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ع ّرف موقع ويكيبيديا ا�ست�شراف امل�ستقبل ب�أنه علم يخت�ص باملحتمل
واملمكن واملف�ضل من امل�ستقبل ،بجانب الأ�شياء ذات االحتماليات القليلة
لكن ذات الت�أثريات الكبرية التي ميكن �أن ت�صاحب حدوثها .حتى مع
الأحداث املتوقعة ذات االحتماليات العالية ،ف�إنه دائماً ما تتواجد احتمالية
عدم الدقة ( )uncertaintyكبرية وال يجب �أن ي�ستهان بها .لذلك ف�إن
املفتاح الأ�سا�سي ال�ست�شراف امل�ستقبل هو حتديد وتقلي�ص عن�صر عدم
الدقة لأنه ميثل خماطرة علمية.
� أ�صبح هذا العلم من العلوم اال�سرتاتيجية املهمة للم�ؤ�س�سات والدول
التي ت�ضع خططها امل�ستقبلية بناء على قراءة علمية ت�سعى بها لتطوير
�أحوال النا�س ،واالهتمام بهذا العلم يزداد يوماً بعد يوم .ولقد جل�أ
الإن�سان القدمي �إىل و�سائل غيبية تعينه على �سد حاجته الفطرية
املتم ّثلة يف حب االطالع على امل�ستقبل ومعرفته .ولقد كان ر�صد مواقع
النجوم من �أقدم الو�سائل التي ا�ستخدمها املنجمون يف �سبيل معرفة
امل�ستقبل .والقر�آن الكرمي مليء بالأمثلة التي تناق�ش ا�ستقراء امل�ستقبل
ّ
وحتث امل�سلمني على �إدراك معاين املتغريات العاملية واال�ستفادة منها،
ولعل من �أو�ضح الأمثلة فواحت �سورة الروم }امل (ُ )1غ ِلبَتِ ال ُّرو ُم (ِ )2ف
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َو ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ال َّرحِ ي ُم (( {)5الروم  .)1-5فهذه الآيات تنب�أت بحادثتني
مهمتني يف م�ستقبل احلركة الإ�سالمية وهما انت�صار الروم على الفر�س،
وانت�صار امل�سلمني يف موقعة بدر الكربى.كما �أن �شيخ الإ�سالم ابن تيمية
�أخرب النا�س والأمراء ،ملا حت ّرك التتار وق�صدوا ال�شام� :أن الدائرة
والهزمية عليهم ،و�أن الظفر والن�صر للم�سلمني ،و�أق�سم على ذلك �أكرث
من �سبعني مييناً ،فقيل له :قل� :إن �شاء اهلل ،فقال� :إن �شاء اهلل حتقيقاً ال
تعليـقاً .فتلك لي�ست كرامة ّ
من اهلل بها على �شيخ الإ�سالم و�إمنا اعتمد
يف توقعه على بع�ض �أ�ساليب اال�ست�شراف.
ويف القمة احلكومية الثالثة التي ا�ست�ضافتها دبي يف فرباير من العام
املا�ضي قال معايل حممد القرقاوي ،وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء ورئي�س

تلك القمة “�إن من يت�أخر � 10سنوات عن التكنولوجيا �سوف
يت�أخر  300عام يف مقايي�س هذا الزمان ،و�أن احلا�سوب الذي
قيمته �ألف دوالر يعادل ذكا�ؤه بعد � 10أعوام ذكاء �إن�سان ،وبعد 20
عاماً �سيعادل ذكاء احلا�سوب نف�سه ذكاء كل �سكان الكرة الأر�ضية”
وهو يعني �أن احلكومات التي ال مت�سك بزمام املبادرات احلقيقية
التي ُت�سرع من تقدمها �ستعاين و�ستت�أخر .ولعل �أ�صدق مثال
على ا�ست�شراف امل�ستقبل والذي جاء من رحم تلك القمة،احلديث
الذي �أدىل به �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�س ّلحة ،فقد ا�ست�شرف
امل�ستقبل عندما قال يف كلمته امللهمة،بت�صدير �آخر برميل من
النفط بعد  50عاماً ،و�أن ذلك �سيكون م�صدر �سعادة لنا.
�إن املمكنات التي ي�ستخدمها الإن�سان ال�ست�شراف امل�ستقبل
تختلف وتتفاوت باختالف الزمان ،ومن ممكنات هذا الع�صر
البيانات ال�ضخمة التي ك�شف عنها يف القمة احلكومية �سالفة
الذكر �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية دون �أن يك�شف عن تفا�صيلها ،مطالباً
اجلميع �أن يبد�أ البحث عنها .فما هي تلك؟ تقدر �أبحاث �شركة
�إنتل �أن حجم البيانات التي و ّلدها الب�شر منذ بداية التاريخ
وحتى عام  2003ما قدره � 5إك�سا بايت ،لكن هذا الرقم ت�ضاعف
 500مرة خالل عام  2012لي�صل �إىل  2.7زيتا بايت ،ويتوقع
�أن يت�ضاعف هذا الرقم �أي�ضاً مبقدار ثالث مرات خالل عام
 .2015وم�صدر تلك البيانات كل من املعلومات املنظمة والتي
ت�شكل جزءاً �ضئي ً
ال ي�صل �إىل  %10مقارنة باملعلومات غري
املنظمة والتي ت�شكل الن�سبة املتبقية ،واملق�صود باملعلومات غري
املنظمة هي ما ينتجه الب�شر ،كر�سائل الربيد الإلكرتوين،
ومقاطع الفيديو ،والتغريدات ،ومن�شورات في�س بوك ،ور�سائل
الدرد�شة على الوات�ساب ،والنقرات على املواقع وغريها.
وع ّرف معهد ماكنزي العاملي �سنة  2011البيانات ال�ضخمة �أنها

�أي جمموعة من البيانات التي هي بحجم يفوق قدرة �أدوات
قواعد البيانات التقليدية من التقاط ،وتخزين ،و�إدارة وحتليل
تلك البيانات�.إن ما هو �ضخم اليوم ،لن يكون كذلك غداً .وما
هو �ضخم بالن�سبة لك ،يعد �صغرياً جداً لغريك.ومع مرور
الزمن �أ�صبحت البيانات التي ينتجها امل�ستخدمون تنمو ب�شكل
مت�سارع لعدة �أ�سباب ،منها بيانات امل�شرتيات يف حمال ال�سوبر
ماركت والأ�سواق التجارية وفواتري ال�شحن وامل�صارف وال�صحة
وال�شبكات االجتماعية ..ف�إنها كلها ت�سهم يف زيادة حجم البيانات
املنتجة .تلك التقنية �سيكون لها كلمة ال�سر ال�ست�شراف امل�ستقبل.
ذات يوم قامت �شركة جوجل بتهنئة �أحد موظفيها بحمل ابنته،
الغريب يف الأمر �أن الأب وابنته مل يعرفوا باحلمل ،و�سبيل
جوجل نحو تلك احلقيقة كان من خالل الكلمات البحثية التي
تقوم البنت بالبحث عنها.
�إننا يف معهد دبي الق�ضائي ن�ست�شرف امل�ستقبل من خالل
قراءتنا للمعلومات غري املنتظمة املتاحة لدينا ،لذا ف�إننا قمنا
بتنظيم ندوة بعنوان “الروبوتات قادمة” هدفنا من خاللها
�إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهمية اال�ستعداد للتنظيم الت�شريعي
لتلك الآالت وما �ستحدثه يف م�ستقبلنا لأنها �ستدخل ال حمالة
يف كافة مناحي حياتنا ،فقد ت�ساءل معايل حممد القرقاوي
يف القمة احلكومية� :إذا كان (وات�سون)� ،أذكى �إن�سان �آيل،
يخزن الآن مليوين �صفحة يف ذهنه ،فكيف �سيكون حالنا �إذا
متكن من تخزين كل ال�صفحات يف العامل؟وقال�:ستكون هذه
الأجهزة الذكية يف امل�ستقبل قادرة على ت�شخي�ص املري�ض،
ورمبا فح�ص نب�ضات قلبه عن بعد ،ورمبا االت�صال باملري�ض
قبل �أن يقع له مكروه فتوجهه للت�صرف املنا�سب �أو تطلب
منه التوجه مل�ست�شفى معني فيه الأدوية املطلوبة .ناهيك
عن ا�ستخداماته يف جماالت خمتلفة مثل التعليم واخلدمات
العامة املختلفة.
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أنشطة المعهد

المعهد يستقبل رئيس جامعة القاهرة والوفد األكاديمي المرافق

شـراكــة اسـتراتيـجـية وبـرامـج تـدريـبـية
مشـتركـة تثري الفكـر والثقافـة القـانـونيـة

بحـث تبادل المعرفـة والخـبرات
مع “ديـوان المظـالـم السعـودي”

العــدد (� - )21أبريل -
2015

�أكد معهد دبي الق�ضائي
وجامعة القاهرة على عملهما
امل�شرتك لتوثيق ج�سور التعاون
القانوين مبا يعزز العالقات املتينة
التي جتمع بني دولة الإمارات
وجمهورية م�صر العربية.
جاء ذلك على هام�ش الزيارة
التي قام بها الدكتور جابر ن�صار،
رئي�س “جامعة القاهرة” والوفد
املرافق �إىل املعهد لبحث خطط
تنفيذ �سل�سلة من الربامج التدريبية امل�شرتكة التي تتما�شى مع
التطلعات الطموحة لكال الطرفني.
ورحب الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام املعهد بزيارة وفد
“جامعة القاهرة” التي متثل �إ�ضافة مهمة باعتبارها من�صة مثالية
لإيجاد �إطار وا�ضح لتوطيد العالقات الثنائية يف جمال التدريب
القانوين والعديل ،واال�ستفادة من اخلربة العريقة لـ”جامعة
القاهرة” يف املجال القانوين ،م�ؤكدا ً التزام “معهد دبي الق�ضائي”
ببناء �شراكة ا�سرتاتيجية متينة مع اجلامعة التي تعترب �إحدى
6

�أكرب و�أقدم اجلامعات يف م�صر ومنطقة
ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا.
وقال ال�سميطي� :إن الزيارة تندرج
يف �إطار التزام “معهد دبي الق�ضائي”
مبد ج�سور نقل املعرفة وتبادل
اخلربات مع �أبرز اجلامعات واملعاهد
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية والتدريبية
املعنية بال�ش�أن القانوين ،م�شدداً على
�أهمية التعاون لتنفيذ جمموعة من
برامج التدريب التي �ستمثل دفعة
قوية جلهود ت�أهيل كوادر ب�شرية قادرة على حمل لواء التميز
القانوين والق�ضائي يف دولة الإمارات و�إثراء الفكر القانوين على
امل�ستويني املحلي والعربي.
و�أعرب الدكتور جابر ن�صار عن �سعادته بزيارة �صرح علمي
رائد مثل “معهد دبي الق�ضائي” م�شيداً بدوره يف دفع م�سرية
التميز العديل والقانوين التي تقودها دولة الإمارات ،وبالإمكانات
الب�شرية والآليات التدريبية املتبعة لديه لتطوير جيل قادر على
حمل �أمانة القانون والق�ضاء.

ا�ستعر�ض القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير
عام “معهد دبي الق�ضائي” �أبرز مالمح م�سرية التميز القانوين
والق�ضائي التي تقودها �إمارة دبي� ،أمام وفد رفيع امل�ستوى �ضم
 3ق�ضاة و 14من كبار املديرين يف “ديوان املظامل ال�سعودي”.
وجاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها الوفد �إىل مقر املعهد
لالطالع على جتربته الريادية يف �إحداث نقلة نوعية وكمية يف
جمال التدريب الق�ضائي ،وبحث �آفاق التعاون الق�ضائي والقانوين
وتعزيز قنوات تبادل اخلربات مبا يخدم التطلعات امل�شرتكة.
و�شدّد الدكتور جمال ال�سميطي على �أهمية نقل املعرفة
وتبادل اخلربات مع الأو�ساط الق�ضائية والعدلية يف دول اخلليج
العربي ،الفتاً �إىل �أن زيارة وفد “ديوان املظامل ال�سعودي” تعك�س
حر�ص الطرفني على �إثراء الفكر القانوين وتعزيز اال�ستثمار
الأمثل بالعن�صر الب�شري وت�شجيع البحث العلمي اجلاد
والإبداع واالبتكار يف خمتلف احلقول القانونية والق�ضائية.
وا�ستعر�ض ال�سميطي �أبرز �إجنازات “معهد دبي الق�ضائي”
على �صعيد ت�شجيع اال�ستثمار الأمثل يف العن�صر الب�شري
املواطن لبناء كوادر ق�ضائية وقانونية قادرة على تر�سيخ

ال�سميطي :الزيارة تعك�س الطرفني
على �إثراء الفكر القانوين

ريادة الإمارات على اخلريطة القانونية العاملية ،م�ؤكداً
االلتزام بتعزيز �أوا�صر التعاون البناء مع “ديوان املظامل
ال�سعودي” وكافة اجلهات القانونية والق�ضائية يف ال�سعودية
ومنطقة اخلليج العربي لدفع عجلة تطوير البنية الت�شريعية
والقانونية اخلليجية مبا يواكب �أحدث امل�ستجدات املحلية
والإقليمية والدولية.
و�أ�شاد وفد “ديوان املظامل ال�سعودي” بامل�ستوى الريادي
الذي و�صل �إليه “معهد دبي الق�ضائي” كمركز �إقليمي للتميز
العديل والقانوين ،مثمناً جهوده يف ت�سهيل بناء قنوات جديدة
للو�صول بالتعاون القانوين والق�ضائي بني الإمارات وال�سعودية
�إىل م�ستوى جديد من التميز.
7

أنشطة المعهد

مـشــاركــات وفــد الــدولــة الرســمــي

�شارك املعهد يف معر�ض الكتاب القانوين واملقام على هام�ش
فعاليات �أ�سبوع �إدارة املعرفة  2015مبحاكم دبي ،والذي جاء حتت
�شعار (تعلم..لتبتكر) ،ولقد �ضم جناح املعهد باملعر�ض كافة
�إ�صداراته القانونية� ،إ�ضافة �إىل العدد الأحدث من املجلة املحكمة،
وخ�ص املعهد معر�ض املحاكم بجديد �إ�صداراته وهو قانون
ّ
الإجراءات املدنية وفق �أحدث التعديالت والذي القى قبو ًال من
كافة املهتمني وامل�شتغلني بالقانون ،وبهذا ال�صدد قال الدكتور

جمال ال�سميطي مدير املعهد :ن�سعى جاهدين من خالل �إ�صداراتنا
�أن ن�ستطلع حاجة املجتمع القانوين من م�ؤلفات ومراجع تخدم
الباحث وامل�شتغل واملهتمّ ،وذلك ب�إ�صدارات حتاول املزج بني حداثة
امل�ضمون واجلدّة والتنوع دون �إغفال لل�شكل ،ولقد حر�صنا على
�إطالق القانون يف ن�سخته املعدّلة يف معر�ض املحاكم للكتاب
القانوين ح�صرياً ملا لهذا املعر�ض من �أهمية لدى القانونني كافة
جاء نتيجة للنجاح الذي يحققه عاماً بعد عام.

العــدد (� - )21أبريل -
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المعدل
قانون اإلجراءات المدنية
ّ

2015

�شارك القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام
معهد دبي الق�ضائي �ضمن وفد الدولة الر�سمي يف الدورة
الإقليمية للتدريب يف القـانـون الدولـي الإن�سـاين بدولة
الكـويت والتي نظمها م�ؤخراً “معهد الكويت للدرا�سات
الق�ضائية والقانونية” لتعريف الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة
العامة يف العامل العربي بكافة مبادئ و�أهداف القانون
الدويل الإن�ساين.
وقال الدكتور جمال ال�سميطي �إن هذه الدورة
التدريبية م ّثلت من�صة هامة لالطالع على كافة اجلوانب
املتعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين الذي يحظى ب�أهمية
ا�سرتاتيجية كونه دعامة �أ�سا�سية حلماية املدنيني و�صون
حقوق الإن�سان ،و�أ�ضاف :لطاملا كانت الإمارات �سباقة يف
دعم اجلهود الدولية الرامية �إىل �صون كرامة الإن�سان،
عرب �إر�ساء مبادئ القانون الدويل الإن�ساين واحرتام
االتفاقات ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
وتناولت الدورة جمموعة من املحاور �أهمها القانون
الدويل الإن�ساين وعالقته بقانون حقوق الإن�سان،
والفئات امل�شمولة بحماية القانون الدويل الإن�ساين،

أسبوع إدارة المعرفة بمحاكم دبي
يستقبل أحدث إصدارات المعهد

وحماية الأعيان املدنية والثقافية يف زمن النزاعات
امل�سلحة ،و�آليات احرتام القانون الدويل الإن�ساين،
وحماية ال�سيادة الوطنية يف مواجهة الق�ضاء اجلنائي
الدويل وغريها.
�سافر الدكتور ال�سميطي �إىل القاهرة �ضمن الوفد
الر�سمي للدولة للم�شاركة يف امل�ؤمتر الثالث والع�شرين
ملديري املعاهد الق�ضائية ور�ؤ�ساء �إدارات ت�أهيل الأطر
الق�ضائية يف الدول العربية.
وقال الدكتور جمال ال�سميطي  :لطاملا كانت الإمارات
حا�ضرة وبقوة يف مثل هذه املحافل الهامة ،و�أ�شار قائال
ب�أن هذا االجتماع يعقد �سنوياً بح�ضور مديري املعاهد
الق�ضائية العربية ويتم فيه بحث التعاون العربي بني
هذه املعاهد يف جمال ت�أهيل وتدريب الأطر الق�ضائية
وتطويرها مبا يحقق االرتقاء بها يف جمال خدمة املجال
العديل يف الوطن العربي ،و�أفاد ب�أن مثل هذه امل�شاركات
تدعم الدور الرائد للدولة يف املجال القانونية على
ي�صب يف خدمة تطوير املنظومة
اختالف اهتماماتها مبا ّ
القانونية والق�ضائية.

دبي القضائي يدعم حملة “دبي السعادة”
ويطلق “ميثاق السعادة”
دعماً حلملة “دبي ال�سعادة” التي �أطلقتها حكومة دبي� ،أطلق
“معهد دبي الق�ضائي” مبادرته الفريدة (ميثاق ال�سعادة) والتي
ت�ضم (مقايي�س اجلودة ال�سعيدة) لتحقيق ال�سعادة
للمتعاملني الداخليني واخلارجيني،مع
احلفاظ على بيئة عمل �سعيدة ،جاء ذلك
متا�شياً مع حر�ص املعهد على جت�سيد
�أهداف “خطة دبي  ”2021التي تهدف �إىل
حتقيق ال�سعادة والرفاهية واحلياة الكرمية
ل�شعب الإمارات ،وتهدف اخلدمات “ال�سعيدة”
بالدرجة الأوىل �إىل تلبية احتياجات املتعاملني
على مدار ال�ساعة عرب قنوات توا�صل ت�ضمن
ال�سهولة وال�سرعة والدقة� ،إىل جانب خلق ج�سور
للتوا�صل وتلقي املقرتحات التي ت�سهم يف االرتقاء
مب�ستوى الأداء وحت�سني جودة اخلدمات املقدمة،
وذلك عرب قيا�س مدى جناح وجودة اخلدمات
احلالية وحتديد م�ستوى �سعادة املتعاملني.

من خالل تب ّني نهج ا�ستباقي من �ش�أنه �ضمان تعزيز جودة
اخلدمات وتقدمي كل ما يرقى �إىل م�ستوى توقعات املتعاملني
ويلبي تطلعات املجتمع القانوين والق�ضائي.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ح�سني
ال�سميطي ،مدير عام “معهد دبي الق�ضائي”
نلتزم بدعم حملة “دبي ال�سعادة” عرب تطوير
خدماتنا ان�سجاماً مع ر�ؤية وتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” يف جعل دبي من بني �أ�سعد مدن العامل
بحلول العام .2021
و�أ�ضاف ال�سميطي� :ساهم تركيزنا برت�سيخ
ثقافة االبتكار يف الآونة الأخرية للو�صول �إىل
منوذج “املعهد ال�سعيد” القائم على بيئة عمل
جاذبة حتقق ال�سعادة للموظفني وتدفع عجلة
التطوير املهني امل�ستمر.
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مشاركات متميزة للمعهد في المعارض الدولية للكتاب
إصدارات المعهد تحقق مبيعات قياسية في الكويت والرياض
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تحت مظلة “مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني”

حظيت �إ�صدارات “معهد دبي الق�ضائي” التي عر�ضت يف
“معر�ض الكويت الدويل للكتاب” و “معر�ض الريا�ض الدويل
للكتاب” باهتمام الفت من كبار ال�شخ�صيات املعنية بال�ش�أن
القانوين والق�ضائي ،حيث �أ�شاد املتخ�ص�صون باملو�ضوعات
املطروحة التي تعك�س الفكر املتجدّد والأ�سلوب املبتكر يف
معاجلة �أبرز الق�ضايا العدلية ال�شائكة .مبا ا�شتملت عليه
من �أحدث امل�ؤلفات الق�ضائية والبحوث والدرا�سات القانونية
والعدلية واملن�شورات والكتب املتخ�ص�صة بت�شريعات وقوانني
دولة الإمارات ،والتي القت �إقبا ًال وا�سعاً من الأو�ساط القانونية
اخلليجية بالنظر �إىل ت�شابه القوانني يف دول اخلليج العربي.
و�أعرب القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير
عام “معهد دبي الق�ضائي” ،عن �سعادته بامل�شاركة يف “معر�ض
الكويت الدويل للكتاب ” و“معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب”
وقال �إن الإقبال الالفت الذي القته �إ�صداراتنا القانونية يف
الكويت والريا�ض ي�ؤكد الثقة العالية التي توليها الأو�ساط
القانونية العربية لـ “معهد دبي الق�ضائي” ،ويدفعنا �إىل املزيد
من االهتمام مب�ؤلفاتنا الق�ضائية والعدلية وموا�صلة العمل
10

ال�سميطي :نركز على
الإبداع واالبتكار يف �إ�صداراتنا

على تنمية البحث العلمي يف خمتلف املجاالت القانونية
والق�ضائية ،متا�شياً مع �سعينا احلثيث لرفد القارئ الإماراتي
والعربي بالبحوث املع ّمقة والدرا�سات احلديثة التي من �ش�أنها
�أن متثل �إ�ضافة نوعية مهمة جلهود تطوير املنظومة القانونية
والق�ضائية ،مبا يتما�شى مع التطوّرات احل�ضارية املت�سارعة”.
وقال ال�سميطي“ :يتمحور تركيزنا يف الوقت الراهن حول
ت�شجيع الإبداع واالبتكار يف البحوث القانونية ،مبا يتما�شى مع
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يف تطبيق
حماور “اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار” الرامية �إىل و�ضع
الإمارات يف م�صاف الدول الأكرث ابتكاراً على م�ستوى العامل.

حتت رعاية كرمية من �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب حاكم دبي رئي�س املجل�س الق�ضائي ،احتفت “حماكم
دبي” و “معهد دبي الق�ضائي” ب�إطالق جمموعة من املطبوعات
القانونية اجلديدة ،يف �إطار امل�شروع امل�شرتك والذي يهدف �إىل رفد
املكتبة العربية القانونية والق�ضائية بامل�ؤلفات اجلادة ،حتت مظلة
“مبادرات مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز والفكر القانوين”.
�أقيمت االحتفالية بح�ضور طار�ش عيد املن�صوري ،مدير عام
“حماكم دبي” نائب رئي�س جمل�س �إدارة “معهد دبي الق�ضائي”،
والقا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير عام املعهد،
وم�ؤلفي الكتب وعدد من الق�ضاة واملوظفني.
وتوجه الدكتور جمال ال�سميطي بجزيل ال�شكر واالمتنان �إىل
�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي
رئي�س املجل�س الق�ضائي ،على دعمه الال حمدود ورعايته الكرمية
للم�شروع ،مثمناً ال�شراكة والنجاحات الفكرية والعلمية والأدبية
والثقافية التي ت�شهدها دولة الإمارات.
و�أ�شاد ال�سميطي بجهود م�ؤلفي املطبوعات اجلديدة التي
تعترب دفعة قوية للجهود الرامية �إىل �إثراء الفكر القانوين على
امل�ستويني املحلي والإقليمي ،الفتاً �إىل �أنها متثل ا�ستكما ًال مل�سرية
البحث العلمي اجلاد يف �سبيل رفد القارئ الإماراتي خا�صة

2015

حـفــل تـوقـــيــع  5مــؤلـفــات

والعربي عامة بالدرا�سات احلديثة التي تت�سم بالغنى املعريف واملزج
بني الفكر القانوين والفقهي والق�ضائي.
عناوين الكتب
و�ضمت املطبوعات اجلديدة:
كتاب “احليل الفقهية وبيع التورّق بني الفقه الإ�سالمي
والقانون” الذي يندرج �ضمن “�سل�سلة الر�سائل العلمية” .
�إىل جانب �أربعة كتب من “�سل�سلة م�ؤلفات رجال الق�ضاء
والعدالة” هي:
�س�ؤال وجواب يف التحكيم التجاري� ،شرح القواعد القانونية
وال�سوابق الق�ضائية التي حتكم التحكيم حملياً ودولياً.
�أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة بني ال�شريعة الإ�سالمية
والقانون (متالزمة داون وم�س�ؤولية متويل الرقابة عليهم).
�شرح قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة
الإمارات معلقاً عليه ب�أحكام املحاكم العليا يف الدولة.
�أحكام جرائم التزوير التقليدي والإلكرتوين – درا�سة
ت�أ�صيلية جلرائم التزوير يف قانون العقوبات والقوانني
اخلا�صة والتزوير الإلكرتوين يف دولة الإمارات.
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تأهيل الدفعة الثانية من متدربي
“دبلوم المأذون الشرعي”

تطبيق إدارة التدريب
أحدث الخدمات الذكية للمعهد

»

»
»
»
�أكمل «معهد دبي الق�ضائي» تدريب
الدفعة الثانية من «دبلوم ت�أهيل
امل�أذون ال�شرعي» ،الذي يحظى ب�أهمية
ا�سرتاتيجية باعتباره الربنامج الأول
من نوعه يف دولة الإمارات الذي
ي�ستند �إىل منهجية تدريبية متكاملة
ت�ستهدف متكني املتدربني من الأحكام
ال�شرعية والقانونية املتعلقة بعمل
امل�أذون ال�شرعي يف �إطار قانون الأحوال
ال�شخ�صية الإماراتي والئحة امل�أذونني
ال�شرعيني.
وانطلقت الدورة مب�شاركة 22
12

متدرباً وب�إ�شراف نخبة من الق�ضاة
واملوجهني الأ�سريني وعدد من �أبرز
الأكادمييني من املعهد و«جامعة
الإمارات» وبينهم الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبدالرحيم �سلطان العلماء
�إىل جانب الأ�ستاذ الدكتور �أحمد عبد
العزيز احلداد كبري املفتني بدبي من
«دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل
اخلريي» والدكتور عارف ال�شيخ
امل�ست�شار الأ�سري مبحاكم دبي.
ويتميز الربنامج باعتماد منهجية
قائمة على �أ�ساليب تدريب ت�شاركية

تنتهج مبادئ تعلم الكبار وتعزز اخلربات
الرتاكمية الإيجابية لدى املتدربني من
خالل اجلمع بني اجلوانب النظرية
والعملية عرب املحا�ضرات وجل�سات
احلوار والنقا�ش ودرا�سات احلالة
وجل�سات الع�صف الذهني وجمموعات
العمل والعرو�ض التقدميية وغريها.
وقال القا�ضي الدكتور جمال
ح�سني ال�سميطي مدير عام املعهد� :إن
هذا الدبلوم �أثبت جناحاً حقيقياً ت ّوج
بتخريج الدفعة الأوىل يف العام املا�ضي
و�سط �إ�شادة مبخرجاتها.

»

2015

»

»ت�سجيل املتدربني ب�شكل فردي للربامج التدريبية
�إلكرتونيا من خالل كلمة مرور.
»تر�شيح الدوائر وامل�ؤ�س�سات ملوظفيهم �إلكرتونيا من خالل
كلمة مرور.
»�إبالغ املتعاملني �أو اجلهات امل�شاركة يف الربامج ب�إمكانية
الت�سجيل �أو اكتمال عدد الأ�شخا�ص يف الربامج.
»خا�صية البحث يف برامج وخدمات التدريب لزوّار املوقع
من غري الت�سجيل بكلمة مرور.
»الت�سويق للربامج واخلدمات التي يقدمها املعهد من
برامج تدريبية ،دبلومات مهنية ،م�ؤمترات وملتقيات،
و�إ�صدارات املعهد.
»التعرف �إىل الربامج ال�شهرية التي يعقدها املعهد.
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متا�شياً مع التحول الذكي للخدمات احلكومية �أطلق معهد
دبي الق�ضائي نظام �إدارة التدريب
(TMS) TRAINING MANEGMENT SYSTEM
والتطبيق يعد واحداً من الأنظمة الذكية يف �إدارة العمليات
التدريبية التي تخدم كل �أركان العملية التدريبية من مدرب
ومتدرب وحقائب تدريبية وغريه ،ويقدم تطبيق �إدارة التدريب
الإلكرتوين ( )TMSخدمات عدة �أهمها:

» »التعرف �إىل كافة التفا�صيل املتعلقة بالربامج من حمتوى
ومدربني و�أماكن و�أوقات انعقادها.
» »خدمة �إر�سال الر�سائل الن�صية الق�صرية  SMSمن خالل
التطبيق الإلكرتوين.
» »تقييم الربامج التدريبية من قبل املتدربني و�إمكانية
�إبداء املقرتحات واملالحظات.
» »تقارير املكاف�آت ال�شهرية للمتدربني بكافة التفا�صيل.
» »التقارير املتعلقة بقاعدة بيانات التدريب واالح�صائيات
املتعلقة بالتدريب وتقييمات املتدربني �إلكرتونيا.
ويعلق الدكتور جمال ال�سميطي مدير املعهد ب�أن التطبيق هو
نقلة نوعية وذكية يف اخلدمات التدريبية املقدمة من املعهد لكل
املهتمني باملجال التدريبي يف القطاع الق�ضائي والتنموي ،ونتوقع
من جمهور امل�ستهدفني �أنه �سيجد من خالله كافة اخلدمات التي
يحتاجها واملوجودة �ضمن اخلدمات املقدمة من املعهد يف هذا
التطبيق وعلى مدار ال�ساعة ،و�سنقوم بتزويد متعاملينا برابط
الدخول  URLوالت�سجيل حال �إطالقه ر�سمياً ،كما �سيتم ن�شره عرب
كافة قنوات التوا�صل اخلا�صة باملعهد.
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امل�شاركة يف مبادرة “دوام بال مركبات
�شارك م�س�ؤولو وموظفو “معهد دبي الق�ضائي” وعلى
ر�أ�سهم القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،املدير
العام ،يف مبادرة “دوام بال مركبات” التي نظمتها “بلدية دبي”
يف الرابع من �شباط /فرباير املا�ضي لل�سنة ال�ساد�سة على
التوايل بالتزامن مع االحتفال بـ “يوم البيئة الوطني ”2015
الذي حمل �شعار “اقت�صاد �أخ�ضر ..ابتكار وا�ستدامة”.
وحر�ص بع�ض املوظفني على الو�صول ملقر املعهد م�شياً يف
حني و�صل بع�ضهم الآخر بوا�سطة املوا�صالت العامة ،يف �سبيل
امل�ساهمة يف حتقيق �أهداف املبادرة املتمحورة حول احلد من
االنبعاثات الكربونية للمركبات ون�شر ثقافة النقل اجلماعي
بني �أو�ساط املجتمع املحلي ،مبا ي�صب يف خدمة اجلهود
الرامية �إىل بناء م�ستقبل �أخ�ضر وم�ستدام للأجيال القادمة.
”

2015

�أجرى “معهد دبي الق�ضائي” و”الأمانة العامة للجنة
العليا للت�شريعات” تدريباً عملياً ناجحاً على �إخالء املبنى
بالكامل ا�ستجابة حلريق وهمي ،يف مبادرة نوعية تهدف
�إىل تعريف املوظفني واملوظفات �إىل �أف�ضل الإجراءات
املتبعة ل�ضمان �إخالء �سريع و�آمن يف حاالت الطوارئ
واحلرائق ..و�شكّل التدريب خطوة مهمة للتحقق
من جاهزية نظم الإنذار والإطفاء وفعالية خطط
اال�ستجابة للطوارئ وكيفية �سري عمليات الإخالء
وتقدمي الإ�سعافات الأولية ،ف�ض ً
ال عن قيا�س مدى
تفاعل العاملني مع فرق الإنقاذ.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي ،مدير عام “معهد
دبي الق�ضائي” �إن التدريب العملي يندرج يف �إطار التزام
املعهد بتوفري بيئة عمل متكاملة من �ش�أنها �ضمان �أعلى
م�ستويات الأمن وال�صحة وال�سالمة املهنية ،وتعزيز وعي
املوظفني واملوظفات بطبيعة الإجراءات الواجب اتباعها يف
حاالت الطوارئ ،وبالتايل تفادي وقوع �أية �أ�ضرار ب�شرية.
وقال �أحمد �سعيد بن م�سحار املهريي ،الأمني

العام للجنة العليا للت�شريعات� :شكل التدريب العملي
فر�صة مهمة لتحديد مكامن ال�ضعف والقوة يف خطط
اال�ستجابة للطوارئ.

ا�ستقبل «معهد دبي الق�ضائي» وفداً رفيع امل�ستوى من
�إدارة ال�ش�ؤون القانونية يف وزارة الداخلية ب�أبوظبي ،حيث متت
مناق�شة �سبل تعزيز قنوات التوا�صل الفعال ومتتني عالقات
التعاون وتبادل �أف�ضل اخلربات مبا ي�صب يف خدمة التطلعات
الطموحة يف الو�صول بالإمارات �إىل م�صاف الأمم الأكرث
تقدّماً يف العامل بحلول العام .2021

وكان يف ا�ستقبال الوفد عدد من كبار امل�س�ؤولني يف «معهد
دبي الق�ضائي” الذين �شدّدوا على �أهمية ت�ضافر اجلهود
لتج�سيد �أهداف ا�سرتاتيجية حكومة دولة الإمارات املتمحورة
حول تعزيز التن�سيق والتكامل بني احلكومة االحتادية
واحلكومات املحلية” باعتبارها �أولوية ا�سرتاتيجية ملوا�صلة
م�سرية الريادة والتميز.

إطالق دبلوم
للموجهين األسريين
التأهيل المهني
ّ

�أطلق “معهد دبي الق�ضائي” برنامج “دبلوم الت�أهيل
املهني
للموجهني الأ�سريني” املعني بتطوير اجلوانب
ّ
العملية والتطبيقية وتعزيز املعارف واخلربات املتعلقة
املوجه
بالأحكام ال�شرعية والقانونية املتعلقة بعمل
ّ
الأ�سري ،يف �إطار قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي
وتطبيقات الق�ضاء.
و�أو�ضح القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير
عام “معهد دبي الق�ضائي” �أن الأ�سرة حتتل مكانة خا�صة
يف د�ستور دولة الإمارات ،وي�أتي جزء من اهتمام الدولة
بالأ�سرة من خالل رفع كفاءة كافة املعنيني الذين �سيكون
لهم دور يف احتواء امل�شاكل الأ�سرية ،وي�أتي هذا الدبلوم ل�سد

الفجوة لدى امل�شتغلني يف جمال التوجيه الأ�سري ورفدهم
بالأحكام ال�شرعية والقانونية واملهارات العلمية وال�سلوكية
الالزمة لتطبيق �أف�ضل املمار�سات حلل اخلالفات الأ�سرية
ودياً ،ف�ض ً
ال عن حماية املجتمع الإماراتي من الظواهر
ال�سلبية امل�ؤدية �إىل التفكك والطالق.
ومت فتح باب الت�سجيل �أمام الراغبني يف االلتحاق
بالدفعة الأوىل من الربنامج ،حيث ا�شرتط �أن يكون
املتدرب متزوجاً وح�سن ال�سرية وال�سلوك و�أال يقل عمره
عن  25عاماً ،وحا�ص ً
ال على م�ؤهل جامعي بتقدير جيد على
الأقل ..ثم النجاح يف اجتياز املقابلة ال�شخ�صية التي يتم
مبوجبها حتديد �أ�سماء امل�ؤهلني لالنت�ساب �إىل الدبلوم.
15
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العــدد (� - )21أبريل -

16

17

2015

ال يخفى على الكثريين �أن التخطيط اال�سرتاتيجي
هو التخطيط بعيد املدى الذي ي�أخذ يف االعتبار املتغريات
الداخلية واخلارجية ويحدد القطاعات وال�شرائح املجتمعية
امل�ستهدفة و�أ�سلوب العمل .والذي يتحتم عليه �أن يجيب عن
الت�سا�ؤل الرئي�س الذي من �أجله و�ضعت تلك اخلطة ،والذي
ميكن �صياغته بب�ساطة بقولنا�“ :إىل �أين نحن متجهون؟”
�آخذاً ذلك التخطيط يف االعتبار الر�ؤية امل�ستقبلية للم�ؤ�س�سة
وعالقة االرتباط والتكامل بني جوانب امل�ؤ�س�سة واملبادرات
املختلفة بها والعالقة بني املنظمة وبيئتها �ضمن منظومة
العمل املتكامل ،ويعد التخطيط اال�سرتاتيجي مكوناً رئي�ساً
من مكونات الإدارة اال�سرتاتيجية ويختلف عن التخطيط
التقليدي حيث يعتمد على ت�صور و�ضع ال�شركة يف امل�ستقبل
ولي�س ا�ست�شراف امل�ستقبل واال�ستعداد له .هذا من ناحية،
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن االبتكار يعني التطوير اخلالق� .أي
تطوير قيم جديدة للم�ستهلك من خالل حلول تتجاوب مع
متطلبات جديدة له� ،أو ملتطلبات قدمية لل�سوق �أو للم�ستهلك

ولكن بطرق جديدة .ويتم �إجناز ذلك من خالل تفعيل
منتجات مبتكرة عرب نوع متخ�ص�ص من امل�شروعات يدعى
امل�شروع املبتكر �أو عرب عمليات وخدمات مبتكرة �أو �أفكار
متاحة ب�سهولة يف الأ�سواق� ،أو احلكومات� ،أو املجتمع بفاعلية
�أق�صى .ويف �أغلب الأحيان يتم توظيف طرق ومنهجيات
التطوير االبتكاري .ولو طبقنا تلك املفاهيم ال�سابقة على
خطة دبي  2021لوجدناها تتلخ�ص يف مفهوم واحد ،وهو
�أنها خطة مبتكرة بكل املقايي�س .و�س�أ�ستعر�ض معكم خالل
ال�سطور القادمة م�شاهد �إبداعية من مدينة الإبداع.
بادئ ذي بدء :من الأهمية مبكان �أن نعي �أنه حني
قررت دبي �أن تطلق خطتها  2021اهتمت ب�أدق التفا�صيل ،بل
واهتمت ب�أن جتعلها انطالقة �إبداعية خلطة خمتلفة ،ومن
م�شاهدها التي �أثارت �شغفي كما هو حايل – مبو�ضوعية دون
حت ّيز -لكل ما تنجزه دبي ،اخرتت لكم امل�شاهد التالية:

امل�شهد الأول:
خمتربات الإبداع ودور رائع للأمانة العامة:
تع ّد خمتربات الإبداع تنفيذاً ح ّياً وعملياً لتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
والذي دائماً يوجه ب�ضرورة النزول �إىل امليدان واال�ستماع
للنا�س ،والنظر يف خمتلف ق�ضاياهم حتى يت�سنى حتقيق
الغاية املتمثلة يف �إ�سعادهم و�إر�ضائهم .واتبعت الأمانة
العامة �أ�سلوباً مبتكراً يف بناء اخلطة اعتمدت فيه على
ح�شد الأفكار عرب تو�سيع دائرة امل�شاركني يف و�ضع �سياقها
العام من خالل تكثيف ور�ش العمل وجل�سات الع�صف
الذهني التي �شاركت فيها نخبة من العقول ممثِلة ملختلف
�شرائح املجتمع بقطاعيه احلكومي واخلا�ص واملجتمع
املدين ،و�أفـ ــراد مـ ــن خمـ ـ ــتلف الأعمـ ـ ــار والتخ�ص�صــات،
معبة بدقة عن تطلعات املجتمع
ل�ضمان �أن ت�أتي اخلطة ّ
وطموحاته .لقد “قام فريق عمل الأمانة العامة للمجل�س
التنفيذي بتوفري الإمكانات املتاحة خللق بيئة خ�صبة
للإبداع وتخ ّيل م�ستقبل �أف�ضل لدبي ،وكانت النتيجة �أن
ح�صدنا جمموعة من املقرتحات �ضمن مبادرات وبرامج
ت�صب يف جمملها يف م�صلحة جمتمع الإمارة”،
ا�سرتاتيجية ّ
كان ذلك تعليق �سعادة عبداهلل ال�شيباين على خمتربات
الإبداع .لقد نلت �شرف امل�شاركة يف تلك املختربات ،والتي
ميكن تلخي�صها يف �أن الإبداع كان حا�ضراً بكل تفا�صيله يف

تلك املختربات ،فمن حلظة دخولك للقاعة التي كانت يف
فندق امليدان بدبي و�أنت ت�شاهد الإبداعات ،فالبيئة التي
مت حت�ضريها كانت ت�شحذ الذهن وبقوة نحو املبادرات
واحللول الإبداعية ،فكانت على مدار يومني مع زمالء
مبدعني وفريق عمل مبدع و�أفكار خالقة مبدعة تخللتها
جمموعة من امل�سابقات املختلفة التي كانت فوا�صل
�أغنت تلك اجلل�سات وك�أن الر�سالة التي �أرادت القيادة �أن
تر�سخها هي لتكن كل حياتكم �إبداعاً يف جدّكم وحتى يف
ا�سرتاحاتكم .واختتمت اجلل�سة بزيارة رائعة من �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد
دبي ،رئي�س املجل�س التنفيذي ،والتي كانت مبثابة حبة
الكرز التي تعلو قطعة “اجلاتوه” التي كنا ننتظرها برتقب،
وقد جل�س معنا يف جل�سة �أخوية ومتوا�ضعة وقال �سموه
بتوا�ضع جم “�إنني �أ�شعر بالإبداع منذ حلظة دخويل ،كما
�إنني ال �أرى نف�سي بينكم �إنني �شيخ بل واحد منكم وهذا
يجعلني �سعيداً” .كم �أنت رائع يا فزاع! قبل �أن �أنتقل �إىل
امل�شهد الثاين� ،إن احت�ضان فندق امليدان ملختربات الإبداع
له دالالت كثرية ،هذا الفندق الذي احت�ضن ك�أ�س دبي
العاملي للخيل ،فاخليل رمز ال�سباق ،وبه ا�شتهرت دبي
والعرب ،وقد قالها �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم “يف �سباق التميز لي�س هناك خط للنهاية”،
دبي بد�أت بالتميز وها هي ت�سابق االبتكار ،ويف دبي ويف
ح�ضرة وجود القائد الفار�س �إن مل تكن الئقاً لل�سباق
فلن يكون لك مكان يف الفريق� .أو كما قال �سموه يف ق�صة
الغزال والأ�سد “مع �إطاللة كل �صباح يف �إفريقيا ي�ستيقظ
الغزال مدركاً �أن عليه �أن ي�سابق �أ�سرع الأ�سود عدواً و�إال
كان م�صريه الهالك .ومع �إطاللة كل �صباح يف �إفريقيا
ي�ستيقظ الأ�سد مدركاً �أن عليه �أن يعدو �أ�سرع من �أبط�أ
غزال و�إال �أهلكه اجلوع .ال يهم �إن كنت �أ�سداً �أو غزا ًال فمع
�إ�شراقة كل �صباح يتعني عليك �أن تعدو �أ�سرع من غريك
حتى حتقق النجاح” لذلك فنحن يف كل �صباح ن�ستيقظ
ونحن ندرك �أن علينا �أن نكون �أ�سرع من غرينا ،بل و�أجدر
باملكانة التي نحتلها ،وعيوننا على ما يليها.
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جاءت احتفالية �إطالق اخلطة مبتكرة باقتدار حيث
ح ّلقت طائرة بدون طيار «فانتوم» ،يف �سماء املكان ،لتحط

2015

امل�شهد الثاين:
ال�شاطئ ..ر�سالة ..طفل ..ح�ضن ..انطالقة..
مت �إطالق خطة دبي  2021يف  17دي�سمرب  2014يف ذا بيت�ش
(ال�شاطئ) ال�سياحي منطقة جمريا بيت�ش ريزيدن�س بدبي.
�إن هذه املنطقة اجلميلة والرائعة هي �أحدث مناطق اجلذب
ال�سياحي يف دبي .فاحلياة يف تلك املنطقة تت�سم باحلداثة
والراحة والإبداع ،ويف اعتقادي تعد من �أجمل الأماكن
ال�سياحية يف العامل �إن مل تكن �أجملها ،حيث جتد كل �شيء
جمي ً
ال ،حيث جتد مناطق خم�ص�صة للم�شي بتفا�صيل فنية
جميلة وك�أنك تبحر يف لوحة من لوحات دافن�شي �أو دايل،
بالإ�ضافة للمحال الراقية واملطاعم غري امل�ألوفة ،فالأجواء
ب�شكل عام تبعث البهجة وال�سعادة والإيجابية يف النفو�س.
�إن اختيار تلك البقعة حتديداً لإطالق اخلطة كان خياراً
موفقاً بكل تفا�صيله ال�صغرية قبل اجلوهرية ،ليظهر املكان
كلوحة �صاغها فنان مبدع جاء كل لون له هدف وجمالية
خا�صة ووظيفة ي�ؤديها ،و�سمتها الغالبة �أنها مبتكرة وتبعث
بالطاقة الإيجابية.

وهي حتمل ر�سالة وجهها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم حملتها �إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنفيذي� ،أنامل الطفل حممد �أحمد جابر الذي توجه
م�سرعاً وبطفولة �إىل �سموه لك�شف مكنونها ،ويف هذا
امل�شهد وحده تتلخ�ص مئات الكلمات التي ت�أتي خارج
الن�ص والتي يف حقيقتها هي من �صميمه� ،إذ هو م�شهد
ي�ستحق التوقف عنده والنظر يف تفا�صيله املختلفة،
ولقد كان من عادة العرب قدمياً حني ا�ستقبالهم ر�سل
امللوك �أن يقبلوها �إظهاراً الحرتامهم للمر�سل ولر�سوله
وملا يحمله ،فقبلة �سمو ال�شيخ حمدان للطفل هو تقدير
لوالده وملا �أر�سله ،حتى قبل �أن يفتح الر�سالة ،وهذه
االحت�ضانة الأبوية من ال�شيخ حمدان حتمل معاين
�أذرع الدولة املفتوحة �أمام �أبنائها تقبل منهم وحتتويهم،
و�أن امل�ستقبل ي�صنع ب�أيديهم من �أجلهم وملن ي�أتي من
بعدهم ،لعل هذه الثواين التي �سبقت ف�ض الر�سالة
لتقر�أ على امللأ هي ي�سرية يف الزمن لكنها حتمل العديد
من الإ�شارات عظيمة املعاين ،لتكون هذه هي الإ�شارة
املبتكرة هي نقطة البدء بتنفيذ هذه اخلطة ،تعبرياً
عن م�ضمونها الذي يتبنى الفكر اخل ّ
الق وت�أكيداً على
مت�سك دبي بروح الإبداع يف كافة مبادراتها كبطاقة عبور
موجهاً
�إىل امل�ستقبل بفكر متجدد با�ستمرار ،وجاء ن�صها ّ
مبالمح قائد و�أب ومعلم قال فيها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد “�إىل رجال ون�ساء الوطن املخل�صني ..القادة
وامل�س�ؤولني� ..إىل جميع من يحمل يف نف�سه طموح
وعزمية امل�ؤ�س�سني� ..إىل ه�ؤالء جميعاً �أقول� :أمامنا
�سبع �سنوات ..عظيمة يف الأهداف ..عالية يف التطلعات..
مليئة بالتحديات� .أنتم ع�شاق املركز الأول ..وبكم
ومعكم �سنحقق ل�شعبنا امل�ستقبل الأف�ضل والأجمل..
نطلق اليوم خطة دبي  ..2021واهلل ن�س�أل �أن ي�سدد وي�ؤيد
ويوفق جهودنا جميعاً لتحقيق ال�سعادة والرفاهية
واحلياة الكرمية ل�شعبنا .حممد بن را�شد �آل مكتوم”.
ر�سالة خاطب فيها كل ال�شرائح التي �ستحملها ه ّما حتى
يتحقق ،وحفّز كل العقول التي �ستبنيها ب�إبداع ،وهم�س
يف كل الأرواح التي �ست�سعى لإجناحها ،من نعم اهلل علينا
�أن �سخر لنا قادة ّ
جل همها واهتمامها �إ�سعاد �شعبها.

امل�شهد الثالث:
اللغة العربية وب�ساطة اخلطة..
مت تق�سيم اخلطة �إىل �ستة حماور رئي�سة ،مل تغفل -
وفق ت�صوري  -جانباً جوهرياً �إال �ضمنته �إما �أ�سا�ساً �أو فرعاً،
واملحاور هي:
املحور الأول :موطن لأفراد مبدعني وممكنني مل�ؤهم
الفخر وال�سعادة.
املحور الثاين :جمتمع متالحم ومتما�سك.
املحور الثالث :املكان املف�ضل للعي�ش والعمل والق�صد املف�ضل
للزائرين.
املحور الرابع :مدينة ذكية وم�ستدامة.
املحور اخلام�س :حمور رئي�س لالقت�صاد العاملي.
املحور ال�ساد�س :والأخري حكومة رائدة ومتميزة.
تعودنا فيما اطلعنا عليه من ا�سرتاتيجيات الدوائر
وال�شركات �صغريها وكبريها� ،أن حتوي كلمات لوغاريتمية
حتتاج لقامو�س فني حتى ي�ستطيع القارئ العادي ّ
فك
طال�سمها �إذ ال يفهمها غري املخت�صني يف جمال اال�سرتاتيجية
ناهيك عن عوام النا�س وب�سطائهم ،فكيف بهذه اال�سرتاتيجية
التي متثل ا�سرتاتيجية �إمارة ب�أكملها تظهر بهذه ال�سال�سة
والب�ساطة ،ترتقي لغتها عن الكلمات الغريبة لكنها ويف الوقت
ذاته ال ت�ستخدم كلمات منهكة القوى.
جاءت اللغة امل�ستخدمة يف كتابة مالمح تلك املحاور
ح ّية قريبة من التلقي خمتلفة ب�إبداع ،لقد جاءت هذه
اال�سرتاتيجية دلي ً
ال يق ّر ب�أن الإبداع ال يعني التعقيد ،و�إمنا
هو االختالف بب�ساطته وبريقه وين�سحب احلديث على كل
خدمة ميكن �أن يرتتب عليها قيمة م�ضافة وبلم�سة مبتكرة.
“ال�سهل املمتنع” هو الو�صف ال�صحيح لتلك اللغة
امل�ستخدمة يف �صياغة اخلطة ،وح�سناً فعلت الأمانة
عندما راعت اختيار الكلمات الب�سيطة يف لفظها
والعميقة يف معناها والإيجابية يف ت�أثريها ،وابتعدت
عن �أي كلمة ميكن �أن تعكر ذلك ال�صفو الذي �ساد املناخ
العام للخطة� ،إن ان�سيابية الكلمات التي اختريت لتك ّون
مفردات اخلطة ،ت�شعرك ب�ألفة العالقة بني حكومة
تعمل ب�شفافية مع �شعب يحبها ،فقدمياً قالوا �إن املحب
ملن يحب مطيع ،هذه الطاعة املبنية على �أ�سا�س احلب
ظهرت وا�ضحة يف املفردات التي �شكلت اخلطة بانتقائية

فريدة ،فحني جتيل النظر يف حماورها بكل تفا�صيل
لغتها املختارة ت�شعر بيد �أب ير ّبت على كتفك ويحت�ضن
�أبناءه ،ويد قائد ترتفع بعالمة الن�صر والفخر ،فوق
�أر�ض مبدعة عمالقة .يا لها من كلمات رائعة ،تلك
الكلمات يف حقيقتها ما هي �إال �أو�صاف ملفردات الركائز
الأ�سا�سية خلطة دبي .2021

امل�شهد الرابع:
ما بعد الإطالق:
حني يعمل املخل�صون من �أجل �أوطانهم ف�إنهم ال
ينتظرون �شكراً وال جزا ًء ،لكن �أن ي�أتي ال�شكر من �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي خا�ص ًة يوجهه لكل العنا�صر
التي �شاركت يف بناء تلك اخلطة ب�أ�سمائهم فرداً فرداً،
دون �إغفال لأي جهد مهما كان �ضئي ً
ال ،فذلك �شرف لكل
من �شارك يف تلك اخلطة.
كم كان مبعث فخر يل –خا�صة -وملن كانوا يف هذا
الفريق –عامة� -أن جند �أ�سماءنا �صبيحة اليوم الذي
يعقب �إطالق اخلطة مت ً
ال �صفحة يف ال�صحف اليومية
تزدان ب�صورة �سموه الكرمية ،ولي�س هذا فح�سب ،بل
�إننا يف �إمارة التم ّيز نهت ّم بكل التفا�صيل� ،إذ ت�صل يف
اليوم ذاته ر�سالة جلميع موظفي الإمارة على بريدهم
الإلكرتوين ،متنحهم وقود االنطالق لتجعلهم �شركاء
فاعلني ي�شهدون وي�شاركون يف هذه االنطالقة اجلادة
واملبدعة نحو امل�ستقبل.
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التنظــيم التشريـعـي الستخــدامات

الطائرات من دون طيار والروبوتات

�ضوابط ت�شريعية
ا�ستعر�ض القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام
“معهد دبي الق�ضائي” �أبرز التجارب الدولية و�أف�ضل
املمار�سات املعمول بها خارج دولة الإمارات فيما يتعلق
بتنظيم ا�ستخدامات الطائرات من دون طيار و�أجهزة
الروبوت” ،و�أكد �أهمية �إ�صدار ت�شريعات ولوائح تنظيمية
للحد من االنت�شار الع�شوائي واال�ستخدام اخلاطئ
للتقنيات املتطورة الذي قد ي�ؤثر ب�صورة �سلبية يف �أمن
الطريان و�سالمة الأرواح واملن�ش�آت ،وذلك خالل ندوة
متخ�ص�صة ا�ست�ضافها املعهد حتت عنوان “الروبوتات
قادمة ..التنظيم الت�شريعي للروبوتات والطائرات بدون
طيار” لت�سليط ال�ضوء على احلاجة املتزايدة لو�ضع
�ضوابط ت�شريعية وقانونية لهذه التكنولوجيا الآخذة
باالنت�شار على نطاق وا�سع يف الإمارات والعامل.
وقال ال�سميطي :هناك توجه متزايد نحو تبني تقنيات
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الروبوت والطائرات من دون طيار يف دولة الإمارات وذلك يف
ظل الدعم الذي توليه القيادة الر�شيدة لدفع عجلة التطور
التقني وت�شجيع االبتكار والإبداع مبا يخدم اجلهود الرامية
�إىل الو�صول �إىل م�صاف �أف�ضل الأمم املتقدمة يف العامل
بحلول العام .2021
وناق�ش ال�سميطي �أهمية م�شروع قانون تنظيم عمل
الطائرات من دون طيار املقرر �إ�صداره قريباً يف خلق
بيئة مواتية لال�ستفادة املثلى من التكنولوجيا احلديثة
يف حتقيق التطلعات الطموحة ال �سيما تلك املتعلقة
بالتحول الذكي.
و�شدد على �أهمية تطوير بيئة ت�شريعية وا�ضحة من �ش�أنها
�ضمان توظيف الطائرات من دون طيار بال�شكل الأمثل
يف خدمة الأهداف التنموية والإن�سانية ..الفتاً �إىل �أن
الإمارات تخطو خطوات نوعية على �صعيد ا�ستحداث
قوانني حديثة لتنظيم عمليات �إدماج هذه التقنية املتطورة
�ضمن القطاعات احليوية يف �سبيل االرتقاء باخلدمات
املقدمة وحتقيق �سعادة النا�س ورفاهية املجتمع جت�سيداً
لر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي “رعاه اهلل”.
و�أ�ضاف ال�سميطي �أن الإمارات ت�ستعد لتكون يف �صدارة
دول العامل على �صعيد تنظيم عمل الطائرات من دون
طيار مع اقرتاب موعد �إ�صدار قانون متكامل لتنظيم
ا�ستخداماتها �سواء لأغرا�ض ترفيهية �أو بحثية �أو جتارية
�أو خدمية وت�شديد الرقابة على جتارتها ف�ض ً
ال عن حظر
ا�ستخدامها يف املجال اجلوي من دون �إذن م�سبق من
اجلهات املخت�صة حفاظاً على �أمن و�سالمة الطريان.
و�أكد �أن القانون اجلديد �سيمثل خطوة مهمة كونه ي�أتي
يف الوقت الذي باتت فيه تقنية الطائرات دون طيار حاجة
ملحة ملواكبة م�سرية التحول الذكي.
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د.ال�سميطي� :ضرورة �إ�صدار
ت�شريعات ولوائح تنظيمية للحد
من االنت�شار الع�شوائي واال�ستخدام
اخلاطئ للتقنيات املتطورة

ت�س��تعد الإم��ارات لتك��ون يف
�ص��دارة دول الع��امل يف جم��ال
الطائرات من دون طيار

2015

قطعت دولة الإمارات �أ�شواط ًا هائلة يف عملية
تطوير الطائرات من دون طيار والروبوتات
وا�ستخداماتها لأغرا�ض عديدة ،ولكن يبقى
ال�س�ؤال هنا ،هل تتالءم الت�شريعات والقوانني
احلالية مع التطور الكبري لهذا اجلانب؟ وهل
نحن بحاجة ل�سنّ قوانني جديدة لتنظيم
هذا القطاع؟ وعند حدوث الأخطاء من قبل
الروبوتات من يتحمل امل�س�ؤولية القانونية؟..

ت�سا�ؤالت عدة حملناها لأ�صحاب اخلربة يف هذا املجال يف
هذا التحقيق على هام�ش ندوة (الروبوتات قادمة) والتي
�أقيمت م�ؤخراً مبعهد دبي الق�ضائي القا�ضي الدكتور جمال
ال�سميطي مدير عام املعهد :

تحقيق
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حوراء مو�س��ى :م��ن �أهم امل�ش��كالت
الت��ي يواجهه��ا املجتمع ب�ش��كل عام
والقانوين ب�ش��كل خا���ص :كيف يتم
التعامل مع الروبوت؟
�إن�سان �أم جماد
من جهتها تقول املحامية حوراء مو�سى :من خالل النظر يف
التقدم الت�شريعي هناك تقدم ملحوظ ب�ش�أن الطائرة من دون
طيار بينما الأمر لي�س كذلك بالن�سبة للروبوتات حتى الآن.
الطائرة من دون طيار �شكل من �أ�شكال الروبوتات �إال �أنها

لي�ست لها قدرات ذاتية بل هي طائرات يتم التحكم بها عن
بعد لذا تعترب م�شكلتها القانونية �أقل بكثري من م�شكلة
الروبوتات مو�ضوع الندوة.
من �أهم امل�شكالت التي يواجهها املجتمع ب�شكل عام والقانوين
ب�شكل خا�ص كيف يتم التعامل مع الروبوت �إن وقعت م�شكلة
من/ب�سبب الروبوت ت�ستوجب امل�ساءلة القانونية
فهل يتم التعامل معه ك�إن�سان �أم جماد؟
خا�صة �أن الروبوتات و�صلت مل�ستوى ال ميكن اعتبارها
جمرد جمادات فهي تقوم وتفعل �أموراً ال ميكن للجمادات
فعلها كونها �سلوكيات ترقى لأن تكون ب�شرية ويف املقابل ال
ميكن اعتبارها �إن�ساناً وم�ساءلتها قانونياً وحتملها امل�س�ؤولية
القانونية كما يتحملها الإن�سان ذلك لأن امل�ساءلة القانونية
تتطلب �أن يكون الإن�سان �أه ً
ال للم�ساءلة والأهلية تتكون من
عن�صرين هما الإدراك والإرادة.
فهل الروبوتات تتمتع بالأهلية القانونية حتى
ت�س�أل؟ بالطبع ال فهي ال تتمتع بالأهلية �إذ ال متلك الإرادة
وال متلك الإدراك بل يف الواقع هي جمرد عبد م�أمور م�سري
�أي م�ستعبد.
نعم الروبوتات ال�سابقة كانت تخ�ضع لل�سيطرة التامة من
قبل الإن�سان بينما اليوم هناك روبوتات تتخذ قراراً وتتفاعل.
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الئحة تنظيمية
ويف حديث �سريع دار بني احل�ضور حول مو�ضوع الندوة
قال نيكوال بريتوب�س يف هذا ال�صدد :تعترب الأنباء
املتداولة حديثاً حول تعدد التحليق بالطائرات من دون
طيار فوق مناطق حمظورة �سواء يف الإمارات العربية
املتحدة كما يف الواليات املتحدة وفرن�سا ،فر�صة للتطرق
�إىل م�شروع القانون الذي يجري �إعداده حالياً حول هذا
املو�ضوع يف الإمارات العربية املتحدة وكذا الرجوع �إىل
املثال الفرن�سي حيث و�ضعت الئحة تنظيمية معمول بها
منذ العام .2012
وعلى امل�ستوى العاملي ف�إن اتفاقية �شيكاغو املوقعة منذ
عام - 1944والتي كانت دولة الإمارات العربية املتحدة
من �ضمن الدول املوقعة لها منذ عام  1972-وكذلك
املنظمة الدولية للطريان املدين ( )ICAOهما اللذان
من �ش�أنهما تنظيم حركة طريان الطائرات التجارية
والطائرات اخلا�صة ،لذا ف�إن املركبات الطائرة اخلا�صة
بالدولة تعد م�ؤهلة للح�صول على قواعد خا�صة يف
املجال اجلوي الوطني .وقد بد�أ �أخذ الطائرات من دون
طيار يف االعتبار يف اللوائح اجلوية الدولية من خالل
التعديل  43للملحق رقم  2من اتفاقية �شيكاغو.
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نيكوال :املركبات الطائرة اخلا�صة
بالدولة ٌتعد م�ؤهلة للح�صول على
قواعد خا�صة يف املجال اجلوي
الوطني

وفيما يتعلق بالقطاع اجلوي بدولة الإمارات العربية
املتحدة ،فيتم التحكم فيه من خالل قوانني الطريان
املدين ال�صادرة يف  10يونيو  1991وقوانني الهيئة العامة
للطريان املدين ( )GCAAال�صادرة يف الأول من يناير
عام  .1996وتتعلق هذه الأخرية ب�إن�شاء ال�سلطة املن�سوبة
�إليها والتي ت�ضمن �سالمة و�أمن النقل اجلوي الإماراتي
�إىل جانب احرتام اللوائح املعمول بها.
ذكرت �سلطة ( )GCCAقبل ب�ضعة �أ�سابيع ،من خالل مديرها
العام ،ال�سيد �سيف ال�سويدي� ،أن هناك م�شروع قانون يهدف
�إىل ت�شريع ا�ستخدام الطائرات من دون طيار والدخول يف
حيز التنفيذ خالل �شهر �أبريل اجلاري (.)2015
وي�أتي هذا الن�ص لتعزيز الرت�سانة القانونية القائمة فيما
يتعلق ب�سالمة الطريان لكي يدمج فيها ا�ستخدام هذه
الأجهزة ،وخا�صة من خالل �إطار من معايري اال�ستخدام
وقواعد اال�سترياد والتوزيع يف ال�سوق الوطنية.
وميثل م�شروع القانون هذا ،وهو متاح على املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص ب  (GCCA) 1تتويجاً للجهود
املبذولة منذ �أكتوبر  2013من قِبل جلنة وطنية ت�ضم
الأقطاب العاملة يف هذا القطاع �أي �سلطات الطريان
املدين وخمتلف ال�شركات العاملة يف جمال الطريان� ،إىل
جانب �أرفع ال�سلطات الإماراتية .وهذه اللجنة منوط
بها �إجراء تفكر �شامل حول قواعد ال�سالمة يف املجال
اجلوي والقيام بجرد دقيق للقواعد التي حتكم ا�ستخدام
الطائرات من دون طيار ،مبا يف ذلك حتديد الأنواع
املختلفة للأجهزة املتاحة ،وكذا اال�ستخدامات املمكنة
وفئات امل�ستخدمني واملناطق املت�ضررة من هذه املمار�سات.
ومن �ضمن ما تطمح �إليه هذه اللوائح املنظمة اجلديدة هو
�إمكانية حتديث القواعد القائمة للنقل اجلوي ،وذلك من
خالل دمج التقنيات احلديثة مثل الطائرات من دون طيار،
ويف نف�س الوقت حماية م�صالح كل مواطن يف حالة املخالفة.
هذا ،وتود دولة الإمارات التي لعبت دوراً رئي�ساً طوال
�سنوات عديدة يف عامل الطريان� ،أن ت�صبح مبثابة مثال
يحتذى به ،كما �أنها ترغب يف متهيد الطريق نحو حتديث
املعايري اخلا�صة بالطائرات من دون طيار ،وذلك يف خمتلف
البلدان الذي لوحظ فيها ت�أخر وا�ضح يف هذا املجال.

تحقيق

حتديد امل�س�ؤوليات
ويقول الدكتور علي اجل�سمي :الت�شريعات املوجودة حالياً قد
تغطي بع�ض اجلوانب لكن احلاجة اليوم هي تطوير هذه
الت�شريعات مبا يتنا�سب مع تطور ا�ستخدامات الطائرة من
دون طيار والروبوتات ،واالحتاد الأوروبي يعمل على تطوير
قانون جديد بهذا الإطار ،لذلك علينا �أن نكون �سباقني
حت�سباً لأية تطورات م�ستقبلية.
وحول كيفية التعامل مع الروبوتات قانونياً ي�ضيف
د.اجل�سمي :يف البداية يجب معرفة ماهية الروبوت هل هو
جماد �أم �إن�سان �أم غري ذلك؟ وهل الروبوتات تدرك حميطها
وتتحمل امل�س�ؤولية؟ وهل العقوبات �ستكون مدنية �أم جنائية،

�أ.ال�شام�سي :احلاجة ما�سة لقانون
تنظي��م الروبوت��ات والطائ��رة
بدون طيار
حكومة �سباقة
من جهته يقول الأ�ستاذ حممد ال�شام�سي� -أول خبري روبوت
دويل �إماراتي ،وهو �أحد امل�شاركني يف م�سابقة الروبوتات
التي �أطلقتها حكومة دبي م�ؤخراً ،ال توجد حتى الآن قوانني
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د .اجل�سمي :يف البداية يجب معرفة
ماهي��ة الروب��وت ه��ل هو جم��اد �أم
�إن�سان �أم غري ذلك؟

الطائ��رة من دون طيار �ش��كل من �أ�ش��كال
الروبوتات �إال �أنها لي�ست لها قدرات ذاتية
بل هي طائرات يتم التحكم بها عن بعد

2015

�إذ �إن �صناعة وبرجمة الروبوتات و�صلت لدرجة �أنها ممكن
�أن تظهر قدرات مادية كالقيام بالتنظيف و�إجراء عمليات
جراحية والرتتيب والطبخ والكثري من الأمور و�أي�ضاً منها
ما يكون له بع�ض القدرات العقلية ك�إجراء عمليات ح�سابية
وتلقي الأوامر ال�شفوية والتحدث وا�ستيعاب الكالم �أي�ضاً
ولكن ك ً
ال من القدرات املادية والعقلية املتواجدة حاليا يف
�أذكى روبوت مل ت�صل مل�ستوى القدرات املادية والعقلية التي
ميلكها الإن�سان.
وبناء على ما �سبق على من تقع امل�س�ؤولية القانونية �إذا
ت�سبب الروبوت مب�شكلة ت�ستوجب امل�ساءلة؟
الروبوت نف�سه �أم ال�شركة املنتجة �أم امل�ستخدم �أم جميعهم
معاً؟
يف الواقع ممكن �أن نتطرق لعدة قوانني موجودة حالياً وهي
القانون املدين يف �شقه املتعلق بامل�س�ؤولية التق�صريية وقانون
حماية امل�ستهلك وقانون امللكية الفكرية و�أي�ضاً الد�ستور من
حيث اخل�صو�صية.
�إال �أنه ال يوجد حتى الآن قانون ينظم الروبوتات على
امل�ستوى العاملي ولكن االحتاد الأوروبي ب�صدد �إ�صدار قانون
ينظمها لذا حتى الآن الإطار القانوين للروبوتات مغيب
يف احلقيقة �إذ بد�أت تظهر م�شكالت قانونية ب�سببها فيثار
ت�سا�ؤل مهم من امل�س�ؤول؟ وهل ميكن م�ساءلة الروبوت؟ فهو
عبارة عن �آلة ولكنها �آلة تفوق قدرات الآالت العادية �إال �أنها
مل ت�صل مل�ستوى العقل الب�شري.
كما �أن هناك ت�سا�ؤ ًال �آخر .هل ميكن اعتبار الروبوت عدمي
التميز باعتباره جمرد �آلة بالتايل ال ميكن م�ساءلتها
قانونياً؟
�أم نعتربه ناق�ص التميز كونه يتمتع ببع�ض القدرات الب�شرية
باعتباره حالة و�سط بني اجلمادات والب�شر؟
�أم نعتربه كامل التميز �أي انه �أهل للم�ساءلة القانونية؟
هذه ت�سا�ؤالت البد لها من معاجلة قانونية عن طريق تنظيم
ت�شريع خا�ص بالروبوتات.
الروبوتات فع ً
ال قادمة ولعلها يف امل�ستقبل القريب �ستكون
متواجدة يف املنازل رمبا نتخلى يوماً عن خدم املنازل
الب�شريني لتحل حملهم تلك الروبوتات ،نواجه م�شكالت
حال انت�شرت الروبوتات دون تنظيم قانوين �ستتفاقم تلك

امل�شكالت ب�شكل قد ي�صعب ال�سيطرة عليها.
الروبوتات لي�ست ب�آلة فقط .بل هي �آلة تتمتع بقدرات ذكية
تفاعلية تفوق قدرات الآالت.
لننتبه �أنها دخلت يف �إجراء العمليات اجلراحية� .أي �أنها
ميكن �أن تت�سبب يف �أخطاء طبية وممكن �أن تقتل فهل نحن
م�ستعدون قانونياً لتحمل امل�شكالت الناجمة عن �سلوكها؟
التنظيم القانوين لها واجب بل فر�ض ويجب النظر �إليها
على حممل اجلد.

و�أعتقد �أن الروبوتات مهما
تطورت لن ت�صل ملرتبة الإن�سان،
�إذاً عند وقوع خط�أ ما علينا �أن
نحدد م�س�ؤولية اخلط�أ هل هو �صادر
ب�سبب ال�شركة املنتجة �أم املربمج �أم
امل�ستخدم ،فمث ً
ال �إذا كان الروبوت بحاجة
�إىل �صيانة دورية ومل يقم امل�ستخدم بعمل هذه ال�صيانة
ليت�سبب الروبوت بخط�أ ما هنا تقع امل�س�ؤولية على امل�ستخدم،
�إذاً على القانون اجلديد الذي تزمع احلكومة �إقراره قريباً
�أن ينظم ويحدد امل�س�ؤوليات.
ور�أى د.اجل�سمي �أن جمال الروبوتات والطائرة من دون
طيار يتطور ب�شكل كبري يف دولة الإمارات ،ومتنى على
احلكومة �أن ي�ستفيدوا من التجربة الأوروبية يف جمال
تطوير القوانني والت�شريعات وكذلك �أن يهتم الباحثون
والقانونيون يف الدولة بالبحث املعمق يف هذا املجال.

وا�ضحة تنظم هذا املجال ،نحن ب�أم�س احلاجة اليوم لقرار
ر�سمي ينظم عملية الروبوتات والطائرات بدون طيار
وا�ستخداماتها  ،فقد ا�ستخل�صنا من هذه الندوة �ضرورة
وجود ت�شريعات تنظم م�س�ؤولية الروبوتات� ،أما عن معاملة
الروبوت قانونياً ف�أنا �أرى لغاية الآن ا�ستخدامات �سلمية
للروبوت وكل هذه اال�ستخدامات جاءت خدمة للإن�سان
واملجتمع ،ولكن هناك �أ�شخا�ص ي�سيئون ا�ستخدام الروبوت.
وي�ضيف ال�شام�سي :باعتقادي �أن امل�ستخدم هو من يتحمل
امل�س�ؤولية القانونية يف حال حدوث خط�أ ما �أو م�شكلة معينة
(بن�سبة  ،)%90لأن عليه معرفة طريقة اال�ستخدام والت�شغيل،
ويف النهاية الروبوت لي�س �إن�ساناً يعرف اخلط�أ من ال�صواب.
وي�شري ال�شام�سي �إىل �ضرورة مراعاة �أهمية التطوير
واالبتكار يف هذا املجال عند �إ�صدار القانون و�أال مينع
القانون االبتكار لأنه �صلبه و�أ�سا�سه.
واختتم ال�شام�سي حديثه قائ ً
ال :احلكومة يف دولة الإمارات
مهتمة ب�شكل كبري بتطوير قطاع الروبوتات والطائرة من
دون طيار وهي �سباقة يف هذا املجال لذلك علينا �أن نكون
�سباقني يف �سن القوانني املتعلقة بهذا الأمر وبتنظيم
ا�ستخداماتها.
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�أجمع العلماء على وجوب ال�صالة والت�سليم عليه
مرة يف العمر ،وقد حكى القرطبي الإجماع على وجوب
ال�صالة والت�سليم عليه مرة يف العمر ،عمال مبا يقت�ضيه
الأمر الوارد يف قوله تعاىل �صلوا من الوجوب ،وتكون
ال�صالة وال�سالم يف ذلك كالتلفظ بكلمة التوحيد ،حيث ال
ي�صح �إ�سالم الإن�سان �إال بالنطق بها.
واختلفوا يف حكمها فيما زاد على ذلك ،هل جتب يف كل جمل�س،
�أو كلما ذكر ا�سمه ال�شريف �صلى اهلل عليه و�سلم؟ �أوهي مندوبة؟
فذهب بع�ض الفقهاء �إىل القول بالوجوب و�إن كانوا قد
اختلفوا يف مداه ،فذهب بع�ضهم �إىل وجوبها كلما ذكر ا�سمه عليه
ال�سالم ،وذهب بع�ضهم �إىل وجوبها يف املجل�س مرة واحدة ولو
تكرر ذكره يف املجل�س مرات ،وذهب �آخرون �إىل وجوب الإكثار منها
من غري تقييد بعدد �أو جمل�س ،وال يكفي �أن يكون يف العمر مرة.
واحتجوا ب�أن اهلل تعاىل �أمر بها ،والأمر يفيد التكرار ،ثم ما
ورد من الوعيد ال�شديد ملن مل ي�صل على ر�سول اهلل عليه ال�سالم،
كقوله« :البخيل الذي من ذكرت عنده فلم ي�صل علي» (رواه
م ِل ً�سا َ ْ
ل َي ْذ ُك ُروا
الرتمذي) .وقوله عليه ال�سالم « :مَا جَ لَ�سَ َق ْو ٌم َ ْ
َّ َ
الل ِفي ِه و َ ْ
َل يُ�صَ ُّلوا َعلَى َن ِب ِّي ِه ْم �إِال َكا َن َعلَ ْي ِه ْم ِت َر ًة َف�إِ ْن َ�شا َء َع َّذ َب ُه ْم
َو ِ�إ ْن َ�شا َء َغ َف َر َل ُه ْم » قوله :ترة :يعني نق�صا ًنا وح�سرة وندامة.
وذهب جمهور العلماء �إىل �أن ال�صالة على النبي قربة وعبادة،
كالذكر والت�سبيح والتحميد ،و�أنها واجبة يف العمر مرة ،ومندوبة
يف كل وقت وحني ،و�أنه ينبغي الإكثار منها ـ وهو الراجح ـ لقوله
عليه ال�صالة وال�سالم« :من �صلى علي �صالة واحدة �صلى اهلل
عليه بها ع�شرا» .وال�صالة على النبي حممد �صلى اهلل عيه و�سلم ـ
م�ستحبة يف كل وقت ولكنها �أ�شد ا�ستحبابا يف مواطن ،منها:
 الت�شهد� :سواء الأول �أو الأخري ،فعن �أبي �سعيد اخلدريـ ر�ضي اهلل عنه ـ قال :قلنا :يا ر�سول اهلل هذا ال�سالم عليك
فكيف ن�صلي عليك؟ قال :قولوا اللهم �صل على حممد عبدك
ور�سولك كما �صليت على �آل �إبراهيم وبارك على حممد وعلى �آل
حممد كما باركت على �آل �إبراهيم  .و�إن كان الإمام ال�شافعي يرى
وجوبها يف هذا املوطن.
 عند الآذان والإقامة :فعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ـر�ضي اهلل عنهما ـ �أن ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ قال� :إِ َذا
�سَ ِم ْع ُت ْم ا ْلُ�ؤَ ِّذ َن َف ُقو ُلوا ِم ْث َل مَا َي ُقو ُل ُ ،ث َّم �صَ ُّلوا َعلَ َّي َ ،ف�إِ َّن ُه م َْن �صَ َّلى

َعلَ ّي �صَ ال ًة �صَ َّلى َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه ِبهَا ع َْ�ش ًرا ( ...احلديث رواه م�سلم).
 يف املجال�س وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم :للحديثال�سابق ذكره.
 يوم اجلمعة وليلتها� :أخرج �أحمد يف م�سنده والن�سائي يف�سننه ال�صغرى وابن خزمية يف �صحيحه ع َْن �أَو ِْ�س ب ِْن �أَو ٍْ�س َقا َل:
الل �صَ ّلَى َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه وَ�سَ ّلَمَ� :إِ َّن ِم ْن �أَ ْف َ�ضلِ َ�أ َي ِّام ُك ْم َي ْو َم
َقا َل رَ�سُ و ُل َّ ِ
ُْ
ال�ص ْع َق ُة
ال ُم َع ِة ِفي ِه ُخ ِل َق �آ َد ُم َو ِفي ِه ُق ِب َ�ض َو ِفي ِه ال َّن ْف َخ ُة َو ِفي ِه َّ
َف�أَ ْك ِ ُ
ال�ص َل ِة ِفي ِه َف�إِ َّن �صَ َل َت ُك ْم َم ْع ُر َ
و�ض ٌة َعلَ َّي َقا َل
ثوا َعلَ َّي ِم ْن َّ
الل َو َك ْي َف ُت ْع َر ُ�ض �صَ َل ُت َنا َعلَ ْي َك َو َق ْد �أَ ِرم َْت َي ُقو ُلو َن
َقا ُلوا يَا رَ�سُ و َل َّ ِ
يت َف َقا َل� :إِ َّن َّ َ
َب ِل َ
الَ ْن ِبيَا ِء.
الَر ِْ�ض �أَجْ �سَ ا َد ْ أ
الل َع َّز وَجَ َّل حَ َّر َم َعلَى ْ أ
(احلديث رواه �أحمد والن�سائي)
 عند الدعاء :ملا روي عن َف َ�ضا َلة ب َْن ُع َبيْدٍ قال  :وعنف�ضالة بن عبيد ر َِ�ض َي َّ ُ
الل رج ً
ال
الل عَن ُه قال� :سمع ر َُ�سول َّ ِ
يدعو يف �صالته مل ميجد َّ
الل تعاىل ومل ي�صل على النبي فقال
ر َُ�سول َّ
اللِ :عجل هذا ثم دعاه فقال له �أو لغريه� :إذا �صلى
�أحدكم فليبد�أ بتحميد ربه �سبحانه والثناء عليه ،ثم ي�صلي
على النبي  ،ثم يدعو بعد مبا �شاء ( َروَا ُه �أبُو دَا ُو َد و ِّ
َالتمِ ذ ُِّي
وقال حديث ح�سن �صحيح).
 عند ذكر ْا�سمه �صلى اهلل عليه و�سلم :فعن �أبي هريرة ر َِ�ض َيَّ ُ
الل  :رغم �أنف رجل ذكرت عنده فلم
الل عَن ُه قال ،قال رَ�سُ ول َّ ِ
الت ِم ِذ ُّي َو َقا َل حَ ِد ٌ
ي�صل علي ( َروَا ُه ِّ
يث حَ �سَ ٌن).
 عند د ُُخول امل�سجد وعند اخلروج منهْ :فعن �أَبَى ُه َر ْي َرة �أَ َّن
الل ـ �صَ َّلى َّ
رَ�سُ ول َّ
الل َعلَ ْي ِه وَ�سَ َّل َم ـ َقا َل� (( :إِ َذا د ََخ َل �أَحَ د ُك ْم ا ْل َ ْ�س ِجد
َف ْليُ�سَ ِّل ْم َعلَى ال َّن ِب ّي �صَ َّلى َّ
الل َعلَ ْي ِه وَ�سَ َّل َم َو ِل َي ُق ْل :ال َّل ُه َّم ِا ْف َت ْح ِل
�أَ ْبوَاب رَحْ مَتكَ .و ِ�إ َذا َخ َر َج َف ْليُ�سَ ِّل ْم َعلَى ال َّن ِب ّي �صَ َّلى َّ
الل َعلَ ْي ِه وَ�سَ َّل َم
َو ْل َي ُق ْل :ال َّل ُه َّم �أَ ِج ْر ِن ِم ْن َّ
ال�ش ْي َطان ال َّر ِجيم)) (احلديث رواه ابن
خزمية وابن حبان).
 وكذلك ت�ستحب عند ال ُو ُقوف على قربه ـ �صلى اهلل عليهو�سلم ـ ،وعند ال�صفا واملروة ،ويف العموم ي�ستحب الإكثار منها يف
كل وقت وحني :فعن ابن م�سعود ر َِ�ض َي َّ ُ
الل قال:
الل عَن ُه �أن رَ�سُ ول َّ ِ
علي �صالة ( َروَا ُه ِّ
الت ِم ِذ ُّي
�أوىل النا�س بي يوم القيامة �أكرثهم ّ
َو َقا َل حَ ِد ٌ
يث حَ �سَ ٌن).

اختصاصات مكتب إدارة الدعوى
وعـالقـته بالمحكـمة المختصـة
فـي أســتراليا..
هكذا يوضع شرط التحكيم
إضاءة قانونيةعلى صناديق االستثمار
العقاري اإلسـالمـي في فرنسا
اجتهادات القضاء في دولة اإلمارات

سـعـادة القـاضـي
إشكاليات التطور العلمي وعجز
المضرور عن إثبات عالقة السببية

”

أ.د .محمد عبدالرحمن الضويني
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العدد تعدى الثمامنئة! �إنه عدد الطلبات الواردة �إىل
منظمي م�سابقة« :جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار
خلدمة الإن�سان» ( )1والتي عقدت خالل يومي  6و  7فرباير
(�شباط) يف دبي .ومن بني ال�سبع واخلم�سني جن�سية التي مت
متثيلها يف امل�سابقة ،فاز يف نهاية املطاف الفريق ال�سوي�سري
الذي تقدم مب�شروع ي�سمى ( Flyability )2وح�صل هذا الفريق
على املليون دوالر املمنوحة للفائز على طائرته :الطائرة
من دون طيار املقاومة لال�صطدام.

بقلم :نيكوال بيرتوبس
م�ست�شار قانوين

28

تدل هذه امل�سابقة -والتي تعقد للمرة الثانية -على رغبة الإمارات
يف جعل  2015هو عام «االبتكار» ،حيث ترغب كل من دولة الإمارات
ب�صفة عامة و�إمارة دبي ب�صفة خا�صة يف لعب دور قيادي على ال�ساحة
الدولية يف جمال البحث والتقنيات املبتكرة ،وخا�صة تلك املتعلقة
بتقنية «الطائرات من دون طيار».

نحو الئحة تنظيمية للطائرات من دون طيار يف الإمارات
العربية املتحدة
وعلى امل�ستوى العاملي ف�إن اتفاقية �شيكاغو املوقعة منذ عام
- 1944والتي كانت دولة الإمارات العربية املتحدة من �ضمن
الدول املوقعة عليها منذ عام  ،-)3(1972وكذلك املنظمة الدولية
للطريان املدين ( )ICAOهما اللتان من �ش�أنهما تنظيم حركة
طريان الطائرات التجارية والطائرات اخلا�صة ،ولذا ف�إن املركبات
الطائرة اخلا�صة بالدولة تعد م�ؤهلة للح�صول على قواعد خا�صة
يف املجال اجلوي الوطني .وقد بد�أ �أخذ الطائرات من دون طيار يف
االعتبار يف اللوائح اجلوية الدولية من خالل التعديل  43للملحق
رقم  2من اتفاقية �شيكاغو.
وفيما يتعلق بالقطاع اجلوي بدولة الإمارات العربية املتحدة،
فيتم التحكم فيه من خالل قوانني الطريان املدين ال�صادرة يف
 10يونيو  1991وقوانني الهيئة العامة للطريان املدين ()GCAA

ال�صادرة يف الأول من يناير عام  .1996وتتعلق هذه الأخرية ب�إن�شاء
ال�سلطة املن�سوبة �إليها والتي ت�ضمن �سالمة و�أمن النقل اجلوي
الإماراتي �إىل جانب احرتام اللوائح املعمول بها.
ذكرت �سلطة ( )GCCAقبل ب�ضعة �أ�سابيع ،من خالل مديرها
العام ،ال�سيد �سيف ال�سويدي� ،أن هناك م�شروع قانون يهدف �إىل
ت�شريع ا�ستخدام الطائرات من دون طيار من �ش�أنه الدخول يف حيز
التنفيذ خالل �شهر �أبريل اجلاري (.)2015
وي�أتي هذا الن�ص لتعزيز الرت�سانة القانونية القائمة فيما
يتعلق ب�سالمة الطريان لكي يدمج فيها ا�ستخدام هذه الأجهزة،
وخا�صة من خالل �إطار من معايري اال�ستخدام وقواعد اال�سترياد
والتوزيع يف ال�سوق الوطنية (.)4
وميثل م�شروع القانون هذا ،وهو متاح على املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص بـ ( )5( )GCCAتتويجاً للجهود املبذولة منذ �أكتوبر 2013
من ِقبل جلنة وطنية ت�ضم الأقطاب العاملني يف هذا القطاع �أي
�سلطات الطريان املدين وخمتلف ال�شركات العاملة يف جمال
الطريان� ،إىل جانب �أرفع ال�سلطات الإماراتية .وهذه اللجنة منوط
بها �إجراء تفكر �شامل حول قواعد ال�سالمة يف املجال اجلوي
والقيام بجرد دقيق للقواعد التي حتكم ا�ستخدام الطائرات من
دون طيار ،مبا يف ذلك حتديد الأنواع املختلفة للأجهزة املتاحة،
وكذا اال�ستخدامات املمكنة وفئات امل�ستخدمني واملناطق املت�ضررة
من هذه املمار�سات.
ومن �ضمن ما تطمح �إليه هذه اللوائح املنظمة اجلديدة هو
�إمكانية حتديث القواعد القائمة للنقل اجلوي ،وذلك من خالل
دمج التقنيات احلديثة مثل الطائرات من دون طيار ،ويف نف�س
الوقت حماية م�صالح كل مواطن يف حالة املخالفة.
كما �أن هناك ثمة هدفاً �آخر وراء ا�ستعداد البالد للعب دور دويل
رئي�س يف هذه ال�صناعة املتنامية ،وهو من بني �أمور �أخرى ،ت�سهيل
ت�سويق هذه الأجهزة يف �إطار معياري حديث.
ويقوم الإطار القانوين اجلديد �أي�ضاً بت�صنيف الطائرات من
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بين الـقـانـون اإلمــاراتـي والـقـانـون الـفـرنسـي

كانت دولة الإم��ارات من �ضمن الدول
املوقعة عل��ى اتفاقية �ش��يكاغو ب�ش���أن
تنظيم حركة الطريان
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اللـوائــح القـانـونيـة المـنظـمـة
للطائـرات المدنية مـن دون طـيـار:

و�إنها لظاهرة حقيقية ن�ش�أت منذ �سنوات عدة ،فها نحن ن�شهد
اليوم انت�شار هذه الطائرات التي يطلق عليها عموماً ا�سم «طائرة
من دون طيار» ،يف �إ�شارة �إىل الطائرات الع�سكرية الأوىل .ومن
وجهة النظر اال�صطالحية ،ميكن �إطالق العديد من الأ�سماء على
هذه طائرات بدون طيار ،ومنها� »UAV« :أي مركبة جوية من دون
طيار �أو «� »UASأي نظام جوي من دون طيار ،مما ي�سمح ب�إظهار �أن
هذا الناقل اجلوي يندرج حتماً �ضمن �شبكة ما .كما ي�ستخدم �أي�ضاً
م�صطلح «� »RPAأي الطائر املوجهة عن بٌعد� ،أي طائرة من دون
طيار يٌتحكم فيها عن بعد.
ويٌعد اللجوء �إىل هذه الآالت الطائرة املتحكم فيها عن بعد
والتي مت ا�ستخدامها �أو ًال ع�سكرياً ثم يف املجال الأمني -،الذيانت�شر حالياً على نطاق وا�سع �سواء مدنياً �أو يف القطاع الرتفيهي،
من �ش�أنه بديهياً �أن يطرح عدداً من الق�ضايا القانونية وكذا بع�ض
الإ�شكاليات �سواء من حيث ال�سالمة الوطنية وحماية اخل�صو�صية
وكذلك امل�س�ؤولية املدنية.
وتعترب الأنباء املتداولة حديثاً حول تعدد التحليق بالطائرات
من دون طيار فوق مناطق حمظورة �سواء يف الإمارات العربية
املتحدة كما يف الواليات املتحدة وفرن�سا ،فر�صة للتطرق �إىل
م�شروع القانون الذي يجري �إعداده حالياً حول هذا املو�ضوع يف
الإمارات العربية املتحدة وكذا الرجوع �إىل املثال الفرن�سي حيث
و�ضعت الئحة تنظيمية معمول بها منذ العام .2012
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املجال املدين من خالل قرارين وزاريني �صدرا يف � 11أبريل :2012
الأول يتعلق بت�صميم الطائرات بدون طيار ،وب�شروط
ا�ستخدامها وبالقدرات الالزم توافرها لدى الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمونها� ،أما الثاين فيحدد ظروف ا�ستخدام املجال اجلوي
بوا�سطة الطائرات من دون طيار(.)7
هذه اللوائح املنظمة لـ «الطائرة من دون طيار» التي تعرف
بطريقة عابرة هذا اجلهاز ب�أنها «الطائرة التي تقاد دون وجود
�شخ�ص على متنها» ،قامت ب�إدخال عدة فئات من �أجهزة الطريان
(با�ستثناء البالونات وال�صواريخ والطائرات الورقية) يف املرتبة من
� Aإىل  ،Fكما �أنها قامت بالتمييز بني نوعني من اجلمهور اعتماداً
لي�س على الآالت نف�سها ولكن على الغر�ض من ا�ستخدامهم.
ويف حال ا�ستخدمت الطائرة من دون طيار «ح�صرياً لأغرا�ض
ترفيهية �أو للقيام باملناف�سات بوا�سطة طائرة من دون طيار ميكنها
يف جميع الأوقات ال�سيطرة مبا�شرة على م�سارها لتجنب العقبات
والطائرات الأخرى» ،يطلق عليها «منوذج طائرة» و�ستت�ضمن
نظاماً مب�سطاً �إذا كانت تزن �أقل من  25كجم.
�أما بالن�سبة لال�ستخدامات الأخرى ،فيكون احلديث عن
�أن�شطة حمددة يف �إطار بيئة مهنية ما ،ولذا و�ضعت لذلك
�أحكاماً حمددة.
كما تقرتح هذه الن�صو�ص �أربعة �سيناريوهات ت�شغيلية
باخل�صائ�ص التالية:

ال�سيناريو  – S3توجيه طائرة من دون طيار
لغر�ض مبا�شر يف منطقة م�أهولة بال�سكان
مناطيد (�أخف وزناً من الهواء) �أقل من  25كجم ،والطائرات
من دون طيار حتت  4كجم� ،أق�صى ارتفاع  150مرتاً ،على �أال تتعدى
امل�سافة الفا�صلة بينها وبني الطيار �أكرث من  100مرت (�أفقياً).
(�إذن خا�ص من املديرية العامة للطريان املدين (.))DGCA
ال�سيناريو  - S4توجيه طائرة من دون طيار
من �أجل �أن�شطة مقننة
لأن�شطة حمددة (العالجات الزراعية ،وامل�سح الطبوغرايف،
واملراقبة اجلوية� ،أو الت�صوير اجلوي  )...يتطلب ذلك
ت�صريحات خا�صة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم �إدراج �أي طائرة من دون طيار جمهزة
بكامريا �أو مزودة بجهاز اللتقاط ال�صور حتت فئة خمتلفة تعترب
ح�سا�سة ،تخ�ضع لقوانني �أكرث بكثري ،حيث �إنه ميكن ا�ستخدامها
للمراقبة �أو الت�صوير اجلوي.
وحتظر املادة  10-D113من قانون الطريان املدين –با�ستثناء
الإعفاءات�« -أخذ �صورة جوية با�ستخدام كامريا ت�صوير� ،أو كامريا
ت�صوير �سينمائي �أو �أي جهاز ا�ست�شعار مماثل -للمناطق املذكورة يف
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املثال الفرن�سي :القراران الوزاريان
ال�صادران يف � 11أبريل 2012
وعلى امل�ستوى الأوروبي ،ف�إن الوكالة الأوروبية ل�سالمة
الطريان  )6(EASAالتي تعد نظرية للهيئة العامة للطريان
املدين ( )GCAAلدولة الإمارات العربية املتحدة ،هي
امل�س�ؤولة عن �إن�شاء واحلفاظ على م�ستوى عال من ال�سالمة
يف الطريان املدين يف �أوروبا.
ومع ذلك ،ف�إن الن�صو�ص الأوروبية تعهد حتى الآن �إىل
القوانني وال�سلطات الوطنية لإ�صدار الت�شريعات يف حالة ما �إذا
كانت الأجهزة املعنية تزن �أقل من  150كجم.
وفيما يخت�ص بالت�شريع يف هذا املجال ،كانت فرن�سا هي �إحدى
الدول الرائدة ،حيث مت تقنني ا�ستخدام الطائرات من دون طيار يف

فيم��ا يخت���ص بالت�ش��ريع ،كانت فرن�س��ا �إحدى
ال��دول الرائ��دة ،حي��ث مت تقن�ين ا�س��تخدام
الطائرات من دون طيار يف املجال املدين

ال�سيناريو  - S2توجيه طائرة من دون طيار من
دون غر�ض مبا�شر خارج منطقة م�أهولة بال�سكان
طريان حر خارج املجاالت اجلوية امل�سيطر عليها �أو اخلا�ضعة
للقانون ،على مقربة من املطارات ،وطائرات من دون طيار زنة 25
كجم كحد �أق�صى ،وبحد �أق�صى  1كم (�أفقياً) مع ارتفاع �أقل من 50
مرتاً فوق م�ستوى �سطح الأر�ض (ال يجوز لأي �شخ�ص التواجد يف
املنطقة التي يتم التحليق فيها).
وبالن�سبة لهذه الفئة ،يجب ا�ست�صدار ت�صاريح خا�صة،
وال �سيما فيما يتعلق باملوا�صفات الفنية للطائرة من دون طيار.

2015

دون طيار �إىل ثالث فئات وفقاً لوزنهم 25 :كجم وبني و
كجم و�أكرث من  150كجم ،مبا يف ذلك جميع الطائرات الأخرى
ذوات ال�سعة الأكرب.
ومن املزمع اتخاذ �إجراء من �ش�أنه ال�سماح باحل�صول على
الرتخي�ص والذي �سوف يكون مف�ص ًال وفقاً حلالة مقدم الطلب،
�سواء �أكانت �شركات �أو �أفراداً �أو كيانات خا�صة بالقطاع العام.
ويف الأخري ،يطرح هذا امل�شروع عدداً من املعايري خا�صة
بالفئات املذكورة �أعاله (وخا�صة الفئة  – 1Aاال�ستخدام بغر�ض
الرتفيه) خا�صة بالقواعد املنفذة لها (�أق�صى ارتفاع  400قدم،
حظر الطريان فوق املناطق املحظورة �أو �أقل من  10كم من
املطارات �أو املواقع احل�سا�سة الأخرى ،يقت�صر ا�ستخدامها على
مدى حمدود ال يتعدى  500مرت ،االمتثال حلد �سرعة 300
مرت بالقرب من التجمعات ،)...ويف بع�ض احلاالت� ،سوف يكون
من ال�ضروري اللجوء �إىل تراخي�ص �إ�ضافية من الهيئة العامة
للطريان املدين (.)GCAA
هذا ،وتود دولة الإمارات والتي لعبت دوراً رئي�ساً طوال �سنوات
عديدة يف عامل الطريان� ،أن ت�صبح مبثابة يحتذى به ،كما �أنها
ترغب يف متهيد الطريق نحو حتديث املعايري اخلا�صة بالطائرات
من دون طيار ،وذلك يف خمتلف البلدان الذي لوحظ فيها ت�أخر
وا�ضح يف هذا املجال.

ال�سيناريو  – S1توجيه طائرة من دون طيار
لغر�ض مبا�شر خارج منطقة م�أهولة بال�سكان
يف حالة وجود مدى مبا�شر للطائرة من دون طيار ،ال يزيد
على بعد  100مرت عن الطيار (�أفقياً) ،طائرات من دون طيار زنة
 25كجم كحد �أق�صى يف املناطق غري ال�سكنية� ،أق�صى ارتفاع 150
مرتاً (قواعد تكميلية يف املناطق الواقعة بالقرب من املطار).

قائمة مت حتديدها مبوجب مر�سوم يحمل موافقة عدة وزارات».
وبطبيعة احلال ،على امل�ستوى الأوروبي ،ف�إنه �إدراكاً من
املفو�ضية الأوروبية للإمكانات االقت�صادية لهذه ال�سوق ،قامت
يف يونيو  2013بن�شر خارطة طريق حول الدمج الآمن للطائرات
املدنية من دون طيار بدءاً من عام  2016يف نظام الطريان الأوروبي،
بهدف توحيد القواعد والإجراءات .ولكن الطريق ال يزال طوي ًال،
حيث �إن التفاوت بني الدول الأع�ضاء كبري .فبجانب اللوائح
الفرن�سية ،علينا �أن ندرك ،على �سبيل املثال� ،أن املعايري اخلا�صة
بوزن الطائرة من دون طيار تختلف متاماً عنها يف بريطانيا.
ويف الوقت نف�سه ،تبنت �إ�سبانيا اختياراً جذرياً :حيث حظرت بكل
ب�ساطة الطائرات من دون طيار!
�إن انت�شار ا�ستخدام الطائرات املدنية من دون طيار الذي يلبي
خمتلف اال�ستعماالت املمكنة ،ي�ستلزم م�ساواة عادلة بني القوانني
الدولية (لتجنب خطر �أي قمع) ،بالإ�ضافة �إىل حماية ال تنفك
تزداد للنا�س واملمتلكات ،حيث يجب و�ضع ق�ضايا ال�سالمة والأمن
القومي على ر�أ�س قائمة النقا�ش.
وبالطبع� ،ستمر هذه احلركة من خالل احلوار بني احلكومات
وال�سلطات املختلفة امل�ص ّنعة وامل�صدرة للوائح ،والذين بو�سعهم
امل�ساعدة على و�ضع بع�ض القيود ،متاماً كما فعل امل�صنع ال�صيني
 DJIيف �أجهزته ب�إدراج جماالت حظر («�أي منطقة حمظور فيها
ا�ستخدام الطائرة من دون طيار») ،الأمر الذي مينعهم من الإقالع
بالقرب من املطارات واملواقع احل�سا�سة الأخرى.
وحت�سباً للوائح القانونية اجلديدة التي �سوف ت�صدر يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،ي�سود املبد�أ الوقائي ،ا�ستناداً �إىل القرار
الأخري ملركز �أعمال �أبوظبي(( )8وهو كيان منبثق عن دائرة التنمية
االقت�صادية) ،والذي اتخذ يف  11مار�س خطوات حلظر بيع و�شراء
الطائرات من دون طيار داخل الإمارة وذلك اهتماماً منه بال�سالمة
وحماية الف�ضاء العام.

المجلة القانونية

ذكاء ،بل ويغلب عليه الطابع الب�شري� ،إال �أن
بالرغم من �أن الروبوت في ع�صرنا هذا قد �أ�صبح �أكثر تطو ًرا و�أ�شد ً
منح الروبوتات حقو ًقا وم�س�ؤوليات قانونية يبدو �أم ًرا �ساب ًقا لأوانه .ففي الوقت الراهن� ،أ�صبح ب�إمكان الروبوتات
�أن تعمل ب�شكل م�ستقل و�أن يكون لها قدراتها الإبداعية الخا�صة ،بل �إنها قد اكت�سبت نوعً ا من اال�ستقاللية في
مجتمعنا ،الأمر الذي �أ�صبح يتطلب وجود �أو�ضاع قانونية خا�صة تنظم عملها .ومن هنا جاء قانون تنظيم عمل
الروبوتات “ .”Robolawفما هو قانون “ ،”Robolawوما الذي ين�ص عليه1؟
مع زيادة تعقيد الروبوتات الآلية وا�ستقالليتها �أ�صبح لديها
الآن القدرة على القيام بالت�صرفات الب�شرية( . )2ووف ًقا للتوجيهات
الأوروبية ب�ش�أن تنظيم عمل الروبوتات؛ هناك ثالث �سمات �أ�سا�سية
م�صاحبة لتعريف الروبوت الآيل:
 - 1الطبيعة املادية :يُعد الروبوت كيا ًنا فريدًا من نوعه؛ نظ ًرا
لقدرته على �أن يُكيف نف�سه داخل البيئة املحيطة وعلى �أن يتنقل
عربها وي�ؤدي املهام والأعمال يف العامل املادي .كما �أن الروبوت
32

يجب �أن يكون له ج�سد مادي يُعرف با�سم “الآلة”.
 - 2اال�ستقاللية :القدرة على القيام بالعمل مبفرده دون �أي
تدخل ب�شري.
 - 3املظهر ال�شبيه بالإن�سان :الت�شابه يف ال�شكل اخلارجي مع
الإن�سان؛ �أي �أنه يغلب على الروبوت الآيل الطابع الب�شري من حيث
املظهر اخلارجي وال�سلوك.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل وجود تبعات قانونية للت�صرفات التي

الهوام�ش
http://www.switchlegal.nl/ - 1
robotrecht-artikel-in-de-nrcdoor-rob-van-den-hoven/van-genderen
 - 2التوجيهات الخا�صة بتنظيم عمل
الروبوتات الآلية� ،صفحة D6.2 15
http://www.jura.uni-wue- 3

rzburg.de/uploads/media/
Legal_Regulation_of_Au_tonomous_Systems_in
South_Korea_on_the_Example_of_Robot_Leg_islation_-_Hilgendorf
Kim_05.pdf
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بقلم :أ.سوجول كافيتي
م�ست�شار قانوين

تقوم بها الروبوتات الآلية .الأمر الذي يخلق ت�سا�ؤ ًال قانونيًا يطرح
نف�سه؛ وهو هل ينبغي �أن يحظى الروبوت ب�شخ�صية قانونية �أم
ال؟ يتمتع الب�شر حتى وقتنا هذا بال�شخ�صية القانونية الوحيدة،
�أما الروبوتات فهي جمرد جمادات لي�س لها حقوق ولي�س عليها
التزامات� ،إذ �إن وجود روبوتات �آلية ذات عقل �إبداعي م�ستقل ولها
القدرة على العمل مبفردها يف جمتمعاتنا احلالية هو �أم ٌر نادر.
�إال �أنه ينبغي لنا �أن نفكر يف طريقة للتعامل مع العواقب والنتائج
ال�سلبية للت�صرفات ال�صادرة عن الروبوتات ،ويف حالتنا هذه ،يكون
حمل ال�س�ؤال هو امل�س�ؤولية القانونية يف حالة حدوث الأ�ضرار.
�إذا ت�سببت �إحدى ال�سيارات التي تعمل �أوتوماتيكيًا يف �ضر ٍر
ما؛ من �سيتحمل م�س�ؤولية هذا ال�ضرر؟ و�إذا �أ ّلف �أحد الروبوتات
الآلية مقطوعة مو�سيقية حققت جناحً ا كبريًا ،من �سيكون مالك
هذا العمل الفني؟ الروبوت نف�سه� ،أم ال�شركة امل�صنعة له� ،أم
ال�شخ�ص املالك جلهاز الروبوت؟ يف وقتنا احلايل ،ملالك الروبوت
جميع حقوق امللكية الفكرية يف الأعمال التي قد ت�صدر عن
الروبوت الآيل .وعلى غرار امل�س�ؤولية التي يتحملها �أولياء الأمور
عن الأ�ضرار التي قد ُتدثها حيواناتهم �أو يقوم بها �أطفالهم
(حتى بلوغ �سن معني) ،فكذلك هو احلال عند الروبوتات الآلية؛
حيث يتحمل ال�شخ�ص الطبيعي امل�س�ؤولية عن جميع الت�صرفات
القانونية التي يقوم بها الروبوت الآيل مثل ت�س ّلم الطرود �أو �سداد
�أي مبالغ� .إال �أن الأمر ال يكون دائمًا بهذه الب�ساطة ،فقد ي�صبح
املوقف القانوين معقدًا عندما تقوم جمموعة من الروبوتات الآلية
ب�إنتاج �شيء جديد ب�شكل م�ستقل متامًا؛ من �سيكون مالك املنتج يف
هذه احلالة؟ هل مالك الروبوت؟ �أم �شركة الت�صنيع� ،أم ال�شخ�ص
الذي يف حوزته الروبوت؟ وهناك مثال �آخر على هذا الو�ضع وهو
ا�ستخدام الطائرات التي تعمل بدون طيار يف الأغرا�ض احلربية؛
�إذا ما ارتكبت جمموعة من هذه الطائرات خط�أ؟ من امل�س�ؤول عن
ت�صرفاتها؟ هل ال�شخ�ص الذي �أطلق العملية احلربية �أم �سيكون
هناك عذر قانوين له ب�أنه مل يكن له يد يف اخلط�أ الذي ارتكبته
الطائرات؟
ويف �سياقٍ مت�صل ،جند �أن الروبوتات الآلية يف كوريا اجلنوبية
قد مُنحت بالفعل �شخ�صية قانونية؛ �إذ ترى احلكومة �أن الروبوتات
الآلية امل�ستقلة �سيكون لها دور يف املجتمع �شريطة �أن تنطبق عليها
املعايري القانونية التي ت�ستند �إىل القواعد الثالث التي �أ�س�سها
�إ�سحاق �أ�سيموف (: )3
� - 1أال يت�سبب الروبوت يف �أذى للإن�سان� ،أو يُلحق به �ضررًا
نتيجة تعطله �أو عدم قيامه بدوره.

� - 2أن يطيع الروبوت الأوامر التي ي�صدرها له الإن�سان ما مل
تتعار�ض تلك الأوامر مع القانون الأول.
� - 3أن يقوم الروبوت بحماية كيانه ووجوده ،ما مل تتعار�ض
تلك احلماية مع القانونني الأول والثاين.
وقد منحت �سلطة القانون يف هذه احلالة الروبوتات حقو ًقا
وفر�ضت عليها التزامات ،كما حددت احلقوق التي يتمتع بها
الإن�سان الب�شري فيما يتعلق با�ستخدامه للروبوتات الآلية .وقد
نتج عن منح تلك احلقوق وااللتزامات تبعات قانونية من بينها �أن
الروبوت الآيل قد يتحمل امل�س�ؤولية القانونية يف حالة عدم التزامه
بالقواعد التي ن�ص عليها القانون ،ويف هذه احلالة ميكن اعتبار
الروبوت الآيل م�س� ًؤول بالكامل عن ال�ضرر الذي �أحلقه .و�إعفاء
مالكه من �أي م�س�ؤولية .كما يرتتب على ذلك � ً
أي�ضا �أن ي�صبح
ً
م�ستقل يف نظر القانون؛ �أي ميكن �أن يعقد
الروبوت الآيل مال ًكا
اتفا ًقا و�أن يكون له حق قانوين م�ستقل يف �إنتاج �أي عمل فني �أو �أدبي
�أو ،...ومع ذلك ،يخ�ضع الروبوت الآيل نف�سه للم�صادرة القانونية
يف حالة �صدر �ضده حكم ب�سداد �أي تعوي�ضات نظ ًرا لعدم امتالكه
�أي �أ�صول ميكن ا�ستخدامها لت�سوية هذه التعوي�ضات.
ويف �ضوء ما �سبق ،جند �أن منح الروبوت الآيل حقو ًقا،
واالعرتاف به ب�صفته �شخ�صاً قانونياً يف نظر القانون من �ش�أنه
�أن يغري العقيدة القانونية الرا�سخة التي تق�ضي ب�أن ال�شخ�صيات
القانونية هي فقط من تقوم بالت�صرفات الب�شرية .بل �أ�صبح من
املمكن �أن يتحمل �أي �شخ�ص امل�س�ؤولية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة عن
الت�صرفات ال�صادرة عن الكيانات املختلفة.
نخل�ص مما �سبق� ،إىل �أن قبول الدور الذي يقوم به الروبوت
الآيل يف جمتمعنا �سيكون �أم ًرا كارثيًا على الب�شرية؛ �إذ �ستختفي
الوظائف التي ميتهنها الإن�سان ،بل �سيرتاجع دور الب�شر يف احلياة
تراجعًا هائ ًال .وعلى الرغم من ذلك� ،إال �أنه يبدو �أن النجاح يف خلق
و�ضع مثايل �أو “يوتوبيا” من جتربة القرن املا�ضي يف التعامل مع
الروبوت قانو ًنا هو ال�سبيل الأمثل نحو ميالد و�ضع قانوين جديد.

المجلة القانونية

مقال منشور بموافقة الكاتب وبالتزامن مع النشر في
مجلة (المغرب) /مجلة إلكترونية تونسية يومية

�إذا كان �إر�ساء وتطوير �شبكة الإنرتنت ي�شكل ثورة من
الثورات الكربى يف �أواخر القرن الع�شرين ،فاليوم تتحول
جميع الأنظار �إىل �صناعة الروبوتات.ويف الواقع ،الروبوتات
هي بالفعل بيننا :بالت�أكيد �أقل يف تون�س من ال�صني واليابان
وكوريا ال�شمالية.
الروبوتية بالفعل ميكن �أن ت�صبح الوجهة اجلديدة،
وبالتايل الثورة ال�صناعية الكربى املقبلة .فمنذ بداية القرن
الواحد والع�شرين ،ومع �إدخال الذكاء اال�صطناعي يف عملية
�صنع الروبوتية ،تطورت اخلدمات املقدمة مع الروبوتات �إىل
�أن مت �صنع روبوتات م�ستقلة متاماً .وهكذا� ،أ�صبح للروبوتات
اجلديدة وظيفة �أ�سا�سية مل�ساعدة امل�سنني �أو املعوقني يف
مهامهم اليومية .وجند �أن الروبوتات ت�صنع يف جماالت
خمتلفة :كالروبوتات ال�صناعية (�صناعة ال�سيارات),
والروبوتات الأليفة (مل�ساعدة امل�سنني) ,والروبوتات الطبية
(الروبوتات اجلراحية) والروبوتات الع�سكرية (طائرات
بدون طيار :درونات (.)DRONES
الروبوتات هي من املجاالت التي ت�شهد حالياً تقدماً
�سريعاً ومذه ً
ال ،و�سباقاً كبرياً خا�صة يف الدول املتقدمة.
وقد �أ�صبحت تكنولوجيا الروبوتات �صناعة عاملية واعدة ،كما
�أ�صبح م�ستوى تطويرها معياراً لقيا�س قوة الدولة ال�صناعية.
ويف ال�سنوات القليلة املقبلة �سوف تلعب الروبوتات
وخا�صة الروبوتات االجتماعية وال�شبيهة بالب�شر يف املظهر
والت�صرفات وال�سلوكيات (� )Robot Humanoïdeأدواراً �أكرب
بكثري يف حياتنا .وهذا الأمر اجلديد يثري الكثري من
التحديات والتداعيات االقت�صادية واالجتماعية والأخالقية
والقانونية اجلديرة بالبحث واملناق�شة ،وخا�صة الروبوتات يف
املجاالت الع�سكرية مثل الروبوتات القاتلة التي يتم تطويرها
بالفعل يف بع�ض الدول املتقدمة ،التي �ستعمل ب�شكل م�ستقل
من تلقاء نف�سها من دون �أي تدخل ب�شري والتي من بينها
املوجهة عن
حالياً الطائرات من دون طيار (درونّ ) DRONE

بعد ،وهي تثري الكثري من اجلدل عاملياً ،بعد �أن ت�سببت يف
مقتل الكثري من املدنيني.
يف عام  1942ن�شر كاتب اخليال العلمي �إ�سحاق �أ�سيموف
(وهو �أمريكي من �أ�صل رو�سي) ق�صة ق�صرية بعنوان
التمل�ص ( )Runaroundوكان بطل الق�صة رج ً
ال �آلياً (روبوتاً)
متت برجمته وفق ثالثة قوانني لل�سالمة:
القانون الأول :ال يجوز للروبوت �إيذاء الب�شر �أو حتىي�سمح بذلك.
القانون الثاين :يجب على الروبوت طاعة �أوامر الب�شربا�ستثناء ما يتعار�ض مع القانون الأول.
القانون الثالث :على الروبوت �أن يحافظ علىا�ستمراريته يف العمل و�سالمته من العطل �إال �إذا تعار�ض
هذا مع القانون الأول والثاين.
يعترب الكثري من العاملني يف جمال الذكاء اال�صطناعي
�إن هذه القوانني مبثابة اجتاه �أو تيار فكري لهم ،حيث يقولون
�أن :الروبوت املثايل يجب �أن يتحلى بهذه ال�صفات �أو �أنه حتى
ال تنقلب علينا التقنية بعواقب وخيمة يجب علينا برجمة
و�صناعة الروبوتات بهذه الطريقة� .إال �أن هذه القوانني غري
قابلة للتطبيق مبا �أن اجلي�ش من �أحد كبار ممويل البحوث
يف جمال الروبوتيك و�أن هذه الروبوتات القاتلة مربجمة
بطريقة �أنها ال حترتم القانون الأول الذي يقت�ضي �أنه ال
يجوز للروبوت �إيذاء الب�شر �أو حتى ي�سمح بذلك.
املفارقة العجيبة �أن قوانني �أ�سيموف الثالثة �أتت ب�شكل
عر�ضي وغري مق�صود �ضمن �أحداث الرواية .ورغم �أن
�أحداً يف البداية مل ي�أخذها على حممل اجلد �إال �أنها بد�أت
تثبت �أهميتها وواقعيتها مع تقدم الربامج وتطور الذكاء
اال�صطناعي يف الأجهزة احلديثة .واليوم مل تعد العائالت
يف اليابان وكوريا اجلنوبية جتازف ب�شراء �أي روبوتات �أو
برجميات ال تعمل وفق قوانني �أ�سيموف ال�سابقة.
�إن اقرتاب ع�صر الروبوتات يجربنا على االهتمام ببحوث
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نقطة تحول جديدة
في تاريخ القـانـون

�أ�صبحت تكنولوجي��ا الروبوتات �صناعة عاملية
واعدة كما �أ�صبح تطويرها معيار ًا لقيا�س قوة
الدول ال�صناعية
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بقلم :أ .ياسين اليونسي
املحامي مبكتب اليون�سي و اليون�سي للمحاماة  -تون�س
خمت�ص يف قانون التكنولوجيات املتقدمة

الروبوتـات
والروبوتية:

بعد �أن نجحت وزارة الدفاع الأمريكية
�سنة  1969ف��ي �إر���س��اء �شبكة الإنترنت
وتطويرها وجعلها �أداة للتوا�صل ،ف�إنها
الآن منهمكة ف��ي �صناعة ال��روب��وت��ات
وبالخ�صو�ص الروبوتات الحربية.

المجلة القانونية
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الروبوتات والذكاء ال�صناعي ( )Intelligence artificielleومتابعة
التطورات والفر�ص الواعدة يف هذا املجال ،بهدف الت�شجيع
على �صناعة الروبوتات يف تون�س ،ففي ظل اقت�صاد ال�سوق
والعوملة واملناف�سة الدولية ي�صبح ا�ستخدام الروبوتات يف
ال�صناعة �ضرورة حتمية ،و�سوف يتطلب ذلك احلاجة �إىل
نظم للم�ساءلة القانونية و�إيجاد �أطر �أخالقية وبروتوكوالت
لإدماج الروبوتات يف جمتمعاتنا ،مع تعليم الأجيال القادمة
كيفية التعامل مع الأنظمة الروبوتية واال�ستثمار يف
تكنولوجيا الروبوتات التي تتطلب مهارات علمية يف العلوم
والهند�سة والريا�ضيات والتكنولوجيا املتقدمة ،حتى نتمكن
من املناف�سة العاملية يف هذا املجال الواعد.
الروبوتات اليوم ال تنتمي �إىل اخليال العلمي ،و �أمتنى
�أن ت�شارك تون�س يف توظيفها و تعميمها يف جميع القطاعات.
تون�س يجب �أن تكون بلداً منتجا ولي�س ا�ستهالكيا للروبوتات.
الفكرة لي�س �أن حتل الروبوتات حمل الب�شر يف العمل ،ولكن
وجودها �ضروري لتطوير ديناميكية العمل.
تطوير �سوق الروبوتات �أدى �إىل ظهور قانون جديد :قانون
الروبوتات وقانون الروبوتية وذلك للرد على املخاوف والت�سا�ؤالت
الأخالقية اجلادة وامل�شروعة التي تطرحها التطورات ال�سريعة
يف �صناعة الروبوتات ،التي من بينها املخاوف من تهديدها
للوظائف والأعمال ،ومدى القبول االجتماعي للروبوتات
وكيفية التوا�صل والتفاعل بينها وبني الب�شر ،بالإ�ضافة �إىل
ق�ضايا ال�سالمة والأمن وامل�س�ؤولية عند وقوع �أخطاء يف ت�صميم
�أو برجمة الروبوتات ،وخا�صة الروبوتات املنزلية.
يف تون�س هناك حالياً جهود متنامية نحو االهتمام بعلم
و�صناعة الروبوتات خا�صة يف العديد من اجلامعات التون�سية
�إال �أنها غري كافية ،فما زلنا نعاين نق�صاً �شديداً يف اخلرباء
واملتخ�ص�صني يف جمال الروبوتات ،وكذلك نق�صاً يف معامل
ومراكز البحوث والتطوير يف جمال الروبوتات والذكاء
ال�صناعي ،بالإ�ضافة �إىل النق�ص يف الثقافة الروبوتية
وتعليم الربجمة.
�إن بالدنا بحكم موقعها اجلغرايف لن تكون بعيدة عن
الآثار والتحديات املحتملة يف ا�ستخدام الروبوتات ،الأمر
الذي يدعونا �إىل درا�سة متعمقة للخلفية التكنولوجية
واالقت�صادية واالجتماعية ،والتعرف �إىل الروبوتات املوجودة

على الروبوت املثايل التحلي بقوانني
«�إ�سحاق �أ�سيموف» الثالثة

حاليا يف الأ�سواق الختيار املنا�سب منها ،مع الت�أكد من املقدرة
العلمية على ا�ستيعاب امل�شاريع الروبوتية ،من حيث القدرة
على الرتكيب وال�صيانة والتدريب ومراعاة جوانب الأمان
وال�سالمة والقبول االجتماعي عند اال�ستخدام ،مع درا�سة
املميزات التي تت�صف بها الروبوتات املراد ا�ستخدامها.
نظراً لأن الروبوتات �سوف تدمج يف امل�ستقبل القريب
جزءاً كبرياً من حياتنا اليومية ومع التطور املتزايد
لهذه الروبوتات امل�ستقلة ،ظهرت احلاجة �إىل تقنني هذه
التكنولوجيا احلديثة .فحالياً يف غياب �إطار ت�شريعي
حقيقي لروبوتات ،هنالك عدة ف�صول يف قوانني متفرقة
تقنن الروبوتات والروبوتية .جند هذه الف�صول يف قوانني
خمتلفة :جملة االلتزامات والعقود ،قانون املناف�سة
والأ�سعار ،قانون امللكية الفكرية ،قانون حماية املعطيات
ال�شخ�صية� ،إلخ..
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عند �شراء لوحة فنية
ّ
يظل مبدعها حمتفظ ًا ببع�ض احلقوق

مزجلة تزحلق على اجلليد ،حتى و�إن كانت م�صنوعة يدوياً
من خ�شب البلوط العتيق املوجود يف غابات فالهاال يف منطقة
وي�شبون بالواليات املتحدة الأمريكية.

في العالم الرقمي..

منقول ومرتجم بت�صرف
نظر ًا ملا يحتله الت�صميم من مكانة مهمة يف التكنولوجيا احلديثة� ،أ�صبح ال�س�ؤال “من هو
املالك الفعلي لكل �شيء؟” م�صدر ًا للجدال ولكثري من الت�سا�ؤالت� .إذ �أثارت الدعاوى التي �أقيمت
للمطالبة مببلغ ي�صل �إىل  7مليارات دوالر فيما يتعلق بانتهاك حقوق الت�صميم اخلا�صة ب�شكل
وحمتوى املواقع الإلكرتونية عدة ت�سا�ؤالت حول ماهية الأعمال الفنية وحمتواها ،و�أي�ض ًا
حول معنى كلمة “ملكية” يف العامل الرقمي اجلديد..
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�إن ظهور مفهوم الأ�شياء غري امللمو�سة باعتبارها و�سيلة
حمددة للقيمة وو�سيلة للتبادل ،يعني �أن الأفكار واملفاهيم قد
حتمل قيمة �أكرب من الأ�شياء املادية ..وكما جرت العادة ،تكون
هناك �صعوبة يف مواكبة القانون للم�ستجدات االقت�صادية،
وال ترجع هذه ال�صعوبة �إىل �ضعف يف �صياغة القانون �أو عدم
كفاية �أحكامه �أو ق�صور يف �شمول جميع امل�سائل ذات ال�صلة،
ولكن ال�صعوبة الفعلية تتمثل يف عدم القدرة على ا�ستخال�ص
ا�ستنتاجات واقعية يف ظل ت�سارع وترية التغيري ،فنحن نعلم
بطريقة ما �إىل �أين و�صلنا -رغم �أننا نواجه الكثري من التحديات
بيد �أننا ال نعلم الوجهة التي يقودنا �إليها هذا التغيري.
فعلى �سبيل املثال ،جند �أن تعامالتنا املالية حتولت من جمرد

تداول �أوراق نقدية وعمالت �إىل معامالت �إلكرتونية ،لذا من
الأحرى �أن ي�سلك الت�صميم �أو الت�صوير �أو الر�سم �أو �أي نوع
من �أنواع التمثيل الب�صري �أو الروائي امل�سار نف�سه ويتحول �إىل
ال�صورة الرقمية ،و�أن يتم الت�سويق له بناء على ذلك.
مفهوم امللكية الفكرية
ونخل�ص مما �سبق �إىل �أننا يجب �أن نتناول مفهوم امللكية
باملناق�شة والتحليل ،وما يرتتب عليها من منفعة اقت�صادية
حمتملة ،ومن املزمع �أن ي�ستغرق النقا�ش والبحث بع�ض الوقت،
كما يقت�ضي هذا الأمر �إنفاق ف�ض ًال بع�ض الأموال ،ولكن ال �شك
�أ ّن النتيجة �ستمثل ح ًال و�سطاً -مثل معظم امل�سائل الأخرى التي

تعمل �ضمن منظومة متطورة.
وكتب �ستيف �شالكمان يف املجلة القانونية للفنون� :سواء �أكان
مثار حديثنا هو �شراء لوحة زيتية �أ�صلية �أو �شعار م�ؤ�س�سة ،ف�إن
حقوق امللكية التي نتناولها هنا ال متاثل حقوق ملكية مزجلة
تزحلق على اجلليد ،حتى و�إن كانت م�صنوعة يدوياً من خ�شب
البلوط العتيق املوجود يف الغابات فالهاال.
عندما ن�شرتي �أحد الأغرا�ض العادية ،مثل خالط �أو
�سيارة �أو مزجلة رائعة اجلمال للتزحلق على اجلليد يف �سباقات
التزحلق ،ف�إن امل�شرتي ميتلك ما ي�شرتيه كام ًال ،وله احلق يف
تعديله ح�سبما ي�شاء ،ولكن على اجلانب الآخر ،عند �شراء �أحد
الأعمال الفنية تكون امللكية م�شرتكة� ،إذ يح�صل امل�شرتي على
بع�ض حقوق امللكية ،بينما يظل مبدع العمل الفني حمتفظاً
ببع�ض احلقوق الأخرى ،وكما ذكرنا �سابقاً� ،سواء كنا نتحدث عن
�شراء لوحة زيتية �أ�صلية �أو �شعار �إحدى امل�ؤ�س�سات ،ف�إن حقوق
امللكية هنا ال ت�شبه حقوق امللكية التي نح�صل عليها عند �شراء
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أهو المالك الفعلي للعمل الفني ..أم مبدع العمل األصلي أم مشتريه؟
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الحقيقة وراء ملكية األعمال الفنية

حقوق ودعاوى
ولك �أن تتخيل الكم ال�ضخم من الدعاوى التي �أقيمت يف
حاالت نزاع ب�ش�أن حقوق ملكية الأعمال الفنية وما يت�صل بها
من حقوق ملكية فكرية ،وكان من املمكن جتنب الكثري من تلك
الدعاوى لو �أن �أطرافها كانوا على علم بالقواعد الأ�سا�سية املتعلقة
بحقوق امللكية الفكرية ،وعلى الرغم من �أن كل ق�ضية تعد فريدة
من نوعها وتتطلب حتلي ًال متعمقاً (لهذا ال�سبب وجد املحامون،
�ألي�س كذلك!)� ،إال �أن النظر يف بع�ض ال�سيناريوهات والت�صورات
االفرتا�ضية �سي�ساعدنا يف و�ضع بع�ض حدود حقوق امللكية عند
�شراء الأعمال الفنية املرئية ،ولنتخيل معاً املوقف الآتي:
قام �أحد الأثرياء ب�شراء لوحة زيتية من �أحد الفنانني
الذين على قيد احلياة لو�ضعها يف منت�صف مكتبته اخلا�صة،
وبعد �إمتام عملية ال�شراء� ،شعر ذلك ال�شخ�ص �أنه قد ارتكب خط�أ
باقتنائه هذه القطعة الفنية ،واعتقد �أنه �إذا قام بتق�سيمها �إىل
ثالثة �أجزاء ،وعلق كل جزء على حدة يف �أنحاء الغرفة� ،سيبدو
�شكلها �أف�ضل من و�ضعها احلايل.
وحينما �أثارت فكرته اال�ستهجان واال�ستنكار ،قرر �أنه من
الأف�ضل �أن يبيع هذه اللوحة ويودعها لدى �إحدى �صاالت
العر�ض ال�شهرية لبيعها.
وقبل ا�ستحواذ �صالة العر�ض على اللوحة الزيتية ،قامت
�إحدى جمالت املو�ضة الكربى با�ستئجار منزل ذلك ال�شخ�ص
لعقد جل�سة ت�صوير ،حيث ا�ستعانت امل�صورة الفوتوغرافية
باملكتبة اخلا�صة لتكون املكان الرئي�سي للت�صوير ،وظهرت اللوحة
الزيتية يف خلفية الكثري من ال�صور التي ن�شرتها املجلة يف عددها
التايل.
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قانون حقوق مبدعي الأعمال الفنية املرئية الأمريكي
وتعديل الأعمال الفنية املرئية �أو �إتالفها
يف ال�سيناريو الأول الذي طرحناه قام ال�شخ�ص الرثي ب�شراء
لوحة زيتية ،وكان يرغب يف تق�سيم هذه اللوحة الفنية �إىل ثالثة
�أجزاء بحيث ي�ضع كل جزء يف مكان منف�صل .هل ميكنه القيام
بذلك؟ كانت هذه امل�س�ألة حمل ت�سا�ؤل حتى عام  .،1990ف�آنذاك
كان م�سموح لكل من ي�شرتي �أي عمل فني �أ�صلي �أن يغريه كيفما
�شاء ،مبا يف ذلك �إزالة �أجزاء منه �أو �إ�ضافة �أي �أجزاء فنية �أخرى
�إليه ،بل �أنه كان ميكن للم�شرتي �أن يتلف العمل الفني الذي
ا�شرتاه متاماً ،ويفعل ما يحلو له طاملا �أنه مل يتعد على حقوق
الت�أليف والن�سخ والن�شر اخلا�صة بالفنان الذي �أنتج العمل الفني.
ووفقاً ملقت�ضى قانون حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر ،ف�إن
�صاحب حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر ميلك احلق احل�صري
والوحيد ليفعل �أياً مما يلي:
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ميلك �صاحب حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر حق ن�سخ العمل
الفني ب�أي �شكل ثابت �أو يف �صورة رقمية �أو مطبوعة.
ميلك �صاحب حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر حق توزيع ن�سخ
من العمل الفني يف �أي �صورة.
ميلك �صاحب حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر احلق احل�صري
لعر�ض عمله الفني �أمام اجلمهور ،مثل املقطوعات املو�سيقية
والأفالم �أو حتى جل�سات قراءة الكتاب.
ميلك �صاحب حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر حق عر�ض العمل
الفني مبا�شرة �أمام اجلمهور ،على �سبيل املثال ،حق تعليق لوحة
فنية للعر�ض العام �أو حتميل العمل الفني على �أحد املواقع
الإلكرتونية.
ميلك �صاحب حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر حق �إجراء
تغيري على العمل الفني �أو تعديله� ،سواء كان ذلك لن�سخة منه �أو
للعمل الأ�صلي نف�سه� .إال �أن هناك بع�ض التغيريات التي تدخل يف
حيز اال�ستخدام العادل.
توزيع العمل الفني
ن�سخ العمل الفني
عر�ض العمل الفني
�إجراء �أي تغيريات على العمل الفني
تقدمي العمل الفني �أمام اجلمهور
منع تغيري �أو �إتالف العمل الفني
ومع ذلك ،مل يت�ضمن قانون حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر
�أي ن�ص مينع امل�شرتي من �إجراء �أي تغيريات على قطعة العمل
الفني �أو �إتالفها� ،إال �أن الكثري من دول العامل حظرت تعديل
الأعمال الفنية و�إتالفها ،ومنحت الفنان الذي ابتكر العمل
الفني “احلق الأدبي” الذي يتيح له حماية �إبداعاته .حيث �إن
هذه احلقوق الأدبية منحت مبدع العمل حق التحكم يف م�صري
عمله الفني النهائي ،ف�ض ًال عن حماية �سمعته ،فقد �شملت هذه
احلقوق الأدبية حقه يف احل�صول على التقدير املنا�سب ،وحماية
العمل الفني من �إجراء �أي تعديالت عليه دون �إذن ،ومراقبة

من ميتلك العمل الفني وطريقة عر�ضه ،بالإ�ضافة �إىل حقه يف
تقا�ضي �إتاوة عند �إعادة بيع العمل الفني.
اتفاقية برن
بعد �أن وقعت الواليات املتحدة الأمريكية على “اتفاقية برن”،
وهي االتفاقية الدولية التي تن�ص على حماية حقوق الت�أليف
والن�سخ والن�شر� ،سن جمل�س ال�شيوخ الأمريكي قانون حقوق
مبدعي الأعمال الفنية املرئية ل�سنة ( 1990وي�شار �إليه فيما بعد
با�سم “القانون”)� ،إال �أن ذلك القانون مقيد �أكرث من �أمثاله يف
معظم الدول الأخرى ،فهو مينح مبدعي الفنون املرئية حقني:
الأول حق منع �أي ت�شويه �أو حتريف متعمد �أو �أي تعديل �آخر
للعمل الفني والذي قد ي�ضر با�سمه �أو �سمعته ،وحق منع �إتالف
العمل الذي يتمتع “مبكانة مميزة” .الحظ الفرق بني احلالتني،
ففي احلالة الأوىل ،يجب �أن يكون هذا الت�شويه �أو التحريف
املتعمد م�ضراً ال�سم الفنان �أو �سمعته ،و�إال كانت هذه التغيريات
م�سموحة� ،أما حالة الإتالف فهي خمتلفة ،حيث ال ي�شرتط فيها
الإ�ضرار ب�سمعة مبدع العمل الفني ،ولكن يجب �أن يكون العمل
“ذا مكانة مميزة” ،وميكن �أن تكون هذه املتطلبات مو�ضوعية
وي�صعب �إثباتها ،الأمر الذي يعد �سبباً من الأ�سباب التي تربر
عدم جناح �إعمال القانون عرب املحاكم �سوى يف عدد قليل جداً
من الق�ضايا.
كما توجد قيود �أخرى لهذا القانون ،فهو ال ينطبق �سوى

على “الأعمال الفنية املرئية” ،التي يحددها القانون ويح�صرها
يف اللوحات والر�سومات واملطبوعات والتماثيل املنحوتة وال�صور
الفوتوغرافية التي لها مكانة مميزة ،وال يوجد منها �سوى ن�سخة
واحدة �أو ما ال يزيد على  200ن�سخة حتمل توقيع مبدعها �أو
�أقل من ذلك ،ففي حالة ال�صور الفوتوغرافية مث ًال ،يجب �أن
تكون ال�صورة قد التقطت بهدف العر�ض فقط� .أما املل�صقات
واخلرائط وخمططات الكرة الأر�ضية وال�صور املتحركة
واملن�شورات الإلكرتونية والفنون التطبيقية ،فهي م�ستثناة
�صراحة من نطاق احلماية الذي يوفره القانون ،ويف النهاية
جند �أن الأعمال التي مت ابتكارها يف عام � 1990أو بعد ذلك،
تنتهي �صالحية حماية احلقوق املرتبطة بها بوفاة مبدعها� ،أما
عن الأعمال املوجودة من قبل �أن ّ
ي�سن القانون فتفر�ض حمايتها
مبوجب القانون �إىل حني انتهاء حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر
اخلا�صة بالعمل ،ومتتد هذه الفرتة طوال حياة مبدع العمل
بالإ�ضافة �إىل  70عاماً بعد وفاته� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال ميكن نقل
احلقوق املمنوحة مبوجب القانون ،ولكن ميكن التنازل عنها
�إذا وافق م�ؤلف العمل �صراحة على التنازل عنه مبوجب وثيقة
خطية حتمل توقيعه مع التحديد املطلوب.
خ�سر فنانو ال�شارع يف منطقة فايف بوينتز بربوكلني
معركتهم يف �سبيل احلفاظ على �أعمالهم الفنية.
يف �ضوء هذه القواعد ،هل ي�ستطيع ال�شخ�ص الرثي املذكور
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�سيناريوهات انتهاك حقوق املبدع
هل تريد معرفة املزيد؟
�إن امل�شرتي يف كل �سيناريو من هذه ال�سيناريوهات انتهك
حقوق الفنان �أو مبدع العمل الأ�صلي ،لذا دعونا ننظر معاً يف كل
�سيناريو على حدة ،ونتناول بالبحث اخلط�أ الذي ارتكبه امل�شرتي،
لنكت�شف ما �إذا كان هناك �أي دفاع ميكن من خالله دفع هذا
االنتهاك عنه.

هل ميلك �صاحب حقوق
الن�شر ..حق �إجراء تغيري على
العمل الفني �أو تعديله؟
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�أعجب ال�شخ�ص بعمل امل�صورة الفوتوغرافية ،فكلفها بت�صوير
منزله ،وبعد مرور عامني ،عر�ض منزله للبيع و�أعطى ال�صور
�إىل وكيله العقاري لي�ستخدمها يف ت�سويق املنزل ،قامت �شركة
الت�سويق العقاري التي يعمل بها الوكيل العقاري بن�شر هذه
ال�صور على موقعها الإلكرتوين ،كما قامت بتحميلها على
�إحدى” خدمات قوائم الت�سويق العقاري املتعددة”.
كانت �شركة الت�سويق العقاري حينذاك تقوم ب�إعادة ت�صميم
عالمتها التجارية ،مبا يف ذلك �إن�شاء موقع �إلكرتوين جديد،
حيث قامت باال�ستعانة بالعديد ممن يعملون بنظام العمل احلر
لإن�شاء ت�صميمات جديدة ت�ضم بع�ض الر�سومات الرائعة لل�شوارع
يف املنطقة التي يقع بها مقر ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل �صور املنزل
على ال�صفحة الرئي�سة للموقع.
كما قامت �شركة الت�سويق العقاري بطباعة مل�صقات كبرية
احلجم للر�سومات التي تبيعها من خالل موقعها الإلكرتوين.
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ق�ضية  ..وت�سوية
متت م�ؤخراً ت�سوية نزاع ن�شب بني “�أهول �سنيف�س غلو”
و�شركة “�أمريكان �إيجل” ب�ش�أن ق�ضية انتهاك حقوق الت�أليف
والن�سخ والن�شر ب�سبب ا�ستخدام ال�شركة لأحد �أعماله يف �سل�سلة
من ال�صور التي مت دجمها معاً �أو يف احلملة الإعالنية لل�شركة
دون احل�صول على �إذن بذلك.
ولتو�ضيح املق�صد من هذه النقطة ،فلنتناول معاً الت�صور
املطروح يف ال�سيناريو الذي ذكرناه �سلفاً ،فعندما قام ال�شخ�ص
الرثي ب�شراء اللوحة الزيتية ،ح�صل على حق عر�ضها لعموم
النا�س� ،أي �أنه من البديهي �أنه لن يخبئها يف مكان حيث ال
ميكن لأحد �أن يراها ،كما �أن حق العر�ض العام يقت�صر على
العمل الأ�صلي فقط ،وال ي�شمل ن�سخ العمل ،مما يعني �أن ذلك
ال�شخ�ص ال ميلك حق �صنع �أي مل�صقات �أو قم�صان حتمل �صورة
العمل الفني� ،أي �أن حقوقه يف هذا اجلانب حمدودة جداً .ولكن
على اجلانب الآخر ،مبجرد �إقدام ذلك ال�شخ�ص على بيع العمل
الفني ،ف�إنه يكت�سب حقوقاً �أخرى مل مينحها الفنان له �صراحة،
ولكن البد منها لإمتام عملية البيع ،حيث ميكنه �أن ي�صنع

ن�سخاً من اللوحة ويوزعها بهدف ت�سويقها والرتويج لبيعها بني
العامة ،فيمكن له  -على �سبيل املثال � -أن يعد ن�شرات �إعالنية �أو
بطاقات بريدية م�صورة حتمل �إعالناً عن البيع ،كما ميكن �أن يتم
ن�شر ن�سخ من اللوحة على �أحد املواقع الإلكرتونية ،ف�ض ًال عن
ذلك ميكن لذلك ال�شخ�ص �أن ينقل ك ًال من حقوقه ال�صريحة
واملالزمة �إىل �صالة العر�ض لتتمكن من بيعها نيابة عنه.
نطاق احلقوق املالزمة
والآن نحن �أمام �س�ؤال �آخر ،ما هو نطاق احلقوق املالزمة؟
�إجابة هذا ال�س�ؤال تعتمد على احلالة التي متنح فيها احلقوق
الأ�صيلة ،ولكن معرفة احلقوق املتاحة ب�شكل عام من �ش�أنه �أن
ي�ساعدنا يف معرفة احلدود ذات ال�صلة ،فعلى �سبيل املثال ،هل
ميكن ملالك اللوحة �أن يلتقط �صورة عالية الدقة للوحة وي�ضعها
على املوقع الإلكرتوين ،حيث ميكن لأي �شخ�ص ن�سخها ب�سهولة؟
يف هذه احلالة ميكن للفنان �أن يقيم دعوى للمطالبة بالق�ضاء
ب�أن ال�صورة عالية الدقة لي�ست �ضرورية لرتويج بيع اللوحة،
بينما ميكن للبائع �أن يدفع ب�أن قدرة العميل املحتمل على تقريب
�أو تكبري العمل الفني لر�ؤية �أدق التفا�صيل من �ش�أنه �أن ي�ساعد
امل�شرتي يف تقييم جودة العمل الفني قبل اتخاذ قرار مبعاينته
على �أر�ض الواقع .و�إذا متت �سرقة ال�صورة بالفعل وا�ستخدامها
بطريقة تعود بال�ضرر على الفنان� ،سيتحتم على ذلك ال�شخ�ص
الرثي �أن يثبت ال�ضرورة التي دفعته �إىل توفري ال�صورة عالية
الدقة ،برغم ما ينطوي عليه الأمر من خماطر ،لبيع اللوحة،
وهذا �أمر يف غاية ال�صعوبة ،والآن �إىل �س�ؤال �آخر ،هل ميكن
ل�صالة العر�ض �أن ت�ستخدم فعالية البيع ك�أداة ترويج بعد انتهاء
عملية البيع؟ هل ميكنها �أن ت�ضع ن�سخاً من العمل الفني يف املواد
الدعائية اخلا�صة بها؟ يف هذه احلالة ،تكون �صالة العر�ض هي
البائع اجلديد للوحة ،ولكنها ال متلك حقاً ميكنها �أن متار�سه
دون �إذن �سوى حق عر�ض العمل الفني بعد �إمتام البيع .و�إذا كانت
املمار�سة املعتادة يف هذا املجال تق�ضي ب�أن تكون �صالة العر�ض
قادرة على عر�ض اللوحة على املوقع الإلكرتوين لها ،ف�إن هذا

43

2015

القانون الأمريكي مينح مبدعي
الفنون احلق يف منع التعديل
ومنع االتالف

احلقوق املالزمة
عند �شراء الأعمال الفنية املرئية
تغي ر�أيه ،واتخذ قراراً بعدم
لنفرت�ض �أن ال�شخ�ص الرثي َّ
�إجراء �أي تغيري على اللوحة الفنية ،ولكنه عزم على �إعادة بيعها
يف �إحدى �صاالت العر�ض ،والآن يظهر �أمامنا �س�ؤال جديد :هل
هناك �أي قيود مفرو�ضة على كيفية قيام ذلك ال�شخ�ص الرثي
ببيع اللوحة �أو على مكان بيعها �أو اجلهة التي يتم بيع اللوحة
لها؟ وهل هناك �أي قيود تخ�ضع لها �صالة العر�ض؟
خالفاً للمتبع يف الكثري من البلدان ،ين�ص القانون على
حقوق �أدبية معينة ،مما يعني �أن الفنان مبدع العمل لي�س من
حقه �أن يقرر �أين يعاد بيع عمله الفني �أو �أن يحدد اجلهة التي
يباع �إليها .وعلى الرغم من ذلك ،ميلك الفنان حقاً �آخر ،يعرف
بحق “الإ�سناد” ،مبوجب القانون ،وهو حق ي�سمح له بادعاء �أو
�إنكار كونه مبدع العمل الفني ،وهذا يعني �أنه �إذا مل يلق املكان
الذي يعر�ض فيه العمل الفني ا�ستح�سان الفنان الذي �أبدعه،
يحق له �أن مينع البائع من ا�ستخدام ا�سمه ون�سب العمل الفني

ال يحق ملبدع العمل �أن
يقرر �أين يعاد بيع عمله
�أو اجلهة التي يباع �إليها
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يف ال�سيناريو املذكور �أعاله �أن يقوم بتق�سيم اللوحة الزيتية �إىل
ثالثة �أجزاء �إذا رف�ض م�ؤلف العمل قيامه بذلك؟ ح�سناً ،اللوحة
هي عمل فني يدخل يف فئة الفنون املرئية ،كما �أنها رُ�سمت يف
الآونة الأخرية ،وال يزال مبدعها على قيد احلياة ،ولذلك يخ�ضع
هذا املوقف لأحكام القانون ،وهنا يطرح علينا املوقف �س�ؤا ًال �آخر،
هل ميثل املوقف �إحدى الفئتني اللتني مت ذكرهما �سابقاً؟ لكي
يتمكن الفنان الذي ر�سم اللوحة من منع الت�صرف  -الذي �أقدم
عليه ال�شخ�ص الرثي الذي ا�شرتى اللوحة  -يجب عليه �إثبات �أن
التق�سيم املزمع �إجرا�ؤه ي�ضر ب�سمعته ،وبعك�س ما قد نظن يف هذه
احلالة ،ف�إن �إثبات ذلك لي�س بالأمر الي�سري ،فالأمر ال يتمثل يف
قيام ال�شخ�ص الرثي بكتابة مالحظات م�شينة عن الفنان على
اللوحة ،ولكن عو�ضاً عن ذلك ،ميكن للفنان �أن يزعم ب�أن التغيري
املزمع �إجرا�ؤه هو يف الواقع �إتالف للعمل ،وحينئذ �سيتعني عليه
�أن يثبت �أن العمل له “مكانة مميزة” ،و�سيكون ذلك �أمراً ي�سرياً

للغاية ،خا�صة �إذا كان الفنان م�شهوراً ،ولكن يزداد الأمر �صعوبة
حني يكون غري م�شهور بدرجة كبرية� ،أو كان معروفاً يف �أماكن
معينة �أو مناطق جغرافية حمددة ،حينها قد تتاح له فر�صة
جيدة حلماية عمله الفني.

�إليه ،ويف واقع الأمر ،هذا احلق يف غاية القوة؛ �إذ �إنه يحول
عملية بيع العمل الفني املربحة �إىل �صفقة ال قيمة لها� ،إن مل
تكن خا�سرة� ،إذا مل يكن مبدع العمل معروفاً” ،ولقد �أو�ضحت يف
مقالتي الأخرية بعنوان “دار مزادات �سوذبيز وكارافاجيو”� ،أن هذا
االختالف قد يكلف املالك ما يقرب من  10ماليني دوالر.
يطرح هذا الو�ضع بني �أيدينا �س�ؤا ًال �آخر.؟ ما هي احلقوق التي
ميلكها كال الطرفني عند �إعادة بيع العمل الفني؟ يتمتع الفنان
بحقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر ،وبالتايل فهو ميلك كل ما يتبعها
من حقوق ح�صرية كما ذكرنا �سابقاً ،وميكن ل�صاحب حقوق
الت�أليف والن�سخ والن�شر �أن يقرر نقل هذه احلقوق �إىل �أي �شخ�ص
�أو جهة �أخرى� ،سواء كلياً �أو جزئياً ،وللمدة التي يحددها الفنان،
ويتم نقل هذه احلقوق مبوجب عقود �أو اتفاقيات ترخي�ص حتدد
احلقوق التي مت نقلها ومتلقي هذه احلقوق ونطاق ا�ستعمالها
والفرتة املحددة لذلك النقل .وبهذا ال�صدد ،يجب �أن ي�شمل العقد
املتقن تفا�صيل كافية ب�ش�أن حدود احلقوق التي مت نقلها ملنع �أي
�سوء فهم �أو لب�س قد ي�ؤدي �إىل �إقامة دعاوى.
�أما الأمر الأكرث تعقيداً عند نقل احلقوق هو حتديد حدود
احلقوق املالزمة ،وهي تلك احلقوق املطلوبة ال�ستيفاء �أحكام
االتفاقية املربمة و�شروطها.
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الفعل يكون مقبو ًال� ،شريطة �أال تعر�ض �صورة عالية الدقة� ،أما �إذا
رغبت �صالة العر�ض يف القيام مبا يتجاوز ذلك ،على �سبيل املثال،
�إذا �أرادت �أن ت�ضع �صورة اللوحة على �إحدى الن�شرات الدورية
�أو ك�صورة رئي�سة على املوقع الإلكرتوين ،يجب �أن حت�صل �أو ًال
على �إذن من الفنان �صاحب حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر� ،إال
يف حالة واحدة ،وهي �أن يكون هذا احلق قد منح لل�شخ�ص الرثي
الذي ا�شرتاها كجزء من عقد ال�شراء الأ�صلي املربم ب�ش�أن �شراء
العمل الفني� ،إذ ميكن دائماً �أن يتم نقل حقوق الت�أليف والن�سخ
والن�شر ،بناء على مكانة العمل الفني املميزة ،على �أن يتم ذلك
مبا يحفظ م�صالح امل�شرتي ل�ضمان نقل حقوق خا�صة قبل �إمتام
ال�شراء ،وتعد هذه اخلطوة يف غاية الأهمية ،ال �سيما �إذا كان
العمل الفني يحمل قيمة ثمينة ،ويف �ضوء تلك املتغريات� ،أ�صبح
من الوا�ضح �أن حتديد نطاق احلقوق املرتبطة بعملية ال�شراء هو
�أمر يف غاية ال�صعوبة.
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اختصاصات مكتب إدارة الدعوى
وعـالقـته بالمحكـمة المختصـة

2015

الأعمال الفنية
والت�صوير الفوتوغرايف
فلنتناول معاً ال�سيناريو الآتي :قبل نقل اللوحة الزيتية
�إىل �صالة العر�ض� ،شهد منزل ال�شخ�ص الرثي جل�سة ت�صوير
لإحدى جمالت املو�ضة ،ويف هذا ال�سياق ،التقط امل�صور ب�ضع
�صور ملكتبته وظهرت اللوحة يف خلفية هذه ال�صور.
مما ال �شك فيه �أن ذلك ال�شخ�ص الرثي عندما قام ب�شراء
اللوحة الزيتية ،ح�صل على حق عر�ضها ،وكذلك حق ن�سخها
بغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا �أراد ذلك
ال�شخ�ص �أن يلتقط ب�ضع �صور ملكتبته اخلا�صة وكانت اللوحة
معلقة على احلائط ،فهو غري ملزم بو�ضعها يف مكان �آخر قبل
التقاط ال�صور ،غري �أنه يف هذه احلالة ،ال ميلك حق ن�سخ العمل
الفني �أو توزيعه للأغرا�ض التجارية ،ما مل تكن عملية الن�سخ
مرتبطة ببيعه للعمل ،كما �أنه ال ميلك �أي�ضاً حق نقل ما ال ميلكه
�إىل املجلة .وبناء عليه ،فمبجرد قيام املجلة بطباعة ال�صور
و�إدراجها يف عددها التايل وتوزيعه على اجلمهور ،ف�إن هذا يعد
انتهاكاً حلقوق الفنان مبدع العمل الفني ،فالأجر الذي تقا�ضاه
ال�شخ�ص الرثي نظري ا�ستخدام منزله يف جل�سة الت�صوير ،ال
ي�شمل هذه احلقوق.
ول�سوء حظ املجلة ،ف�إن قانون حماية حقوق الت�أليف

حت�ضري الدعوى املدنية وفق ًا للمادة  42مكرر امل�ستحدثة يف تعديل
قانون الإجراءات املدنية االحتادي الإماراتي رقم  10ل�سنة 2014
مقارنة بتح�ضري الدعوى وفق ًا للقانون الفرن�سي -اجلزء الثاين)1( -

هل متلك �صالة العر�ض
حق و�ضع ن�سخ من العمل الفني
يف موادها الدعائية؟

والن�سخ والن�شر من القوانني ال�صارمة التي تفر�ض م�س�ؤولية
م�شددة ،لذلك �أياً كانت نية املجلة ،فهي لي�ست ذات �أهمية هنا،
وبرغم مما اعتقدته املجلة �أنها قد ح�صلت على الإذن الالزم ملا
قامت به ،لكنها �ستظل م�س�ؤولة عن فعلها ،بيد �أن هذه امل�س�ؤولية
تعتمد على كيفية عر�ض اللوحة يف ال�صور التي ا�ستخدمتها
املجلة ،حيث ميكن �أن تطالب املجلة بحق “اال�ستخدام العادل”،
الذي ي�ستثنى من احلقوق احل�صرية التي ميلكها �صاحب
حقوق الت�أليف والن�سخ والن�شر� .أي �إذا قام الفنان مبقا�ضاة
املجلة ،وغابت حجة الدفع بحق اال�ستخدام العادل ،ويف نهاية
املطاف �ستتحمل املجلة غالباً نتيجة هذا اخلط�أ وتتكبد الأعباء
املالية ذات ال�صلة ،ويف الوقت نف�سه� ،ستقوم املجلة برفع دعوى
ق�ضائية �ضد ال�شخ�ص الرثي م�ستندة يف ذلك �إىل الكثري من
�أ�سباب االدعاء.

بقلم :المستشار الدكتور  /معتز عفيفي
�أ�ستاذ قانون الإجراءات املدنية امل�ساعد
كلية املدينة اجلامعية بعجمان -ق�سم القانون
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المجلة القانونية

الرقابة على �صحة ونظام تبادل املذكرات وامل�ستندات
يقدم طرفا النزاع �إىل مكتب �إدارة الدعوى املذكرات وامل�ستندات،
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ويتوىل املكتب مراجعة امل�ستندات مع الإ�شارة �إىل الناق�ص منها،
ويتوىل املكتب �أي�ضاً الت�أكد من وجود التوقيعات على ن�سخ املذكرات،
وي�شرف املكتب على تبادل تلك املذكرات وامل�ستندات بني اخل�صوم
مع احرتام مبد�أ املواجهة وحقوق الدفاع الذي يلتزم به مكتب �إدارة
الدعوى ،وكذلك الأمر متابعة االطالع على تقارير اخلربة وتبادل
مذكرات التعقيب عليها بني اخل�صوم (مادة  42/3امل�ستحدثة
بتعديل قانون الإجراءات  10ل�سنة .)2014
الإجراء املتبع عند ّ
تخلف املدعي
�أو املدعى عليه ح�ضور جل�سات التح�ضري
مل يحدد م�شروع القانون ن�صاً يعالج م�س�ألة غياب املدعي  -بعد
رفع دعواه -جل�سات التح�ضري ،عك�س احلال بالن�سبة لغياب املدعى
عليه ،فقد �أ�سرد ن�صاً عالج فيه تلك امل�س�ألة يف املادة  42/5مكرر
امل�ستحدثة بتعديل قانون الإجراءات  10ل�سنة  ،2014فعند حتقق
احلالة الأوىل ،وهي غياب املدعي عن جل�سات التح�ضري ،فمن وجهة

توجيه الأوامر للخ�صوم
وملكتب �إدارة الدعوى �أن ي�أمر �أحد اخل�صوم بالقيام ب�إجراء
معني  ،injonctionكالأمر ب�إعالن الئحة الدعوى �أو �إعادة �إعالنها،
�أو الأمر بتقدمي �أ�صل العقد حمل النزاع ،ف�إذا مل ي�ستجب اخل�صم
لأمر مكتب �إدارة الدعوى ،ال ي�ستطيع املكتب من تلقاء نف�سه �أن
يغرم هذا اخل�صم املماطل ،ولكن ميكن بطلب يقدم من مكتب �إدارة
الدعوى للقا�ضي املخت�ص لإ�صدار قراره بتغرمي اخل�صم املماطل،
وذلك لعدم تنفيذ ما �أمر به مكتب �إدارة الدعوى (مادة  42/4مكرر
امل�ستحدثة بتعديل قانون الإجراءات  10ل�سنة .)2014
عدم اخت�صا�ص مكتب �إدارة الدعوى
بالف�صل يف الدفوع ال�شكلية
�إذا ت�ضمنت الدعوى دفعاً �شكلياً من �أحد اخل�صوم� ،أحالها
مكتب �إدارة الدعوى �إىل القا�ضي املخت�ص بحالتها بعد حتديد

جل�سة للف�صل يف ذلك الدفع ،وللقا�ضي �أن يق�ضي باخت�صا�صه
بنظر الدعوى ،وعليه �إعادة الدعوى ملكتب �إدارة الدعوى ال�ستكمال
�إجراءات جتهيز الدعوى� ،أما �إذا قرر القا�ضي عدم اخت�صا�صه ،فعلى
مكتب �إدارة الدعوى �إحالتها �إىل املحكمة املخت�صة .فال ي�ستطيع
مكتب �إدارة الدعوى �أن يف�صل يف �أي دفع �شكلي بحكم ق�ضائي لأنها
من مهمة القا�ضي ،فعليه �أن يحيل ملف الدعوى �إىل القا�ضي لكي
يف�صل يف تلك امل�سائل ال�شكلية ويعيد القا�ضي الدعوى مرة �أخرى
�إىل مكتب �إدارة الدعوى.
�إن عدم اخت�صا�ص مكتب �إدارة الدعوى بالف�صل يف الدفوع
ال�شكلية ،ال مينعه من كتابة تقرير عن الدفوع ال�شكلية املبداة من
�أحد اخل�صوم ،بل يجب عليه �أن يكتب تقريراً عن امل�سائل ال�شكلية
املتعلقة بالنظام العام ،لعر�ضها على القا�ضي ليف�صل فيها منعاً
لإثارتها مرة �أخرى �أمام القا�ضي.
عدم اخت�صا�ص مكتب �إدارة الدعوى
بالف�صل يف الدفوع بعدم القبول
�إذا ت�ضمنت الدعوى دفعاً بعدم القبول من �أحد اخل�صوم،
�أحالها مكتب �إدارة الدعوى �إىل القا�ضي املخت�ص بحالتها بعد
حتديد جل�سة للف�صل يف ذلك الدفع ،فلي�س من اخت�صا�ص
مكتب �إدارة الدعوى الف�صل يف م�س�ألة قبول �أو عدم قبول
الدعوى ،فتلك امل�س�ألة من اخت�صا�ص القا�ضي ،ولكن حكم
القا�ضي يعتمد ب�صفة �أ�سا�سية على التحقيق والتح�ضري الذي
يتم �أمام مكتب �إدارة الدعوى ،فال مينع مكتب �إدارة الدعوى
من كتابة تقرير يف الدفع بعدم قبول الدعوى ،وبحث م�س�ألة
قبول الدعوى من عدمه ،بحيث ت�صري الدعوى �صاحلة لتلقي
حكماً �صادراً قبل الف�صل يف املو�ضوع من قا�ضي املو�ضوع يف
م�س�ألة القبول �أو عدم القبول.
عدم اخت�صا�ص مكتب �إدارة الدعوى
بالف�صل يف الطلبات امل�ستعجلة
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الإج��راءات التي يقوم بها مكتب �إدارة الدعوى لتح�ضري
الدعوى املدنية ً
وفقا للمادة  42مكرر امل�ستحدثة يف تعديل
قانون الإجراءات املدنية االحتادي  11ل�سنة  1992م
قيد الدعوى و�إعالن �صحيفتها
يتوىل مكتب �إدارة الدعوى حت�ضري الدعوى و�إدارتها ،مبا
يف ذلك قيدها و�إعالنها ،حيث يتوىل مكتب �إدارة الدعوى بيان
قانونية و�صحة الئحة الدعوى ،وقيام اخل�صوم �أو وكالئهم
بالتوقيع عليها وامل�صادقة على الوكاالت ،والقيام بو�ضع الأختام
الر�سمية على الئحة الدعوى والطلبات و�إعطاء ن�سخ خمتومة -
بعد مطابقتها للأ�صل  -لطريف الدعوى ،ومن مهامه �أي�ضاً متابعة
�إعالن الئحة الدعوى و�إعادة �إعالنها والت�أكد من �صحة الإعالن
واحرتام الآجال املحددة للإعالن ،لتفادي عدم انعقاد اخل�صومة
لبطالن �إعالن �صحيفتها.

للمكتب بحث اخت�صا�ص املحكمة
و�صفة اخل�صوم ..وتوافر امل�صلحة

حتديد الوقائع حمل االتفاق واخلالف يف الدعوى
ومن اخت�صا�صات مكتب �إدارة الدعوى املدنية حتديد الوقائع
حمل االتفاق واخلالف يف الدعوى ،فبناء على حمتويات ملف
الدعوى و�أقوال اخل�صوم �أو وكالئهم ،يتم ح�صر نقاط االتفاق
واالختالف بني اخل�صوم� ،أي ح�صر حمل النزاع وعبء الإثبات يف
حدود الوقائع املختلف عليها ،و�إخراج الوقائع حمل االتفاق من
مو�ضوع النزاع والتي يتم تثبيتها من طرف مكتب �إدارة الدعوى
املدنية مبثابة �إقرارات ملزمة وحجة قاطعة على �صاحبها ،ويجب
على قا�ضي املو�ضوع الأخذ بها متى ا�ستوفت �شروطها و�أركانها.

غياب املدعي
ع��ن جل�س��ات التح�ض�ير يربر �ش��طب
الق�ضي��ة ..فيما يوجب غي��اب املدعى
عليه �إحالتها �إىل القا�ضي

2015

�أنواع الدعاوى اخلا�ضعة للتح�ضري من قبل املكتب
�أو ًال يجب االعرتاف �أن الدعاوى املدنية وكذلك الدعاوى
الإدارية والد�ستورية جميعها ،يجب �أن تخ�ضع للتح�ضري ،وذلك
لأهمية حت�ضري الدعوى كما �سبق �أن مت تو�ضيحه ( ،)2فال يجوز
�أن نق�صر التح�ضري على الدعاوى املدنية دون الإدارية والد�ستورية،
فالدعوى الإدارية هي الأخرى حتتاج �إىل حت�ضري.
ونرى من ناحية �أخرى �أن كافة الدعاوى املدنية تخ�ضع لنظام
التح�ضري ،فال ي�ستثنى من ذلك �إال القليل من الدعاوى والتي
ال حتتاج جلل�سات التح�ضري ،وذلك مثل دعاوى �صحة التوقيع،
فتلك الدعوى يقت�صر فيها مهمة القا�ضي على �إثبات �صحة
توقيع املدعى عليه على العقد حمل النزاع ،وكذلك ي�ستثنى من
التح�ضري� ،أوامر الأداء ،والأوامر الوقتية ،والأوامر على العرائ�ض،
واملنازعات امل�ستعجلة ،والتي بطبيعتها لها �إجراءات خا�صة بها،
تعجل من الف�صل يف الدعوى ،وبالتايل ال حتتاج �إىل حت�ضري ،وال
تن�ص على �أنه “�إذا
�أدل على ذلك �صريح ن�ص املادة  42/5مكرر والتي ّ
ت�ضمنت الدعوى � .......أو طلباً م�ستعج ًال� ،....أحالها مكتب �إدارة
الدعوى �إىل القا�ضي املخت�ص بحالتها بعد حتديد جل�سة للف�صل يف
�أي من ذلك ،وللقا�ضي �إعادة الدعوى بعد ذلك ملكتب �إدارة الدعوى
وا�ستكمال �إجراءات جتهيز الدعوى ح�سب الأحوال “ ،فمكتب �إدارة
الدعوى تغ ّل يده عن حت�ضري الطلب امل�ستعجل.

نظري يجب على مكتب �إدارة الدعوى �أن يقرر �شطب الق�ضية
(ا�ستبعادها من رول جل�سات التح�ضري) بعد �أخذ ر�أي املدعى عليه
�إن كان حا�ضراً ،فقد يرى املدعى عليه �ضرورة اال�ستمرار يف حت�ضري
الدعوى لإحالتها �إىل قا�ضي املو�ضوع للف�صل فيها مو�ضوعاً و�إنهاء
النزاع بينه وبني املدعي.
وعند حتقق احلالة الثانية وهي غياب املدعى عليه عن ح�ضور
جل�سات التح�ضري ،ف�إذا تخ ّلف املدعى عليه عن احل�ضور وكان قد
�أعلن ل�شخ�صه ،ف�إنه يف هذه احلالة يجب على مكتب �إدارة الدعوى
�إحالة الدعوى بحالتها �إىل القا�ضي املخت�ص بعد حتديد جل�سة
للف�صل فيها ،و�إذا مل يعلن املدعى عليه ل�شخ�صه فيجب �أن يقوم
مكتب �إدارة الدعوى ب�إعادة �إعالنه ،و�إذا مت �إعادة �إعالنه ومل يح�ضر
فتحال الدعوى بحالتها �إىل املحكمة للف�صل فيها.

المجلة القانونية

�إذا ت�ضمنت الدعوى طلباً م�ستعج ًال من �أحد اخل�صوم� ،أحالها
مكتب �إدارة الدعوى �إىل القا�ضي املخت�ص بحالتها بعد حتديد
جل�سة للف�صل يف هذا الطلب ،فلي�س من �سلطة مكتب �إدارة الدعوى
الف�صل يف الطلبات امل�ستعجلة ولكنها من �سلطة القا�ضي املخت�ص.
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اخت�صا�ص املحكمة والئياً ونوعياً وقيمياً ،وكذلك �صفة اخل�صوم
يف الدعوى وتوافر امل�صلحة ،وعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء
الوجوبي للجنة توفيق �أو ت�سوية ،فقد ي�شرتط امل�شرع يف بع�ض
الأحوال �ضرورة اللجوء ال�سابق �إىل جلنة توفيق �أو ت�سوية
النزاع ،ويف حالة عدم اللجوء للجنة تقت�ضي املحكمة بعدم قبول
الدعوى لعدم اللجوء �إىل جلنة التوفيق ،فجميع تلك امل�سائل
املتعلقة بالنظام العام يجب على مكتب �إدارة الدعوى �أن يكتب
تقريراً مف�ص ًال عنها ويحيل الدعوى �إىل القا�ضي ليف�صل يف
تلك امل�سائل املتعلقة بالنظام العام ،بحيث ت�صري الدعوى �صاحلة
لتلقى حكماً �صادراً قبل الف�صل يف املو�ضوع من قا�ضي املو�ضوع يف
امل�سائل املتعلقة بالنظام العام ،فيقر القا�ضي باخت�صا�صه بنظر
الدعوى� -صراحة �أو �ضمناً بالف�صل يف املو�ضوع  -وتوافر �شروط
قبول الدعوى املتعلقة بالنظام العام ،ب�أن الدعوى رفعت من ذي
�صفة على غري ذي �صفة ،و�أن املدعي له م�صلحة يف رفعها ،و�أن
املدعي جل�أ �إىل جلنة التوفيق  -يف حالة اللجوء الإجباري -ومن
ثم ال ميكن بعد ذلك �إثارة تلك الدفوع املتعلقة بالنظام العام
�أمام قا�ضي املو�ضوع ،بعد االنتهاء من حت�ضري الدعوى و�إحالة
الدعوى �إليه.
اخت�صا�ص مكتب �إدارة الدعوى يف حمكمة اال�ستئناف
يخت�ص مكتب �إدارة الدعوى مبحكمة اال�ستئناف بتح�ضري
الطعن قبل نظر قا�ضي اال�ستئناف يف مو�ضوعه ،فيتوىل قيد
�صحيفة الطعن ومتابعة �صحتها و�إعالنها ،وكذلك متابعة
تبادل املذكرات وامل�ستندات وتقارير اخلرباء والتعقيب عليها بني
اخل�صوم.
اخت�صا�صات قا�ضي التح�ضرييف فرن�سا
�إن قا�ضي التح�ضري يجري عدداً من االجتماعات -
�أطلق الفقه الفرن�سي على هذه االجتماعات التي يقوم بها
قا�ضي التح�ضري م�صطلح “ ،”Conferencesي�ستدعي فيها

حماولة ال�صلح بني اخل�صوم
�إن قا�ضي التح�ضري الفرن�سي ي�سعى لل�صلح بني اخل�صوم،
فامل�شرع ين�ص يف قانون الإجراءات املدنية الفرن�سي على �ضرورة
قيام قا�ضي التح�ضري بعر�ض ال�صلح على اخل�صوم ،فيتو�سط
قا�ضي التح�ضري لل�صلح بني اخل�صوم من تلقاء نف�سه �أو بناء على
طلب �أحد اخل�صوم ،ونحن نرى �أن يكون ال�سعي يف ال�صلح واجباً،
و�أن يقوم به القا�ضي يف جل�سة التح�ضري دون قا�ضي املو�ضوع ،لأن
هذا االخت�صا�ص يف م�سائل ال�صلح عبء ثقيل على قا�ضي املو�ضوع
�أثبت العمل �أنه ال يح�سن القيام به فوق �أن يف ذلك تعقيداً يف
الإجراءات ال مربر له.
�إن القا�ضي �سيكون موفق ال�سعي يف هذا ال�صلح� ،إذ
�إملامه بالدعوى باطالعه على �صحيفتها وقدرته وجتربته
متكنه كلها من القيام بهذا الواجب على �أح�سن وجه،
ويف�ضل عندما ينهي قا�ضي التح�ضري قراره ب�إنهاء النزاع
�صلحاً �أن يعطي للخ�صوم مهلة زمنية لتنفيذ قرار ال�صلح،
مع التنبيه على اخل�صوم يف حالة عدم التنفيذ تنظر
الدعوى بحالتها.
�إ�صدار قرارات ب�إحالة الدعوى �إىل اخلرباء �أو التحقيق
هذا وقد �أعطى امل�شرع الفرن�سي لقا�ضي التح�ضري �سلطة
�إ�صدار بع�ض القرارات �إذا كانت الدعوى حمل التح�ضري حتتاج
�إيل ذلك ،انطالقاً من حقه يف مراقبة ح�سن �سري املحاكمة (La
 )bonne marche du procésمثل �إ�صدار قرار بالإحالة �إىل
اخلرباء �أو الإحالة �إىل التحقيق (telles qu’une expertise ou
� ،)une enquêteأو اال�ستماع لل�شهود ،كل ذلك بهدف �أن ت�صل
الدعوى �إىل قا�ضي املو�ضوع جاهزة للف�صل فيها بحيث ال ي�ستغرق
الف�صل يف مو�ضوع الدعوى �أكرث من �أ�سبوع ،وذلك �ضماناً حل�سن
�سري العدالة ،وبالتايل نكون قد انتقلنا من مرحلة بطء التقا�ضي
�إىل مرحلة العدالة الناجزة.
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احلكم بعدم قبول �أي طلب �أو دفع
مل يقدم �أمام مكتب �إدارة الدعوى املدنية
�إذا تهي�أت الدعوى �إجرائياً و�أ�صبحت �صاحلة للف�صل يف
مو�ضوعها ،يحال ملف الدعوى �إىل املحكمة لتويل الف�صل يف
مو�ضوعها ،فال ي�ستطيع �أحد اخل�صوم �إثارة �أي م�س�ألة �إجرائية
متعلقة ب�شكل الدعوى �أمام قا�ضي املو�ضوع ،فال يحق لهم �إثارة
م�س�ألة االخت�صا�ص �أو بطالن �صحيفة الدعوى ،ف�إذا �أثار املدعى
عليه تلك امل�سائل ،فعلى املحكمة �أن تق�ضي بعدم القبول ،وذلك
لأن امل�شرع وفقاً للتعديل الأخري يف قانون الإجراءات -املادة 42/5
مكرر� -أتاح للخ�صوم احلق يف �إثارة �أي دفع �شكلي وعلى املكتب �إحالة
الدعوى بحالتها �إىل القا�ضي للف�صل يف ذلك الدفع ،وعلى القا�ضي

لي�س من اخت�صا�ص مكتب �إدارة
الدعوى الف�صل يف الدفوع ال�شكلية
والدفوع بعدم القبول

العــدد (� - )21أبريل -

عدم اخت�صا�ص مكتب �إدارة الدعوى
بالف�صل يف الطلبات العار�ضة
�إذا ت�ضمنت الدعوى طلباً عار�ضاً من �أحد اخل�صوم� ،أحالها
مكتب �إدارة الدعوى �إىل القا�ضي املخت�ص بحالتها بعد حتديد
جل�سة للف�صل يف الطلب العار�ض ،فال اخت�صا�ص ملكتب �إدارة
الدعوى بالف�صل يف هذا الطلب ،و�إن كان له بحث �شروط قبول
الطلب العار�ض ومدى ارتباطه بالطلب الأ�صلي ،دون بحث
مو�ضوعه ،ويكون الر�أي النهائي للقا�ضي يف قبول الطلب العار�ض
�شك ًال ومو�ضوعاً.

بعد ف�صله يف الدفوع ال�شكلية �أن يعيد ملف الدعوى مرة �أخرى �إىل
املكتب ال�ستكمال حت�ضري الدعوى .وكذلك احلال بالن�سبة لتعديل
الطلبات � -إ�ضافة طلب جديد �أو تقدمي طلب عار�ض -و�أي�ضاً
الطلبات امل�ستعجلة ،بل و�أي�ضاً �إثارة وقائع جديدة� ،أو �إدخال خ�صم
جديد مل يتم �إدخاله يف �صحيفة الدعوى ابتداء ،كل هذه الأمور
يجب �أن تتم �أمام مكتب �إدارة الدعوى املدنية ،ف�إذا طلب اخل�صم
تلك الطلبات �أمام املحكمة لأول مرة ،فعلى القا�ضي �أن يق�ضي
بعدم القبول ،لأن يف ذلك م�سا�ساً مببد�أ ثبات النزاع الذي ي�ستلزم
منع تقدمي طلبات جديدة �أو وقائع جديدة �أمام القا�ضي مل تكن
مطروحة �أمام مكتب �إدارة الدعوى (Interdiction de nouvelles
.)demandes et de nouveaux faits
فيجب �أن تثار تلك امل�سائل �أمام مكتب �إدارة الدعوى -الذي
ال ميلك �إال �أن يحيل الأمر �إىل قا�ضي املو�ضوع ب�إحالة الدعوى
بحالتها �إليه ليف�صل يف تلك امل�سائل  -ف�إذا متت �إثارتها �أمامه
لأول مرة فهذا تعطيل للف�صل يف الدعوى وال جدوى من �إن�شاء
مكتب لإدارة الدعوى املدنية ،لذلك وفقاً للمادة  42/5مكرر
م�ضافة ،ف�إنه يجب عند �إثارة �أي م�س�ألة �شكلية �أو �إ�ضافة طلبات
�أو تعديلها �أو تعديل يف �أ�شخا�ص اخل�صومة ،يجب على مكتب
�إدارة الدعوى �أن يحيل الدعوى بحالتها �إىل القا�ضي ليف�صل
يف تلك امل�سائل ،وبعد ذلك يعيد القا�ضي الدعوى مرة �أخرى
ملكتب �إدارة الدعوى ال�ستكمال حت�ضريها ،و�إذا انتهى املكتب
من حت�ضري الدعوى ،يجب عليه �إحالتها �إىل املحكمة ،و�إذا قدم
دفوعاً �أو طلبات جديدة �أو تعدي ًال يف طلبات مل ي�سبق تقدميها
�أمام املكتب ،فعلى القا�ضي �أن يق�ضي بعدم قبول الطلب �أو الدفع،
وهذا يتالءم مع الهدف من �إن�شاء مكتب لتح�ضري الدعوى
املدنية قبل �إحالتها �إىل قا�ضي املو�ضوع.
ولكن امل�شكلة تثور بالن�سبة للدفوع املتعلقة بالنظام العام ،التي
يجوز �إثارتها لأول مرة �أمام حمكمة التمييز ،بل تعترب مطروحة
على حمكمة التمييز حتى ولو مل يت�ضمنها الطاعن يف �صحيفة
الطعن بالتمييز .فال�س�ؤال الذي يثور :هل ميكن للخ�صوم �إثارة
تلك الدفوع �أمام قا�ضي املو�ضوع رغم عدم �إثارتها �أمام مكتب
�إدارة الدعوى؟ يف احلقيقة وفقاً ل�صريح ن�ص املادة  42/5مكرر،
ف�إنه ال تقبل هذه الدفوع �أمام قا�ضي املو�ضوع ،لأن امل�شرع �سمح
للخ�صوم بتقدمي كافة الدفوع ال�شكلية �أمام مكتب �إدارة الدعوى
ليحيلها للقا�ضي للف�صل فيها ،بل يجب على مكتب �إدارة الدعوى
من تلقاء نف�سة بحث امل�سائل ال�شكلية املتعلقة بالنظام العام ،مثل

م�ست�شارين وحمامي اخل�صوم يف �إطار جدول زمني يعلنه
لهم يف �أول جل�سة حتقيق ،وذلك بهدف التحقيق يف الدعوى
( .)3ويقوم قا�ضي التح�ضري ب�سماع اخل�صوم �أو حماميهم
وت�سلم املذكرات وامل�ستندات منهم ،والرد على كافة الدفوع
الإجرائية التي يبدوها �أثناء جل�سات التح�ضري بل يقوم
قا�ضي التح�ضري بتقريب وجهات النظر بني الطرفني
و�صو ًال �إىل ال�صلح.

المجلة القانونية
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 ،).statuer sur une fin de non-recevoirكالدفع بعدم القبول
(عدم �سماعها) لعدم توافر ال�صفة �أو امل�صلحة(  )�défaut de qual
� )itéأو التقادم � prescriptionأو �سابقة الف�صل فيها (حجية الأمر
املق�ضي  ،)chose jugeeو�إن كان من وجهة نظري ميكن �أن يكتب
تقريراً يف الدفوع بعدم القبول املو�ضوعية املتعلقة بالنظام العام،
ويرتك �أمر الف�صل فيها لقا�ضي املو�ضوع.
الأمر ب�إنهاء جل�سات التح�ضري
و�إحالة الدعوى �إىل قا�ضي املو�ضوع
وينتهي حت�ضري الدعوى بفرن�سا ،بقرار ي�صدره القا�ضي
ب�إنهاء جل�سات التح�ضري ،و�إحالة ملف الدعوى �إىل قا�ضي املو�ضوع
للف�صل فيها ،وعك�س القواعد يف الإجراءات اجلنائية  -حيث ال
ي�ستطيع قا�ضي التحقيق �أن يجل�س ويتداو ل �no peut sieger de
 libererمع القا�ضي الذي يف�صل يف املو�ضوع -ف�إنه ميكن لقا�ضي
التح�ضري �أن يجل�س ويتداول مع دائرة املحكمة التي تف�صل يف
مو�ضوع النزاع (Magistrat chargé de la mise en état prend
.). part aux délibérations de la Chambre du tribunal
�إن قرار قا�ضي التح�ضري ب�إنهاء جل�سات التح�ضري ال يكون
قاب ًال لالعرتا�ض عليه من قبل اخل�صوم� ،إال �إذا ظهرت �أ�سباب
جدية ق�صر ي�سبب القبور ت�ؤثر على الف�صل يف الدعوى ،وتيقن
قا�ضي التح�ضري من جدية تلك الأ�سباب.

حجية قرارات قا�ضي التح�ضري �أمام القا�ضي املو�ضوعي
ن�ص امل�شرع الفرن�سي على �أن قرارات قا�ضي التح�ضري لي�ست
لها �أي حجية �أمام قا�ضي املو�ضوع (مادة  776فقرة  1قانون

ال حجية لقرارات قا�ضي التح�ضري
�أمام قا�ضي املو�ضوع

 ،)géeمثل قرار احلجز التحفظي �أو قرار �إحالة الدعوى للخبري،
�أو �أي قرار م�ؤقت ي�صدره قا�ضي التح�ضري ،فجميع هذه القرارات
لي�ست لها حجية �أمام قا�ضي املو�ضوع ،وهذا و�ضع قانوين طبيعي،
حيث �إن قرارات قا�ضي التح�ضري جميعها يف م�سائل �إجرائية لي�ست
متعلقة باملو�ضوع .ون�ص امل�شرع الفرن�سي �أي�ضاً على �أن قرارات
قا�ضي التح�ضري يف الدفوع الإجرائية لها حجية الأمر املق�ضي
)�les ordonnances qui statuent sur les exceptions de procé
( ) dure ont autorité de chose jugée au principalمادة 775
قانون الإجراءات املدنية الفرن�سي) ،ف�إن الف�صل يف الدفوع ال�شكلية
له حجية يف امل�س�ألة التي ف�صل فيها ،دون �أن متتد حجيتها �إىل
ق�ضاء املو�ضوع.
اخت�صا�صات قا�ضي (م�ست�شار) التح�ضري مبحكمة اال�ستئناف
يخت�ص ق��ا���ض��ي التح�ضري مبحكمة اال���س��ت��ن��اف بفرن�سا ب��ذات
االخت�صا�صات التي يتمتع بها قا�ضي التح�ضري مبحكمة �أول
درج��ة ،مع مالحظة �أن��ه ال يف�صل يف الدفوع الإجرائية �إال التي
كانت معرو�ضة على حمكمة �أول درج��ة ( ، )11فما ال يطرح على
حمكمة �أول درجة -من دفوع �شكلية غري متعلقة بالنظام العام-
ال ي��ج��وز لقا�ضي التح�ضري مبحكمة اال�ستئناف الت�صدي له.
وتكون ق��رارات قا�ضي التح�ضري مبحكمة اال�ستئناف غري قابلة
للطعن عليها مبا�شرة �أمام حمكمة النق�ض �إال مع احلكم ال�صادر
يف املو�ضوع (.)12
هذه هي اخت�صا�صات قا�ضي التح�ضري الفرن�سي ب�صورة
موجزة ،حيث يظهر كل الدفوع التي تعرقل �سري الدعوى ،فوق
�أنه ي�صفي لنا الق�ضايا ال�سهلة الب�سيطة فما يبقى بعد ذلك فهو
لقا�ضي املو�ضوع.
ولعل �أ�صدق مثل ينطبق على نظام التح�ضري وجل�ساته
بال�شكل الذي قدمه امل�شرع الفرن�سي ،وكذلك امل�شرع الإماراتي
 الذي كنا نتمنى �أن يقرتب �أكرث من نظام التح�ضري الفرن�سيل�شموله و�إيجابياته “ -هو نظام امل�ست�شفيات� ،إذ ال ي�سمح �أويل
الأمر فيها لكل من تقدم �إليهم بدخولها واحتالل �أحد �أ�سرتها،
فرنى لكل م�ست�شفى طبيباً ك�شافاً يرد الذي لي�س بهم مر�ض
وي�صرف �أ�صحاب الأمرا�ض الب�سيطة ب�أن يكتب لهم تذكرة عالج،
�أما املر�ضى الذين ي�ستحقون العناية والعالج فهم وحدهم الذين
ي�سمح لهم بدخولها “(.)13

لقا�ضي التح�ضري عر�ض ال�صلح
على اخل�صوم والتو�سط بينهم

العــدد (� - )21أبريل -

قا�ضي التح�ضري ال يخت�ص بالف�صل يف الدفوع املو�ضوعية
ال يخت�ص قا�ضي املو�ضوع بالف�صل يف كافة الدفوع املو�ضوعية
املتعلقة مبو�ضوع الدعوى ،فتلك الدفوع يخت�ص بنظرها قا�ضي
املو�ضوع ،وكذلك الأمر بالن�سبة للدفوع املتعلقة بعدم القبول
املو�ضوعي ( )9وق�ضت بذلك حديثاً حمكمة النق�ض الفرن�سية يف

le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour

�mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose ju
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اخت�صا�ص قا�ضي التح�ضري بالف�صل
يف كافة الدفوع الإجرائية (ال�شكلية)
يجب �أن يبدي يف جل�سة التح�ضري ،جميع �أوجه الدفاع بعدم
االخت�صا�ص ،والبطالن ،والدفع ب�إحالة الدعوى �إىل حمكمة �أخرى
لالرتباط ،وقد �أح�سن امل�شرع الفرن�سي يف الن�ص على اخت�صا�ص
قا�ضي التح�ضري ح�صرياً  Competence exclusiveبنظر كافة
الدفوع ال�شكلية (عدم االخت�صا�ص  ،incompetenceوالبطالن)
(مادة  771من قانون الإجراءات املدنية الفرن�سي) ،فيجب �إبداء
الدفوع يف جل�سات التح�ضري و�إال �سقط احلق يف التم�سك بها ،لأنه
�إذا كان من العدل �أن تقبل الدفوع املو�ضوعية يف �أية حالة كانت
عليها الدعوى بحجة �أن املدعي غري حمق يف دعواه فلي�س من
العدل �أن يبقى مهدداً بهذه الدفوع يف كل �أدوار الق�ضية.
فقا�ضي التح�ضري هو وحده املخت�ص بالف�صل يف كافة الدفوع
الإجرائية  ،)les exceptions de procedure (4فاذا �أثار اخل�صوم
تلك الدفوع �أمام قا�ضي التح�ضري وف�صل فيها ،ال ي�ستطيعون
�إثارتها مرة اخرى �أمام قا�ضي املو�ضوع ،فيتفرغ قا�ضي املو�ضوع
ملو�ضوع الدعوى فقط دون �إجراءاتها .فت�أتي الدعوى لقا�ضي
املو�ضوع جاهزة من كافة النواحي من حيث �سماع ال�شهود ،والف�صل
يف الدفوع الإجرائية ،والف�صل يف الدفع املتعلق ببطالن ال�صحيفة،
وهكذا ق�ضت حمكمة النق�ض الفرن�سية يف  10نوفمرب عام 2010
“�أن من اخت�صا�ص قا�ضي التح�ضري دون القا�ضي املو�ضوعي
الف�صل يف الدفع ببطالن �صحيفة الدعوى”  )5( .و�أي�ضاً �أعطى
الفقيه الفرن�سي  perrotاالخت�صا�ص لقا�ضي التح�ضري بالف�صل
يف الدفع ببطالن �صحيفة الدعوى ،وب�صفة عامة احلق يف الف�صل
يف كافة الدفوع املتعلقة بالبطالن اخلا�صة بالإجراءات� ،أما الدفوع
املتعلقة بالبطالن واملتعلقة باملو�ضوع فتخ�ضع الخت�صا�ص قا�ضي
املو�ضوع )6( .وقرارات قا�ضي التح�ضري يف تلك امل�سائل ال تكون
قابلة للطعن �إال مع احلكم ال�صادر من القا�ضي املو�ضوعي يف
مو�ضوع النزاع ( )7ويف حاالت حمددة على �سبيل احل�صر وخا�صة
يف الدفوع املتعلقة بالدفع بعدم االخت�صا�ص (مادة  776من قانون
الإجراءات املدنية الفرن�سي) (.)8

حكمها ال�صادر يف  13فرباير عام  ،)10( 2012ب�أن قا�ضي التح�ضري
ال يخت�ص بالف�صل يف الدفوع املتعلقة بعدم القبول (le juge ou

الإجراءات املدنية الفرن�سي) (

les ordonnances du juge de la

de la mise en état ne sont pas susindépendamment du jugement sur le

Civ.

;

1re, 11 juin 1981

.)2e, 31 mai 1985

(Civ.

fond

( )13ط��ه ال�����س��ي��د  ،ط���رق �إ����ص�ل�اح نظام
التح�ضير وتعميمه �أمام الق�ضاء الأهلي
ال��ج��زئ��ي وال��ك��ل��ي واال���س��ت��ئ��ن��اف��ي  ،مجلة
المحاماة  ،ال�سنة العا�شرة .1930 ،1929 -
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تت�ش��ابه �إج��راءات التحكيم م��ع املحاكم
العادية يف وج��ود الئحة دعوى ،ومذكرة
دف��اع ،ورد على الدف��اع ،بالإ�ضافة �إىل
حرية طلب املزيد من املعلومات الإ�ضافية

جرت العادة �أال يتم ا�ستخدام التحكيم يف ت�سوية النزاعات �إ ّال �إذا ا�شتمل العقد
على �شرط التحكيم الذي ين�ص على ت�سوية �أي نزاع ين�ش�أ حول العقد� ،أ ّي ًا كانت
طبيعة هذا النزاع ،عن طريق التحكيم� ،أو على �أي ن�ص �آخر بنف�س املعنى.
ويف جمال البناء ،وحتديداً يف اجلوانب التجارية منه ،يكرث ا�ستخدام �شرط التحكيم
عاملياً ،بل واعترب الطريقة املف�ضلة يف ت�سوية النزاعات اخلا�صة بقطاع الإ�سكان يف بع�ض
الدوائر الأ�سرتالية مثل دائرة فيكتوريا حتى �سن الربملان قوانني حتظر �شروط التحكيم
يف قانون عقود البناء املحلية لعام .1995
ونت�ساءل هنا عما ميكن التفاو�ض ب�ش�أنه عند توقيع عقد ي�شتمل على �شرط حتكيم
حمكم ال�صياغة وال ي�سمح بالثغرات القانونية ..وفيما يلي رد على هذا الت�سا�ؤل:
52
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منقول ومرتجم بت�صرف
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في أستراليا..
هكذا يوضع شرط التحكيم

 لن ُت�سوى النزاعات �إال بالتحكيم وعلى يد حمكّم. لن ُي�سوى النزاع يف �أي دائرة �أخرى بخالف الدائرةالتي ن�ش�أ فيها النزاع ما مل يحظر التحكيم يف تلك
املنطقة مبوجب قانون �صادر من الربملان ،على غرار
قانون فيكتوريا �آنف الذكر.
 يعني حم ّكم لت�سوية النزاع ،على �أن يتمتع ذلك املح ّكمبامل�ؤهالت الر�سمية ذات ال�صلة مبجال التحكيم ،بخالف
الو�سطاء واخلرباء القانونيني الذين �أحياناً ما تكون
م�ؤهالتهم م�شوبة بالق�صور� ،أو معدومة يف �أحوال كثرية.
 تت�شابه �إجراءات التحكيم مع املحاكم العادية يفوجود الئحة دعوى ،ومذكرة دفاع ،ورد على الدفاع،
بالإ�ضافة �إىل حرية طلب املزيد من املعلومات الإ�ضافية.
 مثلما هو احلال يف الدعاوى املنظورة �أمام الق�ضاء،�سي�صدر �أمر يلزم الطرفني بك�شف النقاب عن �أي
م�ستندات �أو وقائع مل تكن موجودة من قبل والتي تكون
ذات �صلة بالنزاع �أو العقد.
 �إذا مل ت�س َّو امل�س�ألة ،تتم مداولتها يف جل�سات ر�سمية،ويتم اال�ستماع ل�شهادة ال�شهود وتقدميها قبل انعقاد
اجلل�سة.
 -عند بدء اجلل�سة ،يتم اتخاذ الإجراءات على غرار

ما يتبع يف املحاكم ،حيث يوكل املحامون ،وينادى على
اخل�صوم لتقدمي القرائن ،وي�ستعان باخلرباء وت�سمع
�شهادة ال�شهود ذوي ال�صلة.
 يخ�ضع النزاع عادة لقانون �صادر من قبل الربملانب�ش�أن التحكيم الذي ينعقد يف مكان ذي �سيادة على �أقل
تقدير.
�أما عن الفرق بني التحكيم والتقا�ضي ،فنجد �أن
املحكّمني ،بخالف الق�ضاة ،لي�سوا موظفني دائمني
يعملون بدوام كامل لدى القطاع العام ،بل ميار�سون
التحكيم بدوام جزئي ،ويعملون يف املقام الأول يف جماالت
�أخرى كالقانون �أو الهند�سة �أو الو�ساطة.
وال يتقا�ضى املحكّمون �أجورهم من الدولة ،بل من
طريف النزاع اللذين يتعني عليهما �إيداع مبلغ حتت
احل�ساب قبل �شروع املحكّم يف اتخاذ �إجراءات التحكيم،
ويتعني على الطرفني ا�ستكمال �أتعاب املحكمني مقدماً
وعلى نحو دوري حتى ت�صل �إىل القيمة املقررة ،وميكن
�أن تكون هذه الأتعاب عالية القيمة� .إذ قد يتقا�ضى
املحكمون �أتعاباً ترتاوح ما بني  2.000دوالر �إىل 10.000
دوالر عن اليوم الواحد ح�سب حجم النزاع.
ويف التحكيم ،قد يكون من امل�ستحيل �ضم �أطراف
�أخرى� ،أي �إدخال مدعى عليهم �آخرين �أو غريهم يف
النزاع ،لأن �إجراءات التحكيم تعنى فقط بالنزاعات
القائمة بني الطرفني املوقعني للعقد ،ويع ّد ذلك من
مثالب التحكيم ،حيث ترتبط النزاعات التقليدية
املتعلقة بقطاع البناء يف املعتاد عدداً من املعنيني ،كاملقاول
�أو املهند�س املعماري �أو م�س�ؤول البناء �أو مقاويل الباطن،
وي�ؤدي ذلك �إىل �صعوبة �ضم الإجراءات واال�ضطرار �إىل
امل�ضي يف �إجراءات موازية مكلفة ومرهقة ..بيد �أنه يف
املحاكم والكثري من الهيئات الق�ضائية ،ميكن �ض ّم النزاع
واجلمع بني �أطرافه كافة يف الدائرة التي تبت فيه.
و�إذا تطرقنا �إىل الوقت الذي ت�ستغرقه ت�سوية النزاع،
على حد علمي ،جند �أنه ال فرق يذكر بني الق�ضاء
والتحكيم� ،إال �أنه يف بع�ض احلاالت تكون �إجراءات
التحكيم �أ�سرع قلي ً
ال من �إجراءات الق�ضاء.
ويف النهاية ..ويف حالة عدم ت�سوية النزاع ،ي�صدر
املحكم حكماً خطياً ملزماً ،ما مل يكن هناك خط�أ يف
تطبيق القانون ميكن الطعن عليه.

المجلة القانونية

بقلم  :د .أحمد قاسم فرح
�أ�ستاذ القانون التجاري امل�ساعد
كلية القانون  -جامعة ال�شارقة
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بد�أت جتربة ال�صناديق العقارية الإ�سالمية
يف فرن�سا لأول مرة بتاريخ  2012/3/23م والذي عد
يوم ًا تاريخي ًا يف �صناعة اال�ستثمار الإ�سالمي يف
باري�س ،حيث مت �إن�شاء �أول �صندوق ا�ستثمار عقاري
�إ�سالمي فيها حتت ا�سم ()Paris Pearls Properties
وذلك بال�شراكة ما بني �أحد �أكرب البنوك الكويتية
وال�شركة الفرن�سية ( .)AMومت متويل ر�أ�سماله
بقر�ض مرابحة ا�ستثمر جزء منه يف �شراء مبنى يف
باري�س ومت ت�أجريه ل�شركة فران�س تيليكوم ملدة ()10
�سنوات مببلغ ( )46مليون يورو.

طلب الرتخي�ص
على غرار �صناديق اال�ستثمار العقاري التقليدي يخ�ضع
�إن�شاء �صناديق اال�ستثمار العقاري الإ�سالمي يف فرن�سا
ل�شرط احل�صول على رخ�صة مزاولة الن�شاط للبدء بعملية
جمع ر�أ�س املال املطلوب ،وتخت�ص �سلطة الأ�سواق املالية
ب�إ�صدار هذه الرخ�صة بناء على طلب الرتخي�ص املقدم
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صناديق االستثمار العقاري
اإلسـالمـي في فرنسا

من قبل �شركة ال�صندوق �أو ال�شركة املن�شئة له .ويجب
�أن يحتوي الطلب على ن�شرة �إ�صدار تبني كافة املعلومات
املتعلقة بت�أ�سي�س ال�صندوق و�آلية عمله و�صبغته الإ�سالمية،
بحيث يكون امل�ستثمر ومنذ البداية على بينة وا�ضحة من
�أمره بخ�صو�ص طبيعة ال�صندوق ومدى التزامه ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية .واحتواء ن�شرات الإ�صدار على هذا
البعد ال يتعار�ض مع مبد�أ علمانية الدولة وف�صل الدين
عن الدولة .فاملادة الأوىل من الد�ستور الفرن�سي قد كفلت
حرية االعتقاد الديني ،وما امل�شاركة يف �صناديق �إ�سالمية
�إال و�سيلة من و�سائل التعبري عن هذه احلرية والتي تبقى
حم�صورة يف �إطارها اخلا�ص بعيداً عن احلياة العامة
وم�صالح الدولة التي حتر�سها مبادئ العلمانية.
وبخ�صو�ص احلد الأدنى لر�أ�سمال ال�صندوق ف�إنه
يعتمد على طبيعة ال�صندوق ويجب �أال يقل ب�أي حال من
الأحوال عن مبلغ ( 500.000يورو) موزعة على وحدات
�أو �أ�سهم مت�ساوية القيمة .ويجب �أن يحدد يف ن�شرة �إ�صدار
ال�صندوق الأوعية املالية التي ينق�سم �إليها ر�أ�سماله ،فا�ستناداً
للتعليمات التنفيذية اخلا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقاري
يجب �أن يحتوي ال�صندوق العقاري على وعاءين ماليني
منف�صلني �أحدهما رئي�سي عقاري ال تقل ن�سبته عن % 60
من ر�أ�س املال والآخر ثانوي يتكون من جمموعة من الأوراق
املالية ال تقل ن�سبته عن  % 20من ر�أ�س املال ،وذلك مع عدم
الإخالل بن�سبة ال�سيولة النقدية امل�شرتط توفريها ال�سرتداد
احل�ص�ص والتي يجب �أن ال تقل عن  % 5من ر�أ�س املال.

2015

إضاءة قانونيةعلى

ال�شكل القانوين لل�صندوق
�سمح التقنني النقدي واملايل الفرن�سي لهذه ال�صناديق
باتخاذ �أحد �شكلني قانونيني يختلفان عن بع�ضهما من حيث
�آلية التكوين والأثر املرتتب يف كل منهما ،فقد تتخذ هذه
ال�صناديق �شكل الوحدة التنظيمية داخل اجلهة املن�شئة لها
فتفتقر بذلك لل�شخ�صية املعنوية امل�ستقلة ،وقد ت�أخذ �شكل
ال�شركة امل�ساهمة التي تتمتع ب�شخ�صية معنوية م�ستقلة.
ويح�صل امل�ستثمرون مقابل م�شاركتهم يف ال�صندوق على
وثائق ا�سمية بقيمة معينة حتدد ن�صيب كل منهم يف ر�أ�س
املال ،وتلتزم �إدارة ال�صندوق بدورها با�ستثمار هذا املال يف
الن�شاط العقاري املباح وبتوزيع العائدات على امل�ستثمرين
كل بن�سبة ح�صته يف ر�أ�س املال.
وتتميز �صناديق اال�ستثمار العقاري الإ�سالمي عن
�صناديق اال�ستثمار العقاري التقليدي ب�أن جميع �أن�شطتها
يجب �أن تتم وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،فال يجوز
�أن يكون من بني �أن�شطتها هذه على �سبيل املثال �شراء فندق
حتت�سى فيه اخلمور ،كما ال يجوز لها متويل عملياتها
باللجوء �إىل القرو�ض الربوية .فيجب �أن تكون �صيغ
متويلها و�أدواتها اال�ستثمارية الرئي�سة والثانوية تتفق مع
�ضوابط اال�ستثمار الإ�سالمي.

المجلة القانونية

الرقابة على املعلومات الإعالنية و مدى
ان�سجامها مع الت�شريعات من اخت�صا�ص الدائرة
القانونية ل�سلطة الأ�سواق

57

العــدد (� - )21أبريل -

ال�صندوق مع الن�سبة املقررة قانوناً .وحيث �إن احلديث هنا
عن �أمني ا�ستثمار يف �صندوق عقاري �إ�سالمي ،فيقع على
عاتقه بالت�أكيد حفظ �أموال ال�صندوق النقدية املودعة لديه
يف ح�سابات بنكية غري ربوية ،ويف هذا حماية للم�ستثمرين
الذين �أرادوا من ا�ستثماراتهم �أن تتفق و�أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
ويجب على الدوام مرور الأدوات املالية التي يتعامل
بها ال�صندوق اال�ستثماري عرب نظام فلرتة �شرعية .وميكن
ل�صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية �أن تتخذ مرجعاً لها �أحد
م�ؤ�شرات قيا�س الأداء الإ�سالمية .وتتوىل هيئات �شرعية
م�ستقلة الرقابة على عملية فلرتة �أن�شطة ال�صناديق و�سري
عملياته وا�ستثماراته مبا ي�ضمن اتفاق هذه الأن�شطة
والعمليات مع الأحكام ال�شرعية يف القر�آن الكرمي وال�سنة
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�أق��رت �س��لطة الأ�س��واق املالية
الفرن�س��ية ب�أن��ه ال يوج��د م��ا
مينع عمل �ش��ركات اال�س��تثمار
الإ�سالمية يف فرن�سا

تعزيز حماية امل�ستثمرين
ولغايات ت�أمني حماية ا�ستثمارية فاعلة للم�ستثمرين،
ي�شرتط التقنني النقدي واملايل الفرن�سي والتعليمات
العامة ل�سلطة الأ�سواق املالية على مدير اال�ستثمار �إ�صدار
ن�شرة اكتتاب مف�صلة باللغة الفرن�سية عن ال�صندوق
وت�أ�سي�سه و�آلية عمله ،ويجب على مدير اال�ستثمار تزويد
امل�ستثمرين بالتقارير املالية الدورية لل�صندوق وكذلك
تزويدهم بتفا�صيل �سيولته النقدية والتي �ست�ساعدهم على
اتخاذ قرارهم بالبقاء يف ال�صندوق �أو االن�سحاب منه .وتكمن
خ�صو�صية الوثائق التعريفية والبيانات اخلا�صة بال�صناديق
العقارية الإ�سالمية من واقع تو�ضيحها للبعد الديني
لهذه ال�صناديق والذي �سي�ؤثر يف توجهاتها اال�ستثمارية
وطبيعة الأ�صول اجلائز لها امتالكها .وقد ينجم عن �إخفاء
هذا البعد �أو زيف ادعائه �إىل خداع �إرادتهم والتغرير بهم.
ويرتتب على �إثبات عدم دقة املعلومات املقدمة �أو وجود
معلومات م�ضللة �إىل فر�ض �سلطة الأ�سواق املالية والق�ضاء
الفرن�سي على مدير اال�ستثمار جلزاءات مدنية وت�أديبية
ومالية وجزائية.
وبالنظر لكونها �سلطة �إدارية م�ستقلة خمت�صة قانوناً
بتنظيم ال�سوق املايل يف فرن�سا والإ�شراف عليه ،ف�إن الرقابة
على ان�سجام املعلومات الدعائية مع الن�صو�ص الت�شريعية �أو
التنظيمية يدخل �ضمن الوظائف القانونية ل�سلطة الأ�سواق
املالية .وك�سلطة عامة من �سلطات الدولة ف�إن �سلطة
الأ�سواق املالية تبقى قانوناً حمكومة مببادئ العلمانية التي

ملعلوماتك

ت�سيري �أعمال ال�صندوق
ويعنى بت�سيري ا�ستثمارات ال�صندوق ومراقبة �أعماله عدد
من املهنيني امل�ستقلني عن بع�ضهم والذين تختلف طبيعة
عملهم باختالف مهمتهم .فبعد �صدور التوجيه الأوروبي
حول �صناديق اال�ستثمار البديل يف  2011وتطبيقه يف فرن�سا
يف  2013مت �إلزام الأ�شخا�ص الراغبني مبزاولة مهنة �إدارة
ا�ستثمار ال�صناديق باحل�صول على ترخي�ص خا�ص بذلك من
�سلطة الأ�سواق املالية .ومدير اال�ستثمار هو �شخ�ص معنوي
خمت�ص ب�إدارة اال�ستثمار و�إدارة املحافظ املالية ويتم تعيينه
يف عقد ت�أ�سي�س ال�صندوق ويعلم امل�ستثمرين با�سمه من خالل
ن�شرة الإ�صدار .وقد يكون مدير اال�ستثمار مديراً خارجياً
م�ستق ً
ال عن �إدارة ال�صندوق وذلك يف حال ت�شكيل ال�صندوق
على هيئة وحدة تنظيمية داخل ال�شركة املن�شئة له ،وقد
تتوىل �إدارة �شركة ال�صندوق مهمة ا�ستثمار �أموال ال�صندوق
وذلك يف ال�صناديق التي تن�ش�أ على �شكل �شركة م�ساهمة.
ويتمتع مدير اال�ستثمار با�ستقاللية تامة يف �إدارة
ا�ستثمارات ال�صندوق عن هيئة رقابته ال�شرعية .فال متلك
هذه الهيئة �صالحية تعيني جماالت ا�ستثمار ال�صندوق
وال �إدارتها نيابة عن مدير اال�ستثمار كون دورها رقابياً
ال تنفيذياً .وقد �سبق ل�سلطة الأ�سواق املالية �أن بينت يف
ر�أيها ال�صادر بتاريخ  2007/6/17م بخ�صو�ص ال�صناديق
الإ�سالمية ب�أنه ال يوجد ما مينع من �إن�شاء �شركات �إدارة
ا�ستثمار �إ�سالمية تخت�ص ب�إدارة الن�شاط اال�ستثماري
لل�صناديق الإ�سالمية.
كما يتوىل مهمة حفظ �أموال وا�ستثمارات ال�صندوق
�أمني ا�ستثمار م�ستقل عن مدير اال�ستثمار .وال يوجد ما
مينع يف القانون الفرن�سي من �إ�سناد هذه املهمة لبنوك
�إ�سالمية .ويختلف مفهوم حفظ �أموال وا�ستثمارات
ال�صندوق باختالف طبيعتها ،فحفظ الأوراق املالية يتم
بحيازتها املادية من قبل الأمني �أو �إيداعها يف ح�ساب خا�ص
تابع له ،وحفظ العقارات يتم عن طريق ت�أكد الأمني من
�صحة ملكية ال�صندوق لها وحيازته ل�سندات ت�سجيلها
با�سم ال�صندوق وباقي ال�سندات ذات العالقة .ويقع على
عاتق الأمني حفظ الأموال النقدية املودعة لديه من قبل
مدير اال�ستثمار والت�أكد من تطابق ن�سبتها من موجودات

النبوية ال�شريفة والتي حتظر التعامل باحلرام والربا
والغرر واملي�سر.

متنعها من التدخل والتحقق من مدى امتثال ال�صندوق
يف مزاولته لعمله ون�شاطاته اال�ستثمارية لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية� .أما امل�ستثمر املت�ضرر من عدم تقيد ال�صندوق
ب�ضوابط اال�ستثمار الإ�سالمي فيحق له اللجوء �إىل الق�ضاء
للمطالبة بتعوي�ضه عن �أية �أ�ضرار حلقت به ومبعتقداته
الدينية وفقاً للقواعد العامة يف امل�س�ؤولية.
كما يحق لأمني اال�ستثمار مراقبة �أعمال وقرارات
مدير اال�ستثمار وطلب االطالع على �أية معلومات خا�صة
با�ستثمارات ال�صندوق .وميلك كذلك �صالحية مراجعة
وتدقيق ك�شوفات اجلرد الف�صلية وال�سنوية لل�صندوق،
ومن حقه �أي�ضا الت�أكد ب�صفة دائمة وم�ستمرة من مراعاة
مدير اال�ستثمار لقواعد تكوين ر�أ�س املال والتقيد بالن�سب
اال�ستثمارية القانونية والتحقق من �إجراء عملية تقييم
املوجودات ب�شكل دوري ووفقاً للأ�صول.
و�أخرياً وفيما يتعلق بامل�ستثمرين �أنف�سهم ف�إن �أ�سلوب
رقابتهم على مدير اال�ستثمار يختلف وفقاً للتعليمات
التنفيذية اخلا�صة ب�صناديق اال�ستثمار العقاري باختالف
ال�شكل القانوين لل�صندوق ،ففي حال اتخذ ال�صندوق
�شكل ال�شركة امل�ساهمة فب�إمكانهم فر�ض رقابتهم ب�صفتهم
م�ساهمني يف ال�شركة من خالل اجتماعات اجلمعية العامة
ل�شركة ال�صندوق والتي يجب �أن تنعقد مرة واحدة على الأقل
يف العام� ،أما �إذا اتخذ ال�صندوق ال�شكل القانوين للوحدة
اال�ستثمارية داخل ال�شركة املن�شئة ف�إنه �سيفتقد ال�شخ�صية
املعنوية ولن تعقد له بالتايل جمعية عامة م�ستقلة ،فتكون
الطريقة الوحيدة لفر�ض رقابتهم بتعيينهم جمل�س رقابة
من بينهم يتكون من �سبعة �أع�ضاء على الأقل ميار�س مهمته
الرقابية با�ستقاللية تامة عن مدير اال�ستثمار.

اجتهادات قضائية

(مدى حق الولي في إلزام الحاضنة بتمكينه من التحدث مع المحضون هاتفيًا)
يكتبها هذا العدد :أ.د.محمد عبد الرحمن الضويني �أ�ستاذ الفقه املقارن مبعهد دبي الق�ضائي

الع��دل �أ�سا���س المل��ك  ..والق�ض��اء
فري�ض��ة محكمة ،و�س��نة متبعة ،ومقام
عل ّ��ي ،ومن�ص��ب نب��وي ..وال�س��لطة
الق�ضائي��ة �أب��رز مقوم��ات الدول��ة
الحديث��ة ..والحك��م الق�ضائ��ي ي��د
العدال��ة ،و�أداته��ا الفعال��ة ف��ي حماي��ة
الحق��وق ،و�صيان��ة الدماء والأعرا�ض،
و�ص��ون الكرام��ة والحري��ات ،وب��ه
ْ�صل بين النا�س فيما يقع بينهم من
ُيف َ
خ�صوم��ات في�ؤت��ى كل ذي ح��قٍ حق��ه..
ولعل من �أمانة الكلمة والنطق بالحق
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�أن ن�سجل ما يجري في �ساحات محاكم
دب��ي وم��ا يق��وم ب��ه الجه��از الق�ضائ��ي
م��ن ن�ش��اطات قانوني��ة وق�ضائي��ة �أكثر
عمق��اً ،و�أ�س��رع تقدم��اً ،و�أمه��ر حرفي��ة
ف��ي �س��بيل ا�س��ت�صدار �أح��كام تتمي��ز
ببراعة اال�س��تق�صاء وبعد النظر ،وقوة
ورجاح��ة اال�س��تنباط واال�س��تقراء،
لتقدي��م حل��ول تتفق و�صحي��ح تطبيق
الت�ش��ريعات المعم��ول به��ا م��ن جانب،
وابت��داع حل��ول تتواف��ق م��ع متغي��رات
الع�ص��ر وتواكب التط��ورات التي تطر�أ

عل��ى المجتمع من جان��ب �آخر ،لتكون
المح�صلة بناء تراث قانوني وق�ضائي
�أ�سا�س��ه قواع��د ومب��ادئ قانوني��ة
ير�س��يها الق�ض��اء الإمارات��ي ف��ي �ش���أن
مو�ضوع��ات ت�ش��مل كاف��ة مناح��ي
الحي��اة ..وبه��ذا الت��راث ُت َ�ش�� َّيد معال��م
نه�ض��ة ق�ضائي��ة وقانونية ،وت�س��ود في
المجتم��ع قواع��د الع��دل والإن�ص��اف
م�س��تقرة ف��ي النفو���س وال�ضمائ��ر
والوج��دان ،وتنت�ش��ر ف��ي ربوع��ه قي��م
الخير وال�سالم والأمن والأمان..

�أو ًال :حمكمة �أول درجة (:)1
تتلخ�ص وقائع الدعوى يف �أن املدعي «الأب» جل�أ �إىل
حمكمة الأحوال ال�شخ�صية بدبي مقيماً الدعوى رقم
 833ل�سنة � 2011أحوال نف�س م�سلمني� ،ضد املدعى
عليها مطلقته احلا�ضنة طالباً احلكم له � -ضمن ما
طلب  -ب�إلزامها بتمكينه من ر�ؤية وا�صطحاب ابنته منها
واملبيت معها �أول �أو ثاين �أيام عيدي الفطر والأ�ضحى
ويف الإجازات الر�سمية والوطنية ويف يوم عيد ميالدها

واملنا�صفة يف الإجازات الف�صلية الدرا�سية وال�صيفية،
ومتكينه من التحدث معها يومياً بوا�سطة الهاتف.
يف جل�سة  2011/11/16تقدمت املدعى عليها بطلب
عار�ض يتعلق بزيادة النفقة وزيادة �أجرة امل�سكن ور�سوم
التنقل واملالب�س اخلا�صة باملح�ضونة� ...إلخ.
ق�ضت املحكمة االبتدائية يف جل�ستها بتاريخ 2012/3/7
برف�ض الدعوى الأ�صلية ،مما يعني عدم �إلزامها
للحا�ضنة بال�سماح للأب املدعي مبحادثة ابنته تليفونياً.
ثاني ًا� :إلغاء حمكمة اال�ستئناف ملا ق�ضت به املحكمة
االبتدائية يف هذا اخل�صو�ص ،والق�ضاء بتمكينه من
االت�صال باملح�ضونة (:)2
حيث ا�ست�أنف كل من املدعى عليها واملدعي احلكم
�أمام حمكمة اال�ستئناف بدبي� ،إذ ا�ست�أنفته املدعى عليها
باال�ستئناف الأ�صلي رقم  166ل�سنة  ،2012وا�ست�أنفه
املدعي باال�ستئناف املقابل رقم  212ل�سنة .2012
ويف جل�سة  2013/1/15حكمت حمكمة اال�ستئناف ب�إلغاء
احلكم امل�ست�أنف ،و�إلزام امل�ست�أنف عليها بتمكني امل�ست�أنف
من االت�صال باملح�ضونة بوا�سطة الهاتف املتحرك يومياً
بني ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء وال�ساعة ال�سابعة م�ساء ،بعد
ت�سليمه امل�ست�أنف عليها جهاز تليفون متحرك مع بطاقة
يعمل بوا�سطتها.
يف بيانها حلكمها تقول حمكمة اال�ستئناف« :و�أما عن
نعي امل�ست�أنف على احلكم امل�ست�أنف ثانياً :ب�أنه �أخط�أ
حينما ق�ضى برف�ض طلب امل�ست�أنف االت�صال باملح�ضونة
والتحدث معها بوا�سطة الهاتف يومياً ،والتزم امل�ست�أنف
مبذكرته ال�شارحة لأ�سباب اال�ستئناف بت�سليم امل�ست�أنف
عليها جهاز تليفون لغر�ض تلقي املكاملات اخلا�صة
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تعليق على حكم محكمة التمييز بدبي
في الطعن رقم  10لسنة  2013بتاريخ 2013/4/23م

ّ
نظ��م قان��ون الأح��وال ال�ش��خ�صية
الإمارات��ي احلق يف ر�ؤي��ة املح�ضون ،
مبين ًا �أهم �أ�صحاب احلق يف الر�ؤية

العــدد (� - )21أبريل -

اجتهادات القضاء في دولة اإلمارات

بيان مناط القاعدة:
نظم قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي احلق
يف الر�ؤية للمح�ضون ،مبينا من هم �أ�صحاب احلق يف
الر�ؤية ،وما يتعلق بها من �أحكام ،وكذلك ما يجب على
الأب من تعهد للمح�ضون ونظر يف �ش�ؤونه وذلك يف
املادتني  ،154 ،1/148تاركاً للقا�ضي �أمر تقدير زمان
ومكان الر�ؤية وتقدير مدتها مبا يتوافق وحتقيق
م�صلحة املح�ضون ووليه واحلا�ضنة جميعاً.
ولكن كثرياً ما يثور الت�سا�ؤل وتكرث الإ�شكاالت عند
التطبيق ،هل حق الويل يف الر�ؤية يتجاوز جمرد ر�ؤية
املح�ضون واجللو�س معه وتوجيهه ليمتد �إىل احلق يف
حمادثته هاتفياً يف غري �أوقات الر�ؤية؟ �أم �أنه لي�س للويل
�أباً كان �أو غريه �-إال الر�ؤية فقط يف الأماكن واملواعيدالتي يتفق عليها �أو يحددها القا�ضي؟
هذا ما ثار اخلالف ب�ش�أنه �أمام الق�ضاء يف الق�ضية التي
نحن ب�صددها �أمام حمكمة التمييز بدبي «الطعن رقم
 10ل�سنة  2013بتاريخ 2013/4 /23م» �إذ انتهت حمكمة
�أول درجة «االبتدائية» و�أيدتها يف ذلك حمكمة التمييز
�إىل القول بعدم �إلزام احلا�ضنة بتمكني الأب من مهاتفة
املح�ضون ،بينما انتهت حمكمة اال�ستئناف �إىل �أن الأب
ال يقف حقه عند جمرد الر�ؤية واجللو�س مع املح�ضون
يف املواعيد املحددة ،بل ميتد حقه �إىل �إمكانية اال�ستفادة
من تقنيات الع�صر مبهاتفة املح�ضون عرب الهاتف النقال
والتحدث �إليه واالطمئنان عليه .ونتناول وجهة كل
من املحكمتني مبا يف�صح عما ا�ستند �إليه كل اجتاه،
معقبني على ذلك مبا نرجحه ونراه متفق ًا مع
�صحيح القانون مدعم ًا بالأ�سانيد القانونية.

اجتهادات قضائية

باملح�ضونة يف املواعيد التي حتددها املحكمة ،وحيث �إن
هذا النعي �سديد ،ومن ثم ترى املحكمة �إجابة الطلب،
على �أن يكون ات�صال امل�ست�أنف باملح�ضونة بني ال�ساعة
ال�ساد�سة وال�ساعة ال�سابعة م�ساء يومياً ،وذلك بعد ت�سليم
امل�ست�أنف للم�ست�أنف عليها بالتقابل جهاز تليفون متحرك
مع خط ات�صال  -بطاقة ات�صال».

على نعي الطاعنة« :وحيث �إن هذا النعي يف حمله ،ذلك
�أن املقرر  -يف ق�ضاء هذه املحكمة � -أن احل�ضانة وكما
عرفتها املادة  142من قانون الأحوال ال�شخ�صية هي
حفظ الولد وتربيته ورعايته مبا ال يتعار�ض مع حق
الويل يف الوالية على النف�س .و�أن مدار احل�ضانة هو
نفع املح�ضون ودفع امل�ضارة به ،ومتى حتقق نفعه يف
�شيء وجب امل�صري �إليه ولو خالف ذلك م�صلحة ويل
النف�س ،لأن حق ال�صغري املح�ضون �أوىل بالرعاية وذلك
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املادة  142من قانون الأحوال ال�ش��خ�صية هي
حف��ظ الولد وتربيته ورعايت��ه مبا ال يتعار�ض
مع حق الويل يف الوالية على النف�س

2015

ثالث ًا :موقف حمكمة التمييز و�إلغا�ؤها حلكم حمكمة
اال�ستئناف ،وتقريرها عدم �إلزام احلا�ضنة بتمكني
الأب من مهاتفة ابنته املح�ضونة (:)3
حيث تقدمت الطاعنة «مطلقته احلا�ضنة» بالطعن يف
احلكم ال�سابق بطريق التمييز ،طالبة نق�ض احلكم وعدم
�إلزامها بتمكني الأب «املطعون �ضده» من مهاتفة ابنته،
وذلك بالطعن رقم  10ل�سنة عام .2013
يف تربيرها لطعنها تنعي الطاعنة على احلكم املطعون
فيه اخلط�أ يف تطبيق القانون والق�صور يف الت�سبيب
والف�ساد يف اال�ستدالل ،حيث ق�ضى ب�إلزامها بتمكني
املطعون �ضده الأب من االت�صال باملح�ضونة يوميا
بوا�سطة الهاتف املتحرك من ال�ساعة ال�ساد�سة وحتى
ال�ساعة ال�سابعة م�ساء ،ودون �أن يبني احلكم �سبب �إلغائه
للحكم االبتدائي الذي رف�ض �إجابته لهذا الطلب ،كما �أن
احلكم مل يبني وجه م�صلحة املح�ضونة من ات�صاله بها
يومياً ،وغ�ض الطرف عما يحدثه ذلك من �أ�ضرار �سلوكية
و�صحية لها من ا�ستمرارها يف االعتياد على ا�ستخدام
الهاتف يف هذه ال�سن ،وما ي�سببه لها من تعطيل عن
ا�ستذكار درو�سها ،وعدم �أخذ ن�صيبها من الراحة مبا ال
يعود عليها بالنفع ،ف�ض ً
ال عما ي�سببه للطاعنة من عنت
و�صرفها عن واجباتها الأ�سرية واملعي�شية ،و�إذ مل يراع
احلكم املطعون فيه ذلك ،مما يعيبه ،وي�ستوجب نق�ضه.
ويف جل�سة  2013/4/23ق�ضت حمكمة التمييز بنق�ض
احلكم املطعون فيه بخ�صو�ص �إلزام الطاعنة بتمكني
املطعون �ضده (الأب) من االت�صال باملح�ضونة يومياً.
م�ؤيدة احلكم امل�ست�أنف «حكم املحكمة االبتدائية» فيما
ق�ضى به من رف�ض طلبه االت�صال باملح�ضونة يومياً.
تقول حمكمة التمييز يف حيثيات حكمها ،وتعليقاً

حتى ال ي�ضيع ال�صغري بني الأب وحا�ضنته .و�أنه ولئن
كان ملحكمة املو�ضوع ال�سلطة يف تقدير م�صلحة املح�ضون
�إال �أنه ي�شرتط �أن يكون تقديرها ملا �أخذت به واعتربته
من قبيل هذه امل�صلحة �سائغاً له �أ�صله الثابت بالأوراق.
و�أن �أ�سباب احلكم تعترب م�شوبة بالف�ساد يف اال�ستدالل �إذا
انطوت على عيب مي�س �سالمة اال�ستنباط ،ويتحقق ذلك
�إذا كان ا�ستدالله بالأدلة التي قدمت يف الدعوى غري
م�ؤد �إىل النتيجة التي ا�ستخل�صها� ،أو �أن تنطوي هذه
الأ�سباب على عدم فهم العنا�صر الواقعية التي ثبتت لدى
املحكمة �أو �إىل عدم اللزوم املنطقي للنتيجة التي انتهت
�إليها بناء على هذه العنا�صر �أو وقوع تناق�ض فيما بينها.
ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد ق�ضى ب�إلزام
الطاعنة بتمكني الطاعن من االت�صال باملح�ضونة يومياً
من ال�ساعة ال�ساد�سة وحتى ال�سابعة م�ساء ..... ،و�أقام
ق�ضاءه على ما �أورده مبدوناته من �أنه (و�أما عن نعي
امل�ست�أنف على احلكم امل�ست�أنف ب�أنه �أخط�أ حينما ق�ضى
برف�ض طلب امل�ست�أنف االت�صال باملح�ضونة والتحدث
معها بوا�سطة الهاتف يومياً والتزم امل�ست�أنف مبذكرته
ال�شارحة لأ�سباب اال�ستئناف بت�سليم امل�ست�أنف عليها
جهاز تليفون لغر�ض تلقي املكاملات اخلا�صة باملح�ضونة
يف املواعيد التي حتددها املحكمة .وحيث �إن هذا النعي
�سديد ،ومن ثم ترى املحكمة �إجابة الطلب ،على �أن
يكون ات�صال امل�ست�أنف باملح�ضونة بني ال�ساعة ال�ساد�سة
وال�ساعة ال�سابعة م�ساء يومياً ،وذلك بعد ت�سليم امل�ست�أنف
للم�ست�أنف عليها جهاز تليفون متحرك مع خط ات�صال-
بطاقة ات�صال) وهي �أ�سباب غري �سائغة ،وال يبني منها
وجه م�صلحة املح�ضونة يف ات�صال الطاعن بها يومياً
يف ميعاد حمدد ،وال يخفى ما ي�سببه ذلك من اعتياد
املح�ضونة على ا�ستخدام الهاتف املتحرك يف هذه ال�سن
وما يجره عليها من �أ�ضرار �صحية و�سلوكية ومن تعطيل
لها عن ا�ستذكار درو�سها ونيل حظها من الراحة ،وكان
يكفي لقا�ؤه بها يف مواعيد الر�ؤية امل�شار �إليها �آنفاً..... ،
و�إذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر ،ف�إنه يكون
ف�ض ً
ال عن ف�ساده يف اال�ستدالل قد عابه اخلط�أ يف تطبيق
القانون ،ومبا يوجب نق�ضه جزئياً يف هذا اخل�صو�ص».

التعقيب على احلكم املاثل �أمامنا بدرجاته الثالث:
من خالل العر�ض ال�سابق يت�ضح لنا �أنه قد انق�سم
الق�ضاء ب�ش�أن مدى �أحقية الويل يف االت�صال باملح�ضون
عرب الهاتف ،حيث ذهبت املحكمة االبتدائية و�أيدتها
حمكمة التمييز �إىل عدم �أحقيته يف ذلك اكتفاء باحلق يف
الر�ؤية ،بينما ذهبت حمكمة اال�ستئناف �إىل �إثباتها ذلك
احلق له باعتبار �أن املكاملة الهاتفية تتكامل مع الر�ؤية يف
حتقيق مق�صد الويل من االطمئنان والرعاية والتوجيه
للمح�ضون ،وهو واجب �أناطه به القانون.
�إنه بخ�صو�ص مدى �أحقية الويل يف التوا�صل مع
املح�ضون عرب الهاتف ف�إنه يجدر بنا الرجوع �إىل ن�صو�ص
القانون ب�ش�أن الر�ؤية وما توخاه امل�شرع منها ،حيث جاءت
املادة  154من قانون الأحوال ال�شخ�صية االحتادي لتقرر
احلق يف الر�ؤية ،ومن له هذا احلق ،وذلك من خالل
الزيارة �أو اال�ست�صحاب ،تاركة للقا�ضي حتديد مكان
الر�ؤية وزمانها ومدتها وفق م�صلحة جميع الأطراف،
مع تقدمي م�صلحة املح�ضون عند التعار�ض .على �أن
هذا احلق -احلق يف الر�ؤية -مل يكن املق�صود منه جمرد
الر�ؤية ،بل التمكن من متابعة �أحوال املح�ضون وتعاهده
ورعايته وتعليمه وتوجيهه وفاء ملا �أناطه امل�شرع بالويل
يف املادة .1/148
و�إذا كانت الر�ؤية بطبيعتها حمدودة الوقت ،ف�إنه ال
مانع من التوا�صل مع املح�ضون واال�ستفادة من و�سائل
االت�صال احلديثة ،االت�صال الهاتفي �أو عرب �سكايب
خا�صة �أنها ال تكلف احلا�ضنة �أو الويل جهداً ،حيث
ي�ستطيع الويل متابعة املح�ضون واالطمئنان عليه،
دون جت�شم عناء االنتقال ،وهو بذاته ما ينطبق على
احلا�ضنة ،ليكون االت�صال الهاتفي وغريه من و�سائل
التوا�صل حمققاً للمق�صد ذاته الذي توخاه امل�شرع من
الر�ؤية ،وهو ما ي�ستتبع دخوله يف ال�سلطة التقديرية
لقا�ضي املو�ضوع حتماً.
كان من الواجب �أن تنتبه املحكمة االبتدائية �إىل �أن هذه
امل�س�ألة من امل�سائل التي �أ�صبحت متاحة وا�شتهر وانت�شر
ا�ستعمالها ،مما ال ي�سع املحكمة جتاهلها ،فهي من �أب�سط
ما للويل من حقوق تتكامل مع حقه يف الر�ؤية وتتفرع

اجتهادات قضائية

( )1يراجع حكم محكمة دبي االبتدائيةـ
ف��ي ال��دع��وى رق��م  833ل�سنة  2011في
جل�ستها ب��ت��اري��خ 2012 / 3 / 7م �أح���وال
نف�س م�سلمين.
( )2يراجع حكم محكمة ا�ستئناف دبي ـ
رقمي  212 ،166ل�سنة  2012في جل�ستها
بتاريخ 2013 / 1 / 15م ا�ستئناف �أحوال
�شخ�صية.
( )3ي��راج��ع ح��ك��م محكمة تمييز دب���ي ـ
الطعن رقم  10ل�سنة  2013بتاريخ 4 / 23
2013 /م ،طعن �أحوال �شخ�صية.
( )4حكم محكمة تمييز دبي ـ الطعن رقم
 31ل�سنة  2011بتاريخ 2011 / 5 / 10م،
ط��ع��ن �أح�����وال �شخ�صية ،وي���راج���ع �أي�����ض��اً

حكم محكمة التمييز بدبي ـ الطعن رقم
 68ل�سنة  2011بتاريخ 2011 / 12 / 27م،
طعن �أحوال �شخ�صية.
()5الأ�شباه والنظائر في قواعد وف��روع
ال�شافعية للإمام جالل الدين ال�سيوطي،
ج � 1ص  ، 346تحقيق الأ�ستاذين :محمد
ت��ام��ر ،ح��اف��ظ ع��ا���ش��ور ،ال��ط��ب��ع��ة الأول����ى
 ،1989دار ال�سالم ،ومعناها �أ َّن الم�أمور
يتي�سر فع ُله على الوجه الأكمل
به �إذا لم َّ
الذي �أمَر به ال�شارع؛ لعدم القدرة عليه،
و�إنما يمكن فعل بع�ضه مما يمكن تج ُّز�ؤه،
فيجب فعل المقدور عليه ،وال يترك الك َّل
ب�سبب البع�ض الذي ي�شقُّ فعله.

ملعلوماتك

ب�ش�أنه �أي�ضاً ،وهذا لي�س �إال انعكا�ساً لتعنت احلا�ضنة
مبنعه من التوا�صل مع املح�ضونة ،ثم يتوج هذا اللدد يف
اخل�صومة بطعنها بالتمييز .كنا نتمنى �أن تنتبه املحكمة
�إىل ذلك.
وال يقال �إن الر�ؤية يف الأوقات التي حددتها املحكمة
�سابقاً تغنيه عن ذلك ،لأنه �أب يعي�ش ع�صره ،يرى الآباء
يتوا�صلون مع �أبنائهم ،واملح�ضونة ذاتها ترى رفيقاتها
وهن يتوا�صلن مع �آبائهن ،فاحلرمان من هذا احلق بال
�شك �سيرتك �أثراً نف�سياً �سيئاً.
على �أن الأ�صل �أن من حق الويل �أن يتوا�صل مع من
حتت واليته يف كل وقت ،ولكن منع من ذلك ما جرى
بني الويل واحلا�ضنة من خالف �أو طالق ،ف�أعطى
امل�شرع احلق للويل يف الر�ؤية مقاب ً
ال حلق احلا�ضنة يف
احل�ضانة ،وهو ما يعني �أن احلق يف الر�ؤية هنا �إمنا جاء
مقدراً وحمدداً لل�ضرورة حتقيقاً مل�صلحة اجلميع ،ومن
ثم ف�إذا كانت هناك و�سيلة حديثة للتوا�صل من �ش�أنها
حتقيق ما فات ب�سبب هذا الو�ضع اال�ستثنائي ،وتتحقق
بها م�صلحة الويل واملح�ضونة ،وال تتعار�ض مع م�صلحة
احلا�ضنة ،ف�إنه يتعني الأخذ بها ،وهو ما نراه متحققاً
هنا ،فالقاعدة �أن املي�سور ال ي�سقط باملع�سور(.)5
لذا ف�إننا نهيب مبحكمة التمييز �أن تتبنى تعديل
ذلك مبا يتفق والأخذ مبا �أتاحه لنا العلم من تقدم،
وا�ستغال ًال للتقنيات والو�سائل احلديثة ،التي ميكن �أن
ي�ستفاد منها مع احلفاظ على توازن احلقوق.
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عنها ،و�أنها م�س�ألة مو�ضوعية تت�سع فيها �سلطة املحكمة
التقديرية  ،مبا يحملها على الف�صل فيها يف �ضوء واقعات
الدعوى ومبا ي�ساير الع�صر ويالحق العرف ،حتقيقاً
مل�صلحة املح�ضون والويل معاً.
نرى �أن حمكمة اال�ستئناف قد �أ�صابت حني ق�ضت
ب�إلزام احلا�ضنة بتمكني الويل «الأب» من االت�صال
بابنته املح�ضونة عرب التليفون النقال ،خا�صة بعد �أن
�أ�شارت �إىل التزام الويل بتوفري الهاتف واخلط وحتمله
لنفقاته .ورغم ذلك كنا نتمنى من حمكمة اال�ستئناف
�أن تف�صل لنا �أ�سباب حكمها� ،إذ اكتفت بقولها�« :إن
هذا النعي �سديد» دون �أن تبني وجه ذلك ،ودون �أن
تو�ضح امل�صلحة يف متكني الويل من التوا�صل مع ابنته
املح�ضونة عرب الهاتف ،والدعائم القانونية حلكمها.
�إنه كان بو�سع حمكمة اال�ستئناف �أن ت�شرح مدى
�سلطتها التقديرية يف ذلك مبا يبني معه �أن الأخذ
بو�سائل التوا�صل احلديثة وجعلها حمل اعتبار يف هذا
املجال من �ش�أنه �أن يكمل ما قد يفوت ب�سبب حمدودية
وقت الر�ؤية ،ورغم ذلك ف�إننا نقدر ملحكمة اال�ستئناف
اجتهادها ،وتطابق ق�ضائها مبا يتوافق ومقت�ضيات
امل�صلحة والواقع.
ولكن ما يثري الده�شة بحق هو موقف حمكمة
التمييز� ،إذ �أيدت املحكمة االبتدائية يف ق�ضائها ،و�ألغت
حكم حمكمة اال�ستئناف ،وبعد عر�ضها ملا اعتمدت عليه
حمكمة اال�ستئناف� ،أعقبت بقولها« :وهي �أ�سباب غري
�سائغة وال يبني منها وجه م�صلحة املح�ضونة يف ات�صال
الطاعن بها» لت�أتي هي بتربيرات غري �سائغة �أي�ضاً،
تت�صف بالعموم� ،إذ حملت جمرد االت�صال باملح�ضونة
لب�ضع دقائق يومياً ما ال يتحمله من اعتياد املح�ضونة

على ا�ستخدام الهاتف املتحرك ،وما يرتتب عليه من
�أ�ضرار �صحية و�سلوكية وتعطيل لال�ستذكار ،في�أتي
تربير حمكمة التمييز ملوقفها منطوياً على املبالغة،
جمافياً للواقع ،بعيداً عن احلقيقة.
�إنه من غري ال�سائغ ملحكمة التمييز وهي املنوط بها
االجتهاد وقراءة الواقع ومراعاة التطور �أن حتكم بعدم
توا�صل الأب مع ابنته املح�ضونة هاتفياً ،بهذه احلجج
يف ع�صر �أ�صبحت و�سائل التوا�صل احلديثة فيه تغزو
كل بيت وجيب ،حتى �إننا نرى الأطفال يف هذا الع�صر
لي�س فقط يتكلمون يف الهاتف بل يلهون بتلك الهواتف
النقالة ،ومع ت�سليمنا ب�أنها قد ت�ضرهم �أو ت�شغلهم �إال
�أن ذلك لن يكون ملجرد ات�صال الأب ،بل �إن كان ذلك
ف�سيكون لكرثة �إم�ساك الطفل بالتليفون وا�ستعماله،
وهنا نت�ساءل هل هذه احلا�ضنة كانت �ستمنع ابنتها
من االت�صال ب�أبيها لو كانت الزوجية بينهما م�ستمرة
وكان هو على �سفر مث ً
ال؟ الإجابة الواقعية هي بالنفي،
ومن ثم فلي�س فيما حكمت به حمكمة اال�ستئناف من
�إتاحة االت�صال ملدة �ساعة يومياً ما يتعار�ض مع م�صلحة
املح�ضون ،علماً ب�أن حتديد حمكمة اال�ستئناف لالت�صال
يومياً وملدة �ساعة� ،إمنا جاء ل�ضرورة �إثبات احلق من
وجهة نظرها ،وهي تعلم كما ينبئ الواقع �أن الأب لن
يت�صل ملدة �ساعة كاملة ،بل عادة ما �سيكون لدقائق
معدودة ،ال ميكن �أن ت�ؤثر يف ا�ستذكار طفلة عمرها
خم�س �سنوات ون�صف ال�سنة لدرو�سها ب�أي حال.

كما �أن امل�شرع مل يغفل التنبيه �إىل حق الويل يف
التوا�صل مع املح�ضونة عرب و�سائل التوا�صل احلديثة،
ذلك �أن الفقرة اخلام�سة من املادة  154من القانون
قد �أناطت بوزير العدل �إ�صدار الئحة حتدد �إجراءات
ر�ؤية املح�ضون ،وهو ما حدث بالفعل ب�إ�صدار القرار
الوزاري رقم  1150ل�سنة  2010يف �ش�أن الئحة تنظيم
ر�ؤية املح�ضونني ،وبالرجوع �إىل الالئحة ،جند �أنها
قد ن�صت يف املادة  12على �أنه ...« :يجوز للقا�ضي عند
وجود م�صلحة معتربة للمح�ضون �أن يتخذ قراراً م�سبباً
بتحديد عدد مرات الر�ؤية خالفاً ،ملا ورد �أعاله ،كما
يجوز له الإذن بالتوا�صل عرب و�سائل االت�صال احلديثة
مع املح�ضون يف �أوقات يحددها» ،ومن ثم ف�إننا نرى �أن
حمكمة اال�ستئناف قد جاء حكمها من�سجماً مع ن�صو�ص
القانون وما قررته الالئحة �سالفة الذكر ،حمققاً
ملقا�صد امل�شرع من الر�ؤية وحتقيق م�صلحة املح�ضون
من خالل ا�ستغالل ما �أفرزته التقنيات احلديثة من
و�سائل االت�صال ،وهو ما التفتت عنه حمكمة التمييز
للأ�سف ال�شديد.
�إن ق�ضاء حمكمة التمييز بعدم �إلزام احلا�ضنة بتمكني
الويل من االت�صال باملح�ضونة ،ال ين�سجم مع مواقفها
ال�سابقة� ،إذ تواتر ق�ضا�ؤها على �إلزام الويل بقيمة فاتورة
الهاتف ،حيث ق�ضت حمكمة التمييز بدبي« :ب�أن املقرر
يف ق�ضاء هذه املحكمة �أن م�سكن احلا�ضنة يتعني �أن
يكون م�شتم ً
ال على املنا�سب من الأثاث والأدوات الالزمة
حلياة املح�ضون وتدبري حاجته ،وكانت خدمة الهاتف
�ضرورية للمح�ضون� ،إذ من خاللها يت�سنى حلا�ضنته
تدبري �ش�ؤونه وحاجاته ،حيث �أ�صبح ال غنى عنه يف �أي
منزل  .)4(» ...ويف �ضوء هذا احلكم نت�ساءل ،كيف يلزم
الأب �أو الويل بنفقات التليفون وهو حمروم من جمرد
االت�صال باملح�ضون من خالله؟ �إن ان�سجام الأحكام
يقت�ضي �أن مي َّكن الأب بالتوا�صل مع املح�ضون عرب
الهاتف ،ال فرق بني الهاتف الأر�ضي �أو الهاتف النقال.
كما ال يفوتنا هنا التنبيه �إىل �أن حمكمة التمييز كان
ينبغي �أن تلتفت �إىل مقدار اللدد يف اخل�صومة من قبل
احلا�ضنة ،فما الذي �أجل�أ الأب �إىل التداعي �أمام الق�ضاء
�إال عنادها يف �أمر يعد من �أب�سط حقوقه كويل �أو �أب؟
ومما ي�ؤكد هذا العناد �إ�صرار الويل على اال�ستئناف

أروقة المحاكم

فخ�صته بلقب يليق بمكانته الرفيعة
كانت اللغة العربية من �أكثر اللغات
ً
احتفاء بالقا�ضيّ ،
في المجتمع ويحر�س ا�سمه ومناقبه ،واختارت له لقب “�سعادة القا�ضي” الذي ي�سبق ا�سمه
ذكر يع ّرف ب�صاحب ال�سعادة� .إنه ذلك النور الذي يملأ قلب القا�ضي فيهن�أ بال�سعادة
عند كل ٍ
عندما تتحقق العدالة على يديه ،وت�ستقيم م�صالح العباد بحكمه ،وتهد�أ �سرائر المظلومين
باللجوء �إلى من�صته وي�ستقر بكلمته الأمن والأمان للنا�س �أجمعين في كل مكان� .إليه يلج�أ
المظلوم وعند بابه يقف الخ�صوم .يُعرف ب�صوته الحق ويُ�ستبان في ح�ضرته ال�صدق .بعدله
والحلم.
واقف �أمامه بالف�ضل ِ
ينعم المجتمع ِ
بال�سلم ،ويحظى كل ٍ
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بقلم :أ .محمد أبو المكارم
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ديوان �آرابيا
خلدمات الرتجمة

سـعـادة
القـاضـي

يجل�س القا�ضي على من�صة الق�ضاء حار�ساً �أميناً للحقوق
واحلريات بعد �أن ت�س َّلح بعلوم القانون وا�شتملت �صفاته
كما قال ران�سون -على النزاهة التامة ،واال�ستقاللاملطلق ،و�سعة ال�صدر ،و�ضبط النف�س ،والتوا�ضع وهدوء
الفكر ،والكيا�سة والفِطنة ،وكان دائم النظر �إىل �أحوال
العباد وخبرياً يف �أمور الفل�سفة املجتمعية وقادراً على
مقاومة هوانه و�إ�صالح ذات نف�سه ،حتى يتمكن من �أن
يكون خليفة قا�ضي ال�سماء يف احلكم بني �أهل الأر�ض.
وال ي�شعر القا�ضي بال�سعادة حتى ير َد احلق �إىل �أهله
وين�صف املظلوم ويعني ال�ضعيف وير َد الظامل عن ظلمه
ويقت�ص
ويردع املتجرب ويقهر املت�سلَط ويئِد الفنت
ّ
للمغبون قبل املظلوم .عندئذٍ فقط ينت�صر القا�ضي
للحق باحلق ،وي�ستكف َيف حكمه بالق�سط الذي ُير�ضي به
ربه فال يغ ُلظ وال يزيد وال ينق�ص بغري تعزيرٍ ووعيد؛
كما ف�سر �أهل اللغة معنى الق�ضاء ب�أنه انق�ضاء ال�شيء
و�إكماله قو ًال وفع ً
ال.
ووفقاً للفارابي ،ف�إن تعريف ال�سعادة هو الغاية الق�صوى
التي يتمناها الإن�سان وي�سعى �إىل احل�صول عليها.
وال�سعادة هي �أ�سمى اخلريات وبقدر ما ي�سعى الإن�سان
�إىل بلوغ هذا اخلري لذاته تكون �سعادته كاملة .وقد اتفق
جميع الفال�سفة على �أن ال�سعادة يف الدنيا هي �أق�صى
ما يتمناه املرء من كل فعل ،و�أنها الغاية الكربى التي
ال تعدو كافة الغايات دونها �إال و�سيلة للح�صول عليها،
فاملال وال�سلطة يف النهاية و�سيلة للح�صول على ال�سعادة،
بل حتى يف الدار الآخرة ندعو اهلل عز وجل �أن يجعلنا من
�أهل اجلنة بحثاً عن ال�سعادة يف الدار الآخرة.

ولكن متى نح�صل على ال�سعادة؟ كثري منا يظن �أن ال�سعادة
غاية ين�شدُها كي يح�صل عليها يف نهاية الطريق .فهل
تع ّد ال�سعادة فقط ثمرة جننيها يوم ح�صادنا للطيبات
من الأعمال؟ وهل تخلو الأعمال التي نبتغي بها ال�سعادة
من ال�شعور بها؟ لقد كانت ال�سعادة من �أكرم ال�صفات
و�أغنى امل�شاعر ،تفي�ض علينا دائ ًما بقدر ما ن�صنع من
�أجلها ،ومل تكن �أبداً لت�أتي مرت َتب ًة بعد فعل ما فح�سب،
بل ت�صاحبه دوماً قبل و�أثناء وبعد حدوثه ورمبا ت�سكن يف
الذكريات لتتجدد كلما مت ا�ستدعا�ؤها .ولطاملا كان عداد
العمر باحت�ساب حلظات ال�سعادة فيه.
هكذا تكون ال�سعادة لل�شخ�ص العادي ،فكيف �إذن �شعور
القا�ضي بال�سعادة يف دولة الإمارات العربية املتحدة التي
�صنفت من �أعلى دول العامل ترتيباً على م�ؤ�شر �سعادة
املواطنني؟ هل يجل�س على من�صة ال�سعادة؟ وهل ميتلك
ق�سطاً �أكرب من ال�سعادة؟ نعم فعدل القا�ضي هو ال�ضمان
الأول ل�شعور املواطنني براحة البال ،وهيبة القا�ضي هي
احل�صن املنيع الذي يحمي املجتمع من بط�ش الظاملني
وامل�ستبدين ،و�سلطة القا�ضي هي التي ّ
تغل يد �أ�صحاب
النفوذ واجلاه ،ورحمة القا�ضي هي التي ت�س ّكن �أمل
املوجوعني ب�شكواهم ،ووالية القا�ضي هي التي حتنو على
امل�سكني وال�ضعيف فهو � ٌأب لليتيم حتى يبلغ ووكيل املر�أة �إن
فقدت وكيلها ،وو�صاية القا�ضي هي التي حتر�س احلقوق
حتى يكرب ال�صغري ويعود الغائب ،وكلمة القا�ضي هي التي
ُتر�سي �أركان العدل وترفع بنيان الأمة وتن�صر كلمة احلق
وتعلي راية الدين فيعي�ش �سعادة القا�ضي يف �سعاد ٍة �أكرب
عندما يرى ال�سعادة يف عيون �أبناء �أمته ووطنه.

المجلة القانونية

إشكاليات التطور العلمي وعجز
المضرور عن إثبات عالقة السببية
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نتيجة �صعوبات عملية وعلمية
ا�ستحال على ممر�ضة مدعية �إثبات
عالقة ال�سببية بني �إ�صابتها بت�صلب
الأن�سجة وتطعيمها �ضد االلتهاب الكبدي!

مر�ض ت�صلب الأن�سجة ،وهذا ما مل يكن يحدث لها �أبداً قبل
ذلك .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أعرا�ض مر�ض ت�صلب الأن�سجة
املتعدد تتمثل يف وجود م�شاكل يف الب�صر ور�ؤية م�سارات غري
وا�ضحة ،وميكن �أن تظهر ت�شوهات بالألوان ،وكذلك �ضعف
يف الأطراف قد يرافقه عجز يف تنظيم احلركة �أو التوازن،
وت�شنجات الع�ضالت والإرهاق ،وفقدان بع�ض احلوا�س ،كما
ميكن �أن ي�صاب ال�شخ�ص بارتعا�ش ودوار ،و�أي�ضاً عدم القدرة
على الرتكيز ،وت�شتت يف االنتباه ،وفقدان الذاكرة اجلزئي.
وقد طلبت تلك املمر�ضة من مدير املركز اال�ست�شفائي العام
�سارجومني ،باعتباره �صاحب العمل ،الإقرار مب�س�ؤولية الق�سم
املخت�ص بالتطعيم عن مر�ضها وطالبت باحل�صول على تعوي�ض.
غري �أن املدير رف�ض طلبها ،ومن ثم رفعت الأمر �إىل املحكمة يف
�سرتا�سبورغ ،مطالبة بتقرير م�س�ؤولية املركز اال�ست�شفائي عما
�أ�صيبت به من �ضرر ،ومن ثم احل�صول على تعوي�ض.
وهنا كان على املمر�ضة ،باعتبارها املدعية� ،إثبات عالقة
ال�سببية بني مر�ض ت�صلب الأن�سجة الذي حلق بها وبني
التطعيم �ضد االلتهاب الكبدي  ،Bوهو ما كان م�ستحي ً
ال،
لأنه ال توجد درا�سات علمية ت�ؤكد �أن احل�صول على تطعيم
�ضد مر�ض االلتهاب الكبدي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الإ�صابة
مبر�ض ت�صلب الأن�سجة.
ويف ق�ضية �أخرى ،قامت البلدية يف مدينة جرا�س
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كلية القانون  -جامعة ال�شارقة  -الإمارات العربية املتحدة

ي�سعى الإن�سان من خالل العلم والتكنولوجيا �إىل
ا�ستحداث �أن�شطة وخدمات يحقق بها رفاهيته وتلبية
حاجاته الالنهائية .غري �أن امل�ستجدات العلمية
والتطورات التكنولوجية قد �أدت �إىل ن�ش�أة بع�ض
الأن�شطة يحتمل �أنه ي�صاحبها بع�ض املخاطر التي
تت�سبب يف الإ�ضرار ب�صحة الإن�سان لكونها تت�ضمن
خماطر حمتملة �أو غري م�ؤكدة ،حيث ال يوجد �إثبات
علمي يربط بني ممار�سة هذه الأن�شطة وبني حتقق
ال�ضرر.

ولقد �أدى ظهور هذا النوع من الأن�شطة ذات املخاطر غري
امل�ؤكدة ،على نحو متزايد� ،إىل تغري يف طبيعة الأ�ضرار التي
تلحق بالأفراد ،فبعد �أن كانت الأ�ضرار يف البداية حم�صورة
وحمددة� ،أ�صبحت منت�شرة ومتنوعة .ومن ثم ،كان على
امل�شرعني والق�ضاة �أن ي�صدر عنهم ردة فعل ملواجهة ال�صعود
امل�ستمر لهذا النوع اجلديد من الأخطار غري امل�ؤكدة من
الناحية العلمية.
ففي وقتنا املعا�صر� ،أمكن تق�سيم الأن�شطة واملنتجات ،من
حيث مدة ا�شتمالها على خماطر ومدى حتقيقها للأ�ضرار،
�إىل نوعني� :أحدها يت�ضمن خماطر م�ؤكدة ت�سبب �أ�ضراراً
بالأ�شخا�ص �إذا ما مت ممار�ستها ،والآخر يت�ضمن خماطر
غري م�ؤكدة ،ومن املحتمل �أن ت�سبب �أ�ضراراً ،وهذه الأخرية
تت�سم ب�أن العلم مل ي�صل ب�ش�أنها �إىل حقيقة م�ؤكدة حول ما
�إذا كان تت�ضمن خماطر ت�سبب �أ�ضراراً� ،إذ يختلف العلماء
حول مدى كونها م�سببة للأ�ضرار ،ومن ثم ،يطلق عليها
�أن�شطة ذات خماطر غري م�ؤكدة.
وب�سبب ظهور هذه الأن�شطة ذات اخلطورة املحتملة� ،أثري
الت�سا�ؤل عما �إذا ادعى �أحد الأ�شخا�ص �أنه قد �أ�صيب ب�أ�ضرار
ون�سب تلك الأ�ضرار لأحد الأن�شطة ذات املخاطر غري
امل�ؤكدة ،فهنا كيف ميكن �إثبات �أن ذلك الن�شاط هو ال�سبب يف
وقوع الأ�ضرار على الرغم من �أنه ال يوجد يقني علمي يثبت
�أن تلك الأن�شطة ميكن �أن ت�سبب �أ�ضراراً؟ ومبعنى �آخر،
كيف ميكن للم�ضرور �أن يثبت عالقة ال�سببية بني ال�ضرر
والن�شاط حمتمل اخلطورة؟
ميكن القول هنا �إن هناك �صعوبة عملية وعلمية يف �إثبات
عالقة ال�سببية ،فالعلم مل يقدم درا�سات يقينية تن�سب وقوع
الأ�ضرار �إىل ممار�سة بع�ض الأن�شطة ،ومن ثم ،ي�ستحيل على
امل�ضرور �أن يقيم عالقة ال�سببية هنا .وهو ما يرتتب عليه
�صعوبة عملية تتمثل يف عدم قدرة امل�ضرور على �إثبات �أن
ن�شاطاً ما هو الذي �أدى �إىل �إ�صابته ب�أ�ضرار ،ومبعنى �آخر ،عجز
امل�ضرور عن �إثبات عالقة ال�سببية بني فعل الإ�ضرار وال�ضرر.
ويف فرن�سا� ،أثريت العديد من الدعاوى الق�ضائية املتعلقة
ب�إثبات ال�ضرر الناجم عن ممار�سة �أن�شطة ذات خماطر
حمتملة ،فعل �سبيل املثال ،ادعت �إحدى املمر�ضات التي تلقت
تطعيماًُ �إجبارياً �ضد فريو�س االلتهاب الكبدي  Bيف امل�ؤ�س�سة
العالجية التي كانت تعمل فيها� ،أنها بعد كل عملية حقن
من امل�صل  ،كان يظهر عليها ،بعد فرتة ق�صرية� ،أعرا�ض

المجلة القانونية

�أمر معلوم ،فالقرينة هي نوع من االفرتا�ض القانوين الذي
هو عبارة عن و�ضع من �صنع امل�شرع قد يخالف احلقيقة
وي�ضعه يف اعتباره عند �صياغة القاعدة القانونية ،ويهدف من
خالله �إىل ترتيب �آثار قانونية يتعذر الو�صول �إليها بغريه.
ومن ثم ،ف�إن القرينة يف جمال الإثبات القانوين هي
ا�ستنباط �أمر جمهول من واقعة ثابتة معلومة ،بحيث �إذا
كانت هذه الواقعة حمتملة وغري ثابتة بيقني ف�إنها ال ت�صلح
م�صدراً لال�ستنباط .وعلى ذلك تعد القرينة و�سيلة �إثبات
غري مبا�شرة ،حيث ال يقع الإثبات فيها على الواقعة ذاتها
م�صدر احلق ،بل على واقعة �أخرى ي�ؤدي ثبوتها �إىل ا�ستنتاج
ثبوت الواقعة املراد �إثباتها ،ولهذا ال�سبب ف�إن القرينة ال
تعدو �أن تكون جمرد ا�ستنتاج.
واال�ستنباط بالقرينة يكون يف ال�صورة العادية ،من عمل
القا�ضي ،وت�سمى القرينة يف هذه احلالة بالقرينة الق�ضائية.
�أما �إذا كان اال�ستنباط بالقرينة قد جاء الن�ص عليه قانوناً،

وقائع الدعوى وي�ستدل بها على الواقعة املراد �إثباتها .وتعتمد
القرينة الق�ضائية على عن�صرين �أ�سا�سيني :عن�صر مادي
وعن�صر معنوي.
فالعن�صر املادي يتمثل يف واقعة ثابتة يختارها القا�ضي من
وقائع الدعوى ،والواقعة الثابتة التي يختارها القا�ضي من
وقائع الدعوى ت�سمى بالدالئل �أو الأمارات ،لأنها تعد الأ�سا�س
الذي يعتمد عليه القا�ضي للو�صول �إىل الواقعة املراد �إثباتها.
ويختار القا�ضي الواقعة الثابتة بحرية تامة �سواء
عن طريق املعاينة �أو بوا�سطة اخلرباء الذين يتفق عليهم
اخل�صوم� ،أو يتم تعيينهم من املحكمة �أو ب�أية طريقة �أخرى
من طرق الإثبات كالكتابة �أو ال�شهادة .كما �أن الأ�صل �أن
يختار القا�ضي الواقعة الثابتة من الوقائع التي كانت حمل
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املعطيات العلمية مل تثبت الأ�ضرار
ال�صحية للموجات الكهرومغناطي�سية الناجتة
عن هوائيات االت�صاالت!

القرينة القانونية هي
ا�ستنباط �أمر جمهول من
واقعة ثابتة معلومة

2015

الفرن�سية برفع دعوى ق�ضائية على ال�شركة الفرن�سية
للهواتف الال�سلكية  SFRالتي قامت بو�ضع هوائي للهواتف
النقالة قريباً من �إحدى املدار�س االبتدائية .حيث ادعت
البلدية �أن طالب املدر�سة يتعر�ضون ال�ضطرابات غري
طبيعية ب�سبب جتاور املدر�سة للهوائي وتعر�ضهم للموجات
الكهرومغناطي�سية ال�صادرة عنه .غري �أنه وفقاً لل�شركة
الفرن�سية للهواتف الال�سلكية ،ال ميكن �إثبات �أن هناك
�أ�ضراراً ناجمة عن الهوائي لأن املعطيات العلمية مل تو�ضح
�أبدا �أنه يوجد خطر حمتمل على �صحة الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون على مقربة من الهوائي الال�سلكي خا�صة �إذا مت
مراعاة اال�شرتاطات الالزمة لو�ضع مثل تلك الهوائيات.
وكذلك ،طالبت �إحدى املمر�ضات التي كانت تعمل يف ق�سم
ا�ستقبال املر�ضى يف �أحد امل�ست�شفيات يف فرن�سا بالتعوي�ض عن
الأ�ضرار الناجمة عن ت�شوهات طفلها التي قامت بوالدته،
حيث �إنها قد �أ�صيبت �أثناء حملها و�أثناء عملها بامل�ست�شفى
مبر�ض احل�صبة ،وهو ما �أدى �إىل �أن طفلها ولد م�شوهاً.
ومل�شكلة هنا �أنه ال توجد عالقة �سببية مبا�شرة وم�ؤكدة
تثبت وجود عالقة ممكنة بني مر�ض احل�صبة لدى ال�سيدة
احلامل والت�شوهات التي مت التحقق منها لدى طفلها،
فالت�شوهات من املمكن �أن تنتج عن عوامل وراثية لدى الأم
ولي�س ب�سبب مر�ض احل�صبة .فالعلم مل يثبت �أن كل امر�أة
حامل ت�صاب باحل�صبة �أثناء حملها تلد �أطفا ًال م�شوهني.
وبناء على تلك الدعاوى ال�سابقة ،وجد الق�ضاة �أنف�سهم
�أمام م�ضرورين ال ي�ستطيعون �إثبات عالقة ال�سببية بني ما
حلق بهم من �أ�ضرار وبني الأن�شطة التي يدعون �أنها ال�سبب
يف وقوع الأ�ضرار .ولهذا ظهر توجه يف الق�ضاء �إىل تطويع
�أدلة الإثبات لتمكني امل�ضرورين من جرب ما حلق بهم من
�أ�ضرار ،ف�إذا كان القانون مل ينظم م�س�ألة الإثبات حال غياب
اليقني العلمي ،وكذلك �إذا كان امل�ضرور ملتزماً بتقدمي
دليل كامل لإثبات �إدعائه بوقوع ال�ضرر ،فقد �سعى الق�ضاء
نحو معاونة امل�ضرور نحو �إثبات عالقة ال�سببية ،ومن ثم
امل�س�ؤولية ،من خالل القرائن.
ويق�صد بالقرينة يف اللغة املقارنة �أي امل�صاحبة ،ويقال
فالن قرين فالن مبعنى م�صاحب له ،كما يقال �أي�ضاً قرنت
ال�شيء بال�شيء �أي و�صلته به ،وقد �سميت قرينة لأنها تعني
�صلة بال�شيء الذي ي�ستدل بها عليه.
ومن ثم ،تدل القرينة على ا�ستخال�ص �أمر جمهول من

يف مثل هذه احلالة نكون ب�صدد قرينة قانونية.
والقرينة القانونية هي التي يقوم امل�شرع نف�سه با�ستنباطها،
وتتمثل يف ا�ستخال�ص �أمر جمهول من �أمر معلوم ا�ستناداً �إىل
�أن حتقق الأمر الثاين يرتبط يف الأغلب بوجود الأمر الأول،
كما يف حالة اعتبار احليازة قرينة على امللكية كما ورد باملادة
 1325من قانون املعامالت املدنية الإماراتي.
وتلعب القرائن القانونية دوراً مهماً يف جمال الإثبات،
خا�صة بالن�سبة للأو�ضاع التي ي�صعب �إثباتها بدليل مادي
حا�سم .فامل�شرع ي�ستنبط �أو يفرت�ض وجود واقعة من ثبوت
واقعة �أخرى .كما تعفى القرينة القانونية من تقررت
مل�صلحته من �أية طريقة �أخرى من طرق الإثبات� ،أي �إنها
تعفي من يتم�سك بها من عبء الإثبات الذي كان يقع عليه.
غري �أنه �إذا كانت القرينة القانونية تعفي من تقررت مل�صلحته
من �أية طريقة �أخرى من طرق الإثبات� ،إال �أنها ال تعفيه من �إثبات
الواقعة التي تقوم عليها القرينة ،ففي حالة القرينة اخلا�صة
بكون احليازة قرينة على وجود امللكية ،فالقرينة هنا تقوم على
واقعة احليازة ،فينبغي �إثبات هذه الواقعة كي تقوم القرينة.
وقد يتدخل امل�شرع بالن�ص على القرائن القانونية
لتحقيق �أغرا�ض خمتلفة ،فقد يكون الغر�ض من الن�ص على
القرينة منع الأفراد من التحايل على القانون .من ذلك ما
ن�ص عليه امل�شرع من �أن الت�صرف الذي ي�صدر من ال�شخ�ص
يف مر�ض املوت ويكون مق�صوداً به التربع ي�أخذ حكم الو�صية.
فامل�شرع  -حمافظة منه على حقوق الورثة � -أعطى الت�صرف
الذي ي�صدر يف مر�ض املوت حكم الو�صية ،طاملا ثبت �أنه
مق�صود به التربع ،وذلك كما ورد باملادة  1260من قانون
املعامالت املدنية الإماراتي.
كما قد يرى امل�شرع تعذر الإثبات يف بع�ض ال�صور ،فيقيم
قرينة قانونية يخفف بها عبء الإثبات على املدعى ،ومثال
ذلك ما جاء يف  313من قانون املعامالت املدنية بالن�سبة
الفرتا�ض اخلط�أ يف جانب املكلف بالرقابة ،فقد ر�أى
�أنه من ال�صعب على امل�ضرور �إثبات خط�أ املكلف
بالرقابة ،لذا جعل جمرد االلتزام بالرقابة قرينة
على خط�أ متويل الرقابة ،و�أي�ضا كما هو احلال
بالن�سبة �إىل امل�سئولية عن فعل الأ�شياء.
�أما القرينة الق�ضائية ،فهي �أمر ي�ستنبطه
القا�ضي من ظروف الدعوى املعرو�ضة عليه
ومالب�ساتها ،فهو يختار واقعة ثابتة من بني

المجلة القانونية

مت�ضررون مل ي�ستطيعوا �إثبات
عالقة ال�سببية فلج�أ الق�ضاء
�إىل القرائن..
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علمياً لكونه ال يوجد يقني علمي ي�ؤكد خطورة هذا الن�شاط،
فهل يبقى على امل�ضرور عبء �إثبات املخاطر املحتملة
للن�شاط ا�ستنادا �إىل القواعد العامة التي تق�ضي تقدميه
لدليل مادي حا�سم وكامل� ،أم �إن مقت�ضيات التطور واحلداثة
تقت�ضي التخفيف من ذلك العبء؟
�أي�ضا� ،إذا كانت عالقة ال�سببية بني ن�شاط ذي خماطر
حمتملة غري م�ؤكدة وبني ال�ضرر الذي وقع ،ال ي�ستطيع
امل�ضرور �أن يقوم ب�إثباتها ،لغياب الإثبات العلمي الذي
يدلل على تلك العالقة ،ومن ثم ال ي�ستطيع امل�ضرور �إثبات
م�س�ؤولية �صاحب الن�شاط ،فهل خل�صو�صية تلك احلالة �أثر
يف �إثبات عالقة ال�سببية؟ وما هو دور القا�ضي ،وبخا�صة
القا�ضي الفرن�سي ،يف مواجهة عدم وجود اليقني العلمي
وذلك متى عر�ض عليه نزاع يتعلق بوقع �ضرر بالفعل مع
وجود دالئل �أو معطيات ت�شري �إىل احتمالية ت�سبب هذا
الن�شاط يف ممار�سة ال�ضرر ،ولكن ال يوجد دليل علمي قاطع
على وجود عالقة ال�سببية؟
كل هذه الأ�سئلة حتتاج �إىل تف�صيل يف الإجابة عنها
�سيكون يف مقاالت تالية تن�شر تباعاً ب�إذن اهلل تعاىل.

قاض
خواطر ٍ

2015

مناق�شة بني اخل�صوم �أو من ملف الدعوى� ،إال �أنه ال يوجد
ما يحول دون �أن يختارها من �أوراق خارج الدعوى كتحقيق
�إداري �أو حما�ضر �إجراءات جنائية  -ولو كانت هذه املحا�ضر
قد انتهت باحلفظ .كما يجوز ا�ستنباط القرينة الق�ضائية
من امتناع اخل�صم عن تنفيذ ما �أمرت املحكمة من �إجراءات
الإثبات ،فيجوز للقا�ضي �أن ي�ستنبط القرينة من امتناع
اخل�صم عن احل�ضور يف اجلل�سة املحددة لال�ستجواب� ،أو من
امتناعه عن اجلواب عن الأ�سئلة التي توجه �إليه باجلل�سة.
�أما العن�صر املعنوي وهو ا�ستنباط الواقعة املراد �إثباتها
من الواقعة الثابتة ،ويق�صد بذلك قيام القا�ضي با�ستنباط
الواقعة املراد �إثباتها من الواقعة الثابتة التي اختارها،
فيتخذ من الواقعة املعلومة قرينة على الواقعة املجهولة.
فقد يعترب القا�ضي �صلة القرابة بني البائع وامل�شرتي قرينة
على �صورية البيع� ،أو على علم امل�شرتي ب�إع�سار البائع.
ويكون للقا�ضي �سلطة وا�سعة يف ا�ستنباط القرائن الق�ضائية
فهو حر يف اختيار واقعة ثابتة من بني الوقائع املتعددة التي
يراها �أمامه ال�ستنباط القرينة منها ،وهو يتمتع ب�سلطة وا�سعة
�أي�ضاً يف تقدير ما حتمله هذه الواقعة من الداللة.
واعتماداً على ما �سبق ذكره فيما يتعلق بدور القرينة،
ثار الت�سا�ؤل عن دور الق�ضاء يف معاونة امل�ضرورين يف �إثبات
عالقة ال�سببية من خالل افرتا�ض وجود عالقة ال�سببية �أو
ما يطلق عليه قرينة ال�سببية وا�ستخدامها لتقرير امل�س�ؤولية
الناجمة عن الأن�شطة ذات املخاطر املحتملة ،وذلك ملواجهة
الأن�شطة التي ال يتوافر اليقني العلمي ب�ش�أن طبيعة و�آثار
ال�ضرر الذي ميكن �أن حتدثه ومدى حتمية وقوعه.
ف�إذا كان يقع على عاتق امل�ضرور عبء �إثبات �أن ممار�سة
ن�شاط ما قد ت�سبب يف الإ�ضرار به ،وهو �أمر ي�ستحيل �إثباته

رسائلي إليهم
تكتبها  :د.نورة عبيد بن عمري

التدريب أخالق وفن
بقلم  :العنود احلمادي

حكاوي الراوي
يرويها :كامل حممود �إبراهيم

عـقـارب االحـترام
بقلم  :مرمي عبيد الرميثي

يومـيات محـاسـب
�إعداد :هاين ال�سيد

النشر اإللكتروني
�إعداد/عمرو رم�ضان توفيق

خـلف الكـوالـيس
�إعداد� :شم�سة خليفة املري
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واحلكم بالعدل من �أف�ضل �أعمال الرب و�أعلى
درجات الأجر ،فقد ن�ص ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،ويف ال�صحيحني: (املقُ�سطون على منابر من نور
يوم القيامة ،يغبطهم النب ّيون وال�شهداء ) ولكن خطره

عظيم بعداً عن ا�ستيالء ال�ضعف علينا وغلبة الهوى .
فاتباع الهوى من �أعظم الذنوب و�أكرب الكبائر ،لقوله
تعاىل: (و�أما القا�سطون فكانُوا جله ّن َم َح َطب اً) ،وعنه،
�صلى اهلل عليه و�سلم:(�إنّ �أعتى النا�س على اهلل ،و�أبغ�ض

للجان��ب االجتماعي �أهمية كبرية
يف حي��اة القا�ض ليمار���س حياته
بعيد ًا عن الق�ضاء

2015

حين تجل�س للمرة الأولى على من�صة الق�ضاء حري بك �أن ت�ست�شعر و�أنت تمار�س عملك ب�أنك
وال �أوكلت لك هذه المهمة ول�ست كغيرك من الموظفين ،فالق�ضاء والية ولي�ست وظيفة �أو كما
ٍ
قال عمر ر�ضي اهلل عنه �إن (الق�ضاء فري�ضة محكمة و�سنة متبعة) ،لذا ف�شروطها عظيمة.

النا�س على اهلل ،و�أبعد النا�س من اهللٌ ،
رجل و ّاله اهلل من
�أمر �أمة حممد �شيئاً ثم مل يعدل فيهم ) فالق�ضاء حمنة
عظيمة ،فمن دخل فيه فقد ابتُلي بعظيم؛ لأنه ع َّر�ض
نف�سه لهذه الأنواع ،واخلال�ص �أح�سن ،ولذلك قال �صلى
اهلل عليه و�سلم :(من ُجعل قا�ضياً بني النا�س ُذبح َبغري
�سكني)� ،أمام كل تلك التقلبات الإيجابية وال�سلبية يهرب
العارفون من تويل الق�ضاء فقد فعل ذلك الإمام �أبو
حنيفة ،ورغم تلك املخاوف التي تنتابني �إال �أن يقيني ال
يتزعزع يف نهاية املطاف �إىل �أن الق�ضاء البد و�أن يتواله
�أحدهم و�إال لف�سد املجتمع.
ومع كل هذا ال�ضغط النف�سي الذي يتعر�ض له
القا�ضي ليتمكن من �أداء مهامه بكل �شفافية ونزاهة،
ولأن عمل القا�ضي يحتاج �إىل جهد ذهني يبذله القا�ضي
يف عمله مما ي�ستغرق وقته كله حتى يف�صل يف ق�ضاياه
بذهن حا�ضر و�ضمري م�سرتيح؛ لتكون هواياته ومواهبه
متنف�سه الأكرب للتنفي�س عن تلك ال�ضغوط النف�سية،
مما يجعل القا�ضي �صاحب الهوايات واملواهب يهرب يف
�ساعات فراغه �إليها ،ومن ذلك ما �أ�ست�شعره من متعة
ومذاق �أجدها يف اال�ستيقاظ يف �ساعات ال�صباح الباكر ال
يعرفها �إال من خربها وج ّربها؛ فقد تع ّودت منذ زمن
�أن يبد�أ يومي بعد �أداء �صالة الفجر ،ف�أحث نف�سي على
�أن �أزاوج بني ورد اال�ستغفار حتى ال�شروق وبني ممار�سة
الريا�ضة ،فتنتع�ش روحي بتلك الأوراد ،وتن�شط ع�ضالتي
بتلك التمرينات ،ما مينحني دفعة من هرمون ال�سعادة
ُت�ضخ يف �أو�صايل ،فقد �أثبتت الدرا�سات �أن الريا�ضة تزيد
اللياقة البدنية عند الإن�سان ،ومتكنه من ق�ضاء �أعماله
اليومية ب�شكل �أ�سهل ،و ت�ساعد اجل�سم على �إفراز هرمون
�إندورفني� ،أو هرمون ال�سعادة ،الذي يعطي الإن�سان
�شعورا بالراحة ،ف�أذهب للعمل بكامل الن�شاط والتفا�ؤل.
وبني هذا وذاك �أجد ف�سحة من الزمن �ألتقي فيها
الأ�صدقاء وخا�صة �أ�صدقاء الطفولة والدرا�سة ،فهم
الأقرب �إ ّ
يل ،مينحون الطاقة التي نحتاج ،ويكونون
الع�ضد الذي ي�سند ،واملتنف�س الذي يقبل خمزوننا بال

حتفظ منا ،وقد قال ابن املقفع يف هذا املقام (�صحبة
الأخيار تورث اخلري ،و�صحبة الأ�شرار تورث النّدامة).
لعل اجلانب االجتماعي للقا�ضي مهم ليمار�س حياته
بعيداً عن الق�ضاء ،لذا كان االجتماع بالأ�صحاب فر�صة
ال ت�ضاهيها فر�صة يف حتقيق ذلك البعد الذي ير ّوح
عن النف�س .وال�شك �أن القراءة ت�شغل حيزاً من ذلك
التنوع الذي تطلبه نف�س القا�ضي عامة ونف�سي خا�صة،
فالقراءة هي مالذي كلما �أغراين عنوان وتوافر لدي
الوقت لال�ستمتاع بها ،ويف ظل �شيوع الأجهزة اللوحية
والذكية زالت �صعوبة نقل الكتاب ،ف�أ�صبحت الكتب التي
تروق يل متاحة عربها يف كل وقت ،وتتنوع قراءاتي بني
كتب التخ�ص�ص والكتب الأخرى التي تتوزع بني الروايات
وكتب تطوير الذات وكتب التاريخ وفق اال�ستعداد النف�سي
والوقت املتوفر .ولي�ست القراءة وحدها التي ت�شغلني،
فللكتابة �أي�ضاً ن�صيب من الوقت ،ف�أتابع كتاباتي و�أبحاثي
القانونية حتى �أواكب امل�ستجدات القانونية فال �أنقطع
عن العامل حر�صاً على جتديد معلوماتي با�ستمرار ،فال
�أ�صبح �شخ�صاً توقف منوه الفكري منذ تخرجه يف كلية
القانون .وهذا يجعلني حري�صاً على �إكمال �شخ�صيتي،
وال�سعي لتطوير تلك ال�شخ�صية مبا تفر�ضه احلاجة
املتمثلة يف �أن يكون القا�ضي ملماً بكافة علوم احلياة،
ف�ض ً
ال عن تطوير مهاراته املتنوعة .فتطوير الذات يعني
�أن ت�سعى نحو حت�سني قدراتك وم�ؤهالتك و�إمكاناتك
ال�شخ�صية ،ومعرفة م�صادر قوة الذات ومكامن �ضعفها
لتح�سني هذه امل�صادر القوية يف الذات ،وتقوية مكامن
�ضعفها .....وللحديث بقية.

موزاييك

مقال

ال ُت ْ�س ِقط القناع:

nalremeithi@dji.gov.ae

عمريَ ،لئن قلت � َ
إليك ر�سائلي
َل ِ

لأنتَ الذي نف�سي عليه تذوب

�إلى من يهمني �أمرهم� ،إليهم ولغيرهم ،لكل من يجد �صورته تتراءى له بين ال�سطور ،تف�ض ًال
افتح �صندوق بريدك لعلك تجد ر�سالة مني �إليك ،وفيها �ستقر�أ:
�شكرا لأنكم هنا:
ً
ف��ي ك��ل ال��ن��ج��اح��ات والإخ��ف��اق��ات نحتاجهم ،نحتاج قربهم،
ال نطلب منهم الكثير ،فابت�سامة ر�ضا هي �أق�صى ما ننتظره،
وتربيتة على الكتف هي فوق ما نتوقعه ،لكن بين هذا الح�ضور
وذاك الغياب ،تغيب وجوه وتح�ضر وجوه ،وتبهت وجوه وت�شرق
�أخ���رى ،وب��ي��ن ه��ذه وت��ل��ك تظهر تلك ال��وج��وه ال��ع��زي��زة ،ال��ت��ي ال
يغ ّيرها ال��زم��ان ،وال تبدلها الأزم����ات ،يقفون قلباً ي����ؤازر ،وي��داً
ت�ساند ،ول�ساناً يدعو.
�إلى كل الذين �أدين لهم بمواقف نبيلة ال تن�سى� ،شك ًرا لأنكم
ُك ْن ُت ْم دائماً بالقرب.
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تكتبها  :الدكتورة /نورة عبيد بن عمير
رئي�س ق�سم الدرا�سات والبحوث  -مدير التحرير

حينما ي�سقط ال��ق��ن��اع ت��ظ��ه��ر ال���وج���وه ع��ل��ى حقيقتها،
وج��وه ت�ستتر خلف الأل��وان و�أخ��رى تغيب وراء االبت�سامات
الم�صطنعة ،وكثير منها تخفي حقيقتها خلف �أق��ن��ع��ة ال
تبدي �شيئاً من مكنوناتها وتظ ّنها تخفي وت�ستر ،في حين
�أنها تك�شف وتف�ضح ،يع�شقون الظالم واللعب في الخفاء،
�أ���ص��وات��ه��م �أم���ام���ك ت��م��دح وت��ث��ن��ي ،وخ��ل��ف��ك ت��دع��و وت�سخر،
ينتظرون اللحظة التي ت�سقط فيها لينالوا منك� ،أما �إن كنت
ح��ذراً ح��اول��وا ا�ستدراجك �إل��ى حافة الهاوية لتجد نف�سك
فج�أة في قعرها.
�سكاكين الغدر دائماً ت�أتي من الخلف ،لي�س لأن الطاعنين
ال ي�ستطيعون المواجهة فح�سب ،بل لأننا خ ّلفناهم وراءنا
في طريق نجاحاتنا ولم نبق لهم �إال الظل.
خ��ف��اف��ي�����ش ال���ظ�ل�ام ،اب��ت��ع��دوا فم�ستقركم ك��ه��ف مظلم
كقلوبكم المري�ضة.

ل�ست� ..أنا:
حين ير�سمون لك في مخيلتهم �صورة مغايرة لحقيقتك،
�صورة زائفة يظنونها �أنت ،وي�شيعون بين من يعرفونك �أنها
�أن��ت ،فت�سري تلك الهم�سات الخبيثة في �آذان��ه��م ،وتلوكها
�أل�سنتهم ،حتى ت�ستقر �صورتك الب�شعة تلك في كل النفو�س،
حينها ربما تهد�أ نفو�سهم المري�ضة وت�سترخي �أج�سادهم
ال�ضعيفة من اللهاث وراءك ،وحينها لن ت�ستطيع �إال �أن تلوذ
بال�صمت ،و�أنت تتمتم بالدعوات �أن تنق�شع غمامات عيونهم،
لي�س من �أجل �أن يروا حقيقتك فح�سب ،بل لكي تتلطف بهم
الأي��ام فتمنحهم �صورة وا�ضحة لوجهها الجميل ،فت�سمح
لهم بر�ؤية القلوب النق ّية.
ع���زي���زي ت��ذك��ر ب�����أن ال�����ص��ورة ال��ت��ي ر���س��م��ت��ه��ا ي�����داك :ال
ت�شبهني.
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مقال

فعلى م�سرحها الكبري هناك م�شاهد ولكل م�شهد �أدواته
من وجود بطل وق�صة وحوار وعقدة و�صراع و�شخ�صيات
ثم احلل ،و�أ�ستعر�ض من خالل حكاوي الراوي بع�ضاً من
م�شاهد احلياة ال�سينمائية.

رئي�س �شعبة الدرا�سات
�سكرتري التحرير
KIbrahim@dji.gov.ae
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امل�شهد الثاين :ليلة �إعدام �أر�سطو
جتمع �أهل �أثينا من الرجال كلهم يف ال�ساحة الكربى
لو�سط املدينة حيث تعقد املحاكمة الكربى والتي ال
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وما الحياة �إال م�سرح كبير ,دائم ًا ت�أبى �إ َال و�أن تعلمنا في كل لحظة قيمتها ،فتتركنا نلهو ونلعب
ونحزن ونفرح طبق ًا للرواية المر�سومة لكل منا بدقة متناهية ،فكلنا �شخو�ص نكمل ب�أدوارنا الرواية من
البداية للنهاية فنكتب ف�صولها ،وم�آ�سيها ومواقفها الم�ضحكة ،نحن نمثل في مراحل حياتنا كل �أنواع الفن
ال�سينمائي ،الكوميدي والتراجيدي وت�ستمر الحياة بنا �إلى �أن تغلق ال�ستارة ،وتكتب عبارة النهاية.

امل�شهد الأول:
بطل على  50مليون ًا هزمه الإيدز:
تدور الكامريا يف �أنحاء الغرفة م�ستعر�ضة �أجهزة م�ألوفة
تتكون منها غرفة املر�ضى بامل�ست�شفى الكبري ،وتت�سلل
الكامريا على �سرير �أبي�ض تتدىل من جوانبه �أنابيب
بال�ستيكية تتبع عد�سة الكامريا الأنبوب حتى ت�صل لوجه
�أ�سمر هزيل ،مركب على ج�سد نحيل ال تفارقه ابت�سامة،
فق�سمات وجهه تنطق بر�ضا يحري ويربك من يزوره.
وتقبع يف مكان قريب من الناحية الأخرى ل�سرير املري�ض
فتاة �سمراء يف العقد الثالث من عمرها ،مت�سك بيديها
خطاب بريد تقر�أ املكتوب به على �سمع املري�ض وق�سمات
وجهها مت�أثرة وعليها عالمات احلزن ولكن املري�ض مبت�سم
ومربت بيده اخلالية من و�صالت الأنابيب ،ب�صوت �ضعيف
قائ ً
ال �أكملي يا روز.
الفتاة � -أرثر ال �أ�ستطيع �أن �أكمل من ف�ضلك كفى لقد
قر�أنا اليوم ما يربو على  1000خطاب� ،أنا ال �أحتمل كل هذه
ال�شحنات العاطفية� ،أرجوك .
�أرثر روز �أرجوك اقرئي هذا اخلطاب الأخري� ،إن خطابات
النا�س يل تزيد يف عمري الذي �أعرف �أنه مل يتبق فيه �سوى
�ساعات.
الفتاة ـ ـ تومئ بر�أ�سها موافقة ثم تتناول اخلطاب الأخري
وتقر�أ.
عزيزي �أرثر ملاذا �أنت ليختارك اهلل لتعاين هذا املر�ض اللعني؟
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يرويها  :كامل محمود إبراهيم

نظر �أرثر �إىل تريزا ثم قال من ف�ضلك اكتبي ل�صاحب
هذا اخلطاب �شكراً لك يا �صديقي ولكن يجب �أن �أعلمك
ب�أنه (من هذا العامل ،بد�أ  500مليون طفل ممار�سة لعبة
التن�س منهم  50مليوناً تعلموا قواعد لعبة التن�س من
ه�ؤالء  5ماليني �أ�صبحوا العبني حمرتفني و�صل � 50ألفاً
�إىل حميط م�سابقات املحرتفني ومن ه�ؤالء و�صل � 5آالف
للمناف�سة على بطوالت “اجلراند �سالم” الكربى ومن ه�ؤالء
و�صل  50مت�سابقاً للمناف�سة على بطولة وميبلدون ال�شهرية
بربيطانيا لي�صعد  4العبني �إىل الدور ما قبل النهائي من
ه�ؤالء الأربعة و�صل العبان اثنان �إىل الدور النهائي و�أخرياً
فاز مناف�س واحد فقط وكنت �أنا هذا الفائز بهذه املناف�سة،
وعندما ت�سلمت ك�أ�س البطولة ورفعته عالياً يف فرحة) مل
�أ�س�أل ربي ملاذا �أنا فقط؟
فلماذا ن�س�أل معرت�ضني ملاذا �أنا؟ حني ن�صاب مبكروه وال
ن�س�أل بذلك عند النعم؟
و�أغم�ض �أرثر �أ�ش عينيه قلي ً
ال وابت�سم ثم �أغم�ضهما للأبد،
وبكى عليه العامل لأخالقه الرفيعة ،ولتفوقه الريا�ضي،
ولكفاحه من �أجل �أن ميار�س �أبناء الب�شرة ال�سوداء لعبة
التن�س وقد كانت ممنوعة عليهم ،وظل الالعب امل�صنف
رقم  1على م�ستوى العامل ل�سنوات عدة� .إنه (�أرثر ا�ش
العب التن�س ال�شهري و�أ�سطورة وميبلدون) الذي توفى بعد
�إ�صابته مبر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة “الإيدز” �إثر نقل دم
ملوث له �أثناء عملية قلب مفتوح.

موزاييك

بقلم  :العـنود الحـمادي
رئي�س ق�سم التدريب والتطوير باملعهد

التدريب �أخالق وفن ف�إذا اجتمع االثنان �أ�صبح التدريب
عن�صراً نافعاً للأطراف كلها من متدرب ومدرب
وم�ؤ�س�سة ،و�إمياناً منا يف املعهد ب�أخالق وفن التدريب
نحر�ص على انتقاء املدربني الأن�سب الذين يحر�صون
على نقل املعرفة بكل �شفافية وم�صداقية ،ويلتزمون
ب�أخالقيات املهنة التي بدورها تنظم العملية التدريبية،
ومن �أهم هذه الأخالقيات:
1.1حر�ص املدرب على تطوير املعارف واملهارات التي
ت�ساعد املتدرب على حت�سني �أدائه.

التـدريـب
أخالق وفن
2.2حر�ص املدرب على �إعداد وجتهيز املادة التدريبية.
3.3تخ�ص�ص املدرب يف جوانب معينة وحمددة يف
التدريب والرتكيز عليها.
4.4التزام املدرب با�ستخدام معلومات �صحيحة يف
التدريب والأخذ بعني االعتبار م�صلحة املتدرب
وم�ؤ�س�سته.
�5.5أمانة املهنة لدى املدرب بغر�ض امل�صداقية.
6.6احلر�ص على كفاءة املدرب ل�ضمان حتقيق النتائج
املرجوة من التدريب املقدم.
7.7ذكر امل�صادر التي ي�ستعني بها املدرب ل�ضمان حقوق
امللكية الفكرية للأفراد.

امل�شهد الأخري( :ر�سالة لأبي وحيد)
ال�صديق واجلار العزيز عبد اهلل بو وحيد(..الذي
انتهت فرتة عمله يف مار�س 2015م)
�إذا كانت احلياة جمعتنا ،لنتعارف ثم نعمل معاً ثم
نفرتق ،ويعود كل منا لبالده .
التقينا وال ندري من ي�سبق ومن يت�أخر ،فهذه هي
�سنة احلياة .
�صديقي بو وحيد �س�أ�شتاق �إىل حركاتك ولفتاتك،
�أ�س�أل اهلل �أن يوفقك يف حياتك .
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ي�سمح للن�ساء بح�ضورها ،املحاكمة علنية ،وبد�أ الق�ضاة
يدخلون يف طوابري متعددة عددها � 10صفوف يحتوي
كل �صف على خم�سني قا�ضياً ،فهيئة املحكمة الكربى
تتكون من  500قا�ض( .فعدد الق�ضاة يف �أثينا يف ذلك
الوقت عام  399قبل امليالد �أكرث من �ستة �آالف قا�ض)،
ويتم اختيارهم من علية القوم ،ويتم توزيعهم على
املحاكم االثنتي ع�شرة ب�أثينا لكل حمكمة ٍ 500
قا�ض.
يجل�س الق�ضاة على �شكل ن�صف دائرة ميل�ؤون املدرج
احلجري ،وهم يجل�سون يف مكان �أعلى من كل العامة،
ملكانتهم يف املجتمع ،ويف منت�صف املدرج يو�ضع
“�صندوق الأحكام” والذي �سي�ضع كل قا�ض ر�أيه من
خالل جولتني ،ينزل يف الأوىل ليبدي ر�أيه �إن كان
املتهم مذنباً �أم ال ..ويف اجلولة الثانية ي�ضع قراره
بالعقوبة املنا�سبة من �ضمن الئحة العقوبات املحددة
يف �أثينا.
واملتهم اليوم حمال للمحكمة بتهمة الكفر بالآلهة
و�إف�ساد املجتمع .وا�سم املتهم �أر�سطو ابن نحات
الأحجار �سوفروني�سك ،ال�سن � 75سنة ،ولد يف �أثينا
�سنة  469قبل امليالد.
وقف كبري الكهنة  -وهو ممثل النيابة -يف ذلك الوقت
يعدد املفا�سد واجلرائم التي ارتكبها املتهم وي�سوق �أدلة
االتهام والتي جاءت بناء على اتهام �أحد كهنة �أثينا
لأر�سطو ب�أنه يف�سد ال�شباب ويكفر بالآلهة ،ويعدد
�أفكار ومعتقدات وفل�سفة �سقراط املارقة يف ذلك
الوقت ،ثم حتدث ممثالن �آخران عن هيئة االدعاء،
وطالب اجلميع ب�إعدام املتهم.
وبعد انتهاء ممثلي النيابة الثالثة جاء الدور على
�أر�سطو ليدافع عن نف�سه ،ومل ينكر �شيئاً مما قيل
�إال �أنه �أنكر الكفر و�أنكر الإف�ساد ،وانتهى �أر�سطو
من دفاعه ،وبد�أ الق�ضاة ي�صوتون الت�صويت الأول
هل يرونه مداناً �أم بريئاً ،وبفارق لي�س بكبري حكم
الق�ضاة ب�أن �أر�سطو مدان بالتهم املن�سوبة �إليه ،ولأن
النتيجة لي�ست �إجماعاً ،كان نظام املحاكمات يف �أثينا
يق�ضي با�ستطالع ر�أي املتهم وعليه اقرتاح العقوبة
التي يراها منا�سبة ،ولكن الأ�ستاذ �سقراط اختار
�أن يتم ت�سليمه مل�ؤ�س�سة الربيتانية ،وتعالت �أ�صوات

اال�ستنكار والرف�ض وال�صياح والهجوم ال�شديد على
�سقراط ،،،لأنه �سخر من املحكمة ومن اجلميع ،،،لأن
تلك امل�ؤ�س�سة كانت تهتم بعلية القوم وت�ؤمن لهم امل�أكل
وامللب�س واملعي�شة الالئقة طيلة حياتهم.
وحكم على �أر�سطو بالإعدام بتجرع ك�أ�س ال�سم الذي
مت ا�ستخال�صه ونقعه ملدة ثالثني يوماً من �أ�شر�س
الأفاعي واملخلوط بالعديد من ع�صري النباتات
ال�سامة التي كانت تزرع خ�صي�صاً لتنفيذ �أحكام
الإعدام يف �أثينا ,وان�صرف النا�س يف هدوء بعدما حمل
�أربعة رجال �أ�شداء اجلثمان وخفتت الأ�ضواء وتدور
الكامريا على ان�سحاب النا�س من امليدان �شيئاً ف�شيئاً
ثم بد�أ العمال بهمة ون�شاط ينظفون املدرج حيث
�ستعقد عليه �أ�شر�س منازالت ال�سالح.
ون�سي النا�س �أر�سطو وحتدثوا عمن يفوز ومن �سيموت
غداً يف �ساحة املبارزة.
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مقال

موزاييك

مقال

�إن عدم احرتام الوقت وااللتزام به ،مل يعد فقط م�شكلة
موجودة لدى عامة النا�س يف مواعيدهم احلياتية ،مثل �أال
يهتم الرجل باحرتام موعده مع �صديقه ،في�أتي مت�أخراً عن
وقت املوعد ب�ساعة� ،أو ت� ّأخر الرجل عن الوفاء مبوعد مع
�أ�سرته عدة �ساعات ،متذرعاً باالزدحام حيناً واالن�شغال �أحياناً
�أخرى ،و�أعذار ال تنتهي يربرون بها عدم احرتامهم لتلك
ال�ساعة التي حتتل مكاناً وا�ضحاً يف معا�صمهم وعلى جدران
بيوتهم و�إمنا �أ�صبحت م�شكلة �سائدة يف بع�ض الدوائر
وامل�ؤ�س�سات حتى �إن الآية انقلبت فبد ًال من �أن ينتظر املوظف
املتعاملني وي�سعى خلدمتهم ،يجد املتعامل نف�سه م�ضطراً
�إىل انتظار املوظف املت�أخر حتى ي�صل �إىل مكتبه ورمبا حتى
يحت�سي فنجان قهوته �أو كوب �شايه ما ي�ؤدي �إىل �ضياع وقت
املراجع وت�أخر العمل.
االلتزام يف حقيقته ق�سمان ،التزام خارجي وهو جمموعة
من التوجيهات والتعليمات والتنبيهات ال�صادرة من اجلهة
امل�س�ؤولة لتنظيم العمل و�إدارة الوقت ،وااللتزام الثاين وهو
الأهم وهو ما ي�سمى بااللتزام الداخلي والذي ينبع من
ت�سيه يف كافة جوانب
ذات ال�شخ�ص وقيمه الداخلية التي ّ
80

ومـ�ضـة
احر���ص عل��ى االلت��زام لأن��ه م��ن نبل
الأخالق وبه تتحقق الربكة من اهلل تعاىل
يف مالك و�أوالدك وحياتك ب�أ�سرها.

ال�سارِقِ و�أوْ�صَ ا ِفهِ)
الف�صل ال�ساد�س ع�شر (يف َت ْف ِ�صيلِ � ْأحوالِ َّ
�إِذا كا َن ي َْ�س ِر ُق املتا َع مِ َن الأَ ْحرا ِز َف ُه َو َ�سارِق
ف�إِذا كا َن َي ْق َط ُع على ال َقوافِلِ َف ُه َو ل ٌِّ�ص و ُق ْر ُ�ضوب
ف�إذا كا َن ي َْ�سر ُق ا ِلإ ِب َلَ ،ف ُه َو َخارِب
ف�إذا كا َن ي َْ�س ِر ُق ال َغ َن َمَ ،ف ْه َو � ْأح َم ُ�ص ،وا َ
حلمِي�صَ ُة َّ
ال�شا ُة
عن �أ ِبي ِه �أبي َع ْمر ٍو ّ
ال�شيبا ّ
امل�س ُرو َق ُة ،ع َْن َع ْمر ٍو ْ
ين
ْ
َ
ف�إذا كا َن ي َْ�س ِر ُق الدَّراهِ َم ب ْ َ
َي �أ�صَ ا ِب ِعهَِ ،ف ُه َو َق َّفاف
ي�ش ُّق ا ُ
ف�إذا كا َن ُ
يهَا عن ال َّدرَاهِ ِم والدَّنانِري،
جليُوبَ و َغ ْ َ
فه َو َط َّرار
�صو�ص َّيةَِ ،ف ُه َو �سِ ْب ُد � ْأ�سبَادٍ ،كما يُقا ُل:
ف�إذا كا َن داهي ًة يف ال ُّل ِ
هِ ْ ُ
ت �أهْ تارٍ ،عن الف ّرا ِء
ف�إذا كا َن َل ُه َت َخ ُّ�ص ٌ�ص بال ّتلَ ُّ�ص ِ�ص وا ُ
خلبْثِ والف ِْ�سقِ َف ُه َو
ْرابي .
طِ ْم ٌل ،ع َِن اب ِْن الأع ّ
ا�سَ ،ف ُه َو دَاعِ ٌر ،ع َِن
ف�إذا كا َن ي َْ�س ِر ُق وَي ْزين و ُي ْ�ؤذِي ال َّن َ
ال َّن ْ�ض ِر ب ِْن ُ�شميلٍ .
ف�إذا كا َن َخبيثاً ُم ْن َكراًَ ،ف ُه َو عِ ْفر وع ْف ِر َي ٌة ون ْف َري ٌة ،ع َِن
ال ّليثِ ع َِن ا َ
خللِيلِ
و�صَ ،ف ُه َو ُع ْم ُر ٌ
وط ،ع َِن ال ْأ�ص َمع ِّي.
ف�إذا كا َن مِ ْن � ْأخبَثِ ال ُّل�صُ ِ
ف�إذا كا َن ي ُّ
�صو�ص وَيند َُّ�س له ْم َف ُه َو �شِ ّ�ص.
َدل ال ُّل َ
ف�إذا كان ي�أ ُك ُل ْ
وي�شرَبُ َم َعهُم ويح َف ُظ َم َتاعَهم وال ي َْ�س ِر ُق
َم َع ُه ْم َف ُه َو َلغِيف ،ع َْن َث ْعلَ ٍب ع َْن َع ْمر ٍو ع َْن �أ ِبيهِ.
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كثيرة هي العبارات التي قيلت في �أهمية الوقت ،مثل عبارة «الوقت
من ذهب» و«الوقت كال�سيف �إن لم تقطعه قطعك» ،غير �أن هذه العبارات
قد �صد�أت بفعل الزمن وفقدت كثير ًا من قيمتها ،ولم تعد �سوى ُجمل
يتداولها النا�س من باب ال�سخرية والتهكم في كثير من الأحيان.
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رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية واملالية باملعهد

malremeithi@dji.gov.ae

فـوائدقـانونية
اخــتيارات

بقلم  :مريم عبيد الرميثي

عـقـارب
االحـترام

حياته ،بحيث جتعله هو امل�س�ؤول الأول عن التزامه ،وكثري
من النا�س يتنا�سون قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
( ِ�إ ّن َّ َ
الل َت َعاىل يُحِ ّب ِ�إ َذا عَمِ َل �أَ َح ُد ُك ْم َع َم ً
ال �أَ ْن ُي ْت ِق َن ُه) ،فال
يرون االلتزام مبوعد العمل من االتقان ،مكتفني يف ذلك
ب�أن يق�ضوا ب�ضع �ساعات يف العمل بني كثري من احلكايات
التي ال تنتهي وال�ضحك والأكل ،وقليل من العمل ،ف�إذا �أزفت
�ساعة انتهاء العمل حمل �أغرا�ضه متجهاً ب�سرعة نحو الباب
بحجة انتهاء وقت العمل ،جميباً كل من ي�س�أله عن العمل
املت�أخر ب�أن موعده الغد ،وتتكرر الدوامة.
والإتقان يتحقق بااللتزام واخلوف من اهلل ،فاملوظف
على �سبيل املثال� ،إذا ا�ستلم راتبه وقد نق�ص منه جزء ولو
ري ما منه ،هاج وماج ،غ�ضب وثار ،ك�أن
ب�سيط ب�سبب تق�ص ٍ
الدنيا قامت ومل تقعد ،ولكنه يف حقيقة الأمر لو مت احت�ساب
ال�ساعات احلقيقية التي ق�ضاها بع�ض املوظفني يف �إجناز
عمله خالل ال�شهر ،ملا ا�ستحق �أكرث من ربع راتبه ،ولقد
حث النبي عليه �صلوات ربي و�سالمه باغتنام الوقت وعدم
ت�ضييعه حيث قال�( :إن قامت ال�ساعة ويف يد �أحدكم ف�سيل ٌة
ْ
فليفعل).
ف�إن ا�س َتطاع �أ َّال يقوم حتى يغر�سها
ومن �أعظم الفوائد التي تعود على من يتقي اهلل يف عمله
ويف وقته ،ال�سعة يف الرزق والربكة التي ت�صاحبه ،كما �أن
ذلك يك�سبك احرتام من حولك ،فيكون االن�ضباط �سمتك
الدائم يف حياتك ،وكان عمر ر�ضي اهلل عنه يرتب �أموره لي ً
ال
ونهاراً احرتاماً لنف�سه وملن ا�ستعانوا به ليف�صل يف �أمورهم
وكان يقول�( :إن منت الليل �ضيعت نف�سي ،و�إن منت النهار
�ضيعت رعيتي).
�إن عدم االلتزام بالوقت ي�شجع العابثني ويثبط عزائم
اجلادين وي�سهم يف تخلف املجتمع ب�أ�سره .فااللتزام هو
�إخال�ص للدين والوطن فال ي�ستهني �أحدكم ب�أهميته لأنه
يدل على احرتامك لذاتك والتزامك النابع من تربيتك
واملجتمع الذي ن�ش�أت به.

مـن فقه اللغة للثعالبي
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موزاييك

مقال

يعرف الع�صر الحالي بع�صر المعرفة ،فنجد هناك تطور ًا كبير ًا
في تقنيات المعلومات واالت�صاالت وال�شبكات ،وما �أحدثه هذا
التطور من تكامل بين تقنيات الحوا�سيب واالت�صال بعيدة المدى،
وظهور ال�شبكات المتطورة.

إعداد :عمرو رمضان توفيق
�أمني املكتبة  -ق�سم الدرا�سات والبحوث
ARamadan@dji.gov.ae
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وقد �أدى هذا التطور والتكامل �إىل انت�شار �آليات الن�شر الإلكرتوين
على م�ستوى كبري ،فمن الن�شر عرب الطباعة والورق� ،إىل الن�شر عرب
احلا�سب الآيل ،ثم الن�شر عرب الهاتف املتحرك .وال يخفى على �أحد النقلة
النوعية الكبرية التي �أحدثتها تقنيات احلو�سبة ال�سحابية يف تطور الن�شر
الإلكرتوين.
يعرف الزخم�شري الن�شر لغ ًة ب�أنه :ن�شر الثوب ،ون�شر الثياب
والكتب ،و�صحف منت�شرة ،ون�شر ال�شيء فانت�شر ،ون�شر اخلرب
�أذاعه ،ويعرفه ابن منظور قائ ً
الطي ،ن�شر الثوب
ال :الن�شر خالف ّ
ونحوه ين�شره �أو ن�شره ،ب�سطه ،والن�شر انت�شار الورق .ويعرف الن�شر

جتربة معهد دبي الق�ضائي
�أ�س�س معهد دبي الق�ضائي عام  ،1996وذلك بهدف توفري
التدريب القانوين لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية يف دبي ،ومن ثم
املجتمع القانوين يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وتزويدهم
بالدرا�سات والأبحاث القانونية احلديثة.
ومع تطور العمل يف املعهد وتزايد عدد الإ�صدارات القانونية
املتخ�ص�صة ،بد�أ املعهد يف التوجه �إىل الن�شر الإلكرتوين وذلك من
خالل ما يلي:
 .1توفري الت�شريعات الإماراتية على تطبيقات الهاتف املتحرك.
 .2توفري الدورية املحكمة على قواعد البيانات العربية
املعروفة.
وي�سعى املعهد �إىل تو�سيع الن�شر الإلكرتوين ،وذلك من خالل
توفري كافة الإ�صدارات القانونية على قواعد البيانات العربية
والعاملية املختلفة.
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النشر اإللكتروني

ويوفر الن�شر الإلكرتوين جمموعة من املزايا منها:
 .1توفري الوقت وذلك من خالل اخت�صار جهد الباحث لأن
الن�شر الإلكرتوين يغنيه عن القراءة الكاملة للمحتوى وميكنه من
احل�صول على املقاطع �أو املحتويات التي يريدها مبا�شرة.
� .2إمكانية التعديل يف املحتوى �سواء بالإ�ضافة �أو احلذف لأن
الن�شر الإلكرتوين ميكن امل�ؤلف من التعديل يف حمتوى ن�صه دون
عناء �أو جهد �أو �أي �إ�شكاليات �أخرى.
 .3ال�سعة الكبرية يف تخزين املعلومات التي تتميز بها الو�سائط
الإلكرتونية حيث �إن قر�صاً مدجماً واحداً ب�إمكانه تخزين حمتوى
مكتبة بكاملها وقد جند مو�سوعات علمية خمزنة مع كل ما حتتويه
من و�سائل الإي�ضاح كاجلداول والر�سومات البيانية وال�صور الثابتة
واملتحركة �صورة و�صوتاً.
 .4يتيح الن�شر الإلكرتوين للباحثني �إمكانية االطالع على
حمتويات املكتبات ومراكز املعلومات والأر�شيف التي تقدم �أر�صدتها
على �شكل �إلكرتوين حيث �أ�صبح ب�إمكان القارئ ا�ستعمال حا�سوبه
ال�شخ�صي يف مكتبه �أو يف بيته للو�صول �إىل املعلومات التي يريدها.
 .5يوفر الن�شر الإلكرتوين فر�صة ملطالعة ال�صحف واملجالت
التي ت�صدر يف خمتلف بلدان العامل عرب الإنرتنت فور �صدورها.
� .6سهولة الرجوع �إىل امل�صادر البيبليوغرافية امل�ستخدمة من
طرف امل�ؤلفني لأن الن�ص الإلكرتوين يتوفر على حوا�شي ميكن
للقارئ ومبجرد النقر عليها مب�ؤ�شر جهاز الكمبيوتر احل�صول
على امل�صدر البيبليوغرايف امل�ستخدم وت�صفحه ثم العودة �إىل الن�ص
الذي هو ب�صدد مطالعته.

العــدد (� - )21أبريل -

ا�صطالحاً “هو جعل ال�شيء معروفاً بني النا�س”.
والن�شر نوعان ن�شر تقليدي ون�شر �إلكرتوين ،والن�شر التقليدي
هو الذي يتم من خالل طباعة الكتب وال�صحف واملجالت وتوفريها
للقراء ،كما �أنه ي�شمل طباعة املن�شورات والإعالنات التجارية وغري
التجارية وتوزيعها ب�شكل ورقي على املهتمني.
�أما الن�شر الإلكرتوين وهو مو�ضوع مقالتنا فيقابله بالإجنليزية
 ،Electronic Publishingويعرفه املعجم املو�سوعي مل�صطلحات
املكتبات واملعلومات ب�أنه مرحلة ي�ستطيع فيها كاتب املقال �أن ي�سجل
مقاله على �إحدى و�سائل جتهيز الكلمات ()Word-Processing
ثم يقوم بجعله متاحاً يف تلك ال�صورة الإلكرتونية للم�شرتكني يف
جملته� .أي �أن الن�شر الإلكرتوين يعني ن�شر املعلومات التقليدية
الورقية عرب تقنيات جديدة ت�ستخدم احلا�سبات وبرامج الن�شر
الإلكرتوين يف طباعة املعلومات وتوزيعها.

ومع هذه املزايا الكبرية للن�شر الإلكرتوين� ،إال �أن له
بع�ض العيوب نورد �أهمها فيما يلي:
 .1ال�سرقات الأدبية والعلمية .فوجود هذا الكم الهائل من
املعلومات على �شبكة الإنرتنت يجعل من ال�سهل �سرقتها .فالن�شر
الإلكرتوين �أ�صبح �سالحاً ذا حدين فكما ي�سهل احل�صول على
املعلومة ي�سهل اال�ستيالء عليها.
 .2ال�صعوبات التي مازالت تواجهها اللغة العربية� ،أن
تقنيات التعامل مع الن�صو�ص يف الن�شر الإلكرتوين ما زالت
تهمل اللغة العربية مما يخلق الكثري من امل�شكالت على
م�ستوى احلروف والقواعد النحوية.
 .3الكتاب املن�شور ورقياً ميكن قراءته يف �أي مكان وعلى
�أي و�ضعية يرتاح لها القارئ �أما الكتاب املن�شور �إلكرتونياً فال
ميكن اال�ستفادة منه �إال يف مكان يوجد فيه جهاز كمبيوتر ،و�إن
كان ذلك تغري بانت�شار تقنيات احلوا�سيب املحمولة والهواتف
املتحركة الذكية.

موزاييك

مقال

�إن ال�صورة النهائية الجميلة لكل عمل �أو �إنجاز يقف
وراءه طابور طويل من الفعاليات والأ�شخا�ص هم لي�سوا
�أم��ام الكاميرا �إنما هم في ظالل ال�صورة يقفون ،هم من
ن�سميهم الجنود المجهولين.
عند تنظيم �أي حدث �أو فعالية هناك خطوات ت�سبق الفعالية
بهدف �أن تظهر بال�شكل النهائي الذي يحتفي به الكثريون
دومنا التطرق لأبعاده وما يقف وراء حتقيق هذا الإجناز.
فهناك �أنا�س يعملون ب�صمت يع�شقون الوقوف خلف
الإجناز دون �أن يعرفهم �أو ي�شري �إليهم �أحد.

ق�سم الفعالية امل�ؤ�س�سية

salmarri@dji.gov.ae

84

85

2015

خـلف
الكـوالـيس

العــدد (� - )21أبريل -

إعداد :شمسة خليفة المري

�إجراءات تنظيم الفعالية
�أو ً
ال :حتديد الفعالية:
ال ن�ستطيع �أن نبد�أ بالتجهيز �إال �إذا كان لدينا مو�ضوع
وا�ضح وحمدد عن مو�ضوع الفعالية و�أهدافها وت�صور
كامل لتنفيذها.
ثاني ًا:ت�شكيل فريق عمل:
البد من ت�شكيل فريق عمل كخطوة �أوىل ير�أ�سه
قائد ومن الأهمية �أن يكون مقتنعاً ومتحم�ساً وحمباً
لتنفيذ الفكرة ومن ثم توزيع املهام عليهم.
على القائد والفريق �أن ي�ضعوا خطط تنفيذ العمل
حمددة بالوقت الالزم لإجنازها ،وتكون مهمة القائد هي
الت�أكد من قيام كل ع�ضو يف الفريق من تنفيذ مهامه
بنجاح ،على �أن يتم ت�سجيل كل مهمة تنتهي بنجاح حتى
تكتمل كافة املهام.
ثالث ًا :خطة العمل :
وهنا يجب العمل على و�ضع خطة عمل لتي�سري خطوات
الفعالية ب�شكل �سل�س ،ومن �أهم املو�ضوعات التي حتدد
خطة العمل ما يلي:
ا�سم الفعالية والهدف من �إقامتها وموعد عقدها.
التجهيزات الإدارية واملرا�سالت وكل ما يتعلق
بالعمليات اللوج�ستية التي حتتاجها الفعالية.
قوائم املدعوين وامل�ستويات الوظيفية والربوتوكولية
لكل منهم.

اخلطة الإعالمية املتكاملة للحدث ،مع حتديد
�أوقات ومواعيد امل�ؤمترات ال�صحفية ،و�إطالق الفعالية،
ومتابعة �أخبارها .وقيا�س ردود الأفعال عليها ،ت�صميم
�شعار الفعالية والهوية ور�سم اخلطة الإعالمية للن�شر
والإعالن عنها .فهوية الفعالية هي ما �سيتم ا�ستخدامه
يف جميع املواد املتعلقة بالفعالية ,مع املطبوعات
واملل�صقات والربو�شورات.
حتديد املوازنة التقديرية الالزمة للتنفيذ بناء
على عرو�ض الأ�سعار الواردة (ثالثة عرو�ض لكل طلب
ل�ضمان احليادية واجلودة).
و�ضع خطة الت�سويق وجلب ال�شركاء والرعاة.
للح�صول على فعالية ناجحة يجب علينا دائما ترك
الوقت الكايف للتجهيز عموماً واملطبوعات خ�صو�صاً
وذلك لتفادي �أخطاء الت�صميم والأخطاء اللغوية.
كل ما�سبق هو جتهيز قبلي �أما من حيث التجهيزات
الأثنائية والبعدية فهناك حت�ضريات يومي االفتتاح
واخلتام ،من ا�ستقبال للم�شاركني واحل�ضور ،وتقدمي
ال�ضيافة ،وتوفري من�صة ا�ستعالمات ،وتوفري مرافقني،
و�إعداد املن�صة الرئي�سة لكلمات امل�شاركني� ،أو لأوراق
العمل ح�سب نوع الفعالية ،االلتزام بالأوقات املحددة،
ال�صور اجلماعية ،بيانات و�أخبار ن�شطة للإعالميني.
حتديد و�سائل وعمليات التقييم لكل عنا�صر الفعالية،
�إعداد التقرير النهائي من قبل قائد الفريق ورفعه
للمدير العام ،مع بيان اجلوانب الإيجابية واجلوانب
ال�سلبية للعمل على حت�سينها يف الفعاليات القادمة.

موزاييك

مقال

يومـيات محـاسـب

العــدد (� - )21أبريل -

إعداد :هاني السيد
حما�سب

هي يوميات ولكنها لي�ست يوميات عادية ت�سرد ق�ص�ص ًا للت�سلية كما يبدو من
ت�سميتها ولكنها تمثل خبرة  20عام ًا من العمل المحا�سبي المتنوع في قطاعات
كثيرة ومتنوعة في المجالين الخا�ص والحكومي وتعدّ دلي ًال عملي ًا لمن �أراد
العمل في الإمارات في المجال المحا�سبي حيث �ستعر�ض طبيعة العمل و�أنواعه
وكذلك متطلبات العمل والمهارات التي يجب �أن تتمتع بها لممار�سة العمل وكيفية
اجتياز المقابالت والم�شاكل اليومية التي يمكن �أن تواجهها وكيفية التغلب عليها
والتعامل مع �أنماط مختلفة من النا�س �سواء داخل المجال �أو خارجه.

helsayed@dji.gov.ae
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الفهم قبل العلم
يف �إحدى املرات قام حما�سب بت�سجيل قيد حما�سبي باخلط�أ
(دائن  -مدين) يف الدفاتر فبد ًال من �أن يقوم بعمل قيد عك�سي
لت�صحيح القيد ،كما هو متعارف عليه حما�سبياً ،قام مب�سح القيد
بوا�سطة املبي�ض ،فلما اكت�شفها املدقق قال له ملاذا فعلت ذلك؟ قال
�سجلت بياناً خط�أ فطبيعي �أن �أقوم مب�سحها ،فقال له ال يجوز
م�سح قيد م�سجل ولكن هناك قيد عك�سي لإلغاء القيد الأول.
فقال املحا�سب �أول مرة �أ�سمع بهذا الكالم وكان ذلك عندما كان
العمل املحا�سبي يدوياً ولكن �أي�ضاً يف الربامج املحا�سبية الآن
هناك برامج مت ّكنك من �إلغاء القيد ولكن هذا الإجراء خاطئ

املظاهر خداعة
ذات مرة طلب من �صديقنا القيام بالتدقيق على �أحد فروع �شركة
وهو لي�س على دراية ب�أمور التدقيق ومل يقم بذلك العمل من
قبل فاعرت�ض وقال ،ال فما كان من م�س�ؤوله �إال �أن قال له العمل
ب�سيط وميكنك القيام به فنحن ال نريد تدقيقاً �شام ًال بل زيارة
واحدة حتى نكلف مدققاً �آخر وذلك لعدم توفر مدققني حالياً
فقال �صاحبنا وماذا �أقول عند ذهابي وما هي الأعمال التي �أ�ؤديها.
فقال له املدير ال�شيء قم فقط بفتح الدفاتر وك�أنك تقر�ؤها
و�أومىء بر�أ�سك ك�أنك اكت�شفت �شيئاً دون النطق بكلمة وهكذا حتى
تنتهي ال�ساعة.
فذهب �صديقنا ونفذ التعليمات حرفياً ولكن النتائج كانت مذهلة.
حيث قال �إنه كلما وقف على �سطر يف احل�سابات �أو هز ر�أ�سه
ك�أنه فهم كان يبادر املحا�سب املوجود يف الفرع م�سرعاً ل�شرح هذا
النقطة ،وهكذا حتى خرج �صاحبنا يف نهاية املراجعة مبعلومات
وملحوظات �أذهلت من �أر�سله ل�سد فراغ!! وهكذا ميكن �أن ت�سري
الأمور ولكن �أهمية فهم العمل من خالل الدرا�سة واملمار�سة والتي
انت�شرت حالياً �أ�ضعفت فر�ص حدوث مثل هذه الأ�شياء واهلل �أعلم.

87

2015

الدفاتر الورقية
عندما بد�أنا العمل عام  1993كانت هناك دفاتر �ضخمة بع�ضها
ي�صل طوله بقدر مد ذراعيك م�ستويني لدرجة �أنه يف بع�ض
الأحيان كنا ن�ضطر للوقوف للتمكن من الت�سجيل يف �إحدى
خاناته بدقة وكان ي�سمى دفرت اليومية وي�سميه بع�ض �أ�صحاب
العمل دفرت الكل ُت�سجل فيه كل العمليات ثم ُتنقل النتائج
لدفاتر �أخرى �أقل حجماً ي�سجل فيها جماميع فقط ت�سمى دفاتر
الأ�ستاذ ..كل ذلك كان يتم يدوياً با�ستخدام �آلة حا�سبة للتجميع
فقط و�إذا حدث خط�أ يف التجميع �أو نقل الأرقام من دفرت لآخر
كان يكلف ذلك وقتاً طوي ًال ورمبا تعدى الأمر اخل�سارة الوقتية
لتكلفة مالية.
ويف �إحدى املرات يف دائرة حكومية كان هناك فرق ب�سيط يف توازن
الأرقام املرحّ لة ولكن لأهمية التوازن وللت�أكد من �صحة العمل
تطلب ذلك عم ًال �إ�ضافياً وبع�ض الوجبات للموظفني القائمني
على هذا الأمر للعثور على الفرق حتى مت الو�صول �إليه وتعديله
ومن هنا يجب �أن نحدد التكلفة املرتتبة على املراجعة التخاذ
القرار املنا�سب.
لقد كان الأمر فع ًال مرهقاً وتطلب الكثري من الوقت لكنه يعك�س
فع ًال �أهمية التعلم من خالل الدفاتر لفهم طبيعة عمل الربامج
املحا�سبية حيث �إن الربامج تت�سلم مدخالت وتخرج نتائج وكل

العمليات الأخرى تتم داخل الربنامج من تر�صيد وترحيل
وتبويب وعمل التقارير النهائية ،فمن خالل فهم العمل اليدوي
ت�ستطيع �إدخال التعديالت املطلوبة على الربنامج لتطوعه
لينا�سب طبيعة الن�شاط التي تعمل فيه.
وعلى �سبيل املثال من املعروف �أن الدليل املحا�سبي �أول و�أهم عمل
يف الربنامج املحا�سبي حيث يرتتب عليه عمل الربنامج فيما
بعد ب�صورة �أ�سا�سية ففهم العمل الدفرتي ي�ساعدك على �إن�شاء
الدليل .ويف نهاية املطاف يظل الفهم املحا�سبي هو �أ�سا�س العمل
�سواء يدوياً �أو حا�سوبياً.

والأ�صح هو عمل قيد عك�سي حتى �إن مكنك الربنامج من الإلغاء
رغم �أنه يف معظم الربامج ال ي�سمح ب�إلغاء القيد.

املعايري الدولية
ويف �إحدى املرات كان مكتب التدقيق الذي يعمل به �صديقنا
يتوىل التدقيق على �أعمال �شركة كبرية من حيث احلجم
والقيمة املدفوعة يف التدقيق وح�صلت م�شاكل مع مدير
اعرت�ض على بع�ض النقاط التي يقوم بها مكتب التدقيق،
وطلب من �صاحب ال�شركة �أن يح�ضر مكتب تدقيق �آخر
للتدقيق ،وبالفعل ومن خالل ال�ضغط قام �صاحب ال�شركة
بتعيني مكتب �آخر للتدقيق وبد�أ با�ستالم العمل تدريجياً من
املكتب الأول ،ويف �أثناء ذلك قدم بع�ض املالحظات ل�صاحب
ال�شركة عن املكتب القدمي ،وهنا كانت الطامة.
يف هذا التقرير امل ّقدم من قبل املدقق اجلديد وبدون دا ٍع �إال
ا�ستعرا�ض املهارة الفائقة ا�ست�شهد مبعيار حما�سبي من املعايري
املعتمدة دولياً يف نقطة يف غاية الأهمية وعندما �سلم التقرير
ملكتب �صديقنا كان البد من الرد فجرى البحث عن املعيار الذي
ا�ست�شهد به وهنا ظهرت املفاج�أة.
املعيار هذا مت �إلغا�ؤه من فرتة زمنية طويلة وجرى ا�ستبداله
مبعيار �آخر خمتلف متاماً ،وطبعاً كانت هذه النقطة �أ�سا�س
الرد الذي قدمه �صديقنا ،وكان �أي�ضاً �سبباً يف قيام �صاحب
ال�شركة با�ستبعاد املدقق اجلديد والإبقاء على �صاحبنا وزيادة
الثقة به .فرب �ضارة نافعة .وللحديث بقية..

أقالم

“سلطنة هرمز”

برؤية /إيناس العباس

حني نفتح رواية “�سلطنة هرمز” تعبق رائحة البخور العربي والعود على جيد امر�أة عربية ،ون�سمع
�صدى “�أراجيز” �إماراتية قدمية يرددها ال�شعراء متغنني بالبحر وب�شجاعة البحارة ،ون�ستمتع ب�أرجوزة
ع�شق لعا�شق يطارد خيال حبيبته املتمناة ..نفتح الكتاب فتحيط بنا جبال “جلفار” ون�شرب من مياه “خ�صب”
العذبة ..نعي�ش مع بدرة ومالك ون�شفق على �سلطان ونتعاطف مع بحر الزين وغريهم من ال�شخ�صيات..
نبد�أ يف قراءة الرواية فنعجز عن التوقف ،ونغ�ضب �أمام وح�شية امل�ستعمر الربتغايل ونالحق الكلمات
وال نرتك الرواية حتى ن�صل �صفحتها الأخرية.
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التي علمتها بدرة فك احلروف ..الكل يهرب ل�سرداب البيت
الزاخر بكنوز وفرية من الكتب واخلرائط.
الف�صل الثاين امل�ؤثر ،جاء غنياً بتفا�صيل دخول
الأ�سطول الربتغايل �إىل خ�صب وامل�شهد احلربي الذي
و�صفته الروائية بدقة ،روائية جتعلنا ن�شعر وك�أنها ح�ضرت
املعركة ،م�شهد دموي �سقط فيه كثريون من �أهايل خ�صب
و�سقطت معهم قريتهم .ومن هنا تدرجت الكاتبة يف
و�صف اال�ستعمار وت�أثرياته ال�سلبية على املجتمع �سيا�سياً
واجتماعياً.
قلة من الك ّتاب العرب من طوعوا التاريخ وكتبوه �أدباً،
وقليالت هن الكاتبات العربيات الالتي غامرن بخو�ض
هذه التجربة ،لكن الإماراتية رمي الكمايل خا�ضت التجربة
وبقوة وبقلم متمكن �شكلت به �سلطنة هرمز و�أجادت
ال�سيطرة على الأحداث وعلى ال�شخ�صيات رغم كرثتها.
وهذا لي�س م�ستغرباً حني ن�سمعها وهي ت�صف عملية كتابتها
لهذه الرواية املميزة حيث قالت” ..:كنت �أق�ضي يومياً بني
خم�س و�سبع �ساعات يف الكتابة املتوا�صلة برتكيز مطلق،
وقد كنت �أنتظر �أن ينام �أطفايل ويعم الهدوء البيت ،كي
�أكتب من امل�ساء حتى الفجر وهكذا متكنت من �إجناز رواية
�سلطنة هرمز ،ولأنني �أجهدت نف�سي كثرياً وحرمت نف�سي
من النوم تعبت �صحياً من كتابتها”.
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تطويع التاريخ لوصف
الواقع بتقنيات كتابة
روائية عالمية

تفا�صيل حكاية العبدة
«بح��ر الزي��ن» و�أ�س��ئلة ع��ن
الوجود والإميان واال�ستعمار

العــدد (� - )21أبريل -

لريم الكمالي

“�سلطنة هرمز” هي الرواية الأوىل للكاتبة الإماراتية
رمي الكمايل ،ويا لها من رواية �أوىل! رواية مبقايي�س
عاملية �صاحلة لكل زمان ومكان عابرة للتاريخ وم�سقطة
لتفا�صيله على الواقع ..يف الظاهر طوعت الكاتبة روايتها
لكتابة التاريخ لكنها �أي�ضاً طوعت التاريخ لتكتب الواقع،
فما حدث يف املا�ضي البعيد يحدث الآن �أي�ضاً ب�صور و�أ�شكال
�أخرى ..حيث �أعادت الكاتبة رمي الكمايل ت�شكيل جزء من
الإمارات القدمية ،حتديداً (خ�صب) التي كانت جزءاً من
مملكة هرمز ،و�شكلت بحب و�صرب اجلبال وحياة الريفيني
الذين �سكنوا الكهوف وعاداتهم ،وو�صفت حياة �سكان القرى
املرتفة ومدار�س املالحة القدمية وعادات الن�ساء وتفا�صيل
حياتهن اليومية.
وكان زمن الرواية �أوائل القرن اخلام�س ع�شر ومكانها
مملكة هرمز التي ت�شكلت على �سواحل اخلليج العربي على
امتداد م�سقط و�صحار وخورفكان ور�أ�س احلد وجلفار
و�صو ًال �إىل الإح�ساء والقطيف غرباً .وهكذا ق�سمت الكمايل
الرواية �إىل ثالثة �أق�سام “�صنفتها الكاتبة ح�سب ال�شخ�صيات
والزمن ..ففي الق�سم الأول ت�صف لنا تفا�صيل حياة عائلة
�إبراق يف احلقبة الزمنية  1507-1490ميالدي ،ويف الق�سم
الثاين ت�صف لنا غزو وهيمنة الأ�سطول الربتغايل على
�سلطنة هرمز يف احلقبة الثانية � 1507إىل  1508ميالدي،
و�أما الق�سم الثالث الذي عنونته :بني الأ�سطول وال�ساحل
فينطلق من � 1508سنة ميالدي ومل حتده بنهاية زمنية
وفيه تعود �شخ�صية بدرة بنت �إبراق لتتحدث عن حياتها
وعن خ�صب.
ومن �أجمل الف�صول و�أكرثها ت�أثرياً الف�صل الذي
تتحدث فيه العبدة الإفريقية “بحر الزين” فت�صف عملية
اختطافها وحتويلها �إىل عبدة وح�سن حظها لوجودها يف
بيت عبد الرحمن احلجازي (�أبو بدرة) ومن هناك تتدرج
فت�صف ح�سن معاملته لها ،وتتحدث عن الإ�سالم دين
الت�سامح الذي �ألغى العبودية ..وتطرح �أ�سئلتها عن احلرية
والعبودية.
واحلق يقال :كثرية هي الأ�سئلة التي طرحتها الرواية،
�أ�سئلة عن الوجود� ،أ�سئلة عن الإميان ،وت�أثري اال�ستعمار..
ومن نقاط جمال الرواية �أي�ضاً و�صف للكاتبة لعامل
املخطوطات القدمية واخلرائط والكتب التي يحبها
اجلميع ،بدرة و�أخوها و�سعيد وحتى خادمتهم بحر الزين
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الم�سـتـجــــــدات الت�شريـعيـــــة

في دولـــة الإمـــارات العـربيـة المتحــدة

�إعداد:

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن
�إن�شاء مجل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة الموارد الب�شرية لحكومة دبي رقم
( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2009ب�ش�أن م�س�ؤولية
ر�ؤ�ساء ومديري الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�ش�أن �إن�شاء دائرة
الموارد الب�شرية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة الموارد
الب�شرية للمديرين العموم في حكومة دبي،
وعلى قرار المجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة 2007
ب�ش�أن ا�ستيفاء اال�شتراكات ال�شهرية عن الم�ؤمن عليهم
من موظفي حكومة دبي لدى الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية،

الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة� :إمارة دبي.
الحاكم� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
الحكومة :حكومة دبي.
المجل�س التنفيذي :المجل�س التنفيذي للإمارة.
القانون :قانون �إدارة الموارد الب�شرية لحكومة دبي رقم
( )27ل�سنة  2006وتعديالته.
دائرة الموارد الب�شرية :دائرة الموارد الب�شرية لحكومة
دبي.
الدائرة :الدوائر الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة والمجال�س وال�سلطات التي تخ�ضع لأحكام
القانون.
المدير العام :كل من يتولى م�س�ؤولية الإ�شراف العام

نحن
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محمد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

نطاق التطبيق
المادة ()3
ُتطبق �أحكام هذا القانون على جميع المديرين
التنفيذيين المدنيين العاملين في الدوائر الخا�ضعة
للقانون.
�صالحية التعيني
املادة ()4
يتم تعيين المدير التنفيذي بقرار ي�صدره رئي�س
المجل�س التنفيذي ،وفقاً للمتطلبات والمعايير التي
تعتمدها الحكومة في هذا ال�ش�أن.
الفئات الوظيفية واملخ�ص�صات املالية
املادة ()5
�أ /تكون لوظيفة المدير التنفيذي درجة مالية ُت�سمى
«درجة مدير تنفيذي».
ب /يتم تحديد فئات ومعايير تقييم وظيفة المدير
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ب�ش�أن
�إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف
حكومة دبي

التعريفات
المادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا
القانون ،المعاني المب ّينة �إزاء كل منها ،ما لم يدل �سياق
الن�ص على غير ذلك:

قانون رقم ( )2ل�سنة 2015

بدل الإدارة التنفيذية
المادة ()6
�أ /ي�ستحق المدير التنفيذي بد ًال �شهرياً خا�صاً ي�سمى
«بدل �إدارة تنفيذية» يتحدد مقداره ،و�شروط �صرفه
بقرار من الحاكم.
بُ /ي�ضاف بدل الإدارة التنفيذية المقرر بموجب
الفقرة (�أ) من هذه المادة �إلى الراتب الإجمالي الذي
ي�ستحقه المدير التنفيذي ،ويعتبر هذا البدل جزءاً ال
يتجز�أ من الراتب المعتمد لح�ساب ا�شتراك التقاعد� ،أو
لح�ساب مكاف�أة نهاية الخدمة.

2015

إذا كــان النشر في الجريدة الرسمية هو
الوسيلة القانونية إلعالم الكافة بالتشريعات
الجديدة( ،المادة  111من الدستور) فإن النشر في
مجلة معهد دبي القضائي هو الوسيلة الداعمة
لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.

نُ�صدر القانون التالي:
ا�سم القانون
المادة ()1
ُي�سمى هذا القانون «قانون �إدارة الموارد الب�شرية
للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي رقم ( )2ل�سنة
»2015

على الدائرة ،وو�ضع ومتابعة وتنفيذ ا�ستراتيجياتها
و�سيا�ساتها وخطط وبرامج عملها و�إدارة مواردها،
ويكون م�س�ؤو ًال عن نتائج �أدائها الكلية ،وي�شمل رئي�س
ومدير عام الدائرة ورئي�س مجل�س �إدارتها.
م�س�ؤولو الدوائر من غير
المدير التنفيذي:
المديرين العموم الم�شمولين بالقانون رقم ( )8ل�سنة
 2013الم�شار �إليه ،وي�شمل المديرين التنفيذيين
والأمناء العامين ونواب وم�ساعدي المديرين العموم
ومديري القطاعات ممن ي�شغلون درجة مدير تنفيذي
وكذلك كل من ي�شغل وظيفة يتم تقييمها من قبل
الموارد الب�شرية بدرجة مدير تنفيذي وفقاً للمعايير
المعتمدة في هذا ال�ش�أن.
القطاع :الم�ستوى التنظيمي لعدد من الوحدات
التنظيمية التي تقت�ضي الكفاءة الت�شغيلية و�ضعها
�ضمن نطاق �إ�شرافي واحد �ضمن البناء التنظيمي
المعتمد من قبل ال�سلطة المخت�صة في الدائرة.
الراتب الإجمالي :الراتب ال�شهري للمدير التنفيذي،
والذي يتك ّون من الراتب الأ�سا�سي والعالوة العامة.
الراتب ال�شامل :الراتب الإجمالي بالإ�ضافة �إلى بدل
الإدارة التنفيذية.

التنفيذي وكذلك الرواتب والعالوات والبدالت والمزايا
الوظيفية التي ي�ستحقها �شاغلوها بقرار ي�صدر في هذا
ال�ش�أن عن الحاكم.
ج/يتم تحديد الفئة التي ي�ستحقها المدير التنفيذي
بقرار من رئي�س المجل�س التنفيذي بناء على تو�صية
دائرة الموارد الب�شرية وذلك بناء على نتيجة تقييم
الوظيفة الذي تجريه با�ستخدام معايير التقييم
المعتمدة في هذا ال�ش�أن.
د /ال يجوز �صرف �أية عالوات �أو بدالت �أو مخ�ص�صات
مالية للمدير التنفيذي غير من�صو�ص عليها في القرار
الم�شار �إليه في الفقرة (ب) من هذا المادة.

اال�شرتاك يف التقاعد
املادة ()7
تتولى الحكومة م�س�ؤولية �إ�شراك المدير التنفيذي
الذي يحمل جن�سية الدولة في نظام التقاعد المعتمد
من قبل الحكومة ،براتب ح�ساب ا�شتراك ي�ساوي الراتب
ال�شامل للمدير التنفيذي.
تقييم الأداء
املادة ()8
�أُ /يقا�س �أداء المدير التنفيذي وفقاً لنظام �إدارة �أداء
خا�ص بالمديرين التنفيذيين ت�ضعه دائرة الموارد
الب�شرية ،ويعتمده الحاكم بموجب قرار ي�صدر عنه في
هذا ال�ش�أن.
ب /تتولى دائرة الموارد الب�شرية �إدارة ومتابعة تطبيق
نظام �إدارة الأداء الم�شار �إليه في الفقرة (�أ) من هذه
المادة.
91
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خطة التطوير
املادة ()9
يكون لكل مدير تنفيذي خطة تطوير وتدريب �سنوية
خا�صة به تتما�شى مع طبيعة عمل الدائرة واحتياجاتها
ونتائج تقييم �أدائه ال�سنوي ،يتم �إعدادها من قبل �إدارة
الموارد الب�شرية في الدائرة التي يتبعها بالتن�سيق
والت�شاور مع دائرة الموارد الب�شرية.
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ت�سليم ونقل المهام
المادة ()14
�أ /يلتزم المدير التنفيذي فور انتهاء خدمته ،بق�ضاء
فترة انتقالية يقوم خاللها بت�سليم ونقل كافة مهامه
وما بحوزته من ملفات وم�ستندات ومعلومات وغيرها
�إلى المدير التنفيذي الذي �سيحل محله في �شغل
الوظيفة.
ب /تكون الفترة االنتقالية الم�شار �إليها في الفقرة (�أ)

�ضمان �سرية المعلومات وعدم ت�ضارب الم�صالح
وحقوق الملكية
المادة ()16
�أ /يلتزم المدير التنفيذي بالمحافظة على �سرية
المعلومات التي يطلع عليها بمقت�ضى وظيفته ،وعدم
الإف�صاح للغير عن �أية معلومات من �ش�أنها الت�أثير
�سلباً في الدائرة �أو الحكومة �سواء �أثناء خدمته �أو بعد
انتهائها.
ب /يجب على المدير التنفيذي عدم الم�شاركة في
اتخاذ �أي قرار �أو �إجراء ل�صالح �أي من ال�شركات �أو
الم�ؤ�س�سات التجارية التي تعود ملكيتها كلياً �أو جزئياً له
�أو لزوجه �أو لأي من �أقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو التي
يكون �ضمن مجل�س �إدارتها وذلك بالن�سبة للعطاءات
�أو المناق�صات الخا�صة بالدائرة التي يعمل فيها �أو
الم�ؤ�س�سات التابعة لها.
ج /ت�ؤول �إلى المحكمة حقوق الملكية الفكرية
للم�صنفات و�أعمال التطوير في �أ�ساليب العمل التي
يقدمها المدير التنفيذي خالل فترة عمله بالدائرة.
م�س�ؤولية المدير التنفيذي
المادة ()17
ال يكون المدير التنفيذي م�س�ؤو ًال من الناحية المدنية
تجاه الغير عن �أي فعل �أو ترك يتعلق بمزاولته لمهامه
الوظيفية ،وتكون الدائرة وحدها الم�س�ؤولة عن ذلك
الفعل �أو الترك ،وال يخل ذلك بحق الدائرة في الرجوع
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الإعارة
المادة ()11
�أ /يجوز بقرار من رئي�س المجل�س التنفيذي بناء على
تو�صية المدير العام �إعارة المدير التنفيذي �إلى �أية
دائرة �أو جهة حكومية اتحادية �أو محلية �أو �إلى �أي من
الحكومات �أو الهيئات �أو المنظمات العربية �أو الأجنبية
�أو الإقليمية �أو ال�شركات المملوكة كلياً �أو جزئياً
للحكومة لمدة ال تزيد على �سنة واحدة قابلة للتمديد،
ويح�صل المدير التنفيذي المعار على راتبه الإجمالي
و�إجازاته وم�ستحقاته من الجهة المعار �إليها ،وفي حال
�إعارته �إلى جهات �إقليمية ودولية خارج الدولة ،ي�ستحق
راتبه الإجمالي من الحكومة بالإ�ضافة �إلى �أية مبالغ �أو
مزايا يتلقاها من الجهة المعار �إليها.
ب /تحت�سب مدة الإعارة �ضمن مدة الخدمة الفعلية
للمدير التنفيذي ،ويتم تقييم �أدائه خالل فترة �إعارته
بالتن�سيق مع الجهة المعار �إليها وذلك وفقاً لنظام �إدارة
الأداء الخا�ص بالمديرين التنفيذيين الذي تطبقه
الحكومة.

انتهاء خدمة المدير التنفيذي
المادة ()13
تنتهي خدمة المدير التنفيذي لأي من الأ�سباب
التالية:
/1مر�سوم ي�صدره الحاكم.
 /2بلوغ �سن الإحالة �إلى التقاعد.
 /3اال�ستقالة.
 /4عدم اللياقة ال�صحية.
 /5عدم الكفاءة الوظيفية.
 /6الف�صل من الخدمة �أو الإحالة �إلى التقاعد بقرار
ت�أديبي �أو العزل بحكم ق�ضائي.
 /7تنفيذ الخطط المعتمدة لإعادة الهيكلة.
 /8االنقطاع عن العمل دون عذر مقبول لمدة تزيد على
( )15يوم عمل مت�صلة �أو ( )21يوم عمل متقطعة خالل
ال�سنة.
 /9الوفاة.

تمديد الخدمة
المادة ()15
يجوز مد خدمة المدير التنفيذي الذي يبلغ �سن الإحالة
�إلى التقاعد بقرار من رئي�س المجل�س التنفيذي.

ت�سكين المديرين التنفيذيين
المادة ()18
�أ /يتم بقرار من رئي�س المجل�س التنفيذي بناء على
تو�صية دائرة الموارد الب�شرية ت�سكين المديرين
التنفيذيين الموجودين على ر�أ�س عملهم وقت العمل
بهذا القانون على الفئات المعتمدة بموجب القرارات
ال�صادرة بمقت�ضى هذا القانون.
بُ /يراعى عند ت�سكين المديرين التنفيذيين وفقاً
لأحكام الفقرة (�أ) من هذه المادة عدم الم�سا�س
بحقوقهم المكت�سبة ،بما في ذلك احتفاظهم برواتبهم
ومخ�ص�صاتهم المالية التي كانوا يتقا�ضونها قبل العمل
ب�أحكام هذا القانون.
�سريان قانون �إدارة الموارد الب�شرية لحكومة دبي
المادة ()19
ت�سري �أحكام القانون على المدير التنفيذي في كل ما
لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في هذا القانون �أو القرارات
ال�صادرة بموجبه ،وذلك بالقدر الذي ال تتعار�ض فيه
مع طبيعة وظيفة المدير التنفيذي.
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النقل
املادة ()10
�أ /يجوز نقل المدير التنفيذي من دائرة �إلى �أخرى
بقرار من رئي�س المجل�س التنفيذي بناء على تو�صية
المدير العام لدى كل من الدائرة المنقول منها
والمنقول �إليها ،على �أال ي�ؤدي هذا النقل �إلى الم�سا�س
بدرجته الوظيفية ومخ�ص�صاته المالية.
ب /يجوز بقرار من المدير العام نقل المدير التنفيذي
�ضمن نف�س الدائرة من وظيفة �إلى �أخرى �شريطة �أال
ي�ؤدي هذا النقل �إلى الم�سا�س بدرجته الوظيفية �أو
مخ�ص�صاته المالية ،و�أن تتنا�سب الوظيفة المنقول
�إليها مع الم�ستوى الوظيفي للدرجة المنقول منها.

الندب
المادة ()12
�أ /يجوز بقرار من المدير العام ندب المدير التنفيذي
للقيام بواجبات وظيفة �أخرى �شاغرة �أو غاب عنها
�شاغلها لمدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر قابلة للتمديد
ل�ستة �أ�شهر �أخرى� ،شريطة �أال تقل درجة الوظيفة
المنتدب �إليها عن درجة مدير تنفيذي.
ب /ال يجوز ندب المدير التنفيذي للقيام بمهام �أكثر
من وظيفة واحدة عالوة على وظيفته الأ�صلية.
ج /ي�ستحق المدير التنفيذي الذي يتم ندبه للقيام
بمهام وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إلى واجبات وظيفته
الأ�صلية بدل ندب ،يتحدد مقداره و�ضوابط �صرفه
بقرار من الحاكم.

من هذه المادة �أربعة �أ�شهر ،وتح�سب هذه الفترة �ضمن
مدة الخدمة الفعلية للمدير التنفيذي وي�ستحق عنها
كافة مخ�ص�صاته المالية المقررة بموجب هذا القانون
والقرارات ال�صادرة بموجبه.
ج /يجوز تقلي�ص الفترة الم�شار �إليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة بقرار من رئي�س المجل�س التنفيذي ،وال
ي�صرف للمدير التنفيذي في هذه الحالة �أية رواتب �أو
مخ�ص�صات مالية عن المدة التي تم تقلي�صها.

عليه عن ذلك الفعل �أو الترك �إذا ارتكب عمداً �أو نتيجة
لخط�أ ج�سيم.

الإلغاءات
المادة ()20
يلغى �أي ن�ص في �أي ت�شريع �آخر �إلى المدى الذي
يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ال�سريان والن�شر
المادة ()21
ُيعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يناير ،2015
و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.
محمد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر في دبي بتاريخ  3فبراير
الموافق  14ربيع الآخر 1436هـ
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كاميرا المعهد

نــــــدوة

الـروبـوتـــات قــادمـــة
التنظيم التشريعي للروبوت والطائرة بدون طيار
العــدد (� - )21أبريل -

مـارس 2015
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الوقف وبناء اإلنسان
العدد الخامس

قد يعتقد البع�ض �أن م�صطلح الأوقاف يقت�صر على بناء امل�ساجد واالهتمام
بها ،ورغم �أهمية بناء بيوت اهلل ورعايتها وهو الأمر الذي ال يختلف عليه �أحد،
�إال �أن احلقيقة الغائبة عن �أذهان النا�س تكمن يف �أن م�صطلح الأوقاف �أ�شمل
و�أعم من بناء امل�ساجد فقط .فهناك م�صارف عدة للأوقاف منها الرعاية
ال�صحية والتعليم .وهما عن�صران �أ�سا�سيان ت�سعى بالدنا لالرتقاء بهما
مبوجب الأجندة الوطنية املنبثقة من ر�ؤية الإمارات .2021

بقلم /طيب عبدالرحمن الريس

الأمني العام مل�ؤ�س�سة
الأوقاف و�ش�ؤون ال ُق�صر
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�إننا ن�سعى اليوم يف م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر لتقدمي منوذج ح�ضاري
حول دور الوقف يف عملية التنمية امل�ستدامة لبالدنا من خالل الرتكيز
على التنمية الب�شرية التي تعد العن�صر الأكرث �أهمية يف تلك العملية .حيث
ن�ؤمن ب�أن بناء الإن�سان ورعايته ومتكينه �ست�ؤدي �إىل تكري�س جناحات بالدنا،
فالإن�سان هو الركيزة الأ�سا�سية لأي ح�ضارة قامت على مر الع�صور.
وال يخفى على �أحد اليوم حجم الأعباء امللقاة على كاهل احلكومة لت�أمني
الرعاية ال�صحية ملختلف املواطنني من خالل املليارات التي يتم �إنفاقها على
ذلك القطاع .كما ال يخفى على �أحد الدور البارز الذي تقوم به احلكومة �أي�ضاً
يف تطوير العملية التعليمية وو�ضع كافة الإمكانيات املادية واملعنوية املطلوبة
لالرتقاء بها ملواكبة كربى دول العامل املتقدمة يف هذا املجال.
“املال ال يعول عليه ،ما يعول عليه هو فعل اخلري” .قالها مهند�س جناح دبي
وراعي نه�ضتها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،والذي د�أب على حتفيز
املجتمع للتكاتف والتالحم ،و�أن ي�ساعد كل منا الآخر ،حيث �أكد �سموه مراراً
ب�أن جمتمعنا كان و�سيظل كما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :امل�ؤمن
للم�ؤمن كالبنيان املر�صو�ص ي�شد بع�ضه بع�ضاً).
وختاماً ف�إن م�صارف التعليم وال�صحة الوقفية مازالت تنتظر الكثري من
�أبناء بالدنا الكرام ،وهي ال�سند ال�شعبي للحكومة الر�شيدة لبناء �إن�سان
�إماراتي قادر و�صحيح ،والتوجه �صوب م�ستقبل �أف�ضل لبالدنا والأجيال
القادمة.

صدر حديثًا

من مجلة معهد دبي القضائي
العلمية المحكمة

قانون اإلجراءات المدنية
وفق أحدث التعديالت

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

