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ترقية القضاة ..

القاضي د.جمال السميطي

مدير عام املعهد ،رئي�س التحرير

�أتقدم بخال�ص التهاني والتبريكات لإخواني �أع�ضاء ال�سلطة
الق�ضائية من الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة الذين �شملهم
المر�سومان رقم  14و  15ل�سنة  ، 2011والذين بلغوا في �إجمالهم
 59ع�ضو �سلطة ق�ضائية .ومن خالل االجتماع الأخير للمجل�س
الق�ضائي بدبي ،ف�إن �سمو ال�شيخ مكتوم بن محمد بن را�شد �آل
وجه ب�سرعة
مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س المجل�س الق�ضائي قد ّ
العمل على �إعداد قانون ال�سلطة الق�ضائية مت�ضمناً نظاماً خا�صاً
بترقيات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية� .إن التوجيه الأخير يو�ضح
مدى اهتمام القيادة العليا با�ستقاللية الق�ضاء وهو امتداد وت�أكيد
لأهمية هذا المبد�أ الذي يعززه دائماً �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ونائبه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
محمد بن را�شد �آل مكتوم.
�إن مفهوم ا�ستقاللية الق�ضاء مفهوم وا�سع ال يقت�صر فقط
على عدم �إخ�ضاع ال�سلطة الق�ضائية لإرادة ال�سلطة التنفيذية في
تحقيق المحاكمة العادلة ،و�إنما يمتد �إلى تعيين �أع�ضاء ال�سلطة
الق�ضائية وعزلهم وترقيتهم� .إن ذلك ركيزة �أ�سا�سية لركائز
العدالة ،ولتحقيق ذلك حر�صت الد�ساتير على �إحاطة الق�ضاء
بال�ضمانات التي من �ش�أنها تحقيق ذلك الهدف ومنها ما ورد
في المادة  94من د�ستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتي
تن�ص على �أن «العدل �أ�سا�س الملك .والق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان
عليهم في �أداء واجبهم لغير القانون و�ضمائرهم» .ف�أ�صبح مبد�أ
ا�ستقالل الق�ضاء مبد�أ دولياً هاماً ي�شكل التزاماً دولياً على جميع
الدول.
�إن حر�ص �سمو ال�شيخ مكتوم على �ضرورة و�ضع نظام خا�ص
بترقيات ال�سلطة الق�ضائية ،نابع من اهتمام �سموه ب�أهمية
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية بحيث يكون ذلك مما ي�ستقل به
الجهاز الق�ضائي متمث ً
ال بالمجل�س الق�ضائي.

الغــالف
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دبي القضائي يطالب بصالحية تدريب المحامين
السميطي :فكرة مثلث العدالة تبدلت وصارت «مربع عدالة»

د .جمال السميطي :مكرمة العالوة السنوية
حافز يدفع إلى التقدم

متثل مكرمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،مبنح العالوة
ال�سنوية املرتبطة بالأداء ملوظفي حكومة دبي عن العام  2010حافزاً
يعزز الثقة والوالء و�سيكون لها �أثرها يف تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية
حلكومة دبي يف خمتلف القطاعات.
�أكد ذلك القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام معهد
دبي الق�ضائي الذي وجه ال�شكر ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد على مكرمته هذه وقال� :إن الإن�سان بحاجة �إىل حوافز
6

متنوعة �سواء كانت كالمية �أم نقدية ،حيث تدفع عجلة التقدم �إىل
الأمام ،ومتثل عن�صراً من العنا�صر املهمة نحو زيادة الإنتاجية.
و�أ�ضاف :احلوافز من املوا�ضيع التي تدر�س يف العلوم الإدارية،
وتبني متيز موظفي �إدارة وتطورهم عن �أخرى ،و�أن تطور املوظف
ينعك�س على تطور امل�ؤ�س�سة ،وكلها عنا�صر متداخلة ومتالحمة
وم�ؤثرة ب�صورة �إيجابية مع بع�ضها البع�ض ،وتنعك�س يف جمملها
على تطور الإمارة ومن ثم الدولة ،وت�ؤثر يف املجتمع املدين ،والقطاع
اخلا�ص ،والتطور االقت�صادي ،ويعزز ثقة امل�ستثمرين.

دعا القا�ضي الدكتور جمال ال�سيمطي مدير عام معهد دبي
الق�ضائي �إىل تو�سيع دائرة تدريب املحامني عرب منح املعهد �صالحية
ت�أهيل املحامني ومنحهم تراخي�ص ممار�سة املهنة �أ�سوة مبعهد
التدريب والدرا�سات الق�ضائية االحتادي التابع لوزارة العدل.
وقال الدكتور ال�سميطي� :إن هناك مطالبات من حمامني
لت�أهيلهم يف املعهد الذي ك�سبت براجمه ثقتهم م�ضيفاً« :ما دام
املعهد ي�ؤهل فئتي الق�ضاة ووكالء النيابة والع�سكريني ملمار�سة
عملهم ،فمن باب �أوىل �أن مينح فر�صة ت�أهيل املحامني ،ك�أن ينظم
للمحامني دورة ت�أهيلية كل عام ،تنق�سم �إىل ف�صلني ،كل منها
مدته �ستة �أ�شهر ،يتم بعدها تخريجهم».
ور�أى ال�سميطي �أن «ت�أهيل املحامني يف معهد دبي
الق�ضائي �سيخفف ال�ضغط على املعهد االحتادي ويعزز جودة
التعليم والت�أهيل».
وتابع« :يتوجب �إعطاء �صالحية منح تراخي�ص ممار�سة مهنة
املحاماة للمعاهد الإماراتية املتخ�ص�صة الثالثة الباقية ،وهي

�سمينا  2011عام املحامني ون�أمل
بتقدمي خدماتنا لهم
دبي الق�ضائي ،واملعهد الق�ضائي االحتادي يف املدينة اجلامعية،
و�أكادميية الق�ضاء يف �أبوظبي التابعة لدائرة الق�ضاء».
وقال� :إنه حينما ت�سنح الفر�صة لت�أهيل املحامني� ،سيتم
ت�أهيل الفئات العاملة يف مكتب املحاماة نف�سه من م�ست�شارين
ومندوبني.
�إن معهد دبي الق�ضائي �سمى العام اجلاري « 2011عام
املحامني» �إذ �أخذ على عاتقه تدريب تلك الفئة «خ�صو�صاً �أن
تفاعل املحامني مع برامج التدريب الفت جداً».
و�أمل ال�سميطي ب�أن ت�سنح الفر�صة لت�أهيلهم م�ستقب ً
ال ،على
اعتبار �أن فكرة مثلث العدالة تبدلت �إىل مربع العدالة ،الذي
يتكون من الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة وال�شرطة واملحامني �أي�ضاً.
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حتت عنوان (�إدارة مكاتب املحاماة دليل تعارف للممار�سة)
نظم معهد دبي الق�ضائي ور�شة عمل بالتعاون مع جمعية املحامني
والق�ضاة الأمريكيني ،مبادرة �سيادة القانون.
افتتح الور�شة القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام
املعهد وقدم لها كتابة املحامي وليام دماير نيابة عن جمعية
املحامني الأمريكيني وحا�ضرت خاللها الربوف�سور جون بولوك
الأ�ستاذة بكلية احلقوق يف جامعة فلوريدا (�أي �أند �إم).
وقال املحامي وليام يف تقدميه املكتوب للور�شة �إن ممار�سات
املحامني اخلا�صني تنظم من الناحية االقت�صادية يف العديد من
الدول ب�شكل �صارم لكنه مع تبني مبادئ ال�سوق املفتوح واالقت�صاد
احلر �أ�صبح عمل املحامني يخ�ضع ملبادئ ال�سوق مثل القطاعات
االقت�صادية الأخرى ،م�ضيفاً �أن زيادة التجارة نف�سها جاءت بعمالء
جدد �أجانب ودوليني �إىل مكاتب املحامني يف دول مل يعتد حماموها
على هذه الطلبات..
وتابع ال ميلك الكثري من املحامني معلومات وافية عن النواحي

ن�صائح و�إر�شادات للح�صول على الأعمال
واالحتفاظ باملوكلني
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االقت�صادية املتعلقة بعملهم لذلك جاءت هذه الور�شة التي اعددنا
لها كتيباً لدعم هذا القطاع.
و�أ�ضاف :تعترب املمار�سة املهنية القانونية القوية وامل�ستقلة
حاجة �إماراتية يف خطة بناء جمتمع حر ودميقراطي ..جمتمع
�سيادة القانون �أما تنظيم و�إدارة مكاتب املحاماة والأنظمة الأخرى
التي توفر للمحامني م�صادر ت�ساعدهم على متثيل موكليهم ب�شكل
كف�ؤ فهو مكون �ضروري لهذه العملية.
وقالت الأ�ستاذة جون بولوك يف حما�ضرتها �أن املحامني ي�شكلون
�أداة �أ�سا�سية لإدارة وحتقيق العدالة وحماية حقوق املوكلني يف جمتمع
دميقراطي ،وال يعترب املحامون اخلا�صون موظفني �أو وكالء للدولة،
و�إمنا منا�صرون م�ستقلون ي�سعون حلماية م�صالح موكليهم ،ولهذا
الغر�ض ف�إن اال�ستقالل عن الدولة كان �أمراً �أ�سا�سياً لعملهم رغم �أن
ال�صعوبات االقت�صادية قد تغري املحامني بالتعلق مبفهوم �أن الدولة
يجب �أن ترعى احتياجاتهم.
وجهة النظر القائلة ب�أن الدولة يجب �أن حتل امل�شاكل االقت�صادية
اخلا�صة باملحامني ،تتعار�ض ب�شكل مبا�شر مع املبادئ ال�ضرورية
لنقابة املحامني اخلا�صة والفعالة� ،إذ ال ميكن للمحامني �أن يعتمدوا
على املنح �أو امل�ساعدات احلكومية ،و�أن يتوقعوا يف ذات الوقت التمتع

حتدي��د الأتع��اب يوج��ب و�ض��ع
جداول لتعرفة ال�ساعة و الر�سوم
لدفع الأتعاب ،حتى لو مل تكن نتيجة الق�ضية مر�ضية ،ومن هنا
يجب �أن ت�شمل �أهداف املحامني �إقناع موكليهم ب�أنهم يبذلون جهداً
كبرياً بالطرق التالية لبيان �أن هذا اجلهد قد بذل.
-1يجب �إر�سال ن�سخة من �أي وثيقة ينتجها املحامي �إىل املوكل.
-2يجب �إر�سال ن�سخة من �أي وثيقة يتلقاها املحامي �إىل املوكل.
-3يجب �أن يعاود املحامي االت�صال باملوكل مبا�شرة .عادة ما
ي�شتكى املوكلني ب�أنهم ال ي�ستطيعون �أبداً الو�صول �إىل حماميهم.
تذكر �أن املمار�سة اخلا�صة للقانون هي من�ش�أة جتارية خدمية،
وعندما ال يح�صل املوكلني على اخلدمة التي يريدونها� ،سي�أخذون
عملهم �إىل مكان �آخر.
-4يجب �أن يت�صل املحامي باملوكل بني احلني والآخر لبيان و�ضع
الق�ضية.
-5عندما يكون الأمر منا�سباً ،اذهب مع املوكل �إىل مكان
عمله� ،أو موقع الإ�صابة ،الخ .فالتعبري عن اهتمام املحامي يف
�ش�ؤون املوكل �سي�ساعد يف �إقناع املوكل ب�أن املحامي يقوم ببذل
جهد كبري بالنيابة عنه.
وقد وجدت �إحدى امل�سوحات الوطنية الأمريكية ب�أن ثلثي
املوكلني الذين قاموا بتغيري حماميهم قاموا بذلك لأن املحامي
ال�سابق تعامل معهم بفظاظة �أو بدون اهتمام� ،أو بب�ساطة ،مل
يقدم اخلدمة اجليدة� .أما واحد من بني ع�شرين فقط ترك
املحامي لأنه مل يحب العمل القانوين الذي قام به املحامي
هكذا ..عندما يعامل املحامي باحرتام ويقدم خدمة جيدة،
ي�ستفيد املحامي ،واملوكل ،واملهنة.
ويف ا�ستعرا�ضها لو�سائل حتديد الأتعاب �أ�شارت الربوفي�سور
جون بولوك �إىل عدة و�سائل �أبرزها تعرفة ال�ساعة ثم حتديد قيمة
هذه ال�ساعة على �أ�س�س مهنية عادلة� ،إ�ضافة �إىل الر�سوم املطلوبة
وحتديد الوقت اخلا�ضع للتعرفة واالحتفاظ ب�سجالت للوقت
امل�ستقطع يف العمل حل�ساب الوكيل وجداول الأتعاب واالتعاب
امل�شروطة ومناق�شة كل هذه الأمور مع املوكل ثم توقيع عقد خطي
معه وتو�ضيح امل�صروفات واملبلغ املطلوب دفعه مقدماً و�إر�سال
املطالبات يف مواعيدها.
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ماذا دار في ورشة إدارة مكاتب المحاماة؟
المحاماة خدمة تستند إلى معايير السوق

باال�ستقالل التام .وبد ًال من ذلك ،ينبغي على املحامني ت�أ�سي�س
املمار�سات القانونية اخلا�صة بهم بناء على مبادئ املن�ش�آت التجارية
اخلا�صة .كما ينبغي عليهم �أن يبحثوا عن املكاتب ،و�أن ي�شرتوا
املعدات ال�ضرورية ،و�أن ي�ستقطبوا و�أن يخدموا املوكلني .فاملحامون
يبيعون خدمة ،متاماً مثلما يبيع املزارع املح�صول �أو يبيع �صاحب
املتجر الب�ضائع .ومع �أن هذه اخلدمة �أ�سا�سية ملجتمع يعمل حتت
�سيادة القانون ،يجب �أن تتبع النواحي التجارية للممار�سة اخلا�صة
مببادئ ال�سوق الب�سيطة املتعارف عليها.
و�أ�ضافت الأ�ستاذة جون بولوك :من وجهة نظر ال�سياق
االقت�صادي ف�إن املوكلني هم العمالء طالبي اخلدمة التي يجب
على املحامني بيعها .وكما هو احلال مع �أي بائع �آخر ،يجب على
املحامي الناجح �أن ي�ستقطب العمالء لطلب اخلدمة كما ي�ستقطب
املحامني الأذكياء للعمل يف مكتبه وي�ؤمن احتياجاتهم ،و�أن يتلقى
التعوي�ض املنا�سب مقابل عمله هذا ،واملحامي الذي يف�شل يف �أي من
هذه املجاالت ،ف�سيت�ضور جوعاً.
وتناولت الربوفي�سور جون بولوك و�سائل املحامني يف العثور
على موكلني وطرق االحتفاظ باملوكلني وو�سائل حتديد االتعاب
م�شرية يف البند الأول �إىل الأ�صدقاء والأقرباء والتنظيمات
واالحتادات واجلمعيات واالحاالت من املوكلني الآخرين ومن
املحامني الزمالء.
و�أو�صت بعدم مناق�شة امل�سائل القانونية خارج املكتب �أو �أثناء
اللقاءات االجتماعية والعائلية واحلر�ص على عدم �إف�شاء �أ�سرار
العمالء و�ضرورة االتفاق على الأتعاب مقدماً.
وحول طرق االحتفاظ باملوكلني عر�ضت قول �أحد اخلرباء
الأمريكيني يف املجال «�إنه كثرياً ما يكون هناك فرق بني ما يرغب
به النا�س وما �سيدفعون مقابله ،مقارنة مبا يحتاجون �إليه» قد
يدفع النا�س ب�سرور مقابل ما يريدونه ،بغ�ض النظر عن حاجتهم
�إليه� .أما نف�س النا�س ف�سريف�ضون الدفع مقابل ما يحتاجون �إليه
�إذا مل يرغبوا به .هذه هي القاعدة الأ�سا�سية يف اقت�صاد ال�سوق،
وهي ت�ؤثر على املحامني اخلا�صني كما ت�ؤثر على بائعي اخلدمات
�أو الب�ضائع الأخرى.
و�س�ألت ماذا يريد املوكلني؟ جميبة يعتقد املحامون خط�أً ب�أن
املوكلني كونهم يكونون م�ستعدين لبذل اجلهد يرغبون بالنتيجة
اجليدة ،ولكن احلقيقة �أن ما يريدونه هو جهد بالنيابة عنهم يبذله
املحامي .وعندما يرون هذا اجلهد� ،سيكونون على ا�ستعداد �أكرب
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دورة ثالثة لتأهيل متدربي القضاء العسكري

�ضمن برنامج التدريب اخلا�ص بالق�ضاء الع�سكري �أطلق معهد
دبي الق�ضائي دورة لت�أهيل الدفعة الثالثة من الربنامج الذي
�صمم خ�صي�صاً لتلبية احتياجات ومتطلبات الق�ضاء الع�سكري وفق
منهجية القيا�س القائم على البحث والتق�صي و�إدماج خمرجات
التغذية الراجعة يف عمليات بناء اخلطط..
وقال القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي ،مدير عام املعهد يف
دبي :نتطلع دوماً �إىل توفري فر�ص التدريب والت�أهيل والتطوير
امل�ستمر للكفاءات املواطنة ،وفق �أف�ضل املمار�سات ،و�أعلى املعايري
العاملية حر�صاً منا على جت�سيد ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،التي متثل م�صدر �إلهام لنا خا�صة �أنها تتمحور حول
دعم التعليم والرتكيز على اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري باعتباره

10

ر�ؤي��ة حمم��د بن را�ش��د
التي تركز على العن�ص��ر
الب�ش��ري ت�ش��كل م�ص��در
�إلهام لنا
ا�ستثماراً مربحاً على املدى الق�صري والطويل,
و�أ�ضاف :تعك�س الدورة اجلديدة ثقة الق�ضاء الع�سكري يف جودة
دبلوم العلوم القانونية والق�ضائية املتخ�ص�ص وامل�صمم واملنفذ من
قبل املعهد ،وحر�صنا على �إعداد الدورة ،مبا ين�سجم مع االحتياجات
التدريبية للق�ضاء الع�سكري.

نظم معهد دبي الق�ضائي حتت �إ�شراف مديره العام القا�ضي
الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي برناجماً تدريبياً ملوظفي م�ؤ�س�سة
الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر يف دبي حتت عنوان «مهارات خدمة
العمالء».
وا�ستهدفت الدورة متكني امل�شاركني الذين بلغ عددهم 19
موظفاً بينهم  14موظفة من املعلومات الأ�سا�سية املرتبطة ب�أهداف
االت�صال الفعال ودوره يف تطوير قدرة املوظفني على التعامل مع
العمالء و�أثر ذلك يف ت�سهيل مهام العمل وحتقيق الأهداف املن�شودة
وانعكا�ساته الإيجابية يف رفع معدالت الر�ضا الوظيفي وال�شخ�صي
لدى موظفي املنظمة وعمالئها.
كما ا�ستهدفت الدورة االرتقاء مبهارات املوظفني املكلفني
بخدمة العمالء واالت�صال امل�ؤ�س�سي جلهة حتديد معيقات االت�صال
على ال�صعيدين ال�شخ�صي وامل�ؤ�س�سي .وممار�سة املهارات االت�صالية
الالزمة لأداء العمل كالإن�صات وحتديد الر�سائل بو�ضوح ،وتعريف
من هو العميل و�أ�سباب االهتمام به ،وممار�سة مهارات حتليل
العالقة بني خدمة اجلمهور وجناح امل�ؤ�س�سة ومعدالت �أدائها،
وحتليل الأمناط ال�سلوكية للجمهور ،وح�صر توقعات العمالء،

العــدد ( - )7يوليو 2011 -

مهارات خدمة العمالء
برنامج تدريبي نفذه المعهد
لموظفي األوقاف وشؤون القصر

وحتديد م�صادر امل�شكالت اخلا�صة باجلمهور ،وتطوير احللول التي
ترفع معدالت ر�ضا العمالء (حلول فردية وم�ؤ�س�سية) ،وممار�سة
مهارات تعريف العميل الداخلي (املوظفني) وحتديد �أهمية التعامل
الفاعل واجليد معهم.
�إ�ضافة �إىل حتديد م�صادر م�شكالت التعامل مع املوظفني،
وتطوير احللول االت�صالية معهم وحل م�شكالتهم.
وركزت الدورة على املهارات الفنية التي ت�ساعد املتدربني على
مهارات االت�صال والتعامل مع الآخرين ومهارات حتديد م�صادر
م�شكالت التعامل مع اجلمهور ،وحتليل �أمناط اجلمهور ،و معرفة
العميل وحتديد م�شكالته و�شكواه ،وتطوير م�ستوى اخلدمة التي
تقدم للعمالء ،وحل م�شكالت اجلمهور.
و�أعرب املتدرب في�صل علي رئي�س ق�سم التن�سيق واملتابعة يف
م�ؤ�س�سة الأوقاف الذي �شارك يف الربنامج عن �إعجابه باملعهد عامة
وبراجمه التدريبية خا�صة ،وا�صفاً جتربته باملوفقة والهادفة لأنها
ت�ضمنت جوانب ذاتية مثل :ال�صرب وفهم الآخر وجوانب احرتافية
�ساعدته على اكت�ساب فن التعامل مع العمالء وتو�صيل الر�سالة
الهادفة يف وقت �أق�صر.
وقالت املتدربة �أمينة حممد �أحمد من�سقة الربامج االجتماعية
يف م�ؤ�س�سة الأوقاف �إنها كانت ترغب دائماً يف اكت�ساب معلومات
تفيدها يف حت�سني م�ستواها العملي والعلمي ،و�أعربت عن امتنانها
للمعهد ملا �أ�ضاف لها من معلومات ُ
وطرق وفنون التعامل مع
العمالء م�ؤكدة �أنها �ستطبق ما اكت�سبته يف هذا الربنامج يف عملها
وعلى �أفراد �أ�سرتها.

11

عفراء احلاي:
 متحدون يف امل�س�ؤولية وامل�صري براجمنا ت�ضع احللول الإ�صالحية وتعززاال�ستقرار والأمان العائلي

يف �أجواء �إن�سانية خال�صة تعزز الثقافة الأ�سرية والرتابط
الزوجي ،تخرجت كوكبة من الكوادر املنت�سبة لربنامج دبلوم ت�أهيل
املحكمني الأ�سريني بح�ضور ورعاية �سعادة امل�ست�شار ع�صام عي�سى
احلميدان النائب العام لإمارة دبي رئي�س جمل�س �إدارة «معهد دبي
الق�ضائي» والقا�ضي /الدكتور جمال ال�سميطي ،مدير عام املعهد،
والدكتورة فاطمة الفال�سي مدير عام جمعية النه�ضة الن�سائية
بدبي ،وعدد من ر�ؤ�ساء ومديري النيابات العامة ،وممثلني عن
القطاعات القانونية والق�ضائية واال�ست�شارية والإعالمية.
يف هذه الأجواء املفعمة بالقيم الإن�سانية الرفيعة د�شنت عفراء
احلاي مديرة اال�ست�شارات والتدريب يف جمعية النه�ضة احلفل
قائلة :نلتقي ويتالقى خطانا على درب العمل الوطني اخلالق
تعزيزاً ودعماً لثقافة الوالء واالنتماء ،وتر�سيخاً للهوية الوطنية،
وجت�سيداً للر�ؤى امل�شرتكة ،وان�سجاماً مع ر�ؤية «متحدون يف امل�صري
وامل�س�ؤولية» وحتقيقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
التي ت�ؤكد على اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري ،نلتقي اليوم مبنا�سبة
تخريج كوكبة متميزة من منت�سبي برنامج دبلوم ت�أهيل املحكمني
الأ�سريني (الدفعتني الأوىل والثانية) اللتني تعتربان مبثابة ثمرة
تعاون مثمر بني جمعية النه�ضة الن�سائية ومعهد دبي الق�ضائي.
و�أ�ضافت� :إن هذا الربنامج الرائد واملتميز الذي يعترب الأول
من نوعه على م�ستوى الدولة ي�شكل �إ�ضافة وطنية خال�صة نحو
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ال�سميطي:
الربنامج ت�ض��من درا�س��ة حاالت وت�شخي�صها ً
عمليا
�إ�ضافة �إىل الدرا�سة النظرية
�إعداد نخبة متميزة وم�ؤهلة من املحكمني الأ�سريني من الكوادر
الوطنية لت�أهيل القيم الفا�ضلة ،ودعم الرتابط الأ�سري واال�ستقرار
الزوجي ،و�إدراك واقع اخلالفات الزوجية بدقة وفهم �أبعاد �إ�شكاالتها
وال�سعي اجلاد نحو و�ضع احللول الإ�صالحية التي تكفل ا�ستقرار
احلياة الأ�سرية والزوجية والأمان العائلي.
واختتمت عفراء احلاي كلمتها قائلة� :إن تخريج دفعة جديدة
من برنامج دبلوم ت�أهيل املحكمني الأ�سريني فر�صة كبرية وخطوة
معززة لإدراك الأحكام ال�شرعية والقانونية املتعلقة بعمل املحكمني
الأ�سريني يف جمال التحكيم الأ�سري ..وتعترب مبادرة رائدة ملمار�سة
مهارات االت�صال والتعامل مع الآخرين وفهم الأمناط ال�سلوكية،
مما يرثي جتربة وخربة املحكمني الأ�سريني ،ولذلك ن�أمل اال�ستفادة
من هذا الطرح وانت�شاره خدمة للأمان الأ�سري واال�ستقرار
املجتمعي باعتبار �أن الأ�سرة هي اخللية الأوىل يف املجتمع وحمايتها
وا�ستقرارها م�س�ؤولية م�شرتكة يجب �أن يتحملها اجلميع ،وبكل
ثقة واقتدار ال�سيما و�أن الأ�سرة وكافة م�ضامينها ومكوناتها هدف
ا�سرتاتيجي مل�سرية التنمية امل�ستدامة ملجتمع الإمارات.
ثم �ألقى الدكتور جمال ال�سميطي كلمة ترحيبية مماثلة تقدم
فيها ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير لأ�سرة جمعية النه�ضة الن�سائية
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برعاية المستشار عصام الحميدان
معهد دبي القضائي وجمعية النهضة خرّجا دفعتين من المحكمين األسريين

بدبي جلهودها املخل�صة يف دعم وتعزيز العمل الأ�سري اخلالق..
بعد ذلك مت تخريج الدفعتني الأوىل والثانية ،حيث قام �سعادة
امل�ست�شار ع�صام احلميدان ،و�سعادة الدكتور جمال ال�سميطي بتخريج
الدفعتني يف �أجواء �إميانية خال�صة.
وقال �أحد خريجي الربنامج ،عامر عبد الرحيم� :إن برنامج
املحكمني الأ�سريني مفيد جداً ،نظراً ملا �أ�ضاف �إىل قدراتنا ومهاراتنا
يف جمايل قانون الأحوال ال�شخ�صية والإ�صالح الأ�سري وو�سائل
الإثبات يف قانون الإجراءات املدنية والتوا�صل مع املختربين يف
هذا املجال ،واال�ستفادة من ق�ضاة حمكمة دبي ال�شرعية (كونهم
حما�ضرين يف هذا الربنامج).
و�أ�ضاف� :إنها منا�سبة لأتقدم بال�شكر والتقدير جلمعية
النه�ضة الن�سائية ،ومعهد دبي الق�ضائي على جهودهما يف �إعداد
هذا الربنامج وتنفيذه.
ويف ت�صريح خا�ص ملجلة «املعهد» قال القا�ضي الدكتور جمال
ال�سميطي� :إن الربنامج جاء ثمرة تعاون بني معهد دبي الق�ضائي
وجمعية النه�ضة الن�سائية ،حيث ا�ستعنا بنخبة من املقدمني ورجال
القانون املخت�صني لو�ضع الربنامج ومت تخريج �أول دفعة يف يناير
تبعتها دفعة ثانية يف �أبريل و�إن �شاء اهلل هناك دفعة ثالثة يف �أكتوبر
املقبل.
و�أ�ضاف :الربنامج عمل على �إك�ساب املتدربني اخلريجني
املهارات التي تفيدهم يف قانون الأحوال ال�شخ�صية وقانون الإثبات،
وت�ضمن درا�سة حاالت معينة وت�شخ�صيها عملياً �إىل جانب الدرو�س
النظرية.
وقال الدكتور ال�سميطي� :إنها خطوة جيدة ت�سهم يف تعزيز
الأمن والأمان الأ�سري والرتابط الزوجي عرب �إك�ساب املحكم خربات
ومعارف ت�ساعده على حل امل�شاكل يف �أثناء عمله ،وكون الأ�سرة نواة
املجتمع يجب �أن نعمل على �إ�صالحها ،فب�إ�صالحها ي�صلح املجتمع.
وجاء الربنامج ،وفقاً ملن�شورات اجلمعية ،ثمرة تعاون بناء
بني معهد دبي الق�ضائي وجمعية النه�ضة الن�سائية ممثلة مبركز
النه�ضة لال�ست�شارات والتدريب ،وقد �أعد م�ضمون حما�ضراته

معهد دبي الق�ضائي ب�شكل علمي رائد باعتباره املعهد املتخ�ص�ص
يف جمال التدريب والت�أهيل القانوين ،لت�صبح الفكرة واقعاً وت�أخذ
طريقها نحو التنفيذ الفعلي يف الإطار القانوين واملجتمعي.
وا�ستهدف الربنامج �إعداد نخبة م�ؤهلة من املحكمني الأ�سريني
يكونوا على قدرة متب�صرة و�إدراك لواقع اخلالفات الزوجية وفهم
�أبعاد �إ�شكاالتها وال�سعي نحو و�ضع احللول الإ�صالحية لها مبا يكفل
ا�ستمرار احلياة الزوجية يف املقام الأول� ،أو االنتهاء �إىل خيار �إنهاء
العالقة الزوجية ،مع ت�صوير الواقع واملت�سبب ت�صويراً دقيقاً.
وجرى خالل الربنامج تزويد املتدربني باملعلومات الأ�سا�سية
املرتبطة باجلوانب الت�شريعية والقانونية املنظمة لعمل املحكمني
الأ�سريني ،وما يتعلق بذلك من فنيات ترتبط مبفهوم التحكيم يف
الفقه الإ�سالمي ،وقانوين الأحوال ال�شخ�صية والإجراءات املدنية،
و�إك�سابهم املهارات التطبيقية الالزمة لتعزيز قدراتهم يف االت�صال،
والتعامل مع الآخرين ،وفهم الأمناط ال�سلوكية للمحكمني،
�إىل جانب مهارات كتابة التقارير ودورها يف دقة عملهم مبا يعزز
اجتاهاتهم الإيجابية نحو تبني �أف�ضل املمار�سات الالزمة لعمل
املحكم الأ�سري.
وركز الربنامج على دعم املهارات والقدرات ال�شخ�صية للمحكمني
الأ�سريني ،لأن التطوير الذاتي جزء ال يتجز�أ من عنا�صر الإعداد
املهاري للمحكم ،و�صقل مهاراته يف نطاق االت�صال الفعال ،وفن
اخلطاب ،والتعامل مع اجلمهور ،و�آليات التدخل والتحاور والإقناع
الالزمة حلل امل�شكالت الأ�سرية.
و�صمم الربنامج ب�شكل يمُ كن منت�سبيه من �أداء �أعمالهم يف
جمال التحكيم الأ�سري بكفاءة عالية ،حيث وفر عدداً من امل�ساقات
املعززة لعمل املحكم الأ�سري ،والتي جتعله على �إحاطة تامة بقواعد
التحكيم يف ال�شريعة والقانون ،مع درا�سة خا�صة ومتعمقة لأحكامه
يف نطاق قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي ،مع التعرف على
�أف�ضل التطبيقات واملمار�سات مبا ي�سهم يف تطوير قدرته على طرح
حلول توافقية ومتجددة.
واعتمد الربنامج التدريبي على �أ�ساليب تدريب ت�شاركية تنتهج
مبادئ تعلم الكبار ،وتعزز �إدماج املتدربني يف عملية التعلم ،وتبني
على ما لديهم من خربات تراكمية �إيجابية� ،إ�ضافة �إىل تبادلهم
لتلك اخلربات من خالل احلوارات واملناق�شات ،ودرا�سة احلاالت،
وعمل املجموعات ،وتقدمي العرو�ض.
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برئاسة الحميدان
مجلس إدارة المعهد يقرر تنظيم مؤتمر

اليوبيل الفضي لقانون العقوبات
ومنتدى القضاء واإلعالم
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ن�س��عى لتطوير النظام الق�ض��ائي وفق �أعل��ى املعايري عرب
من�ص��ة مثالية لتب��ادل الر�ؤى واالقرتاحات التي من �ش���أنها
االرتقاء مب�ستوى تدريب الكوادر الب�شرية املواطنة وتوفري
املعرفة القانونية وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية

يف ظل الطموح العاملي لإمارة دبي يف ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي اتخذت حماكم دبي لنف�سها من «الريادة يف عمل املحاكم»
ر�ؤية وهدفاً وغاية من�شودة طوال ال�سنوات املا�ضية ..وما زالت .
على وقع هذه العبارات التي جاءت يف كلمة الدكتور �أحمد
�سعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي انطلقت فعاليات امل�ؤمتر
الدويل للكاتب العدل الإلكرتوين -حتت عنوان «�إجنازات حماكم
دبي» �صباح الثالثاء  21يونيو يف فندق الب�ستان روتانا الذي نظمته
حماكم دبي بالتعاون مع �شركة التقنية حللول الأعمال التابعة
ملجموعة �آرمز املتخ�ص�صة يف توفري احللول املتكاملة ،وتوا�صلت
فعالياته ملدة يومني اختتما بزيارة ميدانية ملحاكم دبي لالطالع
على �أبرز املمار�سات يف جمال تقنية املعلومات.
�شهد افتتاح امل�ؤمتر معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم
القائد ا لعام ل�شرطة دبي رئي�س جلنة قطاع العدل والأمن
وال�سالمة ،وال�سادة ر�ؤ�ساء املحاكم والقا�ضي الدكتور جمال
ال�سميطي مدير عام املعهد.
و�ألقى الدكتور �أحمد �سعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي
كلمة االفتتاح تقدم خاللها بال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ
مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س املجل�س
الق�ضائي وقال �إنه من خالل هذا امل�ؤمتر ت�ضع حماكم دبي بني
يدي جميع املهتمني بال�ش�ؤون الق�ضائية والإلكرتونية منوذجاً
يقتدى به من مناذج الريادة يف عمل املحاكم ،م�شرياً �إىل م�شروع
الكاتب العدل الإلكرتوين الذي يت�ضمن بني طياته الكثري من

مظاهر الريادة والتميز التي ت�ستدعي الوقوف عندها والكثري من
البحث والدرا�سة ،ومن هذه املظاهر املتميزة �أن هذا امل�شروع ي�ضع
اللبنة الأخرية �ضمن جهودنا يف جمال التحول الإلكرتوين جلميع
العمليات واخلدمات يف حماكم دبي.
و�أثنى القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام معهد دبي
الق�ضائي على املبادرات واخلربات والأعمال التي عر�ضتها املحاكم
�أمام امل�ؤمتر والتي متثل مناذج ريادية تطرح حماكم دبي من
خاللها ممار�سة تعد من �أف�ضل املمار�سات العاملية وجتربة حتتذى،
م�شرياً �إىل اهتمام الكثري من خرباء العمل الق�ضائي والقانوين
باالطالع على جتربة دبي وخدمات دوائرها يف �إطار التحول نحو
احلكومة الإلكرتونية.
وقال الدكتور ال�سميطي� :إن حماكم دبي بر�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي وتوجيهات ومتابعة �سمو ال�شيخ مكتوم
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س املجل�س
الق�ضائي وقيادة الدكتور �أحمد �سعيد بن هزمي �صارت منارة
لل�شفافية و�سرعة الإجراءات و�إلكرتونية اخلدمات التي مثلت
حتديات كربى بالنظر �إىل اعتماد العمل القانوين والق�ضائي
تاريخياً على العمل والتوثيق الورقي.
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بحث جمل�س �إدارة معهد دبي الق�ضائي يف اجتماع دوري
عقده م�ؤخراً الإطار العام لكل من م�ؤمتر «اليوبيل الف�ضي
لقانون العقوبات االحتادي» ومنتدى «الق�ضاء والإعالم»
اللذين ينظمهما املعهد �ضمن براجمه الهادفة �إىل االرتقاء
ب�آليات تطبيق القوانني وتطوير النظام الق�ضائي وتعميق
الثقافة القانونية ومواكبة م�ستجداتها ومتغرياتها.
تر�أ�س االجتماع امل�ست�شار ع�صام احلميدان النائب العام
بدبي رئي�س جمل�س �إدارة املعهد ،وح�ضره الدكتور �أحمد بن
هزمي مدير عام حماكم دبي نائب رئي�س جمل�س الإدارة،
والقا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي ،مدير عام املعهد،
والدكتور ل�ؤي بالهول ،مدير عام دائرة ال�ش�ؤون القانونية
حلكومة دبي ،و�أحمد بن حميدان ،نائب مدير ديوان �سمو
احلاكم مدير عام دائرة حكومة دبي الإلكرتونية ،والدكتور
�أحمد عيد املن�صوري مدير عام منطقة دبي التعليمية،
واملحامي عبد املنعم ال�سويدان.
وا�ستمع املجتمعون �إىل تقرير من الدكتور جمال
ال�سميطي حول م�شاركته يف امللتقى الأول لعمداء ومديري
املعاهد الق�ضائية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي الذي
�أقيم م�ؤخراً يف ال�سعودية..

وقال النائب العام امل�ست�شار ع�صام احلميدان يف ت�صريحات
عقب االجتماع� :إن اجتماعات جمل�س �إدارة معهد دبي
الق�ضائي حتظى باهتمام كبري يف �إطار ا�سرتاتيجيتنا الرامية
�إىل االرتقاء ب�آليات تطبيق القوانني وتطوير النظام الق�ضائي
يف دبي وفق �أعلى املعايري العاملية ،كونها توفر من�صة مثالية
لتبادل الر�ؤى واالقرتاحات التي من �ش�أنها االرتقاء مب�ستوى
تدريب الكوادر الب�شرية املواطنة ،وتوفري املعرفة القانونية وفق
�أف�ضل املمار�سات الدولية .لذا حر�صنا خالل هذا االجتماع على
مناق�شة �سري العمل واالطالع على نتائج املبادرات والفعاليات
التدريبية والتطويرية التي مت تنظيمها خالل الفرتة
املا�ضية ،ف�ض ً
ال عن التعرف على �أبرز برامج الت�أهيل والتدريب
واملبادرات املزمع �إطالقها مثل «م�ؤمتر اليوبيل الف�ضي لقانون
العقوبات االحتادي» وحفل تخريج دفعتي الق�ضاء الع�سكري.
ونلتزم بالتن�سيق عن قرب مع رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
لتنفيذ كافة التو�صيات التي من �ش�أنها زيادة الوعي القانوين
يف املجتمع ،وتعزيز مكانة املعهد كمركز رائد للتميز الق�ضائي
والعديل يف الإمارات واملنطقة.

إنجازات محاكم دبي أمام المؤتمر الدولي للكاتب العدل اإللكتروني

�أحمد بن هزمي :الريادة ر�ؤية وهدف وغاية نن�شدها
د .ال�سميطي :املحاكم تقدم مناذج ريادية للممار�سات العاملية
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قدَّم جمل�س �إدارة جمعية الإمارات حلماية امل�ستهلك درع
اجلمعية �إىل القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام معهد
دبي الق�ضائي تقديراً جلهوده ودوره يف تنظيم عدد من الدورات
التدريبية املتخ�ص�صة لأع�ضاء اجلمعية وعلى الأخ�ص دورة
ال�ضبطية الق�ضائية.
و�أثمرت الدورة املذكورة عن تدريب الع�شرات من موظفي
و�أع�ضاء جمعية حماية امل�ستهلك و�إمدادهم باملعرفة والثقافة
القانونية التي تعزز عملهم.
و�أعرب الدكتور جمال ال�سميطي الذي ا�ستقبل باملنا�سبة وفد
دورات املعه��د خدم��ت موظفين��ا
و�أمدته��م باملعرف��ة والثقاف��ة
القانونية التي تعزز عملهم
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جمل�س �إدارة اجلمعية برئا�سة رئي�سه د .جمعة بالل فريوز ،وع�ضوية
كل من خالد احلو�سني ،نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،أمني ال�سر
العام ،وحممد جا�سم احلو�سني ،ع�ضو جمل�س الإدارة عن �سعادته
بالزيارة وما تخللها من حمادثات م�ؤكداً �أن معهد دبي الق�ضائي
منذ تاريخ ت�أ�سي�سه عام 1996م ي�سعى ليكون �صاحب ر�سالة ودوراً
حمورياً يف ت�أهيل الكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة يف املجاالت الق�ضائية
والقانونية.
و�أعرب د .جمعة بالل فريوز عن عميق �شكره ملعهد دبي الق�ضائي
ولإدارته على تعاونه امل�ستمر مع اجلمعية ،فيما قال خالد جا�سم
احلو�سني� :إن تكرمي مدير عام معهد دبي الق�ضائي كان �ضرورياً
جلهوده يف جناح هذه الدورات ،و�إن االجتماع كان �إيجابياً ومفيداً
للطرفني ،م�شرياً �إىل �أن تنظيم هذه الدورات جاء تعبرياً عن اجتاه
داخل جمل�س الإدارة لتفعيل دور اجلمعية يف املرحلة املقبلة.
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جمعية حماية المستهلك
تثني على دور المعهد وتكرم السميطي

وفد أكاديمي قضائي عماني:
معهد دبي القضائي منارة تدريب متخصص

قام وفد �أكادميي قانوين عماين بزيارة �إىل معهد دبي
الق�ضائي اطلع خاللها على جتربة املعهد يف جمال التدريب
الق�ضائي والقانوين.
و�ضم الوفد ك ً
ال من :الدكتور ماجد بن خلفان املحروقي-
مدير دائرة التدري�س والتدريب باملعهد العايل للق�ضاة يف �سلطنة
عُمان ،وحمد بن �سليمان اخلليلي مدير دائرة التدريب والت�أهيل
بوزارة العدل العُمانية ،وحممد بن �أحمد ال�شمري ع�ضو جمل�س
�إدارة املعهد -ممثل القانونيني العُمانيني.
ويف ت�صريح ملجلة «املعهد» �أعرب الدكتور ماجد املحروقي عن
عميق �سعادته وا�ستفادته من زيارته ملعهد دبي وح�ضوره ور�شة
عمل �إدارة مكاتب املحاماة ،وقال� :إن هذا ما مييز املعهد باعتباره
منارة تدريب متخ�ص�ص ويعك�س قدرته على توفري خدمات دائمة
ت�ساعد املوظفني يف �ش�ؤون عملهم الق�ضائي والقانوين.
و�أ�ضاف الدكتور املحروقي �أنه مت ت�أ�سي�س معهد ق�ضائي

با�ستخدام خرباء ،اعتماداً على �إمكانات وجتارب معهد دبي
الق�ضائي يف هذا املجال.
وت�ضمن برنامج الزيارة �إ�ضافة �إىل لقاء املدير العام القا�ضي
الدكتور ال�سميطي جولة يف املعهد (القاعات الدرا�سية  +املكتبة
القانونية  +النادي االجتماعي) ،وح�ضور جانب من برنامج ت�أهيل
اخلرباء (دورة تدريبية) ولقاء رئي�س ق�سم الت�أهيل والتدريب
في�صل القرعان ورئي�سة �شعبة التدريب العنود احلمادي ،واختتمت
اجلولة بتوقيع �سجل الزوار و�إهداء درع املعهد للوفد بعد �أخذ
ال�صور التذكارية.

�أ�س�س��نا املعهد العايل
للق�ض��اة اعتماد ًا على
جتارب معهد دبي
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بحث استراتيجيات التدريب
في لقاء تنسيقي مع المحامين

يف لقاء تن�سيقي هو الثاين مع املحامني ،بحث معهد دبي
الق�ضائي وفريق من املحامني اال�سرتاتيجيات التدريبية واملمار�سات
الت�شاركية وكل ما من �ش�أنه االرتقاء مبنظومة العمل العديل.
ويندرج هذا احلدث يف �إطار اخلطة التدريبية  2011املتمحورة
حول تطبيق �أف�ضل املمار�سات القانونية والق�ضائية لتج�سيد ر�ؤية
املعهد يف �أن يكون مركزاً �إقليمياً للتميز العديل.
وناق�ش امل�شاركون يف االجتماع �آليات التعاون بني املعهد ومكاتب
املحاماة لتوفري برامج التدريب املهني والتطوير امل�ستمر لت�أهيل
الكوادر الوطنية القادرة على االرتقاء مبهنة املحاماة باعتبارها
ال�ضلع الرابع يف مربع العدالة.
كما تناول اللقاء خمرجات اللقاء التن�سيقي الأول الذي �أقر
م�شروع ت�شكيل فريق عمل م�شرتك يتوىل مهمة �إيجاد و�سيلة
للتوا�صل االجتماعي بني فعاليات القطاع القانوين وو�ضع مقرتح
خلطة تدريبية ت�شمل برامج التدريب امل�ستمر ف�ض ًال عن �إعداد
برنامج تدريبي للمحامني.
واتفق امل�شاركون يف ختام اللقاء على موا�صلة العمل امل�شرتك

تطبيق �أف�ضل املمار�سـات
الق�ضــائية يجعل املعـهــد
مركز ًا �إقليمي ًا للتميز العديل
لتوفري �شبكة عالقات ومعلومات حملية ودولية لتبادل ون�شر
املعلومات واخلربات ذات ال�صلة.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير عام معهد
دبي الق�ضائي« :ت�أتي �أهمية هذا احلدث كونه ميثل ا�ستكما ًال للقاء
التن�سيقي الأول مع املحامني الذي متخ�ضت عنه قرارات حيوية
تتعلق بو�ضع خطة تدريبية �شاملة تلبي متطلبات تطوير مهنة
املحاماة .وعلى غرار اللقاء الأول متكنا من �إجراء مناق�شات مو�سعة
والو�صول �إىل مقرتحات فعالة من �ش�أنها �إر�ساء �أ�س�س متينة لتنظيم
قطاع املحاماة وتعزيز �أخالقيات املهنة وتفعيل دور املحامني ومكاتب
اال�ست�شارات القانونية يف دفع م�سرية التنمية املجتمعية.

لزيادة المعرفة والخبرة
دبلوم علوم قانونية لمأموري الضبط القضائي

�ضمن خطة دوراته اجلديدة اطلق معهد دبي الق�ضائي
برناجماً تدريبياً لت�أهيل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف
خمتلف الدوائر احلكومية املعنية يف الإمارة حتت م�سمى
«دبلوم العلوم القانونية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي».

نطبق �أف�ضل املمار�سات العاملية للو�صول
بالنظام الق�ضائي يف دبي �إىل التميز

حماية العالمة التجارية في تشريعات
دولة اإلمارات العربية المتحدة
القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي

افتتاحية العدد
الضوء األحمر
قبسات من الفكر

حماية المستهلك في مواجهة السلع المعيبة
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبوزيد

شفاء الصدور
انعكاسات قلم

حق المتهم في المحاكمة العادلة
امل�ست�شار �سعيد يرغوث
مع األبواب الثابتة...
أسباب حكم البراءة في قضايا المخدرات
امل�ست�شار زكريا عبد العزيز
حماية البيئة البحرية في قانون البيئة اإلماراتي
الدكتور عبد الرازق املوايف
(قاضي التحضير والتسوية الودية في المنازعات العمالية
بين الواقع والقانون)
�إعداد /ع�صام الدين كامل

أنشطة وكاميرا المعهد
يقول المدير
حكاوي الراوي
من تراثنا القضائي
المستجدات التشريعية
إضاءات

وقال القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام املعهد:
«�إن الربنامج ي�ؤكد التزامنا التام بن�شر املعرفة القانونية
والتوا�صل مع �شريحة متنوعة من املخت�صني القانونيني
والق�ضائيني ،وتزويدهم ب�أحدث امل�ستجدات و�أف�ضل املمار�سات
العاملية ،للو�صول بالنظام الق�ضائي يف دبي �إىل �آفاق جديدة
من التميز وال�شفافية.:
وي�أتي من�سجماً مع �سعينا امل�ستمر �إىل اال�ستثمار يف ر�أ�س املال
الب�شري واعداد جيل �شاب على درجة عالية من املعرفة واخلربة.
ي�سعدنا تلقي م�شاركاتكم ومو�ضوعاتكم يف �أي من �أبواب املجلة على العنوان التايل:
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القضــاء
والسلطة
الرابعـــة
كيف نؤسس

عالقة سليمة بينهــما
�أث�ن��اء م�شاهدتي لإح��دى ال�ق�ن��وات التلفزيونية،
ومتابعتي ل�ب��رن��ام��ج يتعلق ب��ال�ف�ت��اوى ع�ل��ى الهواء،
ورد ال�س�ؤال الآت��ي :يا ف�ضيلة ال�شيخ عندما ي�صدر
الحكم ف��ي �أول درج��ة ب��الإدان��ة ،ث��م يتم الطعن فيه
باال�ستئناف ويخفف الحكم �إلى الغرامة ،وتالياً في
محكمة التمييز ي�صدر الحكم بالبراءة ،هل يحا�سب
اهلل القا�ضي على الخط�أ الذي ارتكبه؟
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يثير هذا الطرح عدة ت�سا�ؤالت لكنني �س�أتوقف عند جانبين
فقط �أولهما ،ما �سلطة القا�ضي في الدعوى المنظورة �أمامه؟
وثانيهما ما حدود الإعالم في عالقته بالقا�ضي؟
فيما يتعلق بعالقة القا�ضي بالدعوى المنظورة �أمامه،
وق�ب��ل الخو�ض ف��ي ه��ذه الم�س�ألة ف��إن��ه م��ن ال���ض��روري �أن
�أ�شير �إل��ى المفهوم الخاطئ ل��دى الكثير من عامة النا�س
ب�أن «قا�ضيين في النار وقا�ضياً في الجنة»حيث فهم النا�س
�أن��ه ال ينجو من النار �إال ثلث الق�ضاة ..تلك المقولة هي

التن��اول الإعالم��ي للق�ض��ايا قد يكون ل��ه ت�أثري على
الأحكام خا�ص��ة و�أن الق�ضاة ب�ش��ر يتابعون ما يكتب يف
و�سائل الإعالم ،فنحن ال نعي�ش يف جمتمع الف�ضيلة
ي�س��رى فودة :الق�ضاء �س��لطة ،والإعالم ي�شار �إليه
� ً
أي�ضا على �أنه �سلطة ،وهو ما يفر�ض على الإعالمي
ً
رقيب��ا عل��ى نف�س��ه يف تن��اول الق�ض��ايا
�أن يك��ون
احل�سا�سة
 241م��ن ق��ان��ون الإج� ��راءات ال�ج��زائ�ي��ة تعلو على اعتبارات
النظام العام ،لذا ف�إنه �إذا عدلت محكمة اال�ستئناف حكم
�أول درج��ة من الحب�س لمدة �شهر واح��د �إل��ى الحب�س لمدة
�شهرين وه��ي عقوبة �أ��ش��د م��ن العقوبة المق�ضي بها عليه
بالحكم الم�ست�أنف مما يكون الحكم بهذه العقوبة قد �أ�ضر
بالم�ست�أنف –رغم �أنه وحده الم�ست�أنف – �إذ �أنه لو لم يطعن
على الحكم الم�ست�أنف لكان في و�ضع �أف�ضل مما يكون معه
الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و�أخط�أ في تطبيقه.
�إن مهمة الق�ضاء �إ�صدار �أحكام نهائية ،بينما من مهام
و�سائل الإع�لام �أن ت�ؤثر على �صانعي القرار والم�سئولين
الحكوميين ،ل�ك��ن ت��دخ�ل�ه��ا ،وا�ستباقها لأح �ك��ام الق�ضاء،
وتن�صيب بع�ضها «محاكم �إعالمية» لتحليل وتفنيد الحكم
على ق�ضايا ما زال��ت منظورة �أم��ام الق�ضاء ،هو �أم��ر يم�س
با�ستقاللية الق�ضاء ،ف�ض ً
ال عن الخوف من �أن ت�ؤثر طريقة
التناول على ال��ر�أي العام .لقد تناول الإع�لام العديد من
الق�ضايا مثل ق�ضية عابد البوم وق�ضية طفل العيد ،وق�ضية
الع��ب ال�ك��رة ال�شهير وق�ضية القتل ،كما ال نن�سى ق�ضايا
الف�ساد التي كان من �أهم �أبطالها �أحد الوزراء.
�إن التناول الإعالمي للق�ضايا قد يكون لها ت�أثير على
الأحكام خا�صة و�أن الق�ضاة ب�شر يتابعون ما يكتب في و�سائل
الإعالم ،فنحن ال نعي�ش في مجتمع الف�ضيلة وال ن�ستطيع
�أن نقول� :إن الق�ضاة ال يتابعون و�سائل الإعالم التي تتناول
ق�ضاياهم ،ولو تابعوها لن يت�أثروا بها� .إن الت�أثير ال�سلبي
للتعاطي الإعالمي للق�ضايا الماثلة �أم��ام الق�ضاء يرتبط
�أكثر ب��ال��ر�أي ال�ع��ام ،ال��ذي يكون في حيرة �شديدة ،بعد �أن
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القاضي د.جمال السميطي
مدير عام املعهد ،رئي�س التحرير

في الحقيقة جزء من حديث �شريف – جاء بروايات عدة –
وقد رواه الطبراني عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما ،بلفظ:
وقا�ض في الجنة ،قا�ض
الق�ضاة ثالثة ،قا�ضيان في النار
ٍ
وقا�ض ق�ضى بغير علم ،فهو
ق�ضى بالهوى ،فهو في النارٍ ،
وقا�ض ق�ضى بالحق ،فهو في الجنة.
في النارٍ ،
وف��ي ال��واق��ع المعا�ش وتحديداً في ال��دع��اوى المدنية،
لقا�ضي المو�ضوع – قا�ضي المحكمة االبتدائية واال�ستئناف
– ال�سلطة التامة في فهم وقائع الدعوى وتف�سير �صيغ
العقود وال�شروط التي يدور النزاع حولها وا�ستخال�ص وجه
الحق فيها بما يتفق مع الظروف والمالب�سات التي �أحاطت
ب��إب��رام العقد ووف�ق�اً لما ي��راه �أوف��ى بمق�صود المتعاقدين
وذوى ال�ش�أن فيها ،وهو في هذا الخ�صو�ص ي�أخذ بما تفيده
عبارات العقد وب�شروطه متى كانت وا�ضحة بحيث ال يجوز
االن �ح��راف عنها ع��ن ط��ري��ق تف�سيرها للتعرف على �إرادة
المتعاقدين ودون االع �ت��داد بما تفيده ع�ب��ارة بعينها من
عبارات المحرر بل ينبغي عليه �أن ي�أخذ بما تفيده عباراته
وبنوده ب�أكملها ،ف�إذا كان تف�سير القا�ضي للعقد �أو لل�شرط
– محل النزاع – �سائغاً ف�إنه ال تقبل المجادلة فيه �أمام
محكمة التمييز .ولمحكمة التمييز �أن تتدخل �إذا كانت
الأ��س�ب��اب التي اعتمد عليها الحكم تنطوي على مخالفة
للقانون �أو مخالفة للثابت في الأوراق �أو كان الحكم م�شوباً
بف�ساد اال�ستدالل .و�أن تكييف قا�ضي المو�ضوع للدعوى هو
من م�سائل القانون التي يخ�ضع ق�ضاءه لمحكمة التمييز,
وفي الدعاوى الجزائية� ،أن الأ�صل �أن محكمة اال�ستئناف
تحكم على مقت�ضى الأوراق وهي ال تجري من التحقيقات
�إال ما ترى لزوماً لإجرائه ف�إذا كان الم�ست�أنف لم يطلب �أمام
محكمة �أول درجة �سماع �شهادة المجني عليه مما يعتبر متناز ًال
عن �سماعه ف�إن محكمة اال�ستئناف �إن التفتت عن طلبه في
هذا الخ�صو�ص ال تكون قد �أخلت بحقه في الدفاع.
و�إذا كان اال�ستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة تلتزم
المحكمة بمراعاة �صالح الخ�صم الم�ست�أنف بعدم الإ�ساءة
�إلى مركزه المكت�سب من الحكم الم�ست�أنف بت�شديد العقوبة
�أو الحكم بعقوبة تكميلية �أو تدبير ولذلك لي�س لها �إال �أن
ت�ؤيد الحكم الم�ست�أنف �أو تعديله ل�صالح الم�ست�أنف ،و�إال
تكون قد �أ�ضرت بالطاعن با�ستئنافه �إذ لم تحقق له مبتغاة
من الحكم ببراءته وذلك عم ً
ال بقاعدة عدم �إ�ضرار الطاعن
بطعنه وهي قاعدة �أ�صولية ن�ص عليها القانون في المادة
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يرى د .جمال عب��د اجلواد ،اخلب�ير مبركز الأهرام
اال�س�تراتيجي� ،أن تعامل الإعالم مع الق�ض��اء ،يجب
�أن يك��ون خمتلف�� ًا عن تعامل��ه مع اجله��ات التنفيذية
واحلكومي��ة ،لأنه ميلك التدخ��ل يف عمل الأخرية ،ملا
22

ر�أي
فيه ال�صالح العام ،لكن تدخل الإعالم يف عمل الق�ضاء
يف كل الأحوال ال يخدم ال�صالح العام ب�أي �شكل

على الإعالم �أن يتناول الق�ضايا املنظورة
�أم��ام املحاك��م مبهنية مرتبط��ة مبعرفة
بالقانون بحيث ال يكون هناك ت�أثري على
�إ�صدار الأحكام

المتهم مع �إيقاف التنفيذ .وفي المقابل ذكر  %5فقط من
الق�ضاة �أن للإعالم ت�أثيراً على الحكم ببراءة �أو �إدانة المتهم،
كما اعترف  %76منهم �أنهم يت�أثرون ب�إفادات ال�شهود.
وعما �إذا كان من الأف�ضل �أن يتم منع الإعالم من متابعة
الق�ضايا المنظورة �أمام المحاكم ،ذكر الخبير الألماني �أن
متابعة و�سائل الإع�ل�ام ل�سير الق�ضايا �صارت من الأمور
المثيرة لل�شك� ،إال �أن��ه �أك��د على �أهميتها ،وق��ال «ب��أن��ه في
القرن التا�سع ع�شر كان الر�أي العام مطلوباً ب�شدة لحماية
المتهمين ،وللو�صول �إلى الحقيقة ،ولكن في الوقت الحالي
�أ��ص�ب��ح ال� ��ر�أي ال �ع��ام ي�شكل خ �ط��راً ع�ل��ى المتهمين وعلى
الو�صول للحقيقة».
يت�ضح لنا م��ن ك��ل م��ا �سبق� ،أن القا�ضي عندما ي�صدر
حكمه يعتمد على دالئ��ل وم�ستندات �أم��ام��ه ي�ستمدها من
ملف الدعوى التي يتناولها ،لذلك ف�إنه يجتهد في فهمه
23
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ي�صدر حكم الق�ضاء في اتجاه �آخر ،بعيداً عن االتجاه الذي
�شحن الإعالم اتجاهات الر�أي العام فيه ،لذا ف�إنه في حالة
�صدور الحكم مغايراً للحكم الذي ارت�سم في مخيلة العامة
ف��إن ذل��ك من �ش�أنه �أن يزعزع الثقة في الق�ضاء والق�ضاة
ويحول الآخرين �إلى مدانين.
ي��رى د .ج�م��ال ع�ب��د ال �ج��واد ،الخبير ب�م��رك��ز الأه ��رام
اال�ستراتيجي� ،أن تعامل الإعالم مع الق�ضاء ،يجب �أن يكون
مختلفاً عن تعامله مع الجهات التنفيذية والحكومية ،لأنه
يملك التدخل في عمل الأخيرة ،لما فيه ال�صالح العام ،لكن
تدخل الإع�لام في عمل الق�ضاء في كل الأح��وال ال يخدم
ال�صالح العام ب��أي �شكل .وفي نف�س ال�سياق �أك��د الإعالمي
ي�سرى ف��ودة على �أن الق�ضاء �سلطة ،والإع�ل�ام ي�شار �إليه
�أي�ضاً على �أن��ه �سلطة ،وه��و م��ا يفر�ض على الإع�لام��ي �أن
يكون رقيباً على نف�سه في تناول الق�ضايا الح�سا�سة ،دون
التدخل ف��ي عمل الق�ضاء� ،أو الت�أثير عليه .و�أ� �ض��اف ب�أن
معرفة الإع�لام��ي ال�ج�ي��دة ل�ل�ق��ان��ون ،وا�ستكماله لأدوات ��ه
المهنية وتمكنه منها ،يجعالنه �أكثر وعياً و�إدراكاً لح�سا�سية

التعامل مع ال��ر�أي العام .و�أكد فودة :على هذين العاملين
م��ؤك��داً �أنهما ي�ساعدان الإع�لام��ي ب�شكل كبير على القيام
ب ��دوره ب�شكل مهني وم�ح��اي��د ،دون �ضغط �أو ت��أث�ي��ر على
الق�ضاء .و�أ�ضاف �أنه لأ�سباب مثل هذه يتم عزل المحلفين
الذين يحكمون في الق�ضايا ببع�ض دول الغرب ،عن النا�س
وال�صحف وو�سائل الإع�لام ،حتى ال يت�أثر حكمهم بما يتم
تداوله بينهم حول الق�ضية.
وف��ي درا�سة حديثة �أج��راه��ا الألماني هايتا�س كيبلينجر
الخبير في علوم االت�صال �أك��د �أن التقارير الإعالمية التي
تن�شر حول الق�ضايا التي ينظر فيها الق�ضاء ت�ؤثر على �سير
�إج��راءات المحاكمة ،وقال في درا�سته الحديثة �إنه ر�صد في
ا�ستطالع �شمل ( )447قا�ضياً و( )271وك�ي��ل نيابة و()35
محامياً ح��ول ت��أث�ي��ر الإع�ل�ام على �إج� ��راءات المحاكمة في
�ألمانيا  -تنامياً ملحوظاً ،حيث �إ َّن �أكثر من ثلث المحامين
يعطون معلومات لو�سائل الإعالم بهدف �أن ي�ؤثر الإعالم على
ق�ضاياهم ،كما اعترف  %25ب�أنهم يعملون على تح�سين و�ضع
موكليهم في الق�ضية عبر ن�شر معلومات عنها (عن عمد).
ورغم �أن الد�ستور الألماني ين�ص على حيادية الق�ضاء
ف�إن كيبلينجر قال� :إن الواقع غير ذلك حيث ذكر �أكثر من
 %50من الق�ضاة وممثلي الإدع��اء �أن التقارير الإعالمية
ت�ؤثر على �إجراءاتهم ،ووفقاً لنتائج الدرا�سة �إن اعترف %42
من ممثلي الإدعاء ب�أنهم قد يفكرون في �صدى الر�أي العام
عند المطالبة بحجم عقوبة معينة.
كما اعترف ثلث الق�ضاة الذين �شملهم اال�ستطالع ب�أن
التقارير الإعالمية ت�ؤثر على حجم العقوبة ،وقال نحو %25
منهم� ،إن الإعالم ي�ؤثر �أي�ضاً على الموافقة �أو رف�ض حب�س

لل�صورة الحقيقية للدعوى� ،سواء كانت جزائية �أم مدنية،
واجتهاده ي�ستمده من كافة الأدلة المطروحة �أمامه .لذلك
ف�إن المدعي يجب عليه �أن يثبت دعواه وال يكتفي بالإدعاء
ب�أن له الحق ،فالقا�ضي يحكم بالدليل حتى ولو كان �صاحب
الدليل جائراً في دعواه ،وهذا ما �أكد عليه الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم عندما قال :لعل �أحدكما �ألحن بحجته من الآخر
ف�إذا ق�ضيت له ب�شيء ف�إنما �أق�ضي له بقطعة من النار.
وع �ل��ى الإع �ل��ام �أن ي �ت �ن��اول ال�ق���ض��اي��ا ال �م �ن �ظ��ورة �أم ��ام
المحاكم بمهنية مرتبطة بمعرفة بالقانون بحيث ال يكون
هناك ت�أثير على �إ�صدار الأحكام وبالتالي ت�أثر الر�أي العام
بما ي�صدره القا�ضي في حالة �أن الأحكام ال ت�صادف هوى
ال�ع��ام��ة ،على اعتبار �أن العامة ك��ون��وا ��ص��ورة ع��ن الق�ضية
من خ�لال تناول الإع�لام لها .و�سيكون لنا في معهد دبي
الق�ضائي وقفة في هذا االتجاه عبر منتدى ينظمه المعهد
خالل الربع الأخير من هذا العام �سيتناول عالقة الإعالم
بالق�ضاء ويتم الإف�صاح عن تفا�صيله الحقاً ب�إذن اهلل.

د .جمال ال�سميطي :
امتالك الإعالمي لأدواته املهنية يجعله �أكرث
�إدراكا حل�سا�سية الن�شر
د .عبد اهلل ال�شام�سي:
التن��اول غ�ير املو�ض��وعي للق�ض��ية قد مي�س
ب�سمعة متهم بريء
د.جمال ال�سميطي

تكامل من أجل العدل والحقيقة

الق�ضاء �سلطة ذات �سيادة تمتاز باال�ستقاللية والنزاهة،
يبحث المنت�سب �إليها ع��ن رد الحقوق ومعاقبة الجاني
وتبرئة المظلوم وفق ا�ستقاللية منحها له الد�ستور ،بحيث
يراعى فيها عدم الت�أثر بما ي��دور حوله وما من �ش�أنه �أن
يتدخل ف��ي عقيدته وم��ا ي�ستقر عليه م��ن ح�ك��م ..وي�أتي
الإع�لام ك�سلطة تبحث عن الحقيقة ون�شرها عبر و�سائل
مختلفة ،تنوعت نتيجة ما نعي�شه من تطور.
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ونتيجة اه�ت�م��ام ال ��ر�أي ال�ع��ام بما ي��دور داخ ��ل �ساحات
المحاكم و�أروق��ة النيابة� ،أ�صبحت العالقة بين ال�سلطتين
في حاجة �إلى توفير الحدود والفوا�صل لت�صل الحقيقة �إلى
الم�ستمع �أو الم�شاهد �أو ق��ارئ ال�صحيفة من دون �أن ت�ؤثر
على عمل الق�ضاء.
فتحنا ملف عالقة الق�ضاء بالإعالم فكانت هذه المواقف
والآراء...
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القضاء واإلعالم

ي�ق��ول الدكتور جمال ال�سميطي مدير ع��ام معهد دبي
الق�ضائي� :إن مهمة الق�ضاء �إ�صدار �أحكام نهائية بينما مهام
و�سائل الإعالم ن�شر الحقائق ،لكن تدخلها وا�ستباقها لأحكام
الق�ضاء وتن�صيب بع�ضها «محاكم �إع�لام�ي��ة» على ق�ضايا
م��ازال��ت م�ن�ظ��ورة �أم ��ام الق�ضاء ه��و �أم��ر يم�س با�ستقاللية
ال�ق���ض��اء ،ب��ل وي ��دق ن��اق��و���س خ�ط��ر خ��ا��ص��ة �إذا ك��ان التناول
الإعالمي لتلك الق�ضايا غير مو�ضوعي.
وي���ض�ي��ف :الب��د �أن ن�ع��ي �أن ال�ق��ا��ض��ي ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ب�شر
ي�ؤثر ويت�أثر بما يجري حوله من �أح��داث ،وبما �أن الق�ضاة
ال يعي�شون ف��ي ج��زي��رة منعزلة وال ف��ي مجتمع الف�ضيلة
فهم بال �شك يتابعون وباهتمام ما يكتب ويـُنقل في و�سائل
الأعالم المختلفة التي تتناول ق�ضاياهم ،ويجب �أن نعترف
�أن الت�أثر بما يبثه الإعالم وي�شحن به الر�أي العام يمكن �أن
ي�ؤثر في قرار القا�ضي ب�شكل �أو ب�آخر.
ويكمل :لي�س ه��ذا فح�سب بل عندما يتم �شحن مخيلة
الر�أي العام التجاه قد يكون مغايرا لما ينطق به القا�ضي من
حكم بعد ذلك  ،ف�إن هذا من �ش�أنه �أن يزعزع الثقة في الق�ضاء
والق�ضاة ويحولهما �إل��ى مدانين ،وهو ما ال نقبله على من
يمثلون ال�سلطة الثالثة في الدولة.
وي�شير ال�سميطي :كون الإعالم ي�شار �إليه على �أنه �سلطة،
يفر�ض ذل��ك على الممثل له �أن يكون رقيبا على نف�سه في
تناول الق�ضايا الح�سا�سة ،من دون التدخل في عمل القا�ضي
�أو الت�أثير عليه ،فوعي الإعالمي بالقانون وامتالكه لأدواته
المهنية ،يجعالنه �أكثر �إدراك��ا لح�سا�سية التعامل مع الر�أي
العام والقيام بدوره ب�شكل مهني ومحايد من دون ال�ضغط �أو
الت�أثير على �سير العدالة.

د .عبد اهلل ال�شام�سي

وي�ضيف الدكتور عبد اهلل ال�شام�سي القا�ضي في محكمة
اال�ستئناف بدبي  :يفتر�ض �أن القا�ضي ال يت�أثر بما ين�شره
الإع�لام ويكون مو�ضوعيا وحياديا فيما يتخذه من قرارات
من دون الم�سا�س بالأطراف المتنازعة ،ولكن الحقيقية �أن
الإع�لام يمار�س �ضغوطات قد تكون في غير �صالح المتهم
الذي يعد في نظر القانون برئ حتى تثبت �إدانته ،بل ويبالغ
في حكمه على بع�ض الحاالت ويتناولها بعاطفية غير مبررة
مطالبا دائرة الق�ضاء بتوقيع �أق�صى عقوبة من دون االلتفات
�أن القا�ضي ال تعنيه �سوى الأدل��ة والبراهين المتوفرة في
ملف الدعوى.
وي�ت��اب��ع :ال�ت�ن��اول غير المو�ضوعي للق�ضايا المتعلقة
بال�سمعة وال�شرف تم�س ب�أعرا�ض البع�ض الذين �ساقتهم
�أقدارهم للوقوع في م�شكلة قد يكونوا بريئين منها ،فمثال
من يتم �إدان�ت��ه �أم��ام ال��درج��ة الأول��ى وين�شر الخبر متبوعا
بال�صور في جميع الو�سائل المختلفة ،ثم يبر�أ بعد ذلك في
درج��ة اال�ستئناف ،من يرد ال�ضرر النف�سي والمعنوي الذي
وقع على ه�ؤالء بعد الت�شهير بهم وب�سمعتهم ومن يمحو ما
�أف�سده الإعالم نتيجة الت�سرع  ،وحر�صا على ذلك البد من
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�إيجاد �أط��ر يتم من خاللها تقنين م�س�ألة الن�شر بما يخدم
م�صلحة �أطراف الق�ضية وال ي�ضر بها.

�سهام �شريف:
الإعالم ينقل اخلرب وال ي�صنعه

حممد يو�سف:
عدم و�ضوح الر�ؤية �أوجد فجوة
يو�سف حماد:
ذكر ال�صحفي مل�صدر اخلرب يحقق ال�شفافية
يو�سف حماد

وجلمعية ال�صحافيني ر�أي
ويقول محمد يو�سف رئي�س جمعية ال�صحفيين يجب �أن
تكون العالقة بين الإعالم والق�ضاء نموذجية ومتكاملة ،لأن
هدف الطرفين في النهاية ال�صالح العام  ،ولكن ما نلم�سه
على �أر���ض الواقع هو وج��ود فجوة بينهما ال�سبب فيها عدم
و�ضوح الر�ؤية لدى الطرفين ،فالم�شكلة تبد�أ من الدوائر
المحلية الم�س�ؤولة ع��ن المحاكم التي ال تعطي للإعالم
ب�شكل عام وال�صحافة ب�صفة خا�صة الفر�صة لتغطية ما هو
منظور �أم��ام المحاكم ،مما ي�ضطر معه الإع�لام��ي للبحث
عن المعلومة بو�سائله الخا�صة ،كمحامي �أحد المتنازعين،
المدعي �أو المدعى عليه والذي بالتبعية يُ�س ًير الق�ضية لما
يخدم م�صلحة الطرف ال��ذي يمثله ،وه��و ما يخل بو�ضوح
الر�ؤية نتيجة عر�ض وجهة نظر واحدة.
وي�ضيف :نحن كمعنيين ب��الأم��ر ناق�شنا تلك الق�ضية
مع دائرة الق�ضاء ب�أبوظبي وعقدنا اجتماعاً �سمي بالطاولة
الم�ستديرة ،ح�ضره ر�ؤ�ساء تحرير بع�ض ال�صحف وممثلين
عن الدوائر الق�ضائية والنيابية وتم التو�صل �إلى �شبه اتفاق
يحدد فيه قواعد �إر�شادية يتم �صياغتها في كتيبات ليتبلور
لدى الطرفين ما هو م�سموح وغير م�سموح وما يجب ن�شره
في جل�سات المحاكم المرتبطة بق�ضايا تهم الإعالم والر�أي
العام وما ال يجب ن�شره ،وحتى يكون وا�ضحا �أم��ام الدوائر
الق�ضائية وممثليها ما يجب �أن يح�صل عليه ال�صحفي من
معلومات طالما ال يوجد قرار بحظر الن�شر.
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و ي�شير ي��و��س��ف :دورن ��ا ك�صحفيين ن�ق��ل ال�خ�ب��ر ولي�س
توجيهه ،بمعنى �أن ال�صحفي ينقل ما ي�صل �إليه من معلومات
قد تكون م�صدرها كما �أو�ضحت طرف واحد ،وهو هنا مغلوبا
على �أم��ره لأن��ه �أغلقت ف��ي وج�ه��ه ب��اق��ي الأب ��واب ومُـنع من
التوا�صل مع من يبوح بالمعلومات ب�شكل محايد ومن�صف،
وه��و م��ا ي� ��ؤدي ب ��دوره ل�سير الق�ضية ف��ي ات �ج��اه ق��د ي�ؤثر
على مخيلة ال��ر�أي العام وير�سم له حكماً معيناً ،في حين
�أن القا�ضي ي�ستند �إل��ى الأدل��ة التي تفر�ض عليه حكما �آخر
وهو بالطبع الحكم العادل ،و�إذا ا�ستعر�ضنا الأمر من زاويته
ال�صحيحة وهي �أن يح�صل ال�صحفي على معلومات متكاملة
ف�سيتبعه خبر يتركز على رد الدفاع ورد النيابة ورد المدعى
عليه وغيرها من جوانب الق�ضية وبالتالي لن يكون هناك
توجيه بل �سي�ست�شف الر�أي العام حكم القا�ضي ال�صحيح من
دون �أن يتولد �أي خلل يتبعه زعزعة الثقة.
وتعليقا ع�ل��ى ر��س��ال��ة ال�صحفي ال���س��ام�ي��ة ي ��ؤك��د  :كي
تكون العالقة قوية والعر�ض �سليم يجب �أن يتحدث جميع
الأط��راف ب�شفافية ،وعلى ال�صحفي �أال ي�صدر �أحكاما وال
يتدخل في الخبر الذي ين�شره فهو لي�س طرفا في الق�ضية،
كما �أنه ال يجب �أن يختار الألفاظ التي ال يجوز ن�شرها حتى
و�إن ذكرها الم�صدر الذي يعتمد عليه في جلب المعلومات،
فال�صحفي الب��د �أن يكون على ق��در م��ن الم�س�ؤولية التي
�شرف العمل بها و�أن يكون م�ساندا ل�سير العدالة ولي�س
معوقا لها.
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محمد يو�سف

ر�أي املحامني
وي�شير يو�سف ح�م��اد م�ح��ام وم�ست�شار ق��ان��ون��ي قائال:
اعتماد ال�صحفي على المحامي كم�صدر ال يتبعه بال�ضرورة
ن�شر معلومة مغلوطة ،فال يوجد دوافع لدى الطرفين في
�إخفاء الحقيقة �أو الظهور بال�شكل غير الالئق لأخالقيات
ال�م�ه�ن��ة ،ول�ك��ن ق��د يح�صل الممثل لل�سلطة ال��راب�ع��ة على
المعلومات بناء على ما يتوفر لدى المحامي من تفا�صيل
متعلقة بال�شخ�ص الموكل للدفاع عنه ،وبالتالي عندما يذكر
ال�صحفي �أو غيره �أن ما يقال �إنما هو على ل�سان المحامي
فهو دليل لل�شفافية ولي�س للت�ضليل ،و�إن كنت �ضد فكرة
الح�صول على المعلومات المتعلقة بالق�ضية م��ن طرف
واح��د ،فال�صحفي الجيد هو من ينوع في م�صادره ويعتمد
على الر�سمية منها.
�أما فيما يتردد عن ت�أثير الإعالم وما ين�شره على الر�أي
العام في�ضيف :هناك حلقة مفقودة قد ت�سبب هذا الخلط
وت�صبح و�سائل الن�شر بمثابة محكمة �أخ��رى ت�صدر الأحكام
على المتهمين� ،أال وهي فقدان ال�صحفي �إلى الثقافة القانونية
�أو ملكة الكتابة في الم�سائل القانونية وهو ما يجعله يخطئ
ف��ي �صياغة بع�ض الم�صطلحات ال�م�ت��داول��ة ،فعلى �سبيل
المثال قد يذكر المحامي كلمة مثل �سبق الإ�صرار والتر�صد
فيترجمها �إلى القتل العمد ويكتبها كذلك ،وهو ما يمكن �أن
ي�شحن ال��ر�أي العام �ضد المتهم والخط�أ هنا لي�س مق�صودا
ولكنه ي��ؤدي �إلى م�شكلة حقيقية ،والبد هنا من التخ�ص�ص
بحيث يتفرغ الإع�لام��ي �إل��ى تغطية مكان بعينه كي يتمكن
من معرفة كل الم�صطلحات المتعلقة به وهو ما ال ي�ؤدي �إلى
خلط الأوراق والتالعب بالألفاظ في غير محلها.

�سهام �شريف

الإعالم يجب �أن يبقى حمايد ًا
وتعلق �سهام �شريف مذيعة بتلفزيون ال�شارقة قائلة  :نحن
كجهة �إعالمية نعد طرفا محايدا ول�سنا �أطراف في الق�ضية
التي يتم ا�ستعرا�ض تفا�صيلها ،لذلك قد ال نتناول بع�ض
المعلومات التي قد ت�صل بين �أيدينا �إذا ا�ست�شعرنا �ضررها
على طرف بعينه �أو ترجيح كفة احد من دون الآخر خا�صة �إذا
لم يتم �صدور الحكم النهائي بعد ،على �أن ن�ستكفي بالإ�شارة
لمو�ضوع الق�ضية وتناولها ب�شكل عام من دون �إ�صدار حكم
م�سبق �سواء باللفظ �أو الإي�ح��اء ،فنحن جهة ناقلة للخبر
بم�صداقية و�شفافية ول�سنا جهة تحقيق.
وت ��ردف :يختلف ال��و��ض��ع �إذا م��ا ت��م النطق بالحكم في
ق�ضية تهم ال��ر�أي العام ،مثل ق�ضية طفل العيد التي القت
�صدى في كل بيت �سمع �أو ق��ر�أ عنها ،فعندما تناولناها في
البداية حر�صنا �أن يكون العر�ض عاماً من دون الخو�ض في
تفا�صيل ،وعند النطق بالحكم و�إدان��ة المتهم وتوقيع حكم
ب��الإع��دام عليه فتحنا ملف الق�ضية بتو�سع وتحدثنا عن
تفا�صيلها من دون �أن نكون قد �شاركنا في الت�شهير بالمذنب
وهو مازال متهما ولي�س جانيا.
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الزواج االلكرتوين بني الرف�ض و الت�أييد:
انق�سمت الآراء حديثاً بين الفقهاء في اعتقادهم بالزواج عبر
االنترنت �إلى فئتين مختلفتين وهذا االختالف �أو التعار�ض
لي�س م�ستغرباً وال مفاجئاً نظراً الختالف هذا النوع من الزواج
عن ما جرى عليه العمل في المجتمع العربي والإ�سالمي على
مر القرون الما�ضية فيما يلي بيان لتلك الآراء-:

د .عبداهلل عبدالرحمن السعيدي
حمامي و�أ�ستاذ م�شارك بكلية القانون

الزواج اإللكتروني
بين مؤيد ومعارض وراجح ومخالف للشريعة

و�ضع الإ�سالم لعقد الزواج قد�سية خا�صة ومرا�سيم
معينة نظرا لكونه رباط بين الأ�سر والعائالت ولي�س
تزاوج بين الأفراد فقط فبه تطمئن النفو�س وت�ستقر
القلوب وبالتفاهم بين الزوجين وح�سن ع�شرتهما
تن�ش�أ �أطفا ًال �صالحين لخدمة دينهم ودنياهم .

ومن خالل التطور التكنولوجي ودخول ع�صر االنترنت
ظهر ن��وع جديد من ال��زواج وال�ط�لاق �أطلق عليه البع�ض
ال��زواج �أو الطالق االلكتروني نظراً للأ�سلوب المتبع فيه
والو�سيلة الم�ستخدمة في �إتمامه وهي االنترنت  ،و�أ�صبح
هذا النوع من الزواج الآن من الم�سلمات التي يتعاي�ش معها
المجتمع العربي والإ�سالمي وحل محل الطرق التقليدية
ف��ي ال ��زواج ال�ت��ي ك��ان��ت ت�م��ر ع�ب��ر ط�ق��و���س وم�ف��اه�ي��م جرى
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عليها ال�ع�م��ل خ�ل�ال ال �ق��رون الما�ضية  ،وم��ن خ�ل�ال هذا
البحث �سنعر�ض مفهوم هذا النوع من الزواج وبيان الطرق
والو�سائل التي يمر بها ونعر�ض للآراء الم�ؤيدة والمعار�ضة
له على حد �سواء ونو�ضح الراجح منه  ،م�سلطين ال�ضوء
من خالل البحث على العوامل الم�ساعدة التي ا�ستحدثها
ه��ذا النوع من ال��زواج مثل ما ي�سمي ال�م��أذون االلكتروني
والمحكمة الإلكترونية وذلك في ظل بيان مدى توافقه �أو
مخالفته لل�شريعة الإ�سالمية وذلك فيما يلي:
تعريف الزواج االلكرتوين:
الزواج االلكتروني هو و�سيلة حديثه من و�سائل التعارف
و�إتمام عقد ال��زواج بين الرجل والمر�أة ا�ستحدثها التطور
التكنولوجي ف��ي الع�صر الحديث وتتم ع��ن طريق بع�ض
المواقع الإلكترونية التي تخ�ص�صت في تلقي طلبات ال�شباب
والفتيات الراغبين في الزواج

الراف�ضون:
بدعة تدعو �إىل ال�ضالل ..
تخرق الأحكام ال�شرعية والإجراءات
الأزهر ال�شريف الذي ناق�ش هذا النوع من مقدمات الزواج
ولم يعتر�ض عليه نظراً لكونه مبنى على الإيجاب والقبول
وا�شترط �أن ما يتم عن طريق االنترنت فقط هو التعارف
والموافقة المبدئية �أما باقي الإج��راءات فتتم ك�أي نوع من
الزواج العادي ومن م�ؤيدي هذا الر�أي ف�ضيلة ال�شيخ د /هايل
عبد الحفيظ �أ�ستاذ ال�شريعة بالجامعة الأردنية  -عمان
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نوع جديد أدخله التطور التكنولوجي

الر�أي الأول:
وه��و م��ا ي ��ؤي��د ال� ��زواج ع��ن ط��ري��ق االن �ت��رن��ت خ�صو�صاً
بعد ازدي ��اد ن�سبة العنو�سة والعزوبية ف��ي ال��وط��ن العربي
والإ�سالمي وي�شترط هذا ال��ر�أي �أن يكون الهدف من ذلك
ال��زواج هو البحث الجدي عن �شريك الحياة ولي�س مجرد
اللهو والعبث و�أن تكون هناك نية �صادقة في �إتمام الزواج
ع�ق��ب ه ��ذا ال �ت �ع��ارف وا� �ش �ت��رط �أي �� �ض �اً �أن ي��دل��ي ك��ل منهم
بمعلومات �صحيحة عن نف�سه حتى يكون للطرف الآخر
الحرية الكافية والإرادة الكاملة في تكوين ر�أيه بناءاً على
معلومات حقيقة ال ي�شوبها الغ�ش �أو التدلي�س �أو الخداع.
ب��ل اعتبر ه��ذا ال ��ر�أي �أن ال ��زواج االل�ك�ت��رون��ي ه��و و�سيلة
جيدة لالختيار من منطلق عقالني ولي�س عاطفي وذلك
لتوفير ال�ح��د الأدن� ��ى م��ن ف��ر���ص ال�ن�ج��اح واال� �س �ت �م��رار في
الحياة الزوجية و�أن يكون هناك �إ�شراف كامل على المواقع
الإلكترونية القائمة على هذا العمل من قبل م�ؤ�س�سات دينية
واجتماعية وتربوية وقانونية ت�شرف على �إتمام تلك العالقات
وعلى م�صداقية تلك المواقع في عر�ض المعلومات وكذلك
لتقديم اال�ست�شارات الالزمة لكافة الفئات العمرية المختلفة
قبل �إتمامه وي�ستند هذا الر�أي �إلى مبررات متعددة منها �أن
هذا النوع من الزواج يعمل على حل م�شاكل المهاجرين خارج
�أوط��ان�ه��م خا�صة ال�ع��رب المتم�سكون بعاداتهم وتقاليدهم
وال يرغبون في االرتباط ب�أجنبية عنهم ول��ذا لم يكن لهم
�سبيل في البحث عن �شريك الحياة �إال عن طريق االنترنت
والتخاطب التقني ،كما �أن��ه �أي�ضا ي�ساهم ف��ي ح��ل م�شاكل
ال�شخ�ص الغربي ال��ذي يعلن �إ�سالمه ويبحث ع��ن �شريكه
حياة م�سلمة وال يكون �أمامه �سوى االنترنت.
�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن هذا النوع يحافظ على المجتمعات
الإ�سالمية من الوقوع في المنكرات التي تنتج عن اختالط
الجن�سين وجهاً لوجه قبل الزواج.
وا�ستند ه��ذا ال��ر�أي �أي�ضاً ف��ي ال��دع��م الغير مبا�شر من

امل�ؤيدون:
يحل م�شكلة العنو�سة والعزوبية
ويحافظ على املجتمعات من املنكرات

الر�أي الثاين:
�أما �أ�صحاب هذا الر�أي فيرون �أن الزواج عن طريق االنترنت
بدعه محدثه تدعو �إلى ال�ضالل ويجب قمعها و�إدانتها ب�شكل
كبير نظراً لما فيه من خرق للأحكام ال�شرعية والإجراءات
والعادات ال�شرقية الإ�سالمية والعربية على وجه الخ�صو�ص
وه��ي �أفكار دخليه على المجتمع العربي والإ�سالمي تدعو
�إلى تزييف الحقائق والوقوع في المعا�صي التي ت�ضر طرفي
العالقة الزوجية وال تر�ضي المولى عز وجل .
وي�ستند ه��ذا ال ��ر�أي الم�ساوئ ال�ت��ي ت�ح��دث على �أر�ض
ال��واق��ع م��ن خ�لال ال�م��واق��ع الإل�ك�ت��رون�ي��ة كونها ال تهدف
��س��وى ال��رب��ح ال �م��ادي ول�ي����س ل�ه��ا راب ��ط �أو ��ض��اب��ط ي�ضمن
التزامها بال�ضوابط ال�شرعية في �إتمام ال��زواج خا�صة و�أن
ما يحدث غالباً � -إال ما رح��م رب��ي � -أن يتم التحدث بين
طرفي العالقة عن طريق ال�صوت ثم يتطور �إلى الفيديو
وكثيراً ما يكون الهدف منها اللهو والمتعة وقد تفتح هذه
المقاطع المتحركة المجال �أمام �ضعاف النفو�س �إلى �إ�ساءة
ا�ستخدامها وت���ش��وي��ه �سمعه �صاحبها  .ن��اه�ي��ك ع��ن عدم
�ضمان م�صداقية �أية من الطرفين في عر�ض معلوماتهم
ال�شخ�صية و�صورهم الحقيقية الأمر الذي قد ي�ؤدي حتما
فيما بعد �إلى م�شاكل ال تحمد عقباها.
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امل�أذون التكنولوجي:
ن�شا من خالل العمل بم�س�ألة الزواج االلكتروني ما ي�سمي
ب��ال�م��أذون االل�ك�ت��رون��ي �أو التكنولوجي حيث ق��ام��ت بع�ض
المواقع بطرح وثيقة زواج للراغبين في االرتباط ت�شبه في
ت�صميمها ور�سمها وثيقة عقد القران وبها خانه مخ�ص�صة
لل�شهود كما �أن بع�ض المواقع ال ي�شترط الح�صول على
بيانات الراغبين في الح�صول على هذه الخدمة وبع�ضها
يطلبها �ضماناً للجدية وبع�ضها يتطلب �صوراً �شخ�صية.
وق ��د ت �ه��اف��ت ك �ث �ي��ر م ��ن ال �� �ش �ب��اب ع �ل��ى ت �ل��ك الخدمة
و�سددوا ر�سومها المقررة عن طريق البطاقات االئتمانية
وك�شفت بع�ض الإح�صائيات على �أن حجم ت�سويق الخدمات
الإلكترونية عبر �شبكة االنترنت تجاوز  398مليون دوالر
و�أن عدد الأمريكيين الذين تزوجوا بهذا الأ�سلوب تجاوز 29
مليون �شخ�ص وقد اعترفت بع�ض ال��دول بذلك النوع من
الزواج و�أ�صبغت عليه ال�صبغة القانونية.
ولكن �أجمع علماء الدين وخبراء القانون واالجتماع على
رف�ض ما ي�سمي بالم�أذون االلكتروني م�ؤكدين �أنه نوع من
العبث االجتماعي ،وفيه �إهدار للأخالق وتالعب ب�أعرا�ض
النا�س ،وفي ذلك �أك��د الدكتور  /علوي �أمين �أ�ستاذ الفقه
الإ��س�لام��ي بجامعة الأزه ��ر �أن ه��ذا ال ��زواج ال ي�صح �شرعاً
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ي�شرتط ل�ص��حة الزواج ..الإ�ش��هار ووجود
الطرف�ين وال�ش��هود �أم��ام امل�أذون م��ا يعني
بطالن «امل�أذون الإلكرتوين»

وال يقره الإ�سالم و�أن انت�شار هذه الظاهر يهدر المفهوم
ال�سامي للزواج كما يهدر حقوق المر�أة التي ال تثبت �إال عبر
الزواج ال�شرعي المعروف.
كما �أنه ي�شترط ل�صحة الزواج الإ�شهار ووجود الطرفين
وال�شهود �أمام الم�أذون ومن ثم ال يجوز اختزال الأمر كله
في مجرد ملء بيانات ا�ستمارة على جهاز الكمبيوتر.
وي�ت�ف��ق م��ع ه��ذا ال� ��ر�أي ال��دك�ت��ور  /محمد �سيد �أحمد
الم�سير �أ�ستاذ العقيدة والفل�سفة الإ�سالمية بجامعة الأزهر
ال�شريف  ،حيث يرى �أن الم�أذون االلكتروني مو�ضة غريبة ال
يقرها الإ�سالم وال تتفق و�شرع اهلل و�أن تحديد عقود الزواج
عبر االنترنت كارثة حقيقية تت�صادم مع الدين والقانون
والأعراف االجتماعية و�أكد على �أن هذه العقود فا�سدة حيث
�أن الزواج له �ضوابط و�أركان ال تتوفر في الزواج االلكتروني

املحكمة ال�شرعية الإلكرتونية:
وم��ن بين الم�سميات التي ن�ش�أت �أو ا�ستحدثت ب�سبب
ال��زواج االلكتروني �إ�ضافة �إل��ى ال�م��أذون االلكتروني هو ما
ي�سمي المحكمة ال�شرعية الإلكترونية.
وق��د اق�ت��رح ه��ذه ال�ف�ك��رة ف�ضيلة ال�شيخ د /ه��اي��ل عبد
الحفيظ �أ�ستاذ ال�شريعة بالجامعة الأردنية وذلك ب�أن يتكون
م��ن خ�لال المحاكم م��وق�ع�اً ال�ك�ت��رون�ي�اً خ��ا��ص�اً بالمحكمة
ال�شرعية يمكن التوا�صل معه لتقديم الوثائق والأوراق
المطلوبة وله توثيق الإيجاب والقبول و�أجابه الولي.
ولكن هذا الر�أي قوبل بمعار�ضة من جانب فقهاء �آخرين
�إذ ي��رون �أن ق�ضية ال��زواج لها قد�سية خا�صة وبالتالي ف�إن
ا�ستخدام االنترنت يعتبر �أم��راً خطيراً لأن��ه �سيفتح الباب
�أم��ام كل ناعق ليدخل على تلك المواقع ويفتي من خالل
اال�ستئنا�س ب�أقوال �شاذة و�ضعيفة.
وي��رى ف�ضيلة ال�شيخ د /عبد النا�صر �أ�ستاذ ال�شريعة
الإ�سالمية �أو الب�صل �أنه لي�س �ضد ا�ستخدام االنترنت وو�سائل
االت���ص��ال الحديثة ف��ي العقود م��ن حيث ال�م�ب��د�أ ولكن في
م�س�ألة عقد الزواج تحديداً ف�إن ال�شريعة الإ�سالمية �أحاطته

القانون الإماراتي ومدى �صحة الزواج االلكرتوين:
من �أهم �أركان عقد الزواج في القانون الإماراتي هو ركن
العاقدان وهما ( الزوج والولي )،
حيث ن�ص في المادة ( )39من قانون الأحوال ال�شخ�صية
االتحادي رقم  28ل�سنة � 2005أنه يتولى ولي المر�أة البالغة عقد
زواجها بر�ضاها ويوقعها ال�م��أذون على العقد ويبطل العقد
بغير ولي ف�إن دخل بها فرق بينهما ويثبت ن�سب المولود.
كما ا�شترط في ن�ص المادة ( )4/41على نه ي�شترط في
الإيجاب والقبول (  -4اتحاد مجل�س العقد بين الحا�ضرين
بالم�شافهة وح�صول القبول فور الإيجاب ،وبين الغائبين
بح�صول القبول في مجل�س ت�لاوة الكتاب �أم��ام ال�شهود �أو
�إ�سماعهم م�ضمونه).
وم��ن م�ف�ه��وم ال�ن���ص��و���ص ال���س��اب�ق��ة ال�خ��ا��ص��ة بالأركان
وال�شروط التي تتطلبها القانون الإم��ارات��ي لعقد الزواج
ف�إننا ن�ستطيع �أن نجزم بعدم توافرها فيما ي�سمي بالزواج
االلكتروني حيث ال تحكمه �ضوابط ت�ضمن تحقق ذلك  ،بل
�إن ال�سائد من الناحية الواقعية �أن يتم التعارف بين ال�شاب
والفتاه �سراً على االنترنت دون معرفة �أو �إذن وليها.
ولذا ف�إنه �سداً للذرائع ومنعاً من الوقوع في مخالفات
�شرعيه وا��س�ت�ن��اداً على م��ا �أورده ال��راف���ض��ون ف�إننا ن�سجل
رف�ضنا لذلك ال��زواج و يتعين علينا جميعاً ال��وق��وف �ضد
�إتمامه حفاظاً على الأعرا�ض و�صوناً لمبادئ ال�شريعة الغراء
وال�ق�ي��م االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي تربينا
عليها وت�أ�صلت في مجتمعنا منذ
قرون القدم.
هذا واهلل �أعلى و�أعلم

اقت��راح ف��ي الأردن ب�إن�ش��اء موق��ع
�إلكترون��ي ف��ي المحكم��ة لإتم��ام
�إجراءات الزواج الإلكتروني
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�إ�ضافة �إل��ى ذل��ك ف ��إن مناق�شة الأزه ��ر لتلك الم�س�ألة
وع��دم االعترا�ض عليها ال يعد قبو ًال �ضمنياً خا�صة و�أنه
ا�شترط �أن تكون تلك الو�سيلة للتعارف فقط ولي�س لإتمام
الزواج وبالتالي فلم يكن مق�صد جامعة الأزهر ال�شريف هو
ال��زواج االلكتروني بالمعنى الحقيقي المعمول به وهو �أن
يتم الزواج بالفعل عن طريق ما ي�سمي بالم�أذون االلكتروني
وكون الأزهر قد ا�شترط �إتمام الزواج عن طريق المواجهة
لإتمام الأرك��ان وال�شروط ال�شرعية للعقد  ،ف�إنه يعتبر قد
رف�ض �إتمامه باالنترنت لما فيه من المفا�سد التي تحيط
به وعدم الثقة في تلك المواقع القائمة عليه .
كما يرى �أ�صحاب هذا الر�أي �أن ذلك النوع من الزواج
ال يعالج ق�ضية العنو�سه �أو العزوبية لدى ال�شباب بل على
العك�س ف��إن�ه��ا ت� ��ؤدي �إل ��ى ازدي� ��اد وت�ف��اق��م ح ��االت الطالق
الف �ت �ق��اده��ا �إل ��ى ال�م���ص��داق�ي��ة وال �ن��زاه��ة ف��ي ت�ق��دي��م كافة
المعلومات والتفا�صيل عن طرفي العالقة .

وانت�شاره يثير الفو�ضى وين�شر الرذيلة بين الم�سلمين .
وقد �أجمع الفقهاء على �أن هذا الزواج ال ي�صح �أبداً لأن
ال�شهود يجب �أن يكون حا�ضرين �أم��ام القا�ضي �أو الم�أذون
ال�شرعي �أثناء �إتمام عقد الزواج حتى يتحقق ركن الإ�شهار
الذي هو �أهم �شروط الزواج وان �إتمام هذا الزواج عن طريق
االنترنت يكون خ��ارج �إط��ار المراقبة ال�شرعية وال�ضوابط
القانونية فقد يتم ال��زواج دون م��راع��اة لأرك��ان��ه ال�شرعية
�أو دون مجل�س العقد �أو �أن ينظر ال�شاب �إل��ى الفتاه التي
�سيتزوجها وقد تتزوج الفتاه الم�سلمة دون �إذن وليها كما
قد يتم تحرير عقود زواج فا�سدة على االنترنت ومنها ما
يحمل �صيغاً تكون متنافية مع الأحكام ال�شرعية و التعاليم
الإ�سالمية ،ولذا ف�إنه مرفو�ضا �شرعاً.

ب�شروط و�إجراءات دقيقة كال�شهود والإ�شهار ال تتحقق عبر
االنترنت ويرى �أنه بالن�سبة لم�س�ألة المحكمة الإلكترونية
�ضرورة عر�ضها على مجمع الفقه الإ�سالمي حتى يتم �ضمان
�سالمة الإجراءات ال�شرعية و�سالمة االختيار نظراً لقدا�سة
عقد الزواج في حياتنا االجتماعية وال�شرعية.

�إن �س��بب التزام البائع بنقل ملكية العقار
وت�سليمه �إىل ال�ش��اري هو التزام ال�شاري
بت�س��ديد الثمن� .إنه �س��بب االلت��زام �أو
ال�سبب الق�ص��دي ،وهو ذاته ال يتبدل يف
جميع عقود البيع

في القانون المدني

لقد ّ
ت�ضمن قانون المعامالت المدنية ن�صين عن ال�سبب ،تحت عنوان «�سبب العقد» ،هما:
المادة (« )207ال�سبب هو الغر�ض المبا�شر المق�صود في العقد .ويجب �أن يكون موجوداً و�صحيحاً ومباحاً وغير
مخالف للنظام العام �أو الآداب»
ي�صح العقد �إذا لم تكن فيه منفعة م�شروعة للمتعاقدين.
المادة ( -1« :)208ال ّ
 -2ويفتر�ض في العقود وجود هذه المنفعة الم�شروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك»
وهنا �سندر�س مفهوم ال�سبب والنظام القانوني لل�سبب
البند الأول :مفهوم ال�سبب
الرتا�ضي يجيب على ال�س�ؤال :هل �أراد الفرقاء التعاقد؟ املحل
يجيب على ال�س�ؤال :ماذا �أراد الفرقاء من التعاقد؟ ال�سبب يجيب
على ال�س�ؤال :ملاذا �أراد الفرقاء التعاقد؟
مقدمة :تو�ضيح امل�صطلحات
يوجد ال�سبب يف الت�صرفات القانونية ويف الوقائع القانونية.

32

 -1يف الت�صرفات القانونية
يف الت�صرفات القانونية ،ق��د يكون ال�سبب معا�صراً لن�شوء
العقد �أو الحقاً لن�شوئه .ال�سبب املعا�صر لن�شوء العقد هو ركن
من �أركان تكوين العقد بحيث ي�ؤدي انعدامه �إىل انعدام العقد �أو
بطالنه بطالناً مطلقاً .ال�سبب الالحق لن�شوء العقد هو ال�سبب

الذي يُحقق يف العقود املتبادلة التالزم بني التزامات املتعاقدين،
بحيث ي�ؤدي انعدامه �إىل ف�سخ العقد.
 -2يف الوقائع القانونية
يف ال��وق��ائ��ع القانونية ،يختلف معنى ال�سبب ب�ين امل�س�ؤولية
املدنية اجلرمية و�شبه اجلرمية (الفعل ال�ضار) والك�سب بال �سبب
(الفعل النافع).
يف امل�س�ؤولية املدنية ،ال�سبب هو ال�صلة ال�سببية بني اخلط�أ
وال �� �ض��رر وال � ��ذي ه��و � �ش��رط م��ن � �ش��روط امل �� �س ��ؤول �ي��ة اجلرمية
والتعاقدية ،يف الك�سب بال �سبب ،لل�سبب معنيان:
ربر
 ال�سبب هو الأ�سا�س القانوين (ال�سند القانوين) الذي ُي ّ�إث��راء فريق و�إف�ق��ار فريق �آخ��ر ،وال��ذي ي�شكل ع��دم وج��وده �شرطاً
للك�سب بال �سبب.

Cause du contrat

املن�شئ
-3ال�سبب مبعنى امل�صدر� ،أي ال�سبب ِ
Cause efficiente

لن�أخذ مث ًال عقد بيع عقاري:
� -1إن �سبب التزامات البائع وال�شاري هو عقد البيع العقاري،
هذا العقد هو ال�سبب املن�شئ �أو ال�سبب املُ�صْ در.
� -2إن �سبب ال�ت��زام البائع بنقل ملكية العقار وت�سليمه �إىل
ال�شاري هو التزام ال�شاري بت�سديد الثمن� .إن��ه �سبب االل�ت��زام �أو
ال�سبب الق�صدي ،وهو ذاته ال يتبدل يف جميع عقود البيع.
� -3إن �سبب عقد البيع العقاري هو الدافع ال�شخ�صي للمتعاقد
وه��و يختلف ،يف ع�ق��ود ال�ب�ي��ع ،ب�ين متعاقد و�آخ ��ر .مل ��اذا ا�شرتى
ال�شاري العقار؟ لِ�سَ ك ِنه ال�شخ�ص ،كي يهبه �إىل ابنته ،كي ي�ؤجّ ره
من الغري ..ملاذا باع البائع العقار؟ لتملك عقار �آخر ،لت�سديد دين
م�ستحق بذمته..
متيز معظم القوانني الو�ضعية بني �سبب االلتزام و�سبب
العقد
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الدكتور معن سعيد بوصابر
نائب عميد كلية احلقوق يف جامعة �سان جوزيف يف دبي
�أ�ستاذ القانون املدين -حما ٍم م�سجل لدى نقابتي حمامي بريوت وباري�س

نظرية السبب

 ال�سبب هو ال�صلة ال�سببية بني �إثراء فريق و�إفقار فريق �آخر،والذي ي�شكل وجوده �شرطاً لدعوى الك�سب بال �سبب (املادتان 318
و 319ق.م.م).
ال�سبب الذي نحن ب�صدد درا�سته هو ال�سبب الذي ٍيُعترب ركناً
من �أركان تكوين العقد� ،أي ال�سبب الذي يجيب على ال�س�ؤال :ملاذا
�أراد الفرقاء التعاقد؟ يوجد ثالثة م�ستويات من الإجابة:
 -1الإجابة القريبة ،ال�سبب املبا�شر وال��ذي هو �سبب االلتزام
� cause Prasime, Cause de l'obligationأي ال�سبب الق�صدي،
ال�سبب املجرد واملو�ضوعي.
 -2الإجابة البعيدة ،ال�سبب البعيد والذي هو الباعث والدافع
�إىل التعاقد� ،أي �سبب العقد ،ال�سبب الذاتي Cause a remota,

� ً
أوال� -سبب االلتزام
�سبب االلتزام هو مفهوم ال�سبب يف النظرية التقليدية ،التي
تعر�ضت للنقد ،ثم لنقد النقد.
 النظرية التقليدية يف ال�سببال�سبب يف النظرية التقليدية هو ال�سبب الق�صدي� ،أي ال َغ َر�ض
املبا�شر القريب املق�صود من العقد� .إنه �سبب االلتزام ،وهو واحد
ال يتغري يف النوع الواحد من العقود .وال�سبب بهذا املعنى ذو طابع
جمرد ومو�ضوعي غري مرتبط بنوايا ودوافع وبواعث املتعاقدين،
وهو ي�شكل ركناً من �أركان �إن�شاء العقد:
 -1يف العقود املتبادلة� ،سبب التزام �أحد املتعاقدين هو التزام
املتعاقد الآخ��ر .م�ث� ً
لا ،يف جميع عقود البيع ،يكون �سبب التزام
البائع بنقل ملكية املبيع وت�سليمه هو التزام ال�شاري بدفع الثمن،
كما يكون �سبب التزام ال�شاري بدفع الثمن هو التزام البائع بنقل
ملكية املبيع وت�سليمه.
 -2يف العقود العينية امللزمة جلانب واح��د� ،إن �سبب االلتزام
هو ت�سليم ال�شيء حمل العقد ،مث ًال ،يف جميع عقود الإي��داع� ،إن
�سبب التزام �إعادة ال�شيء هو ت�سليم هذا ال�شيء من املودع ،يف عقود
ال ْقر�ض� ،إن �سبب التزام املقرت�ض ب��إع��ادة ال�شيء هو ت�سليم هذا
ال�شيء من املقر�ض.
 -3يف جميع عقود التربع ،يتمثل �سبب االلتزام يف نية
التربع ذاتها.
هذه النظرية التقليدية لل�سبب التي ر ّتبها الفقيه الفرن�سي
 Domatتعر�ضت للنقد.
 نقد النظرية التقليدية –Les anti - causalistesان �ت �ق��د ب�ع����ض ال �ف �ق �ه��اء ،ويف م�ق��دم�ت�ه��م ال�ف�ق�ي��ه الفرن�سي
 ،planiolالنظرية التقليدية لل�سبب ،قائلني �إنها غري �صحيحة
وغري مفيدة:
33

 تقييم نقد النظرية التقليدية�سوف ن ّقيم نقد النظرية التقليدية من حيث ع��دم �صحتها
وعدم فائدتها.
�أ  -من حيث عدم �صحتها
 -1يف العقود املتبادلة:
من الناحية العلمية ،ي�صّ ح القول �إن التزامات املتعاقدين تن�ش�أ
يف ذات الوقت؛ و�إمن��ا من الناحية ال�سيكولوجية� ،إن التزام �أحد
املتعاقدين ي�سبق التزام املتعاقد الآخر.
 -2يف العقود العينية امللزمة جلانب واحد:
لقد ارتكبت النظريتان ،النظرية التقليدية والنظرية

ملعلوماتك
يف العقود املتبادلة ،تن�ش�أ االلتزامات يف وقت واحد،
لذلك توجد ا�ستحالة منطقية ب�أن يكون التزام �أحد
املتعاقدين هو �سبب التزام املتعاقد الآخر.
34

يف عقد الإي��داع ،يلتزم املودع لدي��ه باملحافظة
على ال�شيء والعناية به و�إعادته �إىل املودع

35
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�أ  -عدم �صحة النظرية التقليدية:
 -1يف العقود املتبادلة ،تن�ش�أ االلتزامات يف وقت واحد ،لذلك
توجد ا�ستحالة منطقية ب�أن يكون التزام �أحد املتعاقدين هو �سبب
التزام املتعاقد الآخر.
 -2يف العقود العينية امللزمة جلانب واح��د� ،إن ت�سليم ال�شيء
حمل العقد لي�س فقط �سبب االلتزام ،و�إمنا الواقعة املوّلدة للعقد،
بحيث �إذا مل ي ُّ�سلم ال�شيء ،لي�س فقط يكون ال�سبب منعدم الوجود،
و�إمنا يكون العقد غري موجود.
ربع� ،إن نية التربع مفهوم دون �أي معنى ،لأنها
 -3يف عقود الت ّ
�إما �أن تكون الر�ضا ،و�إما الدوافع ال�شخ�صية للمتربع.
ب -عدم فائدة النظرية التقليدية لل�سبب
ينطلق الفقيه الفرن�سي  planiolمن ن�ص امل��ادة ( )1131من
بطل العقد يف ثالث حاالت :انعدام
القانون املدين الفرن�سي التي ُت ِ
ال�سبب ،الغلط على ال�سبب ،عدم م�شروعية ال�سبب .يقول planiol
�إن الغلط على ال�سبب هو مبثابة انعدام ال�سبب ،وبالتايل تبقى
حالتان :انعدام ال�سبب وعدم م�شروعية ال�سبب.
 -1عدم فائدة نظرية ال�سبب من زاوية انعدامه:
يف ال�ع�ق��ود امل�ت�ب��ادل��ة ي�ق��ول � planiolإن �سبب ال �ت��زام �أحد
املتعاقدين هو تقدميات املتعاقد الآخ��ر� ،أي حمل التزام املتعاقد
الآخر .لذلك ،من غري املفيد القول بانعدام ال�سبب لبطالن العقد،
�إذ يكفي القول بانعدام حمل االلتزام .مث ًال :يف عقد البيع ،يلتزم
البائع بنقل ملكية ال�شيء لأن ال�شاري يلتزم بدفع الثمن .فالثمن
هو يف الوقت ذاته �سبب التزام البائع وحمل التزام ال�شاري.
وباملقابل� ،إن نقل ملكية ال�شيء هو يف الوقت ذاته حمل التزام
البائع و�سبب التزام ال�شاري .لذلك ،ف�إن انعدام وجود ال�شيء هو
يف الوقت ذاته انعدام وجود حمل التزام البائع وانعدام وجود �سبب
التزام ال�شاري .ففي هذه احلالة ،وللح�صول على بطالن العقد،
لي�س من ال�ضروري الإدالء بانعدام وجود �سبب االلتزام ،لأن انعدام

وجود حمل االلتزام يكفي.
يف العقود العينية امللزمة جلانب واح��د� ،إن ع��دم ت�سليم
ال�شيء حمل االلتزام لي�س انعدام وجود �سبب االلتزام ،و�إمنا انعدام
وجود العقد ذاته .لذلك ،من غري املفيد التك ّلم عن انعدام وجود
�سبب االلتزام.
يف عقود التربع� ،إن نية التربع لي�ست �سوى الر�ضا .لذلك،
من غري املفيد التك ّلم عن ال�سبب .فعدم وج��ود نية التربع يعني
عدم وجود الر�ضا وي�ؤدي �إىل بطالن العقد دون احلاجة لنظرية
ال�سبب.
 -2عدم فائدة نظرية ال�سبب من زاوية عدم م�شروعيته:
يف العقود املتبادلة والعقود العينية امللزمة جلانب واحد� ،إن
عدم م�شروعية ال�سبب لي�ست �سوى عدم م�شروعية املحل.
يف عقود التربع� ،إن عدم م�شروعية ال�سبب لي�ست �سوى عدم
م�شروعية الدوافع ال�شخ�صية.
لبطالن العقد ،يقول � planiolإنه من غري املفيد القول بعدم
م�شروعية ال�سبب� ،إذ يكفي الإدالء بعدم م�شروعية املحل �أو عدم
م�شروعية الدوافع.

التي انتقدتها ،خط�أ منهجياً ،ب�أن انطلقتا لتحديد ال�سبب
من التزام �إعادة ال�شيء .بينما يجب الرتكيز على التزامات
�أخرى .يف العقود العينية ،يوجد التزام �إعادة ال�شيء ولكن
يوجد �أي�ضاً �إىل جانبه التزام �آخر.
مث ً
ال :يف عقد الإيداع ،يلتزم املودع لديه باملحافظة على
ال�شيء والعناية به ،ومن جهة ثانية ب�إعادته �إىل امل��ودِع� .إن
التزام �إعادة ال�شيء ال ين�ش�أ من عقد الإيداع ،و�إمنا من القانون
الذي يوجب احرتام ملكية الغري� .إن املودَع لديه يلتزم ب�إعادة
الوديعة �إىل املودع ،لي�س ب�صفته التعاقدية كم َودع لديه و�إمنا
ب�صفته غري مالك للوديعة .فالتزام �إعادة الوديعة �إىل املودِع
موجود خارج عقد الإيداع .فال�سبب يف عقد الإيداع يوجد يف
التزام املحافظة على الوديعة والعناية بها.
 -3يف عقود التربع:
�إن نية التربع لي�ست الر�ضا ولي�ست الدوافع ال�شخ�صية:
�إن نية التربع لي�ست الر�ضا ،لأن الر�ضا هو �إرادة املتعاقد ب�أن
يلتزم ،بينما نية التربع هي �إرادة املتعاقد ب��أن يلتزم دون مقابل.
الر�ضا هو الإرادة ونية التربع هي تربير الإرادة.
�إن نية ال�ت�برع لي�ست ال��دواف��ع ال�شخ�صية .نية ال�ت�برع هي
االكتفاء املعنوي ،بينما الدوافع ال�شخ�صية هي �سبب هذا االكتفاء.
فعلى ال�س�ؤال :ملاذا التزم املتربع ب�أن يهب �شيئاً �أو �أن يقدم خدمة
جماناً دون عو�ض؟ تكون الإجابة لأنه ي�سعى �إىل االكتفاء املعنوي.
وعلى ال�س�ؤال :ما هو الدافع لالكتفاء املعنوي؟ تكون الإجابة
لأن��ه يحب �أفعال اخل�ير ،لأن امل� ّت�برَع له يف حالة ع��وز ،لأن��ه يحب
الظهور االجتماعي ..هذه هي الدوافع ال�شخ�صية.
ب -من حيث عدم فائدتها
 -1يف العقود املتبادلة
خالفاً لنظرية  PLaniolالتي تقول بعدم فائدة نظرية �سبب
االلتزام ،نقول �إن نظرية ال�سبب �ضرورية لفهم العقود املتبادلة،
وال يُ�س َتغنى عنها بنظرية حمل االلتزام.
�إن نظرية ال�سبب تعك�س يف العقود املتبادلة فكرة �أن موا�ضيع
االلتزامات لي�ست موجودة ب�صورة تراكمية و�إمن��ا متالزمة فيما
بينها ،بحيث �إن حمل التزام كل متعاقد يُ�ش ّكل �سبباً اللتزام الآخر.
لنفر�ض مث ًال �أن يف عقد البيع ال�شيء املباع غري موجود ،كبناء مت
هدمه بفعل القوة القاهرة ،يُعفى البائع يف هذه احلالة من التزام
نقل ملكية البناء وت�سليمه �إىل ال�شاري .لو مل يكن ال�سبب ركناً من
�أركان العقد ،لتوجّ ب على ال�شاري �أن يدفع الثمن ،لأن حمل التزامه

(املبلغ من النقود) قائم وموجود .ولكن مبا �أن ال�سبب هو ركن من
�أركان العقد ،يُعفى ال�شاري من دفع الثمن لأن �سبب التزامه ،هو
التزام البائع بنقل ملكية البناء وت�سليمه ،منعدم الوجود.
لذلك� ،إن الق�ضاء يُبطل العقود النعدام ال�سبب �إذا مل تكن يف
تقدميات �أح��د املتعاقدين منفعة للمتعاقد الآخ��ر .مث ًال :تعاقد
�أحد الورثة مع �شخ�ص كي يبحث له عن عنا�صر و�أموال الرتكة،
ثم اكت�شفها بنف�سه .ق�ضت حمكمة التمييز الفرن�سية ببطالن
العقد النعدام ال�سبب املتمثل بانعدام املنفعة (.)1
(تراجع املادة /208ا ق.م.م .).لذلك ق�ضي ببطالن عقود البيع
النعدام �سبب االلتزام �إذا كان الثمن بخ�ساً (.)2
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى� ،إن ع��دم م���ش��روع�ي��ة ��س�ب��ب ال�ع�ق��د (ولي�س
االلتزام) م�ستقل عن عدم م�شروعية حمل االلتزام .مث ًال :عقد
�ص�ص لأعمال غري مباحة� .إن حمل االلتزام (املنزل
�إجارة منزل ُخ َّ
وبدل الإجارة) م�شروع ومباح ،و�إمنا �سبب العقد غري م�شروع وغري
مباح.
 -2يف عقود التربع
بر�أي الفقيه الفرن�سي � ،Mazeaudإن عدم وجود نية التربع
ال يعني عدم وجود �سبب االلتزام و�إمنا يعني �أحد �أمرين� :إما �أن
الت�صرف غري جماين وذو عو�ض ،و�إ ّم��ا �أنه �صادر عن جمنون .يف
احلالة الأوىل يكون العقد ذا عو�ض ولي�س من عقود التربع؛ ويف
احلالة الثانية يكون الر�ضا مفقوداً .ففي كلتا احلالتني �إن نظرية
ال�سبب دون فائدة.
ميكن نقد ه��ذه النظرية بالقول �إن نية التربع قد ال توجد
ودون �أن يكون الت�صرف ذا عو�ض �أو ��ص��ادراً ع��ن جم�ن��ون .مث ًال
نقل �شخ�ص ملكية �شيء ميلكه �إىل �شخ�ص �آخ��ر نتيجة اخلوف
االحرتامي ،ودون �أن تكون له نية التربع .هل الت�صرف �صحيح �أم
باطل؟ �إنه باطل ولكن ملاذا؟ لي�س ب�سبب اخلوف االحرتامي لأنه ال
يعيب الر�ضا ،ولكن النعدام �سبب االلتزام� ،أي النعدام نية التربع.
من جهة ثانية� ،إن م�شروعية �سبب العقد لي�ست عدم م�شروعية
حمل االلتزام .ف�سبب العقد ي�سمح مبعاقبة الت�صرفات القانونية
غري امل�شروعة .مث ًال� :أو�صى زوج بعقار لزوجته و�ضمّن الو�صية
�شرط عدم زواجها بعد وفاته� .إن مو�ضوع الو�صية (العقار) م�شروع
ومباح ،و�إمنا �سبب الو�صية مبعنى الدافع ال�شخ�صي قد يكون غري
م�شروع ،لأن �شرط عدم الزواج يتعار�ض مع حرية مدنية �أ�سا�سية،
هي حرية الزواج �أو عدم الزواج.
�إن �سبب العقد مبعنى الدافع ال�شخ�صي ي�ستقل عن حمل

خال�صة:
�أو ًال� :إن فقهاء النظرية التقليدية لل�سبب ،وف�ق�ه��اء نقد
هذه النظرية مل يتطرقوا �إىل فئة مهمة من العقود وهي العقود
ال��ر��ض��ائ�ي��ة امل �ل��زم��ة جل��ان��ب واح ��د Contrats consensuels
.unilateraux
مثل الوعد االنفرادي بالبيع ،والوعد بتنفيذ التزام �سابق قد
يكون ال�سبب مدنياً �أو طبيعياً .يف الوعد االنفرادي بالبيع� ،إن �سبب
التزام الواعد هو االلتزام امل�ستقبلي الذي �سين�ش�أ بذمة امل�ستفيد �إذا
وافق على التعاقد .يف الوعد بتنفيذ التزام �سابق� ،إن �سبب التزام
الواعد هو االلتزام ال�سابق ،كاملدين بالتزام طبيعي يتعهّد بتنفيذه.
�إن �سبب التزامه بالت�سديد هو االلتزام الطبيعي.
ثاني ًا :يف العقود املتبادلة� ،إن �سبب التزام املتعاقد هو التزام
املتعاقد الآخر.
ثالث ًا :يف العقود العينية ،و�إذا و�ضعنا جانباً ال�ت��زام �إعادة
ال�شيء� ،إن �سبب االلتزام هو �إمّا البدل �إذا كان العقد ذا عو�ض ،و�إمّا
نية التربع �إذا كان العقد من عقود التربع.
رابع ًا :يف عقود التربع� ،إن �سبب االلتزام هو نية التربع.
جن��د ه ��ذه اخل�لا� �ص��ة يف امل� ��ادة ( )195م��ن ق��ان��ون املوجبات
والعقود اللبناين�« :إن �سبب املوجب يكون يف الدافع الذي يحمل
عليه مبا�شرة على وجه ال يتغري ،وهو يعد جزءاً غري منف�صل عن
العقد ،كاملوجب املقابل يف العقود املتبادلة والقيام بالأداء يف العقود
ربع يف العقود املجانية� .أمّا يف العقود ذات العو�ض
العينية ونية الت ّ
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ً
ثانيا� -سبب العقد
 مفهوم �سبب العقد�سبب االلتزام يجب �أن يكون موجود ًا ،و�سبب العقد
يجب �أن يكون م�شروع ًا ،فما هو �سبب العقد؟
�إن �سبب العقد هو الدافع ال�شخ�صي الذي حمل املتعاقد على
�إن�شاء العقد ،وهو ال ُِيعّد جزءاً غري منف�صل عن العقد ،بل يختلف
يف كل نوع من العقود ،و�إن تكن من فئة واحدة ،و�إذا كان �سبب العقد
غري م�شروع كان العقد باط ًال.
�إن �سبب العقد هو (�شخ�صنة) �سبب االلتزام� ،أي الأخذ باالعتبار
الدوافع ال�شخ�صية للمتعاقد ..ف�إذا كان �سبب االلتزام مو�ضوعياً
وجمرداً وواحداً يف الفئة ذاتها من العقود والت�صرفات القانونية
الأخرى ،ف�إن �سبب العقد ذاتي و�شخ�صي ومتغيرّ بني متعاقد و�آخر
يف الفئة ذاتها من العقود والت�صرفات القانونية الأخرى.
التوجه اجلديد لنظرية ال�سبب ب�أن
ملاذا ح�صل هذا
ّ
ا�س ُتكمِل �سبب االلتزام ب�سبب العقد؟
ُف�سر ما �إذا
ف�سر وجود االلتزام ،ولكن ال ي ِّ
لأن �سبب االلتزام ُِي ِّ
كان الدافع لاللتزام م�شروعاً وغري خمالف للقواعد القانونية
الآمرة وللنظام العام وللآداب العامة.
ثالثة �أمثلة تربر �أهمية �سبب العقد:
�أ  -يف العقود امل�ت�ب��ادل��ة :لنفرت�ض عقد �إج ��ارة �شقة حُ ��د ًدّت
وجهة ا�ستعمالها كنا ٍد للمقامرة� .إن �سبب التزام امل�ؤجر بت�سليم
ال�شقة امل�ؤجرة �إىل امل�ست�أجر هو التزام امل�ست�أجر بدفع بدل الإجارة،
وهو �سبب �صحيح .و�إن �سبب التزام امل�ست�أجر بدفع بدل الإجارة
هو التزام امل�ؤجر بت�سليمه ال�شقة امل�ؤجرة منه ،وهو �سبب �صحيح.
�إذا اكتفينا ب�سبب االلتزام يكون العقد �صحيحاً .ولكن هل يجوز
الإبقاء على هذا العقد املخالف للآداب العامة؟ هنا ي�أتي دور �سبب
ُبطل هذه الإجارة لأن الدافع ال�شخ�صي للمتعاقدين غري
العقد في ِ
م�شروع.
ب -يف العقود العينية :لنفرت�ض عقد قر�ض مايل َق�صَ د منه
املقرت�ض املقامرة� .إذا اكتفينا ب�سبب االلتزام يكون العقد �صحيحاً
ل��وج��ود ه��ذا ال���س�ب��ب .ول�ك��ن �سبب ال�ع�ق��د ال ��ذي يتمثل بالدافع
ال�شخ�صي للمقرت�ض هو ال��ذي �سيُبطل العقد لعدم م�شروعيته

وملخالفته النظام العام والآداب العامة (.)4
ج  -يف عقود التربع� :إن �سبب االلتزام� ،أي نية التربع ،ال ميكن
�أن يكون غ�ير م���ش��روع .م��ا ق��د يكون غ�ير م�شروع �إمن��ا ه��و �سبب
بطل املحاكم الهبات التي يكون الدافع �إليها
العقد .لذلك مث ًال ُت ِ
الإبقاء على عالقات الزنى.
 نطاق �سبب العقديتداول القانون الو�ضعي عبارة «�سبب العقد» فهل يُ�س َتن َتج �أن
هذا املفهوم يُطبّق فقط يف العقود �أم يف جميع الت�صرفات القانونية،
وحتديداً يف الت�صرفات القانونية االنفرادية؟
بر�أينا �أن مفهوم �سبب العقد ي�سري على جميع الت�صرفات
القانونية لل�سببني التاليني:
�أ � -إن �سبب العقد هو الدافع ال�شخ�صي الذي حدا باملدين �إىل
االلتزام .هذا الدافع ال�شخ�صي الذي هو التعبري عن �إرادة املدين
يوجد �إذا كانت الإرادة تعاقدية �أم انفرادية.
ب  -تق�ضي املحاكم ،وب�صورة منتظمة ،ببطالن الو�صية �إذا كان
الدافع ال�شخ�صي للمو�صي� ،أي �سبب الت�صرف القانوين االنفرادي،
غري م�شروع ()5
البند الثاين :النظام القانوين لل�سبب
ما هي �شروط �صحة ال�سبب؟ وما هي املفاعيل القانونية
ملخالفة �شروط �صحة ال�سبب؟
� ً
أوال� -شروط �صحة ال�سبب
�سنتناول �شروط �سبب االلتزام و�شروط �صحة �سبب العقد.
 �شروط �صحة �سبب االلتزاميُقت�ضى �أن يكون �سبب االلتزام موجوداً ،و�أن ال يقع غلط يف
�سبب االلتزام و�أن يُثبت وجود �سبب االلتزام.
 -1مفهوم وجود �سبب االلتزام
�إن وج ��ود �سبب االل �ت��زام ي�ط��رح م��وا��ض�ي��ع ث�لاث��ة :الت�صرف
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االل�ت��زام� ،إذ ملعرفة ما �إذا ك��ان �شرط ع��دم ال��زواج م�شروعاً �أم
غري م�شروع ،يجب النظر لي�س �إىل حمل االلتزام ،و�إمنا �إىل �سبب
العقد� .إذا كان هذا ال�شرط �صادراً عن الغرية الزوجية حتى ملا بعد
الوفاة ف�إنه غري م�شروع� ،أمّا �إذا كان �صادراً عن رغبة الزوج يف �أن
تهتم زوجته برتبية الأوالد بعد وفاته ف�إنه يكون م�شروعاً .هنا
تربز �أهمية الدافع ال�شخ�صي للمتعاقد �أو ملن �صدر عنه الت�صرف
القانوين.
بالن�سبة للعقوبة� ،إذا كان ال�شرط غري م�شروع ف�إنه يكون باط ًال
بطالناً مطلقاً .ولكن م��ا ه��و م��دى ه��ذا البطالن؟ ه��ل ينح�صر
يف ال�شرط �أم ُيب ِْطل الو�صية؟ للإجابة يُقت�ضى التمييز� :إذا كان
ال�شرط غري امل�شروع هو الدافع الرئي�سي للو�صية ف�إنه يبطلها
بطالناً مطلقاً ،و�إذا مل يكن الدافع الرئي�سي للو�صية فينح�صر
البطالن فيه (.)3

غري املتبادلة ،فال�سبب هو املوجب املوجود من قبل مدنياً كان �أو
طبيعياً»

القانوين املجّ رد من �سببه ،عدم وجود �سبب االلتزام جزئياً ،ال�سبب
ال�صوري.
�أ  -الت�صرف القانوين املجّ رد من �سببه L’acte abstrait
الت�صرف القانوين امل��جّ ��رد من �سببه هو الت�صرف القانوين
الذي ال يُعترب ال�سبب ركناً من �أركان ن�شوئه .جند هذا النوع من
الت�صرفات القانونية يف الأن�ظ�م��ة القانونية ال�ت��ي ال جتعل من
ال�سبب ركناً �أ�سا�سياً من �أرك��ان تكوين هذه الت�صرفات القانونية.
ففي القانون الروماين القدمي ،كان ما يُ�سمى  Stipulatioم�ستق ًال
عن �سببه .ويف مرحلة الحقة من القانون الروماين ،ف�إن من يلتزم
دون �سبب مل يكن يحق له �إق��ام��ة دع��وى املطالبة بانعدام العقد
النعدام ال�سبب ،و�إمن��ا فقط دع��وى الك�سب دون �سبب� ،أي ما كان
كر�ست
ي ُّ�سمى  .condictioبع�ض الأن�ظ�م��ة القانونية املعا�صرة ّ
نظرية الت�صرف القانوين املجّ رد من �سببه ،ومنها القانون املدين
الأملاين والقانون املدين ال�سوي�سري.
�إن قانون املعامالت املدنية (امل��واد  129و )208، 207كالقانون
املدين الفرن�سي ،وقانون املوجبات والعقود اللبناين ،يرف�ض نظرية
الت�صرف القانوين املجّ رد من �سببه .ويجب التمييز بني الت�صرفات
القانونية املجردة من �سببها ،وهي ت�صرفات قانونية باطلة بطالناً
مطلقاً �أو منعدمة الوجود ،والت�صرفات القانونية التي لها �سبب
و�إمنا مل يُذكر �صراحة يف متنها ،وهي ت�صرفات قانونية �صحيحة.
فمث ًال :الأ�سناد (�أو الأوراق) التجارية ،وهي ال�شيك و�سند ال�سحب
وال�سند لأم��ر ،وهي �أوام��ر دفع مبلغ من النقود دون ذكر ال�سبب.
ففي ال�شيك مث ًال ،يُعطي ال�ساحب �أمراً �إىل امل�صرف ب�أن يدفع �إىل
امل�ستفيد مبلغاً من النقود دون �أن يذكر ال�سبب يف منت ال�شيك.
فمن اخلط�أ االعتقاد �أن الأ�سناد التجارية ت�صرفات قانونية جم ّردة
من �سببها� ،أي دون �سبب ،و�إمنا هي ت�صرفات قانونية مل تت�ضمن يف
متنها ذكر �سببها .ف�سببها موجود و�إمنا غري م�صرح به يف متنها؛
فعندما يحّ رر ال�ساحب �شيكاً للم�ستفيد ،فهو ي�سدد له ديناً متوجباً
بذمته جتاهه� ،أو يهبه مبلغاً من امل��ال؛ ف�سبب ال�شيك موجود،
و�إمنا ال يُذكر يف منت ال�شيك و�إذا كان ال�سبب غري موجود ،وهذا
ما يقع �إثباته على �ساحب ال�سند التجاري ،ف��إن ال�سند التجاري
يكون منعدماً.
ب  -عدم وجود �سبب االلتزام جزئياً
�إن حالة عدم وجود �سبب االلتزام جزئياً تتوفر يف العقود التي
يكون حمل التزاماتها تقدميات خدمة ،حيث قد يدفع املتعاقد
مبلغاً من النقود تتجاوز قيمته مدى اخلدمة التي التزم املتعاقد

economique
ج  -ال�سبب ال�صُ وَري La causee simulee

ال�صورية ت�صّ رف قانوين ظاهر غري حقيقي يخفي خلفه
ت�صرفاً قانونياً حقيقياً م�سترتاً ان�صرفت �إليه �إرادة املتعاقدين ()7
كعقد البيع الظاهر غري احلقيقي الذي يخفي عقد هبة حقيقياً
م�سترتاً� .إن «ال�سبب ال�صوري» هو �سبب الت�صرف القانوين الظاهر،
�أي يف املثل �أعاله ،هو ال�سبب يف عقد البيع .و�إن «ال�سبب احلقيقي»
هو �سبب الت�صرف القانوين امل�سترت� ،أي يف املثل �أعاله ،هو ال�سبب
يف عقد الهبة� ،أي نية التربع.
38

 -2الغلط يف ال�سبب
يقع الغلط يف ال�سبب وبالتايل يكون ال�سبب غري �صحيح �إذا
التزم �شخ�ص �أمراً ب�سبب وهمي كان يعتقد خط�أ �أنه غري موجود.
في�سدده للدائن
مث ًال :يعتقد املدين خط�أ �أنه ملتزم بدين مدين ّ
خ�شية مقا�ضاته من قبل ه��ذا ال��دائ��ن ،بينما التزامه هو التزام
طبيعي .يف هذه احلالة يحق له املطالبة با�ستعادة املبلغ الذي دفعه
�إىل الدائن لأن �سبب التزامه مغلوط.
� -3إثبات وجود �سبب االلتزام
تن�ص املادة  2/208ق.م.م .على ما يلي-2« :ويُفرت�ض يف العقود
ّ
وج��ود ه��ذه املنفعة امل�شروعة م��ا مل يقم الدليل على غ�ير ذلك»
يفرت�ض القانون وج��ود ال�سبب يف العقود ،وعلى من يدعي عدم
وجود ال�سبب �أن يثبت ذلك .لذا ،منيّز بني حالتني:
�أ � -إثبات �سبب االلتزام امل�صّ رح عنه يف الت�صرف القانوين
�إذا كان �سبب االلتزام م�صرحاً عنه يف منت الت�صرف القانوين،
يُ�سَ َمّى هذا الت�صرف «�سنداً مُ�سَ بّباً»؛ ويعترب ال�سبب �صحيحاً حلني
�إثبات العك�س .ويقع عبء الإثبات على من يدّعي عدم وجود �سبب
االلتزام .كيف يتم هذا الإثبات؟ منيز بني حالتني:
 -1احلالة الأوىل� :إذا كان عبء الإثبات على �أحد املتعاقدين:
يجب �أن يكون الإثبات خطياً �أو ببدء البينة اخلطية ،لأن الإثبات
�ضد امل�ستند اخلطي يتم بالكتابةُ .ت�ستبعد قاعدة الإثبات اخلطي

ال ي�شرتط القانون الو�ضعي �أن يكون �سبب
ً
م�ش��روعا،
العقد موجود ًا ،و�إمنا �أن يكون
وذل��ك لأن وج��وده �أم��ر م�ؤك��د يف جميع
الت�صرفات القانونية ومن �ضمنها العقود

يف حالة �صورية ال�سبب وكانت هذه ال�صورية ُتخفي الغ�ش ،ذلك
لأن الغ�ش واقعة قانونية تقبل الإثبات احلر.
 -2احلالة الثانية� :إذا كان عبء الإثبات على الغري :يكون
الإثبات حراً بجميع الطرق ،لأن قاعدة الإثبات بالكتابة ال تفر�ض
على الغري و�إمنا على املتعاقدين فقط.
امل�صرح عنه يف الت�صرف
ب � -إثبات �سبب االلتزام غري ّ
القانوين
ق��د ال ي ��رد ��س�ب��ب االل �ت ��زام يف م�تن ال���س�ن��د امل�ث�ب��ت للت�صرف
القانوينَ ،فيُ�سمى هذا «بال�سند غري امل�سبب» ،مثال ذلك الوعود
بدفع مبلغ من املال والتي ّ
حترر كما يلي�« :أق� ّر ب�أنني مدين لكم
مببلغ من املال وقدره مليون درهم �إماراتي و�أتعهد بت�سديده لكم
بتاريخ �أول �أبريل من العام  ،2011وذلك يف مركز �شركتكم الرئي�سي
يف دبي» .ال يَذكر هذا التعهد بالدفع �سبب التزام املدين :هل هو
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الآخ��ر بتقدميها .م�ث� ً
لا :يدفع امل��وك��ل مبلغاً ك�ب�يراً م��ن امل��ال �إىل
ربر هذا املبلغ .كيف تت ّم
املحامي لقاء خدمة قانونية ب�سيطة ال ُت ّ
حماية هذا املتعاقد؟ ببطالن العقد؟ �أم بتخفي�ض املبالغ املدفوعة؟
مبعنى �آخر ،هل �أن اجلزء الزائد واملبالغ فيه من الأموال املدفوعة
هو التزام دون �سبب؟ هل ميكن الأخذ بنظرية انعدام ال�سبب جزئياً
ولي�س كلياً؟
�إن العقد يف هذه احلالة لي�س باط ًال بطالناً مطلقاً ،وال منعدم
الوجود النعدام �سبب االلتزام ،لأن هذا ال�سبب موجود ويتمّثل يف
اخلدمة التي �أداّه��ا املتعاقد الآخ��ر .لذلك ف�إن احلل هو تخفي�ض
املبالغ املدفوعة كثمن لهذه اخلدمة بحيث ت�صبح متنا�سبة معها.
ولكن ما هو الأ�سا�س القانوين لهذا احل��ل؟ قد يكون الغنب
املعيب للر�ضا ،ولكن الغنب الذي يف�سخ العقد يف قانون املعامالت
املدنية هو الغنب الفاح�ش الناجت عن التغرير ،وهو غري متوفر يف
حالتنا.
�إن الأ�سا�س القانوين لتخفي�ض املبالغ املدفوعة �إىل م�ستوى
اخل��دم��ة امل ��ؤداة مقابلة يكمن يف نظرية �سبب االل�ت��زام .ويف هذا
ال�سياق ،لقد �ساوت املحاكم ،انطالقاً من مبد�أ العدالة التعاقدية،
بني انعدام �سبب االلتزام وانعدام التوازن بني تقدميات املتعاقدين،
�آخ��ذي��ن باالعتبار لي�س فقط وج��ود اخلدمة امل ��ؤداة و�إمن��ا مداها
(�أو حجمها) .وه��ذا ي�ط��رح ال���س��ؤال ال�ت��ايل :ه��ل �أن وج��ود �سبب
االلتزام ي�شمل م��داه؟ يف النظرية التقليدية لل�سبب ويف القانون
االنكلو�ساك�سوين� ،إن وج��ود ال�سبب (دون م��داه) �شرط �ضروري
وكاف؛ وبح�سب القول الإنكليزي «�إن حبة من البهار ُتعترب �سبباً
كافياً اللتزام مبائة لرية ذهبية» غري �أن هذا املفهوم التقليدي ل�سبب
االلتزام قد تطوّر مبا يحّ قق التوازن التعاقدي ،وحتديداً «التوازن
االق �ت �� �ص��ادي» ب�ين ت�ق��دمي��ات امل�ت�ع��اق��دي��ن (L’equivalence )6

�إن �صورية ال�سبب ال تبطل العقد .ففي املثل �أع�لاه� ،إن عقد
البيع ال���ص��وري لي�س ب��اط� ً
لا ب�ط�لان�اً مطلقاً �أو منعدم الوجود
مبجرد �أن �سبب التزامات املتعاقدين هو �سبب �صوري .تو�ضيحاً
لهذه القاعدة يُقت�ضى التمييز:
�أ� -إذا كان �سبب العقد امل�سترت م�شروعاً ،ك�أن يهب رجل متزوج
هبة م�سترتة لع�شيقته لقطع العالقة بها ،تكون ال�صورية مقبولة،
ويحق للغري ح�سن النية� ،إمّا التذرع بالعقد الظاهر ،و�إمّا التذرع
بالعقد امل�سترت.
ب� -إذا كان �سبب العقد امل�سترت غري م�شروع ،ك��أن يهب رجل
متزوج هبة م�سترتة لع�شيقته للإبقاء على العالقة معها ،تكون
ال�صورية غ�ير مقبولة ،وت�ك��ون الهبة باطلة بطالناً مطلقاً �أو
منعدمة الوجود ،لي�س لأن �سبب االلتزام يف العقد احلقيقي (عقد
البيع) هو �صوري ،ولكن لأن �سبب عقد الهبة (�أي الدافع ال�شخ�صي
للواهب) غري م�شروع.

ثمن بيع �أم ثمن خدمة �أم تعوي�ض عن �ضرر؟.
�إن «ال�سند غري امل�سبّب» لي�س منعدم ال�سبب� ،أي لي�س ت�صرفاً
قانونياً جم��رداً ،و�إمن��ا ت�صرف قانوين مل يرد فيه �سبب االلتزام
ب�شكل �صريح� .سبب االلتزام موجود و�إمنا التعبري عنه غري موجود.
لذلك يكون هذا الت�صرف القانوين �صحيحاً لأن القانون يفرت�ض
وج��ود �سبب �صحيح ل��ه .وم��ن ي� ّدع��ي خ�لاف ذل��ك� ،أي م��ن يدّعي
�إ�سقاط قرينة وجود ال�سبب� ،أن يُثبت �أن ال�سبب غري موجود .و�إن
هذا الإثبات حر ويتم بجميع طرق الإثبات ومنها �شهادة ال�شهود،
لأن الإثبات يف هذه احلالة لي�س موجهاً �ضد �سند خطي كونه ال
يت�ضمن خطياً �سبب االلتزامات التي ت�شكل حمله)8( .
 �شروط �صحة �سبب العقدال ي�شرتط القانون الو�ضعي �أن يكون �سبب العقد موجوداً،
و�إمن��ا �أن يكون م�شروعاً ،وذل��ك لأن وج��وده �أم��ر م�ؤكد يف جميع
الت�صرفات القانونية ومن �ضمنها العقود ،فحتى املجنون يق�صد
دافعاً معيناً من خالل تعاقده؛ مبعنى �أن��ه ال ميكن ت�صور وجود
عقد دون دوافع �شخ�صية للمتعاقدين� ،أي دون �سبب للعقد.
اعترب ر�أي فقهي �شرحه العالمة الفرن�سي � MAZEAUDأن
�سبب االلتزام ،رغم �أن��ه جمرد ومو�ضوعي وم�ستقل عن الدوافع
ال�شخ�صية للمتعاقدين ،ق��د ي�ك��ون غ�ير م���ش��روع ،و�أع �ط��ى املثل
التايل :يدفع رجل �سيا�سي مبلغاً من املال �إىل قاتل حمرتف كي
يغتال خ�صمه� .إن �سبب االلتزام غري م�شروع.
بر�أينا �أن هذا التحليل غري دقيق� ،إذ ما هو غري م�شروع لي�س
�سبب التزام الرجل ال�سيا�سي ،و�إمنا حمل التزام القاتل املحرتف،
�أي االغ�ت�ي��ال؛ ففي مرحلة �أوىل ،ي�ك��ون ال�ت��زام القاتل املحرتف
ب��اط� ً
لا ل�ع��دم م�شروعية حمله ويف مرحلة ث��ان�ي��ة ،ي�صبح التزام
الرجل ال�سيا�سي باط ًال �إعما ًال لنظرية �سبب االلتزام التي تعني
وجود ال�صلة ال�سببية بني االلتزامني :التزام الأداء (دفع مبلغ من
املال) والتزام الفعل (ارتكاب جرمية القتل).
يكون �سبب العقد غري م�شروع يف �إحدى احلاالت الثالث:
� -1إذا كان خمالفاً للنظام العام.
� -2إذا كان خمالفاً للآداب العامة.
� -3إذا كان خمالفاً للقواعد القانونية الآمرة.
�إن ع��دم م�شروعية �سبب العقد ه��و ع��دم امل�شروعية باملعنى
الوا�سع الذي ي�شمل عدم �أخالقية �سبب العقد� .أمّا عدم امل�شروعية
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باملعنى ال�ضيق يعني خمالفة �سبب العقد للقواعد القانونية الآمرة.
لذلك ،ف��إن ال�سبب غري الأخ�لاق��ي هو دائماً �سبب غري م�شروع،
بينما ال�سبب غري امل�شروع لي�س دائماً ال�سبب غري الأخالقي� ،إذ
ي�شمل �أي�ضاً ال�سبب املخالف للنظام العام وللقواعد القانونية
الآمرة.

 املفاعيل القانونية لعدم م�شروعية �سبب العقد�إذا كان �سبب العقد غري م�شروع (غري مُباح) ،كان العقد باط ًال
بطالناً مطلقاً (املواد  129و 207و 208و 209و 210ق.م.م.).
كيف يت ّم �إثبات ال�سبب غري امل�شروع؟ وما هي �شروط البطالن؟
وما هي مفاعليه؟
� -1إثبات عدم م�شروعية �سبب العقد
�سنتناول مو�ضوع الإثبات ،عبء الإثبات ،و�سائل الإثبات.
�أ -مو�ضوع الإثبات
يَفرت�ض القانون �أن �سبب العقد هو �سبب م�شروع� ،أي �أنه �أوجد
قرينة قانونية هي قرينة م�شروعية �سبب العقد .وما يجب �إثباته
هو عدم م�شروعية �سبب العقد� ،أي �إثبات �أن الدافع �إىل التعاقد
خم��ال��ف للنظام ال�ع��ام �أو ل�ل��آداب ال�ع��ام��ة �أو للقواعد القانونية
الآمرة.
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 - 1النظرية:

�إن ال�سبب غ�ير امل�شروع للعقد ال يبطله �إ ّال �إذا ك��ان الدافع
الرئي�سي للتعاقد والذي من دونه ملا �أبرم املتعاقدان العقد .يُك ّر�س
القانون الو�ضعي هذا احلل .لقد حكم الق�ضاء الفرن�سي ب�أن عدم
م�شروعية �سبب العقد ال يبطله �إ ّال �إذا كانت ال��داف��ع الرئي�سي
للتعاقد .واملادة ( )200من قانون املوجبات والعقود اللبناين حددّت
�سبب العقد ب�أنه «الدافع ال�شخ�صي الذي حمل الفريق العاقد على
�إن�شاء العقد».

اعترب �أحد الفقهاء الفرن�سيني ( )1وبحق �إن عدة دوافع ،ولي�س
دافعاً واحداً ،ت�ؤثر على �إرادة املتعاقد وحتمله على التعاقد ،بحيث
�إنه من دون �أحدها ال يتم التعاقد ،وي�س�أل هذا الفقيه كيف ميكن يف
هذه احلالة معرفة الدافع الرئي�سي ومتييزه عن الدوافع الثانوية
غري امل�ؤثرة على �إرادة املتعاقد؟ يجيب �أنه �إذا تعددّت الدوافع وك�أن
�أحدها غري م�شروع ،يعترب القا�ضي �أن هذا الدافع غري امل�شروع هو
�سبب العقد ويُبطله.
�إن هذا احلل يعفي القا�ضي من �إج��راء بحث نف�سي لتحديد
الدافع الرئي�سي من بني دواف��ع التعاقد املتعددة ،ف�ض ًال عن �أنه
يحول دون �سوء نية املتعاقد الذي ،لو ُت ِرك اخليار له ،الختار �أحد
الدوافع امل�شروعة واعتربها الدافع الرئي�سي للتعاقد.
ب  -ال�صفة امل�شرتكة لل�سبب غري امل�شروع
امل���س��أل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة :ق��د يجهل �أح��د املتعاقدين ال��داف��ع غري
امل�شروع للمتعاقد الآخر .هل يُبطل العقد لعدم م�شروعية �سببه؟
هدفان متناق�ضان :من جهة �أوىل ،يجب �إبطال العقد لإزالة �آثار
ال�سبب غري امل�شروع .ومن جهة ثانية ،يجب حماية املتعاقد ح�سن
النية .كيف يتم التوفيق بني الهدفني .درا�سة االجتهاد الفرن�سي
تفيدنا يف هذا ال�سياق.
 - 1ال�ق��ان��ون الفرن�سي الو�ضعي قبل ق��رار حمكمة التمييز
الفرن�سية ،الغرفة الأوىل ،تاريخ � 7أكتوبر :1998
ك��ان االجتهاد الفرن�سي ميّيز بني العقود ذات عو�ض وعقود
ُبطل ال�سبب غري امل�شروع العقد
التربع .يف العقود ذات عو�ض ،ال ي ِ
�إ ّال �إذا ك��ان معلوماً من املتعاقد الآخ��ر .والأ�سا�س القانوين لهذا
احلل هو حماية املتعاقد ح�سن النية الذي كان يجهل عند التعاقد
وجود �سبب غري م�شروع� ،إ�ضافة �إىل �أن �سبب العقد كونه الدافع
ال�شخ�صي لأحد املتعاقدين ،خارج عن نطاق العقد� .أ ّم��ا يف عقود
ُبطله حتى ولو مل يكن
التربع ،ف��إن ال�سبب غري امل�شروع للعقد ي ِ
معلوماً من املتعاقد الآخر� .إن الأ�سا�س القانوين لهذا احلل هو �أن
بطالن عقود التربع �أقل خطورة و�ضرراً من بطالن العقود ذات
عو�ض)10( .
 - 2قرار حمكمة التمييز الفرن�سية ،الغرفة الأوىل ،تاريخ 7
�أكتوبر :1998
عاد الق�ضاء الفرن�سي عن اجتهاده ال�سابق و�أبطل عقداً دون
عو�ض لعدم م�شروعية �سببه ،دون �أن ي�شرتط �أن يكون هذا ال�سبب
غري امل�شروع معلوماً من املتعاقد الآخر ()11

.propre turpitude

ال تطبق يف هذه احلالة ،وذلك كي يتمكن الق�ضاء من �إبطال
العقد و�إزالة �آثار عدم م�شروعية �سببه.
ب  -ميكن معاقبة املتعاقد الذي تعاقد بدافع غري م�شروع كما
يلي:
� -1إما مبنعه من �أن يُطالب با�ستعادة تقدمياته نتيجة بطالن
العقد .وقد ن�صّ ت امل��ادة ( )196من قانون املوجبات والعقود على
«�إن املوجب الذي لي�س له �سبب� ،أو له �سبب غري �صحيح� ،أو غري
مباح ُيعّد ك�أنه مل يكن وي ��ؤدي �إىل اعتبار العقد ال��ذي يعود �إليه
غري موجود �أي�ضاً .وما ُد ِفع ميكن ا�سرتداده» ا�ستناداً لهذا الن�ص
القانوين ،يحق للقا�ضي �أن مينع املتعاقد الذي دافعه غري م�شروع
من ا�سرتداد تقدمياته.
� - 2إ ّم��ا باعتباره قد ارتكب اخلط�أ ما قبل التعاقدي Cufpa
 in conthahendoوه��و بالتايل ملزم بالتعوي�ض على املتعاقد
الآخر.
� - 3إم��ا ب��إل��زام��ه ب ��أن يدفع تعوي�ضاً للمتعاقد الآخ��ر ب�سبب
ال�ضرر الذي �أحلق به نتيجة �إبطال العقد.

العــدد ( - )7يوليو 2011 -

ً
ثانيا -املفاعيل القانونية ملخالفة �شروط �صحة ال�سبب
 املفاعيل القانونية النعدام �سبب االلتزاممنيّز بني حاالت ثالث:
 -1انعدام �سبب االلتزام كلياً :يكون العقد منعدماً �أو باط ًال
بطالناً مطلقاً.
 -2انعدام �سبب االلتزام جزئياً :يتم تخفي�ض قيمة التقدميات
املبالغ فيها.
 -3الغلط يف ال�سبب :يكون العقد منعدماً �أو باط ًال بطالناً
مطلقاً.

ب  -عبء الإثبات
يقع على من يتذرع ب�أي دفع من الدفوع عبئان :عبء الإدالء
بالدفع ،وعبء �إثباته .ت�أ�سي�ساً على هذه القاعدة العامة� ،إن من
يدعّي �أن �سبب العقد غري م�شروع �أن يديل بعدم امل�شروعية ،و�أن
يُثبت �أن �سبب العقد خمالف للنظام العام �أو لل��آداب العامة �أو
للقواعد القانونية الآم��رة� ،أي �أن ُِيثبت عك�س القرينة القانونية
الب�سيطة.
ج  -و�سائل الإثبات
كيف يتم الإث �ب��ات؟ ي��وج��د ن�ظ��ام��ان :ن�ظ��ام الإث �ب��ات الداخلي
ونظام الإثبات اخلارجي:
د  -نظام الإث�ب��ات الداخلي :ويعني �إن �إثبات ع��دم م�شروعية
العقد يجب �أن يتم بالعودة �إىل منطوق العقد ولي�س بالعودة �إىل
و�سائل �إثبات خارجة عنه .اعتمد االجتهاد الفرن�سي هذا النظام
لغاية تاريخ  2يناير  ،1907وما زال معتمداً لغاية تاريخه بالن�سبة
لإثبات عدم م�شروعية ال�سبب يف الهبات املعقودة لأبن ال ِز َنى ،وذلك
حماية للموهوب له بجعل الإثبات �أكرث �صعوبة .وقد كر�ست املادة
 1/908من القانون املدين الفرن�سي هذا احلال.
هـ  -نظام الإثبات اخلارجي :بتاريخ  2يناير )9( 1907
�صدر عن حمكمة التمييز الفرن�سية قرار مبدئي اعتمد نظام
الإث�ب��ات اخل��ارج��ي� ،أي الإث�ب��ات بجميع و�سائل الإث�ب��ات حتى تلك
اخلارجة عن منطوق العقد ،كالإثبات بالقرائن وال�شهود .مث ًال:
قر�ض مت يف حالة مقامرة ،من البديهي االعتقاد �أن �سبب العقد
ه��و دي��ن مقامرة ،وبالتايل غ�ير م�شروع ،مم��ا ي ��ؤدي �إىل بطالن
القر�ض.
� -2شروط البطالن
ُبطل ال�سبب غري امل�شروع العقد ،يجب �أن يكون هو الدافع
كي ي ِ
الرئي�سي للتعاقد و�أن يكون م�شرتكاً بني املتعاقدين.
�أ  -ال�سبب غري امل�شروع هو الدافع الرئي�سي للتعاقد

 - 2تقييم النظرية

 -3مفاعيل البطالن
�إن ال�سبب غري امل�شروع يُبطل العقد
�أ  -يحق لأي متعاقد �أن يطلب بطالن العقد ،حتى املتعاقد
الذي كان دافعه �إىل التعاقد غري م�شروع� .إن قاعدة «ما من �أحد
ميكنه �أن يتبجح ب�شفاحته» nul ne peut se prevaloir de sa

خال�صة:
نظرية ال�سبب يف قانون املعامالت املدنية
�أخذ قانون املعامالت املدنية بنظرية ال�سبب الق�صدي يف املادة
( )207منه .ويف املادة (� ،)208أخذ بنظرية ال�سبب الذي هو الدافع
�إىل التعاقد ،وافرت�ض وجود الدافع (الباعث) امل�شروع يف العقود
ما مل يقم الدليل على غريه ،ولو مل يُذكر ذلك يف العقد اتفاقاً مع
نظرية ال�سبب يف القانون الو�ضعي.
كذلك جاء يف املذكرة الإي�ضاحية لقانون املعامالت املدنية �أن
«املراد باملق�صد هنا ما يُعرف يف القانون بال�سبب والباعث والدافع
�إىل التعاقد» ( )13وجاء يف مو�ضع �آخر «واملق�صود بال�سبب الغاية
�أو الغر�ض املبا�شر املق�صود يف العقد� ،أي الذي دفع املتعاقدين �إىل
عقده»( )14وبذلك تكون املذكرة الإي�ضاحية قد جمعت بني �سبب
االلتزام و�سبب العقد .و�إننا ننتقد مع جانب من الفقه ( )15هذا
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املزج بني نوعي ومفهومي ال�سبب ،وذلك للأ�سباب التي بيناهّا يف
�سياق درا�ستنا لنظرية ال�سبب.

 - 1يراجعcass, civ, 18 avril 1953, D. 1953.403 :

 - 2يراجع

cass, civ3, 16 juillet 1998, j.c.p. 1999. II.

10036 note dagorne labbe

) 14 octobre 1997,def1998.1040
� - 7إذا كان الت�صرف الظاهر ال يخفي ت�صرف ًا م�سترت ًا ،تكون

ال�صورية مطلقة ،ك�أن يبيع �أحدهم ما ًال يف عقد �صوري يق�صد منه
التهرب من دائنيه �أو من القوانني ال�ضريبية.
 - 8يراجع بهذا املعنىcasd, civ1,13 decembre 1988, :
.

B.n 352

 - 9يراجع Cass, CIV, 2 JANVIER 1907, D. 1907.1.137
.COLIN
JACQUES FLOUR, L’ACTE JURIDIQUE, - 10
.
9eed.,P. 187, n 268

 - 11يراجع

cass, civ, 2 janvier 1907, D, 1908.1.P.137,

 - 12يراجع

cass, civ, 1re, 7octobre 1998, D. 1998.563,

note colin

conel, saint rose

.

j.c.p. 1998.I.114, n 1, obs, jamin

 - 13املذكرة االي�ضاحية لقانون املعامالت املدنية� ،ص
 - 14املذكرة الإي�ضاحية لقانون املعامالت املدنية� ،ص 162
 - 15عبد الرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط يف �شرح القانون
املدين ،م�صادر االلتزام� ،ص 474
160
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�سر الروب الأ�سود وال�شعر الأبي�ض
يرتدي المحام ��ون روباً �أ�سود في �أثناء ممار�سة
عمله ��م ف ��ي الدف ��اع ع ��ن وكالئه ��م ف ��ي جل�س ��ات
المحاكم ��ة ،زي� �اً يميزه ��م  ،ولهذا ال ��زي ق�صة وقعت
�أحداثه ��ا ف ��ي فرن�س ��ا ع ��ام  ،1791بينم ��ا كان �أح ��د
الق�ض ��اة الفرن�سيي ��ن يجل� ��س ف ��ي �شرف ��ة بيت ��ه �إذ
بم�شاج ��رة تقع بي ��ن �شخ�صي ��ن �أمام بيت ��ه ف�شاهدها
لحظ ��ة بلحظ ��ة ،و�أ�سفرت الم�شاجرة ع ��ن قتل �أحد
المت�شاجري ��ن وه ��روب الآخر  .وت�ص ��ادف مرور �أحد
الفرن�سيين فر�أى الرجل ممددا على الأر�ض ،وبكل
�إن�ساني ��ة حاول �إنق ��اذه ف�صحب المجني عليه لأقرب
م�ست�شفى ،ف ��ي محاولة �إن�سانية من ��ه لإنقاذه ،ولكن
المجن ��ي عليه ف ��ارق الحياة ،فقب�ض ��ت ال�شرطة على
الرجل ال�شهم ووجهت له تهمة القتل ،وف�شل الرجل
ف ��ي الدفاع عن نف�سه ،و�أ�صب ��ح متهماً بالقتل ،وتمت
�إحالته للمحاكمة.
وعل ��ى الرغم من �أن القا�ضي ال ��ذي �شاهد وقائع
الح ��ادث م ��ن �شرف ��ة منزله هو ال ��ذي نظ ��ر الق�ضية
ويع ��رف ب ��راءة المته ��م� ،إال �أن القان ��ون الفرن�سي ال
يعترف �إال بالدالئل والقرائن فقط فا�ضطر القا�ضي
�إلى �أن يحكم على المتهم البريء بالإعدام !!
ل ��م يغفر القا�ض ��ي لنف�سه الحكم ال ��ذي �أ�صدره،
وظ ��ل يل ��وم نف�سه وي�ؤرقه ع ��ذاب ال�ضمير مما جعله

يرويها :كامل حممود

يعت ��رف لل ��ر�أي الع ��ام بخطئ ��ه ف ��ي الحك ��م ال ��ذي �أ�ص ��دره عل ��ى
�شخ�ص بريء بالإعدام.
ول ��م يتقب ��ل ال ��ر�أي العام اعت ��راف القا�ضي ب�سهول ��ة ،بل ثار
علي ��ه واتهم ��ه ب�أن ��ه ال �ضمي ��ر وال �أمان ��ة لديه ،و تقب ��ل القا�ضي
االتهام ��ات واعتبرها عقوبة م�ستحقة� .إلى �أن كان هذا القا�ضي
ينظ ��ر �إح ��دى الق�ضايا ف ��ي المحكمة ،ف�شاه ��د محامي المتهم
في الق�ضية المنظورة �أمامه يرتدي روباً �أ�سود اللون ،وهو �أمر
لم يكن معتاداً في ذلك الوقت .
ف�س� ��أل القا�ض ��ي المحام ��ي  :لم ��اذا ترت ��دي ه ��ذا ال ��روب
الأ�سود؟
فقال له المحامي :يا �سيادة القا�ضي �أريد �أن �أذكرك بحكم
الإعدام الظالم الذي حكمت به على بريء !! ومنذ تلك الواقعة
�أ�صب ��ح ال ��روب الأ�س ��ود هو ال ��زي الر�سمي للمحام ��ي في قاعات
المحكمة في فرن�سا ،ومنها انتقل ل�سائر دول العالم.
التتمة �ص61
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املحكمة االحتادية العليا
طعن رقم  52ل�سنة  24ق.
�صادر بتاريخ ( 2004 /11/5مدين)
�إن �سبب العقد يف معنى امل��ادة  207ق.م.م .املعدل هو الغر�ض
املبا�شر املق�صود منه ،ويجب �أن يكون م��وج��وداً و�صحيحاً وغري
خمالف للنظام العام وللآداب.
ومن املقرر �إن ذكر �سبب االلتزام يف العقد ال مينع املدين من
�إثبات �أن هذا ال�سبب غري حقيقي ،و�أن االلتزام يف الواقع معدوم
ال�سبب ،و�أن ط��ريف العقد املكتوب مقيدان بقواعد الإث�ب��ات عند
الطعن ب�صورية العقد و�سببه بحيث ال ي�ج��وز لأي منهما نفي
الثابت �إ ّال بدليل كتابي ما مل يكن هناك مبد�أ ثبوت بالكتابة �أو
مانع �أدبي يحول دون احل�صول على دليل كتابي �أو �إذا فقد الدائن
�سنده الكتابي ب�سبب �أجنبي ال يد له فيه� ،أو �إذا كان يف الأمر احتيال
على القانون ،فيجوز يف هذه احلاالت �إثبات ما يخالف العقد بكافة
طرق الإثبات على �أنه يف حالة االحتيال على القانون يكون احلق يف
الإثبات بهذه الطرق ملن كان االحتيال موجهاً �ضد م�صلحته.

 - 3تراجع املادة ( )1/211ق .م .م ،واملادة ( )82من قانون
املوجبات والعقود اللبناين التي تن�ص�“ :إن ا�شرتاط ال�شيء
امل�ستحيل �أو املخالف للآداب �أو للقانون باطل ومبطل لالتفاق
املعلق عليه .و�أن �صريورة ال�شرط ممكنا فيما بعد من الوجه
املادي �أو الوجه القانوين ال جتعل االتفاق �صحيح ًا .بيد �أن الأمر
يكون خالف ذلك� ،أي �أن ال�شرط امل�ستحيل �أو غري املباح يعد ك�أنه
مل يكتب �إذا كان الفريقان مل يجعال له �ش�أن ًا جازم ًا ومل يكن له يف
التعاقد �ش�أن ال�سبب احلامل على �إن�شاء املوجب”.
.
 - 4يراجعcass.civ,30 juin 1988, B.n 229 :
كر�ست املادة ( )52من قانون الإرث لغري
 - 5يف القانون اللبناينّ ،
املعمدين ال�صادر بتاريخ  23يونيو (حزيران)  ،1959هذا احلل ب�أن
�أبطلت الو�صية �إذا كان الدافع �إليها غري م�شروع.
 - 6لقد �أبطلت حمكمة التمييز الفرن�سية عقد ًا النعدام ال�سبب النا�شئ
عن انعدام التوازن االقت�صادي بني تقدميات املتعاقدين cass. com.,

الجزء الثالث والأخير

الدكتور عبدالرازق الموافي
�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

تناولنا في العددين ال�سابقين من المجلة كل ما
يتعلق بالم�س�ؤولية الجنائية لمجال�س �إدارات ال�شركات
في حال وقوع �أي مخالفة من هذا النوع ،وعر�ضنا في
العدد الأخير مدى م�س�ؤولية الأع�ضاء الممتنعين عن
الت�صويت من خالل ت�صورين :العلم بانطواء العمل
الخا�ضع للت�صويت �أو القرار على جريمة �أو الجهل
به ..وفي ال�صفحات التالية نتناول م�س�ؤولية �أع�ضاء
مجل�س الإدارة الغائبين عن االجتماعات والمناق�شات
وعمليات الت�صويت.
وهنا ميكن �أن نقابل ت�صورين بالن�سبة للأع�ضاء الغائبني
عن املناق�شة والت�صويت :الأول ،يتعلق بالأع�ضاء الذين مازالوا
�ضمن ممثلي ال�شركة من الناحية القانونية� ،أي م��ازال��وا يف
اخلدمة .والثاين ،يتعلق بالأع�ضاء الذين تركوا اخلدمة وانتهى
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مسؤولية األعضاء الغائبين
عن المناقشات والتصويت

متثيلهم لل�شركة .ونبحث م�س�ؤولية هذه الطائفة من الأع�ضاء
وفقاً لهذين الت�صورين يف فرعني على النحو التايل :
� ً
أوال  -الأع�ضاء الغائبون ومل تنقطع عالقتهم الوظيفية
بال�شركة
ال نعني ب��الأع���ض��اء الغائبني ،الأع���ض��اء غ�ير احلا�ضرين
املناق�شة ب�أنف�سهم وحدهم ،ولكن ي�ضاف �إىل ه��ؤالء الأع�ضاء
غ�ير املمثلني يف االج �ت �م��اع� ،أي ال��ذي��ن ي�ك��ون��ون بعيدين عن
املناق�شة مت��ام�اً .ويعد غائباً م��ن الناحية القانونية ،الع�ضو
الذي متت دعوته وفقاً لأحكام القانون ،لال�شرتاك يف املناق�شات
والت�صويت على الأعمال والقرارات حمل املناق�شة ،ومل يح�ضر
يف املكان والتاريخ املحددين لالجتماع� ،سواء كانت الدعوى
�شفوية ويف هذا انظر احلكم التايل ملحكمة ا�ستئناف باري�س:
. Paris 22 mars 1977 , D. 1978 Jurisp. p. 157 .
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المسؤولية
الجنائية لمجالس
إدارات الشركات
ُي�ش�ترط لك��ي تعم��ل وتتناق���ش الأجهزة
اجلماعي��ة ،مث��ل جمل���س الإدارة ،وجمل�س
الرقابة� ،أن تكون الأغلبية حا�ضرة �أو ممثلة

�أم بخطاب عادى � ،أم بخطاب مو�صى عليه �إذا تطلب النظام
الأ�سا�سي لل�شركة ذل��ك ويف ه��ذا انظر احلكم ال�ت��ايل ملحكمة
ا�ستئناف:

C. a. Colmar 6 Juin 1975 Bull. mens. Joly 1976 p. 240

ويُ�شرتط لكي تعمل وتتناق�ش الأج�ه��زة اجلماعية ،مثل
جمل�س الإدارة ،وجمل�س الرقابة� ،أن تكون الأغلبية حا�ضرة �أو
ممثلة ،وبالن�سبة مل�س�ؤولية الع�ضو الغائب عن العمل �أو القرار
الذي ي�صدر ويكون منطوياً على جرمية ،ف�إن و�ضعه يختلف
متاماً عن و�ضع الع�ضو املعار�ض واملمتنع؛ حيث �إن الغائب مل
ي�شارك يف املناق�شة ،ومل ي�صدر عنه �أي ر�أي ب�ش�أن العمل ،ومل
يحدث منه �أي ت�صرف بالن�سبة للم�س�ألة املعرو�ضة .
ونرى �أن غياب الع�ضو عن املناق�شات والت�صويت ،يكون على
ال وممث ً
م�س�ؤوليته ال�شخ�صية؛ لأن��ه ب�صفته وكي ً
ال لل�شركة،
ل��ه ح��ق مم��ار��س��ة ال�سلطات واالم �ت �ي��ازات ال�ت��ي ي�ستمدها من
وكالته ،وعليه واجب احرتام االلتزامات التي تقع عليه .ويحق

للأع�ضاء عمل توكيالت لبع�ضهم ،وب��ذل��ك يتم متثيلهم يف
االجتماع واملناق�شة ،وي�ساعد ذلك يف احلد من ظاهرة الغياب.
ويرتتب على ذلك �أن غياب الع�ضو عند اتخاذ العمل �أو القرار
الذي ينطوي على جرمية ،ال يعد �سبباً ال�ستبعاد م�س�ؤوليته عن
هذا العمل .لكن يثور الت�سا�ؤل عن الأ�سا�س القانوين الذي تقوم
عليه هذه امل�س�ؤولية؟ هل يعامل كاملعرت�ض � ،l`opposantأم
كاملمتنع � ،L`abstentionnisteأم يعامل مثل امل��ؤي��د للعمل
حمل اجلرمية ؟
اجتاه الع�ضو الغائب بالن�سبة للعمل املنطوي على جرمية
يت�صف بعدم الو�ضوح ،فال ميكن اعتباره مثل الع�ضو امل�ؤيد
للعمل وال��ذي �صوت ل�صاحله؛ لأن العمل �صدر ب��دون �صوته،
ال��ذي مل يكن �ضمن �أ� �ص��وات الأغ�ل�ب�ي��ة؛ حيث �إن��ه مل ي�صوت
عليه .وال ميكن اعتباره مثل املعرت�ض على العمل؛ لأن الع�ضو
املعرت�ض �صوت بو�ضوح �ضده� ،أم��ا الغائب فلم يعرب عن ر�أيه
جت��اه العمل .و�أخ�ي�راً ،ال ميكن ت�شبيه و�ضعه بو�ضع الع�ضو
45
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. crim. 5 octobre 1965 . D. 1965 844

و ُق�ضي �أي�ضاً بقيام م�س�ؤولية �أح��د الأع�ضاء عن الأعمال
ال�سابقة على انتهاء وظيفته واخت�صا�صاته1
انظر حكم حمكمة النق�ض الفرن�سية:

Crim. 22 mai 1968 Bull. 170. ; crim. 10 octobre

1967 , D. 1968 p. 6

وب��إدان��ة �أح��د الأع�ضاء املديرين عن جرمية �إهمال تعيني
مراقب ح�سابات لل�شركة عندما ك��ان يف اخل��دم��ة .انظر حكم
حمكمة النق�ض الفرن�سية :

. Crim. 16 octobre 1978 , D. 1979 I. R. 120

وي� ��رى ب�ع����ض ج��ان��ب م ��ن ال �ف �ق��ه ،ق �ي��ام م�س�ؤوليتهم
باعتبارهم �شركاء للأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ،واملديرين ،واملديرين
العامني ،الذين ا�شرتكوا يف املناق�شات التي ُنظمت و�سهلت
�إ�صدار عمل �أو قرار معني خمالف للقانون وي�شكل جرمية.
ك�أن تنظم مناق�شات ي�شرتك فيها ه�ؤالء وت�ؤدي �إىل �إ�صدار
�أ�سهم �أو �سندات ،وتكون هذه �أو تلك خمالفة لأحكام القانون
وت �ن �ط��وي ع�ل��ى ج��رمي��ة .ف �ه��ذا ال� ��ر�أي ال ي�ع�ت�بر الأع�ضاء
امل��دي��ري��ن ال��ذي��ن ف �ق��دوا �صفتهم وق ��ت الإ�� �ص ��دار فاعلني
�أ�صليني ،و�إمنا يعتربهم �شركاء �إذا زودوا الفاعلني بالو�سائل
الالزمة الرتكاب اجلرمية� ،أو �ساعدوهم يف الأعمال املجهزة
�أو امل�سهلة الرتكابها « وذلك وفقاً لن�ص املادة  45من قانون
العقوبات الإم��ارات��ي ،وامل��ادة  6،7/121من قانون العقوبات
الفرن�سي احلايل ،وهم بالفعل قد �ساهموا يف املناق�شات التي
�سهلت هذا الإ�صدار .
ويف ال��واق��ع ،ال عيب يف ه��ذا الق�ضاء وذاك الفقه من
الناحية القانونية؛ حيث يتم حتديد امل�س�ؤولية اجلنائية
بالنظر �إىل الدور الذي قام به اجلاين �أو اجلزء من الن�شاط
ال��ذي مار�سه يف تنفيذ الأع�م��ال الإج��رام�ي��ة ،ومب�ق��دار هذا
الدور تقوم م�س�ؤوليته.
يت�ضح �إذن �أن انتهاء اخلدمة ،ال ت�أثري له على امل�س�ؤولية
اجلنائية للأع�ضاء بالن�سبة ل�ل�أع�م��ال �أو ال �ق��رارات التي
يتخذها جمل�س الإدارة وت�ن�ط��وي ع�ل��ى ج��رمي��ة .وك��ل ما
يجب بحثه يف هذا ال�صدد هو معرفة مدى م�ساهمة الع�ضو
وطبيعة م�س�ؤوليته وما �إذا كان فاع ً
ال �أ�صلياً �أم �شريكاً ،وما
�إذا كانت الوقائع تقادمت �أم ال.

الَ ِخ اَّلء َي ْو َم ِئ ٍذ َبع ُْ�ض ُه ْم ِل َبع ٍْ�ض َع ُد ٌّو �إِ اَّل
قال اهلل تعاىل  ْ :أ
المْ ُ َّت ِق َ
ني� ،سورة الزخرف الآية  ، 68وعن �أبي ذر جندب بن
جنادة و�أبي عبدالرحمن معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنهما ،عن
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال « :اتق اهلل حيثما كنت و�أتبع
ال�سيئة احل�سنة متحها وخالق النا�س بخلق ح�سن» رواه الرتمذي
وقال حديث ح�سن ويف بع�ض الن�سخ حديث ح�سن �صحيح.
فالتقوى  -كما عرفها �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه  -هي اخلوف من اجلليل  ،والعمل بالتنزيل  ،والقناعة
بالقليل  ،واال�ستعداد ليوم الرحيل.
وعن �أبي الدرداء ر�ضي اهلل عنه قال  :متام التقوى �أن يتقي اهلل
العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يرتك بع�ض ما يرى
�أنه حالل خ�شية �أن يكون حراماً يكون حجاباً بينه وبني احلرام
ف�إن اهلل قد بني للعباد الذي ي�صريهم �إليه فقال َ ( :فم َْن َي ْع َم ْل
ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َخيرْ اً َي َرهُ(َ )7وم َْن َي ْع َم ْل ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َ�ش ّراً َي َرهُ) فال
حتقرن �شيئاً من اخلري �أن تفعله وال �شيئاً من ال�شر �أن تتقيه.
فالتقوى هي زاد امل�ؤمنني ،وطريق العارفني� ،سلكوه ابتغاء
مر�ضاة اهلل وطمعاً يف قربه ،فهي الطريق امل�ؤدية �إىل اهلل،
وقد قيل تارك التقوى و�إن ُي ِّ�سرت عليه بع�ض �أمور دنياه
تع�سر عليه من �أمور �آخرته.
قال ال�شاعر
تزود من التقوى ف�إنك ال تدري
�إذا َّ
جن لي ٌل هل تعي�ش �إىل الفجر
وكم من �صحيح مات من غري عل ٍة
وكم من �سقيم عا�ش حيناً من الدهر
فكم من فتى �أم�سى و�أ�صبح �ضاح ًكا
وقد ُن ِ�سجَ ْت �أكفا ُنه وهو ال يدري
وكم من �صغا ٍر يُرجتى طول عمرهم
وقد قب�ضت �أرواحُ هم ليلة القد ِر
وكـــم مــن عــرو�س زيـنـوهـا لــزوجـهـا
وقــد �أُدخـلـت �أجـ�سا ُدهــم ظلمــة الــقبــ ِر
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املمتنع ،ال��ذي ال�ت��زم ال�صمت وق��ت ات�خ��اذ العمل فلم ي�صوت
ل�صالح العمل وال �ضده.
فالغائب �إذن مل يح�ضر املناق�شات وك��ان بعيداً عنها ،ومل
يح�ضر اتخاذ العمل ،وه��ذا يعني �أن��ه مل ي�ساهم يف اجلرمية
ب�أي �سلوك ،وبالتايل ال تقوم م�س�ؤوليته وال توقع عليه عقوبة
تطبيقاً ملبد�أ �شخ�صية امل�س�ؤولية والعقوبة.
وم��ع ذل��ك ميكن �أن ت�ق��وم م�س�ؤولية الغائب على �أ�سا�س
الإه� �م ��ال ،وي �� �ش�ترط ل��ذل��ك �أن ي �ك��ون ل��دي��ه ع�ل��م باالجتماع
وم��وع��ده ورغ��م ذل��ك غ��اب دون ع��ذر مقبول� .أم��ا �إذا ك��ان يعلم
قبل االجتماع ب�أن اجلهاز اجلماعي  -جمل�س الإدارة مث ً
ال –
ي�ستعد لتبني عمل ينطوي على جرمية ،و�أنه ق�صد ترك هذا
العمل مير بدون الت�صويت �ضده و�إعاقته من ال�صدور فرنى

ً
ثانيا  -الأع�ضاء الغائبون وانقطعت عالقتهم الوظيفية
بال�شركة
عندما ي�ساهم الأع�ضاء الذين انقطعت عالقتهم الوظيفية
بال�شركة ،ب�شكل �إيجابي يف اتخاذ عمل �أو ق��رار ينطوي على
ج��رمي��ة ،يثور الت�سا�ؤل ع��ن م��دى قيام م�س�ؤوليتهم ع��ن هذا
العمل؟ .يتجه الفقه ،والق�ضاء �إىل قيام امل�س�ؤولية اجلنائية
له�ؤالء الأع�ضاء بالرغم من انتهاء �صلتهم وعالقتهم الوظيفية
بال�شركة ،ب�شرط �أال تكون اجلرمية قد �سقطت بالتقادم .
وتطبيقاً لذلك ُق�ضي بقيام امل�س�ؤولية اجلنائية للع�ضو عن
اجلرمية التي تقع قبل انقطاع عالقته الوظيفية بال�شركة� ،أي
وهو مازال يف اخلدمة ،انظر حكم حمكمة النق�ض الفرن�سية:

قبسات من الفكر

عندما ي�س��اهم الأع�ض��اء الذين انقطعت
عالقته��م الوظيفي��ة بال�ش��ركة ،ب�ش��كل
�إيجاب��ي يف اتخ��اذ عمل �أو ق��رار ينطوي
على جرمية ،يثور الت�س��ا�ؤل عن مدى قيام
م�س�ؤوليتهم عن هذا العمل؟

قيام م�س�ؤوليته ب�صفته �شريكاً بامل�ساعدة للمديرين الذين
�صوتوا ل�صالح العمل؛ لأنه كانت لديه الإمكانات القانونية �أو
العقدية امل�ستمدة من عقد ال�شركة  ،لال�شرتاك يف املناق�شات
والت�صويت واالعرتا�ض و�إعاقة اجلرمية التي يعلم مب�شروعها.
وب�صفة عامة تقوم م�س�ؤولية الغائب عندما يكون على علم قبل
االجتماع ب�أن هناك عم ً
ال �أو ق��راراً ينطوي على جرمية �سيتم
اتخاذه ،مثال ذلك �إعداد ميزانية غري �صحيحة وتقدميها �إىل
اجلمعية العامة� ،أو تقرير توزيع �أرب��اح وهمية .ولكن ال تقوم
م�س�ؤوليته �إذا �أثبت �أن غيابه كان ب�سبب قوة قاهرة ال ميكن
دفعها منعته من احل�ضور و�أدت �إىل ع��دم ت��واج��ده يف اجتماع
مناق�شات م�شروع العمل �أو القرار املقرتح.
ما �سبق كان يتعلق بالع�ضو الغائب الذي مازال يف اخلدمة،
فما هو احلكم بالن�سبة للع�ضو ال��ذي ترك اخلدمة ؟ هذا هو
حمل البحث يف الفرع التايل.

التقوى

القاضي عبد اللطيف العلماء
القاضي بمحاكم دبي
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دكتور /خالد ممدوح إبراهيم
القا�ضي مبحكمة ال�شارقة االحتادية

جريمة اختراق أنظمة كمبيوتر
الإمارات منوذج ًا
األجهزة الحكومية
اجلزء الثاين والأخري

تناولنا في العدد ال�سابق من مجلتنا (المعهد)
م��اه �ي��ة ال ��دخ ��ول غ �ي��ر ال �م �� �ص��رح ب ��ه �إل � ��ى النظام
المعلوماتي (نظام الكمبيوتر) للأجهزة الحكومية
لدولة الإم��ارات ..وطرحنا فيه المفهوم /واختالف
ف�ع��ل ال��دخ��ول ل�ل�ن�ظ��ام ال�م�ع�ل��وم��ات��ي ع��ن غ �ي��ره من
الأف �ع��ال الم�شابهة وط��رق ال��دخ��ول غير القانونية
للنظام المعلوماتي ..ونظراً لت�شعب المو�ضوع وعمق
الق�ضايا التي يتناولها وجدتها وحداثتها كان البد
من تق�سيمه �إلى جزءين.

ن�ت�ن��اول يف ه��ذا ال �ع��دد اجل ��زء ال �ث��اين والأخ �ي�ر م�ن��ه حتت
عناوين فرعية هي �أركان جرمية الدخول غري امل�صرح به �إىل
نظام الكمبيوتر وموقف الت�شريعات وامل�ع��اه��دات من حتديد
حمل جرمية الدخول غري القانوين للنظام املعلوماتي ،وموقف
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خمتلف الأنظمة القانونية من هذه اجلرمية ولنبد�أ..
الدكتور /خالد ممدوح �إبراهيم
القا�ضي مبحكمة ال�شارقة االحتادية
ً
رابعا� :أركان جرمية الدخول غري امل�صرح به �إىل نظام
الكمبيوتر
تتطلب جرمية الولوج غري القانوين للنظام املعلوماتي �إىل
توافر ركن م��ادي ورك��ن معنوي ب�شقيه الق�صد العام والق�صد
اخلا�ص ،ونتناولها على نحو ما يلي:

(�أ) الركن املادي جلرمية الدخول غري القانوين للنظام املعلوماتي:

تقوم جرمية الدخول غري امل�صرح به �إىل نظام الكمبيوتر
وامل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي يحتوي عليها ،بفعل ال��دخ��ول ال��ذي يطلق
عليه الدخول املنطقي ،وذلك بغر�ض فتح باب ي�ؤدي �إىل نظام

(ب) الركن املعنوي يف جرمية الدخول غري امل�شروع ملواقع التجارة
الإلكرتونية:

ي�شكل الركن املعنوي �أهمية يف قيام جرمية الدخول غري
امل�صرح به �إىل نظام الكمبيوتر ،فالأفعال التي تقوم بها هذه
اجلرمية يقوم بها كل يوم م�ستخدمو الكمبيوتر ،ومن بني هذه
الأفعال ال ميكن جترمي �سوى تلك التي يتحقق ب�ش�أنها الق�صد
اجلنائي.
ف��ال��رك��ن امل�ع�ن��وي جل��رمي��ة ال��دخ��ول غ�ير امل���ص��رح ب��ه �إىل
نظام الكمبيوتر يف كل الت�شريعات التي تناولناها يتخذ �صورة
الق�صد اجلنائي ،باعتبارها من اجلرائم العمدية ،فلكي يتوافر
لهذه اجلرمية ركنها املعنوي يجب �أن تتحقق عنا�صر الق�صد
اجلنائي من علم و�إرادة ،و�سوف نتناول فيما ي�أتي الق�صد العام
املطلوب حتققه يف جرمية الدخول غري امل�صرح به �إىل نظام
الكمبيوتر ،ثم نتعر�ض للق�صد اخلا�ص يف هذه اجلرمية.
 -1الق�صد العام يف جرمية الدخول غري امل�شروع ملواقع التجارة
الإلكرتونية

ع�برت جميع الن�صو�ص القانونية التي تناولت جرمية
الدخول غري امل�صرح به �إىل نظام الكمبيوتر عن الق�صد العام
املتطلب يف هذه اجلرمية ،وذلك على الرغم من االختالف يف
العبارات امل�ستخدمة لهذا الغر�ض ،فقد عرب الن�ص الفرن�سي
عن الق�صد العام بتطلبه �أن يكون الدخول �إىل النظام قد مت عن
طريق الغ�ش واخلداع ،فا�ستخدام هذه العبارة يعني �أن الفاعل

للجرمية ركنان ..مادي ومعنوي
وق�صد عام و�آخر خا�ص
اختلف��ت ت�ش��ريعات ال��دول يف النظ��ر �إىل
اجلرمية الإلكرتونية لكنها مل تخرج عن ثالثة
اجتاهات
على علم ب�أن دخوله �إىل نظام الكمبيوتر غري م�صرح به.
ويف الدمنارك �أ�شار الن�ص �إىل �أن الفاعل يقوم بالدخول غري
امل�صرح به �إىل النظام على نحو خمالف للقانون ،ويف فنلندا
و�سوي�سرا والربتغال والواليات املتحدة الأمريكية ا�شرتط �أن
يتم الدخول �إىل النظام بدون ت�صريح ،ويف ال�سويد واليونان
�أن يتم الدخول �إىل النظام بدون وجه حق ،وقد تطلب القانون
االجنليزي �أن يتم الدخول �إىل النظام على نحو غري م�صرح به
مع العلم بذلك ،ويف هولندا وا�سرتاليا �أن يتم الدخول عمداً
وعلى نحو غري م�شروع �أو بدون وجه حق )1(.
ويتطلب الق�صد العام �أن يحيط علم اجلاين بكل واقعة ذات
�أهمية قانونية يف تكوين اجلرمية  ،فكل ما يتطلبه القانون
من وقائع لبناء �أركان اجلرمية وا�ستكمال عنا�صرها يتعني �أن
ي�شمله علم اجلاين ،ولكن علم اجلاين ال يقت�صر نطاقه على
الوقائع التي تدخل يف تكوين اجلرمية  ،و�إمنا يتعني �أن يحيط
�أي�ضا بالتكييف ال��ذي تت�صف به بع�ض هذه الوقائع وتكت�سب
به �أهميتها يف نظر القانون  )2(،حيث �إن ع��دداً من الوقائع
التي تقوم بها اجلرمية ال متثل �أهمية يف نظر القانون� ،إال اذا
اكت�سبت و�صفاً معيناً ،ف�إن جتردت من هذا الو�صف فقد جتردت
من الأهمية القانونية ومل تعد �صاحلة لتقوم بها اجلرمية.
ويتطلب الق�صد اجلنائي �أي�ضاً �أن يتوقع اجلاين حني ي�أتي
فعله النتيجة الإجرامية التي �سوف ترتتب على الفعل  ،فتوقع
النتيجة هو الأ�سا�س النف�سي الذي تقوم عليه �إرادتها  ،فحيث
ال يكون التوقع ال تت�صوره الإرادة  )3(،والنتيجة التي يجب
�أن يتجه �إىل �إليها توقع الفاعل ه��ي النتيجة التي يحددها
القانون ،وهى الدخول غري امل�صرح به �إىل النظام وال ي�شرتط
�أن يتجه التوقع �إىل الآثار غري املبا�شرة التي ال يدخلها القانون
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الكمبيوتر مبكوناته املنطقية.
ويختلف املحل الذي يتخذه الركن املادي يف جرمية الدخول
غري امل�صرح به �إىل نظام مواقع الويب  ،web siteويتم عادة
التفرقة يف ه��ذا اخل�صو�ص ب�ين العمليات التي تنطوي على
اع�ترا���ض لعمليات االت�صال من �أج��ل ال��دخ��ول �إىل �أح��د نظم
الكمبيوتر ،وبني الدخول املبا�شر �إىل هذه النظم.
ومي �ك��ن ب��ال�ن�ظ��ر �إىل ال�ت���ش��ري�ع��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي جرمت
الدخول غري امل�صرح به �إىل نظام الكمبيوتر� ،أن منيز بني ثالث
�صور للمحل يف جرمية ال��دخ��ول غ�ير امل�صرح ب��ه  ،فال�صورة
الأوىل :املعلومات يف ذاتها ،والثانية :نظم �أجهزة الكمبيوتر
التي ال ترتبط فيما بينها من خالل �شبكة لالت�صال ،والثالثة:
�شبكات املعلومات ،فقد يتمثل الفعل الذي يكون الركن املادي يف
الدخول املبا�شر �إىل املعلومات �أو النظام� ،أو يف عملية االعرتا�ض
غري امل�شروع لعمليات االت�صال من �أجل الدخول �إىل النظام

 -2الق�صد اخلا�ص يف جرمية الدخول غري امل�صرح به

تتطلب بع�ض الن�صو�ص التي جرمت الدخول غري امل�صرح
به �إىل نظام احلا�سب الآيل يف الت�شريعات املختلفة ق�صداً خا�صاً
�إىل جانب الق�صد العام وق��د يرتتب على توافر ه��ذا الق�صد
ت�شديد العقوبة ففي الدمنارك ت�شدد العقوبة متى ارتكب فعل
الدخول بنية الإحاطة مبعلومات تتعلق بالأ�سرار املتعلقة بعمل
�إحدى ال�شركات ،ويف ا�سرتاليا يوجد ن�ص خا�ص ي�شدد العقوبة
متى ارتكب فعل ال��دخ��ول غري امل�صرح به �إىل نظام احلا�سب
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ً
خام�سا :موقف الت�شريعات واملعاهدات الأجنبية من حتديد
حمل جرمية الدخول غري القانوين للنظام املعلوماتي
اهتم امل�شرع يف معظم دول العامل مب�س�ألة مواجهة �صور
الإجرام املعلوماتي ،وعلى الأخ�ص املرتبطة باالعتداء على نظم
املعاجلة الآلية للبيانات ،وبالتايل كرثت الت�شريعات الوطنية
ال�ه��ادف��ة حلماية ه��ذه النظم املعلوماتية م��ع ف��ر���ض عقوبات
�صارمة �ضد املعتدين على املعطيات املعلوماتية .
وق��د اختلفت ت�شريعات ال ��دول يف حت��دي��د حم��ل الدخول
غري امل�صرح به �إىل نظام الكمبيوتر  ،وهي ال تخرج عن ثالثة
اجتاهات :
االجتاه الأول :وهو الذي يجمع بني املعلومات و�أنظمة
الكمبيوتر و�شبكات املعلومات ،وهذا االجتاه املو�سع يت�سع
لي�شمل �شبكات املعلومات ،وبالتايل ي�شمل التجرمي عمليات
االعرتا�ض غري امل�شروعة لالت�صاالت التي تتم من خالل
الدخول �إىل هذه ال�شبكات  ،ويعترب القانون الفرن�سي مثا ًال

( : )1موقف القانون الأمريكي
بخ�صو�ص ج��رائ��م االخ�ت�راق لنظم معاجلة ال�ب�ي��ان��ات �أو
االع �ت��داء عليها فقد ك��ان امل���ش��رع الأم��ري�ك��ي �سباقا يف تقرير
العقاب على هذه النوعية من اجلرائم  )7(،فمنذ عام  1984مت
�إ�صدار قانون تزييف �آليات الدخول واال�ساءة واالحتيال عرب
الكمبيوتر الذي يعد �أول ت�شريع عاملي يف هذا الإطار ،وبالتايل
مت اع�ت�ب��ار ك��ل دخ��ول غ�ير م���ش��روع �إىل معلومات م�صنفة يف
حا�سوب جنحة � )8(،أما �إذا كان الدخول غري امل�شروع قا�صداً
�سجالت مالية �أو �سجالت ائتمان يف امل�ؤ�س�سات املالية �أو انتهاك
حرمة كمبيوتر احلكومة الفيدرالية ف�إن اجلرمية ت�أخذ �شكل
جناية)9(.
وقد عرف هذا القانون الأمريكي جمموعة من التعديالت ،
كان �أولها عام � ، 1986أما التعديل الثاين فكان عام  1994ثم عام
 )10(، 1996ففي تعديل  1986قرر امل�شرع الأمريكي – ا�ستثناء
على ما هو مقرر يف امل��ادة �-4أ من القانون  1030من التقنني
الأمريكي املتعلق با�ستخدام احلا�سوب – اعتبار م�س�ألة ا�ستهالك
وقت احلا�سوب انتهاكا ميكن �أن ي�صل �إىل درجة االتهام اجلدي
يف هذا الإطار ،كما اعترب تعديل � 1986أن مثل هذا االنتهاك هو
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يف حتديد النتيجة  ،فالق�صد اجلنائي يتوافر ول��و مل يتوقع
اجل��اين ه��ذه الآث ��ار ،فيتعني �إذن �أن يتوقع اجل��اين �أن��ه �سوف
يدخل �إىل نظام غري م�صرح له بالدخول �إل�ي��ه ،وال ي�شرتط
�أن يتوقع اجل��اين �أن��ه �سوف يدخل �إىل نظام غ�ير م�صرح له
بالدخول �إليه وال ي�شرتط �أن يتوقع ال�ضرر الذي �سوف يلحق
النظام من جراء هذا الدخول.
وال تقت�صر ف�ك��رة الق�صد اجلنائي على العلم بالوقائع
فقط ،بل تتطلب العلم باكت�ساب بع�ض ه��ذه الوقائع تكييفاً
معيناً فبع�ض اجلرائم ال تقت�صر عنا�صرها على وقائع جمردة
عن التكييف ،بل يعد التكييف الذي تكت�سبه هذه الوقائع من
بني عنا�صرها الأ�سا�سية ويف مثل هذه اجلرائم ميثل التكييف
الأهمية القانونية التي متثلها الوقائع يف م��ادي�ت�ه��ا )4(،وملا
كان الق�صد اجلنائي يتطلب علماً بكل عنا�صر اجلرمية ،فهو
يتطلب حتماً ان�صراف العلم �إىل التكييف كما يتطلب �إحاطته
بالوقائع ،ف�إذا كان التكييف عن�صراً يف اجلرمية� ،إذ بدونه ينتفي
�أح��د �أركانها  ،وت�صبح الواقعة التي جت��ردت من هذا التكييف
غري �أهمية قانونية يف تكوين اجلرمية  ،ف�إنه ينبغي �أن ي�شمل
علم اجلاين هذا التكييف كي يتوافر الق�صد اجلنائي.

الآيل بنية الإ�ضرار بالغري .ويف الرنويج ت�شدد العقوبة على نحو
ملحوظ متى ارتكب فعل الدخول غري امل�صرح به بنية ح�صول
الفاعل له �أو للغري على ربح غري م�شروع �أو �إحلاق �ضرر بالغري
نتيجة لالطالع على املعلومات التي يحتوي عليها النظام،
ويف اململكة املتحدة يت�ضمن قانون �إ�ساءة ا�ستخدام الكمبيوتر
ل�سنة  1990يف مادته الثانية ن�صاً يجرم الدخول غري امل�صرح
به متى توافر لدى الفاعل ق�صد خا�ص يتمثل يف نية ارتكاب
ج��رمي��ة �أخ ��رى الح�ق��ة على ه��ذا ال��دخ��ول  ،ف ��إىل ج��ان��ب املادة
الأوىل من هذا القانون التي جترم الدخول غري امل�صرح به �إىل
نظام الكمبيوتر جاءت املادة الثانية بجرمية �أخرى عرفت با�سم
ال��دخ��ول غري امل�صرح به �إىل نظام الكمبيوتر بنية ارت�ك��اب �أو
ت�سهيل ارتكاب جرائم �أخرى  ،وقد جاء ن�ص هذه املادة على �أنه
يتعني لقيام هذه اجلرمية �أن تتوافر لدى الفاعل نية الدخول
�إىل النظام مع العلم بكون ه��ذا الدخول غري م�صرح ب��ه ،و�أن
تتوافر لديه نية ارتكاب جرمية �أخرى )5(.

يحتذي به على هذا االجتاه.
االجتاه الثاين :وهو االجتاه الذي ي�ستبعد �شبكات املعلومات
من نطاق التجرمي ،ويعترب القانون الإجنليزي ب�ش�أن �إ�ساءة
ا�ستخدام الكمبيوتر ل�سنة  1990من �أبرز الأمثلة على هذا
االجتاه ،حيث جند املادة الأوىل من هذا القانون تعاقب على
الدخول غري امل�صرح به �إىل الربامج واملعلومات التي يحتوي
عليها �أي كمبيوتر .
االجتاه الثالث :جترمي الدخول غري امل�صرح به �إىل �أنظمة
الكمبيوتر عرب �شبكات املعلومات ،ووف��ق القانون ال�سوي�سري
مت �إدراج جرمية جديدة ت�ضمنتها امل��ادة  143مكرر من قانون
ال �ع �ق��وب��ات ت�ع��اق��ب ع�ل��ى ال ��دخ ��ول غ�ي�ر امل �� �ش��روع �إىل �أنظمة
الكمبيوتر بوا�سطة جهاز لنقل املعلومات )6(.

احتيال ميكن �أن يكون مرتكبه عر�ضة للم�ساءلة مبقت�ضى املادة
�( 5أ) من الف�صل  1030املذكور� ،إذا كان انتهاك زمن ا�ستخدام
احلا�سوب قد نتج عنه �ضرر عمدي)11(.
( : )2موقف القانون الفرن�سي
ويف فرن�سا �صدر قانون  5يناير  1988ب�ش�أن جرائم الغ�ش
املعلوماتي املرتكبة �ضد نظم املعلوماتية  ،وت�ضمن هذا القانون
عدة مواد ،منها ن�ص املادة  2/462والتي جترم الدخول �أو البقاء
غري امل�شروع يف كل �أو جزء من نظام املعاجلة الآلية للبيانات .
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ملعلوماتك
يتك��ون فع��ل الدخ��ول غ�ير امل�ش��روع �إذا
مل يلت��زم اجلاين بقي��ود النظ��ام �أو جتاوز
امل�سموح
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اجلرمية ت�شتمل ..االخرتاق
وتعديل املعلومات و�إتالف املعطيات

( )3موقف القانون البلجيكي
من بني الت�شريعات احلديثة التي
�أ� �ش��ارت �إىل ج��رائ��م االع �ت��داء على
نظم املعاجلة الآل�ي��ة للمعطيات،
الت�شريع اجلنائي البلجيكي بعد
تعديله بالقانون ال�صادر بتاريخ
)15(. 2000/11/28
حيث �أ��ض�ي��ف �إىل ق��ان��ون العقوبات
البلجيكي ف�صل جديد هو الف�صل التا�سع مكرر،
وقد ت�ضمن هذا الف�صل مادة جديدة هي املادة ( 550مكرر)،
التي ت�ضمنت يف فقرتها الأوىل م�س�ألة الدخول �أو البقاء
غري امل�صرح بهما يف النظام املعلوماتى.
ون���ش�ير �إىل �أن ال �ق��ان��ون ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ال �� �ص��ادر بتاريخ
 2000/11/28ب�ش�أن الإج��رام املعلوماتي ت�ضمن جمموعة
من التعديالت تخ�ص قانون العقوبات ،وقانون الإجراءات
اجلنائية )16(،وجدير بالذكر �أن ما يهمنا يف هذا القانون
ارتباطا مبو�ضوع ه��ذا الف�صل هو امل��ادة ( )6التي تطرقت
حل�م��اي��ة ن�ظ��م امل �ع��اجل��ة الآل �ي ��ة ل�ل�م�ع�ط�ي��ات م��ن ك��ل �صور
االعتداء � )17(،سواء باالخرتاق �أو حمو �أو تعديل البيانات
املوجودة داخل النظام املعلوماتى ،بحيث ن�صت املادة ( )6على
�أن ي�ضاف �إىل الكتاب الثاين من قانون العقوبات البلجيكي
عنوان تا�سع مكرر حتت عنوان :اخلروقات �ضد �سرية النظم
املعلوماتية واملعطيات املخزنة �أو املعاجلة �أو املر�سلة عرب هذه
النظم ،وتت�ضمن املادة ( )6من هذا القانون اجلديد مادتني
هما  :املادة  550مكرر ،واملادة  550ثالثاً.
�أم��ا امل��ادة ( ) 550ثالثاً فتن�ص على �أن « كل من يقوم بنية
�إحلاق ال�ضرر مبا�شرة� ،أو بطريقة غري مبا�شرة ب�إدخال يف نظام
معلوماتى ،بالتعديل� ،أو �إتالف املعطيات �أو التعديل ب�أية و�سيلة
تكنولوجية يف اال�ستعمال املمكن ملعطيات ن�ظ��ام معلوماتي
يعاقب باحلب�س من � 6أ�شهر �إىل � 3سنوات وبالغرامة من 26
فرنكاً �إىل � 25ألف فرنك �أو �إحدى العقوبتني فقط «.
كل من يلحق ال�ضرر باملعطيات املوجودة يف نظام معلوماتي
عن طريق ارتكاب اجلرمية املن�صو�ص عليها يف الفقرة  ،1يعاقب

باحلب�س من � 6أ�شهر �إىل � 5سنوات ،وبالغرامة من  26فرنكاً �إىل
� 75ألف فرنك �أو �إحدى العقوبتني فقط.
ك��ل م��ن ي�ع��رق��ل ك�ل�ي�اً �أو ج��زئ �ي�اً ال���س�ير ال���ص�ح�ي��ح لنظام
معلوماتي ع��ن ط��ري��ق ارت �ك��اب اجل��رمي��ة املن�صو�ص عليها يف
الفقرة  1يعاقب باحلب�س من �سنة �إىل � 5سنوات وبالغرامة من
 26فرنكاً �إىل � 100ألف فرنك �أو �إحدى العقوبتني فقط.
وت�ضاعف العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات من � 1إىل 4
�إذا ارتكبت �إحدى هذه اجلرائم خالل ال�سنوات اخلم�س املوالية
ل�صدور العقوبة بالن�سبة لإح��دى ه��ذه اجل��رائ��م� ،أو بالن�سبة
للجرائم املن�صو�ص عليها يف املواد  210مكرر 259 ،مكرر314 ،
مكرر ،و  504رابعاً �أو  550مكرر.
ً
خام�سا  :موقف الأنظمة القانونية من جرمية الدخول غري
امل�صرح به داخل النظام املعلوماتي
نتناول يف هذا ال�صدد موقف اتفاقية بوداب�ست  ، 2001ثم
نعر�ض ملوقف الت�شريعات الوطنية احلديثة وذلك على نحو ما
يلي :
 -1موقف اتفاقية بوداب�ست ل�سنة 2001

قامت اللجنة الأوروبية ب�ش�أن م�شاكل اجلرمية وبالتعاون
م��ع جل�ن��ة م��ن اخل�ب�راء يف جم��ال ج��رائ��م الكمبيوتر ب�إعداد
م�شروع اتفاقية دولية تتعلق بجرائم الكمبيوتر ،وق��د �أعلن
املجل�س الأوروبي م�شروع هذه االتفاقية يف  27ابريل .2000
و�أكد املجل�س الأوروبي �أن االعتداءات احلديثة على مواقع
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وقد جاء ن�ص املادة  2/462على �أن «كل �شخ�ص قام بالدخول
�أو البقاء بطريقة كلياً �أو جزئياً يف داخل نظام ملعاجلة املعلومات
�سيعاقب باحلب�س ال��ذي ال ي�ق��ل ع��ن �شهرين وال ي��زي��د على
خم�سني �ألف فرنك� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،و�إذا نتج عن
ال��دخ��ول �أو البقاء غ�ير امل���ش��روع حم��و �أو تعديل يف املعطيات
املختزنة يف النظام تكون العقوبة احلب�س ملدة ت�تراوح ما بني
�شهرين �إىل �سنتني ،والغرامة التي ترتاوح ما بني ع�شرة �آالف
جنيه �إىل مائة �ألف فرنك.
وبعد تعديل هذه املادة يف عام  1994باملادة رقم  1/323عدلت
العقوبة �إىل « حب�س �سنة ومائة �ألف فرنك فرن�سي غرامة ،ويف
حالة �إذا نتج ع��ن ه��ذا ال��دخ��ول غ�ير امل���ش��روع حم��و �أو تعديل
يف املعلومات امل��وج��ودة بالنظام تكون العقوبة احلب�س �سنتني
ومائتي �ألف فرنك فرن�سي غرامة.
وقد �أجاز امل�شرع الفرن�سي مبوجب املادة  ،6/ 323وبغر�ض
حماية نظم املعلومات ،م�س�ألة الأ�شخا�ص االعتبارية عن اجلرائم
امل��ذك��ورة �سلفاً يف ��ض��وء الأح �ك��ام ال�ع��ام��ة مل�ساءلة الأ�شخا�ص
االعتبارية الواردة باملادة  2/121من قانون العقوبات.
ومل يحدد امل�شرع الفرن�سي و�سيلة ال��دخ��ول �إىل النظام،
وبالتايل يجوز الدخول �إىل النظام ب�أي و�سيلة ،مثل الدخول عن
طريق كلمة ال�سر احلقيقية عندما يكون اجلاين غري خمول
له ا�ستخدامها� ،أو ا�ستخدامها برامج �أو �شفرة خا�صة� ،أو عن
طريق ا�ستخدام الرقم الكودي ل�شخ�ص �آخ��ر� ،أو الدخول من
خالل �شخ�ص م�سموح له بالدخول� ،سواء مت ذلك عن طريق
�شبكات االت�صال التليفونية� ،أو حمطات طرفية Terminal
�سواء حملية �أو عاملية.
ك��ذل��ك م��ن ��ص��ور ال��دخ��ول غ�ير امل���ش��روع� ،أن ي�ك��ون مالك
النظام قد و�ضع قيوداً للدخول �إىل النظام ومل يلتزم اجلاين
هذه القيود� ،أو كان الأمر يتطلب �سداد مبلغ نقدي مل ي�سدده

اجل��اين وق��ام بالدخول غري امل�شروع �إىل النظام ،ويالحظ يف
هذا ال�صدد �أن امل�شرع الفرن�سي يعاقب على الدخول املجرد �إىل
النظام املعلوماتي ،فمجرد الدخول تقوم به اجلرمية حتى ولو
مل يرتتب على دخوله �ضرر �أو يتحقق له من وراء الدخول نفع
�أو فائدة طاملا �أن الدخول غري م�شروع.
ويتحقق فعل الدخول كذلك  ،كلما دخل اجلاين �إىل النظام
كله �أو ج��زء منه كالدخول �إىل �شبكة االت�صال �أو الربنامج،
ويتحقق الدخول غري امل�شروع كذلك متى كان م�سموحاً للجاين
بالدخول جلزء معني يف الربنامج ،حيث جتاوزه �إىل جزء �آخر
غري م�سموح له بالدخول فيه ،فمث ً
ال لو �أن اجلاين دخل على
موقع  www.Amazon.comوه��و موقع للبيع الإلكرتوين
معد للجمهور ،لكنه جتاوز املوقع �إىل البيانات اخلا�صة ب�إعداد
املوقع وتنظيمه ،يف حني �أن هذه البيانات �أو املعلومات ال يجوز
للجمهور الدخول �إليها ،فهنا يكون فعل اجلاين مكوناً جلرمية
الدخول غري امل�شروع رغم �أن املوقع مفتوح للجمهور .
ومم��ا �سبق ف�إنه يخرج من نطاق ال��دخ��ول غري امل�شروع ،
الدخول �إىل برنامج منعزل عن النظام املعلوماتي الذي مينع
الدخول �إليه ،كذلك ال تتحقق اجلرمية �إذا اقت�صر دور اجلاين
على جم��رد ق��راءة ال�شا�شة  ،ففي مثل ه��ذه احل��االت ال نكون
ب�صدد جرمية دخول غري م�شروع �إىل نظام معلوماتي )12(.
�أما بالن�سبة للبقاء داخل نظام املعاجلة الآلية للبيانات ،ف�إن
الهدف من جترميه هو جترمي البقاء غري امل�شروع داخل نظام
املعاجلة الآلية للبيانات ملن كان دخوله �إىل النظام املعلوماتي
بطريق ال�صدفة البحتة ،وانتفى لديه الق�صد اجلنائي (�أي نية
الدخول) ،ورغم ذلك يبقى داخل النظام وتتجه �إرادته �إىل ذلك،
حيث يعاقب اجلاين عن جرمية عمدية ،لأن �إرادت��ه ان�صرفت
�إىل البقاء داخ��ل النظام رغ��م علمه ب ��أن دخ��ول��ه غ�ير م�شروع
 )13(،واحلكم نف�سه ين�صرف �إىل من هو م�سموح له بالدخول

�إىل جزء من النظام ثم يدخل �إىل جزء �آخر غري م�صرح له
الدخول فيه )14(.
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مت�ص ً
ال عن بعد بنظام كمبيوتر �آخر «.
وعليه ف�إن جمرد الدخول غري امل�صرح به ،مبعنى القر�صنة
�أو ال�سطو �أو الدخول غري امل�شروع يف النظام املعلوماتي يعترب
يف ح��د ذات��ه غ�ير ق��ان��وين ،وذل��ك على �أ�سا�س �أن ه��ذه الأفعال
ميكن �أن تخلق عقبات �أم��ام امل�ستخدمني ال�شرعيني للنظم
والبيانات ،كما �أن هذا التدخل ميكن �أن يرتتب عليه الدخول
�إىل بيانات �سرية ،كذلك ف�إن هذا الدخول غري امل�شروع ي�ساعد
القرا�صنة على ارت�ك��اب ج��رائ��م معلوماتية �أخ��رى كالغ�ش �أو
التزوير املعلوماتي.
 -2موقف الت�شريعات الأجنبية

تعاقب غالبية الت�شريعات احلديثة على الدخول يف نظام
الكمبيوتر غري �أن موقف الت�شريعات احلديثة يتباين يف جترمي
الدخول غري امل�صرح به ،من هذه الت�شريعات ما يقيد جترمي
الدخول بقيد يتعلق بالركن املعنوي  ،في�شرتط توافر ق�صد
خا�ص ل��دى املتهم ،وه��و ق�صد الت�أثري يف البيانات �أو الت�أثري
يف نظام الكمبيوتر نف�سه للعقاب على هذا الدخول ،ومن هذه
القوانني القانون الأملاين والقانون الكندي والقانون النم�ساوي
والقانون الياباين.
وم��ن ه��ذه ال�ت���ش��ري�ع��ات �أي �� �ض �اً ال �ق��ان��ون ال���س�ع��ودي ب�ش�أن
مكافحة جرائم املعلوماتية ل�سنة  ،2007حيث جرم هذا القانون
الدخول غري امل�شروع بطريقة متعمدة �إىل الكمبيوتر� ،أو موقع
�إلكرتوين� ،أو نظام معلوماتي� ،أو �شبكة حا�سبات �آلية غري م�صرح
لذلك ال�شخ�ص بالدخول �إليها ،فقد جاء ن�ص امل��ادة ( )5على
�أنه « يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �أربع �سنوات وبغرامة ال

تزيد على ثالثة ماليني ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل
�شخ�ص يرتكب �أياً من اجلرائم املعلوماتية الآتية:
 -1الدخول غري امل�شروع لإلغاء بيانات خا�صة� ،أو حذفها� ،أو
تدمريها� ،أو ت�سريبها� ،أو �إتالفها �أو تغيريها� ،أو �إعادة ن�شرها .
� -2إي�ق��اف ال�شبكة املعلوماتية ع��ن العمل� ،أو تعطيلها �أو
تدمري� ،أو م�سح الربامج� ،أو البيانات املوجودة� ،أو امل�ستخدمة
فيها� ،أو حذفها� ،أو ت�سريبها� ،أو �إتالفها� ،أو تعديلها.
� -3إعاقة الو�صول �إىل اخلدمة� ،أو ت�شوي�شها� ،أو تعطيلها،
ب�أي و�سيلة كانت.
ويف هذا ال�صدد جند �أي�ضاً قانون الإم��ارات االحت��ادي رقم
( )2ل�سنة  2006يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،حيث
جاء ن�ص املادة ) )2على �أنه :
 -1كل فعل عمدي يتو�صل فيه بغري وج��ه حق �إىل موقع
�أو نظام معلوماتي �سواء بدخول املوقع �أو النظام� ،أو بتجاوز
مدخل م�صرح به ،يعاقب عليه باحلب�س وبالغرامة �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
 -2ف�إذا ترتب على الفعل �إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو �إف�شاء
�أو �إت�لاف �أو تغيري �أو �إع��ادة ن�شر بيانات �أو معلومات فيعاقب
باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني.
 -3ف�إذا كانت البيانات �أو املعلومات �شخ�صية فتكون العقوبة
احلب�س مدة ال تقل عن �سنة والغرامة التي ال تقل عن ع�شرة
�آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.

العــدد ( - )7يوليو 2011 -

االن�ترن��ت التجارية مثل� :أم ��ازون دوت ك��وم
ودال� ��وز دوت ف��ر  ، Dalloz.frه��ي ال�ت��ي لفتت ن�ظ��ر املجتمع
الدويل �إىل املخاطر والتحديات التي تواجهها ال�شبكة الدولية
للمعلومات و�شبكات الكمبيوتر ،و�أن جرائم الكمبيوتر �أ�صبحت
قبل �أي وقت م�ضى تهدد ب�شكل وا�ضح وخطري التجارة وامل�صالح
احلكومية .
وعليه فقد بادر املجل�س الأوروبي �إىل و�ضع م�شروع اتفاقية
خ��ا��ص��ة ب�ج��رائ��م ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ،م��ع الأخ ��ذ يف االع �ت �ب��ار الطابع
ال ��دويل ال ��ذي مي�ي��ز ه��ذه ال�ن��وع�ي��ة م��ن اجل��رائ��م ،وب�ع��د �سنة
ون�صف تقريباً من املناق�شات والتعديالت على هذا امل�شروع مت
التوقيع على اتفاقية بوداب�ست بتاريخ  23نوفمرب  2001ب�ش�أن
الإجرام املعلوماتي ،وذلك �أمياناً من الدول الأع�ضاء يف املجل�س
الأوروبي والدول الأخرى املوقعة على هذه االتفاقية ب�ضرورة
مواجهة هذا النمط اجلديد من الإجرام .
ون�شري �إىل �أن هذه االتفاقية تتكون من ثمان و�أربعني مادة
م��وزع��ة على �أرب�ع��ة �أب ��واب ،يعالج ال�ب��اب الأول منها ا�ستخدام
امل�صطلحات� ،أما الباب الثاين فهو خم�ص�ص للإجراءات الواجب
اتخاذها على امل�ستوى القومي� ،سواء من الناحية املو�ضوعية �أو
الإجرائية� ،أما الباب الثالث فقد مت تخ�صي�صه للتعاون الدويل،
يف حني يتعر�ض الباب الرابع لل�شروط اخلتامية.
وق��د ن�صت اتفاقية بوداب�ست ل�سنة  2001ب�ش�أن مكافحة
ج��رائ��م ال�ف���ض��اء امل�ع�ل��وم��ات��ي يف امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة منها واملتعلقة
بالدخول غري امل�شروع للنظام املعلوماتي « �أن كل طرف (�أي
الدولة املوقعة) �أن يتبنى الإجراءات الت�شريعية ، Legislative
�أو �أي �إجراءات �أخرى  Measuresيرى �أنها �ضرورية من �أجل
اعتبارها جرمية جنائية ،وفقاً لقانونه الداخلي Domestic
 ،Law itsللولوج العمدي لكل �أو جل��زء من جهاز الكمبيوتر
بدون حق.
كما ميكن له ا�شرتاط �أن ترتكب اجلرمية من خالل انتهاك
�إج��راءات الأمن بنية احل�صول على بيانات احلا�سب �أو �أي نية
�إجرامية �أخرى� ،أو �أن ترتكب اجلرمية يف نظام كمبيوتر يكون
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األستاذ الدكتور شريف محمد غنام
�أ�ستاذ القانون التجاري والبحري يف �أكادميية �شرطة دبي

جريمة شيك بدون رصيد
تأشيرة البنك وأثرها في براءة المتهم أو إدانته
تمثل ت�أ�شيرة البنك �أهمية كبيرة في قيام (جريمة
�شيك ال يقابله ر��ص�ي��د) ف��ي ح��ق ال���س��اح��ب؛ �إذ هي
الإجراء الأول الذي تبني عليه النيابة العامة االتهام،
وت�ستند عليه المحكمة في �إدان��ة المتهم �أو براءته.
ولهذا ف�ضلنا �أن نعر�ض لبع�ض الم�سائل المتعلقة
بهذه الت�أ�شيرة م��ن واق��ع م��ا ج��رى عليه العمل في
ال�ب�ن��وك ،ورددت ��ه �أح�ك��ام الق�ضاء ف��ي دول��ة الإم ��ارات
العربية المتحدة.
عر�ضنا ل�ه��ذا المو�ضوع يت�ضمن ب�ي��ان �أهمية ت�أ�شيرة
البنك في �إقامة الم�س�ؤولية الجنائية (�أو ًال) ،وعر�ض بع�ض
الت�أ�شيرات التي ت�صدرها البنوك في هذا ال�صدد ( ثان ًيا)،
56

وج��زاء عدم تحري ال�صدق في هذه الت�أ�شيرات من جانب
موظفي البنوك (ثال ًثا) .وتفا�صيله كما يلي:
�أو ًال� :أهمية وجود ت�أ�شرية البنك:
طب ًقا لن�ص ال�م��ادة  401عقوبات ات�ح��ادي ،يتكون الركن
المادي لجريمة �شيك بدون ر�صيد من فعل الإعطاء وتوافر
حالة من الحاالت الأرب��ع المن�صو�ص عليها في هذه المادة
التي تتمثل في :عدم وجود ر�صيد قائم وقابل لل�سحب� ،أو عدم
كفاية هذا الر�صيد �أو ا�سترداده كله �أو بع�ضه بحيث ال يتبقى
الباقي ل�سداد قيمة ال�شيك� ،أو �أمر الم�صرف بعدم ال�سداد في
غير الحاالت المحددة قانوناً� ،أو تحرير ال�شيك �أو توقيعه
بطريقة تمنع من �صرفه .ويقع عبء �إثبات توافر حالة من
هذه الحاالت الأربع على عاتق حامل ال�شيك ،وهنا ت�أتي �أهمية

ثانيًا :الت�أ�شرية يجب �أن ت�صدر من البنك امل�سحوب
عليه وحده:
الت�أ�شيرة التي يعتد بها الق�ضاء في �إدانة المتهم �أو براءته
من تهمة �إعطاء �شيك بدون ر�صيد هي الت�أ�شيرة ال�صادرة
من البنك الم�سحوب عليه والمذكور ا�سمه في �صك ال�شيك
ذاته ،ومن ثم ال يعتد بالت�أ�شيرة ال�صادرة من بنك �آخر (.)2
ف�إذا طعن المتهم في الإفادة م�شك ًكا في �صحتها ب�أنها �صادرة
م��ن بنك �آخ��ر غير البنك الم�سحوب عليه وال��ذي ل��ه فيه
ح�ساب ي�سحب عليه بال�شيكات والذي يعلم حركة الر�صيد،
والتفتت المحكمة ع��ن ال��رد على ه��ذا ال��دف��اع الجوهري،
وق�ضت بالإدانة ،فيكون حكمها معيباً ي�ستوجب النق�ض.
وتطبي ًقا لذلك ،ق�ضت محكمة نق�ض �أبو ظبي في حكمها
ال�صادر في نوفمبر  2009ب�أنه « لما كان ذلك وكان الثابث
من مدونات الحكم المطعون فيه �أنه ق�ضى ببراءة المطعون
� �ض��ده لل�شك ع�ل��ى �سند م��ن ال �ق��ول ب� ��أن ال���ش�ي��ك مو�ضوع
الدعوى �صادر من الم�ست�أنف ل�صالح بنك ال�شرق الأو�سط
و�أن الإفادة الواردة بالأوراق �صادرة من بنك الإمارات الدولي
وه��و بنك �آخ��ر دون بيان ال�صلة بين البنكين  .....غير �أن
الحكم المطعون فيه قد التفت عن قرار المحكمة ال�صادر
بتاريخ  ....الذي ق�ضى ب�إعادة الدعوى للمرافعة لبيان ا�سم
البنك الم�سحوب عليه في تاريخ اال�ستحقاق ،وا�ستظهار �أمر

الت�أ�شرية التي يعتد بها الق�ضاء يف �إدانة املتهم
�أو براءته من تهمة �إعطاء �ش��يك بدون ر�صيد
هي الت�أ�شرية ال�صادرة من البنك امل�سحوب عليه
واملذكور ا�س��مه يف �صك ال�شيك ذاته ،ومن ثم
ال يعتد بالت�أ�شرية ال�صادرة من بنك �آخر

الر�صيد وج��ودًا وعد ًما في ذلك التاريخ مع العلم ب�أن رقم
الح�ساب هو  ..........ف�أجاب بنك الإمارات على ذلك بكتابه
الم�ؤرخ  .....ب�أن م�صرف الإمارات الإ�سالمي هو الم�صرف
الم�سحوب عليه ال�شيك وب��أن��ه ال يوجد ر�صيد في ح�ساب
ال�م�ت�ه��م ....و�إذ التفتت المحكمة المطعون على حكمها
عن تحقيق �صفة البنك الم�ستفيد في �ضوء الذي ثبت من
الأوراق ،وهو ما يقت�ضيه الف�صل في الدعوى ،ف�إن حكمها
يكون معيباً بالق�صور في الت�سبيب والف�ساد في اال�ستدالل
خليقاً بالنق�ض والإحالة» (.)3
وال��واق��ع �أن ه��ذا الحكم يلفت نظرنا �إل��ى م�س�ألة مهمة
�أ�شارت �إليها المحكمة بعبارة «دون بيان ال�صلة بين البنكين»
وهي عبارة في نظرنا ت�ستحق التعليق عليها؛ لأنها ت�شير �إلى
االندماج بين البنوك ونقل حقوق وديون بنك �إلى بنك �آخر.
ف�إذا حدث االندماج بين بنكين �أو �أكثر �سواء بالمزج (اندماج
البنكين وانق�ضاء �شخ�صيتهما القانونية وظهور بنك جديد
ب�شخ�صية قانونية جديدة) �أو بال�ضم ( �ضم بنك �إلى �آخر
وان�ت�ه��اء ال�شخ�صية ال�ق��ان��ون�ي��ة للبنك الأول ف�ق��ط وبقاء
ال�شخ�صية القانونية للبنك الثاني) ،ف�إن ح�سابات وعمالء
البنكين في النوع الأول تنتقل �إلى البنك الثالث ،ويكون هو
المخت�ص ب�إ�صدار الت�أ�شيرة المتعلقة بالح�ساب .والأمر هو
ذاته في النوع الثاني من االندماج؛ �إذ يعتبر البنك الثاني
الدامج هو المخت�ص ب�إ�صدار مثل هذه الت�أ�شيرة حتى ولو
كان الح�ساب قد ُفتح في البنك المندمج.

العــدد ( - )7يوليو 2011 -

ت�أ�شيرة البنك التي ت�ستند عليها �سلطات االتهام والتحقيق
والمحاكمة في �إدان��ة المتهم �أو براءته في �أنها و�سيلة �إثبات
الركن المادي لجريمة �إعطاء �شيك ال يقابله ر�صيد.
وقد جرت عادة البنوك على تحرير هذه الإفادة على نحو
معين ،وعادة ما تطبع البنوك كل �أ�سباب ارتجاع ال�شيك في
ورقة ويختار موظف البنك �سبب الرف�ض الذي يتما�شى مع
ال�شيك المقدم له .ومن جانبه ،فقد حر�ص الم�شرع ومن
خلفه الق�ضاء على �أن تكون ت�أ�شيرة البنك �صادقة تعك�س
تماماً حالة الر�صيد �أو ب��الأدق �سبب رف�ض �صرف ال�شيك،
و�إال حكمت المحكمة ببراءة المتهم.
وقد �ألقت محكمة تمييز دبي على عاتق النيابة العامة
واج��ب اال�ستعالم ع��ن ح��ال��ة الر�صيد قبل واق�ع��ة االتهام،
و�ألقت على عاتق المحكمة هذا الواجب قبل �إ�صدار حكمها
بالإدانة و�إال كان حكمها قا�صر الت�سبيب ،فا�سد اال�ستدالل
متعين النق�ض(.)1

ً
ثالثا :بع�ض �صور الت�أ�شريات ال�صادرة من البنك:
��س�ن�ع��ر���ض ه�ن��ا لبع�ض ال �ع �ب��ارات ال �� �ص��ادرة م��ن البنك
وتعر�ض الق�ضاء لكفايتها �أو عدم كفايتها في �إقامة الدليل
على �إدانة �أو براءة المتهم.
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تق��ول حمكمة متييز دبي « ولئ��ن كان من املقرر
قانون ًا �أن ال�ش��يك الذي يحم��ل تاريخني تاريخ
التحرير وتاريخ اال�س��تحقاق ت�سقط عنه �صفة
ال�ش��يك ويتحول �إىل �أداة ائتم��ان وميتنع على
البن��ك �ص��رفه باعتباره �ش��يك ًا م�س��توفي ًا لكافة
�أو�ض��اعه ال�ش��كلية �إال �أنه �إذ كان ال�س��احب قد
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 -2عبارة « :مرجتع ب�سبب الإبالغ عن فقده »:
�إذا كانت ت�أ�شيرة البنك على هذا النحو ،فال يجب على
المحكمة �أن تفهم �أن��ه م��ادام ال�شيك مرتجعاً ل��م ت�صرف
قيمته ،فتقوم الجريمة في حق ال�ساحب؛ لأن هذه العبارة
ال تقطع ف��ي م�سالة الر�صيد ،وال يمكن �أن تت�ساوى مع
عبارة « مرتجع لعدم وجود ر�صيد �أو لعدم كفاية الر�صيد».
ف�إذا �أرادت المحكمة �أن تقيم م�س�ؤولية ال�ساحب في حالة
وج��ود ه��ذه ال�ع�ب��ارة ،فعليها �أن تبحث ر�صيد ال�ساحب في
الم�صرف وج��وداً وعدماً ،و�أن ت�أمر البنك بتو�ضيح م�س�ألة
الر�صيد في ت�أ�شيرة جديدة .ف�إن التفتت محكمة المو�ضوع
عن ذلك ،فيكون حكمها معيباً ي�ستوجب نق�ضه .وتطبيقاً
ل��ذل��ك ،ق�ضت محكمة تمييز دب��ي ف��ي حكمها ال���ص��ادر في
فبراير  2008ب�أنه « �إذا لم يبحث الحكم المطعون فيه ر�صيد
الطاعن في الم�صرف وجوداً وعدماً وا�ستيفائه �شرائطه ،بل
ق�ضى ب�إدانته ت�أ�سي�ساً على ت�أ�شيرة البنك �سالفة الذكر ،ف�إنه
يكون م�شوباً بالق�صور في الت�سبيب (.)6

ملعلوماتك
تعمد و�ض��ع تاريخني لل�شيك ملنع �صرفه ،ف�إن جرمية
�إ�صدار ال�شيك تكون قائمة باعتبارها م�ساوية حلالة
�إعطائه دون �أن يكون له مقابل وفاء»

 -4عبارة« :مرجتع لوجود تاريخني »:
في بع�ض الأحيان ،تكون �إ�شارة البنك «مرتجع لوجود
ت��اري�خ�ي��ن» ،وتعني ه��ذه ال�ع�ب��ارة ت�ضمن ال�شيك تاريخين
�أحدهما للتحرير والآخ��ر لال�ستحقاق مخالفاً بذلك ن�ص
المادة  596بند ( )6الذي يوجب �أن يت�ضمن ال�شيك تاريخاً
واح��داً .وال يمكن للم�ستفيد – ا�ستناداً �إلى هذه الت�أ�شيرة
بمفردها � -أن ي��رف��ع دع��وى �شيك ب��دون ر��ص��د؛ لأن هذه
العبارة لي�ست قاطعة في م�س�ألة الر�صيد .هذا بالإ�ضافة �إلى
�أنها لي�ست �ضمن الحاالت الأربع التي عددتها الفقرة الأولى
من المادة  401عقوبات.
غ�ي��ر �أن الم�ستفيد يمكنه �أن ي�ستخدم ه��ذه العبارة
ويتم�سك بوجود الحالة الرابعة من ال�ح��االت التي يمكن
ت�ح��ري��ك ال��دع��وى الجنائية عنها والمتمثلة ف��ي تحرير
ال�شيك بطريقة تمنع من �صرفه ،ب�شرط �أن يثبت الم�ستفيد
تعمد فعل ال�ساحب ذلك ،وم�س�ألة الإثبات هنا لي�ست بالهينة.
ف�إذا �أفلح الم�ستفيد في �إثبات اتجاه نية ال�ساحب �إلى توقيع
ال�شيك على هذا النحو ( بوجود تاريخين) ،مما جعل البنك
ي��رف����ض ال��وف��اء ،فيمكنه رف��ع دع ��وى �شيك ب ��دون ر�صيد.
وبمعنى �أو��ض��ح ،ف��إن لم تكن ه��ذه الت�أ�شيرة ت ��ؤدي مبا�شرة
�إل��ى م�س�ؤولية ال�ساحب بخالف باقي الت�أ�شيرات القاطعة
في م�س�ألة الر�صيد ،فمن الممكن �أن ت�ستخدم ب�شكل غير
مبا�شر كدليل �إثبات على توافر حالة من الحاالت الأربع

 -5عبارة« :مرجتع لعدم �صحة التوقيع �أو عدم مطابقة
التوقيع »:
بادئ ذي بدء ،تجب الإ�شارة �إلى �أن �أحكام ال�شيك الواردة
في قانون المعامالت التجارية االت�ح��ادي لم تت�ضمن �أي
�إ��ش��ارة �إل��ى طريقة التوقيع على ال�شيك �سوى ن�ص المادة
 598التي تن�ص على �أن « ويكون التوقيع على ال�شيكات وعلى
الطلبات التحريرية الخا�صة مطابقاً للتوقيعات النموذجية
والتواقيع المعتمدة الم�سجلة لدى الم�صرف ويكون �صاحب
الح�ساب م�س�ؤو ًال �أمام الم�صرف �سواء كان هذا الح�ساب دائناً
�أم مديناً» (.)9
ولكن م��ا الحكم �إذا وج��د موظف البنك اخ�ت�لاف�اً بين
توقيع ال�ساحب على ال�شيك وتوقيعه على النموذج الذي
يحتفظ به لديه؟
جرت عادة البنوك في هذه الحالة على طلب �إعادة توقيع
ال�ساحب م��رة �أخ��رى على ال�شيك .ف ��إذا تمكن الم�ستفيد
من الح�صول على توقيع مطابق �آخر من ال�ساحب ،يعتبر
موظف البنك �أن التوقيع الأول غير المطابق م��ن قبيل
البيانات الإ�ضافية التي ال تنال من �سالمة ال�شيك.
�أم��ا فيما يتعلق بالق�ضاء ،فنجد �أن محكمة تمييز دبي
كان لها ق�صب ال�سبق في التعر�ض لهذه الم�س�ألة في حكم
فريد لها عام  .2003في هذا الحكم لم ت�ساو المحكمة بين
غياب التوقيع كليه وبين التوقيع ب�شكل غير مطابق لنموذج
التوقيع لدى البنك؛ �إذ �أنها اعتبرت �أن التوقيع ب�شكل غير
مطابق ال ينال من �صحة ال�شيك الذي يبقى �صحيحاً
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 -1عبارة« :ملراجعة ال�ساحب» �أو « بالرجوع على ال�ساحب»:
ا�ستقرت �أحكام الق�ضاء على �ضرورة و�ضوح الألفاظ
والعبارات الواردة في ت�أ�شيرة البنك والدالة ب�شكل ال لب�س
فيه على وجود حالة من الحاالت الأربع التي عددتها الفقرة
الأول��ى من المادة  401عقوبات .ف��إذا كان رد البنك مبهماً
ال يظهر �أننا ب�صدد حالة من هذه الحاالت الأرب��ع ،كما لو
كانت ت�أ�شيرة البنك فقط « بالرجوع على ال�ساحب « فال
يجوز للمحكمة �أن تحمل عبارات الت�أ�شيرة �أكثر مما تحتمل
وت�ستند �إليها في �إدانة المتهم و�إال كان حكما معيباً.
وت�ط�ب�ي� ًق��ا ل��ذل��ك ،ق�ضت محكمة نق�ض �أب ��و ظ�ب��ي في
حكمها ال�صادر في مار�س  2009ب�أنه « لما كان ذل��ك ،وكان
الحكم الم�ست�أنف الم�ؤيد لأ�سبابه بالحكم المطعون فيه
قد �أدان الطاعن بجريمة �إعطاء �شيك بدون ر�صيد مكتفياً
ب�م��ا ورد ب��رد ال�ب�ن��ك ال�م���س�ح��وب عليه ب�ع�ب��ارة « لمراجعة
ال�ساحب « وهي عبارة ال تقطع ب�أن الطاعن لي�س له ر�صيد
ق��ائ��م وق��اب��ل لل�سحب ،ودون �أن يبين الحكم �سبب رف�ض
البنك ل�صرف ال�شيك ،وهل الرف�ض راجع لم�صدر ال�شيك
�أو لإح��دى ال�ح��االت المن�صو�ص عليها ف��ي ال�م��ادة 1/401
عقوبات �أو ل�سبب �آخر ال �صلة للطاعن به ،وحتى ي�ستظهر
الحكم المطعون فيه �سوء النية لدى الطاعن وتوفرها في
حقه ،و�أن ال�سبب راجع �إليه في عدم �صرف ال�شيك ال�صادر
عنه ،ف�إذا انتهى �إلى �إدانته دون �أن ي�ستظهر �سوء النية لدى
الطاعن والتي يتوافر بها الق�صد الجنائي العام للجريمة،
ف�إنه يكون معيباً بالخط�أ في تطبيق القانون والق�صور في
الت�سبيب ي�ستوجب نق�ضه» (.)4
والجدير بالذكر �أنه في هذه الق�ضية ،اعتبرت المحكمة �أن
وج��ود حالة من الحاالت المن�صو�ص عليها في المادة 1/401

عقوبات  -والتي يجمعها فكرة عدم تمكن الم�ستفيد من الح�صول
على قيمة ال�شيك  -دلي ً
ال على توافر �سوء نية ال�ساحب ،ومن ثم
فهي دليل على �إثبات الركن المعنوي مع �أن هذه الحاالت ت�شكل
في الواقع الركن المادي للجريمة كما �أو�ضحنا .و�أغلب الظن
عندنا� ،أن المحكمة �أرادت �أن ت�ؤكد فكرة �أن ت�أ�شيرة البنك بعدم
وج��ود ر�صيد لها �أهميتها �سوء في التدليل على توافر الركن
ال�م��ادي للجريمة �أو ت��واف��ر ��س��وء نية ال�ساحب �أو ح�سن نيته
وبالتالي توافر الركن المعنوي لديه من عدمه.
والأم ��ر ه��و ذات��ه ف��ي حكم المحكمة االت�ح��ادي��ة العليا
ال�صادر في دي�سمبر .)5( 2003

 -3عبارة « :احل�ساب جممد �أو مغلق »:
في بع�ض الأحيان تكون ت�أ�شيرة البنك « الح�ساب مجمد
�أو مغلق» وهي عبارة تفيد في �أن الم�ستفيد لم يتح�صل على
قيمة ال�شيك ل�سبب يرجع �إلى ال�ساحب الذي �أغلق ح�سابه
ب�إرادته� ،أو �أغلق البنك الح�ساب ل�سبب يرجع �إلى البنك ذاته
�أو �أغلقه لأمر من المحكمة �أو جهة ق�ضائية .ولهذا ي�ساوي
الق�ضاء بين ع�ب��ارة الح�ساب مجمد �أو مغلق وبين عبارة
ع��دم وج��ود ر�صيد ق��ائ��م وق��اب��ل لل�سحب ف��ي �إدان ��ة المتهم
بالجريمة .وتطبيقاً لذلك ،ق�ضت محكمة تمييز دبي في
حكمها ال�صادر في نوفمبر  2007ب�أنه «ومن المقرر �أن عبارة
تجميد الح�ساب �أو �إغالقه تتقابل في معناها مع عبارة عدم
وجود ر�صيد قائم وقابل لل�سحب .لما كان ما تقدم ف�أن ما
ينعاه الطاعن في طعنه يكون غير �سديد» (.)7

ال�م��ذك��ورة بالن�ص .و��س��وف نعود �إل��ى التعليق على م�س�ألة
�إثبات علم ال�ساحب عند حديثنا عن ت�أ�شيرة البنك القادمة
« مرتجع لعدم �صحة �أو مطابقة الر�صيد».
وت �ق��ول محكمة تمييز دب��ي ف��ي ذل��ك « ول�ئ��ن ك��ان من
ال�م�ق��رر ق��ان��ون�اً �أن ال�شيك ال ��ذي يحمل ت��اري�خ�ي��ن تاريخ
ال�ت�ح��ري��ر وت��اري��خ اال��س�ت�ح�ق��اق ت�سقط ع�ن��ه �صفة ال�شيك
ويتحول �إلى �أداة ائتمان ويمتنع على البنك �صرفه باعتباره
�شيكاً م�ستوفياً لكافة �أو�ضاعه ال�شكلية �إال �أنه �إذ كان ال�ساحب
قد تعمد و�ضع تاريخين لل�شيك لمنع �صرفه ،ف�إن جريمة
�إ�صدار ال�شيك تكون قائمة باعتبارها م�ساوية لحالة �إعطائه
دون �أن يكون له مقابل وفاء» (.)8

املحكمة تعت�بر مطابقة التوقي��ع لنموذج
البن��ك �ض��رورة والزم��ة ل�ص��رف قيم��ة
ال�ش��يك م��ن البن��ك ،ولكنه��ا مل ترت��ب
جزاء البطالن ل�ص��ك ال�شيك ب�سبب عدم
املطابقة ،بل اعت�برت التوقيع فقط غري
مطابق ،وال�شيك يظل �صحيح ًا
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ت�أ�شرية « مرجتع لوجود تاريخني  -ال
تكفي مبفردها لإقامة م�س�ؤولية ال�ساحب
عن جرمية �شيك بدون ر�صيد»

جريمة ال�ساحب وهي �إعطاء �شيك ب��دون ر�صيد ،وجريمة
المظهر ال��ذي يظهر ال�شيك .ب�ي��ان ذل��ك �أن الم�شرع في
الفقرة الأولى من المادة  401عقوبات تحدث عن �سوء النية
بقوله « من �أعطى ب�سوء نية» ،وجاء في الحالة الرابعة من
حاالت الركن المادي للجريمة وعبر عنها بقوله « �أو كان قد
تعمد» ،ثم في الفقرة الثانية في جريمة المظهر قال «وهو
يعلم» .ولنا �أن نت�ساءل هل هذه الم�صطلحات تتطابق مع
بع�ضها البع�ض �أم يوجد بينها اختالف في المعنى؟ ،وما هو
هذا االختالف �إن وجد؟
قبل ال�شروع في الإج��اب��ة ،نبد�أ من فر�ضية م�سلم بها
�أال وهي �أن جريمة �إ�صدار �شيك ب��دون ر�صيد جريمة من
الجرائم العمدية مثلها في ذلك مثل جريمة المظهر الذي
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من الناحية ال�شكلية �أو المو�ضوعية في عالقة الم�ستفيد
بال�ساحب والمظهرين� .أم��ا في عالقة الم�ستفيد بالبنك
الم�سحوب عليه ،فقد اعتبرت �أن التوقيع غير المطابق
ي ��ؤدي �إل��ى ع��دم �صرف قيمة ال�شيك .ويت�ضح ه��ذا المعنى
من قول المحكمة « �أم��ا �إذا كان التوقيع موجوداً ولكنه ال
يطابق التوقيع المعتمد لدى الم�صرف �أو كان م�شروطاً في
التوقيعات المعتمدة �أن يوقع ال�ساحب على ال�شيك ب�أكثر من
توقيع ولكنه وقع بتوقيع واحد ،ف�إن ذلك ال يعني خلو ال�شيك
من توقيع ال�ساحب ،و�إنما يعتبر بمثابة توقيع غير مطابق
للتوقيعات المعتمدة لدى البنك  .......وال يغير ذلك من
�صفته ك�شيك و�إن كان الزماً ل�صرفه ،والقول بغير ذلك من
�ش�أنه �إلحاق ال�ضرر بالم�ستفيد الذي ال يعلم عند ا�ستالمه
ال�شيك مدى �صحة ومطابقة وكفاية توقيع ال�ساحب الذي

�أن�ش�أه وي�ؤدي �إلى زعزعة الثقة واال�ستقرار في المعامالت
التجارية وحجب الحماية القانونية التي �أ�سبغها الم�شرع
على ورقة ال�شيك التي تحمل توقيع ال�ساحب»(.)10
ويت�ضح لنا من الحكم ال�سابق �أن المحكمة تعتبر مطابقة
التوقيع لنموذج البنك �ضرورة والزمة ل�صرف قيمة ال�شيك
من البنك ،ولكنها لم ترتب ج��زاء البطالن ل�صك ال�شيك
ب�سبب عدم المطابقة ،بل اعتبرت التوقيع فقط غير مطابق،
وال�شيك يظل �صحيحاً.
بيد �أننا نت�ساءل عن ق�صد المحكمة عند قولها « وال
يغير ذلك من �صفته ك�شيك «فهل تق�صد المحكمة �أن ال�صك
�شيك من منظور القانون الجنائي ،ومن ثم ي�ستطيع حامله
رفع دع��وى �شيك ب��دون ر�صيد على ال�ساحب� ،أم تعتبر �أنه
�شيك من منظور القانون التجاري ،ومن ثم ت�صح المطالبة
بقيمته مدنياً فقط وتظهيره وتظهير الدفوع المتعلقة به؟
هذه هي الم�شكلة التي نعالجها هنا ويمكننا �أن نعبر عنها
بالت�سا�ؤل الآتي :هل ت�أ�شيرة البنك» مرتجع لعدم �صحة �أو
مطابقة التوقيع» ُتمكن النيابة العامة من توجيه االتهام
�إل��ى ال�ساحب وتحريك ال��دع��وى الجنائية ��ض��ده ،و ُتمكن
المحكمة من �إدانته �أم �أنها غير كافية؟
نقدر من جانبنا �أن ت�أ�شيرة البنك على هذا النحو غير
كافية لتحريك ال��دع��وى الجنائية �ضد ال���س��اح��ب ،وعلى
النيابة العامة في هذه الحالة �أن ت�أمر البنك مرة �أخرى
بتو�ضيح حالة الر�صيد.
غير �أن��ه من الممكن – في نظرنا  -تحريك الدعوى
الجنائية �ضد ال�ساحب بناء على هذه الت�أ�شيرة �إذا ا�ستطاع
الم�ستفيد �إثبات تعمد ال�ساحب التوقيع على ال�شيك بهذه
الطريقة لكي يمنع البنك م��ن �صرفه والإ� �ض��رار به
�إعما ًال للحالة الرابعة من الحاالت التي ترفع ب�سببها
دعوى �شيك بدون ر�صيد �أال وهي « تحرير ال�شيك �أو
توقيعه بطريقة تمنع من �صرفه».
والمع�ضلة التي �سيواجهها هنا الم�ستفيد ه��ي �إثبات
ال�ق���ص��د ال�ج�ن��ائ��ي ل��دى ال���س��اح��ب ب�ت�ع�م��ده ت��وق�ي��ع ال�شيك
بطريقة تمنع من �صرفه ،وهنا نتعر�ض لم�سالة مهمة وردت
في ن�ص المادة  401عقوبات اتحادي.
وتتعلق ه��ذه الم�سالة بالم�صطلحات التي ا�ستخدمها
الم�شرع ف��ي ه��ذا الن�ص للتعبير ع��ن الق�صد الجنائي في

يظهر ال�شيك وهو يعلم �أن لي�س له ر�صيد ،غير �أن الق�ضاء
في الدولة متفق على �أن عبارة ب�سوء نية المن�صو�ص عليها
في الفقرة الأولى من المادة  401تعني مجرد علم ال�ساحب
 عند �إعطاء ال�شيك للم�ستفيد  -ب�أن هذا ال�شيك لي�س لهر�صيد ،وهو علم مفتر�ض ال يكلف الم�ستفيد ب�إثباته؛ �إذ يقع
على ال�ساحب عبء متابعة تحركات ر�صيده قبل وبعد �إعطاء
ال�شيك للم�ستفيد .ولهذا يعفى الم�ستفيد من �إثبات علم
وتعمد ال�ساحب ،ويقع عبء �إثبات العك�س ( عدم العلم) على
ال�ساحب نف�سه .ول��ذا ،نعتبر �أن عبارة « ب�سوء نية» هي في
�صالح الم�ستفيد و�ضد ال�ساحب؛ لأنها قلبت عبء الإثبات
على هذا الأخير.
�أما في الحالة الرابعة التي يكون فيها توقيع ال�ساحب
غير مطابق ،فلكي ينجح الم�ستفيد في �إقامة الم�س�ؤولية
الجنائية لل�ساحب ،فعليه �أن يثبت تعمده التوقيع بهذا
ال�شكل وهو �أمر غير مفتر�ض وجوده بل يجب �إقامة الدليل
عليه ،ولهذا جاءت عبارة الم�شرع « �أو كان قد تعمد» مختلفة
عن عبارته « ب�سوء نية» .ولهذا ،نعتبر �أن عبارة « ك��ان قد
تعمد» في �صالح ال�ساحب و�ضد الم�ستفيد؛ لأنها توجب
�إثبات علم ال�ساحب على هذا الأخير.
وقد تكرر الأم��ر مرة �أخ��رى عندما تحدث الم�شرع عن
جريمة المظهر؛ �إذ �أنه لم يفتر�ض علم المظهر بعدم وجود
ر�صيد لل�شيك وق��ت التظهير ،و�إن �م��ا تطلب �إث �ب��ات علمه
الحقيقي بذلك من جانب الم�ستفيد ،وتعمده التظهير مع
علمه بعدم وجود الر�صيد .ولهذا جاءت عبارة «وهو يعلم»
في �صالح المظهر و�ضد الم�ستفيد.
نخل�ص من ذلك �إل��ى �أن ت�أ�شيرة البنك « مرتجع لعدم
�صحة التوقيع �أو ل�ع��دم مطابقته» – كما ه��و ال�ح��ال في
ت��أ��ش�ي��رة « م��رت�ج��ع ل��وج��ود ت��اري�خ�ي��ن  -ال تكفي بمفردها
لإقامة م�س�ؤولية ال�ساحب عن جريمة �شيك بدون ر�صيد،
هذا بالإ�ضافة �إلى �أنه في الحالة التي يلج�أ فيها الم�ستفيد
�إلى الحالة الرابعة وهي تعمد توقيع ال�ساحب على ال�شيك
بطريقة تمنع من �صرفه ،فعليه �إثبات الق�صد الجنائي لدى
ال�ساحب المتمثل في تعمد التوقيع بهذه الطريقة ،ولن
ي�ستفيد هنا من عبارة ب�سوء نية المذكورة في �صدر الن�ص؛
لأنها ال تتعلق بهذه الحالة من الحاالت الم�شار �إليها في
المادة  401عقوبات.

( )2تذكرنا هذه الم�س�ألة في الواقع ببيانات ال�شيك خا�صة البيان رقم
 3الوارد في المادة  596معامالت تجارية والتي تعدد البيانات الإلزامية
في ال�شيك وهو :ا�سم من يلزمه الوفاء ( الم�سحوب عليه) .ولهذا يعتبر
الم�شرع �أن بيان ا�سم البنك الم�سحوب عليه بياناً الزامياً يجب توافره في
ال�شيك و�إال ال يعد �شيكاً وف ًقاً لن�ص المادة  597من القانون ذاته.
( )3نق�ض �أبو ظبي ،جل�سة  8نوفمبر  ،2009الطعن رقم  1145ل�سنة ،2008
�س  ،3ق� .أ
( )4نق�ض �أبو ظبي ،جل�سة  28مار�س  ،2008الطعن رقم  28ل�سنة ،2008
�س  ،3ق �أ ،جزائي .وانظر �أي�ضاً ،الحكم ال�صادر من المحكمة ذاتها في
جل�سة  1فبراير  ،2009الطعن رقم  14ل�سنة � ،2008س  ،3ق �أ ،جزاء.
( )5محكمة اتحادية عليا ،جل�سة  29دي�سمبر  ،2003الطعن رقم  7ل�سنة
 24ق ،ج �شرعي.
( )6محكمة تمييز دب��ي ،جل�سة  18فبراير  ،2008الطعن رق��م  14ل�سنة
 ،2008جزاء.
( )7انظر في ذلك ،محكمة تمييز دبي ،جل�سة  19نوفمبر  ،2007الطعن
رقم  381ل�سنة  ،2007جزاء.
( )8تمييز دبي ،جل�سة  27مار�س  ،2004الطعن رقم  460ل�سنة  ،2003جزاء.
( )9هذا ال يمنع بطبيعة الحال من تطبيق �أحكام المادة  486التي تنطبق
�أ�ص ً
ال على الكمبيالة وتقبل التطبيق على �صك ال�شيك �إعما ًال للإحالة
الواردة في المادة  595معامالت تجارية .وتن�ص هذه المادة على �أن التوقيع
يكون �صحياً �إذا تم بالكتابة اليدوية عن طريق الإم�ضاء �أو تم بب�صمة
الإبهام وذلك في المكان المخ�ص�ص للتوقيع في �صك ال�شيك ..وفي جميع
الأحوال ،يجب �أن يكون التوقيع بالإم�ضاء مقروءاً �أو ي�سهل معه التعرف
على ا�سم الموقع ولقبه ،ويكون مطابقاً للنموذج الموجود بالبنك .ومن
الممكن �أن تكتب كل بيانات ال�شيك بالكمبيوتر با�ستثناء التوقيع الذي ال
يجوز �إال بخط اليد ،فالتوقيع الآلي ال يعتد به بخالف اال�سم.
( )10الحكم ال�صادر في الطعن رقم  191ل�سنة  ،2000م�شار �إليه �سابقاً.
( )11لم يُجمع الم�شرع االتحادي الجرائم التي قد تقع من موظفي البنك
والمتعلقة بال�شيك في قانون واحد و�إنما ق�سم هذه الجرائم بين قانون
العقوبات وقانون المعامالت التجارية .بيان ذلك �أن المادة  402من قانون
العقوبات ن�صت على جريمة موظف البنك ال��ذي يقرر ب�سوء نية وجود
مقابل �أق��ل من الر�صيد الموجود لديه لل�سحب �أوال�ق��اب��ل لل�سحب� .أما
باقي الجرائم الأخرى وعددها ثالث ،فقد وردت في المادة  641من قانون
المعامالت التجارية تحت عنوان « العقوبات» وذلك في فقراتها الثالث.
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ثالث ًا� :ضمان �صحة الت�أ�شرية ال�صادرة من البنك
(م�س�ؤولية البنك):
حر�صاً منه على ت�سهيل ح�صول الم�ستفيد على الإفادة
من الم�صرف الم�سحوب عليه باعتبارها �سند الإثبات ،وعلى
�صدق ق��ول موظف الم�صرف بخ�صو�ص الر�صيد ،عاقب
الم�شرع في المادة  402من قانون العقوبات االتحادي كل
موظف بالم�صرف الم�سحوب عليه بالغرامة بالحب�س �أو
الغرامة �إذا قرر ب�سوء نية مقابل �أقل من الر�صيد الموجود
لديه لل�سحب �أو القابل لل�سحب.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،نجد المادة  641معامالت تجارية
بفقراتها الثالث التي تعاقب كذلك بالحب�س �أو الغرامة
الموظف ال��ذي ي�صرح ع�م��داً وعلى خ�لاف الحقيقة بعدم
وج��ود مقابل وف��اء لل�شيك �أو بوجود مقابل وف��اء �أق��ل من
قيمته ،وكذلك الموظف الذي يرف�ض ب�سوء نية وفاء �شيك
له مقابل وف��اء كامل �أو جزئي ول��م يقدم ب�ش�أنه اعترا�ض
�صحيح .وتنطبق ذات العقوبة على كل موظف يمتنع عن
و�ضع �أو ت�سليم الإف ��ادة �أو البيان الم�شار �إل�ي��ه ف��ي المادة
 632من قانون المعامالت التجارية ،وه��و البيان البديل
الحتجاج عدم الدفع في حالة امتناع الم�سحوب عليه عن
الوفاء والذي يت�ضمن ت�أ�شيرة البنك (.)11

()1تمييز دبي ،جل�سة  24دي�سمبر  ،1995الطعن رقم  41ل�سنة  ،1995جزاء.

تتمة حكاوي الراوي

الهوام�ش واملراجع

 :ظل ��ت باروك ��ة القا�ض ��ي البي�ض ��اء لأكثر م ��ن � 300سنة غطاء ر�أ� ��س القا�ضي في
بريطاني ��ا ،مع المالب� ��س الخا�صة التي يرتديها (روب �أرجوان ��ي و�شال �أ�سود وحزام
�أ�س ��ود ورب ��اط �أبي� ��ض ح ��ول الرقبة وو�ش ��اح �أحم ��ر وقلن�س ��وة قرمزية الل ��ون وعباءة
م ��ن الف ��رو) .وف ��وق ذل ��ك كل ��ه باروكة مجع ��دة بي�ض ��اء الل ��ون ت�صنع م ��ن �شعر خيل
وكان ��وا يجلبون ��ه خ�صي�ص� �اً من خي ��ول الأرجنتين ولم �أج ��د تف�سي ��راً وا�ضحاً ،لماذا
الخيول بالذات .على كل حال انتهت واحدة من �أعرق تقاليد المحاكم البريطانية،
فق ��د تخل ��ى الق�ض ��اة عن ب ��اروكات ال�شع ��ر والعباءات ال�س ��وداء ,وبدال ًم ��ن المالب�س
الكال�سيكي ��ة القديم ��ة ا�ستب ��دل الق�ض ��اة مالب�سه ��م الكال�سيكي ��ة بمالب� ��س جدي ��دة
م ��ن ت�صمي ��م واحدة م ��ن �أ�شهر م�صممات الأزي ��اء البريطانية وه ��ي بيتي جاك�سون،
وق ��د و�ص ��ف البع� ��ض المالب� ��س ب�أنها ت�شب ��ه مالب� ��س �أفالم �ست ��ار تري ��ك الخيالية،
فه ��ي م�صنوع ��ة م ��ن قما� ��ش ال�ص ��وف لون ��ه �أزرق مزين ��ة بقطع م ��ن القطيف ��ة على
الأكم ��ام وال�ص ��در  .وبالن�سب ��ة للق�ضاة من الن�ساء هناك ياق ��ة بي�ضاء بك�سرات يمكن
رفعه ��ا ب�سهول ��ة .ودار جدل طويل ف ��ي بريطانيا �سبق �إلغاء ال ��زي التقليدي ال�سابق
للق�ض ��اة ،فبينم ��ا �سان ��ده البع�ض على �أ�سا� ��س �أنه يميز القا�ضي بطل ��ة وقور تختلف
ع ��ن كل الجال�سي ��ن في القاعة وتجعل العين عندم ��ا تقع عليه تعرف على الفور �أنه
ه ��و ه ��ذا القا�ضي .فقد عار�ض ��ه فريق �أكبر عل ��ى �أ�سا�س �أنه زي قدي ��م انتهى ع�صره
ال ��ذي ب ��د�أ في الثمانينيات من القرن ال�سابع ع�ش ��ر ،بينما الزي الجديد يقترب من
روح الق ��رن الح ��ادي والع�شري ��ن  ,وف ��ي مواجه ��ة هذا الج ��دل تم االحتف ��اظ لق�ضاة
المحاك ��م الجنائي ��ة بالمالب� ��س التقليدي ��ة ،وبال�شع ��ر الم�ستعار بكل م ��ا ي�سببه لهم
م ��ن م�ضايق ��ات مث ��ل :الع ��رق والحك ��ة في ف�ص ��ل ال�صيف ,وق ��د قال �أحده ��م ت�أكيدا
لق ��راره االحتف ��اظ بال ��زي القدي ��م�« :إن الباروكات تخف ��ي مالمح القا�ض ��ي وهو ما
يعتب ��ر مهم� �اً م ��ن الناحية الأمني ��ة» والق�ضية و�إن كان ��ت تبدو ب�سيط ��ة �إال �أنها تثير
جد ًال كبيراً في �أو�ساط الق�ضاة وكبار المحامين بين م�ؤيد وراف�ض ..فهي ال تم�س
تقلي ��داً عم ��ره  300عام بكل ما يت�ضمن ��ه من �إرث ح�ضاري وثقافي فح�سب ،بل �أي�ضا
تم� ��س هيبته ��م .لأن الت�صامي ��م الجديدة بالن�سبة للبع�ض حديث ��ة ب�شكل مبالغ فيه
بالن�سب ��ة لمهن ��ة ات�سم ��ت على م ��ر القرون بالرزان ��ة المحافظة ,ولذل ��ك فهناك من
يف ��رق بي ��ن المالب� ��س الت ��ي يرتديه ��ا القا�ض ��ي والباروكة الت ��ي ي�ضعها ف ��وق ر�أ�سه،
فيطالبون بتغيير المالب�س ولكن دون �إلغاء الباروكة على �أ�سا�س �أنها هي التي تدل
على �شخ�صية القا�ضي  ..كما �أنها بلونها المائل �إلى البيا�ض تعطيه �سمتي الحكمة
والوق ��ار المطلوبتي ��ن ف ��ي رج ��ل الق�ضاء ،بق ��ي �أن �أ�ضيف �أن الباروك ��ة اختراع قديم
من ��ذ �أي ��ام الم�صريي ��ن القدم ��اء ،فتظهر تماثيل كثي ��رة لهم وهم يرتدونه ��ا� ..إال �أن
الباروكات المجعدة البي�ضاء لم تنت�شر بالن�سبة للرجال �إال في ع�صر لوي�س الثالث
ع�شر الذي قلده الكثيرون في الباروكة التي تعود �أن يرتديها رغم �أ َّن لوي�س الثالث
ع�شر ارتداها ليخفي �صلعته!.
يرويها :كامل محمود
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اجلزء الثاين

تأمالت في القانون رقم  16لسنة  2009بشأن إنشاء

مركز التسويةالودية للمنازعات
وقت دخول هذا المقال مرحلة الطباعة ،يكون قد م�ضى �ستة �أ�شهر على �صدور قرار المجل�س التنفيذي رقم
 23ل�سنة  2010با�ستحداث وحدة تنظيمية جديدة في محاكم دبي ت�سمى «�إدارة مركز الت�سوية الودية للمنازعات»
و قد ن�ص هذا القرار علي �أن تلحق هذه الوحدة بالهيكل التنظيمي الإداري لمحاكم دبي المعتمد بموجب قرار
المجل�س التنفيذي رقم  7ل�سنة  ،2006وعلى �أن يعتمد الهيكل التنظيمي وو�صف المهام لهذه الإدارة من قبل مدير
عام محاكم دبي.
و�إذاً فقد �آن الأوان لتفعيل القانون رقم  16ل�سنة  2009ب�ش�أن
�إن�شاء مركز الت�سوية الودية للمنازعات ,وهو ما يربر لنا �أن نبدي
بع�ض الت�أمالت يف هذا القانون ،وتنطلق هذه الت�أمالت من فح�ص
نظام الت�سوية الودية يف �أحكامه العامة و�أحكامه التف�صيلية التي
قررتها ن�صو�ص القانون امل�شار �إليه ليتك�شف مدي حتقق االن�سجام
والتنا�سق يف التنظيم القانوين لهذا النظام 0
واحل�ق�ي�ق��ة �أن االن���س�ج��ام وال�ت�ن��ا��س��ق يف التنظيم القانوين،
يقت�ضى �أن تكون الأحكام العامة التي ت�ضمنتها الن�صو�ص معربة
متاماً عن الفكرة التي اعتنقها امل�شرع وه��ي فكرة حل املنازعات
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وح�سمها بعيداً عن التطبيق احلريف لن�صو�ص القانون دون حاجة
�إىل تدخل الق�ضاة مبعناه التقليدي ،وذل��ك باعتبارها الفكرة
املثلى ل�سري النظام القانوين ،حيث تنتهي اخل�صومة بالتوفيق بني
�أطراف املنازعة يف �أقل وقت و�أق�صر طريق بتقريب وجهات النظر،
والو�صول �إىل حل ودي عن طريق ال�صلح بني الأطراف ،وبالتايل
جتنب �إج��راءات اخل�صومة الق�ضائية الطويلة وتكاليفها الكبرية
وت��داع�ي��ات�ه��ا البغي�ضة وع��دم اال��س�ت�ق��رار واال� �ض �ط��راب القانوين
والرتدي يف متاهات قانونية ال حتمد عقباها0
ك��ذل��ك يقت�ضي االن���س�ج��ام والتنا�سق �أن ي�ك��ون للفكرة التي

املالحظة الأوىل
العر�ض الوجوبي للمنازعات على املراكز
لقد ا�ستحدث امل�شرع ،مبقت�ضى القانون رقم  16ل�سنة ،2009
تنظيماً وج��وب �ي �اً للت�سوية ال��ودي��ة ل�ل�م�ن��ازع��ات ،وه��و تنظيم له
�أهميته.
�صحيح �أنه وقبل �صدور هذا القانون ،ي�سمح قانون الإجراءات
املدنية االحت��ادي مبقت�ضى املادة ( )79منه «للخ�صوم ب�أن يطلبوا
�إىل املحكمة يف �أية حال تكون عليه الدعوى �إثبات ما اتفقوا عليه
يف حم�ضر اجلل�سة ويوقع عليه منهم �أو من وكالئهم املفو�ض لهم
بذلك ف ��إذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه احل��ق االتفاق املكتوب
مبح�ضر اجلل�سة و�أث�ب��ت حم�ت��واه فيه ،يكون ملح�ضر اجلل�سة يف
احلالتني ق��وة ال�سند التنفيذي وتعطى �صورته وف�ق�اً للقواعد
املقررة لت�سليم �صور الأحكام».
�إال �أنه ووفقاً لهذا الن�ص ،يالحظ �أمر جوهري وهو �أن القا�ضي
مل يكلفه امل�شرع مبهمة ال�سعي �إىل التوفيق وال�صلح بني اخل�صوم،
فاخل�صومة ملك لأطرافها ولي�س للقا�ضي �سلطة �إيجابية يف هذا
ال�ش�أن الإجرائي.
وق��د يقال رداً على ذل��ك �أن امل��ادة ( )74من قانون الإجراءات
املدنية جتيز للمحكمة �أن تعر�ض ال�صلح على اخل�صوم ولها من
�أج��ل ذل��ك �أن ت��أم��ر بح�ضور اخل�صوم �شخ�صياً ،ف ��إذا مت ال�صلح
�أثبت يف حم�ضر اجلل�سة �أو احلق اتفاقهما باملح�ضر ويوقع عليه

الفكرة الت��ي اعتنقها امل�ش��رع وهي فكرة حل
املنازعات وح�س��مها بعيد ًا عن التطبيق احلريف
لن�صو�ص القانون
يف جميع الأح��وال من الطرفني والقا�ضي و�أم�ين ال�سر ،ويعترب
املح�ضر يف ق��وة �سند واج��ب التنفيذ ،و�إذن فامل�شرع �أج��از ال�صلح
مببادرة القا�ضي و�أكد هذه املبادرة بالن�ص على �سلطته ب�أن ي�أمر
بح�ضور اخل�صوم �شخ�صياً.
�إال �أنه وفقاً لهذا الن�ص يالحظ �أنه ولئن �أجاز امل�شرع ال�صلح
مببادرة من القا�ضي على هذا النحو� ،إال �أنه لي�س هناك الزام على
املحكمة باملبادرة �إىل ال�صلح ،فالأمر جوازي للمحكمة.
�أما وفقاً للقانون رقم  16ل�سنة  ،2009ف�إنه يت�ضح مدى ت�شبث
امل�شرع بفكرة الت�سوية ال��ودي��ة و�سعيه احلثيث �إليها ع��ن طريق
ت�شجيع املتنازعني عليها ،و�آية ذلك �أمران:
الأمر الأول� :أن امل�شرع يف ت�شبثه بالفكرة جعلها �إلزامية ،فما
دام �أن النزاع يدخل يف اخت�صا�ص املركز ،ف�إن اللجوء �إىل حماولة
الت�سوية الودية يعدا �أمراً وجوبياً ،واحلقيقة �أن ن�ص املادة ( )6من
هذا القانون �صريح يف ذلك� ،إذ تن�ص هذه املادة على �أنه «ال يجوز
�أن تقيد لدى املحاكم �أية دعوى من الدعاوى التي تدخل �ضمن
اخت�صا�ص املركز� ،إال بعد عر�ضها على املركز ،و�صدور ق��رار منه
ب�إحالة النزاع �إىل املحاكم املخت�صة» ،هذا الذي مفاده �أن حماولة
الت�سوية الودية قبل رفع النزاع �إىل الق�ضاء �أم��ر يتعلق بالنظام
العام ،ما دام �أن النزاع يدخل يف اخت�صا�ص املركز ،وهو ما يرتتب
عليه النتائج الآتية:
-1ال يجوز للخ�صوم �أن يتفقوا على عدم طرح النزاع �أمام مركز
الت�سوية الودية ورفعه مبا�شرة �أمام املحكمة املخت�صة .فمثل هذا
االت�ف��اق يعد ب��اط� ً
لا وال يجوز العمل ب��ه وال يلزم املحكمة وذلك
ملخالفته النظام العام ،ي�ستوي �أن يكون االتفاق قبل �أو بعد �أن يثور
النزاع بني �أطرافه.
�-2إذا حدث خط�أ وقيدت الدعوى مبا�شرة لدى املحكمة وكانت
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بقلم أ.د .محمد محمد محمد أبو زيد
�أ�ستاذ القانون املدين باملعهد

اعتنقها امل�شرع ت��أث�يره��ا يف تنظيم امل�سائل التف�صيلية املتعلقة
بتحديد اخت�صا�ص مركز الت�سوية و�سائر الإجراءات التي تتبع يف
نظر املنازعات املعرو�ضة �أمامه ،والتي خول القانون لرئي�س املحاكم
�سلطة حتديدها بقرار ي�صدره .ول��ذا فيمكن �أن يثور ت�سا�ؤل عن
مدى توافق القواعد التف�صيلية التي ي�صدرها رئي�س املحاكم مع
القواعد الواردة بهذا القانون 0
وكذلك يقت�ضي االن�سجام والتنا�سق �أن تتوافق القواعد الكلية
والتف�صيلية لهذا القانون مع الأح�ك��ام العامة ال��واردة يف قانون
املعامالت املدنية وخا�صة عقد ال�صلح ،وقانون الإج��راءات املدنية
وخا�صة الأعمال املثبتة لل�صلح بني اخل�صوم.
ويف �إط��ار ه��ذه الغاية املتقدم بيانها ن�ب��دي على ق��در جهدنا
املتوا�ضع املالحظات الآتية والتي ن�ضعها بني �أيدي املعنيني بتفعيل
القانون امل�شار �إليه �آملني �أن تكون مفيدة فيما �أعدت ب�ش�أنه.

�آن الأوان لتفعيل القانون رقم  16ل�سنة 2009
ب�ش�أن �إن�شاء مركز الت�سوية الودية للمنازعات

�أن امل�شرع �سعى �إىل �إنهاء املنازعات �صلح ًا ب�إرادة �أطرافها
ور�ض��اهم و�ش��جعهم على ذلك ب�أن قرر يف املادة ( )14من
القانون �أن :ي�س��تويف على الن��زاع املعرو���ض �أمام املركز
الر�سم املقرر على قيد الدعوى وفق ًا لقانون ر�سوم املحاكم
ويت��م رد ن�ص��ف الر�س��وم يف حال الو�ص��ول �إىل الت�س��وية
الودية بني �أطرافه
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املالحظة الثانية
وجوب �صدور قرار من رئي�س املحاكم لو�ضع الأحكام
التف�صيلية لنظام املركز
بغر�ض حتقيق نوع من املرونة وتوخي ال�سرعة يف �إجناز املركز
ملهمته ،ترك امل�شرع لرئي�س املحاكم مهمة و�ضع الأحكام التف�صيلية
لنظام عمل املركز وذل��ك بقرار ي�صدره الرئي�س ،وه��ذه الأحكام
يتعلق بع�ضها بتحديد املنازعات التي تدخل يف اخت�صا�ص املركز،
وبع�ضها الآخ ��ر يتعلق بت�شكيل امل��رك��ز ،والبع�ض الأخ�ي�ر يتعلق
بالإجراءات التي تتبع يف نظر املنازعة �أمام املركز.
ولأهمية ه��ذه الأح�ك��ام التي يجب �أن يحددها ق��رار الرئي�س
وباعتبارها حجر الأ�سا�س يف و�ضع قانون املركز مو�ضع التنفيذ،
ف�إننا نعر�ض لها فيما يلي عرب حماور ثالثة:
املحور الأول :حتديد املنازعات التي يخت�ص بها املركز

يت�ضح من ا�ستقراء ن�ص املادة ( )4من قانون املركز �أن امل�شرع
قد �أ�سند لرئي�س املحاكم �سلطة حتديد املنازعات التي تدخل يف
اخت�صا�ص املركز وذلك مبقت�ضى قرار ي�صدره الرئي�س.
وهنا نرى من املنا�سب �أن نبدي �أمرين يف هذا ال�صدد:

الأمر الأول :ب�ش�أن املنهج الذي يجب �أن يتبع يف حتديد
املنازعات التي تدخل يف اخت�صا�ص املركز.

ونعتقد �أنه يوجد منهجان �أمام الرئي�س:

ملعلوماتك
بغر���ض حتقيق ن��وع من املرون��ة وتوخ��ي ال�س��رعة يف �إجناز
املركز ملهمته ،ترك امل�ش��رع لرئي�س املحاكم مهمة و�ضع الأحكام
التف�صيلية لنظام عمل املركز وذلك بقرار ي�صدره الرئي�س

اتباع قاعدة حمددة بالن�سبة للدعاوى املدنية والتجارية ،ك�أن
يتخذ من قيمة ال��دع��وى معياراً لتحديد ما يتعني عر�ضه على
املركز ،وهذه القيمة قد تكون هي القيمة التي يتحدد بها ن�صاب
اخت�صا�ص املحاكم اجلزئية ،وق��د تكون �أق��ل بحيث يقت�صر نظام
املركز يف البداية على الق�ضايا قليلة القيمة� ،أو اتباع قاعدة مفادها
�أن امل�ن��ازع��ات التي يتعني عر�ضها على امل��رك��ز ه��ي ال��دع��اوى التي
تدخل يف اخت�صا�ص املحاكم اجلزئية.

املنهج الثاين:

اتباع معيار ح�صري للمنازعات التي يتعني عر�ضها على املركز،
وه��و م��ا يعني و�ضع قائمة باملنازعات التي تدخل يف اخت�صا�ص
املركز ،وذلك ب�صرف النظر عن قيمتها �أي ب�صرف النظر عما �إذا
كانت تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة اجلزئية �أو يف اخت�صا�ص املحاكم
الكلية.
وعلى �أية حال ،نود �أن يكون املعيار املتخذ لتحديد اخت�صا�ص
املركز هو معيار وا�ضح ومن�ضبط.
الأمر الثاين :ب�ش�أن حدود �سلطة رئي�س املحاكم يف حتديد
اخت�صا�ص املركز

�أياً كان املنهج الذي ينهجه رئي�س املحاكم يف حتديده للمنازعات
التي تدخل يف اخت�صا�ص املركز ،ف�إن �سلطة الرئي�س يف هذا ال�صدد
لي�ست مطلقة ،بل توجد منازعات م�ستثناة من اخت�صا�ص املركز،
وهذه اال�ستثناءات متنوعة ،وهي على النحو الآتي:
�أو ًال :منازعات م�ستثناة من اخل�ضوع لنظام املركز بن�ص قانون
�إن�شاء املركز:

تن�ص امل��ادة ( )4م��ن ق��ان��ون امل��رك��ز على �أرب�ع��ة ا�ستثناءات هي
كالآتي:
 -1الأوامر والدعاوى امل�ستعجلة والوقتية:
وتربير هذا اال�ستثناء هو �أنه من غري املت�صور �أن يطلب من
املركز احلكم ب�إجراء وقتي �أو م�ستعجل ،فمركز الت�سوية ال ميلك
�أن يحكم وما يتو�صل �إليه املركز من ت�سوية ودية �أياًَ كانت ال وزن
لها �إال �إذا وافق عليه الأط��راف ،ومن ال�صعب �أن يوافق الأطراف
على م�س�ألة م�ستعجلة بطريقة منف�صلة عن مو�ضوع احلق.
-2الدعاوى التي تكون احلكومة طرف ًا فيها:
ا�ستبعد امل���ش��رع ال��دع��اوى ال�ت��ي ت�ك��ون احل�ك��وم��ة ط��رف�اً فيها،
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من الدعاوى التي تدخل �ضمن اخت�صا�ص املركز ،ف�إن الدفع الذي
يتقدم ب��ه اخل�صم يف ه��ذه احل��ال��ة ه��و دف��ع يتعلق بالنظام العام.
ويجب على املحكمة �أن ترد عليه ،بل ويجب على املحكمة �أن تق�ضى
بعد قبول الدعوى لعدم عر�ض النزاع على مركز الت�سوية و�صدور
قرار منه ب�إحالة النزاع �إليها ،حتى ولو مل يتم�سك �أحد اخل�صوم
ب��ذل��ك ،فالن�ص �صريح يف �أال تقيد ل��دى املحاكم �أي��ة دع��وى من
الدعاوى التي تدخل يف اخت�صا�ص املركز.
�-3إذا ح��دث خ�ط��أ و� �ص��در ق ��رار ب�ع��ر���ض ال �ن��زاع ع�ل��ى مركز
الت�سوية وكان النزاع من امل�سائل التي تخرج عن اخت�صا�صه وجب
على مركز الت�سوية من تلقاء نف�سه ودون احلاجة �إىل مت�سك
من جانب �أي خ�صم �إحالة الدعوى �إىل املحكمة املخت�صة ،و�إذا
�أجرى املجل�س �صلحاً يف م�س�ألة متعلقة بالنظام العام �أو م�س�ألة
من امل�سائل امل�ستثناة مبقت�ضى املادة ( )4ف�إن عقد الت�سوية الودية
يكون باط ًال وفقاً لأحكام قانون املعامالت املدنية ،وتطبق يف هذا
ال�صدد �أحكام هذا القانون ،وال يعمل بقانون املرافعات بالن�سبة
لبطالن الأحكام.
الأمر الثاين� :أن امل�شرع �سعى �إىل �إنهاء املنازعات �صلحاً ب�إرادة
�أطرافها ور�ضاهم و�شجعهم على ذلك ب�أن قرر يف امل��ادة ( )14من
القانون �أن :ي�ستويف على النزاع املعرو�ض �أمام املركز الر�سم املقرر
على قيد الدعوى وفقاً لقانون ر�سوم املحاكم ويتم رد ن�صف الر�سوم
يف حال الو�صول �إىل الت�سوية الودية بني �أطرافه».
و�إذاً فيجب رد ن�صف الر�سم امل�سدد على قيد ال��دع��وى وفقاً
لقانون ر�سوم املحاكم� ،إذا ما مت ح�سم النزاع بالت�سوية الودية ،ومل
ي��رد بن�ص امل��ادة (� )14أي �شرط �آخ��ر ال��س�ترداد ه��ذا القدر �سوى
�إمتام ال�صلح �أمام املركز ،فلم ي�شرتط مث ًال �أن يتم ال�صلح خالل
املدة الأوىل �أو خالل املدة الثانية.
ون��رى بغر�ض املزيد من ت�شجيع الأط��راف على ح�سم النزاع
�سريعاً بطريقة ودية �أن يتقرر رد ن�سبة �أكرب ولتكن (ثالثة �أرباع

الر�سم) يف حالة مت��ام ال�صلح خ�لال امل��دة الأوىل ورد (الن�صف)
يف حالة مت��ام ال�صلح خ�لال امل��دة الثانية ،ويف ه��ذا ال�سياق ن�شري
�إىل �أن القانون االحتادي املتعلق ب�إن�شاء جلان التوفيق وامل�صاحلة
باملحاكم االحتادية قرر يف املادة ( )8منه عدم ا�ستحقاق �أية ر�سوم
عن الطلبات التي تقدم �إىل جلنة التوفيق وامل�صاحلة.

املنهج الأول:

وي�ستوي �أن تكون احلكومة مدعية �أو مدع عليها.
وتربير ذلك هو �أن تلك الدعوى تخ�ضع لنظام ت�سوية ودية
خا�ص بها ،ومن ثم فال مربر ملرورها بنظام ت�سوية ودية مرتني
وفقاً لقانون دعاوى احلكومة رقم  3ل�سنة  ،1996واملعدل بالقانونني
رقمي  4ل�سنة  1997و 10ل�سنة .2005
-3الدعاوى التي تخرج عن اخت�صا�ص املحاكم:
ويق�صد بهذه الدعاوى ،الدعاوى التي تخرج عن االخت�صا�ص
الوالئي للمحاكم وهي ت�شمل ما يلي:
�أ.دع� ��اوى ت�خ��رج ع��ن والي��ة جميع ج�ه��ات الق�ضاء يف الدولة
وهي الدعاوى املتعلقة ب�أعمال ال�سيادة ،والدعاوى املرفوعة على
�أ��ش�خ��ا���ص يتمتعون باحل�صانة الق�ضائية ال��دول�ي��ة ،والدعاوى
العينية املتعلقة بعقار يقع خارج �أرا�ضى الدولة رغم �أنها ترفع على
املواطن �أو على الأجنبي الذي له موطن �أو حمل �إقامة يف الدولة
(20م قانون الإجراءات املدنية).
ب.الدعاوى التي تخت�ص بنظرها اللجان الق�ضائية اخلا�صة �أو
املحاكم اخلا�صة �أو هيئات التحكيم.
و�أب ��رز تطبيق للجان الق�ضائية اخل��ا��ص��ة ،جلنة الف�صل يف
املنازعات بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين وامل�سماة بلجنة الإيجارات،
فهذه اللجنة �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل دون غريها بالف�صل
يف املنازعات الإيجارية مما م��ؤداه خروج هذه املنازعات من داللة
املحاكم ،ومن ثم ف�إنها ت�ستثني من اخل�ضوع لنظام املركز وكذلك
جلنة الف�صل يف ال�شيكات املتعلقة باملعامالت العقارية وهذه اللجان
ت�صدر �أحكاماً باتة غري قابلة للطعن فيها ،وكذلك جلنة النظر
يف تنفيذ �أحكام الأبعاد و�أوام��ر املنع من ال�سفر� ،أم��ا �أب��رز تطبيق
للمحاكم اخلا�صة ،حماكم مركز دبي املايل.
ج .الدعاوى التي يوجد ب�ش�أنها اتفاق على التحكيم �سواء
كان التحكيم خا�ضعاً لقانون التحكيم لإمارة دبي �أو كان خا�ضعاً
لقانون �أجنبي.
د .دعاوى املخا�صمة التي ترفع على الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة،
فامل�شرع مبقت�ضى املادة  14من قانون ت�شكيل املحاكم يف �إمارة دبي
رقم  3ل�سنة  ،1992قرر منع رفع دعوى املخا�صمة عن ق�ضاة �إمارة
دب��ي ،وكذلك الأم��ر بالن�سبة لأع�ضاء النيابة العامة� ،إذ منع رفع
دعوى املخا�صمة �ضدهم مبوجب امل��ادة التا�سعة من القانون رقم
 8ل�سنة  ،1992فال يجوز �أن تخ�ضع هذه الدعاوى لنظام الت�سوية
الودية �إعما ًال لهذه الن�صو�ص امل�شار �إليها.
اخلال�صة هي �أن جميع ما يخرج من اخت�صا�ص املحاكم ،ف�إنه

ثاني ًا :حاالت م�ستثناة بن�صو�ص قانونية �أخرى

ال ي�ج��وز �أن يت�ضمن ق��رار رئي�س امل�ح��اك��م اخت�صا�ص مركز
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-1املادة  16من قانون الأحوال ال�شخ�صية:
وفقاً لهذه املادة ال تعر�ض على جلنة التوجيه الأ�سري م�سائل
الو�صية والإرث وم��ا يف حكمهما وال��دع��اوى امل�ستعجلة والوقتية
والأوام ��ر امل�ستعجلة والوقتية يف النفقة واحل�ضانة والو�صاية
وال��دع��اوى التي ال يت�صور ال�صلح ب�ش�أنها كدعاوى �إثبات الزواج
والطالق ،و�إعما ًال لهذا الن�ص فهذه امل�سائل ال يجوز ال�صلح ب�ش�أنها
وم��ن ث��م ال يجب �أن تدخل يف اخت�صا�ص مركز الت�سوية ويجب
رفعها للمحكمة مبا�شرة.
-2املادة  733من قانون املعامالت املدنية� ،إذ تقرر �أنه ال
يجوز ال�صلح �إذا ا�شتمل على مانع مما ي�أتي:
•ف�سخ الدين يف الدين.
•بيع طعام املعاو�ضة قبل قب�ضه.
•�صرف الذهب بالف�ضة �أو بالعك�س م�ؤخراً.
•ربا الن�سيئة.
•و� �ض��ع ب�ع����ض ال��دي��ن امل� ��ؤج ��ل ع��ن امل��دي��ن يف نظري
تعجيله.
•حط �ضمان الدين عن املدين يف نظري تعجيله مع
زيادة عليه.
•�سلف جر نفعاً.
-3املادة  89من قانون املعامالت املدنية:
ت �ق��رر ه ��ذه امل� ��ادة �أن ��ه :ال ي �ج��وز لأح ��د ال �ن ��زول ع��ن حريته
ال�شخ�صية وال عن �أهليته» ،ويرتتب على ذلك �أنه ال يجوز ال�صلح
يف م�سائل البنوة بالنفي �أو بالإثبات� ،أو على الإقرار باجلن�سية �أو
نفيها �أو على تعديل �أحكام الوالية والو�صاية �أو القوامة ،وكذلك
ال يجوز ال�صلح على الأهلية ،وال يجوز االتفاق �صلحاً على التعديل
من �أحكام الأهلية.
ثالث ًا :حاالت م�ستثناة ب�سبب خ�ضوعها لنظام ت�سوية �آخر قبل
عر�ضها على املحاكم «منع االزدواج»

منعاً لالزدواج يف اخل�ضوع للت�سوية الودية وحماوالت ال�صلح،
ف�إنه يجب �أن ي�ستعبد من اخت�صا�ص املركز كل املنازعات التي �سبق
�أن عر�ضت على جلان ت�سوية �أخرى ،وذلك ما يلي:

يجب ا�ستبعاد املنازعات العمالية من جمال
اخت�ص��ا�ص مراكز الت�سوية الودية ،وذلك
لأن هذه املنازعات يف ظل الو�ضع القانوين
احلايل تعر�ض على دائرة العمل املخت�صة

-1دعاوى الأحوال ال�شخ�صية التي تعر�ض على جلنة
التوجيه الأ�سري:
تقرر امل��ادة  16من قانون الأح��وال ال�شخ�صية �أن الدعوى ال
تقبل �أمام املحكمة يف م�سائل الأح��وال ال�شخ�صية �إال بعد عر�ضها
على جلنة التوجية الأ� �س��ري ،ط��امل��ا �أن ه��ذه ال��دع��وى لي�ست من
الدعاوى امل�ستثناة بحكم ذات املادة.
وعليه ف��ال��دع��وى ال�ت��ي تعر�ض على جلنة التوجيه الأ�سري
ويتعذر التو�صل ب�ش�أنها �إىل �صلح ،ف�إنها ال تعر�ض على نظام املركز،
بل ترفع مبا�شرة �إىل املحكمة ،و�إال ك��ان يف ذل��ك م�ضيعة للوقت
وازدواجاً ملحاولة ثبت ف�شلها.
 -2املنازعات العمالية:
يجب ا�ستبعاد امل�ن��ازع��ات العمالية م��ن جم��ال اخت�صا�ص
مراكز الت�سوية الودية ،وذلك لأن هذه املنازعات يف ظل الو�ضع
ال�ق��ان��وين احل��ايل تعر�ض على دائ��رة العمل املخت�صة ،وهذا
العر�ض وجوبي �إذ توجب املادة ( )6من قانون العمل االحتادي

رابع ًا :حاالت م�ستثناة بطبيعتها

يجب �أال يندرج يف اخت�صا�ص املركز املنازعات التي حتتاج �إىل
ندب خبري يحتاج لأداء مهمته فيها وقتاً طوي ًال مبا ال يتنا�سب مع
طبيعة عمل املركز وهو احل�سم ال�سريع للمنازعة بالرتا�ضي ،ومن
ذلك املنازعات املتعلقة باحلقوق العينية الأ�صلية ،كحق امللكية �أو
حق االنتفاع� ،سواء ورد على عقار �أو منقول ،فمثل هذه الدعاوى
يجب رفعها �إىل املحاكم دون ا�شرتاط �أن متر بالت�سوية الودية.
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العــدد ( - )7يوليو 2011 -

بن�ص القانون رقم  16ل�سنة  2009ال يجب �أن يدخله قرار رئي�س
املحاكم �ضمن اخت�صا�ص مركز الت�سوية ،و�إال كان القرار باط ًال
ملخالفته القانون.
-4ال��دع��اوى التي مت قيدها ل��دى املحاكم قبل العمل ب�أحكام
هذا القانون (قانون املركز):
يق�صد بهذه الدعاوى تلك التي قيدت لدى املحاكم قبل العمل
ب�أحكام هذا القانون وما زالت منظورة �أمام املحاكم ،فبالرغم من
�أنه مل يف�صل فيها بعد� ،إال �أنها ال تدخل يف اخت�صا�ص املركز.
ويبدو �أن امل�شرع مل ير مربراً لعر�ض حماولة الت�سوية
الودية على دعاوى �أخذت جمراها يف �ساحة الق�ضاء بتمام
ق�ي��ده��ا ل��دى امل�ح��اك��م ،ال�سيما و�أن ل��دى اخل���ص��وم فر�صة
ال�صلح وفقاً للمادة  74واملادة  79من قانون الإجراءات املدنية
االحتادي رقم  11ل�سنة .1992
وعلى ذلك ف�إذا كانت الدعوى قائمة �أمام املحكمة ،ف�إن الإدالء
لأول م��رة بالطلبات العار�ضة يكون �أمامها مبا�شرة بغري حاجة
لعر�ضها على مركز الت�سوية الودية �سواء كانت هذه الطلبات عن
جانب امل��دع��ى �أو امل��دع��ى عليه �أو م��ن جانب �أحدهما يف مواجهة
الغري (اخت�صام الغري) �أو من جانب الغري يف مواجهة اخل�صوم �أو
يف مواجهة �أحدهما (التدخل االخت�صا�صي �أو االن�ضمامي).
ع�ل��ى �أن �ن��ا ن��رى �أن ��ه ك��ان ي�ج��در ب��امل���ش��رع �أن ي�ف��ر���ض حماولة
الت�سوية الودية على هذه الدعاوى ما دام �أن باب املرافعة مل يقفل
بعد ،وذل��ك ب��أن يوجب على املحكمة �أن توقف ال�سري يف الدعوى
وحتيل الدعوى مبا�شرة �إىل مركز الت�سوية ،ف��إن متت الت�سوية
و�أب��رم ال�صلح على النحو ال��ذي قررته امل��ادة ( )12ق�ضت املحكمة
بانتهاء اخل�صومة .و�إن تعذرت الت�سوية ف��إن املحكمة ت�ستمر يف
نظر الدعوى.
وت�بري��رن��ا لذلك ه��و �أن��ه ع��ادة م��ا يكون ج��و نظر ال�ن��زاع �أمام
امل�ح��اك��م م �ت ��أزم �اً ،وال�ع�لاق��ات م�ت��وت��رة بحيث ال ت�سمح الظروف
بتحاور ي�ب��د�أه �أح��د الأط ��راف ،وخا�صة عندما ك��ل ط��رف ت�أخذه
العزة بالإثم ويتملكه الغ�ضب والعناد ،فهنا ي�أتي دور املركز في�سهل
التالقي بني املتنازعني ويخلق جواً لبدء احلوار ثم ي�ستمر املركز
يف حماوالت التقريب بني وجهات النظر وتي�سري ا�ستمرار التوا�صل
بني الطرفني بغية التو�صل �إىل حل يرت�ضيانه.

الدعاوى التي قررت قوانني �أخرى عدم جواز ال�صلح ب�ش�أنها ،ومن
ذلك ما يلي:

رق��م  8ل�سنة  1980املعدلة بالقانون االحت��ادي رق��م  12ل�سنة
 1986عر�ض النزاع على دائرة العمل املخت�صة لت�سويته ودياً،
قبل �إحالته �إىل املحكمة املخت�صة.
ف ��إذا تقرر خ�ضوع املنازعات العمالية لنظام الت�سوية الودية
باملركز ،فهذا يعني خ�ضوع هذه املنازعات للت�سوية الودية مرتني،
�إحداهما �أم��ام دائ��رة العمل والأخ��رى �أم��ام امل��رك��ز ،وه��و ما يجب
تالفيه بعدم خ�ضوع هذه املنازعات لنظام الت�سوية باملركز.
ويف هذا ال�سياق يكون من املنطقي �أنه متى �أحيل النزاع العمايل
باملفهوم ال�سابق حتديده �إىل املحكمة املخت�صة لتعذر التو�صل �إىل
ت�سوية ودية �أمام دائرة العمل ،ف�إن ما يتقدم به اخل�صوم من طلبات
�إ�ضافية متفرعة ع��ن ال�ن��زاع ،ف��إن��ه يعر�ض مبا�شرة �إىل املحكمة
املنظورة �أمام النزاع.
وجدير بالذكر �أن املنازعات العمالية التي يجب ا�ستبعادها
م��ن اخل���ض��وع ل�ن�ظ��ام ال�ت���س��وي��ة ال��ودي��ة ب��امل��رك��ز ح�ت��ى نتفادى
خ�ضوعها مرتني للت�سوية ال��ودي��ة ،يق�صد بها املنازعات التي
تقوم بني �صاحب العمل والعامل املتعلقة بحقوق نا�شئة عن
عقد العمل �أو قانون تنظيم العمل ،فهذه هي التي يتم اللجوء
يف �ش�أنها �إىل دائرة العمل املخت�صة.
�أم��ا امل�ن��ازع��ات ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ين �صاحب العمل وورث ��ة العامل
كاملطالبة بت�أمني �إ�صابة العمل� ،أو املطالبة بتعوي�ض ع��ن وفاة
مورثهم ،فهذه ال تخ�ضع �إىل الت�سوية الودية بدائرة العمل ،ومن
ثم فال يوجد ما يحول �أن ي�شملها قرار رئي�س املحاكم ب�إخ�ضاعها
لنظام الت�سوية الودية باملركز قبل اللجوء �إىل املحكمة املخت�صة.
كذلك يجب �أن ت�ستبعد منازعات العمل اجلماعية من جمال
اخت�صا�ص مركز الت�سوية ،لأن ه��ذه املنازعات بعد عر�ضها على
دائرة العمل املخت�صة وف�شل الدائرة يف الو�صول �إىل ح�سم املنازعة،
حتيلها الدائرة �إىل جلنة التوفيق حيث ت�شكل يف كل دائرة للعمل
جلنة التوفيق وقراراتها قابلة للطعن �أمام جلنة التحكيم العليا.

دون ا�ستعانة �أح��د �أط��راف النزاع �أو كالهما مبحا ٍم يح�ضر �أثناء
ت�سوية النزاع �أمام املركز على �أن يكون من املحامني املرخ�صني لهم
مبوجب قانون تنظيم مهنة املحاماة ،هذا �إال �إذا �صدر قرار رئي�س
املحاكم املتعلق بتنظيم �إج��راءات نظر النزاع �أم��ام املركز وت�ضمن
منع ح�ضور املحامني ,ونحن نرجح ذلك املنع.
-5بيان مدى الزام املركز للأطراف بتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة
الدعاءاتهم .وتقدمي ترجمة ر�سمية حال كونها بلغة �أجنبية

خام�س ًا :عدم جواز ال�صلح على اجلرمية:

املحور الثاين� :سلطة رئي�س املحاكم يف و�ضع الإجراءات
الواجب اتباعها يف نظر النزاع املعرو�ض على املركز

براءة خولت املادة  7من القانون للمركز بع�ض ال�سلطات ،وذلك
يف �سبيل �أداء مهمته.وهذه ال�سلطات هي:
-1دعوة الأطراف �أو من ميثلهم للح�ضور �أمام املركز.
-2االط�ل�اع على ال��وث��ائ��ق وامل�ستندات وك��اف��ة الأدل ��ة املتعلقة
بالنزاع.
-3اال��س�ت�ع��ان��ة ب��اخل�براء واملخت�صني لتقدمي اخل�ب�رة الفنية
الالزمة ب�ش�أن النزاع املعرو�ض ،وعندئذ يحدد املركز املهمة املكلف
بها اخلبري ،واملهلة الالزمة لإجن��ازه��ا ،والأت�ع��اب والطرف امللزم
بهذه الأتعاب.
-4عر�ض ال�صلح على الأطراف وتقريب وجهات النظر.
�إال �أن��ه يالحظ �أن القانون مل ي�ضع �أي ج��زاء على عدم
احرتام الأطراف يف �ش�أن ما �سبق  .وهذا ميكن �أن يعرقل مهمة
املركز ولكن نالحظ من جانب �آخر �أن املادة ( )8من القانون قد
�أ�سندت �صراحة لرئي�س املحاكم �سلطة و�ضع �سائر الإجراءات
التي يجب على املركز اتباعها عند نظر النزاع ،وهنا يالحظ
�أن ال�ق��ان��ون مل يقيد رئ�ي����س امل�ح��اك��م ب ��الإج ��راءات واملواعيد
املن�صو�ص عليها يف ق��ان��ون الإج ��راءات املدنية ،وه��ذا ن��وع من
املرونة ال�ضرورية التي ت�ستوجبها جوهر فكرة الت�سوية الودية،
فاملركز ال يف�صل يف املنازعات وفقاً لإجراءات خ�صومة ق�ضائية،
و�إمنا ينظر فيها ملحاولة التو�صل �إىل ت�سوية ودية و�سريعة عن
طريق ال�صلح ،ويحرر حم�ضراً مبا يرت�ضيه الأطراف.
70

املحور الثالث :القواعد املتعلقة بت�شكيل املركز:

ولهذا نهيب برئي�س املحاكم �أن يت�ضمن ق��راره يف هذا ال�ش�أن
ما يلي:
-1كيفية ات�صال املركز بالنزاع ب�صورة �سريعة وب�إجراءات فعالة،
وهو ما ي�ستلزم �أن يت�ضمن القرار كيفية �سرعة البت يف اخت�صا�ص
املركز لتحديد املنازعات التي يخت�ص بنظرها.
 -2حتديد البيانات التي يجب �أن يت�ضمنها طلب الت�سوية
كبيانات الطالب ،والطرف الآخر يف النزاع ،و�صفة كل منهما على
نحو ما يحدده قانون املرافعات ب�ش�أن �صحيفة الدعوى.
 -3حتديد مواعيد جل�سات نظر النزاع ،وكيفية �إخطار الأطراف
مبواعيد احل�ضور ك�أن يتم الإخطار كتابة �أو باالت�صال التليفوين
�أو ال�ف��اك����س �أو ب��وا��س�ط��ة ال�بري��د الإل �ك�ت�روين ،وم ��دى �صالحية
عقد جل�سات مع الأط��راف بطريقة غري ر�سمية وحتى من خالل
اللقاءات يف �أماكن عامة لتقريب وجهات النظر بني الأطراف.
-4تنظيم م�س�ألة عدم ح�ضور الأط��راف �أو من ميثلهم املركز،
وهل يجب �إعالن من مل يح�ضر �إىل جل�سة �أخرى ،على �أنه يجب
مالحظة �أنه �أمام غياب اخل�صوم �أو �أحدهما ،ال ميلك املركز وفقاً
لن�صو�ص القانون اتخاذ �أي �إج��راءات ،حتى لو تكرر الغياب دون
عذر ،ف�أمام �إ�صرار اخل�صوم على عدم احل�ضور ال ميلك املركز �سوى
اعتبار ذلك رف�ضاً ملحاولة ال�صلح ،ومن ثم يحيل املركز الدعوى
�إىل املحكمة املخت�صة .ولذا نرى وجوب ت�ضمن قرار رئي�س املحاكم
ما يلزم الأطراف باملثول �أمام املركز حتى تتحقق املحاولة اجلدية
للت�سوية الودية 0فهناك فرق بني االجبار علي احل�ضور واملثول
لدي املركز واحلوار والإجبار علي قبول حل معني 0فهذا الإجبار
الميلكه املركز,لأنه يتعار�ض متاما وجوهر فكرة الت�سوية الودية0
كذلك يالحظ �أن القانون مل يقرر �شيئاً عن ح�ضور حمامني
مع �أطراف النزاع �أمام املركز ،و�أمام �صمت القانون ،فال �شيء يحول

قررت املادة ( )5من القانون �أن يكون نظر املنازعات املعرو�ضة
على امل��رك��ز بوا�سطة ع��دد م��ن املخت�صني حت��ت �إ� �ش��راف القا�ضي
املخت�ص.
و�إذن يالحظ �أمران:
الأمر الأول :بالن�سبة لإ�شراف القا�ضي املخت�ص.
الأمر الثاين :بالن�سبة للمخت�صني بنظر املنازعة.
�أو ًال :بالن�سبة لإ�شراف القا�ضي املخت�ص:

ويق�صد بالقا�ضي املخت�ص ،قا�ضي املحكمة االبتدائية املكلف
ب��الإ��ش��راف الق�ضائي على عمل املخت�صني الذين �سيتولون نظر
املنازعات يف املركز.و�أ�سا�س ذلك هو �أن �إحدي التعاريف الواردة بهذا
القانون تعرف القا�ضي املخت�ص ب�أنه قا�ضي املحكمة االبتدائية0
و يق�صد بالإ�شراف� ,أن ت�سوية النزاع تتم حتت رقابة القا�ضي
وتوجيهه ،فهو ي�شرف على �أعمال و�إجراءات الت�سوية الودية,وي�صدر
الأوامر والقرارات الالزمة لذلك 0وم�ؤدى ذلك �أن يكون القا�ضي
املخت�ص متابعاً لكل خ�ط��وات الت�سوية م��راق�ب�اً لإج��راءات �ه��ا ،ويف
النهاية هو الذي يعتمد حم�ضر ال�صلح.
وح�سناً ،ما قرره امل�شرع يف هذا ال�ش�أن� ،إذ �أ�سند عملية الإ�شراف
لع�ضو ينتمي �إىل �أع�ضاء الأ�سرة الق�ضائية ،فهذا ين�سجم مع ح�سن
�سري العدالة والذي يقت�ضي �أن ي�شرف على املركز ع�ضو من الق�ضاة
تكون له خربة وا�سعة وعلم دراية يف ح�سم املنازعات.
وتبدو �أهمية ذل��ك يف �أن املح�ضر ال��ذي يتم التو�صل �إليه يف
حالة جناح املركز يف مهمته يتمتع بقوة ال�سند التنفيذي ،ف�إ�شراف
القا�ضي املخت�ص واعتماده ملح�ضر ال�صلح بعد توقيع االطراف
عليه وفقاً ملا ن�صت عليه املادة ( )12من القانون �أحد مربرات منح
هذا املح�ضر قوة ال�سند التنفيذي وم�ساواته بال�صلح الق�ضائي يف
هذه اخلا�صية.

ثاني ًا :بالن�سبة للمخت�صني بنظر املنازعة:

من الوا�ضح �أن القانون ترك �أمر تعيينهم لقرار ي�صدره رئي�س
املحكمة ،فاملادة ( )8خولت �صراحة هذا الأخري �سلطة و�ضع �سائر
الإج��راءات التي تتبع يف نظر املنازعات املعرو�ضة على املركز ،كما
خولت امل��ادة (� )4سلطة حتديد امل�ن��ازع��ات التي تخت�ص بنظرها
املركز ،ويدخل يف ذلك كله تعيني املخت�صني بنظر املنازعة.
وه� � ��ؤالء امل�خ�ت���ص��ون ق��د ي �ك��ون��ون م��ن ب�ي�ن �أع �� �ض��اء ال�سلطة
الق�ضائية �أو غري ذلك من قطاع الأمن� ،أو من يعملون يف العمل
االجتماعي ب�صفة عامة ،وي�ستوي �أن يكونوا من املتقاعدين يف هذه
املجاالت� ،أو من ال�شباب الذين لديهم اخلربة يف �أعمال الو�ساطة
وال�صلح.
ول�ك��ن ي�ل��زم االه�ت�م��ام باختيارهم بعناية ف��ائ�ق��ة ،فيجب �أو ًال
�أن يكون ه ��ؤالء مم��ن يتمتعون بكفاءات عالية وب�خ�برات طويلة
وم�شهود لهم بالنزاهة واحليدة وال�سمعة الطيبة ،ذلك �أن جناح
املركز يف ت�سوية النزاعات ودي �اً يعتمد على الثقة واخل�برة التي
يتمتع بها ه�ؤالء.
ويف هذا ال�سياق تثور �أهمية �إعداد �أع�ضاء مركز الت�سوية وو�ضع
برامج للتدريب على عمل التوفيق وامل�صاحلة ،بل وو�ضع نظام
لإ�صدار دبلوم (و�سيط) �أو احل�صول على �شهادة (و�سيط) وذلك
على غرار ما هو معمول به يف فرن�سا ب�ش�أن الو�سيط العائلي.
وعادة ما تكون اللجنة �أو املجل�س �أو املركز الذي ينظر املنازعة
م�ك��ون�اً م��ن �شخ�صني ف�ض ًال ع��ن ال��رئ�ي����س ،وق��د ي�ك��ون �أك�ث�ر من
ذلك ثالثة �أو خم�سة �أو ثمانية ،و�أي�اً كان العدد فينبغي االهتمام
باختيارهم على النحو امل�شار �إليه �سلفاً.
ومن الأف�ضل �أال ت�سري على �أع�ضاء مركز الت�سوية من الق�ضاة
املخت�صني بنظر ال�ن��زاع �أ�سباب ع��دم �صالحية الق�ضاة لنظرهم
النزاع �أو ردهم ،فالواقع العملي ي�شري ب�ش�أن جلان ال�صلح املعمول
به حالياً مثل اللجان الإيجارية� ،إن قرابة الأع�ضاء لأحد �أطراف
النزاع ت�ساهم يف �سرعة التو�صل �إىل احلل الودي.
ولكن �إذا ح��دث �أن �أحيل ال�ن��زاع �إىل املحكمة املخت�صة لتعذر
الت�سوية الودية ف�إن ع�ضو املركز �إذ عني قا�ضياً يف املحكمة فالأف�ضل
�أال ينظر هذه الدعوى.
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ال يجوز التوفيق والت�سوية الودية على اجلرائم ال مع النيابة
العامة وال مع املجني عليه ،لأن الدعوى اجلنائية من حق املجتمع،
وهي من النظام العام ،فال يجوز ال�صلح عليها ،وهذا �إال يف احلاالت
اال�ستثنائية التي ن�ص عليها القانون .ومن ذلك ما تن�ص عليه املادة
( )20مكرراً �إج��راءات جزائية �إذ تن�ص على �أن «للمجني عليه �أو
وكيله اخلا�ص من اجلنح املن�صو�ص عليها يف امل��واد �أرق��ام ()239
و( )394و ( )395و ( )403و ( )404و ( )405من قانون العقوبات،
ويف الأحوال الأخرى التي ن�ص عليها القانون �أن يطلب �إىل النيابة
العامة �أو املحكمة بح�سب الأحوال �إثبات �صحته مع املتهم ،ويرتتب
على ال�صلح انق�ضاء الدعوات اجلزائية».

وبهذا يتحقق التنا�سق واالن�سجام بني الن�ص الذي ي�ضفي على
حم�ضر ال�صلح قوة ال�سند واج��ب التنفيذ ،وبني القاعدة العامة
يف الإج ��راءات املدنية التي جتعل للأعمال الت�صاحلية التي تتم
بوا�سطة الق�ضاء قوة ال�سند التنفيذي.

ولكن يثور ت�سا�ؤالن :الت�سا�ؤل الأول ب�ش�أن مدى التزام �أع�ضاء
املركز مببد�أ حياد القا�ضي:
ال��واق��ع �إن مهمة �أع���ض��اء امل��رك��ز ه��ي ت�ق��ري��ب وج�ه��ات النظر
والتوفيق ب�ين اخل���ص��وم ،وه��ذا م��ا يقت�ضى القيام بعمل �إيجابي
و�إب��داء املقرتحات وعر�ض حلول لت�سوية النزاع ،وهذا يعنى عدم
التزام الأع�ضاء عند نظرهم النزاع مببد�أ حياد القا�ضي� ،إذ �إن
الأمر يف النهاية يتوقف على ما يرت�ضيه �أطراف النزاع ويتفقون
عليه ،فاملركز ال ميلك �أن يفر�ض عليهم ح ًال معيناً.
الت�سا�ؤل الثاين :مهلة انتهاء املركز من مهمته:
يجب �أن ينتهي امل��رك��ز م��ن حم��اول��ة الت�سوية ال��ودي��ة للنزاع
املعرو�ض �أم��ام��ه يف غ�ضون �شهر واح��د على الأك�ث�ر ،يح�سب من

املالحظة الرابعة:
الأثر املرتتب على قيد النزاع لدى املركز
يالحظ يف هذا ال�ش�أن �أمران-:
�-1إن عر�ض النزاع على املركز �أو ًال قبل عر�ضه على املحاكم
ال ي�شكل قيداً على نظر املحكمة للنزاع فح�سب ،بل ي�شكل قيداً
على رفع الدعوى �أمامها ،واملادة ( )6من القانون �صريحة يف هذا
ال�ش�أن� ،إذ تن�ص على �أنه «ال يجوز �أن تقيد لدى املحاكم �أية دعوى
من الدعاوى التي تدخل �ضمن اخت�صا�ص املركز»...
هذا الذي ي�ستفاد منه �أن الدعوى يف مرحلة نظرها �أمام
املركز ال تعد مرفوعة ومنتجة لأثارها� ،إذ �أنها ال تكون كذلك
�إال منذ قيدها يف ال�سجل اخلا�ص بذلك ،فهذا ما تق�ضي املادة

الأجدر بامل�ش��رع ،حث�� ًا للأطراف على
�س��رعة ح�س��م النزاع� ،أن يق�صر املهلة
على مدة �ش��هر �آخر �أو مل��دد ال تتجاوز
كلها مدة �شهر
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املالحظة اخلام�سة:
م�صري حماولة املركز يف ت�سوية النزاع
يلزم �أن نفرق بني جناح املركز يف التو�صل �إىل الت�سوية الودية
للنزاع وبني تعذره يف ذلك.
�أو ًال :حالة جناح املركز يف التو�صل �إىل الت�سوية الودية

�إذا �صادفت حماولة املركز جناحاً يف ت�سوية النزاع ودي�اً ف�إنه
وفقاً للمادة ()12ي�ت��م �إث�ب��ات ال�صلح بني �أط��راف ال�ن��زاع مبوجب
اتفاقية �صلح يوقع عليها طرفا النزاع ويعتمدها القا�ضي املخت�ص،
وهذا يعني �أن ال�صلح الذي يتم �أمام املركز على هذا النحو يعد عقد
�صلح ،وهذا ين�سجم مع ما تق�ضي به املادة  722من قانون املعامالت
املدنية بقولها �إن «ال�صلح عقد يرفع النزاع ويقطع اخل�صومة بني
املت�صاحلني بالرتا�ضي» وهنا يجب مالحظة ما يلي:
� -1إن��ه وفقاً للمادة ( )12يلزم عند �إمت��ام ال�صلح بني �أطراف
النزاع �أن يوقع عقد ال�صلح الأط��راف ب�أنف�سهم وحكمة ا�شرتاط
�أن تكون املوافقة على ال�صلح من الأط��راف �أنف�سهم هو �أن �إقرار
الطرفني �أمام املحكمة بال�صلح الذي مت بينهما يعد �أحد املربرات
الكت�ساب حم�ضر ال�صلح قوة ال�سند التنفيذي.
وي�لاح��ظ �أن �صياغة الن�ص ال متنع �أن ت�صدر املوافقة على
ال�صلح من الوكالء املفو�ضني بال�صلح تفوي�ضاً خا�صاً ،وبطبيعة
احلال يجب �أن يتحقق املركز من �صفات الوكالء ب�إجراء ال�صلح.
-2القا�ضي املخت�ص وهو يعتمد ال�صلح ال يكون قائماً بوظيفة
الف�صل يف خ�صومة ،بل هو يثبت ما ح�صل من اتفاق ويوثقه ،ومن
ثم ف�إن هذا االتفاق ال يعدو �أن يكون عقداً ولي�س حكماً له حجة
ال�شيء املحكوم به.
-3ال�صلح الذي مت ,لكونه عقداً ,ال يكون قاب ً
ال للطعن
بطرق الطعن املقررة للأحكام ،كاملعار�ضة واال�ستئناف ،ولذا
يالحظ �أن امل�شرع يف امل��ادة ( )13مل ين�ص �صراحة على �أن
ال�صلح غري قابل للطعن فيه ب�أي طريقة من طرق الطعن،
ولذا نرى �أن امل�شرع مبقت�ضى املادة ( )7من القانون االحتادي
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املالحظة الثالثة:
مهمة مركز الت�سوية الودية
تقت�صر مهمة املركز على التوفيق بني اخل�صوم فهو ال ي�صدر
حكماً ،وامل��ادة (� )7صريحة يف ه��ذا ال�ش�أن �إذ تقول :يتوىل مركز
ت�سوية النزاع املعرو�ض عليه عن طريق الأطراف وتقريب وجهات
النظر بينهم و�صو ًال �إىل حل ودي للنزاع القائم بينهم ،وت�ؤكد املادة
( )10ذلك بقولها �إن املركز يعمل على حل النزاع ب�شكل ودي.
وان �ط�لاق �اً م��ن ه��ذه امل�ه�م��ة امل �ح��ددة  ,ف ��إن��ه ت�ترت��ب النتائج
الآتية:
-1ال يجوز �أن يجري املركز �صلحاً ويفر�ضه على اخل�صوم ،فهو
ال ميلك �أن يحكم.
-2ال يجوز للمركز �أن يق�ضي بكل طلبات �أحد اخل�صوم و�إمنا
يحاول �أن يوائم ويوفق بني طلباتهم.
وترتيباً على ذلك ف�إنه �إذا حدث �أن �أخط�أ املركز وفر�ض ح ًال
على �أطراف النزاع �أو على بع�ضهم ،جاز رفع دعوى بطلب بطالن
ال�صلح .هذا ف�ض ًال عن �إمكان م�ساءلة �أع�ضاء املركز ت�أديبياً ،ومن
املنطق �أال ينظر ذات املركز دعوى بطالن ال�صلح يف هذه احلالة.

تاريخ ح�ضور الأطراف �أو من ميثلهم �أمام املركز.
و�أج��از القانون مد ه��ذه املهلة مل��دة مماثلة �أو �أك�ثر بقرار من
القا�ضي املخت�ص ،وهنا نالحظ �أن امل�شرع قد �أت��اح مد املهلة ملدة
�شهر �آخر �أو ملدة �أكرث من �شهر ما دام �أن القا�ضي املخت�ص قد قدر
ذل��ك ،فالقانون يهيئ الفر�صة لل�صلح �أم��ام املجل�س دون التقيد
مبواعيد �صارمة,
ورغ��م وجاهة ه��ذا امل�سلك ب�إتاحة مثل ه��ذه الفر�صة� ،إال �أن
ال�سماح مبد املهلة ملدة �أكرث من �شهر بعد ال�شهر الأول �أمر ي�ؤدي
�إىل الت�أخري يف �إجناز املركز ملهمته ،ال�سيما يف حالة تعذر الت�سوية
الودية و�إحالة الدعوى �إىل املحكمة بعد تعطيلها فرتة من الزمن
�أمام املركز بغري فائدة.
��ص�ح�ي��ح �أن الأم� ��ر ي�خ���ض��ع لل�سلطة ال�ت�ق��دي��ري��ة للقا�ضي
املخت�ص� ،إال �أنه كان الأجدر بامل�شرع ،حثاً للأطراف على �سرعة
ح�سم النزاع� ،أن يق�صر املهلة على مدة �شهر �آخر �أو ملدد ال تتجاوز
كلها مدة �شهر ،بحيث �إذا مل يتم ال�صلح خالل هذا الأجل تعني
على املجل�س �إحالة النزاع �إىل املحكمة وهو امل�سلك ال��ذي �سلكه
امل�شرع االحتادي يف هذا ال�صدد0

� 44إجراءات مدنية.
وترتيباً على ذل��ك ف�إنه ميكن �أن يلحق ب��أط��راف النزاع
�ضرر من ذل��ك ،وخا�صة ب�ش�أن م��دد التقادم ،وم��راع��اة لهذا
االعتبار خ��رج امل�شرع على �أح�ك��ام قانون املرافعات وه��و �أمر
ميلكه وت�برره جوهر فكرة الت�سوية ال��ودي��ة ،وق��رر مبوجب
امل��ادة ( )9من القانون �أن��ه منذ قيد النزاع لدى املركز ف�إنه
توقف امل��دد القانونية املقررة لعدم �سماع ال��دع��وى ،وكذلك
مدد التقادم املن�صو�ص عليها يف القوانني ال�سارية.
�إذن يرتتب على قيد املنازعة لدى املركز وقف التقادم،
فمرور الزمن منذ قيد ال��دع��وى ل��دى املركز وحتى انتهاء
املركز من مهمته ال ي��ؤدي �إىل انق�ضاء حق املدعي يف �سماع
الدعوى ،ف�إن جنحت حماولة الت�سوية الودية فاملركز يربم
عقد �صلح وفقاً للمادة (.)12
و�إذا تعذرت الت�سوية فاملركز ي�صدر ق��راراً ب�إحالة النزاع �إىل
املحكمة املخت�صة وال تدخل املدة التي انق�ضت منذ قيد النزاع �أمام
املركز وحتى �صدور قرار الإحالة يف ح�ساب املدة القانونية املقررة
ل�سماع الدعوى ،كذلك ال تدخل هذه املدة يف ح�ساب مدد التقادم
املن�صو�ص عليها يف القوانني ال�سارية.
-2املرحلة التي مير بها النزاع �أمام مراكز الت�سوية الودية
لي�ست مرحلة م��ن م��راح��ل اخل�صومة ،وال تعترب امل��راف�ع��ة يف

الدعوى قد ب��د�أت �إال بعد �إحالة النزاع �إىل املحكمة املخت�صة
وحتديد جل�سة لنظر الدعوى �أمامها ،فمنذ هذه اجلل�سة تبد�أ
املرافعة وتفتح اخل�صومة ،حيث يجوز �إب��داء الدفوع ال�شكلية
دون �سقوط احل��ق يف �إبدائها حتى ول��و ك��ان �صاحب ال�ش�أن مل
يكن قد �سبق �أن �أبداها �أمام مركز ال�صلح.

ثاني ًا :حالة تعذر التو�صل �إىل الت�سوية الودية:

قرر امل�شرع مبقت�ضى املادة (� )13أنه يف «حال تعذر الت�سوية ودياً
عن طريق ال�صلح لأي �سبب ك��ان ،ف�إنه يتم يف هذه احلالة �إحالة
النزاع �إىل املحكمة املخت�صة» وذلك مبقت�ضى قرار ي�صدره املركز.
وه ��ذا ال�ن����ص �أم�ل�ت��ه يف احلقيقة ال��رغ�ب��ة يف اق�ت���ص��اد الوقت
والإجراءات والنفقات ،فال يجب �أن يثقل كاهل املدعي ب�أعباء رفع
دعوى جديدة.
وب�ش�أن هذا الن�ص يجب مالحظة ما يلي:
-1ي �ج��ب �أن يت�ضمن ق ��رار رئ�ي����س امل�ح��اك��م تنظيماً لإحالة
الدعوى �إىل املحكمة املخت�صة يف حالة تعذر الت�سوية الودية� ،إذ
ال يكفي جمرد �صدور قرار ب�إحالة الدعوى ،بل يجب �أن يت�ضمن
قرار الإحالة حتديد جل�سة لنظر الدعوى �أمام املحكمة ،و�إعالن
اخل�صوم ب��ذل��ك ،كما يجب و�ضع نظام للم�ساءلة عند الإخالل
ب�إحالة النزاع �إىل املحكمة.
-2ق��د يكون تعذر الت�سوية لأي �سبب ك ��أن يرف�ض اخل�صوم
كافة احللول املطروحة لعدم ر�ضائهم عنها� ،أو تخلف الأطراف �أو
من ميثلهم عن احل�ضور ،وهو ما يعني رف�ضهم ملحاولة الت�سوية
الودية� ،إذ �أم��ام عدم ح�ضور الطرفني �أو �أحدهما ال ميلك املركز
��س��وى اع�ت�ب��ار ذل��ك رف���ض�اً لإج ��راء ال���ص�ل��ح ،ف�لا ي�ج��ب ات�خ��اذ �أي
�إجراءات،وما على املركز �سوى �إحالة النزاع �إىل املحكمة املخت�صة.
-3عند الإحالة �إىل املحكمة تلتزم املحكمة املحال �إليها
بالف�صل يف املنازعة �إذا كانت خمت�صة ،ف�إن مل تكن خمت�صة
فهي متلك الإح��ال��ة �إىل املحكمة املخت�صة ،ذل��ك �أن ن�ص

ملعلوماتك
�إذا مت ح�س��م املنازع��ة بال�ص��لح ،فال يجوز
لأحد املت�ص��احلني �أن يجدد املنازعة ب�إقامة
دعوى بها ،فبال�صلح ينح�سم النزاع
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يبق��ى ت�س��ا�ؤل مهم وهو ه��ل حت��ال املنازعة �إىل
املحكمة املخت�ص��ة م�ش��فوعة بتقرير عم��ا مت �أمام
املركز �أم حتال دون �إرفاق مثل هذا التقرير؟

امل��ادة (� )13صريح يف ��ش��أن �أن تكون الإح��ال��ة �إىل املحكمة
املخت�صة ،فالن�ص ال يجعل الإحالة من املركز حكماً يفر�ض
االخت�صا�ص على املحكمة املحال �إليها الدعوى.
-4ال يجوز لأحد الق�ضاة الذين نظروا ت�سوية النزاع ودياً �أن
ينظر الدعوى.
�-5إن �إحالة الدعوى �إىل املحكمة يف حالة تعذر الت�سوية الودية
ال حتول دون �إج��راء ال�صلح وفقاً للمادة  74من قانون الإجراءات
املدنية �أو وفقاً للمادة  79من ذات القانون ،ولكن ال يجوز لهم �أن
يطلبوا من املحكمة �إحالة الدعوى �إىل جمل�س ال�صلح مرة �أخرى
لإمتام ال�صلح �أمامه.
-6يبقى ت�سا�ؤل مهم وهو هل حتال املنازعة �إىل املحكمة املخت�صة
م�شفوعة بتقرير عما مت �أمام املركز( تقرير موجز عن النزاع وما
اتخذ ب�ش�أنه من �إجراءات واحللول التي طرحت ورف�ضت ،واحللول
التي اتفق عليها جزئياً) �أم حتال دون �إرفاق مثل هذا التقرير؟
الوا�ضح متاماً �أن ن�ص املادة ( )13مل يف�صح عن ذلك ،والواقع
�أن��ه حيث �سكت امل�شرع عن ذل��ك ،فهذا ال�سكوت ال يحول دون �أن
ي�صدر قرار رئي�س املحاكم بوجوب �أن يت�ضمن قرار الإحالة مثل
هذا التقرير 0و�إذاً فالأمر مرتوك لقرار رئي�س املحاكم ،وهو �أمامه
�أحد اخليارين الآتيني-:
اخليار الأول :عدم �إرفاق هذا التقرير مع املنازعة املحالة0
وتربير ذل��ك هو �أن مثل ه��ذا التقرير قد يت�ضمن ما يحمل
ر�ؤية �أو توجهاً بح�سم النزاع على نحو معني ،وهو ما يعني الت�أثري
على القا�ضي الذي �سينظر النزاع ،وهو تربير نراه �ضعيفاً.
اخليار الثاين� :إرفاق هذا التقرير مع املنازعة املحالة0وهو
ما نف�ضله  .وتربيرنا لذلك ما يلي:

 -1ال يجب �أن ي�ضيع عمل املركز هبا ًء منثوراً ,ال�سيما
�أنه ي�ضم عدداً من املخت�صني ,وجتري الت�سوية حتت �إ�شراف
القا�ضي املخت�ص.
 -2قد تت�ضمن الإجراءات التي متت �أمام املركز �أعمال خربة
فنية ،و�أدل ��ة �إث �ب��ات وم�ستندات ول�ك��ل ذل��ك قيمته ،كما �أن هذه
الإج��راءات قد تكبدت من النفقات واجلهد ما يجب �أن ي�ؤخذ يف
االعتبار.
 -3الأمر ال يتعلق ب�إ�صدار تو�صية مزود بها طرف على ح�ساب
طرف �آخر و�إمن��ا يتعلق الأم��ر مبجرد تقرير يت�ضمن موجزاً عن
مو�ضوع النزاع والإجراءات التي متت �أمام املركز ،والعنا�صر التي قد
يكون مت االتفاق عليها جزئياً ،واحللول املطروحة ورف�ض الأطراف
لها ،وهذا ي�سهل على املحكمة �أن تقوم بدورها .بل نرى �أن املركز
يعد يف هذه احلالة وك�أنه قائم بعمل (حت�ضري للدعوى).
 -4يف نظام قريب من ذل��ك وه��و دائ��رة العمل التي �أن��اط بها
امل�شرع االحتادي اخت�صا�ص حماولة التو�صل �إىل الت�سوية الودية
للمنازعات العمالية قبل �إحالتها �إىل املحكمة املخت�صة ,ف�إنها
حتيل النزاع م�صحوباً مبذكرة ،تت�ضمن ملخ�ص وحجج الطرفني
ومالحظات الدائرة.
 -5و�أخريا ننوه �إيل �أن الب�ساطة والتي�سري وال�سرعة ,يف �سري
�إج��راءات نظام مركز الت�سوية الودية  ,تهدف �إيل حتقيق �أق�صي
ا�ستفادة من هذا النظام كما ت�صوره امل�شرع �,إذ ال �أح��د ينكر �أن
فر�ض خطوات عديدة ومعقدة �سواء عند �إحالة املنازعة �إيل املركز ,
�أو خالل نظره لها �,أو بعد االنتهاء من نظرها �سواء بتمام ال�صلح
�أو الإحالة �إيل املحكمة املخت�صة �أم��ور من �ش�أنها �أن جته�ض هذا
النظام يف مهده0وهو ما يجب جتنبه متاما0
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رق��م ( )26ل�سنة  1999ب�إن�شاء جل��ان التوفيق وامل�صاحلة
باملحاكم االحتادية مل يكن بحاجة لأن ين�ص على مثل ذلك،
فالن�ص ال ي�ضيف جديداً وال ي�ؤكد لأمر م�شكوك فيه.
-4ال�صلح مبا له من قوة ال�سند التنفيذي ،يكون نافذاً فوراً وال
يخ�ضع لقواعد تنفيذ الأحكام.
-5ميكن الطعن يف ال�صلح برفع دع��وى �أ�صلية ببطالنه �إىل
املحكمة املخت�صة طبقاً للقواعد العامة ،فالت�صديق على ال�صلح
ال يزيل ما ي�شوب ال�صلح كعقد من نق�ص �أو بطالن ،فهو ك�سائر
ال�ع�ق��ود خا�ضع جلميع �أوج ��ه ال�ب�ط�لان ،وم��ا الت�صديق عليه �إال
جلعله نافذاً� ،أي جعله يف قوة ال�سند واجب التنفيذ.
 -6ال يرتتب على ال�صلح انحالل �أو �إلغاء الت�صرف الذي �صدر
ال�صلح يف �ش�أنه ليحل ال�صلح حمله ،و�إمنا يبقى الت�صرف الأ�صلي
قائماً ومنتجاً لآثاره املعدلة بق�صد ال�صلح ،بحيث �إذا �أبطل ال�صلح
�أو ف�سخ ،بقي الت�صرف الأ�صلي منتجاً لآث��اره دون �أن ينال منه
ال�صلح الذي �أبطل �أو ف�سخ.
 -7يكون ال�صلح قاب ًال للف�سخ ك�سائر العقود.
 -8ي�ج��ري تف�سري ال�صلح طبقاً للقواعد ال�ع��ام��ة يف تف�سري
العقود ،فمح�ضر ال�صلح امل�صدق عليه ال يخرج عن كونه عقداً
قاب ًال للتف�سري كباقي العقود.
 -9املح�ضر ال��ذي وق��ع عليه اخل�صوم واعتمده القا�ضي يعد
حجة مبا جاء فيه ،وال يجوز الطعن فيه �إال بالتزوير.
 -10يجوز نق�ض ال�صلح يف الأح ��وال التي ن�صت عليه املادة
 734،737من قانون املعامالت املدنية.
� -11إذا مت ح�سم املنازعة بال�صلح ،فال يجوز لأحد املت�صاحلني
�أن ي�ج��دد امل�ن��ازع��ة ب��إق��ام��ة دع��وى ب�ه��ا ،فبال�صلح ينح�سم النزاع
ويرتتب عليه انق�ضاء احلقوق والإدع��اءات التي نزل عنها �أي من
الطرفني ن��زو ًال نهائياً ،وال ت�سمع دع��وى املدعي ( 741معامالت
مدنية) ولكل طرف �أن يلزم الآخر بال�صلح الذي مت التو�صل �إليه،

ومينعه من جتديد النزاع عن طريق الدفع بال�صلح ،وال يوجد
ما يحول �أن يو�ضع يف العقد �شرط جزائي يوقع على من يخل
بالتزامه مبقت�ضى عقد ال�صلح ،ويجوز �إذا �أخل �أحد املت�صاحلني
بالتزامه بال�صلح� ،أن يطلب املت�صالح الآخر ف�سخ العقد.

ومدى تأثيره في ترجيح كفة الخصوم فيها
بداية يجب لفت نظر القارئ الكريم �إل��ى حقيقة مهمة وخطيرة يغفل عنها الكثيرون ،وهي �أن القا�ضي ال
يق�ضي �إال بما توافر لديه من دليل؛ فهو ال يق�ضي بعلمه ال�شخ�صي �أب��داً وتحت �أي من الظروف �إال فيما �شاع
كعلم للكافة كفي�ضان حل بمنطقة معينة ،ف�أ�صبح قوة قاهرة منعت من تنفيذ االلتزام� ،أما
بين النا�س و�أ�صبح ٍ
في غير هذه الظروف والأمثلة اال�ستثنائية ف�إنه ال مجال لأن يحكم �أي قا�ض ،مهما كانت درجته ومن�صبه بعمله
ال�شخ�صي ،فلو كان يعلم �أن الحق في دعوى معينة مع المدعي �إال �أنه لم يقم الدليل عليه �أو تقاع�س في �إثبات
حقه لزم القا�ضي �أن يرف�ض دعواه.
وخري مثال على ما �سبق ،ما قرره قدوتنا ومعلمنا الأول
و�أول قا�ض للأمة الإ�سالمية ر�سولنا و�سيدنا حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فقد �صح عنه �أنه �سمع �صلى اهلل عليه و�سلم � َ
أ�صوات
ُخ ُ�صو ٍم خمتل َِط ًة؛ لمِ َ��ا بينهم من املنازع ِة َوامل�شاجر ِة عِ ْن َد با ِبهِ،
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فخر َج �إليهم؛ ِل َي ْق ِ�ض َي َب ْي َن ُه ْم فقال�(( :إِ مَّ َ
ن��ا �أَ َنا ب ََ�ش ٌر مِ ْث ُل ُك ْم ال
�أَ ْعلَ ُم ا ْل َغ ْي َبَ ،و اَل �أُ ْخبرِ ُ ِب َبوَاطِ ِن ْ أ
ال�صا ِد َق مِ ْن ُك ْم مِ َن
الُمُورِ؛ ِ ألَ ْعلَ َم َّ
ا ْل َكاذ ِِبَ ،و�إِ مَّ َ
نا َي�أْتِيني الخْ َ ْ�ص ُم َِ أل ْح ُك َم َب ْي َن ُه ْمَ ،و ُح ْكمِي َم ْبن ٌِّي َعلَى
مَا �أَ ْ�س َم ُع ُه مِ ْن ُح َج ِج َّ
الط َر َفينْ ِ َو َب ِّي َنا ِت ِه ْم و�أيمْ ا ِن ِه ْمَ ،فلَ َع َّل َب ْع َ�ض ُك ْم

كل دلي��ل يقب��ل �إثب��ات العك���س وميكن
للخ�صم �إزالة �صفة الدليل عنه

للإجراءات التي ن�صت عليها املادة  28من ذلك القانون(الطعن
رقم  29 / 2009طعن �أحوال �شخ�صية و  32 / 2009طعن �أحوال
�شخ�صية ،القاعدة ال�صادرة �سنة  2009حقوق).
وقد ن�ص القانون االحتادي رقم ( )36ل�سنة 2006م ال�صادر
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع����ض �أح �ك��ام ق��ان��ون الإث �ب ��ات يف امل �ع��ام�لات املدنية
والتجارية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة 1992م
يف مادته ( )17مكرر ،على �أن للم�ستندات الإلكرتونية
حجيتها وفقاً ملا ق��رره القانون ،و�أوردت
حم�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز يف ط�ع�ن�ه��ا رقم
 35 / 2008طعن جتاري :املقرر
يف امل� � ��ادة  17م �ك��رر  4/من
قانون الإث�ب��ات يف املعامالت
امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة رق��م 10
 1992/امل �� �ض��اف��ة بالقانون
االحتادي رقم  2006/ 36ـ على
�أنه (للكتابة الإلكرتونية
وامل � � � � � � � � � � �ح� � � � � � � � � � ��ررات
الإل� � � �ك� �ت ��رون� � � �ي � � ��ة
وال � � � �� � � � �س � � � �ج � �ل ��ات
وامل � � �� � � �س � � �ت � � �ن� � ��دات
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ذات
احل � �ج � �ي� ��ة امل� � �ق � ��ررة
للكتابة واملحررات
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القاضي عبد اللطيف العلماء
القا�ضي مبحاكم دبي

الدليل في الدعوى

َي ُكو ُن �أَ ْبلَ َغ َو َ�أ ْف�صَ َح و�أ ْب�َيمنَ َ مِ ْن َب ْع ٍ�ض َف�أَ ْح�سِ َب �أ َّن ُه �صَ اد ٌِق محُ ِ ٌّق،
َف�أَ ْق ِ�ض َي َل ُه)) فكان �صلى اهلل عليه و�سلم يحكم بينهما مبا توافر
من دليل وعلى ما �أوجبه اهلل من حكم �شرعي ،قال تعاىل يف
�سورة املائدة « َو�أَ ْن َز ْل َنا �إِ َل ْي َك ا ْل ِك َتابَ ِبالحْ َ ِّق مُ�صَ ِدّقاً لمِ َا َبينْ َ َي َد ْي ِه
مِ َن ا ْل ِك َت ِاب َو ُم َه ْيمِناً َعلَ ْي ِه َف ْاح ُك ْم َب ْي َن ُه ْم بمِ َا �أَ ْن َز َل هَّ ُ
الل َوال َت َّت ِب ْع
�أَهْ وَا َء ُه ْم َع َّما َجاء ََك مِ َن الحْ َ ِّق « �آية . 48
ويف زماننا هذا وجب على الق�ضاة �أن يحكموا للخ�صوم كل
على ح�سب دليله �-أو بينته كما ي�سميها البع�ض -ووفقاً للمواد
التي �أورده��ا القانون على تلك احلالة املعرو�ضة ،ولكي نبني
ذلك �أكرث يجب �أو ًال �أن نعلم ما هية الدليل.
ورد يف كتاب �شرح املحلي على الورقات للإمام جالل الدين
وب; ِ ألَ َّن � ُه َعلاَ َم ٌة َعلَ ْيهِ،
املحلي �أن الدليل ُه َو المْ ُ ْر�شِ ُد �إِلىَ امل َ ْط ُل ِ
وهذا هو معناه اال�صطالحي� ،أما يف جمال القانون ف�إن الدليل
كما �أٌع ّرفه هو كل ما يتو�صل �إليه املتقا�ضي من و�سيلة لإثبات
حقٍ �أو نفيه.
وك��ل دل�ي��ل يقبل �إث �ب��ات العك�س ومي�ك��ن للخ�صم �أن يزيل
عنه �صفته كدليل يحتج به ،من ذلك �صور املحررات العرفية
املحررة بني اخل�صوم �أنف�سهم -فمتى ح�ضر من يٌحتج عليهبتلك ال�صورة وجحدها زالت حجيتها ،ف�إن �أٌبرز الأ�صل و�أنكر
اخل�صم توقيعه عليه وجب حتقيق دفاعه ،ومن ذلك املحررات
الر�سمية متى م��ا طعن اخل�صم بتزويرها وثبت ذل��ك ،تقول
حمكمة التمييز من املقرر  -يف ق�ضاء هذه املحكمة � -أنه و�إن
كانت ال�صورة ال�ضوئية للمحرر العريف ال حجية لها يف الإثبات
�إال مبقدار ما تهدى �إىل الأ�صل �إن كان موجوداً ،ف�إن مل يكن
موجوداً وجحد اخل�صم �صراحة تلك ال�صورة ،ف�إنه ال يكون لها
حجية يف الإثبات(الطعن رقم  142 / 2009طعن مدين و 2009
 146 /طعن مدين ،القاعدة ال�صادرة �سنة  2009حقوق ) �أي�ضا
املقرر يف ق�ضاء هذه املحكمة وفق ما تق�ضي به املادتان ، 1 / 7
 8من قانون الإثبات �أن املحررات الر�سمية هي التي يثبت فيها
موظف عام �أو �شخ�ص مكلف بخدمة عامة ـ ما مت على يديه � ،أو
ما تلقاه من ذوي ال�ش�أن  ،وذلك طبقاً للأو�ضاع القانونية ،ويف
حدود �سلطته واخت�صا�صه ،و�أن هذه املحررات تعترب حجة على
الكافة مبا دون فيه بحيث ال يقبل من �صاحب ال�ش�أن الطعن يف
هذه البيانات �أو الوقائع �إال بطريق الطعن بالتزوير ،ويقع عليه
هو عبء �إثبات عدم �صحة هذه البيانات �أو الوقائع ،وذلك وفقاً

القا�ضي ال يحكم مبا لديه من معلومات بل
مبا بني يديه من «�أدلة»

�أقوال ال�ش��هود تعترب دليل �إثبات �أو نفى
�إذا اطم�أن لها القا�ضي

عند نق�ص دليل مقدم يف الدعوى� ،أو عدم
اكتماله يلج�أ القا�ضي لليمني املتممة

الإخال�ص هو �إفراد احلق �سبحانه وتعاىل بالق�صد يف
الطاعة ،فيق�صد بعمله مر�ضاة اهلل تعاىل ال مدح النا�س.
واملخل�ص هو الذي يقوم ب�أعمال الطاعة من �صالة و�صيام
وحج وزكاة و�صدقة وقراءة القر�آن وغريها ابتغاء مر�ضاة
اهلل وثوابه ،ذلك �أن الإخال�ص �شرط لقبول الأعمال ال�صاحلة،
يقول تعاىل (قل اهلل �أعبد خمل�صاً له ديني ،فاعبدوا ما �شئتم
من دونه)� ،سورة الزمر الآية  3،2وقال تعاىل (الذي خلق املوت
واحلياة ليبلوكم �أيكم �أح�سن عمال) �صورة امللك الآية  ،2يقول
الف�ضل بن عيا�ض يف تف�سريها :هو �أخل�صه و�أ�صوبه ،قالوا :يا
�أبا علي ،ما �أخل�صه و�أ�صوبه؟ فقال� :إن العمل �إذا كان خال�صاً،
ومل يكن �صواباً ،مل يقبل ،و�إذا كان �صواباً ومل يكن خال�صاً
مل يقبل ،حتى يكون خال�صاً �صواباً ،واخلال�ص� :أن يكون هلل،
وال�صواب� :أن يكون على ال�سنة ،ثم قر�أ قوله تعاىل( :فمن
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عم ًال �صاحلاً وال ي�شرك بعبادة ربه
�أحدا)� ،سورة الكهف الآية .110
ويروي �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل (�ص) قال:
«ثالث ال يغ ُّل عليهن قلب م�سلم� ،إخال�ص العمل هلل ،ومنا�صحة
والة الأمر ،ولزوم جماعة امل�سلمني ،ف�إن دعوتهم حتيط من
ورائهم» رواه ابن حيان ،يقول ابن القيم�« :أي ال يبقى فيه غل،
وال يحمل الغل مع هذه الثالثة ،بل تنحي غله وتنق�صه منه
وتخرجه عنه».
�أما الذي يعمل عمل الطاعة وتكون نيته غري خال�صة هلل تعاىل
فهذا هو املحروم من الثواب ،بل وعليه �إثم لوقوعه يف الرياء،
وهو من كبائر الذنوب.
والرياء هو العمل بالطاعة طلباً ملحمدة النا�س ،يروي
الرتمذي عن �أبي �سعد بن �أبي ف�ضالة الأن�صاري –ر�ضي اهلل
عنه -قال� :سمعت ر�سول اهلل (�ص) يقول�( :إذا جمع اهلل النا�س
يوم القيامة ليوم ال ريب فيه نادى منادٍ :من �أ�شرك يف عمل
عمله هلل �أحداً فليطلب ثوابه من عند غري اهلل ،ف�إن اهلل �أغنى
ال�شركاء عن ال�شرك).
فالعاقل الفطن هو من يخل�ص النية هلل تبارك وتعاىل ،لأن
النا�س لن ينفعوه ب�شيء �إذا راءاهم يف �أعماله ،بل هو اخلا�سر يوم
القيامة« ،قل �إ ن �صالتي ون�سكي وحمياي ومماتي هلل رب العاملني،
ال �شريك له وبذلك �أمرت و�أنا �أول امل�سلمني» �صورة الأنعام الآية
 12ن�س�أل اهلل �أن يجعل �أعمالنا خال�صة لوجهه الكرمي.
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جتاري ،القاعدة ال�صادرة �سنة  2008حقوق).
�أي�ضاً �أق��وال ال�شهود �إذا اطم�أن لها القا�ضي تعترب دلي ً
ال
للإثبات �أو النفي؛ �إن املقرر يف ق�ضاء هذه املحكمة ـ �أن حمكمة
املو�ضوع ال�سلطة التامة يف تقدير الأدلة ومنها امل�ستندات و�أقوال
ال�شهود وا�ستخال�ص الواقع منها والأخذ مبا تطمئن �إليه من
�أقوال ال�شهود وتطرح ماال تطمئن �إليه منها و�أنها غري ملزمه يف
ذلك ب�إبداء �أ�سباب عدم اطمئنانها متى كان ا�ستخال�صها متفقاً
مع الثابت يف الأوراق ،ف��إذا �أوردت �أ�سباباً لعدم اطمئنانها �إىل
�أقوال ال�شهود تعني �أن تكون هذه الأ�سباب �سائغة (الطعن رقم
 113 / 2009طعن �أحوال �شخ�صية و  117 / 2009طعن �أحوال
�شخ�صية ،القاعدة ال�صادرة �سنة  2010حقوق ) ،و�أخرياً اليمني
احلا�سمة والتي تعترب دليل من ال دليل له والتي تقطع النزاع
برمته؛ �إن املقرر ـ وفقاً لن�ص املادة  57من قانون الإثبات ـ وعلى
ما جرى به ق�ضاء هذه املحكمة ـ �أنه يجوز لأي من اخل�صمني
يف �أية حالة كانت عليها الدعوى ،ولو لأول مرة� ،أمام حمكمة
اال�ستئناف �أن يوجه اليمني احلا�سمة �إىل اخل�صم الآخ��ر ولو

شفاء الصدور

الر�سمية والعرفية يف �أح�ك��ام ه��ذا القانون متى ا�ستوفت
ال �� �ش��روط والأح� �ك ��ام امل �ق��ررة يف ق��ان��ون امل �ع��ام�لات والتجارة
الإلكرتونية)ـ مفاد ذلك �أن املحررات وال�سجالت وامل�ستندات
الإل�ك�ترون�ي��ة تكت�سب احل�ج�ي��ة امل �ق��ررة ل�ل�م�ح��ررات الر�سمية
والعرفية متى ا�ستوفت ال�شروط والأح�ك��ام امل�ق��ررة يف قانون
املعامالت والتجارة الإلكرتونية (الطعن رقم  35 / 2008طعن

خالفت دلي ً
ال كتابياً �صادراً من اخل�صم الذي طلب توجهيها
متى كانت الواقعة التي تن�صب عليها اليمني منتجة يف النزاع
ومتعلقة ب�شخ�ص من وجهت �إليه ،و�أال يكون طالبها متع�سفاً
يف توجيهها مم��ا م� ��ؤداه �أن اليمني احلا�سمة �أمن��ا �شرعت
لتكون املالذ لطالبها عندما تعوزه و�سائل الإثبات الأخرى،
بحيث يكون حلف اليمني �أو النكول عنه حا�سماً للنزاع� ،أو يف
�شق منه ،وهي ملك للخ�صم ال للقا�ضي ،و�أن على القا�ضي �أن
ي�ستجيب لطلب توجيهها متى توافرت �شروطها(الطعن رقم
 113 / 2009طعن �أحوال �شخ�صية و  117 / 2009طعن �أحوال
�شخ�صية ،القاعدة ال�صادرة �سنة  2010حقوق ).
وعند نق�ص دليل مقدم يف الدعوى� ،أو عدم اكتماله يلج�أ
القا�ضي لليمني املتممة ؛من املقرر وفق ما تق�ضي به املادة 62
من قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ـ وعلى ما جرى
ب��ه ق�ضاء ه��ذه املحكمة ـ �أن اليمني املتممة م��ا ه��ي �إال �إجراء
يتخذه القا�ضي من تلقاء نف�سه رغبة منه يف حتري احلقيقة
لي�ستكمل به دلي ً
ال ناق�صاً متى خلت الدعوى من دليل كامل،
واملق�صود بالدليل الناق�ص ،هو الدليل الذي ي�صلح لالحتجاج
به يف مواجهة اخل�صم ولكنه غري كاف لإثبات الواقعة املدعى
بها ـ وه��ذه اليمني غ�ير حا�سمة للنزاع ولي�ست حجة ملزمة
للقا�ضي ،بل له بعد توجيهها مطلق اخليار يف �أن يق�ضي على
�أ�سا�سها� ،أو ال يعتد بها وفق ما ي�ستخل�صه من ظروف الدعوى
ومالب�ساتها(الطعن رق��م  167 / 2007طعن م��دين ،القاعدة
ال�صادرة �سنة  2007حقوق).

اإلخالص

دكتور  /محمد الضويني
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كثيرون

يحملون

�أعلى و�أف�ضل عند عر�ضها وتقدميها من قبل ه�ؤالء املدربني،
ويف الأجزاء الالحقة �سنحاول التعرف �إىل �أهم �أدوار املدربني
ال�ت��ي متكنهم م��ن �أداء مهامهم التدريبية بال�شكل الأن�سب
والأكرث كفاءة وفاعلية.

فيصل هاشم القرعان
رئي�س ق�سم التدريب والت�أهيل باملعهد

لكن قلي ً
ال منهم قادرون على عرضها

وكسب التأييد لها

التدريب..

ومهارات المدرب

التدريب بني املا�ضي واحلا�ضر
�أوجه املقارنة

اجتاهات التدريب القدمية

دور املتدرب

متابعة التعليمات ،تلقي املعلومات ،ا�ستقبال/
ا�ستماع ،قليل من امل�س�ؤولية لعملية التعلم

دافعية املتدرب

خارجي ،ال يرى املتدرب فائدة مبا�شرة
ي�سيطر عليه املدرب ،ال ميلك املتدرب �أي خيار �أو
القليل منه
تدري�س ،ح�شو ،تلقني

اختيار امل�ضمون
طبيعة العملية التدريبية

ي�شير علماء النف�س �إلى �أن الأفراد العاديين يتجنبون غالباً �إلقاء المحا�ضرات في العلن �أو تقديم عر�ض ما،
وذلك لأ�سباب متعددة منها الخوف �أو عدم القدرة على العر�ض وعدم معرفة كيفية تنظيمه .يقول جورج جي�سل :
«الأفراد غالباً يتميزون ب�أنهم يمتلكون قدرات معينة يختلفون بها عن الآخرين ،وال�س�ؤال الأهم هنا يتعلق بقدرة
ه�ؤالء الأفراد على �إقناع الآخرين بما يمتلكون».
�إن حمل الأفكار الإبداعية دون القدرة على عر�ضها وك�سب
الت�أييد لها ،ي�ؤدي �إىل �ضياع هذه الأفكار ،فتقدمي �أفكار حديثة
واحل���ص��ول على دع��م الآخ��ري��ن ل�ه��ا ،ه��و �إح��دى امل �ه��ارات التي
ميتلكها القليل م��ن الأف� ��راد ،م��ن هنا ج��اءت �أه�م�ي��ة امتالك
مهارات عر�ض فاعلة ملا نحمل ونعتقد من �أفكار.
80

من هنا ت�أتي �أهمية وجود املدرب الفذ ،حيث تعترب مهارات
التدريب �إح��دى املهارات التي قد ميتلكها الأف��راد ،ومع تو�سع
الأعمال والن�شاطات الإن�سانية واالحرتافية املنهجية للمنظمة،
ازدادت احلاجة �إىل التدريب االح�ترايف ،حيث تو�سعت طبيعة
الأع�م��ال وامل�ه��ام والن�شاطات و�أ�صبحنا بحاجة �إىل احرتافية
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أفكــار ًا إبداعية

م�سمى العملية
الفئة امل�ستهدفة
القائم على التدرب
املهمات
ا�ستخدام املعينات
منحى التدريب

دورة
متدربون
مدرب
�أكرث فردية
حمدودة التنوع تقليدية
الرتكيز على النظرية

اجلو العام

ر�سمي

ا�سرتاتيجية التدريب
�أهداف التدريب
ا�ستهالك الوقت
دور املدرب

التزويد املعلوماتي
حمددة م�سبقاً
املدرب ي�ستهلك وقتاً كبرياً
مزود معلومات

اجتاهات التدريب احلديثة
تقدمي الأفكار بناء على جتربة �سابقة ،اعتماد
متبادل ،م�شاركة فعالة ،م�س�ؤولية عن عملية التعلم،
ا�ستقبال و�إرجاع
اندفاع ذاتي ،يرى املتدرب جما ًال تطبيقياً فورياً
يركز على م�شاكل احلياة والعمل ،يعرب املتدرب عن
احتياجاته
تبادل خربات ،تعديل اجتاهات ،تدعيم الذات ,تقييم
م�ستمر ,حتليل ,تركيب ,مقارنة ,اختيار ,تثمني.
برنامج
م�شاركون
مي�سر
�أكرث جماعية
وا�سعة التنوع وت�شاركيه
الرتكيز على التطبيق والنظرية
غري ر�سمي �أكرث وداً و�أريحية و�صدق و�شفافية
وتبادل �أفكار
الرتكيز على املهارات واالجتاهات
يوجد جمال لتعديل الأهداف التدريبية
امل�شاركون ي�ستهلكون معظم الوقت
مولد معلومات
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ي�شرتط يف املدرب القدرة على
ا�ستخدام املعارف ب�شكل �صحيح لتحقيق
نتيجة حمددة

يف الربامج التدريبية وكيفية �إدارت�ه��ا والتعامل معها وو�ضع
اال�سرتاتيجيات املنا�سبة للتعامل مع كل نوع من �أنواع الأمناط
والأدوار.
 .7مهارة ا�ستخدام طرق التدريب

معرفة الطرق والأ�ساليب امل�ستخدمة يف التدريب وكيفية
انتقائها وا�ستخدامها ب�شكل فعال وجتهيز البدائل ال�ستخدامها
يف الوقت املنا�سب.
 .8مهارة حتديد االحتياجات التدريبية

معرفة يف عمليات ومداخل وم�ستويات حتديد االحتياجات
التدريبية ،وتنفيذ وتقييم �أدوات التحديد وكيفية ترتيب
�أولويات االحتياجات.

املعرفة مبراحل �إعداد وتطوير وجتهيز املادة التدريبية وفق
طبيعة الأه��داف التدريبية ،ومعرفة خ�صائ�ص ومتطلبات كل
مرحلة مبا يف ذلك �إعداد جميع النماذج الالزمة للربنامج.
 .10مهارة �إدارة الوقت

مهارات التدريب
من ال�ضروري �أن يتمتع املدرب بعدد من املهارات لت�سهيل
مهمته .ويق�صد باملهارة يف هذا ال�سياق «القدرة على ا�ستخدام
املعارف ب�شكل �صحيح لتحقيق نتيجة حم��ددة» ،ومبعنى �آخر
فاملهارة تعني «القدرة العالية على الأداء يف جمال معني ب�سهولة
و�سرعة ودقة مع القدرة على تكييف الأداء للظروف املتغرية».
�أوال :املهارات الرئي�سية
.1مهارة تعليم الكبار

فهم كيف ميكن �أن يح�صل الرا�شدون على املعرفة واملهارة
واالجت � ��اه ،وت��وظ�ي�ف�ه��ا يف ال �ت��دري��ب ,وك�ي�ف�ي��ة �إدراك الفروق
الفردية و�إدارت�ه��ا يف البيئة التدريبية �إىل جانب �سيكولوجية
الرا�شدين.

.2مهارة ا�ستخدام املعينات التدريبية

معرفة وانتقاء وتوظيف املعينات التدريبية ب�أنواعها يف
الربامج التدريبية التي تنفذ ،وكذلك ت�شغيلها و�إجراء ال�صيانة
الأول�ي��ة لها ومتابعة ما ي�ستجد من �أج�ه��زة وتقنيات �سمعية
ب�صرية حديثة.
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�إدارة وتخطيط الوقت تخطيطاً فعا ًال مبا يتنا�سب واملحتوى
التدريبي ،مبا يف ذلك التخطيط للأن�شطة الفرعية واملهمات
اجلماعية ،وب�شكل ي�ضمن اال�ستفادة املثلى من الوقت املتاح،
فالوقت هو �أحد �أهم املوارد املتاحة.

مي�سر :توجيه عملية التعلم بحيث يتعلم امل�شاركون من
بع�ضهم البع�ض ومن خالل التفاعل اجلماعي
معلم :عر�ض املعلومات واملفاهيم وتو�ضيح الأهداف و�إيجاد
مناخ منظم للتعلم واملحافظة على ا�ستمراره
م�ست�شار :دعم وتوجيه املتدربني ب�صورة فردية ,وم�ساعدتهم
على معرفة قدراتهم وا�ستعداداتهم ال�شخ�صية بهدف التعبري
عنها والتطور نحو الأف�ضل
م���س�ج��ل :ح�ف��ظ ال���س�ج�لات اخل��ا� �ص��ة مب�ح�ت��وى وعملية
التدريب لت�سهيل املتابعة والتحليل والتوثيق
مقيم :قيا�س مدى ر�ضا وتعلم امل�شاركني
�إداري :تن�سيق عمليات �إدارة كل الأمور املتعلقة بالربنامج
بعد التدريب

معد� :إعداد تقرير عن الربنامج التدريبي
من�سق امل�ت��اب�ع��ة :االت���ص��ال امل�ستمر م��ع الأف ��راد والهيئات
امل�شاركة بهدف قيا�س �أثر الربنامج التدريبي عليهم وموا�صلة
تزويدهم بالدعم الالزم.

�أدوار املدرب
قبل التدريب

.3مهارة التقدمي والعر�ض

القدرة على �إعداد املعلومات وعر�ضها وتقدميها مبا يحقق
�أهدافاً حمددة.

.4مهارة بناء الأهداف التدريبية

القدرة على حتديد وكتابة عبارات وا�ضحة ومفهومة ت�صف
نتائج مرغوبة.

.5مهارة التغذية الراجعة والتقييم

ال �ق��درة ع�ل��ى �إي���ص��ال الآراء وامل�لاح �ظ��ات واال�ستنتاجات
بطريقة يفهمها الآخ��رون ،والقدرة على ت�صميم �أدوات تقييم
خمتلفة وا�ستخدامها وتوظيف نتائجها يف حت�سني العملية
التدريبية.
 .6مهارة التعامل مع �أمناط ال�سلوك والأدوار املختلفة

م�صمم :حتديد االحتياجات التدريبية وعلى ر�أ�سها �صياغة
الأهداف وت�صميم الربنامج واجلل�سات التدريبية.
منظم :حتديد امل��وارد املطلوبة وتنظيمها ،والتن�سيق مع
امل�شاركني.

ملعلوماتك

مهارة �إدارة الوق��ت تعني تخطيط الوقت تخطيط ًا
فعا ًال و�إدارته مبا يتنا�س��ب واملحتوى التدريبي ،مبا
يف ذلك الأن�شطة

معرفة الأمن��اط ال�سلوكية التي يتوقع يف العادة ظهورها
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 .9مهارة تطوير احلقائب التدريبية

�أثناء التدريب

خطتنا ل�شهري مايو ويونيو هذا العام ما يقارب الأربعين
برنامجاً ما بين العام والخا�ص ،منها ما هو �ضمن برنامج
الدبلوم الخا�ص بت�أهيل وكالء النيابة والق�ضاة ،ومنها ما
يتعلق ببرامج ت�أهيل الخبراء الم�صلحين الأ�سريين وغيرها،
�إ�ضافة �إل��ى البرامج القانونية العامة ،وب��رام��ج المهارات
الإداري � ��ة وال�ق�ي��ادي��ة للعاملين ف��ي ال�ق�ط��اع��ات الق�ضائية
والقانونية في الحكومية والعامة.

فيصـل القرعـان:

برامــجنا
التدريبية
خـــطط شمـــولية
تعتمد التنوع وتراعي
حـاجـات وخصـوصية
الفـئات المستهدفة

نتبع منهجيات متطورة وسعت قاعدة المستفيدين من برامجنا
أعداد خريجي دوراتنا تضاعفت ثالث مرات
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ترتكز البرامج التدريبية في معهد
دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي ع�ل��ى خ�ط��ط مدرو�سة
ب�شكل �شمولي وت�ستند �إل��ى الواقعية،
وتنطلق من االحتياجات الفعلية للفئات
والجهات الم�ستهدفة ،وتعتمد التنوع
م��ع م ��راع ��اة خ���ص��و��ص�ي��ة الم�ؤ�س�سات
الم�ستهدفة..

هذا ما �أكده في�صل ها�شم القرعان رئي�س ق�سم التطوير
والتدريب في معهد دب��ي الق�ضائي لـ «مجلة المعهد» في
حوار ق�صير هذه تفا�صيله:
ما جدول �أعمال وبرامج ق�سم التطوير والتدريب يف املعهد؟
يقدم معهد دبي الق�ضائي مزيجاً متنوعاً من البرامج
وال��ور���ش التدريبية وال �ن��دوات وال�م�ح��ا��ض��رات ،وت�ضمنت

حدثنا عن التطور احلا�صل يف دورات املعهد على مدى
ال�سنوات املا�ضية؟
تو�سع المعهد خ�لال ال���س�ن��وات م��ن  2010-2008ب�شكل
ملحوظ ،حيث تبنى ا�ستراتيجية م�ؤ�س�سية قائمة على اتباع
منهجيات تدريب متطورة وحديثة� ،أ�سهمت بتطوير مخرجات
التعلم في العملية التدريبية وو�سعت قاعدة عمالء المعهد
بن�سب تتجاوز الثالثة �أ�ضعاف ،حيث �أظهرت �إح�صاءات �إعداد
المتدربين وخريجي الدورات ارتفاع عدد المتدربين من 472
متدرباً �سنة � 2008إلى  1326متدرباً هذا العام.
�أعداد املتدربني ً
وفقا لل�سنوات
�سنة

عدد المتدربين

2008

472

2009

822

2010

1683

2011

1704

وع� ��ادة م��ا ي �ق��وم ال�م�ع�ه��د ب�ع�ق��د ب��رام �ج��ه ع�ل��ى �شكلين،
�أولهما يتمثل في البرامج العامة والموجهة لفئات وظيفية
محددة كالق�ضاة ورجال القانون ووكالء النيابة والمحامين
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ما نوعية الدورات املطروحة؟
تندرج برامج المعهد التخ�ص�صية في �إطار المعامالت
القانونية والق�ضائية والعدلية ،حيث تتركز البرامج على
الواقعية واالنطالق من االحتياجات الفعلية للم�ستهدفين
حيث يقوم خبراء التدريب لدينا بتحليل احتياجات العمالء
�سنوياً ليتم بناء خطة المتدربين ال�سنوية.

وغيرهم ،فيما يتوجه ال�شكل الثاني (البرامج الخا�صة) التي
يتم تحديدها بح�سب حاجة كل م�ؤ�س�سة بناء على تحليل
وتحديد حاجاتها التدريبية ،ومن �أمثلة ذلك:
ب��رام��ج ق��ان��ون�ي��ة تخ�ص�صية ل�ل�أق �� �س��ام ال�ق��ان��ون�ي��ة في
هيئة ال�صحة و�سلطة الطيران وجمعية الإم��ارات لحماية
الم�ستهلك.
ب��رام��ج الإ�� �ص�ل�اح وال �ت��وج �ي��ه الأ�� �س ��ري وال�ت�ح�ك�ي��م في
الخالفات الزوجية الموجهة لجهات مثل النيابة العامة
وجمعية النه�ضة الن�سائية وغيرها.
ويتم تنفيذ هذا النوع من البرامج بعد لقاء المعنيين
ف��ي ت�ل��ك ال�م��ؤ��س���س��ات واال��س�ت�ف���س��ار ع��ن االح�ت�ي��اج��ات التي
يرغبونها ،وتحديد �صفات وخ�صائ�ص الفئة الم�ستهدفة
وب�ي��ان الم�شكالت التي يواجهونها ،وم��ن ث��م يقوم خبراء
المعهد ومديره بتحديد محتويات التدريب لتعر�ض على
تلك الم�ؤ�س�سات وتك َّيف بح�سب الحاجة ثم يتم تنفيذها.
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إصبعان..

في كفي!!

بقلم  :مالك عبد الكريم

malik.abdulkareem@facebook.com
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مل �أك��ن �أع��رف �أن رف��ع الأ�صابع رمب��ا يقودين �إىل مركز
ال�شرطة يف يوم  ..كان ذلك عندما كنت �أقود مركبتي يف طريق
داخلي و�أمامي مركبة مي�شي �صاحبها بني حارتني متجاه ً
ال
َم��ن خلفه ،ف�ح��اول��ت جت ��اوزه ،وب�ع��د جت ��اوزه فتحت النافذة
و�أ�شرت به ب�إ�صبعني « ال�سبابة والو�سطى » والق�صد البديهي
والطبيعي �أنني �أعني « �أنك مت�شي يف حارتني » ومل �أكن �أعرف
إ�صبعي �سيت�سببان يف زيارتي الأوىل �إىل مركز ال�شرطة.
�أن � ّ
مرت دقائق معدودة فقط ف��إذا بهاتفي يرن وتعلمون من
املت�صل ،فتوجهت �إىل مركز ال�شرطة املق�صود ،وبالطبع مل يكن
يل �أن �أعرف ما �سبب ا�ستدعائي �إال بعد �أن �أ�صل �إىل هناك ف�إذا
إ�صبعي
ب�صاحب « احلارتني » يتقدم ببالغ �ضدي بتهمة �إخراج � ّ
من النافذة ظناً منه �أنني قمت بحركة غري �أخالقية  ،وهكذا
بد�أت حماوالت �إقناع اجلميع ب�أن الإ�صبعني كانا كعالمة الن�صر
وهي يف �أ�سو�أ حاالتها ال ميكن �أن تف�سر ب�أمر « عيب » .
وم ��رت ال��دق��ائ��ق �صعبة ع � ّلَ��ي م��ع ع��دم اق�ت�ن��اع �صاحب
ال��دع��وى ك�ث�يراً �إال �أن ط��ول االن�ت�ظ��ار جعله يقتنع قلي ً
ال
ويعفو عني « من طيب �أ�صله » مع طلب �إقرار مني بعدم رفع
�أي �أ�صبع يف املرات القادمة !
ال�شاهد من ق�صة الأ�صابع هذه ،التي ال �أبالغ �إن قلت �أنها
جعلتني �أراقب حركات �أ�صابعي عن كثب لأكرث من �شهر� ،أن
القانون ال يكتفي بحمايتك من اخلطر  ،بل يحمي وي�صون
كرامتك �أي�ضاً من كل ما ميكن �أن مي�سها ،وللأ�سف كثرية
هي املمار�سات التي رمبا ميار�سها البع�ض ب�شكل يومي دون �أن
ي�ضع يف باله �أنها تنتهك حقوق الآخرين ،ويف املقابل كثرياً ما

تنتهك حقوقنا من قبل البع�ض ون�سامح لي�س بفائ�ض طيبة
يف قلوبنا ،بل لأننا نظن �أن ال �أحد ميكنه �إعادة احلق لنا.
بالتايل عزيزي القارئ �إىل متى تبقى جاه ً
ال بحقوقك
وحقوق الآخرين؟
و�إىل متى تطلق العنان لأ�صابعك يف الطريق دون �أن
تظن ولو للحظة �أن �أحداً رمبا يكون لديه الوقت الفائ�ض
والكايف لـ « جرجرتك « �إىل مراكز ال�شرطة!
نقطة نظام:
هل باتت العالقة بني امل�س�ؤولني ورجال الإعالم عالقة
« تهديد م�صحوب بطلب » ،امل���س��ؤول ي�شرتط ن�شر �أخبار
«تنفخه » و�إال قطع الإم��دادات اخلربية عن ال�صحفي بقوة
«املن�صب » يف املقابل يطلب ال�صحفي ما ال ميكن تنفيذه و�إال
« غ�سله » يف �آخر �صفحة ،بقوة « ال�سلطة الرابعة»!
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رواية

يف غرفة �صغرية
�صف �أمامها مقعدان رمادية ،وعلى طاولة �صغرية
�أحدهما مكبل اليدي متقابالن ،جل�س «دون» على
وجهه الأ�سمر ،كما يت ن ،والقلق با ٍد على ق�سمات
املتوا�صلة ،وتع ّرق يد جلى يف حركة قدمه ال�سريعة
الباب يف كل حلظة ،يه و�سرعة حركتهما ،ومراقبته
مكانه ،وهو ينظر ب وعندما انفتح الباب ارتكز يف
بهدوء ،و�أغلق الباب خرعب �إىل الرجل الذي دخل
لفه ،ووقف يرمقه يف �صمت.

رواية :محمد الداود
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هم�سة:
الرواي ��ة ج ��داً م�ؤث ��رة ،ومعانيه ��ا تل ��ج ب�سرع ��ة �إل ��ى العق ��ل
لب�ساطته ��ا� ،س ��رد رائ ��ع يذكرن ��ي بت�شويق �أجاث ��ا كري�ستي في
رواياته ��ا البولي�سي ��ة ،وفيه ��ا حبك ��ة ق�ص�صي ��ة جميل ��ة ج ��داً.
فم ��ن �أراد �أن يه ��دي �أح ��داً كتاب� �اً ف�ل�ا يذه ��ب بعي ��داً ،فه ��ي
رواي ��ة ت�ستحق �أن تك ��ون هدية للأ�صدق ��اء والمقربين .افتح
مو�ضوع� �اً للنقا�ش مع زمالئك ع ��ن مجرياتها ،فهي تجعلك
تغو�ص عميقاً في عالم من الخيال الواقعي المرعب.
نبذة عن الكاتب:
محم ��د ب ��ن عب ��د العزيز ال ��داود ،يعمل ف ��ي �إح ��دى ال�شركات
الكبرى ف ��ي المملكة العربية ال�سعودي ��ة في مجال تخطيط
تقنية المعلومات.
ن�شر له عدة روايات منها-:
 .1رواي ��ة (�أوراق طال ��ب �سع ��ودي في الخ ��ارج)  2007 -وطبع
منها ( 4طبعات).
 .2رواية (مملكة البنغال) 2008 -
 .3رواية (طريق الحب) 2010 -
دار الن�شـر  :الدار العربية للعلوم نا�شرون
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مملكة البنغال

تحك ��ي رواي ��ة مملك ��ة البنغ ��ال ف ��ي � 95صفح ��ة ق�ص ��ة انت�شار
الف�س ��اد ف ��ي المملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ب�سب ��ب العمال ��ة
البنغالي ��ة وتغلغله ��م داخ ��ل العا�صم ��ة وتمكنهم م ��ن �إم�ساك
زمام الأمور داخل �أحد �أحياء الريا�ض القديمة.
الرواي ��ة ذات �أ�سل ��وب بولي�س ��ي مختل ��ف وجدي ��د ف ��ي الرواية
ال�سعودي ��ة تتمي ��ز بكونه ��ا رواي ��ة متما�سك ��ة العنا�ص ��ر ،غني ��ة
بال�صور واللوحات الأدبية التي جعلتها �سهلة الفهم .فالرواية
خالية من �أي تكلف وح�شو ،و�أبدع الكاتب في و�صف الأماكن
الت ��ي ينت�شرون فيه ��ا وو�صف طريقة تعامله ��م الوح�شية مع
النا�س ب�شكل مثير للده�شة.
ا وجمي�ل� ً
اعتم ��د الكات ��ب �أ�سلوب� �اً �سه�ل� ً
ا ،وجرد الرواي ��ة من كل
تعقيد� ،إذ و�صف التفا�صيل ب�شكل دقيق ورائع ،جاع ً
ال من الرواية
م�شه ��داً م�شوقاً يتج�سد �أمام القارئ مبا�شرة فاتحاً الأفق وا�سعاً
�أم ��ام خيال ��ه لير�س ��م الم�شهد كما ي ��راه بنف�سه .كذل ��ك ا�ستعمل
ف ��ي بع�ض الأحيان الكلمات العامية م ��ن اللهجة ال�سعودية �إنما
بعب ��ارات قليل ��ة ال تقلل من القيمة الأدبي ��ة للرواية ،بل تعطيها
�سمة جديدة تجعلها محببة لدى القارئ �أكثر ف�أكثر.
وق ��د ذكرني الكاتب ،حينما و�صف دخول �أحد �أبطال الرواية
لأح ��د تل ��ك ال�ش ��وارع الداخلي ��ة ،بمناظ ��ر مرعب ��ه للأف�ل�ام
ال�سينمائي ��ة( :انح ��رف جانباً نح ��و زقاق �ضيق وب ��دا يتوغل
فيه ،و�سرعان ما �أح�س بتغير النا�س من حوله ،وك�أنما دخوله
ف ��ي هذا الزقاق عبر حاجز الم ��كان ،وانتقل �إلى دكا مبا�شر ًة،
ف�سرعان ما انقر�ضت (اللغة العربية) من لوحات المحالت،
وا�ستبدلت بالأحرف البنغالية).

�إن كان ��ت ه ��ذه الرواية من ن�سج خي ��ال الروائي محمد
ال ��داود �إال �أن �شخ�صياته ��ا لي�س ��ت م�ستحيل ��ة .فم ��ن
يطالعه ��ا يجده ��ا خطوة جدي ��دة غير م�ألوف ��ة .اعتمد
الكات ��ب طريق ��ة التق�سي ��م �إل ��ى مقاطع يبد�أه ��ا بم�شهد
معي ��ن .فف ��ي المقط ��ع الأول نرى �أنه �ص ��ب جهده على
�إث ��ارة الف�ض ��ول والت�شوي ��ق بالحادث ��ة الت ��ي تعر� ��ض لها
البط ��ل ،لينتقل �إل ��ى الق�سم الثاني ت ��اركاً الأول مجهول
المعال ��م� ،إذ يخبرن ��ا ع ��ن الرج ��ل ال ��ذي لق ��ي م�صي ��ره
�إث ��ر عملي ��ة قتل غي ��ر مح ��ددة ،لنكت�ش ��ف في الخت ��ام �أنه
تعر� ��ض ل�صدم ��ة حادة عل ��ى ر�أ�س ��ه .وهكذا نج ��د تداخ ً
ال
بي ��ن الم�شاه ��د وال�شخ�صي ��ات جع ��ل م ��ن الم�ستحي ��ل �أن
يتوقف القارئ ع ��ن التهام الكلمات ،ف�ضو ًال منه لمعرفة م�صير
ال�شخ�صيات ،وكيف �سيتمكن البطل من القب�ض على الع�صابة.

قراءة يف كتاب

الرجل الذي

مات واقف ًا!
تكتبها :إيناس حسين مليباري
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ب�سب ��ب �أحد �أعماله ،الح ��دث الأ ّول حيث را�سله �أخوه ب�أن « :ال
ي�أكل لحم الخنزير وال يُدخن « امتثل مالكوم بن�صح �أخيه مع
جهل ��ه لل�سب ��ب ومع ارتياده للزيارة �أخب ��ره ب�أنه اهتدى للدين
الطبيع ��ي للرج ��ل الأ�س ��ود ،و�أن هن ��اك حركة « �أم ��ة الإ�سالم «
وعلي ��ه �أن ين�ض� � ّم فيها ،حي ��ث �إن الذي يتر�أ�سه ��ا هو من خيرة
الخل ��ق وه ��و� « :إليج ��ا محمد « ..وجد مالكوم ف ��ي نف�سه �شيئاً
ينكب
يُحدّثه ب�أن ي ّتبع ما يمليه عليه �أخوه و « قلبه « ،ف�أ�صبح ّ
على قراءة الكتب من مكتبة ال�سجن ،وهو الذي قال يوماً:
« حدثن ��ي كات ��ب انجلي ��زي و�س�ألن ��ي  :ع ��ن الجامع ��ة الت ��ي
تخرج ��تُ منه ��ا فقل ��تُ ل ��ه ( :الكت ��ب ) ،ذل ��ك �أنن ��ي م ��ا �أن �أج ُد
عن ��دي ُربع �ساعة من الوق ��ت ال�شاغر حتى �أملأه بقراءة �شيء

عنوان المقال مقتب�س من موقع «�صيد الفوائد»
المرجع /ملكوم اك�س – اليك�س هاليي
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قال في ِ�صباه بعد �أن عُجن �صغيراً:
« لقد تع ّل ُ
مت باكراً �أ ّن الح ّق ال يُعطى لمن ي�سكت ع ْنه ،و�أ ّن على
الم ْرء �أن يُحدث َ
بع�ض ّ
ال�ضجيج �إن �أراد � ْأن يح�ص َل على �شيء ».
هُو من تع ّلم هذا المبد�أ ولم يَع�شه �إال مت�أخراً! ..مالكوم اك�س،
وعنك �سنتحدث!
من ��ذ طفولت ��ه كان غ ��ذا�ؤه على يد والده ه ��و �أن عليه �أن يكون
ج ّباراً �ضد الجن�س الأبي�ض ،وكانت والدته هي الأُخرى ُ
تعجن
روح ��ه بم ��ا كان ال يفقه ��ه  ،ك�أن تقول له« :اخ ��رج �إلى ال�شم�س
ودعها تم�سح عنك هذا ال�شحوب»! ُ
حيث �إنه كان ذا �سواد فاتح
!ُ .قت ��ل �أبوه وهو في ال�ساد�س ��ة من عُمرهَ � .
أدرك مالكوم معنى
« ال ُمعان ��اة « ،حي � ُ�ث تر ّملت والدته وا�ضطرت لأن تعمل خادمة
ف ��ي البيوت ،وتوق ��ف بع�ض �إخوانه عن الدرا�س ��ة ل ُم�ساعدتها!
بينم ��ا اقت�صر دوره على �إح ��داث « ال�شغب « في المنزل تعبيراً
امتعا�ض ��ه لم ��ا يح�ص ��ل ! كان ُي ��درك جي ��داً ب�أن ��ه « يزي ��د
ع ��ن
ِ
الطي ��ن ب ّل ��ة « لك ّن ��ه الخال�ص الوحي ��د ل ُي�شاركه ��م ال ُمعاناة! و
أوجها حين �أُ�صيبت �أمه بمر�ض عقلي و�أُودعت
بلغ ��تْ المعاناة � َ
بالم�ست�شفى فتف ّرق الأبناء بين �أُ�س ٍر مختلفة وبد�أت لكل منهم
الخا�صة.
حياته
ّ
ن�ش�أ مالكوم اك�س في �صباه ك�أي �شابٍ ال ينوي لفعل �شيء �سوى
الح�ص ��ول عل ��ى قوت يومه! ومار� ��س �ش ّتى �أن ��واع الأ�شياء فيما
يُطل ��ق عليه ��ا بـ « مُمار�سات االنحراف « ! ج� � ّرب حياة الت�س ّكع،
ي�س َك ��ر� ،أن يعت ��اد ال ّذه ��اب للمرق�ص� ،أن ي ْل ُك ��م ويعي�ش حياة
�أن ْ
ال ُعن ��ف� ،أن يُقامر ويُدمن المخ� �دّرات� ..أن يكون ما�سح �أحذية
وبائعاً في القطار� ..أن يكو َن �أ�شياء كثيرة �إال « هو «!!
ف ��ي حياة مالكوم اك�س حدثان مف�صليان  ،كان دخوله لل�سجن

�أنف ُع به الإن�سان الأ�سود «.
كان يُكث ��ر من ق ��راءة تاريخ الرجل الأ�س ��ود والفال�سفة ال�سود
 ،وف ��ي كل ي ��وم ي ��زاد عُمق ��ه و�إيمانه ب� ��أن ما يقول ��ه �أخوه عن «
�إليج ��ا محمد « �صحيح وب� ��أن الرجل الأبي�ض « �شيطان « وب�أن
الرج ��ل الأ�سود في �أمريكا يعي�ش �أ�ص� � ّم �أبكم مه�ضوم الحقوق
! ،ف ��ي ع ��ام 1952م خ ��رج مالك ��وم م ��ن ال�سج ��ن والتق ��ى �أخيراً
بزعي ��م حرك ��ة « �أمة الإ�سالم «� « ..إليج ��ا محمد « و�أ�صبح هذا
الأخي ��ر يحق � ُ�ن روح مالك ��وم بالمب ��ادئ الإ�سالمي ��ة الخا�ص ��ة
بال�س ��ود .حتى �أ�صبح « �إليجا محم ��د « لمالكوم �أقرب �إليه من
حب ��ل الوريد! �شارك و�ساه ��م و�أ�شرف مالكوم على العديد من
الأعم ��ال الخيري ��ة م ��ع « �إليجا محمد « حيث بن ��ى الكثير من
الم�ساج ��د ،و�ألق ��ى الكثي ��ر م ��ن ُ
الخط ��ب ..حتى ق ��رر �أن يعود
لذل ��ك ال�شارع ال ��ذي مار�س فيه كل الأعم ��ال غير الم�شر ُوعة،
و�أ�صبح يدعو ال�سود لدينهم الفطري .ا�ستم ّر على هذا الحال
� 12سنة حتى قدّر اهلل له �أن يهتدي حقاً.
كان ق ��راره للذه ��اب لأداء فري�ضة الحج هو الحدث المف�صلي
الثان ��ي ف ��ي حيات ��ه ،حي ��ث اهت ��دى الهداي ��ة الح ّق ��ة للدي ��ن
تعج ��ب مالك ��وم بداي ��ة كيف �أن ف ��ي مدينة « جدة
الإ�سالم ��ي ّ ،
« ي�ضح ��ك « ال�شيط ��ان « للرج ��ل الأ�س ��ود ب ��كل �أريحي ��ة! كي ��ف
يُ�صافح ��ه  ،كيف تتم ال ُمعام�ل�ات بين ال ُم�سلمين بكل ب�ساطة!
�أدرك ف ��ي ق ��رارة نف�س ��ه �أن ث ّم ��ة �شيئ� �اً مهماً ال يُدرك ��ه ! ..وقد
�سع ��ى لأن يح�ص ��ل علي ��ه .التق ��ى مالك ��وم �أثن ��اء ه ��ذه الرحل ��ة
بالعدي ��د م ��ن ال�شخ�صي ��ات المهمة من �أهمه ��ا :الملك في�صل
وق ��د احتف ��ى ب ��ه �أ ّيم ��ا احتف ��اء .تع ّلم مالك ��وم في الح� � ّج معنى
الم�س ��اواة ،معن ��ى �أن يت�س ��اوى ذو المال والف ��ارغ من كل �شيء،
�أدرك كي ��ف تك ��ون �إن�سان� �اً ال �أن تك ��ون طِ بق� �اً للون ��ك ! تع ّلم �أن
الدي ��ن الإ�سالم ��ي دين الإن�سان ال دين الل ��ون وال ُعن�صرية !..
حدث �أن قال:
« و ُهن ��اك� ..أم ��ام تل ��ك الناف ��ذة عاه � ُ
�دت اهلل �أ ّال �أن�ســ ��ى �أن
الإ�س�ل� َ
ام ُه ��و الذي �أعطاني الأجنِحة الت ��ي ُ�أح ّلق بها ول ْم �أن�س
ذلك �أبداً ..ل ْم �أن�س ُه لحظة واحدة «.
ف ��ي الح ��ج غ ّير مالكوم ا�سم ��ه �إلى « الحاج مال ��ك �شباز» .خرج
ه ��ذا الح ��اج من خ�ل�ال زيارات ��ه المختلف ��ة منها :ج ��دة ،مكة،
القاه ��رة ،خرج بمبد�أ جديد وهو� :إدانة كل البي�ض = �إدانة كل
ال�سود .وقد قال بهذا ال�ش�أن بعد ذلك:
« نع ��م ُكن ��تُ �أُدي ��ن ال ِبي� ��ض ب�ش ��دة ،ولكنني اكت�شف ��تُ الآن �أن

هن ��اك بي�ض� �اً قادري ��ن على � ْأن يك ّن ��وا للإن�سان الأ�س ��ود م�شاعر
ال�صحيح عيني على � ّأن �إدانة
�أُخ ّوة �صادقة .ولقد فتح الإ�سالم ّ
كل البي�ض ك�إدانة كل ال�سود �شيء خاطئ «.
حدث �أن ناداه �أحدهم وهو في ال�س ّيارة �أثناء ت ّوقفه عند الإ�شارة
قائ ً
َ
والتفت ف�أخر َج يده من النافذة
ال « :يا �سيد مالكوم اك�س! «
وم ّده ��ا لمالك ��وم وه ��و يق ��ول « :ه ��ل يُ�ضي ��رك �أن ُت�صافح رج ً
ال
�أبي� ��ض ؟ « ف�أجاب ��ه و�ضوء الإ�شارة قد اخ�ض� � ّر « :ال يُ�ضيرني �أن
�أُ�صافح �أيّ رجل �إذا كان �إن�ساناً ..فهل �أنت �إن�سان ؟ ! «.
ع ��اد �إل ��ى �أمريكا بع ��د الحج ،حي ��ث �أ�صبح ُين ��ادي بدين جديد
« الإ�س�ل�ام ال�ل�ا عُن�ص ��ري « وبن ��اء على ه ��ذا �أ�صبح ��تْ عالقته
متوترة جداً مع العديد من الجهات � ،أ�صبحتْ الخالفات بينه
ال�صحف تته ّمه بالمح ّر�ض
وبي ��ن « �أم ��ة الإ�سالم « في ازدي ��ادُ ،
لل ُعن ��ف! م ��ا ي�ستح ��ق الذكر هو �أ ّن ��ه قبل ذهابه �إل ��ى مكة لأداء
الح� � ّج هي�أ اهلل ل ��ه الأ�سباب بالتدريج لأن ي�ص ��ل �إلى الحقيقة،
فق ��د اكت�ش ��ف ب� ��أن الإن�س ��ان ال ��ذي �أع� �دّه « ر�س ��ول اهلل « والذي
وهب ��ه كل ثقت ��ه « �إليج ��ا محمد « ق ��د خب�أ عليه ب� ��أن له عالقة
غي ��ر �شرعي ��ة مع  3من موظفات ��ه !! الأمر الذي جعل مالكوم
يعي� ��ش في حالة فزع ورف�ض و� ..أخيراً انف�صال عن « ر�سوله «
المزع ��وم ! بي ��د �أنه ال يزال حافظاً للودّ� ،شاكراً له ،حيث يعدّه
�أول من انت�شله من ِب َرك الوحل ل ُيعيد تهيئته للعي�ش مُجدداً.
ق ��رر مالك ��وم ت�أ�سي�س « منظمة االتح ��اد الإفريقي الأمريكي «
حيث �إن �أفكار هذه المنظمة ُتنافي �أفكار حركة « �أمة الإ�سالم
« ..حدثت في هذه الفترة �أحداث كثيرة ،من �أبرزها هو تنب�ؤه
بدن� � ّو �أجل ��ه بعد كثرة تهديده بقتله  ،حي ��ث �إنه �أخبر « اليك�س
هالي ��ي « وهو الذي تكف ��ل بكتابة �سيرة مالكوم اك�س حيث كان
ي�أتي ��ه يومي� �اً ويتحدث مالك ��وم ..بينما ي�أخ ��ذ اليك�س مذكرته
ويكت ��ب م ��ا ي�سمع� ،أخبره ب�أنه يو ّد ال ّإط�ل�اع على ما يُكتب بعد
انته ��اء �أي ف�ص ��ل من ف�صول ه ��ذا الكتاب� ..أخب ��ره اليك�س ب�أن
ينتظ ��ر لحين انتهائه فكان جواب مالكوم هو �أنه �سيموت قبل
�أن ينته ��ي الكتاب! وكان هذا م ��ا حدث ،حيث �إنه وبعد اجتماع
ح�ش ��دٍ من النا�س ف ��ي �أحد محا�ضراته ..وف ��ي بداية اجتماعه
�شاهد �شغباً بين رجلين في الخلف� ،أثناء ان�شغاله بهما اُغتيل
ب� �ـ  16طلق ��ة ر�صا� ��ص م ��ن �أُنا� ��س مجهول ��ي الهو ّي ��ة يجل�س ��ون
بالمقد ّمة !  ..رحمك اهلل يا عظيماً �أنفعتَ َ
بك الأ ّمة.

جميعنا نرتدي

أقنعة

بقلم :منى عبد اهلل
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جميعن ��ا �أك ��وام م ��ن الت ��راب ،ال ن�شك ��ر الموج ��ود ونبح ��ث ع ��ن
المفق ��ود ،نرت ��دي �أقنع ��ة ُنمث ��ل به ��ا عل ��ى م�س ��رح الحي ��اة ،في
مجتمع ��ات تجعلنا نخو�ض ف ��ي زمرة المنافقي ��ن المجاملين
لنيل ر�ضى الآخرين .منذ بدء حياتنا نرتدي تلك الأقنعة التي
نتقم�ص فيها �أدواراً ال تنتمي �إلينا حتى نلج�أ �إلى التمثيل.
الأقنع ��ة كثي ��رة ج ��داً ،فت ��رى م ��ن يرت ��دون �أقنع ��ة خا�ص ��ة
بال�صفات ،وهناك من يرتدي �أقنعة خا�صة بالأفعال والآراء،
وحت ��ى منه ��م م ��ن يرت ��دون �أقنع ��ة مخت�ص ��ة بالمعتق ��دات.
فالأقنع ��ة تتل ��ون ،فمنه ��ا الأ�س ��ود ال ��ذي ق ��د الزم ذاك الوجه
حت ��ى ب ��ات للعيان مزيف� �اً ،ومنه ��ا الأبي� ��ض الذي ي�سع ��ى �إلى
�إر�ض ��اء الآخري ��ن بال�ص ��ورة المفق ��ودة ،ومنه ��ا الأحمر الذي
بات مغروراً ظناً منه ب�أنه و�صل �إلى مرحلة الكمال.
ول ��و فهمن ��ا ه ��ذه الحكمة الت ��ي تقول «م ��ن ال�سه ��ل �أن يحترمك
النا�س ولكن من ال�صعب �أن تحترم نف�سك « ،لما كنا بحاجة �إلى
ارت ��داء قناع يك�سبنا الآخرين ،ويكون �سبباً في احتقارنا لذواتنا.
�إننا نعرف �أنف�سنا جيداً « فال يعرف ثقب الجورب �إال الحذاء ».
لك ��ن لي� ��س جميع المقنعي ��ن م�سوخ ،فمنهم م ��ن جار الزمان
عليه ،فا�ضطر �إلى ارتدائها حتى يواكب الجموع ،ومنهم من
ُو�ض ��ع القن ��اع على وجه ��ه خ�شية �أن يتعرى �أم ��ام مجتمع من
الوج ��وه المزيفة .الأقنعة كثيرة� ،أقنعة خيرة و�أخرى �سيئة،
والكثي ��ر منا ي�ضطر للب�سها �س ��واء كانت خيره �أو �سيئة ،فقد
نلب� ��س قن ��اع االبت�سامة لنخفي حزن� �اً �أو �ألماً بداخلنا ال نريد
لأح ��د معرفت ��ه ،وقد نلب�س قناع المجامل ��ة والمدح لت�شجيع
ورف ��ع معنوي ��ات �أح ��د م ��ا� ،أو ربم ��ا لك�سب ود م ��ن حولنا رغم

�أن المجامل ��ة ق ��د تنقلب �إل ��ى قناع نف ��اق �إن زادت عن حدها،
و�أحيان� �اً نلب�س قناع الن�صح والإر�ش ��اد ،لي�س لم�ساعدة الغير،
ب ��ل لكي نبدو وك�أننا نخلو من العيوب .فمث ً
ال ُيمثل الطالب
حتى ينال �إعجاب مدر�سه ،والموظف ليحظى بتقدير رئي�سه،
وال ��زوج ُيمثل على زوجته حتى يتجن ��ب �صراخها و�إزعاجها.
وهك ��ذا الحي ��اة قناع نرتدي ��ه لإثارة الإعج ��اب ،وقناع نرتديه
لنواكب القطيع.
هن ��اك م ��ن يملك ��ون الع�شرات م ��ن الأقنع ��ة وت�أقلم ��وا معها.
وم ��ن ال يمل ��ك قناع� �اً يعي�ش مه ��زوز ال�صورة ف ��ي ظل قطيع
هائج يخاف في �صحوته وفي المنام �ضياع قناعه .لكن علينا
�أن ال نن�سى القناع ال�صامت الذي يرتدي حلة الحق ب�صمت،
ويعمل ب�صمت ،ويعي�ش ب�صمت خلف �أ�سوار من الطهر .رغم
�أن ه ��ذا القن ��اع ي�ص ��وره المجتم ��ع بالجب ��ان� ،إال �أن ��ه �أكثرهم
احتراماً لذاته.
العال ��م حفل ��ة تنكري ��ة كبرى ،لك ��ن مهما كانت تل ��ك الأقنعة
الزائف ��ة �سميك ��ة ،ت�سق ��ط ويظه ��ر زيفه ��ا� ،إال �أن الأقنع ��ة
ال�صافي ��ة التي تخفي �ألماً لتظهر فرحاً فهي �أقنعة لممثلين
هزليي ��ن ال يرت ��دون الزائ ��ف .فق ��ط يرت ��دون م ��ا ينا�سبه ��م
ليكمل ��وا الم�سي ��ر ب�صدق .و�أكثرها �ألم� �اً تلك التي نراها على
وجوه المهرجين.
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الت�شريعات املحلية

امل�ستجدات الت�شريعية
يف دولـــة الإمـــــارات
العـــربية املتحـــــــدة

�أو ًال:قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة 2011
ب�ش�أن
اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون العمال يف �إمارة دبي

�إعداد� :أ.د حممد حممد حممد �أبوزيد

ذل��ك �أن ه��ذه املجلة و منذ ��ص��دور ع��دده��ا ال�ساد�س يف
�أبريل  2011املوافق ربيع الثاين  1432د�أبت على ن�شر بع�ض
امل�ستجدات الت�شريعية االحتادية واملحلية.
وعليه ف ��إن جملة املعهد تكون ه��ي املجلة الأوىل على
م�ستوى دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة التي ب��ادرت بهذا
الن�شر كو�سيلة لتحقيق العلم الفعلي للكافة بهذه الت�شريعات
عقب ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
و�إذن ميكن القول ب�أنه �إذا كان الن�شر يف اجلريدة الر�سمية
هو الو�سيلة القانونية لإعالم الكافة بالت�شريعات اجلديدة،
ف�إن الن�شر يف جملة املعهد يعد الو�سيلة الداعمة لتحقيق
العلم الفعلي للكافة بهذه الت�شريعات.
هذا وت�أمل املجلة �أن تتعاون معها و�سائل الن�شر الأخرى
الراغبة يف تفعيل هذا الهدف .وعندئذ يلزم اللقاء والتوا�صل
لو�ضع ا�سرتاتيجية يف هذا ال�ش�أن.
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املادة ()2
تويل اللجنة القيام باملهام وال�صالحيات التالية:
-1و�ضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التفتي�ش على
املن�ش�آت املختلفة العاملة يف القطاع اخل��ا���ص يف الإم ��ارة،
للتحقق م��ن ا�ستيفائها لال�شرتاطات ال�صحية والبيئية
والتزامها بت�شريعات العمل من حيث �سالمة العقود وظروف
العمل والتزامها باملعايري املعتمدة ل�ضمان �سالمة العاملني

املادة ()3
يكون للجنة يف �سبيل �إجناز املهام وال�صالحيات املنوطة
بها مبوجب هذا القرار القيام مبا يلي:
-1اال�ستعانة مبن تراه منا�سباً من اخلرباء واال�ست�شاريني
واملخت�صني لأداء مهامها.
-2تفعيل قنوات االت�صال والت�شاور مع جميع اجلهات
املعنية على امل�ستوى املحلي والإقليمي.
�-3إع � � ��داد �آل �ي��ة ع�م�ل�ه��ا ورف �ع �ه��ا ل�ل�م�ج�ل����س التنفيذي
العتمادها.
املادة ()4
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها يف الوقت
والزمان اللذين يحددهما.
املادة ()5
�أ-يكون للجنة من�سق عام يتم تعيينه من قبل رئي�سها.
ب-يتوىل املن�سق العام املهام وال�صالحيات التالية:
-1الإ��ش��راف على اجلهاز الإداري املعاون وحتديد مهام
وم�س�ؤوليات هذا اجلهاز بالتن�سيق مع رئي�س اللجنة.
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العــدد ( - )7يوليو 2011 -

�إذا ك��ان ال�ن���ش��ر ف��ي الجريدة
الر�سمية ه��و الو�سيلة القانونية
لإع� �ل ��ام ال� �ك ��اف ��ة بالت�شريعات
ال � �ج� ��دي� ��دة( ،ال� � �م � ��ادة  111من
الد�ستور)
ف� ��إن الن�شر ف��ي مجلة معهد
دب � ��ي ال �ق �� �ض��ائ��ي ه� ��و الو�سيلة
ال��داع �م��ة لتحقيق ال�ع�ل��م للكافة
بهذه الت�شريعات.

وتبدو �أهمية ه��ذا ال�ن��وع من الن�شر يف �أن��ه يف ظل نظام
قانوين حري�ص على مواكبة التطور وتلبية حاجات املجتمع،
تتواىل الت�شريعات التي ت�صدرها ال�سلطة املخت�صة ،وهذه
الت�شريعات امل�ستجدة� ،إم��ا �أن�ه��ا ت�ستحدث م��ن الن�صو�ص
والأحكام ما يعد بكراً ،و�إما �أنها ت�ستحدث تف�سرياً يف ن�صو�ص
و�أحكام قائمة ومعمول بها .ويف احلالتني ،ويف خ�ضم انهماك
الباحث القانوين بعمله على خمتلف امل�ستويات واملجاالت
(قا�ضياً� ،أو فقيهاً� ،أو حمامياً� ،أو م�ست�شاراً� ،أو باحثاً قانونياً
يف دائرة �أو �إدارة) ومع غزارة هذه الت�شريعات ،وتفاوت �أزمنة
�صدورها ي�صبح العلم بن�شرها �أمراً يبدو �صعباً للكثريين يف
الكثري من الأحيان .ومن ثم ،ف�إن كل جهد يبذل لتذليل تلك
ال�صعوبة جهداً له فائدته ،ذلك �أنه يف جميع الأحوال ،يتعني
على الباحث ،العلم بكل ت�شريع جديد يتعلق مبجال عمله
ليعنى بتحديد الأحكام التي جاء بها ،وبيان �صدورها ،وبحث
مدى �سريانها من حيث الأ�شخا�ص واملكان والزمان ،وخا�صة
ما قد يكون للن�صو�ص القانونية من �أثر رجعي ،وما قد يكون
لها من �أثر فوري وفقاً للفقرات احلديثة املعمول بها.
و�سنكتفي يف كثري من الأحيان بن�شر مو�ضوع الت�شريع اجلديد،
مع الإ�شارة �إىل البيانات املتعلقة بن�شرة ،وذلك بغر�ض الإ�سهام يف
حتقيق العلم للباحث ب�صدوره ،والتي�سري يف العثور عليه.
ويف فرتة الحقة ،ف�إن املعهد يعتزم – مب�شيئة اهلل – �أن يقدم
تعليقاً على بع�ض الت�شريعات ال�صادرة يف حينها بغر�ض امل�ساهمة
املتوا�ضعة يف تو�ضيح ما �أقره الت�شريع من �أحكام م�ستحدثة ،وبيان
ما فيها من تطور ،وما يجب �أن يكون عليه م�ستقب ًال.

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد الإطل��اع على القانون رق��م ( )2ل�سنة  2003ب�ش�أن
�إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وع�ل��ى ق ��رار امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي رق��م ( )2ل�سنة 2005
ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون العمال يف �إم��ارة دبي
وتعديالته،
تقرر ما يلي:
املادة ()1
تن�ش�أ مبوجب هذا القرار جلنة دائمة تلحق باملجل�س التنفيذي،
ت�سمى «اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون العمال يف �إمارة دبي» ،وت�شكل على
النحو التايل:
-1مدير الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي رئي�ساً
-2نائب مدير الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي
نائباً للرئي�س
ع�ضواً
-3ممثل عن القيادة العامة ل�شرطة دبي
ع�ضواً
-4ممثل عن الإدارة العامة لأمن الدولة يف دبي
ع�ضواً
-5رئي�س ق�سم الق�ضايا العمالية مبحاكم دبي
ع�ضواً
-6مدير �إدارة التفتي�ش العمايل بوزارة العمل
-7مدير �إدارة حقوق الإن�سان بهيئة تنمية املجتمع يف دبي ع�ضواً
ع�ضواً
-8ممثل عن بلدية دبي
-9ممثل عن �سلطة املنطقة احلرة يف ميناء جبل علي ع�ضواً
ي�شار �إليها فيما بعد بـ «اللجنة»

فيها وح�صول العمال على م�ستحقاتهم الوظيفية وغريها.
-2توجيه ومتابعة اجلهات احلكومية املحلية املخت�صة
ل��درا��س��ة ت�شريعات ال�ع�م��ل امل�ع�م��ول ب�ه��ا يف ال��دول��ة ،لأجل
توفري ظ��روف العمل املالئمة و�شروطه العادلة مبا يكفل
اال�ستقرار يف جو العمل وحت�سني العالقات الإن�سانية بني
العامل و�صاحب العمل.
-3النظر يف �شكاوى العمال واتخاذ الإج��راءات الالزمة
ب�ش�أنها.
-4توجيه ومتابعة الإج��راءات املتخذة من قبل اجلهات
احلكومية املعنية يف الإمارة بحق املن�ش�آت املخالفة.
-5رع��اي��ة وت�شجيع ال�ب�رام��ج ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل توعية
وتثقيف وتعريف العمال و�أ�صحاب العمل بت�شريعات العمل
وحقوقهم والتزاماتهم.
-6و� �ض��ع الآل �ي��ات ال�ل�ازم��ة لتنفيذ امل �ه��ام امل�ن��وط��ة بها
مبوجب �أحكام هذا القرار.
-7ت���ش�ك�ي��ل ال �ل �ج��ان ال �ف��رع �ي��ة وف� ��رق ال �ع �م��ل وحتديد
مهامها.

-2اق�تراح خطة االحتياجات املادية والب�شرية الالزمة
لقيام اللجنة مبهامها ،ورفعها �إىل اللجنة لإقرارها ليتم
�إدراجها �ضمن املوازنة التقديرية للجنة.
املادة ()6
على ك��اف��ة اجل�ه��ات احلكومية يف الإم ��ارة ت�ق��دمي كافة
�أوجه التعاون مع اللجنة ،وتوفري كافة البيانات واملعلومات
التي تطلبها.

املادة ()8
تقوم دائ��رة املالية بتوفري املخ�ص�صات املالية ال�سنوية
الالزمة للجنة ،لتمكينها من القيام باملهام وال�صالحيات
املنوطة بها مبوجب هذا القرار.
املادة ()9
يلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2005امل�شار
�إليه ،كما يلغى �أي ن�ص ورد يف �أي قرار �آخر �إىل املدى الذي
يتعار�ض فيه مع �أحكام هذا القرار.
املادة ()10
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  7مار�س 2011م
املوافق  2ربيع الآخر  1432هـ
ومت ن�شره يف اجلريدة الر�سمية بالعدد ( )353ال�سنة (17 )45
جمادى الأوىل  1432هـ  -املوافق � 21أبريل � 2011ص 70
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واهم من يعتقد �أن حماية حقوق العمال وحرياتهم
تتحقق م��ن خ�لال جم��رد ن�صو�ص ت�شريعية .فمثل
هذه الن�صو�ص تبقى تقدمياً ل�صورة وردية ،ال تتوافق
غالباً مع م�ضمونها ،كما �أنها ال تتجاوز حدود املظهر
اخلادع يف العديد من احلاالت واحل��االت املهمة جداً،
وال�سبب -كما يدركه خرباء الت�شريعات العمالية-هو
�أن طبيعة �أحكام هذه الت�شريعات تقبل يف كل حلظة
وح�ين اخل��روج عليها وع��دم االل�ت��زام بها ،ه��ذا ف�ض ًال
عما تنطوي عليه النف�س الب�شرية من الأنانية وحب
ال��ذات .الأم��ر ال��ذي ي�ستلزم دوم�اً وج��ود رقابة فعالة
ت�ضمن تنفيذ �أح �ك��ام ال�ق��ان��ون م��ن قبل ال�ع�م��ال من
ناحية ،ومن قبل �أ�صحاب الأعمال من ناحية �أخرى.
ومن هنا كان (جهاز تفتي�ش العمل) ال��ذي يلقى
اهتماماً كبرياً من قبل منظمة العمل الدولية� ،إىل
�أن �أ�صبح هذا اجلهاز على خمتلف ت�سمياته هو �إحدى
الآليات الرئي�سية يف وزارة العمل يف �أغلب دول العامل
ومنها دولة الإمارات العربية املتحدة.
�إذ ي�ضم ه��ذا اجل�ه��از ع��دداً كافياً م��ن املخت�صني
الذين تتوافر فيهم احليدة بالن�سبة للعمال و�أ�صحاب
الأعمال.
ومل تقف �إم��ارة دبي عند هذا احلد� ،إذ ذهبت �إىل
ما هو �أبعد من ذلك ،ف�أ�صدر املجل�س التنفيذي القرار
رقم  3ل�سنة  2011امل�شار �إليه بعاليه.
ويت�ضح من خالل ت�شكيل اللجنة التي �أن�ش�أها هذا
ال�ق��رار مبوجب امل��ادة الأوىل منه ،وم��ن خ�لال املهام
وال�صالحيات املوكولة �إليها مبوجب امل��ادة الثانية،
�أن �إم��ارة دبي ت�ضع مو�ضع التنفيذ والتطبيق �أف�ضل
املمار�سات التي حتفظ بفاعلية حقوق العما�سل وتكفل
حمايتها.
ه��ذا ال��ذي يعني يف حم�صلته النهائية �أن �إمارة
دبي ت�سجل يف �سجل املتميزين يف و�ضع برامج حالية
وم�ستقبلية لتدعيم وتعزيز حقوق الإن�سان.

 -2نظام رقم ( )1ل�سنة  2011ب�إ�ضافة بع�ض الأرا�ضي
�إىل مناطق متلك غري املواطنني للعقارات يف �إمارة دبي
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطل��اع على القانون رق��م ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن
الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي،
وعلى النظام رقم ( )3ل�سنة  2006ب�ش�أن حتديد مناطق
متلك غري املواطنني للعقارات يف �إمارة دبي وتعديالته.
ن�صدر النظام التايل:

العــدد ( - )7يوليو 2011 -

املادة ()7
ت��رف��ع اللجنة ت�ق��اري��ر دوري ��ة �إىل املجل�س التنفيذي،
تت�ضمن بيان �أن�شطتها و�إجنازاتها واملعوقات التي حتول دون
قيامها مبهامها� -إن وجدت.

مغزى القرار التنفيذي رقم ()3
ل�سنة  2011املتقدم بيانه يف جممله

املادة ()1
ت�ضاف قطعتي الأر���ض رق��م (- )126منطقة الل�سيلي،
ورق ��م (-)1م �ن �ط �ق��ة معي�صم ال�ث��ان�ي��ة وامل�ب�ي�ن��ة حدودهما
وم�ساحتهما يف اخلرائط امللحقة بهذا النظام �إىل الأرا�ضي
امل�شمولة باملادة ( )3من النظام رقم ( )3ل�سنة  2006امل�شار
�إليه ،والتي يجوز �أن يكت�سب غري املواطنني فيها حق متلك
العقار ملكية مطلقة غري مقيدة بزمن� ،أو ا�ستئجارها �أو
االنتفاع بها ملدة ال تزيد على (� )99سنة.
املادة ()2
يعمل بهذا النظام من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 24أبريل 2011م
املوافق  21جمادى الأوىل 1432
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برنامج تدريبي عن خدمة العمالء

زيارة الوفد العماين
ملعهد دبي الق�ضائي

لقطة من امل�ؤمتر الدويل للكاتب العدل الإلكرتوين

ور�شة عمل مهارات �إدارة مكاتب املحامني

برنامج تدريبي حول امل�س�ؤولية القانونية
عن االخطاء الهند�سية

ال�سميطي مع �أحد خريجي برنامج تدريبي
عن ق�ضايا الف�ساد
ور�شة عمل الت�شريعات االجتماعية
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برنامج تدريبي عن �أمناط التفكري وحل
امل�شكالت واتخاذ القرارات

برنامج تدريبي عن ال�ضبطية الق�ضائية املخ�ص�ص جلمعية
االمارات حلماية امل�ستهلك
99

 25عام ًا على صدور قانون
المعامالت المدنية
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لأن قانون املعامالت املدنية يعد من �أهم و�أبرز
قوانني الدولة ملا له من �صلة وعالقة وثيقة بكل
�أوجه الن�شاط الإن�ساين وتنظيم معامالت النا�س مبا
يتما�شى مع �سعي الدولة حلماية املجتمع ،وتثبيت
دعائمه من خالل حتقيق العدل والأمن وا�ستقرار
املراكز القانونية ،ومواكبة التطور االقت�صادي
واالجتماعي ..احتفل معهد دبي الق�ضائي مبرور 25
عاماً على �صدور القانون.
ووفقاً لقول القا�ضي الدكتور جمال ال�سيمطي
مدير عام املعهد :ف�إن هذا االحتفال يج�سد �سعي
املعهد للحفاظ على ترابط حلقات الزمن لتظل
ال�صلة قائمة بني املا�ضي واحلا�ضر..
كامريا العدد توثق لفعاليات و�أعمال امل�ؤمتر
الذي عقد يومي  18و  19مار�س املا�ضي.
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دور المسجد

من نزول الوحي إلى
شؤون الخالفة والقضاء

د .حمد بن الشيخ أحمد الشيباني
مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخيري في دبي
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لعب امل�سجد دوراً ريادياً وح�ضارياً يف ت�أ�سي�س ركائز الأمة الإ�سالمية ،واحلفاظ عليها،
و�صيانة القوانني والنظم احلاكمة فيها ،وت�أ�سي�س دولتها جمموعة من املبادئ الدينية ،والقيم
الأخالقية ،واملثل االجتماعية التي ثبتت ور�سخت يف نفو�س �أبناء الأمة ،و�أ�صبحت من الأمور
امل�سلمة يف العرف والتقاليد االجتماعية ...وقد امتلك ،امل�سجد ،مع بداية ت�أ�سي�س الدول
الإ�سالمية الأوىل جمموعة من عنا�صر القوة والفاعلية ،ما �أك�سبته مكانة ريادية ومركزية يف
حياة الفرد واملجتمع.
ومل تقت�صر العنا�صر الوظيفية للم�سجد على البعد الروحي يف حياة النا�س وممار�سة
العبادة ،بل تخطى ذلك على ما هو �أبعد و�أ�شمل ،ك�إدارة الدولة ،وم�ؤ�س�ساتها ومرافقها ،التي
كانت تدار من و�سطه ،والقرارات ت�صدر من حمرابه ،فامل�سجد الذي ت�أ�س�س يف عهد ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�سلم) واكب نزول الوحي وت�أ�سي�س الدولة الإ�سالمية ،ومل يكن دوره منح�صراً
على العبادات فح�سب ،بل كانت �أدواره متعددة ومهمة� ،إىل جانب الدور العبادي الذي ال ينف�صل
عن بقية الأدوار.
وكان امل�سجد هو املوقع الذي يدير منه الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) ومن بعده اخلالفة
الرا�شدة الدولة الإ�سالمية ،فمنه يتم تعيني ال�سفراء ،وفيه ي�ستقبل الوفود ويحاورهم ،وفيه
يعني قادة اجلي�ش ،ويجمع اخلراج ،ويق�سم الغنائم والفيء..وتلك هي �أحد عنا�صر القوة يف
امل�سجد التي �أك�سبته فاعليته العلمية ،ودوره البارز يف التوجيه والثقافة ،حيث انطلقت من فوق
منربه النه�ضة الثقافية ،والتوجيه الرتبوي الذي ن�سف ثقافة جاهلية كانت م�سيطرة على
عقول �أ�صحابها ردحاً من الزمن ،و�أ�شاد مكانها ثقافة ووعياً ح�ضارياً متجدداً ،فبنى عربها
منوذجاً فريداً للر�سالة بتطلع �إمياين �شامل ،نه�ض بح�ضارة الإ�سالم.
وكان امل�سجد يف �صدر الإ�سالم املوقع املميز للق�ضاء والف�صل يف املنازعات ،وف�ض اخلالفات،
وحتقيق وحدة �أفراد املجتمع وان�سجامه ،فهو ملتقى الكبري وال�صغري ،وجميع �أطياف املجتمع،
مما تذوب فيه الفوارق الطبقية ،والقبلية ،والعن�صرية ،ويتم فيه التعارف ،والتعاطف،
والت�شاور ،والتعاون ،وا�ست�شعار هموم الآخرين ،حيث لعب امل�سجد يف هذا الإطار
دوراً مهماً يف جماالت اخلدمة االجتماعية يف م�ساعدة الفقراء وامل�ساكني،
وذوي احلاجات ،يف عهد ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،وقد �سجل لنا
التاريخ �أروع ال�شواهد يف م�سجد ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم).

