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باأن  الم�سëوب عليه  اإلى  ال�ساحب  من  �سادراً  اأمراً  تت�سمن  ورقة تجارية  ال�سيك 

يدفع بمجرد االطالع عليها مبلغاً من النقود ل�سخ�س معين اأو الأمره.. واالأ�سل في 

اإعطاء  اأن  اإال  للم�ستفيد،  ال�ساحب  ذمة  لدين م�ستëق في  وفاء  اأداة  يكون  اأن  ال�سيك 

ال�سيك له قد ال يكون وفاء لدين، اإنما قد يكون على �سبيل ال�سمان.

على  بريطانيا،  في  مهماً  تاريخاً   2018 اأكتوبر   31 يعتبر  االإجراءات،  جديد  وفي 

 íال�سيك اأثراً تاريخياً بعدما �سوتت البنوك ل�سال íاعتبار اأنه بعد هذا التاريخ �سي�سب

اإلغائه تدريجياً واإحالل و�سائل دفع اأكثر حداثة، كالتëويل االإلكتروني عبر الخ�سم 

المبا�سر، اأو بطاقات الخ�سم، اأو بطاقات االئتمان.

البيÄة  في  ن�ساأ  ال�سيك  اأن  ندرك  فاإننا  التجاري،  القانون  تاريخ  في  نقراأ  وعندما 

فيما  القانونية  قواعده  اأ�س�ست  – التي  وال�سرعة  االئتمان  – القائمة على  التجارية 

بتغيير  يتغير  وهو  التجارية،  المعامالت  في  رئي�ساً  م�سدراً  التجاري  العرف  يعتبر 

ال¶روف االقت�سادية واالجتماعية وو�سائل التقنية الëديثة.

اإن ن¶رة المجتمع لل�سيك اختلفت، بالرZم من ال�سمانات التي يوفرها الم�سّرع له 

في الناحيتين الجنائية والمدنية، وقد بداأ يفقد تلك الثقة، وتëّول من اأداة وفاء اإلى 

اأداة �سمان، فالتطبيق العملي لل�سيك اأ�سبí يفر�س باأن يقوم ال�ساحب بت�سليم ال�سيك 

للم�ستفيد على اأن يتم الدفع بعد اأجل يتم االتفا¥ عليه، و�سارت الم�سارف تتعامل مع 

�سواء  الم�سرفية،  التعامالت  النëو، خا�سة في ما يتعلق ب�سمانات  ال�سيك على هذا 

بالن�سبة للقرو�س اأو المرابëات وZيرها من المنتجات الم�سرفية، وبذلك فاإن الواقع 

العملي حّوله من اأداة وفاء اإلى اأداة �سمان.

ويجب اأن تكون ن¶رتنا اإلى ال�سيك بعيدة عن الجدل الفقهي القانوني، والعرف 

البيÄة  تراعي  اأن  والتجارية  الجزائية  المëاكم  وعلى  ال�سيك،  و�سع  يقرر  الذي  هو 

التجارية عند الن¶ر اإلى الدعاوى التي يكون ال�سيك مو�سوعاً لها، والن¶رة الëديثة 

اأداة  يكون  اأن  ال�سيك  في  االأ�سل  اأن  ترى  التجارية-  للبيÄة  الëديثة  للروؤية  – وفقاً 
�سمان.

و�ستكون لنا وقفة مع هذه الروؤية كمعهد خالل الفترة المقبلة.
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القاضي د.جمال السميطي



 ≈æ©J »FÉ°†≤dG »HO ó¡©e øY  Qó°üJ á«∏°üa á∏›           

.á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdGh çƒëÑdGh äÉ°SGQódG ô°ûæH

 É¡«ÑJÉc  …CGQ  øY  È©J  IQƒ°ûæŸG  AGQB’Gh  äÉ°SGQódGh  ä’É≤ŸG

 .á∏éŸG …CGQ øY IQhô°†dÉH È©J ’h

`g 1432 ÊÉãdG ™«HQ - Ω2011 πjôHCG  (6) Oó`©dG

أعمدة العدد

ôµØdG øe äÉ°ùÑbAÉª∏©dG ∞«£∏dG óÑY »°VÉ≤dG

 …hGôdG …hÉµMOƒª πeÉc

º∏b äÉ`°SÉµ©fGˆG óÑY ≈æe

30

01

42

- دبي القضائي احتفل باليوبيل الفضي لقانون المعامالت 

المدنية ا�ماراتي

 - وفد كويتي اطلع على أعمال المعهد 

- المعهد ينظم ندوة حماية البيئة في ا�مارات

- تطوير مهنة المحاماه وهموم ا�سرة القانونية

20

10Oó©dG ∞∏e

بقلم رئيس التحرير :  عفوًا.. نحن ال نريدك يا شيك!

04

06
08
15

4

الحراسـة القضائية 
نظام مثالي لحفظ الحقوق

الطالق ا�لكتروني
جدل بين الفقهاء وندرة في المراجع

الفسخ واالنفساخ والتفاسخ

التنظيم التشريعي �عمال 
الخبرة أمام المحاكم

الوصية الواجبة

4



QGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQة

المستشار/ عصام عيسى الحميدان

ôjôëàdG ¢ù«FQ

القاضي د.جمال حسين السميطي

ôjôëàdG ريJôµصS

كامل محمود إبراهيم

ôjôëàdG ةÄ«g

أ.د/ محمد محمد محمد أبوزيد
د/ محمد عبد الرحمن الضويني

د/عبد الرازق الموافي عبد اللطيف
روضة يعقوب الشامسي

منى عبد اهللا المال
سالمة حمد اجتبي

êGôNE’Gh º«ªص�àdG

الصدى لإلستشارات  والخدمات
 اإلعالمية والترويجية

04 -2964254 :¢ùcÉa - 04 - 2964194 :∞JÉg

äGQÉeE’G ,»HO 28552 :Ü.¢U

+9714 - 2833300 :∞JÉ```g

+9714 - 2827071 :¢ùcÉ```a

mail@dji .gov.ae

 : facebook  ≈∏Y ÉæJQÉjR ºµæµÁ Éªc

74

اإلعالم والقانون في خدمة المجتمع

- إضاءات

- كاميرا المعهد

- يقول المدير ..  الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي

48

المسؤولية الجنائية لمجالس إدارات الشركات54

78

59

86
96

ف
ـال

غـ
ال

5

»FÉص†≤dG »HO ó¡©e

جريمة الدخول غير المصرح به على نظام 
الكمبيوتر  لألجهزة الحكومية لدولة اإلمارات 

الوصية الواجبة

77 - من تراثنا القضائي

2
0

1
1

  -
  π

jô
HCG

  -
  (

6
)

 O
ó

``©
dG

5



6

المـؤتمـر نـاقش المسـتجدات 
والثوابت والمتغيرات وتأثيرهـا 
علـى الممارســة القـانـونيـة

»JGQÉeE’G ة«fóŸG äÓeÉ©ŸG ¿ƒfÉ≤d »ص†ØdG π«Hƒ«dÉH πØàMG »FÉص†≤dG »HO

احتفااًل باليوبيل الف�سي ل�سدور قانون املعامالت املدنية ‘ 

االإمارات، ن¶م معهد دبي الق�سائي موؤمتراً على مدى يومي 18 

و19 مار�س املا�سي ‘ نادي �سبا• �سرطة دبي.

�سارك ‘ املوؤمتر عدد من كبار ال�سخ�سيات العامة ومديري 

واأ�ساتذة  والقانون،  الق�سائية  الهيÄات  ورجال  املëلية،  الدوائر 

ورجال  والعربية،  املëلية  اجلامعات  والقانون ‘  كليات احلقو¥ 

اأ�ساتذة  قام  حيث  العربية،  والدول  االإمارات   ‘ والفكر  االإعالم 

القوانني  وعر�س  النقا�س  اور  طرح   ‘ رئي�س  بدور  املعهد 

يتواءم  مبا  تعديالت  من  عليها  جرى  وما  واال–ادية،  املëلية 

وامل�ستجدات والواقع العملي.

مدير  ال�سميطي،  ح�سني  جمال  الدكتور  القا�سي  وقال 

اأبرز  املدنية  املعامالت  قانون  }يعد  الق�سائي،  دبي  معهد  عام 

بكل  وثيقة  �سلة وعالقة  له من  ملا  وذلك  الدولة،  قوانني  واأهم 

ين¶م  الذي  القانون  يعترب  اإنه  حيث  االإن�ساين،  الن�سا•  اأوجه 

املجتمع  حلماية  الدولة  �سعي  مع  يتما�سى  مبا  النا�س  معامالت 

وتثبيت دعائمه من خالل –قيق العدل واالأمن وا�ستقرار املراكز 

التطور االقت�سادي واالجتماعي. وبناء على  القانونية، ومواكبة 

ذلك، راأى }معهد دبي الق�سائيz اأن من واجبه بعد م�سي ربع قرن 

اإقامة   ‘ يتمثل  رمزي  بجهد  امل�ساركة  القانون،  هذا  على �سدور 

احتفال يتم من خالله املëاف¶ة على تراب§ حلقات الزمن لت¶ل 

.zال�سلة بني املا�سي واحلا�سر قائمة

وتركزت املداوالت خالل املوؤمتر على ثالثة اور رئي�سة، هي:

د ôJاب§  q pضùéي يõeQ هدL اæتفالMا

kاôضVاMh kضياVاe øeõقات ال∏M

المـؤتمـر نـاقش المسـتجدات 
والثوابت والمتغيرات وتأثيرهـا 
علـى الممارســة القـانـونيـة

»JGQÉeE’G ة«fóŸG äÓeÉ©ŸG ¿ƒfÉ≤d »ص†ØdG π«Hƒ«dÉH πØàMG »FÉص†≤dG »HO
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- تاأمالت ‘ قانون املعامالت املدنية بعد مرور ربع قرن من 

�سدوره ‘ �سوء م�ستجدات الع�سر.

- ن¶رات ‘ قانون املعامالت املدنية بني الثوابت واملتغريات.

- قانون املعامالت املدنية بني االأ�سالة واملعا�سرة.

اأربعة اور فرعية  اإىل  املوؤمتر  امل�ساركون ‘  كذلك تطر¥ 

التطور  مع  املدنية  املعامالت  قانون  ن�سو�س  توافق  مدى  حول 

والقواعد  االجتاهات  توافق  ومدى  واالجتماعي،  االقت�سادي 

التي  التف�سيلية  االأحكام  مع  املدنية  املعامالت  قانون   ‘ العامة 

تعالè م�سائل فرعية، وتوافق قانون املعامالت املدنية مع القوانني 

اخلا�سة االأخرى، باالإ�سافة اإىل الدور االإن�سائي اخلال¥ للق�ساء، 

والقواعد القانونية املتعلقة بقانون املعامالت املدنية.

انطالقاً  املرافق  واملوؤمتر  االحتفالية  هذه  تن¶يم  وجاء 

اأف�سل  ن�سر   ‘ املتمثلة   zالق�سائي دبي  }معهد  اأهداف  من 

مب�ستوى  واالرتقاء  ال�سفافية،  وتعزيز  الق�سائية،  املمار�سات 

املعايري الق�سائية، وت�سجيع الكوادر الب�سرية املواطنة املوؤّهلة 

دعم  عن  ف�ساًل  الق�سائي،  الن¶ام   ‘ قيادية  منا�سب  ل�سغل 

مكانة املعهد كوجهة رائدة اإقليمياً ‘ جمال التميز القانوين 

والعد›، ورفع م�ستوى الوعي باأهمية القانون ودوره ‘ بناء 

اأهداف  مع  ين�سجم  مبا  املعرفة  على  قائم  متكامل  جمتمع 

خطة دبي اال�سÎاتيجية 2015.

  د. ªL``ا∫ الùضªي£ي: اEن¬ القانون 

¢Sاæت الÓeملعا º¶æامل ºgCاال

(ÜôdG óÑY ≈HQ - »©aÉ«dG óª - »صùeÉصûdG صةVhQ) ص»ةùصSDƒŸG ة«∏YÉØdG ºصùق إعداد:
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االستفادة من تجربة «دبي القضائي» 
في تأسيس معهد للفتوى والتشريع بالكويت

وفد كويتي اطلع على أعمال المعهد

ا�ست�ساف }معهد دبي الق�سائيz (DJI)، امل�ست�سار وفاء 

ال�ساي≠، وكيل اإدارة الفتوى والت�سريع ورئي�س جلنة اإن�ساء 

على  بالكويت،  الدولة  وق�سايا  والت�سريع  الفتوى  معهد 

راأ�س وفد رفيع امل�ستوى �سّم كاًل من الدكتور على ظبية، 

امل�ست�سار امل�ساعد، واأروى اجلودر، النائب الثاين، واملهند�س 

خلف العجمي، الذين جاوؤوا للتعرف عن كثب على جتربة 

وفق  متخ�س�سة  تدريبية   èبرام اإعداد  جمال   ‘ املعهد 

اأف�سل املمار�سات العملية واملعايري العاملية، واال�ستفادة منها 

وق�سايا  والت�سريع  الفتوى  }معهد  اإن�ساء  خطة  تنفيذ   ‘

الدولةz ‘ الكويت.

عدة  ا�ستمرت  التي  لدبي  زيارته  خالل  الوفد  وتعرف 

اال�سÎاتيجية   zالق�سائي دبي  }معهد  خطة  على  اأيام 

املهني  التاأهيل   èبرام لتطوير  �سامل   èنه على  القائمة 

ووكالء  الق�ساة  من  موؤهل  جيل  وبناء  امل�ستمر  والتدريب 

اأبرز  على  الوفد  اّطلع  كما  القانونيني.  واخلرباء  النيابة 

بهدف  املعهد  م¶لة  –ت  ُن¶مت  التي  وامل�ساريع  املبادرات 

اأعلى  االرتقاء بالن¶ام الق�سائي والعد› مبا ين�سجم مع 

معايري التميز وال�سمولية وتعزيز الوعي باأهمية القانون 

‘ بناء جمتمع متكامل قائم على املعرفة.

وناق�س الطرفان ‘ �سل�سلة من اللقاءات اجلهود التي 

 ‘ والدرا�سات   çوëالب اإجراء  جمال   ‘ املعهد  بها  يقوم 

امل�ستجدات  والق�سائية لر�سد  القانونية  املجاالت  تلف 

على  واالّطالع  العملي  الواقع  يفر�سها  التي  والتëديات 

اأف�سل املمار�سات العاملية املّتبعة ‘ املجال.

وتعليقاً على الزيارة، قال القا�سي الدكتور جمال ح�سني 

}ت�سرفنا   :zالق�سائي دبي  }معهد  عام  مدير  ال�سميطي، 
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بالكويت  والت�سريع  الفتوى  معهد  اإدارة  وفد  با�ست�سافة 

جتربتنا  على  واطالعهم  بيننا،  فيما  اخلربات  لتبادل 

الناجëة ‘ جمال التاأهيل والتدريب الق�سائي والدرا�سات 

اختيار }معهد دبي  وبالتاأكيد يعك�س  القانونية.   çاëواالأب

الق�سائيz لال�ستفادة من خربته الوا�سعة ‘ جمال تطوير 

الكفاءات الب�سرية ‘ املجال القانوين والق�سائي واالقتداء 

 zالدولة وق�سايا  والت�سريع  الفتوى  }معهد  الإن�ساء  به 

بالكويت، م�ستوى الريادة الذي متكّنا من –قيقه اإقليمياً، 

وباالأخ�س فيما يتعلق باإعداد برامè تدريبية عالية التميز 

من حيث الكم والنوع.
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بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وتجسيداً لدوره التنموي االجتماعي

المعهد ينظم ندوة حماية البيئة في اإلمارات

ين¶م معهد دبي الق�سائي ملنا�سبة اليوم العاملي للبيÄة ‘ 

اخلام�س من يونيو ندوة توعية ملدة يوم واحد حول املخاطر 

البيÄة  اتخاذها حلماية  الواجب  واالإجراءات  بالبيÄة  املëيطة 

االأخ�س  وعلى  املخاطر،  تقّل�س  و�سناعات  اقت�ساد  وبناء 

انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون.

ال�سميطي مدير عام معهد  الدكتور جمال  القا�سي  وقال 

دبي الق�سائي ‘ توجيه القائمني على تن¶يم الدورة: }باتت 

ال�ساملة،  الوطنية  التنمية  ركائز  اأهم  اإحدى  البيÄة  حماية 

و–¶ى باهتمام كبري من قبل احلكومة اال–ادية واحلكومات 

املناخي..  والتغري  الطاقة  –ديات  تزايد  ظل   ‘ املëلية 

االإمارات كدولة فاعلة، لي�س  ومتا�سياً مع هذا االجتاه، برزت 

دعم   ‘ اأي�ساً،  العاملي  بل  فë�سب،  االإقليمي  امل�ستوى  على 

اجلهود العاملية اإىل ت�سجيع اال�سÎاتيجيات البيÄية امل�ستدامة 

واملتوجه نëو اعتماد حلول الطاقة الن¶يفة.

‘ ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اBل نهيان رئي�س الدولة، حف¶ه اˆ، واأخيه �ساحب ال�سمو 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اBل  را�سد  بن  مد  ال�سيخ 

 êجمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اˆ، برز ا�سم االإمارات كنموذ

من  �سل�سلة  تطبيق  عرب  امل�ستدامة  البيÄية  للتنمية  يëتذى 

القوانني واالأن¶مة التي كان لها الدور االأكرب ‘ –قيق طفرة 

عقارية واقت�سادية هائلة دون امل�سا�س باالأمن البيÄي.

التام بدعم اجلهود  التزامنا  و‘ هذا االإطار، وانطالقاً من 

التنمية  م�سرية  تعزيز   ‘ القانون  بدور  واإمياننا  احلكومية، 

ال�ساملة، نëر�س ‘ }معهد دبي الق�سائيz على امل�ساركة الفاعلة 

ن�سر  �ساأنها  من  التي  التوعية  وحمالت  املجتمعية   èالربام  ‘

الوعي البيÄي وتن¶يم الربامè التدريبية وور�س العمل والندوات 

التي ت�ساعد ‘ بناء جيل قادر على اإدارة التëديات البيÄية على 

بعنوان  ندوة  تن¶يم  على  املعهد  عزم  هنا،  ومن  الطويل.  املدى 

ملناق�سة   zدةëاملت العربية  االإمارات  دولة   ‘ البيÄة  }حماية 

القوانني ‘ تعزيز مكانة االإمارات كنموذê رائد للتنمية البيÄية. 

ونتطلع ‘ املرحلة املقبلة اإىل تفعيل قنوات التعاون مع تلف 

املوؤ�س�سات االأكادميية واجلامعات والهيÄات احلكومية وال�سركات 

اخلا�سة الإطال¥ املزيد من املبادرات وامل�ساريع املعنية بالبيÄة.

و�ستتناول الندوة القانون رقم (24) ل�سنة 1999 والتعديالت 



2
0

1
1

  -
  π

jô
HCG

  -
  (

6
)

 O
ó

``©
dG

11

التي طراأت عليه، وما اأدى اإليه من نتائè اإيجابية ‘ املëاف¶ة 

دبي  }مركز  عن  ال�سادرة  االأرقام  بë�سب  وذلك  البيÄة،  على 

لالإح�ساءz. كما �ستتناول الندوة تفا�سيل قرار جمل�س الوزراء 

رقم (12) املتعلق بن¶ام حماية الهواء من التلوç، الذي ت�سمن 

و�سع معايري ومقايي�س معينة للëدود امل�سموح بها لالنبعاثات 

من تلف امل�سادر.

–تفل  اأنها  بالبيÄة،  االإمارات  دولة  اهتمام  يوؤكد  ومما 

�سهر  من  الرابع  ي�سادف  والذي  الوطني  البيÄة  بيوم  �سنوياً 

حول  اجلهود  وتكثيف  ال�سوء  لت�سلي§  عام  كل  من  فرباير 

الق�سايا البيÄية املهمة ‘ الدولة، حيث تعزز هذه املنا�سبة روح 

املبادرات وامل�سوؤولية الفردية واجلماعية جتاه الق�سايا البيÄية 

بيوم  احتفاالته  العامل  ت�سارك  كما  املجتمع،   íسرائ� كافة  بني 

البيÄة العاملي ‘ اخلام�س من يونيو من كل عام.

للمëاف¶ة على  قانونياً  اإطاراً  االإمارات  وقد و�سعت دولة 

عن  الناجمة  ال�سلبية  االBثار  من  وحمايتها  البيÄية  ثرواتها 

حيث  البيÄي،  الن¶ام  وتدهور  اخلاطÄة  الب�سرية  املمار�سات 

الرئا�سية  واملرا�سيم  اال–ادية  القوانني  من  العديد  اأ�سدرت 

واالأوامر املëلية.

ب�ساأن حماية   1999 ل�سنة   24 القانون اال–ادي رقم  ويعد 

الدولة   ‘ �سدرت  التي  القوانني  اأهم  من  والتنمية  البيÄة 

بيÄي  ا–ادي  قانون  اأول  اإنه  حيث  البيÄية،  حماية  جمال   ‘

متكامل اإىل حد كبري.

 çة التلوëية ومكافÄويهدف هذا القانون اإىل حماية البي

املبا�سرة  ال�سلبية  االأ�سرار  وجتّنب  و�سوره،  اأ�سكاله  مبختلف 

 èالربام عن  الناجتة  امل�ستقبلية  اأو  احلالية  املبا�سرة  وZري 

واخلط§ االقت�سادية اأو الزراعية اأو ال�سناعية اأو العمرانية. 

كما ي�سعى القانون اإىل حماية وتنمية املوارد الطبيعية واحلفا® 

على التنوع البيولوجي وا�ستغالله مل�سلëة االأجيال احلا�سرة 

وامل�ستقبلية وحماية املجتمع و�سëة االإن�سان والكائنات احلية 

االأخرى من جميع االأن�سطة امل�سرة بيÄياً.

ويقع القانون امل�سار اإليه ‘ (101) مادة موزعة على اأبواب 

الثاين  والباب  والتنمية،  بالبيÄة  يتعلق  االأول  الباب  ت�سعة: 

عنوان  يëمل  الثالث  والباب  املائية،  البيÄة  حماية  يخ�س 

الهواء، والباب  الرابع بëماية  الباب  }حماية الÎبةz، ويتعلق 

الطبية،  والنفايات  اخلطرة  والنفايات  املواد  بتداول  اخلام�س 

الباب  وتناول  الطبيعية،  املëميات  يخ�س  ال�ساد�س  والباب 

الباب  و‘  البيÄية،  االأ�سرار  عن  والتعوي�س  امل�سوؤولية  ال�سابع 

الثامن حدد القانون العقوبات اجلنائية، والباب التا�سع ت�سمن 

اأحكاماً ختامية عامة.

وبعد �سدور هذا القانون، �سدرت الئëته التنفيذية، وت�سم 

 (37) رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  مبوجب  وذلك  ن¶م،  خم�سة 

ل�سنة 2001، وهي: 

هذا  يهدف  البëرية:  البيÄة  حماية  ن¶ام   - االأول  الن¶ام 

اأ�سكاله،  بكافة   çالتلو من  البëرية  البيÄة  حماية  اإىل  الن¶ام 

�سواء من ال�سفن اأو الناقالت اأو من املن�ساBت البëرية اأو امل�سادر 

الربية، ويëدد هذا الن¶ام ال�سواب§ التي يتعني اأن تخ�سع لها 

الو�سائل البëرية مبختلف اأنواعها.

والنفايات  اخلطرة  املواد  تداول  ن¶ام   – الثاين  الن¶ام 

ترتيب  اإىل  الن¶ام  هذا  يهدف  الطبية:  والنفايات  اخلطرة 

تداول هذه املواد وو�سع ال�سواب§ واملعايري الالزمة لذلك.

للمن�ساBت:  البيÄي  التاأثري  تقييم  ن¶ام   – الثالث  الن¶ام 

بال�سلب  التنمية  تاأثري م�سروعات  اإىل عدم  الن¶ام  يهدف هذا 

على البيÄة.

الن¶ام الرابع – ن¶ام مبيدات االBفات وامل�سلëات الزراعية 

وتداول  ا�سترياد  تن¶يم  اإىل  الن¶ام  هذا  يهدف  واالأ�سمدة: 

املبيدات وامل�سلëة الزراعية واالأ�سمدة ‘ الدولة، ويëدد املواد 

املمنوع ا�ستريادها.

وهو   ،2006 �سنة   (12) رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  �سدر  ثم 

معايري  و�سع  خالل  من   çالتلو من  الهواء  حماية  ن¶ام 

ومقايي�س ددة للëدود امل�سموح بها لالنبعاثات من تلف 

امل�سادر.

التنفيذية،  والئëته  الرئي�س  القانون  هذا  اإىل  وباالإ�سافة 

من¶ومة  ت�سكل  اأخرى  وقرارات  ومرا�سيم  قوانني  عدة  توجد 

ت�سريعية حلماية البيÄة.

Èa 4ايô يوم æWhي ل∏ÑيáÄ ‘ االeEاQات

áÄيÑ∏5 يونيو اليوم العاملي ل



لل�سرر  ورفعاً  بعباده،  رحمة  وتعالى،  �سبëانه  اˆ  لكن 

عنهم، اأباح لهم حل واإنهاء ذلك العقد اإذا ا�ستëالت بينهما 

وذل��ك عن طريق  االإ���س��الح،  م��ë��اوالت  الع�سرة وف�سلت كل 

الطال¥، لما فيه من دفع لل�سرر ومنع لع�سيان اˆ، وحفاظاً 

على العالقات االجتماعية بين االأ�سر، وحماية لالأطفال من 

ال�سياع بين زوجين مت�ساحنين متخا�سمين. وقد ا�ستقرت 

منها:   ،êال����زوا عقد  الن��ë��الل  معينة  ط��ر¥  على  ال�سريعة 

الطال¥ والمخالعة والتفريق بëكم الق�ساء.

وجرى العمل على اأن الطال¥ يقع بالطر¥ التي ينعقد 

بها الزواê، فيقع باالألفا® ال�سريëة الدالة على الطال¥، 

خطاباً  لزوجته  ال��رج��ل  يكتب  ك���اأن  بالكتابة،  ك��ذل��ك  وي��ق��ع 

باالإ�سارة  االأخ��ر���س  من  يقع  كما  لها،  بطالقه  فيه  يخبرها 

لبقاء  و�سيلة  فهو  الزوجين،  بين  مقد�ساً  رباطاً  وجعله  متميزة،  مكانة  ال�سريعة  في   êال��زوا لعقد  اˆ  جعل 

االإن�سانية وامتداد الëياة، ولهذا هياأ اˆ الرجل والمراأة الأن يكون لدى كل منهما ميول فطرية لالBخر، وجعل 

الب�سر، ويë�سن  به  ال�سرف، ويغ�س  به  الدين ويëمي  به  ال��رز¥ والبركة، ين�سر  زي��ادة  اأ�سباب  �سبباً من   êال��زوا

الفرê، وب�سبب تلك االأهمية لعقد الزواê، فقد جعل من �سروطه التاأبيد، ودعا الزوجين اأن يتëمل كل منهما االBخر 

ب�سبر وعزيمة، واأن يتعا�سرا فيما بينهما بالمعروف، ولو كره اأحدهما االBخر، قال تعالى: (وعا�سروهن بالمعروف 

فاإن كرهتموهن فع�سى اأن تكرهوا �سيÄاً ويجعل اˆ فيه خيراً كثيراً) �سورة الن�ساء االBية { 19 |.

الطالق اإللكتروني
جدل بين الفقهاء وندرة في المراجع

استسهال وسرعة وصعوبة إثبات
د. عبداهللا عبدالرحمن السعيدي
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اإ�سارات  با�ستخدام  الطال¥  اإيقاع  على  تدل  التي  الوا�سëة 

وا�سëة اإذا كان عاجزاً عن الكتابة.

المادة  ذل��ك بموجب ن�س  االإم��ارات��ي  الم�سّرع  قّنن  وق��د 

2/99 من قانون االأحوال ال�سخ�سية االتëادي رقم 28 ل�سنة 

2005 التي تن�س على اأنه: (يقع الطال¥ باللفß اأو بالكتابة 

وعند العجز عنهما فباالإ�سارة المفهومة).

eفهوم ال£Ó¥ االEلµتhôني
ن¶راً لما نعي�سه االBن من تطور تكنولوجي في مجاالت 

االأ�سرية  الëياة  يوؤثر ذلك على  اأن  بد  الëياة كافة، كان ال 

بها  يقع  حديثة  وط��ر¥  و�سائل   çداëا�ست فتم  عنها،  رZماً 

الطال¥، تتنا�سب مع الع�سر الذي نعي�سه، وما فيه من تطور 

لو�سائل االت�سال االإلكتروني الëديثة (الهواتف المتëركة 

وال��ب��ري��د االإل��ك��ت��رون��ي) وذل����ك ب����اأن ي��ر���س��ل ال��رج��ل ر�سالة 

لزوجته عن طريق الهاتف، اأو يëدثها �سفوياً باأنها طالق، اأو 

باأحد االألفا® التي يقع بها الطال¥، اأو عن طريق ا�ستعمال 

البريد االإلكتروني المكتوب اأو الم�سموع اأو المرئي، اأو بكل 

ذلك، وهذا ما يعرف با�سم الطال¥ االإلكتروني.

ولذا، فقد ثار جدل وا�سع بين الفقهاء المëدثين حول 

 ßة وقوع الطال¥ باإحدى تلك الطر¥، واأطلقوا عليه لفëس�

الطال¥ االإلكتروني، وما زالت مع¶م الت�سريعات تعاني من 

نق�س �سديد في معالجة تلك الم�ساألة، كما يعاني اأي باحث 

من ندرة المراجع التي يلجاأ اإليها للو�سول اإلى مبتغاه. لذا، 

فاإننا من خالل بëثنا هذا رZبنا في اأن نقوم بعملية جمع 

ومدى  المعا�سر  االإ���س��الم��ي  الفقه  ف��ي  المتداولة  ل���الBراء 

ال�سخ�سية،  االأح��وال  بها في م�سائل  ال�سرعي  الق�ساء  تاأثر 

بع�س  ف��ي  العمل  عليه  ي��ج��ري  فيما  بالتمثيل  و�سنتطّر¥ 

 ،çاëاأب ن�سره من  تم  ما  ذلك  و�سبيلنا في  العربية،  ال��دول 

اأج��ل و�سع حلول  وما تم عقده من موؤتمرات ون��دوات، من 

تّم  وم��ا   ،çا��ë��اأب ن�سره من  تم  ذل��ك ما  و�سبيلنا في  عملية، 

اأجل و�سع حلول عملية،  عقده من موؤتمرات ون��دوات، من 

و�سواب§ ترفع الëرê عن الم�سلمين في تلك الم�ساألة التي 

تبنى عليها حياة االأ�سر وتنهدم بها، و�سنقوم باإبراز مجموعة 

راأيين،  في  تنë�سر  والتي  المعا�سرة،  الفقهية  االBراء  من 

وذلك فيما ياأتي:

∫hCي االCاôال
ن¶راً  والتëّرê منه،  االأم��ر  ه��ذا  تقييد  اإل��ى  يتجه  ما  وه��و 

ل��م��ا ف��ي��ه م��ن ا���س��ت�����س��ه��ال ف��ي وق����وع ال��ط��ال¥ ع��ن ط��ري��ق تلك 

ويمكن  اإثباتها،  في  �سعوبة  هناك  اأن  كما  ال�سريعة،  الو�سائل 

ذهب  ما  وه��ذا  عليها،  يتëايل  اأن  النف�س  �سعيف  �سخ�س  الأي 

اأمثال  المعا�سرين، من  واالأكاديميين  المجتهدين  اإليه بع�س 

ال�سيخ مëمد اأحمد �سالí ال�سالí اأ�ستاذ الفقه بجامعة االإمام 

}اإن  قال:  ال�سعودية، حيث  العربية  بالمملكة  �سعود  بن  مëمد 

رباطاً  وجعله   ،êال���زوا بنعمة  علينا  اأنعم  وتعالى  �سبëانه  اˆ 

:áضعوديùام بالeEاال áعeاL øe يCاQ
 áيقô£بال êاhõ``ه``≈ الæ oن يCا kق``ا∏£e í``ضüال ي

åÑYh áYن¬ بدEا ..áنيhÎµلEاال

QاCي اøe ôNB االôgRC الûضôي∞:
حùض``bÓW Öاk اPEا Sض``Äل  oي ÊhÎµلEاال ¥Ó``£ال

±ÎYاh êhõال
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وZيره بالطال¥ فهو طال¥ �سëيí، وهذه الو�سائل تعد من 

ال�سي≠ ال�سرعية.

وا���س��ل، مفتي  ف��ري��د  ن�سر  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  اأف��ت��ى  وق���د 

عن  يختلف  ال��ط��ال¥  اأن  االأ���س��ب��ق،  العربية  م�سر  جمهورية 

نف�سه،  الفرد  عن  ي�سدر  الطال¥  الأن   ،êال���زوا عقود  توثيق 

فمن الممكن اأن يتم عن طريق االإنترنت اأو المëمول، ولكنه 

ال��زوج��ة من طالقها،  لتëقق  توثيق  اإل��ى  االBخ��ر  يëتاê هو 

اأن تتزوê من اBخر يكون معها دليل طالقها،  اأرادت  اإذا  حتى 

فاإذا اأنكر الزوê الطال¥ الذي تّم عبر االإنترنت اأو المëمول، 

تكون الورقة الموثقة والم�سهود عليها والمر�سلة هي اإثبات 

عملية الطال¥.

كما اأجاز ال�سيخ الدكتور عبدالرحمن ال�سند، رئي�س ق�سم 

االإمام  بجامعة  للق�ساء  العالي  المعهد  في  المقارن  الفقه 

العقد بين Zائبين، فالطرفان  االإ�سالمية  مëمد بن �سعود 

Zائبان ل�سخ�سيهما لكنهما يعقدان عقد الëا�سرين، وي�سمع 

مقد�ساً، فاإذا كان للزواê هذه المكانة الكبيرة، فال ي�سí مطلقاً 

العبث  االإلكترونية، الأن هذا يعد نوعاً من  بالطريقة  ُينهى  اأن 

واال�ستهتار. وبالتالي، فال ي�سí الطال¥ به وال يقع، ويعد من 

.zالطال¥ البدعي، واأخذ بهذا الراأي مجموعة من المجتهدين

العامة  المëكمة  قا�سي  الرزين  حمد  ال�سيخ  ذه��ب  كما 

بجدة اإلى اأن تقرير مثل هذا النوع من الطال¥ يفتí المجال 

اأنف�سهن،  تطليق  اإل���ى  ال��زوج��ات  م��ن  النفو�س  �سعاف  اأم���ام 

ت��ë��اي��اًل ع��ل��ى ال�����س��رع وال��ق��ان��ون، ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ل��ك الو�سائل 

ت  nد nم nع الق�سايا  اإحدى  الëديثة، حيث عر�ست  االإلكترونية 

اإل��ى هاتفها،  اإر���س��ال طالقها م��ن هاتف زوج��ه��ا  فيها زوج��ة 

مفتعلة الطال¥ منه. وهنا يتعين على القا�سي اأن يعالè هذا 

االأمر باإح�سار الزوê و�سوؤاله، وعلى الزوجة عبء البيpّنة على 

ذلك لتثبت �سëة الر�سالة و�سدورها عن زوجها.

الôاCي الãاني
ال�سيخ  اإلى �سëة هذا الطال¥، حيث ذكر  وهو ما يتجه 

الدكتور الق�سبي زل§ اأ�ستاذ الفقه بجامعة االأزهر ال�سريف 

وع�سو مجمع البëوç االإ�سالمية، اأن الطال¥ – ح�سب ما 

 ،íال�سري ßعند الفقهاء – باللف íا�ستقر عليه الراأي الراج

فعلى �سبيل المثال: لو قال الرجل لزوجته: اأنت طالق، وقع 

اأم  اإليها،  اأر�سله  بخطاب  اأم  بë�سرتها  اأك��ان  �سواء  الطال¥، 

فالطال¥  ولهذا  تعرف �سوته،  دامت  ما  تليفونية،  بمكالمة 

واعترف،   êال��زو �سÄل  اإذا  طالقاً  ويëت�سب  يقع  االإلكتروني 

وتاأكدت الزوجة من ذلك.

اأ�ستاذ  كريمة  ح��م��ود  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ذل��ك  واأّي����د 

ال�سريعة بجامعة االأزهر، حيث يرى اأن الطال¥ يكون بالقول 

ال�سريí اأو بالكتابة الوا�سëة، اأو باالإ�سارة المفهومة، م�سيراً 

الجوال  اأو  االإنترنت  عبر  المطلق  اإق���رار  حالة  في  اأن��ه  اإل��ى 

∂Jاeملع∏و  ¥Ó``£ال بوb``و´  اhô``bCا   Aالفقه``ا  
االEلh ،ÊhÎµاaÎYوا بوSضاFل االüJضا∫ 
 – ºهæe íLاôي الCاôال ÖضùM – áãا◊دي
 ،áæعيe kاWhôضT ¬Yوbوا لوWÎضTا ºنهCال اEا
 kهاLوe ونµن يCاh ،á``يæال •ô``ضT :هاªgCاh

 áيæال ôaواJ øe ن¬ ال بدEا å``يM ،هاæبعي áLhõال ¤Eا
لدi الêhõ الEيقا´ ال£h ،¥ÓاCن¬ يقüضد√.
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كل واحد منهما االBخر، كما ي�سمعهما ال�سهود حين نطلقهما 

ظهور  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار   .êل��ل��زوا بالن�سبة  والقبول  باالإيجاب 

كروؤية  ال��ت��زوي��ر،  م��ن  تقلل  اأن  يمكن  التي  الو�سائل  بع�س 

المت�سل  االBل��ي  الëا�سب  �سا�سة  عبر  االBخ��ر  الطرفين  اأح��د 

باالإنترنت، الذي ي¶هر �سورة كل من المتëادثين، ويمكن 

بكل  الخا�سة  االإث��ب��ات  و�سائل  المتعاقدان  ُي¶هر  اأن  اأي�ساً 

منهما والتي تمت عن طريق المواقع االإلكترونية.

�سواء  االإنترنت،  الطال¥ عبر  البع�س  اأجاز  وعليه، فقد 

بالم�سافهة اأو الكتابة، فاإذا تلّفß الزوê بالطال¥ بالنية، فهو 

واقع �سرعاً، الأن الطال¥ ال يتوقف على ح�سور الزوجة وال 

ر�ساها وال علمها، كما اأنه ال يتوقف على االإ�سهاد، فهو يقع 

ف��اإذا كتب  ال��زوê به، طالما توافرت �سروطه،   ßبمجرد تلف

الزوê طال¥ زوجته وهو يريد اإيقاع الطال¥ وقع طالقه.

Tضbh •hôو´ ال£Ó¥ االEلµتhôني
االإلكتروني،  ال��ط��ال¥  ب��وق��وع  اأق����روا  ال��ف��ق��ه��اء  اأن  رZ���م 

 íديثة – ح�سب الراأي الراجëواعترفوا بو�سائل االت�سال ال

منهم – اإال اأنهم ا�سترطوا لوقوعه �سروطاً معينة، واأهمها: 

حيث  بعينها،  ال��زوج��ة  اإل��ى  موجهاً  يكون  واأن  النية،  �سر• 

اإنه ال بد من توافر النية لدى الزوê الإيقاع الطال¥، واأنه 

يق�سده، ولكن لي�س معنى ذلك اأن الزوê ال يقع طالقه اإن 

اإلى  ننتبه  اأن  الأننا يجب  ال��ط��ال¥،  يق�سد  م��ازح��اً، وال  ك��ان 

التفريق بين النية لوقوع الطال¥ والنطق به، وبين النطق 

 êبه للزوجة بق�سد المزاح، حيث اإنه في حالة اأن ينوي الزو

لفß ال��ط��ال¥ وال��ن��ط��ق ب��ه، ���س��واء ك��ان ج���اداً اأم م��ازح��اً في 

مواجهة الزوجة فاإن طالقه قد وقع، وذلك ا�ستناداً اإلى قول 

الر�سول �سلى اˆ عليه و�سلم: }ثالç جدهن جد وهزلهن 

اإن الطال¥ يقع حتى لو  اأي  ج��د...z. وذك��ر منهن الطال¥، 

كان الزوê مازحاً طالما اأنه يفهم معنى ما ينطق به ويوجهه 

للزوجة بغر�س اإيهامها كذباً بالطال¥.

لكن اإذا كان مجرد نطق الزوê باللفß، اأو كتابته هو مجرد 

�سيا¥  في  للزوجين  �سرحها  مجرد  اأو  فق§،  للكلمات  كتابة 

معين، فاإن هذا ال يعد طالقاً حتى ولو كان في مواجهتها.

اأن  فاإن ثبت  االإلكتروني،  الطال¥  وهذا ما ينطبق على 

طريق  عن  اأو  هاتفياً  يكتبه  اأو  بالطال¥  ينطق  ك��ان   êال��زو

تاأكدت  طالما  يقع  ف��اإن��ه  ال��ط��ال¥،  ب��ه  ويق�سد  االإن��ت��رن��ت، 

الزوجة من �سدوره عن زوجها.

واإ�سافة لما �سبق، ال بد من توافر ال�سرو• االBتية:

1- اأن يكون الزوê هو من اأر�سل الر�سالة.

2- اأن يكون الزوê في الëالة المعتبرة �سرعاً، اأي ال يكون 

مكرهاً اأو Z�سباناً.

اأن تكون العبارة موجهة للزوجة بطريقة لي�س فيها   -3

Zمو�س.

الطال¥  األ��ف��ا®  م��ن   ßلف على  الر�سالة  تëتوي  اأن   -4

ال�سريëة.

الخطية،  الر�سالة  هنا عن  االإلكترونية  الر�سالة  تختلف  وال 

ح��ي��ث ي��ق��ع ال��ط��ال¥ ب��ه��ا م��ت��ى ت��م التëقق م��ن ت��واف��ر ال�سرو• 

وال�سواب§ ال�سابقة، اإ�سافة اإلى توافر ال�سرو• العامة للطال¥.

اأثر الطال¥ االإلكتروني على قوانين االأحوال ال�سخ�سية

من خالل بëثنا في الطال¥ االإلكتروني بمفهومه ال�سابق، 

والبëث في مدى اأثره على ت�سريعات االأحوال ال�سخ�سية في 

�سكل  تقنينها في  اإلى  تفتقر  فاإننا نجدها  المعا�سرة،  ال��دول 

ن�سو�س مëددة وا�سëة المعالم بالمفهوم الëديث للقوانين. 

كما نجد اأن مع¶م تلك الëاالت واالBراء، بل حتى م�سروعات 

القوانين التي لم تخرê اإلى حيز التنفيذ بعد، ت�ستمد هديها 

التي  ال�����س��واب��ق الق�سائية  ال��ط��ال¥ م��ن  ال��ن��وع م��ن  ف��ي ه���ذا 

والتي  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ي ي�سلون  وال��ë��ل��ول  ال��ق�����س��اة،  ُت��ع��ر���س على 

يدلي كل منهم بدلوه فيها في �سوء فهمه الوا�سع اأو ال�سّيق 

الق�سايا  اإح��دى  ففي  دولته..  قوانين  في  الطال¥  لن�سو�س 

لدى اإحدى المëاكم االأردنية، اأقامت اإحدى الزوجات دعوى 

اإثبات طال¥ �سد زوجها، باأن اأر�سل عبر الهاتف لها عبارة: اأنت 

 êداً، فقام القا�سي با�ستدعاء الزوZ طالق، و�ست�سلك ورقتك

وا�ستجوابه حول الواقعة، فاأقر الزوê اأنه بالفعل اأر�سل ر�سالة 

اإليها وكان يق�سدها، فاأثبت القا�سي الطال¥.

قام  الëاالت، فقد  لتكرار مثل هذه  ون¶راً 

الم�سّرع الكويتي والم�سّرع االأردني خالل 

باإعداد  ال��م��ا���س��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال��ف��ت��رة 

م�����س��روع ت��ع��دي��ل ق���ان���ون االأح�����وال 

حاالت  فيه   èليعال ال�سخ�سية، 

ال��ط��ال¥ ال��ت��ي ت��ت��م ع��ن طريق 

واالإنترنت  ال����ج����وال  ر����س���ائ���ل 

التي  ال��ë��االت  ت��ك��ررت  بعدما 
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 íو�سري íمدهو�س، واأنه كان طبيعياً، وم�سمون الر�سالة وا�س

موجهاً اإلى زوجته، ومع ذلك ال بد من اإقراره على كل هذا، 

واعتباره كناية زيادة في االحتيا•، وبهذا نكون ا�ستفدنا من 

اأمراً  الطال¥  تجعل  ال  �سواب§  �سمن  لكن  الو�سائل،  ه��ذه 

عادياً و�سهاًل كما يتخوف المانعون من اإيقاعه.

لذا، ومن خالل ما تم عر�سه من اBراء فقهية، فاإننا نرى 

اإل��ى �سëة وق��وع ال��ط��ال¥ عن  اأZ��ل��ب الفقهاء ق��د ذه��ب��وا  اأن 

طريق الو�سائل االإلكترونية الëديثة، اأي ما ي�سمى بالطال¥ 

االإلكتروني، ولكن ب�سرو• و�سواب§ معينة، اأهمها النية في 

عن  الطال¥  ه��ذا  �سدور  من  التاأكد  اإل��ى  باالإ�سافة  وقوعه، 

الزوê نف�سه، وتوجيهه اإلى الزوجة بعينها، وذلك عدا توافر 

ال�سرو• العامة االأخرى في الطال¥.

ع  ّpالم�سر اأراد  وق��د  ال�����س��اأن،  ه��ذا  ف��ي  المëاكم  على  ُعر�ست 

بذلك التعديل و�سع ال�سواب§ والت�سييق على حاالت وقوع 

الطال¥ عبر الر�سائل الق�سيرة اأو البريد االإلكتروني، حتى 

ال يفتí باب الت�ساهل اأمام االأفراد في هدم الëياة االأ�سرية.

اأن ال��ط��ال¥ عبر  اأك��ث��ر م��ن دول���ة  ن��ّب��ه الم�سرع ف��ي  وق��د 

Zير  اأي  الكنائي،  ال��ط��ال¥  ب��اب  م��ن  ه��و  المëدثة  الو�سائل 

ال�سريí، وهو الذي ال يقع اإال بنية الزوê مع تëقق ال�سرو• 

القا�سي عند وق��وع مثل هذا  واأن مهمة  االأخ��رى،  ال�سرعية 

 êب��ه و���س��وؤال��ه ع��ن خرو êال��ط��ال¥ اأن ي��ق��وم ب��م��واج��ه��ة ال����زو

البريد  اأو  الق�سيرة  الر�سائل  عبر  وكتابته  ال��ط��ال¥،   ßلف

باإثبات  الëكم  قبل  عنه  �سدوره  من  والتëقق  االإلكتروني، 

�سوؤال  الق�ساة  يتعين على  اأنه  اأي�ساً  اأ�ساف  اإنه  بل  الطال¥، 

 ßلف بكتابة  قام  عندما  والعقلي  النف�سي  و�سعه  عن   êال��زو

الطال¥ لزوجته.

áضUÓîال
اإن الطال¥ بالهاتف اأو عبر االت�سال بال�سبكة العنكبوتية 

وه���و ي��خ��اط��ب زوج��ت��ه وه���ي ت��ع��رف، ف��ي��اأخ��ذ ح��ك��م الطال¥ 

بالمواجهة (�سروطاً وحكماً) واأما الطال¥ بالكتابة، فهناك 

اختالف بين االجتهادات والت�سريعات المعا�سرة، في تقرير 

وقوع الطال¥ عبر الو�سائل الëديثة لالت�ساالت االإلكترونية، 

ال���ذي يمنع وق���وع الطال¥  ال��ت��زوي��ر وال��غ�����س  ل��وج��ود م¶نة 

ا�ستخدام هذا  �سيوع  يوؤدي  اأن  كثيرون  ويخ�سى  االإلكتروني، 

بع�س  ت�ساهل  اإل���ى  ب�سرعيته  وال��ë��ك��م  ال��ط��ال¥  م��ن  ال��ن��وع 

النا�س به وكثرة اإيقاعه، بما يتبع ذلك من تعقيدات قانونية 

واجتماعية، ومعلوم من ال�سارع الëكيم مق�سده في ت�سييق 

حدا  مما  وقوعه،  من  للëد  نوافذه  وتقليل  الطال¥  نطا¥ 

ببع�س الفقهاء المناداة بعدم وقوع الطال¥ اإال اأمام القا�سي 

اأو بë�سور �ساهدين، ويرى البع�س اأن هذا النوع من الطال¥ 

يمكن اأن يكون نوعاً من تجنيب الëرê واالإيذاء للم�ساعر 

اأ�سبëت  االإلكترونية  الو�سائل  واأن  مبا�سر،  ب�سكل 

بالر�سائل  ال��ط��ال¥  اأن  وي���رى  ي��وم��ي.  ب�سكل  معتادة 

الن�سية اأو عبر البريد االإلكتروني ياأخذ حكم الطال¥ 

في  م��ا  Zاية  االأق��دم��ون،  الفقهاء  ذك��ره  ال��ذي  بالكتابة 

االأمر زيادة اأخذ الëيطة والëذر والتاأكد من اأن المر�سل 

هو الزوê، واأنه كان قا�سداً اإيقاع الطال¥، واأنه Zير مكره وال 

eهá``ª القاVض``ي æY``د bh``و´ ãe``ل ògا 
ال£``Ó¥ اCن يق``وم ÃواLه``á ال``êhõ ب¬ 
ShضوDال¬ êhôN øY لفß ال£ch ،¥Óتابت¬ 
الÈي``د   hCا  IÒ``ضüالق الSôض``اFل   È``Y
 ¬æY √Qhض``دU øe ≥التحقh ،ÊhÎµلEاال

.¥Ó£ات الÑKEبا ºµ◊ل اÑb
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عقد معهد دبي الق�سائي لقاء تن�سيقياً مع جمموعة 

�سبل  مناق�سة  خالله   ” دبي،   ‘ العاملني  املëامني  من 

اإىل  اإ�سافة  املعهد،  واأهداف  روؤية  املهنة، و–قيق  تطوير 

تعزيز التوا�سل االجتماعي بني العاملني ‘ هذا القطاع.

الرامية  املو�سوعات  من  عدد  بëث  اللقاء  وتخلل 

الإيجاد اBلية عمل للتن�سيق والتوا�سل بني املعهد ومكونات 

املجتمع القانوين ‘ ما يتعلق بتبادل اخلربات، والتعرف 

على اأف�سل املمار�سات وهموم و�سجون االأ�سرة القانونية.

جمال  الدكتور  القا�سي  قال  اللقاء،  ختام  و‘ 

ميثل   çاحلد هذا  اإن  املعهد:  عام  مدير  ال�سميطي 

بني  فعالة  توا�سل  قنوات  اإيجاد  نëو  مهمة  خطوة 

املëامون  وهم  العدالة  مثلث   ‘ الثالث  وال�سلع  املعهد 

امل�ستجدات  اأبرز  الواقف، وبëث  الق�ساء  الذين ميثلون 

والق�سايا املوؤثرة على تطوير مهنة املëاماة مبا ين�سجم 

واأ�ساف:  والعاملية.  واالإقليمية  املëلية  املتغريات  مع 

اإىل  خاللها  ا�ستمعنا  مو�سعة  مناق�سات  �سهد  اللقاء  اإن 

العديد من االأفكار واملقÎحات املهمة التي �سيتم الن¶ر 

فيها عند ت�سميم براجمنا التي ن�ستهدف بها كل فÄات 

لتج�سيد  اجلاد  العمل  �سنوا�سل  وبالتاأكيد  املجتمع، 

تطلعات املëامني و�سركائنا االBخرين وتفعيل دورهم ‘ 

دعم خطة دبي اال�سÎاتيجية 2015 واورها الرئي�سة 

‘ قطاع العدل واالأمن.

لقاء مع المحامين بحث
تطوير المهنة وهموم األسرة القانونية
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ا���س��ت�����س��ف��ن��ا الخبراء  ال���¶���اه���رة،  اأب���ع���اد ه����ذه   í��ل��ت��و���س��ي

االإثبات  وكيفية  الطال¥،  اBلية وقوع  وناق�سنا  والمخت�سين، 

بال�سدفة،  �سÄت  واإن  ح��دوç خطاأ،  نتيجة  اأو  االإن��ك��ار،  ح��ال 

وهو ما تت�سمنه ال�سطور التالية:

الر�سالة  هل  المëامي:  اإ�سماعيل  عاطف  �ساألنا  بداية، 

االإلكترونية وحدها ت�سلí الأن تكون و�سيلة اإثباتz؟ فقال: 

الأن  اإثبات،  و�سيلة  تكون  اأن   íت�سل ال  االإلكترونية  الر�سالة 

ال��م��ë��ك��م��ة ت���دع���و ال�����زوê وت�����س��األ��ه عن 

االإلكترونية  الر�سالة  عبر  ال��وارد  الطال¥ 

هو  وهل  الكمبيوتر،  اأو  الخلوي  بالهاتف  �سواء 

من اأ�سدر ر�سالة الطال¥، فاإن وافق يوؤخذ باإقراره، واإن اأنكر 

تلجاأ المëكمة اإلى و�سائل االإثبات االأخرى، كاأن يعترف اأمام 

اإذا تعذر ذلك،  اأما  اأر�سل لزوجته الر�سالة،  اBخرين باأنه من 

فاإن القا�سي يطلب حلف اليمين من المطلق على �سëة ما 

الطالق اإللكتروني
يثبت باإلقرار.. واإلقرار سيّد األدلّة

الطال¥  اأو   zاالإل����ك����ت����رون����ي }ال����ط����ال¥ 

و�سيلة  االإل��ك��ت��رون��ي��ة  التقنيات  با�ستخدام 

للعيان،  وا���س��ë��ة  اجتماعية  ظ��اه��رة  ب��ات��ت 

ظ���ه���رت ل��ه��ا ح�����االت ون���م���اذê ف���ي ال���واق���ع، 

واأ�سبëت ت�سكل خطراً يتهدد اأمن وا�ستقرار 

وتعالى،  �سبëانه  اˆ  عام.لكن  ب�سكل  االأ�سرة 

رحمة بعباده، ورفعاً لل�سرر عنهم، اأباح لهم حل 

الع�سرة  بينهما  ا�ستëالت  اإذا  العقد  ذلك  واإنهاء 

وف�سلت كل مëاوالت االإ�سالح، وذلك عن طريق 

الطال¥، لما فيه من دفع لل�سرر ومنع لع�سيان 

بين  االجتماعية  العالقات  على  وحفاظاً  اˆ، 

االأ�سر، وحماية لالأطفال من ال�سياع بين زوجين 

مت�ساحنين متخا�سمين. وقد ا�ستقرت ال�سريعة 

على طر¥ معينة النëالل عقد الزواê، منها: 

الطال¥ والمخالعة والتفريق بëكم الق�ساء.
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ورد في الر�سالة، فاإن رف�س اأن يëلف طلقها القا�سي واأثبت 

الطال¥.

و اأ�ساف المëامي عاطف: Zالباً ما يلجاً لهذه الو�سيلة 

االأح���وال  اأZ��ل��ب  وف��ي  ال��م��واج��ه��ة،  لتجنب  النفو�س  �سعاف 

ر�سالة  لزوجته  فير�سل  ب��ل��ده،   êخ��ار ك��ان  م��ن  اإال  يفعلها  ال 

بالبريد االإلكتروني يبلغها بقراره تطليقها.

ي��ط��ل��ق��ه��ا ف���ي ���س��ه��ر ل���م ي��اأت��ه��ا ف��ي��ه ح��ت��ى ي��ك��ون طالقاً 

�سرعياً. 

اإبراهيم  الدكتور  االإ���س��الم��ي  الداعية  ق��ال  جانبه،   م��ن 

اليو�سف اإن اأمر الطال¥ اإذا �سدر من االإن�سان باإرادته واختياره 

Zير مكرهm عليه، فاإنه يقع; �سواء اأكان بالكالم اأم بالكتابة اأم 

بالر�سالة االإلكترونية اأم Zيرها من االأنواع الëديثة، م�ستنداً 

الأمتي  تجاوز  اˆ  }اإن  و�سلم  عليه  اˆ  �سلى  الر�سول  لقول 

 ،zالخطاأ والن�سيان وما حدثت به اأنف�سها ما لم تعمل اأو تتكلم

ومن ثم اإذا لم يخرê االأمر من المكلف بقول اأو فعل، فاإنه ال 

يقع فاإذا خرê منه باإرادته وق�سده يقع.

توثيق  عن  يختلف  الطال¥  اأن  اليو�سف  الدكتور  وراأى 

ال��ف��رد نف�سه، ومن  ال��ط��ال¥ ي�سدر ع��ن  ال����زواê; الأن  ع��ق��ود 

 êتاëمول، ولكنه يëالممكن اأن يتم عن طريق االإنترنت اأو الم

اإلى توثيق; لتتëقق الزوجة من طالقها، حتى اإذا اأرادت اأن 

 êالزو اأنكر  ف��اإذا  طالقها،  دليل  معها  يكون  اBخ��ر  من   êتتزو

تكون  المëمول  اأو  االإنترنت  ت عبر  ّnتم التي  الطال¥  عملية 

الورقة الموثقة والم�سهود عليها اإثباتاً لعملية الطال¥.

ومن المن¶ور االجتماعي، اعتبر الم�ست�سار االجتماعي 

اإبراهيم عبيد اأن مثل هذا الطال¥ يثير م�سكالت وال يëقق 

الغير،  �سخ�سية  وانتëال  التزوير  الحتمالية  م�سلëة;  اأي 

اأو تكون الزوجة تريد الخلع، فتتëايل على ذلك باأن تر�سل 

ر�سالة طالقها بيدها، م�ستخدمة هاتف زوجها! 

وحذر عبيد من وقوع ال�سباب فري�سة للغ�سب اأو رZبات 

اإظهار الفëولة، فيلجاأون الأتفه االأ�سباب اإلى هذه الو�سيلة، 

التي  الو�سيلة،  ه��ذه  خ��ط��ورة  م��دى  بع�سهم  يجهل  ورب��م��ا 

المغرب  بالد  من  العربية  مجتمعاتنا  في  ظاهرة  اأ�سبëت 

حتى بالد الرافدين، م�سيراً اإلى اأن وقوع مثل هذا النوع من 

الطال¥ يثقل من تبعات المëاكم!!

ال�سباب  اإبراهيم عبيد عن ده�سته الإقدام بع�س  واأعرب 

عبر  ويعبث  يلهو  وك��اأن��ه  الممار�سة،  ه��ذه  مثل  على  ال��ع��رب 

في  المولى  اأبغ�سه  الذي  المبين  الëق  بهذا   ،zالفي�سبوك{

اأن��ه ال ي�سí وق��وع الطال¥ بهذه  اإل��ى  مëكم التنزيل، الفتاً 

الوقت  في  مëذراً  الزوجة،  اBدمية  من  تنال  التي  الطريقة 

اأثناء  اأو  الëي�س  ف��ت��رة  خ��الل  ال��ط��ال¥  يتم  اأن  م��ن  نف�سه 

الجماع; الأن الطال¥ ال يقع اإال في طهر!!.

N∏يفá املحRôي اCن اBليá ال£ÈY ¥Ó املوبايل 
، Uhhضل Yدد  kاÒãc âKدM ،áض``يüن áض``الSôب
الع``ام   ‘  zÊhÎ``µلEاال  ¥Ó``£ال{ b�ض``ايا 
 ∫ÓN øe يعهاªL âعbh ،áالM 150 ض``يVاملا
 áض``يüæال hالSôض``اFل   á``وي∏ÿا االüJض``االت 

.zSMS{
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رئي�س  ال��م��ë��رزي..  راأى خليفة  االأ���س��ري  المن¶ور  وم��ن 

الطال¥،  ح��االت  من   %65 اأن  االأ�سري  اال�ست�ساري  المجل�س 

ت�سببت ب��ه��ا ال��خ��الف��ات ال��زوج��ي��ة واأ���س��ال��ي��ب ال��زوج��ي��ن في 

التي  الم�سكالت  مع  التعامل  في  اأفعالهما  وردود  معالجتها 

الدرا�سات  اإح��دى  اأن  اإل��ى  الفتاً  العائلية،  حياتهما  تعتر�س 

اأزواجهن  اأن ن�سبة الزوجات الالتي يختلفن مع  اإلى  اأ�سارت 

على االإنفا¥ االأ�سري تمثل 65%، بينما يعود 35% من اأ�سباب 

الخالف اإلى تدخل االأهل في حياة وم�سكالت اأبنائهم، ح�سب 

�سلة القرابة.

 %27 اأن  المفارقات  بين  من  }اأي�ساً  المëرزي:  واأ���س��اف 

 êمن الزوجات اأثرن م�سكالت ب�سبب كثرة �سهر اأزواجهن خار

البيت اأو خيانتهم الزوجية لهن، فيما يمثل لجوء الزوê اإلى 

تفريق  دون  وكبيرة  �سغيرة  كل  على  الزوجة  واإه��ان��ة  �سرب 

!z¥19% من اأ�سباب الطال

الطال¥  م�ساألة  اأق����روا  الفقهاء  }اإن  ال��م��ë��رزي:  وت��اب��ع 

االإلكتروني; فاإذا ثبت اأن الزوê ات�سل اأو اأر�سل ر�سالة ن�سية 

بعث  �سواء   - للزوجة  فيها طالقاً  اأورد  الجوال،  هاتفه  عبر 

قد وقع الطال¥، ب�سر• اأن يقر  nبذلك اإلى زوجته اأو اأهلها، ف

ويعترف باأنه هو الذي اأر�سل الر�سالة ويعتزم الطال¥، اأما اإذا 

اأنكرها وقال اإنه لم ير�سلها، فاإن هذا الطال¥ ال يعتد به وال 

يقع، اإذ ال يمكن اإثبات اأن الزوê هو مر�سل الر�سالة ب�سخ�سه، 

 .zاإال في حال اعترافه واإقراره بذلك

الموبايل  عبر  الطال¥  اBلية  اأن  المëرزي  خليفة  وذك��ر 

}الطال¥  ق�سايا  عدد  وو�سل  كثيراً،  حدثت  ن�سية،  بر�سالة 

االإلكترونيz في العام الما�سي 150 حالة، وقعت جميعها من 

خالل االت�ساالت الخلوية والر�سائل الن�سية }zSMS. وال 

خالف بين الفقهاء في ذلك، الأن االأمر هنا يثبت باالإقرار، 

واالإقرار �سيد االأدلة.

QاCي

املحاeون:

zاتÑKEا á∏ضيSh âضùلي{ áنيhÎµلEاال áضالSôال
!áهLاملوا Öqæéلت ¢Sفوæضعا± الV ليهاEا Cاé∏ي

ÈNاA االLتªا´:

يÒã املûضÓµت hالتحايل aي¬ hاQد
M 150الÓW á¥ اEلÊhÎµ ‘ االeEاQات

:øا∫ الديLQ

ال£``Ó¥ يحدç بالÃh ≥£æا ي``د∫ Y∏ي¬ Ãا ‘ 
áنيhÎµلEاالh áضيüæال áضالSôل∂ الP
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اإلعالم والقضاء
»£«ªصùdG ∫ÉªL QƒàcódG »صVÉ≤dG

حجية الحكم الجزائي على
دعوى المطالبة بقيمة الشيك

ójRƒHCG óª óª óª QƒàcódG PÉàصS’G

اتفاقيةروتردام«الجزء الثاني»
ΩÉæZ ∞jôصT QƒàcódG PÉàصS’G

الميل التشريعي لإلصالح األسري 
في تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة

»æjƒص†dG øªMôdG óÑY óª QƒàcódG »صVÉ≤dG

المسؤولية الجنائية لمجالس إدارات الشركات
الجزء الثالث

‘GƒŸG ¥RGôdG óÑY QƒàcódG

قاضي التحضير 
ΩÉص�Y QÉصûàصùŸG

نظرية السبب في القانون المدني 
ôHÉصU »HCG ó«©صS ø©e QƒàcódG

يوليو 2011

:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ة∏éŸG ÜGƒHCG øe …CG ‘ ºµJÉYƒصVƒeh ºµJÉcQÉصûe »≤∏J Éfó©صùjmail@dji .gov.ae

مع األبواب الثابتة...
أنشطة وكاميرا المعهد

يقول المدير

حكاوي الراوي

من تراثنا القضائي

المستجدات التشريعية

إضاءات

مقاالت العدد ...

افتتاحية العدد

الضوء األحمر

قبسات من الفكر

شفاء الصدور

انعكاسات قلم
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 ÚH  äÉYGõf  É¡©e  CÉصûæJh ùfE’GصfÉ»ة   äÉقÓ©dG  CÉصûæJ

 π≤àæjh ,Éª¡æ«H ة≤ãdG ةYõYR ∂dP ≈∏Y ÖJÎjh ±GôWC’G

 ∫ƒM  ±ÓàN’G  ¿ƒµjh  äGQÉ≤©dGh  ä’ƒ≤æŸG  ¤EG  ´GõædG

 ¤EG  ±ó¡J  äGQÉ«N óYة   ±GôWC’G  ΩÉeCG  ¿ƒµàa  .É¡JQGOEG

 ,äGQÉ≤©dGh ä’ƒ≤æŸG ∂∏J ≈∏Y ة«¶Ø– äGAGôLEG PÉîJG

 ¤EG  Aƒé∏dG  ºàj  å«M SGô◊Gصة,   äGQÉ`̀«`̀ÿG  ∂∏J  ø`̀eh

dG≥†صFÉ»ة  SGô◊Gصة   ¢VôØ«a  ´GõædG  ‘  âÑ«d  AÉص†≤dG

T äôaGƒJ ≈àeصªgCG Éæd ô¡¶J Éæg øe .É¡Whô»ة SGô◊Gصة 

 ´RÉæàŸG ∫GƒeC’Gh ¥ƒ≤◊G ßØ◊ ‹Éãe ΩÉ¶æc ة«FÉص†≤dG

 Ú©J hCG kÉقÉØJEG √QÉ«àNG iôéj ÚeCG ¢SQÉM πÑق øe É¡«∏Y

.¢�àîŸG AÉص†≤dG πÑق øe

Jعôي∞:
وفقاً لن�س املادة 997 من قانون املعامالت املدنية اال–ادي 

اإىل  املتنازعان  ال��ط��رف��ان  مبقت�ساه  يعهد  عقد  }احل��را���س��ة  ف��اإن 

اBخر مبال ليقوم بëف¶ه واإدارته على اأن يرده مع Zلته اإىل من 

يثبت له احلق فيهz. وعند االتفا¥ بينهما فاإنه يجوز الأيهما اأن 

ل�سبب عاجل  ا�ستناداً  اأو  دفعاً خلطر عاجل  القا�سي  يطلب من 

تعيني حار�س يقوم با�ستالم هذا املال حلف¶ه واإدارت��ه وتخويله 

ممار�سة اأي حق يرى فيه القا�سي م�سلëة للطرفني املتنازعني. 

فاحلرا�سة الق�سائية هي و�سيلة وقتية، اأو تدبري احتياطي تتخذ 

اأن  من  فيه،  الف�سل  يتم  حتى  عليه  املتنازع،  احلق   ßحف لغاية 

يناله �سرر من جراء �سوء الت�سرف فيه اأو توقيف ذلك ال�سرر، 

ولي�ست هذه الو�سيلة طريقاً للتنفيذ.

اأن  حيث  من  الوديعة  ت�سبه  كانت  ولÄن  الق�سائية  احلرا�سة 

 ßكل من احلار�س واملودع عنده ملزم بالعناية وال�سهر على حف

اختالف  يوجد  اأن��ه  اإال  و�سيانتها،  بها  اإليه  يعهد  التي  االأ�سياء 

باتفا¥  يتم  عقد  فالوديعة  ع��دي��دة:  اأوج���ه  م��ن  بينهما  ج��وه��ري 

الفريقني – وهي ت�سبه هنا احلرا�سة االتفاقية – اأما احلرا�سة 

والقا�سي  الق�ساء،  اأو حكم من   الق�سائية فتتم مبوجب تدبري 

هو الذي يëدد �سالحيات احلار�س، ويكون مو�سوع الوديعة مااًل، 

ي�ستوي اأن يكون منقواًل و هذا هو الغالب اأو عقاراً. ويكون املال 

Zري املتنازع عليه، اأما احلرا�سة فيكون مو�سوعها اإما مااًل منقواًل 

واإم���ا ع��ق��اراً اأو جمموعة م��ن امل���ال  ومي��ك��ن اأن ي��ك��ون امل���ال –ت 

احلرا�سة حقاً معنوياً كëق املوؤلف وهو مو�سوع خالف: واالأ�سل 

اإذا ح�سل اتفا¥ الف بني  اإال  اأج��ر  ب��دون  اأن تكون  ‘ الوديعة 

املودع واملودع عنده.

اأما االأ�سل ‘ احلرا�سة اأن تكون باأجر ما مل ي�سÎ• العك�س. 

وعقود  ال��ت��زام��ات   ‘ تنë�سر  ع��ن��ده  امل����ودع  ف���اإن مهمة  واأخ�����رياً 

اإدارته،  اإىل  متتد  وال  و�سيانته  عهدته   ‘ ال��ذي  ال�سيء   ßفëب

االإدارة، و‘ حاالت خا�سة  اأعمال  اإىل  فتمتد  احلار�س  اأما مهمة 

متتد اإىل اأعمال الت�سرف متى اقت�ست م�سلëة ال�سيء املو�سوع 

اأ�سياء  واق��ع��ة على  ك��ان��ت احل��را���س��ة  ل��و  ذل���ك، كما  –��ت حرا�سته 

عندئذ  فيكون  القا�سي  تباع بÎخي�س من  اأن  للتلف جاز  قابلة 

الحراسة القضائية 
نظام مثالي 

لحفظ الحقوق
القاضي د.جمال السميطي
ôjôëàdG ¢ù«FQ ,ó¡©ŸG ΩÉY ôjóe
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مو�سوع احلرا�سة بدل املبيع. هذا الت�سابه بني كل من احلرا�سة 

اأن  اإىل  التمييز بدبي حيث ذهبت  اأك��دت عليه كمة  والوديعة 

احلكم ال�سادر بفر�س احلرا�سة هو الذي يëدد حقو¥ احلار�س 

والتزاماته وماله من �سلطات، واإال ُطبقت اأحكام الوديعة والوكالة 

 1003 الذي ال تتعار�س فيه مع طبيعة احلرا�سة (امل��ادة  بالقدر 

قانون املعامالت املدنية).

:áيFالق�ضا áضSاô◊ا iوYد áيعÑW
امل�ستعجل  الق�ساء  امل�سرع  خ�س  والتي   - SGô◊Gصة   iƒYO

فيها  يتغلغل  التي  املو�سوعية  بالدعوى  لي�ست   - فيها  باحلكم 

القا�سي ‘ املو�سوع واأ�سل احلق بلوZاً اإىل اإ�سدار قرار يë�سمه، 

واإ‰ا هي دعوى م�ستعجلة لدفع خطر عاجل من بقاء املال املتنازع 

اأوجه  امل�ستعجل  القا�سي  فيها  يتë�س�س  ح��ائ��زة،  يد  –ت  عليه 

النزاع من ظاهر امل�ستندات املقدمة اإليه، ال ليق�سي ‘ مو�سوعه 

مبا مي�س اأ�سل احلق، واإ‰ا باتخاذ اإجراء –ف¶ي موؤقت ي�سون 

اأو  اأن يناله �سرر من جراء �سوء الت�سرف فيه  به هذا املال من 

للتنفيذ،  ط��ري��ق��اً  الو�سيلة  ه��ذه  ولي�ست  ال�����س��رر،  ذل��ك  توقيف 

تاركاً لذوي ال�ساأن الن�سال ‘ املو�سوع واأ�سل احلق اأمام الق�ساء 

املو�سوعي. 

عاجل  خطر  وج��ود  dG≥†صFÉ»ة  SGô◊Gصة   iƒYO  •hôصT

احلق  باأ�سا�س  امل�سا�س  وع��دم  املطلوب  التدبري  ات��خ��اذ  ي�ستدعي 

املنازع فيه، اإن العجلة تبتدÇ حيث يقف حق فريق، ويخر¥ حق 

و‘  اخل���ر¥،  لهذا  ح��د  لو�سع  ملëة  ���س��رورة  وتن�ساأ  اBخ��ر  فريق 

املدعي  لل�سخ�س  بالن�سبة  لي�س  العجلة  تقدر  ال�سركات  ق�سايا 

ال�سركة، مبعنى  املعنوي الذي هو  بالن�سبة لل�سخ�س  بل  مبدئياً 

اأن��ه ال  ق�ساًء  املقرر  ومن  واملëد¥.  االأكيد  لل�سرر  اأنها معر�سة 

يوجد ‘ القانون ما مينع املوؤجر من رفع الدعوى على امل�ستاأجر 

 ‘ ك��ان  اإذا  امل��وؤج��رة  االأ���س��ي��اء  على  الق�سائية  احل��را���س��ة  بفر�س 

ا�ستمرار بقائها ‘ حيازة االأخري ما يهدد حقو¥ املوؤجر.

وعلى اعتبار اأن احلرا�سة الق�سائية تدبري احتياطي –ف¶ي 

فاإنه اإذا تقررت ينبغي اأال توؤثر على حقو¥ اخل�سوم ‘ االأ�سا�س 

واأن يوؤخذ على �سوء ظاهر احلال وظاهر امل�ستندات دون الت�سدي 

النزاع  ك��ان  واإذا  احل��را���س��ة،  دع���وى  عليه  املبنية  احل��ق  الأ���س��ا���س 

املعرو�س على الق�ساء الناظر باالأمور امل�ستعجلة مي�س االأ�سا�س 

يق�سي  ال��ذي  احلكم  اأن  كما  اخت�سا�سه،  ع��دم  يعلن  اأن  فيجب 

بتعيني احلار�س الق�سائي يجب اأن يقت�سر على تكليف احلار�س 

الق�سائي باأعمال �سيانة ال�سيء مو�سوع النزاع وحف¶ه واإدارته 

التي  اإال ‘ احلالة  الت�سرف  اأعمال  ب��اأي عمل من  القيام  وع��دم 

يخ�سى فيها من تلف ال�سيء املو�سوع –ت احلرا�سة ب�سكل يوؤدي 

اإىل تدين اأ�سعاره، اأو حتى اإذا كان ال�سيء Zري ذي قيمة، وتكون 

اأ�سëاب  على  عبÄاً  ت�سكل  و�سيانته  حف¶ه  اأو  حرا�سته  نفقات 

احلق فيه، ففي مثل هذه احلاالت يëق للëار�س بعد �سدور قرار 

–ت  املو�سوعة  االأم���وال  بيع  عينه  ال��ذي  املخت�س  القا�سي  من 

احلرا�سة، وينتقل حق اأ�سëاب ال�ساأن من ال�سيء اإىل الثمن. 

ويجب التاأكيد هنا اأن احلرا�سة ُتقرر ‘ كل ظرف تبدو كاأنها 

املتنازعني.  حقو¥  على  للمëاف¶ة  ال�ساحلة  الوحيدة  الو�سيلة 

كما اأنه من املقرر ق�ساًء اأن طالب احلرا�سة على العقار املتنازع 

عليه ال يجاب اإىل طلبه اإال اإذا كان حقه على هذا العقار ال يقل 

دYوi ا◊ôاSضá  ليùضâ بالدYوi املوVضوYيá التي 

يت¨∏¨ل aيها القاVض``ي ‘ املوVض``و´ hاUCض``ل ا◊≤ 

 iوYي دg ا‰Eاh ،¬ªضùيح Qاôb QضداUEا ¤Eا kاZب∏و

 ´Rاæاملا∫ املت Aبقا øe لLاY ô£N ™aلد á∏éضتعùe
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عن حق وا�سع اليد عليه ‘ طبيعته وقوة ثبوته. 

ولقبول دعوى احلرا�سة الق�سائية يجب اأن يكون املال مو�سوع 

طلب احلرا�سة من االأموال القابلة الإدارتها بوا�سطة الغري، فاإذا 

مل يكن كذلك، كاأن يكون مااًل عاماً، فال يجوز فر�س احلرا�سة 

الق�سائية عليه، وتدخل ‘ هذا امل�سمار مكاتب املëامني وعيادات 

اأن يëل احلار�س  اإذ ال ميكن ت�سور  االأطباء ومكاتب املهند�سني، 

الق�سائي ل املëامي اأو الطبيب اأو املهند�س ‘ اإدارة املكتب اأو 

العيادة وا�ستثمارها، الأن التعامل مع اأ�سëاب هذه املهن مرتب§ 

لي�س  اأن  املقرر ق�ساًء  فاإنه من  اأخ��رى  ناحية  باأ�سخا�سهم. ومن 

‘ القانون ما يëول دون فر�س احلرا�سة على املعاهد التعليمية 

اأنه مل يرد ‘ القانون رقم  ‘ حال توافر مقومات فر�سها، كما 

28 ل�سنة 1992 ‘ �ساأن التعليم اخلا�س اأي ن�س مينع من فر�س 

احلرا�سة على تلك املعاهد. وال يقدح ‘ ذلك ما ن�ست عليه املادة 

التي تتخذها وزارة  باالإجراءات اجلزائية  تتعلق  اأنها  اإذ  22 منه، 

املخالفة  اخلا�سة  التعليمية  املوؤ�س�سات  حيال  والتعليم  الÎبية 

و�سعها –ت  ح��د  اإىل  ت�سل  اإج������راءات  وه���ي  ال��ق��ان��ون،  الأح��ك��ام 

واإ�سدار  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  انتهاء  حتى  وامل���ا›  االإداري  االإ���س��راف 

القرار بغلقها نهائياً، ومن ثم فاإن هذه االإج��راءات ال تقوم مقام 

بني  اخل��الف  ن�ساأ  اإذا  الق�سائي  احل��ار���س  بها  يقوم  التي  املهمة 

و�سوء  اال�سطراب  و�سادها  املوؤ�س�سات  ه��ذه   ‘ امل�سلëة  اأ�سëاب 

لذوي  ميكن  حتى  حلرا�سة  االأخ���رى  املقومات  وت��واف��رت  االإدارة 

اأن وجود  باملال ل احلرا�سة، مع  املëد¥  توقي اخلطر  ال�ساأن 

الغاية  املطلوب فر�س احلرا�سة عليها ال يëقق  للمدر�سة  مدير 

من فر�س احلرا�سة وال يجزÇ عن تعيني حار�س ق�سائي عليها 

التي يقوم بها احلار�س  اإذا توافرت �سرو• احلرا�سة، الأن املهمة 

الق�سائي تخرê عن نطا¥ االأعمال املوكلة للمدير والتي تتمثل 

‘ اإدارة العملية التعليمية، وال تت�سل باالأعمال التي ي�سطلع بها 

�ساحب ترخي�س املدر�سة واملطلوب اإ�سنادها حلار�س ق�سائي.

اإن دعوى احلرا�سة الق�سائية تقام عادة اأمام الق�ساء الناظر 

كمة  اأم��ام  اإقامتها  مينع  ما  لي�س  اأن��ه  اإال  امل�ستعجلة،  باالأمور 

االأ�سا�س وتبعاً لدعوى املو�سوع العالقة اأمامها، واإذا اأقيمت دعوى 

اإقامة دعوى  املو�سوع فلي�س ما مينع من  اأم��ام كمة  االأ�سا�س 

احلرا�سة الق�سائية اأمام قا�سي االأمور امل�ستعجلة، واإن وجود بند 

–كيمي ‘ العقد القائم بني االأطراف ال يëول دون طلب تعيني 

حار�س ق�سائي من قبل قا�سي االأمور امل�ستعجلة، طاملا اأن التدبري 

القا�سي بتعيني حار�س ق�سائي تدبري –ف¶ي وموؤقت وال مي�س 

اأن���ه م��ا مل يتفق  ب��دب��ي  التمييز  ق���ررت كمة  ب��االأ���س��ا���س، وق��د 

طرفا العقد فيه �سراحة اأو ‘ م�سارطه التëكيم الالحقة- على 

اخت�سا�س املëكمني بالف�سل ‘ احلرا�سة الق�سائية- فاإن النزاع 

ب�ساأنها ال يدخل �سمن نطا¥ التëكيم وال يخرê عن اخت�سا�س 

املëاكم.

:áالقانوني QاKBاال
واأراد  املو�سوع  كمة  اأم���ام  الطرفني  ب��ني  ال��ن��زاع  ك��ان  واإذا 

لدعوى  تبعاً  املëكمة  ذات  اأم��ام  احلرا�سة  دع��وى  اإقامة  اأحدهما 

تقدمي  ميكن  اأن��ه  كما  احتياطياً،  طلباً  عندئذ  فتعترب  املو�سوع 

طلب احلرا�سة الأول مرة اأمام كمة اال�ستÄناف.

 ¢``SQا◊ا Ú``ي يق�ض``ي بتعيò``ال º``µ◊ا
الق�ض``اFي يÖé اCن يقتüض``µJ ≈``∏Y ô∏ي∞ 
 Aضيûال áضيانU ∫اªYCي باFالق�ض``ا ¢SQا◊ا
eوVض``و´ الõæا´ Mhف¶``¬ hاEداYh ¬JQدم 
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- ومنها  الوقتية  االأم���ور  ال�سادرة ‘  االأح��ك��ام  االأ���س��ل ‘  اإن 

االأمر  اأنها ال –وز حجية   - الق�سائية  احلرا�سة  فر�س  دع��اوى 

اإث��ارة النزاع  املق�سي بني ذات اخل�سوم، اإال اأن هذا ال يعني جواز 

الذي ف�سل فيه من جديد متى كان مركز اخل�سوم، وال¶روف 

التي انتهت باحلكم فيها هي بعينها مل يطراأ عليها اأي تغيري مادي 

اأو قانوين ‘ مركز الطرفني ي�سوÆ اتخاذ اإجراء وقتي جديد.

التõاeات ا◊اSQ¢ الق�ضاFي:
اإن �سلطة احلار�س الق�سائي لي�ست مطلقة، واإ‰ا هي ددة 

ال�سادر  اأو احلكم  بëدود مكانية ومو�سوعية –ددها االتفاقية 

اأو  بتعيني احلار�س، وال تكون للëار�س خارê هذا النطا¥ �سلطة 

اأو تت�سع بالقدر الذي يëدده  التمثيل، ف�سلطته ت�سيق  �سفة ‘ 

فاإنه  النطا¥  هذا  احلار�س  جت��اوز  ف��اإذا  بتعيينه،  القا�سي  احلكم 

يكون قد خرê عن حدود متثيله ونيابته، ويكون �سامناً ملا يقوم 

 ßاإليه، وااللتزام باحلف اأعمال خارê نطا¥ املهمة املوكلة  به من 

الواجب على احلار�س الق�سائي – كما ن�ست عليه املادة 1004 من 

قانون املعامالت املدنية - يقت�سي منه اأن يبذل ‘ املëاف¶ة على 

االأ�سياء املو�سوعة –ت حرا�سته عناية الرجل املعتاد، وال يكتفي 

مراعاة  مع  فاإنه  ال�سخ�سية،  �سوؤونه   ‘ يتوخاها  التي  بالعناية 

الالزمة  ال�سرورية  االإ���س��الح��ات  ب��اإج��راء  يقوم  اأن  ل��ه  طبيعتها 

فيجب  ال��ع��ط��ل،  بع�س  بها  ك��ان  واإذا  كيانها،   ß��وح��ف ل�سيانتها 

عليه العمل على اإ�سالحها ومنع ازدي��اده، كما يجب عليه اتخاذ 

ما يلزم من اإج��راءات اإداري��ة اأو ق�سائية حلفß احلقو¥ ومنعها 

من ال�سقو• مبرور الزمن، وطلب اإلقاء احلجوزات االحتياطية، 

ورفع الدعاوى اأمام الق�ساء، بخ�سو�س اإدارة هذه االأموال فهذه 

االأعمال هي من مقت�سيات اأعمال االإدارة التي ميار�سها احلار�س 

الق�سائي قياماً بواجبه بغري حاجة اإىل قرار ي�سدر من املëكمة 

التي اأ�سدرت حكم احلرا�سة لتو�سيí ذلك، كما يëق له الدفاع ‘ 

التي ترفع على احلرا�سة. واملال متى ما فر�ست عليه  الدعاوى 

اأن يتجاوز ‘  له  اأمانة ‘ يد احلار�س، فال يجوز  يعد  احلرا�سة 

مهمته احلدود املر�سومة له، واإال كان �سامناً ملا يقوم به من اأعمال 

اأن احلار�س مل  اإليه. وعلى من يدعي  املوكلة  املهمة  خارê نطا¥ 

يقم بواجب حفß ال�سيء عبء اإثبات ذلك.

التزام االإدارة الواجب على احلار�س الق�سائي - وفقاً للمادة 

1005 من قانون املعامالت املدنية- يخول احلار�س �سلطات وا�سعة 

جداً ‘ اإدارة املال مو�سوع احلرا�سة.

اأما �سلطته ‘ الت�سرف فهي دودة جداً، فله حق التاأجري 

وق��ب�����س ال��ب��دل، واإع���ط���اء امل�����س��ت��اأج��ر اإي�����س��االت، وق��ب�����س الديون 

املÎتبة على الغري، واإب��راء ذمة املدين، والقيام بجميع االأعمال 

اإيفاء  وميكنه  املختلفة،  التنفيذ  ط��ر¥  وا�ستعمال  التëف¶ية، 

الديون Zري املختلف عليها، وله اأن يجري عقد تاأمني �سد احلريق 

اأو ال�سرقة على االأموال املو�سوعة –ت احلرا�سة وا�ستخدام من 

ي�ساء مل�ساعدته ‘ اأعمال االإدارة.

وامل��ë��ك��م��ة ال���ت���ي ع��ي��ن��ت احل���ار����س ه���ي ال���ت���ي –����دد حقوقه 

وا�سعة،  �سلطات  تعيينه  ق��رار  مبقت�سى  متنëه  فقد  والتزاماته، 

اأو تقيده ببع�س االأعمال دون Zريها، وذلك وفقاً ملا تراه مفيداً 

للمëاف¶ة على ال�سيء املو�سوع –ت احلرا�سة. فاإنه تقرر ق�ساًء 

اأن فر�س احلرا�سة الق�سائية على البنك ال يëول بذاته - بë�سب 

االأ�سل - دون قيام احلار�س الق�سائي كممثل قانوين له بالوفاء 

–مل  واإال  ا�ستëقاقها  ميعاد   ‘ عليه  امل�ستëقة  ب��االل��ت��زام��ات 

 áMاô``ضU ¬يa ا العق``د``aôW ≥``ا ⁄ يتف``e
 ≈∏Y -á``قMÓال º``يµالتح ¬WQض``اûe ‘ hCا
 áضSاô◊ض``ل ‘ اüبالف Úªµاملح ¢Uض``اüتNا
الق�ض``اFيa -áاEن الõæا´ بûض``اCنها ال يدNل 
 ø``Y êô``îال يh º``يµن£``ا¥ التح øª``ضV

.ºcاملحا ¢UضاüتNا
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بالفائدة التاأخريية من تاريخ املطالبة الق�سائية. اإال اأنه ميتنع 

الت�سرف  اأع��م��ال  م��ن  عمل  ب��اأي  القيام  ق��ول��ه،  �سبق  وكما  عليه، 

الت�سرف  اأعمال  اإج��راء  الق�سائي  للëار�س  اأن��ه يëق  اإال  كالبيع، 

ال�سيء املو�سوع –ت حرا�سته، كبيع  اإدارة  اأعمال  التي تقت�سيها 

ملë�سول والب�سائع، و�سراء ما ي�ستلزمه املال ل احلرا�سة من 

اأدوات حلف¶ه وا�ستغالله، وا�ستخدام العمال واملوظفني مل�ساعدته 

على القيام باملهمة التي كلف بها. ويجوز له القيام بال�سلí بعد 

اأخذ موافقة ذوي ال�ساأن.

يلتزم احلار�س بتقدمي ك�سف دوري مبا –ت يديه، وما يقوم 

اإيرادات  ب��االأم��وال من  يتعلق  ما  وك��ل  وت�سرفات،  اأع��م��ال  به من 

 1006 (امل���ادة  الق�سائية  اجلهة  م��ن  مراقبته  تتم  حتى  ونفقات 

قانون املعامالت املدنية).

:áيFالق�ضا áضSاô◊ا Aانتها
 ßحف لغاية  تتخذ  وقتية  و�سيلة  الق�سائية  احلرا�سة  تعترب 

احلق املتنازع عليه حتى يتم الف�سل فيه خ�سية اأن يناله �سرر من 

اإدارت��ه. واأن انق�ساء احلرا�سة الق�سائية  جراء �سوء الت�سرف ‘ 

منو• بانتهاء النزاع حول احلقو¥ املتنازع عليها ر�ساء اأو ق�س�اء 

ق�ست  ال�سدد  ه��ذا  و‘  فر�سها،  اإىل  دع�ت  التي  االأ�سباب  ب��زوال 

الذي  املبل≠  باإيداع  ال�سركاء  اأح��د  قيام  اأن  بدبي  التمييز  كمة 

�سريك  ب��دي��ن  ل��ل��وف��اء  وتخ�سي�سه  خزينتها   ‘ املëكمة  ق��درت��ه 

املëجوز  االأم���وال  على  زوال احلجز  عليه  ك��ان يÎتب  واإن  اBخ��ر 

250 من قانون  عليها، وانتقاله اإىل املبل≠ املودع وفقاً لن�س املادة 

االإجراءات املدنية، اإال اأنه ال يوؤدي اإىل انتهاء النزاع بينهما الذي 

فال  وبالتا›  املن�ساأة،  على  الق�سائية  احلرا�سة  فر�س  اإىل  دع��ا 

ي�سلí �سبباً للق�ساء باإنهاء هذه احلرا�سة. 

وعند انتهاء احلرا�سة يÎتب على احلار�س اأن يوؤدي احل�ساب 

والأن  احل��را���س��ة.  م��و���س��وع  االأم������وال  واإدارة  مهمته  تنفيذ  ع��ن 

بالن�سبة  باأجر  املودع لديه  ذات م�سوؤولية  م�سوؤولية احلار�س هي 

اللتزامه برد االأ�سياء املودعة لديه، والتي هي مو�سوع احلرا�سة 

بالن�سبة للëار�س، فريد الوديعة عينها وامللëقات التي �سلمت اإليه 

معها باحلالة التي تكون عليها ويكون الرد اإىل من ينفق عليه ذوو 

ال�ساأن اأو يعينه القا�سي. اإن احلكم ال�سادر بفر�س احلرا�سة هو 

الذي يëدد حقو¥ احلار�س والتزاماته وماله من �سلطات، وتبعاً 

لذلك، فاإن احلار�س ي�ستëق االأجر فيما لو ” االتفا¥ على ذلك، 

واإال فاإنه ي�ستëق اأجرة املثل، وذلك وفقاً ل�سريí ن�س املادة 1008 

من قانون املعامالت املدنية.

 انق�ض``اA ا◊ôاSض``á الق�ض``اFيæe áو• 
 ´Rاæو∫ ا◊ق``و¥ املتM ´اõæال Aبانته``ا
 ÜاÑضSCا∫ االhõب Aض```ا�b hCا AضاVQ يها∏Y

التي دâ`Y اVôa ¤Eضها، 
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ورشة عمل قانونية لغير الناطقين باللغة العربية

ا�ست�ساف }معهد دبي الق�سائيz (DJI) موؤخراً ور�سة عمل قانونية 

عنوان  –ت  االإمارة   ‘ نوعها  من  االأوىل  هي  االإ‚ليزية  باللغة 

 zبالتعاون مع �سركة }م�سطفى وعلمانا القانونz وذلك  اإىل  }مدخل 

اإحدى اأبرز ال�سركات القانونية الدولية العاملة ‘ املنطقة.

�سل�سلة  �سمن  االأوىل  وهي  يومني،  مدى  على  الور�سة  ا�ستمرت 

من ور�س العمل والندوات القانونية وحمالت التوعية املقرر تن¶يمها 

دبي  }معهد  بني  امل�سÎك  التعاون  اإطار   ‘ احلا›  العام  خالل 

الق�سائيz و�سركة }م�سطفى وعلماناz. و�سارك ‘ هذه الور�سة عدد 

اإىل جانب  والهند،  املتëدة  اململكة  القانونيني من  اأبرز اخلرباء  من 

ال�سركة الذين �سلطوا  العاملني ‘  البارزين  جمموعة من املëامني 

ال�سوء على املتطلبات القانونية ‘ دبي خالل املرحلة الراهنة.

وق�سايا  االإمارات،  دولة  قانون  وفق  القانونية  العقود  وناق�سوا 

اجلنí وفق القانون االإماراتي وقوانني املرياç والو�ساية والقوانني 

االأ�سرية ‘ اململكة املتëدة والهند واالإمارات.

مدير  ال�سميطي،  ح�سني  جمال  الدكتور  القا�سي  وقال 

لغري  االأول  هو   èالربنام }هذا   :zالق�سائي دبي  }معهد  عام 

الناطقني باللغة العربية، وميثل مبادرة جديدة من مبادرات 

املعهد وفقاً خلطته اال�سÎاتيجية التي تهدف اإىل توعية كافة 

اأفراد املجتمع واملعنيني بالقانون.

زارت  الطرفني،  بني  امل�سÎك  والتعاون   èالربنام هذا  اإطار  و‘ 

}م�سطفى  ل�سركة  ممثلة  املعهد  بيفي  فاطمة  ال�سابقة  القا�سية 

واخلربات  املعارف  تبادل  جمال   ‘ التعاون  فر�س  ملناق�سة   zوعلمانا

العملية  حول  العام  الوعي  تعزيز  كيفية  اإىل  باالإ�سافة  الق�سائية، 

القانوين  العمل  ممار�سة   ‘ الفريدة  جتربتها  وعر�ست  الق�سائية، 

باعتبارها اأول �سيدة تتقلد من�سب قا�س لدى املëكمة العليا ‘ الهند، 

واأول امراأة م�سلمة يتم تعيينها ‘ �سلطة ق�سائية عليا هناك.

 ‘  1992 العام   ‘ تاأ�س�ست  التي   ،zوعلمانا }م�سطفى  وتعد 

متعددة  القانونية  الق�سايا   ‘ متخ�س�سة  رائدة  دولية  �سركة  الهند، 

وتقدم  املتëدة،  واململكة  االإمارات   ‘ مكاتب  ومتتلك  االخت�سا�س، 

جمموعة وا�سعة من اخلدمات القانونية املتكاملة وامل�سممة خ�سي�ساً 

العقارات  وقطاع  االأعمال  مبجتمع  اخلا�سة  االحتياجات  لتلبية 

 èوالدم الفكرية  وامللكية  والتاأمني  والتجارة  املعلومات  وتكنولوجيا 

التوظيف  وقوانني  والو�ساية  االأ�سرة  ق�سايا  عن  ف�ساًل  واال�ستëواذ 

واالإعالم والÎفيه ‘ االإمارات والهند واململكة املتëدة.
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الëكم  فتكييف  تعريفه،  وج��ب  �سيء  اأي  ماهية  ولمعرفة 

اإعطاء النزاع المطروح على القا�سي  الق�سائي ا�سطالحا هو 

و�سفاً �سرعياً اأو قانونياً ي�سمí باأعمال قاعدة �سرعية اأو قانونية 

معينة عليه. 

�سرطين  يتطلب  الق�سائي  التكييف  اأن  �سبق  م��ا  وم���وؤدى 

الزمين: 

الûضô• االhC∫: اأن ين�س القانون على اأنه ما اإذا توافرت 
واقعة لها خ�سائ�س معينة فاإنها تندرê تëت اأو�ساف يëددها 

ذلك القانون ويرتب عليها اأثراً.

 الûضô• الãاÊ: اإ�سباÆ القا�سي على الواقعة المطروحة عليه 
في نزاع ما تندرê تëت و�سف معين حدده القانون، ومن ثم يجب 

اإنزال حكم القانون على الواقعة. وال�سر• االأول من اخت�سا�س 

الم�سّرع، اأما ال�سر• الثاني فهو من �سميم عمل القا�سي. 

ولذلك تقول مëكمة التمييز مر�سية مبادئها على اأ�سا�س: 

ي�سفيها  ال��ت��ي  بال�سفة  لي�س  ال��دع��وى  تكييف  ف��ي  العبرة  اإن 

ومن  وقائعها،  م��ن  المëكمة  تتبينه  بما  ب��ل  عليها،  الخ�سوم 

2009 / 19 طعن عقاري،  القانون عليها (الطعن رقم  تطبيق 

القاعدة ال�سادرة �سنة 2010 حقو¥).

فن�سو�س القانون هي التي تن�سÅ التكييف القانوني، اأما القا�سي 

فاإنه المنو• به تبيان هذا التكييف في الëكم الذي ي�سدره. 

على  ال��م��وق��رة  التمييز  مëكمة   Çم��ب��اد ا���س��ت��ق��رت  ول��ق��د 

ي�ستمد  التي  الواقعة  الدعوى هو  �سبب  اأن  المقرر  اأن��ه: من 

االأدلة  بتغيير  يتغير  الطلب وهو ال  الëق في  المدعي  منها 

الواقعية والëجè القانونية التي ي�ستند اإليها الخ�سوم، واأنه 

يتعين على مëكمة المو�سوع اإعطاء الدعوى و�سفها الëق 

ي�ستند  الذي  ال�سبب  ال�سëيí في حدود  القانوني  وتكييفها 

اإليه المدعي، وال يعد ذلك تغييراً في ال�سبب فيها، ذلك اأن 

مëكمة المو�سوع ال تتقيد بتëديد طبيعة الم�سوؤولية التي 

الذي  القانوني  بالن�س  تتقيد  ال  كما  المدعى،  اإليها  ي�ستند 

اعتمد عليه في ذلك، وال تلتزم به، بل يتعين عليها من تلقاء 

للم�سوؤولية،   íيëال�س القانوني  االأ���س��ا���س  تëدد  اأن  نف�سها 

واأن تتق�سى الëكم القانوني الواجب تطبيقه على التكييف 

ال����دع����وى، وت��ن��زل��ه ع��ل��ى الواقعة  ال�����س��ë��ي��í ل��ل��ط��ل��ب��ات ف���ي 

مدني،  طعن   361/  2009 رق��م  عليها(الطعن  ال��م��ط��روح��ة 

تكييف الدعوى القضائية 
وعالقة الخصوم فيها

 القاضي عبد اللطيف العلماء
»HO ºcÉëÃ »صVÉ≤dG

ال تقام دعوى ق�سائية اإال وقد ت�سمنت طلبات واخت�سم فيها طرف 

اأي نزاع، وجب عليه  القانون على  القا�سي مواد  اأكثر، ولكي يطبق  اأو 

اأوال اأن يعطي طلبات الخ�سوم وعالقاتهم و�سفاً يمكنه من اإنزال حكم 

القانون الواجب التطبيق على تلك الطلبات وتلك العالقات.
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القاعدة ال�سادرة �سنة 2010 حقو¥).

اأو رابطة قانونية  ب��اأي حق  اأم��ام الق�ساء  ولما كان االدع��اء 

يندرê تëت ق�سمين هما:

القùضº املتع∏≤ بالواb™: والمق�سود به هو م�سدر الëق المدعي 
به، اأي الت�سرف القانوني اأو الواقعة المن�سÄة لهذا الëق.

القùضº املتع∏≤ بالقانون: وهو ا�ستخال�س الëق من م�سدره 
بعد ثبوته واإ�سفاء الو�سف القانوني عليه بغية اإنزال حكم 

القانون عليه.

فاإن موؤدى ذلك اأن ف�ساد فهم القا�سي للواقع ومخالفته لقواعد 

ي�ستتبع  تاأويلها  في  اأو  تطبيقها  في  خطاأه  اأو  القانونية،  االإثبات 

بطريق الëتم واللزوم ف�ساد تكييفه وف�ساد حكمه تبعاً لذلك.

ي��ë��دد م�سار  اأن���ه  ف��ي  ال��ق�����س��ائ��ي  التكييف  اأه��م��ي��ة  وت��ك��م��ن 

الق�سية ومعالم اأ�سباب الëكم فيها، وهو ن�سا• ذهني للقا�سي 

يوؤدي الختيار القاعدة القانونية ال�سëيëة.

ل�سلته  القانون  يعد من م�سائل   - التكييف  اأي   - اإذن  فهو 

الوثيقة ب�اأعمال القاعدة القانونية خالفاً لمن يرى اأنه مجرد 

و�سيلة اأو �سياZة للëكم.

وتوؤكد مëكمة التمييز على ذلك فتقول: اإن تعويل الëكم 

اأو  له،  ا�ستخل�سها من م�سدر ال وجود  في ق�سائه على واقعة 

موجود ولكنه مناق�س لما اأثبته، اأو كان اأ�سبابه قد انطوت على 

اأو  واقعة  با�ستخال�سه  ذل��ك  ويتëقق  اال�ستنبا•،  يم�س  عيب 

نتيجة ال توؤدي اإليها، فاإنه يكون م�سوباً بالق�سور في الت�سبيب 

2009 / 55 طعن عقاري،  والف�ساد في اال�ستدالل(الطعن رقم 

القاعدة ال�سادرة �سنة 2010 حقو¥) 

والت�سبيب  التكييف  بين  ال��ف��ر¥  ع��ن   Çال��ق��ار يت�ساءل  وق��د 

التمييز   Çوم��ب��اد القانونية  ل��ل��م��واد  القا�سي  اإي����راد  ه��و  ال���ذي 

اأن  اإليها، وجواب ذلك  التي خل�س  توؤيد حكمه والنتيجة  التي 

اأوردن��اه - يكون �سابقاً في ترتيب  التكييف - ح�سبما �سبق واأن 

القا�سي  يقوم  وعندما  عنه،  وم�ستقاًل  الت�سبيب  ع��ن  الëكم 

بت�سبيب  القانوني للواقعة وتكييفه لها يقوم  الو�سف  ب�اإعطاء 

ذلك، وبالتالي فاإن الت�سبيب يت�سمن التكييف وبقدر ما يكون 

الëكم م�سبباً بقدر ما ت�سهل معرفة تكييف الدعوى الذي وقع 

عليه اختيار القا�سي. 

ويت�سمنه،  التكييف  عن  يك�سف  ال��ذي  هو  الت�سبيب  اأن  اأي 

ومن هنا كان االرتبا• وثيقاً بينهما. 

مë�سورة  لي�ست  ال��دع��وى  تكييف  ف��ي  ال��ق��ا���س��ي  و�سلطة 

بالطلبات المبداة من االأطراف ولكن تتعداها لعالقتهم اأي�ساً، 

في  الن¶ر  وي��د¥  الخ�سوم،  وعالقة  الطلبات  تكييف  يجب  اإذ 

ذلك عند وجود دفوع مبداة بال�سفة اأو طلبات باإلزام المدعى 

عليهم بالت�سامن.
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فقد تزايدت ظاهرة الغ�س ب�سفة عامة، واأ�سëت خطراً 

التجاري  للغ�س  عّما  ف�ساًل  و�سëته،  االإن�سان  على  حقيقياً 

يتنّدر  اأ���س��راراً  له  وي�سبب  الم�ستهلك  على  مبا�سر  اأث��ر  من 

تداركها اأو عالجها، ما يدعو اإلى مزيد من التكاتف واالأفكار 

والر�سائل التي تكفل الëماية الفعالة للم�ستهلك.

كان  اأي���اً  ملëّة  ���س��رورة  للëماية  الم�ستهلك   êواح��ت��ي��ا

الن¶ام االقت�سادي الذي تطبقه الدولة، �سواء اأكان اقت�ساداً 

ك���ان ف��ي االأخ��ي��ر الëديث  ���س��و¥، واإن  اق��ت�����س��اد  اأم  م��وج��ه��اً، 

بع�س  ظهور  ظل  في  اأهميته  ت��زاي��دت  الم�ستهلك  وحماية 

طوائف التجار والموزعين والبائعين الذين يتëايلون بكل 

م�ستخدمين  بال�سراء،  الم�ستهلك  اإق��ن��اع  اأج��ل  م��ن  ال�سبل 

اإعالنات Zير �سëيëة وZيرها..  قبيل  و�سائل م�سّللة من 

والبائعين  المنتجين  بين  النفوذ  ف��ي  التباين  ع��ن  ف�ساًل 

 íمن حرية، والم�ستهلك من جهة اأخرى، االأمر الذي ي�سم

للطرف االأكثر قوة من فر�س اإرادته على الطرف االأ�سعف، 

وهو الم�ستهلك.

المستشار: أيسر فؤاد
»HO ºcÉëÃ »صVÉ≤dG

jÉªM øY åjóëdG ¿EGة ùªdGصUCG ∂∏¡àصYÉªédG ΩÉªàgG Qƒëe íÑة ûÑdGصjôة, Hh�صØة UÉNصة 

.QÉµàM’Gh ¢ù«dóàdGh ¢û¨dGh OÉصùØdÉc äÉaB’G øe ójó©dG ¬«a äójGõJ ôصVÉëdG âقƒdG »a
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بëقي،  ومطلني  بëقي،  ماطلني  يقال:  الّدين،  مدافعة  املطل 

فار�س: مطلت  ابن  قال  املد،  املطل  واأ�سل  وهو مطول ومطال، 

احلديدة اأمطلها مطاًل اإذا مددتها لتطول، 

ومنه قول روؤبة: 

داينُت اأروى والديون تق�سى               فمطلت بع�ساً واأدت بع�سا

واملطل من اأقبí ال�سفات واخل�سائل، فقد اأمر اˆ عباده بë�سن 

واأمر وح�س  الغني،  الق�ساء والتقا�سي، ونهى وحذر عن مطل 

على اإن¶ار املع�سر، فقال عز من قائل: }فاإن كان ذو ع�سرة فن¶رة 

اإىل مي�سرةz. �سورة البقرة االBية 280.

اأنه  و�سلم  عليه  اˆ  �سلى  النبي  عن  عنه  اˆ  ر�سي  جابر  وعن 

 .zى، واإذا اقت�سىÎاً اإذا باع، واإذا ا�سëقال : }رحم اˆ رجاًل �سم

رواه البخاري والÎمذي، و عن اأبي هريرة ر�سي اˆ عنه قال: 

واإذا  ظلم،  الغني  }مطل  و�سلم:  عليه  اˆ  �سلى  اˆ  ر�سول  قال 

لmÅp فليتبعz متفق عليه ، و‘ رواية ابن عيينة  nاأتبع اأحدكم على م

للمبالغة   ßاللف اأطلق  وقد  الن�سائي،  رواه   zالغني ظلم  }املطل 

والتنفري عن املطل، واملق�سود بقوله �سلى اˆ عليه و�سلم واإذا 

اأتبع اأحدكم على ملÅ فليتبع; اأي اإذا اأحال املدين حق دائنه على 

رجل مقتدر فليقبل.

ولالأ�سف ‚د ‘ ع�سرنا احلا› تف�سي ظاهرة املطل، اإذ اإن 

مع¶م الق�سايا التي تعè بها املëاكم �سببها مطل املدين، 

واملطل هو عني ال¶لم كما اأخرب بذلك ال�ساد¥ امل�سدو¥ 

�سلى اˆ عليه و�سلم.

وˆ در اأبي العتاهية القائل:

اإذا التقين����ا ي���ا ظل����وم  �ستعل���م 

lس����وؤم� ل����م   الُ¶ّ  ّnاإن واˆ  اأم���ا 

اإىل دي���اnّن ي���وم الّدي���ن  ‰�سي

�ستعل���م ‘ احل�س���اب اإذا التقينا

Z���داً عن���د االإل���ه م���ن  ال¶ل����وم

ل���وم ّn¶امل�س���يء ه���و ال وم���ا زال 

وعن���د اˆ جتتم���ع  اخل�س����وم

املل����وم م���ن   االإل���ه  عن���د  Z���داً 

كر
لف

ن ا
ت م

سا
قب

مطل الغني
تëديد  تقت�سي  الم�ستهلك،  حماية  ببëث  العناية  اإن 

هو  من  تëديد  حول  االBراء  تعددت  واإذ  الم�ستهلك،  مفهوم 

الم�ستهلك وتباينت فيما بينها، بما ال يت�سع هذا المقام ل�سرد 

كل االBراء في هذا ال�ساأن، اإال اأنه يمكن القول في اأرجí االBراء 

قانوني  ت�سرف  باإبرام  يقوم  �سخ�س  كل  هو  الم�ستهلك  اإن 

يتعلق بتزويده بال�سلع اأو الخدمات لي�ستهلكها اأو ي�ستخدمها 

نهائياً الأجل اإ�سباع حاجاته ال�سخ�سية والعائلية.

فما هو معنى حماية  الم�ستهلك،  ذلك مفهوم  كان  واإذا 

المق�سود  اإن  ال��ق��ول  يمكن  ال�����س��اأن  ذل��ك  وف��ي  الم�ستهلك؟ 

التي  وال�سيا�سات  القواعد  الم�ستهلك هو مجموعة  بëماية 

تهدف اإلى منع ال�سرر واالأذى عن الم�ستهلك، وكذا �سمان 

ح�سوله على حقوقه قبل البائعين.

بن¶ام  االأخذ  اإلى  تتجه  العالم  اقت�سادات  كانت  اإذا  واإنه 

اقت�ساد ال�سو¥، فاإن الëديث عن حماية الم�ستهلك في ظل 

االأخذ بذلك الن¶ام يتطلب اأن تت�سف هذه الëماية بالعادلة 

والتوازن في الëقو¥ والواجبات بين اأطراف التعامل، �سواء 

تكمن   êاالإن��ت��ا مرحلة  ففي  التوزيع،  اأو   êاالإن��ت��ا مرحلة  في 

حماية الم�ستهلك بمراعاة ال�سرو• ال�سëية والموا�سفات 

الفنية في اإنتاê  وتخزين ال�سلع واإلزام المنتجين والموزعين 

�سلعة  كل  مكونات  عن  للمعلومات  الكامل  لالإف�ساء  بن¶ام 

بما  واأ�سعارها،  بها  المتعلقة  الخوا�س  وجميع  وم�سدرها 

واالختيار،  االنتقاء  الم�ستهلك على  تعزيز قدرة  اإلى  ي��وؤدي 

التناف�سي  ال��م��وق��ف  تدعيم  ذات���ه  ال��وق��ت  ف��ي  ي�سمن  وب��م��ا 

اأنواع  اأجود  بتقديم  يلتزمون  الذين  والموزعين  للمنتجين 

ال�ساأن  هذا  في  الëماية  �سبل  ومن  االأ�سعار،  باأف�سل  ال�سلع 

وفهم  ع��ل��م  اإل���ى  ت�سل  وت��ë��ال��ي��ل معملية  ت��ج��ارب   è��ن��ت��ائ اأو 

الم�ستهلك وا�سترا• �سهادات الجودة من الجهات الر�سمية 

المعنية ك�سر• لطرح المنتè في االأ�سوا¥.

عدم  بمراعاة  ذلك  تëقيق  يمكن  التوزيع،  مرحلة  وفي 

االأ�سعار  واإع��الن  لل�سلع،  المقرر   íالرب هام�س  في  المغاالة 

ب�سورة  الم�ستهلك  كل على حدة، وحماية  لل�سلعة  النهائية 

اأكثر فاعلية من �سنوف الدعاية الكاذبة واالإعالن الزائف.

ومجمل القول اإن حماية الم�ستهلك ترتكز على مëورين، 

الم�ستهلك،  ح��م��اي��ة  ف���ي  ال���دول���ة  دور  ف���ي  ي��ت��م��ث��ل  اأول��ه��م��ا 

وثانيهما دور االأجهزة Zير الëكومية في هذا ال�ساأن.. وهو 

ما �سنتناوله بالتف�سيل في العدد القادم.

القاضي عبد اللطيف العلماء
القاضي بمحاكم دبي
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ïضùو´ الفbh áيفيc
اإذا توافرت �سرو• الف�سخ على النëو ال�سابق بيانه، واختار 

 ‘ يقع  الف�سخ ال  هذا  ف��اإن  عليه،  العقد م�سراً  ف�سخ  الدائن 

االأ�سل باإرادته املنفردة، بل يجب لوقوعه اأن يلجاأ الدائن اإىل 

الف�سخ  ي�سمى هذا   mبذلك. وعندئذ لي�ست�سدر حكماً  الق�ساء 

بالف�سخ الق�سائي.

ولكن يجوز اأن يëتا• طرفا العقد ويتفقا على اأن يقع الف�سخ 

وب�سرو•   mوعندئذ العقدية،  بااللتزامات  اإخالل   çاإذا حد تلقائياً 

معينة يقع الف�سخ تلقائياً دون حاجة ال�ست�سدار حكم ق�سائي به.

كذلك ين�س القانون ‘ حاالت معينة على وقوع هذا النوع 

 ‘ الف�سخ  من  النوع  ه��ذا  يقع  اأن  ميكن  واأي�ساً  الف�سخ.  من 

حاالت ال�سرورة واال�ستعجال.

وعليه، فاإن الف�سخ اإما يكون ق�سائياً اأو تلقائياً، وذلك على 

النëو االBتي تف�سيله:

امل£∏Ö االhC∫: الفùضï الق�ضاFي:
ق�سائي،  حكم  مبوجب  للعقد  ف�سخ  هو  ق�سائياً  الف�سخ 

وهو اإذاً يتطلب وجوب اإعذار املدين، كما يتطلب رفع دعوى 

للë�سول على حكم بالف�سخ.

øاملدي QاòYEا ÜوLh :∫hCاال •ôضûال
طالب  يقوم  اأن  يجب  العقد،  بف�سخ  املëكمة  تق�سي  لكي 

الف�سخ باإعذار املدين. فالف�سخ جزاء االإخالل بالتزام تعاقدي، 

ومن ثم يجب و�سع املدين مو�سع املتاأخر ‘ تنفيذ التزامه، 

 ‘ í272 معامالت مدنية �سري امل��ادة  ب��اإع��ذاره. ون�س  وذل��ك 

هذا ال�ساأن.

ولكن ال ل لالإعذار اإذا �سرح املدين بعدم تنفيذ التزامه، 

اأحكامها  اأح��د   ‘ دب��ي  متييز  كمة  ق�ست  لذلك  وتطبيقاً 

النزاع للم�سÎية  ال�سقة ل  اأن بائعة  اإذا كان قد ثبت  باأنه 

املطعون �سدها قد �سرحت بعدم تنفيذ التزامها باإمتام �سفقة 

بيع ال�سقة، فاإن اإعذارها ال جدوى منه وال حاجة اإليه.

طعن   ،2008 ل�سنة   229 رق��م  طعن   ،2008/10/20 دب��ي  متييز 

جتاري، جمموعة االأحكام ل�سنة 2008 عدد 19، من 234 �س 1481.

ïضùالف iوYد ™aQ :Êاãال •ôضûال
اأتاح القانون للدائن الذي اأخّل مدينه بالتزامه اأن يطلب من 

الق�ساء ف�سخ العقد على اأنه يالحß اأن طلب الف�سخ اأمر جوازي 

 ‘ تقريرية  �سلطة  وللقا�سي  للمدين  ج��وازي  اأن��ه  كما  للدائن، 

احلكم به على النëو التا›:

øFGó∏d …RGƒL ƒ¡a -1: فاحلكم بالف�سخ ال ي�سí اإال بناء 

الف�سخ، فال يجوز للقا�سي  على دعوى يرفعها الدائن طالباً 

اأن يëكم به من تلقاء نف�سه، كما ال يجوز ذلك بناء على طلب 

املدين ‘ االلتزام الذي مل يتم تنفيذه.

الفســـخ 
واالنفساخ 
والتفاسخ
(الجزء الثاني واألخير)

بقلم أ.د. محمد محمد محمد أبو زيد
ó¡©ŸÉH ÊóŸG ¿ƒfÉ≤dG PÉàصSCG
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والدائن يبقى له اخليار بني طلب الف�سخ، وطلب التنفيذ 

العيني، اإن كان مازال ممكناً وZري ما�س بëرية املدين ال�سخ�سية، 

والدائن هو الذي يختار وفقاً ملا يراه ققاً مل�ساحله.

فاإذا اختار الدائن اأحد اخليارين، فال يوجد ما يëول دون 

التنفيذ  بطلب  يبداأ  اأن  ميكنه  اإذ  االBخ��ر،  اإىل  واللجوء  تركه 

العيني، ثم يÎكه طالباً الف�سخ، كما ميكنه اأن يعدل عن طلب 

الف�سخ ‘ اأي وقت قبل �سدور احلكم بالف�سخ. ومتى ” هذا 

العدول فال يجوز للقا�سي ف�سخ العقد.

يكون  فقد  �سريëاً،  الف�سخ  طلب  يكون  اأن   •Îي�س وال 

امل�سÎي  مطالبة  ب���اأن  ق�ست  دب��ي  متيز  فمëكمة  �سمنياً، 

له  املبيع  ال��ع��ق��ار  قيمة  ا���س��Îداد   ‘ وباأحقيته  بالتعوي�س، 

�ساملة  تعد  اإليه  امللكية  بنقل  التزامه  بتنفيذ  البائع  الإخالل 

بذلك  امل�سÎي  ي�سرح  مل  ول��و  البيع  عقد  ف�سخ  طلب  �سمناً 

الطلب (متييز دبي 2007/12/16 – عدد 18 – �س 2 – �س 

 500 رقم  طعن   2005/6/19 دبي  متييز  واأي�ساً   223  ¥  1477

ل�سنة 2004 م�سار اإليه �سابقاً).

ùØdGh -2صøjóª∏d …RGƒL ï: اإذ من امل�ستقر عليه ق�ساًء 

اأن للمدين اأن يتوقى ف�سخ العقد اإذا رف�س ونفذ التزامه قبل 

�سدور احلكم النهائي بالف�سخ، ي�ستوي اأن يكون ح�سن النية 

اأو �سيÅ النية.

انق�ساء  بعد  اإىل  بالتزامه  الوفاء   ‘ التاأخري  املدين  فتعمد 

االأجل املëدد ‘ العقد، بل وبعد رفع دعوى الف�سخ، ال يتعني معه 

اأن املدين �سارع ‘ تنفيذ التزامه قبل احلكم  ف�سخ العقد م��ادام 

النهائي بالف�سخ، هذا اإال اإذا كان ‘ هذا التاأخري اإ�سرار بالدائن.

 ‘ ال�سادر  دب��ي  متييز  كمة  حكم  ج��اء  لذلك  وتطبيقاً 

فيال،  بيع  عقد  �ساأن   ‘ وقائعه  تتë�سل  طعن   ‘  2008/6/10

وحدç اأن اأخّل امل�سÎي بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن ‘ موعده، 

فرفع البائع دعوى ف�سخ العقد، ف�سارعت امل�سÎية باإيداع باقي 

الثمن ب�سندو¥ املëكمة ل�سالí البائع. فق�ست كمة املو�سوع 

برف�س دعوى الف�سخ / طعنت ال�سركة ‘ احلكم على اأ�سا�س اأن 

اإخالل امل�سÎي بالتزامه يوؤدي اإىل الف�سخ.

القانون   ‘ امل��ق��رر  الف�سخ  ب���اأن  التمييز  كمة  ق�ست 

جلميع العقود امللزمة للجانبني على ما تفيده املادة 272 من 

قانون املعامالت املدنية يخول املدين دائماً اأن يتوقى الف�سخ 

بالوفاء بالدين اإىل ما قبل �سدور احلكم النهائي ‘ الدعوى 

طاملا مل يتبني اأن هذا الوفاء املتاأخر هو ما ي�سار به الدائن 

الف�سخ ‘ ه��ذه احلالة  اأن��ه ي�سÎ• الإجابة طلب  مبا م��وؤداه 

اأن ي¶ل الطرف االBخر ‘ العقد متخلفاً عن الوفاء بالتزامه 

حتى �سدور احلكم النهائي بالف�سخ.

ùØdÉH ºµ◊G -3صVÉ≤∏d …RGƒL ïص«: فمتى رفع الدائن 

يëكم  اأن   ‘ التقديرية  ال�سلطة  فللقا�سي  الف�سخ،  دع���وى 

بالف�سخ من عدمه. كما يجوز له منí املدين ن¶رة مي�سرة.

¬eدY øe ïضùبالف ºµ◊ا
معنى  فلي�س  ال��ف�����س��خ،  ���س��رو•  ت��واف��ر  للقا�سي  ث��ب��ت  اإذا 

توافر  رZ��م  �سلطته  م��ن  اإذ  بالف�سخ،  يق�سي  اأن  وج��وب  ذل��ك 

املوازنة  وت��ق��دي��ر   / الف�سخ  ب��ع��دم  يق�سي  اأن  الف�سخ  ���س��رو• 

م�ساألة مو�سوعية يف�سل فيها قا�سي املو�سوع وفقاً ل¶روف 

 ¬æديe qل``NCي اò``ال ø``Fالقان``ون ل∏دا ìا``JCا
بالتõاe``¬ اCن ي£∏øe Ö الق�ض``اùa Aض``ï العقد 
Y∏``≈ اCن¬ يßMÓ اCن Ö∏W الفùض``ï اL ôeCواRي 
ل∏داªc ،ø``Fا اCن¬ L``واRي ل∏ªديh øل∏قاVض``ي 

Sض∏£J áقôيôيá ‘ ا◊ºµ ب¬.
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ومالب�سات كل دعوى على حدة.

وتربير منí القا�سي هذه ال�سلطة التقديرية هو اأن الدائن 

الف�سخ  طلب   ‘ حقه  ا�ستعمال   ‘ يتع�سف  ق��د  الف�سخ  ط��ال��ب 

االأكرب،  اجل��زء  تنفيذه هو  ما ”  اأن  رZ��م  عليه  وي�سّر  فيطلبه 

واأن امل�سلëة التي تعود على الدائن ‘ اجلزء الذي مل ينفذ ال 

يتنا�سب البتة مع ال�سرر الذي يلëق املدين ب�سبب ف�سخ العقد.

اأن  وقد يقدر القا�سي متى ثبت له –قق �سرو• الف�سخ 

ال¶روف تربر طلب ف�سخ العقد، ومن ثم فهو يق�سي به.

zIôضùيe Iô¶ن{ kÓLCا øاملدي íæe
قد يقدر القا�سي منí املدين اأجاًل للوفاء بالتزامه، حيث 

يرى اأن تعÌ املدين اأمر موؤقت وعار�س، واأن ظروفه واأحواله 

تنبÅ عن –�سن مركزه املا› خالل وقت لي�س ببعيد فهو مدين 

ح�سن النية �سيÅ احلß، و‘ هذه احلالة مينí القا�سي للمدين 

انت¶اراً  العقد،  بف�سخ  احلكم  ويرف�س  بالتزامه  للوفاء  اأج��اًل 

لوفاء  اأج��اًل  املدين   íمن القا�سي  اأن  دام  ما  اإذ  االأج���ل.  حللول 

بالتزامه، فال يجوز له اأن يëكم بالف�سخ طوال قيام االأجل.

فال  نف�سه،  تلقاء  من  للمدين  االأج��ل   íمين اأن  وللقا�سي 

ي�سÎ• اأن يطلبه املدين. واإذا طلبه فللقا�سي �سلطة تقديرية 

‘ منëه دون معقب عليه من كمة التمييز.

ويثور الت�ساوؤل عن مدى �سلطة القا�سي عند انتهاء االأجل 

دون اأن يو‘ املدين بالتزامه، هل يتعني عليه اأن يق�سي بالف�سخ 

حتماً، اأم ت¶ل له �سلطته التقديرية ‘ هذا ال�ساأن.

يذهب اجتاه ‘ الفقه والق�ساء اإىل اأنه يتëتم على املدين الوفاء 

من  العقد مف�سوخاً  اعترب  واإال  له،  املمنوح  االأج��ل  بالتزامه خالل 

تلقاء نف�سه مبجرد فوات االأجل ولو مل يت�سمن احلكم املن�س على 

ذلك. ومن ثم يتعني اأال يكون للقا�سي �سلطة تقريرية ‘ ذلك.

بينما يذهب اجتاه اBخر اإىل اأن عدم وفاء املدين بااللتزام 

بعد انق�ساء االأجل املمنوح له، ال يتëتم معه احلكم بالف�سخ، 

بل ت¶ل باملëكمة �سلطتها التقديرية ‘ اأن –كم بالف�سخ من 

عدمه تبعاً ملا تقرره من ظروف التاأخري ‘ الوفاء.

وي�ستند اأن�سار االجتاه الثاين اإىل عدة حجè، منها اأن انق�ساء 

االأجل دون وفاء ال يوجب احلكم بالف�سخ حتماً، اإال اإذا وجد ن�س 

قانوين بذلك، والواقع اأنه ال يوجد ن�س بذلك ‘ قواعد الف�سخ 

اأوىل،  ناحية  م��ن  ه��ذا  مدنية،  معامالت   2/272 ب��امل��ادة  ال���واردة 

الف�سخ يعترب  العامة ‘  القواعد  اإعمال  فاإن  ثانية،  ناحية  ومن 

اأن االأجل الذي مينëه القا�سي بناء على املادة 2/272 معامالت 

مدنية جاء على �سبيل اال�ستثناء من احلق ‘ طلب الف�سخ املقرر 

حالة   ‘ الفا�سخ  ال�سر•  اإعمال  يت�سمن  ال  منëه  واأن  للدائن، 
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انق�ساء االأجل املمنوح دون وفاء، بل يبقى العقد رZم ذلك، وي¶ل 

الوفاء بااللتزام ممكناً بعد انق�ساء االأجل.

العقد  اعتبار  اأن  ذل��ك  ال��ث��اين،  االجت���اه  اإىل  ‰يل  ونëن 

وفاء  دون  االأج���ل  انتهاء  حالة   ‘ نف�سه  تلقاء  م��ن  مف�سوخاً 

 .íبااللتزام هو اإعطاء هذا االأجل حكم ال�سر• الفا�سخ ال�سري

الفا�سخ  ال�سر•  ا�ستخال�س وجود  الت�ساهل ‘  وهو ما يعني 

ال�سريí واالعتداد به. وهذا يناق�س متاماً االجتاه الق�سائي 

ملا   íال�سري ال�سر•  ب��وج��ود  ال��ق��ول   ‘ الت�سّدد  Zاية  املت�سدد 

يت�سم به هذا ال�سر• من خطورة بالغة بالن�سبة الأثره ‘ اإزالة 

القانون، ومبجرد االإخ��الل بااللتزام و‘ تعطيل  العقد بقوة 

ال�سلطة التقديرية لقا�سي املو�سوع. ولذا فالفقه يëذر من 

تف�سري ال�سر• الفا�سخ ال�سريí تف�سرياً وا�سعاً ‘ حالة القول 

موؤداه  ال��ذي  االأ�سل  ا�ستثناء من  الأن��ه  به،  واالعتداد  بوجوده 

ال  واال�ستثناء   / للقا�سي  التقديرية  لل�سلطة  الف�سخ  خ�سوع 

يجب التو�سع ‘ تف�سريه.

من هذا املنطلق، فاإننا ال نرى ‘ تقاع�س املدين عن الوفاء 

اأن يرفع ال�سلطة  بالتزامه خالل االأجل املمنوح ما من �ساأنه 

لتقدر  ال�سلطة  ه��ذه  ت¶ل  اأن  يجب  بل  للقا�سي،  التقديرية 

الف�سخ من عدمه تبعاً لل¶روف.

(ان¶ر موؤلفنا: الن¶رية العامة لاللتزام – اجلزء االأول 

مطبعة   – املنفردة  واالإرادة  العقد   – االإرادي���ة  امل�سادر   –
االإميان - القاهرة)

Êاãال Ö∏£امل
الفùضï الت∏قاFي

يق�سد بالف�سخ التلقائي انف�ساñ العقد من تلقاء نف�سه من 

بالف�سخ.  يق�سي  املëكمة  ا�ست�سدار حكم من  اإىل  دون حاجة 

وهذا يكون اإما بناء على اتفا¥ خا�س بني املتعاقدين، اأو بناء 

على ن�س القانون، اأو بناء على حالة �سرورة وا�ستعجال.

∫hCاال ´ôالف
الفùضï الت∏قاFي بæاY A∏≈ اJفا¥ االôWCا±

zíيôضüال ïضSالفا •ôضûال{
:¬£HGƒصVh íjôص�dG ïصSÉØdG •ôصûdG Ωƒ¡Øe – k’hCG

التلقائي  الف�سخ  على  مدنية  معامالت   271 امل���ادة  تن�س 

بناء على اتفا¥ االأطراف بقولها }يجوز االتفا¥ على اأن يعترب 

العقد مف�سوخاً من تلقاء نف�سه دون حاجة اإىل حكم ق�سائي 

ال  االتفا¥  وه��ذا  عنه.  النا�سÄة  بااللتزامات  الوفاء  عدم  عند 

يعفي من االأعذار، اإال اإذا اتفق املتعاقدان �سراحة على االإعفاء 

.zمنه

على  االت��ف��ا¥  للمتعاقدين  يجوز  اأن��ه   íيت�س الن�س  ه��ذا  من 

اعتبار العقد مف�سوخاً من تلقاء نف�سه دون حاجة لتدخل الق�ساء. 

ويطلق  التعاقدية.  بااللتزامات  االإخ��الل   çح��دو مبجرد  وذل��ك 

عليه  يطلق  كما  عليه،  االت��ف��ا¥  يتم  الأن��ه  االتفاقي  الف�سخ  عليه 

الف�سخ القانوين الأنه يقع بقوة القانون مبجرد االإخالل بااللتزام 

اأحكام   ‘ العمل  ويجري  الق�ساء.  لتدخل  حاجة  دون  التعاقدي 

الق�ساء على ت�سميته }ال�سر• الفا�سخ ال�سريzí وذلك مقابلة ب� 

}ال�سر• الفا�سخ ال�سمنيz الذي هو اأ�سا�س الف�سخ الق�سائي.

– كما  ي��وؤدي  الفا�سخ ال�سريí خطورة ‘ كونه  ولل�سر• 

اأ�سرنا – اإىل انف�ساñ العقد مبجرد حدوç االإخالل بااللتزام 

اخلطورة،  ه��ذه  وب�سبب  القا�سي،  حكم  النت¶ار  حاجة  دون 

يجب مراعاة ال�سواب§ االBتية:

ال�سر•  على  املتعاقدان  يتفق  اأن  يجب  اأوىل:  ناحية  فمن 

اإبهام،  وال  فيها  Zمو�س  ال  وا�سëة  بطريقة   íال�سري الفا�سخ 

ولكن ال ي�سÎ• اأن يرد ال�سر• الفا�سخ ال�سريí بذات األفاظه 

وال اأن ياأتي باالألفا® وعبارات معينة، فاأي عبارة ت�سلí ما دام 

اأنها تدل على نية االأطراف واجتاه االإرادة بو�سوح اإىل حقيقة 

اأكدته  ما  وه��ذا  نف�سه.  تلقاء  من  العقد  ف�سخ  حكم  وم�سمون 

2008 فقد  يونيو   10 ال�سادر ‘  دبي ‘ حكمها  كمة متييز 

b�ضáªµ â التªييõ باCن الفùض``ï املقQô ‘ القانون 
 Iفيد√ املادJ اe ≈∏Y Ú``Ñانé∏ل áeõ∏ي™ العقود املª÷
 øو∫ املدي``îي áت املدنيÓ``eان``ون املعاb ø``e 272
داªFاk اCن يتوb≈ الفùض``ï بالوa``اA بالديø اe ¤Eا Ñbل 

Uض``دQh ا◊ºµ الæهاFي ‘ الدY``وW iاملا ⁄ يتÚÑ اCن 
ògا الوaاA املتاg ôNCو eا ي�ض``اQ ب¬ الداa ،øF∏∏قاVضي 
 .¬eدY øe ïضùبالف ºµن يحCا ‘ áيôالتقدي á£∏``ضùال

.Iôضùيe Iô¶ن øاملدي íæe ¬ل Rوéا يªc
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اأن��ه ولÄن كان  امل��ق��رر ‘ ق�ساء ه��ذه املëكمة  ب��اأن��ه }م��ن  ق�ست 

 íال�سري الفا�سخ  لل�سر•  معينة  األفاظاً   •Îي�س ال  القانون 

الذي ي�سلب كمة املو�سوع كل �سلطة ‘ تقدير اأ�سباب الف�سخ 

اإال اأنه يلزم اأن يرد هذا ال�سر• ب�سيغة �سريëة قاطعة الداللة 

على وقوع ف�سخ العقد حتماً ومن تلقاء نف�سه مبجرد ح�سول 

عدم  عند  ق�سائي  حكم  اإىل  ح��اج��ة  دون  ل��ه  امل��وج��ب��ة  املخالفة 

الوفاء بااللتزام، كما اأن الف�سخ ال يعترب �سريëاً ‘ حكم املادة 

271 معامالت مدنية اإال اإذا كان يفيد انف�ساñ العقد من تلقاء 

نف�سه دون حاجة حلكم ق�سائي عند عدم الوفاء بااللتزام.

اإذا  الفا�سخ  ال�سر•  اإع��م��ال  يجوز  ال  ثانية،  ناحية  وم��ن 

ثبت تنازل الدائن عنه �سراحة و�سمناً، وال يجوز له اأن يعود 

اإىل  الدائن  يتëول   mوعندئذ عنه،  تنازل  اأن  بعد  به  ويتم�سك 

اإعمال الف�سخ الق�سائي اإذا اأراد الف�سخ.

ال�سر•  تف�سري  اإىل  الق�ساء  يتجه  ث��ال��ث��ة،  ناحية  وم��ن 

االأطراف  يëدد  اأن  يجب  اإذ  �سيقاً،  تف�سرياً   íال�سري الفا�سخ 

بو�سوح االلتزام الذي يÎتب على االإخالل به تطبيق ال�سر•، 

فاإن ثار �سك وZمو�س ‘ هذا ال�ساأن، فال يجب تطبيقه.

ومن ناحية رابعة، فاإنه ‘ احلاالت التي تفيد فيها �سياZة 

رZم  تبقى  فاإنه  للقا�سي،  التقديرية  ال�سلطة  �سلب  ال�سر• 

الفا�سخ  ال�سر•  وج��ود  من  التëقق   ‘ القا�سي  �سلطة  ذل��ك 

ال�سريí و‘ التثبت من توافر �سر• الف�سخ، ووجوب اإعماله.

:íيôضüال ïضSالفا •ôضûال áZضياU – kانياK
تتوقف قوة ال�سر• الفا�سخ ال�سريí على طريقة �سياZته، 

وهي �سياZة تتدرê من االأ�سعف اإىل االأقوى على النëو التا›:

 kاNضوùفe ون العقدµن يCا ≈∏Y ¥فاJاال :¤hCاال áZضياüال
ôéÃد االæJ ‘ ∫ÓNEفيò االلتõام

هذه ال�سيغة تفيد اعتبار العقد مف�سوخاً، اأو اعتبار العقد 

بااللتزام  االإخ����الل  ك���اأن مل يكن مب��ج��رد  اع��ت��ب��اره  اأو  الZ��ي��اً، 

وجود  على  ال��دالل��ة   ‘ حا�سمة  Z��ري  �سياZة  وه��ي  ال��ع��ق��دي، 

ترديد  جم��رد  اأن��ه��ا  على   í��وت��رج  .íال�سري الفا�سخ  ال�سر• 

للقاعدة العامة املتعلقة بالف�سخ الق�سائي لعدم التنفيذ. ولذا 

ي�سعب ا�ستخال�س اجتاه النية نëو جعل الف�سخ متعيناً على 

املëكمة اإذا طلب الدائن.

وعليه، فال يغني هذا االتفا¥ عن �سر• االإع��ذار وال عن 

ي�سلب  وال  بالف�سخ،  على حكم  للë�سول  الق�ساء  اإىل  اللجوء 

احلكم  تقدير  �سلطة  له  فتبقي  التقديرية  �سلطته  القا�سي 

كما  مي�سرة.  ن¶رة  املدين   íمين اأن  ول��ه  عدمه،  من  بالف�سخ 

يبقي للمدين اأن يتوقى الف�سخ بتنفيذ االلتزام اإىل اأن ي�سدر 

احلكم النهائي بالف�سخ.

حكماً  ال�سياZة  لهذه  وفقاً  بالف�سخ  القا�سي  حكم  ويعد 

من�سÄاً للف�سخ ال مقرراً له.

 øe kاNضوùفe ون العقدµن يCا ≈∏Y ¥فاJاال :áانيãال áZضياüال
J∏قاA نفùض¬:

هذه ال�سياZة تفيد اجتاه نية املتعاقدين اإىل �سلب القا�سي 

�سلطته التقديرية، فال يجوز له اأن مينí املدين مهلة مي�سرة 

لتنفيذ التزامه. ويتعني عليه، اأي القا�سي، اأن يëكم بالف�سخ 

 áÑال£e نCب``ا â``ض�b دب``ي õ``ي“ á``ªµ
 ‘ hباMCقيت``¬  بالتعوي�``¢،  املûض``Îي 
 ∫ÓNEي``™ ل¬ الÑامل Qالعقا áªيb دادÎ``ضSا
الÑاF``™ بتæفيò التõاe¬ بæق``ل امل∏µيá اEلي¬ 
Jعد TضاV á∏eض``æªاùa Ö∏W kض``Y ïقد الÑي™ 

.Ö∏£ل∂ الòي بÎضûامل ìôضüلو ⁄ يh
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فلي�س له �سلطة رف�سه.

ولكن هذه ال�سياZة ال تعفي الدائن من االإعذار وال تعفيه 

من رفع دعوى الف�سخ.

ويعد حكم القا�سي بالف�سخ، حكماً من�سÄاً ال مقرراً.

 øe kاNضوùفe ون العقدµن يCا ≈∏Y ¥فاJاال :áãالãال áZضياüال
:ºµM ¤Eا áLاM نhض¬ دùنف Aقا∏J

بالف�سخ  دع��وى  لرفع  حاجة  ال  اأن��ه  تفيد  ال�سياZة  ه��ذه 

للë�سول على حكم بف�سخ العقد. ولكنها ال تعفي من �سر• 

عليه  فيجب  ال�سر•،  اإعمال  الدائن  اأراد  ف��اإن  املدين.  اإع��ذار 

تكليف املدين بالوفاء، بëيث اإن مل يوف املدين بالتزامه بعد 

هذا االإعذار ف�سخ العقد من تلقاء نف�سه.

ويعد حكم القا�سي ‘ هذه احلالة مقرراً الف�سخ ال من�سÄاً له.

 øe kاNضوùفe ون العقدµن يCا ≈∏Y ¥فاJاال :áابعôال áZضياüال
J∏قاA نفùض¬ دhن ا◊اáL اE¤ اòYEاQ اb ºµM hC�ضاFي:

لها، فال حاجة  االأق��وى، واعتباراً  ال�سياZة هي  تعد هذه 

دع��وى للë�سول على حكم ق�سائي  رف��ع  اإىل  اإع���ذار، وال  اإىل 

بالف�سخ، فالعقد ينف�سخ مبجرد االإخالل بااللتزام.

ولكن قد ينازع املتعاقد االBخر ‘ الف�سخ ويلجاأ اإىل الق�ساء، 

وعندئذm تنë�سر �سلطة القا�سي ‘ التاأكد من ثبوت ال�سر• 

فاإن  ت��واف��رت.  قد  الف�سخ  �سرو•  اأن  وم��ن   ،íال�سري الفا�سخ 

تاأكدت املëكمة من ذلك ومت�سك الدائن بالف�سخ، فاإنها ت�سدر 

بف�سخ  يتم�سك  ال��ذي  املتعاقد  اإليه  ذه��ب  ما  فيه  تقرر  حكماً 

الذي يتم  للف�سخ  ال�ساأن كا�سفاً  العقد. ويكون حكمها ‘ هذا 

باالإرادة املنفردة للدائن قبل رفع الدعوى ال مقرراً له.

الدائن. ومن  مل�سلëة  الف�سخ  يتقرر  احل��االت،  و‘ جميع 

اأن  وللدائن  ب��ه.  مت�سك  اإذا  اإال  مف�سوخاً  العقد  يعد  ف��ال  ث��م 

ال�سر•  على  فاالتفا¥  التنفيذ.  طلب  اإىل  الف�سخ  عن  يعدل 

الفا�سخ ال�سريí ال يجعل الف�سخ حا�ساًل بقوة القانون مبجرد 

رخ�سة  ل��ل��دائ��ن   Åين�س ف��ق��§  ب��ل  االل���ت���زام،  بتنفيذ  االإخ����الل 

الف�سخ باالإرادة املنفردة ويكون ا�ستعمال هذه الرخ�سة وعدم 

ا�ستعمالها منوطاً مب�سيÄته.

فاإنه  الف�سخ،  طلب  وهي  الرخ�سة،  بهذه  الدائن  مت�ّسك  ومتى 

ينتè اأثره وهو اعتبار العقد مف�سوخاً ال من تاريخ مت�ّسك الدائن 

بال�سر• الفا�سخ ال�سريí، واإ‰ا من تاريخ اإخالل املدين بالتزامه.

:Êاãال ´ôالف
الفùضï الت∏قاFي بæاY A∏≈ نü¢ ‘ القانون

تن�س املادة 565 معامالت مدنية على اأنه }اإذا حدد ‘ البيع 

موعد معني الأداء الثمن وا�سÎ• فيه اأنه اإذا مل يوؤد امل�سÎي 

الثمن خالله، فال بيع بينهما، فاإن مل يوؤده واملبيع مل يزل ‘ 

.zًيد البائع، اعترب البيع مف�سوخاً حكما

هذا الن�س ي�سري اإىل حاالت معينة، وهي البيوع. والفر�س 

اأن تتوافر ال�سرو• االBتية:

1- اأن يكون قد ” –ديد موعد لدفع الثمن.

امل�سÎي  اأداء  ع��دم  اأن��ه ‘ حالة  ا���س��Îا• على  2- وج��ود 

للثمن خالل هذا املوعد، فال بيع بينهما.

3- اأن ميتنع امل�سÎي عن دفع الثمن ‘ االأجل املëدد.

4- اأن يكون املبيع مازال ‘ يد البائع.

اإذا توافرت هذه ال�سرو•، فيجوز للبائع اعتبار البيع مف�سوخاً 

دون حاجة اإىل اإعذار اأو ا�ست�سدار حكم ق�سائي بالف�سخ.

التم�سك  ب��ني  اخل��ي��ار  للبائع  ي��ك��ون  اأن  ه��و  ذل���ك،  ومعنى 

بالعقد، واالإبقاء على البيع ومطالبة امل�سÎي بالثمن والتنفيذ 

واعتبار  العقد  بف�سخ  يتم�سك  اأن  اأو  امل�سÎي،  اأم��وال  على  به 

الت�سرف ‘  البائع من  ال��ذي ميّكن  ك��اأن مل يكن. هذا  البيع 

ب�سائعه دون اإ�سرار بامل�سÎي.

وتربير هذا احلكم هو التي�سري على البائع، اإذ اإنه ‘ الغالب 

يÎëف البيع وال�سراء. ومن ثّم فال مربر الإخ�ساعه ل�سرورة 

االإعذار واحل�سول على احلكم بالف�سخ، فهذه اإجراءات تعطل 

حركة التعامل.

åالãال ´ôالف
الفùضï الت∏قاFي بæاJ ≈∏Y AواM ôaالá ال�ضh IQhôاالSضتعéا∫

قد يëدç اأن يخل اأحد املتعاقدين بالتزاماته العقدية، وال 

يكون بينهما اتفا¥ يق�سي باعتبار العقد مف�سوخاً من تلقاء 

نف�سه على النëو ال�سابق بيانه، وعندئذm يكون من ال�سروري 

ي�ست�سدر حكماً من  اأن  العقد  ال��ذي يريد ف�سخ  املتعاقد  على 

بع�س  ي�ستلزم  قد  املëكمة  اإىل  اللجوء  اأن  اإال  بذلك،  الق�ساء 

ويكون  بالف�سخ،  على حكم  احل�سول  يتمكن من  الوقت حتى 

من �ساأن االنت¶ار طوال هذا الوقت االإ�سرار مب�سالí الطرف 

الذي يرZب ‘ الف�سخ والتëلل من العقد.

ومن تطبيقات ذلك ‘ نطا¥ العمل، اأن يتغيب العامل عند 

العمل عدم  وتفر�س م�سلëة  م�سروع،  دون مربر  العمل من 
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اأن ميتنع �ساحب العمل  اأو  اال�ستغناء عن عامل يëل له، 

العامل هو ‘  اأج��ر  اأن  املعلوم  العامل. ومن  باأجر  الوفاء  عن 

الغالب املورد الذي يعتمد عليه ‘ معي�سته ومعي�سة اأ�سرته.

اإلزام العامل  اأو  اإلزام �ساحب العمل،  ففي املثالني ي�سعب 

باالإبقاء على العقد حلني �سدور حكم بالف�سخ، ولذا يكون لكل 

العقد  يعترب  اأن  ال�����س��رورة،  – حالة  تتوافر  – وحيث  منهما 

مف�سوخاً، ويكون ل�ساحب العمل اأن ي�ستخدم عاماًل اBخر يëل 

ل العامل االأول، كما يكون للعامل اأن يبëث عن عمل اBخر.

اأن الف�سخ ب��االإرادة املنفردة للعاقد ‘ هذه احلالة ال  على 

اتفا¥ يخول هذا  بناء على  قانوين، وال  ن�س  بناء على  يكون 

احلق. ولذا فاإن املتعاقد الفا�سخ يتëمل م�سوؤولية ف�سخ العقد 

اإذا نازعه الطرف االBخر ‘ �ساأن توافر �سرو• الف�سخ واأثبتت 

اأن الف�سخ Zري م�سروع، واأنه ما كان يëق له الف�سخ. ومن ثم 

له  كما  العقد،  باإبقاء  يتم�ّسك  اأن  االBخ��ر  الطرف  لهذا  يكون 

اأفعال  ب�سبب  حلقه  ال��ذي  ال�سرر  عن  بالتعوي�س  يطالب  اأن 

املتعاقد الذي ت�سرف على اعتبار العقد مف�سوخاً.

Êاãال åحÑامل
ïضùالف QاKBا

تن�س املادة 274 معامالت مدنية باأنه }اإذا انف�سخ العقد اأو 

خ اأعيد املتعاقدان اإىل احلالة التي كانا عليها قبل العقد،  pُف�س

.zكم بالتعوي�سëال ذلك يëفاإذا ا�ست

ي�سري  عاماً  ن�ساً  باعتباره  الن�س،  هذا  من  يتبني  وهكذا 

على جميع اأنواع الف�سخ، االBثار املÎتبة على الف�سخ الق�سائي 

اأو الف�سخ التلقائي وهي ما يلي:

:»©LQ ôKCÉH ó≤©dG ∫GhR -1

االأ�سل اأن يÎكز اأثر الف�سخ ‘ انëالل العقد، و–رر كل طرف 

من االلتزامات التي يفر�سها عليه العقد، وتزول هذه االلتزامات 

بالن�سبة للما�سي، وكذلك بالن�سبة للم�ستقبل. ولذا يقال اإن العقد 

الذي يتقرر ف�سخه يعترب كاأن مل يكن موجوداً ‘ حل¶ة ما.

وكان  ال��ب��ي��ع،  عقد  ه��و  الف�سخ  ��ل  العقد  اأن  ل��و  فمثاًل 

على  فيتعني  الثمن،  البائع  وت�سلم  املبيع  ت�سلم  قد  امل�سÎي 

ويرد  الثمن،  البائع  فريد  عليه.  ح�سل  ما  يرد  اأن  منهما  كل 

امل�سÎي املبيع. واإن تعّذر ذلك، كاأن يكون امل�سÎي قد ت�سّرف 

باأداء  يëكم  اأن  للقا�سي   Æي�سو ف��اإن��ه  ا�ستهلكه،  اأو  ال�سيء   ‘

معادل ملا ت�سرف فيه اأو ا�ستهلكه.

فاإنه توجد  كاأ�سل،  باأثر رجعي  العقد  زوال  وا�ستثناء من 

بع�س اال�ستثناءات التي تفر�سها اأحياناً طبيعة بع�س العقود 

�سرورة  اأخ���رى  اأح��ي��ان��اً  تفر�سها  كما  الزمنية،  العقود  وه��ي 

حماية الغري ح�سن النية.

اأ- بالن�سبة للعقود الزمنية:

الزمنية،  للعقود  بالن�سبة  اأن��ه  اإىل   í��ال��راج ال���راأي  يذهب 

كعقد االإيجار، وعقد العمل، وعقد الوكالة التجارية، ال يكون 

للف�سخ اأثر رجعي، بل يكون الف�سخ بالن�سبة للم�ستقبل فق§. 

ويطلق على الف�سخ بالن�سبة لهذه العقود اإلغاء العقد متييزاً 

بالن�سبة  العقد  اBث���ار  ي��زي��ل  ال���ذي  اأي  ال��ع��ادي  الف�سخ  ع��ن  ل��ه 

الزمن  اأن  �سواء. وعلة ذلك هي  للما�سي وامل�ستقبل على حد 

الذي خالله اأنتè العقد اBثاره م�ست، وما م�سى من الزمن ال 

يعود. وعليه تبقى اBثار العقود الزمنية قائمة فتكون االأجرة ‘ 

عقد االإيجار اأجرة، واالأجر ‘ عقد العمل اأجراً ولي�س جمرد 

اأثناء  اBثار للعقد  تعوي�س فالف�سخ ال يوؤثر على ما ترتب من 

�سريانه وقبل الق�ساء بفتëه كما تبقى كافة املنازعات التي .

ب- بالن�سبة حلماية الغري ح�سن النية:

ملا كان من اBثار الف�سخ اعتبار العقد كاأن مل يكن، فهذا يعني 

اأن ي�سÎد كل طرف ما اأداه، فلو كان امل�سÎي قد ت�سّلم املبيع، 

تعني عليه رد املبيع. وهنا تبداأ اخلطورة، اإذ قد يكون امل�سÎي 

اأو رهنه. فاإذا  قد ت�سرف ‘ املبيع للغري، كاأن يكون قد باعه 

ق�سى بالف�سخ، فاإن اإعمال الف�سخ يقت�سي من الغري رد املبيع 

الذي  الغري  م�سلëة  اإه��دار  يعني  وه��ذا  االأ�سلي،  البائع  اإىل 

تعامل بë�سن النية، اأي تعامل وهو Zري عامل باأن عقد �سلفه 

مهدد بالزوال ومل يكن مبقدوره العلم بذلك.

ال��غ��ري وعدم  ه���وؤالء  تفر�س حماية  ال��ع��دال��ة  اأن  وال��واق��ع 

اإهدار م�ساحلهم، بل اإن ال�سالí العام نف�سه يفر�س حمايتهم، 

وذلك حتى ت�سود الثقة ‘ التعامل، ويتëّقق بالتا› االئتمان 

الغري  لهوؤالء  يوفر  اأن  على  القانون  حر�س  هنا  وم��ن  العام. 

فبالن�سبة  نية.  بë�سن  املنقول  حائز  حماية   ‘ تتمثل  حماية 

باأن  176 مدين  امل��ادة  نية، تقرر  املنقول بë�سن  حلماية حائز 

 ،íيëسن نية ا�ستناداً اإىل �سبب �س�ëالغري الذي ت�سلم منقواًل ب
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اإىل مالكه  املنقول  اأن ميتنع عن رد  البيع مثاًل، ميكنه  كعقد 

االأ�سلي، الأنه اكت�سب ملكية هذا املنقول باحليازة. اإذاً فاإن هذه 

القاعدة تقيد من اأثر ف�سخ العقد االأ�سلي ‘ مواجهة الغري.

ا◊ºµ بالتعوي�¢
للدائن – باالإ�سافة اإىل احل�سول على حكم الف�سخ – اأن 

التنفيذ  عدم  نتيجة  اأ�سرار  من  حلقه  عما  بتعوي�س  يطالب 

واأخل  بيعاً  العقد  ك��ان  فلو  الف�سخ.  اإىل  وا���س��ط��راره  اللجوء 

امل�سÎي بالتزامه بدفع الثمن، ومن ثم مت�ّسك البائع بالف�سخ، 

اأن   çدëاملبيع. ولكن قد ي البائع ي�سÎد  ف��اإن  به،  له  وق�سى 

تكون االأ�سعار قد انخف�ست، وبالتا› انخف�ست قيمة املبيع ‘ 

ال�سو¥. االأمر الذي يلëق بالبائع �سراراً. ولذا فيجوز له اأن 

يطالب بالتعوي�س عن فر¥ الثمن.

ويوؤ�س�س االجتاه الراجí ‘ الفقه حق الدائن ‘ احل�سول 

اأح���ك���ام امل�سوؤولية  ت��ع��وي�����س ‘ م��ث��ل ه���ذه احل��ال��ة ع��ل��ى  ع��ل��ى 

التق�سريية، ال اأحكام امل�سوؤولية العقدية، اإذ اأن الف�سخ قد اأزال 

العقد وكاأن مل يوجد ‘ اأي وقت من االأوقات.

Êاãضل الüالف
òفيæالت áضتحالSا ÖÑضùا∫ العقد بhR

(انفùضاñ العقد)
قاهرة  ق��وة  ط��راأت  اإذا  مدنية،  معامالت   273 امل��ادة  تن�س 

جتعل تنفيذ االلتزام م�ستëياًل، انق�سى معه االلتزام املقابل 

له وانف�سخ العقد من تلقاء نف�سه.

واإذن، فاملادة ال�سابقة تقرر اأن االلتزام ينق�سي، اإذا ا�ستëال 

تنفيذه، كما تنق�سي االلتزامات املقابلة له. ويف�سخ العقد من 

تلقاء نف�سه. ورZم اأن املادة ال�سابقة تتكلم �سراحة عن العقود 

العقود  على  اأي�ساً  ي�سري   ñاالنف�سا اأن  اإال  للجانبني،  امللزمة 

ال��ذي ي�سري فق§  امللزمة جلانب واح��د. وه��ذا عك�س الف�سخ 

على العقود امللزمة للجانبني.

و�سوف نتكلم عن االنف�ساñ من حيث �سروطه، ومن حيث 

اBثاره على النëو االBتي بيانه:

∫hCاال åحÑامل
: kÓضتحيùe امõااللت òفيæJ علŒ التي áضتحالSاال •hôضT

االلتزام،  ن�سوء  اال�ستëالة الحقة على  تكون  اأن  1- يجب 

فاإن  العقد،  انعقاد  بعد  قد حدثت  اال�ستëالة  تكون  اأن  يجب 

كانت موجودة وقت ن�سوء االلتزام، فاإن االلتزام ال ين�ساأ اأ�ساًل. 

وعندئذm ال ل للëديث عن انق�سائه، فالعقد الذي يرتب 

توافر  ل��ع��دم  ب��ط��الن��اً مطلقاً  ب��اط��اًل  يعد  االل��ت��زام  ه��ذا  مثل 

ال�سرو• الالزمة ‘ املëل.

واال�ستëالة قد تكون ا�ستëالة مادية اأو ا�ستëالة قانونية، 

عني  على  عيني  حق  بنقل  االل��ت��زام  املادية  اال�ستëالة  ومثال 

معينة بالذات ثم تبني هالكها.

ومثال اال�ستëالة القانونية اأن يكون املدين ملتزماً بنقل 

قبل  العامة  للمنفعة  ملكيته  ن��زع  ت��ق��رر  ول��ك��ن  ع��ق��ار،  ملكية 

التنفيذ. فهنا يتعذر قانوناً تنفيذ املدين اللتزامه.

يقدرها  واق���ع  م�ساألة  امل��ادي��ة  اال�ستëالة  ت��واف��ر  وت��ق��دي��ر 

تقدير  اأم��ا  التميز.  كمة  م��ن  عليه  تعقيب  دون  القا�سي 
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التميز  كمة  لرقابة  تخ�سع  فهذه  القانونية  اال�ستëالة 

باعتبارها م�ساألة قانون.

2- يجب اأن تكون اال�ستëالة دائمة:

اال�ستëالة م�ستمرة حتى حلول  اأن ت¶ل  واملق�سود بذلك 

موعد التنفيذ.

واال�ستëالة قد تكون دائمة، وقد تكون موؤقتة. فاإن كانت 

اال�ستëالة دائمة، فاإنها توؤدي اإىل انق�ساء االلتزام، والفر�س 

اأنها حدثت بعد ن�ساأة االلتزام وبقيت م�ستمرة اإىل الوقت الذي 

يجب فيه تنفيذ االلتزام.

اأما اال�ستëالة املوؤقتة وهي التي توجد بعد ن�سوء االلتزام 

ولكنها تزول بعد ذلك، فاإنه يفر¥ بني فر�سني.

الفر�س االأول: اأن تزول هذه اال�ستëالة عند حلول موعد 

يبقى  اإذ  االل��ت��زام،   ‘ اأث��ر  اأي  لها  يكون  ال   mوعندئذ التنفيذ، 

االلتزام قائماً واجب التنفيذ.

موعد  حلول  عند  اال�ستëالة  تبقى  اأن  ال��ث��اين:  الفر�س 

ال¶روف واملالب�سات عن زوالها ‘ وقت   Åتنب التنفيذ، ولكن 

اأنه  االل��ت��زام ممكناً وجم��دي��اً، مبعنى  تنفيذ  فيه  يكون  الح��ق 

الواجب  امل��وع��د  وق��ت الح��ق على  االل��ت��زام ‘  ينفذ  اأن  ميكن 

الذي  الغر�س  مع  التنفيذ  هذا  يتعار�س  اأن  دون  فيه  تنفيذه 

من اأجله وجد االلتزام.

‘ هذا الفر�س ال توؤدي اال�ستëالة اإىل انق�ساء االلتزام، 

بل يقت�سر االأمر على وقفه اإىل اأن ي�سبí قاباًل للتنفيذ على 

النëو املتفق عليه.

املوعد  اأن تنفيذ االلتزام ‘ وقت الحق على  اإذا تبني  اأم��ا 

الواجب تنفيذه فيه يتعار�س مع الغر�س الذي من اأجله وجد 

اإال  �ستزول،  اأنها  لها  اال�ستëالة مقدر  اأن  االلتزام. فهنا رZم 

اأنها توؤدي اإىل انق�ساء االلتزام.

3- اأن تكون اال�ستëالة كلية:

امل��Îت��ب��ة على  ك��ل االل��ت��زام��ات  ت��ك��ون  اأن  ب��ذل��ك  واملق�سود 

العقد قد اأ�سبí تنفيذها م�ستëياًل.

اأ�سبí تنفيذها  ال��ذي  االل��ت��زام��ات فق§ ه��و  ك��ان بع�س  ف��اإن 

يتم�سك  اأن  اأواًل:  اأمرين،  بني  اخليار  للمتعاقد  ف��اإن  م�ستëياًل، 

ف�سخ  يطلب  اأن  ل��ه  ثانياً:  منه،  ممكناً  بقي  فيما  العقد  بتنفيذ 

العقد. وللقا�سي �سلطة تقديرية ‘ اال�ستجابة لطلب الف�سخ من 

عدمه، اإذ قد يرى رف�س طلب الف�سخ، وذلك اإذ ما قدر اأن اجلزء 

الذي يربر  باالأمر اجل�سيم  اأ�سبí تنفيذه م�ستëياًل لي�س  الذي 

ف�سخ العقد.

4- يجب اأن تكون اال�ستëالة ب�سبب اأجنبي ال يد للمدين فيه:

حتى ي�سí القول بانق�ساء االلتزام ال�ستëالة تنفيذه، فاإنه 

يجب اأن تكون اال�ستëالة راجعة ل�سبب اأجنبي ال يد للمدين 

قاهرة  قوة  اإىل  راجعة  اال�ستëالة  تكون  اأن  ذلك  ومثال  فيه. 

الغري  خطاأ  اأو  ال��دائ��ن،  خطاأ  اأو  �سيول  اأو  في�سان  اأو  كزلزال 

الذي ال ي�ساأل عنه املدين. ‘ هذه احلاالت ينق�سي االلتزام، 

ويقع على املدين عبء اإثبات اأن ا�ستëالة التنفيذ من�سوبة اإىل 

�سبب اأجنبي، وذلك لكي يتخل�س من تنفيذ التزامه.

اأما اإذا كانت اال�ستëالة راجعة اإىل خطاأ املدين، اأو مل ي�ستطع 

كان  ملا  ولكن  ينق�سي.  ال  االلتزام  ف��اإن  االأجنبي،  ال�سبب  اإثبات 

تنفيذ االلتزام اأ�سبí م�ستëياًل، فاإنه يتعني اللجوء اإىل الطريق 

االحتياطي، وهو التنفيذ بطريق التعوي�س. ومثال اال�ستëالة 

اأو �سرقته، ويكون ذلك  ال�سيء باحراقه  اأن يهلك  املدين  بخطاأ 

م�سëوباً بخطاأ املدين، فعندئذm ال يعتد بال�سبب االأجنبي.

اال�ستëالة  كانت  ف��اإذا  اال�ستëالة مطلقة،  تكون  اأن  يجب 

تنفيذ  على  املدين  اإج��ب��ار  ي�ستطع  مل  اإذا  للدائن  ف��اإن  ن�سبية 

التنفيذ  اإىل  يلجاأ  اأو  على ح�سابه،  بتنفيذه  يقوم  اأن  االلتزام، 

بطريقة التعوي�س.

∂Jاeملع∏و
 Aقا∏J øe øديª∏ل ل``LCاال íæÁ نCض``ي اVل∏قا
نفùض¬، Óa يûضÎ• اCن ي£∏Ñ¬ املديh .øاPEا 
a ¬Ñ∏W∏∏قاVضي Sض∏£J áقديôيæe ‘ áح¬ دhن 

.õييªالت áªµ øe ¬ي∏Y Öعقe
 ≈∏Y ∞bتوJ íيô``ضüال ï``ضSالفا •ô``ضûال Iوb
 ∑Qضاûضتùe ∂ضي¨ها لüالتي ي áالقانوني áZضياüال

Êالقانو
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Êاãال åحÑامل
االKBاQ املY áÑJÎ∏≈ اSضتحالæJ áفيò االلتõام

1- القاعدة العامة – انق�ساء االلتزام:

يÎتب على عدم تنفيذ االلتزام ال�ستëالته ب�سبب اأجنبي 

انق�ساء االلتزام، وكذلك انق�ساء االلتزام املقابل له، وال يكون 

املدين م�سوؤواًل عن ذلك، الأن الفر�س اأن عدم التنفيذ يرجع 

ل�سبب اأجنبي ال يد له فيه. وتو�سيí هذا االأثر وهو انق�ساء 

واحد  جلانب  امللزمة  العقود  بني  نفر¥  اأن  يقت�سي  االل��ت��زام 

والعقود امللزمة جلانبني.

:ÚÑان÷ áeõ∏العقود امل ‘
‘ هذا النوع من العقود، يلزم التفرقة بني نوعني من اخل�سائر 

التي تÎتب على ا�ستëالة تنفيذ االلتزام وانف�ساñ العقد.

اأ- اخل�سارة االأوىل: وتتمثل ‘ �سياع املقابل. وت�سمى هذه 

املقابل  يكون  باأجر  الوديعة  عقد  ففي  العقد.  تبعة  اخل�سارة 

تبعة العقد، و‘ عقد االإيجار تكون االأجرة هي تبعة العقد.

ب- اخل�سارة الثانية: وتتمثل ‘ �سياع قيمة ال�سيء لهالكه 

عقد  ففي  امللك،  تبعة  اخل�سارة  ه��ذه  وت�سمى  اأجنبي،  ب�سبب 

امللك، و‘ عقد االإيجار  امل��ودع هو تبعة  ال�سيء  الوديعة يكون 

تكون العني املوؤجرة هي تبعة امللك.

اأن  معينة  ف��رو���س   ‘  çدëي ق��د  التبعتني  هاتني  وب�ساأن 

فرو�س   ‘ çدëوق��د ي ال�سيء،  تبعة  العقد عن  تبعة   ¥Îتف

اأخرى اأن تختل§ التبعتان وت�سبëان خ�سارة ‘ قيمة واحدة 

هي قيمة ال�سيء الهالك.

 øY العقد áعÑJ يهاa ¥ÎفJ التي ¢Vhôل∏ف áÑضùæبال – kالhCا
:Aضيûال áعÑJ

ومن ذلك، عقد الوديعة باأجر، وعقد االإيجار. ففي الوديعة 

ال��ذي يë�سل  االأج��ر  اأي  املقابل،  العقد هي  تبعة  تكون  باأجر 

اأي  امل��ودع عنده،  ي�سيع على  املقابل  وه��ذا  امل��ودع عنده.  عليه 

اأنه هو املتëمل تبعة العقد. اأما تبعة امللك وهي قيمة ال�سيء، 

فالذي يتëمله دائماً هو املالك وهو هنا املودع.

ا�ستëال  ال��ذي  املدين  يتëمل  الوديعة  عقد   ‘ ßوهكذا نالح

تنفيذ التزامه تبعة العقد، اأما الدائن يتëمل تبعة امللك، و‘ عقد 

االإيجار، فاإن تبعة العقد هي االأجرة ت�سيع على املوؤجر، اأي اأنه هو 

وهي  امللك  تبعة  املوؤجر  يتëمل  كذلك  العقد.  تبعة  يتëمل  ال��ذي 

اأن ‘ عقد االإيجار و‘ عقد الوديعة   ßقيمة ال�سيء، وهكذا نالح

يتëمل طرف واحد وهو املوؤجر تبعة العقد وتبعة امللك.

العقد   áعÑJ aيها  îJت∏§  التي   ¢Vhôل∏ف  áÑضùæبال  –  kانياK
ÑJhعá امل∏∂:

الناقلة  للجانبني  امللزم  املعاو�سة  عقود   ‘ ذلك  ويتëقق 

بالثمن،  امل�سÎي  يلتزم  فيه  اإذ  البيع،  عقد  واأ�سهرها  للملك 

وه���ذا تبعة ال��ع��ق��د، وه���ذا االل��ت��زام وه��و دف��ع الثمن ميثل ‘ 

الوقت ذاته قيمة ال�سيء املبيع.

فاإن حدç الهالك للمبيع ب�سبب اأجنبي ال بد للبائع فيه، 

فاإن امل�سرع قد جعل –مل التبعة منوطاً بالت�سليم. اأي يتëمل 

البائع التبعة اإذا كان الهالك قبل الت�سليم، وبالتا› ينق�سي 

التزام امل�سÎي بدفع الثمن.

التبعة  يتëمل  فالذي  الت�سليم،  بعد  الهالك  كان  اإذا  اأم��ا 

هو امل�سÎي، في¶ل ملتزماً بدفع الثمن حتى ولو مل يتم نقل 

امللكية، فاإن كان قد دفع الثمن، فلي�س له ا�سÎداده، واإن كان 

مل يدفع، فيلتزم بدفعه للبائع بالرZم من هالك املبيع.

على  التبعة  فتكون   :ó`̀MGh  ÖfÉ÷ eõ∏ŸGة   Oƒ≤©dG  ‘

الدائن الذي يفقد ما كان �سيë�سل عليه. اأما املدين فال يفقد 

�سيÄاً الأنه مل يكن دائناً. ففي الوديعة بغري اأجر، اإذا حدç اأن 

هلك ال�سيء املودع، فاإن التزام املودع لديه بالرد ينق�سي واملودع 

ال ي�ستطيع اأن يطالب بتعوي�س، حيث ال خطاأ ين�سب اإليه، واإذن 

فالدائن ‘ العقد امللزم جلانب واحد هو الذي يتëمل التبعة.

 áضتحالSحتق≤ ا ºZQ امõااللت Aدم انق�ضاY :AاæãضتSاال
:òفيæالت

يد  ال  اأجنبي  ب�سبب  االل��ت��زام  تنفيذ  ا�ستëالة  تتëقق  ق��د 

للمدين فيه. ومع ذلك ال ينق�سي االلتزام ويبقى املدين م�سوؤواًل 

عن تنفيذه بطريق التعوي�س، وذلك ‘ احلاالت االBتية:

M -1الá االJفا¥:
قاعدة انق�ساء االلتزام ال�ستëالة التنفيذ ب�سبب اأجنبي ال 

تتعلق بالن¶ام العام، وبالتا› يجوز لكل من الدائن واملدين 

االتفا¥ على اأن يبقى التزام املدين قائماً رZم ا�ستëالة تنفيذه، 

ب�سبب احلادç املفاجÅ اأو القوة القاهرة، وعندئذ يكون املدين 

ملتزماً بتنفيذ التزامه بطريق التعوي�س.
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:øاملدي QاòYEا áالM -2
بعد  االل��ت��زام  تنفيذ  ا�ستëال  ثم  املدين،  الدائن  اأع��ذر  اإذا 

املدين م�سوؤواًل عن  ويبقى  ينق�سي  االلتزام ال  ف��اإن  االإع���ذار، 

تنفيذ االلتزام بطريق التعوي�س.

:¥Qضاùال áالM -3
ولو  هلك  ف��اإن  ب���رده.  يلتزم  ف��اإن��ه  �سيÄاً،  �سخ�س  �سر¥  اإذا 

ويبقى  ينق�سي  ال  ب��ال��رد  ال�سار¥  ال��ت��زام  ف��اإن  اأجنبي،  ب�سبب 

م�سوؤواًل بالتعوي�س حتى ولو مل يكن قد اأعذر بالرد، بل حتى 

ولو اأثبت اأن ال�سيء كان �سيهلك ‘ يد �ساحبه.

åالãضل الüالف
ïضSالتفا

áالbEاال hCالتقايل – ا

العقد،  واملدين على ف�سخ  الدائن  اأن يÎا�سى   çدëقد ي

وعندئذ ي�سمى بالتفا�سخ، اأو االإقالة، اأو التقايل. ويطلق عليه 

اأحياناً الف�سخ االتفاقي.

فالعقد  العامة،  القواعد  منطق  ي��ربره  ن¶ام  والتفا�سخ 

وهي  ف��اأوج��دت��ه،  اأبرمته  التي  فهي  االإرادة،  وق��وام��ه  ج��وه��ره 

التي بالتا› متلك اإزالته بعد اإبرامه ووجوده. و‘ هذا تن�س 

يتقايال  اأن  }للمتعاقدين  اأن  268 معامالت مدنية على  امل��ادة 

العقد بر�ساهما بعد انعقادهz. ويتميز التفا�سخ عن الف�سخ ‘ 

متام  بعد  عليه  والÎا�سي  باالتفا¥  اإال  يكون  ال  التفا�سخ  اأن 

العقد. اأما الف�سخ فيقع اإما بëكم القا�سي، واإما تلقائياً بقوة 

القانون وذلك على النëو ال�سابق بيانه.

ومن جهة ثانية، يتميز التفا�سخ عن الف�سخ ‘ اأن التفا�سخ 

بالتزامه،  الطرفني  اأح��د  اإخ��الل   çلوقوعه ح��دو •Îال ي�س

بل يëدç بناء على ترا�سي الطرفني عليه ولو مل يëدç اأي 

اإخالل بااللتزامات العقدية. بينما الف�سخ هو جزاء لالإخالل 

بااللتزامات العقدية على نëو ما تقدم بيانه.

الق�ساء  بëكم  ولي�س  بالتفا�سخ  منتهياً  العقد  ويعترب 

العقد، فريد عليه  دع��وى ف�سخ  املتعاقدين برفع  اأح��د  قام  اإذا 

حكمت  اأن   çح��د ف���اإن  اأي�����س��اً.  الف�سخ  بطلب  االBخ���ر  املتعاقد 

املëكمة مبا طلبه الطرفان، وهو ف�سخ العقد، فاإن هذا احلكم 

يعد  وعليه  الف�سخ.  على  املتعاقدين  تالقي  اأ�سا�س  على  يقوم 

بëكم  ولي�س  بالتفا�سخ  منتهياً  اأي  بالتقايل،  مف�سوخاً  العقد 

الق�ساء. وال يغري من ذلك اأن يكون كل طرف قد طلب الف�سخ 

على �سبب مغاير لل�سبب الذي ا�ستند اإليه الطرف االBخر، اإذ ال 

قيمة الختالف ال�سبب ‘ هذا ال�ساأن اإال عند الف�سل ‘ طلب 

التعوي�س املقدم من اأحد املتعاقدين اأو كليهما.

∫hCاال åحÑامل
Tضhô• التقايل

االإقالة  }ت��ت��م  اأن  على  مدنية  معامالت   270 امل���ادة  تن�س 

يكون  اأن   •Îي�س وبالتعاطي  املجل�س   ‘ والقبول  باالإيجاب 

املعقود عليه قائماً وموجوداً ‘ يد املتعاقد وقت االإقالة، ولو 

 ،zت االإقالة ‘ الباقي بقدر ح�سته من العو�سëتلف بع�سه �س

من هذا يتبني اإن للتقايل �سروطاً ال بد من توافرها.

ر�سا  توافر  االإقالة  لتëقق   •Îي�س املتعاقدين:  ر�سا   -1

املتعاقدين املتمثل ‘ القبول واالإيجاب، فاملادة 268 معامالت 

مدنية تن�س على اأن للمتعاقدين اأن يتقايال العقد بر�ساهما 

بعد انعقاده ويتم التعبري عن االإرادة �سراحة اأو �سمناً، وميكن 

اأن يتم بطريقة التعاطي.

 26)  ‘ ال�����س��ادر  حكمها  دب��ي  متييز  كمة  ق�ست  وق��د 

 –  18 – ع��دد   2007 ل�سنة  االأح��ك��ام  2007) جمموعة  فرباير 

ح1 – �س 199 – ¥ 29 باأن ال�سر• االأ�سا�سي ل�سëة االإقالة 

هو ر�سا املتعاقدين، واأن ا�ستخال�س ر�ساهما من عدمه من 

رقابة  دون  املو�سوع  كمة  بها  ت�ستقل  التي  الواقع  م�سائل 

∂Jاeملع∏و
مل``ا cان øe اKBاQ الفùض``ï اYتÑ``اQ العقد cاCن ⁄ 
يa ،øµهòا يعæي اCن يùضÎد cل e ±ôWا اCدا√، 
a∏و cان املûضÎي bد ùJض∏ºq املÑي™، JعY Ú∏ي¬ Qد 

IQو£ÿا CداÑJ اægh .™يÑامل

42



كمة التمييز متى اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة.

اأنه قد  اإليه ‘  امل�سار  التمييز  اأهمية حكم كمة  وتبدو 

اهتم بÎديد الوقائع وال¶روف التي اأوردتها كمة املو�سوع 

للك�سف عن اإرادة طر‘ التعاقد على حل العقد ولبيان كيفية 

تالقي االإرادتني على التقايل بعد انعقاد العقد.

2- يجب اأن يكون املعقود عليه قائماً وقت االإقالة: اإذا كان 

تلف  واإذا   ،íت�س فاالإقالة ال  االإقالة،  وقت  املعقود عليه هالكاً 

بع�سه، ميكن اأن جترى االإقالة على الباقي، واأما الثمن فال 

ي�سÎ• اأن يكون قائماً وقت االإقالة.

(املذكرة االإي�ساحية لقانون املعامالت املدنية – �س249)

Êاãال åحÑامل
اôKC التقايل

الغري عقد  ف�سخ، و‘ حق  املتعاقدين  االإق��ال��ة هي ‘ حق 

جديد (م 269 معامالت مدنية)

ïضùa øديbتعاª∏ل áÑضùæبال áالbEاال
تعترب االإقالة ف�سخاً للعقد، ومن ثم تزول كل اBثاره وكاأنه 

ب��اأن االإقالة  التمييز  اأ���س��اًل، و‘ ذل��ك تقرر كمة  ي��ربم  مل 

طرفيه،  ب��ني  امل��ربم  العقد  ع��ن   Åالنا�س االل��ت��زام  بها  ينق�سي 

ف��ي��Îت��ب عليها ان��ë��الل ال��ع��ق��د وان��ق�����س��اء االل��ت��زام��ات التي 

اإذا  اأو  اأن تنفذ،  اأن�ساأها �سواء مل يبداأ ‘ تنفيذها فتزول دون 

بداأ ‘ تنفيذها ومل يكتمل فتزول اأي�ساً دون اأن يتم تنفيذها.

من  مواجهته   ‘ التم�سك  يتم  ال��ذي  ال��ط��رف  وي�ستطيع 

قبل الطرف االBخر بوجود العقد باأن يدفع متام التقايل من 

هذا العقد، وهذا الدفع – كما تقول كمة التمييز – دفع 

مو�سوعي يرد به املدعى عليه على طلب املدعي مدعياً انëالل 

العقد وانق�ساء االلتزام الذي اأن�ساأه العقد املربم بينهما. فهو 

و�سيلة دفاعه التي يركن اإليها ‘ اإثبات اأن ادعاء املدعي قائم 

عليه  للمدعى  يجوز  مو�سوعي  دف��ع  وه��و  اأ���س��ا���س،  Z��ري  على 

اأم��ام كمة  اأي حالة كانت عليها الدعوى ولو  اأن يبديه ‘ 

اال�ستÄناف والأول مرة.

Ò¨∏ل áÑضùæديد بالL قدY áالbEاال
اأنها ال  بالن�سبة للغري يعني  االإقالة عقد جديد  باأن  القول 

مت�س حقو¥ الغري، فلو اأن �ساأن بيع النقد و” ت�سليم املبيع ثم قام 

امل�سÎي برهن العني لثالث، ثم حدç تقايل البائع وامل�سÎي، 

بëق  م�سا�س  دون  تعود  فاإنها  البائع،  اإىل  العني  ملكية  فعادت 

امل�سÎي، اأي تعود العني اإىل البائع مثقلة بëق الرهن.

هذا واللهم انفعنا مبا علمتنا وعلمنا ما ينفعنا.

 ïضSن التفاCا ‘ ïضùالف øY ïضSالتفا õيªيت
ال يûض``Î• لوbوM ¬Y``دçh اÓNE∫ اMCد 
 ≈∏Y Aاæب çب``ل يحد ،¬eاõبالت Úaô£ال
 çل``و ⁄ يحدh ¬ي∏Y Ú``aô£ض``ي الVاôJ
اCي اÓ``NE∫ بااللتõاe``ات العقديá. بيªæا 
الفùض``g ïو õLاA لÓ``NEÓ∫ بااللتõاeات 

.áالعقدي

 •ô``ضûن الCدبي با õيي“ áªµ â``ض�b
االSCضاSض``ي لüض``حá االbEال``g á``و VQض``ا 
املتعاbديh ،øاCن اSض``تVQ ¢UÓîض``اªgا 
Y ø``eدùe ø``e ¬eض``اFل الواb``™ التي 
 áابbQ نhضو´ دVاملو áªµ ض``تقل بهاùJ
á``ªµ التªيي``e õت≈ اbCاb âe�ض``اgAا 

.á¨FضاS ÜاÑضSCا ≈∏Y
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 âصS qó≤J ,≈dÉ©Jh ∑QÉÑJ ≥ëdG AÉªصSCG øe ºصSG ∫ó©dG

 äÉØصU  øe UصØة   ∫ó©dG  ,√DhÉªصSCG  ∫ÉªµdGh  ∫ÓédÉH

 ,¬JÉØصU πjóÑàdGh πjhCÉàdG øY âg qõæJ ,∫É©àªdG »∏©dG

 ¢ù qصSCGh ¬eÉ¶f ¿ƒµdG qÜQ ¬H ô qHO »صSÉصSCG  CGóÑe ∫ó©dGh

 πصSôdG ª¡eة   ∫ó©dG  ≥«≤ëJh  .¬`̀fGQhOh  √OƒLh  ¬«∏Y

SQ ƒgh ,AÉ«ÑfC’GhصdÉة ùdGصó«Wh ƒgh ,¢VQC’G ≈dEG AÉªة 

ûªdG ¬Jصôقة.  qô oZh ¬àeÉYOh ídÉص�dG ºµëdG

ولما كان العدل هو اإحقا¥ الëق، واإزها¥ الباطل، فاإن ال�سبيل 

اإليه هو االإثبات، وذلك الأن االإثبات هو تواأم الëق ودليله.

و�سهادة  الكتابة،  فمنها  القانون،  في  االإثبات  وتتعّدد طر¥ 

ال�سهود والمعاينة، واليمين المتممة واليمين الëا�سمة، Zير اأن 

الخبرة كطريق من طر¥ االإثبات اأ�سبëت لها ال�سدارة على ما 

�سواها بعد ات�ساع دائرة المعامالت التجارية والمدنية، ودخول 

و�سائل االت�ساالت الëديثة في دائرة تلك المعامالت واتخاذها 

الخ�سوم  ف���اإن  ال��دي��ن��ي،  ال����وازع  �سعف  وم���ع  للتعاقد.  و�سيلة 

يجëدونها وينكرونها. ومن اأجل ذلك، ح¶يت اأعمال الخبرة 

القانونية،  الت�سريعات  اأZلب  في  القانوني  التن¶يم  من  بكثير 

باعتبارها من قواعد االإثبات، وقد كان اأول ظهور لها كاإحدى 

القا�سي   êاحتيا ب�سبب  الروماني  القانون  في  االإثبات  قواعد 

اإلى م�ساعدين له في الم�سائل الفنية التي ي�سعب عليه اأن ي�سق 

طريقه فيها اإلى وجه الëق والعدل في الدعوى.

وقد  واخ��ت��ب��اره،  بال�سيء  العلم  تعني  اللغة  في  والخبرة 

�سورة  خبيراً)  به  ف�ساأل  (الرحمن  الكريم:  القراBن  في  جاء 

الفرقان االBية { 59 |.

وا�ستر• فقهاء ال�سريعة االإ�سالمية في الخبير اأن يكون 

اأهاًل للمعرفة والعدالة والنزاهة، واهتم الëكام واالأمراء باأهل 

الخبرة من حيث اختيارهم واأهليتهم و�سالحيتهم واأتعابهم، 

فكانت اأتعابهم تقدر بقدر جهدهم المبذول في الم�سائل التي 

تعر�س عليهم الإبداء الراأي والم�سورة فيها.

الخ�سومة  ف��ي  الفني  الخبير  دور  ف��ي  دك��ت��وراة  (ر���س��ال��ة 

للدكتور علي الëديدي – كلية الëقو¥، جامعة القاهرة)

IôÑîا∫ الªYCيعي الôضûالت ºي¶æالت
العربية  االإم������ارات  ف��ي دول���ة  ال��خ��ب��رة  اأع���م���ال  ت��م تن¶يم 

�ساأن  في   1974 ل�سنة   (8) رق��م  االت��ë��ادي  بالقانون  المتëدة 

 1992 اأمام المëاكم، ثم بالقانون (10) ل�سنة  تن¶يم الخبرة 

باإ�سدار قانون االإثبات في المعامالت المدنية والتجارية.

المواد  ف��ي  ال��خ��ب��رة  اأع��م��ال  ال��م�����س��ّرع بتن¶يم  ُع��ن��ي  وق���د 

المدنية والتجارية من حيث القواعد المو�سوعية واالإجرائية 

باعتبارها دلياًل من اأدلة االإثبات واإجراء من اإجراءاته.

التنظــيم 
التشريعي 
ألعمــــال 
الخبرة أمام 
المحاكــم

المستشار سمير فايزي عبدالحميد
ªµ ¢ù«FQ ÖFÉfة ŸG ¢†≤ædG�صjôة

»HO ±ÉæÄàصSG ةªµëÃ »صVÉ≤dG
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1974 áæضù(8) ل ºbQ حاديJا∫ القانون االée يa : kالhCا
ل�سنة  رق��م (8)  االت��ë��ادي  القانون  المادة (1) من  تن�س 

اأو بناء على طلب  اأنه }يكون للمëاكم من نف�سها  1974 على 

التي  الم�سائل  اأي تëقيق في  اإج��راء  تقرر  اأن  الخ�سوم  اأح��د 

المادة (2) من ذات  الف�سل في الدعوىz. وتن�س  ي�ستلزمها 

بندب  تëكم  اأن  االقت�ساء  عند  }للمëكمة  اأن��ه  على  القانون 

خبير اأو اأكثر لال�ستنارة براأيهم في الم�سائل الم�سار اإليها في 

المادة ال�سابقة. وتقدر المëكمة االأمانة التي يجب اإيداعها 

خزانة المëكمة لë�ساب م�سروفات الخبير واأتعابه والخ�سم 

ال���ذي يكلف ب��اإي��داع ه��ذه االأم��ان��ة واالأج����ل ال���ذي يجب فيه 

.zبه لم�سروفاتهëاالإيداع والمبل≠ الذي يجوز للخبير �س

اتفق  }اإذا  اأن��ه  ال��ق��ان��ون على  ذات  م��ن  ال��م��ادة (4)  وتن�س 

الخ�سوم على اختيار خبير اأو اأكثر، اأقّرت المëكمة اتفاقهم، 

بين  م��ن  الخبير  المëكمة  تختار  ال��ë��ال��ة  ه��ذه  ع��دا  وفيما 

بانتداب  ال�سرورة  تق�س  لم  ما  اأمامها  المقبولين  الخبراء 

التي  الخا�سة  ال��¶��روف  تبّين  اأن  المëكمة  وع��ل��ى  Zيرهم، 

.zا�ستدعت ذلك

áلhفون بالدXوªالh AاôÑîال
موظفون  المëاكم  اأم��ام  الخبرة  اأعمال  يتولى  اأن  يجوز 

اأعمال  ف��ي  المتخ�س�سين  بين  م��ن  ال��ع��دل  وزارة  ف��ي  فنيون 

الخبرة، ويتفرÆ هوؤالء الموظفون لالأعمال المذكورة. وتوؤول 

االأتعاب المقدرة لهوؤالء الخبراء اإلى وزارة العدل (م3).

اأكثر  اأو  خبير  بندب  تëكم  اأن  االقت�ساء  عند  وللمëكمة 

من بين موظفي الدولة، اأو من بين الخبراء المقّيدين في 

جدول الخبراء.

ول��Ä��ن ك��ان الم�سّرع ق��د اأج���از اإ���س��ن��اد اأع��م��ال ال��خ��ب��رة اإلى 

المتخ�س�سين  بين  م��ن  ال��ع��دل  وزارة  ف��ي  فنيين  موظفين 

لالأعمال  يتفرZوا  اأن  على  ال��خ��ب��رة  اأع��م��ال  ف��ي 

ال���م���ذك���ورة، ف���ي اإ�����س����ارة وا���س��ë��ة اإلى 

دائ����رة الأعمال  اإن�����س��اء  اإم��ك��ان��ي��ة 

العدل  ب����وزارة  تلëق  ال��خ��ب��رة 

في عا�سمة االتëاد، اأو بدائرة 

ال����ع����دل ف����ي االإم������������ارات ذات 

الق�ساء الم�ستقل. اإال 

اأن هذا الن�س لم 

يتم تفعيله عملياً باإن�ساء اإدارة م�ستقلة للخبراء الëكوميين. 

اال�ستعانة  على  الخبرة  اأعمال  في  تعتمد  المëاكم  ومازالت 

بالموظفين العموميين من اإدارة الخبرة وت�سوية المنازعات 

بديوان �سمو الëاكم في اأعمال الخبرة الë�سابية، واالأطباء 

في دائرة ال�سëة، والمهند�سين في دائرة االأرا�سي واالأمالك، 

وخ��ب��راء ال�����س��رط��ة ف��ي ال��ط��ع��ون ب��ال��ت��زوي��ر ع��ل��ى المëررات، 

والعاملين  االأZ���ذي���ة،  م��ج��ال Z�س  ف��ي  دب��ي  وخ��ب��راء مختبر 

بوزارة االقت�ساد في تقليد العالمات التجارية، والمهند�سين 

وخبراء  المركبات،  فë�س  في  والموا�سالت  الطر¥  ب���اإدارة 

الجدول في مجال االأعمال الë�سابية والهند�سية، والعاملين 

�سركات  ف��ي  والعاملين  االإع��الم��ي،   êلالإنتا دب��ي  مدينة  ف��ي 

البترول كل في مجال تخ�س�سه.

ويتعّذر على المëاكم اأحياناً اختيار خبير متخ�س�س في 

مجال االأجهزة الëديثة، كاأجهزة الكمبيوتر واBالت الت�سوير 

ال�سوئي والطباعة وت�سميم المن�سات االإعالنية، بما يوؤدي 

اإلى اإطالة اأمد التقا�سي في مثل هذه الدعاوى.

Kانيا – الa IôÑîي éeا∫ bانون االÑKEات االJحادي
تناول قانون االإثبات االتëادي ال�سادر بالقانون رقم (10) 

ل�سنة 1992 تن¶يم اأعمال الخبرة في الباب الثامن في المواد 

من 69 اإلى 92 منه بذات الن�سو�س ال��واردة في القانون (8) 
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ل�سنة 1974 في �ساأن تن¶يم الخبرة اأمام المëاكم في المواد 

ال��واج��ب توقيعها  ال��غ��رام��ة  28، فيما ع��دا م��ق��دار  اإل���ى   1 م��ن 

في  المëدد  االأج��ل  خ��الل  تقريره  يقدم  لم  اإذا  الخبير  على 

الëكم ال�سادر بتعيينه ولم يقدم للمëكمة مذكرة باالأ�سباب 

التي حالت دون اإتمام ماأموريته، اأو اإذا راأت المëكمة اأن تلك 

االأ�سباب ال تبرر التاأخير.

فقد ن�ست المادة (21) من القانون (8) ل�سنة 1974 على اأن 

الغرامة ال تزيد على ثالثمائة درهم. ون�ست المادة (86) من 

قانون االإثبات على اأن الغرامة ال تزيد على خم�سمائة درهم.

ول��م��ا ك��ان��ت ال���م���ادة االأول������ى من 

 1992 ل�����س��ن��ة   (10) ال����ق����ان����ون 

ب����اإ�����س����دار ق����ان����ون االإث����ب����ات 

المدنية  ال���م���ع���ام���الت  ف����ي 

وال��ت��ج��اري��ة ق��د ن�����س��ت على 

اBخ��ر يخالف  اإل��غ��اء كل ن�س 

اأح���ك���ام���ه. وه���و ق���ان���ون عام 

���س��در الح��ق��اً ل��ل��ق��ان��ون (8) 

 íوت�سب المëاكم،  اأم��ام  الخبرة  تن¶يم  �ساأن  في   1974 ل�سنة 

الغرامة ال تزيد على خم�سمائة درهم.

وجدير بالذكر اأن كال الن�سين اأوجب على الخبير اإذا لم 

يقدم تقريره خالل االأجل المëدد اأن يقّدم مذكرة باالأ�سباب 

اأن  المëكمة  على  واأوج��ب  ماأموريته،  اإتمام  دون  حالت  التي 

اإذا لم يقدم الخبير  توقع الغرامة في حدود المبل≠ المëدد 

مذكرة، اأو اإذا لم تجد المëكمة في مذكرته ما يبرر التاأخير، 

.zمن عبارة }واإال حكمت íوذلك وا�س

الخبراء  م��ن  الغالبية  ب��اأن  ي�سهد  العملي  ال��واق��ع  اأن  اإال 

باأ�سباب  م��ذك��رة  ت��ق��دم  وال  الميعاد،  ف��ي  ال��م��اأم��وري��ة  تنجز  ال 

التاأخير. واأن المëاكم ت�سيق على الخبراء في االأجل المقدر 

رZم  بالغرامة،  تëكم  ال  الدوائر  وبع�س  الماأمورية.  الإنجاز 

عدم تقديم مذكرة باالأ�سباب، ورZم طول مدة تداول الدعوى 

اأمامها لعدم اإيداع التقرير بما قد يجاوز العام بما يثير �سجر 

الغرامة  توقيع  في  ي�سرف  ال��دوائ��ر  بع�س  اأن  كما  الخ�سوم، 

االإقالة،  وط��ل��ب  التقرير  اإي���داع  رZ��م  منها  االإق��ال��ة  ويرف�س 

النزاع  اأط���راف  وك��ان  �سÄيلة،  الخبرة  اأم��ان��ة  كانت  اإذا  �سيما 

اإنجاز مهمته بما يدفع بع�س  Zير متعاونين مع الخبير في 

الخبراء اإلى االعتذار عن مبا�سرة الماأمورية.

áيÑديCالتاh áيFاæéالh áدنيªال ôيÑîال áليhDضوùe
لما كان الخبير يوؤدي عماًل جلياًل، اإذ اإنه ي�ساعد المëكمة 

اإلى  لت�سل  الطريق  لها  ويمّهد  الدعوى،  ك�سف Zمو�س  على 

وج��ه ال��ë��ق وال��ع��دل ابتغاء اإع��ط��اء ال��ë��ق اإل���ى ذوي���ه. تتëقق 

عن  ح��اد  اإذا  التاأديبية  اأو  الجنائية  اأو  المدنية  م�سوؤوليته 

االأ�سول الفنية اأو القانونية اأو االأخالقية.

االأجل  خ��الل  ال��م��اأم��وري��ة  اإن��ج��از  ف��ي  الخبير  ر  ف���اإذا ق�سّ

تق�سيره عرقلة  وترّتب على  دون عذر مقبول،  المعقول من 

العدالة، وقع تëت طائلة الجزاء التاأديبي، �سواء اأكان موظفاً 

عاماً اأو خبيراً من خبراء الجدول اأو من Zيرهم.

، اPE اEن¬ يùض``اYد  kÓي∏L kÓªY ديDيو ÒÑÿا
 ،iوYالد ¢``VوªZ ∞``ضûc ≈``∏Y á``ªµاملح
``د لها ال£ôي≤ لتüض``ل اLh ¤E¬ ا◊≤  qهÁh

hالعد∫ ابت¨اA اYE£اA ا◊≤ اhP ¤Eي¬.
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اأو  Z�ساً  لماأموريته  مبا�سرته  اأث��ن��اء  الخبير  ارتكب  واإذا 

تزويراً للوقائع، اأو تقا�سى من الخ�سوم مقاباًل لتغليب وجهة 

ن¶رهم على الطرف االBخر، وقع الخبير تëت طائلة الجزاء 

اأو  الخبير  يقبل  اأن  االأح��وال  بëال من  الجنائي، فال يجوز 

تقدرها  التي  تلك  Zير  اإ�سافية  اأتعاباً  الخ�سوم  من  يطلب 

المëكمة بالطريق الذي ر�سمه القانون.

اأبواب ال�ساللة و�سياع الëقو¥   íوالقول بغير هذا، يفت

وفقدان العدالة لهيبتها، ويتعين على الق�ساة مراعاة الدقة 

وقواعد العدالة في تقدير اأتعاب الخبراء �سداً للذرائع.

كما ي�ساأل الخبير م�سوؤولية مدنية عن الخطاأ اأو التق�سير 

بالخ�سوم،  اأدبية  اأو  مادية  اأ���س��رار  اإلëا¥  في  ذل��ك  ت�سبب  اإذا 

ومن  تق�سيرية،  م�سوؤولية  هي  الëالة  ه��ذه  في  وم�سوؤوليته 

بنف�سه،  الماأمورية  مبا�سرة  ف��ي  واج��ب��ه  ع��ن  التخّلي  �سورها 

وعدم  اإنجازها،  في  المبرر  Zير  والتراخي  اإ�سرافه،  تëت  اأو 

مراعاة الدقة الواجبة في تëري حقيقة الم�سائل الفنية التي 

ال��ذي يتفق  ال��راأي فيها على الوجه  اإليه ببëثها واإب��داء  عهد 

واالأ�سول المقررة، مع مراعاة الëيدة التامة، والم�ساواة بين 

الخ�سوم في تëقيق دفاعهم على الوجه الذي يك�سف حقيقة 

اإل���ى ال��ë��ك��م بال�سوية وال��ع��دل في  ال���ن���زاع، وي��ه��دي ال��ق��ا���س��ي 

الق�سية.

Sض∏Ñيات يVh Öéض™ Mد لها hالتøe ¢ü∏î اKBاgQا
اأهمّية وتعاظم دور الخبير في عمل  اإلى  نخل�س مما تقّدم 

ال��ع��م��ل��ي ي��وج��ب االل���ت���زام بالنقا•  ال���واق���ع  اأن  ال��م��ë��اك��م، Z��ي��ر 

االBتية:

1- اأن يقت�سر ندب الخبراء على االأعمال الفنية البëتة 

التي ال ي�ستطيع القا�سي الو�سول اإلى الëكم فيها بما لديه 

فيما  والëق  العدل  حقيقة  تëّري  من  تمكنه  معلومات  من 

يطرح عليه من طلبات في الدعوى، فال يجوز اأن ي�سند اإلى 

من  باعتبارها  القانونية  الم�سائل  في  ال��راأي  اإب��داء  الخبير 

الخبراء  ن��دب  ف��ي  التو�سع  ي��ج��وز  وال  القا�سي.  عمل  �سلب 

الم�ستندات  كانت  اإذا  �سيما  الق�سايا،  ت��راك��م  لمنع  كو�سيلة 

كافية للف�سل في الدعوى.

2- ال يجوز اإهدار جهد الخبراء عند تقدير االأتعاب، بل 

يجب تقديرها على �سوء الجهد المبذول والنتيجة الموؤثرة 

في ح�سم النزاع.

- فمن التقارير التي يقدمها الخبراء ما ال قيمة له، بل 

به  �سرد للم�ستندات وح�سد ل�سورها على نëو �ساقت  مجرد 

.ßفëملفات الدعاوى واأرفف ال

دون  مكاتبهم من  في  الخبراء  يعده  ما  التقارير  وم��ن   -

انتقال اأو تëقيق اأو مواجهة للخ�سوم.

- وفيها ما ي�سلí في ذاته �سنداً للëكم ويكفي الأ�سبابه.

ومن ثم فال ي�ستوي الغث مع ال�سمين، بل يتعين الف�سل 

ال��ن��زاع بما يëقق  ال��خ��ب��راء ك��ف��رع م��ن  اأت��ع��اب  ف��ي خ�سومة 

العدالة للجميع.

اأحوال  في  اأتعابهم  �سرف  تاأخير  من  الخبراء  ي�سكو   -3

يطول فيها اأمد النزاع، ومن العدالة اأن ي�سرف للخبير جزء 

من اأتعابه عقب اإيداع تقريره االأول، على اأن يرجاأ �سرف باقي 

 ÒÑÿل اÑن يقCوا∫ اMCاال øe ∫بحا Rوéا ي
 ÒZ áيaضاVEا kعاباJCضوم اüÿا øe Ö∏£ي hCا
J∏``∂ الت``ي JقدgQ``ا املحá``ªµ بال£ôي≤ 

الòي SQضª¬ القانون.
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ذريعة  اأن يكون مبرراً حتى ال يتخذ  التقرير، يجب  اإي��داع 

ل�سورية اأعمال الخبراء وعدم دقتها.

�سلوك  اأوج���ب  ق��د  الخبرة  مبا�سرة  ق��ان��ون  ك��ان  اإذا   -9

�سبيل االأم��ر على عري�سة عند طلب زي��ادة االأت��ع��اب، فاإن 

بموجب  القانوني  الطريق  بغير  اإ�سافية  اأت��ع��اب  تقدير 

ومخالفاً  مقبول،  Zير  ي�سëى  الدائرة  رئي�س  من  قرار 

على  الطلب  ر���س��وم  ف��ي  الخزانة  ح��ق  الإه���داره  للقانون 

عري�سة، ف�ساًل عن تعطيل مواعيد الت¶لم من االأمر 

ثم الطعن فيه.

نادرة في  اأعمال الخبرة في تخ�س�سات  10- بع�س 

والم�سنفات  االإلكترونية  واالأج��ه��زة  البترول  مجاالت 

الفنية والدعاية واالإعالم توجب البëث عن المخت�سين 

اتفا¥  واإب����رام  عملهم،  وج��ه��ات  عناوينهم  وح�سر  فيها، 

معهم على مزاولة اأعمال الخبرة في مجالهم المهني تي�سيراً 

لندبهم.

تقارير  اإل��ى  ت�ستند  ال��دع��اوى  كانت مع¶م  ف���اإذا  واأخ��ي��راً، 

الخبراء، فاإن ترديد عبارات }اإن المëكمة هي الخبير االأعلى، 

ملزمة  Zير  واإن��ه��ا  اإطالقاتها،  من  الخبير  عمل  تقدير  واإن 

اأ�سبí ال يطا¥،  اإليهz قد  بالرد على االعترا�سات التي توجه 

ومن ثماره الُمّرة ما وقر في �سمير المتقا�سين اإن الخبير هو 

القا�سي الفعلي في الخ�سومة.

اأ�سبëت هي العيب  وفي الëقيقة، فاإن تلك العبارات قد 

ال¶اهر في ت�سبيب االأحكام، وهي في حقيقتها ذات اأثر �سلبي 

على ثقة المتقا�سين في اأحكام المëاكم بما يوجب التخّل�س 

منها ومناق�ستها في حلقات حوار تلقي ال�سوء عليها.

القيامة خزيا  اأم��ان��ة وي��وم  }اإن��ه��ا  اأق���ول للخبراء  واأخ��ي��راً، 

 .zوندامة

االأتعاب عقب الف�سل في الدعوى.

4- اإع�����ادة ال��م��اأم��وري��ة اإل����ى ال��خ��ب��ي��ر ال��م��رة ت��ل��و االأخ����رى 

النتيجة من دون التëقق من جدية  لمجرد االعترا�س على 

الخبير  يع�سل  عليها  الرد  الخبير  ا�ستطاعة  اأو  االعترا�سات 

اإعادة  اأحد الخبراء كتب عند  اإن  اإلى المëكمة، حتى  وي�سيء 

اأ�سيفه  ما  ل��دّي  يوجد  }ال  ال��راب��ع��ة..  للمرة  اإليه  الماأمورية 

.zوم�ستعد لرد االأمانة

5- يجب اأن تكون الماأمورية م�سندة اإلى خبير متخ�س�س، 

فلي�س من المقبول اأن ُي�سند اإلى خبير ح�سابي تëقيق الغ�س 

خلطة  م��ن  عينة  فë�س  اأو   zس��ري��الن��ك��ي��� }���س��اي  ت��وري��د  ف��ي 

للوقت  �سياع  الندب  ذلك  مثل  وفي  مطابقة..  Zير  خر�سانة 

واإهدار للجهد، �سيما واأن الخبير ال يرف�س، بل يقëم نف�سه 

في Zير مجال اخت�سا�سه.

اأن يتفق الخبير مع الخ�سوم  6- ومن الموؤلم والموؤ�سف 

على اأتعاب اإ�سافية، ويëرر عليهم اإقرارات يقدمها للمëكمة 

Zير  و�سع  وهي  االأت��ع��اب،  تلك  �سداد  فيقبلون  في ح�سورهم 

الخبراء،  جانب  من  الخ�سوم  لم�ساومة  نافذة   íيفت مقبول 

ذلك  في  وال�سبب  المëكمة.   êرëوي العدالة،  اإقامة  ويعّطل 

وحجم  يتفق  بما  جانبها  م��ن  االأت��ع��اب  تقدير  ف��ي  الغبن  ه��و 

الماأمورية.

7- اإذا كانت اأعمال الخبرة في اأZلبها تمار�س من مكاتب 

تراخى  اإذا  الخبراء  تغريم  في  االإف���را•  ف��اإن  حكومية،  Zير 

∂Jاeملع∏و

 ôقديJ د``æY AاÈÿه``د اL Qدا``gEا Rو``éال ي
االJCعاÜ، بل يJ Öéقديgôا V ≈∏Yض``وA ا÷هد 
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السميطي: دوراتنا تسهم في تحقيق أهداف دبي االستراتيجية

متخ�س�س  درا�سات   èبرنام الق�سائي  دبي  معهد  اأطلق 

يلبي متطلبات هيÄة االأورا¥ املالية وال�سلع ‘ دبي –ت عنوان 

.zêواذ واالندماëاال�ست{

جاء ذلك �سمن اخلطة اال�سÎاتيجية للمعهد وفل�سفته التدريبية 

واملعرفة  عالية من اخلربة  درجة  على  كوادر مواطنة  لبناء  الرامية 

والعاملية  واالإقليمية  املëلية  وامل�ستجدات  املتغريات  ملواكبة  الالزمة 

وفق اأف�سل املعايري واملمار�سات واملناهè واملفاهيم القانونية لالرتقاء 

مب�ستوى التميز وتعزيز ثقافة االإبداع واالبتكار.

لهيÄة  ودعمه  تعاونه  تعزيز  الق�سائي  دبي  معهد  ويعتزم 

 èتدريبية اأخرى ت�سمل }برنام èاالأورا¥ املالية من خالل برام

 ،zاملالية االأورا¥  ب�سو¥  املتعلقة  املالية  املخالفات   ‘ التëقيق 

 – }تولز  القانونية  االإنكليزية  اللغة  مهارات  اختبار   èوبرنام

الثالثة. مب�ستوياته  للق�ساة   zToles
وتعليقاً قال القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام املعهد: 

نëر�س على بناء وعقد �سراكات حقيقية وقوية مع تلف الهيÄات 

ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  لروؤية  جت�سيداً  االإمارات   ‘ احلكومية 

ال�سيخ مد بن را�سد اBل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

لÎ�سيخ  واخلربات  املعارف  تبادل  اإىل  الداعية  دبي،  حاكم  الوزراء 

مكانة االإمارة على اخلارطة العاملية.

واأ�ساف: نعمل لالرتقاء مب�ستوى املمار�سات القانونية وفق اأعلى 

ومكافëة  املالية  اخلدمات  توفري   ‘ وال�سمولية  ال�سفافية  معايري 

اأهداف  اأبرز  اأحد  Z�سيل االأموال، وبالتا› –قيق االأمن الذي ميثل 

الهيÄة،  مع  التعاون  وي�سعدنا   ..2015 اال�سÎاتيجية  دبي  خطة 

متمنني موا�سلة تزويدها بالربامè التدريبية التي تلبي احتياجاتها 

التعاون  بتفعيل  التزامنا  د  ّ pكما ‚د الطويل.  املدى  على  ومتطلباتها 

الفعال مع كافة اجلهات احلكومية املعنية بالن¶ام القانوين ‘ االإمارة 

ملوا�سلة م�سرية التميز على تلف امل�ستويات.

لهيÄة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  عبداˆ  حيا  جانبه،  ومن 

الهيÄة  ويكمل جهود  يعزز  الذي  املعهد  دور  وال�سلع  املالية  االأورا¥ 

املالية  باأداء العاملني ‘ القطاع املا›، وتطوير االأ�سوا¥  لالرتقاء 

االهتمام  اإن  وقال  املتعاملني.  على  وقراراتها  اأن¶متها  وتطبيق 

بتنفيذ الربامè التدريبية ‘ املجاالت املت�سلة بالقوانني واالأن¶مة 

واأن  خ�سو�ساً  احلا›،  الوقت   ‘ االأهمية  من  كبرية  درجة  على 

اأ�سواقنا النا�سÄة ت�ستقطب الكثري من امل�ستثمرين االأجانب الذين 

 ‘ ي�ساهم  كفء  قانوين  ن¶ام  توافر  مدى  اعتبارهم   ‘ ي�سعون 

توفري حماية وبيÄة ا�ستثمارية اBمنة للم�ستثمرين.

تدريب كوادر هيئة األوراق المالية
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“هيد : 
املعلوماتي  الن¶ام   ‘ به  امل�سرح  Zري  ال��دخ��ول  جرمية 

illegal access

جرائم  لبع�س  م��و���س��وع��اً  امل��ع��ل��وم��ات  �سبكات  ت��ك��ون  ق��د 

االأموال ، وقد تكون اأي�ساً و�سيلة الرتكابها ، ومن هذه اجلرائم 

جرمية الدخول والبقاء Zري امل�سروع ‘ ن¶م املعلوماتية . 

ول��ق��د ت��ع��ر���س��ت ك��ث��ري م���ن االأن���¶���م���ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة اإ› 

االخÎا¥ بوا�سطة اأ�سخا�س Zري م�سرح لهم بالدخول اإليها، 

وقد اأطلق علي هوؤالء الذين يدخلون اإ› اأن¶مة الكمبيوتر 

. Hackers بالقرا�سنة íبدون ت�سري

تكون  فقد   ، ل��الخ��Îاق��ات  امل��ب��ا���س��رة  االأه����داف  وتختلف 

لتغيري   ¥Îاملخ ي�سعى  حيث  املبا�سر  الهدف  هي  املعلومات 

هو  اجلهاز  يكون  وق��د   ، معينة  معلومات  اإزال���ة  اأو  �سرقة  اأو 

الهدف املبا�سر بغ�س الن¶ر عن املعلومات املخزنة عليه ، كاأن 

يقوم املخÎ¥ بعمليته بق�سد اإبراز قدراته }االإخÎاقيهz ، اأو 

  . ¥Îالإثبات وجود ثغرات ‘ اجلهاز املخ

 ومن اأكÌ االأجهزة امل�ستهدفة ‘ هذا النوع من اجلرائم 

يتم  ، حيث  االإن��Îن��ت  على  املواقع  ت�ست�سيف  التي  تلك  هي 

بتغيري  ي�سمى  ما  اأو  املوقع  املوجودة على  املعلومات  –ريف 

اإن ا�ستهداف هذا النوع من االأجهزة   ،  Defacing وجه املوقع 

جريمة الدخول غير المصرح به على نظام 
الكمبيوتر  لألجهزة الحكومية لدولة اإلمارات 

 (درا�سة ‘ �سوء قانون اال–اد االإماراتي رقم 2 ل�سنه 2006 ب�ساأن مكافëة جرائم تقنية املعلومات )( اجلزء االأول ) 

دكتور/ خالد ممدوح إبراهيم
VÉ≤dGص« ªµëÃة ûdGصQÉقة jOÉ–’Gة
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االأجهزة  وج��ود هذه  اأهمها كÌة  اأ�سباب من  اإىل عدة  يعود 

ذلك  اخ���Îا¥  ح��ول  اخل��رب  اأن��ت�����س��ار  ، و�سرعة  ال�سبكة  على 

اجلهاز خا�سة اإذا كان ي�سم مواقع معروفة . 

 Illegal Access ري م�سرح بهZ اأن التعر�س ملفهوم الدخول

اإ› الن¶ام املعلوماتي يتطلب بيان ماهية االخÎا¥ واأ�سكاله 

علي نëو ما يلي . 

اhCالe : kاgيá الدNو∫ üe ÒZضìô ب¬ اE› الæ¶ام املع∏وeاJي  
به  امل�سرح  Zري   êالولو اأو  الدخول  ماهية  تناول  يقت�سي 

اإ› الن¶ام املعلوماتي يتطلب اأن نعر�س اأواًل ملفهوم الدخول 

(اC) : eفهوم الدNو∫ ÒZ املüضìô ب¬ اE› الæ¶ام املع∏وeاJي 

اإط���ار   ‘  access  { ال���دخ���ول   {  íم�سطل م��ع��ن��ي  ي��ن�����س��رف 

 íت�سم ال��ت��ي  االأف��ع��ال  ك��اف��ة  لي�سمل  ع��ام��ة  ب�سفة  املعلوماتية 

امل�سرح  Zري  بالدخول  ويق�سد   ، معلوماتي  ن¶ام  اإ›   êبالولو

هجمات  توجه  اأن   UNAUTHORIZED ACCESS الن¶ام  اإىل  به 

بال�سرية  امل�سا�س  بق�سد  خدماته  اأو  الكمبيوتر  معلومات  اإىل 

CONFIDENTIALITY ، اأو امل�سا�س بال�سالمة واملëتوى والتكاملية 

للقيام  لالأن¶مة  وال��ك��ف��اءة  ال��ق��درة  تعطيل  اأو   ،  INTEGRITY

 . AVAILABILITY باأعمالها

واالخ��Îا¥ هو } عبارة عن عملية دخول Zري م�سّرح به اإىل 

اأجهزة الغري و�سبكاتهم االإلكÎونية ، ويتّم هذا االخÎا¥ بوا�سطة 

 . z متطّورة ي�ستخدمها كّل من ميلك خربة ‘ ا�ستعمالها èبرام

ويتëقق الدخول Zري امل�سرح به اإ› جهاز الكمبيوتر بالو�سول 

املعلومات والبيانات املخزونة داخل ن¶ام الكمبيوتر والقوائم  اإ› 

اأو  الن¶ام  ه��ذا  ع��ن  امل�سÄول  ر���س��اء  دون  وامل��ك��ون��ات  وامل��ع��دات 

املعلومات التي يëتوي عليها ، اأو مبعني اأخر اإ�ساءة ا�ستخدام 

له  مرخ�س  Zري  �سخ�س  طريق  عن  ون¶امه  الكمبيوتر 

املعلومات  اإ›  للو�سول  اإل��ي��ه  وال��دخ��ول  با�ستخدامه 

والبيانات املخزنة بداخله ال�ستخدامها ‘ Zر�س ما . 

وق���د ج���اء ن�����س امل����ادة ( 2) م��ن ق��ان��ون اال–اد 

االإماراتي رقم 2 ل�سنه 2006 ب�ساأن مكافëة جرائم تقنية 

اأنه } كل فعل عمدي يتو�سل بغري وجه حق  املعلومات علي 

اأو  الن¶ام  اأو  املوقع  �سواء بدخول  او ن¶ام معلوماتي  اإ› موقع 

اأو  اأو بالغرامة  بتجاوز مدخل م�سرح به  يعاقب عليه باحلب�س 

باأحدي هاتني العقوبتني } .

ويالحß اأن –ديد فكرة الدخول Zري امل�سروع من حيث داللة 

املكان ميكن اأن تعرف باأنها } الت�سلل ‘ داخل الن¶م املعلوماتية ، 

 íاأما الدخول من حيث الزمان فيتمثل ‘ جتاوز حدود الت�سري

عن  ��ددة  زمنية  لفÎة  واملمنوح  الن¶ام  داخ��ل  الÎخي�س  اأو 

، كذلك قد يتëدد م�سمون  طريق جتاوز هذه الفÎة الزمنية 

الدخول من زاوي��ة فنية بëيث قد يتم الدخول ب�سور تلفة 

وقد  املادية  املكونات  اأو  البيانات  اأو   èالربام علي  االعتداء  منها 

يتم الدخول بوا�سطة الغ�س املعلوماتي ، والذي ال يتطلب تدخاًل 

م�سطنعة  اإلكÎونية  ب��اإدارة  للكمبيوتر  الطبيعية  الوظائف   ‘

وبالتا› يتم التقا• معلومات اأو التن�ست عليها . ويختلف فعل 

املعلوماتي  الن¶ام  داخ��ل  البقاء  فعل  عن  امل�سروع  Zري  الدخول 

التواجد داخل ن¶ام املعاجلة االBلية   { باأنه  البع�س  الذي يعرفه 

للبيانات �سد اإرادة من له احلق ‘ ال�سيطرة علي هذا الن¶ام } .

(Ü) اNتáÁôL ±Ó الدNو∫ áÁôL øY التôîيÖ العªدي 

ل∏æ¶ام املع∏وeاJي 

اإذا كان فعل الولوZ êري القانوين للن¶ام املعلوماتي قد 

القوانني  وZالبية  بوداب�ست  التفاقية  وفقاً  جرمية  اعترب 

ق��د ال يكتفي مبجرد  امل��ع��ل��وم��ات��ي  امل��ج��رم  ف����اإن   ، ال��وط��ن��ي��ه 
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ال  وبالتا›   ، �سرعية  تعترب  االأن�سطة  ه��ذه  فكل   ،  software

يعاقب عليها ‘ �سوء هذه املادة . 

Sh : (ê)ضاFل االÎNCا¥ hالدNو∫ ÒZ املüضìô ب¬ ل∏æ¶ام املع∏وeاJي 

اإليها للدخول Zري  اللجوء  التي ميكن  الو�سائل  تختلف 

ال  االأح��ي��ان  بع�س  ففي   ، الكمبيوتر  ن��¶��ام  اإ›  ب��ه  امل�����س��رح 

 íفت اأو  الكمبيوتر  جهاز  ت�سغيل  من   Ì��اأك الدخول  يتطلب 

، وقد يتطلب احل�سول علي  بت�سغيله  الذي يقوم   èالربنام

ال�سفرات اخلا�سة بالدخول با�ستخدام جهاز لفك ال�سفرة ، 

كما ميكن الدخول عن طريق و�سائل اأخرى للدخول الأن¶مة 

علي  اأو  ذاتها  االأن¶مة  �سعف  علي  تعتمد  االBلية  احلا�سبات 

بع�س االأخطاء الناجمة عن عملية الربجمة .

تتم  املعلوماتية  الن¶م  اخ��Îاق��ات  ��اوالت  Zالبية  اأن 

من خالل برامè متوفرة على االإنÎنت ميكن ملن له خربات 

اأجهزة  على  هجماته  ل�سن  اأن ي�ستخدمها  متوا�سعة  تقنية 

الغري ، وهنا تكمن اخلطورة ، ويالحß اأن االخÎا¥ ال يطال 

اأجهزة الكمبيوتر اإاّل اإذا كانت مو�سولة ب�سبكة االإنÎنت التي 

تو�سل اجلهاز بقرا�سنة االإنÎنت . 

اأو  اقتëام  اأن�سطة  االخ���Îا¥  ج��رائ��م  �سمن  م��ن  ويعترب 

اأو  الكمبيوتر  ن¶ام  مع  به  امل�سرح  Zري  التو�سل  اأو  الدخول 

البيانات  اBخ��ر �سد  ارتكاب فعل  اأو جلهة  اإم��ا جم��رداً  ال�سبكة 

و  ،   aggravated computer trespass واملخرجات    è��وال��ربام

disorderly persons offense  و computer trespass، وتخريب 

املعطيات والن¶م واملمتلكات �سمن مفهوم تخريب الكمبيوتر

 ،computer Mischief الكمبيوتر  واإي��ذاء   computer vandalism

اخلبيثة  ال��ربجم��ي��ات  وخ��ل��ق   ،   extortion امللكية   واZت�ساب 

عرب  ونقلها   ،   creation of       harmful programsوال�سارة

  transmission of harmful programs الن¶م و�سبكات االت�ساالت

، وا�ستخدام اأ�سم النطا¥ اأو العالمة التجارية ، اأو اأ�سم الغري 

اأو  خاطÄة  يبانات  واإدخ���ال   ،   cyber squattingترخي�س دون 

م��زورة اإىل ن¶ام كمبيوتر ، واالإت��الف Zري امل�سرح به لن¶م 

الكمبيوتر .

(د) : اSCضÑاÜ االÎNCا¥ hالدNو∫ ÒZ املüضìô ب¬ ل∏æ¶ام املع∏وeاJي 

املعلوماتي  للن¶ام  وال��دخ��ول  االخ���Îا¥  اأ���س��ب��اب  تختلف 

ال��ه��دف م��ن عملية  ي��ك��ون  ، فقد   ¥ pÎ��امل��خ اأه���داف  باختالف 

ال�سبكة  علي  مواقعهم  اأو  البع�س  كمبيوتر  اأج��ه��زة   ¥Î��اخ

���س��رق��ة املعلومات  ب��غ��ر���س   ¥Î��ي��خ ، وق���د  ال��ف�����س��ول  مل���ج���ّرد 

الفعل ويرتكب  ، بل يتعدي هذا  املعلوماتي  الدخول للن¶ام 

جرمية اأخري وهي تخريب اأو اإعاقة الن¶ام املعلوماتي .

 2001 ل�سنه  بوداب�ست  اتفاقية  اأن  ‚��د  ال�سد  ه��ذا  و‘ 

 ‘ املعلوماتي  الن¶ام  ب�سالمة  امل�سا�س  جرمية  علي  ن�ست 

املادة (5) وعنوانها تداخل الن¶م System Interference والتي 

جاء ن�سها علي اأنه } يجب علي كل طرف اأن يتبني التدابري 

الت�سريعية وZريها من التدابري االأخرى يري اأنها �سرورية 

ط��ب��ق��اً ل��ق��ان��ون��ه ال��داخ��ل��ي الع��ت��ب��ار االأف���ع���ال ال��ت��ال��ي��ة جرائم 

موؤثمة اإذا ما ارتكبت عمداً ، وبدون وجه حق االإعاقة اجلدية 

اأو  اإدخ���ال  طريق  ع��ن   ، الكمبيوتر  ن¶ام  لوظيفة  اخل��ط��رية 

نقل اأو اإ�سرار اأو و اأو تعطيل اأو اإتالف اأو طم�س البيانات 

. z املعلوماتية

Each Party shall adopt such legislative and other measures 

as may be necessary to establish as criminal offences under 

its domestic law، when committed intentionally، the serious 

hindering without right of the functioning of a computer system 

by inputting transmitting ، damaging، deleting. Deteriorating، 

altering or suppressing computer data.

وجديراً بالذكر اأن الغاية من تلك املادة هي جترمي التخريب 

واالإعاقة  Hindering العمدية لن¶م املعلوماتية ، اإذا ما اأدي هذا 

وفعل   ، املعلوماتية  الن¶م  ت�سغيل  ح�سن  اإعاقة  اإ›  التخريب 

االإعاقة امل�سار اإليه ‘ هذه املادة يق�سد به االأفعال التي –مل 

اأو  اأو االإر�سال  اعتداء علي الن¶ام املعلوماتي بوا�سطة االإدخال 

االإتالف اأو احلذف اأو التعديل للبيانات املعلوماتية .

وقد اإرتاي وا�سعو املعاهدة اأن من اأمثلة االإعاقة اجل�سيمة للن¶ام 

اأو  وبëجم  ب�سكل  معني  معلوماتي  لن¶ام  بيانات  اإر�سال  املعلوماتي 

بذبذبة لها اأثر �سار علي قدرة مالك الن¶ام اأو م�سغله علي ا�ستخدام 

الن¶ام اأو االت�سال بالغري ، ومن اأمثلة ذلك اإر�سال اأو زرع فريو�سات 

 èتوؤدي اإ› تعطيل اأو اإبطاء �سري الن¶ام املعلوماتي ، وكذلك الربام

Spammingاإ›  االإل��ك��Îوين   الربيد  من  هائلة  كميات  توجه  التي 

املر�سل اإليه بهدف �سل اأو تعطيل الن¶ام املعلوماتي . 

وي�سري ن�س املادة (5) اأي�ساً اإ› اأن االإعاقة يجب ان تكون 

بدون وجه حق ، بëيث اأن االأمر يتعلق باأن�سطة اختبار امن 

املالك  من  وامل�سرحبها  الن¶ام  حماية  اأو  الكمبيوتر  ن¶ام 

 çدëي وال��ذي   ، ت�سغيله  اإع���ادة  عند  او   ، بت�سغيله  القائم  اأو 

Zالباً عندما ي�سÎي م�سغل الن¶ام برنامè كمبيوتر جديداً 
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ي��دف��ع قرا�سنة  ال���ذي  وال��ب��ي��ان��ات، وه���ذا ه��و ال�سبب االأب����رز 

الغري  كمبيوتر  واأج��ه��زة  مواقع  اإىل  الدخول  اإىل  االإن��Îن��ت 

ل�سرقة معلوماتهم التي قد يكونوا قد عر�سوها مقابل بدل 

 ¥Îا¥ ‘ نّية املخÎما› لال�سطالع عليها ، وقد يكون االخ

‘ تغيري اأو –ريف اأو تعطيل املعلومات ‘ اأجهزة الغري . 

وقد يكون االخ��Îا¥ تزوير م�ستندات ر�سمية ، و‘ هذا 

ال�سدد ن�ست املادة ( 4) من قانون اال–اد االإماراتي رقم 2 

اأنه  2006 ب�ساأن مكافëة جرائم تقنية املعلومات علي  ل�سنه 

} يعاقب بال�سجن املوؤقت كل من زور م�ستنداً من م�ستندات 

احلكومة اال–ادية اأو املëلية اأو الهيÄات اأو املوؤ�س�سات العامة 

اال–ادية واملëلية معÎفا به قانونا ‘ ن¶ام معلوماتي } .  

وقد يكون االخÎا¥ بهدف تعطيل االأجهزة وال�سبكات، 

براجمها  تعطيل  عرب  الكمبيوتر  اأجهزة  تعطيل  يتم  حيث 

تطال  فّنية  اأع��ط��ال  اإىل   è��ال��ربام تعطيل  ي���وؤدي  ق��د  كما   ،

منع  التعطيل هو  والهدف من   ، االإلكÎونية  قطع اجلهاز 

عملية  تتم  اأن  ب��دون  عملها  تاأدية  عن  وال�سبكات  احلوا�سب 

، تتم عملية تعطيل االأجهزة  اخÎا¥ فعلية لتلك االأجهزة 

عن طريق  اإر�سال عدد هائل من الر�سائل بطر¥ فنية معينة 

اإىل االأجهزة اأو ال�سبكات املراد تعطيلها ، االأمر الذي يعيقها 

عن تاأدية عملها، فقد وقعت بع�س املواقع الكربى امل�ست�سيفة 

للمواقع على ال�سبكة �سëية هذا التعطيل .

وب�سكل  الكمبيوتر  ن¶ام  االإجرامي هو  النم§  وهدف هذا 

خا�س املعلومات املخزنة داخله بهدف ال�سيطرة على الن¶ام دون 

القدرة  املعلومات وتعطيل  واأم��ن  ب�سالمة  امل�سا�س  اأو   ،  íت�سري

خلدمات الكمبيوتر وZالبية هذه االأفعال االإجرامية تت�سمن 

ابتداءاً الدخول Zري امل�سرح به اإىل الن¶ام املعلوماتي .

 √ÒZ øY يJاeام املع∏و¶æ∏و∫ لNعل الدa ±ÓتNCا : kانياK
. áضابهûعا∫ املaCاال øe

 áيقô£ب á∏ضSôل املFضاSôال ¢VاÎYا øY ∫وNالد ±ÓتN1- ا

 : ôJيوÑªµال

يختلف اعÎا�س الر�سائل املكتوبة والتي تر�سل بطريقة 

اأو  مغلقة  �سبكة  طريق  ع��ن  جهازين  ب��ني  ���س��واء  الكمبيوتر 

بطريق �سبكة االنÎنت عن التداخل ، فاالعÎا�س ال يت�سمن 

ولكنه   ، معني  كمبيوتر  اإ›  ينتمي  معني  ن¶ام   ‘ ت��داخ��اًل 

يتمثل ‘ التل�س�س علي الر�سائل مثل القانون اال‚ليزي. 

بالن¶ام  تت�سل  �سلكية  و���س��ائ��ل  و���س��ع  ط��ري��ق  ع��ن  وت��ق��وم 

التقا•  بو�سائل  الر�سائل  التقا•  ط��ري��ق  ع��ن  اأو  املعلوماتي 

 ‘ يتمثل  ال  التل�س�س  ه��ذا  دام  وم��ا   ، بعد  ع��ن  وذل���ك  حديثة 

عداد   ‘ يدخل  ال  اأذن  فهو  معني  كمبيوتر  ن¶ام   ‘ التداخل 

الن�سا• الذي تعاقب عليه بع�س القوانني بو�سفه تداخال ، كما 

اأنه ال يعترب معاقباً عليه بو�سف التن�ست علي املëادثات التي 

جتري ‘ مكان خا�س والذي تعرفه Zالبية القوانني ، ومن هنا 

كان واجبا اإيراد ن�س خا�س يعاقب علي  التن�ست علي الن¶ام . 

2- اNتÓ± الدNو∫ ‘ الæ¶ام املع∏وeاJي øY اSضتعªال¬ : 

فاإن  وبالتا›   ، الن¶ام  ا�ستعمال  الدخول عن  فكرة  تختلف 

الفاعل  ي��ق��وم  ان  يعني  ال  ذل��ك  ف���اإن  ال��دخ��ول  ج��رم  اإذا  امل�سعر 

با�ستعمال اجلهاز ، فدائرة الدخول اأ�سيق من دائرة اال�ستعمال 

. فكل ا�ستعمال لن¶ام دون ر�ساء �ساحبه ي�سكل دخوال بال ريب 

فيه ، اأما الدخول فاإنه اليعني بال�سرورة ا�ستعمال الن¶ام . فقد 

فيه  بالدخول  قائما  يكون  ث��م  وم��ن  بالن¶ام  ال�سخ�س  يت�سل 

اإمكانيات الن¶ام ، كاأن يكتفي باالطالع علي  ولكنه ال ي�ستعمل 

الن¶ام بو�سائل �سلكية ( اأي ات�سال بدوائر �سلكية تت�سل بالن¶ام) 

باالقتëام  خا�سة   èبرام با�ستعمال  اأو  �سلكية  Zري  بو�سائل  اأو 

والفاعل يكتفي عندئذ باالإطالع دون ا�ستعمال الن¶ام . 

KالãاôW : k¥ الدNو∫ ÒZ القانوÊ ل∏æ¶ام املع∏وeاJي  
اأن الولوZ êري القانونى اأو Zري امل�سرح به ، له جمموعة من 

ال�سور اأهمها ، اخÎا¥ الن¶ام كله اأو جزء منه ، وي�ستوى هنا اأن 

يكون اجلزء مادياً اأو برامè جزئية ، اأو بيانات زنة فى ن¶ام 

التن�سيب Installation ، اأو بيانات تتعلق باملرور اأو املëتوى . 
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للدخول ا› كمبيوتر اأحدي اجلهات لكي يë�س علي خدمة 

معينة ذلك اإذا كان الن¶ام ي�سمí بالدخول بدون رقم �سري . 

بطاقة  ا�ستعمال  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ن��¶��ام  اإ›  ال��دخ��ول  ه��ذا 

خا�سة بذلك يëدç عادة ‘ حالة �سëب مبال≠ من البنوك 

، تطبيقاً لذلك ق�ست كمة باري�س بوقوع اجلرمية ممن 

ا�ستخدم كارت ال�سëب من ماكينة ال�سëب االB› مع الرقم 

ذلك من  دون موافقته معتربة  الغري  بهذا  ال�سري اخلا�س 

قبيل الدخول املعاقب عليه ‘ الن¶ام . 

 : Êيفو∏J §N ≥يôW øY ôJيوÑªc ‹و∫ اN4- الد

الكمبيوتر عن  ن¶ام  ا›  الو�سول  املتهم من  يتمكن  قد 

طريق العبث باخل§ التليفوين املربو• عليه هذا الن¶ام ، 

فيمكنه هذا من االت�سال بن¶ام من اأن¶مة الكمبيوتر . 

وعادة ما يقوم املتهم بذلك بغية التو�سل اإ› اأعطاء اأوامر 

ذل��ك هو  ك��ان  وق��د   ، لتëقيق Zاية معينة  الكمبيوتر  لن¶ام 

�ساأن املتهمني الذين يعملون ‘ �سركة التليفونات الفرن�سية 

والذين ا�ستعملوا خ§ التليفون املركب عليه اأجهزة عار�سة 

ل��الأل��ع��اب االل��ك��Îون��ي��ة ومت��ك��ن��وا ب��ذل��ك م��ن احل�����س��ول علي 

جوائز تقدمها ال�سركة ملن يفوز ‘ هذه االألعاب .(1) 

 : ôNBا ôJيوÑªc øe ôJيوÑªc ‹و∫ اN5- الد

بطريقة  الكمبيوتر  جهاز  ي�ستعمل  ه��و  و   � املتهم  يتمكن  ق��د 

قانونية � اأن يدخل ا› معلومات ‘ كمبيوتر اBخر ، علي الرZم من 

عدم وجود دائرة م�سÎكة بني اجلهازين ، ويëدç ذلك با�ستعمال 

و�سائل تلفة ، منها اأجراء تو�سيله بدون موافقة �ساحب اجلهاز 

الثاين ، ومنها التج�س�س عن بعد با�ستعمال و�سائل تقنية حديثة 

(برامè اخÎا¥ الن¶ام مثال) ودون اجراء اأية تو�سيالت . 

وقد يتمكن املتهم من الدخول ا› ن¶ام اBخر من اأن¶مة 

اإ›  والتو�سل  الن¶ام  بهذا  بعد  ع��ن  باالت�سال  الكمبيوتر 

معرفة كلمة ال�سر والدخول اإ› الن¶ام كله اأو جزء من ، كل 

ذلك يتëقق به الفعل املعاقب عليه .(2) 

وم���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ل��ي ه���ذه ال�����س��ورة م���ن ���س��ور الن�سا• 

االإجرامي اأن يقوم املتهم بالدخول ‘ ن¶م كمبيوتر معني ليعطيه 

اأمراً بطريقة م�سروعة لتëويل مبل≠ ما› اإ› ح�ساب معني . 

تلك  ا�ستعمال  ت�سهل  االإنÎنت  �سبكة  اأن  بالذكر  وجديراً 

الو�سيلة ‘ الدخول ‘ اأن¶مة الغري التي تت�سل بتلك ال�سبكة، 

و‘ نف�س الوقت جتعل من ال�سعب –ديد �سخ�سية املتداخل 

اBخ��ر مروراً  اإ› جهاز  اإ› الدخول من جهاز  ال��ذي قد يعمد 

وتتعدد الطر¥ التي ميكن اأن ي�ستخدمها املجرم املعلوماتي 

للدخول للن¶ام املعلوماتي ومنها : ت�سغيل كمبيوتر مقفول، 

اأو بوا�سطة  ا�ستعمال كارت ت�سغيل  اأو عن طريق   ، اأو مفتوح 

ا�ستعمال خ§ تليفوين ، اأو من خالل الدخول اإ› كمبيوتر 

من كمبيوتر اBخر ، وكذلك بوا�سطة الدخول ا› ن¶ام مت�سل 

من  ب�سيء  ذل��ك  ونتناول   ، واح��دة  بدائرة  الكمبيوتر  بنف�س 

التف�سيل علي نëو ما يلي .

 : ≥∏¨e ôJيوÑªc ض¨يلûJ-1

جهاز   í��ب��ف��ت ي��ق��وم  امل��ت��ه��م  اأن   ‘ ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  تتمثل 

العمل  ف��اإذا ما بداأ   ، اأن كنت مغلقا  الكمبيوتر وت�سغيله بعد 

ف��اإن املتهم يعترب قد دخل الن¶ام ب��دون وجه حق ، طاملا ” 

ذلك دون موافقة �ساحب احلق ‘ ذلك. 

جهاز  بت�سغيل  هي  لي�ست  العربة  اأن  اإ›  البع�س  ويذهب 

قد  اذ   ، امللفات  ا›  ال��دخ��ول  م��ن  بالتمكن  ولكن  الكمبيوتر 

املوجودة داخل اجلهاز  امللفات  الدخول ا›  املتهم من  يتمكن 

علي الرZم من اأن اجلهاز مغلق ، كما انه قد يتمكن من ت�سغيل 

من  يتمكن  اأن  دون   ، اإليه  الكهرباء  باإي�سال  وذل��ك   ، اجلهاز 

الدخول ا› امللفات ، عندئذ يعترب ن¶ام املعلومات املربجمة 

اأن��ه ‘  بيد   .zon{ اأن اجلهاز ‘ و�سع  الرZم من  مقفاًل علي 

ا› اجلهاز  الدخول  ح��اول  قد  املتهم  يعترب  االأخ��رية  احلالة 

وهو ما تعتربه بعد الت�سريعات مت�ساوياً ‘ وقوع اجلرمية مثل 

الدخول نف�سه ، واإال فاإنه ال منا�س من اعتباره �سروعاً اإذا كان 

القانون يعاقب علي ال�سروع ‘ تلك اجلنëة بن�س خا�س .

ومن املعلوم اأن مع¶م الت�سريعات ال تعاقب علي ال�سروع 

اإال اإذا ورد ن�س خا�س بخ�سو�س جرمية معينة يعاقب فيها 

امل�سرع علي   ال�سروع قانوناً . 

 : ìفتوe ôJيوÑªc ∫اªضتعS2- ا

قد يكون جهاز الكمبيوتر قيد اال�ستعمال ممن له احلق ‘ 

ذلك ، فاإذا تغافل عنه اأو اأن�سغل وقام �سخ�س اBخر با�ستعماله 

، فاإنه بذلك يكون قد  ب��اأن فتí ملفات متواجدة فيه  وذل��ك 

دخل ‘ هذا الن¶ام ويقع منه الن�سا• املعاقب عليه ، ويختلف 

هذا الغر�س عما لو كان الكمبيوتر قيد اال�ستعمال واأكتفي 

املتهم بالن¶ر اإ› امللف الذي كان مفتوحاً امام امل�ستخدم . 

3- الدNو∫ ا› ÑªcيوôW øY ôJي≤ اSضتعªا∫ cاQت ûJض¨يل 

 : ôNBا ¢üîضT ‹ي اªتæي

ق��د يتمكن امل��ت��ه��م م��ن احل�����س��ول ع��ل��ي ك���ارت ( ب��ط��اق��ة ) 
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االجر، وقد يتقيد ا�ستعمال بع�س ملواقع علي �سبكة االإنÎنت 

ب�سرورة اإدخال كلمة معينة لل�سر ، وموؤدي ذلك اأن �ساحب 

هذا املوقع ال ير�سى اإال ملن زوده بكلمة ال�سر بالدخول اإليه 

ومعرفة ما يëتويه هذا املوقع من بيانات ، فاإذا –ايل  املتهم 

وقام بتجربة ا�ستعمال اأكÌ من كلمة لل�سر حتى متكن من 

الدخول علي هذا املوقع ، فاإنه يرتكب الفعل املوؤثم . 

(2): ¬eتحاbام بعد ا¶æي ال∏Y ¢ùضùé(7) الت

ولكنه   ، الن¶ام  با�ستعمال  الفاعل  ي��ق��وم  ال  الفر�س   ‘

يتج�س�س علي الن¶ام ، فاإذا اأقت�سر فعله علي االطالع عليه 

دون  التج�س�س فق§  يقت�سر علي  االأم���ر  ف��اإن   ،  êاخل���ار م��ن 

التج�س�س منها و�سع  ، وهناك و�سائل عديدة لهذا  التداخل 

اأتباع  ،(1) ومنها  بدون موافقة �ساحبه  باجلهاز  تو�سيالت 

التي  املعلومات  اللتقا•   ( اخ��Îا¥   èبرام  ) حديثة  و�سائل 

يëتويها اجلهاز عن بعد ويëدç هذا الفر�س االأخري عادة 

عند اأ�ستعمال اجلهاز ولي�س تركه مغلقاً. 

بجهاز ثالث ، كما اأنه قد يقوم بذلك من خارê البالد ، وتكون 

اجلرمية حينÄذ عابرة للëدود . 

 (1): IدMاh IôFبدا ôJيوÑªµال ¢ùفæضل بüتe و∫ ا› ن¶امN(6) الد 

كمبيوتر  ج��ه��از  با�ستعمال  احل��ال��ة  ه��ذه   ‘ املتهم  ي��ق��وم 

بطريقة قانونية ، فقد يكون جهازه وقد يكون جهاز �سخ�س 

اBخر يقوم با�ستعماله مبوافقة منه ، لكنه ي�ستعمل هذه اجلهاز 

‘ الدخول اإ› اأن¶مة ويفÎ�س هذا الن�سا• املعاقب عليه 

اأن املتهم لي�س من حقه الدخول ‘ الن¶ام ، فاإذا كان من حقه 

هذا الدخول فاإن اجلرمية ال تقع ، حتى ولو قام با�ستعمال 

هذا الن¶ام ‘ Zري الغر�س الذي �سمí به �ساحبه . 

تطبيقا لذلك ق�سى ‘ اإ‚لÎا (‘ 14 نوفمرب �سنة 1994) 

بعدم وقوع اجلرمية الذي ات�سلوا باإحدي ال�سëف العامة لكي 

بتلك اجلهة ميكن  الكمبيوتر اخلا�سة  ان اجهزة  يثبتوا لهم 

 ، تلك اجلهة  لدي  ا�سرار اجلمهور  واالط��الع علي  اخÎاقها 

وقاموا باجراء تلك التجربة من خارê تلك اجلهة .(2) 

 the الكمبيوتر  ا�ستعمال  ا�ساءة  مكافëة  قانون  كان  وقد 

ال  ا‚��ل��Îا   ‘   1990  computer misuse Act

لالنتقاد ، الأنه ال يعاقب علي اإ�ساءة ا�ستعمال 

الكمبيوتر ممن له حق الدخول ‘ الن¶ام 

، مع اأن عنوان القانون يدلل علي اأنه �سرع 

لكافة اإ�ساءة ا�ستعمال الكمبيوتر . 

ا�ستعمال  اإ�����س����اءة  ق���ان���ون  ح��ر���س  ق���د  و 

علي   Computer  Misuse Act1990 الكمبيوتر 

الن�س علي ان الدخول املعاقب عليه هو الدخول 

Zري امل�سرح به ، وقد حدد الف�سل رقم 17 فقرة 5 

باأنه يتوافر ‘ حالتني .(1)

من ذلك اأنه يجوز ا�ستعمال �سبكة االإنÎنت للدخول 

مدفوعة  بطاقة  اأ�ستعمال  ن¶ري  وذل���ك  م��واق��ع  ع��ن��ده  اإ› 

∂Jاeملع∏و

دون  التج�س�س فق§  يقت�سر علي  االأم���ر  ف��اإن   ،  êاخل���ار م��ن 

التج�س�س منها و�سع  ، وهناك و�سائل عديدة لهذا  التداخل 

اأتباع  ،(1) ومنها  بدون موافقة �ساحبه  باجلهاز  تو�سيالت 

التي  املعلومات  اللتقا•   ( اخ��Îا¥   èبرام  ) حديثة  و�سائل 

يëتويها اجلهاز عن بعد ويëدç هذا الفر�س االأخري عادة 

عند اأ�ستعمال اجلهاز ولي�س تركه مغلقاً. 

هذا الن¶ام ‘ Zري الغر�س الذي �سمí به �ساحبه . 

تطبيقا لذلك ق�سى ‘ اإ‚لÎا (‘ 14 نوفمرب �سنة 1994) 

بعدم وقوع اجلرمية الذي ات�سلوا باإحدي ال�سëف العامة لكي 

بتلك اجلهة ميكن  الكمبيوتر اخلا�سة  ان اجهزة  يثبتوا لهم 

 ، تلك اجلهة  لدي  ا�سرار اجلمهور  واالط��الع علي  اخÎاقها 

وقاموا باجراء تلك التجربة من خارê تلك اجلهة .(2) 

the الكمبيوتر  ا�ستعمال  ا�ساءة  مكافëة  قانون  كان  وقد 

ال  ا‚��ل��Îا   ‘   1990 computer

لالنتقاد ، الأنه ال يعاقب علي اإ�ساءة ا�ستعمال 

الكمبيوتر ممن له حق الدخول ‘ الن¶ام 

، مع اأن عنوان القانون يدلل علي اأنه �سرع 

لكافة اإ�ساءة ا�ستعمال الكمبيوتر . 

ا�ستعمال  اإ�����س����اءة  ق���ان���ون  ح��ر���س  ق���د  و 

علي   Computer Misuse Act

الن�س علي ان الدخول املعاقب عليه هو الدخول 

Zري امل�سرح به ، وقد حدد الف�سل رقم 17 فقرة 5

باأنه يتوافر ‘ حالتني .(1)

من ذلك اأنه يجوز ا�ستعمال �سبكة االإنÎنت للدخول 

مدفوعة  بطاقة  اأ�ستعمال  ن¶ري  وذل���ك  م��واق��ع  ع��ن��ده  اإ› 

∂Jاeملع∏و∂Jاeي ملع∏وJاeم املع∏وôéها املeدîضتùن يCا øµÁ التي ¥ô£تعدد الJ

 ôJيوÑªc ض``¨يلûJ :ه``اæeh ي``Jاeام املع∏و``¶æ∏و∫ ل``Nل∏د

eقفو∫، اe hCفتوì، اôW øY hCي≤ اSض``تعªا∫ cاQت ûJض¨يل 

اhC بواSض``£á اSضتعªا∫ J §N∏يفوÊ، اÓN øe hC∫ الدNو∫ 

اÑªc ‹EيوÑªc øe ôJيوôJ اòch ،ôNBل∂ بواSض£á الدNو∫ 

.IدMاh IôFبدا ôJيوÑªµال ¢ùفæضل بüتe ا› ن¶ام
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مسؤولية األعضاء الممتنعين عن التصويت

 الدكتور عبدالرازق الموافي
ó¡©ŸÉH ∑QÉصûŸG »FÉæ÷G ¿ƒfÉ≤dG PÉàصSCG

 ,¬à«dhDƒصùe ióeh ,âjƒص�àdG øY ™æàªªdG ƒص†©dÉH Oƒص�≤ªdG ójóëJ AõédG Gòg »a ∫hÉæàf

 :âjƒص�àdG øY ™æàªªdG ƒص†©∏d ø«©صVh Qƒص�J ∫ÓN øe ∂dPh ,ة«dhDƒصùªdG √ò¡d ةÑصùædÉH ÉæjCGQh

 »fÉãdG ™صVƒdGh ,ةªjôL ≈∏Y QGô≤dG hCG πª©dG AGƒ£fÉH ™æàªªdG ƒص†©dG º∏ pY – ∫hC’G ™صVƒdG

ªjôLة.   ≈∏Y  QGô≤dG  hCG  πª©dG  AGƒ£fÉH  ™æàªªdG  ƒص†©dG  π¡L –

المسؤولية الجنائية لمجالس إدارات الشركات
(Êاãال Aõ÷ا)
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 :™æتªضود بالع�ضو املüاملق - kالhCا
ُيعرف الممتنع باأنه الع�سو الذي يكون حا�سراً اأو ممثاًل 

�سد  موقفاً  يتخذ  ال  الت�سويت  وق��ت  ولكنه  المناق�سة،  في 

العمل وال ل�سالëه. فهو لم ي�سوت ل�سالí العمل، وهذا ال 

جديد فيه، فهو اأحد جوانب االعترا�س. ولم ي�سوت �سده، 

وفى هذا يختلف عن موقف المعتر�س الذي عّبر �سراحة 

يعلم  قد  الممتنع  والع�سو  العمل.  �سد  و�سّوت  عن موقفه 

ان���ط���واء ال��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ري��م��ة، وق���د ي��ج��ه��ل ان��ط��وائ��ه على 

جريمة.

 :âضويüالت øY ™æتªالع�ضو امل áليhDضوùe iدe - kانياK
االأع�ساء  م�����س��وؤول��ي��ة  ق���ي���ام  ال��ف��ق��ه  م���ن  ج���ان���ب  ي����رى 

الممتنعين، معلاًل ذلك باأن الذي ُيوؤخذ في االعتبار ب�سفة 

ن�سيب كل ع�سو  ولي�س  المجرم ككل،  الن�سا•  اأ�سا�سية هو 

اإح��داç الن�سا• مëل التجريم، وه��ذا ال��دور -  اأو دوره في 

بë�سب هذا الراأي - واإن كان �سلبياً بëتاً; فاإنه ال يوؤدي اإلى 

من  ال�سمت  التزام  اإن  حيث   ; الممتنع  م�سوؤولية  ا�ستبعاد 

بع�س االأع�ساء وقت الت�سويت يعادل قبول العمل والموافقة 

عليه، ويعتبر ا�ستراكاً وبالتالي يعد الممتنع �سريكاً. 

 øY ™æتªالع�ضو امل áليhDضوùمل áÑضùæا بالæيCاQ - kاãالK
:âضويüالت

ذهب  فيما  ال�سابق  ال��راأي  نجاري  ال  نëن  الëقيقة  في 

 ،ßفëدون ت اإط��الق��ه  على  قبوله  ال��م��خ��اط��رة  وم��ن  اإل��ي��ه; 

ب���اأن موقف  ال��م��ج��ال ال��ج��ن��ائ��ي. ون��ق��ر  وب�سفة خ��ا���س��ة ف��ي 

�سوت  اإن��ه  القول  فيمكن  الغمو�س،  بع�س  يكتنفه  الممتنع 

ل�سالí العمل، وهذا ال يعني اأن ال�ساكت يكون موافقاً، ولكن 

الأنه بامتناعه عن الت�سويت على العمل المقترح يكون قد 

القول  ويمكن  المطلوبة.  االأZلبية  اإلى  الو�سول  في  �ساعد 

ب���اأن �سبب االم��ت��ن��اع ه��و االح��ت��ي��ا• وال��ë��ذر ت��ج��اه العمل، 

بالم�سكلة  تماماً  الممتنع  جهل  ح��ال��ة  ف��ي  خا�سة  وب�سفة 

مëل المناق�سات، وبالتالي يمتنع عن الت�سويت بداًل من اأن 

يخطÅ وي�سوت �سد اأو ل�سالí العمل. 

ونرى التفرقة بين و�سعين للممتنعين عن الت�سويت: 

الو�سع االأول، عندما يكون الممتنع على علم بانطواء العمل 

على  الممتنع  يكون  عندما  الثاني:  والو�سع  جريمة.  على 

كل  يلي  فيما  ونبëث  جريمة.  على  العمل  ب��ان��ط��واء  جهل 

و�سع على حدة. 

∫hCض™ االVالو
 :áÁôL ≈∏Y لªالع Aبان£وا ™æتªالع�ضو امل º∏ pY

ب�سلوك  الممتنع  م�ساهمة  ع��دم  ي��ب��دو  الو�سع  ه��ذا  ف��ي 

الم�ساهمة  ق��واع��د  بë�سب  ال��ج��ري��م��ة  ارت��ك��اب  ف��ي  اإي��ج��اب��ي 

توقيع  يجوز  ال  العقوبة  �سخ�سية  لمبداأ  ووفقاً  الجنائية، 

عقوبة على اأحد اإال ب�سبب فعله ال�سخ�سي

 ،«nul n`est passible de peine qu`a raison de son fait personnel» 

ب��ع��دم قيام  ال��ق��ول  اإل����ى  ي��ق��ودن��ا  وب��ال��ت��ال��ي فمنطق االأم�����ور 

م�سوؤولية الممتنع. ومع ذلك، لو ن¶رنا بعمق اأكثر في �سلوك 

الممتنع لقلنا بعدم ا�ستبعاد م�سوؤوليته الجنائية، وذلك على 

العمل  اتخاذ  في  اإيجابي  ب�سلوك  ي�ساهم  لم  واإن  اأن��ه  اأ�سا�س 

المنطوي على جريمة، فاإنه �ساهم ب�سلوك �سلبي، وهو يعلم 

اأو ال يمكن اأن يجهل ال�سفة الجنائية للعمل، ويعد هذا اأمراً 

و�سهل  �ساعد  الت�سويت  عن  وامتناعه  �سكوته  الأن  جوهرياً; 

االأZلبية  على  الë�سول  �سهل  اإن��ه  حيث  الجريمة;  ارت��ك��اب 

المطلوبة، ويعد عندئذ �سريكاً باالمتناع في الجريمة. 

فالممتنع �ساعد ب�سلوك �سلبي في اإيجاد عمل اأو قرار Zير 

اإعاقته  ي�ستطيع  ك��ان  حين  في  جريمة،  على  ينطوي  قانوني 

باالعترا�س عليه، مما ي�ساعد في عرقلة الو�سول اإلى االأZلبية 

المطلوبة، بالرZم من اأنه لن ي�ستطيع مقاومة االأZلبية التي 

تخالفه في الراأي، وعندئذ يمكن القول باأنه قام بما يجب عليه 

اأن يقوم به بق�سد منع �سدور العمل الذي ينطوي على جريمة، 

وبالتالي ال يتوافر خطاأ في جانبه. 

وقد يمتنع الع�سو عن الت�سويت لكي يناأى بنف�سه عن الم�ساركة 

ي�ساهم في  اأال  اأن��ه ق�سد  اأي  للقانون;  المخالف  العمل  اتخاذ  في 

ارتكاب الجريمة، وفي هذه الëالة يمكن قيام م�سوؤوليته عن جريمة 

اأن يناأى بنف�سه عن الم�ساركة في  اإذا كان يريد  اأنه  اإهمال، ونرى 

القانوني لذلك  الطريق  فاأمامه  للقانون،  المخالف  العمل  اتخاذ 

وهو االعترا�س عليه، وبالتالي ال تقوم م�سوؤوليته. 

لكن الع�سو الممتنع قد ال يعلم انطواء العمل على جريمة، 

وفى هذه الëالة يثور الت�ساوؤل عن مدى قيام م�سوؤوليته؟ هذا 

ما نو�سëه فيما يلي. 
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Êاãض™ الVالو
 :áÁôL ≈∏Y لªالع Aبان£وا ™æتªهل الع�ضو املL

اإذا ك���ان م��ن ال��م��ق��ب��ول ال��ق��ول ب��ق��ي��ام م�����س��وؤول��ي��ة الع�سو 

جريمة،  على  القرار  اأو  العمل  انطواء  يعلم  ال��ذي  الممتنع، 

االأعمال  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ع��ن    Co-responsable اBخ��ري��ن  م��ع 

; الأن��ه ك��ان يعلم ب��ه، ول��م يمنعه بالرZم من اأن��ه ك��ان مزوداً 

وZير  المقبول  Zير  م��ن  ف��اإن��ه  ل��ذل��ك،  ال��الزم��ة  بال�سلطات 

المنطقي القول بقيام م�سوؤولية الع�سو الذي يجهل انطواء 

العمل على جريمة. 

بذلك  الق�ساء  اإل��ى  الفرن�سية  النق�س  مëكمة  واتجهت 

 Crim. 19 Dècembre. 1973. Rev. Soc. 1974» ق�سية  ف��ي 

 Lyon ا�ستÄناف  مëكمة  اأن  ف��ي  وقائعها  تتلخ�س   ،«p. 363

عن  م��ë��دودة  م�سوؤولية  ذات  ل�سركة  م��دي��راً  ع�����س��واً  اأدان����ت 

ق�ساءها  موؤ�س�سة  ال�سركة،  اأم���وال  ا�ستعمال  اإ���س��اءة  جريمة 

اإ�سرافه، لم ي�ستخدم  اأنه ب�سبب Zياب مراقبته ونق�س  على 

ال�سلطات المن�سو�س عليها في عقد ال�سركة لمنع ومعار�سة 

 - animateur المخالفات القانونية لمن�سق اأو موجه ال�سركة

الذي هو في الواقع مدير ال�سركة الëقيقي } المدير الفعلي 

la gérant de fait } - الذي �سدد عن علم ثالç فواتير وهمية 

ال تتطابق مع اأي ت�سليم للب�سائع. وقررت المëكمة اأن نق�س 

ي��ك��ون لدى  اأن  وي��ج��ب  ك���اف،  ي��ك��ون Zير  المراقبة  Z��ي��اب  اأو 

ي�ستطيع  واأن��ه  االإجرامية،  بالت�سرفات  علم  المدير  الع�سو 

منعها واإعاقتها. 

المدير  الع�سو  جهل  على  ق�سائها  اأ�س�ست  فالمëكمة 

ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ع��م��ل، اأي اأن����ه ل���م ي��ك��ن ل��دي��ه علم 

الممتنع  جهل  ي��ك��ون  لكي  ول��ك��ن  االإج��رام��ي��ة.  بالت�سرفات 

جهاًل  يكون  اأن  يجب  فاإنه  الجنائية،  لم�سوؤوليته  م�ستبعداً 

ومعيار  حتمياً.  ج��ه��اًل  اأي  تجنبه;  يمكن  وال  منه  مفر  ال 

هذا الجهل هو الرجل المعتاد الذي يوجد في مثل ظروف 

الجاني ; اأي اأنه كان �سي�سلك نف�س ال�سلوك، و�سيتخذ نف�س 

الموقف. ويلزم اأال يثبت في جانبه اأنه لم ي�ستخدم ال�سلطات 

ال��الزم، ب�سفته ع�سواً في  العلم  اإلى  المخولة له، للو�سول 

المنطوي على جريمة.  العمل  الذي يقوم بمناق�سة  الجهاز 

وبعبارة اأخرى، فاإن الجهل ال ي�ستلزم االإهمال اأو عدم العناية 

defaut de diligence، ومثال ذلك الع�سو الذي لم ي�ستخدم كل 

الالزمة  المعلومات  على  والë�سول  اال�ستعالم  في  حقوقه 

قبل االجتماع والمناق�سة. 

وهنا يثور ت�ساوؤل مقت�ساه اأال يوجد اختالف بين الع�سو 

الذي �سوت ل�سالí القرار، والع�سو الذي امتنع عن الت�سويت 

رZم علمه بانطوائه على جريمة؟ االإجابة على هذا الت�ساوؤل 

يكتنفها �سيء من ال�سعوبة ; الأن االمتناع يëتمل الموافقة، 

ويëتمل عدم الموافقة واالعترا�س. 

 íي�سم االم���ت���ن���اع  اأن  م���ن  ال���م���واف���ق���ة،  اح���ت���م���ال  وي����اأت����ي 

اأ�سوات  اإل��ى  الممتنع  �سوت  ي�ساف  ال  حيث  العمل;  بتبني 

اأنه  يعلم  ال��ذي  العمل  على  االعترا�س  وع��دم  المعتر�سين، 

Zير قانوني، يعنى قبواًل وت�سديقاً �سمنياً على العمل ; الأنه 

احتمال  وي��اأت��ي  العمل.  و���س��در  االأZلبية  ت��واف��رت  بامتناعه 

رئي�س  �سوت  يكون  ال  عندما  الموافقة،  وع��دم  االع��ت��را���س 

االجتماع مرجëاً n`est pas prépondérante، كاأن يكون هناك 

اأربعة اأع�ساء وي�سوت اثنان ل�سالí العمل ويمتنع اثنان عن 

ل�سدوره  يلزم  حيث   ; العمل  ي�سدر  لن  عندئذ  الت�سويت، 

اأZلبية من ثالثة اأ�سوات على االأقل، وفي هذه الëالة يعد 

االمتناع ت�سويتاً �سد العمل من الناحية العملية. فالت�سويت 

™e
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اإلى �سوت  المعتر�س  ان�سمام �سوت  العمل يعني عدم  �سد 

االأ�سوات  مع  ب�سوته  اإيجابياً  ا�ستراكه  عدم  اأو  الموؤيدين، 

الموؤيدة للعمل. واالمتناع ُيفقد االأع�ساء الموؤيدين للعمل 

�سوتاً كان يمكن اأن يë�سم االأمر ل�سالëهم باالأZلبية، وفي 

هذه الëاالت ال تقوم م�سوؤولية الممتنع. 

الممتنع  يكون  بالمعتر�س،  ومقارنة  اأخ��رى  جهة  وم��ن 

ُينق�س  حيث  االإح�����س��ائ��ي��ة،  الناحية  م��ن  موقفه  نف�س  ف��ي 

ال�سوتان }المعتر�س، والممتنعz من مجموع االأZلبية. لكن 

 zالمعتر�س يكون له التفو¥ والو�سوح، فهو قال �سراحة }ال

الممتنع  لم يقل  بينما  يوؤيده �سراحة،  لم  اأن��ه  اأي   ; للعمل 

اأي �سيء، في حين كان من الواجب عليه القول }الz للعمل 

الذي ينطوي على جريمة. 

ال�سفة  ي��ع��ل��م  ال����ذي  ال��ع�����س��و  اأن  اإل����ى  ذل���ك  م��ن  نخل�س 

الجنائية للعمل ويمتنع عن الت�سويت �سده �سيكون �سريكاً 

بالم�ساعدة للفاعلين االأ�سليين الذين �سوتوا ل�سالí العمل 

المنطوي على جريمة. 

عقاب  على  والفرن�سي  االإم��ارات��ي،  الم�سرعان  ن�س  وق��د 

القانون االإماراتيz. بنف�س  ال�سريك }ال�سريك بالت�سبب في 

القانون  ف��ي  المبا�سر  }ال�����س��ري��ك  االأ���س��ل��ي  ال��ف��اع��ل  ع��ق��وب��ة 

االإماراتيz، كقاعدة عامة اإال ما ا�ستثنى بن�س خا�س }ان¶ر 

 6  / 121 االإم��ارات��ي، والمادة  العقوبات  47 من قانون  المادة 

من قانون العقوبات الفرن�سيz . ولكننا نرى اأن مبداأ وحدة 

العقاب بين الفاعل االأ�سلي وال�سريك ينطوي على تناق�س; 

تنفيذ  }ال�سريكz في  ثانوي  قام بدور  بين من  ي�ساوي  الأنه 

الجريمة وبين من قام بالدور الرئي�س واالأ�سلي فيها }الفاعل 

االأ�سليz. فهذا المبداأ العقابي ي�سع �سخ�سين �ساهما بقدر 

ارتكاب الجريمة، على  مختلف وبدرجات Zير مت�ساوية في 

قدم الم�ساواة من حيث العقاب. وهذا ُيعد اأمراً Zير مقبول 

على االأقل من الناحية المنطقية. 

الفائدة من  العقاب، فما هي  المبداأ هو وح��ده  واإذا كان 

االإبقاء على م�ستوى من الم�سوؤولية Zير مت�ساو، ويقال هذا 

وجهة  من   - يقت�سي  فالمنطق  �سريك؟  وذاك  اأ�سلي  فاعل 

بمبداأ  واالأخ����ذ  ال��ج��زاء،  وح���دة  م��ب��داأ  ع��ن  التخلي   - ن¶رنا 

من  اأخ��ف  بعقوبة  ال�سريك  عقاب  يقت�سي  ال��ذي  االختالف 

عقوبة الفاعل االأ�سلي. 

ويبدو – من وجهة ن¶رنا - اأن الق�ساء ينتهي في الغالب 

�سلطة  القا�سي  يملك  العقاب، حيث  في  الم�ساواة  اإل��ى عدم 

االأق�سى  الëد  ح��دود  في  للعقاب  تفريداً  ويجرى  تقديرية 

اأحكام  بع�س  تëليل  م��ن  ذل���ك   í��وي��ت�����س ال��م��ق��رر،  واالأدن�����ى 

الق�ساء، التي ُتقرر عقوبة اأخف بالن�سبة لل�سريك. ومن ذلك، 

 Crim. 21 avril 1980» كمة النق�س الفرن�سيةëما ق�ست به م

Bull. No116» على اثنين من االأع�سا                  ء المديرين 

باإحدى ال�سركات االأول ب�سنتين حب�س مع االإيقاف، و10000 

اإفال�س  لجريمتي  اأ���س��ل��ي��اً  ف��اع��اًل  ب��اع��ت��ب��اره  Z��رام��ة  ف��رن��ك 

-banqueroute simple et fraud بالتق�سير واإفال�س بالتدلي�س

�سريكاً  باعتباره  االإي��ق��اف  مع  حب�س  ب�سنة  والثاني   ،uleuse

اختالف عقاب  يعني  وه��ذا  بنوعيه.  االإف��ال���س  في جريمتي 

ياأخذ في االعتبار  القا�سي  ال�سريك، واأن  الفاعل عن عقاب 

Vضد

املحáªµ اSCضùض``b â�ض``اFها L ≈∏Yهل الع�ض``و 
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الذي  ال�س����خ�س  يعاقب  }حي����ث  االألماني  الع���قوبات  وقانون 

الفاعل  عقوبة  اأخف من  بعقوبة  (ال�سريك)  الفاعل  ي�ساعد 

الن����سيëة  خالل  من  الم�ساعدة  هذه  كانت  �سواء  االأ�سلي، 

والراأي conseils، اأم من خالل اأعمال مادية اأدت اإلى ارتكاب 

الذي  ال�سلوك  المطبق على  للقانون  اأو جنëة طبقاً  جناية 

قدم به م�ساعدته، ان¶ر: 

G. LEVASSEUR et J. P. DOUCET: Le droit pénal appliqué ,édit cujas. 1969 p. 216. 

وبهذا نكون قد انتهينا من بëث موقف الممتنعين عن 

الت�سويت، يثور الت�ساوؤل عن و�سع اأع�ساء الجهاز الجماعي 

يمتنعوا،  ول��م  �سده،  وال  العمل   íل�سال ي�سوتوا  لم  الذين 

ونق�سد بهوؤالء الغائبين Zير الممثلين اأو Zير المعتذرين. 

و�سع هوؤالء �سيكون مëل درا�سة في عدد قادم. 

اأي قدر ومدى م�ساهمته  ال�سريك فعاًل،  الدور الذي يلعبه 

الفعلية في الجريمة. 

و ُق�سي اأي�ساً باإدانة الع�سو الرئي�س المدير العام، والع�سو 

م�ساهمة،  ل�سركة  العام  وال�سكرتير  الم�ساعد،  العام  المدير 

في جريمتي اإ�ساءة ا�ستعمال اأموال ال�سركة، وتقديم ميزانية 

اأ�سهر مع االإيقاف   8 Zير �سëيëة. وعوقب االأول بالëب�س 

وبغرامة 10000 فرنك ب�سفته فاعاًل اأ�سلياً. وعوقب الثاني 

بالëب�س 6 اأ�سهر مع االإيقاف، وبغرامة 8000 فرنك، وعوقب 

الثالث بالëب�س 4 اأ�سهر مع االإيقاف وبغرامة 3000 فرنك }، 

ب�سفتهما �سريكين. 

 Crim. 15 mai. 1974 précité; crim. 4 février 1985 bull. Crim..

1985 n54

 ويبدو وا�سëاً في هذا الëكم اأن تقدير العقوبة ياأخذ في 

اإتمام وتنفيذ  االعتبار مقدار ومدى م�ساهمة كل منهم في 

هاتين الجريمتين. 

الت�سريع مع  تطابق  ���س��رورة  �سبق  م��ا  ���س��وء  ف��ي  ون���رى 

بتبني  وذل��ك  الق�سائية،  التطبيقات  تترجمه  التي  ال��واق��ع 

االأ�سلي  الفاعل  بين  العقوبات  ف��ي  ي��ف��اوت  ت�سريعي  م��ب��داأ 

وال�سريك. وهذا التفاوت المقترح تتبناه Zالبية الت�سريعات 

لل�سريك، من ذلك  بالن�سبة  اأخف  االأوروب��ي��ة; فتقرر عقوبة 

69 منه على  المادة  البلجيكي }حيث تن�س  العقوبات  قانون 

معاقبة ال�سركاء في جناية بعقوبة اأقل مبا�سرة من تلك التي 

توقع عليهم لو كانوا فاعلين لهذه الجناية طبقاً للمادة 80، 

المادة  القانونz. وبالن�سبة للجنí تن�س هذه  81 من نف�س  

اأي�ساً على اأن: العقوبة الموقعة على ال�سركاء في جنëة ال 

تجاوز ثلثي العقوبة التي توقع عليهم لو كانوا فاعلين لهذه 

الجنëة. اأن¶ر: 

Code penal Belge, code d`instruction criminelle et lois com-

وقانون   ،plémentaires, octobre 1978, p. 36, Codés vanin

مخففة  عقوبة  على  ين�س  حيث   { ال�سوي�سري  ال��ع��ق��وب��ات 

اأو جنëة  بالن�سبة لل�سخ�س الذي ي�ساعد في ارتكاب جناية 

اأن¶ر: 

 ANDRE PANCHAUD: Code pénal suiss annoté, 2 éme édit.

 .Lousanne, 1962, PAYOT P. 23

hن``V ‘ iôض``وe Aا Sض``V ≥Ñض``J IQhô£اب≤ 
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 CداÑe يæÑل∂ بتPh ،áيFيقات الق�ض``اÑ£الت
ûJض``ôيعي يفاhت ‘ العقوبات بÚ الفاYل 

االUCض∏ي hالûضôي∂. 

60



.¬MGôصS ≥∏WCG 

بقلم:اإينا�س ح�سين مليباري

  Uôaصة

 بقلم:منى عبد اˆ

.ó qæ› »ÑصU äGôcòe 

  بقلم:اإ�سمائيل بيه

  ق�صة ق�صرية:

ÉfÉ«dEG      

61

2
0

1
1

  -
  π

jô
HCG

  -
  (

6
)

 O
ó

``©
dG



اأن  ُلعبة االختباء، وما  وتجدُه ذات حين ُيجيد ُممار�سة 

من  انت�ساله  من  اأح��ده��م  يتمّكن   rول��م اختبائه  فترة  ُتطال 

ُهو  ذلك  اء!.  nاالختف اإلى  االختباء  من  ينتقل  فاإنه  انزوائه، 

حال (الخير) حيُث مëّله القلب اأواًل ثم تاأتي بقية االأع�ساء 

والجوارح ثانياً! 

ت�سنع  ال  ال�سالëة  }النيات  بّكار:  الكريم  عبد  د.  يقول 

نة  nمُل بداخله نوايا ح�سëُكلنا ي ،zةëpرورة اأعمااًل �سال بال�سّ

 rتëخر مرة فتBا rة الأن ُتترجم الأفعال. ولكن متى كانتëسال�

بلطف،  Zالفه  ونزعت  قرطا�سه؟  من   zس� nالُمقرط  nخيرك{

ولكn ليلعقوا من الجمال Zُرفاً  nما بداخله لمن ح nواأهديت

ال تنتهي! 

ذا ال�ساأن يقول �سفيان الثوري: }لي�س العاقل هو  nوفي ه

الذي يعرف الخير من ال�سر، ولكن العاقل هو الذي يعرف 

وحدها  فالمعرفة   .zفيتجنبه ال�سر  ويعرف  فيتبعه،  الخير 

�ستجعل  من  هي   rلي�ست حولك،  من  �ستنقذ  من  هي   rلي�ست

اعملوا  }وق��ل  تعالى:  يقول  قا�سياً.  والëُزن  دانية  ال�سعادة 

العمل هو  ال�سروع في  اإن  اإذ   .zور�سوله ف�سيرى اˆ عملكم 

الوفاء لبذرة الخير في داخلك. 

اأذه��ان��ن��ا تلك ال�سورة  اإل���ى  ت��ت��راود  ن��ق��ول (ع��م��ل)  حين 

الُمعتادة.. م�ساريع ذات حجم }عائليz هي وحدها من �ست�سّد 

به  فاإن اˆ   mوما تفعلوا من خير{ �ساأنه:  الثغر!. يقول جّل 

لم  }اإذا  قيل:  وق��د  �سغر.  اأم  كُبر  خيراً  الخير  ي¶ّل   zعليم

اإل��ى ما ت�ستطيعz. وه��ذا يعني  ت�ستطع �سيÄاً فدعه وج��اوزه 

 !zاأ�ستطيع }ال  لكلمة  حّيز  وال  قولها  ُيمكن  م��ب��ررات  ال  ب��اأن 

فق§ تجاوز هذه الكلمة بمëو ال� ال.

فكذلك  بالقلب،  الُمنكر  نفي  هو  االإيمان  اأ�سعُف  اأّن  فكما 

الëال للخير بداخلك اأقل درجاته هو اأن ت�سّو¥ الأفكاره ع�سى 

اأن ينفّذها Zيرك فيë¶ى وتë¶ى بع¶يم مثوبة وكثير اأجر. 

اأ�سركr من حولك في اأفكارك.. ابداأ من حيُث انتهى االBخرون.. 

تذّكر: (ال تëقرّن من المعروف �سيÄاً).. ُكن وفياً بëّق للخير 

بداخلك وكّل ما عليك فعله هو اأن ُت�سّلم نف�سك له، دعه يتنّف�س 

وينمو.. ازرعه في قلوب من حولك.. اح�سد الكثير من القلوب 

 ،Çهاد mنع الخير ب�سوت rعبر ن�سر ذلك الخير..وقد قيل: }ا�س

Zداً يتëّدç عملك ب�سوتm عالz. اجعل خطواتك هادئة بثبات 

الخير  اأع��م��ال  م��زاول��ة  ذل��ك واجعل  داوم على  ب��ه��دوء.  وثابتة 

نهجك في الëياة. واأخيراً قال بع�ُس ال�ّسلف: }ُكن دائماً ناوياً 

اأن الخير  للخير، فاإّنك ال تزاُل بخير ما نويت الخير، واأعلم 

 .zُكله عند اˆ وال ُينال ما عند اˆ اإال ب�ر�ساه

أطـلقْ 
سراحه
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تلك  الق�سرية،  اأعمارهم  فÎة  خالل  و‚احاتهم  ذواتهم  –قيق  اإىل  ي�سعون  الكثريون 

لتطر¥  احلياة  فر�س  انت¶ار  و‘  وال�سعادة،  القمم  اإىل  بالو�سول  يتوجونها  التي  النجاحات 

اأبوابهم �سواء ‘ النجاح التعليمي اأو الوظيفي اأو التجاري اأو Zريها من االأمور االأخرى.

فر�سة.. هي كل ما يëتاجون اإليه ليëققوا اأهدافهم، فÎى البع�س جال�ساً ‘ انت¶ارها! 

والبع�س ي¶ن كل جديد هو فر�سة العمر، والبع�س االBخر يبëث ‘ رك البëث ZوZل عن 

عرو�س الفر�س! اإنه نوع من اجلنون ان�ساب اإىل عقولهم و�سور كلمة }فر�سةz على اأنها ال�سبيل 

الوحيد للنجاح احلقيقي.

م�سادفة  تاأتي  وكاأنها  اجتاه،  كل  من  م�سامعنا  على  تÎدد  كثرياً،  �سمعناها  كلمة  فر�سة.. 

لتطر¥ باباً عمن �سواه، فÎى طات التلفاز تتبارى ‘ ا�ستخدامها، ومثلها العرو�س التجارية 

واالإعالنات. وال�سوؤال الذي يراود الكثريين.. ما هي الفر�سة؟ وكيف تاأتي؟ ومن ي�ستëقها؟

اإتاحة ال¶روف وتي�سرها لتëقيق االأهداف. وي¶ن  اأو  ال�سبل  ما هي الفر�سة؟ هي اZتنام 

الكثريون باأنها تاأتي م�سادفة،  وهناك من ي¶ن اأنها تاأتي ملن ح�سن ح¶ه. ح�سناً اإن كانت تاأتي 

م�سادفة، فما فائدة ال�سعي والعمل من اأجلها؟ اإذن فليجل�س كل منا منت¶راً االإعالن عن و�سول 

فر�سة اإىل باب منزله.

فال تتوقع اأن تاأتي الرياح مواتية، واأن –�سد الكنوز فور اZتنامك لتلك الفر�س التي –لم بها، 

فال�سعادة املرجوة ال تتëقق بدون عمل وعتاد منا�سب لرحلة النجاح. فالربان احلقيقي هو الذي 

يقوم بتجهيز �سفينته بعناية ملواجهة الرياح واملفاجاBت مواكباً اأد¥ التفا�سيل للو�سول اإىل هدفه .

ولن تكون فر�سه مفتاحاً لنجاحك و–قيق ذاتك اإن مل تتëقق فيك �سرو• اال�ستëقا¥، 

التي كنت تنت¶رها؟  اأهدافك؟ وهل هي الفر�سة  اأنت مثابر؟ وهل هذه الفر�سة تنا�سب  فهل 

وكيف تعلم باأنها الفر�سة التي تنا�سب مبادئك وقيمك؟ واالأهم هل �ستëقق ذاتك باZتنامك 

هذه الفر�سة؟ عليك الت�ساوؤل كثرياً قبل اتخاذ القرار الذي رمبا يغري جمرى حياتك، ويكون 

�سبباً ‘ –قيق اأهدافك. وكن على يقني باأن كتابة ورقة من الت�ساوؤالت لي�س �سعفاً، بل هي قوة 

وفطنة تفيد باأن عقلك قيد العمل. 

اأن تقوم باالختيارات ال�سعبة والتي ال تتعار�س مع قيمك، فال  ولكي تكون ناجëاً، عليك 

باأ�س بالت�سëية باملال والوقت، لكن ال ت�سëي باحÎامك لذاتك.

وعليك  ر�سمتها،  التي  االأهداف  –قق  لن  الفر�س  اإعالنات  باأن  االإميان  عليك  واأخرياً، 

بتطوير عقلك لتخلق لنف�سك عاملاً من الفر�س، فاملثابر هو من ي�ستëق الفر�سة، فهو الذي 

يدون اأهدافه ويجدد فيها مبا ينا�سب تطلعاته، باذاًل ق�سارى جهده ‘ االأداء والعطاء واالبتكار، 

دون اجللو�س ‘ انت¶ار اأن يرن هاتفه معلناً الفوز بفر�سة العمر.

اإذن لن اأنت¶ر فر�سة، بل �ساأقراأ اأكÌ..اأتعلم اأكÌ..اأعمل اأكÌ، فاحلياة ق�سرية، و�سيكفيك 

الدعاء والتوكل على اˆ.
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بقلم: منى عبد اهللا
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الطريق الطويل
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التي تتناول �سيرته   يهدي كاتب من �سيراليون روايته 

منهم  �سرقت  الذين  �سيراليون  اأطفال  }كل  اإلى  الذاتية 

طفولتهمz ب�سبب حرب اأجبر على الم�ساركة فيها وهو �سبي 

بعد تجنيده دون اأن يعرف �سيÄاً عن اأطراف ال�سراع.

كانوا  المتمردين  اإن  كتابه:  في  بيه  اإ�سمائيل  ويقول 

يهاجمونها  التي  المناطق  ال�سبية في  الفور  يجندون على 

(الجبهة  ا�سم  من  االأولى  باالأحرف  جلودهم  ويختمون 

 íرم با�ستخدام  بالج�سم  مكان  اأي  في  المتëدة)  الثورية 

الختم  هذا  حامل  الأن  منهم،  الهرب  عدم  ل�سمان  �ساخن 

معر�س للقتل في اأي وقت وبدون تëقيق.

يطلبون  كانوا  ال�سفëات:  اإحدى  في  الكاتب  ويقول 

االأفالم  واأثناء ح�سور  الëروب،  اأفالماً عن  اأن نë�سر  منا 

االأوامر  النا�س، وكنا ننفذ  البناد¥ وقتل  يطلبون منا حمل 

ونقتل الكثير من النا�س، ثم نعود ونكمل الفيلم، كما لو كنا 

عائدين اإلى الم�ساهدة بعد قطع موؤقت لالإر�سال، ثم نتناول 

براأ�س  النا�س،  يذبëون  االأطفال  كان  واأحياناً  المخدرات، 

حربة، ويف�سلون الروؤو�س عن االأج�ساد. 

الطفل  حقو¥  من  من¶مات  تاأتي  �سنة   16 عمر  في 

واالإن�سان لتنقذ بع�س االأطفال المجندين في مناطق عدة 

المë¶وظين  هوؤالء  اأحد  بيه  اإ�سمائيل  ويكون  العالم،  من 

الذين يتم اإنقاذهم. 

تك�سف  التي  التفا�سيل  الرواية  هذه  اإلى  جذبني  الذي 

العار االإن�ساني باأحقر �سوره، وهي تجنيد االأطفال، لي�س في 

كونها تروي بدقة و�سفافية و�سد¥ المجازر المروعة التي 

يرتكبها هوؤالء االأطفال، بل الأنها ت�سفعنا بمعنى الطفولة، 

وتجعلنا للوهلة االأولى نت�ساءل كيف ي�ستطيع طفل 

ذبí رجل وف�سل راأ�سه عن ج�سده ؟!

ب�سيرة  تملك  وال  الطفولة طاقة Zير مë�سنة 

اأ�سبه ب�سفëة  الطفولة  وال�سر،  الخير  بين  للتمييز 

الكبار  لكن  ن�ساء،  ما  بها  نر�سم  ن¶يفة  بي�ساء 

يلوثونها باأفكارهم التي تولد اأفعااًل اإجرامية ت�سمÄز 

الطفولة،  لمعنى  تنبه  ع¶يمة  رواية  النفو�س.    منها 

 íالطفل ال يمكن اأن يكون مجرماً مهما قتل، مهما ذب

ب�سراً باأب�سع الطر¥ الوح�سية، الطفل طاقة نقية خام 

ال�سفاء والبراءة  بال خبرة وال تجربة، هي مزيè من 

القلوب   çويلو وياأمر  يخط§  الذي  هو  المجرم  والطهر. 

الفتية والعقول المتلهفة للمعرفة، ليëولها اإلى اBليات قتل 

مجردة من ال�سمير االإن�ساني.

لقد ترجمت رواية الطريق الطويل اإلى 22 لغة مختلفة، 

الëرب  خا�س  طفل  �سيرة  تëكي  الأنها  متميزة  رواية  وهي 

موح�س  واقع  اإلى  التفا�سيل  وتاأخذنا  والمجازر،  والقتل 

الرواية  وهذه  الكبار.  قبل  من  االأطفال  فيها  ُيفتر�س 

الطفولة  لëماية  العالم  تنا�سد  قيماً  تëمل  جداً  عميقة 

الم�سلوبة، لي�س كتجنيدهم في الëروب، اإنما في كل اأ�سكال 

اأعمال Zير  اال�ستغالل من عمالة االأطفال وت�سخيرهم في 

موؤهلين ج�سدياً ونف�سانياً للقيام بها، والذي يهدد �سالمتهم 

و�سëتهم ورفاهيتهم.

:ÖJÉµdG øY ةòÑf

الواليات  اإلى  وانتقل   1980 في  �سيراليون  في  ولد 

المتëدة االأمريكية في 1998 حيث اأكمل ال�سنتين االأخيرتين 

الدولية  المتëدة  االأمم  مدر�سة  في  الثانوية  درا�سته  من 

بنيويورك وتخرê في كلية اوبرلين في 2004 وهو ع�سو في 

حقو¥  مراقبة  (ق�سم  االإن�سان  لëقو¥  اال�ست�سارية  اللجنة 

االأطفال) ويقيم حالياً في نيويورك.

TÉædGصô:دار ال�سرو¥، موؤ�س�سة مëمد بن را�سد اBل مكتوم   

ªLôJة: �سëر توفيق

 ‘ يعي�سون  الذين  االأطفال  حال  نتخيل  كيف 

الطائفية  ال�سراعات  عليها  تهيمن  فقرية  مناطق 

اأف¶ع  ويرتكب  نف�سه متمرداً،  ي�سمي  الكل  والقبلية، 

الكاتب وجد نف�سه  اأنه �ساحب حق،  اجلرائم موؤمناً 

اأن  على  واأجرب  قريته،  ودمرت  اأهله  فقد  اأ�سرة،  بال 

حياته،  على  حفاظاً  املتمردين  من  بجماعة  يلتëق 

حبوباً  له  وقدموا  بندقية،  يده   ‘ و�سعوا  اأن  بعد 

بي�ساء ليبتلعها، كانت درات عبارة عن مزيè من 

الكوكايني والبارود.
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إليــــــــــانا
بقلم: منى املال

اإليانا طفلة ال مت�سى �سوى على الطرقات اإال بخف من 

قما�س، ال تلب�س �سوى ثوب مرقع باألوان قدمية ممزقة. هي 

جمرد طفلة انهال الفقر عليها فاأعياها، ك�سر براءة �سقاوتها، 

لتكون عيناها الرقيقتان عنفواناً لرمز حزين تكادان تربزان 

من �سدة اجلوع، و�سمرتها باتت خامدة مثل بركان مات منذ 

اأك��وام من  املت�سخ بجانب  الر�سيف  االأزل، قابعة هناك على 

الطوب والطني.

كانت ترجو عطف من حولها، الكل م�سغول بوباء قدمي، 

وباء يقتاد الفقري اإىل جمازر ال�سامتني، مل تدركها االأيدي 

اخلرية، فهي على طريق مري�س، مل تدركها املالئكة فهي 

ك�سيطان ك�سري.

وث��اين وثالث بعده، وهي بجانب كوخها تر�سم  مّر يوم 

خطوطاً طولية على االأتربة.

جاءها رجل قائاًل لها: ماذا تفعلني يا �سغرية؟

ناظرته ومل جتب، وعادت تكمل خطوطها.

قال: اأين والديك؟ فلم جتب.

قال: جائعة؟

رفعت عينيها وحاولت الوقوف، ف�سقطت.

خذت اإىل م�ستو�سف قريب. 
ُ
حملها الرجل اإىل �سيارته واأ

اأع��وام، م�سابة   5 الب�سرة، ذات  اإليانا اجلميلة، �سمراء  كانت 

ب��وب��اء اجل����وع واالإن����ه����اك، مب��ر���س ال���زم���ان، م��ر���س �سنعه 

املنال،  بعيدة  امل���وارد  تلك  لتبقى  االإن�����س��ان،  ليقتل  االإن�����س��ان 

ومتوت اإليانا الناجية الوحيدة من داء الكولريا الذي اأطاح 

بعائلتها، مبر�س نق�س الغذاء.

����س���وؤال ظ��ل ي����راود ذل���ك ال��رج��ل االأ���س��ق��ر ال��غ��ري��ب وهو 

يتاأملها؟!

اأم اأن  اأما ا�ستطاع اأحد املارة اأن مي�سك يدها ويطعمها؟ 

احلروب تخلق وحو�ساً تتلذذ بروؤية االأموات؟

66
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تدريب مأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة
وفق برنامج صممه معهد دبي القضائي

خا�س  وتدريب  درا�سات   èبرنام الق�سائي  دبي  معهد  �سمم 

مباأموري ال�سب§ الق�سائي ‘ وزارة ال�سëة، وذلك متا�سياً مع خطة 

الت�ساركي  التعلم   èمناه وتطبيق  وفل�سفته  اال�سÎاتيجية  املعهد 

القائم على مبادÇ تعليم الكبار وتوظيف اأف�سل االأ�ساليب والو�سائل 

التدريبية لبناء كوادر مواطنة على درجة عالية من اخلربة واملعرفة 

الالزمة ملواكبة املتغريات وامل�ستجدات املëلية واالإقليمية والعاملية.

وتركز الربنامè على القانون اال–ادي رقم (10) ل�سنة 2008 ب�ساأن 

الطبية،  امل�سوؤولية  تتناول  التي  وف�سوله  باأبوابه  الطبية  امل�سوؤولية 

مع  والتëقيق  الطبية،  للم�سوؤولية  العليا  اللجنة  ودور  وم�سوؤوليات 

مزاو› املهنة، والتاأمني �سد امل�سوؤولية عن االأخطاء الطبية، والقانون 

اال–ادي رقم 11 ل�سنة 2008 ب�ساأن ترخي�س مراكز االإخ�ساب بالدولة 

واملواد ال�سادرة عنه واملتعلقة مبراكز االإخ�ساب احلكومية، وقرار وقف 

ن�سا• مركز االإخ�ساب واحلكم باإZال¥ املركز، وكيفية احل�سول على 

تراخي�س اأخرى، وتوفيق اأو�ساع مراكز االإخ�ساب القائمة ‘ الدولة، 

وZريها من الق�سايا واالإ�سكاليات القانونية.

ح�سني  جمال  الدكتور  القا�سي  قال   ،èالربنام على  تعليق  و‘ 

 èميثل اإطال¥ الربنام{ :zال�سميطي، مدير عام }معهد دبي الق�سائي

اجلديد املوجه ملاأموري ال�سب§ الق�سائي ‘ وزارة ال�سëة ا�ستكمااًل 

واكم  الق�سائية،  بال�سبطية  اخلا�سة  التدريبية   èالربام لنجاح 

اجلهات  من  وZريها  العمل،  ووزارة  الع�سكري،  والق�ساء  دبي، 

 ‘ املتمثلة  روؤيتنا  مع  متا�سياً  وذلك  املعهد،  نفذها  التي  احلكومية 

اال�ستثمار ‘ املوارد الب�سرية من خالل تطوير برامè التاأهيل املهني 

اأهمية   èالربنام املعايري. ويكت�سب هذا  اأعلى  امل�ستمر وفق  والتدريب 

خا�سة كونه يدور حول القوانني الطبية التي متثل اأحد اأهم م�ساZل 

تعيق  التي  والتëديات  الطبية  االنتهاكات  كافة  وملواجهة  املجتمع، 

.zليëي املëتطوير عمل القطاع ال�س

 èبرام ت�سميم  اإىل  الدائم  �سعينا  }يوؤّكد  ال�سميطي:  اأ�ساف  و 

تعزيز   ‘ املعهد  به  يقوم  الذي  الريادي  الدور  متخ�س�سة  تدريب 

من  متنوعة   íسرائ� مع  والتوا�سل  املجتمع،   ‘ القانوين  الوعي 

امل�ستجدات   çباأحد وتزويدهم  والق�سائيني،  القانونيني  املخت�سني 

اإىل  االإماراتي  الق�سائي  بالن¶ام  للو�سول  العاملية  املمار�سات  واأف�سل 

اBفا¥ جديدة، ودعم تطبيق خطة دبي اال�سÎاتيجية 2015 واورها 

الرئي�سة ‘ قطاع االأمن والعدل وال�سالمة.

و‘ هذا االإطار – واحلديث ما زال للقا�سي الدكتور جمال 

ال�سميطي - ‚ّدد التزامنا بتفعيل اأطر التعاون الفعال مع كافة 

اجلهات احلكومية املعنية بالن¶ام القانوين ‘ االإمارة ملوا�سلة 

القانونية  اخلارطة  على  دبي  مكانة  وتر�سيخ  التميز،  م�سرية 

العاملية مبا ين�سجم مع روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اBل مكتوم  را�سد  بن  مد 

.zالوزراء حاكم دبي

الùضªي£ي: نùضتôªã ‘ املواQد الûÑضôيá لتعõيõ ‹تª™ االh øeCالعد∫
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العوامل  اأح��د  يعترب  تغيري  كعامل  ل��دوره  امل��درب  اإدراك 

املتدربني، وال يتكامل  التعلم الفعال لدى   çاإح��دا املوؤثرة ‘ 

هذا الدور اإال بقناعة املدرب باأهمية التعامل الفعال املنطلق 

تعامل  اأ�ساليب  ات��ب��اع  ب�����س��رورة  وقناعته  ب���دوره  اإمي��ان��ه  م��ن 

موؤثرة وفزة وت�ساركية مع املتدربني.

واإذا مل يدرك املدرب اأن معرفته لالأدوار التي عليه تاأديتها 

من خالل –ليل وظيفة املدرب ومعرفة املتدربني واولة 

وال�سلوكية  ال�سخ�سية  االأ‰����ا•  –ليل   ‘ م��ه��ارات��ه  تعزيز 

التاأثري  ال��ق��درة على  ام��ت��الك  امل���درب  ل��ه��ذا  يتاأتى  ل��ه��م، فلن 

فيهم، وبالتا› قدرته على التغيري، ومن ثم يقلل من فر�س 

تقدمي وعر�س التدريب بطر¥ فعالة. فال فائدة من مدرب 

لدوره  اإدراك  دون  والعني  اللغة وحركات اجل�سد  متمكن من 

المدرب والتعامل
مع األنماط السلوكية

فيصل هاشم القرعان
ó¡©ŸÉH π«gCÉàdGh ÖjQóàdG ºصùق ¢ù«FQ

 Ëó≤àd ÜQóŸG É¡H Ωƒ≤j »àdG ¢Vô©dG äÉ«∏ªY π«©Øàd ةeÉ¡dG πNGóŸG øe Èà©j ÚHQóàŸÉH صةUÉÿG •É‰C’G ∑GQOEG ¿EG
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ملهارات  الن¶ر  اأهمية  تاأتي  هنا  من  واأ‰اطهم.  وللمتدربني 

العر�س والتقدمي على اأنها تتكون من جزءان مرتبطان هما:

1- العر�س والتقدمي: من خالل فهم املدربني الأدوارهم 

والأ‰ا• متدربيهم مما ميكنهم من تن¶يم املëتوى واأ�ساليب 

التدريب. فالتدريب املوؤثر ال يعتمد على املهارات ال�سخ�سية 

وت�سميم  تن¶يم  فعالية  على  يعتمد  ال��ذي  بالقدر  للمدرب 

وعر�س املëتوى.

امل��ه��ارات ال�سخ�سية  ال��ع��ر���س وال��ت��ق��دمي: م��ن خ��الل   -2

وهي  اجل�سد  وحركات  العني  ولغة  وال�سوت  كاللغة  للمدرب 

تعزز قبول املتدربني للمدرب ولقدرته على التاأثري.

ÚبQاملتد á`Yوª› حت∏يل
اإن عملية –ليل املتدربني هي خطة عمل جلمع املعلومات 

 èبالربنام االلتëا¥  قبل  تبداأ  م�ستمرة  عملية  وه��ي  عنهم، 

 íت�سم تن¶يمها  عند  املعلومات  وهذه  بعده،  واأحياناً  واأثناءه 

للمدرب الو�سول اإىل عمليات ت�سميم للتدريب اأكÌ مواءمة 

اأن��ه��ا تعرف  وف��ع��ال��ي��ة ‘ –قيق االأه�����داف ال��ت��دري��ب��ي��ة. ك��م��ا 

املدرب بخ�سائ�س املتدربني واأ‰اطهم ال�سلوكية والتعليمية، 

الفعال معهم.  للتعامل  ا�ستعداداً   Ìاأك يكون  اأن  ومتكنه من 

التعلم  ا�سÎاتيجيات   ‘ ت��وؤث��ر  ال�سابقة  العوامل  جميع  اإن 

املتدربني  عن  باملعلومات  واالهتمام  امل���درب.  يعتمدها  التي 

اأح����د امل���داخ���ل االأ���س��ا���س ال��ت��ي الب���د م��ن االع��ت��م��اد عليها ‘ 

وعملية  للتعلم،   çد����و م��وؤث��ر  ت��دري��ب  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�سميم 

وبيÄاتهم  وخرباتهم  للمتدربني  ال�سلوكية  االأ‰���ا•  اإدراك 

تبني معرفة مÎاكمة للمدرب ومتكنه من بناء 

و�سائل واأ�ساليب موؤثرة ميكن اأن –دç التغيري 

املطلوب، وعلى املدرب التفكري ‘ املعلومات على 

هذا النëو:

�ساأتعامل  من  مع  معرفة   :ÖيQالتد Ñbل   
وخرباتهم،  امل�ساركني  وم�ستويات  كمدرب 

يلبي  فز  تدريبي  توى  بناء  وبالتا› 

معر‘  بناء  على  ويعمل  املتدربني  حاجات 

تراكمي على ما لديهم من خربات وقدرات.

 اæKCاA التدQيÖ : متابعة املتدربني وتطوير 
قدراتهم وتعديل م�سارات التدريب لت�ساعد 

على –قيق اأهدافه ‘ النهاية، وتعزز لدى 

ب�سكل  طاقته  ا�ستغالل  على  القدرة  املدرب 

يفعل عملية تبادل املعرفة والتعلم فيما بينهم.

 بعد التدQيÖ :  قد تكون االأ�سعب وترتب§ مبا ن�سميه تقييم 
االأثر التدريبي والبد من متابعة املتدربني قدر امل�ستطاع، اإذا 

اأراد املدرب معرفة التغيري واإحداç التعلم الذي ”، وبالتا› 

التي  وال�سعف  القوة  نقا•  ملعرفة  م�ستقباًل  قدراته  تعزيز 

واجتاهات  ومعارف  ملعلومات  املتدربني  اكت�ساب   ‘ توؤثر 

ي�ستطيعون تطبيقها وتبنيها.

üeضادQ املع∏وeات
 املن¶مات التي يعمل فيها املتدربون.

.íسي�Îال êها امل�ساركون من خالل ‰اذÄبيانات يعب 

 امللف�ات ال�سخ�سية للمتدربني.

و�سبق  ت��دري��ب��ي��ة  امل��ن��¶��م��ة  ك��ان��ت  (اإذا  امل��ت��وف��رة  امل��ع��ل��وم��ات   

للمتدربني اأن تدربوا فيها).

 املتدربون اأنف�سه�م والربامè ال�سابق�ة امل�سابهة.

eع∏وeات يحe òÑعaôته`ا
 اجلن�س والعمر.

 الثقاف�ة (التعلم واملهارات واملعارف)، واخل�ب�رة.

 البيÄ�ة االجتماعية (اإن اأمكن).

 م�ستوى التعليم والتخ�س�س االأكادميي.

 الوظيفة التي يوؤديها وطبيعة مهامها.

 á£N يg ÚبQحت∏يل املتد áي∏ªY نEا
ªYل ÷ª``™ املع∏وe``ات æYهgh ،ºي 
ªY∏يùe áض``تÑJ IôªداÑb Cل االلتحا¥ 

بالÈناh èeاæKCاh √AاMCياناk بعد√،
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التعامل  اأ����س���ال���ي���ب  اإن 

ا�ستثمار  ت���ع���ن���ي  ال����ف����ع����ال 

االأفراد املëفزين والقادرين 

لي�ساركوا املدرب ‘ عمليات 

االBخرين  امل��ت��درب��ني   êاإدم����ا

االأق��������ل ح���اف���زي���ة وق�������درة. 

وعليه ن�ستطيع االإجمال اأن 

للتعامل  ال��ف��ع��ال  االأ���س��ل��وب 

الطريقة  ه��و  امل���ت���درب  م��ع 

�سعوبات  لتذليل  االأ���س��ا���س 

التعامل والتعلم ‘ العملية 

جمموعة  تالياً  التدريبية. 

ال�سلوكية  االأ‰�������ا•  م���ن 

عند  م���واج���ه���ت���ه���ا  امل���م���ك���ن 

ال��ع��ر���س و���س��ل��وك ك��ل منها 

وكيفية التعامل معها:

Ú
Qب

تد
 امل

•
‰ا

Cا

كيف نتعامل معه�سلوك�هخ�سائ�سهالنم§

�سعب التفاهم.الك�سول

Zري اجتماعي.

ميت�س املعلومات.

Zري عاطفي.

يبدو وقور Zالباً.

ال يلتزم باأي �سيء.

يبدو م�ستمعاً جيداً.

يتجنب االإجابة.

يبدو �سديد االنتقاد.

ال يرZب باإظهار اعÎا�سات.

وجه اBلية اأ�سÄلة مفتوحة.

اأ�سمت بعد �سوؤاله.

ال تت�سرع بخطواتك بالتعامل معه.

كن ودوداً معه وال ت�ستفزه.

انطوائي.Zري املتعاون

�سامت.

ال يبداأ احلوار.

اأناين.

يëجب معلوماته.   

ال تبدو انفعاالته على وجهه.

قليل احلديث.

ال يتدخل ‘ االBخرين.

.çاÎيبدي عدم االك

مييل لالإجابات املقت�سبة.

حا�سره باالأ�سÄلة.

�سع له اأ�سÄلة مفاجÄة تدل على 

   معرفتك بخرباته.

واجه ا�ستجابته املخت�سرة 

    باأ�سÄلة ا�ستي�ساحية.

م�سيطر.املدع�ي

�ساخ�ر.

عنيد وراف�س.

مهدد لالBخرين.

يتم�سك براأيه.

متعال�ي.

ين¶ر لالBخرين بازدراء.

ي¶هر معلوماته بتعا›.

يعلمك عن عملك.

يفتخر كثرياً بذاته.

يبدي اعÎا�سات.

مت�سكك ومرتاب.

بداية تلجاأ اإىل معلوماته كنوع 

   من املديí واالإطراء.

تقبل تعليقاته ولكن عليك اأن 

   تثابر ‘ عر�س وجهة ن¶رك.

ال تغ�سب بل حافß على هدوؤئك.

كن واقعياً معه وال تنتقم.

ذو ت�سميم اأكيد.املتعا›

يت�سف بالقوة.

يناق�س.

مت�سلب الراأي.

مغرور.

عدمي الثقة ‘ االBخرين.

ال ي�ساوم.

يطلب مزايا لذاته.

يÎك انطباعاً باأهميته.

ي�سري اإىل مزايا اجلهات واالأفراد 

االBخرين لتاأكيد مزاياه.

يكÌ املقاطعة ‘ احلديث.

ا�ستعد له دائماً.

ا�ستمع له جيداً حتى تفهم ما يقول.

حافß على هدوئك.

كن واقعياً

ا�ستخدم معلوماته اأحيانا 

    ا�ستجب لدواعي Zروره.

كن حازماً معه.

املقاتل اخلبيث 

(مت�سيد 

االأخطاء)

عدواين.

�سهل الغ�سب.

مندفع.

يعتمد على نف�سه.

يتم�سك باBرائه.

متوتر االأع�ساب.

مناف�س لالBخرين.

منا�س�ل.

يبدي عدم االهتمام.

يرف�س االBخرين.

يرف�س االأفكار.

يهاجمك �سخ�سياً.

ي�سكوك اإىل االBخرين.

يëاول اأن يروعك.

يكÌ من ال�سوت املرتفع.

ي�سعرك اأنك ت�سيع وقته.

ا�ستمع اإليه.

كن هادئاً وال تنفعل.

ال تاأخذ تعليقاته ب�سكل �سخ�سي.

مت�سك مبو�سوعك وال تدعه 

   يخرجك عنه.

ركز على موا�سع االلتقاء معه.

اأبت�سم وكن مرحاً وال تريه 

   انفعاالتك.

اتخذ املنطق للëوار معه.

املÎدد 

اخلجول 

(االنطوائي)

خج�ول.

قلق ومرت�اب.

يفتقر اإىل الثقة.

مÎدد.

ي�سهل تهديده.

ي�سعب عليه اتخاذ قرار.

يتعلق بالقواعد واالأن¶مة.

يوؤجل االأدوار.

كثري الوعود.

يëتاê اإىل مزيد من التاأكيد.

يبëث عن مزيد من املعلومات.

كن �سبوراً.

كن حازماً.

رد على اعÎا�ساته مبنطق.

اأعطه الكثري من التاأكيدات.

اأظهر م�ساوÇ التاأخري  ‘ القرارات.

ا�ستدرج�ه باأ�سÄلتك.

االإيجابي 

بعقالني�ة

جاد وواع.

حا�سم وذكي.

مكتفي بذاته.

متëم�س.

يهتم بالنتائè ومنطقي.

يوجه االأ�سÄلة.

يقدم اعÎا�سات مقبولة.

ي�سغي وي�ستمع.

يقÎح اأمور بناءة.

يتخذ قراراته.

مفاو�س ويفك�ر بامل�ستقبل.

كن ناجëاً ‘ التعامل معه.

كن اأميناً ‘ اإجابتك.

كن منطقياً معه وكن يق¶اً.

ال تاأخذه كق�سية م�سلم�ة.

اأقبل –دياته و�سجع�ه.

اأجعل�ه ل�سفك.
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Sضªات املدüNh ÜQضاüFض¬
 èالربنام اإ‚���ازه ‘  يتم  مل��ا  الرئي�س  امل��ë��دد  امل���درب  يعترب 

التدريبي وهو متخذ القرارات من حيث االأهداف واملو�سوعات 

واإدارة  التدريب  مكان  وتن¶يم  والو�سائل  االأ�ساليب  واختيار 

العملية التدريبية.

امل��درب ووظائفه حتى نتمكن من  ال بد من التعرف على 

مركزاً  �سابقاً  اعترب  امل��درب  اإن  حيث  املتدربني،  مع  التعامل 

للعملية التدريبية، لكن الن¶رة احلديثة تعتربه اأ�سا�ساً للتعلم 

اأهم  فان  وعلية  التدريبية  للعملية  كموجه  دوره  على  وتركز 

وظائف املدرب هي :

1.  التî£ي§
اأ�سا�سية  ق��رارات  اتخاذ  امل��درب وت�ستمل على  اأه��م وظائف 

ب��ال��ت��دري��ب، وع��ل��ى م��ه��ام –��دي��د االأه����داف واختيار  مرتبطة 

التدريب  اأط���ر  وتخطي§  التدريبية.  وال��و���س��ائ��ل  االأ���س��ال��ي��ب 

وت�سميم وتخطي§ جل�ساته التدريبية.

ºي¶æ2.  الت
عمليات تن¶يم املëتوى والتجهيزات املادية للتدريب وقاعاته 

وتوفري الو�سائل امل�ساندة. وتتميز باأنها حلقة الو�سل بني م�ستوى 

الت�سميم والتنفيذ ‘ التدريب للو�سول اإىل فعاليته.

I3.  القياد
املتدربني  ال��ت��دري��ب وح��ف��ز  تنفيذ  اأث��ن��اء  امل����درب  م��ه��ارات 

االإملام  امل���درب  وع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  اأه����داف  لتëقيق  وت�سجيعهم 

وقدراتهم  �سلوكهم  واأ‰����ا•  عنهم  وامل��ع��ل��وم��ات  ب��امل��ت��درب��ني 

والقيادة هنا ميكن تطويرها من خالل املران واال�ستعداد.

º`µ4.  التح
التëكم مب�ستوى جودة التدريب وم�ساره و‚اح وظائف 

التخطي§  بوظيفة  م��ق��ارن��ة  وال��ق��ي��ادة  التن¶يم 

وتعديل  اخل��ط��ة  م��ع  ال��ت��دري��ب  تنفيذ  وم��ط��اب��ق��ة 

املواقف واالأهداف واالأ�ساليب والو�سائل التدريبية 

مقارنة ب�سري املتدربني. مبعنى اأن التëكم ال يعني 

ال�سيطرة بقدر ما هو تكييف التدريب.

ÜQامل`د Qتي`اNا
ع�سرة   1978  (Sussmuth  çسو�سما�) و�سع 

اأهمية،   Ì���االأك م��ن  ورتبها  امل��درب��ني  الختيار  معايري 

ال�ستة  اأم��ا  وجوبية،  االأوىل  االأرب��ع��ة  املعايري  اأن  وق��ال 

االأخرية فهي جوازية وهذه املعايري ه�ي :

áوبيLالو Òاملعاي
 املعياQ االhC∫ :  يريد اأن ي�سبí مدرباً (يريد اأن يقود االBخرين).

املعياQ  الãاÊ:  يرتب§ باالBخرين جيداً (الأن العمل مع 
االBخرين هو ما يدور حوله التعلم).

املعياQ الãالå:  الذكاء (من حيث القدرة على التكيف مع 
املتدربني واأ‰اطهم وردود اأفعالهم).

 املعياQ الôاب™:  يعرف ما يريده من العمل (االإ‚از الذاتي 
(–قيق الذات) بداًل من االأمن واملال كëاجات.

áيRا÷وا Òاملعاي
املعياQ اÿاùe¢:  يرZب ‘ تغيري نف�سه (اأي قابل للتغيري 

وي¶هر الرZبة ‘ التغيري).

املعياQ الùضادS¢: التفو¥ واحلما�س (القدرة على جعل التعلم 
مثرياً وممتعاً).

اأين)   – كيف   – ماذا   – (من  –ليلي   : الùضاب™   Qاملعيا
معلومات/ مهارات – اجتاهات.

املعياQ الãاøe :  وعي واإدراك ذاتي (املعرفة للذات/ والوعي 
باأهمية معرفة االBخرين للو�سول اإىل التغيري).

الذاتي  بالر�سا  (ال�سعور  داخلياً  اBمن   : التاSض™   Qاملعيا
واالن�سجام مع الذات).

املعياQ العاTضô :  اخلربة (لي�س بال�سرورة ‘ التدريب منذ 
البداية ولكن ‘ جماالت تخ�س�سية).
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 âëJ ة``jQGƒ``M π`̀ª`̀Y ة`̀ ̀`ص TQh »`̀a

 »a jRGô`̀à`̀M’G̀`ة   ô«HGóàdG{  ¿GƒæY

 ó¡©e  É`̀¡`̀ª`̀¶`̀f  zçGó``````̀MC’G  É`̀jÉ`̀ق̀`†̀`ص

 ¿ƒ«fƒfÉق  ≥`̀Ø`̀JG  ,»`̀FÉ`̀ص`̀†`̀≤`̀dG  »``̀HO

 ¿ƒ«صùØfh ¿ƒ«YÉªàLG ¿ƒ«صUÉص�àNGh

 √òg  ¿CG YÉªàLG»ة  ªæJ»ة   AGôÑNh

jƒHôJة   ¿ƒ`̀µ`̀J  ¿CG  Öéj  ô«HGóàdG

ª«∏©Jh»ة æjOh»ة ùØfhص»ة gCÉJh»∏»ة 

fÉªdG©ة   äGAGô````̀LE’G  ¿CGh æ¡e»ة, 

 ô«NC’G PÓªdG ¿ƒµJ ¿CG Öéj ةjôë∏d

 ™e  çGó`̀MC’G  ÉjÉق†ص  ™e  πeÉ©àdG  »a

 ’  çóëdG  ôeCG  »dh É©eقÑة  fÉµeEG»ة 

.ä’ÉëdG ¢†©H »a ¬صùØf çóëdG

عالجات ال عقوبات
لألحداث الجانحين

‘ TQhصة jQGƒMة HGóàdG ∫ƒMري 

çGóMC’G ÉjÉة ‘ ق†صjRGÎM’G

إعداد: عمرو رمضان توفيق
ó¡©ŸÉH ÖjQóàdGh π«gCÉàdG ºصùق
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الëماية  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��واب   í��س��ال��� ح�سين  وك�����س��ف 

االجتماعية في وزارة ال�سوؤون االجتماعية اأن م�سروع قانون 

االأحداç الجاري تعديله حالياً، يجيز للقا�سي �سëب و�ساية 

ابنه في حال  اأو ج��زء منها علي  االأم��ر) كاملة،  االأب (ول��ي 

ت�سببه في جنوحه واإيداع الëدç في دار رعاية اجتماعية.

النهائية  مراحله  دخل  ال��ذي  القانوني  التعديل  ويرفع 

االجتماعية  ال�����س��وؤون  وزارات  ب��ي��ن  ح��ال��ي��اً  ب��ë��ث��ه  وي��ج��ري 

والداخلية والعدل واأجهزة ال�سرطة �سن الëدç من �سبع اإلى 

ت�سع �سنوات. وي�سم القانون الجديد 98 مادة قانونية تعلي 

م�سلëة الëدç على كل �سيء اBخر وتتوافق مع االتجاهات 

والقوانين الدولية في المجال.

اال�ستÄناف  مëكمة  قا�سي  ف��وؤاد  اأي�سر  الم�ست�سار  وق��ال 

يجب   çاالأح���دا ق�سايا  في  القانونية  التدابير  اإن  دب��ي  في 

الëاجة  ينفي  م��ا  عقابية،  ال  عالجية  كتدابير  تعامل  اأن 

اأن  اإل��ى  واأ�سار  مثاًل.  اال�ستÄناف  عبر  بت�سديدها  للمطالبة 

اأهمية م�سروع تعديل القانون تكمن في �سقين، اأوالهما: اأنه 

ن�س على عدم جواز االدعاء بالëقو¥ المدنية في مëكمة 

على  مق�سوراً  اال�ستÄناف  جعل  اأن���ه  وثانيهما:   .çاالأح����دا

تدبير االإبعاد باعتبار اأن االأحكام (التدابير) يجب اأن تكون 

عالجية وال تعامل كعقوبات.

بتدبير   çدëال معاقبة  اإلى  يلجاأ  ال  }القا�سي  واأ�ساف: 

التدابير Zير مفعلة لدينا  اأن بع�س  اBخر، ولكننا نرى  دون 

ن¶راً لغياب االأدوات، وكمثال فاإن تدابير االختبار الق�سائي 

 çم اأن جميع االإجراءات التي تتعلق باالأحداZلي�ست مفعلة، ر

تولي الم�سلëة الف�سلى للëدç وهو جانí، وتعطي مجااًل 

للعمل الوقائي بداًل من اإيوائه بدار رعاية اجتماعية.

الذي  الق�سائي  االختبار  هو  التدابير   íاأنج اأن  واعتبر 

 çدëيوفر علينا التكد�س في دور الرعاية و�سياع م�ستقبل ال

وطالب  ال����دار،  دخ��ول��ه  ع��ار  و�سمة  تلëقه  واأال  التعليمي، 

المهني،  ال��ت��دري��ب  بمعهد   çد��ë��ال اإل��ë��ا¥  ت��داب��ي��ر  بتفعيل 

اإ�سدار  حالياً  القا�سي  ا�ستطاعة  في  لي�س  اأن��ه  اإل��ى  م�سيراً 

تدبير اإال في حال وجدت االأدوات لتنفيذه.

ودعا القا�سي اأي�سر فوؤاد اإلى تغيير الم�سمى من جرائم 

.zاإلى }رعاية الطفولة çاالأحدا íوت�سريعات وجن

وقالت �سنعاء العجماني رئي�سة ق�سم الرعاية االجتماعية في 

نيابة االأ�سرة واالأحداç بدبي: }اإن م�سكلة التدابير االحترازية 

العالجية تكمن في Zياب اأو نق�س الموؤ�س�سات الخا�سة برعاية 

.zالمتعاطين منهم êوتدريبهم وعال çاالأحدا

واأ�سافت: }ال حل عالجياً لدينا بالن�سبة لالأحداç الذين 

ال  بماأوى  االلتëا¥  اأرادوا  ح��ال  وف��ي  المخدرات،  يتعاطون 

!!zيوجد ما ينا�سبهم

االجتماعية  الëماية  اإدارة  مدير  ال�سواب  ح�سين  وتابع 

في وزارة ال�سوؤون االجتماعية الëديث في المو�سوع قائاًل: 

اإليها اأحداثاً  }اإن ال��وزارة اتفقت مع النيابات على اأال تëيل 

الدور  في  ل��الإي��داع  مخدرات  تعاطي  ق�سايا  في  متورطين 

تربوية  مراكز  اأنها  هو  ال���وزارة  دور  اأن  وذل��ك  االجتماعية، 

.zتاأهيلية متخ�س�سة

واأو�سí: }الوزارة ال ت�ستقبل مرتكبي جرائم القتل، على 

في  الموجودة  ال�سريëة  في  �ستوؤثر  الفÄة  تلك  اأن  اعتبار 

ال��دار، الأن هناك ع��زاًل لكل فÄة عن االأخ��رى، الأ�سباب تعود 

.zو�سبطهم çة االأحداëلم�سل

والموظفين  االإمكانات  في  نق�س  عن  ال�سواب   çدëوت

والتاأهيل المهني، م�سيراً اإلى اأن عدد دور التربية والرعاية 

التابعة لوزارة ال�سوؤون هو خم�سة فق§، اثنتان في اأبوظبي 

للبنين والبنات، ومثلهما في ال�سارقة وواحدة في الفجيرة.

في  المتخ�س�سة  وال��ه��ي��Ä��ات  ال������وزارات  ممثلو  واأج���م���ع 

في  العمل  معوقات  من  جملة  على  الور�سة  اأم��ام  اأحاديثهم 

هذا الميدان، اأبرزها ما يلي:

 ال��وظ��ي��ف��ة Z��ي��ر ج��اذب��ة ف��ي ���س��وء م��خ��اط��ر ال��ت��ع��ام��ل مع 

عدم  م��ع  ل��الإي��ذاء  التعر�س  واحتمال  الجانëين   çاالأح���دا

وجود بدل مخاطر في الرواتب.

 المناوبات الليلية.

 نق�س الكوادر وا�سطرار الموظف الأداء اأكثر من عمل.

 الم�سار المهني Zير الوا�سí في الكادر الوظيفي الëالي.

 Öض``حS  õيéي Êان``وb عدي``لJ
íا÷ان ôeCا ‹h áضايUh
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الفني  المتخ�س�س  ال�سايب  مëمود  اأ���س��اف  ذل��ك  واإل��ى 

بوزارة ال�سوؤون االجتماعية: }في ال�سنوات الثالç الما�سية، 

ت��ب��ّي��ن ل����وزارة ال�����س��وؤون وف���ق درا����س���ات واح�����س��اءات اأن اأكثر 

الجرائم  تليها  ال�سرقة،  ه��ي   çاالأح����دا يرتكبها  ال��ج��رائ��م 

.zالمرورية، واأخيراً االأخالقية

ارت��ك��اب جريمة  اإل��ى  ال��ع��ودة  }ن�سبة  اأن  ال�سايب   í��واأو���س

اأنها  معتبراً   ،%4^8 ه��ي  نف�سها  ال��درا���س��ات  بë�سب  اأخ���رى 

ناحية  من  ماأمن  في  المجتمع  اأن  وتعني   zنةÄمطم }ن�سبة 

اأداء الëدç النف�سي واالجتماعي.

وقال: }اإن 121 حالة تمت رعايتها وفق ما ي�سمى الرعاية 

والتوظيف.  والتدريب  المدار�س  في  دمجها  وتم  الالحقة، 

لكنه طالب ب� }حوافز اأكثر من الموؤ�س�سات الëكومية واالأهلية 

الإعادة دمè تلك الفÄة في العمل والتنمية والمجتمع.

وف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م�����س��األ��ة ال��ع��م��ر، ق��ال��ت ب�����س��رى قايد 

}اإن  المجتمع:  تنمية  هيÄة  ف��ي  النف�سية  االخت�سا�سية 

 16-15 المراهقين  بتوظيف  حالياً   íي�سم العمل  ق��ان��ون 

عاماً وحتى ال� 18 عاماً بتدبير التدريب المهني، لكي يتم 

توظيفه بë�سب قانون العمل، ذلك اأنه في القانون الëالي 

لالأحداç ال يëكم بتدبير التدريب المهني �سوى من هم 

.zفي عمر ال� 18 �سنة

وتابع Z�سان خليل من هيÄة تنمية المجتمع الëديث في 

المو�سوع قائاًل: اإن اتفاقية من¶مة العمل الدولية تقّر �سن 

العمل من بعد 15 عاماً.

وت�ساءل: ما المانع من الëكم بتدبير التدريب المهني 

في عمر ال� 15 عاماً ولي�س 18 عاماً، خ�سو�ساً عندما يكون 

التدريب العملي لي�س فيه خطورة؟!

وقال: اإن �سن ال� 15 عاماً تالئم الت�سريعات التربوية في 

االإمارات التي ترى اإلزامية التعليم حتى 15 عاماً.

∂Jاeملع∏و
املùضتûضاQ اCيùضa ôوDاد bاVضي áªµ االSضتæÄا± 
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}اأ�سا�سي���ات ال�سëاف���ة ف���ي الق���رن  ف���ي كتاب���ه القي���م 

الë���ادي والع�سرينz، يناق����س الدكتور مëمود علم الدين 

اأ�ست���اذ ورئي����س ق�س���م ال�سëاف���ة بكلي���ة االإع���الم بجامع���ة 

م�ستقب���ل  ع���ن  الجاذبي���ة  �سدي���د  مو�سوع���اً،  القاه���رة، 

ال�سëاف���ة المطبوع���ة، يجي���ب ع���ن �س���وؤال ت�سمع���ه كثي���راً 

عن���د اأي حدي���ث عن التط���ور الكبير الذي �سهدت���ه و�سائل 

االت�س���ال. والف���ر¥ بين ال�سëاف���ة المطبوع���ة التقليدية 

وال�سëافة االإلكترونية الëديثة. 

فه���ل حق���اً انته���ت ال�سëاف���ة المطبوع���ة؟.. وه���ل لم 

 zNews{ اإال كلم���ة zNews paper{ يع���د يب���ق م���ن كلم���ة

فق���§؟، وه���ل حق���اً اأن الو�سيل���ة المطبوع���ة �س���وف تنتهي 

تماماً ولم يبق اإال اإعالن التوقيت فق§؟ 

فف���ي �سهر اأكتوب���ر عام 2006 كان المو�س���وع الرئي�سي 

وا�سع���ة  البريطاني���ة   zThe Economist{ لمجل���ة 

االنت�س���ار ح���ول م�ستقبل ال�سëافة، قد اأث���ار جداًل �سديداً 

بي���ن المتخ�س�سين والمهتمين ب�سوؤون االإعالم، فقد جاء 

عن���وان Zالفه���ا الرئي�سي: }م���ن قتل الجري���دةz؟، ور�سد 

المو�سوع موؤ�سرات عديدة تدل على موت ال�سëف كو�سيلة 

اإع���الم موؤثرة ومربëة، منها على �سبي���ل المثال ما قامت 

ب���ه �سرك���ة ناي���ت راي���در لل�سë���ف ال�سرك���ة 

االأمريكي���ة ال�سهي���رة ببي���ع نف�سه���ا منهي���ة 

بذل���ك �سنواتها ال�114 من العراقة ال�سëافية، وكذلك ما اأ�ساب اأ�سهم 

�سرك���ة نيويورك تايمز من تدنm بل≠ ن�سف قيمتها ال�سوقية خالل اأربع 

�سن���وات. واأي�ساً اأ�سارت المجلة اإل���ى الهبو• الëاد في اأعداد العاملين 

ف���ي قط���اع ال�سëف بن�سبة 18% فيما بين عام���ي 1990، و2004م، وعلى 

النقي�س تماماً اأ�سارت المجلة للنجاحات الكبيرة ل�سركات االإعالم في 

عالم االإنترنت. 

اإال اأن تاري���خ و�سائل االت�س���ال يقر بëقيقة اأنه لم تمت اأبداً و�سيلة 

ات�س���ال قديم���ة على يد و�سيل���ة جديدة، بل دائماً تك���ون الجديدة �سبباً 

ف���ي تط���ور القديم���ة وتكيفه���ا م���ع العالم الجدي���د، وتجرب���ة ال�سëف 

 Çالمجاني���ة واالإعالني���ة وما �سهدت���ه من نجاحات باه���رة تثبت اأن قار

ال�سëيفة المطبوعة لم يتخل عن عادته لالBن. 

وعلى الرZم من ذلك، ت�سير االإح�سائيات اإلى اأن ال�سنوات االأخيرة 

ت�سهد ما اأطلق عليه الثورة الهادئة في اإ�سدار ال�سëف الجديدة، فقد 

ارتف���ع عدد الن�س���خ المجانية الموزعة يومياً عب���ر العالم اإلى اأكثر من 

35 مليون ن�سخة. 

بينم���ا هن���اك اأكث���ر م���ن 750 ملي���ون ن�سخ���ة مدفوعة يت���م توزيعها 

يومياً، بينما كانت 515 مليون ن�سخة عام 2005م، وعن اأكبر دول العالم 

ف���ي مجال توزيع ال�سë���ف الموزعة يومياً جاءت الياب���ان في المرتبة 

االأول���ى بن�سب���ة تجاوزت 700 ن�سخة ل���كل األف مواطن، ث���م تاأتي بعدها 

بن�سب اأقل النرويè وكولومبيا، وفنلندا. 

وختاماً.. بزيارة �سريعة للتاريخ، يثبت لنا اأنه لم ت�ستطع ال�سëيفة 

عن���د ظهوره���ا الق�س���اء عل���ى الكت���اب، ب���ل ا�ستم���ر الكت���اب اإل���ى ج���وار 

ال�سëيفة، وا�ستمرت ال�سëيفة مع ال�سينما، وال�سينما بقيت وتطورت 

مع االإذاعة ومع ظهور التلفزيون وع�سر القنوات الف�سائية، وا�ستمرت 

الف�سائي���ات مع الكمبيوتر والمëمول واالإنترنت، فال�سëافة الورقية 

اأي�س���اً �ست¶���ل و�سيلة ات�سال فائق���ة الجماهيرية، له���ا جمهورها الذي 

يبëث عنها. 

يhôيها: cاeل ªود
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ال��ع��امل��ني وال�����س��الة وال�����س��الم على �سيدنا  احل��م��د ˆ رب 

مد وعلى اBله واأ�سëابه اأجمعني. 

الواجبة  الو�سية  حكم  عن  ي�ساأل  النا�س  من  كثرياً  ف��اإن 

التي ن�س عليها عدد من قوانني االأحوال ال�سخ�سية ‘ العامل 

ال�سخ�سية اال–��ادي رقم  االإ�سالمي، ومنها قانون االأح��وال 

28 /2005 ‘ املادة (272) وم�سمونها: اإن من تو‘ وله اأوالد 

ابن، وقد مات ذلك االبن قبله اأو معه، وجب الأحفاده هوؤالء 

عن  اأبوهم  يرثه  مما  ح�ستهم  مبقدار  و�سية  تركته  ثلث   ‘

اأ�سله املتوفى على اأاّل يتجاوز ذلك ثلث الÎكة، وهذا ‘ حال 

عدم عطاء اجلد لهوؤالء االأحفاد ‘ حياته بال عو�س مقدار 

ما ي�ستëقون بهذه الو�سية اأو اإي�سائه لهم كذلك.

اإذن، اإما اأن يو�سي اجلد الأوالد االبن املتوفى ‘ حياته، اأو 

تكون هذه و�سية واجبة بëكم القانون، اأو يتنازل االأعمام عن 

جزء من مرياثهم الأوالد اأخيهم املتوفى، حيث اإن نفقتهم واجبة 

عليهم اإن كانوا مقتدرين واأوالد اأخيهم فقراء تاجني.

ح�سر  اإذا  عليكم  (كتب  اأي  الواجبة  الو�سية   ‘ واالأ���س��ل 

واالأقربني  للوالدين  الو�سية  خ���رياً  ت��رك  اإن  امل���وت  اأح��دك��م 

بالكلية  من�سوخة  Zري  اأنها  على  املتقني)  على  حقاً  باملعروف 

الو�سية  وج���وب  ه���و:  منها   ñامل��ن�����س��و واأن  ل��ل��ج��م��ه��ور،  خ��الف��اً 

ل��الأق��رب��ني ال���وارث���ني ب���اBي ���س��ورة ال��ن�����س��اء، اأم���ا االأق�����ارب Zري 

اأم���ره���م ع��ل��ى ال���وج���وب، وه���و ق���ول بع�س  ال���وارث���ني، فيبقى 

املتوفى  مال  من  جزء  باإعطاء  والقول  وال¶اهرية،  التابعني 

اإذا  ماله  و�سية وجبت ‘  اأنها  على  ال��وارث��ني  لالأقربني Zري 

فقهاء  وبع�س  ال¶اهري،  ابن حزم  لهم هو مذهب  يو�س  مل 

التابعني ورواي���ة ع��ن االإم���ام اأح��م��د اأخ���ذاً م��ن ق��اع��دة مقررة 

املباح  اأو  باملندوب  االإم���ام  اأم��ر  اأن  من  وZريهم  احلنفية  عند 

ق�سية  ملعاجلة  بهذا  القانون  اأخ��ذ  فقد  وعليه  واج��ب��اً،  يجعله 

اأعمام  وهناك  اأو جدتهم  م��رياç جدهم  حرمان احلفدة من 

الوصية الواجبة

القاضي عبدالرحمن العوضي
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امل��رح��وم وخ���رê علية الو�سية  ب����اأوالد  امل��ع��روف��ون  ل��ه��م وه���م 

اأبية �سداً  الواجبة وق�سرها على اأوالد االبن املتوفى ‘ حياة 

لهذه احلاجة التي تفاقمت ‘ هذا الع�سر فكان اأ�سل امل�ساألة 

رجاً على هذا القول، وكان تفريعها وتكييفها املعا�سر اأمراً 

اجتهادياً من وا�سعي القانون

اأن  االأب  وف��اة  بعد  اجل��د  يتوفى  عندما  االBن  احلا�سل  و 

االأعمام املت�سررين من تقرير الو�سية الواجبة الأبناء اأخيهم 

امل��ت��وف��ى ق��ب��ل اأب��ي��ه بëكم ال��ق��وان��ني ال�����س��رع��ي��ة ي�����س��ع��ون بكل 

واأهم  الو�سية،  لهذه  االأحفاد  تناول  دون  للëيلولة  الو�سائل 

هذه الو�سائل ال�سغ§ النف�سي واالجتماعي ال�سديد املمار�س 

على االأحفاد اأو على من يتوىل �سوؤونهم حلملهم على التنازل 

لهم  ال يëل  م��ااًل حراماً  يتناولون  اأنهم  الو�سية بëجة  عن 

فهو  ال�سرع،  خ��ارê عن  ال�سرعي  بالقانون  القا�سي  واأن حكم 

باطل من هذا الوجه.

اأوالد  ول��ه  اأب��ي��ه  حياة   ‘ يتوفى  حينما  االب��ن  م�سكلة  ه��ذه 

 çذل��ك، هنالك ير وذري��ة من بعده، فëينما يتوفى اجلد بعد 

االأعمام والعمات تركة االأب واأبناء االبن ال �سيء لهم.

هذا ‘ الواقع من ناحية املرياç �سëيí، وهو اأن 

االأبناء  م��ادام  يرثون جدهم  االب��ن ال  اأوالد 

 çاملريا الأن  ذل���ك  م��وج��ودي��ن،  اأن��ف�����س��ه��م 

قائم على قواعد معينة وهي اأن االأقرب 

درجة يëجب االأبعد درج��ة، فهنا مات 

 çاأبناء، ففي هذه احلالة ير االأب وله 

االأب��ن��اء، اأم��ا اأب��ن��اء االأب��ن��اء فال يرثون، 

الأن االأبناء درجتهم اأقرب، فهي بدرجة 

واح���دة، واأم���ا اأب��ن��اء االأب��ن��اء فقرابتهم 

ب��درج��ت��ني اأو ب��وا���س��ط��ة ف��ع��ن��دئ��ذ ال 

يرç اأبناء االبن.

ك��م��ا ل���و م����ات االإن�������س���ان وله 

اإخ��������وة اأ�����س����ق����اء، واإخ���������وة Zري 

يرثون،  ف��االأ���س��ق��اء  اأ����س���ق���اء، 

يرثون،  ال  االأ���س��ق��اء  وZ���ري 

فهم  اأق�����رب  االأ����س���ق���اء  الأن 

بوا�سطة  بامليت  يت�سلون 

Zري  واأم�������ا  واالأم،  االأب 

االأب  فبوا�سطة  االأ���س��ق��اء 

 çق املرياëفق§، فاالأقرب درجة واالأوثق �سلة هو الذي ي�ست

االأح��ف��اد من جدهم مادام   çي��ر ويëجب من دون��ه، وهنا ال 

اأعمامهم يëجبونهم.

املتوفى يخرجون من  اأوالد االب��ن  اأن  و لكن هل معنى هذا 

الÎكة وال �سيء لهم؟ هنا يعالè ال�سرع هذه امل�ساألة بعدة اأمور:

ب�سيء وهذه  االأح��ف��اد  ل��ه��وؤالء  اأن يو�سي  ك��ان على اجل��د 

الو�سية واجبة ومفرو�سة والزمة عند بع�س فقهاء ال�سلف، 

االأقارب،  لبع�س  الو�سية  االإن�سان  على  فر�ساً  اأن  يرون  فهم 

 ،çوخ�سو�ساً اإذا كان هوؤالء االأقارب قريبني ولي�س لهم مريا

النبي  ق��ال  وق��د   ،çوار Z��ري  ل��ه  امل��و���س��ى  ي��ك��ون  اأن  فال�سر• 

اأعطى كل ذي حق حقه، فال  }اإن اˆ  �سلى اˆ عليه و�سلم: 

و�سية لوارzç. وعليه، كان واجباً على اجلد اأن يو�سي لهوؤالء 

االأوالد، الأنهم اأبناء ابنه قرابة قريبة، والأنهم كما قالوا فقراء 

 ºµي∏Y Öتc) يCا áÑLالوا áضيUضل ‘ الوUCاال
 kاÒN ∑ô``J نEاملوت ا º``cدMCا ô``ض�M اPEا
 ±hôباملع Ú``بôbCاالh ø``ل∏والدي áض``يUالو
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والفقر واحلرمان،  اليتم  اجتمع عليهم  يتامى، فقد  والأنهم 

وقد كان على اجلد اأن يتدارك هذا باأن يو�سي لهم ب�سيء ‘ 

حدود الثلث، الأن الو�سية ‘ ال�سرع االإ�سالمي ال تزيد على 

الثلث، فقد قال الر�سول �سلى اˆ عليه و�سلم ل�سعد بن اأبي 

الثلث  ف��اأج��اب:  ب��ه م��ن ماله  �ساألة عما يو�سي  وق��ا���س ح��ني 

والثلث كثري، هذا ما كان ينبغي اأن يفعله اجلد.

واألزم القانون اجلد بهذا اإلزاماً، بëيث ي�سبí معمواًل به، 

الأن كثرياً من االأج��داد مل يكونوا يراعون هذا، ومل يو�سوا 

وقالوا  ج��ي��داً  اج��ت��ه��اداً  الفقهاء  ه���وؤالء  فاجتهد  الأح��ف��اده��م، 

بالو�سية الواجبة.

و هنالك اأمر اBخر يتدارك ال�سرع به مثل هذا املوقف وهو 

يعطوا  اأن  اأبيهم  تركة  اقت�سموا  حني  االأع��م��ام  على  ك��ان  اأن��ه 

م��ا ن�س عليه  اأخ��ي��ه��م، وه���ذا  ال��Îك��ة الأوالد  ه��ذه  م��ن  �سيÄاً 

ذك��رت فيها  التي  الن�ساء  �سورة  ق��ال ‘  الكرمي حيث  ال��ق��راBن 

املواريث (واإذا ح�سر الق�سمة اأولو القربى واليتامى وامل�ساكني 

يë�سر  كيف  اإذ  معروفاً)  ق��واًل  لهم  وق��ول��وا  منه  فارزقوهم 

ي��ن��¶��رون وال يعطون  ت���وزع وه��م  واالأم�����وال  الق�سمة  ه���وؤالء 

 ñاً؟ وقد قدم اأوىل القربى الأنهم اأحق، فما بالك باأبناء االأÄسي�

االأعمام  منهم؟ فكان على  واح��داً  اأبوهم  كان  الذي  اليتامى، 

اأن يعطوا هوؤالء �سيÄاً يتفق عليه االأعمام، بëيث يكون كافياً 

يكفل حاجتهم، وخا�سة اإذا كانت الÎكة كبرية، واإذا كان اجلد 

التق�سري  ه��ذا  ي��ت��دارك��وا  اأن  االأع��م��ام  ك��ان على  فقد  مق�سراً، 

ويعطوا هوؤالء، الأنهم من اأقرب اأو› القربى.

امل��وق��ف، وهو  ب��ه ال�سرع ه��ذا  ي��ت��دارك  اأم��ر ثالث  ث��م هنالك 

بفر�س  ال�سرائع  �سائر  اإنه متيز عن  االإ�سالم، حيث  النفقات ‘ 

اإذا كان من  املع�سر، وخا�سة  اأجل قريبه  النفقة على املو�سر من 

حق اأحدهما اأن يرç االBخر، كما هو املذهب احلنبلي، وكذلك اإذا 

.ñرم، كما هو املذهب احلنفي، وذلك مثل ابن االأ كان ذا رحم

اأن  اأردت  املو�سوع  لهذا  مب�س§  ملخ�س  ه��ذا  اخلال�سة: 

نتعر�س  قد  التي  املهمة  امل�سائل  من  الأن��ه  عليه  ال�سوء  القي 

يعلم  بع�سنا ال  واأن  �سيما  ال��وراث��ة،  اإع��الم   êا�ستخرا عند  لها 

من امل�ستëق للو�سية الواجبة قانوناً، ما يوؤدي اإىل اأخطاء ‘ 

اأرى عدم ج��واز منازعة  الوراثة هو ‘ Zنى عنها، كما  اإع��الم 

عليها  ن�����س  ال��ت��ي  ب��ال�����س��رو•  ال��واج��ب��ة  للو�سية  امل�ستëقني 

القانون عموماً وخ�سو�ساً اإذا كانوا اأيتاماً اأو تاجني ما دام 

الق�ساء ال�سرعي يëكم لهم بذلك.

واˆ و› التوفيق

h ا◊اUض``ل االBن æYدe``ا يتوa``≈ ا÷``د بع``د 
 ôيôقJ øe øيQô``ام املت�ضªYCن االCا ÜCاال Iاah
الوUض``يá الواáÑL الCبæاA اNCيه``º املتوÑb ≈aل 
اCبي¬ بحºµ القوانÚ الûض``Yôيá يùض``عون بµل 
 √òفاد لهMCاال ∫hا``æJ نhد áل ل∏حي∏ولFض``اSالو
الوUضيh ،áاòg ºgC√ الوSضاFل ال�ض¨§ الæفùضي 
hاالLتªاYي الûض``ديد املªاY ¢SQ∏≈ االMCفاد 
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لكافة  امل�سÎك  القا�سم  احل��ا›  االإع��الم ‘ ع�سرنا  اأ�سëى 

جتاوز  ق��د  اأن��ه  والعلمية،بل  واحل�سارية  االإن�سانية  االأن�سطة 

املعرفة  على  املبنية  الفاعلة  ال�سراكة  مدار  اإىل  التكميلي  امل��دار 

و�سيلة  ي�ستخدم  جيد  واالإخ��ف��اق��ات،ف��اإع��الم  االإ‚����ازات  لكافة 

املنا�سب  الوقت   ‘ بها  امل�ستهدف  اإىل  بالر�سالة  ي�سل  منا�سبة، 

باملكان املنا�سب يتëقق معه الهدف االأ�سمى من فëوى الر�سالة، 

اأو Zاب  اإذا اختل عن�سر من العنا�سر ال�سابقة   íيëوالعك�س �س

هباًء  فيها  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  وت�سيع  اأهميتها  ال��ر���س��ال��ة  تفقد 

منثوراً.

االÓYEم ‘ االSEضÓم
النا�س  التي اهتم بها  اأخ�سب املجاالت  واالإع��الم واح��د من 

قدمياً وحديثاً،وقد اأمر اˆ تبارك وتعاىل ر�سوله الكرمي مد 

�سلى اˆ عليه و�سلم باإبالÆ النا�س فقال تعاىل ‘ �سورة املائدة 

( ياأيها النبي بل≠ مااأنزل اإليك من ربك ،واإن مل تفعل فما بلغت 

ر�سالته)، وقال تعاىل اأي�سا ‘ �سورة احلجر( فا�سدع مبا توؤمر 

واأعر�س عن امل�سرك�ني،واأول موؤمتر �سëفي ‘ االإ�سالم هو دعوة 

النبي �سلى اˆ عليه و�سلم اأهل مكة ملا عر�س االإ�سالم عليهم،

عباداتنا  كافة   ‘ اأ�سا�ساً  االإع���الم  احلنيف  ديننا  جعل  وق��د 

عنها  واالإع������الن  ال��وق��ت  ب��دخ��ول  االإع�����الم  ي�سبقها  ف��ال�����س��الة 

ا�ستكمال عدة  اأو  ال�سيام  ببدء  اإع��الن  الهالل  ب���االأذان،و ظهور 

اأفعال وتكبريات، اإعالم  ال�سهر لتمامه،واحلè وما ي�سëبه من 

عن الطاعة، والتلبية اإعالن له،وقد جعل اˆ احلè باأمر اإعالين 

من خليل الرحمن اإبراهيم فقال تعلى ‘ �سورة احلè( واأذن ‘ 

 èياأتني من كل ف رج��اال وعلى كل �سامر  ياأتوك   èباحل النا�س 

عميق)،وكذلك ‘ املعامالت من زواê وطال¥ وZريه من �سرورة 

االإ�سهار،

ال���ع���ب���ادة ي��ë��ث على  م���ن م��¶��اه��ر  اإذن ف����االإع����الم م��¶��ه��راً 

الطاعة،وقد �سب§ اˆ اأخالقيات االإعالمي باأن جعل من دعا 

واأ�ساع خربا طيبا �سادقا يدعو للف�سيلة اأن له اأجره واأجر من 

اإلعالم والقانون في خدمة المجتمع

بقلم كامل محمود
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اأ  ر  nسه� ب��اأن  واأ�ساع بغري احلق  الدين،ومن دعا  اإىل يوم  به  عمل 

ي��ردده وم��ن يعمل  اأن عليه وزر عمله ووزر من  وك��ذب،  اأ  و�سب 

به اإىل يوم القيامة. فهذه اأوىل ال�سواب§ االأخالقية ‘ العمل 

االإعالمي ،اأال تبëث عن ال�سبق واإن كان هو حق تناف�سي �سريف 

اإ‰ا  بال�سبهات  ت��اأخ��ذ  وال   ، احل���ق  ت��ت��ë��رى  اأن  م��ن��ه  واالأف�����س��ل 

باحلقائق،وابتعد متاماً عن تناول االأمور التي قد تلوç ال�سمعة 

اإال �سمريك وربك، ولكن هل حرية  وال�سرف،فال رقيب عليك 

االإعالم مطلقة اأم مقيدة؟  

 القانون ôM hيá االÓYEم. 
للعمل  احلرية  اإثبات  على  والقوانني  الت�سريعات  حر�ست   

االإع���الم���ي امل��ل��ت��زم، ب��ل ون�����س��ت ب��ع�����س ال��د���س��ات��ري ع��ل��ى اعتبار 

مثل  ، مت��ام��اً  �سلطة  االإع��الم��ي  ال��ه��رم  وه��ي مقدمة  ال�سëافة 

ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية، وكفل ملمتهنيها ح�سانة –ميه 

مبا  االلتزام  هنا  به  يق�سد  ملتزماً،وااللتزام  اإعالماً  كان  طاملا 

ن�ست عليه القوانني وما هو معمول به من االأن¶مة ‘ الدولة 

، وتتëمل و�سائل االإعالم املختلفة قدرا كبرياً من امل�سوؤولية ‘ 

العام  الوعي  ون�سر  واملعر‘،  الثقا‘  البناء  دورها نëو  ممار�سة 

النمو  رائداً ‘ م�سروعات  باحلقو¥ والواجبات، كما توؤدي دوراً 

امل�سوؤولية،  من  كبري  ق��در  على  تنطوي  فاحلرية   ، االجتماعي 

على  مقيداً  بل حقا  به،  م�سلماً  لي�ست حقا طبيعيا  فهي  لذلك 

تبعات مم��ار���س��ة عمله جتاه  االإع��الم��ي  وه��و –مل  اأال  ���س��ر•، 

 íي�سم اأن  الأح���د  يëق  وال   ، اأخ����رياً  املجتمع  وجت���اه  اأواًل  نف�سه 

لنف�سه باالعتداء على حريات االBخرين، اأي اأننا نتفق على جدارة 

االإعالم  بالتمتع بëق التعبري احلر ال�ساد¥ مبا ال يوؤدي اإىل هدم 

املجتمع اأو زعزعة ا�ستقراره،اأو التعدي على حريات االBخرين ، اأو 

الدعوة اإىل جتاهل الت�سريعات والقوانني املن¶مة لكافة مناحي 

احلياة، اأو الفة االBداب العامة وال�سعائر الدينية، وهنا تكون 

االإعالمي،   العمل  حرية  مفهوم  ملخالفتها  مرفو�سة  االإ���س��اءات 

ويقع مرتكبها –ت طائلة القانون، وبالتا› البد من احÎام 

مع  يتعار�س  اأو  اأب��داً  يتنافى  ال  فهذا  للمجتمع.  العام   íال�سال

حرية التعبري.

دQh االÓYEم ‘ املéا∫ القانوh Êالق�ضاFي.
ع��ل��ى اأن����ه ي��ب��ق��ي –��دي��د م��ف��ه��وم االإع�����الم ‘ 

هذا   ‘ العاملة  املوؤ�س�سات   ‘ القانوين،واBلياته  املجال 

املنو•  ال��دور  ماهو  هاماً  �سوؤااًل  الذهن  اإىل  يتبادر  املجال،وهنا 

بهذه املوؤ�س�سات نëو ن�سر الوعي والثقافة القانونية ‘ املجتمع؟ 

وم��اه��ي ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ‘ ن��ق��ل الر�سائل 

االإع��الم��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة،وم��ا ه��و دور امل��وؤ���س�����س��ات االإع��الم��ي��ة ‘ 

التعامل مع هذه املواد،

بداية اإذا تناولنا مفهوم االإعالم ‘ القانون فهو مرتب§ به 

ارتباطاً لغوياً واإجرائياً وثيقاً ال ينفك، بل اإن املراحل التي متر 

اإعالمية مما  تنطوي على م�سطلëات  الق�سائية  الدعوى  بها 

واالإعالم،ومن  القانون  بني  واالرت��ب��ا•  ال�سلة  عمق  على  ي��دل 

‰اذجه ا�ستخدام لفß بالÆ عند م�ستهل الدعوى وفيها يتقدم 

ال�سرطة، ثم يتم  اأو الكذب لق�سم  اإن�سان بخرب يëتمل ال�سد¥ 

التëقيق مع املدعى عليه،ثم –ول الدعوى للنيابة العامة فيتم 

اإعالن املدعني للë�سور عن طريق مندوب االإعالنات اأو املë�سر 

ب�سم امليم اأو بالن�سر ‘ ال�سëف العامة،اأو باالإعالن على لوحة 

االإعالنات ‘ املëاكم، ثم تن¶ر الق�سية عالنية، ثم ي�سدر احلكم 

اإىل اBخر مراحل ودرجات التقا�سي التي ن¶مها قانون االإجراءات 

به  العمل  فيتم  قانون  اأو  ت�سريع  اأي  �سدور  عند  اأي�ساً  املدنية، 

اإما من تاريخ ال�سدور اأو من تاريخ ن�سره باجلريدة الر�سم�ية، 

اإعالن،مندوب،  األفا® (بالÆ، خرب، –قيق،  ا�ستخدام   ßالح )

ن�سر ،اجلريدة)وكلها م�سطلëات مهنية ‘ جمال االإعالم).

ومما يزيد العالقة متانة وقوة اعتماد املوؤ�س�سات القانونية 

و الق�سائية على و�سائل االإعالم ب�سكل اأ�سا�سي ‘ تعريف الراأي 

باأن�سطتها واأحكامها، وتبيان وتو�سيí ما يلزم من نقا•  العام 

قانونية وت�سريعية يëتاجها املجتمع،

نهم  ولتلبية  املوؤ�س�سات  تلك  من  امل�ستقاة  امل��ادة  وخل�سوبة 

اجلرمية  وطبيعة  ومرتكبيها  اجلرائم  على  التعرف   ‘  Çالقار
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 ‘ بالقلية  لي�ست  م�ساحة  يëتل   çاحل���واد ن�سر  جم��ال  اأن  جتد 

لب�ساعة  طبقاً  الن�سر  مكان  االإعالمية،ويتëدد  الو�سائل  كافة 

وZرابة اجلرم فكلما ارتفعت ن�سبة الب�ساعة والغرابة اأو اأحدهما، 

احتل خربه موقعاً اأف�سل عند الن�سر، فتجد اأن جرمية ما فر�ست 

م�ساحة  لها  ت��ف��رد  االأو›،واأخ������رى  ال�سفëة   ‘ لتن�سر  نف�سها 

ال�سفëة  اأو  املخ�س�س  ال��ب��اب   ‘ بن�سره  يكتفي  اأك��رب،وال��ب��اق��ي 

فقرات  اأولطبيعة  ال�سëيفة،  لتبويب  طبقاً  لذلك  املخ�س�سة 

ال�سëفية  ال���دور  بع�س  خ�س�ست  وق��د  التلفزيوين،   èالربنام

�سëفاً م�ستقلة �س�سة الأخبار احلوادç والق�سايا،وتعد هذه 

اأنه  الغربي، على  العامل  التوزيع ‘  اأعلى معدالت  ال�سëف من 

النوع مبا ال يزيد عي  ‘ العامل العربي ت�سدر �سëفا من هذا 

اأ�سابع اليدين ،وقد نëي الكثري منها اإىل تعمد االإث��ارة بكتابة 

للخرب  اإي��راده��ا   ‘ التورية  ت�ستخدم  التي  ال�ساخنة  املان�سيتات 

ال��وارد وهذا  وك���وادره مع مÏ اخل��رب  املو�سوع  فيختلف عنوان 

اأعمدة  لغايات توزيعية بëتة. فمثاًل يتم ن�سر خرب على ثالثة 

مع �سورة لفتاة ليل مع اإخفاء معامل الوجه يقول: القب�س على 

وزير ‘ و�سع ل باالBداب، وعند قراءة اخلرب تكت�سف اأنه األقت 

ال�سرطة القب�س على فالن الفالين و�سهرته الوزير!!!! فتجد 

ال�سرطة  دوائ���ر  ل��دى  يكون م�سجل  وق��د  العمل  ع��ن  اأن��ه عاطل 

من معتادي ارتكاب اجلرائم. وال �ساأن الأي وزير باخلرب. ولكن 

�سرعان مايفطن القارÇ لهذه االأ�ساليب،وZالباً هذه ال�سëف ال 

تعي�س طوياًل وي¶ل البقاء دائماً لالأ�سلí واالأنفع.

 áaقاãال ôضûا ‘ نgQhدh áيFالق�ضا h áضات القانونيùضSDاملو
áالقانوني

تلعب املوؤ�س�سات االأمنية والقانونية ‘ دولة االإمارات العربية 

املتëدة دوراً بارزاً وموداً ‘ ن�سر الثقافة القانونية ‘ املجتمع، 

فعن طريق احلمالت التوعوية التي دائماً مات�سهد جهدا خارقاً 

لرجال ال�سرطة واملفكرين املهتمني باأمان و�سالمة االإن�سان،وعن 

االإعالمية  تن¶مها،وللو�سائل  التي  واملوؤمترات  الندوات  طريق 

العديدة التي ت�ستخدمها من جمالت ومن�سورات تبثها ومتد بها 

الراأي العام،

وتعد �سرطة دبي من اأوائل املوؤ�س�سات التي اأ�سدرت جمالت 

لن�سر الثقافة االأمنية و القانونية ‘ املجتمع االإماراتي، فمجلة 

اأبريل،   �سهر   ‘ والثالثني  ال�ساد�س  بالعيد  –تفل  التي  االأم��ن 

1975،رائ�����دة  اأب��ري��ل م��ن ع��ام  ال��ع��دد االأول منها ‘  حيث ���س��در 

‘ ه���ذا امل��ج��ال،ث��م تبعتها م���وؤخ���راً جم��ل��ة دب���ي ال��ق��ان��ون��ي��ة التي 

اأخبار  النيابة العامة بدبي كمجلة ف�سلية تعنى بن�سر  ت�سدرها 

النيابة العامة واأن�سطتها، وكذلك عدد من املو�سوعات اجلنائية 

وحوار العدد الذي ينتقي اإحدى ال�سخ�سيات العامة �سيفاً على 

وجملة  �سهر،   ‘ منها  االأول  ال��ع��دد  �سدر  وق��د  املجلة  �سفëات 

ال��ت��ي تلعب دوراً  ال��ق�����س��ائ��ي  دب���ي  ي�����س��دره��ا معهد  ال��ت��ي  امل��ع��ه��د 

طريق  عن  املجتمع   ‘ القانوين  الوعي  بث  ي�ستهدف  م��زدوج��اً 

القانون   مو�سوعات  تغطي  والتي  املنتقاة  القانونية  املو�سوعات 

اأي�ساً  املجلة  ال�سخ�سية،وت�ستهدف  واالأح���وال  واجلنائي  امل��دين 

التدريب  املجلة عن  باب من  بتخ�سي�س  الب�سرية  امل��وارد  تنمية 

وكذلك  واخلا�سة،  الر�سمية  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات   ‘ والتطوير 

على  ال�سوء  اإلقاء  مع  واملتنوعة،  االأدب��ي��ة  املو�سوعات  من  ع��دداً 

بالبعد  مت�ساًل  يكون  وال��ذي  العدد،  –قيق  مع  املعهد،  اأن�سطة 

العدد  ملف  بعنوان  خا�ساً  ب��اب��اً  املجلة  خ�س�ست  ك��م  ال��ق��ان��وين، 

�سëا‘  –قيق  عرب  طرحه  يتم  قانوين  مو�سوع  يتناول  ال��ذي 

والقادة  ال��رواد  خ��ربات  ولنقل  قانونيمتخ�س�س  مو�سوع  وZ��ري 

ا�ست�سافة  يتم  حيث  املدير  يقول  بعنوان  باباً  املجلة  ا�ستëدثت 

وذلك  العموم  امل���دراء  من  املجتمع   ‘ امل��وؤث��رة  ال�سخ�سيات  اأح��د 

اإثراء  لكتابة مقال ‘ مو�سوع ينتقيه بنف�سه مما ُيعد نوعاً من 

املجتمع، وي�سدر  البارزة ‘  ال�سخ�سيات  باأفكار وخدمات  املجلة 

من  وع��دد  العدل  ووزارة  القانونية  والدرا�سات  التدريب  معهد 

املوؤ�س�سات عديد من املجالت ت�ستهدف كلها ن�سر الوعي االأمني 

والقانوين ‘ املجتمع.

فعال  ب�سكل  ت�����س��اه��م  االإ�����س����دارات  ه���ذا  ك��ل  اأن  واخل��ال���س��ة 

الثقافة  ن�سر   ‘ االأخ����رى  االإع����الم  و���س��ائ��ل  م��ع  جنب  اإىل  جنباً 

القانونية والتوعية املجتمعية مما �سيكون له اأكرب االأثر ‘ خلق 

يطراأ  ملا  واع  قانونياً  مثقف  جمتمع 

م���ن م��ت��غ��ريات ق������ادراً على 

التجاوب امللتزم معها. 
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منا  ت�سر¥  ،وم��ع��اين  كالكلمات  لي�ست  بكلمات  النف�س  اإىل 

االBه����ات،ق����د تختلف م��ع��ه،وت�����س��ف��ه ب�����س��ف��ات ل��ك��ن��ك اأب�����داً ال 

ت�ستطيع اإال اأن تقراأ مان�سجه من اأبيات،اأقراأ لكم بع�ساً من 

ق�سيدته( عا�سق بدوي ‘ ع�سر احلداثة):

مادمت اأعرف اأين....

ومادمت تعرفني اأين.....

فال �سرورة لبث مفاتنك عل االأقمار ال�سناعية..

فاأنت قمر ال�سعر .. الذي مازال ير�سل �سوءه

اإىل كل كواكب املجموعة ال�سم�سية...

منذ اBالف ال�سنني!!

اإنني اأحبك على قناتي اأنا..

وال يخطر ببا› اأن اأبثك على جميع االأقنية.

فاأنا اأميز بني احلب واالإعالم...

بني القبلة احلقيقية.... والقبلة ال�سينمائية..

بني ر�سائل احلبيبة... وبني االإعالنات املبوبة...

بني حديثها الليلي على الهاتف...

وبني ن�سرة االأخبار.

ولنزار من ق�سيدة ( حب 1997)

 ماذا �سنفعل ياحبيبتي؟؟

‘ ع�سر التبا�س االأجنا�س

و�سلطة اأقنية الف�ساء...

واالإنÎنت....

واأ�سعة الليزر

والوجبات ال�سريعة...

وهي�سÎيا الهاتف اخللوي...

ل�ست متëم�ساً حلداثة

تاأخذ مني نقائي وطفولتي.

وال حلداثة متëو اأبجديتي

و�سالالتي الثقافية..

وال لكل احلدثات.

التي تلغي ذاكرتي ال�سعرية..

ل�ست متëم�سا كي اأبيع املتنبي 

حتى اأ�سÎي �سك�سبري....

وال اأن اأبيع اأم كلثوم...

حتى اأ�سÎي ( مادونا ) !! 

Jعد TضáWô دبي øe اhCاFل الªوSDضùضات التي 
 h áيæeCاال áaقاãال ô``ضûæت لÓée تQض``دUCا
 á∏éªa ،يJاQاeEاال ™ªتéªي ال``a áالقانوني
 øيKÓãالh ¢Sض``ادùا الgيدY â∏ªcCا øeCاال

aي Tضهô اCبôيل الحالي.

: áيôضعT áMاÎضSا
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:áيعيôضûدات التéضتùامل Üبا Iôµa
‘ ظل ن¶ام قانوين حري�س على مواكبة التطور وتلبية 

حاجات املجتمع، تتواىل الت�سريعات التي ت�سدرها ال�سلطة 

 çدëت�ست اأنها  اإم��ا  امل�ستجدة،  الت�سريعات  وه��ذه  املخت�سة، 

 çدëت�ست اأنها  واإم��ا  بكراً،  يعد  ما  واالأح��ك��ام  الن�سو�س  من 

ت��ف�����س��رياً ‘ ن�����س��و���س واأح���ك���ام ق��ائ��م��ة وم��ع��م��ول ب���ه���ا.  و‘ 

بعمله على  القانوين  الباحث  انهماك  احلالتني، و‘ خ�سم 

تلف امل�ستويات واملجاالت (قا�سياً، اأو فقيهاً، اأو امياً، 

اأو اإدارة) ومع Zزارة  اأو م�ست�ساراً، اأو باحثاً قانونياً ‘ دائرة 

اأزم��ن��ة ���س��دوره��ا ي�سبí العلم  ال��ت�����س��ري��ع��ات، وت��ف��اوت  ه���ذه 

بن�سرها اأمراً يبدو �سعباً للكثريين ‘ الكثري من االأحيان. 

ال�سعوبة جهداً  تلك  لتذليل  يبذل  ف��اإن كل جهد  ثم،  ومن 

له فائدته، ذلك اأنه ‘ جميع االأحوال، يتعني على الباحث، 

العلم بكل ت�سريع جديد يتعلق مبجال عمله ليعنى بتëديد 

االأحكام التي جاء بها، وبيان �سدورها، وبëث مدى �سريانها 

من حيث االأ�سخا�س واملكان والزمان، وخا�سة ما قد يكون 

لها من  اأثر رجعي، وما قد يكون  القانونية من  للن�سو�س 

اأثر فوري وفقاً للفقرات احلديثة املعمول بها.

و�سنكتفي ‘ كثري من االأحيان بن�سر مو�سوع الت�سريع اجلديد، 

مع االإ�سارة اإىل البيانات املتعلقة بن�سرة، وذلك بغر�س االإ�سهام ‘ 

–قيق العلم للباحث ب�سدوره، والتي�سري ‘ العثور عليه.

و‘ فÎة الحقة، فاإن املعهد يعتزم – مب�سيÄة اˆ – اأن يقدم 

تعليقاً على بع�س الت�سريعات ال�سادرة ‘ حينها بغر�س امل�ساهمة 

املتوا�سعة ‘ تو�سيí ما اأقره الت�سريع من اأحكام م�ستëدثة، وبيان 

ما فيها من تطور، وما يجب اأن يكون عليه م�ستقباًل.

:áيعات االحتاديôضûالت : kالhCا
2010 áæضù(2) ل ºbQ القانون االحتادي

 áæضù(18) ل ºbQ ام القانون االحتاديµMCبتعديل بع�¢ ا
áيQاéاالت التcالو ºي¶æJ نCضاû1981 ب

 äGQÉ`̀eE’G dhÒ`ة   ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH Ø«∏Nة   øëf

Hô©dG»ة óëàŸGة, 

بعد االطالع على الد�ستور، 

وعلى القانون اال–ادي رقم (1) ل�سنة 1972 ب�ساأن اخت�سا�سات 

الوزارات و�سالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له، 

1981 ‘ �ساأن تن¶يم  وعلى القانون اال–��ادي رقم (18) ل�سنة 

الوكاالت التجارية، والقوانني املعدلة له، 

وعلى قانون املعامالت املدنية ال�سادر بالقانون اال–ادي رقم 

(5) ل�سنة 1985، والقوانني املعدلة له، 

اال–ادي  بالقانون  ال�سادر  التجارية  املعامالت  قانون  وعلى 

رقم (18) ل�سنة 1993، 

وبناء على ما عر�سه وزير االقت�ساد، وموافقة جمل�س الوزراء، 

واملجل�س الوطني اال–ادي، وت�سديق املجل�س االأعلى لال–اد، 

اأ�سدرنا القان�ون االBت�ي:

¤hCاال Iاملاد
رقم  اال–���ادي  القانون  من  و(8)   (1) امل��ادت��ني  بن�س  ُي�ستبدل 

(18) ل�سنة 1981 امل�سار اإليه الن�سان االBتيان:

(1) Iادe
والعبارات  بالكلمات  يق�سد  ال��ق��ان��ون،  ه��ذا  اأح��ك��ام  تطبيق   ‘

امل�ستجدات الت�سريعية

 áيعيôضûدات التéضتùامل
‘ دhل```á االeE`````اQات 
Iاملتح```````د áبيô```الع

ójRƒHCG óª óª óª O.CG :OGóYEG
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التالية املعاين املو�سëة قرين كل منها، م�ا ل�م يق�س �سيا¥ الن�س 

بغري ذلك: 

dhódGة: دولة االإمارات العربية املتëدة. 

QGRƒdGة: وزارة االقت�ساد. 

ôjRƒdG: وزير االقت�ساد. 

ùdGص∏£ة àîŸG�صة: ال�سلطة املëلية ‘ االإمارة املعنية.

للمادة (27)  امل�سكلة وفق�اً  æé∏dGة: جلنة الوكاالت التجارية 

من ه�ذا القانون.

dÉcƒdGة jQÉéàdGة: متثيل املوكل بوا�سطة وكيل لتوزيع 

الدولة  داخ�ل  خ�دمة  اأو  �سلعة،  تق�دمي  اأو  ع�ر�س  اأو  بيع،  اأو 

.í�ن¶�ري عم�ولة اأو رب

πcƒŸG: املنتè اأو ال�سانع ‘ داخ�ل الدولة اأو خارجها، اأو 

ه�و امل�س�در اأو املوزع احل�س��ري املعتم�د م�ن  املنتè ب�سر• اأال 

يزاول املنتè اأعمال الت�سويق بنف�س�ه. 

جن�سي�ة  يë�مل  ال���ذي  الطبيعي  }ال�سخ�س   :π«cƒdG

ك�املة  م��ل��ك��ي��ة  امل��م��ل��وك  االع���ت���ب���اري  ال�����س��خ��������س  اأو  ال���دول���ة 

عق�د  مبقت�سى  له  ويثبت  مواطنني،  طبيعيني  الأ�سخ�ا�س 

الوكالة التج�ارية متثيل املوك�ل لتوزيع اأو بي��ع اأو ع��ر�س، اأو 

.zíتق�دمي �سلع�ة اأو خ�دمة داخ�ل الدولة ن¶��ري عم�ولة اأو رب

(8) Iاملاد
}م�ع مراعاة اأحكام املادتني (27) و(28) من ه�ذا القانون 

ال يجوز للموكل اإنهاء عقد الوكالة اأو ع�دم جت�ديده ما مل 

يكن هناك �سبب جوه�ري ي�ربر اإنهاءه اأو ع�دم جت�ديده، كما 

التجاريني  الوكالء  �سج�ل   ‘ الوك�الة  قي�د  اإع�����ادة  يجوز  ال 

با�سم وكيل اBخر حتى ولو كانت الوكالة ال�سابقة بعق�د �دد 

امل�دة ما مل تكن الوكال��ة ق�د ف�سخت بالÎا�سي بني الوكيل 

واملوك�ل، اأو كانت هناك اأ�سباب ج�وه�رية ت�ربر اإنه�اء الوكالة 

�س�دور  بع�د  اأو  اللجنة،  به�ا  تقتن�ع  م�دتها  جت�ديد  ع��دم  اأو 

.zحك��م ق�سائي بات ب�سطبه�ا

áانيãال Iاملاد
ل�سنة   (18) رقم  اال–��ادي  للقانون  ج�ديدتان  مادتان  ت�ساف 

1981 ب�س�اأن تن¶يم الوكاالت التج��ارية امل�سار اإلي�ه 

برقمي (27) و(28) ن�سهم�ا االBت�ي:

(27) Iاملاد
بت�سكيلها  ي�سدر  التجارية  الوكاالت  ت�سمى جلنة  }تن�ساأ جلنة 

املنازعات  ن¶�ر  ور�س�وم  اأع�س���ائها  ومكافاBت  اجتماعاتها  وتن¶يم 

.zاأمامه�ا، قرار من جمل�س الوزراء

(28) Iاملاد
الوكالة  ب�سبب  ين�ساأ  ن���زاع  اأي   ‘ بالن¶�ر  اللجن�ة  }تخت�س 

اإقامة  الن��زاع  ال��وزارة، وال يج��وز الأط��راف  ل�دى  املقي�دة  التجارية 

دعوى اأمام الق�ساء به�ذا ال�ساأن قبل العر�س على جلنة الوكاالت 

التجارية، ويجب على اللجن�ة  الب�دء ‘ ن¶��ر الن��زاع خ�الل (60) 

�ستني يوماً من تاريخ تقدمي طلب ن¶�ر الن�زاع اإليها ف�ي حال كون 

الط�لب  م�ستوفياً اأو من تاريخ ا�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة، وللجن�ة 

اأن ت�ستعني ‘ �سبيل اأداء مه�امه�ا مبن تراه منا�سب�اً. 

ويج��وز الطع�ن ‘ قرار اللجنة لدى املëكمة املخت�س�ة خ�الل 

(30) ثالثني يوم�اً م�ن تاري�خ االإخط�ار بق���رار اللجن��ة، واإال اعترب 

.zق�رار اللجن��ة نهائي�اً وال يج��وز الطعن فيه

áãالãال Iاملاد
يلغى كل حكم يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

áابعôال Iاملاد
ي�ُن�سر ه�ذا القانون ‘ اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من اليوم 

التا› لتاريخ ن�سره.

خليفة بن زايد اBل نهيان

رئي�س دولة االإمارات العربية املتëدة

�سدر عنا ‘ ديوان الرئا�سة ‘ اأبوظبي

بتاريخ 6 ربيع االBخر 1431ه�

املوافق 22 مار�س 2010

40 ربيع  – ال�سنة   506 – العدد  ” ن�سره باجلريدة الر�سمية 

االBخر 1431ه� - مار�س 2010 – �س 25 اإىل �س27.
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2011 áæضù(3) ل ºbQ AاQRالو ¢ù∏› Qاôb
áيQاéاالت التcالو áæ÷ نCضاT ‘

�سدر بتاريخ 4 ربيع االBخر 1432ه� املوافق 8 مار�س 2011م

وهذا القرار جاء ‘ 15 مادة على النëو االBتي:

(1) Iاملاد
∞jQÉ©J

 

(2) Iاملاد
É¡∏«µصûJh ةæé∏dG ¢UÉص�àNG

(3) Iاملاد
dG AÉ¡àfG©†صjƒة

(4) Iاملاد
æé∏dG äÉYÉªàLGة

(5) Iاملاد
äÉÑ∏£dG Ëó≤J

(6) Iاملاد
äÉÑ∏£dG πéصS

(7) Iاملاد
æé∏dG πªY äGAGôLEGة

(9 ،8) Iاملاد
الأداء مهامها  والزم��اً  ت��راه منا�سباً  اللجنة مبن ومبا  ا�ستعانة 

و–ديد م�سروفات اخلربة وامللتزم بها.

(10) Iاملاد
البت ‘ املنازعة

(11) Iاملاد
قرار اللجنة ب�سطب الوكالة التجارية

(12) Iاملاد
ø©£dG ‘ قæé∏dG QGôة

(13) Iاملاد
¢�àîŸG ôjRƒ∏d kÉjƒæصS ∞ص�f kGôjô≤J ةæé∏dG ™aQ

áيeتاN امµMCا
(14) Iاملاد)

يلغى كل حكم يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

(15) Iاملاد
على جميع اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخ�سه، 

لتاريخ  التا›  اليوم  من  به  ويعمل  الر�سمية،  اجلريدة   ‘ وين�سر 

ن�سره.

Ωƒàµe ∫BG óصTGQ øH óª

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

�سدر عّنا

التاريخ 3 ربيع االBخر 1432ه�

املوافق 8 مار�س 2011م

ُن�سر ‘ اجلريدة الر�سمية ‘ العدد 519 – ال�سنة 41 ربيع الثاين 

1432 ه� - مار�س 2011م – �س 219 اإىل �س 225.

امل�ستجدات الت�سريعية
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Kانياk: التûضôيعات املح∏يá الeEاIQ دبي
2011 áæضù(11) ل ºbQ ضومSôe

ºcام املحاeCا IQو¶æامل áeوµ◊ا ihاYد áتابعe نCضاûب

نëن مد بن را�سد اBل مكتوم حاكم دبي..

 1992 ل�سنة  العامة رقم (8)  النيابة  بعد االط��الع على قانون 

وتعديالته.

 1996 ل�����س��ن��ة  رق�����م (3)  احل���ك���وم���ة  دع��������اوى  ق����ان����ون  وع���ل���ى 

وتعديالته.

ال�سوؤون  دائ��رة  باإن�ساء   2008 ل�سنة   (32) رق��م  القانون  وعلى 

القانونية حلكومة دبي.

وعلى املر�سوم رقم (16) ل�سنة 2009 ب�ساأن دعاوى احلكومة..

نر�سم ما يلي:

(1) Iاملاد
حكومة  متثيل  دب��ي  حلكومة  القانونية  ال�سوؤون  دائ��رة  تتوىل 

جميع   ‘ لها  التابعة  العامة  واملوؤ�س�سات  والهيÄات  وال��دوائ��ر  دب��ي 

الدعاوى والطعون امل�سمولة باملر�سوم رقم (16) ل�سنة 2009 امل�سار 

اإليه واتخاذ كافة االإجراءات املتعلقة بها.

(2) Iاملاد
يلغى املر�سوم رقم (16) ل�سنة 2009 امل�سار اإليه.

(3) Iاملاد
وين�سر ‘ اجلريدة  ���س��دوره،  ت��اري��خ  م��ن  امل��ر���س��وم  بهذا  يعمل 

الر�سمية.

Ωƒàµe ∫BG óصTGQ øH óª

»HO ºcÉM

�سدر ‘ دبي بتاريخ 4 اأبريل 2011م

املوافق 1 جمادى االأوىل 1432ه�

ُن�سر ‘ اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي – العدد 353 – 

ال�سنة (45) – 17 جمادى االأول 1432ه� - املوافق 21 اأبريل 

2011م – �س 49

السميطي يعلن 
عن مؤتمر اليوبيل 

الفضي لقانون 
العقوبات االتحادي

عام  مدير  ال�سميطي  جمال  الدكتور  القا�سي  اأعلن 

معهد دبي الق�سائي ‘ كلمة اأمام حفل ح�ساد عام م�سى 

تكرمي  ت�سمن  الذي  املعهد  واأعمال  اأن�سطة  من   (2010)

�سركاء هذا النجاح، اأن معهد دبي الق�سائي يعتزم تن¶يم 

موؤمتر مبنا�سبة مرور 25 عاماً على �سدور قانون العقوبات 

‘ دولة االإمارات (القانون رقم }z3 ل�سنة 1987).

�سين¶م  املوؤمتر  هذا  اإن  ال�سميطي  القا�سي  وقال 

لقانون  الف�سي  }اليوبيل  2012 –ت عنوان  املقبل  العام 

خلطة  جت�سيداً  وذلك   ،zاالإماراتي اال–ادي  العقوبات 

واأهداف املعهد ‘ متابعة كل جديد على �سعيد الت�سريعات 

خرباء  مع  املعلومات  وتبادل  القانونية،  والتعديالت 

واملهتمني  العاملني  ثقافة  رفع   ‘ واالإ�سهام  املجال،   ‘

باملجال، وتوعية املجتمع مب�ستجدات القوانني.
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»ÑàLEG óªM  ةeÓصS إعداد:

ËôµJ äGOÉ¡صTh πªY ¢TQhh äGQhO/



2
0

1
1

  -
  π

jô
HCG

  -
  (

6
)

 O
ó

``©
dG

89



90

ËôµJ äGOÉ¡صTh πªY ¢TQhh äGQhO/



2
0

1
1

  -
  π

jô
HCG

  -
  (

6
)

 O
ó

``©
dG

91



كاميرا الحصاد
اإ‚ازات عام  2010، م�سجاًل  العام  املعهد بë�ساد  احتفل 

. mتBم�سى ‘ تاريخ املعهد ومتطلعاً خلط§ عام ا

و–ت عنوان }وماذا بعد..z قال القا�سي جمال ال�سميطي: 

�سعار فر¥   íاأ�سب اأطلقنا مبادرة حتى  اأو  اأ‚زنا عماًل  كلما 

العمل ‘ املعهد.. لقد اأ‚زنا املهم ويبقى اأمامنا االأهم.

عي�سى  ع�سام  امل�ست�سار  رعاية  و–ت  املنا�سبة،  وبهذه 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  دبي،  الإمارة  العام  النائب  احلميدان 

من  االإ‚از  �سركاء  خالله  كّرم  حفاًل  املعهد  اأقام  املعهد، 

الدوائر والهيÄات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة التي كان 

لها دور ‘ برامè واأن�سطة واإ‚ازات املعهد.

�سعيد بن هزمي مدير عام اكم  اأحمد  الدكتور  وقام 

جمال  الدكتور  والقا�سي  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب  دبي 

ال�سميطي مدير عام املعهد بتكرمي ال�سركاء والداعمني وفق 

فÄات هي:

 امل�ساهم االأكÌ متيزاً.

 ال�سريك اال�سÎاتيجي االأكÌ متيزاً.

 الداعم االأكÌ متيزاً.

 اأع�ساء النيابة العامة امل�سرفون على متدربي املعهد.

 الفÄة اخلا�سة.

 فÄة فر¥ العمل باملعهد.

وهنا لقطات �سجلتها كامريا املعهد حلفل احل�ساد والتكرمي.
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ال اأدري ملاذا ي�سر العديد من الق�ساة على التعاطي مع االأزمة املالية، وما ترتب عليها من عقود والتزامات 

هوؤالء  هل  املوقرة؟!..  اكمنا  �ساحات   ‘ تقام  التي  املدنية  الق�سايا  واقع  من  نراها  التي  بال�سورة  مالية 

الق�ساة مبعزل عّما يدور ‘ من¶ومة االإ�سكاالت العقابية – مثاًل؟ ملاذا كل هذا االإ�سرار على التزام االأطراف 

باالتفا¥ املربم بينهم؟ واأين الق�ساة من القانون نف�سه؟

عذراً، اإن طالبتهم بالعودة اإىل املادة (249) من القانون املدين، التي جاء فيها ما هو اBت: }اإذا طراأت 

حوادç ا�ستثنائية عامة مل يكن ‘ الو�سع توقعها، وترتب على حدوثها اأن تنفيذ االلتزام التعاقدي، واإن 

لل¶روف،  للمدين، بëيث يهدده بخ�سارة فادحة، جاز للقا�سي تبعاً  مل ي�سبí م�ستëياًل �سار مرهقاً 

وبعد املوازنة بني م�سلëة الطرفني، اأن يرد االلتزام املرهق اإىل احلد املعقول، اإذا اقت�ست العدالة ذلك، 

.zويقع باطاًل كل اتفا¥ على خالف ذلك

اإذن، اإن كانت احلوادç طارئة، وكانت ا�ستثنائية عامة، ومل تكن متوقعة، واإن تنفيذ االلتزام فيها 

اأ�سبí مرهقاً للمدين، ويهدده بخ�سارة فادحة، فهنا يتدخل القا�سي لعالê االأمر، بëفß حق الدائن، 

وعدم تدمري حياة املدين.

لكن – على االأقل – ما نلم�سه من املدانني الذين يتقدمون اإىل املëاكم على اأنهم يتعر�سون اإىل اأحكام 

اأبداً، وتعترب ال�سيكات  تن�س على االلتزام بالعقد، ومع ذلك ال تتدخل املëاكم ‘ عالê هذه االإ�سكالية 

املرجتعة اBلة الق�ساء على املدين، وجرافة تدمري لكل م�ساريعه اال�ستثمارية والتجارية والعقارية!

�سëيí اإننا ن�سمع من امل�سوؤولني اأن هناك ق�سايا اBمنت بال�سلí، لكن – �سخ�سياً – اأ�سمع هذا من الزمالء 

‘ ميدان الق�ساء، اأما امل�ستثمر ‘ املجال العقاري، والتجاري، واالقت�سادي، فاإنه يقول Zري ذلك متاماً.

ع حينما اأورد املادة (249)، فاإنه ‘ ت�سوري جاء مبا ميكن ت�سميته }طو¥ ‚اةz للتجارة، واالقت�ساد،  ّpاملُ�سر

 êاملو هذا   ‘ الغرقى  لينقذ  النجاة،  طو¥  ي�ستخدم  ال  من  هناك  لكن  مالية،  اأزمات  حدثت  ما  اإذا  والعقار، 

املتالطم من االإ�سكاليات واملنازعات.. اأقول هذا بعد اأن جلاأ الكثريون اإّ› يطلبون حاًل ل¶روفهم واأحوالهم 

.zال�سعبة، فما كان مّني اإال اأن رددت عليهم بالقول: }ال حول › وال قوة اأبداً.. ولي�س اأمامكم �سوى الق�ساء

ع مل  ّpاأعزائي – ال نريد من ق�ساتنا التخلي عن القانون، ولكن كل ما نريد منهم اأن يطبقوه، فامل�سر

يجعله قانوناً بال روح، واإ‰ا خلق ‘ ن�سو�سه روحاً ‘ منتهى العدالة، واالإن�ساف، والتمدن.

اإن اأي حكم يق�سي بالتزام كل االأطراف مبا اتفق عليه ‘ ظل ظروف طارئة 

وا�ستثنائية وعامة خارجة عن اإرادة النا�س يعد تدمرياً لهم اأنف�سهم، ال �سوناً 

اأن يë¶ى  اأي�ساً ‘  حلقوقهم، فاإذا كان الدائن له حق، فاإن املدين له حق 

براأفة القانون وعدالته التي جاءت ‘ ن�س املادة املذكورة اBنفاً.

ومن هنا، فاإنني ال اأّدعي اأبداً املعرفة القانونية التي يعلمها القا�سي، ولكن 

اأعرف املاB�سي التي قا�ساها من تعّر�س اإىل ذلك النوع من امل�سكالت الطارئة ‘ 

الو�سع العقاري الراهن.

هذا، وللëديث �سجون!!

حق الدائن 
وعدم تدمير المدين

الفريق ضاحي خلفان تميم
قائد عام شرطة دبي
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