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ال�سيك ورقة تجارية تت�سمن اأمراً �سادراً من ال�ساحب اإلى الم�سëوب عليه باأن
يدفع بمجرد االطالع عليها مبلغاً من النقود ل�سخ�س معين اأو الأمره ..واالأ�سل في
ال�سيك اأن يكون اأداة وفاء لدين م�ستëق في ذمة ال�ساحب للم�ستفيد ،اإال اأن اإعطاء
ال�سيك له قد ال يكون وفاء لدين ،اإنما قد يكون على �سبيل ال�سمان.
وفي جديد االإجراءات ،يعتبر  31اأكتوبر  2018تاريخاً مهماً في بريطانيا ،على
اعتبار اأنه بعد هذا التاريخ �سي�سب íال�سيك اأثراً تاريخياً بعدما �سوتت البنوك ل�سالí
اإلغائه تدريجياً واإحالل و�سائل دفع اأكثر حداثة ،كالتëويل االإلكتروني عبر الخ�سم
المبا�سر ،اأو بطاقات الخ�سم ،اأو بطاقات االئتمان.
وعندما نقراأ في تاريخ القانون التجاري ،فاإننا ندرك اأن ال�سيك ن�ساأ في البيÄة
التجارية – القائمة على االئتمان وال�سرعة – التي اأ�س�ست قواعده القانونية فيما
يعتبر العرف التجاري م�سدراً رئي�ساً في المعامالت التجارية ،وهو يتغير بتغيير
ال¶روف االقت�سادية واالجتماعية وو�سائل التقنية الëديثة.
اإن ن¶رة المجتمع لل�سيك اختلفت ،بالرZم من ال�سمانات التي يوفرها الم�س ّرع له
في الناحيتين الجنائية والمدنية ،وقد بداأ يفقد تلك الثقة ،وتّ ëول من اأداة وفاء اإلى
اأداة �سمان ،فالتطبيق العملي لل�سيك اأ�سب íيفر�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
ال�سيك على هذا النëو ،خا�سة في ما يتعلق ب�سمانات التعامالت الم�سرفية� ،سواء
بالن�سبة للقرو�س اأو المرابëات وZيرها من المنتجات الم�سرفية ،وبذلك فاإن الواقع
العملي ح ّوله من اأداة وفاء اإلى اأداة �سمان.
ويجب اأن تكون ن¶رتنا اإلى ال�سيك بعيدة عن الجدل الفقهي القانوني ،والعرف
هو الذي يقرر و�سع ال�سيك ،وعلى المëاكم الجزائية والتجارية اأن تراعي البيÄة
التجارية عند الن¶ر اإلى الدعاوى التي يكون ال�سيك مو�سوعاً لها ،والن¶رة الëديثة
– وفقاً للروؤية الëديثة للبيÄة التجارية -ترى اأن االأ�سل في ال�سيك اأن يكون اأداة
�سمان.
و�ستكون لنا وقفة مع هذه الروؤية كمعهد خالل الفترة المقبلة.
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المـﺆتمـر نـاﻗﺶ المﺴـتﺠداﺕ
والثوابﺖ والمتﻐيراﺕ وتﺄﺛيرﻫـا
علـى الممارســة القـانـونيـة
احتفا ًال باليوبيل الف�سي ل�سدور قانون املعامالت املدنية ‘
االإمارات ،ن¶م معهد دبي الق�سائي موؤمتراً على مدى يومي 18
و 19مار�س املا�سي ‘ نادي �سبا• �سرطة دبي.
�سارك ‘ املوؤمتر عدد من كبار ال�سخ�سيات العامة ومديري
الدوائر املëلية ،ورجال الهيÄات الق�سائية والقانون ،واأ�ساتذة
كليات احلقو ¥والقانون ‘ اجلامعات املëلية والعربية ،ورجال
االإعالم والفكر ‘ االإمارات والدول العربية ،حيث قام اأ�ساتذة
املعهد بدور رئي�س ‘ طرح اور النقا�س وعر�س القوانني
املëلية واال–ادية ،وما جرى عليها من تعديالت مبا يتواءم
وامل�ستجدات والواقع العملي.
وقال القا�سي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير
عام معهد دبي الق�سائي{ ،يعد قانون املعامالت املدنية اأبرز
واأهم قوانني الدولة ،وذلك ملا له من �سلة وعالقة وثيقة بكل
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اأوجه الن�سا• االإن�ساين ،حيث اإنه يعترب القانون الذي ين¶م
معامالت النا�س مبا يتما�سى مع �سعي الدولة حلماية املجتمع
وتثبيت دعائمه من خالل –قيق العدل واالأمن وا�ستقرار املراكز
القانونية ،ومواكبة التطور االقت�سادي واالجتماعي .وبناء على
ذلك ،راأى {معهد دبي الق�سائي zاأن من واجبه بعد م�سي ربع قرن
على �سدور هذا القانون ،امل�ساركة بجهد رمزي يتمثل ‘ اإقامة
احتفال يتم من خالله املëاف¶ة على تراب§ حلقات الزمن لت¶ل
ال�سلة بني املا�سي واحلا�سر قائمة.z
وتركزت املداوالت خالل املوؤمتر على ثالثة اور رئي�سة ،هي:

يùéضد ôJاب§
اMتفالæا Lهد õeQي q p
k
eاVضيا MhاVضk ôا
∏Mقات الøeõ
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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.كذلك تطر ¥امل�ساركون ‘ املوؤمتر اإىل اأربعة اور فرعية
حول مدى توافق ن�سو�س قانون املعامالت املدنية مع التطور
االقت�سادي واالجتماعي ،ومدى توافق االجتاهات والقواعد
العامة ‘ قانون املعامالت املدنية مع االأحكام التف�سيلية التي
تعال èم�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.
وجاء تن¶يم هذه االحتفالية واملوؤمتر املرافق انطالقاً

د``ªL .ا∫ الùضªي£ي :اEن¬ القانون
اال ºgCامل º¶æملعاÓeت الæا¢S
من اأهداف {معهد دبي الق�سائي zاملتمثلة ‘ ن�سر اأف�سل
املمار�سات الق�سائية ،وتعزيز ال�سفافية ،واالرتقاء مب�ستوى
املعايري الق�سائية ،وت�سجيع الكوادر الب�سرية املواطنة املوؤهّ لة
ل�سغل منا�سب قيادية ‘ الن¶ام الق�سائي ،ف�س ً
ال عن دعم
مكانة املعهد كوجهة رائدة اإقليمياً ‘ جمال التميز القانوين
والعد‹ ،ورفع م�ستوى الوعي باأهمية القانون ودوره ‘ بناء
جمتمع متكامل قائم على املعرفة مبا ين�سجم مع اأهداف
خطة دبي اال�سÎاتيجية .2015
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وفد ﻛويتي اﻃلع على أعمال المعهد

اﻻستفاﺩة من تﺠربة »ﺩبي القضائي«
في تﺄسيﺲ معهد للفتوﻯ والتشريع بالكويﺖ
ا�ست�ساف {معهد دبي الق�سائي ،(DJI) zامل�ست�سار وفاء
ال�ساي≠ ،وكيل اإدارة الفتوى والت�سريع ورئي�س جلنة اإن�ساء
معهد الفتوى والت�سريع وق�سايا الدولة بالكويت ،على
راأ�س وفد رفيع امل�ستوى �س ّم ك ً
ال من الدكتور على ظبية،
امل�ست�سار امل�ساعد ،واأروى اجلودر ،النائب الثاين ،واملهند�س
خلف العجمي ،الذين جاوؤوا للتعرف عن كثب على جتربة
املعهد ‘ جمال اإعداد برام èتدريبية متخ�س�سة وفق
اأف�سل املمار�سات العملية واملعايري العاملية ،واال�ستفادة منها
‘ تنفيذ خطة اإن�ساء {معهد الفتوى والت�سريع وق�سايا
الدولة ‘ zالكويت.
وتعرف الوفد خالل زيارته لدبي التي ا�ستمرت عدة
اأيام على خطة {معهد دبي الق�سائي zاال�سÎاتيجية
القائمة على نه� èسامل لتطوير برام èالتاأهيل املهني
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والتدريب امل�ستمر وبناء جيل موؤهل من الق�ساة ووكالء
النيابة واخلرباء القانونيني .كما ّ
اطلع الوفد على اأبرز
املبادرات وامل�ساريع التي ُن¶مت –ت م¶لة املعهد بهدف
االرتقاء بالن¶ام الق�سائي والعد‹ مبا ين�سجم مع اأعلى
معايري التميز وال�سمولية وتعزيز الوعي باأهمية القانون
‘ بناء جمتمع متكامل قائم على املعرفة.
وناق�س الطرفان ‘ �سل�سلة من اللقاءات اجلهود التي
يقوم بها املعهد ‘ جمال اإجراء البëو çوالدرا�سات ‘
تلف املجاالت القانونية والق�سائية لر�سد امل�ستجدات
ّ
واالطالع على
والتëديات التي يفر�سها الواقع العملي
اأف�سل املمار�سات العاملية امل ّتبعة ‘ املجال.
وتعليقاً على الزيارة ،قال القا�سي الدكتور جمال ح�سني
ال�سميطي ،مدير عام {معهد دبي الق�سائي{ :zت�سرفنا
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با�ست�سافة وفد اإدارة معهد الفتوى والت�سريع بالكويت
لتبادل اخلربات فيما بيننا ،واطالعهم على جتربتنا
الناجëة ‘ جمال التاأهيل والتدريب الق�سائي والدرا�سات
واالأبëا çالقانونية .وبالتاأكيد يعك�س اختيار {معهد دبي
الق�سائي zلال�ستفادة من خربته الوا�سعة ‘ جمال تطوير

الكفاءات الب�سرية ‘ املجال القانوين والق�سائي واالقتداء
به الإن�ساء {معهد الفتوى والت�سريع وق�سايا الدولةz
بالكويت ،م�ستوى الريادة الذي متك ّنا من –قيقه اإقليمياً،
وباالأخ�س فيما يتعلق باإعداد برام èتدريبية عالية التميز
من حيث الكم والنوع.
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بمناسبة اليوم العالمي للبيﺌة وتﺠﺴيد ﹰا لدورﻩ التنموﻱ اﻻجتماعي

المعهد ينظم ندوة حماية البيﺌة في اﻹماراﺕ
ين¶م معهد دبي الق�سائي ملنا�سبة اليوم العاملي للبيÄة ‘
اخلام�س من يونيو ندوة توعية ملدة يوم واحد حول املخاطر
املëيطة بالبيÄة واالإجراءات الواجب اتخاذها حلماية البيÄة
وبناء اقت�ساد و�سناعات تق ّل�س املخاطر ،وعلى االأخ�س
انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون.
وقال القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام معهد
دبي الق�سائي ‘ توجيه القائمني على تن¶يم الدورة{ :باتت
حماية البيÄة اإحدى اأهم ركائز التنمية الوطنية ال�ساملة،
و–¶ى باهتمام كبري من قبل احلكومة اال–ادية واحلكومات
املëلية ‘ ظل تزايد –ديات الطاقة والتغري املناخي..
ومتا�سياً مع هذا االجتاه ،برزت االإمارات كدولة فاعلة ،لي�س
على امل�ستوى االإقليمي ف�ëسب ،بل العاملي اأي�ساً ‘ ،دعم
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
ال�سيخ مد بن را�سد اBل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
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جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اˆ ،برز ا�سم االإمارات كنموذê
يëتذى للتنمية البيÄية امل�ستدامة عرب تطبيق �سل�سلة من
القوانني واالأن¶مة التي كان لها الدور االأكرب ‘ –قيق طفرة
عقارية واقت�سادية هائلة دون امل�سا�س باالأمن البيÄي.
و‘ هذا االإطار ،وانطالقاً من التزامنا التام بدعم اجلهود
احلكومية ،واإمياننا بدور القانون ‘ تعزيز م�سرية التنمية
ال�ساملة ،نëر�س ‘ {معهد دبي الق�سائي zعلى امل�ساركة الفاعلة
‘ الربام èاملجتمعية وحمالت التوعية التي من �ساأنها ن�سر
الوعي البيÄي وتن¶يم الربام èالتدريبية وور�س العمل والندوات
التي ت�ساعد ‘ بناء جيل قادر على اإدارة التëديات البيÄية على
املدى الطويل .ومن هنا ،عزم املعهد على تن¶يم ندوة بعنوان
{حماية البيÄة ‘ دولة االإمارات العربية املتëدة zملناق�سة
القوانني ‘ تعزيز مكانة االإمارات كنموذ êرائد 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 ) (24ل�سنة  1999والتعديالت

اخلام�س بتداول املواد والنفايات اخلطرة والنفايات الطبية،
والباب ال�ساد�س يخ�س املëميات الطبيعية ،وتناول الباب
ال�سابع امل�سوؤولية والتعوي�س عن االأ�سرار البيÄية ،و‘ الباب
الثامن حدد القانون العقوبات اجلنائية ،والباب التا�سع ت�سمن
اأحكاماً ختامية عامة.
وبعد �سدور هذا القانون� ،سدرت الئëته التنفيذية ،وت�سم
خم�سة ن¶م ،وذلك مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )(37
ل�سنة  ،2001وهي:
الن¶ام االأول  -ن¶ام حماية البيÄة البëرية :يهدف هذا
الن¶ام اإىل حماية البيÄة البëرية من التلو çبكافة اأ�سكاله،
�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.
الن¶ام الثاين – ن¶ام تداول املواد اخلطرة والنفايات
اخلطرة والنفايات الطبية :يهدف هذا الن¶ام اإىل ترتيب
تداول هذه املواد وو�سع ال�سواب§ واملعايري الالزمة لذلك.
الن¶ام الثالث – ن¶ام تقييم التاأثري البيÄي للمن�ساBت:
يهدف هذا الن¶ام اإىل عدم تاأثري م�سروعات التنمية بال�سلب
على البيÄة.
الن¶ام الرابع – ن¶ام مبيدات االBفات وامل�سلëات الزراعية
واالأ�سمدة :يهدف هذا الن¶ام اإىل تن¶يم ا�سترياد وتداول
املبيدات وامل�سلëة الزراعية واالأ�سمدة ‘ الدولة ،ويëدد املواد
املمنوع ا�ستريادها.
ثم �سدر قرار جمل�س الوزراء رقم )� (12سنة  ،2006وهو
ن¶ام حماية الهواء من التلو çمن خالل و�سع معايري
ومقايي�س ددة للëدود امل�سموح بها لالنبعاثات من تلف
امل�سادر.
وباالإ�سافة اإىل هذا القانون الرئي�س والئëته التنفيذية،
توجد عدة قوانني ومرا�سيم وقرارات اأخرى ت�سكل من¶ومة
ت�سريعية حلماية البيÄة.
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التي طراأت عليه ،وما اأدى اإليه من نتائ èاإيجابية ‘ املëاف¶ة
على البيÄة ،وذلك ب�ëسب االأرقام ال�سادرة عن {مركز دبي
لالإح�ساء .zكما �ستتناول الندوة تفا�سيل قرار جمل�س الوزراء
رقم ) (12املتعلق بن¶ام حماية الهواء من التلو ،çالذي ت�سمن
و�سع معايري ومقايي�س معينة للëدود امل�سموح بها لالنبعاثات
من تلف امل�سادر.
ومما يوؤكد اهتمام دولة االإمارات بالبيÄة ،اأنها –تفل
�سنوياً بيوم البيÄة الوطني والذي ي�سادف الرابع من �سهر
فرباير من كل عام لت�سلي§ ال�سوء وتكثيف اجلهود حول
الق�سايا البيÄية املهمة ‘ الدولة ،حيث تعزز هذه املنا�سبة روح
املبادرات وامل�سوؤولية الفردية واجلماعية جتاه الق�سايا البيÄية
بني كافة �سرائ íاملجتمع ،كما ت�سارك العامل احتفاالته بيوم
البيÄة العاملي ‘ اخلام�س من يونيو من كل عام.
وقد و�سعت دولة االإمارات اإطاراً قانونياً للمëاف¶ة على
ثرواتها البيÄية وحمايتها من االBثار ال�سلبية الناجمة عن
املمار�سات الب�سرية اخلاطÄة وتدهور الن¶ام البيÄي ،حيث
اأ�سدرت العديد من القوانني اال–ادية واملرا�سيم الرئا�سية
واالأوامر املëلية.
ويعد القانون اال–ادي رقم  24ل�سنة  1999ب�ساأن حماية
البيÄة والتنمية من اأهم القوانني التي �سدرت ‘ الدولة
‘ جمال حماية البيÄية ،حيث اإنه اأول قانون ا–ادي بيÄي
متكامل اإىل حد كبري.
ويهدف هذا القانون اإىل حماية البيÄية ومكافëة التلوç
مبختلف اأ�سكاله و�سوره ،وجت ّنب االأ�سرار ال�سلبية املبا�سرة
وZري املبا�سرة احلالية اأو امل�ستقبلية الناجتة عن الربامè
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 ‘ ) (101مادة موزعة على اأبواب
ت�سعة :الباب االأول يتعلق بالبيÄة والتنمية ،والباب الثاين
يخ�س حماية البيÄة املائية ،والباب الثالث يëمل عنوان
{حماية الÎبة ،zويتعلق الباب الرابع بëماية الهواء ،والباب

Èa 4اي ôيوم æWhي ل∏Ñي ‘ áÄاالeEاQات
 5يونيو اليوم العاملي ل∏ÑيáÄ
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الﻄﻼق اﻹلكتروني
جدل بين الفقهاء وندرة في المراجع

استﺴهال وسرعة وﺻعوبة إﺛباﺕ
د .ﻋﺒداﷲ ﻋﺒدالرﺣمﻦ الﺴعﻴدﻱ
SCGh »eÉصûe PÉàص«∏µH ∑QÉة ¿ƒfÉ≤dG

جعل اˆ لعقد ال��زوا êفي ال�سريعة مكانة متميزة ،وجعله رباطاً مقد�ساً بين الزوجين ،فهو و�سيلة لبقاء
االإن�سانية وامتداد الëياة ،ولهذا هياأ اˆ الرجل والمراأة الأن يكون لدى كل منهما ميول فطرية لالBخر ،وجعل
ال��زوا� êسبباً من اأ�سباب زي��ادة ال��رز ¥والبركة ،ين�سر به الدين ويëمي به ال�سرف ،ويغ�س به الب�سر ،وي�ëسن
الفر ،êوب�سبب تلك االأهمية لعقد الزوا ،êفقد 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
لكن اˆ �سبëانه وتعالى ،رحمة بعباده ،ورفعاً لل�سرر
عنهم ،اأباح لهم حل واإنهاء ذلك العقد اإذا ا�ستëالت بينهما
الع�سرة وف�سلت كل م���ëاوالت االإ��س��الح ،وذل��ك عن طريق
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
12

ال�سريعة على ط��ر ¥معينة الن���ëالل عقد ال ��زوا ،êمنها:
الطال ¥والمخالعة والتفريق بëكم الق�ساء.
وجرى العمل على اأن الطال ¥يقع بالطر ¥التي ينعقد
بها الزوا ،êفيقع باالألفا® ال�سريëة الدالة على الطال،¥
وي�ق��ع ك��ذل��ك بالكتابة ،ك �اأن يكتب ال��رج��ل لزوجته خطاباً
يخبرها فيه بطالقه لها ،كما يقع من االأخ��ر���س باالإ�سارة

الوا�سëة التي تدل على اإيقاع الطال ¥با�ستخدام اإ�سارات
وا�سëة اإذا كان عاجزاً عن الكتابة.
وق��د ق ّنن الم�س ّرع االإم��ارات��ي ذل��ك بموجب ن�س المادة
 2/99من قانون االأحوال ال�سخ�سية االتëادي رقم  28ل�سنة
 2005التي تن�س على اأنه) :يقع الطال ¥باللف ßاأو بالكتابة
وعند العجز عنهما فباالإ�سارة المفهومة(.

QاCي ا øe ôNBاال ôgRCالûضôي∞:
ال ¥Ó``£االEلo ÊhÎµيحùض``k Ö
bÓWا اPEا Sض``Äل
الh êhõا±ÎY
الôاCي اال∫hC
وه��و ما يتجه اإل��ى تقييد ه��ذا االأم��ر والتّ ëر êمنه ،ن¶راً
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
الو�سائل ال�سريعة ،كما اأن هناك �سعوبة في اإثباتها ،ويمكن
الأي �سخ�س �سعيف النف�س اأن يتëايل عليها ،وه��ذا ما ذهب
اإليه بع�س المجتهدين واالأكاديميين المعا�سرين ،من اأمثال
ال�سيخ مëمد اأحمد �سال íال�سال íاأ�ستاذ الفقه بجامعة االإمام
مëمد بن �سعود بالمملكة العربية ال�سعودية ،حيث قال{ :اإن
اˆ �سبëانه وتعالى اأنعم علينا بنعمة ال��زوا ،êوجعله رباطاً
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eفهوم ال ¥Ó£االEلµتhôني
ن¶راً لما نعي�سه االBن من تطور تكنولوجي في مجاالت
الëياة كافة ،كان ال بد اأن يوؤثر ذلك على الëياة االأ�سرية
رZماً عنها ،فتم ا�ستëدا çو�سائل وط��ر ¥حديثة يقع بها
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
�سëة وقوع الطال ¥باإحدى تلك الطر ،¥واأطلقوا عليه لفß
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
ل� �الBراء المتداولة ف��ي الفقه االإ��س��الم��ي المعا�سر ومدى
تاأثر الق�ساء ال�سرعي بها في م�سائل االأح��وال ال�سخ�سية،
و�سنتط ّر ¥بالتمثيل فيما ي�ج��ري عليه العمل ف��ي بع�س
ال��دول العربية ،و�سبيلنا في ذلك ما تم ن�سره من اأبëا،ç
وما تم عقده من موؤتمرات ون��دوات ،من اأج��ل و�سع حلول
عملية ،و�سبيلنا في ذل��ك ما تم ن�سره من اأب���ëا ،çوم��ا ت ّم
عقده من موؤتمرات ون��دوات ،من اأجل و�سع حلول عملية،
و�سواب§ ترفع الëر êعن الم�سلمين في تلك الم�ساألة التي
تبنى عليها حياة االأ�سر وتنهدم بها ،و�سنقوم باإبراز مجموعة
من االBراء الفقهية المعا�سرة ،والتي تن�ëسر في راأيين،
وذلك فيما ياأتي:

QاCي L øeاeع áاالeEام بالùضعودي:á
k
∏£eق``ا اCن oيæه``≈ ال``hõا êبالô£يقá
ال يüض``í
االEلhÎµني ..áاEن¬ بدåÑYh áY

مقد�ساً ،فاإذا كان للزوا êهذه المكانة الكبيرة ،فال ي�س íمطلقاً
اأن يُنهى بالطريقة االإلكترونية ،الأن هذا يعد نوعاً من العبث
واال�ستهتار .وبالتالي ،فال ي�س íالطال ¥به وال يقع ،ويعد من
الطال ¥البدعي ،واأخذ بهذا الراأي مجموعة من المجتهدين.z
كما ذه��ب ال�سيخ حمد الرزين قا�سي المëكمة العامة
بجدة اإلى اأن تقرير مثل هذا النوع من الطال ¥يفت íالمجال
اأم��ام �سعاف النفو�س م��ن ال��زوج��ات اإل��ى تطليق اأنف�سهن،
ت���ëاي� ً
ال ع�ل��ى ال���س��رع وال �ق��ان��ون ،ب��ا��س�ت�خ��دام ت�ل��ك الو�سائل
االإلكترونية الëديثة ،حيث عر�ست اإحدى الق�سايا nع nمدnت
فيها زوج��ة اإر��س��ال طالقها م��ن هاتف زوج�ه��ا اإل��ى هاتفها،
مفتعلة الطال ¥منه .وهنا يتعين على القا�سي اأن يعال èهذا
االأمر باإح�سار الزو êو�سوؤاله ،وعلى الزوجة عبء الب ّpينة على
ذلك لتثبت �سëة الر�سالة و�سدورها عن زوجها.
الôاCي الãاني
وهو ما يتجه اإلى �سëة هذا الطال ،¥حيث ذكر ال�سيخ
الدكتور الق�سبي زل§ اأ�ستاذ الفقه بجامعة االأزهر ال�سريف
وع�سو مجمع البëو çاالإ�سالمية ،اأن الطال – ¥ح�سب ما
ا�ستقر عليه الراأي الراج íعند الفقهاء – باللف ßال�سري،í
فعلى �سبيل المثال :لو قال الرجل لزوجته :اأنت طالق ،وقع
الطال� ،¥سواء اأك��ان ب�ëسرتها اأم بخطاب اأر�سله اإليها ،اأم
بمكالمة تليفونية ،ما دامت تعرف �سوته ،ولهذا فالطال¥
االإلكتروني يقع ويëت�سب طالقاً اإذا �سÄل ال��زو êواعترف،
وتاأكدت الزوجة من ذلك.
واأ ّي ��د ذل��ك ال�سيخ ال��دك�ت��ور اأح�م��د ح�م��ود كريمة اأ�ستاذ
ال�سريعة بجامعة االأزهر ،حيث يرى اأن الطال ¥يكون بالقول
ال�سري íاأو بالكتابة الوا�سëة ،اأو باالإ�سارة المفهومة ،م�سيراً
اإل��ى اأن��ه في حالة اإق��رار المطلق عبر االإنترنت اأو الجوال
الفقه``ا Aاhô``bCا بو``bو´ ال¥Ó``£
االEلh ،ÊhÎµاaÎYوا بوSضاFل االüJضا∫
ا◊ديùM – áãض ÖالôاCي الôاæe íLه– º
اEال اCنه ºاTضWÎوا لوbوT ¬Yضk Whôا eعي،áæ
hاªgCهاT :ض`` •ôالæي``h ،áاCن يµون eوLه kا
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وZيره بالطال ¥فهو طال� ¥سëي ،íوهذه الو�سائل تعد من
ال�سي≠ ال�سرعية.
وق��د اأف �ت��ى ال�سيخ ال��دك�ت��ور ن�سر ف��ري��د وا� �س��ل ،مفتي
جمهورية م�سر العربية االأ��س�ب��ق ،اأن ال�ط��ال ¥يختلف عن
توثيق عقود ال��زوا ،êالأن الطال ¥ي�سدر عن الفرد نف�سه،
فمن الممكن اأن يتم عن طريق االإنترنت اأو المëمول ،ولكنه
يëتا êهو االBخ��ر اإل��ى توثيق لتëقق ال��زوج��ة من طالقها،
حتى اإذا اأرادت اأن تتزو êمن اBخر يكون معها دليل طالقها،
فاإذا اأنكر الزو êالطال ¥الذي ت ّم 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
الفقه المقارن في المعهد العالي للق�ساء بجامعة االإمام
مëمد بن �سعود االإ�سالمية العقد بين Zائبين ،فالطرفان
Zائبان ل�سخ�سيهما لكنهما يعقدان عقد الëا�سرين ،وي�سمع

ملع∏وeا∂J
ا ¤Eال áLhõبعيæهاM ،ي`` åاEن¬ ال بد J øeوا ôaالæيá
لد iال êhõالEيقا´ الh ،¥Ó£اCن¬ يقüضد√.

Tضbh •hôو´ ال ¥Ó£االEلµتhôني
ر��Zم اأن ال�ف�ق�ه��اء اأق� ��روا ب��وق��وع ال �ط��ال ¥االإلكتروني،
واعترفوا بو�سائل االت�سال الëديثة – ح�سب الراأي الراجí
منهم – اإال اأنهم ا�سترطوا لوقوعه �سروطاً معينة ،واأهمها:
�سر• النية ،واأن يكون موجهاً اإل��ى ال��زوج��ة بعينها ،حيث
اإنه ال بد من توافر النية لدى الزو êالإيقاع الطال ،¥واأنه
يق�سده ،ولكن لي�س معنى ذلك اأن الزو êال يقع طالقه اإن
ك��ان م��ازح�اً ،وال يق�سد ال�ط��ال ،¥الأننا يجب اأن ننتبه اإلى
التفريق بين النية لوقوع الطال ¥والنطق به ،وبين النطق
به للزوجة بق�سد المزاح ،حيث اإنه في حالة اأن ينوي الزوê
لف ßال�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{ :ثال çجدهن جد وهزلهن
ج��د .z...وذك��ر منهن الطال ،¥اأي اإن الطال ¥يقع حتى لو
كان الزو êمازحاً طالما اأنه يفهم معنى ما ينطق به ويوجهه
للزوجة بغر�س اإيهامها كذباً بالطال.¥
لكن اإذا كان مجرد نطق الزو êباللف ،ßاأو كتابته هو مجرد
كتابة للكلمات فق§ ،اأو مجرد �سرحها للزوجين في �سيا¥
معين ،فاإن هذا ال يعد طالقاً حتى ولو كان في مواجهتها.
وهذا ما ينطبق على الطال ¥االإلكتروني ،فاإن ثبت اأن
ال��زو êك��ان ينطق بالطال ¥اأو يكتبه هاتفياً اأو عن طريق
االإن �ت��رن��ت ،ويق�سد ب��ه ال �ط��ال ،¥ف �اإن��ه يقع طالما تاأكدت
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كل واحد منهما االBخر ،كما ي�سمعهما ال�سهود حين نطلقهما
باالإيجاب والقبول بالن�سبة ل�ل��زوا .êواأ��س��ار اإل��ى اأن ظهور
بع�س الو�سائل التي يمكن اأن تقلل م��ن ال�ت��زوي��ر ،كروؤية
اأح��د الطرفين االBخ��ر عبر �سا�سة الëا�سب االBل��ي المت�سل
باالإنترنت ،الذي ي¶هر �سورة كل من المتëادثين ،ويمكن
اأي�ساً اأن ُي¶هر المتعاقدان و�سائل االإث�ب��ات الخا�سة بكل
منهما والتي تمت عن طريق المواقع االإلكترونية.
وعليه ،فقد اأجاز البع�س الطال ¥عبر االإنترنت� ،سواء
بالم�سافهة اأو الكتابة ،فاإذا تل ّف ßالزو êبالطال ¥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
بمجرد تلف ßال��زو êبه ،طالما توافرت �سروطه ،ف�اإذا كتب
الزو êطال ¥زوجته وهو يريد اإيقاع الطال ¥وقع طالقه.

الزوجة من �سدوره عن زوجها.
واإ�سافة لما �سبق ،ال بد من توافر ال�سرو• االBتية:
 -1اأن يكون الزو êهو من اأر�سل الر�سالة.
 -2اأن يكون الزو êفي الëالة المعتبرة �سرعاً ،اأي ال يكون
مكرهاً اأو �Zسباناً.
 -3اأن تكون العبارة موجهة للزوجة بطريقة لي�س فيها
Zمو�س.
 -4اأن تëتوي الر�سالة على لف ßم��ن األ�ف��ا® الطال¥
ال�سريëة.
وال تختلف الر�سالة االإلكترونية هنا عن الر�سالة الخطية،
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
ال��دول المعا�سرة ،فاإننا نجدها تفتقر اإلى تقنينها في �سكل
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 تخر êاإلى حيز التنفيذ بعد ،ت�ستمد هديها
ف��ي ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ط��ال ¥م��ن ال���س��واب��ق الق�سائية التي
ُت�ع��ر���س على ال�ق���س��اة ،وال��ëل��ول ال�ت��ي ي�سلون اإل�ي�ه��ا والتي
يدلي كل منهم بدلوه فيها في �سوء فهمه الوا�سع اأو ال�س ّيق
لن�سو�س الطال ¥في قوانين دولته ..ففي اإح��دى الق�سايا
لدى اإحدى المëاكم االأردنية ،اأقامت اإحدى الزوجات دعوى
اإثبات طال� ¥سد زوجها ،باأن اأر�سل عبر الهاتف لها عبارة :اأنت
طالق ،و�ست�سلك ورقتك Zداً ،فقام القا�سي با�ستدعاء الزوê
وا�ستجوابه حول الواقعة ،فاأقر الزو êاأنه بالفعل اأر�سل ر�سالة
اإليها وكان يق�سدها ،فاأثبت القا�سي الطال.¥
ون¶راً لتكرار مثل هذه الëاالت ،فقد قام
الم�س ّرع الكويتي والم�س ّرع االأردني خالل
ال �ف �ت��رة ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�م��ا��س�ي��ة باإعداد
م �� �س��روع ت�ع��دي��ل ق��ان��ون االأح� ��وال
ال�سخ�سية ،ليعال èفيه حاالت
ال �ط��ال ¥ال �ت��ي ت�ت��م ع��ن طريق
ر� �س��ائ��ل ال� �ج ��وال واالإنترنت
بعدما ت�ك��ررت ال���ëاالت التي

عُر�ست على المëاكم ف��ي ه��ذا ال���س�اأن ،وق��د اأراد الم�س ّpرع
بذلك التعديل و�سع ال�سواب§ والت�سييق على حاالت وقوع
الطال ¥عبر الر�سائل الق�سيرة اأو البريد االإلكتروني ،حتى
ال يفت íباب الت�ساهل اأمام االأفراد في هدم الëياة االأ�سرية.
وق��د ن� ّب��ه الم�سرع ف��ي اأك�ث��ر م��ن دول��ة اأن ال�ط��ال ¥عبر
الو�سائل المëدثة ه��و م��ن ب��اب ال�ط��ال ¥الكنائي ،اأي Zير
ال�سري ،íوهو الذي ال يقع اإال بنية الزو êمع تëقق ال�سرو•
ال�سرعية االأخ��رى ،واأن مهمة القا�سي عند وق��وع مثل هذا
ال �ط��ال ¥اأن ي�ق��وم ب�م��واج�ه��ة ال ��زو êب��ه و� �س �وؤال��ه ع��ن خروê
لف ßال�ط��ال ،¥وكتابته عبر الر�سائل الق�سيرة اأو البريد
االإلكتروني ،والتëقق من �سدوره عنه قبل الëكم باإثبات
الطال ،¥بل اإنه اأ�ساف اأي�ساً اأنه يتعين على الق�ساة �سوؤال
ال��زو êعن و�سعه النف�سي والعقلي عندما قام بكتابة لفß
الطال ¥لزوجته.
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الUÓîضá
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،
ل��وج��ود م¶نة ال�ت��زوي��ر وال�غ����س ال��ذي يمنع وق��وع الطال¥
االإلكتروني ،ويخ�سى كثيرون اأن يوؤدي �سيوع ا�ستخدام هذا
ال �ن��وع م��ن ال �ط��ال ¥وال��ëك��م ب�سرعيته اإل ��ى ت�ساهل بع�س
النا�س به وكثرة اإيقاعه ،بما يتبع ذلك من تعقيدات قانونية
واجتماعية ،ومعلوم من ال�سارع الëكيم مق�سده في ت�سييق
نطا ¥الطال ¥وتقليل نوافذه للëد من وقوعه ،مما حدا
ببع�س الفقهاء المناداة بعدم وقوع الطال ¥اإال اأمام القا�سي
اأو ب�ëسور �ساهدين ،ويرى البع�س اأن هذا النوع من الطال¥
يمكن اأن يكون نوعاً من تجنيب الëر êواالإيذاء للم�ساعر
ب�سكل مبا�سر ،واأن الو�سائل االإلكترونية اأ�سبëت
معتادة ب�سكل ي��وم��ي .وي��رى اأن ال�ط��ال ¥بالر�سائل
الن�سية اأو عبر البريد االإلكتروني ياأخذ حكم الطال¥
بالكتابة ال��ذي ذك��ره الفقهاء االأق��دم��ونZ ،اية م��ا في
االأمر زيادة اأخذ الëيطة والëذر والتاأكد من اأن المر�سل
هو الزو ،êواأنه كان قا�سداً اإيقاع الطال ،¥واأنه Zير مكره وال

مدهو�س ،واأنه كان طبيعياً ،وم�سمون الر�سالة وا�س íو�سريí
موجهاً اإلى زوجته ،ومع ذلك ال بد من اإقراره على كل هذا،
واعتباره كناية زيادة في االحتيا• ،وبهذا نكون ا�ستفدنا من
ه��ذه الو�سائل ،لكن �سمن �سواب§ ال تجعل الطال ¥اأمراً
عادياً و�سه ً
ال كما يتخوف المانعون من اإيقاعه.
لذا ،ومن خالل ما تم عر�سه من اBراء فقهية ،فاإننا نرى
اأن اأ�Zل��ب الفقهاء ق��د ذه�ب��وا اإل��ى �سëة وق��وع ال�ط��ال ¥عن
طريق الو�سائل االإلكترونية الëديثة ،اأي ما ي�سمى بالطال¥
االإلكتروني ،ولكن ب�سرو• و�سواب§ معينة ،اأهمها النية في
وقوعه ،باالإ�سافة اإل��ى التاأكد من �سدور ه��ذا الطال ¥عن
الزو êنف�سه ،وتوجيهه اإلى الزوجة بعينها ،وذلك عدا توافر
ال�سرو• العامة االأخرى في الطال.¥

eه á``ªالقاVض``ي ``æYد ``bhو´ ``ãeل ògا
ال ¥Ó``£اCن يق``وم ÃواLه`` áال`` êhõب¬
ShضوDال¬  êhôN øYلف ßالch ،¥Ó£تابت¬
 È``YالSôض``اFل القüض`` IÒا hCالÈي``د
االEلh ،ÊhÎµالتحق≥ U øeض``د¬æY √Qh
Ñbل ا◊ ºµباÑKEات ال.¥Ó£
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لقاء مع المحامين بحﺚ
تﻄوير المهنة وﻫموم األسرة القانونية
عقد معهد دبي الق�سائي لقاء تن�سيقياً مع جمموعة
من املëامني العاملني ‘ دبي ” ،خالله مناق�سة �سبل
تطوير املهنة ،و–قيق روؤية واأهداف املعهد ،اإ�سافة اإىل
تعزيز التوا�سل االجتماعي بني العاملني ‘ هذا القطاع.
وتخلل اللقاء بëث عدد من املو�سوعات الرامية
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.
و‘ ختام اللقاء ،قال القا�سي الدكتور جمال
ال�سميطي مدير عام املعهد :اإن هذا احلد çميثل
خطوة مهمة نëو اإيجاد قنوات توا�سل فعالة بني

املعهد وال�سلع الثالث ‘ مثلث العدالة وهم املëامون
الذين ميثلون الق�ساء الواقف ،وبëث اأبرز امل�ستجدات
والق�سايا املوؤثرة على تطوير مهنة املëاماة مبا ين�سجم
مع املتغريات املëلية واالإقليمية والعاملية .واأ�ساف:
اإن اللقاء �سهد مناق�سات مو�سعة ا�ستمعنا خاللها اإىل
العديد من االأفكار واملقÎحات املهمة التي �سيتم الن¶ر
فيها عند ت�سميم براجمنا التي ن�ستهدف بها كل فÄات
املجتمع ،وبالتاأكيد �سنوا�سل العمل اجلاد لتج�سيد
تطلعات املëامني و�سركائنا االBخرين وتفعيل دورهم ‘
دعم خطة دبي اال�سÎاتيجية  2015واورها الرئي�سة
‘ قطاع العدل واالأمن.
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الﻄﻼق اﻹلكتروني
يثبﺖ باﻹﻗرار ..واﻹﻗرار سيﹼد األﺩلﹼة
{ال � �ط� ��ال ¥االإل� �ك� �ت ��رون ��ي zاأو الطال¥
با�ستخدام التقنيات االإل�ك�ت��رون�ي��ة و�سيلة
ب��ات��ت ظ��اه��رة اجتماعية وا��س���ëة للعيان،
ظ �ه��رت ل �ه��ا ح� ��االت ون� �م ��اذ êف��ي ال��واق��ع،
واأ�سبëت ت�سكل خطراً يتهدد اأمن وا�ستقرار
االأ�سرة ب�سكل عام.لكن اˆ �سبëانه وتعالى،

رحمة بعباده ،ورفعاً لل�سرر عنهم ،اأباح لهم حل
واإنهاء ذلك العقد اإذا ا�ستëالت بينهما الع�سرة
وف�سلت كل مëاوالت االإ�سالح ،وذلك عن طريق
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 ال�سريعة
على طر ¥معينة النëالل عقد الزوا ،êمنها:
الطال ¥والمخالعة والتفريق بëكم الق�ساء.

ل�ت��و��س�ي�� íاأب� �ع ��اد ه ��ذه ال �¶��اه��رة ،ا��س�ت���س�ف�ن��ا الخبراء
والمخت�سين ،وناق�سنا اBلية وقوع الطال ،¥وكيفية االإثبات
ح��ال االإن�ك��ار ،اأو نتيجة ح��دو çخطاأ ،واإن �سÄت بال�سدفة،
وهو ما تت�سمنه ال�سطور التالية:
بداية� ،ساألنا عاطف اإ�سماعيل المëامي :هل الر�سالة
االإلكترونية وحدها ت�سل íالأن تكون و�سيلة اإثباتz؟ فقال:
الر�سالة االإلكترونية ال ت�سل íاأن تكون و�سيلة اإثبات ،الأن
18

ال�م��ëك�م��ة ت��دع��و ال � ��زو êوت �� �س �األ��ه عن
الطال ¥ال��وارد عبر الر�سالة االإلكترونية
�سواء بالهاتف الخلوي اأو الكمبيوتر ،وهل هو
من اأ�سدر ر�سالة الطال ،¥فاإن وافق يوؤخذ باإقراره ،واإن اأنكر
تلجاأ المëكمة اإلى و�سائل االإثبات االأخرى ،كاأن يعترف اأمام
اBخرين باأنه من اأر�سل لزوجته الر�سالة ،اأما اإذا تعذر ذلك،
فاإن القا�سي يطلب حلف اليمين من المطلق على �سëة ما

∏Nيف áاملحRôي اCن اBلي áال ÈY ¥Ó£املوبايل
بSôض``ال áنüض``يM ،áدk Òãc âKاUhh ،ضل Yدد
�bض``ايا {ال ¥Ó``£االEل ‘ zÊhÎ``µالع``ام
املاVض``ي M 150الbh ،áعªL âيعها ∫ÓN øe
االüJض``االت ا∏ÿوي``h áالSôض``اFل الüæض``يá
{.zSMS

{الفي�سبوك ،zبهذا الëق المبين الذي اأبغ�سه المولى في
مëكم التنزيل ،الفتاً اإل��ى اأن��ه ال ي�س íوق��وع الطال ¥بهذه
الطريقة التي تنال من اBدمية الزوجة ،مëذراً في الوقت
نف�سه م��ن اأن يتم ال�ط��ال ¥خ��الل ف�ت��رة الëي�س اأو اأثناء
الجماع; الأن الطال ¥ال يقع اإال في طهر!!.
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ورد في الر�سالة ،فاإن رف�س اأن يëلف طلقها القا�سي واأثبت
الطال.¥
و اأ�ساف المëامي عاطفZ :الباً ما يلجاً لهذه الو�سيلة
�سعاف النفو�س لتجنب ال�م��واج�ه��ة ،وف��ي اأ�Zل��ب االأح ��وال
ال يفعلها اإال م��ن ك��ان خ��ار êب�ل��ده ،فير�سل لزوجته ر�سالة
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.
م��ن جانبه ،ق��ال الداعية االإ��س��الم��ي الدكتور اإبراهيم
اليو�سف اإن اأمر الطال ¥اإذا �سدر من االإن�سان باإرادته واختياره
Zير مكر mه عليه ،فاإنه يقع; �سواء اأكان بالكالم اأم بالكتابة اأم
بالر�سالة االإلكترونية اأم Zيرها من االأنواع الëديثة ،م�ستنداً
لقول الر�سول �سلى اˆ عليه و�سلم {اإن اˆ تجاوز الأمتي
الخطاأ والن�سيان وما حدثت به اأنف�سها ما لم تعمل اأو تتكلم،z
ومن ثم اإذا لم يخر êاالأمر من المكلف بقول اأو فعل ،فاإنه ال
يقع فاإذا خر êمنه باإرادته وق�سده يقع.
وراأى الدكتور اليو�سف اأن الطال ¥يختلف عن توثيق
ع�ق��ود ال ��زوا ;êالأن ال�ط��ال ¥ي�سدر ع��ن ال�ف��رد نف�سه ،ومن
الممكن اأن يتم عن طريق االإنترنت اأو المëمول ،ولكنه يëتاê
اإلى توثيق; لتتëقق الزوجة من طالقها ،حتى اإذا اأرادت اأن
تتزو êمن اBخ��ر يكون معها دليل طالقها ،ف �اإذا اأنكر الزوê
عملية الطال ¥التي ت ّnمت عبر االإنترنت اأو المëمول تكون
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
اأي م�سلëة; الحتمالية التزوير وانتëال �سخ�سية الغير،
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،
ورب�م��ا يجهل بع�سهم م��دى خ�ط��ورة ه��ذه الو�سيلة ،التي
اأ�سبëت ظاهرة في مجتمعاتنا العربية من بالد المغرب
حتى بالد الرافدين ،م�سيراً اإلى اأن وقوع مثل هذا النوع من
الطال ¥يثقل من تبعات المëاكم!!
واأعرب اإبراهيم عبيد عن ده�سته الإقدام بع�س ال�سباب
ال�ع��رب على مثل ه��ذه الممار�سة ،وك�اأن��ه يلهو ويعبث عبر
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وم��ن المن¶ور االأ��س��ري راأى خليفة ال�م���ëرزي ..رئي�س
المجل�س اال�ست�ساري االأ�سري اأن  %65من ح��االت الطال،¥
ت�سببت ب�ه��ا ال �خ��الف��ات ال��زوج �ي��ة واأ��س��ال�ي��ب ال��زوج �ي��ن في
معالجتها وردود اأفعالهما في التعامل مع الم�سكالت التي
تعتر�س حياتهما العائلية ،الفتاً اإل��ى اأن اإح��دى الدرا�سات
اأ�سارت اإلى اأن ن�سبة الزوجات الالتي يختلفن مع اأزواجهن
على االإنفا ¥االأ�سري تمثل  ،%65بينما يعود  %35من اأ�سباب
الخالف اإلى تدخل االأهل في حياة وم�سكالت اأبنائهم ،ح�سب
�سلة القرابة.
واأ��س��اف المëرزي{ :اأي�ساً من بين المفارقات اأن %27
من الزوجات اأثرن م�سكالت ب�سبب كثرة �سهر اأزواجهن خارê
البيت اأو خيانتهم الزوجية لهن ،فيما يمثل لجوء الزو êاإلى
�سرب واإه��ان��ة الزوجة على كل �سغيرة وكبيرة دون تفريق
 %19من اأ�سباب الطال!z¥
وت��اب��ع ال�م���ëرزي{ :اإن الفقهاء اأق ��روا م�ساألة الطال¥
االإلكتروني; فاإذا ثبت اأن الزو êات�سل اأو اأر�سل ر�سالة ن�سية
عبر هاتفه الجوال ،اأورد فيها طالقاً للزوجة � -سواء بعث
بذلك اإلى زوجته اأو اأهلهاn ،فقد وقع الطال ،¥ب�سر• اأن يقر
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 الزو êهو مر�سل الر�سالة ب�سخ�سه،
اإال في حال اعترافه واإقراره بذلك.z
وذك��ر خليفة المëرزي اأن اBلية الطال ¥عبر الموبايل
بر�سالة ن�سية ،حدثت كثيراً ،وو�سل عدد ق�سايا {الطال¥
االإلكتروني zفي العام الما�سي  150حالة ،وقعت جميعها من
خالل االت�ساالت الخلوية والر�سائل الن�سية { .zSMSوال
خالف بين الفقهاء في ذلك ،الأن االأمر هنا يثبت باالإقرار،
واالإقرار �سيد االأدلة.
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الحراسة القضائية
نظام مثالي
لحفظ الحقوق
القﺎﺿي د.ﺟمﺎل الﺴمﻴطي
ôjôëàdG ¢ù«FQ ,ó¡©ŸG ΩÉY ôjóe

ûæJصÓ©dG CÉقùfE’G äÉص«fÉة ûæJhصÚH äÉYGõf É¡©e CÉ
YõYR ∂dP ≈∏Y ÖJÎjh ±GôWC’Gة ≤ãdGة π≤àæjh ,Éª¡æ«H
∫ƒM ±ÓàN’G ¿ƒµjh äGQÉ≤©dGh ä’ƒ≤æŸG ¤EG ´GõædG
óY ±GôWC’G ΩÉeCG ¿ƒµàa .É¡JQGOEGة ¤EG ±ó¡J äGQÉ«N
«¶Ø– äGAGôLEG PÉîJGة ,äGQÉ≤©dGh ä’ƒ≤æŸG ∂∏J ≈∏Y
SGô◊G äGQÉ``«``ÿG ∂∏J ø``ehصة¤EG Aƒé∏dG ºàj å«M ,
†≤dGصSGô◊G ¢VôØ«a ´GõædG ‘ âÑ«d AÉصة †≤dGص«FÉة
T äôaGƒJ ≈àeص«ªgCG Éæd ô¡¶J Éæg øe .É¡Whôة SGô◊Gصة
†≤dGص«FÉة ´RÉæàŸG ∫GƒeC’Gh ¥ƒ≤◊G ßØ◊ ‹Éãe ΩÉ¶æc
 øe É¡«∏YقÉØJEG √QÉ«àNG iôéj ÚeCG ¢SQÉM πÑق Ú©J hCG Ék
 øeق†≤dG πÑص.¢�àîŸG AÉ
Jعôي∞:
وفقاً لن�س املادة  997من قانون املعامالت املدنية اال–ادي
ف �اإن {احل��را��س��ة عقد يعهد مبقت�ساه ال�ط��رف��ان املتنازعان اإىل
اBخر مبال ليقوم بëف¶ه واإدارته على اأن يرده مع Zلته اإىل من
يثبت له احلق فيه .zوعند االتفا ¥بينهما فاإنه يجوز الأيهما اأن
يطلب من القا�سي دفعاً خلطر عاجل اأو ا�ستناداً ل�سبب عاجل
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
لغاية حف ßاحلق املتنازع ،عليه حتى يتم الف�سل فيه ،من اأن
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يناله �سرر من جراء �سوء الت�سرف فيه اأو توقيف ذلك ال�سرر،
ولي�ست هذه الو�سيلة طريقاً للتنفيذ.
احلرا�سة الق�سائية ولÄن كانت ت�سبه الوديعة من حيث اأن
كل من احلار�س واملودع عنده ملزم بالعناية وال�سهر على حفß
االأ�سياء التي يعهد اإليه بها و�سيانتها ،اإال اأن��ه يوجد اختالف
ج��وه��ري بينهما م��ن اأوج��ه ع��دي��دة :فالوديعة عقد يتم باتفا¥
الفريقني – وهي ت�سبه هنا احلرا�سة االتفاقية – اأما احلرا�سة
الق�سائية فتتم مبوجب تدبري اأو حكم من الق�ساء ،والقا�سي
هو الذي يëدد �سالحيات احلار�س ،ويكون مو�سوع الوديعة ما ًال،
ي�ستوي اأن يكون منقو ًال و هذا هو الغالب اأو عقاراً .ويكون املال
Zري املتنازع عليه ،اأما احلرا�سة فيكون مو�سوعها اإما ما ًال منقو ًال
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
‘ الوديعة اأن تكون ب��دون اأج��ر اإال اإذا ح�سل اتفا ¥الف بني
املودع واملودع عنده.
اأما االأ�سل ‘ احلرا�سة اأن تكون باأجر ما مل ي�س •Îالعك�س.
واأخ� ��رياً ف �اإن مهمة امل ��ودع ع�ن��ده تن�ëسر ‘ ال �ت��زام��ات وعقود
بëف ßال�سيء ال��ذي ‘ عهدته و�سيانته وال متتد اإىل اإدارته،
اأما مهمة احلار�س فتمتد اإىل اأعمال االإدارة ،و‘ حاالت خا�سة
متتد اإىل اأعمال الت�سرف متى اقت�ست م�سلëة ال�سيء املو�سوع
–��ت حرا�سته ذل��ك ،كما ل��و ك��ان��ت احل��را��س��ة واق�ع��ة على اأ�سياء
قابلة للتلف جاز اأن تباع بÎخي�س من القا�سي فيكون عندئذ

مو�سوع احلرا�سة بدل املبيع .هذا الت�سابه بني كل من احلرا�سة
والوديعة اأك��دت عليه كمة التمييز بدبي حيث ذهبت اإىل اأن
احلكم ال�سادر بفر�س احلرا�سة هو الذي يëدد حقو ¥احلار�س
والتزاماته وماله من �سلطات ،واإال ُطبقت اأحكام الوديعة والوكالة
بالقدر الذي ال تتعار�س فيه مع طبيعة احلرا�سة )امل��ادة 1003
قانون املعامالت املدنية(.
ÑWيع áدYو iا◊ôاSض áالق�ضاFي:á
SGô◊G iƒYOصة  -والتي خ�س امل�سرع الق�ساء امل�ستعجل
باحلكم فيها  -لي�ست بالدعوى املو�سوعية التي يتغلغل فيها
القا�سي ‘ املو�سوع واأ�سل احلق بلوZاً اإىل اإ�سدار قرار ي�ëسمه،
واإ‰ا هي دعوى م�ستعجلة لدفع خطر عاجل من بقاء املال املتنازع
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دYو iا◊ôاSض áليùض âبالدYو iاملوVضوYي áالتي
يت¨∏¨ل aيها القاVض``ي ‘ املوVض``و´ hاUCض``ل ا◊≥
ب∏وk Zا ا ¤EاUEضداôb Qا Qيحùضh ،¬ªا‰Eا gي دYوi
ùeضتع á∏éلدY ô£N ™aاLل  øeبقا Aاملا∫ املتæا´R
∏Yي¬ حت âيد Mا.IõF

عليه –ت يد ح��ائ��زة ،يت�ëس�س فيها القا�سي امل�ستعجل اأوجه
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
به هذا املال من اأن يناله �سرر من جراء �سوء الت�سرف فيه اأو
توقيف ذل��ك ال���س��رر ،ولي�ست ه��ذه الو�سيلة ط��ري�ق�اً للتنفيذ،
تاركاً لذوي ال�ساأن الن�سال ‘ املو�سوع واأ�سل احلق اأمام الق�ساء
املو�سوعي.
TصSGô◊G iƒYO •hôصة †≤dGص«FÉة وج��ود خطر عاجل
ي�ستدعي ات�خ��اذ التدبري املطلوب وع��دم امل�سا�س باأ�سا�س احلق
املنازع فيه ،اإن العجلة تبتد Çحيث يقف حق فريق ،ويخر ¥حق
فريق اBخ��ر وتن�ساأ ��س��رورة ملëة لو�سع ح��د لهذا اخل��ر ،¥و‘
ق�سايا ال�سركات تقدر العجلة لي�س بالن�سبة لل�سخ�س املدعي
مبدئياً بل بالن�سبة لل�سخ�س املعنوي الذي هو ال�سركة ،مبعنى
اأنها معر�سة لل�سرر االأكيد واملëد .¥ومن املقرر ق�سا ًء اأن��ه ال
يوجد ‘ القانون ما مينع املوؤجر من رفع الدعوى على امل�ستاأجر
بفر�س احل��را��س��ة الق�سائية على االأ��س�ي��اء امل �وؤج��رة اإذا ك��ان ‘
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
الأ��س��ا���س احل��ق املبنية عليه دع��وى احل��را��س��ة ،واإذا ك��ان النزاع
املعرو�س على الق�ساء الناظر باالأمور امل�ستعجلة مي�س االأ�سا�س
فيجب اأن يعلن ع��دم اخت�سا�سه ،كما اأن احلكم ال��ذي يق�سي
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
وع��دم القيام ب�اأي عمل من اأعمال الت�سرف اإال ‘ احلالة التي
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
نفقات حرا�سته اأو حف¶ه و�سيانته ت�سكل عبÄاً على اأ�سëاب
احلق فيه ،ففي مثل هذه احلاالت يëق للëار�س بعد �سدور قرار
من القا�سي املخت�س ال��ذي عينه بيع االأم��وال املو�سوعة –ت
احلرا�سة ،وينتقل حق اأ�سëاب ال�ساأن من ال�سيء اإىل الثمن.
ويجب التاأكيد هنا اأن احلرا�سة ُتقرر ‘ كل ظرف تبدو كاأنها
الو�سيلة الوحيدة ال�ساحلة للمëاف¶ة على حقو ¥املتنازعني.
كما اأنه من املقرر ق�سا ًء اأن طالب احلرا�سة على العقار املتنازع
عليه ال يجاب اإىل طلبه اإال اإذا كان حقه على هذا العقار ال يقل
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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 ما ًال عاماً ،فال يجوز فر�س احلرا�سة
الق�سائية عليه ،وتدخل ‘ هذا امل�سمار مكاتب املëامني وعيادات
االأطباء ومكاتب املهند�سني ،اإذ ال ميكن ت�سور اأن يëل احلار�س
الق�سائي ل املëامي اأو الطبيب اأو املهند�س ‘ اإدارة املكتب اأو
العيادة وا�ستثمارها ،الأن التعامل مع اأ�سëاب هذه املهن مرتب§
باأ�سخا�سهم .ومن ناحية اأخ��رى فاإنه من املقرر ق�سا ًء اأن لي�س
‘ القانون ما يëول دون فر�س احلرا�سة على املعاهد التعليمية
‘ حال توافر مقومات فر�سها ،كما اأنه مل يرد ‘ القانون رقم
 28ل�سنة � ‘ 1992ساأن التعليم اخلا�س اأي ن�س مينع من فر�س
احلرا�سة على تلك املعاهد .وال يقدح ‘ ذلك ما ن�ست عليه املادة
 22منه ،اإذ اأنها تتعلق باالإجراءات اجلزائية التي تتخذها وزارة
الÎبية والتعليم حيال املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة املخالفة
الأح �ك��ام ال �ق��ان��ون ،وه��ي اإج � ��راءات ت�سل اإىل ح��د و�سعها –ت

االإ� �س��راف االإداري وامل��ا‹ حتى انتهاء ال�ع��ام ال��درا��س��ي واإ�سدار
القرار بغلقها نهائياً ،ومن ثم فاإن هذه االإج��راءات ال تقوم مقام
املهمة التي يقوم بها احل��ار���س الق�سائي اإذا ن�ساأ اخل��الف بني
اأ�سëاب امل�سلëة ‘ ه��ذه املوؤ�س�سات و�سادها اال�سطراب و�سوء
االإدارة وت��واف��رت املقومات االأخ��رى حلرا�سة حتى ميكن لذوي
ال�ساأن توقي اخلطر املëد ¥باملال ل احلرا�سة ،مع اأن وجود
مدير للمدر�سة املطلوب فر�س احلرا�سة عليها ال يëقق الغاية
من فر�س احلرا�سة وال يجز Çعن تعيني حار�س ق�سائي عليها
اإذا توافرت �سرو• احلرا�سة ،الأن املهمة التي يقوم بها احلار�س
الق�سائي تخر êعن 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
باالأمور امل�ستعجلة ،اإال اأن��ه لي�س ما مينع اإقامتها اأم��ام كمة
االأ�سا�س وتبعاً لدعوى املو�سوع العالقة اأمامها ،واإذا اأقيمت دعوى
االأ�سا�س اأم��ام كمة املو�سوع فلي�س ما مينع من اإقامة دعوى
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
ب��االأ��س��ا���س ،وق��د ق��ررت كمة التمييز ب��دب��ي اأن��ه م��ا مل يتفق
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 يخر êعن اخت�سا�س
املëاكم.
االKBا Qالقانوني:á
واإذا ك��ان ال�ن��زاع ب��ني الطرفني اأم��ام كمة املو�سوع واأراد
اأحدهما اإقامة دع��وى احلرا�سة اأم��ام ذات املëكمة تبعاً لدعوى
املو�سوع فتعترب عندئذ طلباً احتياطياً ،كما اأن��ه ميكن تقدمي
طلب احلرا�سة الأول مرة اأمام كمة اال�ستÄناف.
ا◊ º``µال``òي يق�ض``ي بتعي`` Úا◊ا¢``SQ
الق�ض``اFي ي ÖéاCن يقتüض``∏µJ ≈``∏Y ôي∞
ا◊ا ¢SQالق�ض``اFي باªYCا∫ Uضيان áالûضيA
eوVض``و´ الõæا´ Mhف¶``¬ hاEداYh ¬JQدم
القيام باCي ªYل  øeاªYCا∫ التüض±ô
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``eا  ⁄يتف``≥ ``aôWا العق``د aي¬ Uض``ôاáM
اûe ‘ hCض``ا ¬WQالتحµي`` ºالMÓق``≈∏Y -á
اNتüض``ا ¢Uاملح Úªµبالفüض``ل ‘ ا◊ôاSضá
الق�ض``اFيa -áاEن الõæا´ بûض``اCنها ال يدNل
Vض`` øªن``£ا ¥التحµي``h ºال يø``Y êô``î
اNتüضا ¢Uاملحا.ºc
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اإن االأ��س��ل ‘ االأح�ك��ام ال�سادرة ‘ االأم��ور الوقتية  -ومنها
دع��اوى فر�س احلرا�سة الق�سائية  -اأنها ال –وز حجية االأمر
املق�سي بني ذات اخل�سوم ،اإال اأن هذا ال يعني جواز اإث��ارة النزاع
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�سو Æاتخاذ اإجراء وقتي جديد.
التõاeات ا◊ا ¢SQالق�ضاFي:
اإن �سلطة احلار�س الق�سائي لي�ست مطلقة ،واإ‰ا هي ددة
بëدود مكانية ومو�سوعية –ددها االتفاقية اأو احلكم ال�سادر
بتعيني احلار�س ،وال تكون للëار�س خار êهذا النطا� ¥سلطة اأو
�سفة ‘ التمثيل ،ف�سلطته ت�سيق اأو تت�سع بالقدر الذي يëدده
احلكم القا�سي بتعيينه ،ف�اإذا جت��اوز احلار�س هذا النطا ¥فاإنه
يكون قد خر êعن حدود متثيله ونيابته ،ويكون �سامناً ملا يقوم
به من اأعمال خار êنطا ¥املهمة املوكلة اإليه ،وااللتزام باحلفß
الواجب على احلار�س الق�سائي – كما ن�ست عليه املادة  1004من
قانون املعامالت املدنية  -يقت�سي منه اأن يبذل ‘ املëاف¶ة على
االأ�سياء املو�سوعة –ت حرا�سته عناية الرجل املعتاد ،وال يكتفي
بالعناية التي يتوخاها ‘ �سوؤونه ال�سخ�سية ،فاإنه مع مراعاة
طبيعتها ل��ه اأن يقوم ب�اإج��راء االإ��س��الح��ات ال�سرورية الالزمة
ل�سيانتها وح�ف�� ßكيانها ،واإذا ك��ان بها بع�س ال�ع�ط��ل ،فيجب
عليه العمل على اإ�سالحها ومنع ازدي��اده ،كما يجب عليه اتخاذ
ما يلزم من اإج��راءات اإداري��ة اأو ق�سائية حلف ßاحلقو ¥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�سي íذلك ،كما يëق له الدفاع ‘
الدعاوى التي ترفع على احلرا�سة .واملال متى ما فر�ست عليه
احلرا�سة يعد اأمانة ‘ يد احلار�س ،فال يجوز له اأن يتجاوز ‘
مهمته احلدود املر�سومة له ،واإال كان �سامناً ملا يقوم به من اأعمال
خار êنطا ¥املهمة املوكلة اإليه .وعلى من يدعي اأن احلار�س مل
يقم بواجب حف ßال�سيء عبء اإثبات ذلك.
التزام االإدارة الواجب على احلار�س الق�سائي  -وفقاً للمادة
 1005من 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
التëف¶ية ،وا�ستعمال ط��ر ¥التنفيذ املختلفة ،وميكنه اإيفاء
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 �� ëك �م��ة ال �ت��ي ع�ي�ن��ت احل ��ار� ��س ه��ي ال �ت��ي – ��دد حقوقه
والتزاماته ،فقد متنëه مبقت�سى ق��رار تعيينه �سلطات وا�سعة،
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�سا ًء
اأن فر�س احلرا�سة الق�سائية على البنك ال يëول بذاته  -ب�ëسب
االأ�سل  -دون قيام احلار�س الق�سائي كممثل قانوين له بالوفاء
ب��االل�ت��زام��ات امل�ستëقة عليه ‘ ميعاد ا�ستëقاقها واإال –مل

بالفائدة التاأخريية من تاريخ املطالبة الق�سائية .اإال اأنه ميتنع
عليه ،وكما �سبق ق��ول��ه ،القيام ب �اأي عمل م��ن اأع�م��ال الت�سرف
كالبيع ،اإال اأن��ه يëق للëار�س الق�سائي اإج��راء اأعمال الت�سرف
التي تقت�سيها اأعمال اإدارة ال�سيء املو�سوع –ت حرا�سته ،كبيع
مل�ëسول 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�سل íبعد
اأخذ موافقة ذوي ال�ساأن.
يلتزم احلار�س بتقدمي ك�سف دوري مبا –ت يديه ،وما يقوم
به من اأع�م��ال وت�سرفات ،وك��ل ما يتعلق ب��االأم��وال من اإيرادات
ونفقات حتى تتم مراقبته م��ن اجلهة الق�سائية )امل ��ادة 1006
قانون املعامالت املدنية(.

ع��ن تنفيذ مهمته واإدارة االأم � ��وال م��و��س��وع احل��را� �س��ة .والأن
م�سوؤولية احلار�س هي ذات م�سوؤولية املودع لديه باأجر بالن�سبة
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�سري íن�س املادة 1008
من قانون املعامالت املدنية.

انتها Aا◊ôاSض áالق�ضاFي:á
تعترب احلرا�سة الق�سائية و�سيلة وقتية تتخذ لغاية حفß
احلق املتنازع عليه حتى يتم الف�سل فيه خ�سية اأن يناله �سرر من
جراء �سوء الت�سرف ‘ اإدارت��ه .واأن انق�ساء احلرا�سة الق�سائية
منو• بانتهاء النزاع حول احلقو ¥املتنازع عليها ر�ساء اأو ق�س�اء
ب��زوال االأ�سباب التي دع�ت اإىل فر�سها ،و‘ ه��ذا ال�سدد ق�ست
كمة التمييز بدبي اأن قيام اأح��د ال�سركاء باإيداع املبل≠ الذي
ق��درت��ه املëكمة ‘ خزينتها وتخ�سي�سه ل�ل��وف��اء ب��دي��ن �سريك
اBخ��ر واإن ك��ان يÎتب عليه زوال احلجز على االأم ��وال املëجوز
عليها ،وانتقاله اإىل املبل≠ املودع وفقاً لن�س املادة  250من قانون
االإجراءات املدنية ،اإال اأنه ال يوؤدي اإىل انتهاء النزاع بينهما الذي
دع��ا اإىل فر�س احلرا�سة الق�سائية على املن�ساأة ،وبالتا‹ فال
ي�سل� íسبباً للق�ساء باإنهاء هذه احلرا�سة.
وعند انتهاء احلرا�سة يÎتب على احلار�س اأن يوؤدي احل�ساب

انق�ض``ا Aا◊ôاSض`` áالق�ض``اFيæe áو•
بانته``ا Aالõæا´ Mو∫ ا◊ق``و ¥املتæا´R
∏Yيها VQضا Aا�b hCض```ا Aبhõا∫ االSCضÑاÜ
التي د â`YاVôa ¤Eضها،
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ورﺷة عمﻞ ﻗانونية لﻐير الناﻃقين باللﻐة العربية
ا�ست�ساف {معهد دبي الق�سائي (DJI) zموؤخراً ور�سة عمل قانونية
باللغة االإ‚ليزية هي االأوىل من نوعها ‘ االإمارة –ت عنوان
{مدخل اإىل القانون zوذلك بالتعاون مع �سركة {م�سطفى وعلماناz
اإحدى اأبرز ال�سركات القانونية الدولية العاملة ‘ املنطقة.
ا�ستمرت الور�سة على مدى يومني ،وهي االأوىل �سمن �سل�سلة
من ور�س العمل والندوات القانونية وحمالت التوعية املقرر تن¶يمها
خالل العام احلا‹ ‘ اإطار التعاون امل�سÎك بني {معهد دبي
الق�سائي zو�سركة {م�سطفى وعلمانا .zو�سارك ‘ هذه الور�سة عدد
من اأبرز اخلرباء القانونيني من اململكة املتëدة والهند ،اإىل جانب
جمموعة من املëامني البارزين العاملني ‘ ال�سركة الذين �سلطوا
ال�سوء على املتطلبات القانونية ‘ دبي خالل املرحلة الراهنة.
وناق�سوا العقود القانونية وفق قانون دولة االإمارات ،وق�سايا
اجلن íوفق القانون االإماراتي وقوانني املريا çوالو�ساية والقوانني
االأ�سرية ‘ اململكة املتëدة والهند واالإمارات.
وقال القا�سي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير
عام {معهد دبي الق�سائي{ :zهذا الربنام èهو االأول لغري
الناطقني باللغة العربية ،وميثل مبادرة جديدة من مبادرات

املعهد وفقاً خلطته اال�سÎاتيجية التي تهدف اإىل توعية كافة
اأفراد املجتمع واملعنيني بالقانون.
و‘ اإطار هذا الربنام èوالتعاون امل�سÎك بني الطرفني ،زارت
القا�سية ال�سابقة فاطمة بيفي املعهد ممثلة ل�سركة {م�سطفى
وعلمانا zملناق�سة فر�س التعاون ‘ جمال تبادل املعارف واخلربات
الق�سائية ،باالإ�سافة اإىل كيفية تعزيز الوعي العام حول العملية
الق�سائية ،وعر�ست جتربتها الفريدة ‘ ممار�سة العمل القانوين
باعتبارها اأول �سيدة تتقلد من�سب قا�س لدى املëكمة العليا ‘ الهند،
واأول امراأة م�سلمة يتم تعيينها ‘ �سلطة ق�سائية عليا هناك.
وتعد {م�سطفى وعلمانا ،zالتي تاأ�س�ست ‘ العام ‘ 1992
الهند� ،سركة دولية رائدة متخ�س�سة ‘ الق�سايا القانونية متعددة
االخت�سا�س ،ومتتلك مكاتب ‘ االإمارات واململكة املتëدة ،وتقدم
جمموعة وا�سعة من اخلدمات القانونية املتكاملة وامل�سممة خ�سي�ساً
لتلبية االحتياجات اخلا�سة مبجتمع االأعمال وقطاع العقارات
وتكنولوجيا املعلومات والتجارة والتاأمني وامللكية الفكرية والدمè
واال�ستëواذ ف�س ًال عن ق�سايا االأ�سرة والو�ساية وقوانني التوظيف
واالإعالم والÎفيه ‘ االإمارات والهند واململكة املتëدة.
27

تكييﻒ الدعوﻯ القضائية
وعﻼﻗة الخصوم فيها
ال تقام دعوى ق�سائية اإال وقد ت�سمنت طلبات واخت�سم فيها طرف
اأو اأكثر ،ولكي يطبق القا�سي مواد القانون على اأي نزاع ،وجب عليه
اأوال اأن يعطي طلبات الخ�سوم وعالقاتهم و�سفاً يمكنه من اإنزال حكم
القانون الواجب التطبيق على تلك الطلبات وتلك العالقات.
القﺎﺿي ﻋﺒد اللطﻴف العلمﺎﺀ
VÉ≤dGص» »HO ºcÉëÃ

ولمعرفة ماهية اأي �سيء وج��ب تعريفه ،فتكييف الëكم
الق�سائي ا�سطالحا هو اإعطاء النزاع المطروح على القا�سي
و�سفاً �سرعياً اأو قانونياً ي�سم íباأعمال قاعدة �سرعية اأو قانونية
معينة عليه.
وم �وؤدى م��ا �سبق اأن التكييف الق�سائي يتطلب �سرطين
الزمين:
الûض •ôاال :∫hCاأن ين�س القانون على اأنه ما اإذا توافرت
واقعة لها خ�سائ�س معينة فاإنها تندر êتëت اأو�ساف يëددها
ذلك القانون ويرتب عليها اأثراً.
الûض •ôالãا :Êاإ�سبا Æالقا�سي على الواقعة المطروحة عليه
في نزاع ما تندر êتëت و�سف معين حدده القانون ،ومن ثم يجب
اإنزال حكم القانون على الواقعة .وال�سر• االأول من اخت�سا�س
الم�س ّرع ،اأما ال�سر• الثاني فهو من �سميم عمل القا�سي.
ولذلك تقول مëكمة التمييز مر�سية مبادئها على اأ�سا�س:
اإن العبرة ف��ي تكييف ال��دع��وى لي�س بال�سفة ال�ت��ي ي�سفيها
الخ�سوم عليها ،ب��ل بما تتبينه المëكمة م��ن وقائعها ،ومن
تطبيق القانون عليها )الطعن رقم  19 / 2009طعن عقاري،
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القاعدة ال�سادرة �سنة  2010حقو.(¥
فن�سو�س القانون هي التي تن�س Åالتكييف القانوني ،اأما القا�سي
فاإنه المنو• به تبيان هذا التكييف في الëكم الذي ي�سدره.
ول�ق��د ا��س�ت�ق��رت م �ب��اد Çمëكمة التمييز ال�م��وق��رة على
اأن��ه :من المقرر اأن �سبب الدعوى هو الواقعة التي ي�ستمد
منها المدعي الëق في الطلب وهو ال يتغير بتغيير االأدلة
الواقعية والëج èالقانونية التي ي�ستند اإليها الخ�سوم ،واأنه
يتعين على مëكمة المو�سوع اإعطاء الدعوى و�سفها الëق
وتكييفها القانوني ال�سëي íفي حدود ال�سبب الذي ي�ستند
اإليه المدعي ،وال يعد ذلك تغييراً في ال�سبب فيها ،ذلك اأن
مëكمة المو�سوع ال تتقيد بتëديد طبيعة الم�سوؤولية التي
ي�ستند اإليها المدعى ،كما ال تتقيد بالن�س القانوني الذي
اعتمد عليه في ذلك ،وال تلتزم به ،بل يتعين عليها من تلقاء
نف�سها اأن تëدد االأ��س��ا���س القانوني ال�سëي íللم�سوؤولية،
واأن تتق�سى الëكم القانوني الواجب تطبيقه على التكييف
ال���س��ëي�� íل�ل�ط�ل�ب��ات ف��ي ال ��دع ��وى ،وت �ن��زل��ه ع �ل��ى الواقعة
ال�م�ط��روح��ة عليها)الطعن رق��م  361/ 2009طعن مدني،
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القاعدة ال�سادرة �سنة  2010حقو.(¥
ولما كان االدع��اء اأم��ام الق�ساء ب�اأي حق اأو رابطة قانونية
يندر êتëت ق�سمين هما:
القùض ºاملتع∏≥ بالوا :™bوالمق�سود به هو م�سدر الëق المدعي
به ،اأي الت�سرف القانوني اأو الواقعة المن�سÄة لهذا الëق.
القùض ºاملتع∏≥ 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
االإثبات القانونية ،اأو خطاأه في تطبيقها اأو في تاأويلها ي�ستتبع
بطريق الëتم واللزوم ف�ساد تكييفه وف�ساد حكمه تبعاً لذلك.
وت�ك�م��ن اأه�م�ي��ة التكييف ال�ق���س��ائ��ي ف��ي اأن ��ه ي���ëدد م�سار
الق�سية ومعالم اأ�سباب الëكم فيها ،وهو ن�سا• ذهني للقا�سي
يوؤدي الختيار القاعدة القانونية ال�سëيëة.
فهو اإذن  -اأي التكييف  -يعد من م�سائل القانون ل�سلته
الوثيقة ب�اأعمال القاعدة القانونية خالفاً لمن يرى اأنه مجرد
و�سيلة اأو �سياZة للëكم.
وتوؤكد مëكمة التمييز على ذلك فتقول :اإن تعويل الëكم
في ق�سائه على واقعة ا�ستخل�سها من م�سدر ال وجود له ،اأو
موجود ولكنه مناق�س لما اأثبته ،اأو كان اأ�سبابه قد انطوت على

عيب يم�س اال�ستنبا• ،ويتëقق ذل��ك با�ستخال�سه واقعة اأو
نتيجة ال توؤدي اإليها ،فاإنه يكون م�سوباً بالق�سور في الت�سبيب
والف�ساد في اال�ستدالل)الطعن رقم  55 / 2009طعن عقاري،
القاعدة ال�سادرة �سنة  2010حقو(¥
وق��د يت�ساءل ال�ق��ار Çع��ن ال�ف��ر ¥بين التكييف والت�سبيب
ال��ذي ه��و اإي ��راد القا�سي ل�ل�م��واد القانونية وم �ب��اد Çالتمييز
التي توؤيد حكمه والنتيجة التي خل�س اإليها ،وجواب ذلك اأن
التكييف  -ح�سبما �سبق واأن اأوردن��اه  -يكون �سابقاً في ترتيب
الëكم ع��ن الت�سبيب وم�ستق ً
ال عنه ،وعندما يقوم القا�سي
ب�اإعطاء الو�سف القانوني للواقعة وتكييفه لها يقوم بت�سبيب
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.
اأي اأن الت�سبيب هو ال��ذي يك�سف عن التكييف ويت�سمنه،
ومن هنا كان االرتبا• وثيقاً بينهما.
و�سلطة ال�ق��ا��س��ي ف��ي تكييف ال��دع��وى لي�ست م�ëسورة
بالطلبات المبداة من االأطراف ولكن تتعداها لعالقتهم اأي�ساً،
اإذ يجب تكييف الطلبات وعالقة الخ�سوم ،وي��د ¥الن¶ر في
ذلك عند وجود دفوع مبداة بال�سفة اأو طلبات باإلزام المدعى
عليهم بالت�سامن.
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المﺴتﺸﺎﺭ :ﺃيﺴر ﻓﺆاد
VÉ≤dGص» »HO ºcÉëÃ

المﺴتهلﻚ

وحمايته واﻗعي ﹰا وﻗانوني ﹰا

jÉªM øY åjóëdG ¿EGة ùªdGصUCG ∂∏¡àصYÉªédG ΩÉªàgG Qƒëe íÑة ûÑdGصjôة�Hh ,صØة UÉNصة
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فقد تزايدت ظاهرة الغ�س ب�سفة عامة ،واأ�سëت خطراً
حقيقياً على االإن�سان و�سëته ،ف�س ً
ال ع ّما للغ�س التجاري
من اأث��ر مبا�سر على الم�ستهلك وي�سبب له اأ��س��راراً يتندّر
تداركها اأو عالجها ،ما يدعو اإلى مزيد من التكاتف واالأفكار
والر�سائل التي تكفل الëماية الفعالة للم�ستهلك.
ملëة اأي� �اً كان
واح�ت�ي��ا êالم�ستهلك للëماية � �س��رورة ّ
الن¶ام االقت�سادي الذي تطبقه الدولة� ،سواء اأكان اقت�ساداً
م��وج�ه�اً ،اأم اق�ت���س��اد � �س��و ،¥واإن ك��ان ف��ي االأخ �ي��ر الëديث
30

وحماية الم�ستهلك ت��زاي��دت اأهميته في ظل ظهور بع�س
طوائف التجار والموزعين والبائعين الذين يتëايلون بكل
ال�سبل م��ن اأج��ل اإق�ن��اع الم�ستهلك بال�سراء ،م�ستخدمين
و�سائل م�س ّللة من قبيل اإعالنات Zير �سëيëة وZيرها..
ف�س ً
ال ع��ن التباين ف��ي النفوذ بين المنتجين والبائعين
من حرية ،والم�ستهلك من جهة اأخرى ،االأمر الذي ي�سمí
للطرف االأكثر قوة من فر�س اإرادته على الطرف االأ�سعف،
وهو الم�ستهلك.

ﻗبﺴاﺕ من الفكر

مﻄﻞ الﻐني

املطل مدافعة الدّين ،يقال :ماطلني بëقي ،ومطلني بëقي،
وهو مطول ومطال ،واأ�سل املطل املد ،قال ابن فار�س :مطلت
احلديدة اأمطلها مط ًال اإذا مددتها لتطول،
ومنه قول روؤبة:
ً
ُ
فمطلت بع�سا واأدت بع�سا
داينت اأروى والديون تق�سى
واملطل من اأقب íال�سفات واخل�سائل ،فقد اأمر اˆ عباده ب�ëسن
الق�ساء والتقا�سي ،ونهى وحذر عن مطل الغني ،واأمر وح�س
على اإن¶ار املع�سر ،فقال عز من قائل{ :فاإن كان ذو ع�سرة فن¶رة
اإىل مي�سرة� .zسورة البقرة االBية .280
وعن جابر ر�سي اˆ عنه عن النبي �سلى اˆ عليه و�سلم اأنه
قال { :رحم اˆ رج ًال �سمëاً اإذا باع ،واإذا ا�سÎى ،واإذا اقت�سى.z
رواه البخاري والÎمذي ،و عن اأبي هريرة ر�سي اˆ عنه قال:
قال ر�سول اˆ �سلى اˆ عليه و�سلم{ :مطل الغني ظلم ،واإذا
اأتبع اأحدكم على nمل mÅpفليتبع zمتفق عليه  ،و‘ رواية ابن عيينة
{املطل ظلم الغني zرواه الن�سائي ،وقد اأطلق اللف ßللمبالغة
والتنفري عن املطل ،واملق�سود بقوله �سلى اˆ عليه و�سلم واإذا
اأتبع اأحدكم على مل Åفليتبع; 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 تع èبها 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:
�ستعل ��م ي ��ا ظل� ��وم اإذا التقين� ��ا
اأم ��ا واˆ اإ ّnن ُّ
ال¶ل� ��م �س � �وؤ lم
اإىل دي� �اّnن ي ��وم ال ّدي ��ن �‰سي
�ستعل ��م ‘ احل�س ��اب اإذا التقينا
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اإن العناية ببëث حماية الم�ستهلك ،تقت�سي تëديد
مفهوم الم�ستهلك ،واإذ تعددت االBراء حول تëديد من هو
الم�ستهلك وتباينت فيما بينها ،بما ال يت�سع هذا المقام ل�سرد
كل االBراء في هذا ال�ساأن ،اإال اأنه يمكن القول في اأرج íاالBراء
اإن الم�ستهلك هو كل �سخ�س يقوم باإبرام ت�سرف قانوني
يتعلق بتزويده بال�سلع اأو الخدمات لي�ستهلكها اأو ي�ستخدمها
نهائياً الأجل اإ�سباع حاجاته ال�سخ�سية والعائلية.
واإذا كان ذلك مفهوم الم�ستهلك ،فما هو معنى حماية
الم�ستهلك؟ وف��ي ذل��ك ال���س�اأن يمكن ال�ق��ول اإن المق�سود
بëماية الم�ستهلك هو مجموعة القواعد وال�سيا�سات التي
تهدف اإلى منع ال�سرر واالأذى عن الم�ستهلك ،وكذا �سمان
ح�سوله على حقوقه قبل البائعين.
واإنه اإذا كانت اقت�سادات العالم تتجه اإلى االأخذ بن¶ام
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
في مرحلة االإن�ت��ا êاأو التوزيع ،ففي مرحلة االإن�ت��ا êتكمن
حماية الم�ستهلك بمراعاة ال�سرو• ال�سëية والموا�سفات
الفنية في اإنتا êوتخزين ال�سلع واإلزام المنتجين والموزعين
بن¶ام لالإف�ساء الكامل للمعلومات عن مكونات كل �سلعة
وم�سدرها وجميع الخوا�س المتعلقة بها واأ�سعارها ،بما
ي�وؤدي اإلى تعزيز قدرة الم�ستهلك على االنتقاء واالختيار،
وب�م��ا ي�سمن ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه تدعيم ال�م��وق��ف التناف�سي
للمنتجين والموزعين الذين يلتزمون بتقديم اأجود اأنواع
ال�سلع باأف�سل االأ�سعار ،ومن �سبل الëماية في هذا ال�ساأن
اأو ن�ت��ائ�� èت �ج��ارب وت���ëال�ي��ل معملية ت�سل اإل ��ى ع�ل��م وفهم
الم�ستهلك وا�سترا• �سهادات الجودة من الجهات الر�سمية
المعنية ك�سر• لطرح المنت èفي االأ�سوا.¥
وفي مرحلة التوزيع ،يمكن تëقيق ذلك بمراعاة عدم
المغاالة في هام�س الرب íالمقرر لل�سلع ،واإع��الن االأ�سعار
النهائية لل�سلعة كل على حدة ،وحماية الم�ستهلك ب�سورة
اأكثر فاعلية من �سنوف الدعاية الكاذبة واالإعالن الزائف.
ومجمل القول اإن حماية الم�ستهلك ترتكز على مëورين،
اأول �ه �م��ا ي�ت�م�ث��ل ف��ي دور ال��دول��ة ف��ي ح�م��اي��ة الم�ستهلك،
وثانيهما دور االأجهزة Zير الëكومية في هذا ال�ساأن ..وهو
ما �سنتناوله بالتف�سيل في العدد القادم.

�� Zداً عن ��د االإل ��ه م ��ن ال¶ل� ��وم
وم ��ا زال امل�س ��يء ه ��و ّn
ال¶ل ��وم
وعن ��د اˆ جتتم ��ع اخل�س� ��وم
�� Zداً عن ��د االإل ��ه م ��ن املل� ��وم

القاضي عبد اللﻄيﻒ العلماء
القاضي بمحاﻛم ﺩبي
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ﺑقلﻢ ﺃ.د .مﺤمد مﺤمد مﺤمد ﺃﺑو ﺯيد
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cيفيbh áو´ الفùضï
اإذا توافرت �سرو• الف�سخ على النëو ال�سابق بيانه ،واختار
الدائن ف�سخ العقد م�سراً عليه ،ف�اإن هذا الف�سخ ال يقع ‘
االأ�سل باإرادته املنفردة ،بل يجب لوقوعه اأن يلجاأ الدائن اإىل
الق�ساء لي�ست�سدر حكماً بذلك .وعندئذ mي�سمى هذا الف�سخ
بالف�سخ الق�سائي.
ولكن يجوز اأن يëتا• طرفا العقد ويتفقا على اأن يقع الف�سخ
تلقائياً اإذا حد çاإخالل بااللتزامات العقدية ،وعندئ mذ وب�سرو•
معينة يقع الف�سخ تلقائياً دون حاجة ال�ست�سدار حكم ق�سائي به.
كذلك ين�س القانون ‘ حاالت معينة على وقوع هذا النوع
من الف�سخ .واأي�ساً ميكن اأن يقع ه��ذا النوع من الف�سخ ‘
حاالت ال�سرورة واال�ستعجال.
وعليه ،فاإن الف�سخ اإما يكون ق�سائياً اأو تلقائياً ،وذلك على
النëو االBتي تف�سيله:
امل Ö∏£اال :∫hCالفùض ïالق�ضاFي:
الف�سخ ق�سائياً هو ف�سخ للعقد مبوجب حكم ق�سائي،
وهو اإذاً يتطلب وجوب اإعذار املدين ،كما يتطلب رفع دعوى
لل�ëسول على حكم بالف�سخ.
الûض •ôاالLh :∫hCو ÜاòYEا Qاملديø
لكي تق�سي املëكمة بف�سخ العقد ،يجب اأن يقوم طالب
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الفﺴـــﺦ
واﻻنفﺴاﺥ
والتفاسﺦ
)الﺠﺰء الثاني واألخير(
الف�سخ باإعذار املدين .فالف�سخ جزاء االإخالل بالتزام تعاقدي،
ومن ثم يجب و�سع املدين مو�سع املتاأخر ‘ تنفيذ التزامه،
وذل��ك ب�اإع��ذاره .ون�س امل��ادة  272معامالت مدنية �سري‘ í
هذا ال�ساأن.
ولكن ال ل لالإعذار اإذا �سرح املدين بعدم تنفيذ التزامه،
وتطبيقاً لذلك ق�ست كمة متييز دب��ي ‘ اأح��د اأحكامها
باأنه اإذا كان قد ثبت اأن بائعة ال�سقة ل النزاع للم�سÎية
املطعون �سدها قد �سرحت بعدم تنفيذ التزامها باإمتام �سفقة
بيع ال�سقة ،فاإن اإعذارها ال جدوى منه وال حاجة اإليه.
متييز دب��ي  ،2008/10/20طعن رق��م  229ل�سنة  ،2008طعن
جتاري ،جمموعة االأحكام ل�سنة  2008عدد  ،19من � 234س .1481
الûض •ôالãا ™aQ :ÊدYو iالفùضï
اأتاح القانون للدائن الذي اأخ ّل مدينه بالتزامه اأن يطلب من
الق�ساء ف�سخ العقد على اأنه يالح ßاأن طلب الف�سخ اأمر جوازي
للدائن ،كما اأن��ه ج��وازي للمدين وللقا�سي �سلطة تقريرية ‘
احلكم به على النëو التا‹:
 :øFGó∏d …RGƒL ƒ¡a -1فاحلكم بالف�سخ ال ي�س íاإال بناء
على دعوى يرفعها الدائن طالباً الف�سخ ،فال يجوز للقا�سي
اأن يëكم به من تلقاء نف�سه ،كما ال يجوز ذلك بناء على طلب
املدين ‘ االلتزام الذي مل يتم تنفيذه.
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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
تركه واللجوء اإىل االBخ��ر ،اإذ ميكنه اأن يبداأ بطلب التنفيذ
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.
وال ي�س •Îاأن يكون طلب الف�سخ �سريëاً ،فقد يكون
�سمنياً ،فمëكمة متيز دب��ي ق�ست ب �اأن مطالبة امل�سÎي
بالتعوي�س ،وباأحقيته ‘ ا� �س��Îداد قيمة ال�ع�ق��ار املبيع له
الإخالل البائع بتنفيذ التزامه بنقل امللكية اإليه تعد �ساملة
�سمناً طلب ف�سخ عقد البيع ول��و مل ي�سرح امل�سÎي بذلك
الطلب )متييز دبي  – 2007/12/16عدد � – 18س � – 2س
 223 ¥ 1477واأي�ساً متييز دبي  2005/6/19طعن رقم 500
ل�سنة  2004م�سار اإليه �سابقاً(.
ùØdGh -2ص :øjóª∏d …RGƒL ïاإذ من امل�ستقر عليه ق�سا ًء
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 �سي Åالنية.
فتعمد املدين التاأخري ‘ الوفاء بالتزامه اإىل بعد انق�ساء
االأجل املëدد ‘ العقد ،بل وبعد رفع دعوى الف�سخ ،ال يتعني معه
ف�سخ العقد م��ادام اأن املدين �سارع ‘ تنفيذ التزامه قبل احلكم
النهائي بالف�سخ ،هذا اإال اإذا كان ‘ هذا التاأخري اإ�سرار بالدائن.
وتطبيقاً لذلك ج��اء حكم كمة متييز دب��ي ال�سادر ‘
 ‘ 2008/6/10طعن تت�ëسل وقائعه ‘ �ساأن عقد بيع فيال،
وحد çاأن اأخ ّل امل�سÎي بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن ‘ موعده،
فرفع البائع دعوى ف�سخ العقد ،ف�سارعت امل�سÎية باإيداع باقي
الثمن ب�سندو ¥املëكمة ل�سال íالبائع .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.
ق�ست كمة التمييز ب� �اأن الف�سخ امل �ق��رر ‘ القانون
جلميع العقود امللزمة للجانبني على ما تفيده املادة  272من
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

ا``JCا ìالقان``ون ل∏دا ø``Fال``òي ا q
``NCل eدي¬æ
بالتõا ¬``eاCن ي øe Ö∏£الق�ض``اùa Aض`` ïالعقد
 ≈``∏YاCن¬ ي ßMÓاCن  Ö∏Wالفùض`` ïاL ôeCواRي
ل∏داªc ،ø``Fا اCن¬ ``LواRي ل∏ªديh øل∏قاVض``ي
Sض∏J á£قôيôي ‘ áا◊ ºµب¬.
مبا م �وؤداه اأن��ه ي�س •Îالإجابة طلب الف�سخ ‘ ه��ذه احلالة
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
دع��وى الف�سخ ،فللقا�سي ال�سلطة التقديرية ‘ اأن يëكم
بالف�سخ من عدمه .كما يجوز له من íاملدين ن¶رة مي�سرة.
ا◊ ºµبالفùضY øe ïد¬e
اإذا ث�ب��ت للقا�سي ت��واف��ر � �س��رو• ال�ف���س��خ ،فلي�س معنى
ذل��ك وج��وب اأن يق�سي بالف�سخ ،اإذ م��ن �سلطته ر��Zم توافر
��س��رو• الف�سخ اأن يق�سي ب�ع��دم الف�سخ  /وت�ق��دي��ر املوازنة
م�ساألة مو�سوعية يف�سل فيها قا�سي املو�سوع وفقاً ل¶روف
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ومالب�سات كل دعوى على حدة.
وتربير من íالقا�سي هذه ال�سلطة التقديرية هو اأن الدائن
ط��ال��ب الف�سخ ق��د يتع�سف ‘ ا�ستعمال حقه ‘ طلب الف�سخ
فيطلبه وي�س ّر عليه ر��Zم اأن ما ” تنفيذه هو اجل��زء االأكرب،
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.
وقد يقدر القا�سي متى ثبت له –قق �سرو• الف�سخ اأن
ال¶روف تربر طلب ف�سخ العقد ،ومن ثم فهو يق�سي به.
 íæeاملدي øا k
{ ÓLCن¶e IôيùضzIô
قد يقدر القا�سي من íاملدين اأج ً
ال للوفاء بالتزامه ،حيث
يرى اأن تع Ìاملدين اأمر موؤقت وعار�س ،واأن ظروفه واأحواله
تنب Åعن –�سن مركزه املا‹ خالل وقت لي�س ببعيد فهو مدين
ح�سن النية �سي Åاحل ،ßو‘ هذه احلالة مين íالقا�سي للمدين
اأج � ً
ال للوفاء بالتزامه ويرف�س احلكم بف�سخ العقد ،انت¶اراً
حللول االأج��ل .اإذ ما دام اأن القا�سي من íاملدين اأج � ً
ال لوفاء
بالتزامه ،فال يجوز له اأن يëكم بالف�سخ طوال قيام االأجل.
وللقا�سي اأن مين íاالأج��ل للمدين من تلقاء نف�سه ،فال
ي�س •Îاأن يطلبه املدين .واإذا طلبه فللقا�سي �سلطة تقديرية
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‘ 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
بالتزامه خالل االأج��ل املمنوح له ،واإال اعترب العقد مف�سوخاً من
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 حج ،èمنها 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
ال ��واردة ب��امل��ادة  2/272معامالت مدنية ،ه��ذا م��ن ناحية اأوىل،
ومن ناحية ثانية ،فاإن اإعمال القواعد العامة ‘ الف�سخ يعترب
اأن االأجل الذي مينëه القا�سي بناء على املادة  2/272معامالت
مدنية جاء على �سبيل اال�ستثناء من احلق ‘ طلب الف�سخ املقرر
للدائن ،واأن منëه ال يت�سمن اإعمال ال�سر• الفا�سخ ‘ حالة

امل Ö∏£الãاÊ
الفùض ïالت∏قاFي
يق�سد بالف�سخ التلقائي انف�سا ñالعقد من تلقاء نف�سه من
دون حاجة اإىل ا�ست�سدار حكم من املëكمة يق�سي بالف�سخ.
وهذا يكون اإما بناء على اتفا ¥خا�س بني املتعاقدين ،اأو بناء
على ن�س القانون ،اأو بناء على حالة �سرورة وا�ستعجال.

�bض áªµ âالتªيي õباCن الفùض`` ïاملق ‘ Qôالقانون
÷ªي™ العقود امل∏ áeõل∏éانe ≈∏Y Ú``Ñا Jفيد√ املادI
b ø``e 272ان``ون املعاÓ``eت املدني áي``îو∫ املديø
k
داªFا اCن يتو ≈bالفùض`` ïبالو``aا Aبالدي øاe ¤Eا Ñbل

Uض``د Qhا◊ ºµالæهاFي ‘ الد``YوW iاملا  ⁄يت ÚÑاCن
ògا الوaا Aاملتاg ôNCو eا ي�ض``ا Qب¬ الدا∏∏a ،øFقاVضي
الùض``∏ á£التقديôي ‘ áاCن يح ºµبالفùضY øe ïد.¬e
ªcا يéو Rل¬  íæeاملدي øن¶e Iôيùض.Iô
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انق�ساء االأجل املمنوح دون وفاء ،بل يبقى العقد رZم ذلك ،وي¶ل
الوفاء بااللتزام ممكناً بعد انق�ساء االأجل.
ونëن ‰يل اإىل االجت��اه ال�ث��اين ،ذل��ك اأن اعتبار العقد
مف�سوخاً م��ن تلقاء نف�سه ‘ حالة انتهاء االأج��ل دون وفاء
بااللتزام هو اإعطاء هذا االأجل حكم ال�سر• الفا�سخ ال�سري.í
وهو ما يعني الت�ساهل ‘ ا�ستخال�س وجود ال�سر• الفا�سخ
ال�سري íواالعتداد به .وهذا يناق�س متاماً االجتاه الق�سائي
املت�سدد Zاية الت�سدّد ‘ ال�ق��ول ب��وج��ود ال�سر• ال�سري íملا
يت�سم به هذا ال�سر• من خطورة بالغة بالن�سبة الأثره ‘ اإزالة
العقد بقوة القانون ،ومبجرد االإخ��الل بااللتزام و‘ تعطيل
ال�سلطة التقديرية لقا�سي املو�سوع .ولذا فالفقه يëذر من
تف�سري ال�سر• الفا�سخ ال�سري íتف�سرياً وا�سعاً ‘ حالة القول
بوجوده واالعتداد به ،الأن��ه ا�ستثناء من االأ�سل ال��ذي موؤداه
خ�سوع الف�سخ لل�سلطة التقديرية للقا�سي  /واال�ستثناء ال
يجب التو�سع ‘ تف�سريه.
من هذا املنطلق ،فاإننا ال نرى ‘ تقاع�س املدين عن الوفاء
بالتزامه خالل االأجل املمنوح ما من �ساأنه اأن يرفع ال�سلطة
التقديرية للقا�سي ،بل يجب اأن ت¶ل ه��ذه ال�سلطة لتقدر
الف�سخ من عدمه تبعاً لل¶روف.
)ان¶ر موؤلفنا :الن¶رية العامة لاللتزام – اجلزء االأول
– امل�سادر االإرادي ��ة – العقد واالإرادة املنفردة – مطبعة
االإميان  -القاهرة(

الف ´ôاال∫hC
الفùض ïالت∏قاFي بæا ≈∏Y AاJفا ¥االôWCا±
{الûض •ôالفاSض ïالüضôيzí
ûdG Ωƒ¡Øe – ’k hCGصSÉØdG •ôص�dG ïصVh íjôص:¬£HGƒ
تن�س امل��ادة  271معامالت مدنية على الف�سخ التلقائي
بناء على اتفا ¥االأطراف بقولها {يجوز االتفا ¥على اأن يعترب
العقد مف�سوخاً من تلقاء نف�سه دون حاجة اإىل حكم ق�سائي
عند عدم الوفاء بااللتزامات النا�سÄة عنه .وه��ذا االتفا ¥ال
يعفي من االأعذار ،اإال اإذا اتفق املتعاقدان �سراحة على االإعفاء
منه.z
من ه��ذا الن�س يت�س íاأن��ه يجوز للمتعاقدين االت�ف��ا ¥على
اعتبار العقد مف�سوخاً من تلقاء نف�سه دون حاجة لتدخل الق�ساء.
وذل��ك مبجرد ح��دو çاالإخ��الل بااللتزامات التعاقدية .ويطلق
عليه الف�سخ االتفاقي الأن��ه يتم االت�ف��ا ¥عليه ،كما يطلق عليه
الف�سخ القانوين الأنه يقع بقوة القانون مبجرد االإخالل بااللتزام
التعاقدي دون حاجة لتدخل الق�ساء .ويجري العمل ‘ اأحكام
الق�ساء على ت�سميته {ال�سر• الفا�سخ ال�سري zíوذلك مقابلة ب�
{ال�سر• الفا�سخ ال�سمني zالذي هو اأ�سا�س الف�سخ الق�سائي.
ولل�سر• الفا�سخ ال�سري íخطورة ‘ كونه ي�وؤدي – كما
اأ�سرنا – اإىل انف�سا ñالعقد مبجرد حدو çاالإخالل بااللتزام
دون حاجة النت¶ار حكم القا�سي ،وب�سبب ه��ذه اخلطورة،
يجب مراعاة ال�سواب§ االBتية:
فمن ناحية اأوىل :يجب اأن يتفق املتعاقدان على ال�سر•
الفا�سخ ال�سري íبطريقة وا�سëة ال Zمو�س فيها وال اإبهام،
ولكن ال ي�س •Îاأن يرد ال�سر• الفا�سخ ال�سري íبذات األفاظه
وال اأن ياأتي باالألفا® وعبارات معينة ،فاأي عبارة ت�سل íما دام
اأنها تدل على نية االأطراف واجتاه االإرادة بو�سوح اإىل حقيقة
وم�سمون حكم ف�سخ العقد من تلقاء نف�سه .وه��ذا ما اأكدته
كمة متييز دبي ‘ حكمها ال�سادر ‘  10يونيو  2008فقد

“ á``ªµي`` õدب``ي �bض`` âب``اCن £eالáÑ
املûض``Îي بالتعوي�``h ،¢باMCقيت``¬ ‘
اSض``Îداد bي áªالعقا QاملÑي``™ ل¬ ال∫ÓNE
الÑا ™``Fبتæفي òالتõا ¬eبæق``ل امل∏µي áاEلي¬
Jعد TضاV á∏eض``k æªا ùa Ö∏Wض``Y ïقد الÑي™
hلو  ⁄يüض ìôاملûضÎي بòل∂ ال.Ö∏£

وم��ن ناحية ث��ال�ث��ة ،يتجه الق�ساء اإىل تف�سري ال�سر•
الفا�سخ ال�سري íتف�سرياً �سيقاً ،اإذ يجب اأن يëدد االأطراف
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
ال�سر• �سلب ال�سلطة التقديرية للقا�سي ،فاإنه تبقى رZم
ذل��ك �سلطة القا�سي ‘ التëقق من وج��ود ال�سر• الفا�سخ
ال�سري íو‘ التثبت من توافر �سر• الف�سخ ،ووجوب اإعماله.
k
Kانيا – Uضيا áZالûض •ôالفاSض ïالüضôي:í
تتوقف قوة ال�سر• الفا�سخ ال�سري íعلى طريقة �سياZته،
وهي �سياZة تتدر êمن االأ�سعف اإىل االأقوى على النëو التا‹:

ق�ست ب�اأن��ه {م��ن امل�ق��رر ‘ ق�ساء ه��ذه املëكمة اأن��ه ولÄن كان
القانون ال ي�س •Îاألفاظاً معينة لل�سر• الفا�سخ ال�سريí
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
املخالفة امل��وج�ب��ة ل��ه دون ح��اج��ة اإىل حكم ق�سائي عند عدم
الوفاء بااللتزام ،كما اأن الف�سخ ال يعترب �سريëاً ‘ حكم املادة
 271معامالت مدنية اإال اإذا كان يفيد انف�سا ñالعقد من تلقاء
نف�سه دون حاجة حلكم ق�سائي عند عدم الوفاء بااللتزام.
وم��ن ناحية ثانية ،ال يجوز اإع�م��ال ال�سر• الفا�سخ اإذا
ثبت تنازل الدائن عنه �سراحة و�سمناً ،وال يجوز له اأن يعود
ويتم�سك به بعد اأن تنازل عنه ،وعندئذ mيتëول الدائن اإىل
اإعمال الف�سخ الق�سائي اإذا اأراد الف�سخ.
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k
eفùضوNا
الüضيا áZاال :¤hCاالJفا ≈∏Y ¥اCن يµون العقد
ôéÃد االæJ ‘ ∫ÓNEفي òااللتõام
هذه ال�سيغة تفيد اعتبار العقد مف�سوخاً ،اأو اعتبار العقد
ال� Zي �اً ،اأو اع�ت�ب��اره ك �اأن مل يكن مب�ج��رد االإخ ��الل بااللتزام
ال�ع�ق��دي ،وه��ي �سياZة ��Zري حا�سمة ‘ ال��دالل��ة على وجود
ال�سر• الفا�سخ ال�سري .íوت��رج�� íعلى اأن�ه��ا جم��رد ترديد
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
اللجوء اإىل الق�ساء لل�ëسول على حكم بالف�سخ ،وال ي�سلب
القا�سي �سلطته التقديرية فتبقي له �سلطة تقدير احلكم
بالف�سخ من عدمه ،ول��ه اأن مين íاملدين ن¶رة مي�سرة .كما
يبقي للمدين اأن يتوقى الف�سخ بتنفيذ االلتزام اإىل اأن ي�سدر
احلكم النهائي بالف�سخ.
ويعد حكم القا�سي بالف�سخ وفقاً لهذه ال�سياZة حكماً
من�سÄاً للف�سخ ال مقرراً له.
k
eفùضوNا øe
الüضيا áZالãاني :áاالJفا ≈∏Y ¥اCن يµون العقد
∏Jقا Aنفùض¬:
هذه ال�سياZة تفيد اجتاه نية املتعاقدين اإىل �سلب القا�سي
�سلطته التقديرية ،فال يجوز له اأن مين íاملدين مهلة مي�سرة
لتنفيذ التزامه .ويتعني عليه ،اأي القا�سي ،اأن يëكم بالف�سخ

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.

k
eفùضوNا øe
الüضيا áZالôابع :áاالJفا ≈∏Y ¥اCن يµون العقد
∏Jقا Aنفùض¬ دhن ا◊ا áLا ¤EاòYEا Qا�b ºµM hCضاFي:
تعد هذه ال�سياZة هي االأق��وى ،واعتباراً لها ،فال حاجة
اإىل اإع��ذار ،وال اإىل رف��ع دع��وى لل�ëسول على حكم ق�سائي
بالف�سخ ،فالعقد ينف�سخ مبجرد االإخالل بااللتزام.
ولكن قد ينازع املتعاقد االBخر ‘ الف�سخ ويلجاأ اإىل الق�ساء،
وعندئذ mتن�ëسر �سلطة القا�سي ‘ التاأكد من ثبوت ال�سر•
الفا�سخ ال�سري ،íوم��ن اأن �سرو• الف�سخ قد ت��واف��رت .فاإن
تاأكدت املëكمة من ذلك ومت�سك الدائن بالف�سخ ،فاإنها ت�سدر
حكماً تقرر فيه ما ذه��ب اإليه املتعاقد ال��ذي يتم�سك بف�سخ
العقد .ويكون حكمها ‘ هذا ال�ساأن كا�سفاً للف�سخ الذي يتم
باالإرادة املنفردة للدائن قبل رفع الدعوى ال مقرراً له.
و‘ جميع احل��االت ،يتقرر الف�سخ مل�سلëة الدائن .ومن
ث��م ف��ال يعد العقد مف�سوخاً اإال اإذا مت�سك ب��ه .وللدائن اأن
يعدل عن الف�سخ اإىل طلب التنفيذ .فاالتفا ¥على ال�سر•
الفا�سخ ال�سري íال يجعل الف�سخ حا�س ً
ال بقوة القانون مبجرد
االإخ ��الل بتنفيذ االل �ت��زام ،ب��ل ف�ق��§ ين�س Åل�ل��دائ��ن رخ�سة
الف�سخ باالإرادة املنفردة ويكون ا�ستعمال هذه الرخ�سة وعدم
ا�ستعمالها منوطاً مب�سيÄته.
مت�سك الدائن بهذه الرخ�سة ،وهي طلب الف�سخ ،فاإنه
ومتى ّ
مت�سك الدائن
ينت èاأثره وهو اعتبار العقد مف�سوخاً ال من تاريخ ّ
بال�سر• الفا�سخ ال�سري ،íواإ‰ا من تاريخ اإخالل املدين بالتزامه.
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k
eفùضوNا øe
الüضيا áZالãال :áãاالJفا ≈∏Y ¥اCن يµون العقد
∏Jقا Aنفùض¬ دhن Mا áLا:ºµM ¤E
ه��ذه ال�سياZة تفيد اأن��ه ال حاجة لرفع دع��وى بالف�سخ
لل�ëسول على حكم بف�سخ العقد .ولكنها ال تعفي من �سر•
اإع��ذار املدين .ف�اإن اأراد الدائن اإعمال ال�سر• ،فيجب عليه
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.

الف ´ôالãا:Ê
الفùض ïالت∏قاFي بæا ≈∏Y Aن ‘ ¢üالقانون
تن�س املادة  565معامالت مدنية على اأنه {اإذا حدد ‘ البيع
موعد معني الأداء الثمن وا�س •Îفيه اأنه اإذا مل يوؤد امل�سÎي
الثمن خالله ،فال بيع بينهما ،فاإن مل يوؤده واملبيع مل يزل ‘
يد البائع ،اعترب البيع مف�سوخاً حكماً.z
هذا الن�س ي�سري اإىل حاالت معينة ،وهي البيوع .والفر�س
اأن تتوافر ال�سرو• االBتية:
 -1اأن يكون قد ” –ديد موعد لدفع الثمن.
 -2وج��ود ا��س��Îا• على اأن��ه ‘ حالة ع��دم اأداء امل�سÎي
للثمن خالل هذا املوعد ،فال بيع بينهما.
 -3اأن ميتنع امل�سÎي عن دفع الثمن ‘ االأجل املëدد.
 -4اأن 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.
ومعنى ذل��ك ،ه��و اأن ي�ك��ون للبائع اخل�ي��ار ب��ني التم�سك
بالعقد ،واالإبقاء على البيع ومطالبة امل�سÎي بالثمن والتنفيذ
به على اأم��وال امل�سÎي ،اأو اأن يتم�سك بف�سخ العقد واعتبار
البيع ك�اأن مل يكن .هذا ال��ذي مي ّكن البائع من الت�سرف ‘
ب�سائعه دون اإ�سرار بامل�سÎي.
وتربير هذا احلكم هو التي�سري على البائع ،اإذ اإنه ‘ الغالب
يÎëف البيع وال�سراء .ومن ث ّم فال مربر الإخ�ساعه ل�سرورة
االإعذار واحل�سول على احلكم بالف�سخ ،فهذه اإجراءات تعطل
حركة التعامل.
الف ´ôالãالå
الفùض ïالت∏قاFي بæاJ ≈∏Y AواM ôaال áال�ضh IQhôاالSضتعéا∫
قد يëد çاأن يخل اأحد املتعاقدين بالتزاماته العقدية ،وال
يكون بينهما اتفا ¥يق�سي باعتبار العقد مف�سوخاً من تلقاء
نف�سه على النëو ال�سابق بيانه ،وعندئذ mيكون من ال�سروري
على املتعاقد ال��ذي يريد ف�سخ العقد اأن ي�ست�سدر حكماً من
الق�ساء بذلك ،اإال اأن اللجوء اإىل املëكمة قد ي�ستلزم بع�س
الوقت حتى يتمكن من احل�سول على حكم بالف�سخ ،ويكون
من �ساأن االنت¶ار طوال هذا الوقت االإ�سرار مب�سال íالطرف
الذي يرZب ‘ الف�سخ والتëلل من العقد.
ومن تطبيقات ذلك ‘ نطا ¥العمل ،اأن يتغيب العامل عند
العمل من دون مربر م�سروع ،وتفر�س م�سلëة العمل عدم

اال�ستغناء عن عامل يëل له ،اأو اأن ميتنع �ساحب العمل
عن الوفاء باأجر العامل .ومن املعلوم اأن اأج��ر العامل هو ‘
الغالب املورد الذي يعتمد عليه ‘ معي�سته ومعي�سة اأ�سرته.
ففي املثالني ي�سعب اإلزام �ساحب العمل ،اأو اإلزام العامل
باالإبقاء على العقد حلني �سدور حكم بالف�سخ ،ولذا يكون لكل
منهما – وحيث تتوافر – حالة ال���س��رورة ،اأن يعترب العقد
مف�سوخاً ،ويكون ل�ساحب العمل اأن ي�ستخدم عام ً
ال اBخر يëل
ل العامل االأول ،كما يكون للعامل اأن يبëث عن عمل اBخر.
على اأن الف�سخ ب��االإرادة املنفردة للعاقد ‘ هذه احلالة ال
يكون بناء على ن�س قانوين ،وال بناء على اتفا ¥يخول هذا
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
يتم�سك باإبقاء العقد ،كما له
يكون لهذا الطرف االBخ��ر اأن ّ
اأن يطالب بالتعوي�س عن ال�سرر ال��ذي حلقه ب�سبب اأفعال
املتعاقد الذي ت�سرف على اعتبار العقد مف�سوخاً.
املÑح åالãاÊ
اKBا Qالفùضï
تن�س املادة  274معامالت مدنية باأنه {اإذا انف�سخ العقد اأو
ُف�س pخ اأعيد املتعاقدان اإىل احلالة التي كانا عليها قبل العقد،
فاإذا ا�ستëال ذلك يëكم بالتعوي�س.z
وهكذا يتبني من هذا الن�س ،باعتباره ن�ساً عاماً ي�سري
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.
فمث ً
ال ل��و اأن العقد ��ل الف�سخ ه��و عقد ال�ب�ي��ع ،وكان
امل�سÎي قد ت�سلم املبيع وت�سلم البائع الثمن ،فيتعني على
كل منهما اأن يرد ما ح�سل عليه .فريد البائع الثمن ،ويرد
امل�سÎي املبيع .واإن تع ّذر ذلك ،كاأن يكون امل�سÎي قد ت�س ّرف
38

‘ ال�سيء اأو ا�ستهلكه ،ف�اإن��ه ي�سو Æللقا�سي اأن يëكم باأداء
معادل ملا ت�سرف فيه اأو ا�ستهلكه.
وا�ستثناء من زوال العقد باأثر رجعي كاأ�سل ،فاإنه توجد
بع�س اال�ستثناءات التي تفر�سها اأحياناً طبيعة بع�س العقود
وه��ي العقود الزمنية ،كما تفر�سها اأح�ي��ان�اً اأخ��رى �سرورة
حماية الغري ح�سن النية.
اأ -بالن�سبة للعقود الزمنية:
يذهب ال��راأي ال��راج�� íاإىل اأن��ه بالن�سبة للعقود الزمنية،
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
ل��ه ع��ن الف�سخ ال �ع��ادي اأي ال��ذي ي��زي��ل اBث ��ار العقد بالن�سبة
للما�سي وامل�ستقبل على حد �سواء .وعلة ذلك هي اأن الزمن
الذي خالله اأنت èالعقد 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
تعوي�س فالف�سخ ال يوؤثر على ما ترتب من اBثار للعقد اأثناء
�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�س ّلم املبيع،
تعني عليه رد املبيع .وهنا تبداأ اخلطورة ،اإذ قد يكون امل�سÎي
قد ت�سرف ‘ املبيع للغري ،كاأن يكون قد باعه اأو رهنه .فاإذا
ق�سى بالف�سخ ،فاإن اإعمال الف�سخ يقت�سي من الغري رد املبيع
اإىل البائع االأ�سلي ،وه��ذا يعني اإه��دار م�سلëة الغري الذي
تعامل ب�ëسن النية ،اأي تعامل وهو Zري عامل باأن عقد �سلفه
مهدد بالزوال ومل يكن مبقدوره العلم بذلك.
وال��واق��ع اأن ال�ع��دال��ة تفر�س حماية ه �وؤالء ال�غ��ري وعدم
اإهدار م�ساحلهم ،بل اإن ال�سال íالعام نف�سه يفر�س حمايتهم،
وذلك حتى ت�سود الثقة ‘ التعامل ،ويتّ ëقق بالتا‹ االئتمان
العام .وم��ن هنا حر�س القانون على اأن يوفر لهوؤالء الغري
حماية تتمثل ‘ حماية حائز املنقول ب�ëسن نية .فبالن�سبة
حلماية حائز املنقول ب�ëسن نية ،تقرر امل��ادة  176مدين باأن
الغري الذي ت�سلم منقو ًال ب�ëسن نية ا�ستناداً اإىل �سبب �سëي،í

ا◊ ºµبالتعوي�¢
للدائن – باالإ�سافة اإىل احل�سول على حكم الف�سخ – اأن
يطالب بتعوي�س عما حلقه من اأ�سرار نتيجة عدم التنفيذ
اللجوء وا��س�ط��راره اإىل الف�سخ .فلو ك��ان العقد بيعاً واأخل
مت�سك البائع بالف�سخ،
امل�سÎي بالتزامه بدفع الثمن ،ومن ثم ّ
وق�سى له به ،ف�اإن البائع ي�سÎد املبيع .ولكن قد يëد çاأن
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 الراج ‘ íالفقه حق الدائن ‘ احل�سول
ع�ل��ى ت�ع��وي����س ‘ م�ث��ل ه��ذه احل��ال��ة ع�ل��ى اأح �ك��ام امل�سوؤولية
التق�سريية ،ال اأحكام امل�سوؤولية العقدية ،اإذ اأن الف�سخ قد اأزال
العقد وكاأن مل يوجد ‘ اأي وقت من االأوقات.
الفüضل الãاÊ
hRا∫ العقد بùض ÖÑاSضتحال áالتæفيò
)انفùضا ñالعقد(
تن�س امل��ادة  273معامالت مدنية ،اإذا ط��راأت ق��وة قاهرة
جتعل تنفيذ االلتزام م�ستëي ً
ال ،انق�سى معه االلتزام املقابل
له وانف�سخ العقد من تلقاء نف�سه.
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كعقد البيع مث ً
ال ،ميكنه اأن ميتنع عن رد املنقول اإىل مالكه
االأ�سلي ،الأنه اكت�سب ملكية هذا املنقول باحليازة .اإذاً فاإن هذه
القاعدة تقيد من اأثر ف�سخ العقد االأ�سلي ‘ مواجهة الغري.

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
امللزمة للجانبني ،اإال اأن االنف�سا ñي�سري اأي�ساً على العقود
امللزمة جلانب واح��د .وه��ذا عك�س الف�سخ ال��ذي ي�سري فق§
على العقود امللزمة للجانبني.
و�سوف نتكلم عن االنف�سا ñمن حيث �سروطه ،ومن حيث
اBثاره على النëو االBتي بيانه:
املÑح åاال∫hC
k
ùeضتحي:Ó
Tض •hôاالSضتحال áالتي Œعل æJفي òااللتõام
 -1يجب اأن تكون اال�ستëالة الحقة على ن�سوء االلتزام،
يجب اأن تكون اال�ستëالة قد حدثت بعد انعقاد العقد ،فاإن
كانت موجودة وقت ن�سوء االلتزام ،فاإن االلتزام ال ين�ساأ اأ�س ً
ال.
وعندئذ mال ل للëديث عن انق�سائه ،فالعقد الذي يرتب
مثل ه��ذا االل �ت��زام يعد ب��اط� ً
ال ب�ط��الن�اً مطلقاً ل�ع��دم توافر
ال�سرو• الالزمة ‘ املëل.
واال�ستëالة قد تكون ا�ستëالة مادية اأو ا�ستëالة قانونية،
ومثال اال�ستëالة املادية االل�ت��زام بنقل حق عيني على عني
معينة بالذات ثم تبني هالكها.
ومثال اال�ستëالة القانونية اأن يكون املدين ملتزماً بنقل
ملكية ع�ق��ار ،ول�ك��ن ت�ق��رر ن��زع ملكيته للمنفعة العامة قبل
التنفيذ .فهنا يتعذر قانوناً تنفيذ املدين اللتزامه.
وت�ق��دي��ر ت��واف��ر اال�ستëالة امل��ادي��ة م�ساألة واق��ع يقدرها
القا�سي دون تعقيب عليه م��ن كمة التميز .اأم��ا تقدير

اال�ستëالة القانونية فهذه تخ�سع لرقابة كمة التميز
باعتبارها م�ساألة قانون.
 -2يجب اأن تكون اال�ستëالة دائمة:
واملق�سود بذلك اأن ت¶ل اال�ستëالة م�ستمرة حتى حلول
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
التنفيذ ،وعندئذ mال يكون لها اأي اأث��ر ‘ االل �ت��زام ،اإذ يبقى
االلتزام قائماً واجب التنفيذ.
الفر�س ال�ث��اين :اأن تبقى اال�ستëالة عند حلول موعد
التنفيذ ،ولكن تنب Åال¶روف واملالب�سات عن زوالها ‘ وقت
الح��ق يكون فيه تنفيذ االل�ت��زام ممكناً وجم��دي�اً ،مبعنى اأنه
ميكن اأن ينفذ االل �ت��زام ‘ وق��ت الح��ق على امل��وع��د الواجب
تنفيذه فيه دون اأن يتعار�س هذا التنفيذ مع الغر�س الذي
من اأجله وجد االلتزام.
‘ هذا الفر�س ال توؤدي اال�ستëالة اإىل انق�ساء االلتزام،
بل يقت�سر االأمر على وقفه اإىل اأن ي�سب íقاب ً
ال للتنفيذ على
النëو املتفق عليه.
اأم��ا اإذا تبني اأن تنفيذ االلتزام ‘ وقت الحق على املوعد
الواجب تنفيذه فيه يتعار�س مع الغر�س الذي من اأجله وجد
االلتزام .فهنا رZم اأن اال�ستëالة مقدر لها اأنها �ستزول ،اإال
اأنها توؤدي اإىل انق�ساء االلتزام.
 -3اأن تكون اال�ستëالة كلية:

ل∏قاVض``ي اCن  íæÁاال``LCل ل∏ªدي∏J øe øقاA
نفùض¬ Óa ،يûض •ÎاCن ي ¬Ñ∏£املديh .øاPEا
∏∏a ¬Ñ∏WقاVضي Sض∏J á£قديôيæe ‘ áح¬ دhن
eعق∏Y Öي¬  áªµ øeالتªيي.õ
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واملق�سود ب��ذل��ك اأن ت�ك��ون ك��ل االل�ت��زام��ات امل��Îت�ب��ة على
العقد قد اأ�سب íتنفيذها م�ستëي ً
ال.
ف �اإن ك��ان بع�س االل�ت��زام��ات فق§ ه��و ال��ذي اأ�سب íتنفيذها
م�ستëي ًال ،ف�اإن للمتعاقد اخليار بني اأمرين ،اأو ًال :اأن يتم�سك
بتنفيذ العقد فيما بقي ممكناً منه ،ثانياً :ل��ه اأن يطلب ف�سخ
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 اأ�سب íتنفيذه م�ستëي ًال لي�س باالأمر اجل�سيم الذي يربر
ف�سخ العقد.
 -4يجب اأن تكون اال�ستëالة ب�سبب اأجنبي ال يد للمدين فيه:
حتى ي�س íالقول بانق�ساء االلتزام ال�ستëالة تنفيذه ،فاإنه
يجب اأن تكون اال�ستëالة راجعة ل�سبب اأجنبي ال يد للمدين
فيه .ومثال ذلك اأن تكون اال�ستëالة راجعة اإىل قوة قاهرة
كزلزال اأو في�سان اأو �سيول اأو خطاأ ال��دائ��ن ،اأو خطاأ الغري
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
اإثبات ال�سبب االأجنبي ،ف�اإن االلتزام ال ينق�سي .ولكن ملا كان
تنفيذ االلتزام اأ�سب íم�ستëي ً
ال ،فاإنه يتعني اللجوء اإىل الطريق
االحتياطي ،وهو التنفيذ بطريق التعوي�س .ومثال اال�ستëالة
بخطاأ املدين اأن يهلك ال�سيء باحراقه اأو �سرقته ،ويكون ذلك
م�سëوباً بخطاأ املدين ،فعندئذ mال يعتد بال�سبب االأجنبي.
يجب اأن تكون اال�ستëالة مطلقة ،ف�اإذا كانت اال�ستëالة
ن�سبية ف �اإن للدائن اإذا مل ي�ستطع اإج�ب��ار املدين على تنفيذ
االلتزام ،اأن يقوم بتنفيذه على ح�سابه ،اأو يلجاأ اإىل التنفيذ
بطريقة التعوي�س.

ملع∏وeا∂J
bو Iالûض`` •ôالفاSض`` ïالüض``ôيJ íتو≈∏Y ∞b
الüضيا áZالقانوني áالتي يüضي¨ها ل∂ ùeضتûضا∑Q
القانوÊ

املÑح åالãاÊ
االKBا Qامل ≈∏Y áÑJÎاSضتحالæJ áفي òااللتõام
 -1القاعدة 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�سوؤو ًال عن ذلك ،الأن الفر�س اأن عدم التنفيذ يرجع
ل�سبب اأجنبي ال يد له فيه .وتو�سي íهذا االأثر وهو انق�ساء
االل�ت��زام يقت�سي اأن نفر ¥بني العقود امللزمة جلانب واحد
والعقود امللزمة جلانبني.

ا k
hCال – بالùæض áÑل∏ف ¢Vhôالتي Jفa ¥Îيها ÑJع áالعقد øY
ÑJع áالûضي:A
ومن ذلك ،عقد الوديعة باأجر ،وعقد االإيجار .ففي الوديعة
باأجر تكون تبعة العقد هي املقابل ،اأي االأج��ر ال��ذي ي�ëسل
عليه امل��ودع عنده .وه��ذا املقابل ي�سيع على امل��ودع عنده ،اأي
اأنه هو املتëمل تبعة العقد .اأما تبعة امللك وهي قيمة ال�سيء،
فالذي يتëمله دائماً هو املالك وهو هنا املودع.
وهكذا نالح ‘ ßعقد الوديعة يتëمل املدين ال��ذي ا�ستëال
تنفيذ التزامه تبعة العقد ،اأما الدائن يتëمل تبعة امللك ،و‘ عقد
االإيجار ،فاإن تبعة العقد هي االأجرة ت�سيع على املوؤجر ،اأي اأنه هو
ال��ذي يتëمل تبعة العقد .كذلك يتëمل املوؤجر تبعة امللك وهي

k
Kانيا – بالùæض áÑل∏ف ¢Vhôالتي îJت∏§ aيها ÑJع áالعقد
ÑJhع áامل∏∂:
ويتëقق ذلك ‘ عقود املعاو�سة امللزم للجانبني الناقلة
للملك واأ�سهرها عقد البيع ،اإذ فيه يلتزم امل�سÎي بالثمن،
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 حد çالهالك 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.
اأم��ا اإذا كان الهالك بعد الت�سليم ،فالذي يتëمل التبعة
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.
‘ eõ∏ŸG Oƒ≤©dGة ÷ :ó``MGh ÖfÉفتكون التبعة على
الدائن الذي يفقد ما كان �سي�ëسل عليه .اأما املدين فال يفقد
�سيÄاً الأنه مل يكن دائناً .ففي الوديعة بغري اأجر ،اإذا حد çاأن
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.
االSضتæãاY :Aدم انق�ضا Aااللتõام  ºZQحتق≥ اSضتحالá
التæفي:ò
ق��د تتëقق ا�ستëالة تنفيذ االل�ت��زام ب�سبب اأجنبي ال يد
للمدين فيه .ومع ذلك ال ينق�سي االلتزام ويبقى املدين م�سوؤو ًال
عن تنفيذه بطريق التعوي�س ،وذلك ‘ احلاالت االBتية:
M -1ال áاالJفا:¥
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 احلاد çاملفاج Åاأو القوة القاهرة ،وعندئذ يكون املدين
ملتزماً بتنفيذ التزامه بطريق التعوي�س.
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‘ العقود امل∏÷ áeõان:ÚÑ
‘ هذا النوع من العقود ،يلزم التفرقة بني نوعني من اخل�سائر
التي تÎتب على ا�ستëالة تنفيذ االلتزام وانف�سا ñالعقد.
اأ -اخل�سارة االأوىل :وتتمثل ‘ �سياع املقابل .وت�سمى هذه
اخل�سارة تبعة العقد .ففي عقد الوديعة باأجر يكون املقابل
تبعة العقد ،و‘ عقد االإيجار تكون االأجرة هي تبعة العقد.
ب -اخل�سارة الثانية :وتتمثل ‘ �سياع قيمة ال�سيء لهالكه
ب�سبب اأجنبي ،وت�سمى ه��ذه اخل�سارة تبعة امللك ،ففي عقد
الوديعة يكون ال�سيء امل��ودع هو تبعة امللك ،و‘ عقد االإيجار
تكون العني املوؤجرة هي تبعة امللك.
وب�ساأن هاتني التبعتني ق��د يëد ‘ çف��رو���س معينة اأن
تف ¥Îتبعة العقد عن تبعة ال�سيء ،وق��د يëد ‘ çفرو�س
اأخرى اأن تختل§ التبعتان وت�سبëان خ�سارة ‘ قيمة واحدة
هي قيمة ال�سيء الهالك.

قيمة ال�سيء ،وهكذا نالح ßاأن ‘ عقد االإيجار و‘ عقد الوديعة
يتëمل طرف واحد وهو املوؤجر تبعة العقد وتبعة امللك.

M -2ال áاòYEا Qاملدي:ø
اإذا اأع��ذر الدائن املدين ،ثم ا�ستëال تنفيذ االل�ت��زام بعد
االإع��ذار ،ف�اإن االلتزام ال ينق�سي ويبقى املدين م�سوؤو ًال عن
تنفيذ االلتزام بطريق التعوي�س.
M -3ال áالùضا:¥Q
اإذا �سر� ¥سخ�س �سيÄاً ،ف�اإن��ه يلتزم ب��رده .ف �اإن هلك ولو
ب�سبب اأجنبي ،ف �اإن ال�ت��زام ال�سار ¥ب��ال��رد ال ينق�سي ويبقى
م�سوؤو ًال بالتعوي�س حتى ولو مل يكن قد اأعذر بالرد ،بل حتى
ولو اأثبت اأن ال�سيء كان �سيهلك ‘ يد �ساحبه.
الفüضل الãالå
التفاSضï
التقايل – ا hCاالbEالá
قد يëد çاأن يÎا�سى الدائن واملدين على ف�سخ العقد،
وعندئذ ي�سمى بالتفا�سخ ،اأو االإقالة ،اأو التقايل .ويطلق عليه
اأحياناً الف�سخ االتفاقي.
والتفا�سخ ن¶ام ي��ربره منطق القواعد العامة ،فالعقد
ج��وه��ره وق��وام��ه االإرادة ،فهي التي اأبرمته ف�اأوج��دت��ه ،وهي
التي بالتا‹ متلك اإزالته بعد اإبرامه ووجوده .و‘ هذا تن�س
امل��ادة  268معامالت مدنية على اأن {للمتعاقدين اأن يتقايال
العقد بر�ساهما بعد انعقاده .zويتميز التفا�سخ عن الف�سخ ‘
اأن التفا�سخ ال يكون اإال باالتفا ¥والÎا�سي عليه بعد متام
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
ال ي�س •Îلوقوعه ح��دو çاإخ��الل اأح��د الطرفني بالتزامه،
بل يëد çبناء على ترا�سي الطرفني عليه ولو مل يëد çاأي
اإخالل بااللتزامات العقدية .بينما الف�سخ هو جزاء لالإخالل
بااللتزامات العقدية على نëو ما تقدم بيانه.
ويعترب العقد منتهياً بالتفا�سخ ولي�س بëكم الق�ساء
اإذا قام اأح��د املتعاقدين برفع دع��وى ف�سخ العقد ،فريد عليه
املتعاقد االBخ ��ر بطلب الف�سخ اأي���س�اً .ف �اإن ح��د çاأن حكمت
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املëكمة مبا طلبه الطرفان ،وهو ف�سخ العقد ،فاإن هذا احلكم
يقوم على اأ�سا�س تالقي املتعاقدين على الف�سخ .وعليه يعد
العقد مف�سوخاً بالتقايل ،اأي منتهياً بالتفا�سخ ولي�س بëكم
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.
املÑح åاال∫hC
Tض •hôالتقايل
تن�س امل��ادة  270معامالت مدنية على اأن {ت�ت��م االإقالة
باالإيجاب والقبول ‘ املجل�س وبالتعاطي ي�س •Îاأن يكون
املعقود عليه قائماً وموجوداً ‘ يد املتعاقد وقت االإقالة ،ولو
تلف بع�سه �سëت االإقالة ‘ الباقي بقدر ح�سته من العو�س،z
من هذا يتبني اإن للتقايل �سروطاً ال بد من توافرها.
 -1ر�سا املتعاقدين :ي�س •Îلتëقق االإقالة توافر ر�سا
املتعاقدين املتمثل ‘ القبول واالإيجاب ،فاملادة  268معامالت
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.
وق��د ق�ست كمة متييز دب��ي حكمها ال���س��ادر ‘ )26
فرباير  (2007جمموعة االأح�ك��ام ل�سنة  – 2007ع��دد – 18
ح� – 1س  29 ¥ – 199باأن ال�سر• االأ�سا�سي ل�سëة االإقالة
هو ر�سا املتعاقدين ،واأن ا�ستخال�س ر�ساهما من عدمه من
م�سائل الواقع التي ت�ستقل بها كمة املو�سوع دون رقابة

ملع∏وeا∂J
مل``ا cان  øeاKBا Qالفùض`` ïاYت``Ñا Qالعقد cاCن ⁄
يa ،øµهòا يعæي اCن يùضÎد cل e ±ôWا اCدا√،
∏aو cان املûضÎي bد ùJض  º∏qاملÑي™J ،ع∏Y Úي¬ Qد
املÑي™ægh .ا ÑJدا Cا£ÿوIQ

املÑح åالãاÊ
ا ôKCالتقايل
االإق��ال��ة هي ‘ حق املتعاقدين ف�سخ ،و‘ حق الغري عقد
جديد )م  269معامالت مدنية(
االbEال áبالùæض áÑل∏ªتعاbديùa øضï
تعترب االإقالة ف�سخاً للعقد ،ومن ثم تزول كل اBثاره وكاأنه
مل ي��ربم اأ��س� ً
ال ،و‘ ذل��ك تقرر كمة التمييز ب�اأن االإقالة
ينق�سي بها االل�ت��زام النا�س Åع��ن العقد امل��ربم ب��ني طرفيه،
ف�ي��Îت��ب عليها ان ���ëالل ال�ع�ق��د وان�ق���س��اء االل �ت��زام��ات التي
اأن�ساأها �سواء مل يبداأ ‘ تنفيذها فتزول دون اأن تنفذ ،اأو اإذا
بداأ ‘ تنفيذها ومل يكتمل فتزول اأي�ساً دون اأن يتم تنفيذها.
وي�ستطيع ال�ط��رف ال��ذي يتم التم�سك ‘ مواجهته من
قبل الطرف االBخر بوجود العقد باأن يدفع متام التقايل من
هذا العقد ،وهذا الدفع – كما تقول كمة التمييز – دفع

االbEالY áقد Lديد بالùæض áÑل∏¨Ò
القول باأن االإقالة عقد جديد بالن�سبة للغري يعني اأنها ال
مت�س حقو ¥الغري ،فلو اأن �ساأن بيع النقد و” ت�سليم املبيع ثم قام
امل�سÎي برهن العني لثالث ،ثم حد çتقايل البائع وامل�سÎي،
فعادت ملكية العني اإىل البائع ،فاإنها تعود دون م�سا�س بëق
امل�سÎي ،اأي تعود العني اإىل البائع مثقلة بëق الرهن.
هذا واللهم انفعنا مبا علمتنا وعلمنا ما ينفعنا.

يتªي õالتفاSض øY ïالفùض ‘ ïاCن التفاSضï
ال يûض`` •Îلوbو``M ¬Yد çhا ∫ÓNEاMCد
ال Úaô£بالتõا ،¬eب``ل يحد çبæا≈∏Y A
ôJاVض``ي ال∏Y Ú``aô£ي¬ hل``و  ⁄يحدç
اCي ا ∫Ó``NEبااللتõا``eات العقدي .áبيªæا
الفùض``g ïو õLا Aل ∫Ó``NEÓبااللتõاeات
العقدي.á

�bض``“ áªµ âيي õدبي باCن الûض``•ô
االSCضاSض``ي لüض``ح áاالbEال````g áو VQض``ا
املتعاbديh ،øاCن اSض``تVQ ¢UÓîض``اªgا
Y ø``eدùe ø``e ¬eض``اFل الوا ™``bالتي
ùJض``تقل بها  áªµاملوVضو´ دhن bQابá
 á``ªµالتªيي``e õت≈ اbCا�b âeض``اgAا
 ≈∏YاSCضÑاS Üضا.á¨F

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
على ��Zري اأ��س��ا���س ،وه��و دف��ع مو�سوعي يجوز للمدعى عليه
اأن يبديه ‘ اأي حالة كانت عليها الدعوى ولو اأم��ام كمة
اال�ستÄناف والأول مرة.

43

2011 - πjôHCG - (6) Oó``©dG

كمة التمييز متى اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة.
وتبدو اأهمية حكم كمة التمييز امل�سار اإليه ‘ اأنه قد
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.
 -2يجب اأن يكون املعقود عليه قائماً وقت االإقالة :اإذا كان
املعقود عليه هالكاً وقت االإقالة ،فاالإقالة ال ت�س ،íواإذا تلف
بع�سه ،ميكن اأن جترى االإقالة على الباقي ،واأما الثمن فال
ي�س •Îاأن يكون قائماً وقت االإقالة.
)املذكرة االإي�ساحية لقانون املعامالت املدنية – �س(249

المﺴتﺸﺎﺭ ﺳمﻴر ﻓﺎيﺰﻱ ﻋﺒدالﺤمﻴد
ªµ ¢ù«FQ ÖFÉfة �ŸG ¢†≤ædGصjôة
VÉ≤dGص» ªµëÃة SGص»HO ±ÉæÄà

SG ∫ó©dGصSCG øe ºصS qó≤J ,≈dÉ©Jh ∑QÉÑJ ≥ëdG AÉªصâ
SCG ∫ÉªµdGh ∫ÓédÉHصU ∫ó©dG ,√DhÉªصØة U øeصäÉØ
U πjóÑàdGh πjhCÉàdG øY âg qõæJ ,∫É©àªdG »∏©dGص,¬JÉØ
SCq Gh ¬eÉ¶f ¿ƒµdG ÜQص¢ù
SCG CGóÑe ∫ó©dGhصSÉص» q ¬H ôHq O
ª¡e ∫ó©dG ≥«≤ëJh .¬``fGQhOh √OƒLh ¬«∏Yة SôdGصπ
SQ ƒgh ,AÉ«ÑfC’GhصdÉة ùdGصó«Wh ƒgh ,¢VQC’G ≈dEG AÉªة
�dG ºµëdGصo ¬àeÉYOh ídÉ
ûªdG ¬Jôq Zhصôقة.
ولما كان العدل هو اإحقا ¥الëق ،واإزها ¥الباطل ،فاإن ال�سبيل
اإليه هو االإثبات ،وذلك الأن االإثبات هو تواأم الëق ودليله.
وتتعدّد طر ¥االإثبات في القانون ،فمنها الكتابة ،و�سهادة
ال�سهود والمعاينة ،واليمين المتممة واليمين الëا�سمةZ ،ير 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
و�سيلة للتعاقد .وم��ع �سعف ال ��وازع ال��دي�ن��ي ،ف �اإن الخ�سوم
يجëدونها وينكرونها .ومن اأجل ذلك ،ح¶يت اأعمال الخبرة
بكثير من التن¶يم القانوني في اأZلب الت�سريعات القانونية،
باعتبارها من قواعد االإثبات ،وقد كان اأول ظهور لها كاإحدى
قواعد االإثبات في القانون الروماني ب�سبب احتيا êالقا�سي
اإلى م�ساعدين له في الم�سائل الفنية التي ي�سعب عليه اأن ي�سق
طريقه فيها اإلى وجه الëق والعدل في الدعوى.
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التنظــيم
التشريعي
ألعمــــال
الخبرة أمام
المحاﻛــم
والخبرة في اللغة تعني العلم بال�سيء واخ�ت�ب��اره ،وقد
جاء في القراBن الكريم) :الرحمن ف�ساأل به خبيراً( �سورة
الفرقان االBية } .| 59
وا�ستر• فقهاء ال�سريعة االإ�سالمية في الخبير اأن يكون
اأه ً
ال 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.
)ر��س��ال��ة دك �ت��وراة ف��ي دور الخبير الفني ف��ي الخ�سومة
للدكتور علي الëديدي – كلية الëقو ،¥جامعة القاهرة(
الت¶æي ºالتûضôيعي الªYCا∫ الIôÑî
ت��م تن¶يم اأع �م��ال ال�خ�ب��رة ف��ي دول ��ة االإم � ��ارات العربية
المتëدة بالقانون االت���ëادي رق��م ) (8ل�سنة  1974في �ساأن
تن¶يم الخبرة اأمام المëاكم ،ثم بالقانون ) (10ل�سنة 1992
باإ�سدار قانون االإثبات في المعامالت المدنية والتجارية.
وق��د ُع�ن��ي ال�م���س� ّرع بتن¶يم اأع �م��ال ال�خ�ب��رة ف��ي المواد
المدنية والتجارية من حيث القواعد المو�سوعية واالإجرائية
باعتبارها دلي ً
ال من اأدلة االإثبات واإجراء من اإجراءاته.

الôÑîاh AالªوXفون بالدhلá
يجوز اأن يتولى اأعمال الخبرة اأم��ام المëاكم موظفون
فنيون ف��ي وزارة ال�ع��دل م��ن بين المتخ�س�سين ف��ي اأعمال
الخبرة ،ويتفر Æهوؤالء الموظفون لالأعمال المذكورة .وتوؤول
االأتعاب المقدرة لهوؤالء الخبراء اإلى وزارة العدل )م.(3
وللمëكمة عند االقت�ساء اأن تëكم بندب خبير اأو اأكثر
من بين موظفي الدولة ،اأو من بين الخبراء المق ّيدين في
جدول الخبراء.
ول���Äن ك��ان الم�س ّرع ق��د اأج ��از اإ��س�ن��اد اأع �م��ال ال�خ�ب��رة اإلى
موظفين فنيين ف��ي وزارة ال�ع��دل م��ن بين المتخ�س�سين
ف��ي اأع �م��ال ال�خ�ب��رة على اأن يتفرZوا لالأعمال
ال �م ��ذك ��ورة ،ف��ي اإ�� �س ��ارة وا� �س ���ëة اإلى
اإم�ك��ان�ي��ة اإن �� �س��اء دائ� ��رة الأعمال
ال�خ�ب��رة تلëق ب ��وزارة العدل
في عا�سمة االتëاد ،اأو بدائرة
ال � �ع� ��دل ف� ��ي االإم � � � � ��ارات ذات
الق�ساء الم�ستقل .اإال
اأن هذا الن�س لم
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ا k
hCالa :ي éeا∫ القانون االJحادي  (8) ºbQلùض1974 áæ
تن�س المادة ) (1من القانون االت���ëادي رق��م ) (8ل�سنة
 1974على اأنه {يكون للمëاكم من نف�سها اأو بناء على طلب
اأح��د الخ�سوم اأن تقرر اإج��راء اأي تëقيق في الم�سائل التي
ي�ستلزمها الف�سل في الدعوى .zوتن�س المادة ) (2من ذات
القانون على اأن��ه {للمëكمة عند االقت�ساء اأن تëكم بندب
خبير اأو اأكثر لال�ستنارة براأيهم في الم�سائل الم�سار اإليها في
المادة ال�سابقة .وتقدر المëكمة االأمانة التي يجب اإيداعها
خزانة المëكمة ل�ëساب م�سروفات الخبير واأتعابه والخ�سم
ال��ذي يكلف ب �اإي��داع ه��ذه االأم��ان��ة واالأج ��ل ال��ذي يجب فيه
االإيداع والمبل≠ الذي يجوز للخبير �سëبه لم�سروفاته.z
وتن�س ال�م��ادة ) (4م��ن ذات ال�ق��ان��ون على اأن��ه {اإذا اتفق
الخ�سوم على اختيار خبير اأو اأكثر ،اأق ّرت المëكمة اتفاقهم،
وفيما ع��دا ه��ذه ال���ëال��ة تختار المëكمة الخبير م��ن بين
الخبراء المقبولين اأمامها ما لم تق�س ال�سرورة بانتداب
Zيرهم ،وع�ل��ى المëكمة اأن تب ّين ال�¶��روف الخا�سة التي
ا�ستدعت ذلك.z

يتم تفعيله عملياً باإن�ساء اإدارة م�ستقلة للخبراء الëكوميين.
ومازالت المëاكم تعتمد في اأعمال الخبرة على اال�ستعانة
بالموظفين العموميين من اإدارة الخبرة وت�سوية المنازعات
بديوان �سمو الëاكم في اأعمال الخبرة ال�ëسابية ،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،
وخ �ب��راء مختبر دب��ي ف��ي م�ج��ال �Zس االأ��Zذي��ة ،والعاملين
بوزارة االقت�ساد في تقليد العالمات التجارية ،والمهند�سين
ب �اإدارة الطر ¥والموا�سالت في ف�ëس المركبات ،وخبراء
الجدول في مجال االأعمال ال�ëسابية والهند�سية ،والعاملين
ف��ي مدينة دب��ي لالإنتا êاالإع��الم��ي ،والعاملين ف��ي �سركات
البترول كل في مجال تخ�س�سه.
ويتع ّذر 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  1992تن¶يم اأعمال الخبرة في الباب الثامن في المواد
من  69اإلى  92منه بذات الن�سو�س ال��واردة في القانون )(8
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ل�سنة  1974في �ساأن تن¶يم الخبرة اأمام المëاكم في المواد
م��ن  1اإل��ى  ،28فيما ع��دا م�ق��دار ال�غ��رام��ة ال��واج��ب توقيعها
على الخبير اإذا لم يقدم تقريره خ��الل االأج��ل المëدد في
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 ) (21من القانون ) (8ل�سنة  1974على اأن
الغرامة ال تزيد على ثالثمائة درهم .ون�ست المادة ) (86من
قانون االإثبات على اأن الغرامة ال تزيد على خم�سمائة درهم.
ول �م��ا ك��ان��ت ال� �م ��ادة االأول � ��ى من
ال� �ق ��ان ��ون ) (10ل �� �س �ن��ة 1992
ب � �اإ� � �س� ��دار ق� ��ان� ��ون االإث � �ب� ��ات
ف ��ي ال �م �ع��ام��الت المدنية
وال �ت �ج��اري��ة ق��د ن���س��ت على
اإل�غ��اء كل ن�س اBخ��ر يخالف
اأح �ك��ام��ه .وه ��و ق��ان��ون عام
� �س��در الح �ق �اً ل�ل�ق��ان��ون )(8

ا ÒÑÿيوDدي ∏L Ók ªYي  ،Ókا PEاEن¬ يùض``اYد
املحûc ≈``∏Y á``ªµض``∞ ªZو ¢``VالدYو،i
Áhه``qد لها الô£ي≥ لتüض``ل ا ¬Lh ¤Eا◊≥
hالعد∫ ابت¨ا Aا£YEا Aا◊≥ اhP ¤Eي¬.
ل�سنة  1974في �ساأن تن¶يم الخبرة اأم��ام المëاكم ،وت�سبí
الغرامة ال تزيد على خم�سمائة درهم.
وجدير بالذكر اأن كال الن�سين اأوجب على الخبير اإذا لم
يقدم تقريره خالل االأجل المëدد اأن يقدّم مذكرة باالأ�سباب
التي حالت دون اإتمام ماأموريته ،واأوج��ب على المëكمة اأن
توقع الغرامة في حدود المبل≠ المëدد اإذا لم يقدم الخبير
مذكرة ،اأو اإذا لم تجد المëكمة في مذكرته ما يبرر التاأخير،
وذلك وا�س íمن عبارة {واإال حكمت.z
اإال اأن ال��واق��ع العملي ي�سهد ب �اأن الغالبية م��ن الخبراء
ال تنجز ال�م�اأم��وري��ة ف��ي الميعاد ،وال ت�ق��دم م��ذك��رة باأ�سباب
التاأخير .واأن المëاكم ت�سيق على الخبراء في االأجل المقدر
الإنجاز الماأمورية .وبع�س الدوائر ال تëكم بالغرامة ،رZم
عدم تقديم مذكرة باالأ�سباب ،ورZم طول مدة تداول الدعوى
اأمامها لعدم اإيداع التقرير بما قد يجاوز العام بما يثير �سجر
الخ�سوم ،كما اأن بع�س ال��دوائ��ر ي�سرف في توقيع الغرامة
ويرف�س االإق��ال��ة منها ر��Zم اإي ��داع التقرير وط�ل��ب االإقالة،
�سيما اإذا كانت اأم��ان��ة الخبرة �سÄيلة ،وك��ان اأط ��راف النزاع
Zير متعاونين مع الخبير في اإنجاز مهمته بما يدفع بع�س
الخبراء اإلى االعتذار عن مبا�سرة الماأمورية.
ùeضوhDلي áالÑîي ôالªدنيh áالæéاFيh áالتاCديÑيá
ال جلي ً
لما كان الخبير يوؤدي عم ً
ال ،اإذ اإنه ي�ساعد المëكمة
على ك�سف Zمو�س الدعوى ،ويمهّد لها الطريق لت�سل اإلى
وج��ه ال���ëق وال�ع��دل ابتغاء اإع�ط��اء ال���ëق اإل��ى ذوي��ه .تتëقق
م�سوؤوليته المدنية اأو الجنائية اأو التاأديبية اإذا ح��اد عن
االأ�سول الفنية اأو القانونية اأو االأخالقية.
ق�سر الخبير ف��ي اإن �ج��از ال�م�اأم��وري��ة خ��الل االأجل
ف� �اإذا ّ
المعقول من دون عذر مقبول ،وتر ّتب على تق�سيره عرقلة
العدالة ،وقع تëت طائلة الجزاء التاأديبي� ،سواء اأكان موظفاً
عاماً اأو خبيراً من خبراء الجدول اأو من Zيرهم.
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ا يéو Rبحا∫  øeاالMCوا∫ اCن يقÑل اÒÑÿ
ا hCي øe Ö∏£اüÿضوم اJCعاب kا اVEضاaيÒZ á
 ∂``∏Jالت``ي Jقد``gQا املح á``ªµبالô£ي≥
الòي SQض ¬ªالقانون.

Sض∏Ñيات يVh Öéض™ Mد لها hالت øe ¢ü∏îاKBاgQا
نخل�س مما تقدّم اإلى اأهم ّية وتعاظم دور الخبير في عمل
ال�م���ëاك��م�Z ،ي��ر اأن ال��واق��ع ال�ع�م�ل��ي ي��وج��ب االل �ت��زام بالنقا•
االBتية:
 -1اأن يقت�سر ندب الخبراء على االأعمال الفنية البëتة
التي ال ي�ستطيع القا�سي الو�سول اإلى الëكم فيها بما لديه
من معلومات تمكنه من تّ ëري حقيقة العدل والëق فيما
يطرح عليه من طلبات في الدعوى ،فال يجوز اأن ي�سند اإلى
الخبير اإب��داء ال��راأي في الم�سائل القانونية باعتبارها من
�سلب عمل القا�سي .وال ي�ج��وز التو�سع ف��ي ن��دب الخبراء
كو�سيلة لمنع ت��راك��م الق�سايا� ،سيما اإذا كانت الم�ستندات
كافية للف�سل في الدعوى.
 -2ال 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 ،بلمجرد �سرد للم�ستندات وح�سد ل�سورها على نëو �ساقت به
ملفات الدعاوى واأرفف الëف.ß
 وم��ن التقارير ما يعده الخبراء في مكاتبهم من دونانتقال اأو تëقيق اأو مواجهة للخ�سوم.
 وفيها ما ي�سل íفي ذاته �سنداً للëكم ويكفي الأ�سبابه.ومن ثم فال ي�ستوي الغث مع ال�سمين ،بل يتعين الف�سل
ف��ي خ�سومة اأت �ع��اب ال�خ�ب��راء ك�ف��رع م��ن ال �ن��زاع بما يëقق
العدالة للجميع.
 -3ي�سكو الخبراء من تاأخير �سرف اأتعابهم في اأحوال
يطول فيها اأمد النزاع ،ومن العدالة اأن ي�سرف للخبير جزء
من اأتعابه عقب اإيداع تقريره االأول ،على اأن يرجاأ �سرف باقي
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واإذا ارتكب الخبير اأث�ن��اء مبا�سرته لماأموريته �Zساً اأو
تزويراً للوقائع ،اأو تقا�سى من الخ�سوم مقاب ً
ال لتغليب وجهة
ن¶رهم على الطرف االBخر ،وقع الخبير تëت طائلة الجزاء
الجنائي ،فال يجوز بëال من االأح��وال اأن يقبل الخبير اأو
يطلب من الخ�سوم اأتعاباً اإ�سافية Zير تلك التي تقدرها
المëكمة بالطريق الذي ر�سمه القانون.
والقول بغير هذا ،يفت íاأبواب ال�ساللة و�سياع الëقو¥
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
اإذا ت�سبب ذل��ك في اإلëا ¥اأ��س��رار مادية اأو اأدبية بالخ�سوم،
وم�سوؤوليته في ه��ذه الëالة هي م�سوؤولية تق�سيرية ،ومن
�سورها التخ ّلي ع��ن واج�ب��ه ف��ي مبا�سرة الماأمورية بنف�سه،
اأو تëت اإ�سرافه ،والتراخي Zير المبرر في اإنجازها ،وعدم
مراعاة الدقة الواجبة في تëري حقيقة الم�سائل الفنية التي
عهد اإليه ببëثها واإب��داء ال��راأي فيها على الوجه ال��ذي يتفق
واالأ�سول المقررة ،مع مراعاة الëيدة التامة ،والم�ساواة بين
الخ�سوم في تëقيق دفاعهم على الوجه الذي يك�سف حقيقة
ال �ن��زاع ،وي �ه��دي ال�ق��ا��س��ي اإل ��ى ال��ëك��م بال�سوية وال �ع��دل في
الق�سية.
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االأتعاب عقب الف�سل في الدعوى.
 -4اإع� ��ادة ال �م �اأم��وري��ة اإل ��ى ال�خ�ب�ي��ر ال �م��رة ت�ل��و االأخ ��رى
لمجرد االعترا�س على النتيجة من دون التëقق من جدية
االعترا�سات اأو ا�ستطاعة الخبير الرد عليها يع�سل الخبير
وي�سيء اإلى المëكمة ،حتى اإن اأحد الخبراء كتب عند اإعادة
الماأمورية اإليه للمرة ال��راب�ع��ة{ ..ال يوجد ل��ديّ ما اأ�سيفه
وم�ستعد لرد االأمانة.z
 -5يجب اأن تكون الماأمورية م�سندة اإلى خبير متخ�س�س،
فلي�س من المقبول اأن يُ�سند اإلى خبير ح�سابي تëقيق الغ�س
ف��ي ت��وري��د {� �س��اي ��س��ري��الن�ك��ي zاأو ف�ëس عينة م��ن خلطة
خر�سانة Zير مطابقة ..وفي مثل ذلك الندب �سياع للوقت
واإهدار للجهد� ،سيما واأن الخبير ال يرف�س ،بل يقëم نف�سه
في Zير مجال اخت�سا�سه.
 -6ومن الموؤلم والموؤ�سف اأن يتفق الخبير مع الخ�سوم
على اأتعاب اإ�سافية ،ويëرر عليهم اإقرارات يقدمها للمëكمة
في ح�سورهم فيقبلون �سداد تلك االأت�ع��اب ،وهي و�سع Zير
مقبول يفت íنافذة لم�ساومة الخ�سوم من جانب الخبراء،
ّ
ويعطل اإقامة العدالة ،ويëر êالمëكمة .وال�سبب في ذلك
ه��و الغبن ف��ي تقدير االأت �ع��اب م��ن جانبها بما يتفق وحجم
الماأمورية.
 -7اإذا كانت اأعمال الخبرة في اأZلبها تمار�س من مكاتب
Zير حكومية ،ف �اإن االإف ��را• في تغريم الخبراء اإذا تراخى
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اإي��داع التقرير ،يجب اأن يكون مبرراً حتى ال يتخذ ذريعة
ل�سورية اأعمال الخبراء وعدم دقتها.
 -9اإذا ك��ان ق��ان��ون مبا�سرة الخبرة ق��د اأوج��ب �سلوك
�سبيل االأم��ر على عري�سة عند طلب زي��ادة االأت�ع��اب ،فاإن
تقدير اأت�ع��اب اإ�سافية بغير الطريق القانوني بموجب
قرار من رئي�س الدائرة ي�سëى Zير مقبول ،ومخالفاً
للقانون الإه ��داره ح��ق الخزانة ف��ي ر��س��وم الطلب على
عري�سة ،ف�س ً
ال عن تعطيل مواعيد الت¶لم من االأمر
ثم الطعن فيه.
 -10بع�س اأعمال الخبرة في تخ�س�سات نادرة في
مجاالت البترول واالأج�ه��زة االإلكترونية والم�سنفات
الفنية والدعاية واالإعالم توجب البëث عن المخت�سين
فيها ،وح�سر عناوينهم وج�ه��ات عملهم ،واإب� ��رام اتفا¥
معهم على مزاولة اأعمال الخبرة في مجالهم المهني تي�سيراً
لندبهم.
واأخ �ي��راً ،ف �اإذا كانت مع¶م ال��دع��اوى ت�ستند اإل��ى تقارير
الخبراء ،فاإن ترديد عبارات {اإن المëكمة هي الخبير االأعلى،
واإن تقدير عمل الخبير من اإطالقاتها ،واإن�ه��ا Zير ملزمة
بالرد على االعترا�سات التي توجه اإليه zقد اأ�سب íال يطا،¥
ومن ثماره ال ُم ّرة ما وقر في �سمير المتقا�سين اإن الخبير هو
القا�سي الفعلي في الخ�سومة.
وفي الëقيقة ،فاإن تلك العبارات قد اأ�سبëت هي العيب
ال¶اهر في ت�سبيب االأحكام ،وهي في حقيقتها ذات اأثر �سلبي
على ثقة المتقا�سين في اأحكام المëاكم بما يوجب التخ ّل�س
منها ومناق�ستها في حلقات حوار تلقي ال�سوء عليها.
واأخ �ي��راً ،اأق��ول للخبراء {اإن�ه��ا اأم��ان��ة وي��وم القيامة خزيا
وندامة.z

ملع∏وeا∂J
ال ي``éو Rا``gEداL Qه``د اÈÿا``æY Aد Jقديô
االJCعا ،Üبل يJ Öéقديgôا V ≈∏Yض``و Aا÷هد
املh ∫hòÑالæتي áéاملوùM ‘ IôKDض ºالõæا´.
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تدريﺐ ﻛواﺩر ﻫيﺌة األوراق المالية

الﺴميﻄي :ﺩوراتنا تﺴهم في تحقيق أﻫداﻑ ﺩبي اﻻستراتيﺠية
اأطلق معهد دبي الق�سائي برنام èدرا�سات متخ�س�س
يلبي متطلبات هيÄة االأورا ¥املالية وال�سلع ‘ دبي –ت عنوان
{اال�ستëواذ واالندما.zê
جاء ذلك �سمن اخلطة اال�سÎاتيجية للمعهد وفل�سفته التدريبية
الرامية لبناء كوادر مواطنة على درجة عالية من اخلربة واملعرفة
الالزمة ملواكبة املتغريات وامل�ستجدات املëلية واالإقليمية والعاملية
وفق اأف�سل املعايري واملمار�سات واملناه èواملفاهيم القانونية لالرتقاء
مب�ستوى التميز وتعزيز ثقافة االإبداع واالبتكار.
ويعتزم معهد دبي الق�سائي تعزيز تعاونه ودعمه لهيÄة
االأورا ¥املالية من خالل برام èتدريبية اأخرى ت�سمل {برنامè
التëقيق ‘ املخالفات املالية املتعلقة ب�سو ¥االأورا ¥املالية،z
وبرنام èاختبار مهارات اللغة االإنكليزية القانونية {تولز –
 zTolesللق�ساة مب�ستوياته الثالثة.
وتعليقاً قال القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام املعهد:
نëر�س على بناء وعقد �سراكات حقيقية وقوية مع تلف الهيÄات
احلكومية ‘ االإمارات جت�سيداً لروؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو
ال�سيخ مد بن را�سد اBل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،الداعية اإىل تبادل املعارف واخلربات ل�Îسيخ

مكانة االإمارة على اخلارطة العاملية.
واأ�ساف :نعمل لالرتقاء مب�ستوى املمار�سات القانونية وفق اأعلى
معايري ال�سفافية وال�سمولية ‘ توفري اخلدمات املالية ومكافëة
�Zسيل االأموال ،وبالتا‹ –قيق االأمن الذي ميثل اأحد اأبرز اأهداف
خطة دبي اال�سÎاتيجية  ..2015وي�سعدنا التعاون مع الهيÄة،
متمنني موا�سلة تزويدها بالربام èالتدريبية التي تلبي احتياجاتها
ومتطلباتها على املدى الطويل .كما ‚ pدّد التزامنا بتفعيل التعاون
الفعال مع كافة اجلهات احلكومية املعنية بالن¶ام القانوين ‘ االإمارة
ملوا�سلة م�سرية التميز على تلف امل�ستويات.
ومن جانبه ،حيا عبداˆ الطريفي الرئي�س التنفيذي لهيÄة
االأورا ¥املالية وال�سلع دور املعهد الذي يعزز ويكمل جهود الهيÄة
لالرتقاء باأداء العاملني ‘ القطاع املا‹ ،وتطوير االأ�سوا ¥املالية
وتطبيق اأن¶متها وقراراتها على املتعاملني .وقال اإن االهتمام
بتنفيذ الربام èالتدريبية ‘ املجاالت املت�سلة بالقوانني واالأن¶مة
على درجة كبرية من االأهمية ‘ الوقت احلا‹ ،خ�سو�ساً واأن
اأ�سواقنا النا�سÄة ت�ستقطب الكثري من امل�ستثمرين االأجانب الذين
ي�سعون ‘ اعتبارهم مدى توافر ن¶ام قانوين كفء ي�ساهم ‘
توفري حماية وبيÄة ا�ستثمارية اBمنة للم�ستثمرين.
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دﻛتوﺭ /ﺧﺎلد ممدوﺡ ﺇﺑراﻫﻴﻢ
VÉ≤dGص» ªµëÃة ûdGصQÉقة jOÉ–’Gة

جريمة الدخول غير المصرح به على نظام
الكمبيوتر لﻸجهﺰة الحكومية لدولة اﻹماراﺕ
)درا�سة ‘ �سوء قانون اال–اد االإماراتي رقم  2ل�سنه  2006ب�ساأن مكافëة جرائم تقنية املعلومات () اجلزء االأول (
“هيد :
جرمية ال��دخ��ول Zري امل�سرح به ‘ الن¶ام املعلوماتي
illegal access

ق��د ت�ك��ون �سبكات امل�ع�ل��وم��ات م��و��س��وع�اً لبع�س جرائم
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
بدون ت�سري íبالقرا�سنة . Hackers
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وتختلف االأه� ��داف امل�ب��ا��س��رة ل��الخ��Îاق��ات  ،فقد تكون
املعلومات هي الهدف املبا�سر حيث ي�سعى املخ ¥Îلتغيري
اأو �سرقة اأو اإزال��ة معلومات معينة  ،وق��د يكون اجلهاز هو
الهدف املبا�سر بغ�س الن¶ر عن املعلومات املخزنة عليه  ،كاأن
يقوم املخ ¥Îبعمليته بق�سد اإبراز قدراته {االإخÎاقيه ، zاأو
الإثبات وجود ثغرات ‘ اجلهاز املخ. ¥Î
ومن اأك Ìاالأجهزة امل�ستهدفة ‘ هذا النوع من اجلرائم
هي تلك التي ت�ست�سيف املواقع على االإن��Îن��ت  ،حيث يتم
–ريف املعلومات املوجودة على املوقع اأو ما ي�سمى بتغيري
وجه املوقع  ، Defacingاإن ا�ستهداف هذا النوع من االأجهزة

ي�ن���س��رف م�ع�ن��ي م�سطل { íال��دخ��ول {  ‘ accessاإط ��ار
املعلوماتية ب�سفة ع��ام��ة لي�سمل ك��اف��ة االأف �ع��ال ال�ت��ي ت�سمí
بالولو êاإ‹ ن¶ام معلوماتي  ،ويق�سد بالدخول Zري امل�سرح
به اإىل الن¶ام  UNAUTHORIZED ACCESSاأن توجه هجمات
اإىل معلومات الكمبيوتر اأو خدماته بق�سد امل�سا�س بال�سرية
 ، CONFIDENTIALITYاأو امل�سا�س بال�سالمة واملëتوى والتكاملية
 ، INTEGRITYاأو تعطيل ال �ق��درة وال�ك�ف��اءة لالأن¶مة للقيام
باأعمالها . AVAILABILITY
واالخ��Îا ¥هو { عبارة عن عملية دخول Zري م�س ّرح به اإىل
اأجهزة الغري و�سبكاتهم االإلكÎونية  ،ويت ّم هذا االخÎا ¥بوا�سطة
برام èمتطوّرة ي�ستخدمها ك ّل من ميلك خربة ‘ ا�ستعمالها . z
ويتëقق الدخول Zري امل�سرح به اإ‹ جهاز الكمبيوتر بالو�سول
اإ‹ املعلومات والبيانات املخزونة داخل ن¶ام الكمبيوتر والقوائم
وامل �ع��دات وامل�ك��ون��ات دون ر��س��اء امل�سÄول ع��ن ه��ذا الن¶ام اأو
املعلومات التي يëتوي عليها  ،اأو مبعني اأخر اإ�ساءة ا�ستخدام
الكمبيوتر ون¶امه عن طريق �سخ�س Zري مرخ�س له
با�ستخدامه وال��دخ��ول اإل�ي��ه للو�سول اإ‹ املعلومات
والبيانات املخزنة بداخله ال�ستخدامها ‘ Zر�س ما .
وق��د ج��اء ن����س امل ��ادة )  (2م��ن ق��ان��ون اال–اد
االإماراتي رقم  2ل�سنه  2006ب�ساأن مكافëة جرائم تقنية
املعلومات علي اأنه { كل فعل عمدي يتو�سل بغري وجه حق
اإ‹ موقع او ن¶ام معلوماتي �سواء بدخول املوقع اأو الن¶ام اأو
بتجاوز مدخل م�سرح به يعاقب عليه باحلب�س اأو بالغرامة اأو
باأحدي هاتني العقوبتني { .
ويالح ßاأن –ديد فكرة الدخول Zري امل�سروع من حيث داللة
املكان ميكن اأن تعرف باأنها { الت�سلل ‘ داخل الن¶م املعلوماتية ،

) (ÜاNت áÁôL ±ÓالدNو∫  áÁôL øYالتôîي Öالعªدي
ل∏¶æام املع∏وeاJي

ا k
hCال e :اgي áالدNو∫ üe ÒZض ìôب¬ ا ‹Eال¶æام املع∏وeاJي
يقت�سي تناول ماهية الدخول اأو الولوZ êري امل�سرح به
اإ‹ الن¶ام املعلوماتي يتطلب اأن نعر�س اأو ًال ملفهوم الدخول
)اe : (Cفهوم الدNو∫  ÒZاملüض ìôب¬ ا ‹Eال¶æام املع∏وeاJي
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يعود اإىل عدة اأ�سباب من اأهمها كÌة وج��ود هذه االأجهزة
على ال�سبكة  ،و�سرعة اأن�ت���س��ار اخل��رب ح��ول اخ ��Îا ¥ذلك
اجلهاز خا�سة اإذا كان ي�سم مواقع معروفة .
اأن التعر�س ملفهوم الدخول Zري م�سرح به Illegal Access
اإ‹ الن¶ام املعلوماتي يتطلب بيان ماهية االخÎا ¥واأ�سكاله
علي نëو ما يلي .

اأما الدخول من حيث الزمان فيتمثل ‘ جتاوز حدود الت�سريí
اأو الÎخي�س داخ��ل الن¶ام واملمنوح لفÎة زمنية ��ددة عن
طريق جتاوز هذه الفÎة الزمنية  ،كذلك قد يتëدد م�سمون
الدخول من زاوي��ة فنية بëيث قد يتم الدخول ب�سور تلفة
منها االعتداء علي الربام èاأو البيانات اأو املكونات املادية وقد
يتم الدخول بوا�سطة الغ�س املعلوماتي  ،والذي ال يتطلب تدخ ًال
‘ الوظائف الطبيعية للكمبيوتر ب �اإدارة اإلكÎونية م�سطنعة
وبالتا‹ يتم التقا• معلومات اأو التن�ست عليها  .ويختلف فعل
الدخول Zري امل�سروع عن فعل البقاء داخ��ل الن¶ام املعلوماتي
الذي يعرفه البع�س باأنه { التواجد داخل ن¶ام املعاجلة االBلية
للبيانات �سد اإرادة من له احلق ‘ ال�سيطرة علي هذا الن¶ام { .

اإذا كان فعل الولوZ êري القانوين للن¶ام املعلوماتي قد
اعترب جرمية وفقاً التفاقية بوداب�ست وZالبية القوانني
ال��وط�ن�ي��ه  ،ف� �اإن امل �ج��رم امل�ع�ل��وم��ات��ي ق��د ال يكتفي مبجرد
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الدخول للن¶ام املعلوماتي  ،بل يتعدي هذا الفعل ويرتكب
جرمية اأخري وهي تخريب اأو اإعاقة الن¶ام املعلوماتي .
و‘ ه��ذا ال�سد ‚��د اأن اتفاقية بوداب�ست ل�سنه 2001
ن�ست علي جرمية امل�سا�س ب�سالمة الن¶ام املعلوماتي ‘
املادة ) (5وعنوانها تداخل الن¶م  System Interferenceوالتي
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
اخل�ط��رية لوظيفة ن¶ام الكمبيوتر  ،ع��ن طريق اإدخ��ال اأو
نقل اأو اإ�سرار اأو و اأو تعطيل اأو اإتالف اأو طم�س البيانات
املعلوماتية . z
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

، damaging، deleting. Deteriorating،
altering or suppressing computer data.
وجديراً بالذكر اأن الغاية من تلك املادة هي جترمي التخريب
واالإعاقة  Hinderingالعمدية لن¶م املعلوماتية  ،اإذا ما اأدي هذا
التخريب اإ‹ اإعاقة ح�سن ت�سغيل الن¶م املعلوماتية  ،وفعل
االإعاقة امل�سار اإليه ‘ هذه املادة يق�سد به االأفعال التي –مل
اعتداء علي الن¶ام املعلوماتي بوا�سطة االإدخال اأو االإر�سال اأو
االإتالف اأو احلذف اأو التعديل للبيانات املعلوماتية .
وقد اإرتاي وا�سعو املعاهدة اأن من اأمثلة االإعاقة اجل�سيمة للن¶ام
املعلوماتي اإر�سال بيانات لن¶ام معلوماتي معني ب�سكل وبëجم اأو
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
توؤدي اإ‹ تعطيل اأو اإبطاء �سري الن¶ام املعلوماتي  ،وكذلك الربامè
التي توجه كميات هائلة من الربيد االإل�ك��Îوين Spammingاإ‹
املر�سل اإليه بهدف �سل اأو تعطيل الن¶ام املعلوماتي .
وي�سري ن�س املادة ) (5اأي�ساً اإ‹ اأن االإعاقة يجب ان تكون
بدون وجه حق  ،بëيث اأن االأمر يتعلق باأن�سطة اختبار امن
ن¶ام الكمبيوتر اأو حماية الن¶ام وامل�سرحبها من املالك
اأو القائم بت�سغيله  ،او عند اإع��ادة ت�سغيله  ،وال��ذي يëدç
Zالباً عندما ي�سÎي م�سغل الن¶ام برنام èكمبيوتر جديداً
by inputting transmitting
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 ، softwareفكل ه��ذه االأن�سطة تعترب �سرعية  ،وبالتا‹ ال
يعاقب عليها ‘ �سوء هذه املادة .

)Sh : (êضاFل االÎNCاh ¥الدNو∫  ÒZاملüض ìôب¬ ل∏¶æام املع∏وeاJي

تختلف الو�سائل التي ميكن اللجوء اإليها للدخول Zري
امل���س��رح ب��ه اإ‹ ن�¶��ام الكمبيوتر  ،ففي بع�س االأح �ي��ان ال
يتطلب الدخول اأك�� Ìمن ت�سغيل جهاز الكمبيوتر اأو فتí
الربنام èالذي يقوم بت�سغيله  ،وقد يتطلب احل�سول علي
ال�سفرات اخلا�سة بالدخول با�ستخدام جهاز لفك ال�سفرة ،
كما ميكن الدخول عن طريق و�سائل اأخرى للدخول الأن¶مة
احلا�سبات االBلية تعتمد علي �سعف االأن¶مة ذاتها اأو علي
بع�س االأخطاء الناجمة عن عملية الربجمة .
اأن Zالبية ��اوالت اخ��Îاق��ات الن¶م املعلوماتية تتم
من خالل برام èمتوفرة على االإنÎنت ميكن ملن له خربات
تقنية متوا�سعة اأن ي�ستخدمها ل�سن هجماته على اأجهزة
الغري  ،وهنا تكمن اخلطورة  ،ويالح ßاأن االخÎا ¥ال يطال
اأجهزة الكمبيوتر اإ ّال اإذا كانت مو�سولة ب�سبكة االإنÎنت التي
تو�سل اجلهاز بقرا�سنة االإنÎنت .
ويعترب م��ن �سمن ج��رائ��م االخ ��Îا ¥اأن�سطة اقتëام اأو
الدخول اأو التو�سل Zري امل�سرح به مع ن¶ام الكمبيوتر اأو
ال�سبكة اإم��ا جم��رداً اأو جلهة ارتكاب فعل اBخ��ر �سد البيانات
وال��ربام�� èواملخرجات  ، aggravated computer trespassو
 disorderly persons offenseو  ،computer trespassوتخريب
املعطيات والن¶م واملمتلكات �سمن مفهوم تخريب الكمبيوتر
 computer vandalismواإي��ذاء الكمبيوتر ،computer Mischief
واZت�ساب امللكية  ، extortionوخ�ل��ق ال��ربجم�ي��ات اخلبيثة
وال�سارةharmful programs
 ، creation ofونقلها عرب
الن¶م و�سبكات االت�ساالت transmission of harmful programs
 ،وا�ستخدام اأ�سم النطا ¥اأو العالمة التجارية  ،اأو اأ�سم الغري
دون ترخي�س ، cyber squattingواإدخ ��ال يبانات خاطÄة اأو
م��زورة اإىل ن¶ام كمبيوتر  ،واالإت��الف Zري امل�سرح به لن¶م
الكمبيوتر .
)د(  :اSCضÑا ÜاالÎNCاh ¥الدNو∫  ÒZاملüض ìôب¬ ل∏¶æام املع∏وeاJي

تختلف اأ��س�ب��اب االخ ��Îا ¥وال��دخ��ول للن¶ام املعلوماتي
باختالف اأه ��داف امل�خ� ، ¥pÎفقد ي�ك��ون ال�ه��دف م��ن عملية
اخ�� ¥Îاأج�ه��زة كمبيوتر البع�س اأو مواقعهم علي ال�سبكة
مل �ج � ّرد ال�ف���س��ول  ،وق ��د ي �خ�� ¥Îب�غ��ر���س ��س��رق��ة املعلومات

خلدمات الكمبيوتر وZالبية هذه االأفعال االإجرامية تت�سمن
ابتداءاً الدخول Zري امل�سرح به اإىل الن¶ام املعلوماتي .
k
Kانيا  :اNCتa ±Óعل الدNو∫ ل∏¶æام املع∏وeاJي √ÒZ øY
 øeاالaCعا∫ املûضابه. á

 -1اNت ±ÓالدNو∫  øYاÎYا ¢VالSôضاFل املSôض∏ áبô£يقá
الÑªµيو: ôJ
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وال�ب�ي��ان��ات ،وه��ذا ه��و ال�سبب االأب ��رز ال��ذي ي��دف��ع قرا�سنة
االإن��Îن��ت اإىل الدخول اإىل مواقع واأج�ه��زة كمبيوتر الغري
ل�سرقة معلوماتهم التي قد يكونوا قد عر�سوها مقابل بدل
ما‹ لال�سطالع عليها  ،وقد يكون االخÎا ‘ ¥ن ّية املخ¥Î
‘ تغيري اأو –ريف اأو تعطيل املعلومات ‘ اأجهزة الغري .
وقد يكون االخ��Îا ¥تزوير م�ستندات ر�سمية  ،و‘ هذا
ال�سدد ن�ست املادة )  (4من قانون اال–اد االإماراتي رقم 2
ل�سنه  2006ب�ساأن مكافëة جرائم تقنية املعلومات علي اأنه
{ 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،
حيث يتم تعطيل اأجهزة الكمبيوتر عرب تعطيل براجمها
 ،كما ق��د ي� �وؤدي تعطيل ال��ربام�� èاإىل اأع �ط��ال ف ّنية تطال
قطع اجلهاز االإلكÎونية  ،والهدف من التعطيل هو منع
احلوا�سب وال�سبكات عن تاأدية عملها ب��دون اأن تتم عملية
اخÎا ¥فعلية لتلك االأجهزة  ،تتم عملية تعطيل 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 .
وهدف هذا النم§ االإجرامي هو ن¶ام الكمبيوتر وب�سكل
خا�س املعلومات املخزنة داخله بهدف ال�سيطرة على الن¶ام دون
ت�سري ، íاأو امل�سا�س ب�سالمة واأم��ن املعلومات وتعطيل القدرة

يختلف اعÎا�س الر�سائل املكتوبة والتي تر�سل بطريقة
الكمبيوتر ��س��واء ب��ني جهازين ع��ن طريق �سبكة مغلقة اأو
بطريق �سبكة االنÎنت عن التداخل  ،فاالعÎا�س ال يت�سمن
ت��داخ� ً
ال ‘ ن¶ام معني ينتمي اإ‹ كمبيوتر معني  ،ولكنه
يتمثل ‘ التل�س�س علي الر�سائل مثل القانون اال‚ليزي.
وت �ق��وم ع��ن ط��ري��ق و��س��ع و��س��ائ��ل �سلكية تت�سل بالن¶ام
املعلوماتي اأو ع��ن ط��ري��ق التقا• الر�سائل بو�سائل التقا•
حديثة وذل��ك ع��ن بعد  ،وم��ا دام ه��ذا التل�س�س ال يتمثل ‘
التداخل ‘ ن¶ام كمبيوتر معني فهو اأذن ال يدخل ‘ عداد
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 .
 -2اNت ±ÓالدNو∫ ‘ ال¶æام املع∏وeاJي  øYاSضتعªال¬ :

تختلف فكرة الدخول عن ا�ستعمال الن¶ام  ،وبالتا‹ فاإن
امل�سعر اإذا ج��رم ال��دخ��ول ف �اإن ذل��ك ال يعني ان ي�ق��وم الفاعل
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
يت�سل ال�سخ�س بالن¶ام وم��ن ث��م يكون قائما بالدخول فيه
ولكنه ال ي�ستعمل اإمكانيات الن¶ام  ،كاأن يكتفي باالطالع علي
الن¶ام بو�سائل �سلكية ) اأي ات�سال بدوائر �سلكية تت�سل بالن¶ام(
اأو بو�سائل Zري �سلكية اأو با�ستعمال برام èخا�سة باالقتëام
والفاعل يكتفي عندئذ باالإطالع دون ا�ستعمال الن¶ام .
k
Kالãا  ¥ôW :الدNو∫  ÒZالقانو Êل∏¶æام 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 برام èجزئية  ،اأو بيانات زنة فى ن¶ام
التن�سيب  ، Installationاأو بيانات تتعلق باملرور اأو املëتوى .
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وتتعدد الطر ¥التي ميكن اأن ي�ستخدمها املجرم املعلوماتي
للدخول للن¶ام املعلوماتي ومنها  :ت�سغيل كمبيوتر مقفول،
اأو مفتوح  ،اأو عن طريق ا�ستعمال كارت ت�سغيل اأو بوا�سطة
ا�ستعمال خ§ تليفوين  ،اأو من خالل الدخول اإ‹ كمبيوتر
من كمبيوتر اBخر  ،وكذلك بوا�سطة الدخول ا‹ ن¶ام مت�سل
بنف�س الكمبيوتر بدائرة واح��دة  ،ونتناول ذل��ك ب�سيء من
التف�سيل علي نëو ما يلي .
ûJ-1ض¨يل Ñªcيو: ≥∏¨e ôJ

تتمثل ه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة ‘ اأن امل�ت�ه��م ي �ق��وم ب�ف�ت�� íجهاز
الكمبيوتر وت�سغيله بعد اأن كنت مغلقا  ،ف�اإذا ما بداأ العمل
ف�اإن املتهم يعترب قد دخل الن¶ام ب��دون وجه حق  ،طاملا ”
ذلك دون موافقة �ساحب احلق ‘ ذلك.
ويذهب البع�س اإ‹ اأن العربة لي�ست هي بت�سغيل جهاز
الكمبيوتر ولكن بالتمكن م��ن ال��دخ��ول ا‹ امللفات  ،اذ قد
يتمكن املتهم من الدخول ا‹ امللفات املوجودة داخل اجلهاز
علي الرZم من اأن اجلهاز مغلق  ،كما انه قد يتمكن من ت�سغيل
اجلهاز  ،وذل��ك باإي�سال الكهرباء اإليه  ،دون اأن يتمكن من
الدخول ا‹ امللفات  ،عندئذ يعترب ن¶ام املعلومات املربجمة
مقف ً
ال علي الرZم من اأن اجلهاز ‘ و�سع { .zonبيد اأن��ه ‘
احلالة االأخ��رية يعترب املتهم قد ح��اول الدخول ا‹ اجلهاز
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 .
 -2اSضتعªا∫ Ñªcيوe ôJفتو: ì

قد يكون جهاز الكمبيوتر قيد اال�ستعمال ممن له احلق ‘
ذلك  ،فاإذا تغافل عنه اأو اأن�سغل وقام �سخ�س اBخر با�ستعماله
وذل��ك ب�اأن فت íملفات متواجدة فيه  ،فاإنه بذلك يكون قد
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 .
 -3الدNو∫ ا‹ ÑªcيوôW øY ôJي≥ اSضتعªا∫ cاQت ûJض¨يل
يæتªي ا‹ Tض ¢üîا: ôNB

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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للدخول ا‹ كمبيوتر اأحدي اجلهات لكي ي�ëس علي خدمة
معينة ذلك اإذا كان الن¶ام ي�سم íبالدخول بدون رقم �سري .
ه��ذا ال��دخ��ول اإ‹ ال�ن�¶��ام ع��ن ط��ري��ق ا�ستعمال بطاقة
خا�سة بذلك يëد çعادة ‘ حالة �سëب مبال≠ من البنوك
 ،تطبيقاً لذلك ق�ست كمة باري�س بوقوع اجلرمية ممن
ا�ستخدم كارت ال�سëب من ماكينة ال�سëب اال ‹Bمع الرقم
ال�سري اخلا�س بهذا الغري دون موافقته معتربة ذلك من
قبيل الدخول املعاقب عليه ‘ الن¶ام .

 -4الدNو∫ ا‹ ÑªcيوôW øY ôJي≥ ∏J §Nيفو: Ê

قد يتمكن املتهم من الو�سول ا‹ ن¶ام الكمبيوتر عن
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
لن¶ام الكمبيوتر لتëقيق Zاية معينة  ،وق��د ك��ان ذل��ك هو
�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).
 -5الدNو∫ ا‹ ÑªcيوÑªc øe ôJيو ôJا: ôNB

ق��د يتمكن املتهم � و ه��و ي�ستعمل جهاز الكمبيوتر بطريقة
قانونية � اأن يدخل ا‹ معلومات ‘ كمبيوتر اBخر  ،علي الرZم من
عدم وجود دائرة م�سÎكة بني اجلهازين  ،ويëد çذلك 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
)برام èاخÎا ¥الن¶ام مثال( ودون اجراء اأية تو�سيالت .
وقد يتمكن املتهم من الدخول ا‹ ن¶ام اBخر من اأن¶مة
الكمبيوتر باالت�سال ع��ن بعد بهذا الن¶ام والتو�سل اإ‹
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 .
وجديراً بالذكر اأن �سبكة االإنÎنت ت�سهل ا�ستعمال تلك
الو�سيلة ‘ الدخول ‘ اأن¶مة الغري التي تت�سل بتلك ال�سبكة،
و‘ نف�س الوقت جتعل من ال�سعب –ديد �سخ�سية املتداخل
ال��ذي قد يعمد اإ‹ الدخول من جهاز اإ‹ جهاز اBخ��ر مروراً

بجهاز ثالث  ،كما اأنه قد يقوم بذلك من خار êالبالد  ،وتكون
اجلرمية حينÄذ عابرة للëدود .
) (6الدNو∫ ا‹ ن¶ام eتüضل بæف ¢ùالÑªµيو ôJبداh IôFاMد(1): I

ملع∏وeا∂J

) (7التùéض∏Y ¢ùي ال¶æام بعد اbتحا(2): ¬e

‘ الفر�س ال ي�ق��وم الفاعل با�ستعمال الن¶ام  ،ولكنه
يتج�س�س علي الن¶ام  ،فاإذا اأقت�سر فعله علي االطالع عليه
م��ن اخل��ار ، êف �اإن االأم��ر يقت�سر علي التج�س�س فق§ دون
التداخل  ،وهناك و�سائل عديدة لهذا التج�س�س منها و�سع
تو�سيالت باجلهاز بدون موافقة �ساحبه  (1)،ومنها اأتباع
و�سائل حديثة ) برام èاخ��Îا ( ¥اللتقا• املعلومات التي
يëتويها اجلهاز عن بعد ويëد çهذا الفر�س االأخري عادة
عند اأ�ستعمال اجلهاز ولي�س تركه مغلقاً.

Jتعدد ال ¥ô£التي  øµÁاCن يùضتîدeها املôéم املع∏وeاJي
ل∏د``Nو∫ ل∏``¶æام املع∏وeا``Jي æehه``اûJ :ض``¨يل ÑªcيوôJ
eقفو∫ ،اe hCفتو ،ìاôW øY hCي≥ اSض``تعªا∫ cاQت ûJض¨يل
ا hCبواSض`` á£اSضتعªا∫ ∏J §Nيفو ،Êا ∫ÓN øe hCالدNو∫
اÑªc ‹EيوÑªc øe ôJيو ôJاòch ،ôNBل∂ بواSض á£الدNو∫
ا‹ ن¶ام eتüضل بæف ¢ùالÑªµيو ôJبداh IôFاMد.I
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ي�ق��وم املتهم ‘ ه��ذه احل��ال��ة با�ستعمال ج�ه��از كمبيوتر
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 ويف�Îس 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 �سم íبه �ساحبه .
تطبيقا لذلك ق�سى ‘ اإ‚لÎا )‘  14نوفمرب �سنة (1994
بعدم وقوع اجلرمية الذي ات�سلوا باإحدي ال�سëف العامة لكي
يثبتوا لهم ان اجهزة الكمبيوتر اخلا�سة بتلك اجلهة ميكن
اخÎاقها واالط��الع علي ا�سرار اجلمهور لدي تلك اجلهة ،
وقاموا باجراء تلك التجربة من خار êتلك اجلهة (2).
وقد كان قانون مكافëة ا�ساءة ا�ستعمال الكمبيوتر the
 ‘ 1990 computer misuse Actا‚�ل��Îا ال
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 .
و ق��د ح��ر���س ق��ان��ون اإ�� �س ��اءة ا�ستعمال
الكمبيوتر  Computer Misuse Act1990علي
الن�س علي ان الدخول املعاقب عليه هو الدخول
Zري امل�سرح به  ،وقد حدد الف�سل رقم  17فقرة 5
باأنه يتوافر ‘ حالتني (1).
من ذلك اأنه يجوز ا�ستعمال �سبكة االإنÎنت للدخول
اإ‹ ع�ن��ده م��واق��ع وذل��ك ن¶ري اأ�ستعمال بطاقة مدفوعة

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 اأك Ìمن كلمة لل�سر حتى متكن من
الدخول علي هذا املوقع  ،فاإنه يرتكب الفعل املوؤثم .

الدﻛتوﺭ ﻋﺒدالراﺯق المواﻓي
ó¡©ŸÉH ∑QÉصûŸG »FÉæ÷G ¿ƒfÉ≤dG PÉàصSCG

المﺴﺆولية الﺠنائية لمﺠالﺲ إﺩاراﺕ الشرﻛاﺕ
مﺴﺆولية األعضاء الممتنعين عن التصويﺖ

(Êاã الAõ÷)ا

,¬à«dhDƒصùe ióeh ,âjƒ�صàdG øY ™æàªªdG ƒ©†صdÉH Oƒ≤�صªdG ójóëJ AõédG Gòg »a ∫hÉæàf
:âjƒ�صàdG øY ™æàªªdG ƒ∏©†صd ø«©صVh Qƒ�صJ ∫ÓN øe ∂dPh ,«ةdhDƒصùªdG √ò¡d ةÑصùædÉH ÉæjCGQh
»fÉãdG ™صVƒdGh ,ةªjôL ≈∏Y QGô≤dG hCG πª©dG AGƒ£fÉH ™æàªªdG ƒ©†صdG º∏Yp – ∫hC’G ™صVƒdG
.ةªjôL ≈∏Y QGô≤dG hCG πª©dG AGƒ£fÉH ™æàªªdG ƒ©†صdG π¡L –
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اk hCال  -املقüضود بالع�ضو املªت:™æ
ُيعرف الممتنع باأنه الع�سو الذي يكون حا�سراً اأو ممث ً
ال
في المناق�سة ،ولكنه وق��ت الت�سويت ال يتخذ موقفاً �سد
العمل وال ل�سالëه .فهو لم ي�سوت ل�سال íالعمل ،وهذا ال
جديد فيه ،فهو اأحد جوانب االعترا�س .ولم ي�سوت �سده،
وفى هذا يختلف عن موقف المعتر�س الذي ع ّبر �سراحة
عن موقفه و�س ّوت �سد العمل .والع�سو الممتنع قد يعلم
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.

Kالk ãا Q -اCيæا بالùæض áÑملùضوhDلي áالع�ضو املªتøY ™æ
التüضوي:â
في الëقيقة نëن ال نجاري ال��راأي ال�سابق فيما ذهب
اإل �ي��ه; وم��ن ال�م�خ��اط��رة قبوله على اإط��الق��ه دون تëف،ß
وب�سفة خ��ا��س��ة ف��ي ال�م�ج��ال ال�ج�ن��ائ��ي .ون�ق��ر ب� �اأن موقف
الممتنع يكتنفه بع�س الغمو�س ،فيمكن القول اإن��ه �سوت
ل�سال íالعمل ،وهذا ال يعني اأن ال�ساكت يكون موافقاً ،ولكن
الأنه بامتناعه عن الت�سويت على العمل المقترح يكون قد
�ساعد في الو�سول اإلى االأZلبية المطلوبة .ويمكن القول
ب� �اأن �سبب االم�ت�ن��اع ه��و االح�ت�ي��ا• وال ���ëذر ت�ج��اه العمل،
وب�سفة خا�سة ف��ي ح��ال��ة جهل الممتنع تماماً بالم�سكلة
مëل المناق�سات ،وبالتالي يمتنع عن الت�سويت بد ًال من اأن
يخط Åوي�سوت �سد اأو ل�سال íالعمل.
ونرى التفرقة بين و�سعين للممتنعين عن الت�سويت:
الو�سع االأول ،عندما يكون الممتنع على علم بانطواء العمل
على جريمة .والو�سع الثاني :عندما يكون الممتنع على

الوVض™ اال∫hC
 º∏Ypالع�ضو املªت ™æبان£وا Aالعªل :áÁôL ≈∏Y
ف��ي ه��ذا الو�سع ي�ب��دو ع��دم م�ساهمة الممتنع ب�سلوك
اإي�ج��اب��ي ف��ي ارت �ك��اب ال�ج��ري�م��ة ب�ëسب ق��واع��د الم�ساهمة
الجنائية ،ووفقاً لمبداأ �سخ�سية العقوبة ال يجوز توقيع
عقوبة على اأحد اإال ب�سبب فعله ال�سخ�سي
»،«nul n`est passible de peine qu`a raison de son fait personnel

وب��ال�ت��ال��ي فمنطق االأم� ��ور ي�ق��ودن��ا اإل ��ى ال �ق��ول ب �ع��دم قيام
م�سوؤولية الممتنع .ومع ذلك ،لو ن¶رنا بعمق اأكثر في �سلوك
الممتنع لقلنا بعدم ا�ستبعاد م�سوؤوليته الجنائية ،وذلك على
اأ�سا�س اأن��ه واإن لم ي�ساهم ب�سلوك اإيجابي في اتخاذ العمل
المنطوي على جريمة ،فاإنه �ساهم ب�سلوك �سلبي ،وهو يعلم
اأو ال يمكن اأن يجهل ال�سفة الجنائية للعمل ،ويعد هذا اأمراً
جوهرياً; الأن �سكوته وامتناعه عن الت�سويت �ساعد و�سهل
ارت�ك��اب الجريمة; حيث اإن��ه �سهل ال�ëسول على االأZلبية
المطلوبة ،ويعد عندئذ �سريكاً باالمتناع في الجريمة.
فالممتنع �ساعد ب�سلوك �سلبي في اإيجاد عمل اأو قرار Zير
قانوني ينطوي على جريمة ،في حين ك��ان ي�ستطيع اإعاقته
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
في اتخاذ العمل المخالف للقانون; اأي اأن��ه ق�سد اأال ي�ساهم في
ارتكاب الجريمة ،وفي هذه الëالة يمكن قيام م�سوؤوليته عن جريمة
اإهمال ،ونرى اأنه اإذا كان يريد اأن يناأى بنف�سه عن الم�ساركة في
اتخاذ العمل المخالف للقانون ،فاأمامه الطريق القانوني لذلك
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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Kاني kا e -دùe iضوhDلي áالع�ضو املªت øY ™æالتüضوي:â
ي� ��رى ج ��ان ��ب م ��ن ال �ف �ق��ه ق �ي ��ام م �� �س �وؤول �ي��ة االأع�ساء
الممتنعين ،معل ً
ال ذلك باأن الذي ُيوؤخذ في االعتبار ب�سفة
اأ�سا�سية هو الن�سا• المجرم ككل ،ولي�س ن�سيب كل ع�سو
اأو دوره في اإح��دا çالن�سا• مëل التجريم ،وه��ذا ال��دور -
ب�ëسب هذا الراأي  -واإن كان �سلبياً بëتاً; فاإنه ال يوؤدي اإلى
ا�ستبعاد م�سوؤولية الممتنع ; حيث اإن التزام ال�سمت من
بع�س االأع�ساء وقت الت�سويت يعادل قبول العمل والموافقة
عليه ،ويعتبر ا�ستراكاً وبالتالي يعد الممتنع �سريكاً.

جهل ب��ان�ط��واء العمل على جريمة .ونبëث فيما يلي كل
و�سع على حدة.

الوVض™ الãاÊ
Lهل الع�ضو املªت ™æبان£وا Aالعªل :áÁôL ≈∏Y
اإذا ك��ان م��ن ال�م�ق�ب��ول ال �ق��ول ب�ق�ي��ام م���س�وؤول�ي��ة الع�سو
الممتنع ،ال��ذي يعلم انطواء العمل اأو القرار على جريمة،
م��ع اBخ��ري��ن  Co-responsableع��ن ه��ذا ال�ن��وع م��ن االأعمال
; الأن��ه ك��ان يعلم ب��ه ،ول��م يمنعه بالرZم من اأن��ه ك��ان مزوداً
بال�سلطات ال��الزم��ة ل��ذل��ك ،ف�اإن��ه م��ن Zير المقبول وZير
المنطقي القول بقيام م�سوؤولية الع�سو الذي يجهل انطواء
العمل على جريمة.
واتجهت مëكمة النق�س الفرن�سية اإل��ى الق�ساء بذلك
ف��ي ق�سية »Crim. 19 Dècembre. 1973. Rev. Soc. 1974
 ،«p. 363تتلخ�س وقائعها ف��ي اأن مëكمة ا�ستÄناف Lyon
اأدان ��ت ع���س��واً م��دي��راً ل�سركة ذات م�سوؤولية م ���ëدودة عن
جريمة اإ��س��اءة ا�ستعمال اأم��وال ال�سركة ،موؤ�س�سة ق�ساءها
على اأنه ب�سبب Zياب مراقبته ونق�س اإ�سرافه ،لم ي�ستخدم
ال�سلطات المن�سو�س عليها في عقد ال�سركة لمنع ومعار�سة
المخالفات القانونية لمن�سق اأو موجه ال�سركة - animateur
الذي هو في الواقع مدير ال�سركة الëقيقي { المدير الفعلي
 - { la gérant de faitالذي �سدد عن علم ثال çفواتير وهمية
ال تتطابق مع اأي ت�سليم للب�سائع .وقررت المëكمة اأن نق�س
اأو �Zي��اب المراقبة ي�ك��ون Zير ك��اف ،وي�ج��ب اأن ي�ك��ون لدى
الع�سو المدير علم بالت�سرفات االإجرامية ،واأن��ه ي�ستطيع
منعها واإعاقتها.
فالمëكمة اأ�س�ست ق�سائها على جهل الع�سو المدير
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
بالت�سرفات االإج��رام �ي��ة .ول�ك��ن لكي ي�ك��ون جهل الممتنع
م�ستبعداً لم�سوؤوليته الجنائية ،فاإنه يجب اأن يكون جه ً
ال
ال مفر منه وال يمكن تجنبه; اأي ج�ه� ً
ال حتمياً .ومعيار
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
المخولة له ،للو�سول اإلى العلم ال��الزم ،ب�سفته ع�سواً في
الجهاز الذي يقوم بمناق�سة العمل المنطوي على جريمة.
وبعبارة اأخرى ،فاإن الجهل ال ي�ستلزم االإهمال اأو عدم العناية
 ،defaut de diligenceومثال ذلك الع�سو الذي لم ي�ستخدم كل
58

™e

``bد Áت ™æالع�ض``و  øYالتüض``وي âل``µي يæاiC
بæفùض``¬  øYاملûض``ا ‘ ácQاîJا Pالعªل املîال∞
ل∏قانون ; اCي اCن¬ übض``د اCال يùضا ‘ ºgاµJQاÜ
ا÷ √òg ‘h ،áÁôا◊الb øµÁ áيام ùeضوhDليت¬
 áÁôL øYاªgEا∫.
حقوقه في اال�ستعالم وال�ëسول على المعلومات الالزمة
قبل االجتماع والمناق�سة.
وهنا يثور ت�ساوؤل مقت�ساه اأال يوجد اختالف بين الع�سو
الذي �سوت ل�سال íالقرار ،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.
وي� �اأت ��ي اح �ت �م��ال ال �م��واف �ق��ة ،م ��ن اأن االم �ت �ن��اع ي�سمí
بتبني العمل; حيث ال ي�ساف �سوت الممتنع اإل��ى اأ�سوات
المعتر�سين ،وع��دم االعترا�س على العمل ال��ذي يعلم اأنه
Zير قانوني ،يعنى قبو ًال وت�سديقاً �سمنياً على العمل ; الأنه
بامتناعه ت��واف��رت االأZلبية و��س��در العمل .وي�اأت��ي احتمال
االع�ت��را���س وع��دم الموافقة ،عندما ال يكون �سوت رئي�س
االجتماع مرجëاً  ،n`est pas prépondéranteكاأن يكون هناك
اأربعة اأع�ساء وي�سوت اثنان ل�سال íالعمل ويمتنع اثنان عن
الت�سويت ،عندئذ لن ي�سدر العمل ; حيث يلزم ل�سدوره
اأZلبية من ثالثة اأ�سوات على االأقل ،وفي هذه الëالة يعد
االمتناع ت�سويتاً �سد العمل من الناحية العملية .فالت�سويت

املح áªµاSCضùض``�b âض``اFها L ≈∏Yهل الع�ض``و
املدي ôبالÑ£يع`` áا÷æاFي áل∏ع``ªل ،اCي اCن¬
 ⁄ي øµلدي¬  º∏Yبالتüض``aôات االôLEاeي.á
hل ø``µلµي ي``µون Lه``ل املªتùe ™æض``تÑعد kا
ملùض``وhDليت¬ ا÷æاFيa ،áاEن¬ ي Ö``éاCن يµون
Lه  Ókال eفh ¬æe ôال ;¬ÑæŒ øµÁ
�سد العمل يعني عدم ان�سمام �سوت المعتر�س اإلى �سوت
الموؤيدين ،اأو عدم ا�ستراكه اإيجابياً ب�سوته مع االأ�سوات
الموؤيدة للعمل .واالمتناع ُيفقد االأع�ساء الموؤيدين للعمل
�سوتاً كان يمكن اأن ي�ëسم االأمر ل�سالëهم باالأZلبية ،وفي
هذه الëاالت ال تقوم م�سوؤولية الممتنع.
وم��ن جهة اأخ��رى ومقارنة بالمعتر�س ،يكون الممتنع
ف��ي نف�س موقفه م��ن الناحية االإح���س��ائ�ي��ة ،حيث ُينق�س
ال�سوتان {المعتر�س ،والممتنع zمن مجموع االأZلبية .لكن
المعتر�س يكون له التفو ¥والو�سوح ،فهو قال �سراحة {الz
للعمل ; اأي اأن��ه لم يوؤيده �سراحة ،بينما لم يقل الممتنع
اأي �سيء ،في حين كان من الواجب عليه القول {ال zللعمل
الذي ينطوي على جريمة.
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نخل�س م��ن ذل��ك اإل ��ى اأن ال�ع���س��و ال ��ذي ي�ع�ل��م ال�سفة
الجنائية للعمل ويمتنع عن الت�سويت �سده �سيكون �سريكاً
بالم�ساعدة للفاعلين االأ�سليين الذين �سوتوا ل�سال íالعمل
المنطوي على جريمة.
وق��د ن�س الم�سرعان االإم��ارات��ي ،والفرن�سي على عقاب
ال�سريك {ال�سريك بالت�سبب في القانون االإماراتي .zبنف�س
ع�ق��وب��ة ال�ف��اع��ل االأ��س�ل��ي {ال���س��ري��ك المبا�سر ف��ي القانون
االإماراتي ،zكقاعدة عامة اإال ما ا�ستثنى بن�س خا�س {ان¶ر
المادة  47من قانون العقوبات االإم��ارات��ي ،والمادة 6 / 121
من قانون العقوبات الفرن�سي . zولكننا نرى اأن مبداأ وحدة
العقاب بين الفاعل االأ�سلي وال�سريك ينطوي على تناق�س;
الأنه ي�ساوي بين من قام بدور ثانوي {ال�سريك zفي تنفيذ
الجريمة وبين من قام بالدور الرئي�س واالأ�سلي فيها {الفاعل
االأ�سلي .zفهذا المبداأ العقابي ي�سع �سخ�سين �ساهما بقدر
مختلف وبدرجات Zير مت�ساوية في ارتكاب الجريمة ،على
قدم الم�ساواة من حيث العقاب .وهذا ُيعد اأمراً Zير مقبول
على االأقل من الناحية المنطقية.
واإذا كان المبداأ هو وح��ده العقاب ،فما هي الفائدة من
االإبقاء على م�ستوى من الم�سوؤولية Zير مت�ساو ،ويقال هذا
فاعل اأ�سلي وذاك �سريك؟ فالمنطق يقت�سي  -من وجهة
ن¶رنا  -التخلي ع��ن م�ب��داأ وح��دة ال �ج��زاء ،واالأخ ��ذ بمبداأ
االختالف ال��ذي يقت�سي عقاب ال�سريك بعقوبة اأخ��ف من
عقوبة الفاعل االأ�سلي.
ويبدو – من وجهة ن¶رنا  -اأن الق�ساء ينتهي في الغالب
اإل��ى عدم الم�ساواة في العقاب ،حيث يملك القا�سي �سلطة
تقديرية ويجرى تفريداً للعقاب في ح��دود الëد االأق�سى
واالأدن � ��ى ال �م �ق��رر ،وي�ت���س�� íذل��ك م��ن تëليل بع�س اأحكام
الق�ساء ،التي ُتقرر عقوبة اأخف بالن�سبة لل�سريك .ومن ذلك،
ما ق�ست به مëكمة النق�س الفرن�سية »Crim. 21 avril 1980
ء المديرين
 «Bull. No116على اثنين من االأع�سا
باإحدى ال�سركات االأول ب�سنتين حب�س مع االإيقاف ،و10000
ف��رن��ك ��Zرام��ة ب��اع�ت�ب��اره ف��اع � ً
ال اأ��س�ل�ي�اً لجريمتي اإفال�س
بالتق�سير واإفال�س بالتدلي�س -banqueroute simple et fraud
 ،uleuseوالثاني ب�سنة حب�س مع االإي�ق��اف باعتباره �سريكاً
في جريمتي االإف��ال���س بنوعيه .وه��ذا يعني اختالف عقاب
الفاعل عن عقاب ال�سريك ،واأن القا�سي ياأخذ في االعتبار

الدور الذي يلعبه ال�سريك فع ً
ال ،اأي قدر ومدى م�ساهمته
الفعلية في الجريمة.
و ُق�سي اأي�ساً باإدانة الع�سو الرئي�س المدير العام ،والع�سو
المدير العام الم�ساعد ،وال�سكرتير العام ل�سركة م�ساهمة،
في جريمتي اإ�ساءة ا�ستعمال اأموال ال�سركة ،وتقديم ميزانية
Zير �سëيëة .وعوقب االأول بالëب�س  8اأ�سهر مع االإيقاف
وبغرامة  10000فرنك ب�سفته فاع ً
ال اأ�سلياً .وعوقب الثاني
بالëب�س  6اأ�سهر مع االإيقاف ،وبغرامة  8000فرنك ،وعوقب
الثالث بالëب�س  4اأ�سهر مع االإيقاف وبغرامة  3000فرنك {،
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
االعتبار مقدار ومدى م�ساهمة كل منهم في اإتمام وتنفيذ
هاتين الجريمتين.
ون��رى ف��ي ��س��وء م��ا �سبق � �س��رورة تطابق الت�سريع مع
ال��واق��ع التي تترجمه التطبيقات الق�سائية ،وذل��ك بتبني
م�ب��داأ ت�سريعي ي�ف��اوت ف��ي العقوبات بين الفاعل االأ�سلي
وال�سريك .وهذا التفاوت المقترح تتبناه Zالبية الت�سريعات
االأوروب�ي��ة; فتقرر عقوبة اأخف بالن�سبة لل�سريك ،من ذلك
قانون العقوبات البلجيكي {حيث تن�س المادة  69منه على
معاقبة ال�سركاء في جناية بعقوبة اأقل مبا�سرة من تلك التي
توقع عليهم لو كانوا فاعلين لهذه الجناية طبقاً للمادة ،80
 81من نف�س القانون .zوبالن�سبة للجن íتن�س هذه المادة
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-

 ،plémentaires, octobre 1978, p. 36, Codés vaninوقانون
ال�ع�ق��وب��ات ال�سوي�سري { حيث ين�س على عقوبة مخففة
بالن�سبة لل�سخ�س الذي ي�ساعد في ارتكاب جناية اأو جنëة
اأن¶ر:
ANDRE PANCHAUD: Code pénal suiss annoté, 2 éme édit.
.Lousanne, 1962, PAYOT P. 23
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وقانون الع ��قوبات االألماني {حي� ��ث يعاقب ال�س� ��خ�س الذي
ي�ساعد الفاعل )ال�سريك( بعقوبة اأخف من عقوبة الفاعل
االأ�سلي� ،سواء كانت هذه الم�ساعدة من خالل الن ���سيëة
والراأي  ،conseilsاأم من خالل اأعمال مادية اأدت اإلى ارتكاب
جناية اأو جنëة طبقاً للقانون المطبق على ال�سلوك الذي
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
الذين لم ي�سوتوا ل�سال íالعمل وال �سده ،ول��م يمتنعوا،
ونق�سد بهوؤالء الغائبين Zير الممثلين اأو Zير المعتذرين.
و�سع هوؤالء �سيكون مëل درا�سة في عدد قادم.

hن``V ‘ iôض``وe Aا Sض``V ≥Ñض``£J IQhôاب≥
التûض``ôي™  ™``eالوا ™``bالت``ي ¬``ªLÎJ
التÑ£يقات الق�ض``اFيPh ،áل∂ بتæÑي ÑeداC
ûJض``ôيعي يفاhت ‘ العقوبات ب ÚالفاYل
االUCض∏ي hالûضôي∂.
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ﹾ
أﻃـلق
سراحه
اإينا�س ح�سين مليباري
وتجد ُه ذات حين ُيجيد ُممار�سة ُلعبة االختباء ،وما اأن
ُتطال فترة اختبائه ول � rم يتم ّكن اأح��ده��م من انت�ساله من
انزوائه ،فاإنه ينتقل من االختباء اإلى االخت nفاء! .ذلك هُ و
حال )الخير( ُ
حيث مّ ëله القلب اأو ًال ثم تاأتي بقية االأع�ساء
والجوارح ثانياً!
يقول د .عبد الكريم ب ّكار{ :النيات ال�سالëة ال ت�سنع
ّ
ح�سنة
بال�سرورة اأعما ًال �سالëpةُ ،zكلنا يëم ُل بداخله نوايا n
�سالëة الأن ُتترجم الأفعال .ولكن متى كانت rاBخر مرة فتëتr
{خيرك ال ُم n
n
قرط�س zمن قرطا�سه؟ ونزعت Zالفه بلطف،
ولك ليلعقوا من الجمال ُZرفاً
واأهديت nما بداخله لمن nح n
ال تنتهي!
وفي هnذا ال�ساأن يقول �سفيان الثوري{ :لي�س العاقل هو
الذي يعرف الخير من ال�سر ،ولكن العاقل هو الذي يعرف
الخير فيتبعه ،ويعرف ال�سر فيتجنبه .zفالمعرفة وحدها
لي�ست rهي من �ستنقذ من حولك ،لي�ست rهي من �ستجعل
والëزن قا�سياً .يقول تعالى{ :وق��ل اعملوا
ال�سعادة دانية ُ
ف�سيرى اˆ عملكم ور�سوله .zاإذ اإن ال�سروع في العمل هو
الوفاء لبذرة الخير في داخلك.
حين ن�ق��ول )ع�م��ل( ت �ت��راود اإل��ى اأذه��ان�ن��ا تلك ال�سورة
ال ُمعتادة ..م�ساريع ذات حجم {عائلي zهي وحدها من �ست�س ّد
الثغر! .يقول ج ّل �ساأنه{ :وما تفعلوا من خي mر فاإن اˆ به
عليم zي¶ ّل الخير خيراً ك ُبر اأم �سغر .وق��د قيل{ :اإذا لم
ت�ستطع �سيÄاً فدعه وج��اوزه اإل��ى ما ت�ستطيع .zوه��ذا يعني
62

ب�اأن ال م�ب��ررات ُيمكن قولها وال ح ّيز لكلمة {ال اأ�ستطيع!z
فق§ تجاوز هذه الكلمة بمëو ال� ال.
فكما اأ ّن ا ُ
أ�سعف االإيمان هو نفي ال ُمنكر بالقلب ،فكذلك
الëال للخير بداخلك اأقل درجاته هو اأن ت�س ّو ¥الأفكاره ع�سى
اأن ينف ّذها Zيرك في¶ëى وت¶ëى بع¶يم مثوبة وكثير اأجر.
ا r
أ�سرك من حولك في اأفكارك ..ابداأ من ُ
حيث انتهى االBخرون..
تذ ّكر) :ال تëقر ّن من المعروف �سيÄاً(ُ ..كن وفياً ّ
بëق للخير
بداخلك وك ّل ما عليك فعله هو اأن ُت�س ّلم نف�سك له ،دعه يتن ّف�س
وينمو ..ازرعه في قلوب من حولك ..اح�سد الكثير من القلوب
{ا�سنع الخير ب�سوت mهاد،Ç
عبر ن�سر ذلك الخير..وقد قيلr :
Zداً يتëدّ çعملك ب�سوت mعال .zاجعل خطواتك هادئة بثبات
وثابتة ب�ه��دوء .داوم على ذل��ك واجعل م��زاول��ة اأع�م��ال الخير
ال�سلفُ { :كن دائماً ناوياً
نهجك في الëياة .واأخيراً قال ُ
بع�س ّ
للخير ،فاإ ّنك ال ُ
تزال بخير ما نويت الخير ،واأعلم اأن الخير
ُكله عند اˆ وال يُنال ما عند اˆ اإال ب�ر�ساه.z

فرﺻة
انعكاساﺕ ﻗلم
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الكثريون ي�سعون اإىل –قيق ذواتهم و‚احاتهم خالل فÎة اأعمارهم الق�سرية ،تلك
النجاحات التي يتوجونها بالو�سول اإىل القمم وال�سعادة ،و‘ انت¶ار فر�س احلياة لتطر¥
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�سة zعلى اأنها ال�سبيل
الوحيد للنجاح احلقيقي.
فر�سة ..كلمة �سمعناها كثرياً ،تÎدد على م�سامعنا من كل اجتاه ،وكاأنها تاأتي م�سادفة
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؟
ما هي الفر�سة؟ هي اZتنام ال�سبل اأو اإتاحة ال¶روف وتي�سرها لتëقيق االأهداف .وي¶ن
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،¥
فهل اأنت مثابر؟ وهل هذه الفر�سة تنا�سب اأهدافك؟ وهل هي الفر�سة التي كنت تنت¶رها؟
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.
ولكي تكون ناجëاً ،عليك اأن تقوم باالختيارات ال�سعبة والتي ال تتعار�س مع قيمك ،فال
باأ�س بالت�سëية باملال والوقت ،لكن ال ت�سëي باحÎامك لذاتك.
واأخرياً ،عليك االإميان باأن اإعالنات الفر�س لن –قق االأهداف التي ر�سمتها ،وعليك
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 ،باذ ًال 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 اأك..Ìاأتعلم اأك..Ìاأعمل اأك ،Ìفاحلياة ق�سرية ،و�سيكفيك
الدعاء والتوكل على اˆ.
بقلم :منى عبد اﷲ
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jGhQة

الطريﻖ الطويﻞ
بقلم :إﺷمائيﻞ بيه
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كيف نتخيل حال
مناطق فقرية تهي االأطفال الذين يعي�سون ‘
والقبلية ،الكل ي�سميمن عليها ال�سراعات الطائفية
اجلرائم موؤمناً اأنه نف�سه متمرداً ،ويرتكب اأف¶ع
بال اأ�سرة ،فقد اأهله�ساحب حق ،الكاتب وجد نف�سه
يلتëق بجماعة من ودمرت قريته ،واأجرب على اأن
بعد اأن و�سعوا ‘ ي املتمردين حفاظاً على حياته،
ده بندقية ،وقدموا له حبوباً
بي�ساء ليبتلعها ،كانت
الكوكايني والبارود .درات عبارة عن مزي èمن

òÑfة :ÖJÉµdG øY
ولد في �سيراليون في  1980وانتقل اإلى الواليات
المتëدة االأمريكية في  1998حيث اأكمل ال�سنتين االأخيرتين
من درا�سته الثانوية في مدر�سة االأمم المتëدة الدولية
بنيويورك وتخر êفي كلية اوبرلين في  2004وهو ع�سو في
اللجنة اال�ست�سارية لëقو ¥االإن�سان )ق�سم مراقبة حقو¥
االأطفال( ويقيم حالياً في نيويورك.
TÉædGص:ôدار ال�سرو ،¥موؤ�س�سة مëمد بن را�سد اBل مكتوم
ªLôJة� :سëر توفيق
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يهدي كاتب من �سيراليون روايته التي تتناول �سيرته
الذاتية اإلى {كل اأطفال �سيراليون الذين �سرقت منهم
طفولتهم zب�سبب حرب اأجبر على الم�ساركة فيها وهو �سبي
بعد تجنيده دون اأن يعرف �سيÄاً عن اأطراف ال�سراع.
ويقول اإ�سمائيل بيه في كتابه :اإن المتمردين كانوا
يجندون على الفور ال�سبية في المناطق التي يهاجمونها
ويختمون جلودهم باالأحرف االأولى من ا�سم )الجبهة
الثورية المتëدة( في اأي مكان بالج�سم با�ستخدام رمí
�ساخن ل�سمان عدم الهرب منهم ،الأن حامل هذا الختم
معر�س للقتل في اأي وقت وبدون تëقيق.
ويقول الكاتب في اإحدى ال�سفëات :كانوا يطلبون
منا اأن ن�ëسر اأفالماً عن الëروب ،واأثناء ح�سور االأفالم
يطلبون منا حمل البناد ¥وقتل النا�س ،وكنا ننفذ االأوامر
ونقتل الكثير من النا�س ،ثم نعود ونكمل الفيلم ،كما لو كنا
عائدين اإلى الم�ساهدة بعد قطع موؤقت لالإر�سال ،ثم نتناول
المخدرات ،واأحياناً كان االأطفال يذبëون النا�س ،براأ�س
حربة ،ويف�سلون الروؤو�س عن االأج�ساد.
في عمر � 16سنة تاأتي من¶مات من حقو ¥الطفل
واالإن�سان لتنقذ بع�س االأطفال المجندين في مناطق عدة
من العالم ،ويكون اإ�سمائيل بيه اأحد هوؤالء الم¶ëوظين
الذين يتم اإنقاذهم.
الذي جذبني اإلى هذه الرواية التفا�سيل التي تك�سف
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
ذب íرجل وف�سل راأ�سه عن ج�سده ؟!
الطفولة طاقة Zير م�ëسنة وال تملك ب�سيرة
للتمييز بين الخير وال�سر ،الطفولة اأ�سبه ب�سفëة
بي�ساء ن¶يفة نر�سم بها ما ن�ساء ،لكن الكبار
يلوثونها باأفكارهم التي تولد اأفعا ًال اإجرامية ت�سمÄز
منها النفو�س .رواية ع¶يمة تنبه لمعنى الطفولة،
الطفل ال يمكن اأن يكون مجرماً مهما قتل ،مهما ذبí
ب�سراً باأب�سع الطر ¥الوح�سية ،الطفل طاقة نقية خام
بال خبرة وال تجربة ،هي مزي èمن ال�سفاء والبراءة
والطهر .المجرم هو الذي يخط§ وياأمر ويلو çالقلوب
الفتية والعقول المتلهفة للمعرفة ،ليëولها اإلى اBليات قتل
مجردة من ال�سمير االإن�ساني.
لقد ترجمت رواية الطريق الطويل اإلى  22لغة مختلفة،
وهي رواية متميزة الأنها تëكي �سيرة طفل خا�س الëرب
والقتل والمجازر ،وتاأخذنا التفا�سيل اإلى واقع موح�س
ُيفتر�س فيها االأطفال من قبل الكبار .وهذه الرواية
عميقة جداً تëمل قيماً تنا�سد العالم لëماية الطفولة
الم�سلوبة ،لي�س كتجنيدهم في الëروب ،اإنما في كل اأ�سكال
اال�ستغالل من عمالة االأطفال وت�سخيرهم في اأعمال Zير
موؤهلين ج�سدياً ونف�سانياً للقيام بها ،والذي يهدد �سالمتهم
و�سëتهم ورفاهيتهم.

ق�صة ق�صرية

إليــــــــــانا
بقلم :منى املال
�إليانا طفلة ال مت�شى �سوى على الطرقات �إال بخف من
قما�ش ،ال تلب�س �سوى ثوب مرقع ب�ألوان قدمية ممزقة .هي
جمرد طفلة انهال الفقر عليها ف�أعياها ،ك�سر براءة �شقاوتها،
لتكون عيناها الرقيقتان عنفواناً لرمز حزين تكادان تربزان
من �شدة اجلوع ،و�سمرتها باتت خامدة مثل بركان مات منذ
الأزل ،قابعة هناك على الر�صيف املت�سخ بجانب �أك��وام من
الطوب والطني.
كانت ترجو عطف من حولها ،الكل م�شغول بوباء قدمي،
وباء يقتاد الفقري �إىل جمازر ال�صامتني ،مل تدركها الأيدي
اخلرية ،فهي على طريق مري�ض ،مل تدركها املالئكة فهي
ك�شيطان ك�سري.
م ّر يوم وث��اين وثالث بعده ،وهي بجانب كوخها تر�سم
خطوطاً طولية على الأتربة.
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جاءها رجل قائ ً
ال لها :ماذا تفعلني يا �صغرية؟
ناظرته ومل جتب ،وعادت تكمل خطوطها.
قال� :أين والديك؟ فلم جتب.
قال :جائعة؟
رفعت عينيها وحاولت الوقوف ،ف�سقطت.
حملها الرجل �إىل �سيارته و�أُخذت �إىل م�ستو�صف قريب.
كانت �إليانا اجلميلة� ،سمراء الب�شرة ،ذات � 5أع��وام ،م�صابة
ب��وب��اء اجل ��وع والإن� �ه ��اك ،مب��ر���ض ال ��زم ��ان ،م��ر���ض �صنعه
الإن���س��ان ليقتل الإن���س��ان ،لتبقى تلك امل��وارد بعيدة املنال،
ومتوت �إليانا الناجية الوحيدة من داء الكولريا الذي �أطاح
بعائلتها ،مبر�ض نق�ص الغذاء.
� �س ��ؤال ظ��ل ي ��راود ذل��ك ال��رج��ل الأ� �ش �ق��ر ال�غ��ري��ب وهو
يت�أملها؟!
�أما ا�ستطاع �أحد املارة �أن مي�سك يدها ويطعمها؟ �أم �أن
احلروب تخلق وحو�شاً تتلذذ بر�ؤية الأموات؟
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وفق برنامﺞ ﺻممه معهد ﺩبي القضائي

تدريﺐ مﺄمورﻱ الضبﻂ القضائي بوﺯارة الصحة
الùضªي£ي :نùضت ‘ ôªãاملواQد الûÑضôي áلتعõي› õت ™ªاالh øeCالعد∫
�سمم معهد دبي الق�سائي برنام èدرا�سات وتدريب خا�س
مباأموري ال�سب§ الق�سائي ‘ وزارة ال�سëة ،وذلك متا�سياً مع خطة
املعهد اال�سÎاتيجية وفل�سفته وتطبيق مناه èالتعلم الت�ساركي
القائم على مباد Çتعليم 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 الربنام èعلى القانون اال–ادي رقم ) (10ل�سنة  2008ب�ساأن
امل�سوؤولية الطبية باأبوابه وف�سوله التي تتناول امل�سوؤولية الطبية،
وم�سوؤوليات ودور اللجنة العليا للم�سوؤولية الطبية ،والتëقيق مع
مزاو‹ املهنة ،والتاأمني �سد امل�سوؤولية عن االأخطاء الطبية ،والقانون
اال–ادي رقم  11ل�سنة  2008ب�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.
و‘ تعليق على الربنام ،èقال القا�سي الدكتور جمال ح�سني
ال�سميطي ،مدير عام {معهد دبي الق�سائي{ :zميثل اإطال ¥الربنامè
اجلديد املوجه ملاأموري ال�سب§ الق�سائي ‘ وزارة ال�سëة ا�ستكما ًال
لنجاح الربام èالتدريبية اخلا�سة بال�سبطية الق�سائية ،واكم
دبي ،والق�ساء الع�سكري ،ووزارة العمل ،وZريها من اجلهات

احلكومية التي نفذها املعهد ،وذلك متا�سياً مع روؤيتنا املتمثلة ‘
اال�ستثمار ‘ املوارد الب�سرية من خالل تطوير برام èالتاأهيل املهني
والتدريب امل�ستمر وفق اأعلى املعايري .ويكت�سب هذا الربنام èاأهمية
خا�سة كونه يدور حول القوانني الطبية التي متثل اأحد اأهم م�ساZل
املجتمع ،وملواجهة كافة االنتهاكات الطبية والتëديات التي تعيق
تطوير عمل القطاع ال�سëي املëلي.z
و اأ�ساف ال�سميطي{ :يوؤ ّكد �سعينا الدائم اإىل ت�سميم برامè
تدريب متخ�س�سة الدور الريادي الذي يقوم به املعهد ‘ تعزيز
الوعي القانوين ‘ املجتمع ،والتوا�سل مع �سرائ íمتنوعة من
املخت�سني القانونيني والق�سائيني ،وتزويدهم باأحد çامل�ستجدات
واأف�سل املمار�سات العاملية للو�سول بالن¶ام الق�سائي االإماراتي اإىل
اBفا ¥جديدة ،ودعم تطبيق خطة دبي اال�سÎاتيجية  2015واورها
الرئي�سة ‘ قطاع االأمن والعدل وال�سالمة.
و‘ هذا االإطار – واحلديث ما زال للقا�سي الدكتور جمال
ال�سميطي ‚ -دّد التزامنا بتفعيل اأطر التعاون الفعال مع كافة
اجلهات احلكومية املعنية بالن¶ام القانوين ‘ االإمارة ملوا�سلة
م�سرية التميز ،وتر�سيخ مكانة دبي على اخلارطة القانونية
العاملية مبا ين�سجم مع روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ
مد بن را�سد اBل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي.z
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المدرﺏ والتعامﻞ
مع األنماﻁ الﺴلوﻛية
ﻓﻴﺼﻞ ﻫﺎﺷﻢ القرﻋﺎﻥ
 ¢ù«FQقùصó¡©ŸÉH π«gCÉàdGh ÖjQóàdG º

UÉÿG •É‰C’G ∑GQOEG ¿EGصة eÉ¡dG πNGóŸG øe Èà©j ÚHQóàŸÉHة Ëó≤àd ÜQóŸG É¡H Ωƒ≤j »àdG ¢Vô©dG äÉ«∏ªY π«©Øàd
SCÉH ÖjQóàdG äÉjƒàصT Ö«dÉص«≤ة «©aGO Rõ©Jة ùJh º∏©à∏d OGôaC’Gص.¬JÉMhôWh ÜQóŸG QÉµaC’ º¡dƒÑ≤H ºgÉ
اإدراك امل��درب ل��دوره كعامل تغيري يعترب اأح��د العوامل
املوؤثرة ‘ اإح��دا çالتعلم الفعال لدى املتدربني ،وال يتكامل
هذا الدور اإال بقناعة املدرب باأهمية التعامل الفعال املنطلق
م��ن اإمي��ان��ه ب��دوره وقناعته ب���س��رورة ات�ب��اع اأ�ساليب تعامل
موؤثرة وفزة وت�ساركية مع املتدربني.
واإذا مل يدرك املدرب اأن معرفته لالأدوار التي عليه تاأديتها
68

من خالل –ليل وظيفة املدرب ومعرفة املتدربني واولة
تعزيز م�ه��ارات��ه ‘ –ليل االأ�� ‰ا• ال�سخ�سية وال�سلوكية
ل�ه��م ،فلن يتاأتى ل�ه��ذا امل��درب ام�ت��الك ال�ق��درة على التاأثري
فيهم ،وبالتا‹ قدرته على التغيري ،ومن ثم يقلل من فر�س
تقدمي وعر�س التدريب بطر ¥فعالة .فال فائدة من مدرب
متمكن من اللغة وحركات اجل�سد والعني دون اإدراك لدوره

وللمتدربني واأ‰اطهم .من هنا تاأتي اأهمية الن¶ر ملهارات
العر�س والتقدمي على اأنها تتكون من جزءان مرتبطان هما:
 -1العر�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
للمدرب بالقدر ال��ذي يعتمد على فعالية تن¶يم وت�سميم
وعر�س املëتوى.
 -2ال�ع��ر���س وال�ت�ق��دمي :م��ن خ��الل امل �ه��ارات ال�سخ�سية
للمدرب كاللغة وال�سوت ولغة العني وحركات اجل�سد وهي
تعزز قبول املتدربني للمدرب ولقدرته على التاأثري.

üeضاد Qاملع∏وeات
املن¶مات التي يعمل فيها املتدربون.
بيانات يعبÄها امل�ساركون من خالل ‰اذ êال�Îسي.í
امللف�ات ال�سخ�سية للمتدربني.
امل �ع �ل��وم��ات امل �ت��وف��رة )اإذا ك��ان��ت امل�ن�¶�م��ة ت��دري�ب�ي��ة و�سبق
للمتدربني اأن تدربوا فيها(.
املتدربون اأنف�سه�م والربام èال�سابق�ة امل�سابهة.

2011 - πjôHCG - (6) Oó``©dG

حت∏يل ›ªو á`YاملتدQبÚ
اإن عملية –ليل املتدربني هي خطة عمل جلمع املعلومات
عنهم ،وه��ي عملية م�ستمرة تبداأ قبل االلتëا ¥بالربنامè
واأثناءه واأحياناً بعده ،وهذه املعلومات عند تن¶يمها ت�سمí
للمدرب الو�سول اإىل عمليات ت�سميم للتدريب اأك Ìمواءمة
وف�ع��ال�ي��ة ‘ –قيق االأه� ��داف ال�ت��دري�ب�ي��ة .ك�م��ا اأن �ه��ا تعرف
املدرب بخ�سائ�س املتدربني واأ‰اطهم ال�سلوكية والتعليمية،
ومتكنه من اأن يكون اأك Ìا�ستعداداً للتعامل الفعال معهم.
اإن جميع العوامل ال�سابقة ت�وؤث��ر ‘ ا�سÎاتيجيات التعلم
التي يعتمدها امل��درب .واالهتمام باملعلومات عن املتدربني
اأح ��د امل��داخ��ل االأ� �س��ا���س ال �ت��ي الب ��د م��ن االع �ت �م��اد عليها ‘
ت�سميم وت�ن�ف�ي��ذ ت��دري��ب م �وؤث��ر و�� د çللتعلم ،وعملية
اإدراك االأ��‰ا• ال�سلوكية للمتدربني وخرباتهم وبيÄاتهم
تبني معرفة مÎاكمة للمدرب ومتكنه من بناء
و�سائل واأ�ساليب موؤثرة ميكن اأن –د çالتغيري
املطلوب ،وعلى املدرب التفكري ‘ املعلومات على
هذا النëو:
Ñbل التدQي :Öمعرفة مع من �ساأتعامل
كمدرب وم�ستويات امل�ساركني وخرباتهم،
وبالتا‹ بناء توى تدريبي فز يلبي
حاجات املتدربني ويعمل على بناء معر‘
تراكمي على ما لديهم من خربات وقدرات.
اæKCا AالتدQي : Öمتابعة املتدربني وتطوير
قدراتهم وتعديل م�سارات التدريب لت�ساعد
على –قيق اأهدافه ‘ النهاية ،وتعزز لدى
املدرب القدرة على ا�ستغالل طاقته ب�سكل

يفعل عملية تبادل املعرفة والتعلم فيما بينهم.
بعد التدQي : Öقد تكون االأ�سعب وترتب§ مبا ن�سميه تقييم
االأثر التدريبي والبد من متابعة املتدربني قدر امل�ستطاع ،اإذا
اأراد املدرب معرفة التغيري واإحدا çالتعلم الذي ” ،وبالتا‹
تعزيز قدراته م�ستقب ً
ال ملعرفة نقا• القوة وال�سعف التي
توؤثر ‘ اكت�ساب املتدربني ملعلومات ومعارف واجتاهات
ي�ستطيعون تطبيقها وتبنيها.

eع∏وeات يحe òÑعaôته`ا
اجلن�س والعمر.
الثقاف�ة )التعلم واملهارات واملعارف( ،واخل�ب�رة.
البي�Äة االجتماعية )اإن اأمكن(.
م�ستوى التعليم والتخ�س�س االأكادميي.
الوظيفة التي يوؤديها وطبيعة مهامها.

اEن ∏ªYي áحت∏يل املتدQبg Úي á£N
ªYل ÷ ™``ªاملع∏و``eات æYهgh ،ºي
∏ªYيùe áض``تÑJ IôªداÑb Cل االلتحا¥
بالÈناh èeاæKCاh √AاMCيان kا بعد√،
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النم§
الك�سول

ا‰Cا• املتدQبÚ
اإن اأ� �س��ال �ي��ب التعامل
ال� �ف� �ع ��ال ت �ع �ن��ي ا�ستثمار
االأفراد املëفزين والقادرين
لي�ساركوا املدرب ‘ عمليات
اإدم ��ا êامل�ت��درب��ني االBخرين
االأق � � ��ل ح ��اف ��زي ��ة وق� � ��درة.
وعليه ن�ستطيع االإجمال اأن
االأ��س�ل��وب ال�ف�ع��ال للتعامل
م��ع امل �ت��درب ه��و الطريقة
االأ��س��ا���س لتذليل �سعوبات
التعامل والتعلم ‘ العملية
التدريبية .تالياً جمموعة
م ��ن االأ�� � � ‰ا• ال�سلوكية
امل �م �ك ��ن م��واج �ه �ت �ه��ا عند
ال�ع��ر���س و��س�ل��وك ك��ل منها
وكيفية التعامل معها:
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خ�سائ�سه
�سعب التفاهم.
Zري اجتماعي.
ميت�س املعلومات.
Zري عاطفي.
يبدو وقور Zالباً.
انطوائي.
�سامت.
ال يبداأ احلوار.
اأناين.
يëجب معلوماته.
م�سيطر.
�ساخ�ر.
عنيد وراف�س.
مهدد لالBخرين.
يتم�سك براأيه.
متعال�ي.
ذو ت�سميم اأكيد.
يت�سف بالقوة.
يناق�س.
مت�سلب الراأي.
مغرور.
عدمي الثقة ‘ االBخرين.

�سلوك�ه
ال يلتزم باأي �سيء.
يبدو م�ستمعاً جيداً.
يتجنب االإجابة.
يبدو �سديد االنتقاد.
ال يرZب باإظهار اعÎا�سات.
ال تبدو انفعاالته على وجهه.
قليل احلديث.
ال يتدخل ‘ االBخرين.
يبدي عدم االكÎا.ç
مييل لالإجابات املقت�سبة.
ين¶ر لالBخرين بازدراء.
ي¶هر معلوماته بتعا‹.
يعلمك عن عملك.
يفتخر كثرياً بذاته.
يبدي اعÎا�سات.
مت�سكك ومرتاب.
ال ي�ساوم.
يطلب مزايا لذاته.
يÎك انطباعاً باأهميته.
ي�سري اإىل مزايا اجلهات واالأفراد
االBخرين لتاأكيد مزاياه.
يك Ìاملقاطعة ‘ احلديث.

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.
يك Ìمن ال�سوت املرتفع.
ي�سعرك اأنك ت�سيع وقته.

املÎدد
اخلجول
)االنطوائي(

خج�ول.
قلق ومرت�اب.
يفتقر اإىل الثقة.
مÎدد.
ي�سهل تهديده.

االإيجابي
بعقالني�ة

جاد وواع.
حا�سم وذكي.
مكتفي بذاته.
متëم�س.
يهتم بالنتائ èومنطقي.

ي�سعب عليه اتخاذ قرار.
يتعلق بالقواعد واالأن¶مة.
يوؤجل االأدوار.
كثري الوعود.
يëتا êاإىل مزيد من التاأكيد.
يبëث عن مزيد من املعلومات.
يوجه االأ�سÄلة.
يقدم اعÎا�سات مقبولة.
ي�سغي وي�ستمع.
يقÎح اأمور بناءة.
يتخذ قراراته.
مفاو�س ويفك�ر بامل�ستقبل.

Zري املتعاون

املدع�ي

املتعا‹

كيف نتعامل معه
وجه اBلية اأ�سÄلة مفتوحة.
اأ�سمت بعد �سوؤاله.
ال تت�سرع بخطواتك بالتعامل معه.
كن ودوداً معه وال ت�ستفزه.
حا�سره باالأ�سÄلة.
�سع له اأ�سÄلة مفاجÄة تدل على
معرفتك بخرباته.
واجه ا�ستجابته املخت�سرة
باأ�سÄلة ا�ستي�ساحية.
بداية تلجاأ اإىل معلوماته كنوع
من املدي íواالإطراء.
تقبل تعليقاته ولكن عليك اأن
تثابر ‘ عر�س وجهة ن¶رك.
ال تغ�سب بل حاف ßعلى هدوؤئك.
كن واقعياً معه وال تنتقم.
ا�ستعد له دائماً.
ا�ستمع له جيداً حتى تفهم ما يقول.
حاف ßعلى هدوئك.
كن واقعياً
ا�ستخدم معلوماته اأحيانا
ا�ستجب لدواعي Zروره.
كن حازماً معه.
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.
كن �سبوراً.
كن حازماً.
رد على اعÎا�ساته مبنطق.
اأعطه الكثري من التاأكيدات.
اأظهر م�ساو Çالتاأخري ‘ القرارات.
ا�ستدرج�ه باأ�سÄلتك.
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.

املعاي ÒالوLوبيá
املعيا Qاال : ∫hCيريد اأن ي�سب íمدرباً )يريد اأن يقود االBخرين(.
املعيا Qالãا :Êيرتب§ باالBخرين جيداً )الأن العمل مع
االBخرين هو ما يدور حوله التعلم(.
املعيا Qالãال :åالذكاء )من حيث القدرة على التكيف مع
املتدربني واأ‰اطهم وردود اأفعالهم(.
املعيا Qالôاب™ :يعرف ما يريده من العمل )االإ‚از الذاتي
)–قيق الذات( بد ًال من االأمن واملال كëاجات.
املعاي Òا÷واRيá
املعيا Qاÿا :¢ùeيرZب ‘ تغيري نف�سه )اأي قابل للتغيري
وي¶هر الرZبة ‘ التغيري(.
املعيا Qالùضاد :¢Sالتفو ¥واحلما�س )القدرة على جعل التعلم
مثرياً وممتعاً(.
املعيا Qالùضاب™ – :ليلي )من – ماذا – كيف – اأين(
معلومات /مهارات – اجتاهات.
املعيا Qالãا : øeوعي واإدراك ذاتي )املعرفة للذات /والوعي
باأهمية معرفة االBخرين للو�سول اإىل التغيري(.
املعيا QالتاSض™  :اBمن داخلياً )ال�سعور بالر�سا الذاتي
واالن�سجام مع الذات(.
املعيا QالعاTض : ôاخلربة )لي�س بال�سرورة ‘ التدريب منذ
البداية ولكن ‘ جماالت تخ�س�سية(.

اNتي`ا Qامل`دÜQ
و�سع )�سو�سما 1978 (Sussmuth çع�سرة
معايري الختيار امل��درب��ني ورتبها م��ن االأك�� Ìاأهمية،
وق��ال اأن املعايري االأرب�ع��ة االأوىل وجوبية ،اأم��ا ال�ستة
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Sضªات املدüNh ÜQضاüFض¬
يعترب امل��درب امل���ëدد الرئي�س مل��ا يتم اإ‚ ��ازه ‘ الربنامè
التدريبي وهو متخذ القرارات من حيث االأهداف واملو�سوعات
واختيار االأ�ساليب والو�سائل وتن¶يم مكان التدريب واإدارة
العملية التدريبية.
ال بد من التعرف على امل��درب ووظائفه حتى نتمكن من
التعامل مع املتدربني ،حيث اإن امل��درب اعترب �سابقاً مركزاً
للعملية التدريبية ،لكن الن¶رة احلديثة تعتربه اأ�سا�ساً للتعلم
وتركز على دوره كموجه للعملية التدريبية وعلية فان اأهم
وظائف املدرب هي :
 .1الت£îي§
اأه��م وظائف امل��درب وت�ستمل على اتخاذ ق��رارات اأ�سا�سية
مرتبطة ب��ال�ت��دري��ب ،وع�ل��ى م�ه��ام –��دي��د االأه ��داف واختيار
االأ��س��ال�ي��ب وال��و��س��ائ��ل التدريبية .وتخطي§ اأط��ر التدريب
وت�سميم وتخطي§ جل�ساته التدريبية.
 .2الت¶æيº
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.
 .3القيادI
م �ه��ارات امل ��درب اأث �ن��اء تنفيذ ال�ت��دري��ب وح�ف��ز املتدربني
وت�سجيعهم لتëقيق اأه ��داف ال�ت��دري��ب وع�ل��ى امل ��درب االإملام
ب��امل�ت��درب��ني وامل�ع�ل��وم��ات عنهم واأ�� �‰ا• �سلوكهم وقدراتهم
والقيادة هنا ميكن تطويرها من خالل املران واال�ستعداد.
 .4التحº`µ
التëكم مب�ستوى جودة التدريب وم�ساره و‚اح وظائف
التن¶يم وال �ق �ي��ادة م�ق��ارن��ة بوظيفة التخطي§
وم�ط��اب�ق��ة تنفيذ ال�ت��دري��ب م��ع اخل�ط��ة وتعديل
املواقف واالأهداف واالأ�ساليب والو�سائل التدريبية
مقارنة ب�سري املتدربني .مبعنى اأن التëكم ال يعني
ال�سيطرة بقدر ما هو تكييف التدريب.

االأخرية فهي جوازية وهذه املعايري ه�ي :

 ﻋمرو ﺭمﻀﺎﻥ ﺗوﻓﻴﻖ:ﺇﻋداد
ó¡©ŸÉH ÖjQóàdGh π«gCÉàdG ºصùق

ريHGóàdG ∫ƒM ةjQGƒM صةTQh ‘
çGóMC’G ÉjÉة ‘ ق†صjRGÎM’G

عﻼجاﺕ ﻻ عقوباﺕ
لﻸحداﺙ الﺠانحين
âëJ ``ةjQGƒ``M π``ª``Y ``ص``ةTQh »``a
»a ``ةjRGô``à``M’G ô«HGóàdG{ ¿GƒæY
ó¡©e É``¡``ª``¶``f zçGó```````MC’G É``jÉ``ق``†``ص
¿ƒ«fƒfÉ``≥ قØ``JG ,»``FÉ````≤``†``صdG »```HO
¿ƒ«صùØfh ¿ƒ«YÉªàLG ¿ƒ«صUÉ�صàNGh
√òg ¿CG «ةYÉªàLG «ةªæJ AGôÑNh
ةjƒHôJ ¿ƒ``µ``J ¿CG Öéj ô«HGóàdG
«∏«ةgCÉJh ص«ةùØfh «ةæjOh «ةª«∏©Jh
©ةfÉªdG äGAGô`````LE’G ¿CGh ,«ةæ¡e
ô«NC’G PÓªdG ¿ƒµJ ¿CG Öéj ةjôë∏d
™e çGó``MC’G ÉjÉ™ ق†صe πeÉ©àdG »a
’ çóëdG ôeCG »dh ةÑقÉ©e «ةfÉµeEG
.ä’ÉëdG ¢†©H »a ¬صùØf çóëdG
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Jعدي``ل bان``و ÊيéيS õض``حÖ
Uhضاي ‹h áا ôeCا÷انí
نق ‘ ¢``üد QhالYôاي``Zh áياÜ
cاeل ملôا êÓY õcاملدÚæe
االأحدا çوتدريبهم وعال êالمتعاطين منهم.z
واأ�سافت{ :ال حل عالجياً لدينا بالن�سبة لالأحدا çالذين
يتعاطون المخدرات ،وف��ي ح��ال اأرادوا االلتëا ¥بماأوى ال
يوجد ما ينا�سبهم!!z
وتابع ح�سين ال�سواب مدير اإدارة الëماية االجتماعية
في وزارة ال�سوؤون االجتماعية الëديث في المو�سوع قائ ً
ال:
{اإن ال��وزارة اتفقت مع النيابات على اأال تëيل اإليها اأحداثاً
متورطين في ق�سايا تعاطي مخدرات ل�الإي��داع في الدور
االجتماعية ،وذل��ك اأن دور ال��وزارة هو اأنها مراكز تربوية
تاأهيلية متخ�س�سة.z
واأو�س{ :íالوزارة ال ت�ستقبل مرتكبي جرائم القتل ،على
اعتبار اأن تلك الفÄة �ستوؤثر في ال�سريëة الموجودة في
ال��دار ،الأن هناك ع��ز ًال لكل فÄة عن االأخ��رى ،الأ�سباب تعود
لم�سلëة االأحدا çو�سبطهم.z
وتëد çال�سواب عن نق�س في االإمكانات والموظفين
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.
واأج �م��ع ممثلو ال � ��وزارات وال�ه�ي���Äات المتخ�س�سة في
اأحاديثهم اأم��ام الور�سة على جملة من معوقات العمل في
هذا الميدان ،اأبرزها ما يلي:
ال��وظ�ي�ف��ة �Zي��ر ج��اذب��ة ف��ي � �س��وء م�خ��اط��ر ال�ت�ع��ام��ل مع
االأح ��دا çالجانëين واحتمال التعر�س ل�الإي��ذاء م��ع عدم
وجود بدل مخاطر في الرواتب.
المناوبات الليلية.
نق�س الكوادر وا�سطرار الموظف الأداء اأكثر من عمل.
الم�سار المهني Zير الوا�س íفي الكادر الوظيفي الëالي.
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وك���س��ف ح�سين ��س��ال�� íال �� �س��واب م��دي��ر اإدارة الëماية
االجتماعية في وزارة ال�سوؤون االجتماعية اأن م�سروع قانون
االأحدا çالجاري تعديله حالياً ،يجيز للقا�سي �سëب و�ساية
االأب )ول��ي االأم��ر( كاملة ،اأو ج��زء منها علي ابنه في حال
ت�سببه في جنوحه واإيداع الëد çفي دار رعاية اجتماعية.
ويرفع التعديل القانوني ال��ذي دخل مراحله النهائية
وي �ج��ري ب��ëث��ه ح��ال�ي�اً ب�ي��ن وزارات ال �� �س �وؤون االجتماعية
والداخلية والعدل واأجهزة ال�سرطة �سن الëد çمن �سبع اإلى
ت�سع �سنوات .وي�سم القانون الجديد  98مادة قانونية تعلي
م�سلëة الëد çعلى كل �سيء اBخر وتتوافق مع االتجاهات
والقوانين الدولية في المجال.
وق��ال الم�ست�سار اأي�سر ف �وؤاد قا�سي مëكمة اال�ستÄناف
في دب��ي اإن التدابير القانونية في ق�سايا االأح��دا çيجب
اأن تعامل كتدابير عالجية ال عقابية ،م��ا ينفي الëاجة
للمطالبة بت�سديدها عبر اال�ستÄناف مث ً
ال .واأ�سار اإل��ى اأن
اأهمية م�سروع تعديل القانون تكمن في �سقين ،اأوالهما :اأنه
ن�س على عدم جواز االدعاء بالëقو ¥المدنية في مëكمة
االأح� ��دا .çوثانيهما :اأن��ه جعل اال�ستÄناف مق�سوراً على
تدبير االإبعاد باعتبار اأن االأحكام )التدابير( يجب اأن تكون
عالجية وال تعامل كعقوبات.
واأ�ساف{ :القا�سي ال يلجاأ اإلى معاقبة الëد çبتدبير
دون اBخر ،ولكننا نرى اأن بع�س التدابير Zير مفعلة لدينا
ن¶راً لغياب االأدوات ،وكمثال فاإن تدابير االختبار الق�سائي
لي�ست مفعلة ،رZم اأن جميع االإجراءات التي تتعلق باالأحداç
تولي الم�سلëة الف�سلى للëد çوهو جان ،íوتعطي مجا ًال
للعمل الوقائي بد ًال من اإيوائه بدار رعاية اجتماعية.
واعتبر اأن اأنج íالتدابير هو االختبار الق�سائي الذي
يوفر علينا التكد�س في دور الرعاية و�سياع م�ستقبل الëدç
التعليمي ،واأال تلëقه و�سمة ع��ار دخ��ول��ه ال ��دار ،وطالب
بتفعيل ت��داب�ي��ر اإل ���ëا ¥ال���ëد çبمعهد ال�ت��دري��ب المهني،
م�سيراً اإل��ى اأن��ه لي�س في ا�ستطاعة القا�سي حالياً اإ�سدار
تدبير اإال في حال وجدت االأدوات لتنفيذه.
ودعا القا�سي اأي�سر فوؤاد اإلى تغيير الم�سمى من جرائم
وت�سريعات وجن íاالأحدا çاإلى {رعاية الطفولة.z
وقالت �سنعاء العجماني رئي�سة ق�سم الرعاية االجتماعية في
نيابة االأ�سرة واالأحدا çبدبي{ :اإن م�سكلة التدابير االحترازية
العالجية تكمن في Zياب اأو نق�س الموؤ�س�سات الخا�سة برعاية

واإل��ى ذل��ك اأ��س��اف مëمود ال�سايب المتخ�س�س الفني
بوزارة ال�سوؤون االجتماعية{ :في ال�سنوات الثال çالما�سية،
ت�ب� ّي��ن ل ��وزارة ال �� �س �وؤون وف��ق درا� �س��ات واح �� �س��اءات اأن اأكثر
ال�ج��رائ��م يرتكبها االأح ��دا çه��ي ال�سرقة ،تليها الجرائم
المرورية ،واأخيراً االأخالقية.z
واأو��س�� íال�سايب اأن {ن�سبة ال�ع��ودة اإل��ى ارت�ك��اب جريمة
اأخ ��رى ب�ëسب ال��درا� �س��ات نف�سها ه��ي  ،%4^8معتبراً اأنها
{ن�سبة مطمÄنة zوتعني اأن المجتمع في ماأمن من ناحية
اأداء الëد çالنف�سي واالجتماعي.
وقال{ :اإن  121حالة تمت رعايتها وفق ما ي�سمى الرعاية
الالحقة ،وتم دمجها في المدار�س والتدريب والتوظيف.
لكنه طالب ب� {حوافز اأكثر من الموؤ�س�سات الëكومية واالأهلية
الإعادة دم èتلك 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
االخت�سا�سية النف�سية ف��ي هيÄة تنمية المجتمع{ :اإن
ق��ان��ون العمل ي�سم íحالياً بتوظيف المراهقين 16-15
عاماً وحتى ال�  18عاماً بتدبير التدريب المهني ،لكي يتم
توظيفه ب�ëسب قانون العمل ،ذلك اأنه في القانون الëالي
لالأحدا çال يëكم بتدبير التدريب المهني �سوى من هم
في عمر ال� � 18سنة.z
وتابع �Zسان خليل من هيÄة تنمية المجتمع الëديث في
المو�سوع قائ ً
ال :اإن اتفاقية من¶مة العمل الدولية تق ّر �سن
العمل من بعد  15عاماً.
وت�ساءل :ما المانع من الëكم بتدبير التدريب المهني
في عمر ال�  15عاماً ولي�س  18عاماً ،خ�سو�ساً عندما يكون
التدريب العملي لي�س فيه خطورة؟!
وقال :اإن �سن ال�  15عاماً تالئم الت�سريعات التربوية في
االإمارات التي ترى اإلزامية التعليم حتى  15عاماً.
املùضتûضا QاCيùضa ôوDاد bاVضي  áªµاالSضتæÄا±
‘ دب``ي اEن التداب`` Òالقانوني�b ‘ áض``ايا
االMCدا çي Ö``éاCن Jعاeل cتدابLÓY Òيá
ال Yقابيá
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أﻫ ﹰ
ﻼ فقﻂ باﻹعﻼم اﻹلكتروني

ب ��ه �سرك ��ة ناي ��ت راي ��در لل�س�� ëف ال�سرك ��ة
االأمريكي ��ة ال�سهي ��رة ببي ��ع نف�سه ��ا منهي ��ة
بذل ��ك �سنواتها ال� 114من العراقة ال�سëافية ،وكذلك ما اأ�ساب اأ�سهم
�سرك ��ة نيويورك تايمز من تدن mبل≠ 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  %18فيما بين عام ��ي  ،1990و2004م ،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
المجاني ��ة واالإعالني ��ة وما �سهدت ��ه من نجاحات باه ��رة تثبت اأن قارÇ
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
 35مليون ن�سخة.
بينم ��ا هن ��اك اأكث ��ر م ��ن  750ملي ��ون ن�سخ ��ة مدفوعة يت ��م توزيعها
يومياً ،بينما كانت  515مليون ن�سخة عام 2005م ،وعن اأكبر دول العالم
ف ��ي مجال توزيع ال�س�� ëف الموزعة يومياً جاءت الياب ��ان في المرتبة
االأول ��ى بن�سب ��ة تجاوزت  700ن�سخة ل ��كل األف مواطن ،ث ��م تاأتي بعدها
بن�سب اأقل النروي èوكولومبيا ،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.
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ف ��ي كتاب ��ه القي ��م {اأ�سا�سي ��ات ال�سëاف ��ة ف ��ي الق ��رن
ال�� ëادي والع�سرين ،zيناق� ��س الدكتور مëمود علم الدين
اأ�ست ��اذ ورئي� ��س ق�س ��م ال�سëاف ��ة بكلي ��ة االإع ��الم بجامع ��ة
القاه ��رة ،مو�سوع� �اً� ،سدي ��د الجاذبي ��ة ع ��ن م�ستقب ��ل
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
يع ��د يب ��ق م ��ن كلم ��ة { zNews paperاإال كلم ��ة {zNews
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  2006كان المو�س ��وع الرئي�سي
لمجل ��ة { zThe Economistالبريطاني ��ة وا�سع ��ة
االنت�س ��ار ح ��ول م�ستقبل ال�سëافة ،قد اأث ��ار جد ًال �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
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الوﺻية الواجبة
احل�م��د ˆ رب ال�ع��امل��ني وال���س��الة وال���س��الم على �سيدنا
مد وعلى اBله واأ�سëابه اأجمعني.
ف�اإن كثرياً من النا�س ي�ساأل عن حكم الو�سية الواجبة
التي ن�س عليها عدد من قوانني االأحوال ال�سخ�سية ‘ العامل
االإ�سالمي ،ومنها قانون االأح��وال ال�سخ�سية اال–��ادي رقم
 ‘ 2005/ 28املادة ) (272وم�سمونها :اإن من تو‘ وله اأوالد
ابن ،وقد مات ذلك االبن قبله اأو معه ،وجب الأحفاده هوؤالء
‘ ثلث تركته و�سية مبقدار ح�ستهم مما يرثه اأبوهم عن
اأ�سله املتوفى على اأ ّال 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
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عليهم اإن كانوا مقتدرين واأوالد اأخيهم فقراء تاجني.
واالأ��س��ل ‘ الو�سية الواجبة اأي )كتب عليكم اإذا ح�سر
اأح��دك��م امل��وت اإن ت��رك خ��رياً الو�سية للوالدين واالأقربني
باملعروف حقاً على املتقني( على اأنها Zري من�سوخة بالكلية
خ��الف �اً ل�ل�ج�م�ه��ور ،واأن امل�ن���س��و ñمنها ه��و :وج ��وب الو�سية
ل�الأق��رب��ني ال��وارث��ني ب� �اBي � �س��ورة ال�ن���س��اء ،اأم ��ا االأق� ��ارب Zري
ال ��وارث ��ني ،فيبقى اأم��ره��م ع�ل��ى ال��وج��وب ،وه��و ق��ول بع�س
التابعني وال¶اهرية ،والقول باإعطاء جزء من مال املتوفى
لالأقربني Zري ال��وارث��ني على اأنها و�سية وجبت ‘ ماله اإذا
مل يو�س لهم هو مذهب ابن حزم ال¶اهري ،وبع�س فقهاء
التابعني ورواي ��ة ع��ن االإم ��ام اأح�م��د اأخ ��ذاً م��ن ق��اع��دة مقررة
عند احلنفية وZريهم من اأن اأم��ر االإم��ام باملندوب اأو املباح
يجعله واج�ب�اً ،وعليه فقد اأخ��ذ القانون بهذا ملعاجلة ق�سية
حرمان احلفدة من م��ريا çجدهم اأو جدتهم وهناك اأعمام

فق§ ،فاالأقرب درجة واالأوثق �سلة هو الذي ي�ستëق املرياç
ويëجب من دون��ه ،وهنا ال ي��ر çاالأح�ف��اد من جدهم مادام
اأعمامهم يëجبونهم.
و لكن هل معنى هذا اأن اأوالد االب��ن املتوفى يخرجون من
الÎكة وال �سيء لهم؟ هنا يعال èال�سرع هذه امل�ساألة بعدة اأمور:
ك��ان على اجل��د اأن يو�سي ل�ه�وؤالء االأح�ف��اد ب�سيء وهذه
الو�سية واجبة ومفرو�سة والزمة عند بع�س فقهاء ال�سلف،
فهم يرون اأن فر�ساً على االإن�سان الو�سية لبع�س االأقارب،
وخ�سو�ساً اإذا كان هوؤالء االأقارب قريبني ولي�س لهم مريا،ç
فال�سر• اأن ي�ك��ون امل��و��س��ى ل��ه ��Zري وار ،çوق��د ق��ال النبي
�سلى اˆ عليه و�سلم{ :اإن اˆ اأعطى كل ذي حق حقه ،فال
و�سية لوار .zçوعليه ،كان واجباً على اجلد اأن يو�سي لهوؤالء
االأوالد ،الأنهم اأبناء ابنه قرابة قريبة ،والأنهم كما قالوا فقراء
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ل�ه��م وه��م امل �ع��روف��ون ب � �اأوالد امل��رح��وم وخ ��ر êعلية الو�سية
الواجبة وق�سرها على اأوالد االبن املتوفى ‘ حياة اأبية �سداً
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
و احلا�سل االBن عندما يتوفى اجل��د بعد وف��اة االأب اأن
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
الو�سائل للëيلولة دون تناول االأحفاد لهذه الو�سية ،واأهم
هذه الو�سائل ال�سغ§ النف�سي واالجتماعي ال�سديد املمار�س
على االأحفاد اأو على من يتوىل �سوؤونهم حلملهم على التنازل
عن الو�سية بëجة اأنهم يتناولون م��ا ًال حراماً ال يëل لهم
واأن حكم القا�سي بالقانون ال�سرعي خ��ار êعن ال�سرع ،فهو
باطل من هذا الوجه.
ه��ذه م�سكلة االب��ن حينما يتوفى ‘ حياة اأب�ي��ه ول��ه اأوالد
وذري��ة من بعده ،فëينما يتوفى اجلد بعد ذل��ك ،هنالك يرç
االأعمام والعمات تركة االأب واأبناء االبن ال �سيء لهم.
هذا ‘ الواقع من ناحية املريا� çسëي ،íوهو اأن
اأوالد االب��ن ال يرثون جدهم م��ادام االأبناء
اأن�ف���س�ه��م م��وج��ودي��ن ،ذل��ك الأن املرياç
قائم على قواعد معينة وهي اأن االأقرب
درجة يëجب االأبعد درج��ة ،فهنا مات
االأب وله اأبناء ،ففي هذه احلالة يرç
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
ير çاأبناء االبن.
ك �م��ا ل��و م ��ات االإن �� �س��ان وله
اإخ � � ��وة اأ� � �س � �ق ��اء ،واإخ� � � ��وة Zري
اأ� �س �ق��اء ،ف��االأ� �س �ق��اء يرثون،
و��Zري االأ� �س �ق��اء ال يرثون،
الأن االأ� �س �ق��اء اأق� ��رب فهم
يت�سلون بامليت بوا�سطة
االأب واالأم ،واأم � � ��ا Zري
االأ� �س �ق��اء فبوا�سطة االأب
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والأنهم يتامى ،فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر واحلرمان،
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
وق��ا���س ح��ني �ساألة عما يو�سي ب��ه م��ن ماله ف�اأج��اب :الثلث
والثلث كثري ،هذا ما كان ينبغي اأن يفعله اجلد.
واألزم القانون اجلد بهذا اإلزاماً ،بëيث ي�سب íمعمو ًال به،
الأن كثرياً من االأج��داد مل يكونوا يراعون هذا ،ومل يو�سوا
الأح�ف��اده��م ،فاجتهد ه �وؤالء الفقهاء اج�ت�ه��اداً ج�ي��داً وقالوا
بالو�سية الواجبة.
و هنالك اأمر اBخر يتدارك ال�سرع به مثل هذا املوقف وهو
اأن��ه ك��ان على االأع�م��ام حني اقت�سموا تركة اأبيهم اأن يعطوا
�سيÄاً م��ن ه��ذه ال��Îك��ة الأوالد اأخ�ي�ه��م ،وه��ذا م��ا ن�س عليه
ال�ق��راBن الكرمي حيث ق��ال ‘ �سورة الن�ساء التي ذك��رت فيها
املواريث )واإذا ح�سر الق�سمة اأولو القربى واليتامى وامل�ساكني
فارزقوهم منه وق��ول��وا لهم ق��و ًال معروفاً( اإذ كيف ي�ëسر
ه� �وؤالء الق�سمة واالأم� ��وال ت��وزع وه��م ي�ن�¶��رون وال يعطون
�سيÄاً؟ وقد قدم اأوىل القربى الأنهم اأحق ،فما بالك باأبناء االأñ
اليتامى ،الذي كان اأبوهم واح��داً منهم؟ فكان على االأعمام
اأن يعطوا هوؤالء �سيÄاً يتفق عليه االأعمام ،بëيث يكون كافياً
يكفل حاجتهم ،وخا�سة اإذا كانت الÎكة كبرية ،واإذا كان اجلد
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مق�سراً ،فقد ك��ان على االأع�م��ام اأن ي�ت��دارك��وا ه��ذا التق�سري
ويعطوا هوؤالء ،الأنهم من اأقرب اأو‹ القربى.
ث��م هنالك اأم��ر ثالث ي�ت��دارك ب��ه ال�سرع ه��ذا امل��وق��ف ،وهو
النفقات ‘ االإ�سالم ،حيث اإنه متيز عن �سائر ال�سرائع بفر�س
النفقة على املو�سر من اأجل قريبه املع�سر ،وخا�سة اإذا كان من
حق اأحدهما اأن ير çاالBخر ،كما هو املذهب احلنبلي ،وكذلك اإذا
كان ذا رحم رم ،كما هو املذهب احلنفي ،وذلك مثل ابن االأ.ñ
اخلال�سة :ه��ذا ملخ�س مب�س§ لهذا املو�سوع اأردت اأن
القي ال�سوء عليه الأن��ه من امل�سائل املهمة التي قد نتعر�س
لها عند ا�ستخرا êاإع��الم ال��وراث��ة� ،سيما واأن بع�سنا ال يعلم
من امل�ستëق للو�سية الواجبة قانوناً ،ما يوؤدي اإىل اأخطاء ‘
اإع��الم الوراثة هو ‘ Zنى عنها ،كما اأرى عدم ج��واز منازعة
امل�ستëقني للو�سية ال��واج�ب��ة ب��ال���س��رو• ال�ت��ي ن����س عليها
القانون عموماً وخ�سو�ساً اإذا كانوا اأيتاماً اأو تاجني ما دام
الق�ساء ال�سرعي يëكم لهم بذلك.
واˆ و‹ التوفيق
 hا◊اUض``ل االBن æYد``eا يتو ≈``aا÷``د بع``د
ahا Iاال ÜCاCن االªYCام املت�ض``QôيJ øe øقôيô
الوUض``ي áالوا áÑLالCبæا AاNCيه`` ºاملتوÑb ≈aل
اCبي¬ بح ºµالقوان Úالûض``Yôي áيùض``عون بµل
الوSض``اFل ل∏حي∏ول áدhن ``æJا ∫hاالMCفاد له√ò
الوUضيh ،áا √òg ºgCالوSضاFل ال�ض¨§ الæفùضي
hاالLتªاYي الûض``ديد املªا ≈∏Y ¢SQاالMCفاد
ا øe ≈∏Y hCيتوT ¤ضوhDنهº
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ﺑقلﻢ ﻛﺎمﻞ مﺤمود
 ¢ù«FQقùصSGQódG ºصó¡©ŸÉH äÉ

اﻹعﻼم والقانون في خدمة المﺠتمع
اأ�سëى االإع��الم ‘ ع�سرنا احل��ا‹ القا�سم امل�سÎك لكافة
االأن�سطة االإن�سانية واحل�سارية والعلمية،بل اأن��ه ق��د جتاوز
امل��دار التكميلي اإىل مدار ال�سراكة الفاعلة املبنية على املعرفة
لكافة االإ‚� ��ازات واالإخ �ف��اق��ات،ف �اإع��الم جيد ي�ستخدم و�سيلة
منا�سبة ،ي�سل بالر�سالة اإىل امل�ستهدف بها ‘ الوقت املنا�سب
باملكان املنا�سب يتëقق معه الهدف االأ�سمى من فëوى الر�سالة،
والعك�س �سëي íاإذا اختل عن�سر من العنا�سر ال�سابقة اأو Zاب
تفقد ال��ر��س��ال��ة اأهميتها وت�سيع اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة فيها هبا ًء
منثوراً.
االÓYEم ‘ االSEضÓم
واالإع��الم واح��د من اأخ�سب املجاالت التي اهتم بها النا�س
قدمياً وحديثاً،وقد اأمر اˆ تبارك وتعاىل ر�سوله الكرمي مد
�سلى اˆ عليه و�سلم باإبال Æالنا�س فقال تعاىل ‘ �سورة املائدة
) ياأيها النبي بل≠ مااأنزل اإليك من ربك ،واإن مل تفعل فما بلغت
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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،
وق��د جعل ديننا احلنيف االإع��الم اأ�سا�ساً ‘ كافة عباداتنا
ف��ال���س��الة ي�سبقها االإع � ��الم ب��دخ��ول ال��وق��ت واالإع � ��الن عنها
ب��االأذان،و ظهور الهالل اإع��الن ببدء ال�سيام اأو ا�ستكمال عدة
ال�سهر لتمامه،واحل èوما ي�سëبه من اأفعال وتكبريات ،اإعالم
عن الطاعة ،والتلبية اإعالن له،وقد جعل اˆ احل èباأمر اإعالين
من خليل الرحمن اإبراهيم فقال تعلى ‘ �سورة احل )èواأذن ‘
النا�س باحل èياأتوك رج��اال وعلى كل �سامر ياأتني من كل فè
عميق(،وكذلك ‘ املعامالت من زوا êوطال ¥وZريه من �سرورة
االإ�سهار،
اإذن ف ��االإع ��الم م �¶ �ه��راً م��ن م �¶��اه��ر ال �ع �ب��ادة ي ���ëث على
الطاعة،وقد �سب§ اˆ اأخالقيات االإعالمي باأن جعل من دعا
واأ�ساع خربا طيبا �سادقا يدعو للف�سيلة اأن له اأجره واأجر من

عمل به اإىل يوم الدين،ومن دعا واأ�ساع بغري احلق ب�اأن �سهnر اأ
و�سب اأ وك��ذب ،اأن عليه وزر عمله ووزر من ي��ردده وم��ن يعمل
به اإىل يوم القيامة .فهذه اأوىل ال�سواب§ االأخالقية ‘ العمل
االإعالمي ،اأال تبëث عن ال�سبق واإن كان هو حق تناف�سي �سريف
واالأف �� �س��ل م�ن��ه اأن ت�ت���ëرى احل��ق  ،وال ت �اأخ��ذ بال�سبهات اإ‰ا
باحلقائق،وابتعد متاماً عن تناول االأمور التي قد تلو çال�سمعة
وال�سرف،فال رقيب عليك اإال �سمريك وربك ،ولكن هل حرية
االإعالم مطلقة اأم مقيدة؟

2011 - πjôHCG - (6) Oó``©dG

القانون ôM hي áاالÓYEم.
حر�ست الت�سريعات والقوانني على اإثبات احلرية للعمل
االإع��الم��ي امل �ل �ت��زم ،ب��ل ون���س��ت ب�ع����س ال��د��س��ات��ري ع�ل��ى اعتبار
ال�سëافة وه��ي مقدمة ال�ه��رم االإع��الم��ي �سلطة  ،مت��ام�اً مثل
ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية ،وكفل ملمتهنيها ح�سانة –ميه
طاملا كان اإعالماً ملتزماً،وااللتزام يق�سد به هنا االلتزام مبا
ن�ست عليه القوانني وما هو معمول به من االأن¶مة ‘ الدولة
 ،وتتëمل و�سائل االإعالم املختلفة قدرا كبرياً من امل�سوؤولية ‘
ممار�سة دورها نëو البناء الثقا‘ واملعر‘ ،ون�سر الوعي العام
باحلقو ¥والواجبات ،كما توؤدي دوراً رائداً ‘ م�سروعات النمو
االجتماعي  ،فاحلرية تنطوي على ق��در كبري من امل�سوؤولية،
لذلك فهي لي�ست حقا طبيعيا م�سلماً به ،بل حقا مقيداً على
��س��ر• ،اأال وه��و –مل االإع��الم��ي تبعات مم��ار��س��ة عمله جتاه
نف�سه اأو ًال وجت��اه املجتمع اأخ ��رياً  ،وال يëق الأح��د اأن ي�سمí
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
االإ��س��اءات مرفو�سة ملخالفتها مفهوم حرية العمل االإعالمي،
ويقع مرتكبها –ت طائلة القانون ،وبالتا‹ البد من احÎام
ال�سال íالعام للمجتمع .فهذا ال يتنافى اأب��داً اأو يتعار�س مع
حرية التعبري.
د QhاالÓYEم ‘ املéا∫ القانوh Êالق�ضاFي.
ع�ل��ى اأن ��ه ي�ب�ق��ي –��دي��د م�ف�ه��وم االإع � ��الم ‘
املجال القانوين،واBلياته ‘ املوؤ�س�سات العاملة ‘ هذا

املجال،وهنا يتبادر اإىل الذهن �سوؤا ًال هاماً ماهو ال��دور املنو•
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
بها الدعوى الق�سائية تنطوي على م�سطلëات اإعالمية مما
ي��دل على عمق ال�سلة واالرت�ب��ا• بني القانون واالإعالم،ومن
‰اذجه ا�ستخدام لف ßبال Æعند م�ستهل الدعوى وفيها يتقدم
اإن�سان بخرب يëتمل ال�سد ¥اأو الكذب لق�سم ال�سرطة ،ثم يتم
التëقيق مع املدعى عليه،ثم –ول الدعوى للنيابة العامة فيتم
اإعالن املدعني لل�ëسور عن طريق مندوب االإعالنات اأو امل�ëسر
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
املدنية ،اأي�ساً عند �سدور اأي ت�سريع اأو قانون فيتم العمل به
اإما من تاريخ ال�سدور اأو من تاريخ ن�سره باجلريدة الر�سم�ية،
) الح ßا�ستخدام األفا® )بال ،Æخرب– ،قيق ،اإعالن،مندوب،
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
العام باأن�سطتها واأحكامها ،وتبيان وتو�سي íما يلزم من نقا•
قانونية وت�سريعية يëتاجها املجتمع،
وخل�سوبة امل��ادة امل�ستقاة من تلك املوؤ�س�سات ولتلبية نهم
القار ‘ Çالتعرف على اجلرائم ومرتكبيها وطبيعة اجلرمية
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جتد اأن جم��ال ن�سر احل��واد çيëتل م�ساحة لي�ست بالقلية ‘
كافة الو�سائل االإعالمية،ويتëدد مكان الن�سر طبقاً لب�ساعة
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
نف�سها لتن�سر ‘ ال�سفëة االأو‹،واأخ� � ��رى ت�ف��رد لها م�ساحة
اأك��رب،وال�ب��اق��ي يكتفي بن�سره ‘ ال�ب��اب املخ�س�س اأو ال�سفëة
املخ�س�سة لذلك طبقاً لتبويب ال�سëيفة ،اأولطبيعة فقرات
الربنام èالتلفزيوين ،وق��د خ�س�ست بع�س ال��دور ال�سëفية
�سëفاً م�ستقلة �س�سة الأخبار احلواد çوالق�سايا،وتعد هذه
ال�سëف من اأعلى معدالت التوزيع ‘ العامل الغربي ،على اأنه
‘ العامل العربي ت�سدر �سëفا من هذا النوع مبا ال يزيد عي
اأ�سابع اليدين ،وقد نëي الكثري منها اإىل تعمد االإث��ارة بكتابة
املان�سيتات ال�ساخنة التي ت�ستخدم التورية ‘ اإي��راده��ا للخرب
فيختلف عنوان املو�سوع وك��وادره مع م Ïاخل��رب ال��وارد وهذا
لغايات توزيعية بëتة .فمث ً
ال يتم ن�سر خرب على ثالثة اأعمدة
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
اأن��ه عاطل ع��ن العمل وق��د يكون م�سجل ل��دى دوائ��ر ال�سرطة
من معتادي ارتكاب اجلرائم .وال �ساأن الأي وزير باخلرب .ولكن
�سرعان مايفطن القار Çلهذه االأ�ساليب،وZالباً هذه ال�سëف ال
تعي�س طوي ً
ال وي¶ل البقاء دائماً لالأ�سل íواالأنفع.
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املوSDضùضات القانوني h áالق�ضاFيh áدgQhا ‘ نûض ôالãقاáa
القانونيá
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
طريق الندوات واملوؤمترات التي تن¶مها،وللو�سائل االإعالمية
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
االأم��ن التي –تفل بالعيد ال�ساد�س والثالثني ‘ �سهر اأبريل،
حيث ��س��در ال�ع��دد االأول منها ‘ اأب��ري��ل م��ن ع��ام ،1975رائ� ��دة
‘ ه��ذا امل �ج��ال،ث��م تبعتها م �وؤخ��راً جم�ل��ة دب��ي ال�ق��ان��ون�ي��ة التي

ت�سدرها النيابة العامة بدبي كمجلة ف�سلية تعنى بن�سر اأخبار
النيابة العامة واأن�سطتها ،وكذلك عدد من املو�سوعات اجلنائية
وحوار العدد الذي ينتقي اإحدى ال�سخ�سيات العامة �سيفاً على
�سفëات املجلة وق��د �سدر ال�ع��دد االأول منها ‘ �سهر ،وجملة
امل�ع�ه��د ال�ت��ي ي���س��دره��ا معهد دب��ي ال�ق���س��ائ��ي ال�ت��ي تلعب دوراً
م��زدوج�اً ي�ستهدف بث الوعي القانوين ‘ املجتمع عن طريق
املو�سوعات القانونية املنتقاة والتي تغطي مو�سوعات القانون
امل��دين واجلنائي واالأح��وال ال�سخ�سية،وت�ستهدف املجلة اأي�ساً
تنمية امل��وارد الب�سرية بتخ�سي�س باب من املجلة عن التدريب
والتطوير ‘ املوؤ�س�سات وال��دوائ��ر الر�سمية واخلا�سة ،وكذلك
ع��دداً من املو�سوعات االأدب�ي��ة واملتنوعة ،مع اإلقاء ال�سوء على
اأن�سطة املعهد ،مع –قيق العدد ،وال��ذي يكون مت�س ً
ال بالبعد
ال�ق��ان��وين ،ك��م خ�س�ست املجلة ب��اب�اً خا�ساً بعنوان ملف العدد
ال��ذي يتناول مو�سوع قانوين يتم طرحه عرب –قيق �سëا‘
و��Zري مو�سوع قانونيمتخ�س�س ولنقل خ��ربات ال��رواد والقادة
ا�ستëدثت املجلة باباً بعنوان يقول املدير حيث يتم ا�ست�سافة
اأح��د ال�سخ�سيات امل�وؤث��رة ‘ املجتمع من امل��دراء العموم وذلك
لكتابة مقال ‘ مو�سوع ينتقيه بنف�سه مما يُعد نوعاً من اإثراء
املجلة باأفكار وخدمات ال�سخ�سيات البارزة ‘ املجتمع ،وي�سدر
معهد التدريب والدرا�سات القانونية ووزارة العدل وع��دد من
املوؤ�س�سات عديد من املجالت ت�ستهدف كلها ن�سر الوعي االأمني
والقانوين ‘ املجتمع.
واخل��ال� �س��ة اأن ك��ل ه��ذا االإ�� �س ��دارات ت���س��اه��م ب�سكل فعال
جنباً اإىل جنب م��ع و��س��ائ��ل االإع ��الم االأخ ��رى ‘ ن�سر الثقافة
القانونية والتوعية املجتمعية مما �سيكون له اأكرب االأثر ‘ خلق
جمتمع مثقف قانونياً واع ملا يطراأ
م��ن م �ت �غ��ريات ق � ��ادراً على
التجاوب امللتزم معها.

اSضÎاT áMضعôي: á
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ال���س��اع��ر ال�ع��رب��ي ال �� �س��وري :ن ��زار ق�ب��اين ال ��ذي يت�سلل
اإىل النف�س بكلمات لي�ست كالكلمات ،وم�ع��اين ت�سر ¥منا
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 Tض áWôدبي  øeاhCاFل الªوSDضùضات التي
اUCض``دQت Óéeت لûæض`` ôالãقا áaاالæeCيh á
القانوني``a áي الéªت ™ªاالeEاQاJيá∏éªa ،
اال øeCاY â∏ªcCيدgا الùض``ادh ¢SالKÓãيø
aي Tضه ôاCبôيل الحالي.
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امل�ستجدات الت�سريعية

املùضتéدات التûضôيعيá
‘ دhل``` áاال`````eEاQات
الع```ôبي áاملتح```````دI
ójRƒHCG óª óª óª O.CG :OGóYEG
 Iôµaبا Üاملùضتéدات التûضôيعي:á
‘ ظل ن¶ام قانوين حري�س على مواكبة التطور وتلبية
حاجات املجتمع ،تتواىل الت�سريعات التي ت�سدرها ال�سلطة
املخت�سة ،وه��ذه الت�سريعات امل�ستجدة ،اإم��ا اأنها ت�ستëدç
من الن�سو�س واالأح�ك��ام ما يعد بكراً ،واإم��ا اأنها ت�ستëدç
ت�ف���س��رياً ‘ ن���س��و���س واأح� �ك ��ام ق��ائ�م��ة وم �ع �م��ول ب �ه��ا .و‘
احلالتني ،و‘ خ�سم انهماك الباحث القانوين بعمله على
تلف امل�ستويات واملجاالت )قا�سياً ،اأو فقيهاً ،اأو امياً،
اأو م�ست�ساراً ،اأو باحثاً قانونياً ‘ دائرة اأو اإدارة( ومع Zزارة
ه��ذه ال�ت���س��ري�ع��ات ،وت �ف��اوت اأزم �ن��ة ��س��دوره��ا ي�سب íالعلم
بن�سرها اأمراً يبدو �سعباً للكثريين ‘ الكثري من االأحيان.
ومن ثم ،ف�اإن كل جهد يبذل لتذليل تلك ال�سعوبة جهداً
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
للن�سو�س القانونية من اأثر رجعي ،وما قد يكون لها من
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�سي íما اأقره الت�سريع من اأحكام م�ستëدثة ،وبيان
ما فيها من تطور ،وما يجب اأن يكون عليه م�ستقب ًال.
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ا k
hCال :التûضôيعات االحتادي:á
القانون االحتادي  (2) ºbQلùض2010 áæ
بتعديل بع� ¢اµMCام القانون االحتادي  (18) ºbQلùضáæ
 1981بûضاCن ¶æJي ºالوcاالت التéاQيá
Ø«∏N øëfة ``dhO ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ó``jGR øHة äGQÉ``eE’G
«Hô©dGة óëàŸGة,
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون اال–ادي رقم ) (1ل�سنة  1972ب�ساأن اخت�سا�سات
الوزارات و�سالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون اال–��ادي رقم ) (18ل�سنة � ‘ 1981ساأن تن¶يم
الوكاالت التجارية ،والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون املعامالت املدنية ال�سادر بالقانون اال–ادي رقم
) (5ل�سنة  ،1985والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون املعامالت التجارية ال�سادر بالقانون اال–ادي
رقم ) (18ل�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:
املاد Iاال¤hC
يُ�ستبدل بن�س امل��ادت��ني ) (1و) (8من القانون اال–��ادي رقم
) (18ل�سنة  1981امل�سار اإليه الن�سان االBتيان:
eاد(1) I
‘ تطبيق اأح �ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون ،يق�سد بالكلمات والعبارات

املاد(8) I
{م�ع مراعاة اأحكام املادتني ) (27و) (28من 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
ال يجوز اإع� ��ادة قي�د الوك�الة ‘ �سج�ل الوكالء التجاريني
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
اأو ع��دم جت�ديد م�دتها تقتن�ع به�ا اللجنة ،اأو بع�د �س�دور
حك��م ق�سائي بات ب�سطبه�ا.z
املاد Iالãانيá
ت�ساف مادتان ج�ديدتان للقانون اال–��ادي رقم ) (18ل�سنة
 1981ب�س�اأن تن¶يم الوكاالت التج��ارية امل�سار اإلي�ه
برقمي ) (27و) (28ن�سهم�ا االBت�ي:

املاد(28) I
{تخت�س اللجن�ة بالن¶�ر ‘ اأي ن��زاع ين�ساأ ب�سبب الوكالة
التجارية املقي�دة ل�دى ال��وزارة ،وال يج��وز الأط��راف الن��زاع اإقامة
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
) (30ثالثني يوم�اً م�ن تاري�خ االإخط�ار بق ��رار اللجن��ة ،واإال اعترب
ق�رار اللجن��ة نهائي�اً وال يج��وز الطعن فيه.z
املاد Iالãالáã
يلغى كل حكم يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.
املاد Iالôابعá
ي�ُن�سر ه�ذا القانون ‘ اجلريدة الر�سمية ،ويُعمل 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  6ربيع االBخر 1431ه�
املوافق  22مار�س 2010
” ن�سره باجلريدة الر�سمية – العدد  – 506ال�سنة  40ربيع
االBخر 1431ه�  -مار�س � – 2010س  25اإىل �س.27
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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.
 :ôjRƒdGوزير االقت�ساد.
ùdGص∏£ة �àîŸGصة :ال�سلطة املëلية ‘ االإمارة املعنية.
æé∏dGة :جلنة الوكاالت التجارية امل�سكلة وفق�اً للمادة )(27
من ه�ذا القانون.
dÉcƒdGة jQÉéàdGة :متثيل املوكل بوا�سطة وكيل لتوزيع
اأو بيع ،اأو ع�ر�س اأو تق�دمي �سلعة ،اأو خ�دمة داخ�ل الدولة
ن¶�ري عم�ولة اأو رب�.í
 :πcƒŸGاملنت èاأو ال�سانع ‘ داخ�ل الدولة اأو خارجها ،اأو
ه�و امل�س�در اأو املوزع احل�س��ري املعتم�د م�ن املنت èب�سر• اأال
يزاول املنت èاأعمال الت�سويق بنف�س�ه.
{ :π«cƒdGال�سخ�س الطبيعي ال��ذي ي�ëمل جن�سي�ة
ال��دول��ة اأو ال���س�خ� ����س االع �ت �ب��اري امل �م �ل��وك م�ل�ك�ي��ة ك�املة
الأ�سخ�ا�س طبيعيني مواطنني ،ويثبت له مبقت�سى عق�د
الوكالة التج�ارية متثيل املوك�ل لتوزيع اأو بي��ع اأو ع��ر�س ،اأو
تق�دمي �سلع�ة اأو خ�دمة داخ�ل الدولة ن¶��ري عم�ولة اأو رب.zí

املاد(27) I
{تن�ساأ جلنة ت�سمى جلنة الوكاالت التجارية ي�سدر بت�سكيلها
وتن¶يم اجتماعاتها ومكافاBت اأع�س ��ائها ور�س�وم ن¶�ر املنازعات
اأمامه�ا ،قرار من جمل�س الوزراء.z

امل�ستجدات الت�سريعية
ôbا ¢ù∏› QالوQRا (3) ºbQ Aلùض2011 áæ
‘ TضاCن ÷ áæالوcاالت التéاQيá

املاد(11) I
قرار اللجنة ب�سطب الوكالة التجارية

�سدر بتاريخ  4ربيع االBخر 1432ه� املوافق  8مار�س 2011م
وهذا القرار جاء ‘  15مادة على النëو االBتي:

املاد(12) I
 ‘ ø©£dGقæé∏dG QGôة

∞jQÉ©J

املاد(1) I

املاد(2) I
�àNGصæé∏dG ¢UÉة ûJhصÉ¡∏«µ
†©dG AÉ¡àfGصjƒة
æé∏dG äÉYÉªàLGة
äÉÑ∏£dG Ëó≤J
SصäÉÑ∏£dG πé

املاد(3) I
املاد(4) I

املاد(15) I
على جميع اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ،كل فيما يخ�سه،
وين�سر ‘ اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التا‹ لتاريخ
ن�سره.

املاد(6) I

املاد(9 ،8) I
ا�ستعانة اللجنة مبن ومبا ت��راه منا�سباً والزم�اً الأداء مهامها
و–ديد م�سروفات اخلربة وامللتزم بها.
املاد(10) I
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اµMCام Nتاeيá
)املاد(14) I
يلغى كل حكم يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املاد(5) I

املاد(7) I
æé∏dG πªY äGAGôLEGة

البت ‘ املنازعة

املاد(13) I
æé∏dG ™aQة �f Gk ôjô≤Jص∞ Sص¢�àîŸG ôjRƒ∏d Ék jƒæ

TGQ øH óªصΩƒàµe ∫BG ó
AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ
�سدر ع ّنا
التاريخ  3ربيع االBخر 1432ه�
املوافق  8مار�س 2011م
ُن�سر ‘ اجلريدة الر�سمية ‘ العدد  – 519ال�سنة  41ربيع الثاين
 1432ه�  -مار�س 2011م – �س  219اإىل �س .225

k
Kانيا :التûضôيعات املح∏ي áالeEا IQدبي
Sôeضوم  (11) ºbQلùض2011 áæ
بûضاCن eتابع áدYا ihا◊µو áeامل¶æو IQاeCام املحاºc

املاد(1) I
تتوىل دائ��رة ال�سوؤون القانونية حلكومة دب��ي متثيل حكومة
دب��ي وال��دوائ��ر والهيÄات واملوؤ�س�سات العامة التابعة لها ‘ جميع
الدعاوى والطعون امل�سمولة باملر�سوم رقم ) (16ل�سنة  2009امل�سار
اإليه واتخاذ كافة االإجراءات املتعلقة بها.
املاد(2) I
يلغى املر�سوم رقم ) (16ل�سنة  2009امل�سار اإليه.
املاد(3) I
يعمل بهذا امل��ر��س��وم م��ن ت��اري��خ � �س��دوره ،وين�سر ‘ اجلريدة
الر�سمية.
TGQ øH óªصΩƒàµe ∫BG ó
»HO ºcÉM
�سدر ‘ دبي بتاريخ  4اأبريل 2011م
املوافق  1جمادى االأوىل 1432ه�
ُن�سر ‘ اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي – العدد – 353
ال�سنة ) 17 – (45جمادى االأول 1432ه�  -املوافق  21اأبريل
2011م – �س 49
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نëن مد بن را�سد اBل مكتوم حاكم دبي..
بعد االط��الع على قانون النيابة العامة رقم ) (8ل�سنة 1992
وتعديالته.
وع� �ل ��ى ق ��ان ��ون دع � � ��اوى احل �ك ��وم ��ة رق � ��م ) (3ل �� �س �ن��ة 1996
وتعديالته.
وعلى القانون رق��م ) (32ل�سنة  2008باإن�ساء دائ��رة ال�سوؤون
القانونية حلكومة دبي.
وعلى املر�سوم رقم ) (16ل�سنة  2009ب�ساأن دعاوى احلكومة..
نر�سم ما يلي:

الﺴميﻄي يعلن
عن مﺆتمر اليوبيﻞ
الفضي لقانون
العقوباﺕ اﻻتحاﺩﻱ
اأعلن القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام
معهد دبي الق�سائي ‘ كلمة اأمام حفل ح�ساد عام م�سى
) (2010من اأن�سطة واأعمال املعهد الذي ت�سمن تكرمي
�سركاء هذا النجاح ،اأن معهد دبي الق�سائي يعتزم تن¶يم
موؤمتر مبنا�سبة مرور  25عاماً على �سدور قانون العقوبات
‘ دولة االإمارات )القانون رقم { z3ل�سنة .(1987
وقال القا�سي ال�سميطي اإن هذا املوؤمتر �سين¶م
العام املقبل – 2012ت عنوان {اليوبيل الف�سي لقانون
العقوبات اال–ادي االإماراتي ،zوذلك جت�سيداً خلطة
واأهداف املعهد ‘ متابعة كل جديد على �سعيد الت�سريعات
والتعديالت القانونية ،وتبادل املعلومات مع خرباء
‘ املجال ،واالإ�سهام ‘ رفع ثقافة العاملني واملهتمني
باملجال ،وتوعية املجتمع مب�ستجدات القوانني.
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ﻛاميرا الحصاﺩ

احتفل املعهد ب�ëساد العام  ،2010م�سج ً
ال اإ‚ازات عام
م�سى ‘ تاريخ املعهد ومتطلعاً خلط§ عام اBت. m
و–ت عنوان {وماذا بعد z..قال القا�سي جمال ال�سميطي:
كلما اأ‚زنا عم ً
ال اأو اأطلقنا مبادرة حتى اأ�سب� íسعار فر¥
العمل ‘ املعهد ..لقد اأ‚زنا املهم ويبقى اأمامنا االأهم.
وبهذه املنا�سبة ،و–ت رعاية امل�ست�سار ع�سام عي�سى
احلميدان النائب العام الإمارة دبي ،رئي�س جمل�س اإدارة
املعهد ،اأقام املعهد حف ً
ال ك ّرم خالله �سركاء االإ‚از من
الدوائر والهيÄات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة التي كان
لها دور ‘ برام èواأن�سطة واإ‚ازات املعهد.
وقام الدكتور اأحمد �سعيد بن هزمي مدير عام اكم
دبي نائب رئي�س جمل�س االإدارة ،والقا�سي الدكتور جمال
ال�سميطي مدير عام املعهد بتكرمي ال�سركاء والداعمني وفق
فÄات هي:
امل�ساهم االأك Ìمتيزاً.
ال�سريك اال�سÎاتيجي االأك Ìمتيزاً.
الداعم االأك Ìمتيزاً.
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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حق الدائن
وعدم تدمير المدين

الفريق ضاحي خلفان تميم
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ال اأدري ملاذا ي�سر العديد من الق�ساة على التعاطي مع االأزمة املالية ،وما ترتب عليها من عقود والتزامات
مالية بال�سورة التي نراها من واقع الق�سايا املدنية التي تقام ‘ �ساحات اكمنا املوقرة؟! ..هل هوؤالء
الق�ساة مبعزل ع ّما يدور ‘ من¶ومة االإ�سكاالت العقابية – مث ً
ال؟ ملاذا كل هذا االإ�سرار على التزام االأطراف
باالتفا ¥املربم بينهم؟ واأين الق�ساة من القانون نف�سه؟
عذراً ،اإن طالبتهم بالعودة اإىل املادة ) (249من القانون املدين ،التي جاء فيها ما هو اBت{ :اإذا طراأت
حواد çا�ستثنائية عامة مل يكن ‘ الو�سع توقعها ،وترتب على حدوثها اأن تنفيذ االلتزام التعاقدي ،واإن
مل ي�سب íم�ستëي ً
ال �سار مرهقاً للمدين ،بëيث يهدده بخ�سارة فادحة ،جاز للقا�سي تبعاً لل¶روف،
وبعد املوازنة بني م�سلëة الطرفني ،اأن يرد االلتزام املرهق اإىل احلد املعقول ،اإذا اقت�ست العدالة ذلك،
ويقع باط ً
ال كل اتفا ¥على خالف ذلك.z
اإذن ،اإن كانت احلواد çطارئة ،وكانت ا�ستثنائية عامة ،ومل تكن متوقعة ،واإن تنفيذ االلتزام فيها
اأ�سب íمرهقاً للمدين ،ويهدده بخ�سارة فادحة ،فهنا يتدخل القا�سي لعال êاالأمر ،بëف ßحق الدائن،
وعدم تدمري حياة املدين.
لكن – على االأقل – ما نلم�سه من املدانني الذين يتقدمون اإىل املëاكم على اأنهم يتعر�سون اإىل اأحكام
تن�س على االلتزام بالعقد ،ومع ذلك ال تتدخل املëاكم ‘ عال êهذه االإ�سكالية اأبداً ،وتعترب ال�سيكات
املرجتعة اBلة الق�ساء على املدين ،وجرافة تدمري لكل م�ساريعه اال�ستثمارية والتجارية والعقارية!
�سëي íاإننا ن�سمع من امل�سوؤولني اأن هناك ق�سايا اBمنت بال�سل ،íلكن – �سخ�سياً – اأ�سمع هذا من الزمالء
‘ ميدان الق�ساء ،اأما امل�ستثمر ‘ املجال العقاري ،والتجاري ،واالقت�سادي ،فاإنه يقول Zري ذلك متاماً.
املُ�س ّpرع حينما اأورد املادة ) ،(249فاإنه ‘ ت�سوري جاء مبا ميكن ت�سميته {طو‚ ¥اة zللتجارة ،واالقت�ساد،
والعقار ،اإذا ما حدثت اأزمات مالية ،لكن هناك من ال ي�ستخدم طو ¥النجاة ،لينقذ الغرقى ‘ هذا املوê
‹ يطلبون ح ً
املتالطم من االإ�سكاليات واملنازعات ..اأقول هذا بعد اأن جلاأ الكثريون اإ ّ
ال ل¶روفهم واأحوالهم
ال�سعبة ،فما كان م ّني اإال اأن رددت عليهم بالقول{ :ال حول ‹ وال قوة اأبداً ..ولي�س اأمامكم �سوى الق�ساء.z
اأعزائي – ال نريد من ق�ساتنا التخلي عن القانون ،ولكن كل ما نريد منهم اأن يطبقوه ،فامل�س ّpرع مل
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
حلقوقهم ،فاإذا كان الدائن له حق ،فاإن املدين له حق اأي�ساً ‘ اأن ي¶ëى
براأفة القانون وعدالته التي جاءت ‘ ن�س املادة املذكورة اBنفاً.
ومن هنا ،فاإنني ال اأدّعي اأبداً املعرفة القانونية التي يعلمها القا�سي ،ولكن
اأعرف املا�Bسي التي قا�ساها من تع ّر�س اإىل ذلك النوع من امل�سكالت الطارئة ‘
الو�سع العقاري الراهن.
هذا ،وللëديث �سجون!!

