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يف معر�ض حديث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،و�أثناء مباركته مل�شروع مركز اجلليلة للبحوث الطبية،
�أكد على �أهمية تعزيز ثقافة البحوث والدرا�سات بجميع
تخ�ص�صاتها� .إن ذلك مبثابة توجه ا�سرتاتيجي للجميع
ب�أهمية الدور الذي تقوم به مراكز البحوث والدرا�سات
تغيات جوهرية يف املجتمع .لقد �أ�صبح ملراكز
يف �إحداث ّ
البحوث والدرا�سات دور ريادي يف قيادة العامل ،و�أ�صبحت
هذه املراكز �أداة لإنتاج العديد من امل�شاريع الفاعلة ذات البعد
اال�سرتاتيجي.
لقد �أ�صبحت املراكز البحثية م�صدراً رئي�ساً يعتمد عليها
يف توفري املعلومات املطلوبة التخاذ العديد من القرارات
اال�سرتاتيجية ..وحان الوقت عندنا لإحداث نقلة نوعية يف
مراكز البحوث والدرا�سات ودعم القرار ،فبد ًال من �أن نركز
على امل�سميات الرنانة عليها علينا �أن نركز على دورها و�أثرها
يف �إحداث نقلة نوعية يف املجتمع .لنقل وداعاً لتلك الدرا�سات
املن�ضوية على اجلوانب الو�صفية والعامة والتي �سيتم
مكاف�أتها بركنها على رفوف املكاتب� ،إذ يكمن ال�سبب يف كونها
مكررة ملا هو موجود يف الغرب �أو ترجمة لدرا�سات غربية ال
ت�صلح للتطبيق يف بالدنا ،الأمر الذي جعل منها �أقل فاعلية
لأنها �ستكون �أقل تفاع ً
ال مع البيئة املحيطة ،فهي كمن
يقرتح على جمتمع دولة الإمارات ب�أن احلل يف م�شكلة الثياب
املنا�سبة يف ال�صيف ب�أن نلب�س قمي�صاً وبنطلون جينز تعلوهما
الغرتة على الر�أ�س! وهي بذلك بقيت جمرد هياكل معزولة
عن بيئاتها وت�ضاءلت م�ساهماتها يف حل امل�شاكل التي يعاين
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منها جمتمعنا .ينبغي على تلك املراكز �أن ترتبط ارتباطاً
مبا�شراً باجلامعات واملعاهد التي متثل القطاعات احلري�صة
والعلمية يف املجتمع� ،أو �أنها ارتبطت بالقطاعات ومراكز
الإنتاج املهمة لت�ساهم يف �إيجاد احللول املنا�سبة مل�شكالتها.
�إن جناح مراكز البحوث والدرا�سات يعتمد اعتماداً كبرياً
على توافر جمموعة من املقومات ،لعل الكثري منها متوفر
لدينا ،وهي:
 )1الن�ضج ال�سيا�سي للدولة.
 )2توفر البيانات واملعلومات ،وهذا يتطلب وجود قوانني
منظمة لتلك املراكز وتنظم املعلومات ودرجة �سريتها
باعتبار �أن النتيجة املرتتبة على تلك املراكز هي توفري دعم
معلوماتي ال�ست�صدار القرار اال�سرتاتيجي.
 )3ا�ستقاللية املراكز وذلك حتى ن�ضمن حريتها يف العمل
من دون الت�أثري عليها وذلك بغية حتقيق غايات معينة من
قبل �أ�شخا�ص �أو جهات معينة.

 )4التمويل الوطني حتى ال تكون حبي�سة لتوجهات تلك
اجلهات الأجنبية يف طبيعة �أبحاثها والنتائج التي تتو�صل
�إليها ،حيث �أنه يف ظل العوملة �أ�صبح لل�شركات العاملية
ت�أثرياتها على تلك املراكز وتوجيهها لها ،ولذا ف�إنه ينبغي
لتلك املراكز �أن حتافظ على هويتها الوطنية والعلمية و�أن
تطبق معايري احلوكمة على التمويل ،و�أن يتم الإعالن عن
نتائج البحوث �أو الدرا�سات.
 )5ت�أهيل واحت�ضان الباحثني.
ونحن يف معهد دبي الق�ضائي ارت�أينا �أهمية البعد اال�سرتاتيجي
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،و�أدركنا
�أهمية تعزيز ثقافة البحوث والدرا�سات من خالل توفري بيئة
معلوماتية قانونية حا�ضنة للبحوث والدرا�سات من خالل
العمل على توفري م�صادر املعلومات للباحث القانوين و�إعداد
قواعد بيانات �إلكرتونية ،ف�ض ً
ال عن العمل على م�شروع
املكتبة الذكية ،ناهيك عن العمل على �إ�صدار �سال�سل بحثية
خمتلفة جتاوزت �ستني �إ�صداراً قائمة على �أبحاث تعك�س
اهتمامات احلكومة الذكية واالقت�صاد الإ�سالمي ،كما �أننا ويف
�سبيل دعمنا لتلك املراكز �أطلقنا دبلوماً فريداً من نوعه يف
املنطقة �أال وهو دبلوم مهارات البحث وال�صياغة القانونية،
هذا الدبلوم يدعم الباحث الإماراتي من خالل �صقل مهاراته
البحثية يف املجاالت القانونية.
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أنشطة المعهد

تعاون في تنمية الوعي والثقافة القانونية بين
المعهد ووزارة شؤون المجلس الوطني
وقعت وزارة ال��دول��ة ل�ش�ؤون المجل�س
الوطني االت�ح��ادي ومعهد دب��ي الق�ضائي
مذكرة تفاهم بهدف و�ضع الأط��ر العامة
لل�شراكة والتن�سيق بين الطرفين في كافة
مجاالت تنمية الوعي ال�سيا�سي وتر�سيخ
ثقافة الم�شاركة ال�سيا�سية ون�شر الثقافة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي ال ��دول ��ة .وت �ن ����ص م��ذك��رة
التفاهم ال�ت��ي وقعها وك�ي��ل وزارة ال��دول��ة
ل�ش�ؤون المجل�س الوطني االتحادي طارق
ه�ل�ال ل ��وت ��اه ،وال�ق��ا��ض��ي ال��دك �ت��ور جمال
ال�سميطي مدير ع��ام المعهد على �إقامة
�شراكة ت�ع��اون فيما بينهما ،وبخا�صة في
مجال تنفيذ البرامج التدريبية والأن�شطة
الم�شتركة التي من �ش�أنها تر�سيخ ثقافة
الم�شاركة ال�سيا�سية ون�شر الوعي ال�سيا�سي
والقانوني في الدولة بما يتفق مع طبيعة

ومهام واخت�صا�صات كل منهما.
و�أك ��د ط��ارق ه�لال ل��وت��اه �أن معهد دبي
الق�ضائي يعد من الم�ؤ�س�سات الرائدة على
م�ستوى دول��ة الإم ��ارات العربية المتحدة،
والذي يقوم بدور تثقيفي وتوعوي مهم في

المجتمع ،بالإ�ضافة �إلى المكانة الأكاديمية
الرائدة التي يتمتع بها ،وقال :ي�أتي توقيع
مذكرة التفاهم انطالقاً من الحر�ص على
تحقيق ال�ه��دف اال�ستراتيجي ل �ل��وزارة في
تعزيز ثقافة الم�شاركة ال�سيا�سية.

التفكير اإلبداعي واللغة العربية محورا التركيز
في دبلوم مهارات البحث والصياغة القانونية في معهد دبي القضائي
ب ��د�أ «م�ع�ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي» ()DJI
تطبيق ب��رن��ام��ج «دب �ل��وم م �ه��ارات البحث
وال�صياغة القانونية» ال��ذي يعد مبادرة
ن��وع �ي��ة ت �ه ��دف �إل � ��ى ت �ع��زي��ز االت �ج ��اه ��ات
ال �� �س �ل��وك �ي��ة الإي �ج ��اب �ي ��ة ل �ت �ب � ّن��ي �أف �� �ض��ل
الممار�سات و�أحدث االتجاهات الإبداعية
ف��ي الكتابة القانونية وال�ب�ح��ث العلمي.
وي �� �س �ت �ه��دف ال ��دب �ل ��وم ال �ت��دري �ب��ي ت��زوي��د
المتدربين م��ن المحامين والقانونيين
المبتدئين بمنهجيات البحث القانوني
والمبادئ الأ�سا�سية التي من �ش�أنها �إحكام
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الن�ص ال�ق��ان��ون��ي دون �أي عيب �أو نق�ص
لغوي ،وذلك ب�إ�شراف نخبة من المحامين
والأك��ادي�م�ي�ي��ن والم�ست�شارين وال�خ�ب��راء
القانونيين.
وي �� �س �ت �ن ��د ال ��دب� �ل ��وم �إل � � ��ى م�ن�ه�ج�ي��ة
ت�شاركية قائمة على المحا�ضرات النظرية
ال�ق���ص�ي��رة وج �ل �� �س��ات ال� �ح ��وار وال�ن�ق��ا���ش
وجل�سات الع�صف الذهني ودرا�سات الحالة
ومجموعات العمل ولعب الأدوار والعرو�ض
التقديمية التي من �ش�أنها تعزيز الم�شاركة
ال�ف�ع��ال��ة وب �ن ��اء ح ��وار �إي �ج��اب��ي وت�شجيع

التفكير الإبداعي واالطالع على اتجاهات
ال�صياغة القانونية المختلفة بما فيها
كتابة �صحيفة الدعوى المدنية والطعن
باال�ستئناف والطعن بالتمييز ومذكرات
التفاهم وال��دف��وع وال��دف��اع ف��ي ال��دع��اوى
الجزائية واال�ست�شارات القانونية واللوائح
وال�ق��رارات والتعاميم والعقود والمبادئ
الأ�سا�سية في العقد القانوني المدني.
ويمثل البرنامج �إ�ضافة نوعية هامة
لمحفظة البرامج التدريبية المن�ضوية
تحت مظلة المعهد.

«فنجان قهوة»..

مبادرة لمد جسور التواصل بين الموظفين
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في �إطار مبادرات تح�سين كفاءة الأداء الداخلي� ،أطلق
«معهد دبي الق�ضائي» مبادرة «فنجان قهوة» القائمة على
مد ج�سور التوا�صل االجتماعي بين الموظفين ،وذلك عبر
تنظيم لقاء �أ�سبوعي لمدة خم�س دقائق تتخللها مناق�شة �أمور
حياتية واجتماعية مختلفة في �أجواء من الألفة واالن�سجام
والتفاهم ..ويعد «فنجان قهوة» الإ�ضافة الأحدث لمحفظة
المبادرات النوعية الرامية �إلى تعزيز االتجاهات الإيجابية
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ل��دى الموظفين وخلق بيئة عمل تفاعلية مح ّفزة على
الإبداع واالبتكار والم�شاركة والتطوير الم�ستمر.
و�شدّد القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي ،مدير
عام المعهد على �أهمية المبادرات االجتماعية باعتبارها
دعامة حيوية لتعزيز �أوا�صر التوا�صل وغر�س روح الفريق
الواحد بين الموظفين .

“تهادوا ..تحا ّبوا”..

والمودة
مبادرة لتعزيز االحترام واأللفة
ّ

اح �ت �ف ��ى «م �ع �ه ��د دب� ��ي ال �ق �� �ض ��ائ ��ي» ب �م �ب ��ادرة
«تهادوا ..تحا ّبوا» التي تهدف �إلى غر�س «ثقافة
الهدية» وتر�سيخ مبادئ الإيثار وحب الخير لدى
الموظفين وخلق �أجواء من الألفة والتفاهم بما
ي�صب في خدمة الأهداف اال�ستراتيجية الرامية
�إل ��ى االرت �ق��اء ب�ك�ف��اءة الأداء ال��داخ�ل��ي .ا�ستمرت
ال�م�ب��ادرة الجديدة على م��دى �أ�سبوع كامل يتم
خالله تبادل الهدايا الرمزية في �سبيل تعزيز
ال�ع�لاق��ات الأخ ��وي ��ة وتعميق ال�ت�ع��اط��ف وال �ت��وا ّد
والتراحم بين �أو�ساط فريق العمل.
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قسم لالقتصاد اإلسالمي
في المكتبة القانونية بالمعهد
�أ�ضاف «معهد دبي الق�ضائي» ق�سماً
خا�صاً باالقت�صاد الإ�سالمي �إلى مكتبته
القانونية التي ت�ضم �أكثر من ع�شرة �آالف
كتاب ف��ي مختلف المجاالت المتعلقة
بالقانون والفقه وال�شريعة الإ�سالمية
وال �ق �� �ض��اء ،ف ��ي خ �ط��وة ت���س�ت�ه��دف دع��م
م �ب��ادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س مجل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،في جعل «دب��ي عا�صمة لالقت�صاد
الإ�سالمي في العالم».
وي���ض��م ق�سم االق�ت���ص��اد الإ��س�لام��ي
�سل�سلة من الكتب والإ�صدارات والبحوث

المتخ�ص�صة ب�أ�س�س
االق�ت���ص��اد الإ��س�لام��ي
والم�ؤلفات القانونية
والق�ضائية ذات ال�صلة
بالتحكيم في ال�صناعة
ال �م��ال �ي��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة وق ��وان �ي ��ن ف�ض
منازعات العقود الإ�سالمية وغيرها من
الق�ضايا الأخرى ذات ال�صلة.
وق� � ��ال ال �ق ��ا� �ض ��ي ال ��دك� �ت ��ور ج �م��ال
ح�سين ال�سميطي ،م��دي��ر ع��ام «معهد
دب ��ي ال �ق �� �ض��ائ��ي»� ،إنّ اف �ت �ت��اح ال�ق���س��م
ال �ج ��دي ��د ي�م�ث��ل ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة لإث � ��راء
ال� �م� �ع ��رف ��ة ال �ت �� �ش ��ري �ع �ي ��ة وال �ع ��دل �ي ��ة

والق�ضائية في دولة الإم��ارات ،م�ؤكداً
ع��زم المعهد �إط�لاق خم�سة �إ��ص��دارات
ج ��دي ��دة ت �ت �م �ح��ور ح� ��ول م��و� �ض��وع��ات
االقت�صاد الإ�سالمي في �إط��ار التزامه
ال �ت ��ام ب� ��إج ��راء ال �ب �ح��وث وال ��درا� �س ��ات
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال� �م� �ج ��االت ال �ق��ان��ون �ي��ة
والق�ضائية ال �م ��ؤث��رة على الم�ستوى
المحلي والإقليمي والعالمي.

تعاون في التدريب وشراكة استراتيجية
وتبادل معرفة مع مؤسسات أكاديمية هولندية
ا� � �س � �ت � �� � �ض � ��اف «م � �ع � �ه� ��د
دب� ��ي ال �ق �� �ض��ائ��ي» وف � ��داً م��ن
ال�ق�ن���ص�ل�ي��ة ال �ع��ام��ة لمملكة
هولندا لبحث �سبل التعاون
الم�شترك في مجال التدريب
القانوني والق�ضائي ،ال�س ّيما
ال �م �ت �ع �ل ��ق ب ��ال �ت �ح �ق �ي ��ق ف��ي
الق�ضايا المالية ..وتخلل الزيارة ت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ت �ج��رب��ة ال�م�ع�ه��د ال��ري��ادي��ة
في �إح��داث نقلة نوعية وك ّمية في مجال
ال�ت��دري��ب الق�ضائي وال�ق��ان��ون��ي ف��ي دول��ة
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الإمارات ،وا�ستعرا�ض �أبرز الإنجازات على
�صعيد تطوير ك ��وادر م�ؤهلة لحمل ل��واء
التميز العدلي و�إث��راء المعرفة عبر ن�شر
الم�ؤلفات والبحوث العلمية في مختلف
الحقول القانونية والق�ضائية.

وك� ��ان ف ��ي ا��س�ت�ق�ب��ال ال��وف��د
القا�ضي الدكتور جمال ح�سين
ال�سميطي ،م��دي��ر ع��ام المعهد
ال��ذي �شدّد على �أهمية ت�شجيع
ق�ن��وات ن�ق��ل ال�م�ع��رف��ة الحديثة
وب �ن��اء ��ش��راك��ات ف��اع�ل��ة م��ع �أب ��رز
ال �ج �ه��ات ال�م�ح�ل�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة
وال ��دول �ي ��ة ال�م�ع�ن�ي��ة ب��ال �ت��دري��ب ال�ق��ان��ون��ي
والق�ضائي ،بما ي�صب ف��ي خ��دم��ة الجهود
ال��رام�ي��ة �إل ��ى تر�سيخ ري ��ادة الإم� ��ارات على
الخارطة القانونية العالمية.
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قبل المعهد ا�ستناداً �إلى �أحدث المنهجيات
الت�شاركية و�أف�ضل الممار�سات الدولية،
ف��ي �سبيل �إع ��داد جيل ق ��ادر على تج�سيد
ال�ت�ط�ل�ع��ات ال�ط�م��وح��ة ف��ي ت�ع��زي��ز ح�ضور
دول ��ة الإم� ��ارات على ال�خ��ارط��ة القانونية
العالمية.
وفي كلمة له خالل حفل التخريج� ،أ ّكد

القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي،
المدير ال�ع��ام� ،أ ّن «معهد دب��ي الق�ضائي»
ي�ت�ب� ّن��ى منهجية ط�م��وح��ة ت�ستلهم ر�ؤي ��ة
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ محمد ب��ن را��ش��د
�آل م �ك �ت��وم ،ن��ائ��ب رئ�ي����س ال ��دول ��ة رئ�ي����س
مجل�س ال��وزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،في
اال�ستثمار في التنمية الب�شرية .

2014

ت�ت��وي�ج�اً ل�م���س�ي��رة ال ��ري ��ادة ال�ق��ان��ون�ي��ة
وال�ق���ض��ائ�ي��ة م�ح�ل�ي�اً و�إق �ل �ي �م �ي �اً ،وب��رع��اي��ة
وح�ضور �سعادة الم�ست�شار ع�صام الحميدان
النائب العام لإمارة دبي رئي�س مجل�س �إدارة
المعهد و��س�ع��ادة القا�ضي ال��دك�ت��ور جمال
ال�سميطي مديرعام المعهد احتفى «معهد
دبي الق�ضائي» بتخريج الدفعة الأولى من
برنامج «دب�ل��وم ت�أهيل ال�م��أذون ال�شرعي»
الذي يعد الأ ّول من نوعه في دولة الإمارات
�وح��د
ع�ل��ى �صعيد ت��وف�ي��ر ن�ه��ج ت��دري�ب��ي م� ّ
ل�لارت�ق��اء بالجوانب ال�سلوكية والعملية
والتطبيقية لإطار عمل الم�أذون ال�شرعي.
ويندرج البرنامج الجديد في �إطار البرامج
التدريبية النوعية الم�ص ّممة خ�صي�صاً من

المعهد ينظم برنامج بناء وتمكين القادة في السلطة القضائية

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الر�شيدة
ال��رام�ي��ة �إل ��ى �إع ��داد ال�ق�ي��ادات وتطوير
ال �م �ه��ارات ال�ق�ي��ادي��ة والإب ��داع �ي ��ة ل��دى
العاملين ف��ي الم�ؤ�س�سات الحكومية،
�أطلق «معهد دب��ي الق�ضائي» برنامجاً
متم ّيزاً ومعترف به عالمياً بعنوان «بناء

وت�م�ك�ي��ن ال� �ق ��ادة» ،مخ�ص�صاً لأع���ض��اء
ال�سلطة الق�ضائية.
وي ��رك ��ز ال �ب��رن��ام��ج ع �ل��ى ب �ن ��اء ق� ��درات
ال �م �� �ش ��ارك �ي ��ن وت �م �ك �ي �ن �ه��م م� ��ن اك �ت �� �س��اب
المهارات الالزمة للتعرف على نقاط القوة
لديهم و�صقلها ومن ثم اكت�شاف وت�شجيع

المواهب ال��واع��دة في ال�سلطة الق�ضائية
وت�م�ك�ي�ن�ه��ا � �ض �م��ان �اً ل�لا� �س �ت��دام��ة الفعلية
ل�م�ف�ه��وم ال �ق �ي��ادة ..وال �ه��دف م��ن ت�صميم
ه ��ذا ال�ب��رن��ام��ج ه��و ال�م���س��اع��دة ف��ي توجيه
الم�شاركين و�إر��ش��اده��م �إل��ى كيفية تجاوز
العقبات والتحديات عن طريق زيادة الثقة
بالنف�س والإي�م��ان ب��أ ّن كل �شيء ممكن مع
التحفيز الداخلي ووجود �إرادة قوية.
وت�ب�ل��غ م ��دة ال�ب��رن��ام��ج خم�سة �أ��ش�ه��ر
بواقع ثالثة �أيام في ال�شهر يتم فيها عقد
ور���ش عمل ومناق�شات وم�شاريع وتوجيه
و�إر�شاد بالإ�ضافة �إلى تقييم �شامل للمهارات
القيادية قبل وبعد تنفيذ البرنامج وذلك
ل�ت�ق�ي�ي��م �أث� ��ر ال �ت��دري��ب ع�ل��ى ال�م���ش��ارك�ي��ن
ومدى ا�ستفادتهم من البرنامج.
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مقال

القاضـي بين مطرقـة
القانون وسندان العاطفة
بقلم :القاضي د.جمال السميطي  -مدير عام املعهد

�إن ال�ت�ك��وي��ن ال�ب���ش��ري م�ع�ق��د ،ف��ال�ك�ي��ان
ال�ب���ش��ري ع �ب ��ارة ع ��ن خ�ل�ي��ط ب�ي��ن ال�ع��اط�ف��ة
والأع �� �ص��اب وال�ع�ق��ل ،ل��ذا ف ��إن ه��ذا التعقيد
ي�ن�ع�ك����س ع �ل��ى ك ��اف ��ة ال ��وظ ��ائ ��ف الإن �� �س��ان �ي��ة
وال �ق ��رارات ال�ت��ي يتخذها الإن �� �س��ان ،وت�شير
ال��درا� �س��ات النف�سية �إل ��ى �أن ال�ع��اط�ف��ة رك��ن
�أ�سا�سي في ال�ق��رارات التي يتخذها الإن�سان
وم��واق �ف��ه ت�ج��اه الآخ� ��ر ،وي���ش�ي��ر ف�ي�ث��اغ��ورث
�إلى �أن «قوة العقل تكمن في الر�صانة» لأنها
ُتبقي عقلك بعيداً عن ت�شوي�ش العاطفة»..
وم��ن ناحية �أخ��رى ،ف��إن في عالقة القانون
بالجريمة وت��أث�ي��ر ال�ع��اط�ف��ة عليهما وعلى
القا�ضي ،ف��إن �أول ما يتبادر على ل�ساني �أن
�أقول «رفقاً بالق�ضاة» ،وذلك على غرار قول
الحبيب الم�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم
«رف �ق �اً ب��ال�ق��واري��ر» ،و�أع �ن��ي ب��ذل��ك �أن نتفهم
الدور ال�صعب الذي يقوم به القا�ضي عندما
يتعامل م��ع ق�ضية مليئة ب��ال�ع��واط��ف ،و�أن
يجرد عواطفه الإن�سانية ويحيدها و�إ�ضعافها
ح�ت��ى ال ت�سيطر ع�ل��ى ق� ��راره ع�ن��دم��ا يكتب
ال�ح�ك��م� .إن ال�ج��ري�م��ة ق ��رار ات �خ��ذه الجاني
بارتكاب جريمته وهنا تكمن العالقة الوثيقة
بينهما ،وقد �أكد على ذلك غاندي ،فهو يقول
�إن��ه «ال يمكن ت�صنيع العاطفة �أو تنظيمها
ح�سب القانون»والم�شرعون عندما و�ضعوا
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القانون لم ي�ضعوا ن�صو�صاً تنظم العواطف
وت �ط �ب �ق �ه��ا ع �ل ��ى ال ��وق ��ائ ��ع ،ف ��ال �ق ��ان ��ون ه��و
مجموعة من القواعد العامة المجردة الذي
و�ضع لها الم�شرع الجزاء على من يخالفها.
يقول �أر�سطو«:القانون منطق خال من
العاطفة» ،ولتو�ضيح ذلك ف�إنه من الق�ص�ص
التي تروى �أن �ضابطاً فرن�سياً �أبلى بال ًء ح�سناً
وب�ط��ول�ي�اً ف��ي واح ��دة م��ن �أ��ش��ر���س ال�م�ع��ارك
التي خا�ضها نابليون بونابرت حتى �أن هذا
ال�ضابط �أنقذ جميع �أفراد كتيبته من خطر
الإبادة والوقوع في الأ�سر -و�صل الخبر �إلى
الإم�ب��راط��ور الفرن�سي ،فا�ستدعى ال�ضابط
لتهنئته ،وما �أن �أ�صبح في عهدته حتى اقترب
منه وعانقه ثم علق على �صدره و�ساماً حربياً
من الجي�ش ورقاه ،عاد ال�ضابط �إلى قاعدته
ف��ي الجبهة م���س��روراً ،وجل�س يخط ر�سالة
�إل ��ى �أم ��ه ي ��روي لها م��ا ج��رى لت�شاركه هذه
الغبطة بعدما �أ�ضاء �شمعة ،وقبل �أن يختتمها
فوجئ بوقع �أقدام وجلبة في الخارج ،التفت
ناحية ال�م��دخ��ل ،ف ��إذا ب��ه ي��رى الإم�ب��راط��ور
بنف�سه يدخل �إلى خيمته مع �شلة من الجنود
وبع�صبيته ال�م�ع�ه��ودة�� ،س��أل ال�ضابط لماذا
ت�ضيء ال�شمعة؟ �أال تعرف �أن ذل��ك ممنوع
ومخالف للقانون ،باعتبار �أنها �إ�شارة للعدو
ي�ستغلها للفتك بالخ�صم؟ �أج ��اب ال�ضابط

�إن��ه �أراد نقل م�شاعر الفرح �إل��ى والدته بعد
ح�صوله على الو�سام الرفيع ،انتزع نابليون
ال��ر��س��ال��ة م��ن ي��د ال���ض��اب��ط وج�ل����س يكملها
كالتالي� :سيدتي �أهنئك على �إنجابك هذا
البطل الذي �أبلى بال ًء ح�سناً في الجبهة ،لقد
رفع �شرف فرن�سا ،وكان قدوة �صالحة لباقي
رفاقه لكن في الوقت نف�سه ي�ؤ�سفني �أن �أبلغك
�أن�ن��ي �أعطيت �أوام ��ري لتنفيذ حكم الإع��دام
غ ��داً ب��اب�ن��ك ،لأن ��ه خ��ال��ف ال �ق��ان��ون ب��إ��ض��اءة
�شمعة ،وك ��اد بعمله ه��ذا �أن يعر�ض �سالمة
الفيلق بكامله للخطر ،وبكل محبة �آم��ل �أن
تتفهمي ذل ��ك� .إن �سالمة ال��وط��ن واح�ت��رام
ال�ق��ان��ون �أه ��م م��ن ��س�لام��ة وح �ي��اة الأب �ط��ال.
نحن �شرقين نحكم على الإمبراطور بق�سوة
القلب والظلم وان�ع��دام الإن�سانية ولكن لو
ت��رك�ن��ا ال�ع��اط�ف��ة ج��ان�ب�اً ل��وج��دن��ا �أن ت�صرفه
�صائب ومنطقي رغم ق�سوته.
وال�ق��ا��ض��ي ع�ن��دم��ا ي���ص��در حكمه يجرد
ع��اط �ف �ت��ه ،ب ��ل ي�ق�ت�ل��ع ق�ل�ب��ه وي���ض�ع��ه خ ��ارج
قاعة المحاكمة حتى ال ت�ؤثر عاطفته على
الحكم الذي ي�صدره .هل عرفتم الآن حجم
المعاناة التي يعانيها الق�ضاة؟! ل��ذا يقال
�إن من ُول��ي الق�ضاء فقد ذب��ح بغير �سكين.
وتح�ضرني ق�صة في هذا المقام وقعت في
انجلترا ،فقد حوكمت كيتي بيرون في عام
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 1902بتهمة القتل ال�ع�م��د ،ول��م يقلل من
هول الجريمة �أن حبيبها ريجينالد بيكر كان
فظاً في معاملته معها ،لذلك كانت العقوبة
ال �ت��ي ت�ستحقها ه ��ي ال���ش�ن��ق ،ف�ق��د طعنت
كيتي البالغة من العمر  23عاماً ريجينالد
ف��ي �ضوء النهار على �أدراج مكتب البريد،
طعنته مرتين الأول ��ى ف��ي ظ�ه��ره والثانية
في �صدره ،وانهارت فوق جثته باكية ت�صرخ
بلوعة و�أ� �س��ى :ري �ج��ي ..ع��زي��زي ..ري�ج��ي..
دعوني �أقبل ريجي ..حدث هذا على مر�أى
م��ن النا�س وم��ع ذل��ك ف ��إن الجميع تعاطف
مع القاتلة ذات بما فيهم المحلفون الذين
�أعلنوا في التحقيقات الأولى �أن القتل حدث
خ�ط��أ ،مما �أده����ش هيئة المحكمة وا�ضطر
القا�ضي لأن ي�س�ألهم :هل تعنون �أن القتل لم
يكن عمداً؟ ف�أ�صر رئي�س المحلفين قائ ًال:
نعم �إن�ه��ا قتلته ب�ث��ورة غ�ضب مفاجئة وال
نعتقد ب�أنها ذهبت �إليه وقد نوت ذلك رغم
�أن كل الأدل��ة �أظهرت العك�س .انهارت كيتي
عندما كان الخبير ال�شرعي يحدد للمحكمة
الأماكن التي طعن فيها بيكر م�شيراً في ذلك
�إلى ج�سده ،فعلت في قف�ص االتهام �صرخة
تالها نحيب ،ولم ي�ستدع ممثلو الدفاع �أي
�شاهد وك��ان على ر�أ��س�ه��م هنري ديكنز ابن
الكاتب ال�شهير ت�شارلز ديكنز الذي ورث عن
�أبيه قدرته على تحريك العواطف ،وحاول
�أن يقنع المحلفين ب��أن�ه��ا �أرادت االنتحار
ول �ي �� ��س ارت �ك ��اب
ج��ري �م��ة ال�ق�ت��ل،
ولكنه ف�شل لأن
فكرته تعار�ضت
م ��ع الأدل � � ��ة� ،إال
�أن � � � ��ه ن� �ج ��ح ف��ي
ت��وج�ي��ه الأن �ظ��ار
والأف � �ئ � ��دة �إل ��ى
م �ع ��ان ��اة ال �ف �ت��اة

وتعا�ستها ،وحاول القا�ضي �إخفاء العواطف
عندما لخ�ص الق�ضية ق��ائ� ً
لا� :أيها ال�سادة
المحلفون لو �أنني ابتعت عواطفي لأوقفت
هذه الق�ضية منذ البداية ،ولكنه �أو�ضح �أن
اعتبار المو�ضوع قت ًال دون عمد غير وارد
�إط�لاق�اً و�صدر الحكم بعد م��داول��ة لم تدم
�أكثر من ع�شر دقائق بين المحلفين حكمت
بجريمة القتل العمد لكنهم �أو�صوا ب�ضرورة
ال��ر�أف��ة بها ،ورغ��م �أن القا�ضي حكم عليها
�شنقاً حتى الموت �إال �أن الحكم لم ينفذ ولم
ت�شنق كيتي ،لأن ال�شعب تعاطف مع الفتاة
التعي�سة ،وتدفقت االلتما�سات للعفو عنها،
ف�ف��ي ن�ه��ار واح ��د تجمع �أك �ث��ر م��ن � 15آل��ف
توقيع منها ثالثة �أالف توقيع من العاملين
ف��ي � �س��وق ت �ب��ادل الأ� �س �ه��م ال�م��ال�ي��ة نف�سها،
وا�ستجابت وزارة الداخلية فغيرت الحكم
�إلى ال�سجن مدى الحياة خفف فيما بعد عام
 1907و�أفرج عنها بعد �سنة.
�إن القانون لم يفرق بين جرائم العاطفة
والجرائم العادية ،فال ن�ستطيع القول �إنه
م��ن ق�ت��ل م��ن واق ��ع ال�ح��ب ي�ج��ب �أن نخفف
عنه العقوبة ،لأن الأح�ك��ام عنوان الحقيقة،
ولكن القا�ضي ينظر في الظروف المحيطة
بالق�ضية ويطبق القواعد المنظمة للظروف
المخففة والم�شددة عندما ي�ضع العقوبة،
وال� �ق ��ان ��ون ه ��و ال � ��ذي ي �ن �ظ��م ذل� ��ك وي�ع�ط��ي
ال �ق��ا� �ض��ي ال���س�ل�ط��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة ف ��ي ت�ق��دي��ر

العقوبة� .إن القانون ف��ي دول��ة الإم ��ارات لم
ي�ب��ح ال�ق�ت��ل لأ� �س �ب��اب ع��اط�ف�ي��ة ،ك�م��ا �أن ��ه لم
ين�ص ع�ل��ى ال�ع��اط�ف��ة ك�ظ��رف م�خ�ف��ف ،لكنه
ف��ي النهاية يخ�ضع لتقدير ال�ق��ا��ض��ي ،فهو
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ل��ه ف�صل ال �خ �ط��اب ،ف�م��ن غير
المت�صور ال�سماح بارتكاب �أي جريمة تحت
ذريعة الحب �أو الغيرة �أو �أي�اً كانت الأ�سباب،
فلو تركنا كل جاني بحجة الغيرة �أو الحب
ل�ساد قانون الغاب.
�إن ال�ج��ري�م��ة ال�ع��اط�ف�ي��ة ال ت�ستقر
�إال على كر�سي م��ن ث�لاث ق��وائ��م ،وهي
ال ��زوج وال ��زوج ��ة ،و�أم ��ا القائمة الثالثة
ف�إنها ترتكز على الباعث ،وهذه الأخيرة
ال تخرج عن دائ��رة ال�شك �أو الخيانة �أو
ال�غ�ي��رة �أو ال��رغ�ب��ة ف��ي ال�سيطرة وح��ب
ال �ت �م �ل��ك .ول�ت�ف���س�ي��ر ال �ح��ال��ة النف�سية
الرتكاب الجريمة العاطفية ف�إنها تتولد
من رغبة العا�شق في رد االعتبار لنف�سه
ب �ع��د ن �ف ��ور ع���ش�ي�ق��ه م �ن ��ه ،وه� ��ي ن��ات�ج��ة
ع��ن خلل ف��ي �أي ��ة ع�لاق��ة عاطفية ،و�أن��ه
بدافع الرغبة في االنتقام ورد االعتبار
�إلى ال��ذات ،وخا�صة �إذا كان الجاني قدم
للطرف الآخ ��ر ت�ضحيات وت�ن��ازالت من
�أجل نيل ر�ضاه.
و�أخ �ت ��م ك�لام��ي ف��ي �أن ال�ت�ع��ام��ل في
ال �ع�ل�اق ��ات الإن �� �س��ان �ي��ة وق� �ي ��ام ال �ع��دال��ة
االجتماعية يتم بالقانون ال��ذي يعتمد
ع� � � �ل � � ��ى ال � �ع � �ق� ��ل
وب��الأخ�لاق التي
ت� � �ع� � �ت� � �م � ��د ع� �ل ��ى
ال� �ع ��اط� �ف ��ة ف � � ��إذا
ك� � � ��ان ال � �ق� ��ان� ��ون
ي �م �ث��ل روح ه��ذه
ال� �ع �ل�اق ��ات ف � ��إن
الأخ � �ل ��اق ت�م�ث��ل
حرارتها.

تحقيق

تحتاج إلى تكاتف جهات عدة لردع المخالفين وتوعية الغافلين

البيئة بين حماية القوانين
والممارسات الخاطئة للبشر

رغم قدم ظاهرة تلويث الب�شرية للبيئة� ،إال �أنها �أ�صبحت اليوم �أكثر ما ي�شغل المخت�صين في كافة المجاالت
ومن قبل �أكث ِر المجتمعات ت�صنيع ًا و�أقلها �إنتاج ًا وتقدم ًا على حد �سواء ،ونظر ًا لمغاالة الإن�سان في اعتبا ِر
َ
َ
ال�شا�سعة لها لن ي�ؤثر �سلوكه المل ِوث ِبها ،فقد �أدت تلك
البيئة مكب ًا لنفاياته ،معتقد ًا ب�أنه نظر ًا للم�ساحة
النظرة الخاطئة �إلى حدوث كوارث �أ�ضرت بالبيئة ،وم�ؤخر ًا تنبه المجتمع الدولي لمدى خطورة ذلك بعد �أن
لتهم حكوماتها ب�سن القوانين والت�شريعات التي تحمي البيئة من العابثين فيها.
علت �أ�صوات ا�ستغاثة ال�شعوبّ ،
«المعهد» ومن خالل دوره في التوعية ،فتحت النقا�ش في
هذا الملف ال�شائك ،لت�ستعر�ض ر�أي �شرائح من �أفراد المجتمع
ومعرفة مدى وعيهم بخطورة التلوث و�إدراكهم للقوانين التي
تحمي العالقة بين الأفراد والو�سط الذي يعي�شون فيه ،ثم ر�أي
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بع�ض الجهات المعنية للتعرف على دوره��ا في حماية البيئة،
ور�أي المخت�صين من المحامين والجنائيين في احتياج المجتمع
لمزيد م��ن القوانين ل��ردع المخالفين �أم �أن ال�م��وج��ودة كافية
وتحتاج فقط �إلى مزيد من التفعيل ،فكانت ال�سطور التالية.

�أني�سة فرحان:
ال �أرى وجود تفعيل للقوانني
على �أر�ض الواقع

ت�س��ليط ال�ض��وء م��ن قب��ل الإع�لام
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين �ضرورة ملحة

يوافقها الر�أي خالد �آل علي «موظف» ،وي�ضيف  :التق�صير
نابع في الأ�سا�س من بع�ض الأ�سر والتي ال تلقي ب��ا ًال لأهمية
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�أني�سة فرحان ,موظفة ,تقول :الحفاظ على البيئة وتعديل
�سلوك الإن�سان بما ي�صب في م�صلحتها يجب �أن يتجرعه منذ
ن�ع��وم��ة �أظ ��اف ��ره ،ف��ال�م�م��ار��س��ات ال�ت��ي ت���ص��در م��ن البع�ض وك ��أن
المحيط ال��ذي نعي�ش فيه قابل لت�صحيح و�ضعه للأف�ضل من
دون تدخل ب�شري� ،أ�صبح �شيئاً ال يحتمل ومما يبرهن حديثي
مجرد �إطالة النظر �أثناء تواجد النا�س في الأماكن العامة وعلى
ال�شواطئ ،حيث المخلفات والنفايات التي تملأ هذه الأماكن بعد
رحيل زائرها ،والحقيقة �أنني كغيري من النا�س �أقف في م�صاف
طابور طويل ممن يجهلون القوانين التي تخ�ص البيئة وتحميها
والتي ال �أرى وج��ود مفعل لها كما هو الحال مث ًال في قوانين
المرور التي يحترمها الجميع ويعلم عن تجاوزها كل �شيء.

تعليم �أبنائها النظافة خارج البيت كما هو الحال داخله ،فالم�شرع
�سن القوانين التي تحمي كل مظاهر الحياة الطبيعية ،ولكن
تجاهل الإع�ل�ام وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني في ا�ستعرا�ض
تلك القوانين جعل الكثير منا ي�شعر وك��أن الأر���ض التي يحيا
عليها هي ملك له من دون االنتباه لخطورة ذلك في الم�ستقبل
القريب ،و�إذا تحدثت عن حالي ف�أنا �أعلم عن بع�ض العقوبات
والغرامات التي تقع على من يخالف تلك القوانين مثل تلويث
المياه �أو �إلقاء المخلفات على الأر�ض ،ولكنها ال تتعدى الق�شور
التي تحوي الكثير الذي �أجهله.

عبد اهلل علم:
ال �أعل��م �أن هن��اك قوانني �صارمة
حتم��ي البيئ��ة اللهم اجته��اد من
البلديات يف كل �إمارة

ل��م ي�ن�ك��ر ع�ب��د اهلل ع�ل��م «�أع �م ��ال ح ��رة » ج�ه�ل��ه ب�ق��وان�ي��ن
البيئة ،حيث �أ��ش��ار  :لم �أك��ن �أعلم �أن هناك قوانين �صارمة
تحمي البيئة اللهم اجتهاد من البلديات في كل �إمارة وو�ضع
بع�ض المخالفات التي بموجبها تحدد العالقة بين الأف��راد
والمحيط الذي يعي�شون فيه ،وال �أدري �أن هناك ما هو �أكبر
وينظم تلك العالقة ب�شكل �أف�ضل ،ولكن ال �أدري ما ال�سبب
في تغافلنا عن هذه القوانين والتي ال �أرى من ي�سلط ال�ضوء
عليها من باب التوعية.
ت�ع�ل��ق م� ��وزة ع �ب��د اهلل ط��ال �ب��ة ب��ال���س�ن��ة ال �ث��ال �ث��ة بجامعة
الإم ��ارات :لي�س لدي معلومات عن القوانين التي ت�صب في
خدمة هذا المجال ،ولم يقع في يدي يوماً كتيب مث ً
ال يحوي
معلومات تثقيفية عن البيئة ودوري في حمايتها ،وال �أعلم هل
الم�س�ؤول هنا هم الأهل و�إغفالهم تعزيز هذا الجانب �أم عدم
ا�ستيعاب المجتمع وما يت�ضمنه من جمعيات ذات نفع عام �أو
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تحقيق

م�ؤ�س�سات مدنية لأهمية دورها في مكافحة وتثقيف �أفراده بما
يخدم البيئة التي نعي�شها ،ومن وجهة نظري ف�إن العقاب يجب
�أن ي�أتي بعد التوعية وتطبيقاً لمبد�أ الوقاية خير من العالج.

حبيبة املرع�شي:
ملي��ون و� 190أل��ف كيلوغ��رام
ح�صيلة عام واحد من النفايات

حبيبة المرع�شي رئي�س مجموعة عمل الإم ��ارات للبيئة
ورئي�س ال�شبكة الإقليمية للميثاق العالمي للأمم المتحدة
ل��دول مجل�س التعاون الخليجي ،تقول :و�ضعت المجموعة
ن�صب �أعينها منذ ت�أ�سي�سها في العام  ،1991العمل على ن�شر
الوعي البيئي عبر حزمة من البرامج التي تهدف �أو ًال �إلى
غ��ر���س الثقافة البيئية ف��ي نفو�س النا�شئة ،و�إ��ش��راك�ه��م في
برامجها الخا�صة بجمع وفرز النفايات و�إعادة تدويرها ،ولم
تغفل المجموعة الجانب التثقيفي �إيماناً منها ب�أهمية بناء
قاعدة معلوماتية لدى �أع�ضائها ،حيث تقوم �سنوياً بتنظيم
ور�ش عمل بيئية للطلبة والمعلمين من �أجل مناق�شة الق�ضايا
والتحديات البيئية المعا�صرة و�إ�شراكهم في ا�ستعرا�ض �أبرز
الحلول لمواجهة التحديات البيئية المحلية والعالمية،
ف�ض ً
ال عن تنظيم محا�ضرة مجتمعية �شهرية ت�سلط ال�ضوء
على واحدة من الق�ضايا البيئية ،بالإ�ضافة �إلى حر�صها على
الت�شجير وربطها ببرامج �إدارة النفايات لما للأ�شجار من
فوائد و�أهمية كبيرة على �صحة الإن�سان وبما يخدم البيئة.
وت�ضيف :ال �شك �أن هناك تفاوتاً في م�س�ألة الوعي البيئي
بين الأفراد ،والمجموعة تعمل جاهدة على ردم هوة الالوعي
البيئي بين �شرائح المجتمع ،وتحاول �أن تجعل ثقافة �إعادة
ال �ت��دوي��ر �ضمن ال�ن���ش��اط ال�ي��وم��ي ل�ل�ف��رد و�أ� �س �ل��وب ح�ي��ات��ه ،
وبالت�أكيد ف�إن الوعي البيئي يحتاج �إلى تعزيز دائم من جميع
14

�أف��راد المجتمع المهتمين بيئياً ،ويمكنني القول �إن �أع�ضاء
المجموعة من الطلبة والأفراد والم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة
والأكاديمية يلعبون دوراً مهماً لم�ساندة �أه��داف وطموحات
المجموعة للعمل معاً من �أجل بيئة �أف�ضل.
وع��ن نوعية ال�ب��رام��ج المطبقة وك��م المخلفات الناتجة عن
عبث الأف ��راد ،ت�شير :ل��دى المجموعة حمالت وب��رام��ج مختلفة
لإعادة التدوير تت�ضمن ثماني مواد مختلفة وهي علب الألمنيوم
وال ��ورق والبال�ستيك وال��زج��اج وك��رات�ي��ن ال�م���ش��روب��ات والأح �ب��ار،
والبطاريات ،والهواتف المحمولة ،كل تلك الحمالت تعمل ب�شكل
�سنوي �ضمن من�صات خا�صة لكل منها ،بالإ�ضافة �إل��ى الحمالت
المتخ�ص�صة �ضمن �أطر تناف�سية مفتوحة لجميع �أفراد المجتمع
بكافة �شرائحه ،مثل حملة التدوير في الحي ،و�شجرة في المجتمع
– ج��ذور توحدنا ،وعلبتك ل�شجرتك ،والحملة الوطنية ال�سنوية
والتي تنظمها المجموعة «حملة نظفوا الإم��ارات» والتي تعد �أحد
�أهم برامج المجموعة لتلقيها م�شاركة وم�ساندة وا�سعة من الأفراد
والم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة ،حيث تقام على مدار �أ�سبوع كامل
لتغطي مختلف الإم��ارات فيتم تنظيف مناطق جغرافية محددة،
فحملة ال�ع��ام الما�ضي تمت بم�شاركة � 112أل��ف �شخ�ص ف��ي 102
موقع مختلف وتم جمع قرابة  100طن من النفايات المختلفة،
وتمكنت مجموعة عمل الإم ��ارات للبيئة من جمع و�إع ��ادة تدوير
�أكثر من مليون و 644كيلو غرام من النفايات خالل العام الما�ضي،
حيث تم جمع مليون و � 190ألف كيلو غرام من ال��ورق ،بالإ�ضافة
�إلى �أكثر من � 25ألف كيلو غرام من علب الألمنيوم ،ف�ض ًال عن جمع
 8917عبوة من �أحبار الطابعات ،و�أكثر من � 80ألف كيلو غرام من

البال�ستيك ،بالإ�ضافة �إلى جمع �أكثر من � 328ألف كيلو غرام من
الزجاج ،ف�ض ً
ال عن جمع  2773كيلو غراماً من البطاريات1984 ،
هاتفاً نقا ًال ،و  5507كيلو غرامات من كراتين الم�شروبات.
وفيما �إذا ك��ان للمجموعة دور ف��ي �سن ق��وان�ي��ن م��ن عدمه،
تجيب المرع�شي :نحن جهة توعوية يقت�صر دوره��ا على تنفيذ
برامج و�أن�شطة ت�ساهم بربط �أف��راد المجتمع مع �أن�شطة فاعلة
بهدف حماية البيئة ،كما �أن المجموعة تقوم بتعزيز وبناء الوعي
في المجتمع حول الت�شريعات القائمة والمتواجدة ،وال تعمل �أبداً
على �إ�صدار �أي ت�شريعات ،فهي لي�ست �ضمن نطاق عملنا.

تراجع الوعي
ي�شير المحامي محمد خليفة الغفلي �صاحب مكتب الغفلي
لال�ست�شارات القانونية� :أ�صبحت م�شكلة تلوث البيئة خطراً
يهدد الجن�س الب�شري بالزوال ،بل يهدد حياة كل الكائنات الحية
والنباتات ،ولقد برزت هذه الم�شكلة نتيجة للتقدم التكنولوجي
وال�صناعي والح�ضاري للإن�سان وي�شمل تلوث البيئة ك� ً
لا من
البر والبحر وطبقة الهواء التي فوقها ،ف�أ�صبحت الكرة الأر�ضية
اليوم م�شغولة بهمومها ،وتغيرات المناخ هددت جوها ،والمبيدات
�أف���س��دت �أر� �ض �ه��ا ،وال���ص�ن��اع��ات ل��وث��ت ه��واءه��ا وال�ق�ط��ع الجائر
للأ�شجار نحر غاباتها ،وهدد حيواناتها ،وال�سكان لوثوا مياهها،
و�أ�صبح كوكبنا م�شوهاً وبتنا في حاجة �إلى كوكب �آخر لكي نبد�أ
فيه ونن�شئ ح���ض��ارة ج��دي��دة نظيفة ،وعليه فقد �شهد العالم
في ع�صرنا الحا�ضر اهتماماً وا�سعاً بق�ضايا البيئة وحمايتها
من مخاطر التلوث حفاظاً على �سالمة مقوماتها وم�صادرها
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حممد الغفلي:

التي هي �أ�سا�س �إل��زام��ي ال�ستمرار الحياة الب�شرية الآم�ن��ة ،بعد
�أن بلغت التجاوزات ال�سلبية �أعلى درجات المخاطر الناتجة عن
ال�ت�ط��ورات ال�صناعية والتكنولوجية الحديثة والمت�سببة في
تلوث البيئة ب�أخطر المواد ال�ضارة ،نظراً لتقل�ص وتراجع الوعي
البيئي في الحد من ا�ستنزاف مقومات البيئة وما ينجم عنه من
�أ�ضرار ج�سيمة ب�صحة الإن�سان ت�صل �إلى حد الإ�صابة ب�أمرا�ض
الع�صر الخطيرة والمتمثلة في ال�سرطانات والت�شوهات الخلقية
والإعاقات على اختالفها ،ولهذا ت�سارعت الجهود لإ�صدار قوانين
وت�شريعات ت�ستهدف حماية البيئة من تلوث م�صادرها الطبيعية
ومواجهة هذه الأزم��ة التي ت��ؤدي �إل��ى انقرا�ض الكائنات الحية،
خا�صة �أن الإن�سان هو المت�ضرر الأول مرهون ببيئته وحفاظه
عليها ،فيه حفاظ عليه وعلى الأجيال من بعده بما تحمله البيئة
من موروثات جينية تعاقبت وراءها �أجيال حتى �آلت �إلينا.
وي�ك�م��ل :ف��ي ه��ذا ال�سياق ق��دم��ت الإم� ��ارات ن�م��وذج�اً ف��ري��داً
ف��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى البيئة وحمايتها �إدراك� � �اً م��ن ��ص�ن��اع ال�ق��رار
ب�أهمية تحقيق ال�ت��وازن بين التنمية الم�ستدامة والبيئة بما
يحفظ للأجيال المتعاقبة حقها في التمتع بالحياة في بيئة
�صحية �آمنة ،والتزاماً من الدولة في الحفاظ على موروثاتها
البيئية ب�أ�س�س را�سخة تعك�س الأ�صالة والمعا�صرة ،وعليه فقد
و�ضعت العديد من القوانين ذات ال�صلة بالبيئة ،بخالف بع�ض
الت�شريعات المحلية لكل �إم��ارة تتعلق بالبيئة والمحافظة على
م��وارده��ا ال�ب��ري��ة والمائية والنظافة ال�ع��ام��ة ،وال�ت��ي ك��ان منها
القانون رقم  1ل�سنة 2013م ب�ش�أن المحافظة على الموارد المائية
في �إم��ارة ال�شارقة ،والقانون رقم  2ل�سنة  2013ب�ش�أن النظافة
العامة في �إمارة ال�شارقة� ،أما ب�ش�أن القوانين االتحادية فكان على
ر�أ�سها قانون حماية البيئة وتنميتها رقم  24ل�سنة  1999والذي
ي�ضم في طياته العديد من الت�شريعات الكفيلة بحماية البيئة
والحفاظ عليها ،من خالل تق�سيم القانون �إلى عدد من الأبواب
ت�ن��اول��ت التنمية والبيئة م��ن خ�لال ال�ت��أث�ي��ر البيئي للمن�ش�آت
والبيئة ،والتنمية الم�ستدامة والر�صد البيئي وخطط الطوارئ
لمواجهة الكوارث البيئية ،و�أي�ضاً حماية البيئة المائية والذي
ي�شمل نطاق الحماية البيئية وحماية البيئة البحرية والتلوث
من الو�سائل البحرية والتلوث من الم�صادر البرية وحماية مياه
ال�شرب والمياه الجوفية ،وباب حماية التربة ،وباب حماية الهواء
من التلوث ،وب��اب ت��داول المواد والنفايات الخطرة والنفايات
الطبية ،وباب المحميات الطبيعية ،وباب الم�س�ؤولية والتعوي�ض

تحقيق

ع ��ن الأ�� �ض ��رار ال�ب�ي�ئ�ي��ة وي���ش�م��ل ��س�ل�ط��ات ال���ض�ب��ط ال�ق���ض��ائ��ي
والم�س�ؤولية والتعوي�ض عن الأ�ضرار البيئية وباب العقوبات.
و�أ�ضاف :ن�صت المادة الثانية على الأهداف والأ�س�س العامة
والأغرا�ض المرجوة من هذا القانون وت�شير �إلى حماية البيئة
والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ،ومكافحة التلوث
ب�أ�شكاله المختلفة ،وتجنب �أية �أ�ضرار �أو �آثار �سلبية فورية �أو
بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية االقت�صادية �أو
الزراعية �أو ال�صناعية �أو العمرانية �أو غيرها من برامج التنمية
التي تهدف �إل��ى تح�سين م�ستوى الحياة والتن�سيق فيما بين
الهيئة وبين ال�سلطات المخت�صة والجهات المعنية في حماية
البيئة وال�ح�ف��اظ على نوعيتها وت��وازن�ه��ا الطبيعي وتر�سيخ
الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث ،بجانب تنمية الموارد
الطبيعية وال�ح�ف��اظ على ال�ت�ن��وع ال�ح�ي��وي ف��ي �إق�ل�ي��م ال��دول��ة
وا�ستغالله اال�ستغالل الأم�ث��ل لم�صلحة الأج �ي��ال الحا�ضرة
والقادمة ،كما راع��ى القانون في تلك المادة حماية المجتمع
و�صحة الإن�سان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأن�شطة
والأف �ع��ال الم�ضرة بيئياً �أو ال�ت��ي تعيق اال��س�ت�خ��دام الم�شروع
للو�سط البيئي ،بجانب حماية البيئة في الدولة من الت�أثير
ال�ضار للأن�شطة التي تتم خ��ارج �إقليم الدولة ،بالإ�ضافة �إلى
تنفيذ االلتزامات التي تنظمها االتفاقيات الدولية �أو الإقليمية
المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على
الموارد الطبيعية التي ت�صادق عليها �أو تن�ضم �إليها الدولة.
وقال محمد الغفلي :ن�ص القانون في الف�صل الثاني من
الباب الأول ب�ش�أن البيئة والتنمية الم�ستدامة في المادة 12
من القانون على �أنه:يحظر �صيد �أو قتل �أو �إم�ساك الطيور
والحيوانات البرية والبحرية التي تحدد �أنواعها في الالئحة
التنفيذية ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات �أو نقلها �أو
التجول بها �أو بيعها �أو عر�ضها للبيع حية �أو ميتة �إال بعد
الح�صول على ترخي�ص من ال�سلطات المخت�صة ،كما يحظر
�إت�ل�اف �أوك ��ار ال�ط�ي��ور ال�م��ذك��ورة �أو �إع ��دام بي�ضها .وتحدد
الالئحة التنفيذية المناطق التي يجوز الترخي�ص بال�صيد
فيها و�شروط الترخي�ص ،كما تحدد و�سائل الرقابة الالزمة
لتنفيذ �أحكام هذه المادة ،كما �أف��رد القانون باباً كام ً
ال عن
حماية البيئة المائية ال�م��واد ( )41 - 17من القانون ،وتم
تق�سيم الباب �إلى عدة ف�صول اخت�ص الف�صل الأول منه بنطاق
الحماية البيئية المواد ( ،)20 – 17كما اخت�ص الف�صل الثاني
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حمظورات� ..صيد الطيور املحمية ..
�إلقاء النفايات اخلطرة ..
التعدي على البيئة الربية والبحرية

بحماية البيئة البحرية ال �م��واد ( ،)38 - 21وج ��اء الف�صل
الثالث ليركز على حماية مياه ال�شرب والمياه الجوفية المواد
( )41 - 39ثم �أفرد الباب الثالث عن حماية التربة المواد (42
  )47ثم الباب الرابع ب�ش�أن حماية الهواء من التلوث المواد( )57 - 48من القانون ،ثم كان الباب الخام�س ب�ش�أن تداول
المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية والتي �أف��رد لها
المواد ( 63 – 58من القانون) ،ثم كان الباب ال�ساد�س ب�ش�أن
المحميات الطبيعية المواد ( )68 - 63ثم الباب ال�سابع ب�ش�أن
الم�س�ؤولية والتعوي�ض عن الأ�ضرار البيئية المواد ()72 - 69
ثم الباب الثامن المتعلق بالعقوبات والتي �أفرد لها الم�شرع
المواد ( )90 - 73من القانون.
و�أو�ضح الغفلي� :أن الم�شرع الإماراتي لم ي�أل جهداً في تجريم
��ص��ور ال�ت�ع��دي على البيئة بكافة ��ص��وره��ا و�أن�م��اط�ه��ا على النحو

الت�شريعات كافية ولكنها يف حاجة
�إىل تفعيل وتنفيذ القانون

الإع�ل�ام وال�م��دار���س والجامعات ،و�أن تنظم م�سابقات وجوائز
للمن�ش�آت ال�ت��ي تحافظ على البيئة ،و�أن ت�ك��ون ه�ن��اك توعية
بقانون حماية البيئة والعقوبات التي توقع على م��ن يرتكب
مخالفة لقانون حماية البيئة ،حيث ن�ص القانون على غرامات
كبيرة و�أحياناً ت�صل في مخالفة بع�ض الن�صو�ص �إلى الإعدام �أو
ال�سجن الم�ؤبد والغرامة التي ال تقل عن مليون درهم.
ويعلق :ت�شير المادة( )73يعاقب بال�سجن وبالغرامة التي ال
تقل عن مائة وخم�سين �ألف درهم وال تزيد على مليون درهم كل
من خالف �أحكام المواد ( )21و ( )27و ( )31و ( /62بند  )1و
(/62بند  )3من هذا القانون ،وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن
الم�ؤبد والغرامة التي ال تقل عن مليون درهم وال تزيد على ع�شرة
ماليين دره��م على كل من خالف حكم المادة ( /62بند  )2من
هذا القانون ،كما يلتزم كل من خالف �أحكام البندين ( )1و ()2
من المادة ( )62ب�إعادة ت�صدير النفايات الخطرة والنووية محل
الجريمة على نفقته الخا�صة ،وتكون العقوبة الحب�س مدة ال تقل
عن �سنتين وال تزيد على خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن
مائتي �أل��ف دره��م وال تزيد على خم�سمائة �أل��ف دره��م �أو �إح��دى
هاتين العقوبتين لكل من خالف �أحكام المادتين ( )18و ( )58من
هذا القانون ،وتكون العقوبة الحب�س والغرامة �أو �إح��دى هاتين
العقوبتين �إذا ما ارتكبت الجرائم الم�شار �إليها في المادة ()21
زوارق ال�صيد التي ال يزيد طولها على �سبعين قدماً ،كما ت�شير
المادة( � )74إلى :يعاقب بالحب�س لمدة ال تقل عن �سنة وبغرامة
ال تقل عن مائة �ألف درهم وال تزيد على خم�سمائة �ألف درهم كل
من خالف �أحكام المادتين ( )24و ( )26من هذا القانون ،وت�شير
المادة ( :)75يعاقب بالحب�س مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على
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تفعيل واهتمام
يوافقه ال��ر�أي في �شمول القانون لكل الجوانب التي ت�صب
ف��ي م�صلحة البيئة م��ن دون الحاجة �إل��ى ت�شريعات �إ�ضافية،
ال��دك�ت��ور ع�ب��د ال� ��رازق ال�م��واف��ي ع�ب��د اللطيف �أ��س�ت��اذ ال�ق��ان��ون
الجنائي الم�شارك بمعهد دبي الق�ضائي ،والذي ن�ستعر�ض على
ل�سانه العقوبات التي �أفردها الم�شرع على مخالفة �أحكام هذا
القانون  ،ويقول  :الت�شريعات المن�صو�ص عليها كافية ولكنها
تحتاج �إلى تفعيل واهتمام الجهات القائمة على تنفيذ القانون
بتطبيقه بدقة ومن دون تراخي ،فعدم وعي بع�ض �أفراد المجتمع
بواجباتهم تجاه البيئة� ،إنما �سببه تخاذل كثير من الم�ؤ�س�سات،
ول��ذل��ك يجب �أن يكون هناك حمالت توعية تقوم بها و�سائل

د .عبد الرازق املوايف:

2014

المبين بالقانون ،بل و�صل الأمر �إلى اعتبار �إلحاق ال�ضرر بالبيئة
�أو تعري�ض �أح ��د ال �م��وارد الطبيعية للخطر وال�م��رت�ب��ط بتنفيذ
م�شروع �إجرامي فردي �أو جماعي من �إحدى �صور العمل الإرهابي
المن�صو�ص عليه بالمادة  2من المر�سوم بقانون رقم  1ل�سنة 2004
ف��ي ��ش��أن الجرائم الإره��اب�ي��ة ،بخالف بع�ض الن�صو�ص العقابية
المن�صو�ص عليها بقانون العقوبات االتحادي رقم  3ل�سنة 1987
المعدل بقانون رقم  34ل�سنة  2005المادتين  426 ،425من القانون
والتي جرمت بع�ض �صور التعدي على البيئة البرية �أو البحرية
بالحب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين لكل من قطع �أو
اقتلع �أو �أتلف �شجرة �أو ق�شرها بكيفية تميتها ،وكذلك كل من �أعدم
�أو �سم �سمكاً من الأ�سماك الموجودة في مورد ماء �أو في حو�ض،
وعليه ف�إننا ن��رى �أننا ل�سنا بحاجة �إل��ى قوانين �إ�ضافية بقدر ما
نحتاج �إلى تعديل �سلوك الفرد وزيادة الثقافة والتوعية القانونية،
وتفعيل ال ��دور ال ��رادع للقانون وه��ذه م�س�ؤولية جماعية ولي�ست
م�س�ؤولية ال��دول��ة وح��ده��ا ،فكافة ��ش��رائ��ح المجتمع وم�ؤ�س�ساته
م�س�ؤولة عن تلك الق�ضية بدءاً من الأ�سرة والتي ي�ؤول لها تربية
�أطفالها على روح االنتماء وتعليمهم �أن النظافة من الإيمان وهي
واجب وطني ،وواجب المدر�سة �أن تزرع فيهم �أن النظافة ح�ضارة؛
وواجب الم�ؤ�س�سات تنظيم �أعمال تطوعية للمحافظة على النظافة،
والحفاظ على بيئتنا البرية والبحرية ورفع م�ستوى الوعي البيئي،
وباالندماج تتوافر ال�شمولية ونكمل بع�ضنا بع�ضاً وي�صبح لدينا
ج�سد واح��د وعقل واح��د وق��درة على ا�ستيعاب تعددية الأفكار في
المجتمع الواحد وتحدي هذه الم�شكلة التي تواجه المجتمع عامة
في عدم الوعي ب�أهمية م�شكالت البيئة.

تحقيق

�سنتين ،وبالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم وال تزيد
على مائتي �أل ��ف دره ��م �أو ب ��إح��دى هاتين العقوبتين ،ك��ل من
خالف �أحكام المواد ( )25و ( )28و ( )32و ( )33و ( )34من هذا
القانون ،لت�أتي المادة  76وت�ضيف :يعاقب بالحب�س مدة ال تقل
عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن �ألفي درهم
وال تزيد على ع�شرة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين كل
من خالف �أحكام المادتين ( )22و ( )30من هذا القانون.
و�أ�ضاف :كما تن�ص المادة  77على :يعاقب بالحب�س مدة
ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف درهم
وال تزيد على مائة �ألف درهم كل من ت�سبب في تلويث مياه
ال�شرب �أو المياه الجوفية.
و�أفردت المادة  :78يعاقب بالحب�س مدة ال تقل عن �سنة
وبالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �آالف دره��م وال تزيد على
ع�شرين �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف
�أحكام المواد ( )59و ( )60و ( ،)61وت�شير المادة  :79يعاقب
بغرامة ال تقل عن �ألف درهم كل من خالف حكم المادة (،)49
وتلفت المادة � 80إلى  :يعاقب بغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف
دره��م وال تزيد على خم�سين �أل��ف دره��م كل من خالف حكم
المادة ( ،)51لت�أتي المادة  81وتقر يعاقب بغرامة ال تقل عن
ع�شرة �آالف درهم وال تزيد على مائة �ألف درهم كل من خالف
حكم ال�م��ادة ( )35م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون ،وت�شير ال�م��ادة � 82إل��ى
يعاقب بغرامة ال تقل عن �ألفي درهم وال تزيد على ع�شرين
�ألف درهم كل من خالف �أحكام المواد ( )48و ( )50و ( )53و
( )54و ( ،)55ثم المادة  : 83يعاقب بالحب�س وبغرامة ال تقل
عن �ألفي دره��م وال تزيد على ع�شرين �أل��ف دره��م �أو ب�إحدى
هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( )12من هذا
القانون وذلك مع م�صادرة الطيور والحيوانات الم�ضبوطة،
وت�أتي المادة  :84يعاقب بغرامة ال تقل عن �أل��ف دره��م وال
تزيد على ع�شرين �ألف درهم كل من خالف حكم المادة ()43
من هذا القانون� ،أم��ا المادة  :85يعاقب بغرامة ال تقل عن
خم�سة �آالف درهم وال تزيد على ع�شرين �ألف درهم كل من
خالف حكم المادة ( )66من هذا القانون ،ثم المادة  :86كل
مخالفة �أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة
التي ال تقل عن خم�سمائة دره��م وال تزيد على ع�شرة �آالف
دره��م ،ثم المادة  :87ال يخل تطبيق العقوبات المن�صو�ص
عليها في هذا القانون ب�أية عقوبات �أ�شد ين�ص عليها قانون
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�آخر ،وتختتم المادة  :88ت�ضاعف العقوبات المقررة للجرائم
المن�صو�ص عليها في هذا القانون في حالة العود.

حوراء مو�سى:
يجب تفعيل ال�شق اجلنائي
للحد من ظاهرة التلوث

معيار التطور
وفي هذا ال�صدد خل�صت الباحثة حوراء مو�سى ماج�ستير
في القانون العام ،خالل درا�سة مقارنة �أعدتها عن الم�س�ؤولية
الجنائية لجرائم تلويث البيئة بين كل من الت�شريع االتحادي
ل��دول��ة الإم� ��ارات وج�م�ه��وري��ة م�صر العربية ب�شكل �أ�سا�سي،
ب�ج��ان��ب ت�ن��اول�ه��ا ل�ع��دد م��ن ال�ت���ش��ري�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة كالت�شريع
ال ُعماني والقطري واللبناني والعراقي وال�سوري والكويتي� ،أن
جرائم البيئة من الجرائ ِم ذات الخط ِر غالباً� ،إذ لم يتطلب
الم�شرع البيئي االتحادي تح ُقق نتيجة �ضارة معينة �إال نادراً
لتقوم الم�س�ؤولية الجنائية وذل��ك ل�صعوبات ع��دة ،كتراخي
النتيجة الإجرامية وتداخل �أ�سباب التلوث و�صعوبة تحديد
الجناة الحقيقيين والمجني عليهم ب��ال��ذات ،فكان البد من
تجريم الخطر �أي�ضاً ال ال�ضرر فقط ،بجانب �أنه لم يتطلب
الم�شرع ف��ي ق��ان��ون حماية البيئة وتنميتها � �ض��رورة توافر
الق�صد الجنائي ف��ي ارت�ك��اب ج��رائ��م تلويث البيئة �صراحة،
وعليه ف ��إن الم�شرع البيئي يعاقب على ال�ج��رائ��م العمدية
والخط�أ ،بالإ�ضافة �إلى �أن يُ�س�أل عن جرائم تلويث البيئة كل
من ار َتكبها �سواء �أكان �شخ�صاً طبيعياً �أم اعتبارياً ،ثم تطرق
ق��ان��ون حماية البيئة االت �ح��ادي للم�صادرة ف��ي حالة واح��دة
فقط وهي م�صادرة الطيور والحيوانات الم�ضبوطة فقط ،ولم
مو�ضع �آخ��ر ،هذا وقد اقت�صر الم�شرع
يتطرق للم�صادرة في
ٍ
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البيئي االتحادي على البيئة البحرية في موانع الم�س�ؤولية
الجنائية ولم يتطرق في موانع الم�س�ؤولية الجنائية للبيئة
البرية والبيئة الهوائية ،بالإ�ضافة �إلى �أنه لم ين�ص الم�شرع
االتحادي في قانون حماية البيئة وتنميتها على �إعادة ت�صدير
المواد ال ُملوِثة على نفقة مُرتكب الجريمة �إال في حالة واحدة
وهي �إعادة ت�صدير النفايات الخطِ رة والنووية محل الجريمة،
ناهيك عن قلة الأحكام الجنائية ال�صادرة في جرائم تلويث
البيئة على الرغم من كثرة الجرائم البيئية المرتكبة في دولة
الإمارات ،هذا ولم ين�ص الم�شرع االتحادي على غلق المن�ش�أة
و�سحب الترخي�ص والحرمان من مزاولة المهنة كعقوبات �أو
تدابير احترازية �ضمن الأحكام العقابية لقانون حماية البيئة
وتنميتها االتحادي.
وفي ختام البحث �أو�صت الدرا�سة بتفعيل ال�شق الجنائي
من �أحكام الم�س�ؤولية عن تلويث البيئة في قانون حماية البيئة
وتنميتها االتحادي للحد من ظاهرة التلوث ،ورف��ع م�ستوى
الوعي البيئي ل��دى الأف ��راد لتفادي مخاطر الجهل ب�أهمية
المحافظة على البيئة من خالل تخ�صي�ص م�ساقات درا�سية
�إج�ب��اري��ة ف��ي ال�م��دار���س وال�ج��ام�ع��ات ،بجانب عقد م��ؤت�م��رات
ون ��دوات و ِور� � ِ�ش عمل داخ��ل ال��دول��ة تتناول �أهمية المحافظة
على البيئة ،ودع ��وة كافة �شرائِح المجتمع للح�ضور خا�صة
طلبة المدار�س والجامعات و�أ�صحاب المن�ش�آت التي ينتج عن
ن�شاطها تلويث للبيئة ،و�أن يعترف قانون حماية
البيئة وتنمِيتِها االتحادي بنظا ِم االدعاء المبا�شِ ر،
�أي حق �أفراد المجتمع بتحريك الدعوى الجنائية
�أم ��ام المحكمة ث��م تبا�شرها النياب ُة العامة بعد
ذل��ك ب�صفتها الأم�ي�ن� َة على ال��دع��وى العمومية،
بالإ�ضافة �إل��ى منح الحوافز البيئية ع��ن طريق
منح القرو�ض المي�سرة ل�صناعة تقنيات �صديقة
بع�ض الر�سوم ،و�أن يكون
للبيئة �أو �إعفائها من ِ
ه �ن ��اك � �ص �ن��دوق ل�ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ُت �� �ش �رِف عليه
بالن�ص
وزارة البيئة ،ون��دع��و الم�شرع االت�ح��ادي
ِ
ف��ي ق��ان��ونِ حماية البيئة على م���ص��ادرة الأ�شياء
ال ُمتح�صلة وال�ت��ي ا�س ُتعملت ف��ي ارت�ك��اب جريمة
تلويث البيئة ،و�أن يتم الت�ص ُرف ِبها ل�صالح حماية
البيئة ،كما نو�صي الم�شرع االتحادي برفع قيمة
الغرامة كعقوبة مالية توقع على مرتكبي جرائم

البيئة من الأ�شخا�ص االعتبارية ،بحيث ال يقل الحد الأدنى
عن خم�سين �ألف دره��م ،و�إع��ادة النظر فيها با�ستمرار لتغيير
القيمة ال�شرائية للعملة التي تختلف بمرور الوقت ،ونو�صي
بالن�ص في قانونِ حماية البيئة وتنميتها
الم�شرع االتحادي
ِ
على جزاءات �أخرى كغلق المن�ش�أة المت�سببة في تلويث البيئة
غلقاً م�ؤقتاً �أوغلقاً دائماً ،والحرمان من مزاولة العمل و�سحب
الترخي�ص الإداري ،بجانب ن�شر الأحكام الق�ضائية ال�صادرة في
جرائ ِم تلويث البيئة على نفقة المحكوم عليه في حال �إدانته
بتهمة تلويث البيئة ،وذل��ك لتحقيق ك��ل م��ن ال ��ردع الخا�ص
وال�ع��ام ،كما نو�صي الم�شرع االت�ح��ادي ب��أن ي ُن�ص على غرامة
ن�سبية تختلف ِوف�ق�اً لحج ِم الخطر �أو ال�ضرر ال��ذي ي�صيب
البيئة من التلويث والنفع الذي عاد عليه من مخالف ِة �أحكام
قانون البيئة .ختاماً نو�صي الم�شرع االت�ح��ادي بالن�ص على
ال�غ��رام��ة الن�سبية التهديدية ،وذل��ك ع��ن ك��ل ي��وم يت�أخر فيه
ملوث البيئة عن �إزالة الملوثات لإعادة الحال لما كان عليه.
تو�صية بتفعيل ال�شق اجلنائي من �أحكام
امل�س�ؤولية عن تلويث البيئة بالقانون
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مدى جواز مساءلة األندية
الرياضية عن شغب أنصارها
«من ا�ستطاع �أن يمنع وقوع الخط�أ ,ولم يفعل ,ف�إنه يكون
مخطئ ًا» .هذا هو الأ�سا�س الذي اعتمد عليه االتحاد الفرن�سي
لكرة القدم لتوقيع غرامات مالية على الأندية الريا�ضية
التي يت�سبب م�شجعوها في �إحداث �أ�ضرار بالغير.
د .محمد محمد سادات
الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية القانون – جامعة ال�شارقة
20

ال�شغب ب�صورة عامة هو �سلوك جانح وخروج
عن امل�ألوف يتمثل يف نوع من العنف املفاجئ
وامل�ؤقت ي�صدر من بع�ض التجمعات �أو الأفراد
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وال�ع�ن��ف �أو ال�شغب ال���ص��ادر م��ن الم�شجعين ه��و بال
�شك �أخطر تهديد لوجود من الريا�ضة التي تعتمد على
التناف�س العادل .وال�شغب في اللغة هو :تهيي ُج َّ
ال�ش ُّر و�إثارة
الفتن واال��ض�ط��راب ,و�� َ�ش� َْغ�ب�اً :ه َّيج ال�شر بينهم .ويقال:
�ش َغب فالن� :أحدث فتنة وجلبة و( �شا َغ َب ُه )� :أكثر َّ
ال�ش َغْب
معه (.ت�شا َغ َب) فالن :ت�ص َّنع َّ
ال�ش َغْب.
وبناء على ذل��ك ,ف��إن ال�شغب ب�صورة عامة هو �سلوك
ج��ان��ح وخ� ��روج ع��ن ال �م ��أل��وف يتمثل ف��ي ن ��وع م��ن العنف
المفاجئ والم�ؤقت ي�صدر من بع�ض التجمعات �أو الأفراد
�أحياناً خروجاً على النظام والقواعد المر�سومة بما يخل
بالأمن العام وي�ؤدي �إلى الإ�ضرار بالأفراد والأموال.
�أم��ا �شغب المالعب ,فهو �أي عمل عدواني يخرج عن
ال�ح��دود الم�شروعة ال�ت��ي �أق��رت�ه��ا الت�شريعات الريا�ضية
وي�شمل �أي فعل �أو ق��ول م��ن �ش�أنه الإخ�ل�ال بح�سن �سير
الن�شاط الريا�ضي �سواء �صدر من �أفراد �أو جماعات وب�إيعاز
داخلي �أم بنا ًء على حث وم�ساعدة من الغير.

وم�صطلح ال�شغب ه��و م�صطلح وا� �س��ع ي�شمل �إث ��ارة
الفو�ضى في المالعب الريا�ضية بما يخل ب�سير الن�شاط
الريا�ضي �سواء تم ذلك من خالل �أعمال �ضرب �أو حرق �أو
تدمير �أو من خالل �صدور �أقوال و�ألفاظ غير الئقة بما
ي��ؤدي �إل��ى ح��دوث ا�شتباكات وم�شاحنات تنتهي �إل��ى وقوع
ا�شتباكات وفو�ضى في داخل الملعب الريا�ضي �أو خارجه.
وال ي�ؤثر ما �إذا كان ذلك ال�شغب �صادراً من �أف��راد �أو من
ج�م��اع��ات ،و� �س��واء ت��م ذل��ك ال�شغب بتوجيه ذات ��ي داخلي
لمرتكبي ال�شغب �أو بحثٍ من الغير كالالعبين �أو �أع�ضاء
الجهاز الإداري والفني للفرق الريا�ضية.
وال�شغب ال�صادر من �أن�صار الأن��دي��ة الريا�ضية �أو ما
ي�سمى  Football Hooliganismه� � � ��و ظ��اه��رة اجتماعية
ترجع �إلى بداية ال�ستينات من القرن الما�ضي ،وتت�ضمن
هذه الظاهرة �أ�شكا ًال خا�صة من ال�سلوك العدواني الموجه
من الأفراد نحو الآخرين والمن�ش�آت والممتلكات الفردية
والحكومية على ال�سواء� ،إم��ا ب��إط�لاق �أل�ف��اظ ال�سباب �أو
اال�ستهجان �أو ال�سخرية� ،أو بالتخريب والت�شويه والتدمير،
وال�شغب من الأمور الم�ؤ�سفة التي الت�صقت بالمناف�سات
الريا�ضية ،خا�صة في الآونة الأخيرة ،مما عرف بظاهرة
العنف و�شغب الجماهير الريا�ضية.
وعلى الرغم من �أن �شغب المالعب الريا�ضية يعد لغة
عالمية� ،إال �أنه اقترن بم�شجعي الفرق االنجليزية الذين
يعرفون بالهوليجانزم  .Hooliganismوظ��اه��رة ال�شغب
من �أخطر الظواهر التي يواجهها المجتمع االنجليزي،
و�أ�صل كلمة هوليجان  Hoolganم�شتقة من ا�سم �إحدى
ال�ع��ائ�لات الإي ��رل �ن ��دي ��ة  Houliganال�ت��ي عا�شت ف��ي لندن
وا�شتهرت ب�شغبها وم�شاك�ستها.
وال�شغب الريا�ضي قد يتم في �صور مختلفة يمكن �أن
تلخ�ص في الأمور الآتية:
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 1العنف اللفظي :وي�شمل ال�سب وال�شتم وال���ص��راخ،
وال�ت�ح��ري����ض ع�ل��ى ال�خ���ش��ون��ة .ودائ �م �اً م��ا ي�ك��ون ال�شغب
م�صحوباً بال�ضو�ضاء وال���ص�ي��اح والأن��ا��ش�ي��د وال���ش�ع��ارات
الحما�سية مما ي�ساعد على �إث��ارة عوامل ال�شر والعدوان
بين جمهور ال�شغب.
 2االع �ت��داءات ال�شخ�صية والجماعية :وي�شمل العديد
من الأ�شكال مثل االعتداء على الالعب والحكم والمدرب
والإداري ورجال الأمن وجماهير الأندية الم�شاركة.
 3تدمير ممتلكات الآخرين :كاالعتداء على ال�سيارات
والمحال التجارية.
 4االع� �ت ��داء ع�ل��ى ال �م ��ال ال �ع ��ام :ك�ت�خ��ري��ب ال�م�ن���ش��آت
الريا�ضية ،واالعتداء على االتحادات الريا�ضية ,تخريب
و�سائل النقل العام.
 5ال �خ ��روج ف ��ي م �ظ��اه��رات ��ص��اخ�ب��ة :وم ��ا ت���س�ف��ر عنه
م��ن تعطيل ال�م��رور م��ن خ�لال التجمهر �أو التظاهر �أو
االعت�صام� ،أو الإ�ضراب.
والإ��ش�ك��ال�ي��ة هنا تتحقق ف��ي ح��ال وق ��وع �أع �م��ال عنف
من م�شجعي �أحد الأندية الريا�ضية تدخل �ضمن �أعمال
ال�شغب وت�سبب �ضرراً للغير ،بما يثير الت�سا�ؤل عن �إمكانية
توقيع عقوبات على الأن��دي��ة الريا�ضية ال�ت��ي ينا�صرها
ه ��ؤالء الم�شجعون الم�شاغبون ،على ال��رغ��م م��ن �أن ��ه ال
توجد �أي عالقة قانونية بين ه�ؤالء الم�شجعين والأندية
التي ينا�صرونها ،وال ت�ستطيع �أن تمار�س عليهم �أي قوة �أو
�سيطرة �أو قيد ،كما �إنه في كثير من الأحيان ،ال تتدخل
الأندية ،من خالل م�س�ؤوليها �أو موظفيها ،ب�أي فعل من
�ش�أنه الت�شجيع على �إيقاع �أعمال عنف.
كذلك ,ف�إن توقيع �أية عقوبات على الأندية الريا�ضية
ب�سبب �أفعال قام بها م�شجعوها يتعار�ض مع مبد�أ �شخ�صية
ال�ع�ق��وب��ة وال� ��ذي ي�ع�ن��ي �أن ال�ع�ق��وب��ة ي�ج��ب �أن ت�ق��ع على
مرتكب الجريمة �شخ�صياً .ويعد هذا المبد�أ من المبادئ
ذات القيمة الد�ستورية حيث ال يقت�صر الن�ص عليه في
القوانين الجزائية ،و�إنما يقرره الم�شرع الد�ستوري في
�أغ�ل��ب ال ��دول ،فعلى �سبيل المثال ن�صت ال �م��ادة  28من
د�ستور دولة الإمارات على �أن «العقوبة �شخ�صية ،والمتهم
بريء حتى تثبت �إدانته في محاكمة قانونية وعادلة.»...
فالعقوبة ال يمكن �أن تقع �إال على من ارتكب الجريمة
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الإ�شكالية تتحقق بوقوع �أعمال �شغب والإ�ضرار
بالآخرين مبا يقع حتت قانون العقوبات

بو�صفه ف��اع� ً
لا �أ�صلياً �أو �شريكاً ف��ي ارتكابها ،ف�لا يجوز
توقيعهــا �إال على الجاني نف�سـه مرتكـب ،فال يجب �أن تمتد
العقوبة �إلـى �أ�شخا�ص �آخريــن خـالف الجاني ك�أفراد �أ�سرته
�أو ورثته �أو من يربطهــم به �صلة ما .والعلة من ذلك هو
الخ�شية من ازدواج الم�س�ؤولية وما يترتب عليه م�ساءلة
�شخ�صين عن الجريمة نف�سها دون �أن تجمع بينهما �صلة
�أو اتفاق.
ومن ثم ,يعتبر توقيع نوع من الم�س�ؤولية على الأندية
ب�سبب �أفعال �أن�صارهم ,خا�صة مع عدم وجود �أية م�شاركة
م��ن �إدارة ال �ن ��ادي �أو �أع �� �ض��ائ��ه ي�خ��ال��ف ب��داه��ة ال�م�ب��ادئ
الد�ستورية المتعلقة بالم�س�ؤولية الجنائية التي تق�ضي
ب�أن ال�شخ�ص ال يكون م�س�ؤو ًال جنائ ًيا عن �أفعال غيره.
وع�ن��دم��ا وق�ع��ت �أح� ��داث �شغب وع�ن��ف م��ن الجماهير
ترتب عليها بع�ض الأ� �ض��رار ،فقد ق��ام االت�ح��اد الفرن�سي
ل�ك��رة ال�ق��دم بتوقيع ال�ع��دي��د م��ن العقوبات المالية على
الأندية الريا�ضية الفرن�سية ب�سبب ذلك العنف ال�صادر عن
م�شجعي هذه الأندية ،وذلك ا�ستناداً �إلى المادة  1-129من
الالئحة العامة لالتحاد الفرن�سي لكرة القدم التي تن�ص
على �أن:
 1الأن ��دي ��ة الم�ضيفة ه��ي ال�م���س��ؤول��ة ع��ن التنظيم في
الملعب ،وهي الم�س�ؤولة عن اال�ضطرابات التي قد تن�ش�أ قبل
�أو �أثناء �أو بعد المباراة ب�سبب موقف الجمهور والالعبين
والمديرين �أو ب�سبب الف�شل في التنظيم .ومع ذلك ،ف�إن
النوادي الم�ست�ضافة �أو التي تلعب على �أر�ض محايدة هي
الم�س�ؤولة عن اال�ضطرابات الناجمة عن �أفعال العبيها
وم�س�ؤوليها وم�شجعيها.
 2يحظر و�صول �أي �شخ�ص �إلى الملعب ،وفي حوزته �أية
مواد تعتبر بمثابة المقذوفات ،كما يمنع منعاً باتاً ا�ستخدام
المواد النارية كالمفرقعات النارية وال�صواريخ �أو القنابل
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�أو الأ�شياء القابلة لال�شتعال� ،أو التي يمكن �أن ينجم عنها
حوادث خطيرة.
وف��ي جميع ال �ح��االت ال�م��ذك��ورة �أع �ل�اه ،ف ��إن الأن��دي��ة
تخ�ضع لواحد �أو �أكثر من العقوبات المن�صو�ص عليها في
الباب .»4
وا�ستناداً �إلى تلك المادة ,قام االتحاد الفرن�سي في 3
�سبتمبر  2004بتوقيع عقوبة مالية قدرها � 20ألف يورو
على نادي باري�س �سان جيرمان ب�سبب �أعمال ال�شغب التي
وقعت في المباراة النهاية في ك�أ�س فرن�سا والتي جمعت
بينه وبين فريق بري�شون دي �شاتورو Berrichonne de
 Châteaurouxعلى ملعب بارك دي برين�س ,حيث قام �أحد
م�شجعي فريق باري�س �سان جيرمان ب�إلقاء قنبلة دخان
 fumigènesبما �أثر على تنظيم المباراة.
وق ��د ط�ل��ب ف��ري��ق ب��اري ����س � �س��ان ج �ي��رم��ان �إل �غ ��اء تلك
العقوبة ,ولكن االتحاد الفرن�سي رف�ض ذلك الطلب .فقام
نادي باري�س �سان جيرمان برفع دعوى ق�ضائية يطلب فيها
من المحكمة الإداري��ة بباري�س �إلغاء العقوبة المفرو�ضة
عليه على �أ�سا�س عدم د�ستورية العقوبة الموقعة عليه وفقاً
لن�ص المادة  1/129من اللوائح العامة لالتحاد الفرن�سي؛
�إذ �إن تلك العقوبة تنتهك المبد�أ الد�ستوري الذي يق�ضي
ب�شخ�صية العقوبة.
وعندما عر�ض النزاع على المحكمة الإداري��ة بباري�س
ق�ضت المحكمة في  10مار�س  2007ب�إلغاء القرار الم�ؤرخ
ف��ي � 3سبتمبر  2004وال� ��ذي ب�م��وج�ب��ه ف��ر��ض��ت اللجنة
الت�أديبية العليا لالتحاد الفرن�سي لكرة القدم عقوبة على
نادي باري�س �سان جيرمان والتي قدرت بع�شرين �ألف يورو.
حيث ذكرت المحكمة في حكمها �أنه« :خالل المباراة
التي �أقيمت في  29مايو  2004على �إ�ستاد فرن�سا خالل
المباراة النهائية في ك�أ�س فرن�سا بين باري�س �سان جيرمان
ونادي �شاتورو تم �إلقاء قنبلة دخان من قبل �أن�صار باري�س
�سان جيرمان ت�سبب ف��ي وق��وع �أ� �ض��رار ،بما دف��ع االتحاد
الفرن�سي لكرة القدم �إلى اتخاذ �إجراءات ت�أديبية �ضد نادي
باري�س �سان جيرمان ،في  24يونيو  ،2004حيث عاقبت
اللجنة الت�أديبية باري�س ��س��ان جيرمان بغرامة قدرها
 . € 30000غير �أنه تم التظلم من هذا القرار وتم تخفي�ض
العقوبة �إلى � 20ألف يورو في � 3سبتمبر  2004وتم �إخطار

النادي في � 24سبتمبر .2004
تقدم النادي �إلى اللجنة الوطنية الفرن�سية الأولمبية
( ،)CNOSFلإج� � ��راء ت��وف�ي��ق ل �ل �ن��زاع ب�م��وج��ب ال�ق��ان��ون
المذكور ال�صادر في  16يوليو  ،1984مع طلب وقف تنفيذ
العقوبة ،غير �أن المجل�س االت�ح��ادي لالتحاد الفرن�سي
لكرة القدم ،اجتمع يوم  14يناير  ،2005مقر ًرا الإبقاء على
العقوبة.
وعم ً
ال بالمادة  1/129من الالئحة العامة لالتحاد
ال�ف��رن���س��ي ل �ك��رة ال �ق ��دم ال �ت��ي ت�ن����ص ع�ل��ى �أن« :الأن ��دي ��ة
الم�ضيفة هي الم�س�ؤولة عن التنظيم في الملعب ،وهي
الم�س�ؤولة عن اال�ضطرابات التي قد تن�ش�أ قبل �أو �أثناء
�أو ب�ع��د ال �م �ب��اراة ب�سبب م��وق��ف ال�ج�م�ه��ور وال�لاع�ب�ي��ن و
المديرين �أو ب�سبب الف�شل في التنظيم .ومع ذلك  ،ف�إن
النوادي الم�ست�ضافة �أو التي تلعب على �أر�ض محايدة هي
الم�س�ؤولة عن اال�ضطرابات الناجمة عن �أفعال العبيها
وم�س�ؤوليها وم�شجعيها .وف��ي جميع الحاالت المذكورة
�أعاله ،ف�إن الأندية تخ�ضع لواحدة �أو �أكثر من العقوبات
المن�صو�ص عليها في الباب .»4
ف ��إن��ه يت�ضح م��ن ال ��دع ��وى �أن ال �ق ��رار ال �م ��ؤرخ ف��ي 3
�سبتمبر  2004لي�س ،كما ادع��ى االت�ح��اد الفرن�سي لكرة
القدم ،ي�ستند على خط�أ الموظفين وم�س�ؤولي نادي فريق
�سان جيرمان في �ضمان تحقيق ال�سالمة في الم�سابقات،
�إذ يت�ضح �أن �سبب اال�ضطرابات ال يرجع �إلى النادي و�إنما
�إلى �أن�صارهم.
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و�إذا ك��ان فريق باري�س �سان جيرمان قد عوقب على
�أعمال ال�شغب التي وقعت ا�ستناداً �إلى الأحكام المذكورة
بالمادة  1/129من الالئحة العامة لالتحاد الفرن�سي
لكرة القدم ف�إن ذلك الفريق يدعي �أن ن�ص المادة الم ّعول
عليها في توقيع العقوبة المالية ينتهك المبد�أ الد�ستوري
الذي يق�ضي ب�شخ�صية العقوبة.
و�إذا كان ذلك المبد�أ الد�ستوري يق�ضي ب�أن كل �شخ�ص
يكون م�س�ؤو ًال عن �أفعاله الخا�صة بحيث يمنع �أن يتم
معاقبة ال�شخ�ص االعتباري ت�أديبياً ب�سبب الأعمال التي
يرتكبها �أف ��راد �آخ ��رون ،ف ��إن م��ا تت�ضمنه ال�م��ادة 1/129
من حكم يق�ضي بم�س�ؤولية الأندية عن ال�شغب ال�صادر
ب�سبب موقف الجمهور والالعبين والمديرين ،وكذلك
م�س�ؤولية النوادي الم�ست�ضافة �أو التي تلعب على �أر�ض
محايدة ع��ن اال�ضطرابات الناجمة ع��ن �أف�ع��ال العبيها
وم�س�ؤوليها وم�شجعيها ،ف�إن ذلك الحكم يتجاهل مبد�أ
�شخ�صية العقوبات ،ومن ثم يكون غير د�ستوري.
ويترتب على ما �سبق ,ف�إن القرار ال�صادر في � 3سبتمبر
 2004بتغريم ن��ادي باري�س �سان ج�ي��رم��ان ،ا�ستناداً �إل��ى
الالئحة العامة لالتحاد الفرن�سي لكرة القدم ،لم يقم
على �أ�سا�س قانوني وبما يقت�ضي ذلك �إلغا�ؤه.
وبناء على هذا نقرر الآتي:
يتم �إلغاء القرار ال�صادر في � 3سبتمبر  2004من مجل�س
اال�ستئناف العليا التابعة لالتحاد الفرن�سي لكرة القدم .
يلتزم االتحاد الفرن�سي لكرة القدم برد مبلغ € 2000
�إلى نادي باري�س �سان جيرمان بموجب المادة 1-L. 761
من قانون الق�ضاء الإداري.
يخطر بهذا الحكم نادي باري�س �سان جيرمان واالتحاد
الفرن�سي لكرة القدم».
وفي واقعة مماثلة ،في �إحدى مباريات الدوري الفرن�سي
بين نادي ليل ونادي ميتز في  19فبراير � 2005أ�صيب �أحد
الم�شجعين ب�سبب �إلقاء �إح��دى القنابل الدخانية عليه,
فتم توقيع غرامة مالية على نادي ليل مقدارها � 5آالف
ي ��ورو .فرفع ال�ن��ادي �أي�ضاً دع��وى ق�ضائية يطالب فيها
ب�إلغاء تلك الغرامة.
وبعد الحكم ال�سابق للمحكمة الإدارية بباري�س �أ�صدرت
المحكمة الإداري � ��ة ف��ي ل�ي��ل ف��ي  12ي��ول�ي��و  2007حكماً
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مينع معاقبة ال�شخ�ص
االعتباري ت�أديبي ًا ب�سبب
�أعمال ارتكبها �آخرون

م�شابهاً يق�ضي ب�إلغاء القرار ال�صادر من اللجنة الت�أديبية
لالتحاد الفرن�سي في � 3أغ�سط�س  2005بتغريم نادي ليل
 LOSCمبلغ  5000ي��ورو ب�سبب �أع�م��ال عنف �صدرت عن
منا�صري فريق ليل �أدت �إلى �إ�صابة �أحد الجمهور ,وقد تم
�إحالة هذا الحكم �إلى مجل�س الدولة للبت فيه ,والإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
هل تنتهك المادة  129من الالئحة العامة لالتحاد
ال�ف��رن���س��ي ل �ك��رة ال �ق ��دم ،ال �ت��ي ت�ن����ص ع�ل��ى ال�م���س��ؤول�ي��ة
المطلقة من الأن��دي��ة ،بما في ذل��ك م�س�ؤولية الأندية
الم�ضيفة عن الأفعال التي يرتكبها �أن�صارهم ،المبد�أ
ال �ق��ائ��ل ب � ��أن ال �ع �ق��وب��ات ال�م�ن���ص��و���ص ع�ل�ي�ه��ا �شخ�صية
المن�صو�ص عليه في القانون الجنائي؟ وهل ينطبق ذلك
على العقوبات الإدارية؟
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و�إذا ك��ان��ت ال�م��ادة ال�سابقة ال تنتهك م�ب��د�أ �شخ�صية
العقوبة ،ويمكن قبوله فيما يتعلق بالريا�ضة ،لأغرا�ض
مكافحة العنف داخل وخارج المالعب ،ف�إنه يثور الت�سا�ؤل
عن الأ�سا�س الذي تقوم عليه م�س�ؤولية الأندية عن �أعمال
�أن�صارهم وما هي حدودها؟
وق��د ق��رر مجل�س ال��دول��ة الفرن�سي ب��أن��ه« :لمكافحة
العنف في المالعب ،وللحفاظ على النظام العام و�ضمان
ح�سن �سير و�سالمة المناف�سات الريا�ضية ،ف�إنه بنا ًء على
الأحكام التي تت�ضمنها الالئحة العامة لالتحاد الفرن�سي
لكرة القدم ،وبخا�صة المواد  12و  ،129والتي توجد في
مختلف لوائح ات�ح��ادات ك��رة القدم الدولية والأوروب �ي��ة،
يتعين �أن تكون النوادي م�س�ؤولة عن ت�صرفات م�س�ؤوليها
وال�لاع�ب�ي��ن ،وال �م ��ؤي��دي��ن والم�شجعين ف��ي المنا�سبات
الريا�ضية.
وبموجب ال�م��ادة  129م��ن الالئحة العامة لالتحاد
الفرن�سي لكرة القدم ف�إن الأندية الم�ضيفة هي الم�س�ؤولة
عن التنظيم في الملعب ،وهي الم�س�ؤولة عن اال�ضطرابات
التي قد تن�ش�أ قبل �أو �أثناء �أو بعد المباراة ب�سبب موقف
الجمهور والالعبين وال�م��دي��ري��ن �أو ب�سبب الف�شل في
التنظيم .كما �إن النوادي الم�ست�ضافة �أو التي تلعب على
�أر���ض محايدة هي الم�س�ؤولة عن اال�ضطرابات الناجمة
عن �أفعال العبيها وم�س�ؤوليها وم�شجعيها.
وب�ن��ا ًء على ه��ذه ال �م��ادة ,ف��إن��ه على �أن��دي��ة ك��رة القدم،
�سواء كانت منظمة �أم م�ست�ضيفة ،التزاماً بتحقيق نتيجة
فيما يتعلق بالأمن في �إدارة التجمعات الريا�ضية .فالنادي
الم�ضيف هو الم�س�ؤول عن �ضمان الأم��ن داخ��ل الملعب
الأر�ض واتخاذ جميع التدابير لتجنب اال�ضطرابات� ،سواء
قبل �أو �أثناء �أو بعد المباراة ،والتي تن�ش�أ ب�سبب مواقف
��ص��ادرة من م�س�ؤوليها والالعبين �أو الجمهور .وكذلك
ال�ن��ادي ال��زائ��ر هو م�س�ؤول ب��دوره عن �إدارت ��ه والالعبين
والم�شجعين .وب�صفة خا�صة هي م�س�ؤولة عن اال�ضطرابات
التي تنجم ب�سبب الم�ؤيدين خالل التجمعات الريا�ضية.
والإخالل بهذه الأحكام قد يعر�ض الأندية لإجراءات
ت�أديبية من االتحاد ،بما في ذلك الجزاءات المالية ،كما
هو الحال في الدعوى التي نحن ب�صددها .وهو ما يخ�ضع
�إلى الهيئات الت�أديبية لالتحاد ،لتقييم خطورة ال�سلوك

الواقع وتحديد العقوبات المنا�سبة لهذه االنتهاكات ,بعد
الأخذ في االعتبار نوعية التدابير التي اتخذت بالفعل من
قبل النادي لمنع ال�شغب.
واللوائح ال�سابقة التي تعاقب الأندية على الإخفاق في
القيام بالتزاماتها ،والتي �صدرت من قبل االتحاد الريا�ضي
التي تعتبر الأندية من �أع�ضائه ،تعتبر �صادرة في �سياق
ال�صالحيات التنظيمية لالتحاد ووف�ق�اً ل�ل�أه��داف التي
يبتغيها .و�أن تلك اللوائح ال تتجاهل المبد�أ الد�ستوري
ال ��ذي يق�ضي بالم�س�ؤولية ال�شخ�صية ع��ن العقوبة في
الم�سائل الجنائية وال ��ذي ينطبق �أي���ض�اً على العقوبات
الإدارية والت�أديبية».
وم ��ن ال�ح�ك��م ال���س��اب��ق لمجل�س ال��دول��ة وال ��ذي ق�ضى
ب�م���س��ؤول�ي��ة الأن ��دي ��ة ع��ن ال�ع�ن��ف ال �� �ص��ادر م��ن �أن���ص��اره��ا
وم�شجعيها الذي يرتب �أ�ضراراً للغير ،يت�ضح بجواز معاقبة
الأندية عن �أفعال م�شجعيها دون �أن يكون ذلك مخالفاً
للمبد�أ الد�ستوري الذي يق�ضي ب�شخ�صية العقوبة .حيث
يعتبر كل ناد م�س�ؤول عن ت�صرفات العبيه �أو �إداري�ي��ه �أو
جمهوره.
وبالنظر �إلى الو�ضع بالن�سبة لدولة الإمارات ,نجد �أن
المادة  69من الئحة االتحاد الإماراتي لكرة القدم تن�ص
على �أن« :يعتبر كل ناد م�س�ؤول م�س�ؤولية كاملة عن �أي
ت�صرف ي�صدر من العبيه �أو �إدارييه �أو جمهوره يت�سبب في
الإخ�لال بالنظام �أثناء �سير المباريات �أو بعدها ،ويعتبر
م��دي��ر ال�ف��ري��ق ه��و ال�م�م�ث��ل ال��ر��س�م��ي ل�ل�ن��ادي �أم� ��ام حكم
المباراة داخل الملعب» .وهو ن�ص م�شابه لما ورد بالئحة
االتحاد الفرن�سي ال��ذي يقر بم�س�ؤوليته عن الأن��دي��ة �إذا
�صدر من �أن�صارها �شغب ت�سبب في �إحداث �أ�ضرار.
وم��ن ث��م ،ف��إن��ه �إذا ��ص��در م��ن م�شجعي �إح ��دى الفرق
الإماراتية الم�شاركة في م�سابقات كرة القدم التي ينظمها
االتحاد الإماراتي فع ً
ال ما يعتبر �إخال ًال ب�سير المباراة �أو
�إخال ًال ب�أمن المجتمع بعد المباراة ،ف�إن ذلك النادي يكون
م�س�ؤو ًال عن تلك الأفعال.
غير �أنه يثور الت�سا�ؤل عن الأ�سا�س القانوني الذي يتم
االرت�ك��ان �إليه في توقيع عقوبة على الأن��دي��ة الريا�ضية
ب�سبب �شغب �أن�صارها ،خا�صة �إذا لم ي�صدر من م�س�ؤولي
الأندية �أو موظفيها �أي عمل يعتبر حثاً على ارتكاب �أعمال
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العنف �أو م�ساعدة في وقوعها.
ك��ذل��ك ,ي�ث��ور ال�ت���س��ا�ؤل ع��ن ق�ي��ام م���س��ؤول�ي��ة الأن��دي��ة
الريا�ضية ب�سبب �أع �م��ال العنف وال�شغب ال���ص��ادرة عن
�أن���ص��اره��ا ،على ال��رغ��م م��ن ع��دم وج��ود �أي��ة عالقة تبعية
بينهما �أو ال يكون ه�ؤالء الأن�صار خا�ضعين لرقابة الأندية
كي تتحقق م�س�ؤولية تلك الأندية عن فعل الغير.
ذه��ب مجل�س الدولة في ه��ذا ال�ش�أن �إل��ى �أن �أندية كرة
القدم �سواء كانوا منظمين �أو م�ست�ضافين ،يقع عليها التزام
بتحقيق نتيجة فيما يتعلق ب��الأم��ن ف��ي �إدارة التجمعات
الريا�ضية ،وهو ما تفر�ضه لوائح اتحاد كرة القدم.
بيد �أن ما انتهى �إليه مجل�س الدولة الفرن�سي في �ش�أن
�أ�سا�س م�س�ؤولية الأندية من كونه �إخال ًال بالتزام بتحقيق
نتيجة ,هو محل نظر.
فااللتزام بتحقيق نتيجة كما هو معروف في قانون
المعامالت المدنية يكون مو�ضوع االل�ت��زام فيه محدداً
ومو�ضوعه �أو محله تحقيق نتيجة م�ح��ددة يتعين على
المدين �أن ي�ؤديها �إل��ى الدائن .فالمدين ال يعد قد قام
بتنفيذ ال�ت��زام��ه �إال �إذا تحققت ه��ذه النتيجة ،وه��و ما
ي�صعب انطباقه بالن�سبة لم�س�ؤولية الأن��دي��ة الريا�ضية
وعالقتها ب��االت�ح��ادات الريا�ضية ,وك��ذل��ك بين الأن��دي��ة
الريا�ضية والجماهير .فااللتزام بتحقيق نتيجة يفتر�ض
وجود عالقة تعاقدية بين كل من الدائن والمدين.
وما دام �أن االلتزام بنتيجة من االلتزامات التعاقدية,
ف�إنه يتحقق من خالل �أن المدين قد واف��ق طوعاً تجاه
المدين بذلك االل�ت��زام ،و�أن��ه يفر�ض من �شخ�ص ثالث.
ول�ه��ذا ف ��إن العالقات القانونية التي تن�ش�أ بين الأن��دي��ة
واالتحادات الريا�ضية ال ترقى �إلى االتفاقات التعاقدية،
التي يترتب على الإخ�لال بها من قبل الأن��دي��ة �أن تقوم
االتحادات الريا�ضية بتوقيع ج��زاءات معينة .كذلك ف�إن
الأخذ بغير ذلك من �ش�أنه �إلزام الأندية بما لم تر�ض به،
وم��ن ثم ان�شغال ذمتها بما لم تقبل به وه��و ما يناق�ض
قرينة افترا�ض براءة الذمة.
والأم � ��ر ذات � ��ه ,ب�ي��ن الأن ��دي ��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة وم�شجعيها،
فالعالقة بينهما ال يتحقق فيها المعنى القانوني لالتفاق
ال�ت�ع��اق��دي� ,إال �إذا ل��و اع�ت�ب��رن��ا �أن ت��ذك��رة دخ ��ول الملعب
ال��ري��ا��ض��ي لمتابعة �إح ��دى الم�سابقات وال �ت��ي ت���ص��در عن

الأن��دي��ة الريا�ضية تعتبر بمثابة ات�ف��اق بينهما ،يت�ضمن
التزامات تقع على عاتق الأندية والجماهير تتعلق بالتزام
الجماهير بعدم القيام ب�أي عمل من �ش�أنه الإخالل بالأمن
والنظام �أثناء وبعد المباراة ،وت�ضع التزاماً �آخر على الأندية
يتمثل في الحفاظ على الأمن وعلى �سالمة الجمهور.
بيد �أنه ال يمكن تحميل الأمور �أكثر مما تحتمل ،خا�صة
و�أن الواقع العملي في هذا ال�ش�أن يظهر خلو تذاكر ح�ضور
ال�م�ب��اري��ات م��ن تلك االل �ت��زام��ات� ،إذ ال تت�ضمن التذكرة
بذاتها �أية �أحكام ,وال تحيل �إلى �أحكام و�شروط توجد في
وثائق �أخرى مطبقة �أو متعارف عليها.
وننتهي من ذلك �إلى �أن الجزاءات على الأندية الريا�ضية
يمكن �أن ت�ؤ�س�س على �سند �آخر �أكثر اتفاقاً مع الواقع وهي
تتمثل في كون الأندية الريا�ضية ملتزمة التزاماً قانونياً
ولي�س اتفاقياً بالمحافظة على �سالمة �أن�صارها .و�أنه بوقوع
�أ�ضرار له�ؤالء الم�شجعين فيعتبر �أن تلك الأندية قد �أخلت
بالتزامها في تحقيق �سالمة ه�ؤالء الأن�صار.
وع�ل��ى ذل ��ك ,ت�ك��ون م�س�ؤولية الأن��دي��ة الريا�ضية عن
�أعمال ال�شغب ال�صادرة عن �أن�صارها تت�أ�س�س على وجود
م�س�ؤولية تق�صيرية تعتمد على �أرك ��ان ث�لاث��ة ه��ي فعل
الإ�ضرار وال�ضرر وعالقة ال�سببية.
وفي �ش�أن ركني ال�ضرر وعالقة ال�سببية ال تثور ب�ش�أنهما
�أية �إ�شكاليات ,غير �أن ركن الإ�ضرار ,هو ما يثور الت�سا�ؤل
عن ماهية الأف�ع��ال التي يتحقق بوجودها رك��ن الإ��ض��رار
من جانب الأندية الريا�ضية .ولقد �أ�س�س مجل�س الدولة

م�س�ؤولية الأندية الريا�ضية عن �أعمال ال�شغب
ال�ص��ادرة ع��ن �أن�صاره��ا تت�أ�س���س على وجود
م�س���ؤولية تق�صريية تعتمد عل��ى �أركان ثالثة
هي فعل الإ�ضرار وال�ضرر وعالقة ال�سببية
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الفرن�سي ،م�س�ؤولية الأندية على �أنها لم تقم بعمل من
�ش�أنه منع العنف ال�صادر من م�ؤيديهم.
وب��ال�ن�ظ��ر �إل� ��ى م ��ا �إذا ك��ان��ت م���س��ؤول�ي��ة الأن ��دي ��ة هي
م���س��ؤول�ي��ة ت �ق��وم ع�ل��ى ال�خ�ط��أ ال ��واج ��ب الإث �ب ��ات �أم �إن�ه��ا
م�س�ؤولية مفتر�ضة ،نجد ن�ص المادة  69من الئحة االتحاد
الإم��ارات��ي لكرة القدم والتي تن�ص على �أن يعتبر كل ناد
م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة عن �أي ت�صرف ي�صدر من العبيه
�أو �إدارييه �أو جمهوره يت�سبب في الإخ�لال بالنظام �أثناء
�سير المباريات �أو بعدها ،يظهر �أن تلك المادة قد اتجهت
نحو اعتبار م�س�ؤولية الأن��دي��ة ه��ي م�س�ؤولية مفتر�ضة
تتحقق دون �أن يلزم الم�ضرور ب�إثبات خط�أ الم�س�ؤول،
فيكفي �أن يثبت الم�ضرور �أن هناك ��ض��رراً �أ�صابه �أثناء
�إحدى الم�سابقات الريا�ضية �أو بعدها ,لكي تقوم م�س�ؤولية
النادي الريا�ضي ودون حاجة لأن يثبت الم�ضرور وقوع
خط�أ من جانب النادي.
ونعتقد �أي�ضاً �أن �صياغة المادة قد جعلت من م�س�ؤولية
الأن��دي��ة م�س�ؤولية مفتر�ضة تقوم على قرينة قاطعة ال
تقبل �إثبات العك�س ،وبنا ًء على ذلك ,ف�إن الأندية الريا�ضية
ت�ستطيع دفع م�س�ؤوليتها لي�س ب�إثبات �أنها قامت بواجبها
تجاه منع الجماهير من ارتكاب �أعمال عنف ,و�إنما ب�إثبات
�أن ما وقع من �أ�ضرار كان ب�سبب �أجنبي.
وفي �ش�أن اعتبار كون تلك الم�س�ؤولية عن فعل الغير
�أم �أنها م�س�ؤولية عن الأفعال ال�شخ�صية ،ف�إنه بالنظر �إلى
�أن��ه ال توجد عالقة قانونية تربط بين كل من الأندية

الريا�ضية وم�ؤيديها ،ف�إن الأندية ال تكون م�س�ؤولة قانوناً
عن �أفعالهم .ومن ثم تكون م�س�ؤولية الأندية عن �أعمال
ال�شغب والعنف ال�صادرين ع��ن �أن�صارها تعد م�س�ؤولية
�شخ�صية تت�أ�س�س على �أن الأندية قد �أهملت �أو تهاونت �أو
�أخط�أت في الحفاظ على �سالمة الجمهور �أو الحفاظ على
الأمن �أثناء وبعد الم�سابقات الريا�ضية.
غير �أنه مع تقرير م�س�ؤولية الأندية الريا�ضية عن
ال�شغب ال���ص��ادر ع��ن �أن���ص��اره��ا ,يتعين �أال نغفل �ضعف
الو�سائل القانونية للأندية في منع عنف م�شجعيهم.
ف��إذا كنا قد ح ّملناها م�س�ؤولية الحفاظ على ال�سالمة
والأم � ��ن داخ ��ل ال�م�ل�ع��ب ،ف�ي�ل��زم �أال ت �ك��ون م�س�ؤوليتها
م�س�ؤولية كاملة ،خا�صة و�أن تلك االلتزامات تت�شارك
فيها م��ع ج�ه��ات �أخ ��رى منها وزارة ال��داخ�ل�ي��ة المنوط
بها في الأ�سا�س المحافظة على �سالمة الأف��راد وحفظ
الأم � ��ن .وع �ل��ى ه ��ذا ,ف ��إن��ه ع�ل��ى االت� �ح ��ادات ال��ري��ا��ض�ي��ة
المنوط بها توقيع عقوبات على الأندية �أال تجعل تلك
الأن��دي��ة م�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة عن �أع�م��ال ال�شغب,
بحيث ت�ك��ون م���س��ؤول��ة ف�ق��ط ب�ق��در م��ا ��ص��در منها من
خط�أ في منع العنا�صر الم�شاغبة من دخول النادي �إذا
كانوا معروفين لها �أو �إهمال في عدم اتخاذ االحتياطات
ال���ض��روري��ة ال�لازم��ة لمنع وق ��وع �أ� �ض ��رار للجمهور �أو
الالعبين� ،أو الإداريين ,وكذلك تهاونها في منع �أي فعل
�صادر من العبيها �أو الإداريين �أو الم�س�ؤولين بالنادي
من �ش�أنه �إحداث �شغب �أو وقوع �أعمال عنف.

برامج تدريبية

برنامج تدريبي حول جرائم االتجار بالبشر
نظمت الإدارة العامة لحقوق الإن�سان
ف ��ي � �ش��رط��ة دب � ��ي ،ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع لجنة
مكافحة جرائم االتجار بالب�شر في وزارة
الداخلية ،ومعهد دبي الق�ضائي برنامجاً
ت��دري�ب�ي�اً ب�ع�ن��وان «ق���ض��اي��ا لأوج ��ه �إق��ام��ة
ال ��دع ��وى ف ��ي ج ��رائ ��م االت �ج ��ار ب��ال�ب���ش��ر»
حا�ضر فيه خبراء من الوكالة الوطنية
لمكافحة الجريمة بال�سفارة البريطانية،
ومركز جرائم االتجار بالب�شر بالمملكة
المتحدة ومحاكم دبي.
�شهد االفتتاح القا�ضي الدكتور جمال
ال���س�م�ي�ط��ي ،م��دي��ر م�ع�ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي،
والعقيد الدكتور عارف عبد الرحيم ،نائب
م��دي��ر الإدارة ال �ع��ام��ة ل �ح �ق��وق الإن �� �س ��ان،
وال�ق��ا��ض��ي �أي���س��ر ف � ��ؤاد ،وال �م �ق��دم ال��دك�ت��ور
�سلطان الجمال ،مدير مركز مراقبة جرائم
االتجار بالب�شر ،ومدير ارتباط الهجرة في
�شبكة المخاطر والتن�سيق الخارجي بوزارة
الداخلية البريطانية ،و��ض��اب��ط االرت�ب��اط
الدولي بال�سفارة البريطانية في دبي ،وذلك
بقاعة المحا�ضرات بمعهد دبي الق�ضائي.
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�شراكة فعالة
و�أك � � � ��د ال �ق ��ا� �ض ��ي ال� ��دك � �ت� ��ور ج �م ��ال
ال�سميطي على ال�شراكة القائمة والفعالة
بين �شرطة دبي والإدارة العامة لحقوق
الإن�سان من خالل مركز مراقبة جرائم
االتجار بالب�شر ،ولجنة مكافحة جرائم
االتجار بالب�شر في وزارة الداخلية ،من
جهة وال��زم�لاء وال�شركاء من العاملين
ف ��ي ال �م �ج ��ال الأم� �ن ��ي وال �ق �� �ض��ائ��ي في
ال�م�م�ل�ك��ة ال �م �ت �ح��دة م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة..
و�أ�شار �إلى �أن هذا التنوع للجهات القائمة
وال�م���ش��رف��ة ع�ل��ى تنفيذ ه ��ذا ال�ب��رن��ام��ج
ال �ت��دري �ب��ي �إن �م ��ا ه ��و خ �ي��ر م ��ؤ� �ش ��ر على
وجود بيئة طاردة ،بل ومحاربة لجريمة
االتجار بالب�شر في دولة الإمارات.
مهارات احترافية
وف � ��ي ال �� �س �ي ��اق ذات� � ��ه ق � ��ال ال�ع�ق�ي��د
ال� ��دك � �ت� ��ور ع� � � ��ارف ع� �ب ��د ال ��رح� �ي ��م �إن
ت ��وج �ه ��ات ال �ق �ي ��ادة ال �ع �ل �ي��ا ف ��ي ��ش��رط��ة
دب��ي ت��دع��م ج��وان��ب التعليم والتدريب

وت�ع��زي��ز ال�م�ه��ارات المكت�سبة وال�سيما
في الجرائم الم�ستحدثة �أو الجديدة
ك�ج��ري�م��ة االت� �ج ��ار ب��ال�ب���ش��ر ال �ت��ي تعد
م� ��ن �أب� � � ��رز ال� �ج ��رائ ��م ال �م ��رك �ب ��ة ال �ت��ي
تحمل ف��ي ثناياها ع��دة ج��وان��ب وع��دة
جهات ،وكذلك الحال بالن�سبة لآثارها
ال �م��ر� �ص��ودة ،وب��ال�ن�ظ��ر �إل ��ى الإن �ج ��ازات
ال�م�ه�م��ة ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ف ��ي م�لاح�ق��ة ه��ذه
الجريمة والحد من �آثارها نجد �أن دولة
الإم ��ارات و�شرطة دب��ي قطعت �أ�شواطاً
كبيرة ل�صالح مكافحة ه��ذه الجريمة
واالقت�صا�ص من مرتكبيها.
و�أ�ضاف� :إن هذه ال��دورة التدريبية
تبحث اليوم عن االحتراف في التعامل
م��ع ج��ري�م��ة االت �ج��ار بالب�شر ،وت�سعى
لإك �� �س��اب ال�ع��ام�ل�ي��ن م� �ه ��ارات تمكنهم
م ��ن �إق ��ام ��ة ال��دل �ي��ل ال �م ��ادي وال�ح�ج��ة
الق�ضائية لإقامة الدعوى وت�صنيفها
بكونها جريمة ات�ج��ار بالب�شر ،وذل��ك
في ظل التحديات المتعلقة بالظروف
المحيطة بتلك الق�ضايا.

حماية األسرار التجارية
ودورها في استقرار الشركات
بقلم :نيكوال بريتوب�س
حرية الضمير في القانون الفرنسي..
بقلم :د .ن�سرين الأبي�ض
بيع مصنف أو عرضه أو تأجيره بدون إذن
بقلم :د .عبدالرازق املوايف
التكييف القانوني لعقد
الحفظ األمين لألوراق المالية
بقلم :د .ر�شا حممد تي�سري حطاب
حفظ جواز سفــر المحضـون
وفق ًا لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي
بقلم :د .حممد عبد الرحمن ال�ضويني
قاعدة «اإلذن ينافي الضمان»
وحدود مسؤولية الطبيب في اإلمارات
بقلم :د .في�صل ح�سن العمري
بين العرف و اإلجراء
بقلم :النقيب /خليل �إبراهيم حممد

المجلة القانونية

االتحاد األوروبي ودولة اإلمارات نموذجان

حماية األسرار التجارية

ودورها في استقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة

بقلم :نيكوال بيرتوبس
م�ست�شار قانوين
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قرر االتحاد الأوروب��ي في الثامن والع�شرين من �شهر
نوفمبر ل��ع��ام  2013و���ض��ع �إط ��ار عمل “حماية الأ���س��رار
التجارية” عن طريق ن�شر مقترح “�إطار توجيهي”بعنوان:
“توجيهات البرلمان الأوروبي والمجل�س بخ�صو�ص حماية
المعرفة الفنية والمعلومات التجارية (الأ�سرار التجارية)
غير المف�صح عنها �ضد الحيازة واال�ستخدام والإف�صاح غير
القانوني عن المعلومات التجارية”(.)1

المقترح �إل��ى تعزيز ثقة ال�شركات وال ُمبتكرين والباحثين
والمبدعين في مجال االبتكار الم�شترك في جميع �أرج��اء
ال�سوق الداخلية ،فلم يعد هناك ما يدفعهم نحو االبتعاد
عن اال�ستثمار في المجاالت المعرفية البناءة من خالل
التهديد ب�سرقة �أ�سرارهم التجارية ،كما يمثل هذا المقترح
خطوة م��ن ال�خ�ط��وات التي تخطوها المفو�ضية لت�شكيل
الإطار القانوني الذي يبعث على االبتكار والنمو الذكي».
و�أ�ضاف ال�سيد� /أنطونيو تاجاني  -نائب رئي�س المفو�ضية
الأوروبية قائ ً
الُ « :تعد حماية الأ�سرار التجارية من الم�سائل
المهمة تحديدًا لل�شركات ال�صغيرة ،فهذه ال�شركات ت�ستخدم
الأ�سرار التجارية على نطاق �أو�سع من ال�شركات الكبيرة،
وذل ��ك ب�سبب تكلفة ال�ح���ص��ول ع�ل��ى ب ��راءة اخ �ت��راع و�سبل
الحماية �ضد االنتهاك ،ففقدان الأ�سرار التجارية والك�شف
عن �أي اختراع رئي�سي للمناف�سين يعني انهياراً كارثياً في
القيمة والأداء الم�ستقبلي لل�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة،
وتقوم المفو�ضية – من خالل الت�شريعات ،بحماية الأ�سرار
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مقرتح الإطار التوجيهي يف االحتاد الأوروبي
تهدف التوجيهات المقترحة ال�صادرة في نوفمبر 2013
�إل��ى و�ضع �أ�سا�س لإط��ار قانوني ذي نطاق حماية ع��ادل في
ال���س��وق ال��داخ�ل�ي��ة ،وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق حماية الأ� �س��رار �ضد
اال�ستيالء عليها ب�شكل غير قانوني.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ال���س�ي��د /م��اي�ك��ل ب��ارن�ي��ر -ال�م�ف��و���ض
الأوروب��ي ل�ل���س��وق ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��دم��اتُ « :ت �ع��د الجريمة
الإلكترونية والتج�س�س ال�صناعي للأ�سف جزءاً من الواقع
الذي تواجهه ال�شركات في �أوروب��ا يومياً ،وعلينا �أن نت�أكد
من مواكبة قوانيننا للم�ستجدات في هذا ال�ش�أن� ،إ�ضاف ًة �إلى
الت�أكيد على �أن الأ��ص��ول اال�ستراتيجية ل�شركاتنا تخ�ضع
للحماية المالئمة �ضد ال�سرقة و�سوء اال�ستخدام ،فحماية
الأ�سرار التجارية تتعلق بما هو �أكثر من ذلك ،ويهدف هذا

يف الإمارات
الأ�سرار التجارية حممية بقوانني
املعامالت التجارية وحماية امل�ستهلك
وتنظيم املناف�سة والعقوبات ..والعمل

2014

وقد �صدر هذا الن�ص عقب �إط�لاق اال�ستبيان العالمي()2
ال��ذي ك�شف ع��ن ع��دد م��ن النتائج ،م��ن بينها �أن �شركة م��ن كل
خم�س �شركات عانت خالل ال�سنوات الع�شر الأخيرة من محاولة
واح��دة على الأق��ل ل�سرقة �أ�سرارها التجارية ،وترى اثنتان من
كل خم�س �شركات �أوروبية �أن معدالت مخاطر اال�ستيالء على
الأ�سرار التجارية قد �شهدت تزايداً ملحوظاً خالل نف�س الفترة.
وبوجه عام وخالل الفترة التي �سادت خاللها م�ؤ�شرات
ع ��دم اال��س�ت�ق��رار االق �ت �� �ص��ادي ،ت�شكل ال���ش��رك��ات ال�صغيرة
والمتو�سطة جزءاً �أ�سا�سياً من �أي اقت�صاد ،وهذا هو ال�سبب
وراء �سعي الحكومات – �سواء في االتحاد الأوروب ��ي �أو في
دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة ال�م�ت�ح��دة – �إل ��ى ت�شجيع قطاع
ال�شركات ال�صغيرة ن�ظ��راً ل��دوره��ا ف��ي ازده ��ار االقت�صاد..
ف�ض ً
ال عن ذلك ،ف�إن تح�سين الإط��ار القانوني في االتحاد
الأوروب ��ي ي�ساهم ف��ي توفير بيئة عمل منا�سبة لل�شركات
ال�صغيرة والمتو�سطة على �أن ت�أخذ الدرا�سات االقت�صادية
في اعتبارها �أن ال�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة تعتمد –
ب�شكل �أكبر من ال�شركات الكبيرة – على الأ�سرار التجارية
لحماية مميزاتها التناف�سية في الأ�سواق التي تعمل بها.
وبمنا�سبة �صدور المقترح الماثل لتو�سيع نطاق حماية الأ�سرار
التجارية في االتحاد الأوروبي ،نود �أن نلقي ال�ضوء على هذا القرار
الجديد واللوائح الحالية في دول��ة الإم ��ارات العربية المتحدة،
نظراً لما يمثله هذا المو�ضوع من �أهمية كبيرة في هذا ال�ش�أن.

المجلة القانونية

التجارية ل�شركات االتحاد الأوروبي و�سبل ا�ستدامتها التي
ت�شكل قيمة حيوية وجوهرية بالن�سبة لها».
وت��ذك��رن��ا ال ��درا� �س ��ة ال �ت��ي �أُج ��ري ��ت ب �� �ش ��أن ال�ت��وج�ي�ه��ات
المقترحة ب ��أن ن�ظ��ام االت �ح��اد الأوروب� ��ي ال�خ��ا���ص بحماية
الأ�سرار التجارية غير موحد في مجمله ،وهو يت�ألف حتى
الآن من مقتطفات من اللوائح المحلية دون وجود تعريف
موحد للأ�سرار التجارية.
والجدير بالذكر �أن االتفاقية حول الجوانب التجارية
لحقوق الملكية الفكرية وقوانين �أخرى دولية تن�ص فقط
على الحد الأدن��ى من المعايير القانونية لحماية الأ�سرار
التجارية ،وقد يكون هذا الأم��ر هو وجه الق�صور في هذه
الم�س�ألة ،حيث تقوم كل دولة من الدول الأع�ضاء باالتحاد
الأوروبي بالتعامل مع هذه الأمور ب�شكل فردي.
ط�ب�ق�اً ل�لات�ف��اق�ي��ة ح ��ول ال �ج��وان��ب ال �ت �ج��اري��ة لحقوق
الملكية الفكرية( ،)3يمكن تعريف الأ�سرار التجارية ب�شكل
�أ�شمل على �أنها «�أي معلومات تجارية �سرية تمنح �أي �شركة
ميزة تناف�سية» ،ويمكن �أن تكون �أي معلومات ذات طبيعة
فنية �أو تقنية (ن�م��اذج �أول�ي��ة ،برمجيات ،معرفة فنية) �أو

32

تجارية (قنوات الت�سويق ،التكلفة ،اال�ستراتيجيات).
ويعد غياب التعريف الوا�ضح للأ�سرار التجارية ناجماً
عن الطبيعة المختلطة لهذا المفهوم ،ونظراً لأن الأ�سرار
التجارية غير واردة �صراح ًة ف��ي ال�ن��وع التقليدي لحقوق
الملكية الفكرية (حيث �إن مالك الأ��س��رار التجارية لي�س
لديه حق ح�صري لملكية ابتكاره) ،فهي تعتبر – بقدر ما
– تكميلية لها لأنها م�ستخدمة في ال�شكل الأ�صلي لحقوق
الملكية الفكرية المتمثلة في العالمات التجارية �أو حقوق
الت�أليف والن�شر �أو براءات االختراع.
يخلق هذا الموقف العام م�ستوى غير متكافئ من حماية
الأ�سرار التجارية في جميع �أنحاء االتحاد الأوروب��ي ،حيث
ي��ؤدي �إل��ى ظهور حالة من الريبة ،ولهذا ينتج عنه �أحياناً
تناق�ضات بين االخت�صا�صات الق�ضائية.
وبعد ظهور نتائج ه��ذا اال�ستبيان بوقت ق�صير ،حددت
مفو�ضية االتحاد الأوروب��ي �إط��اراً قانونياً من �أجل ا�ستعادة
حالة التوزان بين الدول الأع�ضاء باالتحاد ،وذلك من حيث
المبد�أ ومن حيث الإجراءات القانونية ،وقد تركزت ن�صو�ص
التوجيهات المقترحة حول  4مجاالت وهي:
�إعداد تعريف موحد للأ�سرار التجارية ونطاق حمايتها
(المواد .)3-2
�إع ��داد مجموعة عامة م��ن �سبل جبر ال�ضرر ف��ي حالة
الحيازة غير القانونية للأ�سرار التجارية �أو ا�ستخدامها �أو
الإف�صاح عنها على نحو غير قانوني ،وتت�ألف هذه المجموعة
من �أوامر ق�ضائية م�ؤقتة ودائمة بالإ�ضافة �إلى الحجز على
الب�ضائع المنتهكة الم�شتبه بها ،وكذلك التعوي�ض المنا�سب
نظير الخ�سارة المتكبدة (المواد .)14-9
�إع ��داد �إج ��راءات للحفاظ على �سرية الأ��س��رار التجارية
خالل الإجراءات القانونية (المادة .)8
تحديد فترة تقادم مدتها عامان لمالك الأ�سرار التجارية
لح�صوله على حقوقه (اعتباراً من التاريخ الذي ي�صبح فيه
المالك على دراية بالحقيقة الأخيرة التي ي�ستند �إليها في
رفع الدعوى) (المادة .)7
�سيتم نقل هذا المقترح �إلى مجل�س وزراء االتحاد الأوروبي
والبرلمان الأوروبي لإ�صداره وفقاً للإجراء الت�شريعي العادي،
و�إدخاله حيز التنفيذ بنهاية هذا العام في حالة اعتماده.
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الإطار القانوين لدولة الإمارات العربية املتحدة
�إن ات �ب��اع ال�ت��وج�ي�ه��ات المقترحة م��ن ق�ب��ل المفو�ضية
الأوروب �ي��ة هو ما �ألقى ال�ضوء على الإط ��ار التنظيمي في
دولة الإم��ارات العربية المتحدة ،حيث �إن ج��زءاً كبيراً من
الالئحة االتحادية م�ستلهم من النظام الأوروبي.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن دول ��ة الإم� ��ارات العربية المتحدة
ع�ضو في عدة معاهدات من �ضمنها االتفاقية حول الجوانب
التجارية لحقوق الملكية الفكرية ومعاهدة التعاون ب�ش�أن
ب� ��راءات االخ� �ت ��راع ،منظمة ال �ت �ج��ارة ال�ع��ال�م�ي��ة �أو اتفاقية
باري�س لحماية الملكية ال�صناعية� ،إال �أنه في الوقت الحالي
ال يوجد �أي ن�ص �صريح يحدد �إطاراً عاماً للأ�سرار التجارية،
ومازال العمل الذي بد�أ منذ عدة �سنوات قائماً على �صياغة
قانون اتحادي في هذا ال�ش�أن ،ولم يتم �إنفاذه بعد.
لقد �أدى ذلك – حتى وقتنا هذا – �إلى �أن كل ق�ضية تتعلق
با�ستخدام �أو ا�ستيالء غير قانوني على �أ�سرار تجارية تتم
�إحالتها �إل��ى المحاكم للنظر فيها بنف�س المنهج المتبع
مع حماية المعلومات ال�سرية �أو المعرفة الفنية �أو حق
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تعريف �أوروبي موحد للأ�س��رار
التجاري��ة ونط��اق حمايته��ا
و�إجراءات حفظها

الت�أليف والن�شر ،واالختيار من بين قوانين متنوعة بنا ًء
على المو�ضوع ومجال القانون.
وم ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن ي�ت��م ال �ل �ج��وء �إل� ��ى ق ��ان ��ون الملكية
ال�ف�ك��ري��ة ال ��ذي ي�ب��دو ف��ي ظ��اه��ره وث�ي��ق ال�صلة بالم�س�ألة
التي نحن ب�صددها ،فقد تم �إنفاذ قانون الملكية الفكرية
في دولة الإم��ارات العربية المتحدة في �أوائ��ل الت�سعينيات
وهو يت�ضمن القانون االتحادي رقم ( )37ل�سنة 1992م في
�ش�أن العالمات التجارية (ويوفر القانون حماية للعالمات
والأ�سماء التجارية على حد �سواء) ،والقانون االتحادي رقم
( )44ل�سنة  1992في �ش�أن تنظيم وحماية الملكية ال�صناعية
ل�ب��راءات االخ�ت��راع والر�سوم والنماذج ال�صناعية والقانون
االتحادي رقم ( )40ل�سنة 1992في �ش�أن حماية الم�صنفات
الفكرية وحقوق الم�ؤلف.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تدخل حماية الأ�سرار التجارية �أي�ضاً
في المفهوم العام للحماية من المناف�سة غير الم�شروعة من
خالل قانون المعامالت التجارية (القانون االتحادي رقم 18
ل�سنة  ،)1993وقانون حماية الم�ستهلك (القانون االتحادي
رقم  24ل�سنة  )2006على وجه الخ�صو�ص �أو – القانون ال�صادر
م�ؤخراً– قانون تنظيم المناف�سة الجديد (القانون االتحادي
رقم  4ل�سنة  )2012ب�ش�أن ممار�سات المناف�سة غير الم�شروعة.
وت�ت���ض�م��ن ال �م �م��ار� �س��ات غ�ي��ر ال�م���ش��روع��ة ف�ي�م��ا يتعلق
بالمعلومات ال���س��ري��ة ب�م��ا ي�شمل التج�س�س ال�صناعي �أو
التجاري والإخالل بالعقود وخرق ال�سرية.
وت��رد ن�صو�ص حماية المعلومات ال�سرية في العقود �أو
قانون العقوبات ،وعلى �سبيل التو�ضيح ،يُم ِك ُننا الإ�شارة �إلى
قانون العقوبات بدولة الإمارات العربية المتحدة ( )4المادة
 379من القانون االتحادي رقم  3ل�سنة  1987ب�إ�صدار قانون
ال�ع�ق��وب��ات(�أو ق��ان��ون المعامالت المدنية ب��دول��ة الإم ��ارات
العربية المتحدة ( )5ال�م��ادة  905م��ن ال�ق��ان��ون االت�ح��ادي
رقم  5ل�سنة � )1985أو قانون العمل بدولة الإمارات العربية
المتحدة ( )6المادة  120من القانون االتحادي رقم  8ل�سنة
 2007المعدل بموجب القانون االتحادي رقم  8ل�سنة .)2007
( )4ت�ن����ص ال �م ��ادة  379م ��ن ق ��ان ��ون ال �ع �ق��وب��ات ب��دول��ة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة ال�م�ت�ح��دة (ال �ق��ان��ون االت �ح ��ادي رق ��م 3
ل�سنة  1987ب��إ��ص��دار ق��ان��ون العقوبات) على �أن ��ه« :يعاقب

المجلة القانونية

بغ�ض النظر عن القطاع الذي تعمل
ب��ه – ول��ذل��ك ف ��إن الم�س�ألة الكبرى
هي الجمع بين الحاجة �إلى الإف�صاح
ع ��ن ال �م �ع �ل��وم��ات ل �� �ش��رك��اء الأع �م ��ال
المحتملين مع �ضرورة الحفاظ على
“�سرية” المعلومات ال�سرية من �أجل
منع �أي اختال�س لها.

بالحب�س م ��دة ال ت�ق��ل ع��ن �سنة
وب ��ال� �غ ��رام ��ة ال� �ت ��ي ال ت �ق ��ل ع��ن
ع�شرين �أل ��ف دره ��م �أو ب��إح��دى
هاتين العقوبتين من كان بحكم
مهنته �أو حرفته �أو و�ضعه �أو فنه
م���س�ت��ودع ��س��ر ف��أف���ش��اه ف��ي غير
الأح ��وال الم�صرح بها قانوناً
�أو ا�ستعمله لمنفعته الخا�صة
التطلعات اخلا�صة بعام 2020
�أو لمنفعة �شخ�ص �آخر ،وذلك
�إن ه� � � ��ذا ال� �م� �ن� �ه ��ج ال� �خ ��ا� ��ص
م ��ا ل ��م ي � ��أذن ��ص��اح��ب ال �� �ش ��أن في
ب �م ��ؤ� �س �� �س��ات االت� �ح ��اد الأوروب � � � ��ي من
ال�سر ب�إف�شائه �أو ا�ستعماله».
�أج��ل ت�صميم �إط ��ار قانوني ب�ش�أن الأ��س��رار
( )5تن�ص المادة  905من قانون
ت�شكل ا�ست�ضافة �إك�سبو
ال �ت �ج ��اري ��ة ي �م �ث��ل ق �ي �م��ة ف ��ارق ��ة ب��ال�ن���س�ب��ة
المعامالت المدنية بدولة الإمارات
 2020فر�صة مميزة لتطوير لل�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة ،وكذلك
العربية المتحدة (القانون االتحادي
الت�شريعات والقوانني
لقطاع الأعمال بوجه عام.
رقم  5ل�سنة  )1985على �أنه« :يجب
ع�ل��ى ال�ع��ام��ل �أن ..يحتفظ ب��أ��س��رار
وقد �أتى االقتراح في نطاق ا�ستراتيجية
�صاحب العمل ال�صناعية والتجارية
المفو�ضية الأوروب �ي ��ة ل�ع��ام  2020لو�ضع
ولو بعد انق�ضاء العقد وفقاً لما يقت�ضيه االتفاق �أو العرف».
�أوروب��ا مجدداً في مكانة ا�ستراتيجية للإبداع والبحث من
( )6تن�ص المادة  120من قانون العمل بدولة الإمارات
خالل دعم البحث وتطوير اال�ستثمار ،وتلتزم �أوروبا بتعزيز
العربية المتحدة (القانون االت�ح��ادي رق��م  8ل�سنة 1980
التناف�سية ل�ل�أع�م��ال الأوروب� �ي ��ة ب�شكل كبير ف��ي اقت�صاد
المعدل بموجب القانون االتحادي رقم  8ل�سنة  )2007على
المعرفة العالمي.
�أنه“ :يجوز ل�صاحب العمل �أن يف�صل العامل دون �إنذار في
وف��ي �ضوء ه��ذا الإ��ص�لاح ،ينبغي �أن تكون ا�ست�ضافة معر�ض
�أي من الحاالت الآتية� -..:إذا �أف�شى �سراً من �أ�سرار المن�ش�أة
�إك�سبو الدولي  2020فر�صة مميزة لإعادة �إحياء العملية الت�شريعية.
التي يعمل بها”.
�إن الحاجة �إلى دقة وو�ضوح الت�شريعات القانونية فيما يخ�ص
�إن عدم وجود تجان�س في تعريف الأ�سرار التجارية كما
تلك الأ�صول الرئي�سية من خالل قواعد وا�ضحة وموحدة من
هو الحال في االتحاد الأوروب ��يُ ،ين�شئ – بال ن��زاع – حالة
�ش�أنه �أن يفيد في نمو ال�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة من �أجل
معينة من عدم التوازن �أمام المحاكم التي تخت�ص بالنظر
ت�أمين الأعمال الجديدة والقائمة وجعل دولة الإمارات العربية
في هذه الأمور ،نظراً لحاجة المحاكم �إلى النظر �إلى عدد
المتحدة مكاناً �أكثر جاذبية لأ�صحاب الم�شاريع.
كبير من القوانين ،كما هو مو�ضح �أعاله.
لقد �أ�صبح االهتمام الرئي�سي لل�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة
الهوام�ش
ه��و البقاء ف��ي ه��ذه البيئة ال�صعبة ك��أح��د التحديات اليومية
وعليها دعم ب�ضائعها وخدماتها وحماية �أ�صولها الرئي�سية من
1 - http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/
ia_2013/com_2013_0813_en.pdf
االختال�س �سواء في �صورة �سرقة �أو تج�س�س �صناعي.
2 - http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/tradesecrets/130711_final-study_en.pdf
وفي الواقع ،على كل �شركة التعامل مع الأ�سرار التجارية –
3 - http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
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شفاء الصدور

حياة القلوب
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على �أن �أ�سباب حياة القلوب كثرية نذكر منها :ت��رك الذنوب
وامل�ع��ا��ص��ي؛ لأن ال��ذن��وب ه��ي �أم��را���ض ال�ق�ل��وب ،وال دواء لها �إ َّال
برتكها.
يقول ابن املبارك« :ر�أيت الذنوب متيت القلوب ،وقد يورث الذل
�إدمانها ،وترك ال ُّذنوب حياة القلوب وخري لنف�سك ع�صيانها».
ومن �أ�سبابها �أي�ضاً :املداومة على ذكر اهلل ،فبه تطمئن القلوب
وقد بني لنا الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم �أن ذكر اهلل تعاىل هو
من �أ�شد ما يواجه به ال�شيطان؛ حيث قال�« :إن ال�شيطان وا�ضع
خطمه على قلب ابن �آدم ،ف�إذا ذكر اهلل خن�س ،و�إذا ن�سي اهلل التقم
قلبه فو�سو�س» (رواه احلافظ املو�صلي)� .إذن فحياة القلب الذي
ين�صلح اجل�سد ب�صالحه ويف�سد بف�ساده متحققة ب��ذك��ر اهلل،
والتفكر يف �أ�سمائه و�صفاته ،والعي�ش يف رحابه.
وقال �أحد العارفني« :امل�ؤمن يذكر اهلل تعاىل بك ِّله؛ لأنه يذكر اهلل
بقلبه فت�سكن جميع جوارحه �إىل ذكره؛ فال يبقى منه ع�ضو �إال
وهو ذاكر يف املعنى ،ف��إذا امتدت يده �إىل �شيء ذكر اهلل فكف يده
عما نهى اهلل عنه ،و�إذا �سعت قدمه �إىل �شيء ذكر اهلل فغ�ض ب�صره
عن حمارم اهلل ،وكذلك �سمعه ول�سانه وجوارحه م�صونة مبراقبة
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لي�س املراد باحلياة هنا احلياة املح�سو�سة التي ي�شرتك فيها
الإن�سان مع باقي الكائنات احلية؛ و�إمنا املراد بها احلياة التي
هلل
عرب عنها اهلل تعاىل بقوله“ :يَا �أَ ُّي� َه��ا ا َّل� ِذي� َ�ن �آ َم ُنوا ْا�س َت ِجيبُوا ِ
َو ِلل َرّ�سُ ولِ ِ�إ َذا َدعَا ُكم ِلَا يُحْ ِيي ُك ْم “ (�سورة الأنفال من الآي��ة .)24
فهي احلياة املتحققة باال�ستجابة لأم��ر اهلل ور�سوله .وع��ن �أبي
مو�سى الأ�شعري -ر�ضي اهلل عنه �-أن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -ق��ال« :مثل ال��ذي يذكر ربه وال��ذي ال يذكره مثل احلي
وامليت» (رواه البخاري).
فحياة القلب ه��ي امل��ان�ع��ة م��ن القبائح ال�ت��ي تف�سد ال�ق�ل��ب ،و�أن
القلب ال�صحيح احلي �إذا عر�ضت عليه القبائح َنفر منها بطبعه،
و�أبغ�ضها ومل يَلتفت �إليها ،بخالف القلب امليت ،ف�إنه ال يفرق
بني احل�سن والقبيح ،ومن هنا يجب �أن ينتبه امل�سلم �إىل �أن حياة
القلب و�إ�ضاءته م��ادة كل خري فيه ،وموته وظلمته م��ادة كل �شر
فيه ،و�أن القلب ال يفلح وال ي�صلح وال يتنعم وال يبتهج وال يطمئن
وال ي�سكن �إال بعبادة ربه وحبه والإنابة �إليه .وعلى امل�سلم �أن ي�سعى
لإحياء قلبه و�إ�سعاده و�إعماره يف الدنيا والآخرة.

اهلل تعاىل ،ومراعاة �أمر اهلل ،واحلياء من نظر اهلل؛ فهذا هو الذكر
الكثري الذي �أ�شار اهلل �إليه بقوله �سبحانه « يَا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنوا
ا ْذ ُك ُروا َّ َ
الل ِذ ْكراً َك ِثريًا ،وَ�سَ ِبّحُ و ُه ُب ْك َر ًة َو�أَ ِ�صيال » (�سورة الأحزاب
من الآية .)43
ومن �أ�سبابها :قراءة القر�آن الكرمي وتدبره ،فيقول تعاىل «يَا �أَ ُّيهَا
ا َّل ِذ َ
هلل َو ِلل َرّ�سُ ولِ �إِ َذا َدعَا ُكم ِلَا يُحْ ِيي ُك ْم » (�سورة
ين �آ َم ُنوا ْا�س َت ِجيبُوا ِ
الأن�ف��ال م��ن الآي��ة  .)24ف��أخ�بر �سبحانه وت�ع��اىل �أن حياتنا �إمن��ا
هي با�ستجابتنا ملا يدعونا �إليه اهلل والر�سول من اتباع كتاب اهلل
مع العلم والإمي��ان ،ذلك �أن القلب يتغذى من القر�آن مبا يزكيه
ويقويه ويفرحه وي�سره ،فكما �أن البدن يحتاج �إىل النماء بالغذاء
امل�صلح للبدن واملانع عنه ال�ضرر ،فكذلك القلب يحتاج �إىل الغذاء
الذي ي�صلحه وينميه ،وال �سبيل �إىل ذلك �إال بقراءة القر�آن وتدبر
معانيه ،فالقر�آن هو الروح التي حتيا به القلوب.
ومنها :ال�صدقة وتزكية القلب ،يقول ابن تيمية  -رحمه اهلل -
« وال�صدقة ملا كانت تطفئ اخلطيئة كما يطفئ امل��اء النار� ،صار
القلب يزكو بها ،وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب».
ومنها :الأعمال ال�صاحلة ،ذلك �أن العمل ال�صالح له �أثر يف القلب
ونفعه ،قال بع�ض ال�سلف�« :إن للح�سنة لنوراً يف القلب ،وقوة يف
البدن ،و�ضيا ًء يف الوجه ،و�سعة يف الرزق ،وحمبة يف قلوب اخللق..
و�إن لل�سيئة لظلمة يف القلب ،و�سواداً يف الوجه ووهناً يف البدن،
ونق�صاً يف الرزق ،وبغ�ضاً يف قلوب اخللق» ويقول مطرف بن عبد
اهلل�« :صالح القلب ب�صالح العمل ،و�صالح العمل ب�صالح النية».
ومنها :حب اهلل وخ�شيته والإنابة �إليه ،ويف ذلك يقول ابن رجب
احل�ن�ب�ل��ي« :فال ��ص�لاح للقلوب ح�ت��ى ت�ستقر فيها م�ع��رف��ة َّ
الل
وعظمته وحمبته وخ�شيته ومهابته ورجا�ؤه والتوكل عليه ،ومتتلئ
من ذلك ،وهذا هو حقيقة التوحيد ،وهو معنى «ال �إله �إ َّال َّ
الل»،
فال �صالح للقلوب حتى يكون �إلهها ال��ذي ت�ألهه وتعرفه وحتبه
َّ
وتخ�شاه هو الل وحده ال �شريك له».
وم��ا �أجمل ما قاله اب��ن القيم�« :إذا عط�ش قلبك فال ت�سقه �إال
بالقر�آن ،و�إذا ا�ستوح�ش فال ت�ؤن�سه �إال بذكر الرحمن ،فمن �أوى
�إىل اهلل �آواه ،ومن فو�ض �أمره �إىل اهلل كفاه ،ومن باع نف�سه �إىل اهلل
ا�شرتاه ،فطوبى ملن �آواه ربه وكفاه وا�شرتاه ،فر�ضي عنه و�أر�ضاه».
الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني
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القانون الفرنسي..
الممارسات األسوأ
تعليقًا على قرار المجلس الدستوري
بقلم :د .نسرين األبيض
�أ�ستاذ م�شارك يف كلية احلقوق بجامعة �سانت
جوزيف يف دبي ونائب عميد الكلية.

36

الفرنسي في شأن حرية الضمير

تزامن ًا مع تخ�صي�ص «الملتقى الدولي للعدالة والقانون...الممار�سات الأف�ضل» الذي نظمه معهد دبي الق�ضائي هذا العام
للقانون الفرن�سي وتحديد ًا لمو�ضوع النيابة العامة في النظام الق�ضائي الفرن�سي ،وت�أييد ًا وت�شجيع ًا لهذه المبادرة الرائعة
وال�سباقة التي ت�أتي بالقانون المقارن كل عام لإغناء الهيكلية القانونية الإماراتية بقوانين دول �أخرى من خالل عر�ض
لموا�ضيع مختارة في القانون المقارن و�شرحها وتعميقها ومقارنتها مع القانون المحلي ،يخطر لي �أن �أ�شارك في هذا المو�سم
الفرن�سي من خالل فتح نافذة �صغيرة جد ًا على قانون حديث الن�ش�أة في فرن�سا �أحدث موجة من ردات الفعل في ال�شارع
اجتذبت مئات الآالف من الأ�شخا�ص و�أحدثت �ضجة كبيرة وانق�سام ًا حاد ًا في الأو�ساط القانونية و�صدر في �ش�أن مو�ضوعه
قراران للمجل�س الد�ستوري الفرن�سي في فترة زمنية ال تتجاوز ال�ستة �أ�شهر� ..إنه القانون الفرن�سي رقم ( )404-2013الذي
�صدر في  18مايو  2013والذي ي�سمح بزواج المثليين (.)1

بع�ض الن�صو�ص الت�شريعية ال�سيما المواد  ،1-34و،74
و 165من القانون المدني الفرن�سي بحجة �أنها تخالف
الحقوق والحريات التي كفلها الد�ستور الفرن�سي.
بعد تعريف موجز لتقنية الم�س�ألة الد�ستورية الأولية
في النظام الفرن�سي وا�ستعمالها في الم�س�ألة المطروحة
�أم��ام�ن��ا (ال�م�ق�ط��ع الأول)� ،سيعالج ه ��ذا ال�م�ق��ال مو�ضوع
حرية ال�ضمير في النظام الفرن�سي وتطبيقه في القرار
المعني محاو ًال �شرح الحل الذي �أوجده القا�ضي الد�ستوري
(المقطع الثاني) ،ثم يتطرق �إلى تقييمه (المقطع الثالث).
املقطع الأول :حتريك امل�س�ألة الد�ستورية الأولية
يف النظام الفرن�سي
قبل معالجة الم�س�ألة الد�ستورية المطروحة في هذا
القرار (ثانياً) ,نتوقف عند تعريف هذه التقنية الحديثة
في النظام الفرن�سي (�أو ًال).وفق الترتيب التالي-:
�أو ً
ال :الم�س�ألة الد�ستورية الأولية في النظام
الفرن�سي
�أخذ الد�ستور الفرن�سي ( )4للجمهورية الخام�سة ال�صادر
عام  1958بنظام الرقابة ال�سيا�سية على د�ستورية القوانين
و�أوكل هذه الرقابة لهيئة �أن�ش�أها ت�سمى المجل�س الد�ستوري
الفرن�سي ( )Le conseilconstitutionnelfrançaisويتم
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حري��ة ال�ضم�ير يف نظ��ام القان��ون
الفرن�سي الن�ص والتطبيقات واحللول

2014

تتجلى �أبرز التعديالت التي �أتى بها هذا القانون في المادة
( )144من القانون المدني الفرن�سي التي �أ�ضحت تن�ص على
�أن ينعقد الزواج بين �شخ�صين من جن�سين مختلفين �أو من
نف�س الجن�س .ويقر القانون �إمكانية تبني الأطفال للزوجين
المثليين .دخ��ل ه��ذا القانون حيز التنفيذ ب�ضعة �أي ��ام بعد
�صدوره في الجريدة الر�سمية ونظمت على �أ�سا�سه زيجات
عدة .وفي مو�ضوع التبني �أقرت المحكمة االبتدائية لأول مرة
في ليل ( )Lilleفي � 10أكتوبر  2013الحق بالتبني الكامل
ل�سيدتين تزوجتا في ال�صيف الفائت في فرن�سا.
�إن هذا المو�ضوع وا�سع جداً وتن�سحب نتائجه القانونية
في النظام القانوني الفرن�سي على مو�ضوعات كثيرة ()2
ال�سيما فيما يتعلق ب��ال�ق��ان��ون ال��دول��ي ال�خ��ا���ص �إذ �أوج ��د
الم�شرع الفرن�سي قاعدة جديدة لتنازع القوانين ( )3تخ�ضع
م�س�ألة �صحة ال��زواج لقانون الدولة التي �أقيم فيها الزواج
نف�سه ،وير�سي قواعد جديدة تنظيمية تتعلق ب�إ�شهار الزواج،
وا�سم العائلة للطفل ،والطالق ،وال�سلطة الأبوية والعائالت
المختلطة ,والت�أثير على الخدمات االجتماعية والمعا�شات
التقاعدية للباقين على قيد الحياة ..لي�س من نطاق هذا
المقال التطرق �إلى هذه الموا�ضيع كلها.
يطمح ه��ذا المقال �إل��ى ا�ستعرا�ض م�ب��ادرة قانونية
�صدرت عن ر�ؤ�ساء بلديات في فرن�سا يرف�ضون تطبيق
هذا القانون لأ�سباب منبثقة من قناعتهم ومعتقداتهم
ال�شخ�صية والدينية ،وي�شمل هذا المقال �شرح القرار
ال�صادر عن المجل�س الد�ستوري في هذا ال�ش�أن وتقييمه.
يتعلق الحكم رقم  353-2013ال�صادر عن المجل�س
الد�ستوري في � 18أكتوبر  2013بالبت بم�س�ألة د�ستورية
�أول �ي��ة �أح��ال�ه��ا مجل�س � �ش��ورى ال��دول��ة ح ��ول د�ستورية

المجلة القانونية

ت�شكيلها طبقاً للمادة ( )56من الد�ستور من ت�سعة �أع�ضاء
يختار رئي�س الجمهورية ثالثة منهم ويختار كل من رئي�س
الجمعية الوطنية ورئي�س مجل�س ال�شيوخ ثالثة �آخرين
وتكون واليته � 9سنوات غير قابلة للتجديد بالإ�ضافة �إلى
ر�ؤ�ساء الجمهورية الفرن�سية ال�سابقين وهم يبقون �أع�ضاء
في المجل�س الد�ستوري مدى الحياة.
لم يعرف النظام الفرن�سي قبل التعديل الد�ستوري
الذي ح�صل في  23يوليو  2008الرقابة الالحقة على
د�ستورية القوانين بل فقط الرقابة ال�سابقة (contrôle
 )a prioriوال �ت��ي ت �ع��رف �أي �� �ض �اً ب��ال��رق��اب��ة ال��وق��ائ�ي��ة
( )contrôlepréventifفتق�ضي بالطعن بد�ستورية
القوانين قبل �إ�صدارها في الجريدة الر�سمية .لم يكن
من الممكن قبل التعديل الد�ستوري لعام � 2008إخ�ضاع
�أي قانون فرن�سي نافذ ومطبق للرقابة على د�ستوريته.
كانت (المادة  )61من الد�ستور الفرن�سي لعام (1958قبل
تعديل عام  )2008تعطي �صالحية الطعن بد�ستورية القانون
�أم��ام المجل�س الد�ستوري الفرن�سي لرئي�س الجمهورية �أو
رئي�س مجل�س ال��وزراء �أو رئي�س الجمعية الوطنية �أو رئي�س
مجل�س ال�شيوخ �أو �أي�ضاً �إل��ى  60نائباً �أو ع�ضواً في مجل�س
ال�شيوخ مما ي�سمح لأق�ل�ي��ة �سيا�سية ف��ي المجل�س النيابي
بتفعيل الرقابة على د�ستورية القوانين .
�إن ال �ت �ع��دي��ل ال ��د� �س �ت ��وري ال� ��ذي ح���ص��ل ف ��ي ف��رن���س��ا ع��ام
 2008ودخ��ل حيز التنفيذ في  1مار�س � 2010أدخ��ل �أ�سلوب
الرقابة الالحقة على د�ستورية القوانين م��ن خ�لال تفعيل
الم�س�ألة الد�ستورية الأول �ي��ة (Question Prioritaire de
 )Constitutionalitéكما ورد في البند  1الم�ضاف �إلى المادة
( )61من الد�ستور الذي يحدد «�إذا ثبت �أثناء النظر في دعوى
�أمام جهة ق�ضائية �أن ن�صاً ت�شريعياً يمثل اعتدا ًء على الحقوق
والحريات التي يكفلها الد�ستور جاز �إ�شعار المجل�س الد�ستوري
– بناء على �إح��ال��ة من مجل�س �شورى ال��دول��ة �أو من محكمة
النق�ض – بهذه الم�سالة والتي يبت فيها في �أجل محدد».
وت�ط�ب�ي�ق�اً ل �ل �م��ادة ال �م��ذك��ورة �أع �ل��اه ,ت�ع�ط��ي ال�م���س��أل��ة
ال��د��س�ت��وري��ة الأول �ي��ة ال�ح��ق لأي �شخ�ص ط��رف ف��ي دع��وى
�أن ي��دف��ع �أم ��ام المحكمة ال�ن��اظ��رة ب��ال�ن��زاع ب�ع��دم د�ستورية
ن�ص قانون النتهاكه حقوق وحريات مكفولة في الد�ستور
الفرن�سي .يمكن �أن تثار هذه الم�س�ألة الد�ستورية في �أي
38

دع ��وى �أم ��ام المحاكم الإداري� ��ة �أو المحاكم المدنية وفي
جميع مراحل الدعوى �أي االبتداء �أو اال�ستئناف �أو التمييز.
في حال �أثار �أحد المتقا�ضين الم�س�ألة الد�ستورية الأولية
�أمام �أي محكمة تنظر في النزاع تبا�شر هذه المحكمة النظر
في الم�س�ألة دون �أي �إبطاء .و�إذا ر�أت المحكمة �أن ال�س�ؤال
ال�م�ط��روح ج��دي ويلبي جميع ال���ش��روط المطلوبة تبا�شر
فوراً بتحويل الم�س�ألة المطروحة �إلى مجل�س �شورى الدولة
(�إذا كانت دعوى �إدارية) �أو محكمة التمييز (�إذا كانت دعوى
مدنية) للنظر فيها ،عندها يعود �إل��ى هاتين المحكمتين
�أي مجل�س ال�شورى �أو محكمة النق�ض �أن تدر�س الم�س�ألة
الد�ستورية بتعمق ودق��ة وتتخذ ال�ق��رار بتحويل الم�س�ألة
للمجل�س الد�ستوري �أو عدم تحويله .وفي حال تم التحويل
نميز بين حالتين:
الحالة الأول��ى� :إذا ر�أى المجل�س الد�ستوري �أن الن�ص
المطعون بد�ستوريته ال يخالف الد�ستور يبقى هذا الن�ص
في مكانته في االنتظام القانوني �أو في الهرم القانوني في
الدولة وعلى المحكمة الناظرة في النزاع �أن تطبقه.
الحالة الثانية :في حال ر�أى المجل�س الد�ستوري �أن
الن�ص الت�شريعي المطعون بد�ستوريته مخالف للد�ستور
يعتبر الغياً من تاريخ ن�شر قرار المجل�س الد�ستوري �أو
من تاريخ الحق يحدده هذا القرار)5(.
ثاني ًا :الم�س�ألة الد�ستورية المطروحة
�إثر �صدور الت�شريع المتعلق بزواج الأ�شخا�ص من الجن�س
الواحد ,وعلى �أثر ال�ضجة التي �أثارها هذا المو�ضوع ونظراً

املنهجي��ة املتبعة يف اجته��اد املحاكم هي
التوفي��ق ب�ين احلق��وق واحلري��ات..
وال�صالح العام يف عملية دقيقة ومعقدة
حماطة ب�ضوابط

املقطع الثاين :حرية ال�ضمري يف النظام القانوين
الفرن�سي
في حين يبدو �أن االجتهاد الفرن�سي والت�شريعات
الفرن�سية تعرف وتكفل حرية ال�ضمير (�أو ًال) ،رف�ض
المجل�س الد�ستوري الفرن�سي تكري�سها ف��ي الم�س�ألة
المطروحة (ثانياً).
�أو ً
ال :المبد�أ :تكري�س حرية ال�ضمير في
القانون وفي االجتهاد الد�ستوري الفرن�سي.
 - 1يف القانون
يعرف القانون الفرن�سي نوعين من البنود المتعلقة
بحرية ال�ضمير :البنود الخا�صة والبنود العامة.
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المعتقدات� .أقر اجتهاد المجل�س الد�ستوري الفرن�سي
�أن ديباجة د�ستور ع��ام  1946و�إع�ل�ان حقوق الإن�سان
والمواطن لعام  1789ي�شكالن بالإ�ضافة �إلى المبادئ
الأ�سا�سية ( )8المعترف بها في قوانين الجمهورية ()9
ج��زءاً ال يتجز�أ من الكتلة الد�ستورية الفرن�سية ()10
(� )Le bloc de constitutionnalitéأي من مجموع
القواعد التي تتمتع بقيمة د�ستورية كاملة في النظام
الفرن�سي والتي يجب على ال�سلطة الت�شريعية احترامها.
ج��اء رد المجل�س الد�ستوري الفرن�سي بتاريخ 18
�أكتوبر  2013برف�ض طلب ر�ؤ�ساء بع�ض البلديات الذين
�أرادوا �أن يترك لهم القانون حرية االختيار في �إ�شهار
زواج مثلي الجن�س عم ً
ال بمبد�أ حرية ال�ضمير.
قبل التوقف عند �أ�سباب الرف�ض ه��ذا ,نتوقف عند
مفهوم حرية ال�ضمير في النظام القانوني الفرن�سي.

2014

لإعالن بع�ض ر�ؤ�ساء البلديات في فرن�سا رف�ضهم تطبيقه
ورف�ضهم االحتفال بزيجات بين �أ�شخا�ص من نف�س الجن�س,
�أ�صدر وزير الداخلية في  13يونيو  2013مر�سوماً يحدد
�أن عقوبة عدم تطبيق القانون في البلديات من قبل ممثلي
الجمهورية الفرن�سية هي الحب�س لمدة قد ت�صل �إلى خم�س
�سنوات وغرامة قد ت�صل �إلى  75000يورو.
وفي �إطار دعوى الإبطال المقدمة �أمام المحاكم الإدارية
�ضد هذا المر�سوم� ،أثار ر�ؤ�ساء البلديات المعنيون الم�س�ألة
الأول �ي ��ة ال��د��س�ت��وري��ة داف�ع�ي��ن ب�ع��دم د��س�ت��وري��ة التعديالت
الجديدة المتعلقة بمو�ضوع ال��زواج لعدم احترامها حرية
ال�ضمير المكفولة ف��ي الد�ستور الفرن�سي مما �أدى �إل��ى
تحويل الم�س�ألة �إل��ى مجل�س �شورى ال��دول��ة ال��ذي �أحالها
بدوره ( )6للمجل�س الد�ستوري الفرن�سي للبت فيها.قد �سبق
للمجل�س الد�ستوري الفرن�سي �أن بت بد�ستورية قانون زواج
الأ�شخا�ص من الجن�س الواحد الذي �أحيل �إليه قبل �صدور
القانون في الجريدة الر�سمية الفرن�سية ,ولكنه لم ينظر
في د�ستورية المواد الجديدة المعدلة والتي �أدخلت على
القانون المدني الفرن�سي تطبيقاً لهذا القانون الجديد.
يدفع ر�ؤ� �س��اء البلديات المعنيون �أن التعديالت التي
�أج��ري��ت على ال�ق��ان��ون ال�م��دن��ي الفرن�سي لي�ست د�ستورية
ك��ون ال�سماح ب��زواج الأ�شخا�ص من الجن�س الواحد يخرق
بعمق المعتقدات ال�شخ�صية لكثير م��ن ر�ؤ� �س��اء البلديات
وم�ساعديهم الموكلين بتنظيم ال��زي�ج��ات ف��ي البلديات.
فيعتبر �إذن م�ق��دم��و ال�ط�ع��ن �أن ال�م���ش��رع الفرن�سي خ��رق
الد�ستور لأن��ه �أغفل �أن يكر�س في ت�شريعه «بند ال�ضمير»
ال��ذي ي�سمح لر�ؤ�ساء البلديات ومعاونيهم بعدم االحتفال
بهذه الزيجات.
كما ي�ضيف مقدمو الطعن �أن الت�شريعات الجديدة
تخالف المادة ( )34من الد�ستور الفرن�سي لعام ،1958
وال �م��ادة ( )10م��ن �إع�ل�ان ح�ق��وق الإن���س��ان وال�م��واط��ن
(Declaration des Droits de l’Homme et du
 )Citoyenال���ص��ادر ع��ام  1789وال�م��ذك��ور ف��ي ديباجة
( )7ال��د� �س �ت��ور ال�ف��رن���س��ي ل �ع��ام  1958وال �ت��ي ت�ضمن
حرية الر�أي بما فيها الآراء الدينية .كما تخالف �أي�ضا
الفقرة الخام�سة من ديباجة د�ستور 1946التي تمنع
الم�س بعمل الأف��راد لأ�سباب تتعلق بالأ�صل �أو الآراء �أو
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فيما يتعلق بالبنود الخا�صة ،يكفل الت�شريع الفرن�سي
ح��ري��ة ال���ض�م�ي��ر ف��ي م�ج��ال�ي��ن م �ح��ددي��ن ه�م��ا ال�خ��دم��ة
الع�سكرية الوطنية �إذ ي�سمح ب�إعفاء الأ�شخا�ص الذين
يعتبرون �أن معتقداتهم الدينية �أو الفل�سفية ال ت�سمح
لهم بحمل ال�سالح وفي مجال ال�صحة العامة �إذ يكر�س
قانون ال�صحة العامة ثالث حاالت لحرية �ضمير الأطباء
ومعاونيهم الإجها�ض ،العقم ،والتجارب على الجنين.
�أم��ا فيما يتعلق بالبنود العامة التي تتعلق بطريقة
ممار�سة المهنة نذكر على �سبيل المثال القانون الفرن�سي
رقم  5-7112من قانون العمل والذي يجيز لل�صحافيين
�أن ي�ستقيلوا متى حدث تغيير ملحوظ في توجه �أو هوية
ال�صحيفة التي يعملون لديها .والقانون رقم ( )47المتعلق
ب��الأخ�لاق �ي��ات الطبية ال ��ذي ي�ق��ر ح��ق الطبيب برف�ض
معالجة مري�ض لأ��س�ب��اب مهنية �أو �شخ�صية با�ستثناء
ح��االت الطوارئ وواجبه الإن�ساني ،والمادة ال�سابعة من
القانون المتعلق بالمهن القانونية والق�ضائية التي ت�سمح
للمحامي الم�ساعد �أو موظف الدوائر الق�ضائية �أن يتنحى
عن مهمة يعتبرها مخالفة ل�ضميره.
 - 2يف االجتهاد :تكري�س �ضمن �ضوابط
�أعطى المجل�س الد�ستوري الفرن�سي قيمة د�ستورية
لحرية ال�ضمير في مجال التعليم وربطها بالمادة ()10
من �إعالن  1789والبند الخام�س من ديباجة د�ستور عام
� 1946إذ �أقر في اجتهاده �أال ت�ستطيع �أن ت�ؤثر الحدود
وااللتزامات التي تفر�ض على الأ�ساتذة باحترام هوية
الم�ؤ�س�سة التعليمية على حرية �ضمائرهم )11(.وفي
حكم �صادر عن المجل�س الد�ستوري في عام  1985ذكر
�صراحة القا�ضي الد�ستوري �أن حرية �ضمير الأ�ساتذة
تتمتع بقيمة د�ستورية)12( .
�إن االع � �ت� ��راف ب �ح��ري��ة ال���ض�م�ي��ر م ��ن ق �ب��ل ال�م�ج�ل����س
ال��د��س�ت��وري لي�س م�ط�ل�ق�اً �إذ ح��ر���ص االج �ت �ه��اد �إل ��ى و�ضع
��ض��واب��ط ل�ه��ا ك��ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى واج ��ب التحفظ (droit de
 )reserveللمدر�سين وعدم ال�سماح لمدير م�ؤ�س�سة عامة
طبية بمنع ممار�سة الإجها�ض بالق�سم الذي يديره بل �سمح
له فقط عدم الم�شاركة بممار�سة الإجها�ض .حر�ص بذلك
المجل�س الد�ستوري على اعتبار اال�ستثناء المتعلق بال�ضمير
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ن�ص القرار ال�صادر عن المجل�س
م�س�ألة �شخ�صية خال�صةَّ .
الد�ستوري �أال ي�ستطيع �أن يتذرع بها �صاحبها (مدير الق�سم
الطبي) لكي يفر�ض ر�أي��ه على باقي الأطباء في الق�سم �أو
حتى على الأفراد م�ستخدمي هذا الق�سم.
رف ����ض ال�م�ج�ل����س ال��د� �س �ت��وري ال�ف��رن���س��ي ف��ي حكمه
ال���ص��ادر ف��ي � 18أك�ت��وب��ر  2013نقل االع�ت�ب��ارات نف�سها
ل��ر�ؤ��س��اء البلديات ومعاونيهم فيما يتعلق باالحتفال
بزواج الأ�شخا�ص من الجن�س الواحد معتبراً دون التعليل
�أو التو�ضيح �أن هناك خ�صو�صيات في �أداء الإج ��راءات
الطبية ال توجد في الحاالت المدنية.
ثاني ًا :رف�ض تطبيق المبد�أ في مو�ضوع زواج المثليين
رف� �� ��ض ال �م �ج �ل �� ��س ال ��د�� �س� �ت ��وري ت �ك ��ري �� ��س «�� �ش ��رط
ال�ضمير»لر�ؤ�ساء البلديات ومعاونيهم عند االحتفال
بالزواج ُذكر في قراره �أن قانون الهيئات المحلية code
 général des collectivitésterritorialesيحدد
�صراحة �أن رئي�س البلدية ومعاونيه هم ممثلو الدولة
ويمار�سون بهذه ال�صفة مهامهم با�سم الدولة ونيابة عنها
ولي�س با�سمهم الخا�ص .ويعود �إليه مهام تنفيذ القوانين
واللوائح ال�صادرة عن الدولة .ويختم القا�ضي الد�ستوري
منطقه م��ؤك��داً على وج��وب تطبيق مبد�أين جوهريين
في عمل الإدارة هما مبد�أ انتظام �سير المرفق العام (le
 )bon fonctionnement du service publicومبد�أ
حيادية المرفق العام فيما يتعلق بالمرفق العام المرتبط
بالأحوال المدنية كالزواج .فيما تعك�س قاعدة ا�ستمرارية
المرفق العام ( )13كونه يقوم بتلبية احتياجات الأفراد
ويفر�ض �أن تبقى ال��دول��ة حا�ضرة دوم��ا ,تنبثق حيادية
المرفق العام من مبد�أ الم�ساواة �أم��ام المرافق العامة
( )principe d’égalité du service publicال��ذي
يعامل جميع الأف ��راد الراغبين باالنتفاع من المرافق
االعرتا�ض بحرية لي�س مطلق ًا ..
و�ضع لها االجتهاد القانوين �ضوابط

�أو ً
ال :في القانون (droit

� :)enصعوبة انتقاد

هذا القرار.
من ال�صعب انتقاد هذا القرار ال�صادر عن المجل�س

- 2اجتهاد د�ستوري متجان�س مع اجتهاد جمل�س
�شورى الدولة الفرن�سي واالجتهاد الأوروبي.
يكر�س �صراحة على �سبيل المثال القا�ضي الأعلى
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العــدد (� - )18إبريل -

املقطع الثالث :حتليل القرار وتقييمه
�إن ك��ان من ال�صعب انتقاد ه��ذا القرار من الناحية
القانونية ال�ضيقة(�أو ًال) ،ف�إنه يبقى قراراً غير ُم َر َّحب
به من ناحية العدل والإن�صاف (ثانياً).

- 1منهجية ق�ضائية تق�ضي مب�صاحلة حقوق
وحريات مت�ضاربة.
()conciliation de droits contradictoires
م��ن الثابت ف��ي االجتهاد �أن القا�ضي الفرن�سي ال
يكر�س الحرية الدينية وحرية ال�ضمير بالمطلق بل
يواجه فيما خ�ص الحاالت التي تتعلق بالمرافق العامة
م�صالحة اعتبارات مت�ضاربة �أي التوفيق بين طبيعة
وق��واع��د المرفق العام التي تتطلب كما ذكرنا �سابقاً
م�ساواة بين الم�ستخدمين وحيادية من قبل ال�سلطة
ال �ع��ام��ة و� �ض �م��ان اال� �س �ت �م��راري��ة م��ع اح �ت ��رام ال�ق��واع��د
العديدة التي تكفل الحريات العامة والتي من الإلزامي
تطبيقها كونها تتمتع بقيمة د�ستورية� .إن المعادلة
�صعبة للغاية ودقيقة جداً وتتطلب معالجتها ب�أ�سلوب
عملي ينظر �إلى معطيات كل م�س�ألة مطروحة بتمعن.
ففي الم�س�ألة المطروحة �أم��ام�ن��ا� ،إع �ط��اء الحق
لممثلي الدولة برف�ض االحتفال بزواج الأ�شخا�ص من
الجن�س الواحد ي�ضرب بعمق مبد�أ عدم التمييز.
وم��ن ه��ذا المنطلق ،من الثابت في االجتهاد �أن
النتيجة ت�ضع دوم �اً ق�ي��وداً و��ض��واب��ط و��ش��روط�اً على
ممار�سة حرية ال�ضمير والحرية الدينية .ال ين�سحب
هذا المنطق على االجتهاد الد�ستوري فقط بل �أي�ضاً
على االجتهاد الإداري واالجتهاد الأوروبي.

2014

العامة على قاعدة الم�ساواة ( )14بدون تمييز �أو تفرقة
فيما بينهم عند ت�شابه الظروف فيما بينهم.
ب��ال��رغ��م م��ن اك �ت �ف��اء ال�ق��ا��ض��ي ال��د� �س �ت��وري ب��ذك��ر ه��ذه
الأ�سباب دون �شرحها بالتف�صيل ،ال يمكن �سوى االعتراف �أن
المنطق القانوني الذي اعتمده القا�ضي الأعلى الد�ستوري
هو �سليم ف�إن الموا�ضيع المتعلقة بالأحوال المدنية والتي
ت�ؤمنها الدولة هي مرافق عامة ال يمكن �أن تنقطع ويجب
�أن تكون حيادية وال تميز بين مواطن ومواطن.
نجد في تعليق للمجل�س الد�ستوري نف�سه على القرار
ال���ص��ادر ع�ن��ه ��ش��رح�اً �إ��ض��اف�ي�اً �إذ ي���ش��دد ال�ق��ا��ض��ي �أن م�ب��د�أ
ح�ي��ادي��ة ال�م��رف��ق ال�ع��ام ت�ح��ول دون ال�سماح لرئي�س بلدية
بالمحافظة على وظيفته متى امتنع عن القيام بواجبه
الذي يفر�ضه عليه القانون لأ�سباب فل�سفية �أو دينية .ومن
هذا ال ي�سمح بوجود حرية دينية لممثل الدولة .يقول ()15
الرئي�س ال�سابق لنقابة المحامين ،ج��ان برتلمي (Jean
 )Barthélemyعن ه��ذا المو�ضوع «يكر�س المرفق العام
نف�سه بالكامل لتطبيق القانون ولتنفيذ المهام التي تعود
�إليه طبقاً للم�صلحة العامة ودون �أي اعتبار لآراء الأ�شخا�ص
الذين يقومون بالعمل �أو الأ�شخا�ص الم�ستفيدين منه».

ال��د��س�ت��وري على ال�صعيد القانوني لأن ��ه م��ن الثابت
في اجتهاد المحاكم الفرن�سية �أن المنهجية المتبعة
فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة الأ�سا�سية هي
منهجية التوفيق ( )méthode de conciliationفي
ك��ل ح��ال��ة بين مقت�ضيات ال�صالح ال�ع��ام (l’intérêt
 )généralو�ضمان الحريات والحقوق وه��ي عملية
دقيقة ج��داً ومعقدة (�أ) ،ولأن�ه��ا �أي�ضاً متجان�سة مع
االج �ت �ه��اد ال�م�ح�ل��ي والأوروب� � ��ي ال�ل��ذي��ن �أح ��اط ��ا دوم �اً
الحرية الدينية وحرية ال�ضمير ب�ضوابط عديدة (ب).
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الإداري وه��و مجل�س ��ش��ورى ال��دول��ة الفرن�سي حرية
ال�ضمير للأ�شخا�ص الذين يعملون في مجال التعليم
العام ,فيمنع الإدارة العامة من ا�ستبعاد المر�شحين من
الوظيفة العامة على �أ�سا�س معتقداتهم الدينية (.)16
يمنع المبد�أ نف�سه طرد �أ�ستاذ لأ�سباب تتعلق بمعتقداته
الدينية )16( .ولكن بالرغم من هذا التكري�س ال�صارم,
يحدد القا�ضي الأعلى الإداري في اجتهاده �أنه بالرغم
من تمتع الأ�ساتذة في التعليم العام بحرية ال�ضمير
وال �ح��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة ،ف�لا ي�ح��ق ل�ه��م �إب� ��راز معتقداتهم
ال��دي�ن�ي��ة ف��ي �إط ��ار عملهم ال�سيما ال�ت�ط��رق لمو�ضوع
�إيمانهم ومعتقداتهم.
ت ��أت ��ي ه ��ذه ال�ت�ف��رق��ة ف ��ي االج �ت �ه��اد م�ت�ج��ان���س��ة مع
م��واق��ف المحكمة الأوروب �ي��ة لحقوق الإن���س��ان (Cour
)Européenne des Droits de l’Homme - CEDH
التي تعتبر بدورها بالرغم من �ضمان الحرية الدينية
لجميع وكالء الدولة ( ,)18يبقى �إبراز هذه المعتقدات
خ��ا��ض�ع�اً ل�ل�أط��ر وال �� �ش��روط ال�ت��ي ت�ضعها الت�شريعات
المحلية في كل دولة (.)19
يبقى �أن القرار ال��ذي نعالجه �ضعيف لأن��ه غام�ض
حيث اقت�صر القا�ضي الد�ستوري دوره على و�ضع الحل
باخت�صار دون معالجة ه ��ذا ال�م��و��ض��وع بعمق و�إق �ن��اع
ال�ق��ارئ بقوة و�صالبة الحجج القانونية الم�ستعملة.
وم ��ن ال�م�ح��زن �أن يخطو ه ��ذا ال �ق ��رار خ�ط��وة ج��دي��دة
ت���ض��اف �إل ��ى ال �خ �ط��وات ال���س��اب�ق��ة ال��س�ي�م��ا الت�شريعات
الفرن�سية المتعلقة بعدم جواز و�ضع الرموز �أو العالمات
الدينية في المدار�س العامة ،نحو محو تام للأ�شخا�ص

ملعلوماتك
رف���ض امل�ش��رع الفرن�س��ي واملجل���س
الد�س��توري �إعط��اء �أي ف�س��حة حلرية
ال�ضمري واملعتقد يف مو�ضوع الزواج
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ال�صامدين على �إيمانهم باهلل تعالى من الم�ساحة العامة
الفرن�سية.
ثاني ًا :في الإن�صاف ( :)en équitéان��زالق
فرن�سي جديد نحو طرد الأ�شخا�ص المتدينين من
الم�ساحة العامة.
�إن ك��ان ه��ذا ال�ق��رار �صائباً ف��ي ال�ق��ان��ون كونه اتخذ
وفقاً للمعيار القانوني المجرد وكونه متالئماً مع تطور
االجتهاد الفرن�سي والأوروبي� ،إال �أنه يبقى قراراً م�ؤ�سفاً
لأن ��ه ي�ك��ر���س االن � ��زالق ال�ف��رن���س��ي م��ن ال�ع�ل�م��ان�ي��ة (La
� )Laïcitéإلى النزعة العلمانية ()Le Laicisme
بني النظام الفرن�سي منذ  1905على مبادئ العلمانية
التي تفر�ض حيادية الدولة بوجودها على م�سافة واحدة من
كل المعتقدات الدينية والفل�سفية وت�ضع على عاتق الدولة
واج��ب احترام و�ضمان حرية ال�ضمير والم�ساواة الدقيقة
بين المعتقدات� .إن مفهوم العلمانية لم يكن يوماً لي�ضع
نف�سه في خانة العداء مع الأديان بل نجم عن قانون  9كانون
الأول/دي�سمبر  1905المتعلق بالف�صل بين الكني�سة والدولة
نازعاً نفوذ الدين عن الف�ضاء العام الفرن�سي (L’espace
� .)public françaisإن مفهوم العلمانية الفرن�سي يحمل
بتعريفه وطبيعته م�صالحة ال�ح��ري��ة ال �ف��ردي��ة ب�م��ا فيها
حرية ال�ضمير م��ع م�ب��ادئ العلمانية ك��ون الأول ��ى متعلقة
بالم�ساحة الخا�صة والثانية بالم�ساحة العامة .فالعلمانية
هي بطبيعتها علمانية مت�سامحة تجاه المعتقدات الدينية
والفل�سفية ,وبجوهرها ديمقراطية� .إن العلمانية الفرن�سية
المكر�سة ف��ي ال �م��ادة الأول ��ى م��ن الد�ستور الفرن�سي لعام
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 1958ت�ضمن احترام الإيمان ( )20كونها «تحترم جميع
المعتقدات» ( .)21هذا ما ع َّبر عنه الوزير الأول رافيرين
عندما قال�« :إن العلمانية تعني عدم وجود دين دول��ة ,وال
تعني وجود �إلحاد دولة»)22( .
�إن ال�م��ادة الأول ��ى م��ن ق��ان��ون  9دي�سمبر تن�ص بكل
و� �ض��وح ع�ل��ى �أن ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ت�ك�ف��ل حرية
ال���ض�م�ي��ر .م ��ع رف ����ض ال�م���ش��رع ال�ف��رن���س��ي والمجل�س
الد�ستوري �إعطاء �أي ف�سحة لحرية ال�ضمير والمعتقد
في مو�ضوع دقيق و�شديد االرت�ب��اط بالحرية الفردية
كمو�ضوع الزواج ،تبدو فرن�سا وك�أنها تنكر �أ�س�س العلمانية
التي ترعرعت عليها وتنزلق مرة جديدة نحو النزعة
العلمانية الم�ضادة لكل ما هو ديني� .إن كانت العلمانية
تق�ضي بعدم ت�أثير الدين في الم�ساحة العامة وتف�صل
بين الدين والدولة ،ف�إن النزعة العلمانية ترف�ض وجود
ال�شخ�ص المتدين نف�سه في الم�ساحة العامة الفرن�سية
ملوحة له بعقوبة ال�سجن وغرامة .euros 75000
�إن الت�شريعات الفرن�سية الحديثة المتعلقة بمو�ضوع
زواج الأ�شخا�ص من الجن�س الواحد وحقهم بالتبني وتكري�س
القا�ضي الد�ستوري لهذه الت�شريعات مُقلقين كونهما يرميان
بكل من يتم�سك بعد بمعتقداته الدينية خ��ارج �إط��ار الدولة
تماماً مما يتعار�ض لي�س فقط م��ع العلمانية ب��ل م��ع �أب�سط
تعريف للديمقراطية خا�صة �إن النظام الفرن�سي ينتخب ر�ؤ�ساء
البلديات مبا�شرة من قبل ال�شعب ما يعني �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص
ينتخبون على �أ�سا�س �أفكارهم و�شخ�صيتهم و�آرائهم الخا�صة
ال�سيما الفل�سفية وال�سيا�سية والدينية ولي�سوا فقط �أداة للدولة
بالمعنى ال�ضيق للكلمة.
لم يتمكن القرار ال�صادر عن المجل�س الد�ستوري من
الإجابة بو�ضوح عن هذا الدفع كما �أنه لم يقنعنا لماذا
هناك خ�صو�صيات في �أداء الإج ��راءات الطبية تحتمل
وج��ود ا�ستثناء ل�شرط ال�ضمير ال توجد ف��ي الحاالت
المدنية ال�سيما في مو�ضوع الزواج.؟
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دراسة مقارنة في القانونين اإلماراتي والمصري

حول بيع مصنف أو عرضه أو تأجيره بدون إذن
«وفقًا لقوانين الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين»
يعد بيع م�صنف �أو عر�ضه للبيع ب��دون �إذن �صاحبه
جريمة ،وتتحقق ه��ذه الجريمة ،ب�صدور �سلوك مادي
عن الجاني ،فال جريمة دون �أن يظهر ال�سلوك �إلى العالم
الخارجي ،ومحل يرد عليه هذا ال�سلوك ،وبالتالي نتحدث
هنا عن �سلوك ي�أتيه الجاني يتمثل في البيع ،ومحل يتمثل
في م�صنف محمي ،بالإ�ضافة �إل��ى انتفاء �إذن الم�ؤلف،
ونف�صل هذه العنا�صر على النحو التالي.
بقلم :د .عبدالرازق الموافي
�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

�أو ًال  -بيع م�صنف بدون �إذن �صاحبه
 - 1حمل ال�سلوك الإجرامي:

اختلفت الت�شريعات ب�ش�أن محل ه��ذه الجريمة؛ حيث
ن�ص القانون الإماراتي �صراحة على هذه الجريمة بالن�سبة
للم�صنفات المحمية قانوناً� ،أي الم�صنفات الأ�صلية ،ولم
ين�ص على الم�صنفات المقلدة على غ ��رار م��ا ن�ص عليه
الم�شرع الم�صري والكويتي.
فقد ن�ص قانون الملكية الفكرية الم�صري ب�ش�أن هذه
ال���ص��ورة م��ن ��ص��ور التجريم على نوعين م��ن الم�صنفات
تكونان مح ً
ال للجريمة؛ حيث ي�شمل محل هذه الجريمة
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الم�صنفات المقلدة والم�صنفات غير المقلدة؛ �أي الأ�صلية.
�أما القانون الكويتي فلم ين�ص ب�ش�أن هذه الجريمة �صراحة
�إال بالن�سبة للم�صنفات المقلدة ( ،)1ومع ذلك يمكن �إدخال
الم�صنفات الأ�صلية نطاق الحماية الجنائية(.)2
ون�ص الم�شرع الفرن�سي على جريمة بيع الم�صنفات
المقلدة ولم يخ�ص�ص ن�صاً لبيع الم�صنفات غير المقلدة
دون �إذن �صاحبها(.)3
 - 2ال�سلوك الإجرامي:

يتج�سد الن�شاط الإجرامي في هذه الجريمة في قيام
الجاني ببيع م�صنف دون �إذن من م�ؤلفه.

العــدد (� - )18إبريل -
2014

و ُيق�صد بالبيع تنازل الم�ؤلف عن الم�صنف لقاء مبلغ
من المال؛ فهذه الجريمة تفتر�ض قيام الجاني بنقل حق
ا�ستغالل الم�صنف �إلى الم�شتري ،مقابل ثمن معين لي�س
من حقه ،ولكن من حق الم�ؤلف الأ�صلي للم�صنف()4؛ �أي
�أن هذا البيع ينقل حق ا�ستغالل الم�صنفات محل الحماية
�إلى الغير مقابل ثمن ،دون موافقة الم�ؤلف.
ويثور ت�سا�ؤل م�ؤداه هل ُي�شترط �أن يكون القائم بالبيع
هو الذي قام بن�سخ �أو ت�سجيل الم�صنف؟ وت�سا�ؤل �آخر م�ؤداه
هل ي�شترط �أن يكون القائم بالبيع حقق �أرباحاً؟ في الوقع
الم�شرع لم ي�شترط ذلك ،وبالتالي ي�ستوي �أن يكون مرتكب
ال�سلوك محل التجريم هو القائم بالن�سخ �أو الت�سجيل �أو
غيره.
وب��ال�ن���س�ب��ة لتحقيق ال ��رب ��ح ،ف��ي ال ��واق ��ع ف� ��إن ال�سلوك
المجرم يقع حتى ولو حقق البائع خ�سائر ،لأن الم�شرع لم
يتعر�ض لتحقيق �أرباح.
 - 3انتفاء �إذن امل�ؤلف:

ي�خ��ول ح��ق ال�م��ؤل��ف ع�ل��ى م�صنفه �سلطات ا�ستئثارية
وتقديرية مق�صورة عليه وحده �أو من يوكله �أو يتنازل له،

وذلك ب�ش�أن ا�ستغالل م�صنفه ،بالإ�ضافة �إلى االمتيازات التي
يت�ضمنها الحق الأدب��ي ،وبالتالي ف�إن كل �سلوك يم�س بهذه
ال�سلطات واالمتيازات المقررة للم�ؤلف يعد غير م�شروع �إال
�إذا كان هناك �إذن من الم�ؤلف ( ،)5و�إذن الم�ؤلف �ضروري
في كل �سلوك يتعلق بالم�صنف �سواء عند طرحه لأول مرة �أو
�أي عمل الحق يكون من �ش�أنه تغيير الو�ضع الأول للم�صنف.
وي�ث��ور الت�سا�ؤل ع��ن التكييف القانوني لإذن الم�ؤلف،
وه��ل هو �سبب �إب��اح��ة �أم �أح��د عنا�صر الركن ال�م��ادي ،وفي
الإجابة على هذا الت�سا�ؤل كان هناك خالف في الفقه؛ حيث
يرى البع�ض (� )6أن �إذن الم�ؤلف يعتبر �سبب �إباحة مقرراً
�أن الن�صو�ص الخا�صة بحماية حق الم�ؤلف تخول الم�ؤلف
�سلطة الت�صرف في ه��ذا الحق ونقله للغير ،وينبني على
ذلك �أن ر�ضاء الم�ؤلف �أو �إذنه يعد �سبب �إباحة.
وي��رى جانب �آخ��ر – بحق – �أن �إذن ال�م��ؤل��ف يعد �أح��د
عنا�صر ال��رك��ن ال�م��ادي وانتفاء ه��ذا الإذن ي ��ؤدي �إل��ى عدم
توافر الركن ال�م��ادي ،وبالتالي ه��دم �أح��د �أرك ��ان الجريمة
وبالتالي لي�س �سبب �إباحة(.)7
وي���ش�ت��رط �أن ي �ك��ون الإذن ��س��اب�ق�اً �أو م�ع��ا��ص��راً لأف �ع��ال
االعتداء؛ لأن ذلك هو التعبير الحقيقي لحق الم�ؤلف في
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ا�ستعمال �سلطاته وامتيازاته على م�صنفه ،وبناء على ذلك
ف��إن موافقة الم�ؤلف الالحقة على فعل االعتداء ال تحول
دون قيام الركن المادي للجريمة ،ويقوم التقليد حتى ولو
�أبدى المقلد ا�ستعداده لدفع التعوي�ضات المنا�سبة �أو حتى
ولو قام بدفعها بالفعل ( ،)8بل يقوم حتى ولو تغا�ضى �أو
ت�سامح الم�ؤلف في الدفاع عن حقوقه مرة �أو �أكثر ،فال يعني
ذلك عدم ل��زوم �إذن��ه وموافقته( .)9وين�صرف �إذن المالك
ف�ق��ط �إل ��ى م��ا ه��و م � ��أذون ب��ه م��ن ح �ق��وق ،وال ي�ت�ج��اوز ذل��ك
�إل��ى حقوق �أخ��رى لم ترد فيه� ،أي �أن الإذن ال ين�صرف �إلى
ت�صرفات وامتيازات �أو �سلطات �أخرى على حق الم�ؤلف(.)10
وق ��د ا��س�ت�ل��زم ال�م���ش��رع �أن ي�ك��ون �إذن ال�م��ؤل��ف مكتوباً،
وبالتالي ف�إن الإذن ال�شفوي ،في ر�أي البع�ض ،ال يقوم مقام
الإذن المكتوب ،ويقوم الركن ال�م��ادي حتى ول��و وج��د �إذن�اً
�شفوياً( .)11ويبدو  -من وجهة نظرنا – �أن تتطلب الم�شرع
للكتابة �صراحة ك�شرط وجود ،ولي�س �شرط �إثبات ب�ش�أن ما
يقوم به مع الآخرين من ت�صرفات وتعاقدات ،الهدف منه
�أن يكون كل طرف على بينة من �أمره ،وخا�صة لكي ال تو�ضع
ف��ي ال�ع�ق��د ن�صو�ص �إج�م��ال�ي��ة غام�ضة مجحفة للم�ؤلف
( ،)12ه��ذا يبدو �أم ��راً مهماً في المجال المدني� ،أم��ا في
المجال الجنائي فال �ضرورة لذلك؛ حيث يمكن �إثبات �إذن
الم�ؤلف ب��أي و�سيلة من و�سائل الإثبات ،فهو �أح��د عنا�صر
الركن المادي ،وعنا�صر الركن المادي كغيرها من العنا�صر
يمكن �إثباتها ب�أي و�سيلة ،وبالتالي ال يلزم الكتابة في الإذن،
ويكفي الإذن ال�شفوي لهدم الركن المادي للجريمة.
 - 4الركن املعنوي جلرمية بيع م�صنف بدون �إذن �صاحبه:

تعد جريمة بيع م�صنفات مقلدة �أو غير مقلدة دون �إذن
من م�ؤلفها ،جريمة عمدية ،يلزم لقيامها توافر الق�صد
الجنائي بعن�صريه العلم والإرادة ،فيجب �أن يعلم الجاني
ب�أنه يبيع م�صنفاً محمياً ،و�أن الم�صنف الذي يبيعه مقلداً
في حالة ما �إذا كان البيع ين�صب على م�صنفات مقلدة ،و�أن
تتجه �إرادته لبيع الم�صنف دون �إذن م�ؤلفه .وينتفي الق�صد
الجنائي لدى البائع �إذا قام ببيع م�صنف مقلد دون �أن يكون
عالماً بتقليده (� ،)13أي �أن الجريمة ال تقوم �إذا لم يكن
يعلم بتقليد الم�صنف( .)14فالق�صد الجنائي ف��ي هذه
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يتمثل الن�ش��اط الإجرامي يف هذه
اجلرمي��ة يف قي��ام اجل��اين بعر�ض
م�صنف للبيع دون �إذن من م�ؤلفه

الجريمة يخ�ضع للقواعد العامة لنظرية الجهل �أو الغلط
في الوقائع التي ت�ؤدي �إلى انتفائه.
ثاني ًا  -جرمية عر�ض م�صنف للبيع بدون �إذن �صاحبه:
ق ��وام ال��رك��ن ال�م��ادي ل�ه��ذه الجريمة ه��و فعل العر�ض،
ومحل يقع عليه العر�ض وهو الم�صنف ،و�أن يكون العر�ض
بدون �إذن ( ،)15ونف�صل ذلك على النحو التالي:
 - 1حمل ال�سلوك الإجرامي:

ن�ص قانون الملكية الفكرية الم�صري ب�ش�أن هذه ال�صورة
من �صور التجريم على نوعين من الم�صنفات تكونان مح ً
ال
للجريمة؛ ح�ي��ث ي�شمل م�ح��ل ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة الم�صنفات
المقلدة والم�صنفات غير المقلدة؛ �أي الأ�صلية� .أما القانون
الكويتي فلم ين�ص ب�ش�أن هذه الجريمة �صراحة �إال بالن�سبة
للم�صنفات المقلدة ( ،)16ومع ذلك يمكن �إدخال الم�صنفات
الأ�صلية نطاق الحماية الجنائية(� .)17أما القانون الإماراتي
فقد ن�ص �صراحة على هذه الجريمة بالن�سبة للم�صنفات

المحمية قانوناً� ،أي الم�صنفات الأ�صلية ،ول��م ين�ص على
ال�م���ص�ن�ف��ات ال�م�ق�ل��دة ع�ل��ى غ� ��رار م ��ا ن����ص ع�ل�ي��ه ال�م���ش��رع
الم�صري والكويتي .ون�ص الم�شرع الفرن�سي على جريمة
عر�ض الم�صنفات المقلدة للبيع ولم يخ�ص�ص ن�صاً لعر�ض
الم�صنفات غير المقلدة دون �إذن �صاحبها(.)18
 - 2ال�سلوك الإجرامي:
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العــدد (� - )18إبريل -

تقع اجلرمية مبجرد العر�ض بهدف
البيع حتى ولو مل يح�صل البيع فع ًال

2014

يتمثل الن�شاط الإج��رام��ي في ه��ذه الجريمة في قيام
الجاني بعر�ض م�صنف للبيع دون �إذن من م�ؤلفه.
و ُيق�صد بالعر�ض للبيع ،تقديم الم�صنفات المقلدة
بطريقة تتيح للجمهور العلم بها وحثهم على �شرائها؛ �أي
الإعالن عن هذه الم�صنفات المراد بيعها.
وي�لاح��ظ �أن ��ه ل��م ين�ص ك��ل م��ن القانونين الإم��ارات��ي
والفرن�سي على تجريم العر�ض للبيع( ،)19في حين ن�ص
عليه القانونان الكويتي( ،)20والم�صري بالن�سبة للم�صنفات
المقلدة وح��ده��ا دون الم�صنفات غير المقلدة .ون��رى �أن
ين�ص الم�شرع الإم��ارات��ي على جريمة العر�ض للبيع �سواء
ك��ان الم�صنف مقلداً �أو غير مقلد ،وذل��ك الختالفها عن
ج��ري�م��ة ال �ب �ي��ع ،و�أن ي�ن����ص ال �ق��ان��ون ال�م���ص��ري وال �ق��ان��ون
الكويتي على جريمة العر�ض للبيع بالن�سبة للم�صنفات غير
المقلدة بالإ�ضافة �إل��ى المقلدة؛ لأن العلة في تجريمهما
واحدة ( ،)21وبالتالي نحيط حقوق الم�ؤلف بقدر كبير من
الحماية.
وي��رى البع�ض �أن لفظ البيع ي�شمل العر�ض للبيع؛
لأن الهدف من العر�ض للبيع هو البيع وفقاً للمدلول
المنطقي للبيع ( ،)22وي��رى اتجاه �آخ��ر �أن القيا�س غير

جائز في التجريم والعقاب( ،)23و�أن هذه الجريمة تقع
بمجرد ال�ع��ر���ض للبيع ول��و ل��م يح�صل البيع ف�ع� ً
لا ،و�أن
العر�ض �سلوك م�ستقل ع��ن البيع ،وتجريمه ي ��ؤدي �إل��ى
مالحقة الأف �ع��ال ال�ت��ي ت�سبق ال�ب�ي��ع؛ ل�صعوبة مالحقة
الجناة في حالة البيع الفعلي.
وي�ث��ور ال�ت���س��ا�ؤل ع��ن الحكم ف��ي ح��ال��ة ح�ي��ازة ال�شخ�ص
للم�صنفات ،في مكان بعيد عن مر�أى الم�شترين ،فهل ت�شكل
هذه الحالة جريمة عر�ض للبيع �أو �شروع؟ نرى �أن العر�ض
للبيع ال ينطبق في هذه الحالة؛ لأن العر�ض للبيع يتطلب
�إت��اح��ة الم�صنفات المقلدة للجمهور ،وه��ذه الإت��اح��ة غير
متحققة ف��ي ه��ذه الحالة ،وبالتالي ال يعد جريمة؛ حيث
ال جريمة وال عقوبة �إال بن�ص ،ول��م ين�ص كل من الم�شرع
الإم ��ارات ��ي وال�ك��وي�ت��ي وال�م���ص��ري وال�ف��رن���س��ي ع�ل��ى تجريم
الحيازة المجردة لم�صنفات مقلدة �أو غير مقلدة بدون �إذن
م�ؤلفها.
وي�ت�ج��ه ال�ق���ض��اء الإم ��ارات ��ي ه ��ذا االت �ج ��اه؛ ح�ي��ث ق�ضى
ببراءة المتهم في �إحدى الق�ضايا ،ت�أ�سي�ساً على �أن الحيازة
تخرج عن نطاق التجريم ( ،)24ونرى �ضرورة الن�ص على
تجريم حيازة الم�صنفات المقلدة بق�صد البيع �أو العر�ض
للبيع �أو الإي�ج��ار �أو ال�ت��داول ،وي�ستخل�ص ه��ذا الق�صد من

المجلة القانونية

كمية الن�سخ الم�ضبوطة من الم�صنفات المقلدة �سواء كانت
بمتجره �أو في مخزنه.
ويثور �أي�ضاً ت�سا�ؤل في هذا ال�صدد عما �إذا كان ي�شترط
�أن يكون القائم بالعر�ض للبيع هو القائم بن�سخ �أو ت�سجيل
الم�صنف؟ في الواقع يمكن القول �إن الم�شرع لم ي�شترط
ذل ��ك ،وب��ال�ت��ال��ي ي�ستوي �أن ي�ك��ون م��رت�ك��ب ال���س�ل��وك محل
التجريم هو القائم بالن�سخ �أو الت�سجيل �أو غيره فكل منهما
مجرم في ذاته.
ويثور ت�سا�ؤل �آخر في هذا المجال عما �إذا كان ي�شترط
لوقوع الجريمة �أن يكون من قام بالعر�ض للبيع قد حقق
�أرب��اح�اً؟ في الواقع لم يتطرق الم�شرع لتحقيق �أرب��اح من
عدمه ،فال�سلوك الإجرامي يقع حتى ولو حقق خ�سائر.

تقع اجلرمية حتى لو كان امل�صنف
مقلد ًا (دون علم مرتكبها)

 - 3الركن املعنوي جلرمية عر�ض م�صنف للبيع:

تعد جريمة عر�ض م�صنفات مقلدة �أو غير مقلدة للبيع
دون �إذن من م�ؤلفها ،جريمة عمدية ،يلزم لقيامها توافر
الق�صد الجنائي بعن�صريه العلم والإرادة ،فيجب �أن يعلم
الجاني ب�أنه يعر�ض م�صنفاً محمياً ،و�أن الم�صنف الذي
يعر�ضه للبيع مقلد في حالة ما �إذا كان العر�ض ين�صب على
م�صنفات مقلدة ،و�أن تتجه �إرادت ��ه لعر�ض الم�صنف دون
�إذن م�ؤلفه .وينتفي الق�صد الجنائي لدى العار�ض �إذا قام
بعر�ض م�صنف مقلد دون �أن يكون عالماً بتقليده(� ،)25أي
�أن الجريمة ال تقوم �إذا لم يكن يعلم بتقليد الم�صنف(.)26
فالق�صد ال�لازم لقيام هذه الجريمة هو الق�صد العام.
ويرى البع�ض �أن الق�صد الجنائي هنا مفتر�ض لدى الجاني
بمجرد قيام ال��رك��ن ال �م��ادي ،وه��ذا االف�ت��را���ض ينقل عبء
�إثبات انتفاء الق�صد على عاتق المتهم ،فعليه �أن يثبت ح�سن
نيته( .)27وقد تبنى الق�ضاء الإماراتي هذا التوجه ؛حيث
ُق�ضي ب ��أن م�ج��رد ط��رح الأق� � ��را�� � ��ص ،.............وعر�ضها
للبيع ،دون موافقة مالك الم�صنف ،تقوم معه الجريمة
الم�سندة �إلى المتهمين دون حاجة �إلى ثبوت علمهما بتقليد
الم�صنف عم ً
ال بالمادة  3/1/38من القانون رقم 2002/7م في
�ش�أن حقوق الم�ؤلف والحقوق المجاورة(.)28
ويت�ضح م��ن ه��ذا الحكم �أن الق�ضاء الإم ��ارات ��ي ال
ي�ستلزم لقيام جريمة عر�ض الم�صنفات للبيع� ،إثبات
علم المتهم بتقليد الم�صنف ،و�أن مجرد عر�ض هذه
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ال�م���ص�ن�ف��ات ل�ل�ب�ي��ع ،دون وج ��ود �إذن ك�ت��اب��ي م��ن مالك
الم�صنف يكفي لقيام الجريمة.
ثالث ًا  -جرمية ت�أجري امل�صنف بدون �إذن:
نبين هنا ال�سلوك الإج��رام��ي ،والمحل ال��ذي يقع عليه
ال�سلوك ،وع��دم وج��ود �إذن ( ،)29والركن المعنوي لجريمة
الت�أجير.
 - 1حمل ال�سلوك الإجرامي:

ت�ق��ع ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة ع�ل��ى ال�م���ص�ن�ف��ات ال�م�ق�ل��دة ،وغير
المقلدة متى تم التعامل بها بدون �إذن من م�ؤلفها؛ فمحل
الجريمة هو الم�صنفات المقلدة ،وغير المقلدة.
 - 2ال�سلوك الإجرامي:

يتمثل الن�شاط الإج��رام��ي لهذه الجريمة في الت�أجير،

تعد جريمة ت��أج�ي��ر الم�صنف دون الح�صول على �إذن
كتابي من م�ؤلفه جريمة عمدية ،يلزم لقيامها توافر الركن
المعنوي بعن�صريه العلم والإرادة ،فيلزم �أن يعلم الجاني
ب�أنه يقوم بت�أجير م�صنف محمي ،و�أن تتجه �إرادت��ه لت�أجير
الم�صنف دون �إذن م�ؤلفه.
فالق�صد الالزم لقيام هذه الجريمة هو الق�صد العام.
وي ��رى البع�ض �أن الق�صد الجنائي هنا مفتر�ض لدى
الجاني بمجرد قيام الركن المادي ،وهذا االفترا�ض ينقل
ع��بء �إث�ب��ات انتفاء الق�صد على عاتق المتهم ،فعليه �أن
يثبت ح�سن نيته(.)32

( )1انظر الفقرة (ب) من المادة .42
( )2انظر الفقرة الأولى من المادة .42
( )3انظر ن�ص المادة  2 – 335من القانون
الفرن�سي.
( )4د� .شحاته غريب محمد �شلقامي :الحق
الأدب� ��ي ل�م��ؤل��ف ب��رام��ج ال�ح��ا��س��ب الآل� ��ي ،دار
النه�ضة العربية للن�شر2004 ،م� ،ص.256
( )5ننوه �إلى �أن هذا العن�صر تتطلبه في عدة
��ص��ور م��ن ��ص��ور االع �ت��داء ع�ل��ى ح��ق ال�م��ؤل��ف
و�سنتناوله هنا بالتف�صيل ول��ن نتعر�ض له
تف�صي ًال عند العودة �إليه الحقاً منعاً للتكرار.
( )6انظر د� .أ�سامة ع�ب��داهلل ق��اي��د ،الحماية
ال�ج�ن��ائ�ي��ة ِل �ح��ق ال �م ��ؤل ��ف ،درا� �س ��ة م �ق��ارن��ة،
الطبعة الأول ��ى  ،1991دار النه�ضة العربية
�ص .62
( )7ان �ظ��ر د .ع�ل��ي ع�ب��د ال �ق ��ادر ال�ق�ه��وج��ي:
الحماية الجنائية لبرامج الحا�سب الآلي دار
الجامعة الجديدة للن�شر � ،1997ص  27؛
وانظر �أي�ضاً:
ALT-MAES: L
inefficacité du
‘

consentement de la victim dans les
infraction contre les biens , R.S. C.,
nº 1 , 1984 p. 1 et s , DOUBLIER R.
: Le consentement de la victim In:
quelques aspects de l ‘ autonomie du
droit pénal. ouvrage collectif sous ga
direction de G. Steéfani, Paris , 1956
p. 209 et s , FAHMY ABDOU A.: Le
consentement de la victim , Thèse
.,L.G. D. J. 1971 p. 474 et s
( )8انظر:
T. G.I.. Paris 16 mai 1968 D. 1969
.p. 72
( )9انظر :نق�ض مدني م�صري  18فبراير
 1965م �ج �م��وع��ة ال �م �ك �ت��ب ال �ف �ن��ي لأح �ك ��ام
النق�ض �ص � 16ص  .178وانظر:
Cass.
.Civ. I. 11 fév. 1970 D. 1970 p. 227
( )10انظر:
COLOMBET C.: Juris – Classeur
Civil Annexes , Vº la propriété
littéraire et artistique.fasc. 336 – 1
règles generals , contrefaÇon et
infraction aux droit voisins: element
constitutifs ; fasc.( fascicule ) 336- 2
sanction civiles et pénales, poursuite
, 29 et 21 p. mise à jour du 11 / 1991
.nº 11
( )11ان�ظ��ر د .ع�ل��ي ع�ب��د ال �ق��ادر القهوجي،
المرجع ال�سابق �ص .29
( )12ان�ظ��ر ال�م��ذك��رة الإي���ض��اح�ي��ة للقانون

ال�م���ص��ري ب���ش��أن ح��ق ال�م��ؤل��ف ال���ص��ادر �سنة
.1954
(�� )13س�ع�ي��د ��س�ع��د ع �ب��دال �� �س�لام :ال�ح�م��اي��ة
القانونية لحق الم�ؤلف والحقوق المجاورة
في ظل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
رق��م  82ل�سنة 2002م ،دار النه�ضة العربية

للن�شر ،القاهرة2004 ،م� ،ص.230
(� )14أي �أن ال �ق �� �ص��د ال �ج �ن��ائ��ي ف ��ي ه��ذه
ال�ج��ري�م��ة يخ�ضع ل�ل�ق��واع��د ال�ع��ام��ة لنظرية
الجهل �أو الغلط في الوقائع التي من �ش�أنها
نفي الق�صد الجنائي.
( )15انظر ما �سبق في هذا الخ�صو�ص تجنباً
للتكرار.
( )16انظر الفقرة ( ب ) من المادة .42
( )17انظر الفقرة الأولى من المادة .42
( )18انظر ن�ص المادة  2 – 335من القانون
الفرن�سي.
( )19ان �ظ ��ر ال � �م� ��ادة  2/37م ��ن ال �ق ��ان ��ون
الإماراتي.
( )20ان�ظ��ر ن����ص ال �م ��ادة  42م��ن ال�م��ر��س��وم
ب�ق��ان��ون رق��م  5ل�سنة 1999ف ��ي ��ش��أن حقوق
الملكية الفكرية.
( )21ال �م ��ادة � 181أو ًال وث��ان �ي �اً وث��ال �ث �اً من
القانون الم�صري.
(� )22أ�سامة عبداهلل قايد :الحماية الجنائية
لحق الم�ؤلف ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأولى
 ،1991دار النه�ضة العربية� ،ص.63
( )23د .مدحت رم�ضان :الحماية الجنائية
للم�صنفات الأدب �ي��ة وال�ف�ن�ي��ة ف��ي القانونين
الفرن�سي والم�صري ،ورق��ة عمل قدمت في
ن� ��دوة ح�م��اي��ة ال�م���ص�ن�ف��ات الأدب� �ي ��ة وال�ف�ن�ي��ة
وح �ق ��وق ال �م ��ؤل ��ف � 3-2أك �ت ��وب ��ر 1991م –
ال�شارقة – دولة الإم��ارات العربية المتحدة
– ال�م�ن���ش��ورة م��ن ق�ب��ل ات �ح��اد ك �ت��اب و�أدب� ��اء
الإمارات.
( )24الإم � � � ��ارات :م�ح�ك�م��ة ا� �س �ت �ئ �ن��اف دب ��ي،
ف ��ي  17ي ��ون �ي ��و/ح ��زي ��ران ��س�ن��ة 2000م في
اال�ستئناف رقم 2000/234م جزاء م�شار �إليه
في المبادئ الأ�سا�سية لحق الم�ؤلف� ،أحكام
الق�ضاء في البلدان العربية ،من�شورات الويبو
(محمد ح�سام لطفي)� ،ص.154-153
( )25د� .سعيد �سعد ع�ب��دال���س�لام :المرجع
ال�سابق� ،ص.230
(� )26أي �أن ال �ق �� �ص��د ال �ج �ن��ائ��ي ف ��ي ه��ذه
ال�ج��ري�م��ة يخ�ضع ل�ل�ق��واع��د ال�ع��ام��ة لنظرية
الجهل �أو الغلط في الوقائع التي من �ش�أنها
نفي الق�صد الجنائي.
( )27د .مدحت رم�ضان :الحماية الجنائية
للم�صنفات الأدب �ي��ة وال�ف�ن�ي��ة ف��ي القانونين
الفرن�سي والم�صري ،المرجع ال�سابق.
( )28تمييز دب ��ي ،ال�ط�ع��ن رق ��م  168ل�سنة
2003م ج ��زاء مجموعة الأح �ك ��ام وال�م�ب��ادئ
القانونية ال�صادرة في المواد الجزائية عام
2003م ال �ع��دد ال��راب��ع ع���ش��ر ،ال �ج��زء الثاني
(جزاء)� ،ص.195
( )29انظر ما �سبق في هذا الخ�صو�ص تجنباً
للتكرار.
( )30انظر الفقرة ( �أ ) من المادة .42
( )31انظر ن�ص المادة الرابعة من المر�سوم
المذكور.
( )32د .مدحت رم�ضان :الحماية الجنائية
للم�صنفات الأدب �ي��ة وال�ف�ن�ي��ة ف��ي القانونين
الفرن�سي والم�صري ،المرجع ال�سابق.

العــدد (� - )18إبريل -

 - 3الركن املعنوي جلرمية ت�أجري امل�صنف دون �إذن:
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لم�صنف مقلد� ،أو م�صنف غير مقلد دون �إذن من م�ؤلفه.
ويق�صد بالت�أجير ،تمكين ال�شخ�ص الم�ست�أجر من االنتفاع
بالم�صنف المحمي مدة معينة مقابل �أجر يدفعه للم�ؤجر،
فهنا ينتفع الم�ست�أجر بالم�صنف في مقابل دفع مبلغ مالي
معين ث��م ي�ع��ود الم�صنف �إل ��ى ال �م ��ؤج��ر ب�ع��د ان�ت�ه��اء ال�م��دة
المحددة ،وبذلك يقوم الجاني با�ستغالل الم�صنف دون �إذن
م�ؤلفه وي�ستحوذ على قيمة هذا اال�ستغالل غير الم�شروع.
وي�لاح��ظ �أن ك� ً
لا م��ن القانونين الإم��ارات��ي والم�صري
ي�ت�ف�ق��ان ب��ال�ن����ص � �ص��راح��ة ع�ل��ى ت�ج��ري��م �إي �ج ��ار الم�صنفات
المحمية دون �إذن م�ؤلفها ،على خالف القانون الكويتي الذي
لم ين�ص �صراحة على تجريم ت�أجير م�صنف دون �إذن م�ؤلفه،
غير �أن ذلك يمكن �أن يدخل في نطاق التجريم ،وفقاً لن�ص
المر�سوم بالقانون الكويتي ()30؛ حيث يعد ذلك اعتداء على
حق الم�ؤلف في ا�ستغالل م�صنفه مالياً( .)31ومع ذلك ،نف�ضل
الن�ص �صراحة على تجريم ت�أجير الم�صنف دون �إذن م�ؤلفه.
وف��ي ه��ذا ال���ص��دد ي�ث��ور ال�ت���س��ا�ؤل عما �إذا ك��ان ي�ل��زم �أن
يكون من ق��ام بالت�أجير هو ال��ذي ق��ام بالن�سخ �أو الت�سجيل
للم�صنف؟ في ال��واق��ع ،لم ي�ستلزم الم�شرع ذل��ك ،وبالتالي
ي�ستوي �أن يكون مرتكب ال�سلوك الإج��رام��ي هو ال��ذي قام
بالن�سخ �أو الت�سجيل �أو غيره ،فكل منهما مجرم في ذاته.
وي�ث��ور ت���س��ا�ؤل �آخ ��ر عما �إذا ك��ان ي�ل��زم �أن ي�ك��ون م��ن قام
بالت�أجير ،قد حقق �أرب��اح�اً؟ لم يتطرق الم�شرع هنا �أي�ضاً
لتحقيق الجاني لأرباح من عدمه ،فال�سلوك الإجرامي يقع
حتى ولو حقق خ�سائر.
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التكييف القانوني لعقد
الحفظ األمين لألوراق المالية
ا�ضطلعت الت�شريعات الحديثة ب�إيجاد و�سائل جديدة في التعامل مع الأوراق المالية من
خالل �إلغاء التعامل بال�شهادات الورقية للأوراق المالية واللجوء �إلى �أ�سلوب �أكثر مرونة
يتمثل باعتماد نظام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ،وذلك بهدف التعامل على
�أ�سا�س كميات الأوراق المالية دون النظر �إلى فئاتها �أو �إلى �أرقامها المت�سل�سلة..

بقلم :د .رشا محمد تيسير حطاب
�أ�ستاذ القانون التجاري امل�شارك -كلية القانون
 جامعة ال�شارقة50

ويرتكز ن�ظ��ام الإي ��داع والقيد ال�م��رك��زي على ف�ك��رة الحيازة
المركزية ل ل��أوراق المالية وتحويلها م��ن ال�صورة المادية �إل��ى
قيود دفترية (محا�سبية) �سهلة ال�ت��داول ..ويحقق نظام الإي��داع
والقيد المركزي مزايا عديدة �أهمها تطبيق نظام الت�سليم مقابل
الدفع بطريقة �أكثر فاعلية من ال�سابق ف�ض ًال عن تالفي مخاطر
ال�ضياع وال�سرقة والتزوير� .إ�ضاف ًة �إل��ى ذل��ك� ،ساهم هذا النظام
في تخفي�ض النفقات المتعلقة بطباعة الأوراق المالية وتعديل
بياناتها ،كما �ساهم ب�شكل كبير بالمكافحة �ضد التهرب ال�ضريبي
وعمليات غ�سيل الأموال.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ،تم تكري�س نظام الإيداع
والقيد المركزي بموجب القانون االتحادي رقم ( )4ل�سنة 2000

مل يع��د ممكن�� ًا تكيي��ف عقد
احلفظ الأم�ين على �أنه عقد
وديعة �أو عقد وكالة
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في �ش�أن هيئة و�سوق الإمارات للأوراق المالية وال�سلع الذي �أن�ش�أ
�سوق ت��داول الأوراق المالية وال�سلع وجعل منه الجهة الوحيدة
المخت�صة والم�صرح لها بمزاولة �أعمال ت�سجيل وحفظ ونقل ملكية
الأوراق المالية و�إتمام عمليات التقا�ص والت�سوية عليها( .)1وبد�أ
التعامل الفعلي بهذا النظام بعد �صدور قرار هيئة الأوراق المالية
رقم ( )2ل�سنة  2001ب�ش�أن «النظام الخا�ص بالتداول والمقا�صة
والت�سويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية» وال��ذي بيَّن
�إج ��راءات التعامل بهذا النظام وال��دور ال��ذي ي�ضطلع به ال�سوق
بهذا الخ�صو�ص� .إذ تلتزم ال�شركات التي �صدرت الموافقة على
�إدراج �أوراقها المالية في ال�سوق بتحديث �سجل �أ�سهم م�ساهميها
وبت�سليم ن�سخة منه للمقا�صة في ال�سوق معدة وفقاً لأحد النماذج
الإلكترونية المخ�ص�صة لحفظ البيانات ،حيث تتولى المقا�صة
من جانبها ت�سجيل الأوراق المالية المدرجة في ال�سوق و�إتمام
عمليات نقل الملكية ال��واردة عليها وعمليات التقا�ص والت�سوية
الناجمة عن تداولها .وتتم جميع العمليات ال�سابقة بموجب قيود
�إلكترونية مدونة في �سجالت ال�سوق ،وتعتبر هذه القيود دلي ًال
قانونياً على تداول وملكية الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ
تلك ال�سجالت ما لم يثبت عك�س ذلك(.)2
وتعد خدمة م�سك ح�ساب الأوراق المالية �إح��دى الخدمات
المالية التي يقدمها مهنيو �سوق الأوراق المالية المرخ�صون
�إلى العمالء الم�ستثمرين والمنظمة بموجب قرار رئي�س مجل�س
�إدارة الهيئة رقم (/29ر) ل�سنة  2009تحت م�سمى «ن�شاط الحفظ
الأمين للأوراق المالية» .وتهدف هذه الخدمة �إلى حفظ الأوراق
المالية الخا�صة بالعمالء ومبا�شرة الحقوق المرتبطة بها بما في

ذلك قب�ض الفوائد �أو الأرب��اح وحق االكتتاب وح�ضور اجتماعات
الجمعيات العمومية والت�صويت فيها نياب ًة عن العميل ،وتجد هذه
الخدمة �إقبا ًال من الم�ستثمرين غير القادرين على �إدارة �أوراقهم
المالية بنف�سهم �إما ل�ضعف خبرتهم �أو لعدم تفرغهم لذلك.
وال �شك �أن هذا النظام القيدي والناتج عن �إزالة الكيان المادي
ل ل��أوراق المالية يحمل في طياته �آث ��اراً مهمة .فتحوُّل الأوراق
المالية من �شهادات ورقية معينة بالذات  -كما كان الحال عليه
في النظام القديم� -إل��ى قيود دفترية �إلكترونية متماثلة �أظهر
�إ�شكالية مهمة في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الحفظ الأمين
بالمفهوم الحديث .ذلك �أنه وبعد فقدان الأوراق المالية كيانها
ال�م��ادي ،ل��م تعد ه��ذه الأوراق �أ��ش�ي��ا ًء معين ًة بذاتها يتوجب على
المودع لديه �أن يردها عيناً ،بل �أ�صبحت �أ�شيا ًء مثلية تحل محل
بع�ضها البع�ض و�أ�صبح التزام المودع لديه مقت�صراً على رد �أوراق
مالية من ذات الفئة(.)3
ون ��رى �أن ��ه ل��م ي�ع��د ممكناً ف��ي ال��وق��ت ال ��راه ��ن تكييف عقد
الحفظ الأمين على �أنه عقد وديعة فح�سب �أو عقد وكالة �أو حتى
مزيج من كليهما وذلك لعدة �أ�سباب :فمن جهة ،بعد �أن �أ�صبحت
الأوراق المالية قيوداً ح�سابية دفترية لم يعد هنالك �شيئ مادي
ي��ودع و�أ�صبح دور الحافظ الأمين مقت�صراً على دور الوكيل ولم
يعد له عالقة ب�أحكام عقد الوديعة لأن التزامي الحفظ وال��رد
اختفيا نهائياً ب�إلغاء ال�صكوك المادية ،فالتزام الحفظ في عقد
الوديعة مقرر لحماية الأ�شياء المودعة من تعدي الغير عليها
بال�سرقة والإت �ل�اف وه��و الأم ��ر ال��ذي ل��م يعد مت�صوراً بالن�سبة
للقيود الدفترية� .أما بالن�سبة اللتزام الرد ف�إنه لم يعد يتم من
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خالل الرد الفعلي للمال المودع و�إنما من خالل نقل القيود من
ح�ساب �إلى �آخر.
م��ن جهة �أخ ��رى� ،إن عملية قيد الأوراق المالية ف��ي ح�ساب
العميل الم�شتري من �ش�أنها �أن تحقق عملية نقل ملكية الأوراق
المالية لم�صلحته ،ومن هنا يمكننا �أن ن�ستنتج �أنه وعلى الرغم من
الطبيعة المثلية ل�ل�أوراق المالية المقيدة ف�إنه ال يمكن تكييف
عقد الحفظ الأمين على �أنه عقد وديعة �شاذة �أو ناق�صة ،لأن من
�ش�أن هذا العقد الأخير �أن ي�ؤدي �إلى نقل ملكية الأوراق المالية �إلى
المودع لديه مع التزامه برد ما يعادلها وهو ما ال يتحقق في عقد
الحفظ الأمين حيث يبقى العميل مالكاً للأوراق المالية المقيدة
في ح�سابه.
�أم ��ا بخ�صو�ص تكييف ع�ق��د ال�ح�ف��ظ الأم �ي��ن ع�ل��ى �أن ��ه عقد
مركب يت�ضمن عقدين مختلفين هما الوديعة والوكالة قد تبرز
فيه �أهمية �أحد العقدين على الآخر بح�سب مقا�صد المتعاقدين
بحيث تتغلب غاية الوكالة على غاية الحفظ كما هو الحال في
عقد �إدارة اال�ستثمار ،بينما تتغلب غاية الحفظ على غاية الوديعة
عندما يكون الهدف الأ�سا�سي للعميل هو الوديعة ثم يطلب من
المودع لديه بيع �أوراق��ه المودعة �أو �شراء �أخ��رى ،فنرى ب�أن هذا
التكييف يتجاهل ال ��دور الحقيقي ال ��ذي ي�ضطلع ب��ه الحافظ
وا�ضح بين مهمة الو�سيط
الأمين .ويرجع ذلك بر�أينا �إلى ٍ
خلط ٍ
المالي والحافظ الأم�ي��ن ،فالو�سيط المالي ه��و ذل��ك ال�شخ�ص
ال ��ذي يمار�س ��ش��راء الأوراق المالية وبيعها لح�ساب الغير()4
وهو طرف يدخل عمليات التداول وجوباً بحكم القانون(� ،)5أما
الحافظ الأمين فهو ذلك ال�شخ�ص الذي ي�ضطلع بمهمة حفظ
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الأوراق المالية الخا�صة بعميله وتحويلها ونقل ملكيتها بما يتفق
وعمليات التداول الواردة عليها بالإ�ضافة �إلى قب�ض عائدات �أرباح
العميل وقيدها في ح�سابه( )6وتدَخل الحافظ الأمين ي�صبح ،هو
�أي�ضاً �أمراً مفرو�ضاً بموجب القانون في حال رغب العميل ب�إجراء
عمليات تداول على الأوراق المالية العائدة له.
ويجد هذا الخلط �أ�سا�سه في �إمكانية اجتماع �أكثر من �صفة
في �شخ�ص الحافظ الأمين� ،إذ قد يكون الحافظ الأمين مرخ�صاً
للقيام ب�أكثر من وظيفة ،ك�أن يكون مرخ�صاً للقيام ب�أعمال الو�ساطة
المالية �أو �إدارة اال�ستثمار �أو كليهما �إ�ضاف ًة �إل��ى �أع�م��ال الحفظ
الأمين ،الأمر الذي ينجم عنه قيام الحافظ الأمين ب�أعمال تخرج
ع��ن ن�ط��اق الحفظ الأم�ي��ن وت��دخ��ل ف��ي ن�ط��اق الو�ساطة �أو �إدارة
اال�ستثمار� ،إال �أن كل وظيفة من ه��ذه الوظائف ت�ستند �إل��ى عقد
م�ستقل ،وهذا ال يعني وجوب ف�صل عقود الو�ساطة و�إدارة اال�ستثمار
والحفظ الأمين مادياً بل من الممكن دمجهم في عقد واحد� .إذن
ومن الناحية العملية قد تندمج مهمتي الو�ساطة المالية و�إدارة
اال�ستثمار �أو �إح��داه�م��ا م��ع مهمة الحفظ الأم�ي��ن نتيجة لوحدة
مقدم هذه الخدمات �إال �أن هذا الأمر ال يفقد �أياً من هذه الوظائف
خ�صائ�صها القانونية المميزة لها.
وب�ن��ا ًء على م��ا ت�ق��دم ،ن��رى �أن لعقد الحفظ الأم�ي��ن طبيعته
الخا�صة ال�ت��ي تميزه ع��ن غ�ي��ره م��ن ال�ع�ق��ود ال�شبيهة كالوديعة
والوكالة و�أن قيام الم�شرع بتنظيمه في ن�صو�ص خا�صة في قانون
هيئة و�سوق الإمارات للأوراق المالية وال�سلع رقم ( )4ل�سنة 2000
والأنظمة ال�صادرة بمقت�ضاه قلل من �أهمية الرجوع �إلى القواعد
العامة في قانون المعامالت المدنية .وعلى فر�ض عدم كفاية هذه
الأحكام فبالإمكان تطبيق �أحكام قانون المعامالت المدنية الأقرب
�إلى طبيعة العالقة بو�صفها ال�شريعة العامة التي تحكم عالقات
الأفراد ذات الطابع الخا�ص.

الهوام�ش
( )1مادة  31من القانون االتحادي رقم
( )4ل�سنة  2000ف��ي ��ش��أن هيئة و�سوق
الإمارات للأوراق المالية وال�سلع.
( )2المادة  13من القانون االتحادي رقم
( )4ل�سنة  2000ف��ي ��ش��أن هيئة و�سوق
الإمارات للأوراق المالية وال�سلع.
( )3ال �م��ادة  30م��ن ق ��رار هيئة الأوراق
المالية رقم ( )2ل�سنة  2001ب�ش�أن النظام
الخا�ص بالتداول والمقا�صة والت�سويات
ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

( )4ال �م ��ادة  1م ��ن ق� ��رار ه�ي�ئ��ة الأوراق
ال �م��ال �ي��ة رق ��م ( )1ل���س�ن��ة  2000ب���ش��أن
النظام الخا�ص بالو�سطاء.
( )5ال �م ��ادة  3م ��ن ق� ��رار ه�ي�ئ��ة الأوراق
ال �م��ال �ي��ة رق ��م ( )2ل���س�ن��ة  2001ب���ش��أن
ال �ن �ظ��ام ال �خ��ا���ص ب ��ال �ت ��داول وال�م�ق��ا��ص��ة
والت�سويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق
المالية.
( )6م��ادة �/41أ من تعليمات الترخي�ص
واالعتماد للخدمات المالية وتنظيمها.

ورش عمل وندوات

ورشة عمل عنوانها
تحب ذاتك؟»
«كيف
ّ
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بمكامن ال�ضعف ومعالجتها بال�شكل
الأم� �ث ��ل ف ��ي ��س�ب�ي��ل ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ط � ّور
ال�شخ�صي والمهني.
وق ��ال م��دي��ر ع ��ام المعهد القا�ضي
ال ��دك �ت ��ور ج �م ��ال ح���س�ي��ن ال���س�م�ي�ط��ي:

تندرج ه��ذه الور�شة في �إط��ار مبادرات
تحفيز التطوير ال��ذات��ي ل��دى ال�ك��وادر
ال�ب���ش��ري��ة ال�ع��ام�ل��ة ل��دي�ن��ا وال �ت��ي تمثل
ال��دع��ام��ة الأ��س��ا��س�ي��ة لم�سيرة التم ّيز
القانوني والق�ضائي..

2014

ّ
نظم “معهد دب��ي الق�ضائي” ور�شة
تحب
عمل تفاعلية تحت عنوان “كيف ّ
ذات� � ��ك؟” ،وذل� ��ك ف ��ي �إط� ��ار ال �م �ب��ادرات
النوعية الرامية �إلى تعزيز االتجاهات
الإيجابية ل��دى الموظفين في �سبيل
االرت� � �ق � ��اء ب �ك �ف ��اءة الأداء ال ��داخ �ل ��ي.
وت�م�ح��ورت ال��ور��ش��ة ح ��ول �سل�سلة من
المناق�شات المع ّمقة والتمارين العملية
ل �ل �ت �ع��ري��ف ب �� �س �ب��ل ت �ع ��زي ��ز ال� �م� �ه ��ارات
ال �ح �ي��ات �ي��ة ،ب �م��ا ف�ي�ه��ا اح� �ت ��رام ال� ��ذات
وتقدير المهارات ال�شخ�صية وتحديد
م�ك��ام��ن ال �ق ��وة وت�ن�م�ي�ت�ه��ا واالع �ت ��راف

ندوة «حق الزوجة في ممتلكات األسرة»
ع �ق��د «م �ع �ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي»
في مقره بالقرهود ،ن��دوة بعنوان
«حق الزوجة في ممتلكات الأ�سرة
ف��ي � �ض��وء �أح �ك ��ام ق��ان��ون الأح� ��وال
ال���ش�خ���ص�ي��ة الإم� � ��ارات� � ��ي» ق��دم�ه��ا
ال��دك�ت��ور �إب��راه�ي��م ع�ل��وان بح�ضور
عدد من المتخ�ص�صات في القانون
وممثالت ع��ن منظمات المجتمع
ال �م ��دن ��ي وال �ج �م �ع �ي��ات ال�ن���س��ائ�ي��ة
الإماراتية وممثلين عن معهد دبي
الق�ضائي.

وت �ن��اول��ت ال �ن ��دوة ال �ت��ي تعتبر
الأولى التي يعقدها المعهد للن�ساء
فقط العديد من المحاور �أبرزها
تنظيم ال�ع�لاق��ات المالية م��ا بين
الزوجين في �إط��ار قانون الأح��وال
ال�شخ�صية الإم ��ارات ��ي وال�ح�ق��وق
ال� �ت ��ي ك �ف �ل �ه��ا ال ��د�� �س� �ت ��ور ل �ل �م ��ر�أة
الإم��ارات �ي��ة ،وم��ن ث��م تعزيز ق��درة
الن�ساء على ال��دف��اع ع��ن حقوقهن
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة و�� � � �ض � � ��رورة ت �ط �ب �ي��ق
ال �ق ��وان �ي ��ن وال �ت �ع �ل �ي �م��ات وت��وع �ي��ة

ال� �م ��ر�أة ب��ال�ق��وان�ي��ن وال�ت���ش��ري�ع��ات
المحلية واالتحادية.
وت �ط � ّرق ع�ل��وان �إل ��ى �أن الوعي
القانوني ال�سيما في �أو�ساط الن�ساء
ح ��اج ��ة م�ل�ح��ة ت �ع � ّرف ال� �م ��ر�أة بما
ل�ه��ا وم ��ا عليها وال يمكن للدولة
النهو�ض بهذه الم�س�ؤولية لوحدها
م� ��ا ل� ��م ت� �ت ��وح ��د ج �م �ي ��ع ال �ج �ه ��ود
ب�ي��ن ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات ال�ف��اع�ل��ة في
المجتمع.

53

المجلة القانونية

حفظ جواز سفــر المحضـون ومـا
يخصـه من وثائق وفقًا لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي

بقلم :د .محمد عبد الرحمن الضويني
�أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك مبعهد دبي الق�ضائي
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الحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،،وبعد...
ففي �إطار م�س�ؤولية الولي عن المح�ضون وتعهده
باعتباره ولي ًا عن النف�س م�س�ؤو ًال عن حفظ ال�صغير
وت�أديبه ورعايته وحفظ �أمواله وممتلكاته ،فقد
�أناط به الم�شرع حفظ وثائق ال�صغير و�أمواله ،ومنها
جواز ال�سفر الخا�ص بالمح�ضون ،وكذا ما يتعلق به من
�أوراق �أخرى ك�شهادات الميالد ،والبطاقة ال�شخ�صية،
والبطاقة ال�صحية.

ويق�صد به تلك الوثيقة ال�شخ�صية التي تمنحها الدولة
ل�م��ن ي��رت�ب��ط ب�ه��ا ب��رب��اط الجن�سية ،وال�غ��ر���ض م�ن��ه مبا�شرة
ال�شخ�ص لحقه في التنقل وال�سفر �إلى الخارج بما يثبت هويته
و�شخ�صيته.
ووفقاً لن�ص الفقرة الأولى من المادة  157ف�إن الولي هو من
يتولى حفظ هذه الوثيقة ،ولكن يجب على الولي �أن ي�سلم هذا
الجواز �إلى الحا�ضنة في حالة ما �إذا �أرادت ال�سفر بالمح�ضون
متى �أذن لها في ال�سفر� ،أو حكم القا�ضي لها بال�سفر بعد امتناع
الولي عن الموافقة ،وف ًقا للمادة .149
ف�ق��د ق���ض��ت ال�م�ح�ك�م��ة االت �ح ��ادي ��ة ال�ع�ل�ي��ا ب ��أن ��ه“ :ج� ��واز.
الأ�صل فيه �أن يكون في حيازة �صاحبه ....و�أن الغر�ض منه
هو تمكينه من ممار�سة حقه في ال�سفر �إل��ى ال�خ��ارج و�إثبات
هويته و�شخ�صيته داخل الدولة� ،إال �أنه �إذا كان من �صدر جواز
ال�سفر با�سمه �صغيراً لم ي�ستقل بكامل �ش�ؤونه ،ف�إن حيازة ذلك
الجواز تكون لمن له الوالية على ال�صغير ،م�ؤداه� ،أن كال من

الأب والأم الحا�ضنة م�ؤهل لحفظ جواز �سفره .ال يمنع ذلك
الطرف الذي ال يحوز جواز �سفر ال�صغير من الأبوين �أن يطلب
من الآخر ت�سليمه هذا الجواز متى كانت لل�صغير م�صلحة في
ذلك ،وتقدير هذه الم�صلحة ت�ستقل به محكمة المو�ضوع بغير
معقب متى كان ق�ضا�ؤها في ذلك �سائغاً وكافياً لحمله “(.)3
�إال �أن��ه من حق الحا�ضنة �أن يكون لديها ن�سخة م�صدقة
من ج��واز ال�سفر الخا�ص بال�صغير لتلبية متطلباته العاجلة
المدر�سية �أو الإدارية.
و�إذا تعنت الولي فرف�ض ت�سليم جواز ال�سفر �إلى الحا�ضنة
رغم قرار �سفرها ومح�ضونها للعالج �أو للحج �أو للزيارة �أو �أي
مبررات �أخرى يقدرها القا�ضي ،ف�إنه للقا�ضي �أن ي�أمر ب�إبقاء
جواز ال�سفر في يد الحا�ضنة متى طلبت ذلك ،وقدر القا�ضي
مبرراتها.
ومن ثم فالأ�صل �أن جواز ال�سفر بيد الولي يتولى حفظه
�إال �إذا تع�سف وتعنت ف��ي ت�سليمه للحا�ضنة م��ع ثبوت حقها
في ال�سفر ،ف��إن للقا�ضي بما له من �سلطة تقديرية �أن ي�أمر
بت�سليمها جواز ال�سفر و�إبقائه في يدها.
وفي هذه الحالة ف�إن الحا�ضنة تتولى حفظ الجواز ،وعليها
�أن ت�سلمه �إلى الولي متى �أراد ال�سفر بالمح�ضون ،ووافقت هي
على ذلك �أو حكم القا�ضي بذلك كما �سبق.
وفي كل الأحوال ف�إنه �إذا �سلم الولي جواز ال�سفر الخا�ص
بالمح�ضون ب��إرادت��ه �إل��ى الحا�ضنة عند �سفرها ومح�ضونها،
ف�إنها متى ع��ادت من ال�سفر ،ف��إن عليها �أن تعيده �إل��ى الولي،
باعتبار �أنه المنوط به �أ�ص ً
ال حفظ جواز ال�سفر� ،إال �إذا كان قد
�صدر لها حكم من الق�ضاء ب�إبقاء جواز ال�سفر معها.
وتطبيقاً لحكم الفقرتين  2 ، 1من المادة  157فقد ق�ضت
محكمة التمييز بدبي ب�أنه:
«من المقرر في ق�ضاء هذه المحكمة �أنه و�إن كان الأ�صل
�أن يكون ج��واز ال�سفر ف��ي ح�ي��ازة �صاحبه باعتبار �أن��ه وثيقة
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النوع الأول :وهو جواز ال�سفر اخلا�ص باملح�ضون:

لل��ويل االحتفاظ بجواز �س��فر املح�ضون
�إال يف حالة ال�سفر في�سلم للحا�ضنة

2014

ك �م��ا ل ��م ي�غ�ف��ل ال �م �� �ش��رع ال�ح��ا��ض�ن��ة وم ��ا ي�ق�ت���ض�ي��ه ث�ب��وت
الح�ضانة لها من حفظ المح�ضون و�إم�ساكه عما ي�ؤذيه وتعهده
في غذائه ونظافته �أثناء نومه و�أثناء يقظته ،و�إدارة م�صالحه
التي تقت�ضيها المرحلة ال�سن ّية التي يعي�شها ،فبين الم�شرع
مدى ثبوت الحق لها في حفظ �أوراق المح�ضون وم�ستنداته،
على �أن هذا الحق في حفظ �أوراق المح�ضون قد نظمه الم�شرع
بين ال��ول��ي والحا�ضنة بما يتحقق معه م�صلحة المح�ضون
من ناحية ،وبما يحقق التوازن بين كل من الولي والحا�ضنة
من ناحية �أخ ��رى ،فن�ص في ال�م��ادة  157من قانون الأح��وال
ال�شخ�صية على �أنه:
 - 1دون �إخالل ب�أحكام المادة  149من هذا القانون للولي
االحتفاظ بجواز �سفر المح�ضون �إال في حالة ال�سفر في�سلم
للحا�ضنة.
 - 2للقا�ضي �أن ي�أمر ب�إبقاء جواز ال�سفر في يد الحا�ضنة �إذا
ر�أى تع ّنتاً من الولي في ت�سليمه للحا�ضنة وقت الحاجة.
 - 3للحا�ضنة االحتفاظ ب�أ�صل �شهادة الميالد و�أية وثائق
�أخرى ثبوتية تخ�ص المح�ضون �أو ب�صورة منها م�صدقة ،ولها
االحتفاظ بالبطاقة ال�شخ�صية للمح�ضون”)1(.
ووف �ق �اً ل�ه��ذا الن�ص ف��إن�ن��ا ن�ف��رق بين نوعين م��ن الأوراق
والم�ستندات(:)2
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تمنحها له الدولة الرتباطه بجن�سيتها و�أن الغر�ض منه هو
تمكينه من ممار�سة حقه في ال�سفر �إلى الخارج و�إثبات هويته
و�شخ�صيته داخل الدولة�،إال �أنه �إذا كان من �صدر جواز ال�سفر
با�سمه �صغيراً لم ي�ستقل بكامل �ش�ؤونه ف�إن حيازة ذلك الجواز
وحفظه تكون لمن له الوالية على ال�صغير؛ و�إن الواليات على
ال�صغير متعددة منها الوالية العامة التي ت�شمل والية المال،
ووالية النف�س من تزويج وت�أديب وتعليم ،و�أول��ى النا�س بهذه
الوالية هو الأب ،ومنها الح�ضانة ،ومقت�ضاها حفظ المح�ضون
و�إم�ساكه عما ي�ؤذيه وتعهده في غذائه ونظافته �أثناء نومه
و�أثناء يقظته و�أول��ى النا�س بوالية الح�ضانة هي الأم ،ولهذا
ف�إن حيازة �أي من الأب �أو الأم الحا�ضنة لجواز �سفر ال�صغير
المح�ضون لها �سندها وما يبررها في القانون ،وم�ؤدى ذلك �أن
ك ً
ال من الأب والأم الحا�ضنة م�ؤهل بحكم ما له من والية على
ال�صغير�أن يحتفظ بجواز �سفره ،على �أن ذلك ال يمنع الطرف
ال��ذي ال يحوز ج��واز �سفر ال�صغير من الأبوين �أن يطلب من
الآخ��ر ت�سليمه ه��ذا الجواز �إن ك��ان في ذل��ك م�صلحة ومنفعة
لل�صغير ��ص��اح��ب ج ��واز ال���س�ف��ر ،و�أن ت�ق��دي��ر ه ��ذه الم�صلحة
والمنفعة وترجيحها من م�سائل الواقع التي ت�ستقل بتقديرها
محكمة المو�ضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى
�أقامت ق�ضاءها على �أ�سباب �سائغة وكافية لحمله».)4(.
كما ق�ضت �أي�ضاً ب�أنه�« :إمعاناً من الم�شرع على تقرير هذا
المبد�أ – �أي ا�ستئذان الولي في ال�سفر بالمح�ضون – جعل الولي
هو الم�س�ؤول عن حفظ وثائق ال�صغير وعلى الأخ����ص جواز
ال�سفر ،للحيلولة التامة بين الحا�ضنة وال�سفر بالمح�ضون
دون علم الولي� ،إال �أن هذا الحق يقابله حق للحا�ضنة في �أن
تطلب �إبقاء ج��واز �سفر المح�ضون في يدها في حالة ما �إذا
تعنت الولي في ت�سليمه �إليها وقت الحاجة ،كال�سفر �إلى العالج
�أو الحج وال�ع�م��رة� ،أو لغير ذل��ك م��ن ال�م�ب��ررات التي يقدرها
القا�ضي .لما كان ذل��ك ،وك��ان مفاد ما تقدم �أن الأ�صل هو �أن
يكون ج��واز �سفر ال�صغير م��ع ول�ي��ه ،و�إذا م��ا �أرادت الحا�ضنة
ال�سفر بال�صغير فعليها �أن تطلب من الولي الموافقة الكتابية
على ال�سفر ،و�أن ي�سلمها جواز ال�سفر في حالة الموافقة طالما
�أن لل�سفر مبرراته ،ف�إذا ما تعنت معها ورف�ض الموافقة على
ال�سفر ،ورف�ض ت�سليمها جواز �سفر ال�صغير ،جاز لها �أن تطلب
من القا�ضي �إجبار الولي على تنفيذ طلباتها ،والأمر في قبول
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ترك الويل جواز �سفر املح�ضون
يف يد احلا�ضن��ة ال يعني تنازله
عن حقه يف حفظه

الطلب �أو رف�ضه متروك لتقدير القا�ضي»(.)5
ف�إذا ما اقت�ضت الحاجة ت�سليم الجواز من قبل الولي �إلى
الحا�ضنة ،ف�إنه يجب عليه �أن ي�سلمها �إياه ،متى كانت م�صلحة
ال�صغير في ذلك ،كما �أنه يفهم من فحوى هاتين الفقرتين-
وع�ل��ى م��ا ج ��رى ب��ه ال�ق���ض��اء �-أن ك�ل ً�ا م��ن ال��ول��ي والحا�ضنة
�أهل لالحتفاظ بجواز �سفر ،الولي باعتباره ولياً عن النف�س،
والحا�ضنة بما لها من حق في الح�ضانة ،غير �أنه يقدم الولي
في هذا الحق طبقاً لن�ص القانون ،متى لم يتع�سف في ا�ستعمال
ح�ق��ه ،وف��ي �أي ي��د ك��ان ال�ج��واز ف ��إن م��ن ب�ي��ده ال�ج��واز مطالب
بت�سليمه للطرف الآخر متى اقت�ضت الحاجة ذلك.
وبذلك ق�ضت محكمة التمييز بدبي� ،إذ ق�ضت ب�أنه« :المقرر
وفق ما تق�ضي به المادتان  2 ، 1/157 ، 149من قانون الأحوال
ال�شخ�صية ،وعلى ما جرى به ق�ضاء هذه المحكمة – �أنه �إذا كان
�صاحب جواز ال�سفر �صغيراً ،ف�إن ك ً
ال من الأب والأم الحا�ضنة

ترك الويل جواز �سفر املح�ضون يف يد احلا�ضنة ال يعني تنازله عن
حقه يف احلفظ:

وفي ذلك ق�ضت محكمة التمييز بدبي ب�أنه« :الأ�صل وفقاً
لما تق�ضي به المادة ( )1/ 157من قانون الأحوال ال�شخ�صية �أن
تكون جوازات �سفر الأوالد المح�ضونين في يد وليهم ،ويجوز
للحا�ضنة طلب ت�سليمها جوازات �سفر �أوالدها المح�ضونين في
حالة �سفرهم ،ف�إذا امتنع الولي عن ذلك ،ور�أى القا�ضي تعنتاً
منه في ت�سليم الحا�ضنة جواز �سفر المح�ضون �أمره بت�سليمه
عند الحاجة ،وال يعني ت��رك ول��ي �أم��ر المح�ضونين ج��وازات
�سفرهم مع حا�ضنتهم تناز ًال لها عن حقه في ا�ستالمها»(.)8
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ف��ي �إط ��ار م��ا �سبق ف��إن��ه تبين لنا �أن ح�ي��ازة ج ��واز �سفر
المح�ضون هو الو�سيلة التي تمكن حائزها من التنقل به،
لذا ف�إذا كانت الحا�ضنة تخ�شى من �سفر الولي بالمح�ضون
�أو تهريبه دون علمها �أو موافقتها ،فهنا يجوز للقا�ضي متى
قدر تلك الخ�شية �أن يحكم بت�سليم ج��واز �سفر المح�ضون
�إل ��ى ال�ح��ا��ض�ن��ة،ذل��ك �أن ال�ق��ان��ون ك�م��ا يمنع الحا�ضنة من
ال�سفر بالمح�ضون دون �إذن الولي الخطي وفقاً للمادة 149
من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ف�إنه �أي�ضاً يمنع �سفر الولي
بالمح�ضون دون �إذن خطي ممن تح�ضنه وفقاً للمادة ،151
مما يجعل ت�خ��وف الحا�ضنة م��ن �سفره بالمح�ضون دون
علمها محل تقدير من القا�ضي متى قامت �أ�سبابه ،وتبين
ذلك للقا�ضي من خالل ظروف الدعوى ومالب�ساتها.
وتطبيقاً لذلك ق�ضت محكمة التمييز بر�أ�س الخيمة ب�أنه:
«الن�ص في الفقرة الثانية من المادة  151من قانون الأح��وال
ال�شخ�صية على �أنه لي�س للولي �أياً كان �أو غيره �أن ي�سافر بالولد
في مدة الح�ضانة �إال ب��إذن خطي ممن تح�ضنه يدل على �أنه
يجوز للحا�ضنة في حالة التخوف من �سفر الولي بالمح�ضون

2014

– م�ؤهل بحكم ما للأول من والية على ال�صغير ،والثانية بما
لها من ح�ضانة – له �أن يحتفظ بجواز �سفره ،على �أن ذلك ال
يمنع الطرف الذي ال يحوز جواز �سفر ال�صغير من الأبوين �أن
يطلب من الآخر ت�سليمه هذا الجواز� ،إن كان في ذلك م�صلحة
لل�صغير �صاحب جواز ال�سفر ،ف�إن امتنع رفع الأمر �إلى القا�ضي
الذي له تقدير هذه الم�صلحة ومدى الحاجة �إليه ،بما له من
�سلطة فهم الواقع في الدعوى بغير معقب متى كان ق�ضا�ؤه
في ذلك �سائغاً وكافياً لحمله»(.)6
وتقدير ما �إذا كان امتناع الولي من ت�سليم جواز ال�سفر
للحا�ضنة ي�ع��د ت�ع�ن�ت�اً �أم ال يخ�ضع لل�سلطة التقديرية
لمحكمة المو�ضوع ،فهي منوط بها تقدير �أمرين :مدى
تعنت الولي في امتناعه عن ت�سليم وثيقة ال�سفر ،و�أي�ضاً
ت�ق��دي��ر م ��دى حاجتها ل�ه��ا ،وذل ��ك ي�ك��ون ف��ي ��ض��وء وق��ائ��ع
الدعوى ،بغير معقب عليها متى كان في الأوراق ما ي�شهد
لعدالة تقديرها ،وكان ق�ضا�ؤها �سائغاً.
وف��ي ذل��ك ق�ضت محكمة تمييز دب��ي ب�أنه« :المقرر وف��ق ما
تق�ضي به ال�م��ادة  175من قانون الأح ��وال ال�شخ�صية وم��ا جاء
ب�ش�أنها بالمذكرة الإي�ضاحية �أن الأ��ص��ل هـو �أن يحتفظ ولـي
المح�ضون بمتعلقاته ،التي ت�شمل جواز ال�سفر ومـا في حكمه ،لكن
للقا�ضي �أن ي�أمر ب�إبقاء جواز �سفر المح�ضون في يد الحا�ضنة
�إذا ر�أى تعنتاً من الولي في ت�سليمه للحا�ضنة وقت الحاجة له
لل�سفر ،وق��د ج��رى ق�ضاء ه��ذه المحكمة على �أن تقدير مـدى
تعنت ولي المح�ضون في ت�سليم الحا�ضنة جواز �سفر المح�ضون،
�أو مدى حاجتها له هـو مـن �سلطة محكمـة المو�ضوع متى �أقامت
ق�ضاءها علـى �أ�سباب �سائغة لها �أ�صـل ثابت بالأوراق»(.)7

متى يحق للحا�ضنة االحتفاظ بجواز �سفر املح�ضون؟

المجلة القانونية

بغير ر�ضاها وموافقتها �أن تطلب ت�سليمها جواز �سفره متى �أبدت
�أ�سباباً تت�سم بالجد ت�سوغ هذا التخوف ،وكانت ظروف الدعوى
ومالب�ساتها والخالفات بين طرفيها تجعل خ�شية الطاعنة
من �أن يقوم المطعون �ضده بت�سفير المح�ضونات بغير علمها
ودون موافقتها ت�صلح �سنداً لبقاء ج��وازات �سفر المح�ضونات
في حيازتها ،و�إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ف�إنه
يكون معيباً بما يوجب نق�ضه في هذا الخ�صو�ص»(.)9
النوع الثاين :الوثائق الأخرى ك�أ�صل �شهادة امليالد �أو البطاقة
ال�شخ�صية �أو بطاقة العالج:

وهذه �أجاز الم�شرع لأي منهما �أن يتولى حفظها �أو ب�صورة
م�صدقة منها ،وفقاً لن�ص الفقرة الثالثة من المادة .157
ف�إذا احتفظت الحا�ضنة ب�أ�صول هذه الأوراق الثبوتية،
ف�إن للولي �أن يحتفظ هو الآخ��ر ب�صورة م�صدقة من تلك
الأوراق ،والعك�س �صحيح.
وال �ه��دف م��ن ذل��ك ه��و �أن يتي�سر لكل منهما مبا�شرة
م�صالح المح�ضون ،وقت الحاجة ،خا�صة �إذا ما كان الطرف
الذي يحمل �أ�صول الأوراق م�سافراً �أو غائباً.
وق��د �سوى الم�شرع بين الحا�ضنة وال��ول��ي ف��ي الحق في

االح�ت�ف��اظ ب�ه��ذه الأوراق ،دون �أن ي�ت��رت��ب ع�ل��ى ذل ��ك تعطيل
لم�صلحة المح�ضون.
وتطبيقاً لذلك ق�ضت محكمة التمييز بدبي ب�أنه« :المقرر
وف ��ق م��ا تق�ضي ب��ه ال�ف�ق��رة الأخ �ي ��رة م��ن ال �م ��ادة ( )157من
قانون الأح ��وال ال�شخ�صية  -وعلى ما �أف�صحت عنه المذكرة
الإي���ض��اح�ي��ة �أن للحا�ضنة االح �ت �ف��اظ ب ��أ� �ص��ل � �ش �ه��ادة ميالد
المح�ضون وبالبطاقة ال�شخ�صية له �أو �أية وثائق ثبوتية �أخرى
�أو ب�صورة منها م�صدقة كالبطاقة ال�صحية للمح�ضون»(.)10
وقد �أك��دت محكمة النق�ض ب�أبوظبي في حكم �أ�صدرته
م ��ؤخ��راً �أن ل�ل�أم الم�س�ؤولة ع��ن ح�ضانة �أبنائها الحق في
االحتفاظ ب�أ�صل �شهادة الميالد و�أي وثيقة �أخ��رى ثبوتية
تخ�ص المح�ضون� ،أو ب�صورة م�صدقة عنها ،وكذلك بطاقته
ال�شخ�صية ،وذل ��ك لأن الحا�ضنة ه��ي ال�ت��ي ت��رع��ى ��ش��ؤون
المح�ضونين يومياً ،فهي بحاجة �إل��ى �إث�ب��ات هويتهم عند
االقت�ضاء لدى الم�صالح الر�سمية(.)11

الهوام�ش
 - 1م�ف�ه��وم ه ��ذا ال�ن����ص م�ت��واف��ق ت�م��ام�اً مع
ن�ص المادة  176من قانون الأ�سرة القطري
رق ��م  22ل�سنة 2006م ،وك�لاه�م��ا ق��د وازن
بين حق كل من الولي والحا�ضنة في حفظ
الأوراق الثبوتية الخا�صة بالمح�ضون وبما
يحقق م�صلحته ،ف��ي ح�ي��ن ن�ج��د �أن ق��ان��ون
�أح� �ك ��ام الأ�� �س ��رة ال�ب�ح��ري�ن��ي رق ��م  19ل�سنة
2009م قد �أعطى الحا�ضنة حق االحتفاظ
ب��أوراق المح�ضون كلية بمجرد �أن يحكم لها
بالح�ضانة وذلك في المادة  135منه ،والتي
تن�ص على �أن��ه« :الحكم بالح�ضانة ي�ستتبع
ال�ح�ك��م ل�ل�ح��ا��ض��ن ب�ك��اف��ة �أوراق المح�ضون
الثبوتية ،ويكون هذا الحكم م�شموال بالنفاذ
المعجل».
 - 2يراجع في ذلك م�ؤلفنا� :أحكام الح�ضانة
وفقاً لقانون الأح ��وال ال�شخ�صية الإم��ارات��ي
ـ م�ع��ززاً ب��أح�ك��ام محكمة التمييز ب��دب��ي ـ �ص
 285وم��ا بعدها ،من�شور ب�سل�سلة الدرا�سات
القانونية والق�ضائية ،رقم  ،4من �إ�صدارات
معهد دبي الق�ضائي.
 - 3حكم المحكمة االتحادية العليا – الطعن
رقم  298ل�سنة  2012بتاريخ 2012/11/20
طعن �أحوال �شخ�صية.
 - 4حكم محكمة التمييز بدبي – الطعن رقم
 12ل�سنة  2010ب�ت��اري��خ 2010 / 3 / 28م
طعن �أح ��وال �شخ�صية ،وي��راج��ع �أي���ض�اُ حكم
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المحكمة االتحادية العليا – الطعن رقم 298
2012/11/20

طعن

ل�سنة  2012ب�ت��اري��خ
�أحوال �شخ�صية.
 - 5حكم محكمة التمييز بدبي – الطعن رقم
 14ل�سنة  2007بتاريخ  2007/5/29طعن
�أحوال �شخ�صية.
 - 6حكم محكمة التمييز بدبي – الطعن رقم
 81ل�سنة  2008بتاريخ  2009/1/27طعن
�أحوال �شخ�صية .
 - 7حكم محكمة تمييز دب��ي – الطعن رقم
 ،2009 / 74بتاريخ 2009 / 11 / 3م ،طعن
�أحوال �شخ�صية.
 - 8حكم محكمة تمييز دب��ي – الطعن رقم
 /18ل�سنة  ،2009بتاريخ 2009 / 5/ 12م،
طعن �أحوال �شخ�صية.
 - 9ح �ك��م م�ح�ك�م��ة ت�م�ي�ي��ز ر�أ�� ��س ال�خ�ي�م��ة –
الطعن رقم  7ل�سنة  5ق�ضائية بتاريخ 5 / 26
2010 /م ،مجموعة الأحكام �ص .516
 - 10حكم محكمة التمييز بدبي – الطعن
رقم  115ل�سنة  2009بتاريخ 2010/1/12
طعن �أحوال �شخ�صية.
 - 11حكم محكمة النق�ض ب�أبوظبي ،من�شور
ب�ج��ري��دة الإم � ��ارات ال �ي��وم ب�ت��اري��خ / 4 / 11
2013م .ت�ح��ت ع �ن��وان( :ال�ن�ق����ض :م��ن حق
الأم االح �ت �ف��اظ ب� � ��أوراق ث�ب��وت�ي��ة لأط�ف��ال�ه��ا
المح�ضونين).

برامج تدريبية

المعهد يطرح قريباً

دبلوم االقتصاد اإلسالمي

 4230متدرباً في «دبي القضائي» العام الماضي
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بلغ ع��دد خريجي ب��رام��ج ال�ت��دري��ب في
معهد دب��ي الق�ضائي خ�لال ال�ع��ام الما�ضي
 4230متدرباً ،وفقاً لمدير المعهد القا�ضي
الدكتور جمال ال�سميطي ،ال��ذي �أ��ش��ار �إلى
�أن ال �خ��ري �ج �ي��ن ت ��وزع ��وا ع �ل��ى  1474من
الموظفين الحكوميين ،و  1302من �أف��راد
المجتمع ،و  500م��ن القانونيين ،و 276
م��ن المحامين ،و  313م��ن �أف ��راد ال�شرطة
وم ��أم ��وري ال���ض�ب��ط ال�ق���ض��ائ��ي ،و��س�ت��ة من
الق�ضاء الع�سكري ،و  143من �أعوان ال�سلطة
ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ،و  216م �ت ��درب �اً م ��ن �أع �� �ض��اء
ال�سلطة الق�ضائية.
و�أف��اد ال�سميطي ب�أن عدد البرامج التي
طرحها المعهد خ�لال ال�ع��ام الما�ضي بلغ
 150برنامجاً ،فيما بلغت الإ�صدارات خالل
العام نف�سه � 62إ�صداراً ،الفتاً �إلى �أن المعهد
ب �� �ص��دد ط ��رح ب��رن��ام��ج ي�م�ن��ح ال ��دب �ل ��وم في
االقت�صاد الإ�سالمي.
وق ��ال �إن المعهد ب ��د�أ ت�غ�ي�ي��راً نوعياً
بالبرامج� ،إذ كان لديه في العام الما�ضي
ب��رام��ج كملتقى القانون وال�ع��دال��ة ال��ذي

ب��د�أ في ع��ام  ،2012وه��و معني بال�سلطة
الق�ضائية ،حيث عر�ض تجربة الق�ضاء
في الواليات المتحدة معززة بمو�ضوعات
مختارة ته ّم الق�ضاء والنيابة والمجتمع
ال �ق��ان��ون��ي ،وف ��ي ال �ع��ام ال�م��ا��ض��ي ت�ك��ررت
ال�ت�ج��رب��ة ل�ع��ر���ض ت�ج��رب��ة ف��رن���س��ا ،وف��ي
مو�ضوعات مختارة.
وتابع ال�سميطي� :إن اختيار مو�ضوعات
ال �م �ل �ت �ق �ي��ات ي �ت ��م ب ��ال �ت �� �ش ��ارك م ��ن خ�ل�ال
ا�ستق�صاء �آراء الأ��ش�خ��ا���ص المعنيين في
الق�ضاء والنيابة ،وحتى في بقية المجتمع
ال�ق��ان��ون��ي م��ن ��ش��رط��ة وم�ح��ام�ي��ن لمعرفة
ال �م ��و� �ض ��وع ��ات ال �م �ه �م ��ة ،وم� ��ن ث ��م ت �ح��دد
كمو�ضوعات �أو محاور �أ�سا�سية لها.
وفيما يتعلق بملتقى ن�ي��اب��ات الأ��س��رة
والأح � � ��داث ،ال ��ذي �أط �ل �ق��ه ال�م�ع�ه��د ال�ع��ام
ال �م��ا� �ض��ي ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ن �ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
ف ��ي دب ��ي ق ��ال �إن ��ه اخ�ت�ي��ر ب���س�ب��ب � �ض��رورة
ت��رك�ي��ز ال��دول��ة ع�ل��ى الأ� �س ��رة ،م�ضيفاً �أن
فكرة الملتقى قامت على تناول التجارب
الق�ضائية والقانونية التي تنظم مو�ضوع

الطفل وال�ح��دث والأ� �س��رة ف��ي دول ع��دة..
وقال ال�سميطي� :إن المعهد يحاول التنويع
ف ��ي ال �ب ��رام ��ج� ،إذ ال ي��رك��ز ع�ل��ى االرت �ق ��اء
ب ��الأداء المعرفي فقط ،بل يحر�ص �أي�ضاً
على االرتقاء بالأداء ال�سلوكي والمهاري.
و�أك��د �أن برنامج «المر�شد الق�ضائي
المواطن» يعتبر رائ��داً في المنطقة في
ال�م�ج��ال ال�ق���ض��ائ��ي ،م��و��ض�ح�اً �أن فكرته
تقوم على �أن يكون الموجه هو ال�شخ�ص
الذي يتمتع بخبرات في المجال الق�ضائي
وال �ق��ان��ون��ي ،ول ��دي ��ه � �س �ن��وات ط��وي�ل��ة من
ال�خ�ب��رة ال�م�ت��راك�م��ة ل�ي�ح��اول نقلها �إل��ى
�شخ�ص �آخ ��ر �أق ��ل م�ن��ه خ �ب��رة ،كالق�ضاة
و�أع�ضاء النيابة الجدد.
و�أ�صدر المعهد خالل العام الما�ضي
� 62إ�صداراً في المجال القانوني ،وعددين
م��ن المجلة العلمية المحكمة للمعهد
والمعنية بجرائم تقنية المعلومات ،فيما
يعد المعهد خم�سة �إ�صدارات حتى بداية
العام الجاري يعمل على �إ�صدارها ،منها
ر�سالة دكتوراه في االقت�صاد الإ�سالمي.
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يقلم :د .فيصل حسن العمري
م�ست�شار قانوين
دائرة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة دبي

قاعدة «اإلذن ينافي الضمان»
وحدود مسؤولية الطبيب في اإلمارات ()2/2
ا�ستكما ًال لما بد�أناه في العدد ال�سابق حول �ضرورات
محافظة الطبيب على �أخالقياته المهنية واالل��ت��زام في
م�سلكه العام والخا�ص وب ّينا ما يجب عليه مراعاته من
مطالب,التي من بينها بذل العناية وتحقيق النتيجة وتحديد
طبيعة االلتزام ،وفي هذا المو�ضوع نتابع هذه المطالب..
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املطلب اخلام�س
�إذا بذل الطبيب العناية الالزمة في معالجة المري�ض
لتحديد م���س��ؤول�ي��ة ال�ط�ب�ي��ب ،يتحتم علينا م�ع��رف��ة طبيعة
التزامه فيما �إذا كان التزاماً ببذل عناية �أو التزاماً بتحقيق نتيجة،
و�س�أعر�ض في فرع �أول �أهمية التفرقة بين االلتزامين ،وفي فرع

ثانٍ تحديد طبيعة التزام الطبيب ،وفي فرع ثالث الحاالت التي
يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة.
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يجب �أن تكون الو�صفة الطبية دقيقة
ومقروءة وتراعي االحتياطات الالزمة
ملا قد ي�سببه العالج من ت�أثريات جانبية
علىحياة املري�ض
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الفرع الأول
�أهمية التفرقة بني االلتزام ببذل عناية
وااللتزام بتحقيق نتيجة
تكمن ف��ائ��دة التفرقة بين االل �ت��زام ببذل عناية واالل�ت��زام
بتحقيق نتيجة ف��ي ع ��بء الإث �ب ��ات ،ف� ��إذا ك ��ان ال �ت��زام المدين
هو التزام بتحقيق نتيجة ،فيكفي �أن يثبت الدائن عدم تحقق
النتيجة ،وبالتالي يفتر�ض خط�أ المدين الذي ال ي�ستطيع نفي
الم�س�ؤولية �إال �إذا �أقام الدليل على وجود ال�سبب الأجنبي الذي
منعه من تحقيق النتيجة ،كما هو الحال بالن�سبة للمحامي الذي
يُطلب منه تقديم طعن خالل المدة القانونية التي يمكن �أن
يقدم فيها الطعن ،ف�إذا لم يقدم الطعن خالل المدة المحددة،
يكون م�س�ؤو ًال عن هذا التق�صير على اعتبار �أن التزامه هنا هو
التزام بتحقيق نتيجة.
في حين �أن في االلتزام ببذل عناية يقع على عاتق الدائن �إثبات
تق�صير المدين وع��دم تنفيذه لاللتزام حتى تتحقق م�س�ؤوليته،
ويمكن تطبيق ذلك على عالقة المري�ض بالطبيب ،حيث يتوجب
على المري�ض �إثبات خط�أ الطبيب المتمثل باالنحراف عن الأ�صول
الطبية الم�ستقرة في علم الطب ،وال�ضرر ،والعالقة ال�سببية.
وهناك ع��دة معايير قيلت ب�ش�أن التفرقة بين االل�ت��زام ببذل
عناية ،وااللتزام بتحقيق نتيجة ،نوجزها بما يلي (:)30
�أو ًال :معيار الإرادة ،ي�ك��ون ال�ت��زام ال�م��دي��ن ال�ت��زام�اً بتحقيق
نتيجة �إذا ان�صرفت �إرادة المدين لتحقيق نتيجة معينة ،و�إ ّال ف�إن
التزام المدين يقت�صر على بذل العناية المطلوبة منه ،ووفقاً لهذا
المعيار فان الإرادة هي الفي�صل في تحديد طبيعة االلتزام.
ثانياً :معيار االحتمال ،يكون التزام المدين التزاماً ببذل عناية
�إذا كانت الغاية المرجوة من التعاقد قد بدت غير محققة الوقوع
(احتمالية) ،ف ��إذا كانت بهذه ال�صورة ف ��إن ال�ت��زام المدين ببذل
عناية� ،أما �إذا كانت الغاية من التعاقد م�ؤكدة (محققة) الوقوع
ف�إن التزام المدين في هذه الحالة هو التزام بتحقيق نتيجة.
ث��ال�ث�اً :معيار م�ساهمة (م��وق��ف) ال��دائ��ن� ،أي معرفة موقف
الدائن في تحقيق النتيجة ،ف ��إذا ك��ان موقف الدائن في تحقيق
النتيجة المرجوة �سلبياً ،ف��إن التزام المدين هو التزام بتحقيق
نتيجة ،كما ف��ي حالة ال�ت��زام الناقل بنقل الم�سافر ،حيث يكون

موقف الم�سافر (الدائن) موقفاً �سلبياً ،ويقوم الناقل بنقله من
م�ك��ان لآخ ��ر ،وي�ك��ون ال�ت��زام ال�م��دي��ن ب�ب��ذل عناية �إذا ك��ان موقف
الدائن �إيجابياً في تحقيق النتيجة ،كما في حالة المدر�س الذي
يقوم بتعليم الطالب بحيث يتوقف نجاح الطالب على بذل العناية
الالزمة لتحقيق النتيجة المرجوة ،وهنا ي�ساهم الدائن بالإ�ضافة
�إلى المدين ببذل العناية لتحقيق النتيجة ويكون موقفه �إيجابياً.
الفرع الثاين
حتديد طبيعة التزام الطبيب
يُجمع الفقه والق�ضاء على �أن التزام الطبيب تجاه المري�ض
ينح�صر في االلتزام ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة ( ،)31وقد
ن�صت بع�ض الت�شريعات على ذل��ك ( ،)32والعقد الطبي �أو ما
ي�سمى بعقد العالج الذي يبرم بين الطبيب والمري�ض يوجب
على الطبيب �أث�ن��اء قيامه بعمله ب��ذل عناية �صادقة لتخفيف
الآالم عن المري�ض للو�صول �إلى ال�شفاء وفقاً للقواعد الم�ستقرة
في مهنة الطب ،وهذا يعني �أن الطبيب ال يلتزم ب�ضمان �شفاء
المري�ض �أو عدم وفاته ،فال�شفاء هو بيد اهلل �سبحانه وتعالى،
ويتوقف ال�شفاء على عدة اعتبارات وعوامل ال ي�ستطيع الطبيب
دائ �م �اً ال���س�ي�ط��رة ع�ل�ي�ه��ا ،ك�م�ن��اع��ة ج�سم ال�م��ري����ض ،وال�ع��وام��ل
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ال��وراث �ي��ة ،وال �ظ ��روف ال�خ��ارج�ي��ة ،ك�م�ك��ان ال �ع�لاج والإم �ك��ان��ات
المتاحة ،وفيما �إذا ك��ان هناك �آالت حديثة �أم ال ،و�إم�ك��ان نقل
المري�ض للم�ست�شفى ،وغير ذلك (.)33
فالطبيب ال�ع��ام ال يتحمل نف�س االل�ت��زام��ات ال�ت��ي يتحملها
الطبيب الأخ�صائي �إذ يطلب من الأخير ق��در من العناية تتفق
مع م�ستواه العلمي والمهني ،حيث ال يقبل من الطبيب ا�ستعمال
و�سائل طبية بدائية تخالف التطور العلمي الحديث ،وهو و�إن كان
ال يلتزم باتباع تلك الو�سائل �إال �أنه يجب عليه اللجوء �إلى ا�ستعمال
الو�سائل التي ا�ستقر عليها الطب الحديث و�أن يختار �أن�سبها �إلى
حالة المري�ض �ضمن الإمكانات المتاحة.
وكل خروج على الم�سلمات الم�ستقرة في �أ�صول الفن الطبي
وقواعده الأ�سا�سية التي ال يفتقر الجهل بها لطبيب من �أوا�سط
زمالئه علماً وفناً ،ما يمثل خط�أً مهنياً ي�ستوجب م�ساءلة الطبيب
وذل��ك على اعتبار �أن كل من يتخذ من الطب مهنة له ال بد �أن
يكون م�ؤه ًال لها ،ولهذا ت�ؤكد المادة الأولى من الد�ستور الطبي
الأردن� ��ي «�أن مهنة ال�ط��ب ه��ي مهنة �إن�سانية و�أخ�لاق�ي��ة وتقوم
الم�س�ؤولية الطبية بين الطبيب والمري�ض على بذل العناية وعدم
الإهمال ولي�س ال�شفاء».
ولكي ينفذ الطبيب التزامه بالعناية المطلوبة منه يجب عليه
القيام بما يلي:
�أو ًال :ت�شخي�ص المري�ض :والت�شخي�ص في حقيقته ما هو �إال
البحث والتحقق عن المر�ض الذي يعاني منه المري�ض ،ويكون
ذلك عن طريق معرفة الظروف المحيطة بالمري�ض كالأ�سرة،
وطبيعة ال�ع�م��ل ،وال �ظ ��روف النف�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وال�ع��وام��ل
الوراثية ،للتمكن من الو�صول �إلى حقيقة المر�ض ،فالت�شخي�ص
عبارة عن عمل يراد منه التعرف على طبيعة المر�ض وتحديده
ب�شكل دقيق بعد معرفة �أعرا�ضه.
فالطبيب يقوم عادة عند الك�شف على المري�ض ب�إجراء الكثير
من التحريات حول الأعرا�ض التي ي�شكو منها المري�ض ،والحالة
ال�ع��ام��ة ل��ه ،وال�ت��اري��خ ال�م��ر��ض��ي وال�ت��أث�ي��رات المر�ضية و�شكوى
المري�ض ،وه��و ف��ي �سبيل الو�صول �إل��ى معرفة طبيعة المر�ض
ي�ستعمل جميع الو�سائل التي ي�ضعها العلم تحت ت�صرفه .كما يجب
عليه �أن ي�ستعمل الو�سائل المتاحة والتي ت�ساعده على الك�شف
عن حالة المري�ض مثل ال�سماعة الطبية ،وال�صور الإ�شعاعية،
والتحاليل المخبرية ،والفحو�صات الميكرو�سكوبية وغيرها من
الأجهزة والآالت الحديثة ،وال يعفى الطبيب من الم�س�ؤولية في
62

�إذا ا�ستدعي الطبيب لل�شهادة من قبل
�سلطة ق�ضائية �أو �سلطة حتقيق ر�سمية
باعتباره �شاهد ًا فال م�س�ؤولية عليه

حالة عدم ا�ستعماله لمثل هذه الو�سائل �إال �إذا كانت حالة المري�ض
ال ت�سمح ال�ستعمال هذه الو�سائل �أو كانت الظروف الموجود فيها
المري�ض ال ت�ؤهله لذلك كوجوده في مكان مهجور �أو منعزل.
ثانياً :اختيار طريقة العالج :وت�أتي ه��ذه المرحلة بعد قيام
الطبيب بت�شخي�ص المر�ض ،وهي و�صف العالج وتحديد الطريقة
المالئمة له ،ويجب �أن يكون هذا الو�صف للعالج �ضمن الأ�صول
العلمية الثابتة ،وعلى الطبيب �أن يبذل الجهود ال�صادقة اليقظة
في طريقة اختيار ال�ع�لاج ،فالطبيب حين ي�صف العالج ويحدد
طريقة تناوله للمري�ض ف�إنه ال يلتزم بنتيجة �شفاء المري�ض و�إنما
يلتزم ببذل العناية الالزمة في اختيار الدواء والعالج المالئمين
لحالة المري�ض بهدف التو�صل �إلى �شفائه وتخفيف �آالمه.
ث��ال�ث�اً :التدخل ال�ج��راح��ي :يلتزم الطبيب قبل �إج ��راء
العملية الجراحية القيام بالفح�ص ال�شامل الذي ت�ستدعيه
حالة المري�ض وتقت�ضيه طبيعة الجراحة ،فالطبيب ملزم
قبل �أن يقوم ب�أي تدخل عالجي �أن ي�شرح ويبين للمري�ض
ب�أ�سلوب �سهل وم�ف�ه��وم طبيعة ال�م��ر���ض وط ��رق المعالجة
ون�سبة النجاح والم�ضاعفات المحتملة والمخاطر التي
يمكن �أن تنتج في حالة عدم المعالجة وب�أ�سلوب يتنا�سب مع
قدراته الج�سمية والعقلية والنف�سية.
ويلتزم الطبيب خالل �إجراء العملية الجراحية للمري�ض ببذل
�أق�صى الجهود الطبية المتفقة مع الأ�صول العلمية الم�ستقرة ،كما
يلزم الطبيب �أي�ضاً عند انتهائه من �إج��راء العملية بمتابعة حالة
المري�ض متابعة حثيثة ودقيقة.
راب�ع�اً :تحرير الو�صفة الطبية :تعد الو�صفة الطبية
الوثيقة التي تثبت وجود العالقة بين المري�ض والطبيب
وال�ت��ي ي ��دون فيها الطبيب ن��وع ال�ع�لاج ال�م�ق��رر للمري�ض
وطريقة ا�ستعماله ،ويجب �أن تكون الو�صفة الطبية دقيقة
وم�ق��روءة ،مع مراعاة االحتياطات الالزمة لما قد ي�سببه
العالج من بع�ض الآثار ال�سلبية على حياة المري�ض.

� ً
أوال :نقل الدم وال�سوائل والتح�صني:

ف��ي ح ��ال ن�ق��ل ال ��دم ل�ل�م��ري����ض ف ��إن��ه ي�ت��وج��ب ع�ل��ى الطبيب
وبالتحديد طبيب التحليل وبنك ال��دم التزاماً م�ح��دداً بتحقيق
نتيجة ،تتمثل في �سالمة الدم من الأمرا�ض وتوافقه مع ف�صيلة
دم المري�ض ،وال ي�ستطيع الطبيب التخل�ص من الم�س�ؤولية� ،إال
�إذا �أثبت قيام ال�سبب الأجنبي الذي ال يد له فيه ،وال يكفي منه �أن
يثبت �أنه قام ببذل العناية الواجبة.

تعتبر التحاليل الطبية م��ن العمليات التي تقع على محل
محدد تحديداً دقيقاً ،لذا ف�إن التزام الطبيب بالن�سبة للتحاليل
العادية يُعد التزاماً بتحقيق نتيجة وه��ي �سالمة التحليل ودقة
ن�ت��ائ�ج��ه ،ح�ي��ث ت�ق��وم م���س��ؤول�ي��ة ال�ط�ب�ي��ب ب�م�ج��رد ح���ص��ول �ضرر
للمري�ض ،وال ي�ستطيع الطبيب دفع الم�س�ؤولية �إال ب�إثبات ال�سبب
الأجنبي الذي ال يد له فيه.
وي�ستثنى م��ن ذل��ك التحاليل الدقيقة ،كالتحاليل الخا�صة
بمر�ض ال�سرطان ،حيث يعتبر التزام الطبيب هنا التزاماً ببذل
عناية ،وال�سبب ف��ي ذل��ك �أن النتيجة احتمالية ،وال توجد فيها
�أ�صول علمية م�ستقرة ثابتة ،كون هذه التحاليل دقيقة وال يمكن
الك�شف عنها ب�سهولة.
ً
ثالثا :الأدوات والأجهزة الطبية:

�إن التقدم العلمي وا�ستخدام الآالت والأجهزة الحديثة ينطوي
ع�ل��ى م�خ��اط��ر ل�ل�إن���س��ان ،ف�ق��د ي���ص��اب ال�م��ري����ض ب ��أ� �ض��رار نتيجة
ا�ستخدام الطبيب المعالج للأجهزة والآالت والأدوات الطبية.
وعلى الطبيب �أن ي�ستخدم �آالت و�أجهزة �سليمة ال تحدث �ضرراً
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العــدد (� - )18إبريل -

الفرع الثالث
احلاالت التي يلتزم بها الطبيب بتحقيق نتيجة
�إذا ك��ان الأ��ص��ل هو ال�ت��زام الطبيب ببذل العناية� ،إ ّال �أن��ه في
ح ��االت ا�ستثنائية ي�ق��ع عليه ال �ت��زام بتحقيق نتيجة تتمثل في
�سالمة المري�ض ،وهذا ال يعني �أن يلتزم الطبيب ب�شفاء المري�ض،
بل يلتزم ب��أ ّال يعر�ضه ل�ل�أذى من جراء ما ي�ستعمله من �أدوات �أو
�أجهزة �أو ما يزوده به من �أدوية و�أ ّال ينقل �إليه مر�ضاً �آخر نتيجة
العدوى من جراء المكان �أو ما ينقله �إليه من دم �أو غير ذلك من
الحاالت التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة والتي هي على
النحو التالي (:)34

ً
ثانيا :التحاليل الطبية:

2014

وي�ستطيع المري�ض �أن يرجع على طبيبه ،ال��ذي اتفق معه
بموجب العقد على �أن يقدم له دماً �سليماً يتفق مع ف�صيلة دمه،
والتزامه في هذه الحالة هو التزام بتحقيق نتيجة ،و�أما رجوعه
على بنك الدم ف�سيكون وفقاً لقواعد الم�س�ؤولية التق�صيرية.
وما ينطبق على نقل الدم ينطبق �أي�ضاً على ال�سوائل الأخرى
التي تعطى للمري�ض ،مثل الأم�صال والجلوكوز وغيرها ،وكذلك
الحقن بوا�سطة الوريد �أو الفم �أثناء خ�ضوعه للعالج الطبي ،حيث
يقع على عاتق الطبيب التزام بتحقيق نتيجة ،وه��ي ع��دم �إلحاق
ال�ضرر بالمري�ض.
�أم ��ا بخ�صو�ص التح�صين ،فيقع ع�ل��ى ع��ات��ق الطبيب ال��ذي
ي�ق��وم بعملية التح�صين ،ال�ت��زام م�ح��دد ه��و �سالمة ال�م��ادة التي
تقدم للمري�ض ،بحيث يجب �أ ّال ت�ؤدي �إلى �إلحاق ال�ضرر به ،وهذا
يعني �أنه يجب �أن يت�أكد الطبيب من �سالمة الم�صل وخلوه من
الجراثيم ،و�أن يعطى ب�صورة �صحيحة� ،أما عن مدى فاعلية هذا
الم�صل ،فهو ال�ت��زام ببذل عناية ،ويبقى على الطبيب �أن يبذل
الجهود ال�صادقة واليقظة ف��ي اخ�ت�ي��اره للمطعوم بما يتفق مع
الأ�صول العلمية الثابتة.

المجلة القانونية

للمري�ض ،وهو ملزم ب�سالمة المري�ض عن الأ�ضرار التي تلحق به
من ج ّراء ا�ستخدام الآالت والأدوات الطبية �أثناء عمليات العالج
�أو ال�ج��راح��ة ،وبالتالي يقع على عاتق الطبيب ال�ت��زام ب�ضرورة
ا�ستخدام �آالت �سليمة ال تحدث �ضرراً للمري�ض ،وه��ذا االلتزام
ال يعفي الطبيب من الم�س�ؤولية حتى ول��و ك��ان ال�سبب في هذه
الآالت يرجع �إلى �سوء م�صنعيتها �أو وجود عيب �أو عطل فيها ،وال
ي�ستطيع الطبيب التخل�ص من الم�س�ؤولية �إال �إذا �أثبت ال�سبب
الأجنبي الذي ال يد له فيه ،وقد حكم الق�ضاء الفرن�سي بم�س�ؤولية
الطبيب عن وفاة المري�ض �أثناء الجراحة ،نتيجة انفجار حدث
ب�سبب ت�سرب الغاز من جهاز التخدير وا�شتعاله ب�شرارة خرجت
منه ،وكما حكم �أي�ضاً بم�س�ؤولية الطبيب عن الأ�ضرار التي �أ�صابت
المري�ض نتيجة �سقوطه من فوق من�ضدة الفح�ص ب�سبب هبوطها
المفاجئ �أو عند �صعوده �أو نزوله منها.
ً
رابعا :الرتكيبات ال�صناعية:

نتيجة للتقدم العلمي بد�أ الإن�سان ي�ستخدم �أع�ضاء �صناعية
كو�سيلة لتعوي�ضه عما يفقده من �أع�ضائه الطبيعية �أو ما ي�صاب
منها بعجز �أو �ضعف ،وتثير عملية تركيب الأع�ضاء ال�صناعية
الم�س�ؤولية الطبية م��ن جانبين ،ج��ان��ب طبي يتمثل ف��ي مدى
فاعلية الع�ضو ال�صناعي وتنا�سبه مع حالة المري�ض وتعوي�ضه
عن النق�ص الموجود لديه ،وهنا يلتزم الطبيب ببذل عناية ولي�س
بتحقيق نتيجة وال تقوم م�س�ؤوليته �إال �إذا ثبت تق�صير من جانبه،
والجانب الآخر هو مدى �سالمة الع�ضو ال�صناعي وجودته وهذه
م�س�ألة تقنية يكون التزام الطبيب فيها تحقيق نتيجة وهي �ضمان
�سالمة ال�ج�ه��از �أو الع�ضو ال�صناعي ودق�ت��ه وتنا�سبه م��ع ج�سم
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التزام طبيب الأ�سنان يف حال تركيب
�أ�س��نان �صناعي��ة ه��و الت��زام بائ��ع
وبالتايل يلزم ب�ضمان العيوب اخلفية

المري�ض ،وعليه تقوم م�س�ؤولية الطبيب �إذا ك��ان الع�ضو رديء
ال�صنع �أو ال يتفق مع مقيا�س ج�سم المري�ض �أو ي�سبب له �أ�ضراراً.
وقد عر�ض على الق�ضاء م�س�ألة �أطباء الأ�سنان الذين يقومون
بتركيب الأ�سنان ال�صناعية ،حيث ذهب الق�ضاء في هذا ال�صدد� ،إلى
القول ب�أن التزام طبيب الأ�سنان هو في حكم التزام البائع للأ�سنان
ال�صناعية وبالتالي يلزم ب�ضمان العيوب الخفية ،و�أن البيع هو بيع
تحت �شرط التجربة� ،أي �أنه معلق على �شرط واقف ( )35يتمثل
في قبول الأ�سنان بعد تجربتها ،وي ��ؤدي تخلف ه��ذا ال�شرط �إلى
اعتبار العقد ك�أن لم يكن� ،إال �أن الفقه انتقد ذلك لأنه يتنافى مع
طبيعة عمل طبيب الأ�سنان ،وذه��ب �إل��ى �أن الطبيب في الجانب
التقني من عمله يلتزم بتحقيق نتيجة� ،أال وهي �سالمة الأ�سنان
ال�صناعية ومالءمتها لفم المري�ض ،وي�س�أل الطبيب في حالة ما
�إذا �أ�صاب الأ�سنان �أي خلل.
ً
خام�سا :الأدوية والعالجات الطبية:

بعد قيام الطبيب بفح�ص المري�ض وت�شخي�ص المر�ض ،ف�إنه
يقوم بو�صف ال�ع�لاج المنا�سب ل��ه ويجب على الطبيب �أن يبذل
العناية الالزمة في و�صف العالج المنا�سب ،ومع ذلك فقد يح�صل

عمليات التجميل تثري خالف ًا بني
الفقهاء رغم الإجماع على التزام
الطبيب ببذل العناية

كثرت في الآون��ة الأخ�ي��رة ت��ردد كثير من النا�س على جراحة
التجميل ،ون�ظ��راً للتطور العلمي والتقدم التكنولوجي في علم
الطب �أ�صبح الطب الجراحي ال يقت�صر على الجراحة العالجية
ل �ع�لاج الأم ��را� ��ض ف�ح���س��ب ،ب��ل ت �ع��دى ذل ��ك �إل ��ى ج��راح��ة �أخ ��رى
وه��ي جراحة التجميل لتح�سين وتجميل �صورة ج�سم الإن�سان،
ويكون الغر�ض منها �إزال��ة ت�شوهات ،وقد جاءت جراحة التجميل
تلبية �ضرورية وعملية لتطور الحياة وم��ا �صاحبها من ح��وادث
كالحروق و�إ�صابات العمل والإ�صابات الناتجة عن ا�ستخدام و�سائل
الموا�صالت من طائرات ،و�سيارات ،وكذلك الإ�صابات الناتجة عن
مختلف الألعاب الريا�ضية.
وات�ج��ه الق�ضاء الفرن�سي ف��ي ال�ب��داي��ة �إل��ى اعتبار �أن مجرد
الإق ��دام على ال�ع�لاج بق�صد التجميل يعتبر خ�ط��أً ف��ي ح��د ذات��ه
ويتحمل الطبيب كافة الأ�ضرار النا�شئة عن العالج حتى و�إن تم

( )30الفقيه الذي جاء بهذه المعايير
هو الفقيه الفرن�سي (ديموج).
( )31ق � � � � ��ررت م� �ح� �ك� �م ��ة ال �ن �ق �� ��ض
الفرن�سية ف��ي حكمها ال���ص��ادر بتاريخ
� 1936/5/20أن العقد الذي يتم بين
الطبيب والمري�ض يوجب على الأول �إن
لم يكن بطبيعة الحال االل�ت��زام ب�شفاء
ال�م��ري����ض فعلى الأق ��ل �أن ي�ب��ذل عناية
ال من �أي ن��وع ،بل جهوداً �صادقة يقظة
م�ت�ف�ق��ة م ��ع ال �ظ ��روف ال �ت��ي ي��وج��د بها
المري�ض ومع الأ�صول العلمية الثابتة.
وق �� �ض��ت م�ح�ك�م��ة ال �ن �ق ����ض ال�م���ص��ري��ة
كذلك ب��أن التزام الطبيب لي�س التزاماً
بتحقيق نتيجة �شفاء المري�ض ،بل هو
التزام ببذل عناية ،والعناية المطلوبة
منه تقت�ضي �أن يبذل لمري�ضه جهوداً
��ص��ادق��ة يقظة تتفق ف��ي غير ال�ظ��روف
اال�ستثنائية مع الأ��ص��ول الم�ستقرة في
ع�ل��م ال �ط ��ب ،ف�ي���س��أل ال�ط�ب�ي��ب ع ��ن كل
تق�صير ف��ي م�سلكه الطبي ال يقع من
طبيب يقظ في م�ستواه المهني وجد في
نف�س الظروف الخارجية التي �أحاطت
ب��ال�ط�ب�ي��ب ال �م �� �س ��ؤول ،ك �م��ا ي �� �س ��أل عن
خطئه العادي �أياً كانت ج�سامته.
( )32المر�سوم ال�سلطاني رق��م ()22
ل�سنة  1999ب ��إ� �ص��دار ق��ان��ون م��زاول��ة
الطب الب�شري وطب الأ�سنان.
( )33والق�ضاء ب ��دوره �أك��د ب ��أن ال�ت��زام

الطبيب لي�س ال�ت��زام�اً بتحقيق نتيجة
�شفاء المري�ض ،و�إن�م��ا ه��و ال�ت��زام ببذل
عناية� ،أنظر في ذلك ،د .محمد ح�سين
م �ن �� �ص ��ور ،ال �م �� �س ��ؤول �ي ��ة ال �ط �ب �ي ��ة ،دار
الجامعة الجديد للن�شر� ،سنة ،1999
�ص .205 – 204
( )34ان �ظ��ر :د .م�ح�م��د ع�ب��د ال�ظ��اه��ر
ح�سين ،م�شكالت الم�س�ؤولية المدنية
ف� ��ي م� �ج ��ال ع �م �ل �ي ��ات ن �ق ��ل ال� � � ��دم ،دار
ال �ن �ه �� �ض��ة ال �ع ��رب �ي ��ة  ،1995وم�ح�م��د
ح�سين م�ن���ص��ور ،ال�م���س��ؤول�ي��ة الطبية،
دار الجامعة ال�ج��دي��د للن�شر،1999 ،
ووجدان �سليمان ارتيمة ،الخط�أ الطبي
ف��ي ال�ق��ان��ون ال�م��دن��ي الأردن� ��ي (ر��س��ال��ة
ماج�ستير) الجامعة الأردنية.1994 ،
( )35ل �ل �ت ��و� �س ��ع ف� ��ي ال �ب �ي ��ع ب �� �ش��رط
التجربة ،انظر المواد من (� )494إلى
( )502من قانون المعامالت المدنية.
( )36للتو�سع في م�س�ؤولية ال�صيدلي،
انظر د .عبا�س علي محمد الح�سيني،
م �� �س ��ؤول �ي��ة ال���ص�ي��دل��ي ال �م��دن �ي��ة عن
�أخ �ط ��ائ ��ه ال�م�ه�ن�ي��ة ،درا�� �س ��ة م �ق��ارن��ة،
مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع.
( )37ل�ل�ت��و��س��ع ف ��ي درا� �س ��ة م���س��ؤول�ي��ة
طبيب التجميل ،انظر د .منذر الف�ضل،
ال �م �� �س ��ؤول �ي ��ة ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي ال �ج ��راح ��ة
التجميلية ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع،
عمان.
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ً
�ساد�سا :عمليات التجميل:

املراجع

2014

للمري�ض بع�ض الأ��ض��رار ب�سبب الأدوي��ة التي يتعاطاها ،مما قد
يثير م�س�ؤولية الطبيب �أو ال�صيدلي �أو حتى ال�شركة ال�صانعة
للدواء� ،أو م�س�ؤوليتهم مجتمعين.
والطبيب عند و�صف العالج ،ف�إنه يلتزم ببذل العناية اليقظة
ال�صادقة في �أن يكون ال��دواء منا�سباً لعالج المري�ض ،وال يلتزم
ب�شفاء المري�ض ،وال تقوم م�س�ؤوليته في هذه الحالة �إال �إذا ثبت
التق�صير من جانبه وذلك �إما بالإهمال في اختيار العالج �أو خطئه
ف��ي و�صفه �أو طريقة ت�ن��اول��ه ،وم�ث��ال ذل��ك الطبيب ال��ذي يكتب
و�صفة العالج ب�صيغة غير مقروءة وتثير اللب�س لدى ال�صيدلي
في�صرف دوا ًء مختلفاً يترتب عليه وفاة المري�ض.
�أم��ا بالن�سبة �إل��ى ال�صيدلي ،ف��إن التزامه هو التزام بتحقيق
نتيجة �إذ �أن��ه مدين بالتزام محدد ،يتجلى بتقديم �أو بيع �أدوي��ة
�صالحة و�سليمة ،وال ت�شكل بطبيعتها خطراً على حياة المر�ضى
الذين يتعاطونها)36( .

�إج ��را�ؤه بطريقة وفقاً لقواعد الفن الطبي ،و�سلك الق�ضاء هذا
الم�سلك وذلك لعدم وجود ما يبين جراحة التجميل التي تنطوي
على المخاطر لمجرد �إ�صالح �شكل الإن�سان ودون وج��ود �ضرورة
ت�ستدعي �شفاءه من مر�ض �أو فائدة تعود عليه.
وقد عدل الق�ضاء الفرن�سي عن هذا الموقف بحيث تم �إخ�ضاع
ج��راح��ة التجميل لنف�س ال�م�ب��ادئ ال�ع��ام��ة ف��ي الم�س�ؤولية التي
تخ�ضع لها العمليات الجراحية بوجه عام ،وثار خالف حول طبيعة
التزام طبيب التجميل ،حيث ذهب فريق من الفقهاء �إلى وجوب
اعتبار هذا النوع من الجراحة التزاماً بتحقيق نتيجة ،بحيث تقوم
م�س�ؤولية ج��راح التجميل عند ف�شل العملية ،ما لم يقم الدليل
على انتفاء العالقة ال�سببية بين فعله وبين ال�ضرر النا�شئ ،وذهب
فريق �آخ��ر من الفقهاء �إل��ى اعتبار �أن ال�ت��زام ج��راح التجميل هو
التزام ببذل عناية ولي�س التزاماً بتحقيق نتيجة ،وهذا ما �أجمع
عليه الق�ضاء الم�صري والق�ضاء الفرن�سي� ،إذ يتكون عقد بين
الطبيب وال�شخ�ص ،يلتزم الأول بمقت�ضاه بذل العناية واالهتمام
اللذين تقت�ضيهما الظروف القائمة ويتفقان مع الأ�صول العلمية
الثابتة)37( .
واهلل ولي التوفيق

المجلة القانونية

بقلم :النقيب /خليل إبراهيم محمد
رئي�س ق�سم العالقات العامة واخلدمات
الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب  -دبي
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بين
العرف و اإلجراء

�أود �أن �أ�س ّتهل الحديث بتعريف العرف والإجراء.
ال��ع��رف :ه ��و م ��ا ت �ع ��ارف ع�ل�ي��ه ال �ن ��ا� ��س ف ��ي ع��ادات �ه��م
ومعامالتهم.

هدر في التدريب :حيث �أن االحتياجات التدريبية
ُت��ر��س��م ب�ن��ا ًء على ال�م�ه��ام الوظيفية الم�شتقة م��ن الهيكل
التنظيمي.
فقدان الهوية الوظيفية :حيث �أن الموظف ال يعود
يعرف م�سماه الوظيفي �أو حتى �صالحياته ومهامه.
وغير ذلك الكثير الكثير....
وم��ن ال�م�ف��ارق��ات �أن ��ه عند ال���س��ؤال ع��ن �أ��س�ب��اب تطبيق
العرف بدل الإجراء ي�أتيك الجواب ال�صاعق :من �أيام فالن
ونحن ن�شتغل بهذه الطريقة.
م�ضت �أيام و�أيام ومازال العرف طاغياً على الإجراء!...
وج ْد َنا �آ َبا َء َنا َعلَى �أُ َّم ٍة
و�أتذكر هنا قول اهلل تعالى�} :إ َّنا َ
و�إ َّنا َعلَى �آ َثارِهِ م ُّم ْق َتدُو َن{ [الزخرف ]24 23-
فمن الأولى �أن ننتبه للإجراءات ونعيد توجيهها للم�سار
ال���ص�ح�ي��ح ،ف�م��ا العملية الإداري� � ��ة �إال مجموعة �إج� ��راءات
�ضمن �سل�سلة� ،إذا اختلفت �إحداها ف�صلت ال�سل�سلة وتناثرت
الإجراءات.
بالرغم من ذل��ك ف�إني ال �أج��د �أي تبرير للعرف �سوى
االتكال �أو التن�صل من الم�س�ؤولية على حد تف�سيري.
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عدم االلتزام بالهيكل التنظيمي :حيث �أن الهيكل
التنظيمي ُير�سم بنا ًء على المهام الوظيفية المنوطة بكل
وحدة تنظيمية.

التخبط في الإج��راءات وتداخل الم�س�ؤوليات:
حيث �أن الموظف ي�ؤدي مهام غير مهاماً وظيفته الأ�صلية،
ويتلقى توجيهات لم يتدرب عليها �أو لم يمار�سها م�سبقاً.

2014

الإجراء :مجموعة الأ�صول والأو�ضاع الواجب اتباعها
لإنجاز عمل م ّعين.
عكِف الكثير من الموظفين بل الم�س�ؤولين على تطبيق
العرف ب��دل الإج ��راء ،وينعك�س ذل��ك �سلباً على الكثير من
الإج ��راءات التي يتم تطبيقها ا�ستناداً للعرف ال�سائد في
الم�ؤ�س�سة.
وم��ن �أكبر تلك الأع ��راف و�أكثرها �شيوعاً رب��ط مفهوم
العالقات العامة بـ خدمة العمالء ..و�شتان ما بين العالقات
والعمالء.
�إذ � ّأن العالقات العامة ال تحمل �ضمن جعبتِها مفاتيح
خ ��دم ��ة ال �ع �م�لاء وال �م��رت �ب �ط��ة ارت �ب ��اط �اً ك �ل �ي �اً ب��ال�ع�م�ل�ي��ات
الرئي�سية للم�ؤ�س�سة� ،أو بمعنى �آخر بالخدمات التي تقدمها
الم�ؤ�س�سة ،غير � ّأن دور ال�ع�لاق��ات العامة يرتبط بتنمية
وتوطيد عالقة الم�ؤ�س�سة بالم�ؤ�س�سات الأخرى و�إب��راز دور
الم�ؤ�س�سة في المجتمع وخالفها من مهام ال تتدخل في
�ش�أن خدمة العمالء التي يق�صد بها ت�سهيل ح�صول العميل
على الخدمة.
وفي مثل هذا ال�صدد الكثير من الإج��راءات التي ت�سند
�إلى موظفين �أو وحدات تنظيمية (عرفاً) وبالأ�صل هي من
اخت�صا�ص الغير.
ويكمن الت�أثير ال�سلبي في عدة نواحي ،منها:

يجب العمل بالإجراء
بدل العرف

التدريب علم وفن

إعداد :قسم التدريب والتطوير

في الربع األول من العام 2014

قسـم التدريـب ينفـذ  44برنامجـًا
نفذنا في معهد دبي الق�ضائي  44برنامجاً ،وبلغ عدد
المتدربين  1497متدرباً ..وفي الربع الأول من هذا العام
نفذنا برامج العديد من الدبلومات �إ�ضافة �إل��ى ع��دد من
البرامج التدريبية التي يطلقها المعهد لأول مرة ومنها:
دبلوم مهارات البحث وال�صياغة القانونية الذي يعتبر الأول
م��ن نوعه وي�ستهدف الدبلوم ت��زوي��د المتدربين م��ن المحامين
والقانونيين بمنهجيات البحث القانوني والمبادئ الأ�سا�سية التي
من �ش�أنها �إح�ك��ام الن�ص القانوني دون �أي عيب �أو نق�ص لغوي،
وذل��ك ب��إ��ش��راف نخبة م��ن ال�خ�ب��راء القانونيين المتخ�ص�صين.
ي�شتمل البرنامج على � 59ساعة تدريبية بواقع  20يوماً تدريبياً،
ينفذ الدبلوم يومي الأح��د والأرب�ع��اء من كل �أ�سبوع ،في الفترة
الم�سائية من ال�ساعة � 5:30إلى ال�ساعة  9:00م�ساء .بمقر معهد
دب��ي الق�ضائي ،ويبلغ ع��دد المتدربين ف��ي ال��دب�ل��وم ف��ي الدفعة
الأولى  28متدرباً.
دبلوم البحث وال�صياغة القانونية بناء ومتكني القادة..
�أبرز الربامج املعرتف بها ً
عامليا
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بناء ومتكني القادة
نظم المعهد برنامجاً متم ّيزاً ومعترفاً ب��ه عالمياً
ب �ع �ن ��وان« :ب� �ن ��اء وت �م �ك �ي��ن ال � �ق� ��ادة» لأع �� �ض ��اء ال���س�ل�ط��ة
الق�ضائية( )The Leadership Challengeويركز هذا
البرنامج على ب�ن��اء ق ��درات الم�شارك ف��ي البرنامج في
اكت�ساب المهارات الالزمة للتعرف على نقاط القوة لديه
و�صقلها ،ومن ثم اكت�شاف وت�شجيع المواهب الواعدة في
ال�سلطة الق�ضائية وتمكينهم �ضماناً لال�ستدامة الفعلية
ل�م�ف�ه��وم ال �ق �ي��ادة .وم ��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ف� ��إن ال �ه��دف من
ت�صميم هذا البرنامج هو الم�ساعدة في توجيه الم�شاركين
و�إر� �ش��اده��م �إل ��ى كيفية ت�ج��اوز العقبات وال�ت�ح��دي��ات عن
طريق زيادة الثقة بالنف�س والإيمان ب�أن كل �شيء ممكن
مع التحفيز الداخلي ووجود �إرادة قوية.
مدة البرنامج خم�سة �أ�شهر بواقع ثالثة �أيام في ال�شهر
يتم فيها عقد ور���ش عمل ومناق�شات وم�شاريع وتوجيه
و�إر� �ش��اد بالإ�ضافة �إل��ى تقييم �شامل للمهارات القيادية
قبل وبعد تنفيذ البرنامج وذلك لتقييم �أثر التدريب على
الم�شاركين ومدى ا�ستفادتهم منه.

بين التسامح والشمــاتـة
تكتبها  :نورة عبيد بن عمري

كيف تتحقق اإلفادة
من زيارتك للمكتبات القانونية
�إعداد/عمرو رم�ضان توفيق

أعظم محاكمة عبر التاريخ
بقلم :كامل حممود �إبراهيم

يا شباب ..إياكم وال ُ
غلو
بقلم:د� .شريف عبد اهلل �شريف

ملحق الملف الزائف
�إعداد/حممد �أمني رحمان

موزاييك

مقال

بين التسامح
والشمــاتـة
تكتبها  :نورة عبيد بن عمير
مدير حترير املجلة

كم هو �ضعيف وم�سكين ذلك الإن�سان الذي ت�سيطر
عليه رغبة االنتقام فتعمي قلبه ،وتقف حائ ًال �أمام
م�سامحة من ظلمه؟!

nalremeithi@dji.gov.ae

ففي كل م�شهد حزين لم�صاب �أو مكلوم تجد كل القلوب الطيبة
تتعاطف معه ،وتربت على كتفه ،تم�سح من عينه دمعها ،وتحاول
�أن تر�سم على وجهه ب�سمة ،وفي هذا الم�شهد المزدحم الذي قد
ال ينتبه فيه �أح��د �إل��ى التفا�صيل ال�صغيرة وف��ي �إح ��دى ال��زواي��ا
المظلمة تقف �شرذمة م��ن �سود القلوب ،قاتمة العقول ،ت�شمت
بهذه الم�صيبة التي حلت ب�أحدهم ،وتر�سم على وجوهها الخبيثة
ابت�سامة �سخرية ،وحين ت�ستغرب فعلهم هذا يكون مبررهم غير
المقنع :فالن ظلمني ف�أحببت �أن �أ�شمت بم�صابه! فت�صرخ حينها
منده�شاً :كيف يكون ذلك؟!

70

�أو ًال يعلمون �أن مرارة ال�شماتة جعلت هارون يَحْ ذرها فيقول
ال ْع � �دَاءَ» (�سورة
لأخيه مو�سى عليهما ال�سالمَ « :ف َ�لا ُت ْ�شم ِْت ِب� َي ْ َ أ
الأعراف �آية  )150وال�شماتة هي الفرح بالبلية ،وهي من االبتالءات
العظيمة ،التي يبتلى بها الإن�سان �أن يحيط به تلك الفئة ال�شامتة
التي تنتهز �سقطاته لي�شبع نف�سه المري�ضة ،وال�شماتة بالبلية
م��ن �أك�ب��ر ف��ر���ص تفريغ ال�ضغائن والأح �ق ��اد ،وق��د ا�ستعاذ منها
النبي الكريم عليه �صلوات اهلل و�سالمه ،وحذرنا فقال« :ال تظهر
ال�شماتة لأخيك ،فيرحمه اهلل عز وجل ويبتليك» رواه الترمذي.
فال تن�س �أن الأيام دول� ،ألم ت�سمع �أيها ال�شامت بم�صاب �أخيك

�إذا قابلت الإ�ساءة بالإ�ساءة
فمتى تنتهي الإ�ساءة؟
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�آخر� ،أت�ساءل� :أي مرارة تلك التي تجعلك حين ت�ستعر نيران
االنتقام تدعو على هذا ،وت�سعى للإيقاع بذاك متنا�سياً قوله
تعالىَ } :ومَا َت ْف َع ُلوا مِ ْن َخ ْي ٍر َف�إِ َّن َّ َ
الل ِب ِه َعلِي ٌم{ لتنعم بلحظة
انتقام زائلة وتهمل دهوراً من ال�صفح الجميل.
ولقد قر�أنا في �أثر ال�صحابة الكرام �أن �أبا ال��درداء ر�ضي اهلل
عنه م ّر يوماً على رجل قد �أ�صاب ذنباً فكانوا ي�سبّونه فقال� :أر�أيتم
لو وجدتموه في قليب �ألم تكونوا م�ستخرجيه؟
قالوا :بلى .قال :فال ت�سبوا �أخاكم واحمدوا اهلل الذي عافاكم.
قالوا� :أفال تبغ�ضه؟
قال� :إنما �أبغ�ض عمله ،ف�إذا تركه فهو �أخي!
وج ��اء ف��ي محكم ال�ت�ن��زي��ل ق��ول��ه ت�ع��ال��ىَ ( :ف��ا�ْ��ص � َف� ِ�ح ال��َّ��ص� ْف� َح
ا ْلجَ مِي َل) (الحجر )85:و�سئل ابن تيمية عن تف�سيره لمعنى ال�صفح
الجميل ف��أج��اب«:ه��و ال�صفح ب�لا ع�ت��اب» ،فجاء ال�صفح مت�صفاً
بالجمال حينما ن�صفح فنن�سى ،ون�سامح فال نعاتب.
ول�ع��ل م��ن جميل م��ا ق��ر�أن��اه م��ن ق�ص�ص قديمة ت�سعفنا بها
ال ��ذاك ��رة ف��ي ه ��ذا ال�م�ق��ام� ،أن حكيماً ق ��ال لحفيده ي��وم �اً «ال�ي��وم
�س�أخبرك عن حقيقة من حقائق الحياة» ،فقال له الحفيد « �أ�سمعك
يا جدي» ..فقال الحكيم« :في نف�س كل �شخ�ص تدور معركة ،هي
�أ�شبه بمعركة بين ذئبين..
�أحدهما يمثل :ال�شر ،والح�سد ،والغيرة ،والأنانية ،والكذب.»..
هز الحفيد ر�أ�سه وقال والآخر؟
فقال الجد الحكيم «الآخ��ر يمثل :الخير ،وال�سالم ،والحب،
والحقيقة ،والإخال�ص...
ت�أثر الطفل بهذه الكلمات وفهمها رغم �صعوبتها ،وبعد تفكير
�س�أل جده« :في النهاية �أي ذئب ينت�صر؟»
ابت�سم ال�ج��د وق ��ال« :دائ �م �اً ينت�صر ذل��ك ال��ذئ��ب ،ال��ذي �أن��ت
تطعمه وتغذيه».
�إذا غ��ذي��ت ال�شر غلب ال�شر و�إذا غ��ذي��ت الخير غلب الخير،
فالذي تزرعه تح�صده..
�سامح ..لي�س لأنهم ي�ستحقون الم�سامحة ..بل لأنك ت�ستحق
العي�ش بال تفكير �سلبي بهم وبال م�شاعر مقيتة منهم.
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قول ال�شاعر:
فقل للذي يُبدي ال�شماتة جاه ًال
�سي�أتيك ك�أ�س �أنت ال بد �شاربه
كيف ن�شحن قلوبنا بال�ضغائن تجاههم� ،أ َو ن�سينا حبيبنا
الم�صطفى عليه �أف�ضل ال�صالة و�أتم الت�سليم حين �أ�ساء �إليه �أهل
الطائف وهو يمد �إليهم يده بالخير والهداية ،فيتنا�سى كل ذلك
ويخاطب ربه�“ :إن لم يكن بك غ�ضب علي فال �أبالي” ،رغم كل ذلك
ال�سوء الذي قابلوه به ظل قلبه نقياً يتمنى لهم الخير� ،أين نحن
من هذا؟ و�أين نحن من موقفه من كفار قري�ش يوم فتح مكة حين
قال لهم بكل �سماحة نف�س« :اذهبوا ف�أنتم الطلقاء».
و�أين نحن من يو�سف عليه ال�سالم حين �صفح عن �إخوته رغم
كل ما حاكوه �ضده من مكائد.
ويقول م�صطفى �صادق الرافعي في كتابه (ال�سحاب الأحمر):
«واعلم �أن �أرف��ع منازل ال�صداقة منزلتان :ال�صبر على ال�صديق
حين يغلبه طبعه في�سيء �إليك ،ثم �صبرك على هذا ال�صبر حين
تغالب طبعك لكيال ت�سيء �إل�ي��ه» ..وم��ن جعل لنف�سه من ح�سن
ال� ّ�ظ��ن ب��إخ��وان��ه ن�صيباً� ،أراح قلبه ،وا�ستقرت روح ��ه ،ووه�ب��ه اهلل
الطم�أنينة .لذا حاول �أال تنام قبل �أن تنظف �ساحات قلبك من كل
�ضغينة.
�إن الت�سامح �أف���ض��ل ع�لاج ل �ل��روح ،وال تخبرني �أن الآخ ��ر ال
ي�ستحق �أن ت�سامحه ،فت�سامحك معه �سيفيدك �أكثر مما �سيفيده،
وع��دم التفكير فيه �أو لومه �أو االنتقام منه  -حتى و�إن ظنه هو
انت�صاراً في الحقيقة هو �أكبر انت�صار لك ،الحياة �أق�صر من �أن
نق�ضيها في ت�سجيل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا في حقنا �أو في
تغذية روح العداء بين النا�س.
�إذا قابلت الإ�ساءة بالإ�ساءة فمتى تنتهي الإ�ساءة؟
عظمة الإن�سان تقا�س بمدى ا�ستعداده للعفو والت�سامح عن
الذين �أ�ساءوا �إليه.
النفو�س الكبيرة وحدها تعرف كيف ت�سامح ،ويقول المهاتما
غاندي« :ال�ضعيف ال يمكنه الغفران ،فالت�سامح �شيمة الأقوياء».
قـــــــــــــد يعتقـــــــــــــد البعـــــــــــ�ض �أن الـتـ�ســامـــــــح انــكـ�ســار ..وال�صــم ُــت
هــزيــمـــــــــــــة ،لـكـنــهــم ال يــعـرفــون �أن الـتـ�ســامح يحــتــا ْج ُقـوة �أكـ َبـر
ِمن االنـتــقــام ..يحتاج قدراً كبيراً من �ضبط النف�س ،والتحكم في
االنفعال ثم ا�ستعادة الطبع الأ�صيل للنف�س الكريمة ،التي تن�سى،
وت�صفح ،وت�سامح ،وتح�سن �إلى من �أ�ساء �إليها..
ف��ي ك��ل م��رة �أرى �سعي �أح��ده��م لتدبير انتقام �شرير من
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موزاييك

حكاوي الراوي

أعظم محاكمة عبر التاريخ
هذه ق�صة من كتاب ( ق�ص�ص من التاريخ ) لل�شيخ
الأديب علي الطنطاوي رحمه اهلل �أتدري من القا�ضي؟
القا�ضي هو عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل تعالى.....
بقلم :كامل محمود إبراهيم
رئي�س �شعبة الدرا�سات� ،سكرتري التحرير
KIbrahim@dji.gov.ae

نادِى الغالم :ياقتيبة (هكذا بال لقب) ،فجاء قتيبة وجل�س
هو وكبير الكهنة �أمام القا�ضي َجم ْي ُعهم ..بد�أت الجل�سة
قال القا�ضي :ما دعواك يا �سمرقندي؟
قال :اجتاحنا قتيبة بجي�شه ،ولم يدعنا �إلى الإ�سالم ويمهلنا
حتى ننظر في �أمرنا..
 ..التفت القا�ضي �إل��ى قتيبة وق ��ال :وم��ا تقول ف��ي ه��ذا يا
قتيبة؟
قال قتيبة :الحرب خدعة ،وهذا بلد عظيم ،وكل البلدان
من حوله كانوا يقاومون ولم يدخلوا الإ�سالم ولم يقبلوا
بالجزية...
..قال القا�ضي :يا قتيبة هل دعوتهم للإ�سالم �أو الجزية
�أو الحرب؟
قال قتيبة :ال �إنما باغتناهم كما ذكرت لك...
قال القا�ضي� :أراك قد �أقررت..
و�إذا �أقر المدعى عليه انتهت المحاكمة،
يا قتيبة ما ن�صر اهلل هذه الأمة �إال بالدين واجتناب الغدر
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و�إقامة العدل ..
ثم قال القا�ضي:
ق�ضينا ب��إخ��راج جميع الم�سلمين م��ن �أر� ��ض �سمرقند من
حكام وجيو�ش ورجال و�أطفال ون�ساء،
و�أن ُتترك الدكاكين والدور ،و� ْأن ال يبقى في �سمرقند �أحد،
على � ْأن ينذرهم الم�سلمون بعد ذلك!
لم ي�صدّق الكهنة ما �شاهدوه و�سمعوه؛ فال �شهود وال �أدلة،
ول ��م ت ��دم المحاكمة �إال دق��ائ��ق م �ع ��دودة ،ول ��م ي���ش�ع��روا �إال
والقا�ضي والغالم وقتيبة ين�صرفون �أمامهم..
..وبعد �ساعات قليلة �سمع �أهل �سمرقند بجلبة تعلو و�أ�صوات
ترتفع وغبار يع ّم الجنبات ،ورايات تلوح خالل الغبار ،ف�س�ألوا..
فقيل لهم� :إ َّن الحكم قد ُن ِف َذ ،و�أ َّن الجي�ش قد ان�سحب ،في
م�شهدٍ تق�شعر منه جلود الذين �شاهدوه �أو �سمعوا به..
وما � ْإن غ ُربت �شم�س ذلك اليوم �إال والكالب تتجول بطرق
�سمرقند الخالية ،و�صوت بكا ٍء ُي�سمع في كل بيتٍ على خروج
تلك الأمة العادلة الرحيمة من بلدهم.
ولم يتمالك الكهنة و�أه��ل �سمرقند �أنف�سهم ل�ساعات �أكثر،
حتى خرجوا �أفواجاً ،وكبير الكهنة �أمامهم باتجاه مع�سكر
الم�سلمين وه��م ي ��رددون «��ش�ه��ادة �أن ال �إل��ه �إال اهلل محمد
ر�سول اهلل» ..

تغريدات قانونية
د.علي كلدار ي
موعد ا�ستئناف الأحكام الح�ضورية ال�صادرة من محكمة �أول درجة هو خم�سة ع�شر
يوماً من يوم �صدور الحكم واليوم ال�صادر فيه الحكم ال يح�سب �ضمن هذا الميعاد.
@DrAliGaladariMar 7

�صالح بوفرو�شه الفال�س ي
حاملو رخ�ص القيادة الدولية الم�صرح لهم بالإقامة في#الإمارات عليهم ا�ستخراج
رخ�ص قيادة �إماراتية في حال رغبتهم بقيادة المركبات.
@salahbufroshaMar 1

#ثقافة_قانوني ة
في القانون المدني :ال يجوز وجود �شرط ب�إعفاء المهند�س �أو المقاول من �ضمان ما
يحدث من تهدم �أو خلل في البناء �أو الحد منه.
@musawaatkw

إعداد :مريم عبيد الرميثي
رئي�س �شعبة الوعي القانوين والإلكرتوين باملعهد

malremeithi@dji.gov.ae

حماية الم�ستهلك  -دبي@_consumersMar 22
#قانون :يجب على التاجر �إرج��اع القيمة النقدية المدفوعة للم�ستهلك في حال
وجود عيب م�صنعي في المنتج وي�صعب �إ�صالحه �أو ا�ستبداله.
dubai

د .عبداهلل الع�صيم ي
التجرد في اتخاذ الر�أي القانوني رغم كل الم�صالح والعالقات �سمة ال يجيدها �إال
من ي�ؤمن ب�أن القانون ر�سالة و�أمانة#قانون
@obaidalosaimiMar 19

المحامي عبداهلل دعيف�س
عدالة المبادلة :هي دفع تعوي�ضات عن الأ�ضرار وت�سويتها واالبتعاد عن مبد�أ العين
بالعين وال�سن بال�سن.
@AbdullahDeaifis5 May 2012

الثقافة القانونية@_Cultures5 May 2012
القانون الخا�ص يهدف �إلى حماية الم�صالح الخا�صة ،لذلك ف�إن قواعده بالإ�ضافة
�إلى كونها �آمرة ف�إن الكثير منها قواعد مكملة.
Legal

�شريان ال�شريان@_Sharyan29 Apr 2012
معلومة قانونية ..ال يجوز �أن نمكن الباطل على ال�صحيح ليبطله ..بل يجب �أن
ن�سلط ال�صحيح على الباطل لي�صححه مبد�أ من محكمة التمييز..
Lawyer
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مقال

كيف تتحقق اإلفادة

من زيارتك للمكتبات القانونية
إعداد/عمرو رمضان توفيق
�أمني املكتبة  -ق�سم الدرا�سات والبحوث
ARamadan@dji.gov.ae

ال��ع��ن�����ص��ر ال��ث��ال��ث م ��ن م��ك��ون��ات
المكتبة ك��ن��ظ��ام� ،أي المخرجات،
ه��و م��ا تقدمه المكتبات القانونية
من خدمات ،الخدمات هي الواجهة
التي تطل بها تلك المكتبات على
مجتمعاتها.
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ً
ثانيا :اخلدمات املرجعية:
 1التوجيه والإر���ش��اد :ت�ب��د�أ ه��ذه الخدمة قبل �أن يتعامل
الم�ستفيد مع المكتبة ،وهي من الخدمات الأ�سا�سية التي يجب �أن
ت�ضطلع بها المكتبات القانونية.
 2ال ��رد على ا�ستف�سارات الم�ستفيدين:تخت�ص ه��ذه

 3البحث في الإنتاج الفكري :ي�شكل البحث ف��ي الإن�ت��اج
الفكري �إحدى الخدمات المرجعية المتميزة ،ويعنى بمحاولة تتبع
وا�سترجاع �أوعية المعلومات المت�صلة بمو�ضوع معين ،اعتماداً على
�أدوات التعريف بالإنتاج الفكري (الوراقيات) ،مع التركيز بوجه
الخ�صو�ص على الك�شافات ون�شرات الم�ستخل�صات .وللبحث في
الإنتاج الفكري م�ساران:
الأول ه��و البحث ال��راج��ع وال ��ذي ي�ه��دف �إل ��ى تتبع وا�سترجاع
البيانات الوراقية الخا�صة بر�صيد الإنتاج الفكري المتراكم في
مو�ضوع معين.
�أم��ا الم�سار الثاني فيتمثل في البحث ال�ج��اري في الإنتاج
الفكري ،وقد كانت البداية ما ي�سمى بالإحاطة الجارية ،ومع
التطور الهائل في تقنيات المعلومات �أ�صبحت هذه الخدمة
تقدم في المكتبات القانونية ،وتتخذ الإحاطة الجارية �أ�شكا ًال
عدة ،كاالت�صاالت الهاتفية ال�شخ�صية ،والإخطارات اليومية،
وتمرير ال��دوري��ات ،وتوزيع قوائم الإ��ص��دارات الحديثة �سواء
كانت مطبوعة �أو �إلكترونية.
ويعتبر البث االنتقائي للمعلومات �أح��د �أ�شكال البحث
ال �ج��اري ف��ي الإن �ت ��اج ال�ف�ك��ري ،وه ��و يختلف ع��ن الإح��اط��ة
الجارية في تغطيته المتخ�ص�صة.
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�أوال :خدمات �إتاحة �سبل التعامل مع �أوعية املعلومات:
 1االط�لاع الداخلي :وي�ه��دف �إل��ى توفير المكان المنا�سب
لالطالع على مقتنيات المكتبة من م�صادر معلومات متنوعة.
 2الإعارة :تهدف هذه الخدمة �إلى �إتاحة �أوعية المعلومات
للم�ستفيدين لالطالع عليها داخ��ل الم�ؤ�س�سة �أو خارجها ،فهي
تكفل للم�ستفيد فر�صة التعامل مع �أوعية المعلومات في الوقت
والمكان اللذين يروقان له.
 3تبادل الإع��ارة بين المكتبات :من �أه��م الخدمات التي
تحتاج �إليها المكتبات القانونية وذل��ك نظراً لعدة عوامل منها:
�صغر حجم المكتبة ،وقلة �أوع�ي��ة المعلومات بها .وت�ساهم هذه
ال�خ��دم��ة ف��ي ت��وف�ي��ر �أك �ب��ر ق ��در م�م�ك��ن م��ن م���ص��ادر ال�م�ع�ل��وم��ات
للم�ستفيدين.
 4الت�صوير :تعتبر هذه الخدمة بدي ًال عن الإع��ارة ،وهي من
الخدمات الأ�سا�سية والمهمة في المكتبات القانونية ،نظراً لأن
�أوع�ي��ة المعلومات المهمة في ه��ذه المكتبات؛ ك�أحكام المحاكم
المختلفة ال ي�سمح ب�إعارتها.

الخدمات بالرد على ا�ستف�سارات الم�ستفيدين ،ال��واردة للمكتبة
��س��واء ك��ان��ت تتعلق بمعلومات م �ح��ددة� ،أو ب��أوع�ي��ة معلومات في
مو�ضوعات محددة.

العــدد (� - )18إبريل -

وتق�سم خدمات المعلومات عموماً �إل��ى ثالث فئات رئي�سية؛
ت�شتمل الفئة الأولى منها على الخدمات التي تكفل للم�ستفيدين
فر�صة التعامل م��ع �أوع�ي��ة المعلومات داخ ��ل �أو خ ��ارج المكتبة،
�سواء كانت هذه الأوعية من مقتنيات المكتبة التي يتعامل معها
الم�ستفيد� ،أو م��ن مقتنيات مكتبات �أخ ��رى ،و� �س��واء ك��ان��ت هذه
الأوعية في �شكلها الأ�صلي �أو في �شكل بديل.
�أما الفئة الثانية فت�سمى �إجما ًال بالخدمات المرجعية ،التي
ال تقت�صر على مجرد ا�ستثمار المكتبة لمجموعاتها من الأوعية
المرجعية للرد على ا�ستف�سارات الم�ستفيدين ،و�إن�م��ا ت�شمل �أي
جهد تبذله المكتبة من �ش�أنه االرت�ف��اع بم�ستوى فاعلية الإف��ادة
منها ،والفئة الثالثة ت�شمل ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تقت�صر على فئات
بعينها من الم�ستفيدين؛ مثل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفاقدي
الب�صر .و�سوف نركز هنا على النوعين الأول والثاني:
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يا شباب..
إياكم ُ
والغلو
بقلم:د .شريف عبد اهلل شريف
الواعظ الأول بالقيادة العامة ل�شرطة دبي

ال�شباب هم عماد الأمة ،وقوام المجتمع،
والأم ��م تقا�س قوتها ونه�ضتها وح�ضارتها
بقوة �شبابها ،لذلك من الواجب على كل دولة
�أن تولي �شبابها جل اهتمامها ،حتى ال يقع
ال�شباب فري�سة �سهلة لأ�صحاب البدع والأفكار
ال��ه��دام��ة ،وح��ت��ى ال ي��ك��ون��وا لقمة �سائغة
لمروجي ال�شائعات والفتن و�سافكي الدماء.

76

()2-1
هنا �أردت �أن �أب��د�أ �سل�سلة من المقاالت ،لأن��ه في نظري
�أن الغلو في الدين يف�سد الأم ��ة ،ويهلك الحرث والن�سل،
وي�ضيع البالد والعباد ،فقد روي عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم (يا �أيها النا�س �إياكم والغلو ف�إنما �أهلك من كان قبلكم
الغلو في الدين) ونق�صد هنا بالغلو  :الغلو بكل �صوره �سواء
�أك��ان الغلو في الدين – �أو الغلو في الجهاد – �أو الغلو في
التكفير – �أو الغلو في التفكير.
ف �م��ا ه ��و ت �ع��ري��ف ال �غ �ل��و؟ وم ��ا ه ��ي �أ� � �ض� ��راره؟ وم ��ا هي
عالماته؟ وما المق�صود بالغلو في الجهاد؟ هذا ما نجيب
عنه في هذا المقال!

العــدد (� - )18إبريل -
2014

تعريف الغلو
ال �غ �ل��و ي �ع �ن��ي ال �ت �� �ش��دد وال �م �ب��ال �غ��ة وت � ��رك ال�ت��و��س��ط
واالعتدال ،والتو�سط يكون بين واديين �أحدهما التق�صير
والثاني الت�شدد (الغلو).
وق ��د ي �� �س ��أل � �س��ائ��ل :ه��ل الإف� � ��راط وال �غ �ل��و �أخ �ط��ر �أم
التفريط والتق�صير؟ والجواب� :أن الغلو �أ�شد خطراً من
التفريط فهو بدعة في الدين وتكون غالباً با�سم الدين
وتتنافى م��ع �سماحة ال��دي��ن ،وتنفر النا�س م��ن االل�ت��زام
بالدين ،بل الغلو �أول �أ�سباب الخروج من الدين ،وي�ؤدي
�إل��ى �ضعف الأم��ة وهالكها ،ولي�س معنى ه��ذا �أننا نمدح
التفريط! بل كالهما مذموم وخطير لكن الت�شدد والغلو
�أ�شد خطراً من التق�صير.
ومعلوم �أن الإ�سالم قائم على الي�سر والو�سطية في كل
�شيء ،وقد �أُر�سل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بالحنيفية
ال���س�م�ح��ة ،وال �� �س �م��اح��ة ت�ن��اق����ض ال �غ �ل��و ،وف ��ي ال�ح��دي��ث
ال�صحيح (ي���س��روا وال تع�سروا) وق��ال تعالىَ ( :و َك � َذ ِل� َ�ك
َج َع ْل َنا ُك ْم �أُ َّم ًة َو َ�س ًطا) «البقرة � »143أي و�سط بين الإفراط
والتفريط ،ويعرف �أه��ل ال�سنة والجماعة في كل ع�صر
بتو�سطهم وع ��دم ت�شددهم ،وف��ي الحديث الح�سن (�إن
هذا الدين متين ف�أوغلوا فيه برفق) وفي الحديث الذي
�أخرجه البخاري�( :إن هذا الدين ي�سر ،ولن ي�شاد الدين
�أح��د �إال غلبه ف�سددوا وق��ارب��وا و�أب���ش��روا) وم��ن عالمات
الغلو والت�شدد �أن تجد الإن�سان المت�شدد ال يعجبه �شيء
ويعتر�ض على ك��ل ��ش��يء ،وي��ري��د �أن يحمل ال�ن��ا���س على
ال�سير على طريقته و�أ��س�ل��وب��ه ،ك��ل ذل��ك ب�سبب الجهل
بمقا�صد ال�شريعة ومبادئ الدين ال�سمحة.
ويردد الكثير من ال�شباب لفظ (الجهاد) ويت�شوقون
�إليه دون الوقوف على �أحكامه ،فمن المعلوم عند علماء
ال�شريعة �أن الجهاد له مقا�صد و�شروط و�ضوابط �شرعية،
وم��ن �أول مراتب الجهاد مجاهدة النف�س وتعلم �أحكام
ال���ش��ري�ع��ة ،ف�لاب��د م��ن ال�ع�ل��م ق�ب��ل ال�ع�م��ل ،فب�سبب جهل
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال���ش�ب��اب ب��ال�ع�ل��م ال���ش��رع��ي ان �ح��رف بع�ضهم
في الفكر �إل��ى واد �سحيق ،يبين �أب��و هريرة �أهمية العلم
ال�شرعي فيقول( :لأن �أعلم باباً من العلم في �أمر ونهي

�أحب �إلي من �سبعين غزوة في �سبيل اهلل).
والجهاد له �شروط و�ضوابط من �أهمها و�ضوح الراية
فال يحق لأحد �أن يرفع راية الجهاد �أو ينادى به �أو يدعو
�إليه �إال ولي الأمر ،فالحاكم وحده هو الذي من حقه �أن
يدعو للجهاد تحت راي��ة واح ��دة ،لي�س كل من هب ودب
يدعو �إليه ويحث ال�شباب على �إرهاق دمهم في غير حق،
ففي الحديث ال ��ذي رواه م�سلم( :م��ن ق��ات��ل تحت راي��ة
عمية يغ�ضب لع�صبة �أو يدعو �إلى ع�صبة �أو ين�صر ع�صبة
فقتل ،فقتله جاهلية) فليحذر ال�شباب من هذه الدعاوى
الزائفة التي تنادي بالجهاد في بلدة كذا �أو بلدة كذا دون
فقه وفهم ،فهذا من الغلو في الجهاد.
وم��ن �أه��م �ضوابط و��ش��روط الجهاد ر�ضا الوالدين،
فقد �أوجب ال�شرع اال�ستئذان من الوالدين قبل الخروج
للجهاد (�إن كان الجهاد فر�ض كفاية) فال يخفى على �أحد
�أنه جاء �أكثر من �شاب لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم في
�أكثر من مرة ي�ست�أذنه في الجهاد ويكون الجواب (اذهب
ففيهما فجاهد) «الوالدين» (ارجع فا�ست�أذنهما)( ،ارجع
ف�أ�ضحكهما كما �أبكيتهما) �إل ��ى غير ذل��ك م��ن الأج��وب��ة
ال�صريحة التي ت�أمر ب�أخذ �إذن الوالدين.
وم��ن ه��ذه ال�ضوابط �أال يترتب على الجهاد مف�سدة
�أعظم من الم�صلحة ،وال��ذي يقدر الم�صلحة والمف�سدة
ولي الأم��ر ،لأنه �أع��رف بم�صالح الحرب والطرقات ،وما
يفيد البالد والعباد ،وهو يطلع على ماال يطلع عليه غيره،
لذلك قال �أهل العلم( :ال يجوز الجهاد �إال ب�إذن الأمير)
–الحاكم �أو ولي الأمر – (لي�س �أمير الجماعة وال رئي�س
ال�ح��زب) وم��ن �أه��م �ضوابطه �أال يكون الجهاد �ضد دولة
بينها وبين دولتك عهود ومواثيق �أو من تقاتلهم ذميين
معاهدين م�ست�أمنين يعي�شون في ديار الإ�سالمَ ( ،يا َ�أ ُّيهَا
ا َّلذِ َ
ين �آَ َم ُنوا �أَ ْو ُفوا بِا ْل ُع ُقودِ) «المائدة � »1أي العهود.
فما �أج�ه��ل م��ن يدعو �إل��ى الجهاد ف��ي ب�لاد �إ�سالمية
�ضد م�سلمين� ،إن ه��ذا لهو الجهل بعينه ،والفتنة في
�أو�ضح �صورها ،فاحذروا �أيها ال�شباب من الغلو في الدين،
احذروا من الغلو في فهم الجهاد...
(وللحديث بقية)
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موزاييك

تقنيات

إعداد/محمد أمين رحمان
�إداري نظم

ملحق الملف الزائف
ما هو ملحق امللف؟
ملحق الملف هو الجزء الأخير من ا�سم الملف ،ويعد الجزء
الأكثر �أهمية من اال�سم؛ حيث �إنه ي�ساعد نظام الت�شغيل الخا�ص
ب��ك على تحديد كيفية فتح الملف .ف ��إذا ك��ان لديك ملف ن�صي
با�سم ،Note.txt :ف�إن كلمة  Noteهي ا�سم الملف و txtهي الملحق،
وعند محاولتك فتح الملف ،ف�إن نظام الت�شغيل الخا�ص بك يقوم
بفح�ص الملحق وهو “”txtوعندما يدرك �أن الملف يعد ملفاً ن�صياً،
ف�سيقوم بفتح الملف بوا�سطة برنامج المفكرة  .Notepadوهذا
ال�شيء نف�سه ينطبق �أي�ضاً على �أي ملحق �آخر مثل ،jpg، png، gif
�إلخ ،التي ُتعد ملحقات لل�صور ،وبالتالي ف�إن نظام الت�شغيل �سوف
يفتح هذه الملفات بوا�سطة عار�ض ال�صور المُثبت.
وهناك ملحقات قابلة للتنفيذ �سواء �أكانت عبارة عن برنامج
قائم بذاته �أو ملف دفعي يعمل من خالل مترجم �أوامر مثل نظام
الت�شغيل ( MS-DOSعلى �سبيل المثال� ،exe، bat :إلخ.)...
ملاذا ال �أ�ستطيع ر�ؤية ملحق امللف من احلا�سوب ال�شخ�صي؟
يقوم نظام الت�شغيل الويندوز ( )Windowsافترا�ضيًا ب�إخفاء
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ملحقات الملف ،وي�ع��ود �سبب ذل��ك �إل��ى �أن��ك عندما تقوم بتغيير
ملحق الملف ،فمن الأكثر ترجيحاً �أنك لن تتمكن من فتحه.
ولعر�ض ملحقات الملفات ،اذه��ب �إل��ى قائمة البدء=> لوحة
التحكم => خيارات المجلد=>طرق عر�ض=> وقم ب�إلغاء تحديد
الخيار “�إخفاء ملحقات الملفات لأنواع الملفات المعروفة”.
ملاذا �أحتاج �إىل الإملام مبعلومات حول ملحق امللف؟
رب�م��ا ي�ك��ون ل��دي��ك اع�ت�ق��اد ب��أن��ه �إذا ك��ان ن�ظ��ام الت�شغيل يقوم
بالتعامل مع الملحقات وتحديد البرنامج الذي �سيُ�ستخدم لفتح
كل ملحق ،فلماذا ينبغي �أن �أكون مُلماً بالملحقات؟
�إن الإجابة على هذا ال�س�ؤال تف�ضي �إلى �أنك لن تحتاج �إلى ذلك
�إذا كنت تعي�ش في عالم مثالي ،ولكن دعنا نتناول الملحق ،exeوهو
ملحق �شائع اال�ستخدام مع البرامج والفيرو�سات� ،إلخ...
�إذا و�صلك بريد �إلكتروني م�ضمونه «�شاهد �صورتي» وك��ان

»exe.

الملف مرفق با�سم «�صورتي(«MyPicture.
 ،)»exeعندئذ عليه �أن ي��درك �أن ه��ذا الملف لي�س
�صورة بل فيرو�س.
(ملحوظة :لي�س من ال�ضروري �أن يقوم برنامج
مكافحة الفيرو�سات الخا�ص بك ب�إر�سال تحذير �إليك،
فقد يكون ه��ذا الفيرو�س ج��دي�دًا �أو مجرد برنامج
ب�سيط قد يقوم بحذف جميع ملفاتك).
هل كوين ملم ًا بامللحق exe

على الي�سار ،تجد ملف  ،maxexe2.pngوعلى اليمين ملف
 ،maxexe.pngوك�لا الملفين مكتوب �أ�سفلهما �أن ن��وع الملف
 ،PNG Fileويبدو �أن كال الملفين عبارة عن �صور.
يُعد الملف الأول �صورة بالفعل ،ولكن الثاني عبارة عن برنامج
احتيالي خبيث ي�ستخدم ملحق ملف زائف كي يبدو �أمام الم�ستخدم
العادي على �أنه ملف �صور عادي.
والآن كيف يمكنك �أن تتعرف على �أن ��ه تطبيق؟ دع�ن��ا نبد�أ

“.”32×32

والآن دعنا نحدد الملف الثاني.

نعم �إنه لي�س ملف  PNGبل تطبيق ،و�إذا قمت بفتحه،
ف�سوف يعمل بطريقة الت�شغيل نف�سها لأي تطبيق �آخر.
فما احلل لهذه امل�س�ألة؟
على ح��د معرفتي ،ال يوجد ح��ل لهذه الم�س�ألة حتى
الآن ،ولذا يجب �أن تقوم �شركة مايكرو�سوفت ب�إ�صالح ذلك
في نظام ت�شغيل الويندوز ،ول�ست مت�أكدًا من �أنها �ستقوم
ب��ذل��ك.ل��ذا ،فعليك الت�أكد ومعرفة م�صدر الملفات التي
تقوم بتنزيلها ،و�أن تقوم ب�إجراء عملية فح�ص �إذا كنت غير
مت�أكد ب�ش�أن ملف ما.
هل ذلك يعني �أن فح�ص ملحق ملف زائف
�سوف يجنبني �أي م�شكالت؟
ال� ،إن الأمر لي�س كذلك ،فب�صرف النظر عن الدرجة الأمنية
التي يتمتع بها �أي نظام� ،إال �أنه من الممكن �أن يتعر�ض للقر�صنة،
ولكننا نبذل ما في و�سعنا لت�أمين �أنف�سنا ب�أكبر قدر ممكن.
وم ��ن �إح� ��دى ال �ط��رق ال�م���س�ت�خ��دم��ة للقر�صنة ه��و �أن يقوم
المتطفل بدمج ملف قابل للتنفيذ مع ملف بتن�سيق  pdf.لإنتاج
�شيء �آخر ،في حين �أن هذا ال�شيء �سوف يبدو لك مل ًفا عادياً ،حتى
و�إن قمت بت�شغيله ف�سوف يفتح بطريقة عادية ،ولكنه �سوف يقوم
خفية بتنفيذ عملية خبيثة.
ولحماية جهازك من ه��ذه الم�شكالت ،ينبغي �أن تقوم دائمًا
بتحديث برنامج مكافحة الفيرو�سات.
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العــدد (� - )18إبريل -

ما املق�صود مبلحق امللف الزائف؟
�إن ملحق الملف الزائف عبارة عن طريقة يتم من
خاللها خ��داع نظام الت�شغيل لعر�ض الملف بملحق
زائ��ف ،ون�ظ��راً لأن نظام الت�شغيل ي�ستطيع م��ع ذلك
قراءة الملحق الحقيقي ،ف�إن عملية فتح الملف �سوف
تعتمد على الملحق الحقيقي.
ولأخ��ذ مثال على ذل��ك ،يمكننا النظر �إل��ى ملفي
ال�صور المدرجين �أدناه-:

��س��وف ت�لاح��ظ �أن ن��وع الملف “ ”PNG Fileوالأب�ع��اد

2014

يعني �أنني يف �أمان الآن؟
ال� ،إن الأمر لي�س كذلك ،ولكن ملحق  exeلي�س
الملحق الوحيد القابل للتنفيذ؛ فهناك عدة ملحقات
�أخرى مثل �،bat، .com،.cmd.إلخ.
ولكنك حتى �إذا كنت على دراية بجميع الملحقات
ال�ق��اب�ل��ة للتنفيذ ،ف�ستظل غ�ي��ر م ��ؤم��ن؛ لأن هناك
ملحقات زائفة للملفات.

باختيار الملف الأول دون �أن نفتحه ،و�أ�سفل المجلد (ح�سب
ن�سخة ال��وي�ن��دوز التي ت�ستخدمها) �سوف ت��رى معلومات
الملف الذي تم تحديده.

المستجدات التشريعية

امل�ستجدات الت�شريعية
يف دولـــة الإمـــــارات
العـــربية املتحـــــــدة
فكرة� :أ.د حممد حممد حممد �أبوزيد
�إعداد :ق�سم الدرا�سات والبحوث
إذا كــان النشر في الجريدة الرسمية هو
الوسيلة القانونية إلعالم الكافة بالتشريعات
الجديدة( ،المادة  111من الدستور) فإن النشر في
مجلة معهد دبي القضائي هو الوسيلة الداعمة
لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.
قانون رقم ( )5ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )27ل�سنة 2009

ب�ش�أن معهد دبي الق�ضائي

نحن محمد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  1992ب�إن�شاء المجل�س
الق�ضائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )27ل�سنة  2009ب�ش�أن معهد دبي الق�ضائي،
وي�شار �إليه فيما بعد بـ «القانون الأ�صلي»،
�أ�صدرنا القانون الآتي:
المادة ()1
ي�ستبدل بن�صو�ص المواد ( )2و ( )3و ( )4و( )9من القانون
الأ�صلي ،الن�صو�ص التالية:
المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون،
المعاني المبينة �إزاء كل منها ،ما لم يدل �سياق الن�ص على خالف
ذلك:
الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة� :إمارة دبي.
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الحاكم� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
المجل�س الق�ضائي :المجل�س الق�ضائي للإمارة.
المعهد :معهد دبي الق�ضائي.
المجل�س :مجل�س �إدارة المعهد.
المدير :مدير عام المعهد.
المادة ()3
 /1ي�سري هذا القانون على المعهد العالي للعلوم القانونية
والق�ضائية المن�ش�أ بموجب القانون رقم ( )1ل�سنة  ،1996ويتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية والأهلية القانونية الالزمة لقيامه بجميع
الت�صرفات القانونية التي تكفل تحقيق �أغرا�ضه ،ويلحق بالمجل�س
الق�ضائي.
 /2ي�ستبدل بم�سمى المعهد العالي للعلوم القانونية والق�ضائية
م�سمى «معهد دبي الق�ضائي».
المادة ()4
يكون المقر الرئي�سي للمعهد في �إمارة دبي.
المادة ()9
يمار�س المجل�س المهام وال�صالحيات التالية:
 /1ر�سم ال�سيا�سة العامة وو�ضع الخطط اال�ستراتيجية للمعهد
والإ�شراف على تنفيذها ،بعد اعتمادها من المجل�س الق�ضائي.
� /2إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد ،ورفعه للمجل�س الق�ضائي
العتماده.
 /3اعتماد الالئحة المالية والإدارية للمعهد.
 /4تعيين �أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب من الأكاديميين
والمتخ�ص�صين.
 /5اعتماد اللوائح المنظمة للبرامج الدرا�سية التي يعقدها المعهد
بما في ذلك برامج دبلوم العلوم القانونية والق�ضائية.

محمد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر في دبي بتاريخ  7فبراير 2014م
الموافق  7ربيع الثاني 1435هـ

قرار المجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة 2014
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )4ل�سنة ،2011

ب�ش�أن م�ؤ�س�سة محمد بن را�شد للإ�سكان

�أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي
عهد دبي رئي�س المجل�س التنفيذي بدبي ،قراراً بالالئحة
التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة  ،2011ب�ش�أن م�ؤ�س�سة محمد بن
را�شد للإ�سكان،
و�شمل القرار  26مادة �شملت التعريفات ،ون�صت في المادة
الثانية على �أن تتولى الم�ؤ�س�سة تقديم الخدمات الإ�سكانية
التالية:
 /1منحة �أر�ض �سكنية.
 /2منحة م�سكن جاهز.
 /3منحة ال�صيانة �أو الإ�ضافة �أو الإحالل.

2014

المادة ()2
يُعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره ،ويُن�شر في الجريدة
الر�سمية.
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 /6اعتماد الخطة ال�سنوية للمعهد ب�ش�أن البرامج الدرا�سية
والدورات التعليمية والتدريبية وور�ش العمل والندوات.
 /7ت�شكيل اللجان من بين �أع�ضائه ومن غيرهم للقيام ب�أية مهام
يتم تكليفها بها من قبله ،بما في ذلك اللجان المكلفة بالإ�شراف
على المقابالت واالختبارات و�إقرار نتائجها.
� /8إقرار البدالت المالية لال�شتراك في البرامج والدورات
التعليمية والتدريبية.
 /9قبول المبتعثين من داخل الدولة وخارجها للدرا�سة في
المعهد.
 /10اعتماد نتائج االختبارات للدورات والبرامج الت�أهيلية التي
يعقدها المعهد.
 /11اعتماد االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات العلمية
والتدريبية المتخ�ص�صة.
� /12إقرار م�شروع الميزانية ال�سنوية للمعهد وح�سابه الختامي.
� /13أية مهام �أخرى الزمة لت�سيير �أعمال المعهد.

 /4قر�ض بناء م�سكن.
 /5قر�ض �شراء م�سكن جاهز.
 /6قر�ض ال�صيانة �أو الإ�ضافة �أو الإحالل.
 /7بيع م�سكن جاهز.
� /8أية خدمات �إ�سكانية �أخرى يحددها المجل�س ،كما حددت
باقي المواد
المادة الثالثة :القيمة المالية للخدمات الإ�سكانية.
المادة الرابعة� :شروط مقدم الطلب.
المادة الخام�سة� :شروط الح�صول على منحة �أر�ض �سكنية.
المادة ال�ساد�سة :التزامات الم�ستفيد من منحة �أر�ض �سكنية.
المادة ال�سابعة :ال�شروط الخا�صة بالح�صول على منحة �أر�ض
�سكنية.
المادة الثامنة :الفئات الم�ستفيدة من منحة م�سكن جاهز.
المادة التا�سعة� :شروط الح�صول على منحة ال�صيانة �أو
الإ�ضافة �أو الإحالل.
المادة العا�شرة :التقرير االجتماعي والفني.
المادة الحادية ع�شرة� :شروط الح�صول على قر�ض بناء م�سكن.
المادة الثانية ع�شرة :التزام الم�ستفيد من قر�ض بناء م�سكن.
المادة الثالثة ع�شرة� :شروط الح�صول على قر�ض �شراء.
المادة الرابعة ع�شرة� :شروط الح�صول على قر�ض ال�صيانة �أو
الإ�ضافة �أو الإحالل.
المادة الخام�سة ع�شرة :عدم قابلية الم�سكن لل�صيانة �أو
الإ�ضافة �أو الإحالل.
المادة ال�ساد�سة ع�شرة� :شروط �شراء الم�ساكن الجاهزة
المملوكة للم�ؤ�س�سة.
المادة ال�سابعة ع�شرة� :صرف مبلغ القر�ض.
المادة الثامنة ع�شرة :تح�صيل مبلغ القر�ض.
المادة التا�سعة ع�شرة� :أحكام عامة.
المادة الع�شرون :الطلبات الإ�سكانية الأخرى التي يجوز �أن
تقبلها الم�ؤ�س�سة.
المادة الحادية والع�شرون :التزامات مقدم الطلب.
المادة الثانية والع�شرون� :إجراءات �سحب الخدمة الإ�سكانية.
المادة الثالثة والع�شرون� :إ�ضافة ال�شروط الأخرى.
المادة الرابعة والع�شرون :اال�ستعانة بالجهات الحكومية.
المادة الخام�سة والع�شرون� :إ�صدار اللوائح والتعليمات.
المادة ال�ساد�سة والع�شرون :ال�سريان والن�شر.
�صدر في دبي ،بتاريخ  25فبراير  ،2014الموافق  25ربيع الثاني
1435م.
لالطالع على ن�صو�ص القرار يرجى مراجعة الجريدة
الر�سمية لحكومة دبي ،العدد ( )376ال�سنة ( 27 )48فبراير
 27 ،2014ربيع الثاني  1435هـــ.
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اجتهادات قضائية

اجتهادات القضاء في دولة اإلمارات
بشـأن المحــرر الرسمـي
حكم محكمة التمييز  -دبي بتاريخ  2006-12-11في الطعن رقم ( 328 / 2006جزاء)
يكتبها في هذا العدد :الدكتور عبدالرازق الموافي �أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

الع��دل �أ�سا���س المل��ك  ..والق�ض��اء
فري�ض��ة محكمة ،و�س��نة متبعة ،ومقام
عل� ّ�ي ،ومن�ص��ب نب��وي ..وال�س��لطة
الق�ضائي��ة �أب��رز مقوم��ات الدول��ة
الحديث��ة ..والحك��م الق�ضائ��ي ي��د
العدال��ة ،و�أداته��ا الفعال��ة ف��ي حماي��ة
الحق��وق ،و�صيان��ة الدماء والأعرا�ض،
و�ص��ون الكرام��ة والحري��ات ،وب��ه
ْ�صل بين النا�س فيما يقع بينهم من
ُيف َ
خ�صوم��ات في�ؤت��ى كل ذي ح��قٍ حق��ه..
ولعل من �أمانة الكلمة والنطق بالحق

�أن ن�سجل ما يجري في �ساحات محاكم
دب��ي وم��ا يق��وم ب��ه الجه��از الق�ضائ��ي
م��ن ن�ش��اطات قانوني��ة وق�ضائي��ة �أكثر
عمق �اً ،و�أ�س��رع تقدم �اً ،و�أمه��ر حرفي��ة
ف��ي �س��بيل ا�س��ت�صدار �أح��كام تتمي��ز
ببراعة اال�س��تق�صاء وبعد النظر ،وقوة
ورجاح��ة اال�س��تنباط واال�س��تقراء،
لتقدي��م حل��ول تتفق و�صحي��ح تطبيق
الت�ش��ريعات المعم��ول به��ا م��ن جانب،
وابت��داع حل��ول تتواف��ق م��ع متغي��رات
الع�ص��ر وتواكب التط��ورات التي تطر�أ

يتن��اول ه��ذا الحك��م ر�س��مية المح��رر ف��ي جريم��ة تزوي��ر
المح��ررات وفق �اً للقاع��دة ال�ص��ادرة �س��نة  2006ج��زاء ،الت��ي
ت�ضمنه��ا حك��م محكمة التمييز  -دبي بتاريخ 2006-12-11
في الطعن رقم  328 / 2006جزاء.
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عل��ى المجتمع من جان��ب �آخر ،لتكون
المح�صلة بناء تراث قانوني وق�ضائي
�أ�سا�س��ه قواع��د ومب��ادئ قانوني��ة
ير�س��يها الق�ض��اء الإمارات��ي ف��ي �ش ��أن
مو�ضوع��ات ت�ش��مل كاف��ة مناح��ي
الحي��اة ..وبه��ذا الت��راث ُت َ�ش � َّيد معال��م
نه�ض��ة ق�ضائي��ة وقانونية ،وت�س��ود في
المجتم��ع قواع��د الع��دل والإن�ص��اف
م�س��تقرة ف��ي النفو���س وال�ضمائ��ر
والوج��دان ،وتنت�ش��ر ف��ي ربوع��ه قي��م
الخير وال�سالم والأمن والأمان..

موجز القاعدة:
ر�س��مية المح��رر .مناطه��ا .تدخ��ل موظ��ف عموم��ي ف��ي ح��دود
وظيفته في المحرر العرفي .اكت�سابه ال�صفة الر�سمية .التزوير
ف��ي ه��ذا المح��رر يعتب��ر تزوي��راً ف��ي مح��رر ر�س��مي .ان�س��حاب

ر�س��ميته على ما �س��بق من �إجراءات .جواز ال�سفر الأجنبي .عدم
اعتب��اره مح��رراً ر�س��مياً .م ��ؤدى ذلك .مجرد ب�صم��ة هذا الجواز
بخاتم الدخول .ال يك�سب الجواز الر�سمية .علة ذلك.

قد ينقلب املحرر العريف
�إىل حمرر ر�سمي
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العــدد (� - )18إبريل -

ن�ص احلكم
رقم الق�ضية 328 / 2006 :جزاء ،تاريخ الجل�سة2006-12-11 :
بع��د االط�لاع عل��ى الأوراق وت�لاوة تقري��ر التلخي���ص ال��ذي
�أع��ده ال�س��يد القا�ض��ي � .................س��ماع المرافع��ة
والمداولة قانوناً.

2014

ن�ص القاعدة:
قانون العقوبات لم ي�ضع تعريفاً محدداً للورقة الر�سمية وكان
من��اط ر�س��مية المح��رر �أن يكون مح��رره موظفاً عام �اً مخت�صاً
بمقت�ض��ى وظيفت��ه بتحري��ره �أو �إعطائ��ه ال�صيغ��ة الر�س��مية �أو
يتداخ��ل ف��ي تحري��ره وقـ��د ع��رف االجته��اد الق�ضائ��ي المحرر
الر�س��مي ب�أن��ه المح��رر ال�صادر �أو كان م��ن الممكن �صدوره من
موظ��ف ع��ام بمقت�ض��ى وظيفت��ه �أو التداخ��ل في ه��ذا التحرير.
كم��ا �أن المح��رر ق��د يك��ون عرفي �اً ف��ي �أول الأمر ث��م ينقلب �إلى
مح��رر ر�س��مي �إذا م��ا تداخ��ل في��ه موظ��ف عموم��ي ف��ي ح��دود
وظيفت��ه ،فف��ي ه��ذه الحال��ة يعتب��ر التزوي��ر واقع �اً عل��ى مح��رر
ر�س��مي بمج��رد �أن يكت�س��ب المح��رر ال�صف��ة الر�س��مية بتدخ��ل
الموظف وتن�سحب ر�سميته على ما �سبق من �إجراءات �إذ العبرة
بم��ا ي ��ؤول �إلي��ه المحرر ال بما كان عليه ،ولما كان جواز ال�س��فر
الأجنبي ال يعد محرراً ر�سمياً وكان مقت�ضى التف�سير ال�صحيح
للقان��ون �أن مج��رد ب�صمة هذا الجواز بخاتم الدخول ال ت�ضفي
على الجواز الر�س��مية وال يعد مجرد ب�صمة خاتم الدخول من
قبي��ل تدخ��ل الموظ��ف الع��ام ف��ي تحري��ر بيانات��ه �أو مراجعته��ا
�أو الت�صدي��ق عليه��ا �أو �إ�ضفاء �صفة الر�س��مية على جواز ال�س��فر
الم��زور م��ن ث��م يك��ون ج��واز ال�س��فر مو�ض��وع الدع��وى مح��رراً
عرفياً يجري على تزويره حكم المادتين .2 /218 ، 2 /217

وحيث �إن الطعن ا�ستوفى ال�شكل المقرر في القانون.
وحيث �إن النيابة العامة قد اتهمت ..................
لأنه في يوم  2006 /6/ 1و�س��ابق عليه بدائرة مركز �ش��رطة
المرقبات
�أو ًال :ارتك��ب تزوي��راً كلي �اً ب ��أن ا�صطن��ع مح��رراً وه��و ج��واز
�س��فر نرويجي رق��م  3845718با�س��م....................... /
والممهور بخاتم دخول ميناء را�ش��د البحري بنية ا�س��تعماله
كمحرر �صحيح.
ثانياً :ا�س��تعمل المحرر المزور �س��الف البيان واحتج بما ورد
ب��ه ب ��أن قدم��ه لموظ��ف مخت���ص ح�س��ن الني��ة �أثن��اء دخول��ه
الدول��ة م��ن مين��اء را�ش��د البح��ري ومحاول��ة الخ��روج م��ن
الدولة عبر مطار دبي الدولي مع علمه بتزويره.
ثالثاً :وهو �أجنبي دخل البالد وبقي فيها دون �أن يكون لديه
جواز �س��فر �أو وثيقة �س��فر �صالحة وت�أ�شيرة �أو ت�صريح �إقامة
�أو �إذن دخول �صالح.
وطلب��ت معاقبت��ه بالم��واد (، 217 ، 4/216 ، 1/121 ، 82
 )1/222 ، 218عقوب��ات والم��واد ( )31 ، 2 ، 1م��ن القان��ون
االتحادي رقم (  ) 6ل�سنة  1973والمعدل بالقانون االتحادي
رقم  13ل�سنة 1996م في �ش�أن دخول و�إقامة الأجانب.
وبتاري��خ  2006 /7/ 12حكم��ت المحكم��ة بحب���س المته��م
ثالثة �أ�شهر وم�صادرة جواز ال�سفر و�إبعاده.
ل��م ترت���ض النياب��ة العام��ة ه��ذا الحك��م فطعن��ت علي��ه
باال�ستئناف رقم .2006 /4063
وبتاري��خ  2006 /9/ 17حكم��ت المحكم��ة ب�إلغ��اء الحك��م
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الم�س��ت�أنف والق�ض��اء مج��دداً بحب���س المته��م ثالث��ة �أ�ش��هر
وم�صادرة الجواز و�إبعاده عن الدولة.
طعن��ت النياب��ة العام��ة ف��ي ه��ذا الحك��م بالتميي��ز الماث��ل
بموج��ب تقري��ر م ��ؤرخ ف��ي  2006 /10/5مرف��ق ب��ه مذك��رة
ب�أ�س��باب الطعن موقع عليها من رئي���س نيابة التمييز طلبت
فيها نق�ضه.
وحي��ث �إن النياب��ة العام��ة تنع��ى عل��ى الحك��م المطع��ون في��ه
مخالف��ة القان��ون والخط ��أ ف��ي تطبيق��ه ذل��ك �أن الأوراق
ال�ص��ادرة م��ن موظف��ي البعث��ات الدبلوما�س��ية وال�س��فارات
الأجنبي��ة ودوله��ا ال تع��د مح��ررات ر�س��مية ذل��ك �أن من��اط
ر�س��مية الورق��ة �أن ت�ص��در م��ن موظ��ف عام بالدول��ة مخت�ص
ب�إ�صداره��ا ،و�إذ كان ج��واز ال�س��فر الم�ضبوط من�س��وب لدولة
النروي��ج ف�إن��ه يع��د مح��رراً عرفي �اً وال مجال للق��ول ب�إ�ضفاء
�صف��ة الر�س��مية علي��ه بع��د تدخل موظ��ف الج��وازات وب�صمه
بخات��م الدخ��ول� ،إذ �أن المح��ررات العرفي��ة ال تكت�س��ب �صف��ة
الر�سمية �إال �إذا تدخل موظف عام في تحريرها �أو مراجعتها
�أو الت�صدي��ق عليه��ا ومج��رد ب�صم��ة الخاتم ال تع��د من قبيل
تدخل الموظف العام ومن ثم ف�إن المحرر مو�ضوع الدعوى
ه��و مح��رر عرف��ي يج��ري ف��ي تزويره حك��م المادتي��ن /217
 2 /218 ، 2مم��ا يعتب��ر الواق��ع محل الدع��وى جنحة تزوير
محرر عرفي وا�ستعماله و�إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر ف�إنه يكون معيباً بما ي�ستوجب نق�ضه.
وحي��ث �إن��ه م��ن المقرر �أنه يجب التحرز في تف�س��ير القوانين
الجنائي��ة والت��زام جان��ب الدق��ة ف��ي ذل��ك والبح��ث ف��ي حكمة
الت�ش��ريع �إنم��ا تك��ون عن��د غمو�ض الن�ص �أو وجود لب���س فيه -
لم��ا كان ذل��ك وكان قان��ون العقوب��ات ل��م ي�ضع تعريف �اً محدداً
للورقة الر�سمية وكان مناط ر�سمية المحرر �أن يكون محرره
موظف �اً عام �اً مخت�صاً بمقت�ضى وظيفت��ه بتحريره �أو �إعطائه
ال�صيغة الر�سمية �أو يتداخل في تحريره وقـد عرف االجتهاد
الق�ضائ��ي المح��رر الر�س��مي ب�أن��ه المح��رر ال�ص��ادر �أو كان
م��ن الممك��ن �ص��دوره م��ن موظ��ف ع��ام بمقت�ض��ى وظيفت��ه �أو
التداخ��ل ف��ي ه��ذا التحري��ر .كم��ا �أن المحرر قد يك��ون عرفياً
ف��ي �أول الأم��ر ث��م ينقل��ب �إلى محرر ر�س��مي �إذا م��ا تدخل فيه
موظ��ف عموم��ي ف��ي حدود وظيفت��ه ،ففي ه��ذه الحالة يعتبر
التزوي��ر واقع �اً عل��ى محرر ر�س��مي بمجرد �أن يكت�س��ب المحرر
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املحرر الر�سمي هو الذي يخت�ص
موظف عام مبقت�ضى وظيفته بتحريره

ال�صفة الر�س��مية بتدخل الموظف ،وتن�س��حب ر�س��ميته على ما
�سبق من �إجراءات� ،إذ العبرة بما ي�ؤول �إليه المحرر ال بما كان
علي��ه ،ولم��ا كان ج��واز ال�س��فر الأجنب��ي ال يع��د مح��رراً ر�س��مياً
وكان مقت�ض��ى التف�س��ير ال�صحي��ح للقان��ون �أن مج��رد ب�صم��ة
ه��ذا الج��واز بخات��م الدخول ال ت�ضف��ي على الجواز الر�س��مية،
وال يعد مجرد ب�صمة خاتم الدخول من قبيل تدخل الموظف
الع��ام ف��ي تحري��ر بيانات��ه �أو مراجعته��ا �أو الت�صدي��ق عليه��ا �أو
�إ�ضف��اء �صفة الر�س��مية على جواز ال�س��فر الم��زور من ثم يكون
ج��واز ال�س��فر مو�ض��وع الدع��وى مح��رراً عرفي �اً يج��ري عل��ى
تزويره حكم المادتين  2 /218 ، 2 /217كما ذهب �إليه حكم
محكم��ة �أول درج��ة والنياب��ة العام��ة ف��ي طعنه��ا و�إذ خال��ف
الحك��م المطع��ون في��ه ه��ذا النظ��ر ف�إن��ه يكون ق��د �أخط�أ في
تطبي��ق القان��ون مم��ا يتعي��ن ت�صحيح��ه والق�ض��اء بت�أيي��د
الحكم الم�ست�أنف.

تعليق:
ف��ي الواق��ع ،لن��ا عل��ى ه��ذا الحك��م ال�س��ابق مالحظت��ان:
المالحظة الأولى وهذه ت�س��تحق الإ�ش��ادة ،ومالحظة �أخرى
ت�س��تحق الت�أم��ل والوق��وف �أمامه��ا بع���ض الوق��ت والتنبي��ه
ب�ش�أنها.
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املالحظة الأوىل:
ن�ش��يد بحكم المحكمة� ،س��بب الإ�شادة هو �أن الحكم لم ينزلق
�إل��ى الأخ��ذ بن���ص الم��ادة ال�س��ابعة م��ن قان��ون الإثب��ات ف��ي
المعام�لات المدني��ة والتجاري��ة االتح��ادي لدول��ة الإم��ارات
العربي��ة المتح��دة رق��م � 10ص��ادر بتاري��خ 1992 / 1/15م
المع��دل بموج��ب القان��ون االتح��ادي رق��م  2006/36تاري��خ
2006/10/9م.
التي تن�ص على �أن:
 – 1المح��ررات الر�س��مية  هي الت��ي يثب��ت فيه��ا موظ��ف ع��ام
�أو �ش��خ�ص مكل��ف بخدم��ة عامة ،ما ت��م على يديه �أو ما تلقاه
م��ن ذوي ال�ش ��أن وذل��ك طبقاً للأو�ض��اع القانونية وفي حدود
�سلطته واخت�صا�صه.
 – 2ف ��إذا ل��م تك�س��ب ه��ذه المح��ررات �صفة ر�س��مية فال يكون
له��ا �إال قيم��ة المح��ررات العرفي��ة مت��ى كان ذوو ال�ش ��أن ق��د
وقعوها ب�إم�ضاءاتهم �أو ب�أختامهم �أو بب�صمات �أ�صابعهم.
ون�ش��يد ب��ه �أي�ض �اً لأن��ه ق��رر �أن ج��واز ال�س��فر الم�ضب��وط
والمن�س��وب لدول��ة النروي��ج يع��د مح��رراً عرفي �اً ف��ي دول��ة
الإم��ارات؛ لأن��ه ل��م ي�ص��در م��ن موظ��ف ف��ي دول��ة الإم��ارات
ول��م يتدخ��ل ف��ي تحري��ره و�إ�ضف��اء ال�صف��ة الر�س��مية علي��ه،
وقي��ام موظ��ف الج��وازات ف��ي دول��ة الإم��ارات بو�ض��ع خات��م
الدخ��ول عل��ى الج��واز ال يعن��ي �إ�ضف��اء �صف��ة الر�س��مية علي��ه
�إذ �أن المح��ررات العرفي��ة ال تكت�س��ب �صف��ة الر�س��مية �إال �إذا
تدخل موظف عام في الدولة م�صدرة المحرر في تحريرها
�أو مراجعته��ا �أو الت�صدي��ق عليه��ا ،ومج��رد و�ض��ع موظ��ف
الج��وازات بدول��ة الإم��ارات الخات��م عل��ى الج��واز ال�صادر من
دول��ة النروي��ج ال يع��د من قبي��ل تدخل الموظ��ف العام ،ومن
ث��م ف ��إن المح��رر مو�ض��وع الدع��وى وه��و ج��واز ال�س��فر يع��د
محرراً عرفياً؛ فمناط ر�سمية المحرر �أن ي�صدر من موظف
عام مخت�ص ب�إ�صداره في الدولة التي �صدر منها.

املالحظة الثانية:
يق��ول الحك��م« :وحي��ث �إنه م��ن المقرر �أنه يج��ب التحرز في
تف�س��ير القواني��ن الجنائي��ة والت��زام جان��ب الدق��ة ف��ي ذل��ك
والبح��ث ف��ي حكمة الت�ش��ريع �إنم��ا تكون عن��د غمو�ض الن�ص
�أو وج��ود لب���س في��ه  -لم��ا كان ذلك وكان قان��ون العقوبات لم
ي�ض��ع تعريف �اً مح��دداً للورق��ة الر�س��مية وكان من��اط ر�س��مية
المح��رر �أن يك��ون مح��رره موظف �اً عام �اً مخت�ص �اً بمقت�ض��ى
وظيفت��ه بتحري��ره �أو �إعطائ��ه ال�صيغ��ة الر�س��مية �أو يتداخ��ل
في تحريره وقـ��د عرف االجتهاد الق�ضائي المحرر الر�سمي
ب�أنه المحرر ال�صادر �أو كان من الممكن �صدوره من موظف
ع��ام بمقت�ض��ى وظيفت��ه �أو التداخ��ل ف��ي ه��ذا التحري��ر .كم��ا
�أن المح��رر ق��د يك��ون عرفي �اً ف��ي �أول الأم��ر ث��م ينقل��ب �إل��ى
مح��رر ر�س��مي �إذا م��ا تداخ��ل في��ه موظ��ف عمومي ف��ي حدود
وظيفت��ه ,فف��ي هذه الحال��ة يعتبر التزوير واقع �اً على محرر
ر�س��مي بمج��رد �أن يكت�س��ب المح��رر ال�صفة الر�س��مية بتدخل
الموظ��ف وتن�س��حب ر�س��ميته عل��ى م��ا �س��بق م��ن �إج��راءات �إذ
العبرة بما ي�ؤول �إليه المحرر ال بما كان عليه».
ونحن ال ن�ؤيد الحكم فيما يقوله في الفقرة المذكورة �آنفاً؛
وذل��ك لأن الم�ش��رع الإمارات��ي ع��رف المح��رر الر�س��مي ف��ي
قانون العقوبات االتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة
رق��م  3ل�س��نة  1987المعدل بموج��ب القانون االتحادي رقم
 2005/34تاريخ 2005/12/24م  .والقانون االتحادي رقم
 2006/52تاري��خ 2006/12/14م ؛ وذل��ك ف��ي الم��ادة 218
التي تن�ص على �أن:
«المح��رر الر�س��مي  هو ال��ذي يخت���ص موظ��ف عام بمقت�ضى
وظيفت��ه بتحري��ره �أو بالتدخ��ل ف��ي تحري��ره على �أي��ة �صورة
�أو �إعطائه ال�صفة الر�س��مية� .أما ما عدا ذلك من المحررات
فهو محرر غير ر�سمي».
فتعري��ف المح��رر الر�س��مي لم يترك��ه الم�ش��رع الإمارات��ي
الجتهاد الق�ضاء كما هو وا�ضح من ن�ص المادة � 218صراحة،
وهذا ما لم ينتبه �إليه الحكم.
وف��ي النهاي��ة ال ي�س��عني �إال التذكي��ر بقول الإم��ام �أبوحنيفة:
ر�أين��ا ه��ذا هو �أف�ضل ما قدرنا علي��ه ،فمن جاءنا ب�أف�ضل منه
قبلناه.
واهلل ولي التوفيق

تغطية

اإلسعاف وصيف ًا والنيابة فريق ًا مثالي ًا

الجمارك بطل خماسيات
بطولة دبي القضائي 2014

فاز فريق «الجمارك» بلقب الدورة الثانية من بطولة «خما�سيات كرة القدم» ،التي
نظمها «معهد دبي الق�ضائي» بم�شاركة  12فريق ًا من الجهات الحكومية في �إمارة دبي،
متفوق ًا على فريق «الإ�سعاف» الذي حاز على لقب «الو�صيف» عقب مباراة حا�سمة.
إعداد :كامل محمود ابراهيم  -المدير الفني للبطولة
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 193هدف ًا هزت �شباك
 12فريق ًا يف  33مباراة
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وق� � �دّم ال �ف��ري �ق��ان ،ال� �ل ��ذان ت ��أه�ل�ا ل �ل ��دور ال �ن �ه��ائ��ي ب �ج��دارة
وا�ستحقاق� ،أدا ًء قوياً و�سط �أجواء من المناف�سة ال�شريفة والروح
الريا�ضية العالية ،وذلك �أمام عدد من كبار ال�شخ�صيات الحكومية،
وف��ي مقدمتهم القا�ضي ال��دك�ت��ور ج�م��ال ال�سميطي ،م��دي��ر عام
«معهد دب��ي الق�ضائي» ،وخليفة ب��ن دراي ،المدير التنفيذي لـ
«م�ؤ�س�سة �إ�سعاف دب��ي» ،والم�ست�شار عي�سى محمد �سبت ،رئي�س
النيابة العامة ،ويو�سف عزير ،مدير الملكية الفكرية في «جمارك
دبي» ،وجمع غفير من المتابعين والم�شجعين.
وانتهت مباراة الف�صل بهدفين مقابل هدف واحد ،حيث نجح
فريق «الجمارك» باختراق �شباك «الإ�سعاف» م�سج ًال الهدف الأول
الذي حم َل توقيع عبد العزيز العمودي ،لتتعادل النتيجة الحقاً
بقدم هدّاف البطولة ماجد عبداهلل ،الذي بلغ ر�صيده  14هدفاً.
وقبل لحظات م��ن �صافرة النهايةَ ،
خطف �أح�م��د ب�شر الأ��ض��واء
بهدف ثمين ح�سم ال���ص��راع ل�صالح «ال�ج�م��ارك» ال��ذي ُت�وّج
بط ًال لـ «خما�سيات كرة القدم .»2014
وق��ال القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي� ،إ ّن تميّز
ال ��دورة الثانية م��ن بطولة «خما�سيات ك��رة ال�ق��دم» يعود
بالدرجة الأول ��ى �إل��ى ق��وة التنظيم والتحكيم ال��ذي ا ّت�سم
ب��ال�م��و��ض��وع�ي��ة وال�ح�ي��ادي��ة وال�ث�ق��ة وال�ح���س��م ،م���ش�ي��داً ب� ��أداء
ال�ح� ّك��ام الأرب �ع��ة وال �ف��رق وال�لاع�ب�ي��ن ال��ذي��ن �أظ �ه��روا روح �اً
ريا�ضية عالية .و�أ��ض��اف�« :شهدت ال��دورة الحالية من
البطولة ن�م��واً ف��ي �أع ��داد ال�ف��رق الم�شاركة التي بلغت
 12فريقاً مقابل» فرق في ال��دورة الما�ضية التي َتوّجَ ت
«ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة» ب�ط� ً
لا و«ال�م�ح��اك��م» و��ص�ي�ف�اً .ويدفعنا
النجاح المتوا�صل �إلى موا�صلة العمل على تطوير البطولة
وال��و� �ص��ول ب�ه��ا �إل ��ى م�ستوى ج��دي��د م��ن ال ��ري ��ادة ع�ل��ى خ��ارط��ة
الفعاليات المحلية .ونتطلع خ�لال ال��دورة المقبلة �إلى
ا�ست�ضافة  16فريقاً للمناف�سة �ضمن �أرب�ع��ة م�ستويات
ا�ستناداً �إلى نظام الت�صنيف القائم على النتائج».
واحت�ضنت «خما�سيات كرة القدم  ،»2014التي امتدت
على مدى  12يوماً ب�إ�شراف  4ح ّكام 33 ،مباراة �شهدت ت�سجيل
 193ه��دف�اً بتوقيع  133الع�ب�اً� ،أي ب��واق��ع � 6أه ��داف ف��ي المباراة

ال��واح��دة تقريباً ،ما يعك�س ق��وة الفرق الم�شاركة وكفاءة الجهاز
التدريبي .وبلغت حاالت الطرد طيلة الدورة  5حاالت فقط ،فيما
و�صل عدد �إنذارات الالعبين �إلى � 39إنذاراً ،بن�سبة � 1,18إنذار لكل
مباراة.
و�أ�ضفى كل من الفنان عبداهلل بوعابد والفنان الجفاني �أجواء
مفعمة بالحما�س والبهجة على المناف�سات عبر م�شاركتهم في
التعليق الريا�ضي �إل��ى جانب المع ّلق عبدالحميد محمد .وتمت
�إدارة البطولة من قبل مريم عبيد بن عمير الرميثي ،في خطوة
هي الأولى محلياً و�إقليمياً على �صعيد منح م�س�ؤولية �إدارة بطولة
ريا�ضية �إلى �سيدة .و�أ�شاد الم�شاركون و�أع�ضاء الجهاز التدريبي
والتحكيمي بنجاح الرميثي ف��ي �إدارة البطولة ب�ك�ف��اءة عالية،
مثمنين تجربتها الرائدة التي تعك�س تميّز ابنة الإمارات في كافة
المجاالت.
وف��از فريق «ال�ج�م��ارك» ب�ـ «ك��أ���س البطولة» وت�سلم
�أع�ضا�ؤه  11جهاز “�آي باد” ( ،)iPadفيما حاز فريق
«الإ��س�ع��اف» على ك��أ���س «ال��و��ص�ي��ف» وك��أ���س «ه �دّاف
البطولة» وت�سلم �أع�ضا�ؤه  11هدية تذكارية� .أما ك�أ�س
“الفريق المثالي” فكان من ن�صيب فريق «النيابة».
ويجدر الذكر ب�أ ّنه ت ّم ت�صوير � 6200صورة فوتوغرافية
تر�صد كافة فعاليات البطولة �إلى جانب لقطات طريفة
ومعبّرة ت�سجل لحظات الفرح والحزن التي م ّر بها
الالعبون ،والتي �سيتم ن�شرها في عدد �أبريل 2014
من «مجلة المعهد».
وق��ررت اللجنة المنظمة ل�ل��دورة �إق��ام��ة البطولة
الثالثة ب�ن�ظ��ام ت�صنيف ال�ف��رق حيث �ستو�ضع الفرق
الأربعة التي و�صلت للنهائيات على ر�ؤو���س المجموعات في
ال ��دورة المقبلة وه��ي ال�ج�م��ارك والإ��س�ع��اف والنيابة
والمحاكم ،كما �ست�صنف باقي الفرق طبقاً لمعايير
ي �ت��م و� �ض �ع �ه��ا م ��ن خ �ل�ال ال�ل�ج�ن��ة ال�م�ن�ظ�م��ة لعمل
البطولة ،و�أثنت فرق الدورة على تنظيم و�إدارة البطولة
وقد تم مخاطبة المعهد بطلبات اال�شتراك في البطولة
المقبلة �إن �شاء اهلل.

كاميرا المعهد

/منتديات وفعاليات ومعار�ض

بح�ضور الم�ست�شار ع�صام الحميدان
رئي�س مجل�س الإدارة والقا�ضي الدكتور
ج �م��ال ال���س�م�ي�ط��ي م��دي��ر ع ��ام المعهد
و�أع�ضاء هيئة التدري�س احتفل المعهد
بتخرج  17خريجاً في الدفعة الأولى من
برنامج ت�أهيل الم�أذون ال�شرعي
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أهمية السياسات والقوانين كمنهجية
علمية في تطوير رفاه المجتمع

بقلم  :سعادة  /خالد الكمدة

مدير عام هيئة تنمية املجتمع

96

ات�سمت ا�ستحقاقات النقلة احل�ضارية الوا�سعة للمجتمع الإماراتي ،تبني �سيا�سات حكومية
اجتماعية مرتكزة على �أ�س�س علمية ومنبثقة من االحتياجات الفعلية ل�شرائح املجتمع على اختالف
وتنوع متطلباتها .و�أدركت هيئة تنمية املجتمع �أن تطوير �أطر للتنمية االجتماعية يف �إمارة دبي
يتطلب تدخ ًال حكومياً متكام ًال يعتمد على التحليل الدقيق للواقع ويخرج بتو�صيات دقيقة يتم
على �أ�سا�سها و�ضع واقرتاح �سيا�سات ،واعتماد خطط عمل ل�سد الثغرات يف اخلدمات االجتماعية
وتعزيز رفاه وانتماء و�سعادة كافة �شرائح املجتمع.
وقد �أجرت هيئة تنمية املجتمع منذ �إن�شائها جمموعة كبرية من الدرا�سات متكنت من خاللها
من ت�أ�سي�س قاعدة بيانات عن القطاع االجتماعي يف �إمارة دبي كما �سلطت هذه الدرا�سات ال�ضوء
على بع�ض الق�ضايا املجتمعية احليوية ،و�ساهمت ب�شكل جوهري يف م�ساعدة الهيئة على تقدير
جمموعة وا�سعة من احتياجات الرعاية االجتماعية.
ويعد الإ�شراف على خمرجات القطاع االجتماعي ككل عرب اقرتاح ال�سيا�سات وبناء قاعدة البيانات
االجتماعية م�س�ؤولية رئي�سية من م�س�ؤوليات هيئة تنمية املجتمع ،ويف �سبيل ذلك ،كان البد من
و�ضع �سيا�سات نوعية وتف�صيلية تبحث متطلبات ال�شرائح االجتماعية الأ�ضعف والأكرث عر�ضة
للخطر وعلى ر�أ�سها الأطفال وكبار ال�سن والأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة .فعلى الرغم من وجود
ت�شريعات وقوانني ت�ضمن جلميع هذه ال�شرائح احل�صول على كافة حقوقها �إال �أن غياب �سيا�سات
وت�شريعات وا�ضحه حتدد �أطر عمل اخلدمات االجتماعية وتلبي االحتياجات اخلا�صة حلماية
ورعاية هذه الفئات� ،أوجد �ضعفاً يف م�ستوى اخلدمات املقدمة لها ،وهو ما �أدركته الهيئة وعملت
على معاجلته.
وتعد �سيا�سة حماية الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة والتي �أعدتها الهيئة واعتمدها املجل�س التنفيذي
حلكومة دبي �أواخر العام  ،2012خطوة نوعية يف جمال متكني الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة
و�إدماجهم يف كافة جماالت املجتمع ،حيث �أخذت بعني االعتبار حقوق الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة
يف القانون االحتادي الإماراتي والقوانني الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات ،وبحثت يف �سبل
تفعيل هذه القوانني ب�شكل تف�صيلي.
كما �أعدت الهيئة �سيا�سة حماية الطفل ارتكازاً على معاهدات حماية حقوق الطفل العاملية ،واعتمدها
املجل�س التنفيذي حلكومة دبي ،حيث ت�شكل هذه ال�سيا�سة خطوة هامة على �صعيد تر�سيخ وتعزيز
�أحقية الأطفال يف احلماية وتوفري املناخ العام والبيئة ال�صديقة لوقايتهم وحمايتهم .ومما ال�شك
فيه �أن �أحد �أهم منجزات هيئة تنمية املجتمع خالل العام  ،2013كان اعتماد اللجنة القطاعية
للتنمية االجتماعية التابعة للمجل�س التنفيذي حلكومة دبي ،ل�سيا�سة كبار ال�سن التي �أعدتها
الهيئة و�أو�صت بو�ضع قانون خا�ص يكفل احلماية والرعاية وامل�شاركة والتمكني لهذه
الفئة الهامة يف املجتمع ف�ض ًال عن طرحها لعدد كبري من املبادرات واال�سرتاتيجيات
التي جتمع بني خمتلف اجلهات املعنية وت�صب يف حت�سني اخلدمات احلالية التي
ت�ستهدف فئة كبار ال�سن ،كما ال يقل �أهمية عنها �سيا�سة املنافع االجتماعية التي
تخدم �أ�سراً عديدة من مواطني الإمارة وت�ساهم يف حت�سني و�ضع �أفرادها.
و�ستوا�صل هيئة تنمية املجتمع منهاجيتها الرامية �إىل تطوير �أطر عملية قانونية
مبنية على �أدلة تعك�س متطلبات وطموحات ال�شرائح الأ�ضعف يف املجتمع ومبا
يحقق التكامل والرفاه لكافة فئاته.

جديد إصداراتنا

للح�صول على �إ�صداراتنا
رجاء االت�صال بـ معهد دبي الق�ضائي  -ق�سم البحوث والدرا�سات
وللح�صول على �إ�صداراتنا خارج الدولة:
جمهورية م�صر العربية  :مكتبة دار النه�ضة العربية
اململكة العربية ال�سعودية  :مكتبة القانون واالقت�صاد

عبيد نرتياك اليوم
�إن �شاء اهلل يف الف�سحة
بن�سري ننفذ اتفاقنا

�شو ن�سيت!! مب متواعدين
ان�سري كلنا ويا �أحمد
وخمي�س نك�سر �صف ثاين
�إعدادي ع�شان يت�أدبون

خالد �أي
اتفاق تق�صد ؟

يا �أخي ما ّ
يف
�أخاف يف�صلونا

ال �أنت مايخ�صك «�أنت وايد �شاطر يف الكمبيوتر
والت�صوير» ع�شان جي �أنت ب�س بت�صـورنــا
وبتحطها على كل قنوات التوا�صل ع�شان
يت�أدبون ونف�ضحهم ويعرفون �أن نحن قووو

تعال يا �سامل �أطالع ال�صور نزلت
كلهــا يف كل قـنوات التوا�صــل
وانت�شرت يف املدر�سة كلها

يا �أبنائي  5جرمية اتالف
ممتلكات عامة ت�صل عقوبتها
�إىل احلب�س ثالث �سنوات

