


بمناسبة مرور 10 سنوات من الُحكم والحكمة
سائلين المولى عزوجل أن يمد في عمره لعقود عديدة من الحكم 

والحكمة والنجاح واالزدهار،،
وأن يسبغ نعمه على هذا الوطن العظيم إنه مولى ذلك والقادر عليه

10 سنـــــــــــــــــــــــــــــــوات 
من احُلكــم واحلكمـة

#شكرا_حممد_بن_راشد
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املدير العام  

القاضي د.جمال السميطي

»الإخوة والأخوات.. بتوجيهات من رئي�س الدولة �سيكون 2016 هو 

عام القراءة يف دولة الإمارات، ولن ترقى اأمة اأو �شعب بغري القراءة. 

العلماء والباحثون واملبتكرون �شيقودون م�شتقبلنا، ولن ينزلوا من 

اأ�ش�س من حّب القراءة و�شغف  ال�شماء، بل لبد من �شناعتهم على 

املعرفة والف�شول، وجهنا باإعداد اإطار وطني �شامل لإحداث تغيري 

الإمارات  وتر�شيخ  مطلع  قارئ  جيل  وتخريج  جمتمعنا  يف  �شلوكي 

وت�شكيل  العربي،  عاملنا  يف  اأزمة  لدينا  واملعرفة.  للمحتوى  عا�شمة 

م�شار تنمية قائم على املعرفة يتطلب الدفع باأجيالنا نحو القراءة 

والطالع. هدفنا اأن تكون الإمارات منارة للعلم واملعرفة كما كانت 

الأندل�س وغرناطة وبغداد وغريها من احلوا�شر، م�شادر للتنوير 

ال�شمو  �شاحب  كلمات  كانت  تلك  احل�شارات«.  ومراكز  واملعرفة 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

القراءة يف  ا�شرتاتيجية  الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وهي تختزل 

الدولة، فقد م�ّشت يده اجلرح وو�شع احلل يف اأهمية تغيري ال�شلوك 

العربي،  عاملنا  التاأثري يف  �شتحدث  القراءة هي من  اأن  اأهمية  واأكد 

وقد و�شع حتدياً طموحاً متمثاًل يف جعل دولة الإمارات منارة تقود 

املعرفة يف املنطقة. 

م  وتقدُّ الأمم  بناء  اأدوات  اإحدى  اأهمية القراءة باعتبارها  وتكمن 

بابها  على  كتبوا  الفراعنة  و�شعها  مكتبة  اأول  اأن  وُيحكى  ال�شعوب، 

م والّرقي  التقدُّ العقول« فالقراءة و�شيلة  النفو�س وطب  »هنا غذاء 

م اأمة ما دون اأن تكون  ر تقدَّ واملعرفة والزدهار، ول ميكن اأن ُيت�شوَّ

قارئًة ومطلعًة على ما يدور حولها، ومما ل َيحمل ال�شك اأن الإن�شان 

على  قادًرا  حوله،  يدور  مبا  دراية  على  يكون  والذي  املّطلع  القارئ 

مواكبة التطورات املعرفية والعلمية التي ُت�شتحدث كل يوم، ل �شك 

اأنه ل مُيكن اأن َيت�شاوى باأي �شكل من الأ�شكال مع الإن�شان الذي ل 

يقراأ ول َيعلم ما يدور حوله. 

للقراءة فوائد جمة وتلك الفوائد تنعك�س على اأ�شحابها واملجتمع، 

فهي تخف�س التوتر باملقارنة باألعاب الفيديو وامل�شي و�شرب 

فال�شحة  و%70(.   %69( بني  ما  ترتاوح  بن�شب  ال�شاي 

العقلية للقراء مرتفعة وتزيد على غري القراء بن�شب ت�شل 

اإىل 63%. هناك اأمر اآخر  ا�شتوقفني كثرياً وهو اأن ال�شلوك 

التطوعي والتربعي والأعمال الإن�شانية مرتفع لدى القراء 

عن غري القراء. كما اأن للقراءة انعكا�شاً اإيجابياً على �شلوك 

امل�شاكل  مع  التعامل  على  ت�شاعدهم  فالقراءة  الأطفال، 

والن�شباط وجتعلهم  الرتكيز  وزيادة م�شتوى  الجتماعية 

اأو  لديهم،  التحّدث  مبادئ  تتطور  حيث  اأكادميياً  متفوقني 

كما قال الكاتب اأني�س من�شور »اإن الإن�شان القارئ ل ُيهزم«.

تنظيم التدريب يف دبي
اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 

املجل�س  قرار  دبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 

اإمارة  يف  التدريبية  املعاهد  تنظيم  ب�شاأن   2015 ل�سنة   50 رقم 

على  والرقابة  والإ�شراف  التنظيم  عملية  اإناطة  بهدف  دبي 

الب�شرية  والتنمية  املعرفة  بهيئة  الإمارة  التدريبية يف  املعاهد 

وتطبق  التدريب.  �شهادات  على  الت�شديق  �شالحية  ومنحها 

اأحكام القرار على كل من يزاول الن�شاط التدريبي يف دبي مبا 

فيها  مبا  احلرة  واملناطق  اخلا�شة  التطوير  مناطق  ذلك  يف 

مركز دبي املايل العاملي وت�شتثنى من اأحكامه اجلهات واملعاهد 

منا�شب  توقيت  قرار جاء يف  لها.  امل�شرح  احلكومية واجلهات 

تقوم  اأن  الإمارة  على  باتت �شرورة ملحة  فقد  بل ويف حمله، 

بتنظيم ذلك القطاع احليوي حتى ل تفلت الأمور عن الزمام. 

اإن املوؤ�ش�شات الأمريكية تنفق نحو 51 مليون دولر اأمريكي 

اأهمية  مدى  لنا  ُيظهر  وهذا  القياديني،  لتدريب  �شنوياً 

التدريب يف وقتنا احلا�شر والذي هو دائم التغيري، والكثري 

وذلك  قبل  ذي  عن  وتغريت  اختلفت،  الإدارة  مفاهيم  من 

اأبي طالب ر�شي  بن  يقول علي  الع�شر،  احتياجات  لتواكب 

اهلل عنه: »النا�س اأعداُء ما جِهلوا«. فال ميكن اعتبار منافع 

يعتربون  الأ�شخا�س  فبع�س  بها،  م�شلماً  اأ�شياء  التدريب 

اأكرث  ن�شاطات  عن  لهم  واإبعاداً  للوقت،  ت�شييعاً  التدريب 

تلقوا  اأو  تدريباً  يتلقوا  مل  الأ�شخا�س  من  والكثري  اأهمية. 

قلياًل منه خالل حياتهم العملية، وهم ل ي�شعرون بالنق�س 

عندهم.  التدريب  يف  نق�س  باأي  ي�شعرون  ول  لذلك  نتيجة 

وبع�س اأرباب العمل ومديري الأعمال ينظرون اإىل التدريب 

التدريب  واأن  نفقات م�شاعفة ل ميكنهم حتّملها،  اأّنه  على 

هو الذي يتلقى اأول التخفي�شات يف النفقات عند الرغبة يف 

�شيئاً مهماً، وهو  التدريب اجليد كان دائماً  القت�شاد. لكن 

ما  كل  يتعلم  اأن  اليوم  لأحد  ميكن  ول  اأهمية،  اأكرث  اليوم 

يحتاج اإليه يف جماله املهني يف بداية ممار�شته لهذه املهنة. 

فبغ�س النظر عما منار�شه من عمل فاإن هذا العمل يتغري 

لكل  كثرية.  م�شببات  من  التغريات  هذه  وتاأتي  الزمن،  مع 

يلعب  لأنه  القطاع  ذلك  تنظيم  اأهمية  جاءت  ولغريه  ذلك 

راأ�شمال  هي  التي  الب�شرية  املوارد  تطوير  يف  رئي�شاً  دوراً 

كبرية،  حتديات  على  مقبلة  فالدولة  الدولة،  لدى  اأ�شا�شي 

تلك التحديات تعالج من خالل املعرفة واقت�شاد املعرفة، ول 

يجب اأن ُيرخ�س لأية جهة تدريبية باأن تكون م�شوؤولة عن 

الرتقاء مبخرجات املوارد الب�شرية وتطويرها بحيث تكون 

دون طموح القيادة يف الدولة.

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

القراءة.. ضرورة 
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم: »وّجهنا باإعداد 

اإطار وطني �شامل لإحداث تغيري �شلوكي يف جمتمعنا وتخريج جيل 

قارئ مّطلع، وتر�شيخ الإمارات عا�شمة للمحتوى واملعرفة«.

»2016 عام القراءة« ..
 تأمالت وأمنيات

العربي، عرب التزام اأكرث من مليون طالب بقراءة 50 مليون 

دي�شمرب  يف  �شمّوه  اأعلن  كما  الدرا�شي.  عامهم  خــالل  كتاب 

اجلاري عن تخ�شي�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان، رئي�س الدولة، العام 2016، ليكون عام القراءة يف 

والباحثني  العلماء  »اإن  �شمّوه حينئذ  وقــال  ــارات،  الإمـ دولــة 

واملبتكرين الذين �شيقودون م�شتقبلنا لن ينزلوا من ال�شماء، 

و�شغف  القراءة،  اأ�ش�س من حب  بل لبد من �شناعتهم على 

وطني  اإطــار  بــاإعــداد  »وّجهنا  واأ�ــشــاف:  والف�شول«.  املعرفة 

جيل  وتخريج  جمتمعنا  يف  �شلوكي  تغيري  لإحـــداث  �شامل 

قارئ مّطلع، وتر�شيخ الإمارات عا�شمة للمحتوى واملعرفة«.

�قر�أ كتابك
اإن القراءة حمطة فا�شلة بني النور والظالم،، فاأول �شعاع 

النور للدعوة يف دين الإ�شالم يف مرحلة البداية  »اقراأ« وكاأنها 

للعقول وغـــروب اجلهل والظالم  الــنــور  �ــشــروق  ببدء  اإيـــذان 

الكرمي  فقراآننا  بالكتاب،  املرتبطة  الأمم  اأكرث  ونحن  عنها، 

كتاب، وعًظم اهلل ثواب القراءة فيه، ونحن الأمة الوحيدة يف 

العامل التي تطلق على الر�شالة اخلطية لفظ كتاب، فر�شائل 

النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم واخللفاء الرا�شدين من 

اإليه( .....  بعده، كانت تبداأ بعبارة اإىل )فتذكر ا�شم املر�شل 

يف  علينا  ت�شجل  اأعمالنا  كل  اأن  كما  هــذا،  كتابي  و�شلك  اإذا 

اقراأ  كتاب بخريها و�شرها، ويوم يبعثنا اهلل للح�شاب، يقال 

البدايات والنهايات. والدعوة  كتابك، فالكتاب مالزم لنا يف 

بداأت بـ»اقراأ«، والنهاية ختمت بــ »اقــراأ«، واللفظان من قول 

هي  والــقــراءة  مقد�شة.  عملية  فالقراءة  وتعاىل،  تبارك  اهلل 

الأم ال�شرعية لالأديب واملفكر والعامل والفيل�شوف والطبيب 

وكل �شاحب مهنة،.

فيهجرون  الأخــرى،  املهن  اأ�شحاب  اإليه  ينجذب  والأدب 

ويتميزون  فيه  ويــربعــون  الأدب  ويحرتفون  تخ�ش�شاتهم، 

فكم من  الــقــراءة،  عــرب ج�شر  اإل  يكون  لذلك ل  والــطــريــق 

عظيم  و�شاعر  كبري  لأديـــب  حتــّول  ومهند�س  وعــامل  طبيب 

وقا�س مبدع، قاده اإىل ذلك حب القراءة......

�لقر�ءة روح �لقانون
امل�شتغلني  من  اأو  والعدالة،  القانون  اأهــل  من  جتد  قلما 

بحرفتها وفنها اأن ي�شغلهم عن القراءة �شاغل، فهي بالن�شبة 

لهم ولعملهم الروح التي ت�شري يف ج�شد العدالة فت�شتقيم 

مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دعــا 

الــوزراء حاكم دبي، رعاه  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 

#عام  و�ــشــم  ذهــنــي، عــرب  اإطــــالق ع�شف  اإىل  اهلل، اجلــمــهــور 

القراءة، لأهم الأفكار التي ميكن من خاللها تر�شيخ القراءة 

�شموه  وقـــال  املــجــتــمــع.  يف  �شبابية  �شعبية  جمتمعية  عـــادة 

الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  ح�شابه  عــرب  تغريدات  يف 

ــوات منذ الإعـــالن عــن تخ�شي�س  »تــويــرت«: »الإخــــوة والأخــ

ــارات، ونحن  الــقــراءة يف الإمـ #عام   2016 رئي�س الدولة عــام 

الــهــدف«.  هــذا  لتحقيق  والآراء  الأفــكــار  مــن  الكثري  نتلقى 

الــقــراءة  #عام  و�شم  عــرب  وطنياً  ذهنياً  ع�شفاً  »نــريــد  وتــابــع 

ــة  بــهــا احلــيــاة، فــالــقــراءة واملــعــرفــة هــمــا عــقــل الــقــ�ــشــاء، واأدلـ

الــربيء،  واأمــل  ال�شرطة.  و�شالح  املحامي،  ول�شان  النيابة، 

وعقوبة اجلاين، وتعوي�س املت�شرر.

املكتبة  مــ�ــشــروع  نــد�ــشــن  اأن  ق�شائية  كــمــوؤ�ــشــ�ــشــات  لــنــا  وهـــل 

بالقانون  امل�شتغلني  تزويد  يتم  بحيث  املتخ�ش�شة،  القانونية 

مبكتبات متكاملة من اأمهات الكتب واملراجع العلمية والقانونية، 

وبكافة الإ�شدارات واملوؤلفات القانونية التي ت�شدر داخل الدولة 

ميانعون،  لن  اأنهم  واأثــق  منهم،  تقتطع  ب�شيطة  مبالغ  مقابل 

فاملكتبة والقراءة هما الو�شيلة الوحيدة للتميز والإبداع.  

�لقر�ءة ودولة �ل�سعادة
وعندما نربط بني هذه التاأمالت وبني املبادرة الرائدة 

اآل  ــد  زايـ بــن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �ــشــاحــب  بتخ�شي�س 

2016 عاماً للقراءة  نهيان رئي�س الدولة،حفظه اهلل، عام 

يــاأتــي هــذا عرب  املــتــحــدة، واأن  يف دولـــة الإمــــارات العربية 

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

حفظه  دبــي،  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

الــقــراءة« ل�شتقبال  عام    2016  #« و�شم  اهلل، وتخ�شي�س 

الأفكار  والقرتاحات من العامل اأجمع، وعقد خلوة لأهم 

اأطلق  الأفكار،  ملناق�شة هذه  �شخ�شية وطنية معنية  مائة 

عليها �شموه »خلوة املائة«، فالإمارات العربية املتحدة بالد 

اأب�شارهم  �شعاع  حكامها  ير�شل  وبــالد  والبتكار،  الإبـــداع 

نحو منتهى حتقيق اأماين واأمنيات �شعوبهم، ل بل يزيدون، 

اأ�شبح  فاإذا ما حتقق  الواقع  امل�شتقبل عرب  يتاأملون  اإنهم 

ويبادرون  يتاأملون  ما�شياً، فري�شلون فكرهم من جديد، 

ويحققون، فخلقوا عاملاً عربياً فريداً من الإبداع والبتكار 

والتميز. 

اأن نــر�ــّشــخ الــقــراءة،  الــتــي ميكن مــن خاللها  لأهـــم الأفــكــار 

عادة جمتمعية �شعبية �شبابية يف جمتمعنا«. واأ�شاف �شموه 

»�شنناق�س كافة الأفكار التي �شتاأتينا عرب و�شم #عام القراءة، 

ملناق�شة  معنية  وطنية  �شخ�شية  مائة  لأهــم  خلوة  و�شنعقد 

تغريداته  �شموه  املائة«. وختم  اأ�شميناها خلوة  الأفكار،  هذه 

قائاًل: »هدفنا خلق ا�شرتاتيجية طويلة املدى، جلعل القراءة 

جزءاً من ثقافة وهوية وحياة اأجيالنا، وننتظر من كل حمب 

لالإمارات اأن ي�شاهم ولو بفكرة يف #عام القراءة«. وكان �شمّوه 

العربي«،  القراءة  »حتــدي  مبادرة  املا�شي،  �شبتمرب  يف  اأطلق 

اأكرب م�شروع عربي لت�شجيع القراءة لدى الطالب يف العامل 

؟؟؟

 �ملكتبة �لقانونية

 مطلب لكل بيت
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يف  املتخ�ش�شة  خرباته  الق�شائي  دبي  معهد  ا�شتعر�س 

ق�شائي  وفد  اأمام  والق�شائي  القانوين  التدريب  جمال 

الق�شائية،  اأبوظبي  لأكادميية  العلمي  املجل�س  من  واإداري 

يف  نوعية  نقلة  اإحداث  يف  الريادية  بتجربته  اأ�شاد  الذي 

يف  اجلدد  الق�شائية  ال�شلطة  اأع�شاء  وتاأهيل  اإعداد  جمال 

دولة الإمارات وفق اأف�شل املمار�شات العاملية، جاء ذلك على 

هام�س الزيارة التي قام بها الوفد للقاء كبار مديري الإدارات 

�شعادة  راأ�شهم  وعلى  املعهد،  يف  املتخ�ش�شة  الأق�شام  وروؤ�شاء 

القا�شي الدكتور جمال ح�شني ال�شميطي، مدير عام معهد 

التدريب  برنامج  على  ال�شوء  �شّلط  الذي  الق�شائي،  دبي 

التدريبية  والأ�شاليب  املجتمع  وخدمة  امل�شتمر  الق�شائي 

والق�شائية  القانونية  املنظومة  لرفد  املتبعة  احلديثة 

بالكوادر املوؤهلة حلمل لواء التمّيز العديل.

واأو�شح الدكتور جمال ال�شميطي اأهمية الزيارة الثنائية 

املعرفة وتبادل  باعتبارها من�شة مثالية لتفعيل قنوات نقل 

اإثراء  �شاأنها  من  التي  املمار�شات  واأف�شل  اخلربات  اأحدث 

الفكر القانوين والرتقاء باملنظومة الق�شائية، موؤكداً التزام 

معهد دبي الق�شائي بتوثيق ج�شور التوا�شل مع الأكادميية 

يف �شبيل دعم اجلهود الرامية اإىل تر�شيخ ريادة دولة الإمارات 

على اخلريطة القانونية العاملية، متا�شياً مع الروؤية الثاقبة 

ا�شرتاتيجية  تفاهم  مذكرة  الق�شائي«  دبي  »معهد  وّقع 

مع »اللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي« يف خطوة نوعية 

اأف�شل  ون�شر  التعاون  تعزيز  اإىل  الرامية  اجلهود  لتكثيف 

وبث  والت�شريع  والتاأهيل  التدريب  جمالت  يف  املمار�شات 

روح الإبداع والبتكار �شمن اجلهاز القانوين، مبا ي�شهم يف 

املتحدة على اخلريطة  العربية  الإمارات  تر�شيخ ريادة دولة 

القا�شي  �شعادة  من  كّل  املذكرة  ووّقع  العاملية.  القانونية 

اأحمد  و�شعادة  املعهد،  عام  مدير  ال�شميطي،  جمال  الدكتور 

�شعيد بن م�شحار املهريي، الأمني العام للجنة، بح�شور عدد 

من كبار امل�شوؤولني من الطرفني.

العمل  تفعيل  اأهمية  ال�شميطي  جمال  الدكتور  واأّكد 

تعزيز  جهود  لدفع  للت�شريعات  العليا  اللجنة  مع  امل�شرتك 

املنظومة الت�شريعية والق�شائية يف دولة الإمارات، لفتاً اإىل 

اأّن تعزيز اأطر التعاون الق�شائي والقانوين والتدريبي �شيكون 

القانونية والقت�شادية  ال�شعد  كافة  اإيجابية على  نتائج  له 

والجتماعية يف دولة الإمارات ودبي على وجه اخل�شو�س.

مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  »ت�شع  ال�شميطي:  واأ�شاف 

�شاأنها  من  التي  املمار�شات  اأف�شل  لتطبيق  متينة  اأ�ش�شاً  اللجنة 

تدعم  قانونية  منظومة  واإيجاد  الت�شريعي  بالعمل  الرتقاء 

لـ  ال�شرتاتيجية  الغايات  وحتقق  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية 

الأف�شل يف  الإمارة مدينة ت�شاهي  2021« يف جعل  دبي  »خطة 

العامل يف جودة احلياة،  ونتطلع اإىل تفعيل التعاون مع �شركائنا 

لتبادل الخبرات واالرتقاء بالمنظومة القضائية 

 المعهد يستقبل وفد المجلس العلمي ألكاديمية القضاء
لتعزيز التعاون وبث روح اإلبداع واالبتكار  

المعهد واللجنة العليا للتشريعات يوقعان مذكرة تفاهم

والتوجيهات ال�شديدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

ال�شمو  واأخيه �شاحب  الدولة، حفظه اهلل،  نهيان، رئي�س  اآل 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«.

و�شم  الوفد كاًل من امل�شت�شار الدكتور حممد بخيت علي 

مبارك، قا�س يف حمكمة ال�شتئناف باأبوظبي، وامل�شت�شار را�شد 

وامل�شت�شار  بالعني،  النيابة  رئي�س  الظاهري،  �شلطان  عتيق 

ح�شن حممد احلمادي، رئي�س نيابة الأموال الكلية باأبوظبي، 

اأبوظبي  حمكمة  يف  قا�س  الها�شمي،  ح�شن  علي  وامل�شت�شار 

نيابة  رئي�س  الظنحاين،  را�شد  حممد  وامل�شت�شار  البتدائية، 

اأحمد نا�شر با�شليب، رئي�س ق�شايا  الأ�شرة، وامل�شت�شار نا�شر 

احلكومة باأبوظبي، والدكتور اأحمد الر�شيدي، مدير اأكادميية 

رئي�س  الظاهري،  عبيد  حممد  وجمعة  الق�شائية،  اأبوظبي 

ق�شم التدريب والتطوير يف اأكادميية اأبوظبي الق�شائية.

مبتكرة  م�شاريع  اإطالق  اأجل  من  اللجنة  يف  ال�شرتاتيجيني 

ومبادرات نوعية يف املجالت القانونية والق�شائية والت�شريعية 

لرت�شيخ ريادة دبي والإمارات كمركز للتمّيز العديل والقانوين«.

اإنه  املهريي:  م�شحار  بن  �شعيد  اأحمد  قال  جهته،  من 

تنفيذاً لتوجيهات �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 

مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س اللجنة العليا للت�شريعات تعمل 

اللجنة واأمانتها العامة على تعزيز اأوا�شر التعاون ومد ج�شور 

ال�شراكة مع اجلهات احلكومية املختلفة، مبا يلبي الأهداف 

املرجوة يف تطوير العمل الت�شريعي يف الإمارة خا�شة ودولة 

الإمارات العربية املتحدة ب�شكل عام. واأ�شاف: اإن اللجنة تنظر 

اإىل جميع اجلهات احلكومية باعتبارها �شريكاً ا�شرتاتيجياً يف 

تعزيز املنظومة القانونية وتطوير الت�شريعات مبا يتكامل مع 

اخلطط امل�شتقبلية لالإمارة وروؤيتها.

ومبوجب مذكرة التفاهم، �شيعمل اجلانبان على متتني 

القانونية  ال�شت�شارات  جمال  يف  امل�شرتك  التعاون  اأطر 

واملطروحة، يف خطوة  املطبقة  الربامج  وتبادل اخلربات يف 

من �شاأنها تطوير اخلدمات املقّدمة ملنت�شبي كّل منهما. كما 

املعرفة من خالل  اإثراء  امل�شرتك على  العمل  ي�شتمل نطاق 

تبادل الإ�شدارات والدرا�شات القانونية والأبحاث املوؤ�ش�شية، 

ف�شاًل عن امل�شاركة يف امل�شاريع التطويرية �شواء القانونية اأو 

امل�شاندة للعمل القانوين مبا ي�شب يف خدمة ال�شالح العام 

على امل�شتويني املحلي والحتادي.

د.جمال �ل�سميطي:

�لزيار�ت �لثنائية �أف�سل �ملن�سات

 لنقل �ملعرفة بني �ل�سركاء

أنشطة المعهد
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»�شل�شلة  موؤلفات  اأحـــدث  الق�شائي«  دبــي  »معهد  اأطــلــق   

الدرا�شات القانونية والق�شائية«، و�شط اإ�شادة وا�شعة واإقبال 

القانونية  والأو�ــشــاط  والأكادمييني  القرار  �شّناع  من  لفت 

والعدلية والزوار خالل الدورة املا�شية من معر�س ال�شارقة 

الدويل للكتاب التي انتهت فعالياتها يف 14 نوفمرب املا�شي.

مدير  ال�شميطي،  ح�شني  جمال  الدكتور  القا�شي  لفت 

والبحوث  الق�شائية  املوؤلفات  اإ�شدار  اأهمية  اإىل  املعهد،  عام 

دولــة  وقــوانــني  بت�شريعات  املتخ�ش�شة  والــكــتــب  القانونية 

بــالــ�ــشــاأن  للمعنيني  مــهــمــة  مــرجــعــيــة  بــاعــتــبــارهــا  الإمـــــــارات 

الق�شائي والعديل، و�شدد على دورها الفاعل يف دعم اجلهود 

القطاع  ورفد  احلديثة،  القانونية  املعرفة  نقل  اإىل  الرامية 

املمار�شات  واأفــ�ــشــل  املفاهيم  بــاأحــدث  والق�شائي  الــقــانــوين 

املعرفية التي تواكب املتغريات املت�شارعة اإقليمياً ودولياً.

الإ�ـــشـــدارات  بـــاإطـــالق  �ــشــعــادتــه  عــن  ال�شميطي  واأعـــــرب 

اجلديدة خالل املعر�س، م�شيداً باملكانة الرفيعة التي و�شل 

اإلــيــهــا بــاعــتــبــاره دعــامــة مهمة مــن دعــائــم الــريــادة العلمية 

امل�شاركة يف هذه  اأّن  اإىل  واأ�شار  العربية.  املنطقة  والأدبية يف 

املعهد  الــتــزام  ــار  اإطـ يف  تــنــدرج  الــرائــدة  الثقافية  التظاهرة 

امل�شتمر بدفع عجلة التمّيز يف البحث العلمي اجلاد، الذي من 

خالل زيارة إلى هولندا

المعهد يتعرف إلى التطورات المتالحقة 
في الخريطة القانونية العالمية

المعهد ُيطلق مجموعة من الدراسات القانونية 
والقضائية في معرض الشارقة للكتاب

الق�شائي  دبـــي  معهد  مــن  املــ�ــشــتــوى  رفــيــع  وفـــد  زار   

برئا�شة القا�شي الدكتور جمال ح�شني ال�شميطي، املدير 

العام، مملكة هولندا، وعقد الوفد خالل الزيارة لقاءات 

ثــنــائــيــة مــن �ــشــاأنــهــا تفعيل قــنــوات نــقــل املــعــرفــة وتــبــادل 

بني  التدريبية  املــمــار�ــشــات  واأفــ�ــشــل  الق�شائية  اخلـــربات 

الفكر  لإثــــراء  امل�شرتكة  اجلــهــود  مــع  متا�شياً  اجلــانــبــني، 

القانوين والرتقاء بتجربة ال�شتثمار الب�شري. 

ــد املـــعـــهـــد �ــشــبــل متـــتـــني جـــ�ـــشـــور الـــتـــعـــاون  ــ وبـــحـــث وفـ

القانوين والق�شائي بني الإمارات وهولندا، خالل اللقاء 

امل�شرتك مع القا�شي روزا جان�شن، مدير املعهد الق�شائي 

الهولندي، التي ثّمنت زيارة وفد الإمــارات موؤكدًة اأهمية 

بــنــاء �ــشــراكــات ا�ــشــرتاتــيــجــيــة مــثــمــرة يف جمـــال الــتــدريــب 

اأبــرز  الثنائية  املناق�شات  وتخللت  والق�شائي.  القانوين 

التطوير  الــتــدريــبــيــة احلــديــثــة، ومــنــهــجــيــات  الأ�ــشــالــيــب 

املنظومة  اأعــ�ــشــاء  ــدرات  قــ لتح�شني  املــوجــهــة  ال�شخ�شي 

العدلية والق�شائية على مواكبة التطورات املتالحقة على 

الوفد بجولة ميدانية  العاملية. وقام  القانونية  اخلريطة 

ت�شمنت املعهد الق�شائي الهولندي، حيث مت الطالع عن 

والتاأهيل  التدري�س  وطــرائــق  احلديثة  املــرافــق  على  كثب 

والتدريب القانوين والق�شائي املتبعة يف هولندا.

مرمي  بلقاء  هولندا  اإىل  الر�شمية  الــزيــارة  وا�شُتهّلت 

بهولندا،  الإمـــارات  �شفارة  يف  بالأعمال  القائم  ال�شام�شي، 

املــرافــق  والــوفــد  ال�شميطي  جــمــال  بالدكتور  رّحــبــت  الــتــي 

الإمــارات  دولــة  الق�شائي يف متثيل  مثّمنة دور معهد دبي 

اإقليمياً  مــركــزاً  باعتباره  الدولية  املحافل  يف  متثيل  خري 

ــام الــوفــد، يــرافــقــه عــادل  للتمّيز الــعــديل والــقــانــوين. وقـ

الأمريي، �شكرتري اأول ب�شفارة الإمــارات يف لهاي، بزيارة 

حماكم لهاي وحمكمة اجلرائم الدولية وحمكمة التحكيم 

الدولية. وتعرف وفد املعهد اإىل اأف�شل املنهجيات الدولية 

يف اإعداد وتاأهيل وكالء النيابة العامة، وذلك خالل اجتماع 

م�شرتك مع كبار امل�شوؤولني يف النيابة العامة يف لهاي. 

بعقد  �شعادته  عن  ال�شميطي  جمال  الدكتور  واأعــرب 

ووكالء  الق�شاة  نخبة  مع  الثنائية  اللقاءات  من  �شل�شلة 

اأهمية  مــوؤكــداً  هــولــنــدا،  يف  والقانونيني  العامة  النيابة 

الزيارة يف توطيد اأوا�شر ال�شراكة مع الأو�شاط القانونية 

التعاون  اآفـــاق  بحث  ــاأّن  بـ واأو�ــشــح  والــدولــيــة.  الهولندية 

يتما�شى  والق�شائي  القانوين  التدريب  الدويل يف جمال 

مع م�شاعي املعهد يف تاأهيل كوادر ب�شرية قادرة على حمل 

لواء التميز القانوين والق�شائي يف دولة الإمارات، واإثراء 

الفكر القانوين على امل�شتويني املحلي والعربي.

الق�شائية. باملنظومة  القانوين والرتقاء  الفكر  اإثراء   �شاأنه 

واختتم ال�شميطي: »تدفعنا الثقة العالية التي يوليها املجتمع 

القانوين والق�شائي يف الإمارات والعامل العربي مبحفظتنا 

العمل اجلاد  اإىل موا�شلة  املتخ�ش�شة  املوؤلفات  الوا�شعة من 

القانونية، ف�شاًل عن  البحوث  لرت�شيخ البتكار والتميز يف 

القانوين  الفكر  منهجيات  اأف�شل  بني  اجلمع  يف  ال�شتمرار 

والفقهي والق�شائي واأحدث اأ�شاليب البحث العلمي اجلاد، مبا 

 يعزز ريادة املعهد كمركز اإقليمي للتمّيز القانوين والعديل.

امل�شاِركة  اجلــديــدة  القانونية  الإ�ـــشـــدارات  قائمة  وت�شتمل 

العمل  قــانــون  يف  الق�شائية  »املــبــادئ  كتاب  على  املعر�س  يف 

لدولة الإمارات العربية املتحدة«، من تاأليف ق�شم الدرا�شات 

والبحوث يف معهد دبي الق�شائي.

وتــ�ــشــم الــقــائــمــة اأيــ�ــشــاً كــتــابــاً بــعــنــوان »حــلــول قانونية 

ــاوؤلت عــمــلــيــة يف مــــواد قـــانـــون الأحـــــوال  ــشـ ــ�ـ لإ�ــشــكــالــيــات وتـ

حممد    الدكتور  الأ�شتاذ  تاأليف  من  الإمــاراتــي«،  ال�شخ�شية 

اأبوزيد، اإىل جانب كتاب »النظام القانوين لتحّول ال�شركات.. 

والفرن�شي«  وامل�شري  الإماراتي  القانون  بني  مقارنة  درا�شة 

اإطــار  يف  مبجملها  تندرج  والتي  قائد،  حم�شن  �شيف  ملوؤلفه 

�شل�شلة الدرا�شات القانونية والق�شائية«.

أنشطة المعهد
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أنشطة المعهد

بمشاركة 12 فريقًا لالحتفال باليوم الرياضي الوطني 

المعهد ُينّظم بطولة »الفائز مستمر« 
كــرة  ريــا�ــشــيــة يف  بــطــولــة  الق�شائي  دبـــي  نــّظــم معهد 

12 فريقاً  »الفائز م�شتمر« مب�شاركة  القدم حتت م�شمى 

من الهيئات احلكومية يف اإمارة دبي.

وتندرج البطولة يف اإطار الفعاليات املوجهة لالحتفاء 

الهادفة  الوطنية  الفعاليات  يعزز  الــذي  الوطني  باليوم 

لتعزيز التالحم والتاآلف بني فئات املجتمع.

جاء ذلك تنفيذاً ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي، رعاه اهلل، بتخ�شي�س يوم اخلام�س والع�شرين 

من نوفمرب من كل عام يوماً للريا�شة الوطنية حتت �شعار 

»الإمارات جتمعنا«.

ومت افــتــتــاح الــبــطــولــة بــحــ�ــشــور الــقــا�ــشــي الــدكــتــور 

جمال ال�شميطي مدير عام املعهد وممثلني عن الهيئات 

احلكومية امل�شاركة.

املعهد  »اإن  ال�شميطي:  جمال  الدكتور  القا�شي  وقال 

الوطنية  الفعاليات  كافة  يف  امل�شاركة  مبداأ  دائماً  يتبنى 

وُت�شرفنا امل�شاركة يف اليوم الريا�شي الوطني الذي ميثل 

بالن�شبة اإلينا منا�شبة وطنية وريا�شة مهمة«.

التزامنا  اإطــار  ياأتي يف  البطولة  تنظيم  »اإن  واأ�شاف: 

ت�شتند  حيث  واملجتمعية  الوطنية  مب�شوؤولياتنا  امل�شتمر 

والـــروح  ال�شريفة  املناف�شة  تعزيز  على  قائمة  اآلــيــة  اإىل 

الــريــا�ــشــيــة بــني الــفــرق املــ�ــشــاركــة مــن خـــالل الفعاليات 

�شباب  بــني  الــعــالقــات  تقوية  يف  ت�شاهم  التي  الريا�شية 

الدوائر واملوؤ�ش�شات والهيئات يف دبي.

دعـوة للُمـشرِّع اإلماراتـي للنظر في المواد 5
 و6 و234  و236 مكرر والمادة 238 من قانون

 العقوبات االتحادي المرتشي والرشوة

الدفع بعدم الدستورية أمام هيئة التحكيم
دراسة في النظام القانوني اإلماراتي

حظر إساءة استغالل الوضع المهيمن 
في قانون المنافسة اإلماراتي رقم )4( لسنة 2012

دور القضاء في افتراض وجود عالقة السببية2/2

مـفهـوم الضـحـية في قانون مكافحة  االتجار بالبشر المعدل

مقدِّمة للقانون الجنائي الدولي.. 
مفاهيمه الرئيسة وتاريخه ومصادره

مواقع التواصل االجتماعي..  شروط جديدة للزواج

دور شرط الثبات التشريعي في حماية المستثمر في عقود االستثمار

حق المستهلك بالعدول  في العقود المبرمة عن بعد

مواكبة القوانين والتشريعات  للتقدم التكنولوجي

المحاماة رسالة وأمانة

الَحوَكَمة صمام أمان اإلدارة الرشيدة شركة نخيل نموذجًا

ضريبة القيمة المضافة 

 نبذة عن التشريع
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دعـوة للُمـشرِّع اإلماراتـي
للنظر في المواد 5 و6 و234  و236 مكرر والمادة 238 من قانون العقوبات االتحادي

المرتشي والرشوة

وتن�س املادة 236 مكرر التي اأ�شيفت مبوجب املادة 2 من 

2005/12/24م.  تاريخ   2005/34 رقم  الحتادي  القانون 

على اأنه »يعاقب بال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنوات كل 

ع�شو مبجل�س اإدارة اإحدى ال�شركات اأو املوؤ�ش�شات اخلا�شة اأو 

اجلمعيات التعاونية اأو اجلمعيات ذات النفع العام، وكذلك كل 

مدير اأو م�شتخدم يف اإحداها طلب لنف�شه اأو لغريه اأو قبل اأو 

اأخذ وعداً اأو عطية لأداء عمل اأو لالمتناع عن عمل من اأعمال 

وظيفته اأو لالإخالل بواجباتها ويعد اجلاين مرت�شياً ولو كان 

يق�شد عدم القيام بالعمل اأو الإخالل بواجبات الوظيفة«.

اأو  الطلب  كان  اإذا  ذاتها  بالعقوبات  اجلاين  و»يعاقب 

اأو  عنه  لالمتناع  اأو  العمل  لأداء  لحقاً  الأخذ  اأو  القبول 

املكافاأة على ذلك  لالإخالل بواجبات الوظيفة وكان يق�شد 

بغري اتفاق �شابق«.

املادة  اأحكام  تطبيق  يف  اأنه:  على  ال�شاد�شة  املادة  وتن�س 

اخلدمة  اأو  العمل  اأو  الوظيفة  تكون  اأن  ي�شتوي  ال�شابقة 

اأو جرباً. ول  اأجر، طواعية  اأو بغري  باأجر  اأو موؤقتة،  دائمة 

يحول اإنهاء الوظيفة اأو العمل اأو اخلدمة دون تطبيق اأحكام 

املادة ال�شابقة متى وقعت اجلرمية يف اأثناء توفر ال�شفة.

تكمن علة جترمي الر�شوة يف اأنها توؤدي اإىل فقدان ثقة اأفراد 

املجتمع يف املوظفني والوظيفة، بل ويف الدولة ذاتها باعتبار اأن 

املوظف العام ميثل الدولة عند قيامه باأعمال الوظيفة.

ويقوم املوظف باأعمال وظيفته طبقاً للقوانني واللوائح 

املنظمة لها حتقيقاً للم�شلحة العامة، ويتقا�شى اأجره من 

الدولة، فاإذا طلب اأو قبل من �شاحب احلاجة مقاباًل لأداء 

فاإن  به،  القيام  عن  المتناع  اأو  الوظيفة  اأعمال  من  عمل 

اأعمال الوظيفة العامة تعد و�شيلة و�شلعة لتحقيق م�شاحله 

يفقد  وهذا  م�شرع،  غري  اإثراء  يرثي  وبالتايل  ال�شخ�شية، 

املوظفني احرتام اأفراد املجتمع لهم ومي�س بهيبة الدولة.

ووفقاً لن�س املادة 234 واملادة 236 مكرر ال�شابقتني يوجد 

نوعان من املرت�شني: املرت�شون يف الوظيفة العامة، املرت�شون 

يف امل�شروعات اخلا�شة، وللقول بوجود مرت�شني، يلزم وجود 

املكلف  اأو  العام  املوظف  اجتار  بها  ويق�شد  ر�شوة،  جرمية 

وذلك  العامة،  اخلدمة  اأو  الوظيفة  باأعمال  عامة  بخدمة 

بقبوله اأو طلبه مقاباًل للقيام بعمل من اأعمال وظيفته اأو 

المتناع عنه. وكذلك اجتار اأع�شاء جمال�س اإدارات ال�شركات 

اجلمعيات  اأو  التعاونية  اجلمعيات  اأو  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  اأو 

ذات النفع العام، وكذلك املديرين اأو امل�شتخدمني يف اإحداها.

املرت�شي  اأن  236 مكرر  و   234 املادتني  ويت�شح من ن�س 

يف جرمية الر�شوة هو املوظف العام اأو املكلف بخدمة عامة، 

الذي يطلب اأو يقبل اأية عطية نظري قيامه بعمل من اأعمال 

اإدارة  مبجل�س  ع�شو  كل  وكذلك  عنه.  المتناع  اأو  وظيفته 

اأو  مدير  وكل  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  اأو   ........ اإحدى 

م�شتخدم يف اإحداها يطلب اأو يقبل اأو ياأخذ .....؟؟؟؟

اأما الرا�شي فقد يكون فرداً عادياً وقد يكون موظفاً عاماً 

اأو  اأو مديراً  اإدارة  اأو ع�شواً مبجل�س  اأو مكلفاً بخدمة عامة 

م�شتخدماً، فالقانون ل ي�شرتط �شفة معينة يف الرا�شي.

العام،  باملوظف  املق�شود  حتديد  يتعني  تقدم  ما  �شوء  ويف 

وقد حدد املُ�شّرع يف الفقرة الأوىل من املادة اخلام�شة من قانون 

العقوبات الحتادي املق�شود باملوظف العام باأنه: يعترب موظفاً 

العامة  ال�شلطة  باأعباء  القائمون  القانون:  هذا  حكم  يف  عاماً 

القوات  اأفراد  احلكومية.  والدوائر  الوزارات  يف  والعاملون 

والبلدية  وال�شت�شارية  الت�شريعية  املجال�س  روؤ�شاء  امل�شلحة. 

القيام  العامة  ال�شلطات  اإحدى  فو�شته  من  كل  واأع�شاوؤها. 

بعمل معني، وذلك يف حدود العمل املفو�س فيه. روؤ�شاء جمال�س 

الهيئات  يف  العاملني  و�شائر  واملديرون  واأع�شاوؤها  الإدارة 

واملوؤ�ش�شات العامة. روؤ�شاء جمال�س الإدارة واأع�شاوؤها واملديرون 

و�شائر العاملني يف اجلمعيات واملوؤ�ش�شات ذات النفع العام.

من  اخلام�شة  املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  املُ�شّرع  وحدد 

عامة  بخدمة  باملكلف  املق�شود  الحتادي  العقوبات  قانون 

باأنه:..... ويعد مكلفاً بخدمة عامة يف حكم هذا القانون كل 

من يدخل يف الفئات املن�شو�س عليها يف البنود ال�شابقة، ويقوم 

باأداء عمل يت�شل باخلدمة العامة بناء على تكليف �شادر اإليه 

اأو  القوانني  مبقت�شى  التكليف  هذا  ميلك  عام  موظف  من 

النظم املقررة، وذلك بالن�شبة اإىل العمل املكلف به.

ووفقاً لن�س املادة ال�شاد�شة من قانون العقوبات الحتادي 

تكون  وقد  دائمة  اخلدمة  اأو  العمل  اأو  الوظيفة  تكون  قد 

تكمن علة جترمي �لر�سوة يف �أنها 

توؤدي �إىل فقد�ن ثقة �أفر�د 

�ملجتمع يف �ملوظفني

لدولة  الحتادي  العقوبات  قانون  من   234 املادة  تن�ص 

الإمارات العربية املتحدة على اأنه »يعاقب بال�شجن املوؤقت 

كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة طلب اأو قبل لنف�شه 

اأو لغريه عطية اأو مزية من اأي نوع اأو وعدًا ب�شيء من ذلك 

لأداء عمل اأو المتناع عن عمل اإخالًل بواجبات وظيفته، 

اأو المتناع عنه واجبًا تكون العقوبة  اأداء العمل  فاإذا كان 

ال�شجن مدة ل جتاوز ع�شر �شنوات ، وي�شري حكم هذه املادة 

عدم  يق�شد  عامة  بخدمة  املكلف  اأو  العام  املوظف  كان  ولو 

اأداء العمل اأو المتناع عنه«.  بقلم: د. عبدالرازق الموافي
اأ�شتاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

المجلة القانونية
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وفقاً للمادة 236 مكرر؟ والفارق �شا�شع بني املادتني يف مقدار 

للقاعدة  وفقاً  املوؤقت  بال�شجن  تعاقب    234 فاملادة  العقوبة؛ 

العامة املن�شو�س عليها يف املادة 68 عقوبات؛ اأي قد ي�شل اإىل 

15 �شنة، يف حني املادة  236 مكرر تعاقب بال�شجن مدة ل تزيد 

على خم�س �شنوات، اأي اأن حدها الأق�شى 5 �سنوات. 

املادة  نطاق  من  الطائفة  هذه  اإخراج  نرى  عليه؛  وبناء 

236 مكرر، والبقاء عليها يف املادة اخلام�شة عقوبات.

 

�ملالحظة �لثالثة: 
234 جعل الإخالل بواجبات  يالحظ اأن املُ�شّرع يف املادة 

الوظيفة غر�شاً للر�شوة؛ وذلك يفهم من قوله »....... لأداء 

يف  الوظيفة«،  بواجبات  اإخالًل  عمل  عن  المتناع  اأو  عمل 

حني ن�س املادة 236 مكرر جعل الإخالل بواجبات الوظيفة 

�شورة من �شور العمل الذي هو مقابل الر�شوة ؛ حيث جاء 

عن  لالمتناع  اأو  عمل  لأداء   ....« التايل  النحو  على  الن�س 

كل  وت�شتوي  اأو جرباً  ، طواعية  اأجر  بغري  اأو  باأجر  موؤقتة، 

تلك احلالت. ول مينع اإنهاء الوظيفة اأو العمل اأو اخلدمة 

ب�شفته  يتمتع  املرت�شي  مادام  الر�شوة،  اأحكام  تطبيق  دون 

القانونية وقت ارتكاب اجلرمية. 

 �ملرت�سي �ملخت�ص بالعمل �أو �المتناع
خمت�شاً  املرت�شي  يكون  اأن  يجب   234 املادة  لن�س  وفقاً 

بالعمل الذي طلب اأو اأخذ اأو قبل املقابل من اأجله، لأن جرمية 

العامة  املكلف باخلدمة  اأو  العام  املوظف  اأن  الر�شوة تفرت�س 

بالخت�شا�س  ويق�شد  اخلدمة.  اأو  الوظيفة  باأعمال  يتاجر 

اأو  بالعمل  للقيام  القانون للموظف  التي يعطيها  ال�شالحية 

المتناع ، ويكون املوظف خمت�شاً بالعمل يف حالتني: احلالة 

اإلزام القانون له، واحلالة الثانية هي حالة  الأوىل هي حالة 

اإعطاء القانون له �شلطة تقديرية يف القيام به اأو المتناع عنه.

املوظف  يكون  اأن  الر�شوة  جرمية  لقيام  ي�شرتط  ول 

خمت�شاً  يكون  اأن  يكفي  واإمنا  العمل  بكل  خمت�شاً  املرت�شي 

بني  �شلة  جمرد  تتوافر  اأن  يكفي  بل  فقط،  منه  بجزء 

العطية  اأو قبل  الذي طلب  العمل  املوظف وبني  اخت�شا�س 

من اأجل القيام به اأو المتناع عنه.

 �ملرت�سي غري �ملخت�ص بالعمل �أو �المتناع
يالحظ اأن قانون العقوبات الحتادي ن�س يف املادة 236 

املكلف بخدمة  اأو  العام  املوظف  تقع من  ر�شوة  على جرمية 

لغريه  اأو  لنف�شه  يقبل  اأو  يطلب  الذي  املخت�س  غري  عامة 

عطية اأو مزية من اأي نوع لأداء عمل اأو لالمتناع عن عمل ل 

يدخل يف اأعمال وظيفته. فهنا املوظف العام اأو املكلف بخدمة 

مرتبطاً  يكون  اأن  يجب  ولكن  بالعمل،  خمت�س  غري  عامة 

بعالقة وظيفية مع اجلهة املطلوب اإجناز العمل فيها.

فال ي�شرتط وفقاً لهذه املادة اأن يكون املرت�شي هو الذي 

يقوم بالعمل املطلوب ، بل يكفي اأن يكون عمله لدى اجلهة 

املطلوب اإجناز العمل فيها.

تنفيذ �لعمل �لوظيفي �أو عدم تنفيذه
العمل  املرت�شي  اأداء  الر�شوة  جرمية  لقيام  يلزم  ل 

اأجله، وقد ن�شت  الوظيفي الذي تقا�شى مبلغ الر�شوة من 

الحتادي  العقوبات  قانون  من  مكرر  و236   234 املادة 

عمل من اأعمال وظيفته اأو لالإخالل بواجباتها....«.

نظري  وظيفته  اأعمال  من  عمل  باأداء  املوظف  قيام  اإن 

مقابل يح�شل عليه من �شاحب احلاجة يكون فيه متاجرة 

بالوظيفة، والمتناع عن اأداء عمل من اأعمال وظيفته نظري 

ولكن  الوظيفة،  بواجبات  اإخالل  فيه  يكون  اأي�شاً،  مقابل 

الإخالل بواجبات الوظيفة قد يقع م�شتقاًل عن القيام بعمل 

يكون  عندما  ذلك  ومن  معني،  عمل  عن  المتناع  اأو  معني 

للموظف �شلطة تقديرية يف اأمر معني. ويرتتب على ذلك 

امل�شروعات  يف  الر�شوة  يف  اجلاين  ويالحق  يو�شع  املُ�شّرع  اأن 

الر�شوة؛  مقابل  العمل  نطاق  تو�شيع  خالل  من  اخلا�شة 

فاإما القيام بعمل اأو المتناع عن عمل اأو الإخالل بواجبات 

الوظيفة، يف حني يق�شر نطاقه يف الر�شوة املتعلقة بالوظيفة 

العامة على القيام بعمل اأو المتناع عن عمل. 

اأغرا�س  من  غر�شاً  الوظيفة  بواجبات  الإخالل  وجعل 

والقول  اخلا�س  اجلنائي  الق�شد  م�شكلة  يثري  قد  الر�شوة، 

بواجبات  الإخالل  ق�شد  هو  خا�شاً  ق�شداً  ت�شتلزم  باأنها 

املُ�شّرع  لأن  بالوظيفة؛  الجتار  ق�شد  ولي�س  الوظيفة، 

اأقر  حيث   خا�شاً؛  ق�شداً  ي�شكل  الجتار  يكون  اأن  ا�شتبعد 

قيام اجلرمية ولو كان املوظف العام اأو املكلف بخدمة عامة 

يق�شد عدم اأداء العمل اأو عدم المتناع عنه. 

ويوؤيدنا يف ذلك املُ�شّرع نف�شه عندما جاء باملادة 236 مكرر 

بالعمل  القيام  عدم  يق�شد  كان  ولو  يقول:..  اأن  حري�شاً  كان 

�شراحة على هذا املعنى بقوله: وي�شري حكم هذه املادة ولو 

اأداء  عدم  يق�شد  عامة  بخدمة  املكلف  اأو  العام  املوظف  كان 

العمل اأو عدم المتناع عنه.

مالحظات 
�ملالحظة �الأوىل:

يالحظ على املادة 234 اأنها مل تن�س على جترمي »الأخذ« 

اأن هذا  الر�شوة، ونرى  ال�شلوك يف جرمية  ك�شورة من �شور 

تتحقق  اأن  ميكن  �شورة  الأخذ  لأن  الن�س؛  يف  نق�شاً  يعترب 

مبفردها وم�شتقلة عن الطلب والقبول، وامل�شرع نف�شه يوؤيدنا 

يف راأينا؛ حيث ن�س على جترمي الأخذ يف املادة 236 مكرر.

ويرتتب على ذلك اأن املُ�شّرع اأوجد م�شكلة؛ فيمكن القول اإن 

الأخذ اإذا وقع من اجلاين دون طلب اأو قبول يكون غري معاقب 

لأدخل  عليه  العقاب  اأراد  لو  املُ�شّرع  لأن  234؛  املادة  يف  عليه 

 34 القانون  بها  جاء  التي  التعديالت  �شمن  »الأخذ«  جترمي 

ل�سنة 2005 والتي اأ�شاف مبوجبها املادة 236 مكرر، وخ�شو�شاً 

اأن املادة 234 اأ�شبق وجوداً من املادة 236 مكرر، وكان ي�شتطيع 

اإدخال تعديل عليها. وهنا يثار ت�شاوؤل يفر�شه املنطق القانوين 

وهو: هل املُ�شّرع يحا�شر ويتتبع اجلاين يف جرمية الر�شوة يف 

امل�شروعات اخلا�شة، ويرتك له ثغرات يف الر�شوة يف الوظيفة 

العامة بعدم جترميه ل�شلوك »الأخذ«، وهي الأ�شل يف التجرمي 

ملنع الجتار بالوظيفة العامة؟ نعتقد الإجابة تكون بالنفي. 

وبناء عليه؛ نرى تعديل الن�س واإ�شافة الأخذ وخ�شو�شاً 

بعد الن�س عليه يف املادة 236 مكرر.

�ملالحظة �لثانية:
جديدة  باإ�شافة  جاءت  مكرر   236 املادة  اأن  يالحظ 

تن�س  حيث  اخلا�شة؛  امل�شروعات  يف  الر�شوة  جترمي  وهي 

الإدارة  جمال�س  روؤ�شاء   ........ من:  تقع  التي  الر�شوة  على 

واأع�شاوؤها واملديرون و�شائر العاملني يف اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

يتم  لكي  وذلك  للُم�شّرع  يحمد  اأمر  وهذا  العام،  النفع  ذات 

حماربة الر�شوة بكافة �شورها لأنها من �شور الف�شاد. 

ويف الواقع، يبدو اأن املُ�شّرع – وهو يف غمرة الإ�شافة والإتيان 

باجلديد – قد فاته اأن هوؤلء قد اعتربهم موظفني عموميني 

العقوبات،  قانون  من  اخلام�شة  املادة  من   6 رقم  للبند  وفقاً 

اأم   234 للمادة  اأوجد م�شكلة هل يعاقب هوؤلء وفقاً  وبالتايل 

�ملادة 236 مكرر من قانون �لعقوبات 

�الحتادي جاءت باإ�سافة جديدة تتمثل يف 

جترمي �لر�سوة يف �مل�سروعات �خلا�سة

المجلة القانونية
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كان  ولو  اإ�شافة  ونرى  الوظيفة.  بواجبات  الإخالل  عدم  اأو 

يق�شد المتناع عن عمل من اأعمال وظيفته؛ وذلك لأن الن�س 

اأو  .... لأداء عمل  باأنه:   الر�شوة  حدد العمل الذي هو مقابل 

لالمتناع عن عمل من اأعمال وظيفته اأو لالإخالل بواجباتها. 

وبناء عليه؛ نرى اأن يكون ن�س املادة 234 على النحو التايل: 

اأو  اأعمال وظيفته  اأو لالمتناع عن عمل من  »..... لأداء عمل 

املوظف  املادة ولو كان  لالإخالل بواجباتها وي�شري حكم هذه 

عدم  اأو  العمل  اأداء  عدم  يق�شد  عامة  بخدمة  املكلف  اأو  العام 

المتناع عنه اأو عدم الإخالل بواجبات الوظيفة«.

عدم  يق�شد  كان  ولو  مكرر   236 املادة  ن�س  يكون  واأن 

الإخالل  عدم  اأو  عمل  عن  المتناع  عدم  اأو  بالعمل  القيام 

بواجبات الوظيفة.

�ملالحظة �لر�بعة: 
اأنها  العقوبات  قانون  من  ال�شاد�شة  املادة  على  يالحظ 

تن�س  حيث  بفقرتيها؛  اخلام�شة  املادة  بن�س  ن�شها  ربطت 

تكون  اأن  ي�شتوي  ال�شابقة  املادة  اأحكام  تطبيق  يف  اأنه:  على 

الوظيفة اأو العمل اأو اخلدمة دائمة اأو موؤقتة، باأجر اأو بغري 

اأجر، طواعية اأو جرباً.

ويف الواقع، يق�شد امل�شرع باخلدمة الواردة يف هذا الن�س 

وذلك  عامة،  بخدمة  املكلف  بها  يقوم  التي  اخلدمة  باأنها 

اأو  دائمة  تكون  اأن  ي�شتوي  وقال  املادتني،  بني  للربط  نظراً 

موؤقتة. وهذا القول غري دقيق لأن املكلف بخدمة عامة يقوم 

- من وجهة نظرنا - بعمل موؤقت وعار�س، وهو يف هذا على 

خالف املوظف الذي يقوم بعمل يت�شف بالعتياد والنتظام؛ 

اأما  وعار�شة،  موؤقتة  تكون  املكلف  بها  يقوم  التي  فاخلدمة 

الوظيفة فلها �شفة ال�شتقرار والدوام. ولذلك نرى حترياً 

للدقة اإخراج اخلدمة من هذا الن�س.

وبناء عليه؛ يكون ن�س املادة ال�شاد�شة كما يلي: يف تطبيق 

اأو  دائمة  الوظيفة  تكون  اأن  ي�شتوي  ال�شابقة  املادة  اأحكام 

موؤقتة، باأجر اأو بغري اأجر، طواعية اأو جرباً.

�ملالحظة �خلام�سة: 
 بالنظر اإىل ن�س املادة 238 من قانون العقوبات الحتادي 

لدولة الإمارات نرى اأن الغرامة املن�شو�س عليها ل تنطبق 

 237 املادة  يف  عليها  املن�شو�س  الر�شوة  عر�س  جرمية  على 

من قانون العقوبات بالن�شبة لعار�س الر�شوة وهذا ما يتفق 

ما  هو  الر�شوة  عار�س  على   238 املادة  تطبيق  عدم  وكذلك 

يف  عليها  املن�شو�س  جلرميته  املقررة  العقوبة  ونوع  يتفق 

هي  العقوبة  كانت  حيث  تعديلها؛  قبل  عقوبات   237 املادة 

ع مل يرد امل�شاواة يف نوع العقوبة بني جرمية  احلب�س، واملُ�شرِّ

عر�س الر�شوة دون قبولها وغريها من اجلرائم املن�شو�س 

عليها يف الف�شل الأول من الباب الثاين من قانون العقوبات 

الر�شوة  وجرمية  جنحة،  الر�شوة  عر�س  جرمية  فجعل 

جناية، و�شرياً مع املنطق مل ي�شدد العقوبة، ومل ين�س على 

الغرامة ب�شاأن جرمية عر�س الر�شوة. 

عر�س  جرمية  عقوبة  ت�شديد  راأى  ع  املُ�شرِّ اأن  مبا  ولكن 

التي  للحرية  ال�شالبة  العقوبة  نوع  من  ذلك  ويت�شح  الر�شوة، 

ل  الذي  ال�شجن  وجعلها   237 للمادة  تعديله  بعد  عليها  ن�س 

يزيد على 5 �شنوات؛ اأي اأنه اعتربها جناية، فكان الأجدر به - 

وم�شايرة لجتاهه نحو الت�شديد - اأن ين�س على عقوبة الغرامة 

ويعدل ن�س املادة 238 عقوبات  ويكون على النحو التايل »يحكم 

ال�شابقة يف هذا  املواد  املبينة يف  الأحوال  على اجلاين يف جميع 

الف�شل بغرامة ت�شاوي ما طلب اأو قبل اأو عر�س اأو وعد به ....« .

باأف�شل  جاءنا  ومن  اجتهادنا،  هذا  النهاية،  ويف 

منه قبلناه.

جْعل �الإخالل بو�جبات �لوظيفة غر�سًا 
من �أغر��ص �لر�س��وة، قد يثري م�سكلة 

�لق�سد �جلنائي �خلا�ص
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الدفع بعدم الدستورية أمام هيئة التحكيم
دراسة في النظام القانوني اإلماراتي

المجلة القانونية

بقلم: المستشار الدكتور/ معتز عفيفي
اأ�شتاذ القانون املدين امل�شاعد

 اإذا طعن املحتكم �شده بعدم د�شتورية الن�ص املطبق على النزاع  فيمكن لالأطراف 

اختيار قانون مو�شوعي اآخر لي�ص فيه �شبهة عدم الد�شتورية.

يقبل هذا الدفع؟ وما الذي يفعله يف هذه احلالة؟ اإذا وجد املحكم 

اأن الن�س القانوين الواجب التطبيق فيه �شبهة عدم الد�شتورية، 

التحكيمية،  الدعوى  نظر  بوقف  حكماً  ي�شدر  اأن  ي�شتطيع  هل 

حلني الف�شل يف د�شتورية الن�س القانوين ويحدد اأجاًل للطاعن 

كما هو  العليا،  املحكمة الحتادية  اأمــام  الد�شتورية  دعــوى  لرفع 

متبع اأمام حماكم الدولة وفقاً للمادة 58 فقرة 2 )1( من قانون 

للمحكم  ؟ وهل ميكن   1973 ل�سنة   10 العليا  املحكمة الحتادية 

من تلقاء نف�شه اأن يحيل دعوى الد�شتورية اإىل املحكمة الحتادية 

املطبق  القانوين  الن�س  د�شتورية  عدم  �شبهة  له  تبني  اإذا  العليا 

على النزاع وفقاً للمادة 58 فقرة 1 من قانون الحتادي رقم )10( 

ل�سنة 1973يف �شاأن املحكمة الحتادية العليا)2(؟ 

3 من د�شتور دولــة الإمـــارات العربية  99 فقرة  املــادة  لن�س  وفقاً 

املتحدة واملادة 33 فقرة 4 من القانون الحتادي رقم )10( ل�سنة 

1973يف �شاأن املحكمة الحتادية العليا، للمحكمة الحتادية العليا 

ما  اإذا  عموماً،  واللوائح  والت�شريعات  القوانني  د�شتورية  بحث 

اأحيل اإليها هذا الطلب من اأية حمكمة من حماكم البالد اأثناء 

بقرار  تلتزم  اأن  املــذكــورة  املحكمة  وعلى  اأمامها،  منظورة  دعــوى 

املحكمة الحتادية العليا ال�شادر بهذا ال�شدد.

اإن ن�شي املــادة 99 فقرة 3 د�شتور دولة الإمــارات واملــادة 33 فقرة 

�شريحان،  الــذكــر  �شالفتي  العليا  الحتــاديــة  املحكمة  قــانــون   4

فالإحالة اإىل املحكمة الحتادية العليا لبحث د�شتورية القوانني 

مبا�شر  غــري  بطريق  ولــكــن  مبا�شرة  الأفــــراد  قبل  مــن  جتــوز  ل 

عندما يتم اللتجاء اإىل الق�شاء ويدفع بعدم الد�شتورية اأمامه 

الد�شتورية  بعدم  الدفع  اأن  القا�شي  وجــد  اإذا  احلالة  هــذه  ففي 

دفعاً جدياً، فيجب عليه اأن يوقف الدعوى ويحيلها اإىل املحكمة 

للطعن يف  قابل  نهائياً غري  ت�شدر حكماً  التي  العليا،  الحتادية 

من  للقا�شي  ويــجــوز  الــدعــوى،  حمــل  الن�س  د�ــشــتــوريــة  م�شاألة 

تلقاء نف�شه اإذا تبني له �شبهة عدم الد�شتورية يف الن�س الواجب 

التطبيق على النزاع، اأن يحيل بقرار م�شبب الدعوى اإىل املحكمة 

الحتادية العليا. 

املحكمة الحتادية  اأمــام  اللجوء مبا�شر  وحيث ل يجوز لالأفراد 

مبا�شر  غــري  اأمامها  الطعن  لأن  د�شتورية،  دعــوى  لرفع  العليا 

مبنا�شبة دعوى متداولة اأمام املحاكم ويثار الدفع من اأحد املدعى 

اأن يثري املدعي  اأو من تلقاء نف�س القا�شي، ومن ثم وجب  عليه 

عليه الدفع بعدم الد�شتورية اأو يثار من تلقاء نف�س القا�شي، لكي 

ويحيلها  الد�شتوري،  غري  الن�س  حمل  الدعوى  القا�شي  يوقف 

اإىل املحكمة الحتادية العليا، واأمام �شراحة ن�س املادة 99 فقرة 

اإذا وجد املحتكم �شده باأن هناك �شبهة عدم الد�شتورية بالن�شبة 

للن�س واجب التطبيق على النزاع، فهل يجوز له اأن يثري الدفع 

اأمام هيئة التحكيم؟ بالتاأكيد تكون الإجابة نعم، يجوز للمحتكم 

�شده اأن يثري الدفع بعدم الد�شتورية اأمام هيئة التحكيم، اإذا وجد 

اأن الن�س القانوين الواجب التطبيق الذي ي�شتند اإليه املحتكم يف 

اأن  طلباته خمالف لن�شو�س الد�شتور، ولكن هل ميكن للمحكم 

3 من د�شتور دولة الإمارات، ل يجوز للمحكم عندما يدفع اأمامه 

جدية  مــن  يتاأكد  اأن  الــدعــوى-بــعــد  يحيل  اأن  الد�شتورية  بعدم 

الدفع -اإىل املحكمة الحتادية العليا.

حكمها  يف  العليا  الحتــاديــة  املحكمة  لذلك  تطبيقاً  ق�شت  وقــد 

 2012 لــ�ــشــنــة   4 ــم  رقـ الــطــعــن  2013 يف  فـــربايـــر   19 الــ�ــشــادر يف 

د�شتوري)3( باأن ملا كان الن�س يف املادة )99/3( من الد�شتور على 

“تخت�س املحكمة الحتادية العليا بالف�شل يف بحث د�شتورية  اأن 

هذا  اإليها  اأحيل  ما  اإذا  عموماً  واللوائح  والت�شريعات  القوانني 

اأثناء دعوى منظورة  اأية حمكمة من حماكم البالد  الطلب من 

اأمامها وعلى املحكمة املذكورة اأن تلتزم بقرار املحكمة الحتادية 

املادة )33/4( من قانون  والن�س يف  ال�شدد،  ال�شادر بهذا  العليا 

دون  العليا  املحكمة  تخت�س  اأن  على  العليا  الحتــاديــة  املحكمة 

غريها بالف�شل يف بحث د�شتورية القوانني والت�شريعات واللوائح 

عموماً اإذا ما اأحيل اإليها هذا الطلب من اأية حمكمة من حماكم 

الحتاد اأو الإمارات الأع�شاء اأثناء دعوى منظورة اأمامها. والن�س 

اإىل املحكمة  اأن »حتال  القانون على  املــادة )58/2،1( من ذات  يف 

�شدد  يف  املحاكم  اأمــام  تثار  التي  الد�شتورية  بحث  طلبات  العليا 

رئي�س  يوقعه  املحكمة  من  م�شبب  بقرار  اأمامها  منظورة  دعــوى 

الدائرة املخت�شة وي�شتمل على الن�شو�س حمل البحث وذلك اإذا 

كانت الإحالة بناء على قرار من املحكمة من تلقاء نف�شها«.

اأحــد اخل�شوم يف  بدفع من  الد�شتورية مثاراً  الطعن يف  فــاإذا كان   

الدعوى تكون املحكمة قد قبلته تعني عليها اأن حتدد للطاعن اأجاًل 

لرفع الطعن اأمام املحكمة العليا فاإذا فات هذا الأجل دون اأن يقدم 

الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خالله اعترب متنازًل عن دفعه.

 تدل )الن�شو�س( جميعها على اأن من بني طرق ات�شال املحكمة 

مثار  دفــع  على  بناء  اإليها  الإحــالــة  الد�شتورية،  بالدعوى  العليا 

حمكمة  قبلته  تكون  املو�شوعية  الــدعــوى  يف  اخل�شوم  اأحــد  من 

املو�شوع واأذنت ملثري الدفع رفع الدعوى الد�شتورية اأمام املحكمة 

الحتادية العليا. 

مــن حماكم....”  “اأية حمكمة  عــبـــــارة  وكــانــت   ، تقـدم  مــا  كــان  ملــا 

ال يجوز لالأفر�د �للجوء مبا�س��رة 
�أم��ام �ملحكم��ة �الحتادي��ة �لعليا 

لرفع دعوى د�ستورية
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املحكمة  اأمــــام  الـــدعـــوى  ــع  ورفــ التحكيمية  اخلــ�ــشــومــة  وقـــف   -

املخت�شة مع اإثارة الدفع بعدم الد�شتورية والعودة للتحكيم مرة 

اأخرى مع وجود خ�شم ح�شن النية.

الــنــيــة، فيمكن  ــود خــ�ــشــم حــ�ــشــن  الــثــاين يعتمد عــلــى وجــ ــل  احلـ

لـــالأطـــراف -عــنــدمــا يــقــرر املــحــكــم وقـــف الـــدعـــوى ل�شبهة عــدم 

الد�ستورية – اأن يعودوا للمحكمة واإثارة الدفع بعدم الد�شتورية، 

النية-  ح�شن  خ�شم  يتطلب  وهــذا  اأمامها–  بالتحكيم  يدفع  ول 

وعــنــدمــا تــعــود الـــدعـــوى مــن املــحــكــمــة الحتـــاديـــة الــعــلــيــا وتــقــرر 

يف  ال�شري  وقــف  املحكمة  مــن  اخل�شوم  يطلب  الن�س،  د�شتورية 

التحكيم  �شرط  مبوجب  للتحكيم  اأخـــرى  مــرة  للعودة  الــدعــوى 

اإذا تنازلوا �شمنياً  اإذ ي�شتطيع الأطــراف  الوارد يف العقد بينهما، 

عن اتفاق التحكيم باللجوء اإىل املحكمة اأن يعودا اإليه مرة اأخرى 

اإذا كان التفاق ال�شابق يف �شورة م�شارطة  مبوجب اتفاق جديد 

�شورة  يف  كــان  اإذا  ال�شابق  التــفــاق  مبوجب  اأو  مدتها،  وانق�شت 

�شرط اأو م�شارطة ومل تنق�س مدتها.

- التفاق على قانون مو�شوعي اآخر غري القانون الذي به �شبهة 

عدم الد�شتورية.

اإذا طعن املحتكم �شده بعدم د�شتورية الن�س املطبق على النزاع، 

�شبهة  به  لي�س  اآخــر  مو�شوعي  قانون  اختيار  لــالأطــراف  فيمكن 

عدم الد�شتورية، واإن كانت هذه احلالة اأي�شاً مثل �شابقتها حتتاج 

م�شبقاً  عليه  -املتفق  بالقانون  يتم�شك  ل  النية  ح�شن  خ�شماً 

للف�شل يف النزاع -الذي به �شبهة عدم الد�شتورية.

اأمام هيئة  اأنه يف حالة الدفع بعدم الد�شتورية  اأن نو�شح  ونحب 

الــدفــع بعدم  يــقــدر جــديــة  الـــذي  املحكم وحـــده هــو  اأن  التحكيم، 

الد�شتورية، فلي�س معنى اأن يتاح للمحتكم �شده اإثارة الدفع بعدم 

ويقرر  له  املحكم  ي�شتجيب  اأن  التحكيم،  هيئة  اأمــام  الد�شتورية 

اإيقاف الدعوى، فاملحكم وحده هو الذي يقرر جدية الدفع بعدم 

يف  باري�س  ا�شتئناف  حمكمة  ق�شت  لذلك  وتطبيقاً  الد�شتورية، 

الذي  هو  املحكم  بــاأن   “  )6(2011 نوفمرب   24 يف  ال�شادر  حكمها 

apprécier le séri�“  ميلك تقدير جدية الدفع بعدم الد�شتورية

eux du moyend’inconstitutionnalitédontilestsaisi” ، ومن ثم 

بعدم  الدفع  جدية  تقدير  املحتكمني  دون  وحــده  للمحكم  يكون 

الد�ستورية.

هيئة  اأمـــام  الد�شتورية  بعدم  �شده  املحتكم  يدفع  مل  اإذا  واأخـــرياً 

التحكيم، ل ميكن اأن يعرت�س على حكم التحكيم ال�شادر �شده بعد 

ذلك بدعوى بطالنه ملخالفته لن�شو�س الد�شتور، وذلك ل�شببني: 

املحكمة، وقد جاء لفظهما عاماً  قانون  الد�شتور ويف  الــواردة يف 

من دون تخ�شي�س، مطلقاً من دون تقييد ، وا�شح الدللة على 

�شبيل  على  معنيهما  ان�شراف  موؤداهما  مبا  منهما.  امل�شرع  مراد 

ال�شمول وال�شتغراق اإىل كل املحاكم الر�شمية يف النظام الق�شائي 

الإماراتي، الحتادي منه واملحلي. اأي املحاكم التي تن�شئها الدولة 

اأو اإماراتها، وتنظمها مبا لها من �شيادة و�شلطة واخت�شا�س. واأن 

لفظ “ املحكمة “ الوارد يف �شياق املادتني �شالفتي البيان، ل تت�شع 

لغريها من اجلهات التي تف�شل يف املنازعات، كهيئات التحكيم. واإذ 

كان الثابت من الأوراق اأن الهيئة التحكيمية الناظرة يف الدعوى 

املو�شوعية، هي التي قررت جدية الدفع بعدم الد�شتورية وقبلته 

ذلك  مــوؤدى  فــاإن  املاثلــة،  الدعوى  باإقامة  للمحتكمني  و�شرحت 

على  الد�شتورية  بالدعوى  ات�شلت  العليا  الحتادية  املحكمة  اأن 

خالف الأو�شاع املن�شو�س عليها يف املادة )58( من قانون املحكمة 

الحتادية العليا، مما يتعني معه احلكم بعدم قبولها.

ونتيجة لعدم قبول املحكمة الحتادية العليا لدعوى الد�شتورية 

املحالة من املحكم اأو املرفوعة من املحتكم �شده بناء على ت�شريح 

هيئة التحكيم، فهنا نكون اأمام حلقة مفرغة.

قبل  مــن  التحكيمية  الــدعــوى  نظر  وقــف  يف  امل�شكلة  تكمن  حيث 

املحكم دون قدرته على اإحالتها اإىل املحكمة اأو الت�شريح للخ�شوم 

برفعها، واإذا جلاأ اأحد الأطراف اإىل املحكمة يدفع املدعى عليه بعدم 

قبول الدعوى لوجود �شرط التحكيم، واإذا مت اللجوء اإىل حتكيم 

يدفع بالد�شتورية ف�شوف نقع يف حلقة مفرغة دون حل للنزاع.

هو  واإثــارتــه  مو�شوعي،  دفــع  الد�شتورية  بعدم  الدفع  اأن  اأولهــمــا 

حــديــث يف مــو�ــشــوع الـــدعـــوى، وقــا�ــشــي الــبــطــالن حمــظــور عليه 

�شلطته  نطاق  لأن  التحكيم،  حمل  الدعوى  مو�شوع  اإىل  التطرق 

اأخرى  ناحية  التحكيم دون مو�شوعه، ومن  اإجــراءات  قا�شر على 

اأمام قا�شي البطالن لعدم  اإثارة الدفع بعدم الد�شتورية  ل يجوز 

دعــوى بطالن  قبول  �شروط  لأن من  التحكيم،  اأمــام هيئة  اإثارته 

حكم التحكيم، اأن يثار �شبب البطالن املدعى به اأمام هيئة التحكيم، 

فاإذا مل يرث اأمامها عد ذلك تنازًل من اخل�شم عن �شبب البطالن، 

اأن يثري هذا  فال ي�شتطيع بعد ذلــك-اإذا خ�شر دعواه التحكيمية- 

ال�شبب اأمام قا�شي البطالن، تلك القاعدة املهمة التي ن�شت عليها 

جميع الت�شريعات وكر�شتها جميع املحاكم، فقاعدة التم�شك ب�شبب 

 bonne البطالن اأمام هيئة التحكيم، قائمة على مبداأ ح�شن النية

foi والأمانة الإجرائية Loyaute de procedural فاخل�شم عندما 

يبا�شر دفاعه يجب اأن يلتزم مبداأ ح�شن النية ول يغري من موقفه 

ويدعي كذباً بق�شد الإ�شرار بخ�شمه واإل عد �شيئ النية، فحرية 

 d’un principe الدفاع يحدها دائماً مبداأ ح�شن النية يف الإجراءات

de bonne foiprocedural ، وقد اأ�ش�شها بع�س الفقه واأحكام الق�شاء 

ren�  مرة على اأ�شا�س فكرة التنازل عن التم�شك بالإجراء املخالف

onciation de la partie à se prévaloir du grief ومرة على اأ�شا�س 

قاعدة  اأ�شا�س  على  واأخــرياً  الإجرائية،  النية  الأمانة وح�شن  مبداأ 

.)Estoppel7( منع التناق�س

حلول مل�شكلة الدفع بعدم الد�شتورية اأمام هيئة التحكيم:

نحاول يف ال�شطور الآتية اأن نقدم حلوًل ملعاجلة تلك امل�شكلة التي 

قد توؤثر يف فاعلية التحكيم كو�شيلة مهمة لف�س املنازعات ،حيث 

ميكن عالج امل�شكلة يف الآتي”- 

- التفاق ب�شرط التحكيم على قبول الطرفني للقانون الواجب 

التطبيق حتى ولوكانت به �شبهة عدم الد�شتورية:

اأن التحكيم  الــعــقــود  الــعــامــة يف  لــلــقــواعــد  املــقــرر وفــقــاً  مــن 

�شرط  اأي  فيه  يــدرج  اأن  يجوز  طرفيه،  بــني  عــقــداً  باعتباره 

يراه املتعاقدان منا�شباً مبا ل يخالف النظام العام اأو الآداب 

بالنظام  الد�شتورية غري متعلق  بعدم  الدفع  اإن  )4(، وحيث 

اإطــار  يف  يعمل  اتفاقي  ق�شاء  التحكيم  اإن  وحيث   ،)5( العام 

روابط القانون اخلا�س. تلك الروابط التي ميكن لأطرافها 

لديهم  قامت  ولــو  حتى  قانون  لأحــكــام  واخل�شوع  الرت�شاء 

�شبهة عدم د�شتوريتها، باعتبار اأن امل�شلحة اخلا�شة للخ�شوم 

الــروابــط، ومــن ثــم يجوز لــالأطــراف  هــي املهيمنة على تلك 

التفاق م�شبقاً ب�شرط التحكيم على قبولهم القانون الواجب 

التطبيق حتى ولو كان باأحد ن�شو�شه �شبهة عدم الد�شتورية، 

يجوز  ذلـــك ل  عــلــى  م�شبقاً  الأطـــــراف  اتــفــقــت  اإذا  ثــم  ومـــن 

واإذا  التحكيم،  هيئة  اأمــام  الد�شتورية  بعدم  الدفع  لأحــدهــم 

اأثاره اأحد اخل�شوم رغماً عن التفاق امل�شبق بينهم، يجب على 

املحكم اأن يق�شي بعدم قبوله.

�لهو�م�ص

الــمــحــكــمــة  ــون  ــانــ قــ ــن  مــ  1/  58 مــــــادة    -

 1973 لــ�ــشــنــة   10 ــم  رقــ الــعــلــيــا  ــة  ــاديـ ــحـ التـ

بحث  طلبات  العليا  المحكمة  اإلـــى  “تحال 

اأمـــام المحاكم في  تــثــار  الــتــي  الــد�ــشــتــوريــة 

بقرار م�شبب  اأمامها  �شدد دعوى منظورة 

مـــن الــمــحــكــمــة، يــوقــعــه رئــيــ�ــس الـــدائـــرة 

محل  الن�شو�س  على  وي�شتمل  المخت�شة، 

على  بناًء  الإحــالــة  كانت  اإذا  وذلــك  البحث، 

قرار من المحكمة من تلقاء نف�شها. 

الــمــحــكــمــة  قــــانــــون  مــــن   2/  58 مـــــــادة   -

فاإذا   ”1973 ل�سنة   10 العليا رقم  التحادية 

كان الطعن في الد�شتورية مثاًرا بدفع من 

اأحد الخ�شوم في الدعوى تكون المحكمة 

للطاعن  تــحــدد  اأن  عليها  تعين  قبلته  قــد 

العليا  المحكمة  اأمـــام  الطعن  لرفع  اأجـــاًل 

فاإذا فات هذا الأجل دون اأن يقدم الطاعن 

نــازًل  اعتبر  خالله  الطعن  رفعه  يفيد  مــا 

عن دفعه.

الطعن   ، الــعــلــيــا  التــحــاديــة  الــمــحــكــمــة   -“

 19 جل�شة   ،  2012 ل�سنة   4 رقــم  الد�شتوري 

فبراير 2013.

 140 رقـــم  الــطــعــن   ، دبـــي  تمييز  محكمة   -

ل�سنة 2007 جل�شة 7 اكتوبر 2007 مجموعة 

المكتب الفني �س 1027.

- محكمة تمييز دبي ، الطعن رقم 19 ل�سنة 

2005 اأحوال �شخ�شية ، جل�شة 19-6-2005 

العدد رقم 16 ل�سنة 2005 �س 1327

 Courd’appel de Paris (Pôle 1 — Ch.  �

1), 24 novembre 2011, Société Egyp�

 tian General Petroleum Corporation

(EGPC) c/ société National Gas Com�

 pany (NATGAS ), Revue de l’arbitrage

 2011 � N° 4, SOMMAIRES DE

.JURISPRUDENCE,P 16

التم�شك  لقاعدة  تف�شيلياً   �شرحاً  راجــع   -

في   ، التحكيم  هيئة  اأمـــام  الــبــطــالن  ب�شبب 

 ، التحكيم  حكم  على  الطعن  نــظــام  موؤلفنا 

دار الجامعة الجديدة طبعة 2012، �س 297.

المجلة القانونية

�لتحكي��م باعتباره عق��دً� بني طرفيه، 
يج��وز �أن ي��درج في��ه �أي �س��رط ير�ه 

�ملتعاقد�ن منا�سبًا
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حظر إساءة استغالل الوضع المهيمن 
في قانون المنافسة اإلماراتي رقم )4( لسنة 2012

المجلة القانونية

بقلم: د. مظفر جابر الراوي
اأ�شتاذ القانون التجاري امل�شاعد

كلية القانون-جامعة ال�شارقة

املتحدة منذ قيامها  العربية  �شعت دولة الإمارات 

القت�شاد  نظام  اتباع  بني  املزج  اإىل  1971م  عام  يف 

احلر، والعتماد على النفط، وكذلك بالعتماد على 

العمالة الوافدة يف ت�شيري اقت�شادها.

�شمانة  وهي  احلــر،  ال�شوق  اقت�شاد  اأركــان  من  اأ�شا�شياً  ركناً 

ل�شتمرارية وبقاء نظام القت�شاد احلر.

قواعد  ي�شمل  اأنــه  يف  املناف�شة  قــانــون  اإ�ــشــدار  اأهمية  وتــربز 

يف  مالئمة  �شحية  تناف�شية  بيئة  اإيجاد  اإىل  تهدف  قانونية 

نطاق امل�شروعات القت�شادية يف ال�شوق. 

خمالفتها  عــدم  ينبغي  للمناف�شة  اأ�ش�شاً  القانون  و�شع  وقــد 

منها، و�شع املن�شاأة التي تهيمن على ال�شوق وت�شيء ا�شتغالل 

مثل هذا الو�شع.

مفهوم �لو�سع �ملهيمن
عرف امل�شرع الإماراتي الو�شع املهيمن يف املادة )2( على اأنه:

بال�شرتاك مع  اأو  بنف�شها  من�شاأة  اأيــة  الــذي ميّكن  »الو�شع 

ال�شوق  على  التاأثري  اأو  التحكم  من  الأخــرى  املن�شاآت  بع�س 

املعنية«. )كما فعل امل�شرع  امل�شري يف قانون حماية املناف�شة 

وامل�شرع   ،2005 ل�سنة   )3( رقم  الحتكارية  املمار�شات  ومنع 

الأردين يف قانون املناف�شة الأردين رقم 33 ل�سنة 2004(.

ــرى مــثــل الــقــانــون  ــ وعــلــى خـــالف بــعــ�ــس الــتــ�ــشــريــعــات الأخــ

الأمريكي حيث ترك م�شاألة تعريفه للق�شاء.

ما هي حمدد�ت �لو�سع �ملهيمن؟
القت�شادية  املــقــدرة  يف  يتج�شد  ال�شوق  يف  املهيمن  الو�شع 

التي يحوزها م�شروع معني مبا ميتلكه من مالءمة مالية 

وخربة جتارية وتقدم تكنولوجي، متكنه من خاللها ب�شط 

�شيطرته على ال�شوق املعنية باإنتاج اأو توزيع �شلعة اأو خدمة 

معينة. ومبا متكنه من زيادة الأ�شعار اأو حتديد كمية الإنتاج 

اأو طريقة التوزيع اأو الت�شويق من دون اأن ي�شع يف اعتباراته 

امل�شروعات الأخرى املناف�شة له اأو موقف عمالئه.

وهذا ما ي�شمى بال�شلوك التناف�شي الذي يختلف عن ال�شلوك 

اأ�شرار  اإىل  اأن الأول م�شروع وطبيعي يوؤدي  ال�شتبعادي، يف 

فهو  الثاين  اأما  امل�شروعة،  املناف�شة  اإطــار  يف  وعادية  ماألوفة 

الذي يهدف اإىل الإ�شرار باملناف�شني الآخرين �شرراً بالغاً.

مدى م�سروعية �لو�سع �ملهيمن 
اإن املنتج اأو املوؤ�ش�شة القت�شادية اإذا كانت يف و�شع مهيمن، فاإن 

ذلك ل يعني اأنها يف و�شع غري م�شروع، فقد تكون هيمنتها 

ب�شبب طبيعي، كونها تنفق على الدرا�شات والأبحاث التي من 

�شاأنها اأن حتافظ على جودة اإنتاجها، اأو اأن منتجاتها تتميز 

اأولــت  فقد  امل�شتثمرين،  ــام  اأمـ الــبــاب  الــدولــة  لفتح  ونتيجة 

احلكومة اهتمامها يف تنظيم بيئة التناف�س الذي يعول عليه 

التجار بهدف حماية م�شاحلهم التجارية.

وجت�شد هذا الهتمام باإ�شدارها قانون املناف�شة رقم 4 ل�سنة 

2012 لتن�شم اإىل ركب الدول الإقليمية الأخرى التي �شبقتها 

يف ت�شريع مثل هذا القانون، مثل م�شر والأردن وتون�س.

ول�شك اأن النظرية القت�شادية تذهب اإىل اأن املناف�شة تعد 

ال�شوق،  يف  الأف�شل  جتعلها  عالية  وموا�شفات  بخ�شائ�س 

اأتاح  وقد  الدولة،  لها  قانوين منحته  بامتياز  تتمتع  اأنها  اأو 

امل�شرع الإماراتي هذا الو�شع واأقر م�شروعيته.

معايري �لو�سع �ملهيمن
ثالثة  خــالل  مــن  مهيمن  و�شع  يف  املن�شاأة  اإن  الــقــول  ميكن 

معايري و�شعها الفقهاء:

1 - مقدار احل�شة يف ال�شوق: ويثري هذا املعيار اإ�شكالية حتديد 

هنا  واملعيار  الهيمنة،  يف  التاجر  اإليه  ي�شتند  الــذي  الأ�شا�س 

اأ�شا�شي على ن�شبة ما  مقدرته القت�شادية التي تعتمد ب�شكل 

يح�شل عليه التاجر من مبيعات يف ال�شوق، فكلما زادت ن�شبة 

مبيعاته مقارنة مع مناف�شيه قربت به من املركز املهيمن.

كانت  لو  فيما  ال�شوق،  �شكل  اأو  املميزة لرتكيبة  ال�شفة   -  2

وعدد  اآخــريــن،  مناف�شني  لدخول  ومعوقات  �شعوبات  هناك 

اأنها يف  وهل  الأربــاح،  م�شتوى  املناف�شني وحجمهم، وحتليل 

ال�شوق يف ت�شاعد م�شتمر  ت�شاعد م�شتمر، وهل احل�شة يف 

اأي�شاً، والتحكم والتاأثري يف ن�شاط ال�شوق من خالل ال�شيطرة 

على الأ�شعار للو�شول اإىل الهيمنة.

ملجموعة  امل�شروع  كان�شمام  اأخــرى  عوامل  تت�شافر  اأن   -  3

قوية توفر له املواد الأولية، اأو ت�شاعده يف ت�شريف منتجاته، 

اأو �شهرة امل�شروع من حيث متيز منتجاته اأو �شعف املناف�شني، 

لذلك لبد من حتديد �شابط اأو معيار مو�شوعي من خالله 

اأثر  اإحــداث  امل�شروع على  الهيمنة بقيا�س قدرة  اإثبات  ميكن 

لهذا  املناف�شة  املــ�ــشــروعــات  تتمكن  اأن  دون  الــ�ــشــوق  يف  فــعــال 

امل�شروع اأو م�شتهلكي منتجاته من احلد من قوته.

 متى يتحقق �لو�سع �ملهيمن وفقًا لقانون �ملناف�سة �الإمار�تي؟
القانون»عند  مــن   6 للمادة  وفــقــاً  املهيمن  الو�شع  يتحقق 

جتاوز ح�شة اأية من�شاأة الن�شبة التي يقررها جمل�س الوزراء 

من اإجمايل املعامالت يف ال�شوق املعنية، وملجل�س الوزراء زيادة 

اأو اإنقا�س هذه الن�شبة وفق متطلبات الو�شع القت�شادي«.

يه��دف �لقان��ون �إىل �ملناف�س��ة الإيج��اد 
بيئ��ة تناف�س��ية �سحية مالئم��ة يف نطاق 

�مل�سروعات �القت�سادية
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اإعالنات �شركة ال�شياحة يف ال�شحيفة مقابل عدم   الأخرية ح�شر 

قيامها بن�شر اأي اإعالن اآخر يخ�شها يف �شحيفة اأخرى.

اأو  ل�شلع  �شراء  اأو  بيع  اتفاق  اأو  عقد  اإبـــرام  تعليق  �شاد�شًا: 

بــ�ــشــاأن �شلع  الــتــزامــات للتعامل  خــدمــات عــلــى �ــشــرط قــبــول 

ال�شتخدام  مبوجب  اأو  بطبيعتها  تكون  اأخـــرى  خــدمــات  اأو 

التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل الأ�شلي اأو التفاق.

هذه  مبــوجــب  الــربــط(،  بـ)�شفقات  ت�شمى  املــمــار�ــشــات  هــذه 

امل�شرتي  على  مهيمن(  و�شع  )لــه  البائع  يفر�س  ال�شفقة 

�شرطاً موؤداه اأن يرافق �شراء منتج معني يرغب فيه  وي�شمى 

»املنتج  عــلــيــه   يــطــلــق  اآخــــر  مــنــتــج  �ــشــراء  الرابط«،  »املنتج 

الإ�شايف  املنتج  كــان  اإذا  عما  النظر  بغ�س  اإلــزامــاً،  املرتبط« 

ل.  اأم  الأ�شلي  التعاقد  مبحل  يتعلق  اأو  ل،  اأم  فيه  مرغوباً 

فــقــد يــكــون الــتــاجــر املهيمن لــه عـــدد مــن املــنــتــجــات الــتــي ل 

تت�شابه اأجنا�شها اأو �شفاتها، وهذا يوؤدي اإىل حرمان البائعني 

الآخرين املوجودين بال�شوق من قدرتهم على املناف�شة.

ال�شفقات يف  الــنــوع مــن  هــذا  ــاراتـــي  الإمـ املــ�ــشــرع  لقد حظر 

اأن تتغري ح�شب  اأن الن�شبة لي�شت ثابتة، بل ميكن  وهذا يعني 

الو�شع القت�شادي وتعدل من قبل الوزير املخت�س، وهذا النهج 

اتبعه امل�شرع الأردين، وذلك على خالف امل�شرع امل�شري الذي 

حدد الن�شبة للو�شع املهيمن مبا يتجاوز 25% من ال�شوق.

�ملمار�سات �لتي من �ساأنها �إ�ساءة ��ستغالل »و�سع مهيمن« 
و�ملحظورة مبوجب �ملادة )6( من قانون �ملناف�سة

حددت املادة ال�شاد�شة من القانون هذه املمار�شات على �شبيل 

املثال ل احل�شر:

اأو �شروط اإعادة بيع ال�شلع اأو اخلدمات  اأ�شعار  اأوًل: فر�س 

ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة:

ويعني ذلك اتفاق يعقد بني جتار التجزئة، ويتوىل املنتجون 

الأ�شعار،  على  التناف�س  عن  بالمتناع  يقت�شي  وهو  تنفيذه، 

ويجربهم  املنتج،  قبل  من  لل�شلعة  موحد  �شعر  حتديد  اأي 

على بيع ال�شلعة بهذا ال�شعر، اأو لي�س باأقل من ال�شعر املحدد، 

املنتج يلجاأ  فــاإن  املحدد،  ال�شعر  املــوزع يخف�س  اأن  فــاإذا تبني 

اإىل رف�س التعامل معه، وي�شمى هذا الأ�شلوب يف دول اأمريكا 

ال�شمالية واأوروبا  بـ »التجارة املن�شفة«.

تكلفتها  عــن  يقل  ب�شعر  خــدمــة  اأداء  اأو  �شلعة  بيع  ثانيًا: 

الفعلية بهدف عرقلة دخول املن�شاآت املناف�شة ال�شوق املعنية 

معه  ي�شعب  ب�شكل  خل�شائر  تعري�شها  اأو  منه،  اإق�شائها  اأو 

ال�شتمرار يف اأن�شطتها.

ويكون من خالل البيع باخل�شارة، اأي باأقل من �شعر التكلفة، 

الذي يوؤدي اإىل اإخراج مناف�شيها من ال�شوق ومنع املناف�شني 

املحتملني من دخول هذه ال�شوق، وذلك بهدف الهيمنة على 

هذه ال�شوق فيما بعد، اأي �شعر ال�شراء بعد تنزيل اخل�شومات.

ول يقت�شر مفهوم العرقلة اإىل دخول ال�شوق على اإنقا�س الثمن، 

اإذ ميكن اأن حترز املوؤ�ش�شة مركزاً مهيمناً بفر�شها اأ�شعاراً مرتفعة 

لتعوي�س اخل�شائر التي تكبدتها اأثناء فرتة الت�شعري العدواين.

ويطلق على هذا الأ�شلوب اإذا مت يف اأ�شواق دولتني خمتلفتني 

بالت�شعري العدواين الدويل »الإغراق«.

يف  املتماثلة  العقود  عمالء  بني  مــربر  دون  التفرقة  ثالثًا: 

ال�شراء  اأو  البيع  عقود  �شروط  اأو  واخلــدمــات  ال�شلع  اأ�شعار 

اخلا�شة بها.

التي تتمتع بو�شع  املوؤ�ش�شة  الفر�س يقوم مالك  ومبوجب هذا 

مهيمن بفر�س �شعر متييزي بني العمالء الذين يتعاملون معه.

حيث  من  متماثلتني  �شلعتني  بيع  يعني:  التمييزي  وال�شعر 

ت�شيء  التي  الأفــعــال  واعتربها من   6 املــادة  )ز( من  الفقرة 

ا�شتغالل الو�شع املهيمن.

اأو  املــنــتــجــات  عــن  �شحيحة  غــري  مــعــلــومــات  نــ�ــشــر  �شابعًا: 

اأ�شعارها مع العلم بذلك، وهذه املمار�شة تتحقق عندما يلجاأ 

املنتج اإىل اأ�شاليب الغ�س واخلديعة لت�شليل امل�شتهلكني، كاأن 

ين�شر عن ب�شاعته معلومات غري حقيقية تتعلق مبكوناتها اأو 

اأو�شافها اأو خ�شائ�شها اأو اأ�شعارها، اأو الدعاء باأنه قد ح�شل 

على �شهادات اجلودة تتعلق باإنتاجه ب�شكل خمالف للحقيقة 

حتى ي�شل اإىل خروج مناف�شيه من ال�شوق، ي�شرتط امل�شرع 

الإماراتي علم املنتج بهذه املعلومات.

ثامنًا: اإنقا�س اأو زيادة الكميات املتاحة من املنتج مبا يوؤدي 

اإىل افتعال عجز اأو وفرة غري حقيقية يف ال�شلعة

اإنتاج  وهذه احلالة عندما يقوم املنتج مبحاولة التقليل من 

ال�شلع لغر�س زيادة الطلب عليها، وافتعال العجز عن تلبية 

اإذا  خا�شة  ال�شلعة،  اأ�شعار  زيــادة  بهدف  امل�شتهلكني،  طلبات 

اأولية ويتمتع بو�شع مهيمن يف  كان املنتج يقوم باإنتاج مواد 

ال�شوق. كذلك حالة تدفق نف�س ال�شلعة بكميات كبرية لفرتة 

ق�شرية بعد ارتفاع الأ�شعار، ويعتقد امل�شتهلك بوجود ال�شلع 

لكنها يف الواقع وفرة مفتعلة لفرتة زمنية ق�شرية.

الإنتاج مما  بالتدخل عن طريق  املنتج  اأخــرى، قيام  وبعبارة 

يوؤدي اإىل الإخالل مبيزان العر�س والطلب يف ال�شوق.

�ال�ستثناء�ت �لو�ردة على تطبيق �ملادة )6( من �لقانون
ذات  املمار�شات  ا�شتثناء  اإىل  القانون  مــن   )7( املـــادة  اأ�ــشــارت 

التنمية  تعزيز  اإىل  �شتوؤدي  كانت  اإذا  مهيمن،  بو�شع  ال�شلة 

اأو  التناف�شية  وقدرتها  املن�شاآت  اأداء  حت�شني  اأو  القت�شادية 

تطوير نظم الإنتاج اأو التوزيع اأو حتقيق منافع للم�شتهلك.

ويف الوقت نف�شه منحت املادة)8( لوزير القت�شاد اأن يحدد 

مدة لال�شتثناء اأعاله، اأو اأن يخ�شعه ملراجعة دورية.

من  الــقــطــاعــات  بع�س  ا�شتثنى  قــد  الــقــانــون  ملحق  اأن  كما 

املتعلقة  باملمار�شات  تتعلق  التي  املناف�شة،  لقانون  خ�شوعها  

ب�شلع اأو خدمات معينة مينح قانون اأو نظام اآخر اخت�شا�س 

تنظيمية  اأجــهــزة  اإىل  بــه  اخلــا�ــشــة  املناف�شة  قــواعــد  تنظيم 

قطاعية، وهذه ال�شتثناءات ت�شمل:

اأ-قطاع الت�شالت.

ب- القطاع املايل.

ج- الأن�شطة الثقافية )املقروءة، امل�شموعة، الب�شرية(.

النظر عن متاثل  باأ�شعار خمتلفة ب�شرف  النوعية واجلودة 

النفقات اأو اختالف النفقات، ولن يتمكن املنتج من ممار�شة 

هذا التمييز اإل اإذا كان يتمتع بو�شع مهيمن.

تكون  اثنني  مل�شرتين  �شلعة  التاجر  بيع  املثال،  �شبيل  وعلى 

خمتلفة،  باأ�شعار  واحــدة  كليهما  اإىل  ال�شلعة  اإي�شال  تكلفة 

اأو قيام املنتج مبمار�شة التمييز يف ال�شعر، بحيث يقوم ببيع 

نف�س ال�شلعة باأ�شعار مرتفعة داخل حدود الدولة عما يبيعه 

بها خارج الدولة وهو ما ي�شمى بالت�شعري التمييزي الدويل، 

وتتحدد معايري الت�شعري التمييزي مبايلي:

1 - التمييز على اأ�شا�س املنطقة اجلغرافية:

يف  ال�شلعة  نف�س  بيع  اإىل  مهيمن  بو�شع  املتمتع  يلجاأ  حيث 

اأ�شواق خمتلفة باأ�شعار متفاوتة، وذلك بهدف التخل�س من 

املناف�شني اأو مناف�س ما.

2 - التمييز على اأ�شا�س امل�شتهلكني:

ببيع  ال�شعر  التمييز يف  املتمتع بو�شع مهيمن  حيث ميار�س 

نف�س ال�شلعة باأ�شعار خمتلفة يف نف�س ال�شوق اإىل م�شتهلكني 

خمتلفني، وقد يكون الهدف من ذلك املحافظة على ن�شيبه 

زيــادة هذا  اأو  ال�شوق من خــالل احلفاظ على م�شتهلكيه  يف 

عــلــى ح�شاب  ــدد  جـ م�شتهلكني  جـــذب  خـــالل  مــن  الــنــ�ــشــيــب 

امل�شتهلكني الآخرين.

رابعًا: اإرغام عميل على عدم التعامل مع من�شاأة مناف�شة:

التعامل  يف  الكاملة  احلرية  لها  التجارية  املن�شاة  اأن  الأ�شل 

مع املوؤ�ش�شات التجارية الأخرى دون اأي قيود، لكن قد يعمد 

�شرط  موؤ�ش�شة  مع  يربمه  الــذي  العقد  ت�شمني  على  املنتج 

يفيد اإرغام املوؤ�ش�شة القت�شادية التي تتعامل معه بالمتناع 

عن التعامل مع غريه من التجار املناف�شني له، وهذا ما يقيد 

لن�س  خمالفة  ويعد  التناف�س،  حرية  على  ويــوؤثــر  املوؤ�ش�شة 

املادة 6/د من قانون املناف�شة الإماراتي.

ال�شروط  وفق  للتعامل  الكلي  اأو  الرف�س اجلزئي  خام�شًا: 

اأي قيام �شاحب الو�شع املهيمن يف ال�شوق  التجارية املعتادة 

التجاري  الو�شط  يف  معتادة  وغــري  جمحفة  �شروط  بفر�س 

اأن  اإل  له  �شبيل  الــذي ل  العمالء  اأحــد  ولي�شت مــربرة على 

اإمكانية  لعدم  ال�شلعة،  على  للح�شول  ال�شروط  بهذه  يقبل 

الت�شرف  هــذا  ويعد  غــريه،  من  ال�شلعة  تلك  على  احل�شول 

مبثابة اإ�شاءة ل�شتغالل الو�شع املهيمن.

و�شفر« مع  »�شياحة  موؤ�ش�شة  املربم بني  التفاق  املثال،  �شبيل  على 

اإحدى ال�شحف التجارية التي لها و�شع مهيمن، ومبوجبه ت�شرتط 

ت�ستثني �ملادة )7( من �لقانون �ملمار�سات 
ذ�ت �ل�سلة بو�سع مهيمن �إذ� كانت �ستوؤدي 

�إىل تعزيز �لتنمية �القت�سادية

المجلة القانونية
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د- قطاع النفط والغاز.

هـ- اإنتاج وتوزيع املنتجات ال�شيدلية.

و- اخلدمات الربيدية مبا فيها خدمات الربيد ال�شريع.

ز- الأن�شطة املتعلقة باإنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء واملاء.

وت�شريف  ال�شحي،  ال�شرف  بتدبري  اخلا�شة  الأن�شطة  ح- 

اإىل  بــالإ�ــشــافــة  مياثلها  ومـــا  ال�شحية  والــنــظــافــة  الــقــمــامــة 

اخلدمات البيئية الداعمة لها.

والنقل عرب  والبحري واجلــوي  الــربي  النقل  ط- قطاعات 

ال�شكك احلديدية واخلدمات املت�شلة بها.

ومما �شبق، نرى اأن امل�شرع الإماراتي قد ا�شتثنى العديد بل 

لأحكام  خ�شوعها  من  اأعــاله  املبينة  القطاعات  من  الكثري 

تطبيق  اإىل  امل�شرع  ندعو  الــذي  الوقت  يف  املناف�شة،  قانون 

الفر�شة  وليمنح  اأعــاله،  القطاعات  كافة  لي�شمل   القانون 

جميع  يف  �شحية  بيئة  وخــلــق  للتناف�س  اخلــا�ــس  لــلــقــطــاع 

اأعمال مثل هذه  رقابة على  املــجــالت، ول مينع من فر�س 

القطاعات.

�ملعايري �لتي ��ستند �إليها �مل�سرع �الإمار�تي عند �لنظر 
يف �ملمار�سات �لتي من �ساأنها �إ�ساءة ��ستغالل و�سع مهيمن

بينتها �ملادة )6( من �لالئحة �لتنفيذية للقانون:
1 - ال�شوق املعنية.

2 - احل�شة ال�شوقية للمن�شاآت املعنية.

3 - عائدات واأ�شول املن�شاآت املعنية.

4 - م�شتوى املناف�شة الفعلية اأو املحتملة بالن�شبة لعدد املتناف�شني.

5 - النحراف ال�شعري اأو الكمي يف ال�شلع اأو اخلدمات عن 

امل�شتويات املتوقعة يف حالة حدوث تلك املمار�شات.

اأو اخلــدمــات عن  ال�شلع  عــلــى  والــطــلــب  الإنـــتـــاج  - حــجــم   6

امل�شتويات املتوقعة يف حالة حدوث تلك املمار�شات.

لل�شلع  الكلي  الطلب  اأو  العر�س  على  التاأثري  م�شتوى   -  7

واخلدمات املعنية.

8 - مدى تنوع ال�شلع واخلدمات املعنية.

9 - تاأثري املمار�شات على الدخول اإىل ال�شوق اأو التو�شع فيها 

اأو خروجها منها.

املالية من  الت�شهيالت  �شهولة احل�شول على  - م�شتوى   10

اأ�شواق راأ�س املال.

11 - املدة الزمنية التي حدثت خاللها تلك املمار�شات.

12 - تاريخ املناف�شة والتناف�س بني املتناف�شني يف �شوق معني.

13 - التاأثري على امل�شتهلكني.

�لعقوبات
املناف�شة هو قانون تنظيمي ولي�س قانوناً جنائياً،  اإن قانون 

حيث يهدف امل�شرع من ورائه تعزيز املناف�شة ومنع املمار�شات 

التي حتد من حرية املناف�شة، وعليه متثلت العقوبات الواردة 

به يف عقوبات مالية ومهنية.

حددت املادة )16( العقوبات املتعلقة باملمار�شات التي تعد 

تقل  ل  مالية  بغرامة  مهيمن  مو�شع  ل�شتغالل  اإ�شاءة 

عن خم�شمائة األف درهم ول تزيد على خم�شة ماليني 

درهم.

-كما منحت املادة )22( احلق للمحكمة باأن تق�شي باإغالق 

كما  اأ�شهر،   6 تزيد على  اأ�شهر ول   3 تقل عن  ملدة ل  املن�شاأة 

اأكــرث يف  اأو  اأن تق�شي بن�شر منطوق حكمها مرة واحــدة  لها 

�شحيفتني حمليتني على نفقة املخالف.

ولأهمية مو�شوع املناف�شة، فقد منحت املادة 24 من القانون ق�شايا 

اأن  املخت�شة  للمحكمة  احلق  واأعطت  ال�شتعجال،  �شفة  املناف�شة 

ت�شدر قراراً بوقف اأي ت�شرف اأو منعه حلني �شدور احلكم.

ــارات العربية  ــ وتــلــك الــعــقــوبــات دلــيــل على اجتـــاه دولـــة الإمـ

املتحدة يف ال�شعي اإىل تطبيق القانون ب�شورة جدية.

منح��ت �مل��ادة 24 م��ن �لقان��ون ق�سايا 
�ملناف�سة �سفة �ال�ستعجال، و�أعطت �حلق 
للمحكمة �ملخت�سة �أن ت�سدر قر�رً� بوقف 

�أي ت�سرف �أو منعه حلني �سدور �حلكم

المجلة القانونية
صــدر 
حديثًا

28

للح�شول على اإ�شداراتنا 

رجاء الت�شال بـ معهد دبي الق�شائي - ق�شم البحوث والدرا�شات

وللح�شول على اإ�شداراتنا  خارج الدولة:

جمهورية م�شر العربية : مكتبة دار النه�شة العربية

اململكة العربية ال�شعودية : مكتبة القانون والقت�شاد

اجلمهورية اللبنانية: مكتبات احللبي



اإىل  ال�شعي  الق�شاء  بـــداأ  ــالت،  احلــ تلك  على  وبــنــاًء 

اإثــبــات عــالقــة ال�شببية مــن خالل  املــ�ــشــرور يف  مــعــاونــة 

افرتا�س وجود عالقة ال�شببية ارتكاًنا اإىل وجود قرائن 

يف الدعوى ت�شري اإىل وجود عالقة ال�شببية.

هــنــاك �شرر  كــان  اإذا  مــا  بــاإثــبــات  يتعلق  بــدايــة، فيما 

ي�شاحب اأحد الأن�شطة، على الرغم من اأن العلم مل يثبت 

اأن ذلك الن�شاط يت�شمن خماطر، ظهر م�شطلح  قطًعا 

 le doute املعقول«  »ال�شك  طلق عليه 
ُ
اأ الق�شاء  جديد يف 

لالعتماد  مقيا�ًشا  الق�شاء  اعتربه  الــذي   ،raisonnable

عليه لوجود القرينة على عالقة ال�شببية. 

ويق�شد بال�شك املعقول، وجود معطيات علمية تثبت 

اأ�شرار ل  اأو  اأ�شرار ج�شيمة  اإحــداث  وجود خطر جاد يف 

ميكن درءها. 

اأو عدم  ثــريت م�شاألة حتديد درجة اليقني 
ُ
اأ اأنه  غري 

اليقني يف حتّقق املخاطر يف الن�شاط، ويف �شبيل حتديد 

ذلك الأمر، قد اأقره الق�شاء من خالل مبداأ ُيطلق عليه 

 ،Balance of probabilities الحتمالت«  تــوازن  »مبداأ 

اإىل  النظر  على  حتــر�ــس  املحكمة  اأن  يعني  املــبــداأ  وهـــذا 

الأدلة املطروحة اأمامها وتتو�شل اإىل ترجيح اأحد الأدلة 

وذلك يف حال تغليب اأحد الحتمالت يف مواجهة املدعى 

ا مبداأ رجحان الدليل يف  عليه،  وهو ما اأُطلق عليه اأي�شً

مواجهة املخالف.

املحكمة  تـــوازن الحــتــمــالت، ق�شت  ملــبــداأ  وا�ــشــتــنــاًدا 

High Court of Justice  يف لندن يف حكمها، بناًء  العليا 

وفًقا  املرجح  اأنــه من  اإليها،  املـُـقــّدم  تقرير اخلــرباء  على 

ثة  ملبداأ املوازنة بني الحتمالت، اأن تفاعل النفايات املُلوَّ

املــحــتــويــة عــلــى مــزيــج مــن حــلــقــات الــديــوكــ�ــشــني وبع�س 

املعادن الثقيلة )الكادميوم، الكروم والنيكل( مع و�شائط 

البيئة وتعر�س الأمهات املدعني لها، هو ال�شبب يف منو 

النمو،  مرحلة  خــالل  الأجــنــة  ج�شد  يف  ال�شاذة  اخلــاليــا 

اخللقية  والعيوب  الت�شّوهات  حــدوث  يف  ت�شّبب  ما  وهــو 

واإن  اأنــه  اإىل  املحكمة  اأ�شافت  وقــد  هــذا،  الــذكــر.  �شالفة 

تلك  مــن  اأكــرث  اأو  حالة  اأن  احتمال  ا�شتبعاد  ميكن  كــان 

احلالت امل�شابة بالعيوب اخللقية قد نتجت عن تعر�س 

بع�س الأمهات ملواد ملّوثة لي�س لها عالقة مبوقع هيئة 

 ،Corby احلديد وال�شلب التابعة للمجل�س املحلي لبلدة

اإل اأن الحتمال الأول هو الأرجح.

ومن ثم، انتهت املحكمة - وبعد موازنة الحتمالت - 

اإىل اأن هناك قرينة على وجود عالقة ال�شببية بني �شوء 

اإدارة املجل�س املحلي للنفايات ومراقبته ملواقع ال�شت�شالح 

املدعني،  اأ�شابت  التي  اخللقية  العيوب  وبني  والتجديد، 

املحلية على  ال�شلطة  تنعقد معه م�شوؤولية  الــذي  الأمــر 

اأ�شا�س الإهمال لإخاللها بالتزامها الت�شريعي املنوط بها 

مبوجب املادة 33، 34 من قانون حماية البيئة الإجنليزي 

العناية  بــذل  منها  يتطلب  ــذي  والـ  ،1990 عــام  الــ�ــشــادر 

الواجبة اأثناء ممار�شة ن�شاطها لتجنب حدوث اأي �شرر.

تــوازن  ومــبــداأ  املــعــقــول  ال�شك  مفهوم  اإىل  وا�ــشــتــنــاًدا 

ما،  لأ�ــشــرار  �شخ�س  اأي  تعر�س  اإذا  فــاإنــه  الحــتــمــالت، 

 قامت �ملحكمة �البتد�ئية يف مدينة جر��ص 

Grasse باإ�سد�ر حكمها بنقل هو�ئي 
للهو�تف �لنقالة بعد �أن مّت �لتحقق من وجود 

��سطر�بات غري طبيعية بالن�سبة للجري�ن

المجلة القانونية

بقلم: د. محمد محمد سادات
كلية القانون - جامعة ال�شارقة 

تناولنا يف املقال ال�شابق كيف واجه الق�شاء ظهور اأن�شطة ُم�شتحَدثة ت�شتع�شي على امل�شرور 

اأن يثبت عالقة ال�شببية بني ال�شرر الذي حلق به وبني الن�شاط الذي يّدعى اأنه ال�شبب يف وقوع 

الأ�شرار، كما لو ادعى اأحد الأ�شخا�ص اأن جتاوره لأحد اأبراج الهواتف املحمولة اأدت اإىل اإ�شابته 

دة تثبت اأن تلك  با�شطرابات اأو اأمرا�ص معينة، على الرغم من اأنه ل توجد درا�شات علمية ُموؤكَّ

الأبراج ميكن اأن تكون ال�شبب يف وقوع مثل تلك الأ�شرار، اأو اأن يّدعي اأحد الأ�شخا�ص اإ�شابته 

اإليه يف اأحد مراكز الدم، على  اأن مت نقل دم  اأو اللتهاب الكبدي الفريو�شي بعد  مبر�ص الإيدز 

الرغم من اأن اإ�شابته باأحد هذه الأمرا�ص ميكن اأن يعزى اإىل اأ�شباب اأخرى عديدة.

دور القضاء 
في افتراض

وجود عالقة 
السببية

2/2
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فعلية،  واقعية  واأدلــة  عنا�شر  يقدم  اأن  املدعي  على  فاإنه 

عن طريق معطيات علمية، حيث يثبت وجود خطر جاد 

يف اإحداث اأ�شرار ج�شيمة اأو اأ�شرار ل ميكن درءها. ويف 

عى عليه  �شوء تلك العنا�شر، يقع على عاتق الطرف املُدَّ

الن�شاط  ناجمة عن  عــدم وجــود خماطر جــادة  يثبت  اأن 

اأن يكون قد  بعد  يكّون قناعته  والقا�شي  بــه.  قــام  الــذي 

اأمر بكل اإجراءات التحقيق التي يرى اأنها جمدية.

ويــقــتــ�ــشــي ذلـــك جلـــوء الــقــا�ــشــي بــ�ــشــكــل مــتــكــرر اإىل 

اخلــبــري خــا�ــشــة مــع غــيــاب الــيــقــني الــعــلــمــي، فالقا�شي 

ي�شتعني باخلرباء ملعاونته على ح�شم العديد من امل�شائل 

اأ�شا�شياً  مكاناً  اخلــربة  ت�شغل  حيث  النزاع؛  يف  تثار  التي 

يقوم  والقا�شي  يقرتح  فاخلبري  ال�شدد،  هذا  يف  ومهماً 

لــــالأدوار يعترب مهًما،  الــتــوزيــع  بــاإ�ــشــدار احلــكــم، وهـــذا 

ل�شيما واأن اخلالفات واملناظرات العلمية تعترب عديدة، 

القا�شي  يجد  حيث  غالًبا،  يكون  العلمي  اليقني  وعــدم 

نف�شه ُمواَجًها بعدة اعرتا�شات وجمادلت، والعديد من 

الآراء املتباينة. 

وعلى هذا، فاإن القا�شي اإذا عر�س عليه نزاع ما يتعلق 

بادعاء اأحد الأ�شخا�س اأنه قد اأ�شيب ب�شرر ب�شبب ن�شاط 

معني ولكنه لي�س لديه الأدلة الكافية التي تثبت اإدعاءه 

ب�شبب اأنه ل يوجد اإثباتات علمية توؤيد ادعاءه، هنا يكون 

الذي  الإثبات  يف  الإيجابي  دوره  ا�شتدعاء  القا�شي  على 

بوقائع  يتعلق  فيما  تقديرية  ب�شلطة  بتمتعه  يق�شي 

الدعوى وما يقدم اإليه من م�شتندات، فله اأن يعتمد على 

قرينة دون اأخرى اأو يف�شل قول �شاهد على اآخر اأو راأي 

خبري على اآخر، اأو اأن ي�شتخل�س من بع�س الأدلة قرينة 

معينة. 

لذا، فاإنه رغبة من الق�شاء يف مراعاة و�شع امل�شرور 

وحــقــه يف احلــ�ــشــول عــلــى الــتــعــويــ�ــس عــلــى الـــرغـــم من 

�شعوبة اإثبات من الوقائع التي يتم اإثباتها، ظهر توّجه 

لدى الق�شاء نحو التخفيف من الأدلة التي يقوم املدعي 

بــاإثــبــات وقــائــع  املــدعــي  يــقــوم  اأن  فــبــدًل مــن  بتقدميها، 

ــدة بــوجــود خــطــر مــا يــ�ــشــاحــب الن�شاط  ــوؤكـ حمــــددة ومـ

باإثبات  يكتفي  فاإنه  ــاءه،  ادعـ تدعم  كاملة  اأدلــة  وتقدمي 

اأن  ب�شرط  اأخطار  وقوع  احتمالت على  اأو  �شكوك  وجود 

ودرا�شات  معطيات  اإىل  م�شتندة  الحتمالت  تلك  تكون 

اأنــه  جنــد  الفرن�شي،  الق�شاء  توجه  يف  النظر  وعند 

الأن�شجة  ت�شلب  مر�س  بني  �شببية  عالقة  بوجود  اأقــر 

ي�شيب اجلــهــاز  خــطــرياً  الـــذي يعترب مــر�ــشــاً  الــعــديــدة 

الع�شبي، وبني التطعيم الإجباري �شد مر�س اللتهاب 

ب�شكل  تــقــرتب  عــن حجج  البحث  خــالل  مــن   B الكبدي 

وا�شح من القرينة.

يف  القرائن  اإىل  للجوء  تطبيًقا  يعترب  احلكم  وذلــك 

اأنه: »عندما  اإثبات عالقة ال�شببية. فقد ق�شت املحكمة 

ال�شببية،  ت�شتثن وجــود عالقة  تكون تقارير اخلــربة مل 

كما اأنها مل توؤكد عليها، فاإن امل�شوؤولية عن مر�س ت�شلب 

الأن�شجة العديدة والتي تعانيه ال�شيدة Mme S. يجب، 

يــتــم اعتبارها  اأن  لــلــحــالــة،  الــظــروف اخلــا�ــشــة  يف �ــشــوء 

موؤكدة، وذلك، يف �شوء املدة الق�شرية التي تف�شل ما بني 

احلقن الذي مت وظهور العر�س الأول الذي مت التحقق 

الأن�شجة،  ت�شلب  مر�س  باأنه  وت�شخي�شه  عالجًيا  منه 

وجود  وعــدم  لل�شيدة  اجليدة  ال�شحة  �شوء  يف  وكــذلــك، 

بعملية  القيام  قبل  املر�س  هــذا  ب�شاأن  لديها  �شوابق  اأي 

حقنها«. 

عاتق  ي�شع على  القا�شي مل  فــاإن  الق�شية،  ويف هذه 

املدعي اإثبات عالقة ال�شببية، ولكنه اكتفى فقط بتقدمي 

للحالة  اخلا�شة  الظروف  من  ي�شتخل�س  ظاهرية  اأدلــة 

علمية ُترّجح وقوع تلك املخاطر.

مواجهة  يف  ريــادي  دور  الفرن�شي  للق�شاء  كــان  ولقد 

الأوىل يف احلكم  للمرة  اأقر  العلمي، عندما  ال�شك  عقبة 

ال�شادر يف 9 مار�س2007 بوجود عالقة �شببية بني م�شل 

�شد اللتهاب الكبدي B ومر�س ت�شّلب الأن�شجة املتعددة، 

على الرغم من عدم وجود يقني علمي ب�شاأن ت�شبب ذلك 

امل�شل ملر�س ت�شلب الأن�شجة، حيث اُتخذ تفكري مبتكر يف 

تقييم عالقة ال�شببية، وذلك من خالل اللجوء للقرائن.

معني  خطر  ب�شاأن  العلمي  اليقني  غياب  فلمواجهة 

اأو لوجود �شك حول ت�شبب اأحد الأن�شطة يف اإحداث اأثر 

بال�شببية  ي�شمى  ما  اإىل  الفرن�شي  القا�شي  جلــاأ  معني، 

لقواعد  فوفًقا  القرائن،  ا�شتخدام  طريق  عن  املفرت�شة 

ال�شببية  اإثــبــات عالقة  فــاإن  املــدين،  القانون  الإثــبــات يف 

و�شيلة  اأيــة  اإثباته من خالل  واقعة، بحيث ميكن  يعترب 

والتي يجب  القرائن،  ذلــك  الإثــبــات، مبا يف  و�شائل  من 

الدعوى«. وقد  اأن تكون »حمددة ودقيقة ومتوافقة مع 

ف Marcel Waline القرائن باأنها »ا�شتنباط القا�شي  َعرَّ

مبا�شر  ب�شكل  اإليها  الو�شول  ميكن  ل  احتمالية  لواقعة 

من خالله وقائع معروفة وموؤكدة«. 

وافرتا�س القرينة الب�شيطة يف اإدراك عالقة ال�شببية 

يف حالة عدم وجود يقني علمي، ل يحتاج من املدعي اإل 

واملحددة  الواقعية  الفعلية  العنا�شر  بع�س  اإثبات  ملجرد 

واملتوافقة مع دعواه، بحيث تكون تلك الوقائع جمتمعة 

قرينة على وجود عالقة ال�شببية، وبعد ذلك يكون على 

املُدعى عليه اأن يثبت عدم وجود تلك العالقة.

وجود عالقة �شببية.

املمر�شات  اإحــدى  حــول  الق�شية،  تلك  وقائع  وتــدور 

الــتــي تــلــقــت تــطــعــيــًمــا اإجـــبـــارًيـــا �ــشــد فــريو�ــس اللــتــهــاب 

فيها  تعمل  كانت  التي  العالجية  املوؤ�ش�شة  يف   B الكبدي 

العامة،  ال�شحة  قانون  من   4-3111 للمادة  وفًقا  وذلــك 

وبعد كل عملية حقن لها بعد فرتة ق�شرية، كان يظهر 

عليها اأعرا�س مر�س ت�شلب الأن�شجة، وهذا ما مل يكن 

يحدث لها اأبًدا قبل ذلك.

ال�شت�شفائي  املــركــز  مــن  املــمــر�ــشــة  تــلــك  قــد طــلــبــت 

اأن  الــعــمــل،  �شاحب  بــاعــتــبــاره   ،Sarreguemines الــعــام 

مر�شها.  عن  بالتطعيم  املخت�س  الق�شم  مب�شوؤولية  يقر 

ــر اإىل  وعــنــدمــا رفــ�ــس املــديــر طلبها، قــامــت بــرفــع الأمــ

اأن  معترًبا  احلكم  �شدر  وقــد   .Strasbourg يف  املحكمة 

عالقة ال�شببية بني املر�س والتطعيم �شد التهاب الكبد 

دة ومن املرجح اأنه ل توجد، ولكنها  B مل تكن عالقة ُموؤكَّ

اإىل  ب�شكل مبا�شر  الأمــر  مل تر�س باحلكم فرفعت ذلك 

جمل�س الدولة.

اإذا كان  وعلى هذا النحو،  فاإن النزاع يتعلق مبعرفة 

اإىل  ين�شب  للمدعية  الــعــديــدة  الأن�شجة  ت�شلب  مر�س 

التطعيم، والرد على هذا الت�شاوؤل كان يتعلق باإثبات ما 

اإذا كانت توجد عالقة �شببية بني امل�شل الذي يتم اإعطاوؤه 

رغبة من �لق�ساء �لفرن�سي يف مر�عاة 

�مل�سرور وعدم �سياع حقه ، خفف �الأدلة 

�لتي يقدمها �ملدعي من �الإثبات �إىل وجود 

�سكوك �أو �حتماالت على �خلطر

ك
ملعلومات

المجلة القانونية

3233

20
16

  
-

ر 
ي
نا

ي
 -

  
)
22

(
د 

د
عــ

ل
ا



الأن�شجة  ت�شلب  مر�س  وبــني   B الكبدي  التهاب  ملر�س 

املتعددة. وتلك الإ�شكالية مل يف�شل فيها العلماء، كما مل 

يكن باإمكان املحكمة اأن تقوم بالف�شل فيها ب�شكل قاطع، 

حيث اإنه توجد �شعوبات وم�شكالت مهمة متعلقة بعبء 

الإثبات. 

مو�شوع  يف  بالف�شل  قــامــت  الــتــي  املحكمة  اأن  غــري 

الق�شية، قد األغت حكم املحكمة يف Strasbourg معتربة 

اأن مر�س ت�شلَّب الأن�شجة العديدة والذي تعانيه املري�شة 

اعتبارها  يف  اأخــــذت  حــيــث  للتطعيم،  ُين�شب  )املــدعــيــة( 

وقائع الق�شية، وعدم وجود �شوابق مر�شية لدى مقدمة 

عالقة  اأيــة  اإثــبــات  املمكن  مــن  يكون  ل  فعندما  الطلب. 

�شببية من الناحية العلمية، فاإن تلك العالقة ميكن اأن 

يتم العتبار باأنها موؤكدة من الناحية القانونية، يف حالة 

اإثبات خمالف، وذلــك متى وجــدت موؤ�شرات  عدم وجــود 

الو�شع يف العتبار ظروف  بامل�شاألة، مع  ودلئل متعلقة 

احلالة، فاإن عالقة ال�شببية ميكن اإًذا اأن يتم افرتا�شها.

اإثبات علمي بوجود  اأن عدم وجود  ويت�شح مما �شبق 

والتطعيم  املتعددة  الأن�شجة  ت�شلُّب  مر�س  بني  عالقة 

عقبة  يعترب  مل   B الكبد  التهاب  مر�س  �شد  الإلــزامــي 

املــر�ــس للق�شم يف  باإ�شناد ذلــك  ــرار  اأجـــل الإقــ ــوؤود مــن  كـ

امل�شت�شفى يف اأعقاب عملية التطعيم الإلزامي. ففي تلك 

اأن  الفرن�شي  الــدولــة  جمل�س  يو�شح  اخلــا�ــشــة،  احلــالــة 

تقارير اخلرباء املختلفة »مل توؤكد« وجود عالقة �شببية 

بني التطعيم الذي قد تعر�شت له املمر�شة واملر�س الذي 

التقارير  تلك  فــاإن  ذلــك،  ورغــم  ذلــك.  بعد  لديها  ظهر 

ا. واأمام  اأي�شً املختلفة مل ت�شتبعد وجود عالقة ال�شببية 

تلك الظروف، فاإنه يجب اأن يو�شع يف العتبار جمموعة 

من العنا�شر، بع�س منها قد مت تو�شيحه ب�شكل �شريح، 

مثل تلك احلقيقة املتمثلة يف اأن الأعرا�س الأوىل للمر�س 

قد مت اكت�شافها والتحقق منها بعد وقت قليل من عملية 

ج الزمني( مع غياب ال�شوابق املر�شية  حقن امل�شل )التدرُّ

لدى املمر�شة )عدم وجود �شبب داخلي(. وثمة عنا�شر 

ا ب�شكل �شمني يف فكر القا�شي  اأخرى تعترب موجودة اأي�شً

ي�شتخل�شها من ظروف الق�شية.

وتــلــك الــعــالقــة، الــتــي مل يــتــم اإثــبــاتــهــا مــن الناحية 

القانونية،  الناحية  من  اإًذا  بها  القبول  ميكن  العلمية، 

على  نف�شه  يطرح  ل  الأ�شباب  عن  البحث  فــاإن  ال�شرر، 

رجال القانون، على العك�س من الفال�شفة العلماء الذين 

غري  �شببها  اإىل  مــعــروفــة  ظــاهــرة  اإرجــــاع  عــن  يبحثون 

يتحقق  اأن  فقط  عليه  يجب  الــقــانــون  فــرجــل  املــعــروف. 

اإذا مــا كــانــت هــنــاك عــالقــة �شببية ممــيــزة بــدرجــة  ممــا 

امل�شبب لل�شرر  الفعل  املعروفتني:  الواقعتني  كافية بني 

وال�شرر. والق�شية املثارة �شلًفا تعترب اأكرب مثال يو�شح 

والإقــرار  القبول  يتم  القانونية  ال�شببية  فعالقة  ذلــك. 

بها يف �شوء تلك الظروف املحددة والدقيقة عن طريق 

القرينة، يف حني اأن اخلرباء والعلماء يظلون خمتلفني 

يف اآرائهم حول العالقة العلمية.

ويف ق�شية اأخرى، قامت املحكمة البتدائية يف جرا�س 

النقالة،  للهواتف  هوائي  بنقل  حكمها  باإ�شدار   Grasse

ا�شطرابات غري طبيعية  وجــود  ق من  التحقَّ اأن مت  بعد 

اأنه ل توجد عالقة  الرغم من  بالن�شبة للجريان. على 

الهوائي،  ووجــود  ال�شطرابات  تلك  مبا�شرة بني  �شببية 

وجود  اإىل  موؤكدة  ب�شورة  ي�شري  علمي  يقني  يوجد  فال 

حمكمة  على  الــدعــوى  عر�شت  وعندما  الــعــالقــة.  تلك 

ا�شتئناف Aix-en-Provence ق�شت بتاأييد حكم املحكمة 

البتدائية.

ــول قـــيـــام الــبــلــديــة  ــذه الــقــ�ــشــيــة حــ ــائـــع هــ وتـــــدور وقـ

للهواتف  الفرن�شية  ال�شركة  على  ق�شائية  دعــوى  برفع 

للهواتف  هــوائــي  بو�شع  قــامــت  الــتــي    SFR الال�شلكية 

وا�شتناًدا  البتدائية.  املدار�س  اإحدى  من  قريبة  النّقالة 

للم�شلحة العامة، وب�شبب ملكيتها للمدر�شة، فاإن البلدية 

اأنها تتعر�س ل�شطرابات غري طبيعية ب�شبب  قد ادعت 

املدر�شة  وطــالب  هــي  تتعر�س  حيث  للهوائي،  جتــاورهــا 

للموجات الكهرومغناطي�شية ال�شادرة عن الهوائي. غري 

اأنه وفًقا لل�شركة الفرن�شية للهواتف الال�شلكية، مل تكن 

للبلدية اأية م�شلحة �شخ�شية يف اأن تقيم دعوى، كذلك، 

فاإن البلدية مل تثبت تلك ال�شطرابات التي ادعت بها، 

بالإ�شافة اإىل اأن املعطيات العلمية ل تو�شح اأبًدا اأنه يوجد 

خطر حمتمل على �شحة الأ�شخا�س الذين يعي�شون على 

املحكمة  ا�شتجابت  وقد  الال�شلكي.  الهوائي  من  مقربة 

البتدائية لدعاء البلدية وق�شت بنقل الهاتف.

وعندما مت الطعن باحلكم، فاإن حمكمة ال�شتئناف، 

العنا�شر  من  عن�شر  وكــل  خمالف.  اإثــبــات  يوجد  مل  ما 

التي قد مت العتماد عليه واتخاذه من اأجل تربير وجود 

اأن يكون كافياً مبفرده يف  ال�شببية ل ميكن  قرينة على 

اأن يدل من الناحية القانونية على وجود عالقة �شببية 

دلئــل  اإل  متــثــل  ل  العنا�شر  فتلك  ومـــوؤكـــدة.  مــبــا�ــشــرة 

ولكنها  بع�شها،  مع  متوافقة  كانت  واإن  فهي  وموؤ�شرات، 

�شببية  ا�شتنتاج وجــود عالقة  يتم  بــاأن  ت�شمح منفردة  ل 

ب�شكل موؤكد. ولكن فقط اجلمع بني تلك العنا�شر ي�شمح 

بتربير وجود قرينة على عالقة ال�شببية. 

التحرر  اإىل  ي�شلون  الق�شاة  فــاإن  النحو،  هــذا  وعلى 

ال�شببية  كانت  فــاإذا  لل�شببية.  �شارمة  علمية  روؤيــة  من 

املــ�ــشــوؤول عن  اأجـــل حتــديــد  قــانــوًنــا مــن  ا�شتخدامها  يتم 

اإثبات م�شار اجلــوار، ويف �شوء  اإىل  ا�شتنادها  من خالل 

عدم اليقني العلمي، قد اأيدت احلكم ال�شادر عن املحكمة 

البتدائية، مقًرة مب�شوؤولية ال�شركة الفرن�شية للهواتف 

ــرت يف  وذكـ الــهــوائــي،  بنقل  احلــكــم  ومــوؤيــدة  الال�شلكية، 

حكمها اأن قا�شي الدرجة الأوىل كان قد حتقق من وجود 

العلمي  التيقن  عــدم  من  بالرغم  اجلــوار  يف  ا�شطرابات 

فيما يتعلق باآثار الهوائي.

التي  الــقــرائــن  ــاإن  فــ الــعــلــمــي،  الــيــقــني  عـــدم  فب�شبب 

قدمتها البلدية مّت القبول بها بقدر من املرونة من اأجل 

اأن يتّم اإثبات ال�شطرابات وتقرير امل�شوؤولية من خالل 

الإجـــراءات  تلك  اأن  اإىل  املحكمة  واأ�ــشــارت  القرائن.  تلك 

تتوافق مع م�شروع قانون عدم اليقني العلمي فيما يتعلق 

الأطفال  يكون  التي  الكهرومغناطي�شية  املــوجــات  بــاآثــار 

درا�ــشــات  بها حيث توجد  تــاأثــراً  واأكـــرث  اأكــرث عر�شة لها 

عامة ت�شري اإىل احتمالية وقوع مثل تلك ال�شطرابات.  

الق�شاء لفرتا�س وجود قرينة  وُيالَحظ من توّجه 

الإثــبــات،  حمــل  وُيــبــ�ــّشــط  ُيــخــّفــف  القا�شي  اأن  ال�شببية، 

�شلبي،  بــاإثــبــات  يــاأتــي  بــاأن  اإل  يكن يف حاجة  فاملدعي مل 

وهو اإثبات اأنه ل يوجد ما ي�شمن باأنه ل توجد خماطر، 

الــتــي مت  الــدرا�ــشــات  واأن  بالفعل،  وجـــود خمــاطــر  ولي�س 

تنفيذها فقط يف هذا ال�شدد قد متت من اأجل اإثبات اأن 

اخلطر ل ميكن ا�شتبعاده.

الق�شائية  الأحـــكـــام  اإن  الـــقـــول  ميــكــن  ــتـــام،  اخلـ ويف 

اأ�شافت لبنة جديدة  الفرن�شي قد  الق�شاء  ال�شادرة عن 

اإىل بناء القرائن على وجود عالقة ال�شببية يف القانون، 

خا�شة اأنها ُتّعد اأداة ا�شتثنائية وفًقا لأحكام الإثبات. فاإذا 

كان القانون قد افرت�س وجود اخلطاأ يف بع�س الأحوال، 

افرتا�س  اأحكامه على  الق�شاء قد عمل من خالل  فــاإن 

وجود عالقة ال�شببية وهو ما ُي�شّكل دعًما ملوقف امل�شرور 

يف دعاوى امل�شوؤولية.  

�إن كانت �ل�سببية ت�ستخدم قانونًا 
لتحديد �مل�سوؤول  عن �ل�سرر فاإن 
�لبح��ث  ع��ن �الأ�س��باب ال يطرح 

نف�سه على رجال �لقانون

بع�ص �لعالقات ال ميكن �إثباتها من �لناحية 

�لعلمية ميكن قبولها من �لناحية �لقانونية 

مامل يوجد �إثبات خمالف

المجلة القانونية
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 وحيث اإن املقام هنا ل يت�شع لذكر كافة الأحكام، فاإننا 

�شنقت�شر على تناول مفهوم ال�شحية يف قانون مكافحة 

جرائم الجتار بالب�شر، من حيث تو�شيح ال�شفات الواجب 

توافرها يف ال�شخ�س لينطبق عليها مفهوم ال�شحية وفقاً 

لأحكام  القانون الأ�شلي واملعدل، ومدى م�شوؤوليتها عن 

اجلرمية. ثم نوايل تو�شيح اأحكام امل�شاهمة اجلنائية يف 

هذه اجلرائم، واأركانها املادية واملعنوية، وعالقة ال�شببية، 

والظروف امل�شددة واملخففة وحالت الإعفاء من العقاب، 

كل ذلك يف اأعــداد قادمة مب�شيئة اهلل تعاىل. وعــوداً على 

يف  ال�شحية  مو�شوع  ب�شاأن  اأجملناه  ما  كنانة  ننرث  بــدء 

جرائم الجتار بالب�شر. 

�أواًل: ماهية �ل�سحية يف جر�ئم �الجتار بالب�سر:
لــقــد كــــان مـــفـــهـــوم  الــ�ــشــحــيــة يف الـــقـــانـــون رقــــم 51 

رقــم  املــــادة  نــ�ــس  مــن  يت�شح  تــعــديــلــه  قــبــل   2006 ل�سنة 

اأنــــه: يق�شد  عــلــى  نــ�ــشــت  الــقــانــون، حــيــث  )1( مــن ذات 

ــاين املــبــيــنــة قــريــن  ــعـ بــالــكــلــمــات والـــعـــبـــارات الــتــالــيــة املـ

ــنـــ�ـــس بـــغـــري ذلــــك. ــيـــاق الـ ــشـ ــقـــ�ـــسِ �ـ  كــــل مـــنـــهـــا مــــا مل يـ

الجتار بالب�شر: جتنيد اأ�شخا�س اأو نقلهم اأو ترحيلهم اأو 

ا�شتقبالهم بوا�شطة التهديد بالقوة اأو ا�شتعمالها اأو غري 

ذلك من اأ�شكال الق�شر اأو الختطاف اأو الحتيال اأو اخلداع 

اأو اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة اأو اإ�شاءة ا�شتغالل حالة ال�شعف 

موافقة  لنيل  مزايا  اأو  مالية  مبالغ  تلقي  اأو  باإعطاء  اأو 

 �شخ�س له �شيطرة على �شخ�س اآخر لغر�س ال�شتغالل.

اجلن�شي  ال�شتغالل  اأ�ــشــكــال  جميع  ال�شتغالل  وي�شمل 

اأو  اأو اخلدمة ق�شًرا  اأو ال�شخرة  اأو ا�شتغالل دعارة الغري 

اأو  ال�شتعباد  اأو  بالرق  ال�شبيهة  املمار�شات  اأو  ال�شرتقاق 

نزع الأع�شاء.

هــو من  ال�شحية  اأن  الــذكــر  اآنــفــة  املـــادة  مــن  ويت�شح 

املــادة  اأو�شحتها  الــتــي  الأفــعــال  بع�س  اأو  اأحـــد  عليه  يقع 

ال�ــشــتــقــبــال،  اأو  الــرتحــيــل  اأو  الــنــقــل  اأو  التجنيد  بــاأنــهــا  

من  ذلك  غري  اأو  ا�شتعمالها  اأو  بالقوة  التهديد  بوا�شطة 

اأو  اخلـــداع  اأو  الحتيال  اأو  الختطاف  اأو  الق�شر  اأ�شكال 

اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة اأو اإ�شاءة ا�شتغالل حالة ال�شعف 

موافقة  لنيل  مزايا،  اأو  مالية  مبالغ  تلقي  اأو  باإعطاء  اأو 

�شخ�س له �شيطرة على �شخ�س اآخر لغر�س ال�شتغالل.

جميع  ي�شمل  ال�ــشــتــغــالل  اأن  املــــادة  ذات  واأو�ــشــحــت 

اأو  الغري  دعــارة  ا�شتغالل  اأو  اجلن�شي  ال�شتغالل  اأ�شكال 

املمار�شات  اأو  ال�ــشــرتقــاق  اأو  ق�شًرا  اخلــدمــة  اأو  ال�شخرة 

الأعـــ�ـــشـــاء.  ــزع  ــ نـ اأو  ال�ـــشـــتـــعـــبـــاد  اأو  ــرق  ــالــ بــ  الــ�ــشــبــيــهــة 

بيد اأن املمار�شات العملية اأوجدت ثمة فرو�شاً ل�شتغالل 

ال�شحية كانت ع�شية على الن�شواء حتت لواء التعريف 

يفلت  اأن  كــاد  ثم  ومــن  الذكر،  اآنفة  �شوره  بكافة  ال�شابق 

ال�شتغالل  هــذا  �شور  اإحـــدى  اأو  لكل  املرتكب  ال�شخ�س 

�شرعان  الــذي  الإمــاراتــي  امل�شّرع  فطنة  لــول  العقاب  من 

ما راأى تعديل مفهوم ال�شحية، وذلك باإ�شداره للقانون 

رقم 1 ل�سنة 2015 م�شيفاً به املادة )1( مكرر والتي ن�شت 

كل من: بالب�شر  الجتــار  يعد مرتكًبا جرمية  اأنــه:   على 

�الجتار بالب�سر ي�سمل جميع �أ�سكال �ال�ستغالل 

�جلن�سي �أو ��ستغالل دعارة �لغري �أو �ل�سخرة 

�أو �خلدمة ق�سًر� �أو �ال�سرتقاق �أو �ملمار�سات 

�ل�سبيهة بالرق �أو �ال�ستعباد �أو نزع �الأع�ساء

المجلة القانونية

الدكتور/ محمد محمد طه خليفة
دكتوراة يف القانون مع مرتبة ال�شرف 2005

الجتار  بخطورة  تنباأت  التي  الدول  اأوائل  من  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  كانت  لقد 

اأطيافها. ومن ثم فقد �شنت القانون رقم  اأ�شرعت اإىل جترمي هذه الآفة بكل  بالب�شر، لذا فقد 

51 ل�شنة 2006 ب�شاأن مكافحة جرائم الجتار بالب�شر، وغّلظت فيه العقوبات على مرتكب اأي نوع 

اأفرز بع�ص ال�شعوبات التي  اإليه  اأن التطبيق العملي للقانون امل�شار  اأنواع تلك اجلرائم. بيد  من 

واجهت تطبيقه، و�شرعان ما ا�شتجابت القيادة الر�شيدة ل�شرورة تعديل ذات القانون، واأ�شدرت 

القانون رقم 1 ل�شنة 2015 باإ�شافة بع�ص الأحكام على القانون رقم 51 ل�شنة 2006.

مـفهـوم
الضـحـية
في قانون مكافحة 
االتجار بالبشر المعدل
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 ناأمل من �مل�سّرع �أن ُيعّرف �ملعاق ال�سيما �أنه 

من �لفئات �لتي ر�أى ذ�ت �مل�سّرع �أنها جديرة 

برعاية خا�سة ر�سدت لها عقوبة م�سددة

ا اأو عر�شهم للبيع اأو ال�شراء اأو الوعد بهما.  اأ. باع اأ�شخا�شً

اأو  جــّنــدهــم  اأو  ا�شتخدمهم  اأو  ــا  اأ�ــشــخــا�ــشً ا�شتقطب  ب. 

اأو  �شّلمهم  اأو  ا�شتقبلهم  اأو  ــم  اآواهــ اأو  رّحــلــهــم  اأو  نقلهم 

الوطنية  اأم عــرب حــدودهــا  الــبــالد  داخـــل  �ــشــواء  ا�شتلمهم 

ذلــك  غــري  اأو  با�شتعمالها  اأو  بــالــقــوة  الــتــهــديــد  بــوا�ــشــطــة 

اخلــداع  اأو  الحتيال  اأو  الختطاف  اأو  الق�شر  اأ�شكال  من 

اإ�شاءة  اأو  النفوذ  ا�شتغالل  اأو  ال�شلطة  ا�شتعمال  اإ�شاءة  اأو 

 ا�ــشــتــغــالل حــالــة الــ�ــشــعــف، وذلــــك بــغــر�ــس ال�ــشــتــغــالل.

ج. اأعطى اأو تلقى مبالغ مالية اأو مزايا لنيل موافقة �شخ�س 

الأخــري. ا�شتغالل  لغر�س  اآخــر  �شخ�س  على  �شيطرة   له 

ا�شتعمال  على  ينطو  مل  ولــو  بالب�شر،  ــاًرا  اجتــ يعترب   .2

 اأي مــن الــو�ــشــائــل املــبــيــنــة يف الــفــقــرة الــ�ــشــابــقــة مــا يلي:

اأو   اإيــوائــه   اأو   اأو  ترحيله   نقله   اأو   ا�شتخدام  طفل   اأ. 

ا�شتقباله  بغر�س  ال�شتغالل.

ــراء. ــ ــش ــ ــ� ــ ال اأو  لـــلـــبـــيـــع  عـــر�ـــشـــه  اأو  طـــفـــل  بـــيـــع   ب. 

اأ�شكال  »جميع  املـــادة،  هــذه  حكم  يف  ال�شتغالل  ي�شمل   .3

ال�شتغالل اجلن�شي اأو ا�شتغالل دعارة الغري اأو ال�شخرة اأو 

نزع الأع�شاء اأو اخلدمة ق�شًرا اأو ال�شرتقاق اأو الت�شول اأو 

املمار�شات ال�شبيهة بالرق اأو ال�شتعباد«.

املــادة )1( مكرر من القانون رقم  امل�شرع يف  اأن  ويبدو 

اإ�شافة  �ــشــرورة  اإىل  تنبه  اإليها  امل�شار   2015 ل�سنة   )1(

اأمناط جلرائم الجتار بالب�شر مل تكن موجودة بالقانون 

اأو  الــذكــر. ومــن ذلــك بيع الأ�ــشــخــا�ــس  رقــم )51( �شالف 

عر�شهم للبيع اأو ال�شراء اأو الوعد بهما.

حيث اإن بيع الأ�شخا�س اأو عر�شهم للبيع اأو الوعد بذلك 

 مل يكن جمرماً يف ظل القانون رقم )51( �شالف الإ�شارة.

 2006 ل�سنة   51 رقــم  بالقانون  مــوجــوداً  يكن  مل  واأيــ�ــشــاً 

جترمي ل�شور ال�شتقطاب اأو ال�شتخدام اأو ال�شتقبال اأو 

اأو  العنف  و�شائل  بو�شيلة من  الأ�شخا�س  ت�شّلم  اأو  ت�شليم 

الختطاف اأو احليلة اأو اخلداع اأو اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة 

اأو ا�شتغالل النفوذ اأو اإ�شاءة ا�شتغالل حالة ال�شعف، وذلك 

بغر�س ال�شتغالل.

ومن ثم فقد ن�شت املادة )1( مكرر من القانون رقم )1( 

ذات  من  )ب(  البند  يف  منها  الأوىل  الفقرة  يف   2015 ل�سنة 

 الفقرة على اأنه :يعد مرتكًبا جرمية الجتار بالب�شر كل من:

اأو  اآواهــم  اأو  ا�شتخدمهم  اأو  ا  اأ�شخا�شً ا�شتقطب  ـ  ..........ب 

الثانية من ذات املادة على اأنه: »يعترب اجتاًرا بالب�شر، ولو 

مل ينطو على ا�شتعمال اأي من الو�شائل املبينة يف الفقرة 

ال�شابقة ما يلي:

اأو  اإيـــوائـــه  اأو  ترحيله  اأو  نقله  اأو  طــفــل  ا�ــشــتــخــدام  اأ. 

ا�شتقباله بغر�س ال�شتغالل.

ب. بيع طفل اأو عر�شه للبيع اأو ال�شراء«.

املــ�ــشــّرع تعديلها �شور  راأى  الــتــي  الأحــكــام  مــن  اأيــ�ــشــاً 

 )51( رقــم  القانون  يف  كانت  حيث  اجلن�شي،  ال�شتغالل 

ل�سنة 2006 املذكور ت�شمل فقط اأ�شكال ال�شتغالل اجلن�شي 

اأو  اأو اخلدمة ق�شًرا  ال�شخرة  اأو  الغري  ا�شتغالل دعــارة  اأو 

اأو  ال�شتعباد  اأو  بالرق  ال�شبيهة  املمار�شات  اأو  ال�شرتقاق 

نزع الأع�شاء. 

اأ�شاف  2015 املذكور فقد  اأما القانون رقم )1( ل�سنة 

اإىل ال�شور ال�شابقة لالجتار بالب�شر �شورة الت�شول اأي�شاً، 

ك�شورة من �شور الجتار بالب�شر. وهي مل تكن موجودة 

عليها  ن�شت  وقـــد   .2006 ل�سنة   )51( رقـــم  الــقــانــون  يف 

رقم )1(  القانون  رقم )1( من  املــادة  الثالثة من  الفقرة 

ل�سنة 2015 بقولها: »ي�شمل ال�شتغالل يف حكم هذه املادة، 

جميع اأ�شكال ال�شتغالل اجلن�شي اأو ا�شتغالل دعارة الغري 

اأو ال�شخرة اأو نزع الأع�شاء اأو اخلدمة ق�شًرا اأو ال�شرتقاق 

اأو الت�شول اأو املمار�شات ال�شبيهة بالرق اأو ال�شتعباد«.

ثانيًا: مدى م�ساءلة �ل�سحية عن �جلرمية:
 2006 ل�سنة   )51( رقم  بالقانون  العمل  ظل  يف 

مدى  يتناول  خا�س  ن�س  يوجد  ل  اإليه  الإ�شارة  �شالف 

من  بالب�شر  الجتار  جرمية  يف  ال�شحية  م�شوؤولية 

على  القانون  ذات  من   )11( املادة  ن�شت  حيث  عدمه. 

هذا  يف  عليها  املن�شو�س  العقوبات  من  »يعفى  اأنه: 

ال�شلطات  باإبالغ  اجلناة  من  بادر  من  كل  القانون 

الق�شائية اأو الإدارية مبا يعلمه عنها قبل البدء يف تنفيذ 

قبل  اجلرمية  اكت�شاف  ذلك  �شاأن  من  وكان  اجلرمية، 

اإمتامها. دون  احليلولة  اأو  مرتكبيها  �شبط  اأو   وقوعها 

فاإذا ح�شل الإبالغ بعد الك�شف عن اجلرمية جاز اإعفاوؤه 

من العقوبة اأو التخفيف منها اإذا مّكن اجلاين ال�شلطات 

مرتكبي  على  القب�س  من  التحقيق  اأثناء  املخت�شة 

اجلرمية الآخرين«.

اأم عرب  البالد  داخل  �شواء  ا�شتلمهم  اأو  �شّلمهم  اأو  ا�شتقبلهم 

با�شتعمالها  اأو  بالقوة  التهديد  بوا�شطة  الوطنية  حدودها 

اأو غري ذلك من اأ�شكال الق�شر اأو الختطاف اأو الحتيال اأو 

اخلداع اأو اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة اأو ا�شتغالل النفوذ اأو اإ�شاءة 

ا�شتغالل حالة ال�شعف، وذلك بغر�س ال�شتغالل الفقرة

رقم  القانون  بها  التي جاء  الهامة  الأحكام  من  اأي�شاً 

)1( ل�سنة 2015 املذكور اأنه اأفرد اأحكاماً لالأطفال واعترب 

ا�شتقباله  اأو  اإيوائه  اأو  ترحيله  اأو  نقله  اأو  ا�شتخدام طفل 

بغر�س ال�شتغالل. اأو بيع طفل اأو عر�شه للبيع اأو ال�شراء 

يعترب اجتاًرا بالب�شر، ولو مل ينطو على ا�شتعمال اأي من 

الفقرة  ن�شت  حيث  ال�شابقة  الفقرة  يف  املبينة  الو�شائل 

املــ�ــشــّرع ن�س  اأن  الــذكــر  اآنــفــة  املـــادة  ويت�شح مــن ن�س 

ال�شلطات  بــاإبــالغ  يبادر  الــذي  اجلناة  من  اأي  اإعــفــاء  على 

اأو الإدارية مبا يعلمه عنها وي�شرتط لالإعفاء  الق�شائية 

ــــالغ قــبــل الــبــدء يف تنفيذ  اأن يــكــون الإبـ يف هـــذه احلــالــة 

اإىل  يــوؤدي  اأن  الإبــالغ  �شاأن هــذا  واأن يكون من  اجلرمية، 

اأو  مرتكبيها،  �شبط  اأو  وقوعها،  قبل  اجلرمية  اكت�شاف 

احليلولة دون اإمتامها.

ومبفهوم املخالفة ميكننا القول اإنه يف ظل ذات القانون 

اإذا مل يكن من �شاأن الإبالغ اأن يوؤدي اإىل اكت�شاف اجلرمية 

قبل وقوعها، اأو �شبط مرتكبيها، اأو احليلولة دون اإمتامها 

فاإنه ل يعفى من قام بالإبالغ من اجلناة عن اجلرمية. 

اأو  اإعــفــاء اجلـــاين  يت�شمن  املــ�ــشــّرع حكماً  اأوجـــد  وقــد 

اإذا قام بالإبالغ عن اجلرمية بعد الك�شف  التخفيف عنه 

عــنــهــا، ويــ�ــشــرتط يف هـــذه احلــالــة اأن يــكــون الإبــــالغ بعد 

اإىل  اأدى  قد  املعنية  ال�شلطات  مبعرفة  اجلرمية  اكت�شاف 

متكني ال�شلطات املخت�شة اأثناء التحقيق من القب�س على 

مرتكبي اجلرمية الآخرين.

وهنا ميكننا القول باأنه اإذا مل يوؤد الإبالغ بعد اكت�شاف 

اجلرمية اإىل متكني ال�شلطات املخت�شة من القب�س على 

باقي اجلناة، واأن يكون ذلك اأثناء التحقيق فاإنه ل ميكن 

اإعفاء اجلاين الذي قام بالإبالغ اأو تخفيف العقوبة عنه.

واأمام هذا النق�س الت�شريعي لبيان اأحكام مدى م�شاءلة 

رقم  القانون  بالب�شر يف ظل  الجتــار  ال�شحية يف جرائم 

51 ل�سنة 2006 �شالف الذكر، فقد �شارع امل�شّرع اإىل اإفراد 

اأو  ن�س خا�س بال�شحية يو�شح مدى م�شوؤوليتها جنائياً 

مدنياً، وذلك باملادة رقم )11( مكرر التي اأ�شيفت بالقانون 

رقم 1ل�سنة 2015 ون�شت على اأنه:

ا اأو مدنًيّا عن اأية  1ـ ل يجوز م�شاءلة ال�شحية جنائًيّ

جرمية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون متى 

�لقان��ون �جلدي��د �أ�ساف �إىل 
�سور �الجت��ار بالب�س��ر �سورة 

�لت�سول �أي�سًا

المجلة القانونية
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ن�شاأت اأو ارتبطت ارتباًطا مبا�شًرا بكونه جمنًيّا عليه.

املــادة يجوز  هــذه  البند )1( من  ا�شتثناء من حكم   .2

به  ال�شحية جنائًيّا ومدنًيّا عن جرمية الجتــار  م�شاءلة 

يف احلالت الآتية:

اأ( اإذا �شاهم بنف�شه ودون خ�شوعه لأي اإكراه مادي اأو 

معنوي يف تنفيذ جرمية من جرائم الجتار بالب�شر.

ونظام  العمل  بعقد  ــل  واأخـ للعمل  ــًدا  وافــ كــان  اإذا  ب( 

الإقامة.

اأو  اجلــرميــة  عــن  املخت�شة  ال�شلطات  يبلغ  مل  اإذا  ج( 

التحري�س عليها مع قدرته على ذلك.

وميكننا القول هنا باأنه على الرغم من اأن املادة اآنفة 

ال�شحية  م�شوؤولية  مبــدى  يتعلق  حكماً  و�شعت  الــذكــر 

جنائياً ومــدنــيــاً، اإل اأنــهــا ربــطــت هــذه الأحــكــام  ارتــبــاًطــا 

مبا�شًرا بكونه جمنّياً عليه. ومل يت�شح من القانون رقم 

51 ل�سنة 2006 الأ�شلي اأو املعدل رقم 1 ل�سنة 2015 ماهو 

يكون  اأن  ميكن  �شحية  كــل  وهــل  عليه،  باملجني  املق�شود 

جمنياً عليه، اأو كل جمني عليه ميكن اأن يكون �شحية؟، 

الأمر الذي ندعو اإليه امل�شّرع لي�شع تعريفاً للمجني عليه، 

درءاً لالجتهاد يف التف�شري الذي قد يوؤدي اإىل نتائج غري 

منطقية قانوناً اإذا ترك الأمر لالجتهاد والقيا�س.

ثالثًا: �فرت��ص علم �جلاين ب�سن �ل�سحية:
�شالف   2006 ل�سنة   51 رقــم  القانون  اأي�شاً  خــال  لقد 

ــاين ب�شن  ــدى عــلــم اجلــ الــذكــر مــن ثــمــة نــ�ــس يتعلق مبـ

ال�شحية، وهو ما تنبه اإليه امل�شّرع يف القانون املعدل رقم 

1 ل�سنة 2015 يف املادة  )11( مكرًرا منه، حيث ن�شت على 

اجلــرائــم  يف  ال�شحية  ب�شن  اجلـــاين  علم  اأنــه:»يــفــرت�ــس 

املن�شو�س عليها يف هذا القانون«.

اإمنــا ي�شع  امل�شّرع  الــذي ن�س عليه  وهــذا الفــرتا�ــس 

وهو  ال�شحية.  ب�شن  علمه  نفي  عــبء  اجلــاين  عاتق  على 

به ليمنع تهرب اجلاين  اأنــه جــاء  امل�شّرع يبدو  اجتــاه من 

من العلم ب�شن ال�شحية. ل�شيما يف ظل رغبة ذات امل�شّرع 

يف تــ�ــشــديــد الــعــقــاب عــلــى اجلــــاين الــــذي يــرتــكــب جــرائــم 

حيث  املعاقني.  اأو  الأنــثــى  اأو  الطفل  مع  بالب�شر  الجتــار 

املــذكــور   2006 ل�سنة   51 الــقــانــون  مــن   )2( ــادة  املــ ن�شت 

اأًيــا من جرائم الجتــار  ارتكب  اأنــه: »يعاقب كل من  على 

القانون  هــذا  من   )1( املــادة  يف  عليها  املن�شو�س  بالب�شر 

�شنوات. خم�س  عن  مدته  تقل  ل  الــذي  املــوؤقــت   بال�شجن 

وتكون العقوبة ال�شجن املوؤبد يف الأحوال الآتية:...... 2 - 

اإذا كان املجني عليه اأنثى اأو طفاًل اأو من املعاقني«.

اأي اأن امل�شّرع �شدد العقوبة من ال�شجن املوؤقت الذي ل 

املوؤبد يف حال  ال�شجن  اإىل  �شنوات،  تقل مدته عن خم�س 

كون ال�شحية اأنثى اأو طفاًل اأو معاقاً.

وعلى الرغم من اأن املادة رقم )1( من القانون 51 ل�سنة 

يجاوز  مل  �شخ�س  اأي  بــاأنــه:  الطفل  عــّرفــت  املــذكــور   2006

الثامنة ع�شرة من عمره. فاإننا ناأمل من ذات امل�شّرع اأن يعّرف 

املعاق اأي�شاً. ل�شيما اأن املعاق من الفئات التي راأى ذات امل�شّرع 

اأنها جديرة برعاية خا�شة ر�شدت لها عقوبة م�شددة.

ن�شلط  تعاىل  اهلل  مب�شيئة  قــادمــة  اأعـــداد  يف  اللقاء  واإىل 

ــام املــ�ــشــاهــمــة اجلــنــائــيــة يف جــرائــم  ــكـ فــيــهــا الــ�ــشــوء عــلــى اأحـ

الجتار بالب�شر، واأركانها املادية واملعنوية، وعالقة ال�شببية، 

والظروف امل�شددة واملخففة، وحالت الإعفاء من العقاب.

�سدد �مل�سرع �لعقوبة �لعقاب على 

�جلاين �لذي يرتكب جر�ئم �الجتار 

بالب�سر مع �لطفل �أو �الأنثى �أو �ملعاقني

المجلة القانونية
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اململكة العربية ال�شعودية : مكتبة القانون والقت�شاد

اجلمهورية اللبنانية: مكتبات احللبي



مة للقانون الجنائي الدولي..  مقدِّ
مفاهيمه الرئيسة وتاريخه ومصادره

القانون اجلنائي الدويل اأية جرمية تن�شاأ وفًقا للميثاق، مبا 

يف ذلك الدفوع الب�شيطة، مثل: الئتالف الدويل لكابالت 

ا كل اتفاقية لردع الإرهاب؛ منها على �شبيل  ا�شات، واأي�شً الغوَّ

املُتََّبع  العتيادي  املنهج  اإن  طائرة.  اختطاف  املثال:اتفاقية 

يف النهاية هو الرتكيز على اجلرائم التي ميكن مالحقتها 

مثل:  الأ�شا�شية؛  كاجلرائم  الدولية  املحاكم  اأمــام  ا  ق�شائيًّ

الإبادة اجلماعية، واجلرائم �شد الإن�شانية، وجرائم احلرب، 

والعدوان.

تاريخ �لقانون �جلنائي �لدويل:
كانت نقطة البداية امل�شرتكة ل�شلطة الق�شاء الدويل هي 

اإذ كان لكل دولة اأو حمكمة دولة ق�شاوؤها الذي  القر�شنة؛ 

يفر�س املالحقة الق�شائية لل�شخ�س املتهم بالقر�شنة، التي 

ُينظر اإليها عموًما بو�شفها جرمية عاملية، ف�شاًل عن كونها 

جرمية دولية. اإن اجلرائم الدولية ت�شدم ال�شمري الإن�شاين 

الأخالقي  التعاطف  ت�شتدعي  اإنها  اإذ  بــاأخــرى؛  اأو  بطريقة 

ال�شرقة،  غالًبا  َت�شتتِبع  والقر�شنة  عليه.  متعارف  هو  كما 

ونادًرا اخلطف لطلب فدية، وهي ل ُتَعدُّ جرمية ا�شتثنائية 

اإذ اإن اللمحة الدولية الوحيدة فيها  على وجه اخل�شو�س؛ 

اأنها ُترتكب يف اأعايل البحار، خارج ال�شلطة الق�شائية لأية 

دولة. لذا فاإن القر�شنة بال�شرورة جرمية عابرة للحدود؛ 

الق�شائية  لل�شلطة  تخ�شع  الــبــحــار  ــايل  اأعـ يف  ال�شفن  لأن 

بح�شب َعلَم دولتها. فالقر�شنة تت�شمن يف معناها الهجوم 

ال�شلطة  على  ًيا  تعدِّ البحار؛  اأعـــايل  يف  اأخـــرى  �شفينة  على 

الق�شائية لدولة اأخرى.

ــدًدا مــن اأمــثــلــة املــحــاكــم اجلنائية  والــتــاريــخ يــحــتــوي عــ

اأملانيا ملحاكمة الأملان  الدولية، خا�شًة حماكمات ليبزيغ يف 

العاملية  احلـــرب  عــقــب  حـــرب،  جــرائــم  ارتــكــابــهــم  امل�شتبه يف 

عام  الدولية يف  الع�شكرية  نورنبريغ  ولكن حمكمة  الأوىل. 

1954 كانت اأكرث �شهرة، وحمكمة طوكيو الع�شكرية الدولية 

فت  ت�شرَّ وقــد  و1984.   1964 عامي  بــني  مــا  ا�شتمرت  التي 

لالأدلة.  �شاماًل  ا  فح�شً واأجـــرت  بعدالة  نورينربغ  حمكمة 

عِلن عن النظام النازي 
ُ
ف حمكمة نورينربغ، اأ وبف�شل ت�شرُّ

دوليًّا بو�شفه حمرقة اليهود، واأ�شبح معلوًما ما ارتكبه من 

املعاقني  وت�شفيته  اأملانيا،  يف  اليهودي  ال�شعب  لإبــادة  اأفعال 

ومع  الرومانية.  الأ�ــشــول  ذوي  من  اأولئك  اأو  ال�شن،  وكبار 

والــوليــة  املــيــثــاق،  يف  عليها  املن�شو�س  اجلــرائــم  بع�س 

املناطق  يف  املرتكبة  الأجــانــب  اأفــعــال  مبالحقة  الق�شائية 

الأجنبية، والتعذيب، وجرمية القر�شنة التاريخية. ويغطي 

التي  اإحـــدى اجلــرائــم  الإبـــادة اجلماعية  ذلــك كله، مل تكن 

�ــشــري 
ُ
اأ اإذ  نــوريــنــبــريغ؛  ملحكمة  الق�شائية  لل�شلطة  تخ�شع 

اإليها فقط اإ�شارًة عابرًة. وقد تقيَّد نظامها الأ�شا�شي بتقييد 

غريب؛ ذاك اأنها ت�شتطيع املالحقة الق�شائية للجرائم �شد 

ــا فقط؛ لذا فقد كانت  الإن�شانية املرتبطة باحلرب يف اأوُروبَّ

حماولًة لربط اجلرائم �شد الإن�شانية بجرائم احلرب؛لأنها 

مالحقة  التاريخ  ل  ي�شجِّ مل  الن�شاأة.  حديث  ت�شنيًفا  كانت 

ق�شائية جلرائم �شد الإن�شانية قبل حمكمة نورينبريغ؛ اإذ 

نورينبريغ  حمكمة  تطبيق  حــول  دقيق  ا�شتفهام  هناك  كــان 

من   - جاك�شون  روبــرت  القا�شي  كــان  رجعي.  باأثر  للقانون 

ق�شاة املحكمة العليا للوليات املتحدة - رئي�ًشا لالدعاء العام 

لقوات احللفاء يف حمكمة نورينبريغ، وقد اأ�شار اإىل ال�شابقة 

الق�شائية للمحاكمة بو�شفها �شابقة فعلية: �شابقة اأو�شحت 

ف�شتفعله  مــرًة؛  ما  �شيًئا  فعلت  فــاإذا  د«؛  املَُمهَّ الطريق  »قــوة 

املرة الثانية اأ�شهل. وبذلك اأر�شى القا�شي جاك�شون اخلطوة 

الأوىل للمحاكم اجلنائية الدولية يف امل�شتقبل.

مع هذ�، ��سطررنا النتظار �جلزء �الأف�سل خلم�سني 
عاًما حتى ظهور جمموعة جديدة من �ملحاكم �جلنائية 

�لدولية:
ا على حروب التق�شيم وال�شراع العرقي يف يوغو�شالفيا  ردًّ

الأمــن  جمل�س  اأن�شاأ  روانـــدا،  يف  اجلماعية  ــادة  والإبـ ال�شابقة 

الدولية  اجلنائية  املحكمة  مــن:  كــالًّ  املتحدة  لــالأمم  التابع 

ليوغو�شالفيا ال�شابقة )1993(، واملحكمة اجلنائية الدولية 

لــلــدوائــر  الــقــانــوين  الــفــقــه  نــهــ�ــس  لــقــد  ــدا )1994(.  ــروانـ لـ

البتدائية ودائرة ال�شتئناف امل�شرتكة لتلك املحكمتني، بدور 

عظيم- اإىل حد كبري- يف تطوير القانون اجلنائي الدويل.

نظام  اإىل  ا  جـــدًّ خــا�ــس  بـــدور  بالنهو�س  الف�شل  ُين�شب 

روما الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية )1994، لهاي( 

اجلنائي  القانون  عن  نتحدث  عندما  نق�شد  ماذا 

الق�شاء  ل�شلطة  تخ�شع  التي  اجلرائم  الدويل)1(؟ 

بتلك  معنّي  الدويل  املجتمع  اأن  امل�شاألة  اإذ  الدويل؛ 

اإقليمية ميكنها مالحقتها  اأية حمكمة  اجلرائم، واأن 

اأن  ُيحتَمل  التي  الدفوع  من  عدد  فهناك  ا.  ق�شائيًّ

تخ�شع ل�شلطة الق�شاء الدويل:

المجلة القانونية

بقلم: أ.سوجول كافيتي
باحث  قانوين باملعهد

sKaveity@dji.gov.ae

ت على   �تفاقات جنيف ن�سّ

�لقو�عد �لتي تقّن �الأعمال 

�ملقبولة للدول �أثناء �حلرب
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واأركــان  ميثاق،  الأ�شا�شي  رومــا  نظام  اإن  اجلرائم.  وعنا�شر 

الأ�شا�شي  النظام  اأطـــراف  اأن�شاأتها  فرعية  وثيقة  اجلــرائــم 

لت�شرت�شد بها املحكمة اجلنائية الدولية يف تف�شري الدفوع 

الأ�ــشــا�ــشــي  الــنــظــام  اإىل  الــنــظــر  ميكننا  للميثاق)2(.  وفــًقــا 

لفهم املحتوى القانوين للقانون اجلنائي الدويل، وتعريف 

للدفوع.  مهم  وتف�شيل  اجلــرائــم،  ــان  اأركـ خا�شًة  اجلــرائــم، 

ب�شبب  الق�شايا  من  في�س  الدولية  اجلنائية  املحكمة  لدى 

اأهميتها الكبرية يف بلورة القانون اجلنائي الدويل.

م�سادر �لقانون �جلنائي �لدويل ومبادئه:
حمددة  قواعد  تعريف  يف  اجلنائية  املحكمة  ترغب  قد 

اجلنائية.  الق�شائية  الــدعــاوى  يف  للتطبيق  قابلة  ودقيقة 

والقانون اجلنائي يتحرى الدقة؛ اإذ يطبق القانون اجلنائي 

اإل بن�س)3(. ول ميكنك  املت�شدد:ل جرمية  مبداأ الدعــاء 

من  ومبزيد  للقانون،  وفًقا  توجد  مل  جرمية  على  املعاقبة 

التف�شيل يجب الن�س عليها بدرجة عالية من الدقة. غالًبا 

ف  ما يكون القانون اجلنائي غري دقيق اإىل حد ما. كيف نعرِّ

ل،  حمتوى جرائم احلرب؟ القانون املعتمد يف امليثاق مف�شَّ

اتفاقات  الــدول بتطبيقه. وتو�شح  ُيلِزم جميع  ولكنه قد ل 

جنيف لعام 1949 القانون املطبَّق يف احلرب، ولديها ع�شوية 

العثور  ال�شعب  اإنــه من  كاملة:  ب�شفة  دولية  اأو  دولية  �شبه 

مل  هــذا،  ومــع  جنيف.  اتفاقات  يف  ع�شًوا  لي�شت  دولــة  على 

للجرمية:  تعريف  اتفاقيات  لتكون  جنيف  اتفاقيات  ُتن�شاأ 

وعــدد  احلـــرب.  يف  ال�شلوك  قــواعــد  لتو�شيح  ــمــْت  ــمِّ �ــشُ لقد 

رت عقوبات جنائية لنتهاكها.  قليل فقط من الأحكام ت�شوَّ

فــروع خمتلفة من  مــن  الـــدويل منبثق  والــقــانــون اجلنائي 

القانون، لكل منها مقت�شياتها القهرية. والقانون اجلنائي 

القانون  من  املنبثقة  املبادئ  مع  اندماًجا  ن  يت�شمَّ الــدويل 

ــق يف  اجلــنــائــي، وقـــانـــون حــقــوق الإنـــ�ـــشـــان، والــقــانــون املــطــبَّ

وقد  العام،  الــدويل  للقانون  العامة  واملبادئ  امل�شلح،  النزاع 

ل يكون التوفيق بني كل تلك املعايري املختلفة �شهاًل دائًما. 

التي ل  الدقة  الــدويل يتوقع درجــة من  فالقانون اجلنائي 

يتحراها قانون النزاع امل�شلح.وقانون حقوق الإن�شان يهدف 

اإىل حماية الأفراد، بينما يهدف القانون اجلنائي غالًبا اإىل 

حماية حقوق املدعى عليه؛ لذا قد يوجد عدد من املقت�شيات 

املختلفة التي يجب التوفيق بينها.

فيها  وامل�شاعدة  بارتكابها  اأوامـــر  واإ�ــشــدار  اجلــرائــم  ارتــكــاب 

البحث  وعند  كثرية.  تفا�شيل  ذكر  دون  عليها  والتحري�س 

يف القانون الدويل العريف، وجدت املحكمة اأن بع�س املبادئ، 

مثل العمل الإجرامي وامل�شوؤولية القانونية، ي�شكالن جزًءا 

القوانني  هــذه  اأن تطبق  واأنــهــا ميكن  الــعــريف،  القانون  مــن 

يف   - الوطنية  املحاكم  قـــرارات  اعتبار  ا  اأي�شً وميكن  ا.  اأي�شً

الــدويل  للقانون  دلــيــاًل  الـــدويل-  اجلنائي  القانون  حــالت 

املــيــثــاق، مثل:  الــعــريف، وال�ــشــرت�ــشــاد بها يف طــرائــق تف�شري 

اتفاقية منع الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.

�ملبادئ �لعامة للقانون:
القانونية  املــبــادئ  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ت�شتخدم 

توجد  ل  اإذ  بــه؛  املعمول  الــقــانــون  يف  الــثــغــرات  ل�شد  العامة 

املحكمة  اأو قانون عريف. وتقر  بها  معاهدة قانونية معمول 

اأن الغت�شاب جرمية حرب، وهو ما كان مبنزلة اقرتاح غري 

ا،  ق�شائيًّ الغت�شاب  جرمية  ملالحقة  ولكن  للجدل.  مثري 

يجب عليك اأوًل و�شع تعريف لالغت�شاب؛ ولذلك ان�شغلت 

باإجراء  ال�شابقة  ليوغو�شالفيا  الدولية  اجلنائية  املحكمة 

من  كثري  يف  الغت�شاب  بجرمية  اخلا�شة  للقوانني  م�شح 

قاعدة  و�ــشــع  بغر�س  لي�س  الــوطــنــيــة،  القانونية  الأنــظــمــة 

م�سادر تقليدية للقانون �لدويل �لعام:
تنظر املحاكم اأوًل يف قوانني املواثيق للبحث عن تعريفات 

اجلنائية  للمحكمة  الأ�شا�شي  رومــا  نظام  وميثل  وا�شحة. 

ا. ومع ذلك،  واأركــان اجلرائم م�شدًرا قانونيًّا مهمًّ الدولية 

اإذا اطلعت على املعاهدة للبحث عن قواعد الإثبات العامة؛ 

الأ�شا�شي �شعى  اأن تكون واعًيا؛ لأن نظام روما  يجب عليك 

اإىل تقنني القانون املوجود من قبل وتطويره؛ ولذلك لي�س 

كل �شيء مق�شوًدا حتًما اأن ُيظِهر القانون املوجود من قبل. 

ولكن بالتاأكيد ما ف�شرته حمكمة يوغو�شالفيا ال�شابقة من 

القانون العريف، وتبناه نظام روما الأ�شا�شي- قد يكون دلياًل 

قــانــون عريف  قــبــول  اإىل  الـــدويل  املجتمع  جــيــًدا على جلــوء 

جديد.

ا.  ا من امل�شادر املهمة جدًّ يعد قانون جرائم احلرب اأي�شً

عليها  واملعاقبة  اجلماعية  الإبــادة  منع  اتفاقية  اإىل  وُينظر 

عامًة بو�شفها تقنني احلكم �شد الإبادة اجلماعية، وكذلك 

م�شدر  فهي  التعذيب؛  مناه�شة  لتفاقية  بالن�شبة  الأمــر 

قانوين مهم.

وفيما يتعلق بالقانون العريف، فاإن اتفاقات جنيف ن�شت 

– اإىل حد كبري- على كثري من القواعد ال�شلوكية التي تقنن 

فاإن عدًدا  اأثناء احلــرب. ومع هذا،  للدول  املقبولة  الأعمال 

ول  على عقوبات جنائية.  ن�سَّ  النتهاكات  قلياًل فقط من 

يف  دة  املــحــدَّ  – اجل�شيمة  باملخالفات  ُيــعــرف  مــا  �شوى  ُيطبَّق 

نوع  امل�شلح: وهو  الــدويل  النزاع  اتفاقات جنيف - يف  اأحكام 

النزاعات  نــوع حمــدد من  حمــدد من اجلــرائــم ينطبق على 

ــار التف�شري الــرا�ــشــخ الــ�ــشــارم ملــعــاهــدة جــنــيــف. ومــع  اإطــ يف 

ذلك، هناك فئة اأو�شع نطاًقا من القانون والقانون العريف: 

الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الق�شائي  الجتهاد  ع  و�شَّ فقد 

ليوغو�شالفيا ال�شابقة على نحو ملحوظ من نطاق جرائم 

احلرب التي ميكن معاقبة مرتكبها، وب�شفة خا�شة يف حالة 

النزاع غري الدويل.

قانون �مل�سوؤولية �لقانونية:
مــن املــ�ــشــوؤول عــن اجلــرائــم الأ�ــشــا�ــشــيــة: جــرائــم احلــرب 

واجهت  لقد  الإن�شانية؟  �شد  واجلرائم  اجلماعية  والإبـــادة 

عــدًدا  ال�شابقة  ليوغو�شالفيا  الــدولــيــة  اجلنائية  املحكمة 

ا مــن اأحــكــام الــنــظــام الأ�ــشــا�ــشــي الــتــي تتناول  حمــــدوًدا جـــدًّ

عاملية يف القانون الدويل العريف، ولكن لكونها جتربة لإدراك 

»اأكتي�س  اجلرمية:  ِي  �ِشقَّ من  لكل  امل�شرتكة  العامة  املبادئ 

ري�س« و»مني�س ريا«)4( امل�شتخَدَمنْي يف الغت�شاب.

�ل�سو�بق �لق�سائية:
املحاكم اجلنائية الدولية �شوف تعتزم الإ�شارة اإىل ق�شايا 

الوطنية.  املــحــاكــم  ــرارات  قــ اإىل  اأحــيــاًنــا  و�شت�شري  منها،  كــلٍّ 

اإقــنــاع فقط،  و�ــشــائــل  الق�شائية  الــ�ــشــوابــق  هــذه  وتــكــون مثل 

ولي�شت ُملِزمة قانونيًّا؛ اإذ ل يوجد تدرج هرمي بني املحاكم 

حمكمة  لأيــة  قانوين  م�شدر  اأول  وميثل  الدولية.  اجلنائية 

الــذي قد  اأي حدث ما؛ الأمــر  دولية النظام الأ�شا�شي لها يف 

يت�شبب يف وجود اختالفات مهمة يف القوانني املعمول بها اأمام 

املحاكم اإذا اختلفت تعريفات اجلرائم، وينح�شر اأمر الطالع 

على ال�شوابق الق�شائية فيما بني املحاكم بع�شها مع بع�س.

المجلة القانونية
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نقطة �لبد�ية �مل�سرتكة ل�سلطة 

�لق�ساء �لدويل
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�لقو�نني غري �مللزمة:
ا اأن ن�شع يف احل�شبان دور القوانني غري  يجب علينا اأي�شً

امللزمة؛ فعلى �شبيل املثال: يف قانون جرائم احلرب، ميكن 

اأن يوؤدي عمل اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر دوًرا موؤثًرا. 

ويف اإطار قانون النزاع امل�شلح، ُتعدُّ مهاجمة الأ�شخا�س الذين 

قانونيًّا،  اأمــًرا  عدائية  اأعمال  يف  مبا�شرة  م�شاركة  ي�شاركون 

حتى اإذا مل يكونوا جزًءا من قوة ع�شكرية، اأو حتى اإذا كانوا 

من املدنيني. وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هنا هو: ما الذي 

يعنيه تعبري »م�شاركة مبا�شرة« يف هذا ال�شياق؟ لقد اأ�شدر 

امل�شاألة، ومن  ا لتو�شيح هذه  اإر�شاديًّ ال�شليب الأحمر دلياًل 

املُتوّقع اأن ي�شبح هذا الدليل اأحد م�شادر القانون غري امللزم 

»م�شاركة  تعبري  معنى  ل�شتبيان  املحكمة  اإليه  لع  تطَّ الــذي 

يوغو�شالفيا  ملحكمة  الق�شائية  الولية  وت�شمل  مبا�شرة«. 

ال�شوؤالني  يثري  ممــا  واأعــرافــهــا؛  احلـــرب  قــوانــني  انتهاكات 

الآتيني: ما اجلرائم التي ُتعدُّ جرائم حرب يف اإطار القانون 

الدويل العريف؟ وما الذي ُيقنّن القواعد العرفية للقانون؟ 

ن�شر ال�شليب الأحمر درا�شة مثرية للجدل – اإىل حد ما - 

وبع�س منتقدي هذه  امل�شلح.  والنزاع  العريف  القانون  ب�شاأن 

الدرا�شة اعتربوها مثرية للجدل؛ لأنها اعتمدت كثرًيا على 

الكتيبات الع�شكرية، اأكرث من اعتمادها على الأدلة املبا�شرة 

لقواعد المتثال وعدم المتثال.

ال جرمية �إال بن�ص)5(:
ل توجد جرمية ُيعاِقب عليها القانون من دون اأن يوجد 

مها. غالًبا ما ي�شتند الدفاع اأمام املحاكم  قانون م�شبق يجرِّ

الدولية اإىل اأن الق�شاة ي�شتندون اإىل تف�شري امليثاق والقواعد 

الق�شاة  كان  فاإذا  للقانون.  العامة  املبادئ  العرفية وتطبيق 

القانون لأول مرة، وهذا يف حد ذاته خرق ملبداأ ل  ي�شعون 

جرمية دون ن�س؛ فكيف ميكن للمحامني اأن يدافعوا دفاًعا 

اإذا كان القانون نف�شه ل يزال غري حمدد؟ اإن العمل  اًل  فعَّ

الت�شعينيات فقط،  بداأ مع بداية  الدويل  بالقانون اجلنائي 

ق�شائيًّا؛  �شياغتها  تتحتم  بب�شاطة  بنوده  بع�س  زالــت  وما 

ــًفــا مــقــارنــتــه بــالأنــظــمــة الــقــانــونــيــة احلــديــثــة  ُمــنــ�ــشِ فلي�س 

رة واملقنَّنة. والأنظمة املطوَّ

م النظام الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية  ومع هذا، فقد قدَّ

املعمول  للقانون اجلنائي  اًل  �شاماًل ومف�شَّ تقريًرا  الدولية 

الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�شا�شي  النظام  من  اأكــرث  به 

ليوغو�شالفيا ال�شابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.

�شاأتناول يف مقالتي يف الأعداد القادمة بحث اخلطوط 

ا  اأي�شً و�ــشــاأنــاقــ�ــس  الــدولــيــة.  اجلنائية  للجرائم  العري�شة 

ــادة اجلماعية  ــ ــ اجلـــرائـــم الأ�ــشــا�ــشــيــة؛ مــثــل: الـــعـــدوان والإب

درا�شات  اإىل  ق  التطرُّ قبل  وذلــك  الإن�شانية،  �شد  واجلرائم 

حالة يف جرائم الإبادة اجلماعية حتديًدا.

�لهو�م�ص

المتعلقة  المعلومات  وفــرة في  هناك    �  1

ــون الـــجـــنـــائـــي الـــــدولـــــي. اأو�ـــشـــي  ــانـ ــقـ ــالـ بـ

بــــالطــــالع عـــلـــى مـــحـــا�ـــشـــرات الـــدكـــتـــور/ 

دوجال�س جيلفويلي، كلية الحقوق، جامعة 

لندن، التي ا�شتفدت منها في هذا المقال:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=oXixalpLM8Y

المفاو�شات،  في  دولــة   184 ا�شتركت    �  2

حيث اعُتِمد الن�س النهائي، و�شوتت 124 

دولة بالإيجاب، و21 دولة بالرف�س، بينما 

عــدد  بــلــغ  الــتــ�ــشــويــت.  عــن  دول  امتنعت7 

الأ�شا�شي  رومــا  نظام  في  الأع�شاء  الــدول 

في نوفمبر 2011، 120 دولة من اأ�شل 193 

من الدول الأع�شاء في الأمم المتحدة.

مبداأ  يعد  الالتيني  الم�شطلح  هــذا    �  3

قانونيًّا يتطلب األ ُيعاقب ال�شخ�س نتيجة 

مها القانون. وهذا المبداأ  لجريمة ل يجرِّ

الديموقراطية  الــدول  في  ومقنن  مقبول 

ــة بـــو�ـــشـــفـــه اأحـــــــد الــمــتــطــلــبــات  ــثـ ــديـ ــحـ الـ

الأ�شا�شية ل�شيادة القانون.

ريــ�ــس« هــو م�شطلح لتيني  »اأكــتــيــ�ــس    �  4

الإجــرامــي  الفعل  اإلـــى  لــالإ�ــشــارة  ُي�شتخدم 

الفعل  �شقين:  اإلــى  جريمة  كــل  تنق�شم  اإذ 

والنية  ريــ�ــس(  )اأكتي�س  للجريمة  البدني 

ريا(.  الإجرامية وهي )مني�س  اأو  الذهنية 

الم�شطلحات  بمجموعة  ال�شتعانة  يمكن 

ويكيبيديا  موقع  في  الالتينية  القانونية 

https:// الــــــرابــــــط  هـــــــذا  طــــريــــق  عـــــن 

en.wikipedia.org/wiki/List_of_Lat�

.in_phrases

5 �  ف�شاًل ارجع اإلى الحا�شية رقم 3.

ا من �مل�سادر  يعد قانون جر�ئم �حلرب �أي�سً

� يف �لقانون �جلنائي �لدويل �ملهمة جدًّ
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الإحــ�ــشــان يف الــلــغــة مــعــنــاه الإتـــقـــان. وهـــو الإخــال�ــس، شف

و�شدق املراقبة، وهو التطوع بالف�شل بعد مراعاة العدل، 

وهو ال�شنع اجلميل والت�شرف احلميد.

  فــالإحــ�ــشــان كــمــا يــقــول عــلــمــاء الأخـــــالق خــلــق جــامــع 

جلميع اأبواب احلقائق، وفيه لب الإميان وروحه. ويقول الراغب 

اأحدهما: الإنعاُم على  الأ�شفهاين: الإح�شاُن يقال على وجهني.. 

الغري.. يقال: اأح�شَن اإىل فالن، والثاين: اإح�شاٌن يف ِفعله، وذلك اإذا 

عِلم علًما ح�شناً اأو عِمل عَماًل ح�شناً.  وقد عّرف الر�شول الكرمي 

حممد - �شلى اهلل عليه و�شلم - الإح�شان بقوله : {اأن تعبد اهلل 

كاأنك تراه ، فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك} )رواه م�شلم(. 

فاملح�شن هو امل�شتح�شر لرقابة ربه، خمل�شاً يف عمله، متقناً 

اهلل  عبد  اإذا  الإن�شان  اأن  ذلــك  واخلــري،  للمعروف  بــاذًل  ل�شنعته، 

اإىل  ينظر  فكاأمنا  واملراقبة،  احل�شور  وجــه  على  الدنيا  يف  تعاىل 

اهلل عزَّ وجلَّ حال عبادته، م�شتح�شًرا لعظمته تعاىل، وا�شتح�شار 

مراقبة اهلل له تغر�س يف قلبه اخل�شية والهيبة والتعظيم واخلوف؛ 

وبــذل اجلهد يف حت�شينها  العبادة،  الن�شح يف  عليه  يوجب  وذلــك 

اأن تكون عليه. ولقد  واإكمالها واإمتامها على الوجه الذي ينبغي 

َع خمتلفة كقوله  الكرمي على هذه احلقيقة يف موا�شِ القراآُن  دّل 

تــعــاىل: {َوُهـــَو َمــَعــُكــْم اأَْيـــَن َمــا ُكــْنــُتــْم} )�ــشــورة احلــديــد الآيـــة 4( ، 

وقوله: {َوَنْحُن اأَْقَرُب اإَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد} )�شورة ق الآية 16(.

وامل�شاهدة  املراقبة  مرتبة  اأولهــا:  ثالث.  مراتب  ولالإح�شان 

واخلوف من اهلل عزَّ وجلَّ وخ�شيته.

وثالثتها:  وتعاىل.  �شبحانه  اهلل  من  احلياء  مرتبة  وثانيتها: 

مرتبة الأن�س برب العاملني.

ونوع  اهلل،  عبادة  يكون يف  نــوع  نوعني:  اإىل  يتنوع  والإحــ�ــشــان 

يكون يف القيام بحقوق خلقه. 

فالنوع الأول يتحقق يف عبادة اهلل خوفاً منه وهرباً اإليه، ول 

والإقــبــال على طاعته؛  باجتناب ما نهى اهلل عنه  اإلَّ  يتاأتى ذلك 

َل َوَيْخ�َشْوَن   ِبِه اأَن ُيو�شَ
ُ َّ
ُلوَن َما اأََمَر اهلل قال تعاىل: { َوالَِّذيَن َي�شِ

21(. كما  الآيــة  الرعد  )�شورة  �َشاِب }  احْلِ �ُشوَء  َوَيــَخــاُفــوَن  ــُهــْم  َربَّ

ال�شوق  عبادة  تكمن يف  �شامية  منزلة  اهلل  عبادة  لالإح�شان يف  اأن 

عبادة  اإىل  م�شتاقاً  الإن�شان  ي�شري  تتحقق حينما  وهي  والطلب. 

مبناجاة  لــذة  مــن  فيها  لــه  يح�شل  ملــا  اأدائــهــا  على  حري�شاً  ربــه 

بالإح�شان وحثَّ عليه وَبنيَّ  اأمر  به.  فاهلل عزَّ وجلَّ  والأن�س  اهلل 

عنهم،  ويدافع  ويثيبهم  املح�شنني،  يحب  فهو  ولذلك  ف�شائله، 

ْح�َشَن َعَماًل } )�شورة  يُع اأَْجَر َمْن اأَ كما قال �شبحانه: {اإِنَّا ل ُن�شِ

 مَلََع امْلُْح�ِشِننَي } 
َ َّ
نَّ اهلل الكهف الآية 30 (. وكما قال �شبحانه: { َواإِ

)�شورة العنكبوت الآية 69 (.

فــهــو �ــشــبــحــانــه مـــع املــحــ�ــشــنــني يــكــلــوؤهــم بــعــونــه، ويـــوؤيـــدهـــم، 

وين�شرهم على اأعدائهم، ويق�شي حوائجهم. قال تعاىل يف ثواب 

ْجُرُه ِعنَد  �ِشٌن َفلَُه اأَ ِ َوُهَو حُمْ
ّ

�ْشلََم َوْجَهُه هلِل من اأح�شن: { َبلَى َمْن اأَ

َربِِّه َوَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن }. )�شورة البقرة الآية 112(.

ــا الــنــوع الــثــاين وهــو الإحــ�ــشــان يف الــقــيــام بحقوق اخللق   واأمـ

فيتحقق يف بر الوالدين، و�شلة الرحم، واإكرام ال�شيف، وم�شاعدة 

الفقري ويف غري ذلك مما يلزم مراعاته من حقوق املخلوقات. لقد 

اأخرب نبينا - �شلى اهلل عليه و�شلم - اأن اهلل �شبحانه وتعاىل { اإن 

اهلل كتب الإح�شان على كل �شيء فاإذا قتلتم فاأح�شنوا القتلة واإذا 

ذبيحته}  �شفرته ولريح  اأحدكم  الذبحة وليحد  فاأح�شنوا  ذبحتم 

)رواه م�شلم(.

ا وعــالنــيــة وكظم  ومـــن اأهـــم �ــشــروب الإحــ�ــشــان الإنـــفـــاق �ــشــرًّ

يِف  ُيــْنــِفــُقــوَن  ــِذيــَن  {الَّ تــعــاىل:  فيقول  النا�س،  عــن  والعفو  الغيظ 

 
ُ
َواهلل النَّا�ِس  َعــْن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ  َواْلَكاِظِمنَي  اِء  رَّ َوال�شَّ اِء  رَّ ال�شَّ

ُيِحبُّ امْلُْح�ِشِننَي}، )�شورة اآل عمران الآية 134(. يقول ابن كثري: 

اِء  رَّ ال�شَّ يِف  ُيْنِفُقوَن  ــِذيــَن  {الَّ فقال:  اجلنة  اأهــل  �شفَة  تعاىل  ذكــر 

ة والــرخــاء واملــنــ�ــَشــط واملــكــره وال�شحة  اِء}، اأي يف الــ�ــشــدَّ ـــرَّ َوالـــ�ـــشَّ

اْلَغْيَظ  {َواْلَكاِظِمنَي  تعاىل:  الأحــوال. وقوله  واملر�س ويف جميع 

 ُيِحبُّ امْلُْح�ِشِننَي}، اأي اإذا ثار بهم الغيُظ 
ُ
َواْلَعاِفنَي َعْن النَّا�ِس َواهلل

َكَظموه مبعنى كتموه فلم ُيعِملوه، وعفْوا مع ذلك عمن اأ�شاء اإليهم. 

يف  غ�شَبهم  ُيعِملون  ل  اأي  اْلَغْيَظ}،  {َواْلَكاِظِمنَي  تعاىل:  فقوله 

هم ويحت�شبون ذلك عند اهلل تعاىل.  ون عنهم �شرَّ النا�س، بل يكفُّ

اأي مع كّف ال�شر يعفون  ثم قال تعاىل: {َواْلَعاِفنَي َعْن النَّا�ِس}، 

اأحٍد،  اأنف�شهم موجدٌة على  اأنف�شهم فال يبقى يف  عّمن ظلمهم يف 

امْلُْح�ِشِننَي}، فهذا   ُيِحبُّ 
ُ
اأكمل الأحــوال؛ ولهذا قال: {َواهلل وهذا 

الإح�شان. ويقول - �شلى اهلل عليه و�شلم- يف ف�شل  من مقامات 

العفو عن النا�س: )ثالٌث اأق�ِشم عليهن؛ ما نق�س ماٌل من �شدقة، 

ا، ومن توا�شع هلل رفَعه اهلل( )رواه  وما زاد اهلل عبًدا بعفٍو اإل عزًّ

الرتمذي وابن ماجه(.

 ن�شاأل اهلل تعاىل اأن يكتب لنا الإخال�س يف الدنيا والقبول يف 

الآخرة، اإنه تعاىل بنا روؤوف رحيم.

أ.د. محمد عبدالرحمن الضويني



مواقع التواصل االجتماعي..
 شروط جديدة للزواج

�شفحات  اإن�شاء  مّت  الّتكنولوجيا  و�شائل  تطّور  فمع 

الـــّتـــوا�ـــشـــل الجـــتـــمـــاعـــّي مــثــل الــفــيــ�ــشــبــوك والـــّتـــويـــرت 

متكني  يف  �شاهمت  والــتــي  �ــشــات،  وال�شناب  والأن�شتغرام 

بع�شهم،  اأخبار  ملعرفة  بينهم  فيما  التوا�شل  النا�س من 

واإن�شاء عالقات جديدة وتوطيد ال�شابقة، والتعرف اإىل 

ثقافة ال�شعوب الأخرى على نحو يوؤدي اإىل تطور ومنو 

املجتمعات. 

3 - اإذا ا�شرتط فيه �شرط ل ينايف اأ�شله ولكن ينايف 

و�شح  الــ�ــشــرط  بــطــل  �ــشــرعــاً  حُمـــّرمـــاً  كـــان  اأو  مقت�شاه، 

العقد.

4 - اإذا ا�شرتط فيه �شرط ل ينايف اأ�شله ول مقت�شاه 

ولي�س حُمّرماً �شرعاً �شح ال�شرط ووجب الوفاء به، واإذا 

بــه مــن �شرط عليه كــان ملــن �شرط لــه طلب ف�شخ  اأخــل 

الزواج �شواء اأكان من جانب الزوجة اأم من جانب الزوج 

ويعفى الزوج من نفقة العدة، اإن كان الإخالل من جانب 

الزوجة.

5 - اإذا ا�شرتط اأحد الزوجني يف الآخر و�شفاً معيناً 

فتبني خالفه كان للم�شرتط طلب ف�شخ الزواج.

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على خامت 

و�شحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  واملر�شلني  الأنبياء 

اأجمعني، اأما بعد:

المجلة القانونية

بقلم: القاضي/ د. جاسم محمد الحوسني
قا�شي ا�شتئناف اأول - حماكم دبي

ومثل كل �شيء يف احلياة فرغم كل هذه املزايا ملواقع 

ب�شورة  ا�شتخدمت  اإذا  اأّنــهــا  اإّل  الجــتــمــاعــّي  الــّتــوا�ــشــل 

انعدام  اإىل  تــوؤّدي  اأنها  �شلبياتها  فــاإن من  غري �شحيحة 

م�شتخدمها  ويــكــون  العملّية،  احلــيــاة  يف  اخل�شو�شّية 

عر�شة لل�شرر املادي واملعنوي.

ــذر مــطــلــوبــاً مـــن الإ�ــــشــــراف يف  ــ ــان احلـ ــن هــنــا كــ ومــ

ا�ــشــتــخــدام هـــذه املـــواقـــع ونــ�ــشــر كـــل مـــا يــتــعــلــق بــاحلــيــاة 

والزوجية على وجه اخل�شو�س، وذلك  اخلا�شة عموماً 

اخرتاقها  وعــدم  الأ�ــشــرة  كيان  على  املحافظة  �شبيل  يف 

اليومية كال�شحيفة  الأ�شرة  اأفراد  بجعل تفا�شيل حياة 

بع�شهم  اأن  فاملالحظ  النا�س،  جلميع  متاحة  اليومية 

والأمــاكــن  اأ�ــشــرتــه  ــراد  واأفــ نف�شه  ت�شوير  على  يحر�س 

والأطعمة  اأ�شفارهم،  اأو  اأوطانهم  يف  بها  يوجدون  التي 

التي  الثمن  باهظة  واملقتنيات  واملالب�س  ياأكلونها  التي 

ي�شرتونها وكذلك ن�شر اأن�شطتهم اليومية وحتركاتهم، 

 ، بل وعباداتهم  الآخرين، وهداياهم،  وم�شاعرهم جتاه 

ما قد ي�شبب ال�شقاق بني الزوجني ويوؤدي اإىل الطالق. 

ومن باب قطع الو�شائل التي من �شاأنها اأن تنال من 

احلياة الأ�شرية عن طريق و�شائل التوا�شل الجتماعي، 

فقد بادر اأحد املتزوجني حديثاً، اإىل حت�شني خ�شو�شية 

حــيــاتــه الــزوجــيــة بـــاأن ا�ــشــرتط عــلــى زوجــتــه عـــدم ن�شر 

التوا�شل  و�شائل  عرب  اليومية  بحياتهما  خا�شة  �شور 

الجتماعي)1(، ومت توثيق ال�شرط يف عقد الزواج)2(، 

فما حكم هذا ال�شرط؟ وما اأثر اإخالل الزوجة به؟، يف 

�شوء اأحكام قانون الأحوال ال�شخ�شية الإماراتي، ن�شت 

 2005 28 ل�سنة  املــادة )20( من القانون الحتــادي رقم 

ب�شاأن الأحوال ال�شخ�شية على اأنه:

» 1 - الأزواج عند �شروطهم اإل �شرطاً اأحّل حراماً اأو 

حّرم حالًل.

2 - اإذا ا�شرُتط يف عقد الزواج �شرط ينايف اأ�شله بطل 

العقد.

�الأزو�ج عند �سروطهم �إال �سرطًا 

�أحلَّ حر�مًا �أو حّرم حالاًل
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6 - ل يعتد عند الإنكار باأي �شرط اإل اإذا ن�س عليه 

كتابة يف عقد الزواج.

ر�شائه  اأو  �شاحبه  باإ�شقاط  الف�شخ  حق  ي�شقط   -  7

الر�شا  حــكــم  يف  ويــعــتــرب  �ــشــمــنــاً،  اأو  �ــشــراحــة  باملخالفة 

بها،  العلم  مع  املخالفة  وقــوع  على  �شنة  مــرور  ال�شمني 

وكذا بالطالق البائن. «

والأحــكــام  الــعــامــة  املــالحــظــات  بع�س  ببيان  و�ــشــاأبــداأ 

عدم  �شرط  على  اأ�شقطها  ثم  الن�س  هــذا  من  امل�شتفادة 

ن�شر �شور خا�شة بالزوجني اأو الأ�شرة عموماً عرب و�شائل 

التوا�شل الجتماعي: 

1 - ا�شتقى القانون اأحكام هذه املادة من مذهب الإمام 

وعماًل  وبالتايل،   - تعاىل  اهلل  رحمه   - حنبل  بن  اأحمد 

باملادة الثانية من القانون فريجع يف تف�شري هذا الن�س 

امل�شدر  باعتباره  املــذهــب  كتب  اإىل  اأحــكــامــه  وا�شتكمال 

الفقهي والتاريخي. 

الــ�ــشــرط مــكــتــوبــاً يف  يــكــون  اأن  الــقــانــون  2 - يتطلب 

اأو مقراً به من الطرف الآخر، وذلك قطعاً  عقد الزواج 

للمنازعات اأو الكذب يف ادعاء �شيء من هذه ال�شروط. 

3 - راعى القانون املبداأ العام باأن الأ�شل يف ال�شروط 

الإباحة. 

يف  ــراً  وافــ حــظــاً  لل�شروط  اأن  اإىل  الــقــانــون  تنّبه   -  4

عقود الزواج فال نكاد جند عقداً من عقود الزواج يخلو 

يف  العنان  لأنف�شهم  النا�س  اأطلق  اأن  بعد  امل�شارطة،  من 

ال�شروط، رغبة يف توفري اأق�شى درجات حماية امل�شالح 

نف�شه  الـــزوجـــني   اأحـــد  ُيــلــزم  اأن  يــحــدث  اإذ  ال�شخ�شية. 

بالمتناع عن عمل معني اأو بالقيام بعمل معني، ويحث 

هــذا اللــتــزام الــطــرف الآخـــر للقبول بــالرتــبــاط بــه ثم 

بني  لل�شقاق  فــيــوؤدي  اللــتــزام  بهذا  الــوفــاء  عليه  يتعذر 

الزوجني.  

5 - �شاوى القانون بني حق الزوجة والــزوج يف ف�شخ 

عقد الزواج عند فوات ال�شفة التي ا�شرتطت بالعقد. 

اإل  اأجاز للزوجني ال�شرتاط  6 - ولئن كان القانون 

ال�شرط  خمالفة  اأو  موافقة  مبــدى  اإرادتــيــهــمــا  قيد  اأنــه 

لل�شرع، وذلك على خالف ما يظنه بع�شهم اعتماداً على 

فالعقد  املتعاقدين«،  �شريعة  »العقد  القانونية:  القاعدة 

�شريعة املتعاقدين فيما وافق ال�شريعة.  

غاية  تــنــايف  ول  لأحــدهــمــا  مــقــ�ــشــودة  منفعة  فيها  الــتــي 

النوع  بهذا  الإخـــالل  على  ويــرتتــب  ومقا�شده.  الـــزواج 

من ال�شروط من امللتزم بها، جواز ف�شخ العقد من قبل 

الطرف الآخر. 

10 - يف حال اأخلت الزوجة بال�شرط الذي التزمت به 

فاإنها ل ت�شتحق نفقة العدة ويعفى الزوج منها. 

بــالإخــالل به  اإذا ر�شي �شاحبه  اأثــر لل�شرط  11 - ل 

�شراحة اأو �شمناً، اأو بانق�شاء �شنة على الإخالل بال�شرط 

اأو بح�شول الطالق البائن. 

�شور  ن�شر  عــدم  �شرط  على  الأحــكــام  هــذه  وبتطبيق 

خا�شة بالزوجني اأو الأ�شرة عموماً عرب و�شائل التوا�شل 

الجتماعي: 

جند اأن الإ�شالم اعترب احلياة الزوجية رباطاً وميثاقاً 

الأ�ــشــرة و�ــشــالح املجتمع، وقــد �شرع  يــقــوم عليه �ــشــالح 

الإ�شالم من الأحكام ما ي�شمن �شالمة احلياة الأ�شرية، 

ــوب حــفــظ خ�شو�شيات احلــيــاة  ومـــن هـــذه الأحـــكـــام وجـ

كانت،  و�شيلة  باأية  اإف�شائها  يف  التهاون  وعــدم  الزوجية 

الــتــي يجب  والأدبـــيـــات  لأن حفظها يعترب مــن احلــقــوق 

رعايتها من الزوجني، ول �شك باأن خ�شو�شيات الأ�شرة 

كثرية ومتفاوتة يف درجة حترمي ن�شرها ويعترب بع�شها 

من الكبائر، اإل اأنه بات من املوؤكد اأن ن�شر كل ما يتعلق 

عظيمة  لأخــطــار  يف�شي  قد  الزوجية  واحلــيــاة  بالأ�شرة 

�شاهد  وخــري  الأ�ـــشـــرة،  هــذه  بنيان  تقوي�س  �شاأنها  مــن 

الــدعــاوى املنظورة يف املحاكم وما  على ذلــك ما نــراه يف 

ن�شمعه من خالفات ن�شاأت ب�شبب التهاون يف عدم حفظ 

الأ�شرة  و�شور  اأخــبــار  اإف�شاء  ينبغي  فال  اخل�شو�شيات، 

وحتركاتها لغري من يهمه م�شلحة الأ�شرة من الأقارب، 

اأخبار البيوت لالإف�شاد، ثم  وكثري من النا�س يت�شّيدون 

املوؤمن« فما احلكمة  اإنه وعماًل بحديث »احلكمة �شالة 

من وراء ن�شر اأخبار و�شور احلياة الزوجية وما الفائدة 

التي �شيجنيها ال�شاعي من الزوجني يف ن�شر اأخبار و�شور 

زوجه؟ ويجب على الزوجني البتعاد عن مثل هذه الأمور 

مع  خا�شة  ال�شقاق،  لباب  و�شداً  الأ�شرة  مل�شلحة  مراعاة 

انت�شار احلقد واحل�شد بني النا�س فيوؤدي ذلك اإىل الغيبة 

من  جمتمع  يخلو  ول  وغــريهــا،  وال�ــشــتــهــزاء  والنميمة 

اللتزام  علينا  لزاماً  كــان  الدنيئة. لذلك  النفو�س  تلك 

مبا ثبت يف ال�شحيح عنه �شلى اهلل عليه و�شلم: »من كان 

7 - اأبطل القانون عقد الزواج اإذا ت�شمن �شرطاً ينايف 

اأ�شل العقد كالتفاق على اأن يكون عقد الزواج اإىل مدة 

معلومة. 

8 - اعترب القانون اأن ال�شرط الذي ينايف الغاية من 

الزواج اأو يعطل مقا�شده اأو يكون جممعاً على حترميه 

العقد،  اأ�شل  يتنافى مع  ال�شرط ل  كان هذا  ولو  باطاًل 

اأو  الـــزواج،  يف  اخلــيــار  لنف�شه  اأحدهما  ي�شرتط  اأن  مثل 

اأو عــدم ثبوت ن�شبهم  ي�شرتط عــدم مــرياث الآخــر منه، 

منه، وهنا يبطل ال�شرط ويبقى العقد �شحيحاً. لأن هذه 

ال�شروط تعود اإىل معنى زائد يف العقد ل ينايف اأ�شله.

اإذا كان  9 - يكون ال�شرط �شحيحاً ويجب الوفاء به 

حمرماً،  ولي�س  مقت�شاه  ول  الــزواج  عقد  اأ�شل  ينايف  ل 

كاأن ي�شرتط الزوج على الزوجة اأن ت�شافر معه اإىل بلد 

يخرجها  األ  الـــزوج  على  الــزوجــة  ت�شرتط  اأو  جن�شيته، 

ال�شروط  ذلــك مــن  اأهلها، ونحو  بلد  اأو مــن  دارهـــا،  مــن 

اأو لي�شمت«. وقد  يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خرياً 

اأثنى اهلل �شبحانه وتعاىل على الن�شاء ال�شاحلات بقوله 

ا َحِفَظ  اُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب مِبَ احِلَ تعاىل: {َفال�شَّ

.{
َّ

اهلل

وبناء على ما تقدم: 
ــزواج  ــزوج عــلــى زوجـــتـــه يف عــقــد الــ ــ ــشـــرتاط الـ ــاإن ا�ـ فــ

التوا�شل  و�شائل  بالزوجني عرب  ن�شر �شور خا�شة  عدم 

الجتماعي، ل يخالف مقت�شى عقد الزواج ول ينافيه، 

يكون  ثم  ومــن  لهما،  ومباحة  معتربة  م�شلحة  فيه  بل 

�شرطاً �شحيحاً ويجب على الزوجة الوفاء بهذا ال�شرط، 

ــِذيــَن  الَّ ــَهــا  يُّ
َ
اأ {َيــا  تعاىل:  لقوله  لها خمالفته  ول يجوز 

ْوُفوا ِباْلُعُقوِد}، وغري خاف اأن ذلك قد يوؤدي اإىل 
َ
اآَمُنوا اأ

يكون  قــد  وكــذلــك  ــزواج،  الـ الر�شا يف عقد  حتقيق كمال 

�شبباً يف حتقيق ال�شعادة بني الزوجني. 

�شرعاً  توؤثم  فاإنها  بال�شرط  الزوجة  اأخلت  حــال  ويف 

لعدم الوفاء بالعقد املقرتن بال�شرط، ويجوز للزوج حق 

طلب ف�شخ الزواج، فهو باخليار اإن �شاء طلب ف�شخ العقد 

ويف هذه احلالة ل ت�شتحق عليه نفقة العدة وفقاً للفقرة 

ال�شخ�شية  الأحــوال  قانون  املــادة )20( من  الرابعة من 

الإماراتي �شالفة الذكر، واإن �شاء الزوج تنازل عن ال�شرط 

وا�شتمر الزواج. 

لذا فاإين اأهيب بالزوجني البتعاد عن ن�شر اأخبارهما 

ا�شتعمال  م�شار  وت�شحيح  كانت  و�شيلة  باأية  و�شورهما 

و�شائل التوا�شل الجتماعي امل�شتحدثة مبا يحقق النفع 

الت�شرفات  باأن هذه  يعتقد  بع�شهم  واأن  لالأ�شرة خا�شة 

اأن احلرية تنتهي  من احلريات ال�شخ�شية متغافاًل عن 

عند بداية حقوق الآخرين واأولهم الزوج اأو الزوجة. 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني و�شلى اهلل على 

نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم. 

�لهو�م�ص

)1( وهذا ال�شرط غير ماألوف لإتمام عقد 

التقليدية  المتطلبات  الــزواج، فهو يتعّدى 

للزوجة  ال�شماح  في  المتمثلة  المعروفة، 

باإكمال تعليمها اأو ال�شتمرار في عملها اأو 

توفير م�شكن م�شتقل لها. 

البيان  ب�شحيفتي   الخبر  ن�شر  وقــد   )2(

والإمــــــارات الــيــوم بــالــعــدد الــ�ــشــادر عنهما 

بتاريخ 2015/10/16م

�أطلق �لنا�ص الأنف�سهم �لعنان 

بال�سرط رغبة يف توفري �أق�سى 

درجات �حلماية �ل�سخ�سية

المجلة القانونية
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يكتبها في هذا العدد:  الدكتور عبدالرازق الموافي اأ�شتاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

اأن ن�شجل ما يجري في �شاحات محاكم 

دبــي ومــا يقــوم بــه الجهــاز الق�شائــي 

مــن ن�شــاطات قانونيــة وق�شائيــة اأكثر 

عمقــاً، واأ�شــرع تقدمــاً، واأمهــر حرفيــة 

تتميــز  اأحــكام  ا�شــت�شدار  �شــبيل  فــي 

ببراعة ال�شــتق�شاء وبعد النظر، وقوة 

وال�شــتقراء،  ال�شــتنباط  ورجاحــة 

لتقديــم حلــول تتفق و�شحيــح تطبيق 

الت�شــريعات المعمــول بهــا مــن جانب، 

وابتــداع حلــول تتوافــق مــع متغيــرات 

الع�شــر وتواكب التطــورات التي تطراأ 

والق�شــاء   .. الملــك  اأ�شا�ــس  العــدل 

فري�شــة محكمة، و�شــنة متبعة، ومقام 

وال�شــلطة  نبــوي..  ومن�شــب  علــّي، 

الدولــة  مقومــات  اأبــرز  الق�شائيــة 

يــد  الق�شائــي  والحكــم  الحديثــة.. 

العدالــة، واأداتهــا الفّعالــة فــي حمايــة 

الحقــوق، و�شيانــة الدماء والأعرا�س، 

وبــه  والحريــات،  الكرامــة  و�شــون 

ُيْف�َشل بين النا�س فيما يقع بينهم من 

خ�شومــات فيوؤتــى كل ذي حــٍق حقــه.. 

ولعل من اأمانة الكلمة والنطق بالحق 

علــى المجتمع من جانــب اآخر، لتكون 

المح�شلة بناء تراث قانوني وق�شائي 

قانونيــة  ومبــادئ  قواعــد  اأ�شا�شــه 

ير�شــيها الق�شــاء الإماراتــي فــي �شــاأن 

مناحــي  كافــة  ت�شــمل  مو�شوعــات 

الحيــاة.. وبهــذا التــراث ُت�َشــيَّد معالــم 

نه�شــة ق�شائيــة وقانونية، وت�شــود في 

والإن�شــاف  العــدل  قواعــد  المجتمــع 

وال�شمائــر  النفو�ــس  فــي  م�شــتقرة 

والوجــدان، وتنت�شــر فــي ربوعــه قيــم 

الخير وال�شالم والأمن والأمان..

اجتهادات قضائية

�لوقائع: 
 /1/8 بتاريخ  لأنــه  �شده  املطعون  العامة  النيابة  اتهمت 

2003 بدائرة ال�شارقة عر�س ر�شوة على موظف عام باأن 

قّدم له مبلغ خم�شمائة درهم على �شبيل الر�شوة لغر�س 

اجتيار الفح�س الفني لقيادة مركبة . 

اأحيل املتهم اإىل حمكمة جنح  )2( ال�شارقة ملحاكمته عّما 

�شند اإليه طبقاً لأحكام املادة 1/237 من قانون العقوبات 
ُ
اأ

الحتادي 1987/3 ، وبجل�شة 2003/1/29 حكمت املحكمة 

بحب�شه �شهراً واحداً عن التهمة امل�شندة اإليه. 

ا�شتاأنف برقم 2003/198، وا�شتاأنفت النيابة العامة برقم 

 .2003/169

ال�ــشــتــئــنــافــني  يف  املــحــكــمــة  قــ�ــشــت   2003/3/1 بــجــلــ�ــشــة 

والق�شاء  لبطالنه،  امل�شتاأنف  احلكم  وباإلغاء  بقبولهما 

�شهر واحد  املطعون �شده باحلب�س ملدة  جمدداً مبعاقبة 

وم�شادرة مبلغ الر�شوة.

طعنت النيابة العامة بالنق�س ناعية اأن احلكم املطعون فيه 

اأدان املطعون �شده بجرمية الر�شوة وعاقبه باحلب�س مدة 

�شهر عمالً باملادة 1/237 من قانون العقوبات، ومل يعاقبه 

بالغرامة املن�شو�س عليها باملادة 238 من القانون ذاته.

�ملحكمة:
بعد الطالع على الأوراق و�شماع تقرير التلخي�س الذي 

ا�شتوفى  الطعن  اإن  حيث  واملداولة،  املُقّرر  القا�شي  تاله 

اأو�شاعه ال�شكلية، وحيث اإن الواقعة تتح�شل يف اأن النيابة 

 2003/1/8 بتاريخ  لأنـــه  �ــشــده  املطعون  اتهمت  العامة 

بدائرة ال�شارقة عر�س ر�شوة على موظف عام حلمله على 

اأداء عمل من اأعمال وظيفته باأن قّدم له مبلغ خم�شمائة 

الفني  الفح�س  اجتياز  الر�شوة لغر�س  �شبيل  درهم على 

لقيادة مركبة واإحالته اإىل حمكمة جنح ال�شارقة املدنية 

1/237 من  املــادة  لأحكام  اإليه طبقاً  اأ�شند  عّما  ملحاكمته 

قانون العقوبات الحتادي 1987/3. وبجل�شة 2003/1/29 

التهمة  عن  واحــداً  �شهراً  بحب�شه  اجلنح  حمكمة  حكمت 

ا�شتاأنفت  كما   .2003/198 برقم  فا�شتاأنف  اإليه.  امل�شندة 

 2003/3/1 وبجل�شة   .2003/169 برقم  العامة  النيابة 

احلكم  وباإلغاء  بقبولهما  ال�شتئنافني  يف  املحكمة  ق�شت 

املطعون  مبعاقبة  جمـــدداً  والق�شاء  لبطالنه  امل�شتاأنف 

الر�شوة،  مبلغ  وم�شادرة  واحــد  �شهر  ملدة  باحلب�س  �شده 

فطعنت النيابة العامة بالنق�س.

فيه  املطعون  احلكم  على  تنعي  العامة  النيابة  اإن  وحيث 

فيه  املطعون  احلكم  اأن  ذلــك  القانون.  تطبيق  يف  اخلطاأ 

اأدان املطعون �شده بجرمية الر�شوة وعاقبه باحلب�س مدة 

�شهر عمالً باملادة 1/237 من قانون العقوبات. وقد خال 

من عقابه بالغرامة املن�شو�س عليها باملادة 238 من ذات 

القانون مبا يوجب نق�شه.

وحيث اإن هذا النعي غري �شديد ذلك اأنه .................  

ــادة 238 مــن قانون  ملــا كــان ذلــك وكـــان يبني مــن ن�س املـ

بعبارة وجـــوب احلــكــم على  بـــداأ  اأنـــه  العقوبات الحتـــادي 

اجلاين يف جميع الأحوال املبينة يف املواد ال�شابقة بغرامة 

وتلك الأحوال هي كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة 

اأو المتناع عن عمل  ... لأداء عمل  لنف�شه  اأو قبل  طلب 

اإخالًل بواجبات وظيفته ... م 234 . اأو عقب متام العمل 

اأو المتناع عنه م 235 . اأو اأداء عمل اأو المتناع عن عمل 

ل يدخل يف اأعمال وظيفته .... م 236 . وكل من عر�س 

على موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة ولو مل يقبل منه 

ع �حلكم على �ملوظف �لعام   �أوجب �ملُ�سرِّ

�ملرت�سي بال�سجن و�لر��سي باحلب�ص »نطاق تطبيق المادة 238 من قانون العقوبات« 
حكم المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم 148 لسنة 25 القضائية 2004

صادر بتاريخ 9/11 / 2004 المحكمة االتحادية العليا )شرعي جزائي( )١(
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عر�شه... م 237. مبا موؤداه اأن عبارة »الطلب اأو القبول« 

جاءت قا�شرة على املوظف ب�شريح عبارات القانون ، مواد 

234، 235، 236 ... اأما عبارة )العر�س( يف املادة 237 فقد 

جاءت متعلقة بالرا�شي.

ع يف هذه الأحوال احلكم على املوظف العام  وقد اأوجب املُ�شرِّ

بال�شجن والرا�شي باحلب�س، ويف جمال ت�شدد العقوبة فقد 

ن�شت املادة 238 على عقوبة الغرامة وخ�شتها مبقدار ما 

طلب اأو قبل به فقط. .............................. .  مبا 

 238 املــادة  املن�شو�س عليها يف  الغرامة  اأن عقوبة  مــوؤداه 

2« »مبــا قبله«  1 »مبــا طلبه  يحكم بها على فعل اجلــاين 

ع باجلاين املوظف . وبذلك فقد اأخرج  وهو ما خ�شه املُ�شرِّ

هذا الن�س من �شياق عباراته فعل العر�س اأو الوعد الذي 

ل ميكن ن�شبته اإل اإىل عار�س الر�شوة اأو الواعد بها، ومن 

اأن  ثم فاإن النتيجة املنطقية واملعقولة يف هذا ال�شاأن هو 

ق�شد ال�شارع واإرادته ان�شرفت اإىل اإخراج عار�س الر�شوة 

اأو الواعد بها من جمال التاأثيم بعقوبة الغرامة. 

ول ينال من ذلك ما ورد يف �شدر املادة 238 من عبارة يف 

»جميع الأحوال املبينة يف املواد ال�شابقة« فاإن ذلك ين�شرف 

اإىل بيان الأحــوال التي تقوم بها جرمية الر�شوة بالن�س 

على عقاب املرت�شي بال�شجن والرا�شي واملتو�شط باحلب�س، 

حني  الــغــرامــة  عقوبة  باإ�شافة  فقط  املرت�شي  خ�شت  ثــم 

عّممت احلكم  ثم  والقبول.  الطلب  على حالتي  ق�شرتها 

مب�شادرة العطية اإذا ما قبلت من املرت�شي اأو عر�شت عليه 

الواقعة املطروحة تتعلق  ملا كان ذلك وكانت  الرا�شي  من 

اأنـــه عر�س  الأوراق  مــن  والــثــابــت  �ــشــده  املــطــعــون  باملتهم 

فيه  املطعون  احلكم  واقت�شر  عر�شه،  يقبل  ومل  الر�شوة 

على اإلغاء احلكم امل�شتاأنف بطالنه والق�شاء جمدداً باإدانة 

الر�شوة  مبلغ  وم�شادرة  باحلب�س  وعقابه  �شده  املطعون 

فاإنه يكون قد �شادف �شحيح القانون ويكون النعي على 

غري اأ�شا�س. وملا تقّدم يتعنّي رف�س الطعن.

�لت��علي�ق 
بالنظر اإىل ن�س املادة 238 من قانون العقوبات الحتادي 

ما  هو  له  الدقيق  التف�شري  اأن  نالحظ  ــارات  الإمـ لدولة 

قالت به حمكمة ال�شتئناف واأّيدتها فيه حمكمة النق�س 

ع ربط الغرامة بحالتي القبول والطلب، وهاتان  لأن املُ�شرِّ

الــ�ــشــورتــان ل تــثــوران بــ�ــشــاأن عــار�ــس الــر�ــشــوة، فعار�س 

وبــالــتــايل يكون  الـــذي يعر�س  الــر�ــشــوة ليقبل لأنـــه هــو 

القبول متعلقاً مبن عر�س عليه، ول يطلب لأنه لي�س هو 

املوظف املرت�شي الذي يقوم بالعمل اأو ميتنع عنه. 

هو  الر�شوة  عار�س  على   238 املــادة  تطبيق  عــدم  وكذلك 

ما يتفق ونوع العقوبة املقررة جلرميته املن�شو�س عليها 

العقوبة  237 عقوبات قبل تعديلها؛ حيث كانت  املــادة  يف 

ع مل يرد امل�شاواة يف نوع العقوبة بني  هي احلب�س، واملُ�شرِّ

جرمية عر�س الر�شوة دون قبولها وغريها من اجلرائم 

من  الثاين  الباب  من  الأول  الف�شل  يف  عليها  املن�شو�س 

جنحة،  الر�شوة  عر�س  جرمية  فجعل  العقوبات  قــانــون 

وجــرميــة الــر�ــشــوة جــنــايــة، و�ــشــرياً مــع املــنــطــق مل ي�شدد 

عر�س  جرمية  ب�شاأن  الغرامة  على  ين�س  ومل  العقوبة، 

الر�شوة. 

عر�س  جرمية  عقوبة  ت�شديد  راأى  ع  املُ�شرِّ اأن  مبا  ولكن 

للحرية  ال�شالبة  العقوبة  نوع  ذلك من  ويت�شح  الر�شوة، 

التي ن�س عليها بعد تعديله للمادة 237 وجعلها ال�شجن 

اعتربها جناية،  اأنـــه  اأي  �ــشــنــوات؛   5 يــزيــد على  الـــذي ل 

فكان الأجدر به - وم�شايرة لجتاهه نحو الت�شديد - اأن 

ين�س على عقوبة الغرامة ويعدل ن�س املادة 238 عقوبات  

اجلــاين يف جميع  »يحكم على  التايل  النحو  على  ويكون 

املــواد ال�شابقة يف هذا الف�شل بغرامة  الأحــوال املبينة يف 

ت�شاوي ما طلب اأو قبل اأو عر�س اأو وعد به ....« .

�لت�سريعات تقدم د�ئمًا كل ما 

يو�كب متغري�ت �لع�سر

�لهو�م�ص

دوائــر  من  العليا  التحادية  المحكمة  عن  ال�شادرة  الأحــكــام  مجموعة  انظر   -  1

المواد الجزائية وال�شرعية ، 2004 ، مطبوعات �شادر �س 214 . 

2  - الحكم �شدر في ظل ن�س 276 قبل التعديل ؛ حيث تم تعديل هذا الن�س في 

�سنة 2005 .

للح�شول على اإ�شداراتنا 

رجاء الت�شال بـ معهد دبي الق�شائي - ق�شم البحوث والدرا�شات

وللح�شول على اإ�شداراتنا  خارج الدولة:

جمهورية م�شر العربية : مكتبة دار النه�شة العربية

اململكة العربية ال�شعودية : مكتبة القانون والقت�شاد

اجلمهورية اللبنانية: مكتبات احللبي

اجتهادات قضائية

صــدر 
حديثًا
صــدر 
حديثًا
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بقلم: د. محمود فياض
اأ�شتاذ القانون املدين امل�شاعد

- كلية القانون/ جامعة ال�شارقة

اللتزامات  تنفيذ  يف  بالزمنية  ال�شتثمار  عقود  متتاز 

التعاقدية  العالقة  ت�شتغرق  ما  عادة  لذا  عنها،  النا�شئة 

بني الدولة امل�شيفة للن�شاط ال�شتثماري وامل�شتثمر �شنوات 

عديدة، قد ت�شل يف اأغلب الأحيان اإىل ع�شرات ال�شنني. من 

لطريف  القانونية  املراكز  حتديد  و�شعوبة  اأهمية  تربز  هنا 

العقد خالل هذه الفرتة الطويلة على اأ�شا�ص اإمكانية تعديل 

الت�شريعات الوطنية الناظمة لهذه العالقة. 

القانوين  مركزه  معرفة  الأجنبي  امل�شتثمر  على  ال�شهل  من  يكون  قد 

اجلــدوى  ح�شاب  عليه  �شي�شهل  وهــنــا  ال�شتثمار  عقد  على  التوقيع  وقــت 

�شتتاأثر  حتماً  احل�شابات  هــذه  اأن  اإل  ال�شتثماري،  لن�شاطه  القت�شادية 

املثال،  �شبيل  على  امل�شتثمر.  لعمل هذا  الناظم  القانوين  الإطــار  باختالف 

يف  ال�شناعة  قطاع  يف  ال�شتثمار  يف  يرغب  اأجنبياً  م�شتثمراً  اأن  لنفرت�س 

اأ�شا�س  على  نفقات عمله  بح�شاب  امل�شتثمر  هــذا  وقــام  )�ــس(،  دولــة  اأرا�ــشــي 

دور شرط الثبات التشريعي في 
حماية المستثمر في عقود االستثمار

التزامه بدفع �شريبة دخل قدرها 

الكلية،  اأربـــاحـــه  �ــشــايف  مــن   )%7(

وبــعــد عـــدة �ــشــنــوات قــامــت الــدولــة 

املــ�ــشــيــفــة بـــتـــعـــديـــل تــ�ــشــريــعــاتــهــا 

ال�شريبية لتجعل من هذه القيمة 

)15%(، هنا قد يجد هذا امل�شتثمر 

خمتلف  اقت�شادي  مركز  يف  نف�شه 

التعاقد.  بــدايــة  يف  اإلــيــه  �شعى  عما 

قامت  متى  اأ�شواأ  الو�شع  يكون  قد 

يوؤمم  وطني  ت�شريع  باإ�شدار  امل�شيفة  الدولة 

اأرا�شيها.  على  العاملة  الأجنبية  ال�شتثمارات 

اأن  قبل  كــثــرياً  امل�شتثمر  هــذا  �شيرتدد  هنا  مــن 

هذه  يف  ال�شتثمار  قــطــاع  يف  ال�شتثمار  يــقــرر 

الــدولــة. على هــذا الأ�ــشــا�ــس، عـــادة مــا يطمئن 

امل�شتثمر الأجنبي لال�شتثمار يف اخلارج اإذا علم 

اأن الت�شريعات الوطنية ال�شارية وقت نفاذ العقد هي التي �شتحكم 

من  اإل  يتحقق  ل  وهــذا  العقد،  فــرتة  طــوال  ال�شتثماري  ن�شاطه 

كانت  طاملا  عليه  لحقة  ت�شريعات  اأيــة  تطبيق  عــدم  �شمان  خــالل 

ت�شر مبركزه القت�شادي، وهذه باخت�شار هي الغاية والغر�س من 

.)Stabilisation Clause( شرط الثبات الت�شريعي�

اأنــه  على   »Stabilisation Clause« الــثــبــات  �ــشــرط  ُيــعــرف 

الــ�ــشــرط الــتــعــاقــدي الــــذي يــتــم التـــفـــاق عــلــيــه بــني امل�شتثمر 

الأجنبي والدولة امل�شيفة، والذي مبوجبه يتفق الطرفان على 

العالقة  على  للتعاقد  لحــق  ت�شريعي  تعديل  اأي  تطبيق  عــدم 

العقدية بني الطرفني اأو تعوي�س هذا امل�شتثمر الأجنبي متى 

له.  اقت�شادية  اأ�ــشــرار  حــدوث  يف  وت�شبب  التعديل  بهذا  التزم 

عادة ما يتم التفاق على مثل هذه ال�شروط يف العقود الزمنية 

الطويلة وعقود ال�شتثمار الدولية التي تخ�شى فيها ال�شركات 

الأجنبية امل�شتثمرة من تاأثر و�شعها القانوين واملايل يف البلد 

امل�شيف بتعديالت ت�شريعية مل تكن يف احل�شبان عند التعاقد. 

عادة ما ترد هذه ال�شروط يف عقود الإنتاج والت�شنيع الدولية، 

والتي ت�شعى فيها �شركات ال�شتثمار الدولية اإىل احلد من تطبيق 

امل�شت�شيفة  الــدول  املبداأ  هــذا  مينح  حيث  الـــدول«،  »�شيادة  مبداأ 

للم�شاريع ال�شتثمارية احلق يف تنظيم الإطار القانوين الناظم 

غايات  يخدم  مبا  اأرا�شيها  على  ال�شتثمارية  امل�شروعات  لعمل 

واأهداف ال�شيا�شة الوطنية حتى لو اأدى ذلك اإىل ت�شرر م�شالح 

�شركات وطنية اأو اأجنبية اأخرى. بداأ ا�شتخدام هذه ال�شروط يف 

�شتينيات و�شبعينيات القرن 

العديد  قــيــام  املــا�ــشــي عــنــد 

العديد  بتاأميم  الــدول  من 

مــن املــ�ــشــروعــات الــتــجــاريــة 

ــشـــيـــهـــا  الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى اأرا�ـ

بــغــر�ــس مــواجــهــة حتــديــات 

اقـــتـــ�ـــشـــاديـــة اأثـــــــــرت عــلــى 

ــدول.  ــذه الــ اقــتــ�ــشــاديــات هـ

تــهــدف هـــذه الــ�ــشــروط اإىل 

حــمــايــة �ــشــركــات ال�ــشــتــثــمــار الأجــنــبــيــة 

امل�شتقبلية  الوطنية  من:الت�شريعات 

هذه  جتــاه  التع�شف  طــابــع  حتمل  الــتــي 

الــ�ــشــركــات، الــتــ�ــشــريــعــات والإجـــــــراءات 

الــوطــنــيــة ذات الــطــابــع الــتــمــيــيــزي بني 

امل�شتثمر الوطني والأجنبي، الت�شريعات 

امل�شاريع ال�شتثمارية  تاأميم  اإىل  الهادفة  والإجــراءات احلكومية 

اإىل  تهدف  التي  احلكومية  ــراءات  والإجــ الت�شريعات  الأجنبية، 

ما  عــادة  املالية.  وغري  املالية  الأجنبي  امل�شتثمر  التزامات  زيــادة 

تتعلق هذه ال�شروط باللتزامات املالية لل�شركة امل�شتثمرة )مثل 

تثبيت مقدار �شريبة الدخل(، كما تتعلق بحظر فر�س ت�شريعات 

وطنية توؤمم ن�شاط هذه ال�شركات. حديثاً عقب حتديث العديد 

انت�شر  البيئة،  حماية  ملتطلبات  الناظمة  ت�شريعاتها  الــدول  من 

ا�شتخدام �شروط الثبات ذات البعد البيئي الكامل والتي مبوجبها 

ت�شرتط �شركات ال�شتثمار على الدول امل�شيفة التزام هذه الدول 

بتوفري متطلبات اأي تعديل ت�شريعي بيئي على نفقتها اخلا�شة 

نظراً للمتطلبات املالية والتكنولوجية املعقدة التي قد حتتاجها 

هذه املتطلبات.

الفقه  مييز  الت�شريعي،  الــثــبــات  �ــشــرط  م�شدر  على  اعــتــمــاداً 

القانوين الغربي بني �شروط الثبات التي م�شدرها التفاق وتلك 

اأ�شا�شها  التي  الــ�ــشــروط  واأخــــرياً  الوطني  الت�شريع  اأ�شا�شها  التي 

اتفاقية دولية ثنائية اأو اإقليمية.

الــ�ــشــروط  اأكـــرث  الــتــعــاقــديــة مــن  الــثــبــات  �ــشــروط  اأوًل: تعترب 

ا�شتخداماً يف عقود ال�شتثمار على ال�شعيد الدويل، حيث يرد هذا 

ال�شرط �شراحة �شمن ن�شو�س العقد املوقع بني الدولة امل�شيفة 

الوطني  القانون  �شريان  على  �شراحة  وين�س  الأجنبي،  وامل�شتثمر 

الناظم للعالقة التعاقدية النافذ وقت اإن�شاء العقد على امل�شتثمر 

الأجنبي، وعند تطبيق تعديالت ت�شريعية لحقة قد ت�شر باملركز 

المجلة القانونية

ميي��ز �لفق��ه �لقان��وين �لغرب��ي ب��ني 
�س��روط �لثبات �لتي م�سدرها �التفاق 

وتلك �لتي �أ�سا�سها �لت�سريع �لوطني
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العك�س مــن ذلك  بــل على  لــالتــفــاق،  اأواإجــــــراءات وطنية لحــقــة 

�شيوؤكد على �شرورة خ�شوع هذا امل�شتثمر ملثل هذه التعديالت اأو 

الإجراءات ل�شمان احرتام �شيادة الدولة امل�شيفة.يف املقابل، ين�س 

امل�شتثمر  امل�شيفة بتعوي�س هذا  الدولة  التزام  ال�شرط على  هذا 

عن اخل�شائر املالية التي اأ�شابته جراء هذه التعديالت. قد يكون 

ي�شمى  ال�شروط  هــذه  مــن  نــوع  اأمـــام  هنا  ونــكــون  كلياً  التعوي�س 

 Full Economic Equilibrium( شرط التوازن القت�شادي الكلي�

Clause( وقد يكون هذا التعوي�س جزئياً وفقاً ملا مت التفاق عليه 

اجلزئي  القت�شادي  الــتــوازن  �شرط  ب�شدد  هنا  ونكون  العقد  يف 

.)Limited Economic Equilibrium Clause(

ثالثاً: يعترب �شرط احلماية املختلط مبثابة �شرط ذي 

اأعــاله  اإليهما  امل�شار  الثبات  �شرطي  بني  متو�شطة  طبيعة 

فهو يقرتب من �شرط التوازن القت�شادي من خالل عدم 

اإعفاء امل�شتثمر الأجنبي من تطبيق اأية تعديالت ت�شريعية 

قد ت�شر مبركزه املايل بعد التعاقد. يف املقابل، هي تقرتب 

من �شرط التجميد الت�شريعي من خالل الن�س على اإعفاء 

امل�شتثمر الأجنبي من تطبيق بع�س التعديالت الت�شريعية 

متى كانت هذه الو�شيلة هي الطريقة الوحيدة الكفيلة بعد 

تاأثر هذا امل�شتثمر �شلباً بهذا التعديل الت�شريعي.

فيما يتعلق بالأثر القانوين املرتتب على وجود هذا ال�شرط، 

من  الأجــنــبــي  امل�شتثمر  حماية  �شمان  على  ال�شرط  هــذا  يعمل 

تع�شف املركز القانوين للدولة امل�شت�شيفة مل�شروعه ال�شتثماري، 

عن طريق التفاق على اإعمال ما اتفق عليه طرفا العقد حتى اإن 

خالف ن�شو�شاً قانونية وطنية يتم اإقرارها لحقاً. ت�شري القواعد 

متى  خيارين  اأحــد  تطبيق  اإىل  العقد  لنظرية  الناظمة  العامة 

البحث  حمل  العالقة  على  العقدية  امل�شوؤولية  عنا�شر  توافرت 

اأو التعوي�س  هما التنفيذ العيني مع التعوي�س اإن كان م�شتحقاً 

متى تعذر اخليار الأول. ل ياأخذ الفقه القانوين التجاري الدويل 

خا�شة  الـــدول  �شيادة  مــبــداأ  مــع  الوا�شح  لتعار�شه  الأول  باحلل 

التحكيم  غــرف  تــاأخــذ  مــا  عــادة  بالتايل  الوطنية،  مــواردهــا  على 

اأخذها  يتم  حمــددة  معايري  توجد  ل  التعوي�س.  مببداأ  الدولية 

بعني العتبار العتبار عند تقدير مبلغ التعوي�س الذي ي�شتحقه 

الأخــذ يف  الأجنبي يف هــذه احلــالــة، حيث عــادة ما يتم  امل�شتثمر 

عــني العــتــبــار العديد مــن العــتــبــارات املــرنــة غــري املــحــددة مثل 

الطريقة التي مت فيها الإجراء احلكومي اأو التعديل الت�شريعي، 

الأ�شباب التي دعت احلكومة امل�شيفة اإىل ذلك، الثقافة واخللفية 

العدالة  النزاع، ما متليه قواعد  التي تنظر يف  القانونية للجهة 

موافقة  دون  العقد  هــذا  على  امل�شتثمر  لــهــذا  املـــايل  اأو  الــقــانــوين 

ال�شركة على هذا التطبيق.

بــقــانــون فهي  املــقــرة  الــثــبــات الت�شريعية  �ــشــروط  اأمـــا  ثــانــيــاً: 

امل�شت�شيفة  للدولة  الوطني  القانون  يف  تــرد  ت�شريعية  ن�شو�س 

للم�شروع ال�شتثماري تن�س على التزام هذه الدولة بعدم تعديل 

اإن�شاء  وقت  النافذ  التعاقدية  للعالقة  الناظم  القانون  اإلغاء  اأو 

يدرج  ما  عادة  الأجنبي.  ال�شتثماري  امل�شروع  العقد، يف مواجهة 

تــدرج  وقــد  امل�شيف  البلد  يف  ال�شتثمار  قــوانــني  يف  الن�س  هــذا 

ال�شتثمار  حمــل  للقطاع  الناظمة  اخلا�شة  الــقــوانــني  يف  اأيــ�ــشــاً 

)مثل قطاع النفط(. نذكر هنا على �شبيل املثال ما ورد يف ن�س 

 )1960( ل�شنة  الــكــامــريوين  ال�شتثمار  قــانــون  مــن   )18( ــادة  املـ

الكامريون  ودولــة  الأجنبي  امل�شتثمر  بني  املوقع  التفاق  اأن  على 

اخلا�س بالتحويالت املالية وت�شويق املنتجات هو الناظم للعالقة 

التعاقدية بني الطرفني بغ�س النظر عن اأية تعديالت ت�شريعية 

لحقة قد تتعار�س معه.

دولية  اتفاقية  مبوجب  الــدويل  الثبات  �شرط  ين�شاأ  ثالثاً: 

بحماية  ــراف  ــ الأطـ الــــدول  فيها  تتعهد  مــتــعــددة(،  اأو  )ثــنــائــيــة 

اإجــراء  الــدول الأخــرى من خالل حظر  اأو  ا�شتثمارات الدولة/ 

تعديالت ت�شريعية اأو اتخاذ اإجراءات ت�شر مب�شالح م�شتثمري 

اأرا�شيها. على هذا الأ�شا�س،  باقي الدول الأع�شاء العاملني يف 

الناظمة واحلامية  هــي  الــعــام  الـــدويل  الــقــانــون  اأحــكــام  �شتكون 

اأرا�ــشــي الــدول  ل�ــشــتــقــرار ال�ــشــتــثــمــارات الأجــنــبــيــة العاملة يف 

الدولة  حرية  تقييد  اإىل  اإ�شافة  التفاقية،  هــذه  يف  الأعــ�ــشــاء 

التي  بــالــعــالقــة  التحكم  يف  ال�ــشــتــثــمــار  للم�شروع  امل�شت�شيفة 

ال�شيادة  قــواعــد  اأ�ــشــا�ــس  عــلــى  الأجــنــبــي  امل�شتثمر  مــع  تربطها 

الوطنية اإ�شافة اإىل �شمان اخت�شا�س الق�شاء الدويل يف ت�شوية 

اأية منازعات قد تن�شاأ نتيجة هذا ال�شتثمار.

وفقاً للغاية من هذا ال�شرط، مييز الفقه القانوين الدويل بني 

التجميد  �شرط  هــي:  الت�شريعي،  الثبات  �شروط  من  اأنــواع  ثالثة 

القــتــ�ــشــادي  ــتـــوازن  الـ �ــشــرط   ،)Freezing Clause( الــتــ�ــشــريــعــي 

املختلط  احلــمــايــة  و�ــشــرط   )Economic Equilibrium Clause(

.)Hybrid Clause(

عدم  �شمان  اإىل  الت�شريعي  التجميد  �ــشــرط  يــهــدف  اأوًل:   

الــتــ�ــشــريــعــات الــوطــنــيــة احلــديــثــة عــلــى عــقــود ا�شتثمار  �ــشــريــان 

ال�شركات الأجنبية التي تعاقدت مع هذه الدولة قبل �شدور هذه 

الت�شريعات. �شميت بذلك لأنها تعمل من خالل جتميد تطبيق 

ال�شتثماري  امل�شروع  على  للدولة  القانوين  النظام   )Freeze(

للم�شتثمر  يحق  املقابل،  م�شتقبلي. يف  تعديل  اأي  وحت�شينه من 

طلب ال�شتفادة من اأية تعديالت ت�شريعية م�شتقبلية متى كانت 

يف �شاحله وُيفعل هذا الطلب بقوة القانون دون ا�شرتاط موافقة 

الت�شريعات  املثال، متى ًعدلت  �شبيل  امل�شيفة عليه. على  الدولة 

الــوطــنــيــة لــتــخــفــ�ــس مـــن قــيــمــة �ــشــريــبــة الـــدخـــل الــتــي تدفعها 

امل�شتثمر  حــق  يف  التعديل  هــذا  �شي�شري  الــتــجــاريــة،  املــ�ــشــروعــات 

الأجنبي متى اأعلن عن رغبته يف ال�شتفادة منه ومن تاريخ هذا 

تعار�س بني ن�شو�س  اأي  ذلــك، متى وجــد  اإىل  اإ�شافة  الإعـــالن. 

العقد املربم بني الطرفني واأية ن�شو�س قانونية وطنية اأو اأوامر 

هي  العقد  هــذا  ن�شو�س  تكون  امل�شتثمر،  بن�شاط  تتعلق  اإداريـــة 

املرجعية القانونية التي حتكم العالقة بني الطرفني املتعاقدين.

ال�شابق  ال�شكل  التوازن القت�شادي عن  ثانياً: يختلف �شرط 

ت�شريعات  باأية  اللتزام  من  الأجنبي  امل�شتثمر  يعفي  ل  كونه  يف 

تقدير  يف  الت�شريعي  الثبات  �شرط  دور  يربز  هنا  اعتبارات.  من 

هامني  عــامــلــني  تــوافــر  لي�شمن  وا�ــشــح  ب�شكل  الــتــعــويــ�ــس  هـــذا 

يف  الإجرائي  العامل  يتمثل  واملو�شوعي.  الإجرائي  العامل  هما 

الت�شريعي  التعديل  كون  التعاقدي  اخلطاأ  لإثبات  احلاجة  عدم 

ال�شتثماري  للن�شاط  امل�شيفة  الــدولــة  تبنته  الـــذي  اأوالإجـــــراء 

وهل  التعاقدية،  التزاماتها  م�شمون  مع  وا�شح  ب�شكل  يتعار�س 

اآخــر متى وجد  اأم تع�شفي غري مــربر. مبعنى  هو قانوين مــربر 

�شرط الثبات الت�شريعي، �شيكون الإجراء احلكومي حمل البحث 

يف جميع الأحوال غري قانوين وموجب للتعوي�س. يتمثل العامل 

هذا  يزيد  ما  غالباً  حيث  التعوي�س  مقدار  تقدير  يف  املو�شوعي 

الت�شريعي من خالل و�شع الطرف  الثبات  املقدار بوجود �شرط 

تــوقــعــهــا وقــت  الــتــي  لــلــحــالــة  ــايل ممــاثــل  امل�شتثمر يف مــوقــف مـ

التحكيم يف هــذه احلــالت باملركز  تاأخذ غــرف  التعاقد. عــادة ما 

الــتــعــاقــد مــن خـــالل مــراجــعــة درا�ــشــات  ــت  املــــايل للم�شتثمر وقـ

اجلدوى التي اأعدها لتعوي�شه عن اأية خ�شائر قد اأ�شابته نتيجة 

الإخالل. حل�شاب هذا التعوي�س، مازالت غرف التحكيم الدولية 

تعتمد على القواعد العامة التي اأقرتها قواعد القانون التجاري 

امل�شتحق  التعوي�س  الت�شدد يف احلكم مبقدار  الدويل من خالل 

العدل  حمكمة  قــرار  ي�شكل  الت�شريعي.  الثبات  �شرط  وجد  متى 

 Chorzow Factory( بق�شية  املتعلق   )1928( العام  يف  الدولية 

case( �شابقة ق�شائية هامة يف هذا املجال، حيث ق�شى هذا القرار 

ما  كل   )wipe out( اإزالـــة  خــالل  من  املت�شرر  الطرف  بتعوي�س 

ترتب نتيجة الفعل املخالف لالتفاق )اخل�شارة الالحقة( وو�شع 

الطرف املتعاقد املت�شرر من الإخالل يف احلالة املالية التي كان 

هذا  ويف  الفائت(  )الك�شب  التعاقد  وقت  عليها  يكون  اأن  متوقعاً 

تنبِّ وا�شح لأق�شى حماية ممكنة للطرف املت�شرر. يف املقابل، يف 

التحكيم  هيئات  تق�شي  ما  عادة  الت�شريعي،  الثبات  �شرط  غياب 

الدولية باخل�شارة الالحقة دون الك�شب الفائت، على اأ�شا�س حق 

العامة،  امل�شلحة  يحقق  مبا  الوطنية  مواردها  تنظيم  يف  الــدول 

وبالتايل انتفاء عن�شر اخلطاأ يف هذا الفعل والتخفيف من مبلغ 

التعوي�س املحكوم به للم�شتثمر الأجنبي.تكمن ال�شعوبة يف هذا 

حيث  التجاري،  امل�شروع  لهذا  الفائت  الك�شب  احت�شاب  يف  املجال 

احت�شاب هذه اخل�شارة  الــدويل يف  التجاري  القانون  اختلف فقه 

امل�شتثمر  اأ�شا�س اخل�شارة قريبة املدى )املدة التي يحتاجها  على 

املدى )مدة  بعيدة  اأم  له(  اآخر  ا�شتثماري  بديل  لتاأمني  الأجنبي 

الدولية  التحكيم  غــرف  تــاأخــذ  مــا  عـــادة  الكلية(.  املــ�ــشــروع  عمل 

بالتعوي�س على اأ�شا�س احت�شاب اخل�شارة قريبة املدة.

المجلة القانونية

يحق للم�ستثمر طلب �ال�ستفادة من �أية 

تعديالت ت�سريعية م�ستقبلية متى كانت يف 

�ساحله وُيفعل هذ� �لطلب بقوة �لقانون 

دون ��سرت�ط مو�فقة �لدولة �مل�سيفة عليه
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حق المستهلك بالعدول
 في العقود المبرمة عن بعد

لنظرية عيوب الإرادة؛ اإل اأن هذه النظرية تبقى عاجزة عن 

تتوافر  ل  التي  احلــالت  كثري من  يف  فّعالة  حماية  توفري 

ر�شاء  ي�شدر  عندما  يتحقق  وهــذا  اإعمالها،  �ــشــروط  فيها 

على  ويــقــدم  التقليدية،  الإرادة  عيوب  مــن  خالياً  املتعاقد 

للتدّبر  الــكــايف  الــوقــت  اأخـــذه  وعــدم  ت�شّرعه  نتيجة  ال�شراء 

يف  خا�شة  العقد،  مبحل  خربته  عــدم  نتيجة  اأو  والــتــاأّمــل، 

العقود الإلكرتونية.

وّفــرت  قــد  التكنولوجية  الــو�ــشــائــل  اأن  مــن  الــرغــم  على 

عن  ال�شراء  يف  للم�شتهلك  الإيجابية  اجلوانب  من  العديد 

ر  التب�شّ فر�شة  من  نف�شه  الوقت  يف  حرمته  اأنها  اإل  بعد، 

ب�شرائها،  يقوم  التي  ال�شلعة  ومالءمة  جــودة  من  والتحّقق 

ال�شلعة  على  يحكم  فامل�شتهلك  اإليها،  حاجته  مدى  وتقرير 

يف مثل هذا النوع من العقود من خالل ال�شور، التي عادة 

ما تكون حماطة بالدعاية والإغــراء املبالغ فيه، وهو الأمر 

الذي يوؤدي غالباً بامل�شتهلك اإىل الندم على ال�شراء، وتتولد 

لديه الرغبة يف العدول. ومن هنا برزت احلاجة اإىل توفري 

احلماية القانونية له من املخاطر التي قد ي�شادفها جراء 

ال�شراء بوا�شطة هذه الو�شائل، وهو ما دفع املُ�شّرع يف العديد 

من الدول اإىل التدّخل، من خالل ا�شتحداث و�شائل قانونية 

امل�شتهلك  اإعطاء  الو�شائل  تلك  ومــن  احلماية،  هــذه  حتقق 

املزيد من الوقت للتفكري والرتوي يف ال�شلعة التي ا�شرتاها، 

فما ماهية  املنفردة،  باإرادته  العقد  العدول عن  مبنحه حق 

القانون  يف  العامة  القواعد  مــدى جناعة  ومــا  احلــق؟  هــذا 

املدين ملنح امل�شتهلك هذا احلق يف ظل قاعدة القوة امللزمة 

اإىل تبني هــذا احلــق يف العقود  للعقود؟ ومــا مــدى احلاجة 

املـُـربمــة عــن بعد )العقود الإلــكــرتونــيــة( يف قــوانــني حماية 

امل�شتهلك يف الدولة؟

ميكننا القول اإن احلق يف العدول هو مكّنة اأو خيار يتمتع 

اأبرمه، والرجوع  به امل�شتهلك لإعــادة النظر يف العقد الذي 

عنه خــالل مــدة حمـــددة، ويتحقق هــذا الــعــدول بــرد املبيع 

طلق على هذا احلق م�شطلحات عدة 
ُ
وا�شرتداد الثمن. وقد اأ

للتعبري عنه، منها »مهلة الرتوي« و»مهلة التفكري« و»حق 

النظر«،  »اإعـــادة  م�شطلح  الفقه  بع�س  ف�شل  وقــد  الــنــدم«. 

امل�شتهلك بالعدول عن العقد، واحلق يف  للدللة على خيار 

ا�شتبدال ال�شلعة دون اأن َيرِجع عن العقد املرُبم، وعلى الرغم 

اأنها تّدل على معنى واحــد، وهو  اإل  من تعدد امل�شطلحات، 

واإذا كانت قواعد قانون املعامالت املدنية الإماراتي رقم 

)5( ل�سنة 1985 وتعديالته تنطبق على عقود ال�شتهالك 

باعتبارها خا�شعة للقواعد العامة يف نظرية العقد، وتتيح 

ا�شتناداً  الر�شا،  العقد لعيب يف  اأن يطلب ف�شخ  للم�شتهلك 

منح امل�شتهلك مكّنة التحلل من العقد باإرادته املنفردة وفقاً 

ل�شوابط معينة.

اأنه  اأهمها؛  بعدد من اخل�شائ�س،  ويتميز هذا احلق 

يرد على العقود الالزمة كالبيع اأو الإيجار، ول يرد على 

كّر�شت  وقــد  كالوكالة.  بطبيعتها  الــالزمــة  غري  العقود 

الت�شريعات املقارنة، ومن بينها القانون الفرن�شي، احلق 

بــالــعــدول عــن الــعــقــود الــتــي تــتــم عــن طــريــق الإنــرتنــت 

عن  تتم  الــتــي  البيوع  يف  امل�شرتي  ُمــنــح  حيث  والــهــاتــف، 

اأيــام،  �شبعة  العدول خالل  الو�شيلتني حق  طريق هاتني 

بيع  لي�س يف جمــال  الــعــدول،  امل�شتهلك  فاأ�شبح من حق 

اإمنا كذلك يف جمال  ال�شلع واملنتجات عن بعد فح�شب؛ 

ودون  الق�شاء،  اإىل  للجوء  حاجة  دون  اخلدمات،  توريد 

ــشـــرتاط مــوافــقــة الــبــائــع، بـــل ودون احلـــاجـــة لإثــبــات  ا�ـ

اخلداع.  اأو  التاأثري  و�شائل  من  و�شيلة  اأية  اإىل  التعّر�س 

ويــعــّد هــذا احلــق مــن احلــقــوق املــوؤقــتــة، اأي حمــدد املــدة، 

وذلك للحفاظ على ا�شتقرار مراكز الأطراف يف العقد، 

وينق�شي هذا احلق اإما با�شتعماله اأو بفوات املدة املحددة 

مع ظهور الطفرة التكنولوجية يف منت�شف القرن 

املا�شي، وما اأدت اإليه من �شخامة يف الإنتاج والتوزيع، 

الدعاية  اأ�شاليب  يف  طفرة  من  ذلك  �شاحب  وما 

والإعالن عن املنتجات اجلديدة، برزت م�شكلة حماية 

ر�شاء امل�شتهلك من الت�شرع والتهور يف التعاقد، خا�شة 

مع ازدهار ظاهرة نظام الت�شوق الإلكرتوين. 

المجلة القانونية

�لطفرة �لتكنولوجية توؤكد �حلاجة �إىل 

قو�نني حتمي �مل�ستهلك خا�سة مع �سعوبة 

�ملعاينة �ملبا�سرة لل�سلعة 

بقلم: القاضي/ خولة علي العبدولي
قا�شي ابتدائي- حماكم دبي
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بالنظام  تتعلق  التي  القواعد  من  احلق  هذا  ويعترب  له، 

العام لأنه ُمقّرر مبوجب ن�س قانوين.

اإن القانون الإماراتي مل ينّظم هذا احلق بن�س �شريح، 

لــه تطبيقات م�شابهة يف  اأنــنــا جنــد  الــرغــم مــن  وذلـــك على 

القانون،  هذا  اأحد م�شادر  تعترب  التي  الإ�شالمية  ال�شريعة 

اأكـــرب مثال  وذلـــك مــن خــالل نظرية اخلـــيـــارات، الــتــي تعد 

خليار امل�شتهلك يف الرجوع اأو العدول عن العقد.

ومــــن خــــالل ا�ــشــتــقــرائــنــا لــلــقــواعــد الـــعـــامـــة يف قــانــون 

اإىل  ال�شتناد  ن�شتطيع  فاإننا  الإمــاراتــي،  املدنية  املعامالت 

للم�شتهلك،  املمنوح  العدول  حق  لتاأ�شي�س  اخليارات  نظرية 

حــيــث جـــاءت هـــذه الــنــظــريــة بــاأحــكــام راقــيــة ل�شمان ر�ــشــاء 

املتعاقد، و�شمان اإرادته الواعية امل�شتنرية. وذلك من خالل 

خيار ال�شرط وخيار الروؤية، ويقرتب حق العدول من نظرية 

اخليارات املقررة يف ال�شريعة الإ�شالمية، وبالتايل من اأحكام 

وكما  ال�شرط،  فخيار  الإمــاراتــي،  املدنية  املعامالت  قــانــون 

هو احلال يف حق العدول التفاقي املمنوح للم�شتهلك يكون 

م�شدره اتفاق الأطراف، وهو ما يلجاأ اإليه بع�س التجار من 

اإيراد خيار امل�شتهلك بالرجوع يف مناذج العقود التي يقدمونها 

للم�شتهلك، بهدف الرتويج لب�شائعهم. فهذا اخليار يعطي 

فيه  والتفكري  والتاأمل  العقد  لدرا�شة  كافياً  وقتاً  املتعاقد 

قبل امل�شي يف اإبرامه، وهو من هذه الناحية يت�شابه مع حق 

العدول، باعتباره خياراً مينح �شاحبه احلق يف نق�س العقد 

اأو اإم�شائه خالل مدة حمددة. ويثبت خيار ال�شرط لكل من 

التي  العقود  يف  اخليار  هــذا  ويــرد  والغري،  وامل�شرتي  البائع 

غري  العقد  ي�شبح  ال�شرط  خيار  ومبوجب  الف�شخ.  حتتمل 

لزم للم�شتهلك، حيث يحق له الرجوع فيه باإرادته املنفردة، 

وهو ما يتطابق مع فكرة حق العدول املقرر مبوجب اتفاق 

الطرفني. وعلى الرغم من الت�شابه بني حق العدول وخيار 

اأن خيار  بينهما، منها  اأن هناك عدة اختالفات  اإل  ال�شرط، 

الــ�ــشــرط مــقــرر مبــوجــب اتـــفـــاق بني 

فيت�شور  العدول  حق  اأما  الطرفني، 

اأن يكون م�شدره التفاق اأو القانون، 

كما اأن خيار ال�شرط يثبت لكل من 

حني  يف  والغري،  والبائع  امل�شرتي 

اأن حق العدول مينح للم�شرتي 

اأن  كما  فقط،  )امل�شتهلك( 

امللكية تنتقل للم�شرتي 

ــادة )229( من  ــة املبيع مبــوجــب املـ عــن هــذه احلــق قبل روؤيـ

اأنه: »ل  قانون املعامالت املدنية الإماراتي، التي ن�شت على 

الت�شابه  يتزايد  كذلك   ،»... بالإ�شقاط  الروؤية  خيار  ي�شقط 

بني حق العدول وخيار الروؤية من حيث �شاحب احلق فيهما، 

وهو امل�شرتي. وعليه، فاإن خيار الروؤية وكما هو احلال يف حق 

حد  اإىل  تت�شابه  منه  والغاية  القانون،  بن�س  مقرر  العدول، 

بعيد مع ما تتبناه الت�شريعات احلديثة فيما يخ�س العقود 

الــعــدول خالل  امل�شتهلك حــق  الــتــي متنح  بعد  عــن  املــربمــة 

الــروؤيــة املقرر مبوجب قانون  مــدة حمــددة. ذلــك لأن خيار 

اإم�شاء  خيار  امل�شتهلك  مينح  الإمــاراتــي  املدنية  املــعــامــالت 

قبل  املبيع  روؤيـــة  مــن  متكنه  عــدم  حــال  يف  نق�شه  اأو  العقد 

للتفكري والرتوي.  الكافية  الفر�شة  التعاقد، ويهدف ملنحه 

الــروؤيــة،  وخيار  الــعــدول  حق  بني  الت�شابه  من  الرغم  وعلى 

للم�شتهلك  يعطي  الأخــري  اإن  حيث،  من  يختلفان  اأنهما  اإل 

حق ف�شخ العقد اأو اإم�شائه لعدم متكنه من روؤية املبيع وقت 

التي يكون  العقود  تنتقل يف  بينما ل  الــعــدول،  يف حالة حق 

فيها خيار ال�شرط.

بعد من  املربمة عن  العقود  العدول يف  كما يقرتب حق 

خيار الروؤية، ففي هذه العقود يكون الهدف من حق العدول 

هو حماية ر�شاء امل�شتهلك الذي مل يتمكن من روؤية املبيع اأو 

راآه ب�شكل غري كاف، وهو ما يتطابق مع فكرة خيار الروؤية يف 

الإماراتي، حيث  املدنية  املعامالت  الإ�شالمي وقانون  الفقه 

يتيح له هذا احلق ف�شخ العقد باإرادته املنفردة دون اأن يربر 

خياره بالعدول عن العقد، فاملادة )226( منه ن�شت على اأنه: 

»يثبت خيار الروؤية يف العقود التي حتتمل الف�شخ ملن �شدر 

وكان  عليه  املعقود  يَر  مل  اإذا  ي�شرتطه  مل  ولو  الت�شرف  له 

معيًنا بالتعيني«، ويثور الت�شاوؤل يف هذا ال�شدد عما اإذا كانت 

املدنية  املعامالت  قانون  يف  الروؤية  خليار  املنظمة  القواعد 

هنالك  اأن  اأم  امل�شتهلك؟،  ر�ــشــاء  حلماية  كافية  الإمــاراتــي 

حاجة ملحة ل�شتحداث ن�شو�س قانونية خا�شة تنظم حق 

العدول يف هذا النوع من العقود؟

ــدول يف الـــعـــقـــود املــــربمــــة عــــن بـــعـــد ميــنــح  ــعــ ــ اإن حــــق ال

للم�شتهلك، نظراً اإىل عدم قدرته على روؤية املبيع ب�شكل كاف، 

فهو ل يرى اإل �شورته عرب اأجهزة احلا�شب الآيل اأو التلفاز 

املتاأنية  الإلكرتوين، والروؤية  التوا�شل  اأو و�شائل  الهاتف  اأو 

امل�شتهلك  ليتخذ  كافية  تكون  ل  الطريقة  هــذه  خــالل  مــن 

قراره الواعي وامل�شتنري بال�شراء. 

ومن هنا فاإن خيار الروؤية وحق العدول يتطابقان من 

امللزمة  القوة  قاعدة  عك�س  وعلى  فكالهما  جوانب،  عــدة 

ــوؤديـــان جلــعــل الــعــقــد غــري لزم، ميــكــن ف�شخه  لــلــعــقــود يـ

بـــــالإرادة املــنــفــردة، وميــنــحــان املــ�ــشــرتي حــق الــعــدول عن 

على   يجب  حيث  مــوؤقــت،  طابع  ذو  كليهما  اأن  كما  العقد. 

امل�شرتي اأن يتخذ قراره خالل مدة معينة اإما بال�شتمرار 

يف العقد اأو ف�شخه.

عن  بــالــرجــوع  امل�شتهلك  خــيــار  اأن  ــا  ومبـ

ــن بـــعـــد جـــــاء حلــمــايــة  ــة عــ ــربمــ الـــعـــقـــود املــ

يف  الــعــام  بــالــنــظــام  مت�شل  فــهــو  امل�شتهلك، 

ــه، فــال يجوز  الــتــ�ــشــريــعــات الــتــي اأخــــذت بـ

النزول عنه باأي حال من الأحوال، ويقع 

باطاًل كل اتفاق يخالف ذلك. وهذا هو 

الــروؤيــة،  بخيار  يتعلق  فيما  احلــال 

التنازل  فاملُ�شّرع الإماراتي منع 

التعاقد، اإل اأنه وبعد حتقق روؤية املبيع 

فعليه ممار�شة حقه يف خيار الروؤية اأو 

امل�شي يف العقد، وذلك على عك�س حق 

�شواء  للم�شتهلك  يثبت  الذي  العدول 

اأم مل يــره، ويكون  كــان قد راأى املبيع 

له اخليار بالرجوع عن العقود املربمة 

عن بعد خالل مدة حمددة. وي�شرتط 

لثبوت خيار الروؤية عدة �شروط تتعلق 

بــالــعــقــود الــتــي يـــرد عــلــيــهــا، اأمــــا حق 

بعد  عــن  العقود  كــل  في�شمل  الــعــدول 

اأنــه  كــمــا  معينة،  بــعــقــود  تقييده  دون 

ال�شلعة  ا�شتبدال  حق  امل�شتهلك  مينح 

خالف  على  لرغبته  مطابقة  باأخرى 

خيار الروؤية، ومن هنا، فاإننا نالحظ 

ــدول وخــيــار  ــعـ ــتـــالف بـــني حـــق الـ الخـ

الروؤية من حيث النطاق وال�شروط واملدة.

ومن هنا، فاإننا جند اأنه من ال�شروري تبني حق العدول 

يف الت�شريع الإماراتي، بالإ�شافة اإىل خياري ال�شرط والروؤية 

ملا يوفره هذا احلق من حماية للم�شتهلك يف العقود املرُبمة 

الــروؤيــة،  اأو  ال�شرط  خــيــاراً  عليها  ي�شري  ل  والتي  بعد،  عن 

لأن امل�شتهلك قد يقع حتت �شغط البائع املحرتف وو�شائل 

�شلعة قد ل يكون  ب�شراء  التي ي�شتخدمها لإقناعه  الدعاية 

بحاجة اإليها. ويجد هذا احلق اأ�شا�شه يف �شمان كمال الر�شا 

الأغلب  يف  امل�شتهلك  لأن  املتعاقدين،  بني  الإرادة  و�شالمة 

والتدبر،  للرتوي  الوقت  اإىل  ويحتاج  اخلــربة،  قليل  يكون 

وهو ما يوجب منحه هذا احلق.

كما تربز احلاجة لهذا احلق يف احلالت التي يكون فيها 

املبيع خالياً من العيوب، واإرادة امل�شتهلك ل ي�شوبها اأي عيب 

من عيوب الر�شا املن�شو�س عليها يف قانون املعامالت املدنية 

ذاتــه عيباً  التغرير بحد  يعد  الإمــاراتــي، فكما هو معلوم ل 

الفاح�س.  الغنب  مع  متالزماً  يكن  مل  ما  الإرادة  عيوب  من 

يتعر�س  ولكن  الفاح�س،  للغنب  يتعر�س  ل  قد  فامل�شتهلك 

للتغرير الذي يوؤدي به اإىل �شراء ما ل يحتاج. من هنا فاإننا 

نرى اأن هناك حاجة ما�شة اإىل تبني حق العدول يف قوانني 

حماية امل�شتهلك يف الدولة، مع اإحاطة هذا احلق بال�شمانات 

امل�شتهلك  تع�شف  عــدم  ت�شمن  اأن  �شاأنها  مــن  التي  الكافية 

مبمار�شة هذا احلق.

رمبا ال يتعر�ص �مل�ستهلك للغنب �لفاح�ص 

ولكن للتغرير �لذي يوؤدي به �إىل �سر�ء 

ما ال يحتاج

المجلة القانونية
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�لعديد م��ن �لق�سايا �جلديدة جتته��د �ملحاكم يف 
حلها قيا�س��ًا �إىل �أق��رب �لدعاوى �لتي �س��بق و�أن 

�سدرت بها �أحكام

 جم��ار�ة �لقو�نني للتقدم �لتكنولوجي موؤ�س��ر رئي���ص 
يعك���ص مدى تقدم �ل��دول ورقيه��ا وكيفي��ة تعاملها 
�لتنظيمي و�لقانوين مع ما يطر�أ عليها من م�ستجد�ت

إعداد/ محمد اليافعي
باحث قانوين باملعهد

MAlYafeai@dji.gov.ae

اإ�شراقة كل يوم، تتقدم العلوم والتكنولوجيا بوترية  مع 

واأمناً.  �شهولًة  اأكرث  وعاملنا  ذكية  مدنـنا  لتجعل  مت�شارعة 

جمالت  يف  احل�شر-  ل  املثال  �شبيل  -على  التقدم  فرنى 

والبيولوجيا  اجلذعية  اخلاليا  وعالجات  النانوتكنولوجي 

واإنرتنت  والروبوتات  طيار  دون  من  والطائرات  الرتكيبية 

ومواقع   )WiTricity( الال�شلكية  والكهرباء   )IoT( الأ�شياء 

التوا�شل الجتماعي وا�شتخدامات الهواتف الذكية وغريها 

الكثري من الخرتاعات. ومع ظهور هذه التقنيات اجلديدة 

اأي�شاً  واأخالقية  قانونية  تداعيات  احلال  بطبيعة  تن�شاأ 

واجلرائم  واملعنوية  املادية  كاحلقوق  العلمي،  التقدم  لهذا 

وم�شائل اخل�شو�شية وامللكية الفكرية والوفيات اأو الإ�شابات 

مي�س  وما  التعبري  وحرية  ال�شتخدام،  �شوء  عن  الناجتة 

ّــف  التوقــ توجب  �شك  بال  والتي  املجتمعات،  وتقاليد  عادات 

مدى  ما  هو:  هنا  املطروح  وال�شوؤال  عندها.  والرتّيث 

ومواكبة  ملواجهة  والق�شائية  القانونية  الأو�شاط  ا�شتعداد 

اأمامهم  ال�شريعة التي �شتجلبها  هذه التحديات والتطورات 

معاجلة  يف  للم�شاهمة  وامل�شتقبلية  احلديثة  التكنولوجيا 

الق�شور التنظيمي والت�شريعي؟

التكنولوجي  للتقدم  القوانني  جماراة  اأهمية  وت�شب 

ورقيها  الدول  تقدم  مدى  يعك�س  رئي�شاً  موؤ�شراً  كونها  يف 

عليها  يطراأ  ما  مع  والقانوين  التنظيمي  تعاملها  وكيفية 

�شعوبها  اإ�شعاد  يف  للم�شاهمة  التكنولوجيا  م�شتجدات  من 

اأدواتها الت�شريعية. وعالوة على ذلك، فاإن لهذه  من خالل 

اأدوار القانون وامل�شتغلني به.  التقنيات احلديثة تاأثرياً على 

الإنرتنت  �شبكة  يف  وخ�شو�شاً  التقني  للتو�شع  فاإن  واأي�شاً، 

العابرة  القانونية  امل�شائل  بع�س  اإثارة  يف  الأكرب  الدور 

للتقدم  القوانني  حماكاة  عدم  خطورة  وتكمن  للحدود. 

التكنولوجي يف عجز احلكومات عن اأدائها يف جمال الرقابة، 

وكذلك اإ�شدار الأحكام الق�شائية املالئمة. ول نـن�شى تفـنـّن 

املجرمني والدفوع يف التالعب حول م�شائل الإثبات التقني. 

ويف ظل غياب ال�شوابط والت�شريعات املواكبة، ت�شعب عمليات 

مواجهة احلكومة للجرائم املرتكبة بطرق علمية حديثة من 

حتديد  حيث  من  اأو  وقوعها  قبل  ومنعها  مكافحتها  حيث 

واإنزال العقوبات املنا�شبة طبقاً لالأ�شاليب امل�شتخدمة؛ نظراً 

ل�شعوبة التنبوؤ بالبتكارات التكنولوجية. 

اأمام  الدول،  بع�س  يف  احلقيقي،  التحدي  ويتمثل 

القائمني على �شياغة الت�شريعات املواكبة للتطورات التقنية 

ال�شن  كبار  من  اأغلبهم  الذين  العريقة  اخلربة  اأ�شحاب  يف 

الأجهزة  ا�شتخدامات  مع  والتاأقلم  التكّيف  عن  وبعيدون 

احلقيقية  ال�شورة  بعد-   - لديهم  تـتـ�شح  مل  ورمبا  الذكية 

للمهام واملراحل التكنولوجية التف�شيلية. 

اأن  التقنيات احلديثة  عند ظهور هذه  وما يحدث واقعاً 

العديد من امل�شائل والق�شايا القانونية تكافح قاعات املحاكم 

�شبق  التي  الدعاوى  اأقرب  اإىل  قيا�شاً  اأو  اجتهاداً  حلها  يف 

التعامل  عند  الق�شاة  اإليها  يطمئن  اأحكام  بها  �شدرت  واأن 

اخلربة  نتوقع  اأن  يجب  فال  اجلديدة.  ال�شيناريوهات  مع 

العلمية الكافية للق�شاة واملحامني يف �شتى جمالت التقدم 

التكنولوجي، الأمر الذي يربز احتياجاتهم املا�شة والعاجلة 

التطورات  هذه  تواكب  جديدة  واإجراءات  لت�شريعات  لي�س 

بل  فح�شب،  طليعتها  يف  القانوين  التمثيل  ينق�شها  التي 

التي  احلالية  والت�شريعات  القوانني  بع�س  يف  النظر  اإعادة 

امل�شائل  اأو ل تخدم  فاعلة  واأ�شبحت غري  الزمن  عفا عليها 

موادها.  بع�س  يف  تعديالت  اإىل  احلاجة  فتظهر  النا�شئة 

ناهيكم عن كون التقدم التكنولوجي �شبـباً يف  �شرورة التعّمق 

يف  الق�شايا العلمية. فهذا التقدم التكنولوجي يتطلب جياًل 

جديداً من اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية واملحامني وامل�شت�شارين 

زاوية  من  والتكنولوجيا  العلمية  التعقيدات  ويفهم  يعي 

قانونية. ولن ت�شتقيم العالقة املهمة بني التطورات التقنية 

لها  مواكبة  قانونية  قواعد  وجود  ظل  يف  اإل  والت�شريعات 

وحتقق الأهداف التي ين�شدها امل�شتغلون بالقانون.

وما ي�شهم حقاً يف �شد الفجوة، عقد الندوات واملوؤمترات 

املجالت  يف  خرباء  يح�شرها  التي  املتخ�ش�شة  القانونية 

القانونية والق�شائية والعلماء اأو خمرتعو التقنيات احلديثة 

كذلك؛ كونهم الفئة التي تدعم اإي�شال الفكرة الوا�شحة عن 

اخرتاعاتهم التكنولوجيا ب�شكل ي�شمن فهم القانونيني لها 

القانونية  باملجتمعات  ي�شل  ل  هذا  اإن  املفرت�شة.  بال�شورة 

التقدم  تنا�شب   ت�شريعية  �شياغة  نحو  احللول  اأف�شل  اإىل 

العلمي الذي بلغت اإليه املختربات وامل�شانع حتى يومنا هذا 

ما  ت�شد  قوانني  �شياغة  على  العقول  ي�شاعد  بل  فح�شب، 

كلما  لأنه  القادمة،  الأعوام  قانونية يف  ثغرات  يـن�شاأ من  قد 

الفجوات  ازدادت  كلما  كبرية  ب�شرعة  التكنولوجيا  تقدمت 

القانونية ات�شاعاً.

واأطرح اأخرياً ت�شاوؤلت وقائية، هل من املمكن م�شتقباًل اأن 

تـتـحكم التكنولوجيا يف اإدارة وتوجيه القوانني والت�شريعات؟ 

القواعد  ت�شمن  وهل  لها؟  اأداة  الب�شري  العن�شر  جعل  اأو 

كافة  احتواء  الفردية  احلالت  على  بناًء  امل�شاغة  القانونية 

ال�شيناريوهات التكنولوجية املقبلة؟. 

قام  واإذا  امل�شاة؟  باأحد  القيادة  ذاتية  �شيارة  ا�شطدمت  اإذا  يحدث  ماذا 

روبوت بقـتـل �شخ�ص من مبداأ الدفاع عن النف�ص ؟! يف جميع الأحوال، من 

»جمرم«  م�شطلح  اأن  يت�شور  البع�ص  يزال  األ  قانونًا؟  امل�شاءل  ومن  املخطئ 

ينح�شر يف ال�شلوكيات اجل�شمانية اأو املادية فقط؟ وهل يدخل �شمن نطاق 

وحمتوى  �شرية  اأرقام  من  يحتويه  وما  الإلكرتوين  املوقع  الإرث  اأو  الرتكة 

رقمي؟ وما م�شريها؟ وهل تعلم اأنه مت رفع دعوى �شد اأبل Apple �شنة 2011 

ومل يتم اإ�شدار حكم بها حتى يومنا هذا؟ ومنذ ذلك احلني اأنتجت اأبل اأنواعًا 

عديدة من اأجهزتها واإ�شدارات لنظم ت�شغيل جديدة. 

مواكبة القوانين والتشريعات 
للتقدم التكنولوجي
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المجلة القانونية



المحاماة 
رسالة وأمانة

المجلة القانونية

بقلم المحامي/ عبد اهلل حسن أحمد بامدهاف

نبل  ويربطهم  العدالة،  حتقيق  وهي  الغاية  ذات  جتمعهم  حيث  الق�شاة،  ْنو  �شِ املحامون 

املق�شد وهو تاأكيد �شيادة القانون، ذلك اأن املحامي يعكف على الق�شية املوكل فيها با�شطًا اأمام 

القا�شي ما يثريه من م�شاكل قانونية واآراء الفقه ب�شاأنها عار�شًا حلجج كل طرف واأ�شانيده.

اأعلى القوم جاهاً واأرفعهم �شاناً.

تقدم  خالف،  بينهم  وقع  اإذا  العرب  كان  الإ�شالم،  وقبل   -

رجل بالوكالة ال�شفوية عن كل فريق ليب�شط ق�شية موكله 

وعندما  احلجة،  قوي  اأي  )حجاجاً(  وي�شمى  بليغ  باأ�شلوب 

جاء الإ�شالم كان املحامون يعرفون بوكالء احلكم اأو وكالء 

يف  التوكيل  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأجازت  حيث  الدعاوى، 

اخل�شومة حلاجة النا�س اإىل ذلك.

قال  حيث  ال�شريف،  احلديث  يف  لها  اأ�شا�شاً  املحاماة  وجتد 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ))ف�شل ل�شانك تعرب به عن 

اأخيك الذي ل ل�شان له �شدقة((.

وحتقيق  احلق،  اإحقاق  يف  امل�شاهمة  املحامي  غاية  ولأن   -

العدل بن�شرة املظلومني، ورد احلقوق املغت�شبة لأ�شحابها، 

باإ�شماع �شوتهم للعدالة، وتقوية حجتهم، ودفع كيد الظاملني 

نبل  الرفيعة من  املحاماة مكانتها  اكت�شبت  لذا، فقد  عنهم، 

كل  به  يعتز  �شرفاً  اأ�شبحت  حتى  غاياتها  و�شمو  مقا�شدها 

منت�شب اإليها، و�شارت طموحاً ي�شعى لتحقيقه كل من ُفطر 

ملك  ع�شر  الثاين  لوي�س  قال  حتى  احلق،  على  الغرية  على 

فرن�شا )لو مل اأكن ملكاً على فرن�شا لوددت اأن اأكون حمامياً(.

- املحامي اإذن، لي�س كما يت�شور البع�س جمرد رجل، الكالم 

�شناعته، ي�شتوي عنده الدفاع عن احلق اأو الباطل، ي�شتعني 

ليفلت  ي�شعى  خ�شمه،  حق  على  موكله  باطل  لين�شر  بعلمه 

املجرم من العقاب، فاملهم عنده احل�شول على الأتعاب.

فمثل هذا القول ي�شدر عن عدم فهم لطبيعة عمل املحامي، 

وعدم اإدراك ل�شرف الر�شالة التي ينا�شل املحامون يف �شاحات 

وهو  املحامي  باأن  القول،  ميكن  بل  لتحقيقها..  الق�شاء 

الرجل الذي ي�شعى دوماً لتحقيق العدالة هو دائماً �شحيتها، 

خ�شمه  بحق  اأبداً  لُي�شّلم  الق�شية  يخ�شر  الذي  فموكله 

وين�شب اخل�شارة لتق�شري حماميه ولي�س لعدالة ما ُحكم به، 

واملوكل الذي يك�شب ق�شيته ليُرجع ذلك جلهد حماميه بل 

ين�شب الف�شل يف ذلك اإىل و�شوح حقه ونزاهه قا�شيه. ومع 

كل ذلك، مي�شي املحامي يف اأداء ر�شالته ل يثني همته ما قد 

من  ي�شت�شعره  ما  عزميته  من  يوهن  ول  جحود،  من  يلقاه 

نكران ملجهوده، فح�شبه اأنه اأدى واجبه واأر�شى �شمريه.

ال�شالم  حتقيق  �شرورة  متليها  �شرعية  ر�شالة  املحاماة   -

الجتماعي وحمايته واملحافظة عليه، لأنه من دونها ين�شغل 

ما  يخفى  ول  حقه،  عن  بالدفاع  واجبه  اأداء  عن  املواطن 

تقدم  على  اخلطورة  بالغ  انعكا�س  من  ذلك  عليه  ينطوي 

مرافعة  �شماع  بعد  اإل  خفاياها  تفتح  مل  ق�شايا  من  فكم   -

اأو  الإدعاء  ملمثل  اأو  ال�شهود  اأو  للخ�شوم  ومناق�شته  املحامي 

التي ليكفي فيها جمرد الطالع  اأكرث الأمور  التهام، وما 

الغمو�س  هذا  فيتبدد  غمو�شها،  لك�شف  الق�شية  ملف  على 

ومالب�شاتها،  الق�شية  ظروف  على  ال�شوء  املحامي  باإلقاء 

حق  ترجيح  ل�شعوبة  الق�شاء  اأمام  تعرثت  ق�شايا  من  وكم 

على اآخر فاأدى نقا�س املحامني وتفنيد كل منهم لراأي الآخر 

وحججه اإىل اإظهار وجه احلقيقة فيها.

- و املحامي يف قانون الإمارات الحتادي رقم 23 ل�سنة 1991 

هو الذي اتخذ املحاماة مهنة له لتقدمي امل�شاعدة الق�شائية 

والقانونية ملن يطلبها.

الذي  املكان  وكان  اليونان،  بالد  يف  قدمياً  املحاماة  بداأت   -

وقت  حان  فاإذا  املقد�شة،  الأماكن  من  املحامون  فيه  يجتمع 

اأنه  اإىل  اإ�شارة  الطاهر  باملاء  املكان  ُر�س  الق�شايا  يف  النظر 

يجب األ يجري فيه من الأعمال، ول ينطق فيه من الأقوال 

اأوّجها  اإىل  املحاماة  �شاأن  عال  وقد  ونقياً.  طاهراً  ماكان  اإل 

اأ�شدر  )اأفطيمو�س(  ملوكها  اأحد  اأن  حتى  الرومان  عهد  يف 

ت�شريعاً �شاوى فيه بني املحامني ورجال اجلي�س الذين كانوا 

العدل  لتحقيق  اأي�شاً  �شرورية  املحاماة  ازدهاره،  املجتمع 

ميزانها،  ويختل  العدالة  تف�شد  دونها  لأنه من  الجتماعي، 

وقوة  الل�شان  وف�شاحة  اجلاأ�س  رباطة  يف  النا�س  اإن  ذلك 

احلجة والبيان لي�شوا �شواء. ومن هنا تبدو �شرورة املحامي 

للدفاع عن حق املظلوم ببيان حجته، وتفنيد مزاعم خ�شمه، 

حتى ل تغتال احلقوق با�شم العدالة ملجرد عجز اأ�شحابها عن 

الدفاع عنها، وحتى ل ُيرجح باطل على حق لرباعة مدعيه 

يف اإقناع الق�شاء به، وهو ما ل ير�شاه اهلل ور�شوله �شلى اهلل 

املتخا�شمني  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  خاطب  لذا  و�شلم،  عليه 

يف حديثه ال�شريف بقوله: )اإمنا اأنا ب�شر مثلكم تخت�شمون 

بع�شكم  ولعل  به،  اأ�شمع  ما  نحو  على  بينكم  فاأق�شي  اإيل، 

ب�شيء  له  له، فمن ق�شيت  فاأق�شي  اأخيه  اأحلن بحجته من 

من حق اأخيه، فال ياأخذ منه �شيئاً، ولريده اإليه، فاإمنا اأقطع 

له قطعة من النار(، كما جاء اأي�شاً باحلديث ال�شريف: )من 

اأعان على خ�شومة فقد باء بغ�شب من اهلل(.

والعدل  ال�شالم  حلفظ  �شرورية  املحاماة  كانت  واإذا   -

الجتماعيني، فهي �شرورية اأي�شاً لكفالة مبداأ امل�شاواة اأمام 

الق�شاء، والأمر الذي يوجب األ يقف املتهم يف �شاحة الق�شاء 

منفرداً يف مواجهة �شلطة التهام التي تكيل له التهم وت�شوق 

اأن  دون  باإدانته  القا�شي  لإقناع  وت�شعى  ثبوتها،  على  الأدلة 

جتد من يفند ما ت�شوقه من الأدلة، اأو يقرع احلجة باحلجة، 

الق�شاء وجهة نظر  اأمام  اأن تكون  الذي يرتتب عليه  الأمر 

واحدة ي�شدر احلكم على �شوئها، فيختل ميزان العدل. لذا، 

جناية  يف  املتهم  ا�شتعانة  �شرورة  املعا�شرة  الأنظمة  توجب 

مبحام يتوىل الرد على �شلطة التهام، فيتحقق التوازن الذي 

غري  املتهم  كان  فاإذا  الق�شاء.  اأمام  امل�شاواة  تنعدم  دونه  من 

قادر على توكيل حمام التزمت املحكمة بندب حمام للرتافع 

عنه باملجان �شماناً للعدالة التي توجب احرتام حق الدفاع.

- ول ينال من عمل املحامي اأن يرتافع عن متهم اأقر بالتهمة 

واألزم،  اأوجب  الأحوال  هذه  مثل  يف  فر�شالته  بها،  واعرتف 

 قبل �الإ�سالم كان �لعرب �إذ� وقع بينهم 
خالف تقدم رجل بالوكالة �ل�سفوية عن 
كل فريق ليب�س��ط ق�سية موكله باأ�سلوب 

بليغ وي�سمى حجاجًا
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وذلك حتى ل يتعر�س املتهم لغلظة يف العقاب لمربر لها، 

اأو جتاوز يف تطبيق العقوبة ل �شند له من �شرع اأو قانون.. 

فدور املحامي يف الرتافع يف مثل هذه الأحوال ليعني �شعيه 

اإف�شاد الأدلة مما  اأو  العدالة  اأو ت�شليل  اإىل طم�س احلقيقة 

ل يجوز، واإمنا يرمي اإىل تو�شيح الظروف واملالب�شات التي 

اأو  النف�س  عن  دفاعاً  تكون  فقد  اجلرمية،  بارتكاب  اأحاطت 

املال اأو العر�س، وقد يكون املتهم عند ارتكابه اجلرمية غري 

مدرك لفعلته نتيجة مر�س عقلي يقوم مانعاً من العقاب واإن 

مل يعف من امل�شوؤولية، وقد يكون اجلرم وقع خطاأ، فينتفي 

وهكذا،  العقاب،  عنه  يخفف  مما  العمد  ق�شد  املتهم  عن 

حدود  العقاب  جتاوز  عدم  يف  جوهرياً  دوراً  املحامي  يلعب 

تغري  حتقق  لو  التجاوز  هذا  �شاأن  فمن  والعتدال،  الق�شط 

�شعور النا�س جتاه اجلاين، بدًل من ال�شخط عليه، جتدهم 

يتعاطفون معه، ويفقد النا�س يف النهاية ثقتهم يف الق�شاء.

- ول�شمو مهنة املحاماة، فاإنها تلقي على عاتق املحامي العديد 

من الواجبات واملهام، فيجب على املحامي اأن يلتزم يف �شلوكه 

والنزاهة،  وال�شتقامة  ال�شرف  مببادئ  وال�شخ�شي  املهني 

واأن يكون عف الل�شان رفيع الذوق يف م�شلكه وت�شرفاته، واأن 

كما  املجتمع،  يف  الرفيعة  ومكانتها  املهنة  وقار  على  يحافظ 

اأن  عليه  فيحظر  قدره،  من  ويحط  ي�شينه  ما  يتقي  اأن  يجب 

يتخذ يف مزاولة مهنته و�شائل الدعاية اأو الرتغيب اأو ا�شتخدام 

الو�شطاء اأو الإيحاء باأي نفوذ اأو �شلة حقيقية اأو مزعومة.

- كما يجب عليه اأن ين�شد املعرفة العامة ال�شاملة، فاملحامي 

جدير  غري  واللوائح،  القوانني  على  معرفته  تقت�شر  الذي 

باأن يو�شف باأنه حمام مثقف، ومن اأجل ذلك كان عليه اأوًل: 

للمخلوق  اخلالق  ت�شريع  هي  التي  ال�شريعة  باأحكام  الإملام 

والتي فيها تبيان لكل �شيء، وعليه ثانياً: التزود بن�شيب من 

والقت�شاد  والتاريخ  الفل�شفة  يف  واملعرفة  العلم  فروع  �شتى 

بالقدر  وذلك  والطبيعة  والعلوم  والجتماع  النف�س  وعلم 

واآدابها  باللغة  العلم  اأن  اأن يعي  ر�شالته. وعليه  الذي يخدم 

يلهمه القدرة على التعبري الدقيق والإقناع ويزوده بالفهم 

ال�شحيح، وتيعينه على التعبري وال�شتنتاج املنطقي ال�شليم.

- ويلتزم املحامي نحو موكله ببذل كل اجلهود املمكنة لرعاية 

الدفاع عن  م�شاحله، وهو ما يوجب عليه عدم الن�شحاب من 

موكله يف وقت غري لئق، كما يتعني عليه الحتفاظ مبا يف�شي 

اإبداءها  موكله  منه  يطلب  مامل  معلومات،  من  موكله  اإليه 

للدفاع عنه يف الدعوى. كما ميتنع عليه اإبداء اأية م�شاعدة  -ولو 

من قبيل امل�شورة -خل�شم موكله يف النزاع ذاته اأو يف نزاع اآخر 

مرتبط به. اإذ ل يجوز للمحامي اأن ميثل م�شالح متعار�شة.

اأن التزام املحامي برعاية م�شالح موكله  -واجلدير بالذكر، 

على  كان  اإن  ينبغي  ل  كما  ت�شرفاته،  اإدعاءاته  تبني  ليعني 

خلق  يف  والتفنن  غيه،  يف  ال�شتمرار  على  ت�شجيعه  اأو  باطل 

يتفق  ل  فذلك  الآخر،  اخل�شم  يف  نكايًة  الفرتاء  اأ�شاليب 

مقا�شدها،  ونبل  ر�شالتها  و�شرف  املحاماة  م�شوؤولية  واأمانة 

} الن�شاء  �شورة  يف  تعاىل  بقوله  �شيء  كل  قبل  وي�شطدم 

ولتكن للخائنني خ�شيما} )الآية 105(، وقوله تعاىل يف )الآية  

109( من ذات ال�شورة {ها اأنتم هوؤلء جادلتم عنهم يف احلياة 

الدنيا فمن يجادل اهلل عنهم يوم القيامة اأم من يكون عليهم 

وكيال}.

-لذا، يتعني على املحامي اأن ي�شغي ل�شوت �شمريه، فريف�س 

اأنه  يعلم  واأن  له،  يك�شف  زور  اأو  ي�شت�شعره  باطل  الدفاع عن 

الن�شح  له  ي�شدي  اأن  عليه  فيجب  وم�شت�شاره  موكله  حمام 

بعدم ال�شتمرار يف اإدعاء ل �شند له، واأن ي�شري عليه بال�شلح 

على ما يراه حقاً له.

بد�أت �ملحام��اة قدميًا يف ب��الد �ليونان 
وكان �ملكان �ل��ذي يجتمع فيه �ملحامون 

من �الأماكن �ملقد�سة

المجلة القانونية

للح�شول على اإ�شداراتنا 

رجاء الت�شال بـ معهد دبي الق�شائي - ق�شم البحوث والدرا�شات

وللح�شول على اإ�شداراتنا  خارج الدولة:

جمهورية م�شر العربية : مكتبة دار النه�شة العربية

اململكة العربية ال�شعودية : مكتبة القانون والقت�شاد

اجلمهورية اللبنانية: مكتبات احللبي

صــدر 
حديثًا
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الَحوَكَمة صمام أمان اإلدارة الرشيدة
شركة نخيل نموذجًا

المجلة القانونية

الدكتور/ سعود فيصل الرميثي
اأكادميية �شرطة دبي

الأ�شوق  يف  �شِر�َشًة  معارَك  الكربى  ال�شركات  تخو�ص 

َد،  املرتدِّ َتعِرف  ل  فالتجارة  البقاء..  اأجل  من  العاملية، 

الغايل  تبُذُل  ال�شركاِت  اأن  جِنُد  ولهذا؛  ال�شعيَف..  ول 

والنفي�َص لتعزيز جناحاِتها، وحتقيِق اأهداِفها التجارية 

ي  ًة لتبنِّ على املدى الطويل. ومن هنا؛ كانت احلاجُة ما�شَّ

ظَم والقواعَد التي حَتُكم  قواعِد احلوكمة؛ التي ت�شُع النُّ

عملياِت ال�شركة، وت�شمل تلك النظم عدة مبادىء مهمة 

مثل: الإف�شاِح، وال�شفافية، وحقوِق امل�شاهمني، وحتديِد 

ال�شركة  وم�شوؤولياِت  ها،  ومهامِّ الإدارة  جمل�ص  واجبات 

الجتماعية،... وغرِيها من القواعد والّنُظم.

قواعدها وم�شوؤولياتها الجتماعية. 

ويتجلَّى ذلك: فيما اأ�شارت اإليه التقاريُر املالية باأّن اأحَد اأ�شباب 

َتنَبٍّ  ال�شركاُت؛ هو: عدُم وجوِد  ْت بها  التي مرَّ املالية  الأزمــات 

حقيقيٍّ لقواعِد احلوكمة.. ومبعنى اآخر: جِنُد اأّن الفكَر ال�شائَد 

يف هذا املجال؛ هو: تبنِّي قواعِد احلوكمة ب�شكل ُمطلق، ودوَن 

كانت  للقواعِد؛  امتثاٌل  كان هناك  كلما  اإنه:  متِحي�س، بحيث 

احلوكمَة  ــاأّن  وكـ ال�شحيح،  الطريق  على  ت�شرُي  ال�شركُة  هــذه 

َي�ُشوُبه  مفهوٌم  وهــذا  تنفيُذها،  يجُب  مــهــامَّ  جــدول  يف  قائمٌة 

فلي�َس  معنّي،  لتحقيق غر�ٍس  و�شيلًة  َكــوَن احلوكمِة  عُف؛  ال�شَّ

املَغَزى: تطبيُق القواعد، واإمنا هو: ال�شوؤاُل عن ماهية القواعد 

التي حتتاجها ال�شركة، وكيف يتمُّ تبنِّيها، وتنفيُذها.

للحوكمة؛  �شليٌم  تطبيٌق  هــنــاك  يــكــوَن  حتى  نــقــول:  وعليه 

فالبد اأوًل من حتديٍد دقيٍق و�شليٍم للقواعد املُراِد تطبيُقها؛ 

ال�شركة،  احتياجات  على  اأ�شا�شيٍّ  ب�شكل  تعتمَد  اأن  التي لبد 

ها واقُع ال�شركة،  فكلُّ �شركٍة حتتاج اإىل قواعَد معينٍة َيفِر�شُ

حتتاج  الن�شاأة؛  حديثُة  فال�شركة  بها..  متــرُّ  التي  واملرحلُة 

ب�شعوبات  الــتــي متـــرُّ  الــ�ــشــركــة  قــواعــِد  عــن  قــواعــَد تختلُف 

 - الجتماعية”  “امل�شوؤولية  مــفــهــوم  يف  ــُع  فــالــتــو�ــشُّ مــالــيــة.. 

الأجندة  ركائز احلوكمة -؛ ل يكون �شمَن  اإحــدى  باعتباره 

العليا لل�شركة التي تعاين من �شعوباٍت مالية.

قواعد  حتديِد  من:  احلوكمة  لنظام  ال�شليم  التطبيُق  يبداأ 

هذا  ويف  الــ�ــشــركــة..  احتياجات  مــع  تتنا�شب  الــتــي  احلوكمة 

ح كيف يكون الَقبوُل املَِرُن لقواعد احلوكمة؛  ال�شياق؛ �شنَو�شِّ

على  وانعكا�شاِته  وظــروفــهــا،  الــ�ــشــركــة،  ياِت  مقت�شَ حــ�ــَشــَب: 

جناحات ال�شركة، وذلك من خالل الرتكيز على اأهم مبادئ 

جمل�س  رئي�س  من�شب:  بني  الف�شل   
ُ
مــبــداأ وهــو:  احلوكمة، 

اأغلَب  فــاإن  لل�شركة؛  التنفيذي  الرئي�س  ومن�شب:  الإدارة، 

اأنظمة احلوكمة؛ تاأخذ مببداأ الف�شل بني هذين املن�شبني، 

وذلـــك بــهــدف: حتقيق الــرقــابــة، واملــ�ــشــاءلــة، و�ــشــمــان عــدم 

املالية  اللجنة  تقريُر  عليه  ـــَد  اأكَّ ما  وهــذا  امل�شالح،  تعار�س 

املن�شَبني  بــني  الف�شَل  بـــاأن  املــتــحــدة(،  اململكة   - )كـــادبـــوري 

لطة املُطلَقة يف اإدارة ال�شركة..  يعترب اأمًرا اأ�شا�شيًّا لتجنُّب ال�شُّ

ومبداأ الف�شل هذا؛ َتظهر اأهميُته بالن�شبة لل�شركات العامة 

ولهذا؛  للم�شاهمني،  الفعلية  املراقبة  عن  بعيًدا  ــداُر  ُت التي 

فَبعد الأزمة العاملية الأخرية؛ طاَلَب امل�شاهمون يف ال�شركات 

الف�شل،  والأخــِذ مببداأ  احلوكمة،  قواعد  بتغيري  الأمريكية 

وجود  عــدم  ب�شبب  م�شكالت  من  ال�شركاُت  �شِهدته  ملا  نظًرا 

مبادَئ،  من  ُنه  يت�شمَّ -مبا  احَلوكمة  نظام  اأهميُة  وتتَمْحَوُر 

وقواعَد اأ�شا�شيٍة -حول حتقيق �شماٍن حقيقي ل�شالمة اإدارة 

ال�شركة، وخا�شة ال�شركات امل�شاِهمة العامة اململوكة ل�شريحة 

النظام؛  هــذا  يف  الإ�شكالية  اأن  اإل  امل�شاهمني..  مــن  وا�شعة 

بع�َس  اأن  لدرجة  احلوكمة”،  قواعد  “تطبيِق  مب�شاألة  تتعلق 

اإل  َقــبــوَل احلوكمة ما هو  اأّن  يــرى  املجال  هــذا  العاملني يف 

وال�شركات،  املوؤ�ش�شات  بني  انت�شرت  ظاهرًة  كونها  “مو�شة”؛ 

د حوَل  الإلكرتونية، ويغرِّ ” ي�شُعها يف مواقعه  “الكلُّ فاأ�شبح 

رقابة حقيقية، وكذا: مَترُكِز ال�شلطة.

اإل اأننا هنا نعود ونوؤكد اأنه: ل حَرَج على ال�شركات الأمريكية 

يف اأن تاأخذ بالدمج بني من�شب رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة، 

توزيع  اإعـــادة  بنهج  تاأخذ  اأن  اأو  التنفيذي  الرئي�س  ومن�شب 

املــرونــة يف  اأْخــــًذا بفكرة  املن�شبني  املــهــام والــ�ــشــالحــيــات بــني 

تطبيق املبداأ، اإذا ما راأت اأن ذلك يف �شالح ال�شركة، فال�شركة 

هي املحور الأ�شا�شي الذي من خالله تتحّدد القواعُد والنُظم.

اأعــادت  ال�شركة  اأن  جنــد  نخيل  �شركة  جتربة  وبا�شتعرا�س 

اأولــت لرئي�س  املن�شبني بحيث  توزيع مهام و�شالحيات بني 

بهدف  وال�شالحيات  املهام  من  املزيد  ال�شركة  اإدارة  جمل�س 

اأعــلــى  عــلــى  قــــرارات  اتــخــاذ  يف  �شريعة  ل�شتجابة  الــو�ــشــول 

امل�شتويات ويف الوقت املنا�شب. مع الحتفاظ مبن�شب املدير 

الإداريـــة  بــالأعــمــال  ليخت�س  الإداري  الهيكل  يف  التنفيذي 

املوكلة اإليه من جمل�س الإدارة.

ــهــا حــاجــُة  ت نخيل هـــذا الــنــهــج؛ كــ�ــشــرورة تــفــِر�ــشُ
َ
لــقــد ارتـــــاأ

َوَجدت  فال�شركة  به..  مترُّ  الذي  ال�شعب  والو�شُع  ال�شركة، 

مِّ الأزمة القت�شادية الأخرية اأماَم م�شرٍي يكاد  نف�َشها يف ِخ�شَ

ُر بنحو 16 مليار  ِدها ديوًنا تقدَّ اأن يكون حم�شوًما، نظًرا لتكبُّ

امل�شتثمرين..  من  وا�شعة  ل�شريحة  حقيقية  وخ�شارٍة  دولر، 

ما  اأخـــرى  حوكمٍة  قــواعــَد  مــن  ال�شركُة  اأخـــذت  فقد  وعليه؛ 

اإنقاذ  بعمليات  اخلا�شة  كالقواعد  ال�شركة؛  ــَع  و�ــشْ ينا�شُب 

��س��تطاعت �ل�سركة ت�س��ديَد كامل ديونها 
�لبنكية قبل موعد ��ستحقاقها باأربع �سنو�ت
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تنظيٍم  ور�ــْشــِم  الهيكلة،  بــاإعــادة  املالية  الأزمـــات  من  ال�شركة 

د �شرَي ال�شركة يف املرحلة احلرجة،  اإداري ورقابيٍّ �شاِرٍم، يحدِّ

كما ارتاأْت تركيَز ال�شلطة ب�شكل موؤقت؛ لَنقل ال�شركة اإىل َبرِّ 

الأمان.

غـــم مـــن مــوقــف الــ�ــشــركــة يف اإعــــــادة تـــوزيـــع املــهــام  وعــلــى الـــرُّ

وال�شالحيات بني رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي؛ اإل 

اأّن هذا املنهَج يعترب �شحيحاَ لأنه �شيتحقق من خالله هدُف 

احلوكمة، وهو: اإيجاُد الإدارة الر�شيدة وال�شليمة.. ودليُل ذلك: 

ما حققْتُه ال�شركة من اإجنازات خالل هذه الفرتة؛ حيث:

 ا�شتطاعت ال�شركة ت�شديَد كامل ديونها البنكية قبل موعد 

ا�شتحقاقها باأربع �شنوات، حيث جَرْت عمليُة الت�شديد يف عام 

2014م، بدًل من عام 2018م.

درهم؛  مليار   25 اإىل  ُل  ت�شِ �شخمة  مبالَغ  ال�شركة  ــَرت  وفَّ  

15 مــلــيــاًرا، الــتــزاٌم مــن �شندوق الــدعــم املــايل  منها حـــوايل 

حلكومة دبي، مل ت�شتخدمها ال�شركة رغم اأنها كانت متاحة 

اأ�شوٍل بالقيمة  اآنذاك، اإىل جانب: املحافظة على  للمعاجلة 

املتبقية، كان ُيفرَت�س بيُعها تنفيًذا خلطة اإعادة الهيكلة.

 متــكــنــت الــ�ــشــركــة مــن ا�ــشــتــعــادة ثــقــة الــ�ــشــركــاء، وخــا�ــشــة: 

الدائنني، من خالل الت�شويات الُودِّية؛ كت�شويِة �شداِد �شكوٍك 

بقيمة 4.4 مليار درهم، َت�شتِحّق يف اأغ�شط�س 2016م، وكذلك 

ت�شوية �شكوك الدائنني التجاريني بن�شبة 40% نقداً، و%60 

بها  الوفاء  و�شيِتّم    ،%10 اإىل  ت�شل  ممتازة  بفوائَد  �شكوٌك 

وفًقا خلطة ال�شركة.

  انعك�شت اإعادُة الثقة للم�شتثمرين ب�شكل اإيجابي، من خالل 

الإقبال الوا�شع على امل�شاريع اجلديدة التي طرحتها ال�شركة 

“جزر ديرة مول”، و”اأبراج جزر ديرة”،  “جزر ديرة”، وهي:  يف 

وتو�شعة  البحرية”،  دبــي  “واجهة  يف  �شخم  �شكني  وم�شروع 

ق يف “جمريا فيلج  “ابن بطوطة مول”، اإ�شافة اإىل مركز ت�شوُّ

تراينجل”، التي ت�شل تكلفتها اإىل نحو 3 .5 مليار درهم.

وهنا؛ لبد من الإ�شارة اإىل اأنه لبد اأن يكون هناك مراجعٌة 

م�شتمرة ودقيقٌة لقواعد احلوكمة، حتى تكون متنا�شبة مع 

)�شركة  اأن  فطاملا  وعليه؛  واحتياجاتها.  ال�شركة  متطلبات 

بالفعل  واأ�شبحت  املالية،  التدْهُور  مرحلة  اجــتــازت  نخيل( 

متحررة متاًما من اأغالل اللتزامات املالية، وانطلقت بروؤية 

بطرح  الأمــان  بــرِّ  اإىل  ال�شركة  نقل  بعد  ُمبِدعة،  م�شتقبلية 

م�شاريع جديدة؛ بعد هذا كلِّه؛ فاإنها هنا بحاجة اإىل مراجعة 

الآن،  بها  الــتــي متــر  الزدهــــار  مــع مرحلة  لتتفق  قــواعــدهــا 

كالرتكيز على حتقيق م�شالح ال�شركة على املدى الطويل.. 

وهذا ما اأعلنت عنه ال�شركة موؤخًرا باأنه �شوف ت�شعى لتحقيق 

هدف ا�شرتاتيجي متمثٍل يف اإيجاد حمفظة اإيجارية عقارية، 

7.5 مليار درهم �شنوياً، مع  ر بنحو  ُيقدَّ َدخــاًل م�شتمراً  ُتــِدرُّ 

نهاية �شنة 2017م.

وبــنــاء على مــا تــقــدم؛ فــاإنــنــا نــقــول: اإنـــه ممــا ل �شك فيه اأن 

هناك حاجًة ما�ّشة لتبنِّي قواعِد ونظِم احلوكمة، يف ال�شركات 

وحتقيق  العمل،  وجنــاح  الأداء،  �شالمة  ل�شمان  واملوؤ�ش�شات؛ 

الأهداف املرجوة، اإل اأنه يجب اأن ُيراَعى يف هذه القواعد ما 

املهم معرفَة  لأّن من  املوؤ�ش�شة،  يتنا�شب مع طبيعة وظــروف 

وعلى  ال�شركات،  لكل  �شاحلٍة  قواعَد  جمموعُة  توجد  ل  اأنــه 

خمتلف املــراحــل الــتــي متــر بها الــ�ــشــركــة.. وهــنــا: يــاأتــي دور 

امل�شت�شاِرين واخلرباء، لتحديد ماهّية القواعد التي تتنا�شب 

الــ�ــشــركــات، فلكل مرحلٍة قــواعــُدهــا اخلــا�ــشــة، التي  مــع هــذه 

ت�شَمن كلُّ �شركٍة عن طريقها حتقيَق الأهداف الأ�شا�شية لها.

للم�س��تثمرين  �لثقة  �إع��ادُة  �نعك�س��ت 
ب�سكل �إيجابي من خالل �الإقبال �لو��سع 

على م�ساريع  �ل�سركة

المجلة القانونية

اأن  امل�شافة  القيمة  �شريبة  عــن  نتحدث  ونحن  الأهــمــيــة  مــن 

ن�شتفيد من جتارب 130 دولة يف هذا املجال. 

ا�شطرت  دول اخلليج،   البرتول يف  �شعر  ا�شتمرار هبوط  فمع 

بع�س دول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل التقّيد مبوازنات حمدودة.  

 %60 اأكرث من  ت�شكل  البرتولية  العوائد  اأن  اإىل  التقديرات  ت�شري 

اأن  من املوازنة الحتادية لالإمارات العربية املتحدة.  ومن املتوقع 

ت�شهم �شريبة القيمة امل�شافة املقرتحة كاأداة لزيادة التنوع يف املوارد 

القت�شادية لتخفيف احلمل على املوازنة.  

بفرتة    ،2018 يف  تفعيلها  املــزمــع  امل�شافة  القيمة  �شريبة  اإن 

انتقالية ت�شتمر نحو 18 �شهًرا، �شوف ُتفر�س على عدد من الب�شائع 

واخلدمات املحددة.  وقد جرت حمادثات ب�شاأن خطط فر�س هذه 

ال�شريبة بني اأع�شاء جمل�س التعاون اخلليجي، ويذكر اأنها �شوف 

ت�شمل بع�س املنتجات واخلدمات با�شتثناء خدمات الرعاية ال�شحية 

والتعليم وبع�س اخلدمات الجتماعية والأغذية.  

ويف ظل وجود اأنظمة لتطبيق �شريبة القيمة امل�شافة يف اأكرث 

من 130 دولة،  كان من املنطقي اأن تفكر الإمارات العربية املتحدة 

كذلك يف تاأثري فر�س هذه ال�شريبة على القت�شاد القومي، بينما 

تدعو حالة املوازنة العامة لالإمارات العربية املتحدة اإىل ال�شتفادة 

ب�شاأن  عــالــقــة  الأ�ــشــئــلــة  بع�س  تبقى  الــ�ــشــريــبــة،  هـــذه  تطبيق  مــن 

يف  ال�شريبة  هذه  تطبيق  عنها  اأ�شفر  رمبا  التي  القانونية  النتائج 

القانونية فيها وكونها  التعددية  املتحدة باعتبار  العربية  الإمارات 

تنفيذ  اإىل  ت�شعى  التي  اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات  جلذب  حمًطا 

م�شروعات عابرة للحدود.

النظر يف الطرق  اإىل  املتحدة  العربية  الإمــارات  اإذ رمبا حتتاج 

التي تتبعها الدول ملعاجلة هذه الأمور عند تطبيق �شريبة القيمة 

معاملة  اأو  جهة  اأي  يجعل  الـــذي  مــا  املــثــال،  �شبيل  على  امل�شافة. 

�شريبة  طبقت  التي  الــدول  �شلكت  لقد  ال�شريبة؟،  لهذه  خا�شعة 

القيمة امل�شافة م�شالك خمتلفة يف البداية ملعاجلة هذا الأمر مع 

الأخذ يف العتبار ال�شناعة وحالة املوؤ�ش�شات من حيث كونها ربحية 

اأم ل ؟ هل �شوف تخ�شع ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�س 

املتحدة،   اململكة  الــدول، مبا فيها  امل�شافة؟ بع�س  القيمة  ل�شريبة 

الربحية من  املوؤ�ش�شات غري  اأعفت بع�س  واأملانيا،  والدمنارك  قد 

جماميع  مع  التعامل  يتم  �شوف  وكيف  جزئيًّا.   اأو  ا  كليًّ ال�شريبة 

التجارة يف الفرتة النتقالية، وكيف �شوف يتم التعامل مع التجارة 

ال�شائبة يف الفرتة النتقالية وما بعدها؟.

 وتقول درا�شة اأُجريت يف عام 1994 اإنه عند بدء تطبيق �شريبة 

تطبيق  تــقــرر  الأوروبـــيـــة،  اجلماعة  يف  مــرة  لأول  امل�شافة  القيمة 

التعامل مع كل معاملة على  بــدًل من  ال�شريبة على نحو جمّمع 

حــدة.  ما احلد الــذي �شوف يف�شل بني الإمــداد الفردي والإمــداد 

معاملة  عاجلت  الأوروبـــي،  الحتــاد  يف  مــوؤخــًرا  الو�شائط؟،  املتعدد 

خا�شة بالبنك الأملاين هذا ال�شوؤال وكان القرار حمكوًما »مب�شالح 

يف  امل�شاعفة  القيمة  �شريبة  نــظــام  ي�شهم  �ــشــوف  هــل  الــعــمــالء«. 

ا�شتمرار اجلهود اخلا�شة بتفادي الزدواج ال�شريبي؟  

ت�شمل  الأمــر رمبا  التعامل مع هذا  اأن طرق  الدرا�شات  وتفيد 

معاهدات منع الزدواج ال�شريبي  من خالل لئحة داخلية ت�شمح 

الب�شائع  كانت  اإذا  ال�شداد  من  لل�شريبة  اخلا�شعة  اجلهة  باإعفاء 

اأخــرى.   دولــة  قبل  من  لل�شريبة  بالفعل  خ�شعت  قد  اخلدمات  اأو 

تطبيق  عن  تنجم  رمبــا  التي  القانونية  امل�شكالت  بع�س  هــذه  ُتعد 

ال�شريبة والتي رمبا تتعامل معها حماكم الإمارات العربية املتحدة 

عند ظهور اأية حالت متعلقة ب�شريبة القيمة امل�شافة بعد اإنفاذها.

بقلم : األستاذة ليلى لطفي
باحثة قانونية
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 نبذة عن التشريع

المجلة القانونية

كم من العبارات التي مل يح�شن �شياغتها اأودت بقائلها، وكم من العبارات التي اأحكمت 

البيان  “اإن من  الت�شريع فمقولة  اإذا نظرنا ل�شياغة  �شياغتها خّلدت ذكرى قائلها، ولكن 

ل�شحرا” ت�شد النتباه وجتعلك تفكر مليًا ما الذي يق�شده الكاتب، فهي عملية هامة جدًا 

باجلامعات  القانون  كليات  يف  يدر�ص  خا�ص  كم�شاق  وتر�شيخها  عليها  الرتكيز  من  ولبد 

وذلك ملدى اأهميتها يف احلياة ومدى �شداها الفعلي يف املجتمعات عند التطبيق.

ال�شلطان غري ال�شلطان، وعن توازن ال�شلطات الثالث تن�شاأ 

كتابه  يف  مونت�شكيو  الكاتب  روؤية  كانت  هذه  الأمة”،  حرية 

اجلامع لفل�شفة ال�شرتاع وحكمة التاريخ والفقه الد�شتوري 

كتاب )روح ال�شرائع اجلزء الأول(.

عملية  يف  الت�شريع  اأهمية  خل�شت  التي  العبارات  من  هي 

مع  والأفراد  البع�س  بع�شها  مع  الدول  معامالت  تنظيم 

بع�شهم بع�شاً.

غاية  وما  الت�شريع؟  ما  زميالتي  اإحدى  �شاألتني  ما  يوماً 

املجتمعات من وراء �شدور هذا الكم من الت�شريعات؟ فقررت 

اأن  مل�شت  لأنني  الت�شريع  مفهوم  عن  نبذة  اأكتب  اأن  حينها 

معرفة  اإىل  بحاجة  القانون  يف  املتخ�ش�شني  غري  الأفراد 

يجب  وملاذا   املجتمعات،  يف  الت�شريعات  هذه  �شدور  اأهمية 

على  حفاظاً  بها  اللتزام  ثم  ومن  اأوًل  احرتامها  عليهم 

حقوقهم الإن�شانية ومعرفة لواجباتهم اأي�شاً.

يعرف بع�شهم ال�شياغة القانونية باأنها “جمموع الأدوات التي 

يحقق  اإخراجاً  العملي  الوجود  اإىل  القانونية  القاعدة  تخرج 

اأنها هي عملية الإخراج  اأو  الغاية التي يف�شح عنها جوهرها، 

الفعلي للقاعدة القانونية مبا يحقق الهدف من فر�شها”.

بينما بع�شهم الآخر يعرفها باأنها »و�شيلة اأو اأداة التعبري عن 

والذي  القانونية،  للقاعدة  الأولية  املادة  وم�شمون  جوهر 

�شكله واقع احلال باملجتمع وظروفه وتطوره.«

ول نن�شى اأن دائرة الفتوى والت�شريع يف وزارة العدل بدولة 

الت�شريعات  “�شياغة  اأن  اأو�شحت  املتحدة  العربية  الإمارات 

�شكلية،  قوالب  يف  للن�شو�س  اإفراغ  جمرد  لي�شت  املقرتحة 

الن�شو�س  يرد  قانوين  فكر  �شيء  كل  وقبل  اأوًل  هي  واإمنا 

ثم  ومن  املنطقية  بالأ�شول  التزاماً  القانونية،  ل�شوابطها 

املقرتح  الت�شريع  ن�شو�س  اتفاق  من  التثبت  فيها  يدخل 

اإجراء  عن  ف�شاًل  ال�شارية،  والقوانني  الد�شتور  مواد  مع 

التعديالت التي يقت�شيها التجان�س بني القوانني التي ت�شكل 

النظام القانوين بالدولة، والتنا�شق والرتابط بني ن�شو�س 

الت�شريع الواحد”.

اإذا اأردنا التعمق يف ال�شياغة القانونية جند اأنها تنق�شم اإىل 

�شياغة جامدة واأخرى مرنة، واجلامدة يق�شد بها التعبري 

التاأويل،  حتتمل  ل  وعبارات  باألفاظ  القانون  حكم  عن 

هي  املرنة  ال�شياغة  بينما  اأخرى  اإىل  حالة  من  تختلف  ول 

ت�شمح  املعنى،  وا�شعة  بعبارات  الت�شريع  حكم  عن  التعبري 

القائم  يقدره  وملا  والأحوال،  للظروف  تبعاً  احللول  بتغيري 

م�شادر الت�شريع متعددة ولكن امل�شدر الأول والباقي والذي 

ل اختالف عليه هو القراآن الكرمي، كتاب اهلل عز وجل، وهو 

من امل�شادر الأ�شا�شية التي ي�شتند امل�شرع دائماً اإليها ومن ثم 

تاأتي امل�شادر الأخرى للت�شريع.

الت�شريعات  ب�شاأن  بحثي  عملية  اأثناء  قراأت  ما  اأجمل  ومن 

العبارة التالية:

“ اإن من التجارب الأزلية كون الإن�شان ذي ال�شلطان مييل اإىل 

اإ�شاءة ا�شتعمال �شلطانه هذا حتى يقف عند حد، فال يوقف 

على تطبيق القاعدة.

ومن اجلدير بالذكر اأنه لكل من هذه الأنواع مزايا وعيوب 

ميكن التطرق اإليها يف مقال لحق.

بعد اأن  قمنا بتق�شيم ال�شياغة القانونية وفقاً للنوع، هناك طريقتان 

خا�شتان بال�شياغة القانونية،  وهما اإما مادية اأو معنوية.

الكيف  الكم حمل  اإحالل  اإىل  املادية: وتنق�شم  الطريق  اأول 

رقم  خالل  من  القاعدة  م�شمون  عن  امل�شرع  فيه  يعرب  اأي، 

معني ومن ثم يو�شد الباب اأمام كل اجتهاد، اأوال�شكليات اأي 

اإىل  الت�شريعات  �شن  من  يبتغيه  ما  حتقيق  يف  امل�شرع  يقوم 

اتباع ال�شكليات اأي �شن اإجراءات �شكلية معينة.

اأو  القانونية  القرائن  على  وتتوزع  املعنوية:  الطريق  ثانياً 

اأمراً  امل�شرع  ياأخذ  فالأوىل  القانونية،  احليل  اأو  الفرتا�س 

م�شكوكاً فيه ولكنه حمتمل تبعاً لالأغلب واملاألوف يف العمل 

فيه  فيق�شد  الإفرتا�س  حالة  يف  اأما  موؤكد،  اأمر  اأنه  على 

بق�شد  احلقيقة  يخالف  حكماً  الأو�شاع  من  و�شع  اإعطاء 

الو�شول اإىل ترتيب اأثر قانوين معني ما كان ليرتتب لول 

هذه املخالفة.

هذا ما لزم بيانه كنبذة عن �شياغة الت�شريع، ول نن�شى اأنه 

�شياغة  قبل  والدولة  الأفراد  حال  مراعاة  م�شرع  كل  على 

درا�شة الو�شع احلايل للت�شريع، علماً  اأي�شاً  الت�شريع وعليه 

اأنه  الإن�شان ل خالف يف  الذي هو من  و�شع  الت�شريع  باأن 

اأن  الأف�شل  من  ولكن  ب�شر،  لأنه  اأحياناً  امل�شّرع  يخطئ  قد 

من  لت�شريع  بحاجة  هي  التي  احلالة  بدرا�شة  امل�شّرع  يقوم 

كافة الأوجه قبل �شن الت�شريع، علماً باأنه كلما مت التعديل يف 

القانون فاإنه يوؤثر على قوة تطبيقه يف املجتمع.

يراجع كتاب �شياغة الت�شريعات - دائرة الق�شاء اأبوظبي - للم�شت�شار 
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للن�سو�ص يف قو�لب �سكلية و�إمنا هي 

وقبل كل �سيئ فكر قانوين

بقلم حنان آل علي
باحث قانوين
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�لم�س�ت�ج������د�ت �لت�سري�عي�����ة
 في دول���ة �الإم���ار�ت �لع�ربي�ة �لمتح��دة
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 المستجدات التشريعية

التاأديبية  المخالفات  في  للنظر  القانون  لأحكام  وفقاً 

المن�شوبة اإلى موظفيها.

لجنة التظلمات وال�شكاوى:  اللجنة الم�شّكلة في الدائرة 

وال�شكاوى  التظلمات  في  للنظر  القانون  لأحكام  وفقاً 

المقدمة من موظفيها.

التظلم:  اعترا�س خطي يقدمه الموظف اإلى اللجنة على 

القرار ال�شادر بحقه عن الدائرة، لرفع الظلم الذي يدعي 

باأنه قد وقع عليه ب�شبب هذا القرار.

الواردة �شمن  الوظائف  اإحدى  ي�شغل  الموظف:  كل من 

موازنة الدائرة، وي�شمل الذكر والأنثى.

نطاق �لتطبيق
�لمادة )2(

الخا�شعة  الدوائر  موظفي  على  القرار  هذا  اأحكام  ُتطبق 

لأحكام القانون.

�لف�سل �لثاني
ت�سكيل �للجنة و�أهد�فها و�خت�سا�ساتها

ت�سكيل �للجنة
�لمادة )3(

المركزية  التظلمات  لجنة  على  القرار  هذا  اأ-ي�شري 

لموظفي دوائر حكومة دبي الُم�شّكلة بموجب قرار المجل�س 

وُتلحق  اإليه،  الم�شار   2008 ل�سنة   )20( رقم  التنفيذي 

بالمجل�س التنفيذي.

من  وعدد  للرئي�س  ونائب  رئي�س  من  اللجنة  تتاألف  ب- 

المجالت  في  والخت�شا�س  الخبرة  ذوي  من  الأع�شاء 

دبي  حكومة  داخل  من  �شواء  الب�شرية،  والموارد  القانونية 

المجل�س  رئي�س  من  بقرار  تعيينهم  يتم  خارجها،  من  اأم 

التنفيذي.

المخّولة  ال�شالحيات  اللجنة  رئي�س  نائب  ُيمار�س  ج- 

وبين  بينه  يحول  مانع  قيام  اأو  غيابه  حال  في  لرئي�شها 

ممار�شة مهامه.

يتحدد  مالية،  مكافاأة  اللجنة  واأع�شاء  لرئي�س  ُي�شرف  د- 

مقدارها بقرار من رئي�س المجل�س التنفيذي.

�أهد�ف �للجنة
�لمادة )4(

تهدف اللجنة اإلى تحقيق ما يلي:

-1 اإتاحة الفر�شة للموظفين، للتظلم من القرارات الإدارية 

النهائية التي توؤثر في اأو�شاعهم الوظيفية.

وا�شتقرار  الوظيفي،  والر�شا  العدالة،  تحقيق  -2�شمان 

الأو�شاع الوظيفية للموظفين.

واللتزام  �شليم،  ب�شكل  القانون  اأحكام  تطبيق  -3�شمان 

بحدوده المر�شومة.

�خت�سا�سات �للجنة
�لمادة )5(

المقدمة  التظلمات  في  والبت  بالنظر  اللجنة  تخت�س  اأ- 

النهائية  الإدارية  القرارات  ب�شاأن  الموظفين،  من  اإليها 

ال�شادرة بحقهم، المتعلقة باأي مما يلي:

1 - الجزاءات التاأديبية.

2 - تقويم الأداء ال�شنوي.

3 - النقل اأو الندب اأو الإعارة.

4 - اإنهاء الخدمة اأو الإيقاف عن العمل.

5 - الإجراءات الإدارية المخالفة لأحكام القانون.

ب-يجوز للجنة النظر والبت في التظلمات التي تقدم اإليها 

من الموظفين في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ اأي اإجراء 

اأو قرار ب�شاأنهم اأوجب القانون عليها اتخاذه.

ج-ل تخت�س اللجنة بما يلي:

1 - اأي تظلم يتعلق ب�شاعات العمل اأو الدرجة الوظيفية اأو 

الراتب اأو المكافاآت.

ب�شاأن  �شدر  اأو  الق�شاء  اأمام  منظوراً  يكون  تظلم  اأي   -  2

مو�شوعه حكم ق�شائي بات.

�خت�سا�سات رئي�ص �للجنة
�لمادة )6(

اللجنة،  على  العام  الإ�شراف  مهمة  اللجنة  رئي�س  يتولى 

ويكون له في �شبيل ذلك القيام بما يلي:

1 - اإدارة اجتماعات اللجنة على نحو يت�شمن تمكين الأع�شاء 

من الم�شاركة في اجتماعاتها واإبداء راأيهم بفعالية.

قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )41( ل�سنة 2015
ب�ساأن

جلنة �لتظلمات �ملركزية ملوظفي حكومة دبي

اآل مكتوم ولي عهد دبي  را�شد  نحن حمدان بن محمد بن 

رئي�س المجل�س التنفيذي

ل�سنة   )3( رقم  الحكومة  دعاوى  قانون  على  الطالع  بعد 

1996 وتعديالته،

مجل�س  اإن�شاء  ب�شاأن   2003 ل�سنة   )3( رقم  القانون  وعلى 

تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون اإدارة الموارد الب�شرية لحكومة دبي رقم )27( 

ل�سنة 2006 وتعديالته،

رئي�س  بتخويل   2007 ل�سنة   )19( رقم  القانون  وعلى 

المجل�س التنفيذي اإ�شدار ت�شريعات اإدارة الموارد الب�شرية 

لحكومة دبي،

 2008 ل�سنة   )20( رقم  التنفيذي  المجل�س  قرار  وعلى 

بت�شكيل لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة 

دبي وتعديالته،

وعلى قرار المجل�س التنفيذي رقم )4( ل�سنة 2009 باعتماد 

النظام الأ�شا�شي للجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر 

حكومة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:

�لف�سل �الأول
�لتعريفات ونطاق �لتطبيق

�لتعريفات
�لمادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، 

المعاني المبينة اإزاء كل منها، ما لم يدل �شياق الن�س على 

غير ذلك:

الإمارة:  اإمارة دبي.

المجل�ص التنفيذي:  المجل�س التنفيذي لالإمارة.

دبي رقم  الب�شرية لحكومة  الموارد  اإدارة  قانون  القانون:  

)27( ل�سنة 2006 وتعديالته.

العامة  والموؤ�ش�شات  والهيئات  الحكومية،  الدوائر  الدائرة: 

والمجال�س وال�شلطات واأية جهة اأخرى تخ�شع لأحكام القانون.

اللجنة: لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي.

الجهاز الإداري: الجهاز الإداري للجنة.

لجنة المخالفات الإدارية:  اللجنة الم�شّكلة في الدائرة 

اإعداد:

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

لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.
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اأو التي ل يجوز تبليغها لذوي ال�شاأن اأو ت�شليمها للغير، فيكتفى 

بالإ�شارة اإليها بو�شوح وب�شورة محددة.

ج-يقوم الجهاز الإداري بقيد التظلم في ال�شجل المعّد لهذه 

الغاية، وي�شلم �شاحب ال�شاأن اإي�شاًل يثبت تقديمه للتظلم، 

مبّين فيه رقم وتاريخ القيد.

د-يتولى الجهاز الإداري تجهيز ملف التظلم الذي يحتوي 

على جميع الوثائق والم�شتندات المقدمة من المتظلم.

�لتبليغ و�الإحالة �إلى �للجنة
�لمادة )12(

�شدها  المتظلم  الدائرة  بتبليغ  الإداري  الجهاز  اأ-يقوم 

به خالل  المتعلقة  والم�شتندات  الأوراق  وبجميع  بالتظلم، 

)5( خم�شة اأيام عمل من تاريخ تقديمه اإلى اللجنة.

ب-تلتزم الدائرة المتظلم �شدها بالرد على التظلم خالل 

)10( ع�شرة اأيام عمل من تاريخ تبلغها به، وفي حال تخلفها 

عن الرد خالل هذه المهلة، فاإنه يجوز للجنة نظر التظلم 

وفقاً لالإجراءات المن�شو�س عليها في هذا القرار.

عليه  الوارد  والرد  التظلم  باإحالة  الإداري  الجهاز  ج-يقوم 

لنظره  اللجنة  اإلى  باإحالته  يقوم  الذي  اللجنة،  رئي�س  اإلى 

في جل�شة يحددها.

د-اإذا راأت اللجنة �شرورة ح�شور اأحد طرفي التظلم اأمامها، 

فيجب اأن يتم تبليغه بموعد الجل�شة قبل يومي عمل على 

الأقل من تاريخ انعقادها.

هـ-تتم التبليغات الم�شار اإليها في هذه المادة اإما عن طريق 

الت�شليم باليد مقابل التوقيع بال�شتالم، اأو بخطاب م�شجل 

اأو عن طريق البريد الإلكتروني،  م�شحوب بعلم الو�شول، 

اأو باأية و�شيلة اأخرى من و�شائل الت�شال التي  اأو الفاك�س، 

تعتمدها اللجنة.

رد �لتظلم
�لمادة )13(

اإذا  مو�شوعه،  في  النظر  وقبل  �شكاًل  التظلم  اللجنة  ترد 

تبين لها اأنه ل يدخل في نطاق اخت�شا�شها، اأو اأنه ُقّدم بعد 

فوات ميعاد التظلم اأمامها، ويكون قرارها ال�شادر في هذا 

ال�شاأن نهائياً.

الأداء  بموؤ�شرات  واأع�شائها  اللجنة  التزام  التحقق من   -  2

المعتمدة في هذا ال�شاأن.

3 - رفع تقارير دورية اإلى رئي�س المجل�س التنفيذي حول 

اأن�شطة اللجنة واأدائها واإنجازاتها.

4 - تمثيل اللجنة اأمام الغير.

5 - تعيين موظفي الجهاز الإداري المعاون للجنة والإ�شراف 

على اأعمالهم.

6 - اأية مهام اأخرى تكون لزمة لقيام اللجنة بالخت�شا�شات 

المنوطة بها بموجب هذا القرار.

و�جبات ع�سو �للجنة
�لمادة )7(

يجب على ع�شو اللجنة الم�شاهمة بفعالية في قيام اللجنة 

الأحوال،  جميع  في  العامة  الم�شلحة  وتغليب  بمهامها، 

ويتوجب عليه وعلى وجه الخ�شو�س اللتزام بما يلي:

1 - المواظبة على ح�شور اجتماعات اللجنة، وعدم التغيب 

عنها اإل بعذر مقبول.

- الم�شاركة الفعالة في درا�شة ومراجعة التظلمات التي   2

تنظرها اللجنة، واإبداء الراأي فيها.

3 - اللتزام بتحقيق موؤ�شرات الأداء المعتمدة في هذا ال�شاأن.

�لجهاز �الإد�ري للجنة
�لمادة )8(

الموظفين  من  عدد  من  يتاألف  اإداري،  جهاز  للجنة  يكون 

القانونيين والإداريين، الذين ت�شري عليهم لئحة الموارد 

للمجل�س  العامة  الأمانة  موظفي  على  المطبقة  الب�شرية 

التنفيذي.

�لف�سل �لثالث
ميعاد و�أ�سباب �لتظلم

ميعاد �لتظلم
�لمادة )9(

اأ-يكون ميعاد التظلم )14( اأربعة ع�شر يوم عمل، يبداأ من 

اأو  وال�شكاوى،  التظلمات  بقرار لجنة  المتظلم  تبليغ  تاريخ 

ح�سور �أطر�ف �لتظلم
�لمادة )14(

اأ-يجب على المتظلم، اإذا طلبت منه اللجنة ذلك، اأن يح�شر 

قانوني  توكيل  بموجب  اآخر  �شخ�شاً  ُينيب عنه  اأن  اأو  بنف�شه 

م�شادق عليه من الكاتب العدل في الموعد المحدد للجل�شة.

منها  اللجنة  طلبت  متى  �شدها،  المتظلم  الدائرة  ب-على 

تراه  من  اأو  المخت�شين  موظفيها  من  اأياً  تنتدب  اأن  ذلك، 

واإبداء  نظرها  وجهة  لبيان  اللجنة  اأمام  ليمثلها  منا�شباً 

دفاعها، وتقديم ما يوؤيد ذلك من البيِّنات والم�شتندات.

�لتخلف عن �لح�سور
�لمادة )15(

عن  التظلم  طرفي  من  اأي  تخلف  حال  في  للجنة  اأ-يجوز 

النحو  على  انعقادها  بموعد  تبليغه  بعد  الجل�شة  ح�شور 

المبّين في المادة )12( من هذا القرار، ال�شتمرار في نظر 

التظلم والبت فيه.

عن  المتظلم  تخلف  اإذا  التظلم  اإ�شقاط  للجنة  ب-يجوز 

ح�شور الجل�شة بعد تبليغه بموعدها دون عذر مقبول.

�الإ�سقاط و�لتاأجيل و�لوقف
�لمادة )16(

اأو  اإ�شقاطاً موؤقتاً  اأي تظلم لدى اللجنة  اإ�شقاط  اأ-ل يجوز 

تاأجيله لوقت غير محدد.

يت�شل  مو�شوعه  اأن  التظلم  نظر  اأثناء  للجنة  تبّين  ب-اإذا 

الدائرة  اإخطار  اللجنة  رئي�س  فعلى  جزائية،  بجريمة 

الإجراءات  اتخاذ  لتتولى  الواقعة  بهذه  �شدها  المتظلم 

القانونية الالزمة في هذا ال�شاأن، ويجوز لرئي�س اللجنة اأن 

يقرر في هذه الحالة اإما ال�شتمرار في نظر التظلم اأو وقف 

ال�شير فيه لحين البت في الدعوى الجزائية.

�سالحيات �للجنة
�لمادة )17(

اإليها،  المقدمة  بالتظلمات  البت  �شبيل  في  للجنة  يكون 

ممار�شة ال�شالحيات التالية:

1 - �شماع اإفادة طرفي التظلم ودرا�شة الم�شتندات الموؤيدة 

بعد م�شي )30( ثالثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم اإليها 

دون البت فيه.

ب-ل يجوز للجنة قبول التظلم اإذا تم تقديمه بعد انق�شاء 

ميعاد التظلم الم�شار اإليه في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

�أ�سباب �لتظلم
المادة )10(

اإلى  ي�شتند  اأن  اللجنة  اإلى  ُيقدم  الذي  التظلم  في  ي�شترط 

�شبب اأو اأكثر من الأ�شباب التالية:

1 - عدم الخت�شا�س.

اأو  ال�شارية  للت�شريعات  منه  المتظلم  القرار  مخالفة   -  2

الخطاأ في تطبيقها اأو تاأويلها.

تتطلبها  التي  الجوهرية  الإجراءات  مراعاة  عدم   -  3

الت�شريعات ال�شارية عند اإ�شدار القرار المتظلم منه.

ل�شتعمال  اإ�شاءة  على  منه  المتظلم  القرار  انطواء   -  4

ال�شلطة، اأو انحراف عن تحقيق مقت�شيات الم�شلحة العامة.

�لف�سل �لر�بع
�إجر�ء�ت تقديم ونظر �لتظلم

تقديم �لتظلم
�لمادة )11(

اأ-ُيقدم التظلم اإلى اللجنة م�شتماًل على البيانات التالية:

وو�شيلة  وعنوانه،  ووظيفته،  و�شفته،  المتظلم،  ا�شم   -  1

الت�شال به.

2 - ا�شم وعنوان الدائرة المتظلم �شدها.

3 - القرار المتظلم منه، وتاريخ �شدوره.

بالم�شتندات  معززة  التظلم،  عليها  ُبني  التي  الأ�شباب   -  4

الموؤيدة.

5 - طلبات المتظلم.

6 - اأ�شماء ال�شهود الذين يعتمد المتظلم على �شهاداتهم في 

اإثبات تظلمه.

ب-تعتمد اللجنة ال�شور والن�شخ عن البيَّنات الخطية المقدمة 

والم�شتندات  بالوثائق  يتعلق  وفيما  بالتظلم،  والمرفقة 

وال�شجالت والملفات التي يتم الحتفاظ بها من قبل الدائرة 

 المستجدات التشريعية
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المتظلم منه، ملغاة من تاريخ �شدوره.

�شدها  المتظلم  الدائرة  اإلزام  اللجنة  قرار  ت�شمن  ب-اإذا 

الإجراءات  جميع  فتعتبر  منه،  المتظلم  القرار  باإلغاء 

هذا  بموجب  تمت  التي  والإدارية  القانونية  والت�شرفات 

القرار، ملغاة من تاريخ �شدور قرار اللجنة.

ال�شادر  القرار  تنفيذ  �شدها  المتظلم  الدائرة  على  ج-يجب 

عن اللجنة خالل )10( ع�شرة اأيام عمل من تاريخ تبليغها به، 

واإخطار اللجنة بالإجراءات المتخذة من قبلها في هذا ال�شاأن.

طلب وقف �لتنفيذ
�لمادة )23(

القرار  تنفيذ  اللجنة وقف  اأن يطلب من  للمتظلم  اأ-يجوز 

وي�شترط  التظلم،  في  البت  حين  اإلى  موؤقتاً  منه  المتظلم 

لقبول هذا الطلب توفر ما يلي:

1 - اأن يكون طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مقترناً 

بطلب �شحبه اأو اإلغائه.

2 - اأن ل يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه 

فعاًل.

3 - اأن يكون الطلب مبنياً على اأ�شباب جدية وواقعية.

4 - اأن يكون من �شاأن تنفيذ القرار المتظلم منه ترتيب اآثار 

يتعذر تداركها.

ب-يجب على اللجنة البت في طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم 

منه خالل )3( ثالثة اأيام عمل من تاريخ تقديمه اإليها.

الفقرة  في  عليها  المن�شو�س  ال�شروط  توفر  حال  ج-في 

)اأ( من هذه المادة، فاإنه يجوز للجنة اأن تقرر وقف تنفيذ 

القرار المتظلم منه اإلى حين البت في التظلم.

�لف�سل �ل�ساد�ص
�أحكام ختامية

�لتقرير �لخا�ص
�لمادة )24(

المجل�س  رئي�س  اإلى  خا�شاً  تقريراً  اللجنة  رئي�س  اأ-يرفع 

التنفيذي ب�شاأن اأي ت�شرف اأو اإجراء �شدر عن الدائرة حال دون 

قيام اللجنة بمهامها، اأو حال دون تنفيذ القرار ال�شادر عنها.

وتقدير  ووزنها،  اإليها،  المقدمة  الأدلة  وقبول  لكل منهما، 

مدى �شلتها بمو�شوع التظلم.

2 - اإجراء المعاينة اأو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها 

بالوثائق الالزمة، والطالع عليها وفح�شها، �شواء بنف�شها 

اأو بوا�شطة اأي �شخ�س اآخر تنتدبه لهذه الغاية.

المتظلم  الدائرة  موظفي  من  موظف  اأي  ا�شتدعاء   -  3

�شدها لح�شور جل�شاتها.

4 - دعوة من تراه منا�شباً اأقواله من ال�شهود �شواء من تلقاء 

وللجنة  التظلم،  طرفي  من  اأي  طلب  على  بناء  اأم  نف�شها 

تتعلق  ل  كانت  اإذا  ال�شاهد  اإلى  اأ�شئلة  اأية  توجيه  تمنع  اأن 

بمو�شوع التظلم.

5 - ال�شتعانة بمن تراه منا�شباً من الخبراء والمخت�شين، 

دون اأن يكون لهم �شوت معدود في مداولتها.

�لف�سل �لخام�ص
جل�سات �للجنة و�إ�سد�ر �لقر�ر�ت وتنفيذها

جل�سات �للجنة
�لمادة )18(

اأ-تعقد اللجنة جل�شاتها بدعوة من رئي�شها، اأو نائبه في حال 

غيابه، كما دعت الحاجة اإلى ذلك، وتكون جل�شاتها �شحيحة 

اأو  اللجنة  رئي�س  يكون  اأن  على  اأع�شائها،  اأغلبية  بح�شور 

نائبه من بينهم.

ب-ُيناط بالجهاز الإداري مهمة الدعوة اإلى عقد اجتماعات اللجنة، 

واإعداد محا�شر جل�شاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، بالإ�شافة اإلى 

تنفيذ ما يتم تكليفه به من اأعمال من قبل رئي�س اللجنة.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت
�لمادة )19(

اأ�شوات  باأغلبية  اأو  بالإجماع  قراراتها  اللجنة  اأ-ُت�شدر 

ُيرجح  الأ�شوات،  ت�شاوي  حال  وفي  الحا�شرين،  اأع�شائها 

الجانب الذي منه رئي�س الجل�شة.

ب-يجب اأن تكون القرارات ال�شادرة عن الجل�شة م�شببة.

ج-تكون مداولت اللجنة �شرية، وت�شدر قرارها النهائي في 

التظلم خالل مدة ل تزيد على )60( �شتين يوماً من تاريخ 

كان  اإذا  ت�شرف  اأو  اإجراء  اأي  اتخاذ  للدائرة  يجوز  ب-ل 

وجه  وعلى  بمهامها،  اللجنة  قيام  دون  يحول  اأن  �شاأنه  من 

الخ�شو�س ما يلي:

1 - عرقلة الإجراءات اأو التحقيقات التي تجريها اللجنة اأو 

العترا�س على القيام بها باأي �شكل من الأ�شكال، من جانب 

اأي م�شوؤول اأو موظف يعمل لدى الدائرة المتظلم �شدها.

2 - التهاون اأو اتخاذ اأي موقف �شلبي من جانب اأي م�شوؤول 

اأو موظف يعمل لدى الدائرة المتظلم �شدها ب�شاأن الإجابة 

الدعم  تقديم  ب�شاأن  اأو  اللجنة،  طلبات  من  طلب  اأي  على 

الالزم لها للقيام باإجراءات التحري والتحقيق في التظلم 

المتقدم اإليها.

3 - عدم ال�شماح للموظف المتظلم اأو اأي موظف اآخر تطلبه 

اللجنة لح�شور جل�شاتها.

4 - التهاون اأو التلكوؤ في تنفيذ القرار ال�شادر عن اللجنة 

في مو�شوع التظلم.

ج-للجنة اإخطار الدائرة المتظلم �شدها في حال عدم تعاون 

اأي من موظفيها معها وذلك لتخاذ الإجراءات الالزمة في 

هذا ال�شاأن.

�لتقرير �ل�سنوي
�لمادة )25(

المجل�س  رئي�س  اإلى  �شنوياً  تقريراً  اللجنة  رئي�س  يرفع 

التنفيذي يت�شمن ما يلي:

1 - عدد ونوع التظلمات المقدمة اإلى اللجنة وبيان ما تم 

المتظلم  القرارات  �شحب  اأو  بردها  �شواء  منها،  فيه  البت 

منها اأو باإلغائها.

قرارات  تنفيذ  عن  المعنّية  الدوائر  امتناع  حالت   -  2

ل�شمان  الالزمة  والتدابير  الإجراءات  واقتراح  اللجنة، 

التزام الدوائر بهذه القرارات.

3 - برنامج عمل اللجنة والقتراحات والتو�شيات الالزمة 

لتح�شين اأدائها، بما في ذلك اقتراح تعديل الت�شريعات ذات 

ال�شلة بعملها.

4 - التو�شيات العامة ب�شاأن التدابير الكفيلة بتحقيق مبادئ 

العدالة والإن�شاف عند البت في التظلمات المعرو�شة على 

اللجنة.

التي  الأحوال  في  اللجنة  لرئي�س  ويجوز  لديها،  ت�شجيله 

ت�شتدعي ذلك تمديد هذه المهلة لمدة ل تزيد على )30( 

ثالثين يوماً.

اأن ي�شجل  د-يجوز لع�شو اللجنة المخالف لقرار الأغلبية 

اعترا�شه خطياً على متن القرار.

عليها  يوقع  في محا�شر جل�شات،  اللجنة  قرارات  هـ-ُتدّون 

رئي�س الجل�شة والأع�شاء الحا�شرون.

كتابة،  الإجرائية  الم�شائل  في  قراراتها  اللجنة  و-ت�شدر 

ويجب اأن ت�شتمل هذه القرارات على الأ�شباب التي ُبِنيت عليها، 

ويتم التوقيع على القرار من اأع�شاء اللجنة الحا�شرين.

من  اأي  طلب  على  بناًء  اأو  نف�شها  تلقاء  من  اللجنة  ز-على 

اأخطاء  قرارها من  في  يقع  قد  ما  ت�شحيح  التظلم  طرفي 

يحق  فاإنه  القرار،  في  غمو�س  اأي  وقوع  حال  وفي  مادية، 

تو�شيح هذا  اللجنة  اأن يطلب من  التظلم  لأي من طرفي 

القرار  اإ�شدار  الحالة  هذه  في  للجنة  ويكون  الغمو�س، 

المنا�شب في هذا ال�شاأن.

تلبيغ �لقر�ر
�لمادة )20(

عن  ال�شادر  بالقرار  التظلم  اأطراف  تبليغ  الإداري  الجهاز  على 

اللجنة في التظلم خالل )5( خم�شة اأيام عمل من تاريخ �شدوره.

 

قطعية قر�ر �للجنة 
�لمادة )21(

تظلم  اأي  في  اللجنة  عن  ال�شادرة  القرارات  كافة  تكون 

يرفع اإليها �شواء في ال�شكل اأو المو�شوع قطعية ل تقبل اأي 

اأو مراجعة باأي طريق من طرق الطعن الإدارية،  اعترا�س 

وتكون ملزمة للدائرة المتظلم �شدها، مع احتفاظ المتظلم 

بحقه في اللجوء اإلى الق�شاء للطعن بالقرار المتظلم منه.

تنفيذ قر�ر�ت �للجنة 
�لمادة )22(

�شدها  المتظلم  الدائرة  اإلزام  اللجنة  قرار  ت�شمن  اأ-اإذا 

الإجراءات  جميع  فتعتبر  منه،  المتظلم  القرار  ب�شحب 

القرار  بموجب  تمت  التي  والإدارية  القانونية  والت�شرفات 

 المستجدات التشريعية
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�ل�سّرية
�لمادة )26(

وجميع  اأع�شائها،  وجميع  ونائبه  اللجنة  رئي�س  يلتزم 

من  اللجنة  بهم  ت�شتعين  ومن  الإداري،  الجهاز  موظفي 

الخبراء والمخت�شين بواجب كتمان ال�شر في كل ما يتعلق 

يطلعون  التي  والقرارات  والم�شتندات  والوثائق  بالوقائع 

اأثناء ممار�شتهم  اإلى عملهم  التي ت�شل  والمعلومات  عليها 

انتهاء عالقتهم  بعد  الواجب حتى  وي�شتمر هذا  لمهامهم، 

باللجنة.

�لمو�رد �لمالية للجنة
�لمادة )27(

توفر دائرة المالية الموارد المالية الالزمة لتمكين اللجنة 

من القيام بالخت�شا�شات المنوطة بها بموجب اأحكام هذا 

القرار.

�الإلغاء�ت
�لمادة )28(

ُيلغى قرارا المجل�س التنفيذي رقم )20( ل�سنة 2008 ورقم 

اأي  في  ن�س  اأي  ُيلغى  كما  اإليهما،  الم�شار   2009 ل�سنة   )4(

هذا  واأحكام  فيه  يتعار�س  الذي  المدى  اإلى  اآخر  ت�شريع 

القرار.

�لن�سر و�ل�سريان
الجريدة   وُين�شر في  تاريخ �شدوره،  القرار من  بهذا  ُيعمل 

الر�شمية.

حمدان بن محمد بن را�شد اآل مكتوم

ولي عهد دبي

رئي�س المجل�س التنفيذي

�شدر في دبي بتاريخ 17 اأغ�شط�س 2015م

الموافق 2 ذو القعدة 1436هـ

قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )42( ل�سنة 2015
ب�ساأن

ت�سكيل جلنة �لتظلمات �ملركزية ملوظفي حكومة دبي

اآل مكتوم ولي عهد دبي  را�شد  نحن حمدان بن محمد بن 

رئي�س المجل�س التنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء 

مجل�س تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون اإدارة الموارد الب�شرية لحكومة دبي رقم )27( 

ل�سنة 2006 وتعديالته،

وعلى قرار المجل�س التنفيذي رقم )41( ل�سنة 2015 ب�شاأن 

لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي،

قررنا ما يلي:

ت�سكيل �للجنة
�لمادة )1(

التظلمات  ُت�شمى »لجنة  القرار لجنة  اأ-ُت�شّكل بموجب هذا 

المركزية لموظفي حكومة دبي«، وتوؤلف على النحو التالي:

1 - ال�شيد/ خلفان اأحمد حارب                                   رئي�شاً

2 - ال�شيد/ نا�شر بطي ال�شام�شي                    نائباً للرئي�س

3 - ال�شيدة/ مريم علي حمد الفالحي                       ع�شواً
4 - ممثل عن الأمانة العامة  للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي ع�شواً

5 -ممثل عن اللجنة العليا للت�شريعات في اإمارة دبي  ع�شواً

6 -ممثل عن دائرة الموارد الب�شرية لحكومة دبي     ع�شواً

ب-تتم ت�شمية ممثلي الجهات الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( 

من هذه المادة من قبل م�شوؤولي تلك الجهات.

�ل�سريان و�لن�سر
�لمادة )2(

الجريدة  وُين�شر في  تاريخ �شدوره،  القرار من  بهذا  ُيعمل 

الر�شمية.

حمدان بن محمد بن را�شد اآل مكتوم

ولي عهد دبي

رئي�س المجل�س التنفيذي

�شدر في دبي بتاريخ 17 اأغ�شط�س 2015م

الموافق 2 ذو القعدة 1436هـ 

 المستجدات التشريعية

رسائلي إليهم
تكتبها : د.نورة عبيد بن عمري

عـقـارب االحـترام
بقلم : مرمي عبيد الرميثي

حكاوي الراوي
يرويها: كامل حممود اإبراهيم

يومـيات محـاسـب )2(
اإعداد: هاين ال�شيد

خواطر قاٍض روضة العلم
بقلم: اأ. حممد اأبو املكارم

الروبوت والمكتبة
اإعداد:عمرو رم�شان توفيق
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تكتبها : الدكتورة/ نورة عبيد بن عمير
رئي�ص ق�شم الدرا�شات والبحوث باملعهد  -  مدير التحرير  

nalremeithi@dji.gov.ae

يقول ابن زيدون في مقطوعة له:

َلعمِري، َلئن قلت اإليَك ر�شائلي                          لأنَت الذي نف�شي عليه تذوب

اإلى من يهمني اأمرهم، اإليهم ولغيرهم، لكل من يجد �شورته تتراءى له بين ال�شطور، تف�شاًل  

افتح �شندوق بريدك لعلك تجد ر�شالة مني اإليك، وفيها �شتقراأ:

               ال حتزين
جل�شت تغالب دموعها بفخر يداعب قلبها، جعلها ت�شتقبل 

بين  القامة، تحمل �شغيراً  الراأ�س عظيمة  زّوارهــا مرفوعة 

تمّر عليها وجــوه كثيرة،  والآخــر،  الحين  بين  تقّبله  يديها، 

يوماً،  �شادفتهم  اأنها  تذكر  ل  والآخـــرون  منهم  قّلة  تعرف 

جميعهم يحت�شنونها كاأنهم اأقاربها رغم اأنهم في غالبيتهم 

ل يعرفونها لكنهم جاءوا ليكونوا بقربها، يوا�شونها وي�شّدون 

من اأزرها، رحل ابنها �شهيداً دفاعاً عن الحق، وهي تعي ذلك 

�شبقنا  »ابني  خفي�س  ب�شوت  تتمتم  محت�شبة  �شابرة  تماماً 

للجنة«. اأجل�س بقربها، لأهم�س لها: ل تحزني، فهنيئاً له ، 

وهنيئاً لكم به.

                  نو�ستاجليا
اإ�شعادنا،  في  الحا�شر  ف�شل  كلما  اأ�شعفينا  الذاكرة  اأيتها 

هــبــي لــنــا الــ�ــشــعــادة الــتــي بــهــتــت األـــوانـــهـــا فـــي حــيــاة عملية 

�شهدت  التي  القديم  فريجنا  اأزقـــة  ا�شتح�شري  مت�شارعة، 

األعابنا الب�شيطة و�شجاراتنا البريئة مع اأبناء الجيران الذين 

العود  دهن  برائحة  اأنوفنا  املئي  اأقاربنا،  في حقيقتهم  هم 

جل�شاتنا  اأعيدي  ال�شعيد،  العيد  ل�شباحات  المخباأ  المعّتق 

عيون  عــن  بــعــيــداً  و�شحكاتنا،  اأ�ــشــواتــنــا  فيها  تختلط  الــتــي 

من  اأخــرجــي  بـــاردة،  اإلكترونية  اأجــهــزة  �شا�شات  فــي  دقة  محِّ

امتدت  التي  الغداء  مائدة  على  �شورتنا  الذكريات  �شندوق 

على ب�شيطة الأر�س يتو�شطها �شحن كبير تمتد اإليه جميع 

الــذكــريــات واأكــثــر تزدحم  اأواه كــل تلك  وَنــَهــم،  اأيــاديــنــا بلذة 

اأو  تــتــبــروؤا  ل  ا�شتعيدوها،  واأرواحـــنـــا.  عقولنا  فــي  بجمالها 

تخجلوا منها، فهي جميلة رغم ب�شاطتها

                 حمدً� هلل على �ل�سالمة
هل ا�شت�شعرت يوماً لذة اأن تفتح خزانة مالب�شك وترتدي 

ثوباً من اأثوابك القديمة التي تحتفظ بها بين اأكوام اأ�شيائك 

المخّباأة بحر�س �شديد، ثوب قاوم كل نوبات ال�شدقة بقديم 

كــل مــحــاولتــك لتنظيف  ــام  اأمــ لــلــفــقــراء، و�ــشــمــد  مالب�شك 

اأبقيته  ِلــَم  اإليه، ثوب ل تعرف  خزانتك مما لم تعد بحاجة 

ترتديه  والآخــر  الحين  بين  ال�شنين، تخرجه  كل هذه  رغم 

رغــم اخــتــالف مقا�شه بفعل عــوامــل الــزمــن الــتــي مـــّرت بك 

ومررت بها، اختلف مقا�شه �شيقاً اأو ات�شاعاً، لي�س ذلك مهماً، 

المهم اأنك ارتديته بفرح خفي، ووقفت اأمام المراآة ت�شتعيد 

ذلك الذي كنته حين كان هذا الثوب هو مو�شة ع�شره، ت�شعر 

حينها ن�شوة افتقدتها منذ زمن في اأن تكون اأنت هو اأنت، ول 

اأحد غيرك.

التي  فبع�س العادات  القديمة،  عــادتــك  هــو  الــثــوب  هــذا 

تتركنا اأو نتركها في لحظات غفلة منا، هي في حقيقة الأمر 

كما  بعدها  الحياة  تــعــود  ل  منها،  بع�س  ونــحــن  مــنــا،  بع�س 

كانت قبلها، ونظل في �شراع داخلي ل ن�شعر بوطي�شه حتى 

ن�شتعيدها وت�شتعيدنا، حينما تعود ذلك ال�شخ�س الذي كنته 

يوماً بكل �شدقه، وبكل �شفائه، حينها فقط اأ�شتطيع اأن اأقول 

لك: حمداً هلل على ال�شالمة.

مقالموزاييك
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ونلعب  نلهو  فتتركنا  قيمتها،  لحظة  كل  في  تعلمنا  واأن  اإَل  تاأبى  دائمًا  كبير،  م�شرح  اإل  الحياة  وما 

ونحزن ونفرح طبقًا للرواية المر�شومة لكل منا بدقة متناهية، فكلنا �شخو�ص نكمل باأدوارنا الرواية من 

البداية للنهاية فنكتب ف�شولها، وماآ�شيها ومواقفها الم�شحكة، نحن ُنمّثل في مراحل حياتنا كل اأنواع الفن 

ال�شينمائي، الكوميدي والتراجيدي وت�شتمر الحياة بنا اإلى اأن ُتغلق ال�شتارة، وُتكتب عبارة النهاية.

�مل�سهد �الأول: نوفمرب يا حبيبي
يف الطريق الطويلة الفا�شلة بني مربعات طولية 

وعر�شية، يغدو النا�س ناظرين متاأملني مهرولني 

وقته،  من  ومتكّنه  حاجته  ح�شب  كل  متاأنني  اأو 

العيون معلقة باأ�شماء الدور واأرقامها...... تت�شلل 

العيون اإىل اأرفف الكتب املعرو�شة، كل يبحث عما 

ولكنها اقرتبت مني ب�شدة حتى اأ�شبحت على حافة طاولتي 

وقبل اأن اأتكلم، �شمعتها تقول »هيا يا كرمي« الوقت مًر وبابا 

األعاب  منطقة  فوجدت  مبا�شرة  خلفي  نظرت  اخلارج،  يف 

باً على  اأطفال، فهي مل ترين اأبداً اإمنا جل تركيزها كان من�شّ

ولدها، ولكني جل�شت يف منطقة �شعاع ب�شرها املراقب لبنها. 

فاأنا اخرتت املكان بال درا�شة اأو ا�شتك�شاف. 

مما  اأكرث  الأمور  مل  حُتّ ول  خلفك،  تنظر  اأن  تّذكر  دائماً 

ت�شتحقه.

�مل�سهد �الأخري.. �سر �الإبد�ع و�البتكار
اأنقل لكم هذا امل�شهد من كتاب ال�شر للموؤلفة »روندا بايرن« 

وفريق عملها متعدد الأفكار والجتاهات والكتابات.

العملية  »اإن  يلي:  ما  الإبداعية  العملية  عن  الكتاب  يف  جاء 

الإبداعية امل�شتخدمة يف »ال�شر« وامل�شتلهمة من كتب احلكمة 

القدمية هي خمطط اإر�شادي �شهل بالن�شبة اإليك لت�شنع ما 

ت�شاء يف ثالث خطوات ب�شيطة«. 

اخلطوة الأوىل: اأطلب.

ول�شوف  تريده  ما  يعرف  كله  الكون  دع  للكون،  طلبك  َوّجه 

ي�شتجيب الكون لأفكارك باإذن اهلل.

اخلطوة الثانية: اآمن.

اآمن باأن الأمر �شار ملك يديك فعاًل، َفتَحلَّ بالإميان الذي 

ل يتزعزع، اآمن بالغيب.

اخلطوة الثالثة: َتلقَّ

تتلقى  اأن  وهي  الإبداعية،  العملية  يف  الأخرية  اخلطوة  هي 

وا�شعر  هذا،  حيال  رائع  ب�شعور  التحلي  يف  ابداأ  تن�شده،  ما 

مق�شدك،  اإىل  ت�شل  عندما  به  �شتحظى  الذي  بالإح�شا�س 

اأ�شعر بذلك من الآن، انتهى كالم ال�شر.

الإبداع والبتكار جَت�ّشد  انظر دبي، حيث  �شبق  ولتطبيق ما 

ثابتاً روحاً وكياناً على اأر�شها. ويف �شمائها. حفظ اهلل دبي، 

وحفظ اهلل دولة الإمارات العربية املتحدة.

يرويها : كامل محمود إبراهيم
رئي�ص �شعبة الدرا�شات باملعهد

نائب مدير التحرير

KIbrahim@dji.gov.ae

ويف   بعينها،  موؤلفات  اأو  جديدة  اإ�شدارات  من  ظماأه  يروي 

اأحد هذه الطرق راأيتهما، والد وولده، يحمل كل منهما بكلتا 

يديه اأكيا�شاً متعددة وي�شريان بتوؤدة ووقار، فالولد الذي ل 

الأبي�س  بجلبابه  يغدو  ربيعاً  ع�شر  الأحد  على  عمره  يزيد 

نا�شع البيا�س ووجهه امل�شيء املتهلل  مبا اقتناه وامتلكه من 

الزمن،  فيها  توقف  حلظة  ويف  العقل،  وبناء  الثقافة  اأوعية 

م�شهد  الراقية،  والأخالقيات  القيم  كل  اأمامي  وجتمعت 

�شينمائي، وكاأن الدنيا كلها اأظلمت، وانطفاأت اأنوار ال�شالت 

واحداً تلو الآخر وتركز ال�شوء كله على الولد والوالد، فقد 

اأخذ الولد يد اأبيه ورفعها بحب اإىل �شفتيه يقبلها املرة بعد 

اأبيه قائاًل...  راأ�شه حيث وجه  الأخرى، وب�شوت حنون رفع 

»جزاك اهلل كل خري يا اأبي« اأن �شمحت يل مبرافقتك ملعر�س 

ملعر�س الكتاب وا�شرتيت يل ما طلبته، م�شهد ل اأن�شاه، كلما 

الدويل  ال�شارقة  معر�س  موعد  نوفمرب  �شهر  علينا  اأهل 

للكتاب، يقفز هذا امل�شهد ليت�شدر عقلي وذهني، يف كل عام، 

وندمت لأين مل اأم�شك يد هذا الطفل واأقبلها اأنا...... وقلت 

يا ليتني �شرفت مبعرفة ا�شمه.

�مل�سهد �لثاين: قهوتي �سر نف�سي
راأيتها متلب�شة وهي حُتّدق يفَّ بنظرات ثاقبة ووجهها ن�شف 

مبت�شم من دون اأن تعري وجهي املنده�س اأي اهتمام، نظرت 

اد  لنف�شي مرة ولهندامي مرات واإىل ال�شقف تارة واإىل الروَّ

اأخرى... ترى اإىل ما تنظر هذه ال�شيدة، وملاذا حتّدق بي هكذا، 

اأهي تعرفني؟، رمبا.. اأيكون ا�شتبه عليها �شكلي مبن تعرفه؟ 

»ا�شرب�شو«  اأمري  من  عجل  على  قهوتي  وطلبت  احتمال، 

مزدوج. و�شربتها واأنا اأختل�س لها النظرات حماوًل ا�شتدعاء 

ذاكرتي، َمْن هذه يا ربي؟! وارت�شفت قهوتي اأ�شرع من مرات 

�شابقة، فلم اأتذوقها ومل اأ�شتطعم ف�شيف�شاء القهوة الطازجة 

ن�شيان  على  فعزمت  الذاكرة،  واأعيتني  وتعبت  فيها،  املذابة 

اأمرها متاماً وال�شتمتاع بقهوتي وجل�شتي وقلمي واأوراقي، 
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ْحَياٌء َوَلِكن 
َ
ْمَواٌت  َبْل اأ

َ
ِ اأ

َّ
{َوَل َتُقوُلوا مِلَن ُيْقَتُل يِف �َشِبيِل اهلل

اإل  َت�ْشُعُروَن} فال�شهادة �شرف وهبة من اهلل ل ينالها  لَّ 

من ر�شي اهلل تعاىل عنه، فاأحبه واأحب لقاءه كما اأحب هو 

لقاء اهلل، فال�شهيد ي�شفع يف �شبعني من اأهل بيته.

��سرتح يا ولدي.. كلمات �لقائد جلنده
حب وتقدير واأبوة: م�شاعر �شادقة واأياد حنونة ربتت 

على اأ�شر ال�شهداء من اأب وقائد وحاكم ، جميعنا بكى وهو 

اآل  ي�شاهد �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

مكتوم و�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  اآل 

نهيان وجميع اإخوانهم من حكام الإمارات الذين مل يكلَّوا 

لإمارة  اإمارة  من  والتنقل  العزاء  تقدمي  من  يتعبوا  ومل 

الأب  اإنه قلب  نعم  ليكونوا معهم،  �شهيد لآخر  بيت  ومن 

فكم  والرخاء،  ال�شدة  يف  اأبنائه  على  يحنو  الذي  ال�شادق 

بكلمات  ُترجمت  التي  وتلك  �شادقة  امل�شاعر  تلك  كانت 

ب�شيطة من �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

للجرحى يف خمتلف امل�شت�شفيات يف الدولة، حيث ربت على 

كتف اأحد اجلرحى بحنان اأبوّي ل يو�شف قائاًل »ل تقم 

يا ولدي، ا�شرتح«، هذه هي الإمارات التي كانت ومازالت 

على قلب واحد �شامدة اأمام كل املغر�شني، والتي �شيظل 

لدينهم  فداًء  اأرواحهم  ي�شرتخ�شون  زايد  وعيال  عيالها 

ووطنهم اأبد الدهر. 

الكلمات عن  اأ�شطر هذه  واأنا  �شديد  بحزٍن  اأ�شعر  نعم 

مب�شاعر  م�شبع  حزن  ولكنه  البوا�شل،  الوطن  �شهداء 

وقدموا  النداء  لبوا  مبن  والعتزاز  والفخر  الغبطة 

اأرواحهم فداًء لوطنهم املعطاء.

�لغائب �حلا�سر
اأي  )ال�شهود(  من  اللغة  يف  معروف  هو  كما  ال�شهيد   

احل�شور وامل�شاهدة مبعنى اأن هذا ال�شهيد يذهب بج�شده 

فقط ولكنه باق وحا�شر معنا يف كل بيت ويف كل جمل�س. 

مرت الإمارات باأيام ع�شيبة كانت مبثابة المتحان الذي 

الكربى  املفاجاأة  لتكون  ي�شتوعبه،  اأن  لقلب  ميكن  ل 

القيادة  بني  جميعنا  �شهدناه  الذي  الرائع  التالحم  يف 

فخر  بكل  اأبناءه  قدم  الذي  املعطاء  وال�شعب  العظيمة 

واعتزاز لن�شرة احلق وم�شاندة اإخواننا يف اليمن. 

اإن الذين ميوتون يف �شبيل اهلل اأحياء لقول اهلل تعاىل 

�شواًء  عزيز  فقد  لحظة  تعادل  حزن  لحظة  توجد  ل 

ت�شيب  التي  تلك  فاجعًة  اأي  الــزوج،  اأو  الإبن  اأو  الأب  كان 

قلب تلك الأم التي تفقد ابناً لها في ريعان �شبابه، واأي قوة 

واأي اإيمان تتحلى بهما هذه الأم ال�شابرة التي تحول حزنها 

الحمد  بكلمات  مــرددة  القلب،  من  نابعة  �شادقة  لكلمات 

عما  ر�شاها  خال�ص  ومبدية  وجــل،  عز  للخالق  وال�شكر 

قدمته وفاًء لوطنها وحبًا لقيادتها وتلبية لداعي الوطن، 

وا�شتعدادًا حقيقيًا بتقديم ابنًا اآخر فداًء للدين والوطن.

ُعرس 
الشهداء

بقلم : مريم عبيد الرميثي
رئي�ص ق�شم ال�شوؤون الإدارية واملالية باملعهد

malremeithi@dji.gov.ae

وم��س�ة

�ل�سهيد يف �للغة من �ل�سهود

�أي �حل�سور و�مل�ساهدة

�إن غاب بج�سده فهو حا�سر بروحه

العليا  واللجنة  الق�شائي  دبي  معهد  احتفى 

للت�شريعات بـ »يوم الَعلَم«، وجاء ذلك و�شط م�شاركة 

وا�شعة من املديرين واملوظفني، وعلى راأ�شهم القا�شي 

املعهد،  عام  مدير  ال�شميطي،  ح�شني  جمال  الدكتور 

الر�شيدة،  للقيادة  والولء  الوفاء  عهد  جّدد  الذي 

منا�شبة  باعتباره  الَعلَم«  »يوم  اأهمية  على  م�شّدداً 

الأ�شيلة  والقيم  ال�شامية  باملعاين  لالحتفاء  وطنية 

التي يحملها الَعلَم الإماراتي باعتباره رمزاً للوحدة 

الوطنية والنتماء لأر�س الوطن.

على  الَعلَم«  »يوم  ي�شتحوذ  ال�شميطي:  واأ�شاف 

بعلم  احتفاًء  كونه  جميعاً  قلوبنا  يف  خا�شة  مكانة 

الإمارات الذي يج�شد هويتنا الوطنية واإحياًء لذكرى 

تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

الر�شالة  حاماًل  الدولة،  رئا�شة  ورعاه«،  اهلل  »حفظه 

باأمانة ومكماًل م�شرية الحتاد.

ومديري  م�شوؤويل  كبار  الحتفالية  يف  و�شارك 

بح�شور  للت�شريعات«،  العليا  »اللجنة  وموظفي 

جمعة  حممد  امل�شت�شار  العام  الأمني  م�شاعد 

ال�شويدي، الذي �شارك يف رفع العلَم موؤكداً اللتفاف 

الوطن  لأر�س  والنتماء  الر�شيدة،  القيادة  حول 

احلفاظ  �شبيل  يف  الوطني  التالحم  بقيم  واللتزام 

على راية الإمارات خّفاقة عالية.

القاضي الدكتور جمال السميطي:

 يوم الَعَلم يجسد 
هويتنا الوطنية
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جميًعا على ف�شله وعلو �شاأنه.

له طيف ممتد دومنا انتهاء، وقدر مت�شع ل يعرف اكتفاء، 

ومهما بلغ العلماء مبلغهم من غي�شه فال ي�شلون اإىل حد 

معلوم، يقيًنا باأن الو�شول اإىل حد معني للعلم ما هو اإل 

ال�شميع  قال  وفيهم  العقل،  يف  و�شمور  البحث  يف  ق�شور 

بينما   )30 )النجم:  اْلِعْلِم}  َن  مِّ َمْبلَُغُهم  َذِلَك   } العليم 

َن اْلِعْلِم  وِتيُتم مِّ
ُ
ي�شتذكر اأ�شحاب الهمة قوله تعاىل {َوَما اأ

( فيما يطوون كل �شفحة من   85 َقِلياًل} )الإ�شراء:  اإِلَّ 

�شفحات نوره ويتنقلون بني �شياء كل �شطر من �شطوره، 

م�شبحني بحمد اهلل على ف�شله مبا اأوتوا و�شائلني ربهم 

يف توا�شع { َوُقْل َربِّ ِزْديِن ِعْلًما} )طه: 114(.

التعلم،  ب�شوق  قلبه  �شاء 
َ
اأ من  اإل  العلم  قدر  يعرف  ول 

من  عقله  وارتوى  املتينة،  اأو�شاله  عن  قريحته  وتفتقت 

العالية،  لقممه  بق�شده  وارتقت منزلته  اأنهاره اجلارية، 

اأكرث  ف�شار  علم،  كلما  متوا�شعاً  نف�شه  وبني  بينه  و�شار 

علماً مبا عنه قد جهل. 

وكما اأن العلم يرفع منازل الأفراد فبمقداره تقا�س ح�شارة 

الأمم ويعرف بف�شله مدى تقدمها ورفعة �شاأنها، ب�شرط 

اأن يكون الطريق اإىل البحث العلمي مبنًيا على الو�شائل 

اأهل  عن  والنقل  ال�شليمة  العلمية  والأدلة  ال�شحيحة 

الثقة والتثبت من الروايات وال�شت�شهادات قبل التحدث 

بها اأو البناء على مفاهيمها. فال ي�شح اأن يكتفي الفرد 

بالطالع بعيداً عن جمال�شة اأهل العلم وا�شتقاء املدار�س 

جممل  يت�شكل  اأن  ي�شح  ل  كما  اأيديهم،  على  الفكرية 

تنوع  مع  واملرئية  ال�شمعية  الو�شائل  من  الفرد  ثقافة 

م�شادرها وكرثة الدخالء عليها من املدعني واملبتدئني، 

ول يرتك العاقل نف�شه على قارعة الطريق بني قنوات 

التوا�شل الجتماعي؛ حيث احلديث على امل�شاع، والنقل 

بال مرجعية اأو �شند، واخلرب بال دليل اأو م�شاءلة.

على  مهدها  منذ  الإن�شانية  عكفت  الذي  القدر  بذات 

الدينية  بالعلوم  الأر�س  واإنارة  العلم  رو�شة  يف  الإبحار 

والدنيوية، يواجه جيلنا احلايل اأخطاًرا هائلة تكاد تهدد 

م�شتقبله، وتع�شف بكل ما جنى من ثمار العلم. اإنها تلك 

وهدم  الثوابت،  خلخلة  اإىل  ت�شعى  التي  القوية  النزعات 

وجتريف  املوثوقة،  امل�شادر  وتبديل  ال�شحيحة،  املفاهيم 

املوارد القومية وت�شويه العلماء الأجالء؛ �شعًيا وراء ن�شر 

والعلم رو�شة يكتنفها التعب، ولذة ت�شوبها املعاناة، ومتعة 

ق�شوره  والذمة.  احلق  لأهل  وخ�شية  الهمة،  ل�شاحب 

والتحقيق،  البحث  على  بال�شرب  يبنيها  ملن  م�شيدة 

والتدقيق. من يدركه خ�شع  التتبع  واأروقته مهياأة لأهل 

ال�شرائع  جميع  اتفقت  �شيئاً.  يعلم  مل  اأنه  واأيقن  وورع، 

النا�س  واتفق  مدحه،  على  العقالء  واأجمع  ح�شنه،  على 

الفكر املتطرف وت�شكيل مدار�س فكرية ل اأ�شا�س لها من 

التوا�شل  و�شائل  عرب  مغلوطة  معلومات  ون�شر  ال�شحة، 

يتحرى  التي ل  املهني  الإعالم غري  وقنوات  الجتماعي 

اأ�شحابها الدقة يف النقل اأو التثبت قبل القول.

البحث  يف  الأ�شول  اإىل  نرجع  اأن  اإىل  يدعونا  هذا  كل 

النقل  واأمانة  العلم  خ�شية  ن�شتح�شر  واأن  والتحقيق، 

تزّينه  ما  اإل  نقل  يف  نت�شرع  فال  التبليغ،  وم�شوؤولية 

احلقيقة، واأن نرتفع عن اخلو�س يف غمار اللغط املنت�شر 

هنا وهناك. ويف هذا ال�شياق ي�شري الدكتور اأ�شامة الأزهري 

اأن م�شتخدمي  اإىل  األقاها يف ق�شر البطني،  يف حما�شرة 

ال�شائح  وهم  اأنواع،  خم�شة  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

الفراغ  وقت  لق�شاء  معني  هدف  دون  من  يت�شفح  الذي 

وال�شابح وهو من  للمتطرفني،  �شهاًل  يكون �شيداً  ورمبا 

مي�شي 10 �شاعات واأكرث يومياً على هذه الو�شائط، ويعزل 

الذي  هو  والنائح  افرتا�شي،  عامل  اإىل  عائلته  عن  نف�شه 

يجحد كل �شيء، ناقم على كل �شيء، والناجح هو الذكي 

الأمني  والنا�شح  الإفادة،  يعرف موا�شيع  الذي  والدقيق 

وهو الذي ياأخذ ما هو مفيد. 

روضة العلم

بقلم: أ. محمد أبو المكارم
رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة ديوان اآرابيا

 خلدمات الرتجمة

اأن  اإل  ومكان،  زمان  كل  في  بالعلم  الإ�شادة  كثرة  رغم 

قنديل  �شياء  مقدار  الع�شور  مر  على  ت�شهد  لم  الإن�شانية 

العلم كما في ع�شرنا الحالي؛ لن�شهد طفرة نوعية في كافة 

مناحي الحياة بف�شل العلم والعلماء الذين مهدوا لنا �شبل 

العي�ص بف�شل �شرف مقاماتهم وعلو هممهم و�شمو غاياتهم.

�لفكر �ملتطرف ي�سعى �إىل خلخلة 

�لثو�بت وهدم �ملفاهيم �ل�سحيحة 

وتبديل �مل�سادر �ملوثوقة
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برامج  من  بدءًا  الحا�شوب  نظام  اإلى  اليدوي  المحا�شبي  النظام  من  التحول  وّفر 

الجهد  من  الكثير  المتخ�ش�شة  المحا�شبية  البرامج  ظهور  حتى  مايكرو�شوفت 

والوقت من خالل القيام بكثير من الوظائف التي كان يقوم بها المحا�شب معتمدًا 

على الدفاتر الورقية.

يف اأن ال�شركة لها �شخ�شية اعتبارية منف�شلة متاماً عن �شاحب 

ال�شركة حتى لو كان ميلكها مبفرده، ف�شاحب ال�شركة له ذمة 

مالية م�شتقلة عن الذمة املالية لل�شركة، وله اأي�شاً ح�شاب جار 

ي�شجل فيه كل مايدفعه بعد راأ�س املال وكل ما ياأخذه.

عن  الإيرادات  ف�شل  وهو  اآخر  مهم  مبداأ  هناك  اأن  كما 

منه  وال�شرف  الإيراد  على  احل�شول  يجوز  فال  امل�شروفات 

خالل  من  اأو  �شيكات  خالل  من  يكون  فال�شرف  مبا�شرة، 

�شلفة نرثية م�شتدمية اإذا كان امل�شروف ب�شيطاً.

�لفو�تري مفتوحة
ال�شندات  ت�شتخدم  ل�شركة  امل�شتندية  الدورة  مراجعة  عند 

املراجعة  اأثناء  ويف  فواتري(   – قب�س   – )�شرف  الورقية 

وعند  ال�شندات  لهذه  م�شل�شل  رقم  هناك  لي�س  باأنه  وجدنا 

�شوؤال امل�شوؤولني عن ذلك قالوا: وما هي اأهمية الت�شل�شل يف 

م�شتندات هي نف�شها يف دفرت مت�شل�شل وبال�شكل نف�شه، فهذا 

ليهم كثرياً.

�شندات قب�س  كانت  �شواء  امل�شتندات  ت�شل�شل  اأن  وليعلم هوؤلء 

عند  العوامل  اأهم  من  هو  يومية  �شندات  اأو  �شرف  �شندات  اأو 

ولكن ذلك مل يخل من امل�شاعب التي �شاحبت هذا التحول، 

قابلت  التي  امل�شاكل  اأ�شعب  من  الب�شري  العن�شر  وكان 

القائمني على ذلك، حيث كان هناك من يخاف من التحول 

اأو  امل�شتطاع  قدر  تاأخريه  فيحاول  الإلكرتوين  النظام  اإىل 

اإلغاءه اإن ا�شتطاع، خوفاً من عدم القدرة على جماراته اأو كما 

كان يقال: الكمبيوتر “�شياأخذ” مكاين وذلك كان عن ق�شد.

وكان هناك من كان يعرقل العمل لي�س عن ق�شد ولكن عن 

جهل كما حدث مع اأحد املوظفني يف الق�شةالتالية:

املوظفني  على  الإ�شراف  عن  امل�شوؤول  املوظف  قيام  اأثناء 

النظام  اإىل  الدفاتر  من  البيانات  اإدخال  على  القائمني 

املحا�شبي اجلديد وجد اأن املوظف قام باإدخال كل العمليات 

بنظام  العمل  فيه  بداأ  الذي  احلايل  ال�شهر  خالل  اليومية 

الكمبيوتر ولكن مل يدخل الر�شيد ال�شابق.

اأر�شدة  تدخل  مل  مِلَ  الإدخال:  موظف  امل�شوؤول  ف�شاأل 

احل�شابات ال�شابقة كاأر�شدة افتتاحية للنظام؟

العمليات  وكل  جديد،  نظام  يف  بداأنا  لقد  املوظف:  فقال 

اجلديدة �شنقوم باإدخالها ونبداأ على “نظافة”.

فقال امل�شوؤول: وماذا عن الأر�شدة ال�شابقة؟

فقال املوظف: “ح�شرتك اللي فات مات وبال�س نقلب يف املا�شي”.

لقد قام املوظف عن جهل بقوله وليعلم اأّن:

الذي  العام  اإىل  عام  من  تنتقل  تراكمية  ح�شابات  هناك 

دون  من  اإنه  حيث  ال�شندات   على  التدقيق 

نقوداً  يح�شل  اأن  اأحد  اأي  ي�شتطيع  الت�شل�شل 

علم  دون  من  م�شل�شل  غري  قب�س  ب�شند  لنف�شه 

املوؤ�ش�شة ولميكن اكت�شاف ذلك اإل اإذا كانت هناك 

حذف  ميكن  كما  الآخر،  العميل  مع  ح�شاب  ك�شوف 

حالت  وهناك  معيناً  خطاأ  ليغطي  ت�شجيله  مت  قيد 

اأن  ميكن  كما  الق�شد،  فيها  توافر  بالفعل  حدثت  كثرية 

حتدث اأخطاء من دون ق�شد.

عناء �لذهاب �إىل �لبنك 
عند مراجعة الإيرادات وامل�شروفات لإحدى ال�شركات وجدنا 

مبا�شرة  منها  ال�شرف  ويتم  البنك  يف  لتودع  الإيرادات  اأن 

اأن الإيداع  وعند ال�شوؤال عن ذلك برر القائمون على الأمر 

موظف  يقوم  حيث  اإ�شافيني،  وجهداً  وقتاً  يكلف  البنك  يف 

ال�شيكات،  ُتكتب  ذلك  بعد  ثم  البنك  يف  لالإيداع  بالذهاب 

اأن  مع  ال�شيك  ل�شرف  للبنك  بالذهاب  اآخر  موظف  ويقوم 

النقود لدينا من البداية فلماذا هذا العناء؟.

ن�سيحة
اأن  جديد  م�شروع  يف  يبداأ  اأن  يريد  �شديق  اأي  اأن�شح  دائما 

يجعل ح�شاب البنك و�شيطاً يف كل �شيء حيث ي�شع راأ�س ماله 

يف البنك ويبداأ ال�شرف من خالل �شيكات �شواء للموردين اأو 

�شيكات نرثية لل�شرف على الأمور الب�شيطة وكذلك على اأية 

اإيرادات يودعها يف البنك.

اإن ذلك يجعل �شبط احل�شابات اأب�شط حتى واإن مرت فرتة 

ك�شوفات  يف  م�شجلة  العمليات  كل  �شتكون  حيث  الزمن  من 

البنك، وت�شبح مراجعتها اأ�شهل مع كتابة نوع كل م�شروف 

وت�شنيف ذلك من الناحية احل�شابية وبالتايل لتكون هناك 

م�شروفات اأو اإيرادات مفقودة.

امليزانية،  وهي  نهايتها،  حتى  ال�شركة  عمل  بداية  منذ  يليه 

بالإ�شافة اإىل عمليات ح�شابات الأرباح واخل�شائر ال�شنوية.

�أنا �لبنك
يف اإحدى املرات واأثناء مراجعة �شركة ما، وجدنا اأن ح�شابها 

يف البنك  لي�س فيه ر�شيد رغم املبيعات الكثرية فلما �شاألنا 

�شاحب  ياأخذها  املتح�شالت  كل  اإن  قال  ذلك  عن  املحا�شب 

العمل يومي.

وقال اأي�شاً عندما نحتاج النقود نطلبها منه.

ف�شاألته واأين يتم ت�شجيل هذا؟

اأ�شجل  عاوزين  ملكه  كلها  ال�شركة  عليك  عيب  “ياعم  فرد: 

ماياأخذه ومايدفعه”، وقال بلهجة الواثق: )من حكم يف ماله 

ماظلم(.

اأنا  “نعم  قال:  ذلك  عن  و�شاألناه  العمل  �شاحب  قابلنا  فلما 

اأ�شتلم كل الإيرادات واأدفع كل امل�شروفات والباقي ملكي واأنا 

نبعت  “ليه  وتابع:  البنك”،  اأنا  كدا  بالعربي  يعني  فيه.  حٌر 

موظف لالإيداع وموظف لل�شرف هذه نفقات ل �شرورة لها”.

اإن �شاحب العمل هذا ل يعلم املبداأ املحا�شبي املهم جداً واملتمثل 

يوميات محاسب )2(

إعداد: هاني السيد
حما�شب

helsayed@dji.gov.ae
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1  ي�شبب بطالة العمال اليدويني. 

2  ي�شبب الكثري من امل�شاكل الفنية ح�شب ال�شتعمال.

 ��ستخد�مات �لروبوت 
ا�شتخدامات  تنوعت  واملت�شارع  الكبري  العلمي  التقدم  مع 

الروبوت واأ�شبح موجوداً يف كل املجالت احلياتية تقريباً، منها:

1  اخلدمات الع�شكرية.

2  اإنتاج ال�شيارات.

3  اكت�شاف الف�شاء.

4  اجلراحة عن بعد واجلراحة حمدودة التدخل.

5  الق�شاء.

6  مكافحة اجلرمية.

تقنيات  يف  املذهل  بالتقدم  اأنواعها،  مبختلف  املكتبات  تاأثرت 

�شواء على م�شتوى  التقنيات  اإليها  والت�شالت، فدخلت  املعلومات 

فتحولت  الإدارية.  النواحي  حتى  اأو  اخلدمات  اأو  الفنية  العمليات 

املكتبة من جمرد مكتبة تقليدية اإىل مكتبة رقمية ثم تطور الأمر 

اإىل وجود مكتبات افرتا�شية والآن يتحدث العامل عن امل�شتودعات 

الرقمية.  

وكما ا�شتخدم الروبوت يف الكثري من املجالت ا�شتخدم اأي�شاً يف 

املكتبات، منها: اإعادة ترتيب الكتب على الرفوف؛ الإعارة؛ التدريب.

الروبوت والمكتبة

إعداد: عمرو رمضان توفيق
اأمني املكتبة - ق�شم الدرا�شات والبحوث باملعهد

ARamadan@dji.gov.ae

القيام  على  قادرة  اآلة  هو  الآيل  الإن�شان  الروبوت اأو 

باأعمال مربجمة �شلفاً، اإما باإيعاز و�شيطرة مبا�شرة من الإن�شان اأو 

اأو  باإيعاز من برامج حا�شوبية وغالًبا ما تكون تلك الأعمال �شاقة 

اأو دقيقة، مثل البحث عن الألغام والتخل�س من النفايات  خطرية 

»روبوت«  �شاقة. وظهرت كلمة  اأو  اأعماًل �شناعية دقيقة  اأو  امل�شعة، 

لأول مرة عام 1920، ومنذ  ذاك التاريخ، بداأت هذه الكلمة تنت�شر 

عدداً  ال�شنوات  عرب  قدمت  العلمي التي  يف كتب واأفالم اخليال 

الأمر  بالإن�شان،  وعالقتها  الآلت  لتلك  من الأفكار والت�شورات 

ليبتكر  اأي خمرتع  اأمام  كبرية  اآفاقاً  يفتح  اأن  �شاأنه  كان من  الذي 

ويطور ما اأمكن منها.

مز�يا �لروبوت
نورد اأهم مزايا الروبوت يف الآتي:

1  زيادة الإنتاجية وا�شتعمال التجهيزات ب�شكل فعال.

2  تخفي�س تكاليف العمل.

3  اإجناز العمل يف وقت اأق�شر.

4  مرونة و�شهولة يف الربجمة.

5  القدرة على العمل يف الظروف اخلطرة.

6  تقدمي نوعية حم�شنة لأماكن العمل والإنتاج.

7  تاأمني عائدات ا�شتثمار جيدة.

8  تقدمي دقة اأف�شل يف الأداء.

عيوب �لروبوت  
رغم املزايا العديدة للروبوت اإل اأن له �شلبيات منها:

كاميرا
المعهد
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كل  يف  الــعــامل،  ي�شهدها  الــتــي  املت�شارعة  الــتــطــورات  اإن 

العمر  جعلت  التكنولوجيا  جمــال  يف  وخــا�ــشــة  القطاعات 

من  بالرغم  اأ�شابيع،  ليتعدى  العلوم  لبع�س  الفرتا�شي 

الدرجة، ولكن هذا  اإىل هذه  القانون مل ي�شل  اأن  اإل  ذلك 

على  ن�شرتيح  ويجعلنا  الأيــــدي  مكتويف  نقف  اأن  يعني  ل 

اعتبار اأن قطار التغيري يف القانون ما زال ي�شري على الفحم 

بيت  اأ�ــشــاب  فالتغيري  لأنف�شنا،  ننتبه  اأن  يجب  احلــجــري. 

وهي  تتغري،  القانونية  املــعــارف  اأن  بذلك  واأعــنــي  القانون، 

تتاأثر بالبيئة املحيطة. 

نــعــم ل يــكــون الــتــاأثــري كــغــريه مــن الــعــلــوم، ولــكــن لأن 

ــان يــثــبــت يف  املـــتـــغـــريات الــعــلــمــيــة مــتــ�ــشــارعــة جـــــداً، فــمــا كــ

الظواهر  ي�شبط  فالقانون  ل�شهور،  اأ�شبح  ل�شنوات  ال�شابق 

يجب  وبتغريها  وال�شيا�شية،  والقــتــ�ــشــاديــة  الجتماعية 

بالب�شر  قــوانــني الجتـــار  مــثــال  الــقــانــون، وخــري  اأن يتغري 

اإل  مــاهــي  املــعــلــومــات،  تقنية  والــكــراهــيــة ومكافحة جــرائــم 

اإفرازات لتلك املتغريات.. اإن القانون يختلف بال�شرورة يف 

اأحكامه ودرجة تهذيبه وكماله باختالف الزمان واملكان.

ولــكــن لــالأ�ــشــف اإن خمــرجــات الــتــعــلــيــم الــقــانــوين دون 

الطموح، لقد تقدمنا كدولة يف العديد من مناحي احلياة، 

واأ�شبح املريخ هدفاَ لنا، و�شن�شل باإذن اهلل، ولكن لالأ�شف مل 

ن�شل لأقرب جنم يف القانون.

اإن املنظومة القانونية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 

لن ترتقي اإل عندما نتعامل مع الدرا�شة القانونية على اأنها 

اأن  لوجدنا  العاملية  القت�شادية  الأزمـــة  تاأملنا  فلو  الأهـــم. 

الهند  الأزمــة مل تطل  تلك  اأن  بالرغم من  القانون،  �شببها 

وال�شني لقوة ت�شريعاتها التجارية، وتكمن اأهمية القانون يف 

اأنه يدخل يف كل مناحي احلياة، لأن كل جانب فيها يحتاج اإىل 

�شبط، والقانون خري و�شيلة لل�شبط الجتماعي. فالبد اأن 

نرجع للقانونيني هيبتهم، وذلك من خالل ح�شن اختيار من 

�شي�شتغل يف القانون فيجب اأن يتم ا�شطيادهم من املدار�س، 

ومن ثم ينبغي اأن ن�شتثمر يف مناهجنا الدرا�شية القانونية يف 

كليات القانون وهناك اأمر مهم، وقد ل يرت�شيه الكثري وهو 

�شهاًل للطلبة الباحثني عن  األ تكون درا�شة القانون، خياراً 

ال�شهادات بل يجب اأن تكون �شيداً �شعب املنال.

اإن دولة ك�شنغافورة �شتفتتح ثالث كلية قانون، فيما نحن 

لدينا من كليات القانون ما يفوق عدد �شكاننا، ياللعجب!!!.

كـليات القـانـون


