوظيفة .
فامل�شرع ق�صد �أن تكون م�سئولية احلكومة مق�صورة
على عمل ال�شخ�ص وهو ي�ؤدي عمال داخال يف طبيعة
وظيفته  .وهو ما يعني �ضرورة �أن تكون الوظيفة عن�صرا
يف حتقق الفعل الذي نتج عنه الإ�ضرار بالغري ،ويتحقق
ذلك ب�أن يكون الفعل �أو الرتك الذي ين�سب �إىل املوظف
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مرتب ـ ـ ــطا باالخت�ص ـ ــا�صـ ـ ــات
الوظيفية  ،وحا�صال منه �أثناء
ت�أدية مهام الوظيفة� .أي يجب �أن
يكون الفعل �أو الرتك مت�صال ب�أعمال
الدائرة �أو الهيئة التي يعمل بها كما تكون
داخلة �ضمن �سلطاته واخت�صا�صاته  ،فال
يكفي �أن تكون مت�صلة ب�أعمال الدائرة  ،بل يجب
�أن تكون �أي�ضا داخله �ضمن �سلطته واخت�صا�صاته.
ومن ذلك مثال �أن يكون املوظف قد �أتى خط�أ
يت�صل باخت�صا�صاته الوظيفية وم�سمي واجبات
وظيفته التي خ�صها التخطيط وتنظيم وتن�سيق
العمل والإ�شراف اليومي التام على كافة الأعمال التي
يقوم بها املقاولون املخالفون للت�أكد من اجنازها،
وو�ضع ال�شروط املطلوبة لطرح املناق�صات املتعلقة
بامل�شاريع وحتليل العطاءات و�إر�ساء العقود.
والق�ضاء املقارن ميدنا بالعديد من التطبيقات الق�ضائية
مل�سئولية الإدارة عن �أعمال موظفيها التي تقع �أثناء �أداء
مهامهم الوظيفية وتكون متعلقة باخت�صا�صاتهم .
والواقع �أن اجتاه امل�شرع  ،يف حتديد هذا االرتباط
الوثيق بني الوظيفة والفعل �أو الرتك الذي يرتتب
عليه �ضرر بالغري يعني تخليه عن املفهوم الوا�سع
الرتباط العمل بالوظيفة ال�سائد يف �أحكام م�سئولية
املتبوع عن �أعمال تابعه الواردة يف قانون املعامالت
املدنية كما �سرنى  ،وهو اجتاه يتفق من الناحية
املو�ضوعية مع املفهوم القانوين للتبعية بو�صفها
الأ�سا�س الذي تقوم عليه فكرة االلتزام بالتعوي�ض
عن عمل الغري .

 2تطبيق ًا للمعيار ال�سابق الذي تبناه
امل�شرع الدبوي  ،والذي جتنب به التو�سع يف
الربط بني اخلط�أ والوظيفة  ،ال يعد خط�أ
مرفقيا ،اخلط�أ املرتتب على �أفعال وقعت

ب�سبب
الوظيفة
�أو مبنا�سبتها ،بل
تعد هذه �أخطاء �شخ�صية

وكذلك من باب �أوىل ال يعد اخلط�أ الأجنبي عن
الوظيفة خطاً مرفقياً بل خط�أ �شخ�صياً.
واخلط�أ ب�سبب الوظيفة هو اخلط�أ الذي يقع
من املوظف وهو ي�ؤدي عمال ال يرتبط بتنفيذ املهام
الوظيفية ولكن تربطه بالوظيفة عالقة �سببية،
بحيث تكون الوظيفة �ضرورية لإمكان وقوعه ،
ولوالها ملا �أمكن للموظف �إتيان هذا العمل غري
امل�شروع� .أو ما كان املوظف ليفكر يف اتيانه .
�أما اخلط�أ مبنا�سبة الوظيفة فهو اخلط�أ الذي
تكون الوظيفة قد �ساعدت على ارتكابه �أو هي�أت ب�أية
طريقة كانت فر�صة ارتكابه .
و�إذ يكون امل�شرع الدبوي قد ح�صر اخلط�أ املرفقي
يف نطاق �أقل ات�ساعاً بكثري من النطاق الذي ا�ستقر
عليه الق�ضاء الدبوي يف �ش�أن م�سئولية احلكومة ،
وباعتبارها متبوعاً عن �أخطاء موظفيها  ،وباعتبارهم
تابعني لها وفقا لأحكام امل�سئولية الواردة يف قانون
املعامالت املدنية  ،فم�سئولية املتبوع عن �أفعال تابعه
ال تقت�صر على حاالت وقوع التابع يف خط�أ �أثناء ت�أدية
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العمل ،بل ت�شمل حاالت وقوع التابع يف خط�أ ب�سبب
الوظيفة �أو مبنا�سبتها .
فمحكمة متييز دبي ب�ش�أن اخلط�أ ب�سبب الوظيفة
تذهب �إىل �أنه من املقرر وفقا ملا تق�ضى به املادة 313
من قانون املعامالت املدنية �أنه متى �أ�سند الفعل
ال�ضار �إىل �أحد التابعني �أثناء قيامه لأداء وظيفته
�أو ب�سببها  ،ف�إن املتبوع باعتبار �أن له �سلطة فعلية
يف رقابته وتوجيهه يكون ملزما بتعوي�ض الغري عما
يكون قد حلق به من �ضرر نتيجة الفعل ال�ضار الذي
�أُ�سند �إىل �أحد تابعيه ( .متييز )2008/8/25
فهذا احلكم يو�ضح ب�شكل وا�ضح التمييز بني
القواعد املدنية ب�ش�أن م�سئولية الإدارة باعتبارها
متبوعاً وفقا لأحكام امل�سئولية املدنية والأحكام التي
�أتى بها القانون رقم ( )8ل�سنة .2009
وب�ش�أن اخلط�أ مبنا�سبة الوظيفة قررت حمكمة
التمييز يف حكمها ال�صادر يف ( )2008-2-19ب�أن
م�سئولية املتبوع تقوم يف حالة خط�أ التابع وهو ي�ؤدي
عمال من �أعمال الوظيفة �أو �أن تكون الوظيفة هي
ال�سبب املبا�شر للخط�أ �أو �أن تكون �ضرورية لإمكان
وقوعه � ،أو كلما ا�ستغل التابع وظيفته � ،أو �ساعدته
هذه الوظيفة على �إتيان فعله غري امل�شروع � ،أو هي�أت
له ب�أية طريقة كانت فر�صة ارتكابه .
وهذا احلكم يو�ضح ب�شكل ملمو�س ،مرة ثانية وعلى
م�ستوى �آخر ،التمييز بني القواعد املدنية والقواعد
التى �أتى بها القانون رقم ( )8ل�سنة .2009
فالإدارة ال ت�س�أل وفقا لهذا القانون �إال عن الأعمال
التي تت�صل ات�صاال وثيقا بالوظيفة فال يكفي النعقاد
م�سئوليتها �أن يقوم الدليل عن �أن تكون الوظيفة قد
هي�أتها للموظف و�سيلة ارتكاب الفعل ال�ضار بالغري.
فمثال يف حالة املدير العام الذي ي�ستعمل �سيارة العمل
يف �أداء مهمة خا�صة  ،في�صيب �أحد املارة ،يكون الفعل
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ال�ضار له عالقة بالوظيفة  .لأن الوظيفة �ساهمت
و�ساعدت ب�أدواتها يف �إحداث الفعل  .ولكن ال ت�س�أل
عنه احلكومة وفقاً لأحكام القانون رقم ( )8ل�سنة
 ، 2009و�إمنا ت�س�أل وفقا لأحكام م�سئولية املتبوع عن
�أفعال تابعة .
وعن اخلط�أ الأجنبي عن الوظيفة:فهو ال يعد
مرفقياً  ،ذلك �أنه �إذا كان الفعل الذي ارتكبه التابع
ب�سبب الوظيفة �،أو مبنا�سبتها ال يكفي لقيام م�سئولية
احلكومة عن �أفعال موظفيها �شاغلي املنا�صب العليا،
ف�إنه من باب �أوىل ال تقوم م�سئولية الدولة عن
الأفعال التي تكون منبتة ال�صلة بالوظيفة .
ومن ذلك الأخطاء التي ترتكب يف �إطار احلياة
اخلا�صة  ،فهي املثال النموذجي للخط�أ ال�شخ�صي .ك�أن
يخرج للتنزه ب�سيارته في�صيب �أحد الأفراد ب�ضرر.

-:3اخلط�أ املرفقي  -وفقا للمعيار الذي
حدده امل�شرع -يتحول �إىل خط�أ �شخ�صي
يف حالتني -:
احلالة الأوىل  :حالة ارتكاب الفعل عمد ًا

ويق�صد باخلط�أ العمدي تعمد ال�شخ�ص �إحداث
ال�ضرر بالغري .فال�شخ�ص يكون قد ق�صد الفعل وق�صد
النتيجة  .ومن ذلك �أن يرتكب الفعل بنية �إحلاق الأذى
بالغري � ،أو للإفادة منه �شخ�صيا �أو �إفادة �شخ�ص على
ح�ساب �شخ�ص �آخر .كمحاباة �أحد الأقارب �أو الأ�صدقاء
 .ومن ذلك �أن ي�ستغل املوظف وظيفته للح�صول على
�أعمال مقاولة من الباطن ل�صالح �شركة ي�شارك فيها،
�سعيا لتحقيق منافع �شخ�صية على ح�ساب م�صلحة
الهيئة التي ينتمي �إليها وهي امل�صلحة العامة  .حيث
ثبت بال نزاع �أنه �شريك يف �شركة املقاوالت .وهذا
تهديد �صارخ للم�صلحة العامة .
(متييز دبي  2009/3/1طعن .رقم  2008/302طعن مدين ).

العليا
المتفجرات
القيادات
المتفجرات و
مسؤلية

احلالة الثانية :حالة ارتكاب فعل ينطوي
على خط�أ ج�سيم

اخلط�أ اجل�سيم هو اخلط�أ الذي يبلغ حداً من
اجل�سامة بحيث ال ميكن اعتباره من املخاطر العادية.
ومن ذلك �أن ي�أمر املوظف بهدم بناء مملوك لأحد الأفراد
بدون وجه حق  .وتقدير اجل�سامة �أمر ي�ستقل بتقديره
قا�ضي املو�ضوع ب�شرط �أن يكون ا�ستخال�صه �سائغاً.

رابع ًا�-:أثر التمييز بني اخلط�أ املرفقي
واخلط�أ ال�شخ�صي
-1م�سئولية احلكومة عن اخلط�أ املرفقي

للتمييز بني اخلط�أ املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي �أثران -:
الأثر الأول:وهو يتعلق بتوزيع االخت�صا�صات بني
جهتي الق�ضاء العادي والإداري .ومن البداية ن�سارع
�إىل القول �أن هذا ال يثور عمال يف �إمارة دبي  .لأنه
يفرت�ض وجود نظام ق�ضائي مزدوج  .و�إمارة دبي
ت�أخذ بنظام الق�ضاء املوحد .وعليه فالعمل �سيجري
على �أن املنازعة �أيا كان اخلط�أ فيها �ستنظر �أمام جهة
الق�ضاء العادي� ،أو �أمام املحكمة الإدارية املتخ�ص�صة
يف حالة ن�ش�أتها ح�سب توقعاتنا.
الأثر الثاين :وهو يتعلق بتحديد من يتحمل
العبء النهائي للتعوي�ض الذي يحكم به للم�ضرور.
ولتو�ضيح هذا الأثر  ،ف�إن الأمر يتطلب �أن منيز بني
احلاالت الآتية -:

-1حتمل احلكومة التعوي�ض كامال يف
حالة اخلط�أ املرفقى-:

�إذا كان اخلط�أ مرفقيا على النحو املتقدم بيانه،
فامل�سئولية تقع على عاتق احلكومة وحدها ،وتتحمل
هي وحدها عبء التعوي�ض عن الأ�ضرار املرتتبة على
هذا اخلط�أ  .فهذا ما يقرره القانون رقم  8ل�سنة 2009
بو�ضوح ال لب�س فيه و ال غمو�ض .

فم�سئولية احلكومة عن �أفعال القيادات العليا
مقررة لدفع التخوف عنهم �أثناء ت�أدية مهامهم
الوظيفية  .وترتيبا على ذلك  ،فامل�ضرور يرجع
مبا�شرة على احلكومة  .ومن ثم ال يجوز له رفع
الدعوى على �أحد ه�ؤالء وفقا للقواعد العامة يف
امل�سئولية عن الفعل ال�شخ�صي  .هذا من ناحية �أوىل.
وكذلك ال يجوز للم�ضرور �أن يخت�صم املوظف
واحلكومة وفقاً لأحكام م�سئولية املتبوع عن �أفعال
تابعة  .وهذا من ناحية ثانية .
القانون �إذن ي�ستبعد القواعد املدنية يف جمال
م�سئولية احلكومة عن �أعمال القيادات العليا �سواء
تلك القواعد املنظمة للم�سئولية عن الفعل ال�شخ�صي،
�أو القواعد املنظمة مل�سئولية املتبوع عن �أعمال تابعة.

-2حاالت رجوع احلكومة بالتعوي�ض على
املوظف-:

تقدم �أن امل�شرع قرر حكما مفاده �أنه يف حالة
الفعل �أو الرتك املتعلق باالخت�صا�صات الوظيفية ،
واحلا�صل �أثناء ت�أدية املهام الوظيفية  ،تكون احلكومة
هي وحدها امل�سئولة عن التعوي�ض  .ثم عطف على
ذلك قائ ً
ال « ،وال يخل ذلك بحق احلكومة يف الرجوع
عن امل�سئول عن ذلك الفعل �أو الرتك �إذا ارتكب عمداً
�أو نتيجة خلط�أ ج�سيم».
وهنا يبدو �أن امل�شرع قدر �أن اخلط�أ يف حالتي العمد
واخلط�أ اجل�سيم يقع على احلد الفا�صل بني اخلط�أ
املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي .
فهو متعلق باالخت�صا�صات الوظيفية وح�صل
�أثناء ت�أدية املهام الوظيفية  .ولهذا االعتبار  ،ف�إن
احلكومة تكون هي امل�سئولة يف مواجهة امل�ضرور .
ولي�س لهذا الأخري �أن يرجع على املوظف .وتربير
ذلك هو جماهدة احلكومة على حتقيق ما ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل ا�ستقرار الوظيفة القيادية � ،أمال فيما هو
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مرتقب من �شاغليها.
�إال �أن هذا الفعل �أو الرتك رغم كونه متعلقاً
بالوظيفة و�صدر �أثناء ت�أديتها  ،فهو يت�سم بعدم
امل�شروعية الوا�ضحة واجل�سامة الب�شعة  ،وما كان
مل�س�ؤول قيادي �أن ي�أتي ذلك الفعل  .بل �أن الواجب
عليه ،والإح�سا�س بامل�سئولية وتقريرها  ،يفر�ض عليه
�أن يتفادى هذه الأخطاء .
ولهذا االعتبار قرر امل�شرع �أن الذي يتحمل العبء
النهائي بالتعوي�ض عما ي�سببه من �ضرر يف هاتني احلالتني
هو املوظف  .و�إذا حدث �أن دفعت احلكومة التعوي�ض ،فهذا
ال يخل بحقها يف الرجوع عليه مبا دفعته .
اخلال�صة �إذن �أنه يف حالة اخلط�أ املرفقي الذي
حتول �إىل خط�أ �شخ�صي النطوائه على عمد �أو خط�أ
ج�سيم ف�إن احلكومة تدفع للم�ضرور التعوي�ض  .وذلك
ا�ستقراراً للوظيفة من ناحية و حماية للم�ضرور من
ناحية �أخرى  ،فال يواجه بعدم قدرة املوظف على
الدفع  .ثم ترجع احلكومة بعد ذلك على املوظف.
ونعتقد �أن رجوع احلكومة على املوظف لن يكون
ب�أ�سلوب القواعد املدنية ب�أن ي�شرتط ممار�سة الدعوى
ال�شخ�صية �،أو دعوى احللول  .فهذا ال يتالءم مع جهة
الإدارة  .و�إمنا يكون للإدارة �أن ت�صدر �أمراً بالدفع عن
طريق التنفيذ املبا�شر .

للإدارة �سواء كانوا موظفني �أو غري موظفني ما
دامت �أن عالقة التبعية متوفرة بينهم وبني الإدارة،
وهي �أحكام ال جديد ب�ش�أنها ولذا �سنعر�ض لها ب�إيجاز
على النحو الآتي .

�أ-الدعاوى التي ميلكها امل�ضرور يف مواجهة
التابع واملتبوع
-1للم�ضرور يف مواجهة التابع دعوى حتت
ت�صرفه  ،وهذه الدعوى تقوم على �أ�سا�س امل�س�ؤولية

عن الفعل ال�شخ�صي  .وترتيبا على ذلك يراعى ما
يلي-:
ال يجوز للتابع عندما يرفع امل�ضرور الدعوى
عليه وفقاً لأحكام امل�س�ؤولية عن الفعل ال�شخ�صي ،
�أن يطالب ب�إدخال املتبوع باعتباره متبوعا �ضامنا له
 .فذلك �أمر مقرر مل�صلحة امل�ضرور  ،فهو الذي يحق
له طلب هذا الإدخال ولي�س التابع
يجوز للتابع طلب �إدخال املتبوع �إذا كان املتبوع
م�ساهما معه بخطئه يف �إحداث ال�ضرر  .والإدخال يف
هذا املوقف ال يكون باعتباره متبوعا و �إمنا باعتباره
م�س�ؤال مع التابع عن ال�ضرر ،لوجود خط�أ م�شرتك يف
�إحداث ال�ضرر  .وللإدخال يف هذه احلالة فائدة وهو
جتنب التابع رفع دعوى على املتبوع طبقا للقواعد
-3عدم م�س�ؤولية احلكومة عن اخلط�أ ال�شخ�صي العامة يف امل�س�ؤولية عن الفعل ال�شخ�صي  ،ليطالبه
ينح�صر اخلط�أ ال�شخ�صي الذي ال ت�س�أل احلكومة بدفع جزء من التعوي�ض مقابل م�ساهمته يف اخلط�أ
عنه وفقاً للقانون رقم ( )8ل�سنة 2009م يف اخلط�أ الذي �أحدث ال�ضرر.
الذي يقع ب�سبب الوظيفة� ،أو مبنا�سبتها ،ومن باب -2للم�ضرور يف مواجهة املتبوع دعوى حتت
�أوىل اخلط�أ املنبت ال�صلة بالوظيفة وذلك على النحو ت�صرفه
امل�شار �إليه �سلفا.
هذه الدعوى تقوم على �أ�سا�س م�س�ؤولية املتبوع عن
يف هذه احلاالت ت�سرى الأحكام املنظمة مل�س�ؤولية �أفعال تابعة وهي م�س�ؤولية تبعيه مقررة بحكم القانون
املتبوع عن �أفعال تابعة والواردة يف قانون املعامالت مل�صلحة امل�ضرور ،وتقوم على فكرة ال�ضمان القانوين ،
املدنية  ،وهذه الأحكام تطبق على جميع التابعني وهي م�س�ؤولية مبا�شرة  ،مبعنى �أن للم�ضرور الرجوع
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فم�س�ؤولية املتبوع تقررت حماية للم�ضرور ،ومتى
مت تعوي�ض امل�ضرور ،ف�إن هذا ال مينع رجوع املتبوع
على التابع مبا دفعه.
فالقاعدة هى م�س�ؤولية املتبوع عن �أعمال تابعة
و�أن املتبوع م�س�ؤول عن التابع ال م�س�ؤول معه.
على �أنه ي�شرتط لرجوع املتبوع على التابع �أن
يثبت املتبوع خط�أ تابعه.
وهنا تبدو فائدة �إدخال املتبوع للتابع يف الدعوى
التي يرفعها امل�ضرور على املتبوع � ،إذ يكون احلكم
ال�صادر يف الدعوى ،حجة عليه ،وبثبوت ارتكابه
اخلط�أ.

مبا�شرة على املتبوع  ،دون حاجة لإدخال التابع يف
الدعوى .فهو لي�س ملزما .وال املحكمة ملزمة بتنبيه
املتبوع يف �إدخال التابع.
ولكن هذا ال مينع من �أن يطلب املتبوع �إدخال
تابعه يف الدعوى و�أن يطلب احلكم عليه مبا قد يحكم
به للم�ضرور .وهو له يف ذلك م�صلحة تتمثل فيما
يلي-:
-1التابع قد ي�ستطيع درء امل�س�ؤولية عن نف�سه ،فهو �أقدر
يف الدفاع عن نف�سه  ،وبالتايل ترتفع م�سئولية املتبوع.
�-2أن مل ي�ستطع التابع درء امل�س�ؤولية وحكم
بالتعوي�ض على املتبوع  ،ف�إن هذا احلكم يعد حجة
على التابع فال ميكنه �أن يعود ويحاول نفى اخلط�أ عن
نف�سه عند رجوع املتبوع عليه مبا �أوفاه للم�ضرور من هذه �أفكار عري�ضة متوا�ضعة ق�صدنا بها لفت
التعوي�ض  ،وعندئذ يطلب املتبوع من املحكمة احلكم له االنتباه �إىل معامل جديدة يف النظام القانوين
بالرجوع على التابع بكل ما التزم بدفعه للم�ضرور .الدبوى
ويف حالة عدم طلب املتبوع �إدخال التابع فيحق وعلى اهلل ق�صد ال�سبيل
له مبا�شرة حق الرجوع على التابع عن طريق دعوى
يرفعها عليه �أمام الق�ضاء.

-3رجوع امل�ضرور على التابع واملتبوع مع ًا-:

للم�ضرور حق الرجوع على كل من التابع واملتبوع
معاً ،وذلك على �أ�سا�س م�س�ؤولية املتبوع عن �أفعال تابعه.
وتكون امل�س�ؤولية بينهما بالت�ضامن عما يق�ضي به
من تعوي�ض ،و �إذا كان يوجد �أ�شخا�ص �آخرون �ساهموا
بخطئهم يف �إحداث ال�ضرر  ،ف�إن للم�ضرور الرجوع
عليهم جمعياً بالت�ضامن.

ب-حق املتبوع يف الرجوع على التابع-:

للمتبوع حق الرجوع على التابع حمدث ال�ضرر
مبا �أوفاه املتبوع من تعوي�ض للم�ضرور كما يرجع
الكفيل املت�ضامن  .فالتابع باعتباره املخطئ يقع على
عاتقه التعوي�ض .
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إشراف األستاذ الدكتور /محمد محمد محمد أبو زيد
أستاذ القانون المدني بمعهد دبي القضائي

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،
واستخالص القواعد القانونية التي تتضمنها أحكام القضاء ،وال سيما تلك
المرتبطة بطفرات التقدم التكنولوجي الذي ال يقف عند حد.
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بحوث المتدربين

وانطالقاً مما اتفق عليه العلماء املخل�صون «م�س�ألة التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي املرتد»

والفال�سفة الباحثون يف منطق البحث العلمي من �أن
العلم ما انتك�س �إال ب�سبب النق�ص يف تطبيق املناهج
العلمية �أو يف حتديدها،وما منا واذداد �أ�صالة �إال بالدقة
يف حتديد مناهجه وتقرير مبادئة القومية ،ي�أتي
االهتمام بن�شر ملخ�ص �أبحاث املتدربني الق�ضائيني.

البحث الأول
« -1م�سائل خالفية بني املحكمة االحتادية
العلياوحمكمة متييز دبي»
�إعداد املتدربني

إبراهيم عبداهلل غانم سيف الزعابي

صقر أحمد على محمد المرزوقي

من امل�سائل اخلالفية بني املحكمة االحتادية العليا
وحمكمة متييز دبي م�س�ألة �أحقية ال�شخ�ص يف احل�صول
على تعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي الذي يلحقه ،واملتمثل
يف احلزن واللوعة التي يعانيهما نتيجة وفاة �أو �إ�صابة
قريب له ،وهو ما ي�سمى «بال�ضرر الأدبي املرتد».
وتو�ضيحاً لذلك نقول �إنه قد يتعر�ض �شخ�ص
حلادث ،وي�ؤدي هذا احلادث �إىل وفاته �أو �إىل �إ�صابته
بعجز جزئي �أو كلي ،وقد تكون الإ�صابة دائمة ،وهذا
ينعك�س �أثره بال�شك على �أقاربه فيلحقهم �ضرر ي�سمى
بال�ضرر الأدبي ،وهو احل�سرة واللوعة واحلزن حلالة
الأم التي تعر�ض ولدها حلادث في�ؤدي احلادث �إىل
وفاته ويحرمها منه� ،أو ي�ؤدي احلادث ال �إىل وفاته
و�إمنا �إىل �إ�صابته بعجز دائم ي�شله عن احلركة مثالً،
�أو يحرمها من �أن ترى قرة عينها �سليماً معافاً.
والت�سا�ؤل الذي يثور هنا هو عما �إذا كان حق الأم
متمث ً
ال يف التعو�ض يجب �أن يكون يف حالة الوفاة فقط،
�أو �أنه يكون يف حالة الإ�صابة� ،أو يف حالة الوفاة؟
يوجد ب�ش�أن هذا الت�سا�ؤل اجتاهان:

االجتاه الأول:
ويذهب �إىل �أن التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي املرتد
الذي عنته املادة  2/293من قانون املعامالت املدنية
هو التعوي�ض الذي ي�ستحقه �أحد الزوجني �أو الأقارب
يف حالة الوفاة فقط .وهذا الر�أي -على ما يبدو -قد
�أخذ بظاهر الفقرة الثانية.
وهو اجتاه تبنته املحكمة االحتادية العليا� ،إذ جاء
يف حكمها ال�صادر يف  2002/3/24جمموعة الأحكام،
ال�سنة  24ل�سنة  2002العدد الأول  -طبعة� 2004ص
 - 701قاعدة � «.92أنه من املقرر وعلى ما جرى عليه
ق�ضاء هذه املحكمة � -أن م�ؤدى ن�ص املادة  293فقرات
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 3،2،1من قانون املعامالت املدنية  -وعلى ما �أف�صحت
عنه املذكرة الإي�ضاحية � -أن امل�شرع بعد �أن قرر مبد�أ
التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي بني من يحق له املطالبة
به ،وهو امل�ضرور بطبيعة احلال ،وكذا من ي�ضار �أدبياً
ب�سبب موت امل�صاب من �أزواج و�أقارب ،ومن ثم ف�إنه �إذا
ظل امل�صاب على قيد احلياة ف�إن ه�ؤالء ال ي�ستحقون
تعوي�ضاً عن ال�ضرر الأدبي ب�سبب �إ�صابته.
و�إذ مل يلتزم احلكم املطعون فيه هذا النظر وق�ضى
بالتعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي عن �إ�صابة ابنهما،
ف�إنه يكون معيباً ويجب نق�ضه يف هذا اخل�صو�ص،
والت�صدي للف�صل يف هذه اجلزئية مو�ضوعاً ب�إلغاء ما
ق�ضي به احلكم املطعون فيه من تعوي�ض �أدبي لوالدي
الطفل وت�أييد احلكم امل�ست�أنف يف هذا ال�ش�أن».

االجتاه الثاين:
ويذهب �إىل �أن التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي الذي
عنته الفقرة الثانية من املادة  293من قانون املعامالت
املدنية هو التعوي�ض الذي ي�ستحقه �أحد الزوجني �أو
الأقارب لي�س يف حالة الوفاة فقط و�إمنا كذلك يف
حالة الإ�صابة التي مل يحدث عنها وفاة.
وهذا الر�أي تبنته حمكمة متييز دبي حيث جاء يف
حكمها ال�صادر يف  1998/10/13حقوق �ص  718رقم 113
(� ..أن التزام �شركة الت�أمني بال�ضمان قبل الغري ي�شمل
�إىل جانب الأ�ضرار اجل�سدية الأ�ضرار املادية والأ�ضرار
الأدبية  -و�أن مفاد ن�ص املادة  293من قانون املعامالت
املدنية وعلى ما جرى به ق�ضاء هذه املحكمة �أن امل�شرع
�أجاز التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي دون تخ�صي�ص ،ثم
قيد هذا احلق من حيث م�ستحقيه فق�صره يف حالة
الوفاة على الأزواج والأقارب من الأ�سرة وهو حتديد
لأ�شخا�ص من يحق لهم التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي
ولي�س حتديداً حلاالت و�أ�سباب ا�ستحقاقه وهو ما
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ينطبق بدوره ومن باب �أوىل على حتديد امل�ستحقني
للتعوي�ض عن هذا ال�ضرر يف حالة الإ�صابة ولو مل
ت�ؤد �إىل الوفاة .وتقدير التعوي�ض يف هذه احلالة هو
مما يدخل يف �سلطة حمكمة املو�ضوع ملا كان ذلك وكان
احلكم املطعون فيه قد ق�ضى لكل من �أوالد املطعون
�ضد الأول ولزوجته بالتعوي�ض الأدبي عن الآالم التي
حلقت نتيجة �إ�صابته يف احلادث فال ترثيب عليه).
وجاء يف حكم �آخر �صدر يف  2003/3/16طعن رقم
 443ل�سنة � 2002ص  307رقم  51يو�ضح هذا الر�أي
ويدعمه (�أن الن�ص يف املادة  293من قانون املعامالت
املدنية على �أنه «-1يتناول حق ال�ضمان ال�ضرر الأدبي.
 -2ويجوز �أن يق�ضي بال�ضمان للأزواج وللأقربني
من الأ�سرة عما ي�صيبهم من �ضرر �أدبي ب�سبب موت
امل�صاب» يدل وعلى ما جرى به ق�ضاء هذه املحكمة
على �أن الأ�صل �أن ال�ضرر الأدبي ي�ستحق عنه التعوي�ض
دون تخ�صي�ص امل�ستحقني له� ،إال �أن امل�شرع قيد هذا
احلق يف حالة وفاة امل�صاب� ،إذ ق�صر احلق يف التعوي�ض
عن هذا ال�ضرر على الأزواج والأقارب ،والق�صد منه
هو حتديد الأ�شخا�ص الذين يحق لهم التعوي�ض
عن ال�ضرر الأدبي ،ولي�س حتديداً حلاالت و�أ�سباب
ا�ستحقاقه من وفاة �أو �إ�صابة ،وهذا القيد ينطبق
بدوره يف �ش�أن امل�ستحقني للتعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي
يف حاالت الإ�صابة ،وبالتايل فلي�س هناك ما يحول
قانوناً دون الق�ضاء له�ؤالء الأ�شخا�ص بالتعوي�ض عما
يلحقهم من �ضرر �أدبي نتيجة �إ�صابة امل�صاب ،ولو مل
ت�ؤد الإ�صابة �إىل وفاته ،ومن ثم ف�إن احلكم املطعون
فيه �إذ خل�ص �إىل �أحقية زوجة امل�صاب يف التعوي�ض
عن ال�ضرر الأدبي الذي حلق بها من جراء �إ�صابته،
ال يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه يف هذا
اخل�صو�ص على غري �أ�سا�س.
وعليه فاملالحظ على هذا احلكم �أنه مل يتقيد

بحوث المتدربين

بحرفية ن�ص املادة  293من قانون املعامالت املدنية،
البحث الثاين
بل امتد يف�سر هذا الن�ص ،وذلك لي�شمل التعوي�ض ال�شرط اجلزائي يف عقود البوت()B.O.T

عن ال�ضرر الأدبي كذلك يف حالة �إ�صابة ال�شخ�ص،
و�إن مل ت�ؤد هذه الإ�صابة �إىل الوفاة.
ونحن نرجح الر�أي الثاين وهو �أن التعوي�ض
عن ال�ضرر الأدبي لي�س ح�صراً فقط يف حالة وفاة
ال�شخ�ص اعتماداً على ظاهر ن�ص املادة  ،293بل يجب
�أن ميتد هذا التعوي�ض لي�شمل كذلك التعوي�ض عن
ال�ضرر الذي يلحق ال�شخ�ص يف حالة الإ�صابة التي
مل ينتج عنها وفاة.
فاحلادث الذي ال ترتتب عليه وفاة و�إمنا تنتج
عنه �إ�صابة تلحق بال�شخ�ص وت�سبب له عجزاً وا�ضحاً.
كيف تكون احلالة النف�سية لأقارب هذا ال�شخ�ص،
وبالأخ�ص لو �أخذنا يف االعتبار حالة والدته الذي
ربته حتى �أ�صبح �شاباً يافعا ،وم َّنت نف�سها ب�أماين ب�أن
يحمل عن كاهلها عناء ال�سنني ،وما هي حالة زوجته
التي تنظر له كل يوم وهو عاجز ال ميد لها يداً وال
يحرك �ساكناً وحرمت من جميع حقوقها املعنوية
كزوجة؟ وما هو حال �أطفاله وهم ي�شاهدون من يف
مثل عمرهم يلعبون مع �أبائهم ويغدون ذهاباً و�إياباً؟
ولكننا نرى �أن التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي الذي
ُيحكم به للوالدين �أو لأحد الزوجني �أو للأقارب
يجب �أن ال ي�ؤخذ على �إطالقه ،بل البد من �أن تو�ضع
له حدود وقيود منها:
 -1معيار اجل�سامة :فيجب التمييز بني الإ�صابات
من حيث ج�سامتها ،ف�إذا كانت الإ�صابة ج�سيمة -
كما يف حالة العجز الكلي �أو اجلزئي الدائم  -فيجب
التعوي�ض عنها.
 -2حتديد نطاق الأقارب  ،فال ي�ؤخذ به على
�إطالقه �.إذ يجب �أن يقت�صر التعوي�ض على الزوج
والوالدين والأوالد.

�إعداد املتدربات الق�ضائيات

أمينة منصور إبراهيم أهلي

حنان محمد السيد الهاشمي

ميثاء على مبارك علي
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�سنقت�صر على عر�ض فكرة واحدة فقط من البحث وهي

«مفهوم عقد البوت».B.O.T

م�صطلح عقد البوت  B.O.Tهو اخت�صار لثالث
كلمات باللغة الإجنليزية
البناء Build
الت�شغيل Operate
حتويل امللكية Transfer
ويعني باللغة العربية (عقد البناء والت�شغيل
والتحويل) فيعرف ب�أنه عقد مبوجبه تعهد �إحدى
الدوائر احلكومية لإحدى جهات القطاع اخلا�ص ب�أحد
م�شاريع البنية التحتية �أو �أحد امل�شاريع الإن�شائية
الأخرى ،لتقوم ب�إن�شائها وت�شغيلها بهدف اال�ستثمار،
وذلك خالل مدة معينة يتم بانتهائها حتويل امل�شروع
للدائرة احلكومية املعنية.
ويق�صد بالبنية التحتية ،املرافق التي توفر خدمات
�أ�سا�سية للجمهور ك�إن�شاء الطرق ،واجل�سور ،والأنفاق،
واملوانئ واملطارات ،وحمطات توليد الكهرباء ونظم
االت�صال املحلية واخلارجية ،وحمطات حتلية املياه،
وحمطات معاجلة مياه ال�صرف.
ومن خالل هذا التعريف تت�ضح عنا�صر عقد
البوت وهي:

�أو ًال� :أطراف العقد .وهما:

من م�شاريع البنية التحتية �أو �أية م�شاريع �أخرى على
النحو امل�شار �إليه �سلفاً.
ثالث ًا :مدة العقد :يجب �أن يكون عقد البوت
حمدد املدة ،فال يجوز نزو ًال على مقت�ضيات امل�صلحة
العامة �أن يكون العقد م�ؤبداً �أو ملدة غري حمددة �أو
ملدة حمددة ولكنها طويلة .ومن الأف�ضل �أال تزيد عن
ع�شرين عاماً.
وترتيباً على ما �سبق يت�ضح مايلي:
 -1تقوم جهة القطاع اخلا�ص املتعاقدة مع الدائرة
احلكومية املعنية بتمويل امل�شروع ،ويكون لها حق
ت�شغيله على �أ�س�س جتارية� ،إذ الهدف من امل�شروع
هو ا�ستثماره خالل فرتة معينة ،ثم بعد انتهاء هذه
الفرتة حتول �أ�صول املرفق وم�س�ؤولية �إدارته �إىل
الدائرة احلكومية املعنية ،ويتم التحويل وامل�شروع
بحالة جيدة ت�سمح با�ستمرار ت�شغيله عند التحويل.
وهكذا يكون وا�ضحاً �أن التمويل يتم بعيداً عن
�إرهاق ميزانية احلكومة ،كما �أن تنفيذ امل�شروعات يتم
وفقاً لأحدث التكنولوجيا وتكون الإدارة والت�شغيل
وفقاً ملعايري متميزة وب�أمهر الكفاءات.
 -2تبقي ملكية امل�شروع للدائرة احلكومية املعنية
طوال مدة التعاقد ،ويكون املق�صود بالتحويل حتويل
حيازة امل�شروع �إىل الدائرة ولي�س نقل امللكية ،ولذا ف�إنه
يف هذه احلالة ي�ستح�سن ا�ستخدام تعبري عقود البناء
والت�شغيل والتحويل ،ولي�س عقود البناء والت�شغيل
ونقل امللكية.

�أ) �إحدى الدوائر احلكومية ،وهي الطرف الأول
يف العقد.
�أهم القواعد الواجب مراعاتها عند التعاقد:
ب) �إحدى جهات القطاع اخلا�ص ،وقد تكون هذه  -1و�ضع الإطار القانوين الذي يعمل امل�شروع يف
اجلهة �شخ�صاً �أجنبياً ،وقد تكون �شخ�صاً وطنياً ،نطاقه مت�ضمناً �أحكام الإقامة والعمل ،والإعفاءات
وخا�صة يف الدول التي تتمتع بوفرة مالية.
ال�ضريبية واجلمركية.
 -2طرح امل�شروع للمناق�صة �أو للمار�سة ،وفقاً
ثاني ًا :حمل العقد :وهو �إن�شاء وت�شغيل م�شروع ملقت�ضيات امل�صلحة العامة.
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بحوث المتدربين

� -3إبرام اتفاقية مع اجلهة التي يتم �إر�ساء العطاء
عليها ،تو�ضح كافة احلقوق وااللتزامات التي تقع على
عاتق كل طرف.
 -4و�ضع قواعد تكفل مواجهة ما يحتمل �أن يقابل
امل�شروع من هزات ومفاج�آت غري متوقعة.
 -5تعد �شركة امل�شروع املتعاقدة هي الطرف امل�س�ؤول
عن تنفيذ امل�شروع مهما تعددت الكيانات والتكتالت �أو

التحالفات املكونة ل�شركة امل�شروع.
 -6تعيني ممثل للدائرة احلكومية املتعاقدة
ملراقبة ومتابعة تنفيذ بنود االتفاقية ،والت�أكد من
تنفيذ كافة االلتزامات.
هذة فكرة عامة عن م�صطلح عقد البوت وقد
جاءت �ضمن �إحدى الأفكار التي انطوى عليها البحث
واملودع مبكتبة املعهد.
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المتفجرات و المتفجرات

تعريف املو�ضوع و�أهميته :
خلق اهلل احلياة  ،ورغم تطورات العلم املبهرة التي
مكنت الإن�سان من ال�سيطرة على املادة مل ي�ستطع
ال�سيطرة على الروح � ،إحقا ًقا لقوله تعاىل « ي�س�ألونك
عن الروح قل الروح من �أمر ربي» ((( ،فهل ميلك
الإن�سان احلق يف طلب املوت une demande de
 mortكما يتمتع باحلق يف احلياة الذي تن�ص عليه
الأديان واملواثيق الدولية والد�ساتري كافة ويحميه
القانون ؟ هل يت�صور �إمكانية الن�ص على احلق يف طلب
املوت �إ�شفا ًقا مبري�ض ميئو�س من �شفائه طب ًيا لإنهاء
�آالمه ؟ هذا بالفعل ما ن�ص عليه الت�شريع الهولندي
يف دي�سمرب  ، ((( 1993وذلك بتقــرير �إع ــالن �إنه ــاء

حي ــاة املــري�ض طب ًيــا بنا ًء على طلـبه  ،والذي ُيطلــق
عليه القتـ ــل بدافع ال�شفقة . l`euthanasie
وميكن تعريفه ب�أنه « �إنهاء حياة مري�ض ميئو�س من
�شفائه طب ًيا بفعل �إيجابي �أو �سلبي  ،وذلك للحد من
�آالمه املربحة واملزمنة غري املحتملة  ،وذلك بنا ًء على
طلبه ال�صريح �أو ال�ضمني � ،أو طلب من ينوب عنه
و�سواء قام بالتنفيذ الطبيب �أو الغري » .
وللمو�ضوع �أهمية بالغة نظر ًيا وعمل ًيا  ،فمن
الناحية النظرية يثري م�شكالت الق�صد اجلنائي ،
والباعث  ،وم�س�ؤولية الطبيب جنائ ًيا  ،ودور ر�ضاء
املجني عليه  .وعمل ًيا يثري بع�ض امل�شكالت � ً
أي�ضا ،

بحث مطول منشور بدار النهضة العربية  ،القاهرة . 1994
 - 1سورة اإلسراء من اآلية . 85
de la loi sur les pompes funÈbres – la loi 10 L>art
 - 2انظر  :د /هدى حامد قشقوش – القتل بدافع الشفقة . 688 Jou. Off. N – 1993 .Dec 2 de ،
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بعدم �إطالة حياته �صناع ًيا .
�أما املحور الثاين  :فهو القتل بدافع ال�شفقة
�أهمها مدى اخلط�أ يف الت�شخي�ص  ،و�إمكانية عالج بنا ًء على طلب الغري �إنهاء حياة مري�ض ميئو�س من
املري�ض من عدمه  ،ومعيار الوفاة  ،و�إمكانية ا�ستقطاع �شفائه « قد يكون ُم ِّ�س ًنا �أو قا�ص ًرا �أو جمنو ًنا  ،وقد
يكون الغري وكي ً
ال �صدر له توكيل من املري�ض باتخاذ
الأع�ضاء الب�شرية.
قرار �إنهاء احلياة يف حالة غيبوبته �إذا ما تعر�ض لها
الح ًقا  ،وهل الغري قريب �أم وارث �صاحب م�صلحة يف
ت�أ�صيل املو�ضوع من الناحية القانونية  :الإرث  ،وهنا تكمن خطورة القرار مل�صلحة الوارث يف
ولت�أ�صيل املو�ضوع قانو ًنا فهو يقع بني ر�ضاء �إنهاء حياة مورثه(((.
املجني عليه والباعث على اجلرمية  .والقاعدة �أن �إرادة موقف القوانني املقارنة وال�شريعة الإ�سالمية :
املجني عليه ال �ش�أن لها يف جترمي الفعل �أو �إباحته ن�ص امل�شرع الإماراتي على جترمي القتل بدافع
�إال بالن�ص ا�ستثنا ًء� ،أما الباعث فال يعترب عن�ص ًرا يف ال�شفقة  -وهو حمق يف ذلك -فاملادة  9من القانون
الق�صد اجلنائي  ،وال �أثر له يف التجرمي  ،و�إن كان االحتادي رقم  10ل�سنه 2008تن�ص على �أنه « ال يجوز
�إنهاء حياة املري�ض �أياً كان ال�سبب ولو بناء على طلبه
يدخل يف تقدير القا�ضي للعقوبة .
ولبحث املو�ضوع -وف ًقا للت�شريعات التي جتيزه – �أو طلب الويل �أو الو�صي عليه» وقد ن�صت املادة 30
يجب تق�سيمه �إىل حمورين �أ�سا�سيني  .املحور الأول من ذات القانون على �أنه «مع عدم الإخالل ب�أحكام
 :هو القتل بدافع ال�شفقة بنا ًء على طلب املري�ض ال�شريعة الإ�سالمية يعاقب بال�سجن مدة التقل عن
ال�صريح �أو ال�ضمني  ،وما يثريه من مدى توافر ع�شر �سنوات كل من يخالف حكم املادة  9من هذا
الر�ضاء احلر وامل�ستنري للمري�ض  ،وباعث ال�شفقة -3 ،انظر :
ومدى رف�ض املري�ض للعالج حتى املوت  ،وهو القتل . dÀrkansas 1987 du 713 .de la loi N 14 L>art
Voir aussi : Rapport de l>academie Suisse des sc.
بدافع ال�شفقة ال�سلبي  ،ومدى جواز طلب املري�ض . 1977 mÈd- l>euthanasie
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الشفقة
المتفجرات
بدافع
المتفجرات و
القتل

ن�صا ُيجرم
القانون» ورغم �أن امل�شرع امل�صري مل يورد ً
القتل بدافع ال�شفقة �إال �أنه يعترب قت ً
ال عمد ًيا � ،إذ
مبيحا للفعل
القاعدة هنا هي �أن الر�ضاء لي�س �سب ًبا ً
 ،والباعث ال �أثر له يف التجرمي  .وبجانب القانون
الهولندي الذي يبيح القتل بدافع ال�شفقة الإيجابي
ف�أغلب الواليات الأمريكية تبيح القتل بدافع ال�شفقة
ال�سلبي  -ويعني حق املري�ض يف رف�ض العالج حتى
املوت � -أما الت�شريع ال�سوي�سري فقد �أقر عقوبة
خمففة  ،على �أ�سا�س �أن اجلرمية هي من نوع خا�ص،
و�أخذ بنف�س املنطق امل�شرع الرو�سي والربازيلي (((.
�أما ال�شريعة الإ�سالمية فقد ح ّرمت القتل بدافع
ال�شفقة  ،وف ًقا لن�ص القر�آن يف قوله تعاىل « وال تقتلوا
النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق «((( – وقوله تعاىل « :
قل يا عبادي الذين �أ�سرفوا على �أنف�سهم ال تقنطوا من
رحمة اهلل»(((وعلى ذلك ا�ستندت فتوى جلنة الفتوى
بالأزهر ال�شريف ،وهو ما �أكده �شيخ الأزهر ،ومفتي
اجلمهورية((( .وعلى ذلك ي�ؤكد � ً
أي�ضا الدين امل�سيحي .
-4انظر :
du code pÈnal 1976 .Sep 30 La loi de Californie
. Suisse
 -5سورة اإلسراء من اآلية . 33
 -6سورة الزمر من اآلية . 53
 -7الفتوى الصادرة عن رئيس جلنة الفتوى الشيخ عطية
صقر بتاريخ  1989في اخلامس من يوليو .

والر�أي ال�شخ�صي �أقرر فيه �أن هذه امل�س�ألة �شائكة
ومعقدة  ،وتتنازعها اعتبارات عدة طبية  ،وقانونية ،
و�إن�سانية  ،ودينية  ،ولكن القوى الدينية هي الأقوى
ريا على النف�س  ،فمن الناحية الدينية
والأكرث ت�أث ً
�أ�ؤمن �أن احلياة واملوت من مطلقات اخلالق – �سبحانه
وتعاىل  -بالن�ص القر�آين  ،ومن الناحية الإن�سانية
ي�صعب على الإن�سان اتخاذ قرار �إنهاء احلياة  ،ف�إن
كان لنف�سه فالأمر �شاق  ،و�إن كان لغريه فمدى عمق
عالقته بالآخر هو الفي�صل  .ومن الناحية الطبية
فالتزام الطبيب يجب �أن يكون بالعالج وحماولة
ال�شفاء للمري�ض  ،ولي�س ب�إنهاء احلياة حيث �إن الطب
ر�سالة و�أمانة  .ومن الناحية القانونية فالر�ضاء لي�س
�سبب �إباحة ،والباعث ال عالقة له بالتجرمي و�إن كان
�شري ًفا  ،كما �أنه لي�س عن�ص ًرا يف الق�صد اجلنائي  ،و�إن
كنت �أرى – وهي نف�س وجهة نظر الت�شريع عمو ًما –
�أن �شرف الباعث ي�ؤثر يف تقدير القا�ضي للعقوبة ،
ومن هنا ميكن قبول العقوبة املخففة .
أيضا :
انظر ً
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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القاضي الدكتور جمال حسين السميطي
مدير عام معهد دبي القضائي

نظرة الميسرة
طالﺖ األﺯمة االقتﺼادية العديد من القطاعات المختلفة  ،بﻞ ﺁﺛارها كانﺖ عديدة
فطالﺖ كافة نواحي الحياة االقتﺼادية واالجتماعية والسياسية والرياﺿية.
هذا هو الوقﺖ المناسﺐ للتعرف على معادﻥ األﺷخاص ،سواء الطبيعيين أم
المعنويين.

�لفرتة م� قبل �لأزمة �لقت�ص�دية تط�ول �لعديد من
�لتج�ر على �لعديد من �ملف�هيم و�ملب�دئ �لجتم�عية
�لتي يف حينه� لو مت مر�ع�ته� لك�ن و�صع �لتج�ر �أف�صل
من �لآن .هذه �صفحة و�نطوت ويجب �أن ننظر �إىل
�لأم�م ،فكلن� خط�وؤون ولعل هذه �لأزمة قدمت درو�ص�ً
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ب�ملج�ن للتج�ر ،ولعل �أهمه� �أن حرية �لتج�رة ل تتع�ر�س
مع �للتز�م�ت �لجتم�عية على �لتج�ر حي�ل �ملجتمع
�لذي ك�ن �صبب� رئي�ص�ً يف حتقيق �لأرب�ح �لكثرية.
بال �صك ف�إن �لأزمة �لقت�ص�دية ك�ن له� �أث� lر �صلبية
كثرية على تنفيذ �لعديد من �للتز�م�ت �ملختلفة

المتفجرات و المتفجرات

يف كافة القطاعات العقارية و ا ل�صنا عية
وغريها .ف�أي دائن يحوز يف يده �سنداً تنفيذياً مبوجب
حكم ق�ضائي  ،ف�إن هذا ال�سند ال يتجاوز �آخر �سطر يف
ورقة احلكم �إذا كان املدين مع�سراً ،لأنه لن ي�ستطيع
�أن يقت�ضي حقه ب�سبب حالة املدين االقت�صادية.
�ست�شهد ال�ساحة الق�ضائية خالل الفرتة املقبلة
ازدحاماً �شديداً يف تطبيق ن�صو�ص املادتني  359و 430
من قانون املعامالت املدنية وب�صورة مو�سعة ب�سبب
�إع�سار املدينني يف تنفيذ التزاماتهم التعاقدية .تن�ص
الفقرة الثانية من املادة  359على �أنه يجوز للقا�ضي يف
حاالت ا�ستثنائية �إذا مل مينعه ن�ص يف القانون �أن ينظر
املدين اىل �أجل معقول �أو �آجال ينفذ فيها التزامه
�إذا ا�ستدعت حالته ذلك ،ومل يلحق الدائن من هذا
الت�أجيل �ضرر ج�سيم .كما تن�ص املادة  430على �أنه �إذا
تبني من الت�صرف �أن املدين ال يقوم بوفائه �إال عند
املقدرة �أو املي�سرة حدد القا�ضي �أجل الوفاء ،مراعيا

موارد املدين احلالية وامل�ستقبلة
ومقت�ضيا منه عناية احلري�ص
على الوفاء بالتزامه.
قد يجادل البع�ض �أن جمال �إعمال
مبد�أ نظرة املي�سرة هو املعامالت املدنية
دون التجارية ،على اعتبار �أن البيئة
التجارية حتكمها نظم وقوانني
مت�شددة ،على اعتبار �أن البيئة التجارية
�أ�شبه بقطع الدومينو  ،ف�إذا �سقط التزام
ت�ساقطت معه العديد من االلتزامات،
ولكن �إذا ثبت �أن التاجر قد حلقه �ضرر
يف �أ�شغاله التجارية و�أنه بحالة امل�ضايقة،
ف�إن القا�ضي يجب �أن يتحرك حلمايته ،
�إن تقدير اع�سار املدين م�س�ألة مو�ضوعية ت�ستقل بها
حمكمة املو�ضوع ،وال تتدخل حمكمة التمييز ب�ش�أنها
طاملا كان تقدير حمكمة املو�ضوع �سائغا ،كما �أن منح
املدين املت�أخر �أج ً
ال للوفاء رخ�صة من �إطالقات قا�ضي
املو�ضوع.
وحيث �إن تقدير نظرة املي�سرة من �إطالقات قا�ضي
املو�ضوع ،ف�إنه بال �شك �سيقوم بدرا�سة كافة �أوراق
الدعوى وم�ستنداتها ،و�سوف ي�سرت�شد ب�سلوك املدين
مع الدائن خالل فرتة تعامله معه ،كما �أنه ي�ستح�ضر
معه الن�صو�ص القانونية الأخرى املتمثلة يف مدى
تقابل االلتزامات ،حيث �إن مفاد ن�ص املادة  247من
قانون املعامالت املدنية �أنه يف العقود امللزمة للجانبني
يكون تنفيذ االلتزامات املتقابلة مرتبطاً على وجه
التبادل ،فيجوز لأي من املتعاقدين �أن ميتنع عن الوفاء
بالتزامه �إذا مل يقم املتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه
املقابل واملرتبط به  ،وتقدير تقابل االلتزامات امللزمة
للجانبني وتوافر املربر المتناع املتعاقد عن تنفيذ
التزامه املقابل يعد من م�سائل الواقع التي ي�ستقل بها
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قا�ضي املو�ضوع .كما �أنه وفقاً ملا تق�ضى به املواد 420
 428 ، 427 ، 425 ، 423 ، 422 ،من قانون املعامالت
املدنية ـ �أن االلتزام يكون معلقا على �شرط �إذا كان
وجوده �أو زواله مرتتبا على �أمر م�ستقبل غري حمقق
الوقوع  ،و�إذا كان االلتزام معلقا على �شرط واقف
فال يكون نافذا �إال �إذا حتقق ال�شرط � ،أما قبل حتقق
ال�شرط فال يكون االلتزام قابال للتنفيذ القهري �أو
التنفيذ االختياري  .و�إذ حتقق ال�شرط� ،أ�ستند �أثره
�إىل الوقت الذي ن�ش�أ فيه االلتزام � ،إال �إذا تبني من
�إرادة املتعاقدين �أو طبيعة العقد �أن وجود االلتزام �إمنا
يكون يف الوقت الذي حتقق فيه ال�شرط ،ويلزم مراعاة
ال�شرط بقدر الإمكان .وقد ق�ضت حمكمة التمييز
بدبي يف �أحد �أحكامها «ان ال�شركة الطاعنة عر�ضت
�إيجابا من جانها يف الر�سالة  ...على ال�شركة املطعون
�ضدها ،وقد تالقى هذا الإيجاب بقبول �ضمني من
جانب ال�شركة الأخرية وذلك بقيامها بتنفيذ الأعمال
الواردة بهذه الر�سالة ،ومن ثم يكون العقد قد انعقد
بني الطرفني مت�ضمنا ال�شرط الوارد بالعقد املربم
بني ال�شركة الطاعنة واملقاول الرئي�سي والذي ورد
به �أن الدفع بنظام التبادل ظهرا بظهر ( Back to
 ) Backح�سبما ت�ستلم ال�شركة الطاعنة من املقاول
الرئي�سي ،مما مفاده �أن ال�شركة الطاعنة كمقاول �أ�صلي
قد ا�شرتطت على ال�شركة املطعون �ضدها كمقاول من
الباطن عدم �سداد م�ستحقات ال�شركة الأخرية �إال بعد
حتقق الواقعة امل�شروطة ،وهي ا�ستالم املقاول الأ�صلي
تلك امل�ستحقات من �صاحب العمل ،ف�أ�ضحى التزامها
معلقاً على �شرط واقف من �ش�أنه �أن يوقف نفاذ هذا
االلتزام �إىل �أن تتحقق الواقعة امل�شروطة ،وال يكون
من حق ال�شركة املطعون �ضدها �أن تطالب بباقي
م�ستحقاتها طاملا مل يتحقق هذا ال�شرط».
فالقا�ضي يتحقق قبل �أن يطبق مبد�أ نظرة املي�سرة
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من حالة املدين من �أنه مماطل من عدمه ،يقول
م�صطفى د�سوقي ،خبري املعامالت الإ�سالمية � :إن
من املمكن للبنك التعرف على �أن هذا العميل متع�سر
�أو مير ب�ضائقة مالية �أو مماطل عن �سداد ما عليه
من حقوق للبنك ،من خالل متابعته والتعرف عليه،
وهناك بع�ض الدالئل ،منها �أن يتكرر عدم وفائه
بالتزاماته للبنك �أو الغري يف تواريخ ا�ستحقاقها� ،أو
يعتاد على جدولة ديونه �أو ت�أجيل �سدادها �أو يتكرر
رجوع �شيكاته .و�إذا تبني للقا�ضي �أن املدين مل يكن
مماطال و�إمنا مير بظروف اقت�صادية جعلته غري
قادر على تنفيذ التزاماته ب�صورة م�ؤقتة ،فحينها
لن يرتدد القا�ضي من تطبيق نظرة املي�سرة  ،ونحن
نطالب من الدائن �أن ي�صرب على اقت�ضاء حقه و�أال
ي�ستغل ظروف املدين ال�سيئة  ،وعليه �أن ينتظره حتى
ينتهي هذا التعرث لقوله تعاىل «و�إن كان ذو ع�سرة
فنظرة �إىل مي�سرة».

القا�ضي الدكتور  /عبد اهلل �سيف ال�شام�سي
قا�ضي باملحكمة اجلزائية مبحاكم دبي

االتجار في البشر
للغابة تقاليد حتافظ عليها
احليوانات بال�سليقة  ،وللغابة
خطوط حمراء ال مت�س حتفظ
لها وجودها وكيانها وحياتها
 ،لكن يف عامل الب�شر تتوارى
التقاليد وتغيب ال�ضمائر
ومتوت القلوب  ،فتفاج�أ بالب�شر
يتاجرون بالب�شر �إما من �أجل
نزوة �أو هو�س باملال � ،أو رغبة يف الن�صر يف ميدان القتال .
فتجارة الب�شر �صارت عاملا متعدد التخ�ص�صات بني جتارة
الأطفال والن�ساء �أو احلروب �أو �سوق الأعمال ال�شاقة  ،وبني
التجارة يف �أجزاء من الإن�سان يتم ت�سويقها ح�سب الطلب.
حيث تدار هذه التجارة من قبل �شبكات عاملية منظمة
تنظيما دقيقا ت�ستخدم �أحدث ما يف الع�صر من تكنولوجيا
كاالنرتنت -وحتميها قوى �أقوى من الدول  ،حت�صد يفالنهاية مليارات الدوالرات هي يف احلقيقة �أنهار من دماء
الب�شر ولكنها حتولت يف عامل التجارة �إىل �أطنان من الذهب
تفوق تلك الأطنان التي تدرها جتارة املخدرات.
وبالرغم من �أن دول العامل الغنية ت�شهد موجة مت�صاعدة
من هذا النوع من االجتار املنظم معظمهم من الن�ساء
والأطفال الذين يجربون على ممار�سة الرذيلة � ،إال �أن هذه
الدول مل تتمكن �أو تت�سع لوقف الع�صابات املنظمة امل�سئولة
عن جتارة الب�شر يف الع�صر احلديث .
حيث تقدر وزارة اخلارجية الأمريكية �أنه يجري تهريب
�أكرث من مليون �شخ�ص يف خمتلف �أنحاء العامل � ،إال �أن بع�ض
اخلرباء يقولون �إن الرقم احلقيقي قد يكون �ضعف ذلك ،
و�أغلبهم يوجهون للرذيلة يف حني يوجه �آخرون للخدمة يف
البيوت وامل�صانع واحلقول .
كما يالحظ �أن الع�صابات الإجرامية املنظمة –على
م�ستوى العامل -تخطف الن�ساء والفتيات بن�سب �أكرب وذلك

من اجلمهوريات ال�سوفيتية ال�سابقة و�أجزاء كبرية من �آ�سيا
والأمريكيتني-الو�سطى واجلنوبية -لتوجيههن للعمل يف
الرذيلة ،حيث �أن �أغلب ال�ضحايا عادة ما يكن من الراغبات يف
الهروب من الفقر يف بالدهن فيقبلن عر�ضا خادعاً للعمل يف
اخلارج يف رعاية الأطفال �أو يف مطعم  ،ثم يجربون على العمل
يف الرذيلة يف بلد غريب ال يتحدثن لغته  ،ويف ظروف مزرية
لدفع دين من �آالف الدوالرات م�ستحق عليهن مقابل تهريبهن
 ،فيتم نقل الن�ساء والفتيات الالئي ي�صادر املهربون جوازات
�سفرهن و�أوراق �إثبات هويتهن من ماخور �إىل �آخر وال تتم �إعادة
كثريات منهن �إىل بالدهن �إال بعد �إ�صابتهن ب�أمرا�ض خطرية
مثل وباء الإيدز والذي �أ�صبح يهدد املجتمع العاملي ب�أ�سره .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قمع جتارة املخدرات على مدى
الع�شرين عاما املا�ضية دفع بع�صابات اجلرمية املنظمة �إىل التحول
للبحث عن �سلعة جديدة �أال وهي التجارة املنظمة يف الب�شر .
فبينما تتميز قوانني كثرية يف بع�ض الدول بال�صرامة
فعال – كقوانني مكافحة املخدرات -بحيث جند �أن جهات
تنفيذ القوانني ت�ستخدم الق�سوة يف اعتقال وحماكمة جتار
املخدرات �إال �أن القوانني املتعلقة بتجارة الن�ساء والأطفال �إما
غري موجودة �أ�صال �أو �ضعيفة للغاية �أو ال تنفذ ب�صرامة .
وت�سعى الأمم املتحدة – التي ال متتلك تقديرات عن
عدد الذين يهربون للعمل يف الرذيلة يف العامل -ملعاجلة
هذه امل�شكلة الدولية والعابرة للحدود والتي تقودها �شبكات
�إجرامية منظمة .
كما يعمل مفاو�ضون من �أكرث من مائة دولة يف فيينا على
و�ضع بروتوكول يعترب تهريب الب�شر جزءاً من معاهدة الأمم
املتحدة �ضد اجلرمية الدولية املنظمة  .ويت�ضمن مطالبة
الدول ب�سن قوانني حملية – كما هو احلال يف دولة الإمارات -
ملكافحة الإجتار يف الب�شر والتعاون مع بع�ضها البع�ض للقب�ض
على القوادين والع�صابات الإجرامية املنظمة التي تقوم بذلك
 ،وم�ساعدة ال�ضحايا وال�سماح لهم بالعودة لبالدهم .
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م�صت�ص�ر ق�نوين �أول  -د�ئرة �ل�صوؤون �لق�نونية حلكومة دبي

دور شركات اإلشراف
البحـري فـي تقديـــر
وتصنيف الســـــفن
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المتفجرات و المتفجرات

على �أثر غرق �ل�صفينة تيت�نك ع�م � ،1912هتمت �لدول ب�لأنف�س و�لأمو�ل ،وم� هو موقف �لدول �لعربية من هذه
�لبحرية بفر�س �لرق�بة على �صفنه� �لبحرية ،وحم�ولة �إلز�م �لت�ص�وؤلت �إجم�ل ؟.
مالكه� مبر�ع�ة �ل�صروط �لتي تكفل �صالمته� و�صالحيته�
للمالحة �لبحريةً ،
حف�ظ� على �لأرو�ح و�ملمتلك�ت  .ومن اأول :اأ�صا�ص واأهمية درجة ال�صفينة:
هذ� �ملنطلق ،ك�نت �أوىل �ملع�هد�ت �لدولية – يف هذ� �ملج�ل حتى متنح �ل�صفينة درجة معينة ،ف�إنه يوؤخذ يف �لعتب�ر
– مع�هدة �صالمة �لأرو�ح يف �لبح�ر �صنة  ،1914وغريه� من جمموعة من �لعتب�ر�ت منه�  :كيفية بن�ء �ل�صفينة� ،لعمر
�ملع�هد�ت �ملتعلقة بذ�ت �ملو�صوع.
�ملالحي ،قدرة �ل�صفينة على مو�جهة �لأنو�ء و�ملخ�طر
ولئن ك�نت �ل�صفن �لبحرية تختلف – فيم� بينه�  -من حيث �لبحرية ،ومدى ��صتيف�ئه� ل�صروط �ل�صالمة �لبحرية
مت�نته� وطريقة بن�ئه�؛ لذ� فمن �لأهمية مبك�ن تقومي بوجه ع�م.
�ل�صفن وت�صنيفه� ،توطئة ملنحه� درجة معينة ،ومن ثم ول ريب �أن لدرجة �ل�صفينة �أهمية ل تنكر من جو�نب
ميكن تق�صيم �ل�صفن تبع� لقيمته� �لقت�ص�دية �إىل� :صفينة متعددة منه� على �صبيل �ملث�ل ولي�س �حل�صر :
من �لدرجة �لأوىل� ،لث�نية� ،لث�لثة ،،،و�إذ� ك�ن ذلك كذلك-1 ،متثل درجة �ل�صفينة �إحدى عن��صر �حل�لة �ملدنية
ف�إن �لت�ص�وؤل يثور حول� :أهمية درجة �ل�صفينة وعلى لل�صفينة ،حيث يقرب �مل�صرع �لبحري بني �ل�صفينة وبني
�أي �أ�ص��س متنح ،ومن ذ� �لذي مينح �ل�صفينة �ل�صخ�س �لطبيعي من بع�س �جلو�نب ،ك�ل�صم و�ملوطن
درجته� ،وم� مدى م�صوؤولية �جلهة و�جلن�صية و�لذمة �مل�لية ،وهذ� م� يعرف بهوية �أو ذ�تية
�مل�نحة �إذ� نتج عن �خلط�أ يف �ل�صفينة.
�لتقدير �إحل�ق �ل�صرر -2توؤثر درجة �ل�صفينة على قيمته� �لنقدية مم� ينعك�س على
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جميع الت�صرفات التي ترد على ال�سفينة ،ال �سيما فيما يتعلق
بعقود اال�ستثمار البحري ،كعقد النقل البحري مبقت�ضي
�سند �شحن بني الناقل وال�شاحن ،وعقد ت�أجري ال�سفينة
مبقت�ضي م�شارطة �إيجار بني املالك امل�ؤجر وامل�ست�أجر ،وعقد
الت�أمني البحري بني امل�ؤمن (�شركات الت�أمني) وامل�ست�أمن،
حيث ت�ؤثر درجة ال�سفينة على تقدير قيمة الق�سط ،و�أخريا
ال تقل درجة ال�سفينة �أهمية بالن�سبة لأطراف عقد بيع
ال�سفينة (البائع وامل�شرتي) مقارنة بالعقود �سالفة الذكر.

ثانيا :اجلهة املانحة لدرجة ال�سفينة:

يتوىل تقدير درجة ال�سفينة ،والرقابة عليها طوال حياتها
املالحية منذ متام بنائها �إىل �أن ت�صبح غري �صاحلة
للمالحة ،هيئات خا�صة ت�سمى �شركات الإ�شراف البحري �أو
هيئات الت�صنيف والتقدير ،وهذه الهيئات لي�ست حكومية
و�إمنا �شركات خا�صة اكت�سبت �شهرة عاملية يف الأو�ساط
البحرية .واجلدير بالذكر� ،أن لهذه الهيئات العديد من
اخلرباء واملفت�شني البحريني الذين يعملون يف املكاتب
املنت�شرة يف املوانئ واملدن املختلفة عرب العامل.
ولقد �صدر القرار الوزاري رقم ( )28ل�سنة  1993ب�ش�أن
اخت�صا�صات �إدارة التفتي�ش البحري بوزارة املوا�صالت
(ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة  2/23من القانون التجاري البحري
الإماراتي) ،حيث ن�صت املادة الثانية منه على اعتماد
ال�شهادات ال�صادرة عن بع�ض �شركات الإ�شراف البحري
فيما يتعلق بالقيا�س والت�صنيف والتفتي�ش اخلا�ص بتقرير
�صالحية ال�سفن البحرية ،وحتديد خطوط ال�شحن
واحلمولة ،ومن ال�شركات التي تعتمد �شهاداتها يف دولة
الإمارات العربية املتحدة� :شركة اللويدز ريج�سرت �أوف
�شيبنج  ، Lioyds Register of Shippingبريو فريتا�س
� ،Bureau Veritas of Shippingأمريكان بريو �أوف
�شيبنج  ،American Bureau of Shippingجريمان�شر
لويد  ،Germanshire Lioydsنور�سك فريتا�س
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 ،Norske Veritasينبون كايجي كيوكاى Nipon Kaige

 ، Kuikaiت�شينيز ريج�سرت .Chinese Register
ومما جتدر الإ�شارة �إليه� ،أن �شركات الإ�شراف البحري تقوم
ب�إ�صدار ن�شرات �سنوية ب�أ�سماء ال�سفن التي قامت بتقدير
درجتها ،ودرجة كل �سفينة ،ف�ضال عن قيامها بفح�ص
ال�سفينة ب�صفة دورية ،ومن ثم ت�سليم مالك ال�سفينة –
�أو من له م�صلحة – �شهادة معتمدة بذلك .ومن املعلوم،
�أن ال�شهادة التي حت�صل عليها ال�سفينة تعد قرينة على
�صالحيتها للمالحة البحرية ،بيد �أن هذه القرينة ب�سيطة
يجوز دح�ضها بالدليل العك�سي.

ثالثا  :مدى م�س�ؤولية �شركات الإ�شراف
البحري:

على الرغم من احتكار �شركات الإ�شراف البحري عمليات
ت�صنيف ال�سفن والرقابة عليها ،وبقدر حر�ص هذه ال�شركات
على دقة البيانات والتقارير التي ت�صدر عنها معربة بذلك
عن حالة ال�سفينة� ،إال �أنه من املت�صور �أن يكون ثمة خط�أ
من جانب خرباء ال�شركة يف هذا املجال؛ لذا يثور الت�سا�ؤل
عن مدى ونطاق م�س�ؤولية ال�شركة عن الأ�ضرار التي قد
تلحق بالأ�شخا�ص �أو املمتلكات.
مييز يف هذا ال�صدد بني عالقة ال�شركة واملتعامل معها،
وبني عالقتها بالغري:
-1العالقة بني �شركة الإ�شراف واملتعاقد معها ،كمالك
ال�سفينة �أو املجهز �أو �شركة الت�أمني :ت�س�أل ال�شركة عن
كل خط�أ يقع منها يف الإ�شراف على ال�سفينة �أو معاينتها
�أو تقدير درجتها ،وهذه امل�س�ؤولية تعاقدية �أ�سا�سها العقد
املربم بني ال�شركة وامل�ضرور.
ولقد جرت عادة �شركات الإ�شراف على ت�ضمني العقود التي
ترتبط بها ما ي�سمى ب�شروط الإعفاء من امل�س�ؤولية عن
�أخطائها و�أخطاء تابعيها ،ومثل هذه ال�شروط �صحيحة
متى كانت يف حدود اخلط�أ الي�سري ،لكنها – �أي ال�شروط –

شركات اإلشراف البحري

باطلة بطالنا مطلقا يف حالتي الغ�ش واخلط�أ اجل�سيم.
-2العالقة بني �شركة الإ�شراف والغري :ويق�صد بالغري هنا،
كل من مل يرتبط بال�شركة ب�أي رابطة عقدية ،كامل�شرتي
الذي اعتمد يف �شرائه لل�سفينة على الدرجة الواردة يف
�سجالت ال�شركة ،وكذلك امل�ؤمن البحري .و�إذا كانت ال�شركة
م�سئولة عما ي�صيب الغري من �ضرر جراء االعتماد على ما
ورد ب�سجالتها� ،إال �أن هذه امل�سئولية تق�صريية ،يتعني على
امل�ضرور �إثبات اخلط�أ الذي �أدى �إىل حدوث ال�ضرر ،وبطبيعة
احلال ،ال يحتج ب�شروط الإعفاء من امل�س�ؤولية جتاه الغري،
لتعلق �أحكام امل�س�ؤولية التق�صريية بالنظام العام ،ولأن
واجب هذه ال�شركات يتطلب منها االحتياط والدقة لئال
ي�صيب الغري �ضرر من جراء تق�صريها يف مهمتها.
رابعا :موقف الدول العربية من هيئات الإ�شراف البحري:
لقد اتخذ جمل�س وزراء النقل العرب يف دورته العادية
اخلام�سة ،املنعقدة يف بغداد يومي � 22 ،21أكتوبر  1989قراراً
برقم ( )66ب�ش�أن درا�سة �إن�شاء الهيئة العربية لت�صنيف
ال�سفن ،ومتت املوافقة  -من حيث املبد�أ – على �إن�شاء هذه
الهيئة يف �إطار جمل�س وزراء النقل العرب بتمويل ذاتي.
وبالفعل مت �إن�شاء الهيئة العربية لت�صنيف ال�سفن ،يف
نطاق جامعة الدول العربية ،كهيئة م�ستقلة ذات �شخ�صية
اعتبارية ،ويكون الهدف الأ�سا�سي لها هو مد الأع�ضاء
بخدمات فنية متميزة ،ولي�ست ذات �صبغة جتارية ،وتعمل
الهيئة على احلفاظ على م�صالح املنتفعني ب�صفتها جهة
رقابة فنية.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه� ،أن الهيئة العربية لت�صنيف
ال�سفن ،تهدف �إىل العمل على تدعيم وتعزيز الدور العربي
يف جمال النقل البحري ،وعلى الأخ�ص :
-1ت�أمني امل�صالح العربية من خالل الإ�شراف العربي
على بناء و�إ�صالح ال�سفن العربية بالرت�سانات املحلية
والأجنبية.
-2تخفي�ض تكاليف الت�صنيف واملعاينة وجتديد ال�شهادات

لل�سفن العربية مما يعود بالوفر على ال�شركات املالحية.
-3الدعم الفني لل�صناعات الأ�سا�سية واملغذية ل�صناعة
ال�سفن بالدول العربية.
-4فتح جماالت جديدة للأبحاث والتطور يف �صناعة ال�سفن
و�أعمال النقل البحري.
-5اال�ستفادة من اخلربات والكفاءات العربية املتوفرة يف
جمال الت�صنيف واملعاينات والبحوث والتطوير.
-6توحيد املوا�صفات الفنية التي تفر�ضها التطبيقات
البحرية على منتجي الأجهزة واملعدات امل�ستخدمة يف
�صناعة بناء ال�سفن.
ونحن نتطلع �إىل �أن تعمل الدول العربية على تفعيل
دور الهيئة حتى تكون قادرة على الوقوف على قدم امل�ساواة
اقت�صاديا مع ال�شركات العاملية يف جمال تقدير درجة ال�سفن
البحرية وت�صنيفها والرقابة الفنية عليها ،ف�ضال عن �إعداد
الكوادر الفنية واخلرباء من �أبنائها حتى ي�أتي اليوم الذي
تعتمد فيه هذه الدول على ذاتها يف كافة ما يتعلق مب�سائل
الرقابة والإ�شراف والت�صنيف البحري على غرار غريها
من الدول الأجنبية التي �أ�صبح لها هيئات خا�صة بها ,على
الرغم من �أن الأوىل ال تقل عن الثانية فيما متتلكه من
ثروة ب�شرية ومادية.
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المتفجرات و المتفجرات

 -1التنظيم القانوين لتذكرة ال�سفر:

مل يهتم قانون الطريان املدين لدولة الإمارات رقم
 20ل�سنة  1991ذاته مب�س�ألة م�ستندات �أو وثائق النقل
اجلوي� ،سواء يف نقل الأ�شخا�ص �أو نقل الب�ضائع� ،أما
قانون املعامالت التجارية االحتادي رقم  18ل�سنة
 ،1993فنجد �أن به نوعني من الن�صو�ص؛ النوع الأول
ن�صو�ص خا�صة بالنقل اجلوي ،وقد جاءت خالية من
�إية �إ�شارة �إىل تذكرة ال�سفر� ،أما النوع الثاين فهي
ن�صو�ص عامة تنطبق على نقل الأ�شخا�ص �أ ًيا كانت
و�سيلة النقل ومنها النقل اجلوي،وهي تت�ضمن ن�ص
املادة  330التي تن�ص على �أن « يجوز التنازل عن
تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما مل تكن التذكرة با�سم
الراكب �أو �أعطيت له العتبارات خا�صة»
�أما اتفاقية مونرتيال  1999التي تنظم الآن النقل
اجلوي الدويل والتي �صدقت عليها الدولة ،فقد اهتمت
اهتمامًا بال ًغا مب�ستندات النقل اجلوي
يف الف�صل الثاين منها املعنون
«امل�ستندات وواجبات الأطراف فيما
يتعلق بنقل الركاب والأمتعة
والب�ضائع » ،وذلك يف املواد من
� 3إىل  11والتي حتدد البيانات
الواجب توافرها يف هذه
امل�ستندات ،وحجيتها يف الإثبات،
وكذلك �أثر تخلفها �أو انتظامها ،وامل�سئولية عن البيانات
الواردة يف هذه امل�ستندات ،وتعرب االتفاقية عن تذكرة
ال�سفر مب�صطلح « م�ستند نقل فردي �أو جماعي» .و�إىل
جانب ذلك هناك ال�شروط العامة للإياتا التي تتحدث
عن تذكرة ال�سفر يف املادة  17منها.

 -2البيانات الواردة يف تذكرة ال�سفر:

ت�سليم تذكرة �سفر للراكب التزام �أ�سا�سي على عاتق
�شركة الطريان ،وال يعترب حم�ض اختيار وحرية
له؛ فاالتفاقية ت�ستخدم لفظ «يتعني « .ويجب على
ال�شركة �أن ت�سلم التذكرة �إىل امل�سافر نف�سه �أو من
ينيب عنه ،وذلك يف وقت منا�سب قبل �إقالع الطائرة؛
حتى يرتك له فر�صة االطالع على م�ضمون البنود
�أو ال�شروط الواردة يف التذكرة .وال تفر�ض االتفاقية
الدولية �شك ً
منوذجا معي ًنا يجب �أن يتخذه
ال معي ًنا �أو
ً
م�ستند النقل « التذكرة»� ،أو بطاقة تعريف الأمتعة،
ومن ثم يجوز
ل�شركات الطريان
�أن ت�صدر تذكرة
ال�سفر يف �أي
�شكـ ــل ،وتكون
�صحيحة يف
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�إثبات العالقة بينها وبني امل�سافر حتى ولو كانت ورقة
عادية� ،أو �إلكرتونية على نحو ما �سنتحدث.
�أما بخ�صو�ص البيانات الواجب توافرها يف التذكرة،
فنجد �أن قانون املعامالت التجارية االحتادي مل
يت�ضمن حتديدًا لهذه البيانات ،غري �أن املادة  3من
اتفاقية مونرتيال قد ح�صرت هذه البيانات فيما
�أ�سمته «م�ستند النقل الفردي واجلماعي» يف:
�أ -نقطتا املغادرة واملق�صد النهائي :ويفيد هذا البيان
يف حتديد �صفة النقل �إذا ما كان داخل ًيا يخ�ضع لأحكام
القانون الداخلي �أم دول ًيا يخ�ضع لأحكام االتفاقية.
وقد اقت�صرت الالئحة الداخلية لقانون الطريان
على هذا البيان مبفرده� ،أما اتفاقية مونرتيال فقد
تطلبت بيا ًنا �آخر يتمثل يف:
ب -بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف �إذا
كانت نقطتا املغادرة واملق�صد النهائي واقعتني يف �إقليم
دولة طرف واحدة وذلك �إذا كانت هناك نقطة توقف
متفق عليها :وي�ؤكد هذا البيان �أن العربة بتحديد
�صفة الدولية يف حالة وجود نقطة توقف مبا اتفق
عليه الطرفان حتى ولو مل يحدث التوقف بالفعل،
فوجود هذه النقاط يف التذكرة يحول النقل الداخلي
�إىل دويل ،خا�صة �إذا كانت هذه املحطات يف دولة �أخري
بخالف دولة املغادرة واملق�صد النهائي.
ج� -إ�شعار كتابي ُي ً
عطي للراكب يفيد ب�أنه يف احلاالت
التي تنطبق عليها هذه االتفاقية ،ف�إنها حتكم النقل
وقد حتد من م�سئولية الناقلني عن الوفاة �أو الإ�صابة،
وعن تلف الأمتعة �أو �ضياعها �أو تعيبها ،وعن الت�أخري:
وتربز �أهمية هذا البيان يف تنبيه الراكب �إىل �أن النقل
يخ�ضع لأحكام االتفاقية الدولية ،وهي ت�ضع حدًا
�أق�صى مل�سئولية الناقل.

ومت�ش ًيا مع تكنولوجيا االت�صاالت احلالية ،وا�ستخدام
الكمبيوتر يف معظم �أن�شطة احلياة ،حر�ص امل�شرع
الدويل �أن ُي َ�ضمن ن�ص الفقر ة الثانية من املادة الثالثة
من االتفاقية حك ًما مفاده �أنه يجوز اال�ستعا�ضة عن
ت�سليم م�ستند النقل امل�شار �إليه ببيان ي�صدر من
الناقل مت�ضم ًنا نقطتي املغادرة والو�صول على غرار
امل�ستند الأ�صلي.
و�إذا ا�ستخدمت �شركات الطريان هذه الو�سيلة البديلة
مل�ستند النقل ،فعليها �أن تعر�ض على الراكب �أن ت�سلمه
بيا ًنا كتاب ًيا  A written statementباملعلومات
امل�سجلة بهذه الو�سيلة ،ليكون بدي ً
ال للتذكرة .ويق�صد
بهذا البيان ورقة مطبوعة من كمبيوتر ال�شركة بها
بيانات امل�سافر ورحلة ال�سفر.

 -4التذكرة الإلكرتونية:

على الرغم من تطور نظام التذكرة الورقية من تذكرة
كاملة بها عدة �صفحات مما يكلف �شركات الطريان
نفقات كثرية �إىل جمرد بيان مطبوع من الكمبيوتر
يتكون من �صفحة واحدة ،ف�إن هناك تطو ًرا �آخر �أكرث
تقد ًما �شهدته تذاكر الطريان يعد ثورة يف جمال النقل
اجلوي ،دعمه التطور الوا�ضح يف تكنولوجيا االت�صاالت
ليحل هذا النظام اجلديد الذي ي�سمى تذكرة ال�سفر
الإلكرتونية حمل التذكرة الورقية ب�أنواعها ،والذي
�ساد منذ عام  .1945ويتم حجز التذكرة الإلكرتونية
عن طريق الإنرتنت من موقع �شركة الطريان التي
تف�ضلها بعد بيان الأ�سعار ومواعيد ال�سفر ،ثم ميلأ
امل�سافر البيانات املوجودة على ال�شا�شة ،فتظهر له
ر�سالة �أنه مت احلجز و�ضرورة الدفع ببطاقة الدفع
اخلا�صة به ،وت�أتي ر�سالة �أخرى بعد الدفع ب�أنه مت
الدفع وت�أكيد احلجز ،وميكن للم�سافر طبع الإي�صال
 -3بديل التذكرة الورقية (البيان املطبوع) :الظاهر على ال�شا�شة ليكون دليل احلجز والدفع.
ا�ستجابة للتطورات ال�سريعة يف عامل الطريان ،ويف حالة فقد �إي�صال الدفع  ،ف�سوف تر�سل �شركة
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اإللكترونية
السفرو المتفجرات
المتفجرات
تذكرة

الطريان �إيل امل�سافر على الإميل اخلا�ص به ت�أكيداً
�آخر للحجز ،فيمكنه طباعته ليكون بدي ً
ال �آخر للحجز
والدفع ،وهو بديل معرتف به لدى �شركات الطريان.
وميكن للم�سافر ا�سرتداد قيمة التذكرة كذلك �إذا �أراد
العدول عن ال�سفر ،مع خ�صم قيمة معينة حتددها
�شركات الطريان من خالل �صفحة خا�صة على املوقع
ت�سمى ا�سرتداد قيمة التذكرة .ونالحظ �أنه يف بع�ض
مواقع �شركات الطريان ،تو�ضح ال�شركة �أ�سماء الدول
التي من املمكن حجز ال�سفر �إليها عن طريق التذاكر
الإلكرتونية بنجمة �أو �أية �إ�شارة �أخرى ،بحيث ال
متاحا �إىل الدول التي لي�س
يكون احلجز الإكرتوين ً
بجانبها هذه الإ�شارة.
وقد ظهرت التذكرة الإلكرتونية لأول مرة يف 11
دي�سمرب عام  1995نتيجة جهود قامت بها �شركة
الطريان الربيطانية  British Midlandو�شركة
 Setaال�سوي�سرية املتخ�ص�صة يف اخلدمات املعلوماتية
املتعلقة بالنقل اجلوي ،و كانت الرحلة التي مت حجز
التذكرة عليها على منت هذه ال�شركة من باري�س �إىل
لندن .وتت�صدر الواليات املتحدة الأمريكية و�أوربا
الئحة املناطق التي يتم حجز تذاكر ال�سفر فيها
�إلكرتون ًيا ،حيث يتم حجز ن�سبة  %50من التذاكر فيها
�إلكرتون ًيا يف مقابل  %39يف �أفريقيا ،و  %11يف �أ�سيا
ال�شمالية ،و %2يف ال�شرق الأو�سط.
وقد �أعلنت اللجنة التنفيذية لالحتاد العربي للنقل
اجلوي الإكو � Aacoأن �شركات الطريان العربية �ستبد�أ
بتطبيق التذكرة الإلكرتونية تدريج ًيا اعتبار من
منت�صف عام  ،2004بحيث ت�صبح جميع تذاكر الطريان
�إلكرتونية يف نهاية عام  2007وهو املوعد الذي حدده
االحتاد الدويل للنقل اجلوي ل�سحب التذاكر الورقية
من �سوق ال�سفر ،وتطبيق التذاكر الإلكرتونية.
�أما فيما يتعلق بطريان الإمارات ،فقد بد�أ تطبيق

نظام التذكرة الإلكرتونية منذ منت�صف عام  ،2004و
�أ�صبح منذ ذلك التاريخ يف �إمكان الراكب �أن يحجز
تذكرته من موقع ال�شركة � www.emirates.comأو
عرب مراكز االت�صال التابعة لطريان الإمارات.
وتقدم التذكرة الإلكرتونية مزايا عديدة منها:
 -1توفر التذكرة الإلكرتونية مليارات الدوالرات على
�شركات الطريان يف طباعة التذاكر الورقية.
 -2توفر وقت امل�سافرين؛ �إذ �أن امل�سافر غري ملزم
بالذهاب �إىل مكتب ال�سفر حلجز تذاكره.
 -3تقلل من ا�ستخدام النقود؛ لأن نظام حجز التذكرة
الإلكرتونية ال يتم �إال عن طريق الفيزا كارد على
خالف التذاكر الورقية التي قد تتم نقدًا.
غري �أنه رغم هذه املزايا العديدة ،فالواقع �أن التذكرة
الإلكرتونية حمفوفة ببع�ض املخاطر مثلها يف ذلك
مثل باقي اخلدمات التي ت�ستخدم فيها التكنولوجيا
احلديثة .ومن هذه املخاطر� ،سرقة �أرقام بطاقات
الدفع �أثناء دفع قيمة التذكرة ،بحيث يفاج�أ امل�سافر
ب�سحب مبالغ كبرية من ح�سابه بعد الدفع نتيجة
�سرقة �أرقام البطاقة ،ومن ثم يتوجب على ال�شركات �أن
ت�ؤمن خدمة الدفع عن طريق االن�ضمام �إىل مقدمي
خدمة ت�أمني الدفع عرب ال�شبكة .ومن املخاطر كذلك،
�سهولة دفع قيمة التذاكر ببطاقات م�سروقة من
�أ�صحابها؛ لأن مواقع �شركات الطريان ال تتطلب �سوى
رقم البطاقة بخالف احلال فيما لو ا�ستخدم ال�سارق
البطاقة يف الدفع يف جهاز ال�شركة �أمام  ،املوظف حيث
يت�أكد املوظف من اال�سم املدون على البطاقة.
ويف جميع الأحوال يجب القول ب�أنه من املحتم علينا
اال�ستفادة من و�سائل التقدم املتاحة؛ حتى ال نت�أخر
�أكرث عن الدول املتقدمة ،خا�صة يف خدمة دولية تربط
�أجزاء العامل ببع�ضه مثل خدمة النقل اجلوي ،و�أن
نتغلب على كل ما يعرقل اال�ستفادة من هذا التقدم.
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محمد حسين الحمادي

رئيس نيابة بدبي

السريةاإلجرائية
ﱢ
ك�نت �لإجر�ء�ت �جلز�ئية يف �لع�صور �لو�صطى تتميز
ب�صرية �لإجر�ء�ت �جلز�ئية يف قو�نينه�  ،و مل تكن
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 مكفو ًل
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
�إىل �لف�صل بني مرحلة �ل�صتدلل و �لتحقيق من
ن�حية و مرحلة �ملح�كمة من �لن�حية �لأخرى  ،ففي
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�ملرحلة �لأوىل �أ�صبحت �لإجر�ء�ت �صرية و �أ�صبحت
علنية يف �ملرحلة �لث�نية  ،و تنبعث �صرية �ملرحلة
�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
�لإم�ر�تي مبد�أ �صرية �ل�صتدللت و �لتحقيق�ت و
مبد�أ عالنية �جلل�ص�ت �أو �ملح�كمة و ب�لت�يل ف�إن
على �لق�ئم ب�لتحقيق �أ�ص ً
ال �أو �لذي كلف ب�إجر�ء من
�إجر�ء�ته �أو �ص�هم فيه � ،ملح�فظة قدر �لإمك�ن على
�ل�صرية مب� هو م�صتط�ع � ،صمن م� ��صتلزمه �لق�نون
�لإم�ر�تي و ��صرتطه دون �أن يح�صل بهذه �ل�صرية

�إ�صر�ر بحقوق �لدف�ع .
و هذ� م� ن�صت عليه �مل�دة ( )67من ق�نون �لإجر�ء�ت
�جلز�ئية �لحت�دي رقم ( )35ل�صنة  1992م و تعديالته
على �أنه (( تعترب �إجر�ء�ت �لتحقيق ذ�ته� و �لنت�ئج
�لتي ت�صفر عنه� من �لأ�صر�ر و يجب على �أع�ص�ء
�لني�بة �لع�مة و�أعو�نهم من �لكت�ب و �خلرب�ء و
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 ) .
و بن�ء على ن�س �مل�دة �ملذكورة ف�إن �أع�ص�ء �لني�بة
�لع�مة ملزمون ب�حرت�م �صرية �لتحقيق�ت �لتي
يعملون به� ب�صفتهم هذه  ،ذلك لأن من �طلع على
�صالحي�ت �لني�بة �لع�مة يف �لطالع على �إجر�ء�ت
�لتحقيق و ملفه  ،وجد �أنه� �ص�حبة �ليد �لطوىل يف
معرفة م� يدور حول �ملتهم بدء�ً بتحريك �لدعوى
�جلز�ئية و طلب �لتحقيق و�نته� ًء ب�آخر �إجر�ء يف
�لدعوى �جلز�ئية .
�إل �أنه يق�صد ب�ل�صرية هن� �ل�صرية �خل�رجية �أي
ب�لن�صبة للجمهور  ،ف�لإجر�ء�ت ل ينبغي �أن تكون
�صرية ب�لن�صبة للخ�صوم �إل يف ح�لت ��صتثن�ئية
ب�لن�صبة لإجر�ء�ت �لتحقيق �لبتد�ئي  ،ف�ل�صرية
�لد�خلية �أي ب�لن�صبة للخ�صوم �أمر يتن�فى مع حقوق
�ملتهم بل مع مب�دئ �لدعوى �لع�دلة – �لتي حترتم
فيه� �ل�صم�ن�ت �لإجر�ئية �لتي ن�س عليه� ق�نون
�لإجر�ء�ت �جلز�ئية – لذلك ك�ن من �لالزم �أن
تنح�صر خم�لفة حقوق �خل�صوم و بخ��صة �ملتهم يف
�لإطالع على �لإجر�ء�ت يف �أ�صيق �حلدود .
و تكمن �أهمية �ل�صرية �لإجر�ئية يف �أمرين �لأول
مر�ع�ة �مل�صلحة �خل��صة ب�ملتهم فهي حتفظ �ملتهم
من �صيوع �لأخب�ر �مل��صة بكر�مته و �صرفه و عدم
�لت�صهري به  ،و �لث�ين يتعلق ب�مل�صلحة �لع�مة فهي

تكفل عدم �إع�قة �أعم�ل �لتحقيق حتى نه�يته� و حتى
ل يعمد �لف�عل �حلقيقي �إىل �لهرب و�إىل طم�س
�لأدلة � ،أم� لو مت غري هذ� ب�أن ن�صرت �لإجر�ء�ت –
ب�أي و�صيلة – ف�إنه� قد تف�صد على �ملحقق �إجر�ء�ت
�لبحث و ��صتق�ص�ء �حلقيقة .
ويدخل �صمن �ل�صرية �لإجر�ئية جميع �لقر�ر�ت و
�لتد�بري �لتي تتخذه� �صلطة �لتحقيق و كذلك يعترب
من �أ�صر�ر �لتحقيق جميع �ملعلوم�ت �لتي ذكرت يف
�لتحقيق من �أقو�ل �ملتهم و �ملجني عليه و �ل�صهود
ب�لإ�ص�فة �إىل م� �تخذ من �إجر�ء�ت ر�صمية ك�لتق�رير
�لفنية و�لنت�ئج �لتي �أ�صفرت عنه� .
و على ع�صو �لني�بة مر�ع�ة عدم دخول �أي �صخ�س
مكتبه عند �إجر�ء �لتحقيق�ت و عدم ترك مكتبه
مفتوح�ً يرت�ده �لع�م و �خل��س و كذلك عليه �أن
يتجنب ح�صور �لغري مهم� ك�ن نوعه و لو ك�ن من
رج�ل �ل�صلطة �لع�مة ب�لإ�ص�فة �إىل �أنه ينبغي �أن
ل يعر�س نف�صه لرج�ل �ل�صح�فة و �أخري�ً عليه �أن
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�
ل يرتك �جلمهور مرت�ح �لب�ل �إل �إذ� ح�صل على
معلوم�ت تفيد ت�صرف �جلهة �لق�ص�ئية نحو �ملتهم .
وبهذ� �أدعو� �أخو�ين �أع�ص�ء �لني�بة �لع�مة خ��صة و
�لأ�صخ��س �لذين ذكرتهم �مل�دة �ص�لفة �لبي�ن ع�مه
�إىل �ملح�فظة على �ل�صرية �لإجر�ئية و عدم �لت�ص�هل
يف ذلك ب�إف�ص�ء �صر من �أ�صر�ر �لتحقيق حتى ولو
�أذيع بني �جلمهور �أو ن�صرت �ل�صح�فة عنه �صيئ� ً لأن
تدخله ي�صفي على �خلرب �ل�ص�ئع �صفة �لت�أكيد و
ط�بع �لر�صمية مل� يتمتع به من �صفة وظيفية  ،ف�ص ً
ال
عن �أن �إف�ص�ء �لأ�صر�ر يعترب خم�لفة ق�نونية يع�قب
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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الوكـــالـــة
�لوك�لة هي �لإن�بة ،و�لإن�بة قد تكون �إن�بة ق�نونية
�أو ق�ص�ئية �أو �تف�قية ،ف�أم� �لإن�بة �لق�نونية ف�إنه�
تتحقق ب�إن�بة �لويل �ل�صرعي عن �بنه �لق��صر ،و�أم�
�لق�ص�ئية ف�إنه� تتحقق بحكم �لق��صي ملن ينوب عن
�لق��صر ك�لو�صي وملن ينوب عن �ملحجور عليه ك�لقيم
ومن يف حكمهم� ،أم� �لإن�بة �لتف�قية ف�إنه� تتحقق
ب�تف�ق �أطر�فه� وب�صرط جو�ز ت�صرف�تهم لرتتيب
�أثره� �لق�نوين وم�صروعيته� مب� يتفق مع �لق�نون
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
ن�صو�س ق�نونية و�أحك�م ق�ص�ئية ل تقبل �لجته�د
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لو�صوحه� ووحدة مو�صوع�ته� ،ن�هيكم عن تلك �لإن�بة
�لتف�قية �لتي تختلف ب�ختالف �أطر�فه� و�أنو�عه�
ومو�صوع�ته� و�لتي نظم �مل�صرع توثيقه� ح�صب
�إجر�ء�ت ق�نون �لك�تب �لعدل .
وينق�صم �أطر�ف �لوك�لة �إىل ق�صمني هم� �ملوكل
و�لوكيل �أو �ملنيب و�لن�ئب ،ويتمثل دور �ملوكل يف �إن�بة
�لوكيل للقي�م مق�مه يف �أد�ء بع�س �للتز�م�ت �أو
��صتيف�ء بع�س �حلقوق و�لتي ينيبه به� يف �صند �لوك�لة
�أو �لإن�بة ،وقد تكون �لأعم�ل �لتي يقوم به� �لوكيل
عن موكله مبق�بل م�دي �أو م�صروط بهذ� �ملق�بل يف
�صند �لوك�لة عند حتقيق نتيجة بع�س �لأعم�ل �ملن�ب
به�وب�لن�صبة لأهلية طريف �لوك�لة ،ف�إنه ل ي�صرتط
�أن يتو�فر يف �لوكيل �لأهلية �لإد�رية �لالزمة لإبر�م
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�لت�صرف مو�صوع �لني�بة ،لأن �آث�ر هذ� �لت�صرف مل
ت�صف �إليه ،ولهذ� يكفي �أن تتو�فر فيه �أهلية �لتمييز،
�أم� �لأ�صيل فيجب �أن تتو�فر فيه �لأهلية �لالزمة
للت�صرف مو�صوع �لني�بة .وي�صرتط �أن ل يكون هن�ك
م�ن lع ق�نو l
ين مينعهم� من �لقي�م ب�صفتيهم� يف �لوك�لة،
كم� يف ح�لة �ملوكل �لذي ينفذ حكم� ب�ل�صجن �أو ك�ن
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 ُجتدي �لوك�لة �أ�صال ب�صبب �نتق��س �صروطه� .
كم� �أن هذه �لوك�لت ل تقت�صر على نوع معني
منه� فهي تختلف ب�ختالف مو�صوع�ته� ،ومنه� م�
تقت�صر على توقيع �صنده� من قبل طرف و�حد فقط،
ومنه� م� تقت�صي توقيع �لطرفني لتحقيق �أثره�
�لق�نوين ،فمن هذه �لوك�لت �لتي تقت�صر على توقيع
�صنده� من قبل طرف و�حد �أل وهو �ملوكل ،ورغم
�أنه ل ي�صري ب��صرت�ك �لوكيل يف توقيعه �صيئ� �إل �أنه
يُكتفى ب�لأول ،مل� يف �ص�أن �لوك�لة من م�صلحة ين�صده�
فتعود عليه �أو تعود على من ي�أذن له به� ب�ملنفعة �أو
�كت�ص�ب �حلقوق و �إن ك�ن وكيله �لذي �أن�ب  ،ك�لوك�لت
�لع�مة و�لوك�لت �خل��صة ،فكله� وك�لت ت�صح بكل
قول يدل على �لإذن يف �لإن�بة و�لتوكيل ،وت�صح موؤقتة
ومعلقة ب�صرط ،ويكون فيه� �لتوكيل يف �صيء ميلك
�ملوكل �لت�صرف فيه بنف�صه  ،ويحق فيه� لكل �صخ�س
�لتوكيل بال تقييد م� د�م يف ح�لته �ملعتربة ق�نون�،
ولكنه� فقط قد تكون ع�مة �ص�ملة لكل م�ص�لح �ملوكل
بتحديد �أو دون حتديد �أ�صم�ئه�� ،أو تكون خ��صة
تتحدد به� بع�س �مل�ص�لح ب�أ�صم�ئه� �أم� �لوك�لت
�لتي تقت�صي توقيع طرفيه� ل�صم�ن �تف�قهم�
فهي �لوك�لت �لتج�رية كوك�لت �لعقود
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
يف �إط�ره� �صكل �لعقود ك�تف�قية �لوكيل �حل�صري� ،أو
عقد �لتوزيع �لذي يلتزم فيه �لت�جر برتويج وتوزيع
منتج�ت من�ص�أة �صن�عية �أو جت�رية يف منطقة معينة
ب�صرط �أن يكون هو �ملوزع �لوحيد له� ،ح�صب ن�س �مل�دة
( )227من ق�نون �ملع�مالت �لتج�رية لدولة �لإم�ر�ت
�لعربية �ملتحدة يف حكم وك�لت �لعقود .
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Explosives

نوبل� ،إىل حت�صري مركب �لنيرتوجل�صرين ،لي�صتخدم
كم�صدر للط�قة يف �أغر��س �لتدمري و�لتعدين
و�لأغر��س �ل�صلمية.
وقد ق�م �لعلم�ء بتطوير �لنيرتوجل�صرين ،وذلك
ب�إ�ص�فة مو�د �أخرى ،و�أي�ص�ً تو�صل �لعلم�ء �إىل �أنو�ع
�أخرى كثرية من �ملتفجر�ت و�ملو�د �ملتفجرة.
وت�صتخدم �ملتفجر�ت ح�لي�ً ب�صوره� �ملختلفة يف
�حلروب ،كم� ت�صتخدم �أنو�ع منه� ب�صورة �آمنة يف
�لأعم�ل �ملدنية.

يعترب م�صحوق �لب�رود � Gun Powderأول
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
�لنفج�رية ،وذلك ب��صتخد�م �ملخلوط بن�صبة : %75
.%10 : %15
وقد ��صتخدم يف �لقرن �لث�لث ع�صر كم�دة د�فعة
للمقذوف�ت يف �لبن�دق ،ومن هذ� �لت�ريخ حتى �لقرن
�لت��صع ع�صر ظل ي�صتخدم يف �لبن�دق وعملي�ت �لتعدين.
يحرتق م�صحوق �لب�رود ب�صرعة �صديدة عند
.1تعريـف املتفجرات:
تعر�صه ل�صر�رة ليولد كمية كبرية من �لغ�ز�ت
�ل�ص�خنة ،وعندم� تكون يف حيز حمدود ،ف�إن معدل �مل�دة �ملتفجرة عب�رة عن م�دة �صلبة �أو �ص�ئلة �أو خليط
�لحرت�ق يزد�د وبذلك يزد�د �ل�صغط د�خل �حليز 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،
�ملحدود ،و�أخري�ً يوؤدي �إىل �نفج�ر.
ويف �صنة 1867م ،تو�صل �لع�مل �ل�صويدي �لفريد حتى تنفجر وحتدث �أ�صر�ر�ً ب�لأ�صي�ء �ملحيطة به�.
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املادة املتفجرة ،هي مركبات غري ثابتة الرتكيب،
لها القدرة على �أن تتحول مب�ؤثر خارجي مثل
(الطرق ،احلرارة ،اللهب) �إىل كمية �ضخمة من
الغازات ،وهذه الغازات عندما توجد يف حيز حمدود
ذات �ضغط كبري ،ثم يحدث لها انطالق مفاجئ ،وهذا
االنطالق عادة ي�صاحبه �صوت و�ضوء و�ضو�ضاء ولهب
وانبعاث حرارة ،و�أي�ضاً كمية كبرية من الغازات.
�أ-املتفجرات البطيئة :Low Explosives
هي املتفجرات التي تعتمد على االحرتاق واحلب�س
لإحداث االنفجار ،وعند احرتاقها تتحول تدريجياً
وببطء ن�سبي مما يك�سب الغازات الناجتة عنها �ضغطاً
منتظماً له خا�صية الدفع ب�سرعة متزايدة ،ولذلك
فهي ت�ستخدم يف تعبئة خراطي�ش املقذوفات ،ومن
�أمثلتها الكورداييت والبارود الأ�سود والألعاب النارية.
)1البارود الأ�سود :Black Powder
وقد ي�سمى  ،Smoke Powderويتكون من خليط

من نيرتات البوتا�سيوم والكربيت والفحم بن�سبة
 ،%15 : %10 : %75وهذا اخلليط يحرتق عند تعر�ضه
�إىل �شرارة لينتج كمية كبرية من الغازات ال�ساخنة،
وعندما تكون يف حيز مقفول مثل الطلقة النارية،
ف�إن معدل االحرتاق يزداد ويتولد �ضغط ،وكلما ازداد
االحرتاق ازداد ال�ضغط حتى يتولد االنفجار.
نيرتات البوتا�سيوم ،مادة م�ؤك�سدة ،فهي متد
الوقود بالأوك�سجني الالزم لالحرتاق ،و�أما الكربيت
والفحم فهما الوقود الذي ينجم عنه الغازات.
)2الكوردايت :Smokeless Powder

يتكون من خليط من كلورات البوتا�سيوم
والكربيت والنيرتو�سليلوز ،وي�ستخدم كما يف حالة
البارود الأ�سود.

)3الألعاب النارية :Fire Works

نظام يحتوي على كل من مادة م�ؤك�سدة ووقود
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ي�ؤدي �إىل التفجري واالحرتاق ،لتوليد �أ�ضواء ملونة
ودخان و�ضو�ضاء للت�سلية.
تتكون الألعاب النارية من مادة م�ؤك�سدة ووقود
ومادة ملونة وفتيل بادئ لال�شتعال.
الوقود قد يكون بطيء االحرتاق ،كما يف حالة
الفحم� ،أو قد يكون �سريع اال�شتعال ،كما يف حالة
م�سحوق الأملنيوم واملاغن�سيوم.
اخلليط داخل الألعاب النارية ،يكون بكميات
ترتاوح بني جزء من اجلرام �إىل ب�ضع جرامات ،حتى
ال يكون لها �ضرر على الأنف�س واملمتلكات.
ب-املتفجرات ال�سريعة :High Explosives

وت�شمل املتفجرات �شديدة االنفجار ،كل �أنواع
املتفجرات التي تتحول حتت ت�أثري امل�ؤثر اخلارجي
�إىل انفجار ب�سرعة كبرية ،ويتولد عنها غازات ذات
�ضغط كبري ،ولها قوة تدمريية هائلة.
يتم حتولها �إىل غازات ب�سرعة كبرية ،قد ت�صل �إىل
 8500 – 3000مرت /ثانية ،وعادة ما تكون م�صحوبة
بحرارة و�صوت و�ضوء ولهب ،ومنها الديناميت
والنيرتوجل�سرين و .RDX, TNT
)1الديناميت:
النيرتوجل�سرين� ،أول مادة متفجرة تنتج على نطاق
وا�سع ،وهو ي�ستخدم يف �إنتاج الديناميت .يخت�ص
النيرتوجل�سرين يف بع�ض املواد مثل الطني clay
وقت التفاعل
�سرعة موجة االنفجار
�ضغط االنفجار
االنفجار يف البندقية
اال�ستخدامات

�أو  ،keisulguhrوذلك للح�صول على ديناميت
�آمن ،وعند �إ�ضافة ن�سبة ب�سيطة من النيرتو�سليلوز،
ف�إنه ي�صبح مثل اجليالتني ،وي�سمى جليجنايت
 ،glegniteوهذه الإ�ضافة متنع انف�صال مكونات
الديناميت بع�ضها عن بع�ض يف حالة التخزين ،تخزن
الرباميل املحتوية على خملوط الديناميت مقلوبة،
ويجب �أن تقلب الرباميل كل حني �أثناء التخزين.
ي�ستخدم الديناميت يف عمليات مدنية كثرية ،منها
�إن�شاء الطرق والتعدين وعمليات البناء وغريها.
 TNT)2تراي نيرتو تولوين:
تراي نيرتو تولوين ،ثابت عند التخزين ،ويوجد
يف �صورة خملوط مع مواد متفجرة �أخرى ،ال يت�أثر
بالرطوبة وماء البحر ،يحرتق عند تعر�ضه �إىل لهب
مبا�شر.
:RDX)3
�أثناء احلرب العاملية الثانية ،مت اكت�شاف املتفجرات
البال�ستيكية ،وهو ما ي�سمى  ،HMX، RDXوهذه
املواد لها قوة انفجارية كبرية وقوة تدمريية هائلة،
وت�ستخدم يف الأغرا�ض الع�سكرية.
فيما يلي بع�ض اخلوا�ص لكل من االنفجارات
البطيئة وال�سريعة:

االنفجارات ال�سريعة
االنفجارات البطيئة
ميكرو ثانية
ملي ثانية
7000-500م /ثانية
حتى 300م /ثانية
حتى  50.000رطل /بو�صة مربعة  4.000.000-50.000رطل /بو�صة
مربعة
يدمر البندقية
جيد للمقذوف
االنفجار واالحرتاق
املقذوف واالحرتاق
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ج-ال�سرعة االنفجارية:

هي �سرعة انتقال موجة االنفجار داخل جزيئات
املادة املتفجرة ،ففي حالة املتفجرات البطيئة تكون
�سرعة االحرتاق بني جزيئات املادة من �صفر حتى
 400مرت /ثانية .ويف حالة املتفجرات ال�سريعة ،تكون
�سرعة التحول �إىل انفجار بني  3000حتى  8500مرت/
ثانية.

د-قوة االنفجـار:

هي كمية الغازات الناجتة عن كمية معينة من
مادة متفجرة� ،أي �أنها تتوقف مبا�شرة على حجم
الغازات الناجتة عن االنفجار.

�.2أنواع االنفجارات الأ�سا�سية:

)1االنفجار الذري :Atomic Explosion
تعترب النواة الذرية م�صدر �أ�سا�سي ومكثف من
حاالت الطاقة وحتت ظروف حمددة ،جزء من هذه
الطاقة ميكن �أن يتولد ،و�إذا مل يتم التحكم يف هذه
الطاقة ،ف�إنها ت�ؤدي �إىل التفجري الذري ،كما يف
حالة االن�شطار النووي واالندماج النووي ،مثل هذا
االنفجار يخت�ص بكمية هائلة من الطاقة املتولدة،
وحتدث خراباً هائ ً
ال ،كما يف حالة قنبلة جنازاكي
وهريو�شيما.
)2االنفجارات امليكانيكية
:Mechanical Explosion
تتواجد عندما يكون هناك نظام معني يحدث
له ت�صدعات ،وذلك عندما يكون ال�ضغط الناجت
ميكانيكياً �أكرب من �أن يتحمله النظام.
)3االنفجار الكيميائي
:Chemical Explosion
يحدث االنفجار الكيميائي عندما حتدث تفاعالت
كيميائية ينتج عنها طاقة وغاز �أكرب و�أ�سرع من �أن
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تتحملها العبوة ،ف�إنها تتبدد نتيجة التفاعل الكيميائي
ملادة كيميائية �أو خملوط كيميائي ي�ؤدي �إىل �إعادة
ترتيب املادة �أو املخلوط لي�ؤدي �إىل ناجت يختلف عن املواد
الأ�صلية.
التفاعالت الكيميائية� ،إما �أن تكون �سريعة جداً �أو
بطيئة ،بع�ضها ينتج عنه حرارة والبع�ض الآخر ينتج
غازات �أو االثنني معاً حرارة وغازات.
االنفجارات حتدث نتيجة التفاعالت الكيميائية
ال�سريعة جداً والتي تنتج حرارة وغازات.
)4االنفجارات الكهربائية
:Electrical Explosives
الكهرباء متثل خطراً كبرياً للمتفجرات،
عند حدوث �شرارة كهربائية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
انفجار للعبوات النا�سفة �أو املواد الكيميائية القابلة
لالنفجار.

.3املكونات املختلفة للمتفجرات:

)1مواد قاذفة:
ت�ستخدم يف تعبئة خراطي�ش املقذوفات ،ولها
خا�صية الدفع مثل البارود الأ�سود والكورديت.
)2مواد بادئة:
وهي مواد ح�سا�سة جداً للم�ؤثر اخلارجي ،مثل
ال�صدم �أو اللهب �أو ال�شرر ،وت�ستعمل بكميات قليلة
جداً وبكثافة عالية ،وت�ستخدم يف �صناعة ال�صواعق
والكب�سوالت والفتائل وغريها.
�أ)مواد بادئة احرتاق :وهذه عند �إثارتها تعطي
لهباً ،كما يف حالة م�سحوق البارود الذي ميكن
ا�شتعاله بوا�سطة �شرارة �أو لهب ناجت من عملية
ال�صدم للكب�سولة يف البندقية.
ب)مواد بادئة انفجارية :وهي عند �إثارتها تعطي
موجة انفجارية ،وهذه ت�شمل ال�صواعق التي ت�ستخدم
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يف حالة املتفجرات ال�سريعة كبادئ لالنفجار ،وال�صاعق
يتكون من مادة �شريعة االنفجار مثل فوليمنات الزئبق
و�آزيد الر�صا�ص ،lead azide Mercury fulminate
وهذه ت�ؤدي عند انفجارها �إىل موجة ت�صادمية تتخلل
الديناميت �أو املادة املتفجرة ،مثل PETN RDX
 HMXب�سرعة �أ�سرع من ال�صوت ،مما ي�ؤدي �إىل
تك�سري املادة املتفجرة (النيرتوجل�سرين) وينتج عنه
�ضغط عايل جداً ،ي�ؤدي �إىل االنفجار ،وهذه الظاهرة
من خوا�ص املتفجرات �سريعة االنفجار.
)3مواد �شديدة االنفجار:
وهذه املواد ت�ستخدم غالباً يف الأغرا�ض الع�سكرية،
وقد ت�ستخدم يف الأغرا�ض املدنية ،ومنها تراي نيرتو
تولوين  RDX, TNTنيرتوجل�سرين.
)4مواد م�شكلة:
وهي مركبات لإنتاج الدخان واملركبات احلرارية،
وت�شمل املركبات امل�ضيئة والإ�شارة واحلارقة والكا�شفة،
التي ت�ستخدم يف الأغرا�ض الع�سكرية والألعاب النارية
و�إ�شارات اال�ستغاثة.

�.4أنواع املفرقعات:

)1املفرقعات والعبوات املدنية

:Civil Explosives and Devices
من املتفجرات التي ت�ستخدم يف الأغرا�ض ال�سلمية
واملدنية ،مادة تراي نيرتو تولوين والديناميت
واجلليجنايت ،وهذه املتفجرات ت�ستخدم يف مناجم
الفحم التي تكرث بها الغازات القابلة لال�شتعال ،مثل
غاز امليثان و�أول �أك�سيد الكربون ،وذلك للتخل�ص من
هذه الغازات.
)2املفرقعات والعبوات الع�سكرية
:Military Explosives and Devices
وت�شمل حم�ض بكريك ،ومن عيوبه �أنه ينفجر

تلقائياً عندما يكون جاف �أو عند مالم�سته لعن�صر
الر�صا�ص �أو �أمالح الر�صا�ص.
ومادة تراي نيرتو تولني  ،TNTوهي ثابتة عند
التخزين ،وقد ت�ستخدم يف خماليط متفجرة ،وهي �أو�سع
املتفجرات الع�سكرية انت�شاراً وال تت�أثر بالرطوبة �أو ماء
البحر ،وعند تعر�ضها �إىل لهب مبا�شر ف�إنها حترتق.
ويف �أثناء احلرب العاملية الثانية ،مت اكت�شاف
املتفجرات البال�ستيكية وهي ،RDX، HMX :وهذه
املواد لها قوة انفجارية مدمرة ،ويعترب خملوط
 SEMTEXمن �أف�ضل املواد امل�ستخدمة يف املتفجرات
البال�ستيكية الع�سكرية.
)3املفرقعات والعبوات امل�ستحدثة Improvised
:Explosives and Devices

ت�شمل عبوات مفرقعة �أو حارقة �أو �سامة م�صنعة
حملياً ،وهي عبارة عن خماليط �أو تركيبات تدمريية غري
تقليدية ،يتم ت�صنيعها حملياً بغر�ض ا�ستخدامها بطريقة
غري م�شروعة ،كبدائل للمفرقعات النمطية ال�صريحة
وذلك بخلط مادة م�ؤك�سدة قوية ،مثل (الكلورات
والبريكلورات ،النيرتات ،البريمنجنات ،البريوك�سيدات)
مع م�ساحيق �أي معادن �أو مواد وقودية مثل (الفحم
النباتي ،الكربيت ،ن�شارة خ�شب ،املواد ال�سكرية ،امل�شتقات
البرتولية املتنوعة) ،وغريها من م�ساحيق املواد الوقودية
القابلة لال�شتعال مثل الأملنيوم.
توجد عبوات م�شكلة حملياً من العنا�صر �أو
اخلامات املتاحة التي ال ي�شرتط �أن تكون من املواد
اجلاري ت�صنيعها يف حكم املفرقعات ،وذلك بق�صد
ا�ستخدامها يف ارتكاب اجلرائم التخريبية والتي
قد تكون موجهة �ضد النظام �أو الأفراد �أو املرافق �أو
املمتلكات العامة وال�شخ�صية.

73

متفجرة �أو يف خملوط مع الفحم ،النفتالني ،TNT ،حم�ض
.5م�ساعدات التفجري Explosion
بكريك ،النيرتوجل�سرين �أو النيرتو�سليلوز ،وقد ي�ضاف �إىل
:Accessories
وت�شمل الفتائل وال�صواعق والدوائر الكهربائية املخلوط م�سحوق الأملنيوم لتح�سني خوا�صه االنفجارية ،وعند
االنفجار تنطلق كمية هائلة من الغازات ويتحول الكربون �إىل
والتفجري عن بعد.
ثاين �أك�سيد الكربون والهيدروجني �إىل ماء.

 الفتائل :ت�ستخدم يف بداية االنفجار يف املتفجراتالبطيئة ،و�أي�ضاً تقوم بعملية االحرتاق بكل الأجزاء
املكونة للعبوات التي ت�ستخدم يف الألعاب النارية،
والفتائل تنق�سم �إىل ق�سمني:
فتائل ا�شتعالية (فتيل �أمان) ،وهو عبارة عن فتيل
معب�أ بالبارود الأ�سود.
فتائل مائية و�سريعة اال�شتعال.
 ال�صواعق :ت�ستخدم كبادئ لالنفجار يف املتفجراتال�سريعة ،ويتكون من مادة غري قابلة لالحرتاق،
ولي�س لها لهب ولكنها تنتج موجة ت�صادمية ت�ؤدي �إىل
تفجري العبوات النا�سفة ،وتنق�سم ال�صواعق �إىل:
ال�صاعق الطرقي ،وي�ستخدم يف حالة املقذوفات يف
البنادق.
ال�صاعق الكهربائي ،وي�ستخدم معه �أ�سالك تو�صيل
الكهرباء وبطارية التفجري الكهربائي ،وقد يكون
االنفجار حلظياً �أو ذا توقيت.

.6املواد الكيميائية واملخاليط التي تعترب
يف حكم املفرقعات:
بع�ض املواد التي مل تكن قابلة للتفجري بذاتها،
ولكنها قد تدخل يف تركيب املتفجرات ،ومنها:
نيرتات الأمونيوم :فحم ،كربيت� ،سكر ،ن�شارة
خ�شب ،ديزل� ،أعواد ثقاب.
نيرتات الأمونيوم ،تعترب �أهم �أنواع الأ�سمدة التي ت�ستخدم
يف الزراعة ،وهو مكون �أ�سا�سي يف املتفجرات التجارية ،حيث
ت�ستخدم كمادة م�ؤك�سدة ،وقد ت�ستخدم نرتات الأمونيوم كمادة
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تعترب مادة نيرتات الأمونيوم النقية ( )%79مادة
م�ؤك�سدة ووقوداً يف نف�س الوقت ،عند االنفجار يتحول
�شق الأمونيوم املحتوي على الهيدروجني �إىل ماء مع
انطالق كمية كبرية من احلرارة ،ويكون الناجت كمية
كبرية من الغازات.
ميكن ا�ستخدام نيرتات الأمونيوم يف الكب�سوالت
بعد خلطها مع مادة النيرتوجل�سرين ،وعندما تكون
ن�سبة النيرتوجل�سرين  %10يف اخلليط ،ف�إنه يكون
بطيء التفجري ،وعند زيادة ن�سبة النيرتوجل�سرين
�إىل  %50ف�إن اخلليط يكون �سريع التفجري.
الغالبية العظمى للمواد غري الع�ضوية امل�ؤك�سدة
(الكلورات ،البريكلورات والنيرتات) ،لي�ست لها
بالفعل �أي خوا�ص مفرقعة ،عندما تكون يف حالتها
النقية� ،أما �إذا وجدت خمتلطة بن�سبة ولو ب�سيطة من
�أي من املواد الوقودية املتنوعة ،مثل الكربيت �أو الفحم
�أو ال�سكر ،ف�إنها تكون يف حكم املفرقعات ،ويالحظ �أن
كال من املادة امل�ؤك�سدة املواد الوقودية على حدة ،لي�س
لأي منها خوا�ص مفرقعة ،ولكنها عندما توجد يف
�صورة خملوط ف�إنها تكت�سب خوا�صاً مفرقعة.
الأنفـو :ANFO
يتكون من نيرتات الأمونيوم مع الديزل،
وي�ستخدم يف انطالق ال�صواريخ ويف الطلقات النارية،
ويذوب ب�سهولة يف املاء وهو مفجر �شديد.
عندما يتكون خليط من الوقود والأوك�سجني بن�سب
�صحيحة ،وعند تعر�ضهما �إىل �شرارة ،ف�إن تفاعال
�سريعاً يحدث بينهما ،وي�ؤدي �إىل توليد كمية كبرية
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من الطاقة ،ولكن يحدث االنفجار خلليط من الغاز التلقائي فيزداد ال�ضغط داخل العبوة حتى تنفجر.
والهواء ،فيجب �أن ي ّكون ن�سب اخلليط �ضمن ما ي�سمى توجد بع�ض املواد الكيميائية اخلطرة لأنها ميكن
حدود االنفجار  ،Explosion Limitsوهذه احلدود �أن تنفجر �إذا ما تعر�ضت �إىل احلرارة �أو ال�ضوء �أو
لها حد �أق�صى  ،Higher Limitsوحد �أدنى  Lowerاالحتكاك �أو ال�صدم.
 ،Limitsوخارج هذين احلدين ال يحدث احرتاق �أو
.7الألعـاب النارية :Fireworks
انفجار للمخلوط.
 بع�ض املواد الكيميائية امل�ستخدمة عموماً ميكن عبارة عن مواد مفرقعة بطيئة االنفجار ،يف �صورة�أن ت�صبح متفجرة حتت ظروف معينة:
خماليط تتواجد يف الألعاب النارية بكميات �صغرية من
 بع�ض املواد الع�ضوية تتحول �إىل بريوك�سيدات اجلرامات ،وذلك وفق االتفاق الدويل للت�صنيع والنقلمن خالل التعر�ض لل�ضوء والهواء.
.)Department of Transportation (DOT
 حام�ض البكريك عندما ي�صبح جافاً �أو عندما ت�صنع الألعاب النارية من كميات حمدودة منيالم�س املعادن.
املفرقعات ،وبهذا ال يكون هناك �ضرر منها على
بع�ض مركبات البريكلورات الثابتة ،تتحول �إىل الأنف�س واملمتلكات.
عدم الثبات عند احلرارة.
ا�ستخدمت الألعاب النارية يف �شكل �أنبوب ورقي
بع�ض املركبات ميكن �أن تولد غازات نتيجة حتللها مملوء مب�سحوق الفحم والكربيت ،وعند احرتاقه ي�ؤدي
�إىل ومي�ض من النار والدخان وال ي�صاحبه انفجار.
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ق�سم ج :يحتوي على الألعاب النارية للرتفيه ،وهي
تكون �صغرية احلجم ،ويجب �أال حتتوي على �أكرث من
 50مليجرام من املواد املفرقعة ،كما يف حالة ال�شلق.
توجد �أ�شكال خمتلفة للألعاب النارية ،قد تكون
على �شكل قلم �أو �أنبوب �أو مثلث وال�شموع الرومانية،
وقد تكون كرات دخان �أو على �شكل �صاروخ.
وي�ستخدم البارود الأ�سود يف الألعاب النارية ،وهو
يتكون من مادة م�ؤك�سدة ووقود.
املادة امل�ؤك�سدة قد تكون يف �صورة تيرتات �أو
نيرتيت �أو كلورات �أو بريكلورات.
الوقود قد يكون بطيء االحرتاق ،مثل الفحم
والكربيت ،وقد يكون �سريع االحرتاق ،مثل م�سحوق
الأملنيوم واملاغن�سيوم والتيتانيوم ،وقد ي�ستخدم ال�سكر
كوقود لإنتاج الدخان.
وت�ضاف املواد امللونة �إىل الألعاب النارية ،لتعطي
�ألواناً خمتلفة ،منها على �سبيل املثال ،ي�ضاف
التيتانيوم ليعطي لون �أبي�ض ،وي�ضاف احلديد
ليعطي لوناً برتقالياً ،وت�ضاف �أمالح ال�صوديوم
لتعطي لوناً �أ�صفر و�أمالح النحا�س لتعطي لوناً
�أزرق ،واال�سرتن�شيوم ليعطي لوناً �أحمر� ،أما الباريوم
فيعطي لوناً �أخ�ضر.
حترتق املواد داخل الألعاب النارية مولدة طاقة
حرارية وغازات ،و�إن مت حب�سها داخل العبوة الورقية،
ف�إنها تنفجر مكونة �صوتاً و�ضو�ضاء وغازات ودخاناً
و�شرراً.
يتم ت�صنيفها كيميائياً ،على �أنها متفجرات
تنق�سم املتفجرات �إىل ثالثة �أق�سام:
منخف�ضة االنفجار.
ق�سم �أ :وهو عبارة عن قطرة مثل الديناميت وتي.
ميكن حت�ضري عبوات مماثلة لعبوات الألعاب
�إن.تي.
النارية من �أعواد الثقاب دون �إجراء �أي حت�ضريات �أو
ق�سم ب :وهو يحتوي على الألعاب النارية ف�صل مواد.
توجد مادة كلورات البوتا�سيوم �ضمن مكونات
للمحرتفني.
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ر�ؤو�س �أعواد الثقاب ،وميكن ف�صلها بالإذابة يف املاء،
ثم ا�ستخال�صها بالتبخري ،فهي بذلك ال تنفجر وال
حترتق �إ ّال عند خلطها مبادة وقودية ،كالفحم �أو
الكربيت �أو ال�سكر.
يوجد فتيل بالألعاب النارية ،وحتتوي على البارود
الأ�سود ،وعند ا�شتعال الفتيل ينتقل اال�شتعال �إىل
مكونات الألعاب النارية.
ميكن التخل�ص من الألعاب النارية بغم�سها يف املاء
ملدة حتى تذوب املادة امل�ؤك�سدة ،وبذلك ال يحدث لها
انفجار ،ومينع منعاً باتاً التخل�ص منها بحرقها ف�إنها
تنفجر ب�شدة.

.8قواعد الأمان وال�سالمة عند التعامل مع
املتفجرات:

يجب االحتفاظ باملتفجرات الكيميائية والعبوات
النا�سفة بعيداً عن كل م�صادر احلريق ،كما يف حالة
اللهب والأ�سطح ال�ساخنة� ،أو �أي م�صدر �شراري �أو
�أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
يجب �أن يكون هناك فح�ص دوري للكيماويات
القابلة لالنفجار.
يجب و�ضع لوحة الكهرباء خارج املخزن �أو املبنى.
يجب �أن ال توجد كهرباء ا�ستاتيكية م�صاحبة
للعاملني.
يجب �أن ال يكون هناك تيار من الهواء ال�ساخن
داخل املخزن.
يجب �أن تفتح الأبواب اخلا�صة باملخزن �أوتوماتيكياً
عند اللم�س.
يجب �أن يكون العمل داخل املخزن يدوياً لتجنب
الآالت امليكانيكية وما قد يحدث من وجود �شرر �أثناء
العمل.
-2االحتياطات العامة عند نقل املواد اخلطرة:
يجب نقل املتفجرات واملواد املتفجرة يف �صناديق
من ال�صلب ،وتكون يف م�أمن من ال�صدم �أو احلرارة.
يجب �أن يكون هناك ح�شو من الورق �أو القطن بني
ال�صناديق.
يجب جتنب �صدم ال�صناديق بع�ضها ببع�ض �أثناء
النقل.
-3كيفية الك�شف عن املتفجرات:
توجد �أجهزة علمية للك�شف عن املتفجرات ،مثل:

يجب الأخذ يف االعتبار �أن �أماكن االنفجار قد
حتتوي على بقايا مواد مل تنفجر بعد ،وبذلك يجب
احلذر واالنتظار حتى يكون املكان �آمناً.
ي�شتمل قانون الت�شريعات اخلا�صة باملتفجرات
والعبوات النا�سفة اخلطوات العملية التي تتخذ يف
حالة املخاطر امل�صاحبة للمواد املتفجرة وكيفية
التعامل معها.
ويجب على رجال اجلمارك والعاملني يف �أماكن
املخاطر امل�صاحبة للمواد املتفجرة �أن يكونوا على دراية
بالقواعد واخلطوات الالزم اتباعها والعمل بها.
يجب �أن تكون هناك دورات تدريبية وور�ش
عمل للعاملني يف هذا املجال ،حتى ميكنهم جتنب .Ion mobility Spectrometer
املخاطر الناجتة عن املتفجرات واملواد املتفجرة ،وذلك .X-Ray Equipment
للمحافظة على �صحة و�سالمة العاملني.
.Firearms and Explosive detector
بع�ض املواد املتفجرة واملواد الكيميائية لها ت�أثري كما ميكن التعرف على مدى خطورة وكيفية
�سيء على �صحة الإن�سان.
التعامل مع املواد الكيميائية اخلطرة من �صحيفة
-1االحتياطات العامة لتخزين املواد اخلطرة :بيانات �سالمة املواد .MSCS
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-4بع�ض الظواهر التي تدل على احتمال وجود .9القانون االحتادي رقم  11ل�سنة 1976
مواد خطرة:
اخلا�ص بالأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات:

وجود �شيء غري متوقع وجوده باملكتب.
وجود بع�ض الفتحات بالطرود التي قد تكون
نتيجة احتوائها على �أ�سالك.
طرد بريدي من خارج الدولة خا�ص ب�شخ�ص
معني.
وجود بع�ض العالمات املحددة مثل �شخ�صي �أو
خا�ص.
العنوان الربيدي بخط اليد.
العنوان �أو اال�سم به خط�أ.
الكلمات غري وا�ضحة املعامل.
عدم وجود عنوان الرا�سل.
وجود روائح غريبة.
الوزن غري الطبيعي بالن�سبة �إىل حجمه.
يف مثل هذه احلاالت ،يجب اتباع الآتي:
ال حترك امل�شتبه به من مكانه.
�إعالن حالة الطوارئ يف املكان و�إخالئه من
العاملني.
�إطفاء جميع املوبايالت والتليفونات الال�سلكية.
ا�ستدعاء خبري املتفجرات.
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�صدر القانون �سنة  ،1976ومل يحدث له حتديث
حتى الآن ،وتوجد به بع�ض املالحظات التالية:
مل يذكر القانون �أ�سماء كافة املواد املفرقعة
�أو املواد الواجب اعتبارها يف حكم املفرقعات ،وعدم
ت�ضمنه للعديد من املواد والرتكيبات امل�صنعة
وامل�سجلة عاملياً حتت تق�سيم املفرقعات.
يجب تو�ضيح املرادفات من امل�سميات العلمية
والفنية واال�صطالحية املعروفة لكل املواد املفرقعة،
حتى ال يكون هناك حتايل قانوين حول ن�ص القرار.
يجب �أن يكون هناك ت�صنيف للمواد املتفجرة
عما �إذا كانت �ضعيفة االنفجار �أو �شديدة االنفجار.
يجب تو�ضيح املواد الكيميائية التي لي�ست لها
خوا�ص انفجارية ،ولكنها تدخل يف �صناعة املتفجرات.
الأمر يحتاج �إىل �إ�صدار قانون معا�صر يتميز
بالدقة وال�شمول بالقدر الكايف ،حتى ميكن اال�ستناد
�إىل ن�صو�صه لتحديد قرار االتهام ال�صحيح يف الق�ضايا
واحلوادث املرتبطة باملتفجرات والعبوات النا�سفة.

القا�ضي عمر جمعه املهريي
حماكم مركز دبي املايل العاملي

المتفجرات و المتفجرات

البيئة القانونية في مركز دبي المالي
العالمي وتأثيرها على نجاحه.
البد لنا �أوال من التطرق
�إىل بداية ن�ش�أة النظام
القانوين للمركز� ،إذ كانت
�أوىل اخلطوات الت�شريعية على
امل�ستوى االحتادي هي �إجراء
تعديل د�ستوري لتنظيم �إن�شاء
املناطق احلرة املالية ،ولتحديد
نطاق ا�ستثنائها من �أحكام
الت�شريعات االحتادية.
ومهد هذا التعديل الد�ستوري لإ�صدار قانون املناطق احلرة
املالية الذي حدد الن�شاطات التي ميكن مزاولتها يف هذه املناطق
م�ستثن ًيا بذلك املناطق ،من �أحكام الت�شريعات االحتادية املدنية
والتجارية .وهذا اال�ستثناء هو الذي م َّكن املركز من �إ�صدار
الت�شريعات املنظمة لعمليات امل�ؤ�س�سات العاملة فيه.
ثم كانت اخلطوة الأخرية يف �سل�سلة الإجراءات االحتادية
وهي �صدور املر�سوم االحتادي رقم  35الذي �أن�ش�أ مركز دبي املايل
العاملي كمنطقة حرة مالية ،هي الأوىل من نوعها،لي�س يف دولة
الإمارات فح�سب  ،بل وعلى م�ستوى املنطقة ب�أكملها.
ومن ثم �صدر قانون �إمارة دبي املتعلق باملركز ليكتمل الإطار
العام ملركز دبي املايل العاملي .فقد ن�ص القانون بو�ضوح على
هيئات املركز ،وهي �سلطة املركز امل�س�ؤولة عن تطوير البنية
التحتية والرتويج للمركز وعن النواحي الإدارية له ،و�سلطة
املركز للخدمات املالية ،وهي اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار الت�صاريح
ريا ال�سلطة الق�ضائية للمركز وهي
ملزاولة الأن�شطة املالية ،و�أخ ً
اجلهة امل�س�ؤولة ح�صرياً عن ف�ض املنازعات املدنية والتجارية
النا�شئة عن عمليات املركز .ون�ص القانون � ً
أي�ضا على ا�ستقالل كل
من �سلطة اخلدمات املالية وال�سلطة الق�ضائية عن �سلطة املركز
�إداريًا ومال ًيا .وتعد هذه �أول مرة يتم فيها �إن�شاء �سلطة تنظيمية
م�ستقلة تكون هي امل�س�ؤولة ح�صريًا عن ترخي�ص امل�ؤ�س�سات املالية
التي تعمل يف املنطقة احلرة ،وتنظيم �أن�شطتها ،والرقابة عليها،
واتخاذ �أية �إجراءات �ضدها.
وقد تلى بعد ذلك �صدور قوانني املركز ،و�أذكر منها على
�سبيل املثال  ،قانون ال�شركات ،قانون تطبيق القوانني املدنية
والتجارية ،قانون تطبيق قوانني مركز دبي املايل العاملي ،قانون

ال�شراكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ،قانون العقود ،قانون الإفال�س،
قانون التحكيم ،قانون حماية املعلومات ،قانون ال�شراكة العامة،
قانون الأ�سواق ،قانون تنظيم الأعمال املالية الإ�سالمية  ،قانون
العمل ،قانون امللكية ،قانون ال�ضمانات ،قانون الأموال غري
املنقولة ،قانون االلتزامات ،قانون ال�ضرر والتعوي�ض.
فقد بنيت هذه الت�شريعات على النهج الإجنلو�ساك�سوين بعد
�أن �أ�صبح النمط ال�سائد يف املنطقة كلها يتمثل يف القوانني املعتمدة
على النظام الالتيني الفرن�سي� ،إذ �أن القانون الأجنلو�ساك�سوين
هو النهج الذي تتبناه قوانني املراكز املالية العاملية ب�أكملها بدءًا
من نيويورك ولندن وانتها ًء بهوجن كوجن و�سنغافورة.
وال يوجد يف العامل مركز مايل واحد يعتمد النظام القانوين
الالتيني .وحتماً ف�إن هذا الأمر لي�س م�صادفة .وبالتايل ف�إن
تبني هذا النهج عن الت�شريع من قبل مركز دبي املايل العاملي
من �ش�أنه �أن ي�ضع املركز ،من حيث البنية الت�شريعية ،على قدم
امل�ساواة مع مراكز املال العاملية.
ومن جانب �آخر ف�إن �إ�صدار قوانني تعتمد على القانون
الإجنلو�ساك�سوين يي�سر من عمل امل�ؤ�س�سات وال�شركات املالية
العاملية التي ترغب يف العمل يف املركز.
�إذ �أن البنية الت�شريعية التي اعتمدها مركز دبي املايل العاملي
ت�ضاهي البنية الت�شريعية املوجودة يف مراكز املال العاملية ،مما
يجعل من قوانني املركز م�ألوفة لدى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية
العاملية ،ولديها القدرة على فهمها والتعامل معها.
ومنذ ت�أ�سي�سه كان الإطار القانوين ملركز دبي املايل العاملي ،الذي
يت�ضمن �أف�ضل املمار�سات من خمتلف مناطق التخ�ص�ص الق�ضائي
حول العامل ،يخ�ضع لتطوير وحتديث م�ستمرين ،بحيث ي�ضمن
توفري �أعلى درجات الأمان واحلماية ،وي�سهّل عمل ال�شركات.
وخال�صة القول �أن النظام القانوين يف املنطقة �أمام حتدٍ ،
�إذ �أن وجود نظام قانوين خمتلف لأول مرة يف املنطقة ،وجناح
هذا النظام يف ا�ستقطاب امل�ؤ�س�سات املالية العاملية ،وتعامل هذه
امل�ؤ�س�سات مع هذه القوانني بنجاح من �ش�أنه �أن يحفز على التطور
القانوين خارج املركز ،و�أن يدفع بعملية القوانني �إىل اال�ستهداء
بالقوانني العاملية ،والبحث عن �أف�ضل التجارب العاملية يف جمال
الت�شريع ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يطور البنية الت�شريعية لي�س
يف الإمارات وحدها و�إمنا يف املنطقة ب�أكملها.
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دكتور  /محمد عبد الرحمن الضويني

التأصيل الشرعي
للتدريب والتطوير
�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�ئ ًم� 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� حممدً� عبده ور�صوله � ،أر�صد �أمته �إىل ف�صيلة
ري� يفقهه يف �لدين ويلهمه ر�صده » ( رو�ه �لطرب�ين) .
�لعلم و�لفقه ُ
وح�صن �لفهم  ،فق�ل  « :من يرد �هلل به خ ً
�للهم �صل و�صلم وب�رك عليه وعلى �آله و�أ�صح�به ومن تبعهم ب�إح�ص�ن �إىل يوم �لدين .

80

العــدد ( - )1يـونيــو 2009 -

المتفجرات و المتفجرات

ويف هذا املقال ف�إننا نتناول التدريب والتطوير مفهوم التدريب :

باعتباره من �أهم و�سائل تطبيق العلم و�إظهار �أثر
العلم النافع  ،الذي به يتحقق �صالح املجتمع  ،فنبني
ماهيته و�أهميته  ،وكيف �أن الإ�سالم دعا �إليه  ،وارتقى
به �إىل درجة الفر�ضية  ،ثم ندلف �إىل �أهمية التدريب
والتطوير بالن�سبة ملهنة من �أ�شرف املهن و�أجلها ،
مهنة الق�ضاء التي يتحقق بها عدل اهلل يف الأر�ض .
فنقول وباهلل التوفيق .

عرفه جممع اللغة العربية ب�أنه « تزويد العاملني
بالدرا�سات العلمية والعملية التي ت�ؤدي �إىل رفع درجة
املهارة يف �أداء الواجبات الوظيفية .
كما عرفه املتخ�ص�صون ب�أنه ذلك الن�شاط الإن�ساين
امل�ستمر لتزويد الفرد باملهارات واخلربات واالجتاهات
التي جتعله قاد ًرا على مزاولة عمل ما  ،بهدف زيادة
الإنتاجية له  ،وللجهة التي يعمل بها .

81

�أو  :نقل معارف ومهارات و�سلوكيات جديدة لتطوير �أهمية التدريب :
كفاءة الفرد لأداء مهام حمددة يف اجلهة التي يعمل بها .
�أما مفهوم التعليم  :فهو عملية تنمية معرفية للفرد
ال حتتاج �إىل هدف وظيفي حمدد  ،ومن خاللها يتم
تنمية القدرات الفكرية والتطبيقية ب�شكل عام .
فالتدريب عملية م�ستقبلية تهدف �إىل �إحداث
تغيريات يف جوانب خمتارة لدى املتدربني  ،كما �أن
التدريب هو الو�سيلة الأهم التي ت�ؤدي �إىل تنمية
وحت�سني الكفاية الإنتاجية للم�ؤ�س�سات  ،فهو من
�أف�ضل جماالت اال�ستثمار يف الإن�سان .

العالقة بني التعليم والتدريب :
فعلى الرغم من الت�شابه الكبري بني التعليم والتدريب
من حيث �إن ك ً
ال منهما يعد طري ًقا لإك�ساب املعارف،
�إال �أنه ميكن الف�صل بينهما  ،فالتدريب يبد�أ من
ريا على النظر،
حيث ينتهي التعليم الذي يعتمد كث ً
مع �ضرورة التن�سيق بني املرحلتني  ،واعتبار �أن ك ً
ال
منهما يكمل الآخر  ،فالتدريب هو تعليم  ،ولكنه تعليم
م�ستمر  ،فهما يختلفان من حيث الأهداف  ،واملحتوى،
والأ�سلوب  ،واملكا�سب  ،فمن حيث الأهداف جند �أن
التعليم تتالءم �أهدافه مع حاجة الفرد واملجتمع ب�صفة
عامة  ،بينما الهدف من التدريب يتج�سد يف كونه
�سلوكية حمددة لتجعل العاملني �أكرث كفاءة وفاعلية
يف وظائفهم � ،أما من حيث املحتوى  ،فبينما جند �أن
املحتوى يف التعليم عام ،ف�إنه يف الربنامج التدريبي
حمدد تب ًعا حلاجة العمل الفعلية  ،كما يعتمد التعليم
على �أ�سلوب التلقي للمعارف  ،بينما يعتمد التدريب
على �أ�سلوب الأداء وامل�شاركة  ،وكذلك ف�إن مكا�سب
التعليم هي عبارة عن معارف ومعلومات  ،بينما
التدريب مكا�سبه عبارة عن معلومات ومهارات.
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التدريب له �أهمية كبرية يف الع�صر الذي نعي�ش فيه،
ذلك �أن التطور التكنولوجي والعلمي بات �سري ًعا،
بحيث �إننا با�ستمرار بحاجة لتعلم مهارات وعلوم
جديدة  ،ولعل �أبرز مثال على ذلك التطور ال�سريع
لأنظمة احلا�سب  ،حتى �أننا �أ�صبحنا نحتاج لنتعلم
اجلديد يف هذا املجال رمبا كل �أ�سبوع  ،كذلك التطور
يف العلوم الإدارية وت�أثري العوملة على مفاهيم الإدارة
 ،كذلك التطور يف الأدوات القانونية  ،من حيث كرثة
الت�شريعات وتعاقبها  ،وال�سعي احلثيث للأداء العديل
املتميز  ،من خالل �إعداد ع�ضو نيابة م�ؤهل � ،أو
قا�ض ذي ب�صرية و�إملام مبعارف القانون  ،ومقت�ضيات
الع�صر.
فالتدريب هو �أداة التنمية وو�سيلتها يف عامل املجتمعات
وامل�ؤ�س�سات املعا�صرة  ،كما �أنه الأداة التي �إذا �أُح�سن
ا�ستثمارها وتوظيفها متكنت من حتقيق الكفاءة
والكفاية يف الأداء والإنتاج .
وعن طريق التدريب ي�ستمر الإعداد للمهنة مادام
�أن متطلباتها متغرية بت�أثر عوامل عدة  ،كاالنفجار
املعريف املتمثل يف التقدم التقني يف جميع جماالت
احلياة  .و�أن التدريب �أثناء اخلدمة هو الأ�سا�س الذي
يحقق تنمية العاملني ب�صفة م�ستمرة ب�شكل ي�ضمن
القيام مبهامهم وم�س�ؤولياتهم وواجباتهم بال�شكل
الذي يتنا�سب مع م�ستجدات �أعمالهم  ،والتي مل تكن
موجودة حني الإعداد قبل اخلدمة  ،فالتدريب يقدم
معرفة جديدة  ،وي�ضيف معلومات متنوعة  ،ويعطي
مهارات وقدرات  ،وي�ؤثر على االجتاهات  ،ويعدل
الأفكار  ،ويغري ال�سلوك  ،ويطور العادات والأ�ساليب .
و�إذا كان للتدريب هذه الأهمية الكبرية ل�صالح
حياة النا�س وحتقيق م�صاحلهم ف�إن الإ�سالم قد
اعتنى به ونبه �إليه باعتباره و�سيلة تنمية الأداء ،
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وذلك من خلفية �أن �لإ�صالم دين �إمن� ج�ء مل�صلحة
�لب�صر  ،وحتقيق تقدم �لأمة وري�دته�  ،و�صنورد بع�س
�لن�صو�س من �لقر�آن و�ل�ص ّنة �لتي يت�صح من خالله�
حر�س �لإ�صالم على مد�ومة �ل�صتز�دة من طلب
�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 دي ًن� ودني�  ،ف�لإ�صالم قد
حدد هدف �لعلم وغ�يته يف حتقيق �لنفع و�مل�صلحة ،
ف�إذ� �نتفت تلك �لغ�ية ك�ن عل ًم� مذمو ًم� ووب� ًل على
�ص�حبه وجمتمعه .

بع�ص ن�صو�ص القراBن الكر Ëالتي حتث على
ال�صتõادة من العلوم وتطوير املهارات -:

فر�صول �هلل -�-ك�ن يطلب
�ل�صتز�دة من �لعلم �لن�فع ،
وهو �لعلم �لق�بل للتطبيق
�لذي يحمل بني طي�ته
�لر�صد لأحو�ل �لن��س
و�أحو�ل �لأمة  ،وم�صلك
ر�صول �هلل هو م�صلك �أمته
من بعده  ،فهو �لقدوة لهم .
وهذه �لآية فيه� دليل
على طلب فهم

تلك �لأغر��س وتلك �لقيم و�لأهد�ف �ل�ص�مية �لتي
يرمي �إليه� �لتدريب و�لت�أهيل قد �أكدته� ن�صو�س
كثرية من �لقر�آن �لكرمي  ،منه� :
-1قول
قول �هلل تع�ىل  « :وقل رب زدين عل ًم�»(�صورة طه من �لآية .) 114
ف�هلل تع�ىل ير�صد ر�صوله – و�لأمة من
بعده – �إىل �لدع�ء �إىل �هلل بزي�دة علم
�إىل م� علمه �لإن�ص�ن �أو بح�صن �لفهم ،
كم� ق�ل �لقرطبي  ،وهو ل يكون �إل بطلب
�لعلم ذ�ته و�صعي �لإن�ص�ن يف حت�صيله ،
وذلك لكونه ن�ف ًع� للفرد  ،وللمجتمع ،
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)
يف زي�دة من �لعلم حتى توف�ه �هلل عز وجل ،
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 عل ًم�  ،و�حلمد
هلل على كل ح�ل » (رو�ه �بن م�جه ).
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�لق�ص�ة وهذه �لآية فيه� دليل على طلب فهم �لق�ص�ة
وح�صن تطبيقه� � ،إذ يقول �حل�صن «نزلت
للت�صريع�ت ُ
هذه �لآية يف رجل لطم وجه �مر�أته  ،فج�ءت �إىل
�لنبي(�صلى �هلل عليه و�صلم) تطلب �لق�ص��س  ،فجعل
�لنبي(�صلى �هلل عليه و�صلم) له� �لق�ص��س  ،فنزل قوله
تع�ىل� « :لرج�ل قو�مون على �لن�ص�ء» ولهذ� ق�ل :
«وقل رب زدين عل ًم� » �أي فه ًم� ،لأنه عليه �ل�صالم حكم
ب�لق�ص��س و�أبى �هلل ذلك » .
ف�لعبد ل ي�صتغني عن طلب �لعلم مدة حي�ته  ،فقد
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 .
-2قوله تع�ىل على ل�ص�ن مو�صى عليه �ل�صالم  « :هل
�أتبعك على �أن تعلمن مم� علمت ر�صدً� » (�صورة �لكهف
�لآية .) 66
فهذه �لآية تدل على طلب �لعلم �لن�فع من م�ص�دره
�لأ�صلية  ،يقول �بن �ل�صعدي �« :أي هل �أتبعك على
�أن تعلمني مم� علمك �هلل م� به �أ�صرت�صد و�أهتدي
و�أعرف به �حلق يف تلك �لق�ص�ي� « وهذ� هو �لعلم
�لر��صد �لذي يتحقق به نفع �لن��س .
فهذ� مو�صى نبي �هلل ور�صوله  ،لديه من �لعلم م� منّ
�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
و�إن ك�ن ذي علم وف�صل �إل �أنه طلب �لعلم ممن قد
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 ول ًي� فمو�صى �أف�صل منه
 ،لأنه نبي  ،و�لنبي �أف�صل من �لويل  ،و�إن ك�ن نب ًي�
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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
لديه �لعزم و�لإ�صر�ر على طلب �لعلم ولو ��صتغرق
ذلك ع�صر�ت �ل�صنني  ،رغم �أنه قد بلغ �ص ًن� كبرية ،
وبعد �أن �أ�صبح ر�صو ًل 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 حق ًب� «  .هذ� غي�س من في�س من �آي�ت �لقر�آن �لتي ي�صت�صهد
به� يف جم�ل �لتدريب  ،لننتقل �إىل دللة �ل�صنة
( �صورة �لكهف �لآية .) 60
-3قوله تع�ىل يف �صورة �لكهف يف ق�صة ذي �لقرنني � :ملطهرة ل على طلب �لعلم فح�صب  ،بل على �ملد�ومة
« حتى �إذ� بلغ بني �ل�صدين وجد من دونهم� قو ًم� ل عليه و�لتمكن فيه .
يك�دون يفقهون قو ًل  ،ق�لو� ي� ذ� �لقرنني �إن ي�أجوج بع�ص ن�صو�ص ال�صنة املطهرة ودللتها على
وم�أجوج مف�صدون يف �لأر�س  ،فهل جنعل لك خرج� ال�صتõادة من العلم وتطوير املهارات:
مكنى فيه -1م� رو�ه �أبو هريرة (ر�صي �هلل عنه) �أن ر�صول �هلل (�صلى
على �أن جتعل بينن� وبينهم �صدً�  ،ق�ل م� َّ
ربي خري ف�أعينوين بقوة �أجعل بينكم وبينهم ردم� � ،هلل عليه و�صلم) ك�ن يقول � « :للهم �نفعني مب� علمتني ،
�آتوين زبر �حلديد حتى �إذ� �ص�وى بني �ل�صدفني ق�ل وعلمني م� ينفعني وزدين علم�  ،و�حلمد هلل على كل
�نفخو� حتى �إذ� جعله ن� ًر� ق�ل �آتوين �أفرغ عليه قطر� ح�ل « (رو�ه �بن م�جه ).
�( »...صورة �لكهف �لآي�ت .) 96-93
فهذ� �حلديث يدل على هدي ر�صول �هلل (�صلى �هلل
فهذه �لآي�ت تدل على �أهمية �لتطبيق �لعلمي و�لتقني عليه و�صلم) يف طلب �لعلم �لن�فع للدني� و�لآخرة  ،و�أن
للعلوم �لكونية و�ل�صرعية  ،وهن� يت�صح �أثر �لعلم �ل�صتز�دة و�لتمكن فيه م�صتحبة  ،فهذه �صنته �لتي
 ،ودور �خلبري �لعلمي و�ملمكن ب�لعلم و�لأخالق يف يجب �أن ل حتيد عنه� �أمته  .ول�صك �أن �لتدريب
قي�دة �لن��س نحو �لتعلم وتطبيق �لعلم بروح �إيج�بية و�لت�أهيل �إمن� هو من ب�ب حت�صيل م� ينفع  ،ويحقق
من �جلميع .
�مل�صلحة  ،لأنه تعليم ل ترجى منه �ملعرفة فح�صب ،
فذو �لقرنني ك�ن بو�صعه �أن يقوم ببن�ء �ل�صد لعزل بل يرجى منه �لتطبيق وحتقيق نفع �لأمة  ،ومن ثم
ي�أجوج وم�أجوج عن �لقوم  ،ولكنه �أبى �إل �أن ي�صرتكو� فهو �أوىل ب�لتح�صيل و�حلر�س عليه .
معه يف �لبن�ء بعم�لهم و�أنف�صهم  ،بعد �أن يقوم هو -2م� �أخرجه �حل�كم يف �مل�صتدرك �أن ر�صول �هلل (�صلى �هلل
بتدريبهم على م� َّ
من �هلل به عليه من فهم وعلم  ،عليه و�صلم) ق�ل  « :منهوم�ن ل ي�صبع ط�لبهم� ط�لب علم
حتى كمل �لبن�ء ب�أيديهم  ،فتمكنت لديهم �خلربة وط�لب دني�» .
و�لقدرة على �لقي�م على م�ص�حلهم .
ففي هذ� �حلديث دليل على �أن ط�لب �لعلم ل يقنع
ومل يقبل منهم ذو �لقرنني م� ًل مق�بل �لقي�م ب�لعمل مب� ح�صل  ،بل ي�صتمر يف طلبه و�لتزود منه بال نه�ية،
در�ص� غ�يته �لتمكن و�لنفع مب� يح�صله  ،حتى يعمل مب� علم،
 ،بل طلب منهم �لقي�م ب�لعمل ليعطي بذلك ً
تدريب ًي� نحو �إر�دة �لتقدم �لتقني  ،فتدرب �لإن�ص�ن ويعلم غريه م� ت�صلح به ح�له يف �لدني� و�لآخرة.
على �لتقنية ومعطي�ت �لع�صر � ،أف�صل و�أمكن لالأمة ففي هذ� �حلديث م� ير�صد �إىل �لتعليم �مل�صتمر ،
من جمرد ��صتئج�ر من يقوم به�  .لت�صبح هذه �لآي�ت و�لتدريب �جل�د �ملوؤهل لأد�ء م�ص�لح �لعب�د  ،حيث �إن
در�ص� قر�آن ًي� بلي ًغ� للتدريب و�لت�أهيل �لفني من ذوي ذلك هو ثمرة �لعلم �لن�فع � ،لذي ك�ن يحر�س ر�صول
ً
�خلربة و�لر�صوخ  ،ومن يت�بع �آي�ت �صورة �لكهف يجد �هلل (�صلى �هلل عليه و�صلم) على �لدع�ء ب�ل�صتز�دة منه ،
فيه�  ،م� يدل على ��صتمر�ر �لبحث و�لتزود من �لعلم فك�ن يقول � « :للهم �إين �أ�ص�ألك عل ًم� ن�ف ًع� ورز ًق� طي ًب�
ال متقب ً
وعم ً
�لن�فع مب� ل يت�صع �ملق�م لذكره .
ال » 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
وحتقيقه يف نه�صة �لأمة  ،فك�ن يقول � « :للهم �إين
�أعوذ بك من علم ل ينفع ومن دع�ء ل ي�صمع ومن
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 رج ً
ال من�
حجر ف�صجه يف ر�أ�صه  ،ثم �حتلم  ،ف�ص�أل �أ�صح�به هل
جتدون يل رخ�صة يف �لتيمم  ،فق�لو� م� جند لك
رخ�صة و�أنت تقدر على �مل�ء  ،ف�غت�صل فم�ت  ،فلم�
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
�أو يع�صب على جرحه ثم مي�صح عليه ويغ�صل �ص�ئر
ج�صده » .
و�لعي  :هو �جلهل .
ف�حلديث يدل على �أنه ك�ن يجب
على �ملر�فقني لهذ� �لرجل �أن
ي�ص�ألو� م�د�م �أنهم مل يعلمو� حكم م�
�ص�أل عنه  ،فال يكتفون مب� لديهم
من علم  ،وهو د�ل على �أن
مد�ومة طلب �لعلم
و � ل �صتز � د ة
منه
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و�لتدريب على �ل�صتف�دة منه م� ي�صفي جر�ح هذه
�لأمة ويخرجه� من جهله�  ،و�أن �لقعود عن ذلك
و�لك�صل عن طلب �لعلم وتطوير �لنف�س مف�صدة � ،إذ
يظل �لإن�ص�ن ج�ه ً
ال يتحرك بجهله  ،وهو م� يرف�صه
�لإ�صالم .
د� -إن ر�صول �هلل (�صلى �هلل عليه و�صلم) قد د َّرب �أ�صح�به
على �لجته�د وفنون �ل�صتدلل و�ختربهم يف ذلك
نظريً� وعمل ًي�  ،حتى يطمئن على �أن �ل�صح�بة مل يقفو�
مب� علموه عند حد �لعلم  ،و�إمن� ظهر �أثر علمهم يف
تطبيقهم ويف �أعم�لهم  ،حتى �إذ� م� �نتقل �ل�صح�بة
�إىل �لأم�ص�ر �ملختلفة ��صتط�عو� �أن ي�أثرو� فيه�  ،و�أن
ي�صتوعبو� م� فيه� من وق�ئع  ،يتع�ملون مع �أ�ص�س علمية
 ،ق�بلة للتطور و�ملالحقة لكل جديد يف �ص�ئر �لع�صور
�ملختلفة .
ومن قبيل هذ� �لختب�ر �لنظري من
�لر�صول(�صلى �هلل عليه و�صلم) لأ�صح�به ،
م� رو�ه �أبو د�ود �أن ر�صول �هلل(�صلى
�هلل عليه و�صلم) مل� �أر�د �أن يبعث
مع�ذ� �إىل �ليمن  ،ق�ل
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 :كيف تق�ضي �إذا عر�ض لك الق�ضاء  ،قال � :أق�ضي
بكتاب اهلل  ،قال  :ف�إن مل جتد يف كتاب اهلل  ،قال :
فب�سنة ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) قال  :ف�إن مل جتد
يف �سنة ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) وال يف كتاب اهلل،
قال � :أجتهد ر�أيي وال �ألو  ،ف�ضرب ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�سلم)�صدره  ،وقال  :احلمد هلل الذي وفق ر�سول
ر�سول اهلل ملا ير�ضى ر�سول اهلل » .
وكان من قبيل االختبار العملي من الر�سول لأ�صحابه
ما ثبت من حتكيمه (�صلى اهلل عليه و�سلم) ل�سعد بن
معاذ يف يهود بني قريظة  ،فلم حكم �سعد قال ر�سول
اهلل(�صلى اهلل عليه و�سلم) « لقد حكمت فيهم بحكم اهلل
من فوق �سبع �سموات » .
فما �سبق من �أحاديث  -وغريها كثري -يدل على �أن
طلب العلم يف الإ�سالم لي�س لذات العلم و�إمنا ملا له من
�أثر يف تقدم الأمم وتنوير ال�شعوب  ،ومن ثم فال يقف
الطلب على حد املعرفة  ،بل يتجاوز ذلك �إىل طلب
التمرين وتفعيله يف املجتمع  ،ومداومة اال�ستزادة
واالطالع على كل جديد � ،إذ ال يقف العلم عند حد ،
وال يقف طلبه � ً
أي�ضا على حد  ،وهو واجب على الأمة
ب�أثرها  ،وجو ًبا كفائ ًيا م�صدا ًقا لقوله تعاىل  « :فلوال
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين
ولينذروا قومهم �إذا رجعوا �إليهم لعلهم يحذرون » .
(�سورة التوبة من الآية . )122

احلكم ال�شرعي للتدريب :
من امل�ستقر عليه فقهًا �أن طلب العلم اخلا�ص باملهن
والوظائف الدنيوية من فرو�ض الكفايات الذي �إذا
فعله البع�ض �سقط به الإثم عن الباقني  ،وطلب العلم
هنا ال يكون يف جمال واحد فقط  ،بل يجب على الأمة
�أن توجد يف كل علم �أو فن من يطلبه ويربع فيه  ،وفق
ال�ضوابط ال�شرعية والعملية لكل تخ�ص�ص  ،حتى

يكون هناك الطبيب وال�صيدالين والفلكي  ،والنباتي
وال�سيا�سي والرتبوي والزارع وال�صانع والتاجر
والقا�ضي  ،كل يعمل بنية تعمري الكون بنوامي�س اهلل
يف اخللق  .وبذلك يتحقق قول اهلل تعاىل  « :فا�س�ألوا
�أهل الذكر �إن كنتم ال تعلمون « ( �سورة النحل من
الآية  )43و�أهل الذكر هنا هم �أهل العلم يف كل فن من
فنون احلياة .
هذا عن طلب العلم يف كل فن عمو ًما � .أما �إذا تخ�ص�ص
ً
ومنوطا
الفرد يف فن معني و�أ�صبح ذا وظيفة فيه ،
به القيام مب�صالح اجلماعة يف جمال تخ�ص�صه  ،ف�إن
التدريب والت�أهيل  ،وتطوير النف�س ي�صبح فر�ض عني
عليه � ،إذ هو مطالب �شر ًعا بح�سن العمل  ،والعمل
احل�سن �أي املتقن الذي يحبه اهلل ور�سوله  ،يقول
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) � « :إن اهلل يحب �إذا عمل
�أحدكم عم ً
ال �أن يتقنه «(رواه الطرباين والبيهقي) .
والعمل هنا �شامل لأعمال الدنيا وعمارتها وال�شعائر
وال�صدقات وغريها من كل عمل نافع  ،وذلك يعني �أن
التدريب والت�أهيل والتطوير يجب وجو ًبا عين ًيا على
كل من ا�ضطلع بعمل �أو م�صلحة يناط به حتقيقها
للأمة  ،وال يجوز له �أن يغرت بعلمه  ،فيدعي �أنه قد
و�صل فيه حد الكفاية  ،و بلغ فيه النهاية  ،وهذا ما
كان عليه ال�سلف ال�صالح من هذه الأمة  ،فيقول ابن
جبري  « :ال يزال الرجل عاملًا ما تعلم  ،ف�إذا ترك كان
�أجهل ما يكون «  .ويف رواية �أخرى عنه  « :ال يزال
الرجل عاملًا ما تعلم  ،ف�إذا ترك التعلم وظن �أنه قد
ا�ستغنى واكتفى مبا عنده  ،فهو �أجهل ما يكون».
ويقول عمرو بن �ضرار  « :والذي ال �إله غريه ما عمل
عامل قط على جهل �إال كان ما يف�سد �أكرث مما ي�صلح».
و�سئل �سفيان بن عيينة  « :من �أحوج النا�س �إىل طلب
ُ
العلم  ،قال � :أعلمهم لأن اخلط�أ منه �أقبح» .
ويقول ال�شافعي :
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كلما �أدبنـي الدهر �أراين نق�ص عقلي
و�إذا ما ازددت عل ًما زادين عل ًما بجهلي
فهي دعوة جادة لت�صحيح امل�سار الذي ن�سلكه  ،والأمة
الآن مطالبة ب�أن ت�شمر عن �ساعد اجلد  ،وت�سعى �سع ًيا
حثي ًثا لأن ت�ستعيد �أجمادها  ،فرتاجع �أحوالها و�سبل
تنفيذ �سيا�ساتها ،وتنف�ض الغبار عن قراراتها العتيقة
 ،وتعمل جادة على �إقامة مراكز للدرا�سات والبحوث
النظرية منها والتطبيقية  ،ومعاهد �أخرى للتدريب
واال�ست�شارات يف كافة التخ�ص�صات .

التدريب والت�أهيل يف القطاع العديل :
�إن من �أهم املجاالت التي البد فيها من التدريب
والت�أهيل امل�ستمر  ،هو جمال العدل وتوقيع الأحكام
و�إقامة احلق  ،و�إن�صاف املظلوم  ،ذلك �أن هذا املجال ال
يكفي فيه جمرد العلم  ،بل البد من الإحاطة ال�شاملة
والكاملة بكل الت�شريعات والقوانني وفهم مرامي
ال�شرع وامل�شرع منها  ،والإملام مبختلف الثقافات
املحيطة التي بها ي�ستطيع ع�ضو النيابة �أو القا�ضي
فهم الواقعة .
فالعدل هو ر�سالة ال�سماء  ،به جاء الأنبياء  ،و�أمر اهلل
به يف قر�آنه فخاطب �أولياء الأمر به  ،فقال تعاىل:
« �إن اهلل ي�أمركم �أن ت�ؤدوا الأمانات �إىل �أهلها  ،و�إذا
حكمتم بني النا�س �أن حتكموا بالعدل » ( �سورة الن�ساء
الآية  . )58وقوله تعاىل � « :إن اهلل ي�أمر بالعدل
والإح�سان » �( .سورة النحل من الآية . )76
ولكي تتحقق العدالة فالبد من وجود �أركانها  ،على �أن
�أهم ركن فيها  ،هو القا�ضي املوقع للحكم  ،ومن قبله
ع�ضو النيابة ال�ساهر على حتقيق م�صلحة اجلماعة ،وهذا
يعني �أنه البد من موا�صلة التعلم والتدرب واال�ستزادة
من �شتى املعارف والفنون  ،واالطالع على كل جديد
يفرزه التقدم والتطور يف �أ�ساليب احلياة املعا�صرة .
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ولقد ا�شرتط الفقهاء يف القا�ضي �أن يكون جمتهدًا،
�أو يكون لديه القدرة على فهم ن�صو�ص القانون
وا�ستنباط الأحكام منها  ،واالجتهاد يف فهم املراد
منها ،متى كانت �ألفاظها ظنية الداللة .
على �أن بلوغ القا�ضي لدرجة االجتهاد  ،ولو كان املق�صود
االجتهاد يف �إطار ن�ص قانوين � ,إمنا يقوم على موا�صلة
الدرا�سة واالطالع وال�س�ؤال عن كل جديد  ،والتدريب
وتطوير النف�س  .لذا كان تعريف االجتهاد  :ب�أنه بذل
اجلهد وا�ستفراغ الو�سع يف �سبيل الو�صول �إىل احلق .
فا�ستفراغ الو�سع مما يحتوي موا�صلة التعلم والفهم
ال للقانون فح�سب  ،بل ملختلف الثقافات املحيطة
امل�ؤثرة يف فهمه للوقائع املعرو�ضة عليه  ،فالقا�ضي
فقيه  ،والفقيه يف عُرف اال�صطالح ال�شرعي هو من
كان الفقه له ملكة و�سجية � ،أي طبيعة  ،وهو ال يكون
كذلك �إال مبوا�صلة التعليم  ،والبحث عن كل ما يرفع
به كفاءته للأداء والتميز .
ولقد عرف الفقهاء امل�سلمون للتدريب والت�أهيل
والتعلم امل�ستمر �أهميته  ،فنبهوا عليه يف كثري من
كتاباتهم  .ومن ذلك ما قاله الإمام ال�شاطبي يف
املوافقات :
« �إمنا حت�صل درجة االجتهاد ملن ات�صف بو�صفني ،
فهم مقا�صد ال�شريعة على كمالها ،الثاين  :التمكن
من اال�ستنباط بناء على فهمه فيها » .
ويقول الغزايل يف امل�ست�صفي  « :وللمجتهد �شرطان
ً
حميطا مبدارك ال�شرع متمك ًنا من
�أحدهما �أن يكون
ا�ستثارة الظن فيها  ،الثاين � :أن يكون عد ًال  .وهذا
ال�شرط جلواز االعتماد على فتواه » � .أقول  :وما
يطلب للإفتاء يطلب مثله يف الق�ضاء .
ويقول ابن القيم فيمن يقوم على ر�سالة حتقيق
العدل بني النا�س  « :فحقيق مبن �أقيم يف هذا املن�صب
�أن يع َّد له عدته ،و�أن يت�أهل له �أهبته  ،و�أن يعلم قدر
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�ملق�م �لذي �أقيم فيه  ،ول يكون يف �صدره حرج من
قول �حلق و�ل�صدع به  ،ف�إن �هلل ن��صره وه�ديه . »...
ويقول � ً
أي�ص� عن خطر تويل �لق�ص�ء  « ،ولهذ� ج�ء يف
�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
ر�صول �هلل(�صلى �هلل عليه و�صلم) يقول «يوؤتى ب�لق��صي
�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).
فمعرفة �حلق و�لق�ص�ء به هو �صبيل �لنج�ة �لوحيد
للق��صي وحتقيقه للعدل  ،وطــريق ذلك هـ ـ ــو مو��صـلة
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
قد توىل �لق�ص�ء يجد
فيه� بو�صوح م� يج�صد
مبد�أ �لتدريب و�لإر�ص�د
و�لت�أهيل ،فقد �أوجز له م�
يقوم به �حلق  ،وم� به يتحقق
�لعدل  ،فقد نبه عمر بن �خلط�ب �إىل
جزئي�ت يف �لعلم و�ملعرفة �ص�رت مب�دئ
للق�ص�ة من بعده .
ومن ج�نبن� ف�إنن� نرى �أن عمل �لق��صي
وحتقيقه للعدل �إمن� يقوم على �إح�ص�نه
لإدر�ك �أمور ثالثة ،كله� تعتمد
على �لعلم و�ملعرفة وتطوير �لذ�ت

و�لطالع على كل جديد .
�لأول � :إدر�ك �لو�قعة حمل �لتق��صي � .أي فهمه�
و�لتحقق من �أقو�ل �خل�صوم و�صه�د�ت �ل�صهود
و��صتنط�ق �لوق�ئع و�لدللت .
�لث�ين � :إدر�ك �لقو�نني و�لأحك�م �لق�نونية  ،وهذ�
يعني �إح�طته ب�ص�ئر �لقو�نني و�لت�صريع�ت ومالحقته
لكل جديد منه�  ،وفهمه�  ،وفهم كيفية ��صتنب�ط
�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
بن�ء على فهمه لعن��صر �لو�قعة وحتليله�  ،ثم يقوم
بتطبيق �حلكم �لق�نوين �ملالئم له� .
وهذه �لأمور جميعه� �إمن� يعتمد على �إح�ص�ن �لق��صي
له� على �لطالع و�ل�صتمر�ر يف طلب �ملعرفة ،
وح�صوره للدور�ت �لتدريبية و�حللق�ت �لنق��صية
�لتي ير�د منه� ت�أ�صيل �لفهم �أو �ملعرفة لق�نون م� ،
�أو مو�صوع م� .
ويقول �لر�صول �لكرمي (�صلى �هلل عليه
و�صلم) « �أعلم �لن��س �أب�صرهم ب�حلق
�إذ� �ختلف �لن��س » ( .رو�ه
�حل�كم) .
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إعداد :فيصل القرعان

مفاهيم وتطبيقات إدارية
في المنظمات الحكومية
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المتفجرات و المتفجرات

�أ�صبحت �أحد �أهم �لتخ�ص�ص�ت �لأك�دميية �لتي تدر�س
يف �ملع�هد و�جل�معـ�ت .ولو �أخذن� �مل�صنع و�ل�صركـة
و�لوز�رة و�مل�صت�صفى و�ملعمل و�ملنزل �أحي�ن�ً ،لوجدن�
�أنه� جميعه� تعرب عن �أ�صك�ل خمتلفة ومتنوعة من
�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
�لتي تعرب عن ح�صن ��صتخد�م تلك �ملكون�ت وجتعل
منه� ن�صيج�ً متن�غم�ً متك�م ً
ال ي�صل �إىل ح�لت جيدة
من �ل�صتخد�م �لأمثل �صو�ء لالأفر�د �أو للمكون�ت
�لأخرى.

دور ومهمـة الإدارة
قد يكون �لدور �لأ�ص��صي �لذي تلعبه �لإد�رة هو توجيه
�ملنظم�ت نحو حتقيق �أهد�فه� ،فجميعه� تن�ص�أ من
�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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التنظيمية.
�.3أنها ت�صل �إىل الأهداف من خالل العمل مع ومن
خالل الأفراد.
وب�شكل عام ميكن القول �أن الإدارة هـي
الفن والعلم يف ا�ستخدام جميع الن�شاطات املمكنة
(تخطيط وتنظيم وتوظيف وتوجيه ورقابة وات�صال
وتن�سيق وقرارات وتقارير )...ال�ستغالل موارد املنظمة
(ب�شرية ،مالية ،ومادية ،ومعلومات وتكنولوجيا،
وت�شريعات )...لتحقيق �أهدافها (�سلع �أو �أرباح �أو
خدمات) ب�أق�صى درجات الكفاءة والفاعليـة.

الإنتاجية للو�صول �إىل الغايات.
والإدارة تقوم بتوجيه املنظمات نحو الأهداف املر�سومة
من خالل حتديد املهام والن�شاطات التي على الأفراد
�إجنازها للو�صول للهدف ،وكلما متت عملية ت�صميم
تلك املهام والن�شاطات بدقة ومبوائمة مع الواقع
واملتطلبات ،ف�إن �إنتاجية الأفراد �سرتتفع و�صو ًال �إىل
حتقيق الغايات.
�إن دور الإدارة ميكن ت�صوره على �أنه الرابط بني
الأفراد والن�شاطات الالزمة للو�صول للهدف ،والبد
لهذه الإدارة من موجه يتمتع بخ�صائ�ص غري اعتيادية
متكننا من حتقيق الر�ؤى والغايات اخلا�صة باملنظمة.
وهنا ي�أتي دور القيادة الإدارية واال�سرتاتيجية ،ك�أ�سا�س الإدارة يف املنظمات احلكومية
تنطلق منه املنظمات يف بناء ر�ؤيتها وا�سرتاتيجياتها ت�سعى املنظمات �إىل التميز وحتقيق الأهداف التي
ومواردها ،ب�شكل متجدد ومتطور.
�أن�شئت من �أجلها ،واحلفاظ على تطورها وا�ستدامة
ن�شاطاتها ،وتتعدد �أنواع املنظمات ،فهنالك البنك
وال�شركة واجلامعة واجلمعية والوزارة والدائرة
تعريف الإدارة
عرف العديد من الأفراد الإدارة ،حيث حاولت جميع وغريها الكثري ،وت�صنف جميع �أنواع تلك املنظمات يف
التعريفات �أن تبني حدود الإدارة ون�شاطاتها .فقد قطاعات ثالث �أ�سا�سية هي :
عرفها ميز ودوجال�س ( )Maiss and Douglasالقطاع العام  /احلكومي.
على �أنها العملية التي تقوم مبوجبها جمموعة القطاع اخلا�ص.
متعاونة بتوجيه �أعمال �آخرين نحو �أهداف عامة .القطاع غري احلكومي  /املدين.
و�أما �س�سك ( )Siskفقد عرفها على �أنها تن�سيق يوجد للإدارة قواعد �أ�سا�سية ال تختلف من قطاع
جميع املوارد من خالل عمليات التخطيط والتنظيم �إىل �آخر� ،أو منظمة لأخرى ،ولكن االختالفات يف
والتوجيه والرقابة من �أجل حتقيق �أهداف حمددة .حجم العمل وطبيعة الن�شاطات والأهداف والفئات
وعرفها م�صطفى جنيب �شاوي�ش على �أنها عملية امل�ستهدفة ،حتدث فرقا يف املمار�سات الإدارية اخلا�صة
الو�صول �إىل الأهداف التنظيمية من خالل العمل مع بكل من تلك القطاعات ،يف هذه املادة التدريبية
ن�ستهدف احلديث عن الإدارة كمفهوم وعمليات
ومن خالل الأفراد وامل�صادر التنظيمية الأخرى.
من خالل هذه التعريفات ن�ستطيع ا�ستخال�ص �صفات ومهارات يف قطاع املنظمات احلكومية.
و�سنتعر�ض �أوال �إىل واقع العمل وحال الإدارة يف
�أ�سا�سية ثالث هـي :
املنظمات احلكومية ،ثم نحاول ت�صور �أهمية الإدارة
�.1أنها عملية �أو �سل�سلة من الن�شاطات امل�ستمرة.
�.2أنها ت�شمل وتركز على الو�صول �إىل الأهداف لتلك املنظمات.
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م�صادر امل�شكالت

امل�شكالت

اجلوانب املالية

 ال يوجد ر�أ�س مال ثابت يتم االعتماد عليه. التمويل �أحيانا �ضعيف ويعتمد على ا�ستمرارية النجاح. م�صادر التمويل متعددة وحجم التمويل قليل. حجم التمويل مقارنة بواقع احتياجات الأفراد قليل. التمويل يتم على �شكل برامج وم�شاريع مما ي�ؤثر يف �إمكانية �إيجاد م�صادر متويللتعزيز اجلوانب الإدارية.

اجلوانب التنظيمية  -حجم املنظمات كبري.
 عدم ثبات الهياكل التنظيمية والأو�صاف للإجراءات واملهام والوظائف. �أهداف العمل متغرية ح�سب التوجهات العامة واحتياجات �أفراد املجتمع ،مما ينعك�سعلى ثبات الن�شاطات.
 عمليات متابعة وتقييم ن�شاطات العمل وخمرجاته لي�ست مرتابطة دائماً وال تعتمدالتوثيق واجلدولة الزمنية يف �أغلب الأحيان.
اجلوانب الب�شرية  -عدد الأفراد العاملني قليل غالباً مقارنة مبتطلبات العمل.
 �صعوبة حتديد مهام الأفراد ب�شكل ثابت لتغري امل�شاريع والن�شاطات. متغريات ن�سبة ثبات العاملني (الدوران الوظيفي). مدى كفاءة املوارد املتوفرة لتطوير وتدريب املوارد الب�شرية.املوارد املادية

املعلومات
والت�شريعات
والعالقات

 الآالت واملعدات واملكاتب قليلة مقارنة بحاجة العمل �أحيانا. م�ستلزمات العمل املادية (قرطا�سية ،تنقالت� ،صيانة ،تكنولوجيا) متعددة وت�ستهلكاملوارد لتغطيتها.
 يوجد تعدد يف م�صادر املعلومات وغياب لل�شفافية �أحيانا. توفري املعلومات يتطلب البحث والزيارات امليدانية وهذا مكلف ماليا. املعلومات متغرية ب�شكل �سريع. الت�شريعات تعترب �أحد معيقات العمل �أحياناً. العالقة مع الأجهزة احلكومية الأخرى ي�شوبها الروتني و�ضعف التن�سيق. العالقة مع املنظمات غري احلكومية �ضعيفة وال يوجد �شبكات فاعلة. ال�شراكة مع املنظمات غري احلكومية يف بداياتها وحتتاج جهوداً �إ�ضافية. -دعم القطاع اخلا�ص قليل وم�شاركته حمدودة.
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عــند ا�ستـ ـ ـ ـ ــعرا�ض
واقع تلك امل�ش ــكالت
املذكورة �أعاله ،ويف
�سبيل البحث عن
حلول عملية ،ف�إننا
جند �أن �أحد احللول
املمكـ ـ ـ ــنة هو اعتماد
�أ�ساليب �إدارة فاعلة،
وعـ ـ ــلى املنظ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ــات
احلكوميةحم ــاول ـ ـ ـ ــة
التفكـري يف �إمكانات
تطويـ ـ ـ ــر الأ�سال ـ ــيب
واملمار�سـ ـ ــات الإدارية
لديــها للو�صـ ـ ــول �إىل
نتائج �أف�ضل ،وبنظرة
فاح�صة يجد العامل
يف تلك املنظمات �أن
وجود الإدارة الفاعلة
يعزز جوانب القوة
التالية :
حتديد دقيق للأهداف مقارنة بالواقع والإمكانات.
توظيف طاقات املوارد الب�شرية ب�شكل �أف�ضل مرتبط
بالن�شاطات.
حتديد الن�شاطات واملمار�سات الأف�ضل لتحقيق
النتائج.
ح�صر فاعل لكل من املوارد املطلوبة واملتاحة.
ا�ستثمار املوارد بالطرق الأقل كلفة ووقتاً وجهداً.
ت�أطري عمليات املتابعة والتقييم ب�شكل م�ستمر
ومرتبط بالن�شاطات والأهداف.
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تعزيز �صورة املنظمة و�إمكانات ح�صولها على الدعم
والتمويل.
احلفاظ على ا�ستمرارية املنظمة وبالتايل ا�ستمرارية
خدماتها وم�شاريعها.
�إن ت�صور الإدارة يف املنظمات كنظام متكامل ي�ساعد
على فهم ال�صورة الكلية لها ومتطلباتها ،لذا يف
الأجزاء التالية �سنحاول التعرف على العديد من
الأمور املرتبطة باملفاهيم واملمار�سات الإدارية.

�أهمية ودور الإدارة يف املنظمات احلكومية
ت�سعى الإدارة ب�شكل عام �إىل �إيجاد قواعد وو�سائل
و�أ�ساليب ت�سهل عمليات الو�صول �إىل الأهداف
وحتقيقها بدرجة عالية ،و�إىل ا�ستثمار املوارد املتاحة
ب�أف�ضل الطرق� ،إ�ضافة �إىل متكني املوارد الب�شرية من
�أداء �أدوارها بطرق جماعية تعزز ا�ستخراج الأف�ضل
من هذه املوارد.
الإدارة حتاول و�ضع الأطر العامة للعمل لتوجيه
املنظمة بجميع مواردها نحو حتقيق الغايات حيث �إن
هذه الأطر العامة تو�ضح املهام والن�شاطات الواجب
�أدا�ؤها .وتعترب الإدارة حلقة الو�صول بني �أفراد
املنظمة ومواردها
ويف قطاع املنظمات احلكومية ف�أننا نتحدث عن �أفراد
ذوي اخت�صا�صات متعددة ومتنوعة وغالباً يكون جزءاً
من عملهم ،وعليه فال بد من تو�ضيح قواعد العمل
لهم بطرق منظمة تتميز باخل�صو�صية واملرونة بذات
الوقت ،حتى يتمكنوا من تطوير قدراتهم لتوائم
متطلبات العمل.
ولعل ما مييز املنظمات يف القطاع احلكومي عن غريها
هو ندرة املوارد وانعدامها �أحياناً ،وبالتايل فاالهتمام
ال بد �أن ين�صب على �أ�ساليب الإدارة وممار�ساتها
الفاعلة ،كعن�صر �أ�سا�سي ال بد من تفعيلة والو�صول
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به �إىل �أف�ضل املمار�سات الإيجابية التي متكننا من يف تفاعل م�ستمر مع حميطه وجمتمعه ،ولعل هذا
ا�ستغالل املوارد القليلة املتاحة.
ما مييز منظمات القطاع احلكومي عن غريها� ،إذ
�أنها توجد �أ�سا�ساً لتحقيق �أهداف تن�ش�أ وترتبط بذلك
املحيط ،واملقارنة التالية تو�ضح بع�ضاً من الفروق
معنى املنظمـة
املنظمة كيان اجتماعي هادف ين�ش�أ من قبل (فرد �أو بني املنظمات يف القطاعات الثالث.
�أفراد) لتحقيق غاية معينة ،وهذا الكيان االجتماعي
منظمات القطاع اخلا�ص منظمات القطاع العام

عن�صر
املقارنة
حتدده وتوفرة الدولة.
م�صدر ملكية خا�صة لفرد �أو
التمويل �أفراد ميتلكون ر�أ�س املال.
الهدف

حتقيق الأرباح املالية

اخلدمات تتحدد بناء على هدف
املنظمة و�سعيها للربح
والقدرة ال�شرائية
للأفراد
الإجناز

�أ�سلوب
الإدارة

منظمات القطاع غري احلكومي
يتم حت�صيله عن طريق التمويل �أو
التربعات والهبات.

تقدمي اخلدمات للمواطنني متكني الأفراد يف املجتمع املحلي،
ب�شكل يتوافق مع التوجهات وح�سب حاجتهم الفعلية ومبا ينا�سب
واقعهم.
ال�سيا�سية والتنموية
واالقت�صادية للدولة.
حتددها الدولة وحتدد يحددها حاجة الأفراد يف املجتمع،
�أماكن وجودها و�أ�سعارها ورغباتهم ويتم تكوين هذه اخلدمات
وطرق الو�صول �إليها .مب�شاركتهم.
يقا�س مبعايري مثل مقدار و�صول
اخلدمات للأفراد يف املجتمع ،ومقدار
متكينهم ،واال�ستدامة واال�ستمرارية
للعمل ون�شاطاته.

حتدده الدولة وقد
يقا�س مبقدار الربح
ال يعك�س ن�سبة �إجناز
والعائد على الأعمال
حقيقي �إذا مل ت�ؤخذ
�أراء املواطنني مب�ستوى
اخلدمات املقدمة
و�سهولة و�صولهم �إليها.
توجد مرونة يف الإدارة والعمل غالباً
�أهداف عامة حمددة
�أهداف حمددة بدقة،
جماعي وي�ؤدي الأفراد �أكرث من
وهياكل ر�سمية ،تعتمد وهياكل ر�سمية،
ن�شاط بنف�س الوقت.
�إجناز املوظف وحتقيقه و�إجراءات موثقة،
للأهداف ،وقواعد العمل وخدمات يتم حتديدها
�شكال وكلفة.
ثابتة.
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حرية �أكرب ،وذلك لأن �أهدافها لي�ست ربحية ،بل �إنها
العملية الإدارية
ذكرنا �سابقا �أن هنالك قواعد �أ�سا�سية ثابتة يف الإدارة ،خدمية تنموية ،ت�سعى يف غايتها الكلية �إىل ا�ستدامة
�إال �أنها تختلف �أحيانا ،وذلك ح�سب حجم املنظمة تلك اخلدمات .وب�شكل عام ن�ستطيع متييز املنظمات
وطبيعة ن�شاطاتها ،و�أهم القواعد الإدارية التي على احلكومية على النحو التايل :
الإداريني معرفتها هو ما ن�سميه العملية الإدارية التي
ال ي�سمى «نظام الإدارة املفتوح»� .أهدافها خدمية وتوعوية ت�سعى لتحقيق تنمية
تكون نظاماً متكام ً
للإن�سان واملجتمع.
والذي ي�أتي مو�ضحا يف ال�شكل التايل
لديها هام�ش حرية �أكرب يف جمال حتقيق الأهداف
العملية الإدارية وخ�صو�صية املنظمات حيث �إنها ال تقا�س مبقدار الربحية ،و�إمنا نوعية
اخلدمات والو�صول للمواطنني يف الفئات امل�ستهدفة،
احلكومية
�إن تطبيقات العملية الإدارية ونظام الإدارة املفتوح ونهاية �إىل اال�ستدامة واال�ستمرارية.
واحدة يف جميع القطاعات الثالث «احلكومية مواردها حمدودة وغري ثابتة تعتمد يف حت�صيلها
واخلا�صة وغري احلكومية» �إال �إن ما مييز املنظمات على التمويل احلكومي ،وبالتايل ال يتاح لها الوقت
يف القطاع احلكومي �أنها تطبق هذه العمليات مبجال واملال والب�شر الالزمون لت�صميم وتنفيذ ومتابعة

الإدارة كنظام مفتوح
البيئة
تغذية عك�سية ومتابعة
املدخالت
البيئة

مادية
مالية
ت�شريعات
تكنولوجيا
معلومات
ب�شرية

العمليات الإدارية
وظائف الإدارة
امل�ستمرة
املتعاقبة
التخطيط االت�صال
التن�سيق
التنظيم
القرارات
التوظيف
التقارير
التوجيه
والإ�شراف
والقيادة
الرقابة
تغذية عك�سية ومتابعة
البيئة
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املخرجـات
�أربــاح
�سل ــع
خدمــات

البيئة

مفاهيم إدارية

جمموعة من املهارات الواجب امتالكها من قبل
العمليات الإدارية ب�شكل م�ؤ�س�سي مرن.
تعتمد يف كثري من �أعمالها على �أفراد متعددين ،الإداريني يف املنظمات احلكومية ،واالبتعاد عن تناولها
على �أنها معطيات يجب تطبيقها كما هي.
ي�صعب تقييدهم يف �أنظمة �إدارية حمددة.
�أ�سا�س عملها هو الن�شاطات كامل�شاريع والربامج وهي
�إما دورية ثابتة� ،أو غري دورية بل م�ؤقتة ومتغرية ،خال�صة القول �إن الإدارة �أحد �أهم العلوم املتطورة،
وبالتايل ي�صعب على الإدارة ت�صميم �أنظمة موحدة املعتمدة على واقع املمار�سات الفعلية للعاملني
ومتابعتها ب�شكل م�ستمر ،لذا فاملرونة �أحد �أهم �شروط وللم�ؤ�س�سات ،وكلما زادت درجة البحث والتدقيق
لتحديد �شكل املمار�سات الإدارية الأف�ضل ،و�سبل
جناح املنظمات احلكومية.
تعتمد حديثا يف جزء ال ب�أ�س به من �أعمالها على تطبيقها يف جمال العمل ،كلما ارتفعت ن�سب النجاح
ممولني ومانحني يوجد لهم �أنظمة عمل خا�صة ،والتميز على �صعيد املنظمة �أو على �صعيد الأفراد.
وبالتايل على املنظمات احلكومية عند العمل معهم
�إن الإدارة يف املنظمات احلكومية تواجه العديد من
�أن تتكيف مع �شروطهم و�أ�ساليب عملهم.
عند مراجعة النقاط ال�سابقة يتبني لنا كعاملني التحديات التي ن�ستطيع مواجهتها باكت�ساب املمار�سات
يف املنظمات احلكومية� ،أن هنالك جمموعة من الإدارية الأف�ضل ،امل�ؤدية �إىل �أف�ضل فر�ص اال�ستثمار
اخل�صائ�ص التي متيز العمل يف هذه املنظمات عن املمكن للموارد املتاحة ،مبا يقدم �أف�ضل م�ستوى من
غريها يف القطاعات الأخرى ،كما �أن هنالك بع�ض اخلدمات.
املعوقات �أي�ضا ،وعليه ف�أن تطبيق العملية الإدارية
كمنهج ومدخل للمهارات الإدارية الالزمة
الدارة العمل ،البد �أن يتمتع باملرونة،
والتكيف ،وبالتايل تختلف التطبيقات
الإدارية من حيث عدة عنا�صر
�أهمها:
وجود �أنظمة �إدارية مكتوبة وموثقة
تت�صف باملرونة ،و�سهولة التطوير
والتغيري.
وجود �أنظمة �إدارية متعددة ،تعتمد
عند ت�صميمها على �أن هناك ن�شاطات
متعددة كامل�شاريع والربامج ،و�أن لكل منها
خ�صو�صيته.
النظر �إىل عنا�صر العملية الإدارية
ب�شكل مرن ،على �أن لكل منها
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المتفجرات و المتفجرات

وحر�صت �لهيئة منذ ت�أ�صي�صه� على �لرتق�ء مب�صتوى �لأد�ء،
ومو�كبة �لتطور�ت �ملتالحقة يف �صتى �ملج�لت ،وتدعيم
قدرته� على تطبيق �ملف�هيم �لإد�رية �حلديثة و�ملطورة
وتركيزه� على خدمة �ملتع�ملني ،وحتقيق ر�ص�ئهم ،وتنمية
�ملو�رد ،وتب�صيط �لإجر�ء�ت ،وت�صجيع روح �لإبد�ع ،و�إطالق
�مللك�ت و�لقدر�ت للموظفني  ،وحتقيق �لتميز يف �لإد�رة
�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

�لنقل يف �إم�رة دبي� ،أهمه� �لزدح�م �ملروري �لذي يكلف
�لإم�رة خ�ص�ئر �صنوية تقدر بنحو  4.6ملي�ر درهم نتيجة
للوقت �ل�ص�ئع يف �لزدح�م ،وكذلك �ل�صالمة �ملرورية ،حيث
يبلغ معدل �لوفي�ت  17ح�لة وف�ة لكل � 100ألف من �ل�صك�ن،
مق�رنة مع � 5إىل  6ح�لت يف دول مثل بريط�ني� و�ل�صويد،
ويقدر �لف�قد �لقت�ص�دي ب�أكرث من  800مليون درهم
�صنوي�ً ،ومن �لتحدي�ت �أي�ص�ً حمدودية ��صتخد�م و�ص�ئل
�لنقل �جلم�عية �لتي ل تزيد عن  %6يف حني ترت�وح هذه
�لن�صبة يف �لدول �ملتقدمة بني � 40إىل � ،%80إىل ج�نب تلبيه
متطلب�ت �لنه�صة �لعمر�نية و�لقت�ص�دية �ل�صريعة لإم�رة
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دبي ،حيث تبلغ ن�سبة الزيادة يف حجم احلركة املرورية
� %13سنويا باملقارنة مع املدن الأوروبية ،والتي ترتاوح
فيها هذه الن�سبة بني � 2إىل  ، %3كما �أن الزيادة ال�سنوية يف
عدد �سكان دبي فاقت � %6سنويا ،علما ب�أن الن�سبة املماثلة
ال تزيد عن  %2يف �أغلب املدن الأوروبية ،ون�سبة الزيادة يف
عدد املركبات امل�سجلة يف دبي بلغت حوايل � %17سنويا ،بينما
ال تتجاوز هذه الن�سبة  %4يف املدن الأوروبية وحوايل  %8يف
ال�سعودية.
و�أ�شار �سعادة مطر الطاير �إىل �أن امل�شاريع واملبادرات التي
نفذتها الهيئة يف الأعوام الثالث املا�ضية �ساهمت يف حتقيق
نتائج �إيجابية �شملت نواحي التخطيط اال�سرتاتيجي
لأنظمة الطرق والنقل وحجز املحرمات املطلوبة لها،
وتطوير �شبكة الطرق ونظام النقل اجلماعي ،وامل�شاة،
وال�سالمة املرورية و�سيا�سات املرور والنقل.
حل مشكلة االزدحام
تعتمد �إ�سرتاتيجية هيئة الطرق واملوا�صالت يف حل م�شكلة
االزدحام على توفري نظام طرق ونقل جماعي متكامل ،وال
تعتمد على نظام واحد فقط ،وت�شتمل اخلطة على �ستة
حماور رئي�سة هي:
برنامج �شامل لتطوير وحت�سني �شبكة الطرق والتقاطعاتالإ�سرتاتيجية ،وتت�ضمن �إن�شاء طرق جديدة بطول  500كم
مع  96تقاطع طبقي وطرق دائرية حول مراكز الن�شاط

100

العــدد ( - )1يـونيــو 2009 -

ال�سكاين والتجاري ،و�إدخال حت�سينات على الطرق القائمة،
مثل تو�سعة �شارعي ال�شيخ زايد والإمارات ،وحتويل العديد
من الدوارات �إىل تقاطعات حمكومة ب�إ�شارات �ضوئية،
و�إن�شاء �أربعة معابر جديدة على خور دبي ،حيث ارتفع عدد
امل�سارات من  19م�سار عند ت�أ�سي�س الهيئة �إىل  48بن�سبة
زيادة تبلغ  ،%153وقد �ساهم ذلك يف زيادة معدل ال�سرعات
على هذه املعابر بن�سب ترتاوح من  ،.%40-20كما ارتفعت
عدد امل�سارب ( )Basic No. of lanesعلى حماور احلركة
الرئي�سية (ال�شيخ زايد ،االحتاد ،الإمارات ،العابر ،الهباب،
الرباط) من � 36إىل  66بن�سبة زيادة تعادل  ،%83و�شهد عدد
من حماور الطرق الرئي�سية �شاملة �شارع الإمارات و�شارع
االحتاد وطريق دبي العابر حت�سناً يف ان�سيابية حركة ال�سري
بن�سبة تقدر بحوايل .%30
 برنامج �شامل لتطوير النقل اجلماعي ،ي�شمل تطويرنظام املرتو وفق �أحدث و�أف�ضل املعايري العاملية بطول 318
كم (يكتمل على مراحل �أولها اخلط الأحمر بطول  52كم يف
�سبتمرب  2009وثانيها اخلط الأخ�ضر بطول  23كم ويكتمل
يف مار�س  ،)2010وتطوير جذري و�شامل يف نظام حافالت
املوا�صالت العامة ،حيث �سريتفع عدد احلافالت لي�صل
�إىل  2500حافلة يف نهاية عام  ،2010كما تت�ضمن اخلطة
تطويراً �شام ًال لقطاع النقل البحري للركاب عرب �إدخال
و�سائل نقل بحرية جديدة ،مثل البا�ص املائي ،والتاك�سي
املائي ،وفريي دبي� ،إ�ضافة �إىل تطوير �شبكة للرتام بطول

دوائر دبي

 270كم� ،أولها خط «ترام ال�صفوح» بطول حوايل  15كم
بتكلفة ت�صل حلوايل  4مليار درهم ،و�سيتم ا�ستخدام �أحدث
ترام متوفر يف العامل.
 برنامج �شامل لتطوير �سيا�سات وت�شريعات النقل ،معمراعاة توفري بدائل للمركبات ،وي�شمل تعرفة ا�ستخدام
الطرق ،وتطبيق �إجراءات ”�إدارة التنقل“ Mobility

 ،Managementوتت�ضمن مبادرات مثل نقل املوظفني
بو�سائل النقل اجلماعي ،وت�شجيع امل�شاركة يف الرحالت،
وغريها من ال�سيا�سات التي حتد من االعتماد على ا�ستخدام
املركبات اخلا�صة ،مثل حتديد م�سارات خا�صة للحافالت،
وحتويل بع�ض املناطق املزدحمة �إىل مناطق م�شاة فقط.
 برنامج �شامل لتطوير مرافق امل�شاة والدراجاتالهوائية،لت�شجيع امل�شي وا�ستخدام الدراجات ،وي�شمل
ذلك حتديث معايري وممار�سات ت�صميم الطرق بحيث
يتم الرتكيز �أكرث على توفري متطلبات امل�شاة ،وكذلك
فقد قامت الهيئة باعداد خمطط �شامل لتوفري م�سارات
الدراجات الهوائية يف دبي ،وبد�أت بتنفيذه على مراحل
حيث يجري حاليا تنفيذ املرحلتني الأوىل والثانية منه.
التو�سع يف ا�ستخدام تقنيات النقل احلديثة مثل نظاماملالحة الديناميكي (دليلي) ،والأنظمة املرورية الذكية
وت�شمل الإ�شارات املتغرية ،Variable Message Signs
ونظام التحكم يف الإ�شارات ال�ضوئية ،ونظام التحكم يف
املواقف ،ودراجات التدخل ال�سريع لقطر املركبات املعطلة
واملركبات امل�شرتكة يف حوادث الب�سيطة.
 -برنامج �شامل للتوعية والتثقيف املروري ،يت�ضمن �إطالق
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العديد من حمالت التوعية مثل حملة النقاط املرورية ،جمريا ،والتقاطع رقم  5.5وكذلك تقاطع �شارع بريوت مع
وحملة «حا�سب» التي تندرج حتت مظلتها حمالت لتوعية �شارع النهدة� ،إ�ضافة �إىل افتتاح امل�سار العلوي ل�شارع املركز
امل�شاة وم�ستخدمي الدراجات الهوائية ،وال�سرعة الزائدة ،املايل الذي يعد �أول �شارع بطابقني يف املنطقة.
وحملة العودة للمدار�س� ،إ�ضافة �إىل حملة حزام الأمان
والإ�شارة احلمراء ،وحملة ال�شاحنات.
النقــــل البحــــــري
�أعدت هيئة الطرق واملوا�صالت خطة متكاملة لتطوير
�أنظمة النقل البحري بالإمارة ،ت�شمل ت�شغيل خطوط
م�شـــاريــع الطـــــرق
انتهت هيئة الطرق واملوا�صالت يف العام املا�ضي من �إجناز اخلور ،واخلط ال�ساحلي على طول �شواطئ جمريا ،وكذلك
العديد من م�شاريع الطرق ،مثل ج�سر القرهود اجلديد اخلط املهم املتعلق مب�شاريع اجلزر اجلديدة ،حيث �ستتو�سع
الذي يت�ألف من  14م�ساراً ،ويبلغ طوله  1.7كيلومرتاً ،ال�شبكة الرئي�سية للنقل البحري من  10كيلومرتات حاليا
ويرتفع  15مرتاً فوق اجلزء الأو�سط من خور دبي ،بحيث �إىل �أكرث من ( 450كم) عام  2020خلدمة جميع م�شاريع
ي�سمح بحرية كاملة للحركة املالحية على مدار ال�ساعة ،الواجهات البحرية واجلزر العقارية التي ت�ضم �أكرث من
وتبلغ طاقته اال�ستيعابية يف االجتاهني � 30ألف مركبة  1700كم من ال�سواحل.
يف ال�ساعة ،وكذلك تقاطع املرابع العربية الذي يعد من
�أكرب التقاطعات يف دبي ،وتو�سعة �شارع الإمارات �إىل جانب ويف هذا الإطار �أجنزت الهيئة عددا من امل�شاريع املهمة
�إجناز م�شروع طريق دبي العابر الذي يعد من �أهم املحاور وهي:
الإ�سرتاتيجية �ضمن املخطط الهيكلي ل�شبكة الطرق التي ميكنة  149عربة تنقل  27مليون راكب �سنويا.
تنفذها الهيئة ،ويوفر امل�شروع طريقا بدي ًال عن �شارعي حتديث مواقف العربات واملرا�سي.
الإمارات وال�شيخ زايد ،ومينح ال�سائقني القادمني من زيادة عدد ركاب العربة خالل ال�سنتني الأخريتني من 20
الإمارات ال�شمالية واملتوجهني �إىل �إمارة �أبو ظبي والعك�س �إىل  27مليون راكب (ن�سبة الزيادة.)%35 :
طريقاً خارجيا ً،دون احلاجة للدخول لو�سط املدينة ،كما تد�شني البا�ص املائي الذي يتميز بروعة الت�صميم
مت �إجناز عدد من التقاطعات الكبرية على �شارع ال�شيخ ويجمع بني احلداثة وال�شكل التقليدي للعربة امل�ستوحى
زايد ،مثل «تيكوم» وال�صفوح وتالل الإمارات ومداخل نخلة من الرتاث الإماراتي ،كما يتميز بهيكل ثنائي القاعدة
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دوائر دبي

منخف�ض الأمواج «»  ،Catamaran Low Washو�سقف
بانورامي قابل للحركة ،والتكييف املركزي ومقاعد مريحة
تت�سع لـ  36راكباً ،ويعمل البا�ص املائي على �أربعة خطوط
تربط �ضفتي خور دبي تغطى �ستة حمطات هي ال�سبخة،
وال�سيف ،و�سوق دبي القدمي ،والغبيبة ،وبني يا�س ،وحمطة
بر دبي ،بزمن تقاطر بني الرحالت يبلغ  15دقيقة� ،إ�ضافة
�إىل خط �سياحي يربط بني حمطة ال�سيف وحمطة
ال�شندغة بزمن تقاطر يبلغ  60دقيقة ،ويتوقع �أن ينقل
�أكرث من مليوين راكب �سنوياً يف البداية ،وحوايل خم�سة
ماليني راكب �سنويا بعد خم�س �سنوات.
التاك�سي املائي� :سيتم يف املرحلة الأويل ت�شغيل  10تكا�سيات
مائية ،تبلغ تكلفتها قرابة  30مليون درهم ،و�سيتم توفري
اخلدمة ح�سب الطلب عرب احلجز عن طريق الهاتف،
ومن ثم االنتظار يف املحطة املتفق عليها للركوب على منت
التاك�سي املائي� ،أما عملية النزول فتتم بح�سب رغبة الراكب
يف �أي موقع من مواقع حمطات التاك�سي املائي ،كما ميكن
ا�ستئجار التاك�سي املائي للأغرا�ض ال�سياحية يف خور دبي.
فريي دبي� :أر�ست الهيئة م�ؤخرا عقد م�شروع فريي دبي
املكيفة التي �سيتم ت�شغيلها على خور دبي بتكلفة 178

مليون درهم ويتميز فريي دبي بروعة الت�صميم وبهيكل
ثنائي القاعدة منخف�ض الأمواج «» Catamaran Low
 ،Washومقاعد مريحة تت�سع لـ  100راكب ،بواقع 84
مقعدا للدرجة ال�سياحية و 14مقعدا لدرجة رجال الأعمال
�إىل جانب مقعدين لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وزودت
العبارات «الفريي» ب�أربع �شا�شات كري�ستالية (& LCD
 ،)DVDوثالثة دورات مياه (للرجال ،والن�ساء ،وذوي
االحتياجات اخلا�صة)� ،إ�ضافة �إىل ك�شك لبيع الهدايا
والوجبات اخلفيفة.
عربات بالغاز :د�شنت هيئة الطرق واملوا�صالت الت�شغيل
التجريبي لثالث عربات تعمل بالغاز الطبيعي امل�ضغوط
بد ًال من الديزل ،وذلك يف �إطار حر�ص الهيئة على حت�سني
وتطوير خدمة النقل البحري بوا�سطة العربات الرتاثية
بني �ضفتي خور دبي ،وي�ساهم امل�شروع يف حتقيق العديد
من الفوائد ،فمن اجلانب البيئي ي�ساهم يف خف�ض
التلوث بن�سبة  ،%66ومن الناحية االقت�صادية ي�ساهم
يف خف�ض تكاليف الوقود بن�سبة  % 30مبا يعادل مليون
درهم �سنويا ،و�إطالة العمر االفرتا�ضي للمحرك� ،إ�ضافة
�إىل �أن حمركات العربة بالغاز تعترب �أكرث �أمناً ،نظراً لأن
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الغاز امل�ضغوط امل�ستخدم يف العربات غري قابل لال�شتعال
وم�ضاد لالنفجار.

حافالت املوا�صالت العامة
تعمل الهيئة على رفع ن�سبة الرحالت التي تتم بو�سائل
النقل اجلماعي �إىل  ،%30موزعة على  %17ملرتو دبي
والن�سبة الباقية حلافالت املوا�صالت العامة والنقل
البحري ،وللنهو�ض بحافالت املوا�صالت العامة قامت
الهيئة بت�شغيل احلافالت املف�صلية اجلديدة «مبقطورتني
ومبقطورة واحدة» ،وكذلك احلافالت ذات الطابقني،
وتتميز احلافالت اجلديدة با�ستخدام تقنيات تتطابق مع
متطلبات البيئة بف�ضل تقنية �إعادة تدوير الغازات املنبعثة،
كما قامت ب�شراء  620حافلة بتكلفة تزيد عن مليار درهم،
وبد�أت يف ت�شغيل بع�ضها ،و�ستقوم ب�شراء حافالت �أخرى
تتمتع ب�أف�ضل التقنيات احلديثة و�أعلى معايري الأمن
وال�سالمة ،وح�سب اخلطة ف�إن حجم �أ�سطول احلافالت
�سي�صل �إىل قرابة  2100حافلة يف منت�صف عام .2010
ونظرا لإدراك الهيئة بان زيادة حجم وتطوير �أ�سطول
احلافالت لي�س كافيا وحده لزيادة عدد الركاب ،فقد قامت
بعدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق هذا الهدف� ،شملت
ما يلي:
تركيب  1000مظلة مكيفة لركاب احلافالت العامة موزعة
على خمتلف مناطق الإمارة ،حيث مت تركيب  530مظلة
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مكيفة لركاب احلافالت العامة موزعة على خمتلف مناطق
الإمارة ومت بالفعل ت�شغيل  480منها.
�إعادة توزيع خطوط احلافالت خلدمة املناطق الرئي�سية
وحتقيق التغذية املنا�سبة ملحطات مرتو دبي.
تطبيق نظام �إدارة حركة �أ�سطول حافالت املوا�صالت
العامة.
تطبيق برنامج خمطط الرحالت لت�سهيل عمليات التنقل
على م�ستخدمي و�سائل املوا�صالت العامة يف دبي ،من خالل
توفري املعلومات الكافية التي يحتاجونها كح�ساب �أجور
الرحالت ،والتعرف على �أ�سهل و�أ�سرع طريقة للو�صول �إىل
الوجهة املطلوبة.
توفري اخلرائط التي تو�ضح م�سار الرحالت ،يف املحطات
وعلى �شا�شات العر�ض الداخلية واخلارجية يف احلافالت.
 �صمم مرتو دبي وفقا لأف�ضل املعايري العاملية ،كما يعتمدا�ستخدام �أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف تقنيات
القطارات ،ليلبي احتياجات خمتلف �شرائح املجتمع،
ويتميز مبا يلي:
يت�ألف كل قطار من خم�س عربات تت�سع لقرابة 640
�شخ�صاً ،مت توزيعها �إىل درجتني( ،الذهبية ،والف�ضية)مع
وجود �أماكن خم�ص�صة للن�ساء والأطفال.
الت�صميم الفريد ملحطات املرتو ي�شكل عن�صرا جذابا
للركاب ،نظرا للتميز والإبداع يف الت�صميم الداخلي
واخلارجي للمحطات وربطها ب�شكل منا�سب مع و�سائل

دوائر دبي

النقل الأخرى واملناطق املجاورة.
روعي عند ت�صميم حمطات املرتو ت�سهيل و�صول جميع
م�ستخدمي املرتو القادمني عرب �سياراتهم ال�شخ�صية
واملوا�صالت العامة و�سيارات الأجرة وامل�شاة �إىل املحطات.
روعي �أي�ضا يف ت�صميم املحطات �أن تلبى متطلبات ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،حيث مت و�ضع حزمة متكاملة من
الت�سهيالت تلبي خمتلف �أنواع الإعاقة ،ت�شمل:
الأجهزة ال�سمعية واملرئية للتوجيه والإعالم وعر�ض
املعلومات لفئات الإعاقة ال�سمعية والب�صرية.
و�ضع العالمات الأر�ضية التي ت�سهل حركة ذوي الإعاقة
الب�صرية ،وذلك بتتبع احلركات الأر�ضية التي تر�شدهم
�إىل البوابات �أو �إىل املواقع املخ�ص�صة لهم يف العربات.
ا�ستخدام طريقة «بريل» و�أجهزة نظام النداء الداخلي يف
كافة املواقع.
توفري ال�سالمل املتحركة وامل�صاعد الكهربائية الوا�سعة
التي ت�سمح بحركة الكرا�سي املتحركة.
تخ�صي�ص مقاعد وم�ساحات لذوي االحتياجات اخلا�صة يف
جميع درجات القطار.

�أول مرتو يف العامل يتم فيه تخ�صي�ص درجة ذهبية يف
عربات املرتو التي تتحرك داخل املدينة الواحدة.
ت�ضم الدرجة الذهبية  19مقعداً فاخراً ،كما ت�ضم م�ساحة
خم�ص�صة للن�ساء والأطفال ت�شتمل على  15مقعداً،
وم�ساحات لعربات الأطفال واحلقائب والأمتعة.
وجود ج�سور للم�شاة جمهزة ب�أحدث املعدات والتكييف
املركزي و�أحزمة متحركة متكن الركاب من الو�صول �إىل
بهو املحطات.
وجود طرق متنوعة لدفع تعرفة ا�ستخدام املرتو من خالل
البطاقة املوحدة للنقل� ،أو با�ستخدام الهاتف النقال عرب
متريره على بوابات العبور ،الأمر الذي ي�ساعد على تكامل
اخلدمات التي تقدمها الهيئة ،وي�سهل ا�ستخدامها من قبل
اجلمهور.
توفري خدمة الإنرتنت الال�سلكية «واي فاي» ،التي
تغطي عربات وحمطات املرتو ،مبا يتيح للركاب ا�ستخدام
حوا�سيبهم املحمولة �أثناء الرحلة.
يعد مرتو دبي �أطول م�شروع مرتو بدون �سائق يف العامل
يتم تنفيذه من خالل م�شروع واحد.
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ﹸحكم لمحكمة
دبي من  ٥2عام
اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻨشﺮ حكﻢ ﺻﺪﺭ مﻦ مﺤكﻤة دﺑﻲ اﻟشﺮﻋﻴة ﻓﻲ  ٢ﺃﻏﺴﻄﺲ
 ١٩٥٨م ﻓﻲ ﺳلﺴلة ﺇﺻﺪاﺭﺗﻨا ﻋﻦ ﺗﺮاﺛﻨا اﻟﻘﻀاﺋﻲ .
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حمكمة دبي
رقم �لدعوى (� )3سنة 1378 ،1958هـ
�لت�ريخ 1378/1/21هـ 1958/8/7 -م
��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 ( )2685بت�ريخ  89/1/16هـ -
69/4/3م

�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� ......
و ......وحيث ك�ن م�صمون دعوى �ملدعي ��صتيالء
�ملدعى عليهم� على ثالثة دك�كني و�لعم�رة �ملال�صقة
لهم و�لبيت� ،ملحددين بتحديد �ملدعي �ملذكور يف دعو�ه،
و�أن �جلو�ب من �ملدعى عليهم� يت�صمن �نتق�ل �مللك
�إليهم� ب�ل�صر�ء �ل�صرعي من � .......أحد �ملدعى عنهم،
�حل�يز للعق�ر �ملذكور يف زمن �لبيع ح�صب ت�صريح
�ملدعي يف دعو�ه بذلك و��صتيالئهم� عليه من �صنة
1352هـ �إىل ح�ل �لت�ريخ ،وبق�ئه حتت حي�زتهم� بدون
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
�ملوجه من �ل�صيخ /عبد �لرحمن حممد ح�فظ �إىل
�ل�صيخ �صعيد بن مكتوم ،و�صورته كم� يلي «ب�صم �هلل
�لرحمن �لرحيم جن�ب �ملط�ع �ملعظم �ل�صيخ �صعيد بن
مكتوم �آلء فخم د�م عاله �آمني ،من جهة دعوة .......
و .......بينت جلن�بكم �ص�بق�ً �أن كل و�حد منهم� ك�ن
يت�صرف ،ولكن ت�صرف � .......ص�بق ،فقد �صهد وعندي
�صهود ب�أن موكال  .......ك�نو� يوؤجرون تلك �لبقعة
وي�صتوفون �أجرته� ،و�أم� ت�صرف حميد فهو ح�دث لأنه
بني �لبخ�ر من مدة قريبة ،و�حل��صل �أن �مل�ص�ألة فيه�
تع�ر�س �لبينتني وت�صرف �ملتد�عيني ول ميكن �أن يحكم
بني �ملتد�عيني �إل ب�أن نن�صف من ن�صف  ،ب�ب �لعم�رة
�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
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حممد ح�فظ �صحيح �صعيد بن مكتوم 7 .ربيع �لأول
 ،»1354ثم �إن �ملحكمة �ألزمت �ملدعى عليهم� بينة ب�نتق�ل
�مللك �إليهم� من �لب�ئع عليهم� � .........ملعرتف به من
قبل �ملدعي ،و�لذي يحتج يف دعو�ه على �أخيه �لب�ئع
�ملذكور بت�صرفه ،ف�أح�صر �ملدعي عليهم� وثيقتني.
�لأوىل حمررة يف  15حمرم 1352هـ كتبه� على بن عبد
�لرحمن حميي �لدين �جلن�حي ق��صي دبي �ل�ص�بق،
حتكي �صدور �لبيع من � ،.......أي بيع �لدك�كني �لثالثة
مع �لعم�رة �ملال�صقة بهم على �ملدعى عليهم� وهذ� ن�صه�.
�أقول و�أن�  .......ب�أين قد ب�يعت �حل�ج  .......و�أخ�ه
�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�
�لعم�رة �ل�صغرية �لتي بظهر �لدك�كني �ملذكورة بيع�ً
�صحيح�ً منجز�ً ب�ل�صروط و�لأرك�ن �ملعتربة يف �ل�صرع
بطريق بيع �لإق�لة مببلغ � 2700ألفني و�صبعم�ئة روبية
�صكه ،بر�ص�ئي وكم�ل عقلي ،وتكون �مل�ص�هرة لهم� ،وبعد
م�صي خم�س �صنني من ح�ل �لت�ريخ �أ�صلم لهم� �ملبلغ
�ملذكور و�أ�صرتد �لدك�كني و�لعم�رة كيال يخفى و�هلل
على م� نقول �ص�هد ووكيل.
جرى يف  15حمرم �حلر�م 1352هـ.
�أقول و�أن�  .......ب�أن� قد �لتزمن� �أنف�صن� �إذ� �أتى .......
مببلغ � 2700ألفني و�صبعم�ئة روبية �صكه ،ثمن �لدك�كني
و�لعم�رة ط�لب�ً �لإق�لة وبرجوع �لدك�كني و�لعم�رة
�ملذكور�ت بعد م�صي خم�س �صنني ترجعهن عليه بال
نز�ع و�هلل على م� نقول �ص�هد ووكيل .جرى يف  15حمرم
�حلر�م 1352هـ .حرره علي عبد �لرحمن �ملحي �لدين
�جلن�حي� ،صهد بذلك  ،.......و�صهد بذلك ،.......
�صحيح � ،.......صحيح �صعيد بن مكتوم.
و�لوثيقة �لث�نية فهي �أي�ص�ً حمررة يف ت�ريخ � 6صفر
�حلر�م بقلم علي عبد �لرحمن �ملحي �لدين �جلن�حي
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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
�لبيت �ملذكور فيه� على �ملدعى عليهم� وهذ� ن�صه�.
�أقول و�أن�  .......ب�أين قد بعت �لبيت �لذي هو ملكي
�لذي يف و�صطه �صدرة مط�بق بيت بن مع�صم �ل�صغري
من �صم�ليه ،ومن �صرقيه بيت  ،.......ومن غربيه بيت
 ،.......ومن جنوبيه بيت  .......على �حل�ج .......
و�حل�ج  .......مببلغ � 400أربعم�ئة روبية �صكه ،بيع�ً
�صحيح�ً �صرعي�ً م�صتويف لل�صروط و�لأرك�ن و�هلل على
م� نقول �ص�هد ووكيل ،جري يف ت�ريخ � 6صفر �حلر�م
1352هـ حرره علي عبد �لرحمن �ملحي �لدين �جلن�حي،
�صهد بذلك � .......صحيح  .......نقول ونحن .......
و .......ب�أنن� قد �ألزمن� �أنف�صن� �إذ� �أتى  .......بعد م�صي
�صتة �أ�صهر من ح�ل �لت�ريخ مببلغ � 400أربعم�ئة روبية
�صكه .ن�دم�ً وط�لب�ً �لإق�لة �أن نرجع �لبيت �ملذكور عليه
بال نز�ع ،و�هلل على م� نقول �ص�هد ووكيل .جرت يف
� 6صفر �صنة  1352هـ حرره علي عبد �لرحمن �ملحيي
�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
�لدين �جلن�حي ،و�لذي وقع عليهم� �لق��صي �ملذكور
�ملوؤيدتني ب�إم�ص�ء ح�كم �لبلد �ملرحوم �صعيد بن مكتوم،
وعدم تكذيب �ملدعي مل� حوت�ه �لوثيقت�ن من بيع �حل�ئز
للدك�كني �لثالثة مع �لعم�رة �ملال�صقة لهم و�لبيت
�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
م� ميلك ح�صب ت�صريح �لب�ئع �ملذكور يف �صورة �لبيع
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�ل�ص�در منه يف بينة� ،ملذكور حيث ق�ل بعت �لبيت �لذي
هو ملكي ومل يتعر�س له �أحد �لورثة ،و�أي�ص�ً �عرت�ف
�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
�صدور �لبيع من �لب�ئع �إىل �لآن بدون مط�لبة �ملدعى
عليهم� يف �لعق�ر �ملذكور ،وهم� يت�صرف�ن فيه ت�صرف
�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
من �أجنبي غري �صريك ع�صر �صنني ،وهو يت�صرف فيه
ك�مل�لك مدعي�ً �مللكية.
وبن�ء على م� تقدم من �عرت�ف �ملدعي مب� ذكرن�ه مل
يثبت للمدعي و�صرك�ئه �مل�ل �ملدعي به وحكمت �ملحكمة
ببيع �لدك�كني �لثالثة و�لعم�رة �ملال�صقة بهم و�لبيت
بحدودهم �ملذكورة يف �لوثيقتني �لو�ردتني يف �صري
�لق�صية �ل�ص�درة من  .......على �ملدعى عليهم� يف �صنة
1352هـ .وحكمت لهم� به لأن �لأ�صل يف �لعقود و�لأحك�م
مع طول �لزمن جري�نه� على �ل�صحة و�إن مل يذكر
فيه� ��صتيف�ء �لأو�ص�ع �ل�صرعية ،كم� هو �ملقرر ،ولأن
ت�صرف  .......يف �لعق�ر �ملدعي به يف ح�صور �ملدعني
ب�لبيع �أم�م ق��صي �لبلد وح�كمه� لقرينة قوية تدل على
تقدم ��صتيف�ء معترب ،كم� يفهم من �لوث�ئق �مل�صرحة
بذلك ،ول نظر �إىل �صه�دة �صهود �ملدعي �لأول ،.......
و ،.......و ،.......و ،.......و ،.......و ،.......و .......ف�إن
�صه�دتهم غري مط�بقة وخ�رجة عن مو�صوع �لدعوى،
فال يرتتب عليه� حكم� .أم� �صه�دة  .......فهي �صه�دة

بغري م� �دعى به �ملدعي يف دعو�ه ،فهي خم�لفة لدعوي
�ملدعي ،فال تعمل �صيئ�ً ،و�أي�ص�ً �صه�دة �ل�ص�هد �ل�صيخ
 .......ف�إن �ملذكور قد تعر�س يف �صه�دته على كون
� .......أو�صى بثلث م�له على يد �أخيه  .......ثم من
بعده �بنه ،و�أخري�ً ��صتوىل على �لثلث  .......ز�عم�ً �أن
�لثلث حق و�لده و�أنه �أحق به ،ف�صه�دته ل تغري بق�ء
�مللك للمدعي و�صرك�ئه �إىل �لآن ،فهي �صه�دة مبجهول،
و�ل�صه�دة ب�ملجهول ل تقبل �صرع�ً .و�إن بقت �لدعوى
مط�بقة �صمنية فال يثبت به� �مللك للمدعي و�إخو�نه
كم� ل يخفي ،و�أم� �صه�دة �ل�ص�هد  .......ب�ل�صم�ع �أن
�لبيت وقف فهي ن�ق�صة لعدم تعر�صه مل� يلم �لتعر�س
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
عليهم� لتعر�صه� لذكر م� يف �لوثيقتني ب�صدور �لبيع
من  .......من مدة � 26صتة وع�صرين �صنة.
وعليه فقد قررت �ملحكمة �ل�صرعية قر�ره� �لأخري
وهو يق�صي ب�حلكم ب�حلي�زة و�مللك يف �لعق�ر �ملدعى
به للمدعى عليهم�  .......و ،.......و�ألزمت �ملدعي
و�صرك�ئه ب�لتوقف عن �ملق�ل يف �لعق�ر �ملذكور ومنعتهم
من �لتعر�س عليهم� يف ذلك.
هذ� م� حكمت به �ملحكمة �ل�صرعية يف هذه �لق�صية،
وعلى ويل �لأمر �لتنفيذ.
 1378/12/5هـ
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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