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ول السطر..

نقطة وأ
كن

ت ومازلت ملهمي

ومعلمي يا را�شد.
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القاضي د.جمال السميطي

هذا يو ٌم يجب �أال نن�ساه؛ وكيف نن�ساه وهو مرتبط بوالد وقائد �صاحب ر�ؤية
وب�صيرة تتحدث عنه �إنجازاته و�ست�شفع له �أعماله ب�إذن اهلل تعالى ،كان ب�شهادة
�أ�صدقائه؛ يحب �أن يحيط نف�سه بمن كانوا ي�صدقونه الر�أي في كل �شيء ،وكان
دائم البحث عما هو جديد ،فقد كان يعود من كل رحلة خارجية ب�أفكار جديدة
لدبي ،ويدر�س �إمكانية تطبيقها ،وكان مجل�سه منبراً حراً لتبادل الآراء وو�ضع
الخطط لتنمية دبي ،لقد «كان رج ً
ال با ّراً من رجاالت هذا الوطن وفار�ساً مغواراً
من فر�سانه ورائداً من رواد وحدته وبناة ح�ضارته ،و�إذا كان قد انتقل �إلى مثواه
الأخير ،ف�إن ذلك ال يعني �أن يغادر ذاكرتنا �أو حياتنا ،بل �سيبقى  -رحمه اهلل -
خالداً في القلوب وفي المقدمة بين الذين يزخر تاريخهم بجالئل الأعمال»،
كان ذلك رثاء ال�شيخ زايد �أخاه ال�شيخ را�شد ،رحمهما اهلل.
�إنه قائد ال يتحدث كثيراً كغيره ولكن �أفعاله تحدثت عنه و�سبرت �أغواره،
ذلك �أنه جعل من الم�ستحيل ممكناً ،وجعل التحديات كلها ترفع راياتها �أمامه
م�ست�سلمة ،وكان ي�ؤمن بمجموعة من القيم والمبادئ وال�صفات القيادية ،وهو
من جعل من الوقت هدفاً ،وقد �أتعب العامل قبل المدير من ان�ضباطه ،فكان
متواجداً في الم�شاريع قبل العامل والمهند�س ،فا�ستحق �أن يكون الملهم والأب
الروحي للقا�صي والداني.
وكان يقف على الأمور بنف�سه؛ لأن ر�ؤيته كانت �شديدة الو�ضوح له ،م�ؤمناً
بتحقيقها من خالل ب�صيرته ،فما يتحقق اليوم كان قد ر�آه بالأم�س ،ومازالت ر�ؤيته
تتج�سد واقعاً ف�ص ً
ال تلو �آخر ،ومما يروى عنه ق�صته مع المندوب البريطاني؛
الذي ح�ضر في مجل�سه وناق�شه حول �إن�شاء �شارع طويل ي�صل �إلى جبل علي ،فوافق
ال�شيخ را�شد على الم�شروع ،وقبل موعد الت�سليم ب�أيام ذهب رحمه اهلل �إلى الموقع
ومعه �أداة غر�سها في الأر�ض ،وبحنكته وب�صيرته ،وجد �أن م�ساحة وعر�ض ال�شارع ال
يتوافقان مع ما ورد في العقد ،وكان من �أهم �صفاته �أنه يمتلك ذاكرة قوية منحته
قدرة فائقة في مجال التعامل مع الأرقام وحفظها� ،إذ يقول �أحد معا�صريه« :كنا

عندما نذهب �إليه ن�ضطر �إلى الرجوع في بع�ض الأحيان �إلى
الملفات لمو�ضوعات �سابقة ،في حين �أنه كان يتذكر كل �شيء
بدون الرجوع �إلى �أي ملفات».
وكان ال�شيخ را�شد يعتمد المبا�شرة �أ�سلوباً للحكم،
كما كان دائم البحث عن حقائق الأمور ولم يكن متعج ً
ال
في اتخاذ القرارات ،وقد الحظ كل من تعامل معه من
مهند�سين ورجال �أعمال و�إداريين� ،أنه كان يطرح الكثير من
الأ�سئلة وي�ستمع �إليهم بانتباه ،وكان ينطلق في �إدارة �ش�ؤون
الحكم من فل�سفة ب�سيطة ووا�ضحة ،حيث كانت له ر�ؤيته
الخا�صة لمفهوم الديمقراطية� ،إذ كان يقول�« :إن مفهومنا
للديمقراطية هو خدمة �أبناء �شعبنا ،و�إعطا�ؤهم الفر�صة
الكاملة للم�شاركة في بناء بلدهم والكل �سواء» .كان حلم
المغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم �أن
يجعل دبي ل�ؤل�ؤة الخليج ،و�صرحاً تجارياً واقت�صادياً مهماً
وواحد ًة من �أكبر المراكز التجارية ذات الأهمية على
الم�ستوى الإقليمي والدولي ،حتى تحققت له هذه الأمنية،
وغدت دبي الآن كما كان يحلم بها و�أ�صبحت دانة الدنيا،
والقبلة ال�سياحية الأولى لكثيرين ،ومركزاً عالمياً للمال
والأعمال.
كما كان دائم الحلم بالتوجه الوحدوي وداعية له ،وي�شاء
اهلل �أن يلتقي حلم را�شد بحلم رجل �آخر �شاطره �آماله وهو
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،يرحمه اهلل .فكان اللقاء
التاريخي بينهما في منطقة ال�سمحة ،وقد عبر كل منهما
لرفيقه عن �شعوره ب�أهمية االتحاد بين الإمارات ال�سبع،

وي�سجل التاريخ �صورة نادرة للزعيمين ،وهما يجل�سان في
ظل خيمة ويخطان على الرمال خطوطاً تمثل تحقيق
حلمهما الجميل في دولة االتحاد.
�إن ر�ؤية �سمو ال�شيخ را�شد �أدركها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
محمد بن را�شد �آل مكتوم ،فهو امتداد لوالده ،فما يتحقق
اليوم ما هو �إال امتداد لر�ؤية والده وملهمه ،الأمر الذي
مكّن دبي من تجاوز التحديات التي واجهتها بكفاءة واقتدار
ب�سبب حنكة �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد ،فهو يقول
في ذلك «واجهنا تحديات كثيرة خالل حياتنا العملية،
ولم يهزمنا �أي منها ،هل ر�أيت ال�صخرة �إذا اعتر�ضت ماء
يجري ،هل يقف الماء؟ ال يقف بل يذهب يميناً �أو ي�ساراً،
ليتجاوزها ،وهكذا الإن�سان �صاحب الطاقة الإيجابية،
يعرف ويدرك تماماً �أنه لن يوقفه �أي تحدٍ عن اال�ستمرار
وعن بلوغ الهدف» ،وهو ي�ؤمن بالقيادة الجماعية ،فيقول
«لقد علمتنا القيادة الع�سكرية �أن القائد البد و�أن ي�ستمع
لجنوده ،ومن � ُ
أف�ضل قياد ًة من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم؟ ومع ذلك كان ي�ستمع �إلى �أ�صحابه وي�س�ألهم ر�أيهم».
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أحمد بن هزيم في ندوة بالمعهد:

 3محاور صنعت تميزنا القضائي
فخورون بشراكتنا االستراتيجية مع معهد دبي القضائي

نهتدي بـ «خطة دبي االستراتيجية »2015
للوصول إلى مصاف المدن األكثر أمنًا في العالم

العــدد (� - )16أكتوبر 2013 -

ا�ست�ضاف «معهد دب��ي الق�ضائي» �أوائ��ل �أكتوبر ندوة
متخ�ص�صة ب�ع�ن��وان «م�ف�ه��وم ال�ع��دال��ة ال�م��دن�ي��ة وتي�سير
و�سهولة التقــا�ضي وفـق محور الأمن والعـدل» قدّم خاللها
�سعادة الدكتور �أحمد �سعيد بن هزيم ،رئي�س اللجنة العليا
لـ «م�ب��ادرات مكتوم بن محمد �آل مكتوم للتميز» ،مدير
عام «محاكم دب��ي»� ،شرحاً مف�ص ً
ال حول تي�سير و�سهولة
ال�ت�ق��ا��ض��ي ف��ي �إط ��ار «خ�ط��ة دب��ي اال��س�ت��رات�ي�ج�ي��ة »2015
ال��رام�ي��ة �إل��ى مواكبة ق�ط��اع الأم ��ن وال�ع��دال��ة وال�سالمة
لم�سارات النمو االقت�صادي واالجتماعي بما يخدم الجهود
الهادفة للو�صول �إلى م�صاف المدن الأكثر �أمناً في العالم.
وا�ستعر�ض ال��دك�ت��ور �أح�م��د ب��ن ه��زي��م �سبل تحقيق
العدالة المدنية من خالل تي�سير وت�سهيل التقا�ضي من
منظور الممار�سات المط ّبقة في «محاكم دبي» ،م�سلطاً
ال�ضوء على ثالثة محاور تمثلت في ثقة المجتمع في
النظام الق�ضائي وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي
وا�ستقطاب وتحفيز الموارد الب�شرية الم�ؤهلة .و�أ ّكد ابن
هزيم �أهمية المحاكم المتخ�ص�صة و«م��رك��ز الت�سوية
الودية للمنازعات» و«مبادرات مكتوم بن محمد �آل مكتوم
6

للتميز والفكر القانوني باعتبارها ركيزة �أ�سا�سية لتعزيز
ثقة المتعاملين في النظام الق�ضائي ،م�شيراً �إلى �أنّ فريق
«تعهيد خ��دم��ات محاكم دب��ي» و«ال �م��زادات الإلكترونية»
كان لهم �أثر �إيجابي على �صعيد االرتقاء بم�ستوى الأداء
الداخلي بما يواكب المتغيرات المت�سارعة بالتزامن مع
م�سيرة التحول نحو الحكومة الذكية تما�شياً مع توجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل.
و�أ� �ش��ار اب��ن ه��زي��م �إل ��ى �أنّ ح��ر���ص «م�ح��اك��م دب ��ي» على
اال�ستثمار ف��ي العن�صر الب�شري يتج�سد ف��ي �سل�سلة من
المبادرات الرامية �إل��ى تعزيز التميز الم�ؤ�س�سي والتطور
المهني وفي مقدمتها «برنامج جوائز محاكم دبي للتميز»
و«ب��رن��ام��ج ال�م�ح�ت��رف» .ث��م ع��ر���ض نتائج الأداء وم�سيرة
«دبي القضائي» يستضيف ندوة
«مفهوم العدالة المدنية وتيسير
وسهولة التقــاضي وفـق محور
األمن والعـدل»

التميز الق�ضائي والقانوني التي تقودها «محاكم دبي» على
الم�ستويين المحلي وال��دول��ي ،وع�دَّد الجوائز المرموقة
التي ح�صلت عليها وفي مقدمتها «جائزة المنظمة العربية
للتنمية الإداري� ��ة» و«ج��ائ��زة الأم �ي��رة هيا» و«ج��ائ��زة �سمو
ال�شيخ �سالم ال�صباح» و«ج��ائ��زة ال�شارقة» و«برنامج دبي
للأداء الحكومي المتميز».
وقال ابن هزيم� :إننا فخورون بالعمل مع معهد دبي
الق�ضائي ال�شريك اال�ستراتيجي للتدريب المهني للأمور
الق�ضائية والقانونية ودع��م ال�ك��وادر الب�شرية بالمعرفة
الحديثة والمتطورة.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أع ��رب ال�ق��ا��ض��ي ال��دك�ت��ور ج�م��ال ح�سين
ال�سميطي ،مدير عام «معهد دبي الق�ضائي» ،عن �سعادته
با�ست�ضافة الندوة القانونية المتخ�ص�صة بالتعاون مع
«م�ح��اك��م دب��ي» و«م �ب��ادرات مكتوم ب��ن محمد �آل مكتوم
للتميز والفكر القانوني» و«برنامج مكتوم بن محمد �آل

مكتوم للم�ؤتمرات وال�ن��دوات القانونية والق�ضائية»،
الفتاً �إلى �أنّ المبادرة الجديدة تندرج في �إطار ال�شراكة
اال�ستراتيجية المتينة م��ع «م�ح��اك��م دب��ي» والقائمة
على توفير �أف�ضل ال�سبل الالزمة لال�ستثمار الأمثل
بالعن�صر الب�شري باعتباره الدعامة الأ�سا�سية لقيادة
النظام العدلي والقانوني نحو �آفاق جديدة من التميز
وال�شفافية وتطوير المنظومة الق�ضائية بما ين�سجم
م��ع ال�م�ت�غ�ي��رات المت�سارعة ع�ل��ى ال���س��اح��ات المحلية
والإق �ل �ي �م �ي��ة وال�ع��ال�م�ي��ة ل�خ��دم��ة وح �م��اي��ة المجتمع
الإماراتي بكافة مكوناته وفئاته».
وا�ستقطبت الندوة ،التي �أقيمت بالتعاون مع «مبادرات
مكتوم ب��ن محمد �آل مكتوم للتميز والفكر القانوني»
و«ب��رن��ام��ج م�ك�ت��وم ب��ن م�ح�م��د �آل م�ك�ت��وم ل�ل�م��ؤت�م��رات
وال �ن��دوات القانونية والق�ضائية» ،ح�ضوراً وا�سعاً من
المعنيين بال�ش�أن القانوني والق�ضائي في الدولة.
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تنفيذًا لتوصيات «منتدى القضاء واإلعالم »2012

البرنامج القانوني لإلعالميين..
اإلضافة األحدث ألجندة «دبي القضائي»

8

نقل المعرفة العدلية إلى المجتمع اإلماراتي

إصدارات المعهد في متاجر «أسواق» بدبي
�إي �م��ان �اً م�ن��ه ب��أه�م�ي��ة ن���ش��ر ال�م�ع��رف��ة ال�ع��دل�ي��ة وال�ث�ق��اف��ة
القانونية بين �أو��س��اط المجتمع المحلي ،ك�شف «معهد دبي
ال�ق���ض��ائ��ي» ع��زم��ه ع�ل��ى تو�سيع ن�ط��اق ان�ت���ش��ار �إ� �ص��دارات��ه من
الم�ؤلفات الق�ضائية والبحوث والدرا�سات القانونية والعدلية
والمن�شورات والمجالت الدورية والدرا�سات العلمية والكتب
المتخ�ص�صة بت�شريعات وقوانين دولة الإمارات لت�صل �إلى كافة
الفئات الم�ستهدفة عبر توزيعها في مختلف الفروع التابعة
ل�سل�سلة متاجر «�أ�سواق» في �إمارة دبي.
و�أكد القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي ،مدير عام
«معهد دبي الق�ضائي»� ،أهمية خلق قنوات فاعلة لنقل المعرفة
القانونية �إلى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ،الفتاً
�إلى �أ ّن «توزيع المطبوعات والمج ّالت القانونية الدورية في
مراكز الت�سوق والمتاجر الكبرى يمثل خطوة مهمة لالرتقاء
بم�ستوى ال��وع��ي ال�ع��ام فيما يتعلق بالقوانين والت�شريعات
والحقوق والواجبات والق�ضايا القانونية والعدلية للو�صول
�إل��ى مجتمع متكامل و�آم��ن قائم على �أ�س�س التنمية والتميّز
تما�شياً مع توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي».
و�أ�ضاف ال�سميطي« :ت�ستند �إ�صداراتنا القانونية والق�ضائية
�إلى �آلية متكاملة وقائمة على �أعلى معايير التميز وال�شمولية
لتزويد الق ّراء بالمعرفة العدلية والثقافة القانونية التي تمثل

ركيزة �أ�سا�سية لبناء الم�ستقبل .وتتميز �إ�صداراتنا الدورية بعر�ض
الق�ضايا القانونية والعدلية ب�أ�سلوب �سل�س ومبتكر لإي�صالها �إلى
القارئ ب�سهولة وتلقائية مع مراعاة �أ�س�س وقواعد البحث العلمي
الجاد بو�صفه �أداة فعالة لتحقيق التطور والتنمية في مختلف
المجاالت».
واختتم ال�سميطي« :ن�ؤكد التزامنا التام بموا�صلة العمل على
تطوير نوع وكم المن�شورات والمطبوعات والإ��ص��دارات القانونية
المتخ�ص�صة التي تعود بالنفع على المجتمع ا�ستكما ًال لم�سيرة
التميز القانوني والعدلي التي يقودها المعهد على الم�ستويين
المحلي والإقليمي».
ويُ�صدر «معهد دبي الق�ضائي» �سال�سل من المطبوعات التي
ت�شتمل على الكتب والم�ؤلفات الق�ضائية وال��درا��س��ات القانونية
والبحثية ف�ض ًال عن مجموعة من المن�شورات والمجالت الدورية
وف��ي مقدمتها «مجلة معهد دب��ي الق�ضائي المح ّكمة» التي تعد
المج ّلة الوحيدة والأول��ى من نوعها في منطقة ال�شرق الأو�سط
التي تعنى بن�شر الدرا�سات القانونية والق�ضائية المتعلقة بتقنية
المعلومات والعلوم الحديثة ،و«مجلة المعهد» الف�صلية المعنية
ب��ر��ص��د �أح� ��دث ال�م���س�ت�ج��دات ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�م�ع�ط�ي��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة
والق�ضائية ومناق�شة �أبرز الق�ضايا الم�ؤثرة على ال�ساحة المحلية
والإقليمية والدولية لدفع م�سيرة التميز العدلي التي تقودها دولة
الإمارات العربية المتحدة.
9
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�أن�ج��ز «معهد دب��ي الق�ضائي» برنامجاً تدريبياً
ج��دي��داً �ص ـُ ّمم خ�صي�صاً لتعزيز ال��وع��ي القانوني
في �أو�ساط العاملين في المجال الإعالمي ،وذلك
تنفيذاً لتو�صيات «منتدى الق�ضاء والإعالم »2012
الذي �أقيم تحت �شعار «نحو عالقة ق�ضائية �إعالمية
نموذجية».
وان� �ط� �ل ��ق ال� �ب ��رن ��ام ��ج ب �م �� �ش��ارك��ة وا�� �س� �ع ��ة م��ن
الإعالميين والمعنيين بقطاع الإع�لام وال�صحافة
والعالقات العامة وب�إ�شراف نخبة من المحامين
والأك ��ادي �م �ي �ي ��ن ،وت �م �ح��ور ح� ��ول االرت � �ق� ��اء ب �ق��درة
الإعالميين على ممار�سة العمل الإعالمي بحرية
في حدود القانون عبر ت�سليط ال�ضوء على مفهوم
حرية الإعالم و�أ�س�س الم�س�ؤولية المدنية وم�صادر
ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ال � ��ر�أي ،ف���ض� ً
لا ع��ن ال�ت�ع��ري��ف
ب �ق��ان��ون ال�م�ط�ب��وع��ات وال�ن���ش��ر وق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات
وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجرائم
ذات ال�صلة بالإعالم المرئي والم�سموع والإلكتروني
والمقروء.

و�أ ّكد القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي،
مدير ع��ام «معهد دب��ي الق�ضائي»�� ،ض��رورة تكثيف
الجهود لتعزيز التعاون والتكامل بين �أجهزة ال�سلطة
الق�ضائية والقانونية وم�ؤ�س�سات ال�سلطة الرابعة
في �سبيل الم�ساهمة بفعالية في بناء مجتمع �آمن
قائم على قيم العدالة والقانون ،الفتاً �إلى «�أهمية
تفعيل ج�سور التوا�صل بين الم�ؤ�س�سات الإعالمية
والمعاهد الق�ضائية لتطوير محفظة متكاملة من
ب��رام��ج التعليم الم�ستمر م��ن �ش�أنها رف��ع م�ستوى
الوعي القانوني بين الأو�ساط الإعالمية بما ي�ضمن
م�م��ار��س��ة ال�ع�م��ل الإع�ل�ام��ي ف��ي �إط ��ار م��ن الحرية
الم�س�ؤولة التي تــتـ�سم بالمو�ضوعية وال�شفافية».
و�أ�شار ال�سميطي �إلى �أنّ البرنامج تك ّون من 50
�ساعة تدريبية موزّعة على خم�سة �أ�سابيع ،وا�ستند
�إل ��ى منهجية ت���ش��ارك�ي��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�م�ح��ا��ض��رات
النظرية الق�صيرة والتدريب العملي وجل�سات الحوار
وال�ن�ق��ا���ش وجل�سات الع�صف ال��ذه�ن��ي ومجموعات
العمل والعرو�ض المبا�شرة.

�أن�شطة املعهد

استلهامًا من الروح اإلنسانية للوالد المؤسس

«دبي القضائي» يطلق مبادرة «زايد ..مؤلف القلوب»

ب�ح��ث ال��دك �ت��ور ج �م��ال ال�سميطي م��دي��ر ع��ام «معهد
دب��ي الق�ضائي» م��ع وف��د م��ن مركز التطوير المهني في
�إدارة التعليم الطبي ف��ي «هيئة ال�صحة ب��دب��ي» برئا�سة
الدكتور محمد عبدالرزاق ن�صيف �سبل تعزيز العالقات
اال�ستراتيجية و�أطر التعاون الم�شترك في مجال التدريب
والتطوير واال�ستثمار في العن�صر الب�شري.
وو�صف الدكتور جمال ال�سميطي ،الزيارة ب�أنها ت�أتي
ا��س�ت�ج��اب� ًة لتوجيهات ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،في تحقيق التكامل الحكومي خدم ًة
للم�سيرة التنموية التي تنتهجها دول��ة الإم��ارات ،م�شدّداً
على �أهمية بناء �شراكة حقيقية بين ال��دوائ��ر الحكومية
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ل�ضمان مطابقة �أعلى معايير الجودة والتميز في توفير
الخدمات بما يرقى �إلى م�ستوى تطلعات المتعاملين.
م��ن جهته� ،أ� �ش��اد ال��دك�ت��ور محمد ع�ب��دال��رزاق ن�صيف،
بجهود «معهد دبي الق�ضائي» في مجال التدريب الق�ضائي
والقانوني ،م�شيراً �إلى � ّأن �أهمية اللقاء الم�شترك تنبع من
كونه من�صة تفاعلية لبحث �سبل تطوير �سيا�سات اال�ستثمار
ف��ي العن�صر ال�ب���ش��ري .و�أع ��رب ن�صيف ع��ن �سعادته بلقاء
م�س�ؤولي المعهد ل�ت�ب��ادل ال�م�ع��ارف وال�خ�ب��رات ف��ي مجال
التطوير والت�أهيل والتدريب ،م�شيراً �إل��ى حر�ص المركز
على ت�أ�سي�س �شراكات فاعلة مع كافة الهيئات الحكومية
المحلية واالت�ح��ادي��ة لو�ضع �أط��ر عمل وا�ضحة لالرتقاء
بمنظومة العمل الم�ؤ�س�سي بما يخدم التطلعات الم�شتركة.
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بحث التعاون مع
مركز التطوير المهني
في هيئة صحة دبي

تخليداً للذكرى ال�سنوية التا�سعة لرحيل المغفور
ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ث��راه،
�أط�ل��ق «معهد دب��ي الق�ضائي» م ��ؤخ��راً م �ب��ادرة «زاي ��د..
م�ؤلف القلوب» في �إطار �سل�سلة من المبادرات النوعية
التي تحتفي بيوم زايد للعمل الإن�ساني الإماراتي الذي
حمل هذا العام �شعار «حب ووفاء لزايد العطاء» عرفاناً
ب��دور الوالد الم�ؤ�س�س في تر�سيخ ري��ادة الإم��ارات على
�ساحة العطاء الإن�ساني والخيري في العالم .وت�ستهدف
م �ب��ادرة «زاي� ��د ..م��ؤل��ف ال�ق�ل��وب» ت��أل�ي��ف ق�ل��وب الفئات
الم�ساندة م��ن الم�سلمين ال�ج��دد عبر �إه��دائ�ه��م رحلة
متكاملة لأداء منا�سك العمرة.
و�أ�شار القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي ،مدير
ع��ام «معهد دب��ي الق�ضائي» ،ب ��أنّ م�ب��ادرة «زاي��د ..م�ؤلف
القلوب» ت�أتي ا�ستلهاماً من الروح الإن�سانية لزايد الخير
الذي �أر�سى نهج العطاء في دولة الإم��ارات التي توا�صل
قيادة م�سيرة العمل الخيري والتطوعي لخدمة الق�ضايا
الإن�سانية في كافة بقاع الأر�ض دون تمييز ،مو�ضحاً �أنّ
االهتمام بالفئات الم�ساندة من الم�سلمين الجدد ي�أتي
في �إطار حر�ص «معهد دبي الق�ضائي» على
ال��وف��اء ب�م���س��ؤول�ي��ات��ه االج�ت�م��اع�ي��ة وتعزيز
�شراكاته الإن�سانية مع كافة فئات المجتمع

الإماراتي تما�شياً مع التوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س ال��دول��ة ،حفظه
اهلل ورع��اه ،في تج�سيد الأه��داف ذات الأب�ع��اد الإن�سانية
باعتبارها جزءاً ال يتجز�أ من ر�ؤية الإمارات.
ولفت ال�سميطي �إلى �أنّ «معهد دبي الق�ضائي» احتفى
بيوم العمل الإن�ساني عبر �إطالق ثالث مبادرات م�ستوحاة
م��ن نهج الخير وال �ب��ذل وال�ع�ط��اء ال��ذي �أر� �س��ى دعائمه
ال��وال��د الم�ؤ�س�س ،رحمه اهلل ،منوهاً �إل��ى �أنّ المبادرات
ت�ضم� ،إلى جانب «زايد ..م�ؤلف القلوب» ،مبادرة «زايد..
القلب الكبير» التي جاءت ا�ستجاب ًة لحملة «ك�سوة مليون
طفل» التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،لتكون نقلة نوعية على �صعيد �إعالء قيمة
العمل الإن�ساني على الم�ستويين الإقليمي والدولي.
و�أفاد ال�سميطي ب�أنّ المبادرة الثالثة تمثلت في �إطالق
م�سابقة ت�صوير فوتوغرافي تحت ع�ن��وان «�إن�سانيته..
�إلهام المبدعين» بالتعاون مع «جائزة حمدان بن محمد
بن را�شد �آل مكتوم الدولية للت�صوير ال�ضوئي» لتقديم
�أف�ضل الأعمال الت�صويرية الم�ستوحاة من
المالمح الإن�سانية للمغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،رحمه اهلل.

�أن�شطة املعهد

بهدف تزويد المشاركين بالمعلومات األساسية حول أمانة السر ومهامها القضائية

برنامج المهارات القانونية
واإلدارية لموثقي محاكم دبي

متدرباً� ،إلى منهجية ت�شاركية قائمة على المحا�ضرات
ال�ن�ظ��ري��ة الق�صيرة والتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب
العملي وجل�سات الحوار والنقا�ش لالرتقاء بم�ستوى
ق ��درات ال�م�ت��درب�ي��ن وتمكينهم م��ن ت�ع��زي��ز خبراتهم
التراكمية الإي�ج��اب�ي��ة ف��ي م�ج��ال التوثيق الق�ضائي
واكت�ساب المهارات الالزمة لإح��داث ب�صمة �إيجابية
على �صعيد تطوير المنظومة الق�ضائية وف��ق �أعلى
معايير الموثوقية وال�شفافية والتميز.

طبيعة الرقابة على دستورية القوانين

إصدار جديد ضمن سلسلة
الرسائل العلمية ألبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة
في �إط��ار �سل�سلة الإ��ص��دارات القانونية والق�ضائية
ال �م��واك �ب��ة للنه�ضة ال�ح���ض��اري��ة ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا دول��ة
الإمارات ،احتفى «معهد دبي الق�ضائي» م�ؤخراً ب�إ�صدار
درا�سة مقارنة تحت عنوان «طبيعة الرقابة على د�ستورية
القوانين و�إطارها المو�ضوعي في د�ستور دولة الإمارات
العربية المتحدة» من �إع��داد علي جمعة عاطن �سعيد
الكتبي ال��ذي ي�ق�دّم �إج��اب��ات واف�ي��ة ح��ول ك��ل م��ا يتعلق
بماهية الرقابة على د�ستورية القوانين وطبيعة القواعد
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال��واج��ب �إخ���ض��اع�ه��ا ل�ل��رق��اب��ة ،ط��ارح �اً ر�ؤى
مع ّمقة حول �سبل تطبيق �أف�ضل الأ�ساليب الرقابية التي
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تعتبر دعامة �أ�سا�سية لإر�ساء مبد�أ �سيادة القانون.
وت�م�ث��ل ال��درا� �س��ة ال �ج��دي��دة �إ� �ض��اف��ة ه��ام��ة ل�سل�سلة
الإ�صدارات من الم�ؤلفات الق�ضائية والبحوث والدرا�سات
القانونية والمن�شورات والكتب المتخ�ص�صة بت�شريعات
وقوانين دولة الإم��ارات والمجالت الف�صلية والمجالت
المح ّكمة التي يحر�ص «معهد دبي الق�ضائي» على ن�شرها
ب�صورة دوري��ة تما�شياً مع �سعيه الحثيث لنقل وتطوير
المعرفة ون�شر الثقافة العدلية بين �أو��س��اط المجتمع
المحلي في �سبيل تر�سيخ مكانة الإم ��ارات كمركز رائد
للتميز القانوني.

ينظم «معهد دبي الق�ضائي» ال��دورة الثانية من البرنامج
التدريبي الموجه لتزويد �أمناء ال�سر بالمعلومات الأ�سا�سية
المرتبطة بمفهوم و�أهمية ه��ذه المهنة ومهامها الق�ضائية،
بالإ�ضافة �إل��ى �إك�سابهم المهارات الالزمة لأداء مهام عملهم
على �أكمل وجه وفق �أف�ضل الممار�سات المتبعة في هذا الإطار.
ويعتمد البرنامج التدريبي على �أ�ساليب التدريب الت�شاركي
التي تنتهج مبادئ تعليم الكبار وتعزز �إدم��اج المتدربين في
عملية التعلم وتبني ما لديهم من خبرات تراكمية �إيجابية
من خالل المحا�ضرات التدريبية وجل�سات الحوار والنقا�ش
وال �ع �� �ص��ف ال��ذه �ن��ي ودرا� � �س� ��ات ال �ح��ال��ة وع �م��ل ال�م�ج�م��وع��ات
والعرو�ض ولعب الأدوار.
وي�ن��اق����ش ال �ب��رن��ام��ج ن �ق��اط �اً ع ��دة ت�ت�م�ث��ل ف��ي ال�م�ع�ل��وم��ات
والمهارات واالتجاهات؛ وت�شتمل المعلومات قانون الإجراءات
المدنية بما يت�ضمنه من التدريب على �إعداد الأوراق الق�ضائية
و�إج��راءات رفع الدعوى وقيدها ونظام �سير الجل�سة وواجبات
�أمين ال�سر وتنفيذ �أمين ال�سر لقرارات المحكمة ،عالو ًة على
قانون الر�سوم االت�ح��ادي ،وقانون ر�سوم محاكم دب��ي وقانون
الإثبات وكذلك بع�ض المفاهيم القانونية العامة وعالقة �أمين
ال�سر بغيره من المعاونين ،و�إج ��راءات العمل والتي تت�ضمن
بدورها واجبات �أمين ال�سر قبل و�أثناء وبعد الجل�سة ،وتنفيذ
قرارات المحكمة والدورة الورقية للقرار.
�أما المهارات ،فتت�ضمن ممار�سة مهارات االت�صال ومهارات
التعامل مع الآخرين وكذلك مهارات �إدارة الوقت ،فيما تتركز
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�أط �ل��ق «م�ع�ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي» ( )DJIب��رن��ام��ج
ال �م �ه��ارات ال�ق��ان��ون�ي��ة والإداري � ��ة الم�ص ّمم خ�صي�صاً
لتزويد موثقي محاكم دب��ي بالمعلومات الأ�سا�سية
المتعلقة بالتوثيق الق�ضائي والمعارف ذات ال�صلة
بقانوني المعامالت المدنية والمعامالت التجارية
وقانون الإجراءات الجنائية ،وجرائم التزوير ف�ض ً
ال
ع��ن م�ه��ارات االت�صال وعمليات �صنع ال�ق��رار ،وذل��ك
ب��إ��ش��راف نخبة م��ن �أع���ض��اء ال�سلطة
الق�ضائية والأكاديميين والخبراء
القانونيين.
وا�ستندت ال��دورة الأول��ى من
البرنامج ،التي �شارك فيها 26

«دبي القضائي» ينظم برنامجًا تدريبيًا ألمناء السر

االت�ج��اه��ات ح��ول تعزيز االت�ج��اه��ات ال�سلوكية الإيجابية
لتبني قيم مو�ضوعية مرتبطة بعمل �أمين ال�سر وتطبيق
�أف�ضل الممار�سات العملية المعتمدة لأداء مهام �أمناء ال�سر.
و�أو� �ض��ح القا�ضي ال��دك�ت��ور ج�م��ال ح�سين ال�سميطي،
مدير عام «معهد دبي الق�ضائي» ،ب�أ ّن تنظيم الدورة الثانية
من برنامج تدريب �أمناء ال�سر بم�شاركة  28متدرباً ي�أتي
ا�ستكما ً
ال لنجاح ال ��دورة الأول ��ى التي �شهدت تخريج 60
متدرباً في العام الما�ضي ،م�ضيفاً« :يهدف البرنامج �إلى
تعزيز قدرات �أمناء ال�سر من خالل تزويدهم بالمعلومات
والمهارات الأ�سا�سية ذات ال�صلة بطبيعة عملهم وذلك من
خالل تدريبهم على كافة الجوانب المتعلقة ب�أمانة ال�سر،
حيث ن�سعى �إلى تدريبهم و�إطالعهم على �أحدث الو�سائل
والطرق العالمية في �إدارة �أعمالهم �إ�ضافة �إلى تعريفهم
بالمهام والوظائف الخا�صة ب�أعمال �أم�ن��اء ال�سر وكيفية
المحافظة على الأمانة وال�سرية».
وبد�أ البرنامج التدريبي في � 15سبتمبر�/أيلول الما�ضي
و�سي�ستمر حتى �شهر نوفمبر/ت�شرين الثاني ،ويت�ضمن 50
�ساعة تدريبية مق�سمة على  10جل�سات تدريبية تنفذ على
مدار � 10أ�سابيع بواقع يوم تدريبي واحد في الأ�سبوع ،على
�أن ي�شمل ال�ي��وم ال��واح��د � 5ساعات تدريبية ،وتت�ضمن كل
مادة تدريبية تكليفاً عملياً يقوم به المتدربون ،ومن ثم تتم
مناق�شتهم وتقييمهم من خالل المدرب ،حيث �سيتم تق�سيم
�أمناء ال�سر الم�شاركين وعددهم � 28إلى ثالث مجموعات.
13
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ب��ال�ق��ان��ون ب�شكل ع��ام انق�سمت �إىل %20 :ت��رى �أن وعيها
جيد ج��داً ،و %13جيد و%33متو�سط و� %34ضعيف ..ما
دفعنا �إىل مناق�شة وحتليل نتائج اال�ستطالع مع اخل�براء
واملخت�صني يف جمال القانون مع عر�ض لنتائجه بالتف�صيل.

الوعي بالقانون
%33

في المجتمع

جيد جدًا وجيد
ضعيف ومتوسط

%67

�إعداد :ق�سم الدرا�سات والبحوث
يظل القانون هو م�صدر القوة التي حتتمي يف ظله الدولة حتى ت�ضمن
تقدمها وازدهارها� ،إال �أن الوعي به مازال غري كاف ،حيث يعي�ش الأفراد داخل
املجتمع وهم يف حاجة �إىل مزيد من التوعية واملعرفة به ،الأمر الذي ي�ضمن
عدم تعر�ضهم لكثري من امل�شكالت التي قد ت�صل �إىل حد العقوبات اجلزائية.
يدل على هذا الواقع ا�ستبيان �أجراه معهد «دبي الق�ضائي»
�شخ�ص مق�سمني �إىل  61مواطناً ومواطنة و39
و�شمل 100
ٍ
وافداً ووافدة ،تنوعوا بني  11طالباً وطالبة و 21من القطاع
اخلا�ص و 68من القطاع احلكومي.
14

ت��وزع��ت اال� �س �ت �م��ارات ع�ل��ى �أف� ��راد ال�ع�ي�ن��ة ال��ذي��ن تباين
م�ستوى حت�صيلهم العلمي ب�ين 24 :من حملة الدرا�سات
العليا و 66جامعياً و 10تعليم ثانوي.
وبتحليل ب�ي��ان��ات �أف� ��راد العينة ت�ب�ين �أن ن�سبة ال��وع��ي

امل�ست�شار ح�سن حميمد:
جهود التوعية بالقانون املبذولة
حالي ًا بالدولة غري كافية
ً
�شرطا للنهو�ض
الوعي بالقانون..
امل�ست�شار ح�سن حميمد النائب العام لإمارة ر�أ�س اخليمة،
يقول :القانون عن�صر �أ�سا�سي يف حياة الإن�سان فهو الذي
ينظم �سلوكه وعالقاته �سواء ال�شخ�صية �أو االجتماعية،
حتى يف جم��ال العمل وط��رق الإن�ت��اج ،وكذلك العقود التي
يتعامل بها يف خمتلف جماالت احلياة ،فهو الآلية التي تنظم
معي�شة الأفراد وبالتايل تنظم املجتمع ككل ،وتعترب التوعية
بالقانون �أول طريق النهو�ض يف �أي جمتمع ،بل هي �سبب
تقدمه نتيج ًة لوعي �أفراده بحقوقهم وواجباتهم ،حيث تعد
التوعية مبثابة «دعاية» للمادة القانونية مثلها مثل �أي منتج
ل�شركة تود الت�سويق له ،ف�إّذا جنحت يف دعايتها لهذا املنتج
حتقق الهدف الذي ت�صبو �إليه ،ونقي�س على ذلك القوانني،
ففي حال التوعية بها �سوف تعم وتنت�شر وتتحقق اال�ستفادة
املرجوة منها.
وب �� �س ��ؤال �أف� ��راد ال�ع�ي�ن��ة ع��ن م��دى ر��ض��اه��م بجهود
التوعية القانونية املبذولة حالياً بالدولة عرب خمتلف
القنوات ،ر�أى � 37شخ�صاً ب�أنها جيدة ج��داً و 32جيدة

امل�ست�شار حممد ر�ستم:
التوعية بالقانون يجب �أن تكون
يف �سن مبكرة من حياة الإن�سان
حماية الأفراد
امل�ست�شار حممد ر�ستم رئي�س نيابة الأ��س��رة والأح��داث
بالنيابة العامة يف دب��ي ،يو�ضح :التوعية القانونية حتمي
الأف��راد من حمرتيف اجلرائم و�أ�صحاب اخل�برة يف ت�ضليل
النا�س ،واحلقيقة �أن جترع التوعية يجب �أن يكون يف �سن
مبكرة م��ن حياة الإن���س��ان ،فمث ً
ال قبل �أن نحا�سب احل��دث
على خمالفة ارتكبها ولتكن تلك املتعلقة بال�سياقة من دون
15
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في استبيان أجراه المعهد..

و 18ال ب�أ�س بها و 13غري كافية ،يف حني ر�أى امل�ست�شار
حميمد ب�أنها ج�ه��ود غ�ير كافية بن�سبة م��ائ��ة يف املائة
ك��ون�ه��ا ف��ردي��ة وال ت��رع��اه��ا م�ظ�ل��ة ج�ه��ة واح� ��دة تنظم
حركتها ،وي�ضيف :قد نرى جهوداً كبرية تبذل من جهة
معينة يف وقت حمدد يف العام وليكن �أ�سبوع املرور والذي
ينبه �إىل خطورة ال�سرعة القاتلة وغريها من الن�صائح
الثمينة التي ال ُيلتَفت �إليها مبجرد انق�ضاء املدة املحددة
ل�ي�ع��ود الأف � ��راد مل�م��ار��س��ة ن�ف����س ال���س�ل��وك�ي��ات اخل��اط�ئ��ة،
نقي�س على ذلك �أ�سبوع املخدرات والإقالع عن التدخني
وغريها من احلمالت الهادفة والتي �إذا �شملتها رعاية
جهة خدمية عامة تقدم الوعي بجرعات مدرو�سة لكانت
النتائج �أف�ضل و�سيظل الفرد متعلقاً بها وم�ستجيباً لها،
فالإن�سان �سيظل يف حاجة ملزيد من التوعية القانونية
طاملا يتنف�س احلياة.

ملف العدد
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حممد يو�سف:
م�س�ؤولية كبرية تقع على عاتق و�سائل
الإعالم يف توعية �أفراد املجتمع قانوني ًا

زايد ال�شام�سي:
�إذا ا�ستوعب �أفراد املجتمع �أهمية القانون
يف حياتهم �أ�صبح التقدم واالزدهار �سمة دولتهم

امل�ؤ�س�سات التعليمية
زايد �سعيد �سيف ال�شام�سي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
الإمارات للمحامني واحلقوقيني ،يقول :القانون هو القواعد
املنظمة حلياة الأف��راد داخل �أي جمتمع ،ويف حال ا�ستوعب
ه�ؤالء �أهمية القانون يف حياتهم كونه املخول بتنظيم �شكل
تعامالتهم لأ�صبح املجتمع يف ت�ق��دم وازده� ��ار .فالقوانني
لي�ست من الكماليات ويجب على كل فرد �أن ي�ستوعب �أهمية
الثقافة القانونية و�أن يبحث عنها وال ينتظر م��ن يلقنه
�إياها ،وللأ�سف ال�شديد هناك الكثريون ممن تنق�صهم هذه
الثقافة حتى �أنهم ال يعرفون عن د�ستور الدولة �شيئاً وهو ما
يوقعهم يف خمالفات قد ت�صل �إىل حد مقا�ضاتهم.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��اجل�ه��ة امل �خ��ول �إل�ي�ه��ا م���س��ؤول�ي��ة توعية
الأفراد قانونياً ،فقد ر�أى  %36من �أفراد العينة �أن امل�ؤ�س�سات
التعليمية والأكادميية هي التي تقع عليها هذه امل�س�ؤولية يف
حني عرب � %31أن اجلهات والأجهزة القانونية والق�ضائية
املخت�صة هي املنوط بها هذا الدور ،لريى  %23منها على �أن
على و�سائل الإعالم املختلفة م�س�ؤولية تثقيف �أفراد املجتمع.
وح��ول ه��ذه النتائج ي�شري ال�شام�سي :ال�شك �أن هناك
جهوداً مبذولة من جانب بع�ض الدوائر احلكومية واملعاهد
الق�ضائية والقانونية بالدولة لتب�سيط ن�صو�ص القانون

على اجلمهور ،حيث ت�سعى هذه امل�ؤ�س�سات �إىل توعية الأفراد
بطرق عدة حتى ت�صل �إليهم املعلومة القانونية بكل �سهولة،
فنجد م��ن ي�ق��دم الكتيبات على �شكل معلومات مب�سطة،
وه�ن��اك م��ن ي�ق��دم امل�ح��ا��ض��رات وال� ��دورات لنف�س الغر�ض.
وتابع :ونحن يف جمعية الإم��ارات للمحامني واحلقوقيني
نقوم بنف�س الدور ،فلدينا م�شاركات عدة يف جميع املعار�ض
التي تقام بالدولة لكي ن�صل �إىل �أكرب �شريحة من اجلمهور،
وك��ذل��ك ل��دي�ن��ا ع��دة م��ؤل�ف��ات لنف�س ال�غ��ر���ض ،ب��ل ون�سعى
يف الفرتة القادمة �إىل تب�سيط الأم��ر وو�ضعه على املوقع
الإل �ك�ت�روين اخل��ا���ص باجلمعية ل�ل��و��ص��ول �إىل ال�شريحة
التي تف�ضل ا�ستقاء املعلومة القانونية عن طريق ال�شبكة
العنكبوتية ،وكذلك تلقي �أي ا�ستف�سارات قانونية والرد عليها
يف حينه ،ولكن كل هذا قد ال يكون كافياً ،فالبد من ت�ضافر
جهود كل م�ؤ�س�سات الدولة وعلى ر�أ�سها امل�ؤ�س�سات التعليمية
والتي تخلو مناهجها من التوعية القانونية ،فمن املفرت�ض
�أن ت�شتمل املناهج على الأ�سا�سيات حتى ي�شب الطالب وهو
مدرك لأهمية القانون يف حياته ووجوب احرتامه.

الفي�سبوك وتويرت
�أ��ش��ار  %91م��ن �أف ��راد العينة �إىل �أهمية التوعية عرب
و��س��ائ��ل الإع�ل��ام املختلفة وع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي كالفي�سبوك وتويرت ..وعلى ذلك يعلق حممد
ي��و��س��ف رئ�ي����س جمعية ال�صحفيني ب��دب��ي ،ق��ائ�ل ً�ا :هناك
م�س�ؤولية كبرية تقع على عاتق و�سائل الإعالم والتي تهدف
يف الأ�سا�س �إىل �إع�لام اجلماهري بكل ما ي�ستجد ،ف�إ�صدار
القوانني وو�ضعها يف كتيبات و�إ�صدارات ال يفيد ،بل البد من
الو�صول لأفراد املجتمع بطرق مبتكرة ومقبولة لديهم ،ومع
تطور الو�سائل احلديثة وجذب مواقع التوا�صل االجتماعي
ل�شريحة كبرية من الأف��راد ،فمن ال�ضروري ا�ستغاللها يف
ن�شر ثقافة القانون و�سهولة تطبيقه يف التعامالت اليومية
للو�صول �إىل الفئات املختلفة ،فمث ً
ال قانون كقانون الأحوال
ال�شخ�صية واملتعلق بحقوق املر�أة وواجباتها البد �أن ي�صل �إىل
تلك ال�شريحة ويتم ت�سليط ال�ضوء على ما يهمها ويحميها
وهكذا.
ويف حني �أك��د �أف��راد العينة على �أهمية ا�ستخدام �أكرث
م��ن لغة حتى حتقق التوعية بالقانون غايتها ،حيث ر�أى
� %63أن ا�ستخدام اللغتني العربية والإجنليزية �ضروري،
�أ�شار  %37منهم �إىل وجوب الو�صول للجاليات ذات الأعداد
ال�ك�ب�يرة مثل الناطقة بلغة الأوردو� ،أك��د حممد يو�سف:
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رخ�صة ،فالبد من توعيته يف البداية مبا ين�ص عليه القانون
وعقاب من يرتكب هذه املخالفة وهكذا ،ولذلك حر�صنا منذ
�سنوات قليلة على �إطالق برنامج «نربا�س» املوجه �إىل طالب
امل��دار���س ،وف�ي��ه ن�ق��وم ب�ت��زوي��ده��م مبجموعة م��ن القواعد
ال�ق��ان��ون�ي��ة امل��رت�ب�ط��ة ب��اجل��رائ��م ال �ت��ي ي�ق�ع��ون ف�ي�ه��ا كتلك
املرتبطة باالعتداءات وامل�شاجرات وال�سرقة وغريها ،وكم
الحظنا جتاوب ه��ؤالء الطالب مع ما يقدمه فريق العمل
من معلومات و�شغفهم يف معرفة املزيد وما يقره القانون
من عقوبات مرتبطة بهذه الق�ضايا ،لي�س هذا فح�سب ،بل
هناك ع��دة برامج توعوية ت�ستهدف �شرائح �أك�بر كطالب
اجلامعات مثل برنامج الثقافة املرورية والذي تقدمه نيابة
ال�سري واملرور ،فتثقيف �أفراد املجتمع هي م�س�ؤولية اجلهات
ذات ال�صلة ب��ال�ق��ان��ون ،وال �ت��ي ي�ق��ع ع�ل��ى عاتقها ال��و��ص��ول
�إىل الأف ��راد بطرق خمتلفة وب�أ�ساليب مبتكرة بعيدة عن
التفا�صيل القانونية ،وهذا يفر�ض علينا كجهات ذات �صلة؛
فتح قنوات جديدة للو�صول �إىل ال�شريحة الوا�سعة التي
ت�ستخدم م��واق��ع التوا�صل اجل��دي��دة كالفي�سبوك وتويرت
وغريها من �أجل توعيتهم وتثقيفهم قانونياً.
ويتابع :رغم كل جهود التوعية املبذولة بالدولة �إال �أننا
يف حاجة �إىل ت�ضافر مزيد من اجلهات والتعاون �سوياً من
�أجل مزيد من التوعية والتي حتقق رخاء الدولة نتيجة قلة
التجاوزات التي حت��دث ،فمث ً
ال الب��د من تعاون امل�ؤ�س�سات
الإع�لام�ي��ة ومتابعتها لكل م��ا ي�صدر م��ن ق��وان�ين جديدة
وت�سليط ال�ضوء عليها و�إبرازها ب�شكل �أكرب و�أو�سع انت�شاراً
كونها الو�سيلة التي ت�صل �إىل قلوب متابعيها ب�سهولة وي�سر،
على �أن يتم هذا بعدة لغات حتى تكون الفائدة �أعم.

ملف العدد

مبا �أننا نعي�ش يف جمتمع متعدد اجلن�سيات ،البد من تنوع
اللغات يف املطبوعات واحلمالت واملن�شورات كي تفهمها كل
�شرائح املجتمع مهما اختلفت ثقافتها ولغتها ،وا�ستخدام
لغة واحدة ننا�شد بها اجلميع كالعربية ،فيه �إجحاف وظلم
مل��ن ال ي�ت�ح��دث��ون ب�ه��ا ،فيجب ا��س�ت�خ��دام اللغتني العربية
والإجنليزية يف كل الو�سائل امل�ستخدمة على �أقل تقدير ،ولو
قدمت ب�أكرث من لغة ل�شملت جاليات �أكرب و�أ�صبح التطبيق
على �أر�ض الواقع �أي�سر.

«الإن�سان حر ما مل ي�ضر»
و�إىل ذلك �أ�ضاف الدكتور �أحمد وه��دان �أ�ستاذ القانون
اجل �ن��ائ��ي وع �ل��م الإج� � ��رام وال �ع �ق��اب ب ��أك��ادمي �ي��ة ال���ش��رط��ة
بال�شارقة� :أ�صبحت التوعية بالقانون مدخ ً
ال �أ�سا�سياً للنمو
وازده��ار ال��دول و�أول الطريق للنهو�ض ب��أي جمتمع ،و�إذا
ر�صدنا تقدم دول��ة ورقيها ف�سوف نالحظ الوعي الكبري
بني �أفرادها فيما يتعلق بحقوقهم والتي متنحهم �سلطات
ت�ساعدهم على النجاح يف احلياة ،وكذلك الواجبات املفرو�ضة
والتي تعرفهم حدودهم وعدم التعدي على حقوق الآخرين،
�إذ تقوم فل�سفة القانون على �أن «الإن�سان حر ما مل ي�ضر».
وق ��ال �إن ��ه :ب ��إم �ع��ان ال�ن�ظ��ر يف ح �ي��اة الإن �� �س��ان جن��د �أن
ال �ق��وان�ي�ن حت �ك �م��ه ح �ت��ى داخ � ��ل ج �� �س��ده ،ف��اجل �� �س��م يعمل
18

حممد الغفلي:
معظم الق�ضايا املتداولة باملحاكم
�سببها اجلهل بالقانون

احلد الأدنى للتوعية
و ُي �ع � ّرف امل�ح��ام��ي وامل���س�ت���ش��ار ال �ق��ان��وين حم�م��د خليفة
الغفلي ،القانون ب�أنه جمموعة القواعد التي حتكم الروابط
االجتماعية والتي جترب الدولة من خاللها ،الأف��راد على
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د�.أحمد وهدان:
الأ�سرة �أهم م�ؤ�س�سة ت�ؤثر يف حياة الفرد
ومنها يكت�سب وعيه ب�أهمية القانون

بالقوانني و�إذا ح��دث خلل يف �شيء تظهر الأم��را���ض ويعتل
اجل�سد ،نقي�س على ذلك حياته اليومية والتي يعي�ش فيها
مع جمموعة من الأفراد حيث يلتزم بالقوانني التي حتكمهم
جميعاً ،ويف حال انحرف �أحدهم عن ال�سري العادل للأمور
تفر�ض عليه اجل��زاءات والعقوبات ،ولتجنب ذلك البد من
العمل على توعية �أف��راد املجتمع بطريقة مدرو�سة على �أن
تبد�أ يف مراحل مبكرة وتدرج مو�ضوعات التوعية بالقانون يف
املدار�س من املرحلة االبتدائية وحتى الثانوية ،والتي تخلو
حالياً من تنمية املهارات املتعلقة بالوعي القانوين.
و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه الب��د م��ن ت�ضافر اجل�ه��ود م��ن �أج��ل ن�شر
الثقافة القانونية و�أن تكون البداية وقبل مرحلة الدرا�سة
من داخل الأ�سرة ،والتي تعد �أهم م�ؤ�س�سة يت�أثر بها الإن�سان
يف حياته وامل�س�ؤولة عن تكوين �شخ�صيته وتقومي �سلوكه،
و�إذا �ساد فيها احرتام قوانينها اخلا�صة ف�سوف ين�ش�أ الطفل
ع�ل��ى �أ��س��ا���س �أن ت�صرفاته ي�ج��ب �أن تن�سجم وت�ت��واف��ق مع
الآخرين ومع املجتمع ككل ،ثم ي�أتي بعد ذلك دور امل�ؤ�س�سات
االجتماعية الأخرى كالتعليمية مبراحلها املختلفة وامل�ساجد
وو�سائل الإع�لام وم��ا ميكن �أن ت�سهم به يف جم��ال التوعية
بالقانون من خ�لال ما تقدمه من برامج و�أع�م��ال درامية
تهدف �إىل تر�سيخ قيمة القانون يف حياة الإن�سان واملجتمع.

اتباعها ولو بالقوة عند ال�ضرورة ،فطبقاً للتعريف ال�سابق
ه��و � �ض��رورة اج�ت�م��اع�ي��ة ت �ه��دف �إىل تنظيم ال��رواب��ط بني
الأ�شخا�ص ويف حالة ع��دم وج��ود ال�ق��ان��ون ت�ضيع احلقوق
وتنت�شر الفو�ضى يف املجتمع ،وتعد امل�ؤ�س�سات القانونية هي
امل�س�ؤولة يف املقام الأول عن تثقيف �أفراد املجتمع قانونياً ثم
�أجهزة الإعالم املختلفة تليها امل�ؤ�س�سات الرتبوية كاملدار�س
م��ن امل��رح�ل��ة الإع ��دادي ��ة وح�ت��ى اجل��ام�ع�ي��ة ،وب�ل�ا ��ش��ك ف ��إن
و�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة لها دور كبري يف ن�شر
خمتلف الثقافات ،ونتيجة للتطور الهائل؛ �أ�صبح من ال�سهل
ا�ستخدام الربامج يف الهواتف املحمولة والنقالة والتي قلما
جتد �شخ�صاً ال ي�ستخدمها.
وفيما يتعلق بحجم املعلومات القانونية التي يجب
على الأف��راد الإملام بها ،يقول� :إن احلد الأدنى للتوعية
القانونية التي يجب على الأف��راد اكت�سابها هو الإمل��ام
وامل �ع��رف��ة ب��ال �ق��وان�ين ذات ال���ص�ل��ة ب�ح�ي��ات�ه��م وخمتلف
�أن�شطتهم اليومية ،مثال ذل��ك ق��ان��ون ال�سري وامل��رور،
وقانون العقوبات ،وقانون الأحوال ال�شخ�صية بالن�سبة
ل�ل�م�ت��زوج�ين وامل �ق �ب �ل�ين ع �ل��ى ال� � ��زواج ،وك��ذل��ك ق��ان��ون
املعامالت املدنية والتجارية بالن�سبة للتجار و�أ�صحاب
املهن احلرفية املختلفة ،وم��ن وجهة نظري ف�إنه البد
من قيام الفرد �أو ال�شخ�ص باالطالع على القوانني التي
تهمه ويقوم بالبحث عنها يف خمتلف املجاالت التي تكون
مرتبطة بحياته اليومية والعملية.
وعن واقع الق�ضايا املتداولة باملحاكم و�أ�سباب ن�شوب
ال�ن��زاع��ات ب�ين �أ��ص�ح��اب�ه��ا ،ي�شري الغفلي :ال�ع��دي��د من
الق�ضايا املتداولة باملحاكم �سببها اجلهل بالقانون ولكن
يوجد �أي�ضاً �أ�سباب �أخرى مثل ج�شع وطمع الكثري من
الأ�شخا�ص ،وحب الرثاء ال�سريع ،والغ�ش والتدلي�س يف
املعامالت ،والإف�لا���س ،ويف ق�ضايا الأح��وال ال�شخ�صية
عدم التفاهم بني الزوجني وتدخل الأقارب يف حياتهما،
فبف�ضل اهلل تعاىل جند �أن د�ستور دولة الإمارات يعد من
�أف�ضل الد�ساتري العربية ب�شكل خا�ص والدولية ب�شكل
ع��ام ،حيث �أن��ه كفل احلقوق واحل��ري��ات لأف��راد املجتمع
وجعلهم �سوا�سية �أم��ام القانون ،وامل�شكلة تكمن يف قلة
الوعي به فقط.

ملف العدد
شفاء الصدور

حوراء مو�سى:
يجب على الفرد �أن يبحث بنف�سه عن كل ما يحمي
تعامالته اليومية ومبا ي�ضمن حقه يف املجتمع
قوانني حمددة
وت�ضع حوراء مو�سى (ماج�ستري يف القانون) يدها على
احل��د الأدن��ى م��ن املعرفة بتلك القوانني التي مت�س حياة
الفرد ب�صورة مبا�شرة ويومية ،وت�ق��ول :يجب على الفرد
�أن يبحث بنف�سه عن كل ما يحمي تعامالته اليومية ومبا
ي�ضمن حقه يف املجتمع ،فهناك الكثري من املمار�سات التي
ي�ك��ون للقانون ال�ي��د العليا فيها ويجهلها الأف� ��راد ،كتلك
املتعلقة مث ً
ال بالقوانني املرورية �أو قوانني حماية امل�ستهلك
وهي رغم ارتباطها بكل فرد داخل املجتمع �إال �أن اجلهل بها
منت�شر جداً ويكاد يبلغ الكثريين ،وكذلك قوانني الأحوال
ال�شخ�صية وال�ت��ي حت��دد �شكل ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ن��ا���س فهي
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التوعية القانونية التخ�ص�صية� ..ضرورة
التوعية القانونية التخ�ص�صية ه��ي وف��ق ر�أي ح��وراء
مو�سى توعية بقوانني حم��ددة تهم فئة من املجتمع مثال
ذلك ،القوانني الطبية بالن�سبة للأطباء �أو التجارية املنوط
بها تنظيم املعامالت التجارية.
ويف ع��ودة لنتائج اال�ستطالع فقد ر�أى  %49من �أف��راد
العينة �أن مكان العمل هو البيئة املنا�سبة لن�شر القوانني
املتعلقة به ،عن طريق دورات تدريبية �أو حما�ضرات �أو ندوات
وغ�يره��ا ،يف ح�ين ر�أى � %28آخ ��رون �أن اجل�ه��ات القانونية
املتخ�ص�صة هي التي يقع عليها هذا العبء ،وجاءت اجلمعيات
واالحت� ��ادات املهنية وال�ن�ق��اب��ات ب��واق��ع  ،%14ومل ي�شر �إىل
امل�ؤ�س�سات التعليمية �سوى � 9أف��راد فقط ..وعلى ذلك ردت
حوراء مو�سى بالقول �إنه لكي تنت�شر ثقافة الوعي بالقانون
ب�شكل عام والتخ�ص�صي على وجه التحديد ،فالبد من جعله
�ضرورة �أ�سا�سية يف احلياة ويكون ذلك من خالل و�ضع منهاج
يتم تدري�سه يف املراحل التعليمية املختلفة يعلم �أ�سا�سيات
ال�ق��ان��ون ،حتى ين�ش�أ الأف� ��راد وه��م على دراي ��ة ب�أهميته يف
حياتهم ،بعد ذلك �سوف يكون الإقبال على معرفة القوانني
�أمراً طبيعياً ومفروغاً منه.

�إن الثقة باهلل تعاىل تعطي امل�ؤمن طم�أنينة بالنف�س ،وراحة
يف ال�ضمري ،وعلواً يف الهمة ،وجترداً من املخلوقني ،و�سمواً
�إىل اخلالق جل وعال .فالثقة باهلل هي خال�صة التوكل على
اهلل وقمة التفوي�ض �إليه.
ي�ق��ول �شقيق ال�ب�ل�خ��ي يف ت�ف���س�يره و��ش��رح��ه ملعنى ال�ث�ق��ة ب��اهلل:
«وتف�سري الثقة باهلل �أن ال ت�س َع يف طمع ،وال تتكلم يف طمع ،وال
تخ ْف دون اهلل �سواه ،وال َ
تر ُج دون اهلل �سواه ،وال َ
تخ�ش من �شي ٍء
��س��واه ،وال يحرك م��ن ج��وارح��ه �شيئاً دون اهلل ،يعني يف طاعته
واجتناب مع�صيته».
ومن ثمرات الثقة الت�سليم هلل عز وجل ،وهو نوعان:
الت�سليم لأمر اهلل ،وهو واجب على كل م�ؤمن ،وفيه يقول تعاىل:
« َف�لا و َر ِّب� َ�ك ال ُي��ؤْ ِم� ُن��و َن حَ َّتى يُحَ ِّكم َ
ُوك ِفيمَا َ�شجَ َر َب ْي َن ُه ْم ُث� َّم ال
ي َِجدُوا فيِ �أَن ُف ِ�س ِه ْم حَ رَجً ا ممِّ َّا َق َ�ض ْي َت ويُ�سَ ِّلمُوا َت ْ�س ِليمًا» (�سورة
الن�ساء الآية .)65
الت�سليم لقدر اهلل ،فيكون العبد را�ضياً بق�ضاء اهلل وقدره مع
متام الت�سليم له؛ متى مل يكن العبد م�أموراً باالجتهاد يف دفع
هذا الق�ضاء� ،أو مل يقدر على ذل��ك ..كامل�صائب التي ال قدرة
للعبد على دفعها.
وق��د بني العلماء �أن من يتحلى بهذه ال�صفة من امل�ؤمنني ف�إنه
يفوز باجلنة ،فيقول �شقيق البلخي« :م��ن عمل بثالث خ�صال
�أعطاه اهلل اجلنة� :أواله��ا :معرفة اهلل -عز وجل -بقلبه ول�سانه
و�سمعه وجميع جوارحه ،والثانية� :أن يكون مبا يف يد اهلل �أوثق
مما يف يديه ،والثالثة :ير�ضى مبا ق�سم اهلل له ،وهو م�ستيقن �أن
اهلل تعاىل مطلع عليه ،وال يحرك �شيئاً من جوارحه �إال ب�إقامة
احلجة عند اهلل ،فذلك حق املعرفة».
وقد �سبقنا �إليها الر�سل الكرام؛ حيث جند �أن كل �أحوالهم و�أفعالهم
دا ّل��ة على ثقتهم ب��اهلل تعاىل ،جند ذل��ك جلياً ووا�ضحاً يف جواب
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -عند الغار� ،إذ وقف الكفار على
بابه ،فيطمئن �أبا بكر ال�صديق بقوله« :ال تحَ ْ � َز ْن �إ َّن اللهَّ َ َم َع َنا».
وكذلك جندها يف قول نبي اهلل �إبراهيم  -عليه ال�سالم  -عندما
�ألقي يف النار« :ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل» ،في�أتي الأمر الإلهي« :يا
نار كوين برداً و�سالماً على �إبراهيم» (�سورة الأنبياء من الآية .)69
وتلك هاجر � -أم �إ�سماعيل  -عندما تركها زوجها نبي اهلل �إبراهيم
 عليه ال�سالم  -يف وا ٍد غري ذي زرع ،و�سط �صحراء قاحلة و�شم�سملتهبة ووح�شة� ،إذ تقول :يا �إبراهيم ملن ترتكنا؟ فلما علمت

�أنه �أمر من اهلل ،قالت وكلها ثقة باهلل «�إذاً ال ي�ضيعنا» ففجر لها
ماء زمزم ،وجعل �سعيها بني اجلبلني بحثاً عن املاء لوليدها ن�سكاً
خملداً يف العاملني.
وه��ذا م��ا يحكيه ال �ق��ر�آن ع��ن ق��وم م��ن امل��ؤم�ن�ين وث�ق��وا يف جانب
اهلل تعاىل و�سلموا �أمرهم �إليه وتوكلوا على اهلل �آخذين ب�أ�سباب
ا�س �إ َّن ال َّنا�سَ َق ْد
الفوز والفالح ،يقول تعاىل« :الذين َقا َل َل ُه ُم ال َّن ُ
جَ َمعُوا َل ُك ْم َف ْاخ َ�ش ْو ُه ْم» ..ولكن ثقتهم باهلل �أكرب من قوة �أعدائهم
وعدتهم؛ فكان حالهمَ « :ف َزا َد ُه ْم �إميَا ًنا» ،وقالوا بعزة الواثق باهلل:
«حَ ْ�س ُب َنا اللهَّ ُ و ِن ْع َم ال َو ِكي ُل»؛ فكان جزا�ؤهم « َفان َقلَبُوا ِب ِن ْع َم ٍة م َِّن اللهَّ ِ
و َف ْ�ضلٍ لمَّ ْ يمَ ْ�سَ ْ�س ُه ْم �سُ وءٌ»�( .سورة �آل عمران الآيتان )174 ،173
فكن �أي�ه��ا امل��ؤم��ن واث�ق�اً ب ��أن اهلل نا�صر دي�ن��ه ،وع�ب��اده امل�ؤمنني؛
فقد وعد بذلك ،فقال تعاىل�« :إِ َّنا َل َنن�صُ ُر رُ�سُ لَ َنا وَا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنوا فيِ
الحْ َ يَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َي ْو َم َي ُقو ُم ْ أ
الَ ْ�شهَادُ» (�سورة غافر الآية  ،)51وقال:
« َو َل َق ْد �سَ َب َق ْت َك ِل َم ُت َنا ِل ِعبَا ِد َنا المْ ُرْ�سَ ِل َ
ني �إِ َّن ُه ْم َل ُه ُم المْ َن�صُ ورُو َن»
(�سورة ال�صافات الآيتان  ،)171،172و�أي�ضاً �إذا كنت م�ؤمناً باهلل،
واثقاً بوعده؛ فال تهن وال حتزن ،يقول جل وعالَ « :و َال َت ِه ُنوا َو َال
تحَ ْ َز ُنوا َو�أَن ُت ُم الأَ ْعلَ ْو َن �إِن ُكن ُتم مُّ �ؤْ ِم ِن َ
ني» (�سورة �آل عمران الآية
 .)139يقول الألو�سي -رحمه اهلل -يف تف�سريه« :ف�لا تهنوا وال
حتزنوا � -أيها امل�ؤمنون -ف�إن الإمي��ان يوجب قوة القلب ،ومزيد
الثقة باهلل تعاىل ،وعدم املباالة ب�أعدائه».
و�إذا وثق العبد باهلل ،و�أيقن �أنه رازقه وكافيه زهد يف هذه الدنيا،
وعا�ش فيها را�ضياً مطمئناً ،قيل حلامت الأ�صم« :عالم بنيت �أمرك
هذا من التوكل؟ قال :على �أربع خالل :علمت �أن رزقي ال ي�أكله
غ�يري ،فل�ست اهتم ل��ه ،وعلمت �أن عملي ال يعمله غ�يري ،ف�أنا
م�شغول به ،وعلمت �أن املوت ي�أتيني بغتة ،ف�أنا �أبادره ،وعلمت �أين
بعني اهلل يف كل حال ،ف�أنا م�ستحيي منه» ،فالواثق باهلل تعاىل تراه
دائماً هادئ البال �ساكن النف�س� ،إذا ادلهمت وزادت عليه اخلطوب
وامل�شكالت فهو يعلم �أن ما �أ�صابه مل يكن ليخطئه وما �أخط�أه مل
يكن لي�صيبه ،فل�سان حاله ويقينه مطمئن بقوله تعاىلُ « :قل َّلن
ي ُِ�صي َب َنا ِ�إ َّال مَا َك َتبَ اللهّ ُ َل َنا ُه َو َم ْو َال َنا َو َعلَى اللهّ ِ َف ْل َي َت َو َّكلِ المْ ُ�ؤْ ِم ُنو َن»
(�سورة التوبة الآية.)51
فكن �أيها امل�ؤمن واثقاً باهلل ،واثقاً بحفظه لك متى حفظت حدوده،
واثقاً ب�أنه كافيك ورازقك ،و�أنه يثيبك على ما تقوم به من �أعمال
�صاحلة ،و�أنه نا�صر دينه ،و�أولياءه.
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�أي�ضاً مهملة ،فكم من حقوق لزوجات �ضاعت ب�سبب جهلهن
بالقانون ،وك��م م��ن �أ�شخا�ص تعر�ضوا للن�صب واالحتيال
ب�سبب اجلهل بثغرات القانون ،وغريها من الق�ضايا التي
تنظرها املحاكم والنيابات يومياً ويكون اجلهل بالقانون هو
املتهم الرئي�سي فيها.

ثقة المؤمن باهلل

الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني
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الثقافة القانونية كم�صطلح �أو مفهوم ال يكفي جمرد معرفته ،ولكن يجب على كل فرد يف املجتمع �أن
يعي ويدرك نتائج كل ممار�سة �أو �سلوك يقوم به وما يرتتب على التقيد �أو اخلروج عنها ونتائج خمالفة
ذلك .وب�إيجاز :الثقافة �شيء والقانون �شيء �آخر ،ولكن الثقافة القانونية تعني ارتباط املحور �أو
املجال النوعي بدرجة من الفهم والوعي الثقايف فيما يخ�ص �أو يرتبط به من الناحية القانونية.

د .يوسف محمد شراب
الباحث الأول مبركز دعم اتخاذ القرار ب�شرطة دبي
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مقدمات ونتائج

الثقافــة القانــونية هي
�أن تعرف ما لك وما عليك
املرتبطة بقيم وع��ادات وتقاليد املجتمع وم��دى وع��ي �أبنائه،
وه �ن��اك مم��ار� �س��ات ت �ت��م م��ع ��س�ب��ق الإ� � �ص� ��رار ،ك �م��ا يف ح��االت
ال�سرقة واالختال�س والتزوير ،ت�سهم يف �إيجاد حاالت من عدم
اال�ستقرار مما ي�ؤدي لتدخل الأمن ،وهناك حاالت يكون فيها
�أط��راف ،وعلى كل ط��رف �أن يعي ويقرر ويفهم بنود االتفاق
كما يف حالة عقود الت�أمني وعقود الإيجار والزواج والقرو�ض
البنكية� ...إلخ.
ل��ذا فمن الأهمية الت�أكيد على وج��وب �أن يقوم ك��ل �إن�سان
بال�س�ؤال واال�ستف�سار حال عدم معرفته �أو جهله بقانون يف جمال
يخ�صه �أو هو طرف فيه ،وهذا ما تعنيه كلمة الثقافة القانونية،
وه��و م�صطلح ع��ام ميكن �أن تكون الثقافة القانونية يف املجال
الأم�ن��ي �أو االق�ت���ص��ادي (االدخ ��ار واال��س�ت�ه�لاك وال�ق��رو���ض) �أو
االجتماعي وال�سلوكي (التعامل مع الآخر واالحرتام واالعتذار).
ون�ضرب �أمثلة ببع�ض املجاالت التي تتطلب من الفرد �أن
يكون على وعي ودراية بها ليعترب �أن لديه ثقافة قانونية ،لأن
الثقافة القانونية يف هذا ال�سياق ال تعني الإملام بالقانون العام
�أو اجلنائي �أو الد�ستوري �أو البحري� ...إلخ ولكن تعني معرفة
ما لك وما عليك يف جمال التعامل اليومي املعتاد.
وعلى �سبيل املثال:
امل�ج��ال الأم�ن��ي :معرفة م��ا يجب �أن يلتزم ب��ه وم��ا يرتتب
على خمالفته من حما�سبة قانونية كما يف حال خمالفة قانون
الإقامة �أو قانون املرور �أو قانون امللكية �أو التعامل مع املمنوعات
�أو املحظورات كاملخدرات� ...إلخ.
املجال االقت�صادي :ق�ضايا البيع وال�شراء والأ�سعار وتاريخ
ال�صالحية وامل �ك��ون��ات �إىل غ�ير ذل��ك م��ن امل��وا� �ص �ف��ات ..التي
تتطلب من القائم على ال�شراء معرفتها حتى ال ين�شب خالف
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الثقـافـة
القانونية..

وح ��ال حت�ق��ق ذل��ك جن�ن��ب املجتمع ال�ت�ع��ر���ض ل�ل�ت�ج��اوزات،
وكذلك جننب الأف��راد اجل��زاءات والعقوبات طاملا تقيد الفرد
ب��ال�ق��ان��ون ،وه��و يف مقامنا ه��ذا االل �ت��زام ب��ال�ع�ق��ود ب�ين ال�ف��رد
والآخ ��ر ،و��س��وف ن�سوق بع�ض امل�ج��االت يف ه��ذا ال�صدد لندلل
على �أن �إمل��ام الفرد ومعرفته بدقائق املهام التي ينوي القيام
بها �أو اخل��دم��ة ال�ت��ي ي��ود احل���ص��ول عليها �أو امل�ؤ�س�سة التي
ينوي �إن�شاءها �أو �إدارتها من خالل معرفة ال�شروط �أو العقد
�أو بنود االت�ف��اق ،ذل��ك يجنبه النتائج ،وت�ك��ون نتائج معرفته
و�إملامه نتائج �إيجابية ،وجهله �أو جتاهله لذلك ي�ؤدي �إىل نتائج
�سلبية ،و�سوف ن�ستعر�ض مناذج لبع�ض املواقف التي توجب على
الإن�سان معرفته باجلوانب القانونية ذات ال�صلة والتي حال
معرفته و�إملامه من خالل القراءة املت�أنية لن�صو�ص العقد �أو
االتفاق جتنبه النتائج ال�سلبية وتقوده للنتائج الإيجابية.
ون��ؤك��د �أن الثقافة القانونية تت�ضمن االل�ت��زام بالإر�شادات
والتعليمات التي ن�شاهدها �أو ن�سمعها �أو نقر�أ عنها كعبارات ممنوع
االقرتاب �أو الت�صوير �أو الوقوف يف الأماكن املحظورة� ،أو �إغالق
الهواتف والأجهزة الإلكرتونية يف الطائرات �أو يف امل�ست�شفيات،
وتهدئة ال�سرعة يف الأماكن ال�سكنية ومقابل املدار�س مكان عبور
امل�شاة والأماكن التي تتطلب ذلك �أو التقيد باالجتاه الإجباري �أو
عدم التجاوز �أو الأماكن املمنوع دخولها� ...إلخ.
�إن خمالفة ذلك تقود �إىل اخلالفات وال�شكاوى والتقا�ضي،
وه��ذا يف�سر ازدح��ام �أق�سام ال�شرطة واملحاكم لف�ض املنازعات
واخل�لاف��ات بني النا�س ،وح��ال وع��ي الفرد و�إمل��ام��ه مبا �سيقدم
عليه من �شروط و�ضوابط وقوانني حتدد ما له وما عليه ،هنا
ن�ستطيع القول ب�أن هذا الفرد لديه ثقافة قانونية حتول بينه
وبني اخلالف مع الطرف الآخر.
ولو �أخذنا بع�ض ال�صور ل�سلوك البع�ض على �سبيل املثال،
قطع الإ�شارة احلمراء ،و�إلقاء الف�ضالت يف الأماكن العامة،
واالعتداء على ممتلكات الغري ،حكومية �أو خا�صة ،وال�سرقة
واالخ �ت�لا���س وال �ت��زوي��ر ،وخم��ال�ف��ة التعليمات يف ال�ط��ائ��رات
وامل�ست�شفيات �أو ال�شواطئ وامل�سابح وغري ذلك من ال�سلوكيات

ملف العدد

يرتكبه ال�صغار ،لأن مهمتهم توعية وتوجيه من هم دون �سن
بينه وبني البائع .والقرو�ض واال�ستهالك واالدخار والتمويل
امل�ساءلة ،لأن ذل��ك يخ�ضعهم لقانون الأح��داث ممن هم دون
والت�أمني� ...إلخ.
(� )18سنة .ونحن بحاجة لأن يعرف �أوالدن ��ا ثقافة ممار�سة
املجال التجاري :العقود التجارية تت�ضمن حتديد حقوق
الن�شاط (الفني /العلمي /الريا�ضي) وما يتبعه من احلاجة
كل طرف من طريف العقد (ما له وما عليه) ال يكفي التوقيع
ملعرفة ثقافة اال�ستئذان وثقافة االعتذار.
عليها دون فهمها.
املجال التعليمي :هناك ا�شرتاطات لقبول الطالب باملدار�س،
ونختم ب�أن مهمة التوعية والتثقيف يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
ك��ال�ت�ق�ي��د ب��امل��واع �ي��د واالل� �ت ��زام ب��ال�ن�ظ��ام وال �ق �ي��ام ب��ال��واج�ب��ات
والأماكن العامة واملرافق العامة من �شركات وم�صانع وم�ؤ�س�سات
والتكليفات املدر�سية ويف بع�ض احل��االت ك��امل��دار���س اخلا�صة،
حكومية �أو خا�صة من خالل خطة ا�سرتاتيجية وطنية تتبناها
ت�سديد الر�سوم وفق �أق�ساط ،وحال تقيد �أولياء الأمور والأبناء
وزارة ال�ع��دل وجمعية احلقوقيني وامل�ح��ام��اة والنيابة العامة
بذلك نتجنب النتائج ال�سلبية التي ترتتب على ع��دم التقيد
ومعاهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية كمعهد دبي الق�ضائي
بها� ...إلخ .وعلى وزارة الرتبية والتعليم الدور الأكرب يف �إدراج
واملحاكم بكافة �أنواعها وم�ستوياتها وكليات القانون واحلقوق
الثقافة القانونية �ضمن منظومة املقررات والأن�شطة املدر�سية.
العامة داخل الدولة.
املجال ال�صحي والطبي وال�صيدالين :مباذا نف�سر �إغالق
حيث �أن اح�ت�رام ال�ق��ان��ون ه��و املطلوب ولي�س اخل��وف من
م�ست�شفى �أو عيادة �أو مركز طبي .م�ؤكد �أن هناك اخرتاقاً التفاق
العقوبة وتلك قمة الثقافة القانونية على اعتبار �أن تطبيق
�أو عدم التقيد ب�شروط الرتخي�ص وجتاوز ذلك ي�ؤدي للعقوبة
القانون لي�س مهمة الدولة ورج��ال الأم��ن والقانون فقط ،بل
�أو �إغالق املن�ش�أة ،عدم تقيد املري�ض بالإر�شادات �أو التعليمات
هو م�س�ؤولية كل فرد يف املجتمع.
الطبية �أو �أخ��ذ الو�صفة العالجية ينعك�س عليه �سلباً وقد
وعليه ف�إننا نثمن جهود و�إ�سهامات مكتب ثقافة اح�ترام
يدخل الطبيب يف نتائج �سلوكه اخلاطئ .عدم تقيد ال�صيدالين
ال�ق��ان��ون ال ��ذي �أط�ل�ق�ت��ه وزارة ال��داخ�ل�ي��ة يف االرت �ق��اء بالوعي
بالو�صفة الطبية �أو �صرف �أدوية منتهية ال�صالحية.
القانوين لدى �أفراد املجتمع وتو�سيع مفهوم احرتام القانون.
امل� �ج ��ال االج �ت �م��اع��ي :وه��و
و�أن ك��ل ف��رد يف املجتمع عليه
م��ن �أه��م امل�ج��االت التي تتطلب
م�ع��رف��ة م��ا ي�ج��ب وم��ا ال ي�ج��ب �أن
امل��زي��د م��ن ال�ث�ق��اف��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
يقوم به ،مبعنى �أن الفرد يجب �أن
الرت�ب��اط�ه��ا ب��احل�ي��اة ال�ع��ام��ة يف
يحا�سب نف�سه دون رقيب خارجي،
قبل التوقيع على �أي عقد اقر�أ..
العمل وم��ع اجل�ي�ران والأق��ارب
وه� ��ذا � �ض �م��ان ل��ه ي�ح�م��ي ح�ق��وق��ه،
وع �ن ��د ال �ت ��ردد ع �ل��ى الأم ��اك ��ن
و�أن معرفته بالقانون جتعله �أكرث
لتعرف حقوقك والتزاماتك
ال �ع��ام��ة �أو ا� �س �ت �خ��دام امل��راف��ق
ق� ��درة ع �ل��ى حت�ق�ي��ق الأم � ��ن و�أم ��ن
امل�شرتكة وم��ا يتطلبه من ذوق
م��ن ح��ول�ن��ا ،ويف الأ� �ص��ل ال�ق��وان�ين
واح �ت��رام وا� �س �ت �ئ��ذان واع �ت��ذار
تو�ضع للم�صلحة العامة وخدمة
حتى ال يتطور اخلالف الب�سيط
الب�شر ،لذا ف�إن معرفتها والإملام بها
واملحدد �إىل توتر ي�ؤدي للتدخل
واالل�ت��زام بها والتقيد مب�ضمونها
وف ����ض ال� �ن ��زاع ،وخ �� �ص��و� �ص �اً ما
هو قمة الثقافة القانونية ،ويجب
يرتكبه ال ُق ّ�صر والأط �ف��ال من
�أن ي � � ��درك اجل� �م� �ي ��ع �أن اجل �ه��ل
خمالفات عن غري ق�صد ولكن
ب��ال �ق��ان��ون ال ي�ع�ف��ي امل �خ��ال��ف من
ذلك ال يعفي ذويهم وحما�سبة
العقوبة ،و�أن اح�ت�رام القانون هو
�أول �ي��اء �أم��وره��م ع��ن �أي �سلوك
ثقافة امل�ستقبل.

ملعلوماتك
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مـن روائع اجتهادات القضاء
في دولة اإلمارات
د .حممد عبد الرحمن حممد ال�ضويني
الحماية الجنائية لحق المؤلف
على مصنفه
د .عبدالرازق املوايف
التزوير والمشكالت التي يثيرها تطبيق
بعض أحكامه في الواقع العملي
امل�ست�شار /ماهر �سالمة
مدى سلطة المأذون الشرعي
في مراقبة االلتزام بالضوابط القانونية
والشرعية لعقد النكاح
د .حممد عبد الرحمن حممد ال�ضويني
التمــاس إعـادة النظــر
في األحكـام المــدنية..
طـريق استثنائي للطعن باألحكام
القا�ضي /عبد اللطيف العلماء

مـن روائع

اجتهادات القضاء
في دولة اإلمارات

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ا�س �أَن حَ ْ
« َو ِ�إ َذا َح َكم ُْتم َبينْ َ َّ
ت ُكمُو ْا ِب ْالع َْد ِل»
الن ِ
�صدق اهلل العظيم

فالعدل �أ�سا�س الملك.
والق�ض��اء فري�ض ��ة محكم ��ة ،و�سن ��ة متبع ��ة ،ومق ��ام عل � ُّ�ي،
ومن�صب نبويُّ .
وال�سلطة الق�ضائية �أبرز مقومات الدولة الحديثة.
واحلك��م الق�ضائ��ي ي ��د العدال ��ة ،و�أداته ��ا الفعال ��ة ف ��ي حماية
الحق ��وق ،و�صيان ��ة الدم ��اء والأعرا� ��ض ،و�ص ��ون الكرام ��ة
والحري ��ات ،وب ��ه يف�ص ��ل بي ��ن النا� ��س فيم ��ا يق ��ع بينه ��م م ��ن
خ�صومات في�ؤتى كل ذي حقٍ حقه.
ولعل من �أمانة الكلمة والنطق بالحق �أن ن�سجل ما يجري في
�ساحات محاكم دبي وما يقوم به الجهاز الق�ضائي من ن�شاطات
قانونية وق�ضائية �أكثر عمقاً ،و�أ�سرع تقدماً ،و�أمهر حرفية في
�سبيل ا�ست�صدار �أحكام تتميز ببراعة اال�ستق�صاء وبعد النظر،
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وق��وة ورج��اح��ة اال�ستنباط واال��س�ت�ق��راء ،لتقديم حلول تتفق
و�صحيح تطبيق الت�شريعات المعمول بها من جانب ،وابتداع
حلول تتوافق م��ع متغيرات الع�صر وت��واك��ب ال�ت�ط��ورات التي
تطر�أ على المجتمع من جانب �آخر ،لتكون المح�صلة بناء تراث
قانوني وق�ضائي �أ�سا�سه قواعد ومبادئ قانونية ير�سيها الق�ضاء
الإماراتي في �ش�أن مو�ضوعات ت�شمل كافة مناحي الحياة.
وبهذا التراث ُت�شيد معالم نه�ضة ق�ضائية وقانونية ,وت�سود في
المجتمع قواعد العدل والإن�صاف م�ستقرة في النفو�س وال�ضمائر
والوجدان ،وتنت�شر في ربوعه قيم الخير وال�سالم والأمن والأمان.
وه��ا ه��ي ن�م��اذج ل�ق��واع��د وم �ب��ادئ قانونية �أر��س��اه��ا الق�ضاء
الإم��ارات��ي ممث ً
ال في المحكمة االتحادية العليا ومحكمة
تمييز دب��ي ،ومحكمة تمييز ر�أ���س الخيمة نقدمها لقارئنا
العزيز المتخ�ص�ص والمهتم بالدرا�سات القانونية تزويداً
له بالزاد الطيب من قواعد ومبادئ قانونية ،كما نقدمها
لقارئنا العزيز غير المتخ�ص�ص كثقافة قانونية نرى �أنه ال
غنى له عنها في هذا الزمان الذي نعي�شه.

ي�ضطر القا�ضي �إىل �أن يجتهد يف حالتني �أ�سا�سيتني :غمو�ض
الن�ص �أو �إبهامه من جهة ،والنق�ص يف الن�ص �أو �سكوته عن
بع�ض امل�سائل من جهة ثانية .وهو ما ن�ستهدف �إي�ضاحه �إن
�شاء اهلل تعاىل يف �أعمالنا ،داعني املوىل عز وجل �أن يوفقنا يف
مق�صودنا ،و�أن يجعله خال�صاً لوجهه الكرمي.
القاعدة:
�إن احل�ضانة ت�سقط �آل�ي�اً ع��ن الأم مبجرد بلوغ املح�ضون
خم�س �سنوات متى كانت الأم خمتلفة معه يف الدين ،وتنعدم كل
�سلطة تقديرية للمحكمة �إزاء ذلك�،سواء كانت العالقة الزوجية
قائمة بني املتداعيني �أو انتهت ،متى ثار نزاع ب�ش�أن احل�ضانة.
بيان مناط القاعدة:
تن�ص املادة  145من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي
على �أنه�« :إذا كانت احلا�ضنة �أماً وهي على غري دين املح�ضون
�سقطت ح�ضانتها �إال �إذا قدر القا�ضي خالف ذلك مل�صلحة
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يكتبها هذا العدد  :د .محمد عبد الرحمن محمد الضويني
�أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك مبعهد دبي الق�ضائي

يف البداية ن�شري �إىل �أن ه��ذه املجلة الغراء « -املعهد» -
دائماً ما تتجه نحو حتديث �أبوابها �إ�ضافة وتعدي ً
ال مبا يخدم
ال وبناء قائماً
القارئ الكرمي ،ومبا يحقق بحثاً قانونياً �أ�صي ً
على التدقيق والتحقيق مع االهتمام باجلانب التطبيقي،
وه��و ما يحر�ص عليه دائماً �سعادة القا�ضي الدكتور جمال
ح�سني ال�سميطي م��دي��ر ع��ام معهد دب��ي ال�ق���ض��ائ��ي ،فكان
توفيق اهلل ت�ع��اىل بت�ضمني املجلة ه��ذا ال�ب��اب  -م��ن روائ��ع
اجتهادات الق�ضاء يف دول��ة الإم��ارات  -ولعله من الوفاء �أن
نتقدم بخال�ص ال�شكر �إىل م�ؤ�س�س هذا الباب و�صاحب فكرته،
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد �أبو زيد � -أ�ستاذ القانون املدين
باملعهد  -ال��ذي و��ض��ع لبناته الأوىل يف ع��ددي��ن م��ن �أع��داد
ه��ذه املجلة ال �غ��راء ،نا�سجاً ن�سجاً جمي ً
ال مل يقت�صر على
جم��رد ذك��ر القواعد والأح�ك��ام فح�سب ،و�إمن��ا الغو�ص فيها
وا�ستظهار القواعد الق�ضائية مع تو�ضيح �أ�سبابها وحيثياتها،
مب��ا ي�سمح بر�سوخها وقيامها على منطق فكري وقانوين
بناء .وهو ما متيزت به هذه املجلة عن غريها من املجالت
القانونية ،ونحن �إذ نذكر ذلك له ،لنتمنى �أن ن�سري على دربه
حماولني �أن ن�ضيف لبنة �إىل تلك اللبنات ،با�ستظهار تلك
املبادئ والقواعد التي �أر�ساها الق�ضاء الإماراتي ،من خالل
اجتهادات ق�ضاته.
ذل��ك �أن لالجتهاد الق�ضائي يف جم��ال القانون دوراً بالغ
الأهمية والأثر ال يكاد يقل يف �أهميته عن دور الت�شريع نف�سه.
ف��االج �ت �ه��اد ال �ق �� �ض��ائ��ي ه ��و ال ��ذي
ي�ضفي على القانون طابعه العملي
احل � ��ي ،وه� ��و ال � ��ذي ي �ح��دد م ��داه
و�أب �ع��اده .واالج�ت�ه��اد الق�ضائي يف
هذا الإطار �إمنا يعني بذل القا�ضي
ج �ه��ده يف ا� �س �ت �ن �ب��اط الأح �ك ��ام
ال�ق��ان��ون�ي��ة م��ن م���ص��ادره��ا
الر�سمية .والقا�ضي قد
يجتهد �إما من خالل
الن�صو�ص الت�شريعية
ال �ت��ي ي�ل�ت��زم تطبيقها
�أو م� � ��ن خ � � � � ��ارج ه� ��ذه
الن�صو�ص .فعند تطبيق
ال �ن �� �ص��و���ص ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة

لالجته��اد الق�ضائ��ي يف القان��ون دور
بال��غ الأهمية والأث��ر ال يقل عن دور
الت�شريع نف�سه

�إذا كانت احلا�ضنة هي الأم وكان املح�ضون
على غري دينها فالأ�صل �أنه ت�سقط ح�ضانتها
ب�سبب اختالف الدين� ،إال �إذا قدر القا�ضي
�أن م�صلحة املح�ض��ون يف بقائه مع �أمه .ويف
كل الأحوال ال تزيد مدة ح�ضانتها له على
�إمتامه خم�س �سنوات
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ثاني ًا :ت�أييد حمكمة اال�ستئناف ملا ق�ضت به املحكمة
االبتدائية رغم متام املح�ضون للخم�س �سنوات قبل
النطق باحلكم (: )3
حيث ا�ست�أنف كل من املدعية واملدعى عليه احلكم �أمام
حمكمة اال�ستئناف بدبي والتي حكمت يف اال�ستئناف رقم
 27/2012يف جل�ستها بتاريخ 8/11/2012م بت�أييد احلكم
امل�ست�أنف فيما ق�ضي به  -على نحو ما �أ�سلفنا.
و�أ�ضافت حمكمة اال�ستئناف لأ�سباب ت�أييدها حلكم حمكمة
�أول درجة� :أن العلة يف �إ�سقاط احل�ضانة الختالف الدين غري
متحققة �أثناء قيام العالقة الزوجية ،وهي اخل�شية على دين
املح�ضون� ،إذ تتبدد تلك اخل�شية بوجود الأب مع املح�ضون

ً
ثالثا :موقف حمكمة التمييز ونق�ضها للحكم املطعون فيه
وق�ضائها ب�إ�سقاط ح�ضانة الأم الختالف الدين (: )4
حيث تقدم املدعى عليه  -الزوج  -بالطعن يف هذا احلكم
بطريق التمييز ،طالباً نق�ضه والق�ضاء له مبا طلب بالطعن
رق��م  129ل�سنة  2012وذل ��ك للخط�أ يف تطبيق ال�ق��ان��ون
والف�ساد يف اال�ستدالل والق�صور يف الت�سبيب ،ويف بيان ذلك
يقول الطاعن�« :إنه طبقاً لن�ص املادة  145من قانون الأحوال
ال�شخ�صية �إذا كانت احلا�ضنة على غري دين املح�ضون ،ف�إن
ح�ضانتها له ت�سقط �آلياً ببلوغه خم�س �سنوات ذكراً كان �أو
�أنثى ،وملا كان الثابت ب��الأوراق �أن ال�صغري ....من مواليد
13/10/2007م� ،أي بلغ اخلام�سة م��ن ع�م��ره قبل انتهاء
مراحل الدعوى واحلكم فيها ،وهو م�سلم .وكانت املطعون
�ضدها على غري دينه حيث �إنها م�سيحية الديانة ،وخلت
الأوراق من �أية م�ستندات ثبوتية تفيد اعتناقها للإ�سالم،
وب��ال�ت��ايل ف ��إن ح�ضانتها لل�صغري ت�ك��ون ق��د �سقطت عنها
قانوناً بن�ص امل��ادة ال�سالفة ........ ،و�إذ ق�ضى احلكم على
خ�لاف ذل��ك برف�ض طلب �إ��س�ق��اط احل�ضانة ع��ن املطعون
�ضدها و�ضمه �إليها ،ف�إنه يكون معيباً مبا ي�ستوجب نق�ضه».
يف جل�سة 19/3/2013م ق�ضت حمكمة التمييز بنق�ض
احل�ك��م فيما يتعلق ب��إث�ب��ات احل�ضانة للمطعون �ضدها -
وهي الأم  -وق�ضت ب�إ�سقاط ح�ضانتها لل�صغري و�ضمه �إىل
�أبيه الطاعن ،م�ستندة �إىل ثبوت اختالف دين الأم عن دين
املح�ضون ومتامه خم�س �سنوات ،تطبيقاً لن�ص املادة  145من
قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي.
ت �ق��ول امل�ح�ك�م��ة يف ح�ي�ث�ي��ات حكمها وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى نعي
الطاعن« :وحيث �إن هذا النعي يف حمله ،ذلك �أن الن�ص يف
املادة  145من قانون الأحوال ال�شخ�صية االحتادي رقم 28
ل�سنة  2005على �أنه (�إذا كانت احلا�ضنة �أماً وهي على غري
دين املح�ضون �سقطت ح�ضانتها �إال �إذا قدر القا�ضي خالف
ذلك مل�صلحة املح�ضون على �أال تزيد مدة ح�ضانتها له على
�إمتامه خم�س �سنوات ذكراً كان �أو �أنثى) يدل ب�صريح عبارته
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املح�ضون على �أال تزيد مدة ح�ضانتها له على �إمتامه خم�س
�سنوات ذكراً كان �أو �أنثى».
يدل هذا الن�ص على �أنه �إذا كانت احلا�ضنة هي الأم
وك ��ان املح�ضون على غ�ير دينها ف��الأ��ص��ل �أن ��ه ت�سقط
ح�ضانتها ب�سبب اختالف الدين� ،إال �إذا قدر القا�ضي �أن
م�صلحة املح�ضون يف بقائه مع �أمه .ويف كل الأحوال ال
تزيد مدة ح�ضانتها له على �إمتامه خم�س �سنوات ،فمتى
بلغ املح�ضون  -ذك��راً ك��ان �أو �أنثى -مت��ام اخلام�سة من
عمره ،ف�إنه ت�سقط �آلياً ح�ضانة �أمه له متى كانت على
غري دينه (.)1
وه ��ذا امل �ف �ه��وم ال خ�ل�اف ف�ي��ه م�ت��ى ك ��ان ال �ن ��زاع ب���ش��أن
احل�ضانة بني الأب والأم بعد فراقهما �سواء بالطالق �أو
الف�سخ ،ولكن هل ينطبق ن�ص هذه املادة يف حال ثار النزاع
بني الأب والأم ب�ش�أن ح�ضانة الطفل غري املتحد مع �أمه
يف الدين �أثناء قيام العالقة الزوجية بينهما؟ هذا ما ثار
اخلالف ب�ش�أنه حتى ح�سمته حمكمة التمييز بدبي يف حكمها
بالطعن رقم  129/2012بتاريخ 19/3/2013م طعن �أحوال
�شخ�صية ،مبا يفهم منه انطباق الن�ص حتى ولو كان النزاع
ب�ش�أن احل�ضانة قد ثار بني الزوجني رغم ا�ستمرار العالقة
الزوجية بينهما.
ون �ت �ن��اول احل �ك��م مب ��ا ي�ف���ص��ح ع ��ن ال �ق��اع��دة و��س�ن��ده��ا
القانوين:

� ً
أوال :حمكمة �أول درجة (:)2
حيث تتح�صل وقائع الدعوى ب�أن الزوجة املدعية جل�أت
�إىل حمكمة الأح��وال ال�شخ�صية بدبي بتاريخ 10/4/2011
ف�أقامت الدعوى رقم  420ل�سنة  2011جزئي �أح��وال نف�س
م�سلمني �ضد زوجها  -املدعى عليه  -وه��ي ما زال��ت زوجة
له ب�صحيح العقد ال�شرعي  -طالبة احلكم لها -من �ضمن
ما طلبت  -ب�إثبات ح�ضانتها البنها منه  .....و�ضمه �إليها،
و�إلزام زوجها  -املدعى عليه -ب�إح�ضاره �إليها وت�سليمه �إياها،
م�ستندة يف دع��واه��ا ب�أنها الأح��ق بح�ضانته ،حيث �إن��ه من
مواليد 13/10/2007م� ،إذ �أنه مازال يف �سن ح�ضانة الن�ساء،
و�أن زوجها قد �أخذه بحجة �أنه ينوي الت�سوق ب�أبو ظبي مع
الطفل� ،إال �أنه �سافر به �إىل م�صر.
تقدم الزوج  -املدعى عليه  -بدعوى متقابلة طلب فيها
الق�ضاء له ب�إ�سقاط ح�ضانة ال�صغري عن املدعى عليها تقاب ً
ال،
وتثبيت ح�ضانة ول��ده �إليه ،م�ؤ�س�ساً ه��ذا الطلب على �سوء
نيتها مبحاولتها ال�سفر باملح�ضون �إىل الفلبني ،ولأنها على
غري دين املح�ضون ،حيث �إنها م�سيحية كاثوليكية والطفل
م�سلم ،و�أنها كانت قد زعمت له �إ�سالمها وقت ال��زواج على
غري احلقيقة وت�أكد مت�سكها بدينها  -امل�سيحية  -بعد ذلك.
انتهت املحكمة يف جل�ستها بتاريخ � 16/1/2012إىل احلكم
�أو ًال يف الدعوى الأ�صلية ب�إثبات ح�ضانة املدعية �أ�صلياً لولدها
من املدعى عليه ،و�ضمه �إليها و�أمرته بت�سليمه لها فوراً وعدم
التعر�ض لها �إال يف حدود ما ميلكه �شرعاً وقانوناً باعتباره ولياً
للنف�س .وحكمت ثانياً يف الدعوى املتقابلة برف�ض الدعوى.

�أ�س�ست املحكمة حكمها على �أن الثابت من الأوراق �أن
املدعية  -الزوجة  -على غري دين املح�ضون فهي م�سيحية
كاثوليكية � -إال �أن الثابت �أن املح�ضون مل يبلغ اخلام�سة
م��ن ع�م��ره  -وق��ت احل�ك��م يف ال��دع��وى  -ف�ه��و م��ن مواليد
13/10/2007م ،فهو مل يبلغ ال�سن التي يعقل ومييز فيها
ممار�سات املدعية ل�شعائر دينها ،ومن ثم فال يخ�شى عليه
من ت�أثره بدينها ،وهو ما يعني �أن املحكمة قدرت �أن م�صلحة
املح�ضون يف بقائه مع �أمه يف هذا ال�سن ،وهو ما يعد �إعما ًال
م��ن ق�ب��ل املحكمة ل�سلطتها ال�ت�ق��دي��ري��ة يف ذل ��ك ،تطبيقاً
ل�صريح ن�ص املادة � 145سالفة الذكر.
�إن��ه من الالفت لالنتباه �أن املدعى عليه ال��زوج ك��ان قد
دفع طلب زوجتة �أمام املحكمة ب�أن املدعية لي�س لها احلق يف
ح�ضانة ال�صغري ،لأن العالقة الزوجية بينه وبينها مل تنته.
و�أجابت املحكمة عن ذلك ب��أن هذا الدفع م��ردود وذل��ك لأن
انتهاء العالقة الزوجية بني الطرفني لي�س �شرطاً ملطالبة
املدعية باحل�ضانة ،بل يكفي حدوث نزاع بينهما ب�ش�أنها� ،سواء
كان ذلك يف ظل احلياة الزوجية �أو بعد انتهائها ،حيث ميكنها
املطالبة ب�ضم �أوالدها �إليها على الرغم من ا�ستمرار الزوجية
بينهما ا�ستناداً �إىل الفقرة ال�سابعة من املادة  146من قانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي ،والتي تن�ص على �أنه« :لكل من
الأم والأب طلب �ضم الأوالد �إليه �إذا كان بينهما نزاع وخرجت
الأم من م�سكن الزوجية ول��و كانت الزوجية قائمة بينهما
ويف�صل القا�ضي يف الطلب اعتباراً مب�صلحة الأوالد».

وه��و الأم ��ر ال��ذي ي�ح��ول دون ا�ستغالل احل�ضانة يف تن�شئة
املح�ضون على غري دين الأب �أو الويل« .وهذا التربير حمل
نظر �إذ تولت حمكمة التمييز الرد عليه كما �سي�أتي».

التعقيب على احلكم املاثل �أمامنا بدرجاته الثالث:
�إن موقف حمكمة �أول درجة وق�ضائها للأم باحل�ضانة
رغم ثبوت اختالف دينها عن دين املح�ضون� ،إمنا كان قبل
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القاعدة �أنه ال ي�س��وغ االجتهاد بالبحث يف
العل��ة �أو احلكمة يف م��ورد الن�ص ال�صريح
خلروج ذلك على رغبة امل�شرع ،وهي قاعدة
�أ�صولي��ة ا�ستق��رت حمكم��ة التميي��ز على
تطبيقها ب�ش�أن تف�سريها لن�صو�ص القوانني

بلوغ الطفل املح�ضون متام اخلام�سة من عمره� ،إذ �أنه من
مواليد 13/10/2007م ،وق��د �صدر حكم املحكمة بتاريخ
16/1/2012م مب��ا يعني �أن املحكمة ق��د طبقت ن�ص امل��ادة
� ،145إذ ر�أت �أن م�صلحة املح�ضون �أن تكون ح�ضانته لأمه
رغم اختالف الدين ،مبا يعني �أن املحكمة �أعملت �سلطتها
التقديرية طبقاً للن�ص يف �ضوء م�صلحة املح�ضون.

1.1للتو�سع في ذلك ت�أ�صي ًال و�شرحاً لن�ص المادة 145يراجع م�ؤلفنا� :أحكام
الح�ضانة وف�ق��ا ل�ق��ان��ون الأح ��وال ال�شخ�صية الإم��ارات��ي م �ع��ززاً ب�أحكام
محكمة التمييز بدبي من �ص � 132إلى �ص  154من �إ�صدارات معهد دبي
الق�ضائي ـ الطبعة الأولى �سنة .2009
2.2يراجع حكم محكمة دبي االبتدائية رقم  2011/420بتاريخ 2012/1/16
�أحوال نف�س م�سلمين.
3.3يراجع حكم محكمة ا�ستئناف دبي ـ رقم  2012 / 72بتاريخ 2012 / 11 / 8
ا�ستئناف �أحوال �شخ�صية ومواريث.
4.4يراجع حكم محكمة تمييز دبي طعن رقم  2012 / 129بتاريخ / 3 / 19
2013ـ طعن �أحوال �شخ�صية.

الختالف الدين غري متحققة �أثناء قيام العالقة الزوجية،
حيث �إن اخل�شية على دين املح�ضون وت�أثره بدين �أمه تنتفي
بوجود الأب الذي يحول وجوده دون ا�ستغالل احلا�ضنة يف
تن�شئة املح�ضون على غ�ير دي��ن الأب ،وه��و م��ا �أج��اب��ت عنه
حمكمة التمييز ب�أن هذا بحث عن العلة واجتهاد غري �سائغ،
حيث �إن الن�ص وا�ضح يف داللته ،ومن ثم فالأجدر تطبيق
ن�ص امل ��ادة  145و�إ��س�ق��اط ح�ضانة الأم �آل �ي �اً لتمام الطفل
خم�س �سنوات ،حتى ولو كان مع قيام العالقة الزوجية ،دون
اجتهاد من املحكمة يف �ش�أن م�صلحة املح�ضون ،ذلك �أنه  -من
وجهة نظرنا  -متى ثار نزاع ب�ش�أن احل�ضانة ف�إن هذا يعني
يف الغالب خروج الزوجة يف منزل الزوجية ،لذا كان امل�شرع
حري�صاً على بيان احلكم القانوين ملثل هذه احلالة كما يف
الفقرة ال�سابعة من املادة  146كما �أ�سلفنا.
�إن حمكمة التمييز قد انتهت �إىل تقرير مبد�أ على قدر
كبري من الأهمية وه��و تطبيق ن�ص امل��ادة � 145سواء كانت
العالقة الزوجية قائمة بني املتداعيني �أو انتهت ،متى ثار
ن��زاع ب�ش�أن احل�ضانة ،و�أن احل�ضانة ت�سقط �آل�ي�اً ع��ن الأم
مبجرد بلوغ املح�ضون خم�س �سنوات متى كانت الأم خمتلفة
معه يف ال��دي��ن ،وتنعدم كل �سلطة تقديرية للمحكمة �إزاء
ذل��ك .ومن ثم فال يجوز للمحكمة االجتهاد وال البحث يف
علة الن�ص �أو حكمته ،متى كان الن�ص وا�ضحاً يف داللته ،ذلك
�أن القاعدة �أنه ال ي�سوغ االجتهاد بالبحث يف العلة �أو احلكمة
يف مورد الن�ص ال�صريح خلروج ذلك على رغبة امل�شرع ،وهي
قاعدة �أ�صولية ا�ستقرت حمكمة التمييز على تطبيقها ب�ش�أن
تف�سريها لن�صو�ص القوانني.
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 وعلى ما يبني من مذكرته الإي�ضاحية � -أن ح�ضانة الأمللمح�ضون ت�سقط �آلياً �إذا كانت على غري دينه ما مل يقرر
القا�ضي خ�لاف ذل��ك ،بح�سب م�صلحة املح�ضون يف �ضوء
واقعات الدعوى ،فمن ثبت له �أن احلا�ضنة ت�ستغل احل�ضانة
يف تن�شئة الولد على غري دين الأب �أو الويل ،ف�إنه ال يعطيها
احل�ضانة �إذ ت�صبح غري �أمينة على دينه ،و�إذا ر�أى �أن يعطي
الأم ح�ضانة الولد ولو كانت على غري دينه ،ف�إنه ال يجوز
بحال من الأح��وال �إبقاء املح�ضون عند �أم��ه التي هي على
غري دينه بعد �إمتامه �سن اخلام�سة من عمره ذكراً كان �أو
�أنثى� ،إذ �أنه يعقل الأديان فيها ويفهمها».
مت�ضي املحكمة يف بيان حيثياتها ورده��ا على حمكمة
اال�ستئناف فيما قررته من �أن ا�ستمرار العالقة الزوجية
ووج��ود الأب �أو ال��ويل �ضمانة لعدم ت�أثر الولد بدين �أمه،
وم��ن ث��م ف�لا ت�سقط ح�ضانتها للطفل ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
جت��اوز الطفل للخام�سة من عمره ،وذل��ك على خ�لاف ما
ق�ضت به املادة  145من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،فتقول:
«لـما كان ذلك وكان البني من احلكم املطعون فيه �أنه �أيد
احلكم امل�ست�أنف يف ق�ضائه برف�ض طلب �إ�سقاط ح�ضانة
املطعون �ضدها لل�صغري  .....لعدم بلوغه �سن اخلام�سة
على نظر خاطئ خمالف ملا �سبق م�ؤداه �أن العلة من �إ�سقاط
احل�ضانة الختالف الدين غري متحققة �أثناء قيام العالقة
الزوجية والنتفاء اخل�شية على دين املح�ضون بوجود الأب
الذي يحول دون ا�ستغالل احلا�ضنة يف تن�شئة املح�ضون على
غ�ير دي��ن الأب �أو ال��ويل ،ه��ذا يف ح�ين �أن ال�صغري �آدم من
مواليد 13/10/2007م فيكون قد بلغ �سن اخلام�سة من
عمره قبل �صدور احلكم املطعون فيه مما ي�سقط ح�ضانة
املطعون �ضدها �آلياً يف هذه ال�سن ،كما �أنه ال م�ساغ لالجتهاد
بالبحث يف العلة �أو احلكمة يف مورد الن�ص خلروج ذلك على
مراد امل�شرع ،ومن ثم ف�إن احلكم يكون قد �أخط�أ يف تطبيق
القانون الأم��ر الذي يعيبه ويوجب نق�ضه نق�ضاً جزئياً يف
هذا اخل�صو�ص».

�إن حمكمة �أول درجة قد دفعت طلب الزوج من عدم بحث
احل�ضانة لأنهما زوج��ان ،حيث بينت يف رده��ا ما مفاده �أن
طلب احل�ضانة حال التنازع ب�ش�أنها لي�س قا�صراً على حال
ان�ت�ه��اء ال�ع�لاق��ة ال��زوج�ي��ة ،ب��ل ي�ج��وز بحث طلب احل�ضانة
حتى مع ا�ستمرار العالقة الزوجية متى ثار النزاع ب�ش�أنها
م�ستندة يف ذلك �إىل الفقرة ال�سابعة من املادة  146من قانون
الأحوال ال�شخ�صية .يف حني �أن حمكمة اال�ستئناف و�إن �أيدت
حكم حمكمة �أول درج��ة �إال �أنها اختلفت مع هذا النظر� ،إذ
�أعملت �سلطتها التقديرية و�أي��دت احلكم ب�إ�سناد احل�ضانة
�إىل الأم رغم بلوغ الطفل خم�س �سنوات قبل �صدور حكمها،
ولعلها يف ذلك ر�أت �أن هذا النزاع يثور بني زوجني ما زالت
العالقة الزوجية قائمة بينهما ،فا�ستبعدت تطبيق ن�ص املادة
 ،145و�أعملت ن�ص الفقرة ال�سابعة من املادة  146والذي بني
�أن لكل من الأب والأم طلب �ضم ح�ضانة الأوالد �إليه ولو
كانت العالقة الزوجية م�ستمرة بينهما ،متى ك��ان بينهما
نزاع وخرجت الأم من م�سكن الزوجية ،ويف�صل القا�ضي يف
الطلب اعتباراً مب�صلحة الأوالد ،فك�أن هذا الن�ص قد �أعطى
القا�ضي ال�سلطة التقديرية يف الف�صل يف �ضم الأوالد �إىل
�أح��د الأب��وي��ن مطلقاً متى ك��ان ال�ن��زاع ب�ين زوج�ين ال ت��زال
عالقة الزوجية قائمة بينهما ،وهذا حمل نظر لأن �سلطة
القا�ضي التقديرية قيدها القا�ضي فيما يتعلق بح�ضانة
الولد ال��ذي على غري دي��ن حا�ضنته بتمامه خم�س �سنوات
وفقاً للمادة  145من القانون .و�أن امل�شرع ا�ستهدف بن�ص
الفقرة ال�سابعة من امل��ادة  146تقرير احل��ق يف رف��ع دعوى
احل�ضانة �أو �ضم الأوالد ولو كانت العالقة الزوجية قائمة
بينهما وفق ما �أو�ضحته املذكرة الإي�ضاحية.
بناء على ما بيناه يف البند ال�سابق ف�إن حمكمة اال�ستئناف
جانبها ال�صواب يف تطبيق القانون حينما �أيدت حكم حمكمة
�أول درجة ،ذلك �أن الطفل املح�ضون كان قد �أمت خم�س �سنوات
قبل النطق باحلكم ،حيث �إن��ه من مواليد ،13/10/2007
وكانت املحكمة قد عقدت جل�ستها للحكم يف � 8/11/2012أي
بعد متامه خم�س �سنوات ،وهو ما كان يجب على املحكمة �أن
ت�ضعه يف ح�سبانها ،ولكنها مل تلتفت لذلك ورف�ضت طلب
�إ�سقاط ح�ضانة الأم لل�صغري ،و�أعملت �سلطتها التقديرية،
ع�ل��ى ��س�ن��د م��ن ال �ق��ول ب � ��أن ال�ع�ل��ة م��ن �إ� �س �ق��اط احل���ض��ان��ة

الهوام�ش

من ين�ش��ر م�صنفه بغ�ير ا�سم��ه �أو با�سم �آخر
يخلعه عل��ى نف�سه يعترب م� ً
ؤلف��ا لهذا امل�صنف
مادام ال يوجد �شك يف معرفة حقيقة �شخ�صه

الحماية الجنائية لحق المؤلف على مصنفه
يعد حق امل�ؤلف على �إنتاجه الذهني من احلقوق
الطبيعية()1؛ حيث يكون للم�ؤلف حرية التفكري والإبداع
واالبتكار ،مادام هذا التفكري ال يتعار�ض مع القانون �أو النظام
العام والآداب ( ،)2فامل�ؤلف حر يف �أفكاره ،ي�ؤلف كما يريد
ومتى يريد لأن هذا حق طبيعي له ،ويف هذا فائدة تنعك�س
على الإنتاج الفكري من �آداب وعلوم وفنون قبل �أن تنعك�س
على مبدعي هذا الإنتاج من �أدباء وعلماء وفنانني (.)3
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن حماية حقوق امل�ؤلفني ت�سهم
ب�شكل كبري يف تطور املجتمعات ثقافياً واقت�صادياً ،من خالل
الت�شجيع على الإبداع واالبتكار ،الذي يرثي الرتاث الثقايف
الوطني ،حيث �إن �إثراء الثقافة ون�شرها يعتمد على قدر
احلماية التي تتوفر لالبتكار والإبداع ،فكلما كانت احلماية
بدرجة كافية� ،أدى ذلك �إىل ت�شجيع امل�ؤلفني وتو�سيع نطاق
الإ�شعاع الفكري للبلد الذي ينتمي �إليه امل�ؤلفون ،مما يعني
ارتفاع ثقافة �شعب هذا البلد ( .)4ولذلك يقول البع�ض �إن
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هدف حماية حق امل�ؤلف هو خلق �أف�ضل توازن كفء وفعال
بني احلماية ون�شر املعلومات بغية تقدم العلم والثقافة
والتنمية (.)5
وحمل حق امل�ؤلف هو كل �إنتاج ذهني مبتكر� ،سواء يف
جمال العلوم �أو الآداب �أو الفنون ،مع �ضرورة خروج هذا
الإنتاج العلمي من نطاق الأفكار الكامنة داخل ال�شخ�ص �إىل
العامل اخلارجي ( ،)6ويخول حق امل�ؤلف �صاحبه جمموعة من
ال�سلطات املالية والأدبية على م�صنفه املبتكر �أياً كان جمال
هذا امل�صنف مما ينتجه الفكر الب�شري ،ويطلق على حق
امل�ؤلف احلقوق الذهنية �أو حقوق امللكية الأدبية والفنية (،)7
بحيث يت�سع هذا احلق لكل ما ينتجه الذهن من م�صنفات
مبتكرة ت�ستحق احلماية.
ٌ
حقوق
ويوجد �أعمال يقوم بها امل�ؤلف وتكون له عليها
تتمتع بحماية امل�شرع اجلنائي ،و�أعمال �أخرى ال تتمتع
باحلماية اجلنائية ،ونبني فيما يلي املق�صود بامل�ؤلفني

و�أعمالهم التي تخرج عن نطاق احلماية اجلنائية ،وذلك
على النحو التايل:
املق�صود بامل�ؤلف
عرفت املنظمة العاملية للملكية الفكرية ( )8امل�ؤلف ب�أنه
ال�شخ�ص الذي يبتكر م�صنفاً ( .)9وعرفته الت�شريعات حمل
الدرا�سة ( )10ب�أنه ال�شخ�ص الذي يبتكر امل�صنف ،ويعد
م�ؤلفاً للم�صنف من يذكر ا�سمه عليه �أو ين�سب �إليه عند
ن�شره باعتباره م�ؤلفاً له ما مل يقم الدليل على غري ذلك.
ويالحظ �أن بع�ض الدول تعطي �صفة امل�ؤلف لل�شخ�ص
مبجرد التثبت من وقائع معينة ،فمنها من تعطي �صفة
امل�ؤلف لل�شخ�ص الذي يحمل امل�صنف ا�سمـه احلقيقي �أو
ا�سمـه امل�ستعار ،كما هو احلال يف فرن�سا وهذا ما �سلكه
القانون الفرن�سي (� ،)11أو ال�شخ�ص الذي يبادر بذكر
ا�سمه �أو الإعالن عن �صفته كم�ؤلف عند ا�ستخدام امل�صنف،
ويف بع�ض الأحيان تعطى �صفة امل�ؤلف لل�شخ�ص الذي يلج�أ
�إىل ت�سجيل م�صنفه ويرد ا�سمه على الن�سخ امل�سجلة.
يت�ضح مما �سبق� ،أن امل�ؤلف هو �صاحب الإنتاج
الذهني املبتكر ،و�أياً كان نوع هذا الإنتاج و�أياً كانت

طريقة التعبري عنه �أو �أهميته ،وعلى ذلك يندرج �ضمن
مفهوم امل�ؤلف كل من :كاتب الق�صة �أو ال�شاعر �أو امللحن
املو�سيقي �أو الر�سام �أو امل ّثال �أو وا�ضع برامج احلا�سب
الآيل�..إلخ (.)12
وقد و�ضعت الت�شريعات حمل الدرا�سة ( )13قرينة
ب�سيطة ،قابلة لإثبات العك�س ،م�ضمونها �أن من ين�شر
م�صنفاً با�سمه يعترب م�ؤلفاً له ،ويجوز للم�ؤلف احلقيقي �أن
يثبت بكل طرق الإثبات �أنه �صاحب الأفكار الواردة بامل�صنف.
كذلك من ين�شر م�صنفه بغري ا�سمه �أو با�سم �آخر يخلعه
على نف�سه يعترب م�ؤلفاً لهذا امل�صنف مادام ال يوجد �شك
يف معرفة حقيقة �شخ�صه ،ف�إذا ُوجِ د �شك اع ُتبرِ نا�شر �أو
منتج امل�صنف ممث ً
ال للم�ؤلف يف مبا�شرة حقوقه �إىل �أن يتم
معرفة حقيقة �شخ�ص امل�ؤلف.
احلقوق حمل احلماية

يزدوج حق امل�ؤلف بني حق �أدبي وحق مايل ( ، )14ولكل

منهما هدف يختلف عن الآخر؛ حيث يهدف احلق املايل
�إىل املنافع املالية ،ويهدف احلق الأدبي �إىل حماية فكر
امل�ؤلف من التحريف �أو الت�شويه ،لكي يظل امل�صنف معرباً
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الدكتور عبدالرازق الموافي
�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

امل�صنفات التي ال تت�صف باالبتكار ال تتمتع باحلماية
�أخرجت الت�شريعات بع�ض الأعمال من نطاق احلماية
بن�ص �صريح ،ويبدو �أن ذلك يرجع لعدم متتع هذه الأعمال
باالبتكار؛ �أي �أننا ب�صدد �إباحة �أ�صلية لهذه الأعمال ،فهي
مباحة اال�ستعمال بطبيعتها لعدم توافر �شروط احلماية.
الأفكار والإجراءات و�أ�ساليب العمل وطرق الت�شغيل
واملفاهيم واملبادئ واالكت�شافات والبيانات
ال حتمي قوانني امللكية الفكرية ،وحقوق امل�ؤلف الأفكار
املجردة ،ولكنها حتمي طريقة التعبري عنها ،فالفكرة
املجردة لي�ست ملكاً لأحد �أو حكراً عليه ،ف�إذا كان لدى
�شخ�ص فكرة معينة ،ونقلها �إىل �شخ�ص �آخر ثم قام الأخري
ب�صياغتها يف �شكل كتاب ،ف�إن ال�شخ�ص الذي �صاغ الأفكار
هو الذي يتمتع باحلماية ،وال يتمتع بها ال�شخ�ص الذي كان
لدية الفكرة ،حيث �إنها مل تخرج �إىل حيز الوجود امللمو�س.
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عن�صر االبتكار؛ حيث مل ي�ضف �أي جمهود �شخ�صي،
ومل ي�ضف ب�صمة �شخ�صية عليها ،ولكن �إذا قام برتتيبها
وجتميعها بطريقة معينة ،فهذا يعني �أنه بذل جمهوداً
ذهنياً فيه نوع من االبتكار ،وبالتايل تتمتع باحلماية،
ومن �أمثلة ذلك ،الأ�شخا�ص الذين يقومون بتجميع �أحكام
الق�ضاء وت�صنيفها بح�سب املو�ضوع �أو بح�سب احلروف
الأبجدية �أو بح�سب املحكمة التي �أ�صدرتها ،ويف هذه احلالة
تتمتع الوثائق والأحكام الق�ضائية باحلماية؛ لأن ال�شخ�ص
�أ�ضفى عليها طابعاً �شخ�صياً ،ويلزم احل�صول على �إذن منه
عند ا�ستغاللها من قبل الآخرين.
ال حتم��ي قوان�ين امللكي��ة الفكري��ة ،وحقوق
امل�ؤلف الأف��كار املجردة ،ولكنها حتمي طريقة
التعب�ير عنها ،فالفك��رة املجردة لي�س��ت ً
ملكا
لأحد �أو حكر ًا عليه
كذلك ال تتمتع باحلماية الإجراءات و�أ�ساليب العمل
وطرق الت�شغيل واملفاهيم واملبادئ واالكت�شافات والبيانات،
ويرجع �سبب عدم متتع هذه الأعمال باحلماية �إىل انتفاء
عن�صر االبتكار فيها ،وعدم وجود جمهود �شخ�صي ب�ش�أنها.
ومل يتعر�ض ت�شريع حقوق امللكية الفكرية الكويتي لهذا
النوع من الأعمال عند حتديده لنطاق احلماية (،)17
وكذلك ت�شريع امللكية الفكرية الفرن�سي ()18؛ حيث ن�ص
كل منهما على الأعمال التي تدخل يف نطاق احلماية فقط.
الوثائق الر�سمية
ال تتمتع الوثائق الر�سمية باحلماية القانونية ،وذلك
لأنها حق �شائع لكل �أفراد املجتمع ،ويكون يف ا�ستطاعتهم
االطالع عليها ومعرفة م�ضمونها يف �أي وقت ،ومن
�أمثلتها القوانني ،واللوائح ،واالتفاقيات الدولية ،والأحكام
الق�ضائية ،و�أحكام املحكمني ،والقرارات ال�صادرة من اللجان
الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي.
ويف حالة قيام �شخ�ص بن�شر هذه الوثائق يف كتب �أو
�أي و�سيلة �أخرى ،ف�إنها ال تتمتع بحماية القانون؛ النتفاء

�أخبار احلوادث والوقائع اجلارية
ال تتمتع باحلماية اجلنائية الأخبار ال�صحفية التي
تت�ضمن �سرداً للحوادث والوقائع اجلارية؛ حيث �إنها جمرد
�سرد لأحداث �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو ريا�ضية �أو فنية �أو

ال تتمتع الأخبار التي تن�شرها القنوات
التلفزيونية الف�ضائي��ة �أو الأر�ضية �أو
الإذاعية باحلماية اجلنائية

اجتماعية�..إلخ ،وال تنطوي على �أي ابتكار ،ولي�س فيها �أي
جمهود ذهني لل�صحفي ،الذي نقل احلدث �أو الواقعة.
وكذلك ال تتمتع باحلماية اجلنائية الأخبار التي
تن�شرها القنوات التلفزيونية الف�ضائية �أو الأر�ضية �أو
الإذاعية؛ حيث �إنها معلومات عادية عن �أحداث �أو وقائع
تنقلها الو�سائل الإعالمية من خالل ما �سمعه �أو ما �شاهده
ال�شخ�ص.
وتختلف هذه الأخبار والوقائع عن املقاالت والتحقيقات
العــدد (� - )16أكتوبر 2013 -

ب�صدق عن �آراء امل�ؤلف ،و�إذا عدل عن �أفكاره كان له احلق
يف �أن ي�سحب امل�صنف من التداول كي يدخل عليه الأفكار
اجلديدة.
ويخول احلق الأدبي للم�ؤلف عدة امتيازات هي :احلق يف
�إتاحة امل�صنف للجمهور لأول مرة ،واحلق يف ن�سبة امل�صنف
�إىل م�ؤلفه ،واحلق يف �سحب امل�صنف من التداول وتعديل
الآراء التي وردت به ،واحلق يف احرتام امل�صنف والدفاع عن
تكامله وعن حتريفه وت�شويهه.
ومن �أهم خ�صائ�ص هذا احلق �أنه ال يقبل التقادم ،وال
يقبل الت�صرف فيه وال احلجز عليه ،ويظل هذا احلق من
�أجل الدفاع عن �شخ�صية امل�ؤلف التي عرب عنها يف امل�صنف،
فهو حق دائم.
�أما احلق املايل ،فهو ذو طبيعة م�ؤقتة يهدف �إىل
�إعطاء امل�ؤلف احلق يف احل�صول على املنافع املالية من وراء
ا�ستغالل امل�صنف ،وذلك خالل فرتة زمنية معينة (.)15
ويرى البع�ض �أن ازدواج حق امل�ؤلف يجد �أ�سا�سه يف
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؛ حيث ين�ص على �أن لكل
�شخ�ص احلق يف حماية م�صاحله الأدبية واملالية �سواء
النا�شئة عن �إنتاجه العلمي �أو الأدبي �أو الفني (.)16
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امل�صورة ،ويقومون باختيار عناوين للأخبار اخلا�صة
بالأحداث اجلارية ،ت�ضفي على احلدث طابع الإثارة ،ويف
الغالب يقومون بهذه الأعمال بعد درا�سة وتقييم للو�ضع
على �ضوء اعتبارات وعوامل متعددة ومتنوعة ،قد تكون
�سيا�سية �أو �إعالمية �أو حتى خا�صة بانت�شار ال�صحيفة
التي تن�شر فيها هذه الأخبار� ،أو ب�أهمية حمطة الإذاعة
�أو التلفزيون التي تذيع هذه الأخبار ،وكل ذلك ي�ضفي
على عمل ال�صحفي جهداً �شخ�صياً ي�ستحق احلماية مادام
ينطوي على الإبداع (.)21

ال�صحفية؛ حيث تتمتع هذه الأخرية باحلماية؛ لأنها
تتطلب جهداً ذهنياً للإملام مبو�ضوعها والإحاطة بجوانبه
املختلفة ،وتتطلب ا�ستعداداً خا�صاً لتب�سيط مو�ضوعها
ب�صياغة ب�سيطة و�أ�سلوب �سهل ،بحيث ي�صبح يف متناول
فهم و�إدراك جمهور القراء (.)19
ويرى البع�ض ،بحق؛ �أنه �إذا كان �أ�سا�س احلماية يقوم
على االبتكار ،ف�إن �صياغة الأخبار ب�أ�سلوب �صحفي مميز،
يتطلب جمهوداً ذهنياً من نا�شرها ،فال�شخ�ص الذي يقوم
بن�شر خرب �صحفي تظهر �شخ�صيته يف �صياغته ،ويقوم
بابتكار �أ�صيل يف ن�شر اخلرب يجب �أن يكون عمله جديراً
باحلماية القانونية ،وال يجوز �أن يكون �إنتاجه الذهني
حمل اعتداء من ال�صحف والن�شرات الدورية ( ،)20وبالتايل
يجب �أن تكون حقوق ه�ؤالء ال�صحفيني حمل حماية ،لأن
يف عدم دخول �أعمالهم نطاق احلماية �إجحاف بحق ه�ؤالء
ال�صحفيني و�إهدار ملجهوداتهم وت�ضحياتهم.
كذلك الأ�شخا�ص الذين يعملون مرا�سلني للإذاعة
وال�صحافة والتلفزيون ،يتعر�ضون ملخاطر عند تغطيتهم
لأخبار احلروب والكوارث الطبيعية ،وب�صفة خا�صة الأخبار
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الجنائية لحق الم�ؤلف ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأولى ،1991
دار النه�ضة العربية� ،ص  12وما بعدها.
1515وقد �أيدت اتفاقية برن ازدواج حق الم�ؤلف �إلى حق �أدبي وحق
مالي ،ون�صت على ذلك؛ حيث تقرر �أنه ا�ستقال ًال عن الحقوق
المالية للم�ؤلف ،وبعد التنازل عن هذه الحقوق ،ف�إن الم�ؤلف
يحتفظ بالحق في ذك��ر �أب��وت��ه على الم�صنف ،وف��ي معار�ضة
كل ت�شويه �أو تحريف �أو �أية تعديالت �أخرى يكون من �ش�أنها
الإ��ض��رار ب�سمعته واع�ت�ب��اره .انظر الفقرة الأول��ى من المادة
ال�ساد�سة مكرر من االتفاقية� .أبرمت االتفاقية في � 9سبتمبر
�ســـــنة  1886و�أدخل علــيها كثير من التعديالت .وكذلك �أكـــدت
اتفـــــاقية جوانب التجارة المت�صلة بحــــقوق الـــــملكية الفــــــكرية
المــــعروفة بــــا�سم
(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS
المنـبثقة عن االتفـاقية العـامة للتـعريفات والتجارة المــعروفـة با�سم
(Gatt) General Agreement on Tariffs and Trade
على ازدواج حق الم�ؤلف؛ حيث ن�صت على ال�ت��زام ال��دول الأع�ضاء
بمراعاة الأحكام التي تن�ص عليها المواد من  1وحتى  21من اتفاقية
برن وملحقها� .أي�ضاً �أحالت معاهدة الـ  WIPOب�ش�أن حق الم�ؤلف
والتي اعتمدها الم�ؤتمر الدبلوما�سي في  20دي�سمبر � .1996إلى
المواد من � 2إلى  6من اتفاقية برن .انظر المادة الثالثة من �أحكامها
والخا�صة بم�ضمون حماية حق الم�ؤلف.
1616انظر الفقرة الثانية من المادة  27منه.
1717انظر ن�صو�ص المواد الأولى والثانية والثالثة.
1818انظر المواد من � L 112 – 1إلى .L 112 -4
1919انظر د .نواف كنعان :المرجع ال�سابق �ص .269
2020انظر د� .سهيل ح�سين الفتالوي:حقوق الم�ؤلف المعنوية في
القانون العراقي ،درا�سة مقارنة ،دار الحرية للطباعة ،بغداد
 ،1978المرجع ال�سابق �ص .174
2121انظر د .نواف كنعان :المرجع ال�سابق� ،ص.270

خير من الحق العيني أحيانًا
كما نعلم �أن احلق ال�شخ�صي هو رابطة
قانونية ما بني �شخ�صني دائن ومدين،
يطالب مبقت�ضاها الدائن من مدينه
القيام بعمل �أو االمتناع عن عمل �أو �أداء
�شيء معني ،واحلق العيني �سلطة مبا�شرة
ل�شخ�ص ما على �شيء معني ،و�أهم ما مييز
احلق العيني عن احلق ال�شخ�صي هو �سلطة
التتبع والأولوية املمنوحتني ل�صاحب احلق
العيني واللتني ال يتمتع بهما �صاحب احلق
ال�شخ�صي.
والأ�صل �أن جميع �أموال املدين �ضامنة
للوفاء بديونه ،وجميع الدائنني مت�ساوون
يف هذا ال�ضمان مع مراعاة ما تقرره �أحكام
القوانني خالفاً لذلك ،هذا ما جاء يف املادة
 391من قانون املعامالت املدين الإماراتي
رقم  5ل�سنة  ،1985ثم جاءت �أحكام احلق
العيني الأ�صلي والتبعي والتي تقرر خالف
هذه املادة وذلك بتمييز �صاحب احلق
العيني و�إعطائه الأولوية يف ا�ستيفاء دينه
مقدما ً على �أ�صحاب احلقوق ال�شخ�صية
مطلقاً ومقدماً على من يليه يف املرتبة
بالن�سبة لباقي �أ�صحاب احلقوق العينية.
والإ�شكالية هي يف الرهن الت�أميني
ون�ص املادة  1419من قانون املعامالت
املدنية الإماراتي رقم  5ل�سنة  ،1985التي
جاء فيها قيد وا�ضح على �صاحب احلق
العيني التبعي (وهو هنا الدائن املرتهن)
بقولها للمرتهن �أن ي�ستويف دينه من العقار
املرهون عند حلول �أجل الدين طبقاً ملرتبته

وبعد اتخاذ الإجراءات املن�صو�ص عليها
يف قانون الإجراءات �أمام املحاكم املدنية
والقوانني اخلا�صة ،ثم جاءت الفقرة
يف
الثانية من نف�س املادة لتقرر :ف�إذا مل ِ
العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه
على �أموال املدين كدائن عادي.
مبعنى �أن �صاحب الرهن (املرتهن)
يجب �أن يبد�أ بالتنفيذ على �أموال املدين
يكف ثمنها للوفاء
املرهونة ،ف�إن بيعت ومل ِ
بدينه رجع كدائن عادي عند تنفيذه
على باقي �أموال املدين� ،أما عندما ينفذ
ك�صاحب حق عيني فال يتعر�ض ملزاحمة
باقي الدائنني.
ال�س�ؤال بعد ذلك �أن الدائن املرتهن
�إذا بد�أ بالتنفيذ وو�صل �إىل مرحلة بيع
املال املرهون باملزاد العلني ومل يتقدم �أحد
ل�شراء املال املعرو�ض للمزاد ،لعدم الرغبة
فيه �أو لأنه �أ�صبح كا�سداً يف ال�سوق �أو لأي
�سبب �آخر ،و�أراد التنفيذ على بقية �أموال
ٍ
ً
املدين غري املرهونة وفقا لن�ص املادة 391
من قانون املعامالت املدنية بو�صفها من
ال�ضمان العام للدائنني وهو �أحد الدائنني،
ففي هذه احلالة �سي�صطدم بن�ص الفقرة
الثانية من املادة  1491ال�سابقة الذكر
التي جتربه على االنتظار حلني بيع املال
يكف
املرهون باملزاد وا�ستيفاء دينه ،ف�إن مل ِ
ثمنه له الرجوع على بقية �أموال املدين
كدائن عادي ،وانتظاره هذا قد يفوّت عليه
ٍ
الفر�صة؛ فقد تباع �أموال املدين غري

د .صالح أحمد اللهيبي
�أ�ستاذ القانون املدين امل�شارك
كلية القانون  -جامعة ال�شارقة
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الهوام�ش

الحـق الشخصي

املرهونة ،وي�ستويف الدائنون العاديون منها
حقوقهم ،بينما ُتع َر�ض الأموال املرهونة
للمزاد وال يتقدم �أح ٌد ل�شرائها ،ويف الوقت
نف�سه ال ي�ستطيع املرتهن مزاحمة الدائنني
العاديني على ثمن هذه الأموال لأنه مقيّد
بالقيد �سابق الذكر ،مبعنى �أن املح�صلة
النهائية �أو�صلتنا �إىل �أن �صاحب احلق
ال�شخ�صي يف هذه الفر�ضية كان موقفه
خري من �صاحب احلق العيني.
ما احلل؟

وبتقديرنا املتوا�ضع؛ ال جند للمرتهن
خمرجاً من هذه احلالة � -إن و�صل �إىل
مثل هذه الفر�ضية � -إال �أن يتنازل عن ح ّقه
يف الرهن ليعود �إىل �صفته كدائن عادي،
وي�ستطيع �أن يتزاحم مع بقية الدائنني
العاديني ،ومن ثم قد يح�صل على جز ٍء
من حقه �أو ك ّل حقه ح�سب مرتبته كدائن
عادي� ،أما �إن بقي حمتفظاً لنف�سه بالرهن
الت�أميني؛ ف�إنه ال ي�ستطيع مزاحمة بقية
الدائنني العاديني وقد تفوت عليه الفر�صة
كما ذكرنا ،لذا جند �أن احلق ال�شخ�صي يف
هذه الفر�ضية على الأقل كان �أف�ضل من
احلق العيني.
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التزوير والمشكالت
التي يثيرها تطـبيق
بعض أحكــامه في
الواقع العملي
طرحنا في العددين ال�سابقين ( )13ثم ()15
علة التجريم و�أرك��ان التزوير و�أهمية التفريق
بين نوعيه المادي والمعنوي وطرق التزوير في
كل منهما والأ�ضرار التي ت�صيب الغير نتيجتهما..
وعرفنا البطالن بنوعيه المطلق والن�سبي ..وفي
هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من هذه الدرا�سة
المميزة نتناول م�سائل االنتحال والتزوير بالترك
وتغيير الحقيقة والق�صد الجنائي و�أركان التزوير
وال�ضرر ف�إلى التفا�صيل..
من المقرر �أن الق�صد الجنائي في جريمة التزوير
يتحقق في المحررات الر�سمية متى تعمد الجاني تغيير
الحقيقة ف��ي المحرر م��ع ان�ت��واء ا�ستعماله ف��ي الغر�ض
ال��ذي م��ن �أج�ل��ه غيرت الحقيقة فيه ولي�س �أم ��راً الزم �اً
التحدث عنه �صراحة وا�ستقال ًال في الحكم عن توافر هذا
الركن ما دام قد ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني.
�إنه من المقرر وفقاً للمادة  216من قانون العقوبات وما
بعدها �أن لجريمة التزوير في محرر غير ر�سمي �أركاناً ثالثة
هي تغيير الحقيقة في محرر ب�إحدى الطرق المن�صو�ص
عليها في القانون ،و�أن يترتب على هذا التغيير �ضرر للغير
��س��واء ك��ان ال���ض��رر فعلياً �أو محتم ً
ال ،والق�صد الجنائي،
وم��ن ال�م�ق��رر �أن��ه ول�ئ��ن ك��ان��ت محكمة المو�ضوع ال تلتزم
عند الق�ضاء ب��الإدان��ة عن جريمة التزوير في محرر غير
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جرمية التزوير تتحقق مبجرد
حدوث التغيري
كل تقرير لـ «واقعة �أو حمرر» على
غري حقيقتهما ..تزوير
كما في الدعوى المطروحة والق�صد الجنائي في جرائم
التزوير من الم�سائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تف�صل
فيها محكمة المو�ضوع في �ضوء الظروف المطروحة عليها
ولي�س بالزم �أن يتحدث عنه الحكم �صراحة وعلى ا�ستقالل
ما دام قد �أورد من الوقائع ما يدل عليه كما في الدعوى
المطروحة ،كما �أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر غير
ر�سمي يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن
�أن يترتب عليه في الوقت ال��ذي وق��ع فيه تغيير الحقيقة
�ضرر للغير ول��و ك��ان ال�ضرر محتم ً
ال وال ي�شترط ل�صحة
الحكم بالإدانة في جريمة التزوير في محرر غير الر�سمي
�أن يتحدث عن ركن ال�ضرر �صراحة وا�ستقال ًال.
وك��ان ال�ق��ان��ون ل��م ير�سم لجريمة ال�ت��زوي��ر �أو ا�ستعمال
المحرر المزور طريقة �إثبات خا�صة و�إنما العبرة في �إثباتها
ب�م��ا تطمئن �إل �ي��ه المحكمة م��ن �أدل ��ة ال��دع��وى ،ك�م��ا �أن ��ه ال
ي�شترط في جريمة التزوير �أن يتحدث الحكم عن كل ركن من
�أركانها على ا�ستقالل مادام قد �أورد من الوقائع ما يدل عليه
واال�صطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو �إن�شاء محرر
بكامل �أج��زائ��ه على غ��رار �أ�صل موجود �أو خلق محرر م��ادام
المحرر مت�ضمناً لواقعة تترتب عليها �آثار قانونية و�صالحاً
لأن يحتج ب��ه ف��ي �إثباتها وال يلزم لتحقق جريمة التزوير
في الأوراق الر�سمية �أن ت�صدر فع ً
ال من الموظف المخت�ص
بتحريرها و�إنما يكفي لتحقيقها �إعطاء الورقة �شكل �أو مظهر
الورقة الر�سمية ال�صادرة من الموظف المخت�ص.
االنتحال
وك ��ان م��ن ال�م�ق��رر �أن ج��ري�م��ة ال�ت��زوي��ر ف��ي ال�م�ح��ررات
الر�سمية تتحقق ب�م�ج��رد تغيير الحقيقة ب�ط��ري��ق الغ�ش
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ر�سمي بالتحدث في حكمها عن ركن ال�ضرر �صراحة �إال �أنه
يتعين عليها ا�ستظهار هذا البيان _ ولئن كان تقدير وقوع
ال�ضرر �سالف البيان من �إطالقات محكمة المو�ضوع �إال �أن
ذلك م�شروط ب�أن يكون ما ا�ستخل�صته �سائغاً وي��ؤدي �إلى
ما رتبه الحكم عليه ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد خل�ص �إلى توافر ركن ال�ضرر ا�ستناداً �إلى ما �أورده
ب�أ�سبابه م��ن �أن (�إدع ��اء المتهم قبل الم�شتكي ومنازعته
�أمام الق�ضاء المدني ما ي�ستدل به على عالقة العمل وما
يترتب على ب��راءة المتهم ع��ن تهمة ال�ت��زوي��ر م��ن حجية
الحكم الجنائي )...وكان ما �أورده الحكم في هذا ال�صدد
ال يتوافر ب��ه رك��ن ال�ضرر �إذ �إن الق�ضاء ب�ب��راءة الطاعن
من تهمة تزوير ال�شهادة �سالفة البيان مع عدم ثبوت عدم
توقيعها من ممثل ال�شركة المن�سوبة �إليها ال يترتب عليه
�أن يحاج بها الأخير �أو �شركته بما ت�ضمنته تلك ال�شهادة
من بيانات ب�أجر الطاعن وملحقاته  -ومن ثم يكون الحكم
فيما �سلف م�شوباً بالف�ساد في اال�ستدالل بما يوجب نق�ضه
لهذا ال�سبب دون حاجة لبحث باقي �أوجه الطعن.
وكان من المقرر �أن التزوير هو بجعل واقعة مزورة
ف��ي ��ص��ورة واق�ع��ة �صحيحة وي�شمل ك��ل تقرير لواقعة
على غير حقيقتها وي�شترط �صراحة على العقاب �أن
يكون تغيير الحقيقة في بيان مما �أعد المحرر لإثباته
واال�صطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو �إن�شاء
محرر بكامل �أجزائه �أو خلق محرر على غير الحقيقة ما
دام المحرر مت�ضمناً لواقعة تترتب عليها �آثار قانونية
و�صالحة �أن يحتج به في �إثباتها لما كان ذلك.
وك ��ان اال��ص�ط�ن��اع ب��اع�ت�ب��اره ط��ري�ق�اً م��ن ط��رق ال�ت��زوي��ر
المادي هو �إن�شاء محرر كامل �أجزائه على غرار �أ�صل موجود
�أو خلق محرر على غير مثال �سابق ما دام المحرر في �أي
من الحالتين مت�ضمناً لواقعة تترتب عليها �آث��ار قانونية
و�صالحاً لأن يحتج به في �إثباتها ،كما �أن عدم وجود المحرر
المزور ال يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير �إذ
الأمر في هذا مرجعه �إلى �إمكان قيام الدليل على ح�صول
التزوير ون�سبته �إلى المتهم وللمحكمة �أن تكون عقيدتها
في ذلك بكل طرق الإثبات طالما �أن القانون الجزائي لم
يحدد طريق �إثبات معينة في جريمة التزوير ولها �أن ت�أخذ
بال�صورة كدليل في ال��دع��وى �إذا ما اطم�أنت �إل��ى �صحتها

التزوير بالرتك
لما كان ذلك وكان من المقرر �أن اال�صطناع طريق
من طرق التزوير المادي طالما كان المحرر الم�صطنع
�صالحاً لالحتجاج به وت�ضمن واقعة تترتب عليها �آثار
قانونية و�صالحاً ب�أن يحتج به ،كما �أن التزوير بالترك
من طرق التزوير بالنظر �إلى ما يت�ضمنه المحرر في
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ً
وا�ستقالال
ال يلزم �أن يتحدث احلكم �صراحة
عن كـل ركـن من �أركـان جرميـة التزويــر
ما دام قد �أورد من الوقائع ما يدل عليها

مجموعة ا�ستظهار لمدى م��ا يترتب على ال�ت��رك من
تغيير الحقيقة لما كان ذلك وكان الأ�صل في المحاكمات
الجنائية هو �إقناع القا�ضي بناء على الأدلة المطروحة
عليه فله �أن يكون عقيدته من �أي دليل �أو قرينة يرتاح
�إليها ولم يجعل القانون الجنائي لإثبات جرائم التزوير
طريقاً خا�صاً ،كما ال يلزم �أن يتحدث الحكم �صراحة
وا�ستقال ًال عن كل ركن من �أركان جريمة التزوير ما دام
قد �أورد من الوقائع ما يدل عليها والق�صد الجنائي في
جرائم التزوير من الم�سائل المتعلقة بواقع الدعوى
التي تف�صل فيها محكمة المو�ضوع في �ضوء الظروف
المطروحة عليها ولي�س ب�لازم �أن يتحدث عنه الحكم
�صراحة وعلى ا�ستقالل ما دام قد �أورد من الوقائع ما
يدل عليه كما في الدعوى الراهنة ،كما �أن مجرد تغيير
الحقيقة في محرر عرفي يكفي لتوافر جريمة التزوير

تغيري احلقيقة
وحيث �إنه من المقرر �أن مجرد تغيير الحقيقة في
محرر غير ر�سمي ب��إح��دى ال�ط��رق المن�صو�ص عليها
في القانون وذل��ك ب�إ�سناد �أم��ر لم يقع مما �أ�سند �إليه
يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن �أن
يترتب عليه في الوقت ال��ذي وقع فيه تغيير الحقيقة
�ضرر للغير �سواء كان المزور عليه �أو �أي جهة �أو �شخ�صاً
�آخر ولو كان ال�ضرر محتم ً
ال ما دام المحرر �صالحاً لأن
يتخذ حجة في الإث�ب��ات �ضد ممن ن�سب �إليه لما كان
الثابت من �أقوال المجني عليه.
�أركان التزوير يف حمرر ر�سمي
وح�ي��ث �إن��ه م��ن المقرر وف�ق�اً للمادة  216م��ن قانون
العقوبات وما بعدها �أن لجريمة التزوير في محرر غير
ر�سمي �أركاناً ثالثة هي تغيير الحقيقة في محرر ب�إحدى
الطرق المن�صو�ص عليها في القانون ،و�أن يترتب على هذا
التغيير �ضرر للغير �سواء كان ال�ضرر فعلياً �أو محتم ً
ال،
والق�صد الجنائي ،ومن المقرر �أن��ه ولئن كانت محكمة
ال�م��و��ض��وع ال ت�ل�ت��زم ع�ن��د ال�ق���ض��اء ب��الإدان��ة ع��ن جريمة
التزوير في محرر غير ر�سمي بالتحدث في حكمها عن
رك��ن ال�ضرر �صراحة �إال �أن��ه يتعين عليها ا�ستظهار هذا
البيان -ولئن كان تقدير وقوع ال�ضرر �سالف البيان من

الق�صد اجلنائي
وك��ان من المقرر �أن جريمة التزوير في المحررات
الر�سمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغ�ش
بالو�سائل التي ن�ص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه
�ضرر يلحق �شخ�صاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً
ح�صول �ضرر بالم�صلحة العامة لما يترتب عليه من عبث
بالمحررات الر�سمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر
الجمهور وينبني على ذلك �أن ت�سمي �شخ�صاً بغير ا�سمه
في محرر ر�سمي يعد تزويراً �سواء �أكان اال�سم المنتحل
ل�شخ�ص معلوم �أم ك��ان ا�سماً خيالياً وهمياً ال وج��ود له
في الحقيقة والواقع ما دام المحرر �صالحاً لأن يتخذ
حجة في �إثبات �شخ�صية من ن�سب �إليه كما في الدعوى
المطروحة ،كما �أن اال�صطناع باعتباره طريقاً من طرق
التزوير المادي هو �إن�شاء محرر بكامل �أجزائه على غرار
�أ�صل موجود �أو خلق محرر على غير مثال �سابق ما دام
المحرر في �أي من الحالتين مت�ضمناً لواقعة تترتب
عليها �آثار قانونية و�صالحاً لأن يحتج به في �إثباتها ،كما
�أن عدم وجود المحرر المزور ال يترتب عليه حتماً عدم
ثبوت جريمة التزوير �إذ الأمر في هذا مرجعه �إلى �إمكان
قيام الدليل على ح�صول التزوير ون�سبته �إل��ى المتهم
وللمحكمة �أن تك ّون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات
طالما �أن القانون الجزائي لم يحدد طريق �إثبات معينة
في جريمة التزوير ولها �أن ت�أخذ بال�صورة كدليل في
ال��دع��وى �إذا م��ا اطم�أنت �إل��ى �صحتها كما ف��ي الدعوى
المطروحة كما �أنه من المقرر �أن الق�صد الجنائي في
جريمة التزوير يتحقق ف��ي ال�م�ح��ررات الر�سمية متى
تعمد ال�ج��ان��ي تغيير الحقيقة ف��ي ال�م�ح��رر م��ع ان�ت��واء
ا�ستعماله في الغر�ض الذي من �أجله غيرت الحقيقة فيه
ولي�س �أم��راً الزم�اً التحدث عنه �صراحة وا�ستقال ًال في
الحكم عند توافر هذا الركن ما دام قد ثبت وقوع تزوير
المحرر من الجاني كما في الدعوى المطروحة ف�إنه
يلزم عند ذلك �أن يتوافر في حقه ركن العلم بالتزوير
وا�ستعماله لما كان ذلك وكان.
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بالو�سائل التي ن�ص عليها القانون ول��و لم يتحقق
عنه �ضرر يلحق �شخ�صاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج
عنه حتماً ح�صول �ضرر بالم�صلحة العامة لما يترتب
عليه من عبث بالمحررات الر�سمية ينال من قيمتها
وحجيتها ف��ي نظر الجمهور وينبني على ذل��ك �أن
ت�سمي �شخ�صاً بغير ا�سمه في محرر ر�سمي يعد تزويراً
�سواء �أكان اال�سم المنتحل ل�شخ�ص معلوم �أم كان ا�سماً
خيالياً وهمياً ال وجود له في الحقيقة والواقع ما دام
المحرر �صالحاً لأن يتخذ حجة في �إثبات �شخ�صية من
ن�سب �إليه كما في الدعوى المطروحة ،كما �أن اال�صطناع
باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادي هو �إن�شاء محرر
بكامل �أج��زائ��ه على غ��رار �أ�صل موجود �أو خلق محرر على
غير مثال �سابق ما دام المحرر في �أي من الحالتين مت�ضمناً
لواقعة تترتب عليها �آثار قانونية و�صالحاً لأن يحتج به في
�إثباتها ،كما �أن عدم وج��ود المحرر المزور ال يترتب عليه
حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير �إذ الأمر في هذا مرجعه �إلى
�إمكان قيام الدليل على ح�صول التزوير ون�سبته �إلى المتهم
وللمحكمة �أن ت�ك� ّون عقيدتها ف��ي ذل��ك بكل ط��رق الإث�ب��ات
طالما �أن القانون الجزائي لم يحدد طريق �إثبات معينة في
جريمة التزوير ولها �أن ت�أخذ بال�صورة كدليل في الدعوى
�إذا ما �أطم�أنت �إل��ى �صحتها كما في ال��دع��وى المطروحة،
كما �أنه من المقرر �أن الق�صد الجنائي في جريمة التزوير
يتحقق في المحررات الر�سمية متى تعمد الجاني تغيير
الحقيقة في المحرر مع انتواء ا�ستعماله في الغر�ض الذي
من �أجله غيرت الحقيقة فيه ولي�س �أمراً الزماً التحدث عنه
�صراحة وا�ستقال ًال في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام
قد ثبت وق��وع تزوير المحرر من الجاني كما في الدعوى
المطروحة ف�إنه يلزم عند ذلك �أن يتوافر في حقه ركن العلم
بالتزوير وا�ستعماله لما كان ذلك.

متى كان من الممكن �أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع
فيه تغيير الحقيقة �ضرر للغير ولو كان ال�ضرر محتم ً
ال
وال ي�شترط ل�صحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير
العرفي �أن يتحدث عن ركن ال�ضرر �صراحة وا�ستقالال
بل يكفي مدونات الحكم �أن ت�شهد عليه كما في الدعوى
الراهنة لما ك��ان ذل��ك وكانت بوال�ص ال�شحن الم�سند
�صدورها من الطاعنين قد ثبت تزويرها ب�إ�ضافة بيانات
وهمية كما �أث�ب��ت الحكم �أو بالترك لبيانات جوهرية
وكان يترتب على ذلك �ضرر للغير ومن ثم تكون تهمة
ال�ت��زوي��ر ق��د تكاملت �أرك��ان�ه��ا وي�ك��ون منعى الطاعنين
ب�ش�أنها ال يعدو �أن يكون ج��د ًال مو�ضوعياً ف��ي تقدير
محكمة المو�ضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما
ال يجوز �إثارته �أمام محكمة التمييز.

�إطالقات محكمة المو�ضوع �إال �أن ذلك م�شروط ب�أن يكون
ما ا�ستخل�صته �سائغاً وي�ؤدي �إلى ما رتبه الحكم عليه.

ملعلوماتك
ال�ضرر عن�صر من عنا�صر جرمية
التزوير ال قيام لها من دونه والإدانة
تتطلب بيان الأ�سباب

الإقرارات الفردية
من المقرر �أن التزوير �أياً كان نوعه يقوم على �إ�سناد
�أمر لم يقع ممن �أ�سند �إليه في محرر �أعد لإثباته ب�إحدى
الطرق المن�صو�ص عليها قانوناً ب�شرط �أن يكون الإ�سناد
وقد ترتب عليه �ضرر �أو يحتمل �أن يترتب عليه �ضرر
�أما �إذا انتفى الإ�سناد الكاذب في المحرر ال ي�صح القول
بوقوع تزوير و�إذا ك��ان المحرر عرفياً وك��ان م�ضمونه
مطابقاً لإرادة من ن�سب �إليه معبراً عن م�شيئته انق�ضى
التزوير ب�أركانه كما �أنه من المقرر �أنه لي�س كل تغيير
للحقيقة في محرر يعتبر ت��زوي��راً فهو �إذا تعلق ببيان
�صادر من طرف واحد مما يمكن �أن ت�أخذ حكم الإقرارات
الفردية ف�إنه ال عقاب �إذا ما كان هذا البيان ال يعدو �أن
يكون عر�ضاً مما يخ�ضع للفح�ص ويتوقف م�صيره على
نتيجته لما كان ذلك وكان الم�ستند المدعى تزويره قد
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�صدر مطابقاً لإرادة �شركة  ........................وهو
ال يعدو عر�ضاً للأ�سعار يخ�ضع للفح�ص والقبول �أو
الرف�ض مما يعد �إق��راراً فردياً يخرج عن نطاق الت�أثيم
وم�م��ا تنتفي م�ع��ه ج��ري�م��ة اال��س�ت�ع�م��ال ال�ت��ي ت ��دور مع
جريمة التزوير وجوداً.
وح�ي��ث �إن ��ه م��ن ال�م�ق��رر �أن ��ه ال يكفي ل�ل�ع�ق��اب على
جريمة التزوير في �أوراق ر�سمية �أن يكون ال�شخ�ص قد
غير الحقيقة في المحرر بل يجب �أن يكون هذا التغيير
ق��د وق��ع ف��ي ج��زء م��ن �أج ��زاء ال�م�ح��رر ال�ج��وه��ري التي
من �أجلها �أعد المحرر لإثباته والتي ناط القانون �إلى
موظف عام مهمة تحريره �أو بالتدخل في تحريره �أما
�إذا كان ما �أثبت بالمحرر خا�صاً بال�شخ�ص ومتعلقاً به
وحده وال ي�ستطيع غيره �أن يبا�شره ب�سبب المعلومات
المتعلقه به ف�إنه يعتبر من قبيل الإق ��رارات الفردية
التي ال يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويراً لأنها تخ�ضع

ركن ال�ضرر
�إنه من المقرر �أن ال�ضرر عن�صر من عنا�صر جريمة
التزوير ال قيام لها من دون��ه وهو و�إن افتر�ض توافره
وتحقق قيامه بالن�سبة ل�ل�م�ح��ررات الر�سمية بمجرد
تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل للثقة فيها
�إال �أن��ه لي�س كذلك بالن�سبة للمحررات العرفية التي
ينبغي �أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها ح�صول �ضرر
بالفعل �أو احتمال ح�صوله ،وم��ن ثم ف�إنه يتعين على
المحكمة عند الق�ضاء ب��الإدان��ة ا�ستظهار ه��ذا البيان
ولو لم تلتزم بالتحدث عنه �صراحة وا�ستقال ًال لما كان
ذلك وكان الطاعن قد دفع بعدم توافر ركن ال�ضرر �أو
احتماله وكان هذا الدفاع جوهرياً في خ�صو�ص الدعوى
مما كان يتعين معه على المحكمة �أن تعنى بالرد عليه
وت�ق��ول كلمتها ب�ش�أنه ��س��واء بالقبول �أو الرف�ض وفي
�إغفال الحكم الإ�شارة �إليه ق�صور في الت�سبيب وم�سا�س
بحق الدفاع يعيبه بما ي�ستوجب نق�ضه والإحالة.
�أركان التزوير
وحيث �إنه من المقرر �أن التزوير �أياً كان نوعه يقوم
على �إ�سناد �أم��ر لم يقع ممن �أ�سند �إليه في محرر �أعد
لإثباته ب�إحدى الطرق المن�صو�ص عليها قانوناً ب�شرط
�أن ي�ك��ون الإ��س�ن��اد وق��د ت��رت��ب عليه ��ض��رر �أو يحتمل �أن
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املحرر الباطل
وك��ان من المقرر �إن ا�ستعمال ال��ورق��ة ال�م��زورة مع
العلم بذلك يعاقب عليه القانون ول��و ك��ان محل ذلك
محرراً الحتمال ح�صول ال�ضرر من ا�ستعماله والمحرر
الباطل و�إن جرده القانون من كل �أثر �إال �أنه قد يلقى
ثقة الغير ممن ال يت�ضح له ما ي�شوبه من عيوب وي�صح
�أن يخدع به ال�شخ�ص العادي ف�إذا ا�ستعمل هذا المحرر
بالفعل كما في الدعوى الراهنة يكون ال�ضرر قد بات
محققاً ،لما ك��ان ذل��ك ف ��إن م��ا ينعاه الطاعن ف��ي هذا
الخ�صو�ص يكون غير �سديد.

لمراقبة من �صدرت ل�صالحه �أو لفح�ص ومراجعة من
قدمت �إليه ،لما كان ذلك وكان.

ي�ت��رت��ب عليه ��ض��رر �أم ��ا �إذا ان�ت�ف��ى الإ� �س �ن��اد ال �ك��اذب في
المحرر ال ي�صح القول بوقوع تزوير و�إذا ك��ان المحرر
ع��رف�ي�اً وك ��ان م�ضمونه م�ط��اب�ق�اً لإرادة م��ن ن�سب �إل�ي��ه
معبراً عن م�شيئته انق�ضى التزوير ب�أركانه كما �أنه من
المقرر �أن��ه لي�س ك��ل تغيير للحقيقة ف��ي محرر يعتبر
ت��زوي��راً فهو �إذا تعلق ببيان �صادر من ط��رف واح��د مما
يمكن �أن ت�أخذ حكم الإق��رارات الفردية ف�إنه ال عقاب �إذا
ما كان هذا البيان ال يعدو �أن يكون عر�ضاً مما يخ�ضع
للفح�ص ويتوقف م�صيره على نتيجته لما كان ذلك وكان
الم�ستند المدعى تزويره قد �صدر مطابقاً لإرادة �شركة
 .......................وهو ال يعدو عر�ضاً للأ�سعار يخ�ضع
للفح�ص والقبول �أو الرف�ض مما يعد �إقراراً فردياً يخرج
عن نطاق الت�أثيم ومما تنتفي معه جريمة اال�ستعمال
التي تدور مع جريمة التزوير وج��وداً وعدماً و�إذا التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر ف�إنه ال يكون قد خالف
القانون �أو �أخط�أ في تطبيقه لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق �أن النيابة العامة لم تثر في طعنها باال�ستئناف �أو
بجل�سات المحاكمة �شيئاً بخ�صو�ص و�صف التهمة الثانية
فمن ثم ال يجوز لها �أن تثير ذلك لأول مرة �أمام محكمة
التمييز ،هذا ف�ض ً
ال عن �أن الحكم المطعون في حكمها
وفي حدود �سلطتها التقديرية لم تر توافر �أركان جريمة
االحتيال قانوناً وواقعاً مما يقت�ضي تغيير و�صف التهمة
ومن ثم ف�إن منعى النيابة العامة في هذا ال�ش�أن ف�ض ً
ال
عن ع��دم قبوله يكون غير �سديد لما ك��ان ما تقدم ف�إن
الطعن برمته يكون على غير �أ�سا�س متعين الرف�ض.

مدى سلطة المأذون الشرعي

في مراقبة االلتزام بالضوابط القانونية
والشرعية لعقد النكاح
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بقلم :د /محمد عبد الرحمن محمد الضويني
�أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك مبعهد دبي الق�ضائي

وفقاً لل�شكل ال�صحيح من ناحية ،ومبا يحقق ما حر�ص
عليه امل�شرع من م�صالح تهدف �إىل �إن�شاء الأ�سرة اجلديدة
على قواعد تكفل املحافظة على كيانها وا�ستقرارها من
ناحية �أخرى ،و�إما �أن تتمثل يف �ضوابط وقع الن�ص عليها
ا�ستيفاء لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية مبا يكفل �صحة العقد
ببيان �أركانه و�شروطه ،و�إما �أن تتمثل يف ال�شروط التي ترك
القانون للزوجني حرية ا�شرتاطها وفقاً ملا تق�ضي به املادة
 20من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي ،فامل�سلمون عند
�شروطهم �إال �شرطاً �أحل حراماً �أو حرم حال ًال ،وللم�أذون
احلق يف مراقبة مدى ا�ستيفاء تلك ال�شروط من عدمه ،وهو
ما ي�ستوجب �أن يكون امل�أذون على �إملام تام بتلك ال�ضوابط،
وهو ما نف�صل القول فيه على النحو التايل:

� ً
أوال :ما يجب على امل�أذون التحقق منه من ال�شروط
القانونية والتنظيمية لإبرام عقد النكاح:
يق�صد بها تلك ال�شروط التي ن�صت عليها �أو بع�ضها
قوانني الأحوال ال�شخ�صية بغية حتقيق م�صالح الزوجني
حا ًال وم�آ ًال ،وكذلك حتقيق م�صالح املجتمع ب�أ�سره (.)1
فهي �شروط ي�ضعها امل�شرع الو�ضعي جللب م�صلحة �أو دفع
مف�سدة ،وهي لي�ست ب�شروط �صحة وال نفاذ وال لزوم ،لأن
امل�شرع الو�ضعي لي�س له �أن ين�شئ حكماً �شرعياً دينياً يحل
حراماً �أو يحـ ّرم حـال ًال ،بل هـي �شروط يرتتب عليها �أثر
قانوين ال دخل له يف احلكم ال�شرعي الدينـي (.)2
على �أن �سن مثل هذه القوانني �إمنا هو من باب ال�سيا�سة
ال�شرعية يف الفقه الإ�سالمي ،وما لويل الأمر من حق يف
تقييد املباح.
ولعل من �أهم ال�شروط التي جاء بها قانون الأحوال
ال�شخ�صية الإماراتي ما يلي:
توثيق عقد الزواج:
�أي �أن يقوم املوظف املخت�ص بت�سجيل هذا العقد يف
وثيقة ر�سمية خ�ص�صت لذلك  ،حيث تن�ص الفقرة الأوىل
من املادة ( )27من قانون الأحوال ال�شخ�صية االحتادي
على �أنه« :يوثق الزواج ر�سمياً ،ويجوز اعتبا ًرا لواقع معني

�إثبات الزواج بالب ّينة ال�شرعية» ،كما تن�ص الفقرة الثالثة
من ذات املادة على �أنه« :يتم توثيق عقد الزواج من امل�أذونني،
وي�صدر وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف الالئحة
اخلا�صة بهم».
ولعل مق�صد امل�شرع من هذا ال�شرط �إمنا هو حفظ
احلقوق الزوجية املادية واملعنوية ،وحماية العقد من الإنكار،
وكذا حماية الأوالد من ادعاء عدم الن�سب ،ولي�س ببعيد عنا
خاف علينا ما يحدث من جراء ما ُيعرف بالزواج العريف.
وال ٍ
واالمتثال حلكم القانون يف هذه امل�س�ألة �إمنا ُيعد من
قبيل الواجبات ال�شرعية ،فهو حكم ويل الأمر مبا يحقق
امل�صلحة والغاية مبا ال يت�صادم مع الن�ص.
يقول الأ�ستاذ الدكتور يو�سف القر�ضاوي يف هذا ال�سياق:
«يف هذه احلالة �إذا �صدر �أمر �أو قانون من ويل الأمر ال�شرعي
ب�إيجاب التوثيق ت�صبح طاعته الزمة �شرعاً ،لأن اﷲ تعاىل
يقول« :يا �أيها الذين �آمنوا �أطيعوا اﷲ و�أطيعوا الر�سول
و�أويل الأمر منكم )3(»...فمـادام الإن�سـان ي�ؤمر مبعـروف،
فيجـب �أن يطـيع  ،فالطاعـة هنا الزمة واجبـة» (.)4
وبالنظر �إىل املادة � - 27سالفة الذكر  -جند �أنها تقرر
�أن الأ�صل يف �إثبات واقعة الزواج �إمنا يكون بالتوثيق ،ومع
ذلك فقد �أخذت بعني االعتبار ما هو قائم بحكم الواقع،
فقررت �أنه يجوز �إثبات وقائع الزواج التي متت ومل توثق
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ب�سم اهلل ،واحلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول
اهلل .....وبعد
فامل�أذون ال�شرعي هو ال�شخ�ص املرخ�ص له ب�إجراء عقد
الزواج وتوثيقه .وهو من يجري عقد النكاح على الرتتيب
ال�شرعي من حيث الأركان وال�شروط ،فهو املنوط به مراقبة
وتنفيذ القواعد والأ�صول والأحكام التي و�ضعها ال�شرع
احلنيف لإمتام هذا العقد املقد�س ،وهو النائب عن ويل
الأمر يف توثيق هذا الرباط املقد�س بني �أطرافه ،ومن ثم
فيجب �إح�سان اختيار امل�أذون ال�شرعي ل ُيعطي عقد النكاح
ما يتنا�سب مع الهيبة والإجالل يف عيون النا�س من ناحية،
ويتمكن من �إبرام عقود زواج �صحيحة الأركان وال�شروط
وفق ما جاء يف كتاب اهلل و�سنة نبيه ،وما و�ضعه ويل الأمر
من �أحكام تكميلية ق�صد بها حتقيق امل�صلحة التامة يف �أمر
�إن�شاء الأ�سرة امل�سلمة ودرء كل مف�سدة عنها ،لأنه ينه�ض
مبه ّمة �صون �أعرا�ض النا�س ،و�صون العر�ض من ال�ضروريات
اخلم�س التي حر�صت ال�شريعة على �صيانته .وملا كان قانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي قد ن�ص على جملة من الأحكام
تتعلق ب�إبرام العقد �سواء من حيث الأركان �أو ال�شروط ،ف�إنه
يتعلق بامل�أذون ال�شرعي �أمر ا�ستيفائها عند �إبرام العقد ،وهو
ما �سنلقي ال�ضوء عليه  -مب�شيئة اهلل تعاىل  -يف هذا املقال.
ذلك �أن ال�ضوابط القانونية وال�شرعية للعقد �إما �أن تتمثل
يف �شروط ورد الن�ص عليها مبوجب القانون باعتبارها من
الإجراءات القانونية التي يجب على املتعاقدين االلتزام بها
وعدم خمالفتها ،لأن الغر�ض منها هو �ضمان انعقاد العقد
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من قِبل وزير العدل ،ويجوز اعتباراً لواقع معينّ �إثبات
الزواج بالب ّينة ال�شرعية ،وهي رجالن �أو رجل وامر�أتان،
وال يجوز �إثباته بحلف اليمني احلا�سمة �أو النكول عنها �أو
املتممة ،وتقدير ما �إذا كان هناك واقع معينّ حال دون توثيق
عقد الزواج ر�سمياً �أو عدمه من م�سائل الواقع التي ت�ستقل
بتقديرها حمكمة املو�ضوع متى �أقامت ق�ضاءها يف ذلك على
�أ�سباب �سائغة لها �أ�صلها الثابت يف الأوراق ،ومن املقرر �أنه ال
جمال لبحث �صحة الزواج �إال بعد ثبوته �شرعاً» (.)6
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن القانون الإماراتي اكتفى بالن�ص
على توثيق عقود الزواج ،ومل ين�ص على �أي �إجراء يتخذ
يف حالة عدم التوثيق ،فلم يقرر جزاء للمخالفة ،و�إن كانت
اللوائح قد تكفلت بامل�ساءلة اجلنائية وعقاب �أي �شخ�ص
يقدم على �إبرام عقود الزواج دون �أن يكون مرخ�صاً له بذلك،

فارق ال�سن:
الكفاءة يف الزواج هي امل�ساواة بني الزوجني يف �أمور
مادية واجتماعية بحيث تتحقق ال�سعادة الزوجية بينهما.
وحتديد عنا�صر الكفاءة مما يختلف باختالف الأزمنة
والأمكنة ،فلكل ع�صر معايريه اخلا�صة يف الكفاءة ،ولعل
التفاوت الفاح�ش يف ال�سن بني الزوجني مما يخل بهذه
الكفاءة.
حيث كان هذا التفاوت حمل ا�ستهجان قدمياً وحديثاً،
حيث ال تقوم به حياة زوجية �سوية غالباً ،ويق�صد به غالباً
حتقق رغبة �أحد الطرفني يف اال�ستفادة مبال �أو جاه الطرف
الآخر.
ولأن هذا الزواج ال تتحقق به م�صلحة الطرفني غالباً،
حذر فقهاء احلنابلة منه ،لأنه رمبا حمل الفتاة على فعل
ما ال ينبغي.
وهذا ما حـدا بالإمـام الرويانـي من ال�شـافعية �إىل القــول
امل�سـن لي�س كفئاً لل�شـابة (.)9
ب�أن ّ
و�أي�ضاً ن�صح فقهاء احلنفية بعدم تزويج بناتهم ال�شابات
للكبار يف ال�سن (.)10
فاعتبار فارق ال�سن الكبري وما يرتتب عليه من �ضعف
غالباً مما يجدر الأخذ به� ،إذ يرتتب عليه بون �شا�سع يف
الرغبة والقدرة على الوفاء باحلقوق وحتقيق رغبات الآخر،
ف�ض ً
ال عن الفارق الكبري يف التفكري والتعقل والنظر �إىل
احلياة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �سرعة انهيار احلياة الزوجية
وعدم حتقيق مق�صد الزواج (.)11
ومن ثم فقد اتخذ القانون �إجــراءات م�شــددة ملثل هـذا

الفح�ص الطبي قبل الزواج:
لقد ك�شف العلم احلديث عن �أمرا�ض خطرية ب�سبب
اجلينات الوراثية� ،أو �أمرا�ض معدية متنع من ا�ستقرار
احلياة الزوجية ،لذا �سار اجلدل بني الفقهاء املعا�صرين
حول مدى �ضرورة الفح�ص الطبي والإلزام به قبل الزواج،
فبع�ضهم يعار�ضه ،والأكرث على �أن الأخذ به ال يتعار�ض مع
الأحكام ال�شرعية ،ملا فيه من حتقق امل�صالح ودرء املفا�سد.
وقد ح�سم قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي هذه
امل�س�ألة ،حيث علق �إجراء عقد الزواج على �ضرورة توافر
�شهادة تبني خلو الطرفني من العيوب والأمرا�ض التي تهدد
احلياة الزوجية ،و�أ�سند �إ�صدارها �إىل جلنة طبية خمت�صة
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بالب ّينة ال�شرعية ،التي ت�شمل الإقرار والت�صادق عليه من
الطرف الآخر ،و�شهادة ال�شهود وهي �شهادة رجلني� ،أو رجل
وامر�أتني مع توافر ال�شروط املطلوبة ل�صحة الزواج وانتفاء
املوانع ،ومن ثم فعدم التوثيق ال يعني الف�ساد �أو البطالن.
وقد ق�ضت حمكمة التمييز بدبي ب�أنه «مفاد ما تق�ضي
به املواد ،61 ،60/2 ،59 ،58/1 ،57 ،48/1 ،39 ،38 ،27/1
 93 ،90/2،1 ،89من قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم 28
ل�سنة � – 2005أن الأ�صل يف �إثبات الزواج �أن يكون بوثيقة
ر�سمية يحررها القا�ضي �أو امل�أذون  ،ويجوز اعتباراً لواقع
معينّ � ،إثباته بالب ّينة ال�شرعية ،وهي �شهادة رجلني �أو رجل
وامر�أتني ،و ُتقبل ال�شهادة بال�سماع – يف الراجح من مذهب
الإمام مالك – يف �إثبات الزواج ،على �أن تكون تلك ال�شهادة
مف�صلة كب ّينة القطع ،وال تكون ال�شهادة بال�سماع �إذا قال
ال�شاهد �سمعت من �أقوام بعينهم .لأن ال�شهادة حينئذ تكون
�شهادة على ال�شهادة .ومن املقرر �أن امل�سـاكنة ،والع�شـرة ال
تكفيان لوحدهما لإثبات الزواج» (.)5
وجدير بالذكر �أن �إثبات الزواج �إمنا يعترب من ال�شروط
ال�شكلية ،والتي ي�سري عليها قانون الدولة التي �أبرم فيها
العقد ،وذلك وفقاً لن�ص املادة  12/2من قانون املعامالت
املدنية والتي تن�ص على �أنه:
« - 1يرجع يف ال�شروط املو�ضوعية ل�صحة الزواج �إىل
قانون كل من الزوجني وقت انعقاد الزواج.
� - 2أما من حيث ال�شكل فيعترب الزواج ما بني �أجنبيني
�أو ما بني �أجنبي ووطني �صحيحاً �إذا عقد وفقاً لأو�ضاع
البلد الذي متت فيه� ،أو �إذا روعيت فيه الأو�ضاع التي قررها
قانون كل من الزوجني».
وقد ق�ضت حمكمة التمييز بدبي ب�أنه« :من املقرر
وفق ما تق�ضي به املادتان  3 ،27/1 ،4من قانون الأحوال
ال�شخ�صية لدولة الإمارات العربية املتحدة معطوفتان
على املادة  12/2من قانون املعامالت املدنية � -أن ال�شروط
املو�ضوعية ل�صحة الزواج يرجع يف �شــ�أنها �إىل قانــون كل
من الزوجــني وقت انعقــاد الزواج  ،و�أن طــرق �إثبات الزواج
 باعتبارها من ال�شروط ال�شكلية للزواج  -ي�سري عليهاقانون الدولة التي �أبرم فيها العقد ،و�أن �إثبات الزواج يكون
يف الأ�صل بوثيقة ر�سمية يحررها القا�ضي �أو امل�أذون املعينّ

ال�ش��روط املو�ضوعية ل�صحة الزواج يرج��ع يف �شــ�أنها
�إىل قانــون كل من الزوجــ�ين وقت انعقــاد الزواج،
و�أن طــرق �إثب��ات الزواج  -باعتباره��ا من ال�شروط
ال�شكلي��ة للزواج  -ي�س��ري عليها قان��ون الدولة التي
�أب��رم فيها العقد ،و�أن �إثب��ات الزواج يكون يف الأ�صل
بوثيق��ة ر�سمية يحررها القا�ض��ي �أو امل�أذون املعينّ من
ِقبل وزير العدل

فالئحة امل�أذونني االحتادية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم
( )785ل�سنة  2012قد �أقرت امل�ساءلة اجلنائية لأي �شخ�ص
غري مرخ�ص له يقدم على �إجراء عقود الزواج وذلك وفقاً
للمادة  54من الالئحة ( ،)7بل وي�ساءل امل�أذون �إدارياً وجنائياً
�إن �أقدم على �إبرام عقود دون توثيقها وفقاً للمادتني  47و50
من ذات الالئحة.
ووفقاً للمادتني  36 ،35من نظام امل�أذونني ال�شرعيني
يف �إمارة دبي ف�إنه ي�ساءل جنائياً ويعاقب كل من �أقدم على
�إبرام عقود زواج دون �أن يكون مرخ�صاً له ب�إجرائها (.)8

الزواج احتيـاطاً للطـرف الآخر  -الزوجة  -وحتققه من
علمها بحقيقة الأمر ،بل وا�شرتاط احل�صول على �إذن من
القا�ضي لإمتام هذا الزواج ،حيث �إن القا�ضي يقدر امل�صلحة
يف هذا الزواج ،في�أذن �إن ر�أى م�صلحة للمر�أة يف ذلك ،و�إن مل
ير م�صلحة ظاهرة يف مثل هذه الزيجة ف�إنه ال ي�أذن.
فتن�ص املادة  21/2من قانون الأحوال ال�شخ�صية
الإماراتي على �أنه�« :إذا كان اخلاطبان غري متنا�سبني �سناً ب�أن
كانت �سن اخلاطب �ضعف �سن املخطوبة �أو �أكرث ،فال يعقد
الزواج �إال مبوافقة اخلاطبني وعلمهما ،وبعد �إذن القا�ضي،
وللقا�ضي �أن ال ي�أذن به ما مل تكن م�صلحة يف هذا الزواج».
وعليه ف�إذا تزوج رجل من فتاة رغم ما بينهما من فارق
يف ال�سن كبري ،دون علمها بحقيقة الأمـر ،ودون احل�صـول
علـى �إذن القا�ضـي ،ف�إنه يكـون قد اختـل �شـرط الكفاءة
بينهما ،فينعقد العقد �صحيحاً ،ولكنه غري الزم ،للمر�أة �أو
وليها احلق يف طلب ف�سخ العقد لفوات الكفاءة.
ومن ثم فعلى امل�أذون �أن يتحقق من �سن اخلاطبني ويف
حال كان الزوج �ضعف املخطوبة يف ال�سن �أو �أكرث فال يجري
العقد بينهما �إال بعد تقدميهما لإذن كتابي من القا�ضي،
ويت�أكد بنف�سه من موافقة املخطوبة على ذلك ،وال بد �أن
يعلمها ب�س ّنه والفرق بينها وبينه من ناحية ال�سن ،حتى
يكون ر�ضاها عن بينة .وذلك وفقاً للفقرة الثانية من املادة
 21من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،و�أي�ضاً املادة  33من
الئحة امل�أذونني ال�شرعيني االحتادية.
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�أن يتج��اوز كال اخلاطبني �سن الثامنة ع�ش��رة قبل �إجراء
عقد الزواج:
حيث تن�ص املادة  30على �أنه - 1« :تكتمل �أهلية الزواج
بالعقل والبلوغ و�سن البلوغ متام الثامنة ع�شرة من العمر ملن
مل يبلغ �شرعاً قبل ذلك.
 - 2ال يتزوج من بلغ ومل يكمل الثامنة ع�شرة من عمره
�إال ب�إذن القا�ضي وبعد التحقق من امل�صلحة.
� - 3إذا طلب من �أكمل الثامنة ع�شرة من عمره الزواج
وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر �إىل القا�ضي.
 - 4يحدد القا�ضي مدة حل�ضور الويل بعد �إعالنه يبني
من خاللها �أقواله ،ف�إن مل يح�ضر �أ�ص ً
ال �أو كان اعرتا�ضه
غري �سائغ زوجه القا�ضي».
ي�أتي هذا الن�ص يف �إطار ما لويل الأمر من حق يف تقييد
املباح لأجل امل�صلحة ،ومن ثم فوفقاً لهذا الن�ص يجب على
امل�أذون �أن يت�أكد من �أن �سن اخلاطبني اللذين يريدان العقد
بينهما قد �أمتا الثامنة ع�شرة من عمرهما ،ف�إذا مل يتماها �أو
�أحدهما فال يقوم امل�أذون ب�إجراء العقد بينهما حتى ولو �أ�صر
الويل ،بل ال بد من �أن يح�صال �أو ًال على �إذن من القا�ضي
املخت�ص ،وفقاً للن�ص �سالف الذكر.
ومن ثم فيجب على امل�أذون �أن ّ
يطلع على �شهادة امليالد
الر�سمية املعتمدة من الدولة واخلا�صة بكل من الزوجني
حتى يت�أكد من بلوغهما �سن الثامنة ع�شرة .والت�أكد من
�شخ�صيتهما ،مع �أخذ �صورة �ضوئية منها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه �إذا كان اخلاطب قد �أكمل الثامنة
ع�شرة من عمره �إال �أنه مل يبلغ �سن الر�شد بعد (�أي �أقل
من � 21سنة هجرية) �أو بلغها ولكنه كان �سفيهاً ،ف�إنه وفقاً

ال يجوز للم���أذون �إجراء عق��د زواج مواطنة من غري
مواطني الدولة �أو �أبناء جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربي��ة �إال بعد ح�صوله على كتاب م��ن املحكمة التي
يتب��ع له��ا يت�ضم��ن موافقة اجله��ات املخت�ص��ة ،والتي
يحددها القانون للموافقة على �إجراء الزواج

ً
ثانيا :ما يجب على امل�أذون التحقق منه ا�ستيفاءً لأركان
العقد و�شروطه:
لقد �ألزم القانون امل�أذون وكذا املوظف املخت�ص ب�إبرام
عقد الزواج الت�أكد من �صحة تطبيق ما ن�ص عليه قانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي بخ�صو�ص ا�ستيفاء �أركان عقد
النكاح وما يتعلق به من �شروط ؛ ويكون ذلك مبراعاة مدى
توافر ركن (ال�صيغة) الإيجاب والقبول وركن العاقدين
(الزوج والويل) وركن املحل ،وبقية �شروط عقد الزواج من
�صداق وويل و�شهود وانعدام املوانع ال�شرعية .وعلى امل�أذون
�أو املوثق �أن ميتنع عن �إبرام عقد الزواج ملخالفة �أي من
�أركان �أو �شروط العقد.
وقد �ألزمت املادة  27من الئحة امل�أذونني ال�شرعيني
االحتادية امل�أذون �أن يلتزم ب�إجراء الزواج وفق �أحكام القوانني
والأنظمة واللوائح والتعاميم ال�صادرة ب�ش�أن تنظيم عقود
الزواج وما يت�صل بها؛ �أي �أنه يقع على عاتق امل�أذون التحقق
من توافر الإجراءات التنظيمية لعقد الزواج ،ويتمتع يف
�سبيل حتقيق ذلك ب�سلطة تقييم وقبول ما ميكن قبوله�،أو
رف�ض ما يجب رف�ضه �إذا خالف الزوجني �أحكام قانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي �أو ما يتعلق به من لوائح.
ا�ستيفاء الأركان وال�شروط:
�أ  -الإيجاب والقبول:
معلوم �أن الإيجاب والقبول هما و�سيلة املتعاقدين
للتعبري عن �إرادتهما ب�إن�شاء العقد ،ومن ثم فيجب على
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ي�شكلها وزير ال�صحة وذلك منعاً للتالعب ،حر�صاً على
م�صلحة الأمة و�أجيالها املتقدمة.
فتن�ص املادة  27/2من قانون الأحوال ال�شخ�صية
الإماراتي على �أنه« :ي�شرتط لإجراء عقد الزواج تقدمي
تقرير من جلنة طبية خمت�صة ي�شكلها وزير ال�صحة يفيد
اخللو من الأمرا�ض التي ن�ص هذا القانون على طلب
التفريق ب�سببها».
وقد بني قانون الأحوال ال�شخ�صية هذه الأمرا�ض عند
احلديث عن التفريق ب�سبب العلل والأمرا�ض ،فن�ص يف
املادة  112/1على �أنه�« :إذا وجد �أحد الزوجني يف الآخر علة
م�ستحكمة من العلل املنفرة �أو امل�ضرة ،كاجلنون والرب�ص
واجلذام� ،أو التي متنع ح�صول املتعة اجلن�سية كالعنة
والقرن ونحوهما ،جاز له �أن يطلب ف�سخ الزواج� ،سواء كانت
تلك العلة موجودة قبل العقد �أم حدثت بعده».
وح�سناً ما �صار �إليه قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي
بتقييده الأمرا�ض التي يجب �إثبات اخللو منها عند �إجراء
العقد بالأمرا�ض التي ورد الن�ص عليها يف هذا القانون،
وتكون �سبباً لطلب التفريق بني الزوجني .مع مالحظة �أن
ما ذكره امل�شرع من العلل لي�س على �سبيل احل�صر و�إمنا كان
على �سبيل املثال.
حيث �إن القول بجواز الفح�ص ينبغي �أن ال يحمل على
�إطالقه و�إمنا يجب �أن يقت�صر على بع�ض الأمرا�ض التي
ت�ؤثر يف احلياة الزوجية ا�ستمتاعاً �أو �إجناباً �أو ت�أثرياً يف
�صحة الطرف الآخر ،وكما تقول املذكرة الإي�ضاحية ب�أن
معيار العلل :كل عيب ينفر الزوج الآخر منه� ،أو يت�ضرر �أو
مينع ح�صول املتعة اجلن�سية ،لأنه حينئذ ال يح�صل مق�صود
ال�شارع من الزواج وهو املودة والرحمة.
و�شرط احل�صول على �شهادة الفح�ص الطبي �إمنا هو
�شرط �إجرائي ،ال يرتتب على تخلفه بطالن العقد ،و�إمنا
يرتتب عليه حق طلب الف�سخ قانوناً �إن كان ثمة �إخفاء
للحالة ال�صحية ،ف�ض ً
ال عن معاقبة امل�أذون بعقوبة �إدارية
رادعة وفقاً ملا تن�ص عليه الئحة امل�أذونني يف هذا ال�ش�أن ،بعد
مثولهم للتحقيق ،حيث �إن من واجبات امل�أذون الت�أكد من
خلو الزوجني من الأمرا�ض التي ن�ص عليها القانون ،وال
يجوز للم�أذون �إجراء العقد �إال بعد التحقق من ذلك ،حيث

تن�ص املادة  34من الئحة امل�أذونني االحتادية على �أنه« :ال
يجوز للم�أذون �إجراء عقد زواج �إال بعد �إبراز ال�شهادة الطبية
املعتمدة من اجلهة الر�سمية التي تفيد خلو الزوجني من
الأمرا�ض التي ن�ص عليها قانون الأحوال ال�شخ�صية،
ويحتفظ امل�أذون ب�أ�صل ال�شهادة لت�سليمها �إىل املحكمة
حلفظها مع م�ستندات العقد ،و�إذا ثبت من ال�شهادة الطبية
�أن كال الزوجني �أو �أحدهما م�صاب ب�أحد الأمرا�ض املن�صو�ص
عليها يف القانون على امل�أذون �إحالتها �إىل القا�ضي املخت�ص».

للمادة  29من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي يجوز
للويل حق االعرتا�ض �إذا زاد املهر على مهر املثل ،وهو ما
يعني �أنه على امل�أذون يف هذه احلالة �أن ي�سجل موافقة الويل
على املهر.
بخ�صو�ص زواج املجنون �أو املعتوه ال يجوز للويل �أن يزوج
من هو حتت واليته جمنوناً �أو معتوهاً �إال بعد احل�صول على
�إذن من القا�ضي ،وهو ما يعني �أنه على امل�أذون �أن ال يتوىل
�إجراء العقد يف هذه احلالة �إال بعد التثبت من �إذن القا�ضي،
الذي بدوره لن مينح الإذن �إال بعد توافر ما ا�شرتطه القانون
يف املادة  28من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي.
ال يجوز للم�أذون �إجراء عقد زواج مواطنة من غري
مواطني الدولة �أو �أبناء جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية �إال بعد ح�صوله على كتاب من املحكمة التي يتبع لها
يت�ضمن موافقة اجلهات املخت�صة ،والتي يحددها القانون
للموافقة على �إجراء الزواج ،وذلك وفقاً للمادة  28من
الئحة امل�أذونني االحتادية .وبالن�سبة للمواطن الذي يعمل
بجهة ع�سكرية ف�إنه ال يجوز للم�أذون �إجراء عقد زواجه من
غري املواطنة �إال بعد موافقة جهة عمله.

ال يجوز للم�أذون �أن يقوم ب�إجراء عقد الزواج ملن له
الوالية عليه من نف�سه ،وكذلك ال يجوز له �أن يزوجها �أي�ضاً
من �أ�صله �أو فرعه .وذلك وفقاً للمادة  35من الئحة امل�أذونني
االحتادية .والفقرة الثانية من املادة  17من نظام امل�أذونني
الدبوي ،و�إمنا يتوىل م�أذون �آخر �إجراء العقد بينهما بعد
توافر ما يتطلبه القانون يف مثل هذه احلاالت.
وفقاً للمادة  37من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي
ف�إنه يجوز التوكيل يف عقد الزواج ،ولكن ي�شرتط يف هذا
التوكيل �أن يكون توكي ً
ال خا�صاً بالزواج ،وذلك وفقاً للمادة
 19من نظام امل�أذونني ال�شرعيني يف دبي.

ملعلوماتك
من �شروط �صحة الزواج ح�ضور �شاهدين عند
�إجراء العقد ،وذلك �إعالن ًا للنكاح وجماوزة به
حلد ال�سرية ،ومن ثم فيجب على امل�أذون �أن يت�أكد
من ح�ضور �شاهدين ،و�أن يثبت ذلك يف العقد بعد
�أن يتحقق من �شخ�صيتهما و�أهليتهما وتوافر �شروط
ال�شهادة فيهما من كونهما رجلني بالغني عاقلني
�سامعني لكالم املتعاقدين فاهمني ملراد املتعاقدين
وق�صدهما و�أنهما يق�صدان الزواج
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ب  -العاقدان:
واملق�صود بهما الزوج والويل ،فيجب على امل�أذون �أن
يتحقق من �شخ�صية كل منهما ،و�أن ك ً
ال منهما �أهل لإبرام
العقد بنف�سه ،فيجب على امل�أذون �أن يت�أكد من �سن الزوج
و�أنه قد جتاوز الثامنة ع�شرة من عمره ،وهو بالغ عاقل .و�إال
فيلزم �إذن من القا�ضي.
كما يجب على امل�أذون �أن يتحقق من �شخ�صية الزوجة
ومن �أهليتها للزواج ،وعدم حتقق �أي من املوانع ب�ش�أنها .و�أن
ي�ستمع �إىل ر�ضاها بالزوج واملهر وال�شروط بنف�سه �إن �أمكن،
�أو ي�شهد �أمامه ال�شهود بر�ضاها بذلك �إن تعذر عليه �سماعها.
كما يجب على امل�أذون �أن يتحقق من �شخ�صية الويل و�أنه
�أهل لإجراء العقد ،و�أنه �أوىل الأولياء يف �إبرام العقد ،و�أنه
لي�س هناك من الأولياء من هو �أوىل منه ،وذلك وفقاً للرتتيب
الوارد باملادة  32من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي.
و�أنه يجب �أن يوقع الزوجان والويل �أو من يقوم مقامهم
على العقد ب�إم�ضاءاتهم �أمام امل�أذون ،و�إذا كان �أحدهم يجهل
الكتابة ،فيجب �أخذ ب�صمة �إبهام يده الي�سرى ،وذلك وفقاً
للمادة  39من القانون ،واملادة  31من الئحة امل�أذونني
االحتادية.

ج  -املحل:
حمل الزواج هو ا�ستمتاع كل من الزوجني بالآخر ،ومن
ثم كان هو �أهم �آثار عقد النكاح ،وي�شرتط فيه عدم قيام
مانع مينع من حل ا�ستمتاع كل منهما بالآخر.
وعليه فيجب على امل�أذون �أن يتحقق من انتفاء موانع
النكاح بني الزوجني ،و�أن الزوجة لي�ست من املحرمات على
الزوج ال ت�أبيداً وال ت�أقيتاً .وفقاً ملا جاء يف املواد من - 42
 47من القانون .كما يجب عليه �أن يت�أكد من خلو املر�أة
عن الزوج ،و�أنها �إن كانت مطلقة �أو متوفى عنها زوجها
فيت�أكد من ا�ستيفاء العدة ،و�إذا كانت الزوجة م�سلمة فعليه
�أن يت�أكد من �إ�سالم الزوج ،و�إذا كان الزوج م�سلماً فعليه �أن
يت�أكد من �أن الزوجة م�سلمة �أو ذات دين �سماوي (يهودية
�أو ن�صرانية).
د  -ال�شهود:
من �شروط �صحة الزواج ح�ضور �شاهدين عند �إجراء
العقد ،وذلك �إعالناً للنكاح وجماوزة به حلد ال�سرية،
ومن ثم فيجب على امل�أذون �أن يت�أكد من ح�ضور �شاهدين،
و�أن يثبت ذلك يف العقد بعد �أن يتحقق من �شخ�صيتهما
و�أهليتهما وتوافر �شروط ال�شهادة فيهما من كونهما رجلني
بالغني عاقلني �سامعني لكالم املتعاقدين فاهمني ملراد
املتعاقدين وق�صدهما و�أنهما يق�صدان الزواج ،كما ينبغي

هـ  -املهر:
فيجب على امل�أذون الت�أكد من مقدار املهر املتفق عليه،
و�أن ت�سمية املهر هي ت�سمية �صحيحة وفقاً للقانون ،و�أن
يبني مقداره بياناً وا�ضحاً نافياً للجهالة ،مع بيان نوع
العملة التي حدد بها املهر ،و�أن يبني مقدار املعجل وامل�ؤجل
منه ،مع �ضرورة عدم خمالفته لقانون حتديد املهور ،ف�إذا
كان التعاقد بني زوجني مواطنني فال يجوز �أن يزيد املعجل
على ع�شرين �ألف درهم ،وال يجوز �أن يزيد امل�ؤجل منه على
ثالثني �ألف درهم ،كما يجب على امل�أذون �أن يثبت �إقرار
الزوجة �أو الويل با�ستالم املعجل منه من عدمه.
وتطبيقاً لذلك ففي كل الأحوال يجب ت�سجيل املهر
بالعقد حمدداً بالعملة التي اتفق عليها الطرفان ،ب�شرط
�أن متثل ما ًال متقوماً �شرعاً ،و�إذا كان هناك معجل
وم�ؤجل فيجب �أن يثبت مقدار كل منهما بالعقد ،ويبني
ما �إذا كان املعجل مقبو�ضاً �أو غري مقبو�ض مع حتديد
من قب�ضه.
و�إذا كان ال�صداق عقاراً فال بد من حتديده وت�سجيله
با�سم الزوجة ،وفقا لقانون الت�سجيل العقاري،و�إذا كان
ال�صداق عبارة عن م�صوغات �أو حيوانات �أو منقوالت
�أخرى فيجب ت�سجيلها تف�صي ً
ال بظهر العقد �أو الوثيقة
مبا ينفي اجلهالة والنزاع ،فيبني الأو�صاف والأوزان
واملقدار والعدد والقيمة املتفق عليها ،وامل�ستلم منه
وامل�ؤجل ،ويتم التوقيع على ظهر العقد �أو الوثيقة من
كل الأطراف الزوجني والويل وال�شهود وامل�أذون .وذلك
وفقاً للمادة  25من نظام امل�أذونني الدبوي.
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امل�أذون �أن ي�ستويف الإيجاب والقبول من العاقدين الزوج
�أو وكيله ،وويل الزوجة �أو وكيله ،حتى ي�سمع كل منهما
الآخر �إرادته ال�صريحة برغبته وعزمه على الزواج� ،سواء
كانت و�سيلة التعبري عن الإرادة باللفظ �أو الكتابة ،كما �أن
عليه �أن يت�أكد من ر�ضاء الزوجة ،و�أن ي�ستمع �إليها يف �ش�أن
ر�ضاها بالزوج واملهر وال�شروط ،كما �أن عليه �أن يعلمها ب�سن
الزواج ،و�إن تعذر عليه �سماعها مبا�شرة فيعتمد على �شهادة
ال�شهود ،ويثبت يف العقد ما يفيد ذلك .وذلك وفقاً للمادة
 39من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي ،وكذا املادة 32
من الئحة امل�أذونني االحتادية ،واملادة  22من نظام امل�أذونني
الدبوي والتي فرقت يف هذا ال�ش�أن بني الثيب والبكر� ،إذ
اكتفت بعدم وجود ما يدل على اعرتا�ضها.
ثم على امل�أذون �أن يت�أكد من ا�ستيفاء الإيجاب والقبول ملا
ا�شرتطه امل�شرع فيهما ،وفقاً للمادة  41من القانون ،وعليه
فيجب �أن يكون اللفظ امل�ستعمل للتعبري عن الإرادة هو
لفظ التزويج �أو الإنكاح وما ا�شتق منهما ،كما يجب �أن يكونا
منجزين ،فلي�س معهما من الألفاظ ما يدل على الت�أقيت،
وعدم ت�ضمن العقد �شرطاً يف�ضي �إىل الت�أقيت ،كما �أنه
يجب على امل�أذون �أن يتحقق من مطابقة القبول للإيجاب،
وعدم تراخي القبول عن الإيجاب .و�أن كال املتعاقدين باق
على �أهليته الكاملة حلني متام العقد.
ويف كل الأحوال ال يجوز �أن يكتفي امل�أذون بالكتابة يف
الوثيقة لإبرام العقد ،بل ال بد من تبادل الإيجاب والقبول

ب�شكل يتمكن ال�شاهدان واحل�ضور من �سماعه �إذا كان العقد
باللفظ� ،أو تالوة الر�سالة عليهم �إذا كان التعبري عن الإرادة
�صادراً عن غائبني عن املجل�س.

كما يجب عليه �أن يت�أكد من توافر ال�شروط ال�شرعية
ال بالغاً
لأهلية الويل وفقاً للمادة  33وهي� ،أن يكون ذكراً عاق ً
غري حمرم بحج �أو عمرة ،م�سلما متى كان ولياً على م�سلم.
كما يجب عليه ا�ستيفاء وتطبيق التعاميم ال�صادرة من
الدولة ب�ش�أن زواج املواطنني �أو املواطنات من جن�سيات �أخرى.
و�إذا كان �أي من العاقدين قد وكل غريه يف �إبرام العقد
فعلى امل�أذون �أن يتحقق من �صحة الوكالة ب�أن تكون بوثيقة
ر�سمية ،و�أن تكون الوكالة خا�صة ،و�أن الوكيل مل يتجاوز
حدود وكالته .ويثبت يف العقد �صفة كل عاقد من كونه
الزوج �أو وكيله� ،أو كونه الويل �أو وكيله.
ويف كل الأحوال ال يجوز للوكيل �أن يزوج موكلته من
نف�سه �إال �إذا ن�ص يف الوكالة على ذلك �صراحة.

عليه �أن يت�أكد من �إ�سالمهما يف كل الأحوال �إذا كان الزوجان
م�سلمني� ،أما يف حالة زواج امل�سلم بالكتابية فالأ�صل �أن
يكون ال�شهود م�سلمني ،ولكن عند ال�ضرورة يجوز �أن يكون
ال�شاهدان كتابيني .وذلك وفقاً للمادة  48من القانون.
ويجب على امل�أذون �أن ي�سجل بيانات ال�شهود بنف�سه
بعد التحقق منها يف العقد ،و�أن يوقع ال�شهود على العقد
�أمامه ،ف�إن جهل �أحد منهم الكتابة وجب �أخذ ب�صمة �إبهام
يده الي�سرى ،وذلك وفقاً للمادة  31من الئحة امل�أذونني
االحتادية.
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ً
�شرطا يف العقد ،ف�إنه
�إذا ا�شرتط �أي الزوجني
ال ُي�س�أل عن الدليل املجوّز لهذا اال�شرتاط ،لأن
الأ�صل �أن ال�شرط جائز ،وعلى كل من يدعي
خمالفة ال�شرط للكتاب �أو ّ
ال�سنة �أن يثبت ذلك

موقف قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي من ال�شروط
املقرتنة بالعقد:
لقد الحظ امل�شرع الإماراتي مدى ازدياد حاجة النا�س يف
هذا الع�صر �إىل امل�شارطة يف عقد الزواج ،وذلك الت�ساع جمال
احلرية الفردية ورغبة كل �إن�سان يف حماية نف�سه وم�صاحله،
وت�أمني حياته وفقاً لظروفه اخلا�صة ،وكثرياً ما يقرتن
الزواج بعهود ووعود من الزوجني �أو من ميثلهما ،لوالها
ما �أقدم �أحدهما على الزواج ،ثم ال توفى العهود ،وال تنجز
الوعود ،فين�ش�أ ال�شقاق ،وي�سود النزاع بني الطرفني (.)12
كما الحظ امل�شرع الإماراتي �أي�ضاً �أن ال�شريعة الإ�سالمية
الغ ّراء تبيح اال�شرتاط يف عقد الزواج ا�ستناداً �إىل قول
الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم �« -إن �أحق ال�شروط �أن يوفى
به ما ا�ستحللتم به الفروج» (. )13
غري �أن �إباحة ال�شروط يف عقد الزواج لي�ست على

الأ�صل يف ال�شروط املقرتنة بعقد النكاح:
لقد �أر�سى القانون مبد�أً عاماً يف الفقرة الأوىل من املادة
(� )20سالفة الذكر ،يتمثل يف �أن الأ�صل يف ال�شروط الإباحة،
�إال ما قام الدليل على حترميه� ،أو ت�ضمن خمالفة لكتاب
اهلل تعاىل ،فيحل ما ح ّرم اهلل� ،أو يح ّرم ما �أحل اهلل .وهو
بذلك يتما�شى مع االجتاه املو�سع لفكرة ال�شرط يف العقود
والتي جعل فيها احلل �أ�ص ً
ال ،والتحرمي ا�ستثناء  -كما �سبق
�أن �أو�ضحناه يف الفقه الإ�سالمي.-
ووفقاً لذلك ،فالأ�صل �أن الأزواج عند �شروطهم ،فيلزمون
بالوفاء بها وعدم خمالفتها� ،إال �إذا كان ال�شرط ي�صطدم مع
الن�ص �صراحة �أو داللة ،فيحل ما ح ّرم اهلل� ،أو يح ّرم ما �أحل
اهلل ،كما لو ا�شرتط و ّ
يل الزوجة على الزوج �أن يقتل �إن�ساناً،
�أو �أن تظل الزوجة م�ستمرة بعملها املخالف ل�شرع اهلل ،فمثل
هذا ال�شرط لغو وباطل ،وال يبطل به العقد.
ووفقاً ملا �سبق ف�إنه �إذا ا�شرتط �أي الزوجني �شرطاً يف
العقد ،ف�إنه ال ُي�س�أل عن الدليل املج ّوز لهذا اال�شرتاط،
لأن الأ�صل �أن ال�شرط جائز ،وعلى كل من يدعي خمالفة
ال�شرط للكتاب �أو ال�س ّنة �أن يثبت ذلك.
�أق�سام ال�شروط املقرتنة بعقد النكاح يف قانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي:
كما �سبق �أن ب ّينا ف�إنه يت�ضح من ن�ص املادة (� )20سالفة
ق�سمت ال�شروط املقرتنة يف عقد النكاح �إىل
الذكر �أنها ّ
�شروط �صحيحة ،و�أخرى غري �صحيحة .وغري ال�صحيحة
بدورها تنق�سم �إىل باطلة يبطل العقد معها ،وفا�سدة تف�سد
هي ،وال ي�سري ف�سادها �إىل العقد ،وهو ما نوليه تف�صي ً
ال:
أوال :ال�شروط ال�صحيحة ً
� ً
وفقا لقانون الأحوال ال�شخ�صية
الإماراتي:
�سبق �أن ب ّينت �أن قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي
53

العــدد (� - )16أكتوبر 2013 -

ثالث ًا :التحقق من ال�شروط التي ترك القانون للزوجني
حرية ا�شرتاطها (ال�شروط املقرتنة بالعقد):
على الرغم من عدم وجود ن�ص �صريح مينح للم�أذون �أو
املوظف املخت�ص ب�إبرام عقد الزواج �سلطة حتقيق ومراقبة
ال�شروط التي �أباحت املادة 20من قانون الأحوال ال�شخ�صية
الإماراتي للزوجني حرية ا�شرتاطها ،ف�إنـه مع ذلك يبقى على
عاتـق امل�أذون �أو املوظف امل�ؤهل قانوناً لتحرير عقد الزواج �سلطة
مراقبـة ال�شروط التي ي�شرتطها الزوجان ،و�ضابطه يف ذلك هو
عدم تعار�ض هذه ال�شروط مع �أحكام قانون الأحوال ال�شخ�صية
الإماراتي.
ولكن يجب �أن ن�شري �إىل �أن مراقبة �صحة ال�شروط
تتطلب من امل�أذون �أو املوظف املنوط به حترير عقود الزواج
واف بكافة �أحكام قانون الأحوال
�أن يكون على دراية واطالع ٍ
ال�شخ�صية الإماراتي ،حتى يت�سنى له قبول هذا ال�شرط �أو
ذاك ،و�ضمان عدم وقوعه يف �أخطاء.
كما نلفت االنتباه �إىل �أن �سلطة امل�أذون �أو املوثق املخت�ص
ب�إبرام عقد الزواج يف مراقبة ال�شروط ورف�ض حترير
عقد الزواج بدعوى خمالفة ال�شروط للقانون ،يجب �أال
تكون مطلقة ،حتى ال يتع�سف يف ا�ستعمال �سلطته ،ويجب
�أن يمُ نح باملقابل للزوجني احلق يف اللجوء �إىل الق�ضاء
مبوجب �أمر على عري�ضة يقدمها الزوجان �أو �أحدهما �إىل
رئي�س املحكمة التي يوجد بدائرتها مقر امل�أذون الذي رف�ض
حترير �شروط العقد ،ف�إما �أن ي�ؤكد هذا الرف�ض �أو يقرر
�صحة ال�شروط.
ووفقاً للمادة  20من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي
�شرط ال يناق�ض طبيعة عقد
ف�إنه �إذا اتفق الزوجان على ٍ
الزواج ،فال �أثر له على �إبرام العقد وت�سجيله� ،أما �إذا �أثري
�شرط ينايف طبيعة العقد ،كما لو ا�شرتطت الزوجة على
زوجها �أال يط�أها �إال مرة يف ال�شهر� ،أو االتفاق على �إ�سقاط
ال�صداق ..وغريها من ال�شروط الباطلة فيمتنع امل�أذون �أو
املوثق من ت�سجيل مثل هذه ال�شروط.
ويف كل الأحوال ال بد �أن ي�سمِ ع امل�أذون الزوجني والويل
بال�شروط التي ي�شرتطها �أي الطرفني ويدونها يف العقد
بعد ر�ضاء كل منهم.
و�إمتاماً للفائدة ف�إننا �سنوجز بيان ما يجوز من ال�شروط وما
ال يجوز يف �ضوء املادة  20من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي:

�إطالقها ،ذلك �أن الإرادة يف العقود عامة ،وعقد الزواج من
�ضمنها لي�ست مطلقة احلرية يف ا�شرتاط ما تريد ،لأن
العقود يف ال�شريعة الإ�سالمية ال تقوم على الإرادة وحدها� ،إذ
�أن الإرادة ذاتها مق ّيدة بال�شرع حترمياً وحتلي ً
ال ،و�أن �إباحة
ال�شروط لي�ست على �إطالقها ،ومن ثم كان لفقهاء الإ�سالم
جمال وا�سع يف بحث تلك ال�شروط ،وانتهى الأمر �إىل �أن
بع�ضاً منهم ي�ض ّيق من نطاقها ،والبع�ض الآخر يو�سع من
هذا النطاق ،لذا احتاج الأمر �إىل ح�سم ت�شريعي ،وهو ما
فعله امل�شرع الإماراتي بالن�ص على ما يجوز ا�شرتاطه وما
ال يجوز يف عقد النكاح ،وما الآثار املرتتبة على اال�شرتاط؟
وذلك يف املادة  20من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي،
والتي تن�ص على �أنه:
«الأزواج عند �شروطهم �إال �شرطاً �أحل حراماً �أو ح ّرم حال ًال.
�إذا ا�شرتط يف عقد الزواج �شرط ينايف �أ�صله بطل العقد.
�إذا ا�شرتط فيه �شرط ال ينايف �أ�صله ولكن ينايف مقت�ضاه،
�أو كان حمرماً �شرعاً بطل ال�شرط و�صح العقد.
�إذا ا�شرتط فيه �شرط ال ينايف �أ�صله وال مقت�ضاه ولي�س
حمرماً �شرعاً �صح ال�شرط ووجب الوفاء به ،و�إذا �أخل به
من �شرط عليه كان ملن ُ�شرط له طلب ف�سخ الزواج� ،سواء
�أكان من جانب الزوجة �أم من جانب الزوج ،ويعفى الزوج من
نفقة العدة� ،إن كان الإخالل من جانب الزوجة.
�إذا ا�شرتط �أحد الزوجني يف الآخر و�صفاً معيناً فتبني
خالفه كان للم�شرتط طلب ف�سخ الزواج.
ال يعتد عند الإنكار ب�أي �شرط �إال �إذا ن�ص عليه كتابة يف
عقد الزواج.
ي�سقط حق الف�سخ ب�إ�سقاط �صاحبه �أو ر�ضائه باملخالفة
�صراحة �أو �ضمناً ،ويعترب يف حكم الر�ضا ال�ضمني مرور �سنة
على وقوع املخالفة مع العلم بها ،وكذا بالطالق البائن».
فهذه املادة تتحدث عن ال�شروط املقرتنة بعقد الزواج
وما يتعلق بها من �أحكام ،ومع ا�ستح�ضار ما �سبق عر�ضه
من �أحكام هذه ال�شروط يف الفقه الإ�سالمي مع ما انتهت
�إليه هذه املادة جند �أنها بينت �أن هناك �شروطاً �صحيحة،
و�أخرى غري �صحيحة ،غري �أنها و�سعت من نطاق ال�شروط
ال�صحيحة ،مما يعني �أن القانون قد مال �إىل الأخذ مبذهب
الإمام �أحمد بن حنبل ،ملا يتم ّيز به من رحابة �صدر بقبول
امل�شارطات يف عقد الزواج �ضمن قواعد توائم بني امل�صلحة

العامة وبني امل�صلحة اخلا�صة ،وال تنايف نظام العقد وال
مقت�ضاه ،تي�سرياً للحياة الزوجية الهادئة (.)14
ولبيان �أحكام هذه املادة ف�إننا نتناولها بال�شرح والتحليل
لبيان كل من ال�صحيح وغري ال�صحيح من ال�شروط ،وما
يرتتب عليها من �آثار ،وذلك يف الفقرات التالية:
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حق اال�شرتاط ي�ستوي فيه الزوج والزوجة ،و�إنه
ً
�صحيحا ،وعند تخلف
يجب الوفاء بال�شرط مادام
ال�شرط� ،أو �إذا �أخل به من �شرط عليه ،كان
ملن �شرط له حق طلب ف�سخ الزواج� ،سواء �أكان
الإخالل من جانب الزوج �أم من جانب الزوجة،
فهم يف هذا احلق �سواء

ال�شروط الباطلة واملبطلة للعقد:
حيث ن�صت الفقرة الثانية من املاد  20من قانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي على �أنه� - 2 ...« :إذا ا�شرتط
يف عقد الزواج �شرط ينايف �أ�صله بطل العقد » .ويق�صد
ب�أ�صل العقد هنا ما قام عليه عقد النكاح من الت�أبيد
وحل اال�ستمتاع ،وذلك ك�أن يتزوجها �إىل مدة معلومة �أو
جمهولة� ،أو �أن يتزوجها على �أن يطلقها يف وقت معلوم،
�أو �أن يتزوجها على �شرط �أن ال يقربها� ،أو �أن ت�شرتط هي
ذلك� ،أو �أن ال يقربها �إال �إذا ر�ضيت �أمها� ،أو ر�ضي فالن� ،أو
جاء ر�أ�س ال�سنة.
فهذه ال�شروط و�أمثالها باطلة مبطلة للعقد ،لأنها
تخالف �أ�صل العقد ،كما هو مقرر يف املذهب احلنبلي (،)15
�أو تخل باملق�صد الأ�صلي من عقد النكاح ،كما هو مقرر يف
املذهب ال�شافعي واملالكي ( .)16على خالف ما ذهب �إليه
احلنفية من ف�ساد ال�شرط فقط مع �صحة عقد النكاح.
ال�شروط الفا�سدة غري املف�سدة لعقد النكاح:
حيث يف�سد ال�شرط وي�سقط ،وال يجب الوفاء به ،ويظل
العقد �صحيحاً منتجاً لآثاره ،ودائرة ال�شروط الفا�سدة ت�ضيق
يف القانون كما هو احلال يف املذهب احلنبلي ،وهي كالتايل:
كل �شرط ورد يف ال�شرع ما يخالفه ن�صاً �أو ا�ستنباطاً ك�أن يحل
ال�شرط حراماً� ،أو يحرم حال ًال ،ف�إذا كان ال�شرط من هذا القبيل،
ف�إنه لغو وباطل ويظل العقد �صحيحاً ،فال يبطل به العقد.
وذلك كما لو �شرطت عليه �أن يقتل �إن�ساناً� ،أو ي�شرب
خمراً� ،أو ا�شرتطت عليه �أن يتبعها الأوالد يف دينها ،وكان
دينها على غري الإ�سالم ،وكذا لو ا�شرتطت عليه �أن يطلق
زوجته ،لأن الر�سول نهى عن �أن ت�س�أل املر�أة طالق �أختها،
والنهي يدل على ف�ساد املنهي عنه ،فيكون هذا ال�شرط
باط ً
ال ملخالفته الن�ص ال�شرعي.
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العــدد (� - )16أكتوبر 2013 -

قد مال �إىل الأخذ مبذهب الإمام �أحمد يف ال�شروط ،وهو
يو�سع من دائرة ال�شروط ال�صحيحة� ،إذ جعلها �أ�ص ً
ال� ،إال �إذا
قام الدليل على خالف ذلك ،ومن ثم ف�إنه يعد �صحيحاً من
ال�شروط ما يلي:
كل �شرط يكون من مقت�ضيات العقد ومقا�صده ولي�س
حمرماً �شرعاً ،ف�إنه يكون �صحيحاً ،وذلك ك�أن ت�شرتط
يق�صر يف حقوقها� ،أو
الزوجة عليه الع�شرة باملعروف ،و�أن ال ّ
�أن ي�شرتط عليها �أال يدخل بيته �أحد �إال ب�إذنه.
كل �شرط ي�ؤكد مقت�ضى العقد ،وال يخالف ال�شرع ،ف�إنه
يكون �صحيحاً ك�أن ي�شرتط و ّ
يل الزوجة� ،أن يكون �أب الزوج
كفي ً
ال باملهر ،ومن ثم يجب الوفاء به.
ال�شروط التي ال تنايف �أ�صل العقد وال مقت�ضاه وال غايته
وال مقا�صده ،وفيها م�صلحة �أو منفعة لأحد املتعاقدين،
ولي�س فيها ما يحل حراماً �أو يحرم حال ًال ،فمثل هذه
ال�شروط تكون �صحيحة ،ويجب الوفاء بها.
ويق�صد ب�أ�صل العقد هنا� ،أي ما قام عليه من
الت�أبيد ،ومن حل ا�ستمتاع كل من الزوجني
بالآخر.
ومن �أمثلة هذا النوع من ال�شروط �أن
ي�شرتط الزوج على زوجته �أن ت�سافر معه �إىل
بلده� ،أو �أن ال تعمل خارج البيت� ،أو �أن ت�سكن معه
يف البلد الذي يعمل فيه.
�أو �أن ت�شرتط الزوجة على زوجها �أن ال يخرجها من
دارها �أو من بلدها� ،أو �أال ي�سكنها يف بلد معينّ � ،أو �أن ال
يتزوج عليها� ،أو �أن يجعل �أمرها بيدها ،تطلق نف�سها متى
�شاءت.
فمثل هذه ال�شروط �صحيحة ،ويلزم الوفاء بها ،لعدم
منافاتها لأ�صل العقد �أو مقت�ضاه �أو غايته ومقا�صده،
وذلك وفقاً لن�ص الفقرة الرابعة من املادة  ،20والتي
تن�ص على �أنه�« :إذا ا�شرتط فيه �شرط ال ينايف �أ�صله وال
مقت�ضاه ولي�س حم ّرماً �شرعاً �صح ال�شرط ووجب الوفاء
به.»...
كذا ُيعد من ال�شروط ال�صحيحة وفقاً لن�ص الفقرة
اخلام�سة من املادة ( )20ال�شروط التي ي�شرتط فيها �أي
من الزوجني و�صفاً معيناً يف الآخر ،ك�أن تكون الزوجة �شابة،
�أو بكراً� ،أو ت�شرتط هي �أن يكون الزوج طبيباً.

وقد ذكرت املذكرة الإي�ضاحية �أن القانون يف هذه
الفقرة �أخذ مبا يقت�ضيه مذهب الإمام �أحمد وقواعده،
وما قرره القا�ضي �أبو يعلى ،واختاره ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم.
ووفقاً لذلك ف�إنه يثبت حق الف�سخ للم�شرتط عند
فوات ال�صفة التي ا�شرتطها يف العقد� ،أي �صفة كانت
مادامت �أنها ال تخالف �شرع اهلل ،فلم يرد يف ال�شرع ما
مينع منها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حق اال�شرتاط ي�ستوي فيه
الزوج والزوجة ،و�إنه يجب الوفاء بال�شرط مادام
�صحيحاً ،وعند تخلف ال�شرط� ،أو �إذا �أخل به من �شرط
عليه ،كان ملن �شرط له حق طلب ف�سخ الزواج� ،سواء �أكان
الإخالل من جانب الزوج �أم من جانب الزوجة ،فهم يف
هذا احلق �سواء.

ثانيا :ال�ش��روط غري ال�صحيح��ة ً
ً
وفقا لقان��ون الأحوال
ال�شخ�صية الإماراتي:
�سبق �أن ب ّينا �أن ال�شروط غري ال�صحيحة وفقاً لقانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي تنق�سم �إىل �شروط باطلة
ومبطلة للعقد ،و�شروط فا�سدة تف�سد هي ،ويظل العقد
�صحيحاً منتجاً لآثاره ،وذلك كما يلي:

الهوام�ش

من هذه ال�شروط �أي�ضاً �أن ت�شرتط على زوجها عدم
واليته على �أوالده� ،أو عدم ثبوت ن�سبهم منه.
كل �شرط ال ينايف �أ�صل العقد ،ولكن ينايف مقت�ضاه ،ف�إن
ال�شرط يكون باط ً
ال ،وي�صح العقد.
وذلك مثل �أن ي�شرتط �أحدهما اخليار يف الزواج� ،أو �أن
ي�شرتط الزوج عدم املهر �أو النفقة� ،أو ت�شرتط الزوجة �أال
ي�سافر معها �إذا �أرادت االنتقال� ،أو ت�شرتط عليه �أن ي�سكن
بها حيث ي�شاء �أبوها� ،أو ي�شاء غريه من قريب �أو �أجنبي.
�أو �أن ي�شرتط �أي من الزوجني على الآخر عدم املرياث
منه� ،أو اتخاذ الو�سائل املانعة من احلمل.
فهذه ال�شروط و�أمثالها باطلة ،لأنها تنايف مقت�ضى
العقد ،وتت�ضمن �إ�سقاط حقوق جتب بالعقد فلم ت�صح.
�أما العقد ف�إنه يكون �صحيحاً ،لأن هذه ال�شروط تعود
�إىل معنى زائد يف العقد ال ينايف �أ�صله (.)17
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التمــاس إعـادة النظــر
في األحكـام المــدنية..

طـريق استثنائي للطعن

ال يخفى على �أي م�شتغل بالقانون �أو دار�س له �أن لكل حكم طريقة من طرق الطعن ،فمث ًال
احلكم االبتدائي الذي جتاوز الن�صاب يطعن عليه باال�ستئناف ،و�أحكام اال�ستئناف التي
جتاوز الن�صاب �أي�ض ًا يطعن عليها لدى حمكمة التمييز �أو املحكمة االحتادية العليا وذلك
بح�سبان �أنها �أحكام غري نهائية� ،أما الأحكام النهائية وهي الأحكام ال�صادرة من حمكمة
التمييز �أو املحكمة االحتادية العليا �أو الأحكام ال�صادرة من حمكمة البداية �أو اال�ستئناف
والتي �أ�صبحت نهائية ف�إن امل�شرع قد ج َّوز الطعن عليها بطريق ا�ستثنائي �أ�سماه «التما�س
�إعادة النظر» وذلك �ضمان ًا للمتقا�ضني وزياد ًة يف تر�سيخ مبد�أ العدالة و�إحقاق احلق.

ولفهم االلتما�س �أكرث وجب معرفة ماهيته وماهية
الأحكام النهائية؛ فالتما�س �إعادة النظر هو طريق ا�ستثنائي
من طرق الطعن على الأحكام النهائية �سنَّه امل�شرع ليم ّكن
�صاحب احلق من تدارك الأخطاء التي ت�صدر يف الأحكام
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وفق �إجراءات و�شروط وردت على �سبيل احل�صر ،وال يجوز
التما�س �إعادة النظر يف الأحكام ال�صادرة برف�ض االلتما�س
�أو عدم قبوله� ،أما الأحكام النهائية فهي الأحكام التي ال
تقبل طرق الطعن العادية والتي حازت لقوة الأمر املق�ضي،

ولفهم الأحكام النهائية �أكرث فقد �أكدت حمكمة التمييز
يف الطعن رقم  244 / 1996طعن حقـوق �أن الن�ص يف املادة
 169من قانون الإجراءات املدنية يدل على �أنه ي�شرتط
ب�صريح هذا الن�ص للطعن بااللتما�س يف احلكم «�أن يكون
احلكم امللتم�س فيه قد �صدر فيه ب�صفة انتهائية ،وهو
ال يعترب كذلك �إال �إذا مل يكن قاب ً
ال للطعن فيه ب�إحدى
طرق الطعن العادية ،ي�ستوي بعد ذلك �أن يكون �صادراً من
حمكمة �أول درجه �أو �صادراً من حمكمة ثاين درجة ،ومن
ثم فال يجوز الطعن بااللتما�س �إال يف �أحكام حمكمة �أول
درجة التي ت�صدرها ب�صفة انتهائية �سواء �صدرت منها يف
حدود الن�صاب االنتهائي للمحكمة �أو بالنظر �إىل ن�ص
القانون على عدم جواز الطعن فيها ،فمناط جواز الطعن
يف الأحكام بااللتما�س هي كونها انتهائية ،وترتيباً على
ذلك ال يجوز الطعن بهذا الطريق يف حكم حمكمة �أول
درجة متى كان قاب ً
ال لال�ستئناف� ،سواء طعن فيه بهذا
الطريق �أم مل يطعن� ،إذ القاعدة �أنه ال يجوز الركون �إىل
طرق الطعن غري العادية ،ومنها طريق الطعن بالتما�س
�إعادة النظر� ،إال بعد ا�ستنفاد طرق الطعن العادية التي
يقبلها احلكم ،فالعربة بو�صف احلكم بكونه انتهائياً من
عدمه هو بوقت �صدوره ،ولي�س مبا يطر�أ عليه بعد ذلك
بت�أييده يف اال�ستئناف �أو بفوات مواعيد الطعن عليه بهذا
الطريق� ،أو ب�سقوط احلق فيه.

�شروط االلتما�س
�أما �شروط االلتما�س فهي ما وردت ب�شكل ح�صري يف املادة 169
من قانون الإجراءات املدنية والتي ن�صت على �أنه:
للخ�صوم �أن يلتم�سوا �إعادة النظر يف الأحكام ال�صادرة ب�صفة
انتهائية يف الأحوال الآتية:
� - 1إذا وقع من اخل�صم غ�ش كان من �ش�أنه الت�أثري يف احلكم.
� - 2إذا كان احلكم قد بُني على �أوراق ح�صل بعد �صدوره �إقرار
بتزويرها �أو ق�ضي بتزويرها �أو بني على �شهادة �شاهد ق�ضي بعد
�صدوره ب�أنها �شهادة زور.
� - 3إذا ح�صل امللتم�س بعد �صدور احلكم على �أوراق قاطعة يف
الدعوى كان خ�صمه قد حال دون تقدميها.
� - 4إذا ق�ضى احلكم ب�شيء مل يطلبه اخل�صوم �أو ب�أكرث مما
طلبوه.
� - 5إذا كان منطوق احلكم مناق�ضاً بع�ضه البع�ض.
 - 6ملن يعترب احلكم ال�صادر يف الدعوى حجة عليه ومل يكن
قد �أدخل �أو تدخل فيها ب�شرط �إثبات غ�ش من كان ميثله �أو تواطئه
�أو �إهماله اجل�سيم.
� - 7إذا �صدر احلكم على �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مل يكن
ممث ًال متثي ًال �صحيحاً يف الدعوى.
وميعاده كما ورد يف املادة  170من ذات القانون امل�شار �إليه:
«ثالثون يوماً وال يبد�أ يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف البنود
( )3،2،1من املادة ال�سابقة �إال من اليوم الذي ظهر فيه الغ�ش �أو
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يقلم :القاضي /عبد اللطيف العلماء
القا�ضي مبحاكم دبي

في األحكام النهائية

الذي �أقر فيه فاعله بالتزوير �أو حكم بثبوته �أو الذي حكم فيه
على �شاهد الزور �أو الذي ظهرت فيه الورقة املحتجزة ويبد�أ امليعاد
يف احلالة املن�صو�ص عليها يف البند ( )6من اليوم الذي ظهر فيه
الغ�ش �أو التواط�ؤ �أو الإهمال اجل�سيم ويف البند ( )7من اليوم الذي
يعلن فيه احلكم �إىل املحكوم عليه �أو من ميثله متثي ًال �صحيحاً.
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 171من قانون الإجراءات املدنية والتي �سبقت الإ�شارة �إليها
قد دل على �أن املحكمة املخت�صة بنظر االلتما�س هي ذاتها
التي �أ�صدرت احلكم النهائي ,فمث ً
ال �إذا �أ�صدرت املحكمة
االبتدائية حكماً و�أ�صبح نهائياً ف�إن االلتما�س يقدم لذات
املحكمة وهي االبتدائية ،و�إذا كان احلكم النهائي �صادراً من
حمكمة اال�ستئناف ف�إن االلتما�س يقدم لدى تلك املحكمة
وكذلك احلال بالن�سبة لأحكام حمكمة التمييز �إال �أن
للأخرية حاالت �سنعر�ض لها الحقاً ،وقد ر�سخت حمكمة
التمييز ذلك يف الطعن رقم  398/1994طعن حقـوق �أن
مفاد ن�ص املادتني  170و  171من قانون الإجراءات املدنية
�أنه يجب على طالب التما�س �إعادة النظر �أن يودع طلبه
قلم كتاب املحكمة التي �أ�صدرت احلكم امللتم�س فيه وذلك

االلتما�س ..و�أحكام حمكمة التمييز
و�أما التما�س �إعادة النظر للأحكام ال�صادرة من حمكمة
التمييز فقد و�ضحته الأخرية يف الطعن رقم 3/2008
التما�س �إعادة نظر� :أنه من املقرر يف ق�ضاء هذه املحكمة وفقاً
للمادة  187من قانون الإجراءات املدنية �أنه ال يجوز الطعن
يف �أحكام حمكمة التمييز ب�أي طريق من طرق الطعن وذلك
فيما عدا ما �صدر منها يف �أ�صل النزاع فيجوز الطعن فيه
بطريق التما�س �إعادة النظر يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف
البنود  3 ،2 ،1من املادة  169من ذات القانون ،مما مفاده
�أنه يقت�صر االلتما�س يف احلكم ال�صادر منها يف املو�ضوع
على ثالث حاالت فح�سب من احلاالت التي يجوز فيها
الطعن على الأحكام ال�صادرة ب�صفة انتهائية وفقاً للمادة
 169املذكورة وهي حالة وقوع غ�ش من اخل�صم وحالة ثبوت
�أن الأوراق التي �أقيم عليها احلكم امللتم�س فيه مزورة �أو
�أن احلكم بني على �شهادة زور ،واحلالة الثالثة �إذا ح�صل
امللتم�س بعد �صدور احلكم على �أوراق قاطعة يف الدعوى
حال خ�صمه دون تقدميها و�إن املق�صود بالغ�ش هو كل �أعمال
التدلي�س والوقائع الكاذبة التي يعمد �إليها اخل�صم بهدف
الت�أثري يف تكوين املحكمة لعقيدتها يف الدعوى ،فتت�صور
الباطل �صحيحاً وحتكم ل�صاحله يف �ضوء هذا الق�صور� ،أي
�أن املق�صود بالغ�ش هو العمل االحتيايل املخالف للنزاهة
�أو الكذب املتعمد يف رواية الوقائع الهامة و�إخفاء احلقائق
القاطعة املجهولة من اخل�صم ويلزم �أن يكون ذلك الغ�ش هو

يجوز الطعن على الأحكام ال�صادرة
يف االلتما�س
الذي حال بني املحكمة التي �أ�صدرت احلكم امللتم�س �إعادة
النظر فيه وبني تقديرها لواقع الدعوى تقديراً �صحيحاً
ولواله ما �صدر حكمها بامل�ضمون الذي �صدر به و�أن يكون
ذلك الغ�ش خافياً على طالب االلتما�س خالل نظر الدعوى
بحيث مل تتح له الفر�صة لدح�ضه وتنوير حقيقته للمحكمة
للجهل به ،وي�شرتط لقبول التما�س �إعادة النظر طبقاً
للحالة الثالثة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثالثة من املادة
 169املذكورة توافر �أربعة �شروط �أولها �أن تكون الأوراق التي
ح�صل عليها امللتم�س قاطعة يف الدعوى لو قدمت لغريت
وجه احلكم فيها مل�صلحة امللتم�س ،وثانيها �أن يكون امللتم�س
�ضده هو الذي حال دون تقدمي تلك الأوراق ب�أن حجزها
حتت يده �أثناء نظر الدعوى �أو منع من كانت الأوراق حتت
يده من تقدميها ،ويفرت�ض �أن يكون املحكوم له ملزماً
بت�سليمها �أو و�ضعها حتت ت�صرف املحكوم عليه� ،إذ بغري ذلك
ال يكون فعل اخل�صم هو الذي حال دون تقدمي الأوراق ،ف�إن
كان عدم تقدميها يرجع �إىل �إهمال امللتم�س �أو �أفعال الغري
فال يجوز االلتما�س ،وثالث تلك ال�شروط �أن يكون امللتم�س
جاه ً
ال �أثناء اخل�صومة بوجود الأوراق حتت يد حائزها،
ورابعها �أن يح�صل امللتم�س بعد �صدور احلكم على الأوراق
القاطعة بحيث تكون يف يده عند رفع االلتما�س ،ف�إذا مل
تتوافر هذه ال�شروط الأربعة معاً ف�إنه ال يجوز االلتما�س.
و�أخرياً ف�إنه يجوز الطعن على الأحكام ال�صادرة يف
االلتما�س ك�أن تق�ضي حمكمة اال�ستئناف بقبول االلتما�س
عن حكم نهائي �أ�صدرته �شك ً
ال وترف�ضه مو�ضوعاً ف�إنه
ميكن للطرف �أن يطعن على هذا احلكم بالتمييز وفقاً
ل�شروط و�إجراءات الطعن بالتمييز ،وال يفوتنا �أن ننبه على
�أن التما�س �إعادة النظر يف قانون الإجراءات املدنية يختلف
عن تلك املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية.
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�إجراءات االلتما�س
�أما �إجراءاته بالن�سبة لطالب االلتما�س فهي التي وردت يف
املادة  171من القانون �سالف الذكر والتي ن�صت على وجوب �أن:
 - 1يرفع االلتما�س �إىل املحكمة التـي �أ�صدرت احلكم ب�صحيفة
تودع قلم كتابها وفقاً للإجراءات املعتادة لرفع الدعوى.
 - 2ويجب �أن ت�شتمل ال�صحيفة على بيان احلكم امللتم�س فيه
وتاريخه و�أ�سباب االلتما�س و�إال كانت باطلة.
 - 3ويجوز �أن تكون املحكمة التـي تنظر االلتما�س م�ؤلفة من
نف�س الق�ضاة الذين �أ�صدروا احلكم.
 - 4وال يقبل االلتما�س �إذا مل ت�صحب عري�ضته مبا يدل على
�إيداع ت�أمني قدره خم�سمائة درهم وي�صادر الت�أمني �إذا حكم برف�ض
االلتما�س �أو بعدم قبوله �أو بعدم جوازه.
و�أما �إجراءات االلتما�س عند نظره يف املحكمة يف ما وردت يف
املادة  172والتي ن�صت على �أنه:
 - 1تف�صل املحكمة بعد �سماع اخل�صوم �أو ًال يف جواز
االلتما�س ف�إذا قبلته حددت جل�سة للمرافعة يف املو�ضوع دون
حاجة �إىل �إعالن جديد.
على �أنه يجوز لها �أن حتكم يف قبول االلتما�س ويف املو�ضوع
بحكم واحد �إذا كان اخل�صوم قد قدموا �أمامها طلباتهم يف املو�ضوع
وال تعيد املحكمة النظر �إال يف الطلبات التـي تناولها االلتما�س.
 - 2وال يرتتب على رفع االلتما�س �أو قبوله وقف تنفيذ احلكم
ومع ذلك يجوز للمحكمة التـي تنظر االلتما�س �أن ت�أمر بوقف
التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخ�شى من التنفيذ وقوع �ضرر ج�سيم
يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما ت�أمر بوقف التنفيذ �أن توجب تقدمي
كفالة �أو ت�أمر مبا تراه كفي ًال ب�صيانة حق امللتم�س �ضده.
 - 3وال يجوز التما�س �إعادة النظر يف احلكم الذي �صدر برف�ض
االلتما�س �أو يف احلكم يف مو�ضوع الدعوى بعد قبوله.
وغني عن البيان �أن الوا�ضح من الفقرة الأوىل باملادة

�إن املحكمة املخت�صة بنظر االلتما�س هي
ذاتها التي �أ�صدرت احلكم النهائي

بالطرق املعتادة لرفع الدعوى ،و�أن تاريخ هذا الإيداع هو
املعترب يف احت�ساب مدة الثالثني يوماً امل�شار �إليها -ملا كان
ذلك وكان الثابت يف الدعوى �أن الطاعن قد خالف �إجراءات
املادة الأخرية ب�أن �أودع �صحيفة التما�س �إعادة النظر يف
احلكم امللتم�س فيه قلم كتاب املحكمة االبتدائية ،وكان عليه
�أن يودعها قلم كتاب حمكمة اال�ستئناف -وال ي�صحح هذا
الإجراء قيام املحكمة االبتدائية ب�إحالة هذا الطلب �إىل
حمكمة اال�ستئناف -ف�إن احلكم املطعون فيه الذي انتهى
�إىل نف�س هذه النتيجة وق�ضى بعدم قبول التما�س �إعادة
النظر ،يكون قد �أ�صاب تطبيق القانون ومل يخالف الثابت
يف الأوراق وانبنى على �أ�سباب �سائغة كافية حلمل ق�ضائه.

ال يرتتب على رفع االلتما�س �أو
قبوله وقف تنفيذ احلكم

موزاييك مقال

تكتبها  :نورة عبيد بن عمير
nalremeithi@dji.gov.ae

إن لم تكـن
معي فأنت

ضـدي..
ق��د تكون م � ّرت ب��ك تلك ال�صورة التي ي��زدوج فيها وجه
امر�أة عجوز مع وجه فتاة �شابة يف ال�صورة ذاتها ،فتدقق
حيناً لرتى �إحداها وما �إن تدقق �أكرث حتى ترى الأخرى،
وح�ي�ن�ه��ا ي�ك��ون ال�ق��ائ��ل ب� ��أن ال �� �ص��ورة ه��ي الم� ��ر�أة عجوز
على �صواب ،كما �أن القائل ب�أنها لفتاة �شابة حمقّ فيما
قالٌ ،
كل يرى الأم��ر من زاويته ووجهة نظره ،هذا لي�س
خ�لاف�اً ولي�س م��دع��اة ل�لاخ�ت�لاف ،ف��أن��ت ح�ين ال ت��درك
قيمة االختالف ،ت�ضع كل من يخالفك ال��ر�أي يف اجلهة
الأخرى من املعركة التي ين�سج خيالك املري�ض �شخو�صها
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و�أحداثها ،يكيل لهم االتهامات دون �أن مينح �أذنه فر�صة
لت�سمع ،وال قلبه فر�صة ليحتوي ،وال عقله فر�صة ليفهم.
وحني نختلف معهم نحرق كل ج�سور الود متنا�سني �أن
«االختالف يف الر�أي ال يف�سد للود ق�ضية» ،ومتجاهلني
قيمة االختالف التي ر�أى الأئمة فيها الرحمة واللطف
بالعباد ،والتي �صورتها الآية على �أنها �سنّة حممودة من
ّا�س �أُ َّم ًة
�سنن اهلل تعاىل يف كونهَ } :و َل ْو �شَ اء َر ُّب َك لجَ َ َع َل ال َن َ
َواحِ � َد ًة َو َال َيزَا ُلو َن مخُ ْ َت ِل ِف َ
ني �إِ َّال َمن َّرحِ � َم َر ُّب� َ�ك َو ِل َذل َِك
خَ لَ َق ُه ْم {(هود)119-118 :
وتكمن امل�شكلة يف �أن املتحاورين يدخلون يف التحاور
باعتبار �أنّ الأ�صل يف احلوار االختالف ،رغم �أن احلوار
ه��و ال��ذي يحقّق التّفاهم وي�ح� ّول االخ�ت�لاف �إىل وف��اق
ويق ّل�ص ال �ه � ّوة ب�ين امل�ت�ح��اوري��ن ،فهو ح��رك��ة ذات غاية
تنفي اخل�لاف ومتكّن من التّفاهم� ،إذ لي�س التّجان�س
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مدير حترير املجلة

والتّماثل وح��ده �شرط التّفاهم ،وم��ن الأهمية مبكان
�أن نعي �أن احل��وار اجليد بني الآراء املختلفة يجب �أال
يربز االختالف بينهما حد االنف�صال فيف�صم كل �صلة
بينهما؛ بل عليه �أن يجعل الت�شابه �سبي ً
ال لبيان الفروق،
ليكون االختالف طريقاً للتكامل.
وال مي�ك��ن االع �ت��داد ب�ف�ك��رة ي�ط��رح�ه��ا �أح��ده��م �أم� ��راً من
امل�س ّلمات التي ال ميكن زعزعتها ،فقبول النقد املعتدل
والبنّاء يخدم الفكرة ويط ّورها ،غري غافلني عن القول
ال�شهري( :ر�أي��ي �صواب يحتمل اخلط�أ ،ور�أي غريي خط�أ
يحتمل ال�صواب) ،مما ي�سِ ُم ه�ؤالء باجلدل املتعقّل والت�أنيّ
يف �إ��ص��دار احلكم ،وع��دم التعجل يف مهاجمة املعار�ضني،
وذلك �أنه ال �أحد ميتلك احلقيقة الكاملة والر�أي النهائي
الذي ال جدال بعده ،فاحلجة تدح�ض احلجة ،والربهان
يدعم الر�أي ،دون �سعي لقلب احلق �إىل باطل� ،أو التعامل
مع الأفكار بتحامل ي�أخذها بعيداً عن احليدة واملو�ضوعية.
واالخ� �ت�ل�اف يف ال� � ��ر�أي ث �ق��اف��ة ت ��دل ع �ل��ى دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة
احلياة الإن�سانية واحتوائها ملختلف امليول والتوجهات
ال�شخ�صية،وفن االخ �ت�لاف يف ال� ��ر�أي يتطلب �إظ�ه��ار
اال�ستعداد لال�ستماع للطرف الآخر ب�أقل درجة ممكنة
من التح ّيز والرف�ض ،و�أك�بر درج��ة متاحة من التقبل
والتفهم بغري حماولة �إق�صاء الآخرين ب�سبب �آرائهم �أو
ت�سفيه �آرائهم فقط لأنها ال تتفق مع �آرائنا ال�شخ�صية،
�إذ �أن رف�ض الآخر بكل ما يبديه من ت�ضاد وت�ضارب يف
ال��ر�أي تتناق�ض مع حتمية قبول التعددية يف املجتمع
الإن�ساين ،وحماولة اختزال ال��ر�أي العام يف املجتمع يف
�آراء معينة فقط وع�بر وج�ه��ات نظر �شخ�صية �ضيقة
ت�ت�ن��اق����ض م��ع ح��ري��ة ال � ��ر�أي وال �ت �ع �ب�ير ،ول�ع�ل�ن��ا ن�ك��ون
حمقّني ح�ين نعلم �أن اخ�ت�لاف الآراء وال�ع�ق��ول يغذي
احلوار فكرياً ،فتت�ضح الر�ؤى املتباينة والتكوين الثقايف
املتفاوت للم�شاركني فيه ،مما ي�ؤدي �إىل تفاوت يف النتائج
املتح�صلة من ذلك ال�سجال ،في�صبح املو�ضوع �أغنى بكل
ما ُح ّمل من تالقح العقول املتحاورة.
�إ�ضاءة :لي�س من ال�ضرورة حني االختالف يف الآراء �أن
يتحول ه��ذا االخ�ت�لاف �إىل خ�لاف �شخ�صي ،فلكل منا
احل��ق يف ام�ت�لاك ر�أي خا�ص يختلف �أو يتفق معنا ما
دامت هذه االختالفات ال ت�ضر �أحداً.

«دبي القضائي» يصدر
 3كتيبات جيب قانونية
�أ� �ص��در معهد دب��ي الق�ضائي ث�لاث��ة كتيبات �ضمن
�سل�سلة «كتيب الجيب القانوني» وذلك �ضمن م�سيرة ن�شر
الثقافة القانونية التي بد�أها لتكون في متناول جميع
الباحثين في القطاع القانوني.
وتناول الكتيب الأول «مبادئ ق�ضائية تتعلق بالطفل
والمر�أة والمنزل» في �ضوء �أحكام المحاكم العليا بدولة
الإم ��ارات ،كق�ضايا االغت�صاب واالت�ج��ار بالب�شر وال��رق
وخطف الأن�ث��ى ،مت�ضمناً مو�ضوعات الق�صا�ص والديَة
والزنا و�إثبات الن�سب وجريمة الإجها�ض وهتك العر�ض
والإخالل بالآداب العامة والفعل الفا�ضح واالعتداء على
حرمة الحياة الخا�صة.
وتناول الكتيب الثاني «المبادئ الق�ضائية في الإثبات
الجنائي» وعدداً من قواعد المحاكم العليا في التعامل
مع هذه المو�ضوعات والق�ضايا ،والخطوات المتبعة من
قبل القا�ضي وطرق الإثبات بما فيها :االعتراف ،و�شهادة
ال�شهود والقرائن والخبرة والدليل الكتابي ومبد�أ ت�ساند
الأدلة في المواد الجنائية.
وت�ضمن الكتيب الثالث وعنوانه« :القواعد القانونية
وال�م�ب��ادئ الق�ضائية» ع ��دداً ك�ب�ي��راً م��ن �أ��ش�ه��ر القواعد
الفقهية ومجموعة منتقاة من المبادئ القانونية التي
�أقرتها المحاكم العليا في الدولة.
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تسـلم األيـادي
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بقلم :كامل محمود ابراهيم
رئي�س �شعبة الدرا�سات� ،سكرتري التحرير
KIbrahim@dji.gov.ae

التي ي�شعر بها ال�شعب جلي�شه العظيم،
الذي �أنقذه من غياهب اجلهل والظلمة
والفرقة ،وعرب به من النك�سة �إىل الن�صر،
وم� ��ن احل��زب �ي��ة امل �م �ق��وت��ة �إىل ال��وح��دة
امل�ن���ش��ودة ،فا�ستحق �أن يغني ل��ه ال�شعب
�شاكراً وداعياً قائ ً
ال :ت�سلم الأيادي.
وال �ت �ق �ي��ت � �ص��دي �ق��ي ال� �ق ��دمي ،ال �ك��ات��ب
الهادئ ،وبعد ال�سالمات والأ�شواق ترجلنا
ملقهانا �أي��ام ال�شباب ،فحدثني �صديقي
ال ،املت�أمل كثرياً قائ ً
املنده�ش قلي ً
ال :هل
تعلم �أن وجه مدينتنا قد تغري� ،أ�صبحت
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�أخ ��ذين احل�ن�ين �إىل منبت ر�أ��س��ي ومرتع
طفولتي ،فمنذ �أربعة وع�شرين �شهراً مل
تكتحل عيناي ب��ر�ؤي��ة دروب مدينتي ومل
�أ�ستمتع ب��زح��ام�ه��ا ،ومل �أط ��رب لأ� �ص��وات
�أب� � ��واق ال �� �س �ي��ارات ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق مب�ع��دل
م��ائ��ة ب ��وق يف ال�ث��ان�ي��ة ال ��واح ��دة ،ف�ل�أن�ن��ا
�شعب ي��زداد م��ول��وداُ ك��ل  35ثانية ح�سب
�آخ��ر الإح �� �ص��اءات ف�إننا نتفنن يف �إط�لاق
�أب ��واق ال���س�ي��ارات املتنوعة واملختلفة من
ال�صوت الكال�سيكي املنظم �إىل الكون�شرتو
ال�صاخب وحتى بوق تلك املركبة ال�صغرية
امل�سماة بالتوكتوك الذي ي�شبه بكاء طفل
يعلو �صوته على حجم ج�سمه بكثري .وكل
تلك الأم� ��واج م��ن الب�شر ال�ت��ي مت��وج بها
�شوارع وطرقات مدينتي .كل هذه املظاهر
املتباينة تخلق روحاً عجيبة وغريبة ،روحاً
من التناغم بني اجلماد والإن�سان والب�شر
واحل�ج��ر ،هناك كيمياء موحدة ت�سري يف
خ�لاي��ا اجل�م�ي��ع ،فت�شعر ك ��أن اجلميع قد

ت��آل��ف وق��رر �أن يتعاي�ش ،ف �ه ��ؤالء الب�شر
يجيدون التوافق مع كافة املتغريات ،وهذا
�أحد �أ�سرارها ،وكنز من كنوزها ،يختلفون
على �أتفه الأ�شياء ،ويتجادلون ويتجاذبون
�أطراف احلديث ويت�صاحلون يف �أقل وقت
ممكن ،ولكن �شيئاً ج��دي��داً على مدينتي
الح�ظ�ت��ه ع�ن��دم��ا رك�ب��ت ت��اك���س��ي ،وعندما
�سرت مرتج ً
ال خمرتقاً �شوارع العا�صمة
القدمية� ،أو مبحاذاة �صفحة نيلها اخلالد،
� �ص ��وت ت �� �ش��دو ب ��ه اجل � � ��دران وال �ب �ن��اي��ات
وينطلق من كل مكان� ،إنه �صوت الأوبريت
«ت�سلم الأي � ��ادي» ت�سلم ياجي�ش ب�ل�ادي.
حالة خا�صة جداً يعي�شها �أبناء وطني مع
ه��ذا الأوب ��ري ��ت ،ف�ت�رى ن�غ�م��ات ال�ه��وات��ف
املحمولة حتولت �إىل مقاطع من �أغانيه،
والأط�ف��ال يف العائالت يحفظون كلماته
حفظاً عن ظهر قلب ويرتمنون بها يف كل
الأوقات.
�إنها حالة عامة تعرب عن حالة االمتنان

�أكرث �شباباً وحيوية ،فمنذ الثالثني من
يونيو �أ�صبح النهار �أكرث �إ�شراقاً ،والليل
�أك�ثر �أن�ساً وبهاءً ،ووج��وه النا�س حتولت
من العبو�س �إىل اال�ستب�شار ،ومن الوجوم
ال �ق ��امت �إىل ال�ت�ه�ل��ل واالن� ��� �ش ��راح .حتى
النيل ترتقرق �أمواجه يف �سعادة تت�سابق
لتالحق بع�ضها بع�ضاً وهي تنادي ،يا �أهل
طيبة الطيبة يا �سكان ال��وادي يا حرا�س
بالدي ت�سلم الأيادي.
ور�أي��ت عينيه اغرورقتا دم��وع�اً ،ففزعت
وقلت :مابك يا�صديقي؟ ماذا �أ�صابك؟
ف� ��رد م �ب �ت �� �س �م �اً � :إن� �ه ��ا دم � ��وع ال ��ذك ��رى
والتح�سر على ما �ضاع من عمر الوطن،
تفرقنا فيه واختلفنا وتقاتلنا وانق�سمنا
ل�ف��ري�ق�ين ي�ح��ر���ص ك��ل ف��ري��ق ع�ل��ى قتل
�صاحبه .فقلت احلمد هلل الذي جنانا من
هذا الكابو�س املخيف ،وجاء رجل املقهى
يحمل ع�ل��ى كلتا ي��دي��ه امل���ش��روب��ات التي
طلبناها وطلبها غ�يرن��ا ،وو�ضعها برقة
وابت�سام فقلنا له .......ت�سلم الأيادي.
ثم �أعقب ذلك ب�س�ؤال يعرف �إجابته� ،أنت
تعي�ش ه�ن��اك يف الإم � ��ارات ،وبالتحديد

يف دب� ��ي� ،إن �ه��ا م��دي �ن��ة ��س��اب�ق��ت ال �ب �ل��دان
ف���س�ب�ق�ت�ه��ا ،وحت ��دت احل �� �ض��ارة وامل��دن�ي��ة
فطوعتها خلدمة ورفاهية �شعبها ،فدولة
الإم��ارات ب�إماراتها ال�سبع ت�سابقت بحب
ل��دع��م ب�ل�ادن��ا ،فالتقطت احل��دي��ث منه
وقلت ،يا�صديقي..
م��ن مل ي��ر الإم� ��ارات مل ي��ر ال �ع��امل ،فلن
�أحدثك يا�صديقي عن الأبنية والطرقات،
وال ع��ن الأنظمة وال�ق��وان�ين ،ف��الإم��ارات
�أ��ص�ب�ح��ت ال�ك�ت��اب ال��ذه�ب��ي وامل�ف���ض��ل ملن
ي�ب�ح��ث ع��ن ال�ت�م�ي��ز وال �ت �ف��رد ،وال�ت�ف��وق
والإبداع.
�س�أحدثك يا�صديقي عن النا�س يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،هم الطيبون
ال�صادقون املحبون لكل الدنيا ،قلوبهم
بي�ضاء كلبا�سهم ،ت�شعر من نقاء �سريرتهم
�أن��ك ترى خفقان قلوبهم ينب�ض باحلب
وال �ت �� �س��ام��ح ،وال �ب �� �ش��ر وال �ت ��وا� �ض ��ع ،هم
الكرماء يف �ضيافتهم بال م َّن ،ال�شرفاء يف
�صداقتهم بغري قيد ،الأنقياء يف مودتهم،
�أب��واب�ه��م م�شرعة لكل الب�شر ،وجوههم
با�سمة م�ستب�شرة لكل م��ن وف��د �إليهم،

�أم��ة متوكلة على رب�ه��ا حت��ب الإخ�لا���ص
يف ال�ع�م��ل وت�ك��اف��ئ املخل�صني ف�ي��ه ،فكل
م��ن يعي�ش على �أرا��ض�ي�ه��ا �أم��ام القانون
� �س��واء ،ال متييز وال حم��اب��اة يف احلقوق
�أو ال ��واج �ب ��ات ،ت��وف�ير الأم � ��ن دي��دن �ه��م،
والنظام والإمي��ان م�سلكهم ،وطاعة �أويل
الأمر فر�ض عني لديهم� ،أحبهم حكامهم
و� �س �ه��روا ع �ل��ى رع��اي �ت �ه��م ،ف �ه��م ب��ال�ع��دل
م��و��ص��وف��ون ،وبالت�سامح م�ع��روف��ون ويف
رعاية الرعية ال يكلون وال ميلون ،حكموا
بينهم بالعدل ،ف�آمنوا واطم�أنوا ،ي�سريون
ب�ي�ن رع ��اي ��اه ��م ب�ل�ا ح� ��را�� ��س ،حت�ي�ط�ه��م
رعيتهم باملودة والوفاء ،واحلب وال��والء،
ك�ل�ه��م ع�ل��ى ق�ل��ب رج ��ل واح� ��د ،ال ي�خ��رج
ع��ن ج�م��اع�ت�ه��م وي���ش��ذ ع�ل��ى كلمتهم �إال
م��ن بعقله خلل� ،أو بفكره �سفه ،فاتخذ
ال�شيطان له قريناً ف�ساء قرينا.
يا�شعب الإم��ارات العزيز� :أب��داً لن نن�سى
دعمكم وحمبتكم ،ف�شكراً لكم وحفظ اهلل
بالدكم وحكامكم ومواطنيكم من كل �شر
و�سوء.
وت�سلم الأيادي يا�شعب الإمارات ياغايل

باالحتفاظ بها لدى البنك املركزي ،الأمر الذي ي�ؤدي �أي�ضاً �إىل
تقليل النقود املتداولة يف الأ�سواق.
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االقتصاد اإلسالمي والمشكالت
االقتصــادية المعـاصــرة

احللول يف االقت�صاد الإ�سالمي:
و��ض��ع االقت�صاد الإ��س�لام��ي و�سائل و�أدوات حت��د م��ن ح��دوث
الظواهر االقت�صادية امل َر�ضيّة ب�صورة فعالة ،وكذلك عالجها حال
حدوثها ،وميكن �أن نو�ضح ذلك بعر�ض مب�سط يف ما يلي:

التضخم االقتصـادي
ارتفاع ت�صاعدي وم�ستمر مل�ستوى الأ�سعار نتيج ًة النخفا�ض
القيمة ال�شرائية للنقود ،مبعنى �إذا كانت ع�شرون درهماً قادرة على
�شراء كيلو من اللحم يف الوقت احلايل ثم �ضعفت القيمة ال�شرائية
للعملة؛ ف�أ�صبح كيلو اللحم ي�ساوي ثالثني درهماً فمعنى ذلك �أن
هناك ت�ضخماً كبرياً حدث بن�سبة .%50
و�إذا كانت الزيادة يف الأ�سعار بن�سبة � 1أو  %2فيمكن اعتبار ذلك
زي��ادة طبيعية ولي�س ت�ضخماً ،ويكون الو�ضع االقت�صادي حينها
�سليماً و�صحيحاً ،ولكن يف حال جتاوزت الزيادة املعدالت ال�سابقة
فيعترب هذا خل ًال اقت�صادياً كبرياً (ت�ضخم) ،وهناك �أنواع خمتلفة
للت�ضخم �إال �أن ت�ضخم الأ�سعار هو الأكرث انت�شاراً.
�أ�سباب الت�ضخم
ت �ع��ددت ال �ن �ظ��ري��ات ال �ق��دمي��ة واحل��دي �ث��ة يف حت��دي��د �أ��س�ب��اب
الت�ضخم ،ولكن ميكننا القول �إن معظم النظريات املعا�صرة تف�سر
الت�ضخم بـ:
الإفراط يف الطلب على ال�سلع واخلدمات ب�سبب زيادة النقود
ب�سرعة �أكرب من زيادة الإنتاج (النظرية الكمية للنقود) �أي زيادة
الطلب دون زيادة يف املعرو�ض من ال�سلع واخلدمات.
العالقة بني الت�ضخم والك�ساد
�إذا كانت زيادة النقد املعرو�ض يف ال�سوق ت�ؤدي �إىل ت�ضخم ف�إن
قلة النقد ت�ؤدي �إىل ك�ساد ،حيث يلج�أ النا�س حينها �إىل االدخار �أو
االكتناز ،ما يقلل فر�ص اال�ستثمار والإنفاق فيقل النقد املعرو�ض،
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الأم��ر ال��ذي يقود �إىل ت��راك��م امل�خ��زون ال�سلعي وقلة الطلب على
اخلدمات ،فيقل الدخل وتزيد ن�سبة البطالة.
�إجراءات احلد من الت�ضخم
تلج�أ الدول يف الغالب �إىل �سيا�ستني للحد من الت�ضخم وهما:
ال�سيا�سة املالية
 تقليل حجم ال�سيولة املتاحة يف ال�سوق من خالل التحكم يفميزانية الدول ،حيث يتم حتديد م�صادر الإيرادات وا�ستخداماتها
والفائ�ض يف املوازنة مبا ي�ؤدي �إىل تقليل ال�سيولة املتاحة وخف�ض
معدل الت�ضخم.
 بيع ال�سندات للجمهور ما يقلل من حجم النقد املتوفر يف ال�سوق. فر�ض ال�ضرائب على ال�سلع الكمالية. خف�ض الإنفاق احلكومي مبا ي�ؤدي �إىل خف�ض النقد املتداوليف ال�سوق.
ال�سيا�سة النقدية
وتتوىل هذه ال�سيا�سة البنوك املركزية وتتمثل يف:
 زي��ادة �سعر �إع ��ادة اخل�صم ل�ل��أوراق التجارية م��ا يقلل منال�سيولة املتداولة.
 بيع الأوراق املالية للجمهور ل�سحب النقود الزائدة يف ال�سوقبغر�ض �ضبط الت�ضخم.
 -زيادة ن�سبة االحتياطي القانوين التي تقوم البنوك التجارية
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إعداد /هاني السيد
رئي�س �شعبة املحا�سبة

فري�ضة الزكاة
بالنظر �إىل الزكاة جند �أن تطبيقها ي�ؤدي �إىل عدم اكتناز املال
وجتميعه لدى �شخ�ص معني يف املجتمع دون �أن ينال الآخرون �أي
نفع منه� ،إذ عمل الإ�سالم على الت�ضييق على ر�أ�س املال العاطل
وتوجيهه �إىل اال�ستثمار ،ليعود على الفرد نف�سه بالنفع وكذلك
املجتمع من خالل زيادة فر�ص العمل وزيادة الإنتاج.

حترمي االحتكار
ح�ي��ث �أن االح�ت�ك��ار ب ��أن��واع��ه املختلفة ي�ق� ّي��د ال�ع��ر���ض وي��رف��ع
الأ�سعار ب�صورة غري حقيقية ،وي�سبب غياب ت��وازن حقيقي بني
العر�ض والطلب ،في�ؤدي �إىل قلة القيمة ال�شرائية للنقود مف�ضياً
�إىل الت�ضخم و�آث ��اره ال�سلبية ،فبمنع االح�ت�ك��ار ي��زي��د املعرو�ض
ليقابل الطلب فيمنع الت�ضخم.
ه��ذا ��ش��رح مب�سط و��س��ري��ع مل�شكلة الت�ضخم وك�ي��ف واجهها
االقت�صاد الإ�سالمي ،وهو جزء ي�سري من مو�ضوع كبري ومتفرع،
وكانت الغاية من عر�ضه جمرد فهم املو�ضوع� ،أما من �أراد الزيادة
فاملراجع االقت�صادية بها املزيد والكايف.

تنظيم الأ�سعار
ات���ض��ح م��ن درا��س�ت�ن��ا �أن ال���س�ع��ر حم��دد رئ�ي���س��ي يف امل�شكالت
االقت�صادية املختلفة ،وقد عمل النظام االقت�صادي الإ�سالمي على
�إلغاء ال�سوق ال�سوداء ،بحيث يكون ال�سعر غري مت�ضارب وحمدداً
ووا�ضحاً للجميع.
تر�شيد اال�ستهالك
م��ن خ�لال حت��رمي الإ� �س��راف وال�ت�ب��ذي��ر وك��ذل��ك اال�ستهالك
الرتيف مما ال �ضرورة له ،وكذلك التو�سط واالعتدال يف الإنفاق،
وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل �صرف املال يف ال�ضرورات
وعدم �صرفه يف الكماليات.
حترمي الربا
ح �ي ��ث ي � � � ��ؤدي ذل � ��ك �إىل ع ��دم
الإف � � � � ��راط يف ا�� �ش� �ت� �ق ��اق ال� �ن� �ق ��ود،
ذل ��ك �أن ال��رب��ا ي �ق��ود �إىل �أن يقل
امل�ب�ل��غ وت�ت���ض��اع��ف ال �ف��ائ��دة ب��دون
ت �ق��دمي �إن �ت��اج �ي��ة ل �ل��دول��ة ،حيث
يتم االق�ترا���ض بفائدة ،ثم �إع��ادة
االقرتا�ض بفائدة �أعلى ما ي�ساعد
على قلة املعرو�ض من النقد.
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موزاييك مقال

السجن المشروط..
صرعـــة قــانونية ..
مستقبلية

yafai.mohd@gmail.com

�إن م�س�ألة اكتظاظ ال�سجون باملحكومني مع ازدي��اد الكثافة
ال�سكانية مب ��رور ال��زم��ن ت�ظ��ل واق �ع �اً م ��راً ي��ره��ق امل�ؤ�س�سات
ال�ع�ق��اب�ي��ة والإ� �ص�لاح �ي��ة ،وي���ش� ّ�ق ث�ق��وب�اً يف ج�ي��وب م�ي��زان�ي��ات
جانب �آخر.
حكوماتها من جانب ،وي�أكل من كتف املجتمع من ٍ
و�صناعة رعاية امل�سجونني تدر املليارات من الدوالرات �سنوياً
�إىل خزائن ال�شركات اخلا�صة على ح�ساب احلكومات .الأمر
الذي �أدى بتلك ال��دول �إىل الو�صول مبخارج قانونية ت�شكـّـل
ح� ً
ري من امل�ؤ�س�سات
لا �إيجابياً لكال الطرفني ،فا�شرتكت كث ٌ
وخ�صو�صاً تلك التي تراعي جوانب حقوق الإن�سان يف �أنها تـتـيح
الفر�ص �أمام ال�سجناء لتذ ّوق طعم احلرية كالإفراج امل�شروط
والعقوبات البديلة التي جاءت بهما الت�شريعات مُقل�ص ًة املُدد
ن�صت عليه القوانني.
املقررة من مبد�أ تخفيف العقوبة الذي ّ
ومت ّيزت بع�ض الدول العربية يف �آليات الإفراج امل�شروط ،ف�إىل
جانب ُح ْ�سن �سرية ال�سجني و�سلوكه بداخل ال�سجن؛ �أ�صبح
مبقدور ال�سجني احلافظ لكتاب اهلل تقلي�ص املدة املحكوم بها
بل وقد ي�ؤهله ذلك �إىل الإفراج النهائي .وكانت دولة الإمارات
العربية املتحدة �س ّباقة يف هذا املجال ،فنقلت الفكرة �إىل �أر�ض
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محمد اليافعي
طالب يف كلية القانون
اجلامعة الأمريكية يف الإمارات

ال عجب في ازدياد ن�سبة الجرائم المرتكبة على
ال�صعيد الدولي ح�سبما ت�شير �إليه الإح�صائيات،
فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ي�أتي على النا�س
زم��ان القاب�ض على دينه كالقاب�ض على الجمر»،
حيث ي�ؤكد هذا الحديث ال�شريف العالقة العك�سية
ما بين الدين والجريمة ،فكلما زاد �إيمان المرء
وقـر َب منه بالعمل ال�صالح كلما ابتعد عن �آثام
بدينه ُ
ال�سيئات وارتكاب الجرائم ،والعك�س �صحيح.

ال��واق��ع م��ن خ�لال م�سابقة داخ�ل�ي��ة تطبقها الإدارة العامة
للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية التابعة ل�شرطة دبي.
وم��ن �صور الق�ضاء على ظ��اه��رة اكتظاظ ال�سجون �أي�ضاً؛
ر�سم الب�سمة على �أفواه ال�سجناء بقرارات العفو يف املنا�سبات
الدينية ك�شهر رم���ض��ان الف�ضيل ،ال�ت��ي تعد ج��ان�ب�اً نبي ً
ال
مييل �إليها �أول�ي��اء الأم��ر بفتح ب��اب من �أب��واب ال�سعادة لهم
ولأ�سرهم و�إتاحة الفر�ص �أمامهم لت�صحيح امل�سار ولالتعاظ
ولتعوي�ض ما فات.
وت��وال��ت بع�ض ال��دول حم��اول� ًة التم ّيز عن غريها يف م�س�ألة
تخفيف ال�ع�ق��وب��ة ،ف�ج��اءت ال�برازي��ل متيحة الفر�صة �أم��ام
�سجنائها لتقلي�ص املدة املقررة من خالل قراءة كتاب ،وذلك
مب�ع��دل �أرب �ع��ة �أي ��ام تخ�صم م��ن �إج �م��ايل امل��دة ع��ن ك��ل كتاب
م�ق��روء ،وي�ق��وم ال�سجني ب��إث�ب��ات ق��راءت��ه للكتاب ك��ام� ً
لا من
خ�لال �إع ��داده تقريراً ح��ول الكتاب و ِذك��ر �أه��م النقاط التي
تطرق �إليها من وجهة نظره مع �إبداء �آرائه ،وال تـتـم املوافقة
على خ�صم تلك الأي��ام الأربعة �إال بعد اجتياز تقريره جلنة
ت�شكلها امل�ؤ�س�سة العقابية( .)1هكذا ،يبد�أ كل �سجني م�شارك
خطوته الأوىل يف الطريق ال�صحيحة ،فيتعلم مهارات جديدة
منها ا�ستخال�ص الأفكار و�إع��داد التقارير ،وبالتايل االبتعاد
تدريجياً وال �شعورياً عن ال�سلوكيات ال�سلبـية نحو الإيجابـية.
و�أتـت بعدها جمهورية ال�صني ،فقد فتحت احلكومة باباً �أمام
ال�سجناء لتقلي�ص �أيام العقوبة على قدر التغريدات وامل�شاركات
التي ين�شرونها على مواقع التوا�صل االجتماعي� ،شريطة �أن
تــتـ�ضمن تلك التعليقات ر�سائل �إيجابية ومتوازية مع توجه
احلكومة( ،)2ح�ث�اً لأف ��راد املجتمع نحو ان�ت�ه��اج ال�سلوكيات
الإيجابـية ،بذلك ت ـُ َنـ ّمى مهارات البحث لدى ال�سجني ،في�سعى
لإيجاد ما توفره حكومته من خدمات وفر�ص ي�ست�شعرها،
ويجعلها �أه��داف �اً ن�صب عينيه بعد �أن تركها وراءه ،وتكون
تلك التغريدات ترجمة ملا قد ال يكرتث به غريه من الأحرار
القابعني خارج ال�سجون وملا يتطلع �إليه ال�سجني نف�سه.
وه �ن��اك م �ق�تر ٌح ق�ي��د ال��درا� �س��ة يف �إح ��دى ال ��دول الأوروب �ي��ة،
يمُ نح ال�سجني مبوجبه تقلي�ص املدة املقررة على قدر الطاقة
الكهربائية التي ينتجها م��ن خ�لال رك��وب��ه دراج��ة حديدية
مثبـّـتة بداخل زنزانـته ميكنها توليد الطاقة مبجرد تدوير
جنزيرها عرب �أرجل ال�سجني .وت�ستفيد احلكومة بذلك من
هذه الطاقة املُـنـتـَـجة ،وت�ستغلها يف ت�شغيل الأجهزة الكهربائية

يف بع�ض مرافـقها ال�ت��ي ال ت ـُحـدِ ث � �ض��رراً ب�ع��دم ت�شغيلها.
ناهيكم عن الفوائد التي يجنيها ال�سجني نف�سه ،فمن خالل
ممار�سته لهذه الريا�ضة ،يحافظ على لياقته البدنية ،ومن
اجل�سم ال�سليم تـنـتـج الأفكار ال�سليمة ،وبالتايل ي�صبح ال�سلوك
�إيجابياً.
ويبدو جلياً �سعي الدول وتوجهها نحو نب�ش احلجج القانونية
ل ل��إف ��راج ع��ن ال���س�ج�ن��اء ،ل�ي����س م��ن م�ن�ط�ل��ق �إي �ج��اد امل �خ��ارج
القانونية املمكنة للق�ضاء على ظ��اه��رة اكتظاظ امل�ؤ�س�سات
العقابية والإ��ص�لاح�ي��ة فح�سب؛ ب��ل ك��ذل��ك لإف ��ادة املجتمع
ب�إ�صالح ه�ؤالء املجرمني و�إعادتهم �إليه م�ؤهلني ،ويف الوقت
ذاته لتقليل النفقات ،فقد ي�أتي يو ٌم ال ميكن لتلك امل�ؤ�س�سات
ا�ستقبال املزيد من املحكومني؛ نظراً الرتفاع تكاليف رعاية
امل�سجونني ب�سبب هذا االكتظاظ ،وقد ُت�صاغ ت�شريعات جديدة
الغي ًة عقوبة ال�سجن جلرائم معينة ب��إن��زال عقوبات مالية
فقط دون تقيـيد احلرية ،لتقليل حاالت قبول دفعات جديدة
من املحكوم عليهم �إىل ال�سجن ،وال �أ�ستبعد �شخ�صياً �أن تخرج
علينا دولة بفكرة �إمكانية قيام ال�سجناء ب�شراء �أيام العقوبة
بالأموال ،مع و�ضع اعتبارات معينة حت�صر امل�ؤهلني والأحق
باال�ستفادة من تطبيق هذه الفكرة.
وقد يتع ّمد بع�ض �أفراد املجتمع  -الفقراء وامل�شردين حتديداً-
م�سكن مالئم حتى و�إن
ارتكاب اجلرائم لغاية احل�صول على
ٍ
ك��ان يف ال�سجن ،ف��أي��ن �سيجدون م�ك��ان�اً ي��أوي�ه��م ويطعمهم،
ال ب��ل وي��راع��ي حقوقهم وي��ؤ ّم�ن�ه��م ويهتم ب�صحتهم ويوفر
لهم و�سائل التعليم والت�سلية جم��ان�اً� .أف�ضل من امل�ؤ�س�سات
العقابية والإ��ص�لاح�ي��ة؟ خا�ص ًة يف ظ��ل وج��ود التناف�س بني
ه��ذه امل�ؤ�س�سات للفوز بلقب �أف�ضل �سجن من حيث نظافته
ومرافقه وخدماته ،ورمب��ا بعد ه��ذا ،ي�أتي ي��و ٌم تـُـ�ستبدل فيه
عبارة الإفراج امل�شروط بال�سجن امل�شروط.

موزاييك مقال

اآلثار القانونية لشبكات

التواصل االجتماعي
�ضمن برنامج �سفري الذي �أطلقه املعهد والذي يهدف �إىل �إتاحة الفر�صة
�أمام امل�شاركني من خارج الدولة من طلبة كليات القانون و�أع�ضاء
ال�سلطة الق�ضائية واملحامني للتعرف على تطور الأجهزة الق�ضائية
بدولة الإمارات العربية املتحدة ا�ست�ضاف املعهد املتدرب القانوين
مهدي عبد الرحمن من جامعة جورجيا الذي �أعد الدرا�سة التالية:

مهدي عبد الرحمن
متدرب قانوين مبعهد دبي الق�ضائي
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 - 1مقدمة
تعتبر ال�شبكة العالمية للمعلومات (الإن�ت��رن��ت) دون �أدن��ى
�شك من �أكثر االبتكارات �أهمي ًة وت�أثيراً على م��دى الخم�سين
�سنة الما�ضية ،حيث �أدت �إل��ى تغيير الطريقة ال�ت��ي يتوا�صل
من خاللها العالم وكيفية مزاولة الأعمال ذات الحجم الكبير
وال�صغير وحتى كيفية خو�ض غمار الحروب.
وق ��د �أ� �ص �ب��ح ا� �س �ت �خ��دام ��ش�ب�ك��ة الإن �ت��رن��ت � �ض ��رورة مطلقة
للأن�شطة الحياتية اليومية بالن�سبة للعالم الأك �ث��ر ت�ط��وراً
بل والأه��م من ذلك ا�ستطاعت براعة �شبكة الإنترنت �أن تعمل
على زيادة ال�سرعة وال�سهولة والكفاءة التي يجري من خاللها

يف مواقع التوا�صل..
مليار م�ستخدم لـ «في�سبوك»
 140مليون م�ستخدم لـ «تويرت»
يتبادلون  43مليون تغريدة يومي ًا
خالل ربط مجتمعات �إلكترونية ذات م�صالح وروابط م�شتركة.
وق ��د ارت �ف��ع م �ع��دل ا� �س �ت �خ��دام م��واق��ع ��ش�ب�ك��ات ال�ت��وا��ص��ل
االج�ت�م��اع��ي �أ��ض�ع��اف�اً م�ن��ذ مطلع ت�سعينيات ال �ق��رن الما�ضي
وم�ؤخراً و�صل عدد م�ستخدمي الفي�سبوك وهو الموقع الأكثر
ت�أثيراً �إلى مليار م�ستخدم على نطاق العالم� .أما موقع تويتر
ال��ذي ي�شهد ن�م��واً مت�سارعاً ويحتل المركز الثاني م��ن حيث
م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ال�شائعة ال�ي��وم ،فقد و�صل عدد
م�ستخدميه �إل��ى  140مليون م�ستخدم يتبادلون  43مليون
تغريدة (تويت) يومياً.
كما �أن حق الولوج على الم�ستوى العالمي الذي وفرته هذه
المواقع قد خلق مرة �أخرى عالماً �أ�صغر بكثير وي�سر زيادة هائلة
في التفاعل بين النا�س على نطاق العالم .ومما ي�ؤ�سف له �أنه
حيثما كان هناك تفاعل �أو م�شاركة ب�شرية على الم�ستوى الذي
تنطوي عليه مواقع �شبكات اجتماعية تن�ش�أ م�شكالت قانوينة.
و�سوف يركز الجزء الأكبر من بحثي على الآثار القانونية
لل�شبكات االجتماعية وفق التقليد القانوني الأمريكي وبالتالي
�سيتناول البحث بالنقا�ش النواحي الآتية:
 - 1الم�سائل الخ�صو�صية.
 - 2ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية للم�ساعدة على ارتكاب
الجرائم.
 - 3تنظيم ومراقبة ال�شبكات االجتماعية وت�أثير التعديل
الأول عليها.
 - 4التعدي على الحقوق الأدبية وال�شبكات االجتماعية.
 - 5ال�شبكات االجتماعية والت�أثير الإجرائي على �آداب قاعة
المحكمة والقرارات الق�ضائية.
و� �س��وف �أت �ن��اول ب��الإ��ض��اف��ة �إل ��ى ذل��ك ال�ط��ري�ق��ة الأ�سا�سية
التي م��ن خاللها �أدت و�سائل الإع�ل�ام االجتماعي وال�شبكات
االجتماعية �إلى الت�أثير ب�صورة مبا�شرة على القانون الدولي.
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دارسـة من القضـاء األمريكي

ممار�سة ه��ذه الأن���ش�ط��ة ..فعلى �سبيل ال�م�ث��ال يمكن لطالب
�أمريكي يدر�س في بريطانيا �أو فرن�سا �أن يتوا�صل مع والدته
ووالده في نيويورك عبر البريد الإلكتروني �أو ال�سكايب خالل
ب�ضع ثوان ..وجرت العادة �أن الأمر كان ي�ستغرق �شهوراً و�أ�سابيع
و�أي��ام�اً اعتماداً على الفترة الزمنية المعنية� ،إال �أن الم�س�ألة
�صارت الآن ال تتعدى دقائق وثواني معدودة وفي بع�ض الحاالت
ف�إنها تحدث على الفور .ولهذا ال�سبب تحديداً ،يبدو �أن �شبكة
الإن�ت��رن��ت خلقت عالماً �أ�صغر بكثير �أدى �إل��ى زي��ادة التفاعل
ب�شكل ملحوظ بين النا�س على نطاق العالم .ويعتبر الإع�لام
االجتماعي ال�سيما مواقع �شبكات التوا�صل االجتماعي واحدة
من الإ�ضافات الهائلة التي طر�أت على هذه الزيادة في التفاعل
الب�شري.
جرى تعريف مواقع �شبكات التوا�صل االجتماعي الإلكترونية
على �أ�سا�س �أن�ه��ا «خ��دم��ات ت�ستند �إل��ى م��واق��ع �إلكترونية تتيح
المجال للأفراد �إن�شاء بيانات عامة �أو �شبه عامة �ضمن نظام
مقيد االرتباط بقائمة تت�ضمن م�ستخدمين �آخرين لالت�صال
والتوا�صل معهم وم�شاهدة وا�ستعرا�ض قوائم االت�صال بما فيها
تلك التي يعدها �آخرون �ضمن النظام.
ووفق ما ي�شير �إليه التعريف الر�سمي ،ف�إن المهام الأ�سا�سية
لمواقع �شبكات التوا�صل االجتماعي تتمثل ف��ي ال�ق��درة على
�إن�شاء هوية �إلكترونية و�إي�صال واقت�سام المعلومات مع هويات/
م�ستخدمين �آخرين �إلكترونياً والتعويل على هذه العالقات من

موزاييك مقال
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ال يجوز االدعاء بخ�صو�صية املعلومات
�إذا قام املعني بن�شرها يف موقع على �شبكة
الإنرتنت النه يعد مكان ًا عام ًا
و�أن جرى ن�شرها.
وللمرة الثانية ف�إن ت�صرف كاينثيا في ن�شر الق�صيدة على
عامة الجمهور يدح�ض �أي دعوى د�ستورية ذلك لأنه «ال يمكن
�أن يكون لدى �أي �شخ�ص معقول �أي توقع بالخ�صو�صية في �ش�أن
المادة المن�شورة».
ولعل الأك�ث��ري��ة �ستوافق على �أن المحكمة �أ��ص��درت ق��راراً
�سديداً في هذه الدعوى وبينت ت�صرفات كاينثيا الطائ�شة في
ن�شر هذه الق�صيدة �ضمن ح�سابها على موقع ماي �سبي�س.
وم��ع ذل��ك ،فكيف تتم�سك المحكمة بهذا الموقف م��ا دام
الم�ستخدم ي�ستفيد م��ن ال�ع��دي��د م��ن الم�شاهد الخ�صو�صية
ال �م��درج��ة ��ض�م��ن م ��واق ��ع ال �� �ش �ب �ك��ات االج �ت �م��اع �ي��ة خ���ص��و��ص�اً
ال�ف�ي���س�ب��وك؟ �أو ب��الأح��رى ك�ي��ف يمكن للمحكمة �أن تخل�ص
ب��ال���ض�ب��ط �إل ��ى �أن ال�م���س�ت�خ��دم ل�ي����س ل��دي��ه �أي ت��وق��ع معقول
بالخ�صو�صية طالما �أن��ه يق�صر �صفحاته �أو �صفحاتها على
مجموعة معينة �أو مجموعة فرعية من الأفراد على الموقع؟
وي �ق��دم ه��ذا ال �� �س ��ؤال ف�ق��ط ج ��زءاً م��ن الم�سائل المتعلقة
ب��االك�ت���ش��اف والإث� �ب ��ات ال �ت��ي ت�ن�ط��وي عليها م��واق��ع ال�شبكات
االج�ت�م��اع�ي��ة .ك�م��ا �أن ه�ن��اك ��س��ؤال�ي��ن �آخ��ري��ن ي�ن�ط��وي��ان على
خ�صو�صية الم�ستخدم في هذا ال�سياق.
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 - 2اخل�صو�صية
تتمثل نقطة انطالق مناق�شة الآثار القانونية لخ�صو�صية
ال�شبكات االجتماعية �أو ًال ف��ي القانون ال�ع��ام وتقاليد قانون
الخ�صو�صية ال��د��س�ت��وري��ة ،وث��ان�ي�اً ف��ي ت�صرف المحاكم عند
قيامها بتطبيق هذه المعايير.
لقد ج��رى ا��س�ت�ح��داث ال�ق��ان��ون ال�ع��ام ب���ش��أن الخ�صو�صية
في العام  1980بمعرفة كل من �صمويل دي وارن ولوي�س دي
براندي�س وجوهر هذا القانون هو «الحق في �أن تترك وحيداً»
وق��د ح��ذر كل من وارن و�صمويل على نح ٍو �صارم ب��أن ال�صور
الفوتوغرافية الفورية والم�ؤ�س�سات ال�صحفية انتهكت حرمة
الحياة الخا�صة والمنزلية و�أن العديد من الأجهزة الميكانيكية
تهدد بتحقيق التنب�ؤ الذي يق�ضي ب�أن (ما يهم�س به في ال�سر
�سوف يظهر علناً).
وق��د ك��ان اهتمامهما ب��الأ��س��ا���س يتمثل ف��ي �أن التقنيات
الحديثة وبالتالي الأنماط الجديدة للتفاعل والتعبير ت�شكل
ت �ه��دي��داً «ل�ح��رم��ة ال�ح�ي��اة ال�خ��ا��ص��ة» وق ��د خ�ل��ق اخ �ت��راع ه��ذه
ال�ت�ح��دي��ات ال�ح��دي�ث��ة ال�ح��اج��ة �إل ��ى ح�م��اي��ة عمليات االت���ص��ال
والتوا�صل من عامة الجمهور الأم��ر الذي �أدى �إلى والدة حق
التعدي على الخ�صو�صية.
وكما ه��و ال�ح��ال بالن�سبة للقانون ال�ع��ام بكامله ،يقوم كل
اخت�صا�ص ق�ضائي ل��دى ك��ل والي ��ة بتبني وت�ط��وي��ر التقليد
ال�خ��ا���ص ب��ه ،وم��ع ذل��ك ف�م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ع��ام��ة خل�صت معظم
االخت�صا�صات الق�ضائية في الواليات �إلى �أنه في �سبيل «�إ�صدار
ق��رار في م�صلحة �أي دع��وى ب�ش�أن انتهاك الخ�صو�صية ،ال بد
�أن يكون المدعي قد �سلك �سلوكاً يتوافق مع التوقع الفعلي
للخ�صو�صية» وهو توقع يعتبر حا�سماً.
فمن الناحية النموذجية ،هناك �أربعة �أن�شطة مميزة ت�سببت
في الم�س�ؤولية عن ال�ضرر المترتب على انتهاكات الخ�صو�صية
وهي على النحو الآتي:
 - 1التطفل في الأمور الخا�صة.
 - 2الإف�صاح العام عن الوقائع الخا�صة.
 - 3الدعاية التي ت�ضع ال�شخ�ص في دائرة �ضوء زائفة.
� - 4إ�ساءة ا�ستغالل ا�سم ال�شخ�ص �أو �شبيهه.
وي�شدد كل ن�شاط من هذه الأن�شطة على الحق الذاتي للفرد
في تحديد -بح�سب ما جاء في كلمات كل من وارن و�صمويل-
المدى الذي يتم فيه �إي�صال �أفكاره وعواطفه وم�شاعره ولكن

وللمرة الثانية ف ��إن توقع الخ�صو�صية يعتبر العامل الأكثر
�أهمية في تحديد عما �إذا جرى انتهاك الخ�صو�صية.
وي �ت��ردد � �ص��دى ه��ذا ال�ت��وق��ع ��ض�م��ن ال �ح��ق ال��د� �س �ت��وري في
الخ�صو�صية �أي���ض�اً .ويتم انتهاك ح��ق الخ�صو�صية �إذا تمكن
المدعي من �إثبات:
« - 1م�صلحة خ�صو�صية محمية قانوناً.
 - 2توقع معقول للخ�صو�صية في ظل الظروف ال�سائدة
 - 3انتهاك خطير للم�صالح الخ�صو�صية».
وق� ��د �أدى ه� ��ذا ال �ت��وق��ع ال �م �ط �ل��وب �إل � ��ى �إع� ��اق� ��ة ح�م��اي��ة
الخ�صو�صية في �سياق ال�شبكات االجتماعية من منظور القانون
العام والد�ستور .وج��رى اختبار كل من القانون العام والحق
الد�ستوري في الخ�صو�صية من خالل الدعوى المرفوعة من
مورينو �ضد هانفورد �سنتينيل انكوربريتد على �سبيل المثال.
وف ��ي دع� ��وى م��وري �ن��و خ�ل���ص��ت ال�م�ح�ك�م��ة �إل� ��ى �أن ح�ق��وق
الخ�صو�صية ال�ع��ائ��دة �إل��ى ك��ل م��ن م��وق��ع م��اي �سبي�س كاينثيا
مورينو و�أف��راد �أ�سرتها ج��رى انتهاكها بعد قيام مدير �إح��دى
المدار�س العليا ب�إر�سال مدونة كاينثيا اليومية �إلى ال�صحيفة
المحلية التي ت�صدر في مدينتها مما ت�سبب في ا�ضطراب عام
ومن ثم انتقال �أ�سرة كاينثيا بكاملها �إلى مكان �آخر.
وبعد قيام كاينثيا بزيارة مدينتها كتبت «ق�صيدة غنائية �إلى
مدينة كولينجا» تتحدث فيها ب�شكل �سلبي عن المدينة وبع�ض
�سكانها .كما قامت بن�شرها �ضمن ح�سابها على موقع ماي �سبي�س
ولكن �سحبتها فيما بعد مرور �ستة �أيام.
وم��ع ذل��ك ف ��إن��ه وب �ع��د ن���س��خ م��دون��ة ك��اي�ن�ث�ي��ا ال�ي��وم�ي��ة من
ح�سابها ،قام الرئي�س المحلي روج��ر كامبيل ب�إر�سال المدونة
�إلى ال�صحيفة المحلية وظهرت فيما بعد في �صفحة «خطابات
�إلى المحرر» وهي �صفحة مخ�ص�صة ل�سجالت مدينة كولينجا.
وخ�لال م��دة وجيزة بعد انت�شار خبر الق�صيدة الغنائية تلقت
�أ�سرة كاينثيا تهديدات بالقتل ا�ضطرت معها �إلى االنتقال ب�شكل
فعلي خارج مدينة كولينجا.
وبعد الطعن في �إج��راءات كامبيل على �أ�سا�س �أنها انتهاك
للخ�صو�صية ،خل�صت المحكمة �إلى �أنه بعد قيام كاينثيا بن�شر
الق�صيدة �ضمن ح�سابها على موقع ماي �سبي�س وهو مكان عام،
ف�إنه لم يكن لديها �أي توقع معقول للخ�صو�صية.
ومن منظور القانون العام ،لم توافق المحكمة على �أن هذا
الأمر كان �إف�صاحاً عاماً لوقائع خا�صة طالما �أن الوقائع �سبق

�أو ًال :كيف يمكن للمحكمة �إدارة طلبات االكت�شاف في �ش�أن
معلومات ال�شبكات االجتماعية من دون التعويل بمفردها على
ح�سن نية ال�ط��رف الطالب ف��ي ت��أك�ي��دات��ه؟ ثانياً :كيف يمكن
للمحكمة تبرير التوقعات المتباينة بالخ�صو�صية مع مراعاة
�أن بع�ض الم�ستخدمين ي�ستفيدون ب��ال�ك��ام��ل م��ن المظاهر
الخ�صو�صية ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يحتفظ فيه �آخ ��رون ببيانات
مفتوحة يمكن م�شاهدتها ب�صورة عامة.
وتقدم الأ�سئلة التالية نمطاً عاماً حول كيفية قيام المحكمة
بالتقرير فيما �إذا كان عليها منح طلبات التقديم .ففي الدعوى
المرفوعة م��ن ماكيلبرانج �ضد فيدليتي رف�ضت المحكمة
طلب المدعى عليه في �ش�أن تقديم ر�سائل خا�صة تتعلق بح�ساب
المدعي على موقع ماي �سبي�س بعد �أن تو�صلت �إلى �أن لي�س ثمة
�أ�سا�س مو�ضوعي لتقديمها و�أن المدعى عليه �سيكون متورطاً
فقط في «حملة �صيد».
وفي الدعوى المقدمة من التلفزيون �ضد مجل�س التعليم
رف�ضت المحكمة طلب المدعى عليه في �ش�أن تقديم ر�سائل
المدعي الخا�صة على الفي�سبوك وم��اي �سبي�س ولكنها تركت
الباب مفتوحاً لأي طلبات م�ستقبلية للتقديم �إذا تمكن المدعى
عليه من تقديم بيان مف�صل مو�ضوعي.
و�أخ �ي��راً ،ففي ال��دع��وى ال�م��رف��وع��ة م��ن ب��ا���س �ضد مدر�سة
مي�س بورتر قام المدعي بتوجيه �أم��ر ح�ضور عبر الفي�سبوك
للح�صول على معلومات من بياناتها وطلبت المحكمة ت�صوير
الم�ستندات المقدمة بالكاميرا لالطالع .وق��د �أدى ذل��ك �إلى
ا�ستبعاد �إم�ك��ان�ي��ة ق�ي��ام ال �ط��رف المجيب ل�لادع��اء ع�ل��ى نحو
انتقائي ب��إزال��ة ال�صور الفوتوغرافية ال�ضارة �أو الم�ستجدات
التي ط��ر�أت على الو�ضع من الم�ستندات التي يمكن اكت�شافها
و�ضمان عدم قيام نف�س الطرف بتحديد ما هو مو�ضوعي وغير
مو�ضوعي بالن�سبة لالكت�شاف.
ومن خالل معالجة الم�س�ألة الثانية ف�إنه وللمرة الثانية
ه�ن��اك ��ش��ك ب�سيط ف��ي ع��دم �إم�ك��ان�ي��ة �أن ي�ك��ون ل��دى
ال�شخ�ص توقع معقول من الناحية المو�ضوعية
بالخ�صو�صية ف��ي � �ش ��أن ال�م�ع�ل��وم��ات التي
ت�ك��ون متاحة ب�صورة ع��ام��ة على �شبكة
الإنترنت.
وي�ع�ت�ب��ر ه ��ذا الأم� ��ر ��ص�ح�ي�ح�اً عندما
يتوقع ال�شخ�ص فقط �أن ع��دداً م �ح��دوداً من

موزاييك مقال
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طالبي الوظائف عرب الإنرتنت
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 - 3اجلرمية
كما �سبق ذك��ره فقد عملت ال�شبكات االجتماعية على ربط
النا�س بطرق كانت تمثل حلماً بالن�سبة للعالم �إب��ان ال�سنوات
ال�سابقة .وم��ع �إمكانية ال��و��ص��ول تقريباً �إل��ى �أك�ب��ر مجموعة
من ال�ضحايا المحتملين ،ا�ستفاد المجرمون ب�شكل كامل من
ال�شبكات االجتماعية وقدرتها على ت�سهيل الجريمة .ومع ذلك
ف��إن التركيز هنا لن يكون من�صباً على الجرائم الإلكترونية
ال�ع��ادي��ة ال�ت��ي يمكن �أن يفتر�ضها ال �م��رء (�أي ��س��رق��ة الهوية
واالحتيال وغيره).
وعلى الرغم من �أن الجرائم الإلكترونية تعتبر مهمة وتظل
ت�شكل تحدياً �إزاء تنفيذ القانون �إال �أن مما يجدر تناوله بالنقا�ش
ال �ط��رق ال�ح��دي�ث��ة ال�ت��ي ت�ق��وم م��ن خ�لال�ه��ا م��واق��ع الفي�سبوك
وال�شبكات االجتماعية الأخرى بت�سهيل الأفعال الإجرامية.
وعليه �سوف �أتناول بالنقا�ش ثالث ق�ضايا خا�صة من هذا
النوع ،وتت�ضمن الق�ضية الأولى ا�ستخدام الفي�سبوك والتويتر
�أثناء �أعمال ال�شغب الإنجليزية التي وقعت خالل �صيف العام
 2011والإجراء الالحق المتخذ من قوات ال�شرطة البريطانية.
�أما الق�ضيتان الثانية والثالثة فهما بالأ�سا�س من الق�ضايا
المتعلقة بعمليات القر�صنة والبلطجة والتي ع��ادة ما تنتهي
بانتحار المجني عليه.
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الأ�شخا�ص يمكنهم االط�ل�اع على المعلومات .وعلى الرغم
من �صحة ذلك بالن�سبة لم�ستخدمي الفي�سبوك ممن لديهم
ح�سابات مفتوحة وعامة �إلى حد ما� ،إال �أنه كيف يمكن للمحكمة
�أن تعالج حالة يكون فيها الم�ستخدم قد ا�ستفاد من العديد من
موا�صفات الخ�صو�صية المتاحة؟
وبكل ت�أكيد� ،سيكون لدى �أي �صاحب ح�ساب �ضمن ال�شبكات
االجتماعية توقع مو�ضوعي بالخ�صو�صية ،و�سيفتر�ض ب��أن
المعلومات المن�شورة لن يتم م�شاركتها خارج نطاق مجموعة
الأ�صدقاء.
�إال �أن هذا التوقع يعتبر غير معقول من الناحية المو�ضوعية
�إل��ى حد م��ا .فبمجرد قيام �أي م�ستخدم للفي�سبوك بم�شاركة
المعلومات مع �أي م�ستخدم �آخر ،يمكن لذلك الم�ستخدم ن�شر
المحتوى وو�ضعه �ضمن �سل�سلة م��ن المعلومات التي يمكن
م�شاهدتها ب�شكل علني.
ومع خا�صية االت�صال والتوا�صل التي يتميز بها الفي�سبوك
ف ��إن �أغ�ل��ب التوقعات المو�ضوعية بالخ�صو�صية تعتبر غير
معقولة.
فعلى �سبيل المثال تن�ص �سيا�سة الفي�سبوك �صراحة على
�أن ال�شركة «ال ت�ستطيع �أن ت�سيطر على ت�صرفات الم�ستخدمين
الآخرين ممن تت�شارك معهم معلوماتك» و«ال يمكنها �ضمان
�أن ال ت�صبح المعلومات التي تت�شاركها عبر الفي�سبوك متاحة
ب�شكل علني».
وي�ج��ب �أن ي�ك��ون ه��ذا ال�ت�ح��ذي��ر ك��اف�ي�اً ل��دح����ض �أي توقع
مو�ضوعي بخ�صو�صية المعلومات التي يجري ت�شاركها فيما
يتعلق بم�ستخدمي الفي�سبوك على �أقل تقدير.

وبالن�سبة للمحاكم ف�إن الأكثر تميزاً في تقرير ما �إذا كان
يتعين منح طلب التقديم هو تحديد فيما �إذا كان الم�ستخدم
يقوم بت�شارك المعلومات مع م�ستخدم �أو �أكثر من عدمه.
وبهذا المفهوم يق�صد بـ «ت�شارك» بب�ساطة �آخر الم�ستجدات
التي تطر�أ على حالة الو�ضع �أو الن�شر على ال�صفحة �أو التعليق
�أو �أي نوع من الإجراء المتخذ ال يت�ضمن ر�سائل خا�صة.
وعليه يبدو من الوا�ضح �أنه عند م�شاركة المعلومات يتحمل
الم�ستخدم المخاطر التي تترتب على ن�شر ه��ذه المعلومات
وبذلك ف�إنه ال ي�ستطيع �أن يف�سد �أو يبطل �أي طلب للتقديم
ب�سبب م�شاهد الخ�صو�صية المتوافرة لديه �أو لديها.
ومن االهتمامات الأخرى الأكثر تحديداً وخ�صو�صية فيما
يتعلق بال�شبكات االجتماعية هي قيام �صاحب العمل بتنظيم
ا�ستخدام معلومات ال�شبكات االجتماعية لطالبي الوظائف.
وي�ستخدم �أ�صحاب العمل على نحو نمطي بيانات طالب الوظيفة
المتوافرة �ضمن ال�شبكات االجتماعية كو�سيلة بديلة لإج��راء
مراجعات خلفية والم�ساعدة في عملية التوظيف ككل .وبذلك
يمكن لأ�صحاب العمل الفح�ص خارج نطاق الم�صادر الطبيعية
التي عادة ما يحق لهم الولوج �إليها مثل بيانات ال�سيرة الذاتية
والمراجع ف�ض ً
ال عن قدرتهم الحالية على الو�صول ب�صورة �أكبر
�إلى الحياة ال�شخ�صية والخا�صة لطالب الوظيفة.
وق��د ط��ال��ب بع�ض المثقفين ال�ك��ون�ج��ر���س بتبني ت�شريع
ي�شترط على �أ�صحاب العمل �إخ�ط��ار طالبي الوظائف الذين
يتعذر توظيفهم ف��ي �ضوء المعلومات المتوافرة على مواقع
ال�شبكات االجتماعية الخا�صة بهم.
وق��د اقترحت مجموعة من المنا�صرين على الكونجر�س

ا��س�ت�خ��دام ق��ان��ون تقرير االئ�ت�م��ان ال �ع��ادل لال�ستر�شاد ب��ه في
�صياغة ت�شريع ينظم �إج��راءات �صاحب العمل في هذا ال�سياق
في حال ا�ستخدام تقرير ائتمان ا�ستهالك طالب الوظيفة.
ويتعين على �أ�صحاب العمل بمقت�ضى قانون تقرير االئتمان
العادل �إخطار طالبي الوظائف قبل تقديم �أي طلبات في �ش�أن
تقارير ائتمانهم.
كما يجب �أي�ضاً على �أ�صحاب العمل الح�صول على �إق��رار
مكتوب با�ستالم الإ�شعار و�إذا تبينت لهم �أي معلومات �سلبية
�ضمن التقارير عليهم في ه��ذه الحالة منح طالبي الوظائف
الفر�صة لت�صويب الأخطاء قبل اتخاذ �أي �إجراء �سلبي.
و�أخيراً ،ف��إذا اتخذ �أ�صحاب العمل �أي �إج��راء �سلبي ،يتعين
عليهم في هذه الحالة تزويد طالبي الوظائف ب�إ�شعار ر�سمي
يفيد ب��ات�خ��اذ الإج� ��راء نتيجة للمعلومات ال�سلبية ال�ت��ي تم
اكت�شافها.
وق��د تبنى ال�ك��ون�ج��ر���س ه��ذه ال�ت��داب�ي��ر ل�ضمان ع��دم قيام
�أ��ص�ح��اب العمل ب��ات�خ��اذ �أي �إج ��راء �سلبي ب�ن��ا ًء على معلومات
غير دقيقة ،ويرى بع�ض المنا�صرين للوائح مماثلة لل�شبكات
االجتماعية �ضرورة منح نف�س الحماية �إل��ى طالبي الوظائف
ممن لديهم ح�سابات �ضمن ال�شبكات االجتماعية.
وم��ن الناحية النظرية يتوقع �أن ي��زود الت�شريع المقترح
ط��ال�ب��ي ال��وظ��ائ��ف بالحماية ال�ت��ي ي�ب��دو �أن �ه��ا مطلوبة ب�شكل
كبير .ومع ذلك ف�إن االختالفات الجوهرية بين تقرير ائتمان
اال�ستهالك وبيانات ال�شبكات االجتماعية توحي ب�أن �أي تقييم
كلي لل�شبكات االجتماعية بالمقارنة مع تقرير االئتمان العادل
يعتبر غير �ضروري .ويتمثل االختالف الجوهري في �أن تقارير
اال�ستهالك تعتبر ال �إرادي��ة تماماً ،حيث ع��ادة ما ت�صدر هذه
التقارير بغ�ض النظر عما �إذا كان طالب الوظيفة يرغب بذلك
�أم ال.

وم��ن ناحية �أخ��رى ،تعتبر ح�سابات ال�شبكات االجتماعية
�إرادية وي�سيطر طالب الوظيفة على المعلومات التي يت�شاركها.
وعلى الرغم من �أن اللوائح �سوف تحمي طالب الوظيفة من
المعاملة ال�سلبية بعد قيام �صاحب العمل بالخط�أ على �سبيل
المثال ب��االط�لاع على البيانات غير ال�صحيحة �إال �أن��ه لي�س
بال�ضرورة �أن يكون طالب الوظيفة قادراً على حماية ما ي�شاهده
�أو يمتنع عن م�شاهدته �صاحب العمل �ضمن ح�سابات ال�شبكات
االجتماعية التي تكون لديه دفعة واحدة.
وت��رك��ز معظم ال�ح�ج��ج ال�م�ث��ارة ��ض��د ال�ل��وائ��ح ع�ل��ى ان�ع��دام
ال�سيطرة لدى الم�ستهلكين وال�سيطرة الكاملة التي يتمتع بها
مزودو ال�شبكات االجتماعية على ما ي�شاهده �أ�صحاب العمل.
والحماية المعقولة التي يمكن تقديمها هي الطلب من
�أ��ص�ح��اب العمل ت��زوي��د طالبي ال��وظ��ائ��ف ب��إ��ش�ع��ار ع��ادل يفيد
«ب�إمكانية» قيام �صاحب العمل ب�إجراء بحث على �شبكة الإنترنت
في �إطار عملية التوظيف.

موزاييك مقال

ال�سلطات الربيطانية ناق�شت اعتبارات
�إغالق مواقع ال�شبكات االجتماعية يف حال
ا�ستخدامها للتحري�ض على العنف والفو�ضى
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م��ن الم�سائل الغريبة ال�ت��ي ت��واج��ه ال�شبكات االجتماعية
تت�ضمن فر�ض حظر �أو قيو د على نطاق �أو�سع على ا�ستخدام
الإن�ت��رن��ت ال�ت��ي ت�شمل ال�شبكات االجتماعية وذل��ك بالن�سبة
لمرتكبي الجرائم الجن�سية.
وي �ق��دم ك��ل م��ن ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��ون��ي االت �ح��ادي وال��والئ��ي
ممار�ستين مختلفتين تعالجان ه��ذا ال�ن��وع م��ن الحظر.
وبموجب النظام االتحادي �أ�صدر الكونجر�س ت�شريعاً يجيز
للمحاكم ف��ر���ض – كخيار – ح�ظ� ٍر على �شبكة الإن�ت��رن��ت
بالن�سبة لمرتكبي الجرائم الجن�سية الخا�ضعين للمراقبة
بعد ق�ضاء عقوبة ال�سجن ،على �أن تكون �أي قيود تختارها
المحاكم «قيوداً معقولة تتعلق بطبيعة مالب�سات الجريمة
لحماية عامة الجمهور ورد اعتبار المدعى عليه ،و�أن ال
ي��ؤدي فر�ض الحظر �إلى الحرمان من الحرية ب�شكل �أكبر
مما هو �ضروري ومعقول لتحقيق هذه الأغرا�ض».
وعليه ف��إن المحاكم ت�صر عموماً على �أن عمليات الحظر
على �شبكة الإنترنت ت�شمل ا�ستثناءات تمنح مرتكبي الجرائم
الجن�سية بع�ض اال�ستخدامات الم�شروعة ل�شبكة الإنترنت.
ومع حقيقة �أن �شبكات الكمبيوتر والإنترنت تعتبر من
الم�سائل الجوهرية والأ�سا�سية باعتبارها اختراعات حديثة
برزت �إلى الوجود ف�إنه من النادر �إمكانية تبرير �أي حظر
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خالل �أعمال ال�شغب الإنجليزية التي اندلعت قبل نحو �سنة
م�ضت جرى اتهام عدد من الأف��راد با�ستخدام و�سائل الإعالم
وال�شبكات االجتماعية في التحري�ض على الفو�ضى في �أعقاب
عمليات ال�سلب والنهب التي اجتاحت البالد.
ووجهت تهمة ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية في التحري�ض
على العنف والجريمة �إلى مجموعة من ال�شباب ممن يبلغون
م��ن العمر � 16سنة ،وع��ادة م��ا ي�ستخدم م��ن ُوج�ه��ت لهم هذه
التهمة طيفاً من ال�شبكات االجتماعية المختلفة لتنظيم وو�ضع
ا�ستراتيجية لأعمال ال�شغب والمظاهرات الأخرى.
وورد في كثير من الأحيان ذكر �شبكة البالك بيري (مرا�سل
البالك بيري) باعتبارها ال�شبكة االجتماعية المختارة بالن�سبة
للعنا�صر المتورطة .ومن الحاالت المتطرفة في هذا ال�صدد
اعتقال �شاب يبلغ من العمر � 20سنة بعد �أن كان يخطط عمداً
لحرب مائية �شاملة عبر مرا�سل البالك بيري .وعلى الرغم من
�أن هذا الأمر قد ي�ضيف نكهة مرحة على الم�س�ألة برمتها �إال �أن
الم�شكلة الأكبر تظل قائمة وقد تناولها تحديداً رئي�س الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون.
ون ��وه ك��ام �ي��رون �إل ��ى �أن «ح��ري��ة ت��دف��ق ال�م�ع�ل��وم��ات يمكن
ا�ستخدامها في الخير ولكن يمكن �أي�ضاً ا�ستخدامها في ال�شر».
وق��د ج��اء ذل��ك في الوقت ال��ذي ب��د�أ فيه كاميرون وال�سلطات
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ف��ي مناق�شة اع �ت �ب��ارات �إغ�ل�اق م��واق��ع ال�شبكات
االجتماعية في حال ا�ستخدامها في التحري�ض على �إثارة العنف
والفو�ضى .ومما ال�شك فيه �أن الحظر الوقتي �أو حتى الدائم
على ال�شبكات االجتماعية �سيواجه بمزيد من اال�ضطرابات.
ومع ذلك فبالن�سبة لل�سلطات التي تواجه �أزم��ة مثل تلك

التي واجهتها ال�سلطات البريطانية ال�صيف الما�ضي ،ف�إن هذا
الأم��ر �سوف ي�ستمر لي�شكل تحدياً �إذا ا�ستمر ا�ستخدام و�سائل
الإع�لام االجتماعية كو�سيلة لتنظيم على الأق��ل عرو�ض عامة
لإثارة الفو�ضى.
وع�ل��اوة ع�ل��ى ذل ��ك ف ��إن��ه وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال�سلطات
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة اخ� �ت ��ارت ع ��دم �إغ �ل��اق �أي ��ش�ب�ك��ة م��ن ال���ش�ب�ك��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة �إال �أن ال���ش��رط��ة ك��ان��ت ت��راق��ب ع��ن ك�ث��ب �أن�شطة
ال�شبكات االجتماعية خ�لال تلك ال�م��دة الأم��ر ال��ذي �أدى �إل��ى
�إدخ��ال مجموعة من الق�ضايا يتعلق غالبيتها بالخ�صو�صية،
وبذلك ف�إن الم�س�ألة �سوف ت�ستمر لت�شكل تحدياً لل�سلطات مع
مجموعة من الم�سائل القانونية.
�أم��ا الق�ضيتان الثانية والثالثة ،كما ه��و مبين ،فتعتبران
عنواناً لأعمال القر�صنة والبلطجة .وتت�ضمن الق�ضية الأولى
ف��ي واق��ع الأم ��ر ان�ت�ح��ار ف�ت��اة م��راه�ق��ة وم��ن ال�م�ح��زن �أن يكون
مرتكب الجريمة حراً طليقاً طالما �أنه لي�س ثمة قانون معمول
به كان يمكن �أن ي�شكل �أ�سا�ساً للإدانة.
وقد ب��د�أت هذه الق�ضية عندما التقت المدعوة ميجان
ميير البالغة من العمر � 13سنة مع المدعو جو�ش �إيفانز
البالغ من العمر � 16سنة .وبعد مغازالت ا�ستمرت لأ�سابيع
�إلكترونياً بد�أ المدعو جو�ش من دون �أي مقدمات في توجيه
ر��س��ائ��ل بغي�ضة وم�ح�ب�ط��ة �إل ��ى ال �م��دع��وة م�ي�ج��ان .وك��ان��ت
الر�سالة الأخيرة بمثابة ال�ضربة القا�ضية حيث جاء فيها
«العالم �سيكون �أف�ضل من دونك».
وع�ل��ى �إث ��ر ذل��ك ق��ام��ت ال�م��دع��وة م�ي�ج��ان ب��ا��س�ت�خ��دام ح��زام
و�شنقت به نف�سها داخ��ل غرفة نومها واكت�شفتها والدتها بعد
دق��ائ��ق فيما بعد .ول��م تم�ض �أ�سابيع حتى تمكن وال��داه��ا من
اكت�شاف �أن المدعو جو�ش �إيفانز هو في واق��ع الأم��ر المدعوة
لوري درو وهي جارة ووالدة �صديقة �سابقة للمدعوة ميجان.

وك��ان��ت المدعوة ق��د �أخ�ب��رت ابنة المدعوة ل��وري ب�أنها لم
ترغب ب�أن تكون �صديقة لها وفي �أعقاب ذلك قررت المدعوة
لوري �إن�شاء بيانات زائفة لك�سب ثقة ميجان واكت�شاف كيف كان
�شعور ميجان نحو ابنتها .ومما ي�ؤ�سف له فقد انتهت التجربة
بانتحار المدعوة ميجان.
�إن الجزء الأكثر تعا�سة في ه��ذه الق�ضية هو �أن ت�صرفات
المدعوة لوري درو لم تكن غير م�شروعة .وكان �ساينت �شارلز
المتحدث با�سم دائرة عمدة المقاطعة قد �أو�ضح هذا الإح�سا�س
بال�ضبط الذي جاء فيه «ما فعلته المدعوة درو قد يكون وقحاً
وغير نا�ضج ولكن لم يكن عم ً
ال غير م�شروع».
وا��س�ت�ج��اب��ة ل�ح��ال��ة ال��وف��اة وان �ع��دام �أي ��ة �إج � ��راءات قانونية
معمول بها ،اعتبرت ال�سلطة الت�شريعية المحلية التحر�ش
عبر الإنترنت جنحة يعاقب عليها بغرامة قدرها  500دوالر
وال�سجن  90يوماً.
وم��ع ذل��ك فبالن�سبة لهذه الجريمة الب�شعة �أب��دى عمدة
البلدة عدم موافقته على كفاية هذه العقوبة لردع ومعاقبة هذه
الأفعال.
وعليه ف�سوف ن��رى م��ن خ�لال الق�ضية التالية �أي�ضاً
ب ��أن الجهد �سيوجه نحو تبني قوانين ل�ح��االت القر�صنة
كاف مثل هذا
والبلطجة التي من �ش�أنها �أن تردع على نح ٍو ٍ
ال�ن��وع م��ن �أن�شطة ال�شبكات االجتماعية خ�صو�صاً عندما
يلج�أ المجني عليه �إلى االنتحار.
وتت�ضمن الق�ضية الأخ �ي��رة م��و��ض��وع�اً ح�سا�ساً �إال �أن ما
تمخ�ض عنه الموقف جدير باالهتمام .فبعد �أن ق��ام المدعو
دارون رافي بت�سجيل حالة اللواط التي تورط فيها زميل غرفته،
ن�شر الفيديو على �شبكة الإنترنت والتويتر حول الحادثة.
وبعد �أن اكت�شف المدعو تايلر كليمنتي وهو زميل المدعو
رافي الت�سجيل المن�شور على �شبكة الإنترنت قفز من على ج�سر
ج��ورج وا�شنطن ف��ي نيو جير�سي حيث ج��اء ف��ي �آخ��ر تحديث
ل�صفحته في الفي�سبوك «القفز من ج�سر جورج وا�شنطن �آ�سف».
وقد وجهت تهمتان بانتهاك الخ�صو�صية �إلى كل من المدعو
رافي و�شريكه في الجرم ولكن لي�س على غرار ق�ضية ميجان.
وعلى الرغم �أن ثمة �إجراءات قانونية كانت متوافرة في هذه
الق�ضية �إال �أن م�س�ألة كيفية معالجة وردع مثل هذه ال�سلوكيات
�سلفاً تظل ق��ائ�م��ة .وتعتبر �أع �م��ال القر�صنة والبلطجة من
الق�ضايا المنت�شرة من دون �أي رقيب و�ستظل على هذا المنوال

�إذا تعذر لل�سلطات العمل جنباً �إل��ى جنب مع مواقع ال�شبكات
االجتماعية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأحداث المدمرة.
ولح�سن الطالع وف��ي �أع�ق��اب وف��اة المدعو تايلر كليمنتي
مبا�شرة �أ�صدرت ال�سلطات الت�شريعية في نيو جير�سي «م�سودة
قانون حقوق مكافحة القر�صنة والبلطجة» وت�شترط �أحكام هذه
الم�سودة «تدريب موظفي المدار�س العامة على منع االنتحار
وكيفية التعامل مع التحر�ش والإرهاب والبلطجة».
كما ت�شترط �أي�ضاً الم�سودة وج��ود برامج لمنع البلطجة
وحاجة المدار�س �إلى «تكوين فرق �سالمة من �ش�أنها �أن ت�شكل
ال�سيا�سات ومراجعة كيفية التعامل مع البلطجة».
و�أخ �ي��راً ،ف ��إن العديد من اال�شتراطات تمتد لت�شمل مقار
الكليات الجامعية بهدف تقديم تقييم كلي لإع��ادة تخطيط
المبادئ ال�سلوكية و�سط الطالب و�سيا�سة مكافحة البلطجة.
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ويتطلب هذا المعيار التوازني طرح اثنين من اال�ستف�سارات
على النحو الآتي:
�أو ًال :يجب التقرير «فيما �إذا ك��ان ال�ك�لام ال��ذي �أدى �إل��ى
اتخاذ �إجراء توظيفي �سلبي متعلقاً بم�س�ألة ذات �ش�أن عام».
ث��ان�ي�اً :على المحكمة �أن ت�ستف�سر «ع�م��ا �إذا ك��ان ب�إمكان
�صاحب العمل العام ،وفقاً للمعيار التوازني� ،إثبات �أن م�صالحه
الم�شروعة مرجحة على التعديل الأول لحقوق الموظف».
وقد ت�شمل م�صالح الوالية الم�شروعة حظر االنقطاعات
الفعلية �أو التنافر ف��ي م��واق��ع العمل و�ضمان تلقي الطالب
تعليمهم في بيئة �آمنة و�صحيحة.
وبطبيعة الحال يتوقع �أن تحتاج المحكمة �إلى التقرير فيما
�إذا ك��ان الكالم يم�س م�س�ألة ذات �ش�أن ع��ام ،و�إن لم يكن الأم��ر
كذلك ،ال يكون للمحكمة في هذه الحالة �أي دور للتدخل.
ويتم تف�سير عما �إذا كانت الحالة تم�س م�س�ألة ذات �ش�أن عام
على �أ�سا�س حالة بحالة �إال �أن ال��دع��اوى مثل تلك المرفوعة
من رانكين ماك فير�سون و روي �ضد مدينة �سان دييجو تقدم
مثالين حول كيفية قيام المحكمة بالتقرير.
ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،فعند ق�ي��ام ال �م��دار���س بتبني �سيا�سات

 - 5التعدي على احلقوق الأدبية
ت�ع�ت�ب��ر م��واق��ع ال���ش�ب�ك��ات االج �ت �م��اع �ي��ة � �س��اح��ات محتملة
للم�ستخدمين بكافة �أنواعهم للتعدي على الحقوق الأدب�ي��ة.
وي �ت��راوح ت��واف��ر ال �م��واد ال�ت��ي تتمتع بحقوق �أدب �ي��ة محمية ما
بين ماليين المقاطع ال�سينمائية و�شرائط فيديو الحفالت
والقطع المو�سيقية المتاحة على موقع اليوتيوب �إلى �سيل من
الروابط المو�سيقية التي تنتقل �إلى كافة مواقع التويتر خالل
ب�ضع �ساعات متيحة المجال للم�ستخدمين بالتحميل بالمجان
�ألبومات حديثة لفنانين قبل �أيام من التاريخ المقرر للإفراج
عنها .وفي �ضوء الإ�شكالية التي قد تثيرها هذه الأم��ور حتى
هذه المرحلة ،منعت المحاكم فتح الباب على م�صراعيه لأي
اخت�صام محتمل �ضد م�ؤ�س�سات و�سائل الإع�ل�ام االجتماعية
ال�ك�ب��رى .ويمكن النظر �إل��ى ال�سبب ف��ي ذل��ك �إل��ى �أن��ه بمثابة
موازنة للم�صالح.
وف��ي �إط��ار تقييم الم�س�ألة من جانب واح��د ،ف��إن المحاكم
وال �ج �ه��ات الت�شريعية ال�ت��ي ت ��ؤي��د ف�ك��رة �أن م��واق��ع ال�شبكات
االجتماعية م�س�ؤولة عن التعدي على الحقوق الأدب�ي��ة ف�إنها
ت ��ؤي��د ذل ��ك ب�م��وج��ب اال��س�ت��ر��ش��اد ب�ن�ظ��ري��ة �أ��س��ا��س�ي��ة ف��ي ��ش��أن
التعدي على حقوق الأفراد ،والتي تق�ضي :ب�أن يكون ال�صانعون
م�س�ؤولين باعتبارهم طرفاً ثالثاً.
ويهدف م�ضمون هذه النظرية ب�شكل جوهري والذي جرى
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كامل عليها �أمام المحاكم.
وبعك�س ذل��ك فقد تبنت بع�ض ال��والي��ات ت�شريعاً يفر�ض
ح �ظ��راً غ�ي��ر م�ح��دد ال �م��دة ع�ل��ى ال���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وذل��ك
بالن�سبة لمرتكبي الجرائم الجن�سية بغ�ض النظر عما �إذا كانت
الجريمة تت�ضمن ا�ستخدام الكمبيوتر �أو الإنترنت.
ففي والية نورث كارولينا على �سبيل المثال ي�سري الحظر
على كافة مرتكبي الجرائم الجن�سية الم�سجلين من دون �أي
تمييز بين طبيعة جرائمهم �أو فيما �إذا ك��ان ال�م�ج��رم تحت
المراقبة مع وقف التنفيذ �أو الإفراج الم�شروط.
كما يجوز لواليات �أخرى ق�صر الحظر على فئة معينة من
مرتكبي الجرائم الجن�سية ولكن يظل الحظر �سارياً على كافة
�أع�ضاء هذه الفئة.
وب� ��د ًال م��ن ذل ��ك ،ت�ط�ل��ب ب�ع����ض ال ��والي ��ات ع�م�ل�ي��ات حظر
ال�شبكات االجتماعية فقط على مرتكبي الجرائم الجن�سية
الخا�ضعين حالياً للمراقبة �أو الإفراج الم�شروط ممن ارتكبوا
جرائم محددة.
وت �� �ض��ع ال ��والي ��ات ع �ل��ى ن �ح��و ن �م �ط��ي خ �ط �اً ف��ا� �ص�ل ً�ا بين
المجرمين ممن ي�شكلون خطراً على ال ُق�صّ ر و�أولئك الذين ال
ي�شكلون هذا الخطر.
وبغ�ض النظر عما �إذا كان الحظر ي�صدر في �إطار اتحادي
�أو والئ��ي ،ف�إنه من المحتمل �أن ينتهك التعديل الأول لحق
التجمع الذي ين�ص على �أن «الكونجر�س ال ي�صدر �أي قانون ال
يحترم �إن�شاء الم�ؤ�س�سات الدينية �أو حظر ممار�سة �أن�شطتها �أو
تحديد حرية التعبير �أو ال�صحافة �أو حق النا�س في التجمع
ال�سلمي والتما�س الحكومة لمعالجة التظلمات.
وعلى الرغم من �أن التعديل الأول ال يمنح �صراحة حق
التجمع �إال �أنه يدعم الحقوق الم�شار �إليها في �ش�أن التعبير
وال�صحافة والتجمع ال�سلمي ،فالميزة ال�ج��وه��ري��ة لأي
تجمع محمي هي �أن يكون التجمع مرتبطاً بن�شاط معبر
يمكن النيل منه.

وي�شمل حق التجمع المعبر الحق في التعبير عن مواقف �أو
معتقدات �أو �أفكار �أي فرد ع�ضو في المجموعة �أو منت�سب �إليها
�أو من خالل و�سائل م�شروعة.
وعلى الرغم من �أن الفي�سبوك ال يرقى �إلى م�ستوى التجمع
التعبيري بحد ذاته ،ف�إنه بذلك ي�ؤدي �إلى تمكين الم�ستخدمين
من خلق مجتمعات تهدف �إلى نف�س الأغرا�ض باعتبارها تجمعات
ر�سمية محمية تعبر عن الأفكار وت�شارك المعلومات والتوا�صل
مع الآخرين.
وب �ح��رم��ان الأف� � ��راد م��ن ا� �س �ت �خ��دام ال�ف�ي���س�ب��وك و�إم�ك��ان�ي��ة
االن�ضمام �إل��ى مجموعاته ال�ت��ي ت��رب��ط ه ��ؤالء الأف ��راد ب��أف��راد
مماثلين ت�صبح ب��ذل��ك عمليات ح�ظ��ر ال�شبكات االجتماعية
مخالفة لحق التجمع.
كما تعر�ضت �أي�ضاً ال�شبكات االجتماعية لتعديل �آخر محبط
على الحقوق و�أكثرها �شيوعاً في مجال التعليم ال��ذي ي�شمل
بطبيعة الحال المعلمين والطالب على حد �سواء.
ومع ذلك ف�إن المعلمين� - ،إال �إذا كانوا عاملين في مدار�س �أو
م�ؤ�س�سات تعليمية خا�صة  -يبدون مع�ضلة �أكثر خ�صو�صية ذلك
لأنهم عاملون في القطاع العام .وثمة �سابقة قانونية م�سهبة
تعالج كيفية الت�أثير بال�ضبط على الحق الد�ستوري في حرية
التعبير� ،إن لم يكن البتة ،عند تعيين �أي مواطن في القطاع
العام ،فعلى �سبيل المثال بينت المحكمة في الدعوى المرفوعة
من تينكر �ضد دي�س موني�س �أن «من ال�صعب �إثبات قيام الطالب
�أو المعلمين ب�إيداع حقهم الد�ستوري في حرية الكالم �أو التعبير
لدى بوابة مدخل المدر�سة».
فالمبد�أ الرئي�س في هذا الأمر هو تحقيق التوازن المنا�سب
ب�ي��ن ال�ت�ع��دي��ل الأول ع�ل��ى ح �ق��وق ال�م�ع�ل��م وم���ص��ال��ح ال��والي��ة
الم�شروعة.
وفي �سبيل تحقيق هذا التوازن ،تبنت المحكمة العليا معياراً
في الدعوى المرفوعة من بيكرينج �ضد مجل�س التعليم يرمي
�إلى التوفيق بين الم�صالح المتناف�سة ،وقد جاء هذا المعيار على
النحو الآتي:
«للتقرير فيما �إذا كان يجوز �إنهاء خدمة المعلم �أو المعلمة
ب�سبب كالمه �أو كالمها ،يتعين على المحكمة تحقيق التوازن
بين م�صالح المعلم ،كمواطن ،ف��ي التعقيب على الأم��ور ذات
ال�ش�أن العام وم�صلحة ال��والي��ة ،باعتبارها �صاحب العمل ،في
ترقية كفاءة الخدمات التي ت�ؤديها من خالل موظفيها.

تحد من ا�ستخدام المعلم لمواقع ال�شبكات االجتماعية ،ف�إن
ال�سيا�سات ال�ت��ي ت�شمل التعديل الأول لحقوق ح��ري��ة الكالم
والتجمع تكون مطابقة لحقوق التجمع التي ج��رى الترافع
عنها ل�صالح مرتكبي الجرائم الجن�سية.
و�إذا تبين �أن �أي قيود على ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية
�ستنتهك التعديل الأول على ح��ق المعلم ف��ي التجمع ،تقوم
المحكمة في هذه الحالة بفح�ص ال�سيا�سة التي تفر�ض هذه
القيود والتقرير فيما �إذا كانت هذه القيود «على الأقل و�سيلة
تقييدية يمكن من خاللها تحقيق م�صلحة الوالية الم�شروعة».
كما �أن��ه وط��ال�م��ا �أن المعلم م��ن المحتمل �أن يتم�سك
بدعوى انتهاك التعديل الأول على حقوق التعبير والتجمع
على حد �سواء ،ف�إن الأ�سبقية االتحادية على م�ستوى الدائرة
التا�سعة على الأقل �ستكون تطبيق اختبار بيكرينج – كونيك
على دعاوى التجمع.
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م�س�ؤولية التعدي على احلقوق
الأدبية ..وواجبات �إدارة «الفي�سبوك»

والفي�سبوك في مثل هذه الممار�سات الطائ�شة.
ومع ذلك ف�إن الحكم ال�صادر في دعوى ناب�ستر ال يلعب
دوراً ب��ارزاً �ضمن الأ�سبقية القانونية لحماية المواد التي
تتمتع بحقوق �أدب �ي��ة محفوظة على ال�م��واق��ع ال�ت��ي تقوم
بت�سهيل التوا�صل واالت�صال بين م�ستخدم و�آخ��ر وبالتالي
البد من مناق�شته �إلى جانب القواعد القانونية المتعلقة
بالم�س�ؤولية الثانوية.
وف��ي دع ��وى ناب�ستر �أي ��دت المحكمة الأم ��ر ال��زج��ري
التمهيدي ال�صادر �ضد المدعى عليه ناب�ستر �آنكوربريتد
وهي مزود خدمة �إنترنت تقوم بت�سهيل �إر�سال ملفات �صوتية
من ن�سق الـ «�إم بي  »3بين م�ستخدميها.
وق��د �أق ��ام ال�م��دع��ي دع ��وى ظ��اه��رة ال��وج��اه��ة ف��ي ��ش��أن
م�س�ؤولية التعدي على الحقوق الأدبية ف�ض ً
ال عن الم�س�ؤولية
الم�ساندة ولم�صلحة الآخرين.
ونتيجة لذلك �أمرت المحكمة الدنيا ناب�ستر باالمتناع
عن التورط في �أو الت�سهيل للآخرين ن�سخ �أو تحميل �أو نقل
�أو �إر��س��ال �أو توزيع المقطوعات المو�سيقية والت�سجيالت
ال�صوتية التي تتمتع بحقوق �أدبية محفوظة عائدة للمدعي
والمحمية �إما بقانون اتحادي �أو والئي من دون �إذن �صريح
من �صاحب الحقوق.
وال ي�شترط على حاالت التعدي المبا�شر �أي معرفة ،كما
هو الحال بالن�سبة للم�س�ؤولية الثانوية ،حيث يتعين على
المدعي في هذا ال�صدد �أن يقوم بالآتي:
� - 1إث �ب��ات ملكيته ل�ل�م��ادة ال�ت��ي تتمتع ب�ح�ق��وق �أدب�ي��ة
محفوظة.
� - 2إثبات عملياً انتهاك المدعى عليه على الأق��ل حق
واح��د من حقوقه الح�صرية الممنوحة له باعتباره مالك
حقوق ملكية �أدبية بمقت�ضى المادة ( 17يو ا�س �سي و .)106
وق��د ا�ستوثقت المحكمة من جديد ب��أن المدعى عليه
ا�ستوفى المعرفة المطلوبة بالم�س�ؤولية الم�ساندة ومع
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رف�ضه م��راراً كمبد�أ قانوني عملي يجعل من المدعي «�سليماً
م��رة �أخ ��رى» �إل��ى ��ض��رورة �أن يكون ال�صانعون م�س�ؤولين عن
الجرائم المرتكبة بم�ساعدة منتجاتهم.
وخال�صة القول ف�إنه يمكن لأ�صحاب حقوق الملكية الأدبية
رفع دعوى وا�ستالم تعوي�ض من مواقع ال�شبكات االجتماعية
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ت���س�ه�ي��ل ال �ت �ع��دي ع �ل��ى ح �ق��وق ال�م�ل�ك�ي��ة الأدب �ي��ة
لم�ستخدميها.
ويعتبر موقع تويتر م���س��ؤو ًال ف��ي ك��ل م��رة ي�ستخدم فيها
م�ستخدموه راب�ط�اً م�شتركاً للتحميل بالمجان م��ادة تتمتع
بحقوق �أدبية محفوظة عائدة لأحد الفنانين.
وم��ع ذل��ك فقد رف�ضت المحاكم والجهات الت�شريعية
ه��ذه النظرية ب�سبب بعد �أو ع��دم ق��درة �أو �صعوبة مراقبة
وتنظيم ن�شاط الم�ستخدم �أو فقط للحفاظ على قدر من
مفهوم العدالة.
وبما �أن المحاكم رف�ضت با�ستمرار الحجج التي ت�سعى �إلى �أن
يكون �صانعو الكاميرات وماكينات الت�صوير و�أجهزة الحا�سوب
م�س�ؤولين عن ح��االت التعدي على الحقوق الأدب�ي��ة التي تقع
ب�سبب هذه المنتجات ،ف�إن التبرير لذلك ظل با�ستمرار كما هو
دون �أي تغيير طوال ال�سنين.
ولدى هذه المنتجات ف�ض ً
ال عن و�سائل الإعالم االجتماعية
ا�ستخدامات قانونية وقيمة ال حدود لها خارج نطاق �إمكانياتها
في ت�سهيل الأن�شطة غير الم�شروعة والمخلة.

ول��ذل��ك ف�ق��د ت��رك��ت ال�م�ح��اك��م تعمل ع�ل��ى م��وازن��ة م�صالح
�أ�صحاب حقوق الملكية الأدبية التي تهدف �إلى تحفيز الإبداع
بما يخدم الم�صلحة العامة مقابل الم�صالح العامة الموجودة
�أ�ص ً
ال ب�شكل فعلي.
ف�م��ن ال�ن��اح�ي��ة التقليدية تعتبر الم�صلحة ال�ع��ام��ة التي
ت�ستحدثها الكاميرات و�أج�ه��زة الحا�سوب وماكينات الت�صوير
مرجحة على الم�صالح ف��ي حماية م��ادة تتمتع بحقوق �أدبية
محفوظة عائدة لأفراد خا�صين.
وبطبيعة ال �ح��ال ��س�ت�ق��وم المحكمة بمنح ال�ح�م��اي��ة لهذه
الم�صالح الخا�صة ولكن عندما جرى موازنتها �إزاء الم�صلحة
العامة ب�أ�سرها ،تنامت رغبة المجتمع في قبول بع�ض حاالت
التعدي المحتملة.
وقد �أ�سهمت المنتجات �سالفة الذكر لفترة طويلة و�أثبتت
قيمتها في �أعمال الفنانين ورجال الأعمال والطالب ومجموعة
من الآخ��ري��ن .وم��ع ذل��ك ف��إن ال�شبكات االجتماعية باعتبارها
اخ�ت��راع�اً ح��دي�ث�اً ،م��ا زال��ت ف��ي ط��ور و��ض��ع ب�صماتها العالمية
والتاريخية.
�إال �أن ال�سنوات الع�شر الما�ضية �أ�شارت �إلى �أن اختراع ال�شبكات
االجتماعية �أدى �إلى تغيير الطريقة التي يتوا�صل ويتفاعل من
خاللها العالم .ومع مراعاة هذا الأم��ر فقد انتهجت المحاكم
نهجاً يرمي �إلى �إر�ساء �أ�سبقية قانونية ت�سعى بالقدر المعقول
�إلى الق�ضاء على الأ�ضرار التي تلحق ب�أ�صحاب حقوق الملكية
الأدبية برغم �أنها ما زال��ت تمنح مواقع ال�شبكات االجتماعية
قدراً محترماً من الحرية بحذر.
ونتيجة ل��ذل��ك فمن المحتمل �أن تعتبر المحاكم مواقع
ال���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة م���س��ؤول��ة ع��ن ح ��االت ال�ت�ع��دي على
الحقوق الأدب �ي��ة فقط ف��ي ال�ح��االت التي ي�ستطيع فيها
المدعي �إث�ب��ات بع�ض �أ�شكال الم�س�ؤولية الثانوية عن
التعدي على الحقوق الأدبية.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن الم�س�ؤولية المبا�شرة
عن التعدي على الحقوق الأدبية تعتبر في
واق��ع الأم��ر مجدية ،كما ج��اء في الدعوى
ال �م��رف��وع��ة م ��ن �إي � ��ه �آن � ��د �أم ري �ك��ورد���س
ان�ك��ورب��ري�ت��د �ضد ناب�ستر �آنكورببريتد،
�إال �أن��ه من الم�ستبعد �أن ت�شارك مواقع
ال���ش�ب�ك��ات االج �ت �م��اع �ي��ة م �ث��ل ال�ت��وي�ت��ر

ذلك ف�إن حاالت التعدي الثانوية على الحقوق الأدبية ت�شمل
نظرية الم�س�ؤولية الم�ساندة ونظرية م�س�ؤولية م�صلحة
الآخرين على حد �سواء.
وخل�صت الدعوى المرفوعة من جير�شوين ببلي�شينج
كوربوي�شن �ضد كولومبيا �آرتي�ست�س مانجمينت وهي دعوى
�أولية تتناول الم�س�ؤولية عن التعدي على الحقوق الأدبية
�إل��ى �أن �أي �شخ�ص ممن لديه معرفة بالن�شاط المبا�شر
في التعدي �أو يحر�ض �أو يت�سبب �أو ي�ساهم ب�شكل جوهري
في �سلوك فيه تعدٍ على حقوق �شخ�ص �آخر ،يعتبر م�س�ؤو ًال
باعتباره معتدياً م�ساهماً.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن المعرفة بالتعدي المبا�شر على
ح�ق��وق الآخ��ري��ن تعتبر مطلوبة �إال �أن �أي م�ع�ت��دٍ ث��ان��وي
ب�إمكانه �إما تحري�ض معتدٍ �آخر �أو الإ�سهام ب�شكل جوهري
في التعدي.
وبالن�سبة لمواقع ال�شبكات االجتماعية ف�إن التحري�ض
يعتبر م��ن �أك�ث��ر ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ت�ن��ذر بالخطر طالما «�أن��ه
يمكن �إثبات ذلك من خالل نموذج العمل الم�صمم �أ�ص ً
ال
ال�ستقطاب معتدين مبا�شرين �أو اال�ستمرار ف��ي ال�سماح
بالتعدي عند الإخطار ب�أي �سلوك غير قانوني.
وفي الدعوى المرفوعة من ميلر �ضد الفي�سبوك على
�سبيل المثال والتي تتناول بالأ�سا�س كفاية الدفاع ،خل�صت
�اف الدعوى
المحكمة �إل��ى �أن المدعي �أو��ض��ح على نحو ك� ٍ
المرفوعة �ضد المدعى عليه الفي�سبوك في �ش�أن التعدي
الم�ساند على الحقوق الأدبية.
وقد �أقرت المحكمة بالآتي:
 - 1لدى الفي�سبوك «المعرفة الفعلية ب�أن المادة المحددة
المعتدى عليها كانت متاحة با�ستخدام نظامه.
� - 2إمكانية قيام الفي�سبوك «باتخاذ �إج��راء �أو �إج��راءي��ن
ب�سيطين لمنع �أي �ضرر �آخر» على حقوق الملكية الفكرية العائدة
�إلى المدعي خ�صو�صاً بعد قيامه بتوجيه �إ�شعار بالتعدي.
ومع �أن المدعي التزم ب�إ�شعار الفي�سبوك بالمادة المعتدى
عليها الموجودة على الموقع �إال �أنه تعذر للفي�سبوك اتخاذ �أي
�إجراء قاطع للحيلولة دون تعدٍ �آخر.
ونتيجة لذلك �أقرت المحكمة ب�إمكانية �إقامة �أي دعوى
ب�ش�أن التعدي الم�ساهم وبالتالي ف�إنه وعلى الرغم من �أن
مواقع ال�شبكات االجتماعية �سوف تتجنب بطبيعة الحال

موزاييك مقال
م�س�ؤولية التعدي في الحاالت التي يكون فيها تعدٍ م�ساهم
�إال �أنه البد لها من اتخاذ خطوات لمنع الم�ستخدمين من
الم�شاركة في هذا الن�شاط والحد منه.
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ورشة عمل للتعريف بقوانين وإجراءات

«محاكم المركز المالي العالمي»
نظم «معهد دبي الق�ضائي» ور�شة عمل م�شتركة بالتعاون
مع «مركز دبي المالي العالمي» و«توم�سون رويترز» في خطوة
لن�شر المعرفة بقوانين و�إجراءات «محاكم مركز دبي المالي
العالمي» بين �أو�ساط المحامين والم�ست�شارين القانونيين
والخبراء اال�ست�شاريين المعنيين بال�ش�أن القانوني والق�ضائي
ف ��ي دول� ��ة الإم � � � ��ارات ،وذل� ��ك ب ��إ� �ش ��راف ن�خ�ب��ة م ��ن ال�ق���ض��اة
والقانونيين في مقدمتهم القا�ضي عمر المهيري والقا�ضي
�شمالن ال�صوالحي والقا�ضي علي المدحاني م��ن «محاكم
مركز دبي المالي العالمي» ومحمد الق�ضاة ،م�ست�شار قانوني
�أول في «دي�.إل�.إي��ه بايبر» ( ،)DLA Piperوالدكتورة عبير
ن�ج��ار ،م�ست�شار قانوني ف��ي «كليفورد ت�شان�س» (Clifford
 )Chance LLPوديانا حمادة ،مالكة «�إنترنا�شيونال �أدفوكيت
ليجال �سيرفي�سز»( (International Advocate Legal Se r
.)vices
وانق�سم برنامج ور�شة العمل �إلى ق�سمين؛ تمحور الأول
ح��ول التعريف بقوانين محاكم مركز دب��ي المالي العالمي
«م�ح�ك�م��ة ال�م���ش��اري��ع ال���ص�غ�ي��رة وال�م�ت��و��س�ط��ة» و«ال�ق��وان�ي��ن
المتع ّلقة بال�شركات» و«ال�ق��وان�ي��ن المتع ّلقة ب��ال�ع�ق��ود»� .أم��ا
الثاني فتناول �إجراءات محاكم مركز دبي المالي العالمي بما
فيها الإغاثة الم�ؤقتة والأوام��ر الزجرية وت�سجيل الدعاوى
و��س�م��اع ال���ش�ه��ود و ال�خ�ب��راء وال�م�ح��اك�م��ات وتنفيذ الأح �ك��ام
واال�ستئناف وغيرها.
و�أ�شار القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي ،مدير
عام «معهد دبي الق�ضائي»� ،إلى �أ ّن ور�شة العمل مثلت خطوة
مهمة على م�ستوى خلق ج�سور التوا�صل الفعال لن�شر المعرفة
الحديثة بين الأو��س��اط القانونية في دول��ة الإم ��ارات ،الفتاً
�إل��ى �أهمية التعاون مع «محاكم مركز دبي المالي العالمي»
و«توم�سون روي�ت��رز» لإح��داث نقلة نوعية وكمية ف��ي مجال
ال�ت��دري��ب القانوني واالرت �ق��اء بم�ستوى ال�ك�ف��اءات الب�شرية
للو�صول بدبي والإم��ارات �إلى م�صاف �أهم ال��دول المتقدمة
في العالم.

العــدد (� - )16أكتوبر 2013 -

 - 6ال�شبكات االجتماعية وقاعة املحكمة
لقد تركزت معظم الم�سائل القانونية حتى هذه المرحلة
على ت�أثير ال�شبكات االجتماعية عند تعلقها بقواعد ومبادئ
قانونية فعلية وبالقوانين ب�صورة عامة با�ستثناء الم�سائل
الثبوتية والقبولية.
وم��ع ذل��ك وك��ون ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية ي�سود
القوانين و�أوجه الحياة اليومية التي ت�شمل العمل واالنتقال
�إليه وقاعات الدرا�سة و�إج ��راءات المحاكم وتحديداً �آداب
المحكمة ،فقد ت�أثرت ب�شكل �سلبي من خالل اختراع مواقع
�شبكات اجتماعية ي�سهل الولوج �إليها.
وبالأ�سا�س فقد �سبق و�أن تطفلت ال�شبكات االجتماعية
ف��ي �إج ��راءات المحكمة بيد المحلفين ولكن هناك �أي�ضاً
اهتمامات �أخالقية تواجه المحامين الم�شاركين في هذه
ال�سلوكيات التخريبية والتطفلية.
وللمرة الثانية ف ��إن معظم ح��االت �سوء ال�سلوك التي
ت�شمل �شبكات اجتماعية �أث�ن��اء �إج ��راءات المحاكم ي�شارك
فيها المحلفون.
وقد رف�ض الق�ضاة عدداً من الدعاوى بما فيها الإدانات
بالقتل ،وذل��ك بعد اكت�شاف �سوء �سلوك المحلفين .فعلى
�سبيل المثال جرى رف�ض �إدانة �أريك�سون مارتينز بجريمة
القتل التي وقعت في العام  2010بعد �أن اكت�شفت محكمة
�آركن�سا�س العليا �أن قا�ضي المحكمة ق��رر ب ��أن ا�ستخدام
المحلف للتويتر �أثناء المحاكمة كان م�ؤذياً �إلى حد كبير
بالن�سبة للمدعى عليه ،و�أن �إخفاق محكمة اال�ستئناف في
معرفة �سوء �سلوك المحلف كان بمثابة �سوء تقدير.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ه��ذا ال�ق��رار وال �ق��رارات المماثلة
الناق�ضة للأحكام كانت على ما يبدو ت�شكل �ضرراً بالن�سبة
للمدعي وحالة الإج��راءات الجنائية و�أفراد �أ�سر ال�ضحايا،
ح�سب واقع الحال ،ف�إن ا�ستخدام التويتر �أثناء المحاكمة
يعتبر مخالفة لحق د�ستوري.
ويكفل التعديل ال�ساد�س الحق في �إجراء محاكمة عادلة.
ولهذا ال�سبب جرى حظر المحلفين من مناق�شة الدعوى

مع �أي فرد في �أي وقت �أثناء المحاكمة با�ستثناء المحلفين
الآخرين �أثناء المداولة.
وم��ع ذل��ك فعندما ينتهك المحلف ه��ذا ال��واج��ب ،ف�إنه
يدخل بذلك مادة م�ؤذية �ضمن المجال العام من دون «�أي
حماية للعملية الق�ضائية».
كما �أن��ه يحق للمحلفين المعنيين ب ��أي دع��وى محددة
الم�شاركة في �إج��راءات المحاكمة ذلك لما يتميزون به من
عدالة وحياد طوال العملية برمتها.
ويعتبر المحلف ممن ي�ستخدم التويتر م�شاركاً ب�شكل
فعلي في معلومات مع �أول�ئ��ك ممن تبين �أنهم م�شمولون
بهذا الأمر �أو على م�ستوى مقارن من الحيادية.
و�أخيراً ف�إن �سرية مداولة المحلف تحمي المحلفين من
الت�أثير غير ال�ضروري من جانب عامة الجمهور دون ح�صر.
وقد جرى عزل ومعاقبة المحلفين ب�سبب قيامهم با�ستفتاء
�أ�صدقائهم �ضمن الفي�سبوك �أو منا�صريهم في التويتر حول
كيفية الإدالء ب�صوتهم في الدعوى.
يعتبر التحدي في معالجة هذه الم�س�ألة بمثابة عقبة
م �ت�لازم��ة ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ح�ظ��ر و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام االج�ت�م��اع�ي��ة
وال�ك���ش��ف ب�شكل فعلي ع�م��ا يفعله ال�م�ح�ل�ف��ون ط ��وال م��دة

المحاكمة .وم��ا يتمم ويكمل ه��ذه العقبة ه��و �إمكانية �أن
ت�ستمر المحاكمة لفترة �أ�سابيع الأمر الذي ي�ستدعي �أوقاتاً
�أط��ول لدعم م��راع��اة الأح �ك��ام والأوام ��ر القائمة ومراقبة
م�ستدامة بالن�سبة للمحلفين والمحاكم على الترتيب.
وق��د اقترح ع��دد من الحقوقيين �إج��راءات ب�سيطة من
�ش�أنها �أن توفر بع�ضاً من حقوق الرجوع و�أبرزها االقتراحات
ال �ت��ي ي �ت��ردد � �ص��داه��ا ف��ي «�� �ض ��رورة وج ��ود ف�ح����ص متقدم
للمحلفين من قبل المحامين ونظام موحد را�سخ لإر�شاد
وت��وج�ي��ه المحلفين و�إج � ��راءات ق��وي��ة للمراقبة والتنفيذ
لمواجهة هذه الإ�شكالية المتنامية.
وي�ب��دو �أن عملية �إر� �س��اء ن�ظ��ام م��وح��د لإر� �ش��اد وتوجيه
المحلفين ت�ع��د ط��ري�ق��ة معقولة وم�ج��دي��ة �إل ��ى ح��د كبير
ل�م�ج��اب�ه��ة �أي � �س��وء � �س �ل��وك م�ح�ت�م��ل وف �ع �ل��ي م ��ن ج��ان��ب
المحلفين.
بالن�سبة لالخت�صا�صات الق�ضائية التي ال ت�ستخدم نظام
المحلفين ف�إن ال�شبكات االجتماعية ما زالت ت�شكل مع�ضلة.
وبغ�ض النظر عما �إذا كانت التغريدة (التويت) ت�أتي من
قا�ض �أو �أي �شخ�ص �آخر حا�ضر في قاعة المحكمة
محا ٍم �أو ٍ
�أثناء الجل�سة �أم من غير ه�ؤالء ف�إن خطر و�صول المعلومات
�إلى عامة الجمهور يظل قائماً.
وف��ي �سبيل المحافظة على احترام العملية الق�ضائية
وكذلك خ�صو�صية الأط��راف المعنية ،يتعين على الق�ضاة
والمحامين على حد �سواء مواجهة هذه الإ�شكالية المتنامية
في م�سعى على الأقل الحترام النظام الق�ضائي وكفاءته.

مبادرة مشتركة مع
«دبي المالي» و«تومسون رويترز»
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التدريب علم وفن

بقلم :عمرو رمضان توفيق
ق�سم التدريب والتطوير

في إطار معهد دبي القضائـي

ت�أ�س�س املعهد مبوجب القانون رقم ( )1ل�سنة 1996م ال�صادر
م��ن �صاحب ال�سمو حاكم دب��ي ،وامل�ع��دل بالقانون رق��م 27
ل�سنة 2009م ،ال�صادر يف �3سبتمرب 2009م ،كم�ؤ�س�سة عامة
تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية والأهلية القانونية ،وقد �أن�شئ
لي�ساهم برفد امل�ؤ�س�سات الق�ضائية والعدلية والقانونية
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة باملوارد الب�شرية امل�ؤهلة،
وملحق بديوان �صاحب ال�سمو حاكم دبي.
وتن�ص ر�ؤي��ة املعهد على �أن ن�ك��ون م��رك��زاً �إقليمياً للتميز
القانوين والعديل� ،أما الر�سالة فهي تزويد �أع�ضاء املجتمع
ال �ق��ان��وين ب��أف���ض��ل ت��دري��ب م�ه�ن��ي ،م��ع ال�ت�ط��وي��ر امل�ستمر
لإك�سابهم املعرفة احلديثة ذات ال�صلة.
ويعتمد املعهد على جمموعة م��ن القيم امل�ؤ�س�سية وه��ي:
اجل ��ودة وال�ت�م�ي��ز ،وال���ش�ف��اف�ي��ة ،واالب�ـ�ت�ـ�ك��ار ،ول�ع��ل �أه ��م ما
ي�ؤ�س�س لطبيعة و�أهمية عمل املعهد يف جمال التدريب هي
كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم« :ما
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�سننفقه على التدريب والت�أهيل ا�ستثمار كبري بامل�ستقبل ال
نعرف �أف�ضل منه».
ويهدف املعهد �إىل تطوير برامج وم�سارات ت�أهيلية وتدريبية
متخ�ص�صة ت�ستهدف توفري كفاءات ب�شرية م�ؤهلة يف املجاالت
القانونية وال�ع��دل�ي��ة ،وحت�سني م�ستوى ال��وع��ي املجتمعي
باجلوانب القانونية والعدلية العامة ،ف�ض ً
ال عن تطوير
�شبكة عالقات حملية ودولية لتبادل اخل�برات واملعلومات،
وت�ط��وي��ر ق��واع��د ب�ي��ان��ات وم�ع�ل��وم��ات وم�ن���ش��ورات ودرا� �س��ات
متخ�ص�صة لدعم العاملني يف املجاالت القانونية والعدلية.
املنهجية والإطار
ي�ؤمن املعهد �أن تدريب امل��وارد الب�شرية يعني �أن��ه ال بد من
زي ��ادة معارفهم وم�ه��ارات�ه��م وت�ع��زي��ز اجت��اه��ات�ه��م ال�سلوكية
والوظيفية ،مبا ي�ضمن جودة تنفيذ الأعمال واملهام لتحقيق
الأه��داف املطلوبة ،و ُتعترب عمليات التدريب �أح��د ن�شاطات

الأ�ساليب واملبادئ التدريبية
ينتهج املعهد يف تنفيذ �أعماله التدريبية املبادئ واملمار�سات
الت�شاركية املنبثقة من حتديد االحتياجات الفعلية لفئاته
امل�ستهدفة ،و�إي�ج��اد �أف�ضل احل�ل��ول االبتكارية وتطويرها
ل�سد احتياجاتهم� ،إ�ضافة �إىل اعتماد مبادئ تعلم الكبار يف
التدريب ،وتبني �أ�ساليب التعلم الن�شط والت�شاركي القائم
على مواءمة التدريب مع �أمن��اط التعلم و�أمن��اط ال�سلوك
للمتدربني مبا يخدم م�صاحلهم ب�أف�ضل الطرق مت ّيزاً.
وتعتمد الربامج التدريبية يف املعهد على �أ�ساليب تدريب
ت�شاركية تنتهج مبادئ تعلم الكبار ،وتعزز �إدم��اج املتدربني
يف عملية التعلم ،وتبني على ما لديهم من خربات تراكمية
�إي�ج��اب�ي��ة� ،إ��ض��اف� ًة �إىل تبادلهم لتلك اخل�ب�رات ،حيث يتم
االعتماد على الأ�ساليب الآتية:

�أم ��ا ع��ن �أه ��م امل �ب��ادئ ال�ت��ي يعتمد عليها امل�ع�ه��د يف تنفيذ
التدريب فهي:
التمك�ين� :إن العم ��ل م ��ع املتدرب�ي�ن �سي� ��ؤدي �إىل تزويده ��م
باملعلومات و�إك�سابهم املهارات الالزمة لتفعيل قدراتهم الذاتية
لتطبيق حمتوى التدريب ،وتطويره الحقاً بجهو ٍد ذاتية.
اال�ستدام��ة� :إن متك�ي�ن املتدرب�ي�ن ،وزي ��ادة قدراته ��م الذاتي ��ة
عل ��ى التطبي ��ق والتطوير� ،سي� ��ؤدي ب�شكل تلقائ ��ي �إىل ا�ستدامة
خمرج ��ات التدري ��ب ودميومته ��ا ،و�إىل جت ��اوز امل�شكل ��ة �أح ��د
العوائق املرتبطة بقدرتهم على تطبيق ما تعلموه.
امل�شاركة� :إن م�شاركة املتدربني هي �أهم امل�ؤ�شرات على احرتام
قدراته ��م وطاقاته ��م ،وبالت ��ايل تعزيز م�شاركته ��م ،الأمر الذي
يع ��زز م ��ن اجتاهاتهم الإيجابية نحو درج ��ات �أعلى من االلتزام
والتكيف مع حمتويات الربامج التدريبية.
التق��ومي� :إن املتابع ��ة امل�ستم ��رة واحل�ص ��ول عل ��ى التغذي ��ة
الراجع ��ة م ��ن خ�ل�ال االت�ص ��ال والإ�صغ ��اء للمتدرب�ي�ن،
وم�شاركته ��م يف جميع مراحل التدري ��ب �سيعزز الفر�ص لدى
الفري ��ق التدريب ��ي لأخ ��ذ �أك�ب�ر قدر م ��ن املعلوم ��ات الدقيقة،
والتق ��ومي والتطوي ��ر امل�ستمر ،ويف هذا الأم ��ر مواءمة �أف�ضل
لالحتياج ��ات الفعلي ��ة للعامل�ي�ن ،حي ��ث تت ��م متابعته ��م بع ��د
انتهاء التدريب.
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التدريب ..المنهجية والمبادئ

ت�ط��وي��ر امل ��وارد الب�شرية ال�ساعية لتحقيق جم�م��وع��ة من
الأهداف� ،أهمها حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية والإعداد الأف�ضل
للموارد الب�شرية ،ومقابلة التحديات والتطوير امل�ستمر.
ويف ه��ذا الإط� ��ار يتبنى امل�ع�ه��د ال �ت��دري��ب كعن�صر �أ��س��ا���س
يف م��واءم��ة اح�ت�ي��اج��ات الأف � ��راد اخل��ا��ص��ة لأداء �أع�م��ال�ه��م،
وداف� ٍ�ع لهم لل�شعور باهتمام الإدارة بوجودهم و�شخ�صيتهم
و�أهميتهم ،من خالل التعامل مع التدريب كنظام م�ؤ�س�سي
ي�سهم يف حتقيق �أهداف �إدارة املوارد الب�شرية.
ويطبق املعهد التدريب ارتباطاً ب�أهداف حمددة ،و�أنه ال بد �أن
يكون منظماً ،وله اجتاه حمدد ي�سهم بتطوير العمل وكفاءة
املوارد الب�شرية ،ولتحقيق ذلك ينتهج املعهد املعايري التالية:
التدريب عملية تتميز بوجود نظام ت�سري بنا ًء عليه.
التدريب ن�شاط خمطط ويخ�ضع للتنظيم والرقابة.
التدريب عملية تعلم تقرتن باخلربة والتطبيق وباجلهد
واال�ستعداد.
التدريب يرتبط باالحتياجات الفردية وامل�ؤ�س�سية.
التدريب ي�سعى �إىل التغيري يف امل�ستويات املعرفية واملهارية
واالجتاهية.
التدريب يركز على الفرد واجلماعة واملنظمة.
التدريب يهدف �إىل حت�سني الأداء حا�ضراً وم�ستقب ً
ال.
التدريب ي�ستهدف الكبار وهو عملية ات�صال ت�شاركي ال
تلقيناً لأفكار ومعلومات.

الفوائد
الأ�سلوب التدريبي
املحا�ضرة الق�صرية تعزيز بع�ض املفاهيم لدى امل�شاركني.
تعزيز امل�شاركة وبناء حوار �إيجابي
احلوار والنقا�ش للرد على ا�ستف�ساراتهم ،ويتيح تبادل
اخلربات.
تطوير قدرات امل�شاركني على التفكري
الع�صف الذهني الإبداعي وتطوير حلول موقفية
ومتجددة.
تعري�ضهم ملواقف فعلية حتدث يف العمل،
حلث قدراتهم على تطوير احللول ح�سب
درا�سة احلالة
املواقف.
عمل املجموعات زيادة تبادل اخلربات والقدرة على حل
امل�شكالت جماعياً.
تعزيز الثقة بالذات والقدرة على املبادرة.
العر�ض

امل�ستجدات الت�رشيعية

امل�ستجدات الت�شريعية
يف دولـــة الإمـــــارات
العـــربية املتحـــــــدة
�إعداد :ق�سم الدرا�سات والبحوث

قرار املجل�س التنفيذي رقم ()15
ل�سنة  2013ب�ش�أن
تنظيم منح عالوة طبيعة العمل ملوظفي حكومة دبي
نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء
دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س
تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ()27
ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد
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قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا
القرار ،املعاين املبينة �إزاء كل منها ،ما مل يدل �سياق الن�ص
على خالف ذلك:
احلكومة :حكومة دبي.
القانون :قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم
( )27ل�سنة  2006وتعديالته.
الدائرة :الدوائر احلكومية ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة ،واملجال�س وال�سلطات ،و�أية جهة �أخرى تابعة
للحكومة تخ�ضع لأحكام القانون.
دائرة املوارد الب�شرية :دائرة املوارد الب�شرية حلكومة
دبي.
املوظف :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن
موازنة الدائرة ،وي�شمل الذكر والأنثى.

نطاق التطبيق
املادة ()2
ُتطبق �أحكام هذا القرار على املوظفني املدنيني العاملني
بالدوائر ممن ي�شغلون الدرجة ال�ساد�سة ع�شرة فما دون،
وي�ستثنى منهم املوظفون املعينون بوظائف م�ؤقتة �أو بدوام
جزئي.

حظر اجلمع
املادة ()6
�أ  -ال يجوز اجلمع بني عالوة طبيعة العمل و�أية بدالت
�أخرى قد متنح للموظف وفقاً لذات الأ�سباب التي ُمنح
لأجلها عالوة طبيعة العمل.
ب  -يف حال ا�ستحقاق املوظف لأكرث من عالوة طبيعة
عمل ،ف�إنه ُي�صرف له اال�ستحقاق الأعلى ،وي�ستثنى من
ذلك املوظفون العاملون بنظام املناوبة الليلية املنتظمة،
حيث يجوز اجلمع بني عالوة طبيعة العمل للوظيفة التي
ي�شغلونها وعالوة طبيعة العمل املقررة للعمل بنظام املناوبة.

مربرات منح عالوة طبيعة العمل
املادة ()3
يجوز منح عالوة طبيعة العمل لتمكني الدائرة من
مواجهة املخاطر امل�ؤ�س�سية التي ت�ؤثر على كفاءة وفعالية
عملياتها املحورية ،ولتطوير �أدائها ،وذلك من خالل:
 - 1تعزيز قدرتها على ا�ستقطاب املوارد الب�شرية
املتخ�ص�صة واملتميزة واملحافظة عليها.
 - 2احلد من ت�أثري املخاطر املتعلقة مبهام بع�ض
الوظائف وبيئة العمل املف�ضية �إىل تدين الإقبال عليها.
ا�ستحقاق عالوة طبيعة العمل ومقدارها
املادة ()4
يتم �صرف عالوة طبيعة العمل للموظفني الذين تندرج
وظائفهم �ضمن �إحدى املجموعات الوظيفية املبينة يف
اجلدول امللحق بهذا القرار ،و ُيحدد مقدارها وفقاً للن�سب
واملبالغ املحددة �إزاء كل منها.
�شروط منح عالوة طبيعة العمل
املادة ()5
ي�شرتط ملنح املوظف عالوة طبيعة العمل ما يلي:
� - 1أن ي�شغل �إحدى الوظائف املدرجة �ضمن املجموعات
الوظيفية املبينة يف اجلدول امللحق بهذا القرار �أو �أن ي�شغل

قواعد احت�ساب مقدار عالوة طبيعة العمل
املادة ()7
�أ  -يتحدد ا�ستحقاق ومقدار عالوة طبيعة العمل بن�سبة
مئوية من الراتب الأ�سا�سي للموظف امل�ستحق لها ،ويراعى
يف ذلك ما يلي:
� - 1أهمية الوظيفة ومدى ت�أثريها على العمليات
الرئي�سة للدائرة.
 - 2معدل الدوران الوظيفي.
 - 3التغريات يف �سوق العمل املتعلقة بالرواتب واملزايا
واملكاف�آت.
 - 4معدل التوطني يف كل جمموعة وظيفية.
 - 5مدى خطورة الوظيفة وتدين الإقبال عليها.
 - 6مدى مالءمة التكلفة املالية ل�صرف عالوة طبيعة
العمل وتنا�سبها مع ال�سقف املحدد يف املوازنة العامة
للحكومة.
ب  -ال يعتد بعالوة طبيعة العمل عند احت�ساب ا�شرتاكات
التقاعد ومكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني امل�شمولني
ب�أحكام هذا القرار.
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إذا كان النشر في الجريدة الرسمية
هو الوسيلة القانونية إلعالم الكافة
بالتشريعات الجديدة( ،المادة  111من
الدستور) فإن النشر في مجلة «المعهد»
هو الوسيلة الداعمة لتحقيق العلم
للكافة بهذه التشريعات.

الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة  2007ب�ش�أن
تنظيم منح بع�ض البدالت والعالوات ملوظفي حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2010ب�ش�أن
منح عالوة طبيعة عمل ملوظفي دائرة الرقابة املالية،

عالوة طبيعة العمل :البدل النقدي الذي مينح �شهرياً
للموظف امل�ستحق لهذا البدل وفقاً لأحكام هذا القرار.
الراتب الأ�سا�سي :الراتب ال�شهري الذي يعادل
( )%50من الراتب الإجمايل للموظف.
املناوبة الليلية املنتظمة :تكليف املوظف بالعمل
وفق نظام �ساعات عمل ليلية ب�شكل منتظم.

�إحدى وظائف امل�سار الإداري التي تتطلب �إ�شرافاً فنياً على
�شاغلي تلك الوظائف.
� - 2أن يزاول فعلياً مهام وم�س�ؤوليات الوظيفة املعني
عليها وفقاً للو�صف الوظيفي املعتمد.
� - 3أن يزاول مهام وم�س�ؤوليات الوظيفة املعني عليها
ب�صفة دائمة ولي�ست م�ؤقتة.

امل�ستجدات الت�رشيعية

�إيقاف �صرف عالوة طبيعة العمل
املادة ()9
�أ  -يوقف �صرف عالوة طبيعة العمل يف �أي من احلاالت
التالية:
 - 1فقدان املوظف لأي �شرط من �شروط منح عالوة
طبيعة العمل املن�صو�ص عليها يف املادة ( )5من هذا
القرار.
 - 2ندب املوظف �إىل وظيفة �أخرى ال ي�ستحق �شاغلها
عالوة طبيعة العمل ،ما مل يكن الندب قد مت بالإ�ضافة �إىل
مهام وظيفته الأ�صلية.
 - 3نقل املوظف �إىل وظيفة �أخرى ال ي�ستحق �شاغلها
عالوة طبيعة العمل.
 - 4قيام املوظف ب�أية �إجازة مدفوعة الراتب با�ستثناء
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مراجعة وتعديل القرار
املادة ()10
تتوىل دائرة املوارد الب�شرية بالتن�سيق مع الدوائر
احلكومية املعنية مراجعة هذا القرار كل �سنتني وكلما دعت
احلاجة �إىل ذلك ،واقرتاح �أية تعديالت الزمة عليه مبا يف
ذلك �إ�ضافة �أية جمموعات وظيفية �إىل املجموعات امل�ستحقة
لعالوة طبيعة العمل وذلك بالنظر �إىل العوامل االقت�صادية
ال�سائدة واجتاهات �سوق العمل ،ورفع التو�صيات الالزمة �إىل
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي التخاذ ما يراه منا�سباً
ب�ش�أنها.
الإلغاءات
املادة ()11
ُيلغى كل ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إىل املدى الذي يتعار�ض
فيه و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()12
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به اعتباراً
من الأول من يونيو لعام .2013
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  26يونيو 2013م
املوافق � 17شعبان  1434هـ

املجموعة الوظيفية
املجموعة الأوىل:
وت�شمل وظائف الأطباء املمار�سني.
املجموعة الثانية:
وت�شمل وظائف الرقابة واملراجعة والتدقيق املايل بدائرة
الرقابة املالية.
املجموعة الثالثة:
وت�شمل الوظائف التالية:
 - 1وظائف املهند�سني.
 - 2الوظائف القانونية.
 - 3وظائف التخطيط املايل والدرا�سات و�إدارة
اال�ستثمارات.
 - 4وظائف اخلربة ب�إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات يف
ديوان �سمو حاكم دبي.
 - 5وظائف التدقيق الداخلي بالدوائر.
 - 6الوظائف التخ�ص�صية يف �إدارة وتطوير املوارد الب�شرية.
 - 7الوظائف التخ�ص�صية يف نظم وتقنية املعلومات.
 - 8الوظائف الق�ضائية املعاونة.
 - 9وظائف �أع�ضاء هيئات التدري�س والتدريب باجلامعات
والكليات واملعاهد.
املجموعة الرابعة:
وت�شمل الوظائف التالية:
 - 1وظائف املحا�سبني.
 - 2الوظائف الطبية امل�ساعدة.
 - 3وظائف التمري�ض.
 - 4وظائف ال�صيدلة.
 - 5وظائف فنيي الطب الطارئ.
 - 6وظائف التفتي�ش املت�صل بال�صحة والبيئة وال�سالمة
العامة.
 - 7وظائف التفتي�ش اجلمركي.
 - 8وظائف فح�ص �سائقي املركبات.
 - 9وظائف التفتي�ش على املواقف العامة.
 - 10الوظائف التخ�ص�صية يف جمال الإعالم
املجموعة اخلام�سة:
وت�شمل املوظفني العاملني بنظام املناوبة الليلية املنتظمة.

احلد الأق�صى للن�سبة
املئوية لعالوة طبيعة العمل
من الراتب الأ�سا�سي

احلد الأق�صى لقيمة
اال�ستحقاق ال�شهري لعالوة
طبيعة العمل (بالدرهم)

%100

25.000

%100

25.000

%50

10.000

%30

%25
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�إجراءات اعتماد عالوة طبيعة العمل
املادة ()8
�أ  -على الدائرة �إعداد قائمة بالوظائف التي ي�ستحق
�شاغلوها عالوة طبيعة العمل ،على �أن تت�ضمن هذه القائمة
ما يلي:
 - 1الو�صف الوظيفي لكل وظيفة تقرتح الدائرة �صرف
عالوة طبيعة العمل ل�شاغلها.
 - 2الأ�سباب املوجبة ل�صرف عالوة طبيعة العمل.
 - 3التكلفة املالية التقديرية التي �سوف ترتتب على
�صرف عالوة طبيعة العمل.
 - 4درا�سة معدل تناف�سية الرواتب ومزايا الوظائف يف
�سوق العمل� ،إن وجدت.
ب  -حتيل الدائرة القائمة امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من
هذه املادة �إىل دائرة املوارد الب�شرية.
ج  -تتوىل دائرة املوارد الب�شرية ودائرة املالية درا�سة
القوائم املحالة من الدوائر ،والبت فيها وذلك من خالل
فريق عمل م�شرتك ُي�شكل لهذه الغاية بقرار من مدير عام
دائرة املوارد الب�شرية.
د  -توفر دائرة املالية املخ�ص�صات املالية الالزمة ل�صرف
عالوة طبيعة العمل مبا ال يتجاوز املخ�ص�صات املعتمدة
لهذه الغاية �ضمن املوازنة العامة للحكومة.

الإجازة الدورية.
ب  -لدائرة املوارد الب�شرية �إيقاف �صرف عالوة طبيعة
العمل عن املوظف متى ثبت �أنها ُ�صرفت له ب�صورة خمالفة
لأحكام هذا القرار.
ج ُ -ي�ست�أنف �صرف عالوة طبيعة العمل للموظف متى
زالت �أ�سباب �إيقافها عنه.

جدول بتحديد املجموعات الوظيفية ون�سب عالوة طبيعة العمل واحلد الأق�صى ملقدارها �شهرياً

6.000

87

امل�ستجدات الت�رشيعية

قرار املجل�س التنفيذي رقم ()27
ل�سنة  2013ب�ش�أن
تنظيم التعيني بدوام جزئي يف حكومة دبي
نحن

حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم 		
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا
القرار ،املعاين املبينة �إزاء كل منها ،ما مل يدل �سياق الن�ص
على غري ذلك:
الدولة :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الإمارة� :إمارة دبي.
احلكومة :حكومة دبي.
املجل�س التنفيذي :املجل�س التنفيذي للإمارة.
القانون :قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم
( )27ل�سنة  2006وتعديالته.
الدائرة :الدوائر احلكومية ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة ،واملجال�س وال�سلطات ،و�أية جهة �أخرى تابعة
للحكومة تخ�ضع لأحكام القانون.
املدير العام :مدير عام الدائرة ،وي�شمل املدير
التنفيذي والأمني العام لأي منها �أو من يف حكمه.
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نطاق التطبيق
املادة ()2
تطبق �أحكام هذا القرار على املوظفني املواطنني وغري
املواطنني املدنيني الذين يتم تعيينهم بدوام جزئي يف
الدائرة.
�أهداف الدوام اجلزئي
املادة ()3
يهدف التعيني بالدوام اجلزئي يف الدائرة �إىل حتقيق ما
يلي:
 - 1االحتفاظ ب�أ�صحاب الكفاءات من املوظفني ،وتقليل
ن�سبة دورانهم الوظيفي وتركهم العمل.
 - 2ا�ستقطاب �أ�صحاب امل�ؤهالت العالية واخلربات
املتميزة للعمل يف احلكومة.
� - 3إيجاد بدائل للموظفني للعمل ل�ساعات تقل عن
�ساعات الدوام الر�سمي.
 - 4متكني املوظف من حتقيق التوازن بني �ساعات عمله
وحياته اخلا�صة.
 - 5زيادة �إنتاجية املوظف وخلق احلافز لديه وتعزيز
التزامه بالعمل.
 - 6زيادة مرونة العمل من خالل حتقيق مواءمة �أف�ضل
بني �ساعات العمل ومتطلباته.

احت�ساب الراتب
املادة ()5
�أ  -ي�ستحق املوظف املعني بدوام جزئي راتباً �إجمالياً
�شهرياً مقطوعاً ،يتم احت�سابه بق�سمة الراتب الإجمايل
ال�شهري املقرر للموظف املعني بدوام كامل يف نف�س الفئة
والدرجة الوظيفية وفقاً لأحكام القانون على عدد �ساعات
العمل الر�سمية ال�شهرية م�ضروباً يف �ساعات العمل الفعلية
التي يعملها املوظف خالل ال�شهر.
ب  -لغايات تطبيق �أحكام القانون ،ف�إن الراتب الأ�سا�سي
للموظف املعينّ بدوام جزئي يعادل ( )%50من راتبه
الإجمايل.

التحويل من الدوام اجلزئي �إىل
الدوام الكامل وبالعك�س
املادة ()7
�أ  -يجوز بقرار من املدير العام �أو من يفو�ضه بناء
على طلب خطي من املوظف حتويله من الدوام الكامل
�إىل الدوام اجلزئي �أو العك�س ،على �أن يراعى يف ذلك ما
يلي:
� - 1أن يتنا�سب هذا التحويل مع م�صلحة العمل
واحتياجاته يف الدائرة ،وخطط املوارد الب�شرية لديها.
- 2توفر املخ�ص�صات املالية الالزمة يف موازنة
الدائرة بنف�س درجة وفئة الوظيفة املراد حتويل املوظف
�إليها.
� - 3أن ال تقل مدة خدمة املوظف يف الدائرة عن �سنة
واحدة مت�صلة ،ويجوز للمدير العام تقلي�ص هذه املدة
للموظف املواطن يف احلاالت التي ت�ستوجب ذلك.
ب  -تعترب خدمة املوظف املواطن الذي يتم حتويل
عمله من الدوام اجلزئي �إىل الكامل �أو العك�س خدمة
مت�صلة منذ تاريخ تعيينه يف الدائرة وذلك لكافة
الأغرا�ض.
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بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن
�إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم
( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد
الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2007ب�ش�أن تخويل رئي�س
املجل�س التنفيذي �إ�صدار ت�شريعات �إدارة املوارد الب�شرية
حلكومة دبي،

دائرة املوارد الب�شرية :دائرة املوارد الب�شرية حلكومة
دبي.
�إدارة املوارد الب�شرية :الوحدة التنظيمية التي ُتعنى
ب�ش�ؤون املوظفني يف الدائرة.
املوظف :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن
موازنة الدائرة ،وي�شمل الذكر والأنثى.
الدوام اجلزئي :عمل ي�ؤديه املوظف يف فرتة زمنية
تقل عن عدد �أيام �أو �ساعات الدوام الكامل وفقاً لأحكام
هذا القرار.
الراتب الإجمايل :الراتب ال�شهري املحدد يف جدول
الدرجات والرواتب امللحق بالقانون ،والذي يتك ّون من
الراتب الأ�سا�سي والعالوة العامة.

التعيني بدوام جزئي
املادة ()4
�أ-يتم تعيني املوظف بدوام جزئي مبوجب عقد عمل،
وتكون ال�سلطة املخت�صة بالتعيني على النحو التايل:
 - 1املدير العام ل�شاغلي وظائف الفئة اخلام�سة.
 - 2املدير العام �أو من يفو�ضه بنا ًء على تو�صية �إدارة
املوارد الب�شرية ل�شاغلي الفئة الرابعة فما دون.
ب  -تطبق على املوظفني املعينني بدوام جزئي ذات
ال�شروط والإجراءات اخلا�صة باال�ستقطاب والتوظيف
املن�صو�ص عليها يف القانون.
ج  -يجوز تعيني �أكرث من موظف على ذات الوظيفة
املخ�ص�صة للدوام اجلزئي ،ومبا ال يجاوز املخ�ص�صات املالية
املحددة للوظيفة يف موازنة الدائرة.
د  -ال يجوز للموظف العمل بدوام جزئي لدى �أكرث من
دائرة �إال مبوافقة خطية م�سبقة من الدائرة.
هـ-ت�سرت�شد الدائرة عند التعيني بدوام جزئي بنموذج
عقد العمل الذي تعده دائرة املوارد الب�شرية.
و  -ال ي�ستحق املوظف املعني بدوام جزئي �أية مكاف�آت �أو
مزايا �أو بدالت �أياً كان نوعها با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه
يف هذا القرار.
ز  -ال تدخل مدة اخلدمة بدوام جزئي يف ا�ستحقاق
مكاف�أة نهاية اخلدمة لغري مواطني الدولة.

�أيام و�ساعات العمل الر�سمي
املادة ()6
�أ  -تحُ دد بقرار من املدير العام �أو من يفو�ضه �أيام
و�ساعات العمل الر�سمي للموظف املعني بدوام جزئي،
ويراعى يف هذا التحديد طبيعة عمل الدائرة وحاجات
ومتطلبات العمل وطبيعة الوظيفة.
ب  -ال يجوز �أن يقل عمل املوظف املعينّ بالدوام
اجلزئي عن يومي عمل وال �أن يزيد على �أربعة �أيام عمل
�أ�سبوعياً� ،أو �أن تقل �ساعات عمله عن (� )14ساعة عمل
وال �أن تزيد على (� )28ساعة عمل �أ�سبوعياً.
ج  -يلتزم املوظف املعينّ بالدوام اجلزئي باملواعيد
املحددة ل�ساعات عمله وبالإجراءات املحددة يف الئحة
احل�ضور واالن�صراف املعتمدة لدى الدائرة.

ارثنا الق�ضائي
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الرتقية
املادة ()8
يجوز ترقية املوظف املعني بدوام جزئي �إىل وظيفة
�شاغرة بدوام جزئي ،وذلك وفقاً للقواعد وال�شروط
والإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون.

الفئة الوظيفية

عدد ال�ساعات امل�ستحقة عن كل
�شهر

الرابعة واخلام�سة

عدد �ساعات العمل الفعلية
ال�شهرية × %11

الثانية والثالثة

عدد �ساعات العمل الفعلية
ال�شهرية × %8

الأوىل

عدد �ساعات العمل الفعلية
ال�شهرية × %5

ب  -لغايات احت�ساب اال�ستحقاق ال�شهري للموظف
املعينّ بدوام جزئي �شهرياً من الإجازة الدورية ف�إن كل ()7
�ساعات م�ستحقة له وفقاً ملا هو مبينّ يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة تعادل يوم �إجازة ،ويتم ترحيل ال�ساعات التي تقل عن
هذا احلد �إىل ال�شهر الذي يليه لأغرا�ض حتديد ا�ستحقاقه
من الإجازة الدورية.
ج  -مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ال ي�ستحق املوظف �أياً من الإجازات املن�صو�ص عليها يف
القانون ،فيما عدا الإجازة املر�ضية و�إجازة الو�ضع و�إجازة
احلداد ،و�إجازة العدة و�إجازة احلج.
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القرارات التنفيذية
املادة ()11
ي�صدر مدير عام دائرة املوارد الب�شرية القرارات الالزمة
لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
تطبيق القانون
املادة ()12
ُتطبق �أحكام القانون على كل ما مل يرد به ن�ص خا�ص يف
هذا القرار وذلك بالقدر الذي ال يتعار�ض مع طبيعة العمل
بالدوام اجلزئي.
الإلغاءات
املادة ()13
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إىل املدى الذي يتعار�ض
فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()14
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدروه ،و ُين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  24يوليو  2013هـ
املوافق  15رم�ضان  1434هـ

إعداد كامل محمود

مت ت�شكيل املجل�س الق�ضائي بدبي مبوجب القانون رقم
( )6ل�سنه 1992م ال�صادر من املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ
مكتوم بن را�شد �آل مكتوم ب�صفته حاكماً لدبي ،ومت تعيني
�سمو ال�شيخ حممد بن ح�شر �آل مكتوم رئي�ساً للمجل�س ،ثم
�صدرت عدة تعديالت على ت�شكيل املجل�س ومت �آخر تعديل
مبوجب القانون رقم  20ل�سنة  2011ال�صادر عن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ون�ص على التايل:
قانون رقم ( )20ل�سنة 2011
بتعديل بع�ض �أحكام قانون املجل�س الق�ضائي رقم ()6
ل�سنة 1992
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
بعد االطالع على قانون املجل�س الق�ضائي رقم ()6
ل�سنة  1992وتعديالته،
ن�صدر القانون التايل:
املادة ()1
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )2من القانون رقم ( )6ل�سنة
 1992امل�شار �إليه ،الن�ص التايل:
املادة ()2
يُن�ش�أ يف �إمارة دبي جمل�س ق�ضائي ي�ؤلف على النحو التايل:
� - 1سمو ال�شيخ  /مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�ساً
نائباً للرئي�س
 - 2مدير ديوان حاكم دبي
ع�ضواً
 - 3النائب العام
ع�ضواً
 - 4مدير حماكم دبي
ع�ضواً
 - 5رئي�س حمكمة التمييز
ع�ضواً
 - 6رئي�س حمكمة اال�ستئناف

ع�ضواً
 - 7رئي�س املحكمة االبتدائية
 - 8مدير عام دائرة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة دبي ع�ضواً
ع�ضواً
 - 9مدير �إدارة التفتي�ش الق�ضائي
اجتماعات املجل�س
يجتمع املجل�س الق�ضائي بدعوة من رئي�سه يف جممع
املحاكم �أو يف �أي مكان �آخر يحدده رئي�س املجل�س .تكون
جميع مداوالت املجل�س �سرية ،وال يكون انعقاده �صحيحاً
�إال بح�ضور خم�سة من �أع�ضائه على الأقل وت�صدر قراراته
بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين ،وعند ت�ساوي الآراء يرجح
اجلانب الذي فيه الرئي�س.
حدد القانون اخت�صا�صات املجل�س الق�ضائي مبا يلي:
� - 1إبداء الر�أي يف امل�سائل املتعلقة بنظام الق�ضاء
والنيابة العامة واقرتاح الت�شريعات اخلا�صة بتطوير النظم
الق�ضائية.
� - 2إبداء الر�أي يف تعيني الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة
وترقيتهم وندبهم و�إعارتهم.
 - 3النظر يف تقارير التفتي�ش الدورية و�أية تقارير
تفتي�ش �أخرى تتعلق بالق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة طبقاً
للقواعد املن�صو�ص عليها يف قانون التفتي�ش الق�ضائي رقم
( )2ل�سنة .1992
� - 4أية اخت�صا�صات �أخرى تعهد للمجل�س مبقت�ضى �أي
قانون �آخر.
مادة ()7
يجوز للمجل�س �أن ي�ؤلف من بني �أع�ضائه جلنة يفو�ض
�إليها اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثالثة من
املادة ال�سابقة.
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الإجازات
املادة ()9
�أ  -ي�ستحق املوظف املعينّ بدوام جزئي الإجازة الدورية
ال�سنوية وفقاً لأحكام القانون ،على �أن حتت�سب مدتها على
النحو التايل:

تذاكر ال�سفر
املادة ()10
ال ي�ستحق املوظف املعينّ بالدوام اجلزئي بدل تذاكر
ال�سفر ال�سنوية املن�صو�ص عليها يف القانون.

قانون ت�شكيل املجل�س الق�ضائي بدبي

كامريا املعهد

/منتديات وفعاليات ومعار�ض
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نمو مستدام وريادة عقارية

سلطان بطي بن مجرن

مدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي
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جنحت ال�سوق العقارية ب�إمارة دبي يف نيل مراتب ال�صدارة يف التناف�س
املحتدم مع مدن وعوا�صم عدة للفوز بامل�شرتي حيث �أثبتت عقارات الإمارة
هويتها كقناة ا�ستثمارية طويلة املدى ومتتلك مقومات التناف�س مع باقي
اال�ستثمارات.
ومتكنت ال�سوق العقارية يف دبي من العودة �إىل معدالت منوها املعهودة
خالل فرتة زمنية وجيزة بعد �أن �أعلنت عن عدد من امل�شاريع العمالقة التي
لفتت �أنظار املهتمني يف هذا القطاع ،لت�ؤكد من جديد على ريادتها لهذا
القطاع على امل�ستوى الإقليمي ،بل وقدرتها على خو�ض املناف�سة مع مراكز
عاملية ملدن كانت تع ّد وجهات ا�ستثمارية جذابة.
ومن خالل ا�ستعرا�ض التقارير ال�شهرية التي ن�صدرها يف دائرة
الأرا�ضي والأمالك يف دبي ،يتبينّ بجالء تام �أن �إمارتنا ال تزال قادرة على
تقدمي الفر�ص املهمة التي يتيحها قطاع العقارات يف دبي ،بل �إنها م�ؤهلة
�إىل م�ستوى عالٍ ملوا�صلة جذب امل�ستثمرين من جميع �أنحاء العامل بف�ضل
عملية التطوير امل�ستمرة التي ي�شهدها هذا القطاع ،خا�صة يف اجلانب املتعلق
بتعزيز البيئة الت�شريعية والتنظيمية التي تبعث على الطم�أنينة يف قلوب
كافة الباحثني عن الفر�ص اال�ستثمارية.
وف�ض ً
ال عن ذلك كله؛ يدرك امل�ستثمر الذي ينظر بعني خبرية �إىل ال�سوق
العقارية �أن هذا الن�شاط يف دبي يوفر عوائد ا�ستثمارية ممتازة يف بيئة تنعم
بالأمن واال�ستقرار ،علماً ب�أن هذه ال�سمة ال تتوافر يف الكثري من الوجهات
اال�ستثمارية الأخرى يف العامل.
وحر�صاً منا على تعزيز هذه البيئة اجلاذبة لال�ستثمار ،ال تتوانى الدائرة
عن مراجعة �إجراءاتها وعملياتها يف ظل التطورات امل�ستمرة التي ت�شهدها
ال�سوق ،ومن ثم و�ضع ال�ضوابط التنظيمية و�صياغة الآليات املنا�سبة التي
ت�ضمن حتقيق م�صالح جميع اجلهات املنخرطة يف �أن�شطة ال�سوق العقارية،
حيث �أن�ش�أنا مركزاً متخ�ص�صاً لت�شجيع و�إدارة اال�ستثمار العقاري ليكون
الذراع اال�ستثماري لأرا�ضي دبي والذي �أطلق املبادرات الفريدة التي كان
�أحدثها اخلارطة اال�ستثمارية العقارية لتعزيز القدرة التناف�سية القت�صاد
الإمارة.

