




تطبق الشروط واألحكام ...
�سواء  املنتجني،  قبل  من  املقدمة  التجارية  العرو�ض  تلك  هي  كثرية 

ويف  رفاهية،  �سلع  اأو  خدمية  اأو  ا�ستهالكية  اأو  �سرورية  املنتجات  تلك  كانت 

اأمام الإ�سارة  ي�سيل لها اللعاب. فكم مرة وقفت  اأغلب الأحيان تكون عرو�ساً 

فيه  يعر�ض  لبنك  اإعالناً  تقراأ  الأثناء  ويف  �سيارتك  مرور  منتظرا  ال�سوئية 

عرو�سا خيالية عن متويل بنكي وبن�سبة ربح تناف�سية، وهذا -طبعا- مقرتن 

بر�سمة جرافيك�ض واألوان جميلة وجاذبة، ناهيك عن الإغراءات الأخرى التي 

�سغري  بخط  املكتوبة  ال�سهرية  العبارة  تاأتي  ثم  عنها،  تكلمنا  لو  تطول  قد 

جدا م�سبوقة بعالمة النجمة »تطبق ال�سروط والأحكام«. فما املق�سود بتلك 

العبارة ؟

اإن اأي عقد بحاجة اإىل اإيجاب وقبول، ولبد اأن يتطابق الإيجاب بالقبول، 

ال�سروط  عن  ف�سال  التعاقد  حمل  ت�سف  عبارات  على  يحتوي  والإيجاب 

والإحكام التي يجب اأن تكون مقرتنة باملبيع. املبيع قد يكون منقوًل اأو عقاراً اأو 

خدمة. والبائع حتى يربم العقد فاإنه يطالب بتطبيق الأحكام التي ي�ستلزمها 

القانون - مبعناه الوا�سع - بالإ�سافة اإىل ال�سروط التي يراها �سرورية حتى 

يتم العقد. لذا فاإنه عندما نذهب اإىل البنك كثرُي منا ي�سطدم برف�ض البنك 

بداعي عدم توافر ال�سروط يف املعاملة، واإذا توافرت فاإن البنك يفر�ض اأحكامه 

علينا، فنحن اأمام مطرقة ال�سروط و�سندان الأحكام. 

نقطة واأول ال�سطر ...

ال�سمري املطمئن خري و�سادة للراحة.

رئيس التحرير
jalsumaiti@dji.gove.ae
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لنشر الوعي القانوني في المجتمع 
المعهد يطلق الشخصية الكرتونية القاضي عادل 

»شخصية مستوحاة من البيئة اإلماراتية« .

غالف العدد

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

البحوث والدرا�صات والثقافة القانوينة.

املقالت والدرا�صات والآراء املن�صورة تعرب عن راأي كاتبيها ول 

تعرب بال�صرورة عن راأي املجلة. 

من المسؤول عن سالمة نقل الدم للمرضى 
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من أعالم القانون  عبد الرازق السنهوري
 القاضي - الفقيه -المشّرع

بالعامية

العالقة التكاملية بين تنمية وتدريب الموارد االتجاهات الحديثة في نظام اإلفالس
البشرية والتنمية االقتصادية

في دائرة الضوء
جمارك دبي تحقق العديد من اإلنجازات

ُحكم لمحكمة دبي من 48 عام 
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عن  املتخ�س�سة  الندوة  فعاليات  املعهد  عرب  انطلقت 

و�سارك  املعهد  ينظمها  التي  بالب�سر  الجتار  جرمية 

املحلية  الدوائر  من  املتخ�س�سني  من  �ستون  فيها 

والحتادية بدولة الإمارات العربية املتحدة.

ال�سميطي  الدكتور جمال ح�سني  القا�سي  وقد �سرح 

مدير عام املعهد باأن اإدارة املعهد،انطالقاً من التزامها 

بتقدمي اأف�سل تدريب مهني  يف املجال القانوين على 

التدريبية،تنظم  براجمها  و�سمن  الإقليمي  امل�ستوى 

�سركاوؤنا  فيها  ي�سارك  والتي  املتخ�س�سة  الندوة  هذه 

العامة  والنيابة  دبي  حماكم  ال�سرتاتيجيون،من 

القانون  راأ�ض اخليمة، وطالب  و�سرطة دبي وحماكم 

بالدوائر  والعاملني  القانون  وكليات  باجلامعات 

احلكومية من قانونيني ، وا�ستقطب املعهد للتدري�ض 

يف هذه الندوة د. �سعيد حممد الغفلي املدير التنفيذي 

ومقرر اللجنة الوطنية ملكافحة جرمية الجتار بالب�سر، 

 ، الحتادي  الوطني  املجل�ض  ل�سئون  الدولة  بوزارة 

التفاقيات  على  اإطاللة  حول  الندوة   حماور  ودارت 

الت�سريعات  لتطوير  ودعوة  ال�سلة،  ذات  الدولية 

والقوانني ذات ال�سلة بهذه اجلرمية ،وكيفية متكني 

اجلهات املعنية من تطبيقات رادعة ووقائية، و�سرورة 

تاأمني احلماية والدعم للمت�سررين، واأهمية تو�سيع 

اآفاق التعاون الثنائي ملكافحة اجلرمية.

معهد دبي القضائي يتصدى لالتجار بالبشر

مدير عام املعهد القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي
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بعد انتهاء م�ساركته الأوىل مبعر�ض ال�سارقة الدوىل للكتاب 

ي�سارك املعهد يف املعر�ض القانوين الأول الذي تقيمه جامعة 

عجمان من 22 اإىل 24 نوفمرب 2009م.

اأهدافه  لتحقيق  املعهد  لإدارة  والدءوب  الدائم  ال�سعي  اإطار  يف 

اأفراد  كافة  بني  القانونية  الثقافة  وتعميق  ن�سر  ومنها  الإ�سرتاتيجية، 

املجتمع، وللحر�ض على امل�ساركة الفعالة واملتميزة يف التظاهرات الثقافية 

والعلمية املتميزة التي تذخر بها دولة الإمارات العربية املتحدة، ي�سارك 

للكتاب  الدويل  ال�سارقة  ملعر�ض  والع�سرين  الثامنة  الدورة  يف  املعهد 

والذي تنطلق فعالياته اعتباراً من 11 نوفمرب ولغاية 21 نوفمرب 2009م، 

و�سيقدم املعهد من خالل جناحه رقم152جمموعة من �سل�سلة الدرا�سات 

القانونية والق�سائية املتنوعة التي تتميز بها اإ�سدارات املعهد

المعهد يشارك في معرض الكتاب القانوني األول بجامعة عجمان

 ألول مرة منذ تأسيسه المعهد يشارك بمعرض الشارقة الدولي للكتاب



 اأق�صم باهلل العظيم اأن اأحرتم القوانني واأوؤدي 

على  اأحافظ  واأن  واإخال�س،  اأمانة  بكل  واجبي 

 ، عليها  اأطلع  التي  والأوراق  الق�صايا  �صرية 

واألتزم ال�صدق وال�صرف يف عملي . 

بدبي   العامة  النيابة  مبقر  اأم�ض  اأدى  الق�سم  بهذا 

الدفعة  ميثلون  ومتدربة  متدرباً  وع�سرون  خم�سة 

احلادية ع�سرة من املنت�سبني للمعهد اليمني القانونية 

العام  النائب  احلميدان  عي�سى  ع�سام  امل�ست�سار  اأمام 

يف  الق�سائي،وذلك  دبي  معهد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

بداية العام التدريبي 2010/2009م،

ال�سميطي  جمال  الدكتور  القا�سي  اليمني  اأداء  �سهد 

يو�سف  الأول  العام  املعهد،واملحامي  عام  مدير 

هيئة  واأع�ساء  دميا�ض،  خليفة  العام  املطوع،واملحامي 

التدري�ض باملعهد. 

ب�سرورة  املتدربني  احلميدان  امل�ست�سار  وجه  وقد 

التفاين والإخال�ض يف درا�ستهم و حتقيق اآمال وثقة 

لكل  الكامل  والفهم  عطائهم،  يف  الر�سيدة  القيادة 

القانوين  املجال  يف  وتاأهيل  تدريب  من  مايتلقونه 

والق�سائي،وحثهم على الأخذ باأ�سباب ومعايري التفوق 

للمتميزين  دائماً  تكون  الأف�سلية  اإن  حيث  والتميز 

�سواء يف جمال التاأهيل باملعهد اأو يف العمل امل�ستقبلي 

بالنيابة العامة،

�سهدت  ال�سابقة  الدفعة  باأن  العام:  النائب  واأ�ساف 

تخريج ع�سر فتيات يوؤدين عملهن بكل جد واإخال�ض 

الرائدة  لتجربتنا  العامة،وا�ستمراراً  بالنيابة 

بنات  يف  وثقتها  احلكيمة  القيادة  لتوجيهات  وتنفيذا 

ن�سائية  عنا�سر  ع�سرة  العام  هذا  قبلنا  الإمارات،فقد 

جديدة �سمن الدفعة احلادية ع�سرة، يتلقني التاأهيل 

العمل  بركب  للحاق  ا�ستعدادا  باملعهد  املتخ�س�ض 

متمنياً  كالمه  املعهد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ،واختتم 

للجميع التوفيق والنجاح.

عام  مدير  ال�سميطي  جمال  الدكتور  القا�سي  وحتدث 

املعهد، مهنئاً املقبولني بالن�سمام لأ�سرة املعهد،واأ�ساف 

ملعايري  طبقاً  اختيارهم  مت  العام  هذا  املقبولني  باأن 

اختبارات  اإجراء  يتم  مرة  الختيار،فالأول  يف  متقدمة 

كتابية ونف�سية و�سخ�سية للمتقدمني، وطبقا لل�سروط 

املن�سو�ض عليها يف قانون املعهد،وبناء على الختبارات 

أمام النائب العام بدبي الدفعة 11 بمعهد دبي القضائي تؤدي اليمين القانونية

العــدد )2(  -  �صبتمرب  -  2009 6



أنشطة المعهد

واملقابالت التي متت اأمام جلنة القبول برئا�سة امل�ست�سار 

عام  مدير  العام،وع�سوية  النائب  احلميدان  ع�سام 

املعهد،والتي ا�ستمرت لعدة اأيام، فقد بلغ عدد املتقدمني 

مت  الإناث  من  و40  منهم   12 قبول  مت  الذكور  من   70

قبول 7 منهم، كما وافق جمل�ض الإدارة على طلب القوات 

ع�سرة  احلادية  للدفعة  متدربني  �ستة  باإحلاق  امل�سلحة 

ثالثة ذكور وثالث اإناث، وتاأتي هذه املبادرة من جانب 

القوات امل�سلحة لثقتها يف برنامج املعهد التاأهيلي الذي 

معايري  على  امل�ستند  التدريب  برامج  اأف�سل  من  يعد 

طبقاً لأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا املجال . 
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باأن  اإطار �سعي معهد دبي الق�سائي لتحقيق روؤيته  يف 

ينظم  والعديل  القانوين  للتميز  اإقليمياً  مركزاً  يكون 

املعهد دورة  » TOLES « املتخ�س�سة يف اإثراء وتنمية 

الإجنليزية،  باللغة  القانونية  وامل�سطلحات  املهارات 

ال�سهند  �سرحت  وقد  القانوين،  باحلقل  للعاملني 

اأهمية  باملعهدعن  املوؤ�س�سية  الفعالية  رئي�ض  املازمي 

الربنامج باأن« التولز« هي �سهادة من اأقوى ال�سهادات 

القانوين،  التخ�س�ض  جمال  يف  العامل  م�ستوى  على 

عن  خمتلفة  لغة  القانونية  الجنليزية  واللغة 

الدقة  تتطلب  القانون  لغة  اأن  العامة،كما  الإجنليزية 

اللغوية، وخا�سة عند التعامل بلغة خمتلفة عن العربية 

التي نتحدث بها جميعاً،وا�ستخدام امل�سطلح القانوين 

عنه  ويعرب  املتخ�س�ض،  يريده  وما  يتفق  الذي  املحدد 

اأكرث  ت�سر  احتمالت،قد  اأو  لب�ض  بال  وا�سحاً  تعبرياً 

والأن�سطة  التجارية  العقود  جمال  يف  ماتنفع،وخا�سة 

التقا�سي،وبرنامج  جمال  يف  القت�سادية،واأي�سا 

احلديثة  املعرفية  املهارات  به  امل�ساركني  مينح  التولز 

له  وتتيح  القانونية  امل�سطلحات  ا�ستخدام  جمال  يف 

امل�ستوى  على  ومعتمدة  حديثة  وم�سطلحات  مفردات 

العاملي متكنه من ا�ستبدال اأ�ساليب ال�سياغة الطويلة 

والرتيبة، غري املجدية،مب�سطلحات حمددة تعرب عما 

حتقيق  يف  الربنامج  ي�ساهم  ،و  و�سهولة  بي�سر  يريده 

والهيئات  باملوؤ�س�سات  للقانونيني  املهنية  التنمية 

على  واحلا�سلني  امل�ساركني  بها  يعمل  التي  والدوائر 

باأن   ، هند  اأ�سافت  الربنامج  م�ستويات  ال�سهادة،وعن 

�سركاءنا يف تنفيذ الربنامج هم �سركة اإميج اأ�سو�سيت�ض 

املتحدة،والربنامج  باململكة  البيئية  الإدارة  فريق 

ثم  التاأهيلية،  بالدورة  دورات،تبداأ  عدة  على  يحتوي 

اإىل  امل�ستوى  متقدمة  امل�ستوى،ودورة  متو�سطة  دورة 

اختبارات  املكثفة،و�ستعقد  ال�ساملة  الدورة  جانب 

معهد دبي القضائي ينظم برنامجًا متقدمًا للمهارات والمصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية
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أنشطة المعهد

م�ستوى،ويف  كل  اجتازوا  ممن  بالدورات  للم�ساركني 

برنامج  اإمتام  �سهادة  امل�سارك  مينح  الربنامج  نهاية 

امل�ستوى  على  بها  معرتف  عاملية  �سهادة  وهي  التولز، 

الدويل،  القانوين  املجتمع  باحرتام  حتظى  و  العاملي، 

وال�سركات العاملية، ونقابة املحامني يف اجنلرتا و ويلز.

يف املجال القانوين.
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تحقيق: كامل محمود
 منسق إعالمي أول

الدفعة 11 بالمعهد: 

أحالم في عيون قضائية شابة
الرابع من أكتوبر عام 2009م، يبدأ ستة وعشرون متدربًا ومتدربة، يمثلون  في 
 ، األول  الدراسي  القضائي فصلهم  الحادية عشرة من معهد دبي  الدفعة 
وجوه تنظر إليها من الشابات والشبان ، فترى الطموح متجسدًا في كلماتهم، 
في  والعملية  العلمية  والمعرفة  العلم  لنهل  الدءوب،  سعيهم  في  واألمل 
الدفعات  إلى  ولينضموا  المعهد،  محراب  داخل  والقضائي  القانوني  المجال 

العشر السابقة الذين ملؤوا جنبات القضاء علمًا وفقهًا وتميزًا.

المتدربون: السمعة الطـيبة للمعهد جعلتنا نـثابر لاللتـحاق به. 
المتدربات: المعهد حقق لنا حلم العمل بالسلطة القضائية بدبي.

kibrahim@dji.gov.ae
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اقرتبنا منهم - وهم يف خطواتهم التدريبية الأوىل داخل 

لدرا�سة  دافعهم  على  عليهم،ونتعرف  نتعرف   - املعهد 

باملعهد، والآمال والأحالم  التحاقهم  القانون، وعلى �سر 

التي تراودهم يف العمل بال�سلطة الق�سائية بدبي.

املبادرة  اأهلي:  حممد  الق�صائـية:حمده  املتدربة 

التاريخية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

- حفظه اهلل وراعاه -  بفتح باب القبول للفتيات لالن�سمام 

لل�سلك الق�سائي،اأظهر ثقة قيادتنا يف قدرات بنت الإمارات 

على  حكراً  كانت  والتي  ال�ساقة،  املهن  غمار  خو�ض  على 

املجال، كما  الإمارات جناحها يف هذا  الرجال،و�ستثبت بنت 

اأثبتته يف كل جمال اآخر اقتحمته وبرزت فيه.

درا�سة  �سرور:  خادم  نورة  الق�صائـية:  املتدربة 

وتطبيق  املظلوم  عن  والدفاع  العدل  حب  تعني  القانون 

عالية  ب�سمعة  يتمتع  الق�سائي  دبي  القانون،ومعهد 

يف  بنجاحي  علمت  وملا  والتاأهيل،  التدريب  جمال  يف 

فبحمد  �سديداً،  فرحاً  فرحت  لها  واجتيازي  الختبارات 

الكبري  الدين  لرد  العملية  خطواتي  اأوىل  بداأت  اهلل 

لوطني علي،فاأنا من اأ�سرة ق�سائية، ، و�ساأكون اأول وكيلة 

نيابة بالعائلة. 

نوره خادم �سرور املع�سم حمده حممد اأهلي

معهد دبي القضائي يتمتع بسمعة 
عاليةفي مجال التدريب والتأهيل
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ميرتا اإبراهيم مدين

درا�سة  حممد:  اإبراهيم  ميثاء  الق�صائـية  املتدربة 

القانون لها مذاق خا�ض يف الفهم والتعلم، واأنا اأحب املواد 

�سوء  يف  وواجباتهم  النا�ض  بحقوق  لرتباطها  القانونية 

القانون،واأملي اأن اأتخرج بتفوق لأكمل امل�سرية التي بداأتها 

اأخواتي خريجات الدفعة ال�سابقة من املعهد ، ولنمثل معاً 

جياًل ق�سائياً من فتيات الإمارات يف املجتمع القانوين.

منذ  الرئي�سي:  اإبراهيم  نورة  الق�صائـية  املتدربة 

متدربة  بقبويل  اأحلم  واأنا  الإمارات  بجامعة  درا�ستي 

اأخبار املعهد وما  اأتابع دائماً  مبعهد دبي الق�سائي،وكنت 

تن�سره ال�سحف عنه،فلما حتقق يل الأمل عاهدت نف�سي 

على ا�ستكمال م�سرية العمل يف اأكرث املجالت التي اأحبها، 

واأمتني حتقيقها بالعمل بال�سلطة الق�سائية بدبي.

يف  واأنا  املدين:  اإبراهيم  ميرتا  الق�صائـية  املتدربة 

الثانوية العامة حددت هديف من الدرا�سة، وهو التخ�س�ض 

بدرا�سة  رغبتي  وحتققت  القانونية،  الدرا�سات  يف 

القانون،وبعد التخرج �سعدت مببادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد اآل مكتوم - حفظه اهلل وراعاه - بفتح باب 

القبول للمراأة بالن�سمام لل�سلك الق�سائي، بدبي،فاأيقنت 

الق�سائي لتنمية  بال�سلك  الفر�سة مواتية يل لألتحق  اأن 

مهاراتي القانونية، وخدمة بلدي يف هذا القطاع الهام.

درا�سة  جمعة:  حممد  منال  الق�صائـية:  املتدربة 

املهني  باملجال  ارتبطت  م�سوقة،واإذا  درا�سة  القانون 

العامة  احلياة،فالنيابة  يف  �ساٍم  لهدف  تتحول  فاإنها 

بالتعاون  وا�ستقراره  اأمنه  على  للمجتمع،حتر�ض  ممثلة 

ال�سرطة  مثل  املجال،  هذا  يف  املهنية  املوؤ�س�سات  مع 

واملحاكم،وجميل اأن اأكون جزءاً من هذه املنظومة الرائدة 

الذي  املعهد  عرب  وتاأهيلي  تدريبي  واأتلقى   ، دبي  يف 

اأعتربه من اأجنح املوؤ�س�سات التدريبية يف املجال القانوين 

والق�سائي باملنطقة كلها.

املتدربة الق�صائـية: مرمي ح�سن احلو�سني: القانون 

اليومية  حياتنا  ،وحركة  وتفاعالتها  بنظمها  احلياة  هو 

ويحدد  املعامالت  ينظم  الذي  فهو  للقانون  تخ�سع 

بال�سلطة  فالعمل  املجتمع،  ويحمي  والواجبات،  احلقوق 

الق�سائية مهنة تت�سل بحياة النا�ض،وطموحي اأن اأ�سبح 

للمجتمع،  ممثلة  النا�ض،  حياة  مع  متفاعلة  نيابة  وكيلة 

املعهد  النيابة خريجات  �سبقني من وكيالت  واإ�سافة ملن 

الذين يعملن بالنيابة العامة الآن. 

املتدربة الق�صائـية:دلل فهد عمر اجلوهري: القانون 

ميثاء اإبراهيم حممد

دلل فهد عمر اجلوهري

نورة اإبراهيم الرئي�سي

منال حممد جمعه

مرمي ح�سن احلو�سني
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م�سدر حماية لالإن�سان يف حياته،وح�سن يلجاأ اإليه يف جميع 

تعامالته،والقائمون على القانون ميثلون املجتمع،ودائماً 

ت�سبوا اأعينهم لل�سالح العام،ولذلك اأحببت هذه الدرا�سة 

ملا لها من مكانة يف خدمة النا�ض وحماية الوطن.

اجلنيبي:  خادم  �سليم  الق�صائـية:عائ�سة  املتدربة 

على  الإن�سان  ي�ساعد  القانونية  الدرا�سات  يف  التخ�س�ض 

ال�ستخدام الأمثل مللكاته واإمكانياته ال�سخ�سية ،فيطلق 

بن�سو�ض  ملتزماً  ويقيم  ويدر�ض  فيتدبر  للعقل،  العنان 

القانون واملبادئ والأحكام ال�سادرة،والدرا�سة الأكادميية 

حتتاج ل�سقل عملي باأيدي خرباء مهرة، ولذلك التحقت 

مبعهد دبي الق�سائي، لتوفر كل هذه ال�سمات به.

الطنيجي:  اهلل  عبد  الق�صائـية:�سيماء  املتدربة 

اللتزام واملثابرة وحب احلق،�سفات �سخ�سية ملن يدر�ض 

بني  ومكانة  قد�سية  لها  ،و  م�سوقة  درا�سة  القانون،وهي 

مبعهد  باللتحاق  اأمنيتي  حتققت  ولهذا  املجتمع،  اأفراد 

جمال  يف  طيبة  و�سمعة  مكانة  من  له  ملا  الق�سائي  دبي 

التاأهيل والتدريب الق�سائي املتميز.

التحاقي  العلي:  حمد علي حممد  الق�صائـي:  املتدرب 

باملعهد حقق يل رغبة واأمنية، رغبة يف الن�سمام لل�سلك 

القانوين  املجال  يف  بلدي  بخدمة  واأمنية  الق�سائي، 

والق�سائي،واأ�سكر اإدارة املعهد على توفريها للبيئة املثالية 

يف التاأهيل والتدريب، والتي من خاللها نتمنى اأن نكون 

اإ�سافة قيمة لرجالت ال�سلطة الق�سائية بدبي.  

الرزاق  عبد  اهلل  عبد  را�سد  الق�صائـي:  املتدرب 

العو�سي: القانون هو رفيق رحلة الإن�سان من ميالده اإىل 

والهناء،ومن  ال�سعادة  يلقى  ويجله  به  يلتزم  وفاته،فمن 

اأحببت  املنطلق  هذا  العقاب،ومن  يلقى  وينتهكه  يخالفه 

حيث  دبي،  ملعهد  بان�سمامي  و�سعدت  القانون،  درا�سة 

�ساأتلقى التدريب على اأيدي كوكبة من اأمهر امل�ست�سارين، 

واأكفاأ اأع�ساء هيئة التدري�ض يف جمال القانون.

الدفعة 11 بالمعهد

�سيماء عبداهلل الطنيجي را�سد عبداهلل العو�سيحمد علي حممد العليعائ�سة �سليم خادم اجلنيبي
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من  ال�سحي:  حممد  اأحمد  �سالح  الق�صائـي:  املتدرب 

اأهم الأمور يف حياتنا والتي تنظم �ساأننا، التم�سك بالدين 

وتنفيذ القانون،لرتباطهما مبفهوم العدل ،لذا حر�ست 

تخرجي  بعد  والقانون،واأطمح  ال�سريعة  درا�سة  على 

القانوين،فم�سداقاً  املجال  يف  العليا  درا�ستي  ل�ستكمال 

للقول احلكيم ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

مكتوم »يف �سباق التميز لي�ض هناك خط للنهاية«،ولي�ض 

انطالق  نقطة  الق�سائي  دبي  معهد  من  اأف�سل  هناك 

للباحثني عن التميز يف ال�سباق القانوين والق�سائي.

احللو:اأنا  عي�سى  حممد  نا�سر  الق�صائـي:  املتدرب 

القانون  �سببت على حب  وقد  قانونية،  عائلة  اإىل  اأنتمي 

مثل  القانونية  املو�سوعات  تنوع  به،واأحببت  والتم�سك 

القانون التجاري والبحري والإجراءات اجلزائية واملدنية، 

وحتققت اأمنيتي بالتحاقي مبعهد دبي الق�سائي ،واأمتنى 

التفوق يف درا�ستي،ويف عملي للرتقي اإىل اأعلى الدرجات 

يف جمال العمل بالنيابة العامة.

الرادمي: ميويل  عادل عبدالعزيز  الق�صائـي:  املتدرب 

دفعتني بر�سا وحب للدرا�سة القانونية،ويف اجلامعة نهلنا 

العلم الأكادميي،ويف املعهد يتم �سقل هذا العلم بالتطبيق 

م�سوؤولية  العملية،وهذه  املتعمقة  والدرا�سات  العملي 

امل�ستقبلي  عملنا  يف  والتفوق،والإخال�ض  للتميز  تدفعنا 

بالنيابة العامة بدبي.

املتدرب الق�صائـي: م�سعب �سامل علي مطر احلو�سني: 

تنبع اأهمية القانون يف جميع جمالت احلياة،فهو الذي 

بالدي  خدمة  يف  والتعامالت،ولرغبتي  املعامالت  ينظم 

القانون،واأ�سكر  لدرا�سة  التجاأت  الهام  املجال  هذا  يف 

اإدارة املعهد لأنها اأتاحت لنا الفر�سة لالن�سمام لل�سلطة 

الق�سائية بعد التخرج.

املتدرب الق�صائـي: خالد عبد اهلل اأحمد علي حمادي: 

مايتمتع به معهد دبي الق�سائي من �سمعة راقية يف جمال 

اأمنية خا�سة يل  والتدريب،ولرغبتي يف حتقيق  التاأهيل 

موا�سلة  التخرج  بعد  الق�سائي،واأملي  املجال  يف  بالعمل 

م�سواري العلمي يف جمال الدرا�سات العليا.

املتدرب الق�صائـي: عبد اهلل �سالح حممد الرئي�سي: من 

طفولتي واأنا اأهوى متابعة املو�سوعات القانونية،و�سغفت 

التي  والقوانني  احلديثة  اجلرائم  على  بالتعرف  دائماً 

م�سعب �سامل احلو�سنينا�سر حممد احللو عادل عبدالعزيز الرادمي

عبد اهلل �سالح الرئي�سي خالد عبد اهلل حمادي

�سالح اأحمد حممد ال�سحي
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جتابهها،فكانت درا�ستي القانونية متوافقة مع �سخ�سيتي 

الق�سائية  بال�سلطة  ع�سوا  اأكون  اأن  ورغبتي،واأحببت 

لكونه  باملعهد  لاللتحاق  �سعيت  ولذلك  ذاتي،  لتحقيق 

اأف�سل من يقوم بالتاأهيل والتدريب القانوين املتميز.

ال�سام�سي:  �سامل  حممد  الق�صائـي:حميد  املتدرب 

رغبتي الذاتية دفعتني لدرا�سة القانون، واأملي يف اأن اأكون 

الدرا�سة  لتعميق  باملعهد،  لاللتحاق  قادين  نيابة  ع�سو 

النظرية اجلامعية بتدريب عملي،اأ�ستطيع من خالله رد 

الدين الكبري لبالدي التي مابخلت علينا ب�سيء.

املتدرب الق�صائـي:عي�سي جمعة عبيد املهريي: النظام 

وقادتني  تفكريي  �سغلت  كلمات  ثالث  والعدل  واحلق 

اأماًل  املعهد  لباب  ووجهتني  القانونية،  الدرا�سات  حلب 

يف الن�سمام لل�سلطة الق�سائية،وهديف حالياً  التفوق يف 

لدعم  الق�سائي  بال�سلك  اللتحاق  وم�ستقباًل  درا�ستي، 

م�سرية العدل وامل�ساواة يف بلدي احلبيب.

املتدرب الق�صائـي:وليد عبد اهلل اأحمد العامري: ع�سقي 

لالإبداع والتفكري املنطقي املبني على احلقائق،ر�سم يل طريقاً 

درا�ستي  ل�ستكمال  والقانون،ودفعني  الفقه  لدرا�سة  حمبباً 

باخلربة  الأكادميية  الدرا�سة  لتمتزج  الق�سائي  دبي  مبعهد 

العملية، فيتحقق الت�سلح ملواجهة اأعباء العمل امل�ستقبلي

الدرا�سة  املرر:  الق�صائـي:�سامل حممد خليفة  املتدرب 

وتعلقاً  الدار�ض  من  �سديدة  رغبة  تتطلب  القانونية 

ترتبط  لأنها  اأخرى،  درا�سة  كاأي  لي�ست  فهي  بالقانون، 

بحقوق النا�ض وحرياتهم وفق ال�سوابط والت�سريعات التي 

ت�سنها القوانني،ولذلك اأحببت الدرا�سة القانونية،واأملي 

اأن اأنهي درا�ستي باملعهد، واأمار�ض العمل بالنيابة العامة.

املتدرب الق�صائـي:خالد علي القطا مي: التناف�ض يف 

املجال القانوين يبعث على التفكري والدرا�سة والبحث 

مهدت  اجلامعية  احلقيقة،ودرا�ستنا  اإىل  للو�سول 

الطريق للعمل بال�سلطة الق�سائية، ومبا �سنكت�سبه من 

علوم ومعارف عملية يف املعهد �سنكون جاهزين باإذن اهلل 

لتحمل اأمانة العمل الق�سائي.

�سليمان:  هيكل  الرحمن  الق�صائـي:عبد  املتدرب 

بكل  مرتبطاً  ماكان  الأعمال  �سرف،واأ�سرف  العمل 

املجال  يف  للعمل  مماثل  عمل  يتوفر  احلياة،ول  جزئيات 

القانوين،فانا مل اأفكر يف غري الدرا�سة القانونية، واأملي 

اأ�ساتذتي  علم  من  واأنهل  باملعهد،  درا�ستي  يف  اأتفوق  اأن 

الأجالء، لأ�سبح ع�سو نيابة متمكن وفعال.

الدفعة 11 بالمعهد

عي�سى جمعه املهريي

عبد الرحمن هيكل �سليمان �سامل حممد خليفة املرر

حميد حممد ال�سام�سي

خالد علي القطا مي وليد عبد اهلل العامري
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اإن�سان  �سهيب خليفة الربيكي: كل  املتدرب الق�صائـي: 

غريها،واأنا  عن  اإليه  حمببة  درا�سة  نوعية  يف  نف�سه  يجد 

وجدت ميويل واهتماماتي يف الدرا�سة القانونية،واكتملت 

كل  قلوب  يف  مكانة  من  له  ملا  باملعهد  باللتحاق  �سعادتي 

التدريبية  براجمه  لتميز  به،  واملهتمني  القانون  دار�سي 

والعلمية.

منذ  املازمي:  الكرمي  عبد  الق�صائـي:�سالح  املتدرب 

جاءت  للنيابة،ولذلك  وكياًل  اأكون  باأن  اأحلم  �سغري 

واهتماماتي،والتحاقي  رغبتي  مع  للقانون  درا�ستي 

حمراب  يف  جندياً  اأكون  باأن  عمري  حلم  يحقق  باملعهد 

كل  ينظم  الذي  القانون  يف  الق�سائية،واأتعمق  ال�سلطة 

حركات احلياة.

�سالح عبد الكرمي املازمي �سهيب خليفة الربيكي

املتدربون واملتدربات بقاعة ال�سيخ حممد بن ح�سر اآل مكتوم الدرا�سية باملعهد
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�صورة من هذه ؟

احلادية  الدفعة  تخريج  حلفل  احل�سور  من  الكثريون  ت�ساءل 

بالرعاية  �سرفه  والذي   ، الق�سائيني  املتدربني  من  ع�سرة 

واحل�سور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل وراعاه، 

على  تطل  التي  الكاريكاتريية  ال�سورة  �ساحب  عن  ت�ساءلوا 

�سا�سات العر�ض اجلانبية بالتناوب مع عدد من ال�سور الأر�سيفية 

للمتدربني الق�سائيني اأثناء درا�ستهم باملعهد، من الدفعات الع�سر 

ال�سابقة،فاجلميع معروفون هذه �سورة �سعادة ع�سام احلميدان 

اأثناء درا�سته بالدفعة الأوىل باملعهد،وهذه ل�سعادة  العام  النائب 

�سامي  النيابة  لرئي�ض  وهذه  العام،  املحامي  دميا�ض  بن  خليفة 

ال�سام�سي، وهذه لرئي�ض النيابة �سالح بوفرو�سة وهذه لالأ�ستاذ 

القادر  عبد  العقارية  املحكمة  لرئي�ض  وهذه  احلمادي  حممد 

مو�سى وغريهم ، ولكن من �ساحب هذه ال�سورة؟ 

تهنئة �مباركة �ت�صا�ؤل:

كوكبة  من  الكثريين  تقدم  التخريج،  مرا�سم  انتهاء  بعد 

احل�سور، من القا�سي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي مدير 

عام املعهد، مهنئني ومباركني بالنجاح الباهر للحفل وماحفل 

والقانونية  الق�سائية  الأ�سرة  اأ�سعدت  ومفاجاآت  فقرات  به 

بان�سمام ثالثني خريجا من املعهد للعمل بالنيابة العامة منهم 

ع�سر فتيات و ب�سدور العدد الأول من جملة)املعهد( الدورية، 

وماحفلت به من مو�سوعات،وكان ال�سوؤال

 ملن هذه ال�صورة يادكتور؟

اجلميع  �ساكراً  والتربيكات  التهاين  على  جمال  الدكتور  رد 

حل�سورهم، ثم �سكت قلياًل، وقـال:هذا عادل.

ودار بني اجلميع حديث ذو �سجون ننقله لكم يف تايل ال�سطور.  

من هو عادل يادكتور؟

البيئة  من  م�ستوحاة  كرتونية  �سخ�سية  عادل   .. الدكتور 

الإماراتية.�سيتم اإطالقها من املعهد.

�صخـ�صية  املعهد  �صيطلق  اأجله  من  الذي  مالهدف 

كرتونية.�ما ��صـيلة اإطالقها؟

الدكتور.. م�سروع ال�سخ�سية م�سروع وطني ي�ستهدف تاأ�سيل 

الفهم القانوين من خالل �سخ�سية عادل ب�سكل مب�سط يتالءم 

عمل  الإعالم،وعرب  و�سائل  خالل  من  املجتمع  �سرائح  كافة  مع 

درامي م�سل�سل، لتعزيز مفهوم اأن القانون جزء رئي�سي يف حياتنا 

املجتمع ككل. اأويف حميط  الأ�سرة  �سواء يف حميط  �سلوكياتنا  و 

واأي�ساً اإلقاء ال�سوء على احلقوق والواجبات الالزمة يف املجتمع 

مع  الكرتونية متناغماً  ال�سخ�سية  باإطالق  املعهد  وتاأتي مبادرة 

يبداأ  دبي... حيث   ، لدبي2015  الإ�سرتاتيجية،  م�سمون اخلطة 

امل�ستقبل، قطاع الأمن والعدل وال�سالمة،وكذلك مع هوية املعهد، 

املتمثلة يف »اأن نكون مركزاً اإقليمياً للتميز القانوين والعديل«. 

هل �صتكون هناك جهات راعية لتنفيذ هذا امل�صر�ع 

الوطني؟  

ملوا�سلة احلوار ومعرفة الإجابة �ض69    

حوار ذو شجون 

أضواء على 
صورة الغالف  

وبداأت  التخريج  حفل  على  ال�ستار  اأ�سدل   : الأ�ل  امل�صهد 

الأ�سواء تخفت �سيئاً ف�سيئاً اإل اأ�سواء جانبية تر�سل اأ�سعتها على 

ويت�سامرون  يتحدثون  املعهد  عام  مدير  بينهم  جمموعة  وجوه 

اقرتبنا منهم، ونقلنا لكم هذا احلوار :
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الدكتور/ محمد عبد الرحمن الضويني
maldwini@dji.gov.ae أستاذ الفقه المقارن المشارك بالمعهد

التوازن بين الكسب واإلنفاق في اإلسالم
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مفهوم التوازن:

التوازن رديف العتدال وقرينه، ويق�سد به التعامل بني 

طرفني متقابلني بحيث ل يطغى اأحدهما على الآخر. 

ولقد اأمرنا اهلل �سبحانه وتعاىل بالتوازن يف �سائر ما يتعلق 

بحياتنا، ويدخل يف نطاقه التوازن بني الك�سب والإنفاق 

اأن  على م�ستوى البيت وعلى م�ستوى الدولة، فال يجب 

اأ�سل ذلك ي�ستمد  يكلف الفرد نف�سه فوق طاقتها، ولعل 

ما  لها  و�سعها  اإل  نف�سا  اهلل  يكلف  {ل  تعاىل:  قوله  من 

ك�سبت وعليها ما اكت�سبت} . )�سورة البقرة الآية 286( .

رزقه  مبا  اأولده  وعلى  نف�سه  علي  ويو�سع  ينفق  فامل�سلم 

اهلل دون اأن يدخل دائرة ال�ستهالك املحرم - الإ�سراف اأو 

التبذير - على اأن تكون نفقته وا�ستهالكه حمدد بحدود 

دخله ، فال يتجاوزه، حتى ل ي�ستدين.

فعن عبد اهلل بن عمرو - ر�سي اهلل عنهما- اأن ر�سول اهلل 

-�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »لقد اأفلح من اأ�سلم، وكان 

رزقه كفافاً، وقنعه اهلل مبا اآتاه« .)رواه م�سلم(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

النا�ض  على  وحجة  رحمة  اهلل  اأر�سله  الذي  حممد،  على  واأ�سلم  واأ�سلي  واأ�ستغفره،  واأ�ستعينه  اأحمده  هلل  احلمد  اإن 

اأجمعني، وختم به النبيني، واأنزل عليه الكتاب نوراً وهدى للنا�ض اأجمعني، اللهم �سلي و�سلم وبارك عليه وعلى اآله 

و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين .. وبعد..

ب�صلوكيات  اهتمامه  ذلك  �من  �صلوكه،  �تر�صيد  حلمايته  �صوابط  له  ���صع  بالإن�صان،  الإ�صالم  اهتم  فلقد 

فيها،  بالإنفاق  �اأمره  له،  �اأحلها  الطيبات   له  فبني  حلاجياته،  ممكن  اإ�صباع  اأف�صل  اإىل  ليوجهه  امل�صتهلك، 

ثم  حاجياته،  ثم  �صر�رياته  باإ�صباع  يقوم  حيث  الإنفاق،  عند  مراعاتها  يجب  التي  الأ�لويات  اإىل  �اأر�صده 

الكماليات، �اأمره مع ذلك كله بالتزام العتدال �الو�صطية، فنهاه عن الإ�صراف �التبذير �الرتف �البذخ، 

�نهاه عن الوقوع يف املحرمات �اخلبائث، �اأر�صده اإىل عدم التقليد الأعمى لكل ما يخالف �صرع اهلل، فيقول 

جل  يقول  كما   .)67 الآية  الفرقان  )�صورة  قواما}  ذلك  بني  �كان  يقرت�ا  �مل  ي�صرفوا  مل  اأنفقوا  اإذا  {�الذين  تعاىل 

�صاأنه {�ل جتعل يدك مغلولة اإىل عنقك �ل تب�صطها كل الب�صط فتقعد ملومًا حم�صوراً}  )�صورة الإ�صراء الآية 29(.

واإلسالم إذ يرشد اإلنسان إلى التوازن في استهالكه وإنفاقه، فإن هذا يعني 
أن الذي بيد اإلنسان له في اإلسالم شأن عظيم، فهو المال الذي استخلفه اهلل 
فيه، وهو الذي يشكل عماد االقتصاد في كل المجتمعات اإلنسانية، فاإلسالم 
ليكون منتجًا، فيساهم  المدخر  المال  زيادة حجم  اإلنفاق  ترشيد  يبغي من وراء 
المسلم،  المجتمع  التنمية، وبذلك فإنه يحافظ على موارد  زيادة معدالت  في 
فتكون النتيجة هي زيادة اإلنتاج التي تعتبر مبتغى كل مجتمع، هذه النتيجة التي 
تتحقق وال ريب من خالل ذلك التوازن بين السكب واإلنفاق، لذا فإننا في السطور 

القادمة سنلقي الضوء على التوازن بين الكسب واإلنفاق في اإلسالم ..
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والكفاف: هو الكفاية بال زيادة ول نق�ض .

وعلى ذلك فاإنه يتحدد م�ستوى ال�ستهالك والإنفاق على 

النف�ض والعيال واملحتاجني بالقدرة املالية لل�سخ�ض.

فالعوامل املوؤثرة يف الإنفاق ثالثة هي:

1- مقدار الدخل. 2- مدى احلاجة. 3- ظروف املجتمع. 

�سعته ومن قدر عليه  �سعة من  ذو  ]لينفق  تعاىل:  يقول 

وزقه فلينفق مما اآتاه اهلل ل يكلف اهلل نف�ساً اإل ما اآتاها 

�سيجعل اهلل بعد ع�سر ي�سرا.)�سورة الطالق الأية7(

احلاجة  ح�سب  وعلى  بالدخل،  مرتبط  اإذاً  فال�ستهالك 

يف  النا�ض  ويختلف  الغني،  مثل  الفقري  فلي�ض  اأي�ساً، 

لل�سن واجلن�ض واملهنة واختالف  تبعاً  اأي�ساً  احتياجاتهم 

ل الف�سول واختالف املواطن والأزمنة )3(. املناخ، وتبُدّ

القراآن  بينه  ما  وهذا  وطاقته،  قدرته  اأن�سان ح�سب  فكل 

حقاً  الثابتة  املتعة  لنفقة  حتديده  عند  اأي�ساً  الكرمي 

املو�سع  على  ومتعوهن   }ً تعاىل:  اهلل  فيقول  للزوجة، 

على  حقاً  باملعروف  متاعاً  قدره  املقرت  وعلى  قدره 

املح�سنني})�سورة البقرة الأية 36(.

يف  حتى  للفرد  القت�سادي  امل�ستوى  راعى  فالإ�سالم 

وبالتايل  زوجها،  على  للزوجة  الواجبة  النفقة  حتديد 

فهي تختلف بح�سب فقر الزوج اأو غناه.

عوامل  �سمن  الكفاية  تعترب  اأخرى  جهة  ومن  كذلك 

املال �سعة، فقد قال  حتديد النفقة، وذلك حني يكون يف 

�سفيان  اأبي  لمراأة  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول 

وولدك  يكفيك  ما  »خذي  واإم�ساكه  بخله  له  �سكت  حني 

باملعروف« )راوه ال�سيخان( فلي�ض الدخل هو العامل الوحيد 

فقط يف حتديد النفاق، بل اأي�ساً مدى احلاجة.

علي  وكذلك  الأغنياء  على  اأن  اإليه  الإ�سارة  جتدر  ومما 

م�ستقاًل  الغنى  فلي�ض  الفقراء،  جتاه  واجبات  املجتمع 

يلزم  وغريها،  كالزكاة  حقوق  عليه  بل  قيود،  بال  مباله 

مراعاتها يف اإنفاقهم، كي يقوموا ب�سد حاجات الفقراء.

ي�سع  اأن  امل�ستهلك  لتوازن  يلزم  فاإنه  �سبق  ما  على  وبناء 

يف خطته لإنفاق ماله م�سالح نف�سه وم�سالح من يعول 

وم�سالح املجتمع كذلك، �سواء العاجل من تلك امل�سالح اأو 

الآجل منها، وفوق ذلك القيام بالواجبات الدينية واإ�سباع 

احتياجاته منها ومدى تنا�سب ذلك مع ك�سبه اأو دخله.

الإ�صالم ياأمر امل�صلم  بال�صعي لزيادة دخله:

ارتياد خريات  ال�سعي يف  امل�سلم  الإ�سالم على  لقد فر�ض 

الأر�ض التي ا�ستخلفه اهلل فيها لتعمريها وا�ستثمار ما يف 

املزيد  وابتغاء  الرزق  وباطنها، وحثه على طلب  ظاهرها 

اأن  منه، ونهاه عن ال�ستكانة اإىل الفقر ما دام يف طاقته 

يتخل�ض منه، ويرقى بنف�سه اإيل مراتب الغنى والكفاية، 

لأن ذلك و�سيلة اإىل غاية عليا وهي ابتغاء وجه اهلل، وفالح 

الإن�سان امل�سلم يف الدنيا والآخرة.

ذلول  الأر�ض  لكم  جعل  الذي  {هو  تعاىل:  اهلل  فيقول 

فام�سوا يف مناكبها وكلوا من رزقه واإليه الن�سور})�سورة 

امللك الآية 15(.

اأو الإن�سان  فهذه الآية - وغريها كثري - ت�ستحث امل�سلم 

منها،  اهلل  ف�سل  وابتغاء  الأر�ض  يف  ال�سعي  على  عموماً 

حتي يعي�ض الإن�سان يف �سعادة.

اأطيب ما  اأن  الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم-  ولقد بني 

عائ�سة  فعن  و�سعيه،  كده  من  يكون  اإمنا  الإن�سان  ياأكله 

و�سلم  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  اأن   - عنها  اهلل  ر�سي   -

قال: )اإن اأطيب ما اأكل الرجل من ك�سبه(.)رواه اأبو داود 

والن�سائي و�سححه احلاكم(

اإمنا  الرزق  اأهم الطرق ل�ستجالب  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

هو الإميان باهلل والتقوى والعمل ال�سالح، فيقول تعاىل: 

ورزق  مغفرة  لهم  ال�ساحلات  وعملوا  اآمنوا  {فالذين 

كرمي}. )�سورة احلج الآية 50(

فالإن�سان ما دام لديه القدرة على العمل فعليه اأن يعمل 

ليكفي نف�سه وذويه.

نف�سه  على  اقتدر  متى  »فالإن�سان  خلدون:  ابن  يقول 
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وجتاوز ال�سعف - اأي اأ�سبح قادراً على العمل بعد مرحلة 

الطفولة - �سعى يف املكا�سب، لينفق مما اآتاه اهلل منها يف 

حت�سيل حاجاته و�سروراته« .

املعدم غري الواجد ياأمر الإ�صالم بكفايته:

ل يعني توقف ال�ستهالك على الدخل والك�سب اأن الفرد 

الذي لي�ض لديه ك�سب يبقى بال ا�ستهالك، لأنه لبد من 

وجود حد اأدنى من ال�ستهالك، لكي يبقى الإن�سان على 

قيد احلياة.

فقد ل يكون لالإن�سان دخل على الإطالق، وقد يكون له 

الإ�سالم  ياأمر  فهنا  ل�ستهالكه،  كاف  غري  ولكنه  دخل 

وال�سدقات  للزكاة  ت�سريعه  طريق  عن  وذلك  بكفايته 

الزكاة  ترتفع  بحيث  وامل�ساكني،  للفقراء  �سرعاً  الواجبة 

بهم اإىل م�ستوى الكفاية.

عالقة الدخل وحركة الأ�صعار بال�صتهالك

اأوًل: عالقة الدخل بال�صتهالك يف الإ�صالم:

حاجة  اإ�سباع  هو  الو�سعي  القت�ساد  نظر  يف  ال�ستهالك 

الدخل  بني  العالقة  طردية  يعك�ض  مما  فقط،  الإن�سان 

وال�ستهالك فكلما زاد الدخل كلما زاد ال�ستهالك.

غاية  له  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  ال�ستهالك  ولكن 

�سامية فهو اإ�سباع رغبات الإن�سان وحاجاته لرفع كفاءته 

الإنتاجية وقدرته على الطاعة والعبادة.

بال�ستهالك  الدخل  عالقة  حدد  قد  الإ�سالم  فاإن  لذا 

مدعاة  الدخل  زيادة  تعد  فلم  وا�سحة،  حمددة  بطريق 

والرتف،  الكماليات  على  والإنفاق  ال�ستهالك  من  ملزيد 

بل و�سع الإ�سالم من القواعد والأخالق ما يبطل طردية 

هذه العالقة.

ذلك اأنه رغم اأن الإ�سالم مل يحرم التمتع بزينة اهلل والطيبات 

التي خلقها لعباده اإل اأنه حرم الرتف والبذخ، وحرم الإ�سراف 

والتبذير، وهذا ما �سبق اأن اأقمنا الدليل عليه.

يعترب  الكماليات  على  الإنفاق  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن 

واحلاجيات،  ال�سروريات  اإ�سباع  ملرحلة  تالية  مرحلة 

اأفراد  اإل لقلة حمدودة من  اأن الكماليات ل تتوافر  على 

املجتمع.

ولذا فاإن الإ�سالم مينع من اأن يتمتع اأحدهم بالكماليات 

يف حني يحرم البع�ض من احل�سول على ال�سروريات.

وكذلك ل يوؤمن من بات �سبعاناً وجاره جائع، فعن اأن�ض 

بن مالك - ر�سي اهلل عنهما - قال: قال ر�سول اهلل- �سلى 

اهلل عليه و�سلم-: »ما اآمن بي من بات �سبعانا وجاره جائع 

اإيل جنبه وهو يعلم«.)رواه الهيثمي وابن  اأبى �سيبة(

ربط  على  ال�سيباين  احل�سن  بن  حممد  الأمام  اأكد  وقد 

ال�ستهالك باحلاجة بقوله: »ففي مقدار ما ي�سد به رمقه 

التوازن بين الكسب واإلنفاق
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وفيما  معاقب،  غري  مثاب  هو  الطاعة،  على  به  ويتقوى 

على  يحا�سب  له  مباح  هو  ال�سبع  حد  اإىل  ذلك  على  زاد 

ونيل  ال�سهوات،  ق�ساء  ويف  بالغر�ض،  ي�سرياً  ح�ساباً  ذلك 

على  حما�سب  فيه،  له  مرخ�ض  هو  احلالل  من  اللذات 

ذلك، مطالب ب�سكر النعمة وحق اجلائعني، وفيما زاد على 

ال�سبع هو معاقب؛ فاإن الأكل فوق ال�سبع حرام« .

وبناء على ما �سبق فعالقة الدخل بال�ستهالك يف الإ�سالم 

الطردية  فالعالقة  عديدة،  خطوط  خالل  من  تتحدد 

مطلقة،  عالقة  لي�ست  هنا  القت�ساديون  بها  يقول  التي 

ولي�ست زيادة الدخل عند امل�سلم موؤدية اإىل زيادة الإنفاق 

ينظم  ما  القواعد  من  ي�سع  فالإ�سالم  الكماليات،  على 

هذه العالقة. ومن تلك القواعد ن�سري اإىل ما يلي:

1- ل ثروة لأحد والنا�ض جياع.

2- ل ي�سمح الإ�سالم باأن ي�سبع امل�سلم وجاره جائع.

3- ل اإنفاق ترفى يف الإ�سالم ول تبذير ول اإ�سراف.

4- التمتع بنعم اهلل مباح يف الإ�سالم ولكن بل خيالء ول 

ا�ستعالء.

بال�صتهالك  الأ�صعار  حركة  عالقة  ثانيًا: 

يف الإ�صالم:

ات�سح مما �سبق اأن الإ�سالم مل يربط ال�ستهالك بالدخل 

الأ�سعار  عالقة  فاإن  اأي�ساً  كذلك  طردية،  عالقة  يف 

بال�ستهالك تكون منظمة يف الإ�سالم من خالل القواعد 

بال�سرورة  يعني  زيادتها ل  اأو  الأ�سعار  ال�سابقة، فرخ�ض 

قلة ال�ستهالك اأو كرثتها.

يحققوا  مل  الذين  امل�سلمني  فاإن  الأ�سعار  انخف�ست  فاإذا 

م�ستويات ال�ستهالك الثالثة - ال�سروريات واحلاجيات 

ليحققوا  ا�ستهالكهم  يزداد  الذين  هم   - والكماليات 

امل�ستويات  هذه  لهم  حتققت  الذين  اأما  امل�ستويات،  هذه 

الثالثة من قبل فاإن انخفا�ض الأ�سعار ل يرتب زيادة يف 

ا�ستهالكهم، و�سبب توقف �سريان القانون هو وجود �سابط 
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يجعل حلجم ا�ستهالك امل�سلم حدوداً يقف عندها.

فلي�ض معنى انخفا�ض ال�سعر زيادة ال�ستهالك بال حدود، 

وكذلك لي�ض معنى ارتفاع الأ�سعار زيادة كم ال�ستهالك، 

املختلفة  باأنواعها  ال�ستهالكية  ال�سلع  على  املنفق  اإن  بل 

حمكوم بتحرمي الرتف والتبذير والإ�سراف.

مع  طرديا  ي�سري  ل  ال�سلعة  على  الطلب  اأن  يعني  وهذا 

اأو انخفا�ض الأ�سعار، فهناك �سمانات يف  ارتفاع الدخول 

الإ�سالم لعدم الإ�سراف يف الطلب، وهذا يعني انخفا�ض 

الطلب ن�سبياً، وهذا يرتتب عليه ثبات الأ�سعار ن�سبياً يف 

الإ�سالم وا�ستقرارها.

الن�سبي  بالثبات  يت�سم  الإ�سالم  يف  الطلب  فاإن  وكذلك 

اأي�ساً وهذا من �ساأنه اأن يحافظ على التقلب يف الأ�سعار، 

فالإ�سالم قد حافظ على الطلب من خالل كفالة اإ�سباع 

الفقراء اإىل حد الكفاية، وبالتايل فقد حافظ على طلب 

لهم  ذلك  كفل  �سواء  الفقراء،  جانب  من  ودائم  معقول 

الأغنياء اأو الدولة.

وهذا يعني ثبات الطلب ن�سبياً وا�ستقراره، وهذا يعني خلو 

املنهج الإ�سالمي من التقلبات القت�سادية واآثارها ال�سيئة.

التق�صف عند الأزمات املالية:

ياأمرنا الإ�سالم بالعتدال يف الإنفاق، وهذا الأمر يتاأكد 

ويجب  الإنفاق،  يف  العتدال  فيتحتم  املوارد،  قلت  اإذا 

التق�سف عند وقوع الأزمات، فيكتفي امل�سلم بالقليل الذي 

يقيم اأوده، وي�ستبقى من يومه لغده، ويبذله ملن هو اأكرث 

حاجة منه حتى تنفرج الأزمة ويعم ف�سل اهلل.

ولقد ورد يف �سورة يو�سف- عليه ال�سالم- منوذجاً يعترب 

على  امللك  رويا  تف�سري  ففي  به،  نقتدي  ومعياراً  مثاًل 

ل�سان �سيدنا يو�سف -عليه ال�سالم -يقول تعاىل: ً{ قال 

تزرعون �سبع �سنني داأبا فما ح�سدمت فذروه يف �سنبله اإل 

قليال مما تاأكلون ثم ياأتي من بعد ذلك �سبع �سداد ياأكلن 

ما قدمتم لهن اإل قليال مما حت�سنون ثم ياأتي من بعد 

يو�سف  يع�سرون }.)�سورة  وفيه  النا�ض  يغاث  فيه  عام  ذلك 

الآيات 49،48،47(

الأر�ض،  خزائن  اأمانة  ال�سالم  عليه  يو�سف  توىل  فلما 

و�سع خطة »خم�ض ع�سرية« لال�ستهالك حتى يخرج من 

الأزمة، كان من اأهم معامل هذه اخلطة:

حتى  اخل�سبة  ال�سبع  ال�سنوات  يف  ال�ستهالك  تقليل   -1

يكون هناك جمال لالدخار.

2- تقليل ال�ستهالك مرة اأخرى يف ال�سبع �سنوات العجاف 

بحكم ال�سرورة وتوزيع املدخر على �سنوات الأزمة جميعا.

ما  اأن  على  دليل  فيه  لهن(  قدمتم  )ما  تعاىل:  وقوله 

ي�ستهلك اإمنا يتم بح�ساب وتقدير فهم الذين يقدمون.

وهذا من �سرع من قبلنا و�سرع من قبلنا �سرع لنا ما مل 

يرد يف �سرعنا ما يخالفه.

وعلى ذلك وا�ستناداً لتلك الق�سة فاإنه يجوز تدخل الدولة 

املجاعات،  واأعوام  ال�سدائد  اأيام  يف  ال�ستهالك  لتقييد 

حفاظاً على املوارد القليلة وحر�ساً على امل�سلحة العامة.

فكان  اقت�سادية،  باأزمات  الإ�سالمية  الأمة  مرت  ولقد 

ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم و�سحابته واخللفاء من 

الأحجار  ي�سدون  جائعني  الطوال  الليايل  يبيتون  بعده 

على بطونهم اخلاوية اأيام ال�سنك واملجاعة ل ياأكلون اإل 

ويتح�س�سوا  ب�سعورهم  ي�سعروا  كي  النا�ض  �سائر  ياأكله  ما 

جتربتهم، في�سرعون يف اإيجاد احلل لها.

فلقد روى م�سلم يف �سحيحه عن النعمان بن ب�سري قال 

ذكر عمر بن اخلطاب -ر�سي اهلل عنه- فقال: »لقد راأيت 

ر�سول اهلل- �سلي اهلل عليه و�سلم- يظل اليوم يلتوى ما 

يجد دقال ميالأ به بطنه«.)رواه م�سلم(

ولقد اأو�سى ر�سول اهلل -�سلي اهلل عليه و�سلم- امل�سلم باأن 

و�سلم-:  عليه  اهلل  فيقول-�سلى  الأزمات  لأوقات  يدخر 

»رحم اهلل امراأ اكت�سب طيبا، واأنفق ق�سداً، وقدم ف�ساًل 

ليوم فقره وحاجته«.

اأو الفاقة انتفع الإن�سان مبا ادخره  فاإذا ما كانت الأزمة 

التوازن بين الكسب واإلنفاق
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�سابقاً، ولكن عليه اأي�ساً اأن ير�سد من ا�ستهالكه ويتق�سف 

يف معي�سته، ولعل هذا هو ما ق�سده ر�سول اهلل -�سلي اهلل 

عن  ال�سيخان  عليه  اتفق  الذي  احلديث  -يف  و�سلم  عليه 

اأبي هريرة -ر�سي اهلل عنه- قال: قال ر�سول اهلل -�سلى 

وطعام  الثالثة،  كايف  الثنني  »طعام   - و�سلم  عليه  اهلل 

الثالثة كايف الأربعة« .

الواحد  »طعام  اهلل:  عبد  بن  جابر  عن  مل�سلم  رواية  ويف 

وطعام  الأربعة،  يكفي  الثنني  وطعام  الثنني،  يكفي 

الأربعة يكفي الثمانية« .

التنفري من ال�صتدانة:

يوازن  باأن  ا�ستهالكه  برت�سيد  امل�سلم  الإ�سالم  اأمر  لقد 

اإيراداته على نفقاته فهو  زادت  فاإن  اإيراده ونفقاته،  بني 

الإدخار وهو مطلوب دعا اإليه الإ�سالم.

واإن زادت نفقاته على اإيراداته فهنا تكون احلاجة والفاقة 

الإ�سالم  نفر  التي  ال�ستدانة  اإىل  �ساحبها  ت�سطر  التي 

منها باأ�ساليب �ستى، حتي ل يخ�سع اإيل ذل ال�ستقرا�ض 

من الغري، فهي اأمر مكروه.

اأن  فلقد روي م�سلم يف �سحيحه عن عبد اهلل بن عمرو 

كل  لل�سهيد  »يغفر  قال:   - و�سلم  عليه  اهلل  النبي- �سلى 

ذنب اإل الدين« .

وعن حممد بن عبد اهلل بن جح�ض قال: كان ر�سول اهلل 

ثم  ال�سماء  اإىل  راأ�سه  فرفع  اجلنائز،  تو�سع  حيث  قاعدا 

»�سبحان  فقال:  جبهته،  على  يده  فو�سع  ب�سره،  خف�ض 

فعرفنا  قال  الت�سديد«؟  من  اأنزل  ما  اهلل،  �سبحان  اهلل، 

اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  �ساألت  الغد  كان  اإذا  حتي  و�سكتنا، 

»يف  قال:  نزل؟  الذي  الت�سديد  ما  فقلت:  و�سلم-،  عليه 

الدين والذي نف�سي بيده، لو قتل رجل يف �سبيل اهلل، ثم 

عا�ض، ثم قتل ثم عا�ض، ثم قتل، وعليه دين، ما دخل اجلنة 

حتى يق�سى دينه«.)رواه الن�سائي والبيهقي و�سححه احلاكم(

فهذان احلديثان يدلن على خطر الدين خا�سة اإذا مات 

ب�سروريات حياته، حتى ل يخيف نف�سه، فريهقها ب�سداد 

الدين، وذله، وهمه.

فعن عقبة ابن عامر اأن ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم 

قال: »ل تخيفوا الأنف�ض بعد اأمنها« قالوا: يا ر�سول اهلل، 

وما ذاك؟ قال: »الدين« .)رواه اأحمد و�سححه احلاكم(

على  املجتمع  وعلى  الفرد  على  الديون خطر  اأن  ول�سك 

حد �سواء، ولو تعود الفرد العتماد على نف�سه، ثم عا�ض 

مبا ميلك ولو مع بع�ض التق�سف واحلرمان من الكماليات 

والرتفيات لكان ذلك خرياً له وملجتمعه، ولكننا نالحظ 

يف ع�سرنا بعد ثورة الت�سالت الإلكرتونية بداأ ا�ستخدام 

مما  ال�سراء،  قيمة  ل�سداد  الإلكرتوين  ال�سرف  بطاقات 

ال�ستدانه،  لدرجة  ال�ستهالك  يف  الإ�سراف  على  �ساعد 

الفوري  ال�سراء  �سهولة  على  تعمل  البطاقة  هذه  لأن 

دون  الإنفاق  اإىل  الأفراد  يدفع  قد  مما  املوؤجل،  والدفع 

اإل عندما يت�سلم  ح�ساب، حيث ل ي�سعر بتلك املدفوعات 

ك�سف احل�ساب امل�ستحق عليه للدفع، مما قد يفاجئه بعدم 

كفاية الر�سيد عند املطالبة بال�سداد.

اإذا ا�ستدان فاإنه يبدو مهموماً، متذلاًل لغرميه،  وامل�سلم 

وحينما يطالب بالدين فاإنه يعد بال�سداد يف وقت معني، 

ورمبا مل ي�ستطع ال�سداد فيخلف وعده ويكذب يف حديثه، 

الإن�سان قبل اأن يق�سى دينه، فهو ل ي�سقط عن الإن�سان 

اأجراً  اأعظم  اأن ال�سهيد  باملوت، حتى ولو كان �سهيدا، مع 

عند اهلل فهو مع ال�سديقني والأنبياء وال�ساحلني، ومع 

ذلك ي�سئل عن الدين اأمام اهلل، فهو حق من حقوق العباد، 

ويف احلديث حث على التخل�ض منه قبل املوت.

بل اإن اخلطب الأعظم والأ�سد اأن نف�ض املوؤمن تظل رهينة يف قربه 

بدينه وذلك اإذا مات قبل �سداد دينه، حتى يق�سى عنه دينه. 

فيقول �سلى اهلل عليه و�سلم: »نف�ض املوؤمن معلقة بدينه 

حتى يق�سى عنه«.)رواه الرتمذي(

ولقد ا�ستعاذ الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - من الدين، 

وهو ل ي�ستعيذ اإل من ال�سر، فعن اأن�ض -ر�سي اهلل عنه-، 

اأ�سمع  كنت  قال:  اأنه  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - النبي  عن 

ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - يكرث  اأن يقول: »اللهم 

اإين اأعوذ بك من الهم واحلزن، والعجز والك�سل والبخل 

واجلنب، و�سلع الدين، وغلبة الرجال...«.)رواه البخاري (

يوديه،  حيث  من  دائنه  يجد  ل  الذي  هو  الدين:  و�سلع 

وهو ماأخوذ من قول العرب حمل م�سطلع اأي ثقيل.

يجدر  فاإنه  م�ساوئه  بع�ض  هي  هذه  كانت  اإذا  فالدين 

فال  نف�سه،  على  فيتحامل  عنه،  يبتعد  اأن  بالإن�سان 

مكتفياً  ا�ستطاعته،  قدر  دخله  حدود  يف  اإل  ي�ستهلك 
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ب�سروريات حياته، حتى ل يخيف نف�سه، فريهقها ب�سداد 

الدين، وذله، وهمه.

فعن عقبة ابن عامر اأن ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم 

قال: »ل تخيفوا الأنف�ض بعد اأمنها« قالوا: يا ر�سول اهلل، 

وما ذاك؟ قال: »الدين« .)رواه اأحمد و�سححه احلاكم(

على  املجتمع  وعلى  الفرد  على  الديون خطر  اأن  ول�سك 

حد �سواء، ولو تعود الفرد العتماد على نف�سه، ثم عا�ض 

مبا ميلك ولو مع بع�ض التق�سف واحلرمان من الكماليات 

والرتفيات لكان ذلك خرياً له وملجتمعه، ولكننا نالحظ 

يف ع�سرنا بعد ثورة الت�سالت الإلكرتونية بداأ ا�ستخدام 

مما  ال�سراء،  قيمة  ل�سداد  الإلكرتوين  ال�سرف  بطاقات 

ال�ستدانه،  لدرجة  ال�ستهالك  يف  الإ�سراف  على  �ساعد 

الفوري  ال�سراء  �سهولة  على  تعمل  البطاقة  هذه  لأن 

دون  الإنفاق  اإىل  الأفراد  يدفع  قد  مما  املوؤجل،  والدفع 

اإل عندما يت�سلم  ح�ساب، حيث ل ي�سعر بتلك املدفوعات 

ك�سف احل�ساب امل�ستحق عليه للدفع، مما قد يفاجئه بعدم 

كفاية الر�سيد عند املطالبة بال�سداد.

اإذا ا�ستدان فاإنه يبدو مهموماً، متذلاًل لغرميه،  وامل�سلم 

وحينما يطالب بالدين فاإنه يعد بال�سداد يف وقت معني، 

ورمبا مل ي�ستطع ال�سداد فيخلف وعده ويكذب يف حديثه، 

الإن�سان قبل اأن يق�سى دينه، فهو ل ي�سقط عن الإن�سان 

اأجراً  اأعظم  اأن ال�سهيد  باملوت، حتى ولو كان �سهيدا، مع 

عند اهلل فهو مع ال�سديقني والأنبياء وال�ساحلني، ومع 

ذلك ي�سئل عن الدين اأمام اهلل، فهو حق من حقوق العباد، 

ويف احلديث حث على التخل�ض منه قبل املوت.

بل اإن اخلطب الأعظم والأ�سد اأن نف�ض املوؤمن تظل رهينة يف قربه 

بدينه وذلك اإذا مات قبل �سداد دينه، حتى يق�سى عنه دينه. 

فيقول �سلى اهلل عليه و�سلم: »نف�ض املوؤمن معلقة بدينه 

حتى يق�سى عنه«.)رواه الرتمذي(

ولقد ا�ستعاذ الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - من الدين، 

وهو ل ي�ستعيذ اإل من ال�سر، فعن اأن�ض -ر�سي اهلل عنه-، 

اأ�سمع  كنت  قال:  اأنه  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - النبي  عن 

ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - يكرث  اأن يقول: »اللهم 

اإين اأعوذ بك من الهم واحلزن، والعجز والك�سل والبخل 

واجلنب، و�سلع الدين، وغلبة الرجال...«.)رواه البخاري (

يوديه،  حيث  من  دائنه  يجد  ل  الذي  هو  الدين:  و�سلع 

وهو ماأخوذ من قول العرب حمل م�سطلع اأي ثقيل.

يجدر  فاإنه  م�ساوئه  بع�ض  هي  هذه  كانت  اإذا  فالدين 

فال  نف�سه،  على  فيتحامل  عنه،  يبتعد  اأن  بالإن�سان 

مكتفياً  ا�ستطاعته،  قدر  دخله  حدود  يف  اإل  ي�ستهلك 

وهو �سلوك يرف�سه الإ�سالم ت�سبب فيه الدين.

وهذا يف�سح عن �سبب ا�ستعاذة ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه 

و�سلم- من املاأثم واملغرم - وهو الدين -.

اهلل  �سلى  النبي-  زوج  عائ�سة  اأن  الزبري  بن  عروة  فعن 

و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  اأن  اأخربته  و�سلم-  عليه 

عذاب  من  بك  اأعوذ  اإين  »اللهم  ال�سالة:  يف  يدعو  كان 

القرب واأعوذ بك من فتنة امل�سيح الدجال، واأعوذ بك من 

فتنة املحيا واملمات، اللهم اإين اأعوذ بك من املاأثم واملغرم، 

املغرم يا  اأكثز من ت�ستعيذ من  قالت: فقال له قائل: ما 

ر�سول اهلل، فقال »اإن الرجل اإذا غرم حدث فكذب، ووعد 

فاأخلف« .)رواه البخاري وم�سلم(

فحري بامل�سلم اأن يبتعد عن كل ما ينغ�ض عليه دينه وهو 

الدين الذي بني له الإ�سالم اأن من م�ساوئه: هم الإن�سان 

وذله، وكذبه يف حديثه، وخلف وعده، وعدم قدرة الإن�سان 

اأحياناً على �سداده، واإذا مات دون �سداد الدين فاإن نف�سه 

تظل حمبو�سة يف قربه بدينه، ويطالب به يف الآخرة.

وفوق ذلك فاإنه رمبا اأدى اإىل اإرهاق الدول - كما هو مالحظ 

يف ع�سرنا احلا�سر - فت�سقط الدول الفقرية فري�سة للدول 

الغنية، فتظل تلك الدول الفقرية م�سغولة ب�سداد ما ي�سمى 

بخدمة الدين، فال تنمية تتحقق، ول اقت�ساد يتقدم.

التوازن بين الكسب واإلنفاق
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العملية  هذه  تثريها  التي  الرئي�سة  القانونية  وامل�سكلة 

هي مدى �سمان ح�سول املري�ض على دم �سليم يخلو من 

على  وا�سع  نطاق  على  اأثريت  م�ساألة  وهي  الفريو�سات. 

م�سادر  اأهم  اأحد  اأن  باعتبار  الإيدز،  مر�ض  اكت�ساف  اإثر 

العدوى به هو الدم الإن�ساين. اإذ ل يعقل اأن يذهب املري�ض 

حمماًل  يعود  به  فاإذا   - ال�سفاء  يف  اأماًل  الطبيب،  اإىل 

املر�سية.  حالته  تطلبتها  دم  كمية  نقل  ب�سبب  بفريو�ض 

عنها  يتفرع  الرئي�سة  القانونية  امل�سكلة  هذه  اأن  والواقع 

بع�ض امل�سكالت، والتي يعد من اأهمها حتديد امل�سوؤول عن 

اأحد  اأو  الدم  نقل  ب�سبب  الفريو�ض  هذا  بعدوى  الإ�سابة 

دعوى  اإليه  يوجه  اأن  املري�ض  ي�ستطيع  بحيث  م�ستقاته، 

اأ�سرار،  من  حلقه  عما  بالتعوي�ض  للمطالبة  امل�سوؤولية 

الإجابة على هذا ال�سوؤال �سنعر�سها يف ثالثة حماور:

املحور الأول: موقف الق�ساء الإماراتي .

املحور الثاين: موقف الق�ساء املقارن.

املحور الثالث: املاأمول من املحكمة الحتادية العليا.

الدكتور / محمد محمد أبوزيد
 mzeid@dji.gov.ae أستاذ القانون المدني بالمعهد 

نحو حماية فعالة
بشأن تحديد المسؤول عن سالمة نقل الدم للمرضى

لسببين:  وذلك  الطبية،  الناحية  من  األهمية  غاية  في  عملية  الدم  نقل  عملية 
السبب األول هو أن العديد من األشخاص قد يحتاجون - لسبب أو آلخر - إلى 
أنها   - الثاني  أنها عملية متكررة، والسبب  أو أحد مكوناته أي  نقل كمية دم 

تؤدي دورًا مهمًا في إنقاذ حياة المريض الذي يحتاج إليها.

» درا�سة على �سوء اأحكام الق�ساء وقرار جمل�ض الوزراء رقم 28 ل�سنة 2008 ب�ساأن نظام نقل الدم«
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املحور الأول

موقف الق�صاء الإماراتي:-

لقد تو�سلنا اإىل اأحكام قليلة يف امل�ساألة التي نحن ب�سددها 

فاإننا  العليا،  الحتادية  املحكمة  عن  �سادرة  وباعتبارها 

ميكن اأن نزعم اأنها تعك�ض حالياً موقف الق�ساء الإماراتي 

ب�ساأن امل�سوؤولية عن نقل الدم، ففي 1994/10/18 اأ�سدرت 

املحكمة الحتادية حكماً مبنا�سبة طعن تتح�سل وقائعه 

يف الآتي:

الأمريكية  �سارتر  �سركة  على   ).....( ال�سيدة  اأقامت 

للتاأمني  و�سركة......  بورتر  و.....  اأوفيل  وتابعيها.... 

طالبة احلكم باإلزامهم مت�سامنني باأن يدفعوا لها مبلغ 

اأ�سرار  من  اأ�سابها  عما  تعوي�ساً  درهم  مليون  ع�سرين 

نقل  نتيجة  الإيدز  اإ�سابتها مبر�ض  ب�سبب  واأدبية  مادية 

دم ملوث لها، يف م�ست�سفى .... الذي تديره املدعى عليها 

الأوىل، واملوؤمن عليه لدى املدعى عليها الأخرية، بخطاأ 

من املدعى عليهما الثاين والثالث.

املدعى  باإلزام   1992/3/31 يف  درجة  اأول  حمكمة  ق�ست 

عليهم الثالثة الأول مت�سامنني وبالت�سامم مع املدعى 

مليون   10 مبلغ  املدعية  اإىل  يدفعوا  باأن  الرابعة  عليها 

درهم، ا�ستاأنفت املدعية هذا احلكم، كما ا�ستاأنفته املدعي 

حمكمة  ق�ست   1994/1/26 ويف  والرابعة  الأوىل  عليهما 

ويف  برف�سه.  املدعية  ا�ستئناف  مو�سوع  يف  ال�ستئناف 

 6 اإىل  به  املحكوم  املبلغ  بتعديل  الآخرين  ال�ستئنافني 

مليون درهم.

طعن امل�صتاأنفون يف هذا احلكم بطريق النق�س.

اأن احلكم املطعون  اأ�سباب، منها  واأ�س�ض الطعن على عدة 

الق�سور  و�سابه  تطبيقه،  يف  واأخطاأ  القانون،  خالف  فيه 

والف�ساد يف ال�ستدلل، حني قرر اخلطاأ لعدم حتليل الدم 

التي  الطبية  املمار�سات  بيان  دون  املدعية  اإىل  نقله  قبل 

كانت �سائدة والإمكانيات املتاحة يف الوقت الذي فيه كانت 

املناعة غري معروفة، ومل تكن الأجهزة متوفرة وقت نقل 

اأن فح�ض الدم للتاأكد  اإثبات  احلادث. وكان على املدعية 

ذلك  يف  املتبع  الإجراء  هو  كان  الفريو�ض  من  خلوه  من 

الوقت. كما خلت التقارير الطبية من تقرير ذلك.

يف  العليا  الحتادية  املحكمة  ق�ست  النعي  هذا  وب�ساأن 

كان  »ملا  اأنه  حكمها  يف  وجاء  حمله،  يف  باأنه   1994/10/18

اأمام  اخلتامية  )مذكرتها  بدفاعها  الطاعنة  اأن  البني 

الذي  الدم  اأن  اأنها ل جتادل يف  ال�ستئناف( قررت  حمكمة 

اإل  املناعة،  نق�ض  بفريو�ض  ملوثاً  كان  املري�سة  اإىل  نقل 

اأن  يثبت  فلم  الطبيب،  جانب  من  خطاأ  ي�سكل  ل  ذلك  اأن 

ت�سرفه بنقل الدم اإليها كان خاطئاً عند مقارنته بامل�ستوى 

كان  وملا   .1986 عام  يف  الروي�ض  يف  الطبيب  يف  املطلوب 

احلكم املطعون فيه مل يعر�ض لهذا الدفاع جمتزئا القول 

بفريو�ض  جمرثم  دم  نقل  يف  يتمثل  اخلطاأ  باأن  )�ض25( 
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اأ�ساًل( قبل فح�سه وحتليله  امل�ستاأنفة )املدعية  اإىل  الإيدز 

اإمكان ذلك فنياً  الفريو�ض، رغم  للتاأكد من خلوه من هذا 

وواقعيا، وهذا اخلطاأ اأف�سى اإىل حملها لفريو�ض الإيدز اإثر 

اأعرا�ض وعالمات املر�ض عليها، يف حني  نقل الدم، وظهور 

امل�ستاأنفة  اأن   )24 )�ض  مبدوناته  �سجل  اأن  �سبق  احلكم  اأن 

رت لها  دخلت امل�ست�سفى لإجراء مداخلة جراحية، وقد ح�سَّ

عليهما  فح�ض  اإجراء  دون  اإليها  لنقلها  الدم  من  وحدتان 

للتاأكد من خلوها من فريو�ض نق�ض املناعة املكت�سب، حيث 

اإن �سجالت امل�ست�سفى تنطق باأن بدء فح�ض هذا الفريو�ض 

نقل  بعد  اأي   1987/10/21 بتاريخ  كان  املتربعني  دماء  من 

�سوء  على  ترتب  وقد   ،1986/9/1 يف  امل�ستاأنفة  اإىل  الدم 

الإيدز.  فريو�ض  حملت  اأنها  لها  اأجريت  التي  الختبارات 

هذا الذي موؤداه - وكما تقول املحكمة -  اأن احلكم املطعون 

ركن اخلطاأ يف جانب  ثبوت  م�ساألة  بتمحي�ض  يعن  فيه مل 

الطاعنة اأو تابعيها، يف الوقت الذي قرر فيه اأن بدء فح�ض 

فريو�ض الإيدز  بامل�ست�سفى كان يف تاريخ لحق على نقل الدم 

اإىل املري�سة، ودون اأن يبني مدى توافر اإمكانيات امل�ست�سفى 

يف ذلك التاريخ وما كان عليه العمل يف جمال الطب والدولة 

املر�ض،  بهذا  يتعلق  فيما  املختربية  التحاليل  اإجراء  ب�ساأن 

حتى يقوم اخلطاأ يف جانب الطبيب، اإذ مل يتحقق من خلو 

واجباً  كان  ذلك  اأن  رغم  الفريو�ض،  هذا  من  املنقول  الدم 

عليه باعتباره من اأ�سول املهنة، واإل فال حمل مل�ساءلته اإن 

مل يكن ذلك متاحاً ومعروفاً علي م�ستوى الدولة، ومن ثم 

فقد نق�ست احلكم املطعون فيه مع الإحالة.

مو�سوع  يف  الإحالة  حمكمة  ق�ست   1995/3/25 ويف 

املدعي  ا�ستئناف  مو�سوع  ويف  برف�سه،  املدعية  ا�ستئناف 

عليهما الأوىل والرابعة بجعل املبلغ املق�سي به 6 مليون 

وتاأييد  وبرف�سهما  درهم  مليون  ع�سرة  من  بدًل  درهم 

احلكم امل�ستاأنف فيما عدا ذلك.

ويف  الثانية،  للمرة  احلكم  هذا  يف  امل�ستاأنفون  طعن 

1995/10/31 ق�ست املحكمة الحتادية العليا يف الطعون 

الف�سل  وقبل  فيه.  املطعون  احلكم  بنق�ض  الثالثة 

باإعادة  الذكر  �سالفة  الثالثة  ال�ستئنافات  مو�سوع  يف 

ندبها  ال�سابق  الطبية  اللجنة  اإىل  الفنية  اخلربة  مهمة 

ل�ستكمالها على النحو املو�سح مبنطوق ذلك احلكم.

وخل�ست   1996/1/4 يف  تكميلياً  تقريراً  اللجنة  اأودعت 

على  اأوجبت  ال�سحة  وزارة  اأن  من  حتققت  اأنها  اإىل  منه 

اخللو  اختبار  اإجراء  �سرورة  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جميع 

 1985 �سبتمرب  �سهر  من  اعتباراً  املناعة  فريو�ض  من 

من  اعتباراً  الختبارات  تلك  اأجرى  م�ست�سفى....  واأن 

1986/10/31 ومل يت�سن القطع مبا اإذا كان لديه قبل هذا 

اأنه كان يف مكنته  الفنية واملادية. بيد  التاريخ الإمكانات 

خارجها  اأو  الدولة  داخل  اأخرى  مبختربات  ال�ستعانة 

اأوغياب  ق�سور  حالة  يف  اإليها  امل�سار  الختبارات  لإجراء 

اإل  دم  نقل  بعدم  ال�سحة  وزارة  لأوامر  اإعماًل  اإمكاناته، 

بعد التحقق من خلوه من فريو�ض الإيدز حلظة نقل الدم 

مدته  طالت  �سابق  فح�ض  اأي  ذلك  عن  يغني  ول  ذاتها، 

اإجراء  حتمية  املعالج  الطبيب  قدر  اإذا  واأنه  ق�سرت.  اأو 

العملية و�سرورة نقل الدم عند عدم التاأكد من خلوه من 

الفريو�ض املذكور، فقد كان يجب اإخطار املري�سة اأو ذويها 

املحتملة  والأثار  الظروف  بكافة  علماً  واإحاطتهم  بذلك 

واحل�سول على موافقتهم على نقل الدم.
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سالمة نقل الدم للمرضى

توفيت  حيث   - املرحومة  ورثة  وكيل  قدم  وقد  هذا 

اأن  اإىل  فيها  اأ�سار  مذكرات  خم�ض   -  1994/7/27 يف 

�سركة....  دفاع  مبذكرة  جاء  ما  وعلى  كان  م�ست�سفى.. 

ميديكال املقدمة ملحكمة اأول درجة يف جل�سة 1989/11/29  

من  اخللو  اختبار  جترى  التي  امل�ست�سفيات  مقدمة  يف 

فريو�ض نق�ض املناعة قبل يوم 1986/10/31 ومع الت�سليم 

جدًل باأنه مل يكن يجري هذا الختبار قبل ذلك التاريخ، 

اعتباراً  الدولة  م�ستوى  على  متاحاً  كان  اإجراءه  اأن  رغم 

من تاريخ �سبتمرب 1985 وفقاً ملا جاء بالتقرير التكميلي 

ثابتاً  يكون  اخلطاأ  ركن  فاإن  اإليها،  امل�سار  الطبية  للجنة 

�سابقة  به من  دفع  ما  يقيله من هذا اخلطاأ  ول  يف حقه، 

اإذ  اأ�سبوع من تزويدها.  حتليل الدم املنقول للمتوفاة قبل 

العربة وكما جاء يف تقرير اللجنة - بلحظة نقل الدم. كما 

ل يقيله ما اعت�سم به من اأن ظروف احلال لدى نقل الدم 

كان يحتم اإجراء العملية، ذلك اأنه ف�ساًل عما هو ثابت يف 

املمكن  كان من  الرحم،   اأنها عملية كحت يف  الأوراق من 

تاأجيلها اإىل حني فح�ض الدم، فقد خلت الأوراق مبا يفيد 

اأو ذويها علماً مبا حدث، واحل�سول على  املري�سة  اإحاطة 

موافقتهم على نقل الدم، واإذا توافرت عالقة ال�سببية بني 

واأدبية  مادية  اأ�سرار  من  املورثة  اأ�ساب  وما  اخلطاأ  ذلك 

ج�سيمة، فاإن ذلك ي�ستوجب زيادة مبلغ التعوي�ض املحكوم 

به اإىل ع�سرة مليون درهم.

وتعقيباً على التقرير التكميلي للجنة الطبية �سالف الذكر، 

قدم وكيل �سركة ميديكال مذكرة جاء فيها اأن اللجنة مل 

هذا  واأن  الإيدز  مر�ض  من  تعاين  كان  املورثة  اأن  تذكر 

تعاين  كانت  واأنها  �سيما  وفاتها  اإىل  اأدى  الذي  هو  املر�ض 

ميكن  ل  اأنه  اإىل  اللجنة  خل�ست  كما  اأمرا�ض.  عدة  من 

الفنية  الإمكانات  لديه  كانت  م�ست�سفى)....(  باأن  القطع 

وهو  الإيدز،  اختبارات اخللو من فريو�ض  لإجراء  واملادية 

ما ينتفي به قيام خطاأ من جانب تابعيها ،وظروف احلال 

مل تكن عادية، وكانت تقت�سي �سرعة اإجراء العملية ونقل 

الدم الذي كان �سبق حتليله باأ�سبوع واحد، وثبوت خلوه من 

امل�سار  بالتقرير  ما جاء  ذلك  ينال من  اأن  دون  الفريو�ض، 

الدم، فهذا  ال�ساأن بلحظة نقل  اأن العربة يف هذا  اإليه من 

�سحيح يف الظروف العادية، اأما يف تلك الظروف الطارئة  

التي اأحاطت بالطبيب املعالج يف م�ست�سفى مبنطقة نائية 

فاإن الإقدام على نقل الدم كان لدفع �سرر حمقق.

 1996/11/19 يف  املحكمة  ق�ست  ذلك  كل  مواجهة  يف 

)جمموعة الأحكام - ال�سنة 17 )1996( قاعدة 151 طعن 

رقم 140 ل�سنة 18 ق العدد 3 ط 2000( باأنه ولئن كان التزام 

املري�ض  �سفاء  بتحقيق نتيجة هي  التزاماً  لي�ض  الطبيب 

واإمنا هو التزام ببذل عناية، اإل اأن هذه العناية املطلوبة 

يف  يقظة  �سادقة  جهوداً  ملري�سه  يبذل  اأن  تقت�سي  منه 

غري الظروف ال�ستثنائية - مع الأ�سول امل�ستقرة يف علم 

الطب، في�ساأل الطبيب عن كل تق�سري يف م�سلكه الطبي 

ل يقع من طبيب يقظ يف م�ستواه املهني اإن ُوجد يف نف�ض 

الظروف اخلارجية التي اأحاطت بالطبيب امل�سوؤول. كما 

ُي�ساأل عن خطئه العادي اأياً كانت درجته. واإذا كان الثابت 

اأنه   - الدعوى  يف  املندوبة  الطبية  اللجنة  تقارير  من 

باملخالفة لتعليمات وزارة ال�سحة التي توجب على جميع 

من  اخللو  اختبار  اإجراء  �سرورة  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

فريو�ض نق�ض املناعة )الإيدز( اعتباراً من �سهر �سبتمرب 

بوحدتني   1986/9/1 يف  ال�سيدة....  تزويد  مت   1985

من  التاأكد  دون   1986/8/11 بتاريخ  به  املتربع  الدم  من 

خلوهما من ذلك الفريو�ض حلظة نقل الدم، واأن اإحدى 

اإىل  اأدى  مما  بالفريو�ض  ملوثة  كانت  الوحدتني  هاتني 

انتقاله اإىل دم املري�سة املذكورة التي خ�سعت للفح�ض يف 

اأنها حتمل  1987/1/2 وتبني  1986/11/3 حتى  املدة من 

فريو�ض الإيدز واملتالزمة املرتبطة مبر�ض الإيدز.

اإىل  امل�سندة  امل�سوؤولية  اأركان  به  تتوافر  مما  ذلك  فاإن 

طبيبها املعالج الذي اأمر بنقل وحدة الدم امل�سار اإليها لها 

يتاأكد من خلوها  اإذ مل  �سببية  من خطاأ و�سرر وعالقة 
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كان  هذا  اأن  رغم  الدم،  نقل  حلظة  الفريو�ض  ذلك  من 

واجباً عليه باعتباره من اأ�سول مهنته، ورغم اأنه كان يف 

من  الدم  خلو  اختبار  اإجراء  يف   - ال�ستعانة  ا�ستطاعته 

يف  وخارجها  الدولة  داخل  اأخرى  مبختربات   - الإيدز 

حالة غياب اأو ق�سور اإمكانات امل�ست�سفى الذي يعمل به.

اأثارته  ما  ال�سدد  هذا  يف  م�سوؤوليته  ثبوت  من  ينال  ول 

�سركتا)...( ميديكال و).....( للتاأمني من اأن عملية نقل 

حمدقاً  كان  خلطر  دفعاً  ا�ستثنائية،  ظروف  يف  متت  الدم 

اأن  عن  ف�ساًل  اإذ  امللوث،  الدم  وحدة  تلقت  التي  باملري�سة 

من  ثبت  فقد  دليله،  عن  عارياً  مر�ساًل  جاء  الدفاع  هذا 

تقرير اللجنة الطبية املوؤرخ 1996/4/4 اأن واجب الطبيب 

كان يقت�سيه اإخطار املري�سة اأو ذويها بعدم وجود ما يوؤكد 

اإليها من فريو�ض  اعتزم نقلهما  اللتني  الدم  خلو وحدتي 

نق�ض املناعة، واإحاطتهم علماً مبا قد ينجم عن ذلك من 

اآثار �سارة، واحل�سول على موافقتهم على نقل الدم اإذا قدر 

حتمية نقله، و�سرورة اإجراء العملية اجلراحية ملري�سته، 

واإذ خلت الأوراق من دليل على قيامه بذلك الواجب، فاإن 

املجادلة يف ثبوت اخلطاأ املدعى به تكون على غري اأ�سا�ض.

وهكذا يت�صح لنا ما يلي:

اأوًل،  اأن هذا الق�ساء اأقام امل�سوؤولية ب�ساأن نقل الدم على 

اأ�سا�ض خطاأ الطبيب املعالج وامل�ست�سفى ومتثل اخلطاأ وفقاً 

لهذا الق�ساء يف �سقني: 

ال�صق الأول وهو اإجراء نقل دم دون التاأكد من خلوه من 

فريو�ض الإيدز بالرغم من اأنه كان بالإمكان اإجراء اختبار 

اأو  اأخرى يف حالة غياب  الإيدز مبختربات  الدم من  خلو 

ق�سور اإمكانات امل�ست�سفى التي اأجري بها نقل الدم.

اأو  املري�سة  اإخطار  عدم  هو  للخطاأ  الثاين  وال�صق 

اإليها  ذويها بعدم وجود ما يوؤكد خلو الدم الذي �سينقل 

ينجم  قد  مبا  علماً  اإحاطتها  وعدم  الإيدز،  فريو�ض  من 

عن ذلك من اآثار �سارة، ثم احل�سول على موافقتها على 

نقل الدم بعد هذا العلم.

العليا  الحتادية  املحكمة  اأن  ثانيًا:  يت�صح،  كذلك 

الدم.  بنك  والتزام  املعالج،  الطبيب  التزام  بني  متيز  مل 

بقيت  العليا  الحتادية  املحكمة  اأن  ثالثَاً:  ويت�صح 

اأ�سرية لفكرة اأن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية.

املحكمة  يف  ممثاًل  الإماراتي  الق�ساء  موقف  هو  هذا 

الحتادية العليا حتى الآن.

 فما هو موقف الق�ساء املقارن؟

املحور الثاين 

حتديد امل�صوؤول وفقًا للق�صاء املقارن:

�سنعر�ض ملوقف الق�ساء الفرن�سي.

الإ�سابة بعدوى فريو�ض  اأن �سحية  الق�ساء يرى   وهذا 
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الإيدز ب�سبب نقل الدم يجد نف�سه اأمام ثالث جهات هي:

1- الطبيب الذي اأمر باإجراء نقل الدم.

2- امل�ست�سفى التي اأجريت فيها العناية الطبية.

التي  الدم  كمية  على  منه  احل�سول  مت  الذي  البنك   -3

تلقاها املري�ض.

فلنواجه كل جهة، علي حدة، لنتبني اأيها يكون امل�سوؤول.

اأول- م�صوؤولية الطبيب:

ت�سديد  هو  والفقه،  الق�ساء،  لأحكام  احلديث  الجتاه 

ي�ستخدمها  التي  والأ�سياء،  املواد،  عن  الطبيب  م�سوؤولية 

جتاه  التزامه-  جعل  طريق  عن  وذلك  مهنته،  ممار�سة  يف 

املري�ض- التزاماً بنتيجة. وهذا يعني اأن الطبيب يعد م�سوؤوًل 

اإ�سابة  عدم  ب�سمان  م�سوؤوًل  اأي  املري�ض،  �سالمة  ب�سمان 

املري�ض ب�سرر من جراء ا�ستخدام هذه الأ�سياء واملواد.

وبالتايل يعترب الطبيب خمطئاً ومن ثم م�سوؤوًل، مبجرد 

عدم  لإثبات  حاجة  دون  للمري�ض،  �سرر  حدوث  ثبوت 

يدفع  اأن  ي�ستطيع  اأن  ودون  عليه،  الواجبة  العناية  بذله 

تقت�سيها  التي  العناية  فعاًل  بذل  اأنه  باإثبات  م�سوؤوليته 

بل  املهني.  م�ستواه  يف  طبيب  على  الطبية  املهنة  اأ�سول 

لبد- اإن اأراد رفع امل�سوؤولية عنه- اأن يثبت ال�سبب الأجنبي 

اأو  الفجائي،  احلادث  اأو  القاهرة،  القوة  يف  يتمثل  الذي 

خطاأ املري�ض، اأو خطاأ الغري.

اإل اأنه يف حالة نقل الدم اإىل مري�ض، فاإن اأحكام الق�ساء 

اأن اللتزام الذي يقع على عاتق الطبيب هو  اإىل  تذهب 

التزام بو�سيلة ل التزام بتحقيق نتيجة.

وهذا ما يوؤكد عليه الق�ساء الفرن�سي يف اأحكامه ال�سادرة 

بعد انت�سار مر�ض الإيدز، ومن باكورات هذه الأحكام حكم 

�سادر من حمكمة ا�ستئناف باري�ض يف 28 نوفمرب 1991.

وتتمثل الوقائع التي �سدر مبنا�سبتها هذا احلكم، يف قيام 

قي�سرية،  ولدة  عقب  �سيدة  اإىل  دم  بنقل  الأطباء  اأحد 

هذا  ب�سبب  الإيدز  فريو�ض  بعدوى  ال�سيدة  اأ�سيبت  وقد 

وعندما  الإيدز.  بفريو�ض  ملوث  اأنه  ثبت  حيث  الدم، 

اأمام حمكمة باري�ض اجلزئية ق�ست هذه  رفعت الدعوى 

املحكمة مب�سوؤولية الطبيب اجلراح على اأ�سا�ض اأنه ملتزم 

يف مواجهة املري�سة بالتزام بنتيجة حمله تقدمي دم ذي 

ا�ستئناف باري�ض  اأن حمكمة  اإل  موا�سفات طبية �سليمة. 

مل توافق على ما ذهبت اإليه املحكمة اجلزئية، وا�ستبعدت 

اأن  على  ق�ساءها  املحكمة  واأ�س�ست  اجلراح.  م�سوؤولية 

اإىل املري�سة، غري  اأمر بنقل الدم  الطبيب اجلراح الذي 

ملزم بالتحقق من اأن الدم الذي نقل اإليها ذو خ�سائ�ض 

طبية �سليمة، واأنه مل يرتكب اأي خطاأ.

فالتزام الطبيب ب�ساأن الدم، كما تقول املحكمة، لي�ض اإل التزاماً 

نقل  �سرورة  من  حتقق  قد  الطبيب  اأن  وطاملا  عناية.  ببذل 

الدم، وهذا ما اأكده تقرير اخلبري الطبي الذي يبني منه اأن 

الطيبيب قد بذل العناية ال�سادقة، واليقظة طبقاً ملا تقت�سيه 

املعطيات الطبية املعا�سرة، فاإنه ل ميكن اعتباره خمطئاً.

 30 يف  فري�ساي  ا�ستئناف  حمكمة  ق�ست  الجتاه  نف�ض  ويف 

قيام  عليها  املعرو�سة  ولكنها قررت يف احلالة   ،1989 مار�ض 

م�سوؤولية الطبيب اجلراح عن اإ�سابة املري�ض بعدوى فريو�ض 

الإيدز، ب�سبب الدم الذي تلقاه بناء على تعليمات الطبيب.

بالفعل  ثبت  خطاأ  اأ�سا�ض  على  ق�ساءها  املحكمة  واأ�س�ست 

قيامه  يف  اخلطاأ  هذا  ومتثل  اجلراح،  الطبيب  جانب  يف 

باإجراء جراحات ثالث مل تكن- كما جاء بتقرير اخلبري- 

ت�ستدعيها حالة املري�ض، واأن هذه اجلراحات غري النافعة 

الذي  الأمر  للمري�ض،  ال�سحية  احلالة  ب�سدة  اأ�سعفت 

الدم  هذا  ولأن  مكثفة.  بطريقة  دم  نقل  اإجراء  ا�ستدعى 

كان ملوثاً بفريو�ض الإيدز، فقد ت�سبب يف اإ�سابة املري�ض 

اأن  بعد  لوفاته  اأدى  الذي  الأمر  الفريو�ض،  هذا  بعدوى 

ظهرت عليه اأعرا�ض هذا املر�ض.

والذي ن�ستخل�سه، من هذين احلكمني، هو اأنه اإذا ا�ستخدم 

يف  الدم  فت�سبب  املري�ض،  عالج  اأثناء  الدم  نقل  الطبيب 

اأو غريه من  الإيدز،  اإ�سابة هذا الأخري بعدوى فريو�ض 

اإذا  اإل  ذلك.  عن  م�سوؤوًل  الطبيب  يكون  فال  الأمرا�ض، 

سالمة نقل الدم للمرضى
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ثبت خطاأ يف جانبه، كاأن يخطئ يف حتديد حاجة املري�ض 

احلالة  يحدث يف  وهذا مل  اإليه.  املنقول  للدم  العالجية 

يت�سبب  اأن  اأو  باري�ض.  حمكمة  على  املعرو�سة  ال�سابقة 

الدم، وهذا  املري�ض ت�ستدعي نقل  بخطئه يف جعل حالة 

ا�ستئناف  حمكمة  على  املعرو�سة  احلالة  يف  حدث  الذي 

فر�ساي. فاإذا مل يثبت خطاأ من جانب الطبيب، فال يكون 

م�سوؤوًل رغم ثبوت اأن عدوي الفريو�ض قد حدثت ب�سبب 

نقل الدم الذي اأعطي للتعليمات باإجرائه. وهذا يعني اأن 

بعدوى  املري�ض  اإ�سابة  ملجرد  يفرت�ض  ل  الطبيب  خطاأ 

الفريو�ض نتيجة نقل الدم الذي كان يف حاجة �سرورية 

لأن يتلقاه، بل هو خطاأ على املري�ض اأن يثبته.

الدم  نقل  حالة  يف  الطبيب  التزام  اأن  اإىل  خل�سنا  ومتى 

هو التزام بو�سيلة، فاإنه ل فرق بني اأن يكون الطبيب قد 

ارتبط بعالقة تعاقدية اأم ل، لأن م�سمون اللتزام الواقع 

على عاتق الطبيب ببذل العناية الواجبة عليه، ل يتغري 

بح�سب ما اإذا كنا ب�سدد م�سوؤولية عقدية اأم تق�سريية .

وجدير بالذكر اأن ن�سري اإىل اأن املنازعتني ال�سادر ب�ساأنهما 

الأمر  العقدية،  بامل�سوؤولية  تتعلقان  ال�سابقان  احلكمان 

يف  نتيجة  بتحقيق  التزام  وجود  ت�سور  معه  ميكن  الذي 

العقد الذي يربط الطبيب باملري�ض. اأي اعتبار الطبيب 

ملتزماً يف مواجهة متلقي الدم باأن ينقل اإليه دماً خالياً 

جعل  الذي  الدافع  اأنه  لنا  يبدو  ما  وهو  التلوث.  من 

حمكمة باري�ض اجلزئية  تق�سي باعتبار م�سوؤولية الطبيب 

بنتيجة.  التزاماً  به  اأمر  الذي  الدم  نقل  ب�ساأن  اجلراح 

الإ�سابة بعدوى فريو�ض  اأقامت م�سوؤوليته عن  ومن ثم 

توافقها على  باري�ض مل  ا�ستئناف  اأن حمكمة  اإل  الإيدز. 

الطبيب  التزام  اعتبار  اإىل  الأخرية  هذه  واجتهت  ذلك، 

ب�ساأن نقل الدم التزاماً بعناية. ومن ثم ل تقوم م�سوؤولية 

الطبيب، اإل عند اإخالله ببذل العناية الالزمة.

لهذين  وفقاً  الطبيب  من  املتطلبة  العناية  درجة  وعن 

احلكمني ال�سابقني فاإنها نف�ض درجة العناية التي ا�ستقر 

تلك  معيارها.  حتديد  على  وامل�سري  الفرن�سي  الق�ساء 

العلمية  للحقائق  واملوافقة  اليقظة  الوجدانية  العناية 

ومل  اأهمل  اإذا  خمطئاً  الطبيب  يعترب  بحيث  احلالية، 

اأو  اأو خالف عن جهل  يلتزم احليطة واحلذر من ناحية، 

تهاون الأ�سول الطبية الثابتة من ناحية اأخرى.

واإذ يت�سح لنا من هذا العر�ض ال�سابق اأن الق�ساء ي�ستبعد 

من  التحقق  ب�ساأن  املري�ض  مواجهة  يف  الطبيب  م�سوؤولية 

اأن الدم املنقول اإىل املري�ض خال من فريو�ض الإيدز، فاإنه 

امل�ست�سفى،  م�سوؤوليتي  اإقامة  اإىل  الوقت  نف�ض  يف  يتجه 

ومركز الدم. وهذا ما نعر�سه على النحو التايل:

ثانيًا- م�صوؤولية امل�صت�صفى اخلا�س:

بناء  تتحدد  قد  اإليها  املري�ض  يلجاأ  التي  اخلا�ض  امل�ست�سفى 

يختار-عادة- الأخري  وهذا  املعالج،  طبيبه  توجيه  على 

امل�ست�سفى التي يبا�سر ن�ساطه املهني فيها، وي�ستغلها من حيث 

املكان، والأجهزة والفريق الطبي امل�ساعد. وقد يحدد املري�ض 

بنف�سه امل�ست�سفى اخلا�ض التي يف�سل اأن يعالج فيها.

امل�ست�سفى  اإدارة  مع  بعقد،  املري�ض  يرتبط  احلالتني  ويف 

العادية  اخلدمات  بتقدمي  امل�ست�سفي  تلتزم  مبوجبه 

بتنفيذ  يتعلق  وما  واإقامته،  عالجه،  اأثناء  للمري�ض 

تعليمات الطبيب ب�ساأن نظام الطعام، والنظافة، وتقدمي 

العاملني  الكايف من  العدد  وبتوفري  العالج يف مواعيده، 

امل�ست�سفى  تلتزم  كما  لأداء اخلدمة.  املوؤهلني  واملمر�سات 

بتقدمي اأدوات اجلراحة، والأدوية، واملواد الواجب توافرها 

من اأجل تنفيذ تعاقدها مع املري�ض، ومنها كميات الدم 

التي ت�ستلزمها حاجة املري�ض.

واإذ يتبني لنا بو�سوح- دون عناء يف التفكري- اأن العالقة بني 

امل�ست�سفى اخلا�ض واملري�ض يف هذه احلالت ال�سابقة هي 

عالقة تعاقدية، اإل اأن هذا ل يكفي حل�سم امل�سكلة. فاخلطاأ 

العقدي الذي يوؤدي اإىل قيام م�سوؤولية امل�ست�سفى هو عدم 

تنفيذ اللتزامات النا�سئة عن العقد. وفقه القانون املدين 

اللتزامات.  من  نوعني  اإىل  التعاقدية  اللتزامات  يق�سم 
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اأحدهما التزام بنتيجة، والآخر التزام بو�سيلة، فاإذا تعلق 

بتحقيقها،  تلتزم  فاإنها  نتيجة،  بتحقيق  امل�ست�سفي  التزام 

وتعد خملة بالتزامها، اإن مل حتقق النتيجة املرجوة، ويقع 

اأن تقيم  اأرادت التخل�ض من م�سوؤوليتها،  اإذ  على عاتقها، 

اأما  فيه.  لها  يد  ل  الذي  الأجنبي  ال�سبب  على  الدليل 

تلتزم ببذل  امل�ست�سفى  فاإن  اإذا تعلق اللتزام ببذل عناية، 

العناية الالزمة لتنفيذ التزامها ول تقوم م�سوؤوليتها اإل 

اإذا اأثبت املري�ض تق�سريها واإهمالها.

امل�ست�سفى  تعهد  اأن  يتبني  الق�ساء،  اأحكام  وبا�ستقراء 

ببذل  التزام  هو  للمري�ض،  العادية  اخلدمات  بتقدمي 

عناية. ومن ثم يجب على املري�ض، الذي يدعي اإخاللها 

بالتزامها، اأن يقيم الدليل عليه.

تقدمها  التي  الأدوية  بتقدمي  امل�ست�سفى  تعهد  ب�ساأن  اأما 

للمري�ض، فاإن الق�ساء يعترب التزام امل�ست�سفى، هو التزام 

�سارة.  غري  اأدوية  تقدمي  يف  ويتمثل  نتيجة.  بتحقيق 

حقنة  ممر�سة  اإعطاء  يف  تتلخ�ض  دعوى  وقائع  ففي 

اآثار �سلبية متثلت  ملري�ض يف م�ست�سفى خا�ض، نتج عنها 

ال�ستئناف  حمكمة  ق�ست  ع�سالته،  حتريك  �سعوبة  يف 

باأن حقن املري�ض ب�سائل �سار، ميثل اإخالل من امل�ست�سفى 

و�سفاته،  بطبيعته،  ي�ستجيب  �سائل،  بتقدمي  بالتزامها، 

قد  املحكمة  اأن  ويالحظ  املن�سود.  الهدف  حتقيق  اإىل 

اأقامت م�سوؤولية امل�ست�سفى، دون حاجة لبحث ما اإذا كان 

الناجت  املمر�سة  غلط  اإىل  يرجع  احلادث،  �سبب 

�سانع  غلطة  اأو  احلقن،  بني  غلط  عن 

احلقنة، اأو ف�ساد ال�سائل  نتيجة عدم 

من  الهواء  دخول  اأو  التعقيم،  كفاية 

�سرخ يف الأمبول.

حكم  النق�ض  حمكمة  اأيدت  ولقد 

اأن  اأ�سا�ض  على  ال�ستئناف  حمكمة 

وامل�ست�سفى  املري�ض  بني  املربم  العقد 

امل�ست�سفى  التزام  يكون  اأن  يقت�سي 

فيها يتعلق بتقدمي دواء للمري�ض هو التزام حمدد.

امل�ست�سفى  تعهد  اعتبار  نحو  الق�ساء  اجتاه  يظهر  واإذ 

بتحقيق  التزام  هو  للمري�ض  الدواء  بتقدمي  اخلا�ض 

نتيجة، فاإن نف�ض النتيجة قد تو�سل اإليها الق�ساء ب�ساأن 

تقدمي الدم الالزم حلالة املري�ض.

اأ�سيب بعدوى فريو�ض  ففي وقائع دعوى رفعها مري�ض 

والطبيب  الدم،  نقل  ومركز  امل�ست�سفى،  على  الإيدز، 

اجلراح، حيث مت نقل دم ملوث بفريو�ض هذا املر�ض، ق�ست 

حمكمة ا�ستئناف باري�ض يف 28 نوفمرب 1991، مب�سوؤولية 

بعدوى فريو�ض  اإ�سابته  الدم عن  امل�ست�سفى جتاه متلقي 

الإيدز، بالرغم من عدم اإمكانية اإثبات اأي خطاأ يف جانبها. 

ال�سببية  لعالقة  امل�سرور  باإثبات  املحكمة  اكتفت  ولقد 

تقيم  تلقاه، كي  الذي  والدم  الإيدز،  بني عدواه بفريو�ض 

م�سوؤولية امل�ست�سفى التي ل يعفيها - كما �سرنى فيما بعد 

- اإل اإثبات ال�سبب الأجنبي الذي ل يد لها فيه.

اأن التزام امل�ست�سفى يف مواجهة  ولقد تاأ�س�ض احلكم على 

متلقي الدم، هو التزام بال�سالمة، حمله تقدمي دم نظيف 

خال من الفريو�سات التي ت�سبب له �سرراً. ذلك اأن العقد 

له  امل�ست�سفى،  اإدارة  مع  املربم 

اخلا�سة  طبيعته 

فيما 
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املري�ض.  مواجهة  بها يف  تتعهد  التي  باللتزامات  يتعلق 

التي  امل�ست�سفى  يف  ثقته  اأودع  �سعيف  كائن  الأخري  فهذا 

تعاقد معها، وينتظر منها ب�سفتها مهنية اأن تقدم له دماً 

حاجة  دون  م�سوؤوليتها  قامت  بذلك  اأخلت  فاإن  نظيفاً. 

اأن تقيم امل�ست�سفى الدليل  اأو رعونة، واإىل  لإثبات اإهمال 

فالعقد  اإليها،  من�سوب  غري  اأجنبي  �سبب  وجود  على 

الطبي املربم بينها وبني املري�ض، يقت�سي -يف حالة نقل 

الدم- �سالمة املري�ض، وعدم تلوثه باأي ميكروب اأو مر�ض 

ب�سبب هذا الدم الذي تلقاه.

ثالثًا- م�صوؤولية بنك الدم:

املري�ض  اإ�سابة  عن  الدم  بنك  م�سوؤولية  عن  احلديث 

متلقي الدم بعدوى فريو�ض الإيدز ب�سبب الدم الذي تلقاه 

م�سمون  بيان  ثم  امل�سوؤولية،  هذه  اأ�سا�ض  بيان  ي�ستوجب 

اللتزام الواقع على عاتق املركز يف مواجهة متلقي الدم. 

و�سنعر�ض لكٍل علي حدة بالبيان فيما يلي:

1-اأ�صا�س م�صوؤولية بنك الدم:

من امل�سلم به اأن اإعمال اأحكام امل�سوؤولية العقدية ي�ستلزم 

وجود رابطة عقدية �سحيحة بني امل�سرور وامل�سوؤول. واأن 

يكون ال�سرر نا�سئاً عن اإخالل امل�سوؤول باأحد اللتزامات 

املتولدة عن العقد. وخارج هذا الإطار فاإن اأحكام امل�سوؤولية 

يف  موؤداه،  من  الذي  هذا  تطبق.  التي  هي  التق�سريية 

ك�سف  متى  اأنه  الدم،  متلقي  باملري�ض  الدم  بنك  عالقة 

الواقع عن عدم وجود عالقة تعاقدية فيما بينهما، فاإنه 

ب�سرر  اإ�سابته  الأخري، يف حالة  لهذا  باأن  الت�سليم  يجب 

ناجت عن هذا الدم، اأن يوجه دعواه �سد مركز الدم على 

اأ�سا�ض امل�سوؤولية التق�سريية.

بداية  يف  الفرن�سي-  الق�ساء  اإليه  اجته  ما  بالفعل  وهذا 

الأمر- حيث ق�سى باأن م�سوؤولية مركز الدم هي م�سوؤولية 

عالقة  بينهما  توجد  ل  اأنه  طاملا  عقدية،  ل  تق�سريية 

عقدية مبا�سرة.

ففي حكم اأ�سدرته حمكمة ا�ستئناف باري�ض يف 26 اأبريل 

1948، اأبرزت املحكمة غياب العالقة التعاقدية بني مركز 

نقل الدم، وبني املري�ض. ومن ثم اأعملت قواعد امل�سوؤولية 

املركز  خطاأ  اإثبات  �سرورة  ا�سرتطت  حيث  التق�سريية، 

يف  له  ت�سبب  والذي  املري�ض،  تلقاه  الذي  الدم  ب�ساأن 

الإ�سابة بعدوى مر�ض الزهري.

ويف 25 اأبريل 1945 كانت قد ق�ست نف�ض املحكمة، بوجود الأ�سا�ض 

التعاقدي، بني الطبيب مدير مركز الدم، وبني املري�ض متلقي 

الدم، حيث مت اإثبات العالقة العقدية املبا�سرة بينهما.

هي  كانت  التق�سريية،  امل�سوؤولية  اأن  يعني،  الذي  هذا 

على مركز  الدم  متلقي  املري�ض  لرجوع  الوحيد  ال�سبيل 

الدم، طاملا ل يوجد عقد حقيقي بينهما.

اأن  الفرن�سية  النق�ض  ملحكمة  اأتيح   1954 دي�سمرب  ويف 

تنظر طعناً تتعلق وقائعه بتلقي مري�ض لكمية من الدم 

الق�ساء  عك�ض  على  فذهبت  نظيف.  غري  دم  اأنه  ثبت 

ال�سابق، حيث اأجازت للمري�ض اأن يرجع علي مركز الدم 

مبقت�سى قواعد امل�سوؤولية العقدية، وذلك اإعماًل لقواعد 

ال�سرتاط مل�سلحة الغري- حق مبا�سر من عقد مل يكن 

طرفاً فيه- ويكون له تبعاً لذلك، اإذا ما حلقه �سرر �سببه 

له نقل دم غري نظيف، حق مطالبة مركز الدم بتعوي�ض. 

بالتزامه يف  الدم  اإخالل مركز  باأن  اأقرت  املحكمة  اأن  اأي 

تقدمي دم نقي للمري�ض يعد اإخالًل بالتزام تعاقدي.

من  بعد ع�سرين عاماً  باري�ض اجلزئية،  اأن حمكمة  غري 

خطاأ  اإثبات  باأن  ق�ست  ال�سابق،  النق�ض  حمكمة  حكم 

مركز نقل الدم �سرط اأ�سا�سي لقيام م�سوؤوليته، واأن علي 
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اإثبات هذا اخلطاأ. وبذلك خالفت حمكمة  املري�ض عبء 

باري�ض حكم حمكمة النق�ض حيث مل توافقها على اعتبار 

اللتزام الواقع على عاتق بنك نقل الدم التزاماً بتحقيق 

نتيجة. وهذا ما �سوف نتعر�ض له يف مو�سعه املنا�سب، على 

اأن املحكمة مل تاأخذ بال�سرتاط  اأن املالحظة املهمة هي 

ال�سمني املقرر مل�سلحة الغري.

ولكن على اإثر اكت�ساف مر�ض الإيدز، والذي ُيعد نقل الدم 

اأحد الأ�سباب الرئي�سة لنقل عدوى هذا املر�ض ظهر، جلياً، 

مب�سوؤولية  الأخذ  اإىل  وبتواتر  الفرن�سي  الق�ساء  اجتاه 

علي  الدم  متلقي  املري�ض  مواجهة  يف  الدم  توزيع  مركز 

اأ�سا�ض تعاقدي اإعماًل لقواعد ال�سرتاط مل�سلحة الغري.

بدا ذلك، اأوًل ، يف حكم �سادر من حمكمة ا�ستئناف باري�ض 

يف 29 فرباير 1991. ففي واقعة الدعوى، اأ�سيب مري�ض 

الدم  ب�سبب  الإيدز  بفريو�ض  دم،  لنقل  حالته  احتاجت 

اأخذت املحكمة بفكرة ال�سرتاط  اإليه، ويف احلكم  املنقول 

امل�ست�سفى  بني  املربم  العقد  باأن  فق�ست  الغري.  مل�سلحة 

الذي كان يعالج فيه املري�ض، وبني مركز توزيع الدم، هو 

عقد توريد لدم، مبوجبه يلتزم املركز )كمتعهد( بتقدمي 

تنفذ  اأن  للم�ست�سفى )كم�سرتط(  دم نظيف و�سليم يكفل 

التزاماتها الطبية نحو املري�ض، واأن هذا العقد يت�سمن 

يف ثناياه ا�سرتاطاً �سمنياً مل�سلحة املري�ض )كغري(، وتقوم 

من ثم م�سوؤولية املركز، اإذا ما اأخل بالتزامه الواقع عليه.

ويف 9 يونيو 1992 ق�ست حمكمة ا�ستئناف تولوز باأن العقد املربم 

�سمنياً  ا�سرتاطاً  يولد  امل�ست�سفى  وبني  الدم،  نقل  مركز  بني 

مل�سلحة متلقي الدم، واأن لهذا الأخري حق مبا�سر يف مواجهة 

اإن  وحيث  ملوث،  غري  نظيف  دم  على  احل�سول  يف  الدم  مركز 

الأمر  الإيدز،  بفريو�ض  ملوثاً  كان  املري�ض  تلقاه  الذي  الدم 

الذي نقل اإليه العدوى فاإن املركز يكون قد اأخل بالتزامه.

ويف نف�ض الجتاه حكمت حمكمة ني�ض اجلزئية يف 27 يوليو 

1992 يف وقائع دعوى تتعلق باإ�سابة مري�ض بفريو�ض الإيدز 

باإعمال قواعد  املحكمة  اإذ ق�ست  تلقاه.  الذي  الدم  ب�سبب 

ال�سرتاط مل�سلحة الغري. واعتربت اأن عقد التوريد، املربم 

بني امل�ست�سفى، ومركز الدم، يخول للمري�ض حقاً مبا�سراً 

يف مواجهة املركز بالتزام تقدمي دم نقي، وذلك على الرغم 

من اأن املري�ض مل يكن طرفاً يف العقد.

التزام  اأن  على  ا�ستقر  قد  الق�ساء  باأن  القول  ميكن  وبذلك 

مركز نقل الدم جتاه املري�ض متلقي الدم هو التزام تعاقدي.

ولكن يبقى ال�سوؤال الهام، وهو ما م�سمون هذا اللتزام؟ 

بتحقيق  التزام  هو  الدم  مركز  التزام  هل  اآخر  ومبعنى 

هذا  على  الإجابة  واأهمية  بو�سيلة؟  التزام  اأم  نتيجة، 

التي يح�سل عليها  اأن فاعلية احلماية  ال�سوؤال تظهر يف 

امل�سمون.  هذا  حتديد  يف  تكمن  درا�ستنا،  حمل  امل�سرور 

ولذا ف�سن�سرع يف بيانه على الوجه الآتي:

مواجهة  يف  الدم  بنك  التزام  م�صمون   -2

متلقي الدم:

مواجهة  يف  الدم،  بنك  التزام  م�سمون  حتديد  مر  لقد 

ه بدم نقي، بتطور يف الق�ساء. املري�ض مبدِّ

بنك  التزام  اعتبار  نحو  الق�ساء  اجته  الأمر  بداية  ففي 

التزاماً  ل  بو�سيلة  التزاماً  الدم  متلقي  مواجهة  يف  الدم 

اأ�سدرته  حكم  يف  وا�سحاً  الجتاه  هذا  ويظهر  بنتيجة. 

التزام  اأن  اعتربت  حيث   1945 باري�ض  ا�ستئناف  حمكمة 

مركز الدم هو التزام ببذل عناية، واأن خطاأ هذا الأخري 

واجب الإثبات، ي�ستطيع اأن ينفيه باإقامته الدليل على اأنه 

نفذ التزامه كما ينبغي من عناية.

وهو ما حكمت به نف�ض املحكمة يف 1948 حيث ا�سرتطت 

تلقاه  الذي  الدم  ب�ساأن  الدم  مركز  خطاأ  اإثبات  �سرورة 

ل  عناية،  ببذل  التزام  هو  املركز  التزام  اأن  اأي  املري�ض. 

بتحقيق نتيجة.

اإل اأن حمكمة النق�ض الفرن�سية يف 1954 ذهبت اإىل عك�ض 

التزام  هو  الدم  بتقدمي  البنك  التزام  اأن  واعتربت  ذلك 

اأثبت  فاإذا  و�سليم.  نظيف  دم  تقدمي  م�سمونه  بنتيجة، 

اأ�سفر  مما  معٍد  مبر�ض  ملوثاً  كان  الدم  اأن  الدم  متلقي 
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عنه الإ�سرار به، حق له اأن يطالب املركز بالتعوي�ض دون 

اأن يكلف باإثبات خطاأ مركز نقل الدم.

1954، 1948، مل  باري�ض  ا�ستئناف  اأن حكمي حمكمة  بيد 

حكم  يف  التاأثري  هذا  وظهر  تاأثرياً،  يرتكا  اأن  دون  ميرا 

اأ�سدرته حمكمة باري�ض اجلزئية يف 19 مار�ض 1974 حيث 

ق�ست باأن اإثبات خطاأ مركز نقل الدم �سرط اأ�سا�سي لقيام 

م�سوؤوليته. واأن على املري�ض عبء اإثبات هذا اخلطاأ. اأي 

اأن املحكمة ترف�ض اعتبار اللتزام الواقع على عاتق مركز 

الدم جتاه متلقي الدم التزاماً بنتيجة.

ولكن عقب اكت�ساف مر�ض الإيدز، وما حمله اإىل �ساحة 

الق�ساء،  اأحكام  هجرت  قانونية،  م�سكالت  من  الق�ساء 

مواجهة  يف  الدم،  توزيع  مركز  التزام  اعتبار  وبو�سوح، 

متلقي الدم، التزاماً بو�سيلة.

وكان  املحاكم،  على  عر�ست  التي  الدعاوى  جميع  ففي 

الأمر يتعلق بالإ�سابة بعدوى فريو�ض الإيدز ب�سبب الدم 

الذي تلقاه امل�سرور، ق�ست باأن التزام املركز حمله تقدمي 

دم نظيف، خال من التلوث. اأي اأن هذا اللتزام هو، التزام 

بتحقيق نتيجة، م�سمونه �سالمة ونظافة هذا الدم.

اجلزئية  بوردو  حمكمة  تعر�ست   1992 فرباير   17 ففي 

ب�سببه  واأ�سيب  ملري�ض  دم  نقل  فيها  مت  دعوى  لوقائع 

اإىل  املري�ض  حالة  تطورت  وقد  الإيدز.  فريو�ض  بعدوى 

باأن  املحكمة  فق�ست  املر�ض.  اأعرا�ض  عليه  ظهرت  اأن 

الدم  متلقي  �سالمة  ب�سمان  التزام  هو  الدم  بنك  التزام 

من الإ�سابة باأمرا�ض ناجتة عن تلوث الدم. فاإذا اأ�سيب 

فاإن  اإليه،  املنقول  الدم  ب�سبب  الإيدز  فريو�ض  بعدوى 

البنك يكون قد اأخل بالتزامه.

يوليو   16 يف  احلل  بنف�ض  تولوز  حمكمة  ق�ست  كذلك 

1992، وكان ذلك يف دعوى تتعلق باإ�سابة �سخ�ض بعدوى 

فريو�ض الإيدز نتيجة دم تلقاه اأثناء العالج، وقد تطورت 

بوفاته،  انتهى  الذي  الأمر  الأ�سواأ،  اإىل  املري�ض  حالة 

ولقد ق�ست املحكمة باأن التزام مركز نقل الدم هو التزام 

ب�سمان �سالمة الدم املنقول، م�سمونه اأن يتلقى املري�ض 

دماً نظيفاً غري ملوث.

اأما احلكم الذي يلفت النتباه حقيقة-يف هذا ال�سدد-هو 

حكم حمكمة ا�ستئناف اآك�ض - اآن - برفن�ض - ال�سادر يف 

12 يوليو 1992. ويتعلق احلكم بوقائع دعوى مت فيها نقل 

دم ملري�ض، حيث كانت حالته ت�ستدعي  ذلك. ولأن الدم 

بعدوى  املري�ض  اأ�سيب  فقد  الإيدز  بفريو�ض  ملوثاً  كان 

فريو�ض هذا املر�ض.

امل�ست�سفى  بني  املربم  العقد  باأن  املحكمة  ق�ست  وقد 

يت�سمن  )كمتعهد(  الدم  توزيع  ومركز  )كم�سرتط( 

ا�سرتاطاً �سمنياً مل�سلحة املري�ض )الغري( مبوجبه يلتزم 

املحكمة  تاأت  مل  هذا  ويف  ملري�ض.  دماً  يقدم  باأن  املركز 

بجديد عن الق�ساء ال�سابق عر�سه. اأما ما ي�سد النتباه 

ومتالزماً  مرتبطاً،  ال�سرتاط  هذا  »ولكون  قولها:  فهو 

مع طبيعة العقد ذاته والدور الذي يقوم به مركز الدم، 

يتعهد نحو  اأنه مل  يدعي  اأن  الأخري  لهذا  فاإنه ل يجوز 

امل�ست�سفي  ت�سلمته  الذي  الدم  نظافة  ب�سمان  املري�سة 

متجاهاًل بذلك اأن هذا الدم اأعد بال�سرورة لال�ستخدام 

يف غر�ض طبي«. املحكمة اإذن مل ت�ستند فقط على الإرادة 

ال�سمنية لالأطراف عندما جلاأت لتف�سري العقد وحتديد 

العقد.  م�ستلزمات  فكرة  اإىل  اأي�ساً  رجعت  بل  م�سمونه، 

العقد  يف�سر  اأن  القا�سي  من  ت�ستلزم  التي  الفكرة  تلك 

ويحدد م�سمونه ح�سبما يق�سي القانون والعرف والعدالة 

الفرد  حماية  من  القانون  ي�ستهدفه  ما  ذلك  يف  مراعياً 

لتلك  واإعماًل  املتعار�سة.  امل�سالح  بني  التوازن  وحتقيق 

الفكرة، فقد تو�سلت املحكمة اإىل تف�سري العقد املربم بني 

مركز نقل الدم وامل�ست�سفى تف�سرياً يحمل الأول التزاماً 

بنتيجة، م�سمونه �سالمة الدم من كل عيب، اأو جراثيم 

ميكن اأن ت�سبب �سرراً ملتلقيه. اإذ لي�ض من املعقول اأن يكون 

هدف املري�ض من تلقي الدم جمرد احل�سول على كمية 

وحرفة  مهنة  اإىل  بالنظر  اأنه  كما  ج�سده.  يف  ت�سري  دم 
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ودور مركز الدم، فاإن التزامه ين�سب على ت�سليم دم خاٍل 

اأجلها  التي من  الطبية  لالأغرا�ض  �سالح  اجلراثيم  من 

اأقدم املري�ض على احل�سول عليه.

الدم  مركز  مواجهة  يف  الدم،  متلقي  ب�سالمة  فاللتزام 

التي  والغاية  الدم  توريد  عقد  طبيعة  مع  اإذن-  يتفق- 

اأن ي�ساب متلقيه  يق�سدها، ومما يتنافر مع هذه الغاية 

بعدوى فريو�ض الإيدز.

بال�سالمة  التزاماً  اأن العقد يت�سمن  وهكذا راأت املحكمة 

حمله التزام بنتيجة وهي احل�سول على دم نظيف �سليم، 

خال من التلوث.

لاللتزام  الرئي�سة  ال�سمات  تناولنا  اإذا  اأنه  واحلقيقة 

التزام  على  انطباقها  نالحظ  فاإننا  ال�سالمة،  ب�سمان 

هي  ال�سمات  هذه  واأوىل  الدم.  متلقي  جتاه  الدم  مركز 

وجود خطر يهدد �سالمة ج�سد اأحد املتعاقدين.

وبتطبيق ذلك على ن�ساط مركز جتميع الدم وتوزيعه يت�سح 

خطر،  منتج  وهو  الإن�ساين  الدم  هو  الن�ساط  هذا  حمل  اأن 

بطبيعته، على �سحة و�سالمة متلقيه. اإذ قد يرتتب على نقله 

-  اإذا كان ملوثاً - اأن ي�ساب املتلقي مبر�ض يودي بحياته، كما 

هو احلال ب�ساأن الإ�سابة بعدوى فريو�ض الإيدز.

يعتمد  اأن  هي،  ال�سالمة  ب�سمان  اللتزام  �سمات  وثاين 

الدائن يف اللتزام كلياً على املدين، باأن ي�سلم نف�سه اإليه 

ثقة فيه، واطمئناناً اإليه، ويف حالة توريد الدم فاإن متلقي 

واثقاً،  الدم  يتلقى  اأنه  كما  �سعيف.  مركز  يف  يبدو  الدم 

ومطمئناً اإىل �سالمة الدم الذي اأقدم املركز على جتميعه، 

من  وخلوه  �سالمته،  ت�سمن  بطريقة  وتوزيعه،  وحفظه 

الفريو�سات املعدية.

ب�سمان  اللتزام  يف  الثالثة،  ال�سمة  هي  وهذه  واأخرياً، 

ال�سالمة، يلزم اأن يكون املدين باللتزام بال�سالمة هو مدين 

الدائن  يرتقب  اأن  يقابله  املهنة  يف  والحرتاف  حمرتف. 

الدم يحرتف  اأن مركز  والواقع  باللتزام �سمان �سالمته. 

وتوزيعه  وحفظه  وجتميعه  الدم  على  احل�سول  مهنة 

احل�سول  يرتقب  معه  املتعاقد  فاإن  ولذا  معينة.  بطريقة 

على دم �سليم نظيف خاٍل من الفريو�سات ال�سارة.

لكل ذلك نعتقد اأن الق�ساء باإقرار وجود اللتزام ب�سمان 

منا�سباً  ق�ساًء  يعترب  الدم  مركز  عاتق  على  ال�سالمة 

واأن  خا�سة،  �سرورياً  ويعترب  بل  التاأييد.  وي�ستحق 

اللتزام ب�سالمة الأ�سخا�ض اجل�سدية هو املجال القانوين 

لاللتزام بال�سالمة.

التزام املركز جتاه متلقي الدم  باأن  اأهمية القول  وتظهر 

هو التزام بنتيجة، م�سمونه �سالمة ونظافة الدم املتلقى 

يف اأنه يحقق م�سلحة كبرية للم�سرور يف جمال الإثبات. 

الدم  ب�سبب  بالعدوى  اأ�سيب  اأنه  يثبت  اأن  عليه  يكفي  اإذ 

فريو�ض  عدوى  انتقال  فمجرد  املركز.  من  تلقاه  الذي 

الإيدز ب�سبب الدم املتلقى كاٍف. لنعقاد م�سوؤولية املركز. 

الأجنبي،  ال�سبب  باإثبات  اإل  امل�سوؤولية  هذه  ترتفع  ول 

الدم  اإىل  راجعة  لي�ست  بالفريو�ض  العدوى  اأن  باإثبات  اأو 

املتلقى،  الدم  بني  ال�سببية  عالقة  بنفي  اأي  املنقول. 

يت�سح  �سوف  الإيدز، وهذا ما  والإ�سابة بعدوى فريو�ض 

نوؤجل  م�ساألة  وهي  ال�سببية،  رابطة  درا�سة  عند  لنا 

احلديث فيها اإىل حني مكانها املالئم، وذلك بعد اأن نفرغ 

من عر�ض ما هو ماأمول من الق�ساء الإماراتي.

سالمة نقل الدم للمرضى

37



املحور الثالث: 

املاأمول من املحكمة الحتادية العليا:

الإماراتي  الق�ساء  تباعد موقف  ال�سابق يت�سح  الطرح  من 

الإ�سابة  على  املرتتبة  امل�سوؤولية  ب�ساأن  املقارن  والق�ساء 

بعدوى فريو�ض الإيدز ب�سبب نقل دم ملوث بهذا الفريو�ض.

فمن جهة اأوىل ، بينما يعترب الق�ساء الإماراتي اللتزام 

منه  تقوم  ثم  ومن  عناية.  ببذل  التزام  هو  �سليم  دم  بنقل 

امل�سوؤولية على اأ�سا�ض اخلطاأ، فاإن الق�ساء الفرن�سي يعتربه 

التزاماً بتحقيق نتيجة ومن ثم تقوم امل�سوؤولية عن الأ�سرار 

املرتتبة على نقل دم ملوث دون حاجة اإىل اإثبات اخلطاأ.

ومن جهة ثانية، فاإن الق�ساء الإماراتي مل مييز بني 

التزامات الطبيب والتزامات بنك الدم. وهو متييز اأقره 

بو�سوح الق�ساء  الفرن�سي.

اللتزام  فكرة  الفرن�سي  الق�ساء  اعتناق  اأن  والواقع 

فقهية  حماولت  بعد  جاء  عام  كمبداأ  ال�سالمة  ب�سمان 

كثرية. وقد قرره الق�ساء يف كثري من العقود. وقد قننه 

امل�سرع الفرن�سي يف قانون ال�ستهالك.

وكان لهذا انعكا�ساته يف العديد من املجالت ومنها املجال 

الطبي. اإذ اأ�سبح من املقبول، دون اخلروج عن الأ�سل العام 

ب�ساأن التزام الطبيب ببذل العناية، اأن يلتزم الطبيب فيما 

يتعلق بحالت نقل الدم بالتزام �سمان �سالمة هذا املنتج، 

فالأمر يتعلق ب�سالمة نقل الدم ل بنجاح العالج وحتقق 

فاإنه  ب�سفاء مري�سه،  يلتزم  الطبيب ل  كان  فاإن  ال�سفاء، 

يلتزم باأل يعود من عنده حمماًل بفريو�ض مر�ض اآخر.

الدم  على  احل�سول  جمال  يف  الطبي  التقدم  واأن  كما 

الفريو�سات  من  خلوه  ي�سمن  وتوزيعه  وتخزينه 

وامليكروبات، اإذا ما روعيت ب�ساأنه الأ�سول الطبية والفنية، 

بحيث يربر فر�ض اللتزام ب�سمان �سالمة هذا املنتج.

تطوير  اإىل  العليا  الحتادية  املحكمة  ندعو  فاإننا  ولذا 

الدم  نقل  �سالمة  عن  امل�سوؤول  حتديد  ب�ساأن  ق�سائها 

للمر�سى، اإذ ف�ساًل عما �سبق بيانه، فاإننا ن�ستند اإىل قرار 

جمل�ض الوزراء رقم 28 ل�سنة 2008 ب�ساأن نظام نقل الدم.

فهذا القرار ت�سمن بابني: 

الباب الأول: يعالج النظم الإدارية املتعلقة باجلوانب 

الباب  هذا  احتوى  وقد  الدم،  نقل  خدمات  ملراكز  الفنية 

على ثالثة ف�سول: الف�صل الأول يتعلق بخدمات نقل 

الدم من حيث مراكز خدمات نقل الدم، وبيان الوظائف 

الثاين،  والف�صل  الدم.  نقل  خدمات  ملراكز  الرئي�سة 

الأمثل  ال�ستخدام  دواعي  لعدم  الرئي�سة  باملكونات  يهتم 

الدم  مع  التعامل  اأ�س�ض  ي�سع  الثالث  والف�صل  له. 

ومكوناته، وهذا الباب يف جمموعه قد ا�ستهدف التاأكيد 

يف  بالدم  املتعلقة  الفنية  العمليات  جميع  تكون  اأن  على 

ماأمن �سديد بدءاً من جمع وحت�سري وتخزين ونقل الدم 

اأو مكوناته، واأن تتم بطريقة تكون الفائدة منها مثالية 

بالن�سبة لل�سخ�ض املتلقى للدم.

توفري  عن  مبا�سرة  تكلم  فقد  الثاين،  الباب  اأما 

ال�سالمة للمري�ض متلقي الدم.

الدم  نقل  من  الهدف  ببيان  بنوده  الباب  هذا  ا�ستهل  اإذ 

اإن الهدف من نقل الدم ومكوناته هو  ومكوناته، فيقول 

تاأمني عالج فعال، ذو جودة عالية ويتفق مع اأق�سى حدود 

الفعلية  املري�ض  حاجة  من  التاأكد  بعد  املمكنة  ال�سالمة 

املخت�سني  من  �سل�سلة  جهود  وتت�سافر  العالج،  لهذا 

مراحل  جميع  على  ي�سرفون  الذين  ال�سحية  بالرعاية 

نقل الدم ومكوناته من مرحلة جتميع الدم حتى مرحلة 

حقن الدم ومكوناته لتحقيق هذا الهدف.

وبا�ستقراء هذا الباب يت�سح اأن هذا القرار الوزاري يف �ساأن 

نظام نقل الدم مييز بني م�سوؤولية بنك الدم، وم�سوؤولية 

الطبيب الذي ياأمر بنقل الدم :
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اأكد  فقد  الدم،   بنك  مل�صوؤولية  بالن�صبة  اأ- 

القرار على التزام بنوك الدم على توفري الكميات املنا�سبة 

لرعاية  الإمكانية(  )ح�سب  الالزمة  ومكوناته  الدم  من 

املر�سى باملرافق ال�سحية التي تقوم على خدمتها وتطبيق 

وجتهيز  وحت�سري  جتميع  يف  املعتمدة  القيا�سية  املعايري 

الالزمة  الفحو�ض  وكل  ومكوناته،  الدم  ونقل  وتخزين 

طبقاً  بها  الدم  منتجات  كل  و�سالحية  �سالمة  ل�سمان 

للمعايري املحددة بهذا النظام. )انظر البند 3 من الف�سل 

الأول من الباب الثاين للقرار الوزاري رقم 8 ل�سنة 2008 

ب�ساأن نظام نقل الدم.(

واإذن فمن الوا�سح اأن اللتزام امللقى على عاتق بنك الدم 

و�سالح  �سليم  دم  تقدمي  م�سمونه  بنتيجة،  التزام  هو 

والذي  النظام  بهذا  املحددة  للمعايري  طبقاً  لال�ستخدام 

ي�سمن خلوه من الفريو�سات وامليكروبات.

ب- بالن�صبة مل�صوؤولية الطبيب الذي ياأمر 

بنقل الدم، فقد اأكد القرار الوزاري على اأن يكون قرار 

للدم  الفعلية  املتلقي  املري�ض  حاجة  على  مبنياً  الطبيب 

اآخر  �سبب  اأي  القرار  لهذا  يكون  اأن  ول يجب  اأو مكوناته، 

كحافز مادي اأو منفعة مادية للطبيب لنف�سه اأو للموؤ�س�سة 

التي يعالج فيها املري�ض.

وي�سرح  يو�سح  باأن  الطبيب  التزام  على  اأي�ساً  اأكد  كما 

الدم  نقل  جراء  من  تن�ساأ  قد  التي  وامل�ساعفات  املخاطر 

ومكوناته للمري�ض، واأن يتاأكد من توقيع املري�ض املتلقي 

ال�سحة. وزارة  من  املعتمد  العالج  على  املوافقة  لنموذج 

الثاين  الباب  من  الثاين  الف�سل  من  و2   1 البند  )انظر 

للقرار الوزاري رقم )8( ل�سنة 2008 ب�ساأن نظام نقل الدم(

يراعي  اأن  املعالج  الطبيب  على  القرار  ذات  اأوجب  كذلك 

غلبة   مبادئ  يطبق  واأن  الدم،  نقل  على  املرتتبة  املخاطر 

املنفعة على ال�سرر قبل اتخاذ القرار بنقل الدم ومكوناته. 

الطبيب  والتزامات  الدم،  بنك  التزامات  بني  وباملقارنة 

امل�سار  الوزاري  القرار  اأوردها  كما  الدم  بنقل  ياأمر  الذي 

بتحقيق  التزامات  هي  البنك  التزامات  اأن  يت�سح  اإليه 

على  الدم  متلقي  املري�ض  ح�سول  م�سمونها  نتيجة 

اأما  فريو�ض  اأو  ميكروب  اأي  من  خايل  نظيف  �سليم  دم 

التزامات الطبيب الذي ياأمر بنقل الدم فهي التزامات ل 

تتعلق بهذا امل�سمون اأو هذه النتيجة.

تظهر  العليا  الحتادية  املحكمة  اأن  لو  نود  �سبق  ما  لكل 

مرونة وتطور ق�ساءها فيما يتعلق مبوقفها ب�ساأن حتديد 

امل�سوؤول عن نقل الدم على النحو ال�سابق بيانه.

ويف النهاية ن�سري اإىل اأن التطوير الذي نن�سده من املحكمة 

الحتادية العليا - على النحو ال�سابق بيانه-  يتفق متاماً 

مع ن�سو�ض قانون املعامالت املدنية وهذ من ناحية اأوىل.

اأهميته .وهذا من ناحية ثانية. فمن  اأنه تطوير له   كما 

فكرة  على  املوؤ�س�سة  باحللول  الأخذ  فاإن  الأوىل  الناحية 

اللتزام ب�سمان ال�سالمة ب�ساأن حتديد امل�سوؤول عن �سالمة 

الحتادية  املحكمة  ندعو  والتي  للمر�سى  املنقول  الدم 

العليا لالأخذ بها يتفق يف نتائجه العملية مع اأحكام فكرة 

احلرا�سة اأي حرا�سة الأ�سياء الواردة يف املادة 316 معامالت 

مدنية، وهذه م�ساألة اأوىل حتتاج اإىل تو�سيح.

ومن ناحية ثانية، فاإن هذا التطوير، الذي ندعو املحكمة 

الحتادية لالأخذ به، تزداد اأهميته يف اأنه لن يقت�سر على 

جمال نقل الدم، بل �سيمتد اإىل جمالت طبيه اأخرى نذكر 

ال�سناعية،  والرتكيبات  الطبية،  الأجهزة  ا�ستخدام  منها 

وب�سفة عامة جمال تركيب الأع�ساء ال�سناعية يف ج�سد 

 8 رقم  الحتادي  القانون  لن�سو�ض  وفقاً  وذلك  املري�ض 

ل�سنة 2008 ب�ساأن امل�سوؤولية الطبية، وهذه م�ساألة اأخرى 

حتتاج اإىل تف�سيل. 

وهذه امل�ساألة وتلك ون�سيف اإليهما م�ساألة ثالثة هي رابطة 

ال�سببية امل�سار اإليها �سلفاً، هي م�سائل �سنتعر�ض لها مب�سيئة 

اهلل يف اأعداد لحقة لهذه املجلة التي نود لها الزدهار و�سعة 

النت�سار...

واهلل ويل التوفيق..

سالمة نقل الدم للمرضى
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متهيد : 
التعامل  عند  العقاب  حالت  عن  للحديث  يلزم  بداية 

وذلك   ، وبياناته  بال�سيك  املق�سود  حتديد   ، بال�سيكات 

لت�سابهه مع بع�ض الأوراق التجارية الأخرى ، كالكمبيالة 

وال�سند الإذين ، يف بع�ض الوجوه ، ولأن قانون العقوبات 

اإن اجلرائم  ، حيث  ال�سيك  اإل  الأوراق  ل يحمي من هذه 

املتعلقة بال�سيك تقع �سد امل�سلحة العامة يف املقام الأول، 

التجارية  املعامالت  لتي�سري  الالزمة  الثقة  هنا  وهي 

وغريها يف املجتمع ، والتي تتزعزع يف حالة رف�ض الأفراد 

قبول ال�سيكات كاأداة وفاء ،  فامل�سرع يريد اأن تقوم ال�سيكات 

مقام النقود ول  يكون ذلك اإّلّ بتجرمي الأفعال التي ت�سكل 

م�سا�ساً بهذه الوظيفة لل�سيك .

وفيما يلي - وباإيجاز - نبني املق�سود بال�سيك ، ثم نحدد 

الن�ساط املعاقب ، واأخرياً العقوبات التي توقع على املتهم 

يف حالة اإدانته . 

تعريف ال�شيك : 
ورقة  باأنه   ، ال�سيك  التجارية  املعامالت  قانون  عرف 

امل�سرف  اإىل  ال�ساحب  من  �سادراً  اأمراً  تت�سمن  جتارية 

كتاريخ  فيه  املبني  اليوم  يف  يدفع  باأن  عليه  امل�سحوب 

النقود لإذن �سخ�ض ثالث هو  لإ�سداره مبلغاً معيناً من 

املعامالت  قانون  من   483 املادة  انظر    ( حلامله  اأو  امل�ستفيد 

التجارية الإماراتي ( . 

التعامل  عند  العقاب  حالت  يف  البحث  يثور  ولكي 

بال�سيكات ، يلزم اأن نكون ب�سدد �سك تتوافر فيه بيانات 

معينة حددها قانون املعامالت التجارية ، ومن جمملها 

نكون اأمام ورقة جتارية ت�سمى ال�سيك .  

بيانات ال�سيك :

يت�سمن  اأن  �سرورة  على  التجارية  املعامالت  قانون  ن�ض 

ال�سيك بيانات حمددة بقوله ، ي�ستمل ال�سيك على البيانات 

التي  ، وباللغة  ال�سك  : لفظ �سيك مكتوباً يف منت  الآتية 

دكتور /عبدالرازق الموافي عبداللطيف
aalmuwafi@dji.gov.ae أستاذ القانون الجزائي المشارك بالمعهد

حاالت العقاب عند التعامل بالشيكات
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اأمر غري معلق على �سرط بوفاء مبلغ معني   . ُكتب بها 

من النقود ، ا�سم من يلزمه الوفاء » امل�سحوب عليه« . 

من يجب الوفاء له اأو لأمره ، مكان الوفاء . تاريخ 

اأن�ساأ  من  توقيع   . اإن�سائه  ومكان  ال�سيك  اإن�ساء 

من   596 املادة  ن�ض  انظر   (  » ال�ساحب   « ال�سيك 

قانون املعامالت التجارية الإماراتي ( .  

هذه  اأحد  من  يخلو  الذي  وال�سك 

البيانات ل يعترب �سيكاً، وي�ستثنى من 

مكان  بيان  من  ال�سك  خلو  ذلك 

من  ال�سيك  خال  فاإذا   ، الوفاء 

املكان  الوفاء اعترب  بيان مكان 

املبني بجانب ا�سم امل�سحوب عليه 

مكاناً للوفاء ، فاإذا ذكرت عدة اأمكنة بجانب 

الوفاء يف  ال�سيك م�ستحق  امل�سحوب عليه اعترب  ا�سم 

البيانات  ال�سيك من هذه  واإذا خال   ، اأول مكان مبني فيه 

اعترب م�ستحق الوفاء يف املكان الذي يقع فيه املحل الرئي�ض 

بيان  من  ال�سيك  خلو  كذلك  وي�ستثنى  عليه.  للم�سحوب 

الإن�ساء  مكان  بيان  من  ال�سيك  خال  فاإذا   ، الإن�ساء  مكان 

اعترب من�ساأ يف املكان املبني بجانب توقيع ال�ساحب ، واإذا مل 

يوجد اعترب اأنه اأن�سئ يف املكان الذي مت فيه توقيعه فعـاًل  

) انظر  ن�ض املادة  597 من قانون املعامالت التجارية ( .

مما �سبق يتبني اأن البيانات التي يجب توافرها يف ال�سيك 

تكون على النحو التايل :

1 – اأطراف ال�صيك :

التجارية ثالثية الأطراف  املعامالت  ل يتطلب قانون 

اأن يختلف ا�سم ال�ساحب عن ا�سم  يف ال�سيك، فال يلزم 

يكون  اأن  اجلائز  فمن   . وامل�ستفيد   ، عليه  امل�سحوب 

يكون  اأن  يجوز  ل  ولكن   . امل�ستفيد  نف�سه  هو  ال�ساحب 

الأمر  تعلق  اإذا  اإّل  ال�ساحب  نف�سه  هو  عليه  امل�سحوب 

ب�سيك م�سحوب بني فروع البنك الواحد، وهذا ما ن�ض 

عليه قانون املعامالت التجارية مقرراً اأنه : يجوز �سحب 

حل�ساب  �سحبه  ويجوز    ، نف�سه  �ساحبه  لأمر  ال�سيك 

�سخ�ض اآخر ، ول يجوز �سحبه على �ساحبه نف�سه اإّل يف 

حالة �سحبه بني فروع امل�سرف الواحد بع�سها البع�ض 

األ  وب�سرط  للم�سرف،  الرئي�سي  املركز  وبني  بينها  اأو 

انظر   ( حلامله  الوفاء  م�ستحق  امل�سحوب  ال�سيك  يكون 

ن�ض املادة 604 من قانون املعامالت التجارية ( .

ويثور ت�ساوؤل موؤداه، ما هو احلكم عندما يكون امل�ستفيد 

الواقع مل يتطرق قانون  امل�سحوب عليه ؟ يف  هو نف�سه 

ا�سم  فيها  يتحد  التي  احلالة  لهذه  التجارية  املعامالت 

الإماراتي  الق�ساء  ولكن   ، عليه  وامل�سحوب  امل�ستفيد 

دبي  ؛ حيث ق�ست حمكمة متييز  امل�ساألة  لهذه  تعر�ض 

 )1994 ل�سنة   49 رقم  الطعن   1994  /7  /10 دبي  انظر متييز   (

ويحدث   . ال�سيك  �سفة  ال�سك  عن  ينفي  ل  ذلك  باأن 

ذلك عندما يقدم البنك لأحد عمالئه قر�ساً وي�ستكتبه 

ل�سالح  لديه  العميل  ح�ساب  على  م�سحوبة  �سيكات 

البنك؛ اأي اأن البنك يعد م�ستفيداً .
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2- مو�صوع ال�صيك:

يكون مو�سوع ال�سيك مبلغاً من النقود ؛ فال�سيك هو اأمر 

امل�ستفيد  اإىل  يدفع  باأن  امل�سحوب عليه  اإىل  ال�ساحب  من 

مو�سوع  يكون  اأن  يجوز  ل  وبالتايل   ، النقود  من  مبلغاً 

يكون  اأن  اجلائز  غري  فمن  النقود؛  غري  �سيئا  ال�سيك 

مو�سوع ال�سيك اإعطاء ب�ساعة معينة .

 ويعد �سحيحاً ال�سيك الذي ي�سدر على بيا�ض بالن�سبة 

ملبلغ النقود ، ولكن ل ميكن تقدميه للبنك اأو للنيابة 

يعترب  احلالة  هذه  ويف  املبلغ.  كتابة  بعد  اإل  العامة 

ال�سيك  مبلغ  كتابة  يف  ال�ساحب  من  مفو�ساً  امل�ستفيد 

وهذا ما ق�ست به حمكمة متييز دبي ) متييز دبي 16/ 

7/ 1994 الطعن رقم 53 ل�سنة 1993 (.

املتفق  احلقيقي  املبلغ  من  اأزيد  مبلغاً  امل�ستفيد  يكتب  وقد 

عليه ، وهنا ل تقع جرمية اإعطاء �سيك بدون ر�سيد اإذا مل 

يكن بح�ساب ال�ساحب ر�سيداً كافياً وقاباًل لل�سحب، ونكون 

يقوم  اأن  ذلك  اأمثلة  ومن   . اأمانة  خيانة  جرمية  ب�سدد 

ال�ساحب باإعطاء امل�ستفيد �سيكاً على بيا�ض لكي يكتب فيه 

امل�ستفيد  قام  فلو   ، له  ير�سلها  �سوف  التي  الب�ساعة  قيمة 

ر�سيد  على  ويزيد  عليه  املتفق  من  اأكرث  مبلغ  بكتابة 

ال�ساحب، فاإن جرمية اإعطاء �سيك بدون ر�سيد ل تقوم لأن 

اإليه حمكمة  ال�سلوك �سدر من امل�ستفيد . وهذا ما انتهت 

متييز دبي عندما اعتربت جتاوز امل�ستفيد حلدود التفوي�ض 

يعد دفعاً جوهرياً ينفي م�سئولية ال�ساحب ) متييز دبي 22/ 

11/ 1997 الطعن رقم 137 ل�سنة 1997 جزاء ( .

3- امل�صحوب عليه م�صرف :

انظر ن�ض   ( الإماراتي  التجارية  املعامالت  قانون  يتطلب 

يكون  اأن   ) الإماراتي  التجارية  املعامالت  قانون  من   598 املادة 

امل�سحوب عليه م�سرفاً ، لكي تكت�سب الورقة �سفة ال�سيك، 

يكون  اأن  دون  الأفراد  بني  تداولها  يتم  التي  الأوراق  اأما 

ول   ، ال�سيك  �سفة  تكت�سب  فال  م�سرفاً  عليه  امل�سحوب 

تتمتع باحلماية اجلنائية .

 4 - كتابة لفظ  » �صيك « : 

من   596 املادة  ن�ض  انظر   ( التجارية  املعامالت  قانون  ن�ض 

قانون املعامالت التجارية الإماراتي ( على اأنه » ي�ستمل ال�سيك 

منت  يف  مكتوباً  �سيك  لفظ   -1  : الآتية  البيانات  على 

، وبالتايل ل تكت�سب   »  ... بها  ُكتب  التي  ال�سك وباللغة 

الورقة �سفة ال�سيك اإل اإذا كان مدوناً عليها كلمة » �سيك« 

كاأن يكتب عليها » �سيك رقم ... « اأو ادفعوا مبوجب هذا 

يلزم  التي  ال�سروط  ُيعد من  البيان  فهذا   .  .  ... ال�سيك 

توافرها يف ال�سيك وفقاً لقانون املعامالت التجارية . 

الورقة  ال�سيك على  الق�ساء اجلزائي ي�سفي �سفة  ولكن 

ولو كانت خالية من هذا البيان، ا�ستناداً اإىل ذاتية امل�سلحة 

التي  تلك  عن  واختالفها  العقوبات  قانون  يحميها  التي 

حيث   ، التجارية  املعامالت  قانون  حتقيقها  اإىل  ي�سعى 

يحمي قانون العقوبات ظاهر ال�سيك . وهذا يتحقق من 

الطالع على ال�سيك الذي ي�سبح حمال للثقة ، ولو افتقد 

وهذا  العادي،  ال�سخ�ض  يلحظه  ل  قد  الذي  البيان  ذلك 

ما انتهت اإليه حمكمة متييز دبي يف اأحكامها )متييز دبي 

25/ 6/ 1994 الطعن رقم 34 ل�سنة 1994 ( .
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5 - التوقيع :       

اأن يكون ال�سك موقعاً عليه من  يلزم لتوافر �سفة ال�سيك 

�سخ�ض معني ، واإذا اأنكر هذا ال�سخ�ض التوقيع ، فاإنه يتم�سك 

 ، خبري  اإىل  الأمر  حتيل  اأن  املحكمة  وعلى  ال�سيك،  بتزوير 

واإن مل تفعل ذلك كان حكمها معيباً ، لأن الأمر يتعلق بدفع 

باحلق  اإخالل  على  ينطوي  عنه  املحكمة  التفات   ، جوهري 

يف الدفاع، ي�ستوجب نق�ض احلكم )املحكمة الحتادية العليا 16 

دي�سمرب �سنة 2002 الطعن رقم 47 �ض 23 ق ( . 

وجود  لزوم  على  وامل�ستفيد  ال�ساحب  اتفاق  حالة  ويف 

�سيكاً  امل�ستفيد  قبل  ذلك  ومع   ، ال�سيك  على  توقيعني 

بتوقيع واحد، فاإن هذا ال�سيك الأخري تنتفي عنه احلماية 

اجلنائية، وذلك لفتقاده �سرطاً من �سروط ال�سيك ح�سب 

ما اتفق عليه الطرفان ) متييز دبي 6/ 7/ 2002 الطعن رقم 

196 ل�سنة 2002 ( .

6- التاريخ :

ين�ض قانون املعامالت التجارية الإماراتي ) انظر ن�ض املادة 

596 ( على لزوم اأن تت�سمن الورقة » ال�سيك » تاريخ ومكان 

اإن�سائه « ، وتدوين تاريخ معني يف ال�سيك ، فاإن هذا يعني 

اأنه اأداة وفاء حتى ولو ثبت اأنه قد مت اإ�سداره يف وقت �سابق 

على التاريخ املدون به ) متييز دبي 29/ 1/ 1994 الطعنان رقما 

104 و 106 ل�سنة 1993 (.  ويعترب �سحيحاً ال�سيك الذي ي�سدر 

دون كتابة تاريخ ال�ستحقاق فيه ، ويعد ذلك تفوي�ساً من 

ال�ساحب للم�ستفيد يف كتابة التاريخ )متييز دبي 27/ 6/ 1993 

يكون  اأن  تقدميه  عند  ويلزم   ،  )  1993 ل�سنة   15 رقم  الطعن 

الذي  هو  التاريخ  هذا  اأن  ذلك   ، معيناً  تاريخاً  به  مدوناً 

ي�ستحق فيه ال�سيك . 

ولكن الق�ساء يعترب ت�سليم ال�سيك بدون تاريخ قرينة 

ب�سيطة على التفوي�ض يجوز اإثبات عك�سها، كاأن يكون 

مت ت�سليم ال�سيك اإىل �سخ�ض غري امل�ستفيد على �سبيل 

وامل�ستفيد  ال�ساحب  بني  نزاع  لت�سوية  �سماناً  الأمانة 

على اأن يتم ا�سرتداده بعد ت�سوية النزاع، فال يحق ملن 

دون  امل�ستفيد  اإىل  ال�سيك  بت�سليم  يقوم  اأن  اإليه  �ُسلم 

املتخا�سمني)املحكمة  بني  التفاق  �سروط  احرتام 

 11 رقم  الطعن   1995 �سنة  مايو   24 العليا  الحتادية 

ل�سنة 17 ق( .

اأما يف حالة وجود تاريخني على ال�سيك ، فاإنه يفقد �سفته 

اجلرمية  تقع  ول   ، مديونية  �سك  اإىل  ويتحول   ، ك�سيك 

عند عدم  وجود ر�سيد . ول يتحول اإىل كمبيالة، لأن تلك 

الورقة يجب اأن يكون مكتوب عليها كلمة » كمبيالة«) انظر 

ن�ض املادة 484 من قانون املعامالت التجارية الإماراتي  (. 

تاريخ  ، وجود  ال�سيك لتاريخني   وُيعد من قبيل حمل 

واحد عليه ثم تعديل هذا التاريخ ، ولو مت ذلك مبوافقة 

امل�ستفيد بعد ف�سل ال�ساحب يف تدبري املبلغ الذي يداينه 

قد  الورقة  اأن  اإىل  اإذا خل�ض  يعد �سحيحاً  به، فاحلكم 

فقدت بذلك - منذ اللحظة التي مت فيها اإ�سافة التاريخ 

الثاين اإليها واإىل حني تقدميها للبنك- مقوماتها كاأداة 

ائتمان وبذلك تخرج من نطاق  اأداة  اإىل  وفاء وانقلبت 

تطبيق املادة 401 من قانون العقوبات ) املحكمة الحتادية 

العليا 17 فرباير 1993 الطعن رقم 9 ل�سنة 15 ق (. ول يغري 

وجود توقيع لل�ساحب بجوار التاريخ الالحق من ذلك 

)املحكمة الحتادية العليا 24 / 2/ 1993 الطعن رقم 14 ل�سنة 

15 ق ( . ول يوؤثر يف توافر �سفة ال�سيك اأنه قد �ُسلم قبل 

به،  مدون  واحداً  تاريخاً  اأن  ؛ فمادام  ا�ستحقاقه  ميعاد 

 1998  /7/  4 دبي  )متييز  ائتمان  اأداة  اإىل  يتحول  ل  فاإنه 

الطعن رقم 62 ل�سنة 1998 جزاء ( .

ذلك  تاريخني  يحمل  الذي  ال�سيك  قبيل  من  ويعترب   

ل�سمان  اأنه  يفيد  ما  ظهره  على  ُيكتب  الذي  ال�سيك 

عدم  عند  يقدمه  اأن  للم�ستفيد  ويحق   ، معني  التزام 

واجب  عندئذ  ي�سبح  ل  اأنه  ذلك  اللتزام،  بهذا  الوفاء 

الدفع مبجرد الطالع عليه ) املحكمة الحتادية العليا 30 

دي�سمرب �سنة 1998 الطعن رقم 83 ( .
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الن�شاط املعاقب عليه وحاالته :
يتكون الن�ساط املعاقب عليه من عن�سرين : الأول ، فعل 

اإعطاء ال�سيك . والثاين ، عدم وجود ر�سيد. ومعنى ذلك 

من  يفلت  العن�سران  هذان  فيه  يتوافر  ل  ن�ساط  اأي  اأن 

العقاب املقرر جلرائم ال�سيك . فمن ي�سدر �سيكاً ويكون 

له ر�سيد ، ويرف�ض البنك �سرف قيمته ب�سبب اأنه يتطلب 

حترير ال�سيك على منوذج مطبوع، اأو لنق�ساء مدة معينة 

دون تقدميه لل�سرف، فاإنه ل يرتكب جرمية اإعطاء �سيك 

بدون ر�سيد. ولكن هذا ل مينع من م�ساءلته عن جرمية 

الن�سب اإذا توافرت اأركانها .

وتتعدد �سور الن�ساط املعاقب عليه ) انظر ن�ض املادة 401 

من قانون العقوبات الإماراتي ( على النحو التايل : ال�سورة 

وقابل  وقائم  كاف  مقابل  بدون  �سيك  اإعطاء   : الأوىل 

لل�سرف . ال�سورة الثانية : �سحب الر�سيد بعد الإعطاء. 

ال�سورة الثالثة : الأمر بعدم ال�سرف . ال�سورة الرابعة : 

حترير ال�سيك اأو توقيعه بطريقة متنع �سرفه . ونف�سل 

هذه ال�سور اأو احلالت فيما يلي . 

احلالة الأوىل - اإعطاء ال�صيك بدون مقابل: 

اأوًل - املق�صود بالإعطاء :

ل يعاقب ال�ساحب على جمرد حتريره �سيكاً دون اإعطائه 

للم�ستفيد ؛ فاإذا حرره واحتفظ به، فاإنه ل يرتكب جرمية 

اإذا كان بدون ر�سيد. فالن�ساط املعاقب عليه هو الإعطاء، 

الأعمال  من  فهما  به،  والحتفاظ  ال�سيك  حترير  اأما 

التح�سريية طاملا مل يتم ت�سليم ال�سيك للم�ستفيد ؛ اأي مل 

يتم طرحه للتداول ) نق�ض م�سري 22 /  6 / 1960 ( .

فاإذا قدمه ال�ساحب اإىل امل�ستفيد مع حق هذا الأخري يف 

عليه  املعاقب  الإعطاء  معنى  فاإن  البنك،  اإىل  يقدمه  اأن 

يتحقق اإذا مل يكن هناك ر�سيد له ، حتى ولو كان امل�ستفيد 

نف�سه �سيء النية يعلم باأن ال�سيك بدون ر�سيد ) متييز دبي 

1994(. لذا ُق�سي ب�سحة  49 ل�سنة  10/ 7/ 1994 الطعن رقم 

ذاته  هو  ال�سيك  من  امل�ستفيد  فيه  يكون  الذي  ال�سيك 

بعدم وجود  البنك  يفيد علم  امل�سحوب عليه، مما  البنك 

ر�سيد كاف لل�ساحب، وكثرياً ما يحدث ذلك عندما يقدم 

العميل  بتوقيع  حقه  �سمان  مع  لل�ساحب  قر�ساً  البنك 

على تلك ال�سيكات .

ما  وهذا  بيا�ض،  على  ال�سيك  كان  ولو  الإعطاء  ويتحقق 

اإعطاء ال�سيك  اأن  اإليه الق�ساء بقوله : من املقرر  انتهى 

حيازته  عن  ال�ساحب  تخلي  يعني  امل�ستفيد  بت�سليمه 

لل�سيك  ال�ساحب  توقيع  واأن  امل�ستفيد،  ودخوله يف حيازة 

على بيا�ض دون اإثبات البيانات الأخرى ل يوؤثر يف �سحة 

ال�سيك، اإذ يعترب اأن م�سدره قد فو�ض امل�ستفيد يف و�سع 

 2002 �سنة  مايو   6 العليا  الحتادية  املحكمة   ( البيانات  هذه 

جزائي ، الطعن رقم 53 ق (.

اأي  ؛  بالإعطاء  قام  من  هو  اجلرمية  تلك  يف  والفاعل 

فعل  هي  اجلرمية  لأن  ؛  ال�سيك  على  بالتوقيع  قام  من 

ال�ساحب، ولي�ض من يقوم مبجرد املناولة املادية ، وكذلك 

ُي�ساأل �ساحب التوقيع الثاين مع �ساحب التوقيع الأول 

اإذا كان ال�سيك ي�سدر بتوقيعني ) املحكمة الحتادية العليا 

29 مار�ض �سنة 1995 ، طعن رقم 179 ل�سنة 16 ق (.

ثانيًا - عدم وجود مقابل :

يعترب الر�سيد بدون مقابل يف احلالت الآتية : 

1 - خلو ح�ساب ال�ساحب من الر�سيد كلية .       

 2 - عدم كفاية الر�سيد املوجود بح�ساب ال�ساحب . 

3 - عدم قابلية الر�سيد لل�سرف .  

والتاريخ الذي ُيعتد به لتحديد ما اإذا كان الر�سيد قائماً 

فيه  اأعطي  الذي  التاريخ  هو  لل�سرف  وقاباًل  وكافياً 

واملدون به ، وهذا ما ق�ست به حمكمة متييز دبي ) متييز 

دبي 6/ 7/ 1997 الطعن رقم 51 ل�سنة 1997 (.

1- خلو ح�صاب ال�صاحب من الر�صيد :

ح�ساب  يف  ر�سيد  وجود  عدم  احلالة  هذه  يف  الفر�ض 

ال�ساحب ، وقد يكون لل�ساحب ر�سيد ولكن يقوم ب�سحبه 
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قبل اأن يعطي ال�سيك ، ثم يقوم باإعطاء ال�سيك ، وهنا تقع 

اجلرمية ، فالعربة بالنظر اإىل الر�سيد وحالة احل�ساب 

وقت اإعطاء ال�سيك اإىل امل�ستفيد . 

غري اأنه اإذا كان هناك ح�ساب اآخر، اأو وديعة ت�سمن احل�ساب 

املك�سوف، �سواء مقدمة من ال�ساحب اأو مقدمة من الغري ، 

فاإن اجلرمية ل تقع. ويتحمل البنك م�سئولية مدنية اإذا 

�سمح  ل�ساحب الوديعة اأن ي�سحبها قبل انق�ساء املدة املتفق 

ول  العميل.  �سماناً حل�ساب  الوديعة خاللها  على جتميد 

تقوم امل�سئولية اجلنائية للبنك يف هذه احلالة، لأن الن�ساط 

املعاقب عليه هو ن�ساط ال�ساحب ولي�ض ن�ساط البنك .

الر�سيد،  حالة  عن  ت�ستعلم  اأن  العامة  النيابة  وعلى 

اإ�سدار  قبل  الأمر  ذلك  ت�ستبني  اأن  املحكمة  على  اأن  كما 

حكمها بالإدانة ، واإّل كان حكمها قا�سر الت�سبيب، فا�سد 

ال�ستدلل، متعني النق�ض ) متييز دبي 24/ 12/ 1995 الطعن 

رقم 41 ل�سنة 1995 (.

2 - عدم كفاية الر�صيد :

يف هذا الفر�ض يوجد ح�ساب لل�ساحب وبه ر�سيد ، ولكنه 

غري كاف ، واملعيار هو تاريخ الإعطاء الذي يدل عليه تاريخ 

كا�سف  اإجراء  اإل  البنك  اإىل  ال�سيك  تقدمي  وما   ، ال�سيك 

للجرمية التي وقعت من تاريخ الإعطاء ) نق�ض م�سري 16 

دي�سمرب �سنة 1963 ( ، وتقوم اجلرمية حتى ولو قام ال�ساحب 

اإذا مل يكن موجوداً من  بتكملة الر�سيد اأو بو�سع ر�سيد 

تقوم  وكذلك   .  )  1940 �سنة  فرباير   19 م�سري  نق�ض   ( قبل 

اجلرمية حتى ولو قام البنك ب�سرف ال�سيك الذي لي�ض 

له ر�سيد من ح�سابه اخلا�ض من باب املجاملة لل�ساحب، 

على اأن يرجع عليه بعد ذلك باملبلغ املدفوع .

واإذا كان الر�سيد قائماً وكافياً حلظة حترير ال�سيك ولكن 

غري  اأ�سبح  بحيث  منه  جزء  اأو  كله  ب�سحبه  قام  ال�ساحب 

 ، ال�سيك  اإعطاء  حلظة  يف  لي�ض  تقع  اجلرمية  فاإن  كاف، 

ولكن يف حلظة اإ�سدار الأمر اإىل البنك ب�سحب كل اأو جزء 

منه بحيث اأ�سبح الباقي غري كاف لتغطية ال�سيك )نق�ض 

م�سري 18 اأبريل �سنة 1952 (  .

3- عدم قابلية الر�صيد لل�صحب : 

قد يكون الر�سيد غري قابل لل�سحب ب�سبب احلجز اأو فر�ض 

باإ�سدار  �ساحبه  ويقوم  اآخر  �سبب  لأي  اأو  عليه  احلرا�سة 

�سيكات على الرغم من علمه بذلك ، فتقوم اجلرمية عند 

اإعطائه لهذا ال�سيك. وباملثل فاإنه اإذا اأُ�سهر اإفال�ض تاجر، 

فاإن ر�سيده يف البنك يدخل يف التفلي�سة، ويكون غري قابل 

ذلك  الرغم من  قام على  اإذا  لل�سحب، فريتكب اجلرمية 

باإ�سدار �سيك م�سحوباً على ذلك احل�ساب.

اأو  البنك  يف  احل�ساب  على  باحلجز  احلكم  �سدر  اإذا  اأما 

التحفظ على اأموال ال�ساحب بعد اأن قام باإعطاء �سيكات 

على هذا احل�ساب، فاإنه ل يتعر�ض للم�سئولية اجلنائية، 

ال�سيك  اإعطائه  بعد  ا�ستجد  توافر حادث مفاجئ  ب�سبب 

)نق�ض م�سري 16 دي�سمرب �سنة 1963 ( .

احلالة الثانية :-

 ا�صرتداد الر�صيد كله اأو بع�صه :

اإىل  ال�سيك  يعطي  ال�ساحب  اأن  ال�سورة  هذه  يف  الفر�ض 

 ، لل�سرف  وقابل  وقائم  كاف  ر�سيد  له  وهو  امل�ستفيد 
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بحيث   ، الر�سيد  من  جزء  اأو  كل  با�سرتداد  يقوم  ولكنه 

اأن املتبقي ل يكفي للوفاء بقيمة ال�سيك. يف هذه احلالة 

تقوم اجلرمية عند فعل ال�سرتداد املوؤثم ، ومكان ارتكاب 

اجلرمية يف هذه احلالة هو املكان الذي يتواجد فيه البنك 

على اأ�سا�ض اأن ا�سرتداد املقابل يكون من البنك .

احلالة الثالثة :-

 الأمر بعدم ال�صرف :

تقوم اجلرمية يف هذه احلالة من وقت �سدور الأمر بعدم 

ال�سرف ، وهذا يعني اإنكار حق ال�ساحب يف اأن ي�سدر اأمراً 

اأ�سبح  الر�سيد  اأن  يفيد  مما   ، ال�سرف  بعدم  البنك  اإىل 

كانت  اإذا  اأما  ال�سيك.  اإعطاء  حلظة  من  للم�ستفيد  ملكا 

املحكمة هي التي اأ�سدرت الأمر بعدم �سرف �سيك معني، 

فاإن ذلك من �ساأنه اأن يحول دون وقوع اجلرمية ) املحكمة 

الحتادية العليا 31 اأكتوبر �سنة 1990 الطعن رقم 89 ل�سنة 12 ق(، 

ول مينع وقوع اجلرمية اأن ي�سدد ال�ساحب قيمة ال�سيك 

للم�ستفيد مادام مل ي�سرتد منه ال�سيك.

احلالة الرابعة :- 

حترير ال�صيك اأو توقيعه بطريقة متنع �صرفه :

يعد تغيري التوقيع ب�سوء نية �سورة من �سور الن�ساط يف 

جرمية اإعطاء �سيك بدون ر�سيد ، وو�سع ال�ساحب على 

ال�سيك توقيعاً غري مطابق ملا هو مودع لدى البنك ، يعد 

لل�سيك بطريقة متنع �سرفه، ومن ثم فاإنه يقع  توقيعاً 

حتت طائلة التجرمي .

وقد اعتربت حمكمة متييز دبي اأن هذه ال�سورة تتحقق 

الإن�ساء  تاريخ  اإىل  اآخر  تاريخاً  ال�ساحب  ي�سيف  عندما 

خل�سة، ودون علم امل�ستفيد، بق�سد عدم �سرفه، فال�سيك 

لحق  تاريخ  تدوين  اأن  كما  ال�سيك،  �سفة  يفقد  عندئذ 

تاريخ  ب�سبب عدم حلول  �سرفه،  اإىل عدم  بالبنك  يوؤدى 

94 ل�سنة  26/ 11/ 1994 الطعن رقم  ال�ستحقاق ) متييز دبي 

1994 ( . وت�ستلزم املحكمة لوقوع اجلرمية اأن يثبت يف حق 

خداعا  النحو  هذا  على  ال�سيك  حترير  ق�سد  اأنه  املتهم 

قيمته من  وبني �سرف  بينه  واحليلولة  منه،  للم�ستفيد 

هذا  توافر  على  احلكم  يدلل  واأن  عليه،  امل�سحوب  البنك 

دبي  متييز   ( ل�ستخال�سه  وكافية  �سائغة  باأ�سباب  الق�سد 

25/ 10/ 1997 الطعن رقم 98 ل�سنة 1997 جزاء ( .

�صرورة توافر العمد :

جرائم  تعد  بال�سيكات  التعامل  عند  عليها  املعاقب  احلالت 

عمدية ل تقوم على اخلطاأ، فيلزم توافر علم اجلاين واجتاه 

ت�ساوؤل  ال�سدد  هذا  يف  وُيثار   . والنتيجة  الن�ساط  اإىل  اإرادته 

املتهم  لدى  يتوافر  اأن  اجلرمية  لقيام  ي�سرتط  هل  موؤداه، 

ق�سد الإ�سرار باملجني عليه وعدم دفع قيمة ال�سيك ؟ ويثور 

ت�ساوؤل اآخر عن احلكم يف حالة حترير ال�ساحب �سيكاً مع علمه 

اأنه بدون ر�سيد كاف ، ولكنه كان ياأمل اأن يكمل هذا الر�سيد 

قبل اأن يذهب امل�ستفيد اإىل البنك لتح�سيل ال�سيك ؟ .

العقوبات  401 من قانون  املادة  اأن ن�ض  ، يبدو  الواقع  يف 

الإماراتي ل ينطبق على الفر�ض ال�سابق الذي يكون فيه 

ال�ساحب ح�سن النية ، يتوقع اأن ي�سبح الر�سيد موجوداً 

. ون�ض  الق�سد اجلنائي  ينفي  النية  ؛ لأن ح�سن  وكافياً 

من   «  : يقول  الإماراتي  العقوبات  قانون  من   401 املادة 

اأعطى ب�سوء نية �سكاً ) �سيكاً ( «

ال�ساحب  يكون  باأن  النية  ب�سوء  املق�سود  ف�سر  الق�ساء  ولكن 

النية  �سوء  واأن  كاف،  ر�سيد  له  لي�ض  ال�سيك  باأن  علم  على 

مرادف ملجرد العلم ) نق�ض م�سري 10  اأكتوبر �سنة 1960 (. 

جرمية  يف  النية  �سوء  اأن  املقرر  من  باأنه  ُق�سي  لذلك 

م�سدر  علم  مبجرد  يتوافر  ر�سيد  بدون  �سيك  اإعطاء 

تاريخ  يف  لل�سحب  قابل  وفاء  مقابل  وجود  بعدم  ال�سيك 

ال�ستحقاق .... ومل ي�ستلزم امل�سرع نية خا�سة لوقوع هذه 

اجلرمية« ) متييز دبي 8/ 7 / 2000 الطعن رقم 112 ل�سنة 2000 

جزاء ( . وق�سَي اأي�ساً باأنه ل يلزم توافر ق�سد جنائي من 

اجلنائي  الق�سد  واأن  اجلرمية،  هذه  لوقوع  خا�ض  نوع 

ب�ساأنها يتحقق مبجرد اإعطاء ال�سيك مع العلم باأنه لي�ض 

له مقابل وفاء ) متييز دبي 3/ 10/ 1992 الطعن رقم 38 ل�سنة 1992 ( . 
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وُق�سَي باأن عدم وجود ر�سيد يعد قرينة على �سوء نية 

دبي  متييز   ( ر�سيد  بدون  ال�سيك  باأن  وعلمه   ، ال�ساحب 

كان  اإذا  وباأنه   ،  )  2000 ل�سنة   112 رقم  الطعن   2000  /7  /8

كثري  ر�سيده  واأن  البنوك  مع  التعامل  كثري  ال�ساحب 

يدل على ح�سن  ذلك ل  فاإن   ، وهبوطاً  احلركة �سعوداً 

كاف،  ر�سيد  بدون  �سيكاً  اإ�سداره  ال�ساحب يف حالة  نية 

حيث يجب عليه مراقبة حركة ر�سيده ، ويحتفظ فيه 

بالقدر الذي يفي بقيمة ال�سيك حتى يتم �سرفه ) نق�ض 

م�سري 23 نوفمرب �سنة 1964 (. 

اإعطاء  وقت  كاف  ر�سيد  وجود  بعدم  العلم  اإذن  فيكفي 

ال�سيك ، ول يحول دون وقوع اجلرمية اأن ياأمل ال�ساحب 

تكملة الر�سيد ) نق�ض م�سري 30 دي�سمرب �سنة 1952 (. 

ول ي�سرتط لقيام اجلرمية توافر نية الإ�سرار اأو الرغبة 

11 مار�ض  يف حتقيق مك�سب بدون وجه حق ) نق�ض م�سري 

�سنة 1952 ( . تطبيقاً لذلك ُق�سي بوقوع اجلرمية حتى ولو 

اأوفى ال�ساحب بالدين الذي كان عليه للم�ستفيد، ولكنه مل 

ي�سرتد ال�سيك منه، فتقدم امل�ستفيد به، وكان ال�سيك بدون 

ر�سيد ) نق�ض م�سري  20 يناير �سنة 1969 (. 

 متى تقع اجلرمية ؟

تقع جرمية اإ�سدار �سيك بدون ر�سيد عند اإعطاء ال�سيك 

الذي ل يقابله ر�سيداً كافياً وقاباًل لل�سحب. وعلى هذا 

فاإنها ل تقع مبجرد حترير ال�سيك؛ حيث ل يعاقب على 

هذه  يف  ال�سروع  على  يعاقب  ل  العقوبات  فقانون  ذلك. 

اأُعطي  اجلرمية. ويعترب تاريخ ال�سيك هو التاريخ الذي 

تاريخ  يف  وقعت  قد  تكون  اجلرمية  فاإن  وبالتايل   ، فيه 

ا�ستحقاق ال�سيك. يف ذلك تقول حمكمة  متييز دبي » اإن 

جرمية اإ�سدار ال�سيك بدون ر�سيد تفرت�ض توافر اأركان 

والق�سد  الر�سيد،  وانعدام   ، ال�سيك  اإ�سدار  هي  ثالثة 

ال�سيك  يف  الثابت  بالتاريخ  اإّل  تتحقق  ل  فهي  اجلنائي، 

بغ�ض النظر عن التاريخ احلقيقي ل�سحبه «)متييز دبي 6 

/ 6/ 1997 الطعن رقم 51 ل�سنة 1997 جزاء (. ويف حالة الأمر 

الذي  الوقت  ، فاإن اجلرمية تقع يف  ال�سيك  بعدم �سرف 

ال�سيك  كان  اإذا   . ال�سيك  �سرف  بعدم  الأمر  فيه  ي�سدر 

يقابله ر�سيداً وقت اإ�سداره .

البنك  اإىل  التقدم  تتك�سف عند  فاإن اجلرمية  وعلى هذا 

وقابل  كاف  ر�سيد  بدون  ال�سيك  اأن  ويت�سح  لل�سحب، 

اأو  ال�سيك  ا�ستحقاق  لل�سحب، ولكنها تقع قبل ذلك عند 

اإ�سدار الأمر بعدم ال�سحب. 

عقوبة جرمية اإعطاء �صيك بدون ر�صيد :

يعاقب املتهم يف جرائم ال�سيك بعقوبة احلب�ض اأو الغرامة ؛ 

حيث تن�ض املادة 1/401 من قانون العقوبات الإماراتي على 

اأنه » ُيعاقب باحلب�ض اأو بالغرامة من اأعطى ب�سوء نية �سكاً 

......... « . وا�ستناداً اإىل هذا الن�ض ق�ست املحكمة الحتادية 

باحلب�ض  ق�سى  الذي  ال�ستئنايف  احلكم  بنق�ض  العليا 

يف  طعنت  قد  العامة  النيابة  وكانت  املتهم،  على  والغرامة 

 ، بالغرامة  املتهم  مبعاقبة  ق�سى  الذي  البتدائي  احلكم 

اإىل  بالإ�سافة  احلب�ض  بعقوبة  ال�ستئناف  حمكمة  فق�ست 

الغرامة، وكان يجب عليها اأن تق�سي باحلب�ض اأو بالغرامة ؛ 

لأن الن�ض �سريح يف التخيري بني عقوبتي احلب�ض والغرامة 

ولي�ض اجلمع بينهما )املحكمة الحتادية العليا 25 دي�سمرب �سنة 

2000 ، الطعن رقم 79 �ض 21 ق (  .
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وثيقة  م�ساألة   ، فعالة  اإدارة  واإدارتها  العدالة  تنظيم  اإن 

ال�سلة باحلرية و�سون احلقوق على اختالفها ، واإن حق 

التقا�سي كما اأكدت عليه كافة الد�ساتري واملواثيق الدولية 

تقدم  اأن  يجب  مطافها  نهاية  يف  خ�سومة  كل  اأن  موؤداه 

يقت�سيها  التي  الق�سائية  الرت�سية  ميثل  من�سًفا  حاًل 

اإل  يتاأتى  بها وهو ما ل  املدعى  العدوان على احلقوق  رد 

كل  متكني   : اأولها   . احلق  ذلك  حلقات  كافة  تكاملت  اإذا 

متقا�ض من النفاذ اإىل الق�ساء نفاًذا مي�سًرا ل تثقله اأعباء 

مالية ، وثانيها : حيدة املحكمة وا�ستقاللها وح�سانتها ، 

وثالثها : وجوب اأن توفر الدولة للخ�سومة حاًل من�سًفا  

ميثل الت�سوية التي يعمد من يطلبها اإىل احل�سول عليها 

بو�سفها الرت�سية الق�سائية التي ي�سعى اإليها فال يجوز 

اإنكار احلق يف الرت�سية الق�سائية �سواء مبنعها ابتداء اأو 

باإقامة العراقيل يف وجه اقت�سائها اأو بتقدميها متباطئة 

مرتاخية دون م�سوغ اأو باإحاطتها بقواعد اإجرائية معيبة 

اأن يكون طريق الطعن الق�سائي لرد  يف ذاتها فال يجوز 

الأمور اإىل ن�سابها ممتنًعا اأو غري منتج .

وكان ح�سول املت�سررين من وقوع اجلرمية على الرت�سية 

الق�سائية التي يطلبونها للمطالبة بحقوقهم التي تاأثرت 

من جراء وقوع اجلرمية يتطلب اإلقاء ال�سوء على مدى 

تاأثر هوؤلء باأي اإخالل لأحد مكونات حق التقا�سي �سالفة 

الذكر، وهو ما �سنعر�ض اإليه على النحو التايل :-

اأوًل : وجوب متكني كل متقا�س من النفاذ 

اإىل الق�صاء نفاًذا مي�صًرا :

وحت�سلهم  حقوقهم  وكفالة  اجلرمية  �سحايا  حماية  اإن 

اأن  اإليها ل ميكن  التي ي�سعون  الق�سائية  على الرت�سية 

اإىل  الو�سول  لهم  ي�سر  اإذا  اإل  ُمر�سية  ب�سورة  تتحقق 

وعدم   ، الفوري  الإن�ساف  على  واحل�سول  العدالة  اآليات 

ما  وهذا   ، ذلك  دون  حتول  التي  العراقيل  الدول  و�سع 

اإعالن  ت�سمنه  فيما  الدولية  اجلماعة  عنه  اأف�سحت 

ب�ساأن املبادئ الأ�سا�سية لتوفري العدالة ل�سحايا اجلرمية 

واإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.

ل�سحايا  الرحيمة  املعاملة  توفري  على  اأكد  والذي 

الآليات  وتعزيز  اإن�ساء  على  الدول  ومنا�سدة  اجلرمية، 

احل�سول  من  ال�سحايا  متكن  التي  والإدارية  الق�سائية 

غري  اأو  الر�سمية  الإجراءات  خالل  من  الإن�ساف  على 

الر�سمية العاجلة والعادلة وغري املكلفة و�سهلة املنال.

مراحل  جميع  يف  لل�سحايا  املنا�سبة  امل�ساعدة  توفري  مع 

خاللها  من  ميكن  اآلية  و�سع  مع  القانونية،  الإجراءات 

بدفع  ت�سرفاتهم  عن  امل�سوؤولني  غري  اأو  املجرمني  اإلزام 

تعوي�ض عادل لل�سحايا اأو لأ�سرهم اأو ملن يعولونهم ودفع 

النفقات املتكبدة والناجتة عن الإيذاء .

ول �سك يف اأن فر�ض ر�سوم على خدمات العدالة مغاًلٍ فيها 

ق�سائًيا،  حقوقه  على  للح�سول  باأدائها  املتقا�سي  يلتزم 

الترضية القضائية المناسبة 
لضحايا الجريمة
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وتقرير عدم جواز نظر دعواه اأمام الق�ساء يف حالة عدم 

�سداد تلك الر�سوم، ف�ساًل عن تعار�سه مع ما انعقدت عليه 

امل�ساعدة الالزمة  �سبل  الدولية يف توفري  اإرادة اجلماعة 

ل�سحايا اجلرمية، لتح�سيلهم على الرت�سية الق�سائية 

املنا�سبة ، فاإنه يف ذات الوقت ميثل انتهاًكا �سارًخا حلقوق 

�سحايا اجلرمية ي�سل يف مداه اإىل حد اإنكار العدالة يف 

النظر  اإعادة  معه  ي�ستلزم  ، مما  واأهدافها  معاملها  جوهر 

يف فر�ض تلك الر�سوم وقدرها وال�سخ�ض امللزم باأدائها ، 

باأداء دورها يف حتقيق كفالة ال�سرر الناجت  وقيام الدول 

طرق  وت�سهيل  �سحاياها،  حقوق  وحماية  اجلرمية،  عن 

من  ينا�سلون  التي  الق�سائية  الرت�سية  على  ح�سولهم 

العدوان  اأ�سابتهم من جراء  التي  الأ�سرار  اأجلها، جلرب 

اأ�سرار  ، فكفاهم ما حاق بهم من  على حقوق يطلبونها 

بقيود  اإرهاقهم  معه  يجوز  ل  مما  اجلرمية،  جراء  من 

تع�سر احل�سول على حقوقهم اأو حتول دونها .

ثانًيا : ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية وحيدتها 

�صمانتان مًعا لإدارة العدالة :

ل�سمان  لزًما  كان  واإن  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  اإن 

يلوذون  من  وح�سول   ، للقانون  اخل�سوع  مو�سوعية 

وقوع  عند  يطلبونها  التي  الق�سائية  الرت�سية  على  بها 

عن�سر  حيدتها  اأن  اإل  وحرياتهم  حقوقهم  على  عدوان 

مبا  ا�ستقاللها  عن  �ساأًنا  تقل  ل  ر�سالتها  �سون  يف  فاعل 

يوؤكد تكاملها، ذلك اأن ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية يعني 

عزائم  توهن  التي  التاأثري  اأ�سكال  عن  بعيًدا  تعمل  اأن 

رجالها ، فيميلون معها عن احلق اإغواء واإرغاماً، ترغيًبا 

اأو ترهيًبا ، فاإذا كان ان�سرافهم  عن اإنفاذ احلق حتاماًل 

من جانبهم على اأحد اخل�سوم وانحياًزا لغريه ، كان ذلك 

منافًيا ل�سمانة التجرد عند الف�سل يف اخل�سومة ، اإذ  اأن 

اإن�ساًفا يف املنازعات على اختالفها متتد  �سمانة الف�سل 

طبيعة  كانت  اأًيا   ، ق�سائية  خ�سومة  كل  اإيل  بال�سرورة 

اإىل جهة  اإ�سنادها  يتم  اأو مدنًيا،  كان  مو�سوعها، جنائًيا 

اإطارها من  ق�سائية م�ستقلة حمايدة يتمكن اخل�سم يف 

اأدلتها للرد على ما يعار�سها من  اإي�ساح دعواه، وعر�ض 

اأقوال غرمائه اأو حججهم على �سوء فر�ض يتكافاأون فيها 

جميًعا ، كما اأن احلق يف املحاكمة املن�سفة يجب األ يكتنفه 

مديًدا  زمًنا  املحاكمة  اإجراءات  فامتداد   ، ملحوظ  بطء 

الآثار على حقوق  اأبلغ  املتقا�سني، ويرتك  يعرقل خطى 

املت�سررين، ويخلف  يف نفو�سهم الإح�سا�ض بالظلم وعدم 

حقوقهم،  على  العدوان  اآثار  من  لهم  الفوري  الإن�ساف 

وهو ما اأكد عليه اإعالن املبادئ الأ�سا�سية لتوفري العدالة 

مادته  يف  ن�ض  والذي  الذكر،  �سالف  اجلرمية  ل�سحايا 

ال�ساد�سة فقرة )هـ( على اأنه ينبغي جتنب التاأخري الذي 

اأو الأحكام  ل لزوم له للبت يف الق�سايا وتنفيذ الأوامر، 

التي تق�سي مبنح تعوي�ض لل�سحايا .

�ساأن  يف  الأ�سا�سية  املبادئ  اإعالن  ا  اأي�سً ذلك  اأكد  كما 

ا�ستقالل الق�ساء:

اإذا اأو�سح اأن املنازعات التي تدخل يف اخت�سا�ض ال�سلطة 

وعلى  حمايدة،  بطريقة  فيها  الف�سل  ينبغي  الق�سائية 

جترد  مع  ب�ساأنها،  القانون  حلكم  ووفًقا  وقائعها،  �سوء 

ق�سائها من عوامل التاأثر اأو التحري�ض ، وكذلك من كل 

واأًيا  امل�سروع  التدخل غري  اأو  التهديد  اأو  �سور ال�سغوط 

كان: م�سدرها اأو �سببها ، ول يجوز اأن حتدث اأية تدخالت 

ول  الق�سائية،  الإجراءات  يف  لها  مربر  ل  اأو  لئقة  غري 

لإعادة  املحاكم  ت�سدرها  التي  الق�سائية  الأحكام  تخ�سع 

إن الحق في المحاكمة المنصفة 
يجب أال يكتنفه بطء ملحوظ

يجب أن تكون جميع الدول بها نظام 
قضائي مستقر 
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الترضية القضائية

وفًقا  الق�سائية  النظر  باإعادة  الإخالل  عدم  مع  النظر، 

فيينا  اإعالن  عليه  �سار  الذي  املنهج  ذات  وهو  للقانون 

الالزم  التدعيم  �سمان  بغية   : والعدالة  اجلرمية  ب�ساأن 

 . اجلنائية  العدالة  �سوؤون  اإدارة  تتوىل  التي  للموؤ�س�سات 

م�ستقر  ق�سائي  نظام  بها  الدول  جميع  تكون  اأن  فيجب 

متمتًعا با�ستقاللية ل ت�سمح بتدخل اأي �سلطة يف �سوؤون 

وترقية  تعيني  يف  التنفيذية  ال�سلطة  فتدخل   ، العدالة 

وجعل  الق�ساء،  جمال�ض  من  الدور  هذا  و�سلب  الق�ساة، 

كل  التنفيذية،  لل�سلطة  تابعة  الق�سائي  التفتي�ض  اإدارات 

ذلك ل �سك يف اأنه ينال من ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية 

للتاأثر خا�سة  بالتايل عر�سة  و�سمان حيدتها، ويجعلها 

يف دعاوى �سحايا اجلرمية بحقوقهم من اإ�ساءة ا�ستعمال 

ال�سلطة التنفيذية .

ثالًثا : دور الدولة يف حماية حقوق �صحايا 

اجلرمية :

�سرورة  على  الدولية  والتفاقيات  املواثيق  كافة  اأكدت 

تفعيل دور الدول ل�سمان ح�سول �سحايا اجلرمية على 

كافة  ورفع  لهم،  املنا�سبة  الق�سائية  الرت�سية 

الآثار التي عاناها هوؤلء من 

 ، مية جلر ا

العدالة  لتوفري  الأ�سا�سية  املبادئ  باإعالن  ورد  فقد 

�سالف   - ال�سلطة  ا�ستعمال  واإ�ساءة  اجلرمية  ل�سحايا 

الذكر – حتت بند الو�سول اإىل العدالة واملعاملة املن�سفة 

لكرامتهم،  واحرتام  براأفة  ال�سحايا  معاملة  »ينبغي  اأنه 

على  واحل�سول  العدالة  اآليات  اإىل  الو�سول  لهم  ويحق 

الإن�ساف الفوري، وفًقاأ ملا تن�ض عليه الت�سريعات الوطنية 

اإن�ساء  وينبغي   ، اأ�سابهم  الذي  بال�سرر  يتعلق  فيما 

القت�ساء  ح�سب  والإدارية  الق�سائية  الآليات  وتعزيز 

لتمكني ال�سحايا من احل�سول على الإن�ساف، من خالل 

والعادلة  العاجلة  الر�سمية  غري  اأو  الر�سمية  الإجراءات 

ال�سحايا  تعريف  وينبغي  املنال،  و�سهلة  املكلفة،  وغري 

الآليات  هذه  خالل  من  الإن�ساف  التما�ض  يف  بحقوقهم 

الق�سائية  الإجراءات  ا�ستجابة  ت�سهيل  ينبغي  كما   ،

والإدارية لحتياجات ال�سحايا باتباع ما يلي :

اأ-تعريف ال�سحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها 

و�سريها وبالطريقة التي يبت بها يف ق�ساياهم ، ول �سيما 

طلبوا  وحيثما  خطرية،  بجرائم  يتعلق  الأمر  كان  حيث 
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هذه املعلومات .

ب- اإتاحة الفر�سة لعر�ض وجهات نظر ال�سحايا، واأوجه 

من  املنا�سبة  املراحل  يف  العتبار  يف  واأخذها  قلقهم، 

ُعر�سة  م�ساحلهم  تكون  حيثما  الق�سائية  الإجراءات 

للتاأثر، وذلك دون اإجحاف باملتهمني، ومبا يتما�سى ونظام 

الق�ساء اجلنائي الوطني ذي ال�سلة .

مراحل  جميع  يف  لل�سحايا  املنا�سبة  امل�ساعدة  ج-توفري 

الإجراءات القانونية .

اإزعاج ال�سحايا  اإىل الإقالل من  د- اتخاذ تدابري ترمي 

القت�ساء،  عند  خ�سو�سياتهم  وحماية  حد،  اأدنى  اإىل 

وال�سهود  اأ�سرهم،  �سالمة  �سالمتهم، ف�ساًل عن  و�سمان 

املتقدمني ل�ساحلهم من التخويف والنتقام .

الق�سايا،  البت يف  له يف  الذي ل لزوم  التاأخري  هـ-جتنب 

تعوي�سات  مبنح  تق�سي  التي  الأحكام  اأو  الأوامر  وتنفيذ 

الر�سمية  غري  الآليات  ا�ستعمال  ينبغي  كما   – لل�سحايا 

حلل النزاعات، مبا يف ذلك الو�ساطة والتحكيم والو�سائل 

املحلية  املمار�سات  ا�ستعمال  اأو  العدل،  لإقامة  العرفية 

ح�سب القت�ساء، لت�سهيل ا�سرت�ساء ال�سحايا واإن�سافهم.

كما ا�ستطرد الإعالن املذكور حتت بند رد احلق اأنه ينبغي 

ت�سرفاتهم  عن  امل�سوؤولني  غري  اأو  املجرمون  يدفع  اأن 

اأو  لل�سحايا  عادًل  ا  تعوي�سً منا�سًبا-  ذلك  كان  – حيثما 
لأ�سرهم اأو ملُعاليهم، وينبغي اأن ي�سمل هذا التعوي�ض اإعادة 

املمتلكات، ومبلًغا جلرب ما وقع من �سرر اأو خ�سارة ، ودفع 

ورد  اخلدمات  وتقدمي  لالإيذاء  نتيجة  املتكبدة  النفقات 

احلقوق ، كما ينبغي للحكومات اإعادة النظر يف ممار�ساتها 

ولوائحها وقوانينها، جلعل رد احلق خياًرا متاًحا لإ�سدار 

العقوبات  اإىل  بالإ�سافة  اجلنائية  الق�سايا  يف  به  حكم 

العموميون  املوظفون  يقوم  وعندما   ، الأخرى  اجلنائية 

وغريهم من الوكالء الذين يت�سرفون ب�سفة ر�سمية اأو 

فاإنه  الوطنية،  اجلنائية  القوانني  ر�سمية مبخالفة  �سبه 

ينبغي اأن يح�سل ال�سحايا على تعوي�ض من الدولة التي 

كان موظفوها اأو وكالوؤها م�سوؤولني عن ال�سرر الواقع ، 

ويف احلالت التي تكون فيها احلكومة التي حدث العمل 

من  زالت  قد  �سلطتها  مبقت�سى  العتدائي  التق�سري  اأو 

الوجود، فاإنه ينبغي للدولة اأو احلكومة اخللف اأن تقوم 

برد احلق لل�سحايا . كما ا�ستطرد الإعالن املذكور حتت 

بند التعوي�ض اإىل اأنه حيثما ل يكون من املمكن احل�سول 

على تعوي�ض كامل من املجرم اأو من م�سادر اأخرى فينبغي 

اأن ت�سعى اإىل تقدمي تعوي�ض مايل اإىل ال�سحايا  للدول 

باعتالل  اأو  بالغة،  ج�سدية  باإ�سابات  اأُ�سيبوا  الذين 

ال�سحة البدنية اأو العقلية نتيجة جلرائم خطرية اأو اإىل 

اأ�سر الأ�سخا�ض املتوفني اأو الذين اأ�سبحوا عاجزين بدنًيا 

اأو عقلًيا نتيجة لالإيذاء، وبخا�سة من كانوا يعتمدون يف 

اإن�ساء  ت�سجيع  وينبغي  الأ�سخا�ض،  هوؤلء  على  اإعالتهم 

وتعزيز وتو�سيع ال�سناديق الوطنية املخ�س�سة لتعوي�ض 

تن�ساأ �سناديق  اأن  ا  اأي�سً القت�ساء  ال�سحايا، وميكن عند 

اأخرى لهذا الغر�ض، مبا يف ذلك احلالت التي تكون فيها 

ال�سحية عاجزة عن تعوي�سها  اإليها  التي تنتمي  الدولة 

عما اأ�سابها من �سرر .

ينبغي أن يدفع المجرمون تعويضًا 
عادال لضحايا الجريمة
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ا ذات الإعالن يف البند اخلا�ض بامل�ساعدة اإىل  كما قرر اأي�سً

اأنه ينبغي اأن يتلقى ال�سحايا ما يلزم من م�ساعدة مادية 

وطبية ونف�سية واجتماعية من خالل الو�سائل احلكومية 

والتطوعية واملجتمعية واملحلية ، كما ينبغي اإبالغ ال�سحايا 

مبدى توفر اخلدمات ال�سحية والجتماعية وغريها من 

امل�ساعدات ذات ال�سلة، واأن يتاح لهم احل�سول على هذه 

ال�سرطة  موظفو  يتلقى  اأن  وينبغي   ، ب�سهولة  اخلدمات 

من  وغريهم  الجتماعية  واخلدمة  وال�سحة  والق�ساء 

املوظفني املعنيني تدريباً لتوعيتهم باحتياجات ال�سحايا، 

ومبادئ توجيهه ل�سمان تقدمي املعونة املنا�سبة الفورية ، 

وينبغي لدى تقدمي اخلدمات اأو امل�ساعدة اإىل ال�سحايا، 

طبيعة  ب�سبب  خا�سة  احتياجات  لهم  ملن  اهتمام  اإيالء 

ال�سرر الذي اأُ�سيبوا به، اأو ب�سبب عوامل مت ذكرها اآنًفا. 

واأخرًيا  ا�ستطرد الإعالن املذكور-حتت بند �سحايا اإ�ساءة 

به  يق�سد  ال�سحايا  م�سطلح  اأن  اإىل  ال�سلطة-  ا�ستعمال 

مبا  جماعي  اأو  فردي  ب�سرر  اأُ�سيبوا  الذين  الأ�سخا�ض 

النف�سية،  املعاناة  اأو  العقلي،  اأو  البدين،  ال�سرر  ذلك  يف 

من  كبرية  بدرجة  احلرمان  اأو  القت�سادية،  اخل�سارة  اأو 

حالت  اأو  اأفعال  طريق  عن  الأ�سا�سية  بحقوقهم  التمتع 

اإهمال ل ت�سكل انتهاكاً للقوانني اجلنائية الوطنية، ولكنها 

واملتعلق  بها  املعرتف  الدولية  للمعايري  انتهاكاً  ت�سكل 

اأن تنظر يف  ، كما ينبغي للدول  الإن�سان  باحرتام حقوق 

ن القانون الوطني قواعد جترم اإ�ساءة ا�ستعمال  اأن ت�سمِّ

وينبغي  �سحاياها،  انت�ساف  �سبل  على  وتن�ض  ال�سلطة 

ب�سفة خا�سة اأن ت�سمل �سبل النت�ساف هذه رد احلق، اأو 

اأو كليهما وما يلزم من م�ساعدة  احل�سول على تعوي�ض 

ينبغي  كما  واجتماعية،  ونف�سية  وطبية  مادية  وم�ساندة 

للدول اأن ت�ستعر�ض ب�سفة دورية الت�سريعات واملمار�سات 

تقوم  واأن  املتغرية،  للظروف  ا�ستجابتها  ل�سمان  القائمة 

عند القت�ساء ب�سن وتنفيذ ت�سريعات حترم الأفعال التي 

ال�سيا�سية،  ال�سلطة  ل�ستعمال  خطرية  اإ�ساءات  ت�سكل 

والآليات  ال�سيا�سات  كذلك  ت�سجع  واأن  القت�سادية،  اأو 

الالزمة ملنع هذه الأفعال، واأن ت�ستحدث احلقوق وو�سائل 

النت�ساف املالئمة وتتيحها ل�سحايا هذه الأفعال .

كما اأ�سار اإعالن فيينا ب�ساأن اجلرمية والعدالة – �سالف 

�سيا�ساتية  تو�سيات  و�سع  نحو  ال�سعي  يجب  اأنه  الذكر- 

ذات توجه عملي ت�ستند اإىل الحتياجات اخلا�سة للمراأة، 

�سواء كانت اأخ�سائية ممار�سة يف ميدان العدالة اجلنائية، 

اأو جانية، و�سرورة اتخاذ خطوات  اأو �سجينة،  اأو �سحية، 

لت�سمني ال�سرتاتيجيات والقواعد الدولية ملنع اجلرمية 

بالعن�سرية  املرتبطة  اجلرائم  ومكافحة  ملنع  تدابري 

يت�سل  وما  الأجانب،  وكراهية  العن�سري،  والتمييز 

ا�ستحداث خطط  التع�سب، مع وجوب  اأ�سكال  بذلك من 

كاآليات  اجلرمية،  لدعم  ودولية  واإقليمية  وطنية  عمل 

الو�ساطة والعدالة الت�ساحلية، وتوا�سل تطوير خدمات 

دعم ال�سحايا، وتنظيم حمالت توعية بحقوق ال�سحايا، 

مع النظر يف اإن�ساء �سناديق ل�سالح ال�سحايا اإ�سافة اإىل 

و�سع تنفيذ �سيا�سيات حلماية ال�سهود .

يجب  اأنه  الإرهاب  ملكافحة  العربية  بالتفاقية  ورد  كما 

توفري ما يلزم من م�ساعدات ل�سحايا الإرهاب ، واتخاذ 

كافة الإجراءات الالزمة لكفالة حماية ال�ساهد اأو اخلبري 

اأمالكه  اأو  اأ�سرته  اأو  تعري�سه  اإىل  توؤدي  اأية عالنية  من 

للخطر الناجت عن الإدلء ب�سهادته اأو بخربته.

اجلماعة  اإرادة  اإليه  انعقدت  ما  هو  تقدم  ما  كان  واإذا 

الدولية، فاإن د�ساتري الدول قد اأجمعت على اأن التقا�سي 

حق  مواطن  ولكل  كافة،،  للنا�ض  ومكفول  م�سون  حق 

اأنه يحظر  ، وموؤدى ذلك  اإىل قا�سيه الطبيعي  اللتجاء 

اأي  حت�سني  على  ت�سريعاتها  يف  تن�ض  اأن  الدول  على 

اأو حرمان طائفة  اإداري من رقابة الق�ساء  اأو قرار  عمل 

معينة من هذا احلق مع حتقق مناطه اأو اأن ت�سيغ الدول 

ت�سريعاتها بو�سع حائل بني الأفراد والدفاع عن حقوقهم 

اأو حرياتهم مبنعهم من اقت�سائها من خالل اخل�سومة 
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الق�سائية لرد العدوان عنها، اأو التمايز فيما بينهم يف ذلك 

جمال  يف  القانونية  مراكزهم  تتكافاأ  اأن  يجب  بل  احلق، 

النتفاع  يكون  فال   ، حقوقهم  على  العدوان  لرد  �سعيهم 

بهذا احلق مق�سوًرا على بع�سهم ول من�سرًفا اإىل اأحوال 

نفًرا  تخ�ض  بعوائق  حمماًل  ول   ، فيها  ينح�سر  بذاتها 

من املتقا�سني دون غريهم، بل يتعني اأن يكون النفاذ اإىل 

ذلك احلق من�سبًطا وفق اأ�س�ض مو�سوعية ل متييز فيها، 

ويف اإطار من القيود التي يقت�سيها تنظيمه، ول ت�سل يف 

مداها اإىل حد م�سادرته .

الق�ساء  اأمام  املبا�سر  الدعاء  طريق  اإغالق  اأن  �سك  ول 

واإخالًل  اإهداًرا  يعد  اجلرمية  �سحايا  وجه  يف  اجلزائي 

الأ�سرار  جلرب  املدنية  احلقوق  يف  الف�سل  يف  بحقهم 

النا�سئة عن اجلرمية.

كما تبنى ق�ساء اإحدى الدول الكربى ملفاهيم قائمة على 

متييز عن�سري على �سند من تعار�سها لثقافتها الداخلية 

ال�سائدة يف جمتمعها يعد اإهداراً حلق التقا�سي، ي�سل اإىل 

حد م�سادرة هذا احلق وانغالقه يف وجه �سحايا اجلرمية 

ويقف حائاًل بينهم و بني املطالبة بحقوقهم.

الأمريكية  الإ�سالمية  العالقات  جمل�ض  ببيان  ورد  فقد 

عن ق�سية اأم م�سلمة اأمريكية مهددة بفقدان حق ح�سانة 

طفلها البالغ من العمر ت�سع �سنوات، بعد اعتناقها الإ�سالم 

– والذي  الإ�سالم  بغري  يدين  – الذي  الطفل  والد  اأن 

يعرتف باأن الأم تركته ب�سبب  اإفراطه يف �سرب اخلمر، اأنه 

ي�سعى للح�سول على ح�سانة الطفل، لكي يربيه يف حياة 

الده�سة  اأثار  ومما  �ساذ  ل�سلوك  اأمه  اعتناق  بعد  طبيعية 

و�سع  على  اأ�سرفت  التي  الجتماعية  ال�سوؤون  موظفة  اأن 

�سمن  واملودعة  الطفل،  ح�سانة  حول  اجتماعية  درا�سة 

وثائق هذه الق�سية، �سطرت يف تلك الدرا�سة اأن اعتناق الأم 

لالإ�سالم وزواجها املرتب ) مل يتبعه فرتة تعارف طويلة 

بني الزوجني( هما اأمران اأ�سا�سيان يف الق�سية وهما غري 

معتادين من وجهة نظر الثقافة الأمريكية ال�سائدة .

كما اأعلنت منظمة العفو الدولية يف تقريرها ال�سادر عام 

1998 يف الحتفالية بالذكرى اخلم�سني لالإعالن العاملي 

الأ�ستاذ  من  املعد  التقرير  عن  نقاًل  الإن�سان  حلقوق 

ي�سري فوده معد برنامج » �سري للغاية » بقناة اجلزيرة 

بتاريخ 1999/2/4 عن انتهاكات �سارخة حلقوق الإن�سان 

يف اأمريكا، ورد بها على �سبيل املثال، اأن اأعداداً كبرية من 

اإ�سالحيات  يف  يودعون  اجلرمية-  �سحايا   – الأطفال 

البدنية  العتداءات  اأخطار  اإىل  فيها،  يتعر�سون  للكبار، 

والتحر�سات اجلن�سية ، واأن هناك حالت مت ر�سدها ل�سوء 

معاملة ال�سرطة للم�ستبه فيهم، و�سوء معاملة احلرا�ض 

ال�سجون  يف  ت�ستخدم  �سوتية  تعذيب  واآليات  لل�سجناء، 

كهربائية(،  �سدمة  ت�سبب  كهربائية  )اأ�سالك  باأمريكا 

كما اأن عدًدا كبرًيا من الن�ساء امل�سجونات يتعر�سن داخل 

ال�سجن لعتداءات بدنية  وجن�سية دون حتريك اأي �ساكن 

من قبل اإدارة ال�سجن ، ف�ساًل عن خلو عدٍد من ال�سجون 

من الرعاية الطبية الالزمة، مما اأدى اإىل تف�سي الكثري 

من الأمرا�ض القاتلة بني امل�سجونني وخا�سة الن�ساء ، كما 

عمرها  من  ع�سرة  ال�سابعة  يف  فتاة  تعر�ض  حالة  ر�سد  مت 

مبالحقتها  فقام  ال�سرطة  �سباط  اأحد  اأمرها  يف  ا�ستبه 

واإطالق النريان على راأ�سها، فاأرداها قتيلة دون اأي جرمية 

ل  ومما   . �سالح  لأي  حاملة   تكون  اأن  ودون  اإليها،  ن�سبت 

الإن�سان-  حلقوق  اإهدارها  -فوق  الأمثلة  تلك  اأن  فيه  �سك 

فاإنها تتعار�ض واجتاه الد�ساتري املعا�سرة من و�سع القيود 

املنا�سبة على �سلطان امل�سرع يف جمال التجرمي تعبرًيا عن 

الت�سحية  يجوز  ل  وحرياته،  لالإن�سان  حقوق  باأي  اإميانها 

بها يف غري �سرورة متثلها م�سلحة اجتماعية لها اعتبارها، 

الكاملة ل تنف�سل عن  اأبعادها  باأن احلرية يف  واعرتافاتها 

اأ�سل  حرمة احلياة، واأن التهام اجلنائي يف ذاته ل يزحزح 

الرباءة الذي يالزم الفرد، وهو من الركائز التي ي�ستند اإليها 

مفهوم املحاكمة املن�سفة التي كفلتها الد�ساتري املعا�سرة .

لكل  كفلت  قد  املعا�سرة  الد�ساتري  كافة  اأن  القول  وجممل 
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مواطن حق اللتجاء اإىل قا�سيه الطبيعي ، وهو حق للنا�ض 

اإليه، واإمنا  كافة ل يتمايزون فيما بينهم يف جمال اللجوء 

على  العدوان  لرد  �سعيهم  يف  القانونية  مراكزهم  تتكافاأ 

حر�ست  وقد   ، الذاتية  م�ساحلهم  عن  دفاًعا  حقوقهم، 

املقرر  حمتواه  يف  احلق  هذا  اإعمال  �سمان  على  الد�ساتري 

دون  فئة  على  مبا�سرته  ق�سر  معه  يجوز  ل  مبا  د�ستورياً، 

اإرهاقه  اأو   ، �سواها  دون  بذاتها  حالة  يف  اإجازته  اأو  اأخرى، 

اإليه  النفاذ  يكون  اأن  ل�سمان   ، لطبيعته  منافية  بعوائق 

حًقا لكل من يلوذ به ، غري مقيد يف ذلك اإل بالقيود التي 

اأن ت�سل يف مداها  والتي ل يجوز بحال  يقت�سيها تنظيمه 

التقا�سي  حق  لو�سول  �سماًنا  وذلك   ، م�سادرته  حد  اإىل 

ينا�سل  التي  الق�سائية  الرت�سية  وهي  النهائية  غايته  اإىل 

التي  الأ�سرار  جلرب  عليها،  احل�سول  اأجل  من  املتقا�سون 

اأ�سابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها .

قائمة املراجع :

ل�سحايا  العدالة  لتوفري  الأ�سا�سية  املبادئ  1-اإعالن 

اجلرمية، اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة، نوفمرب 1985 .

ا�ستقالل  �ساأن  يف  الأ�سا�سية  املبادئ  2-اإعالن 

يف  اعتمادها  مت  التي   – الق�ساء 

ال�سابع  املتحدة  الأمم  موؤمتر 

ومعاملة  اجلرمية  ملنع 

اأغ�سط�ض-  املجرمني، 

دي�سمرب 1985 .

3-اإعالن فيينا ب�ساأن اجلرمية والعدالة ومواجهة حتديات 

الأمم  موؤمتر  عن  �سدر  الذي  والع�سرين-  احلادي  القرن 

املتحدة العا�سر ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني فيينا، من 

10-17 اأبريل �سنة 2000 .

4-التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب ال�سادرة بقرار جمل�ض 

وزراء العدل والداخلية العرب يف اجتماعها امل�سرتك املعقود 

مبقر الأمانة بجامعة الدول العربية بتاريخ 1998/4/22 .

28 جمادى  176 اجلمعة  العدد  الإ�سالمي  العامل  5- جملة 

الثانية 1423هـ - 6 �سبتمرب 2002 .

للغاية  �سري  برنامج  من  فوده  ي�سري  الأ�ستاذ/  6-تقرير 

لقناة اجلزيرة بتاريخ 1999/2/4 .
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بقلم /دكتور مصطفى البنداري
مستشار قانوني أول بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

االتجاهات الحديثة في نظام اإلفالس
»من قانون اإلفالس العقابي إلى قانون إنقاذ المشروعات المتعثرة«

المقارن  القانون  في  االقتصادي  النشاط  تحكم  التي  القانونية  النظم  تطورت 
تطورا ملحوظا في اآلونة األخيرة، نتيجة للمنافسة االقتصادية بين الدول في 
التجارة خاضعة لظروف وعوامل مختلفة،  االقتصادية، حيث أضحت  األنشطة 
داخلية وخارجية، يصعب التحكم فيها، مما كان له أكبر األثر في وقوع العديد 
من األزمات االقتصادية التي يعقبها – غالبا – اضطراب المعامالت، السيما التجارية 

منها، ومن ثم توقف المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم.

العــدد )2(  -  �صبتمرب  -  2009 56



واإذا كان القانون يهتم، بوجه عام، بو�سع احللول الناجمة 

اهتمام  يزداد  اأن  بالتزاماته، فال غرو  املدين  اإخالل  عن 

امل�سرع التجاري بدعم اللتزام التجاري و�سمان تنفيذه، 

باعتبار اأن قوام املعامالت التجارية هو اعتبارات ال�سرعة، 

فدائن  التجاري؛  الئتمان  وتقوية  التعامل،  يف  والثقة 

يهتم  التجاري  الدائن  اأن  كما  الغد،  مدين  هو  اليوم 

ذاته،  احلق  باأ�سل  اهتمامه  قدر  حقه  ا�ستيفاء  مبوعد 

اإىل  اهتمامه  الذي ين�سرف جل  املدين  الدائن  بخالف 

�سمان احلق، اإن اآجال اأو عاجال، الأمر الذي اأدى اإىل 

الوفاء  واأحكام  ت�ستقيم  ل  قد  خا�سة  قواعد  و�سع 

على  القواعد  هذه  ومن  املدنية،  باللتزامات 

�سبيل املثال ل احل�سر: ت�سامن املدينني بدين 

جتاري، وحرية الإثبات يف املعامالت التجارية، 

والنفاذ  الق�سائي،  والخت�سا�ض  والإعذار، 

املعجل، والرهن التجاري.

بيد اأن اأهم القواعد التي ت�سمن الوفاء 

التجارية، تكمن يف حالة  باللتزامات 

ما اإذا توقف التجار عن �سداد ديونهم 

الإفال�ض  نظام  ياأتي  حيث  التجارية، 

لت�سفية  رقابهم،  على  م�سلط  ك�سيف 

ن�ساطهم واإعطاء كل ذي حق حقه، فما هو 

املفهوم القانوين لالإفال�ض، وهل هذا املفهوم ما زال 

العاملية  الأزمة القت�سادية  يتم�سى مع ما ترتب على 

نواحي  كافة  لت�سمل  اآثارها  امتدت  التي  ال�سائدة، 

احلياة والقطاعات املختلفة يف الدول املتقدمة، والدول 

النامية على حد �سواء ؟. 

اإن املتتبع لبع�ض الن�سو�ض القانونية التي تنظم مو�سوع 

الإفال�ض يف بع�ض الت�سريعات العربية والأجنبية، يجد اأن 

املفهوم  الت�سريعات متيز بني مفهومني لالإفال�ض:  هذه 

العقابي، واملفهوم الإ�سالحي لالإفال�ض.
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اأول: املفهوم العقابي لالإفال�س

بال�سدة  املفهوم،  لهذا  وفقا  الإفال�ض،  قواعد  متيزت 

العقابي  الطابع  فلماذا  املفل�ض،  معاملة  يف  والق�سوة 

لالإفال�ض؟ ومل�سلحة من؟ وما هي مظاهر ذلك ؟.

1- ملاذا الطابع العقابي ؟.

ن�ساأة  اأ�سل  يف  اأ�سا�سه  لالإفال�ض  العقابي  الطابع  يجد 

التي و�سع فيها؛ فقد ظهر نظام  النظام والظروف  هذا 

اأموال  الإفال�ض يف القانون الروماين، حيث تتم ت�سفية 

املفل�ض ت�سفية جماعية، مع مراعاة امل�ساواة بني الدائنني 

بيع  ثم  دائنيه،  اإىل  املدين  اأموال  حيازة  نقل  خالل  من 

ديونهم،  بن�سبة  بينهم  منها  الناجت  وتوزيع  الأموال  هذه 

ا�سرتقاق  حق  للدائن  القانون  اأعطى  لذلك،  ونتيجة 

اإىل  النظام  هذا  انتقل  ثم   ،... وتعذيبه  و�سجنه  املدين 

التي  الأحكام  بع�ض  اإ�سافة  مع  الإيطالية،  املدن  بع�ض 

اأو  اأمواله  اإدارة  عن  املدين  يد  وغل  الريبة  فرتة  حتدد 

الت�سرف فيها.

ومن بع�ض املدن الإيطالية، انتقل هذا النظام برمته اإىل 

يف  اأول  الإفال�ض  اأحكام  وردت  حيث  الفرن�سي،  القانون 

1687 املتعلق بتنظيم  الأمر امللكي الفرن�سي ال�سادر �سنة 

�سنة  ال�سادر  نابليون  ثانيا يف تقنني  الربية، ثم  التجارة 

متيزت  حيث  الفرن�سي،  التجارة  بقانون  املتعلق   1807

املدين  معاملة  يف  والق�سوة  بال�سدة  الإفال�ض  قواعد 

اأو  اإذا كان �سيئ النية  التاجر املفل�ض، ب�سرف النظر عما 

ح�سنها، ويرجع  ذلك اإىل توقف بع�ض التجار عن الوفاء 

املعدات، مما  ببع�ض  بتموين اجلي�ض  املتعلقة  بتعهداتهم 

اأغ�سب نابليون الذي اأثر عنه عند رئا�سته جلنة مناق�سة 

نظام الإفال�ض قوله: اإن »كل اإفال�ض ينطوي على جرثومة 
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اإجرامية«. ومن القانون الفرن�سي انتقلت اأحكام الإفال�ض 

اإىل الت�سريعات العربية، ومنها قانون املعامالت التجارية 

الإماراتي )املواد من 645 اإىل 900(.

2- مل�صلحة من الطابع العقابي ؟.

تبلورت  التي  الإفال�ض  قواعد  بني  امل�سرتك  اجلامع 

وحتقيق  الدائنني،  حماية  هو  ال�سابقة  الت�سريعات  يف 

م�سلحتهم يف املقام الأول، وذلك من خالل ت�سفية الذمة 

املالية للتاجر املفل�ض، واإخراجه من البيئة التجارية، ذلك 

لأن توقف املدين التاجر عن �سداد ديونه قرينة على نية 

اأهل  اأنه غري  العقاب، باعتبار  خبيثة لديه ي�ستحق معها 

للثقة والئتمان الذي منحه له كل دائن اأخل بالتزامه.

جمملها  يف  الإفال�ض  قواعد  جاءت  املنطلق،  هذا  ومن 

حماية  الأول:  الغر�ض  التاليني:  الغر�سني  لتحقيق 

اأو  اأمواله  تهريب  خ�سية  نف�سه،  املدين  من  الدائنني 

بالدائنني، ومن ثم متكينهم من  اإ�سراراً  الت�سرف فيها 

اأموال  اأكرب قدر ممكن من حقوقهم من  احل�سول على 

من  بع�سهم  اأنف�سهم  الدائنني  حماية  الثاين:  املدين. 

اأموال  على  التنفيذ  يف  والتزاحم  للت�سابق  منعا  بع�ض، 

املدين، حتقيقا للم�ساواة بينهم قدر الإمكان. وغنى عن 

يرتبط  النظام  لهذا  طبقا  امل�سروع  م�سري  اأن  البيان، 

التاجر  اإفال�ض  على  يرتتب  بحيث  به،  القائم  ب�سخ�ض 

ت�سفية امل�سروع، والعك�ض �سحيح.

3- مظاهر الطابع العقابي:

املدين  اإفال�ض  باإ�سهار  القانون على �سدور احلكم  يرتب 

التاجر - طبقا لأحكام غالبية نظم الإفال�ض - جمموعة 

والبع�ض  املفل�ض،  ب�سخ�ض  يتعلق  بع�سها  النتائج،  من 

�سبيل  على  الآثار  هذه  ومن  املالية،  بذمته  يتعلق  الآخر 

املثال ل احل�سر:

املفل�ض،  عن  واملهنية  ال�سيا�سية  احلقوق  بع�ض  �سقوط   

فال يجوز له اأن يكون ناخبا اأو منتخبا اأو معينا يف املجل�ض 

اجلمعيات  اأو  وال�سناعة،  التجارة  غرفة  يف  اأو  الوطني، 

ما  عليه مزاولة هذه احلقوق،  بحيث يحظر  املهنية....، 

مل يرد اإليه اعتباره، بل اإن تقرير نفقة للمفل�ض ولأ�سرته 

تكون من خالل اأمني التفلي�سة وباإ�سراف الق�ساء.

اأو  املفل�ض  حجز  وقت  كل  يف  يقرر  اأن  للقا�سي،  يجوز   

و�سعه حتت املراقبة، واأن ياأمر باتخاذ الو�سائل التحفظية 

الكفيلة ب�سيانة حقوق الدائنني.

 غل يد املدين املفل�ض عن اإدارة اأمواله اأو الت�سرف فيها، 

اأمني  اأو ال�ستيفاء....اإل من خالل  فال يجوز له الوفاء 

التفلي�سة الذي يحل حمل املفل�ض يف القيام بكل ما يلزم 

لإدارة التفلي�سة.

 عدم نفاذ الت�سرفات التي يقوم بها املفل�ض، لي�ض فقط 

اأي�سا  ولكن  الإفال�ض،  حكم  ل�سدور  الالحقة  الفرتة  يف 

الفرتة ال�سابقة، وهي الت�سرفات املريبة التي �سدرت يف 

فرتة الريبة )ب�سروط معينة(.

 توقيع عقوبة الإفال�ض بالتق�سري اأو الإفال�ض بالتدلي�ض 

على التاجر املفل�ض اإذا كان التوقف عن الدفع ناجتا عن 

تق�سري اأو احتيال ج�سيم اإ�سرارا مب�سالح الدائنني.

ومما جتدر الإ�سارة اإليه، اأن �سهر اإفال�ض التاجر وتوقيع 

على  التاأثري  بالتبعية  عليه  يرتتب  ال�سابقة،  العقوبات 

امل�سروع الذي يقوم به، حيث يرتبط م�سري امل�سروع، طبقا 

لهذا النظام، ب�سخ�ض القائم به وجودا وعدما، اإذ يرتتب 

على اإفال�ض التاجر ت�سفية امل�سروع والعك�ض �سحيح.

ثانيا: املفهوم الإ�صالحي لالإفال�س

الأجنبية من  الت�سريعات  الإفال�ض يف بع�ض  تطور نظام 

اإ�سالحي،  قانون  اإىل  ذاته  املفل�ض  يعاقب  عقابي  قانون 

اإنقاذ امل�سروعات واإقالتها من عرثتها، فلماذا  يهدف اإىل 

من؟وما  الإفال�ض؟ومل�سلحة  لنظام  الإ�سالحي  الطابع 

هي مظاهر ذلك ؟. 

اإلفالس
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1. ملاذا الطابع الإ�صالحي ؟.

اإىل  النظرة  تغريت  اأجلها  من  التي  الأ�سباب  اأهم  لعل 

قواعد الإفال�ض واملفل�ض هي ظهور العديد من الأزمات 

اأن  لل�سك  جمال  يدع  ل  مبا  ك�سفت  والتي  القت�سادية، 

كانت  الدفع  عن  التوقف  حالت  من  العظمى  الغالبية 

هوؤلء  اأكان  �سواء  فيها،  املدينني  لإرادة  دخل  ل  لأ�سباب 

جماعية،  موؤ�س�سات  يف  اأم  فردية  م�سروعات  يف  يعملون 

كبرية كانت اأم �سغرية، ومن ثم اأ�سبح جمرد التوقف عن 

الدفع فقط ل يكفي ل�سهر الإفال�ض، واإمنا يجب اأن يدل 

ذلك على مركز مايل ميوؤو�ض منه، كاأثر لزعزعة ائتمان 

ا�سطرابا ل عودة فيه،  املايل  التاجر، وا�سطراب مركزه 

كما اأن رغبة الدول يف حتقيق النتعا�ض القت�سادي عقب 

الأزمات قد اأدت اإىل زيادة التدخل يف خمتلف القطاعات 

الفردية  املذاهب  اأي�سا،للحد من  القت�سادية  والأن�سطة 

التي تكر�ض احلرية املطلقة.

ل  يتدخل  اأن  بامل�سرع  حري  فاإنه  تقدم،  ما  اإىل  وا�ستنادا 

ولكن  توقفه،  بافرتا�ض  وت�سفيته  امل�سروع  على  للق�ساء 

واإقالته من عرثته، ومن  عليه  لالإبقاء  له  العون  يد  ملد 

الت�سريعات  يف  النظر  لإعادة  ما�سة  احلاجة  كانت  هنا 

التي تعالج امل�ساكل الناجتة عن تخلف التجار عن الوفاء 

بالتزاماتهم، نتيجة لال�سطرابات القت�سادية.

2. مل�صلحة من الطابع الإ�صالحي ؟.

لقواعد  الإ�سالحي  الت�سريعي  التدخل  نتيجة  من  كان 

القت�سادي  امل�سروع  اإىل  الأنظار  اجتهت  اأن  الإفال�ض 

القائم  �سلوك  النظر عن  وب�سرف  ذاته،  اإليه يف  منظورا 

على ملكيته اأو اإدارته، واأن القول بت�سفية امل�سروع واإنهاء 

وجود التاجر التجاري لي�ض يف م�سلحة اأحد، بل قد يكون 

من م�سلحة الدائنني الإبقاء عليه، اأو على الأقل ت�سفيته 

كانوا  مما  اأكرب  قدر  على  ح�سولهم  ت�سمن  بطريقة 

وعليه  الإفال�ض،  �سهر  حكم  �سدر  اإذا  عليه  �سيح�سلون 

اأن يدور يف  الإفال�ض يجب  الأ�سا�سي لقواعد  املحور  فاإن 

العمالء  حقوق  على  حفاظا  القت�سادي،  العامل  فلك 

والعاملني يف امل�سروع حتقيقا للم�سلحة العامة.

على  تقوم  التي  املطلقة  احلرية  فاإن  املنطلق،  هذا  ومن 

مبداأ » دعه يعمل، دعه مير «، اأى دعه – التاجر – يفل�ض، 

دعه يخرج من البيئة التجارية،  مل تعد تتم�سى مع هذا 

على  يجب  ثم  ومن  الإفال�ض،  لنظام  احلديث  التطور 

على  الذي  امل�سروع  على  املتفرج  موقف  يقف  األ  امل�سرع 

�سفا هاوية الإفال�ض، واإمنا عليه اأن يتدخل لالإبقاء على 

امل�سروع، حتقيقا للخطة القت�سادية العامة للدولة.

3. مظاهر الطابع الإ�صالحي لالإفال�س:

الدول يف  اإىل جتارب بع�ض  الإ�سارة  الأهمية مبكان،  من 

هذا املجال، وتتبع حركة الإ�سالح الت�سريعي فيها، ومنها 

على �سبيل املثال، القانون الفرن�سي والقانون الإجنليزي، 

وميكن القول باأن اأهم هذه الإ�سالحات هي:

نظام  الإفال�ض من خالل  ب�سهر  توقي احلكم  اإمكانية   

عدالة  املقبول  اإذ من غري  الإفال�ض،  الواقي من  ال�سلح 

الت�سوية بني تاجر اأخل بالتزاماته نتيجة ح�سن نية و�سوء 

حظ، وتاجر اآخر تعمد الإ�سرار بالدائنني. 

 تغليب احللول الوقائية، من خالل ت�سديد الرقابة على 

امل�سروعات قبل اأن ت�سل اإىل التوقف عن الدفع، الذي قد 

فاإن  املنطلق،  الإفال�ض، ومن هذا  �سهر  اإىل  بدوره  يوؤدي 

اأ�سا�سيتني،  مبرحلتني  متر  ما  عادة  املتعرثة  امل�سروعات 

واقع  درا�سة  امل�سروع من خالل  اإحداهما مبراقبة  تتعلق 

باإعادة هيكلته،  الكفيلة  لو�سع اخلطط  امل�سروع، متهيدا 

وتتعلق ثانيتهما مبرحلة العالج، اإما بتقومي امل�سروع من 

خالل خطة تقررها املحكمة اأو بت�سفيته.

لها  اقت�سادية  كوحدة  امل�سروع،  بني  التام  الف�سل   

امل�سروع،  هذا  اإدارة  على  القائم  وبني  وكيانها،  مقوماتها 

يجب أن تدور قواعد اإلفالس في
 فلك العمل اإلقتصادي تحقيقا

 للمصلحة العامة
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م�سلحة  توجد  ل  اإذ  ومالكه،  امل�سروع  بني  للف�سل  كاأثر 

اقت�سادية للربط بني اجلزاءات الفردية التي توقع على 

املفل�ض وت�سفية امل�سروع، الذي كان قائما على اإدارته، ومن 

ثم يتحدد م�سري امل�سروع طبقا لعتبارات اقت�سادية، اأما 

معايري  على  بناء  فيتحدد  امل�سروع  على  القائم  م�سري 

اأخالقية، ترتبط مبدى ج�سامة ما ارتكبه من اأخطاء.  

اإفال�ض  حتكم  التي  القواعد  اأن  اإذن  القول  نافلة  ومن    

اأو  كانوا  اأفرادا  العربية-  الت�سريعات  غالبية  يف   - التجار 

نظام  عليها  بنى  التي  بالفل�سفة  متاأثرة  مازالت  �سركات، 

الإفال�ض منذ الع�سور القدمية والو�سطى، واملاأمول اإ�سالح 

الأزمات القت�سادية  اأ�سحت  اأن  �سيما بعد  النظام، ل  هذا 

من  القت�سادية  للم�سروعات  وملا  ماألوفا،  اأمرا  العاملية 

وظيفة اجتماعية ت�ستوجب مراعاة القائمني عليها، بحيث 

تكون مراقبة امل�سروع واإ�سالحه وتوقي تعرثه والإبقاء عليه 

خرياً من الوقوع يف كبوة الإفال�ض، وكما تاأثرت الت�سريعات 

ل  فلماذا  والغربية،  الأوربية  بالت�سريعات  ابتداء  العربية 

تتاأثر بالتعديالت التي اأدخلت على نظام الإفال�ض، وذلك 

بالقدر الذي يتفق وطبيعة كل دولة والواقع العملي بها، 

حتقيقا لالآمال والطموحات ال�ستثمارية والقت�سادية.

اإلفالس
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اأوًل: القر�صنة البحرية نوع جديد من الإرهاب:

بداأت القر�سنة البحرية التي ميار�سها قلة من الع�سابات 

يف خليج عدن وعلى مداخل البحر الأحمر تفر�ض نف�سها 

وت�سكل خطًرا حقيقًيا على التجارة الدولية وعقود النقل 

اأمًرا  لي�ست  القر�سنة  اأن  من  الرغم  وعلى  الدول.  بني 

الذي  التاريخ  عمق  يف  بجذورها  ت�سرب  اإذ  م�ستحدًثا؛ 

فاإن  والقرا�سنة،  القر�سنة  عن  وروايات  ا  ق�س�سً ي�سجل 

نظًرا  �سابقتها؛  من  خطًرا  اأ�سد  الأيام  هذه  القر�سنة 

للتقدم الهائل يف نظام الت�سالت الذي مكن هوؤلء من 

ربع  حتمل  التي  ال�سعودية  النفط  ناقلة  مكان  معرفة 

د.شريف غنام
أستاذ القانون التجاري المشارك  بأكاديمية شرطة دبي

القرصنة البحرية
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من  كيلو   800 بعد  على  وهي  للمملكة،  اليومي  الإنتاج 

نوعية  يف  التقدم  اإىل  بالإ�سافة  هذا  ال�سومال،  �سواطئ 

عليها  يح�سلون  التي  وامل�ساعدات  امل�ستخدمة،  الأ�سلحة 

من بع�ض الدول، مما �ساهم يف وقوع 270 عملية قر�سنة 

من العام املا�سي 2008 حتى الآن، ومعظمها حدثت ل�سفن 

حتمل نفًطا واأ�سلحة، كما هو احلال يف ال�سفينة الأوكرانية 

التي احتجزها القرا�سنة، وكانت حتمل اأ�سلحة ثقيلة من 

كانت  اأين  اإىل  معروًفا  ولي�ض  وذخائر،  ومدافع  دبابات 

تتجه هذه الأ�سلحة ول�سالح من؟  

ال�سفن  العامل من اعتداءات على  اأن ما ي�سهده  ول �سك 
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التجارية يف �سكل قر�سنة يعترب نوًعا جديًدا من الإرهاب 

الإقليمية  املياه  خارج  واملحيطات  البحار  هو  م�سرحه 

الإرهاب،  اأنواع  اأخطر  ذاته  الوقت  يف  ويعترب  للدول، 

عن  ف�ساًل  اأفراده،  وحتديد  عليه  ال�سيطرة  ل�سعوبة 

التقدم الذي و�سل اإليه القرا�سنة.

ثانًيا: اأ�صباب القر�صنة البحرية:

يعزي املحللون اأ�سباب القر�سنة اإىل عدة اأ�سباب منها:

ت�سهدها  التي  ال�سيا�سية  احلالة  يف  املزري  الو�سع   )1(

دولة ال�سومال، وما تبع هذه احلالة من تداعيات اأمنية 

خطرية، لي�ض فقط على ال�سومال وهي بلد املنبع واإمنا 

على العامل باأ�سره؛ نظًرا لرتكز  اأعمال القر�سنة بحكم 

يربط  الذي  عدن  خليج  يف  لل�سومال  اجلغرايف  املوقع 

ال�سرق بالغرب عن طريق قناة ال�سوي�ض امل�سرية. 

تعترب  اأنف�سهم  القرا�سنة  ميلكها  التي  املرجعية   )2(

هذه  وتتمثل  الإرهاب،  هذا  تزايد  اأ�سباب  اأهم  اأحد 

الذي  الطغيان  يقاومون  بالقر�سنة  اأنهم  يف  املرجعية 

والتي  الأمريكي  واملجتمع  الأوربية  املجتمعات  متار�سه 

ونهب  الفقراء  دماء  بامت�سا�ض  وتقدمها  رفاهيتها  بنت 

ثم  ومن  والتخلف،  واملر�ض  للجوع  وتركهم  ثرواتهم 

فهي تعترب عند هوؤلء و�سيلة فعالة للرد على هذا القهر 

الطبقي ورد جزء من احلقوق املغت�سبة من خالل القوة 

والعنف،حتى ولو كانت هذه القوة وهذا العنف خارج اإطار 

فهناك من  �سفينة  ينهبون  كانوا  فاإن  الدولية،  ال�سرعية 

ينهب الأوطان كاملة على حد قولهم. 

القرا�سنة  ميلكه  فما  للقرا�سنة،  البع�ض  م�ساندة   )3(

ميلكونه  وما  با�ستمرار،  حتديثها  يتم  معلومات  من 
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القرصنة البحرية

اأعواناً  اأن لهم  ب�سكل جلي   ، يك�سف  اأ�سلحة متطورة  من 

يقدمون اإليهم ما يحتاجون اإليه من امل�ساعدات التقنية 

�سيطرتهم  فر�ض  من  متكنهم  التي  املتقدمة  والأ�سلحة 

ي�ستطيع  ل  حربية  غري  جتارية  وناقالت  �سفن  على 

طواقمها الت�سدي لهم. ويف هذا ال�سدد ذكر املعهد امللكي 

للدرا�سات الإ�سرتاتيجية بلندن يف مايو 2009 اأن عمليات 

القر�سنة قد زادت هذا العام بن�سبة تبلغ اأكرث من �سعف 

2008، وانتقد التقرير ب�سدة  ما كانت عليه يف بداية عام 

�سعف رد فعل املجتمع الدويل اإزاء هذا الو�سع خا�سة مع 

وجود �سفن حربية اأمريكية وفرن�سية يف املنطقة، وتعهد 

القرا�سنة  �سد  مرة  من  اأكرث  بالتحرك  الأمن  جمل�ض 

وجود  يف  نظرهم  وجهة  املحللون  ويوؤكد  فاعلية.  دون 

الآتي:  بالت�ساوؤل  القر�سنة  بقاء  يف  للبع�ض  م�سالح 

تتجاوز  التي ل  الأ�سخا�ض  القليلة من  القلة  كيف لهذه 

اأجهزة واأ�سلحة  1100 قر�سان مهما امتلكوا من  بالكثري 

اأن يخربوا جتارة العامل بهذا ال�سكل، ويتحكموا يف �سري  

الناقالت ال�سخمة التي حتمل النفط وغريه ، ويجربوها 

على ال�سري يف طريق معني والذهاب  ملكان معني، واكتفاء 

املجتمع الدويل بالتنديد وال�سجب وان�سغاله بق�سايا اأقل 

اأهمية؟ ويرون اأن اإجابة هذا الت�ساوؤل وا�سحة يف  وجود 

والع�سكري  ال�سيا�سي  الوزن  ذات  الدول  لبع�ض  م�سالح 

العاملية  التجارة  تهديد  ويف  الإرهابيني  هوؤلء  وجود  يف 

لبع�ض ال�سلع وب�سفة خا�سة البرتول وال�سالح.

)4( ا�ستغالل ثغرة الت�سريع التي توجد يف القانون الدويل؛ 

اإذ اكتفت اتفاقية جنيف 1958 يف مادتها اخلام�سة – بعد 

اأن عرفت اأعمال القر�سنة – بالن�ض على حق كل دولة يف 

اأن تقوم ب�سبط اأية �سفينة ت�ستخدم يف القر�سنة، وحقها يف 

القب�ض على الأ�سخا�ض واأن ت�ستويل على املمتلكات املوجودة 

هذه  تن�ض  اأن  دون  رادعة،  بعقوبات  حتاكمهم  واأن  بها 

التفاقية على عقوبات معينة على القرا�سنة وهم يف اأعايل 

ذاته  للدول. والأمر هو  الإقليمية  املياه  بعيًدا عن  البحار 

يف اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار عام 1982. ومادام 

اأن تطبيق الدول للعقوبات التي تن�ض عليها قوانينها اأمر 

مرهون بوقوع القر�سنة يف مياهها الإقليمية، والغالب اأن 

تتم هذه الأعمال يف منطقة اأعايل البحار بعيًدا عن املياه 

الإقليمية للدول، فهذا يعني بطبيعة احلال اأن القرا�سنة 

يف ماأمن من تطبيق العقوبات الوطنية عليهم. 

ثالًثا: اإدانة القر�صنة قانوًنا:

القر�سنة  معاجلة  يف  جهوده  الدويل  املجتمع  يكر�ض  مل 

عام  اإحداهما  دوليتني  اتفاقيتني  يف  �سوى  الإلكرتونية 

وهى   1982 عام  والأخرى  جنيف،  اتفاقية  وهى   1958

ا  ن�سو�سً كلتاهما  ت�سمنت  وقد  املتحدة،  الأمم  اتفاقية 

اأن  دون  اإدانتها  على  والن�ض  بالقر�سنة  املق�سود  تعرف 

تت�سمن ن�سو�سهما عقوبات رادعة ملن يقوم بهذا الإرهاب، 

ودون الن�ض على جهة معينة تخت�ض باحلكم بالعقوبات 

وتنفيذها. وقد ظهر ذلك من خالل املواد من 14 اإىل 21 

من اتفاقية 1958، ومن خالل املواد من 101 اإىل 107 من 

اتفاقية عام 1982. واإىل جانب هذين العملني الر�سميني، 

بع�ض  بها  قامت  ر�سمية  غري  اأخرى  جمهودات  توجد 

امل�ستوى الدويل من  البحرية على  املعاهد والأكادمييات 

تركيب  اقرتاح  والقر�سنة، ومن  الإرهاب  ملكافحة  دورات 

ال�سفينة  حتمله  الذي  العلم  بدولة  مت�سل  تنبيه  جهاز 

للتنبيه يف حالة وجود عمليات قر�سنة عليها. 

اأما على امل�ستوى الوطني، فنجد اأن كل دولة لها احلرية 

اجلرمية  لهذه  املنا�سب  القانوين  التنظيم  و�سع  يف 

الواردة  لالإحالة  وتطبيًقا  معها.   يتم�سى  الذي  بال�سكل 

يف التفاقيات الدولية من دعوة كل دولة لتجرمي اأفعال 

وح�سًنا   – الإمارات  دولة  ا�ستجابت  البحرية،  القر�سنة 

اأعمال  جتاه  مت�سدد  قانوين  تنظيم  بو�سع   - فعلت 

ما  ذلك،  اأمثلة  ت�سريع. ومن  اأكرث من  ورد يف  القر�سنة 
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ل�سنة   3 رقم  ال�سادر   الحتادي  العقوبات  بقانون  ورد  

1987 واملعدل بالقانون رقم 34 ل�سنة 2005 الذي ت�سمن 

عدة ن�سو�ض جترم اأفعاًل تت�سل بالقر�سنة البحرية منها 

183 التي تعاقب بال�سجن املوؤبد كل من توىل  ن�ض املادة 

لغر�ض اإجرامي قيادة فرقة اأو ق�سم من اجلي�ض اأو ق�سم 

من الأ�سطول اأو �سفينة حربية اأو طائرة حربية اأو نقطة 

ع�سكرية اأو ميناء اأو مدينة بغري تكليف من احلكومة اأو 

ا�ستمر  من  ذاتها  بالعقوبة  .ويعاقب  م�سروع  �سبب  بغري 

قيادة ع�سكرية  اإليه من احلكومة يف  ال�سادر  الأمر  رغم 

�سدور  بعد  ا�ستبقاها  ع�سكرية  قوة  رئي�ض  وكل  كانت  اأيا 

 348 املادة  كذلك  ويت�سمن  بت�سريحها.  احلكومة  اأمر 

باحلب�ض  يعاقب   « التايل  النحو  على  ن�سها  يجري  التي 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني من ارتكب عمدا  وبالغرامة 

فعال من �ساأنه تعري�ض حياة النا�ض اأو �سحتهم اأو اأمنهم 

ترتب  اإذا  احلب�ض  العقوبة  وتكون  للخطر.  حرياتهم  اأو 

باأية  الإخالل  عدم  مع  كان  اأيا  �سرر  حدوث  الفعل  على 

ا ن�ض املادة 344  عقوبة اأ�سد يقررها القانون« . ويوجد اأي�سً

الذي يعاقب بال�سجن املوؤقت من خطف �سخ�سا اأو قب�ض 

عليه اأو حجزه اأو حرمه من حريته باأية و�سيلة بغري وجه 

قانوين، �سواء اأكان ذلك بنف�سه اأو بو�ساطة غريه، وتكون 

العقوبة ال�سجن املوؤبد يف الأحوال الآتية: 

......-1 

ا�ستعمال  �سحبة  اأو  احليلة  بطريق  الفعل  ارتكب  اإذا   -2

اأعمال  اأو  اجل�سيم  بالأذى  اأو  بالقتل  التهديد  اأو  القوة 

�سخ�سني  من  الفعل  وقع  3-اإذا  نف�سية  اأو  بدنية  تعذيب 

مدة  زادت  اإذا   -4. �سالحا  يحمل  �سخ�ض  من  اأو  فاأكرث 

احلرية  من  احلرمان  اأو  احلجز  اأو  القب�ض  اأو  اخلطف 

على �سهر ….. .واإذا اأف�سى الفعل اإىل موت املجني عليه 

كانت العقوبة الإعدام اأو ال�سجن املوؤبد ويعاقب بالعقوبة 

اأية  ارتكاب  يف  تو�سط  من  كل  الأ�سلي  للفاعل  املقررة 

جرمية من اجلرائم امل�سار اإليها يف هذه املادة ،و كذلك كل 

من اأخفى �سخ�سا خمطوفا مع علمه بذلك«. 

اعترب  الدولة عند هذا احلد،واإمنا  امل�سرع يف  يكتف  ومل 

تغليظ  ت�ستوجب  التي  الإرهابية  اجلرائم  من  القر�سنة 

لذلك  وتطبيًقا  ق�سوة.  اأ�سد  اإجراءات  واتخاذ  العقوبة 

ت�سمن املر�سوم بقانون احتادي رقم 1 ل�سنة 2004 يف �ساأن 

التي  الن�سو�ض  من  العديد  الإرهابية  اجلرائم  مكافحة 

تعترب من اجلرائم املا�سة باأمن الدولة تلك التي تقع على 

حتمل  اأو  الدولة  لدى  م�سجلة  موا�سالت  و�سيلة  منت 

29 الخت�سا�ض بنظر  1/28)د(، وجعلت املادة  علمها ) م 

هذه اجلرائم للمحاكم الحتادية يف الدولة. والأمر اأكرث 

و�سوًحا يف املادة 151 من هذا القانون التي تعاقب بال�سجن 

املوؤبد كل من اختطف باأية طريق و�سيلة من و�سائل النقل 

اإرهابي.   عمل  ارتكاب  بهدف  املائي،  اأو  الربي  اأو  اجلوي، 

وتكون العقوبة ال�سجن املوؤبد اإذا ترتب على الفعل املذكور 

جرح اأو اإ�سابة اأي �سخ�ض كان داخل الو�سيلة اأو خارجها، 

اأو اإذا قاوم اجلاين بالقوة اأو العنف ال�سلطات العامة اأثناء 

تاأدية وظيفتها يف ا�ستعادة الو�سيلة من �سيطرته. وتكون 

العقوبة الإعدام اإذا ترتب على فعل اجلاين موت �سخ�ض 

من  املواد  يف  ذاته  هو  والأمر  خارجها،  اأو  الو�سيلة  داخل 

19 من هذا القانون. ومن جانبها، فقد ت�سمنت  اإىل   16

يف   2004 الإرهاب  ملكافحة  التعاون  جمل�ض  دول  اتفاقية 

املادة الأوىل منها البند 3 )ط( الذي يعترب من اجلرائم 

التفاقيات  يف  عليها  املن�سو�ض  اجلرائم  الإرهابية، 

املتعاقدة  الدول  ت�سريعات  منها  ا�ستثنته  ما  التالية، عدا 

اجلرائم  تلك  خا�سة  وب�سفة  عليها،  ت�سادق  مل  التي  اأو 

املن�سو�ض عليها يف اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار 

لعام 1983م، وما تعلق منها بالقر�سنة البحرية.

رابًعا: القر�صنة البحرية وبع�س امل�صائل القانونية:

يف  التاأثري  حد  عند  البحرية  القر�سنة  اآثار  تقف  ل 
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اإىل  ال�سوي�ض  قناة  من  م�سارها  وتغيري  العاملية  التجارة 

بع�ض  اإىل  متتد  واإمنا  ال�سالح،  الرجاء  راأ�ض  طريق 

امل�سائل القانونية التي قد ت�سغل بال القانونيني. و�سوف 

نثري يف هذا ال�سدد عدة ت�ساوؤلت نحاول الإجابة عليها:

قاهرة  قوة  البحرية  القر�صنة  اأحداث  تعترب  هل 

و�صول  عدم  عن  البحري  الناقل  م�صئولية  تنفي 

الب�صاعة �صليمة يف امليعاد املحدد يف ميناء الو�صول؟ 

نرى اأن اأحداث القر�سنة البحرية ل ميكن اأن ت�سكل قوة 

قاهرة، ومن ثم ل تدخل يف مفهوم املادة 273 من قانون 

والتي   1985 ل�سنة   5 رقم  الحتادي  املدنية  املعامالت 

اإذا طراأت  للجانبني  امللزمة  العقود  » يف  اأنه   على  تن�ض 

قوة قاهرة جتعل تنفيذ اللتزام م�ستحياًل انق�سى معه 

نف�سه«.  تلقاء  من  العقد  وانف�سخ  له  املقابل  اللتزام 

يف  يوؤثر  الذي  القاهرة  القوة  حدث  اأن  ذلك  وتف�سري  

اإرادة  عن  وم�ستقل  متوقع  غري  يكون  اأن  لبد  اللتزام  

قلنا  فاإذا  اللتزام،  تنفيذ  ا�ستحالة  اإىل  ويوؤدي  املدين، 

هو  فهل  املدين،   اإرادة  عن  م�ستقل  القر�سنة  حدث  اأن 

حدث غري متوقع يف ظل الأخبار املنت�سرة عن وجود هذه 

القر�سنة يف منطقة القرن الإفريقي؟ اأمل تعد القر�سنة 

معروفة من اجلميع ومن ثم يكون من املتوقع ح�سول 

قر�سنة لل�سفينة تعوقها عن �سريها الطبيعي؟ نعتقد اأن 

الإجابة بالإيجاب هي الأقرب يف 

ا هل جعلت  �سحتها يف هذا الفر�ض. ولنا اأن نت�ساءل اأي�سً

مع  م�ستحياًل  الناقل  التزام  تنفيذ  البحرية  القر�سنة 

وجود طريق اآخر للنقل وهو طريق راأ�ض الرجاء ال�سالح 

يتفادى الطريق اخلطر؟ الواقع اأنه مع وجود طريق اآخر 

للنقل ل ميكن القول قانوًنا باأن النقل اأ�سبح م�ستحياًل، 

واإن اأ�سبح اأكرث كلفة للناقل الأمر الذي ي�ستوجب تعديل 

اأجرة النقل لي�ض اإل.

هل تدخل اأحداث القر�صنة البحرية �صمن الأحداث 

امل�صار اإليها يف املادة 275 من القانون التجاري البحري 

رقم 26 ل�صنة 1981 والتي تنفي م�صئولية الناقل عن 

هالك الب�صائع اأو تلفها؟ 

حدث  يف  توافرها  الواجب  للخ�سائ�ض  وفًقا  اأنه  راأينا 

اأحداث  على  ينطبق  ل  الو�سف  هذا  فاإن  القاهرة،  القوة 

ن�ض  اأمام  املرة  هذه  يف  اأننا  غري  البحرية،  القر�سنة 

�سريح جاء يف القانون التجاري البحري الحتادي ين�ض 

�سراحة على اأن الناقل ل يكون م�سئوًل عن هالك اأو تلف 

الب�سائع امللزم بنقلها يف الفرتة ما بني ت�سلمه الب�سائع 

يف ميناء ال�سحن وت�سليمها ل�ساحب احلق فيها يف ميناء 

اأو  البحر  التلف عن خماطر  اأو  الهالك  ن�ساأ  اإذا  التفريغ 

املياه املالحية الأخرى اأو اأخطارها اأو حوادثها ) م 1/275 

)د(، والأمر هو ذاته يف الفقرة )�ض( التي تتحدث عن كل 

القرصنة البحرية
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�سبب اآخر غري نا�سيء  عن خطاأ الناقل اأو تابعيه اأو من 

ينوب عنه، وعلى من يتم�سك بهذا الدفع اإثبات اأنه ل �ساأن 

خلطاأ هوؤلء الأ�سخا�ض يف اإحداث الهالك. ونرى اأنه من 

املمكن اأن تندرج اأحداث القر�سنة �سمن هاتني احلالتني 

فهي اإما من اأخطار البحر اأو اأنها نتيجة اأ�سباب ل ترجع 

لإرادة الناقل اأو تابعيه، ومن ثم جتعله غري م�سئول عن 

هالك اأو تلف الب�سائع وفًقا لأحكام املادة 275 من القانون 

التجاري البحري. 

والب�صائع يف مواجهة  ال�صفن  التاأمني على  هل يجوز 

اأعمال القر�صنة البحرية؟

  ل مانع قانوًنا – بح�سب وجهة نظرنا -من التاأمني �سد 

خطر القر�سنة، �سواء على ال�سفينة اأو على الب�سائع التي 

حتملها خالل رحلة اأو رحالت معينة؛ لأن �سروط اخلطر 

املوؤمن منه تتوافر يف حادث القر�سنة من حيث كونه حادثة 

حمتملة الوقوع، كما اأنه ل يتوقف وقوعها على اإرادة اأحد 

القر�سنة ي�ستتبع  التاأمني �سد خطر  واإن كان  الطرفني، 

ال�سلع  اأ�سعار  وارتفاع  التاأمني،  ق�سط  ارتفاع  بال�سرورة 

اأجرة  بدفع  البائع  فيها  يلتزم  التي  البيوع  يف  واملنتجات 

�سيف  البيع  حالة  يف  كما  الب�سائع  على  والتاأمني  النقل 

�سحيًحا  القر�سنة  خماطر  �سد  التاأمني  ويعترب   .CIF
كذلك وفًقا لأحكام املادة 367 من القانون التجاري البحري 

التي تن�ض على اأنه يجوز التاأمني على جميع الأموال التي 

تكون معر�سة ملخاطر البحر. غري اأنه جتدر الإ�سارة اإىل 

حتى  خا�ض  اتفاق  اإىل  يحتاج  القر�سنة  �سد  التاأمني  اأن 

من   381 املادة  تتطلب  ح�سبما  التاأمني  نطاق  يف  يدخل 

القانون التجاري البحري التي تن�ض �سراحة على اأنه ل 

ي�سمن املوؤمن اإل باتفاق خا�ض اأخطار احلروب الأهلية اأو 

اخلارجية وال�سطرابات واأعمال القر�سنة ..... «. 

   ويف نهاية هذا العر�ض املب�سط للقر�سنة البحرية نختم 

الإرهاب  اأ�سكال  من  ال�سكل  هذا  على  الق�ساء  اإن  بقولنا 

ل  فالأمر  باأ�سره،  الدويل  املجتمع  من  بتحرك  يكون 

عاملية  بتجارة  واإمنا  اأخرى،  دون  دولة  مب�سلحة  يتعلق 

على  ب�سهولة  الق�ساء  وميكن  الدول،  كل  منها  ت�ستفيد 

يديرها  دولية  بحرية  �سرطة  باإن�ساء  القليلة  الفئة  هذه 

املجتمع الدويل ممثاًل يف منظمة الأمم املتحدة والحتاد 

ال�سمك  �سيد  ر�سوم  من  متول  اأن  وميكن  الأفريقي، 

وال�سلع امل�ستوردة، فالأمر ل يعجز املجتمع الدويل اإن كان 

جاًدا يف الق�ساء على القر�سنة. 
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حوار ذو شجون 

أضواء على 
صورة الغالف  

تابع

اأي م�سروع  اإطالق  اأننا قبل  اأنتم تعلمون  ابت�سم الدكتور وقال 

اأو مبادرة نقوم باإعداد درا�سة كاملة حولها ونتعرف على فر�ض 

النجاح لتلك املبادرة من عدمة. 

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  عدد  مع  املعهد  ترا�سل  وقد 

اأن  واأحب  للم�سروع،  رعاة  لجتذاب  الوطنية  والهيئات 

اأ�سيف باأن الرعاية �ستكون ذهبية ، ملن يرعى امل�سروع كاماًل 

، اأو ف�سية ملن يرعى حلقة اأو عدة حلقات من امل�سروع.

ذهبيني،  رعاة  اأو  راٍع  لها  �سيخ�س�ض  الأوىل  احللقة 

يتحملون كافة تكاليف الإنتاج لهذه احللقة ، واحللقات 

الذهبي  الراعي  مع  ف�سي  راٍع  توفر  التالية،وعن 

للحلقات التالية �سيتحمل الراعي الذهبي 50% فقط 

من تكاليف الإنتاج. 

يف  امل�صاركة  احلكومية  للد�ائر  ميكن  هل 

الرعاية عن حلقة �احدة اأ� عدة حلقات؟

�سركاء  احلكومية  فالدوائر  نعم   .. الدكتور 

يف  الدائمة  امل�ساركة  عرب  للمعهد  ا�سرتاجتيني 

الربامج التدريبية والندوات وور�ض العمل فيما يتعلق 

باجلوانب القانونية التي ينفذها املعهد.وبالتايل نحن 

نرحب باأية م�ساركة معنا يف هذا امل�سروع .

التي  الدرامية  املواد  باإعداد  �صيقوم  من 

�صتكون حمور معلومات �ن�صائح عادل؟

من  متلكه  مبا  املعهد  اإدارة    .. الدكتور 

التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  كفاءات،قانونية متمثلة يف 

اأي�ساً  نرحب  ونحن  والتمكن.  بالتميز  لهم  امل�سهود 

باأي م�ستغل يف املجال القانوين،يرغب يف تقدمي فكرة 

واحدة اأو عدة اأفكار تخدم هذا امل�سروع الوطني. 

على  للتعرف  جد�ى  بدرا�صة  قمتم  هل 

التكلفة املالية للم�صر�ع؟

الدكتور ..  نعم فقد توا�سلنا مع عدد من ال�سركات 

املتخ�س�سة يف جمال الإنتاج الإعالمي بالدولة، وعلى 

مدار ثمانية اأ�سهر كاملة تقدم لنا عدد منهم بعرو�ض 

والتنفيذ،ومتت  والإخراج  الت�سميم  ت�سمل  متكاملة 

درا�سة كل العرو�ض من قبل املتخ�س�سني والفنيني يف 

املعهد وا�ستقر الراأي على اإحدى ال�سركات التي نفذت 

عدد من الربامج اجلماهريية واملتخ�س�سة، و�ستكون 

وتكلفة  118.500درهم،  الأوىل  احللقة  اإنتاج  تكلفة 

اإنتاج كل حلقة تالية 97.000 درهم. 

 اخلتام 

اجلديد،  م�سروعه  يف  للمعهد  النجاح  اجلميع  متنى 

ميالأ  والب�سر  والر�سا  مودعة  الأيدي  وت�سافحت 

اأبناء  اإبداعات  و  مببادرات  الطيبة  الوجوه  ق�سمات 

الإمارات.  

امل�صهد الثاين :
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إشراف األستاذ الدكتور/ محمد محمد محمد أبو زيد
أستاذ القانون المدني بالمعهد

تأجير الخزائن الحديدية
تقوم البنوك بتوفير الكثير من الخدمات الجتذاب أكبر عدد من العمالء. وهذه 
الخدمات قد يكون القصد منها الحصول على الربح ، وقد يكون القصد منها 

اجتذاب العمالء  للتعامل معه، ومن هذه الخدمات خدمة تأجير الخزائن.

إعداد : المتدربات القضائيات

من بحوث متدربي المعهد

كليثم عبداهللبشاير الحماديآمنه بو عصيبه
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تقوم  اإذ  م�سرفية  عملية  عن  عبارة  اخلدمة  وهذه 

لعمالئها  توؤجرها  حديدية  �سناديق  باإعداد  البنوك 

و�سندات  ثمينة  اأ�سياء  من  ي�ساوؤون  ما  فيها  ي�سعوا  كي 

خا�سة كاملجوهرات واحللي، وامل�ستندات ال�سرية والأوراق 

اخلا�سة والعائلية وغريها.

�سواء  متعددة،  فوائد  الإيداع  من  النوع  هذا  حقق  وقد 

للم�سارف اأو للعمالء. لأنه بالن�سبة للم�سارف، من جهة، 

ل ي�ستلزم م�ساحة مكانية ميكن ا�ستعمالها بطريقة اأكرث 

فائدة للم�سرف، اإذ اأن الغرف املخ�س�سة لل�سناديق، عادة 

ما تكون يف غرف حم�سنة حتت مبنى امل�سرف، واإن كان 

حت�سينها ي�ستلزم نفقات، وهذا ال�ستخدام يتيح للم�سرف 

دخول الزبائن اإليه وتعاملهم معه يف عمليات اأخرى.

الأجر  ب�ساآلة  الفائدة  فتتمثل  الزبائن  اإىل  بالن�سبة  اأما 

اأخرى بتوفري  الذي يدفعه الزبون من جهة، ومن جهة 

املحافظة على ال�سرية التامة فيما ي�سعه يف ال�سندوق اأو 

ي�ستخرجه منه بدون اأية رقابة عليه. وهذه ميزة اأخرى 

اأية �سورة من �سور الإيداع. ف�ساًل عن  ل تتحقق له يف 

الأ�سياء  على  املحافظة  يف  امل�سرف  ي�سمنه  الذي  الأمان 

والتلف  ال�سرقة  خماطر  وجتنب  عليها  وال�سهر  الثمينة 

وال�سياع.

امل�سرف  بني  يربم  عقد  طريق  عن  العملية  هذه  وتتم 

وعميله.
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املنهج املتبع يف الدرا�شة
املنهج الذي نتبعه يف هذه الدرا�سة هو املنهج ال�ستدليل، 

املدين  القانونني  يف  العامة  القواعد  بدرا�سة  نقوم  حيث 

والتجاري لرنى مدى اإمكانية تطبيق هذه القواعد على 

عقد اخلزائن احلديدية.

خطة الدرا�شة: 
اتباعا خلطة درا�سة العقود ب�سفة عامة �سنق�سم درا�ستنا 

لعقد اإيجار اخلزائن احلديدية اإىل ثالثة فصول:

اخلزائن  اإيجار  عقد  ملفهوم  نعر�ض  الأول  الف�سل  يف 

الأول:  املبحث  يف  مبحثني  اإىل  ق�سمناه  وقد  احلديدية، 

نتناول تعريف عقد اإيجار اخلزائن احلديدية ويف املبحث 

الثاين: نتناول اأهميته وخ�سائ�سه.

والف�سل الثاين نتناول فيه اإبرام عقد اإيجار اخلزائن احلديدية 

والف�سل  وال�سبب،  واملحل  الر�سا  لأركانه:  نعر�ض  ،حيث 

الثالث، نخ�س�سه لآثار عقد اإيجار اخلزائن احلديدية.

وياأتي هذا العر�ض على النحو الآتي:

الف�شل االأول

مفهوم عقد اإيجار اخلزائن احلديدية
احلديدية  اخلزائن  اإيجار  عقد  مفهوم  حتديد  اإن 

ي�ستوجب بيان تعريف هذا العقد يف مبحث اأول، واأهميته 

وخ�سائ�سه يف مبحث ثان، وذلك على النحو الآتي:

املبحث االأول

تعريف عقد اإيجار اخلزائن احلديدية
اإيجار اخلزائن احلديدية ت�سمية تقليدية لعملية خا�سة 

من عمليات الإيداع يف البنوك، يتم فيها تخ�سي�ض خزانة 

معينة للعميل يف املكان الذي يعده البنك لهذا الغر�ض، 

وهو عادة عبارة عن غرفة »م�سلحة« ومزودة باأ�ساليب فنية 

خا�سة حتقق اأكرب درجات الأمن يتوىل البنك جتهيزها 

لكل  يكون  مرقمة،  �سناديق  �سكل  يف  اخلزائن  من  بعدد 

ول  البنك،  به  يحتفظ  واآخر  �ساحبها  مع  مفتاح  منها 

تفتح هذه الغرفة »غرفة اخلزائن« اإل مبعرفة البنك، ول 

وباتباع  وحدهم،  اخلزائن  لأ�سحاب  اإل  بدخولها  ي�سمح 

كل  واأما  الأمن.  لحتياطات  البنك  ي�سعه  الذي  النظام 

خزانة فال يفتحها اإل �ساحبها باملفتاح الذي معه، ويبقى 

مبفرده اأثناء ا�ستخدامها مبا يحقق له ال�سرية يف و�سع 

واأخذ ما ي�ساء منها بحرية.

قانون  من   )1/467( املادة  عرفت  وقد   

باأنه:  اخلزائن  اإيجار  عقد  التجارية  املعامالت 

»عقد يلتزم امل�سرف مبقت�ساه بو�سع خزانة معينة حتت 

ملدة  بها  النتفاع  من  ومتكينه  امل�ستاأجر  عميله  ت�سرف 

معينة لقاء اأجرة معلومة«.

 كما عرفته املحكمة الحتادية العليا باأنه: »عقد 

ت�سرف  حتت  ي�سع  باأن  امل�سرف  مبوجبه  يلتزم  ر�سائي 

ودائعه  لإيداع  العميل خزانة حديدية يف غرفة حم�سنة 

لقاء اأجر معلوم ب�سروط خا�سة اأعدها امل�سرف �سلفاً وغري 

النتفاع  العميل من  والهدف فيه متكني  للتعديل،  قابلة 
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باخلزانة يف �سرية واأمان مقابل ما يدفعه من اأجر«.

- يف حني عرفه الفقهاء باأنه: اتفاق بني البنك والعميل 

يلتزم البنك مبقت�ساه بو�سع خزينة حديدية من خزائنه 

ي�ساء  ما  حفظ  له  يت�سنى  بحيث  العميل  ت�سرف  حتت 

وفقاً  ا�ستعمالها،  بحق  متتعه  مع  اخلزينة  هذه  داخل 

لأنظمة البنك الذي يلتزم بدوره باملحافظة على اخلزينة 

وحمتوياتها، وذلك مقابل الأجر الذي يتم التفاق عليه.

املبحث الثاين: 

اأهمية وخ�شائ�ص عقد اإيجار اخلزائن
املطلب الأول: اأهمية عقد اإيجار اخلزائن 

من  لكل  فائدة  احلديدية  اخلزائن  اإيجار  عقد  يحقق 

امل�سرف موؤجر اخلزانة والعميل م�ستاأجر هذه اخلزانة. 

فبالن�سبة للم�سرف يتقا�سى اأجوراً عادة ما تكون �سئيلة، 

مادية  بفائدة  عليه  تعود  ل  العملية  هذه  اأن  يعني  مما 

تذكر، لأنها واإن كانت خدمة ماأجورة يتلقى عنها مقابل، 

بتقدميها  ير�سى  فهو  ذلك  ومع  للم�سرف،  مكلفة  فهي 

ابتغاء منه جلذب الزبائن يف عمليات م�سرفية اأخرى.

من  في�ستفيد  اخلزانة  م�ستاأجر  للعميل  بالن�سبة  اأما 

فهي  مزدوجة.  فائدة  احلديدي  ال�سندوق  اإيجار  عملية 

التي ي�سعها يف ال�سندوق نظراً  حتقق له حفظ الأ�سياء 

واتقاء  نف�سه  ال�سندوق  على  باملحافظة  امل�سرف  للتزام 

ناحية  من  تكفل  كما  وال�سرقة،  وال�سياع  التلف  خماطر 

امل�ستاأجر ب�سرية الأ�سياء التي ي�سعها يف  اأخرى احتفاظ 

حتول  وبطريقة  با�ستخدامه،  انفراده  ب�سبب  ال�سندوق 

تخ�س�ض  اخلزانة  لأن  وذلك  مبحتوياته،  اأحد  علم  دون 

ل�ستعماله ال�سخ�سي فقط.

مثاًل  احلديدي  ال�سندوق  يف  يحتفظ  اأن  في�ستطيع 

واملرا�سالت  ال�سرية،  كامل�ستندات  اخلا�سة  بامل�ستندات 

امللكية وغري ذلك. وكثرياً  ، و�سندات  ،والو�سية  اخلا�سة 

ما ت�ستخدم هذه العملية حلفظ ال�سكوك والأوراق املالية 

ولذا يتناولها البع�ض مع العمليات التي ترد على الأوراق 

املالية، واإن كان ا�ستخدام ال�سناديق احلديدية ل يقت�سر 

عليها. كما اإن هذه العملية تتميز بقلة كلفتها ، فالعميل 

لن يدفع مقابل حفظ اأ�سيائه الثمينة اإل اأجراً زهيداً.

املطلب الثاين: خ�شائ�ص عقد 

اإيجار اخلزائن
ر�صائي  عقد  هو  اخلزائن  اإيجار  1-عقد 

فيه  يكفي  بل  معني،  �سكل  اإىل  لنعقاده  يحتاج  ل  لأنه 

الأركان  والعميل، وتوافر  امل�سرف  الطرفني  اإرادة  توافق 

التقليدية الثالثة: الر�سا واملحل وال�سبب.

مبجرد  اأي  الطرفني،  اتفاق  مبجرد  العقد  هذا  يتم  اأي 

اقرتان الإيجاب بالقبول، ول يفر�ض القانون �سكاًل معيناً 

يت�سمن  مطبوع  منوذج  على  التوقيع  يتم  ما  فغالباً  له. 

اخلزانة،  ا�ستخدام  و�سروط  بالعميل،  خا�سة  بيانات 

واأجرة امل�سرف والغر�ض الأ�سا�سي من اإعداد هذه النماذج 

هو �سرعة التعاقد مع امل�سرف متا�سياً مع ن�ساطه الذي 

اإرادته وا�ستغالله للطرف  يتطلب ال�سرعة ولي�ض فر�ض 

من  اأي  على  امتنع  العقد  انعقاد  مت  ومتى  ال�سعيف، 

الطرفني تعديله على حده.

التزامات  يرتب  لأنه  للجانبني  ملزم  عقد  وهو   -2

على عاتق كل واحد من املتعاقدين، فكل واحد منهما ياأخذ 

مقاباًل ملا يعطي.

للبنك  بالن�صبة  دائمًا  جتاري  والعقد   -3

املعامالت  قانون  املادة )4/5( من  لن�ض  اأعماًل  وذلك، 

التجارية والتي ت�سبغ ال�سفة التجارية، على كل عمليات 

البنوك، اأما بالن�سبة للعميل فالأمر يتوقف على ن�ساطه 

ا�ستئجار  كان  فاإذا  الن�ساط،  بهذا  العقد  ات�سال  ومدى 

اأجل حفظ ما يخدم ن�ساطه التجاري، فاإن  اخلزينة من 

كان  ذا  اأما  للعميل،  بالن�سبة  اأي�ساً  جتارياً  يكون  العقد 

فالعقد  �سخ�سية  اأ�سرار  اأو  اأموال  اأبرم حلفظ  قد  العقد 
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يكون مدنياً. وذلك كله تطبيقاً للقواعد العامة.

اأن الإثبات يخ�سع للقانون املدين يف  ويرتتب على ذلك 

مواجهة العميل، مع اإمكانية الإثبات بكافة طرق الإثبات 

يف مواجهة البنك لتجارية التزامه.

لأن  التنفيذ،  م�صتمرة  العقود  من  وهو   -4

يراد  التي  فالغاية  فيه.  جوهرياً  عن�سراً  يكون  الزمن 

اخلزانة  ا�ستعمال  وهي  العقد  طريق  عن  اإليها  الو�سول 

لأغرا�ض الإيداع ل ميكن اأن تتحقق اإل بالزمن.

5- ويعترب من العقود امل�صماه، لأن امل�سرع تويل 

ت�سميته وتنظيم اأحكامه بن�سو�ض خا�سة.

الف�شل الثاين

اإبرام عقد اإيجار اخلزائن
عقد اإيجار اخلزائن احلديدية من العقود الر�سائية، ينعقد 

بتوافر الأركان الثالثة للعقد، وهي الر�سا واملحل وال�سبب.

املطلب االأول: الر�شا
يتم هذا العقد بني كل من البنك والعميل مبجرد التفاق 

دون احلاجة اإىل اأن يتخذ ر�ساوؤهما �سكاًل معيناً، فهو من 

العقود الر�سائية امللزمة للجانبني. 

ويالحظ اأنه وفقاً لطبيعة العقود التي جتري مع البنك 

عموماً يجد العميل منوذجاً مطبوعاً يوقعه عند رغبته 

يف التعاقد، ولي�ض له مناق�سة اأو تعديل �سروطه، ول يوؤدي 

عقود  من  اخلزانة  اإيجار  عقد  اعتبار  اإىل  الو�سع  هذا 

الإذعان ذلك اأن الق�سد الرئي�ض من طبع مثل هذه العقود 

هو �سرعة التعاقد مع البنك نظراً ملا يتطلبه ن�ساطه من 

ذلك، ولي�ض فر�ض اإرادته وا�ستغالله للطرف ال�سعيف ، 

ومتى مت انعقاد العقد امتنع على اأي من الطرفني تعديله 

على حده. ولكن هذا ل يجعل من العقد �سكلياً، لأن هذا 

النموذج لي�ض ركناً يف النعقاد بحيث ل يتم بدونه العقد، 

فامل�سرع مل ين�ض على �سرورة توافره.

الأهلية  كامل  العميل  يكون  اأن  والأ�سل يف عقد اخلزانة 

اأنه  على  احلجر،  اأ�سباب  من  ل�سبب  عليه  حمجور  وغري 

الأ�سل  يف  قيد  ول  الإدارة.  اأهلية  العقد  هذا  يف  تكفي 

اأي�ساً على الأجانب بالن�سبة لهذا العقد. واإذا كان العميل 

�سخ�ساً اعتبارياً تعني حتديد من ميثله يف فتح اخلزانة 

وا�ستخدامها. وقد يكون العقد ل�سالح �سخ�سني، كاحل�ساب 

امل�سرتك، كزوجني اأو �سريكني يف �سركة اأ�سخا�ض.

مبزاولة  له  ماأذوناً  مميزاً  قا�سراً  امل�ستاأجر  يكون  وقد 

اإذا كان  التجارة، في�ستطيع اأن ي�ستاأجر �سندوقاً حديدياً 

العقد داخاًل يف اإطار الإذن.

اأما اإذا مل تتوافر للم�ستاأجر الأهلية الكاملة حق له بعد 

بع�ض  اأن  غري  العقد.  اإبطال  طلب  الر�سد  �سن  بلوغه 

الفقهاء اعترب اأن اإيجار ال�سندوق احلديدي يعترب عماًل 

مميز.  قا�سر  اأجراه  اإذا  �سحيحاً  يقع  ولذلك  حتفظياً، 

كما اعتربه البع�ض الآخر من عقود الإدارة، ولذلك ي�سح 

اإجراوؤه من القا�سر املميز املاأذون له بالإدارة.

املطلب الثاين: املحل
اإجارة اخلزائن يتمثل يف اخلزانة املطلوب  املحل يف عقد 

موجودة  تكون  اأن  يجب  اآخر  حمل  كاأي  وهي  تاأجريها. 

ومعينة تعييناً نافياً للجهالة، وغالباً ما يتم تعيني اخلزانة 

، رقم مفتاحها، لغر�ض  ، رقمها  ببيان حجمها  العقد  يف 

متييزها من اخلزائن الأخري املوجودة  يف امل�سرف.

املطلب الثالث: ال�شبب
من  املق�سود  املبا�سر  الغر�ض  يف  يتمثل  العقد  يف  ال�سبب 

العقد. وهو بالن�سبة للعميل امل�ستاأجر يتمثل بالرغبة يف 

للم�سرف  بالن�سبة  اأما  و�سرية.  باأمان  موجوداته  حفظ 

فال�سبب يكمن يف ق�سد احل�سول على العمولة اأو الرغبة 

اإىل  جذبه  بق�سد  للعميل  م�سرفية  خدمات  بتقدمي 

التعامل يف عمليات م�سرفية اأخرى.

ويجب اأن يكون ال�سبب موجوداً و�سحيحاً وغري خمالف 
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فاإن  ال�سبب موجوداً  يكن  فاإذا مل  والآداب.  العام  للنظام 

قا�سداً  اأ�سياء  العميل  قدم  لو  كما  باطاًل،  يكون  العقد 

م�سرفية،فال  مالية  ت�سهيالت  على  للح�سول  رهنها 

ينعقد عقد اإيجار اخلزائن لأنه مل يق�سد ا�ستئجار خزانة 

اأو حفظ اأمواله فيها. كما اإن العقد يكون باطاًل اإذا كان 

ال�سبب غري م�سروع، كما لو ق�سد العميل من هذا العقد 

اإخفاء اأموال م�سروقة.

فاإذا توافرت اأركان العقد انعقد �سحيحاً وترتبت اآثاره.

الف�صل الثالث

اآثار عقد اإيجار اخلزائن احلديدية

يرتب  فهو  للجانبني،  ملزم  عقد  اخلزائن  اإيجار  عقد 

التزامات  وتتمثل  الطرفني،  كال  عاتق  على  التزامات 

امل�سرف فيما ياأتي:

1- متكني امل�ستاأجر من النتفاع باخلزانة.

2- حتقيق ال�سالمة والأمان.

3- املحافظة على ال�سرية.

يف حني تتمثل التزامات العميل امل�ستاأجر يف

1- ا�ستعمال اخلزانة وفقاً ل�سروط العقد اأو العرف.

2- دفع الأجرج.

3- رد اخلزانة عند انتهاء مدة العقد.

املبحث االأول

التزامات امل�شرف املوؤجر
يلتزم امل�سرف املوؤجر مبوجب عقد اإيجار اخلزائن بعدد 

من اللتزامات التي ميكن حتديدها فيما ياأتي:

املطلب االأول: متكني امل�شتاأجر 

من االنتفاع باخلزانة
يلتزم امل�سرف باأن ي�سع حتت ت�سرف العميل خزانة باحلجم 

اإذا  بالتزامه  خماًل  امل�سرف  ويكون  العقد،  يف  عليه  املتفق 

�سلم خزانة يف حجم خمتلف عن احلجم املتفق عليه.

املتفق  ي�سلمه اخلزانة  باأن  امل�سرف  اإلزام  للعميل  وميكن 

العقد  يف�سخ  اأن  للعميل  كان  الت�سليم  تعذر  فاإن  عليها، 

الإيجار  قيمة  اأي  الإيجارية،  القيمة  فرق  ي�سرتد  اأن  اأو 

الزائدة عن قيمة اإيجار اخلزانة التي يف حيازته.

ويلتزم امل�سرف باأن ي�سلم العميل اخلزانة خالية و�ساحلة 

حفظ  وهو  اأجله،  من  اأجرت  الذي  للغر�ض  لال�ستعمال 

اأي�ساً  يلتزم  كما  الثمينة.  والأ�سياء  الهامة  امل�ستندات 

ب�سيانة اخلزانة، واإذا اقت�ست هذه ال�سيانة القيام ببع�ض 

نفقته،  على  امل�سرف  بها  قام  اخلزانة  يف  الإ�سالحات 

خزانة  الإ�سالحات  هذه  اأثناء  للعميل  يوؤمن  اأن  وعليه 

اأخرى ينقل  اإليها حمتويات اخلزانة الأوىل.

باخلزانة  النتفاع  من  العميل  بتمكني  امل�سرف  ويلتزم 

املوؤجرة، باأن ي�سمح له بالدخول ملبنى اخلزائن بامل�سرف 

وفتح اخلزانة مبعاونة مندوب، لكي يقوم باإيداع الأ�سياء 

التي يرغب يف اإيداعها.

وهذا النتفاع حق �سخ�سي اأكدت عليه املادة )1/468( من 

قانون املعامالت التجارية بقولها:

»تفتح اخلزانة املوؤجرة مبفتاحني يعطي امل�سرف للعميل 

يجوز  ول  لديه،  بالآخر  ويحتفظ  اأحدهما  امل�ستاأجر 

للم�سرف ت�سليم ن�سخة من مفتاحه لأي �سخ�ض اآخر، كما 

ا�ستعمالها   اأو  اإىل اخلزانة  اأن ياأذن بالدخول  ل يجوز له 

اإل للعميل اأو وكيله املفو�ض بذلك.

فيجب على امل�سرف اأن يتاأكد من �سخ�سية العميل 

قبل اأن ي�سمح له بفتح اخلزانة. 
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ويجوز للعميل اأن يوكل غريه يف ا�ستعمالها، ويظل 

العميل  من  اإخطاراً  امل�سرف  تلقي  حلني  نافذاً  التوكيل 

لإلغائه اأو بلوغه نباأ وفاته، لأن التوكيل ينتهي بوفاة املوكل. 

وا�ستعمال  اخلزائن  لغرفة  الو�سول  حق  للوكيل  ويكون 

عقد  مبوجب  موكله  بها  املقيد  لل�سروط  طبقاً  اخلزانة 

اإيجار اخلزانة ما بقيت الوكالة قائمة.

وعلى البنك متكني العميل امل�ستاأجر من النتفاع باخلزانة 

اأن ذلك ل مينع البنك من الحتفاظ  اإل  يف �سرية تامة 

مبفتاح اآخر لديه ل�ستعماله يف حالة ال�سرورة فقط مثل 

حدوث حريق اأو في�سان. كذلك له احلق يف فتح اخلزانة 

مثل  اخلزانة،  ا�ستعمال  م�سروعية  عدم  يف  �سك  ما  اإذا 

و�سع مواد حمظورة، كما للبنك حق فتح اخلزانة واإزالة 

حمتويات العميل امل�ستاأجر وحفظها يف مظروف مغلق اأو 

منع العميل من فتح اخلزانة اإذا مل يقم بتنفيذ التزامه 

بدفع الأجر اأو اأخل ب�سروط العقد.

اأن  امل�سرف  »على   )472( املادة  يف  القانون  فر�ض  ولذا 

يحتفظ ب�سجل يدون فيه تواريخ واأوقات فتح اخلزانة من 

قبل امل�ستاأجر«. وكثرياً من امل�سارف جتري على احل�سول 

وم�ساهاته  زيارة  كل  عند  امل�ستاأجر  العميل  توقيع  على 

بالتوقيع املحفوظ لدى امل�سرف.

عن  المتناع  للم�سرف  فيها  يحق  اأحواًل  هناك  اأن  على 

متكني العميل امل�ستاأجر من ا�ستعمال اخلزانة املوؤجرة له. 

كما يف حالة عدم �سداد العميل م�ستحقات امل�سرف عن اإيجار 

اخلزانة، وانق�ساء مدة معينة من تاريخ ا�ستحقاقها.

وكذلك يكون للم�سرف منع العميل امل�ستاأجر من ا�ستخدام 

اخلزانة اإذا وقع حجز عليها، �سواء من 

م�ستحقاته  ب�ساأن  ذاته  امل�سرف  جانب 

قبل العميل، اأو من جانب الغري.

املطلب الثاين: حتقيق ال�شالمة واالأمان
التزام البنك يف عقد اخلزانة احلديدية باحلفظ وحتقيق 

نتيجة،  بتحقيق  التزام  هو  واحلرا�سة  والأمان  ال�سالمة 

البنك  يكون  ثم  ومن  عناية  ببذل  التزام  جمرد  ولي�ض 

م�سوؤوًل عن الأ�سرار التي تلحق حمتويات اخلزانة للحريق 

اأ�سا�ض اخلطاأ املفرت�ض، فال  اأو ال�سرقة مثاًل. وذلك على 

من  البنك  يعفى  ول  البنك  خطاأ  باإثبات  العميل  يكلف 

امل�سوؤولية اإل باإثبات ال�سبب الأجنبي.

ويرد اللتزام باحلفظ واحلرا�سة على اخلزانة ذاتها، ل 

على حمتوياتها، ومن ثم يقابل افرتا�ض اخلطاأ يف جانب 

البنك �سعوبة اإثبات ال�سرر من جانب العميل يف الرجوع 

يتعني  اإذ  اخلزانة،  حمتويات  عن  بامل�سوؤولية  البنك  على 

املدعى  الأ�سياء  وجود  على  الدليل  يقيم  اأن  العميل  على 

بهالكها يف اخلزانة وقت ح�سوله، لأن العميل هو وحده 

الذي يعلم حمتويات اخلزانة.

ا�ستئجار  على  العميل  اإقدام  تف�سر  الأمان  يف  والرغبة 

خزانة لدى البنك، فهو يعتربها مكاناً اأكرث اأمناً وح�سانة 

اأنه يقدم  دائماً  من منزله اخلا�ض، والبنك، نف�سه يعلن 

بطريق تاأجري اخلزائن اأكرب درجات الأمن.

داخل  غالباً  تكون  اخلزينة  اأن  الأمان  هذا  مظاهر  ومن 

احلائط، ويف اأ�سفل مبنى البنك، والدخول اإليها مق�سور 

على امل�ستاأجرين، وباب اخلزانة له قفالن، مفتاح اأحدهما 

ليتمكن  حتى  العميل   مع  الآخر  واملفتاح  البنك  مع 

اأحدهما مبفرده من فتح اخلزانة، واأحياناً يكون لها قفل 

يفتح بطريقة �سرية ل يعرفها �سوى العميل.

هذا  �سح  امل�سوؤولية  من  اإعفاوؤه  البنك  ا�سرتط  واإذا 

النا�سئة عن  التزام من اللتزامات  ال�سرط بالن�سبة لأي 
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اأو العرف، ما عدا التزامه باحلفظ ، ومعنى ذلك  العقد 

ي�سيب  عما  امل�سوؤولية  من  اإعفاوؤه  البنك  ا�سرتاط  اأن 

اأن  الأول  ل�سببني  وذلك  باطل.  حمتوياتها  اأو  اخلزانة 

الهدف الأ�سا�سي من العقد هو حتقيق الأمان للم�ستاأجر 

والثاين  فاإذا ا�ستبعد هذا الهدف مل يكن للعقد معنى، 

اأو  اخلزانة  حماية  ي�ستطيع  الذي  وحده  هو  البنك  اأن 

حمايتها،  عبء  هو  يتحمل  اأن  العدل  فمن  حمتوياتها، 

ول يت�سور اأن ينقل هذا العبء اإىل امل�ستاأجر الذي يتعذر 

يرفع  ل  ال�سرط  هذا  اأن  فالراجح  ولذلك  تنفيذه،  عليه 

عن البنك واجب احلفظ، بل ينح�سر اأثره يف اأنه يجعل 

تعهداً  كان  اأن  بعد  عناية،  ببذل  التزاماً  البنك  التزام 

بتحقيق نتيجة، فبدًل من اأن ي�ساأل البنك بقوة القانون 

ملجرد حدوث ال�سرر، ويكون عليه هو اأن يرد ال�سرر رىل 

�سبب اأجنبي عنه، ي�سبح على امل�ستاأجر يف ظل هذا ال�سرط 

اأن يقيم الدليل على اأن ال�سرر حدث ب�سبب خطاأ البنك 

�سروط  اأن  ويالحظ  الأمان.  لتحقيق  يلزم  ما  اتخاذ  يف 

اأن  بالبنك  ويح�سن  العمالء،  تنفر  ما  كثرياً  الإعفاء 

ي�ستبدل بها �سروطاً بتحديد قدر التعوي�ض، اأو اأن يتحمل 

كافة اللتزامات مطلقاً ويوؤمن لدى �سركة التاأمني �سد 

املطالبات املوؤ�س�سة على اأ�سباب معينة.

املطلب الثالث: املحافظة على ال�شرية
للعميل امل�ستاأجر احلق يف بقاء حمتويات ال�سندوق �سراً. 

فال يجوز مل�سرف اأن يحاول معرفتها. وهذا ما ق�سى به 

الجتهاد الذي اعترب اأن العالقات بني امل�سرف وم�ستاأجر 

تخت�ض  ول  م�ستاأجر،  مع  موؤجر  عالقة  هي  ال�سندوق 

مبحتويات ال�سندوق، اإذ لي�ض للعقد �سفة الوديعة، وباأن 

الأ�سياء  باإعادة  امل�ستاأجر  جتاه  ملزماً  يكون  ل  امل�سرف 

التي ميكن اأن تكون و�سعت يف ال�سندوق، والتي يجهلها، 

ولي�ض من املفرو�ض فيه اأن يطلع عليها، وباأن التزاماته 

وبحق  املحتويات  بطبيعة  عر�ساً  علمه  مبجرد  تتبدل  ل 

مراقبة  يف  احلق  فللم�سرف  ذلك  ومع  عليها.  الغري 

اإذا  نوعها  حيث  من  ال�سندوق  يف  و�سعها  املراد  الأ�سياء 

�سك يف ذلك. كما لو تبني له �سفة تلك الأ�سياء اخلطرة 

اأو املزعجة اأو امل�سرة.

العقد  عليه  ين�ض  مل  ولو  للم�سرف  مقرر  احلق  وهذا 

على  باملحافظة  امل�سرف  التزام  يفر�سه  اإذ  القانون،  اأو 

بع�ض  تق�سي  ولذلك  وحرا�ستها.  ال�سناديق  �سالمة 

اأن ي�سعوا  امل�ستاأجرين  باأنه يحرم على  املطبوعة  العقود 

اأن ت�سبب  اأو مواد من �ساأنها  اأ�سياء  يف ال�سناديق املوؤجرة 

اأي خلل اأو خطر اأو تلف. ويحتفظ امل�سرف لنف�سه باحلق 

اإل  ذلك.  له  تراءى  كلما  ال�سندوق  يف فح�ض موجودات 

اأن ذلك كله ل يحول دون التزام امل�سرف باملحافظة على 

اأنه  افرتا�ض  وعلي  ال�سندوق.  يف  املودعة  الأ�سياء  �سرية 

غري  لأحد  مبعلوماته  يبوح  األ  فعليه  مبحتوياته،  علم 

التزام  لأن  عائلته.  ولأفراد  حتى  ال�سندوق،  م�ستاأجر 

امل�سرف بال�سرية يوجب عليه المتناع عن اإعطاء اأي فرد 

اأ�سياء  اأية معلومات عن   - امل�ستاأجر �سخ�سياً  كان - غري 

العميل املودعة يف ال�سندوق، واإن كان هوؤلء الأفراد زوج 

امل�ستاأجر واأولده البالغني. فهولء ل يجوز لهم اأن يطلبوا 

امل�سرف  بني  خا�سة  عالقات  عن  معلومات  اإعطاءهم 

والزوج م�ستاأجر ال�سندوق يف حالة عدم ا�ستح�سالهم على 

مبحتويات  امل�سرف  معرفة  حال  يف  هذا  منه.  ترخي�ض 

اأن يعلم بها.  اأي�ساً  اأنه لي�ض من حقه هو  ال�سندوق. مع 

باأن  ال�سندوق احلديدي  اإيجار  يذكر يف عقد  ما  وكثرياً 

امل�سرف ل علم له مبحتويات ال�سندوق.

املبحث الثاين

التزامات العميل امل�شتاأجر
للتزامات  مقابلة  التزامات  العميل  عاتق  على  يرتتب 

امللزمة  العقود  من  اخلزائن  اإيجار  فعقد  امل�سرف، 

للجانبني، وتتمثل اأهم التزامات العميل فيما يلي:
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املطلب االأول: ا�شتعمال ال�شندوق وفقًا 

ل�شروط العقد اأو العرف
والعميل  املوؤجر  البنك  بني  املربم  الإيجار  عقد  يت�سمن 

امل�ستاأجر ال�سروط التي يجب على امل�ستاأجر اتباعها عند 

اللتزام  امل�ستاأجر  وعلى  الإجارة،  يف  حلقه  ا�ستخدامه 

بتلك ال�سروط واإل كان للبنك املوؤجر ف�سخ العقد، �سواء 

مبوجب بند يق�سي بذلك يف العقد، اأو بطلب اإىل القا�سي 

املخت�ض مرفق به الأ�سباب التي على اأ�سا�سها يطلب البنك 

ف�سخ العقد.

امل�ستاأجر  على  يجب  التي  ال�سروط  تلك  �سمن  ومن 

لها  ا�ستخدامه  يكون  اأن  باخلزينة  انتفاعه  عند  اتباعها 

بالإجراءات  مير  واأن  للبنك،  الر�سمية  العمل  اأوقات  يف 

الأمنية التي ي�سعها البنك �سماناً ل�سالمة اخلزائن وما 

بها من اأ�سياء، وكذلك التاأكد من �سند الوكالة اإذا ما كان 

وكيل امل�ستاأجر هو من يطلب ا�ستخدام اخلزانة.

وعلى  عليها  يحافظ  اأن  اخلزانة  م�ستاأجر  على  اأن  كما 

باأل   - قبل  من  اأ�سرنا  وكما   - وذلك  به،  املوجودة  املكان 

�سالمة  اأو  �سالمتها  على  توؤثر  قد  �سارة  مواد  بها  ي�سع 

مملوكة  اخلزانة  لأن  نظراً  وذلك  فيه،  املوجودة  املكان 

للبنك املوؤجر طوال فرتة تاأجريها ق�سرت اأو طالت.

ي�سعها  التي  التعليمات  مراعاة  العميل  على  ويتعني 

ونظام  اخلزائن  لقاعة  املحددة  املواعيد  ب�ساأن  البنك، 

دخولها ودواعي اأمن و�سرية ا�ستعمال اخلزائن.

واإذا كانت اخلزانة موؤجرة لعدة م�ستاأجرين، فيجوز لأي 

على  متفقاً  يكن  مل  ما  منفردة  ب�سورة  ا�ستعمالها  منهم 

يجوز  ل  امل�ستاأجرين،  اأحد  وفاة  حالة  ويف  ذلك.  خالف 

اإل  اخلزانة  بفتح  ياأذن  اأن  بالوفاة،  علمه  بعد  للم�سرف، 

مبوافقة جميع ذوي ال�ساأن اأو بناء على قرار من املحكمة.

ا�ستعمال اخلزانة من  امل�سرع على �سبط عملية  وحر�ض 

على  فاأوجبت  املتعددين،  امل�ستاأجرين  اأو  امل�ستاأجر  قبل 

امل�سرف اأن يحتفظ ب�سجل يدون فيه تواريخ واأوقات فتح 

اخلزانة من قبيل امل�ستاأجر.

يتوجه  اأن  قبل  امل�ستاأجر  على  اأن  �سرورة  يعني  وهذا 

اأوًل  يذهب  اأن  بامل�سرف  اخلزانة  فيها  التي  للحجرة 

فتح  يف  برغبته  ويخطره  بامل�سرف  املخت�ض  للموظف 

اخلزانة وا�ستعمالها يف الإيداع اأو ال�سحب، فيقوم املوظف 

باإثبات ذلك يف ال�سجل مع اإثبات ا�سم العميل اأو من ميثله 

متثياًل قانونياً بوكالة اأو بقرار من املحكمة وتاريخ اليوم 

ووقت فتح اخلزانة، وهذه كلها اإجراءات ل�سمان احلفاظ 

على �سالمة اخلزانة و�سالمة حمتوياتها.

اإذا تبني للم�سرف اأن اخلزانة مهددة بخطر، اأو تبني اأنها 

حتتوي على اأ�سياء خطرة، وجب على امل�سرف اأن يخطر 

�سحب  اأو  حمتوياتها  لإفراغ  باحل�سور  فوراً  امل�ستاأجر 

الأ�سياء اخلطرة منها.

فاإذا مل يح�سر امل�ستاأجر يف امليعاد املحدد، جاز للم�سرف 

اأن يطلب من املحكمة الكائن يف دائرتها امل�سرف الإذن له 

بفتح اخلزانة واإفراغها، اأو �سحب الأ�سياء اخلطرة منها، 

وذلك بح�سور من تنتدبه املحكمة لذلك، ويحرر حم�سر 

اخلطر  كان  واإذا  اخلزانة،  حمتويات  فيه  تثبت  بالواقعة 

الذي يهدد اخلزانة حاًل، جاز للم�سرف وعلى م�سوؤوليته 

منها  اخلطرة  الأ�سياء  �سحب  اأو  واإفراغها،  اخلزانة  فتح 

دون اإخطار اأو اإذن من املحكمة، ويتم ذلك عن طريق جلنة 

من م�سوؤويل امل�سرف ل يقل عددهم عن ثالثة اأ�سخا�ض، 

ويحرر حم�سر بذلك، وتبلغ �سورة منه للعميل.

املطلب الثاين: دفع االأجرة
للبنك  الإيجار  قيمة  �سداد  اخلزينة  م�ساأجر  يتحمل 

املوؤجر يف املواعيد املحددة، وقيمة الإيجار حتدد يف عقد 

الإيجار، ويف الأغلب والأعم من احلالت ت�سدد �سنوياً، 

م�ستاأجر  يكون  احلالت  من  الأغلب  يف  اأي�ساً  اأنه  كما 

اخلزانة له ر�سيد ح�ساب يف البنك نف�سه، ويقوم البنك 
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قيمة  اأن  كما  الر�سيد،  هذا  من  الإيجار  قيمة  بخ�سم 

الإيجار املحددة يف العقد ل يجوز تعديلها �سواء بالزيادة 

للبنك  يجوز  فال  الطرفني،  مبوافقة  اإل  بالنق�سان  اأو 

قلياًل  الزيادة  مبلغ  كان  مهما  نف�سه  تلقاء  من  زيادتها 

بدون احل�سول على موافقة امل�ستاأجر.

يف  �سرطاً  ي�سع  الأجرة  دين  ا�ستيفاء  البنك  ي�سمن  ولكي 

عقد الإيجار ين�ض فيه على اأنه يعترب عقد الإيجار مف�سوخاً 

من تلقاء نف�سه، اإذا ما تاأخر امل�ستاأجر يف �سداد قيمة الأجرة 

�سهرين متتاليني اإذا ما كانت الأجرة ت�سدد �سهرياً مثاًل.

لإفراغ  للح�سور  امل�ستاأجر  اإخطار  للبنك  يكون  وعليه 

متي  �سحيحاً  الإخطار  ويكون  املفتاح،  وت�سليم  اخلزينة 

عدم  وعند  للم�سرف.  امل�ستاأجر  عينه  عنوان  اآخر  يف  مت 

من  عري�سة  على  اأمر  ا�ست�سدار  للبنك  يكون  ح�سوره 

القا�سي املخت�ض لفتح اخلزينة واإفراغ حمتوياتها.

حقه  ا�ستيفاء  �سبيل  يف  املوؤجر  للبنك  امل�سرع  اأعطى  وقد 

حب�ض  حق  امل�ستاأجر  ي�سددها  مل  التي  الأجرة  دين  يف 

حمتويات اخلزانة، وحق امتياز على الثمن الناجت من بيع 

حمتوياتها ل�ستيفاء الأجرة وامل�سروفات امل�ستحقة له.

ومما ن�ض عليه امل�سرع يف هذا ال�ساأن جند اأن امل�سرع قد 

حمل البنك بالكثري من اللتزامات وعليه فقد وفر له 

امل�ستاأجر  من  الأجرة  دين  لتح�سيل  املنا�سبة  احلماية 

الذي يتوقف عن �سدادها، وهو موازنة بني اللتزامات 

واحلقوق، قام بها امل�سرع، ليوازن بني اللتزامات الكثرية 

التي حمل بها البنك الذي يقوم بتاأجري اخلزائن وبني 

حقوق هذا البنك.

املطلب الثالث: رد ال�شندوق عند 

انتهاء مدة العقد
على امل�ستاأجر اأن يرد ال�سندوق �ساملاً كما ت�سلمه، عند انتهاء 

العقد، ويتم ذلك عملياً برد مفتاح ال�سندوق اإىل امل�سرف 

بعد اإخالئه من حمتوياته. اإما خالل مدة العقد فيتوجب 

على امل�ستاأجر حفظ مفتاح ال�سندوق احلديدي لديه، ويف 

حال فقده عليه اأن ي�سرع يف اإعالم امل�سرف بذلك، كي يتخذ 

الإجراءات الالزمة ملنع ا�ستعماله ب�سورة غري م�سروعة.

مدة  انتهاء  عند  ال�سندوق  ا�سرتداد  امل�سرف  حق  ومن 

العقد اأو اعتبار العقد مف�سوخاً. وذلك بعد اإنذار امل�ستاأجر 

باحل�سور لإخراج حمتويات ال�سندوق.

املحكمة  من  يطلب  اأن  للم�سرف  كان  يح�سر  مل  فاإذا 

ويحرر  لذلك،  تعينه  من  بح�سور  بفتحها  له  الأذن 

حم�سراً بالواقعة ومبحتويات ال�سندوق. وعلي امل�سرف 

اأن يحتفظ لديه مبحتويات ال�سندوق، وله بعد م�سي 

فرتة من املح�سر اأن يطلب من رئي�ض املحكمة اأن ياأمر 

اأو باتخاذ  ببيعها وباإيداع ثمنها لدى �سندوق املحكمة 

اأي اإجراء منا�سب.

وللم�سرف امتياز على املبالغ املودعة يف ال�سندوق اأو على 

ثمن بيع حمتوياتها ل�ستيفاء ما ي�ستحقه.

اخلامتة

من  والتي  املتوا�سعة،  الدرا�سة  هذه  اإنهاء  اهلل  بحمد  مت 

اخلزائن  اإيجار  درا�سة  جوانب  اأهم  عر�سنا  خاللها 

احلديدية كعملية من عمليات امل�سارف.

املنا�سب  التعريف  اأن   - نظرنا  وجهة  من   - وجدنا  وقد 

امل�سرف  يلتزم  »عقد  هو  احلديدية  اخلزائن  لإيجار 

عميله  ت�سرف  حتت  معينة  خزانة  بو�سع  مبقت�ساه 

امل�ستاأجر ومتكينه من النتفاع بها ملدة معينة لقاء اأجرة 

معلومة«.

وقد تناولنا اأهم خ�سائ�ض عقد اإيجار اخلزائن احلديدية 

ر�سائي. عقد  وهو  للجانبني  ملزم  جتاري  عقد  باأنه 

مبينيني  العقد  طريف  تقع  التي  اللتزامات  اأو�سحنا  ثم 

مدى التوازن الذي حققه امل�سرع بني التزامات كل طرف 

وحقوقه يف مواجهة الطرف الآخر.
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القاضي الدكتور / أحمد حسن المطوع
قاضي بالمحكمة الجزائية بمحاكم دبي

العالقة التكاملية  بين تنمية
و تدريب الموارد البشرية  و التنمية االقتصادية
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الق�ساء  يف  لي�ض  املتقدمة  الدول  يف  القت�ساد  منو  يعزو 

 - الت�سمية  �سحت  اإن   - التقليدية  التنمية  معوقات  على 

غري  ال�سيا�سي  املناخ  اأو  القت�سادية  كالعقبات  فح�سب 

يتعدى  بل  الت�سريعية،  و  الإدارية  ال�سعوبات  اأو  املالئم 

ذلك اإىل اإقامة البنية الأ�سا�سية In frastucture، و 

التي تت�سمن: الطرق و املوانئ وو�سائل النقل واملوا�سالت 

اأي�ساً  تت�سمن  كما  املحركة،  والقوة  التخزين  ومعدات 

كالبنوك  بالإنتاج  امل�سروعات  لقيام  الالزمة  اخلدمات 

باخلدمات  الهتمام  وكذا  عام،  بوجه  املالية  املن�ساآت  و 

التعليمية و البحث العلمي و التدريب املهني، و الهتمام 

باخلدمات ال�سحية و الثقافية، ف�ساًل عن �سرورة توافر 

جهاز حكومي يتمتع بالكفاءة.

دعامات  و  ركائز  اأهم  اأحد  الب�سرية  باملوارد  الهتمام   و 

و  التعليم  خالل  من  ذلك  يتاأتي  و  القت�سادية،  التنمية 

التدريب و البحث العلمي اإذ اأنها من ال�سروط الأ�سا�سية 

الالزمة لتحقيق �سيا�سة التنمية القت�سادية.

فهم  م�ستوى  و  العامة  املعلومات  بزيادة  التعليم  يعنى  و 

البيئة التي يتلقى املتعلم تعليمه فيها، و يقع عبء التعليم 

على �سيا�سة احلكومة و النظام الذي ت�سعه يف هذا ال�سدد، 

الالزمتني  املهارة  و  املعرفة  زيادة  فيعني  التدريب  اأما 

لإجناز عمل معني، و يقع عبء التدريب على عاتق املن�ساأة 

التي يعمل بها من يقوم بهذا العمل.

و التنمية القت�سادية ل تتحقق ملجرد توافر عنا�سر الإنتاج 

املادية مثل املوارد الطبيعية و راأ�ض املال، بل تتطلب ت�سافر 

هذا  تنمية  تتحقق  و  العنا�سر،  هذه  مع  الب�سري  العن�سر 

منو  يطرد  كما  التعليم،  اأبرزها  الطرق  من  بعدد  العن�سر 

املوارد الب�سرية يف ميدان العمل من خالل برامج التدريب.

من  الب�سرية  املوارد  تنمية  اإىل  النظر  �سرورة  يراعى  و 

يلزم  فاإنه  بالكم  يتعلق  فيما  و  الكيف،  و  الكم  ناحيتني: 

ملختلف  وفقاً  املدربني  الأفراد  اإىل  املجتمع  حاجات  تلبية 

حاجة  �سوء  يف  و  التعليم،  مل�ستويات  ووفقاً  التخ�س�سات 

بتزويد  التعليم  اأجهزة  تقوم  عاملة  قوى  اإىل  املجتمع 

القوى.  هذه  من  بحاجتها  القت�سادي  الن�ساط  قطاعات 

اأما من ناحية الكيف فاإنه يلزم اكت�ساف القدرات و املواهب 

و ال�ستعدادات التي تتوافر لدى اأفراد املجتمع و اإطالقها 

لت�ساهم يف التنمية القت�سادية و الجتماعية.

ما  التقدم  �سلم  درجات  يرقى  اأن  و ل ميكن لأي جمتمع 

الب�سرية، و ما مل يعزز ملكة  اإمكانياته  مل يح�سن تهيئة 

املعرفة،.مبا يعزز و يدعم و ي�سون رفاهية الإن�سان، و يوؤدي 

اإىل تطوير قدرات الب�سر و تو�سيع خياراتهم و فر�سهم و 

حرياتهم القت�سادية و الجتماعية و ال�سيا�سية، و بالذات 

لأكرث اأفراد املجتمع حرماناً.

من  يتجزاأ  ل  جزءاً  اأ�سبحت  الب�سرية  املوارد  تنمية  اإن 

النمو القت�سادي لأي دولة، بل و اأ�سبحت ركناً اأ�سا�سياً يف 

املفهوم العام لعملية التنمية القت�سادية و الجتماعية، و 

بالرغم من اأن اكت�ساب املهارات و املعرفة و الجتاهات من 

خالل التدريب يكلف دائماً نفقات عالية من املال اإل اأنه 

يعترب جزءاً هاماً من ثروة الفرد، التي ت�سكل بدورها جزءاً 

رئي�سياً من ثروة املجتمع الذي ينتمي اإليه، و التدريب يف 

حد ذاته يعترب ا�ستثماراً قومياً.

و يرى علماء القت�ساد اأن اأعلى و اأف�سل اأنواع روؤو�ض الأموال 

الإن�سان، لأنه كما هو  ي�ستثمر يف  الذي  املال  راأ�ض  قيمة هو 

الب�سرية  الطاقة  طريق  عن  اأنه  احلايل  ع�سرنا  يف  وا�سح 

تتقدم الأمم ، و التخطيط و التدريب لتنمية الطاقة الب�سرية 

الرثوات  يحول  لأنه  التقدم،  لتحقيق  الأول  ال�سبيل  هو 

متنوعة  تكنولوجية  طاقات  اإىل  نوعية  كميات  جمرد  من 

م�سادر  مع  بالتعاون  ذلك  و  املطلوب،  التقدم  اإىل  للو�سول 

واحداً  متثل  التي  و  الدولة  يف  املتوفرة  الطبيعية  الطاقات 

ال يمكن ألي مجتمع أن يرقى درجات 
سلم التقدم ما لم يحسن تهيئة 

إمكانياته البشرية

81



القت�سادية  العوامل  اأهم  من 

امل�ساندة للمن�ساآت.

التعليم  على  الإنفاق  يعترب  و 

نوعاً من الإنفاق ال�ستثماري 

نظراً ملا ينطوي عليه من الت�سحية بخدمات املتعلمني يف 

اأعلى  احلا�سر نظري  احل�سول على خدمات ذات م�ستوى 

يف فرتة لحقه. و على الرغم من �سعوبة القيا�ض الكمي 

اأن  اأن الدرا�سات ت�سري اإىل  اإل  لعوائد ال�ستثمار الب�سري  

ال�ستثمار  عوائد  عن  تقل  ل  الب�سري  ال�ستثمار  عوائد 

املادي اإن مل تكن تزيد.

على  ي�ساعدان  التدريب  و  التعليم  انت�سار  اأن  ل�سك  و 

التعليم ي�ساعد  لأن  النمو القت�سادي، نظراً  زيادة معدل 

العقيمة  التقاليد  و  العادات  و  املفاهيم  الق�ساء على  على 

ي�ساعد  كما  القت�سادية،  التنمية  عمليات  تعوق  التي 

فاإن  كذلك  املجتمع.  لأفراد  ال�سحي  امل�ستوى  رفع  على 

التعليم و التدريب ي�ساعدان على تزويد قطاعات الن�ساط 

كما  الإداريني،  و  الفنيني  من  بحاجتها  القت�سادي 

ي�ساعدان على زيادة الإنتاجية بحيث تتحقق الوفورات و 

يرفع معدل النمو القت�سادي.

و  فالبد  الب�سري  ال�ستثمار  عوائد  زيادة  ميكن  حتى  و 

مع  فروعه  و  مراحله  خمتلف  يف  التعليم  هيكل  يتفق  اأن 

التنمية القت�سادية، و بحيث يتحقق نوع من  احتياجات 

نوعيته  و  التعليم من جهة  التوازن بني خمتلف مراحل 

من جهة اأخرى.

يقل  ل  العلمي  البحث  فاإن  تقدم  ما  اإىل  بالإ�سافة  و 

الالزمة  ال�سروط  كاأحد  التدريب  اأو  التعليم  عن  اأهمية 

العلمي  فالبحث  القت�سادية.  التنمية  �سيا�سة  لتحقيق 

التقدم  حتقيق  و  الفنية  املعرفة  م�ستوى  رفع  اإىل  يوؤدي 

التكنولوجي.

النا�ض،  اأجل  و من  النا�ض،  تنمية  الب�سرية هي  التنمية  و 

القدرات  بناء  النا�ض  تنمية  ت�سمل  و  النا�ض،  قبل  من  و 

طريق  عن  الإن�سانية 

و  الب�سرية،  املوارد  تنمية 

التنمية من  القول  يعني 

مردود  اأن  النا�ض  اأجل 

النمو يجب اأن يظهر يف حياة النا�ض،و القول التنمية من 

قبل النا�ض يعني متكنهم من امل�ساركة بفعالية يف التاأثري 

على العمليات التي ت�سكل حياتهم.

فال�ستثمار يف تنمية املوارد الب�سرية اأمر هام و�سروري، ملا 

للموارد الب�سرية من اأهمية ق�سوى؛ فهي الرثوة احلقيقية 

اأيقنت تلك احلقيقة؛  املتقدمة  والرئي�سة لالأمم، والأمم 

فاأح�سنت التخطيط ال�سرتاتيجي، ونفذت برامج حمددة 

لتنمية هذه الرثوة الب�سرية على مدار عقود من الزمان، 

وجنحت فيما خططت ونفذت، وها هي اليابان خري �ساهد 

املليار  – �ساحبة  ال�سني  هي  وها  ال�ستثمار،  جناح  على 

ون�سف املليار من الب�سر - تخطو بخطى ثابتة ومدرو�سة 

نحو قيادة العامل، من خالل هذه الرثوة الب�سرية الهائلة، 

التي جعلت منها ميزة متيزها عن �سائر الأمم، ومل جتعل 

تلقي عليها ف�سلها كما تفعل  �سماعة  اأو  ثقياًل  منها عبئاً 

اأو العامل النامي - كما  كثري من حكومات العامل الثالث 

ي�سمونه.

اأو تعجز   - ت�ستطيع  التي ل  الدولة  اأن  ومما ل �سك فيه 

عن - تنمية مواردها الب�سرية ل ميكنها اأن حتقق غاياتها 

و�سائل،  من  ابتكرت  مهما  واملاأمولة،  املخططة  واأهدافها 

طريق  عن  واأهدافها  غاياتها  حتقق  اأن  ميكنها  واإمنا 

وراأ�ض  والعمل،  الأر�ض،   ( الإنتاج:  ت�سافر جميع عنا�سر 

املال، والإدارة(.

املعرفة  عملية  زيادة  الب�سرية  املوارد  بـتنمية  ويق�سد 

انتقاوؤها  يتم  والتي  العاملة  للــقوى  والقدرات  واملهارات 

واختيارها يف �سوء ما اأجري من اختبارات خمتلفة بغية 

رفع م�ستوى كفاءتهم الإنتاجية لأق�سى حد ممكن .

ت�سمح  التي  الأفعال  من  جمموعة  فهو  التدريب  اأما 

 التنمية البشرية هي تنمية الناس, 
و من أجل الناس, و من قبل الناس
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العالقة التكاملية

لأع�ساء املنظمة اأن يكونوا يف حالة من ال�ستعداد والتاأهب 

الوقت  يف  التدريب  ويعترب  كما  ومتقدم،  دائم  ب�سكل 

احلا�سر مو�سوعا اأ�سا�سياً من مو�سوعات الإدارة نظرا ملا 

له من ارتباط مبا�سر بتنمية املوارد الب�سرية، وقد اأ�سبح 

التدريب يحتل مكانة ال�سدارة يف اأولويات عدد كبري من 

دول العامل املتقدمة، باعتباره اأحد ال�سبل املهمة لتكوين 

املتدربني  اإىل تزويد  التدريب  اإداري كفء. ويهدف  جهاز 

عن  املتجددة  املختلفة  والأ�ساليب  واملهارات  باملعلومات 

طبيعة اأعمالهم املوكلة اإليهم، وحت�سني وتطوير مهاراتهم 

ب�سكل  واجتاههم  �سلوكهم  تغيري  وحماولة   وقدراتهم 

اإيجابي، وبالتايل رفع م�ستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية.

خرجت  بعدما  اليابان  جتربة  عند  قلياًل  توقفنا  ولو 

مهزومة يف احلرب العاملية الثانية اأمام الوليات املتحدة  

وطبيعة  الطبيعية  املوارد  ندرة  من  وبالرغم  الأمريكية، 

ل  م�ساحة  من  85باملائة  تغطي  التي  اجلبلية  الأرا�سي 

اأن  ا�ستطاعت  اأنها  اإل  كيلو مرت مربع   377500 تزيد عن 

بنوعية منتجاتها عالية اجلودة،  العاملية  الأ�سواق  تكت�سح 

واأن حتقق جناحا اقت�ساديا باهرا .

ذلك اأن تطوير املوارد الب�سرية املتعلمة يف اليابان يعتمد 

ب�سورة اأ�سا�سية على التن�سيق الوثيق بني التعلم النظامي 

اليابان  يف  القت�ساد  اأن  كما  العمل،  مواقع  يف  والتدريب 

اقت�ساد  قائم على املعلومات، لهذا ال�سبب و�سع  اليابانيون 

يف  عليه  يعول  ممتاز  نظامي  تعليم  وجود  اأعينهم  ن�سب 

ومعدة  العمل  ل�سوق  ومنا�سبة  �ساحلة  اأجيال  تخريج 

ل�ستيعاب التدريب امل�ستمر يف موقع العمل.

والتدريب  النظامي  التعليم  الوثيق بني  التن�سيق  اإن  نعم 

يف مواقع العمل يف اليابان هو الذي اأدى اإىل تطور املوارد 

الب�سرية هناك.

�سنوات،  ت�سع  ملدة  ميتد  املدار�ض  يف  الإلزامي  فالتعليم 

اإتقان املهارات الأ�سا�سية من  حيث ي�سمن الطالب هناك 

قراءة وكتابة وريا�سيات وعلوم، كما اإن تلك املدار�ض تتوىل 

تزويد الطالب باملهارات ال�سرورية للعمل بفعالية �سمن 

بتدريب  العمل  اأرباب  يقوم  كما   . متخ�س�ض  عمل  فريق 

يوكل  �سوف  الذي  بالعمل  ملمني  لي�سبحوا  اخلريجني 

اإليهم، هذا بالإ�سافة اإىل تدريب املبتدئني على نوعني من 

والثانية  الفنية،  املهارات  على  تدريبهم  الأوىل  املهارات: 

تدريبهم على املهارات الالزمة لعالقات العمل التي تعزز 

كل  يعزز  التدريب  من  النوعان  وهذان  الإنتاجية،  من 

منهما الأخر.

نتيجة  فقط  تاأتي  ل  الإنتاجية  زيادة  اأن  به:  امل�سلَّم  ومن 
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الإدارية احلديثة يف  الأ�ساليب  ا�ستخدام  الإدارة يف  كفاءة 

اإدارتها للعملية الإنتاجية؛ بل يتواكب مع ذلك ا�ستخدام 

ب�سكل  املنتج  تطوير  يف  واحلديثة  املتطورة  التكنولوجيا 

الب�سرية،  املوارد  تنمية  يف  ال�ستثمار  عن  ف�ساًل  م�ستمر، 

التدريبية  الربامج  و�سع  طريق  عن  امل�ستمر،  وتطويرها 

وامل�ستمر  الدائم  للنهو�ض  علمية؛  اأ�س�ض  على  املدرو�سة 

وحر�ض  املنظمة،  اأو  للموؤ�س�سة  املتاحة  العاملة  بالقوى 

يتطلَّب  وهذا  ومتُيّزه،  املنتج  جودة  على  الدوؤوب  الإدارة 

التخطيط ال�سليم، واملتابعة امل�ستمرة للعملية الإنتاجية؛ 

منذ البداية، وحتى الو�سول اإىل املنتج النهائي يف ال�سورة 

ة، ويتطلب ذلك من الإدارة اأن تكون حري�سة على  املرجَوّ

نة للمنتج، والآلت واملعدات التي مير  كفاءة اخلامات املكِوّ

تقوم  التي  املاهرة  العمالة  كفاءة  عن  ف�ساًل  املنتج،  بها 

بالعملية الإنتاجية.

واأ�سا�ساً  الزاوية،  حجر  الب�سرية  بالتنمية  الهتمام  ويعد 

جوهرياً لتاأكيد التنمية مبفهومها ال�سامل لكل املجالت، 

اأم  �سيا�سية،  اأم  اجتماعية،  اأم  اقت�سادية،  كانت  �سواء 

ثقافية... اإلخ.

العام  بالتدريب  املدعوم  ال�سامل  بالتطوير  والأخذ 

ن الدولة،  واملنظمة، والفرد، من مواكبة  واملتخ�س�ض ميِكّ

ات ال�سريعة التي ي�سهدها عامل اليوم. التغرُيّ

تنمية  اإىل  يوؤدي  ومبا�سر  حقيقي  ا�ستثمار  هو  والتدريب 

املوؤ�س�سة   اأو   - الدولة  ا�ستثمار  زاد  الب�سرية؛ فكلما  املوارد 

يف تنمية مهارات الأفراد، ورفع م�ستوى كفاءتهم العلمية 

النهاية  يف  ي�سب  مما  الإنتاجية،  َثَمّ  ومن  والعملية، 

عليهم  ملكت  كلما  معي�ستهم؛  م�ستوى  رفع  جمرى  يف 

عن  ف�ساًل  وانتمائهم،  وولئهم  وعقولهم،  اأفئدتهم 

التدريب  اإياها بربامج  اأك�سبتهم  التي  امتالكها ملهاراتهم 

املدرو�سة واملفيدة.

 وجتدر الإ�سارة اأن التحدي الذي يواجه املوؤ�س�سات التعليمية 

الربامج  طرح  يف  فقط  ينح�سر  ل  الوطنية  والتدريبية 

التدريبية يف املجالت التي يتطلبها �سوق العمل، بل يتمثل 

اأي�ساً يف نوعية هذه الربامج من حيث ت�سميمها وحمتواها 

كما  تنفيذه،  يف  امل�ستخدمة  والو�سائل  والأجهزة  العلمي 

املادة  تقدمي  بهم  املناط  املدربني  نوعية  يف  اأي�ساً  يتمثل 

التدريبية من حيث خرباتهم وقدراتهم التدريبية. 

هذه  تربط  قوية  عالقة  تكوين  �سرورة  اإيل  بالإ�سافة 

املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية ب�سوق العمل، لتحقيق نوع 

من املوائمة بني خمرجات التعليم والتدريب واحتياجات �سوق 

العمل من خالل التدريب التعاوين، اأو البحوث امل�سرتكة،اأو 

والتدريب.  التعليم  يف  العمل  �سوق  بخربات  ال�ستعانة 

اأن  وهي  هامة  م�ساألة  اإيل  التنويه  يجب  ال�سياق  هذا  ويف 

موؤ�س�سات التعليم والتدريب لي�ست م�سئولة م�سوؤولية تامة 

املكت�سبة لحتياجات  عن جاهزية اخلريج لتنا�سب مهاراته 

مبهارات  اخلريج  اإعداد  من  ينبع  دورها  ولكن  منظمة،  كل 

عامة يف جمال تخ�س�سه. وتظل ق�سية التاأهيل املهني هي 

من �سميم مهام �سوق العمل ، اأوجهة العمل . 

بو�سفة  التدريب  اأن  يت�سح  اأعاله  التحليل  من 

اإ�سرتاتيجية لتنمية وتطوير املوارد الب�سرية يعد من اأكرث 

الإ�سرتاتيجيات �سيوعاً وقبوًل لدي كثري من املتخ�س�سني 

اأ�سبح  الب�سرية. فقد  املوارد  تنمية  املمار�سني يف جمال  و 

يف  الب�سرية  القوى  اإدارة  يف  ومتقدمة  بارزة  مكانة  يحتل 

العوملة وجتلياتها  وا�ستحقاقات  القت�سادية  املناف�سة  ظل 

اأ�سحي  كما  والدولية.  املحلية  امل�ستويات  خمتلف  على 

العمل  قطاعات  خمتلف  يرفد  اأ�سا�سياً  عن�سراً  التدريب 

والإنتاج بالقوى العاملة املدربة، بل ويعترب الو�سيلة املثلى 

لرفع الكفاءة الإنتاجية للعاملني وتطويرها.

املحرك  واملدربة  املوؤهلة  الب�سرية  الكوادر  تعترب  كما 

ميكن  ما  ،وهذا  عام  ب�سكل  التنمية  لعملية  الأ�سا�سي 

تلم�سه يف اأي موقع من مواقع العمل والإنتاج يف خمتلف 

تربز  هنا  ومن  وامل�سرتكة،  اخلا�سة  اأو  العامة  القطاعات 

التنمية  لإدارة  الكوادر  لهذه  والتاأهيل  التدريب  اأهمية 

وتعزيز  وامل�ستقبلية،  التنموية  وامل�ساريع  واإجناح اخلطط 

القدرة التناف�سية لقت�سادنا الوطني .

ما قل 

ودل
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– ل .. وميكن بعد يوّدعك  اأول ما تولع الإ�سارة اخل�سرا 

بويل )�سوت الطار(. تالقي اللي يبغي ي�سري ي�سار واقف 

تعترب  وقفته  كاأّنه  ول  حد،  هاّمنه  ول  عادي  اليمني  على 

خمالفة لقانون ال�سري واللي ين�ض »على األ يوؤدي م�سلكه 

اإىل الإ�سرار بالغري اأو تعري�سه للخطر اأو اأن ترتتب عليه 

اإعاقة الآخرين اأو م�سايقتهم باأكرث مما ت�ستوجبه الظروف 

ول ت�سمح بتجنبه.« اهلل يهدي اجلميع.

امل�ساهد  ومن  ال�سيارة،  اأ�سوق  واأنا  علي  متر  م�ساهد  وايد 

اللي تتكرر دوم )دائما( اللحظة اللي نو�سل فيها لالإ�سارات 

ال�سوئية وهي تتحول من اخل�سرا للحمرا، تالقي نف�سك يف 

م�سهد عجيب وغريب واأنا �سخ�سيا ا�سّميه »تعبئة الفراغات 

ال�سيارة بدل ما  �سائق  ان  املنا�سبة«، واق�سد فيها  بال�سيارة 

)يبحث(  يدّور  تالقيه  ماله  )امل�سراب(  ال�سيد  يف  يوقف 

على املكان الفا�سي يف اخلط الأمامي لل�سارع ع�سان ينطلق 

الدكتور بالعاميه

ما قل 

ودل

يعبي فراغات ...
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يف  تنطلق  هادفة  تطويرية  نه�سة  حاليا  املعهد  ي�سهد 

منظمة  لت�سبح  تاأهيلية،  موؤ�س�سة  اأن  جمرد  من  فكرها 

هو  التدريب  اإن  وحيث  والتحديث،  البتكار  على  قادرة 

اأهدافة  لتحقيق  املعهد  يلعبة  الذي  الأ�سا�سي  الن�ساط 

ال�سرتاتيجية، واأن برامج املعهد تقوم على تزويد الفئات 

امل�ستهدفة بالعديد من الربامج ذات اخل�سائ�ض املتنوعة، 

التي تدور جميعها يف فلك التدريب، فهو الأداة التي يتم 

ا�ستخدامها و�سول للغايات الكامنة.

ي�سعى املعهد اىل تاأطري روؤية موؤ�س�سية متكاملة تتمحور يف 

عمليات تقدمي خدمات تدريبية مهنية تت�سم بقدرتها على 

املوائمة والتكيف وتقدمي الأف�سل، ومبا يتنا�سب وخ�سو�سية 

العملية التدريبية يف جمالت القانون والق�ساء، ويواكب تلك 

التدريب والعملية التدريبية وارتباطهما بالتعلم
»رؤية معهد دبي القضائي«

يسعى المعهد القضائي في إمارة دبي ومنذ تاريخ تأسيسة في عام 1996 
المتخصصة  البشرية  الكوادر  تأهيل  في  محوري  ودور  رسالة  صاحب  ليكون 
قادرة  بكفاءات مهنية  الدولة  ترفد  والتي  والقانونية،  القضائية  المجاالت  في 

ومتطورة تواكب أفضل الممارسات الممكنة.

فيصل القرعان  
خبير تدريب
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الروؤية جمموعة من النظم الأدائية املربجمة 

املت�سفة بال�سمول والتحديث.

بناء نظام تدريب �سمويل  املعهد على  اإذ يعمل 

القائمة  الت�ساركية  املفاهيم  اأحدث  من  ينطلق 

واملمار�سات  والنظريات  الكبار  تعلم  مبادىء  على 

املدخل  ينتهج  متكامل  اأطار  ويف  بذلك،  املرتبطة 

للفئات  الفعلية  ولالحتياجات  احلال  لواقع  التحليلي 

وقدرات  املتاحة،  املوارد  العتبار  بعني  اأخذا  امل�ستهدفة 

األيات  اإىل  لي�سل  املعهد،  ميتلكها  التي  الب�سرية  املوارد 

وحتديد  حتليل  مفردات  يف  باملاأ�س�سة  تتمتع  منتظمة 

وخطط  وبرامج  نظم  وت�سميم  التدريبية،  الحتياجات 

بتقييمها  وانتهاء  تنفيذها،  ومنهجيات  واآليات  التدريب، 

وقيا�ض الأثر والعائد منها.

�سن�سعى -اإن �ساء اهلل- يف هذه الأوراق ويف الأعداد القادمة 

اإىل اإيجاد خلفية توؤطر ملفاهيم التدريب واأ�س�سة، لتكون 

روؤيتنا  عن  يعرب  اإطارا  ولت�سبح  منه،  ي�ستفاد  مرجعا 

تتطور  مفاهيمية  ورقة  ولتكون  املنهجي،  للتدريب 

الأ�سا�سي  النظام  الأخرى  تلو  مرة  لت�سكل  تدريجيا 

للتدريب يف املعهد.

 

زيادة  من  بد  ل  اأنه  يعني  الب�سرية  املوارد  تدريب  “اإن 
ال�سلوكية  اجتاهاتهم  وتعزيز  ومهاراتهم  معرفتهم 

واملهام  الأعمال  تنفيذ  ح�سن  ي�سمن  مبا  الوظيفية، 

املوكولة لهم ب�سكل يحقق الأهداف العامـة للمنظمـة”

املوارد  تطوير  ن�ساطات  اإحدى  التدريب  عمليات  تعترب 

اإىل حتقيق جمموعة  املنظمات والتي ت�سعى  الب�سرية يف 

املوؤ�س�سية والإعداد  الأهداف  اأهمها حتقيق  الأهداف  من 

والتطوير  التحديات  ومقابلة  الب�سرية  للموارد  الأف�سل 

امل�ستمر.

الأفراد  احتياجات  موائمة  يف  اأ�سا�سي  عن�سر  التدريب 

اخلا�سة لأداء اأعمالهم ودافعاً لهم لل�سعور باهتمام الإدارة 

بوجودهم و�سخ�سيتهم واأهميتهم للمنظمة، 

اإ�سافة اإىل اأن التدريب جزء يف نظام كلي ي�ساهم 

اأنه  كما  واملنظمة،  الب�سرية  املوارد  اإدارة  اأهداف  بتحقيق 

الناجحة هي  املنظمة  اإن  بل  فقط،  اأ�سلوباً عالجياً  لي�ض 

التي تتنباأ باحتياجاتها امل�ستقبلية وبالتايل ميكن النظر 

اإىل التدريب على اأنه اأ�سلوب وقائي عالجي.

العمليـة التدريبية 

عند التعامل مع التدريب ل بد من النظر اإليه على اأنه 

نظام متكامل، يعرب بحد ذاته عن عملية متكاملة ت�ستطيع 

وله  معرفة  حدود  له  والنظام  بفعالية،  اأهدافها  حتقيق 

عنا�سر ومدخالت وخمرجات، وعند حماولة التعامل مع 

التدريب كنظام ميكن التعامل معه على النحو التايل:

يف  العاملني  ميكن  بالتدريب  ال�سمويل  التفكري  “اإن 
اأكرث قدرة على ت�سميم  اأن ي�سبحوا  التدريبية  املجالت 

الفعلية  الحتياجات  توائم  تدريب  عمليات  وتنفيذ 

للمنظمات واملتدربني”

87



تعريف التدريب 

عرف الربيطانيون التدريب باأنه عملية تطوير منظمة 

اأو  الفرد لأداء مهمة  لجتاهات ومعرفة ومهارة و�سلوك 

عمل ب�سكل مالئم.

عند حتليل هذا التعريف جند عنا�سر اأ�سا�سية ثالثة هـي :

  التدريب تطوير منظم.

  التدريب يعني بالفرد ل باجلماعات اأو املنظمات.

  التدريب موجه لالأداء واإجناز مهمـة ما.

للتعريف،  قوة  نقاط  تعترب  ال�سابقة  الثالث  النقاط 

ولكن تعرتيه بع�ض جوانب ال�سعف، حيث اإنه ل يتطرق 

للمنظمة، واأن التدريب ن�ساط موؤ�س�سي.

ومنظماتهم  الأمريكيني  ح�سب  للتدريب  اآخر  تعريف 

ت�سعى  موؤ�س�سية  اإجراءات  اأية  يعني  التدريب  اإن  يقول: 

التعلم لأفراد  بها تعظيم وتقوية  املنظمة، ويق�سد  اإليها 

املنظمة بال�سكل الذي ي�ساهم يف كفاءتها.

جند اأن هذا التعريف يركز على النقاط التالية :

  التدريب يعترب اإجراءات موؤ�س�سية مبعنى اأنه عمليات 

متنا�سقة وخمططة.

على  التعلم  وتقوية  تعظيم  اإىل  يهدف  التدريب    

ال�سعيدين الفردي واملوؤ�س�سي.

  التدريب ي�سعى لرفع كفاءة املنظمة الكلية.

وب�صكل عام ميكن القول اأن التدريب 

عملية تطوير منظمة تت�سمن اإجراءات موؤ�س�سية خمططة 

تهدف لتعظيم وتقوية التعلم يف جميع امل�ستويات املوؤ�س�سية 

بالكفايات  لالرتقاء  ككل،  واملنظمة(  واجلماعة  )الفرد 

)املعرفية واملهارية والجتاهية( للو�سول اإىل درجات اأعلى 

من الكفاءة والفاعلية للمنظمة، وحتقيق اأهدافها. 

اأنه  على  بالتدريب  التفكري  من  بد  فال  �سبق  ما  على 

اجتاه  وله  منظماً  يكون  اأن  بد  ل  واأنه  باأهداف  مرتبط 

ال�سواء،  على  واملنظمة  الفرد  تطوير  يف  ي�ساهم  معني 

وعليه ن�ستطيع اإجمال معنى وغاية التدريب على النحو 

التايل:

  التدريب عملية تتميز بوجود نظام ت�سري بناء عليه.

  التدريب ن�ساط خمطط ويخ�سع للتنظيم والرقابة.

  التدريب عملية تعلم تقرتن باخلربة والتطبيق.

  التدريب يرتبط باجلهد وال�ستعداد.

  التدريب يرتبط بالحتياجات املوؤ�س�سية.

املعرفية  امل�ستويات  يف  التغيري  اإىل  ي�سعى  التدريب    

واملهارية والجتاهية.
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التدريب والعملية التدريبية

  التدريب يركز على الفرد واجلماعة واملنظمة.

  التدريب يهدف اإىل حت�سني الأداء حا�سراً وم�ستقباًل.

ات�سال  الكبار، وبالتايل هو عملية  التدريب ي�ستهدف    

ت�ساركي ل جمرد تلقني لأفكار ومعلومات.

التدريب والتعلـم

الأفراد  لدى  حمدد  تعلم  اإحداث  اإىل  التدريب  ي�سعى 

اأكرث  اأدائي  اإىل م�ستوى  للو�سول  واملنظمات  واجلماعات 

التطور، لذا  الأهداف ومواكبة  موائمة ملتطلبات حتقيق 

يرتبط التدريب بنوع وكم التعلم املمكن والذي يحتاجه 

الفرد اأو املنظمة فعلياً. من هنا ترتبط نظريات ومناهج 

عملية  التعلم  واأن  وممار�سة،  كمفهوم  بالتعلم  التدريب 

التعلم  تعريف  ميكن  فاإنه  بالتدريب  وارتباطاً  م�ستمرة، 

على اأنه:

معلومات  اإىل  اأفرادها  خالل  من  املنظمات  تعري�ض 

ومهارات واجتاهات حديثة ومتجددة من خالل ت�سميم 

قبل  من  منظم  بجهد  )حتدث  مق�سودة  تعلمية  خربات 

اأو غري مق�سودة )حتدث بجهد غري منظم من  املدرب( 

العقلي  الن�سج  م�ستوى  بها  ويتحكم  التفاعل(،  خالل 

والقدرات النف�سية واجل�سدية لالأفراد.

والتعلم يف التدريب مرتبط بالكبار ون�سميه )تعلم الكبار( 

وهو يتميز ببع�ض اخل�سائ�ض اأهمها:

الطاقات  مب�ستوى  الرتقاء  اإىل  ي�سعى  الكبار  تعلم    

والإمكانات اإىل اأق�سى ما ميكن.

نريد  وملا  للذات  الفهم  زيادة  اإىل  ي�سعى  الكبار  تعلم    

وماذا ميكن فعلة وكيف نفكر؟

الت�سال  على  القدرة  زيادة  اإىل  ي�سعى  الكبار  تعلم    

بالآخرين.

  تعلم الكبار ي�سعى اإىل الت�سال والرتباط بالواقع.

التطبيقية  القدرات  اكت�ساب  اإىل  ي�سعى  الكبار  تعلم    

والتعلم العملي.

ال�سلوكية  الأمناط  مراعاة  اإىل  ي�سعى  الكبار  تعلم    

لالآخرين.

  تعلم الكبار ي�سعى اإىل العمل �سمن تعدد اأمناط التعلم 

والتفكري.

مبادئ التعلم يف التدريب

عملية  باأنها  التدريبي  الن�ساط  يف  التعلم  عملية  تتميز 

على  بناء  التعلم  حمتوى  تبني  واأنها  م�ستمرة،  تراكمية 

ما لدى املتدربني من خربات، حيث يوجد بع�ض املبادئ 

بالتعلم  التفكري  عند  مراعاتها  من  بد  ل  التي  الهامة 

وخا�سة للكبار واأهمها:

  املناخ املالئم للتعلم يتميز بالتايل :

والأثاث  املكان  �سعة  حيث  من  )مادياً(  املالئم  اجلو   

والو�سائل.

 الثقة املتبادلة بني املدرب واملتدربني.

 الثقة املتبادلة بني املتدربني.

 التعاون وتقبل وجهات نظر الآخرين.

 النظــام �سواء يف قاعة التدريب اأو يف التعامل مع مفردات 

التدريب.

 حريـة التعبري وحرية الختالف والنقد البناء.

من  املتدربني  بني  الفردية  الفروقات  يراعي  التعلم    

خالل:

 �سرعة التعلم.

 عمق التعلم وكـم التعلم.

 ت�سل�سل التعلم واأولويات التعلم.

 اأمناط التعلم..

  املدرب يحتاج اإىل م�ساركة املتدربني لبناء تعلم فاعل.

  الإعادة و�سيلة جيدة للتغذية الراجعة والتاأكد من �سري 

التعلم.

حتقيق  على  قدرة  واأكرث  اأ�سهل  تكون  التعلم  عملية    

اأهدافها يف م�ستوى خمرجات التدريب املبا�سرة وم�ستوى 
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يفعل  ماذا  للمتدربني  املدرب  اأو�سح  اإذا  التدريبي  الأثر 

وملاذا؟ حتى يدرك املتدرب خطة التدريب واأهدافها.

  التعلم يف التدريب يرتبط باحلافزية للمتدربني وقدرة 

املدرب على اإثارتها، والنموذج التايل يو�سح بع�ض حالت 

احلافزية:

نوع

 احلافز

حافز 

داخلي

حافز 

خارجي

غياب

 احلافز

الأثر

تعلم تعلم جيد 

جيد

تعلم �سعب

تاأثر 

وانفتاح يف 

ا�ستقبال 

التعلم

انفتاح 

وتبادل 

واأثر 

اإيجابي

ال يوجد 
استجابة

حافز داخلي + حافز خارجي 

= تعلم موؤثر ومنفتح

نقل واإحداث التعلـم 

واملهارية  املعرفية  للجوانب  نقل  و�سيلة  املدرب  يعترب 

عليه  ولذا  التدريب،  يف  الجتاهية  للجوانب  ومعززاً 

مراعاة �سهولة وب�ساطة عمليات نقل التعلم اإىل الآخرين 

من خالل عدة نقاط اأ�سا�سية اأهمها:

  اإدراك احلاجة التدريبية للمتدربني.

  �سياغة اأهداف تدريبية وا�سحة وقابلة للقيا�ض.

  تخطيط الن�ساط التدريبي.

  ت�سميم الربنامج بجل�ساته التدريبية.

  توظيف اأ�ساليب تدريبية تعزز نقل املعرفة واملهارة.

  ا�ستخدام و�سائل تدريبية تي�سر التعلم واأ�سكال نقله.

املتابعة  خالل  من  الراجعة  التغذية  على  العتماد    

امل�ستمرة والتقييم باأ�سكاله.

وب�سكل عام يجب اأن يركز املدربون على عملية نقل التعلم 

يف التدريب اأكرث من تركيزهم على اإحداث تعلم حقيقي 

وموؤثر، وبع�ض النقاط التي تعزز اإحداث التعلم هي :

  تعظيم الت�سال مع امل�ساركني.

  اإحداث حركة وت�سكيل متنوع يف التدريب.

  ربط ماذا يفعل املدرب باإحداث الربنامج ككل.

التدريبية  املواقف  يعتمد  تدريب  وتنفيذ  ت�سميم    

املتعددة والقدرة على تعديلها.

  تعزيز اإيجابي وم�ستمر نحو التعلم.

  ربط حمتوى التدريب بواقع املتدربني.

  ترك اخليارات التطبيقية مفتوحة للمتدربني.

مرحلة  كل  بعد  ومراجعة  وتلخي�ض  م�ستمرة  متابعة    

يف التدريب.

�سواء  للمتدربني  والنهاية  البداية  وتو�سيح  حتديد    

الربنامج ككل اأو كل جزئية.

  مراعاة التوازن بني اجلوانب النظرية والتطبيقية.

  اإدارة وقت الربنامج وجل�ساته بفعالية.

  مراعاة ديناميكيات اجلماعة وتفاعلها والتاأثري فيها.

  القيا�ض املبا�سر والغري مبا�سر ملجريات التعلم.

  العتماد على التقييم امل�ستمر.

على املدرب عند ت�سميم التدريب مراعاة النقاط التالية 

والتفكري فيها ومراجعتها عند تغطية التدريب:

يعيق  اأم  ي�ساعد  التدريب  حمتوى  وعر�ض  �سري  هل    

التعلم؟

  ما هو اأثر التعلم وما الذي تعلمه املتدرب؟

  هل ي�ستطيع املتدرب تطبيق ما تعلمه؟

  هل ينعك�ض هذا التدريب على عمل منظمة املتدرب؟

املرتبطة  العنا�سر  بع�ض  فهنالك  لذلك  بالإ�سافة 

باملحتوى ول بد من اأخذها بعني العتبار واأهمها:

 �سهولة املحتوى مقابل �سعوبته.

  املحتوى معروف للمتدربني اأم ل.
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  الرتتيب املنطقي عند عر�ض املحتوى.

  تراكميـة املحتوى.

  اأولويات املحتوى.

  الأمور الالزمة لتطبيق املحتوى.

م�صتويات التعلم يف التدريب

هي  للتعلم،  م�ستويات ثالث  تت�سمن  التدريبية  العملية 

التفكري  املدربني  وعلى  والجتاهات،  واملهارات  املعلومات 

وامل�ستويات  متوازن،  ب�سكل  حولها  التدريب  وبناء  بها 

الثالث  هي:  

: Knowledge 1- املعلومات

احلقائق واملبادئ واملفاهيم.

:Skills 2- املهارات

  القدرة على اأداء عمل معني باأتقان.

 :Attitudes 3- الجتاهات

ب�سكل  ما  موؤثر  نحو  لال�ستجابة  ن�سبياً  ثابت  نزوع   

يت�سمن تف�سيل اأو عدم تف�سيل، ويقا�ض الجتاه من 

خالل �سلوك الفرد.

حتديات التعلم يف التدريب

التعلم  عملية  يف  ال�سعوبات  من  جمموعة  يوجد 

نواجهها يف عمليات التدريب واأهمها:

وحمدد  موحد  مبفهوم  التعلم  و�سف  ي�سعب  قد   -1

اأحياناً.

ال�سلوكية لالأفراد ي�سعب  التعلم بالجتاهات  2- عالقة 

قيا�سها اأحياناً.

3- التعلم يختلف من فرد لآخر كمفهوم ودافعيـة ومنط وقدرة.

موؤثرات التعلم يف التدريب

اأثناء عملية التدريب هنالك جمموعة من العوامل التي 

توؤثر يف التعلم و�سكله واأهمها:

العمل  يف  امل�ساركني  وتوزيع  املتدربني  جلو�ض  �سكل   -1

واملجموعات.

2- مقدار تو�سيح الهدف واتفاق املتدربني مع املدرب على 

هدف التعلم.

3- مقدار احلرية والإبداع املمنوحة للمتدربني.

4- درجات تفاعل املتدربني مع املحتوى ومقدار الختالف 

امل�سموح به للمتدربني.

قيمة  واإي�ساح  الت�ساوؤلت  واإثارة  املدرب  من  الدعم   -5

التعلم ونتائجه للمتدربني.

 مبادئ التدريب

التدريب ن�ساط خمطط يعتمد على اإيجاد نظام متكامل 

يرتبط بواقع عمل املتدربني واحتياجاتهم، وينطلق اإىل 

مع  التدريب،  تنفيذ  لعمليات  و�سمويل  متوازن  ت�سميم 

التاأكيد على املتابعة امل�ستمرة والتقييم املرحلي.
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يف  النظام  مفهوم  من  انطالقا 

باملنظمة  وارتباطه  التدريب 

وتطوير اأداء مواردها الب�سرية 

من  جمموعة  هنالك  فاإن 

ظلها  يف  يعمل  التي  املبادئ 

التدريب اأهمها:

التدريب عملية  التعلم يف   -1

م�ستمرة وتراكمية.

نادراً  املتدربني  2- جمموعات 

ما تت�سابه يف م�ستوى معرفتها 

ومهاراتها واجتاهاتها.

نادراً  املتدربني  جمموعات   -3

تعلمها  اأمناط  يف  تت�سابه  ما 

ودافعيتها واحتياجاتها اخلا�سة.

امتالك  يف  املتدربون  يرغب   -4

يتعلمونه  مبا  التحكم  على  القدرة 

ويختزنونه من التدريب.

فعالية  الطرق  باأكرث  الأفراد  يتعلم   -5

وكفاءة من ناحيتي الفردية واملوؤ�س�سية.

مقارنة متكنه من  املتدرب مبعايري  تزويد   -6

تقييم معرفته ومهاراته والتطور احلا�سل.

يف  يطبقوها  اأن  املتدربني  على  ما  مهارة  لإتقان   -7

التدريب مع التعزيز املنا�سب لذلك.

روؤيـة التدريب 

التدريب تطوير تدريب  واإدارات  املدربون  ي�ستطيع  حتى 

التفكري  من  لهم  بد  ل  موائمة  تدريبية  وخطط  فعال 

عمليات  يف  والتطوير  التعلم  با�سرتاتيجيات  العميق 

عدة  توجد  التدريب  ن�ساط  فعالية  ولتعزيز  التدريب، 

التدريب  واإدارة  للمدرب  واملوجه  املر�سد  تعترب  نقاط 

اأهمها:

وو�سف  بدقة  الفعلية  التدريبية  احلاجة  حتديد   -1

وحتديد ما ميكن اأن يحققه التدريب.

عمل  توائم  بواقعية  التدريبية  الأهداف  ت�سميم   -2

املتدربني.

3- تطوير اآليات اختبار ومراجعة التدريب.

الفعلي  الأدائني  مقارنة  خالل  من  الأداء  قيا�ض   -4

واملتوقع.

5- تطوير معايري ومهارات ت�ساعد يف تنفيذ التدريب.

املناخ املالئم للتدريب

املدرب  يكون  اأن  ي�ستدعي  للتعلم  مالئم  مناخ  اإيجاد  اإن 

ربان �سفينة وقائد لها، من واجبه اأن يوجه الآخرين واأن 

يقود جميع عنا�سر العملية التدريبية، فالتدريب الفعال 

ي�سبحوا  اأن  املدربني  وعلى  كبري،  حد  اإىل  القيادة  ي�سبه 

خالل  من  القيادية  الأدوار  هذه  ملمار�سة  م�ستعدين 

التي  القائد  اأ�سلحة  وهي  والثقة،  والتطوير  ال�ستعداد 

تعزز من منطه و�سلوكه القيادي، وهذا املدرب القائد هو 

املفعل الأ�سا�ض لإيجاد مناخ مالئم للتعلم ونقله واإحداثه، 

مع �سرورة التاأكيد على اأن ل يغفل املدرب عن�سر الثقة 

اأمناطهم  تعدد  ومراعاة  حتفيزهم  واأهمية  بالآخرين 

ال�سلوكية واأمناط التعلم لديهم.

واأهم النقاط التي ت�ساعد املدرب يف تطوير املناخ للتدريب 

والتعلم هي :

1- التوازن بني اإم�ساك الأمور والت�ساهل.

2- تطوير القدرات الذاتية لزيادة ح�ض الآخرين بالثقة 

باأنف�سهم.

3- حتمل امل�سوؤولية والأهلية للثقة بالآخرين.

يعربعن  ل  ومنطق  بعقالنية  التفكري  مناذج  حتدي   -4

نزعة هجومية.

5- عقلية متفتحة تتقبل الآراء وتعزز منو الآخرين.

6- �سناعة توقعات متبادلة واقعية وطموحة.
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7- تعريف احلدود لأنف�سنا ولالآخرين.

تقدمي  يف  تكمن  كقائد  املدرب  مهمة  فاإن  عام  وب�سكل 

اإحداث  ل�سرورة  اإدراكهم  وتعزيز  للمتدربني  امل�ساعدة 

املتدرب  م�سلحة  يف  ي�سب  الأمر  هذا  واأن  التغيري، 

ليتحمل  الجتاهات  املدرب  يعزز  واأن  وعمله،  واإجنازه 

فعال  تعاون  بناء  خالل  من  م�سوؤولياتهم  واملتدربني  هو 

يعتمد على ات�سال مثمر يوؤدي اإىل بناء الثقة التي ت�سمح 

بلعب الأدوار التدريبية بفاعلية.

العوامـل املوؤثـرة يف التدريب

توجد جمموعة من العوامل املوؤثرة يف  فعالية التدريب 

ميكن ت�سنيفها على النحو التايل:

1- العملية التدريبية

  وجود احتياجات تدريبية حمددة بدقة.

تنفيذها  ووقت  التدريبية  لالأهداف  وا�سح  تخطيط    

وكلفتها.

  ت�سميم مف�سل للجل�سات التدريبية.

  تنفيذ التدريب ب�سكل مت�سل�سل ومنطقي.

  مهارات عر�ض وتقدمي فاعلة.

  متابعة م�ستمرة وتغذية عك�سيـة.

  التقييم املرحلـي واملتتابـع.

اجلوانب املاديـة امل�صاندة.

  القاعة التدريبية من حيث ال�سعة والت�سميم.

  �سكل اجللو�ض ومدى اأريحيته.

  الإ�سـاءة.

  التهويـة.

  توفر وحداثة ومالئمة وتنوع الو�سائل التدريبية..

املحتـوى

  و�سوح الأهداف.

  تراكم املحتوى.

  �سهولـة تطبيق املحتوى.

  توازن املحتوى مع الوقت املخ�س�ض للتدريب.

املواقف  تعديل  يف  للم�ساهمة  املحتوى  قابلية    

التدريبية.

اأ�صاليب التدريب

 / واملتدربني  املدرب  بني  العمل  يف  بالت�ساركية  ت�سمح    

واملتدربني اأنف�سهم.

  ت�سمح برتاكم املعلومات واملهارات.

  تتنوع وتتعدد ح�سب املحتوى والأهداف.

  مالئمة لالأهداف ولأمناط املتدربني.

  تتنا�سب مع الوقت املخ�س�ض للتدريب.

  متكن من اإحداث تعلم حقيقي وفاعل.

املتدربون 

  معرفة التوقعـات امل�سبقـة لهم.

  ا�ستطالع قدراتهم الذاتية املتباينة.

اإ  دراك مقدار تقبلهم لوجهـات النظر املختلفة.

  تعزيز الحرتام لديهم �سواء للمدرب اأو للمتدربني.

  مراعاة منط التعلم اخلا�ض بكل منهم.

  مراعاة النمط ال�سلوكي اخلا�ض بهم.

  تعزيز احلافزية الذاتية للمتدربني.

املـدرب

  التمكن من املعلومات.

  قدرته على اإي�سال املعلومات.

  الو�سوح يف اللغة.

  القدرة التطبيقية.

  قدرته على الت�سال والإ�سغاء.

  النفتاح وتقبل النقد.

  احرتام املتدربني.

  توظيف التعلم ح�سب قدرته وتوقعات املتدربني.

التدريب والعملية التدريبية
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جمارك دبي تحقق العديد من اإلنجازات 
خالل السنوات القليلة الماضية

في  حكومية  دائرة  كأول  عام  مائة  من  أكثر  قبل  دبي  جمارك  تأسست  حينما   
اإلمارة، هل كان يدور بخلد القائمين عليها أنها ستصبح يوما ما واحدة من أهم 
الدوائر الجمركية على مستوى العالم، وأكثرها سرعة في تخليص البضائع على 
مستوى المنطقة، في وقت كانت فيه دبي مجرد مدينة صغيرة على شاطئ 
الخليج العربي، ال تمتلك إال القليل من الموارد الطبيعية؟ أم أن الهدف كان يقتصر 
على الرغبة في تنظيم الحركة التجارية القادمة إلى اإلمارة من الدول المجاورة؟

خدمات إلكترونية للعمالء بنسبة 100% وتلقي الشكاوى بتسع لغات.
جهود كبيرة على طريق حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تهريب المخدرات.

مبادرات نوعية في إطار المسؤولية المجتمعية للدائرة.
مرسال2 يحدث ثورة في اإلجراءات المتبعة إلنجاز المعامالت.
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يف اعتقادنا اأنه اإذا كان الإحتمال الثاين هدفا اأكيدا يف هذا 

التوقيت، اإل اأن الدائرة برهنت على اأنها قادرة على حتقيق 

النطاق  من  انتقلت  التي  النجاحات  من  والكثري  الكثري 

هذه  خالل  العاملي  ثم  الإقليمي  النطاقني  اإىل  املحلي 

امل�سرية الطويلة ،  بف�سل الروؤى الوا�سحة ،  والتخطيط 

الدائرة  اإن  حتى  الإمارة،  �سوؤون  على  للقائمني  املدرو�ض 

ال�سيت  الدوائر اجلمركية ذائعة  اليوم واحدة من  غدت 

عامليا، وباتت منهجياتها يف العمل وممار�ساتها التطبيقية 

حمل تقدير من �سركائها يف العمل ومن اجلهات العاملية 

حققت  اأن  بعد  والتجاري،  اجلمركي  بالعمل  ال�سلة  ذات 

اإجراءات  تطوير  م�ستوى  على  الإجنازات  من  العديد 

خالل  الجتماعية  وامل�سوؤولية  العمالء  وخدمة  العمل 

ال�سنوات القليلة املا�سية.

نقطة التحول

ولأنها توؤمن باأهمية النفتاح على العامل 

املختلفة  العمل  ممار�سات  على  والطالع  اخلارجي 

املحلية،  والبيئة  عملها  منها مع طبيعة  املالئم  وتطبيق 

�ساملة  مراجعة  �سنوات،  عدة  قبل  الدائرة  اأجرت  فقد 

ملنهجيات عملها واأهدافها وتوجهاتها وهيكلها التنظيمي 

يف  احليوي  ودورها  يتالءم  مبا  اجلمركية  وعملياتها 

بتقرير  خرجت  املراجعة  هذه  وخالل  املحلي.  القت�ساد 

تف�سيلي، حددت فيه جوانب القوة وال�سعف، و�سكَّل هذا 

التقرير نقطة النطالق لإعادة النظر يف الإ�سرتاتيجية 

اإعادة  اآخر  ومبعنى  والإجراءات.   والعمليات  والأهداف 

التو�سل  ومت  جوانبها.  خمتلف  من  الدائرة  هيكلة 

معا�سر،  تنظيمي  وهيكل  جديدة،  ا�سرتاتيجية  اإىل 

وتطلعاتها  دبي  روؤية  مع  تن�سجم  م�ستقبلية  وتوجهات 

تبني  خاللها  ومت  لها،  املخطط  امل�ستقبلية  والتو�سعات 

برنامج »التطوير والتحديث« الذي اعترب وقتها الطريق 

رائدة  جمركية  كدائرة  دبي  جمارك  روؤية  حتقيق  نحو 

اإىل  الربنامج  هذا  حماور  خالل  من  و�سعت  العامل،  يف 
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اخلطة  ت�سمنتها  التي  ال�سرتاتيجية  الأهداف  حتقيق 

بدورها  املنبثقة   ،2011-2007 للدائرة  الإ�سرتاتيجية 

عن خطة دبي الإ�سرتاتيجية 2015، ويف مقدمتها تعزيز 

وحت�سني  دبي،  لإمارة  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 

املمار�سات  اأف�سل  وتبادل  واعتماد  العمالء،  وولء  ر�سا 

املوارد  اأف�سل  وتوفري  العمل،  ونظم  باإجراءات  املتعلقة 

الب�سرية والتكنولوجية. 

80 خدمة اإلكرتونية

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجهات  دبي  جمارك  وواكبت    

رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

عمل  بيئة  بخلق  املتعلقة  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ض 

اإلكرتونية ناجحة اأ�سا�سها الكادر الب�سري املوؤهل، وتطبيق 

اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا ال�ساأن، وكانت من اأوائل 

الدوائر التي حتولت اإىل دائرة اإلكرتونية. 

�سموه  لروؤية  وجت�سيدا  التوجهات،  لهذه  وحتقيقا    

 –  2007 الإمارة  وا�سرتاتيجية  الإلكرتونية  للحكومة 

2015، �سارت جمارك دبي من  الدوائر احلكومية ال�سباقة 

يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية، بل اإنها تقدم خدماتها 

ومعامالتها اليوم ب�سكل اإلكرتوين بن�سبة 100%، وي�سل 

اإجمايل هذه اخلدمات الإلكرتونية لنحو 80 خدمة.     

   ويعد نظام مر�سال 2 للتخلي�ض اجلمركي الإلكرتوين 

جمارك  يف  ذاتية  وبجهود  داخليا  تطويره  مت  والذي   -

اخلدمات  جمال  يف  املتحققة  الإجنازات  اأهم  اأحد   - دبي 

اإجناز  واإجراءات  اأنظمة  يف  ثورة  يعد  بل  الإلكرتونية، 

املعامالت، فهو يتيح للعمالء اإمتام جميع املعامالت عرب 

الإنرتنت، دون احلاجة ملراجعة الدائرة، مبا يوفر عليهم 

املدة  وتقليل  واجلهد،  الوقت  الدائرة  موظفي  وعلى 

الزمنية لإجناز املعامالت، مبا ي�سل اإىل اأقل من 5 دقائق 

لبع�ض املعامالت. 

حماية املجتمع من خطر املخدرات 

والب�صائع املقلدة

املحلي  املجتمع  حماية  يف  كبريا  دوراً  الدائرة  وتلعب 

اإىل  املمنوعة  والب�سائع  املخدرات  تهريب  خطورة  من 

داخل الدولة، وما ميثله ذلك من �سرر ل�سحة الإن�سان 

والقت�ساد ومقومات املجتمع ب�سفة عامة، وتعتمد يف هذا 

والتفتي�ض  الفح�ض  اأجهزة  اأحدث  ا�ستخدام  على  الإطار 

واأكرثها تطورا يف العامل، جنبا اإىل جنب مع كادر ب�سري 

متخ�س�سة  تدريبية  بدورات  عنا�سره  اإحلاق  مت  موؤهل 

ومتنوعة، ت�سمل كيفية التعامل مع هذه الأجهزة، وطرق 

هذه  وبف�سل  ودللتها.  اجل�سد  لغة  وحتى  ال�ستباه 

العوامل متكنت الدائرة من اإحباط العديد من حماولت 
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اأ�ساليب متطورة �سعيا  اإىل  املهربني  التهريب رغم جلوء 

تكونت  فقد  اجلمركيني.  املفت�سني  على  للتمويه  منهم 

اأ�سناف  على  التعرف  يف  تراكمية  خربات  املفت�سني  لدى 

العديدة  التدريبية  الدورات  خالل  من  وذلك  املخدرات، 

التي يلتحقون بها على مدار العام .

اإجراءات  �سهدتها  التي  الأخرية  التطويرات  بني  ومن 

للكالب  �سعبة  اإن�ساء  موؤخرا  دبي  جمارك  يف  العمل 

اجلمركية ،وخمترب متنقل، وكلتا الوحدتني ت�ستخدمان 

اأن  �ساأنه  من  ما  وكل  واملتفجرات،  املخدرات  عن  للك�سف 

ال�ستعانة  وتتم  اأفراده،  و�سالمة  املجتمع  �سفو  يعكر 

بهاتني الوحدتني وقت ال�سرورة يف اأي منفذ جمركي.

امل�صوؤولية املجتمعية

التجارية  باحلركة  يرتبط  عملها  طبيعة  اأن  ورغم 

والقت�سادية ب�سكل رئي�ض، بل وتعد الدائرة حمركا رئي�سا 

املجتمعية  التنمية  ق�سية  تويل  دبي  جمارك  اأن  اإل  لها، 

الإ�سرتاتيجية،  اأهدافها  اأحد  وتعتربها  كبرية  اأهمية 

جنبا اإىل جنب مع املهام القت�سادية املنوطة بها، ويف هذا 

املبادرات  من  العديد  املا�سية  ال�سنوات  يف  اأطلقت  الإطار 

وعك�ست  والعمالء،  اجلمهور  ا�ستهدفت  التي  املجتمعية 

يف  حكومية  دائرة  لأعرق  املوؤ�س�سية  القيم  من  جانبا 

الدائرة  وا�ستحدثت  الدوائر«،  اأم   « ب  تلقب  والتي  دبي، 

وحدة تنظيمية خا�سة لهذا الأمر، هي » قطاع ال�سوؤون 

املجتمعية وال�سراكة احلكومية«.

الجتماعية  امل�سوؤولية  اإطار  يف  املبادرات  هذه  وتاأتي 

العامة  الإ�سرتاتيجية  مع  اأي�سا  وتتواكب  دبي،  جلمارك 

للدوائر  املجتمعي  العمل  تفعيل  ب�سرورة  دبي  حلكومة 

واملوؤ�س�سات احلكومية .

وحتافظ الدائرة على اإطالق مبادرات ت�ستهدف موظفيها 

وعمالءها واأفراد املجتمع خالل املنا�سبات املختلفة، وعلى 

من  العديد  املا�سي  رم�سان  يف  اأطلقت  فقد  املثال  �سبيل 

اخلري«  »جمارك  حملتها  �سمن  والفعاليات  الأن�سطة 

والتي مت التنظيم لبع�سها بالتعاون مع اجلهات اخلريية 

اأجل  3 اتفاقيات مهمة من  الر�سمية يف الدولة، واأبرمت 

اآل  هيئة  مع  اإحداها  واإن�سانية،  خريية  م�ساريع  تنفيذ 

اجلمارك،  نفقة  على  م�سجد  لإن�ساء  اخلريية  مكتوم 

اأخرى مع  ومذكرة   ، الزكاة  �سندوق  تفاهم مع  ومذكرة 

جمعية دار الرب تتعلق بكفالة اليتيم.

ويف �سهر اإبريل املا�سي افتتحت جمارك دبي اأول ح�سانة 

منوذجية لأطفال الأمهات العامالت يف الدوائر احلكومية 

على م�ستوى اإمارة دبي، ، وذلك يف اإطار امل�سروع الوطني 

للح�سانات الذي ترعاه وتدعمه حرم �سمو ال�سيخ من�سور 

ال�سيخة  �سمو  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير  نهيان  اآل  زايد  بن 

منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�سة موؤ�س�سة دبي 

للمراأة، واأقيمت احل�سانة وفق اأف�سل املعايري واملقايي�ض  

جمارك دبي



العاملية املتبعة يف التن�سئة ال�سليمة وال�سحية يف ظل بيئة 

تعليمية وحتفيزية اآمنة للطفل.

دبي تقديرا  وتاأتي هذه اخلطوة احل�سارية من جمارك 

بيئة  اإيجاد  العامالت فيها، وحر�سا منها على  لالأمهات 

عمل توفر الرعاية الجتماعية والنف�سية لالأم بوجودها 

بالقرب من طفلها، وانعكا�ض ذلك اأي�سا اإيجابيا على اأداء 

موظفات الدائرة.

كما تويل الدائرة اهتماما كبريا بتطوير الكادر الب�سري 

املواطن ل�ستقطاب الكوادر الوطنية من طلبة وخريجني 

ال�سدد  هذا  ويف  املختلفة،  واأق�سامها  اإداراتها  يف  للعمل 

اأهم معار�ض التوظيف  امل�ساركة الفعالة يف  حتر�ض على 

على مدار العام، بل ورعاية وتنظيم بع�سها بالتعاون مع 

جهات تعليمية وجمتمعية اأخرى.

امللكية الفكرية

وعلى �سعيد حماية حقوق امللكية الفكرية تقوم الدائرة 

بجهود كبرية ملكافحة ظاهرة الغ�ض والقر�سنة والتزييف، 

التنمية  تعزيز  وهو  اأكرب،  ا�سرتاتيجي  هدف  من  كجزء 

بحقوق  اإميانها  منطلق  ومن  والقت�سادية،  الجتماعية 

خمتلف  يف  اخلالق  الفكر  واأ�سحاب  واملبدعني  املنتجني 

اأخذت  فقد  اأدبية.  اأو  جتارية  اأو  كانت  �سناعية  املجالت 

حماية  ق�سية  طويل،  وقت  منذ  عاتقها  على  الدائرة 

حقوق امللكية الفكرية حممل اجلد، من خالل الت�سدي 

بكل حزم للب�سائع واملنتجات املقلدة واملزيفة، وكل ما من 

�ساأنه اأن ي�سر بال�سحة وال�سالمة العامة للمجتمع املحلي 

و�سعب الإمارات، اأو ينتق�ض من حقوق املنتجني واأ�سحاب 

على  احلفاظ  منطلق  من  وكذلك  التجارية،  العالمات 

م�سروعية التجارة الدولية، خا�سة اأن دبي تعترب مركزا 

حموريا حلركة التجارة بني ال�سرق والغرب، وتخدم �سوقا 

يزيد عدد �سكانه على مليار ن�سمة يف �سكل اإعادة ت�سدير 

اإىل الدول املختلفة.

وخالل ال�سنوات املا�سية، حققت جمارك دبي العديد من 

الق�سية، وحظيت بثقة املجتمع  املتعلقة بهذه  الإجنازات 

وتعزيزا  العامل.  حول  امل�سنعني  كبار  وثقة  الدويل، 

الدائرة  اأن�ساأت  ال�سدد،  هذا  يف  اتخذت  التي  للخطوات 

امللكية  حقوق  بحماية  خا�سة  اإدارة   2005 عام  منت�سف 

الرئي�سة  املداخل  بدور كبري يف حماية  اأ�سهمت  الفكرية، 

لإمارة دبي من خالل 14 مركزا جمركيا تتواجد يف املنافذ 

واملخارج البحرية واجلوية والربية لالإمارة .

جمال  يف  كبرية  بجهود  الوليدة  الإدارة  هذه  وقامت 

واأ�سرار  وخماطر  الفكرية  بامللكية  والتوعية  التثقيف 

واأبنائه.  املجتمع  �سحة  على  املقلدة  الب�سائع  ا�ستهالك 

عري�سة  لفئات  عمل  ور�ض  اإقامة  اجلهود  هذه  و�سملت 

من املجتمع، حيث امتدت اإىل اأروقة املدار�ض واجلامعات 

كاملراكز  التجمعات  واأماكن  الدولة،  اأنحاء  خمتلف  يف 

عمل  ور�ض  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  والأندية،  التجارية 

لتنمية  للمفت�سني اجلمركيني  العام  مدار  على  م�ستمرة 

معارفهم ومداركهم ومهاراتهم الوظيفية يف التفريق بني 

الب�سائع الأ�سلية واملقلدة، والتمييز بدقة بني العالمات 

التجارية احلقيقية واملزيفة.

وكان من ثمار هذه اجلهود، ونتيجة لثقة املجتمع الدويل 

فقد  الطريق،  هذا  على  اإجراءات  من  دبي  به  تقوم  فيما 

املوؤمتر  لتنظيم  دبي  العاملية  اجلمارك  منظمة  اختارت 

الغ�ض والتقليد، وذلك لأول مرة  الرابع ملكافحة  الدويل 

خارج اأوروبا، وكان ذلك يف فرباير 2008، والذي �سدر عنه 

»اإعالن دبي« الذي ا�ستمل على عدد من التو�سيات املهمة 

ل�سبل الت�سدي لهذه الظاهرة عامليا.

كما اأطلقت جمارك دبي م�سروعا على م�ستوى الدولة 

من  عدد  فيه  �ساركت  الفكرية  امللكية  حقوق  حلماية 

العديد  اتخاذ  و�سمل  احلكومية،  واملوؤ�س�سات  الدوائر 

من الإجراءات للحد من نفاذ وتواجد الب�سائع املقلدة، 

والتوعية مبخاطر ا�ستهالكها على القت�ساد واملجتمع 
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ال�سكاوى  حل  بن�سبة 

وحت�سني   ،%100 اإىل 

معـــــدل حـــــــل ال�سكوى 

الواحدة اإىل 1.5 يوما، 

وقوبل  طيب  اأمر  وهو 

من  اإيجابية  فعل  بردود 

قبل املتعاملني. 

اأن�ساأتها  ومن الإدارات املهمة التي 

بالقيمة  خا�سة  اإدارة  دبي،  جمارك 

دورا مهما يف تطبيق  لعبت  والتي  اجلمركية،  

الت�سريح عن  ثقافة  باأهمية  العمالء  الوعي لدى  ون�سر 

الإدارة  هذه  لإن�ساء  وكان  للب�سائع،  احلقيقية  القيم 

يف  التالعب  ومنع  املفاهيم،  هذه  ن�سر  يف  طيب  مردود 

اأ�سعار الب�سائع امل�ستوردة.

بجائزة  امل�سروع  وفاز  امل�ستهلكني.  و�سحة 

دورتها  يف  املتميز  احلكومي  لالأداء  دبي 

الأخرية التي اأقيمت يوم 28 اإبريل 2008 

ال�سمو  ، بح�سور راعي اجلائزة �ساحب 

اآل مكتوم نائب  ال�سيخ حممد بن را�سد 

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض 

حاكم دبي.

اأن جهودها على طريق  الدائرة  وتوؤكد 

تتوقف  لن  والقر�سنة  التقليد  مكافحة 

كظاهرة  والتقليد  الغ�ض  ا�ستمر  طاملا 

عاملية تطال خمتلف الأمور التي ي�ستهلكها 

الإن�سان، حر�سا منها على احلفاظ على ثقة 

املجتمع الدويل فيما تقوم به من اإجراءات،ومبا 

يتواكب وما عرفت به دولة الإمارات العربية املتحدة 

هذه  كل  وت�سب  لال�ستثمارات.  جاذب  اآمن  كبلد 

والدويل،  املحلي  القت�سادين  �سالح  يف  اخلطوات 

واأ�سحاب  امل�سنعني  اقت�ساديات  على  بالفائدة  وتعود 

العالمات التجارية الذين يثقون فينا. كما اأنها وقبل 

اأبنائه  كل ذلك حتمي جمتمعنا وحتافظ على �سحة 

و�سالمتهم.

�صركاء العمل

ويعد ر�سا وولء املتعاملني اأحد اأهم الأهداف الإ�سرتاتيجية 

جلمارك دبي، ويتحقق ذلك باحلر�ض على تقدمي اأف�سل 

اأنظمة وبرامج  املتعاملني عرب  واأجودها لهوؤلء  اخلدمات 

متطورة للغاية.

واحللول  الربامج  من  العديد  الدائرة  طبقت  وقد 

القطاع  مع  ال�سراكة  وتعزيز  توثيق  �ساأنها  من  التي 

العمالء،  خدمة  ميثاق  تطبيق  اأبرزها  كان  اخلا�ض، 

املتعاملني،  اعتماد  برنامج  ال�سري،  املت�سوق  برنامج 

وبرنامج اإدارة �سكاوى املتعاملني الذي جنح يف الو�سول 
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ميثاق خدمة العمالء

تقدمها  التي  للخدمات  امل�ستمر  التح�سني  اإطار  ويف 

اأطلقت جمارك دبي موؤخرا، خدمة » ترجم «  لعمالئها، 

لغات  ب�سبع  ال�سكوى  تقدمي  اإمكانية  للعمالء  تتيح  التي 

هي الأ�سبانية والفرن�سية وال�سينية والفار�سية والهندية 

من  امل�ستخدمتني  اللغتني   بجانب  والرو�سية،  والأوردو 

قبل و هما العربية والإجنليزية.

وتتواكب هذه املبادرة اجلديدة مع التنوع الثقايف واللغوي 

واملتعاملني  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  للمقيمني يف 

مع  التوا�سل  طرق  من  ي�سهل  مبا  يوميا،  الدائرة  مع 

اجلميع وتلبية تطلعات واحتياجات العمالء.

وتعد هذه اخلدمة  اأحد اللتزامات التي قطعتها الدائرة 

اأطلقته  الذي  العمالء،  خدمة  ميثاق  يف  نف�سها  على 

الدائرة يف �سهر مايو من العام احلايل، وي�سمن معايري 

لعمالئها  الدائرة  تقدمها  التي  للخدمات  عالية اجلودة 

مبا فيها الرد على ال�ستف�سارات وال�سكاوى املتعلقة بهذه 

اخلدمات. ويهدف اإىل تعزيز املمار�سات التجارية العادلة 

وتعزيز ثقة العمالء يف الدائرة. 

التي  التطويرات  اأ�سكال  اأحد  اخلدمة  هذه  تعد  كما   

دبي  جمارك  اأدخلتها 

تلقي  وطرق  اأ�ساليب  على 

مع  ين�سجم  مبا  ال�سكاوى، 

املوحد  املتعاملني  �سكاوى  نظام 

حلكومة دبي، والذي يعد موؤ�سرا قويا ملعرفة 

ردود الفعل جتاه اخلدمات املقدمة للعمالء . 

ال�سرق  اأول موؤ�س�سة حكومية يف  وكانت جمارك دبي هي 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا حت�سل العام املا�سي على �سهادة 

اإدارة  بنظام  اخلا�سة   »10002:2004 الأيزو   « اجلودة 

ال�سهادة يف  املتعاملني، ومتكنت من جتديد هذه  �سكاوى 

الدائرة  املتبع يف  النظام  العام احلايل. وجنح  اإبريل من 

يوم  اإىل  الواحدة  ال�سكوى  حاليا يف تخفي�ض معدل حل 

بردود فعل طيبة من  اليوم فقط، وهو ما قوبل  ون�سف 

قبل العمالء.

عامليا جديدا، بح�سولها  اإجنازا  دبي  كما حققت جمارك 

الآيزو   « اجلودة  �سهادة  على  احلايل  العام  من  يونيو  يف 

كاأول  العمالء،  خدمة  مبيثاق  اخلا�سة   »10001:2007

العام  القطاعني  من  العامل،  م�ستوى  على  موؤ�س�سة 
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واخلا�ض، 

حت�سل على 

هذه ال�سهادة. 

دبي  جمارك  وتوؤمن   

اجلودة،  معايري  تطبيق  جراء  الإيجابية  بالنعكا�سات 

التزاما  ذلك  وتعترب  بل  كافة جمالت عملها،  والتميز يف 

و�سركائها  معها  املتعاملني  و  موظفيها  جتاه  منها  را�سخا 

اإجراءات العمل بها مع املعايري  ال�سرتاتيجيني. وتتوافق 

اإدارة  لأنظمة  الدويل  املعيار  ومنها   املعتمدة،  الدولية 

اإدارة  لأنظمة  الدويل  واملعيار   )9000  ISO اجلودة) 

ال�سحة  لأنظمة  الدويل  واملعيار   )  14000  ISO  ( البيئة 

الدويل  ، واملعيار   )18000 OHSAS  ( املهنية  وال�سالمة 

امل�ساءلة  وموا�سفة   ،  )10002  ISO  ( املتعاملني  ل�سكاوى 

.) 8000:2001 SA( الجتماعية

 تبادل اخلربات

الدائرة على تبادل  كما حتر�ض 

الدوائر  خمتلف  مع  خرباتها 

الأخرى،  املحلية  اجلمركية 

وتوؤكد با�ستمرار اأنها ت�سع خربتها 

وجتربتها حتت اأيدي �سقيقاتها من 

على  بالفائدة  يعود  مبا  الدوائر،  هذه 

القت�ساد واملجتمع املحلي يف ظل القيادة 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 

زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة،  واأخيه �ساحب ال�سمو 

الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

اأ�سحاب  واإخوانهما  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 

الإمارات. كما ت�سع  الأعلى حكام  املجل�ض  اأع�ساء  ال�سمو 

هذه اخلربات اأمام �سقيقاتها من الدول العربية.

بالأحداث  احتفالته  العامل  دبي  جمارك  وت�سارك 

للملكية  العاملي  اليوم  املثال  �سبيل  على  ومنها  املهمة، 

الفكرية ،واليوم العاملي لالأوزون، واليوم العاملي للعمل 

الإن�ساين ،واليوم العاملي للبيئة، واليوم العاملي ملكافحة 

املخدرات ،وذلك من خالل اإطالق العديد من الأن�سطة 

لعالج  الدويل  املجتمع  روؤى  حتقيق  يف  ت�سهم  التي 

العمل  يف  الإ�سهام  اأو  الق�سايا،  بهذه  املتعلقة  امل�ساكل 

الإن�ساين، وحتث موظفيها على هذا الأمر، وعلى �سبيل 

العاملي للعمل الإن�ساين  املثال فخالل الحتفال باليوم 

19 اأغ�سط�ض من كل عام، اأ�سدر �سعادة  والذي ي�سادف 

اأحمد بطي اأحمد مدير عام الدائرة  قراراً مبنح جميع 

موظف   2800 نحو  عددهم  والبالغ  الدائرة  موظفي 

تفرغاً من العمل يف الدائرة ليوم واحد مدفوع الأجر، 

بحيث يق�سي كل منهم ذلك اليوم يف عمل تطّوعي يف 

التطّوع  لثقافة  تكري�ساً  ينا�سبه،  اأو  يختاره  حقل  اأي 

ون�سر الوعي باأهمية هذه الثقافة. 

 

جمارك دبي
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عبد الرزاق السنهوري 
المتحدة  العربية  واإلمارات  مصر  من  لكل  والقانونية  والمدونات  الدساتير  واضع 
اإلثني  بأجزائه  المدني  القانون  في  الوسيط  صاحب  والكويت،  والسودان  وليبيا 

عشر وتزيد أوراقه عن خمس عشرة ألف ورقة. 
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)1( اأ�شتاذ االأ�شاتذة العالمة ال�شنهوري

الفقيه. امل�شرع.. القا�شي
اأوًل: �صريته يف �صطور:

   ولد عبد الرزاق اأحمد ال�سنهوري يف 11 اأغ�سط�ض 

�سنة 1895م مبدينة الإ�سكندرية لأ�سرة فقرية، وعا�ض 

مبجل�ض  )املوظف  والده  تويف  حيث  يتيًما،  طفولته 

بلدية الإ�سكندرية( ومل يكن يبلغ من العمر اأكرث من 

�ست �سنوات .

التعليم  التحق مبدار�ض  ثم  الُكتَّاب  تعليمه يف  بداأ    

العام ، وتدّرج بها حتى ح�سل على ال�سهادة الثانوية �سنة 

 1913م، وكان ترتيبه الثاين على طالب القطر امل�سري.

الرتاث  درر  عمره  من  مبكرة  مرحلة  يف  قراأ    

والعقد  والأمايل،  الأغاين،  كتب:  قراأ  حيث  العربي، 

الإعجاب  كثري  وكان  املتنبي،  ديوان  وقراأ  الفريد، 

العربية. �سعراء  من  غريه  على  ويف�سله   به 

   نال درجة اللي�سان�ض يف احلقوق �سنة 1917م من مدر�سة 

الإجنليزية(،  )باللغة  بالقاهرة  اخلديوية  احلقوق 

اأنه  رغم  الطالب،  جميع  على  الأول  ترتيبه  وجاء 

درا�سته. جانب  اإىل  املالية  بوزارة  موظًفا  يعمل  كان 

 

الوطني  امل�سري  بالزعيم  �سبابه  مرحلة  يف  تاأثر    

الإ�سالمية  اجلامعة  فكرة  وتبنى  كامل«،  »م�سطفى 

بالكواكبي  معجًبا  كان  كما  اإليها،  يدعو  كان  التي 

وجـــــــدي. فــــــريد  وحممد  جــــاويــــ�ض  العـــــزيز   وعـــبد 

بالنيابة  احلقوق  لي�سان�ض  على  ح�سوله  بعد  عني   -

 العامة يف �سلك الق�ساء مبدينة املن�سورة ب�سمال م�سر.

1919م،  العامة يف ثورة  بالنيابة  اأثناء عمله  �سارك    

اإىل  بالنقل  الإجنليزي  ال�ستعمار  �سلطات  فعاقبته 

مدينة اأ�سيوط اأق�سى جنوب م�سر، ترقى �سنة 1920م 

اإىل من�سب وكيل النائب العام، ويف نف�ض العام- انتقل 

مدر�سة  يف  القانون  تدري�ض  اإىل  بالنيابة  العمل  من 

موؤ�س�سات  اأهم  من  واحدة  وهي  ال�سرعي،  الق�ساء 

1907م،  �سنة  اإن�سائها  منذ  امل�سري  العايل  التعليم 

والجتهاد،  التجديد  اأعالم  من  كوكبة  فيها  وزامل 

خالف،  الوهاب  وعبد  اإبراهيم،  اأحمد  الأ�ساتذة   مثل 

وعبد الوهاب عزام ،واأحمد اأمني، وتتلمذ عليه عدد من 

 اأ�سهر علماء م�سر، وعلى راأ�سهم ال�سيخ حممد اأبو زهرة.

  �سافر اإىل فرن�سا �سنة 1921م يف بعثة علمية لدرا�سة 

د/عبد  و�سع  فرن�سا  ويف   -  ، ليون  بجامعة  القانون 

بـ  التي عرفت  الإ�سالحية  ر�سالته  ال�سنهوري  الرزاق 

الإ�سالح،  يف  روؤيته  يت�سمن  الذي  الربنامج(  )مواد 

للدكتوراه  ر�سالته  فرن�سا  يف  وجوده  خالل  واأجنز 

الق�ساء  يف  العمل  حرية  على  التعاقدية  )القيود 

 الإجنليزي(، ونال عنها جائزة اأح�سن ر�سالة دكتوراه.

  واأثناء وجوده هناك اأجنز ر�سالة اأخرى للدكتوراه 

عن )فقه اخلالفة وتطورها لت�سبح هيئة اأمم �سرقية( 

اأ�ساتذته من �سعوبتها  رغم عدم تكليفه بها وحتذير 

 واملناخ الأوروبي ال�سيا�سي والفكري املعادي لفكرتها!.

  عنّي بعد عودته �سنة 1926م مدر�ًسا للقانون املدين 

 بكلية احلقوق باجلامعة امل�سرية )جامعة القاهرة الأن(

  �سارك يف املعارك ال�سيا�سية والفكرية التي كانت متوج 

بها احلياة يف م�سر قبل الثورة، وكان قريًبا من كل تيارات 

 التغيري والإ�سالح رغم عدم ان�سمامه حلزب اأو تنظيم.

على مر الزمان أفرز كل علم إنساني نوابغ ومبدعين،منهم من أضاف إليه فأثراه، 
يبقي  والفنون  العلوم  أصحاب  اختلف  ومهما  فأبقاه،  فيه  تعمق  من  ومنهم 
من  هم  اثنان،هؤالء  عليهم  اليختلف  علم  كل  في  مجموعة  أو  واحٌد  هناك 

نسميهم رموز وأعالم، ومنهم: 
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  �سافر اإىل العراق �سنة 1935م بدعوة من حكومتها، 

الق�ساء،  جملة  واأ�سدر  للحقوق،  كلية  هناك  فاأن�ساأ 

وو�سع  للدولة،  املدين  القانون  م�سروع  وو�سع 

العراق. لطالب  القانونية  املوؤلفات  من  عدًدا 

 

1937م  �سنة  بغداد  من  مل�سر  عودته  بعد  عني    

يف  م�سر  وفد  وراأ�ض  احلقوق  لكلية  عميًدا 

بالهاي. املقارن  للقانون  الدويل   املوؤمتر 

م�سروع  امل�سرية  العدل  وزارة  اإليه  اأ�سندت   

اإجناز  فا�ستطاع  للبالد،  اجلديد  املدين  القانون 

مكافاأة. اأي  على  احل�سول  ورف�ض   امل�سروع، 

  اأجرب مرة اأخرى على ترك التدري�ض باجلامعة �سنة 

للمحكمة  قا�سًيا  فاأ�سبح  الق�ساء  اإىل  فاجته  1937م 

املختلطة باملن�سورة، ثم وكياًل لوزارة العدل، فم�ست�ساًرا 

فوكياًل لوزارة املعارف العمومية. 

  عاد للعراق مرة اأخرى �سنة 1943م ل�ستكمال م�سروع 

القانون املدين اجلديد، ولكن ب�سبب �سغوط احلكومة 

ا�سطر  العراقية  احلكومة  على  )الوفدية(  امل�سرية 

لل�سفر اإىل دم�سق، وبداأ و�سع م�سروع القانون املدين لها، 

 ولكن اأعيد مرة اأخرى مل�سر ب�سبب �سغوط حكومية.

  و�سع اأثناء وجوده يف دم�سق اأول خمطط لإن�ساء احتاد 

عربي �سنة 1944م قبل قيام اجلامعة العربية، وو�سع 

تاأجل  الذي  العليا  العربية  الدرا�سات  معهد  م�سروع 

 تنفيذه حتى �سنة 1952م يف اإطار جامعة الدول العربية.

  توىل وزارة املعارف العمومية يف اأكرث من وزارة من 

عام 1945م حتى 1949م، وقام اأثناءها بتاأ�سي�ض جامعتي 

علي. حممد  وجامعة  الآن(  )الإ�سكندرية   فاروق 

�سنة  م�سر  يف  العربية  اللغة  مبجمع  ع�سًوا  عنّي    

الدولة  ملجل�ض  رئي�ًسا  1949م  �سنة  عنّي  1946م.- 

واإداري  تنظيمي  تطوير  اأكرب  واأحدث  امل�سري، 

للمجل�ض يف تاريخه، واأ�سدر اأول جملة له، 

 - �سارك يف و�سع الد�ستور امل�سري بعد اإلغاء د�ستور 1923م.

لها  و�سع  حيث  ا�ستقاللها،  بعد  ليبيا  اإىل  �سافر   

قانونها املدين الذي �سدر �سنة 1953م. 

عبد  جمال  الرئي�ض  وبني  بينه  خالف  حدث   

جمل�ض  من  ب�سببه  اأقيل  1954م  �سنة  النا�سر 

1971م. وفاته،  حتى  العامة  احلياة  فاعتزل   الدولة، 

   ا�ستطاع اأثناء عزلته )من 1954-1970( اإجناز عدد 

الد�ساتري  و�سع  كما  املهمة،  القانونية  املوؤلفات  من 

وال�سودان  وليبيا  م�سر  من  لكل  القانونية  واملدونات 

له  ت�سمح  ومل  املتحدة،  العربية  والإمارات  والكويت 

ال�سلطات امل�سرية بال�سفر اإل مرة واحدة تلبية لدعوة 

اأمري الكويت �سنة 1960م، وا�ستطاع خالل هذه املدة و�سع 

الد�ستورية  املقومات  وا�ستكمال  الكويت  دولة  د�ستور 

املتحدة. الأمم  لع�سوية  توؤهلها  التي   القانونية 

اإل  الأبناء  1971/7/21م ومل يرتك من  يف  توفى     

ابنته الوحيدة د/نادية عبد الرزاق ال�سنهوري )رحمها 

اهلل( زوجة د/توفيق ال�ساوي اأ�ستاذ القانون اجلنائي.

   وهنا لبد لنا من اإ�سافة عبارة للعالمة هى : » اأن 

اهلل رزقه ابناً لي�ض كغريه من الأبناء ، وهذا ما كتبه 

�سعراً ، حيث قال :-

خلفت بنتاً يف حياتي                 ثم خلفت الولد

فالبنت »نادية« اأتتني                    بعد ياأ�ض وكد

واإذا �ساألت عن الوليد              اأباه مل يعوزك رد

ولدى هو »القانون« مل            اأرزقه اإل بعد جهد

أستطاع السنهوري أثناء عزلته أن يخرج 
عددًا من أهم المؤلفات والمدونات 

القانونية

رزقة اهلل ابنًا
 ليس كغيرة من األبناء!!
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عبد الرزاق السنهوري 

- مكانة ال�صنهوري :

القانوين  النظام  حماية  يف  الرئي�ض  الدور  له  كان 

 1952 ثورة  لقيام  املعا�سرة  الفرتة  يف  امل�سري 

 . امل�سري  الدولة  ملجل�ض  رئي�سا   - اآنذاك  كان   حيث 

م�ساكل  امل�سري  الدولة  جمل�ض  اأمام  ظهرت  حيث 

اإلغاء قرارات اإدارية ل تتفق مع النهج اجلديد للدولة 

النظام  تغريات  مع   ، م�سروعيتها  ومدى   ، امل�سرية 

الد�ستوري يف م�سر وحتولته املت�سارعة. 

�شفات ال�شنهوري
 اإميانه و�صخ�صيته

معدنه  ب�سفاء  متميزا  بربه  الإميان  �سديد  كان 

م�ستنري،  عقل  و�ساحب  مثابراً  اجلهد  دائب 

بعثها  التى  ر�سالته  فى  بقولته  ذلك  على  ون�ستدل 

 1921/10/28 فى  ليون  مدينة  من   ل�سديقه 

ما  بكل  به  فاآمن   ، له  حد  ل  اإمياناً  باهلل  اأومن  »اإنى 

�سعيدا  يكون  ل  كقلبك  قلباً  فاإن   ، قوة  من  ت�ستطيع 

، ولي�ض ىل  باهلل  اأومن  اإنى  نعم   .. الإميان  بغري هذا 

غري هذا الإميان من ملجاأ .. فاللَّهم اأدمه على .. واإن 

عينى تغرورقان بالدموع عند كتابتى هذا« .

قوة �صخ�صيته

بال�سماحة  متيزه  مع  الراأى  ثاقب  مهيباً  كان 

. لئم  لومة  احلق  فى  يخاف  ل  وكان   واملروءة، 

�صالمة فكره

كان قوى الذهن �سليم املنطق يوؤ�سل كل اأمر فيحلله 

اإىل عنا�سره .

عزميته وجلده

من  العمل  اأوقات  به  متتد  اجلهد  عظيم  كان  فقد 

�ساعات متاأخرة ويظل فى عمل دءوب ل  اإىل  ال�سباح 

يكل ول ميل.

 التخطيط والتنظيم

يريد  ملا  يخطط  طموحاً  خالقاً  اإيجابياً  دقيقاً  كان 

اإجنازه، ويحدد له الوقت الالزم ويح�سبه .

 لغـــته 

 .. امل�ستوى  رفيعة  عالية  اأدبية  لغة  �ساحب  كان 

ي�ستخدمها فى �سال�سة واقتدار ، ول اأحد ينكر ف�سله 

على لغة القانون فى م�سر والعامل العربى وما ر�سخه 

من تعبري �سليم ، واأ�سلوب متني مبني وما ابتكره من 

م�سطلحات قوية الدللة.

  اإميانه بال�صريعة

اإمياناً   - الإ�سالمية  بال�سريعة  موؤمناً  كان 

وكان   ، زمان  لكل  و�سالحيتها  عظيماً- 

الجتهاد  باب  فتح  اىل  فى يدعو 

الع�سر،  وقائع  لي�ساير  ال�سالمى  الفقه 

ويعتربها  الت�سريع،  حلاجة  وي�ستجيب 

من اأرقى النظم القانونية . 

وطنيته

ق�سية  عن  م�ستفي�ساً  بحثاً  اأعد 

جوانبها  واأجلى  الحتالل 

واأعد   ، وال�سيا�سية  التاريخية 

اليه  ت�ستند  الذى  القوى  الدفاع 

الق�سية  هذه  عر�ض  فى  م�سر 

كما   ، الدولية  الهيئات  على 

فى  البحث  هذا  اإىل  ا�ستند 

اخلطاب  و�سياغة  اإعداد 

وزراء  رئي�ض  األقاه  الذى 

با�سا(  )النقرا�سى  م�سر 

الأمن  جمل�ض  اأمام 

عر�سه  لدى 

م�سر  لق�سية 

1947م  �سنة  فى 
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النيل  وادى  عن  الأجنبية  القوات  بجالء   ومطالبته 

الإن�ساين  الفكر  مراتب  اأعلى  »الو�سيط«  اأبو  وهو 

املنظم. تويف عام 1971 ك�سري القلب غري ذليل، بعد اأن 

ورث العامل عنه اإجنازاً ح�سارياً قمة يف م�ستواه، وثروة 

باأجزائه  املدين  القانون  »الو�سيط« يف  يف حمتواه هو 

الثني ع�سر، و�سفحاته التي جتاوزت اخلم�ض ع�سرة 

األف �سفحة.

من اأهم اأعماله القانونية وموؤلفاته

 الو�سيط يف �سرح القانون املدين –خم�ض ع�سرة األف 

�سفحة- يف ع�سرة اأجزاء. �سدر الأول منها �سنة 1954م 

والثاين �سنة 1956م، والثالث �سنة 1958م، والرابع �سنة 

1960م، واخلام�ض �سنة 1962م، وال�ساد�ض �سنة 1963م، 

�سنة  والتا�سع  1967م،  والثامن  1964م،  �سنة  وال�سابع 

1968م، والعا�سر �سنة 1970م. 

الإي�ساحية..  ومذكرته  امل�سري  املدين  القانون   

و�سروحه.

 القانون املدين العراقي ومذكرته الإي�ساحية.

الإي�ساحية..  ومذكرته  ال�سوري  املدين  القانون   

الإثبات  قواعد  من  فيه  مبا   - البينات  وقانون 

املو�سوعية والإجرائية. 

التجاري..  وقوانينها:  الكويت  دولة  د�ستور   

واجلنائي.. والإجراءات اجلنائية واملرافعات.. وقانون 

ال�سركات.. وعقدا املقاولة، والوكالة واأحكام امل�سئولية 

التق�سريية .. وهي التي جمعت -فيما بعد- يف القانون 

املدين الكويتي

 القانون املدين الليبي ومذكرته الإي�ساحية. 

  د�ستور دولة ال�سودان .

  د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة. 

ال�سخ�سية-  مذكراته  وهي   - ال�سخ�سية  الأوراق    

اأغ�سط�ض �سنة   11 1916م حتى  اأغ�سط�ض �سنة   14 من 

1969م طبعت بالقاهرة �سنة 1988م. 

الق�ساء  يف  العمل  حرية  على  التعاقدية  القيود   

يف  اجلامدة  والقاعدة  املرن  املعيار   – الإجنليزي 

جامعة  من  دكتوراه،  ر�سالة  –بالفرن�سية-  القانون( 

فرن�سا �سمن  ن�سرت يف  1925م  �سنة  –بفرن�سا-  ليون 

جمموعة معهد القانون املقارن بجامعة ليون.

  فقه اخلالفة وتطورها لت�سبح ع�سبة اأمم �سرقية 

من  ال�سيا�سية  العلوم  يف  دكتوراه  ر�سالة  بالفرن�سية- 

جامعة ليون –بفرن�سا- �سنة 1926م -ن�سرت بفرن�سا- 

�سمن جمموعة مكتبة معهد القانون املقارن بجامعة 

ليون، وترجم الق�سم النظري منها اإىل العربية، ون�سر 

بالقاهرة �سنة 1989م.

قدم  بالفرن�سية-  –بحث  الإ�سالمية(  )ال�سريعة    

�سنة  –بالهاي-  املقارن  للقانون  الدويل  املوؤمتر  اإىل 

1932م. 

  )امل�سئولية التق�سريية( بحث بالفرن�سية بال�سرتاك 

جملة  ن�سرته   – بدوي  بهجت  حلمي  الأ�ستاذ  مع 

القانون والقت�ساد- القاهرة- �سنة 1932م

اأ�سا�ض  اأي  وعلى  املدين،  القانون  تنقيح  )وجوب    

القانون  جملة  ن�سرته  –بحث  التنقيح(  هذا  يكون 

والقت�ساد –ال�سنة ال�ساد�سة- العدد الأول –القاهرة 

�سنة 1933م. 

جملة  ن�سرتها  مقالت-  ثالثة  العربية  الوحدة    

الرابطة العربية – القاهرة �سنة 1936م. 

الهداية  جملة  ن�سرته  والعرب– بحث  امل�سلمني  نبي 

العراقية- بغداد �سنة 1936م.

–بغداد  العراقي(  املدين  بالقانون  املجلة    )مقارنة 

�سنة 1936م.

  )علم اأ�سول القانون( درو�ض لطلبة حقوق العراق 

1936م.  �سنة  –بغداد- 
1936م(  �سنة  معاهدة  بعد  القانوين  )واجبنا    

حما�سرة األقيت بالقاهرة يف 31 دي�سمرب �سنة 1936م
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- )امل�سئولية التق�سريية يف الفقه الإ�سالمي( –بحث 

املوؤمتر الدويل للقانون املقارن  اإىل  بالفرن�سية- قدم 

القانون  جملة  ون�سرته  1937م  �سنة  –بالهاي- 
والقت�ساد- بالقاهرة. 

  )املعيار يف القانون( بحث –بالفرن�سية- ن�سر يف جمموع 

الأبحاث املهداة اإىل الفقيه الفرن�سي جيني – �سنة 1937م. 

امل�سري(  للت�سريع  كم�سدر  الإ�سالمية  )ال�سريعة    

–بحث بالفرن�سية- ن�سر يف جمموعة الفقيه الفرن�سي 
اإدوار لمبري �سنة 1937م. 

لطالب  لاللتزامات  العامة  النظرية  يف  املوجز    

القاهرة  �سفحة-   750 يف  احلقوق-  بكلية  اللي�سان�ض 

�سنة 1938م. 

احلقوق-  بكلية  اللي�سان�ض  لطلبة  القانون  اأ�سول    

اأحمد  الأ�ستاذ  مع  بال�سرتاك  1938م  �سنة  القاهرة 

ح�سمت اأبو �ستيت. 

البيع    تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود 

املربمة قبل قانون الإ�سالح الزراعي -جملة املحاماة- 

القاهرة �سنة 1941م. 

  م�سروع تنقيح القانون املدين امل�سري( –حما�سرة 

يف  بالقاهرة  امللكية-  اجلغرافية  باجلمعية  األقيت 

القانــــــــون  جملة  ون�سرتها  1942م  �سنة  اأبريل   24

والقتـــــ�ساد- ال�سنة الثانية ع�سرة. 

  )و�سية غري امل�سلم وخ�سوعها لل�سريعة الإ�سالمية( 

حمكمة  اإىل  قانونية  كمذكرة  قدم  كبري-  –بحث 
النق�ض –القاهرة �سنة 1942م. 

العربية(  البالد  يف  والقانونية  الثقافية  الروابط 

1946م.  �سنة  –القاهرة 
العربية(  البالد  بني  والت�سريعي  الثقايف  التعاون    

حما�سرة األقيت يف اجلمعية امل�سرية للقانون الدويل 

–مبوؤمترها الثاين- القاهرة يف 24 مايو �سنة 1946م. 
 )املفاو�سات يف امل�ساألة امل�سرية( القاهرة �سنة 1947م. 

1949م  �سنة  وليته  منذ  الدولة(  جمل�ض  )تقارير    

وحتى �سنة 1954م. 

الأول  عددها  منذ  الدولة(  جمل�ض  جملة  )تقدمي   

يناير �سنة 1950م وحتى �سنة 1954م. 

من  الثاين  العدد  فهمي(  با�سا  العزيز  عبد  )رثاء   

جملة جمل�ض الدولة �سنة 1951م. 

  )خمالفة الت�سريع للد�ستور والنحراف يف ا�ستعمال 

–ال�سنة  الدولة  جمل�ض  جملة  الت�سريعية(  ال�سلطة 

الثالثة- �سنة 152م. 

مبجموعة  –ن�سر  بحث  العربي(  املدين  )القانون    

–القاهرة-  العربية  الدول  بجامعة  الثقافية  الإدارة 

�سنة 1953م. 

  الوجيز وهو تلخي�ض للو�سيط فلقد اأراد اأن يلخ�ض 

اأجزاء  ثالثة  يف  اأجزاء  ع�سرة  الو�سيط 

�سدر منه اجلزء الأول، وتعاقد مع عدد 

من رجال القانون على اإكماله ولكنهم 

�ُسغلوا عنه. 

 )م�سادر احلق يف الفقه الإ�سالمي 

�ستة  –يف  الغربي(  بالفقه  مقارنة 

�سفحة  وخم�سمائة  األف  اأجزاء- 

�سنة  منه  الأول  اجلزء  �سدر 

1955م،  �سنة  والثاين  1954م، 

والرابع  1956م،  �سنة  والثالث 

�سنة  واخلام�ض  1957م،  �سنة 

1959م.  وال�ساد�ض   1958م، 

القانوين  الت�سرف   -

القانونية،  املادية  والواقعة 

لطلبة الدكتوراه يف كلية 

–القاهرة-  احلقوق 

�سنة 1954م. 

عبد الرزاق السنهوري 
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ُحكم لمحكمة دبي 
من 48 عام 

المعهد تنفرد بنشر حكم صدر من محكمة دبي الشرعية في 28/ 8/ 1961م
في سلسلة إصداراتنا عن تراثنا القضائي. 
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و�سمال  الطريق،  وجنوبا  الطريق،  و�سرقا  الطريق، 

فريق  يف  والواقع  الثاين،  البيت  وحدود  ال�سارع. 

ب�سري  بيت  و�سرقا  الطريق،  قبلة  يحده  نا�سر،  عيال 

بيت  و�سمال  ابل،  حاجي  على  بيت  وجنوبا  خادم،  بن 

حاجي ابل. واأثاث البيت موجب تثمني الوكيل املدعي 

اأمنان  و�سبعة  �سبعمائة  واأي�سا  روبية فقط،  األف  عنه 

اأن  اإىل   ........... اأنها يف الأ�سل ملك  عي�ض. واحلال 

تركة لزوجته...........  توفى وهي يف ملكه، وخلفها 

له  وارث  ول  واأولده......و.......و.......موكليني. 

غري املذكورين وقد انح�سرت وراثته فيهم.

اإليهما على الأر�ض مع النخل والبيتني   ب�سط امل�سار 

�سرعي،  م�سوغ  ول  ا�ستحقاق  ول  حق  بغري  املذكورة 

ولزالوا يطالبونهما برفع يدهما عن الأر�ض والنخل 

والبيتني املذكورة، فيجيبان بالرف�ض، لذلك يطلبون 

عليهما  املدعى  اإلزام  املوقرة  املحكمة  من  موكليني 

وت�سليهما  والبيتني،  النخل  مع  الأر�ض  عن  بالتخلي 

1379/2/22هـ  يف  حرر  ال�سرعي.  الوجه  ح�سب  اإليهم 

املوافق 1959/8/27م 

وكيل املدعني

)احلكم(
........القائم عن  اإن جواب املدعى عليهما  من حيث 

نف�سه وعن اأخيه بالوكالة بالإقرار باملدعى به 

حمكمة دبي
رقم الدعوى : 29 �سنة 1381

التاريخ : 1379/2/22م                 املوافق 1959/8/27

.............و...............و............   : املدعى  ا�سم 

ديره – دبي

 – ديره  ............و...........   : عليه  املدعى  ا�سم 

دبي 

بر  يف  الكائنة  والبيتني  النخل  مع  اأر�ض   : به  املدعى 

)ديره( من ال�سرق

مبلغ.........  وقدره  الر�سم  ا�ستوفى   : الدعوى  ر�سم 

 - 1379/2/22هـ  بتاريخ   1841 الو�سل  رقم  روبيه مع 

1959/8/27م.

احلكم
املدعى  دعوى  م�سمون  اإن  حيث  من 

املدعى  على  عنهم........و.......و 

حممد  القادر  عبد  واأنا  عليهما.......و........اأدعي 

املدعى  على  ......و.......و......  عن  وكياًل  عبداهلل 

العادية   بيدهما  ا�ستوليا  باأنها  عليهما................. 

على الأر�ض مع النخل والبيتني الكائنة يف بر )ديره( 

وحدود الأر�ض كما يلي : يحدها قبلة نخل ال�سبيعي، 

وجنوباً  ال�سراخية،  ونخل  العريدي  نخل  و�سرقا 

ال�سبيعي،  م�سبح  بن  حممد  نخل  و�سمال  ال�سبخة، 

وحدود البيت الواقع �سمايل نائف ما يلي : يحده قبلة 

من  ، ويحوي عددًا  بالنفاذ  عامًا مشموالً  قبل 48  تصدر حكمًا  محكمة دبي 
المبادئ القضائية التي استقرت عليها و التي برع القضاة في استخراجها من 

بطون الكتب الفقهية، منها : 
-إن األصل في العقود واألحكام جريانها على الصحة .

التقبل واليترتب  الشهادة  فإن  والدعوى،  الشهادة  بين  التخالف  إذا وقع  -إنه 
عليها حكم.

-إن الدعوى تثبت بشاهٍد واحٍد مقبول الشهادة ويمين المدعي.
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البيتني والأر�ض اأنهم ملك مورث املدعي عنهم اإل اأنه 

اإليه  اأعاله  املذكور  به  املدعى  بانتقال  يت�سمن دعوى 

واإىل اأخيه بال�سرى من نائب احلاكم ال�سيخ ح�سر بن 

مكتوم بالدين الثابت لهما على مورث املدعى عنهم. 

األزمت املحكمة.........)املدعى عليه( بينة مبا ادعاه، 

فاأح�سر حكما من قا�سي دبي ال�سابق ال�سيخ علي عبد 

الرحمن حمي اجلناحي، هذا ن�سه:

اإىل جناب الأجل الأفخم املطاع ال�سيخ ح�سر بن مكتوم 

املحرتم �سلمه اهلل.

قد  الدوام،  على  وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم   

عبداهلل  املال  ابن  �سالح  حممد  املال  عندي  ح�سر 

)مورث   ........ ورثة  عن  ووكيال  و�سيا  الهرموزي 

عن  اأ�سالة  عليه(  املدعى  احلاج......)  مع  املدعني( 

احلاج  ادعى  التف�سيل.  على  دعواهما  و�سمعت  نف�سه 

اآلف واأربعمائة  باأربعة  ......... على املرحوم......... 

الذي  ال�سند  دراهم  من  الباقي  جهة  من  وخم�سني 

بيده ومن جهة ثمن جاهي فطلبنا منه البينة فاأتى 

ال�سرع  ال�سهادة، فبموجب حكم  واحد مقبول  ب�ساهد 

عن  ن�ساب  لتكملة  اأحدها  احلاج........ميينان  على 

املبلغ  باأن  ال�ستظهار  ميني  والثاين  واحد،  �ساهد 

املذكور اإىل الآن يف ذمة الهالك ل اأدى اإىل جميعه اأو 

حق  عندي  له  ولي�ض  �ساحمته،  ول  اأبراأته  ول  بع�سه 

عليه  بعته  اجلاهي  واأن  البع�ض  اأو  اجلميع  مقابل 

املبلغ  ا�ستحق  و�سار يف حظه، فاإذا حلف بهذا املوجب 

املذكور من تركة املرحوم.......، ثم ادعى املال حممد 

�سالح باأنى قد اأوفيت احلاج..........من تركة الهالك 

اإل ربع،  اأمنان  املذكور العي�ض مبلغ �سبعمائة وخم�سة 

وقلت له خذ هذا العي�ض، ومبا اأعلم اأيها ال�سيخ املطاع 

حيث ل بينة بينهما وال�سيغة املذكورة خذ هذا العي�ض 

جمهول،  الثمن  لأن  الفا�سد  البيع  �سيغة  حقك  عن 

فاإذا  .......... منكر لذلك، فاليمني عليه،  ومع ذلك 

حلف باأنك ما قلت  يل خذ هذا العي�ض عن حقك ول 

العي�ض،  هذا  خذ  يل  قلت  بل  لنف�سي،  منك  ا�سرتيته 

وبعد فحينئذ يجب العي�ض على عبداهلل بن...... مبا 

باعه يف ذلك اليوم، وي�سلم حقه من تركة الهالك من 

العي�ض وغريه.......................

احلمد هلل وحده،وبعد. فقد اطلعت على حكم ح�سرة 

فوجدته  القا�سي  الرحمن  عبد  على  ال�سيخ  العالمة 

�سحيحا كتبه العبد الفقري اإىل اهلل مبارك بن على بن 

�سامل عفى اهلل عنه. ثم اأح�سر اإعالنا من نائب احلاكم 

املذكور من ال�سيخ ح�سر بن مكتوم هذا ن�سه: اإىل كافة 

من يراه من جهة ......... ا�ستكى عندنا على .......... 

ورثة  وكيل  مع  ال�سرع  اإىل  واأر�سلتهم  طلبه  جهة  من 

و�سية  مبوجب  �سالح  حممد  ...........وهو  املرحوم 

املرحوم على اأن يكون حممد �سالح وكيال بعد مماتي، 

وقد دبرناهم عند القا�سي ال�سيخ على عبد الرحمن 

عليه(  حق..........)املدعى  ثبت  وقد  الدين،  حمي 

وقد  اليمني،  عليه(  .........)املدعى  على  �سار  ولكن 

حلف يف م�سجد بر )دبي( ولي�ض عند املرحوم موجود 

دراهم بل اأعطينا..........)املدعى عليه( مقابل حقه 

البيت الذي �سكن فيه املرحوم، والبيت الذي ا�سرتاه 

عند علي ر�ساء، واأر�ض اخلبي�سي مع النخالت التي 

عبد  وكذلك  فا�سل،  بن  را�سد  املرحوم  م�سرتيها 

الرحمن وكيل.........�سبب عبداهلل معطي...... راأ�ض 

مال يبيع وي�سرتي فيه ليكون معلوم. حرر 26 �سوال 

�سنة 1367 بقلم اأحمد بن عبا�ض

احلاكم  نائب  عليه.........اح�سر  املدعى  اإن  ثم 

مبا  املحكمة  اأفاد  مكتوم  بن  ح�سر  ال�سيخ  ال�سابق 

و�سي  �سالح  وحممد  بني.........  اأيامه  يف  جرى 

ووكيل املرحوم..........طبقا ملا جاء يف حكم القا�سي 

املكونة  تركته  من  ل........وق�ساه  الدين  بثبوت 

اخلبي�سي  واأر�ض  الدعوى  يف  املذكورين  البيتني  من 
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 قبل 48 عام

بن  را�سد  من  ..........بال�سراء  املرحوم  اإىل  الآيلة 

نائب  اإىل  رفعت   قد  الق�سية  اإن  حيث  من  فا�سل. 

قا�سي  اإىل  واأحالها  مكتوم  بن  ح�سر  ال�سيخ  احلاكم 

الدين  حمي  الرحمن  عبد  علي  ال�سيخ  ال�سابق  دبي 

بثبوت  منه  اأعاله  امل�سروح  حكمه  واأ�سدر  اجلناحي، 

 / روبية  وخم�سمائة  اآلف  اأربعة  قدره  البالغ  الدين 

املرحوم........... امليت  للمدعي.........على   4500

اأر�ض  من  املكونة  املذكور  امليت  تركة  من  وا�ستيفائه 

ونخل الواقعة يف اخلبي�سي املحدودة بتحديد املدعى 

العريدي  نخل  و�سرقا  ال�سبيعي،  نخل  قبلة  عنهم، 

نخل  و�سمال  ال�سبخة،  وجنوبا  ال�سراخية،  ونخل 

البيت  الأول  ال�سبيعي،وبيتني  م�سبح  بن  حممد 

و�سرقا  الطريق،  قبلة  ويحده  نائف،  �سمايل  الواقع 

والثاين  ال�سارع،  و�سمال  الطريق،  وجنوبا  الطريق، 

الطريق  نا�سر، ويحده قبلة  والواقع  يف فريق عيال 

و�سرقا بيت ب�سري بن خادم، وجنوبا بيت على حاجي 

ابل، و�سمال بيت حاجي ابل، بالبيع ال�سادر من نائب 

 ......... ال�سيخ ح�سر بن مكتوم على  ال�سابق  احلاكم 

له  الثابت  بالدين  املتوفى..........  على  ماله  لوفاء 

مبارك  ال�سيخ  ل�سحته  املوؤيد  املذكور  القا�سي  لدى 

بن علي واإفادة نائب احلاكم ال�سابق ال�سيخ ح�سر بن 

والبيتني  الأر�ض  لبيع  بامل�سوغ  فيها  امل�سرح  مكتوم 

ملك املرحوم............وفاء ما على امليت من الدين 

الثابت لدى القا�سي ال�سابق ل......... املذكور، وبناء 

الرفع  بعد  بالبيع  ال�سابق  احلاكم  نائب  ت�سرف  على 

ذلك  ب�سحة  املحكمة  الف�سل منه حكمت  اإليه وطلب 

نائبه مال غريه  اأو  اأن يبيع احلاكم  الت�سرف، ويبعد 

اأن  للمحكمة  ظهر  فالذي  وعليه  موجب،  غري  من 

ب�سحة  وحكمت  حكم،  بالبيع  احلاكم  نائب  ت�سرف 

�سبق، وهو  �سيء  الإخبار عن  لت�سمنه  الت�سرف  ذلك 

ا�ستيفاء تلك الق�سية املرفوعة اإليه ب�سروطها، وحيث 

يلزم  حكم  نائبه  اأو  احلاكم  ت�سرف  املحكمة  اعتربت 

لأن  مقدماته،  عن  بحث  غري  من  مبقت�ساه  العمل 

الأ�سل يف العقود والأحكام جريانها على ال�سحة، واإن 

احلكم  على  وبناء  ال�سرعية،  الأو�ساع  فيها  تذكر  مل 

ال�سادر من القا�سي ال�سابق بدبي بثبوت الدين لديه 

عليه.........  املدعى  على  اأعاله  املذكور  العقار  وبيع 

امليت،  ذمة  ثابت لرباءة  دين  امليت من  لوفاء ما على 

لدى  يثبت  مل  الإرث  على  مقدما  الدين  كان  حيث 

وكيلهم، وحكمت  به  ادعى  ما  للمدعي عنهم  املحكمة 

املحكمة ببقاء البيتني والأر�ض املذكورين اأعاله حتت 

يد........... )املدعى عليه( بناء على انتقال امللك اإليه 

املدعى  �سهود  �سهادة  اإىل  نظر  ول  ال�سرعي،  بالوجه 

القادر  عبد  الأول  الوكيل  اأح�سرهم  الذين  عنهم 

حممد النجار، والوكيل الثاين �سالح اأحمد اخلطيبي 

ملخالفتها للدعوى، وحيث وقع التخالف بني ال�سهادة 

والدعوى مل تقبل ال�سهادة ول يرتتب عليها حكم.

هذا ما حكمت به املحكمة، وعلى ويل الأمر التنفيذ.

1381/3/17هـ املوافق 1961/8/28م.

ناظر املحكمة                       ب�سمة ملحكمة دبي ال�سرعية                   

حممد بن ح�سر املكتوم

قا�سي حمكمة دبي ال�سرعية

ال�سيد حممد جعفر زين ال�سقاف
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