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#شكرا_حممد_بن_راشد

الحكم والحكمة
بمناسبة مرور  10سنوات من ُ
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
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القراءة ..ضرورة

القاضي د.جمال السميطي
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«الإخوة والأخوات ..بتوجيهات من رئي�س الدولة �سيكون  2016هو
عام القراءة يف دولة الإمارات ،ولن ترقى �أمة �أو �شعب بغري القراءة.
العلماء والباحثون واملبتكرون �سيقودون م�ستقبلنا ،ولن ينزلوا من
حب القراءة و�شغف
ال�سماء ،بل البد من �صناعتهم على �أ�س�س من ّ
املعرفة والف�ضول ،وجهنا ب�إعداد �إطار وطني �شامل لإحداث تغيري
�سلوكي يف جمتمعنا وتخريج جيل قارئ مطلع وتر�سيخ الإمارات
عا�صمة للمحتوى واملعرفة .لدينا �أزمة يف عاملنا العربي ،وت�شكيل
م�سار تنمية قائم على املعرفة يتطلب الدفع ب�أجيالنا نحو القراءة
واالطالع .هدفنا �أن تكون الإمارات منارة للعلم واملعرفة كما كانت
الأندل�س وغرناطة وبغداد وغريها من احلوا�ضر ،م�صادر للتنوير
واملعرفة ومراكز احل�ضارات» .تلك كانت كلمات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وهي تختزل ا�سرتاتيجية القراءة يف
م�ست يده اجلرح وو�ضع احلل يف �أهمية تغيري ال�سلوك
الدولة ،فقد ّ
و�أكد �أهمية �أن القراءة هي من �ستحدث الت�أثري يف عاملنا العربي،
وقد و�ضع حتدياً طموحاً متمث ً
ال يف جعل دولة الإمارات منارة تقود
املعرفة يف املنطقة.
وتكمن �أهمية القراءة باعتبارها �إحدى �أدوات بناء الأمم وتقدُّ م
ال�شعوب ،و ُيحكى �أن �أول مكتبة و�ضعها الفراعنة كتبوا على بابها
«هنا غذاء النفو�س وطب العقول» فالقراءة و�سيلة التقدُّ م وال ّرقي
واملعرفة واالزدهار ،وال ميكن �أن ُيت�ص َّور تقدَّم �أمة ما دون �أن تكون
قارئ ًة ومطلع ًة على ما يدور حولها ،ومما ال َيحمل ال�شك �أن الإن�سان
القارئ ّ
املطلع والذي يكون على دراية مبا يدور حوله ،قاد ًرا على
مواكبة التطورات املعرفية والعلمية التي ُت�ستحدث كل يوم ،ال �شك
�أنه ال ُيكن �أن َيت�ساوى ب�أي �شكل من الأ�شكال مع الإن�سان الذي ال
يقر�أ وال َيعلم ما يدور حوله.
للقراءة فوائد جمة وتلك الفوائد تنعك�س على �أ�صحابها واملجتمع،

فهي تخف�ض التوتر باملقارنة ب�ألعاب الفيديو وامل�شي و�شرب
ال�شاي بن�سب ترتاوح ما بني ( %69و .)%70فال�صحة
العقلية للقراء مرتفعة وتزيد على غري القراء بن�سب ت�صل
�إىل  .%63هناك �أمر �آخر ا�ستوقفني كثرياً وهو �أن ال�سلوك
التطوعي والتربعي والأعمال الإن�سانية مرتفع لدى القراء
عن غري القراء .كما �أن للقراءة انعكا�ساً �إيجابياً على �سلوك
الأطفال ،فالقراءة ت�ساعدهم على التعامل مع امل�شاكل
االجتماعية وزيادة م�ستوى الرتكيز واالن�ضباط وجتعلهم
متفوقني �أكادميياً حيث تتطور مبادئ التحدّث لديهم� ،أو
كما قال الكاتب �أني�س من�صور «�إن الإن�سان القارئ ال ُيهزم».
تنظيم التدريب يف دبي
�أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي قرار املجل�س
رقم  50ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم املعاهد التدريبية يف �إمارة
دبي بهدف �إناطة عملية التنظيم والإ�شراف والرقابة على
املعاهد التدريبية يف الإمارة بهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية
ومنحها �صالحية الت�صديق على �شهادات التدريب .وتطبق
�أحكام القرار على كل من يزاول الن�شاط التدريبي يف دبي مبا
يف ذلك مناطق التطوير اخلا�صة واملناطق احلرة مبا فيها
مركز دبي املايل العاملي وت�ستثنى من �أحكامه اجلهات واملعاهد
احلكومية واجلهات امل�صرح لها .قرار جاء يف توقيت منا�سب
بل ويف حمله ،فقد باتت �ضرورة ملحة على الإمارة �أن تقوم

بتنظيم ذلك القطاع احليوي حتى ال تفلت الأمور عن الزمام.
�إن امل�ؤ�س�سات الأمريكية تنفق نحو  51مليون دوالر �أمريكي
�سنوياً لتدريب القياديني ،وهذا ُيظهر لنا مدى �أهمية
التدريب يف وقتنا احلا�ضر والذي هو دائم التغيري ،والكثري
من مفاهيم الإدارة اختلفت ،وتغريت عن ذي قبل وذلك
لتواكب احتياجات الع�صر ،يقول علي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه« :النا�س �أعدا ُء ما جهِلوا» .فال ميكن اعتبار منافع
التدريب �أ�شياء م�سلماً بها ،فبع�ض الأ�شخا�ص يعتربون
التدريب ت�ضييعاً للوقت ،و�إبعاداً لهم عن ن�شاطات �أكرث
�أهمية .والكثري من الأ�شخا�ص مل يتلقوا تدريباً �أو تلقوا
قلي ً
ال منه خالل حياتهم العملية ،وهم ال ي�شعرون بالنق�ص
نتيجة لذلك وال ي�شعرون ب�أي نق�ص يف التدريب عندهم.
وبع�ض �أرباب العمل ومديري الأعمال ينظرون �إىل التدريب
على �أ ّنه نفقات م�ضاعفة ال ميكنهم حت ّملها ،و�أن التدريب
هو الذي يتلقى �أول التخفي�ضات يف النفقات عند الرغبة يف
االقت�صاد .لكن التدريب اجليد كان دائماً �شيئاً مهماً ،وهو
اليوم �أكرث �أهمية ،وال ميكن لأحد اليوم �أن يتعلم كل ما
يحتاج �إليه يف جماله املهني يف بداية ممار�سته لهذه املهنة.
فبغ�ض النظر عما منار�سه من عمل ف�إن هذا العمل يتغري
مع الزمن ،وت�أتي هذه التغريات من م�سببات كثرية .لكل
ذلك ولغريه جاءت �أهمية تنظيم ذلك القطاع لأنه يلعب
دوراً رئي�ساً يف تطوير املوارد الب�شرية التي هي ر�أ�سمال
�أ�سا�سي لدى الدولة ،فالدولة مقبلة على حتديات كبرية،
تلك التحديات تعالج من خالل املعرفة واقت�صاد املعرفة ،وال
يجب �أن ُيرخ�ص لأية جهة تدريبية ب�أن تكون م�س�ؤولة عن
االرتقاء مبخرجات املوارد الب�شرية وتطويرها بحيث تكون
دون طموح القيادة يف الدولة.
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؟؟؟

العربي ،عرب التزام �أكرث من مليون طالب بقراءة  50مليون
كتاب خ�لال عامهم الدرا�سي .كما �أعلن �سم ّوه يف دي�سمرب
اجلاري عن تخ�صي�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة ،العام  ،2016ليكون عام القراءة يف
دول��ة الإم���ارات ،وق��ال �سم ّوه حينئذ «�إن العلماء والباحثني
واملبتكرين الذين �سيقودون م�ستقبلنا لن ينزلوا من ال�سماء،
بل البد من �صناعتهم على �أ�س�س من حب القراءة ،و�شغف
«وجهنا ب���إع��داد �إط��ار وطني
املعرفة والف�ضول» .و�أ���ض��افّ :
�شامل لإح���داث تغيري �سلوكي يف جمتمعنا وتخريج جيل
قارئ ّ
مطلع ،وتر�سيخ الإمارات عا�صمة للمحتوى واملعرفة».

دع��ا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ,رعاه
اهلل ،اجل��م��ه��ور �إىل �إط��ل�اق ع�صف ذه��ن��ي ،ع�بر و���س��م #عام
القراءة ،لأهم الأفكار التي ميكن من خاللها تر�سيخ القراءة
ع���ادة جمتمعية �شعبية �شبابية يف امل��ج��ت��م��ع .وق���ال �سموه
يف تغريدات ع�بر ح�سابه على موقع التوا�صل االجتماعي
«ت��وي�تر»« :الإخ����وة والأخ����وات منذ الإع�ل�ان ع��ن تخ�صي�ص
رئي�س الدولة ع��ام # 2016عام ال��ق��راءة يف الإم���ارات ،ونحن
نتلقى الكثري م��ن الأف��ك��ار والآراء لتحقيق ه��ذا ال��ه��دف».
وت��اب��ع «ن��ري��د ع�صفاً ذهنياً وطنياً ع�بر و�سم #عام ال��ق��راءة
6

لأه���م الأف��ك��ار ال��ت��ي ميكن م��ن خاللها �أن ن��ر� ّ��س��خ ال��ق��راءة،
عادة جمتمعية �شعبية �شبابية يف جمتمعنا» .و�أ�ضاف �سموه
«�سنناق�ش كافة الأفكار التي �ست�أتينا عرب و�سم #عام القراءة،
و�سنعقد خلوة لأه��م مائة �شخ�صية وطنية معنية ملناق�شة
هذه الأفكار� ،أ�سميناها خلوة املائة» .وختم �سموه تغريداته
قائ ً
ال« :هدفنا خلق ا�سرتاتيجية طويلة املدى ،جلعل القراءة
جزءاً من ثقافة وهوية وحياة �أجيالنا ،وننتظر من كل حمب
للإمارات �أن ي�ساهم ولو بفكرة يف #عام القراءة» .وكان �سم ّوه
�أطلق يف �سبتمرب املا�ضي ،مبادرة «حت��دي القراءة العربي»،
�أكرب م�شروع عربي لت�شجيع القراءة لدى الطالب يف العامل

القراءة روح القانون
قلما جتد من �أه��ل القانون والعدالة� ،أو من امل�شتغلني
بحرفتها وفنها �أن ي�شغلهم عن القراءة �شاغل ،فهي بالن�سبة
لهم ولعملهم الروح التي ت�سري يف ج�سد العدالة فت�ستقيم

القراءة ودولة ال�سعادة
وعندما نربط بني هذه الت�أمالت وبني املبادرة الرائدة
بتخ�صي�ص ���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د �آل
نهيان رئي�س الدولة,حفظه اهلل ،عام  2016عاماً للقراءة
يف دول���ة الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ،و�أن ي���أت��ي ه��ذا عرب
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي ,حفظه
اهلل ,وتخ�صي�ص و�سم « 2016 #عام ال��ق��راءة» ال�ستقبال
الأفكار واالقرتاحات من العامل �أجمع ،وعقد خلوة لأهم
مائة �شخ�صية وطنية معنية ملناق�شة هذه الأفكار� ،أطلق
عليها �سموه «خلوة املائة» ،فالإمارات العربية املتحدة بالد
الإب���داع واالبتكار ،وب�لاد ير�سل حكامها �شعاع �أب�صارهم
نحو منتهى حتقيق �أماين و�أمنيات �شعوبهم ،ال بل يزيدون،
�إنهم يت�أملون امل�ستقبل عرب الواقع ف�إذا ما حتقق �أ�صبح
ما�ضياً ،فري�سلون فكرهم من جديد ،يت�أملون ويبادرون
ويحققون ،فخلقوا عاملاً عربياً فريداً من الإبداع واالبتكار
والتميز.
7

العــدد ( - )22يناير -

«وجهنا ب�إعداد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتومّ :
�إطار وطني �شامل لإحداث تغيري �سلوكي يف جمتمعنا وتخريج جيل
قارئ ّ
مطلع ،وتر�سيخ الإمارات عا�صمة للمحتوى واملعرفة».

ب��ه��ا احل��ي��اة ،ف��ال��ق��راءة وامل��ع��رف��ة ه��م��ا ع��ق��ل ال��ق�����ض��اء ،و�أدل���ة
النيابة ،ول�سان املحامي ،و�سالح ال�شرطة .و�أم��ل ال�بريء،
وعقوبة اجلاين ،وتعوي�ض املت�ضرر.
وه���ل ل��ن��ا ك��م���ؤ���س�����س��ات ق�ضائية �أن ن��د���ش��ن م�����ش��روع املكتبة
القانونية املتخ�ص�صة ،بحيث يتم تزويد امل�شتغلني بالقانون
مبكتبات متكاملة من �أمهات الكتب واملراجع العلمية والقانونية،
وبكافة الإ�صدارات وامل�ؤلفات القانونية التي ت�صدر داخل الدولة
مقابل مبالغ ب�سيطة تقتطع منهم ،و�أث��ق �أنهم لن ميانعون،
فاملكتبة والقراءة هما الو�سيلة الوحيدة للتميز والإبداع.

2016

« 2016عام القراءة» ..
تأمالت وأمنيات

اقر�أ كتابك
�إن القراءة حمطة فا�صلة بني النور والظالم ،،ف�أول �شعاع
النور للدعوة يف دين الإ�سالم يف مرحلة البداية «اقر�أ» وك�أنها
�إي���ذان ببدء ���ش��روق ال��ن��ور للعقول وغ���روب اجلهل والظالم
عنها ،ونحن �أكرث الأمم املرتبطة بالكتاب ،فقر�آننا الكرمي
كتابً ،
وعظم اهلل ثواب القراءة فيه ،ونحن الأمة الوحيدة يف
العامل التي تطلق على الر�سالة اخلطية لفظ كتاب ،فر�سائل
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم واخللفاء الرا�شدين من
بعده ،كانت تبد�أ بعبارة �إىل (فتذكر ا�سم املر�سل �إليه) .....
�إذا و�صلك كتابي ه��ذا ،كما �أن كل �أعمالنا ت�سجل علينا يف
كتاب بخريها و�شرها ،ويوم يبعثنا اهلل للح�ساب ،يقال اقر�أ
كتابك ،فالكتاب مالزم لنا يف البدايات والنهايات .والدعوة
بد�أت بـ«اقر�أ» ،والنهاية ختمت ب ـ «اق��ر�أ» ،واللفظان من قول
اهلل تبارك وتعاىل ،فالقراءة عملية مقد�سة .وال��ق��راءة هي
الأم ال�شرعية للأديب واملفكر والعامل والفيل�سوف والطبيب
وكل �صاحب مهنة.،
والأدب ينجذب �إليه �أ�صحاب املهن الأخ��رى ،فيهجرون
تخ�ص�صاتهم ،ويحرتفون الأدب وي�برع��ون فيه ويتميزون
وال��ط��ري��ق لذلك ال يكون �إال ع�بر ج�سر ال��ق��راءة ،فكم من
طبيب وع��امل ومهند�س حت�� ّول لأدي���ب كبري و�شاعر عظيم
وقا�ص مبدع ،قاده �إىل ذلك حب القراءة......

املكتبة القانونية
مطلب لكل بيت

أنشطة المعهد

المعهد يستقبل وفد المجلس العلمي ألكاديمية القضاء

المعهد واللجنة العليا للتشريعات يوقعان مذكرة تفاهم

د.جمال ال�سميطي:
الزيارات الثنائية �أف�ضل املن�صات
لنقل املعرفة بني ال�شركاء
والتوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،و�أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل».
و�ضم الوفد ك ً
ال من امل�ست�شار الدكتور حممد بخيت علي
مبارك ،قا�ض يف حمكمة اال�ستئناف ب�أبوظبي ،وامل�ست�شار را�شد
عتيق �سلطان الظاهري ،رئي�س النيابة بالعني ،وامل�ست�شار
ح�سن حممد احلمادي ،رئي�س نيابة الأموال الكلية ب�أبوظبي،
وامل�ست�شار علي ح�سن الها�شمي ،قا�ض يف حمكمة �أبوظبي
االبتدائية ،وامل�ست�شار حممد را�شد الظنحاين ،رئي�س نيابة
الأ�سرة ،وامل�ست�شار نا�صر �أحمد نا�صر با�صليب ،رئي�س ق�ضايا
احلكومة ب�أبوظبي ،والدكتور �أحمد الر�شيدي ،مدير �أكادميية
�أبوظبي الق�ضائية ،وجمعة حممد عبيد الظاهري ،رئي�س
ق�سم التدريب والتطوير يف �أكادميية �أبوظبي الق�ضائية.
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ا�ستعر�ض معهد دبي الق�ضائي خرباته املتخ�ص�صة يف
جمال التدريب القانوين والق�ضائي �أمام وفد ق�ضائي
و�إداري من املجل�س العلمي لأكادميية �أبوظبي الق�ضائية،
الذي �أ�شاد بتجربته الريادية يف �إحداث نقلة نوعية يف
جمال �إعداد وت�أهيل �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية اجلدد يف
دولة الإمارات وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية ،جاء ذلك على
هام�ش الزيارة التي قام بها الوفد للقاء كبار مديري الإدارات
ور�ؤ�ساء الأق�سام املتخ�ص�صة يف املعهد ،وعلى ر�أ�سهم �سعادة
القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير عام معهد
دبي الق�ضائي ،الذي �س ّلط ال�ضوء على برنامج التدريب
الق�ضائي امل�ستمر وخدمة املجتمع والأ�ساليب التدريبية
احلديثة املتبعة لرفد املنظومة القانونية والق�ضائية
بالكوادر امل�ؤهلة حلمل لواء التم ّيز العديل.
و�أو�ضح الدكتور جمال ال�سميطي �أهمية الزيارة الثنائية
باعتبارها من�صة مثالية لتفعيل قنوات نقل املعرفة وتبادل
�أحدث اخلربات و�أف�ضل املمار�سات التي من �ش�أنها �إثراء
الفكر القانوين واالرتقاء باملنظومة الق�ضائية ،م�ؤكداً التزام
معهد دبي الق�ضائي بتوثيق ج�سور التوا�صل مع الأكادميية
يف �سبيل دعم اجلهود الرامية �إىل تر�سيخ ريادة دولة الإمارات
على اخلريطة القانونية العاملية ،متا�شياً مع الر�ؤية الثاقبة

و ّقع «معهد دبي الق�ضائي» مذكرة تفاهم ا�سرتاتيجية
مع «اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي» يف خطوة نوعية
لتكثيف اجلهود الرامية �إىل تعزيز التعاون ون�شر �أف�ضل
املمار�سات يف جماالت التدريب والت�أهيل والت�شريع وبث
روح الإبداع واالبتكار �ضمن اجلهاز القانوين ،مبا ي�سهم يف
تر�سيخ ريادة دولة الإمارات العربية املتحدة على اخلريطة
القانونية العاملية .وو ّقع املذكرة ك ّل من �سعادة القا�ضي
الدكتور جمال ال�سميطي ،مدير عام املعهد ،و�سعادة �أحمد
�سعيد بن م�سحار املهريي ،الأمني العام للجنة ،بح�ضور عدد
من كبار امل�س�ؤولني من الطرفني.
و�أ ّكد الدكتور جمال ال�سميطي �أهمية تفعيل العمل
امل�شرتك مع اللجنة العليا للت�شريعات لدفع جهود تعزيز
املنظومة الت�شريعية والق�ضائية يف دولة الإمارات ،الفتاً �إىل
� ّأن تعزيز �أطر التعاون الق�ضائي والقانوين والتدريبي �سيكون
له نتائج �إيجابية على كافة ال�صعد القانونية واالقت�صادية
واالجتماعية يف دولة الإمارات ودبي على وجه اخل�صو�ص.
و�أ�ضاف ال�سميطي« :ت�ضع ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع
اللجنة �أ�س�ساً متينة لتطبيق �أف�ضل املمار�سات التي من �ش�أنها
االرتقاء بالعمل الت�شريعي و�إيجاد منظومة قانونية تدعم
م�سرية التنمية امل�ستدامة وحتقق الغايات اال�سرتاتيجية لـ
«خطة دبي  »2021يف جعل الإمارة مدينة ت�ضاهي الأف�ضل يف
العامل يف جودة احلياة ،ونتطلع �إىل تفعيل التعاون مع �شركائنا

اال�سرتاتيجيني يف اللجنة من �أجل �إطالق م�شاريع مبتكرة
ومبادرات نوعية يف املجاالت القانونية والق�ضائية والت�شريعية
لرت�سيخ ريادة دبي والإمارات كمركز للتم ّيز العديل والقانوين».
من جهته ،قال �أحمد �سعيد بن م�سحار املهريي� :إنه
تنفيذاً لتوجيهات �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س اللجنة العليا للت�شريعات تعمل
اللجنة و�أمانتها العامة على تعزيز �أوا�صر التعاون ومد ج�سور
ال�شراكة مع اجلهات احلكومية املختلفة ،مبا يلبي الأهداف
املرجوة يف تطوير العمل الت�شريعي يف الإمارة خا�صة ودولة
الإمارات العربية املتحدة ب�شكل عام .و�أ�ضاف� :إن اللجنة تنظر
�إىل جميع اجلهات احلكومية باعتبارها �شريكاً ا�سرتاتيجياً يف
تعزيز املنظومة القانونية وتطوير الت�شريعات مبا يتكامل مع
اخلطط امل�ستقبلية للإمارة ور�ؤيتها.
ومبوجب مذكرة التفاهم� ،سيعمل اجلانبان على متتني
�أطر التعاون امل�شرتك يف جمال اال�ست�شارات القانونية
وتبادل اخلربات يف الربامج املطبقة واملطروحة ،يف خطوة
من �ش�أنها تطوير اخلدمات املقدّمة ملنت�سبي ك ّل منهما .كما
ي�شتمل نطاق العمل امل�شرتك على �إثراء املعرفة من خالل
تبادل الإ�صدارات والدرا�سات القانونية والأبحاث امل�ؤ�س�سية،
ف�ض ً
ال عن امل�شاركة يف امل�شاريع التطويرية �سواء القانونية �أو
امل�ساندة للعمل القانوين مبا ي�صب يف خدمة ال�صالح العام
على امل�ستويني املحلي واالحتادي.

2016
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لتبادل الخبرات واالرتقاء بالمنظومة القضائية

لتعزيز التعاون وبث روح اإلبداع واالبتكار

أنشطة المعهد

خالل زيارة إلى هولندا

المعهد يتعرف إلى التطورات المتالحقة
في الخريطة القانونية العالمية

العــدد ( - )22يناير -
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زار وف���د رف��ي��ع امل�����س��ت��وى م��ن معهد دب���ي الق�ضائي
برئا�سة القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،املدير
العام ،مملكة هولندا ،وعقد الوفد خالل الزيارة لقاءات
ث��ن��ائ��ي��ة م��ن ���ش���أن��ه��ا تفعيل ق��ن��وات ن��ق��ل امل��ع��رف��ة وت��ب��ادل
اخل�ب�رات الق�ضائية و�أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات التدريبية بني
اجل��ان��ب�ين ،متا�شياً م��ع اجل��ه��ود امل�شرتكة لإث����راء الفكر
القانوين واالرتقاء بتجربة اال�ستثمار الب�شري.
وب���ح���ث وف�����د امل���ع���ه���د ���س��ب��ل مت���ت�ي�ن ج�������س���ور ال���ت���ع���اون
القانوين والق�ضائي بني الإمارات وهولندا ،خالل اللقاء
امل�شرتك مع القا�ضي روزا جان�سن ،مدير املعهد الق�ضائي
الهولندي ،التي ث ّمنت زيارة وفد الإم��ارات م�ؤكد ًة �أهمية
ب��ن��اء ���ش��راك��ات ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة م��ث��م��رة يف جم���ال ال��ت��دري��ب
القانوين والق�ضائي .وتخللت املناق�شات الثنائية �أب��رز
الأ���س��ال��ي��ب ال��ت��دري��ب��ي��ة احل��دي��ث��ة ،وم��ن��ه��ج��ي��ات التطوير
ال�شخ�صي امل��وج��ه��ة لتح�سني ق����درات �أع�����ض��اء املنظومة
العدلية والق�ضائية على مواكبة التطورات املتالحقة على
اخلريطة القانونية العاملية .وقام الوفد بجولة ميدانية
ت�ضمنت املعهد الق�ضائي الهولندي ،حيث مت االطالع عن
كثب على امل��راف��ق احلديثة وط��رائ��ق التدري�س والت�أهيل
والتدريب القانوين والق�ضائي املتبعة يف هولندا.

وا�س ُته ّلت ال��زي��ارة الر�سمية �إىل هولندا بلقاء مرمي
ال�شام�سي ،القائم بالأعمال يف �سفارة الإم���ارات بهولندا،
رح��ب��ت بالدكتور ج��م��ال ال�سميطي وال��وف��د امل��راف��ق
ال��ت��ي ّ
مث ّمنة دور معهد دبي الق�ضائي يف متثيل دول��ة الإم��ارات
خري متثيل يف املحافل الدولية باعتباره م��رك��زاً �إقليمياً
للتم ّيز ال��ع��ديل وال��ق��ان��وين .وق���ام ال��وف��د ،ي��راف��ق��ه ع��ادل
الأمريي� ،سكرتري �أول ب�سفارة الإم��ارات يف الهاي ،بزيارة
حماكم الهاي وحمكمة اجلرائم الدولية وحمكمة التحكيم
الدولية .وتعرف وفد املعهد �إىل �أف�ضل املنهجيات الدولية
يف �إعداد وت�أهيل وكالء النيابة العامة ،وذلك خالل اجتماع
م�شرتك مع كبار امل�س�ؤولني يف النيابة العامة يف الهاي.
و�أع��رب الدكتور جمال ال�سميطي عن �سعادته بعقد
�سل�سلة من اللقاءات الثنائية مع نخبة الق�ضاة ووكالء
النيابة العامة والقانونيني يف ه��ول��ن��دا ،م���ؤك��داً �أهمية
الزيارة يف توطيد �أوا�صر ال�شراكة مع الأو�ساط القانونية
الهولندية وال��دول��ي��ة .و�أو���ض��ح ب���� ّأن بحث �آف���اق التعاون
الدويل يف جمال التدريب القانوين والق�ضائي يتما�شى
مع م�ساعي املعهد يف ت�أهيل كوادر ب�شرية قادرة على حمل
لواء التميز القانوين والق�ضائي يف دولة الإمارات ،و�إثراء
الفكر القانوين على امل�ستويني املحلي والعربي.

المعهد ُيطلق مجموعة من الدراسات القانونية
والقضائية في معرض الشارقة للكتاب

�أط��ل��ق «معهد دب��ي الق�ضائي» �أح���دث م�ؤلفات «�سل�سلة
الدرا�سات القانونية والق�ضائية» ،و�سط �إ�شادة وا�سعة و�إقبال
الفت من �ص ّناع القرار والأكادمييني والأو���س��اط القانونية
والعدلية والزوار خالل الدورة املا�ضية من معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب التي انتهت فعالياتها يف  14نوفمرب املا�ضي.
لفت القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير
عام املعهد� ،إىل �أهمية �إ�صدار امل�ؤلفات الق�ضائية والبحوث
القانونية وال��ك��ت��ب املتخ�ص�صة بت�شريعات وق��وان�ين دول��ة
الإم�������ارات ب��اع��ت��ب��اره��ا م��رج��ع��ي��ة م��ه��م��ة للمعنيني ب��ال�����ش���أن
الق�ضائي والعديل ،و�شدد على دورها الفاعل يف دعم اجلهود
الرامية �إىل نقل املعرفة القانونية احلديثة ،ورفد القطاع
ال��ق��ان��وين والق�ضائي ب���أح��دث املفاهيم و�أف�����ض��ل املمار�سات
املعرفية التي تواكب املتغريات املت�سارعة �إقليمياً ودولياً.
و�أع�����رب ال�سميطي ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب����إط�ل�اق الإ����ص���دارات
اجلديدة خالل املعر�ض ،م�شيداً باملكانة الرفيعة التي و�صل
�إل��ي��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره دع��ام��ة مهمة م��ن دع��ائ��م ال��ري��ادة العلمية
والأدبية يف املنطقة العربية .و�أ�شار �إىل � ّأن امل�شاركة يف هذه
التظاهرة الثقافية ال��رائ��دة ت��ن��درج يف �إط���ار ال��ت��زام املعهد
امل�ستمر بدفع عجلة التم ّيز يف البحث العلمي اجلاد ،الذي من

�ش�أنه �إثراء الفكر القانوين واالرتقاء باملنظومة الق�ضائية.
واختتم ال�سميطي« :تدفعنا الثقة العالية التي يوليها املجتمع
القانوين والق�ضائي يف الإمارات والعامل العربي مبحفظتنا
الوا�سعة من امل�ؤلفات املتخ�ص�صة �إىل موا�صلة العمل اجلاد
لرت�سيخ االبتكار والتميز يف البحوث القانونية ،ف�ض ً
ال عن
اال�ستمرار يف اجلمع بني �أف�ضل منهجيات الفكر القانوين
والفقهي والق�ضائي و�أحدث �أ�ساليب البحث العلمي اجلاد ،مبا
يعزز ريادة املعهد كمركز �إقليمي للتم ّيز القانوين والعديل.
وت�شتمل قائمة الإ����ص���دارات القانونية اجل��دي��دة امل�شارِكة
يف املعر�ض على كتاب «امل��ب��ادئ الق�ضائية يف ق��ان��ون العمل
لدولة الإمارات العربية املتحدة» ،من ت�أليف ق�سم الدرا�سات
والبحوث يف معهد دبي الق�ضائي.
وت�����ض��م ال��ق��ائ��م��ة �أي�����ض��اً ك��ت��اب��اً ب��ع��ن��وان «ح��ل��ول قانونية
لإ���ش��ك��ال��ي��ات وت�������س���ا�ؤالت ع��م��ل��ي��ة يف م����واد ق���ان���ون الأح�����وال
ال�شخ�صية الإم��ارات��ي» ،من ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور حممد
�أبوزيد� ،إىل جانب كتاب «النظام القانوين لتح ّول ال�شركات..
درا�سة مقارنة بني القانون الإماراتي وامل�صري والفرن�سي»
مل�ؤلفه �سيف حم�سن قائد ،والتي تندرج مبجملها يف �إط��ار
�سل�سلة الدرا�سات القانونية والق�ضائية».
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مـشرِّع اإلماراتـي للنظر في المواد 5
دعـوة لل ُ
و 6و 234و 236مكرر والمادة  238من 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 ( )4لسنة 2012
دور القضاء في افتراض وجود عالقة السببية2/2

مـفهـوم الضـحـية في قانون مكافحة االتجار بالبشر المعدل

بمشاركة  12فريقًا لالحتفال باليوم الرياضي الوطني

المعهد ُي ّ
نظم بطولة «الفائز مستمر»

مق ِّدمة للقانون الجنائي الدولي..
مفاهيمه الرئيسة وتاريخه ومصادره
مواقع التواصل االجتماعي ..شروط جديدة للزواج
دور شرط الثبات التشريعي في حماية المستثمر في عقود االستثمار

ن ّ��ظ��م معهد دب���ي الق�ضائي ب��ط��ول��ة ري��ا���ض��ي��ة يف ك��رة
القدم حتت م�سمى «الفائز م�ستمر» مب�شاركة  12فريقاً
من الهيئات احلكومية يف �إمارة دبي.
وتندرج البطولة يف �إطار الفعاليات املوجهة لالحتفاء
باليوم الوطني ال��ذي يعزز الفعاليات الوطنية الهادفة
لتعزيز التالحم والت�آلف بني فئات املجتمع.
جاء ذلك تنفيذاً ملبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،بتخ�صي�ص يوم اخلام�س والع�شرين
من نوفمرب من كل عام يوماً للريا�ضة الوطنية حتت �شعار
«الإمارات جتمعنا».
ومت اف��ت��ت��اح ال��ب��ط��ول��ة ب��ح�����ض��ور ال��ق��ا���ض��ي ال��دك��ت��ور
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جمال ال�سميطي مدير عام املعهد وممثلني عن الهيئات
احلكومية امل�شاركة.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي�« :إن املعهد
يتبنى دائماً مبد�أ امل�شاركة يف كافة الفعاليات الوطنية
و ُت�شرفنا امل�شاركة يف اليوم الريا�ضي الوطني الذي ميثل
بالن�سبة �إلينا منا�سبة وطنية وريا�ضة مهمة».
و�أ�ضاف�« :إن تنظيم البطولة ي�أتي يف �إط��ار التزامنا
امل�ستمر مب�س�ؤولياتنا الوطنية واملجتمعية حيث ت�ستند
�إىل �آل��ي��ة قائمة على تعزيز املناف�سة ال�شريفة وال���روح
ال��ري��ا���ض��ي��ة ب�ين ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة م��ن خ�ل�ال الفعاليات
الريا�ضية التي ت�ساهم يف تقوية ال��ع�لاق��ات ب�ين �شباب
الدوائر وامل�ؤ�س�سات والهيئات يف دبي.

حق المستهلك بالعدول في العقود المبرمة عن بعد
مواكبة القوانين والتشريعات للتقدم التكنولوجي
المحاماة رسالة وأمانة
الح َ
مة صمام أمان اإلدارة الرشيدة شركة نخيل نموذج ًا
َوك َ
ضريبة القيمة المضافة
نبذة عن التشريع
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المرتشي والرشوة

بقلم :د .عبدالرازق الموافي
�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد
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تن�ص املادة  234من قانون العقوبات االحتادي لدولة
الإمارات العربية املتحدة على �أنه «يعاقب بال�سجن امل�ؤقت
كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة طلب �أو قبل لنف�سه
�أو لغريه عطية �أو مزية من �أي نوع �أو وعد ًا ب�شيء من ذلك
لأداء عمل �أو االمتناع عن عمل �إخال ًال بواجبات وظيفته،
ف�إذا كان �أداء العمل �أو االمتناع عنه واجب ًا تكون العقوبة
ال�سجن مدة ال جتاوز ع�شر �سنوات  ،وي�سري حكم هذه املادة
ولو كان املوظف العام �أو املكلف بخدمة عامة يق�صد عدم
�أداء العمل �أو االمتناع عنه».

ذات النفع العام ،وكذلك املديرين �أو امل�ستخدمني يف �إحداها.
ويت�ضح من ن�ص املادتني  234و  236مكرر �أن املرت�شي
يف جرمية الر�شوة هو املوظف العام �أو املكلف بخدمة عامة،
الذي يطلب �أو يقبل �أية عطية نظري قيامه بعمل من �أعمال
وظيفته �أو االمتناع عنه .وكذلك كل ع�ضو مبجل�س �إدارة
�إحدى � ........أو اجلمعيات ذات النفع العام وكل مدير �أو
م�ستخدم يف �إحداها يطلب �أو يقبل �أو ي�أخذ .....؟؟؟؟
�أما الرا�شي فقد يكون فرداً عادياً وقد يكون موظفاً عاماً
�أو مكلفاً بخدمة عامة �أو ع�ضواً مبجل�س �إدارة �أو مديراً �أو
م�ستخدماً ،فالقانون ال ي�شرتط �صفة معينة يف الرا�شي.
ويف �ضوء ما تقدم يتعني حتديد املق�صود باملوظف العام،
وقد حدد املُ�ش ّرع يف الفقرة الأوىل من املادة اخلام�سة من قانون
العقوبات االحتادي املق�صود باملوظف العام ب�أنه :يعترب موظفاً
عاماً يف حكم هذا القانون :القائمون ب�أعباء ال�سلطة العامة
والعاملون يف الوزارات والدوائر احلكومية� .أفراد القوات
امل�سلحة .ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية واال�ست�شارية والبلدية
و�أع�ضا�ؤها .كل من فو�ضته �إحدى ال�سلطات العامة القيام
بعمل معني ،وذلك يف حدود العمل املفو�ض فيه .ر�ؤ�ساء جمال�س
الإدارة و�أع�ضا�ؤها واملديرون و�سائر العاملني يف الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة .ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارة و�أع�ضا�ؤها واملديرون
و�سائر العاملني يف اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ذات النفع العام.
وحدد املُ�ش ّرع يف الفقرة الثانية من املادة اخلام�سة من
قانون العقوبات االحتادي املق�صود باملكلف بخدمة عامة
ب�أنه .....:ويعد مكلفاً بخدمة عامة يف حكم هذا القانون كل
من يدخل يف الفئات املن�صو�ص عليها يف البنود ال�سابقة ،ويقوم
ب�أداء عمل يت�صل باخلدمة العامة بناء على تكليف �صادر �إليه
من موظف عام ميلك هذا التكليف مبقت�ضى القوانني �أو
النظم املقررة ،وذلك بالن�سبة �إىل العمل املكلف به.
ووفقاً لن�ص املادة ال�ساد�سة من قانون العقوبات االحتادي
قد تكون الوظيفة �أو العمل �أو اخلدمة دائمة وقد تكون
15
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للنظر في المواد  5و 6و 234و 236مكرر والمادة  238من قانون العقوبات االتحادي

تكمن علة جترمي الر�شوة يف �أنها
ت�ؤدي �إىل فقدان ثقة �أفراد
املجتمع يف املوظفني

2016

للمـش ِّرع اإلماراتـي
دعـوة ُ

وتن�ص املادة  236مكرر التي �أ�ضيفت مبوجب املادة  2من
القانون االحتادي رقم  2005/34تاريخ 2005/12/24م.
على �أنه «يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل
ع�ضو مبجل�س �إدارة �إحدى ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة �أو
اجلمعيات التعاونية �أو اجلمعيات ذات النفع العام ،وكذلك كل
مدير �أو م�ستخدم يف �إحداها طلب لنف�سه �أو لغريه �أو قبل �أو
�أخذ وعداً �أو عطية لأداء عمل �أو لالمتناع عن عمل من �أعمال
وظيفته �أو للإخالل بواجباتها ويعد اجلاين مرت�شياً ولو كان
يق�صد عدم القيام بالعمل �أو الإخالل بواجبات الوظيفة».
و«يعاقب اجلاين بالعقوبات ذاتها �إذا كان الطلب �أو
القبول �أو الأخذ الحقاً لأداء العمل �أو لالمتناع عنه �أو
للإخالل بواجبات الوظيفة وكان يق�صد املكاف�أة على ذلك
بغري اتفاق �سابق».
وتن�ص املادة ال�ساد�سة على �أنه :يف تطبيق �أحكام املادة
ال�سابقة ي�ستوي �أن تكون الوظيفة �أو العمل �أو اخلدمة
دائمة �أو م�ؤقتة ،ب�أجر �أو بغري �أجر ،طواعية �أو جرباً .وال
يحول �إنهاء الوظيفة �أو العمل �أو اخلدمة دون تطبيق �أحكام
املادة ال�سابقة متى وقعت اجلرمية يف �أثناء توفر ال�صفة.
تكمن علة جترمي الر�شوة يف �أنها ت�ؤدي �إىل فقدان ثقة �أفراد
املجتمع يف املوظفني والوظيفة ،بل ويف الدولة ذاتها باعتبار �أن
املوظف العام ميثل الدولة عند قيامه ب�أعمال الوظيفة.
ويقوم املوظف ب�أعمال وظيفته طبقاً للقوانني واللوائح
املنظمة لها حتقيقاً للم�صلحة العامة ،ويتقا�ضى �أجره من
الدولة ،ف�إذا طلب �أو قبل من �صاحب احلاجة مقاب ً
ال لأداء
عمل من �أعمال الوظيفة �أو االمتناع عن القيام به ،ف�إن
�أعمال الوظيفة العامة تعد و�سيلة و�سلعة لتحقيق م�صاحله
ال�شخ�صية ،وبالتايل يرثي �إثراء غري م�شرع ،وهذا يفقد
املوظفني احرتام �أفراد املجتمع لهم ومي�س بهيبة الدولة.
ووفقاً لن�ص املادة  234واملادة  236مكرر ال�سابقتني يوجد
نوعان من املرت�شني :املرت�شون يف الوظيفة العامة ،املرت�شون
يف امل�شروعات اخلا�صة ،وللقول بوجود مرت�شني ،يلزم وجود
جرمية ر�شوة ،ويق�صد بها اجتار املوظف العام �أو املكلف
بخدمة عامة ب�أعمال الوظيفة �أو اخلدمة العامة ،وذلك
بقبوله �أو طلبه مقاب ً
ال للقيام بعمل من �أعمال وظيفته �أو
االمتناع عنه .وكذلك اجتار �أع�ضاء جمال�س �إدارات ال�شركات
�أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة �أو اجلمعيات التعاونية �أو اجلمعيات
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م�ؤقتة ،ب�أجر �أو بغري �أجر  ،طواعية �أو جرباً وت�ستوي كل
تلك احلاالت .وال مينع �إنهاء الوظيفة �أو العمل �أو اخلدمة
دون تطبيق �أحكام الر�شوة ،مادام املرت�شي يتمتع ب�صفته
القانونية وقت ارتكاب اجلرمية.

تنفيذ العمل الوظيفي �أو عدم تنفيذه
ال يلزم لقيام جرمية الر�شوة �أداء املرت�شي العمل
الوظيفي الذي تقا�ضى مبلغ الر�شوة من �أجله ،وقد ن�صت
املادة  234و 236مكرر من قانون العقوبات االحتادي
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املالحظة الثانية:
يالحظ �أن املادة  236مكرر جاءت ب�إ�ضافة جديدة
وهي جترمي الر�شوة يف امل�شروعات اخلا�صة؛ حيث تن�ص
على الر�شوة التي تقع من ........ :ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارة
و�أع�ضا�ؤها واملديرون و�سائر العاملني يف اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
ذات النفع العام ،وهذا �أمر يحمد لل ُم�ش ّرع وذلك لكي يتم
حماربة الر�شوة بكافة �صورها لأنها من �صور الف�ساد.
ويف الواقع ،يبدو �أن املُ�ش ّرع – وهو يف غمرة الإ�ضافة والإتيان
باجلديد – قد فاته �أن ه�ؤالء قد اعتربهم موظفني عموميني
وفقاً للبند رقم  6من املادة اخلام�سة من قانون العقوبات،
وبالتايل �أوجد م�شكلة هل يعاقب ه�ؤالء وفقاً للمادة � 234أم

املادة  236مكرر من قانون العقوبات
االحتادي جاءت ب�إ�ضافة جديدة تتمثل يف
جترمي الر�شوة يف امل�شروعات اخلا�صة

وفقاً للمادة  236مكرر؟ والفارق �شا�سع بني املادتني يف مقدار
العقوبة؛ فاملادة  234تعاقب بال�سجن امل�ؤقت وفقاً للقاعدة
العامة املن�صو�ص عليها يف املادة  68عقوبات؛ �أي قد ي�صل �إىل
� 15سنة ،يف حني املادة  236مكرر تعاقب بال�سجن مدة ال تزيد
على خم�س �سنوات� ،أي �أن حدها الأق�صى � 5سنوات.
وبناء عليه؛ نرى �إخراج هذه الطائفة من نطاق املادة
 236مكرر ،والبقاء عليها يف املادة اخلام�سة عقوبات.
املالحظة الثالثة:
يالحظ �أن املُ�ش ّرع يف املادة  234جعل الإخالل بواجبات
الوظيفة غر�ضاً للر�شوة؛ وذلك يفهم من قوله « .......لأداء
عمل �أو االمتناع عن عمل �إخال ًال بواجبات الوظيفة» ،يف
حني ن�ص املادة  236مكرر جعل الإخالل بواجبات الوظيفة
�صورة من �صور العمل الذي هو مقابل الر�شوة ؛ حيث جاء
الن�ص على النحو التايل « ....لأداء عمل �أو لالمتناع عن

عمل من �أعمال وظيفته �أو للإخالل بواجباتها.»....
�إن قيام املوظف ب�أداء عمل من �أعمال وظيفته نظري
مقابل يح�صل عليه من �صاحب احلاجة يكون فيه متاجرة
بالوظيفة ،واالمتناع عن �أداء عمل من �أعمال وظيفته نظري
مقابل �أي�ضاً ،يكون فيه �إخالل بواجبات الوظيفة ،ولكن
الإخالل بواجبات الوظيفة قد يقع م�ستق ً
ال عن القيام بعمل
معني �أو االمتناع عن عمل معني ،ومن ذلك عندما يكون
للموظف �سلطة تقديرية يف �أمر معني .ويرتتب على ذلك
�أن املُ�ش ّرع يو�سع ويالحق اجلاين يف الر�شوة يف امل�شروعات
اخلا�صة من خالل تو�سيع نطاق العمل مقابل الر�شوة؛
ف�إما القيام بعمل �أو االمتناع عن عمل �أو الإخالل بواجبات
الوظيفة ،يف حني يق�صر نطاقه يف الر�شوة املتعلقة بالوظيفة
العامة على القيام بعمل �أو االمتناع عن عمل.
وجعل الإخالل بواجبات الوظيفة غر�ضاً من �أغرا�ض
الر�شوة ،قد يثري م�شكلة الق�صد اجلنائي اخلا�ص والقول
ب�أنها ت�ستلزم ق�صداً خا�صاً هو ق�صد الإخالل بواجبات
الوظيفة ،ولي�س ق�صد االجتار بالوظيفة؛ لأن املُ�ش ّرع
ا�ستبعد �أن يكون االجتار ي�شكل ق�صداً خا�صاً؛ حيث �أقر
قيام اجلرمية ولو كان املوظف العام �أو املكلف بخدمة عامة
يق�صد عدم �أداء العمل �أو عدم االمتناع عنه.
وي�ؤيدنا يف ذلك املُ�ش ّرع نف�سه عندما جاء باملادة  236مكرر
كان حري�صاً �أن يقول ..:ولو كان يق�صد عدم القيام بالعمل
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املرت�شي غري املخت�ص بالعمل �أو االمتناع
يالحظ �أن قانون العقوبات االحتادي ن�ص يف املادة 236
على جرمية ر�شوة تقع من املوظف العام �أو املكلف بخدمة
عامة غري املخت�ص الذي يطلب �أو يقبل لنف�سه �أو لغريه
عطية �أو مزية من �أي نوع لأداء عمل �أو لالمتناع عن عمل ال
يدخل يف �أعمال وظيفته .فهنا املوظف العام �أو املكلف بخدمة
عامة غري خمت�ص بالعمل ،ولكن يجب �أن يكون مرتبطاً
بعالقة وظيفية مع اجلهة املطلوب �إجناز العمل فيها.
فال ي�شرتط وفقاً لهذه املادة �أن يكون املرت�شي هو الذي
يقوم بالعمل املطلوب  ،بل يكفي �أن يكون عمله لدى اجلهة
املطلوب �إجناز العمل فيها.

مالحظات
املالحظة الأوىل:
يالحظ على املادة � 234أنها مل تن�ص على جترمي «الأخذ»
ك�صورة من �صور ال�سلوك يف جرمية الر�شوة ،ونرى �أن هذا
يعترب نق�صاً يف الن�ص؛ لأن الأخذ �صورة ميكن �أن تتحقق
مبفردها وم�ستقلة عن الطلب والقبول ،وامل�شرع نف�سه ي�ؤيدنا
يف ر�أينا؛ حيث ن�ص على جترمي الأخذ يف املادة  236مكرر.
ويرتتب على ذلك �أن املُ�ش ّرع �أوجد م�شكلة؛ فيمكن القول �إن
الأخذ �إذا وقع من اجلاين دون طلب �أو قبول يكون غري معاقب
عليه يف املادة 234؛ لأن املُ�ش ّرع لو �أراد العقاب عليه لأدخل
جترمي «الأخذ» �ضمن التعديالت التي جاء بها القانون 34
ل�سنة  2005والتي �أ�ضاف مبوجبها املادة  236مكرر ،وخ�صو�صاً
�أن املادة � 234أ�سبق وجوداً من املادة  236مكرر ،وكان ي�ستطيع
�إدخال تعديل عليها .وهنا يثار ت�سا�ؤل يفر�ضه املنطق القانوين
وهو :هل املُ�ش ّرع يحا�صر ويتتبع اجلاين يف جرمية الر�شوة يف
امل�شروعات اخلا�صة ،ويرتك له ثغرات يف الر�شوة يف الوظيفة
العامة بعدم جترميه ل�سلوك «الأخذ» ،وهي الأ�صل يف التجرمي
ملنع االجتار بالوظيفة العامة؟ نعتقد الإجابة تكون بالنفي.
وبناء عليه؛ نرى تعديل الن�ص و�إ�ضافة الأخذ وخ�صو�صاً
بعد الن�ص عليه يف املادة  236مكرر.
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املرت�شي املخت�ص بالعمل �أو االمتناع
وفقاً لن�ص املادة  234يجب �أن يكون املرت�شي خمت�صاً
بالعمل الذي طلب �أو �أخذ �أو قبل املقابل من �أجله ،لأن جرمية
الر�شوة تفرت�ض �أن املوظف العام �أو املكلف باخلدمة العامة
يتاجر ب�أعمال الوظيفة �أو اخلدمة .ويق�صد باالخت�صا�ص
ال�صالحية التي يعطيها القانون للموظف للقيام بالعمل �أو
االمتناع  ،ويكون املوظف خمت�صاً بالعمل يف حالتني :احلالة
الأوىل هي حالة �إلزام القانون له ،واحلالة الثانية هي حالة
�إعطاء القانون له �سلطة تقديرية يف القيام به �أو االمتناع عنه.
وال ي�شرتط لقيام جرمية الر�شوة �أن يكون املوظف
املرت�شي خمت�صاً بكل العمل و�إمنا يكفي �أن يكون خمت�صاً
بجزء منه فقط ،بل يكفي �أن تتوافر جمرد �صلة بني
اخت�صا�ص املوظف وبني العمل الذي طلب �أو قبل العطية
من �أجل القيام به �أو االمتناع عنه.

�صراحة على هذا املعنى بقوله :وي�سري حكم هذه املادة ولو
كان املوظف العام �أو املكلف بخدمة عامة يق�صد عدم �أداء
العمل �أو عدم االمتناع عنه.
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�أو عدم الإخالل بواجبات الوظيفة .ونرى �إ�ضافة ولو كان
يق�صد االمتناع عن عمل من �أعمال وظيفته؛ وذلك لأن الن�ص
حدد العمل الذي هو مقابل الر�شوة ب�أنه .... :لأداء عمل �أو
لالمتناع عن عمل من �أعمال وظيفته �أو للإخالل بواجباتها.
وبناء عليه؛ نرى �أن يكون ن�ص املادة  234على النحو التايل:
« .....لأداء عمل �أو لالمتناع عن عمل من �أعمال وظيفته �أو
للإخالل بواجباتها وي�سري حكم هذه املادة ولو كان املوظف
العام �أو املكلف بخدمة عامة يق�صد عدم �أداء العمل �أو عدم
االمتناع عنه �أو عدم الإخالل بواجبات الوظيفة».
و�أن يكون ن�ص املادة  236مكرر ولو كان يق�صد عدم
القيام بالعمل �أو عدم االمتناع عن عمل �أو عدم الإخالل
بواجبات الوظيفة.
املالحظة الرابعة:
يالحظ على املادة ال�ساد�سة من قانون العقوبات �أنها
ربطت ن�صها بن�ص املادة اخلام�سة بفقرتيها؛ حيث تن�ص
على �أنه :يف تطبيق �أحكام املادة ال�سابقة ي�ستوي �أن تكون
الوظيفة �أو العمل �أو اخلدمة دائمة �أو م�ؤقتة ،ب�أجر �أو بغري
�أجر ،طواعية �أو جرباً.
ويف الواقع ،يق�صد امل�شرع باخلدمة الواردة يف هذا الن�ص
ب�أنها اخلدمة التي يقوم بها املكلف بخدمة عامة ،وذلك
نظراً للربط بني املادتني ،وقال ي�ستوي �أن تكون دائمة �أو
م�ؤقتة .وهذا القول غري دقيق لأن املكلف بخدمة عامة يقوم
 من وجهة نظرنا  -بعمل م�ؤقت وعار�ض ،وهو يف هذا علىخالف املوظف الذي يقوم بعمل يت�صف باالعتياد واالنتظام؛
فاخلدمة التي يقوم بها املكلف تكون م�ؤقتة وعار�ضة� ،أما
الوظيفة فلها �صفة اال�ستقرار والدوام .ولذلك نرى حترياً
للدقة �إخراج اخلدمة من هذا الن�ص.
وبناء عليه؛ يكون ن�ص املادة ال�ساد�سة كما يلي :يف تطبيق
�أحكام املادة ال�سابقة ي�ستوي �أن تكون الوظيفة دائمة �أو
م�ؤقتة ،ب�أجر �أو بغري �أجر ،طواعية �أو جرباً.
املالحظة اخلام�سة:
بالنظر �إىل ن�ص املادة  238من قانون العقوبات االحتادي
لدولة الإمارات نرى �أن الغرامة املن�صو�ص عليها ال تنطبق
على جرمية عر�ض الر�شوة املن�صو�ص عليها يف املادة 237
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صــدر
حديثًا

ج ْعل الإخالل بواجبات الوظيفة غر�ض ًا
من �أغرا�ض الر�ش��وة ،قد يثري م�شكلة
الق�صد اجلنائي اخلا�ص
من قانون العقوبات بالن�سبة لعار�ض الر�شوة وهذا ما يتفق
وكذلك عدم تطبيق املادة  238على عار�ض الر�شوة هو ما
يتفق ونوع العقوبة املقررة جلرميته املن�صو�ص عليها يف
املادة  237عقوبات قبل تعديلها؛ حيث كانت العقوبة هي
احلب�س ،واملُ�ش ِّرع مل يرد امل�ساواة يف نوع العقوبة بني جرمية
عر�ض الر�شوة دون قبولها وغريها من اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف الف�صل الأول من الباب الثاين من قانون العقوبات
فجعل جرمية عر�ض الر�شوة جنحة ،وجرمية الر�شوة
جناية ،و�سرياً مع املنطق مل ي�شدد العقوبة ،ومل ين�ص على
الغرامة ب�ش�أن جرمية عر�ض الر�شوة.
ولكن مبا �أن املُ�ش ِّرع ر�أى ت�شديد عقوبة جرمية عر�ض
الر�شوة ،ويت�ضح ذلك من نوع العقوبة ال�سالبة للحرية التي
ن�ص عليها بعد تعديله للمادة  237وجعلها ال�سجن الذي ال
يزيد على � 5سنوات؛ �أي �أنه اعتربها جناية ،فكان الأجدر به -
وم�سايرة الجتاهه نحو الت�شديد � -أن ين�ص على عقوبة الغرامة
ويعدل ن�ص املادة  238عقوبات ويكون على النحو التايل «يحكم
على اجلاين يف جميع الأحوال املبينة يف املواد ال�سابقة يف هذا
الف�صل بغرامة ت�ساوي ما طلب �أو قبل �أو عر�ض �أو وعد به . »....
ويف النهاية ،هذا اجتهادنا ،ومن جاءنا ب�أف�ضل
منه قبلناه.

للح�صول على �إ�صداراتنا
رجاء االت�صال بـ معهد دبي الق�ضائي  -ق�سم البحوث والدرا�سات
وللح�صول على �إ�صداراتنا خارج الدولة:
جمهورية م�صر العربية  :مكتبة دار النه�ضة العربية
اململكة العربية ال�سعودية  :مكتبة القانون واالقت�صاد
اجلمهورية اللبنانية :مكتبات احللبي
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دراسة في النظام القانوني اإلماراتي
�إذا طعن املحتكم �ضده بعدم د�ستورية الن�ص املطبق على النزاع فيمكن للأطراف
اختيار قانون مو�ضوعي �آخر لي�س فيه �شبهة عدم الد�ستورية.
�إذا وجد املحتكم �ضده ب�أن هناك �شبهة عدم الد�ستورية بالن�سبة
للن�ص واجب التطبيق على النزاع ،فهل يجوز له �أن يثري الدفع
�أمام هيئة التحكيم؟ بالت�أكيد تكون الإجابة نعم ،يجوز للمحتكم
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�ضده �أن يثري الدفع بعدم الد�ستورية �أمام هيئة التحكيم� ،إذا وجد
�أن الن�ص القانوين الواجب التطبيق الذي ي�ستند �إليه املحتكم يف
طلباته خمالف لن�صو�ص الد�ستور ،ولكن هل ميكن للمحكم �أن

 3من د�ستور دولة الإمارات ،ال يجوز للمحكم عندما يدفع �أمامه
بعدم الد�ستورية �أن يحيل ال��دع��وى-ب��ع��د �أن يت�أكد م��ن جدية
الدفع �-إىل املحكمة االحتادية العليا.
وق��د ق�ضت تطبيقاً لذلك املحكمة االحت��ادي��ة العليا يف حكمها
ال�����ص��ادر يف  19ف�ب�راي���ر  2013يف ال��ط��ع��ن رق���م  4ل�����س��ن��ة 2012
د�ستوري( )3ب�أن ملا كان الن�ص يف املادة ( )99/3من الد�ستور على
�أن “تخت�ص املحكمة االحتادية العليا بالف�صل يف بحث د�ستورية
القوانني والت�شريعات واللوائح عموماً �إذا ما �أحيل �إليها هذا
الطلب من �أية حمكمة من حماكم البالد �أثناء دعوى منظورة
�أمامها وعلى املحكمة املذكورة �أن تلتزم بقرار املحكمة االحتادية
العليا ال�صادر بهذا ال�صدد ،والن�ص يف املادة ( )33/4من قانون
املحكمة االحت��ادي��ة العليا على �أن تخت�ص املحكمة العليا دون
غريها بالف�صل يف بحث د�ستورية القوانني والت�شريعات واللوائح
عموماً �إذا ما �أحيل �إليها هذا الطلب من �أية حمكمة من حماكم
االحتاد �أو الإمارات الأع�ضاء �أثناء دعوى منظورة �أمامها .والن�ص
يف امل��ادة ( )58/2،1من ذات القانون على �أن «حتال �إىل املحكمة
العليا طلبات بحث الد�ستورية التي تثار �أم��ام املحاكم يف �صدد
دع��وى منظورة �أمامها بقرار م�سبب من املحكمة يوقعه رئي�س
الدائرة املخت�صة وي�شتمل على الن�صو�ص حمل البحث وذلك �إذا
كانت الإحالة بناء على قرار من املحكمة من تلقاء نف�سها».
ف���إذا كان الطعن يف الد�ستورية مثاراً بدفع من �أح��د اخل�صوم يف
الدعوى تكون املحكمة قد قبلته تعني عليها �أن حتدد للطاعن �أج ًال
لرفع الطعن �أمام املحكمة العليا ف�إذا فات هذا الأجل دون �أن يقدم
الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خالله اعترب متناز ًال عن دفعه.
تدل (الن�صو�ص) جميعها على �أن من بني طرق ات�صال املحكمة
العليا بالدعوى الد�ستورية ،الإح��ال��ة �إليها بناء على دف��ع مثار
من �أح��د اخل�صوم يف ال��دع��وى املو�ضوعية تكون قبلته حمكمة
املو�ضوع و�أذنت ملثري الدفع رفع الدعوى الد�ستورية �أمام املحكمة
االحتادية العليا.
مل��ا ك��ان م��ا تقـدم  ،وك��ان��ت ع��ب��ـ��ارة “�أية حمكمة م��ن حماكم”....
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الدفع بعدم الدستورية أمام هيئة التحكيم

ال يجوز للأفراد اللجوء مبا�ش��رة
�أم��ام املحكم��ة االحتادي��ة العليا
لرفع دعوى د�ستورية

العــدد ( - )22يناير -

بقلم :المستشار الدكتور /معتز عفيفي
�أ�ستاذ القانون املدين امل�ساعد

يقبل هذا الدفع؟ وما الذي يفعله يف هذه احلالة؟ �إذا وجد املحكم
�أن الن�ص القانوين الواجب التطبيق فيه �شبهة عدم الد�ستورية،
هل ي�ستطيع �أن ي�صدر حكماً بوقف نظر الدعوى التحكيمية،
حلني الف�صل يف د�ستورية الن�ص القانوين ويحدد �أج ًال للطاعن
لرفع دع��وى الد�ستورية �أم��ام املحكمة االحتادية العليا ،كما هو
متبع �أمام حماكم الدولة وفقاً للمادة  58فقرة  )1( 2من قانون
املحكمة االحتادية العليا  10ل�سنة  1973؟ وهل ميكن للمحكم
من تلقاء نف�سه �أن يحيل دعوى الد�ستورية �إىل املحكمة االحتادية
العليا �إذا تبني له �شبهة عدم د�ستورية الن�ص القانوين املطبق
على النزاع وفقاً للمادة  58فقرة  1من قانون االحتادي رقم ()10
ل�سنة 1973يف �ش�أن املحكمة االحتادية العليا()2؟
وفقاً لن�ص امل��ادة  99فقرة  3من د�ستور دول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة واملادة  33فقرة  4من القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة
1973يف �ش�أن املحكمة االحتادية العليا ،للمحكمة االحتادية العليا
بحث د�ستورية القوانني والت�شريعات واللوائح عموماً� ،إذا ما
�أحيل �إليها هذا الطلب من �أية حمكمة من حماكم البالد �أثناء
دع��وى منظورة �أمامها ،وعلى املحكمة امل��ذك��ورة �أن تلتزم بقرار
املحكمة االحتادية العليا ال�صادر بهذا ال�صدد.
�إن ن�صي امل��ادة  99فقرة  3د�ستور دولة الإم��ارات وامل��ادة  33فقرة
 4ق��ان��ون املحكمة االحت��ادي��ة العليا �سالفتي ال��ذك��ر �صريحان،
فالإحالة �إىل املحكمة االحتادية العليا لبحث د�ستورية القوانني
ال جت��وز م��ن قبل الأف����راد مبا�شرة ول��ك��ن بطريق غ�ير مبا�شر
عندما يتم االلتجاء �إىل الق�ضاء ويدفع بعدم الد�ستورية �أمامه
ففي ه��ذه احلالة �إذا وج��د القا�ضي �أن الدفع بعدم الد�ستورية
دفعاً جدياً ،فيجب عليه �أن يوقف الدعوى ويحيلها �إىل املحكمة
االحتادية العليا ،التي ت�صدر حكماً نهائياً غري قابل للطعن يف
م�س�ألة د���س��ت��وري��ة الن�ص حم��ل ال��دع��وى ،وي��ج��وز للقا�ضي من
تلقاء نف�سه �إذا تبني له �شبهة عدم الد�ستورية يف الن�ص الواجب
التطبيق على النزاع� ،أن يحيل بقرار م�سبب الدعوى �إىل املحكمة
االحتادية العليا.
وحيث ال يجوز للأفراد اللجوء مبا�شر �أم��ام املحكمة االحتادية
العليا لرفع دع��وى د�ستورية ،لأن الطعن �أمامها غ�ير مبا�شر
مبنا�سبة دعوى متداولة �أمام املحاكم ويثار الدفع من �أحد املدعى
عليه �أو من تلقاء نف�س القا�ضي ،ومن ثم وجب �أن يثري املدعي
عليه الدفع بعدم الد�ستورية �أو يثار من تلقاء نف�س القا�ضي ،لكي
يوقف القا�ضي الدعوى حمل الن�ص غري الد�ستوري ،ويحيلها
�إىل املحكمة االحتادية العليا ،و�أمام �صراحة ن�ص املادة  99فقرة
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التحكي��م باعتباره عق��د ًا بني طرفيه،
يج��وز �أن ي��درج في��ه �أي �ش��رط يراه
املتعاقدان منا�سب ًا
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 االتفاق على قانون مو�ضوعي �آخر غري القانون الذي به �شبهةعدم الد�ستورية.
�إذا طعن املحتكم �ضده بعدم د�ستورية الن�ص املطبق على النزاع،
فيمكن ل�ل�أط��راف اختيار قانون مو�ضوعي �آخ��ر لي�س به �شبهة
عدم الد�ستورية ،و�إن كانت هذه احلالة �أي�ضاً مثل �سابقتها حتتاج
خ�صماً ح�سن النية ال يتم�سك بالقانون -املتفق عليه م�سبقاً
للف�صل يف النزاع -الذي به �شبهة عدم الد�ستورية.
ونحب �أن نو�ضح �أنه يف حالة الدفع بعدم الد�ستورية �أمام هيئة
التحكيم� ،أن املحكم وح���ده ه��و ال���ذي ي��ق��در ج��دي��ة ال��دف��ع بعدم
الد�ستورية ،فلي�س معنى �أن يتاح للمحتكم �ضده �إثارة الدفع بعدم
الد�ستورية �أم��ام هيئة التحكيم� ،أن ي�ستجيب املحكم له ويقرر
�إيقاف الدعوى ،فاملحكم وحده هو الذي يقرر جدية الدفع بعدم
الد�ستورية ،وتطبيقاً لذلك ق�ضت حمكمة ا�ستئناف باري�س يف
حكمها ال�صادر يف  24نوفمرب  “ )6(2011ب���أن املحكم هو الذي
ميلك تقدير جدية الدفع بعدم الد�ستوري ة “�apprécier le séri
 ، ”eux du moyend’inconstitutionnalitédontilestsaisiومن ثم
يكون للمحكم وح��ده دون املحتكمني تقدير جدية الدفع بعدم
الد�ستورية.
و�أخ�ي�راً �إذا مل يدفع املحتكم �ضده بعدم الد�ستورية �أم���ام هيئة
التحكيم ،ال ميكن �أن يعرت�ض على حكم التحكيم ال�صادر �ضده بعد
ذلك بدعوى بطالنه ملخالفته لن�صو�ص الد�ستور ،وذلك ل�سببني:

الهوام�ش
 م������ادة  1/ 58م����ن ق����ان����ون ال��م��ح��ك��م��ةاالت���ح���ادي���ة ال��ع��ل��ي��ا رق����م  10ل�����س��ن��ة 1973
“تحال �إل���ى المحكمة العليا طلبات بحث
ال��د���س��ت��وري��ة ال��ت��ي ت��ث��ار �أم���ام المحاكم في
�صدد دعوى منظورة �أمامها بقرار م�سبب
م���ن ال��م��ح��ك��م��ة ،ي��وق��ع��ه رئ��ي�����س ال���دائ���رة
المخت�صة ،وي�شتمل على الن�صو�ص محل
البحث ،وذل��ك �إذا كانت الإح��ال��ة بنا ًء على
قرار من المحكمة من تلقاء نف�سها.
 م�������ادة  2/ 58م����ن ق����ان����ون ال��م��ح��ك��م��ةاالتحادية العليا رقم  10ل�سنة  ”1973ف�إذا
كان الطعن في الد�ستورية مثارًا بدفع من
�أحد الخ�صوم في الدعوى تكون المحكمة
ق��د قبلته تعين عليها �أن ت��ح��دد للطاعن
� ً
أج�ل�ا لرفع الطعن �أم���ام المحكمة العليا
ف�إذا فات هذا الأجل دون �أن يقدم الطاعن
م��ا يفيد رفعه الطعن خالله اعتبر ن��از ًال
عن دفعه.
“ -ال��م��ح��ك��م��ة االت��ح��ادي��ة ال��ع��ل��ي��ا  ،الطعن

الد�ستوري رق��م  4ل�سنة  ، 2012جل�سة
فبراير .2013
 محكمة تمييز دب���ي  ،ال��ط��ع��ن رق���م 140ل�سنة  2007جل�سة  7اكتوبر  2007مجموعة
المكتب الفني �ص .1027
 محكمة تمييز دبي  ،الطعن رقم  19ل�سنة� 2005أحوال �شخ�صية  ،جل�سة 19-6-2005
العدد رقم  16ل�سنة � 2005ص 1327
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 االتفاق ب�شرط التحكيم على قبول الطرفني للقانون الواجبالتطبيق حتى ولوكانت به �شبهة عدم الد�ستورية:
م��ن امل��ق��رر وف��ق��اً ل��ل��ق��واع��د ال��ع��ام��ة يف ال��ع��ق��ود �أن التحكيم
باعتباره ع��ق��داً ب�ين طرفيه ،يجوز �أن ي��درج فيه �أي �شرط
يراه املتعاقدان منا�سباً مبا ال يخالف النظام العام �أو الآداب
( ،)4وحيث �إن الدفع بعدم الد�ستورية غري متعلق بالنظام
العام ( ،)5وحيث �إن التحكيم ق�ضاء اتفاقي يعمل يف �إط��ار
روابط القانون اخلا�ص .تلك الروابط التي ميكن لأطرافها
االرت�ضاء واخل�ضوع لأح��ك��ام قانون حتى ول��و قامت لديهم
�شبهة عدم د�ستوريتها ،باعتبار �أن امل�صلحة اخلا�صة للخ�صوم
ه��ي املهيمنة على تلك ال��رواب��ط ،وم��ن ث��م يجوز ل�ل�أط��راف
االتفاق م�سبقاً ب�شرط التحكيم على قبولهم القانون الواجب
التطبيق حتى ولو كان ب�أحد ن�صو�صه �شبهة عدم الد�ستورية،
وم���ن ث��م �إذا ات��ف��ق��ت الأط�����راف م�سبقاً ع��ل��ى ذل���ك ال يجوز
لأح��ده��م الدفع بعدم الد�ستورية �أم��ام هيئة التحكيم ،و�إذا
�أثاره �أحد اخل�صوم رغماً عن االتفاق امل�سبق بينهم ،يجب على
املحكم �أن يق�ضي بعدم قبوله.

2016

ال��واردة يف الد�ستور ويف قانون املحكمة ،وقد جاء لفظهما عاماً
من دون تخ�صي�ص ،مطلقاً من دون تقييد  ،وا�ضح الداللة على
مراد امل�شرع منهما .مبا م�ؤداهما ان�صراف معنيهما على �سبيل
ال�شمول واال�ستغراق �إىل كل املحاكم الر�سمية يف النظام الق�ضائي
الإماراتي ،االحتادي منه واملحلي� .أي املحاكم التي تن�شئها الدولة
�أو �إماراتها ،وتنظمها مبا لها من �سيادة و�سلطة واخت�صا�ص .و�أن
لفظ “ املحكمة “ الوارد يف �سياق املادتني �سالفتي البيان ،ال تت�سع
لغريها من اجلهات التي تف�صل يف املنازعات ،كهيئات التحكيم .و�إذ
كان الثابت من الأوراق �أن الهيئة التحكيمية الناظرة يف الدعوى
املو�ضوعية ،هي التي قررت جدية الدفع بعدم الد�ستورية وقبلته
و�صرحت للمحتكمني ب�إقامة الدعوى املاثلــة ،ف���إن م���ؤدى ذلك
�أن املحكمة االحتادية العليا ات�صلت بالدعوى الد�ستورية على
خالف الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة ( )58من قانون املحكمة
االحتادية العليا ،مما يتعني معه احلكم بعدم قبولها.
ونتيجة لعدم قبول املحكمة االحتادية العليا لدعوى الد�ستورية
املحالة من املحكم �أو املرفوعة من املحتكم �ضده بناء على ت�صريح
هيئة التحكيم ،فهنا نكون �أمام حلقة مفرغة.
حيث تكمن امل�شكلة يف وق��ف نظر ال��دع��وى التحكيمية م��ن قبل
املحكم دون قدرته على �إحالتها �إىل املحكمة �أو الت�صريح للخ�صوم
برفعها ،و�إذا جل�أ �أحد الأطراف �إىل املحكمة يدفع املدعى عليه بعدم
قبول الدعوى لوجود �شرط التحكيم ،و�إذا مت اللجوء �إىل حتكيم
يدفع بالد�ستورية ف�سوف نقع يف حلقة مفرغة دون حل للنزاع.

حلول مل�شكلة الدفع بعدم الد�ستورية �أمام هيئة التحكيم:
نحاول يف ال�سطور الآتية �أن نقدم حلو ًال ملعاجلة تلك امل�شكلة التي
قد ت�ؤثر يف فاعلية التحكيم كو�سيلة مهمة لف�ض املنازعات ،حيث
ميكن عالج امل�شكلة يف الآتي”-

 وق���ف اخل�����ص��وم��ة التحكيمية ورف����ع ال���دع���وى �أم����ام املحكمةاملخت�صة مع �إثارة الدفع بعدم الد�ستورية والعودة للتحكيم مرة
�أخرى مع وجود خ�صم ح�سن النية.
احل���ل ال��ث��اين يعتمد ع��ل��ى وج����ود خ�����ص��م ح�����س��ن ال��ن��ي��ة ،فيمكن
ل�ل��أط���راف -ع��ن��دم��ا ي��ق��رر امل��ح��ك��م وق���ف ال���دع���وى ل�شبهة ع��دم
الد�ستورية – �أن يعودوا للمحكمة و�إثارة الدفع بعدم الد�ستورية،
وال يدفع بالتحكيم �أمامها– وه��ذا يتطلب خ�صم ح�سن النية-
وع��ن��دم��ا ت��ع��ود ال���دع���وى م��ن امل��ح��ك��م��ة االحت���ادي���ة ال��ع��ل��ي��ا وت��ق��رر
د�ستورية الن�ص ،يطلب اخل�صوم م��ن املحكمة وق��ف ال�سري يف
ال��دع��وى للعودة م��رة �أخ���رى للتحكيم مبوجب �شرط التحكيم
الوارد يف العقد بينهما� ،إذ ي�ستطيع الأط��راف �إذا تنازلوا �ضمنياً
عن اتفاق التحكيم باللجوء �إىل املحكمة �أن يعودا �إليه مرة �أخرى
مبوجب اتفاق جديد �إذا كان االتفاق ال�سابق يف �صورة م�شارطة
وانق�ضت مدتها� ،أو مبوجب االت��ف��اق ال�سابق �إذا ك��ان يف �صورة
�شرط �أو م�شارطة ومل تنق�ض مدتها.

�أواله��م��ا �أن الدفع بعدم الد�ستورية دف��ع مو�ضوعي ،و�إث��ارت��ه هو
ح��دي��ث يف م��و���ض��وع ال���دع���وى ،وق��ا���ض��ي ال��ب��ط�لان حم��ظ��ور عليه
التطرق �إىل مو�ضوع الدعوى حمل التحكيم ،لأن نطاق �سلطته
قا�صر على �إج��راءات التحكيم دون مو�ضوعه ،ومن ناحية �أخرى
ال يجوز �إثارة الدفع بعدم الد�ستورية �أمام قا�ضي البطالن لعدم
�إثارته �أم��ام هيئة التحكيم ،لأن من �شروط قبول دع��وى بطالن
حكم التحكيم� ،أن يثار �سبب البطالن املدعى به �أمام هيئة التحكيم،
ف�إذا مل يرث �أمامها عد ذلك تناز ًال من اخل�صم عن �سبب البطالن،
فال ي�ستطيع بعد ذل��ك�-إذا خ�سر دعواه التحكيمية� -أن يثري هذا
ال�سبب �أمام قا�ضي البطالن ،تلك القاعدة املهمة التي ن�صت عليها
جميع الت�شريعات وكر�ستها جميع املحاكم ،فقاعدة التم�سك ب�سبب
البطالن �أمام هيئة التحكيم ،قائمة على مبد�أ ح�سن النية bonne
 foiوالأمانة الإجرائية  Loyaute de proceduralفاخل�صم عندما
يبا�شر دفاعه يجب �أن يلتزم مبد�أ ح�سن النية وال يغري من موقفه
ويدعي كذباً بق�صد الإ�ضرار بخ�صمه و�إال عد �سيئ النية ،فحرية
الدفاع يحدها دائماً مبد�أ ح�سن النية يف الإجراءات d’un principe
 ، de bonne foiproceduralوقد �أ�س�سها بع�ض الفقه و�أحكام الق�ضاء
مرة على �أ�سا�س فكرة التنازل عن التم�سك بالإجراء املخال ف �ren
 onciation de la partie à se prévaloir du griefومرة على �أ�سا�س
مبد�أ الأمانة وح�سن النية الإجرائية ،و�أخ�يراً على �أ�سا�س قاعدة
منع التناق�ض (.)Estoppel7
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ركناً �أ�سا�سياً من �أرك��ان اقت�صاد ال�سوق احل��ر ،وهي �ضمانة
ال�ستمرارية وبقاء نظام االقت�صاد احلر.
وت�برز �أهمية �إ���ص��دار ق��ان��ون املناف�سة يف �أن��ه ي�شمل قواعد
قانونية تهدف �إىل �إيجاد بيئة تناف�سية �صحية مالئمة يف
نطاق امل�شروعات االقت�صادية يف ال�سوق.
وق��د و�ضع القانون �أ�س�ساً للمناف�سة ينبغي ع��دم خمالفتها
منها ،و�ضع املن�ش�أة التي تهيمن على ال�سوق وت�سيء ا�ستغالل
مثل هذا الو�ضع.

في قانون المنافسة اإلماراتي رقم ( )4لسنة 2012

�سعت دولة الإمارات العربية املتحدة منذ قيامها
يف عام 1971م �إىل املزج بني اتباع نظام االقت�صاد
احلر ،واالعتماد على النفط ،وكذلك باالعتماد على
العمالة الوافدة يف ت�سيري اقت�صادها.

بقلم :د .مظفر جابر الراوي
�أ�ستاذ القانون التجاري امل�ساعد
كلية القانون-جامعة ال�شارقة
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ونتيجة لفتح ال��دول��ة ال��ب��اب �أم���ام امل�ستثمرين ،فقد �أول��ت
احلكومة اهتمامها يف تنظيم بيئة التناف�س الذي يعول عليه
التجار بهدف حماية م�صاحلهم التجارية.
وجت�سد هذا االهتمام ب�إ�صدارها قانون املناف�سة رقم  4ل�سنة
 2012لتن�ضم �إىل ركب الدول الإقليمية الأخرى التي �سبقتها
يف ت�شريع مثل هذا القانون ،مثل م�صر والأردن وتون�س.
وال�شك �أن النظرية االقت�صادية تذهب �إىل �أن املناف�سة تعد

مدى م�شروعية الو�ضع املهيمن
�إن املنتج �أو امل�ؤ�س�سة االقت�صادية �إذا كانت يف و�ضع مهيمن ،ف�إن
ذلك ال يعني �أنها يف و�ضع غري م�شروع ،فقد تكون هيمنتها
ب�سبب طبيعي ،كونها تنفق على الدرا�سات والأبحاث التي من
�ش�أنها �أن حتافظ على جودة �إنتاجها� ،أو �أن منتجاتها تتميز

معايري الو�ضع املهيمن
ميكن ال��ق��ول �إن املن�ش�أة يف و�ضع مهيمن م��ن خ�لال ثالثة
معايري و�ضعها الفقهاء:
 - 1مقدار احل�صة يف ال�سوق :ويثري هذا املعيار �إ�شكالية حتديد
الأ�سا�س ال��ذي ي�ستند �إليه التاجر يف الهيمنة ،واملعيار هنا
مقدرته االقت�صادية التي تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على ن�سبة ما
يح�صل عليه التاجر من مبيعات يف ال�سوق ،فكلما زادت ن�سبة
مبيعاته مقارنة مع مناف�سيه قربت به من املركز املهيمن.
 - 2ال�صفة املميزة لرتكيبة �أو �شكل ال�سوق ،فيما لو كانت
هناك �صعوبات ومعوقات لدخول مناف�سني �آخ��ري��ن ،وعدد
املناف�سني وحجمهم ،وحتليل م�ستوى الأرب��اح ،وهل �أنها يف
ت�صاعد م�ستمر ،وهل احل�صة يف ال�سوق يف ت�صاعد م�ستمر
�أي�ضاً ،والتحكم والت�أثري يف ن�شاط ال�سوق من خالل ال�سيطرة
على الأ�سعار للو�صول �إىل الهيمنة.
� - 3أن تت�ضافر عوامل �أخ��رى كان�ضمام امل�شروع ملجموعة
قوية توفر له املواد الأولية� ،أو ت�ساعده يف ت�صريف منتجاته،
�أو �شهرة امل�شروع من حيث متيز منتجاته �أو �ضعف املناف�سني،
لذلك البد من حتديد �ضابط �أو معيار مو�ضوعي من خالله
ميكن �إثبات الهيمنة بقيا�س قدرة امل�شروع على �إح��داث �أثر
ف��ع��ال يف ال�����س��وق دون �أن تتمكن امل�����ش��روع��ات املناف�سة لهذا
امل�شروع �أو م�ستهلكي منتجاته من احلد من قوته.
متى يتحقق الو�ضع املهيمن ً
وفقا لقانون املناف�سة الإماراتي؟
يتحقق الو�ضع املهيمن وف��ق��اً للمادة  6م��ن القانون«عند
جتاوز ح�صة �أية من�ش�أة الن�سبة التي يقررها جمل�س الوزراء
من �إجمايل املعامالت يف ال�سوق املعنية ،وملجل�س الوزراء زيادة
�أو �إنقا�ص هذه الن�سبة وفق متطلبات الو�ضع االقت�صادي».
25
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حظر إساءة استغالل الوضع المهيمن

ما هي حمددات الو�ضع املهيمن؟
الو�ضع املهيمن يف ال�سوق يتج�سد يف امل��ق��درة االقت�صادية
التي يحوزها م�شروع معني مبا ميتلكه من مالءمة مالية
وخربة جتارية وتقدم تكنولوجي ،متكنه من خاللها ب�سط
�سيطرته على ال�سوق املعنية ب�إنتاج �أو توزيع �سلعة �أو خدمة
معينة .ومبا متكنه من زيادة الأ�سعار �أو حتديد كمية الإنتاج
�أو طريقة التوزيع �أو الت�سويق من دون �أن ي�ضع يف اعتباراته
امل�شروعات الأخرى املناف�سة له �أو موقف عمالئه.
وهذا ما ي�سمى بال�سلوك التناف�سي الذي يختلف عن ال�سلوك
اال�ستبعادي ،يف �أن الأول م�شروع وطبيعي ي�ؤدي �إىل �أ�ضرار
م�ألوفة وعادية يف �إط��ار املناف�سة امل�شروعة� ،أما الثاين فهو
الذي يهدف �إىل الإ�ضرار باملناف�سني الآخرين �ضرراً بالغاً.

بخ�صائ�ص وموا�صفات عالية جتعلها الأف�ضل يف ال�سوق،
�أو �أنها تتمتع بامتياز قانوين منحته لها الدولة ،وقد �أتاح
امل�شرع الإماراتي هذا الو�ضع و�أقر م�شروعيته.

2016

مفهوم الو�ضع املهيمن
عرف امل�شرع الإماراتي الو�ضع املهيمن يف املادة ( )2على �أنه:
«الو�ضع ال��ذي مي ّكن �أي��ة من�ش�أة بنف�سها �أو باال�شرتاك مع
بع�ض املن�ش�آت الأخ��رى من التحكم �أو الت�أثري على ال�سوق
املعنية»( .كما فعل امل�شرع امل�صري يف قانون حماية املناف�سة
ومنع املمار�سات االحتكارية رقم ( )3ل�سنة  ،2005وامل�شرع
الأردين يف قانون املناف�سة الأردين رقم  33ل�سنة .)2004
وع��ل��ى خ�ل�اف ب��ع�����ض ال��ت�����ش��ري��ع��ات الأخ������رى م��ث��ل ال��ق��ان��ون
الأمريكي حيث ترك م�س�ألة تعريفه للق�ضاء.

يه��دف القان��ون �إىل املناف�س��ة لإيج��اد
بيئ��ة تناف�س��ية �صحية مالئم��ة يف نطاق
امل�شروعات االقت�صادية

المجلة القانونية

وهذا يعني �أن الن�سبة لي�ست ثابتة ،بل ميكن �أن تتغري ح�سب
الو�ضع االقت�صادي وتعدل من قبل الوزير املخت�ص ،وهذا النهج
اتبعه امل�شرع الأردين ،وذلك على خالف امل�شرع امل�صري الذي
حدد الن�سبة للو�ضع املهيمن مبا يتجاوز  %25من ال�سوق.

الأخرية ح�صر �إعالنات �شركة ال�سياحة يف ال�صحيفة مقابل عدم
قيامها بن�شر �أي �إعالن �آخر يخ�صها يف �صحيفة �أخرى.
�ساد�س ًا :تعليق �إب���رام عقد �أو اتفاق بيع �أو �شراء ل�سلع �أو
خ��دم��ات ع��ل��ى ���ش��رط ق��ب��ول ال��ت��زام��ات للتعامل ب�����ش���أن �سلع
�أو خ��دم��ات �أخ���رى تكون بطبيعتها �أو مبوجب اال�ستخدام
التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل الأ�صلي �أو االتفاق.
ه��ذه امل��م��ار���س��ات ت�سمى بـ(�صفقات ال��رب��ط) ،مب��وج��ب هذه
ال�صفقة يفر�ض البائع (ل��ه و�ضع مهيمن) على امل�شرتي
�شرطاً م�ؤداه �أن يرافق �شراء منتج معني يرغب فيه وي�سمى
«املنتج الرابط»��� ،ش��راء م��ن��ت��ج �آخ����ر ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه «املنتج
املرتبط» �إل��زام��اً ،بغ�ض النظر عما �إذا ك��ان املنتج الإ�ضايف
مرغوباً فيه �أم ال� ،أو يتعلق مبحل التعاقد الأ�صلي �أم ال.
ف��ق��د ي��ك��ون ال��ت��اج��ر املهيمن ل��ه ع���دد م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ال
تت�شابه �أجنا�سها �أو �صفاتها ،وهذا ي�ؤدي �إىل حرمان البائعني
الآخرين املوجودين بال�سوق من قدرتهم على املناف�سة.
لقد حظر امل�����ش��رع الإم���ارات���ي ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�صفقات يف

اال�ستثناءات الواردة على تطبيق املادة ( )6من القانون
�أ���ش��ارت امل���ادة ( )7م��ن القانون �إىل ا�ستثناء املمار�سات ذات
ال�صلة بو�ضع مهيمن� ،إذا كانت �ست�ؤدي �إىل تعزيز التنمية
االقت�صادية �أو حت�سني �أداء املن�ش�آت وقدرتها التناف�سية �أو
تطوير نظم الإنتاج �أو التوزيع �أو حتقيق منافع للم�ستهلك.
ويف الوقت نف�سه منحت املادة( )8لوزير االقت�صاد �أن يحدد
مدة لال�ستثناء �أعاله� ،أو �أن يخ�ضعه ملراجعة دورية.
كما �أن ملحق ال��ق��ان��ون ق��د ا�ستثنى بع�ض ال��ق��ط��اع��ات من
خ�ضوعها لقانون املناف�سة ،التي تتعلق باملمار�سات املتعلقة
ب�سلع �أو خدمات معينة مينح قانون �أو نظام �آخر اخت�صا�ص
تنظيم ق��واع��د املناف�سة اخل��ا���ص��ة ب��ه �إىل �أج��ه��زة تنظيمية
قطاعية ،وهذه اال�ستثناءات ت�شمل:
�أ-قطاع االت�صاالت.
ب -القطاع املايل.
ج -الأن�شطة الثقافية (املقروءة ،امل�سموعة ،الب�صرية).
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ت�ستثني املادة ( )7من القانون املمار�سات
ذات ال�صلة بو�ضع مهيمن �إذا كانت �ست�ؤدي
�إىل تعزيز التنمية االقت�صادية

2016

املمار�سات التي من �ش�أنها �إ�ساءة ا�ستغالل «و�ضع مهيمن»
واملحظورة مبوجب املادة ( )6من قانون املناف�سة
حددت املادة ال�ساد�سة من القانون هذه املمار�سات على �سبيل
املثال ال احل�صر:
�أو ًال :فر�ض �أ�سعار �أو �شروط �إعادة بيع ال�سلع �أو اخلدمات
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة:
ويعني ذلك اتفاق يعقد بني جتار التجزئة ،ويتوىل املنتجون
تنفيذه ،وهو يقت�ضي باالمتناع عن التناف�س على الأ�سعار،
�أي حتديد �سعر موحد لل�سلعة من قبل املنتج ،ويجربهم
على بيع ال�سلعة بهذا ال�سعر� ،أو لي�س ب�أقل من ال�سعر املحدد،
ف���إذا تبني �أن امل��وزع يخف�ض ال�سعر املحدد ،ف���إن املنتج يلج�أ
�إىل رف�ض التعامل معه ،وي�سمى هذا الأ�سلوب يف دول �أمريكا
ال�شمالية و�أوروبا بـ «التجارة املن�صفة».
ثاني ًا :بيع �سلعة �أو �أداء خ��دم��ة ب�سعر يقل ع��ن تكلفتها
الفعلية بهدف عرقلة دخول املن�ش�آت املناف�سة ال�سوق املعنية
�أو �إق�صائها منه� ،أو تعري�ضها خل�سائر ب�شكل ي�صعب معه
اال�ستمرار يف �أن�شطتها.
ويكون من خالل البيع باخل�سارة� ،أي ب�أقل من �سعر التكلفة،
الذي ي�ؤدي �إىل �إخراج مناف�سيها من ال�سوق ومنع املناف�سني
املحتملني من دخول هذه ال�سوق ،وذلك بهدف الهيمنة على
هذه ال�سوق فيما بعد� ،أي �سعر ال�شراء بعد تنزيل اخل�صومات.
وال يقت�صر مفهوم العرقلة �إىل دخول ال�سوق على �إنقا�ص الثمن،
�إذ ميكن �أن حترز امل�ؤ�س�سة مركزاً مهيمناً بفر�ضها �أ�سعاراً مرتفعة
لتعوي�ض اخل�سائر التي تكبدتها �أثناء فرتة الت�سعري العدواين.
ويطلق على هذا الأ�سلوب �إذا مت يف �أ�سواق دولتني خمتلفتني
بالت�سعري العدواين الدويل «الإغراق».
ثالث ًا :التفرقة دون م�برر بني عمالء العقود املتماثلة يف
�أ�سعار ال�سلع واخل��دم��ات �أو �شروط عقود البيع �أو ال�شراء
اخلا�صة بها.
ومبوجب هذا الفر�ض يقوم مالك امل�ؤ�س�سة التي تتمتع بو�ضع
مهيمن بفر�ض �سعر متييزي بني العمالء الذين يتعاملون معه.
وال�سعر التمييزي يعني :بيع �سلعتني متماثلتني من حيث

النوعية واجلودة ب�أ�سعار خمتلفة ب�صرف النظر عن متاثل
النفقات �أو اختالف النفقات ،ولن يتمكن املنتج من ممار�سة
هذا التمييز �إال �إذا كان يتمتع بو�ضع مهيمن.
وعلى �سبيل املثال ،بيع التاجر �سلعة مل�شرتين اثنني تكون
تكلفة �إي�صال ال�سلعة �إىل كليهما واح��دة ب�أ�سعار خمتلفة،
�أو قيام املنتج مبمار�سة التمييز يف ال�سعر ،بحيث يقوم ببيع
نف�س ال�سلعة ب�أ�سعار مرتفعة داخل حدود الدولة عما يبيعه
بها خارج الدولة وهو ما ي�سمى بالت�سعري التمييزي الدويل،
وتتحدد معايري الت�سعري التمييزي مبايلي:
 - 1التمييز على �أ�سا�س املنطقة اجلغرافية:
حيث يلج�أ املتمتع بو�ضع مهيمن �إىل بيع نف�س ال�سلعة يف
�أ�سواق خمتلفة ب�أ�سعار متفاوتة ،وذلك بهدف التخل�ص من
املناف�سني �أو مناف�س ما.
 - 2التمييز على �أ�سا�س امل�ستهلكني:
حيث ميار�س املتمتع بو�ضع مهيمن التمييز يف ال�سعر ببيع
نف�س ال�سلعة ب�أ�سعار خمتلفة يف نف�س ال�سوق �إىل م�ستهلكني
خمتلفني ،وقد يكون الهدف من ذلك املحافظة على ن�صيبه
يف ال�سوق من خ�لال احلفاظ على م�ستهلكيه �أو زي��ادة هذا
ال��ن�����ص��ي��ب م��ن خ�ل�ال ج���ذب م�ستهلكني ج���دد ع��ل��ى ح�ساب
امل�ستهلكني الآخرين.
رابع ًا� :إرغام عميل على عدم التعامل مع من�ش�أة مناف�سة:
الأ�صل �أن املن�شاة التجارية لها احلرية الكاملة يف التعامل
مع امل�ؤ�س�سات التجارية الأخرى دون �أي قيود ،لكن قد يعمد
املنتج على ت�ضمني العقد ال��ذي يربمه مع م�ؤ�س�سة �شرط
يفيد �إرغام امل�ؤ�س�سة االقت�صادية التي تتعامل معه باالمتناع
عن التعامل مع غريه من التجار املناف�سني له ،وهذا ما يقيد
امل�ؤ�س�سة وي���ؤث��ر على حرية التناف�س ،ويعد خمالفة لن�ص
املادة /6د من قانون املناف�سة الإماراتي.
خام�س ًا :الرف�ض اجلزئي �أو الكلي للتعامل وفق ال�شروط
التجارية املعتادة �أي قيام �صاحب الو�ضع املهيمن يف ال�سوق
بفر�ض �شروط جمحفة وغ�ير معتادة يف الو�سط التجاري
ولي�ست م�بررة على �أح��د العمالء ال��ذي ال �سبيل له �إال �أن
يقبل بهذه ال�شروط للح�صول على ال�سلعة ،لعدم �إمكانية
احل�صول على تلك ال�سلعة من غ�يره ،ويعد ه��ذا الت�صرف
مبثابة �إ�ساءة ال�ستغالل الو�ضع املهيمن.
على �سبيل املثال ،االتفاق املربم بني م�ؤ�س�سة «�سياحة و�سفر» مع
�إحدى ال�صحف التجارية التي لها و�ضع مهيمن ،ومبوجبه ت�شرتط

الفقرة (ز) من امل��ادة  6واعتربها من الأف��ع��ال التي ت�سيء
ا�ستغالل الو�ضع املهيمن.
�سابع ًا :ن�����ش��ر م��ع��ل��وم��ات غ�ير �صحيحة ع��ن امل��ن��ت��ج��ات �أو
�أ�سعارها مع العلم بذلك ،وهذه املمار�سة تتحقق عندما يلج�أ
املنتج �إىل �أ�ساليب الغ�ش واخلديعة لت�ضليل امل�ستهلكني ،ك�أن
ين�شر عن ب�ضاعته معلومات غري حقيقية تتعلق مبكوناتها �أو
�أو�صافها �أو خ�صائ�صها �أو �أ�سعارها� ،أو االدعاء ب�أنه قد ح�صل
على �شهادات اجلودة تتعلق ب�إنتاجه ب�شكل خمالف للحقيقة
حتى ي�صل �إىل خروج مناف�سيه من ال�سوق ،ي�شرتط امل�شرع
الإماراتي علم املنتج بهذه املعلومات.
ثامن ًا� :إنقا�ص �أو زيادة الكميات املتاحة من املنتج مبا ي�ؤدي
�إىل افتعال عجز �أو وفرة غري حقيقية يف ال�سلعة
وهذه احلالة عندما يقوم املنتج مبحاولة التقليل من �إنتاج
ال�سلع لغر�ض زيادة الطلب عليها ،وافتعال العجز عن تلبية
طلبات امل�ستهلكني ،بهدف زي��ادة �أ�سعار ال�سلعة ،خا�صة �إذا
كان املنتج يقوم ب�إنتاج مواد �أولية ويتمتع بو�ضع مهيمن يف
ال�سوق .كذلك حالة تدفق نف�س ال�سلعة بكميات كبرية لفرتة
ق�صرية بعد ارتفاع الأ�سعار ،ويعتقد امل�ستهلك بوجود ال�سلع
لكنها يف الواقع وفرة مفتعلة لفرتة زمنية ق�صرية.
وبعبارة �أخ��رى ،قيام املنتج بالتدخل عن طريق الإنتاج مما
ي�ؤدي �إىل الإخالل مبيزان العر�ض والطلب يف ال�سوق.
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د -قطاع النفط والغاز.
هـ� -إنتاج وتوزيع املنتجات ال�صيدلية.
و -اخلدمات الربيدية مبا فيها خدمات الربيد ال�سريع.
ز -الأن�شطة املتعلقة ب�إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء واملاء.
ح -الأن�شطة اخلا�صة بتدبري ال�صرف ال�صحي ،وت�صريف
ال��ق��م��ام��ة وال��ن��ظ��اف��ة ال�صحية وم���ا مياثلها ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
اخلدمات البيئية الداعمة لها.
ط -قطاعات النقل ال�بري والبحري واجل��وي والنقل عرب
ال�سكك احلديدية واخلدمات املت�صلة بها.
ومما �سبق ،نرى �أن امل�شرع الإماراتي قد ا�ستثنى العديد بل
الكثري من القطاعات املبينة �أع�لاه من خ�ضوعها لأحكام
قانون املناف�سة ،يف الوقت ال��ذي ندعو امل�شرع �إىل تطبيق
القانون لي�شمل كافة القطاعات �أع�لاه ،وليمنح الفر�صة
ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���ص للتناف�س وخ��ل��ق بيئة �صحية يف جميع
امل��ج��االت ،وال مينع من فر�ض رقابة على �أعمال مثل هذه
القطاعات.
املعايري التي ا�ستند �إليها امل�شرع الإماراتي عند النظر
يف املمار�سات التي من �ش�أنها �إ�ساءة ا�ستغالل و�ضع مهيمن
بينتها املادة ( )6من الالئحة التنفيذية للقانون:
 - 1ال�سوق املعنية.
 - 2احل�صة ال�سوقية للمن�ش�آت املعنية.
 - 3عائدات و�أ�صول املن�ش�آت املعنية.
 - 4م�ستوى املناف�سة الفعلية �أو املحتملة بالن�سبة لعدد املتناف�سني.
 - 5االنحراف ال�سعري �أو الكمي يف ال�سلع �أو اخلدمات عن
امل�ستويات املتوقعة يف حالة حدوث تلك املمار�سات.
 - 6ح��ج��م الإن���ت���اج وال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�سلع �أو اخل��دم��ات عن
امل�ستويات املتوقعة يف حالة حدوث تلك املمار�سات.
 - 7م�ستوى الت�أثري على العر�ض �أو الطلب الكلي لل�سلع
واخلدمات املعنية.
 - 8مدى تنوع ال�سلع واخلدمات املعنية.
 - 9ت�أثري املمار�سات على الدخول �إىل ال�سوق �أو التو�سع فيها
�أو خروجها منها.
 - 10م�ستوى �سهولة احل�صول على الت�سهيالت املالية من
�أ�سواق ر�أ�س املال.
 - 11املدة الزمنية التي حدثت خاللها تلك املمار�سات.
 - 12تاريخ املناف�سة والتناف�س بني املتناف�سني يف �سوق معني.
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صــدر
حديثًا

منح��ت امل��ادة  24م��ن القان��ون ق�ضايا
املناف�سة �صفة اال�ستعجال ،و�أعطت احلق
للمحكمة املخت�صة �أن ت�صدر قرار ًا بوقف
�أي ت�صرف �أو منعه حلني �صدور احلكم
 - 13الت�أثري على امل�ستهلكني.
العقوبات
�إن قانون املناف�سة هو قانون تنظيمي ولي�س قانوناً جنائياً،
حيث يهدف امل�شرع من ورائه تعزيز املناف�سة ومنع املمار�سات
التي حتد من حرية املناف�سة ،وعليه متثلت العقوبات الواردة
به يف عقوبات مالية ومهنية.
حددت املادة ( )16العقوبات املتعلقة باملمار�سات التي تعد
�إ�ساءة ال�ستغالل مو�ضع مهيمن بغرامة مالية ال تقل
عن خم�سمائة �ألف درهم وال تزيد على خم�سة ماليني
درهم.
كما منحت املادة ( )22احلق للمحكمة ب�أن تق�ضي ب�إغالقاملن�ش�أة ملدة ال تقل عن � 3أ�شهر وال تزيد على � 6أ�شهر ،كما
لها �أن تق�ضي بن�شر منطوق حكمها مرة واح��دة �أو �أك�ثر يف
�صحيفتني حمليتني على نفقة املخالف.
ولأهمية مو�ضوع املناف�سة ،فقد منحت املادة  24من القانون ق�ضايا
املناف�سة �صفة اال�ستعجال ،و�أعطت احلق للمحكمة املخت�صة �أن
ت�صدر قراراً بوقف �أي ت�صرف �أو منعه حلني �صدور احلكم.
وت��ل��ك ال��ع��ق��وب��ات دل��ي��ل على اجت���اه دول���ة الإم�����ارات العربية
املتحدة يف ال�سعي �إىل تطبيق القانون ب�صورة جدية.

للح�صول على �إ�صداراتنا
رجاء االت�صال بـ معهد دبي الق�ضائي  -ق�سم البحوث والدرا�سات
وللح�صول على �إ�صداراتنا خارج الدولة:
جمهورية م�صر العربية  :مكتبة دار النه�ضة العربية
اململكة العربية ال�سعودية  :مكتبة القانون واالقت�صاد
اجلمهورية اللبنانية :مكتبات احللبي
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تناولنا يف املقال ال�سابق كيف واجه الق�ضاء ظهور �أن�شطة ُم�ستحدَ ثة ت�ستع�صي على امل�ضرور
يدعى �أنه ال�سبب يف وقوع
�أن يثبت عالقة ال�سببية بني ال�ضرر الذي حلق به وبني الن�شاط الذي ّ
الأ�ضرار ،كما لو ادعى �أحد الأ�شخا�ص �أن جتاوره لأحد �أبراج الهواتف املحمولة �أدت �إىل �إ�صابته
با�ضطرابات �أو �أمرا�ض معينة ،على الرغم من �أنه ال توجد درا�سات علمية ُم�ؤ َّكدة تثبت �أن تلك
يدعي �أحد الأ�شخا�ص �إ�صابته
الأبراج ميكن �أن تكون ال�سبب يف وقوع مثل تلك الأ�ضرار� ،أو �أن ّ
مبر�ض الإيدز �أو االلتهاب الكبدي الفريو�سي بعد �أن مت نقل دم �إليه يف �أحد مراكز الدم ،على
الرغم من �أن �إ�صابته ب�أحد هذه الأمرا�ض ميكن �أن يعزى �إىل �أ�سباب �أخرى عديدة.
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البيئة وتعر�ض الأمهات املدعني لها ،هو ال�سبب يف منو
اخل�لاي��ا ال�شاذة يف ج�سد الأج��ن��ة خ�لال مرحلة النمو،
وه��و ما ت�س ّبب يف ح��دوث الت�ش ّوهات والعيوب اخللقية
�سالفة ال��ذك��ر .ه��ذا ،وق��د �أ�ضافت املحكمة �إىل �أن��ه و�إن
ك��ان ميكن ا�ستبعاد احتمال �أن حالة �أو �أك�ثر م��ن تلك
احلاالت امل�صابة بالعيوب اخللقية قد نتجت عن تعر�ض
بع�ض الأمهات ملواد مل ّوثة لي�س لها عالقة مبوقع هيئة
احلديد وال�صلب التابعة للمجل�س املحلي لبلدة ،Corby
�إال �أن االحتمال الأول هو الأرجح.
ومن ثم ،انتهت املحكمة  -وبعد موازنة االحتماالت -
�إىل �أن هناك قرينة على وجود عالقة ال�سببية بني �سوء
�إدارة املجل�س املحلي للنفايات ومراقبته ملواقع اال�ست�صالح
والتجديد ،وبني العيوب اخللقية التي �أ�صابت املدعني،
الأم��ر ال��ذي تنعقد معه م�س�ؤولية ال�سلطة املحلية على
�أ�سا�س الإهمال لإخاللها بالتزامها الت�شريعي املنوط بها
مبوجب املادة  34 ,33من قانون حماية البيئة الإجنليزي
ال�����ص��ادر ع��ام  ،1990وال���ذي يتطلب منها ب��ذل العناية
الواجبة �أثناء ممار�سة ن�شاطها لتجنب حدوث �أي �ضرر.
وا���س��ت��ن��ا ًدا �إىل مفهوم ال�شك امل��ع��ق��ول وم��ب��د�أ ت��وازن
االح��ت��م��االت ،ف���إن��ه �إذا تعر�ض �أي �شخ�ص لأ���ض��رار ما،
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دور القضاء
في افتراض
وجود عالقة

قامت املحكمة االبتدائية يف مدينة جرا�س
 Grasseب�إ�صدار حكمها بنقل هوائي
للهواتف النقالة بعد �أن ّ
مت التحقق من وجود
ا�ضطرابات غري طبيعية بالن�سبة للجريان

العــدد ( - )22يناير -

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

وب��ن��ا ًء على تلك احل����االت ،ب���د�أ الق�ضاء ال�سعي �إىل
م��ع��اون��ة امل�����ض��رور يف �إث��ب��ات ع�لاق��ة ال�سببية م��ن خالل
افرتا�ض وجود عالقة ال�سببية ارتكانًا �إىل وجود قرائن
يف الدعوى ت�شري �إىل وجود عالقة ال�سببية.
ب��داي��ة ،فيما يتعلق ب���إث��ب��ات م��ا �إذا ك��ان ه��ن��اك �ضرر
ي�صاحب �أحد الأن�شطة ،على الرغم من �أن العلم مل يثبت
قط ًعا �أن ذلك الن�شاط يت�ضمن خماطر ،ظهر م�صطلح
جديد يف الق�ضاء �أُطلق عليه «ال�شك املعقول» le doute
مقيا�سا لالعتماد
 ،raisonnableال��ذي اعتربه الق�ضاء
ً
عليه لوجود القرينة على عالقة ال�سببية.
ويق�صد بال�شك املعقول ،وجود معطيات علمية تثبت
وجود خطر جاد يف �إح��داث �أ�ضرار ج�سيمة �أو �أ�ضرار ال
ميكن درءها.
غري �أنه �أُث�يرت م�س�ألة حتديد درجة اليقني �أو عدم
اليقني يف حتقّق املخاطر يف الن�شاط ،ويف �سبيل حتديد
ذلك الأمر ،قد �أقره الق�ضاء من خالل مبد�أ ُيطلق عليه
«مبد�أ ت��وازن االحتماالت» ،Balance of probabilities
وه���ذا امل��ب��د�أ يعني �أن املحكمة حت��ر���ص على النظر �إىل
الأدلة املطروحة �أمامها وتتو�صل �إىل ترجيح �أحد الأدلة
وذلك يف حال تغليب �أحد االحتماالت يف مواجهة املدعى
عليه ،وهو ما � ُأطلق عليه � ً
أي�ضا مبد�أ رجحان الدليل يف
مواجهة املخالف.
وا���س��ت��ن��ا ًدا مل��ب��د�أ ت���وازن االح��ت��م��االت ،ق�ضت املحكمة
العليا  High Court of Justiceيف لندن يف حكمها ،بنا ًء
على تقرير اخل�براء املُ��ق�� ّدم �إليها� ،أن��ه من املرجح وفقًا
ملبد�أ املوازنة بني االحتماالت� ،أن تفاعل النفايات املُل َّوثة
امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى م��زي��ج م��ن ح��ل��ق��ات ال��دي��وك�����س�ين وبع�ض
املعادن الثقيلة (الكادميوم ،الكروم والنيكل) مع و�سائط
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رغبة من الق�ضاء الفرن�سي يف مراعاة
امل�ضرور وعدم �ضياع حقه  ،خفف الأدلة
التي يقدمها املدعي من الإثبات �إىل وجود
�شكوك �أو احتماالت على اخلطر
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ف�إنه على املدعي �أن يقدم عنا�صر و�أدل��ة واقعية فعلية،
عن طريق معطيات علمية ،حيث يثبت وجود خطر جاد
يف �إحداث �أ�ضرار ج�سيمة �أو �أ�ضرار ال ميكن درءها .ويف
�ضوء تلك العنا�صر ،يقع على عاتق الطرف املُدَّعى عليه
�أن يثبت ع��دم وج��ود خماطر ج��ادة ناجمة عن الن�شاط
ال��ذي ق��ام ب��ه .والقا�ضي يك ّون قناعته بعد �أن يكون قد
�أمر بكل �إجراءات التحقيق التي يرى �أنها جمدية.
وي��ق��ت�����ض��ي ذل���ك جل���وء ال��ق��ا���ض��ي ب�����ش��ك��ل م��ت��ك��رر �إىل
اخل��ب�ير خ��ا���ص��ة م��ع غ��ي��اب ال��ي��ق�ين ال��ع��ل��م��ي ،فالقا�ضي
ي�ستعني باخلرباء ملعاونته على ح�سم العديد من امل�سائل
التي تثار يف النزاع؛ حيث ت�شغل اخل�برة مكاناً �أ�سا�سياً
ومهماً يف هذا ال�صدد ،فاخلبري يقرتح والقا�ضي يقوم
ب���إ���ص��دار احل��ك��م ،وه���ذا ال��ت��وزي��ع ل��ل��أدوار يعترب مه ًما،
ال�سيما و�أن اخلالفات واملناظرات العلمية تعترب عديدة،
وع��دم اليقني العلمي يكون غال ًبا ،حيث يجد القا�ضي
واج ًها بعدة اعرتا�ضات وجمادالت ،والعديد من
نف�سه ُم َ
الآراء املتباينة.
وعلى هذا ،ف�إن القا�ضي �إذا عر�ض عليه نزاع ما يتعلق
بادعاء �أحد الأ�شخا�ص �أنه قد �أ�صيب ب�ضرر ب�سبب ن�شاط
معني ولكنه لي�س لديه الأدلة الكافية التي تثبت �إدعاءه
ب�سبب �أنه ال يوجد �إثباتات علمية ت�ؤيد ادعاءه ،هنا يكون
على القا�ضي ا�ستدعاء دوره الإيجابي يف الإثبات الذي
يق�ضي بتمتعه ب�سلطة تقديرية فيما يتعلق بوقائع
الدعوى وما يقدم �إليه من م�ستندات ،فله �أن يعتمد على
قرينة دون �أخرى �أو يف�ضل قول �شاهد على �آخر �أو ر�أي
خبري على �آخر� ،أو �أن ي�ستخل�ص من بع�ض الأدلة قرينة
معينة.
لذا ،ف�إنه رغبة من الق�ضاء يف مراعاة و�ضع امل�ضرور
وح��ق��ه يف احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ت��ع��وي�����ض ع��ل��ى ال���رغ���م من
توجه
�صعوبة �إثبات من الوقائع التي يتم �إثباتها ،ظهر ّ
لدى الق�ضاء نحو التخفيف من الأدلة التي يقوم املدعي
بتقدميها ،ف��ب��د ًال م��ن �أن ي��ق��وم امل��دع��ي ب���إث��ب��ات وق��ائ��ع
حم����ددة وم����ؤك���دة ب��وج��ود خ��ط��ر م��ا ي�����ص��اح��ب الن�شاط
وتقدمي �أدل��ة كاملة تدعم ادع���اءه ،ف�إنه يكتفي ب�إثبات
وجود �شكوك �أو احتماالت على وقوع �أخطار ب�شرط �أن
تكون تلك االحتماالت م�ستندة �إىل معطيات ودرا�سات

رجح وقوع تلك املخاطر.
علمية ُت ّ
ولقد ك��ان للق�ضاء الفرن�سي دور ري��ادي يف مواجهة
عقبة ال�شك العلمي ،عندما �أقر للمرة الأوىل يف احلكم
ال�صادر يف  9مار�س 2007بوجود عالقة �سببية بني م�صل
�ضد االلتهاب الكبدي  Bومر�ض ت�ص ّلب الأن�سجة املتعددة،
على الرغم من عدم وجود يقني علمي ب�ش�أن ت�سبب ذلك
امل�صل ملر�ض ت�صلب الأن�سجة ،حيث ا ُتخذ تفكري مبتكر يف
تقييم عالقة ال�سببية ،وذلك من خالل اللجوء للقرائن.
فلمواجهة غياب اليقني العلمي ب�ش�أن خطر معني
�أو لوجود �شك حول ت�سبب �أحد الأن�شطة يف �إحداث �أثر
معني ،جل���أ القا�ضي الفرن�سي �إىل ما ي�سمى بال�سببية
املفرت�ضة عن طريق ا�ستخدام القرائن ،فوفقًا لقواعد
الإث��ب��ات يف القانون امل��دين ،ف���إن �إث��ب��ات عالقة ال�سببية
يعترب واقعة ،بحيث ميكن �إثباته من خالل �أي��ة و�سيلة
من و�سائل الإث��ب��ات ،مبا يف ذل��ك القرائن ،والتي يجب
�أن تكون «حمددة ودقيقة ومتوافقة مع الدعوى» .وقد
َع َّرف  Marcel Walineالقرائن ب�أنها «ا�ستنباط القا�ضي
لواقعة احتمالية ال ميكن الو�صول �إليها ب�شكل مبا�شر
من خالله وقائع معروفة وم�ؤكدة».
وافرتا�ض القرينة الب�سيطة يف �إدراك عالقة ال�سببية
يف حالة عدم وجود يقني علمي ،ال يحتاج من املدعي �إال
ملجرد �إثبات بع�ض العنا�صر الفعلية الواقعية واملحددة
واملتوافقة مع دعواه ،بحيث تكون تلك الوقائع جمتمعة
قرينة على وجود عالقة ال�سببية ،وبعد ذلك يكون على
املُدعى عليه �أن يثبت عدم وجود تلك العالقة.

وعند النظر يف توجه الق�ضاء الفرن�سي ،جن��د �أن��ه
�أق��ر بوجود عالقة �سببية بني مر�ض ت�صلب الأن�سجة
ال��ع��دي��دة ال���ذي يعترب م��ر���ض��اً خ��ط�يراً ي�صيب اجل��ه��از
الع�صبي ،وبني التطعيم الإجباري �ضد مر�ض االلتهاب
الكبدي  Bم��ن خ�لال البحث ع��ن حجج ت��ق�ترب ب�شكل
وا�ضح من القرينة.
وذل��ك احلكم يعترب تطبيقًا للجوء �إىل القرائن يف
�إثبات عالقة ال�سببية .فقد ق�ضت املحكمة �أنه« :عندما
تكون تقارير اخل�برة مل ت�ستثن وج��ود عالقة ال�سببية،
كما �أنها مل ت�ؤكد عليها ،ف�إن امل�س�ؤولية عن مر�ض ت�صلب
الأن�سجة العديدة والتي تعانيه ال�سيدة  .Mme Sيجب،
يف ���ض��وء ال��ظ��روف اخل��ا���ص��ة ل��ل��ح��ال��ة� ،أن ي��ت��م اعتبارها
م�ؤكدة ،وذلك ،يف �ضوء املدة الق�صرية التي تف�صل ما بني
احلقن الذي مت وظهور العر�ض الأول الذي مت التحقق
منه عالج ًيا وت�شخي�صه ب�أنه مر�ض ت�صلب الأن�سجة،
وك��ذل��ك ،يف �ضوء ال�صحة اجليدة لل�سيدة وع��دم وجود
�أي �سوابق لديها ب�ش�أن ه��ذا املر�ض قبل القيام بعملية
حقنها».
ويف هذه الق�ضية ،ف���إن القا�ضي مل ي�ضع على عاتق
املدعي �إثبات عالقة ال�سببية ،ولكنه اكتفى فقط بتقدمي
�أدل��ة ظاهرية ي�ستخل�ص من الظروف اخلا�صة للحالة

وجود عالقة �سببية.
وت��دور وقائع تلك الق�ضية ،ح��ول �إح��دى املمر�ضات
ال��ت��ي ت��ل��ق��ت ت��ط��ع��ي�� ًم��ا �إج���ب���ار ًي���ا ���ض��د ف�يرو���س االل��ت��ه��اب
الكبدي  Bيف امل�ؤ�س�سة العالجية التي كانت تعمل فيها
وذل��ك وفقًا للمادة  4-3111من قانون ال�صحة العامة،
وبعد كل عملية حقن لها بعد فرتة ق�صرية ،كان يظهر
عليها �أعرا�ض مر�ض ت�صلب الأن�سجة ،وهذا ما مل يكن
يحدث لها �أب ًدا قبل ذلك.
ق��د ط��ل��ب��ت ت��ل��ك امل��م��ر���ض��ة م��ن امل��رك��ز اال�ست�شفائي
ال��ع��ام  ،Sarregueminesب��اع��ت��ب��اره �صاحب ال��ع��م��ل� ،أن
يقر مب�س�ؤولية الق�سم املخت�ص بالتطعيم عن مر�ضها.
وع��ن��دم��ا رف�����ض امل��دي��ر طلبها ،ق��ام��ت ب��رف��ع الأم����ر �إىل
ربا �أن
املحكمة يف  .Strasbourgوق��د �صدر احلكم معت ً
عالقة ال�سببية بني املر�ض والتطعيم �ضد التهاب الكبد
 Bمل تكن عالقة ُم�ؤ َّكدة ومن املرجح �أنه ال توجد ،ولكنها
مل تر�ض باحلكم فرفعت ذلك الأم��ر ب�شكل مبا�شر �إىل
جمل�س الدولة.
وعلى هذا النحو ،ف�إن النزاع يتعلق مبعرفة �إذا كان
مر�ض ت�صلب الأن�سجة ال��ع��دي��دة للمدعية ين�سب �إىل
التطعيم ،والرد على هذا الت�سا�ؤل كان يتعلق ب�إثبات ما
�إذا كانت توجد عالقة �سببية بني امل�صل الذي يتم �إعطا�ؤه
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ما مل يوجد �إث��ب��ات خمالف .وك��ل عن�صر من العنا�صر
التي قد مت االعتماد عليه واتخاذه من �أجل تربير وجود
قرينة على ال�سببية ال ميكن �أن يكون كافياً مبفرده يف
�أن يدل من الناحية القانونية على وجود عالقة �سببية
م��ب��ا���ش��رة وم����ؤك���دة .فتلك العنا�صر ال مت��ث��ل �إال دالئ��ل
وم�ؤ�شرات ،فهي و�إن كانت متوافقة مع بع�ضها ،ولكنها
ال ت�سمح منفردة ب���أن يتم ا�ستنتاج وج��ود عالقة �سببية
ب�شكل م�ؤكد .ولكن فقط اجلمع بني تلك العنا�صر ي�سمح
بتربير وجود قرينة على عالقة ال�سببية.
وعلى ه��ذا النحو ،ف���إن الق�ضاة ي�صلون �إىل التحرر
من ر�ؤي��ة علمية �صارمة لل�سببية .ف���إذا كانت ال�سببية
يتم ا�ستخدامها ق��ان��و ًن��ا م��ن �أج���ل حت��دي��د امل�����س���ؤول عن

من خالل ا�ستنادها �إىل �إثبات م�ضار اجل��وار ،ويف �ضوء
عدم اليقني العلمي ،قد �أيدت احلكم ال�صادر عن املحكمة
االبتدائية ،مق ًرة مب�س�ؤولية ال�شركة الفرن�سية للهواتف
الال�سلكية ،وم���ؤي��دة احل��ك��م بنقل ال��ه��وائ��ي ،وذك���رت يف
حكمها �أن قا�ضي الدرجة الأوىل كان قد حتقق من وجود
ا�ضطرابات يف اجل��وار بالرغم من ع��دم التيقن العلمي
فيما يتعلق ب�آثار الهوائي.
فب�سبب ع���دم ال��ي��ق�ين ال��ع��ل��م��ي ،ف�����إن ال��ق��رائ��ن التي
قدمتها البلدية ّ
مت القبول بها بقدر من املرونة من �أجل
�أن يت ّم �إثبات اال�ضطرابات وتقرير امل�س�ؤولية من خالل
تلك القرائن .و�أ���ش��ارت املحكمة �إىل �أن تلك الإج���راءات
تتوافق مع م�شروع قانون عدم اليقني العلمي فيما يتعلق
ب���آث��ار امل��وج��ات الكهرومغناطي�سية التي يكون الأطفال
�أك�ثر عر�ضة لها و�أك�ث�ر ت���أث��راً بها حيث توجد درا���س��ات
عامة ت�شري �إىل احتمالية وقوع مثل تلك اال�ضطرابات.
توجه الق�ضاء الفرتا�ض وجود قرينة
و ُي َ
الحظ من ّ
ال�سببية� ،أن القا�ضي ُي��خ��فّ��ف و ُي��ب��� ّ��س��ط حم��ل الإث��ب��ات،
فاملدعي مل يكن يف حاجة �إال ب���أن ي���أت��ي ب���إث��ب��ات �سلبي،
وهو �إثبات �أنه ال يوجد ما ي�ضمن ب�أنه ال توجد خماطر،
ولي�س وج���ود خم��اط��ر بالفعل ،و�أن ال��درا���س��ات ال��ت��ي مت
تنفيذها فقط يف هذا ال�صدد قد متت من �أجل �إثبات �أن
اخلطر ال ميكن ا�ستبعاده.
ويف اخل���ت���ام ،مي��ك��ن ال���ق���ول �إن الأح���ك���ام الق�ضائية
ال�صادرة عن الق�ضاء الفرن�سي قد �أ�ضافت لبنة جديدة
�إىل بناء القرائن على وجود عالقة ال�سببية يف القانون،
خا�صة �أنها ُت ّعد �أداة ا�ستثنائية وفقًا لأحكام الإثبات .ف�إذا
كان القانون قد افرت�ض وجود اخلط�أ يف بع�ض الأحوال،
ف���إن الق�ضاء قد عمل من خالل �أحكامه على افرتا�ض
وجود عالقة ال�سببية وهو ما ُي�ش ّكل دع ًما ملوقف امل�ضرور
يف دعاوى امل�س�ؤولية.
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�إن كانت ال�سببية ت�ستخدم قانون ًا
لتحديد امل�س�ؤول عن ال�ضرر ف�إن
البح��ث ع��ن الأ�س��باب ال يطرح
نف�سه على رجال القانون

بع�ض العالقات ال ميكن �إثباتها من الناحية
العلمية ميكن قبولها من الناحية القانونية
مامل يوجد �إثبات خمالف
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ملر�ض التهاب الكبدي  Bوب�ين مر�ض ت�صلب الأن�سجة
املتعددة .وتلك الإ�شكالية مل يف�صل فيها العلماء ،كما مل
يكن ب�إمكان املحكمة �أن تقوم بالف�صل فيها ب�شكل قاطع،
حيث �إنه توجد �صعوبات وم�شكالت مهمة متعلقة بعبء
الإثبات.
غ�ير �أن املحكمة ال��ت��ي ق��ام��ت بالف�صل يف مو�ضوع
الق�ضية ،قد �ألغت حكم املحكمة يف  Strasbourgمعتربة
�أن مر�ض ت�ص َّلب الأن�سجة العديدة والذي تعانيه املري�ضة
(امل��دع��ي��ة) ُين�سب للتطعيم ،ح��ي��ث �أخ����ذت يف اعتبارها
وقائع الق�ضية ،وعدم وجود �سوابق مر�ضية لدى مقدمة
الطلب .فعندما ال يكون م��ن املمكن �إث��ب��ات �أي��ة عالقة
�سببية من الناحية العلمية ،ف�إن تلك العالقة ميكن �أن
يتم االعتبار ب�أنها م�ؤكدة من الناحية القانونية ،يف حالة
عدم وج��ود �إثبات خمالف ،وذل��ك متى وج��دت م�ؤ�شرات
ودالئل متعلقة بامل�س�ألة ،مع الو�ضع يف االعتبار ظروف
احلالة ،ف�إن عالقة ال�سببية ميكن �إ ًذا �أن يتم افرتا�ضها.
ويت�ضح مما �سبق �أن عدم وجود �إثبات علمي بوجود
عالقة بني مر�ض ت�ص ُّلب الأن�سجة املتعددة والتطعيم
الإل��زام��ي �ضد مر�ض التهاب الكبد  Bمل يعترب عقبة
ك����ؤود م��ن �أج���ل الإق����رار ب�إ�سناد ذل��ك امل��ر���ض للق�سم يف
امل�ست�شفى يف �أعقاب عملية التطعيم الإلزامي .ففي تلك
احل��ال��ة اخل��ا���ص��ة ،يو�ضح جمل�س ال��دول��ة الفرن�سي �أن
تقارير اخلرباء املختلفة «مل ت�ؤكد» وجود عالقة �سببية
بني التطعيم الذي قد تعر�ضت له املمر�ضة واملر�ض الذي
ظهر لديها بعد ذل��ك .ورغ��م ذل��ك ،ف���إن تلك التقارير
املختلفة مل ت�ستبعد وجود عالقة ال�سببية � ً
أي�ضا .و�أمام
تلك الظروف ،ف�إنه يجب �أن يو�ضع يف االعتبار جمموعة
من العنا�صر ،بع�ض منها قد مت تو�ضيحه ب�شكل �صريح،
مثل تلك احلقيقة املتمثلة يف �أن الأعرا�ض الأوىل للمر�ض
قد مت اكت�شافها والتحقق منها بعد وقت قليل من عملية
حقن امل�صل (التد ُّرج الزمني) مع غياب ال�سوابق املر�ضية
لدى املمر�ضة (عدم وجود �سبب داخلي) .وثمة عنا�صر
�أخرى تعترب موجودة � ً
أي�ضا ب�شكل �ضمني يف فكر القا�ضي
ي�ستخل�صها من ظروف الق�ضية.
وت��ل��ك ال��ع�لاق��ة ،ال��ت��ي مل ي��ت��م �إث��ب��ات��ه��ا م��ن الناحية
العلمية ،ميكن القبول بها �إ ًذا من الناحية القانونية،

ال�ضرر ،ف���إن البحث عن الأ�سباب ال يطرح نف�سه على
رجال القانون ،على العك�س من الفال�سفة العلماء الذين
يبحثون ع��ن �إرج����اع ظ��اه��رة م��ع��روف��ة �إىل �سببها غري
امل��ع��روف .ف��رج��ل ال��ق��ان��ون يجب عليه فقط �أن يتحقق
مم��ا �إذا م��ا ك��ان��ت ه��ن��اك ع�لاق��ة �سببية مم��ي��زة ب��درج��ة
كافية بني الواقعتني املعروفتني :الفعل امل�سبب لل�ضرر
وال�ضرر .والق�ضية املثارة �سلفًا تعترب �أكرب مثال يو�ضح
ذل��ك .فعالقة ال�سببية القانونية يتم القبول والإق��رار
بها يف �ضوء تلك الظروف املحددة والدقيقة عن طريق
القرينة ،يف حني �أن اخلرباء والعلماء يظلون خمتلفني
يف �آرائهم حول العالقة العلمية.
ويف ق�ضية �أخرى ،قامت املحكمة االبتدائية يف جرا�س
 Grasseب�إ�صدار حكمها بنقل هوائي للهواتف النقالة،
بعد �أن مت التحقَّق من وج��ود ا�ضطرابات غري طبيعية
بالن�سبة للجريان .على الرغم من �أنه ال توجد عالقة
�سببية مبا�شرة بني تلك اال�ضطرابات ووج��ود الهوائي،
فال يوجد يقني علمي ي�شري ب�صورة م�ؤكدة �إىل وجود
تلك ال��ع�لاق��ة .وعندما عر�ضت ال��دع��وى على حمكمة
ا�ستئناف  Aix-en-Provenceق�ضت بت�أييد حكم املحكمة
االبتدائية.
وت�����دور وق���ائ���ع ه����ذه ال��ق�����ض��ي��ة ح����ول ق���ي���ام ال��ب��ل��دي��ة
برفع دع��وى ق�ضائية على ال�شركة الفرن�سية للهواتف
الال�سلكية  SFRال��ت��ي ق��ام��ت بو�ضع ه��وائ��ي للهواتف
النقّالة قريبة من �إحدى املدار�س االبتدائية .وا�ستنا ًدا
للم�صلحة العامة ،وب�سبب ملكيتها للمدر�سة ،ف�إن البلدية
قد ادعت �أنها تتعر�ض ال�ضطرابات غري طبيعية ب�سبب
جت��اوره��ا للهوائي ،حيث تتعر�ض ه��ي وط�لاب املدر�سة
للموجات الكهرومغناطي�سية ال�صادرة عن الهوائي .غري
�أنه وفقًا لل�شركة الفرن�سية للهواتف الال�سلكية ،مل تكن
للبلدية �أية م�صلحة �شخ�صية يف �أن تقيم دعوى ،كذلك،
ف�إن البلدية مل تثبت تلك اال�ضطرابات التي ادعت بها,
بالإ�ضافة �إىل �أن املعطيات العلمية ال تو�ضح �أب ًدا �أنه يوجد
خطر حمتمل على �صحة الأ�شخا�ص الذين يعي�شون على
مقربة من الهوائي الال�سلكي .وقد ا�ستجابت املحكمة
االبتدائية الدعاء البلدية وق�ضت بنقل الهاتف.
وعندما مت الطعن باحلكم ،ف�إن حمكمة اال�ستئناف،
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مـفهـوم
الضـحـية
في قانون مكافحة

�أو ًال :ماهية ال�ضحية يف جرائم االجتار بالب�شر:
ل��ق��د ك����ان م���ف���ه���وم ال�����ض��ح��ي��ة يف ال���ق���ان���ون رق����م 51
ل�سنة  2006ق��ب��ل ت��ع��دي��ل��ه يت�ضح م��ن ن�����ص امل����ادة رق��م
( )1م��ن ذات ال��ق��ان��ون ،ح��ي��ث ن�����ص��ت ع��ل��ى �أن����ه :يق�صد
ب��ال��ك��ل��م��ات وال���ع���ب���ارات ال��ت��ال��ي��ة امل���ع���اين امل��ب��ي��ن��ة ق��ري��ن
�������ض ����س���ي���اق ال���ن�������ص ب���غ�ي�ر ذل����ك.
ك����ل م���ن���ه���ا م����ا مل ي���ق ِ
االجتار بالب�شر :جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو ترحيلهم �أو
ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها �أو غري
ذلك من �أ�شكال الق�سر �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع
�أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو �إ�ساءة ا�ستغالل حالة ال�ضعف
�أو ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة
�شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل.
وي�شمل اال�ستغالل جميع �أ���ش��ك��ال اال�ستغالل اجلن�سي
�أو ا�ستغالل دعارة الغري �أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق�س ًرا �أو
اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق �أو اال�ستعباد �أو
نزع الأع�ضاء.
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االجتار بالب�شر ي�شمل جميع �أ�شكال اال�ستغالل
اجلن�سي �أو ا�ستغالل دعارة الغري �أو ال�سخرة
ق�سرا �أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات
�أو اخلدمة ً
ال�شبيهة بالرق �أو اال�ستعباد �أو نزع الأع�ضاء
ويت�ضح م��ن امل���ادة �آن��ف��ة ال��ذك��ر �أن ال�ضحية ه��و من
يقع عليه �أح���د �أو بع�ض الأف��ع��ال ال��ت��ي �أو�ضحتها امل��ادة
ب���أن��ه��ا التجنيد �أو ال��ن��ق��ل �أو ال�ترح��ي��ل �أو اال���س��ت��ق��ب��ال،
بوا�سطة التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها �أو غري ذلك من
�أ�شكال الق�سر �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخل���داع �أو
�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو �إ�ساءة ا�ستغالل حالة ال�ضعف
�أو ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا ،لنيل موافقة
�شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل.
و�أو���ض��ح��ت ذات امل����ادة �أن اال���س��ت��غ�لال ي�شمل جميع
�أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي �أو ا�ستغالل دع��ارة الغري �أو
ال�سخرة �أو اخل��دم��ة ق�س ًرا �أو اال���س�ترق��اق �أو املمار�سات
ال�����ش��ب��ي��ه��ة ب����ال����رق �أو اال����س���ت���ع���ب���اد �أو ن�����زع الأع�������ض���اء.
بيد �أن املمار�سات العملية �أوجدت ثمة فرو�ضاً ال�ستغالل
ال�ضحية كانت ع�صية على االن�ضواء حتت لواء التعريف
ال�سابق بكافة �صوره �آنفة الذكر ،وم��ن ثم ك��اد �أن يفلت
ال�شخ�ص املرتكب لكل �أو �إح���دى �صور ه��ذا اال�ستغالل
من العقاب ل��وال فطنة امل�ش ّرع الإم��ارات��ي ال��ذي �سرعان
ما ر�أى تعديل مفهوم ال�ضحية ،وذلك ب�إ�صداره للقانون
رقم  1ل�سنة  2015م�ضيفاً به املادة ( )1مكرر والتي ن�صت
على �أن��ه :يعد مرتك ًبا جرمية االجت��ار بالب�شر كل من:
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وحيث �إن املقام هنا ال يت�سع لذكر كافة الأحكام ،ف�إننا
�سنقت�صر على تناول مفهوم ال�ضحية يف قانون مكافحة
جرائم االجتار بالب�شر ،من حيث تو�ضيح ال�صفات الواجب
توافرها يف ال�شخ�ص لينطبق عليها مفهوم ال�ضحية وفقاً
لأحكام القانون الأ�صلي واملعدل ،ومدى م�س�ؤوليتها عن
اجلرمية .ثم نوايل تو�ضيح �أحكام امل�ساهمة اجلنائية يف
هذه اجلرائم ،و�أركانها املادية واملعنوية ،وعالقة ال�سببية،
والظروف امل�شددة واملخففة وحاالت الإعفاء من العقاب،
كل ذلك يف �أع��داد قادمة مب�شيئة اهلل تعاىل .وع��وداً على
ب��دء ننرث كنانة ما �أجملناه ب�ش�أن مو�ضوع ال�ضحية يف
جرائم االجتار بالب�شر.
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الدكتور /محمد محمد طه خليفة

دكتوراة يف القانون مع مرتبة ال�شرف 2005

االتجار بالبشر المعدل

لقد كانت دولة الإمارات العربية املتحدة من �أوائل الدول التي تنب�أت بخطورة االجتار
بالب�شر ،لذا فقد �أ�سرعت �إىل جترمي هذه الآفة بكل �أطيافها .ومن ثم فقد �سنت القانون رقم
 51ل�سنة  2006ب�ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�شر ،وغ ّلظت فيه العقوبات على مرتكب �أي نوع
من �أنواع تلك اجلرائم .بيد �أن التطبيق العملي للقانون امل�شار �إليه �أفرز بع�ض ال�صعوبات التي
واجهت تطبيقه ،و�سرعان ما ا�ستجابت القيادة الر�شيدة ل�ضرورة تعديل ذات القانون ،و�أ�صدرت
القانون رقم  1ل�سنة  2015ب�إ�ضافة بع�ض الأحكام على القانون رقم  51ل�سنة .2006
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ا�ستقبلهم �أو �س ّلمهم �أو ا�ستلمهم �سواء داخل البالد �أم عرب
حدودها الوطنية بوا�سطة التهديد بالقوة �أو با�ستعمالها
�أو غري ذلك من �أ�شكال الق�سر �أو االختطاف �أو االحتيال �أو
اخلداع �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو ا�ستغالل النفوذ �أو �إ�ساءة
ا�ستغالل حالة ال�ضعف ،وذلك بغر�ض اال�ستغالل الفقرة
�أي�ضاً من الأحكام الهامة التي جاء بها القانون رقم
( )1ل�سنة  2015املذكور �أنه �أفرد �أحكاماً للأطفال واعترب
ا�ستخدام طفل �أو نقله �أو ترحيله �أو �إيوائه �أو ا�ستقباله
بغر�ض اال�ستغالل� .أو بيع طفل �أو عر�ضه للبيع �أو ال�شراء
يعترب اجتا ًرا بالب�شر ،ولو مل ينطو على ا�ستعمال �أي من
الو�سائل املبينة يف الفقرة ال�سابقة حيث ن�صت الفقرة

ثاني ًا :مدى م�ساءلة ال�ضحية عن اجلرمية:
يف ظل العمل بالقانون رقم ( )51ل�سنة 2006
�سالف الإ�شارة �إليه ال يوجد ن�ص خا�ص يتناول مدى
م�س�ؤولية ال�ضحية يف جرمية االجتار بالب�شر من
عدمه .حيث ن�صت املادة ( )11من ذات القانون على
�أنه« :يعفى من العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون كل من بادر من اجلناة ب�إبالغ ال�سلطات
الق�ضائية �أو الإدارية مبا يعلمه عنها قبل البدء يف تنفيذ
اجلرمية ،وكان من �ش�أن ذلك اكت�شاف اجلرمية قبل
وقوعها �أو �ضبط مرتكبيها �أو احليلولة دون �إمتامها.
ف�إذا ح�صل الإبالغ بعد الك�شف عن اجلرمية جاز �إعفا�ؤه
من العقوبة �أو التخفيف منها �إذا م ّكن اجلاين ال�سلطات
املخت�صة �أثناء التحقيق من القب�ض على مرتكبي
اجلرمية الآخرين».

ويت�ضح م��ن ن�ص امل���ادة �آن��ف��ة ال��ذك��ر �أن امل�����ش�� ّرع ن�ص
على �إع��ف��اء �أي من اجلناة ال��ذي يبادر ب���إب�لاغ ال�سلطات
الق�ضائية �أو الإدارية مبا يعلمه عنها وي�شرتط للإعفاء
يف ه���ذه احل��ال��ة �أن ي��ك��ون الإب��ل��اغ ق��ب��ل ال��ب��دء يف تنفيذ
اجلرمية ،و�أن يكون من �ش�أن ه��ذا الإب�لاغ �أن ي���ؤدي �إىل
اكت�شاف اجلرمية قبل وقوعها� ،أو �ضبط مرتكبيها� ،أو
احليلولة دون �إمتامها.
ومبفهوم املخالفة ميكننا القول �إنه يف ظل ذات القانون
�إذا مل يكن من �ش�أن الإبالغ �أن ي�ؤدي �إىل اكت�شاف اجلرمية
قبل وقوعها� ،أو �ضبط مرتكبيها� ،أو احليلولة دون �إمتامها
ف�إنه ال يعفى من قام بالإبالغ من اجلناة عن اجلرمية.
وق��د �أوج���د امل�����ش�� ّرع حكماً يت�ضمن �إع��ف��اء اجل���اين �أو
التخفيف عنه �إذا قام بالإبالغ عن اجلرمية بعد الك�شف
ع��ن��ه��ا ،وي�����ش�ترط يف ه���ذه احل��ال��ة �أن ي��ك��ون الإب��ل�اغ بعد
اكت�شاف اجلرمية مبعرفة ال�سلطات املعنية قد �أدى �إىل
متكني ال�سلطات املخت�صة �أثناء التحقيق من القب�ض على
مرتكبي اجلرمية الآخرين.
وهنا ميكننا القول ب�أنه �إذا مل ي�ؤد الإبالغ بعد اكت�شاف
اجلرمية �إىل متكني ال�سلطات املخت�صة من القب�ض على
باقي اجلناة ،و�أن يكون ذلك �أثناء التحقيق ف�إنه ال ميكن
�إعفاء اجلاين الذي قام بالإبالغ �أو تخفيف العقوبة عنه.
و�أمام هذا النق�ص الت�شريعي لبيان �أحكام مدى م�ساءلة
ال�ضحية يف جرائم االجت��ار بالب�شر يف ظل القانون رقم
 51ل�سنة � 2006سالف الذكر ،فقد �سارع امل�ش ّرع �إىل �إفراد
ن�ص خا�ص بال�ضحية يو�ضح مدى م�س�ؤوليتها جنائياً �أو
مدنياً ،وذلك باملادة رقم ( )11مكرر التي �أ�ضيفت بالقانون
رقم 1ل�سنة  2015ون�صت على �أنه:
1ـ ال يجوز م�ساءلة ال�ضحية جنائ ًّيا �أو مدن ًّيا عن �أية
جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون متى
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القان��ون اجلدي��د �أ�ضاف �إىل
�صور االجت��ار بالب�ش��ر �صورة
الت�سول �أي�ض ًا

ن�أمل من امل�ش ّرع �أن يُع ّرف املعاق ال�سيما �أنه
من الفئات التي ر�أى ذات امل�ش ّرع �أنها جديرة
برعاية خا�صة ر�صدت لها عقوبة م�شددة

2016

أ�شخا�صا �أو عر�ضهم للبيع �أو ال�شراء �أو الوعد بهما.
�أ .باع �
ً
ب .ا�ستقطب �أ���ش��خ��ا�ً��ص��ا �أو ا�ستخدمهم �أو ج�� ّن��ده��م �أو
رح��ل��ه��م �أو �آواه����م �أو ا�ستقبلهم �أو �س ّلمهم �أو
نقلهم �أو ّ
ا�ستلمهم ���س��واء داخ���ل ال��ب�لاد �أم ع�بر ح��دوده��ا الوطنية
ب��وا���س��ط��ة ال��ت��ه��دي��د ب��ال��ق��وة �أو با�ستعمالها �أو غ�ير ذل��ك
من �أ�شكال الق�سر �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخل��داع
�أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو ا�ستغالل النفوذ �أو �إ�ساءة
ا���س��ت��غ�لال ح��ال��ة ال�����ض��ع��ف ،وذل����ك ب��غ��ر���ض اال���س��ت��غ�لال.
ج� .أعطى �أو تلقى مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة �شخ�ص
له �سيطرة على �شخ�ص �آخ��ر لغر�ض ا�ستغالل الأخ�ير.
 .2يعترب اجت����ا ًرا بالب�شر ،ول��و مل ينطو على ا�ستعمال
�أي م��ن ال��و���س��ائ��ل امل��ب��ي��ن��ة يف ال��ف��ق��رة ال�����س��اب��ق��ة م��ا يلي:
�أ .ا�ستخدام طفل �أو نقله �أو ترحيله �أو �إي��وائ��ه �أو
ا�ستقباله بغر�ض اال�ستغالل.
ب .ب���ي���ع ط���ف���ل �أو ع���ر����ض���ه ل���ل���ب���ي���ع �أو ال���������ش����راء.
 .3ي�شمل اال�ستغالل يف حكم ه��ذه امل���ادة« ،جميع �أ�شكال
اال�ستغالل اجلن�سي �أو ا�ستغالل دعارة الغري �أو ال�سخرة �أو
نزع الأع�ضاء �أو اخلدمة ق�س ًرا �أو اال�سرتقاق �أو الت�سول �أو
املمار�سات ال�شبيهة بالرق �أو اال�ستعباد».
ويبدو �أن امل�شرع يف امل��ادة ( )1مكرر من القانون رقم
( )1ل�سنة  2015امل�شار �إليها تنبه �إىل ���ض��رورة �إ�ضافة
�أمناط جلرائم االجتار بالب�شر مل تكن موجودة بالقانون
رق��م (� )51سالف ال��ذك��ر .وم��ن ذل��ك بيع الأ���ش��خ��ا���ص �أو
عر�ضهم للبيع �أو ال�شراء �أو الوعد بهما.
حيث �إن بيع الأ�شخا�ص �أو عر�ضهم للبيع �أو الوعد بذلك
مل يكن جمرماً يف ظل القانون رقم (� )51سالف الإ�شارة.
و�أي�����ض��اً مل يكن م��وج��ودا ً بالقانون رق��م  51ل�سنة 2006
جترمي ل�صور اال�ستقطاب �أو اال�ستخدام �أو اال�ستقبال �أو
ت�سليم �أو ت�س ّلم الأ�شخا�ص بو�سيلة من و�سائل العنف �أو
االختطاف �أو احليلة �أو اخلداع �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة
�أو ا�ستغالل النفوذ �أو �إ�ساءة ا�ستغالل حالة ال�ضعف ،وذلك
بغر�ض اال�ستغالل.
ومن ثم فقد ن�صت املادة ( )1مكرر من القانون رقم ()1
ل�سنة  2015يف الفقرة الأوىل منها يف البند (ب) من ذات
الفقرة على �أنه :يعد مرتك ًبا جرمية االجتار بالب�شر كل من:
أ�شخا�صا �أو ا�ستخدمهم �أو �آواه��م �أو
..........ب ـ ا�ستقطب �
ً

الثانية من ذات املادة على �أنه« :يعترب اجتا ًرا بالب�شر ،ولو
مل ينطو على ا�ستعمال �أي من الو�سائل املبينة يف الفقرة
ال�سابقة ما يلي:
�أ .ا���س��ت��خ��دام ط��ف��ل �أو نقله �أو ترحيله �أو �إي���وائ���ه �أو
ا�ستقباله بغر�ض اال�ستغالل.
ب .بيع طفل �أو عر�ضه للبيع �أو ال�شراء».
�أي�����ض��اً م��ن الأح��ك��ام ال��ت��ي ر�أى امل�����ش�� ّرع تعديلها �صور
اال�ستغالل اجلن�سي ،حيث كانت يف القانون رق��م ()51
ل�سنة  2006املذكور ت�شمل فقط �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي
�أو ا�ستغالل دع��ارة الغري �أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق�س ًرا �أو
اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق �أو اال�ستعباد �أو
نزع الأع�ضاء.
�أما القانون رقم ( )1ل�سنة  2015املذكور فقد �أ�ضاف
�إىل ال�صور ال�سابقة لالجتار بالب�شر �صورة الت�سول �أي�ضاً،
ك�صورة من �صور االجتار بالب�شر .وهي مل تكن موجودة
يف ال��ق��ان��ون رق���م ( )51ل�سنة  .2006وق���د ن�صت عليها
الفقرة الثالثة من امل��ادة رقم ( )1من القانون رقم ()1
ل�سنة  2015بقولها« :ي�شمل اال�ستغالل يف حكم هذه املادة،
جميع �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي �أو ا�ستغالل دعارة الغري
�أو ال�سخرة �أو نزع الأع�ضاء �أو اخلدمة ق�س ًرا �أو اال�سرتقاق
�أو الت�سول �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق �أو اال�ستعباد».

المجلة القانونية

ً
ن�ش�أت �أو ارتبطت
ارتباطا مبا�ش ًرا بكونه جمن ًّيا عليه.
 .2ا�ستثناء من حكم البند ( )1من ه��ذه امل��ادة يجوز
م�ساءلة ال�ضحية جنائ ًّيا ومدن ًّيا عن جرمية االجت��ار به
يف احلاالت الآتية:
�أ) �إذا �ساهم بنف�سه ودون خ�ضوعه لأي �إكراه مادي �أو
معنوي يف تنفيذ جرمية من جرائم االجتار بالب�شر.
ب) �إذا ك��ان واف����دًا للعمل و�أخ���ل بعقد العمل ونظام
الإقامة.
ج) �إذا مل يبلغ ال�سلطات املخت�صة ع��ن اجل��رمي��ة �أو
التحري�ض عليها مع قدرته على ذلك.
وميكننا القول هنا ب�أنه على الرغم من �أن املادة �آنفة
ال��ذك��ر و�ضعت حكماً يتعلق مب��دى م�س�ؤولية ال�ضحية
جنائياً وم��دن��ي��اً� ،إال �أن��ه��ا رب��ط��ت ه��ذه الأح��ك��ام ارت��ب ً
��اط��ا
مبا�ش ًرا بكونه جمن ّياً عليه .ومل يت�ضح من القانون رقم
 51ل�سنة  2006الأ�صلي �أو املعدل رقم  1ل�سنة  2015ماهو
املق�صود باملجني عليه ،وه��ل ك��ل �ضحية ميكن �أن يكون
جمنياً عليه� ،أو كل جمني عليه ميكن �أن يكون �ضحية؟،
الأمر الذي ندعو �إليه امل�ش ّرع لي�ضع تعريفاً للمجني عليه،
درءاً لالجتهاد يف التف�سري الذي قد ي�ؤدي �إىل نتائج غري
منطقية قانوناً �إذا ترك الأمر لالجتهاد والقيا�س.
ثالث ًا :افرتا�ض علم اجلاين ب�سن ال�ضحية:
لقد خ�لا �أي�ضاً القانون رق��م  51ل�سنة � 2006سالف
ال��ذك��ر م��ن ث��م��ة ن�����ص يتعلق مب���دى ع��ل��م اجل����اين ب�سن
ال�ضحية ،وهو ما تنبه �إليه امل�ش ّرع يف القانون املعدل رقم
 1ل�سنة  2015يف املادة ( )11مكر ًرا منه ،حيث ن�صت على
�أن��ه«:ي��ف�تر���ض علم اجل���اين ب�سن ال�ضحية يف اجل��رائ��م
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون».
وه��ذا االف�ترا���ض ال��ذي ن�ص عليه امل�ش ّرع �إمن��ا ي�ضع
على عاتق اجل��اين ع��بء نفي علمه ب�سن ال�ضحية .وهو
اجت��اه من امل�ش ّرع يبدو �أن��ه ج��اء به ليمنع تهرب اجلاين
من العلم ب�سن ال�ضحية .ال�سيما يف ظل رغبة ذات امل�ش ّرع
يف ت�����ش��دي��د ال��ع��ق��اب ع��ل��ى اجل����اين ال����ذي ي��رت��ك��ب ج��رائ��م
االجت��ار بالب�شر مع الطفل �أو الأن��ث��ى �أو املعاقني .حيث
ن�صت امل����ادة ( )2م��ن ال��ق��ان��ون  51ل�سنة  2006امل��ذك��ور
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�شدد امل�شرع العقوبة العقاب على
اجلاين الذي يرتكب جرائم االجتار
بالب�شر مع الطفل �أو الأنثى �أو املعاقني
على �أن��ه« :يعاقب كل من ارتكب �أ ًي��ا من جرائم االجت��ار
بالب�شر املن�صو�ص عليها يف امل��ادة ( )1من ه��ذا القانون
بال�سجن امل���ؤق��ت ال��ذي ال تقل مدته عن خم�س �سنوات.
وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد يف الأحوال الآتية- 2 ......:
�إذا كان املجني عليه �أنثى �أو طف ً
ال �أو من املعاقني».
�أي �أن امل�ش ّرع �شدد العقوبة من ال�سجن امل�ؤقت الذي ال
تقل مدته عن خم�س �سنوات� ،إىل ال�سجن امل�ؤبد يف حال
كون ال�ضحية �أنثى �أو طف ً
ال �أو معاقاً.
وعلى الرغم من �أن املادة رقم ( )1من القانون  51ل�سنة
 2006امل��ذك��ور ع�� ّرف��ت الطفل ب���أن��ه� :أي �شخ�ص مل يجاوز
الثامنة ع�شرة من عمره .ف�إننا ن�أمل من ذات امل�ش ّرع �أن يع ّرف
املعاق �أي�ضاً .ال�سيما �أن املعاق من الفئات التي ر�أى ذات امل�ش ّرع
�أنها جديرة برعاية خا�صة ر�صدت لها عقوبة م�شددة.
و�إىل اللقاء يف �أع���داد ق��ادم��ة مب�شيئة اهلل تعاىل ن�سلط
ف��ي��ه��ا ال�����ض��وء ع��ل��ى �أح���ك���ام امل�����س��اه��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة يف ج��رائ��م
االجتار بالب�شر ،و�أركانها املادية واملعنوية ،وعالقة ال�سببية،
والظروف امل�شددة واملخففة ،وحاالت الإعفاء من العقاب.

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

المجلة القانونية

القانون اجلنائي الدويل �أية جرمية تن�ش�أ وف ًقا للميثاق ،مبا
يف ذلك الدفوع الب�سيطة ،مثل :االئتالف الدويل لكابالت
الغ َّوا�صات ،و� ً
أي�ضا كل اتفاقية لردع الإرهاب؛ منها على �سبيل
املثال:اتفاقية اختطاف طائرة� .إن املنهج االعتيادي امل ُ َّت َبع
يف النهاية هو الرتكيز على اجلرائم التي ميكن مالحقتها
ق�ضائ ًّيا �أم��ام املحاكم الدولية كاجلرائم الأ�سا�سية؛ مثل:
الإبادة اجلماعية ،واجلرائم �ضد الإن�سانية ،وجرائم احلرب،
والعدوان.

ماذا نق�صد عندما نتحدث عن القانون اجلنائي
الدويل()1؟ اجلرائم التي تخ�ضع ل�سلطة الق�ضاء
معني بتلك
الدويل؛ �إذ امل�س�ألة �أن املجتمع الدويل
ّ
اجلرائم ،و�أن �أية حمكمة �إقليمية ميكنها مالحقتها
ق�ضائ ًّيا .فهناك عدد من الدفوع التي ُيحت َمل �أن
تخ�ضع ل�سلطة الق�ضاء الدويل:

بقلم :أ.سوجول كافيتي
باحث قانوين باملعهد
sKaveity@dji.gov.ae
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بع�ض اجل��رائ��م املن�صو�ص عليها يف امل��ي��ث��اق ،وال��والي��ة
الق�ضائية مبالحقة �أف��ع��ال الأج��ان��ب املرتكبة يف املناطق
الأجنبية ،والتعذيب ،وجرمية القر�صنة التاريخية .ويغطي

مع هذا ،ا�ضطررنا النتظار اجلزء الأف�ضل خلم�سني
عامًا حتى ظهور جمموعة جديدة من املحاكم اجلنائية
الدولية:
ردًّا على حروب التق�سيم وال�صراع العرقي يف يوغو�سالفيا
ال�سابقة والإب���ادة اجلماعية يف روان���دا� ،أن�ش�أ جمل�س الأم��ن
ك�لا م��ن :املحكمة اجلنائية الدولية
التابع ل�ل�أمم املتحدة ًّ
ليوغو�سالفيا ال�سابقة ( ،)1993واملحكمة اجلنائية الدولية
ل���روان���دا ( .)1994ل��ق��د ن��ه�����ض ال��ف��ق��ه ال��ق��ان��وين ل��ل��دوائ��ر
االبتدائية ودائرة اال�ستئناف امل�شرتكة لتلك املحكمتني ،بدور
عظيم� -إىل حد كبري -يف تطوير القانون اجلنائي الدويل.
ُين�سب الف�ضل بالنهو�ض ب���دور خ��ا���ص ج���دًّا �إىل نظام
روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ( ،1994الهاي)
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مفاهيمه الرئيسة وتاريخه ومصادره

ذل��ك كله ،مل تكن الإب���ادة اجلماعية �إح���دى اجل��رائ��م التي
تخ�ضع لل�سلطة الق�ضائية ملحكمة ن��وري��ن��ب�يرغ؛ �إذ �أُ���ش�ير
�إليها فقط �إ�شار ًة عابر ًة .وقد تق َّيد نظامها الأ�سا�سي بتقييد
غريب؛ ذاك �أنها ت�ستطيع املالحقة الق�ضائية للجرائم �ضد
الإن�سانية املرتبطة باحلرب يف �أو ُرو َّب��ا فقط؛ لذا فقد كانت
حماول ًة لربط اجلرائم �ضد الإن�سانية بجرائم احلرب؛لأنها
ي�سجل التاريخ مالحقة
كانت ت�صني ًفا حديث الن�ش�أة .مل ِّ
ق�ضائية جلرائم �ضد الإن�سانية قبل حمكمة نورينبريغ؛ �إذ
ك��ان هناك ا�ستفهام دقيق ح��ول تطبيق حمكمة نورينبريغ
للقانون ب�أثر رجعي .ك��ان القا�ضي روب��رت جاك�سون  -من
رئي�سا لالدعاء العام
ق�ضاة املحكمة العليا للواليات املتحدة ً -
لقوات احللفاء يف حمكمة نورينبريغ ،وقد �أ�شار �إىل ال�سابقة
الق�ضائية للمحاكمة بو�صفها �سابقة فعلية� :سابقة �أو�ضحت
«ق��وة الطريق امل ُ َمهَّد»؛ ف���إذا فعلت �شي ًئا ما م��ر ًة؛ ف�ستفعله
املرة الثانية �أ�سهل .وبذلك �أر�سى القا�ضي جاك�سون اخلطوة
الأوىل للمحاكم اجلنائية الدولية يف امل�ستقبل.
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مق ِّدمة للقانون الجنائي الدولي..

تاريخ القانون اجلنائي الدويل:
كانت نقطة البداية امل�شرتكة ل�سلطة الق�ضاء الدويل هي
القر�صنة؛ �إذ كان لكل دولة �أو حمكمة دولة ق�ضا�ؤها الذي
يفر�ض املالحقة الق�ضائية لل�شخ�ص املتهم بالقر�صنة ،التي
ُينظر �إليها عمو ًما بو�صفها جرمية عامليةً ،
ف�ضل عن كونها
جرمية دولية� .إن اجلرائم الدولية ت�صدم ال�ضمري الإن�ساين
بطريقة �أو ب���أخ��رى؛ �إذ �إنها ت�ستدعي التعاطف الأخالقي
كما هو متعارف عليه .والقر�صنة َت�ستت ِبع غال ًبا ال�سرقة،
وناد ًرا اخلطف لطلب فدية ،وهي ال ُت َعدُّ جرمية ا�ستثنائية
على وجه اخل�صو�ص؛ �إذ �إن اللمحة الدولية الوحيدة فيها
�أنها ُترتكب يف �أعايل البحار ،خارج ال�سلطة الق�ضائية لأية
دولة .لذا ف�إن القر�صنة بال�ضرورة جرمية عابرة للحدود؛
لأن ال�سفن يف �أع���ايل ال��ب��ح��ار تخ�ضع لل�سلطة الق�ضائية
بح�سب َعلَم دولتها .فالقر�صنة تت�ضمن يف معناها الهجوم
على �سفينة �أخ���رى يف �أع���ايل البحار؛ تع ِّد ًيا على ال�سلطة
الق�ضائية لدولة �أخرى.
وال��ت��اري��خ ي��ح��ت��وي ع����ددًا م��ن �أم��ث��ل��ة امل��ح��اك��م اجلنائية
الدولية ،خا�ص ًة حماكمات اليبزيغ يف �أملانيا ملحاكمة الأملان
امل�شتبه يف ارت��ك��اب��ه��م ج��رائ��م ح���رب ،ع��ق��ب احل���رب العاملية
الأوىل .ولكن حمكمة نورنبريغ الع�سكرية الدولية يف عام
 1954كانت �أكرث �شهرة ،وحمكمة طوكيو الع�سكرية الدولية
التي ا�ستمرت م��ا ب�ين عامي  1964و .1984وق��د ت�ص َّرفت
ً
�شامل للأدلة.
فح�صا
حمكمة نورينربغ بعدالة و�أج���رت
ً
وبف�ضل ت�ص ُّرف حمكمة نورينربغ� ،أُعلِن عن النظام النازي
دول ًّيا بو�صفه حمرقة اليهود ،و�أ�صبح معلو ًما ما ارتكبه من
�أفعال لإب��ادة ال�شعب اليهودي يف �أملانيا ،وت�صفيته املعاقني
وكبار ال�سن� ،أو �أولئك من ذوي الأ���ص��ول الرومانية .ومع

ن�صت على
اتفاقات جنيف ّ
القواعد التي ّ
تقن الأعمال
املقبولة للدول �أثناء احلرب

المجلة القانونية

وعنا�صر اجلرائم� .إن نظام روم��ا الأ�سا�سي ميثاق ،و�أرك��ان
اجل��رائ��م وثيقة فرعية �أن�ش�أتها �أط���راف النظام الأ�سا�سي
لت�سرت�شد بها املحكمة اجلنائية الدولية يف تف�سري الدفوع
وف�� ًق��ا للميثاق( .)2ميكننا ال��ن��ظ��ر �إىل ال��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي
لفهم املحتوى القانوين للقانون اجلنائي الدويل ،وتعريف
اجل��رائ��م ،خا�ص ًة �أرك���ان اجل��رائ��م ،وتف�صيل مهم للدفوع.
لدى املحكمة اجلنائية الدولية في�ض من الق�ضايا ب�سبب
�أهميتها الكبرية يف بلورة القانون اجلنائي الدويل.

العــدد ( - )22يناير -
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قانون امل�س�ؤولية القانونية:
م��ن امل�����س���ؤول ع��ن اجل��رائ��م الأ���س��ا���س��ي��ة :ج��رائ��م احل��رب
والإب���ادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية؟ لقد واجهت
املحكمة اجلنائية ال��دول��ي��ة ليوغو�سالفيا ال�سابقة ع��ددًا
حم����دودًا ج���دًّا م��ن �أح��ك��ام ال��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي ال��ت��ي تتناول

2016

م�صادر القانون اجلنائي الدويل ومبادئه:
قد ترغب املحكمة اجلنائية يف تعريف قواعد حمددة
ودقيقة قابلة للتطبيق يف ال��دع��اوى الق�ضائية اجلنائية.
والقانون اجلنائي يتحرى الدقة؛ �إذ يطبق القانون اجلنائي
مبد�أ االدع��اء املت�شدد:ال جرمية �إال بن�ص( .)3وال ميكنك
املعاقبة على جرمية مل توجد وف ًقا للقانون ،ومبزيد من
التف�صيل يجب الن�ص عليها بدرجة عالية من الدقة .غال ًبا
ما يكون القانون اجلنائي غري دقيق �إىل حد ما .كيف نع ِّرف
مف�صل،
حمتوى جرائم احلرب؟ القانون املعتمد يف امليثاق َّ
ولكنه قد ال ُيلزِم جميع ال��دول بتطبيقه .وتو�ضح اتفاقات
جنيف لعام  1949القانون املط َّبق يف احلرب ،ولديها ع�ضوية
�شبه دولية �أو دولية ب�صفة كاملة� :إن��ه من ال�صعب العثور
على دول��ة لي�ست ع�ض ًوا يف اتفاقات جنيف .وم��ع ه��ذا ،مل
ُتن�ش�أ اتفاقيات جنيف لتكون اتفاقيات تعريف للجرمية:
لقد �ُ��ص�� ِّم��م��تْ لتو�ضيح ق��واع��د ال�سلوك يف احل���رب .وع��دد
قليل فقط من الأحكام ت�ص َّورت عقوبات جنائية النتهاكها.
وال��ق��ان��ون اجلنائي ال���دويل منبثق م��ن ف��روع خمتلفة من
القانون ،لكل منها مقت�ضياتها القهرية .والقانون اجلنائي
اندماجا مع املبادئ املنبثقة من القانون
ال��دويل يت�ض َّمن
ً
اجل��ن��ائ��ي ،وق���ان���ون ح��ق��وق الإن�������س���ان ،وال��ق��ان��ون امل��ط�� َّب��ق يف
النزاع امل�سلح ،واملبادئ العامة للقانون ال��دويل العام ،وقد
ال يكون التوفيق بني كل تلك املعايري املختلفة ً
�سهل دائ ًما.
فالقانون اجلنائي ال��دويل يتوقع درج��ة من الدقة التي ال
يتحراها قانون النزاع امل�سلح.وقانون حقوق الإن�سان يهدف
�إىل حماية الأفراد ،بينما يهدف القانون اجلنائي غال ًبا �إىل
حماية حقوق املدعى عليه؛ لذا قد يوجد عدد من املقت�ضيات
املختلفة التي يجب التوفيق بينها.

م�صادر تقليدية للقانون الدويل العام:
تنظر املحاكم � ً
أول يف قوانني املواثيق للبحث عن تعريفات
وا�ضحة .وميثل نظام روم��ا الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية و�أرك��ان اجلرائم م�صد ًرا قانون ًّيا مه ًّما .ومع ذلك،
�إذا اطلعت على املعاهدة للبحث عن قواعد الإثبات العامة؛
يجب عليك �أن تكون واع ًيا؛ لأن نظام روما الأ�سا�سي �سعى
�إىل تقنني القانون املوجود من قبل وتطويره؛ ولذلك لي�س
كل �شيء مق�صودًا حت ًما �أن ُيظهِر القانون املوجود من قبل.
ولكن بالت�أكيد ما ف�سرته حمكمة يوغو�سالفيا ال�سابقة من
القانون العريف ،وتبناه نظام روما الأ�سا�سي -قد يكون ً
دليل
ج��ي��دًا على جل��وء املجتمع ال���دويل �إىل ق��ب��ول ق��ان��ون عريف
جديد.
يعد قانون جرائم احلرب � ً
أي�ضا من امل�صادر املهمة جدًّا.
و ُينظر �إىل اتفاقية منع الإب��ادة اجلماعية واملعاقبة عليها
عام ًة بو�صفها تقنني احلكم �ضد الإبادة اجلماعية ،وكذلك
الأم��ر بالن�سبة التفاقية مناه�ضة التعذيب؛ فهي م�صدر
قانوين مهم.
وفيما يتعلق بالقانون العريف ،ف�إن اتفاقات جنيف ن�صت
– �إىل حد كبري -على كثري من القواعد ال�سلوكية التي تقنن
الأعمال املقبولة للدول �أثناء احل��رب .ومع هذا ،ف�إن عددًا
ً
ن�ص على عقوبات جنائية .وال
قليل فقط من االنتهاكات َّ
ُيط َّبق �سوى م��ا ُي��ع��رف باملخالفات اجل�سيمة – امل��ح��دَّدة يف
�أحكام اتفاقات جنيف  -يف النزاع ال��دويل امل�سلح :وهو نوع
حم��دد من اجل��رائ��م ينطبق على ن��وع حم��دد من النزاعات
يف �إط����ار التف�سري ال��را���س��خ ال�����ص��ارم مل��ع��اه��دة ج��ن��ي��ف .وم��ع
ذلك ،هناك فئة �أو�سع نطا ًقا من القانون والقانون العريف:
و�سع االجتهاد الق�ضائي للمحكمة اجلنائية الدولية
فقد َّ
ليوغو�سالفيا ال�سابقة على نحو ملحوظ من نطاق جرائم
احلرب التي ميكن معاقبة مرتكبها ،وب�صفة خا�صة يف حالة
النزاع غري الدويل.

ارت��ك��اب اجل��رائ��م و�إ���ص��دار �أوام���ر بارتكابها وامل�ساعدة فيها
والتحري�ض عليها دون ذكر تفا�صيل كثرية .وعند البحث
يف القانون الدويل العريف ،وجدت املحكمة �أن بع�ض املبادئ،
مثل العمل الإجرامي وامل�س�ؤولية القانونية ،ي�شكالن جز ًءا
م��ن القانون ال��ع��ريف ،و�أن��ه��ا ميكن �أن تطبق ه��ذه القوانني
أي�ضا .وميكن � ً
� ً
أي�ضا اعتبار ق���رارات املحاكم الوطنية  -يف
��ي�لا للقانون ال��دويل
ح��االت القانون اجلنائي ال���دويل -دل ً
ال��ع��ريف ،واال���س�تر���ش��اد بها يف ط��رائ��ق تف�سري امل��ي��ث��اق ،مثل:
اتفاقية منع الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.

عاملية يف القانون الدويل العريف ،ولكن لكونها جتربة لإدراك
املبادئ العامة امل�شرتكة لكل من �شِ َّق ِي اجلرمية�« :أكتي�س
ري�س» و«مني�س ريا»( )4امل�ستخ َد َم ْي يف االغت�صاب.

املبادئ العامة للقانون:
ت�ستخدم املحكمة اجلنائية الدولية امل��ب��ادئ القانونية
العامة ل�سد ال��ث��غ��رات يف ال��ق��ان��ون املعمول ب��ه؛ �إذ ال توجد
معاهدة قانونية معمول بها �أو قانون عريف .وتقر املحكمة
�أن االغت�صاب جرمية حرب ،وهو ما كان مبنزلة اقرتاح غري
مثري للجدل .ولكن ملالحقة جرمية االغت�صاب ق�ضائ ًّيا،
يجب عليك � ً
أول و�ضع تعريف لالغت�صاب؛ ولذلك ان�شغلت
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة ب�إجراء
م�سح للقوانني اخلا�صة بجرمية االغت�صاب يف كثري من
الأن��ظ��م��ة القانونية ال��وط��ن��ي��ة ،لي�س بغر�ض و���ض��ع قاعدة

ال�سوابق الق�ضائية:
املحاكم اجلنائية الدولية �سوف تعتزم الإ�شارة �إىل ق�ضايا
ك�� ٍّل منها ،و�ست�شري �أح��ي��ا ًن��ا �إىل ق����رارات امل��ح��اك��م الوطنية.
وت��ك��ون مثل ه��ذه ال�����س��واب��ق الق�ضائية و���س��ائ��ل �إق��ن��اع فقط،
ولي�ست مُلزِمة قانون ًّيا؛ �إذ ال يوجد تدرج هرمي بني املحاكم
اجلنائية الدولية .وميثل �أول م�صدر قانوين لأي��ة حمكمة
دولية النظام الأ�سا�سي لها يف �أي حدث ما؛ الأم��ر ال��ذي قد
يت�سبب يف وجود اختالفات مهمة يف القوانني املعمول بها �أمام
املحاكم �إذا اختلفت تعريفات اجلرائم ،وينح�صر �أمر االطالع
على ال�سوابق الق�ضائية فيما بني املحاكم بع�ضها مع بع�ض.

مكافحة جرائم القر�صنة كانت
نقطة البداية امل�شرتكة ل�سلطة
الق�ضاء الدويل
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المجلة القانونية

ال جرمية �إال بن�ص(:)5
ال توجد جرمية ُيعاقِب عليها القانون من دون �أن يوجد
قانون م�سبق يج ِّرمها .غال ًبا ما ي�ستند الدفاع �أمام املحاكم
الدولية �إىل �أن الق�ضاة ي�ستندون �إىل تف�سري امليثاق والقواعد
العرفية وتطبيق املبادئ العامة للقانون .ف�إذا كان الق�ضاة
ي�ضعون القانون لأول مرة ،وهذا يف حد ذاته خرق ملبد�أ ال
جرمية دون ن�ص؛ فكيف ميكن للمحامني �أن يدافعوا دفا ًعا
ف َّع ًال �إذا كان القانون نف�سه ال يزال غري حمدد؟ �إن العمل
بالقانون اجلنائي الدويل بد�أ مع بداية الت�سعينيات فقط،
وما زال��ت بع�ض بنوده بب�ساطة تتحتم �صياغتها ق�ضائ ًّيا؛
فلي�س ُم��ن���ِ��ص�� ًف��ا م��ق��ارن��ت��ه ب��الأن��ظ��م��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة احل��دي��ث��ة
والأنظمة املط َّورة واملق َّننة.
ومع هذا ،فقد قدَّم النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
ً
ومف�ص ًل للقانون اجلنائي املعمول
�شامل
الدولية تقري ًرا
َّ
46

شفاء الصدور

القوانني غري امللزمة:
يجب علينا � ً
أي�ضا �أن ن�ضع يف احل�سبان دور القوانني غري
امللزمة؛ فعلى �سبيل املثال :يف قانون جرائم احلرب ،ميكن
�أن ي�ؤدي عمل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر دو ًرا م�ؤث ًرا.
ويف �إطار قانون النزاع امل�سلحُ ،تعدُّ مهاجمة الأ�شخا�ص الذين
ي�شاركون م�شاركة مبا�شرة يف �أعمال عدائية �أم�� ًرا قانون ًّيا،
حتى �إذا مل يكونوا جز ًءا من قوة ع�سكرية� ،أو حتى �إذا كانوا
من املدنيني .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو :ما الذي
يعنيه تعبري «م�شاركة مبا�شرة» يف هذا ال�سياق؟ لقد �أ�صدر
ال�صليب الأحمر ً
دليل �إر�شاد ًّيا لتو�ضيح هذه امل�س�ألة ،ومن
املُتو ّقع �أن ي�صبح هذا الدليل �أحد م�صادر القانون غري امللزم
ال��ذي َّ
تطلع �إليه املحكمة ال�ستبيان معنى تعبري «م�شاركة
مبا�شرة» .وت�شمل الوالية الق�ضائية ملحكمة يوغو�سالفيا
انتهاكات ق��وان�ين احل���رب و�أع��راف��ه��ا؛ مم��ا يثري ال�س�ؤالني
الآتيني :ما اجلرائم التي ُتعدُّ جرائم حرب يف �إطار القانون
الدويل العريف؟ وما الذي ُي ّ
قن القواعد العرفية للقانون؟
ن�شر ال�صليب الأحمر درا�سة مثرية للجدل – �إىل حد ما -
ب�ش�أن القانون العريف والنزاع امل�سلح .وبع�ض منتقدي هذه
ريا على
الدرا�سة اعتربوها مثرية للجدل؛ لأنها اعتمدت كث ً
الكتيبات الع�سكرية� ،أكرث من اعتمادها على الأدلة املبا�شرة
لقواعد االمتثال وعدم االمتثال.

اإلحسان

يعد قانون جرائم احلرب � ً
أي�ضا من امل�صادر
املهمة ًّ
جدا يف القانون اجلنائي الدويل

به �أك�ثر من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
ليوغو�سالفيا ال�سابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
�س�أتناول يف مقاالتي يف الأعداد القادمة بحث اخلطوط
العري�ضة للجرائم اجلنائية ال��دول��ي��ة .و���س���أن��اق�����ش � ً
أي�ضا
اجل���رائ���م الأ���س��ا���س��ي��ة؛ م��ث��ل :ال���ع���دوان والإب������ادة اجلماعية
واجلرائم �ضد الإن�سانية ،وذل��ك قبل التط ُّرق �إىل درا�سات
حالة يف جرائم الإبادة اجلماعية حتديدًا.

الهوام�ش
 - 1هناك وف��رة في المعلومات المتعلقة
ب���ال���ق���ان���ون ال���ج���ن���ائ���ي ال�����دول�����ي� .أو����ص���ي
ب����االط��ل�اع ع���ل���ى م���ح���ا����ض���رات ال���دك���ت���ور/
دوجال�س جيلفويلي ،كلية الحقوق ،جامعة
لندن ،التي ا�ستفدت منها في هذا المقال:
https://www.youtube.com/
watch?v=oXixalpLM8Y

 - 2ا�شتركت  184دول��ة في المفاو�ضات،
حيث اع ُتمِد الن�ص النهائي ،و�صوتت 124
دولة بالإيجاب ،و 21دولة بالرف�ض ،بينما
امتنعت 7دول ع��ن ال��ت�����ص��وي��ت .ب��ل��غ ع��دد
ال��دول الأع�ضاء في نظام روم��ا الأ�سا�سي
في نوفمبر  120 ،2011دولة من �أ�صل 193
من الدول الأع�ضاء في الأمم المتحدة.
 - 3ه��ذا الم�صطلح الالتيني يعد مبد�أ
قانونيًّا يتطلب �أال يُعاقب ال�شخ�ص نتيجة

لجريمة ال يج ِّرمها القانون .وهذا المبد�أ
مقبول ومقنن في ال��دول الديموقراطية
ال���ح���دي���ث���ة ب���و����ص���ف���ه �أح�������د ال��م��ت��ط��ل��ب��ات
الأ�سا�سية ل�سيادة القانون.
�« - 4أك��ت��ي�����س ري�����س» ه��و م�صطلح التيني
يُ�ستخدم ل�ل�إ���ش��ارة �إل���ى الفعل الإج��رام��ي
�إذ تنق�سم ك��ل جريمة �إل��ى �شقين :الفعل
البدني للجريمة (�أكتي�س ري�����س) والنية
الذهنية �أو الإجرامية وهي (مني�س ريا).
يمكن اال�ستعانة بمجموعة الم�صطلحات
القانونية الالتينية في موقع ويكيبيديا
ع�����ن ط����ري����ق ه�������ذا ال������راب������ط https://
�en.wikipedia.org/wiki/List_of_Lat
.in_phrases
ً -5
ف�ضل ارجع �إلى الحا�شية رقم .3

الإح�����س��ان يف ال��ل��غ��ة م��ع��ن��اه الإت���ق���ان .وه���و الإخ�لا���ص،
و�صدق املراقبة ،وهو التطوع بالف�ضل بعد مراعاة العدل،
وهو ال�صنع اجلميل والت�صرف احلميد.
ف��الإح�����س��ان ك��م��ا ي��ق��ول ع��ل��م��اء الأخ��ل��اق خ��ل��ق ج��ام��ع
جلميع �أبواب احلقائق ،وفيه لب الإميان وروحه .ويقول الراغب
الأ�صفهاين :الإح�سا ُن يقال على وجهني� ..أحدهما :الإنعا ُم على
الغري ..يقالَ � :
أح�سن �إىل فالن ،والثاين� :إح�سا ٌن يف ِفعله ،وذلك �إذا
ع ِلم علمًا ح�سناً �أو عمِل ع َم ًال ح�سناً .وقد ع ّرف الر�سول الكرمي
حممد � -صلى اهلل عليه و�سلم  -الإح�سان بقوله �} :أن تعبد اهلل
ك�أنك تراه  ،ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك{ (رواه م�سلم).
فاملح�سن هو امل�ستح�ضر لرقابة ربه ،خمل�صاً يف عمله ،متقناً
ل�صنعته ،ب��اذ ًال للمعروف واخل�ير ،ذل��ك �أن الإن�سان �إذا عبد اهلل
تعاىل يف الدنيا على وج��ه احل�ضور واملراقبة ،فك�أمنا ينظر �إىل
اهلل ع َّز وج َّل حال عبادته ،م�ستح�ض ًرا لعظمته تعاىل ،وا�ستح�ضار
مراقبة اهلل له تغر�س يف قلبه اخل�شية والهيبة والتعظيم واخلوف؛
وذل��ك يوجب عليه الن�صح يف العبادة ،وب��ذل اجلهد يف حت�سينها
و�إكمالها و�إمتامها على الوجه الذي ينبغي �أن تكون عليه .ولقد
موا�ض َع خمتلفة كقوله
د ّل القر�آ ُن الكرمي على هذه احلقيقة يف ِ
ت��ع��اىلَ } :وهُ��� َو مَ�� َع�� ُك�� ْم �أَ ْي َ���ن مَ��ا ُك�� ْن�� ُت�� ْم{ (���س��ورة احل��دي��د الآي���ة ، )4
وقولهَ } :و َنحْ ُن �أَ ْقرَبُ �إِ َل ْي ِه ِم ْن حَ بْلِ ا ْل َو ِري ِد{ (�سورة ق الآية .)16
وللإح�سان مراتب ثالث� .أواله��ا :مرتبة املراقبة وامل�شاهدة
واخلوف من اهلل ع َّز وج َّل وخ�شيته.
وثانيتها :مرتبة احلياء من اهلل �سبحانه وتعاىل .وثالثتها:
مرتبة الأن�س برب العاملني.
والإح�����س��ان يتنوع �إىل نوعني :ن��وع يكون يف عبادة اهلل ،ونوع
يكون يف القيام بحقوق خلقه.
فالنوع الأول يتحقق يف عبادة اهلل خوفاً منه وهرباً �إليه ،وال
يت�أتى ذلك �إ َّال باجتناب ما نهى اهلل عنه والإق��ب��ال على طاعته؛
ين ي َِ�ص ُلو َن مَا �أَ َم َر َّ ُ
قال تعاىل } :وَا َّل ِذ َ
الل ِب ِه �أَن يُو�صَ َل َوي َْخ َ�ش ْو َن
َر َّب�� ُه�� ْم َو َي َ��خ��ا ُف��و َن �سُ و َء ْالِ�سَ ِاب { (�سورة الرعد الآي��ة  .)21كما
�أن للإح�سان يف عبادة اهلل منزلة �سامية تكمن يف عبادة ال�شوق
والطلب .وهي تتحقق حينما ي�صري الإن�سان م�شتاقاً �إىل عبادة
رب��ه حري�صاً على �أدائ��ه��ا مل��ا يح�صل ل��ه فيها م��ن ل��ذة مبناجاة
اهلل والأن�س به .فاهلل ع َّز وج َّل �أمر بالإح�سان َّ
وحث عليه وب ََّي
ف�ضائله ،ولذلك فهو يحب املح�سنني ،ويثيبهم ويدافع عنهم،

كما قال �سبحانه�ِ } :إ َّنا ال ُن ِ�ضي ُع َ�أجْ َر م َْن َ�أحْ �سَ َن َع َم ًال { (�سورة
الكهف الآية  .) 30وكما قال �سبحانهَ } :و ِ�إ َّن َّ َ
الل َل َ َع ا ْلُحْ ِ�س ِن َ
ني {
(�سورة العنكبوت الآية .) 69
ف��ه��و ���س��ب��ح��ان��ه م���ع امل��ح�����س��ن�ين ي��ك��ل���ؤه��م ب��ع��ون��ه ،وي����ؤي���ده���م،
وين�صرهم على �أعدائهم ،ويق�ضي حوائجهم .قال تعاىل يف ثواب
م ِ�س ٌن َفلَ ُه َ�أجْ ُر ُه ِعن َد
ل َو ُه َو ُ ْ
من �أح�سنَ } :بلَى م َْن َ�أ ْ�سلَ َم وَجْ َه ُه ِ ّ ِ
َر ِّب ِه َو َال َخو ٌْف َعلَ ْي ِه ْم َو َال ُه ْم يَحْ َز ُنو َن {�( .سورة البقرة الآية .)112
و�أم���ا ال��ن��وع ال��ث��اين وه��و الإح�����س��ان يف ال��ق��ي��ام بحقوق اخللق
فيتحقق يف بر الوالدين ،و�صلة الرحم ،و�إكرام ال�ضيف ،وم�ساعدة
الفقري ويف غري ذلك مما يلزم مراعاته من حقوق املخلوقات .لقد
�أخرب نبينا � -صلى اهلل عليه و�سلم � -أن اهلل �سبحانه وتعاىل } �إن
اهلل كتب الإح�سان على كل �شيء ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتلة و�إذا
ذبحتم ف�أح�سنوا الذبحة وليحد �أحدكم �شفرته ولريح ذبيحته{
(رواه م�سلم).
وم���ن �أه���م ���ض��روب الإح�����س��ان الإن���ف���اق ���س�� ًّرا وع�لان��ي��ة وكظم
الغيظ والعفو ع��ن النا�س ،فيقول ت��ع��اىل} :ا َّل�� ِذي َ��ن ُي�� ْن�� ِف�� ُق��و َن ِف
ا�س و ُ
ال�س َّرا ِء و َّ
ني ا ْل َغ ْي َظ وَا ْلعَا ِف َ
َال�ض َّرا ِء وَا ْل َك ِاظ ِم َ
َاهلل
َّ
ني ع َْ��ن ال َّن ِ
ي ُِحبُّ ا ْلُحْ ِ�س ِن َ
ني{�( ،سورة �آل عمران الآية  .)134يقول ابن كثري:
ال�س َّرا ِء
ذك��ر تعاىل �صف َة �أه��ل اجلنة فقال} :ا َّل�� ِذي َ��ن ُي ْن ِف ُقو َن ِف َّ
وَال���� َّ���ض��� َّرا ِء{� ،أي يف ال�����ش��دَّة وال��رخ��اء وامل��ن��� َ��ش��ط وامل��ك��ره وال�صحة
واملر�ض ويف جميع الأح��وال .وقوله تعاىل} :وَا ْل َك ِاظ ِم َ
ني ا ْل َغ ْي َظ
ا�س و ُ
ني{� ،أي �إذا ثار بهم ُ
َاهلل ي ُِحبُّ ا ْلُحْ ِ�س ِن َ
وَا ْلعَا ِف َ
الغيظ
ني ع َْن ال َّن ِ
َك َظموه مبعنى كتموه فلم يُعمِلوه ،وعفوْا مع ذلك عمن �أ�ساء �إليهم.
فقوله تعاىل} :وَا ْل َك ِاظ ِم َ
ني ا ْل َغ ْي َظ{� ،أي ال يُعمِلون غ�ضبَهم يف
النا�س ،بل يك ُّفون عنهم �ش َّرهم ويحت�سبون ذلك عند اهلل تعاىل.
ا�س{� ،أي مع ّ
ثم قال تعاىل} :وَا ْلعَا ِف َ
كف ال�شر يعفون
ني ع َْن ال َّن ِ
أحد،
عمّن ظلمهم يف �أنف�سهم فال يبقى يف �أنف�سهم موجد ٌة على � ٍ
وهذا �أكمل الأح��وال؛ ولهذا قال} :و ُ
َاهلل ي ُِحبُّ ا ْلُحْ ِ�س ِن َ
ني{ ،فهذا
من مقامات الإح�سان .ويقول � -صلى اهلل عليه و�سلم -يف ف�ضل
أق�سم عليهن؛ ما نق�ص ٌ
ٌ
مال من �صدقة،
العفو عن النا�س:
(ثالث � ِ
وما زاد اهلل عبدًا بعف ٍو �إال ع ًّزا ،ومن توا�ضع هلل رفعَه اهلل) (رواه
الرتمذي وابن ماجه).
ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يكتب لنا الإخال�ص يف الدنيا والقبول يف
الآخرة� ،إنه تعاىل بنا ر�ؤوف رحيم.
أ.د .محمد عبدالرحمن الضويني
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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خامت
الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني� ،أما بعد:

بقلم :القاضي /د .جاسم محمد الحوسني
قا�ضي ا�ستئناف �أول  -حماكم دبي
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فمع تط ّور و�سائل التّكنولوجيا ّ
مت �إن�شاء �صفحات
ال��� ّت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع ّ���ي م��ث��ل ال��ف��ي�����س��ب��وك وال��� ّت���وي�ت�ر
والأن�ستغرام وال�سناب ���ش��ات ،وال��ت��ي �ساهمت يف متكني
النا�س من التوا�صل فيما بينهم ملعرفة �أخبار بع�ضهم،
و�إن�شاء عالقات جديدة وتوطيد ال�سابقة ،والتعرف �إىل
ثقافة ال�شعوب الأخرى على نحو ي�ؤدي �إىل تطور ومنو
املجتمعات.

العــدد ( - )22يناير -

شروط جديدة للزواج

2016

مواقع التواصل االجتماعي..

ومثل كل �شيء يف احلياة فرغم كل هذه املزايا ملواقع
ال�� ّت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع ّ��ي � ّإل �أ ّن��ه��ا �إذا ا�ستخدمت ب�صورة
غري �صحيحة ف���إن من �سلبياتها �أنها ت���ؤ ّدي �إىل انعدام
اخل�صو�ص ّية يف احل��ي��اة العمل ّية ،وي��ك��ون م�ستخدمها
عر�ضة لل�ضرر املادي واملعنوي.
وم����ن ه��ن��ا ك����ان احل�����ذر م��ط��ل��وب��اً م���ن الإ�����س����راف يف
ا���س��ت��خ��دام ه���ذه امل���واق���ع ون�����ش��ر ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��احل��ي��اة
اخلا�صة عموماً والزوجية على وجه اخل�صو�ص ،وذلك
يف �سبيل املحافظة على كيان الأ���س��رة وع��دم اخرتاقها
بجعل تفا�صيل حياة �أفراد الأ�سرة اليومية كال�صحيفة
اليومية متاحة جلميع النا�س ،فاملالحظ �أن بع�ضهم
يحر�ص على ت�صوير نف�سه و�أف����راد �أ���س��رت��ه والأم��اك��ن
التي يوجدون بها يف �أوطانهم �أو �أ�سفارهم ،والأطعمة
التي ي�أكلونها واملالب�س واملقتنيات باهظة الثمن التي
ي�شرتونها وكذلك ن�شر �أن�شطتهم اليومية وحتركاتهم،
وم�شاعرهم جتاه الآخرين ،وهداياهم ،بل وعباداتهم ،
ما قد ي�سبب ال�شقاق بني الزوجني وي�ؤدي �إىل الطالق.
ومن باب قطع الو�سائل التي من �ش�أنها �أن تنال من
احلياة الأ�سرية عن طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي،
فقد بادر �أحد املتزوجني حديثاً� ،إىل حت�صني خ�صو�صية
ح��ي��ات��ه ال��زوج��ي��ة ب����أن ا���ش�ترط ع��ل��ى زوج��ت��ه ع���دم ن�شر
�صور خا�صة بحياتهما اليومية عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي( ،)1ومت توثيق ال�شرط يف عقد الزواج(،)2
فما حكم هذا ال�شرط؟ وما �أثر �إخالل الزوجة به؟ ،يف
�ضوء �أحكام قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي ،ن�صت
امل��ادة ( )20من القانون االحت��ادي رقم  28ل�سنة 2005
ب�ش�أن الأحوال ال�شخ�صية على �أنه:
«  - 1الأزواج عند �شروطهم �إال �شرطاً � ّ
أحل حراماً �أو
ح ّرم حال ًال.
� - 2إذا ُ
ا�شتط يف عقد الزواج �شرط ينايف �أ�صله بطل
العقد.

الأزواج عند �شروطهم �إال �شرط ًا
� َّ
حرم حال ًال
أحل حرام ًا �أو ّ

� - 3إذا ا�شرتط فيه �شرط ال ينايف �أ�صله ولكن ينايف
مقت�ضاه� ،أو ك���ان ُم��� ّرم���اً ���ش��رع��اً ب��ط��ل ال�����ش��رط و�صح
العقد.
� - 4إذا ا�شرتط فيه �شرط ال ينايف �أ�صله وال مقت�ضاه
ولي�س ُم ّرماً �شرعاً �صح ال�شرط ووجب الوفاء به ،و�إذا
�أخ��ل ب��ه م��ن �شرط عليه ك��ان مل��ن �شرط ل��ه طلب ف�سخ
الزواج �سواء �أكان من جانب الزوجة �أم من جانب الزوج
ويعفى الزوج من نفقة العدة� ،إن كان الإخالل من جانب
الزوجة.
� - 5إذا ا�شرتط �أحد الزوجني يف الآخر و�صفاً معيناً
فتبني خالفه كان للم�شرتط طلب ف�سخ الزواج.
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� - 7أبطل القانون عقد الزواج �إذا ت�ضمن �شرطاً ينايف
�أ�صل العقد كاالتفاق على �أن يكون عقد الزواج �إىل مدة
معلومة.
 - 8اعترب القانون �أن ال�شرط الذي ينايف الغاية من
الزواج �أو يعطل مقا�صده �أو يكون جممعاً على حترميه
باط ً
ال ولو كان هذا ال�شرط ال يتنافى مع �أ�صل العقد،
مثل �أن ي�شرتط �أحدهما لنف�سه اخل��ي��ار يف ال���زواج� ،أو
ي�شرتط ع��دم م�يراث الآخ��ر منه� ،أو ع��دم ثبوت ن�سبهم
منه ،وهنا يبطل ال�شرط ويبقى العقد �صحيحاً .لأن هذه
ال�شروط تعود �إىل معنى زائد يف العقد ال ينايف �أ�صله.
 - 9يكون ال�شرط �صحيحاً ويجب الوفاء به �إذا كان
ال ينايف �أ�صل عقد ال��زواج وال مقت�ضاه ولي�س حمرماً،
ك�أن ي�شرتط الزوج على الزوجة �أن ت�سافر معه �إىل بلد
جن�سيته� ،أو ت�شرتط ال��زوج��ة على ال���زوج �أال يخرجها
م��ن داره���ا� ،أو م��ن بلد �أهلها ،ونحو ذل��ك م��ن ال�شروط

الهوام�ش
( )1وهذا ال�شرط غير م�ألوف لإتمام عقد
ال��زواج ،فهو يتعدّى المتطلبات التقليدية
المعروفة ،المتمثلة في ال�سماح للزوجة
ب�إكمال تعليمها �أو اال�ستمرار في عملها �أو

توفير م�سكن م�ستقل لها.
( )2وق��د ن�شر الخبر ب�صحيفتي البيان
والإم������ارات ال��ي��وم ب��ال��ع��دد ال�����ص��ادر عنهما
بتاريخ 2015/10/16م
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�أطلق النا�س لأنف�سهم العنان
بال�شرط رغبة يف توفري �أق�صى
درجات احلماية ال�شخ�صية

وبناء على ما تقدم:
ف�����إن ا����ش�ت�راط ال�����زوج ع��ل��ى زوج���ت���ه يف ع��ق��د ال����زواج
عدم ن�شر �صور خا�صة بالزوجني عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ال يخالف مقت�ضى عقد الزواج وال ينافيه،
بل فيه م�صلحة معتربة ومباحة لهما ،وم��ن ثم يكون
�شرطاً �صحيحاً ويجب على الزوجة الوفاء بهذا ال�شرط،
وال يجوز لها خمالفته لقوله تعاىلَ } :ي��ا �أَ ُّي�� َه��ا ا َّل��ذِ ي��نَ
�آ َمنُوا �أَ ْو ُفوا بِا ْل ُعقُودِ{ ،وغري خاف �أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل
حتقيق كمال الر�ضا يف عقد ال���زواج ،وك��ذل��ك ق��د يكون
�سبباً يف حتقيق ال�سعادة بني الزوجني.
ويف ح��ال �أخلت الزوجة بال�شرط ف�إنها ت�ؤثم �شرعاً
لعدم الوفاء بالعقد املقرتن بال�شرط ،ويجوز للزوج حق
طلب ف�سخ الزواج ،فهو باخليار �إن �شاء طلب ف�سخ العقد
ويف هذه احلالة ال ت�ستحق عليه نفقة العدة وفقاً للفقرة
الرابعة من امل��ادة ( )20من قانون الأح��وال ال�شخ�صية
الإماراتي �سالفة الذكر ،و�إن �شاء الزوج تنازل عن ال�شرط
وا�ستمر الزواج.
لذا ف�إين �أهيب بالزوجني االبتعاد عن ن�شر �أخبارهما
و�صورهما ب�أية و�سيلة كانت وت�صحيح م�سار ا�ستعمال
و�سائل التوا�صل االجتماعي امل�ستحدثة مبا يحقق النفع
للأ�سرة خا�صة و�أن بع�ضهم يعتقد ب�أن هذه الت�صرفات
من احلريات ال�شخ�صية متغاف ً
ال عن �أن احلرية تنتهي
عند بداية حقوق الآخرين و�أولهم الزوج �أو الزوجة.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني و�صلى اهلل على
نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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 - 6ال يعتد عند الإنكار ب�أي �شرط �إال �إذا ن�ص عليه
كتابة يف عقد الزواج.
 - 7ي�سقط حق الف�سخ ب�إ�سقاط �صاحبه �أو ر�ضائه
باملخالفة ���ص��راح��ة �أو ���ض��م��ن��اً ،وي��ع��ت�بر يف ح��ك��م الر�ضا
ال�ضمني م��رور �سنة على وق��وع املخالفة مع العلم بها،
وكذا بالطالق البائن» .
و���س���أب��د�أ ببيان بع�ض امل�لاح��ظ��ات ال��ع��ام��ة والأح��ك��ام
امل�ستفادة من ه��ذا الن�ص ثم �أ�سقطها على �شرط عدم
ن�شر �صور خا�صة بالزوجني �أو الأ�سرة عموماً عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي:
 - 1ا�ستقى القانون �أحكام هذه املادة من مذهب الإمام
�أحمد بن حنبل  -رحمه اهلل تعاىل  -وبالتايل ،وعم ً
ال
باملادة الثانية من القانون فريجع يف تف�سري هذا الن�ص
وا�ستكمال �أح��ك��ام��ه �إىل كتب امل��ذه��ب باعتباره امل�صدر
الفقهي والتاريخي.
 - 2يتطلب ال��ق��ان��ون �أن ي��ك��ون ال�����ش��رط م��ك��ت��وب��اً يف
عقد الزواج �أو مقراً به من الطرف الآخر ،وذلك قطعاً
للمنازعات �أو الكذب يف ادعاء �شيء من هذه ال�شروط.
 - 3راعى القانون املبد�أ العام ب�أن الأ�صل يف ال�شروط
الإباحة.
 - 4تن ّبه ال��ق��ان��ون �إىل �أن لل�شروط ح��ظ��اً واف����راً يف
عقود الزواج فال نكاد جند عقداً من عقود الزواج يخلو
من امل�شارطة ،بعد �أن �أطلق النا�س لأنف�سهم العنان يف
ال�شروط ،رغبة يف توفري �أق�صى درجات حماية امل�صالح
ال�شخ�صية� .إذ ي��ح��دث �أن ُي��ل��زم �أح���د ال���زوج�ي�ن نف�سه
باالمتناع عن عمل معني �أو بالقيام بعمل معني ،ويحث
ه��ذا االل��ت��زام ال��ط��رف الآخ���ر للقبول ب��االرت��ب��اط ب��ه ثم
يتعذر عليه ال��وف��اء بهذا االل��ت��زام ف��ي���ؤدي لل�شقاق بني
الزوجني.
� - 5ساوى القانون بني حق الزوجة وال��زوج يف ف�سخ
عقد الزواج عند فوات ال�صفة التي ا�شرتطت بالعقد.
 - 6ولئن كان القانون �أجاز للزوجني اال�شرتاط �إال
�أن��ه قيد �إرادت��ي��ه��م��ا مب��دى موافقة �أو خمالفة ال�شرط
لل�شرع ،وذلك على خالف ما يظنه بع�ضهم اعتماداً على
القاعدة القانونية« :العقد �شريعة املتعاقدين» ،فالعقد
�شريعة املتعاقدين فيما وافق ال�شريعة.

ال��ت��ي فيها منفعة م��ق�����ص��ودة لأح��ده��م��ا وال ت��ن��ايف غاية
ال���زواج ومقا�صده .وي�ترت��ب على الإخ�ل�ال بهذا النوع
من ال�شروط من امللتزم بها ،جواز ف�سخ العقد من قبل
الطرف الآخر.
 - 10يف حال �أخلت الزوجة بال�شرط الذي التزمت به
ف�إنها ال ت�ستحق نفقة العدة ويعفى الزوج منها.
 - 11ال �أث��ر لل�شرط �إذا ر�ضي �صاحبه ب��الإخ�لال به
�صراحة �أو �ضمناً� ،أو بانق�ضاء �سنة على الإخالل بال�شرط
�أو بح�صول الطالق البائن.
وبتطبيق ه��ذه الأح��ك��ام على �شرط ع��دم ن�شر �صور
خا�صة بالزوجني �أو الأ�سرة عموماً عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي:
جند �أن الإ�سالم اعترب احلياة الزوجية رباطاً وميثاقاً
ي��ق��وم عليه ���ص�لاح الأ���س��رة و���ص�لاح املجتمع ،وق��د �شرع
الإ�سالم من الأحكام ما ي�ضمن �سالمة احلياة الأ�سرية،
وم���ن ه���ذه الأح���ك���ام وج���وب ح��ف��ظ خ�صو�صيات احل��ي��اة
الزوجية وع��دم التهاون يف �إف�شائها ب�أية و�سيلة كانت،
لأن حفظها يعترب م��ن احل��ق��وق والأدب���ي���ات ال��ت��ي يجب
رعايتها من الزوجني ،وال �شك ب�أن خ�صو�صيات الأ�سرة
كثرية ومتفاوتة يف درجة حترمي ن�شرها ويعترب بع�ضها
من الكبائر� ،إال �أنه بات من امل�ؤكد �أن ن�شر كل ما يتعلق
بالأ�سرة واحل��ي��اة الزوجية قد يف�ضي لأخ��ط��ار عظيمة
م��ن �ش�أنها تقوي�ض بنيان ه��ذه الأ����س���رة ،وخ�ير �شاهد
على ذل��ك ما ن��راه يف ال��دع��اوى املنظورة يف املحاكم وما
ن�سمعه من خالفات ن�ش�أت ب�سبب التهاون يف عدم حفظ
اخل�صو�صيات ،فال ينبغي �إف�شاء �أخ��ب��ار و�صور الأ�سرة
وحتركاتها لغري من يهمه م�صلحة الأ�سرة من الأقارب،
وكثري من النا�س يت�ص ّيدون �أخبار البيوت للإف�ساد ،ثم
�إنه وعم ً
ال بحديث «احلكمة �ضالة امل�ؤمن» فما احلكمة
من وراء ن�شر �أخبار و�صور احلياة الزوجية وما الفائدة
التي �سيجنيها ال�ساعي من الزوجني يف ن�شر �أخبار و�صور
زوجه؟ ويجب على الزوجني االبتعاد عن مثل هذه الأمور
مراعاة مل�صلحة الأ�سرة و�سداً لباب ال�شقاق ،خا�صة مع
انت�شار احلقد واحل�سد بني النا�س في�ؤدي ذلك �إىل الغيبة
والنميمة واال���س��ت��ه��زاء وغ�يره��ا ،وال يخلو جمتمع من
تلك النفو�س الدنيئة .لذلك ك��ان لزاماً علينا االلتزام
مبا ثبت يف ال�صحيح عنه �صلى اهلل عليه و�سلم« :من كان

ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خرياً �أو لي�صمت» .وقد
�أثنى اهلل �سبحانه وتعاىل على الن�ساء ال�صاحلات بقوله
با َحف َ
ال�ص ِ َ
ِظ
الاتُ َقا ِنتَاتٌ َحاف َِظاتٌ ِل ْل َغ ْيبِ ِ َ
تعاىلَ } :ف َّ
َّ
الل{.
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صادر بتاريخ  2004 / 9/11المحكمة االتحادية العليا (شرعي جزائي) ()١
يكتبها في هذا العدد :الدكتور عبدالرازق الموافي �أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

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

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

املحكمة:
بعد االطالع على الأوراق و�سماع تقرير التلخي�ص الذي
تاله القا�ضي املُق ّرر واملداولة ،حيث �إن الطعن ا�ستوفى
�أو�ضاعه ال�شكلية ،وحيث �إن الواقعة تتح�صل يف �أن النيابة
العامة اتهمت املطعون ���ض��ده لأن���ه بتاريخ 2003/1/8
بدائرة ال�شارقة عر�ض ر�شوة على موظف عام حلمله على
�أداء عمل من �أعمال وظيفته ب�أن قدّم له مبلغ خم�سمائة
درهم على �سبيل الر�شوة لغر�ض اجتياز الفح�ص الفني
لقيادة مركبة و�إحالته �إىل حمكمة جنح ال�شارقة املدنية
ملحاكمته ع ّما �أ�سند �إليه طبقاً لأحكام امل��ادة  1/237من
قانون العقوبات االحتادي  .1987/3وبجل�سة 2003/1/29
حكمت حمكمة اجلنح بحب�سه �شهراً واح��داً عن التهمة
امل�سندة �إليه .فا�ست�أنف برقم  .2003/198كما ا�ست�أنفت
النيابة العامة برقم  .2003/169وبجل�سة 2003/3/1
ق�ضت املحكمة يف اال�ستئنافني بقبولهما وب�إلغاء احلكم
امل�ست�أنف لبطالنه والق�ضاء جم���دداً مبعاقبة املطعون

�شرع احلكم على املوظف العام
�أوجب املُ ِّ
املرت�شي بال�سجن والرا�شي باحلب�س
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حكم المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  148لسنة  25القضائية 2004
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«نطاق تطبيق المادة  238من قانون العقوبات»

الوقائع:
اتهمت النيابة العامة املطعون �ضده لأن��ه بتاريخ /1/8
 2003بدائرة ال�شارقة عر�ض ر�شوة على موظف عام ب�أن
قدّم له مبلغ خم�سمائة درهم على �سبيل الر�شوة لغر�ض
اجتيار الفح�ص الفني لقيادة مركبة .
�أحيل املتهم �إىل حمكمة جنح ( )2ال�شارقة ملحاكمته ع ّما
�أُ�سند �إليه طبقاً لأحكام املادة  1/237من قانون العقوبات
االحتادي  ، 1987/3وبجل�سة  2003/1/29حكمت املحكمة
بحب�سه �شهراً واحداً عن التهمة امل�سندة �إليه.
ا�ست�أنف برقم  ،2003/198وا�ست�أنفت النيابة العامة برقم
.2003/169
ب��ج��ل�����س��ة  2003/3/1ق�����ض��ت امل��ح��ك��م��ة يف اال���س��ت��ئ��ن��اف�ين
بقبولهما وب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف لبطالنه ،والق�ضاء
جمدداً مبعاقبة املطعون �ضده باحلب�س ملدة �شهر واحد
وم�صادرة مبلغ الر�شوة.
طعنت النيابة العامة بالنق�ض ناعية �أن احلكم املطعون فيه
�أدان املطعون �ضده بجرمية الر�شوة وعاقبه باحلب�س مدة
�شهر عمالً باملادة  1/237من قانون العقوبات ،ومل يعاقبه
بالغرامة املن�صو�ص عليها باملادة  238من القانون ذاته.

�ضده باحلب�س ملدة �شهر واح��د وم�صادرة مبلغ الر�شوة،
فطعنت النيابة العامة بالنق�ض.
وحيث �إن النيابة العامة تنعي على احلكم املطعون فيه
اخلط�أ يف تطبيق القانون .ذل��ك �أن احلكم املطعون فيه
�أدان املطعون �ضده بجرمية الر�شوة وعاقبه باحلب�س مدة
�شهر عمالً باملادة  1/237من قانون العقوبات .وقد خال
من عقابه بالغرامة املن�صو�ص عليها باملادة  238من ذات
القانون مبا يوجب نق�ضه.
وحيث �إن هذا النعي غري �سديد ذلك �أنه .................
مل��ا ك��ان ذل��ك وك���ان يبني م��ن ن�ص امل���ادة  238م��ن قانون
العقوبات االحت���ادي �أن���ه ب���د�أ بعبارة وج���وب احل��ك��م على
اجلاين يف جميع الأحوال املبينة يف املواد ال�سابقة بغرامة
وتلك الأحوال هي كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة
طلب �أو قبل لنف�سه  ...لأداء عمل �أو االمتناع عن عمل
�إخال ًال بواجبات وظيفته  ...م � . 234أو عقب متام العمل
�أو االمتناع عنه م � . 235أو �أداء عمل �أو االمتناع عن عمل
ال يدخل يف �أعمال وظيفته  ....م  . 236وكل من عر�ض
على موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة ولو مل يقبل منه
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عر�ضه ...م  .237مبا م�ؤداه �أن عبارة «الطلب �أو القبول»
جاءت قا�صرة على املوظف ب�صريح عبارات القانون  ،مواد
� ... 236 ،235 ،234أما عبارة (العر�ض) يف املادة  237فقد
جاءت متعلقة بالرا�شي.
وقد �أوجب املُ�ش ِّرع يف هذه الأحوال احلكم على املوظف العام
بال�سجن والرا�شي باحلب�س ،ويف جمال ت�شدد العقوبة فقد
ن�صت املادة  238على عقوبة الغرامة وخ�صتها مبقدار ما
طلب �أو قبل به فقط . .............................. .مبا
م���ؤداه �أن عقوبة الغرامة املن�صو�ص عليها يف امل��ادة 238
يحكم بها على فعل اجل��اين « 1مب��ا طلبه « »2مب��ا قبله»
وهو ما خ�صه املُ�ش ِّرع باجلاين املوظف  .وبذلك فقد �أخرج
هذا الن�ص من �سياق عباراته فعل العر�ض �أو الوعد الذي
ال ميكن ن�سبته �إال �إىل عار�ض الر�شوة �أو الواعد بها ،ومن
ثم ف�إن النتيجة املنطقية واملعقولة يف هذا ال�ش�أن هو �أن
ق�صد ال�شارع و�إرادته ان�صرفت �إىل �إخراج عار�ض الر�شوة
�أو الواعد بها من جمال الت�أثيم بعقوبة الغرامة.
وال ينال من ذلك ما ورد يف �صدر املادة  238من عبارة يف
«جميع الأحوال املبينة يف املواد ال�سابقة» ف�إن ذلك ين�صرف
�إىل بيان الأح��وال التي تقوم بها جرمية الر�شوة بالن�ص
على عقاب املرت�شي بال�سجن والرا�شي واملتو�سط باحلب�س،
ث��م خ�صت املرت�شي فقط ب�إ�ضافة عقوبة ال��غ��رام��ة حني
ق�صرتها على حالتي الطلب والقبول .ثم ع ّممت احلكم
مب�صادرة العطية �إذا ما قبلت من املرت�شي �أو عر�ضت عليه
من الرا�شي ملا كان ذلك وكانت الواقعة املطروحة تتعلق
باملتهم امل��ط��ع��ون ���ض��ده وال��ث��اب��ت م��ن الأوراق �أن���ه عر�ض
الر�شوة ومل يقبل عر�ضه ،واقت�صر احلكم املطعون فيه
على �إلغاء احلكم امل�ست�أنف بطالنه والق�ضاء جمدداً ب�إدانة
املطعون �ضده وعقابه باحلب�س وم�صادرة مبلغ الر�شوة
ف�إنه يكون قد �صادف �صحيح القانون ويكون النعي على
غري �أ�سا�س .وملا تقدّم ّ
يتعي رف�ض الطعن.
التــعليـق
بالنظر �إىل ن�ص املادة  238من قانون العقوبات االحتادي
لدولة الإم���ارات نالحظ �أن التف�سري الدقيق له هو ما
قالت به حمكمة اال�ستئناف و�أ ّيدتها فيه حمكمة النق�ض
لأن املُ�ش ِّرع ربط الغرامة بحالتي القبول والطلب ،وهاتان
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صــدر
حديثًا

الت�شريعات تقدم دائم ًا كل ما
يواكب متغريات الع�صر
ال�����ص��ورت��ان ال ت��ث��وران ب�����ش���أن ع��ار���ض ال��ر���ش��وة ،فعار�ض
ال��ر���ش��وة اليقبل لأن���ه ه��و ال���ذي يعر�ض وب��ال��ت��ايل يكون
القبول متعلقاً مبن عر�ض عليه ،وال يطلب لأنه لي�س هو
املوظف املرت�شي الذي يقوم بالعمل �أو ميتنع عنه.
وكذلك ع��دم تطبيق امل��ادة  238على عار�ض الر�شوة هو
ما يتفق ونوع العقوبة املقررة جلرميته املن�صو�ص عليها
يف امل��ادة  237عقوبات قبل تعديلها؛ حيث كانت العقوبة
هي احلب�س ،واملُ�ش ِّرع مل يرد امل�ساواة يف نوع العقوبة بني
جرمية عر�ض الر�شوة دون قبولها وغريها من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف الف�صل الأول من الباب الثاين من
ق��ان��ون العقوبات فجعل جرمية عر�ض الر�شوة جنحة،
وج��رمي��ة ال��ر���ش��وة ج��ن��اي��ة ،و���س�يراً م��ع امل��ن��ط��ق مل ي�شدد
العقوبة ،ومل ين�ص على الغرامة ب�ش�أن جرمية عر�ض
الر�شوة.
ولكن مبا �أن املُ�ش ِّرع ر�أى ت�شديد عقوبة جرمية عر�ض
الر�شوة ،ويت�ضح ذلك من نوع العقوبة ال�سالبة للحرية
التي ن�ص عليها بعد تعديله للمادة  237وجعلها ال�سجن
ال���ذي ال ي��زي��د على ��� 5س��ن��وات؛ �أي �أن���ه اعتربها جناية،
فكان الأجدر به  -وم�سايرة الجتاهه نحو الت�شديد � -أن
ين�ص على عقوبة الغرامة ويعدل ن�ص املادة  238عقوبات
ويكون على النحو التايل «يحكم على اجل��اين يف جميع
الأح��وال املبينة يف امل��واد ال�سابقة يف هذا الف�صل بغرامة
ت�ساوي ما طلب �أو قبل �أو عر�ض �أو وعد به . »....

الهوام�ش
 - 1انظر مجموعة الأح��ك��ام ال�صادرة عن المحكمة االتحادية العليا من دوائ��ر
المواد الجزائية وال�شرعية  ، 2004 ،مطبوعات �صادر �ص . 214
 - 2الحكم �صدر في ظل ن�ص  276قبل التعديل ؛ حيث تم تعديل هذا الن�ص في
�سنة . 2005

للح�صول على �إ�صداراتنا
رجاء االت�صال بـ معهد دبي الق�ضائي  -ق�سم البحوث والدرا�سات
وللح�صول على �إ�صداراتنا خارج الدولة:
جمهورية م�صر العربية  :مكتبة دار النه�ضة العربية
اململكة العربية ال�سعودية  :مكتبة القانون واالقت�صاد
اجلمهورية اللبنانية :مكتبات احللبي
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بقلم :د .محمود فياض
�أ�ستاذ القانون املدين امل�ساعد
 -كلية القانون /جامعة ال�شارقة
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قد يكون من ال�سهل على امل�ستثمر الأجنبي معرفة مركزه القانوين
وق��ت التوقيع على عقد اال�ستثمار وه��ن��ا �سي�سهل عليه ح�ساب اجل��دوى
االقت�صادية لن�شاطه اال�ستثماري� ،إال �أن ه��ذه احل�سابات حتماً �ستت�أثر
باختالف الإط��ار القانوين الناظم لعمل هذا امل�ستثمر .على �سبيل املثال،
لنفرت�ض �أن م�ستثمراً �أجنبياً يرغب يف اال�ستثمار يف قطاع ال�صناعة يف
�أرا���ض��ي دول��ة (���س) ،وق��ام ه��ذا امل�ستثمر بح�ساب نفقات عمله على �أ�سا�س
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متتاز عقود اال�ستثمار بالزمنية يف تنفيذ االلتزامات
النا�شئة عنها ،لذا عادة ما ت�ستغرق العالقة التعاقدية
بني الدولة امل�ضيفة للن�شاط اال�ستثماري وامل�ستثمر �سنوات
عديدة ،قد ت�صل يف �أغلب الأحيان �إىل ع�شرات ال�سنني .من
هنا تربز �أهمية و�صعوبة حتديد املراكز القانونية لطريف
العقد خالل هذه الفرتة الطويلة على �أ�سا�س �إمكانية تعديل
الت�شريعات الوطنية الناظمة لهذه العالقة.

2016

دور شرط الثبات التشريعي في
حماية المستثمر في عقود االستثمار

التزامه بدفع �ضريبة دخل قدرها
�ستينيات و�سبعينيات القرن
( )%7م��ن ���ص��ايف �أرب���اح���ه الكلية،
امل��ا���ض��ي ع��ن��د ق��ي��ام العديد
وب��ع��د ع���دة ���س��ن��وات ق��ام��ت ال��دول��ة
من ال��دول بت�أميم العديد
امل�����ض��ي��ف��ة ب���ت���ع���دي���ل ت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا
م��ن امل�����ش��روع��ات ال��ت��ج��اري��ة
ال�ضريبية لتجعل من هذه القيمة
ال���ع���ام���ل���ة ع���ل���ى �أرا����ض���ي���ه���ا
( ،)%15هنا قد يجد هذا امل�ستثمر
ب��غ��ر���ض م��واج��ه��ة حت��دي��ات
نف�سه يف مركز اقت�صادي خمتلف
اق���ت�������ص���ادي���ة �أث���������رت ع��ل��ى
عما �سعى �إل��ي��ه يف ب��داي��ة التعاقد.
اق��ت�����ص��ادي��ات ه���ذه ال����دول.
قد يكون الو�ضع �أ�سو�أ متى قامت
ت��ه��دف ه���ذه ال�����ش��روط �إىل
الدولة امل�ضيفة ب�إ�صدار ت�شريع وطني ي�ؤمم
ح��م��اي��ة ���ش��رك��ات اال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي��ة
ب�ين
الغرب��ي
القان��وين
الفق��ه
ميي��ز
اال�ستثمارات الأجنبية العاملة على �أرا�ضيها.
من:الت�شريعات الوطنية امل�ستقبلية
م��ن هنا �سيرتدد ه��ذا امل�ستثمر ك��ث�يراً قبل �أن �ش��روط الثبات التي م�صدرها االتفاق ال��ت��ي حتمل ط��اب��ع التع�سف جت��اه هذه
ي��ق��رر اال�ستثمار يف ق��ط��اع اال�ستثمار يف هذه وتلك التي �أ�سا�سها الت�شريع الوطني ال�����ش��رك��ات ،ال��ت�����ش��ري��ع��ات والإج�������راءات
ال��دول��ة .على ه��ذا الأ���س��ا���س ،ع���ادة م��ا يطمئن
ال��وط��ن��ي��ة ذات ال��ط��اب��ع ال��ت��م��ي��ي��زي بني
امل�ستثمر الأجنبي لال�ستثمار يف اخلارج �إذا علم
امل�ستثمر الوطني والأجنبي ،الت�شريعات
�أن الت�شريعات الوطنية ال�سارية وقت نفاذ العقد هي التي �ستحكم
والإج��راءات احلكومية الهادفة �إىل ت�أميم امل�شاريع اال�ستثمارية
ن�شاطه اال�ستثماري ط��وال ف�ترة العقد ،وه��ذا ال يتحقق �إال من
الأجنبية ،الت�شريعات والإج����راءات احلكومية التي تهدف �إىل
خ�لال �ضمان ع��دم تطبيق �أي��ة ت�شريعات الحقة عليه طاملا كانت
زي��ادة التزامات امل�ستثمر الأجنبي املالية وغري املالية .ع��ادة ما
ت�ضر مبركزه االقت�صادي ،وهذه باخت�صار هي الغاية والغر�ض من
تتعلق هذه ال�شروط بااللتزامات املالية لل�شركة امل�ستثمرة (مثل
�شرط الثبات الت�شريعي (.)Stabilisation Clause
تثبيت مقدار �ضريبة الدخل) ،كما تتعلق بحظر فر�ض ت�شريعات
ُي��ع��رف ���ش��رط ال��ث��ب��ات « »Stabilisation Clauseعلى �أن��ه
وطنية ت�ؤمم ن�شاط هذه ال�شركات .حديثاً عقب حتديث العديد
ال�����ش��رط ال��ت��ع��اق��دي ال����ذي ي��ت��م االت���ف���اق ع��ل��ي��ه ب�ين امل�ستثمر
من ال��دول ت�شريعاتها الناظمة ملتطلبات حماية البيئة ،انت�شر
الأجنبي والدولة امل�ضيفة ،والذي مبوجبه يتفق الطرفان على
ا�ستخدام �شروط الثبات ذات البعد البيئي الكامل والتي مبوجبها
ع��دم تطبيق �أي تعديل ت�شريعي الح��ق للتعاقد على العالقة
ت�شرتط �شركات اال�ستثمار على الدول امل�ضيفة التزام هذه الدول
العقدية بني الطرفني �أو تعوي�ض هذا امل�ستثمر الأجنبي متى
بتوفري متطلبات �أي تعديل ت�شريعي بيئي على نفقتها اخلا�صة
التزم بهذا التعديل وت�سبب يف ح��دوث �أ���ض��رار اقت�صادية له.
نظراً للمتطلبات املالية والتكنولوجية املعقدة التي قد حتتاجها
عادة ما يتم االتفاق على مثل هذه ال�شروط يف العقود الزمنية
هذه املتطلبات.
اع��ت��م��اداً على م�صدر ���ش��رط ال��ث��ب��ات الت�شريعي ،مييز الفقه
الطويلة وعقود اال�ستثمار الدولية التي تخ�شى فيها ال�شركات
القانوين الغربي بني �شروط الثبات التي م�صدرها االتفاق وتلك
الأجنبية امل�ستثمرة من ت�أثر و�ضعها القانوين واملايل يف البلد
التي �أ�سا�سها الت�شريع الوطني و�أخ��ي�راً ال�����ش��روط التي �أ�سا�سها
امل�ضيف بتعديالت ت�شريعية مل تكن يف احل�سبان عند التعاقد.
عادة ما ترد هذه ال�شروط يف عقود الإنتاج والت�صنيع الدولية،
اتفاقية دولية ثنائية �أو �إقليمية.
والتي ت�سعى فيها �شركات اال�ستثمار الدولية �إىل احلد من تطبيق
�أو ًال :تعترب ���ش��روط ال��ث��ب��ات ال��ت��ع��اق��دي��ة م��ن �أك�ث�ر ال�����ش��روط
مبد�أ «�سيادة ال���دول» ،حيث مينح ه��ذا املبد�أ ال��دول امل�ست�ضيفة
ا�ستخداماً يف عقود اال�ستثمار على ال�صعيد الدويل ،حيث يرد هذا
للم�شاريع اال�ستثمارية احلق يف تنظيم الإطار القانوين الناظم
ال�شرط �صراحة �ضمن ن�صو�ص العقد املوقع بني الدولة امل�ضيفة
لعمل امل�شروعات اال�ستثمارية على �أرا�ضيها مبا يخدم غايات
وامل�ستثمر الأجنبي ،وين�ص �صراحة على �سريان القانون الوطني
و�أهداف ال�سيا�سة الوطنية حتى لو �أدى ذلك �إىل ت�ضرر م�صالح
الناظم للعالقة التعاقدية النافذ وقت �إن�شاء العقد على امل�ستثمر
�شركات وطنية �أو �أجنبية �أخرى .بد�أ ا�ستخدام هذه ال�شروط يف
الأجنبي ،وعند تطبيق تعديالت ت�شريعية الحقة قد ت�ضر باملركز
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وحت�صينه من �أي تعديل م�ستقبلي .يف املقابل ،يحق للم�ستثمر
طلب اال�ستفادة من �أية تعديالت ت�شريعية م�ستقبلية متى كانت
يف �صاحله ويُفعل هذا الطلب بقوة القانون دون ا�شرتاط موافقة
الدولة امل�ضيفة عليه .على �سبيل املثال ،متى عًدلت الت�شريعات
ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��خ��ف�����ض م���ن ق��ي��م��ة ���ض��ري��ب��ة ال���دخ���ل ال��ت��ي تدفعها
امل�����ش��روع��ات ال��ت��ج��اري��ة� ،سي�سري ه��ذا التعديل يف ح��ق امل�ستثمر
الأجنبي متى �أعلن عن رغبته يف اال�ستفادة منه ومن تاريخ هذا
الإع�ل�ان� .إ�ضافة �إىل ذل��ك ،متى وج��د �أي تعار�ض بني ن�صو�ص
العقد املربم بني الطرفني و�أية ن�صو�ص قانونية وطنية �أو �أوامر
�إداري���ة تتعلق بن�شاط امل�ستثمر ،تكون ن�صو�ص ه��ذا العقد هي
املرجعية القانونية التي حتكم العالقة بني الطرفني املتعاقدين.
ثانياً :يختلف �شرط التوازن االقت�صادي عن ال�شكل ال�سابق
يف كونه ال يعفي امل�ستثمر الأجنبي من االلتزام ب�أية ت�شريعات
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يحق للم�ستثمر طلب اال�ستفادة من �أية
تعديالت ت�شريعية م�ستقبلية متى كانت يف
�صاحله و ُيفعل هذا الطلب بقوة القانون
دون ا�شرتاط موافقة الدولة امل�ضيفة عليه

2016

ال��ق��ان��وين �أو امل���ايل ل��ه��ذا امل�ستثمر على ه��ذا العقد دون موافقة
ال�شركة على هذا التطبيق.
ث��ان��ي��اً� :أم���ا ���ش��روط ال��ث��ب��ات الت�شريعية امل��ق��رة ب��ق��ان��ون فهي
ن�صو�ص ت�شريعية ت��رد يف القانون الوطني للدولة امل�ست�ضيفة
للم�شروع اال�ستثماري تن�ص على التزام هذه الدولة بعدم تعديل
�أو �إلغاء القانون الناظم للعالقة التعاقدية النافذ وقت �إن�شاء
العقد ،يف مواجهة امل�شروع اال�ستثماري الأجنبي .عادة ما يدرج
ه��ذا الن�ص يف ق��وان�ين اال�ستثمار يف البلد امل�ضيف وق��د ت��درج
�أي�����ض��اً يف ال��ق��وان�ين اخلا�صة الناظمة للقطاع حم��ل اال�ستثمار
(مثل قطاع النفط) .نذكر هنا على �سبيل املثال ما ورد يف ن�ص
امل���ادة ( )18م��ن ق��ان��ون اال�ستثمار ال��ك��ام�يروين ل�سنة ()1960
على �أن االتفاق املوقع بني امل�ستثمر الأجنبي ودول��ة الكامريون
اخلا�ص بالتحويالت املالية وت�سويق املنتجات هو الناظم للعالقة
التعاقدية بني الطرفني بغ�ض النظر عن �أية تعديالت ت�شريعية
الحقة قد تتعار�ض معه.
ثالثاً :ين�ش�أ �شرط الثبات ال��دويل مبوجب اتفاقية دولية
(ث��ن��ائ��ي��ة �أو م��ت��ع��ددة) ،تتعهد فيها ال����دول الأط�����راف بحماية
ا�ستثمارات الدولة� /أو ال��دول الأخ��رى من خالل حظر �إج��راء
تعديالت ت�شريعية �أو اتخاذ �إجراءات ت�ضر مب�صالح م�ستثمري
باقي الدول الأع�ضاء العاملني يف �أرا�ضيها .على هذا الأ�سا�س،
�ستكون �أح��ك��ام ال��ق��ان��ون ال���دويل ال��ع��ام ه��ي الناظمة واحلامية
ال���س��ت��ق��رار اال���س��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة العاملة يف �أرا���ض��ي ال��دول
الأع�����ض��اء يف ه��ذه االتفاقية� ،إ�ضافة �إىل تقييد حرية الدولة
امل�ست�ضيفة للم�شروع اال���س��ت��ث��م��ار يف التحكم ب��ال��ع�لاق��ة التي
تربطها م��ع امل�ستثمر الأج��ن��ب��ي ع��ل��ى �أ���س��ا���س ق��واع��د ال�سيادة
الوطنية �إ�ضافة �إىل �ضمان اخت�صا�ص الق�ضاء الدويل يف ت�سوية
�أية منازعات قد تن�ش�أ نتيجة هذا اال�ستثمار.
وفقاً للغاية من هذا ال�شرط ،مييز الفقه القانوين الدويل بني
ثالثة �أن��واع من �شروط الثبات الت�شريعي ،ه��ي� :شرط التجميد
ال��ت�����ش��ري��ع��ي (��� ،)Freezing Clauseش��رط ال���ت���وازن االق��ت�����ص��ادي
( )Economic Equilibrium Clauseو���ش��رط احل��م��اي��ة املختلط
(.)Hybrid Clause
�أو ًال :ي��ه��دف ���ش��رط التجميد الت�شريعي �إىل �ضمان عدم
���س��ري��ان ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��وط��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة ع��ل��ى ع��ق��ود ا�ستثمار
ال�شركات الأجنبية التي تعاقدت مع هذه الدولة قبل �صدور هذه
الت�شريعات� .سميت بذلك لأنها تعمل من خالل جتميد تطبيق
( )Freezeالنظام القانوين للدولة على امل�شروع اال�ستثماري

�أو�إج������راءات وطنية الح��ق��ة ل�لات��ف��اق ،ب��ل على العك�س م��ن ذلك
�سي�ؤكد على �ضرورة خ�ضوع هذا امل�ستثمر ملثل هذه التعديالت �أو
الإجراءات ل�ضمان احرتام �سيادة الدولة امل�ضيفة.يف املقابل ،ين�ص
هذا ال�شرط على التزام الدولة امل�ضيفة بتعوي�ض هذا امل�ستثمر
عن اخل�سائر املالية التي �أ�صابته جراء هذه التعديالت .قد يكون
التعوي�ض كلياً ون��ك��ون هنا �أم���ام ن��وع م��ن ه��ذه ال�شروط ي�سمى
�شرط التوازن االقت�صادي الكلي (Full Economic Equilibrium
 )Clauseوقد يكون هذا التعوي�ض جزئياً وفقاً ملا مت االتفاق عليه
يف العقد ونكون هنا ب�صدد �شرط ال��ت��وازن االقت�صادي اجلزئي
(.)Limited Economic Equilibrium Clause
ثالثاً :يعترب �شرط احلماية املختلط مبثابة �شرط ذي
طبيعة متو�سطة بني �شرطي الثبات امل�شار �إليهما �أع�لاه
فهو يقرتب من �شرط التوازن االقت�صادي من خالل عدم
�إعفاء امل�ستثمر الأجنبي من تطبيق �أية تعديالت ت�شريعية
قد ت�ضر مبركزه املايل بعد التعاقد .يف املقابل ،هي تقرتب
من �شرط التجميد الت�شريعي من خالل الن�ص على �إعفاء
امل�ستثمر الأجنبي من تطبيق بع�ض التعديالت الت�شريعية
متى كانت هذه الو�سيلة هي الطريقة الوحيدة الكفيلة بعد
ت�أثر هذا امل�ستثمر �سلباً بهذا التعديل الت�شريعي.
فيما يتعلق بالأثر القانوين املرتتب على وجود هذا ال�شرط،
يعمل ه��ذا ال�شرط على �ضمان حماية امل�ستثمر الأج��ن��ب��ي من
تع�سف املركز القانوين للدولة امل�ست�ضيفة مل�شروعه اال�ستثماري،
عن طريق االتفاق على �إعمال ما اتفق عليه طرفا العقد حتى �إن
خالف ن�صو�صاً قانونية وطنية يتم �إقرارها الحقاً .ت�شري القواعد
العامة الناظمة لنظرية العقد �إىل تطبيق �أح��د خيارين متى
توافرت عنا�صر امل�س�ؤولية العقدية على العالقة حمل البحث
هما التنفيذ العيني مع التعوي�ض �إن كان م�ستحقاً �أو التعوي�ض
متى تعذر اخليار الأول .ال ي�أخذ الفقه القانوين التجاري الدويل
باحلل الأول لتعار�ضه الوا�ضح م��ع م��ب��د�أ �سيادة ال���دول خا�صة
على م��وارده��ا الوطنية ،بالتايل ع��ادة م��ا ت���أخ��ذ غ��رف التحكيم
الدولية مببد�أ التعوي�ض .ال توجد معايري حم��ددة يتم �أخذها
بعني االعتبار االعتبار عند تقدير مبلغ التعوي�ض الذي ي�ستحقه
امل�ستثمر الأجنبي يف ه��ذه احل��ال��ة ،حيث ع��ادة ما يتم الأخ��ذ يف
ع�ين االع��ت��ب��ار العديد م��ن االع��ت��ب��ارات امل��رن��ة غ�ير امل��ح��ددة مثل
الطريقة التي مت فيها الإجراء احلكومي �أو التعديل الت�شريعي،
الأ�سباب التي دعت احلكومة امل�ضيفة �إىل ذلك ،الثقافة واخللفية
القانونية للجهة التي تنظر يف النزاع ،ما متليه قواعد العدالة

من اعتبارات .هنا يربز دور �شرط الثبات الت�شريعي يف تقدير
ه���ذا ال��ت��ع��وي�����ض ب�شكل وا���ض��ح لي�ضمن ت��واف��ر ع��ام��ل�ين هامني
هما العامل الإجرائي واملو�ضوعي .يتمثل العامل الإجرائي يف
عدم احلاجة لإثبات اخلط�أ التعاقدي كون التعديل الت�شريعي
�أوالإج�����راء ال���ذي تبنته ال��دول��ة امل�ضيفة للن�شاط اال�ستثماري
يتعار�ض ب�شكل وا�ضح مع م�ضمون التزاماتها التعاقدية ،وهل
هو قانوين م�برر �أم تع�سفي غري م�برر .مبعنى �آخ��ر متى وجد
�شرط الثبات الت�شريعي� ،سيكون الإجراء احلكومي حمل البحث
يف جميع الأحوال غري قانوين وموجب للتعوي�ض .يتمثل العامل
املو�ضوعي يف تقدير مقدار التعوي�ض حيث غالباً ما يزيد هذا
املقدار بوجود �شرط الثبات الت�شريعي من خالل و�ضع الطرف
امل�ستثمر يف م��وق��ف م���ايل مم��اث��ل ل��ل��ح��ال��ة ال��ت��ي ت��وق��ع��ه��ا وق��ت
التعاقد .ع��ادة ما ت�أخذ غ��رف التحكيم يف ه��ذه احل��االت باملركز
امل����ايل للم�ستثمر وق���ت ال��ت��ع��اق��د م��ن خ�ل�ال م��راج��ع��ة درا���س��ات
اجلدوى التي �أعدها لتعوي�ضه عن �أية خ�سائر قد �أ�صابته نتيجة
الإخالل .حل�ساب هذا التعوي�ض ،مازالت غرف التحكيم الدولية
تعتمد على القواعد العامة التي �أقرتها قواعد القانون التجاري
الدويل من خالل الت�شدد يف احلكم مبقدار التعوي�ض امل�ستحق
متى وجد �شرط الثبات الت�شريعي .ي�شكل ق��رار حمكمة العدل
الدولية يف العام ( )1928املتعلق بق�ضية (Chorzow Factory
� )caseسابقة ق�ضائية هامة يف هذا املجال ،حيث ق�ضى هذا القرار
بتعوي�ض الطرف املت�ضرر من خ�لال �إزال���ة ( )wipe outكل ما
ترتب نتيجة الفعل املخالف لالتفاق (اخل�سارة الالحقة) وو�ضع
الطرف املتعاقد املت�ضرر من الإخالل يف احلالة املالية التي كان
متوقعاً �أن يكون عليها وقت التعاقد (الك�سب الفائت) ويف هذا
ت ِّ
نب وا�ضح لأق�صى حماية ممكنة للطرف املت�ضرر .يف املقابل ،يف
غياب �شرط الثبات الت�شريعي ،عادة ما تق�ضي هيئات التحكيم
الدولية باخل�سارة الالحقة دون الك�سب الفائت ،على �أ�سا�س حق
ال��دول يف تنظيم مواردها الوطنية مبا يحقق امل�صلحة العامة،
وبالتايل انتفاء عن�صر اخلط�أ يف هذا الفعل والتخفيف من مبلغ
التعوي�ض املحكوم به للم�ستثمر الأجنبي.تكمن ال�صعوبة يف هذا
املجال يف احت�ساب الك�سب الفائت لهذا امل�شروع التجاري ،حيث
اختلف فقه القانون التجاري ال��دويل يف احت�ساب هذه اخل�سارة
على �أ�سا�س اخل�سارة قريبة املدى (املدة التي يحتاجها امل�ستثمر
الأجنبي لت�أمني بديل ا�ستثماري �آخر له) �أم بعيدة املدى (مدة
عمل امل�����ش��روع الكلية) .ع���ادة م��ا ت���أخ��ذ غ��رف التحكيم الدولية
بالتعوي�ض على �أ�سا�س احت�ساب اخل�سارة قريبة املدة.
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بقلم :القاضي /خولة علي العبدولي
قا�ضي ابتدائي -حماكم دبي
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و�إذا كانت قواعد قانون املعامالت املدنية الإماراتي رقم
( )5ل�سنة  1985وتعديالته تنطبق على عقود اال�ستهالك
باعتبارها خا�ضعة للقواعد العامة يف نظرية العقد ،وتتيح
للم�ستهلك �أن يطلب ف�سخ العقد لعيب يف الر�ضا ،ا�ستناداً

العــدد ( - )22يناير -

مع ظهور الطفرة التكنولوجية يف منت�صف القرن
املا�ضي ،وما �أدت �إليه من �ضخامة يف الإنتاج والتوزيع،
وما �صاحب ذلك من طفرة يف �أ�ساليب الدعاية
والإعالن عن املنتجات اجلديدة ،برزت م�شكلة حماية
ر�ضاء امل�ستهلك من الت�سرع والتهور يف التعاقد ،خا�صة
مع ازدهار ظاهرة نظام الت�سوق الإلكرتوين.

الطفرة التكنولوجية ت�ؤكد احلاجة �إىل
قوانني حتمي امل�ستهلك خا�صة مع �صعوبة
املعاينة املبا�شرة لل�سلعة

2016

حق المستهلك بالعدول
في العقود المبرمة عن بعد

لنظرية عيوب الإرادة؛ �إال �أن هذه النظرية تبقى عاجزة عن
توفري حماية ف ّعالة يف كثري من احل��االت التي ال تتوافر
فيها ���ش��روط �إعمالها ،وه��ذا يتحقق عندما ي�صدر ر�ضاء
املتعاقد خالياً م��ن عيوب الإرادة التقليدية ،وي��ق��دم على
ال�شراء نتيجة ت�س ّرعه وع��دم �أخ���ذه ال��وق��ت ال��ك��ايف للتد ّبر
وال��ت��� ّأم��ل� ،أو نتيجة ع��دم خربته مبحل العقد ،خا�صة يف
العقود الإلكرتونية.
على ال��رغ��م م��ن �أن ال��و���س��ائ��ل التكنولوجية ق��د و ّف��رت
العديد من اجلوانب الإيجابية للم�ستهلك يف ال�شراء عن
التب�صر
بعد� ،إال �أنها حرمته يف الوقت نف�سه من فر�صة
ّ
والتح ّقق من ج��ودة ومالءمة ال�سلعة التي يقوم ب�شرائها،
وتقرير مدى حاجته �إليها ،فامل�ستهلك يحكم على ال�سلعة
يف مثل هذا النوع من العقود من خالل ال�صور ،التي عادة
ما تكون حماطة بالدعاية والإغ��راء املبالغ فيه ،وهو الأمر
الذي ي�ؤدي غالباً بامل�ستهلك �إىل الندم على ال�شراء ،وتتولد
لديه الرغبة يف العدول .ومن هنا برزت احلاجة �إىل توفري
احلماية القانونية له من املخاطر التي قد ي�صادفها جراء
ال�شراء بوا�سطة هذه الو�سائل ،وهو ما دفع املُ�ش ّرع يف العديد
ّ
التدخل ،من خالل ا�ستحداث و�سائل قانونية
من الدول �إىل
حتقق ه��ذه احلماية ،وم��ن تلك الو�سائل �إعطاء امل�ستهلك
املزيد من الوقت للتفكري والرتوي يف ال�سلعة التي ا�شرتاها،
مبنحه حق العدول عن العقد ب�إرادته املنفردة ،فما ماهية
ه��ذا احل��ق؟ وم��ا م��دى جناعة القواعد العامة يف القانون
املدين ملنح امل�ستهلك هذا احلق يف ظل قاعدة القوة امللزمة
للعقود؟ وم��ا م��دى احلاجة �إىل تبني ه��ذا احل��ق يف العقود
املُ�برم��ة ع��ن بعد (العقود الإل��ك�ترون��ي��ة) يف ق��وان�ين حماية
امل�ستهلك يف الدولة؟
ميكننا القول �إن احلق يف العدول هو مك ّنة �أو خيار يتمتع
به امل�ستهلك لإع��ادة النظر يف العقد الذي �أبرمه ،والرجوع
عنه خ�لال م��دة حم���ددة ،ويتحقق ه��ذا ال��ع��دول ب��رد املبيع
وا�سرتداد الثمن .وقد �أُطلق على هذا احلق م�صطلحات عدة
للتعبري عنه ،منها «مهلة الرتوي» و«مهلة التفكري» و«حق
ال��ن��دم» .وق��د ف�ضل بع�ض الفقه م�صطلح «�إع���ادة النظر»،
للداللة على خيار امل�ستهلك بالعدول عن العقد ،واحلق يف
ا�ستبدال ال�سلعة دون �أن َيرجِ ع عن العقد املُربم ،وعلى الرغم
من تعدد امل�صطلحات� ،إال �أنها تدّل على معنى واح��د ،وهو

منح امل�ستهلك مك ّنة التحلل من العقد ب�إرادته املنفردة وفقاً
ل�ضوابط معينة.
ويتميز هذا احلق بعدد من اخل�صائ�ص� ،أهمها؛ �أنه
يرد على العقود الالزمة كالبيع �أو الإيجار ،وال يرد على
العقود غري ال�لازم��ة بطبيعتها كالوكالة .وق��د ك ّر�ست
الت�شريعات املقارنة ،ومن بينها القانون الفرن�سي ،احلق
ب��ال��ع��دول ع��ن ال��ع��ق��ود ال��ت��ي ت��ت��م ع��ن ط��ري��ق الإن�ترن��ت
وال��ه��ات��ف ،حيث ُم��ن��ح امل�شرتي يف البيوع ال��ت��ي تتم عن
طريق هاتني الو�سيلتني حق العدول خالل �سبعة �أي��ام،
ف�أ�صبح من حق امل�ستهلك ال��ع��دول ،لي�س يف جم��ال بيع
ال�سلع واملنتجات عن بعد فح�سب؛ �إمنا كذلك يف جمال
توريد اخلدمات ،دون حاجة للجوء �إىل الق�ضاء ،ودون
ا����ش�ت�راط م��واف��ق��ة ال��ب��ائ��ع ،ب���ل ودون احل���اج���ة لإث��ب��ات
التع ّر�ض �إىل �أية و�سيلة من و�سائل الت�أثري �أو اخلداع.
وي��ع�� ّد ه��ذا احل��ق م��ن احل��ق��وق امل���ؤق��ت��ة� ،أي حم��دد امل��دة،
وذلك للحفاظ على ا�ستقرار مراكز الأطراف يف العقد،
وينق�ضي هذا احلق �إما با�ستعماله �أو بفوات املدة املحددة
61
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ع��ن ه��ذه احل��ق قبل ر�ؤي���ة املبيع مب��وج��ب امل���ادة ( )229من
قانون املعامالت املدنية الإماراتي ،التي ن�صت على �أنه« :ال
ي�سقط خيار الر�ؤية بالإ�سقاط  ،»...كذلك يتزايد الت�شابه
بني حق العدول وخيار الر�ؤية من حيث �صاحب احلق فيهما،
وهو امل�شرتي .وعليه ،ف�إن خيار الر�ؤية وكما هو احلال يف حق
العدول ،مقرر بن�ص القانون ،والغاية منه تت�شابه �إىل حد
بعيد مع ما تتبناه الت�شريعات احلديثة فيما يخ�ص العقود
امل�برم��ة ع��ن بعد ال��ت��ي متنح امل�ستهلك ح��ق ال��ع��دول خالل
م��دة حم��ددة .ذل��ك لأن خيار ال��ر�ؤي��ة املقرر مبوجب قانون
امل��ع��ام�لات املدنية الإم��ارات��ي مينح امل�ستهلك خيار �إم�ضاء
العقد �أو نق�ضه يف ح��ال ع��دم متكنه م��ن ر�ؤي���ة املبيع قبل
التعاقد ،ويهدف ملنحه الفر�صة الكافية للتفكري والرتوي.
وعلى الرغم من الت�شابه بني حق ال��ع��دول وخيار ال��ر�ؤي��ة،
�إال �أنهما يختلفان من حيث� ،إن الأخ�ير يعطي للم�ستهلك
حق ف�سخ العقد �أو �إم�ضائه لعدم متكنه من ر�ؤية املبيع وقت
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رمبا ال يتعر�ض امل�ستهلك للغنب الفاح�ش
ولكن للتغرير الذي ي�ؤدي به �إىل �شراء
ما ال يحتاج

2016
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له ،ويعترب هذا احلق من القواعد التي تتعلق بالنظام
العام لأنه ُمق ّرر مبوجب ن�ص قانوين.
�إن القانون الإماراتي مل ّ
ينظم هذا احلق بن�ص �صريح،
وذل���ك على ال��رغ��م م��ن �أن��ن��ا جن��د ل��ه تطبيقات م�شابهة يف
ال�شريعة الإ�سالمية التي تعترب �أحد م�صادر هذا القانون،
وذل���ك م��ن خ�لال نظرية اخل���ي���ارات ،ال��ت��ي تعد �أك�ب�ر مثال
خليار امل�ستهلك يف الرجوع �أو العدول عن العقد.
وم����ن خ��ل�ال ا���س��ت��ق��رائ��ن��ا ل��ل��ق��واع��د ال���ع���ام���ة يف ق��ان��ون
املعامالت املدنية الإم��ارات��ي ،ف�إننا ن�ستطيع اال�ستناد �إىل
نظرية اخليارات لت�أ�سي�س حق العدول املمنوح للم�ستهلك،
ح��ي��ث ج���اءت ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة ب���أح��ك��ام راق��ي��ة ل�ضمان ر���ض��اء
املتعاقد ،و�ضمان �إرادته الواعية امل�ستنرية .وذلك من خالل
خيار ال�شرط وخيار الر�ؤية ،ويقرتب حق العدول من نظرية
اخليارات املقررة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وبالتايل من �أحكام
ق��ان��ون املعامالت املدنية الإم��ارات��ي ،فخيار ال�شرط ،وكما
هو احلال يف حق العدول االتفاقي املمنوح للم�ستهلك يكون
م�صدره اتفاق الأطراف ،وهو ما يلج�أ �إليه بع�ض التجار من
�إيراد خيار امل�ستهلك بالرجوع يف مناذج العقود التي يقدمونها
للم�ستهلك ،بهدف الرتويج لب�ضائعهم .فهذا اخليار يعطي
املتعاقد وقتاً كافياً لدرا�سة العقد والت�أمل والتفكري فيه
قبل امل�ضي يف �إبرامه ،وهو من هذه الناحية يت�شابه مع حق
العدول ،باعتباره خياراً مينح �صاحبه احلق يف نق�ض العقد
�أو �إم�ضائه خالل مدة حمددة .ويثبت خيار ال�شرط لكل من
البائع وامل�شرتي والغري ،وي��رد ه��ذا اخليار يف العقود التي
حتتمل الف�سخ .ومبوجب خيار ال�شرط ي�صبح العقد غري
الزم للم�ستهلك ،حيث يحق له الرجوع فيه ب�إرادته املنفردة،
وهو ما يتطابق مع فكرة حق العدول املقرر مبوجب اتفاق
الطرفني .وعلى الرغم من الت�شابه بني حق العدول وخيار
ال�شرط� ،إال �أن هناك عدة اختالفات بينهما ،منها �أن خيار
ال�����ش��رط م��ق��رر مب��وج��ب ات���ف���اق بني
الطرفني� ،أما حق العدول فيت�صور
�أن يكون م�صدره االتفاق �أو القانون،
كما �أن خيار ال�شرط يثبت لكل من
امل�شرتي والبائع والغري ،يف حني
�أن حق العدول مينح للم�شرتي
(امل�ستهلك) فقط ،كما �أن
امللكية تنتقل للم�شرتي

يف حالة حق ال��ع��دول ،بينما ال تنتقل يف العقود التي يكون
فيها خيار ال�شرط.
كما يقرتب حق العدول يف العقود املربمة عن بعد من
خيار الر�ؤية ،ففي هذه العقود يكون الهدف من حق العدول
هو حماية ر�ضاء امل�ستهلك الذي مل يتمكن من ر�ؤية املبيع �أو
ر�آه ب�شكل غري كاف ،وهو ما يتطابق مع فكرة خيار الر�ؤية يف
الفقه الإ�سالمي وقانون املعامالت املدنية الإماراتي ،حيث
يتيح له هذا احلق ف�سخ العقد ب�إرادته املنفردة دون �أن يربر
خياره بالعدول عن العقد ،فاملادة ( )226منه ن�صت على �أنه:
«يثبت خيار الر�ؤية يف العقود التي حتتمل الف�سخ ملن �صدر
له الت�صرف ولو مل ي�شرتطه �إذا مل ي َر املعقود عليه وكان
معي ًنا بالتعيني» ،ويثور الت�سا�ؤل يف هذا ال�صدد عما �إذا كانت
القواعد املنظمة خليار الر�ؤية يف قانون املعامالت املدنية
الإم��ارات��ي كافية حلماية ر���ض��اء امل�ستهلك؟� ،أم �أن هنالك
حاجة ملحة ال�ستحداث ن�صو�ص قانونية خا�صة تنظم حق
العدول يف هذا النوع من العقود؟
�إن ح����ق ال����ع����دول يف ال���ع���ق���ود امل��ب�رم����ة ع����ن ب���ع���د مي��ن��ح
للم�ستهلك ،نظراً �إىل عدم قدرته على ر�ؤية املبيع ب�شكل كاف،
فهو ال يرى �إال �صورته عرب �أجهزة احلا�سب الآيل �أو التلفاز
�أو الهاتف �أو و�سائل التوا�صل الإلكرتوين ،والر�ؤية املت�أنية
م��ن خ�لال ه��ذه الطريقة ال تكون كافية ليتخذ امل�ستهلك
قراره الواعي وامل�ستنري بال�شراء.
ومن هنا ف�إن خيار الر�ؤية وحق العدول يتطابقان من
ع��دة جوانب ،فكالهما وعلى عك�س قاعدة القوة امللزمة
ل��ل��ع��ق��ود ي����ؤدي���ان جل��ع��ل ال��ع��ق��د غ�ير الزم ،مي��ك��ن ف�سخه
ب�����الإرادة امل��ن��ف��ردة ،ومي��ن��ح��ان امل�����ش�تري ح��ق ال��ع��دول عن
العقد .كما �أن كليهما ذو طابع م���ؤق��ت ،حيث يجب على
امل�شرتي �أن يتخذ قراره خالل مدة معينة �إما باال�ستمرار
يف العقد �أو ف�سخه.
ومب���ا �أن خ��ي��ار امل�ستهلك ب��ال��رج��وع عن
ال���ع���ق���ود امل��ب�رم����ة ع����ن ب���ع���د ج�����اء حل��م��اي��ة
امل�ستهلك ،ف��ه��و مت�صل ب��ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام يف
ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ت��ي �أخ����ذت ب���ه ،ف�لا يجوز
النزول عنه ب�أي حال من الأحوال ،ويقع
باط ً
ال كل اتفاق يخالف ذلك .وهذا هو
احل��ال فيما يتعلق بخيار ال��ر�ؤي��ة،
فاملُ�ش ّرع الإماراتي منع التنازل

التعاقد� ،إال �أنه وبعد حتقق ر�ؤية املبيع
فعليه ممار�سة حقه يف خيار الر�ؤية �أو
امل�ضي يف العقد ،وذلك على عك�س حق
العدول الذي يثبت للم�ستهلك �سواء
ك��ان قد ر�أى املبيع �أم مل ي��ره ،ويكون
له اخليار بالرجوع عن العقود املربمة
عن بعد خالل مدة حمددة .وي�شرتط
لثبوت خيار الر�ؤية عدة �شروط تتعلق
ب��ال��ع��ق��ود ال��ت��ي ي���رد ع��ل��ي��ه��ا� ،أم����ا حق
ال��ع��دول في�شمل ك��ل العقود ع��ن بعد
دون تقييده ب��ع��ق��ود معينة ،ك��م��ا �أن��ه
مينح امل�ستهلك حق ا�ستبدال ال�سلعة
ب�أخرى مطابقة لرغبته على خالف
خيار الر�ؤية ،ومن هنا ،ف�إننا نالحظ
االخ���ت�ل�اف ب�ي�ن ح���ق ال���ع���دول وخ��ي��ار
الر�ؤية من حيث النطاق وال�شروط واملدة.
ومن هنا ،ف�إننا جند �أنه من ال�ضروري تبني حق العدول
يف الت�شريع الإماراتي ،بالإ�ضافة �إىل خياري ال�شرط والر�ؤية
ملا يوفره هذا احلق من حماية للم�ستهلك يف العقود املُربمة
عن بعد ،والتي ال ي�سري عليها خ��ي��اراً ال�شرط �أو ال��ر�ؤي��ة،
لأن امل�ستهلك قد يقع حتت �ضغط البائع املحرتف وو�سائل
الدعاية التي ي�ستخدمها لإقناعه ب�شراء �سلعة قد ال يكون
بحاجة �إليها .ويجد هذا احلق �أ�سا�سه يف �ضمان كمال الر�ضا
و�سالمة الإرادة بني املتعاقدين ،لأن امل�ستهلك يف الأغلب
يكون قليل اخل�برة ،ويحتاج �إىل الوقت للرتوي والتدبر،
وهو ما يوجب منحه هذا احلق.
كما تربز احلاجة لهذا احلق يف احلاالت التي يكون فيها
املبيع خالياً من العيوب ،و�إرادة امل�ستهلك ال ي�شوبها �أي عيب
من عيوب الر�ضا املن�صو�ص عليها يف قانون املعامالت املدنية
الإم��ارات��ي ،فكما هو معلوم ال يعد التغرير بحد ذات��ه عيباً
من عيوب الإرادة ما مل يكن متالزماً مع الغنب الفاح�ش.
فامل�ستهلك قد ال يتعر�ض للغنب الفاح�ش ،ولكن يتعر�ض
للتغرير الذي ي�ؤدي به �إىل �شراء ما ال يحتاج .من هنا ف�إننا
نرى �أن هناك حاجة ما�سة �إىل تبني حق العدول يف قوانني
حماية امل�ستهلك يف الدولة ،مع �إحاطة هذا احلق بال�ضمانات
الكافية التي م��ن �ش�أنها �أن ت�ضمن ع��دم تع�سف امل�ستهلك
مبمار�سة هذا احلق.
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مع �إ�شراقة كل يوم ،تتقدم العلوم والتكنولوجيا بوترية
مت�سارعة لتجعل مدنـنا ذكية وعاملنا �أكرث �سهول ًة و�أمناً.
فرنى التقدم -على �سبيل املثال ال احل�صر -يف جماالت
النانوتكنولوجي وعالجات اخلاليا اجلذعية والبيولوجيا
الرتكيبية والطائرات من دون طيار والروبوتات و�إنرتنت
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الأ�شياء ( )IoTوالكهرباء الال�سلكية ( )WiTricityومواقع
التوا�صل االجتماعي وا�ستخدامات الهواتف الذكية وغريها
الكثري من االخرتاعات .ومع ظهور هذه التقنيات اجلديدة
تن�ش�أ بطبيعة احلال تداعيات قانونية و�أخالقية �أي�ضاً
لهذا التقدم العلمي ،كاحلقوق املادية واملعنوية واجلرائم
وم�سائل اخل�صو�صية وامللكية الفكرية والوفيات �أو الإ�صابات
الناجتة عن �سوء اال�ستخدام ،وحرية التعبري وما مي�س
عادات وتقاليد املجتمعات ،والتي بال �شك توجب التوقـ ـّـف

جم��اراة القوانني للتقدم التكنولوجي م�ؤ�ش��ر رئي���س
يعك���س مدى تقدم ال��دول ورقيه��ا وكيفي��ة تعاملها
التنظيمي والقانوين مع ما يطر�أ عليها من م�ستجدات
�إعادة النظر يف بع�ض القوانني والت�شريعات احلالية التي
عفا عليها الزمن و�أ�صبحت غري فاعلة �أو ال تخدم امل�سائل
النا�شئة فتظهر احلاجة �إىل تعديالت يف بع�ض موادها.
ناهيكم عن كون التقدم التكنولوجي �سبـباً يف �ضرورة التع ّمق
يف الق�ضايا العلمية .فهذا التقدم التكنولوجي يتطلب جي ً
ال
جديداً من �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية واملحامني وامل�ست�شارين
يعي ويفهم التعقيدات العلمية والتكنولوجيا من زاوية
قانونية .ولن ت�ستقيم العالقة املهمة بني التطورات التقنية
والت�شريعات �إال يف ظل وجود قواعد قانونية مواكبة لها
وحتقق الأهداف التي ين�شدها امل�شتغلون بالقانون.
وما ي�سهم حقاً يف �سد الفجوة ،عقد الندوات وامل�ؤمترات
القانونية املتخ�ص�صة التي يح�ضرها خرباء يف املجاالت
القانونية والق�ضائية والعلماء �أو خمرتعو التقنيات احلديثة
كذلك؛ كونهم الفئة التي تدعم �إي�صال الفكرة الوا�ضحة عن
اخرتاعاتهم التكنولوجيا ب�شكل ي�ضمن فهم القانونيني لها
بال�صورة املفرت�ضة� .إن هذا ال ي�صل باملجتمعات القانونية
�إىل �أف�ضل احللول نحو �صياغة ت�شريعية تنا�سب التقدم
العلمي الذي بلغت �إليه املختربات وامل�صانع حتى يومنا هذا
فح�سب ،بل ي�ساعد العقول على �صياغة قوانني ت�سد ما
قد يـن�ش�أ من ثغرات قانونية يف الأعوام القادمة ،لأنه كلما
تقدمت التكنولوجيا ب�سرعة كبرية كلما ازدادت الفجوات
القانونية ات�ساعاً.
و�أطرح �أخرياً ت�سا�ؤالت وقائية ،هل من املمكن م�ستقب ً
ال �أن
تـتـحكم التكنولوجيا يف �إدارة وتوجيه القوانني والت�شريعات؟
�أو جعل العن�صر الب�شري �أداة لها؟ وهل ت�ضمن القواعد
القانونية امل�صاغة بنا ًء على احلاالت الفردية احتواء كافة
ال�سيناريوهات التكنولوجية املقبلة؟.
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إعداد /محمد اليافعي
باحث قانوين باملعهد

ماذا يحدث �إذا ا�صطدمت �سيارة ذاتية القيادة ب�أحد امل�شاة؟ و�إذا قام
روبوت بقـتـل �شخ�ص من مبد�أ الدفاع عن النف�س ؟! يف جميع الأحوال ،من
املخطئ ومن امل�ساءل قانون ًا؟ �أال يزال البع�ض يت�صور �أن م�صطلح «جمرم»
ينح�صر يف ال�سلوكيات اجل�سمانية �أو املادية فقط؟ وهل يدخل �ضمن نطاق
الرتكة �أو الإرث املوقع الإلكرتوين وما يحتويه من �أرقام �سرية وحمتوى
رقمي؟ وما م�صريها؟ وهل تعلم �أنه مت رفع دعوى �ضد �أبل � Appleسنة 2011
ومل يتم �إ�صدار حكم بها حتى يومنا هذا؟ ومنذ ذلك احلني �أنتجت �أبل �أنواع ًا
عديدة من �أجهزتها و�إ�صدارات لنظم ت�شغيل جديدة.

العديد م��ن الق�ضايا اجلديدة جتته��د املحاكم يف
حلها قيا�س�� ًا �إىل �أق��رب الدعاوى التي �س��بق و�أن
�صدرت بها �أحكام

2016

مواكبة القوانين والتشريعات
للتقدم التكنولوجي

والرت ّيث عندها .وال�س�ؤال املطروح هنا هو :ما مدى
ا�ستعداد الأو�ساط القانونية والق�ضائية ملواجهة ومواكبة
هذه التحديات والتطورات ال�سريعة التي �ستجلبها �أمامهم
التكنولوجيا احلديثة وامل�ستقبلية للم�ساهمة يف معاجلة
الق�صور التنظيمي والت�شريعي؟
وت�صب �أهمية جماراة القوانني للتقدم التكنولوجي
يف كونها م�ؤ�شراً رئي�ساً يعك�س مدى تقدم الدول ورقيها
وكيفية تعاملها التنظيمي والقانوين مع ما يطر�أ عليها
من م�ستجدات التكنولوجيا للم�ساهمة يف �إ�سعاد �شعوبها
من خالل �أدواتها الت�شريعية .وعالوة على ذلك ،ف�إن لهذه
التقنيات احلديثة ت�أثرياً على �أدوار القانون وامل�شتغلني به.
و�أي�ضاً ،ف�إن للتو�سع التقني وخ�صو�صاً يف �شبكة الإنرتنت
الدور الأكرب يف �إثارة بع�ض امل�سائل القانونية العابرة
للحدود .وتكمن خطورة عدم حماكاة القوانني للتقدم
التكنولوجي يف عجز احلكومات عن �أدائها يف جمال الرقابة،
وكذلك �إ�صدار الأحكام الق�ضائية املالئمة .وال نـن�سى تفـنـّن
املجرمني والدفوع يف التالعب حول م�سائل الإثبات التقني.
ويف ظل غياب ال�ضوابط والت�شريعات املواكبة ،ت�صعب عمليات
مواجهة احلكومة للجرائم املرتكبة بطرق علمية حديثة من
حيث مكافحتها ومنعها قبل وقوعها �أو من حيث حتديد
و�إنزال العقوبات املنا�سبة طبقاً للأ�ساليب امل�ستخدمة؛ نظراً
ل�صعوبة التنب�ؤ باالبتكارات التكنولوجية.
ويتمثل التحدي احلقيقي ،يف بع�ض الدول� ،أمام
القائمني على �صياغة الت�شريعات املواكبة للتطورات التقنية
يف �أ�صحاب اخلربة العريقة الذين �أغلبهم من كبار ال�سن
وبعيدون عن التك ّيف والت�أقلم مع ا�ستخدامات الأجهزة
الذكية ورمبا مل تـتـ�ضح لديهم  -بعد -ال�صورة احلقيقية
للمهام واملراحل التكنولوجية التف�صيلية.
وما يحدث واقعاً عند ظهور هذه التقنيات احلديثة �أن
العديد من امل�سائل والق�ضايا القانونية تكافح قاعات املحاكم
يف حلها اجتهاداً �أو قيا�ساً �إىل �أقرب الدعاوى التي �سبق
و�أن �صدرت بها �أحكام يطمئن �إليها الق�ضاة عند التعامل
مع ال�سيناريوهات اجلديدة .فال يجب �أن نتوقع اخلربة
العلمية الكافية للق�ضاة واملحامني يف �شتى جماالت التقدم
التكنولوجي ،الأمر الذي يربز احتياجاتهم املا�سة والعاجلة
لي�س لت�شريعات و�إجراءات جديدة تواكب هذه التطورات
التي ينق�صها التمثيل القانوين يف طليعتها فح�سب ،بل
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المحاماة

رسالة وأمانة

 فكم من ق�ضايا مل تفتح خفاياها �إال بعد �سماع مرافعةاملحامي ومناق�شته للخ�صوم �أو ال�شهود �أو ملمثل الإدعاء �أو
االتهام ،وما �أكرث الأمور التي اليكفي فيها جمرد االطالع
على ملف الق�ضية لك�شف غمو�ضها ،فيتبدد هذا الغمو�ض
ب�إلقاء املحامي ال�ضوء على ظروف الق�ضية ومالب�ساتها،
وكم من ق�ضايا تعرثت �أمام الق�ضاء ل�صعوبة ترجيح حق
على �آخر ف�أدى نقا�ش املحامني وتفنيد كل منهم لر�أي الآخر
وحججه �إىل �إظهار وجه احلقيقة فيها.
 و املحامي يف قانون الإمارات االحتادي رقم  23ل�سنة 199166

هو الذي اتخذ املحاماة مهنة له لتقدمي امل�ساعدة الق�ضائية
والقانونية ملن يطلبها.
 بد�أت املحاماة قدمياً يف بالد اليونان ،وكان املكان الذييجتمع فيه املحامون من الأماكن املقد�سة ،ف�إذا حان وقت
النظر يف الق�ضايا ُر�ش املكان باملاء الطاهر �إ�شارة �إىل �أنه
يجب �أال يجري فيه من الأعمال ،وال ينطق فيه من الأقوال
أوجها
�إال ماكان طاهراً ونقياً .وقد عال �ش�أن املحاماة �إىل � ّ
يف عهد الرومان حتى �أن �أحد ملوكها (�أفطيمو�س) �أ�صدر
ت�شريعاً �ساوى فيه بني املحامني ورجال اجلي�ش الذين كانوا

املجتمع ازدهاره ،املحاماة �ضرورية �أي�ضاً لتحقيق العدل
االجتماعي ،لأنه من دونها تف�سد العدالة ويختل ميزانها،
ذلك �إن النا�س يف رباطة اجل�أ�ش وف�صاحة الل�سان وقوة
احلجة والبيان لي�سوا �سواء .ومن هنا تبدو �ضرورة املحامي
للدفاع عن حق املظلوم ببيان حجته ،وتفنيد مزاعم خ�صمه،
حتى ال تغتال احلقوق با�سم العدالة ملجرد عجز �أ�صحابها عن
الدفاع عنها ،وحتى ال ُيرجح باطل على حق لرباعة مدعيه
يف �إقناع الق�ضاء به ،وهو ما ال ير�ضاه اهلل ور�سوله �صلى اهلل
عليه و�سلم ،لذا خاطب �صلى اهلل عليه و�سلم املتخا�صمني
يف حديثه ال�شريف بقوله�( :إمنا �أنا ب�شر مثلكم تخت�صمون
�إيل ،ف�أق�ضي بينكم على نحو ما �أ�سمع به ،ولعل بع�ضكم
�أحلن بحجته من �أخيه ف�أق�ضي له ،فمن ق�ضيت له ب�شيء
من حق �أخيه ،فال ي�أخذ منه �شيئاً ،ولريده �إليه ،ف�إمنا �أقطع
له قطعة من النار) ،كما جاء �أي�ضاً باحلديث ال�شريف( :من
�أعان على خ�صومة فقد باء بغ�ضب من اهلل).
 و�إذا كانت املحاماة �ضرورية حلفظ ال�سالم والعدلاالجتماعيني ،فهي �ضرورية �أي�ضاً لكفالة مبد�أ امل�ساواة �أمام
الق�ضاء ،والأمر الذي يوجب �أال يقف املتهم يف �ساحة الق�ضاء
منفرداً يف مواجهة �سلطة االتهام التي تكيل له التهم وت�سوق
الأدلة على ثبوتها ،وت�سعى لإقناع القا�ضي ب�إدانته دون �أن
جتد من يفند ما ت�سوقه من الأدلة� ،أو يقرع احلجة باحلجة،
الأمر الذي يرتتب عليه �أن تكون �أمام الق�ضاء وجهة نظر
واحدة ي�صدر احلكم على �ضوئها ،فيختل ميزان العدل .لذا،
توجب الأنظمة املعا�صرة �ضرورة ا�ستعانة املتهم يف جناية
مبحام يتوىل الرد على �سلطة االتهام ،فيتحقق التوازن الذي
من دونه تنعدم امل�ساواة �أمام الق�ضاء .ف�إذا كان املتهم غري
قادر على توكيل حمام التزمت املحكمة بندب حمام للرتافع
عنه باملجان �ضماناً للعدالة التي توجب احرتام حق الدفاع.
 وال ينال من عمل املحامي �أن يرتافع عن متهم �أقر بالتهمةواعرتف بها ،فر�سالته يف مثل هذه الأحوال �أوجب و�ألزم،
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املحامون ِ�صنْو الق�ضاة ،حيث جتمعهم ذات الغاية وهي حتقيق العدالة ،ويربطهم نبل
املق�صد وهو ت�أكيد �سيادة القانون ،ذلك �أن املحامي يعكف على الق�ضية املوكل فيها با�سط ًا �أمام
القا�ضي ما يثريه من م�شاكل قانونية و�آراء الفقه ب�ش�أنها عار�ض ًا حلجج كل طرف و�أ�سانيده.

قبل الإ�سالم كان العرب �إذا وقع بينهم
خالف تقدم رجل بالوكالة ال�شفوية عن
كل فريق ليب�س��ط ق�ضية موكله ب�أ�سلوب
بليغ وي�سمى حجاج ًا

2016

بقلم المحامي /عبد اهلل حسن أحمد بامدهاف

�أعلى القوم جاهاً و�أرفعهم �شاناً.
 وقبل الإ�سالم ،كان العرب �إذا وقع بينهم خالف ،تقدمرجل بالوكالة ال�شفوية عن كل فريق ليب�سط ق�ضية موكله
ب�أ�سلوب بليغ وي�سمى (حجاجاً) �أي قوي احلجة ،وعندما
جاء الإ�سالم كان املحامون يعرفون بوكالء احلكم �أو وكالء
الدعاوى ،حيث �أجازت ال�شريعة الإ�سالمية التوكيل يف
اخل�صومة حلاجة النا�س �إىل ذلك.
وجتد املحاماة �أ�سا�ساً لها يف احلديث ال�شريف ،حيث قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ((ف�ضل ل�سانك تعرب به عن
�أخيك الذي ال ل�سان له �صدقة)).
 ولأن غاية املحامي امل�ساهمة يف �إحقاق احلق ،وحتقيقالعدل بن�صرة املظلومني ،ورد احلقوق املغت�صبة لأ�صحابها،
ب�إ�سماع �صوتهم للعدالة ،وتقوية حجتهم ،ودفع كيد الظاملني
عنهم ،لذا ،فقد اكت�سبت املحاماة مكانتها الرفيعة من نبل
مقا�صدها و�سمو غاياتها حتى �أ�صبحت �شرفاً يعتز به كل
منت�سب �إليها ،و�صارت طموحاً ي�سعى لتحقيقه كل من ُفطر
على الغرية على احلق ،حتى قال لوي�س الثاين ع�شر ملك
فرن�سا (لو مل �أكن ملكاً على فرن�سا لوددت �أن �أكون حمامياً).
 املحامي �إذن ،لي�س كما يت�صور البع�ض جمرد رجل ،الكالم�صناعته ،ي�ستوي عنده الدفاع عن احلق �أو الباطل ،ي�ستعني
بعلمه لين�صر باطل موكله على حق خ�صمه ،ي�سعى ليفلت
املجرم من العقاب ،فاملهم عنده احل�صول على الأتعاب.
فمثل هذا القول ي�صدر عن عدم فهم لطبيعة عمل املحامي،
وعدم �إدراك ل�شرف الر�سالة التي ينا�ضل املحامون يف �ساحات
الق�ضاء لتحقيقها ..بل ميكن القول ،ب�أن املحامي وهو
الرجل الذي ي�سعى دوماً لتحقيق العدالة هو دائماً �ضحيتها،
فموكله الذي يخ�سر الق�ضية ال ُي�س ّلم �أبداً بحق خ�صمه
وين�سب اخل�سارة لتق�صري حماميه ولي�س لعدالة ما ُحكم به،
واملوكل الذي يك�سب ق�ضيته الي ُرجع ذلك جلهد حماميه بل
ين�سب الف�ضل يف ذلك �إىل و�ضوح حقه ونزاهه قا�ضيه .ومع
كل ذلك ،مي�ضي املحامي يف �أداء ر�سالته ال يثني همته ما قد
يلقاه من جحود ،وال يوهن من عزميته ما ي�ست�شعره من
نكران ملجهوده ،فح�سبه �أنه �أدى واجبه و�أر�ضى �ضمريه.
 املحاماة ر�سالة �شرعية متليها �ضرورة حتقيق ال�سالماالجتماعي وحمايته واملحافظة عليه ،لأنه من دونها ين�شغل
املواطن عن �أداء واجبه بالدفاع عن حقه ،وال يخفى ما
ينطوي عليه ذلك من انعكا�س بالغ اخلطورة على تقدم
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وذلك حتى ال يتعر�ض املتهم لغلظة يف العقاب المربر لها،
�أو جتاوز يف تطبيق العقوبة ال �سند له من �شرع �أو قانون..
فدور املحامي يف الرتافع يف مثل هذه الأحوال اليعني �سعيه
�إىل طم�س احلقيقة �أو ت�ضليل العدالة �أو �إف�ساد الأدلة مما
ال يجوز ،و�إمنا يرمي �إىل تو�ضيح الظروف واملالب�سات التي
�أحاطت بارتكاب اجلرمية ،فقد تكون دفاعاً عن النف�س �أو
املال �أو العر�ض ،وقد يكون املتهم عند ارتكابه اجلرمية غري
مدرك لفعلته نتيجة مر�ض عقلي يقوم مانعاً من العقاب و�إن
مل يعف من امل�س�ؤولية ،وقد يكون اجلرم وقع خط�أ ،فينتفي
عن املتهم ق�صد العمد مما يخفف عنه العقاب ،وهكذا،
يلعب املحامي دوراً جوهرياً يف عدم جتاوز العقاب حدود
الق�سط واالعتدال ،فمن �ش�أن هذا التجاوز لو حتقق تغري
�شعور النا�س جتاه اجلاين ،بد ًال من ال�سخط عليه ،جتدهم
يتعاطفون معه ،ويفقد النا�س يف النهاية ثقتهم يف الق�ضاء.
 ول�سمو مهنة املحاماة ،ف�إنها تلقي على عاتق املحامي العديدمن الواجبات واملهام ،فيجب على املحامي �أن يلتزم يف �سلوكه
املهني وال�شخ�صي مببادئ ال�شرف واال�ستقامة والنزاهة،
و�أن يكون عف الل�سان رفيع الذوق يف م�سلكه وت�صرفاته ،و�أن
يحافظ على وقار املهنة ومكانتها الرفيعة يف املجتمع ،كما
يجب �أن يتقي ما ي�شينه ويحط من قدره ،فيحظر عليه �أن
يتخذ يف مزاولة مهنته و�سائل الدعاية �أو الرتغيب �أو ا�ستخدام
الو�سطاء �أو الإيحاء ب�أي نفوذ �أو �صلة حقيقية �أو مزعومة.
 كما يجب عليه �أن ين�شد املعرفة العامة ال�شاملة ،فاملحاميالذي تقت�صر معرفته على القوانني واللوائح ،غري جدير
ب�أن يو�صف ب�أنه حمام مثقف ،ومن �أجل ذلك كان عليه �أو ًال:
الإملام ب�أحكام ال�شريعة التي هي ت�شريع اخلالق للمخلوق
والتي فيها تبيان لكل �شيء ،وعليه ثانياً :التزود بن�صيب من
�شتى فروع العلم واملعرفة يف الفل�سفة والتاريخ واالقت�صاد
وعلم النف�س واالجتماع والعلوم والطبيعة وذلك بالقدر
الذي يخدم ر�سالته .وعليه �أن يعي �أن العلم باللغة و�آدابها
يلهمه القدرة على التعبري الدقيق والإقناع ويزوده بالفهم
ال�صحيح ،وتيعينه على التعبري واال�ستنتاج املنطقي ال�سليم.
 ويلتزم املحامي نحو موكله ببذل كل اجلهود املمكنة لرعايةم�صاحله ،وهو ما يوجب عليه عدم االن�سحاب من الدفاع عن
موكله يف وقت غري الئق ،كما يتعني عليه االحتفاظ مبا يف�ضي
�إليه موكله من معلومات ،مامل يطلب منه موكله �إبداءها
للدفاع عنه يف الدعوى .كما ميتنع عليه �إبداء �أية م�ساعدة -ولو
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بد�أت املحام��اة قدمي ًا يف ب�لاد اليونان
وكان املكان ال��ذي يجتمع فيه املحامون
من الأماكن املقد�سة

من قبيل امل�شورة -خل�صم موكله يف النزاع ذاته �أو يف نزاع �آخر
مرتبط به� .إذ ال يجوز للمحامي �أن ميثل م�صالح متعار�ضة.
واجلدير بالذكر� ،أن التزام املحامي برعاية م�صالح موكلهاليعني تبني �إدعاءاته ت�صرفاته ،كما ال ينبغي �إن كان على
باطل �أو ت�شجيعه على اال�ستمرار يف غيه ،والتفنن يف خلق
�أ�ساليب االفرتاء نكاي ًة يف اخل�صم الآخر ،فذلك ال يتفق
و�أمانة م�س�ؤولية املحاماة و�شرف ر�سالتها ونبل مقا�صدها،
وي�صطدم قبل كل �شيء بقوله تعاىل يف �سورة الن�ساء }
والتكن للخائنني خ�صيما{ (الآية  ،)105وقوله تعاىل يف (الآية
 )109من ذات ال�سورة }ها �أنتم ه�ؤالء جادلتم عنهم يف احلياة
الدنيا فمن يجادل اهلل عنهم يوم القيامة �أم من يكون عليهم
وكيال{.
لذا ،يتعني على املحامي �أن ي�صغي ل�صوت �ضمريه ،فريف�ضالدفاع عن باطل ي�ست�شعره �أو زور يك�شف له ،و�أن يعلم �أنه
حمام موكله وم�ست�شاره فيجب عليه �أن ي�سدي له الن�صح
بعدم اال�ستمرار يف �إدعاء ال �سند له ،و�أن ي�شري عليه بال�صلح
على ما يراه حقاً له.

للح�صول على �إ�صداراتنا
رجاء االت�صال بـ معهد دبي الق�ضائي  -ق�سم البحوث والدرا�سات
وللح�صول على �إ�صداراتنا خارج الدولة:
جمهورية م�صر العربية  :مكتبة دار النه�ضة العربية
اململكة العربية ال�سعودية  :مكتبة القانون واالقت�صاد
اجلمهورية اللبنانية :مكتبات احللبي
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الح َ
وك َمة صمام أمان اإلدارة الرشيدة
َ
شركة نخيل نموذجًا
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َ
وتت َم ْح َو ُر �أهمي ُة نظام ا َ
مبادئ،
حلوكمة -مبا يت�ض َّم ُنه من
وقواع َد �أ�سا�سي ٍة -حول حتقيق �ضمانٍ حقيقي ل�سالمة �إدارة
ال�شركة ،وخا�صة ال�شركات امل�ساهِ مة العامة اململوكة ل�شريحة
وا�سعة م��ن امل�ساهمني� ..إال �أن الإ�شكالية يف ه��ذا النظام؛

تتعلق مب�س�ألة “تطبيقِ قواعد احلوكمة” ،لدرجة �أن َ
بع�ض
العاملني يف ه��ذا املجال ي��رى � ّأن َق��ب��و َل احلوكمة ما هو �إال
“مو�ضة”؛ كونها ظاهر ًة انت�شرت بني امل�ؤ�س�سات وال�شركات،
ف�أ�صبح “ ُّ
الكل” ي�ض ُعها يف مواقعه الإلكرتونية ،ويغ ِّرد حو َل

َ
ت�س��ديد كامل ديونها
ا�س��تطاعت ال�شركة
البنكية قبل موعد ا�ستحقاقها ب�أربع �سنوات

رقابة حقيقية ،وكذاَ :
متر ُك ِز ال�سلطة.
�إال �أننا هنا نعود ون�ؤكد �أنه :ال ح َر َج على ال�شركات الأمريكية
يف �أن ت�أخذ بالدمج بني من�صب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة،
ومن�صب الرئي�س التنفيذي �أو �أن ت�أخذ بنهج �إع���ادة توزيع
امل��ه��ام وال�����ص�لاح��ي��ات ب�ين املن�صبني � ْأخ���� ًذا بفكرة امل��رون��ة يف
تطبيق املبد�أ� ،إذا ما ر�أت �أن ذلك يف �صالح ال�شركة ،فال�شركة
هي املحور الأ�سا�سي الذي من خالله تتحدّد القواع ُد ُ
والنظم.
وبا�ستعرا�ض جتربة �شركة نخيل جن��د �أن ال�شركة �أع��ادت
توزيع مهام و�صالحيات بني املن�صبني بحيث �أول��ت لرئي�س
جمل�س �إدارة ال�شركة املزيد من املهام وال�صالحيات بهدف
ال��و���ص��ول ال�ستجابة �سريعة يف ات��خ��اذ ق����رارات ع��ل��ى �أع��ل��ى
امل�ستويات ويف الوقت املنا�سب .مع االحتفاظ مبن�صب املدير
التنفيذي يف الهيكل الإداري ليخت�ص ب��الأع��م��ال الإداري���ة
املوكلة �إليه من جمل�س الإدارة.
ل��ق��د ارت������أَت نخيل ه���ذا ال��ن��ه��ج؛ ك�����ض��رورة ت��ف�� ِر�ُ��ض��ه��ا ح��اج�� ُة
ال�شركة ،والو�ض ُع ال�صعب الذي مت ُّر به ..فال�شركة َو َجدت
ري يكاد
نف�سها يف خِ َ�ض ِّم الأزمة االقت�صادية الأخرية �أما َم م�ص ٍ
َ
�أن يكون حم�سو ًما ،نظ ًرا لتك ُّبدِ ها ديو ًنا تق َّد ُر بنحو  16مليار
دوالر ،وخ�سار ٍة حقيقية ل�شريحة وا�سعة من امل�ستثمرين..
وعليه؛ فقد �أخ���ذت ال�شرك ُة م��ن ق��واع�� َد حوكم ٍة �أخ���رى ما
ينا�سب و�ْ��ض�� َع ال�شركة؛ كالقواعد اخلا�صة بعمليات �إنقاذ
ُ
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الدكتور /سعود فيصل الرميثي
�أكادميية �شرطة دبي

َ
�شر َ�س ًة يف الأ�سوق
تخو�ض ال�شركات الكربى
معارك ِ
عرف املرت ِّد َد،
العاملية ،من �أجل البقاء ..فالتجارة ال َت ِ
ال�شركات ُ
َ
تبذ ُل الغايل
جندُ �أن
وال
ِ
ال�ضعيف ..ولهذا؛ ِ
وحتقيق �أهدا ِفها التجارية
والنفي�س لتعزيز جناحا ِتها،
ِ
َ
ُ
ما�س ًة لتبنِّي
على املدى الطويل .ومن هنا؛ كانت
احلاجة َّ
ُّظم والقواعدَ التي َت ُكم
ِ
ت�ضع الن َ
قواعد احلوكمة؛ التي ُ
عمليات ال�شركة ،وت�شمل تلك النظم عدة مبادىء مهمة
ِ
وحتديد
وحقوق امل�ساهمني،
إف�صاح ،وال�شفافية،
ِ
ِ
مثل :ال ِ
ؤوليات ال�شركة
واجبات جمل�س الإدارة ومها ِّمها ،وم�س� ِ
ريها من القواعد والن ُّظم.
االجتماعية ...،وغ ِ

قواعدها وم�س�ؤولياتها االجتماعية.
ويتج َّلى ذلك :فيما �أ�شارت �إليه التقاري ُر املالية ب�أ ّن �أح َد �أ�سباب
ُ
ال�شركات؛ هو :عد ُم وجو ِد َت َ ٍّ
ب
الأزم��ات املالية التي م َّر ْت بها
جن ُد �أ ّن الفك َر ال�سائ َد
حقيقي لقواعدِ احلوكمة ..ومبعنى �آخرِ :
ٍّ
يف هذا املجال؛ هو :تب ِّني قواعدِ احلوكمة ب�شكل مُطلق ،ودو َن
ٌ
امتثال للقواعدِ ؛ كانت
متحِ ي�ص ،بحيث �إنه :كلما كان هناك
ري على الطريق ال�صحيح ،وك����أ ّن احلوكم َة
ه��ذه ال�شرك ُة ت�س ُ
يجب تنفي ُذها ،وه��ذا مفهو ٌم ي َُ�شوبُه
قائم ٌة يف ج��دول م��ه��ا َّم ُ
ال�ض ُ
َّ
غر�ض ّ
فلي�س
عف؛ َك��و َن احلوكم ِة و�سيل ًة لتحقيق ٍ
معيَ ،
ُ
تطبيق القواعد ،و�إمنا هو :ال�س� ُؤال عن ماهية القواعد
املَغ َزى:
التي حتتاجها ال�شركة ،وكيف يت ُّم تب ِّنيها ،وتنفي ُذها.
ٌ
تطبيق �سلي ٌم للحوكمة؛
وعليه ن��ق��ول :حتى ي��ك��و َن ه��ن��اك
و�سليم للقواعد املُرا ِد تطبي ُقها؛
فالبد �أو ًال من حتديدٍ دقيقٍ
ٍ
أ�سا�سي على احتياجات ال�شركة،
التي البد �أن تعتم َد ب�شكل � ٍّ
ُّ
فكل �شرك ٍة حتتاج �إىل قواع َد معين ٍة َيفر ُِ�ضها واق ُع ال�شركة،
واملرحل ُة التي مت�� ُّر بها ..فال�شركة حديث ُة الن�ش�أة؛ حتتاج
ُ
تختلف ع��ن ق��واع��دِ ال�����ش��رك��ة ال��ت��ي مت��� ُّر ب�صعوبات
ق��واع�� َد
م��ال��ي��ة ..ف��ال��ت��و� ُّ��س�� ُع يف م��ف��ه��وم “امل�س�ؤولية االجتماعية” -
َ
�ضمن الأجندة
باعتباره �إح��دى ركائز احلوكمة -؛ ال يكون
العليا لل�شركة التي تعاين من �صعوباتٍ مالية.
ُ
التطبيق ال�سليم لنظام احلوكمة من :حتديدِ قواعد
يبد�أ
احلوكمة ال��ت��ي تتنا�سب م��ع احتياجات ال�����ش��رك��ة ..ويف هذا
ال�سياق؛ �سن َو ِّ�ضح كيف يكون ال َق ُ
بول املَر ُِن لقواعد احلوكمة؛
َ
مقت�ضياتِ ال�����ش��رك��ة ،وظ��روف��ه��ا ،وانعكا�ساتِه على
ح��� َ��س َ��ب:
جناحات ال�شركة ،وذلك من خالل الرتكيز على �أهم مبادئ
احلوكمة ،وه��و :م��ب��د�أُ الف�صل بني من�صب :رئي�س جمل�س
أغلب
الإدارة ،ومن�صب :الرئي�س التنفيذي لل�شركة؛ ف���إن � َ
�أنظمة احلوكمة؛ ت�أخذ مببد�أ الف�صل بني هذين املن�صبني،
وذل���ك ب��ه��دف :حتقيق ال��رق��اب��ة ،وامل�����س��اءل��ة ،و���ض��م��ان ع��دم
تعار�ض امل�صالح ،وه��ذا ما �أ َّك��� َد عليه تقري ُر اللجنة املالية
(ك���ادب���وري  -اململكة امل��ت��ح��دة) ،ب����أن الف�ص َل ب�ين املن�ص َبني
ال�سلطة املُطلَقة يف �إدارة ال�شركة..
يعترب �أم ًرا �أ�سا�س ًّيا لتج ُّنب ُّ
ومبد�أ الف�صل هذا؛ َتظهر �أهمي ُته بالن�سبة لل�شركات العامة
التي ُت��دا ُر بعيدًا عن املراقبة الفعلية للم�ساهمني ،ولهذا؛
ف َبعد الأزمة العاملية الأخرية؛ طا َل َب امل�ساهمون يف ال�شركات
الأمريكية بتغيري قواعد احلوكمة ،والأخ��ذِ مببد�أ الف�صل،
ُ
ال�شركات من م�شكالت ب�سبب ع��دم وجود
نظ ًرا ملا �شهِدته

المجلة القانونية

تنظيم
ال�شركة من الأزم���ات املالية ب���إع��ادة الهيكلة ،ور� ْ��س ِ��م
ٍ
ري ال�شركة يف املرحلة احلرجة،
�إداري
ورقابي �صا ِر ٍم ،يحدِّد �س َ
ٍّ
كما ارت�أتْ تركي َز ال�سلطة ب�شكل م�ؤقت؛ ل َنقل ال�شركة �إىل َب ِّر
الأمان.
وع��ل��ى ال��� ُّرغ���م م���ن م��وق��ف ال�����ش��رك��ة يف �إع������ادة ت���وزي���ع امل��ه��ام
وال�صالحيات بني رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي؛ �إال
�أ ّن هذا املنه َج يعترب �صحيحاَ لأنه �سيتحقق من خالله ُ
هدف
احلوكمة ،وهو� :إيجا ُد الإدارة الر�شيدة وال�سليمة ..ودلي ُل ذلك:
ما حقق ْت ُه ال�شركة من �إجنازات خالل هذه الفرتة؛ حيث:
ا�ستطاعت ال�شركة ت�سدي َد كامل ديونها البنكية قبل موعد
ا�ستحقاقها ب�أربع �سنوات ،حيث ج َرتْ عملي ُة الت�سديد يف عام
2014م ،بد ًال من عام 2018م.
ت�ص ُل �إىل  25مليار درهم؛
و َّف�� َرت ال�شركة مبال َغ �ضخمة ِ
منها ح���وايل  15م��ل��ي��ا ًرا ،ال��ت��زا ٌم م��ن �صندوق ال��دع��م امل��ايل
حلكومة دبي ،مل ت�ستخدمها ال�شركة رغم �أنها كانت متاحة
للمعاجلة �آنذاك� ،إىل جانب :املحافظة على �أ�صولٍ بالقيمة
املتبقية ،كان ُيف َ
رت�ض بي ُعها تنفي ًذا خلطة �إعادة الهيكلة.
مت��ك��ن��ت ال�����ش��رك��ة م��ن ا���س��ت��ع��ادة ث��ق��ة ال�����ش��رك��اء ،وخ��ا���ص��ة:
الدائنني ،من خالل الت�سويات ال ُودِّية؛ كت�سوي ِة �سدا ِد �صكوكٍ
بقيمة  4.4مليار درهمَ ،ت�ستحِ ّق يف �أغ�سط�س 2016م ،وكذلك
ت�سوية �صكوك الدائنني التجاريني بن�سبة  %40نقداً ،و%60
ٌ
�صكوك بفوائ َد ممتازة ت�صل �إىل  ،%10و�سي ِت ّم الوفاء بها
وف ًقا خلطة ال�شركة.
انعك�ست �إعاد ُة الثقة للم�ستثمرين ب�شكل �إيجابي ،من خالل
الإقبال الوا�سع على امل�شاريع اجلديدة التي طرحتها ال�شركة
يف “جزر ديرة” ،وهي“ :جزر ديرة مول” ،و”�أبراج جزر ديرة”،
وم�شروع �سكني �ضخم يف “واجهة دب��ي البحرية” ،وتو�سعة
“ابن بطوطة مول”� ،إ�ضافة �إىل مركز ت�س ُّوق يف “جمريا فيلج
تراينجل” ،التي ت�صل تكلفتها �إىل نحو  5. 3مليار درهم.
وهنا؛ البد من الإ�شارة �إىل �أنه البد �أن يكون هناك مراجع ٌة
م�ستمرة ودقيق ٌة لقواعد احلوكمة ،حتى تكون متنا�سبة مع
متطلبات ال�شركة واحتياجاتها .وعليه؛ فطاملا �أن (�شركة
نخيل) اج��ت��ازت مرحلة التدهْ ُور املالية ،و�أ�صبحت بالفعل
متحررة متا ًما من �أغالل االلتزامات املالية ،وانطلقت بر�ؤية
م�ستقبلية مُبدِ عة ،بعد نقل ال�شركة �إىل ب�� ِّر الأم��ان بطرح
م�شاريع جديدة؛ بعد هذا ك ِّله؛ ف�إنها هنا بحاجة �إىل مراجعة
ق��واع��ده��ا لتتفق م��ع مرحلة االزده����ار ال��ت��ي مت��ر بها الآن،
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بقلم  :األستاذة ليلى لطفي
باحثة قانونية

انعك�س��ت �إع��اد ُة الثقة للم�س��تثمرين
ب�شكل �إيجابي من خالل الإقبال الوا�سع
على م�شاريع ال�شركة

كالرتكيز على حتقيق م�صالح ال�شركة على املدى الطويل..
وهذا ما �أعلنت عنه ال�شركة م�ؤخ ًرا ب�أنه �سوف ت�سعى لتحقيق
هدف ا�سرتاتيجي متمثلٍ يف �إيجاد حمفظة �إيجارية عقارية،
ُت��دِ ُّر دَخ ً
�لا م�ستمراً ُيقدَّر بنحو  7.5مليار درهم �سنوياً ،مع
نهاية �سنة 2017م.
وب��ن��اء على م��ا ت��ق��دم؛ ف���إن��ن��ا ن��ق��ول� :إن���ه مم��ا ال �شك فيه �أن
ونظم احلوكمة ،يف ال�شركات
ما�سة لتب ِّني قواعدِ
هناك حاج ًة ّ
ِ
وامل�ؤ�س�سات؛ ل�ضمان �سالمة الأداء ،وجن��اح العمل ،وحتقيق
الأهداف املرجوة� ،إال �أنه يجب �أن ُيراعَى يف هذه القواعد ما
يتنا�سب مع طبيعة وظ��روف امل�ؤ�س�سة ،ل ّأن من املهم معرف َة
�أن��ه ال توجد جمموع ُة قواع َد �صاحل ٍة لكل ال�شركات ،وعلى
خمتلف امل��راح��ل ال��ت��ي مت��ر بها ال�����ش��رك��ة ..وه��ن��ا :ي���أت��ي دور
امل�ست�شارِين واخلرباء ،لتحديد ماه ّية القواعد التي تتنا�سب
م��ع ه��ذه ال�����ش��رك��ات ،فلكل مرحل ٍة ق��واع�� ُده��ا اخل��ا���ص��ة ،التي
ت�ض َمن ُّ
كل �شرك ٍة عن طريقها حتقي َق الأهداف الأ�سا�سية لها.

م��ن الأه��م��ي��ة ونحن نتحدث ع��ن �ضريبة القيمة امل�ضافة �أن
ن�ستفيد من جتارب  130دولة يف هذا املجال.
فمع ا�ستمرار هبوط �سعر البرتول يف دول اخلليج ،ا�ضطرت
بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل التقيّد مبوازنات حمدودة.
ت�شري التقديرات �إىل �أن العوائد البرتولية ت�شكل �أكرث من %60
من املوازنة االحتادية للإمارات العربية املتحدة .ومن املتوقع �أن
ت�سهم �ضريبة القيمة امل�ضافة املقرتحة ك�أداة لزيادة التنوع يف املوارد
االقت�صادية لتخفيف احلمل على املوازنة.
�إن �ضريبة القيمة امل�ضافة امل��زم��ع تفعيلها يف  ،2018بفرتة
انتقالية ت�ستمر نحو � 18شه ًرا� ،سوف ُتفر�ض على عدد من الب�ضائع
واخلدمات املحددة .وقد جرت حمادثات ب�ش�أن خطط فر�ض هذه
ال�ضريبة بني �أع�ضاء جمل�س التعاون اخلليجي ،ويذكر �أنها �سوف
ت�شمل بع�ض املنتجات واخلدمات با�ستثناء خدمات الرعاية ال�صحية
والتعليم وبع�ض اخلدمات االجتماعية والأغذية.
ويف ظل وجود �أنظمة لتطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة يف �أكرث
من  130دولة ،كان من املنطقي �أن تفكر الإمارات العربية املتحدة
كذلك يف ت�أثري فر�ض هذه ال�ضريبة على االقت�صاد القومي ،بينما
تدعو حالة املوازنة العامة للإمارات العربية املتحدة �إىل اال�ستفادة
م��ن تطبيق ه���ذه ال�����ض��ري��ب��ة ،تبقى بع�ض الأ���س��ئ��ل��ة ع��ال��ق��ة ب�ش�أن
النتائج القانونية التي رمبا �أ�سفر عنها تطبيق هذه ال�ضريبة يف
الإمارات العربية املتحدة باعتبار التعددية القانونية فيها وكونها

ً
حمطا جلذب ال�شركات متعددة اجلن�سيات التي ت�سعى �إىل تنفيذ
م�شروعات عابرة للحدود.
�إذ رمبا حتتاج الإم��ارات العربية املتحدة �إىل النظر يف الطرق
التي تتبعها الدول ملعاجلة هذه الأمور عند تطبيق �ضريبة القيمة
امل�ضافة .على �سبيل امل��ث��ال ،م��ا ال���ذي يجعل �أي جهة �أو معاملة
خا�ضعة لهذه ال�ضريبة؟ ،لقد �سلكت ال��دول التي طبقت �ضريبة
القيمة امل�ضافة م�سالك خمتلفة يف البداية ملعاجلة هذا الأمر مع
الأخذ يف االعتبار ال�صناعة وحالة امل�ؤ�س�سات من حيث كونها ربحية
�أم ال ؟ هل �سوف تخ�ضع ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة؟ بع�ض ال��دول ،مبا فيها اململكة املتحدة،
و�أملانيا ،والدمنارك قد �أعفت بع�ض امل�ؤ�س�سات غري الربحية من
ال�ضريبة كليًّا �أو جزئيًّا .وكيف �سوف يتم التعامل مع جماميع
التجارة يف الفرتة االنتقالية ،وكيف �سوف يتم التعامل مع التجارة
ال�سائبة يف الفرتة االنتقالية وما بعدها؟.
وتقول درا�سة �أُجريت يف عام � 1994إنه عند بدء تطبيق �ضريبة
القيمة امل�ضافة لأول م��رة يف اجلماعة الأوروب���ي���ة ،ت��ق��رر تطبيق
ال�ضريبة على نحو جممّع ب ً
��دل من التعامل مع كل معاملة على
ح��دة .ما احلد ال��ذي �سوف يف�صل بني الإم��داد الفردي والإم��داد
املتعدد الو�سائط؟ ،م���ؤخ�� ًرا يف االحت��اد الأوروب���ي ،عاجلت معاملة
خا�صة بالبنك الأملاين هذا ال�س�ؤال وكان القرار حمكومًا «مب�صالح
ال��ع��م�لاء» .ه��ل ���س��وف ي�سهم ن��ظ��ام �ضريبة القيمة امل�ضاعفة يف
ا�ستمرار اجلهود اخلا�صة بتفادي االزدواج ال�ضريبي؟
وتفيد الدرا�سات �أن طرق التعامل مع هذا الأم��ر رمبا ت�شمل
معاهدات منع االزدواج ال�ضريبي من خالل الئحة داخلية ت�سمح
ب�إعفاء اجلهة اخلا�ضعة لل�ضريبة من ال�سداد �إذا كانت الب�ضائع
�أو اخلدمات قد خ�ضعت بالفعل لل�ضريبة من قبل دول��ة �أخ��رى.
ُتعد ه��ذه بع�ض امل�شكالت القانونية التي رمب��ا تنجم عن تطبيق
ال�ضريبة والتي رمبا تتعامل معها حماكم الإمارات العربية املتحدة
عند ظهور �أية حاالت متعلقة ب�ضريبة القيمة امل�ضافة بعد �إنفاذها.

المجلة القانونية

كم من العبارات التي مل يح�سن �صياغتها �أودت بقائلها ،وكم من العبارات التي �أحكمت
�صياغتها خ ّلدت ذكرى قائلها ،ولكن �إذا نظرنا ل�صياغة الت�شريع فمقولة “�إن من البيان
ل�سحرا” ت�شد االنتباه وجتعلك تفكر ملي ًا ما الذي يق�صده الكاتب ،فهي عملية هامة جد ًا
والبد من الرتكيز عليها وتر�سيخها كم�ساق خا�ص يدر�س يف كليات القانون باجلامعات
وذلك ملدى �أهميتها يف احلياة ومدى �صداها الفعلي يف املجتمعات عند التطبيق.
م�صادر الت�شريع متعددة ولكن امل�صدر الأول والباقي والذي
ال اختالف عليه هو القر�آن الكرمي ،كتاب اهلل عز وجل ،وهو
من امل�صادر الأ�سا�سية التي ي�ستند امل�شرع دائماً �إليها ومن ثم
ت�أتي امل�صادر الأخرى للت�شريع.
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ومن �أجمل ما قر�أت �أثناء عملية بحثي ب�ش�أن الت�شريعات
العبارة التالية:
“ �إن من التجارب الأزلية كون الإن�سان ذي ال�سلطان مييل �إىل
�إ�ساءة ا�ستعمال �سلطانه هذا حتى يقف عند حد ،فال يوقف

على تطبيق القاعدة.
ومن اجلدير بالذكر �أنه لكل من هذه الأنواع مزايا وعيوب
ميكن التطرق �إليها يف مقال الحق.
بعد �أن قمنا بتق�سيم ال�صياغة القانونية وفقاً للنوع ،هناك طريقتان
خا�صتان بال�صياغة القانونية ،وهما �إما مادية �أو معنوية.
�أوال الطريق املادية :وتنق�سم �إىل �إحالل الكم حمل الكيف
�أي ،يعرب فيه امل�شرع عن م�ضمون القاعدة من خالل رقم
معني ومن ثم يو�صد الباب �أمام كل اجتهاد� ،أوال�شكليات �أي
يقوم امل�شرع يف حتقيق ما يبتغيه من �سن الت�شريعات �إىل
اتباع ال�شكليات �أي �سن �إجراءات �شكلية معينة.
ثانياً الطريق املعنوية :وتتوزع على القرائن القانونية �أو
االفرتا�ض �أو احليل القانونية ،فالأوىل ي�أخذ امل�شرع �أمراً
م�شكوكاً فيه ولكنه حمتمل تبعاً للأغلب وامل�ألوف يف العمل
على �أنه �أمر م�ؤكد� ،أما يف حالة الإفرتا�ض فيق�صد فيه
�إعطاء و�ضع من الأو�ضاع حكماً يخالف احلقيقة بق�صد
الو�صول �إىل ترتيب �أثر قانوين معني ما كان ليرتتب لوال
هذه املخالفة.
هذا ما لزم بيانه كنبذة عن �صياغة الت�شريع ،وال نن�سى �أنه
على كل م�شرع مراعاة حال الأفراد والدولة قبل �صياغة
الت�شريع وعليه �أي�ضاً درا�سة الو�ضع احلايل للت�شريع ،علماً
ب�أن الت�شريع الذي هو من و�ضع الإن�سان ال خالف يف �أنه
قد يخطئ امل�ش ّرع �أحياناً لأنه ب�شر ،ولكن من الأف�ضل �أن
يقوم امل�ش ّرع بدرا�سة احلالة التي هي بحاجة لت�شريع من
كافة الأوجه قبل �سن الت�شريع ،علماً ب�أنه كلما مت التعديل يف
القانون ف�إنه ي�ؤثر على قوة تطبيقه يف املجتمع.
يراجع كتاب �صياغة الت�شريعات  -دائرة الق�ضاء �أبوظبي  -للم�ست�شار
الدكتور عليوة فتح الباب
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نبذة عن التشريع

�صياغة الت�شريعات لي�ست جمرد �إفراغ
للن�صو�ص يف قوالب �شكلية و�إمنا هي
وقبل كل �شيئ فكر قانوين

2016

بقلم حنان آل علي
باحث قانوين

ال�سلطان غري ال�سلطان ،وعن توازن ال�سلطات الثالث تن�ش�أ
حرية الأمة” ،هذه كانت ر�ؤية الكاتب مونت�سكيو يف كتابه
اجلامع لفل�سفة اال�شرتاع وحكمة التاريخ والفقه الد�ستوري
كتاب (روح ال�شرائع اجلزء الأول).
هي من العبارات التي خل�صت �أهمية الت�شريع يف عملية
تنظيم معامالت الدول مع بع�ضها البع�ض والأفراد مع
بع�ضهم بع�ضاً.
يوماً ما �س�ألتني �إحدى زميالتي ما الت�شريع؟ وما غاية
املجتمعات من وراء �صدور هذا الكم من الت�شريعات؟ فقررت
حينها �أن �أكتب نبذة عن مفهوم الت�شريع لأنني مل�ست �أن
الأفراد غري املتخ�ص�صني يف القانون بحاجة �إىل معرفة
�أهمية �صدور هذه الت�شريعات يف املجتمعات ،وملاذا يجب
عليهم احرتامها �أو ًال ومن ثم االلتزام بها حفاظاً على
حقوقهم الإن�سانية ومعرفة لواجباتهم �أي�ضاً.
يعرف بع�ضهم ال�صياغة القانونية ب�أنها “جمموع الأدوات التي
تخرج القاعدة القانونية �إىل الوجود العملي �إخراجاً يحقق
الغاية التي يف�صح عنها جوهرها� ،أو �أنها هي عملية الإخراج
الفعلي للقاعدة القانونية مبا يحقق الهدف من فر�ضها”.
بينما بع�ضهم الآخر يعرفها ب�أنها «و�سيلة �أو �أداة التعبري عن
جوهر وم�ضمون املادة الأولية للقاعدة القانونية ،والذي
�شكله واقع احلال باملجتمع وظروفه وتطوره».
وال نن�سى �أن دائرة الفتوى والت�شريع يف وزارة العدل بدولة
الإمارات العربية املتحدة �أو�ضحت �أن “�صياغة الت�شريعات
املقرتحة لي�ست جمرد �إفراغ للن�صو�ص يف قوالب �شكلية،
و�إمنا هي �أو ًال وقبل كل �شيء فكر قانوين يرد الن�صو�ص
ل�ضوابطها القانونية ،التزاماً بالأ�صول املنطقية ومن ثم
يدخل فيها التثبت من اتفاق ن�صو�ص الت�شريع املقرتح
مع مواد الد�ستور والقوانني ال�سارية ،ف�ض ً
ال عن �إجراء
التعديالت التي يقت�ضيها التجان�س بني القوانني التي ت�شكل
النظام القانوين بالدولة ،والتنا�سق والرتابط بني ن�صو�ص
الت�شريع الواحد”.
�إذا �أردنا التعمق يف ال�صياغة القانونية جند �أنها تنق�سم �إىل
�صياغة جامدة و�أخرى مرنة ،واجلامدة يق�صد بها التعبري
عن حكم القانون ب�ألفاظ وعبارات ال حتتمل الت�أويل،
وال تختلف من حالة �إىل �أخرى بينما ال�صياغة املرنة هي
التعبري عن حكم الت�شريع بعبارات وا�سعة املعنى ،ت�سمح
بتغيري احللول تبعاً للظروف والأحوال ،وملا يقدره القائم
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وفقاً لأحكام القانون للنظر في المخالفات الت�أديبية
المن�سوبة �إلى موظفيها.
لجنة التظلمات وال�شكاوى :اللجنة الم�ش ّكلة في الدائرة
وفقاً لأحكام القانون للنظر في التظلمات وال�شكاوى
المقدمة من موظفيها.
التظلم :اعترا�ض خطي يقدمه الموظف �إلى اللجنة على
القرار ال�صادر بحقه عن الدائرة ،لرفع الظلم الذي يدعي
ب�أنه قد وقع عليه ب�سبب هذا القرار.
الموظف :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن
موازنة الدائرة ،وي�شمل الذكر والأنثى.

الم�سـتـجــــــدات الت�شريـعيـــــة

في دولـــة الإمـــارات العـربيـة المتحــدة

�إعداد:

ب�ش�أن
جلنة التظلمات املركزية ملوظفي حكومة دبي

نحن حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي
رئي�س المجل�س التنفيذي
بعد االطالع على قانون دعاوى الحكومة رقم ( )3ل�سنة
 1996وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء مجل�س
تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة الموارد الب�شرية لحكومة دبي رقم ()27
ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2007بتخويل رئي�س
المجل�س التنفيذي �إ�صدار ت�شريعات �إدارة الموارد الب�شرية
لحكومة دبي،
وعلى قرار المجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة 2008
بت�شكيل لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة
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التعريفات
المادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا القرار،
المعاني المبينة �إزاء كل منها ،ما لم يدل �سياق الن�ص على
غير ذلك:
الإمارة� :إمارة دبي.
المجل�س التنفيذي :المجل�س التنفيذي للإمارة.
القانون :قانون �إدارة الموارد الب�شرية لحكومة دبي رقم
( )27ل�سنة  2006وتعديالته.
الدائرة :الدوائر الحكومية ،والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة
والمجال�س وال�سلطات و�أية جهة �أخرى تخ�ضع لأحكام القانون.
اللجنة :لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي.
الجهاز الإداري :الجهاز الإداري للجنة.
لجنة المخالفات الإدارية :اللجنة الم�ش ّكلة في الدائرة

ت�شكيل اللجنة
المادة ()3
�أ-ي�سري هذا القرار على لجنة التظلمات المركزية
لموظفي دوائر حكومة دبي ال ُم�ش ّكلة بموجب قرار المجل�س
التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2008الم�شار �إليه ،و ُتلحق
بالمجل�س التنفيذي.
ب -تت�ألف اللجنة من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من
الأع�ضاء من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص في المجاالت
القانونية والموارد الب�شرية� ،سواء من داخل حكومة دبي
�أم من خارجها ،يتم تعيينهم بقرار من رئي�س المجل�س
التنفيذي.
جُ -يمار�س نائب رئي�س اللجنة ال�صالحيات المخ ّولة
لرئي�سها في حال غيابه �أو قيام مانع يحول بينه وبين
ممار�سة مهامه.
دُ -ي�صرف لرئي�س و�أع�ضاء اللجنة مكاف�أة مالية ،يتحدد
مقدارها بقرار من رئي�س المجل�س التنفيذي.
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة 2015

الف�صل الأول
التعريفات ونطاق التطبيق

الف�صل الثاني
ت�شكيل اللجنة و�أهدافها واخت�صا�صاتها

اخت�صا�صات اللجنة
المادة ()5
�أ -تخت�ص اللجنة بالنظر والبت في التظلمات المقدمة
�إليها من الموظفين ،ب�ش�أن القرارات الإدارية النهائية
ال�صادرة بحقهم ،المتعلقة ب�أي مما يلي:
 - 1الجزاءات الت�أديبية.
 - 2تقويم الأداء ال�سنوي.
 - 3النقل �أو الندب �أو الإعارة.
� - 4إنهاء الخدمة �أو الإيقاف عن العمل.
 - 5الإجراءات الإدارية المخالفة لأحكام القانون.
ب-يجوز للجنة النظر والبت في التظلمات التي تقدم �إليها
من الموظفين في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ �أي �إجراء
�أو قرار ب�ش�أنهم �أوجب القانون عليها اتخاذه.
ج-ال تخت�ص اللجنة بما يلي:
� - 1أي تظلم يتعلق ب�ساعات العمل �أو الدرجة الوظيفية �أو
الراتب �أو المكاف�آت.
� - 2أي تظلم يكون منظوراً �أمام الق�ضاء �أو �صدر ب�ش�أن
مو�ضوعه حكم ق�ضائي بات.
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إذا كــان النشر في الجريدة الرسمية هو
الوسيلة القانونية إلعالم الكافة بالتشريعات
الجديدة( ،المادة  111من الدستور) فإن النشر في
مجلة معهد دبي القضائي هو الوسيلة الداعمة
لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.

دبي وتعديالته،
وعلى قرار المجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2009باعتماد
النظام الأ�سا�سي للجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر
حكومة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

نطاق التطبيق
المادة ()2
ُتطبق �أحكام هذا القرار على موظفي الدوائر الخا�ضعة
لأحكام القانون.

�أهداف اللجنة
المادة ()4
تهدف اللجنة �إلى تحقيق ما يلي:
� 1إتاحة الفر�صة للموظفين ،للتظلم من القرارات الإداريةالنهائية التي ت�ؤثر في �أو�ضاعهم الوظيفية.
�2ضمان تحقيق العدالة ،والر�ضا الوظيفي ،وا�ستقرارالأو�ضاع الوظيفية للموظفين.
�3ضمان تطبيق �أحكام القانون ب�شكل �سليم ،وااللتزامبحدوده المر�سومة.

اخت�صا�صات رئي�س اللجنة
المادة ()6
يتولى رئي�س اللجنة مهمة الإ�شراف العام على اللجنة،
ويكون له في �سبيل ذلك القيام بما يلي:
� - 1إدارة اجتماعات اللجنة على نحو يت�ضمن تمكين الأع�ضاء
من الم�شاركة في اجتماعاتها و�إبداء ر�أيهم بفعالية.
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 - 2التحقق من التزام اللجنة و�أع�ضائها بم�ؤ�شرات الأداء
المعتمدة في هذا ال�ش�أن.
 - 3رفع تقارير دورية �إلى رئي�س المجل�س التنفيذي حول
�أن�شطة اللجنة و�أدائها و�إنجازاتها.
 - 4تمثيل اللجنة �أمام الغير.
 - 5تعيين موظفي الجهاز الإداري المعاون للجنة والإ�شراف
على �أعمالهم.
� - 6أية مهام �أخرى تكون الزمة لقيام اللجنة باالخت�صا�صات
المنوطة بها بموجب هذا القرار.

الف�صل الثالث
ميعاد و�أ�سباب التظلم
ميعاد التظلم
المادة ()9
�أ-يكون ميعاد التظلم (� )14أربعة ع�شر يوم عمل ،يبد�أ من
تاريخ تبليغ المتظلم بقرار لجنة التظلمات وال�شكاوى� ،أو
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الف�صل الرابع
�إجراءات تقديم ونظر التظلم
تقديم التظلم
المادة ()11
�أُ -يقدم التظلم �إلى اللجنة م�شتم ً
ال على البيانات التالية:
 - 1ا�سم المتظلم ،و�صفته ،ووظيفته ،وعنوانه ،وو�سيلة
االت�صال به.
 - 2ا�سم وعنوان الدائرة المتظلم �ضدها.
 - 3القرار المتظلم منه ،وتاريخ �صدوره.
 - 4الأ�سباب التي ُبني عليها التظلم ،معززة بالم�ستندات
الم�ؤيدة.
 - 5طلبات المتظلم.
� - 6أ�سماء ال�شهود الذين يعتمد المتظلم على �شهاداتهم في
�إثبات تظلمه.
ب-تعتمد اللجنة ال�صور والن�سخ عن الب َّينات الخطية المقدمة
والمرفقة بالتظلم ،وفيما يتعلق بالوثائق والم�ستندات
وال�سجالت والملفات التي يتم االحتفاظ بها من قبل الدائرة

التبليغ والإحالة �إلى اللجنة
المادة ()12
�أ-يقوم الجهاز الإداري بتبليغ الدائرة المتظلم �ضدها
بالتظلم ،وبجميع الأوراق والم�ستندات المتعلقة به خالل
( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقديمه �إلى اللجنة.
ب-تلتزم الدائرة المتظلم �ضدها بالرد على التظلم خالل
( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ تبلغها به ،وفي حال تخلفها
عن الرد خالل هذه المهلة ،ف�إنه يجوز للجنة نظر التظلم
وفقاً للإجراءات المن�صو�ص عليها في هذا القرار.
ج-يقوم الجهاز الإداري ب�إحالة التظلم والرد الوارد عليه
�إلى رئي�س اللجنة ،الذي يقوم ب�إحالته �إلى اللجنة لنظره
في جل�سة يحددها.
د�-إذا ر�أت اللجنة �ضرورة ح�ضور �أحد طرفي التظلم �أمامها،
فيجب �أن يتم تبليغه بموعد الجل�سة قبل يومي عمل على
الأقل من تاريخ انعقادها.
هـ-تتم التبليغات الم�شار �إليها في هذه المادة �إما عن طريق
الت�سليم باليد مقابل التوقيع باال�ستالم� ،أو بخطاب م�سجل
م�صحوب بعلم الو�صول� ،أو عن طريق البريد الإلكتروني،
�أو الفاك�س� ،أو ب�أية و�سيلة �أخرى من و�سائل االت�صال التي
تعتمدها اللجنة.
رد التظلم
المادة ()13
ترد اللجنة التظلم �شك ً
ال وقبل النظر في مو�ضوعه� ،إذا
تبين لها �أنه ال يدخل في نطاق اخت�صا�صها� ،أو �أنه ُقدّم بعد
فوات ميعاد التظلم �أمامها ،ويكون قرارها ال�صادر في هذا
ال�ش�أن نهائياً.

التخلف عن الح�ضور
المادة ()15
�أ-يجوز للجنة في حال تخلف �أي من طرفي التظلم عن
ح�ضور الجل�سة بعد تبليغه بموعد انعقادها على النحو
المب ّين في المادة ( )12من هذا القرار ،اال�ستمرار في نظر
التظلم والبت فيه.
ب-يجوز للجنة �إ�سقاط التظلم �إذا تخلف المتظلم عن
ح�ضور الجل�سة بعد تبليغه بموعدها دون عذر مقبول.

العــدد ( - )22يناير -

الجهاز الإداري للجنة
المادة ()8
يكون للجنة جهاز �إداري ،يت�ألف من عدد من الموظفين
القانونيين والإداريين ،الذين ت�سري عليهم الئحة الموارد
الب�شرية المطبقة على موظفي الأمانة العامة للمجل�س
التنفيذي.

�أ�سباب التظلم
المادة ()10
ي�شترط في التظلم الذي ُيقدم �إلى اللجنة �أن ي�ستند �إلى
�سبب �أو �أكثر من الأ�سباب التالية:
 - 1عدم االخت�صا�ص.
 - 2مخالفة القرار المتظلم منه للت�شريعات ال�سارية �أو
الخط�أ في تطبيقها �أو ت�أويلها.
 - 3عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية التي تتطلبها
الت�شريعات ال�سارية عند �إ�صدار القرار المتظلم منه.
 - 4انطواء القرار المتظلم منه على �إ�ساءة ال�ستعمال
ال�سلطة� ،أو انحراف عن تحقيق مقت�ضيات الم�صلحة العامة.
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واجبات ع�ضو اللجنة
المادة ()7
يجب على ع�ضو اللجنة الم�ساهمة بفعالية في قيام اللجنة
بمهامها ،وتغليب الم�صلحة العامة في جميع الأحوال،
ويتوجب عليه وعلى وجه الخ�صو�ص االلتزام بما يلي:
 - 1المواظبة على ح�ضور اجتماعات اللجنة ،وعدم التغيب
عنها �إال بعذر مقبول.
 - 2الم�شاركة الفعالة في درا�سة ومراجعة التظلمات التي
تنظرها اللجنة ،و�إبداء الر�أي فيها.
 - 3االلتزام بتحقيق م�ؤ�شرات الأداء المعتمدة في هذا ال�ش�أن.

بعد م�ضي ( )30ثالثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم �إليها
دون البت فيه.
ب-ال يجوز للجنة قبول التظلم �إذا تم تقديمه بعد انق�ضاء
ميعاد التظلم الم�شار �إليه في الفقرة (�أ) من هذه المادة.

�أو التي ال يجوز تبليغها لذوي ال�ش�أن �أو ت�سليمها للغير ،فيكتفى
بالإ�شارة �إليها بو�ضوح وب�صورة محددة.
ج-يقوم الجهاز الإداري بقيد التظلم في ال�سجل المع ّد لهذه
الغاية ،وي�سلم �صاحب ال�ش�أن �إي�صا ًال يثبت تقديمه للتظلم،
مب ّين فيه رقم وتاريخ القيد.
د-يتولى الجهاز الإداري تجهيز ملف التظلم الذي يحتوي
على جميع الوثائق والم�ستندات المقدمة من المتظلم.

ح�ضور �أطراف التظلم
المادة ()14
�أ-يجب على المتظلم� ،إذا طلبت منه اللجنة ذلك� ،أن يح�ضر
بنف�سه �أو �أن يُنيب عنه �شخ�صاً �آخر بموجب توكيل قانوني
م�صادق عليه من الكاتب العدل في الموعد المحدد للجل�سة.
ب-على الدائرة المتظلم �ضدها ،متى طلبت اللجنة منها
ذلك� ،أن تنتدب �أياً من موظفيها المخت�صين �أو من تراه
منا�سباً ليمثلها �أمام اللجنة لبيان وجهة نظرها و�إبداء
دفاعها ،وتقديم ما ي�ؤيد ذلك من الب ِّينات والم�ستندات.

الإ�سقاط والت�أجيل والوقف
المادة ()16
�أ-ال يجوز �إ�سقاط �أي تظلم لدى اللجنة �إ�سقاطاً م�ؤقتاً �أو
ت�أجيله لوقت غير محدد.
ب�-إذا تب ّين للجنة �أثناء نظر التظلم �أن مو�ضوعه يت�صل
بجريمة جزائية ،فعلى رئي�س اللجنة �إخطار الدائرة
المتظلم �ضدها بهذه الواقعة لتتولى اتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة في هذا ال�ش�أن ،ويجوز لرئي�س اللجنة �أن
يقرر في هذه الحالة �إما اال�ستمرار في نظر التظلم �أو وقف
ال�سير فيه لحين البت في الدعوى الجزائية.
�صالحيات اللجنة
المادة ()17
يكون للجنة في �سبيل البت بالتظلمات المقدمة �إليها،
ممار�سة ال�صالحيات التالية:
� - 1سماع �إفادة طرفي التظلم ودرا�سة الم�ستندات الم�ؤيدة
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�إ�صدار القرارات
المادة ()19
�أُ -ت�صدر اللجنة قراراتها بالإجماع �أو ب�أغلبية �أ�صوات
�أع�ضائها الحا�ضرين ،وفي حال ت�ساوي الأ�صواتُ ،يرجح
الجانب الذي منه رئي�س الجل�سة.
ب-يجب �أن تكون القرارات ال�صادرة عن الجل�سة م�سببة.
ج-تكون مداوالت اللجنة �سرية ،وت�صدر قرارها النهائي في
التظلم خالل مدة ال تزيد على (� )60ستين يوماً من تاريخ
80

قطعية قرار اللجنة
المادة ()21
تكون كافة القرارات ال�صادرة عن اللجنة في �أي تظلم
يرفع �إليها �سواء في ال�شكل �أو المو�ضوع قطعية ال تقبل �أي
اعترا�ض �أو مراجعة ب�أي طريق من طرق الطعن الإدارية،
وتكون ملزمة للدائرة المتظلم �ضدها ،مع احتفاظ المتظلم
بحقه في اللجوء �إلى الق�ضاء للطعن بالقرار المتظلم منه.

الف�صل ال�ساد�س
�أحكام ختامية

تنفيذ قرارات اللجنة
المادة ()22
�أ�-إذا ت�ضمن قرار اللجنة �إلزام الدائرة المتظلم �ضدها
ب�سحب القرار المتظلم منه ،فتعتبر جميع الإجراءات
والت�صرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب القرار

التقرير الخا�ص
المادة ()24
�أ-يرفع رئي�س اللجنة تقريراً خا�صاً �إلى رئي�س المجل�س
التنفيذي ب�ش�أن �أي ت�صرف �أو �إجراء �صدر عن الدائرة حال دون
قيام اللجنة بمهامها� ،أو حال دون تنفيذ القرار ال�صادر عنها.

العــدد ( - )22يناير -

جل�سات اللجنة
المادة ()18
�أ-تعقد اللجنة جل�ساتها بدعوة من رئي�سها� ،أو نائبه في حال
غيابه ،كما دعت الحاجة �إلى ذلك ،وتكون جل�ساتها �صحيحة
بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون رئي�س اللجنة �أو
نائبه من بينهم.
ب-يُناط بالجهاز الإداري مهمة الدعوة �إلى عقد اجتماعات اللجنة،
و�إعداد محا�ضر جل�ساتها ،ومتابعة تنفيذ قراراتها ،بالإ�ضافة �إلى
تنفيذ ما يتم تكليفه به من �أعمال من قبل رئي�س اللجنة.

تلبيغ القرار
المادة ()20
على الجهاز الإداري تبليغ �أطراف التظلم بالقرار ال�صادر عن
اللجنة في التظلم خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ �صدوره.

الف�صل الخام�س
جل�سات اللجنة و�إ�صدار القرارات وتنفيذها

طلب وقف التنفيذ
المادة ()23
�أ-يجوز للمتظلم �أن يطلب من اللجنة وقف تنفيذ القرار
المتظلم منه م�ؤقتاً �إلى حين البت في التظلم ،وي�شترط
لقبول هذا الطلب توفر ما يلي:
� - 1أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مقترناً
بطلب �سحبه �أو �إلغائه.
� - 2أن ال يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه
فع ً
ال.
� - 3أن يكون الطلب مبنياً على �أ�سباب جدية وواقعية.
� - 4أن يكون من �ش�أن تنفيذ القرار المتظلم منه ترتيب �آثار
يتعذر تداركها.
ب-يجب على اللجنة البت في طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم
منه خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ تقديمه �إليها.
ج-في حال توفر ال�شروط المن�صو�ص عليها في الفقرة
(�أ) من هذه المادة ،ف�إنه يجوز للجنة �أن تقرر وقف تنفيذ
القرار المتظلم منه �إلى حين البت في التظلم.
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لكل منهما ،وقبول الأدلة المقدمة �إليها ،ووزنها ،وتقدير
مدى �صلتها بمو�ضوع التظلم.
� - 2إجراء المعاينة �أو التحقيقات التكميلية ،وطلب تزويدها
بالوثائق الالزمة ،واالطالع عليها وفح�صها� ،سواء بنف�سها
�أو بوا�سطة �أي �شخ�ص �آخر تنتدبه لهذه الغاية.
 - 3ا�ستدعاء �أي موظف من موظفي الدائرة المتظلم
�ضدها لح�ضور جل�ساتها.
 - 4دعوة من تراه منا�سباً �أقواله من ال�شهود �سواء من تلقاء
نف�سها �أم بناء على طلب �أي من طرفي التظلم ،وللجنة
�أن تمنع توجيه �أية �أ�سئلة �إلى ال�شاهد �إذا كانت ال تتعلق
بمو�ضوع التظلم.
 - 5اال�ستعانة بمن تراه منا�سباً من الخبراء والمخت�صين،
دون �أن يكون لهم �صوت معدود في مداوالتها.

ت�سجيله لديها ،ويجوز لرئي�س اللجنة في الأحوال التي
ت�ستدعي ذلك تمديد هذه المهلة لمدة ال تزيد على ()30
ثالثين يوماً.
د-يجوز لع�ضو اللجنة المخالف لقرار الأغلبية �أن ي�سجل
اعترا�ضه خطياً على متن القرار.
هـُ -تد ّون قرارات اللجنة في محا�ضر جل�سات ،يوقع عليها
رئي�س الجل�سة والأع�ضاء الحا�ضرون.
و-ت�صدر اللجنة قراراتها في الم�سائل الإجرائية كتابة،
ويجب �أن ت�شتمل هذه القرارات على الأ�سباب التي ُبنِيت عليها،
ويتم التوقيع على القرار من �أع�ضاء اللجنة الحا�ضرين.
ز-على اللجنة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب �أي من
طرفي التظلم ت�صحيح ما قد يقع في قرارها من �أخطاء
مادية ،وفي حال وقوع �أي غمو�ض في القرار ،ف�إنه يحق
لأي من طرفي التظلم �أن يطلب من اللجنة تو�ضيح هذا
الغمو�ض ،ويكون للجنة في هذه الحالة �إ�صدار القرار
المنا�سب في هذا ال�ش�أن.

المتظلم منه ،ملغاة من تاريخ �صدوره.
ب�-إذا ت�ضمن قرار اللجنة �إلزام الدائرة المتظلم �ضدها
ب�إلغاء القرار المتظلم منه ،فتعتبر جميع الإجراءات
والت�صرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب هذا
القرار ،ملغاة من تاريخ �صدور قرار اللجنة.
ج-يجب على الدائرة المتظلم �ضدها تنفيذ القرار ال�صادر
عن اللجنة خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ تبليغها به،
و�إخطار اللجنة بالإجراءات المتخذة من قبلها في هذا ال�ش�أن.

ب-ال يجوز للدائرة اتخاذ �أي �إجراء �أو ت�صرف �إذا كان
من �ش�أنه �أن يحول دون قيام اللجنة بمهامها ،وعلى وجه
الخ�صو�ص ما يلي:
 - 1عرقلة الإجراءات �أو التحقيقات التي تجريها اللجنة �أو
االعترا�ض على القيام بها ب�أي �شكل من الأ�شكال ،من جانب
�أي م�س�ؤول �أو موظف يعمل لدى الدائرة المتظلم �ضدها.
 - 2التهاون �أو اتخاذ �أي موقف �سلبي من جانب �أي م�س�ؤول
�أو موظف يعمل لدى الدائرة المتظلم �ضدها ب�ش�أن الإجابة
على �أي طلب من طلبات اللجنة� ،أو ب�ش�أن تقديم الدعم
الالزم لها للقيام ب�إجراءات التحري والتحقيق في التظلم
المتقدم �إليها.
 - 3عدم ال�سماح للموظف المتظلم �أو �أي موظف �آخر تطلبه
اللجنة لح�ضور جل�ساتها.
 - 4التهاون �أو التلك�ؤ في تنفيذ القرار ال�صادر عن اللجنة
في مو�ضوع التظلم.
ج-للجنة �إخطار الدائرة المتظلم �ضدها في حال عدم تعاون
�أي من موظفيها معها وذلك التخاذ الإجراءات الالزمة في
هذا ال�ش�أن.
التقرير ال�سنوي
المادة ()25
يرفع رئي�س اللجنة تقريراً �سنوياً �إلى رئي�س المجل�س
التنفيذي يت�ضمن ما يلي:
 - 1عدد ونوع التظلمات المقدمة �إلى اللجنة وبيان ما تم
البت فيه منها� ،سواء بردها �أو �سحب القرارات المتظلم
منها �أو ب�إلغائها.
 - 2حاالت امتناع الدوائر المعن ّية عن تنفيذ قرارات
اللجنة ،واقتراح الإجراءات والتدابير الالزمة ل�ضمان
التزام الدوائر بهذه القرارات.
 - 3برنامج عمل اللجنة واالقتراحات والتو�صيات الالزمة
لتح�سين �أدائها ،بما في ذلك اقتراح تعديل الت�شريعات ذات
ال�صلة بعملها.
 - 4التو�صيات العامة ب�ش�أن التدابير الكفيلة بتحقيق مبادئ
العدالة والإن�صاف عند البت في التظلمات المعرو�ضة على
اللجنة.
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ال�س ّرية
المادة ()26
يلتزم رئي�س اللجنة ونائبه وجميع �أع�ضائها ،وجميع
موظفي الجهاز الإداري ،ومن ت�ستعين بهم اللجنة من
الخبراء والمخت�صين بواجب كتمان ال�سر في كل ما يتعلق
بالوقائع والوثائق والم�ستندات والقرارات التي يطلعون
عليها والمعلومات التي ت�صل �إلى عملهم �أثناء ممار�ستهم
لمهامهم ،وي�ستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء عالقتهم
باللجنة.

الن�شر وال�سريان
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة
الر�سمية.
حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئي�س المجل�س التنفيذي
�صدر في دبي بتاريخ � 17أغ�سط�س 2015م
الموافق  2ذو القعدة 1436هـ
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نحن حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي
رئي�س المجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء
مجل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة الموارد الب�شرية لحكومة دبي رقم ()27
ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى قرار المجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة  2015ب�ش�أن
لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي،
قررنا ما يلي:
ت�شكيل اللجنة
المادة ()1
�أُ -ت�ش ّكل بموجب هذا القرار لجنة ُت�سمى «لجنة التظلمات
المركزية لموظفي حكومة دبي» ،وت�ؤلف على النحو التالي:
رئي�ساً
 - 1ال�سيد /خلفان �أحمد حارب
نائباً للرئي�س
 - 2ال�سيد /نا�صر بطي ال�شام�سي
ع�ضواً
 - 3ال�سيدة /مريم علي حمد الفالحي
 - 4ممثل عن الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي ع�ضواً
- 5ممثل عن اللجنة العليا للت�شريعات في �إمارة دبي ع�ضواً
- 6ممثل عن دائرة الموارد الب�شرية لحكومة دبي ع�ضواً
ب-تتم ت�سمية ممثلي الجهات الم�شار �إليها في الفقرة (�أ)
من هذه المادة من قبل م�س�ؤولي تلك الجهات.
ال�سريان والن�شر
المادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة
الر�سمية.
حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئي�س المجل�س التنفيذي
�صدر في دبي بتاريخ � 17أغ�سط�س 2015م
الموافق  2ذو القعدة 1436هـ

العــدد ( - )22يناير -

الإلغاءات
المادة ()28
ُيلغى قرارا المجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2008ورقم
( )4ل�سنة  2009الم�شار �إليهما ،كما ُيلغى �أي ن�ص في �أي
ت�شريع �آخر �إلى المدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا
القرار.

ب�ش�أن
ت�شكيل جلنة التظلمات املركزية ملوظفي حكومة دبي

رسائلي إليهم
تكتبها  :د.نورة عبيد بن عمري

2016

الموارد المالية للجنة
المادة ()27
توفر دائرة المالية الموارد المالية الالزمة لتمكين اللجنة
من القيام باالخت�صا�صات المنوطة بها بموجب �أحكام هذا
القرار.

قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )42ل�سنة 2015

عـقـارب االحـترام
بقلم  :مرمي عبيد الرميثي

يومـيات محـاسـب ()2
�إعداد :هاين ال�سيد

حكاوي الراوي
يرويها :كامل حممود �إبراهيم

الروبوت والمكتبة
�إعداد:عمرو رم�ضان توفيق

روضة العلم
بقلم� :أ .حممد �أبو املكارم

قاض
خواطر ٍ
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nalremeithi@dji.gov.ae

عمريَ ،لئن قلت � َ
إليك ر�سائلي
َل ِ

لأنتَ الذي نف�سي عليه تذوب

�إلى من يهمني �أمرهم� ،إليهم ولغيرهم ،لكل من يجد �صورته تتراءى له بين ال�سطور ،تف�ض ًال
افتح �صندوق بريدك لعلك تجد ر�سالة مني �إليك ،وفيها �ستقر�أ:

ال حتزين
جل�ست تغالب دموعها بفخر يداعب قلبها ،جعلها ت�ستقبل
ز ّواره��ا مرفوعة الر�أ�س عظيمة القامة ،تحمل �صغيراً بين
يديها ،تق ّبله بين الحين والآخ��ر ،تم ّر عليها وج��وه كثيرة،
تعرف ق ّلة منهم والآخ���رون ال تذكر �أنها �صادفتهم يوماً،
جميعهم يحت�ضنونها ك�أنهم �أقاربها رغم �أنهم في غالبيتهم
ال يعرفونها لكنهم جاءوا ليكونوا بقربها ،يوا�سونها وي�شدّون
من �أزرها ،رحل ابنها �شهيداً دفاعاً عن الحق ،وهي تعي ذلك
تماماً �صابرة محت�سبة تتمتم ب�صوت خفي�ض «ابني �سبقنا
للجنة»� .أجل�س بقربها ،لأهم�س لها :ال تحزني ،فهنيئاً له ،
وهنيئاً لكم به.
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تكتبها  :الدكتورة /نورة عبيد بن عمير
رئي�س ق�سم الدرا�سات والبحوث باملعهد  -مدير التحرير

حمد ًا هلل على ال�سالمة
هل ا�ست�شعرت يوماً لذة �أن تفتح خزانة مالب�سك وترتدي
ثوباً من �أثوابك القديمة التي تحتفظ بها بين �أكوام �أ�شيائك
المخ ّب�أة بحر�ص �شديد ،ثوب قاوم كل نوبات ال�صدقة بقديم
مالب�سك ل��ل��ف��ق��راء ،و���ص��م��د �أم����ام ك��ل م��ح��اوالت��ك لتنظيف
خزانتك مما لم تعد بحاجة �إليه ،ثوب ال تعرف ِل�� َم �أبقيته
رغم كل هذه ال�سنين ،تخرجه بين الحين والآخ��ر ترتديه
رغ��م اخ��ت�لاف مقا�سه بفعل ع��وام��ل ال��زم��ن ال��ت��ي م��� ّرت بك
ومررت بها ،اختلف مقا�سه �ضيقاً �أو ات�ساعاً ،لي�س ذلك مهماً،
المهم �أنك ارتديته بفرح خفي ،ووقفت �أمام المر�آة ت�ستعيد
ذلك الذي كنته حين كان هذا الثوب هو مو�ضة ع�صره ،ت�شعر
حينها ن�شوة افتقدتها منذ زمن في �أن تكون �أنت هو �أنت ،وال
�أحد غيرك.
ه��ذا ال��ث��وب ه��و ع��ادت��ك القديمة ،فبع�ض العادات التي
تتركنا �أو نتركها في لحظات غفلة منا ،هي في حقيقة الأمر
بع�ض م��ن��ا ،ون��ح��ن بع�ض منها ،ال ت��ع��ود الحياة بعدها كما
كانت قبلها ،ونظل في �صراع داخلي ال ن�شعر بوطي�سه حتى
ن�ستعيدها وت�ستعيدنا ،حينما تعود ذلك ال�شخ�ص الذي كنته
يوماً بكل �صدقه ،وبكل �صفائه ،حينها فقط �أ�ستطيع �أن �أقول
لك :حمداً هلل على ال�سالمة.
نو�ستاجليا
�أيتها الذاكرة �أ�سعفينا كلما ف�شل الحا�ضر في �إ�سعادنا،
ه��ب��ي ل��ن��ا ال�����س��ع��ادة ال��ت��ي ب��ه��ت��ت �أل���وان���ه���ا ف���ي ح��ي��اة عملية
مت�سارعة ،ا�ستح�ضري �أزق���ة فريجنا القديم التي �شهدت
�ألعابنا الب�سيطة و�شجاراتنا البريئة مع �أبناء الجيران الذين
هم في حقيقتهم �أقاربنا ،املئي �أنوفنا برائحة دهن العود
المع ّتق المخب�أ ل�صباحات العيد ال�سعيد� ،أعيدي جل�ساتنا
ال��ت��ي تختلط فيها �أ���ص��وات��ن��ا و�ضحكاتنا ،ب��ع��ي��داً ع��ن عيون
محدقة ف��ي �شا�شات �أج��ه��زة �إلكترونية ب���اردة� ،أخ��رج��ي من
ِّ
�صندوق الذكريات �صورتنا على مائدة الغداء التي امتدت
على ب�سيطة الأر�ض يتو�سطها �صحن كبير تمتد �إليه جميع
�أي��ادي��ن��ا بلذة و َن��هَ��م� ،أواه ك��ل تلك ال��ذك��ري��ات و�أك��ث��ر تزدحم
بجمالها ف��ي عقولنا و�أرواح���ن���ا .ا�ستعيدوها ،ال ت��ت��ب��ر�ؤا �أو
تخجلوا منها ،فهي جميلة رغم ب�ساطتها
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رئي�س �شعبة الدرا�سات باملعهد
نائب مدير التحرير
KIbrahim@dji.gov.ae

وما الحياة �إال م�سرح كبير ,دائم ًا ت�أبى �إ َال و�أن تعلمنا في كل لحظة قيمتها ،فتتركنا نلهو ونلعب
ونحزن ونفرح طبق ًا للرواية المر�سومة لكل منا بدقة متناهية ،فكلنا �شخو�ص نكمل ب�أدوارنا الرواية من
البداية للنهاية فنكتب ف�صولها ،وم�آ�سيها ومواقفها الم�ضحكة ،نحن ُنم ّثل في مراحل حياتنا كل �أنواع الفن
ال�سينمائي ،الكوميدي والتراجيدي وت�ستمر الحياة بنا �إلى �أن ُتغلق ال�ستارة ،و ُتكتب عبارة النهاية.
امل�شهد الأول :نوفمرب يا حبيبي
يف الطريق الطويلة الفا�صلة بني مربعات طولية
وعر�ضية ،يغدو النا�س ناظرين مت�أملني مهرولني
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�أو مت�أنني كل ح�سب حاجته ومتك ّنه من وقته،
العيون معلقة ب�أ�سماء الدور و�أرقامها ......تت�سلل
العيون �إىل �أرفف الكتب املعرو�ضة ،كل يبحث عما

امل�شهد الثاين :قهوتي �سر نف�سي
ر�أيتها متلب�سة وهي ُتدّق َّيف بنظرات ثاقبة ووجهها ن�صف
مبت�سم من دون �أن تعري وجهي املنده�ش �أي اهتمام ،نظرت
لنف�سي مرة ولهندامي مرات و�إىل ال�سقف تارة و�إىل الر َّواد
�أخرى ...ترى �إىل ما تنظر هذه ال�سيدة ،وملاذا حتدّق بي هكذا،
�أهي تعرفني؟ ،رمبا� ..أيكون ا�شتبه عليها �شكلي مبن تعرفه؟
احتمال ،وطلبت قهوتي على عجل من �أمري «ا�سرب�سو»
مزدوج .و�شربتها و�أنا �أختل�س لها النظرات حماو ًال ا�ستدعاء
ذاكرتيَ ،منْ هذه يا ربي؟! وارت�شفت قهوتي �أ�سرع من مرات
�سابقة ،فلم �أتذوقها ومل �أ�ستطعم ف�سيف�ساء القهوة الطازجة
املذابة فيها ،وتعبت و�أعيتني الذاكرة ،فعزمت على ن�سيان
�أمرها متاماً واال�ستمتاع بقهوتي وجل�ستي وقلمي و�أوراقي،

امل�شهد الأخري� ..سر الإبداع واالبتكار
�أنقل لكم هذا امل�شهد من كتاب ال�سر للم�ؤلفة «روندا بايرن»
وفريق عملها متعدد الأفكار واالجتاهات والكتابات.
جاء يف الكتاب عن العملية الإبداعية ما يلي�« :إن العملية
الإبداعية امل�ستخدمة يف «ال�سر» وامل�ستلهمة من كتب احلكمة
القدمية هي خمطط �إر�شادي �سهل بالن�سبة �إليك لت�صنع ما
ت�شاء يف ثالث خطوات ب�سيطة».
اخلطوة الأوىل� :أطلب.
َو ّجه طلبك للكون ،دع الكون كله يعرف ما تريده ول�سوف
ي�ستجيب الكون لأفكارك ب�إذن اهلل.
اخلطوة الثانية� :آمن.
�آمن ب�أن الأمر �صار ملك يديك فع ً
تح َّل بالإميان الذي
الَ ،ف َ
ال يتزعزع� ،آمن بالغيب.
اخلطوة الثالثةَ :تل َّق
هي اخلطوة الأخرية يف العملية الإبداعية ،وهي �أن تتلقى
ما تن�شده ،ابد�أ يف التحلي ب�شعور رائع حيال هذا ،وا�شعر
بالإح�سا�س الذي �ستحظى به عندما ت�صل �إىل مق�صدك،
�أ�شعر بذلك من الآن ،انتهى كالم ال�سر.
ولتطبيق ما �سبق انظر دبي ،حيث الإبداع واالبتكار َت ّ�سد
ثابتاً روحاً وكياناً على �أر�ضها .ويف �سمائها .حفظ اهلل دبي،
وحفظ اهلل دولة الإمارات العربية املتحدة.
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يروي ظم�أه من �إ�صدارات جديدة �أو م�ؤلفات بعينها ،ويف
�أحد هذه الطرق ر�أيتهما ،والد وولده ،يحمل كل منهما بكلتا
يديه �أكيا�ساً متعددة وي�سريان بت�ؤدة ووقار ،فالولد الذي ال
يزيد عمره على الأحد ع�شر ربيعاً يغدو بجلبابه الأبي�ض
نا�صع البيا�ض ووجهه امل�ضيء املتهلل مبا اقتناه وامتلكه من
�أوعية الثقافة وبناء العقل ،ويف حلظة توقف فيها الزمن،
وجتمعت �أمامي كل القيم والأخالقيات الراقية ،م�شهد
�سينمائي ،وك�أن الدنيا كلها �أظلمت ،وانطف�أت �أنوار ال�صاالت
واحداً تلو الآخر وتركز ال�ضوء كله على الولد والوالد ،فقد
�أخذ الولد يد �أبيه ورفعها بحب �إىل �شفتيه يقبلها املرة بعد
الأخرى ،وب�صوت حنون رفع ر�أ�سه حيث وجه �أبيه قائ ً
ال...
«جزاك اهلل كل خري يا �أبي» �أن �سمحت يل مبرافقتك ملعر�ض
ملعر�ض الكتاب وا�شرتيت يل ما طلبته ،م�شهد ال �أن�ساه ،كلما
�أهل علينا �شهر نوفمرب موعد معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب ،يقفز هذا امل�شهد ليت�صدر عقلي وذهني ،يف كل عام،
وندمت لأين مل �أم�سك يد هذا الطفل و�أقبلها �أنا ......وقلت
يا ليتني �شرفت مبعرفة ا�سمه.

ولكنها اقرتبت مني ب�شدة حتى �أ�صبحت على حافة طاولتي
وقبل �أن �أتكلم� ،سمعتها تقول «هيا يا كرمي» الوقت م ًر وبابا
يف اخلارج ،نظرت خلفي مبا�شرة فوجدت منطقة �ألعاب
من�صباً على
�أطفال ،فهي مل ترين �أبداً �إمنا جل تركيزها كان ّ
ولدها ،ولكني جل�ست يف منطقة �شعاع ب�صرها املراقب البنها.
ف�أنا اخرتت املكان بال درا�سة �أو ا�ستك�شاف.
دائماً ت ّذكر �أن تنظر خلفك ،وال ُ ّ
تمل الأمور �أكرث مما
ت�ستحقه.
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بقلم  :مريم عبيد الرميثي

نعم �أ�شعر بحزنٍ �شديد و�أنا �أ�سطر هذه الكلمات عن
�شهداء الوطن البوا�سل ،ولكنه حزن م�شبع مب�شاعر
الغبطة والفخر واالعتزاز مبن لبوا النداء وقدموا
�أرواحهم فدا ًء لوطنهم املعطاء.
الغائب احلا�ضر
ال�شهيد كما هو معروف يف اللغة من (ال�شهود) �أي
احل�ضور وامل�شاهدة مبعنى �أن هذا ال�شهيد يذهب بج�سده
فقط ولكنه باق وحا�ضر معنا يف كل بيت ويف كل جمل�س.
مرت الإمارات ب�أيام ع�صيبة كانت مبثابة االمتحان الذي
ال ميكن لقلب �أن ي�ستوعبه ،لتكون املفاج�أة الكربى
يف التالحم الرائع الذي �شهدناه جميعنا بني القيادة
العظيمة وال�شعب املعطاء الذي قدم �أبناءه بكل فخر
واعتزاز لن�صرة احلق وم�ساندة �إخواننا يف اليمن.
�إن الذين ميوتون يف �سبيل اهلل �أحياء لقول اهلل تعاىل
88

ا�سرتح يا ولدي ..كلمات القائد جلنده
حب وتقدير و�أبوة :م�شاعر �صادقة و�أياد حنونة ربتت
على �أ�سر ال�شهداء من �أب وقائد وحاكم  ،جميعنا بكى وهو
ي�شاهد �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم و�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان وجميع �إخوانهم من حكام الإمارات الذين مل يك َّلوا
ومل يتعبوا من تقدمي العزاء والتنقل من �إمارة لإمارة
ومن بيت �شهيد لآخر ليكونوا معهم ،نعم �إنه قلب الأب
ال�صادق الذي يحنو على �أبنائه يف ال�شدة والرخاء ،فكم
كانت تلك امل�شاعر �صادقة وتلك التي ُترجمت بكلمات
ب�سيطة من �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
للجرحى يف خمتلف امل�ست�شفيات يف الدولة ،حيث ربت على
أبوي ال يو�صف قائ ً
ال «ال تقم
كتف �أحد اجلرحى بحنان � ّ
يا ولدي ،ا�سرتح» ،هذه هي الإمارات التي كانت ومازالت
على قلب واحد �صامدة �أمام كل املغر�ضني ،والتي �سيظل
عيالها وعيال زايد ي�سرتخ�صون �أرواحهم فدا ًء لدينهم
ووطنهم �أبد الدهر.

ومـ�ضـة
ال�شهيد يف اللغة من ال�شهود
�أي احل�ضور وامل�شاهدة
�إن غاب بج�سده فهو حا�ضر بروحه

الع َلم يجسد
يوم َ
هويتنا الوطنية

احتفى معهد دبي الق�ضائي واللجنة العليا
للت�شريعات بـ «يوم ال َعلَم» ،وجاء ذلك و�سط م�شاركة
وا�سعة من املديرين واملوظفني ،وعلى ر�أ�سهم القا�ضي
الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير عام املعهد،
الذي جدّد عهد الوفاء والوالء للقيادة الر�شيدة،
م�شدّداً على �أهمية «يوم ال َعلَم» باعتباره منا�سبة
وطنية لالحتفاء باملعاين ال�سامية والقيم الأ�صيلة
التي يحملها ال َعلَم الإماراتي باعتباره رمزاً للوحدة
الوطنية واالنتماء لأر�ض الوطن.
و�أ�ضاف ال�سميطي :ي�ستحوذ «يوم ال َعلَم» على
مكانة خا�صة يف قلوبنا جميعاً كونه احتفا ًء بعلم
الإمارات الذي يج�سد هويتنا الوطنية و�إحيا ًء لذكرى
تويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
«حفظه اهلل ورعاه» ،رئا�سة الدولة ،حام ً
ال الر�سالة
ب�أمانة ومكم ً
ال م�سرية االحتاد.
و�شارك يف االحتفالية كبار م�س�ؤويل ومديري
وموظفي «اللجنة العليا للت�شريعات» ،بح�ضور
م�ساعد الأمني العام امل�ست�شار حممد جمعة
ال�سويدي ،الذي �شارك يف رفع العلَم م�ؤكداً االلتفاف
حول القيادة الر�شيدة ،واالنتماء لأر�ض الوطن
وااللتزام بقيم التالحم الوطني يف �سبيل احلفاظ
على راية الإمارات خ ّفاقة عالية.
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�سواء
ال توجد لحظة حزن تعادل لحظة فقد عزيز ً
ً
فاجعة تلك التي ت�صيب
كان الأب �أو الإبن �أو ال��زوج� ،أي
قلب تلك الأم التي تفقد ابناً لها في ريعان �شبابه ،و�أي قوة
و�أي �إيمان تتحلى بهما هذه الأم ال�صابرة التي تحول حزنها
لكلمات �صادقة نابعة من القلب ،م��رددة بكلمات الحمد
وال�شكر للخالق عز وج��ل ،ومبدية خال�ص ر�ضاها عما
وفاء لوطنها وحب ًا لقيادتها وتلبية لداعي الوطن،
قدمته ً
فداء للدين والوطن.
وا�ستعداد ًا حقيقي ًا بتقديم ابن ًا �آخر ً

القاضي الدكتور جمال السميطي:
العــدد ( - )22يناير -

رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية واملالية باملعهد

malremeithi@dji.gov.ae

ُعرس
الشهداء

} َو َل َتقُو ُلوا لِ َن ُي ْق َت ُل ِف َ�سبِيلِ َّ ِ
الل �أَ ْم َواتٌ َب ْل �أَ ْح َيا ٌء َو َلكِن
َّل َت ْ�ش ُع ُرونَ{ فال�شهادة �شرف وهبة من اهلل ال ينالها �إال
من ر�ضي اهلل تعاىل عنه ،ف�أحبه و�أحب لقاءه كما �أحب هو
لقاء اهلل ،فال�شهيد ي�شفع يف �سبعني من �أهل بيته.
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والعلم رو�ضة يكتنفها التعب ،ولذة ت�شوبها املعاناة ،ومتعة
ل�صاحب الهمة ،وخ�شية لأهل احلق والذمة .ق�صوره
م�شيدة ملن يبنيها بال�صرب على البحث والتحقيق،

و�أروقته مهي�أة لأهل التتبع والتدقيق .من يدركه خ�شع
وورع ،و�أيقن �أنه مل يعلم �شيئاً .اتفقت جميع ال�شرائع
على ح�سنه ،و�أجمع العقالء على مدحه ،واتفق النا�س

الفكر املتطرف ي�سعى �إىل خلخلة
الثوابت وهدم املفاهيم ال�صحيحة
وتبديل امل�صادر املوثوقة

2016

بقلم :أ .محمد أبو المكارم
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ديوان �آرابيا
خلدمات الرتجمة

رغم كثرة الإ�شادة بالعلم في كل زمان ومكان� ،إال �أن
الإن�سانية لم ت�شهد على مر الع�صور مقدار �ضياء قنديل
العلم كما في ع�صرنا الحالي؛ لن�شهد طفرة نوعية في كافة
مناحي الحياة بف�ضل العلم والعلماء الذين مهدوا لنا �سبل
العي�ش بف�ضل �شرف مقاماتهم وعلو هممهم و�سمو غاياتهم.

جمي ًعا على ف�ضله وعلو �ش�أنه.
له طيف ممتد دومنا انتهاء ،وقدر مت�سع ال يعرف اكتفاء،
ومهما بلغ العلماء مبلغهم من غي�ضه فال ي�صلون �إىل حد
معلوم ،يقينًا ب�أن الو�صول �إىل حد معني للعلم ما هو �إال
ق�صور يف البحث و�ضمور يف العقل ،وفيهم قال ال�سميع
العليم } َذل َِك َم ْبلَ ُغ ُهم ِّمنَ ا ْل ِع ْل ِم{ (النجم )30 :بينما
ي�ستذكر �أ�صحاب الهمة قوله تعاىل } َو َما �أُوتِي ُتم ِّمنَ ا ْل ِع ْل ِم
�إِ َّل َقل ً
ِيل{ (الإ�سراء ) 85 :فيما يطوون كل �صفحة من
�صفحات نوره ويتنقلون بني �ضياء كل �سطر من �سطوره،
م�سبحني بحمد اهلل على ف�ضله مبا �أوتوا و�سائلني ربهم
ب ِز ْد ِن عِ ْل ًما{ (طه.)114 :
يف توا�ضع } َو ُق ْل َر ِّ
وال يعرف قدر العلم �إال من �أَ�ضاء قلبه ب�شوق التعلم،
وتفتقت قريحته عن �أو�صاله املتينة ،وارتوى عقله من
�أنهاره اجلارية ،وارتقت منزلته بق�صده لقممه العالية،
و�صار بينه وبني نف�سه متوا�ضعاً كلما علم ،ف�صار �أكرث
علماً مبا عنه قد جهل.
وكما �أن العلم يرفع منازل الأفراد فبمقداره تقا�س ح�ضارة
الأمم ويعرف بف�ضله مدى تقدمها ورفعة �ش�أنها ،ب�شرط
�أن يكون الطريق �إىل البحث العلمي مبن ًيا على الو�سائل
ال�صحيحة والأدلة العلمية ال�سليمة والنقل عن �أهل
الثقة والتثبت من الروايات واال�ست�شهادات قبل التحدث
بها �أو البناء على مفاهيمها .فال ي�صح �أن يكتفي الفرد
باالطالع بعيداً عن جمال�سة �أهل العلم وا�ستقاء املدار�س
الفكرية على �أيديهم ،كما ال ي�صح �أن يت�شكل جممل
ثقافة الفرد من الو�سائل ال�سمعية واملرئية مع تنوع
م�صادرها وكرثة الدخالء عليها من املدعني واملبتدئني،
وال يرتك العاقل نف�سه على قارعة الطريق بني قنوات
التوا�صل االجتماعي؛ حيث احلديث على امل�شاع ،والنقل
بال مرجعية �أو �سند ،واخلرب بال دليل �أو م�ساءلة.
بذات القدر الذي عكفت الإن�سانية منذ مهدها على
الإبحار يف رو�ضة العلم و�إنارة الأر�ض بالعلوم الدينية
والدنيوية ،يواجه جيلنا احلايل �أخطا ًرا هائلة تكاد تهدد
م�ستقبله ،وتع�صف بكل ما جنى من ثمار العلم� .إنها تلك
النزعات القوية التي ت�سعى �إىل خلخلة الثوابت ،وهدم
املفاهيم ال�صحيحة ،وتبديل امل�صادر املوثوقة ،وجتريف
املوارد القومية وت�شويه العلماء الأجالء؛ �سع ًيا وراء ن�شر

الفكر املتطرف وت�شكيل مدار�س فكرية ال �أ�سا�س لها من
ال�صحة ،ون�شر معلومات مغلوطة عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي وقنوات الإعالم غري املهني التي ال يتحرى
�أ�صحابها الدقة يف النقل �أو التثبت قبل القول.
كل هذا يدعونا �إىل �أن نرجع �إىل الأ�صول يف البحث
والتحقيق ،و�أن ن�ستح�ضر خ�شية العلم و�أمانة النقل
وم�س�ؤولية التبليغ ،فال نت�سرع يف نقل �إال ما تز ّينه
احلقيقة ،و�أن نرتفع عن اخلو�ض يف غمار اللغط املنت�شر
هنا وهناك .ويف هذا ال�سياق ي�شري الدكتور �أ�سامة الأزهري
يف حما�ضرة �ألقاها يف ق�صر البطني� ،إىل �أن م�ستخدمي
و�سائل التوا�صل االجتماعي خم�سة �أنواع ،وهم ال�سائح
الذي يت�صفح من دون هدف معني لق�ضاء وقت الفراغ
ورمبا يكون �صيداً �سه ً
ال للمتطرفني ،وال�سابح وهو من
مي�ضي � 10ساعات و�أكرث يومياً على هذه الو�سائط ،ويعزل
نف�سه عن عائلته �إىل عامل افرتا�ضي ،والنائح هو الذي
يجحد كل �شيء ،ناقم على كل �شيء ،والناجح هو الذكي
والدقيق الذي يعرف موا�ضيع الإفادة ،والنا�صح الأمني
وهو الذي ي�أخذ ما هو مفيد.
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التدقيق على ال�سندات حيث �إنه من دون
الت�سل�سل ي�ستطيع �أي �أحد �أن يح�صل نقوداً
لنف�سه ب�سند قب�ض غري م�سل�سل من دون علم
امل�ؤ�س�سة والميكن اكت�شاف ذلك �إال �إذا كانت هناك
ك�شوف ح�ساب مع العميل الآخر ،كما ميكن حذف
قيد مت ت�سجيله ليغطي خط�أ معيناً وهناك حاالت
كثرية حدثت بالفعل توافر فيها الق�صد ،كما ميكن �أن
حتدث �أخطاء من دون ق�صد.

يوميات محاسب ()2

و ّفر التحول من النظام المحا�سبي اليدوي �إلى نظام الحا�سوب بدء ًا من برامج
مايكرو�سوفت حتى ظهور البرامج المحا�سبية المتخ�ص�صة الكثير من الجهد
والوقت من خالل القيام بكثير من الوظائف التي كان يقوم بها المحا�سب معتمد ًا
على الدفاتر الورقية.

helsayed@dji.gov.ae

�أثناء قيام املوظف امل�س�ؤول عن الإ�شراف على املوظفني
القائمني على �إدخال البيانات من الدفاتر �إىل النظام
املحا�سبي اجلديد وجد �أن املوظف قام ب�إدخال كل العمليات
اليومية خالل ال�شهر احلايل الذي بد�أ فيه العمل بنظام
الكمبيوتر ولكن مل يدخل الر�صيد ال�سابق.
ف�س�أل امل�س�ؤول موظف الإدخالَ ِ :
ل مل تدخل �أر�صدة
احل�سابات ال�سابقة ك�أر�صدة افتتاحية للنظام؟
فقال املوظف :لقد بد�أنا يف نظام جديد ،وكل العمليات
اجلديدة �سنقوم ب�إدخالها ونبد�أ على “نظافة”.
فقال امل�س�ؤول :وماذا عن الأر�صدة ال�سابقة؟
فقال املوظف“ :ح�ضرتك اللي فات مات وبال�ش نقلب يف املا�ضي”.
لقد قام املوظف عن جهل بقوله واليعلم � ّأن:
هناك ح�سابات تراكمية تنتقل من عام �إىل العام الذي
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�أنا البنك
يف �إحدى املرات و�أثناء مراجعة �شركة ما ،وجدنا �أن ح�سابها
يف البنك لي�س فيه ر�صيد رغم املبيعات الكثرية فلما �س�ألنا
املحا�سب عن ذلك قال �إن كل املتح�صالت ي�أخذها �صاحب
العمل يومي.
وقال �أي�ضاً عندما نحتاج النقود نطلبها منه.
ف�س�ألته و�أين يتم ت�سجيل هذا؟
فرد“ :ياعم عيب عليك ال�شركة كلها ملكه عاوزين �أ�سجل
ماي�أخذه ومايدفعه” ،وقال بلهجة الواثق( :من حكم يف ماله
ماظلم).
فلما قابلنا �صاحب العمل و�س�ألناه عن ذلك قال“ :نعم �أنا
�أ�ستلم كل الإيرادات و�أدفع كل امل�صروفات والباقي ملكي و�أنا
ح ٌر فيه .يعني بالعربي كدا �أنا البنك” ،وتابع“ :ليه نبعت
موظف للإيداع وموظف لل�صرف هذه نفقات ال �ضرورة لها”.
�إن �صاحب العمل هذا ال يعلم املبد�أ املحا�سبي املهم جداً واملتمثل

الفواتري مفتوحة
عند مراجعة الدورة امل�ستندية ل�شركة ت�ستخدم ال�سندات
الورقية (�صرف – قب�ض – فواتري) ويف �أثناء املراجعة
وجدنا ب�أنه لي�س هناك رقم م�سل�سل لهذه ال�سندات وعند
�س�ؤال امل�س�ؤولني عن ذلك قالوا :وما هي �أهمية الت�سل�سل يف
م�ستندات هي نف�سها يف دفرت مت�سل�سل وبال�شكل نف�سه ،فهذا
اليهم كثرياً.
واليعلم ه�ؤالء �أن ت�سل�سل امل�ستندات �سواء كانت �سندات قب�ض
�أو �سندات �صرف �أو �سندات يومية هو من �أهم العوامل عند

ن�صيحة
دائما �أن�صح �أي �صديق يريد �أن يبد�أ يف م�شروع جديد �أن
يجعل ح�ساب البنك و�سيطاً يف كل �شيء حيث ي�ضع ر�أ�س ماله
يف البنك ويبد�أ ال�صرف من خالل �شيكات �سواء للموردين �أو
�شيكات نرثية لل�صرف على الأمور الب�سيطة وكذلك على �أية
�إيرادات يودعها يف البنك.
�إن ذلك يجعل �ضبط احل�سابات �أب�سط حتى و�إن مرت فرتة
من الزمن حيث �ستكون كل العمليات م�سجلة يف ك�شوفات
البنك ،وت�صبح مراجعتها �أ�سهل مع كتابة نوع كل م�صروف
وت�صنيف ذلك من الناحية احل�سابية وبالتايل التكون هناك
م�صروفات �أو �إيرادات مفقودة.
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ولكن ذلك مل يخل من امل�صاعب التي �صاحبت هذا التحول،
وكان العن�صر الب�شري من �أ�صعب امل�شاكل التي قابلت
القائمني على ذلك ،حيث كان هناك من يخاف من التحول
�إىل النظام الإلكرتوين فيحاول ت�أخريه قدر امل�ستطاع �أو
�إلغاءه �إن ا�ستطاع ،خوفاً من عدم القدرة على جماراته �أو كما
كان يقال :الكمبيوتر “�سي�أخذ” مكاين وذلك كان عن ق�صد.
وكان هناك من كان يعرقل العمل لي�س عن ق�صد ولكن عن
جهل كما حدث مع �أحد املوظفني يف الق�صةالتالية:

يليه منذ بداية عمل ال�شركة حتى نهايتها ،وهي امليزانية،
بالإ�ضافة �إىل عمليات ح�سابات الأرباح واخل�سائر ال�سنوية.

يف �أن ال�شركة لها �شخ�صية اعتبارية منف�صلة متاماً عن �صاحب
ال�شركة حتى لو كان ميلكها مبفرده ،ف�صاحب ال�شركة له ذمة
مالية م�ستقلة عن الذمة املالية لل�شركة ،وله �أي�ضاً ح�ساب جار
ي�سجل فيه كل مايدفعه بعد ر�أ�س املال وكل ما ي�أخذه.
كما �أن هناك مبد�أ مهم �آخر وهو ف�صل الإيرادات عن
امل�صروفات فال يجوز احل�صول على الإيراد وال�صرف منه
مبا�شرة ،فال�صرف يكون من خالل �شيكات �أو من خالل
�سلفة نرثية م�ستدمية �إذا كان امل�صروف ب�سيطاً.

عناء الذهاب �إىل البنك
عند مراجعة الإيرادات وامل�صروفات لإحدى ال�شركات وجدنا
�أن الإيرادات التودع يف البنك ويتم ال�صرف منها مبا�شرة
وعند ال�س�ؤال عن ذلك برر القائمون على الأمر �أن الإيداع
يف البنك يكلف وقتاً وجهداً �إ�ضافيني ،حيث يقوم موظف
بالذهاب للإيداع يف البنك ثم بعد ذلك ُتكتب ال�شيكات،
ويقوم موظف �آخر بالذهاب للبنك ل�صرف ال�شيك مع �أن
النقود لدينا من البداية فلماذا هذا العناء؟.
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إعداد :هاني السيد
حما�سب
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الروبوت والمكتبة
إعداد :عمرو رمضان توفيق
�أمني املكتبة  -ق�سم الدرا�سات والبحوث باملعهد
ARamadan@dji.gov.ae

الروبوت� أو الإن�سان الآيل هو �آلة قادرة على القيام
ب�أعمال مربجمة �سلفاً� ،إما ب�إيعاز و�سيطرة مبا�شرة من الإن�سان� أو
ب�إيعاز من برامج حا�سوبية وغالبًا ما تكون تلك الأعمال �شاقة �أو
خطرية �أو دقيقة ،مثل البحث عن الألغام والتخل�ص من النفايات
امل�شعة� ،أو �أعما ًال �صناعية دقيقة �أو �شاقة .وظهرت كلمة «روبوت»
لأول مرة عام  ،1920ومنذ ذاك التاريخ ،بد�أت هذه الكلمة تنت�شر
يف كتب و�أفالم اخليال العلمي التي قدمت عرب ال�سنوات عدداً
من الأفكار والت�صورات لتلك الآالت وعالقتها بالإن�سان ،الأمر
الذي كان من �ش�أنه �أن يفتح �آفاقاً كبرية �أمام �أي خمرتع ليبتكر
ويطور ما �أمكن منها.
مزايا الروبوت
نورد �أهم مزايا الروبوت يف الآتي:
 1زيادة الإنتاجية وا�ستعمال التجهيزات ب�شكل فعال.
 2تخفي�ض تكاليف العمل.
� 3إجناز العمل يف وقت �أق�صر.
 4مرونة و�سهولة يف الربجمة.
 5القدرة على العمل يف الظروف اخلطرة.
 6تقدمي نوعية حم�سنة لأماكن العمل والإنتاج.
 7ت�أمني عائدات ا�ستثمار جيدة.
 8تقدمي دقة �أف�ضل يف الأداء.
عيوب الروبوت
رغم املزايا العديدة للروبوت �إال �أن له �سلبيات منها:
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ي�سبب بطالة العمال اليدويني.
ي�سبب الكثري من امل�شاكل الفنية ح�سب اال�ستعمال.

ا�ستخدامات الروبوت
مع التقدم العلمي الكبري واملت�سارع تنوعت ا�ستخدامات
الروبوت و�أ�صبح موجوداً يف كل املجاالت احلياتية تقريباً ،منها:
 1اخلدمات الع�سكرية.
� 2إنتاج ال�سيارات.
 3اكت�شاف الف�ضاء.
 4اجلراحة عن بعد واجلراحة حمدودة التدخل.
 5الق�ضاء.
 6مكافحة اجلرمية.
ت�أثرت املكتبات مبختلف �أنواعها ،بالتقدم املذهل يف تقنيات
املعلومات واالت�صاالت ،فدخلت �إليها التقنيات �سواء على م�ستوى
العمليات الفنية �أو اخلدمات �أو حتى النواحي الإدارية .فتحولت
املكتبة من جمرد مكتبة تقليدية �إىل مكتبة رقمية ثم تطور الأمر
�إىل وجود مكتبات افرتا�ضية والآن يتحدث العامل عن امل�ستودعات
الرقمية.
وكما ا�ستخدم الروبوت يف الكثري من املجاالت ا�ستخدم �أي�ضاً يف
املكتبات ،منها� :إعادة ترتيب الكتب على الرفوف؛ الإعارة؛ التدريب.

كاميرا
المعهد

كـليات القـانـون
�إن ال��ت��ط��ورات املت�سارعة ال��ت��ي ي�شهدها ال��ع��امل ،يف كل
القطاعات وخ��ا���ص��ة يف جم��ال التكنولوجيا جعلت العمر
االفرتا�ضي لبع�ض العلوم اليتعدى �أ�سابيع ،بالرغم من
ذلك �إال �أن القانون مل ي�صل �إىل هذه الدرجة ،ولكن هذا
ال يعني �أن نقف مكتويف الأي����دي ويجعلنا ن�سرتيح على
اعتبار �أن قطار التغيري يف القانون ما زال ي�سري على الفحم
احل��ج��ري .يجب �أن ننتبه لأنف�سنا ،فالتغيري �أ���ص��اب بيت
القانون ،و�أع��ن��ي بذلك �أن امل��ع��ارف القانونية تتغري ،وهي
تت�أثر بالبيئة املحيطة.
ن��ع��م ال ي��ك��ون ال��ت���أث�ير ك��غ�يره م��ن ال��ع��ل��وم ،ول��ك��ن لأن
امل���ت���غ�ي�رات ال��ع��ل��م��ي��ة م��ت�����س��ارع��ة ج�����داً ،ف��م��ا ك����ان ي��ث��ب��ت يف
ال�سابق ل�سنوات �أ�صبح ل�شهور ،فالقانون ي�ضبط الظواهر
االجتماعية واالق��ت�����ص��ادي��ة وال�سيا�سية ،وبتغريها يجب
�أن يتغري ال��ق��ان��ون ،وخ�ير م��ث��ال ق��وان�ين االجت���ار بالب�شر
وال��ك��راه��ي��ة ومكافحة ج��رائ��م تقنية امل��ع��ل��وم��ات ،م��اه��ي �إال
�إفرازات لتلك املتغريات� ..إن القانون يختلف بال�ضرورة يف
�أحكامه ودرجة تهذيبه وكماله باختالف الزمان واملكان.
ول��ك��ن ل�ل�أ���س��ف �إن خم��رج��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ق��ان��وين دون

الطموح ،لقد تقدمنا كدولة يف العديد من مناحي احلياة،
و�أ�صبح املريخ هدفاَ لنا ،و�سن�صل ب�إذن اهلل ،ولكن للأ�سف مل
ن�صل لأقرب جنم يف القانون.
�إن املنظومة القانونية يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
لن ترتقي �إال عندما نتعامل مع الدرا�سة القانونية على �أنها
الأه���م .فلو ت�أملنا الأزم���ة االقت�صادية العاملية لوجدنا �أن
�سببها القانون ،بالرغم من �أن تلك الأزم��ة مل تطل الهند
وال�صني لقوة ت�شريعاتها التجارية ،وتكمن �أهمية القانون يف
�أنه يدخل يف كل مناحي احلياة ،لأن كل جانب فيها يحتاج �إىل
�ضبط ،والقانون خري و�سيلة لل�ضبط االجتماعي .فالبد �أن
نرجع للقانونيني هيبتهم ،وذلك من خالل ح�سن اختيار من
�سي�شتغل يف القانون فيجب �أن يتم ا�صطيادهم من املدار�س،
ومن ثم ينبغي �أن ن�ستثمر يف مناهجنا الدرا�سية القانونية يف
كليات القانون وهناك �أمر مهم ،وقد ال يرت�ضيه الكثري وهو
�أال تكون درا�سة القانون ،خياراً �سه ً
ال للطلبة الباحثني عن
ال�شهادات بل يجب �أن تكون �صيداً �صعب املنال.
�إن دولة ك�سنغافورة �ستفتتح ثالث كلية قانون ،فيما نحن
لدينا من كليات القانون ما يفوق عدد �سكاننا ،ياللعجب!!!.

