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املدير العام  

القاضي د.جمال السميطي

هذا يوٌم يجب اأال نن�صاه؛ �كيف نن�صاه �هو مرتبط بوالد �قائد �صاحب ر�ؤية 

اأعماله باإذن اهلل تعالى، كان ب�صهادة  اإنجازاته ��صت�صفع له  �ب�صيرة تتحدث عنه 

اأ�صدقائه؛ يحب اأن يحيط نف�صه بمن كانوا ي�صدقونه الراأي في كل �صيء، �كان 

دائم البحث عما هو جديد، فقد كان يعود من كل رحلة خارجية باأفكار جديدة 

االآراء ���صع  لتبادل  اإمكانية تطبيقها، �كان مجل�صه منبراً حراً  لدبي، �يدر�س 

الخطط لتنمية دبي، لقد »كان رجاًل باّراً من رجاالت هذا الوطن �فار�صاً مغواراً 

من فر�صانه �رائداً من ر�اد �حدته �بناة ح�صارته، �اإذا كان قد انتقل اإلى مثواه 

االأخير، فاإن ذلك ال يعني اأن يغادر ذاكرتنا اأ� حياتنا، بل �صيبقى - رحمه اهلل - 

االأعمال«،  تاريخهم بجالئل  الذين يزخر  بين  المقدمة  القلوب �في  في  خالداً 

كان ذلك رثاء ال�صيخ زايد اأخاه ال�صيخ را�صد، رحمهما اهلل. 

اأغواره،  ��صبرت  اأفعاله تحدثت عنه  �لكن  كغيره  كثيراً  يتحدث  قائد ال  اإنه 

اأنه جعل من الم�صتحيل ممكناً، �جعل التحديات كلها ترفع راياتها اأمامه  ذلك 

القيادية، �هو  �ال�صفات  �المبادئ  القيم  يوؤمن بمجموعة من  م�صت�صلمة، �كان 

ان�صباطه، فكان  المدير من  العامل قبل  اأتعب  الوقت هدفاً، �قد  من جعل من 

متواجداً في الم�صاريع قبل العامل �المهند�س، فا�صتحق اأن يكون الملهم �االأب 

الر�حي للقا�صي �الداني. 

موؤمناً  له،  الو�صوح  �صديدة  كانت  ر�ؤيته  الأن  بنف�صه؛  االأمور  على  يقف  �كان 

بتحقيقها من خالل ب�صيرته، فما يتحقق اليوم كان قد راآه باالأم�س، �مازالت ر�ؤيته 

البريطاني؛  المند�ب  مع  ق�صته  عنه  ير�ى  �مما  اآخر،  تلو  ف�صاًل  �اقعاً  تتج�صد 

الذي ح�صر في مجل�صه �ناق�صه حول اإن�صاء �صارع طويل ي�صل اإلى جبل علي، فوافق 

ال�صيخ را�صد على الم�صر�ع، �قبل موعد الت�صليم باأيام ذهب رحمه اهلل اإلى الموقع 

�معه اأداة غر�صها في االأر�س، �بحنكته �ب�صيرته، �جد اأن م�صاحة �عر�س ال�صارع ال 

يتوافقان مع ما �رد في العقد، �كان من اأهم �صفاته اأنه يمتلك ذاكرة قوية منحته 

قدرة فائقة في مجال التعامل مع االأرقام �حفظها، اإذ يقول اأحد معا�صريه: »كنا 

عندما نذهب اإليه ن�صطر اإلى الرجوع في بع�س االأحيان اإلى 

الملفات لمو�صوعات �صابقة، في حين اأنه كان يتذكر كل �صيء 

بد�ن الرجوع اإلى اأي ملفات.« 

للحكم،  اأ�صلوباً  المبا�صرة  يعتمد  را�صد  ال�صيخ  �كان 

االأمور �لم يكن متعجاًل  البحث عن حقائق  دائم  كما كان 

من  معه  تعامل  من  كل  الحظ  �قد  القرارات،  اتخاذ  في 

مهند�صين �رجال اأعمال �اإداريين، اأنه كان يطرح الكثير من 

االأ�صئلة �ي�صتمع اإليهم بانتباه، �كان ينطلق في اإدارة �صوؤ�ن 

ر�ؤيته  له  كانت  حيث  ��ا�صحة،  ب�صيطة  فل�صفة  من  الحكم 

الخا�صة لمفهوم الديمقراطية، اإذ كان يقول: »اإن مفهومنا 

الفر�صة  �اإعطا�ؤهم  �صعبنا،  اأبناء  خدمة  هو  للديمقراطية 

حلم  كان  �صواء«.  �الكل  بلدهم  بناء  في  للم�صاركة  الكاملة 

اأن  مكتوم  اآل  �صعيد  بن  را�صد  ال�صيخ  اهلل  باإذن  له  المغفور 

يجعل دبي لوؤلوؤة الخليج، ��صرحاً تجارياً �اقت�صادياً مهماً 

على  االأهمية  ذات  التجارية  المراكز  اأكبر  من  ��احدًة 

الم�صتوى االإقليمي �الد�لي، حتى تحققت له هذه االأمنية، 

الدنيا،  دانة  �اأ�صبحت  بها  يحلم  كان  كما  االآن  دبي  �غدت 

للمال  عالمياً  �مركزاً  لكثيرين،  االأ�لى  ال�صياحية  �القبلة 

�االأعمال.

كما كان دائم الحلم بالتوجه الوحد�ي �داعية له، �ي�صاء 

اهلل اأن يلتقي حلم را�صد بحلم رجل اآخر �صاطره اآماله �هو 

اآل نهيان، يرحمه اهلل. فكان اللقاء  ال�صيخ زايد بن �صلطان 

التاريخي بينهما في منطقة ال�صمحة، �قد عبر كل منهما 

ال�صبع،  االإمارات  بين  االتحاد  باأهمية  �صعوره  عن  لرفيقه 

التاريخ �صورة نادرة للزعيمين، �هما يجل�صان في  �ي�صجل 

تحقيق  تمثل  خطوطاً  الرمال  على  �يخطان  خيمة  ظل 

حلمهما الجميل في د�لة االتحاد.

اإن ر�ؤية �صمو ال�صيخ را�صد اأدركها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

محمد بن را�صد اآل مكتوم، فهو امتداد لوالده، فما يتحقق 

الذي  االأمر  �ملهمه،  �الده  لر�ؤية  امتداد  اإال  هو  ما  اليوم 

مّكن دبي من تجا�ز التحديات التي �اجهتها بكفاءة �اقتدار 

يقول  فهو  محمد،  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  حنكة  ب�صبب 

العملية،  حياتنا  خالل  كثيرة  تحديات  »�اجهنا  ذلك  في 

ماء  اعتر�صت  اإذا  ال�صخرة  راأيت  هل  منها،  اأي  يهزمنا  �لم 

ي�صاراً،  اأ�  الماء؟ ال يقف بل يذهب يميناً  يجري، هل يقف 

االإيجابية،  الطاقة  �صاحب  االإن�صان  �هكذا  ليتجا�زها، 

اأي تحٍد عن اال�صتمرار  اأنه لن يوقفه  يعرف �يدرك تماماً 

فيقول  الجماعية،  بالقيادة  يوؤمن  �هو  الهدف«،  بلوغ  �عن 

ي�صتمع  �اأن  البد  القائد  اأن  الع�صكرية  القيادة  علمتنا  »لقد 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  من  قيادًة  اأف�صُل  �من  لجنوده، 

��صلم؟ �مع ذلك كان ي�صتمع اإلى اأ�صحابه �ي�صاألهم راأيهم«. E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

7 أكتوبر..

كنت �مازلت ملهمي �معلمي يا را�صد.نقطة وأول السطر..
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لتعزيز  اأ�صا�صية  ركيزة  باعتبارها  القانوني  �الفكر  للتميز 

ثقة المتعاملين في النظام الق�صائي، م�صيراً اإلى اأّن فريق 

االإلكتر�نية«  �»ال���م���زادات  دب���ي«  محاكم  خ��دم��ات  »تعهيد 

االأداء  بم�صتوى  االرتقاء  اإيجابي على �صعيد  اأثر  لهم  كان 

مع  بالتزامن  المت�صارعة  المتغيرات  يواكب  بما  الداخلي 

م�صيرة التحول نحو الحكومة الذكية تما�صياً مع توجيهات 

نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  محمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

رئي�س الد�لة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل.

�اأ����ص���ار اب���ن ه��زي��م اإل���ى اأّن ح��ر���س »م��ح��اك��م دب���ي« على 

من  �صل�صلة  ف��ي  يتج�صد  الب�صري  العن�صر  ف��ي  اال�صتثمار 

�التطور  الموؤ�ص�صي  التميز  تعزيز  اإل��ى  الرامية  المبادرات 

المهني �في مقدمتها »برنامج جوائز محاكم دبي للتميز« 

�م�صيرة  االأداء  نتائج  ع��ر���س  ث��م  ال��م��ح��ت��رف«.  �»ب��رن��ام��ج 

�الق�صائية«،  القانونية  �ال��ن��د�ات  للموؤتمرات  مكتوم 

الفتاً اإلى اأّن المبادرة الجديدة تندرج في اإطار ال�صراكة 

�القائمة  دب���ي«  »م��ح��اك��م  م��ع  المتينة  اال�صتراتيجية 

االأمثل  لال�صتثمار  الالزمة  ال�صبل  اأف�صل  توفير  على 

لقيادة  االأ�صا�صية  الدعامة  باعتباره  الب�صري  بالعن�صر 

النظام العدلي �القانوني نحو اآفاق جديدة من التميز 

ين�صجم  بما  الق�صائية  المنظومة  �تطوير  �ال�صفافية 

المحلية  ال�����ص��اح��ات  ع��ل��ى  المت�صارعة  ال��م��ت��غ��ي��رات  م��ع 

المجتمع  ل��خ��دم��ة �ح��م��اي��ة  �ال��ع��ال��م��ي��ة  �االإق��ل��ي��م��ي��ة 

االإماراتي بكافة مكوناته �فئاته.«

�ا�صتقطبت الند�ة، التي اأقيمت بالتعا�ن مع »مبادرات 

القانوني«  �الفكر  للتميز  مكتوم  اآل  محمد  ب��ن  مكتوم 

�»ب���رن���ام���ج م��ك��ت��وم ب���ن م��ح��م��د اآل م��ك��ت��وم ل��ل��م��وؤت��م��رات 

من  �ا�صعاً  ح�صوراً  �الق�صائية«،  القانونية  �ال��ن��د�ات 

المعنيين بال�صاأن القانوني �الق�صائي في الد�لة.

ند�ة  اأكتوبر  اأ�ائ���ل  الق�صائي«  دب��ي  »معهد  ا�صت�صاف 

�تي�صير  ال��م��دن��ي��ة  ال��ع��دال��ة  »م��ف��ه��وم  ب��ع��ن��وان  متخ�ص�صة 

��صهولة التق��ا�صي �ف�ق محور االأمن �الع�دل« قّدم خاللها 

�صعادة الدكتور اأحمد �صعيد بن هزيم، رئي�س اللجنة العليا 

مدير  للتميز«،  مكتوم  اآل  محمد  بن  مكتوم  »م��ب��ادرات  ل� 

��صهولة  تي�صير  حول  مف�صاًل  �صرحاً  دب��ي«،  »محاكم  عام 

ال��ت��ق��ا���ص��ي ف��ي اإط����ار »خ��ط��ة دب���ي اال���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة 2015« 

�ال��ع��دال��ة �ال�صالمة  االأم���ن  ق��ط��اع  اإل���ى مواكبة  ال��رام��ي��ة 

لم�صارات النمو االقت�صادي �االجتماعي بما يخدم الجهود 

الهادفة للو�صول اإلى م�صاف المدن االأكثر اأمناً في العالم.

تحقيق  �صبل  ه��زي��م  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  �ا�صتعر�س 

العدالة المدنية من خالل تي�صير �ت�صهيل التقا�صي من 

منظور الممار�صات المطّبقة في »محاكم دبي«، م�صلطاً 

ال�صوء على ثالثة محا�ر تمثلت في ثقة المجتمع في 

الداخلي  االأداء  الق�صائي �تعزيز فعالية �كفاءة  النظام 

�ا�صتقطاب �تحفيز الموارد الب�صرية الموؤهلة. �اأّكد ابن 

الت�صوية  �»م��رك��ز  المتخ�ص�صة  المحاكم  اأهمية  هزيم 

الودية للمنازعات« �»مبادرات مكتوم بن محمد اآل مكتوم 

التميز الق�صائي �القانوني التي تقودها »محاكم دبي« على 

المرموقة  الجوائز  د  �ع��دَّ �ال��د�ل��ي،  المحلي  الم�صتويين 

التي ح�صلت عليها �في مقدمتها »جائزة المنظمة العربية 

�صمو  االأم��ي��رة هيا« �»ج��ائ��زة  االإداري����ة« �»ج��ائ��زة  للتنمية 

دبي  �»برنامج  ال�صارقة«  �»ج��ائ��زة  ال�صباح«  �صالم  ال�صيخ 

لالأداء الحكومي المتميز«.

دبي  بالعمل مع معهد  اإننا فخور�ن  ابن هزيم:  �قال 

الق�صائي ال�صريك اال�صتراتيجي للتدريب المهني لالأمور 

بالمعرفة  الب�صرية  ال��ك��وادر  �دع��م  �القانونية  الق�صائية 

الحديثة �المتطورة.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأع����رب ال��ق��ا���ص��ي ال��دك��ت��ور ج��م��ال ح�صين 

ال�صميطي، مدير عام »معهد دبي الق�صائي«، عن �صعادته 

مع  بالتعا�ن  المتخ�ص�صة  القانونية  الند�ة  با�صت�صافة 

مكتوم  اآل  محمد  ب��ن  مكتوم  �»م���ب���ادرات  دب���ي«  »م��ح��اك��م 

اآل  القانوني« �»برنامج مكتوم بن محمد  للتميز �الفكر 

أحمد بن هزيم في ندوة بالمعهد:
3 محاور صنعت تميزنا القضائي

فخورون بشراكتنا االستراتيجية مع معهد دبي القضائي

»دبي القضائي« يستضيف ندوة 
»مفهوم العدالة المدنية وتيسير 
وسهولة التقــاضي وفـق محور 

األمن والعـدل«

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

اأن�شطة املعهد
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نقل المعرفة العدلية إلى المجتمع اإلماراتي 

إصدارات المعهد في متاجر »أسواق« بدبي
اإي���م���ان���اً م��ن��ه ب��اأه��م��ي��ة ن�����ص��ر ال��م��ع��رف��ة ال��ع��دل��ي��ة �ال��ث��ق��اف��ة 

دبي  »معهد  ك�صف  المحلي،  المجتمع  اأ����ص��اط  بين  القانونية 

ال��ق�����ص��ائ��ي« ع��زم��ه ع��ل��ى تو�صيع ن��ط��اق ان��ت�����ص��ار اإ���ص��دارات��ه من 

�العدلية  القانونية  �الدرا�صات  �البحوث  الق�صائية  الموؤلفات 

�الكتب  العلمية  �الدرا�صات  الد�رية  �المجالت  �المن�صورات 

المتخ�ص�صة بت�صريعات �قوانين د�لة االإمارات لت�صل اإلى كافة 

التابعة  الفر�ع  مختلف  في  توزيعها  عبر  الم�صتهدفة  الفئات 

ل�صل�صلة متاجر »اأ�صواق« في اإمارة دبي.

�اأكد القا�صي الدكتور جمال ح�صين ال�صميطي، مدير عام 

»معهد دبي الق�صائي«، اأهمية خلق قنوات فاعلة لنقل المعرفة 

القانونية اإلى المواطنين �المقيمين في د�لة االإمارات، الفتاً 

في  الد�رية  القانونية  �المجاّلت  المطبوعات  »توزيع  اأّن  اإلى 

مراكز الت�صوق �المتاجر الكبرى يمثل خطوة مهمة لالرتقاء 

�الت�صريعات  بالقوانين  يتعلق  فيما  ال��ع��ام  ال��وع��ي  بم�صتوى 

للو�صول  �العدلية  القانونية  �الق�صايا  �الواجبات  �الحقوق 

�التمّيز  التنمية  اأ�ص�س  على  قائم  �اآم��ن  متكامل  مجتمع  اإل��ى 

تما�صياً مع توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد اآل 

مكتوم، نائب رئي�س الد�لة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي«.

�اأ�صاف ال�صميطي: »ت�صتند اإ�صداراتنا القانونية �الق�صائية 

اإلى اآلية متكاملة �قائمة على اأعلى معايير التميز �ال�صمولية 

لتز�يد القّراء بالمعرفة العدلية �الثقافة القانونية التي تمثل 

ركيزة اأ�صا�صية لبناء الم�صتقبل. �تتميز اإ�صداراتنا الد�رية بعر�س 

اإلى  �صل�س �مبتكر الإي�صالها  باأ�صلوب  �العدلية  القانونية  الق�صايا 

القارئ ب�صهولة �تلقائية مع مراعاة اأ�ص�س �قواعد البحث العلمي 

مختلف  في  �التنمية  التطور  لتحقيق  فعالة  اأداة  بو�صفه  الجاد 

المجاالت«.

التام بموا�صلة العمل على  التزامنا  ال�صميطي: »نوؤكد  �اختتم 

القانونية  �االإ���ص��دارات  �المطبوعات  المن�صورات  �كم  نوع  تطوير 

لم�صيرة  ا�صتكمااًل  المجتمع  على  بالنفع  تعود  التي  المتخ�ص�صة 

الم�صتويين  على  المعهد  يقودها  التي  �العدلي  القانوني  التميز 

المحلي �االإقليمي«.

التي  المطبوعات  من  �صال�صل  الق�صائي«  دبي  »معهد  �ُي�صدر 

القانونية  �ال��درا���ص��ات  الق�صائية  �الموؤلفات  الكتب  على  ت�صتمل 

�البحثية ف�صاًل عن مجموعة من المن�صورات �المجالت الد�رية 

تعد  التي  المحّكمة«  الق�صائي  دب��ي  معهد  »مجلة  مقدمتها  �ف��ي 

االأ��صط  ال�صرق  منطقة  في  نوعها  من  �االأ�ل��ى  الوحيدة  المجّلة 

بتقنية  المتعلقة  �الق�صائية  القانونية  الدرا�صات  بن�صر  التي تعنى 

المعنية  الف�صلية  المعهد«  �»مجلة  الحديثة،  �العلوم  المعلومات 

ب��ر���ص��د اأح�����دث ال��م�����ص��ت��ج��دات ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��م��ع��ط��ي��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

�الق�صائية �مناق�صة اأبرز الق�صايا الموؤثرة على ال�صاحة المحلية 

�االإقليمية �الد�لية لدفع م�صيرة التميز العدلي التي تقودها د�لة 

االإمارات العربية المتحدة.

تدريبياً  برنامجاً  الق�صائي«  دب��ي  »معهد  اأن��ج��ز 

القانوني  ال��وع��ي  لتعزيز  خ�صي�صاً  ُ�ّمم  �ص� ج��دي��داً 

�ذلك  االإعالمي،  المجال  في  العاملين  اأ��صاط  في 

 »2012 لتو�صيات »منتدى الق�صاء �االإعالم  تنفيذاً 

الذي اأقيم تحت �صعار »نحو عالقة ق�صائية اإعالمية 

نموذجية«.

�ان����ط����ل����ق ال���ب���رن���ام���ج ب���م�������ص���ارك���ة �ا�����ص����ع����ة م��ن 

�ال�صحافة  االإع��الم  بقطاع  �المعنيين  االإعالميين 

المحامين  من  نخبة  �باإ�صراف  العامة  �العالقات 

�االأك���ادي���م���ي���ي���ن، �ت���م���ح���ور ح����ول االرت����ق����اء ب��ق��درة 

بحرية  االإعالمي  العمل  ممار�صة  على  االإعالميين 

ال�صوء على مفهوم  ت�صليط  القانون عبر  في حد�د 

المدنية �م�صادر  الم�صوؤ�لية  �اأ�ص�س  االإعالم  حرية 

ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ال������راأي، ف�����ص��اًل ع���ن ال��ت��ع��ري��ف 

ب��ق��ان��ون ال��م��ط��ب��وع��ات �ال��ن�����ص��ر �ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات 

�قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات �الجرائم 

ذات ال�صلة باالإعالم المرئي �الم�صموع �االإلكتر�ني 

�المقر�ء.

ال�صميطي،  الدكتور جمال ح�صين  القا�صي  �اأّكد 

تكثيف  ���ص��ر�رة  الق�صائي«،  دب��ي  »معهد  ع��ام  مدير 

الجهود لتعزيز التعا�ن �التكامل بين اأجهزة ال�صلطة 

الرابعة  ال�صلطة  �موؤ�ص�صات  �القانونية  الق�صائية 

اآمن  مجتمع  بناء  في  بفعالية  الم�صاهمة  �صبيل  في 

»اأهمية  اإلى  �القانون، الفتاً  العدالة  قيم  على  قائم 

االإعالمية  الموؤ�ص�صات  بين  التوا�صل  ج�صور  تفعيل 

لتطوير محفظة متكاملة من  الق�صائية  �المعاهد 

م�صتوى  رف��ع  �صاأنها  م��ن  الم�صتمر  التعليم  ب��رام��ج 

الوعي القانوني بين االأ��صاط االإعالمية بما ي�صمن 

م��م��ار���ص��ة ال��ع��م��ل االإع���الم���ي ف��ي اإط����ار م��ن الحرية 

الم�صوؤ�لة التي ت��ت��صم بالمو�صوعية �ال�صفافية«.

 50 تكّون من  البرنامج  اأّن  اإلى  ال�صميطي  �اأ�صار 

�ا�صتند  اأ�صابيع،  خم�صة  على  موّزعة  تدريبية  �صاعة 

ال��م��ح��ا���ص��رات  ت�����ص��ارك��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى  اإل���ى منهجية 

النظرية الق�صيرة �التدريب العملي �جل�صات الحوار 

�مجموعات  ال��ذه��ن��ي  الع�صف  �جل�صات  �ال��ن��ق��ا���س 

العمل �العر��س المبا�صرة.

تنفيذًا لتوصيات »منتدى القضاء واإلعالم 2012«

البرنامج القانوني لإلعالميين..
اإلضافة األحدث ألجندة »دبي القضائي«
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االإماراتي تما�صياً مع التوجيهات ال�صديدة ل�صاحب ال�صمو 

ال��د�ل��ة، حفظه  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 

االإن�صانية  االأب��ع��اد  ذات  االأه���داف  اهلل �رع��اه، في تج�صيد 

باعتبارها جزءاً ال يتجزاأ من ر�ؤية االإمارات.

�لفت ال�صميطي اإلى اأّن »معهد دبي الق�صائي« احتفى 

بيوم العمل االإن�صاني عبر اإطالق ثالث مبادرات م�صتوحاة 

اأر���ص��ى دعائمه  ال���ذي  �ال��ع��ط��اء  �ال��ب��ذل  الخير  م��ن نهج 

المبادرات  اأّن  اإل��ى  منوهاً  اهلل،  رحمه  الموؤ�ص�س،  ال��وال��د 

اإلى جانب »زايد.. موؤلف القلوب«، مبادرة »زايد..  ت�صم، 

القلب الكبير« التي جاءت ا�صتجابًة لحملة »ك�صوة مليون 

طفل« التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد 

اآل مكتوم، نائب رئي�س الد�لة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم 

دبي، رعاه اهلل، لتكون نقلة نوعية على �صعيد اإعالء قيمة 

العمل االإن�صاني على الم�صتويين االإقليمي �الد�لي.

�اأفاد ال�صميطي باأّن المبادرة الثالثة تمثلت في اإطالق 

»اإن�صانيته..  ع��ن��وان  تحت  فوتوغرافي  ت�صوير  م�صابقة 

اإلهام المبدعين« بالتعا�ن مع »جائزة حمدان بن محمد 

لتقديم  ال�صوئي«  للت�صوير  الد�لية  اآل مكتوم  را�صد  بن 

الم�صتوحاة من  الت�صويرية  االأعمال  اأف�صل 

المالمح االإن�صانية للمغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان، رحمه اهلل.

المغفور  لرحيل  التا�صعة  ال�صنوية  للذكرى  تخليداً 

ث��راه،  اهلل  نهيان، طيب  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه 

»زاي���د..  م��ب��ادرة  م��وؤخ��راً  الق�صائي«  دب��ي  »معهد  اأط��ل��ق 

موؤلف القلوب« في اإطار �صل�صلة من المبادرات النوعية 

التي تحتفي بيوم زايد للعمل االإن�صاني االإماراتي الذي 

حمل هذا العام �صعار »حب ��فاء لزايد العطاء« عرفاناً 

االإم���ارات على  ري��ادة  الموؤ�ص�س في تر�صيخ  الوالد  ب��د�ر 

�صاحة العطاء االإن�صاني �الخيري في العالم. �ت�صتهدف 

م��ب��ادرة »زاي����د.. م��وؤل��ف ال��ق��ل��وب« ت��األ��ي��ف ق��ل��وب الفئات 

رحلة  اإه��دائ��ه��م  عبر  ال��ج��دد  الم�صلمين  م��ن  الم�صاندة 

متكاملة الأداء منا�صك العمرة.

�اأ�صار القا�صي الدكتور جمال ح�صين ال�صميطي، مدير 

ب��اأّن م��ب��ادرة »زاي���د.. موؤلف  ع��ام »معهد دب��ي الق�صائي«، 

القلوب« تاأتي ا�صتلهاماً من الر�ح االإن�صانية لزايد الخير 

الذي اأر�صى نهج العطاء في د�لة االإم��ارات التي توا�صل 

قيادة م�صيرة العمل الخيري �التطوعي لخدمة الق�صايا 

اأّن  االإن�صانية في كافة بقاع االأر�س د�ن تمييز، مو�صحاً 

ياأتي  الجدد  الم�صلمين  من  الم�صاندة  بالفئات  االهتمام 

الق�صائي« على  اإطار حر�س »معهد دبي  في 

ب��م�����ص��وؤ�ل��ي��ات��ه االج��ت��م��اع��ي��ة �تعزيز  ال��وف��اء 

�صراكاته االإن�صانية مع كافة فئات المجتمع 

استلهامًا من الروح اإلنسانية للوالد المؤسس

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

بحث التعاون مع
 مركز التطوير المهني 

في هيئة صحة دبي

»معهد  ع���ام  م��دي��ر  ال�صميطي  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  ب��ح��ث 

في  المهني  التطوير  مركز  م��ن  �ف��د  م��ع  الق�صائي«  دب��ي 

برئا�صة  ب��دب��ي«  ال�صحة  »هيئة  ف��ي  الطبي  التعليم  اإدارة 

العالقات  تعزيز  �صبل  ن�صيف  عبدالرزاق  محمد  الدكتور 

اال�صتراتيجية �اأطر التعا�ن الم�صترك في مجال التدريب 

�التطوير �اال�صتثمار في العن�صر الب�صري.

تاأتي  باأنها  الزيارة  ال�صميطي،  جمال  الدكتور  ���صف 

بن  محمد  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  لتوجيهات  ا���ص��ت��ج��اب��ًة 

را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الد�لة رئي�س مجل�س الوزراء 

حاكم دبي، رعاه اهلل، في تحقيق التكامل الحكومي خدمًة 

م�صّدداً  االإم���ارات،  د�ل��ة  تنتهجها  التي  التنموية  للم�صيرة 

الحكومية  ال��د�ائ��ر  بين  حقيقية  �صراكة  بناء  اأهمية  على 

توفير  في  �التميز  الجودة  معايير  اأعلى  مطابقة  ل�صمان 

الخدمات بما يرقى اإلى م�صتوى تطلعات المتعاملين.

ن�صيف،  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور محمد  اأ���ص��اد  م��ن جهته، 

بجهود »معهد دبي الق�صائي« في مجال التدريب الق�صائي 

اأّن اأهمية اللقاء الم�صترك تنبع من  اإلى  �القانوني، م�صيراً 

كونه من�صة تفاعلية لبحث �صبل تطوير �صيا�صات اال�صتثمار 

بلقاء  �صعادته  ع��ن  ن�صيف  �اأع����رب  ال��ب�����ص��ري.  العن�صر  ف��ي 

مجال  ف��ي  �ال��خ��ب��رات  ال��م��ع��ارف  ل��ت��ب��ادل  المعهد  م�صوؤ�لي 

المركز  حر�س  اإل��ى  م�صيراً  �التدريب،  �التاأهيل  التطوير 

الحكومية  الهيئات  كافة  مع  فاعلة  �صراكات  تاأ�صي�س  على 

لالرتقاء  �ا�صحة  عمل  اأط��ر  لو�صع  �االت��ح��ادي��ة  المحلية 

بمنظومة العمل الموؤ�ص�صي بما يخدم التطلعات الم�صتركة.

1011

20
13

  -
ر  

وب
كت

 اأ
 -

  )
16

(
د 

د
عــ

ال

اأن�شطة املعهد



بهدف تزويد المشاركين بالمعلومات األساسية حول أمانة السر ومهامها القضائية

»دبي القضائي« ينظم برنامجًا تدريبيًا ألمناء السر

البرنامج  الثانية من  ال��د�رة  الق�صائي«  دبي  »معهد  ينظم 

االأ�صا�صية  بالمعلومات  ال�صر  اأمناء  لتز�يد  الموجه  التدريبي 

الق�صائية،  �مهامها  المهنة  ه��ذه  �اأهمية  بمفهوم  المرتبطة 

عملهم  مهام  الأداء  الالزمة  المهارات  اإك�صابهم  اإل��ى  باالإ�صافة 

على اأكمل �جه �فق اأف�صل الممار�صات المتبعة في هذا االإطار.

�يعتمد البرنامج التدريبي على اأ�صاليب التدريب الت�صاركي 

في  المتدربين  اإدم���اج  �تعزز  الكبار  تعليم  مبادئ  تنتهج  التي 

اإيجابية  تراكمية  خبرات  من  لديهم  ما  �تبني  التعلم  عملية 

�النقا�س  الحوار  �جل�صات  التدريبية  المحا�صرات  خالل  من 

�ال��ع�����ص��ف ال��ذه��ن��ي �درا�����ص����ات ال��ح��ال��ة �ع���م���ل ال��م��ج��م��وع��ات 

�العر��س �لعب االأد�ار.

�ي��ن��اق�����س ال��ب��رن��ام��ج ن��ق��اط��اً ع���دة ت��ت��م��ث��ل ف���ي ال��م��ع��ل��وم��ات 

�المهارات �االتجاهات؛ �ت�صتمل المعلومات قانون االإجراءات 

المدنية بما يت�صمنه من التدريب على اإعداد االأ�راق الق�صائية 

�اإج��راءات رفع الدعوى �قيدها �نظام �صير الجل�صة ��اجبات 

اأمين ال�صر لقرارات المحكمة، عال�ًة على  اأمين ال�صر �تنفيذ 

�قانون  دب��ي  محاكم  ر�صوم  �قانون  االت��ح��ادي،  الر�صوم  قانون 

االإثبات �كذلك بع�س المفاهيم القانونية العامة �عالقة اأمين 

تت�صمن  �التي  العمل  �اإج���راءات  المعا�نين،  من  بغيره  ال�صر 

الجل�صة، �تنفيذ  �اأثناء �بعد  ال�صر قبل  اأمين  بد�رها �اجبات 

قرارات المحكمة �الد�رة الورقية للقرار.

اأما المهارات، فتت�صمن ممار�صة مهارات االت�صال �مهارات 

اإدارة الوقت، فيما تتركز  التعامل مع االآخرين �كذلك مهارات 

االإيجابية  ال�صلوكية  االت��ج��اه��ات  تعزيز  ح��ول  االت��ج��اه��ات 

�تطبيق  ال�صر  اأمين  بعمل  مرتبطة  مو�صوعية  قيم  لتبني 

اأف�صل الممار�صات العملية المعتمدة الأداء مهام اأمناء ال�صر. 

ال�صميطي،  ح�صين  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  القا�صي  �اأ����ص��ح 

مدير عام »معهد دبي الق�صائي«، باأّن تنظيم الد�رة الثانية 

ياأتي  28 متدرباً  بم�صاركة  ال�صر  اأمناء  تدريب  برنامج  من 

 60 تخريج  �صهدت  التي  االأ�ل���ى  ال���د�رة  لنجاح  ا�صتكمااًل 

اإلى  البرنامج  »يهدف  الما�صي، م�صيفاً:  العام  في  متدرباً 

تعزيز قدرات اأمناء ال�صر من خالل تز�يدهم بالمعلومات 

�المهارات االأ�صا�صية ذات ال�صلة بطبيعة عملهم �ذلك من 

خالل تدريبهم على كافة الجوانب المتعلقة باأمانة ال�صر، 

الو�صائل  اأحدث  اإلى تدريبهم �اإطالعهم على  حيث ن�صعى 

تعريفهم  اإلى  اإ�صافة  اأعمالهم  اإدارة  في  العالمية  �الطرق 

�كيفية  ال�صر  اأم��ن��اء  باأعمال  الخا�صة  �الوظائف  بالمهام 

المحافظة على االأمانة �ال�صرية«.

�بداأ البرنامج التدريبي في 15 �صبتمبر/اأيلول الما�صي 

 50 ��صي�صتمر حتى �صهر نوفمبر/ت�صرين الثاني، �يت�صمن 

10 جل�صات تدريبية تنفذ على  �صاعة تدريبية مق�صمة على 

مدار 10 اأ�صابيع بواقع يوم تدريبي �احد في االأ�صبوع، على 

كل  �تت�صمن  تدريبية،  �صاعات   5 ال��واح��د  ال��ي��وم  ي�صمل  اأن 

مادة تدريبية تكليفاً عملياً يقوم به المتدربون، �من ثم تتم 

مناق�صتهم �تقييمهم من خالل المدرب، حيث �صيتم تق�صيم 

اأمناء ال�صر الم�صاركين �عددهم 28 اإلى ثالث مجموعات.

طبيعة الرقابة على دستورية القوانين 
إصدار جديد ضمن سلسلة

الرسائل العلمية ألبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة
�الق�صائية  القانونية  االإ���ص��دارات  �صل�صلة  اإط��ار  في 

د�ل���ة  ت�����ص��ه��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ح�����ص��اري��ة  للنه�صة  ال��م��واك��ب��ة 

االإمارات، احتفى »معهد دبي الق�صائي« موؤخراً باإ�صدار 

درا�صة مقارنة تحت عنوان »طبيعة الرقابة على د�صتورية 

القوانين �اإطارها المو�صوعي في د�صتور د�لة االإمارات 

�صعيد  عاطن  جمعة  علي  اإع��داد  من  المتحدة«  العربية 

الكتبي ال���ذي ي��ق��ّدم اإج��اب��ات �اف��ي��ة ح��ول ك��ل م��ا يتعلق 

بماهية الرقابة على د�صتورية القوانين �طبيعة القواعد 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��واج��ب اإخ�����ص��اع��ه��ا ل��ل��رق��اب��ة، ط��ارح��اً ر�ؤى 

معّمقة حول �صبل تطبيق اأف�صل االأ�صاليب الرقابية التي 

ب��رن��ام��ج   )DJI( »ال��ق�����ص��ائ��ي اأط���ل���ق »م��ع��ه��د دب���ي 

خ�صي�صاً  الم�صّمم  �االإداري������ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��م��ه��ارات 

االأ�صا�صية  بالمعلومات  دب��ي  محاكم  موثقي  لتز�يد 

ال�صلة  ذات  �المعارف  الق�صائي  بالتوثيق  المتعلقة 

التجارية  �المعامالت  المدنية  المعامالت  بقانوني 

�قانون االإجراءات الجنائية، �جرائم التز�ير ف�صاًل 

�ذل��ك  ال��ق��رار،  �صنع  �عمليات  االت�صال  م��ه��ارات  ع��ن 

ال�صلطة  اأع�����ص��اء  م��ن  نخبة  ب��اإ���ص��راف 

�الخبراء  �االأكاديميين  الق�صائية 

القانونيين.

ال��د�رة االأ�ل��ى من  �ا�صتندت 

 26 فيها  �صارك  التي  البرنامج، 

تعتبر دعامة اأ�صا�صية الإر�صاء مبداأ �صيادة القانون.

اإ���ص��اف��ة ه��ام��ة ل�صل�صلة  ال��ج��دي��دة  ال��درا���ص��ة  �ت��م��ث��ل 

االإ�صدارات من الموؤلفات الق�صائية �البحوث �الدرا�صات 

بت�صريعات  المتخ�ص�صة  �الكتب  �المن�صورات  القانونية 

�المجالت  الف�صلية  �المجالت  االإم��ارات  د�لة  �قوانين 

المحّكمة التي يحر�س »معهد دبي الق�صائي« على ن�صرها 

�تطوير  لنقل  الحثيث  �صعيه  مع  تما�صياً  د�ري��ة  ب�صورة 

المجتمع  اأ����ص��اط  بين  العدلية  الثقافة  �ن�صر  المعرفة 

رائد  كمركز  االإم���ارات  مكانة  تر�صيخ  �صبيل  في  المحلي 

للتميز القانوني.

متدرباً، اإلى منهجية ت�صاركية قائمة على المحا�صرات 

�ال��ت��دري��ب  التطبيقي  �التعليم  الق�صيرة  ال��ن��ظ��ري��ة 

بم�صتوى  لالرتقاء  �النقا�س  الحوار  �جل�صات  العملي 

خبراتهم  ت��ع��زي��ز  م��ن  �تمكينهم  ال��م��ت��درب��ي��ن  ق����درات 

الق�صائي  التوثيق  م��ج��ال  ف��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  التراكمية 

اإيجابية  ب�صمة  الإح��داث  الالزمة  المهارات  �اكت�صاب 

اأعلى  �ف��ق  الق�صائية  المنظومة  تطوير  �صعيد  على 

معايير الموثوقية �ال�صفافية �التميز.

برنامج المهارات القانونية 
واإلدارية لموثقي محاكم دبي
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�عيها  اأن  ت��رى   %20 اإىل:  انق�صمت  ع��ام  ب�صكل  ب��ال��ق��ان��ون 

جيد ج��داً، �13% جيد �33%متو�صط �34% �صعيف.. ما 

اخل��راء  مع  اال�صتطالع  نتائج  �حتليل  مناق�صة  اإىل  دفعنا 

�املخت�صني يف جمال القانون مع عر�س لنتائجه بالتف�صيل.

امل�ست�سار ح�سن حميمد:

 جهود التوعية بالقانون املبذولة 

حاليًا بالدولة غري كافية

الوعي بالقانون.. �سرطًا للنهو�ض
امل�صت�صار ح�صن حميمد النائب العام الإمارة راأ�س اخليمة، 

الذي  فهو  االإن�صان  حياة  يف  اأ�صا�صي  عن�صر  القانون  يقول: 

االجتماعية،  اأ�  ال�صخ�صية  �صواء  �عالقاته  �صلوكه  ينظم 

التي  العقود  االإن��ت��اج، �كذلك  العمل �ط��رق  حتى يف جم��ال 

يتعامل بها يف خمتلف جماالت احلياة، فهو االآلية التي تنظم 

معي�صة االأفراد �بالتايل تنظم املجتمع ككل، �تعتر التوعية 

�صبب  بل هي  اأي جمتمع،  النهو�س يف  اأ�ل طريق  بالقانون 

تقدمه نتيجًة لوعي اأفراده بحقوقهم ��اجباتهم، حيث تعد 

التوعية مبثابة »دعاية« للمادة القانونية مثلها مثل اأي منتج 

ل�صركة تود الت�صويق له، فاإّذا جنحت يف دعايتها لهذا املنتج 

حتقق الهدف الذي ت�صبو اإليه، �نقي�س على ذلك القوانني، 

ففي حال التوعية بها �صوف تعم �تنت�صر �تتحقق اال�صتفادة 

املرجوة منها.

�ب�����ص��وؤال اأف�����راد ال��ع��ي��ن��ة ع��ن م���دى ر���ص��اه��م بجهود 

بالد�لة عر خمتلف  التوعية القانونية املبذ�لة حالياً 

جيدة   32� ج��داً  جيدة  باأنها  �صخ�صاً   37 راأى  القنوات، 

و18 ال باأ�س بها �13 غري كافية، يف حني راأى امل�صت�صار 

املائة  يف  م��ائ��ة  بن�صبة  كافية  غ��ري  ج��ه��ود  باأنها  حميمد 

ك��ون��ه��ا ف���ردي���ة �ال ت��رع��اه��ا م��ظ��ل��ة ج��ه��ة �اح�����دة تنظم 

حركتها، �ي�صيف: قد نرى جهوداً كبرية تبذل من جهة 

معينة يف �قت حمدد يف العام �ليكن اأ�صبوع املر�ر �الذي 

ينبه اإىل خطورة ال�صرعة القاتلة �غريها من الن�صائح 

الثمينة التي ال ُيلَتفت اإليها مبجرد انق�صاء املدة املحددة 

ل��ي��ع��ود االأف������راد مل��م��ار���ص��ة ن��ف�����س ال�����ص��ل��وك��ي��ات اخل��اط��ئ��ة، 

نقي�س على ذلك اأ�صبوع املخدرات �االإقالع عن التدخني 

اإذا �صملتها رعاية  الهادفة �التي  �غريها من احلمالت 

جهة خدمية عامة تقدم الوعي بجرعات مدر��صة لكانت 

النتائج اأف�صل ��صيظل الفرد متعلقاً بها �م�صتجيباً لها، 

القانونية  التوعية  فاالإن�صان �صيظل يف حاجة ملزيد من 

طاملا يتنف�س احلياة.

امل�ست�سار حممد ر�ستم: 

التوعية بالقانون يجب اأن تكون 

يف �سن مبكرة من حياة الإن�سان 

حماية الأفراد
�االأح���داث  االأ���ص��رة  نيابة  رئي�س  ر�صتم  حممد  امل�صت�صار 

حتمي  القانونية  التوعية  يو�صح:  دب��ي،  يف  العامة  بالنيابة 

االأف��راد من حمرتيف اجلرائم �اأ�صحاب اخل��رة يف ت�صليل 

�صن  يكون يف  اأن  يجب  التوعية  اأن جترع  �احلقيقة  النا�س، 

احل��دث  نحا�صب  اأن  قبل  فمثاًل  االإن�����ص��ان،  حياة  م��ن  مبكرة 

على خمالفة ارتكبها �لتكن تلك املتعلقة بال�صياقة من د�ن 

الوعي بالقانون
 في المجتمع

يدل على هذا الواقع ا�صتبيان اأجراه معهد »دبي الق�صائي« 

��صمل 100 �صخ�ٍس مق�صمني اإىل 61 مواطناً �مواطنة �39 

�افداً ��افدة، تنوعوا بني 11 طالباً �طالبة �21 من القطاع 

اخلا�س �68 من القطاع احلكومي.

ت��وزع��ت اال���ص��ت��م��ارات ع��ل��ى اأف�����راد ال��ع��ي��ن��ة ال��ذي��ن تباين 

الدرا�صات  حملة  من   24 ب��ني:  العلمي  حت�صيلهم   م�صتوى 

العليا �66 جامعياً �10 تعليم ثانوي.

ال��وع��ي  ن�صبة  اأن  ت��ب��ني  العينة  اأف����راد  ب��ي��ان��ات  �بتحليل 

اإعداد: ق�سم الدرا�سات والبحوث

ت�سمن  حتى  الدولة  ظله  يف  حتتمي  التي  القوة  م�سدر  هو  القانون  يظل 

تقدمها وازدهارها، اإل اأن الوعي به مازال غري كاف، حيث يعي�ش الأفراد داخل 

املجتمع وهم يف حاجة اإىل مزيد من التوعية واملعرفة به، الأمر الذي ي�سمن 

عدم تعر�سهم لكثري من امل�سكالت التي قد ت�سل اإىل حد العقوبات اجلزائية.

 ضعيف ومتوسط
%33

%67
 جيد جدًا وجيد

في استبيان أجراه المعهد..
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حممد يو�سف: 

م�سوؤولية كبرية تقع على عاتق و�سائل

 الإعالم يف توعية اأفراد املجتمع قانونيًا

الفي�سبوك وتويرت
عر  التوعية  اأهمية  اإىل  العينة  اأف���راد  م��ن   %91 اأ���ص��ار 

����ص��ائ��ل االإع�����الم املختلفة �ع��ل��ى راأ���ص��ه��ا م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل 

حممد  يعلق  ذلك  �على  �تويرت..  كالفي�صبوك  االجتماعي 

هناك  ق���ائ���اًل:  ب��دب��ي،  ال�صحفيني  جمعية  رئ��ي�����س  ي��و���ص��ف 

م�صوؤ�لية كبرية تقع على عاتق ��صائل االإعالم �التي تهدف 

فاإ�صدار  ي�صتجد،  ما  بكل  اجلماهري  اإع��الم  اإىل  االأ�صا�س  يف 

القوانني ���صعها يف كتيبات �اإ�صدارات ال يفيد، بل البد من 

الو�صول الأفراد املجتمع بطرق مبتكرة �مقبولة لديهم، �مع 

تطور الو�صائل احلديثة �جذب مواقع التوا�صل االجتماعي 

ا�صتغاللها يف  ال�صر�ري  االأف��راد، فمن  ل�صريحة كبرية من 

ن�صر ثقافة القانون ��صهولة تطبيقه يف التعامالت اليومية 

للو�صول اإىل الفئات املختلفة، فمثاًل قانون كقانون االأحوال 

ال�صخ�صية �املتعلق بحقوق املراأة ��اجباتها البد اأن ي�صل اإىل 

تلك ال�صريحة �يتم ت�صليط ال�صوء على ما يهمها �يحميها 

�هكذا.

اأكرث  ا�صتخدام  اأهمية  على  العينة  اأف���راد  اأك��د  حني  �يف 

راأى  حيث  غايتها،  بالقانون  التوعية  حتقق  حتى  لغة  م��ن 

�صر�ري،  �االإجنليزية  العربية  اللغتني  ا�صتخدام  اأن   %63
اأ�صار 37% منهم اإىل �جوب الو�صول للجاليات ذات االأعداد 

يو�صف:  حممد  اأك���د  االأ�رد�،  بلغة  الناطقة  مثل  ال��ك��ب��رية 

على اجلمهور، حيث ت�صعى هذه املوؤ�ص�صات اإىل توعية االأفراد 

بطرق عدة حتى ت�صل اإليهم املعلومة القانونية بكل �صهولة، 

مب�صطة،  معلومات  �صكل  على  الكتيبات  ي��ق��دم  م��ن  فنجد 

امل��ح��ا���ص��رات �ال�����د�رات لنف�س الغر�س.  ي��ق��دم  �ه��ن��اك م��ن 

�احلقوقيني  للمحامني  االإم��ارات  �نحن يف جمعية  �تابع: 

نقوم بنف�س الد�ر، فلدينا م�صاركات عدة يف جميع املعار�س 

التي تقام بالد�لة لكي ن�صل اإىل اأكر �صريحة من اجلمهور، 

ب��ل �ن�صعى  ال��غ��ر���س،  ل��دي��ن��ا ع���دة م��وؤل��ف��ات لنف�س  �ك��ذل��ك 

املوقع  على  ���صعه  االأم��ر  تب�صيط  اإىل  القادمة  الفرتة  يف 

ال�صريحة  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  باجلمعية  اخل��ا���س  االإل���ك���رت�ين 

ال�صبكة  طريق  عن  القانونية  املعلومة  ا�صتقاء  تف�صل  التي 

العنكبوتية، �كذلك تلقي اأي ا�صتف�صارات قانونية �الرد عليها 

يف حينه، �لكن كل هذا قد ال يكون كافياً، فالبد من ت�صافر 

جهود كل موؤ�ص�صات الد�لة �على راأ�صها املوؤ�ص�صات التعليمية 

�التي تخلو مناهجها من التوعية القانونية، فمن املفرت�س 

اأن ت�صتمل املناهج على االأ�صا�صيات حتى ي�صب الطالب �هو 

مدرك الأهمية القانون يف حياته ��جوب احرتامه.

 

 زايد ال�سام�سي: 

اإذا ا�ستوعب اأفراد املجتمع اأهمية القانون 

يف حياتهم اأ�سبح التقدم والزدهار �سمة دولتهم

املوؤ�س�سات التعليمية
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صام�صي  �صيف  �صعيد  زايد 

االإمارات للمحامني �احلقوقيني، يقول: القانون هو القواعد 

ا�صتوعب  اأي جمتمع، �يف حال  املنظمة حلياة االأف��راد داخل 

اأهمية القانون يف حياتهم كونه املخول بتنظيم �صكل  هوؤالء 

فالقوانني  �ازده����ار.  ت��ق��دم  يف  املجتمع  الأ�صبح  تعامالتهم 

لي�صت من الكماليات �يجب على كل فرد اأن ي�صتوعب اأهمية 

يلقنه  م��ن  ينتظر  �ال  عنها  يبحث  �اأن  القانونية  الثقافة 

اإياها، �لالأ�صف ال�صديد هناك الكثري�ن ممن تنق�صهم هذه 

الثقافة حتى اأنهم ال يعرفون عن د�صتور الد�لة �صيئاً �هو ما 

يوقعهم يف خمالفات قد ت�صل اإىل حد مقا�صاتهم.

اإل��ي��ه��ا م�����ص��وؤ�ل��ي��ة توعية  امل��خ��ول  ب��اجل��ه��ة  �ف��ي��م��ا يتعلق 

االأفراد قانونياً، فقد راأى 36% من اأفراد العينة اأن املوؤ�ص�صات 

التعليمية �االأكادميية هي التي تقع عليها هذه امل�صوؤ�لية يف 

القانونية �الق�صائية  اأن اجلهات �االأجهزة   %31 حني عر 

املخت�صة هي املنوط بها هذا الد�ر، لريى 23% منها على اأن 

على ��صائل االإعالم املختلفة م�صوؤ�لية تثقيف اأفراد املجتمع.

هناك  اأن  ال�صك  ال�صام�صي:  ي�صري  النتائج  ه��ذه  �ح��ول 

جهوداً مبذ�لة من جانب بع�س الد�ائر احلكومية �املعاهد 

القانون  ن�صو�س  لتب�صيط  بالد�لة  �القانونية  الق�صائية 

رخ�صة، فالبد من توعيته يف البداية مبا ين�س عليه القانون 

�عقاب من يرتكب هذه املخالفة �هكذا، �لذلك حر�صنا منذ 

�صنوات قليلة على اإطالق برنامج »نرا�س« املوجه اإىل طالب 

القواعد  م��ن  ب��ت��ز�ي��ده��م مبجموعة  ن��ق��وم  �ف��ي��ه  امل���دار����س، 

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 

�كم  �غريها،  �ال�صرقة  �امل�صاجرات  باالعتداءات  املرتبطة 

الحظنا جتا�ب ه��وؤالء الطالب مع ما يقدمه فريق العمل 

القانون  يقره  �ما  املزيد  ��صغفهم يف معرفة  من معلومات 

من عقوبات مرتبطة بهذه الق�صايا، لي�س هذا فح�صب، بل 

كطالب  اأك��ر  �صرائح  ت�صتهدف  توعوية  برامج  ع��دة  هناك 

اجلامعات مثل برنامج الثقافة املر�رية �الذي تقدمه نيابة 

ال�صري �املر�ر، فتثقيف اأفراد املجتمع هي م�صوؤ�لية اجلهات 

ال��و���ص��ول  عاتقها  ع��ل��ى  ي��ق��ع  �ال��ت��ي  ب��ال��ق��ان��ون،  ال�صلة  ذات 

عن  بعيدة  مبتكرة  �باأ�صاليب  خمتلفة  بطرق  االأف���راد  اإىل 

التفا�صيل القانونية، �هذا يفر�س علينا كجهات ذات �صلة؛ 

التي  الوا�صعة  ال�صريحة  اإىل  للو�صول  جديدة  قنوات  فتح 

�تويرت  كالفي�صبوك  اجل��دي��دة  التوا�صل  م��واق��ع  ت�صتخدم 

�غريها من اأجل توعيتهم �تثقيفهم قانونياً.

�يتابع: رغم كل جهود التوعية املبذ�لة بالد�لة اإال اأننا 

يف حاجة اإىل ت�صافر مزيد من اجلهات �التعا�ن �صوياً من 

اأجل مزيد من التوعية �التي حتقق رخاء الد�لة نتيجة قلة 

املوؤ�ص�صات  تعا�ن  من  الب��د  فمثاًل  حت��دث،  التي  التجا�زات 

جديدة  ق��وان��ني  م��ن  ي�صدر  م��ا  لكل  �متابعتها  االإع��الم��ي��ة 

انت�صاراً  اأكر �اأ��صع  �ت�صليط ال�صوء عليها �اإبرازها ب�صكل 

كونها الو�صيلة التي ت�صل اإىل قلوب متابعيها ب�صهولة �ي�صر، 

على اأن يتم هذا بعدة لغات حتى تكون الفائدة اأعم.
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 حممد الغفلي:

 معظم الق�سايا املتداولة باملحاكم 

�سببها اجلهل بالقانون

احلد الأدنى للتوعية
�ُي���ع���ّرف امل��ح��ام��ي �امل�����ص��ت�����ص��ار ال��ق��ان��وين حم��م��د خليفة 

الغفلي، القانون باأنه جمموعة القواعد التي حتكم الر�ابط 

االأف��راد على  الد�لة من خاللها،  �التي جتر  االجتماعية 

اتباعها �لو بالقوة عند ال�صر�رة، فطبقاً للتعريف ال�صابق 

ال���ر�اب���ط بني  اإىل تنظيم  ت��ه��دف  اج��ت��م��اع��ي��ة  ه��و ����ص���ر�رة 

احلقوق  ت�صيع  ال��ق��ان��ون  �ج��ود  ع��دم  حالة  �يف  االأ�صخا�س 

�تنت�صر الفو�صى يف املجتمع، �تعد املوؤ�ص�صات القانونية هي 

امل�صوؤ�لة يف املقام االأ�ل عن تثقيف اأفراد املجتمع قانونياً ثم 

اأجهزة االإعالم املختلفة تليها املوؤ�ص�صات الرتبوية كاملدار�س 

م��ن امل��رح��ل��ة االإع���دادي���ة �ح��ت��ى اجل��ام��ع��ي��ة، �ب���ال ���ص��ك ف��اإن 

��صائل التوا�صل االجتماعي احلديثة لها د�ر كبري يف ن�صر 

خمتلف الثقافات، �نتيجة للتطور الهائل؛ اأ�صبح من ال�صهل 

ا�صتخدام الرامج يف الهواتف املحمولة �النقالة �التي قلما 

جتد �صخ�صاً ال ي�صتخدمها.

التي يجب  القانونية  املعلومات  يتعلق بحجم  �فيما 

على االأف��راد االإملام بها، يقول: اإن احلد االأدنى للتوعية 

االإمل��ام  هو  اكت�صابها  االأف���راد  على  يجب  التي  القانونية 

ب��ح��ي��ات��ه��م �خمتلف  ال�����ص��ل��ة  ذات  ب��ال��ق��وان��ني  �امل��ع��رف��ة 

�امل���ر�ر،  ال�صري  ق��ان��ون  ذل��ك  مثال  اليومية،  اأن�صطتهم 

بالن�صبة  ال�صخ�صية  االأحوال  �قانون  العقوبات،  �قانون 

ل��ل��م��ت��ز�ج��ني �امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى ال�������ز�اج، �ك���ذل���ك ق��ان��ون 

�اأ�صحاب  للتجار  بالن�صبة  �التجارية  املدنية  املعامالت 

البد  فاإنه  نظري  �جهة  �م��ن  املختلفة،  احلرفية  املهن 

من قيام الفرد اأ� ال�صخ�س باالطالع على القوانني التي 

تهمه �يقوم بالبحث عنها يف خمتلف املجاالت التي تكون 

مرتبطة بحياته اليومية �العملية.

�عن �اقع الق�صايا املتدا�لة باملحاكم �اأ�صباب ن�صوب 

ال��ع��دي��د من  الغفلي:  ي�صري  اأ���ص��ح��اب��ه��ا،  ب��ني  ال��ن��زاع��ات 

الق�صايا املتدا�لة باملحاكم �صببها اجلهل بالقانون �لكن 

اأ�صباب اأخرى مثل ج�صع �طمع الكثري من  يوجد اأي�صاً 

االأ�صخا�س، �حب الرثاء ال�صريع، �الغ�س �التدلي�س يف 

ال�صخ�صية  االأح��وال  ق�صايا  �يف  �االإف��ال���س،  املعامالت، 

عدم التفاهم بني الز�جني �تدخل االأقارب يف حياتهما، 

فبف�صل اهلل تعاىل جند اأن د�صتور د�لة االإمارات يعد من 

ب�صكل  �الد�لية  ب�صكل خا�س  العربية  الد�صاتري  اأف�صل 

اأن��ه كفل احلقوق �احل��ري��ات الأف��راد املجتمع  ع��ام، حيث 

قلة  يف  تكمن  �امل�صكلة  القانون،  اأم��ام  �صوا�صية  �جعلهم 

الوعي به فقط.

�يعتل  االأم��را���س  �صيء تظهر  ح��دث خلل يف  �اإذا  بالقوانني 

فيها  يعي�س  �التي  اليومية  ذلك حياته  نقي�س على  اجل�صد، 

مع جمموعة من االأفراد حيث يلتزم بالقوانني التي حتكمهم 

العادل لالأمور  ال�صري  اأحدهم عن  جميعاً، �يف حال انحرف 

ذلك البد من  �لتجنب  �العقوبات،  اجل��زاءات  عليه  تفر�س 

اأن  املجتمع بطريقة مدر��صة على  اأف��راد  العمل على توعية 

تبداأ يف مراحل مبكرة �تدرج مو�صوعات التوعية بالقانون يف 

املدار�س من املرحلة االبتدائية �حتى الثانوية، �التي تخلو 

حالياً من تنمية املهارات املتعلقة بالوعي القانوين.

�اأ���ص��ار اإىل اأن��ه الب��د م��ن ت�صافر اجل��ه��ود م��ن اأج��ل ن�صر 

الدرا�صة  �قبل مرحلة  البداية  تكون  �اأن  القانونية  الثقافة 

من داخل االأ�صرة، �التي تعد اأهم موؤ�ص�صة يتاأثر بها االإن�صان 

�صلوكه،  �تقومي  �صخ�صيته  تكوين  عن  �امل�صوؤ�لة  حياته  يف 

�اإذا �صاد فيها احرتام قوانينها اخلا�صة ف�صوف ين�صاأ الطفل 

مع  �ت��ت��واف��ق  تن�صجم  اأن  ي��ج��ب  ت�صرفاته  اأن  اأ���ص��ا���س  ع��ل��ى 

االآخرين �مع املجتمع ككل، ثم ياأتي بعد ذلك د�ر املوؤ�ص�صات 

االجتماعية االأخرى كالتعليمية مبراحلها املختلفة �امل�صاجد 

التوعية  اأن ت�صهم به يف جم��ال  االإع��الم �م��ا ميكن  ���صائل 

درامية  �اأع��م��ال  برامج  من  تقدمه  ما  خ��الل  من  بالقانون 

تهدف اإىل تر�صيخ قيمة القانون يف حياة االإن�صان �املجتمع.

مبا اأننا نعي�س يف جمتمع متعدد اجلن�صيات، البد من تنوع 

اللغات يف املطبوعات �احلمالت �املن�صورات كي تفهمها كل 

�ا�صتخدام  �لغتها،  ثقافتها  اختلفت  مهما  املجتمع  �صرائح 

لغة �احدة ننا�صد بها اجلميع كالعربية، فيه اإجحاف �ظلم 

العربية  اللغتني  ا���ص��ت��خ��دام  فيجب  ب��ه��ا،  ي��ت��ح��دث��ون  ال  مل��ن 

�االإجنليزية يف كل الو�صائل امل�صتخدمة على اأقل تقدير، �لو 

قدمت باأكرث من لغة ل�صملت جاليات اأكر �اأ�صبح التطبيق 

على اأر�س الواقع اأي�صر.

د.اأحمد وهدان: 

الأ�سرة اأهم موؤ�س�سة توؤثر يف حياة الفرد 

ومنها يكت�سب وعيه باأهمية القانون

»الإن�سان حر ما مل ي�سر«
القانون  اأ�صتاذ  �ه��دان  اأحمد  الدكتور  اأ�صاف  ذلك  �اإىل 

اجل��ن��ائ��ي �ع��ل��م االإج�������رام �ال���ع���ق���اب ب��اأك��ادمي��ي��ة ال�����ص��رط��ة 

بال�صارقة: اأ�صبحت التوعية بالقانون مدخاًل اأ�صا�صياً للنمو 

�اإذا  جمتمع،  ب��اأي  للنهو�س  الطريق  �اأ�ل  ال��د�ل  �ازده���ار 

الكبري  الوعي  نالحظ  ف�صوف  �رقيها  د�ل��ة  تقدم  ر�صدنا 

�صلطات  اأفرادها فيما يتعلق بحقوقهم �التي متنحهم  بني 

ت�صاعدهم على النجاح يف احلياة، �كذلك الواجبات املفر��صة 

�التي تعرفهم حد�دهم �عدم التعدي على حقوق االآخرين، 

اإذ تقوم فل�صفة القانون على اأن »االإن�صان حر ما مل ي�صر«.

�ق����ال اإن����ه: ب��اإم��ع��ان ال��ن��ظ��ر يف ح��ي��اة االإن�����ص��ان جن��د اأن 

ال���ق���وان���ني حت��ك��م��ه ح��ت��ى داخ�����ل ج�������ص���ده، ف��اجل�����ص��م يعمل 
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اأي�صاً مهملة، فكم من حقوق لز�جات �صاعت ب�صبب جهلهن 

�االحتيال  للن�صب  تعر�صوا  اأ�صخا�س  م��ن  �ك��م  بالقانون، 

التي  الق�صايا  من  �غريها  القانون،  بثغرات  اجلهل  ب�صبب 

تنظرها املحاكم �النيابات يومياً �يكون اجلهل بالقانون هو 

املتهم الرئي�صي فيها.

التوعية القانونية التخ�س�سية.. �سرورة
ح��وراء  راأي  �ف��ق  ه��ي  التخ�ص�صية  القانونية  التوعية 

مثال  املجتمع  من  فئة  تهم  حم��ددة  بقوانني  توعية  مو�صى 

ذلك، القوانني الطبية بالن�صبة لالأطباء اأ� التجارية املنوط 

بها تنظيم املعامالت التجارية.

اأف��راد  من   %49 راأى  فقد  اال�صتطالع  لنتائج  ع��ودة  �يف 

القوانني  لن�صر  املنا�صبة  البيئة  هو  العمل  مكان  اأن  العينة 

املتعلقة به، عن طريق د�رات تدريبية اأ� حما�صرات اأ� ند�ات 

القانونية  اأن اجل��ه��ات  اآخ���ر�ن   %28 راأى  �غ��ريه��ا، يف ح��ني 

املتخ�ص�صة هي التي يقع عليها هذا العبء، �جاءت اجلمعيات 

اإىل  ي�صر  �مل   ،%14 ب��واق��ع  �ال��ن��ق��اب��ات  املهنية  �االحت����ادات 

ردت  ذلك  �على  فقط..  اأف��راد   9 �صوى  التعليمية  املوؤ�ص�صات 

حوراء مو�صى بالقول اإنه لكي تنت�صر ثقافة الوعي بالقانون 

ب�صكل عام �التخ�ص�صي على �جه التحديد، فالبد من جعله 

�صر�رة اأ�صا�صية يف احلياة �يكون ذلك من خالل ��صع منهاج 

اأ�صا�صيات  يعلم  املختلفة  التعليمية  املراحل  يف  تدري�صه  يتم 

يف  باأهميته  دراي���ة  على  �ه��م  االأف����راد  ين�صاأ  حتى  ال��ق��ان��ون، 

حياتهم، بعد ذلك �صوف يكون االإقبال على معرفة القوانني 

اأمراً طبيعياً �مفر�غاً منه.

حوراء مو�سى: 

يجب على الفرد اأن يبحث بنف�سه عن كل ما يحمي 

تعامالته اليومية ومبا ي�سمن حقه يف املجتمع

قوانني حمددة
�ت�صع حوراء مو�صى )ماج�صتري يف القانون( يدها على 

حياة  مت�س  التي  القوانني  بتلك  املعرفة  م��ن  االأدن���ى  احل��د 

الفرد  على  يجب  �ت��ق��ول:  �يومية،  مبا�صرة  ب�صورة  الفرد 

اأن يبحث بنف�صه عن كل ما يحمي تعامالته اليومية �مبا 

ي�صمن حقه يف املجتمع، فهناك الكثري من املمار�صات التي 

كتلك  االأف����راد،  �يجهلها  فيها  العليا  ال��ي��د  للقانون  ي��ك��ون 

املتعلقة مثاًل بالقوانني املر�رية اأ� قوانني حماية امل�صتهلك 

�هي رغم ارتباطها بكل فرد داخل املجتمع اإال اأن اجلهل بها 

منت�صر جداً �يكاد يبلغ الكثريين، �كذلك قوانني االأحوال 

ال��ن��ا���س فهي  ب��ني  ال��ع��الق��ات  �صكل  �ال��ت��ي حت��دد  ال�صخ�صية 

ثقة المؤمن باهلل
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اإن الثقة باهلل تعاىل تعطي املوؤمن طماأنينة بالنف�س، �راحة 

يف ال�صمري، �علواً يف الهمة، �جترداً من املخلوقني، ��صمواً 

اإىل اخلالق جل �عال. فالثقة باهلل هي خال�صة التوكل على 

اهلل �قمة التفوي�س اإليه. 

ب��اهلل:  ال��ث��ق��ة  ت��ف�����ص��ريه ����ص��رح��ه ملعنى  ال��ب��ل��خ��ي يف  ي��ق��ول �صقيق 

اأن ال ت�صَع يف طمع، �ال تتكلم يف طمع، �ال  »�تف�صري الثقة باهلل 

ترُج د�ن اهلل �صواه، �ال تَخْف د�ن اهلل �صواه، �ال تخ�َس من �صيٍء 

يعني يف طاعته  اهلل،  د�ن  �صيئاً  ج��وارح��ه  م��ن  �ال يحرك  ���ص��واه، 

�اجتناب مع�صيته«.

�من ثمرات الثقة الت�صليم هلل عز �جل، �هو نوعان:

الت�صليم الأمر اهلل، �هو �اجب على كل موؤمن، �فيه يقول تعاىل: 

ُث��مَّ ال  َبْيَنُهْم  �َصَجَر  ِفيَما  ُموَك  ُيَحكِّ َحتَّى  ُي��وؤِْم��ُن��وَن  ال  ���َك  �َربِّ »َف��ال 

)�صورة  َت�ْصِليًما«  �ُي�َصلُِّموا  ْيَت  َق�صَ ا  َّ ممِّ َحَرًجا  اأَنُف�ِصِهْم  يِف  َيِجُد�ا 

الن�صاء االآية 65(. 

الت�صليم لقدر اهلل، فيكون العبد را�صياً بق�صاء اهلل �قدره مع 

متام الت�صليم له؛ متى مل يكن العبد ماأموراً باالجتهاد يف دفع 

التي ال قدرة  كامل�صائب  ذل��ك..  على  يقدر  اأ� مل  الق�صاء،  هذا 

للعبد على دفعها. 

فاإنه  املوؤمنني  من  ال�صفة  بهذه  يتحلى  من  اأن  العلماء  بني  �ق��د 

خ�صال  بثالث  عمل  »م��ن  البلخي:  �صقيق  فيقول  باجلنة،  يفوز 

اأ�اله��ا: معرفة اهلل -عز �جل- بقلبه �ل�صانه  اأعطاه اهلل اجلنة: 

اأ�ثق  اهلل  يد  يكون مبا يف  اأن  �الثانية:  ��صمعه �جميع جوارحه، 

مما يف يديه، �الثالثة: ير�صى مبا ق�صم اهلل له، �هو م�صتيقن اأن 

باإقامة  اإال  من جوارحه  �صيئاً  عليه، �ال يحرك  تعاىل مطلع  اهلل 

احلجة عند اهلل، فذلك حق املعرفة«. 

�قد �صبقنا اإليها الر�صل الكرام؛ حيث جند اأن كل اأحوالهم �اأفعالهم 

��ا�صحاً يف جواب  ذل��ك جلياً  ب��اهلل تعاىل، جند  داّل��ة على ثقتهم 

ر�صول اهلل  - �صلى اهلل عليه ��صلم -عند الغار، اإذ �قف الكفار على 

َمَعَنا«.     
َ َّ
اهلل اإنَّ  ��َزْن  حَتْ »ال  بقوله:  ال�صديق  بكر  اأبا   بابه، فيطمئن 

�كذلك جندها يف قول نبي اهلل اإبراهيم - عليه ال�صالم - عندما 

األقي يف النار: »ح�صبنا اهلل �نعم الوكيل«، فياأتي االأمر االإلهي: »يا 

 نار كوين برداً ��صالماً على اإبراهيم« )�صورة االأنبياء من االآية 69(. 

�تلك هاجر - اأم اإ�صماعيل - عندما تركها ز�جها نبي اهلل اإبراهيم 

- عليه ال�صالم - يف �اٍد غري ذي زرع، ��صط �صحراء قاحلة ��صم�س 

علمت  فلما  ترتكنا؟   ملن  اإبراهيم  يا  تقول:  اإذ  ��ح�صة،  ملتهبة 

اأنه اأمر من اهلل، قالت �كلها ثقة باهلل »اإذاً ال ي�صيعنا« ففجر لها 

ماء زمزم، �جعل �صعيها بني اجلبلني بحثاً عن املاء لوليدها ن�صكاً 

خملداً يف العاملني. 

�ه���ذا م��ا يحكيه ال��ق��راآن ع��ن ق��وم م��ن امل��وؤم��ن��ني �ث��ق��وا يف جانب 

باأ�صباب  اآخذين  اهلل  على  �توكلوا  اإليه  اأمرهم  ��صلموا  تعاىل  اهلل 

الفوز �الفالح، يقول تعاىل: »الذين َقاَل َلُهُم النَّا�ُس اإنَّ النَّا�َس َقْد 

َجَمُعوا َلُكْم َفاْخ�َصْوُهْم«.. �لكن ثقتهم باهلل اأكر من قوة اأعدائهم 

�عدتهم؛ فكان حالهم: »َفَزاَدُهْم اإمَياًنا«، �قالوا بعزة الواثق باهلل: 

 ِ
َّ

َن اهلل  �ِنْعَم الَوِكيُل«؛ فكان جزا�ؤهم »َفانَقلَُبوا ِبِنْعَمٍة مِّ
ُ َّ
»َح�ْصُبَنا اهلل

�َص�ْصُهْم �ُصوٌء«. )�صورة اآل عمران االآيتان 173، 174( ْ مَيْ ٍل ملَّ �َف�صْ

املوؤمنني؛  دي��ن��ه، �ع��ب��اده  ب���اأن اهلل نا�صر  امل��وؤم��ن �اث��ق��اً  اأي��ه��ا  فكن 

ُر ُر�ُصلََنا َ�الَِّذيَن اآَمُنوا يِف  فقد �عد بذلك، فقال تعاىل: »اإِنَّا َلَنن�صُ

ْنَيا َ�َيْوَم َيُقوُم ااْلأَ�ْصَهاُد« )�صورة غافر االآية 51(، �قال:  َياِة الدُّ احْلَ

وُر�َن«  امْلَن�صُ َلُهُم  اإِنَُّهْم  امْلُْر�َصِلنَي   ِلِعَباِدَنا  َكِلَمُتَنا  �َصَبَقْت  »َ�َلَقْد 

اإذا كنت موؤمناً باهلل،  )�صورة ال�صافات االآيتان  171،172(، �اأي�صاً 

�اثقاً بوعده؛ فال تهن �ال حتزن، يقول جل �عال: »َ�اَل َتِهُنوا َ�اَل 

االآية  اآل عمران  وؤِْمِننَي« )�صورة  مُّ ُكنُتم  اإِن  االأَْعلَْوَن  َ�اأَنُتُم  َزُنوا  حَتْ

�ال  تهنوا  »ف��ال  تف�صريه:  يف  اهلل-  -رحمه  االألو�صي  يقول   .)139
القلب، �مزيد  االإمي��ان يوجب قوة  فاإن  املوؤمنون-  اأيها   - حتزنوا 

الثقة باهلل تعاىل، �عدم املباالة باأعدائه«.

�اإذا �ثق العبد باهلل، �اأيقن اأنه رازقه �كافيه زهد يف هذه الدنيا، 

�عا�س فيها را�صياً مطمئناً، قيل حلامت االأ�صم: »عالم بنيت اأمرك 

اأربع خالل: علمت اأن رزقي ال ياأكله  هذا من التوكل؟ قال: على 

فاأنا  غ��ريي،  يعمله  ال  عملي  اأن  �علمت  ل��ه،  اهتم  فل�صت  غ��ريي، 

م�صغول به، �علمت اأن املوت ياأتيني بغتة، فاأنا اأبادره، �علمت اأين 

بعني اهلل يف كل حال، فاأنا م�صتحيي منه«، فالواثق باهلل تعاىل تراه 

دائماً هادئ البال �صاكن النف�س، اإذا ادلهمت �زادت عليه اخلطوب 

�امل�صكالت فهو يعلم اأن ما اأ�صابه مل يكن ليخطئه �ما اأخطاأه مل 

يكن لي�صيبه، فل�صان حاله �يقينه مطمئن بقوله تعاىل: »ُقل لَّن 

ِل امْلُوؤِْمُنوَن«  ِ َفْلَيَتَوكَّ
ّ

 َلَنا ُهَو َمْواَلَنا َ�َعلَى اهلل
ُ ّ
يَبَنا اإِالَّ َما َكَتَب اهلل ُي�صِ

)�صورة التوبة االآية51(.

فكن اأيها املوؤمن �اثقاً باهلل، �اثقاً بحفظه لك متى حفظت حد�ده، 

�اثقاً باأنه كافيك �رازقك، �اأنه يثيبك على ما تقوم به من اأعمال 

�صاحلة، �اأنه نا�صر دينه، �اأ�لياءه.

الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني
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�ح���ال حت��ق��ق ذل���ك جن��ن��ب املجتمع ال��ت��ع��ر���س ل��ل��ت��ج��ا�زات، 

الفرد  تقيد  �العقوبات طاملا  االأف��راد اجل��زاءات  �كذلك جننب 

ب��ال��ق��ان��ون، �ه���و يف مقامنا ه���ذا االل���ت���زام ب��ال��ع��ق��ود ب��ني ال��ف��رد 

لندلل  ال�صدد  ه��ذا  امل��ج��االت يف  ن�صوق بع�س  ����ص��وف  �االآخ���ر، 

القيام  ينوي  التي  املهام  بدقائق  �معرفته  الفرد  اإمل��ام  اأن  على 

التي  املوؤ�ص�صة  اأ�   عليها  احل�����ص��ول  ي��ود  ال��ت��ي  اخل��دم��ة  اأ�  بها 

العقد  اأ�  ال�صر�ط  اإدارتها من خالل معرفة  اأ�  اإن�صاءها  ينوي 

معرفته  نتائج  �ت��ك��ون  النتائج،  يجنبه  ذل��ك  االت��ف��اق،  بنود  اأ� 

�اإملامه نتائج اإيجابية، �جهله اأ� جتاهله لذلك يوؤدي اإىل نتائج 

�صلبية، ��صوف ن�صتعر�س مناذج لبع�س املواقف التي توجب على 

حال  �التي  ال�صلة  ذات  القانونية  باجلوانب  معرفته  االإن�صان 

اأ�  العقد  لن�صو�س  املتاأنية  القراءة  خالل  من  �اإملامه  معرفته 

االتفاق جتنبه النتائج ال�صلبية �تقوده للنتائج االإيجابية.

باالإر�صادات  االل��ت��زام  تت�صمن  القانونية  الثقافة  اأن  �ن��وؤك��د 

�التعليمات التي ن�صاهدها اأ� ن�صمعها اأ� نقراأ عنها كعبارات ممنوع 

االقرتاب اأ� الت�صوير اأ� الوقوف يف االأماكن املحظورة، اأ� اإغالق 

امل�صت�صفيات،  اأ� يف  الهواتف �االأجهزة االإلكرت�نية يف الطائرات 

�تهدئة ال�صرعة يف االأماكن ال�صكنية �مقابل املدار�س مكان عبور 

امل�صاة �االأماكن التي تتطلب ذلك اأ� التقيد باالجتاه االإجباري اأ� 

عدم التجا�ز اأ� االأماكن املمنوع دخولها... اإلخ.

اإن خمالفة ذلك تقود اإىل اخلالفات �ال�صكا�ى �التقا�صي، 

املنازعات  لف�س  �املحاكم  ال�صرطة  اأق�صام  ازدح��ام  يف�صر  �ه��ذا 

�اخل��الف��ات بني النا�س، �ح��ال �ع��ي الفرد �اإمل��ام��ه مبا �صيقدم 

عليه من �صر�ط ��صوابط �قوانني حتدد ما له �ما عليه، هنا 

ن�صتطيع القول باأن هذا الفرد لديه ثقافة قانونية حتول بينه 

�بني اخلالف مع الطرف االآخر.

�لو اأخذنا بع�س ال�صور ل�صلوك البع�س على �صبيل املثال، 

العامة،  االأماكن  يف  الف�صالت  �اإلقاء  احلمراء،  االإ�صارة  قطع 

�ال�صرقة  خا�صة،  اأ�  حكومية  الغري،  ممتلكات  على  �االعتداء 

ال��ط��ائ��رات  يف  التعليمات  �خم��ال��ف��ة  �ال��ت��ز�ي��ر،  �االخ��ت��ال���س 

�امل�صت�صفيات اأ� ال�صواطئ �امل�صابح �غري ذلك من ال�صلوكيات 

اأبنائه،  �ع��ي  �م��دى  املجتمع  �تقاليد  �ع���ادات  بقيم  املرتبطة 

�ه���ن���اك مم���ار����ص���ات ت��ت��م م���ع ���ص��ب��ق االإ�����ص����رار، ك��م��ا يف ح���االت 

ال�صرقة �االختال�س �التز�ير، ت�صهم يف اإيجاد حاالت من عدم 

اال�صتقرار مما يوؤدي لتدخل االأمن، �هناك حاالت يكون فيها 

االتفاق  بنود  �يفهم  �يقرر  يعي  اأن  ط��رف  كل  �على  اأط���راف، 

كما يف حالة عقود التاأمني �عقود االإيجار �الز�اج �القر��س 

البنكية... اإلخ.

اإن�صان  ك��ل  يقوم  اأن  �ج��وب  على  التاأكيد  االأهمية  فمن  ل��ذا 

بال�صوؤال �اال�صتف�صار حال عدم معرفته اأ� جهله بقانون يف جمال 

يخ�صه اأ� هو طرف فيه، �هذا ما تعنيه كلمة الثقافة القانونية، 

املجال  يف  القانونية  الثقافة  تكون  اأن  ميكن  ع��ام  م�صطلح  �ه��و 

االأم��ن��ي اأ� االق��ت�����ص��ادي )االدخ����ار �اال���ص��ت��ه��الك �ال��ق��ر����س( اأ� 

االجتماعي �ال�صلوكي )التعامل مع االآخر �االحرتام �االعتذار(.

اأن  الفرد  تتطلب من  التي  املجاالت  ببع�س  اأمثلة  �ن�صرب 

يكون على �عي �دراية بها ليعتر اأن لديه ثقافة قانونية، الأن 

الثقافة القانونية يف هذا ال�صياق ال تعني االإملام بالقانون العام 

اأ� اجلنائي اأ� الد�صتوري اأ� البحري... اإلخ �لكن تعني معرفة 

ما لك �ما عليك يف جمال التعامل اليومي املعتاد.

�على �صبيل املثال:

ب��ه �م��ا يرتتب  اأن يلتزم  امل��ج��ال االأم��ن��ي: معرفة م��ا يجب 

على خمالفته من حما�صبة قانونية كما يف حال خمالفة قانون 

االإقامة اأ� قانون املر�ر اأ� قانون امللكية اأ� التعامل مع املمنوعات 

اأ� املحظورات كاملخدرات... اإلخ.

املجال االقت�صادي: ق�صايا البيع �ال�صراء �االأ�صعار �تاريخ 

التي  امل��وا���ص��ف��ات..  م��ن  ذل���ك  غ��ري  اإىل  �امل��ك��ون��ات  ال�صالحية 

تتطلب من القائم على ال�صراء معرفتها حتى ال ين�صب خالف 

الثقـافـة 
القانونية.. 
مقدمات ونتائج د. يوسف محمد شراب

الباحث الأول مبركز دعم اتخاذ القرار ب�سرطة دبي

الثقافــة القانــونية هي

 اأن تعرف ما لك وما عليك

الثقافة القانونية كم�سطلح اأو مفهوم ل يكفي جمرد معرفته، ولكن يجب على كل فرد يف املجتمع اأن 

يعي ويدرك نتائج كل ممار�سة اأو �سلوك يقوم به وما يرتتب على التقيد اأو اخلروج عنها ونتائج خمالفة 

اأو  املحور  ارتباط  القانونية تعني  الثقافة  ولكن  اآخر،  �سيء  والقانون  �سيء  الثقافة  وباإيجاز:  ذلك. 

املجال النوعي بدرجة من الفهم والوعي الثقايف فيما يخ�ش اأو يرتبط به من الناحية القانونية.

 ملف العدد
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يرتكبه ال�صغار، الأن مهمتهم توعية �توجيه من هم د�ن �صن 

د�ن  هم  ممن  االأح���داث  لقانون  يخ�صعهم  ذل��ك  الأن  امل�صاءلة، 

ممار�صة  ثقافة  اأ�الدن���ا  يعرف  الأن  بحاجة  �نحن  �صنة.   )18(

احلاجة  من  يتبعه  �ما  الريا�صي(  العلمي/  )الفني/  الن�صاط 

ملعرفة ثقافة اال�صتئذان �ثقافة االعتذار.

�نختم باأن مهمة التوعية �التثقيف يف املوؤ�ص�صات التعليمية 

�االأماكن العامة �املرافق العامة من �صركات �م�صانع �موؤ�ص�صات 

حكومية اأ� خا�صة من خالل خطة ا�صرتاتيجية �طنية تتبناها 

العامة  �النيابة  �امل��ح��ام��اة  احلقوقيني  �جمعية  ال��ع��دل  �زارة 

الق�صائي  دبي  كمعهد  الق�صائية  �الدرا�صات  التدريب  �معاهد 

�احلقوق  القانون  �كليات  �م�صتوياتها  اأنواعها  بكافة  �املحاكم 

العامة داخل الد�لة.

املطلوب �لي�س اخل��وف من  ه��و  ال��ق��ان��ون  اح���رتام  اأن  حيث 

تطبيق  اأن  اعتبار  على  القانونية  الثقافة  قمة  �تلك  العقوبة 

االأم��ن �القانون فقط، بل  الد�لة �رج��ال  القانون لي�س مهمة 

هو م�صوؤ�لية كل فرد يف املجتمع.

اح��رتام  ثقافة  مكتب  �اإ�صهامات  جهود  نثمن  فاإننا  �عليه 

بالوعي  ال��داخ��ل��ي��ة يف االرت���ق���اء  اأط��ل��ق��ت��ه �زارة  ال���ذي  ال��ق��ان��ون 

القانوين لدى اأفراد املجتمع �تو�صيع مفهوم احرتام القانون.

عليه  املجتمع  يف  ف���رد  ك��ل  �اأن 

م��ع��رف��ة م��ا ي��ج��ب �م���ا ال ي��ج��ب اأن 

اأن  الفرد يجب  اأن  يقوم به، مبعنى 

خارجي،  رقيب  د�ن  نف�صه  يحا�صب 

�ه����ذا ���ص��م��ان ل���ه ي��ح��م��ي ح��ق��وق��ه، 

اأكرث  جتعله  بالقانون  معرفته  �اأن 

ق�����درة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق االأم������ن �اأم����ن 

م��ن ح��ول��ن��ا، �يف االأ���ص��ل ال��ق��وان��ني 

�خدمة  العامة  للم�صلحة  تو�صع 

الب�صر، لذا فاإن معرفتها �االإملام بها 

مب�صمونها  �التقيد  بها  �االل��ت��زام 

�يجب  القانونية،  الثقافة  قمة  هو 

اجل���ه���ل  اأن  اجل���م���ي���ع  ي��������درك  اأن 

ب��ال��ق��ان��ون ال ي��ع��ف��ي امل���خ���ال���ف من 

هو  القانون  اح���رتام  �اأن  العقوبة، 

ثقافة امل�صتقبل.

البائع. �القر��س �اال�صتهالك �االدخار �التمويل  بينه �بني 

�التاأمني... اإلخ.

حقوق  حتديد  تت�صمن  التجارية  العقود  التجاري:  املجال 

كل طرف من طريف العقد )ما له �ما عليه( ال يكفي التوقيع 

عليها د�ن فهمها.

املجال التعليمي: هناك ا�صرتاطات لقبول الطالب باملدار�س، 

ك��ال��ت��ق��ي��د ب��امل��واع��ي��د �االل����ت����زام ب��ال��ن��ظ��ام �ال��ق��ي��ام ب��ال��واج��ب��ات 

اخلا�صة،  ك��امل��دار���س  احل���االت  بع�س  �يف  املدر�صية  �التكليفات 

ت�صديد الر�صوم �فق اأق�صاط، �حال تقيد اأ�لياء االأمور �االأبناء 

التقيد  ع��دم  على  ترتتب  التي  ال�صلبية  النتائج  نتجنب  بذلك 

بها... اإلخ. �على �زارة الرتبية �التعليم الد�ر االأكر يف اإدراج 

الثقافة القانونية �صمن منظومة املقررات �االأن�صطة املدر�صية.

اإغالق  ال�صحي �الطبي �ال�صيدالين: مباذا نف�صر  املجال 

م�صت�صفى اأ� عيادة اأ� مركز طبي. موؤكد اأن هناك اخرتاقاً التفاق 

اأ� عدم التقيد ب�صر�ط الرتخي�س �جتا�ز ذلك يوؤدي للعقوبة 

التعليمات  اأ�  باالإر�صادات  املري�س  تقيد  املن�صاأة، عدم  اإغالق  اأ� 

�قد  �صلباً  عليه  ينعك�س  العالجية  الو�صفة  اأخ���ذ  اأ�  الطبية 

يدخل الطبيب يف نتائج �صلوكه اخلاطئ. عدم تقيد ال�صيدالين 

بالو�صفة الطبية اأ� �صرف اأد�ية منتهية ال�صالحية.

امل���ج���ال االج���ت���م���اع���ي: �ه��و 

اأه��م امل��ج��االت التي تتطلب  م��ن 

امل��زي��د م��ن ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

الرت��ب��اط��ه��ا ب��احل��ي��اة ال��ع��ام��ة يف 

العمل �م��ع اجل���ريان �االأق���ارب 

�ع���ن���د ال�������رتدد ع���ل���ى االأم����اك����ن 

امل���راف���ق  ا����ص���ت���خ���دام  اأ�  ال���ع���ام���ة 

ذ�ق  من  يتطلبه  �م��ا  امل�صرتكة 

�اح������رتام �ا����ص���ت���ئ���ذان �اع���ت���ذار 

حتى ال يتطور اخلالف الب�صيط 

�املحدد اإىل توتر يوؤدي للتدخل 

�ف�����س ال����ن����زاع، �خ�����ص��و���ص��اً ما 

من  �االأط��ف��ال  ر  الُق�صّ يرتكبه 

�لكن  ق�صد  غري  عن  خمالفات 

�حما�صبة  ذ�يهم  يعفي  ال  ذلك 

اأي �صلوك  اأم��وره��م ع��ن  اأ�ل��ي��اء 

ملعلوماتك
قبل التوقيع على اأي عقد اقراأ..

لتعرف حقوقك والتزاماتك

مـن روائع  اجتهادات القضاء 

في دولة اإلمارات

د. حممد عبد الرحمن حممد ال�سويني

الحماية الجنائية لحق المؤلف 

على مصنفه

د. عبدالرازق املوايف

التزوير والمشكالت التي يثيرها تطبيق

 بعض أحكامه في الواقع العملي

امل�ست�سار/ ماهر �سالمة

مدى سلطة المأذون الشرعي 

في مراقبة االلتزام بالضوابط القانونية 

والشرعية لعقد النكاح

د. حممد عبد الرحمن حممد ال�سويني

التمــاس إعـادة النظــر 

في األحكـام المــدنية..

طـريق استثنائي للطعن باألحكام

القا�سي/ عبد اللطيف العلماء

 ملف العدد
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 - »املعهد«   - الغراء  املجلة  ه��ذه  اأن  اإىل  ن�صري  البداية  يف 

دائماً ما تتجه نحو حتديث اأبوابها اإ�صافة �تعدياًل مبا يخدم 

القارئ الكرمي، �مبا يحقق بحثاً قانونياً اأ�صياًل �بناء قائماً 

التطبيقي،  باجلانب  االهتمام  مع  �التحقيق  التدقيق  على 

جمال  الدكتور  القا�صي  �صعادة  دائماً  عليه  يحر�س  ما  �ه��و 

فكان  ال��ق�����ص��ائ��ي،  دب���ي  معهد  ع���ام  م��دي��ر  ال�صميطي  ح�صني 

ر�ائ��ع  م��ن   - ال��ب��اب  ه��ذا  املجلة  بت�صمني  ت��ع��اىل  اهلل  توفيق 

اأن  الوفاء  �لعله من   - االإم���ارات  د�ل��ة  الق�صاء يف  اجتهادات 

نتقدم بخال�س ال�صكر اإىل موؤ�ص�س هذا الباب ��صاحب فكرته، 

االأ�صتاذ الدكتور حممد حممد اأبو زيد - اأ�صتاذ القانون املدين 

اأع���داد  م��ن  ع��ددي��ن  االأ�ىل يف  لبناته  ����ص��ع  ال���ذي   - باملعهد 

على  يقت�صر  مل  جمياًل  ن�صجاً  نا�صجاً  ال��غ��راء،  املجلة  ه��ذه 

الغو�س فيها  �اإمن��ا  �االأح��ك��ام فح�صب،  القواعد  ذك��ر  جم��رد 

�ا�صتظهار القواعد الق�صائية مع تو�صيح اأ�صبابها �حيثياتها، 

�قانوين  فكري  منطق  على  �قيامها  بر�صوخها  ي�صمح  مب��ا 

بناء. �هو ما متيزت به هذه املجلة عن غريها من املجالت 

القانونية، �نحن اإذ نذكر ذلك له، لنتمنى اأن ن�صري على دربه 

تلك  با�صتظهار  اللبنات،  تلك  اإىل  لبنة  ن�صيف  اأن  حما�لني 

االإماراتي، من خالل  الق�صاء  اأر�صاها  التي  املبادئ �القواعد 

اجتهادات ق�صاته.

بالغ  د�راً  القانون  جم��ال  يف  الق�صائي  لالجتهاد  اأن  ذل��ك 

االأهمية �االأثر ال يكاد يقل يف اأهميته عن د�ر الت�صريع نف�صه. 

ف���االج���ت���ه���اد ال��ق�����ص��ائ��ي ه����و ال����ذي 

ي�صفي على القانون طابعه العملي 

احل�����ي، �ه����و ال�����ذي ي���ح���دد م���داه 

الق�صائي يف  �االج��ت��ه��اد  �اأب��ع��اده. 

هذا االإطار اإمنا يعني بذل القا�صي 

ج���ه���ده يف ا���ص��ت��ن��ب��اط االأح���ك���ام 

ال��ق��ان��ون��ي��ة م���ن م�����ص��ادره��ا 

الر�صمية. �القا�صي قد 

يجتهد اإما من خالل 

الن�صو�س الت�صريعية 

تطبيقها  ي��ل��ت��زم  ال��ت��ي 

ه�����ذه  خ�����������ارج  م�������ن  اأ� 

تطبيق  فعند  الن�صو�س. 

ال���ن�������ص���و����س ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 

ي�صطر القا�صي اإىل اأن يجتهد يف حالتني اأ�صا�صيتني: غمو�س 

عن  �صكوته  اأ�  الن�س  يف  �النق�س  جهة،  من  اإبهامه  اأ�  الن�س 

اإن  اإي�صاحه  ن�صتهدف  ما  �هو  ثانية.  جهة  من  امل�صائل  بع�س 

�صاء اهلل تعاىل يف اأعمالنا، داعني املوىل عز �جل اأن يوفقنا يف 

مق�صودنا، �اأن يجعله  خال�صاً لوجهه الكرمي.

القاعدة:
املح�صون  بلوغ  مبجرد  االأم  ع��ن  اآل��ي��اً  ت�صقط  احل�صانة  اإن 

خم�س �صنوات متى كانت االأم خمتلفة معه يف الدين، �تنعدم كل 

�صلطة تقديرية للمحكمة اإزاء ذلك،�صواء كانت العالقة الز�جية 

قائمة بني املتداعيني اأ� انتهت، متى ثار نزاع ب�صاأن احل�صانة.

بيان مناط القاعدة:
تن�س املادة 145 من قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي 

على اأنه: »اإذا كانت احلا�صنة اأماً �هي على غري دين املح�صون 

القا�صي خالف ذلك مل�صلحة  اإذا قدر  اإال  �صقطت ح�صانتها 

مـن روائع
 اجتهادات القضاء 

في دولة اإلمارات
يكتبها هذا العدد : د. محمد عبد الرحمن محمد الضويني

                                            اأ�ستاذ الفقه املقارن امل�سارك مبعهد دبي الق�سائي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ُكُموْا ِباْلَعْدِل« ا�ِض اأَن َتْ »َواإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ الَنّ

�سدق اهلل العظيم

 فالعدل اأ�صا�س الملك.
 ، عل���يُّ �مق���ام  ��صن���ة متبع���ة،  فري�ص���ة محكم���ة،  والق�ســاء   

. �من�صب نبويُّ

 وال�سلطة الق�سائية اأبرز مقومات الد�لة الحديثة.
 واحلكــم الق�سائــي ي���د العدال���ة، �اأداته���ا الفعال���ة ف���ي حماية 
الكرام���ة  ��ص���ون  �االأعرا����س،  الدم���اء  ��صيان���ة  الحق���وق، 

�الحري���ات، �ب���ه يف�ص���ل بي���ن النا����س فيم���ا يق���ع بينه���م م���ن 

خ�صومات فيوؤتى كل ذي حٍق حقه. 

�لعل من اأمانة الكلمة �النطق بالحق اأن ن�صجل ما يجري في 

�صاحات محاكم دبي �ما يقوم به الجهاز الق�صائي من ن�صاطات 

قانونية �ق�صائية اأكثر عمقاً، �اأ�صرع تقدماً، �اأمهر حرفية في 

اأحكام تتميز ببراعة اال�صتق�صاء �بعد النظر،  �صبيل ا�صت�صدار 

تتفق  حلول  لتقديم  �اال���ص��ت��ق��راء،  اال�صتنباط  �رج��اح��ة  �ق��وة 

�ابتداع  جانب،  من  بها  المعمول  الت�صريعات  تطبيق  ��صحيح 

التي  ال��ت��ط��ورات  �ت��واك��ب  الع�صر  متغيرات  م��ع  تتوافق  حلول 

تطراأ على المجتمع من جانب اآخر، لتكون المح�صلة بناء تراث 

قانوني �ق�صائي اأ�صا�صه قواعد �مبادئ قانونية ير�صيها الق�صاء 

االإماراتي في �صاأن مو�صوعات ت�صمل كافة مناحي الحياة.

في  �ت�صود  �قانونية،  ق�صائية  نه�صة  معالم  ُت�صيد  التراث  �بهذا 

المجتمع قواعد العدل �االإن�صاف م�صتقرة في النفو�س �ال�صمائر 

�الوجدان، �تنت�صر في ربوعه قيم الخير �ال�صالم �االأمن �االأمان.

اأر���ص��اه��ا الق�صاء  ل��ق��واع��د �م��ب��ادئ قانونية  ن��م��اذج  �ه��ا ه��ي 

�محكمة  العليا  االتحادية  المحكمة  في  ممثاًل  االإم��ارات��ي 

لقارئنا  نقدمها  الخيمة  راأ���س  تمييز  �محكمة  دب��ي،  تمييز 

تز�يداً  القانونية  بالدرا�صات  �المهتم  المتخ�ص�س  العزيز 

نقدمها  كما  قانونية،  �مبادئ  قواعد  من  الطيب  بالزاد  له 

لقارئنا العزيز غير المتخ�ص�س كثقافة قانونية نرى اأنه ال 

غنى له عنها في هذا الزمان الذي نعي�صه.

لالجتهــاد الق�سائــي يف القانــون دور 

بالــغ الأهمية والأثــر ل يقل عن دور 

الت�سريع نف�سه
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تن�صئة  يف  احل�صانة  ا�صتغالل  د�ن  ي��ح��ول  ال���ذي  االأم���ر  �ه��و 

اأ� الويل. »�هذا الترير حمل  املح�صون على غري دين االأب 

نظر اإذ تولت حمكمة التمييز الرد عليه كما �صياأتي«.

ثالثًا: موقف حمكمة التمييز ونق�سها للحكم املطعون فيه 
وق�سائها باإ�سقاط ح�سانة الأم لختالف الدين )4( :

حيث تقدم املدعى عليه - الز�ج - بالطعن يف هذا احلكم 

بطريق التمييز، طالباً نق�صه �الق�صاء له مبا طلب بالطعن 

ال��ق��ان��ون  تطبيق  يف  للخطاأ  �ذل���ك   2012 ل�صنة   129 رق���م 

�الف�صاد يف اال�صتدالل �الق�صور يف الت�صبيب، �يف بيان ذلك 

يقول الطاعن: »اإنه طبقاً لن�س املادة 145 من قانون االأحوال 

ال�صخ�صية اإذا كانت احلا�صنة على غري دين املح�صون، فاإن 

اأ�  ببلوغه خم�س �صنوات ذكراً كان  اآلياً  ح�صانتها له ت�صقط 

مواليد  من  ال�صغري....  اأن  ب���االأ�راق  الثابت  كان  �ملا  اأنثى، 

انتهاء  قبل  ع��م��ره  م��ن  اخلام�صة  بلغ  اأي  13/10/2007م، 
املطعون  الدعوى �احلكم فيها، �هو م�صلم. �كانت  مراحل 

�خلت  الديانة،  م�صيحية  اإنها  حيث  دينه  غري  على  �صدها 

لالإ�صالم،  اعتناقها  تفيد  ثبوتية  م�صتندات  اأية  االأ�راق من 

عنها  �صقطت  ق��د  ت��ك��ون  لل�صغري  ح�صانتها  ف���اإن  �ب��ال��ت��ايل 

على  احلكم  ق�صى  �اإذ   ........ ال�صالفة،  امل��ادة  بن�س  قانوناً 

املطعون  ع��ن  احل�صانة  اإ���ص��ق��اط  طلب  برف�س  ذل��ك  خ��الف 

�صدها ��صمه اإليها، فاإنه يكون معيباً مبا ي�صتوجب نق�صه«.

بنق�س  التمييز  حمكمة  ق�صت  19/3/2013م  جل�صة  يف 

 - �صدها  للمطعون  احل�صانة  ب��اإث��ب��ات  يتعلق  فيما  احل��ك��م 

اإىل  باإ�صقاط ح�صانتها لل�صغري ��صمه  �هي االأم - �ق�صت 

اأبيه الطاعن، م�صتندة اإىل ثبوت اختالف دين االأم عن دين 

املح�صون �متامه خم�س �صنوات، تطبيقاً لن�س املادة 145 من 

قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي.

ع��ل��ى نعي  امل��ح��ك��م��ة يف ح��ي��ث��ي��ات حكمها �ت��ع��ل��ي��ق��اً  ت��ق��ول 

الطاعن: »�حيث اإن هذا النعي يف حمله، ذلك اأن الن�س يف 

املادة 145 من قانون االأحوال ال�صخ�صية االحتادي رقم 28 

ل�صنة 2005 على اأنه )اإذا كانت احلا�صنة اأماً �هي على غري 

دين املح�صون �صقطت ح�صانتها اإال اإذا قدر القا�صي خالف 

ذلك مل�صلحة املح�صون على اأال تزيد مدة ح�صانتها له على 

اإمتامه خم�س �صنوات ذكراً كان اأ� اأنثى( يدل ب�صريح عبارته 

اأن  االأ�راق  من  الثابت  اأن  على  حكمها  املحكمة  اأ�ص�صت 

املدعية - الز�جة - على غري دين املح�صون فهي م�صيحية 

اخلام�صة  يبلغ  مل  املح�صون  اأن  الثابت  اأن  اإال   - كاثوليكية 

م��ن ع��م��ره - �ق���ت احل��ك��م يف ال��دع��وى - ف��ه��و م��ن مواليد 

13/10/2007م، فهو مل يبلغ ال�صن التي يعقل �مييز فيها 
ل�صعائر دينها، �من ثم فال يخ�صى عليه  املدعية  ممار�صات 

من تاأثره بدينها، �هو ما يعني اأن املحكمة قدرت اأن م�صلحة 

املح�صون يف بقائه مع اأمه يف هذا ال�صن، �هو ما يعد اإعمااًل 

تطبيقاً  ذل���ك،  يف  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ل�صلطتها  املحكمة  ق��ب��ل  م��ن 

ل�صريح ن�س املادة 145 �صالفة الذكر.

ك��ان قد  ال��ز�ج  املدعى عليه  اأن  الالفت لالنتباه  اإن��ه من 

دفع طلب ز�جتة اأمام املحكمة باأن املدعية لي�س لها احلق يف 

ح�صانة ال�صغري، الأن العالقة الز�جية بينه �بينها مل تنته. 

ب��اأن هذا الدفع م��رد�د �ذل��ك الأن  �اأجابت املحكمة عن ذلك 

ملطالبة  �صرطاً  لي�س  الطرفني  بني  الز�جية  العالقة  انتهاء 

املدعية باحل�صانة، بل يكفي حد�ث نزاع بينهما ب�صاأنها، �صواء 

كان ذلك يف ظل احلياة الز�جية اأ� بعد انتهائها، حيث ميكنها 

املطالبة ب�صم اأ�الدها اإليها على الرغم من ا�صتمرار الز�جية 

بينهما ا�صتناداً اإىل الفقرة ال�صابعة من املادة 146 من قانون 

االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي، �التي تن�س على اأنه: »لكل من 

االأم �االأب طلب �صم االأ�الد اإليه اإذا كان بينهما نزاع �خرجت 

بينهما  قائمة  الز�جية  كانت  �ل��و  الز�جية  م�صكن  من  االأم 

�يف�صل القا�صي يف الطلب اعتباراً مب�صلحة االأ�الد«.

ثانيًا: تاأييد حمكمة ال�ستئناف ملا ق�ست به املحكمة 
البتدائية رغم متام املح�سون للخم�ض �سنوات قبل 

النطق باحلكم )3( :
اأمام  حيث ا�صتاأنف كل من املدعية �املدعى عليه احلكم 

رقم  اال�صتئناف  يف  حكمت  �التي  بدبي  اال�صتئناف  حمكمة 

احلكم  بتاأييد  8/11/2012م  بتاريخ  جل�صتها  يف   27/2012
امل�صتاأنف فيما ق�صي به - على نحو ما اأ�صلفنا.

�اأ�صافت حمكمة اال�صتئناف الأ�صباب تاأييدها حلكم حمكمة 

اأ�ل درجة: اأن العلة يف اإ�صقاط احل�صانة الختالف الدين غري 

متحققة اأثناء قيام العالقة الز�جية، �هي اخل�صية على دين 

املح�صون  مع  االأب  بوجود  اخل�صية  تلك  تتبدد  اإذ  املح�صون، 

اأوًل: حمكمة اأول درجة )2(:
حيث تتح�صل �قائع الدعوى باأن الز�جة املدعية جلاأت 

 10/4/2011 ال�صخ�صية بدبي بتاريخ  اإىل حمكمة االأح��وال 

اأح��وال نف�س  2011 جزئي  420 ل�صنة  فاأقامت الدعوى رقم 

زال��ت ز�جة  ما  �ه��ي   - املدعى عليه   - م�صلمني �صد ز�جها 

ال�صرعي - طالبة احلكم لها -من �صمن  له ب�صحيح العقد 

اإليها،  ..... ��صمه  باإثبات ح�صانتها البنها منه   - ما طلبت 

�اإلزام ز�جها - املدعى عليه -باإح�صاره اإليها �ت�صليمه اإياها، 

من  اإن���ه  حيث  بح�صانته،  االأح���ق  باأنها  دع��واه��ا  يف  م�صتندة 

مواليد 13/10/2007م، اإذ اأنه مازال يف �صن ح�صانة الن�صاء، 

�اأن ز�جها قد اأخذه بحجة اأنه ينوي الت�صوق باأبو ظبي مع 

الطفل، اإال اأنه �صافر به اإىل م�صر.

تقدم الز�ج - املدعى عليه - بدعوى متقابلة طلب فيها 

الق�صاء له باإ�صقاط ح�صانة ال�صغري عن املدعى عليها تقاباًل، 

�صوء  على  الطلب  ه��ذا  موؤ�ص�صاً  اإليه،  �ل��ده  ح�صانة  �تثبيت 

نيتها مبحا�لتها ال�صفر باملح�صون اإىل الفلبني، �الأنها على 

اإنها م�صيحية كاثوليكية �الطفل  غري دين املح�صون، حيث 

ال��ز�اج على  اإ�صالمها �قت  له  �اأنها كانت قد زعمت  م�صلم، 

غري احلقيقة �تاأكد مت�صكها بدينها - امل�صيحية - بعد ذلك.

انتهت املحكمة يف جل�صتها بتاريخ 16/1/2012 اإىل احلكم 

اأ�اًل يف الدعوى االأ�صلية باإثبات ح�صانة املدعية اأ�صلياً لولدها 

من املدعى عليه، ��صمه اإليها �اأمرته بت�صليمه لها فوراً �عدم 

التعر�س لها اإال يف حد�د ما ميلكه �صرعاً �قانوناً باعتباره �لياً 

للنف�س. �حكمت ثانياً يف الدعوى املتقابلة برف�س الدعوى.

املح�صون على اأال تزيد مدة ح�صانتها له على اإمتامه خم�س 

�صنوات ذكراً كان اأ� اأنثى«.

يدل هذا الن�س على اأنه اإذا كانت احلا�صنة هي االأم 

ت�صقط  اأن���ه  ف��االأ���ص��ل  دينها  غ��ري  على  املح�صون  �ك���ان 

ح�صانتها ب�صبب اختالف الدين، اإال اإذا قدر القا�صي اأن 

م�صلحة املح�صون يف بقائه مع اأمه. �يف كل االأحوال ال 

تزيد مدة ح�صانتها له على اإمتامه خم�س �صنوات، فمتى 

اأنثى -مت��ام اخلام�صة من  اأ�  ك��ان  بلغ املح�صون - ذك��راً 

اأمه له متى كانت على  اآلياً ح�صانة  عمره، فاإنه ت�صقط 

.
)1(

غري دينه 

�ه����ذا امل��ف��ه��وم ال خ���الف ف��ي��ه م��ت��ى ك���ان ال���ن���زاع ب�����ص��اأن 

اأ�  بالطالق  �صواء  فراقهما  بعد  �االأم  االأب  بني  احل�صانة 

الف�صخ، �لكن هل ينطبق ن�س هذه املادة يف حال ثار النزاع 

اأمه  مع  املتحد  غري  الطفل  ح�صانة  ب�صاأن  �االأم  االأب  بني 

ثار  ما  بينهما؟ هذا  الز�جية  العالقة  قيام  اأثناء  الدين  يف 

اخلالف ب�صاأنه حتى ح�صمته حمكمة التمييز بدبي يف حكمها 

بالطعن رقم 129/2012 بتاريخ 19/3/2013م طعن اأحوال 

�صخ�صية، مبا يفهم منه انطباق الن�س حتى �لو كان النزاع 

ب�صاأن احل�صانة قد ثار بني الز�جني رغم ا�صتمرار العالقة 

الز�جية بينهما. 

�ن���ت���ن���ا�ل احل���ك���م مب���ا ي��ف�����ص��ح ع���ن ال���ق���اع���دة ����ص��ن��ده��ا 

القانوين:

اإذا كانت احلا�سنة هي الأم وكان املح�سون 
على غري دينها فالأ�سل اأنه ت�سقط ح�سانتها 
ب�سبب اختالف الدين، اإل اإذا قدر القا�سي 
اأن م�سلحة املح�ســون يف بقائه مع اأمه. ويف 
كل الأحوال ل تزيد مدة ح�سانتها له على 

اإمتامه خم�ض �سنوات
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اأنه من  اإذ  املح�صون متام اخلام�صة من عمره،  الطفل  بلوغ 

بتاريخ  املحكمة  حكم  �صدر  �ق��د  13/10/2007م،  مواليد 

امل��ادة  ن�س  طبقت  ق��د  املحكمة  اأن  يعني  مب��ا  16/1/2012م 
الأمه  ح�صانته  تكون  اأن  املح�صون  م�صلحة  اأن  راأت  اإذ   ،145
�صلطتها  اأعملت  املحكمة  اأن  يعني  مبا  الدين،  اختالف  رغم 

التقديرية طبقاً للن�س يف �صوء م�صلحة املح�صون.

اإن حمكمة اأ�ل درجة قد دفعت طلب الز�ج من عدم بحث 

اأن  مفاده  ما  رده��ا  يف  بينت  حيث  ز�ج���ان،  الأنهما  احل�صانة 

حال  على  قا�صراً  لي�س  ب�صاأنها  التنازع  حال  احل�صانة  طلب 

ي��ج��وز بحث طلب احل�صانة  ب��ل  ال��ز�ج��ي��ة،  ال��ع��الق��ة  ان��ت��ه��اء 

ب�صاأنها  النزاع  ثار  الز�جية متى  العالقة  ا�صتمرار  حتى مع 

م�صتندة يف ذلك اإىل الفقرة ال�صابعة من املادة 146 من قانون 

االأحوال ال�صخ�صية. يف حني اأن حمكمة اال�صتئناف �اإن اأيدت 

اإذ  النظر،  اأنها اختلفت مع هذا  اإال  اأ�ل درج��ة  حكم حمكمة 

احل�صانة  باإ�صناد  احلكم  �اأي��دت  التقديرية  �صلطتها  اأعملت 

اإىل االأم رغم بلوغ الطفل خم�س �صنوات قبل �صد�ر حكمها، 

�لعلها يف ذلك راأت اأن هذا النزاع يثور بني ز�جني ما زالت 

العالقة الز�جية قائمة بينهما، فا�صتبعدت تطبيق ن�س املادة 

145، �اأعملت ن�س الفقرة ال�صابعة من املادة 146 �الذي بني 
�لو  اإليه  االأ�الد  ح�صانة  �صم  طلب  �االأم  االأب  من  لكل  اأن 

بينهما  ك��ان  متى  بينهما،  م�صتمرة  الز�جية  العالقة  كانت 

نزاع �خرجت االأم من م�صكن الز�جية، �يف�صل القا�صي يف 

الطلب اعتباراً مب�صلحة االأ�الد، فكاأن هذا الن�س قد اأعطى 

اإىل  االأ�الد  �صم  يف  الف�صل  يف  التقديرية  ال�صلطة  القا�صي 

اأح��د االأب��وي��ن مطلقاً متى ك��ان ال��ن��زاع ب��ني ز�ج��ني ال ت��زال 

�صلطة  الأن  بينهما، �هذا حمل نظر  قائمة  الز�جية  عالقة 

بح�صانة  يتعلق  فيما  القا�صي  قيدها  التقديرية  القا�صي 

�صنوات  خم�س  بتمامه  حا�صنته  دي��ن  غري  على  ال��ذي  الولد 

بن�س  ا�صتهدف  امل�صرع  �اأن  القانون.  من   145 للمادة  �فقاً 

رف��ع دعوى  احل��ق يف  تقرير   146 امل��ادة  ال�صابعة من  الفقرة 

الز�جية قائمة  اأ� �صم االأ�الد �لو كانت العالقة  احل�صانة 

بينهما �فق ما اأ��صحته املذكرة االإي�صاحية.

بناء على ما بيناه يف البند ال�صابق فاإن حمكمة اال�صتئناف 

جانبها ال�صواب يف تطبيق القانون حينما اأيدت حكم حمكمة 

اأ�ل درجة، ذلك اأن الطفل املح�صون كان قد اأمت خم�س �صنوات 

 ،13/10/2007 مواليد  من  اإن��ه  حيث  باحلكم،  النطق  قبل 

�كانت املحكمة قد عقدت جل�صتها للحكم يف 8/11/2012 اأي 

بعد متامه خم�س �صنوات، �هو ما كان يجب على املحكمة اأن 

طلب  �رف�صت  لذلك  تلتفت  مل  �لكنها  ح�صبانها،  يف  ت�صعه 

التقديرية،  �صلطتها  �اأعملت  لل�صغري،  االأم  اإ�صقاط ح�صانة 

ع��ل��ى ���ص��ن��د م���ن ال���ق���ول ب����اأن ال��ع��ل��ة م���ن اإ���ص��ق��اط احل�����ص��ان��ة 

الختالف الدين غري متحققة اأثناء قيام العالقة الز�جية، 

حيث اإن اخل�صية على دين املح�صون �تاأثره بدين اأمه تنتفي 

ا�صتغالل احلا�صنة يف  بوجود االأب الذي يحول �جوده د�ن 

اأج��اب��ت عنه  م��ا  �ه��و  االأب،  دي��ن  غ��ري  املح�صون على  تن�صئة 

حمكمة التمييز باأن هذا بحث عن العلة �اجتهاد غري �صائغ، 

تطبيق  فاالأجدر  ثم  �من  داللته،  يف  �ا�صح  الن�س  اإن  حيث 

الطفل  لتمام  اآل��ي��اً  االأم  ح�صانة  �اإ���ص��ق��اط   145 امل���ادة  ن�س 

خم�س �صنوات، حتى �لو كان مع قيام العالقة الز�جية، د�ن 

اجتهاد من املحكمة يف �صاأن م�صلحة املح�صون، ذلك اأنه - من 

�جهة نظرنا - متى ثار نزاع ب�صاأن احل�صانة فاإن هذا يعني 

يف الغالب خر�ج الز�جة يف منزل الز�جية، لذا كان امل�صرع 

كما يف  ملثل هذه احلالة  القانوين  بيان احلكم  على  حري�صاً 

الفقرة ال�صابعة من املادة 146 كما اأ�صلفنا.

اإن حمكمة التمييز قد انتهت اإىل تقرير مبداأ على قدر 

كانت  �صواء   145 امل��ادة  ن�س  تطبيق  �ه��و  االأهمية  كبري من 

ثار  متى  انتهت،  اأ�  املتداعيني  بني  قائمة  الز�جية  العالقة 

االأم  ع��ن  اآل��ي��اً  ت�صقط  احل�صانة  �اأن  احل�صانة،  ب�صاأن  ن��زاع 

مبجرد بلوغ املح�صون خم�س �صنوات متى كانت االأم خمتلفة 

اإزاء  للمحكمة  تقديرية  �صلطة  كل  �تنعدم  ال��دي��ن،  يف  معه 

ذل��ك. �من ثم فال يجوز للمحكمة االجتهاد �ال البحث يف 

علة الن�س اأ� حكمته، متى كان الن�س �ا�صحاً يف داللته، ذلك 

اأن القاعدة اأنه ال ي�صوغ االجتهاد بالبحث يف العلة اأ� احلكمة 

يف مورد الن�س ال�صريح خلر�ج ذلك على رغبة امل�صرع، �هي 

قاعدة اأ�صولية ا�صتقرت حمكمة التمييز على تطبيقها ب�صاأن 

تف�صريها لن�صو�س القوانني.

- �على ما يبني من مذكرته االإي�صاحية - اأن ح�صانة االأم 

اإذا كانت على غري دينه ما مل يقرر  للمح�صون ت�صقط اآلياً 

�صوء  يف  املح�صون  م�صلحة  بح�صب  ذل��ك،  خ��الف  القا�صي 

�اقعات الدعوى، فمن ثبت له اأن احلا�صنة ت�صتغل احل�صانة 

يف تن�صئة الولد على غري دين االأب اأ� الويل، فاإنه ال يعطيها 

احل�صانة اإذ ت�صبح غري اأمينة على دينه، �اإذا راأى اأن يعطي 

االأم ح�صانة الولد �لو كانت على غري دينه، فاإنه ال يجوز 

التي هي على  اأم��ه  اإبقاء املح�صون عند  بحال من االأح��وال 

غري دينه بعد اإمتامه �صن اخلام�صة من عمره ذكراً كان اأ� 

اأنثى، اإذ اأنه يعقل االأديان فيها �يفهمها«.

حمكمة  على  �رده���ا  حيثياتها  بيان  يف  املحكمة  مت�صي 

الز�جية  العالقة  ا�صتمرار  اأن  من  قررته  فيما  اال�صتئناف 

اأمه،  الولد بدين  تاأثر  ال��ويل �صمانة لعدم  اأ�  االأب  ��ج��ود 

من  ال��رغ��م  ع��ل��ى  للطفل،  ح�صانتها  ت�صقط  ف��ال  ث��م  �م���ن 

ما  خ��الف  �ذل��ك على  للخام�صة من عمره،  الطفل  جت��ا�ز 

ق�صت به املادة 145 من قانون االأحوال ال�صخ�صية، فتقول: 

اأيد  اأنه  البني من احلكم املطعون فيه  »ل�ما كان ذلك �كان 

ح�صانة  اإ�صقاط  طلب  برف�س  ق�صائه  يف  امل�صتاأنف  احلكم 

اخلام�صة  �صن  بلوغه  لعدم   ..... لل�صغري  �صدها  املطعون 

على نظر خاطئ خمالف ملا �صبق موؤداه اأن العلة من اإ�صقاط 

احل�صانة الختالف الدين غري متحققة اأثناء قيام العالقة 

الز�جية �النتفاء اخل�صية على دين املح�صون بوجود االأب 

الذي يحول د�ن ا�صتغالل احلا�صنة يف تن�صئة املح�صون على 

اآدم من  اأن ال�صغري  ال���ويل، ه��ذا يف ح��ني  اأ�  غ��ري دي��ن االأب 

من  اخلام�صة  �صن  بلغ  قد  فيكون  13/10/2007م  مواليد 

ي�صقط ح�صانة  فيه مما  املطعون  عمره قبل �صد�ر احلكم 

املطعون �صدها اآلياً يف هذه ال�صن، كما اأنه ال م�صاغ لالجتهاد 

بالبحث يف العلة اأ� احلكمة يف مورد الن�س خلر�ج ذلك على 

مراد امل�صرع، �من ثم فاإن احلكم يكون قد اأخطاأ يف تطبيق 

الذي يعيبه �يوجب نق�صه نق�صاً جزئياً يف  االأم��ر  القانون 

هذا اخل�صو�س«.

التعقيب على احلكم املاثل اأمامنا بدرجاته الثالث:
اأ�ل درجة �ق�صائها لالأم باحل�صانة  اإن موقف حمكمة 

رغم ثبوت اختالف دينها عن دين املح�صون، اإمنا كان قبل 
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القاعدة اأنه ل ي�ســوغ الجتهاد بالبحث يف 
العلــة اأو احلكمة يف مــورد الن�ض ال�سريح 
خلروج ذلك على رغبة امل�سرع، وهي قاعدة 
اأ�سوليــة ا�ستقــرت حمكمــة التمييــز على 

تطبيقها ب�ساأن تف�سريها لن�سو�ض القوانني
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احلقوق  من  الذهني  اإنتاجه  على  املوؤلف  حق  يعد 

�االإبداع  التفكري  حرية  للموؤلف  يكون  حيث  ؛ 
)1(

الطبيعية

�االبتكار، مادام هذا التفكري ال يتعار�س مع القانون اأ� النظام 

يريد  كما  يوؤلف  اأفكاره،  يف  حر  فاملوؤلف   ،
)2(

�االآداب  العام 

تنعك�س  له، �يف هذا فائدة  �متى يريد الأن هذا حق طبيعي 

تنعك�س  اأن  اآداب �علوم �فنون قبل  الفكري من  االإنتاج  على 

.
)3(

على مبدعي هذا االإنتاج من اأدباء �علماء �فنانني 

ت�صهم  املوؤلفني  فاإن حماية حقوق  اإىل ذلك  �باالإ�صافة 

ب�صكل كبري يف تطور املجتمعات ثقافياً �اقت�صادياً، من خالل 

الت�صجيع على االإبداع �االبتكار، الذي يرثي الرتاث الثقايف 

قدر  على  يعتمد  �ن�صرها  الثقافة  اإثراء  اإن  حيث  الوطني، 

احلماية التي تتوفر لالبتكار �االإبداع، فكلما كانت احلماية 

بدرجة كافية، اأدى ذلك اإىل ت�صجيع املوؤلفني �تو�صيع نطاق 

االإ�صعاع الفكري للبلد الذي ينتمي اإليه املوؤلفون، مما يعني 

. �لذلك يقول البع�س اإن 
)4(

ارتفاع ثقافة �صعب هذا البلد 

هدف حماية حق املوؤلف هو خلق اأف�صل توازن كفء �فعال 

�الثقافة  العلم  تقدم  بغية  املعلومات  �ن�صر  احلماية  بني 

 .
)5(

�التنمية 

يف  �صواء  مبتكر،  ذهني  اإنتاج  كل  هو  املوؤلف  حق  �حمل 

هذا  خر�ج  �صر�رة  مع  الفنون،  اأ�  االآداب  اأ�  العلوم  جمال 

االإنتاج العلمي من نطاق االأفكار الكامنة داخل ال�صخ�س اإىل 

، �يخول حق املوؤلف �صاحبه جمموعة من 
)6(

العامل اخلارجي 

اأياً كان جمال  ال�صلطات املالية �االأدبية على م�صنفه املبتكر 

حق  على  �يطلق  الب�صري،  الفكر  ينتجه  مما  امل�صنف  هذا 

 ،
)7(

املوؤلف احلقوق الذهنية اأ� حقوق امللكية االأدبية �الفنية 

الذهن من م�صنفات  ينتجه  ما  لكل  يت�صع هذا احلق  بحيث 

مبتكرة ت�صتحق احلماية.

حقوٌق  عليها  له  �تكون  املوؤلف  بها  يقوم  اأعمال  �يوجد 

تتمتع  ال  اأخرى  �اأعمال  اجلنائي،  امل�صرع  بحماية  تتمتع 

باملوؤلفني  املق�صود  يلي  فيما  �نبني  اجلنائية،  باحلماية 

طريقة التعبري عنه اأ� اأهميته، �على ذلك يندرج �صمن 

مفهوم املوؤلف كل من: كاتب الق�صة اأ� ال�صاعر اأ� امللحن 

احلا�صب  برامج  �ا�صع  اأ�  املّثال  اأ�  الر�صام  اأ�  املو�صيقي 

.
)12(

االآيل..اإلخ 

قرينة   
)13(

الدرا�صة  حمل  الت�صريعات  ��صعت  �قد 

ين�صر  من  اأن  م�صمونها  العك�س،  الإثبات  قابلة  ب�صيطة، 

م�صنفاً با�صمه يعتر موؤلفاً له، �يجوز للموؤلف احلقيقي اأن 

يثبت بكل طرق االإثبات اأنه �صاحب االأفكار الواردة بامل�صنف.

 كذلك من ين�صر م�صنفه بغري ا�صمه اأ� با�صم اآخر يخلعه 

امل�صنف مادام ال يوجد �صك  لهذا  نف�صه يعتر موؤلفاً  على 

اأ�  نا�صر  اعُتِر  �صك  ُ�ِجد  فاإذا  �صخ�صه،  حقيقة  معرفة  يف 

منتج امل�صنف ممثاًل للموؤلف يف مبا�صرة حقوقه اإىل اأن يتم 

معرفة حقيقة �صخ�س املوؤلف.

احلقوق حمل احلماية
 ، �لكل 

)14(
 يزد�ج حق املوؤلف بني حق اأدبي �حق مايل 

املايل  احلق  يهدف  حيث  االآخر؛  عن  يختلف  هدف  منهما 

فكر  حماية  اإىل  االأدبي  احلق  �يهدف  املالية،  املنافع  اإىل 

املوؤلف من التحريف اأ� الت�صويه، لكي يظل امل�صنف معراً 

�ذلك  اجلنائية،  احلماية  نطاق  عن  تخرج  التي  �اأعمالهم 

على النحو التايل: 

املق�سود باملوؤلف
باأنه  املوؤلف   

)8(
الفكرية  العاملية للملكية  املنظمة  عرفت 

. �عرفته الت�صريعات حمل 
)9(

ال�صخ�س الذي يبتكر م�صنفاً 

�يعد  امل�صنف،  يبتكر  الذي  ال�صخ�س  باأنه   
)10(

الدرا�صة 

عند  اإليه  ين�صب  اأ�  عليه  ا�صمه  يذكر  من  للم�صنف  موؤلفاً 

ن�صره باعتباره موؤلفاً له ما مل يقم الدليل على غري ذلك.

 �يالحظ اأن بع�س الد�ل تعطي �صفة املوؤلف لل�صخ�س 

التثبت من �قائع معينة، فمنها من تعطي �صفة  مبجرد 

اأ�  احلقيقي  ا�صم�ه  امل�صنف  يحمل  الذي  لل�صخ�س  املوؤلف 

�صلكه  ما  �هذا  فرن�صا  يف  احلال  هو  كما  امل�صتعار،  ا�صم�ه 

بذكر  يبادر  الذي  ال�صخ�س  اأ�   ،
)11(

الفرن�صي  القانون 

ا�صمه اأ� االإعالن عن �صفته كموؤلف عند ا�صتخدام امل�صنف، 

�يف بع�س االأحيان تعطى �صفة املوؤلف لل�صخ�س الذي يلجاأ 

اإىل ت�صجيل م�صنفه �يرد ا�صمه على الن�صخ امل�صجلة.

االإنتاج  �صاحب  هو  املوؤلف  اأن  �صبق،  مما  يت�صح   

كانت  �اأياً  االإنتاج  هذا  نوع  كان  �اأياً  املبتكر،  الذهني 

الحماية الجنائية لحق المؤلف على مصنفه

من ين�ســر م�سنفه بغــري ا�سمــه اأو با�سم اآخر 

يخلعه علــى نف�سه يعترب موؤلفــًا لهذا امل�سنف 

مادام ل يوجد �سك يف معرفة حقيقة �سخ�سه

 الدكتور عبدالرازق الموافي
اأ�ستاذ القانون اجلنائي امل�سارك باملعهد
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العمل  �اأ�صاليب  االإجراءات  باحلماية  تتمتع  ال  كذلك   

�البيانات،  �االكت�صافات  �املبادئ  �املفاهيم  الت�صغيل  �طرق 

انتفاء  اإىل  االأعمال باحلماية  �يرجع �صبب عدم متتع هذه 

عن�صر االبتكار فيها، �عدم �جود جمهود �صخ�صي ب�صاأنها. 

لهذا  الكويتي  الفكرية  امللكية  حقوق  ت�صريع  يتعر�س  �مل 

 ،
)17(

احلماية  لنطاق  حتديده  عند  االأعمال  من  النوع 

ن�س  حيث  ؛ 
)18(

الفرن�صي  الفكرية  امللكية  ت�صريع  �كذلك 

كل منهما على االأعمال التي تدخل يف نطاق احلماية فقط.

الوثائق الر�سمية
�ذلك  القانونية،  باحلماية  الر�صمية  الوثائق  تتمتع   ال 

ا�صتطاعتهم  يف  �يكون  املجتمع،  اأفراد  لكل  �صائع  حق  الأنها 

�من  �قت،  اأي  يف  م�صمونها  �معرفة  عليها  االطالع 

اأمثلتها القوانني، �اللوائح، �االتفاقيات الد�لية، �االأحكام 

الق�صائية، �اأحكام املحكمني، �القرارات ال�صادرة من اللجان 

االإدارية ذات االخت�صا�س الق�صائي.

اأ�  كتب  يف  الوثائق  هذه  بن�صر  �صخ�س  قيام  حالة  �يف   

القانون؛ النتفاء  فاإنها ال تتمتع بحماية  اأخرى،  اأي ��صيلة 

اأفكاره كان له احلق  املوؤلف، �اإذا عدل عن  اآراء  ب�صدق عن 

اأن ي�صحب امل�صنف من التدا�ل كي يدخل عليه االأفكار  يف 

اجلديدة.

�يخول احلق االأدبي للموؤلف عدة امتيازات هي: احلق يف 

اإتاحة امل�صنف للجمهور الأ�ل مرة، �احلق يف ن�صبة امل�صنف 

التدا�ل �تعديل  امل�صنف من  اإىل موؤلفه، �احلق يف �صحب 

االآراء التي �ردت به، �احلق يف احرتام امل�صنف �الدفاع عن 

تكامله �عن حتريفه �ت�صويهه.

�من اأهم خ�صائ�س هذا احلق اأنه ال يقبل التقادم، �ال 

يقبل الت�صرف فيه �ال احلجز عليه، �يظل هذا احلق من 

اأجل الدفاع عن �صخ�صية املوؤلف التي عر عنها يف امل�صنف، 

فهو حق دائم.

اإىل  يهدف  موؤقتة  طبيعة  ذ�  فهو  املايل،  احلق  اأما   

اإعطاء املوؤلف احلق يف احل�صول على املنافع املالية من �راء 

.
)15(

ا�صتغالل امل�صنف، �ذلك خالل فرتة زمنية معينة 

يف  اأ�صا�صه  يجد  املوؤلف  حق  ازد�اج  اأن  البع�س  �يرى   

لكل  اأن  ين�س على  االإن�صان؛ حيث  العاملي حلقوق  االإعالن 

�صواء  �املالية  االأدبية  م�صاحله  حماية  يف  احلق  �صخ�س 

.
)16(

النا�صئة عن اإنتاجه العلمي اأ� االأدبي اأ� الفني 

امل�سنفات التي ل تت�سف بالبتكار ل تتمتع باحلماية 
االأعمال من نطاق احلماية  الت�صريعات بع�س  اأخرجت 

بن�س �صريح، �يبد� اأن ذلك يرجع لعدم متتع هذه االأعمال 

اإباحة اأ�صلية لهذه االأعمال، فهي  اأننا ب�صدد  باالبتكار؛ اأي 

مباحة اال�صتعمال بطبيعتها لعدم توافر �صر�ط احلماية. 

الأفكار والإجراءات واأ�ساليب العمل وطرق الت�سغيل 
واملفاهيم واملبادئ والكت�سافات والبيانات

ال حتمي قوانني امللكية الفكرية، �حقوق املوؤلف االأفكار 

فالفكرة  عنها،  التعبري  طريقة  حتمي  �لكنها  املجردة، 

لدى  كان  فاإذا  عليه،  حكراً  اأ�  الأحد  ملكاً  لي�صت  املجردة 

�صخ�س فكرة معينة، �نقلها اإىل �صخ�س اآخر ثم قام االأخري 

ب�صياغتها يف �صكل كتاب، فاإن ال�صخ�س الذي �صاغ االأفكار 

هو الذي يتمتع باحلماية، �ال يتمتع بها ال�صخ�س الذي كان 

لدية الفكرة، حيث اإنها مل تخرج اإىل حيز الوجود امللمو�س.

الهوام�ض
دار . 1 ال��م��وؤل��ف،  ف��ي ح��ق  اأب��ح��اث  الر�صيد م��اأم��ون  ان��ظ��ر د. عبد 

النه�صة العربية 1986، �س 7.

الموؤلف . 2 لحق  المعا�صرة  النماذج  الموؤلف  كنعان حق  نواف  د. 

طبعة  �ال��ت��وزي��ع  للن�صر  الثقافة  دار  مكتبة  حمايته،  ���صائل 

2004 المو�صع ال�صابق.
مكتبة . 3 االأ�ل،  الكتاب  الموؤلف،  حق  القا�صي،  مختار  د.  انظر 

االأنجلو الم�صرية القاهرة 1958 �س 25 �ما بعدها.

اتفاقية . 4 دليل  للعربية،  ترجمة  اهلل،  عبد  الدين  عز  د.  انظر: 

»برن« لحماية الم�صنفات االأدبية �الفنية »�ثيقة باري�س 1971 

من�صورات المنظمة العالمية للملكية الفكرية 1979 المقدمة. 

ب��رن��اردج��ال��ر، . 5 م��وؤل��ف  ترجمة  لطفي،  ح�صام  محمد  د.  ان��ظ��ر 

الملكية الفكرية �برامج الحا�صب االآلي، �س 51. 

انظر د. محمد لبيب �صنب، د. عاطف عبد الحميد، در��س في . 6

91، د. حمدي  1993 �س  نظرية الحق، دار الثقافة الجامعية 

عبد الرحمن، مقدمة القانون المدني 1980 �س 103. 

انظر د. مح�صن البيه، �صرح القانون المدني الكويتي، نظرية . 7

الحق، مكتبة ال�صفار، الكويت، الطبعة االأ�لى، 1994 �س 126. 

. 8  World Intellectual Property Organisation )WIPO(.

الم�صابهة . 9 �ال��ح��ق��وق  ال��م��وؤل��ف  ح��ق  م�صطلحات  معجم  ان��ظ��ر 

ال�صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، �س17.

انظر المادة االأ�ل��ى من القانون الكويتي، �المادة االأ�ل��ى من . 10

القانون االإماراتي، �المادة 138 من القانون الم�صري، �المادة 

L 113 – 1 �ما بعدها من القانون الفرن�صي. 
11 ..L 113 – 1 انظر ن�س المادة

الم�صابهة . 12 �ال��ح��ق��وق  ال��م��وؤل��ف  ح��ق  م�صطلحات  معجم  ان��ظ��ر 

ال�صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، �س17.

انظر المادة 138 من القانون الم�صري، �عجز الفقرة الثانية . 13

ال��م��ادة االأ�ل���ى من القانون الكويتي، �ال��م��ادة االأ�ل���ى من  من 

القانون االإماراتي، �المادة L 113 – 6 من القانون الفرن�صي.

انظر في عنا�صر حق الموؤلف د. اأ�صامة عبداهلل قايد، الحماية . 14

�صخ�صي،  جمهود  اأي  ي�صف  مل  حيث  االبتكار؛  عن�صر 

برتتيبها  قام  اإذا  �لكن  عليها،  �صخ�صية  ب�صمة  ي�صف  �مل 

جمهوداً  بذل  اأنه  يعني  فهذا  معينة،  بطريقة  �جتميعها 

باحلماية،  تتمتع  �بالتايل  االبتكار،  من  نوع  فيه  ذهنياً 

�من اأمثلة ذلك، االأ�صخا�س الذين يقومون بتجميع اأحكام 

احلر�ف  بح�صب  اأ�  املو�صوع  بح�صب  �ت�صنيفها  الق�صاء 

االأبجدية اأ� بح�صب املحكمة التي اأ�صدرتها، �يف هذه احلالة 

تتمتع الوثائق �االأحكام الق�صائية باحلماية؛ الأن ال�صخ�س 

اأ�صفى عليها طابعاً �صخ�صياً، �يلزم احل�صول على اإذن منه 

عند ا�صتغاللها من قبل االآخرين.

اأخبار احلوادث والوقائع اجلارية
التي  ال�صحفية  االأخبار  اجلنائية  باحلماية  تتمتع  ال   

تت�صمن �صرداً للحوادث �الوقائع اجلارية؛ حيث اإنها جمرد 

اأ�  فنية  اأ�  ريا�صية  اأ�  اقت�صادية  اأ�  �صيا�صية  الأحداث  �صرد 

اجتماعية..اإلخ، �ال تنطوي على اأي ابتكار، �لي�س فيها اأي 

جمهود ذهني لل�صحفي، الذي نقل احلدث اأ� الواقعة. 

التي  االأخبار  اجلنائية  باحلماية  تتمتع  ال  �كذلك   

اأ�  االأر�صية  اأ�  الف�صائية  التلفزيونية  القنوات  تن�صرها 

�قائع  اأ�  اأحداث  عن  عادية  معلومات  اإنها  حيث  االإذاعية؛ 

تنقلها الو�صائل االإعالمية من خالل ما �صمعه اأ� ما �صاهده 

ال�صخ�س. 

 �تختلف هذه االأخبار �الوقائع عن املقاالت �التحقيقات 

ل تمــي قوانــني امللكيــة الفكريــة، وحقوق 

املوؤلف الأفــكار املجردة، ولكنها تمي طريقة 

التعبــري عنها، فالفكــرة املجردة لي�ســت ملكًا 

لأحد اأو حكرًا عليه

ل تتمتع الأخبار التي تن�سرها القنوات 

التلفزيونية الف�سائيــة اأو الأر�سية اأو 

الإذاعية باحلماية اجلنائية
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اخلا�صة  لالأخبار  عنا�ين  باختيار  �يقومون  امل�صورة، 

�يف  االإثارة،  طابع  احلدث  على  ت�صفي  اجلارية،  باالأحداث 

للو�صع  �تقييم  درا�صة  بعد  االأعمال  بهذه  يقومون  الغالب 

تكون  قد  �متنوعة،  متعددة  �عوامل  اعتبارات  �صوء  على 

ال�صحيفة  بانت�صار  خا�صة  حتى  اأ�  اإعالمية  اأ�  �صيا�صية 

االإذاعة  حمطة  باأهمية  اأ�  االأخبار،  هذه  فيها  تن�صر  التي 

ي�صفي  ذلك  �كل  االأخبار،  هذه  تذيع  التي  التلفزيون  اأ� 

ي�صتحق احلماية مادام  �صخ�صياً  ال�صحفي جهداً  على عمل 

.
)21(

ينطوي على االإبداع 

الأنها  باحلماية؛  االأخرية  هذه  تتمتع  حيث  ال�صحفية؛ 

تتطلب جهداً ذهنياً لالإملام مبو�صوعها �االإحاطة بجوانبه 

مو�صوعها  لتب�صيط  خا�صاً  ا�صتعداداً  �تتطلب  املختلفة، 

متنا�ل  يف  ي�صبح  بحيث  �صهل،  �اأ�صلوب  ب�صيطة  ب�صياغة 

.
)19(

فهم �اإدراك جمهور القراء 

 �يرى البع�س، بحق؛ اأنه اإذا كان اأ�صا�س احلماية يقوم 

باأ�صلوب �صحفي مميز،  االأخبار  �صياغة  فاإن  االبتكار،  على 

يتطلب جمهوداً ذهنياً من نا�صرها، فال�صخ�س الذي يقوم 

�يقوم  �صياغته،  يف  �صخ�صيته  تظهر  �صحفي  خر  بن�صر 

جديراً  عمله  يكون  اأن  يجب  اخلر  ن�صر  يف  اأ�صيل  بابتكار 

الذهني  اإنتاجه  يكون  اأن  يجوز  �ال  القانونية،  باحلماية 

، �بالتايل 
)20(

حمل اعتداء من ال�صحف �الن�صرات الد�رية 

اأن تكون حقوق هوؤالء ال�صحفيني حمل حماية، الأن  يجب 

يف عدم دخول اأعمالهم نطاق احلماية اإجحاف بحق هوؤالء 

ال�صحفيني �اإهدار ملجهوداتهم �ت�صحياتهم.

لالإذاعة  مرا�صلني  يعملون  الذين  االأ�صخا�س  كذلك   

تغطيتهم  عند  ملخاطر  يتعر�صون  �التلفزيون،  �ال�صحافة 

الأخبار احلر�ب �الكوارث الطبيعية، �ب�صفة خا�صة االأخبار 

الهوام�ض
الجنائية لحق الموؤلف، درا�صة مقارنة، الطبعة االأ�لى 1991، 

دار النه�صة العربية، �س 12 �ما بعدها.

�قد اأيدت اتفاقية برن ازد�اج حق الموؤلف اإلى حق اأدبي �حق . 15

مالي، �ن�صت على ذلك؛ حيث تقرر اأنه ا�صتقالاًل عن الحقوق 

المالية للموؤلف، �بعد التنازل عن هذه الحقوق، فاإن الموؤلف 

معار�صة  �ف��ي  الم�صنف،  على  اأب��وت��ه  ذك��ر  في  بالحق  يحتفظ 

اأخرى يكون من �صاأنها  اأية تعديالت  اأ�  اأ� تحريف  كل ت�صويه 

المادة  من  االأ�ل���ى  الفقرة  انظر  �اع��ت��ب��اره.  ب�صمعته  االإ���ص��رار 

ال�صاد�صة مكرر من االتفاقية. اأبرمت االتفاقية في 9 �صبتمبر 

�ص�����نة 1886 �اأدخل عل��يها كثير من التعديالت. �كذلك اأك���دت 

اتف�����اقية جوانب التجارة المت�صلة بح����قوق ال�����ملكية الف������كرية 

الم����عر�فة ب����ا�صم 

 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights )TRIPS(

المن�بثقة عن االتف�اقية الع�امة للت�عريفات �التجارة الم��عر�ف�ة با�صم 

)Gatt( General Agreement on Tariffs and Trade
االأع�صاء  ال��د�ل  ال��ت��زام  على  ن�صت  حيث  الموؤلف؛  حق  ازد�اج  على 

بمراعاة االأحكام التي تن�س عليها المواد من 1 �حتى 21 من اتفاقية 

الموؤلف  ب�صاأن حق   WIPO ال�  اأحالت معاهدة  اأي�صاً  برن �ملحقها. 

اإلى   .1996 دي�صمبر   20 في  الدبلوما�صي  الموؤتمر  اعتمدها  �التي 

المواد من 2 اإلى 6 من اتفاقية برن. انظر المادة الثالثة من اأحكامها 

�الخا�صة بم�صمون حماية حق الموؤلف.

انظر الفقرة الثانية من المادة 27 منه.. 16

انظر ن�صو�س المواد االأ�لى �الثانية �الثالثة. . 17

18 ..L 112 -4 اإلى  L 112 – 1 انظر المواد من

انظر د. نواف كنعان: المرجع ال�صابق �س 269.. 19

انظر د. �صهيل ح�صين الفتال�ي:حقوق الموؤلف المعنوية في . 20

بغداد  للطباعة،  الحرية  دار  درا�صة مقارنة،  العراقي،  القانون 

1978، المرجع ال�صابق �س 174.
انظر د. نواف كنعان: المرجع ال�صابق، �س270.. 21

كما نعلم اأن احلق ال�صخ�صي هو رابطة 

�مدين،  دائن  �صخ�صني  بني  ما  قانونية 

مدينه  من  الدائن  مبقت�صاها  يطالب 

اأداء  اأ�  عمل  عن  االمتناع  اأ�  بعمل  القيام 

مبا�صرة  �صلطة  العيني  �احلق  معني،  �صيء 

ل�صخ�س ما على �صيء معني، �اأهم ما مييز 

احلق العيني عن احلق ال�صخ�صي هو �صلطة 

التتبع �االأ�لوية املمنوحتني ل�صاحب احلق 

العيني �اللتني ال يتمتع بهما �صاحب احلق 

ال�صخ�صي.

�االأ�صل اأن جميع اأموال املدين �صامنة 

مت�صا��ن  الدائنني  �جميع  بديونه،  للوفاء 

يف هذا ال�صمان مع مراعاة ما تقرره اأحكام 

القوانني خالفاً لذلك، هذا ما جاء يف املادة 

االإماراتي  املدين  املعامالت  391 من قانون 
احلق  اأحكام  جاءت  ثم   ،1985 ل�صنة   5 رقم 

العيني االأ�صلي �التبعي �التي تقرر خالف 

احلق  �صاحب  بتمييز  �ذلك  املادة  هذه 

دينه  ا�صتيفاء  يف  االأ�لوية  �اإعطائه  العيني 

ال�صخ�صية  احلقوق  اأ�صحاب  على  مقدما ً 

املرتبة  يف  يليه  من  على  �مقدماً  مطلقاً 

بالن�صبة لباقي اأ�صحاب احلقوق العينية.

التاأميني  الرهن  يف  هي  �االإ�صكالية 

املعامالت  قانون  من   1419 املادة  �ن�س 

التي   ،1985 ل�صنة   5 رقم  االإماراتي  املدنية 

احلق  �صاحب  على  �ا�صح  قيد  فيها  جاء 

املرتهن(  الدائن  هنا  )�هو  التبعي  العيني 

بقولها للمرتهن اأن ي�صتويف دينه من العقار 

املرهون عند حلول اأجل الدين طبقاً ملرتبته 

عليها  املن�صو�س  االإجراءات  اتخاذ  �بعد 

املدنية  املحاكم  اأمام  االإجراءات  قانون  يف 

الفقرة  جاءت  ثم  اخلا�صة،  �القوانني 

يِف  مل  فاإذا  لتقرر:  املادة  نف�س  من  الثانية 

دينه  بباقي  الرجوع  له  كان  بدينه  العقار 

على اأموال املدين كدائن عادي.

)املرتهن(  الرهن  �صاحب  اأن  مبعنى 

املدين  اأموال  على  بالتنفيذ  يبداأ  اأن  يجب 

املرهونة، فاإن بيعت �مل يكِف ثمنها للوفاء 

تنفيذه  عند  عادي  كدائن  رجع  بدينه 

ينفذ  عندما  اأما  املدين،  اأموال  باقي  على 

ملزاحمة  يتعر�س  فال  عيني  حق  ك�صاحب 

باقي الدائنني.

املرتهن  الدائن  اأن  ذلك  بعد  ال�صوؤال 

بيع  مرحلة  اإىل  ���صل  بالتنفيذ  بداأ  اإذا 

اأحد  العلني �مل يتقدم  باملزاد  املرهون  املال 

الرغبة  لعدم  للمزاد،  املعر��س  املال  ل�صراء 

اأ� الأي  ال�صوق  يف  كا�صداً  اأ�صبح  الأنه  اأ�  فيه 

اأموال  بقية  على  التنفيذ  �اأراد  اآخر،  �صبٍب 

 391 املادة  لن�س  �فقاً  املرهونة  غري  املدين 

من  بو�صفها  املدنية  املعامالت  قانون  من 

ال�صمان العام للدائنني �هو اأحد الدائنني، 

الفقرة  بن�س  �صي�صطدم  احلالة  هذه  ففي 

الذكر  ال�صابقة   1491 املادة  من  الثانية 

املال  بيع  حلني  االنتظار  على  جتره  التي 

املرهون باملزاد �ا�صتيفاء دينه، فاإن مل يكِف 

املدين  اأموال  بقية  على  الرجوع  له  ثمنه 

كدائٍن عادي، �انتظاره هذا قد يفّوت عليه 

غري  املدين  اأموال  تباع  فقد  الفر�صة؛ 

املرهونة، �ي�صتويف الدائنون العاديون منها 

املرهونة  االأموال  ُتعَر�س  بينما  حقوقهم، 

اأحٌد ل�صرائها، �يف الوقت  للمزاد �ال يتقدم 

نف�صه ال ي�صتطيع املرتهن مزاحمة الدائنني 

العاديني على ثمن هذه االأموال الأنه مقّيد 

املح�صلة  اأن  مبعنى  الذكر،  �صابق  بالقيد 

احلق  �صاحب  اأن  اإىل  اأ��صلتنا  النهائية 

موقفه  كان  الفر�صية  هذه  يف  ال�صخ�صي 

خري من �صاحب احلق العيني.

ما احلل؟

 �بتقديرنا املتوا�صع؛ ال جند للمرتهن 

اإىل  ��صل  اإن   - احلالة  هذه  من  خمرجاً 

مثل هذه الفر�صية - اإال اأن يتنازل عن حّقه 

عادي،  كدائن  �صفته  اإىل  ليعود  الرهن  يف 

الدائنني  بقية  مع  يتزاحم  اأن  �ي�صتطيع 

جزٍء  على  يح�صل  قد  ثم  �من  العاديني، 

كدائن  كّل حقه ح�صب مرتبته  اأ�  من حقه 

اإن بقي حمتفظاً لنف�صه بالرهن  اأما  عادي، 

بقية  مزاحمة  ي�صتطيع  ال  فاإنه  التاأميني؛ 

الدائنني العاديني �قد تفوت عليه الفر�صة 

ال�صخ�صي يف  اأن احلق  كما ذكرنا، لذا جند 

من  اأف�صل  كان  االأقل  على  الفر�صية  هذه 

احلق العيني.

الحـق الشخصي 
خير من الحق العيني أحيانًا

د. صالح أحمد اللهيبي 
اأ�ستاذ القانون املدين امل�سارك

كلية القانون - جامعة ال�سارقة
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ر�صمي بالتحدث في حكمها عن ركن ال�صرر �صراحة اإال اأنه 

يتعين عليها ا�صتظهار هذا البيان _ �لئن كان تقدير �قوع 

ال�صرر �صالف البيان من اإطالقات محكمة المو�صوع اإال اأن 

اإلى  �ي��وؤدي  �صائغاً  ا�صتخل�صته  ما  يكون  باأن  ذلك م�صر�ط 

ما رتبه الحكم عليه، لما كان ذلك �كان الحكم المطعون 

فيه قد خل�س اإلى توافر ركن ال�صرر ا�صتناداً اإلى ما اأ�رده 

�منازعته  الم�صتكي  قبل  المتهم  )اإدع���اء  اأن  م��ن  باأ�صبابه 

اأمام الق�صاء المدني ما ي�صتدل به على عالقة العمل �ما 

حجية  م��ن  ال��ت��ز�ي��ر  تهمة  ع��ن  المتهم  ب���راءة  على  يترتب 

ال�صدد  هذا  في  الحكم  اأ�رده  ما  �كان  الجنائي...(  الحكم 

الطاعن  ب��ب��راءة  الق�صاء  اإن  اإذ  ال�صرر  رك��ن  ب��ه  يتوافر  ال 

من تهمة تز�ير ال�صهادة �صالفة البيان مع عدم ثبوت عدم 

توقيعها من ممثل ال�صركة المن�صوبة اإليها ال يترتب عليه 

ال�صهادة  تلك  ت�صمنته  بما  �صركته  اأ�  االأخير  بها  يحاج  اأن 

من بيانات باأجر الطاعن �ملحقاته - �من ثم يكون الحكم 

فيما �صلف م�صوباً بالف�صاد في اال�صتدالل بما يوجب نق�صه 

لهذا ال�صبب د�ن حاجة لبحث باقي اأ�جه الطعن.

�كان من المقرر اأن التز�ير هو بجعل �اقعة مز�رة 

لواقعة  تقرير  ك��ل  �ي�صمل  �صحيحة  �اق��ع��ة  ���ص��ورة  ف��ي 

اأن  العقاب  على  �صراحة  �ي�صترط  حقيقتها  غير  على 

يكون تغيير الحقيقة في بيان مما اأعد المحرر الإثباته 

�اال�صطناع كطريق من طرق التز�ير المادي هو اإن�صاء 

محرر بكامل اأجزائه اأ� خلق محرر على غير الحقيقة ما 

اآثار قانونية  دام المحرر مت�صمناً لواقعة تترتب عليها 

��صالحة اأن يحتج به في اإثباتها لما كان ذلك.

�ك���ان اال���ص��ط��ن��اع ب��اع��ت��ب��اره ط��ري��ق��اً م��ن ط���رق ال��ت��ز�ي��ر 

المادي هو اإن�صاء محرر كامل اأجزائه على غرار اأ�صل موجود 

اأي  دام المحرر في  اأ� خلق محرر على غير مثال �صابق ما 

قانونية  اآث��ار  عليها  تترتب  لواقعة  مت�صمناً  الحالتين  من 

��صالحاً الأن يحتج به في اإثباتها، كما اأن عدم �جود المحرر 

اإذ  التز�ير  المز�ر ال يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة 

االأمر في هذا مرجعه اإلى اإمكان قيام الدليل على ح�صول 

عقيدتها  تكون  اأن  �للمحكمة  المتهم  اإلى  �ن�صبته  التز�ير 

لم  الجزائي  القانون  اأن  االإثبات طالما  بكل طرق  ذلك  في 

يحدد طريق اإثبات معينة في جريمة التز�ير �لها اأن تاأخذ 

�صحتها  اإل��ى  اطماأنت  ما  اإذا  ال��دع��وى  في  كدليل  بال�صورة 

جرائم  في  الجنائي  �الق�صد  المطر�حة  الدعوى  في  كما 

التز�ير من الم�صائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تف�صل 

فيها محكمة المو�صوع في �صوء الظر�ف المطر�حة عليها 

�لي�س بالزم اأن يتحدث عنه الحكم �صراحة �على ا�صتقالل 

الدعوى  الوقائع ما يدل عليه كما في  اأ�رد من  قد  دام  ما 

غير  محرر  في  الحقيقة  تغيير  مجرد  اأن  كما  المطر�حة، 

الممكن  التز�ير متى كان من  ر�صمي يكفي لتوافر جريمة 

الحقيقة  تغيير  فيه  �ق��ع  ال��ذي  الوقت  في  عليه  يترتب  اأن 

ل�صحة  ي�صترط  �ال  محتماًل  ال�صرر  ك��ان  �ل��و  للغير  �صرر 

الحكم باالإدانة في جريمة التز�ير في محرر غير الر�صمي 

اأن يتحدث عن ركن ال�صرر �صراحة �ا�صتقالاًل.

ا�صتعمال  اأ�  ال��ت��ز�ي��ر  لجريمة  ير�صم  ل��م  ال��ق��ان��ون  �ك���ان 

المحرر المز�ر طريقة اإثبات خا�صة �اإنما العبرة في اإثباتها 

اأن���ه ال  ال���دع���وى، ك��م��ا  اأدل����ة  اإل��ي��ه المحكمة م��ن  ب��م��ا تطمئن 

ي�صترط في جريمة التز�ير اأن يتحدث الحكم عن كل ركن من 

اأركانها على ا�صتقالل مادام قد اأ�رد من الوقائع ما يدل عليه 

�اال�صطناع كطريق من طرق التز�ير المادي هو اإن�صاء محرر 

م��ادام  اأ� خلق محرر  اأ�صل موجود  غ��رار  اأج��زائ��ه على  بكامل 

اآثار قانونية ��صالحاً  لواقعة تترتب عليها  المحرر مت�صمناً 

التز�ير  جريمة  لتحقق  يلزم  �ال  اإثباتها  ف��ي  ب��ه  يحتج  الأن 

اأن ت�صدر فعاًل من الموظف المخت�س  في االأ�راق الر�صمية 

بتحريرها �اإنما يكفي لتحقيقها اإعطاء الورقة �صكل اأ� مظهر 

الورقة الر�صمية ال�صادرة من الموظف المخت�س.

النتحال
�ك���ان م��ن ال��م��ق��رر اأن ج��ري��م��ة ال��ت��ز�ي��ر ف��ي ال��م��ح��ررات 

الغ�س  ب��ط��ري��ق  الحقيقة  تغيير  ب��م��ج��رد  تتحقق  الر�صمية 

 )15( ثم   )13( ال�سابقين  العددين  في  طرحنا 

التفريق  واأهمية  التزوير  واأركــان  التجريم  علة 

في  التزوير  وطرق  والمعنوي  المادي  نوعيه  بين 

كل منهما والأ�سرار التي ت�سيب الغير نتيجتهما.. 

وفي  والن�سبي..  المطلق  بنوعيه  البطالن  وعرفنا 

الدرا�سة  هذه  من  والأخيرة  الثالثة  الحلقة  هذه 

المميزة نتناول م�سائل النتحال والتزوير بالترك 

وتغيير الحقيقة والق�سد الجنائي واأركان التزوير 

وال�سرر فاإلى التفا�سيل..

التز�ير  جريمة  في  الجنائي  الق�صد  اأن  المقرر  من 

يتحقق في المحررات الر�صمية متى تعمد الجاني تغيير 

الغر�س  ف��ي  ا�صتعماله  ان��ت��واء  م��ع  المحرر  ف��ي  الحقيقة 

الزم��اً  اأم���راً  �لي�س  الحقيقة فيه  اأج��ل��ه غيرت  م��ن  ال��ذي 

التحدث عنه �صراحة �ا�صتقالاًل في الحكم عن توافر هذا 

الركن ما دام قد ثبت �قوع تز�ير المحرر من الجاني. 

من قانون العقوبات �ما  اإنه من المقرر �فقاً للمادة 216 

بعدها اأن لجريمة التز�ير في محرر غير ر�صمي اأركاناً ثالثة 

المن�صو�س  الطرق  باإحدى  محرر  في  الحقيقة  تغيير  هي 

عليها في القانون، �اأن يترتب على هذا التغيير �صرر للغير 

الجنائي،  �الق�صد  محتماًل،  اأ�  فعلياً  ال�����ص��رر  ك��ان  ���ص��واء 

تلتزم  المو�صوع ال  ك��ان��ت محكمة  �ل��ئ��ن  اأن���ه  ال��م��ق��رر  �م��ن 

غير  محرر  في  التز�ير  جريمة  عن  ب��االإدان��ة  الق�صاء  عند 

التزوير والمشكالت 
التي يثيرها تطـبيق 
بعض أحكــامه في 

الواقع العملي
بقلم : المستشار/ ماهر سالمة

القا�سي مبحاكم دبي

3/3

جرمية التزوير تتحقق مبجرد 

حدوث التغيري

كل تقرير لـ »واقعة اأو حمرر« على 

غري حقيقتهما.. تزوير
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متى كان من الممكن اأن يترتب عليه في الوقت الذي �قع 

فيه تغيير الحقيقة �صرر للغير �لو كان ال�صرر محتماًل 

�ال ي�صترط ل�صحة الحكم باالإدانة في جريمة التز�ير 

العرفي اأن يتحدث عن ركن ال�صرر �صراحة �ا�صتقالال 

بل يكفي مد�نات الحكم اأن ت�صهد عليه كما في الدعوى 

الم�صند  ال�صحن  بوال�س  �كانت  ذل��ك  ك��ان  لما  الراهنة 

�صد�رها من الطاعنين قد ثبت تز�يرها باإ�صافة بيانات 

جوهرية  لبيانات  بالترك  اأ�  الحكم  اأث��ب��ت  كما  �همية 

�كان يترتب على ذلك �صرر للغير �من ثم تكون تهمة 

الطاعنين  منعى  �ي��ك��ون  اأرك��ان��ه��ا  تكاملت  ق��د  ال��ت��ز�ي��ر 

تقدير  ف��ي  مو�صوعياً  ج��داًل  يكون  اأن  يعد�  ال  ب�صاأنها 

محكمة المو�صوع الأدلة الدعوى �تكوين معتقدها مما 

ال يجوز اإثارته اأمام محكمة التمييز.

تغيري احلقيقة
�حيث اإنه من المقرر اأن مجرد تغيير الحقيقة في 

عليها  المن�صو�س  ال��ط��رق  ب��اإح��دى  ر�صمي  غير  محرر 

اإليه  اأ�صند  مما  يقع  لم  اأم��ر  باإ�صناد  �ذل��ك  القانون  في 

اأن  الممكن  التز�ير متى كان من  يكفي لتوافر جريمة 

الحقيقة  تغيير  ال��ذي �قع فيه  الوقت  يترتب عليه في 

�صرر للغير �صواء كان المز�ر عليه اأ� اأي جهة اأ� �صخ�صاً 

اآخر �لو كان ال�صرر محتماًل ما دام المحرر �صالحاً الأن 

كان  لما  اإليه  ن�صب  ممن  �صد  االإث��ب��ات  في  حجة  يتخذ 

الثابت من اأقوال المجني عليه.

 اأركان التزوير يف حمرر ر�سمي
قانون  م��ن   216 للمادة  �ف��ق��اً  المقرر  م��ن  اإن���ه  �ح��ي��ث 

العقوبات �ما بعدها اأن لجريمة التز�ير في محرر غير 

ر�صمي اأركاناً ثالثة هي تغيير الحقيقة في محرر باإحدى 

الطرق المن�صو�س عليها في القانون، �اأن يترتب على هذا 

اأ� محتماًل،  ال�صرر فعلياً  �صواء كان  للغير  التغيير �صرر 

محكمة  كانت  �لئن  اأن��ه  المقرر  �من  الجنائي،  �الق�صد 

ال��م��و���ص��وع ال ت��ل��ت��زم ع��ن��د ال��ق�����ص��اء ب���االإدان���ة ع��ن جريمة 

بالتحدث في حكمها عن  ر�صمي  التز�ير في محرر غير 

هذا  ا�صتظهار  عليها  يتعين  اأن��ه  اإال  �صراحة  ال�صرر  رك��ن 

البيان -�لئن كان تقدير �قوع ال�صرر �صالف البيان من 

يتحقق  لم  �ل��و  القانون  عليها  ن�س  التي  بالو�صائل 

عنه �صرر يلحق �صخ�صاً بعينه الأن هذا التغيير ينتج 

عنه حتماً ح�صول �صرر بالم�صلحة العامة لما يترتب 

عليه من عبث بالمحررات الر�صمية ينال من قيمتها 

اأن  ذل��ك  على  �ينبني  الجمهور  نظر  ف��ي  �حجيتها 

ت�صمي �صخ�صاً بغير ا�صمه في محرر ر�صمي يعد تز�يراً 

�صواء اأكان اال�صم المنتحل ل�صخ�س معلوم اأم كان ا�صماً 

خيالياً �همياً ال �جود له في الحقيقة �الواقع ما دام 

من  �صخ�صية  اإثبات  في  حجة  يتخذ  الأن  �صالحاً  المحرر 

اال�صطناع  اأن  كما  المطر�حة،  الدعوى  في  كما  اإليه  ن�صب 

اإن�صاء محرر  المادي هو  التز�ير  باعتباره طريقاً من طرق 

اأ� خلق محرر على  اأ�صل موجود  غ��رار  اأج��زائ��ه على  بكامل 

غير مثال �صابق ما دام المحرر في اأي من الحالتين مت�صمناً 

لواقعة تترتب عليها اآثار قانونية ��صالحاً الأن يحتج به في 

عليه  يترتب  ال  المز�ر  المحرر  �ج��ود  اأن عدم  كما  اإثباتها، 

حتماً عدم ثبوت جريمة التز�ير اإذ االأمر في هذا مرجعه اإلى 

اإمكان قيام الدليل على ح�صول التز�ير �ن�صبته اإلى المتهم 

االإث��ب��ات  بكل ط��رق  ذل��ك  ف��ي  ن عقيدتها  ت��ك��ّوّ اأن  �للمحكمة 

طالما اأن القانون الجزائي لم يحدد طريق اإثبات معينة في 

جريمة التز�ير �لها اأن تاأخذ بال�صورة كدليل في الدعوى 

المطر�حة،  ال��دع��وى  في  كما  �صحتها  اإل��ى  اأطماأنت  ما  اإذا 

كما اأنه من المقرر اأن الق�صد الجنائي في جريمة التز�ير 

تغيير  الجاني  تعمد  متى  الر�صمية  المحررات  في  يتحقق 

الحقيقة في المحرر مع انتواء ا�صتعماله في الغر�س الذي 

من اأجله غيرت الحقيقة فيه �لي�س اأمراً الزماً التحدث عنه 

�صراحة �ا�صتقالاًل في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام 

الدعوى  الجاني كما في  المحرر من  قد ثبت �ق��وع تز�ير 

المطر�حة فاإنه يلزم عند ذلك اأن يتوافر في حقه ركن العلم 

بالتز�ير �ا�صتعماله لما كان ذلك.

التزوير بالرتك
لما كان ذلك �كان من المقرر اأن اال�صطناع طريق 

من طرق التز�ير المادي طالما كان المحرر الم�صطنع 

�صالحاً لالحتجاج به �ت�صمن �اقعة تترتب عليها اآثار 

قانونية ��صالحاً باأن يحتج به، كما اأن التز�ير بالترك 

اإلى ما يت�صمنه المحرر في  من طرق التز�ير بالنظر 

اإطالقات محكمة المو�صوع اإال اأن ذلك م�صر�ط باأن يكون 

ما ا�صتخل�صته �صائغاً �يوؤدي اإلى ما رتبه الحكم عليه.

الق�سد اجلنائي 
المحررات  التز�ير في  اأن جريمة  المقرر  �ك��ان من 

الغ�س  بطريق  الحقيقة  تغيير  بمجرد  تتحقق  الر�صمية 

عنه  يتحقق  لم  �لو  القانون  عليها  ن�س  التي  بالو�صائل 

�صرر يلحق �صخ�صاً بعينه الأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً 

ح�صول �صرر بالم�صلحة العامة لما يترتب عليه من عبث 

بالمحررات الر�صمية ينال من قيمتها �حجيتها في نظر 

الجمهور �ينبني على ذلك اأن ت�صمي �صخ�صاً بغير ا�صمه 

في محرر ر�صمي يعد تز�يراً �صواء اأكان اال�صم المنتحل 

له  �ج��ود  ال  �همياً  خيالياً  ا�صماً  ك��ان  اأم  ل�صخ�س معلوم 

يتخذ  الأن  المحرر �صالحاً  دام  ما  �الواقع  الحقيقة  في 

حجة في اإثبات �صخ�صية من ن�صب اإليه كما في الدعوى 

المطر�حة، كما اأن اال�صطناع باعتباره طريقاً من طرق 

التز�ير المادي هو اإن�صاء محرر بكامل اأجزائه على غرار 

اأ�صل موجود اأ� خلق محرر على غير مثال �صابق ما دام 

تترتب  لواقعة  مت�صمناً  الحالتين  من  اأي  في  المحرر 

عليها اآثار قانونية ��صالحاً الأن يحتج به في اإثباتها، كما 

اأن عدم �جود المحرر المز�ر ال يترتب عليه حتماً عدم 

ثبوت جريمة التز�ير اإذ االأمر في هذا مرجعه اإلى اإمكان 

المتهم  اإل��ى  �ن�صبته  التز�ير  ح�صول  على  الدليل  قيام 

ن عقيدتها في ذلك بكل طرق االإثبات  �للمحكمة اأن تكّوّ

طالما اأن القانون الجزائي لم يحدد طريق اإثبات معينة 

في  كدليل  بال�صورة  تاأخذ  اأن  �لها  التز�ير  جريمة  في 

الدعوى  ف��ي  كما  �صحتها  اإل��ى  اطماأنت  م��ا  اإذا  ال��دع��وى 

الجنائي في  الق�صد  اأن  المقرر  اأنه من  المطر�حة كما 

متى  الر�صمية  ال��م��ح��ررات  ف��ي  يتحقق  التز�ير  جريمة 

ان��ت��واء  م��ع  ال��م��ح��رر  ف��ي  الحقيقة  تغيير  ال��ج��ان��ي  تعمد 

ا�صتعماله في الغر�س الذي من اأجله غيرت الحقيقة فيه 

�ا�صتقالاًل في  التحدث عنه �صراحة  الزم��اً  اأم��راً  �لي�س 

الحكم عند توافر هذا الركن ما دام قد ثبت �قوع تز�ير 

فاإنه  المطر�حة  الدعوى  في  كما  الجاني  من  المحرر 

بالتز�ير  العلم  ركن  يتوافر في حقه  اأن  ذلك  يلزم عند 

�ا�صتعماله لما كان ذلك �كان.

من  ال��ت��رك  على  يترتب  م��ا  لمدى  ا�صتظهار  مجموعة 

تغيير الحقيقة لما كان ذلك �كان االأ�صل في المحاكمات 

الجنائية هو اإقناع القا�صي بناء على االأدلة المطر�حة 

عليه فله اأن يكون عقيدته من اأي دليل اأ� قرينة يرتاح 

اإليها �لم يجعل القانون الجنائي الإثبات جرائم التز�ير 

�صراحة  الحكم  يتحدث  اأن  يلزم  ال  كما  خا�صاً،  طريقاً 

�ا�صتقالاًل عن كل ركن من اأركان جريمة التز�ير ما دام 

قد اأ�رد من الوقائع ما يدل عليها �الق�صد الجنائي في  

الدعوى  بواقع  المتعلقة  الم�صائل  من  التز�ير  جرائم 

الظر�ف  المو�صوع في �صوء  التي تف�صل فيها محكمة 

الحكم  عنه  يتحدث  اأن  ب��الزم  �لي�س  عليها  المطر�حة 

اأ�رد من الوقائع ما  ا�صتقالل ما دام قد  �صراحة �على 

يدل عليه كما في الدعوى الراهنة، كما اأن مجرد تغيير 

الحقيقة في محرر عرفي يكفي لتوافر جريمة التز�ير 

ل يلزم اأن يتحدث احلكم �سراحة وا�ستقالًل 

عن كـل ركـن من اأركـان جرميـة التزويــر 

ما دام قد اأورد من الوقائع ما يدل عليها
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لمراقبة من �صدرت ل�صالحه اأ� لفح�س �مراجعة من 

قدمت اإليه، لما كان ذلك �كان.

ركن ال�سرر
اإنه من المقرر اأن ال�صرر عن�صر من عنا�صر جريمة 

افتر�س توافره  �اإن  التز�ير ال قيام لها من د�ن��ه �هو 

بمجرد  الر�صمية  ل��ل��م��ح��ررات  بالن�صبة  قيامه  �تحقق 

تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل للثقة فيها 

التي  العرفية  للمحررات  بالن�صبة  كذلك  لي�س  اأن��ه  اإال 

ينبغي اأن يترتب على تغيير الحقيقة فيها ح�صول �صرر 

على  يتعين  فاإنه  ثم  �م��ن  ح�صوله،  احتمال  اأ�  بالفعل 

البيان  ه��ذا  ا�صتظهار  ب��االإدان��ة  الق�صاء  عند  المحكمة 

�لو لم تلتزم بالتحدث عنه �صراحة �ا�صتقالاًل لما كان 

اأ�  ذلك �كان الطاعن قد دفع بعدم توافر ركن ال�صرر 

احتماله �كان هذا الدفاع جوهرياً في خ�صو�س الدعوى 

مما كان يتعين معه على المحكمة اأن تعنى بالرد عليه 

�في  الرف�س  اأ�  بالقبول  ���ص��واء  ب�صاأنه  كلمتها  �ت��ق��ول 

اإغفال الحكم االإ�صارة اإليه ق�صور في الت�صبيب �م�صا�س 

بحق الدفاع يعيبه بما ي�صتوجب نق�صه �االإحالة.

اأركان التزوير
�حيث اإنه من المقرر اأن التز�ير اأياً كان نوعه يقوم 

اأعد  محرر  في  اإليه  اأ�صند  ممن  يقع  لم  اأم��ر  اإ�صناد  على 

ب�صرط  الإثباته باإحدى الطرق المن�صو�س عليها قانوناً 

اأن  اأ� يحتمل  ���ص��رر  ت��رت��ب عليه  االإ���ص��ن��اد �ق��د  ي��ك��ون  اأن 

املحرر الباطل
ال��م��ز�رة مع  ال��ورق��ة  ا�صتعمال  اإن  المقرر  �ك��ان من 

ذلك  محل  ك��ان  �ل��و  القانون  عليه  يعاقب  بذلك  العلم 

محرراً الحتمال ح�صول ال�صرر من ا�صتعماله �المحرر 

اأنه قد يلقى  اإال  اأثر  الباطل �اإن جرده القانون من كل 

ثقة الغير ممن ال يت�صح له ما ي�صوبه من عيوب �ي�صح 

اأن يخدع به ال�صخ�س العادي فاإذا ا�صتعمل هذا المحرر 

بات  قد  ال�صرر  يكون  الراهنة  الدعوى  في  كما  بالفعل 

هذا  ف��ي  الطاعن  ينعاه  م��ا  ف��اإن  ذل��ك  ك��ان  لما  محققاً، 

الخ�صو�س يكون غير �صديد.

الإقرارات الفردية
من المقرر اأن التز�ير اأياً كان نوعه يقوم على اإ�صناد 

اأمر لم يقع ممن اأ�صند اإليه في محرر اأعد الإثباته باإحدى 

الطرق المن�صو�س عليها قانوناً ب�صرط اأن يكون االإ�صناد 

يترتب عليه �صرر  اأن  اأ� يحتمل  ترتب عليه �صرر  �قد 

اأما اإذا انتفى االإ�صناد الكاذب في المحرر ال ي�صح القول 

م�صمونه  �ك��ان  عرفياً  المحرر  ك��ان  �اإذا  تز�ير  بوقوع 

مطابقاً الإرادة من ن�صب اإليه معبراً عن م�صيئته انق�صى 

التز�ير باأركانه كما اأنه من المقرر اأنه لي�س كل تغيير 

ببيان  تعلق  اإذا  فهو  ت��ز�ي��راً  يعتبر  محرر  في  للحقيقة 

�صادر من طرف �احد مما يمكن اأن تاأخذ حكم االإقرارات 

الفردية فاإنه ال عقاب اإذا ما كان هذا البيان ال يعد� اأن 

يكون عر�صاً مما يخ�صع للفح�س �يتوقف م�صيره على 

نتيجته لما كان ذلك �كان الم�صتند المدعى تز�يره قد 

اإذا ان��ت��ف��ى االإ���ص��ن��اد ال��ك��اذب في  اأم���ا  ي��ت��رت��ب عليه ���ص��رر 

المحرر  ك��ان  �اإذا  تز�ير  بوقوع  القول  ي�صح  ال  المحرر 

اإل��ي��ه  ن�صب  م��ن  الإرادة  م��ط��اب��ق��اً  م�صمونه  �ك���ان  ع��رف��ي��اً 

اأنه من  كما  باأركانه  التز�ير  انق�صى  عن م�صيئته  معبراً 

يعتبر  محرر  ف��ي  للحقيقة  تغيير  ك��ل  لي�س  اأن��ه  المقرر 

�اح��د مما  ببيان �صادر من ط��رف  تعلق  اإذا  فهو  ت��ز�ي��راً 

يمكن اأن تاأخذ حكم االإق��رارات الفردية فاإنه ال عقاب اإذا 

مما يخ�صع  يكون عر�صاً  اأن  يعد�  البيان ال  كان هذا  ما 

للفح�س �يتوقف م�صيره على نتيجته لما كان ذلك �كان 

الم�صتند المدعى تز�يره قد �صدر مطابقاً الإرادة �صركة 

....................... �هو ال يعد� عر�صاً لالأ�صعار يخ�صع 

للفح�س �القبول اأ� الرف�س مما يعد اإقراراً فردياً يخرج 

اال�صتعمال  جريمة  معه  تنتفي  �مما  التاأثيم  نطاق  عن 

التزم  �اإذا  �عدماً  التز�ير �ج��وداً  التي تد�ر مع جريمة 

الحكم المطعون فيه هذا النظر فاإنه ال يكون قد خالف 

القانون اأ� اأخطاأ في تطبيقه لما كان ذلك �كان الثابت من 

االأ�راق اأن النيابة العامة لم تثر في طعنها باال�صتئناف اأ� 

بجل�صات المحاكمة �صيئاً بخ�صو�س ��صف التهمة الثانية 

فمن ثم ال يجوز لها اأن تثير ذلك الأ�ل مرة اأمام محكمة 

اأن الحكم المطعون في حكمها  التمييز، هذا ف�صاًل عن 

�في حد�د �صلطتها التقديرية لم تر توافر اأركان جريمة 

االحتيال قانوناً ��اقعاً مما يقت�صي تغيير ��صف التهمة 

�من ثم فاإن منعى النيابة العامة في هذا ال�صاأن ف�صاًل 

فاإن  تقدم  ما  ك��ان  لما  �صديد  يكون غير  قبوله  ع��دم  عن 

الطعن برمته يكون على غير اأ�صا�س متعين الرف�س.

�هو   ........................ �صركة  الإرادة  مطابقاً  �صدر 

اأ�  �القبول  للفح�س  يخ�صع  لالأ�صعار  عر�صاً  يعد�  ال 

الرف�س مما يعد اإق��راراً فردياً يخرج عن نطاق التاأثيم 

�م��م��ا تنتفي م��ع��ه ج��ري��م��ة اال���ص��ت��ع��م��ال ال��ت��ي ت���د�ر مع 

جريمة التز�ير �جوداً.

اأن���ه ال يكفي ل��ل��ع��ق��اب على  �ح��ي��ث اإن���ه م��ن ال��م��ق��رر 

جريمة التز�ير في اأ�راق ر�صمية اأن يكون ال�صخ�س قد 

غير الحقيقة في المحرر بل يجب اأن يكون هذا التغيير 

ق��د �ق��ع ف��ي ج��زء م��ن اأج����زاء ال��م��ح��رر ال��ج��وه��ري التي 

اإلى  من اأجلها اأعد المحرر الإثباته �التي ناط القانون 

موظف عام مهمة تحريره اأ� بالتدخل في تحريره اأما 

به  بال�صخ�س �متعلقاً  بالمحرر خا�صاً  اأثبت  ما  كان  اإذا 

المعلومات  ب�صبب  يبا�صره  اأن  ي�صتطيع غيره  �حده �ال 

الفردية  االإق����رارات  قبيل  من  يعتبر  فاإنه  به  المتعلقه 

التي ال يعتبر تغيير الحقيقة فيها تز�يراً الأنها تخ�صع 

ملعلوماتك

ال�سرر عن�سر من عنا�سر جرمية 

التزوير ل قيام لها من دونه والإدانة 

تتطلب بيان الأ�سباب
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اأوًل: ما يجب على املاأذون التحقق منه من ال�سروط 
القانونية والتنظيمية لإبرام عقد النكاح:

بع�صها  اأ�  عليها  ن�صت  التي  ال�صر�ط  تلك  بها  يق�صد 

الز�جني  م�صالح  حتقيق  بغية  ال�صخ�صية  االأحوال  قوانني 

 .
)1(

باأ�صره  املجتمع  م�صالح  حتقيق  �كذلك  �ماآاًل،  حااًل 

فهي �صر�ط ي�صعها امل�صرع الو�صعي جللب م�صلحة اأ� دفع 

مف�صدة، �هي لي�صت ب�صر�ط �صحة �ال نفاذ �ال لز�م، الأن 

دينياً يحل  �صرعياً  اأن ين�صئ حكماً  له  الو�صعي لي�س  امل�صرع 

اأثر  عليها  يرتتب  �صر�ط  ه�ي  بل  ح�الاًل،  يح�ّرم  اأ�  حراماً 

.
)2(

قانوين ال دخل له يف احلكم ال�صرعي الدين�ي 

على اأن �صن مثل هذه القوانني اإمنا هو من باب ال�صيا�صة 

يف  حق  من  االأمر  لويل  �ما  االإ�صالمي،  الفقه  يف  ال�صرعية 

تقييد املباح.

االأحوال  قانون  بها  جاء  التي  ال�صر�ط  اأهم  من  �لعل 

ال�صخ�صية االإماراتي ما يلي:

توثيق عقد الزواج:
يف  العقد  هذا  بت�صجيل  املخت�س  املوظف  يقوم  اأن  اأي 

االأ�ىل  الفقرة  تن�س  ، حيث  لذلك  ر�صمية خ�ص�صت  �ثيقة 

االحتادي  ال�صخ�صية  االأحوال  قانون  من   )27( املادة  من 

اأنه: »يوثق الز�اج ر�صمياً، �يجوز اعتباًرا لواقع معني  على 

الثالثة  الفقرة  تن�س  كما  ال�صرعية«،  بالبّينة  الز�اج  اإثبات 

من ذات املادة على اأنه: »يتم توثيق عقد الز�اج من املاأذ�نني، 

�ي�صدر �زير العدل �ال�صوؤ�ن االإ�صالمية �االأ�قاف الالئحة 

اخلا�صة بهم«.

حفظ  هو  اإمنا  ال�صرط  هذا  من  امل�صرع  مق�صد  �لعل 

احلقوق الز�جية املادية �املعنوية، �حماية العقد من االإنكار، 

�كذا حماية االأ�الد من ادعاء عدم الن�صب، �لي�س ببعيد عنا 

�ال خاٍف علينا ما يحدث من جراء ما ُيعرف بالز�اج العريف.

من  ُيعد  اإمنا  امل�صاألة  هذه  يف  القانون  حلكم  �االمتثال 

يحقق  مبا  االأمر  �يل  حكم  فهو  ال�صرعية،  الواجبات  قبيل 

امل�صلحة �الغاية مبا ال يت�صادم مع الن�س.

يقول االأ�صتاذ الدكتور يو�صف القر�صا�ي يف هذا ال�صياق: 

»يف هذه احلالة اإذا �صدر اأمر اأ� قانون من �يل االأمر ال�صرعي 

باإيجاب  التوثيق ت�صبح  طاعته الزمة �صرعاً، الأن اهلل تعاىل 

الر�صول  �اأطيعوا  اهلل  اأطيعوا  اآمنوا  الذين  اأيها  »يا  يقول: 

مبع�ر�ف،  يوؤمر  االإن�ص�ان  فم�ادام   
)3(

منكم...« االأمر  �اأ�يل 

.
)4(

فيج�ب اأن يط�يع ، فالطاع�ة هنا الزمة �اجب�ة« 

اأنها تقرر  27 - �صالفة الذكر - جند  املادة  اإىل  �بالنظر 

اإمنا يكون بالتوثيق، �مع  اإثبات �اقعة الز�اج  اأن االأ�صل يف 

الواقع،  بحكم  قائم  هو  ما  االعتبار  بعني  اأخذت  فقد  ذلك 

توثق  التي متت �مل  الز�اج  �قائع  اإثبات  يجوز  اأنه  فقررت 

مدى سلطة المأذون الشرعي 
في مراقبة االلتزام بالضوابط القانونية 

والشرعية لعقد النكاح

حر�س  ما  يحقق  �مبا  ناحية،  من  ال�صحيح  لل�صكل  �فقاً 

االأ�صرة اجلديدة  اإن�صاء  اإىل  تهدف  امل�صرع من م�صالح  عليه 

من  �ا�صتقرارها  كيانها  على  املحافظة  تكفل  قواعد  على 

عليها  الن�س  �قع  �صوابط  يف  تتمثل  اأن  �اإما  اأخرى،  ناحية 

ا�صتيفاء الأحكام ال�صريعة االإ�صالمية مبا يكفل �صحة العقد 

ببيان اأركانه ��صر�طه، �اإما اأن تتمثل يف ال�صر�ط التي ترك 

املادة  به  تق�صي  ملا  �فقاً  ا�صرتاطها  للز�جني حرية  القانون 

20 من قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي، فامل�صلمون عند 
�للماأذ�ن  حالاًل،  حرم  اأ�  حراماً  اأحل  �صرطاً  اإال  �صر�طهم 

احلق يف مراقبة مدى ا�صتيفاء تلك ال�صر�ط من عدمه، �هو 

ال�صوابط،  بتلك  تام  اإملام  املاأذ�ن على  اأن يكون  ما ي�صتوجب 

�هو ما نف�صل القول فيه على النحو التايل:

ر�صول  على  �ال�صالم  �ال�صالة  هلل،  �احلمد  اهلل،  ب�صم 

اهلل..... �بعد

باإجراء عقد  له  املرخ�س  ال�صخ�س  ال�صرعي هو  فاملاأذ�ن 

النكاح على الرتتيب  الز�اج �توثيقه. �هو من يجري عقد 

ال�صرعي من حيث االأركان �ال�صر�ط، فهو املنوط به مراقبة 

ال�صرع  ��صعها  التي  �االأحكام  �االأ�صول  القواعد  �تنفيذ 

�يل  عن  النائب  �هو  املقد�س،  العقد  هذا  الإمتام  احلنيف 

ثم  �من  اأطرافه،  بني  املقد�س  الرباط  هذا  توثيق  يف  االأمر 

النكاح  عقد  لُيعطي  ال�صرعي  املاأذ�ن  اختيار  اإح�صان  فيجب 

ما يتنا�صب مع الهيبة �االإجالل يف عيون النا�س من ناحية، 

�ال�صر�ط  االأركان  �صحيحة  ز�اج  عقود  اإبرام  من  �يتمكن 

�فق ما جاء يف كتاب اهلل ��صنة نبيه، �ما ��صعه �يل االأمر 

من اأحكام تكميلية ق�صد بها حتقيق امل�صلحة التامة يف اأمر 

ينه�س  الأنه  عنها،  مف�صدة  كل  �درء  امل�صلمة  االأ�صرة  اإن�صاء 

مبهّمة �صون اأعرا�س النا�س، ��صون العر�س من ال�صر�ريات 

اخلم�س التي حر�صت ال�صريعة على �صيانته. �ملا كان قانون 

االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي قد ن�س على جملة من االأحكام 

تتعلق باإبرام العقد �صواء من حيث االأركان اأ� ال�صر�ط، فاإنه 

يتعلق باملاأذ�ن ال�صرعي اأمر ا�صتيفائها عند اإبرام العقد، �هو 

 ما �صنلقي ال�صوء عليه - مب�صيئة اهلل تعاىل - يف هذا املقال.

ذلك اأن ال�صوابط القانونية �ال�صرعية للعقد اإما اأن تتمثل 

يف �صر�ط �رد الن�س عليها مبوجب القانون باعتبارها من 

االإجراءات القانونية التي يجب على املتعاقدين االلتزام بها 

انعقاد العقد  �عدم خمالفتها، الأن الغر�س منها هو �صمان 

بقلم: د/ محمد عبد الرحمن محمد الضويني
اأ�ستاذ الفقه املقارن امل�سارك مبعهد دبي الق�سائي

4445

20
13

  -
ر  

وب
كت

 اأ
 -

  )
16

(
د 

د
عــ

ال



من  �حتققه   - الز�جة   - االآخر  للط�رف  احتي�اطاً  الز�اج 

اإذن من  علمها بحقيقة االأمر، بل �ا�صرتاط احل�صول على 

القا�صي الإمتام هذا الز�اج، حيث اإن القا�صي يقدر امل�صلحة  

يف هذا الز�اج، فياأذن اإن راأى م�صلحة للمراأة يف ذلك، �اإن مل 

ير م�صلحة ظاهرة يف مثل هذه الزيجة فاإنه ال ياأذن.

ال�صخ�صية  االأحوال  قانون  من   21/2 املادة  فتن�س 

االإماراتي على اأنه: »اإذا كان اخلاطبان غري متنا�صبني �صناً باأن 

يعقد  اأكرث، فال  اأ�  املخطوبة  �صن  �صن اخلاطب �صعف  كانت 

القا�صي،  اإذن  �بعد  �علمهما،  اخلاطبني  مبوافقة  اإال  الز�اج 

�للقا�صي اأن ال ياأذن به ما مل تكن م�صلحة يف هذا الز�اج«.

�عليه فاإذا تز�ج رجل من فتاة رغم ما بينهما من فارق 

�د�ن احل�ص�ول  االأم�ر،  بحقيقة  علمها  د�ن  كبري،  ال�صن  يف 

الكفاءة  �ص�رط  اخت�ل  قد  يك�ون  فاإنه  القا�ص�ي،  اإذن  عل�ى 

اأ�  بينهما، فينعقد العقد �صحيحاً، �لكنه غري الزم، للمراأة 

�ليها احلق يف طلب ف�صخ العقد لفوات الكفاءة.

�من ثم فعلى املاأذ�ن اأن يتحقق من �صن اخلاطبني �يف 

حال كان الز�ج �صعف املخطوبة يف ال�صن اأ� اأكرث فال يجري 

القا�صي،  من  كتابي  الإذن  تقدميهما  بعد  اإال  بينهما  العقد 

اأن  بد  �ال  ذلك،  على  املخطوبة  موافقة  من  بنف�صه  �يتاأكد 

حتى  ال�صن،  ناحية  من  �بينه  بينها  �الفرق  ب�صّنه  يعلمها 

يكون ر�صاها عن بينة. �ذلك �فقاً للفقرة الثانية من املادة 

من   33 املادة  �اأي�صاً  ال�صخ�صية،  االأحوال  قانون  من   21
الئحة املاأذ�نني ال�صرعيني االحتادية.

الفح�ض الطبي قبل الزواج:
ب�صبب  خطرية  اأمرا�س  عن  احلديث  العلم  ك�صف  لقد 

ا�صتقرار  من  متنع  معدية  اأمرا�س  اأ�  الوراثية،  اجلينات 

املعا�صرين  الفقهاء  بني  اجلدل  �صار  لذا  الز�جية،  احلياة 

حول مدى �صر�رة الفح�س الطبي �االإلزام به قبل الز�اج، 

فبع�صهم يعار�صه، �االأكرث على اأن االأخذ به ال يتعار�س  مع 

االأحكام ال�صرعية، ملا فيه من حتقق امل�صالح �درء املفا�صد.

هذه  االإماراتي  ال�صخ�صية  االأحوال  قانون  ح�صم  �قد 

توافر  �صر�رة  على  الز�اج  عقد  اإجراء  علق  حيث  امل�صاألة، 

�صهادة تبني خلو الطرفني من العيوب �االأمرا�س التي تهدد 

اإىل جلنة طبية خمت�صة  اإ�صدارها  �اأ�صند  الز�جية،  احلياة 

رقم  الوزاري  بالقرار  ال�صادرة  االحتادية  املاأذ�نني  فالئحة 

)785( ل�صنة 2012 قد اأقرت امل�صاءلة اجلنائية الأي �صخ�س 

اإجراء عقود الز�اج �ذلك �فقاً  غري مرخ�س له يقدم على 

، بل �ي�صاءل املاأذ�ن اإدارياً �جنائياً 
)7(

للمادة 54 من الالئحة 

اإن اأقدم على اإبرام عقود د�ن توثيقها �فقاً للمادتني 47 و50 

من ذات الالئحة.

ال�صرعيني  املاأذ�نني  نظام  من   36  ،35 للمادتني  ��فقاً 

يف اإمارة دبي فاإنه ي�صاءل جنائياً �يعاقب كل من اأقدم على 

.
)8(

اإبرام عقود ز�اج د�ن اأن يكون مرخ�صاً له باإجرائها 

فارق ال�سن:
اأمور  يف  الز�جني  بني  امل�صا�اة  هي  الز�اج  يف  الكفاءة 

مادية �اجتماعية بحيث تتحقق ال�صعادة الز�جية بينهما.

االأزمنة  باختالف  يختلف  مما  الكفاءة  عنا�صر  �حتديد 

�لعل  الكفاءة،  يف  اخلا�صة  معايريه  ع�صر  فلكل  �االأمكنة، 

بهذه  يخل  مما  الز�جني  بني  ال�صن  يف  الفاح�س  التفا�ت 

الكفاءة.

�حديثاً،  قدمياً  ا�صتهجان  حمل  التفا�ت  هذا  كان  حيث 

غالباً  به  �يق�صد  غالباً،  �صوية  ز�جية  حياة  به  تقوم  ال  حيث 

حتقق رغبة اأحد الطرفني يف اال�صتفادة مبال اأ� جاه الطرف 

االآخر.

�الأن هذا الز�اج ال تتحقق به م�صلحة الطرفني غالباً، 

الفتاة على فعل  الأنه رمبا حمل  حذر فقهاء احلنابلة منه، 

ما ال ينبغي.

�هذا ما ح�دا باالإم�ام الر�يان�ي من ال�ص�افعية اإىل الق��ول 

 .
)9(

باأن امل�ّص�ن لي�س كفئاً لل�ص�ابة 

�اأي�صاً ن�صح فقهاء احلنفية بعدم تز�يج بناتهم ال�صابات 

.
)10(

للكبار يف ال�صن 

فاعتبار فارق ال�صن الكبري �ما يرتتب عليه من �صعف 

يف  �صا�صع  بون  عليه  يرتتب  اإذ  به،  االأخذ  يجدر  مما  غالباً 

الرغبة �القدرة على الوفاء باحلقوق �حتقيق رغبات االآخر، 

اإىل  �النظر  �التعقل  التفكري  يف  الكبري  الفارق  عن  ف�صاًل 

احلياة، االأمر الذي يوؤدي اإىل �صرعة انهيار احلياة الز�جية 

.
)11(

�عدم حتقيق مق�صد الز�اج 

اإج��راءات م�ص��ددة ملثل ه�ذا  القانون  اتخذ  �من ثم فقد 

اإثبات  معنّي  لواقع  اعتباراً  �يجوز  العدل،  �زير  ِقبل  من 

�امراأتان،  رجل  اأ�  رجالن  �هي  ال�صرعية،  بالبّينة  الز�اج 

اأ�  النكول عنها  اأ�  اليمني احلا�صمة  اإثباته بحلف  �ال يجوز 

املتممة، �تقدير ما اإذا كان هناك �اقع معنّي حال د�ن توثيق 

اأ� عدمه من م�صائل الواقع التي ت�صتقل  عقد الز�اج ر�صمياً 

بتقديرها حمكمة املو�صوع متى اأقامت ق�صاءها يف ذلك على 

اأ�صباب �صائغة لها اأ�صلها الثابت يف االأ�راق، �من املقرر اأنه ال 

.
)6(

جمال لبحث �صحة الز�اج اإال بعد ثبوته �صرعاً« 

اأن القانون االإماراتي اكتفى بالن�س  اإىل  �جتدر االإ�صارة 

يتخذ  اإجراء  اأي  على  ين�س  �مل  الز�اج،  عقود  توثيق  على 

يف حالة عدم التوثيق، فلم يقرر جزاء للمخالفة، �اإن كانت 

�صخ�س  اأي  �عقاب  اجلنائية  بامل�صاءلة  تكفلت  قد  اللوائح 

يقدم على اإبرام عقود الز�اج د�ن اأن يكون مرخ�صاً له بذلك، 

من  عليه  �الت�صادق  االإقرار  ت�صمل  التي  ال�صرعية،  بالبّينة 

الطرف االآخر، ��صهادة ال�صهود �هي �صهادة رجلني، اأ� رجل 

�امراأتني مع توافر ال�صر�ط املطلوبة ل�صحة الز�اج �انتفاء 

املوانع، �من ثم فعدم التوثيق ال يعني الف�صاد اأ� البطالن.

�قد ق�صت حمكمة التمييز بدبي باأنه »مفاد ما تق�صي 

به املواد 27/1، 38، 39، 48/1، 57، 58/1، 59، 60/2، 61، 

 28 رقم  ال�صخ�صية   االأحوال  قانون  من   93  ،90/2،1  ،89
اأن يكون بوثيقة  اإثبات الز�اج  – اأن االأ�صل يف   2005 ل�صنة 

لواقع  اعتباراً  �يجوز   ، املاأذ�ن  اأ�  القا�صي  يحررها  ر�صمية 

معنّي، اإثباته بالبّينة ال�صرعية، �هي �صهادة رجلني اأ� رجل 

�امراأتني، �ُتقبل ال�صهادة بال�صماع – يف الراجح من مذهب 

االإمام مالك – يف اإثبات  الز�اج، على اأن تكون تلك ال�صهادة 

قال  اإذا  بال�صماع  ال�صهادة  تكون  �ال  القطع،  كبّينة  مف�صلة 

ال�صاهد �صمعت من اأقوام بعينهم. الأن ال�صهادة حينئذ تكون 

ال  �الع�ص�رة  امل�ص�اكنة،  اأن  املقرر  �من  ال�صهادة.  على  �صهادة 

.
)5(

تكفيان لوحدهما الإثبات الز�اج« 

�جدير بالذكر اأن اإثبات الز�اج اإمنا يعتر من ال�صر�ط 

اأبرم فيها  التي  ال�صكلية، �التي ي�صري عليها قانون الد�لة 

املعامالت  12/2 من قانون  املادة  لن�س  العقد،  �ذلك �فقاً 

املدنية �التي تن�س على اأنه: 

اإىل  الز�اج  ل�صحة  املو�صوعية  ال�صر�ط  يف  يرجع   -  1«

قانون كل من الز�جني �قت انعقاد الز�اج.

- اأما من حيث ال�صكل فيعتر الز�اج ما بني اأجنبيني   2 

الأ��صاع  �فقاً  عقد  اإذا  �صحيحاً  ��طني  اأجنبي  بني  ما  اأ� 

البلد الذي متت فيه، اأ� اإذا ر�عيت فيه االأ��صاع التي قررها 

قانون كل من الز�جني«.

املقرر  »من  باأنه:  بدبي  التمييز  حمكمة  ق�صت  �قد 

االأحوال  قانون  3 من   ،27/1  ،4 املادتان  به  تق�صي  �فق ما 

معطوفتان  املتحدة  العربية  االإمارات  لد�لة  ال�صخ�صية 

على املادة 12/2 من قانون املعامالت املدنية - اأن ال�صر�ط 

كل  قان��ون  اإىل  �ص��اأنها  يف  يرجع  الز�اج  ل�صحة  املو�صوعية 

من الز�ج��ني �قت انعق��اد الز�اج ، �اأن ط��رق اإثبات الز�اج 

عليها  ي�صري   - للز�اج  ال�صكلية  ال�صر�ط  من  باعتبارها   -

قانون الد�لة التي اأبرم فيها العقد، �اأن اإثبات الز�اج يكون 

اأ� املاأذ�ن املعنّي  يف االأ�صل بوثيقة ر�صمية يحررها القا�صي 

ال�ســروط املو�سوعية ل�سحة الزواج يرجــع يف �ســاأنها 

اإىل قانــون كل من الزوجــــني وقت انعقــاد الزواج، 

واأن طــرق اإثبــات الزواج - باعتبارهــا من ال�سروط 

ال�سكليــة للزواج - ي�ســري عليها قانــون الدولة التي 

اأبــرم فيها العقد، واأن اإثبــات الزواج يكون يف الأ�سل 

بوثيقــة ر�سمية يحررها القا�ســي اأو املاأذون املعنّي من 

ِقبل وزير العدل
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يجوز  االإماراتي  ال�صخ�صية  االأحوال  قانون  من   29 للمادة 

ما  املثل، �هو  املهر على مهر  زاد  اإذا  االعرتا�س  للويل حق 

يعني اأنه على املاأذ�ن يف هذه احلالة اأن ي�صجل موافقة الويل 

على املهر.

بخ�صو�س ز�اج املجنون اأ� املعتوه ال يجوز للويل اأن يز�ج 

من هو حتت �اليته جمنوناً اأ� معتوهاً اإال بعد احل�صول على 

اإذن من القا�صي، �هو ما يعني اأنه على املاأذ�ن اأن ال يتوىل 

اإجراء العقد يف هذه احلالة اإال بعد التثبت من اإذن القا�صي، 

الذي بد�ره لن مينح االإذن اإال بعد توافر ما ا�صرتطه القانون 

يف املادة 28 من قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي.

غري  من  مواطنة  ز�اج  عقد  اإجراء  للماأذ�ن  يجوز  ال 

اخلليج  لد�ل  التعا�ن  جمل�س  اأبناء  اأ�  الد�لة  مواطني 

العربية اإال بعد ح�صوله على كتاب من املحكمة التي يتبع لها 

القانون  �التي يحددها  املخت�صة،  يت�صمن موافقة اجلهات 

من   28 للمادة  �فقاً  �ذلك  الز�اج،  اإجراء  على  للموافقة 

الئحة املاأذ�نني االحتادية. �بالن�صبة للمواطن الذي يعمل 

بجهة ع�صكرية فاإنه ال يجوز للماأذ�ن اإجراء عقد ز�اجه من 

غري املواطنة اإال بعد موافقة جهة عمله.

له  ملن  الز�اج  عقد  باإجراء  يقوم  اأن  للماأذ�ن  يجوز  ال 

الوالية عليه من نف�صه، �كذلك ال يجوز له اأن يز�جها اأي�صاً 

من اأ�صله اأ� فرعه. �ذلك �فقاً للمادة 35 من الئحة املاأذ�نني 

االحتادية. �الفقرة الثانية من املادة 17 من نظام املاأذ�نني 

بعد  بينهما  العقد  اإجراء  اآخر  ماأذ�ن  يتوىل  �اإمنا  الدبوي، 

توافر ما يتطلبه القانون يف مثل هذه احلاالت.

�فقاً للمادة 37 من قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي 

هذا  يف  ي�صرتط  �لكن  الز�اج،  عقد  يف  التوكيل  يجوز  فاإنه 

التوكيل اأن يكون توكياًل خا�صاً بالز�اج، �ذلك �فقاً للمادة 

19 من نظام املاأذ�نني ال�صرعيني يف دبي.

ثانيًا: ما يجب على املاأذون التحقق منه ا�ستيفاًء لأركان 
العقد و�سروطه:

باإبرام  املخت�س  املوظف  �كذا  املاأذ�ن  القانون  األزم  لقد 

قانون  عليه  ن�س  ما  تطبيق  �صحة  من  التاأكد  الز�اج  عقد 

االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي بخ�صو�س ا�صتيفاء اأركان عقد 

النكاح �ما يتعلق به من �صر�ط ؛ �يكون ذلك مبراعاة مدى 

العاقدين  �ركن  �القبول  االإيجاب  )ال�صيغة(  ركن  توافر 

)الز�ج �الويل( �ركن املحل،  �بقية �صر�ط عقد الز�اج من 

�صداق ��يل ��صهود �انعدام املوانع ال�صرعية. �على املاأذ�ن 

من  اأي  ملخالفة  الز�اج  عقد  اإبرام  عن  ميتنع  اأن  املوثق  اأ� 

اأركان اأ� �صر�ط العقد. 

ال�صرعيني  املاأذ�نني  الئحة  من   27 املادة  األزمت  �قد 

االحتادية املاأذ�ن اأن يلتزم باإجراء الز�اج �فق اأحكام القوانني 

عقود  تنظيم  ب�صاأن  ال�صادرة  �التعاميم  �اللوائح  �االأنظمة 

الز�اج �ما يت�صل بها؛ اأي اأنه يقع على عاتق املاأذ�ن التحقق 

يف  �يتمتع  الز�اج،  لعقد  التنظيمية  االإجراءات  توافر  من 

�صبيل حتقيق ذلك ب�صلطة تقييم �قبول ما ميكن قبوله،اأ� 

قانون  اأحكام  الز�جني  خالف  اإذا  رف�صه  يجب  ما  رف�س 

االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي اأ� ما يتعلق به من لوائح.

ا�ستيفاء الأركان وال�سروط:
اأ - الإيجاب والقبول:

املتعاقدين  ��صيلة  هما  �القبول  االإيجاب  اأن  معلوم 

على  فيجب  ثم  �من  العقد،  باإن�صاء  اإرادتهما  عن  للتعبري 

»ال  اأنه:  املاأذ�نني االحتادية على  34 من الئحة  املادة  تن�س 

يجوز للماأذ�ن اإجراء عقد ز�اج اإال بعد اإبراز ال�صهادة الطبية 

من  الز�جني  خلو  تفيد  التي  الر�صمية  اجلهة  من  املعتمدة 

ال�صخ�صية،  االأحوال  قانون  عليها  ن�س  التي  االأمرا�س 

املحكمة  اإىل  لت�صليمها  ال�صهادة  باأ�صل  املاأذ�ن  �يحتفظ 

حلفظها مع م�صتندات العقد، �اإذا ثبت من ال�صهادة الطبية 

اأن كال الز�جني اأ� اأحدهما م�صاب باأحد االأمرا�س املن�صو�س 

عليها يف القانون على املاأذ�ن اإحالتها اإىل القا�صي املخت�س«.

اأن يتجــاوز كال اخلاطبني �سن الثامنة ع�ســرة قبل اإجراء 
عقد الزواج:

اأهلية الز�اج  - تكتمل  اأنه: »1  30 على  حيث تن�س املادة 

بالعقل �البلوغ ��صن البلوغ متام الثامنة ع�صرة من العمر ملن 

مل يبلغ �صرعاً قبل ذلك. 

2 - ال يتز�ج من بلغ �مل يكمل الثامنة ع�صرة من عمره 
اإال باإذن القا�صي �بعد التحقق من امل�صلحة.

الز�اج  الثامنة ع�صرة من عمره  اأكمل  اإذا طلب من   -  3
�امتنع �ليه عن تز�يجه جاز له رفع االأمر اإىل القا�صي.

4 - يحدد القا�صي مدة حل�صور الويل بعد اإعالنه يبني 
اأ� كان اعرتا�صه  اأ�صاًل  فاإن مل يح�صر  اأقواله،  من خاللها 

غري �صائغ ز�جه القا�صي«.

ياأتي هذا الن�س يف اإطار ما لويل االأمر من حق يف تقييد 

املباح الأجل امل�صلحة، �من ثم فوفقاً لهذا الن�س يجب على 

املاأذ�ن اأن يتاأكد من اأن �صن اخلاطبني اللذين يريدان العقد 

بينهما قد اأمتا الثامنة ع�صرة من عمرهما، فاإذا مل يتماها اأ� 

اأحدهما فال يقوم املاأذ�ن باإجراء العقد بينهما حتى �لو اأ�صر 

القا�صي  اإذن من  اأ�اًل على  اأن يح�صال  بد من  بل ال  الويل، 

املخت�س، �فقاً للن�س �صالف الذكر.

اأن يّطلع على �صهادة امليالد  �من ثم فيجب على املاأذ�ن 

الز�جني  من  بكل  �اخلا�صة  الد�لة  من  املعتمدة  الر�صمية 

من  �التاأكد  ع�صرة.  الثامنة  �صن  بلوغهما  من  يتاأكد  حتى 

�صخ�صيتهما، مع اأخذ �صورة �صوئية منها. 

�جتدر االإ�صارة اإىل اأنه اإذا كان اخلاطب قد اأكمل الثامنة 

اأقل  )اأي  بعد  الر�صد  �صن  يبلغ  مل  اأنه  اإال  عمره  من  ع�صرة 

اأ� بلغها �لكنه كان �صفيهاً، فاإنه �فقاً  21 �صنة هجرية(  من 

على  حر�صاً  للتالعب،  منعاً  �ذلك  ال�صحة  �زير  ي�صكلها 

م�صلحة االأمة �اأجيالها املتقدمة.

ال�صخ�صية  االأحوال  قانون  من   27/2 املادة  فتن�س 

تقدمي  الز�اج  عقد  الإجراء  »ي�صرتط  اأنه:  على  االإماراتي 

تقرير من جلنة طبية خمت�صة ي�صكلها �زير ال�صحة يفيد 

طلب  على  القانون  هذا  ن�س  التي  االأمرا�س  من  اخللو  

التفريق ب�صببها«.

�قد بني قانون االأحوال ال�صخ�صية هذه االأمرا�س عند 

يف  فن�س  �االأمرا�س،  العلل  ب�صبب  التفريق  عن  احلديث 

املادة 112/1 على اأنه: »اإذا �جد اأحد الز�جني يف االآخر علة 

امل�صرة، كاجلنون �الر�س  اأ�  املنفرة  العلل  م�صتحكمة من 

كالعنة  اجلن�صية  املتعة  ح�صول  متنع  التي  اأ�  �اجلذام، 

�القرن �نحوهما، جاز له اأن يطلب ف�صخ الز�اج، �صواء كانت 

تلك العلة موجودة قبل العقد اأم حدثت بعده«. 

�ح�صناً ما �صار اإليه قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي 

بتقييده االأمرا�س التي يجب اإثبات اخللو منها عند اإجراء 

القانون،  هذا  يف  عليها  الن�س  �رد  التي  باالأمرا�س  العقد 

�تكون �صبباً لطلب التفريق بني الز�جني. مع مالحظة اأن 

ما ذكره امل�صرع من العلل لي�س على �صبيل احل�صر �اإمنا كان 

على �صبيل املثال.

حيث اإن القول بجواز الفح�س ينبغي اأن ال يحمل على 

التي  االأمرا�س  بع�س  على  يقت�صر  اأن  يجب  �اإمنا  اإطالقه 

يف  تاأثرياً  اأ�  اإجناباً  اأ�  ا�صتمتاعاً  الز�جية  احلياة  يف  توؤثر 

باأن  االإي�صاحية  املذكرة  تقول  �كما  االآخر،  الطرف  �صحة 

معيار العلل: كل عيب ينفر الز�ج االآخر منه، اأ� يت�صرر اأ� 

مينع ح�صول املتعة اجلن�صية، الأنه حينئذ ال يح�صل مق�صود 

ال�صارع من الز�اج �هو املودة �الرحمة.

هو  اإمنا  الطبي  الفح�س  �صهادة  على  احل�صول  ��صرط 

اإجرائي، ال يرتتب على تخلفه بطالن العقد، �اإمنا  �صرط 

اإخفاء  ثمة  كان  اإن  قانوناً  الف�صخ  طلب  حق  عليه  يرتتب 

اإدارية  بعقوبة  املاأذ�ن  معاقبة  ف�صاًل عن  ال�صحية،  للحالة 

رادعة �فقاً ملا تن�س عليه الئحة املاأذ�نني يف هذا ال�صاأن، بعد 

التاأكد من  املاأذ�ن  �اجبات  اإن من  للتحقيق، حيث  مثولهم 

القانون، �ال  عليها  ن�س  التي  االأمرا�س  الز�جني من  خلو 

يجوز للماأذ�ن اإجراء العقد اإال بعد التحقق من ذلك، حيث 

ل يجوز للمــاأذون اإجراء عقــد زواج مواطنة من غري 
مواطني الدولة اأو اأبناء جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربيــة اإل بعد ح�سوله على كتاب مــن املحكمة التي 
يتبــع لهــا يت�سمــن موافقة اجلهــات املخت�ســة، والتي 

يحددها القانون للموافقة على اإجراء الزواج
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ب�صكل يتمكن ال�صاهدان �احل�صور من �صماعه اإذا كان العقد 

باللفظ، اأ� تال�ة الر�صالة عليهم اإذا كان التعبري عن االإرادة 

�صادراً عن غائبني عن املجل�س. 

ب - العاقدان:
اأن  املاأذ�ن  على  فيجب  �الويل،  الز�ج  بهما  �املق�صود 

اأهل الإبرام  يتحقق من �صخ�صية كل منهما، �اأن كاًل منهما 

الز�ج  �صن  من  يتاأكد  اأن  املاأذ�ن  على  فيجب  بنف�صه،  العقد 

�اأنه قد جتا�ز الثامنة ع�صرة من عمره، �هو بالغ عاقل. �اإال 

فيلزم اإذن من القا�صي.

الز�جة  �صخ�صية  من  يتحقق  اأن  املاأذ�ن  على  يجب  كما 

�من اأهليتها للز�اج، �عدم حتقق اأي من املوانع ب�صاأنها. �اأن 

ي�صتمع اإىل ر�صاها بالز�ج �املهر �ال�صر�ط بنف�صه اإن اأمكن، 

اأ� ي�صهد اأمامه ال�صهود بر�صاها بذلك اإن تعذر عليه �صماعها.

كما يجب على املاأذ�ن اأن يتحقق من �صخ�صية الويل �اأنه 

�اأنه  العقد،  اإبرام  يف  االأ�لياء  اأ�ىل  �اأنه  العقد،  الإجراء  اأهل 

لي�س هناك من االأ�لياء من هو اأ�ىل منه، �ذلك �فقاً للرتتيب 

الوارد باملادة 32 من قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي.

�اأنه يجب اأن يوقع الز�جان �الويل اأ� من يقوم مقامهم 

على العقد باإم�صاءاتهم اأمام املاأذ�ن، �اإذا كان اأحدهم يجهل 

�فقاً  �ذلك  الي�صرى،  يده  اإبهام  ب�صمة  اأخذ  فيجب  الكتابة، 

املاأذ�نني  الئحة  من   31 �املادة  القانون،  من   39 للمادة 

االحتادية.

الز�ج  العاقدين  من  �القبول  االإيجاب  ي�صتويف  اأن  املاأذ�ن 

منهما  كل  ي�صمع  حتى  �كيله،  اأ�  الز�جة  ��يل  �كيله،  اأ� 

�صواء  الز�اج،  على  �عزمه  برغبته  ال�صريحة  اإرادته  االآخر 

اأن  اأ� الكتابة، كما  كانت ��صيلة التعبري عن االإرادة باللفظ 

عليه اأن يتاأكد من ر�صاء الز�جة، �اأن ي�صتمع اإليها يف �صاأن 

ر�صاها بالز�ج �املهر �ال�صر�ط، كما اأن عليه اأن يعلمها ب�صن 

الز�اج، �اإن تعذر عليه �صماعها مبا�صرة فيعتمد على �صهادة 

للمادة  ال�صهود، �يثبت يف العقد ما يفيد ذلك. �ذلك �فقاً 

39 من قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي، �كذا املادة 32 
من الئحة املاأذ�نني االحتادية، �املادة 22 من نظام املاأذ�نني 

اإذ  �البكر،  الثيب  بني  ال�صاأن  هذا  يف  فرقت  �التي  الدبوي 

اكتفت بعدم �جود ما يدل على اعرتا�صها.

ثم على املاأذ�ن اأن يتاأكد من ا�صتيفاء االإيجاب �القبول ملا 

ا�صرتطه امل�صرع فيهما، �فقاً للمادة 41 من القانون، �عليه 

هو  االإرادة  عن  للتعبري  امل�صتعمل  اللفظ  يكون  اأن  فيجب 

لفظ التز�يج اأ� االإنكاح �ما ا�صتق منهما، كما يجب اأن يكونا 

منجزين، فلي�س معهما من االألفاظ ما يدل على التاأقيت، 

اأنه  كما  التاأقيت،  اإىل  يف�صي  �صرطاً  العقد  ت�صمن  �عدم 

يجب على املاأذ�ن اأن يتحقق من مطابقة القبول لالإيجاب، 

�عدم تراخي القبول عن االإيجاب. �اأن كال املتعاقدين باق 

على اأهليته الكاملة حلني متام العقد.

يف  بالكتابة  املاأذ�ن  يكتفي  اأن  يجوز  ال  االأحوال  كل  �يف 

الوثيقة الإبرام العقد، بل ال بد من تبادل االإيجاب �القبول 

ال�صرعية  ال�صر�ط  توافر  من  يتاأكد  اأن  عليه  يجب  كما 

الأهلية الويل �فقاً للمادة 33 �هي، اأن يكون ذكراً عاقاًل بالغاً 

غري حمرم بحج اأ� عمرة، م�صلما متى كان �لياً على م�صلم.

ال�صادرة من  التعاميم  ا�صتيفاء �تطبيق  كما يجب عليه 

الد�لة ب�صاأن ز�اج املواطنني اأ� املواطنات من جن�صيات اأخرى.

�اإذا كان اأي من العاقدين قد �كل غريه يف اإبرام العقد 

فعلى املاأذ�ن اأن يتحقق من �صحة الوكالة باأن تكون بوثيقة 

يتجا�ز  مل  الوكيل  �اأن  خا�صة،  الوكالة  تكون  �اأن  ر�صمية، 

كونه  من  عاقد  كل  �صفة  العقد  يف  �يثبت  �كالته.  حد�د 

الز�ج اأ� �كيله، اأ� كونه الويل اأ� �كيله.

من  موكلته  يز�ج  اأن  للوكيل  يجوز  ال  االأحوال  كل  �يف 

نف�صه اإال اإذا ن�س يف الوكالة على ذلك �صراحة.

ج - املحل:
حمل الز�اج هو ا�صتمتاع كل من الز�جني باالآخر، �من 

قيام  عدم  فيه  �ي�صرتط  النكاح،  عقد  اآثار  اأهم  هو  كان  ثم 

مانع مينع من حل ا�صتمتاع كل منهما باالآخر.

اأن يتحقق من انتفاء موانع  �عليه فيجب على املاأذ�ن 

النكاح بني الز�جني، �اأن الز�جة لي�صت من املحرمات على 

 - 42 ملا جاء يف املواد من  الز�ج ال تاأبيداً �ال تاأقيتاً. �فقاً 

املراأة  خلو  يتاأكد من  اأن  عليه  كما يجب  القانون.  47 من 
ز�جها  عنها  متوفى  اأ�  مطلقة  كانت  اإن  �اأنها  الز�ج،  عن 

فيتاأكد من ا�صتيفاء العدة، �اإذا كانت الز�جة م�صلمة فعليه 

اأن يتاأكد من اإ�صالم الز�ج، �اإذا كان الز�ج م�صلماً فعليه اأن 

يتاأكد من اأن الز�جة م�صلمة اأ� ذات دين �صما�ي )يهودية 

اأ� ن�صرانية(.

د - ال�سهود:
اإجراء  عند  �صاهدين  ح�صور  الز�اج  �صحة  �صر�ط  من 

ال�صرية،  حلد  به  �جما�زة  للنكاح  اإعالناً  �ذلك  العقد، 

�من ثم فيجب على املاأذ�ن اأن يتاأكد من ح�صور �صاهدين، 

�صخ�صيتهما  من  يتحقق  اأن  بعد  العقد  يف  ذلك  يثبت  �اأن 

�اأهليتهما �توافر �صر�ط ال�صهادة فيهما من كونهما رجلني 

ملراد  فاهمني  املتعاقدين  لكالم  �صامعني   عاقلني  بالغني 

ينبغي  كما  الز�اج،  يق�صدان  �اأنهما  �ق�صدهما  املتعاقدين 

عليه اأن يتاأكد من اإ�صالمهما يف كل االأحوال اإذا كان الز�جان 

اأن  فاالأ�صل  بالكتابية  امل�صلم  ز�اج  حالة  يف  اأما  م�صلمني، 

يكون ال�صهود م�صلمني، �لكن عند ال�صر�رة يجوز اأن يكون 

ال�صاهدان كتابيني. �ذلك �فقاً للمادة 48 من القانون.

بنف�صه  ال�صهود  بيانات  ي�صجل  اأن  املاأذ�ن  على  �يجب 

العقد  على  ال�صهود  يوقع  �اأن  العقد،  يف  منها  التحقق  بعد 

اأمامه، فاإن جهل اأحد منهم الكتابة �جب اأخذ ب�صمة اإبهام 

املاأذ�نني  الئحة  من   31 للمادة  �فقاً  �ذلك  الي�صرى،  يده 

االحتادية. 

هـ  - املهر:
املتفق عليه،  املهر  التاأكد من مقدار  املاأذ�ن  فيجب على 

�اأن  للقانون،  �فقاً  �صحيحة  ت�صمية  هي  املهر  ت�صمية  �اأن 

نوع  بيان  مع  للجهالة،  نافياً  �ا�صحاً  بياناً  مقداره  يبني  

العملة التي حدد بها املهر، �اأن يبني مقدار املعجل �املوؤجل 

فاإذا  املهور،  لقانون حتديد  منه، مع �صر�رة عدم خمالفته 

كان التعاقد بني ز�جني مواطنني فال يجوز اأن يزيد املعجل 

على ع�صرين األف درهم، �ال يجوز اأن يزيد املوؤجل منه على 

اإقرار  يثبت  اأن  املاأذ�ن  على  يجب  كما  درهم،  األف  ثالثني 

الز�جة اأ� الويل با�صتالم املعجل منه من عدمه.

�تطبيقاً لذلك ففي كل االأحوال يجب ت�صجيل املهر 

بالعقد حمدداً بالعملة التي اتفق عليها الطرفان، ب�صرط 

معجل  هناك  كان  �اإذا  �صرعاً،  متقوماً  مااًل  متثل  اأن 

�موؤجل فيجب اأن يثبت مقدار كل منهما بالعقد، �يبني 

اأ� غري مقبو�س مع حتديد  اإذا كان املعجل مقبو�صاً  ما 

من قب�صه.

�اإذا كان ال�صداق عقاراً فال بد من حتديده �ت�صجيله 

با�صم الز�جة، �فقا لقانون الت�صجيل العقاري،�اإذا كان 

منقوالت  اأ�  حيوانات  اأ�  م�صوغات  عن  عبارة  ال�صداق 

اأخرى فيجب ت�صجيلها تف�صياًل بظهر العقد اأ� الوثيقة 

�االأ�زان  االأ��صاف  فيبني  �النزاع،  اجلهالة  ينفي  مبا 

منه  �امل�صتلم  عليها،  املتفق  �القيمة  �العدد  �املقدار 

�املوؤجل، �يتم التوقيع على ظهر العقد اأ� الوثيقة من 

كل االأطراف الز�جني �الويل �ال�صهود �املاأذ�ن. �ذلك 

�فقاً للمادة 25 من نظام املاأذ�نني الدبوي.

ملعلوماتك
من �سروط �سحة الزواج ح�سور �ساهدين عند 

اإجراء العقد، وذلك اإعالنًا للنكاح وجماوزة به 

حلد ال�سرية، ومن ثم فيجب على املاأذون اأن يتاأكد 

من ح�سور �ساهدين، واأن يثبت ذلك يف العقد بعد 

اأن يتحقق من �سخ�سيتهما واأهليتهما وتوافر �سروط 

ال�سهادة فيهما من كونهما رجلني بالغني عاقلني 

�سامعني  لكالم املتعاقدين فاهمني ملراد املتعاقدين 

وق�سدهما واأنهما يق�سدان الزواج

5051

20
13

  -
ر  

وب
كت

 اأ
 -

  )
16

(
د 

د
عــ

ال



اإطالقها، ذلك اأن االإرادة يف العقود عامة، �عقد الز�اج من 

الأن  تريد،  ما  ا�صرتاط  يف  احلرية  مطلقة  لي�صت  �صمنها 

العقود يف ال�صريعة االإ�صالمية ال تقوم على االإرادة �حدها، اإذ 

اأن االإرادة ذاتها مقّيدة  بال�صرع حترمياً �حتلياًل، �اأن اإباحة 

ال�صر�ط لي�صت على اإطالقها، �من ثم كان لفقهاء االإ�صالم 

اأن  اإىل  االأمر  �انتهى  ال�صر�ط،  تلك  بحث  يف  �ا�صع  جمال 

بع�صاً منهم ي�صّيق من نطاقها، �البع�س االآخر يو�صع من 

ما  �هو  ت�صريعي،  ح�صم  اإىل  االأمر  احتاج  لذا  النطاق،  هذا 

امل�صرع االإماراتي بالن�س على ما يجوز ا�صرتاطه �ما  فعله 

ال يجوز يف عقد النكاح، �ما االآثار املرتتبة على اال�صرتاط؟ 

�ذلك يف املادة 20 من قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي، 

�التي تن�س على اأنه:

»االأز�اج عند �صر�طهم اإال �صرطاً اأحل حراماً اأ� حّرم حالاًل.

اإذا ا�صرتط يف عقد الز�اج �صرط ينايف اأ�صله بطل العقد.

 اإذا ا�صرتط فيه �صرط ال ينايف اأ�صله �لكن ينايف مقت�صاه، 

اأ� كان حمرماً �صرعاً بطل ال�صرط ��صح العقد.

اإذا ا�صرتط فيه �صرط ال ينايف اأ�صله �ال مقت�صاه �لي�س 

به  اأخل  �اإذا  به،  الوفاء  ��جب  ال�صرط  �صح  �صرعاً  حمرماً 

الز�اج، �صواء  من �صرط عليه كان ملن �ُصرط له طلب ف�صخ 

اأكان من جانب الز�جة اأم من جانب الز�ج، �يعفى الز�ج من 

نفقة العدة، اإن كان االإخالل من جانب الز�جة.

اأحد الز�جني يف االآخر ��صفاً معيناً فتبني  اإذا ا�صرتط 

خالفه كان للم�صرتط طلب ف�صخ الز�اج.

ال يعتد عند االإنكار باأي �صرط اإال اإذا ن�س عليه كتابة يف 

عقد الز�اج.

ي�صقط حق الف�صخ باإ�صقاط �صاحبه اأ� ر�صائه باملخالفة 

�صراحة اأ� �صمناً، �يعتر يف حكم الر�صا ال�صمني مر�ر �صنة 

على �قوع املخالفة مع العلم بها، �كذا بالطالق البائن«.

الز�اج  بعقد  املقرتنة  ال�صر�ط  عن  تتحدث  املادة  فهذه 

عر�صه  �صبق  ما  ا�صتح�صار  �مع  اأحكام،  من  بها  يتعلق  �ما 

انتهت  االإ�صالمي مع ما  الفقه  ال�صر�ط يف  اأحكام هذه  من 

�صحيحة،  �صر�طاً  هناك  اأن  بينت  اأنها  املادة جند  اإليه هذه 

�اأخرى غري �صحيحة، غري اأنها ��صعت من نطاق ال�صر�ط 

ال�صحيحة، مما يعني اأن القانون قد مال اإىل االأخذ مبذهب 

االإمام اأحمد بن حنبل، ملا يتمّيز به من رحابة �صدر بقبول 

امل�صارطات يف عقد الز�اج �صمن قواعد توائم بني امل�صلحة 

�ال  العقد  نظام  تنايف  �ال  اخلا�صة،  امل�صلحة  �بني  العامة 

.
)14(

مقت�صاه، تي�صرياً للحياة الز�جية الهادئة 

�لبيان اأحكام هذه املادة فاإننا نتنا�لها بال�صرح �التحليل 

�ما  ال�صر�ط،  من  ال�صحيح  �غري  ال�صحيح  من  كل  لبيان 

يرتتب عليها من اآثار، �ذلك يف الفقرات التالية:

الأ�سل يف ال�سروط املقرتنة بعقد النكاح:
لقد اأر�صى القانون مبداأً عاماً يف الفقرة االأ�ىل من املادة 

)20( �صالفة الذكر، يتمثل يف اأن االأ�صل يف ال�صر�ط االإباحة، 

لكتاب  خمالفة  ت�صمن  اأ�  حترميه،  على  الدليل  قام  ما  اإال 

�هو  اهلل.  اأحل  ما  يحّرم  اأ�  اهلل،  ما حّرم  فيحل  تعاىل،  اهلل 

بذلك يتما�صى مع االجتاه املو�صع لفكرة ال�صرط يف العقود 

�التي جعل فيها احلل اأ�صاًل، �التحرمي ا�صتثناء - كما �صبق 

اأن اأ��صحناه يف الفقه االإ�صالمي-.

��فقاً لذلك، فاالأ�صل اأن االأز�اج عند �صر�طهم، فيلزمون 

بالوفاء بها �عدم خمالفتها، اإال اإذا كان ال�صرط ي�صطدم  مع 

الن�س �صراحة اأ� داللة، فيحل ما حّرم اهلل، اأ� يحّرم ما اأحل 

اهلل، كما لو ا�صرتط �يّل الز�جة على الز�ج اأن يقتل اإن�صاناً، 

اأ� اأن تظل الز�جة م�صتمرة بعملها املخالف ل�صرع اهلل، فمثل 

هذا ال�صرط لغو �باطل، �ال يبطل به العقد.

يف  �صرطاً  الز�جني  اأي  ا�صرتط  اإذا  فاإنه  �صبق  ملا  ��فقاً 

اال�صرتاط،  لهذا  املجّوز  الدليل  عن  ُي�صاأل  ال  فاإنه  العقد، 

ال�صرط جائز، �على كل من يدعي خمالفة  اأن  االأ�صل  الأن 

ال�صرط للكتاب اأ� ال�صّنة اأن يثبت ذلك.

اأق�سام ال�سروط املقرتنة بعقد النكاح يف قانون 
الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي:

كما �صبق اأن بّينا فاإنه يت�صح من ن�س املادة )20( �صالفة 

اإىل  النكاح  عقد  يف  املقرتنة  ال�صر�ط  ق�ّصمت  اأنها  الذكر 

ال�صحيحة  �اأخرى غري �صحيحة. �غري  �صر�ط �صحيحة، 

بد�رها تنق�صم اإىل باطلة يبطل العقد  معها، �فا�صدة تف�صد 

هي، �ال ي�صري ف�صادها اإىل العقد، �هو ما نوليه تف�صياًل:

اأوًل: ال�سروط ال�سحيحة وفقًا لقانون الأحوال ال�سخ�سية 
الإماراتي:

االإماراتي  ال�صخ�صية  االأحوال  قانون  اأن  بّينت  اأن  �صبق 

ثالثًا: التحقق من ال�سروط التي ترك القانون للزوجني 
حرية ا�سرتاطها )ال�سروط املقرتنة بالعقد(:

اأ�  للماأذ�ن  مينح  �صريح  ن�س  �جود  عدم  من  الرغم  على 

�مراقبة  حتقيق  �صلطة  الز�اج  عقد  باإبرام  املخت�س  املوظف 

ال�صخ�صية  االأحوال  قانون  20من  املادة  اأباحت  التي  ال�صر�ط 

االإماراتي للز�جني حرية ا�صرتاطها، فاإن�ه مع ذلك يبقى على 

عات�ق املاأذ�ن اأ� املوظف املوؤهل قانوناً لتحرير عقد الز�اج �صلطة 

مراقب�ة ال�صر�ط التي ي�صرتطها الز�جان، ��صابطه يف ذلك هو 

عدم تعار�س هذه ال�صر�ط مع اأحكام قانون االأحوال ال�صخ�صية 

االإماراتي.

ال�صر�ط  �صحة  مراقبة  اأن  اإىل  ن�صري  اأن  يجب  �لكن 

تتطلب من املاأذ�ن اأ� املوظف املنوط به حترير عقود الز�اج 

اأن يكون على دراية �اطالع �اٍف بكافة اأحكام قانون االأحوال 

ال�صخ�صية االإماراتي، حتى يت�صنى له قبول هذا ال�صرط اأ� 

ذاك، ��صمان عدم �قوعه يف اأخطاء.

كما نلفت االنتباه اإىل اأن �صلطة املاأذ�ن اأ� املوثق املخت�س 

حترير  �رف�س  ال�صر�ط  مراقبة  يف  الز�اج  عقد  باإبرام 

اأال  يجب  للقانون،  ال�صر�ط  خمالفة  بدعوى  الز�اج  عقد 

تكون مطلقة، حتى ال يتع�صف يف ا�صتعمال �صلطته، �يجب 

الق�صاء  اإىل  اللجوء  يف  احلق  للز�جني  باملقابل  مُينح  اأن 

مبوجب اأمر على عري�صة يقدمها الز�جان اأ� اأحدهما اإىل 

رئي�س املحكمة التي يوجد بدائرتها مقر املاأذ�ن الذي رف�س 

اأ� يقرر  الرف�س  اأن يوؤكد هذا  العقد، فاإما  حترير �صر�ط 

�صحة ال�صر�ط.

��فقاً للمادة 20 من قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي 

عقد  طبيعة  يناق�س  ال  �صرٍط  على  الز�جان  اتفق  اإذا  فاإنه 

اإذا اأثري  الز�اج، فال اأثر له على اإبرام العقد �ت�صجيله، اأما 

على  الز�جة  ا�صرتطت  لو  كما  العقد،  طبيعة  ينايف  �صرط 

ز�جها اأال يطاأها اإال مرة يف ال�صهر، اأ� االتفاق على اإ�صقاط 

اأ�  ال�صداق.. �غريها من ال�صر�ط الباطلة فيمتنع املاأذ�ن 

املوثق من ت�صجيل مثل هذه ال�صر�ط.

�يف كل االأحوال ال بد اأن ي�صِمع املاأذ�ن الز�جني �الويل 

العقد  يف  �يد�نها  الطرفني  اأي  ي�صرتطها  التي  بال�صر�ط 

بعد ر�صاء كل منهم.

�اإمتاماً للفائدة فاإننا �صنوجز بيان ما يجوز من ال�صر�ط �ما 

ال يجوز يف �صوء املادة 20 من قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي:

موقف قانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي من ال�سروط 
املقرتنة بالعقد:

لقد الحظ امل�صرع االإماراتي مدى ازدياد حاجة النا�س يف 

هذا الع�صر اإىل امل�صارطة يف عقد الز�اج، �ذلك الت�صاع جمال 

احلرية الفردية �رغبة كل اإن�صان يف حماية نف�صه �م�صاحله، 

يقرتن  ما  �كثرياً  اخلا�صة،  لظر�فه  �فقاً  حياته  �تاأمني 

لوالها  ميثلهما،  من  اأ�  الز�جني  من  ��عود  بعهود  الز�اج 

ما اأقدم اأحدهما على الز�اج، ثم ال توفى العهود، �ال تنجز 

 .
)12(

الوعود، فين�صاأ ال�صقاق، �ي�صود النزاع بني الطرفني 

كما الحظ امل�صرع االإماراتي اأي�صاً اأن ال�صريعة االإ�صالمية 

قول  اإىل  ا�صتناداً  الز�اج  عقد  يف  اال�صرتاط  تبيح  الغّراء 

الر�صول - �صلى اهلل عليه ��صلم - »اإن اأحق ال�صر�ط اأن يوفى 

.
 )13(

به ما ا�صتحللتم به الفر�ج« 

على  لي�صت  الز�اج  عقد  يف  ال�صر�ط  اإباحة  اأن  غري 

اإذا ا�سرتط اأي الزوجني �سرطًا يف العقد، فاإنه 

ل ُي�ساأل عن الدليل املجّوز لهذا ال�سرتاط، لأن 

الأ�سل اأن ال�سرط جائز، وعلى كل من يدعي 

خمالفة ال�سرط للكتاب اأو ال�سّنة اأن يثبت ذلك
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ثانيًا: ال�ســروط غري ال�سحيحــة وفقًا لقانــون الأحوال 
ال�سخ�سية الإماراتي:

لقانون  �فقاً  ال�صحيحة  ال�صر�ط غري  اأن  بّينا  اأن  �صبق 

باطلة  �صر�ط  اإىل  تنق�صم  االإماراتي  ال�صخ�صية  االأحوال 

العقد  �يظل  هي،  تف�صد  فا�صدة  ��صر�ط  للعقد،  �مبطلة 

�صحيحاً منتجاً الآثاره، �ذلك كما يلي:

ال�سروط الباطلة واملبطلة للعقد:
قانون  من   20 املاد  من  الثانية  الفقرة  ن�صت  حيث 

االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي على اأنه: »... 2 - اإذا ا�صرتط 

�يق�صد   .» العقد  بطل  اأ�صله  ينايف  �صرط  الز�اج  عقد  يف 

التاأبيد  من  النكاح  عقد  عليه  قام  ما  هنا  العقد  باأ�صل 

اأ�  اإىل مدة معلومة  كاأن يتز�جها  �حل اال�صتمتاع، �ذلك 

اأن يطلقها يف �قت معلوم،  اأن يتز�جها على  اأ�  جمهولة، 

اأ� اأن يتز�جها على �صرط اأن ال يقربها، اأ� اأن ت�صرتط هي 

ذلك، اأ� اأن ال يقربها اإال اإذا ر�صيت اأمها، اأ� ر�صي فالن، اأ� 

جاء راأ�س ال�صنة.

الأنها  للعقد،  مبطلة  باطلة  �اأمثالها  ال�صر�ط  فهذه 

 ،
)15(

تخالف اأ�صل العقد، كما هو مقرر يف املذهب احلنبلي 

اأ� تخل باملق�صد االأ�صلي من عقد النكاح، كما هو مقرر يف 

اإليه  . على خالف ما ذهب 
)16(

�املالكي  ال�صافعي  املذهب 

احلنفية من ف�صاد ال�صرط فقط مع �صحة عقد النكاح.

ال�سروط الفا�سدة غري املف�سدة لعقد النكاح:
الوفاء به، �يظل  ال�صرط �ي�صقط، �ال يجب  حيث يف�صد 

العقد �صحيحاً منتجاً الآثاره، �دائرة ال�صر�ط الفا�صدة ت�صيق 

يف القانون كما هو احلال يف املذهب احلنبلي، �هي كالتايل:

كل �صرط �رد يف ال�صرع ما يخالفه ن�صاً اأ� ا�صتنباطاً كاأن يحل 

ال�صرط حراماً، اأ� يحرم حالاًل، فاإذا كان ال�صرط من هذا القبيل، 

فاإنه لغو �باطل �يظل العقد �صحيحاً، فال يبطل به العقد. 

ي�صرب  اأ�  اإن�صاناً،  يقتل  اأن  عليه  �صرطت  لو  كما  �ذلك 

�كان  دينها،  يف  االأ�الد  يتبعها  اأن  عليه  ا�صرتطت  اأ�  خمراً، 

اأن يطلق  االإ�صالم، �كذا لو ا�صرتطت عليه  دينها على غري 

اأختها،  املراأة طالق  ت�صاأل  اأن  نهى عن  الر�صول  الأن  ز�جته، 

ال�صرط  هذا  فيكون  عنه،  املنهي  ف�صاد  على  يدل  �النهي 

باطاًل ملخالفته الن�س ال�صرعي.

عدم  ز�جها  على  ت�صرتط  اأن  اأي�صاً  ال�صر�ط  هذه  من 

�اليته على اأ�الده، اأ� عدم ثبوت ن�صبهم منه.

 كل �صرط ال ينايف اأ�صل العقد، �لكن ينايف مقت�صاه، فاإن 

ال�صرط يكون باطاًل، �ي�صح العقد.

�ذلك مثل اأن ي�صرتط اأحدهما اخليار يف الز�اج، اأ� اأن 

ي�صرتط الز�ج عدم املهر اأ� النفقة، اأ� ت�صرتط الز�جة اأال 

ي�صافر معها اإذا اأرادت االنتقال، اأ� ت�صرتط عليه اأن ي�صكن 

بها حيث ي�صاء اأبوها، اأ� ي�صاء غريه من قريب اأ� اأجنبي.

اأ� اأن ي�صرتط اأي من الز�جني على االآخر عدم املرياث 

منه، اأ� اتخاذ الو�صائل املانعة من احلمل.

مقت�صى  تنايف  الأنها  باطلة،  �اأمثالها  ال�صر�ط  فهذه 

العقد، �تت�صمن اإ�صقاط حقوق جتب بالعقد فلم ت�صح.

تعود  ال�صر�ط  يكون �صحيحاً، الأن هذه  فاإنه  العقد  اأما 

.
)17(

اإىل معنى زائد يف العقد ال ينايف اأ�صله 

ال�صر�ط، �هو  اأحمد يف  اإىل االأخذ مبذهب االإمام  قد مال 

يو�صع من دائرة ال�صر�ط ال�صحيحة، اإذ جعلها اأ�صاًل، اإال اإذا 

قام الدليل على خالف ذلك، �من ثم فاإنه يعد �صحيحاً من 

ال�صر�ط ما يلي: 

�لي�س  �مقا�صده  العقد  مقت�صيات  من  يكون  �صرط  كل   

ت�صرتط  كاأن  �ذلك  �صحيحاً،  يكون  فاإنه  �صرعاً،  حمرماً 

ر يف حقوقها، اأ�  الز�جة عليه الع�صرة باملعر�ف، �اأن ال يق�صّ

اأن ي�صرتط عليها اأال يدخل بيته اأحد اإال باإذنه.

فاإنه  ال�صرع،  العقد، �ال يخالف  يوؤكد مقت�صى   كل �صرط 

يكون �صحيحاً كاأن ي�صرتط �يّل الز�جة، اأن يكون اأب الز�ج 

كفياًل باملهر، �من ثم يجب الوفاء به.

 ال�صر�ط التي ال تنايف اأ�صل العقد �ال مقت�صاه �ال غايته 

املتعاقدين،  الأحد  منفعة  اأ�  م�صلحة  �فيها  مقا�صده،  �ال 

هذه  فمثل  حالاًل،  يحرم  اأ�  حراماً  يحل  ما  فيها  �لي�س 

ال�صر�ط تكون �صحيحة، �يجب الوفاء بها.

اأي ما قام عليه من  �يق�صد باأ�صل العقد هنا، 

الز�جني  ا�صتمتاع كل من  التاأبيد، �من حل 

باالآخر.

اأن  ال�صر�ط  من  النوع  هذا  اأمثلة  �من 

ي�صرتط الز�ج على ز�جته اأن ت�صافر معه اإىل 

بلده، اأ� اأن ال تعمل خارج البيت، اأ� اأن ت�صكن معه 

يف البلد الذي يعمل فيه.

اأ� اأن ت�صرتط الز�جة على ز�جها اأن ال يخرجها من 

اأن ال  اأ�  اأال ي�صكنها يف بلد معنّي،  اأ�  اأ� من بلدها،  دارها 

يتز�ج عليها، اأ� اأن يجعل اأمرها بيدها، تطلق نف�صها متى 

�صاءت.

فمثل هذه ال�صر�ط �صحيحة، �يلزم الوفاء بها، لعدم 

�مقا�صده،  غايته  اأ�  مقت�صاه  اأ�  العقد  الأ�صل  منافاتها 

�التي   ،20 املادة  من  الرابعة  الفقرة  لن�س  �فقاً  �ذلك 

تن�س على اأنه: »اإذا ا�صرتط فيه �صرط ال ينايف اأ�صله �ال 

مقت�صاه �لي�س حمّرماً �صرعاً �صح ال�صرط  ��جب الوفاء 

به...«.

الفقرة  لن�س  �فقاً  ال�صحيحة  ال�صر�ط  من  ُيعد  كذا   

اأي  فيها  ي�صرتط  التي  ال�صر�ط   )20( املادة  من  اخلام�صة 

من الز�جني ��صفاً معيناً يف االآخر، كاأن تكون الز�جة �صابة، 

اأ� بكراً، اأ� ت�صرتط هي اأن يكون الز�ج طبيباً.

هذه  يف  القانون  اأن  االإي�صاحية  املذكرة  ذكرت  �قد 

�قواعده،  اأحمد  االإمام  يقت�صيه مذهب  اأخذ مبا  الفقرة 

�ما قرره القا�صي اأبو يعلى، �اختاره ابن تيمية �تلميذه 

ابن القيم.

عند  للم�صرتط  الف�صخ  حق  يثبت  فاإنه  لذلك  ��فقاً 

كانت  �صفة  اأي  العقد،  يف  ا�صرتطها  التي  ال�صفة  فوات 

ما  ال�صرع  يف  يرد  فلم  اهلل،  �صرع  تخالف  ال  اأنها  مادامت 

مينع منها.

فيه  ي�صتوي  اال�صرتاط  حق  اأن  اإىل  االإ�صارة  �جتدر 

مادام  بال�صرط  الوفاء  يجب  �اإنه  �الز�جة،  الز�ج 

اأخل به من �صرط  اإذا  اأ�  �صحيحاً، �عند تخلف ال�صرط، 

عليه، كان ملن �صرط له حق طلب ف�صخ الز�اج، �صواء اأكان 

اأم من جانب الز�جة، فهم يف  االإخالل من جانب الز�ج 

هذا احلق �صواء.
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�لفهم االأحكام النهائية اأكرث فقد اأكدت حمكمة التمييز 

يف الطعن رقم 1996 / 244 طعن حق�وق اأن الن�س يف املادة 

اأنه ي�صرتط  املدنية يدل على  االإجراءات  169 من قانون 

ب�صريح هذا الن�س للطعن بااللتما�س يف احلكم »اأن يكون 

�هو  انتهائية،  ب�صفة  فيه  �صدر  قد  فيه  امللتم�س  احلكم 

ال يعتر كذلك اإال اإذا مل يكن قاباًل للطعن فيه باإحدى 

طرق الطعن العادية، ي�صتوي بعد ذلك اأن يكون �صادراً من 

حمكمة اأ�ل درجه اأ� �صادراً من حمكمة ثاين درجة، �من 

ثم فال يجوز الطعن بااللتما�س اإال يف اأحكام حمكمة اأ�ل 

درجة التي ت�صدرها ب�صفة انتهائية �صواء �صدرت منها يف 

ن�س  اإىل  بالنظر  اأ�  للمحكمة  االنتهائي  الن�صاب  حد�د 

القانون على عدم جواز الطعن فيها، فمناط جواز الطعن 

على  �ترتيباً  انتهائية،  كونها  هي  بااللتما�س  االأحكام  يف 

اأ�ل  الطريق يف حكم حمكمة  الطعن بهذا  ذلك ال يجوز 

بهذا  فيه  طعن  �صواء  لال�صتئناف،  قاباًل  كان  متى  درجة 

الطريق اأم مل يطعن، اإذ القاعدة اأنه ال يجوز الركون اإىل 

طرق الطعن غري العادية، �منها طريق الطعن بالتما�س 

التي  العادية  الطعن  ا�صتنفاد طرق  بعد  اإال  النظر،  اإعادة 

يقبلها احلكم، فالعرة بو�صف احلكم بكونه انتهائياً من 

عدمه هو بوقت �صد�ره، �لي�س مبا يطراأ عليه بعد ذلك 

بتاأييده يف اال�صتئناف اأ� بفوات مواعيد الطعن عليه بهذا 

الطريق، اأ� ب�صقوط احلق فيه.

�سروط اللتما�ض
اأما �صر�ط االلتما�س فهي ما �ردت ب�صكل ح�صري يف املادة 169 

من قانون االإجراءات املدنية  �التي ن�صت على اأنه: 

ب�صفة  ال�صادرة  االأحكام  النظر يف  اإعادة  يلتم�صوا  اأن  للخ�صوم 

انتهائية يف االأحوال االآتية:

1 - اإذا �قع من اخل�صم غ�س كان من �صاأنه التاأثري يف احلكم.

2 - اإذا كان احلكم قد ُبني على اأ�راق ح�صل بعد �صد�ره اإقرار 

اأ� بني على �صهادة �صاهد ق�صي بعد  اأ� ق�صي بتز�يرها  بتز�يرها 

�صد�ره باأنها �صهادة ز�ر.

3 - اإذا ح�صل امللتم�س بعد �صد�ر احلكم على اأ�راق قاطعة يف 

الدعوى كان خ�صمه قد حال د�ن تقدميها.

باأكرث مما  اأ�  يطلبه اخل�صوم  ب�صيء مل  اإذا ق�صى احلكم   -  4

طلبوه.

5 - اإذا كان منطوق احلكم مناق�صاً بع�صه البع�س.

6 - ملن يعتر احلكم ال�صادر يف الدعوى حجة عليه �مل يكن 

قد اأدخل اأ� تدخل فيها ب�صرط اإثبات غ�س من كان ميثله اأ� تواطئه 

اأ� اإهماله اجل�صيم.

يكن  اعتباري مل  اأ�  �صخ�س طبيعي  اإذا �صدر احلكم على   -  7

ممثاًل متثياًل �صحيحاً يف الدعوى.

�ميعاده كما �رد يف املادة 170 من ذات القانون امل�صار اإليه: 

»ثالثون يوماً �ال يبداأ يف احلاالت املن�صو�س عليها يف البنود 

اأ�  الغ�س  الذي ظهر فيه  اليوم  اإال من  ال�صابقة  املادة  )3،2،1( من 

طـريق استثنائي للطعن 

في األحكام النهائية يقلم: القاضي/ عبد اللطيف العلماء
القا�سي مبحاكم دبي

�ماهية  ماهيته  معرفة  �جب  اأكرث  االلتما�س  �لفهم 

االأحكام النهائية؛ فالتما�س اإعادة النظر هو طريق ا�صتثنائي 

من طرق الطعن على االأحكام النهائية �صنَّه امل�صرع ليمّكن 

�صاحب احلق من تدارك االأخطاء التي ت�صدر يف االأحكام 

�فق اإجراءات ��صر�ط �ردت على �صبيل احل�صر، �ال يجوز 

التما�س اإعادة النظر يف االأحكام ال�صادرة برف�س االلتما�س 

اأما االأحكام النهائية فهي االأحكام التي ال  اأ� عدم قبوله، 

تقبل طرق الطعن العادية �التي حازت لقوة االأمر املق�صي، 

التمــاس إعـادة النظــر 
في األحكـام المــدنية..

ل يخفى على اأي م�ستغل بالقانون اأو دار�ش له اأن لكل حكم طريقة من طرق الطعن، فمثاًل 

التي  ال�ستئناف  واأحكام  بال�ستئناف،  عليه  يطعن  الن�ساب  جتاوز  الذي  البتدائي  احلكم 

اأو املحكمة الحتادية العليا وذلك  اأي�سًا يطعن عليها لدى حمكمة التمييز  جتاوز الن�ساب 

ال�سادرة من حمكمة  النهائية وهي الأحكام  اأما الأحكام  نهائية،  اأحكام غري  اأنها  بح�سبان 

التمييز اأو املحكمة الحتادية العليا اأو الأحكام ال�سادرة من حمكمة البداية اأو ال�ستئناف 

»التما�ش  اأ�سماه  ا�ستثنائي  الطعن عليها بطريق  ز  امل�سرع قد جوَّ فاإن  نهائية  اأ�سبحت  والتي 

اإعادة النظر« وذلك �سمانًا للمتقا�سني وزيادًة يف تر�سيخ مبداأ العدالة واإحقاق احلق.
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اإعادة  امللتم�س  اأ�صدرت احلكم  التي  املحكمة  الذي حال بني 

�صحيحاً  تقديراً  الدعوى  لواقع  تقديرها  �بني  فيه  النظر 

�لواله ما �صدر حكمها بامل�صمون الذي �صدر به �اأن يكون 

ذلك الغ�س خافياً على طالب االلتما�س خالل نظر الدعوى 

بحيث مل تتح له الفر�صة لدح�صه �تنوير حقيقته للمحكمة 

طبقاً  النظر  اإعادة  التما�س  لقبول  �ي�صرتط  به،  للجهل 

للحالة الثالثة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثالثة من املادة 

169 املذكورة توافر اأربعة �صر�ط اأ�لها اأن تكون االأ�راق التي 

لغريت  قدمت  لو  الدعوى  يف  قاطعة  امللتم�س  عليها  ح�صل 

�جه احلكم فيها مل�صلحة امللتم�س، �ثانيها اأن يكون امللتم�س 

حجزها  باأن  االأ�راق  تلك  تقدمي  د�ن  حال  الذي  هو  �صده 

حتت يده اأثناء نظر الدعوى اأ� منع من كانت االأ�راق حتت 

ملزماً  له  املحكوم  يكون  اأن  �يفرت�س  تقدميها،  من  يده 

بت�صليمها اأ� ��صعها حتت ت�صرف املحكوم عليه، اإذ بغري ذلك 

ال يكون فعل اخل�صم هو الذي حال د�ن تقدمي االأ�راق، فاإن 

كان عدم تقدميها يرجع اإىل اإهمال امللتم�س اأ� اأفعال الغري 

فال يجوز االلتما�س، �ثالث تلك ال�صر�ط اأن يكون امللتم�س 

حائزها،  يد  حتت  االأ�راق  بوجود  اخل�صومة  اأثناء  جاهاًل 

االأ�راق  امللتم�س بعد �صد�ر احلكم على  اأن يح�صل  �رابعها 

مل  فاإذا  االلتما�س،  رفع  عند  يده  يف  تكون  بحيث  القاطعة 

تتوافر هذه ال�صر�ط االأربعة معاً فاإنه ال يجوز االلتما�س.

يف  ال�صادرة  االأحكام  على  الطعن  يجوز  فاإنه  �اأخرياً 

االلتما�س  بقبول  اال�صتئناف  تق�صي حمكمة  كاأن  االلتما�س 

فاإنه  مو�صوعاً  �ترف�صه  �صكاًل  اأ�صدرته  نهائي  حكم  عن 

�فقاً  بالتمييز   احلكم  هذا  على  يطعن  اأن  للطرف  ميكن 

ل�صر�ط �اإجراءات الطعن بالتمييز، �ال يفوتنا اأن ننبه على 

اأن التما�س اإعادة النظر يف قانون االإجراءات املدنية يختلف 

عن تلك املن�صو�س عليها يف قانون االإجراءات اجلزائية.

هو  االإيداع  هذا  تاريخ  �اأن  الدعوى،  لرفع  املعتادة  بالطرق 

اإليها- ملا كان  امل�صار  املعتر يف احت�صاب مدة الثالثني يوماً 

ذلك �كان الثابت يف الدعوى اأن الطاعن قد خالف اإجراءات 

يف  النظر  اإعادة  التما�س  �صحيفة  اأ�دع  باأن  االأخرية  املادة 

احلكم امللتم�س فيه قلم كتاب املحكمة االبتدائية، �كان عليه 

هذا  ي�صحح  �ال  اال�صتئناف-  حمكمة  كتاب  قلم  يودعها  اأن 

اإىل  الطلب  هذا  باإحالة  االبتدائية  املحكمة  قيام  االإجراء 

انتهى  الذي  فيه  املطعون  احلكم  فاإن  اال�صتئناف-  حمكمة 

اإعادة  التما�س  قبول  بعدم  �ق�صى  النتيجة  هذه  نف�س  اإىل 

النظر، يكون قد اأ�صاب تطبيق القانون �مل يخالف الثابت 

يف االأ�راق �انبنى على اأ�صباب �صائغة كافية حلمل ق�صائه.

اللتما�ض.. واأحكام حمكمة التمييز
�اأما التما�س اإعادة النظر لالأحكام ال�صادرة من حمكمة 

 3/2008 رقم  الطعن  يف  االأخرية  ��صحته  فقد  التمييز 

التما�س اإعادة نظر: اأنه من املقرر يف ق�صاء هذه املحكمة �فقاً 

للمادة 187 من قانون االإجراءات املدنية اأنه ال يجوز الطعن 

يف اأحكام حمكمة التمييز باأي طريق من طرق الطعن �ذلك 

النزاع فيجوز الطعن فيه  اأ�صل  فيما عدا ما �صدر منها يف 

بطريق التما�س اإعادة النظر يف احلاالت املن�صو�س عليها يف 

مفاده  مما  القانون،  ذات  من   169 املادة  من   3  ،2  ،1 البنود 

املو�صوع  يف  منها  ال�صادر  احلكم  يف  االلتما�س  يقت�صر  اأنه 

فيها  يجوز  التي  احلاالت  من  فح�صب  حاالت  ثالث  على 

للمادة  �فقاً  انتهائية  ب�صفة  ال�صادرة  االأحكام  على  الطعن 

169 املذكورة �هي حالة �قوع غ�س من اخل�صم �حالة ثبوت 

اأ�  مز�رة  فيه  امللتم�س  احلكم  عليها  اأقيم  التي  االأ�راق  اأن 

ح�صل  اإذا  الثالثة  �احلالة  ز�ر،  �صهادة  على  بني  احلكم  اأن 

الدعوى  يف  قاطعة  اأ�راق  على  احلكم  �صد�ر  بعد  امللتم�س 

حال خ�صمه د�ن تقدميها �اإن املق�صود بالغ�س هو كل اأعمال 

اإليها اخل�صم بهدف  التدلي�س �الوقائع الكاذبة التي يعمد 

فتت�صور  الدعوى،  يف  لعقيدتها  املحكمة  تكوين  يف  التاأثري 

الباطل �صحيحاً �حتكم ل�صاحله يف �صوء هذا الق�صور، اأي 

للنزاهة  املخالف  االحتيايل  العمل  هو  بالغ�س  املق�صود  اأن 

اأ� الكذب املتعمد يف ر�اية الوقائع الهامة �اإخفاء احلقائق 

القاطعة املجهولة من اخل�صم �يلزم اأن يكون ذلك الغ�س هو 

171 من قانون االإجراءات املدنية �التي �صبقت االإ�صارة اإليها 

ذاتها  االلتما�س هي  بنظر  املخت�صة  املحكمة  اأن  على  دل  قد 

املحكمة  اأ�صدرت  اإذا  فمثاًل  النهائي،  احلكم  اأ�صدرت  التي 

لذات  يقدم  االلتما�س  فاإن  نهائياً  �اأ�صبح  حكماً  االبتدائية 

املحكمة �هي االبتدائية، �اإذا كان احلكم النهائي �صادراً من 

املحكمة  تلك  لدى  يقدم  االلتما�س  فاإن  اال�صتئناف  حمكمة 

اأن  اإال  التمييز  حمكمة  الأحكام  بالن�صبة  احلال  �كذلك 

حمكمة  ر�صخت  �قد  الحقاً،  لها  �صنعر�س  حاالت  لالأخرية 

اأن  حق�وق  طعن   398/1994 رقم  الطعن  يف  ذلك  التمييز 

املدنية  171 من قانون االإجراءات  و   170 املادتني  مفاد ن�س 

طلبه  يودع  اأن  النظر  اإعادة  التما�س  طالب  على  يجب  اأنه 

�ذلك  فيه  امللتم�س  احلكم  اأ�صدرت  التي  املحكمة  كتاب  قلم 

فيه  حكم  الذي  اأ�  بثبوته  حكم  اأ�  بالتز�ير  فاعله  فيه  اأقر  الذي 

على �صاهد الز�ر اأ� الذي ظهرت فيه الورقة املحتجزة �يبداأ امليعاد 

يف احلالة املن�صو�س عليها يف البند )6( من اليوم الذي ظهر فيه 

الغ�س اأ� التواطوؤ اأ� االإهمال اجل�صيم �يف البند )7( من اليوم الذي 

يعلن فيه احلكم اإىل املحكوم عليه اأ� من ميثله متثياًل �صحيحاً.

اإجراءات اللتما�ض
يف  �ردت  التي  فهي  االلتما�س  لطالب  بالن�صبة  اإجراءاته  اأما 

املادة 171 من القانون �صالف الذكر �التي ن�صت على �جوب اأن:

1 - يرفع االلتما�س اإىل املحكمة الت�ي اأ�صدرت احلكم ب�صحيفة 

تودع قلم كتابها �فقاً لالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى.

2 - �يجب اأن ت�صتمل ال�صحيفة على بيان احلكم امللتم�س فيه 

�تاريخه �اأ�صباب االلتما�س �اإال كانت باطلة.

3 - �يجوز اأن تكون املحكمة الت�ي تنظر االلتما�س موؤلفة من 

نف�س الق�صاة الذين اأ�صدر�ا احلكم.

4 - �ال يقبل االلتما�س اإذا مل ت�صحب عري�صته مبا يدل على 

اإيداع تاأمني قدره خم�صمائة درهم �ي�صادر التاأمني اإذا حكم برف�س 

االلتما�س اأ� بعدم قبوله اأ� بعدم جوازه.

�اأما اإجراءات االلتما�س عند نظره يف املحكمة يف ما �ردت يف 

املادة 172 �التي ن�صت على اأنه:

جواز  يف  اأ�اًل  اخل�صوم  �صماع  بعد  املحكمة  تف�صل   -  1

االلتما�س فاإذا قبلته حددت جل�صة للمرافعة يف املو�صوع د�ن 

حاجة اإىل اإعالن جديد.

املو�صوع  �يف  االلتما�س  قبول  يف  حتكم  اأن  لها  يجوز  اأنه  على 

بحكم �احد اإذا كان اخل�صوم قد قدموا اأمامها طلباتهم يف املو�صوع 

�ال تعيد املحكمة النظر اإال يف الطلبات الت�ي تنا�لها االلتما�س.

2 - �ال يرتتب على رفع االلتما�س اأ� قبوله �قف تنفيذ احلكم 
بوقف  تاأمر  اأن  االلتما�س  تنظر  الت�ي  للمحكمة  يجوز  ذلك  �مع 

التنفيذ متى طلب ذلك �كان يخ�صى من التنفيذ �قوع �صرر ج�صيم 

يتعذر تداركه.

�يجوز للمحكمة عندما تاأمر بوقف التنفيذ اأن توجب تقدمي 

كفالة اأ� تاأمر مبا تراه كفياًل ب�صيانة حق امللتم�س �صده.

3 - �ال يجوز التما�س اإعادة النظر يف احلكم الذي �صدر برف�س 

االلتما�س اأ� يف احلكم يف مو�صوع الدعوى بعد قبوله.

باملادة  االأ�ىل  الفقرة  من  الوا�صح  اأن  البيان  عن  �غني 

اإن املحكمة املخت�سة بنظر اللتما�ض هي 
ذاتها التي اأ�سدرت احلكم النهائي 

ل يرتتب على رفع اللتما�ض اأو 

قبوله وقف تنفيذ احلكم

يجوز الطعن على الأحكام ال�سادرة 

يف اللتما�ض

5859

20
13

  -
ر  

وب
كت

 اأ
 -

  )
16

(
د 

د
عــ

ال



مقالموزاييك

تكتبها : نورة عبيد بن عمير
مدير حترير املجلة

nalremeithi@dji.gov.ae

ي���زد�ج فيها �جه  التي  ال�صورة  تلك  ب��ك  م��ّرت  تكون  ق��د 

امراأة عجوز مع �جه فتاة �صابة يف ال�صورة ذاتها، فتدقق 

حيناً لرتى اإحداها �ما اإن تدقق اأكرث حتى ترى االأخرى، 

�ح��ي��ن��ه��ا ي��ك��ون ال��ق��ائ��ل ب���اأن ال�����ص��ورة ه��ي الم�����راأة عجوز 

فيما  حمّق  �صابة  لفتاة  باأنها  القائل  اأن  كما  �صواب،  على 

قال، كٌل يرى االأم��ر من زا�يته ��جهة نظره، هذا لي�س 

خ��الف��اً �لي�س م��دع��اة ل��الخ��ت��الف، ف��اأن��ت ح��ني ال ت��درك 

قيمة االختالف، ت�صع كل من يخالفك ال��راأي يف اجلهة 

االأخرى من املعركة التي ين�صج خيالك املري�س �صخو�صها 

مبكان  االأهمية  �م��ن  الّتفاهم،  �صرط  �ح��ده  �الّتماثل 

اأال  يجب  املختلفة  االآراء  بني  اجليد  احل��وار  اأن  نعي  اأن 

يرز االختالف بينهما حد االنف�صال فيف�صم كل �صلة 

بينهما؛ بل عليه اأن يجعل الت�صابه �صبياًل لبيان الفر�ق، 

ليكون االختالف طريقاً للتكامل.

�ال مي��ك��ن االع���ت���داد ب��ف��ك��رة ي��ط��رح��ه��ا اأح���ده���م اأم�����راً من 

املعتدل  النقد  فقبول  زعزعتها،  ميكن  ال  التي  امل�صّلمات 

القول  عن  غافلني  غري  �يطّورها،  الفكرة  يخدم  �البّناء 

ال�صهري: )راأي��ي �صواب يحتمل اخلطاأ، �راأي غريي خطاأ 

يحتمل ال�صواب(، مما ي�ِصُم هوؤالء باجلدل املتعّقل �التاأيّن 

املعار�صني،  مهاجمة  يف  التعجل  �ع��دم  احلكم،  اإ���ص��دار  يف 

�ذلك اأنه ال اأحد ميتلك احلقيقة الكاملة �الراأي النهائي 

الذي ال جدال بعده، فاحلجة تدح�س احلجة، �الرهان 

يدعم الراأي، د�ن �صعي لقلب احلق اإىل باطل، اأ� التعامل 

مع االأفكار بتحامل ياأخذها بعيداً عن احليدة �املو�صوعية.

�االخ����ت����الف يف ال������راأي ث��ق��اف��ة ت����دل ع��ل��ى دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 

�التوجهات  امليول  ملختلف  �احتوائها  االإن�صانية  احلياة 

اإظ��ه��ار  يتطلب  ال����راأي  يف  االخ��ت��الف  ال�صخ�صية،�فن 

درجة ممكنة  باأقل  االآخر  للطرف  اال�صتعداد لال�صتماع 

التقبل  متاحة من  درج��ة  �اأك��ر  �الرف�س،  التحّيز  من 

�التفهم بغري حما�لة اإق�صاء االآخرين ب�صبب اآرائهم اأ� 

ت�صفيه اآرائهم فقط الأنها ال تتفق مع اآرائنا ال�صخ�صية، 

اإذ اأن رف�س االآخر بكل ما يبديه من ت�صاد �ت�صارب يف 

املجتمع  يف  التعددية  قبول  حتمية  مع  تتناق�س  ال��راأي 

املجتمع يف  العام يف  ال��راأي  اختزال  االإن�صاين، �حما�لة 

�صيقة  �صخ�صية  نظر  �ج��ه��ات  �ع��ر  فقط  معينة  اآراء 

ت��ت��ن��اق�����س م���ع ح��ري��ة ال������راأي �ال��ت��ع��ب��ري، �ل��ع��ل��ن��ا ن��ك��ون 

يغذي  �ال��ع��ق��ول  االآراء  اخ��ت��الف  اأن  نعلم  ح��ني  حمّقني 

احلوار فكرياً، فتت�صح الر�ؤى املتباينة �التكوين الثقايف 

املتفا�ت للم�صاركني فيه، مما يوؤدي اإىل تفا�ت يف النتائج 

املتح�صلة من ذلك ال�صجال، في�صبح املو�صوع اأغنى بكل 

ما ُحّمل من تالقح العقول املتحا�رة.

اإ�صاءة: لي�س من ال�صر�رة حني االختالف يف االآراء اأن 

اإىل خ��الف �صخ�صي، فلكل منا  االخ��ت��الف  ه��ذا  يتحول 

ما  معنا  يتفق  اأ�  يختلف  خا�س  راأي  ام��ت��الك  يف  احل��ق 

دامت هذه االختالفات ال ت�صر اأحداً.

اأذنه فر�صة  اأن مينح  �اأحداثها، يكيل لهم االتهامات د�ن 

لت�صمع، �ال قلبه فر�صة ليحتوي، �ال عقله فر�صة ليفهم.

اأن  �حني نختلف معهم نحرق كل ج�صور الود متنا�صني 

»االختالف يف الراأي ال يف�صد للود ق�صية«، �متجاهلني 

قيمة االختالف التي راأى االأئمة فيها الرحمة �اللطف 

بالعباد، �التي �صورتها االآية على اأنها �صّنة حممودة من 

ًة  َمّ
ُ
َعَل الَنّا�َس اأ �صنن اهلل تعاىل يف كونه: {َ�َلْو �َصاء َرُبَّك جَلَ

َ�ِلَذِلَك  ��َك  َرُبّ ِح��َم  َرّ َمن  اإِاَلّ  َتِلِفنَي  َيَزاُلوَن خُمْ َ�اَل  َ�اِح��َدًة 

َخلََقُهْم })هود: 119-118(

التحا�ر  يف  يدخلون  املتحا�رين  اأن  يف  امل�صكلة  �تكمن 

اأن احلوار  اأّن االأ�صل يف احلوار االختالف، رغم  باعتبار 

اإىل �ف��اق  الّتفاهم �ي��ح��ّول االخ��ت��الف  ال��ذي يحّقق  ه��و 

غاية  ذات  ح��رك��ة  فهو  امل��ت��ح��ا�ري��ن،  ب��ني  ال��ه��ّوة  �يقّل�س 

الّتجان�س  لي�س  اإذ  الّتفاهم،  من  �متّكن  اخل��الف  تنفي 

إن لم تكـن 
معي فأنت 

ضـدي..

�صمن  كتيبات  ث��الث��ة  الق�صائي  دب���ي  معهد  اأ���ص��در 

�صل�صلة »كتيب الجيب القانوني« �ذلك �صمن م�صيرة ن�صر 

جميع  متنا�ل  في  لتكون  بداأها  التي  القانونية  الثقافة 

الباحثين في القطاع القانوني.

�تنا�ل الكتيب االأ�ل »مبادئ ق�صائية تتعلق بالطفل 

�المراأة �المنزل« في �صوء اأحكام المحاكم العليا بد�لة 

�ال��رق  بالب�صر  �االت��ج��ار  االغت�صاب  كق�صايا  االإم����ارات، 

�الدَية  الق�صا�س  مو�صوعات  مت�صمناً  االأن��ث��ى،  �خطف 

�الزنا �اإثبات الن�صب �جريمة االإجها�س �هتك العر�س 

�االإخالل باالآداب العامة �الفعل الفا�صح �االعتداء على 

حرمة الحياة الخا�صة.

�تنا�ل الكتيب الثاني »المبادئ الق�صائية في االإثبات 

التعامل  العليا في  المحاكم  الجنائي« �عدداً من قواعد 

مع هذه المو�صوعات �الق�صايا، �الخطوات المتبعة من 

قبل القا�صي �طرق االإثبات بما فيها: االعتراف، ��صهادة 

ال�صهود �القرائن �الخبرة �الدليل الكتابي �مبداأ ت�صاند 

االأدلة في المواد الجنائية.

�ت�صمن الكتيب الثالث �عنوانه: »القواعد القانونية 

القواعد  اأ���ص��ه��ر  م��ن  ك��ب��ي��راً  ع���دداً  الق�صائية«  �ال��م��ب��ادئ 

التي  القانونية  المبادئ  من  منتقاة  �مجموعة  الفقهية 

اأقرتها المحاكم العليا في الد�لة.

»دبي القضائي« يصدر
3 كتيبات جيب قانونية
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تسـلم األيـادي
راأ���ص��ي �مرتع  اإىل منبت  احل��ن��ني  اأخ���ذين 

مل  �صهراً  �ع�صرين  اأربعة  فمنذ  طفولتي، 

�مل  مدينتي  در�ب  ب��ر�ؤي��ة  عيناي  تكتحل 

الأ���ص��وات  اأط����رب  �مل  ب��زح��ام��ه��ا،  اأ�صتمتع 

اأب�������واق ال�������ص���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��الأن��ن��ا 

ثانية ح�صب   35 ك��ل  م��ول��وداُ  ي���زداد  �صعب 

اإط��الق  نتفنن يف  فاإننا  االإح�����ص��اءات  اآخ���ر 

من  �املختلفة  املتنوعة  ال�����ص��ي��ارات  اأب����واق 

ال�صوت الكال�صيكي املنظم اإىل الكون�صرتو 

ال�صاخب �حتى بوق تلك املركبة ال�صغرية 

بكاء طفل  ي�صبه  الذي  بالتوكتوك  امل�صماة 

يعلو �صوته على حجم ج�صمه بكثري. �كل 

بها  ال��ت��ي مت��وج  الب�صر  م��ن  االأم����واج  تلك 

�صوارع �طرقات مدينتي. كل هذه املظاهر 

املتباينة تخلق ر�حاً عجيبة �غريبة، ر�حاً 

من التناغم بني اجلماد �االإن�صان �الب�صر 

يف  ت�صري  موحدة  كيمياء  هناك  �احل��ج��ر، 

قد  ك���اأن اجلميع  فت�صعر  اجل��م��ي��ع،  خ��الي��ا 

الب�صر  ف��ه��وؤالء  يتعاي�س،  اأن  �ق���رر  ت��اآل��ف 

يجيد�ن التوافق مع كافة املتغريات، �هذا 

اأحد اأ�صرارها، �كنز من كنوزها، يختلفون 

على اأتفه االأ�صياء، �يتجادلون �يتجاذبون 

اأطراف احلديث �يت�صاحلون يف اأقل �قت 

مدينتي  على  ج��دي��داً  �صيئاً  �لكن  ممكن، 

الح��ظ��ت��ه ع��ن��دم��ا رك��ب��ت ت��اك�����ص��ي، �عندما 

العا�صمة  �صوارع  خمرتقاً  مرتجاًل  �صرت 

القدمية، اأ� مبحاذاة �صفحة نيلها اخلالد، 

����ص���وت ت�������ص���د� ب����ه اجل��������دران �ال���ب���ن���اي���ات 

�ينطلق من كل مكان، اإنه �صوت االأ�بريت 

ب���الدي.  ياجي�س  ت�صلم  االأي�����ادي«  »ت�صلم 

اأبناء �طني مع  يعي�صها  حالة خا�صة جداً 

ه���ذا االأ�ب����ري����ت، ف���رتى ن��غ��م��ات ال��ه��وات��ف 

اأغانيه،  اإىل مقاطع من  املحمولة حتولت 

كلماته  يحفظون  العائالت  يف  �االأط��ف��ال 

حفظاً عن  ظهر قلب �يرتمنون بها يف كل 

االأ�قات. 

اإنها حالة عامة تعر عن حالة االمتنان 

العظيم،  جلي�صه  ال�صعب  بها  ي�صعر  التي 

اأنقذه من غياهب اجلهل �الظلمة  الذي 

�الفرقة، �عر به من النك�صة اإىل الن�صر، 

ال���وح���دة  اإىل  امل��م��ق��وت��ة  �م����ن احل���زب���ي���ة 

ال�صعب  ل��ه  يغني  اأن  فا�صتحق  امل��ن�����ص��ودة، 

�صاكراً �داعياً قائاًل: ت�صلم االأيادي.

 �ال��ت��ق��ي��ت ���ص��دي��ق��ي ال����ق����دمي، ال��ك��ات��ب 

الهادئ، �بعد ال�صالمات �االأ�صواق ترجلنا 

�صديقي  فحدثني  ال�صباب،  اأي���ام  ملقهانا 

املنده�س قلياًل، املتاأمل كثرياً قائاًل: هل 

تعلم اأن �جه مدينتنا قد تغري، اأ�صبحت 

الثالثني من  �حيوية، فمنذ  �صباباً  اأكرث 

�الليل  اإ�صراقاً،  اأكرث  النهار  اأ�صبح  يونيو 

حتولت  النا�س  ��ج��وه  �بهاًء،  اأن�صاً  اأك��رث 

من العبو�س اإىل اال�صتب�صار، �من الوجوم 

حتى  �االن���������ص����راح.  ال��ت��ه��ل��ل  اإىل  ال���ق���امت 

النيل ترتقرق اأمواجه يف �صعادة  تت�صابق 

لتالحق بع�صها بع�صاً �هي تنادي، يا اأهل 

ال��وادي يا حرا�س  يا �صكان  طيبة الطيبة 

بالدي ت�صلم االأيادي.

ففزعت  دم��وع��اً،  اغر�رقتا  عينيه  �راأي���ت 

�قلت: مابك يا�صديقي؟ ماذا اأ�صابك؟

ف�����رد م��ب��ت�����ص��م��اً : اإن����ه����ا دم������وع ال���ذك���رى 

�التح�صر على ما �صاع من عمر الوطن، 

�انق�صمنا  �تقاتلنا  �اختلفنا  فيه  تفرقنا 

ل��ف��ري��ق��ني ي��ح��ر���س ك���ل ف��ري��ق ع��ل��ى قتل 

�صاحبه. فقلت احلمد هلل الذي جنانا من 

املقهى  رجل  �جاء  املخيف،  الكابو�س  هذا 

التي  امل�����ص��ر�ب��ات  ي��دي��ه  كلتا  ع��ل��ى  يحمل 

برقة  ���صعها  غ��رين��ا،  �طلبها  طلبناها 

�ابت�صام فقلنا له....... ت�صلم االأيادي.

ثم اأعقب ذلك ب�صوؤال يعرف اإجابته، اأنت 

�بالتحديد  االإم������ارات،  يف  ه��ن��اك  تعي�س 

يف دب�����ي، اإن���ه���ا م��دي��ن��ة ���ص��اب��ق��ت ال��ب��ل��دان 

ف�����ص��ب��ق��ت��ه��ا، �حت����دت احل�����ص��ارة �امل��دن��ي��ة 

فطوعتها خلدمة �رفاهية �صعبها، فد�لة 

ت�صابقت بحب  ال�صبع  باإماراتها  االإم��ارات 

منه  احل��دي��ث  فالتقطت  ب���الدن���ا،  ل��دع��م 

�قلت، يا�صديقي.. 

م��ن مل ي��ر االإم����ارات مل ي��ر ال��ع��امل، فلن 

اأحدثك يا�صديقي عن االأبنية �الطرقات، 

ف��االإم��ارات  �ال��ق��وان��ني،  االأنظمة  ع��ن  �ال 

اأ���ص��ب��ح��ت ال��ك��ت��اب ال��ذه��ب��ي �امل��ف�����ص��ل ملن 

ي��ب��ح��ث ع���ن ال��ت��م��ي��ز �ال���ت���ف���رد، �ال��ت��ف��وق 

�االإبداع.

 �صاأحدثك يا�صديقي عن النا�س يف د�لة 

الطيبون  هم  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 

قلوبهم  الدنيا،  لكل  املحبون  ال�صادقون 

بي�صاء كلبا�صهم، ت�صعر من نقاء �صريرتهم 

ينب�س باحلب  قلوبهم  اأن��ك ترى خفقان 

�ال���ت�������ص���ام���ح، �ال��ب�����ص��ر �ال���ت���وا����ص���ع، هم 

الكرماء يف �صيافتهم بال َمّن، ال�صرفاء يف 

�صداقتهم بغري قيد، االأنقياء يف مودتهم، 

�جوههم  الب�صر،  لكل  م�صرعة  اأب��واب��ه��م 

اإليهم،  �ف��د  م��ن  لكل  م�صتب�صرة  با�صمة 

االإخ��ال���س  رب��ه��ا حت��ب  اأم���ة متوكلة على 

فكل  ف��ي��ه،  املخل�صني  �ت��ك��اف��ئ  ال��ع��م��ل  يف 

القانون  اأم���ام  اأرا���ص��ي��ه��ا   م��ن يعي�س على 

احلقوق  يف  حم��اب��اة  �ال  متييز  ال  ���ص��واء، 

اأ� ال���واج���ب���ات، ت��وف��ري االأم�����ن دي��دن��ه��م، 

اأ�يل  �النظام �االإمي��ان م�صلكهم، �طاعة 

االأمر فر�س عني لديهم، اأحبهم حكامهم 

�����ص���ه���ر�ا ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��م، ف��ه��م ب��ال��ع��دل 

�يف  م��ع��ر�ف��ون  �بالت�صامح  م��و���ص��وف��ون، 

رعاية الرعية ال يكلون �ال ميلون، حكموا 

بينهم بالعدل، فاآمنوا �اطماأنوا، ي�صري�ن 

ب����ني رع���اي���اه���م ب����ال ح����را�����س، حت��ي��ط��ه��م 

�ال��والء،  �احلب  �الوفاء،  باملودة  رعيتهم 

ك��ل��ه��م ع��ل��ى ق��ل��ب رج���ل �اح�����د، ال ي��خ��رج 

اإال  كلمتهم  ع��ل��ى  �ي�����ص��ذ  ج��م��اع��ت��ه��م  ع��ن 

فاتخذ  �صفه،  بفكره  اأ�  خلل،  بعقله  م��ن 

ال�صيطان له  قريناً ف�صاء قرينا.

لن نن�صى  اأب��داً  العزيز:  يا�صعب االإم��ارات 

دعمكم �حمبتكم، ف�صكراً لكم �حفظ اهلل 

بالدكم �حكامكم �مواطنيكم من كل �صر 

��صوء.

�ت�صلم االأيادي يا�صعب االإمارات ياغايل

بقلم: كامل محمود ابراهيم
رئي�ش �سعبة الدرا�سات، �سكرتري التحرير

KIbrahim@dji.gov.ae

مقالموزاييك
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اإىل  اأي�صاً  البنك املركزي، االأمر الذي يوؤدي  باالحتفاظ بها لدى 

تقليل النقود املتدا�لة يف االأ�صواق.

احللول يف القت�ساد الإ�سالمي:
ح��د�ث  م��ن  حت��د  �اأد�ات  ��صائل  االإ���ص��الم��ي  االقت�صاد  ����ص��ع 

الظواهر االقت�صادية املَر�صّية ب�صورة فعالة، �كذلك عالجها حال 

حد�ثها، �ميكن اأن نو�صح ذلك بعر�س مب�صط  يف ما يلي:

فري�سة الزكاة 
بالنظر اإىل الزكاة جند اأن تطبيقها يوؤدي اإىل عدم اكتناز املال 

�جتميعه لدى �صخ�س معني يف املجتمع د�ن اأن ينال االآخر�ن اأي 

نفع منه، اإذ عمل االإ�صالم على الت�صييق على راأ�س املال العاطل 

�توجيهه اإىل اال�صتثمار، ليعود على الفرد نف�صه بالنفع �كذلك 

املجتمع من خالل زيادة فر�س العمل �زيادة االإنتاج.

تنظيم الأ�سعار
ال�����ص��ع��ر حم���دد رئ��ي�����ص��ي يف امل�صكالت  اأن  ات�����ص��ح م��ن درا���ص��ت��ن��ا 

االقت�صادية املختلفة، �قد عمل النظام االقت�صادي االإ�صالمي على 

اإلغاء ال�صوق ال�صوداء، بحيث يكون ال�صعر غري مت�صارب �حمدداً 

��ا�صحاً للجميع.

تر�سيد ال�ستهالك
م��ن خ��الل حت��رمي االإ����ص���راف �ال��ت��ب��ذي��ر �ك��ذل��ك اال�صتهالك 

الرتيف مما ال �صر�رة له، �كذلك التو�صط �االعتدال يف االإنفاق، 

�هذا بد�ره يوؤدي اإىل �صرف املال يف ال�صر�رات 

�عدم �صرفه يف الكماليات.

ترمي الربا
ع���دم  اإىل  ذل������ك  ي���������وؤدي  ح���ي���ث 

ال���ن���ق���ود،  ا����ص���ت���ق���اق  االإف������������راط يف 

يقل  اأن  اإىل  ي��ق��ود  ال���رب���ا  اأن  ذل���ك 

امل��ب��ل��غ �ت��ت�����ص��اع��ف ال��ف��ائ��دة ب���د�ن 

ت���ق���دمي اإن���ت���اج���ي���ة ل���ل���د�ل���ة، حيث 

اإع��ادة  ثم  بفائدة،  االق��رتا���س  يتم 

االقرتا�س بفائدة اأعلى ما ي�صاعد 

على قلة املعر��س من النقد.

النخفا�س  نتيجًة  االأ�صعار  مل�صتوى  �م�صتمر  ت�صاعدي  ارتفاع 

القيمة ال�صرائية للنقود، مبعنى اإذا كانت ع�صر�ن درهماً قادرة على 

�صراء كيلو من اللحم يف الوقت احلايل ثم �صعفت القيمة ال�صرائية 

للعملة؛ فاأ�صبح كيلو اللحم ي�صا�ي ثالثني درهماً فمعنى ذلك اأن 

هناك ت�صخماً كبرياً حدث بن�صبة %50.

�اإذا كانت الزيادة يف االأ�صعار بن�صبة 1 اأ� 2% فيمكن اعتبار ذلك 

حينها  االقت�صادي  الو�صع  �يكون  ت�صخماً،  �لي�س  طبيعية  زي��ادة 

ال�صابقة  الزيادة املعدالت  �صليماً ��صحيحاً، �لكن يف حال جتا�زت 

فيعتر هذا خلاًل اقت�صادياً كبرياً )ت�صخم(، �هناك اأنواع خمتلفة 

للت�صخم اإال اأن ت�صخم االأ�صعار هو االأكرث انت�صاراً. 

اأ�سباب الت�سخم 
ت���ع���ددت ال��ن��ظ��ري��ات ال��ق��دمي��ة �احل��دي��ث��ة يف حت��دي��د اأ���ص��ب��اب 

الت�صخم، �لكن ميكننا القول اإن معظم النظريات املعا�صرة تف�صر 

الت�صخم ب�: 

االإفراط يف الطلب على ال�صلع �اخلدمات ب�صبب زيادة النقود 

ب�صرعة اأكر من زيادة االإنتاج )النظرية الكمية للنقود( اأي زيادة 

الطلب د�ن زيادة يف املعر��س من ال�صلع �اخلدمات.

العالقة بني الت�سخم والك�ساد
اإذا كانت زيادة النقد املعر��س يف ال�صوق توؤدي اإىل ت�صخم فاإن 

قلة النقد توؤدي اإىل ك�صاد، حيث يلجاأ النا�س حينها اإىل االدخار اأ� 

االكتناز، ما يقلل فر�س اال�صتثمار �االإنفاق فيقل النقد املعر��س، 

الطلب على  �قلة  ال�صلعي  امل��خ��ز�ن  ت��راك��م  اإىل  يقود  ال��ذي  االأم���ر 

اخلدمات، فيقل الدخل �تزيد ن�صبة البطالة.

اإجراءات احلد من الت�سخم 
تلجاأ الد�ل يف الغالب اإىل �صيا�صتني للحد من الت�صخم �هما:

ال�سيا�سة املالية
- تقليل حجم ال�صيولة املتاحة يف ال�صوق من خالل التحكم يف 

ميزانية الد�ل، حيث يتم حتديد م�صادر االإيرادات �ا�صتخداماتها 

�الفائ�س يف املوازنة مبا يوؤدي اإىل تقليل ال�صيولة املتاحة �خف�س 

معدل الت�صخم.

- بيع ال�صندات للجمهور ما يقلل من حجم النقد املتوفر يف ال�صوق. 

- فر�س ال�صرائب على ال�صلع الكمالية.

- خف�س االإنفاق احلكومي مبا يوؤدي اإىل خف�س النقد املتدا�ل 

يف ال�صوق.

ال�سيا�سة النقدية
�تتوىل هذه ال�صيا�صة البنوك املركزية �تتمثل يف:

يقلل من  م��ا  التجارية  ل����الأ�راق  اخل�صم  اإع���ادة  �صعر  زي���ادة   -

ال�صيولة املتدا�لة.

- بيع االأ�راق املالية للجمهور ل�صحب النقود الزائدة يف ال�صوق 

بغر�س �صبط الت�صخم.

- زيادة ن�صبة االحتياطي القانوين التي تقوم البنوك التجارية 

إعداد/ هاني السيد
رئي�ش �سعبة املحا�سبة

التضخم االقتصـادي

االقتصاد اإلسالمي والمشكالت 
االقتصــادية المعـاصــرة    

ترمي الحتكار 
ال��ع��ر���س �ي��رف��ع  ي��ق��ّي��د  ب��اأن��واع��ه املختلفة  اأن االح��ت��ك��ار  ح��ي��ث 

بني  حقيقي  ت��وازن  غياب  �ي�صبب  حقيقية،  غري  ب�صورة  االأ�صعار 

العر�س �الطلب، فيوؤدي اإىل قلة القيمة ال�صرائية للنقود مف�صياً 

املعر��س  ي��زي��د  االح��ت��ك��ار  فبمنع  ال�صلبية،  �اآث����اره  الت�صخم  اإىل 

ليقابل الطلب فيمنع الت�صخم.

�اجهها  �ك��ي��ف  الت�صخم  مل�صكلة  ����ص��ري��ع  مب�صط  ���ص��رح  ه���ذا 

االقت�صاد االإ�صالمي، �هو جزء ي�صري من مو�صوع كبري �متفرع، 

�كانت الغاية من عر�صه جمرد فهم املو�صوع، اأما من اأراد الزيادة 

فاملراجع االقت�صادية بها املزيد �الكايف.
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العامة  االإدارة  تطبقها  داخ��ل��ي��ة  م�صابقة  خ��الل  م��ن  ال��واق��ع 

للموؤ�ص�صات العقابية �االإ�صالحية التابعة ل�صرطة دبي.

اأي�صاً؛  ال�صجون  اكتظاظ  ظ��اه��رة  على  الق�صاء  �صور  �م��ن 

ر�صم الب�صمة على اأفواه ال�صجناء بقرارات العفو يف املنا�صبات 

نبياًل  ج��ان��ب��اً  تعد  ال��ت��ي  الف�صيل،  رم�����ص��ان  ك�صهر  الدينية 

اأب��واب ال�صعادة لهم  ب��اب من  اأ�ل��ي��اء االأم��ر بفتح  اإليها  مييل 

�الأ�صرهم �اإتاحة الفر�س اأمامهم لت�صحيح امل�صار �لالتعاظ 

�لتعوي�س ما فات.

م�صاألة  التمّيز عن غريها يف  ال��د�ل حم��ا�ل��ًة  بع�س  �ت��وال��ت 

اأم��ام  الفر�صة  متيحة  ال��رازي��ل  ف��ج��اءت  ال��ع��ق��وب��ة،  تخفيف 

�صجنائها لتقلي�س املدة املقررة من خالل قراءة كتاب، �ذلك  

مب��ع��دل اأرب��ع��ة اأي���ام تخ�صم م��ن اإج��م��ايل امل���دة ع��ن ك��ل كتاب 

ك��ام��اًل من  ق��راءت��ه للكتاب  ب��اإث��ب��ات  ال�صجني  م��ق��ر�ء، �ي��ق��وم 

التي  النقاط  اأه��م  �ِذك���ر  الكتاب  ح��ول  تقريراً  اإع���داده  خ��الل 

تطرق اإليها من �جهة نظره مع اإبداء اآرائه، �ال ت�ت�م املوافقة 

تقريره جلنة  اجتياز  بعد  اإال  االأربعة  االأي��ام  تلك  على خ�صم 

م�صارك  �صجني  كل  يبداأ  هكذا،  العقابية)1(.  املوؤ�ص�صة  ت�صكلها 

خطوته االأ�ىل يف الطريق ال�صحيحة، فيتعلم مهارات جديدة 

االبتعاد  �بالتايل  التقارير،  �اإع��داد  االأفكار  ا�صتخال�س  منها 

تدريجياً �ال �صعورياً عن ال�صلوكيات ال�صلب�ية نحو االإيجاب�ية.

�اأت�ت بعدها جمهورية ال�صني، فقد فتحت احلكومة باباً اأمام 

ال�صجناء لتقلي�س اأيام العقوبة على قدر التغريدات �امل�صاركات 

التي ين�صر�نها على مواقع التوا�صل االجتماعي، �صريطة اأن 

توجه  اإيجابية �متوازية مع  ر�صائل  التعليقات  تلك  ت��ت��صمن 

ال�صلوكيات  ان��ت��ه��اج  نحو  املجتمع  الأف����راد  ح��ث��اً  احلكومة)2(، 

ُ�َن�ّمى مهارات البحث لدى ال�صجني، في�صعى  االإيجاب�ية، بذلك ت�

ي�صت�صعرها،  �فر�س  خدمات  من  حكومته  توفره  ما  الإيجاد 

�تكون  �راءه،  تركها  اأن  بعد  عينيه  ن�صب  اأه��داف��اً  �يجعلها 

تلك التغريدات ترجمة ملا قد ال يكرتث به غريه من االأحرار 

القابعني خارج ال�صجون �ملا يتطلع اإليه ال�صجني نف�صه.

�ه��ن��اك م��ق��رتٌح ق��ي��د ال��درا���ص��ة يف اإح����دى ال����د�ل االأ�ر�ب���ي���ة، 

مُينح ال�صجني مبوجبه تقلي�س املدة املقررة على قدر الطاقة 

حديدية  دراج���ة  رك��وب��ه  خ��الل  م��ن  ينتجها  التي  الكهربائية 

تد�ير  مبجرد  الطاقة  توليد  ميكنها  زنزان�ته  بداخل  ّ�تة  مثب�

ال�صجني. �ت�صتفيد احلكومة بذلك من  اأرجل  جنزيرها عر 

َ�جة، �ت�صتغلها يف ت�صغيل االأجهزة الكهربائية  هذه الطاقة املُ�ن�ت�

ت�صغيلها.  ب��ع��دم  ���ص��رراً  ُ�ح�ِدث  ت� ال  ال��ت��ي  مراف�قها  بع�س  يف 

ناهيكم عن الفوائد التي يجنيها ال�صجني نف�صه، فمن خالل 

البدنية، �من  لياقته  على  يحافظ  الريا�صة،  لهذه  ممار�صته 

اجل�صم ال�صليم ت�ن�ت�ج االأفكار ال�صليمة، �بالتايل ي�صبح ال�صلوك 

اإيجابياً.

�يبد� جلياً �صعي الد�ل �توجهها نحو نب�س احلجج القانونية 

ل���الإف���راج ع���ن ال�����ص��ج��ن��اء، ل��ي�����س م���ن م��ن��ط��ل��ق اإي���ج���اد امل��خ��ارج 

املوؤ�ص�صات  اكتظاظ  ظ��اه��رة  على  للق�صاء  املمكنة  القانونية 

املجتمع  الإف����ادة  ك��ذل��ك  ب��ل  فح�صب؛  �االإ���ص��الح��ي��ة  العقابية 

الوقت  اإليه موؤهلني، �يف  �اإعادتهم  املجرمني  باإ�صالح هوؤالء 

ذاته لتقليل النفقات، فقد ياأتي يوٌم ال ميكن لتلك املوؤ�ص�صات 

رعاية  تكاليف  الرتفاع  نظراً  املحكومني؛  من  املزيد  ا�صتقبال 

امل�صجونني ب�صبب هذا االكتظاظ، �قد ُت�صاغ ت�صريعات جديدة 

مالية  عقوبات  ب��اإن��زال  معينة  جلرائم  ال�صجن  عقوبة  الغيًة 

فقط د�ن تقي�يد احلرية، لتقليل حاالت قبول دفعات جديدة 

من املحكوم عليهم اإىل ال�صجن، �ال اأ�صتبعد �صخ�صياً اأن تخرج 

العقوبة  اأيام  ب�صراء  ال�صجناء  قيام  اإمكانية  بفكرة  د�لة  علينا 

�االأحق  املوؤهلني  اعتبارات معينة حت�صر  باالأموال، مع ��صع 

باال�صتفادة من تطبيق هذه الفكرة.

 �قد يتعّمد بع�س اأفراد املجتمع - الفقراء �امل�صردين حتديداً- 

ارتكاب اجلرائم لغاية احل�صول على م�صكٍن مالئم حتى �اإن 

�يطعمهم،  ي��اأ�ي��ه��م  م��ك��ان��اً  �صيجد�ن  ف��اأي��ن  ال�صجن،  يف  ك��ان 

�يوفر  ب�صحتهم  �يهتم  �ي��وؤّم��ن��ه��م  حقوقهم  �ي��راع��ي  ب��ل  ال 

املوؤ�ص�صات  من  اأف�صل  جم��ان��اً.  �الت�صلية  التعليم  ��صائل  لهم 

بني  التناف�س  �ج��ود  ظ��ل  يف  خا�صًة  �االإ���ص��الح��ي��ة؟  العقابية 

نظافته  حيث  من  �صجن  اأف�صل  بلقب  للفوز  املوؤ�ص�صات   ه��ذه 

فيه  ُ��صتبدل  ت� ي��وٌم  ياأتي  ه��ذا،  بعد  �رمب��ا  �مرافقه �خدماته، 

عبارة االإفراج امل�صر�ط بال�صجن امل�صر�ط.

السجن المشروط.. 
صرعـــة قــانونية .. 

مستقبلية

محمد اليافعي
طالب يف كلية القانون

اجلامعة الأمريكية يف الإمارات

yafai.mohd@gmail.com

الكثافة  ازدي���اد  مع  باملحكومني  ال�صجون  اكتظاظ  م�صاألة  اإن 

املوؤ�ص�صات  ي��ره��ق  م���راً  �اق��ع��اً  ت��ظ��ل  ال��زم��ن  مب���ر�ر  ال�صكانية 

ال��ع��ق��اب��ي��ة �االإ���ص��الح��ي��ة، �ي�����ص��ّق ث��ق��وب��اً يف ج��ي��وب م��ي��زان��ي��ات 

حكوماتها من جانب، �ياأكل من كتف املجتمع من جانٍب اآخر.

 ��صناعة رعاية امل�صجونني تدر املليارات من الد�الرات �صنوياً 

االأمر  احلكومات.  ح�صاب  على  اخلا�صة  ال�صركات  خزائن  اإىل 

ّ�ل  ت�صك� قانونية  الو�صول مبخارج  اإىل  ال��د�ل  بتلك  اأدى  الذي 

املوؤ�ص�صات  من  كثرٌي  فا�صرتكت  الطرفني،  لكال  اإيجابياً  ح��اًل 

�خ�صو�صاً تلك التي تراعي جوانب حقوق االإن�صان يف اأنها ت�ت�يح 

الفر�س اأمام ال�صجناء لتذّ�ق طعم احلرية كاالإفراج امل�صر�ط 

املُدد  ُمقل�صًة  الت�صريعات  التي جاءت بهما  البديلة  �العقوبات 

ت عليه القوانني. املقررة من مبداأ تخفيف العقوبة الذي ن�صّ

�متّيزت بع�س الد�ل العربية يف اآليات االإفراج امل�صر�ط، فاإىل 

اأ�صبح  ال�صجن؛  بداخل  ��صلوكه  ال�صجني  �صرية  ُح�ْصن  جانب 

مبقد�ر ال�صجني احلافظ لكتاب اهلل تقلي�س املدة املحكوم بها 

بل �قد يوؤهله ذلك اإىل االإفراج النهائي. �كانت د�لة االإمارات 

العربية املتحدة �صّباقة يف هذا املجال، فنقلت الفكرة اإىل اأر�س 

ل عجب في ازدياد ن�سبة الجرائم المرتكبة على 

الإح�سائيات،  اإليه  ت�سير  ح�سبما  الدولي  ال�سعيد 

النا�ش  على  »ياأتي  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  فقد 

الجمر«،  على  كالقاب�ش  دينه  على  القاب�ش  زمــان 

حيث يوؤكد هذا الحديث ال�سريف العالقة العك�سية 

المرء  اإيمان  زاد  فكلما  والجريمة،  الدين  بين  ما 

بدينه وقـُرَب منه بالعمل ال�سالح كلما ابتعد عن اآثام 

ال�سيئات وارتكاب الجرائم، والعك�ش �سحيح.

املراجع
 Brazil Inmates Get Chance to  « ب���ع���ن���وان:  م���ق���ال   -  1
 Kharunya ل��ل��ك��ات��ب   »Read Their Way to Freedom
ق�صم   ،  www.time.com االإلكتر�نية  تايم  مجلة   .Paramaguru

في 28 يونيو 2012. ال�صادر  العدد   ،  Newsfeed
 Beijing offers cons reduced sentences « : 2 - مقال بعنوان
الموقع   .Phil Muncaster للكاتب   »for friendly Tweets

.2013 يوليو   16 في   www.theregister.co.uk

مقالموزاييك

6667

20
13

  -
ر  

وب
كت

 اأ
 -

  )
16

(
د 

د
عــ

ال



لطالب  يمكن  ال��م��ث��ال  �صبيل  فعلى  االأن�����ص��ط��ة..  ه��ذه  ممار�صة 

�الدته  يتوا�صل مع  اأن  اأ� فرن�صا  بريطانيا  يدر�س في  اأمريكي 

��الده في نيويورك عبر البريد االإلكتر�ني اأ� ال�صكايب خالل 

ب�صع ثوان.. �جرت العادة اأن االأمر كان ي�صتغرق �صهوراً �اأ�صابيع 

الم�صاألة  اأن  اإال  المعنية،  الزمنية  الفترة  على  اعتماداً  �اأي��ام��اً 

�صارت االآن ال تتعدى دقائق �ثواني معد�دة �في بع�س الحاالت 

فاإنها تحدث على الفور. �لهذا ال�صبب تحديداً، يبد� اأن �صبكة 

التفاعل  زي���ادة  اإل��ى  اأدى  بكثير  اأ�صغر  عالماً  خلقت  االإن��ت��رن��ت 

االإع��الم  �يعتبر  العالم.  نطاق  على  النا�س  بين  ب�صكل ملحوظ 

�احدة  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  مواقع  االجتماعي ال�صيما 

من االإ�صافات الهائلة التي طراأت على هذه الزيادة في التفاعل 

الب�صري.

جرى تعريف مواقع �صبكات التوا�صل االجتماعي االإلكتر�نية 

تتيح  اإلكتر�نية  م��واق��ع  اإل��ى  ت�صتند  »خ��دم��ات  اأن��ه��ا  اأ�صا�س  على 

اأ� �صبه عامة �صمن نظام  اإن�صاء بيانات عامة  المجال لالأفراد  

مقيد االرتباط بقائمة تت�صمن م�صتخدمين اآخرين لالت�صال 

�التوا�صل معهم �م�صاهدة �ا�صتعرا�س قوائم االت�صال بما فيها 

تلك التي يعدها اآخر�ن �صمن النظام.

��فق ما ي�صير اإليه التعريف الر�صمي، فاإن المهام االأ�صا�صية 

على  ال��ق��درة  ف��ي  تتمثل  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  لمواقع 

اإن�صاء هوية اإلكتر�نية �اإي�صال �اقت�صام المعلومات مع هويات/ 

م�صتخدمين اآخرين اإلكتر�نياً �التعويل على هذه العالقات من 

يف مواقع التوا�سل..

مليار م�ستخدم لـ »في�سبوك«

»تويرت« لـ  م�ستخدم  مليون   140
يتبادلون 43 مليون تغريدة يوميًا

خالل ربط مجتمعات اإلكتر�نية ذات م�صالح �ر�ابط م�صتركة.

�ق����د ارت���ف���ع م���ع���دل ا���ص��ت��خ��دام م���واق���ع ���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل 

الما�صي  ال��ق��رن  ت�صعينيات  مطلع  م��ن��ذ  اأ���ص��ع��اف��اً  االج��ت��م��اع��ي 

الفي�صبوك �هو الموقع االأكثر  �موؤخراً ��صل عدد م�صتخدمي 

اأما موقع تويتر  العالم.  اإلى مليار م�صتخدم على نطاق  تاأثيراً 

حيث  م��ن  الثاني  المركز  �يحتل  مت�صارعاً  ن��م��واً  ي�صهد  ال���ذي 

عدد  ��صل  فقد  ال��ي��وم،  ال�صائعة  االجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 

مليون   43 يتبادلون  م�صتخدم  مليون   140 اإل��ى  م�صتخدميه 

تغريدة )تويت( يومياً.

كما اأن حق الولوج على الم�صتوى العالمي الذي �فرته هذه 

المواقع قد خلق مرة اأخرى عالماً اأ�صغر بكثير �ي�صر زيادة هائلة 

اأنه  في التفاعل بين النا�س على نطاق العالم. �مما يوؤ�صف له 

حيثما كان هناك تفاعل اأ� م�صاركة ب�صرية على الم�صتوى الذي 

تنطوي عليه مواقع �صبكات اجتماعية تن�صاأ م�صكالت قانوينة.

��صوف يركز الجزء االأكبر من بحثي على االآثار القانونية 

لل�صبكات االجتماعية �فق التقليد القانوني االأمريكي �بالتالي 

�صيتنا�ل البحث بالنقا�س النواحي االآتية:

- الم�صائل الخ�صو�صية.  1
ارتكاب  للم�صاعدة على  ال�صبكات االجتماعية  ا�صتخدام   -  2

الجرائم.

التعديل  �تاأثير  ال�صبكات االجتماعية  تنظيم �مراقبة   -  3
االأ�ل عليها.

- التعدي على الحقوق االأدبية �ال�صبكات االجتماعية.  4
- ال�صبكات االجتماعية �التاأثير االإجرائي على اآداب قاعة   5

المحكمة �القرارات الق�صائية.

اإل���ى ذل���ك ال��ط��ري��ق��ة االأ�صا�صية  ب��االإ���ص��اف��ة  اأت���ن���ا�ل  ����ص��وف 

�ال�صبكات  االجتماعي  االإع���الم  ��صائل  اأدت  خاللها  م��ن  التي 

االجتماعية اإلى التاأثير ب�صورة مبا�صرة على القانون الد�لي.

اآلثار القانونية لشبكات 
التواصل االجتماعي

دارسـة من القضـاء األمريكي

مهدي عبد الرحمن 
متدرب قانوين مبعهد دبي الق�سائي

مقدمة  -  1
اأدن��ى  د�ن  )االإن��ت��رن��ت(  للمعلومات  العالمية  ال�صبكة  تعتبر 

الخم�صين  م��دى  على  �تاأثيراً  اأهميًة  االبتكارات  اأكثر  من  �صك 

يتوا�صل  ال��ت��ي  الطريقة  تغيير  اإل���ى  اأدت  حيث  الما�صية،  �صنة 

الكبير  العالم �كيفية مزا�لة االأعمال ذات الحجم  من خاللها 

�ال�صغير �حتى كيفية خو�س غمار الحر�ب.

�ق���د اأ���ص��ب��ح ا���ص��ت��خ��دام ���ص��ب��ك��ة االإن���ت���رن���ت ����ص���ر�رة مطلقة 

ت��ط��وراً  االأك��ث��ر  للعالم  بالن�صبة  اليومية  الحياتية  لالأن�صطة 

اأن تعمل  االإنترنت  �صبكة  براعة  ا�صتطاعت  �االأه��م من ذلك  بل 

على زيادة ال�صرعة �ال�صهولة �الكفاءة التي يجري من خاللها 

�سمن برنامج  �سفري الذي اأطلقه املعهد والذي يهدف اإىل اإتاحة الفر�سة 

واأع�ساء  القانون  كليات  طلبة  من  الدولة  خارج  من  امل�ساركني  اأمام 

الق�سائية  الأجهزة  تطور  على  للتعرف  واملحامني  الق�سائية  ال�سلطة 

القانوين  املتدرب  املعهد  ا�ست�ساف  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة 

مهدي عبد الرحمن من جامعة جورجيا الذي اأعد الدرا�سة التالية:

مقالموزاييك
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اإدارة طلبات االكت�صاف في �صاأن  اأ�اًل: كيف يمكن للمحكمة 

معلومات ال�صبكات االجتماعية من د�ن التعويل بمفردها على 

يمكن  كيف  ثانياً:  ت��اأك��ي��دات��ه؟  ف��ي  الطالب  ال��ط��رف  نية  ح�صن 

مراعاة  مع  بالخ�صو�صية  المتباينة  التوقعات  تبرير  للمحكمة 

المظاهر  م��ن  ب��ال��ك��ام��ل  ي�صتفيد�ن  الم�صتخدمين  بع�س  اأن 

ببيانات  اآخ����ر�ن  فيه  يحتفظ  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ي  الخ�صو�صية 

مفتوحة يمكن م�صاهدتها ب�صورة عامة.

�تقدم االأ�صئلة التالية نمطاً عاماً حول كيفية قيام المحكمة 

بالتقرير فيما اإذا كان عليها منح طلبات التقديم. ففي الدعوى 

المحكمة  رف�صت  فيدليتي   �صد  ماكيلبرانج  م��ن  المرفوعة 

طلب المدعى عليه في �صاأن تقديم ر�صائل خا�صة تتعلق بح�صاب 

المدعي على موقع ماي �صبي�س بعد اأن تو�صلت اإلى اأن لي�س ثمة 

�صيكون متورطاً  عليه  المدعى  �اأن  لتقديمها  اأ�صا�س مو�صوعي 

فقط في »حملة �صيد«.

�في الدعوى المقدمة من التلفزيون �صد مجل�س التعليم 

ر�صائل  تقديم  �صاأن  في  عليه  المدعى  طلب  المحكمة  رف�صت 

تركت  �لكنها  �صبي�س  �م��اي  الفي�صبوك  على  الخا�صة  المدعي 

الباب مفتوحاً الأي طلبات م�صتقبلية للتقديم اإذا تمكن المدعى 

عليه من تقديم بيان مف�صل مو�صوعي.

ب��ا���س �صد مدر�صة  ال��م��رف��وع��ة م��ن  ال��دع��وى  �اأخ���ي���راً، ففي 

الفي�صبوك  عبر  ح�صور  اأم��ر  بتوجيه  المدعي  قام  بورتر  مي�س 

للح�صول على معلومات من بياناتها �طلبت المحكمة ت�صوير 

اإلى  ذل��ك  اأدى  �ق��د  لالطالع.  بالكاميرا  المقدمة  الم�صتندات 

نحو  ع��ل��ى  ل��الدع��اء  المجيب  ال��ط��رف  ق��ي��ام  اإم��ك��ان��ي��ة  ا�صتبعاد 

الم�صتجدات  اأ�  ال�صارة  الفوتوغرافية  ال�صور  ب��اإزال��ة  انتقائي 

اكت�صافها  يمكن  التي  الم�صتندات  الو�صع من  على  ط��راأت  التي 

��صمان عدم قيام نف�س الطرف بتحديد ما هو مو�صوعي �غير 

مو�صوعي بالن�صبة لالكت�صاف.

�من خالل معالجة الم�صاألة الثانية فاإنه �للمرة الثانية 

اأن ي��ك��ون ل��دى  اإم��ك��ان��ي��ة  ه��ن��اك ���ص��ك ب�صيط ف��ي ع���دم 

المو�صوعية  الناحية  من  معقول  توقع  ال�صخ�س 

التي  ال��م��ع��ل��وم��ات  ���ص��اأن  ف��ي  بالخ�صو�صية 

�صبكة  على  ع��ام��ة  ب�صورة  متاحة  ت��ك��ون 

االإنترنت.

�ي��ع��ت��ب��ر ه���ذا االأم����ر ���ص��ح��ي��ح��اً عندما 

من  م��ح��د�داً  ع���دداً  اأن  فقط  ال�صخ�س  يتوقع 

�اأن جرى ن�صرها.

�للمرة الثانية فاإن ت�صرف كاينثيا في ن�صر الق�صيدة على 

عامة الجمهور يدح�س اأي دعوى د�صتورية ذلك الأنه »ال يمكن 

اأن يكون لدى اأي �صخ�س معقول اأي توقع بالخ�صو�صية في �صاأن 

المادة المن�صورة«.

ق��راراً  اأ���ص��درت  المحكمة  اأن  على  �صتوافق  االأك��ث��ري��ة  �لعل 

�صديداً في هذه الدعوى �بينت ت�صرفات كاينثيا الطائ�صة في 

ن�صر هذه الق�صيدة �صمن ح�صابها على موقع ماي �صبي�س.

دام  م��ا  الموقف  بهذا  المحكمة  تتم�صك  فكيف  ذل��ك،  �م��ع 

الخ�صو�صية  الم�صاهد  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن  ي�صتفيد  الم�صتخدم 

ال���م���درج���ة ���ص��م��ن م���واق���ع ال�����ص��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة خ�����ص��و���ص��اً 

تخل�س  اأن  للمحكمة  يمكن  ك��ي��ف  ب���االأح���رى  اأ�  ال��ف��ي�����ص��ب��وك؟ 

ت��وق��ع معقول  اأي  ل��دي��ه  ل��ي�����س  ال��م�����ص��ت��خ��دم  اأن  اإل����ى  ب��ال�����ص��ب��ط 

على  �صفحاتها  اأ�  �صفحاته  يق�صر  اأن��ه  طالما  بالخ�صو�صية 

مجموعة معينة اأ� مجموعة فرعية من االأفراد على الموقع؟

المتعلقة  الم�صائل  م��ن  ج����زءاً  ف��ق��ط  ال�����ص��وؤال  ه���ذا  �ي��ق��دم 

ال�صبكات  م��واق��ع  عليها  ت��ن��ط��وي  ال��ت��ي  �االإث���ب���ات  ب��االك��ت�����ص��اف 

االج��ت��م��اع��ي��ة. ك��م��ا اأن ه��ن��اك ���ص��وؤال��ي��ن اآخ��ري��ن ي��ن��ط��وي��ان على 

خ�صو�صية الم�صتخدم في هذا ال�صياق.

االأكثر  العامل  يعتبر  الخ�صو�صية  توقع  ف��اإن  الثانية  �للمرة 

اأهمية في تحديد عما اإذا جرى انتهاك الخ�صو�صية.

�ي���ت���ردد ���ص��دى ه���ذا ال��ت��وق��ع ���ص��م��ن ال��ح��ق ال��د���ص��ت��وري في 

تمكن  اإذا  الخ�صو�صية  ح��ق  انتهاك  �يتم  اأي�����ص��اً.  الخ�صو�صية 

المدعي من اإثبات:

»1 - م�صلحة خ�صو�صية محمية قانوناً.

- توقع معقول للخ�صو�صية في ظل الظر�ف ال�صائدة  2
- انتهاك خطير للم�صالح الخ�صو�صية.«  3

اإع����اق����ة ح��م��اي��ة  اإل������ى  �ق�����د اأدى ه�����ذا ال���ت���وق���ع ال���م���ط���ل���وب 

الخ�صو�صية في �صياق ال�صبكات االجتماعية من منظور القانون 

�الحق  العام  القانون  من  كل  اختبار  �ج��رى  �الد�صتور.  العام 

المرفوعة من  الدعوى  الخ�صو�صية من خالل  في  الد�صتوري 

مورينو �صد هانفورد �صنتينيل انكوربريتد على �صبيل المثال.

�ف����ي دع�����وى م���وري���ن���و خ��ل�����ص��ت ال��م��ح��ك��م��ة اإل�����ى اأن ح��ق��وق 

كاينثيا  �صبي�س  م��اي  م��وق��ع  م��ن  ك��ل  اإل���ى  ال��ع��ائ��دة  الخ�صو�صية 

اإح��دى  مدير  قيام  بعد  انتهاكها  ج��رى  اأ�صرتها  �اأف���راد  مورينو 

ال�صحيفة  اإلى  اليومية  كاينثيا  مد�نة  باإر�صال  العليا  المدار�س 

المحلية التي ت�صدر في مدينتها مما ت�صبب في ا�صطراب عام 

�من ثم انتقال اأ�صرة كاينثيا بكاملها اإلى مكان اآخر.

�بعد قيام كاينثيا بزيارة مدينتها كتبت »ق�صيدة غنائية اإلى 

مدينة كولينجا« تتحدث فيها ب�صكل �صلبي عن المدينة �بع�س 

�صكانها. كما قامت بن�صرها �صمن ح�صابها على موقع ماي �صبي�س 

�لكن �صحبتها فيما بعد مر�ر �صتة اأيام.

�م���ع ذل���ك ف��اإن��ه �ب��ع��د ن�����ص��خ م��د�ن��ة ك��اي��ن��ث��ي��ا ال��ي��وم��ي��ة من 

المد�نة  باإر�صال  كامبيل  ر�ج��ر  المحلي  الرئي�س  قام  ح�صابها، 

اإلى ال�صحيفة المحلية �ظهرت فيما بعد في �صفحة »خطابات 

اإلى المحرر« �هي �صفحة مخ�ص�صة ل�صجالت مدينة كولينجا. 

تلقت  الغنائية  الق�صيدة  خبر  انت�صار  بعد  �جيزة  م��دة  �خ��الل 

اأ�صرة كاينثيا تهديدات بالقتل ا�صطرت معها اإلى االنتقال ب�صكل 

فعلي خارج مدينة كولينجا.

انتهاك  اأنها  اأ�صا�س  على  كامبيل  اإج���راءات  في  الطعن  �بعد 

بن�صر  كاينثيا  قيام  بعد  اأنه  اإلى  المحكمة  للخ�صو�صية، خل�صت 

الق�صيدة �صمن ح�صابها على موقع ماي �صبي�س �هو مكان عام، 

فاإنه لم يكن لديها اأي توقع معقول للخ�صو�صية.

�من منظور القانون العام، لم توافق المحكمة على اأن هذا 

الوقائع �صبق  اأن  لوقائع خا�صة طالما  اإف�صاحاً عاماً  االأمر كان 

اخل�سو�سية  -  2
تتمثل نقطة انطالق مناق�صة االآثار القانونية لخ�صو�صية 

قانون  �تقاليد  ال��ع��ام  القانون  ف��ي  اأ�اًل  االجتماعية  ال�صبكات 

عند  المحاكم  ت�صرف  ف��ي  �ث��ان��ي��اً  ال��د���ص��ت��وري��ة،  الخ�صو�صية 

قيامها بتطبيق هذه المعايير. 

الخ�صو�صية  ب�����ص��اأن  ال��ع��ام  ال��ق��ان��ون  ا���ص��ت��ح��داث  لقد ج��رى 

1980 بمعرفة كل من �صمويل دي �ارن �لوي�س دي  في العام 

براندي�س  �جوهر هذا القانون هو »الحق في اأن تترك �حيداً« 

ال�صور  ب��اأن  نحٍو �صارم  �ارن ��صمويل على  ح��ذر كل من  �ق��د 

حرمة  انتهكت  ال�صحفية  �الموؤ�ص�صات  الفورية  الفوتوغرافية 

الحياة الخا�صة �المنزلية �اأن العديد من االأجهزة الميكانيكية 

تهدد بتحقيق التنبوؤ الذي يق�صي باأن )ما يهم�س به في ال�صر 

�صوف يظهر علناً(.

التقنيات  اأن  ف��ي  يتمثل  ب��االأ���ص��ا���س  اهتمامهما  ك���ان  �ق���د 

ت�صكل  �التعبير  للتفاعل  الجديدة  االأنماط  �بالتالي  الحديثة 

ت��ه��دي��داً »ل��ح��رم��ة ال��ح��ي��اة ال��خ��ا���ص��ة« �ق���د خ��ل��ق اخ���ت���راع ه��ذه 

اإل���ى ح��م��اي��ة عمليات االت�����ص��ال  ال��ت��ح��دي��ات ال��ح��دي��ث��ة ال��ح��اج��ة 

اإلى �الدة حق  اأدى  الذي  االأم��ر  الجمهور  �التوا�صل من عامة 

التعدي على الخ�صو�صية.

كل  يقوم  بكامله،  ال��ع��ام  للقانون  بالن�صبة  ال��ح��ال  ه��و  �كما 

التقليد  �ت��ط��وي��ر  بتبني  �الي���ة  ك��ل  ل���دى  ق�صائي  اخت�صا�س 

ال��خ��ا���س ب���ه، �م���ع ذل���ك ف��م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ع��ام��ة خل�صت معظم 

االخت�صا�صات الق�صائية في الواليات اإلى اأنه في �صبيل »اإ�صدار 

بد  الخ�صو�صية، ال  انتهاك  ب�صاأن  دع��وى  اأي  ق��رار في م�صلحة 

الفعلي  التوقع  مع  يتوافق  �صلوكاً  �صلك  قد  المدعي  يكون  اأن 

للخ�صو�صية« �هو توقع يعتبر حا�صماً.

فمن الناحية النموذجية، هناك اأربعة اأن�صطة مميزة ت�صببت 

في الم�صوؤ�لية عن ال�صرر المترتب على انتهاكات الخ�صو�صية 

�هي على النحو االآتي:

- التطفل في االأمور الخا�صة.  1
- االإف�صاح العام عن الوقائع الخا�صة.  2

- الدعاية التي ت�صع ال�صخ�س في دائرة �صوء زائفة.  3
- اإ�صاءة ا�صتغالل ا�صم ال�صخ�س اأ� �صبيهه.  4

�ي�صدد كل ن�صاط من هذه االأن�صطة على الحق الذاتي للفرد 

في تحديد- بح�صب ما جاء في كلمات كل من �ارن ��صمويل- 

المدى الذي يتم فيه اإي�صال اأفكاره �عواطفه �م�صاعره  �لكن 

ل يجوز الدعاء بخ�سو�سية املعلومات

اإذا قام املعني بن�سرها يف موقع على �سبكة 

الإنرتنت لنه يعد مكانًا عامًا
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االجتماعية  ال�صبكات  ح�صابات  تعتبر  اأخ���رى،  ناحية  �م��ن 

اإرادية �ي�صيطر طالب الوظيفة على المعلومات التي يت�صاركها. 

من  الوظيفة  طالب  تحمي  �صوف  اللوائح  اأن  من  الرغم  �على 

�صبيل  على  بالخطاأ  العمل  �صاحب  قيام  بعد  ال�صلبية  المعاملة 

لي�س  اأن��ه  اإال  ال�صحيحة  غير  البيانات  على  ب��االط��الع  المثال 

بال�صر�رة اأن يكون طالب الوظيفة قادراً على حماية ما ي�صاهده 

اأ� يمتنع عن م�صاهدته �صاحب العمل �صمن ح�صابات ال�صبكات 

االجتماعية التي تكون لديه دفعة �احدة.

�ت��رك��ز معظم ال��ح��ج��ج ال��م��ث��ارة ���ص��د ال��ل��وائ��ح ع��ل��ى ان��ع��دام 

ال�صيطرة لدى الم�صتهلكين �ال�صيطرة الكاملة التي يتمتع بها 

مز�د� ال�صبكات االجتماعية على ما ي�صاهده اأ�صحاب العمل.

من  الطلب  هي  تقديمها  يمكن  التي  المعقولة  �الحماية 

ع���ادل يفيد  ب��اإ���ص��ع��ار  ال��وظ��ائ��ف  ت��ز�ي��د طالبي  العمل  اأ���ص��ح��اب 

»باإمكانية« قيام �صاحب العمل باإجراء بحث على �صبكة االإنترنت 

في اإطار عملية التوظيف.

اجلرمية  -  3
ربط  االجتماعية على  ال�صبكات  ذك��ره فقد عملت  �صبق  كما 

ال�صنوات  اإب��ان  للعالم  بالن�صبة  حلماً  تمثل  كانت  بطرق  النا�س 

مجموعة  اأك��ب��ر  اإل���ى  تقريباً  ال��و���ص��ول  اإمكانية  �م��ع  ال�صابقة. 

كامل من  ب�صكل  المجرمون  ا�صتفاد  المحتملين،  ال�صحايا  من 

ال�صبكات االجتماعية �قدرتها على ت�صهيل الجريمة. �مع ذلك 

االإلكتر�نية  الجرائم  على  من�صباً  يكون  لن  هنا  التركيز  ف��اإن 

الهوية  ���ص��رق��ة  )اأي  ال��م��رء  يفتر�صها  اأن  يمكن  ال��ت��ي  ال��ع��ادي��ة 

�االحتيال �غيره(.

�على الرغم من اأن الجرائم االإلكتر�نية تعتبر مهمة �تظل 

ت�صكل تحدياً اإزاء تنفيذ القانون اإال اأن مما يجدر تنا�له بالنقا�س 

ال��ط��رق ال��ح��دي��ث��ة ال��ت��ي ت��ق��وم م��ن خ��الل��ه��ا م��واق��ع الفي�صبوك 

�ال�صبكات االجتماعية االأخرى بت�صهيل االأفعال االإجرامية.

بالنقا�س ثالث ق�صايا خا�صة من هذا  اأتنا�ل  �صوف  �عليه 

�التويتر  الفي�صبوك  ا�صتخدام  االأ�لى  الق�صية  النوع، �تت�صمن 

العام  التي �قعت خالل �صيف  االإنجليزية  ال�صغب  اأعمال  اأثناء 

2011 �االإجراء الالحق المتخذ من قوات ال�صرطة البريطانية.
اأما الق�صيتان الثانية �الثالثة فهما باالأ�صا�س من الق�صايا 

تنتهي  ما  ع��ادة  �التي  �البلطجة  القر�صنة  بعمليات  المتعلقة 

بانتحار المجني عليه.

في  ب��ه  ال��ع��ادل لال�صتر�صاد  االئ��ت��م��ان  تقرير  ق��ان��ون  ا���ص��ت��خ��دام 

ال�صياق  العمل في هذا  اإج��راءات �صاحب  ت�صريع ينظم  �صياغة 

في حال ا�صتخدام تقرير ائتمان ا�صتهالك طالب الوظيفة.

�يتعين على اأ�صحاب العمل بمقت�صى قانون تقرير االئتمان 

العادل اإخطار طالبي الوظائف قبل تقديم اأي طلبات في �صاأن 

تقارير ائتمانهم.

اإق��رار  على  الح�صول  العمل  اأ�صحاب  على  اأي�صاً  يجب  كما 

�صلبية  معلومات  اأي  لهم  تبينت  �اإذا  االإ�صعار  با�صتالم  مكتوب 

الوظائف  طالبي  منح  الحالة  ه��ذه  في  عليهم  التقارير  �صمن 

الفر�صة لت�صويب االأخطاء قبل اتخاذ اأي اإجراء �صلبي.

�صلبي، يتعين  اإج��راء  اأي  العمل  اأ�صحاب  اتخذ  ف��اإذا  �اأخيراً، 

ر�صمي  باإ�صعار  الوظائف  طالبي  تز�يد  الحالة  هذه  في  عليهم 

تم  ال��ت��ي  ال�صلبية  للمعلومات  نتيجة  االإج�����راء  ب��ات��خ��اذ  يفيد 

اكت�صافها.

قيام  ع���دم  ال��ت��داب��ي��ر ل�صمان  ه���ذه  ال��ك��ون��ج��ر���س  تبنى  �ق���د 

معلومات  على  ب��ن��اًء  �صلبي  اإج����راء  اأي  ب��ات��خ��اذ  العمل  اأ���ص��ح��اب 

لل�صبكات  مماثلة  للوائح  المنا�صرين  بع�س  �يرى  دقيقة،  غير 

الوظائف  طالبي  اإل��ى  الحماية  نف�س  منح  �صر�رة  االجتماعية 

ممن لديهم ح�صابات �صمن ال�صبكات االجتماعية.

المقترح  الت�صريع  ي��ز�د  اأن  يتوقع  النظرية  الناحية  �م��ن 

ب�صكل  مطلوبة  اأن��ه��ا  ي��ب��د�  ال��ت��ي  بالحماية  ال��وظ��ائ��ف  ط��ال��ب��ي 

كبير. �مع ذلك فاإن االختالفات الجوهرية بين تقرير ائتمان 

اأي تقييم  باأن  ال�صبكات االجتماعية توحي  اال�صتهالك �بيانات 

كلي لل�صبكات االجتماعية بالمقارنة مع تقرير االئتمان العادل 

يعتبر غير �صر�ري. �يتمثل االختالف الجوهري في اأن تقارير 

هذه  ت�صدر  ما  ع��ادة  حيث  تماماً،  اإرادي���ة  ال  تعتبر  اال�صتهالك 

التقارير بغ�س النظر عما اإذا كان طالب الوظيفة يرغب بذلك 

اأم ال.

كان  اإذا  ما  تقرير  في  تميزاً  االأكثر  فاإن  للمحاكم  �بالن�صبة 

الم�صتخدم  كان  اإذا  فيما  تحديد  هو  التقديم  طلب  منح  يتعين 

يقوم بت�صارك المعلومات مع م�صتخدم اأ� اأكثر من عدمه.

�بهذا المفهوم يق�صد ب� »ت�صارك« بب�صاطة اآخر الم�صتجدات 

التي تطراأ على حالة الو�صع اأ� الن�صر على ال�صفحة اأ� التعليق 

اأ� اأي نوع من االإجراء المتخذ ال يت�صمن ر�صائل خا�صة.

�عليه يبد� من الوا�صح اأنه عند م�صاركة المعلومات يتحمل 

المعلومات  ه��ذه  ن�صر  على  تترتب  التي  المخاطر  الم�صتخدم 

للتقديم  طلب  اأي  يبطل  اأ�  يف�صد  اأن  ي�صتطيع  ال  فاإنه  �بذلك 

ب�صبب م�صاهد الخ�صو�صية المتوافرة لديه اأ� لديها.

�من االهتمامات االأخرى االأكثر تحديداً �خ�صو�صية فيما 

بتنظيم  العمل  �صاحب  قيام  هي  االجتماعية  بال�صبكات  يتعلق 

الوظائف.  لطالبي  االجتماعية  ال�صبكات  معلومات  ا�صتخدام 

�ي�صتخدم اأ�صحاب العمل على نحو نمطي بيانات طالب الوظيفة 

الإج��راء  بديلة  كو�صيلة  االجتماعية  ال�صبكات  �صمن  المتوافرة 

مراجعات خلفية �الم�صاعدة في عملية التوظيف ككل. �بذلك 

يمكن الأ�صحاب العمل الفح�س خارج نطاق الم�صادر الطبيعية 

التي عادة ما يحق لهم الولوج اإليها مثل بيانات ال�صيرة الذاتية 

�المراجع ف�صاًل عن قدرتهم الحالية على الو�صول ب�صورة اأكبر 

اإلى الحياة ال�صخ�صية �الخا�صة لطالب الوظيفة.

ت�صريع  بتبني  ال��ك��ون��ج��ر���س  المثقفين  بع�س  ط��ال��ب  �ق���د 

الذين  الوظائف  طالبي  اإخ��ط��ار  العمل  اأ�صحاب  على  ي�صترط 

مواقع  على  المتوافرة  المعلومات  �صوء  ف��ي  توظيفهم  يتعذر 

ال�صبكات االجتماعية الخا�صة بهم.

الكونجر�س  على  المنا�صرين  من  مجموعة  اقترحت  �ق��د 

الرغم  �على  المعلومات.   على  االط���الع  يمكنهم  االأ�صخا�س 

لديهم  ممن  الفي�صبوك  لم�صتخدمي  بالن�صبة  ذلك  �صحة  من 

ح�صابات مفتوحة �عامة اإلى حد ما، اإال اأنه كيف يمكن للمحكمة 

اأن تعالج حالة يكون فيها الم�صتخدم قد ا�صتفاد من العديد من 

موا�صفات الخ�صو�صية المتاحة؟

�بكل تاأكيد، �صيكون لدى اأي �صاحب ح�صاب �صمن ال�صبكات 

ب��اأن  ��صيفتر�س  بالخ�صو�صية،  مو�صوعي  توقع  االجتماعية 

نطاق مجموعة  م�صاركتها خارج  يتم  لن  المن�صورة  المعلومات 

االأ�صدقاء.

اإال اأن هذا التوقع يعتبر غير معقول من الناحية المو�صوعية 

بم�صاركة  للفي�صبوك  م�صتخدم  اأي  قيام  فبمجرد  م��ا.  حد  اإل��ى 

المعلومات مع اأي م�صتخدم اآخر، يمكن لذلك الم�صتخدم ن�صر 

يمكن  التي  المعلومات  م��ن  �صل�صلة  �صمن  ���صعه  المحتوى 

م�صاهدتها ب�صكل علني.

�مع خا�صية االت�صال �التوا�صل التي يتميز بها الفي�صبوك 

غير  تعتبر  بالخ�صو�صية  المو�صوعية  التوقعات  اأغ��ل��ب  ف���اإن 

معقولة.

على  �صراحة  الفي�صبوك  �صيا�صة  تن�س  المثال  �صبيل  فعلى 

اأن ال�صركة »ال ت�صتطيع اأن ت�صيطر على ت�صرفات الم�صتخدمين 

�صمان  يمكنها  �»ال  معلوماتك«  معهم  تت�صارك  ممن  االآخرين 

الفي�صبوك متاحة  تت�صاركها عبر  التي  المعلومات  اأن ال ت�صبح 

ب�صكل علني«.

اأي توقع  ل��دح�����س  ال��ت��ح��ذي��ر ك��اف��ي��اً  اأن ي��ك��ون ه���ذا  �ي��ج��ب 

فيما  ت�صاركها  يجري  التي  المعلومات  بخ�صو�صية  مو�صوعي 

يتعلق بم�صتخدمي الفي�صبوك على اأقل تقدير.

جدل حول مدى م�سروعية 

قيام اأ�سحاب العمل بالتحري على 

طالبي الوظائف عرب الإنرتنت
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ال�صبكات  مواقع  مع  جنب  اإل��ى  جنباً  العمل  لل�صلطات  تعذر  اإذا 

االجتماعية للحيلولة د�ن �قوع مثل هذه االأحداث المدمرة.

كليمنتي  تايلر  المدعو  �ف��اة  اأع��ق��اب  �ف��ي  الطالع  �لح�صن 

مبا�صرة اأ�صدرت ال�صلطات الت�صريعية في نيو جير�صي »م�صودة 

قانون حقوق مكافحة القر�صنة �البلطجة« �ت�صترط اأحكام هذه 

االنتحار  العامة على منع  المدار�س  »تدريب موظفي  الم�صودة 

�كيفية التعامل مع التحر�س �االإرهاب �البلطجة«.

البلطجة  لمنع  برامج  �ج��ود  الم�صودة  اأي�صاً  ت�صترط  كما 

�حاجة المدار�س اإلى »تكوين فرق �صالمة من �صاأنها اأن ت�صكل 

ال�صيا�صات �مراجعة كيفية التعامل مع البلطجة«.

مقار  لت�صمل  تمتد  اال�صتراطات  من  العديد  ف��اإن  �اأخ��ي��راً، 

تخطيط  الإع���ادة  كلي  تقييم  تقديم  بهدف  الجامعية  الكليات 

المبادئ ال�صلوكية ��صط الطالب ��صيا�صة مكافحة البلطجة.

الأول  والتعديل  الجتماعية  -ال�سبكات   4
      )حرية التعبري والتجمع(

االجتماعية  ال�صبكات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الغريبة  الم�صائل  م��ن 

ا�صتخدام  اأ��صع على  نطاق  د على  قيو  اأ�  تت�صمن فر�س حظر 

بالن�صبة  �ذل���ك  االجتماعية  ال�صبكات  ت�صمل  ال��ت��ي  االإن��ت��رن��ت 

لمرتكبي الجرائم الجن�صية.

�ي��ق��دم ك��ل م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ق��ان��ون��ي االت���ح���ادي �ال��والئ��ي 

الحظر.  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  تعالجان  مختلفتين  ممار�صتين 

�بموجب النظام االتحادي اأ�صدر الكونجر�س ت�صريعاً يجيز 

االإن��ت��رن��ت  �صبكة  على  – ح��ظ��ٍر  – كخيار  ف��ر���س  للمحاكم 

للمراقبة  الخا�صعين  الجن�صية  الجرائم  لمرتكبي  بالن�صبة 

اأي قيود تختارها  اأن تكون  ال�صجن، على  بعد ق�صاء عقوبة 

المحاكم »قيوداً معقولة تتعلق بطبيعة مالب�صات الجريمة 

ال  �اأن  عليه،  المدعى  اعتبار  �رد  الجمهور  عامة  لحماية 

اأكبر  اإلى الحرمان من الحرية ب�صكل  ي��وؤدي فر�س الحظر 

مما هو �صر�ري �معقول لتحقيق هذه االأغرا�س«.

الحظر  عمليات  اأن  على  عموماً  ت�صر  المحاكم  ف��اإن  �عليه 

الجرائم  مرتكبي  تمنح  ا�صتثناءات  ت�صمل  االإنترنت  �صبكة  على 

الجن�صية بع�س اال�صتخدامات الم�صر�عة ل�صبكة االإنترنت.

اأن �صبكات الكمبيوتر �االإنترنت تعتبر من  �مع حقيقة 

الم�صائل الجوهرية �االأ�صا�صية باعتبارها اختراعات حديثة 

اأي حظر  تبرير  اإمكانية  النادر  فاإنه من  الوجود  اإلى  برزت 

لم  باأنها  ل��وري  المدعوة  ابنة  اأخ��ب��رت  ق��د  المدعوة  �ك��ان��ت 

المدعوة  ذلك قررت  اأعقاب  لها �في  تكون �صديقة  باأن  ترغب 

لوري اإن�صاء بيانات زائفة لك�صب ثقة ميجان �اكت�صاف كيف كان 

�صعور ميجان نحو ابنتها. �مما يوؤ�صف له فقد انتهت التجربة 

بانتحار المدعوة ميجان.

ت�صرفات  اأن  هو  الق�صية  ه��ذه  في  تعا�صة  االأكثر  الجزء  اإن 

المدعوة لوري در� لم تكن غير م�صر�عة. �كان �صاينت �صارلز 

المتحدث با�صم دائرة عمدة المقاطعة قد اأ��صح هذا االإح�صا�س 

بال�صبط الذي جاء فيه »ما فعلته المدعوة در� قد يكون �قحاً 

�غير نا�صج �لكن لم يكن عماًل غير م�صر�ع«.

�ا���ص��ت��ج��اب��ة ل��ح��ال��ة ال��وف��اة �ان���ع���دام اأي���ة اإج�����راءات قانونية 

التحر�س  المحلية  الت�صريعية  ال�صلطة  اعتبرت  بها،  معمول 

د�الر   500 قدرها  بغرامة  عليها  يعاقب  جنحة  االإنترنت  عبر 

�ال�صجن 90 يوماً.

عمدة  اأب���دى  الب�صعة  الجريمة  لهذه  فبالن�صبة  ذل��ك  �م��ع 

البلدة عدم موافقته على كفاية هذه العقوبة لردع �معاقبة هذه 

االأفعال.

اأي�صاً  التالية  الق�صية  خ��الل  م��ن  ن��رى  ف�صوف  �عليه 

القر�صنة  ل��ح��االت  قوانين  تبني  نحو  �صيوجه  الجهد  ب��اأن 

�البلطجة التي من �صاأنها اأن تردع على نحٍو كاٍف مثل هذا 

عندما  خ�صو�صاً  االجتماعية  ال�صبكات  اأن�صطة  م��ن  ال��ن��وع 

يلجاأ المجني عليه اإلى االنتحار.

ما  اأن  اإال  ح�صا�صاً  م��و���ص��وع��اً  االأخ��ي��رة  الق�صية  �تت�صمن 

المدعو  ق��ام  اأن  فبعد  باالهتمام.  جدير  الموقف  عنه  تمخ�س 

دار�ن رافي بت�صجيل حالة اللواط التي تورط فيها زميل غرفته، 

ن�صر الفيديو على �صبكة االإنترنت �التويتر حول الحادثة.

اأن اكت�صف المدعو تايلر كليمنتي �هو زميل المدعو  �بعد 

رافي الت�صجيل المن�صور على �صبكة االإنترنت قفز من على ج�صر 

تحديث  اآخ���ر  ف��ي  ج��اء  نيو جير�صي حيث  ف��ي  �ا�صنطن  ج���ورج 

ل�صفحته في الفي�صبوك »القفز من ج�صر جورج �ا�صنطن اآ�صف«.

�قد �جهت تهمتان بانتهاك الخ�صو�صية اإلى كل من المدعو 

رافي ��صريكه في الجرم �لكن لي�س على غرار ق�صية ميجان.

�على الرغم اأن ثمة اإجراءات قانونية كانت متوافرة في هذه 

الق�صية اإال اأن م�صاألة كيفية معالجة �ردع مثل هذه ال�صلوكيات 

من  �البلطجة  القر�صنة  اأع��م��ال  �تعتبر  ق��ائ��م��ة.  تظل  �صلفاً 

الق�صايا المنت�صرة من د�ن اأي رقيب ��صتظل على هذا المنوال 

الما�صي، فاإن هذا  ال�صيف  البريطانية  ال�صلطات  التي �اجهتها 

��صائل  ا�صتخدام  ا�صتمر  اإذا  تحدياً  لي�صكل  ي�صتمر  �صوف  االأم��ر 

االأق��ل عر��س عامة  لتنظيم على  االإع��الم االجتماعية كو�صيلة 

الإثارة الفو�صى.

ال�صلطات  اأن  ال���رغ���م م���ن  ف���اإن���ه �ع��ل��ى  ذل���ك  ع��ل��ى  �ع�����ال�ة 

ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة اخ���ت���ارت ع����دم اإغ�����الق اأي ���ص��ب��ك��ة م���ن ال�����ص��ب��ك��ات 

اأن�صطة  ك��ث��ب  ع��ن  ت��راق��ب  ك��ان��ت  ال�����ص��رط��ة  اأن  اإال  االج��ت��م��اع��ي��ة 

اإل��ى  اأدى  ال��ذي  االأم���ر  ال��م��دة  تلك  خ��الل  االجتماعية  ال�صبكات 

بالخ�صو�صية،  غالبيتها  يتعلق  الق�صايا  من  مجموعة  اإدخ���ال 

لل�صلطات مع  الم�صاألة �صوف ت�صتمر لت�صكل تحدياً  �بذلك فاإن 

مجموعة من الم�صائل القانونية.

فتعتبران  مبين،  ه��و  كما  �الثالثة،  الثانية  الق�صيتان  اأم��ا 

االأ�لى  الق�صية  �تت�صمن  �البلطجة.  القر�صنة  الأعمال  عنواناً 

ف��ي �اق���ع االأم���ر ان��ت��ح��ار ف��ت��اة م��راه��ق��ة �م��ن ال��م��ح��زن اأن يكون 

مرتكب الجريمة حراً طليقاً طالما اأنه لي�س ثمة قانون معمول 

به كان يمكن اأن ي�صكل اأ�صا�صاً لالإدانة.

المدعوة ميجان  التقت  عندما  الق�صية  ب��داأت هذه  �قد 

اإيفانز  المدعو جو�س  �صنة مع   13 العمر  البالغة من  ميير 

16 �صنة. �بعد مغازالت ا�صتمرت الأ�صابيع  البالغ من العمر 

اإلكتر�نياً بداأ المدعو جو�س من د�ن اأي مقدمات في توجيه 

اإل����ى ال��م��دع��وة م��ي��ج��ان. �ك��ان��ت  ر���ص��ائ��ل بغي�صة �م��ح��ب��ط��ة 

فيها  جاء  حيث  القا�صية  ال�صربة  بمثابة  االأخيرة  الر�صالة 

»العالم �صيكون اأف�صل من د�نك«.

�ع��ل��ى اإث���ر ذل���ك ق��ام��ت ال��م��دع��وة م��ي��ج��ان ب��ا���ص��ت��خ��دام ح��زام 

بعد  �الدتها  �اكت�صفتها  نومها  غرفة  داخ��ل  نف�صها  به  ��صنقت 

من  �ال��داه��ا  تمكن  حتى  اأ�صابيع  تم�س  �ل��م  بعد.  فيما  دق��ائ��ق 

المدعوة  االأم��ر  �اق��ع  في  اإيفانز هو  المدعو جو�س  اأن  اكت�صاف 

لوري در� �هي جارة ��الدة �صديقة �صابقة للمدعوة ميجان.

خالل اأعمال ال�صغب االإنجليزية التي اندلعت قبل نحو �صنة 

االإعالم  با�صتخدام ��صائل  االأف��راد  اتهام عدد من  م�صت جرى 

اأعقاب  �ال�صبكات االجتماعية في التحري�س على الفو�صى في 

عمليات ال�صلب �النهب التي اجتاحت البالد.

��جهت تهمة ا�صتخدام ال�صبكات االجتماعية في التحري�س 

اإلى مجموعة من ال�صباب ممن يبلغون  على العنف �الجريمة 

ُ�ج��ه��ت لهم هذه  م��ن  ي�صتخدم  م��ا  �ع���ادة  �صنة،   16 العمر  م��ن 

التهمة طيفاً من ال�صبكات االجتماعية المختلفة لتنظيم ���صع 

ا�صتراتيجية الأعمال ال�صغب �المظاهرات االأخرى.

��رد في كثير من االأحيان ذكر �صبكة البالك بيري )مرا�صل 

البالك بيري( باعتبارها ال�صبكة االجتماعية المختارة بالن�صبة 

ال�صدد  المتطرفة في هذا  الحاالت  المتورطة. �من  للعنا�صر 

اعتقال �صاب يبلغ من العمر 20 �صنة بعد اأن كان يخطط عمداً 

لحرب مائية �صاملة عبر مرا�صل البالك بيري. �على الرغم من 

اأن هذا االأمر قد ي�صيف نكهة مرحة على الم�صاألة برمتها اإال اأن 

الم�صكلة االأكبر تظل قائمة �قد تنا�لها تحديداً رئي�س الوزراء 

البريطاني ديفيد كامير�ن.

�ن���وه ك��ام��ي��ر�ن اإل���ى اأن »ح��ري��ة ت��دف��ق ال��م��ع��ل��وم��ات يمكن 

ا�صتخدامها في الخير �لكن يمكن اأي�صاً ا�صتخدامها في ال�صر«. 

�ال�صلطات  ب��داأ فيه كامير�ن  ال��ذي  الوقت  ذل��ك في  �ق��د ج��اء 

ال�صبكات  م��واق��ع  اإغ����الق  اع��ت��ب��ارات  مناق�صة  ف��ي  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 

االجتماعية في حال ا�صتخدامها في التحري�س على اإثارة العنف 

الدائم  اأ� حتى  الوقتي  اأن الحظر  �الفو�صى. �مما ال�صك فيه 

على ال�صبكات االجتماعية �صيواجه بمزيد من اال�صطرابات.

تلك  مثل  اأزم��ة  تواجه  التي  لل�صلطات  فبالن�صبة  ذلك  �مع 

ال�سلطات الربيطانية ناق�ست اعتبارات 

اإغالق مواقع ال�سبكات الجتماعية يف حال 

ا�ستخدامها للتحري�ض على العنف والفو�سى

مقالموزاييك
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فاإن  االجتماعية،  ال�صبكات  لمواقع  المعلم  ا�صتخدام  من  تحد 

الكالم  ح��ري��ة  لحقوق  االأ�ل  التعديل  ت�صمل  ال��ت��ي  ال�صيا�صات 

الترافع  ج��رى  التي  التجمع  لحقوق  مطابقة  تكون  �التجمع 

عنها ل�صالح مرتكبي الجرائم الجن�صية.

االجتماعية  ال�صبكات  ا�صتخدام  على  قيود  اأي  اأن  تبين  �اإذا 

تقوم  التجمع،  ف��ي  المعلم  ح��ق  على  االأ�ل  التعديل  �صتنتهك 

هذه  تفر�س  التي  ال�صيا�صة  بفح�س  الحالة  هذه  في  المحكمة 

االأقل ��صيلة  القيود »على  اإذا كانت هذه  القيود �التقرير فيما 

تقييدية يمكن من خاللها تحقيق م�صلحة الوالية الم�صر�عة«.

يتم�صك  اأن  المحتمل  م��ن  المعلم  اأن  �ط��ال��م��ا  اأن���ه  كما 

بدعوى انتهاك التعديل االأ�ل على حقوق التعبير �التجمع 

على حد �صواء، فاإن االأ�صبقية االتحادية على م�صتوى الدائرة 

التا�صعة على االأقل �صتكون تطبيق اختبار بيكرينج – كونيك 

على دعا�ى التجمع.

الأدبية احلقوق  على  التعدي   -  5
���ص��اح��ات محتملة  ال�����ص��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة  ت��ع��ت��ب��ر م���واق���ع 

االأدب��ي��ة.  الحقوق  على  للتعدي  اأنواعهم  بكافة  للم�صتخدمين 

اأدب��ي��ة محمية ما  تتمتع بحقوق  ال��ت��ي  ال��م��واد  ت��واف��ر  �ي��ت��را�ح 

الحفالت  فيديو  ��صرائط  ال�صينمائية  المقاطع  ماليين  بين 

�القطع المو�صيقية المتاحة على موقع اليوتيوب اإلى �صيل من 

الر�ابط المو�صيقية التي تنتقل اإلى كافة مواقع التويتر خالل 

ب�صع �صاعات متيحة المجال للم�صتخدمين بالتحميل بالمجان 

اأيام من التاريخ المقرر لالإفراج  األبومات حديثة لفنانين قبل 

حتى  االأم��ور  هذه  تثيرها  قد  التي  االإ�صكالية  �صوء  �في  عنها. 

الأي  م�صراعيه  على  الباب  فتح  المحاكم  منعت  المرحلة،  هذه 

االجتماعية  االإع���الم  ��صائل  موؤ�ص�صات  �صد  محتمل  اخت�صام 

بمثابة  اأن���ه  اإل���ى  ذل��ك  ف��ي  ال�صبب  اإل���ى  النظر  ال��ك��ب��رى. �يمكن 

موازنة للم�صالح.

المحاكم  ف��اإن  الم�صاألة من جانب �اح��د،  اإط��ار تقييم  �ف��ي 

ال�صبكات  م��واق��ع  اأن  ف��ك��رة  ت��وؤي��د  ال��ت��ي  الت�صريعية  �ال��ج��ه��ات 

فاإنها  االأدب��ي��ة  الحقوق  على  التعدي  عن  م�صوؤ�لة  االجتماعية 

ت��وؤي��د ذل���ك ب��م��وج��ب اال���ص��ت��ر���ص��اد ب��ن��ظ��ري��ة اأ���ص��ا���ص��ي��ة ف��ي ���ص��اأن 

التعدي على حقوق االأفراد، �التي تق�صي: باأن يكون ال�صانعون 

م�صوؤ�لين باعتبارهم طرفاً ثالثاً.

�يهدف م�صمون هذه النظرية ب�صكل جوهري �الذي جرى 

�يتطلب هذا المعيار التوازني طرح اثنين من اال�صتف�صارات 

على النحو االآتي:

اإل��ى  اأدى  ال��ذي  ال��ك��الم  ك��ان  اإذا  »فيما  التقرير  يجب  اأ�اًل: 

اتخاذ اإجراء توظيفي �صلبي متعلقاً بم�صاألة ذات �صاأن عام«.

باإمكان  ك��ان  اإذا  »ع��م��ا  ت�صتف�صر  اأن  المحكمة  على  ث��ان��ي��اً: 

�صاحب العمل العام، �فقاً للمعيار التوازني، اإثبات اأن م�صالحه 

الم�صر�عة مرجحة على التعديل االأ�ل لحقوق الموظف«.

االنقطاعات  حظر  الم�صر�عة  الوالية  م�صالح  ت�صمل  �قد 

الطالب  تلقي  ��صمان  العمل  م��واق��ع  ف��ي  التنافر  اأ�  الفعلية 

تعليمهم في بيئة اآمنة ��صحيحة.

�بطبيعة الحال يتوقع اأن تحتاج المحكمة اإلى التقرير فيما 

االأم��ر  يكن  لم  �اإن  ع��ام،  �صاأن  ذات  يم�س م�صاألة  الكالم  ك��ان  اإذا 

كذلك، ال يكون للمحكمة في هذه الحالة اأي د�ر للتدخل.

�يتم تف�صير عما اإذا كانت الحالة تم�س م�صاألة ذات �صاأن عام 

المرفوعة  تلك  مثل  ال��دع��ا�ى  اأن  اإال  بحالة  حالة  اأ�صا�س  على 

من رانكين ماك فير�صون � ر�ي �صد مدينة �صان دييجو تقدم 

مثالين حول كيفية قيام المحكمة بالتقرير.

�صيا�صات  بتبني  ال��م��دار���س  ق��ي��ام  فعند  ذل���ك،  ع��ل��ى  ع���ال�ة 

�ي�صمل حق التجمع المعبر الحق في التعبير عن مواقف اأ� 

معتقدات اأ� اأفكار اأي فرد ع�صو في المجموعة اأ� منت�صب اإليها 

اأ� من خالل ��صائل م�صر�عة.

�على الرغم من اأن الفي�صبوك ال يرقى اإلى م�صتوى التجمع 

التعبيري بحد ذاته، فاإنه بذلك يوؤدي اإلى تمكين الم�صتخدمين 

من خلق مجتمعات تهدف اإلى نف�س االأغرا�س باعتبارها تجمعات 

ر�صمية محمية تعبر عن االأفكار �ت�صارك المعلومات �التوا�صل 

مع االآخرين.

�ب��ح��رم��ان االأف������راد م���ن ا���ص��ت��خ��دام ال��ف��ي�����ص��ب��وك �اإم��ك��ان��ي��ة 

ب��اأف��راد  االأف����راد  ه���وؤالء  ت��رب��ط  ال��ت��ي  اإل���ى مجموعاته  االن�صمام 

االجتماعية  ال�صبكات  ح��ظ��ر  عمليات  ب��ذل��ك  ت�صبح  مماثلين 

مخالفة لحق التجمع.

كما تعر�صت اأي�صاً ال�صبكات االجتماعية لتعديل اآخر محبط 

ي�صمل  ال��ذي  التعليم  مجال  في  �صيوعاً  �اأكثرها  الحقوق  على 

بطبيعة الحال المعلمين �الطالب على حد �صواء.

�مع ذلك فاإن المعلمين، - اإال اإذا كانوا عاملين في مدار�س اأ� 

موؤ�ص�صات تعليمية خا�صة  - يبد�ن مع�صلة اأكثر خ�صو�صية ذلك 

م�صهبة  قانونية  �صابقة  �ثمة  العام.  القطاع  في  عاملون  الأنهم 

الد�صتوري في حرية  الحق  بال�صبط على  التاأثير  كيفية  تعالج 

القطاع  في  مواطن  اأي  تعيين  عند  البتة،  يكن  لم  اإن  التعبير، 

العام، فعلى �صبيل المثال بينت المحكمة في الدعوى المرفوعة 

من تينكر �صد دي�س موني�س اأن »من ال�صعب اإثبات قيام الطالب 

اأ� المعلمين باإيداع حقهم الد�صتوري في حرية الكالم اأ� التعبير 

لدى بوابة مدخل المدر�صة«.

فالمبداأ الرئي�س في هذا االأمر هو تحقيق التوازن المنا�صب 

ب��ي��ن ال��ت��ع��دي��ل االأ�ل ع��ل��ى ح��ق��وق ال��م��ع��ل��م �م�����ص��ال��ح ال��والي��ة 

الم�صر�عة.

�في �صبيل تحقيق هذا التوازن، تبنت المحكمة العليا معياراً 

في الدعوى المرفوعة من بيكرينج �صد مجل�س التعليم يرمي 

اإلى التوفيق بين الم�صالح المتناف�صة، �قد جاء هذا المعيار على 

النحو االآتي:

»للتقرير فيما اإذا كان يجوز اإنهاء خدمة المعلم اأ� المعلمة 

التوازن  المحكمة تحقيق  يتعين على  اأ� كالمها،  ب�صبب كالمه 

ذات  االأم���ور  على  التعقيب  ف��ي  كمواطن،  المعلم،  م�صالح  بين 

في  العمل،  �صاحب  باعتبارها  ال��والي��ة،  �م�صلحة  العام  ال�صاأن 

ترقية كفاءة الخدمات التي توؤديها من خالل موظفيها.

كامل عليها اأمام المحاكم.

يفر�س  ت�صريعاً  ال��والي��ات  بع�س  تبنت  فقد  ذل��ك  �بعك�س 

ح��ظ��راً غ��ي��ر م��ح��دد ال��م��دة ع��ل��ى ال�����ص��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة �ذل��ك 

بالن�صبة لمرتكبي الجرائم الجن�صية بغ�س النظر عما اإذا كانت 

الجريمة تت�صمن ا�صتخدام الكمبيوتر اأ� االإنترنت.

ففي �الية نورث كار�لينا على �صبيل المثال ي�صري الحظر 

اأي  د�ن  من  الم�صجلين  الجن�صية  الجرائم  مرتكبي  كافة  على 

تحت  ال��م��ج��رم  ك��ان  اإذا  فيما  اأ�  جرائمهم  طبيعة  بين  تمييز 

المراقبة مع �قف التنفيذ اأ� االإفراج الم�صر�ط.

كما يجوز لواليات اأخرى ق�صر الحظر على فئة معينة من 

مرتكبي الجرائم الجن�صية �لكن يظل الحظر �صارياً على كافة 

اأع�صاء هذه الفئة.

�ب�����داًل م���ن ذل����ك، ت��ط��ل��ب ب��ع�����س ال���والي���ات ع��م��ل��ي��ات حظر 

الجن�صية  الجرائم  مرتكبي  على  فقط  االجتماعية  ال�صبكات 

الخا�صعين حالياً للمراقبة اأ� االإفراج الم�صر�ط ممن ارتكبوا 

جرائم محددة.

�ت�����ص��ع ال����والي����ات ع��ل��ى ن��ح��و ن��م��ط��ي خ���ط���اً ف���ا����ص���اًل بين 

ر �اأ�لئك الذين ال  المجرمين ممن ي�صكلون خطراً على الُق�صّ

ي�صكلون هذا الخطر.

اإطار اتحادي  اإذا كان الحظر ي�صدر في  �بغ�س النظر عما 

لحق  االأ�ل  التعديل  ينتهك  اأن  المحتمل  من  فاإنه  �الئ��ي،  اأ� 

التجمع الذي ين�س على اأن »الكونجر�س ال ي�صدر اأي قانون ال 

يحترم اإن�صاء الموؤ�ص�صات الدينية اأ� حظر ممار�صة اأن�صطتها اأ� 

التجمع  في  النا�س  حق  اأ�  ال�صحافة  اأ�  التعبير  حرية  تحديد 

ال�صلمي �التما�س الحكومة لمعالجة التظلمات.

�على الرغم من اأن التعديل االأ�ل ال يمنح �صراحة حق 

التجمع اإال اأنه يدعم الحقوق الم�صار اإليها في �صاأن التعبير 

الأي  ال��ج��وه��ري��ة  فالميزة  ال�صلمي،  �التجمع  �ال�صحافة 

بن�صاط معبر  التجمع مرتبطاً  يكون  اأن  تجمع محمي هي 

يمكن النيل منه.

ملعلوماتك

وليات اأمريكية تبنت ت�سريعًا يفر�ض 

حظرًا على ال�سبكات الجتماعية بالن�سبة 

ملرتكبي اجلرائم اجلن�سية

تعترب ال�سبكات الجتماعية �ساحات حمتملة 

للتعدي على احلقوق الأدبية لالآخرين
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ذلك فاإن حاالت التعدي الثانوية على الحقوق االأدبية ت�صمل 

م�صلحة  م�صوؤ�لية  �نظرية  الم�صاندة  الم�صوؤ�لية  نظرية 

االآخرين على حد �صواء.

ببلي�صينج  جير�صوين  من  المرفوعة  الدعوى  �خل�صت 

كوربوي�صن �صد كولومبيا اآرتي�صت�س مانجمينت �هي دعوى 

االأدبية  الحقوق  على  التعدي  الم�صوؤ�لية عن  تتنا�ل  اأ�لية 

المبا�صر  بالن�صاط  معرفة  لديه  ممن  �صخ�س  اأي  اأن  اإل��ى 

اأ� ي�صاهم ب�صكل جوهري  اأ� يت�صبب  اأ� يحر�س  في التعدي 

في �صلوك فيه تعٍد على حقوق �صخ�س اآخر، يعتبر م�صوؤ�اًل 

باعتباره معتدياً م�صاهماً.

على  المبا�صر  بالتعدي  المعرفة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  �ع��ل��ى 

ث��ان��وي  م��ع��ت��ٍد  اأي  اأن  اإال  مطلوبة  تعتبر  االآخ���ري���ن  ح��ق��وق 

ب�صكل جوهري  االإ�صهام  اأ�  اآخر  اإما تحري�س معتٍد  باإمكانه 

في التعدي.

التحري�س  فاإن  االجتماعية  ال�صبكات  لمواقع  �بالن�صبة 

»اأن��ه  بالخطر طالما  ت��ن��ذر  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اأك��ث��ر  م��ن  يعتبر 

اأ�صاًل  الم�صمم  العمل  نموذج  خالل  من  ذلك  اإثبات  يمكن 

ال�صماح  ف��ي  اال�صتمرار  اأ�  مبا�صرين  معتدين  ال�صتقطاب 

بالتعدي عند االإخطار باأي �صلوك غير قانوني.

الفي�صبوك على  المرفوعة من ميلر �صد  الدعوى  �في 

�صبيل المثال �التي تتنا�ل باالأ�صا�س كفاية الدفاع، خل�صت 

الدعوى  ك��اٍف  نحو  على  اأ����ص��ح  المدعي  اأن  اإل��ى  المحكمة 

التعدي  �صاأن  في  الفي�صبوك  عليه  المدعى  �صد  المرفوعة 

الم�صاند على الحقوق االأدبية.

�قد اأقرت المحكمة باالآتي:

- لدى الفي�صبوك »المعرفة الفعلية باأن المادة المحددة   1
المعتدى عليها كانت متاحة با�صتخدام نظامه.

اإج��راءي��ن  اأ�  اإج���راء  »باتخاذ  الفي�صبوك  قيام  اإمكانية   -  2
ب�صيطين لمنع اأي �صرر اآخر« على حقوق الملكية الفكرية العائدة 

اإلى المدعي خ�صو�صاً بعد قيامه بتوجيه اإ�صعار بالتعدي.

المعتدى  بالمادة  الفي�صبوك  باإ�صعار  التزم  المدعي  اأن  �مع 

عليها الموجودة على الموقع اإال اأنه تعذر للفي�صبوك اتخاذ اأي 

اإجراء قاطع للحيلولة د�ن تعٍد اآخر.

�نتيجة لذلك اأقرت المحكمة باإمكانية اإقامة اأي دعوى 

اأن  الرغم من  �على  فاإنه  �بالتالي  الم�صاهم  التعدي  ب�صاأن 

الحال  بطبيعة  تتجنب  �صوف  االجتماعية  ال�صبكات  مواقع 

�الفي�صبوك في مثل هذه الممار�صات الطائ�صة.

�مع ذلك فاإن الحكم ال�صادر في دعوى ناب�صتر ال يلعب 

التي  المواد  لحماية   القانونية  االأ�صبقية  �صمن  ب��ارزاً  د�راً 

تقوم  ال��ت��ي  ال��م��واق��ع  على  محفوظة  اأدب��ي��ة  بحقوق  تتمتع 

�بالتالي  �اآخ��ر  م�صتخدم  بين  �االت�صال  التوا�صل  بت�صهيل 

المتعلقة  القانونية  القواعد  جانب  اإلى  مناق�صته  من  البد 

بالم�صوؤ�لية الثانوية.

ال��زج��ري  االأم����ر  المحكمة  اأي����دت  ناب�صتر  دع���وى  �ف���ي 

اآنكوربريتد  ناب�صتر  عليه  المدعى  �صد  ال�صادر  التمهيدي 

�هي مز�د خدمة اإنترنت تقوم بت�صهيل اإر�صال ملفات �صوتية 

من ن�صق ال� »اإم بي 3« بين م�صتخدميها.

�ق���د اأق����ام ال��م��دع��ي دع���وى ظ��اه��رة ال��وج��اه��ة ف��ي ���ص��اأن 

م�صوؤ�لية التعدي على الحقوق االأدبية ف�صاًل عن الم�صوؤ�لية 

الم�صاندة �لم�صلحة االآخرين.

باالمتناع  ناب�صتر  الدنيا  المحكمة  اأمرت  �نتيجة لذلك 

عن التورط في اأ� الت�صهيل لالآخرين ن�صخ اأ� تحميل اأ� نقل 

�الت�صجيالت  المو�صيقية  المقطوعات  توزيع  اأ�  اإر���ص��ال  اأ� 

ال�صوتية التي تتمتع بحقوق اأدبية محفوظة عائدة للمدعي 

�المحمية اإما بقانون اتحادي اأ� �الئي من د�ن اإذن �صريح 

من �صاحب الحقوق.

�ال ي�صترط على حاالت التعدي المبا�صر اأي معرفة، كما 

على  يتعين  حيث  الثانوية،  للم�صوؤ�لية  بالن�صبة  الحال  هو 

المدعي في هذا ال�صدد اأن يقوم باالآتي:

اأدب��ي��ة  ب��ح��ق��وق  تتمتع  ال��ت��ي  ل��ل��م��ادة  ملكيته  اإث��ب��ات   -  1
محفوظة.

االأق��ل حق  عليه على  المدعى  انتهاك  اإثبات عملياً   -  2
مالك  باعتباره  له  الممنوحة  الح�صرية  �اح��د من حقوقه 

حقوق ملكية اأدبية بمقت�صى المادة )17 يو ا�س �صي � 106(.

عليه  المدعى  ب��اأن  جديد  من  المحكمة  ا�صتوثقت  �ق��د 

�مع  الم�صاندة  بالم�صوؤ�لية  المطلوبة  المعرفة  ا�صتوفى 

�ل��ذل��ك ف��ق��د ت��رك��ت ال��م��ح��اك��م تعمل ع��ل��ى م��وازن��ة م�صالح 

االإبداع  اإلى تحفيز  التي تهدف  االأدبية  الملكية  اأ�صحاب حقوق 

الموجودة  العامة  الم�صالح  العامة مقابل  الم�صلحة  بما يخدم 

اأ�صاًل ب�صكل فعلي.

التي  ال��ع��ام��ة  الم�صلحة  تعتبر  التقليدية  ال��ن��اح��ي��ة  ف��م��ن 

الت�صوير  �ماكينات  الحا�صوب  �اأج��ه��زة  الكاميرات  ت�صتحدثها 

اأدبية  بحقوق  تتمتع  م��ادة  حماية  ف��ي  الم�صالح  على  مرجحة 

محفوظة عائدة الأفراد خا�صين.

لهذه  ال��ح��م��اي��ة  بمنح  المحكمة  ���ص��ت��ق��وم  ال��ح��ال  �بطبيعة 

الم�صلحة  اإزاء  �لكن عندما جرى موازنتها  الخا�صة  الم�صالح 

حاالت  بع�س  قبول  في  المجتمع  رغبة  تنامت  باأ�صرها،  العامة 

التعدي المحتملة.

�اأثبتت  طويلة  لفترة  الذكر  �صالفة  المنتجات  اأ�صهمت  �قد 

قيمتها في اأعمال الفنانين �رجال االأعمال �الطالب �مجموعة 

باعتبارها  االجتماعية  ال�صبكات  ف��اإن  ذل��ك  �م��ع  االآخ��ري��ن.  من 

العالمية  زال���ت ف��ي ط��ور ����ص��ع ب�صماتها  ح��دي��ث��اً، م��ا  اخ��ت��راع��اً 

�التاريخية.

اإال اأن ال�صنوات الع�صر الما�صية اأ�صارت اإلى اأن اختراع ال�صبكات 

االجتماعية اأدى اإلى تغيير الطريقة التي يتوا�صل �يتفاعل من 

المحاكم  انتهجت  االأم��ر فقد  العالم. �مع مراعاة هذا  خاللها 

المعقول  بالقدر  ت�صعى  اأ�صبقية قانونية  اإر�صاء  اإلى  يرمي  نهجاً 

الملكية  باأ�صحاب حقوق  التي تلحق  االأ�صرار  الق�صاء على  اإلى 

االجتماعية  ال�صبكات  مواقع  تمنح  زال��ت  ما  اأنها  برغم  االأدبية 

قدراً محترماً من الحرية بحذر.

مواقع  المحاكم  تعتبر  اأن  المحتمل  فمن  ل��ذل��ك  �نتيجة 

ال�����ص��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة م�����ص��وؤ�ل��ة ع��ن ح���االت ال��ت��ع��دي على 

فيها  ي�صتطيع  التي  ال��ح��االت  ف��ي  فقط  االأدب��ي��ة  الحقوق 

عن  الثانوية  الم�صوؤ�لية  اأ�صكال  بع�س  اإث��ب��ات  المدعي 

التعدي على الحقوق االأدبية.

المبا�صرة  الم�صوؤ�لية  اأن  م��ن  ال��رغ��م  �ع��ل��ى 

في  تعتبر  االأدبية  الحقوق  على  التعدي  عن 

�اق��ع االأم��ر مجدية، كما ج��اء في الدعوى 

اأم ري���ك���ورد����س  اآن�����د  اإي�����ه  ال���م���رف���وع���ة م���ن 

اآنكورببريتد،  ناب�صتر  �صد  ان��ك��ورب��ري��ت��د 

ت�صارك مواقع  اأن  الم�صتبعد  اأن��ه من  اإال 

ال�����ص��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة م��ث��ل ال��ت��وي��ت��ر 

»�صليماً  المدعي  من  يجعل  عملي  قانوني  كمبداأ  م��راراً  رف�صه 

عن  م�صوؤ�لين  ال�صانعون  يكون  اأن  ���ص��ر�رة  اإل��ى  اأخ���رى«  م��رة 

الجرائم المرتكبة بم�صاعدة منتجاتهم.

�خال�صة القول فاإنه يمكن الأ�صحاب حقوق الملكية االأدبية 

االجتماعية  ال�صبكات  مواقع  من  تعوي�س  �ا�صتالم  دعوى  رفع 

ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ت�����ص��ه��ي��ل ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ح��ق��وق ال��م��ل��ك��ي��ة االأدب���ي���ة 

لم�صتخدميها.

فيها  ي�صتخدم  م��رة  ك��ل  ف��ي  م�����ص��وؤ�اًل  تويتر  موقع  �يعتبر 

تتمتع  م���ادة  بالمجان  للتحميل  م�صتركاً  راب��ط��اً  م�صتخدموه 

بحقوق اأدبية محفوظة عائدة الأحد الفنانين.

الت�صريعية  �الجهات  المحاكم  رف�صت  فقد  ذل��ك  �م��ع 

اأ� �صعوبة مراقبة  ق��درة  ع��دم  اأ�  بعد  ب�صبب  النظرية  ه��ذه 

قدر من  للحفاظ على  اأ� فقط  الم�صتخدم  ن�صاط  �تنظيم 

مفهوم العدالة.

�بما اأن المحاكم رف�صت با�صتمرار الحجج التي ت�صعى اإلى اأن 

يكون �صانعو الكاميرات �ماكينات الت�صوير �اأجهزة الحا�صوب 

تقع  التي  االأدب��ي��ة  الحقوق  على  التعدي  ح��االت  عن  م�صوؤ�لين 

ب�صبب هذه المنتجات، فاإن التبرير لذلك ظل با�صتمرار كما هو 

د�ن اأي تغيير طوال ال�صنين.

�لدى هذه المنتجات ف�صاًل عن ��صائل االإعالم االجتماعية 

ا�صتخدامات قانونية �قيمة ال حد�د لها خارج نطاق اإمكانياتها 

في ت�صهيل االأن�صطة غير الم�صر�عة �المخلة.

م�سوؤولية التعدي على احلقوق

الأدبية.. وواجبات اإدارة »الفي�سبوك«
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اأن  اإمكانية  ه��و  العقبة  ه��ذه  �يكمل  يتمم  �م��ا  المحاكمة. 

ت�صتمر المحاكمة لفترة اأ�صابيع االأمر الذي ي�صتدعي اأ�قاتاً 

�مراقبة  القائمة  �االأ�ام����ر  االأح��ك��ام  م��راع��اة  لدعم  اأط���ول 

م�صتدامة بالن�صبة للمحلفين �المحاكم على الترتيب.

ب�صيطة من  اإج���راءات  الحقوقيين  ع��دد من  اقترح  �ق��د 

�صاأنها اأن توفر بع�صاً من حقوق الرجوع �اأبرزها االقتراحات 

ال��ت��ي ي���ت���ردد ���ص��داه��ا ف���ي »����ص���ر�رة �ج����ود ف��ح�����س متقدم 

الإر�صاد  را�صخ  �نظام موحد  المحامين  قبل  للمحلفين من 

�التنفيذ  للمراقبة  ق��وي��ة  �اإج�����راءات  المحلفين  �ت��وج��ي��ه 

لمواجهة هذه االإ�صكالية المتنامية.

ن��ظ��ام م��وح��د الإر���ص��اد �توجيه  اإر���ص��اء  اأن عملية  �ي��ب��د� 

كبير  ح��د  اإل���ى  �م��ج��دي��ة  معقولة  ط��ري��ق��ة  ت��ع��د  المحلفين 

ل��م��ج��اب��ه��ة اأي ����ص���وء ���ص��ل��وك م��ح��ت��م��ل �ف��ع��ل��ي م���ن ج��ان��ب 

المحلفين.

بالن�صبة لالخت�صا�صات الق�صائية التي ال ت�صتخدم نظام 

المحلفين فاإن ال�صبكات االجتماعية ما زالت ت�صكل مع�صلة. 

من  تاأتي  )التويت(  التغريدة  كانت  اإذا  عما  النظر  �بغ�س 

محاٍم اأ� قا�ٍس اأ� اأي �صخ�س اآخر حا�صر في قاعة المحكمة 

اأثناء الجل�صة اأم من غير هوؤالء فاإن خطر ��صول المعلومات 

اإلى عامة الجمهور يظل قائماً.

الق�صائية  العملية  احترام  على  المحافظة  �صبيل  �ف��ي 

الق�صاة  على  يتعين  المعنية،  االأط��راف  خ�صو�صية  �كذلك 

�المحامين على حد �صواء مواجهة هذه االإ�صكالية المتنامية 

في م�صعى على االأقل الحترام النظام الق�صائي �كفاءته.

مع اأي فرد في اأي �قت اأثناء المحاكمة با�صتثناء المحلفين 

االآخرين اأثناء المدا�لة.

فاإنه  ال��واج��ب،  ه��ذا  المحلف  ينتهك  فعندما  ذل��ك  �م��ع 

»اأي  العام من د�ن  المجال  يدخل بذلك مادة موؤذية �صمن 

حماية للعملية الق�صائية«.

محددة  دع��وى  ب��اأي  المعنيين  للمحلفين  يحق  اأن��ه  كما 

الم�صاركة في اإج��راءات المحاكمة ذلك لما يتميز�ن به من 

عدالة �حياد طوال العملية برمتها.

ب�صكل  م�صاركاً  التويتر  ي�صتخدم  ممن  المحلف  �يعتبر 

م�صمولون  اأنهم  تبين  ممن  اأ�ل��ئ��ك  مع  معلومات  في  فعلي 

بهذا االأمر اأ� على م�صتوى مقارن من الحيادية.

�اأخيراً فاإن �صرية مدا�لة المحلف تحمي المحلفين من 

التاأثير غير ال�صر�ري من جانب عامة الجمهور د�ن ح�صر. 

�قد جرى عزل �معاقبة المحلفين ب�صبب قيامهم با�صتفتاء 

اأ�صدقائهم �صمن الفي�صبوك اأ� منا�صريهم في التويتر حول 

كيفية االإدالء ب�صوتهم في الدعوى.

عقبة  بمثابة  الم�صاألة  هذه  معالجة  في  التحدي  يعتبر 

م��ت��الزم��ة ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ح��ظ��ر ����ص��ائ��ل االإع�����الم االج��ت��م��اع��ي��ة 

م��دة  ط���وال  ال��م��ح��ل��ف��ون  يفعله  ع��م��ا  فعلي  ب�صكل  �ال��ك�����ص��ف 

م�صوؤ�لية التعدي في الحاالت التي يكون فيها تعٍد م�صاهم 

اإال اأنه البد لها من اتخاذ خطوات لمنع الم�صتخدمين من 

الم�صاركة في هذا الن�صاط �الحد منه.

املحكمة وقاعة  الجتماعية  ال�سبكات   -  6
لقد تركزت معظم الم�صائل القانونية حتى هذه المرحلة 

على تاأثير ال�صبكات االجتماعية عند تعلقها بقواعد �مبادئ 

الم�صائل  با�صتثناء  �بالقوانين ب�صورة عامة  قانونية فعلية 

الثبوتية �القبولية.

ي�صود  االجتماعية  ال�صبكات  ا�صتخدام  �ك��ون  ذل��ك  �م��ع 

القوانين �اأ�جه الحياة اليومية التي ت�صمل العمل �االنتقال 

اآداب  �تحديداً  المحاكم  �اإج���راءات  الدرا�صة  �قاعات  اإليه 

المحكمة، فقد تاأثرت ب�صكل �صلبي من خالل اختراع مواقع 

�صبكات اجتماعية ي�صهل الولوج اإليها.

االجتماعية  ال�صبكات  تطفلت  �اأن  �صبق  فقد  �باالأ�صا�س 

اأي�صاً  هناك  �لكن  المحلفين  بيد  المحكمة  اإج����راءات  ف��ي 

هذه  في  الم�صاركين  المحامين  تواجه  اأخالقية  اهتمامات 

ال�صلوكيات التخريبية �التطفلية.

التي  ال�صلوك  �صوء  ح��االت  معظم  ف��اإن  الثانية  �للمرة 

ي�صارك  المحاكم  اإج���راءات  اأث��ن��اء  اجتماعية  �صبكات  ت�صمل 

فيها المحلفون.

�قد رف�س الق�صاة عدداً من الدعا�ى بما فيها االإدانات 

فعلى  المحلفين.  �صلوك  �صوء  اكت�صاف  بعد  �ذل��ك  بالقتل، 

اأريك�صون مارتينز بجريمة  اإدانة  �صبيل المثال جرى رف�س 

القتل التي �قعت في العام 2010 بعد اأن اكت�صفت محكمة 

ا�صتخدام  ب���اأن  ق��رر  المحكمة  قا�صي  اأن  العليا  اآركن�صا�س 

اإلى حد كبير  كان موؤذياً  المحاكمة  اأثناء  للتويتر  المحلف 

في  اال�صتئناف  محكمة  اإخفاق  �اأن  عليه،  للمدعى  بالن�صبة 

معرفة �صوء �صلوك المحلف كان بمثابة �صوء تقدير.

�ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ه��ذا ال��ق��رار �ال���ق���رارات المماثلة 

الناق�صة لالأحكام كانت على ما يبد� ت�صكل �صرراً بالن�صبة 

اأ�صر ال�صحايا،  للمدعي �حالة االإج��راءات الجنائية �اأفراد 

المحاكمة  اأثناء  التويتر  ا�صتخدام  فاإن  الحال،  �اقع  ح�صب 

يعتبر مخالفة لحق د�صتوري.

�يكفل التعديل ال�صاد�س الحق في اإجراء محاكمة عادلة. 

�لهذا ال�صبب جرى حظر المحلفين من مناق�صة الدعوى 

ُيعد ا�ستخدام التويرت من ِقبل املحلفني 

اأثناء املحاكمة خمالفة حلق د�ستوري 
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مقالموزاييك

مبادرة مشتركة مع 
»دبي المالي« و»تومسون رويترز«

ورشة عمل للتعريف بقوانين وإجراءات 
»محاكم المركز المالي العالمي«

نظم »معهد دبي الق�صائي« �ر�صة عمل م�صتركة بالتعا�ن 

مع »مركز دبي المالي العالمي« �»توم�صون ر�يترز« في خطوة 

لن�صر المعرفة بقوانين �اإجراءات »محاكم مركز دبي المالي 

القانونيين  �الم�صت�صارين  المحامين  اأ��صاط  بين  العالمي« 

�الخبراء اال�صت�صاريين المعنيين بال�صاأن القانوني �الق�صائي 

ف���ي د�ل�����ة االإم���������ارات، �ذل�����ك ب���اإ����ص���راف ن��خ��ب��ة م���ن ال��ق�����ص��اة 

القا�صي عمر المهيري �القا�صي  �القانونيين في مقدمتهم 

»محاكم  م��ن  المدحاني  علي  �القا�صي  ال�صوالحي  �صمالن 

مركز دبي المالي العالمي« �محمد الق�صاة، م�صت�صار قانوني 

اأ�ل في »دي.اإل.اإي��ه بايبر« )DLA Piper(، �الدكتورة عبير 

 Clifford( ت�صان�س«  »كليفورد  ف��ي  قانوني  م�صت�صار  ن��ج��ار، 

Chance LLP( �ديانا حمادة، مالكة »اإنترنا�صيونال اأدفوكيت 
International Advocate Legal Se - )ليجال �صيرفي�صز« 

.)vices
االأ�ل  اإلى ق�صمين؛ تمحور  العمل  �انق�صم برنامج �ر�صة 

العالمي  المالي  دب��ي  مركز  محاكم  بقوانين  التعريف  ح��ول 

»م��ح��ك��م��ة ال��م�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��ي��رة �ال��م��ت��و���ص��ط��ة« �»ال��ق��وان��ي��ن 

اأم��ا  ب��ال��ع��ق��ود«.  المتعّلقة  �»ال��ق��وان��ي��ن  بال�صركات«  المتعّلقة 

الثاني فتنا�ل اإجراءات محاكم مركز دبي المالي العالمي بما 

الدعا�ى  �ت�صجيل  الزجرية  �االأ�ام��ر  الموؤقتة  االإغاثة  فيها 

ال��خ��ب��راء �ال��م��ح��اك��م��ات �تنفيذ االأح��ك��ام  ال�����ص��ه��ود �  ����ص��م��اع 

�اال�صتئناف �غيرها.

مدير  ال�صميطي،  ح�صين  جمال  الدكتور  القا�صي  �اأ�صار 

اأّن �ر�صة العمل مثلت خطوة  عام »معهد دبي الق�صائي«، اإلى 

مهمة على م�صتوى خلق ج�صور التوا�صل الفعال لن�صر المعرفة 

الفتاً  االإم����ارات،  د�ل��ة  في  القانونية  االأ����ص��اط  بين  الحديثة 

العالمي«  المالي  دبي  مركز  »محاكم  مع  التعا�ن  اأهمية  اإل��ى 

مجال  ف��ي  �كمية  نوعية  نقلة  الإح���داث  ر�ي��ت��رز«  �»توم�صون 

الب�صرية  ال��ك��ف��اءات  بم�صتوى  �االرت��ق��اء  القانوني  ال��ت��دري��ب 

المتقدمة  ال��د�ل  اأهم  اإلى م�صاف  �االإم��ارات  للو�صول بدبي 

في العالم.
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تاأ�ص�س املعهد مبوجب القانون رقم )1( ل�صنة 1996م ال�صادر 

 27 رق��م  بالقانون  �امل��ع��دل  دب��ي،  ال�صمو حاكم  م��ن �صاحب 

ل�صنة 2009م، ال�صادر يف 3�صبتمر 2009م، كموؤ�ص�صة عامة 

تتمتع بال�صخ�صية االعتبارية �االأهلية القانونية، �قد اأن�صئ 

�القانونية  �العدلية  الق�صائية  املوؤ�ص�صات  برفد  لي�صاهم 

يف د�لة االإم��ارات العربية املتحدة باملوارد الب�صرية املوؤهلة، 

�ملحق بديوان �صاحب ال�صمو حاكم دبي. 

للتميز  اإقليمياً  م��رك��زاً  ن��ك��ون  اأن  على  املعهد  ر�ؤي���ة  �تن�س 

القانوين �العديل، اأما الر�صالة فهي تز�يد اأع�صاء املجتمع 

ال��ق��ان��وين ب��اأف�����ص��ل ت��دري��ب م��ه��ن��ي، م��ع ال��ت��ط��وي��ر امل�صتمر 

الإك�صابهم املعرفة احلديثة ذات ال�صلة.

�ه��ي:  املوؤ�ص�صية  القيم  م��ن  جمموعة  على  املعهد  �يعتمد 

اجل����ودة �ال��ت��م��ي��ز، �ال�����ص��ف��اف��ي��ة، �االب�����ت�����ك��ار، �ل��ع��ل اأه���م ما 

يوؤ�ص�س لطبيعة �اأهمية عمل املعهد يف جمال التدريب هي 

كلمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم: »ما 

من  جم��م��وع��ة  لتحقيق  ال�صاعية  الب�صرية  امل����وارد  ت��ط��وي��ر 

االأهداف، اأهمها حتقيق االأهداف املوؤ�ص�صية �االإعداد االأف�صل 

للموارد الب�صرية، �مقابلة التحديات �التطوير امل�صتمر.

اأ���ص��ا���س  كعن�صر  ال��ت��دري��ب  امل��ع��ه��د  يتبنى  االإط�����ار  ه���ذا  �يف   

اأع��م��ال��ه��م،  يف م���واءم���ة اح��ت��ي��اج��ات االأف�����راد اخل��ا���ص��ة الأداء 

��صخ�صيتهم  االإدارة بوجودهم  باهتمام  لل�صعور  لهم  �داف��ٍع 

�اأهميتهم، من خالل التعامل مع التدريب كنظام موؤ�ص�صي 

ي�صهم يف حتقيق اأهداف اإدارة املوارد الب�صرية.

�يطبق املعهد التدريب ارتباطاً باأهداف حمددة، �اأنه ال بد اأن 

يكون منظماً، �له اجتاه حمدد ي�صهم بتطوير العمل �كفاءة 

املوارد الب�صرية، �لتحقيق ذلك ينتهج املعهد املعايري التالية:

 التدريب عملية تتميز بوجود نظام ت�صري بناًء عليه.

 التدريب ن�صاط خمطط �يخ�صع للتنظيم �الرقابة.

 التدريب عملية تعلم تقرتن باخلرة �التطبيق �باجلهد 

�اال�صتعداد.

 التدريب يرتبط باالحتياجات الفردية �املوؤ�ص�صية.

 التدريب ي�صعى اإىل التغيري يف امل�صتويات املعرفية �املهارية 

�االجتاهية.

 التدريب يركز على الفرد �اجلماعة �املنظمة.

 التدريب يهدف اإىل حت�صني االأداء حا�صراً �م�صتقباًل.

ال  ت�صاركي  ات�صال  عملية  �هو  الكبار  ي�صتهدف  التدريب   

تلقيناً الأفكار �معلومات.

الأ�ساليب واملبادئ التدريبية
اأعماله التدريبية املبادئ �املمار�صات  ينتهج املعهد يف تنفيذ 

لفئاته  الفعلية  االحتياجات  حتديد  من  املنبثقة  الت�صاركية 

�تطويرها  االبتكارية  احل��ل��ول  اأف�صل  �اإي��ج��اد  امل�صتهدفة، 

اإىل اعتماد مبادئ تعلم الكبار يف  اإ�صافة  ل�صد احتياجاتهم، 

القائم  �الت�صاركي  الن�صط  التعلم  اأ�صاليب  �تبني  التدريب، 

ال�صلوك  �اأمن��اط  التعلم  اأمن��اط  مع  التدريب  مواءمة  على 

للمتدربني مبا يخدم م�صاحلهم باأف�صل الطرق متّيزاً. 

تدريب  اأ�صاليب  على  املعهد  يف  التدريبية  الرامج  �تعتمد 

املتدربني  اإدم��اج  �تعزز  الكبار،  تعلم  مبادئ  تنتهج  ت�صاركية 

يف عملية التعلم، �تبني على ما لديهم من خرات تراكمية 

يتم  حيث  اخل����رات،  لتلك  تبادلهم  اإىل  اإ���ص��اف��ًة  اإي��ج��اب��ي��ة، 

االعتماد على االأ�صاليب االآتية:

الفوائداالأ�صلوب التدريبي

تعزيز بع�س املفاهيم لدى امل�صاركني.املحا�صرة الق�صرية

احلوار �النقا�س

اإيجابي  حوار  �بناء  امل�صاركة  تعزيز 

تبادل  �يتيح  ا�صتف�صاراتهم،  على  للرد 

اخلرات.

الع�صف الذهني

التفكري  على  امل�صاركني  قدرات  تطوير 

موقفية  حلول  �تطوير  االإبداعي 

�متجددة.

درا�صة احلالة

تعري�صهم ملواقف فعلية حتدث يف العمل، 

حلث قدراتهم على تطوير احللول ح�صب 

املواقف. 

عمل املجموعات
حل  على  �القدرة  اخلرات  تبادل  زيادة 

امل�صكالت جماعياً.

تعزيز الثقة بالذات �القدرة على املبادرة.العر�س

تنفيذ  امل��ع��ه��د يف  عليها  يعتمد  ال��ت��ي  امل���ب���ادئ  اأه���م  ع��ن  اأم���ا 

التدريب فهي: 

اإىل تز�يده���م  �صي���وؤدي  املتدرب���ني  العم���ل م���ع  اإن  التمكــني: 
باملعلومات �اإك�صابهم املهارات الالزمة لتفعيل قدراتهم الذاتية 

لتطبيق حمتوى التدريب، �تطويره الحقاً بجهوٍد ذاتية.

 

ال�ستدامــة: اإن متك���ني املتدرب���ني، �زي���ادة قدراته���م الذاتي���ة 
عل���ى التطبي���ق �التطوير، �صي���وؤدي ب�صكل تلقائ���ي اإىل ا�صتدامة 

اأح���د  امل�صكل���ة  جت���ا�ز  �اإىل  �دميومته���ا،  التدري���ب  خمرج���ات 

العوائق املرتبطة بقدرتهم على تطبيق ما تعلموه.

امل�ساركة: اإن م�صاركة املتدربني هي اأهم املوؤ�صرات على احرتام 
قدراته���م �طاقاته���م، �بالت���ايل تعزيز م�صاركته���م، االأمر الذي 

يع���زز م���ن اجتاهاتهم االإيجابية نحو درج���ات اأعلى من االلتزام 

�التكيف مع حمتويات الرامج التدريبية.

اإن املتابع���ة امل�صتم���رة �احل�ص���ول عل���ى التغذي���ة  التقــومي: 
للمتدرب���ني،  �االإ�صغ���اء  االت�ص���ال  خ���الل  م���ن  الراجع���ة 

�م�صاركته���م يف جميع مراحل التدري���ب �صيعزز الفر�س لدى 

الفري���ق التدريب���ي الأخ���ذ اأك���ر قدر م���ن املعلوم���ات الدقيقة، 

�التق���ومي �التطوي���ر امل�صتمر، �يف هذا االأم���ر مواءمة اأف�صل 

لالحتياج���ات الفعلي���ة للعامل���ني، حي���ث تت���م متابعته���م بع���د 

انتهاء التدريب.

التدريب.. المنهجية والمبادئ
في إطار معهد دبي القضائـي بقلم: عمرو رمضان توفيق

ق�سم التدريب والتطوير

ا�صتثمار كبري بامل�صتقبل ال  التدريب �التاأهيل  �صننفقه على 

نعرف اأف�صل منه«.

�يهدف املعهد اإىل تطوير برامج �م�صارات تاأهيلية �تدريبية 

متخ�ص�صة ت�صتهدف توفري كفاءات ب�صرية موؤهلة يف املجاالت 

املجتمعي  ال��وع��ي  م�صتوى  �حت�صني  �ال��ع��دل��ي��ة،  القانونية 

تطوير  عن  ف�صاًل  العامة،  �العدلية  القانونية  باجلوانب 

�املعلومات،  اخل��رات  لتبادل  �د�لية  حملية  عالقات  �صبكة 

�ت��ط��وي��ر ق��واع��د ب��ي��ان��ات �م��ع��ل��وم��ات �م��ن�����ص��ورات �درا���ص��ات 

متخ�ص�صة لدعم العاملني يف املجاالت القانونية �العدلية.

املنهجية والإطار
اأن��ه ال بد من  الب�صرية يعني  امل��وارد  اأن تدريب  املعهد  يوؤمن 

ال�صلوكية  اجت��اه��ات��ه��م  �ت��ع��زي��ز  �م��ه��ارات��ه��م  معارفهم  زي���ادة 

�الوظيفية، مبا ي�صمن جودة تنفيذ االأعمال �املهام لتحقيق 

ن�صاطات  اأح��د  التدريب  عمليات  �ُتعتر  املطلوبة،  االأه���داف 

التدريب علم وفن
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امل�ستجدات الت�سريعية 
يف دولـــة الإمـــــارات 
العـــربية املتحـــــــدة

الرسمية  الجريدة  في  النشر  كان  إذا 
الكافة  إلعالم  القانونية  الوسيلة  هو 
من   111 )المادة  الجديدة،  بالتشريعات 
الدستور( فإن  النشر في مجلة »المعهد« 
العلم  لتحقيق  الداعمة  الوسيلة  هو 

للكافة بهذه التشريعات.

عالوة طبيعة العمل: البدل النقدي الذي مينح �صهرياً 

للموظف امل�صتحق لهذا البدل �فقاً الأحكام هذا القرار.

يعادل  الذي  ال�صهري  الراتب  الأ�سا�سي:  الراتب 

)50%( من الراتب االإجمايل للموظف.

بالعمل  املوظف  تكليف  املنتظمة:  الليلية  املناوبة 

�فق نظام �صاعات عمل ليلية ب�صكل منتظم.

نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطبق اأحكام هذا القرار على املوظفني املدنيني العاملني 

د�ن،  فما  ع�صرة  ال�صاد�صة  الدرجة  ي�صغلون  ممن  بالد�ائر 

�ي�صتثنى منهم املوظفون املعينون بوظائف موؤقتة اأ� بد�ام 

جزئي.

مربرات منح عالوة طبيعة العمل
املادة )3(

من  الدائرة  لتمكني  العمل  طبيعة  عال�ة  منح  يجوز 

�فعالية  كفاءة  على  توؤثر  التي  املوؤ�ص�صية  املخاطر  مواجهة 

عملياتها املحورية، �لتطوير اأدائها، �ذلك من خالل:

الب�صرية  املوارد  ا�صتقطاب  على  قدرتها  تعزيز   -  1
املتخ�ص�صة �املتميزة �املحافظة عليها.

بع�س  مبهام  املتعلقة  املخاطر  تاأثري  من  احلد   -  2
الوظائف �بيئة العمل املف�صية اإىل تدين االإقبال عليها.

ا�ستحقاق عالوة طبيعة العمل ومقدارها
املادة )4(

يتم �صرف عال�ة طبيعة العمل للموظفني الذين تندرج 

يف  املبينة  الوظيفية  املجموعات  اإحدى  �صمن  �ظائفهم 

للن�صب  �فقاً  �ُيحدد مقدارها  القرار،  بهذا  امللحق  اجلد�ل 

�املبالغ املحددة اإزاء كل منها.

�سروط منح عالوة طبيعة العمل
املادة )5(

ي�صرتط ملنح املوظف عال�ة طبيعة العمل ما يلي:

- اأن ي�صغل اإحدى الوظائف املدرجة �صمن املجموعات   1
الوظيفية املبينة يف اجلد�ل امللحق بهذا القرار اأ� اأن ي�صغل 

اإحدى �ظائف امل�صار االإداري التي تتطلب اإ�صرافاً فنياً على 

�صاغلي تلك الوظائف.

املعني  الوظيفة  �م�صوؤ�ليات  مهام  فعلياً  يزا�ل  اأن   -  2
عليها �فقاً للو�صف الوظيفي املعتمد.

عليها  املعني  الوظيفة  �م�صوؤ�ليات  مهام  يزا�ل  اأن   -  3
ب�صفة دائمة �لي�صت موؤقتة.

حظر اجلمع
املادة )6(

اأ - ال يجوز اجلمع بني عال�ة طبيعة العمل �اأية بدالت 

ُمنح  التي  االأ�صباب  لذات  �فقاً  للموظف  متنح  قد  اأخرى 

الأجلها عال�ة طبيعة العمل.

ب - يف حال ا�صتحقاق املوظف الأكرث من عال�ة طبيعة 

من  �ي�صتثنى  االأعلى،  اال�صتحقاق  له  ُي�صرف  فاإنه  عمل، 

املنتظمة،  الليلية  املنا�بة  بنظام  العاملون  املوظفون  ذلك 

حيث يجوز اجلمع بني عال�ة طبيعة العمل للوظيفة التي 

ي�صغلونها �عال�ة طبيعة العمل املقررة للعمل بنظام املنا�بة.

قواعد احت�ساب مقدار عالوة طبيعة العمل
املادة )7(

اأ - يتحدد ا�صتحقاق �مقدار عال�ة طبيعة العمل بن�صبة 

مئوية من الراتب االأ�صا�صي للموظف امل�صتحق لها، �يراعى 

يف ذلك ما يلي:

العمليات  على  تاأثريها  �مدى  الوظيفة  اأهمية   -  1
الرئي�صة للدائرة.

- معدل الد�ران الوظيفي.  2
�املزايا  بالر�اتب  املتعلقة  العمل  �صوق  يف  التغريات   -  3

�املكافاآت.

- معدل التوطني يف كل جمموعة �ظيفية.  4
- مدى خطورة الوظيفة �تدين االإقبال عليها.  5

- مدى مالءمة التكلفة املالية ل�صرف عال�ة طبيعة   6
العامة  املوازنة  يف  املحدد  ال�صقف  مع  �تنا�صبها  العمل 

للحكومة.

ب - ال يعتد بعال�ة طبيعة العمل عند احت�صاب ا�صرتاكات 

امل�صمولني  للموظفني  اخلدمة  نهاية  �مكافاآت  التقاعد 

باأحكام هذا القرار.

الب�صرية حلكومة دبي،

�على قرار املجل�س التنفيذي رقم )49( ل�صنة 2007 ب�صاأن 

تنظيم منح بع�س البدالت �العال�ات ملوظفي حكومة دبي،

�على قرار املجل�س التنفيذي رقم )1( ل�صنة 2010 ب�صاأن 

منح عال�ة طبيعة عمل ملوظفي دائرة الرقابة املالية،

قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة )1(

هذا  يف  �ردت  حيثما  التالية،  �العبارات  للكلمات  تكون 

القرار، املعاين املبينة اإزاء كل منها، ما مل يدل �صياق الن�س 

على خالف ذلك:

احلكومة: حكومة دبي.

القانون: قانون اإدارة املوارد الب�صرية حلكومة دبي رقم 

)27( ل�صنة 2006 �تعديالته.

�املوؤ�ص�صات  �الهيئات  احلكومية،  الد�ائر  الدائرة: 

تابعة  اأخرى  جهة  �اأية  �ال�صلطات،  �املجال�س  العامة، 

للحكومة تخ�صع الأحكام القانون.

دائرة املوارد الب�سرية: دائرة املوارد الب�صرية حلكومة 

دبي.

املوظف: كل من ي�صغل اإحدى الوظائف الواردة �صمن 

موازنة الدائرة، �ي�صمل الذكر �االأنثى.

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )15(
ل�سنة 2013 ب�ساأن

تنظيم منح عالوة طبيعة العمل ملوظفي حكومة دبي

نحن حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

ويل عهد دبي   رئي�ش املجل�ش التنفيذي

باإن�صاء   1995 القانون رقم )5( ل�صنة  بعد االطالع على 

دائرة املالية،

�على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س 

تنفيذي الإمارة دبي،

�على قانون اإدارة املوارد الب�صرية حلكومة دبي رقم )27( 

ل�صنة 2006 �تعديالته،

�على القانون رقم )31( ل�صنة 2009 باإن�صاء دائرة املوارد 

اإعداد: ق�سم الدرا�سات والبحوث
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جد�ل بتحديد املجموعات الوظيفية  �ن�صب عال�ة طبيعة العمل �احلد االأق�صى ملقدارها �صهرياً

املجموعة الوظيفية

احلد االأق�صى للن�صبة 

املئوية لعال�ة طبيعة العمل 

من الراتب االأ�صا�صي

احلد االأق�صى لقيمة 

اال�صتحقاق ال�صهري لعال�ة 

طبيعة العمل )بالدرهم(

املجموعة االأ�ىل:

�ت�صمل �ظائف االأطباء املمار�صني.
%10025.000

املجموعة الثانية:

�ت�صمل �ظائف الرقابة �املراجعة �التدقيق املايل بدائرة 

الرقابة املالية.

%10025.000

املجموعة الثالثة:

�ت�صمل الوظائف التالية:

- �ظائف املهند�صني.  1
- الوظائف القانونية.  2

- �ظائف التخطيط املايل �الدرا�صات �اإدارة   3
اال�صتثمارات.

- �ظائف اخلرة باإدارة اخلرة �ت�صوية املنازعات يف   4
ديوان �صمو حاكم دبي.

- �ظائف التدقيق الداخلي بالد�ائر.  5
- الوظائف التخ�ص�صية يف اإدارة �تطوير املوارد الب�صرية.  6

- الوظائف التخ�ص�صية يف نظم �تقنية املعلومات.  7
- الوظائف الق�صائية املعا�نة.  8

- �ظائف اأع�صاء هيئات التدري�س �التدريب باجلامعات   9
�الكليات �املعاهد.

%5010.000

املجموعة الرابعة:

�ت�صمل الوظائف التالية:

- �ظائف املحا�صبني.  1
- الوظائف الطبية امل�صاعدة.  2

- �ظائف التمري�س.  3
- �ظائف ال�صيدلة.  4

- �ظائف فنيي الطب الطارئ.  5
- �ظائف التفتي�س املت�صل بال�صحة �البيئة �ال�صالمة   6

العامة.

- �ظائف التفتي�س اجلمركي.  7
- �ظائف فح�س �صائقي املركبات.  8

- �ظائف التفتي�س على املواقف العامة.  9
- الوظائف التخ�ص�صية يف جمال االإعالم  10

%306.000

املجموعة اخلام�صة:

�ت�صمل املوظفني العاملني بنظام املنا�بة الليلية املنتظمة.
%25-

االإجازة الد�رية.

اإيقاف �صرف عال�ة طبيعة  ب - لدائرة املوارد الب�صرية 

رفت له ب�صورة خمالفة  العمل عن املوظف متى ثبت اأنها �صُ

الأحكام هذا القرار.

العمل للموظف متى  ُي�صتاأنف �صرف عال�ة طبيعة   - ج 

زالت اأ�صباب اإيقافها عنه.

مراجعة وتعديل القرار
املادة )10(

الد�ائر  مع  بالتن�صيق  الب�صرية  املوارد  دائرة  تتوىل 

احلكومية املعنية مراجعة هذا القرار كل �صنتني �كلما دعت 

اأية تعديالت الزمة عليه مبا يف  اإىل ذلك، �اقرتاح  احلاجة 

ذلك اإ�صافة اأية جمموعات �ظيفية اإىل املجموعات امل�صتحقة 

لعال�ة طبيعة العمل �ذلك بالنظر اإىل العوامل االقت�صادية 

ال�صائدة �اجتاهات �صوق العمل، �رفع التو�صيات الالزمة اإىل 

رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة دبي التخاذ ما يراه منا�صباً 

ب�صاأنها.

الإلغاءات
املادة )11(

ُيلغى كل ن�س يف اأي ت�صريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س 

فيه �اأحكام هذا القرار.

الن�سر وال�سريان
املادة )12(

ُين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية، �ُيعمل به اعتباراً 

من االأ�ل من يونيو لعام 2013.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

  رئي�ض املجل�ض التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 26 يونيو 2013م

املوافق 17 �صعبان 1434 ه�

اإجراءات اعتماد عالوة طبيعة العمل
املادة )8(

ي�صتحق  التي  بالوظائف  قائمة  اإعداد  الدائرة  على   - اأ 

�صاغلوها عال�ة طبيعة العمل، على اأن تت�صمن هذه القائمة 

ما يلي:

- الو�صف الوظيفي لكل �ظيفة تقرتح الدائرة �صرف   1
عال�ة طبيعة العمل ل�صاغلها.

- االأ�صباب املوجبة ل�صرف عال�ة طبيعة العمل.  2
على  ترتتب  �صوف  التي  التقديرية  املالية  التكلفة   -  3

�صرف عال�ة طبيعة العمل.

- درا�صة معدل تناف�صية الر�اتب �مزايا الوظائف يف   4
�صوق العمل، اإن �جدت.

ب - حتيل الدائرة القائمة امل�صار اإليها يف الفقرة )اأ( من 

هذه املادة اإىل دائرة املوارد الب�صرية.

درا�صة  املالية  �دائرة  الب�صرية  املوارد  دائرة  تتوىل   - ج 

خالل  من  �ذلك  فيها  �البت  الد�ائر،  من  املحالة  القوائم 

فريق عمل م�صرتك ُي�صكل لهذه الغاية بقرار من مدير عام 

دائرة املوارد الب�صرية.

د - توفر دائرة املالية املخ�ص�صات املالية الالزمة ل�صرف 

املعتمدة  املخ�ص�صات  يتجا�ز  ال  مبا  العمل  طبيعة  عال�ة 

لهذه الغاية �صمن املوازنة العامة للحكومة.

اإيقاف �سرف عالوة طبيعة العمل
املادة )9(

اأ - يوقف �صرف عال�ة طبيعة العمل يف اأي من احلاالت 

التالية:

- فقدان املوظف الأي �صرط من �صر�ط منح عال�ة   1
هذا  من   )5( املادة  يف  عليها  املن�صو�س  العمل  طبيعة 

القرار.

اأخرى ال ي�صتحق �صاغلها  اإىل �ظيفة  - ندب املوظف   2
عال�ة طبيعة العمل، ما مل يكن الندب قد مت باالإ�صافة اإىل 

مهام �ظيفته االأ�صلية.

�صاغلها  ي�صتحق  اأخرى ال  اإىل �ظيفة  املوظف  نقل   -  3
عال�ة طبيعة العمل.

با�صتثناء  الراتب  اإجازة مدفوعة  باأية  املوظف  قيام   -  4

8687

20
13

  -
ر  

وب
كت

 اأ
 -

  )
16

(
د 

د
عــ

ال

امل�شتجدات الت�رشيعية



التعيني بدوام جزئي
املادة )4(

عمل،  عقد  مبوجب  جزئي  بد�ام  املوظف  تعيني  اأ-يتم 

�تكون ال�صلطة املخت�صة بالتعيني على النحو التايل:

- املدير العام ل�صاغلي �ظائف الفئة اخلام�صة.  1
اإدارة  تو�صية  على  بناًء  يفو�صه  من  اأ�  العام  املدير   -  2

املوارد الب�صرية ل�صاغلي الفئة الرابعة فما د�ن.

ذات  جزئي  بد�ام  املعينني  املوظفني  على  تطبق   - ب 

�التوظيف  باال�صتقطاب  اخلا�صة  �االإجراءات  ال�صر�ط 

املن�صو�س عليها يف القانون.

الوظيفة  ذات  على  موظف  من  اأكرث  تعيني  يجوز   - ج 

املخ�ص�صة للد�ام اجلزئي، �مبا ال يجا�ز املخ�ص�صات املالية 

املحددة للوظيفة يف موازنة الدائرة.

د  - ال يجوز للموظف العمل بد�ام جزئي لدى اأكرث من 

دائرة اإال مبوافقة خطية م�صبقة من الدائرة.

بنموذج  بد�ام جزئي  التعيني  الدائرة عند  ه�-ت�صرت�صد 

عقد العمل الذي تعده دائرة املوارد الب�صرية.

� - ال ي�صتحق املوظف املعني بد�ام جزئي اأية مكافاآت اأ� 

مزايا اأ� بدالت اأياً كان نوعها با�صتثناء ما هو من�صو�س عليه 

يف هذا القرار.

ا�صتحقاق  يف  جزئي  بد�ام  اخلدمة  مدة  تدخل  ال   - ز 

مكافاأة نهاية اخلدمة لغري مواطني الد�لة.

احت�ساب الراتب
املادة )5(

اإجمالياً  راتباً  جزئي  بد�ام  املعني  املوظف  ي�صتحق   - اأ 

االإجمايل  الراتب  بق�صمة  احت�صابه  يتم  مقطوعاً،  �صهرياً 

الفئة  نف�س  كامل يف  بد�ام  املعني  للموظف  املقرر  ال�صهري 

�صاعات  القانون على عدد  الأحكام  الوظيفية �فقاً  �الدرجة 

العمل الر�صمية ال�صهرية م�صر�باً يف �صاعات العمل الفعلية 

التي يعملها املوظف خالل ال�صهر.

ب - لغايات تطبيق اأحكام القانون، فاإن الراتب االأ�صا�صي 

راتبه  من   )%50( يعادل  جزئي  بد�ام  املعنّي  للموظف 

االإجمايل.

اأيام و�ساعات العمل الر�سمي
املادة )6(

اأيام  اأ� من يفو�صه  اأ - حُتدد بقرار من املدير العام 

جزئي،  بد�ام  املعني  للموظف  الر�صمي  العمل  ��صاعات 

�يراعى يف هذا التحديد طبيعة عمل الدائرة �حاجات 

�متطلبات العمل �طبيعة الوظيفة.

بالد�ام  املعنّي  املوظف  عمل  يقل  اأن  يجوز  ال   - ب 

اجلزئي عن يومي عمل �ال اأن يزيد على اأربعة اأيام عمل 

اأن تقل �صاعات عمله عن )14( �صاعة عمل  اأ�  اأ�صبوعياً، 

�ال اأن تزيد على )28( �صاعة عمل اأ�صبوعياً.

باملواعيد  اجلزئي  بالد�ام  املعنّي  املوظف  يلتزم   - ج 

الئحة  يف  املحددة  �باالإجراءات  عمله  ل�صاعات  املحددة 

احل�صور �االن�صراف املعتمدة لدى الدائرة.

التحويل من الدوام اجلزئي اإىل 
الدوام الكامل وبالعك�ض

املادة )7(
اأ� من يفو�صه بناء  اأ - يجوز بقرار من املدير العام 

على طلب خطي من املوظف حتويله من الد�ام الكامل 

اإىل الد�ام اجلزئي اأ� العك�س، على اأن يراعى يف ذلك ما 

يلي:

العمل  م�صلحة  مع  التحويل  هذا  يتنا�صب  اأن   -  1
�احتياجاته يف الدائرة، �خطط املوارد الب�صرية لديها.

موازنة  يف  الالزمة  املالية  املخ�ص�صات  -توفر    2
الدائرة بنف�س درجة �فئة الوظيفة املراد حتويل املوظف 

اإليها.

- اأن ال تقل مدة خدمة املوظف يف الدائرة عن �صنة   3
املدة  العام تقلي�س هذه  �احدة مت�صلة، �يجوز للمدير 

للموظف املواطن يف احلاالت التي ت�صتوجب ذلك.

ب - تعتر خدمة املوظف املواطن الذي يتم حتويل 

العك�س خدمة  اأ�  الكامل  اإىل  اجلزئي  الد�ام  عمله من 

لكافة  �ذلك  الدائرة  يف  تعيينه  تاريخ  منذ  مت�صلة 

االأغرا�س.

دائرة املوارد الب�سرية: دائرة املوارد الب�صرية حلكومة 

دبي.

اإدارة املوارد الب�سرية: الوحدة التنظيمية التي ُتعنى 

ب�صوؤ�ن املوظفني يف الدائرة.

املوظف: كل من ي�صغل اإحدى الوظائف الواردة �صمن 

موازنة الدائرة، �ي�صمل الذكر �االأنثى.

الدوام اجلزئي: عمل يوؤديه املوظف يف فرتة زمنية 

تقل عن عدد اأيام اأ� �صاعات الد�ام الكامل �فقاً الأحكام 

هذا القرار.

ال�صهري املحدد يف جد�ل  الراتب  الراتب الإجمايل: 

من  يتكّون  �الذي  بالقانون،  امللحق  �الر�اتب  الدرجات 

الراتب االأ�صا�صي �العال�ة العامة.

نطاق التطبيق
املادة )2(

املواطنني �غري  املوظفني  القرار على  اأحكام هذا  تطبق 

يف  جزئي  بد�ام  تعيينهم  يتم  الذين  املدنيني  املواطنني 

الدائرة.

اأهداف الدوام اجلزئي
املادة )3(

يهدف التعيني بالد�ام اجلزئي يف الدائرة اإىل حتقيق ما 

يلي:

- االحتفاظ باأ�صحاب الكفاءات من املوظفني، �تقليل   1
ن�صبة د�رانهم الوظيفي �تركهم العمل.

�اخلرات  العالية  املوؤهالت  اأ�صحاب  ا�صتقطاب   -  2
املتميزة للعمل يف احلكومة.

عن  تقل  ل�صاعات  للعمل  للموظفني  بدائل  اإيجاد   -  3
�صاعات الد�ام الر�صمي.

- متكني املوظف من حتقيق التوازن بني �صاعات عمله   4
�حياته اخلا�صة.

�تعزيز  لديه  احلافز  �خلق  املوظف  اإنتاجية  زيادة   -  5
التزامه بالعمل.

- زيادة مر�نة العمل من خالل حتقيق مواءمة اأف�صل   6
بني �صاعات العمل �متطلباته.

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )27(
ل�سنة 2013 ب�ساأن

تنظيم التعيني بدوام جزئي يف حكومة دبي

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم    نحن  

ويل عهد دبي    رئي�ش املجل�ش التنفيذي

ب�صاأن   2003 ل�صنة   )3( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 

اإن�صاء جمل�س تنفيذي الإمارة دبي، 

رقم  دبي  حلكومة  الب�صرية  املوارد  اإدارة  قانون  �على 

)27( ل�صنة 2006 �تعديالته،

�على القانون رقم )31( ل�صنة 2009 باإن�صاء دائرة املوارد 

الب�صرية حلكومة دبي،

�على القانون رقم )19( ل�صنة 2007 ب�صاأن تخويل رئي�س 

الب�صرية  املوارد  اإدارة  ت�صريعات  اإ�صدار  التنفيذي  املجل�س 

حلكومة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة )1(

هذا  يف  �ردت  حيثما  التالية،  �العبارات  للكلمات  تكون 

القرار، املعاين املبينة اإزاء كل منها، ما مل يدل �صياق الن�س 

على غري ذلك:

الدولة: د�لة االإمارات العربية املتحدة.

الإمارة: اإمارة دبي.

احلكومة: حكومة دبي.

املجل�ش التنفيذي: املجل�س التنفيذي لالإمارة.

القانون: قانون اإدارة املوارد الب�صرية حلكومة دبي رقم 

)27( ل�صنة 2006 �تعديالته.

�املوؤ�ص�صات  �الهيئات  احلكومية،  الد�ائر  الدائرة: 

تابعة  اأخرى  جهة  �اأية  �ال�صلطات،  �املجال�س  العامة، 

للحكومة تخ�صع الأحكام القانون.

املدير  �ي�صمل  الدائرة،  عام  مدير  العام:  املدير 

التنفيذي �االأمني العام الأي منها اأ� من يف حكمه.
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قانون ت�سكيل املجل�ض الق�سائي بدبي
إعداد كامل محمود

- رئي�س املحكمة االبتدائية                                  ع�صواً  7
- مدير عام دائرة ال�صوؤ�ن القانونية حلكومة دبي       ع�صواً  8
- مدير اإدارة التفتي�س الق�صائي                         ع�صواً  9

اجتماعات املجل�ض
جممع  يف  رئي�صه  من  بدعوة  الق�صائي  املجل�س  يجتمع 

تكون  املجل�س.  رئي�س  يحدده  اآخر  مكان  اأي  يف  اأ�  املحاكم 

�صحيحاً  انعقاده  يكون  �ال  �صرية،  املجل�س  مدا�الت  جميع 

اأع�صائه على االأقل �ت�صدر قراراته  اإال بح�صور خم�صة من 

يرجح  االآراء  ت�صا�ي  �عند  للحا�صرين،  املطلقة  باالأغلبية 

اجلانب الذي فيه الرئي�س.

حدد القانون اخت�سا�سات املجل�ض الق�سائي مبا يلي:
الق�صاء  بنظام  املتعلقة  امل�صائل  يف  الراأي  اإبداء   -  1
�النيابة العامة �اقرتاح الت�صريعات اخلا�صة بتطوير النظم 

الق�صائية.

- اإبداء الراأي يف تعيني الق�صاة �اأع�صاء النيابة العامة   2
�ترقيتهم �ندبهم �اإعارتهم.

تقارير  �اأية  الد�رية  التفتي�س  تقارير  يف  النظر   -  3
تفتي�س اأخرى تتعلق بالق�صاة �اأع�صاء النيابة العامة طبقاً 

التفتي�س الق�صائي رقم  املن�صو�س عليها يف قانون  للقواعد 

)2( ل�صنة 1992. 

- اأية اخت�صا�صات اأخرى تعهد للمجل�س مبقت�صى اأي   4
قانون اآخر.

مادة )7(
يجوز للمجل�س اأن يوؤلف من بني اأع�صائه جلنة يفو�س 

من  الثالثة  الفقرة  يف  عليها  املن�صو�س  اخت�صا�صاته  اإليها 

املادة ال�صابقة.

مت ت�صكيل املجل�س الق�صائي بدبي مبوجب القانون رقم 

ال�صيخ  اهلل  باإذن  له  املغفور  من  ال�صادر  1992م  ل�صنه   )6(

مكتوم بن را�صد اآل مكتوم ب�صفته حاكماً لدبي، �مت تعيني 

�صمو ال�صيخ حممد بن ح�صر اآل مكتوم رئي�صاً للمجل�س، ثم 

اآخر تعديل  �صدرت عدة تعديالت على ت�صكيل املجل�س �مت 

ال�صادر عن �صاحب   2011 ل�صنة   20 رقم  القانون  مبوجب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الد�لة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �ن�س على التايل:

قانون رقم )20( ل�سنة 2011 
بتعديل بع�ض اأحكام قانون املجل�ض الق�سائي رقم )6( 

ل�سنة 1992
نحن حممد بن را�صد اآل مكتوم حاكم دبي

 )6( رقم  الق�صائي  املجل�س  قانون  على  االطالع  بعد 

ل�صنة 1992 �تعديالته،

ن�صدر القانون التايل: 

املادة )1(
ل�صنة   )6( رقم  القانون  من   )2( املادة  بن�س  ي�صتبدل 

1992 امل�صار اإليه، الن�س التايل:

املادة )2(
ُين�صاأ يف اإمارة دبي جمل�س ق�صائي يوؤلف على النحو التايل: 

- �صمو ال�صيخ / مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم   1
رئي�صاً

- مدير ديوان حاكم دبي                          نائباً للرئي�س  2
- النائب العام                                                      ع�صواً  3
- مدير حماكم دبي                                              ع�صواً  4
- رئي�س حمكمة التمييز                                       ع�صواً  5
- رئي�س حمكمة اال�صتئناف                                   ع�صواً  6

ارثنا الق�شائي

تذاكر ال�سفر
املادة )10(

تذاكر  بدل  اجلزئي  بالد�ام  املعنّي  املوظف  ي�صتحق  ال 

ال�صفر ال�صنوية املن�صو�س عليها يف القانون.

القرارات التنفيذية
املادة )11(

ي�صدر مدير عام دائرة املوارد الب�صرية القرارات الالزمة 

لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

تطبيق القانون
املادة )12(

ُتطبق اأحكام القانون على كل ما مل يرد به ن�س خا�س يف 

هذا القرار �ذلك بالقدر الذي ال يتعار�س مع طبيعة العمل 

بالد�ام اجلزئي.

الإلغاءات
املادة )13(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�صريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س 

فيه �اأحكام هذا القرار.

ال�سريان والن�سر
املادة )14(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدر�ه، �ُين�صر يف اجلريدة 

الر�صمية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ض املجل�ض التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 24 يوليو 2013 ه�

املوافق 15 رم�صان 1434 ه�

الرتقية
املادة )8(

�ظيفة  اإىل  جزئي  بد�ام  املعني  املوظف  ترقية  يجوز 

�ال�صر�ط  للقواعد  �فقاً  �ذلك  جزئي،  بد�ام  �صاغرة 

�االإجراءات املن�صو�س عليها يف القانون.

الإجازات
املادة )9(

اأ - ي�صتحق املوظف املعنّي بد�ام جزئي االإجازة الد�رية 

ال�صنوية �فقاً الأحكام القانون، على اأن حتت�صب مدتها على 

النحو التايل:

الفئة الوظيفية
عدد ال�صاعات امل�صتحقة عن كل 

�صهر

الرابعة �اخلام�صة
عدد �صاعات العمل الفعلية 

ال�شهرية × %11

الثانية �الثالثة
عدد �صاعات العمل الفعلية 

ال�شهرية × %8

االأ�ىل
عدد �صاعات العمل الفعلية 

ال�شهرية × %5

للموظف  ال�صهري  اال�صتحقاق  احت�صاب  لغايات   - ب 

املعنّي بد�ام جزئي �صهرياً من االإجازة الد�رية فاإن كل )7( 

�صاعات م�صتحقة له �فقاً ملا هو مبنّي يف الفقرة )اأ( من هذه 

املادة تعادل يوم اإجازة، �يتم ترحيل ال�صاعات التي تقل عن 

هذا احلد اإىل ال�صهر الذي يليه الأغرا�س حتديد ا�صتحقاقه 

من االإجازة الد�رية.

املادة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  �رد  ما  مراعاة  مع   - ج 

يف  عليها  املن�صو�س  االإجازات  من  اأياً  املوظف  ي�صتحق  ال 

�اإجازة  الو�صع  �اإجازة  املر�صية  االإجازة  عدا  فيما  القانون، 

احلداد، �اإجازة العدة �اإجازة احلج.
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مكتب الفعالية املوؤ�س�سية إعداد: /منتديات وفعاليات ومعار�ش كامريا املعهد
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مكتب الفعالية املوؤ�س�سية إعداد: /منتديات وفعاليات ومعار�ش كامريا املعهد
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جنحت ال�صوق العقارية باإمارة دبي يف نيل مراتب ال�صدارة يف التناف�س 

املحتدم مع مدن �عوا�صم عدة للفوز بامل�صرتي حيث اأثبتت عقارات االإمارة 

باقي  مع  التناف�س  مقومات  �متتلك  املدى  طويلة  ا�صتثمارية  كقناة  هويتها 

اال�صتثمارات.

�متكنت ال�صوق العقارية يف دبي من العودة اإىل معدالت منوها املعهودة 

خالل فرتة زمنية �جيزة بعد اأن اأعلنت عن عدد من امل�صاريع العمالقة التي 

لهذا  ريادتها  على  جديد  من  لتوؤكد  القطاع،  هذا  يف  املهتمني  اأنظار  لفتت 

القطاع على امل�صتوى االإقليمي، بل �قدرتها على خو�س املناف�صة مع مراكز 

عاملية ملدن كانت تعّد �جهات ا�صتثمارية جذابة.

دائرة  يف  ن�صدرها  التي  ال�صهرية  التقارير  ا�صتعرا�س  خالل  �من 

اإمارتنا ال تزال قادرة على  اأن  االأرا�صي �االأمالك يف دبي، يتبنّي بجالء تام 

موؤهلة  اإنها  بل  دبي،  العقارات يف  يتيحها قطاع  التي  املهمة  الفر�س  تقدمي 

اأنحاء العامل بف�صل  اإىل م�صتوى عاٍل ملوا�صلة جذب امل�صتثمرين من جميع 

عملية التطوير امل�صتمرة التي ي�صهدها هذا القطاع، خا�صة يف اجلانب املتعلق 

قلوب  يف  الطماأنينة  على  تبعث  التي  �التنظيمية  الت�صريعية  البيئة  بتعزيز 

كافة الباحثني عن الفر�س اال�صتثمارية.

�ف�صاًل عن ذلك كله؛ يدرك امل�صتثمر الذي ينظر بعني خبرية اإىل ال�صوق 

العقارية اأن هذا الن�صاط يف دبي يوفر عوائد ا�صتثمارية ممتازة يف بيئة تنعم 

باالأمن �اال�صتقرار، علماً باأن هذه ال�صمة ال تتوافر يف الكثري من الوجهات 

اال�صتثمارية االأخرى يف العامل. 

�حر�صاً منا على تعزيز هذه البيئة اجلاذبة لال�صتثمار، ال تتوانى الدائرة 

التي ت�صهدها  امل�صتمرة  اإجراءاتها �عملياتها يف ظل التطورات  عن مراجعة 

التي  املنا�صبة  االآليات  التنظيمية ��صياغة  ال�صوابط  ال�صوق، �من ثم ��صع 

ت�صمن حتقيق م�صالح جميع اجلهات املنخرطة يف اأن�صطة ال�صوق العقارية، 

ليكون  العقاري  اال�صتثمار  �اإدارة  لت�صجيع  متخ�ص�صاً  مركزاً  اأن�صاأنا  حيث 

كان  التي  الفريدة  املبادرات  اأطلق  �الذي  دبي  الأرا�صي  اال�صتثماري  الذراع 

القت�صاد  التناف�صية  القدرة  لتعزيز  العقارية  اال�صتثمارية  اخلارطة  اأحدثها 

االإمارة.

نمو مستدام وريادة عقارية
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سلطان بطي  بن مجرن
  مدير عام دائرة االأرا�صي �االأمالك يف دبي




