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11 اســتخدام كافــة الســبل والوســائل المتاحــة بالدولــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء الجمعيــة .
مــن المحاميــن والقانونييــن مهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً.

21 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة .
مهنــة المحامــاة.

31 ــامية . ــالتها الس ــاة ألداء رس ــة المحام ــز دور مهن ــة لتعزي ــود أعضــاء الجمعي ــم جه تنظي
فــي إرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق أخالقيــات المهنــة والعمــل بــروح المســؤولية والمــواالة 

للدولــة 

41 ــات الدراســية . ــدوات والحلق ــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة الن العمــل عل
ــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي.  ــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعي بغــرض تنمي

51 توثيــق أواصــر الصلــة بيــن الجمعيــة واألنديــة واإلتحــادات والجمعيــات األخــرى محليــاً .
ً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة. ودوليــا

61 المســاهمة بإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن والتشــريعات التــي تصــدر فــي الدولــة .
مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ترمــي إليهــا الجمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

فــي البدايــة يســعدني ويشــرفني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور / ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
هللا ورعــاه(  علــى إرســائه دعائــم الثقافــة والمعرفــة، والحــرص علــى نشــرها بيــن أوســاط المجتمــع، 

والتــي كان مــن نتاجهــا أن تــم اختيــار إمــارة الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب للعــام 2019.

ضمــن أهــداف جمعيــة االمــارات للمحاميــن والقانونييــن الراميــة إلــى دعــم الفكــر القانونــي ونشــر 
البحــوث والدراســات القانونيــة والشــرعية أطلقــت الجمعيــة »مشــروع تطويــر مجلــة الحــق« حيــث 
تــم طباعــة 19 كتــاب يحتــوي علــى 20 عــدد مــن مجموعــة مجلــة الحــق ليتــم انجازهــا كإصــدار 

خــاص مــن المجلــة.

 مجلــة الحــق والتــي تأسســت عــام 1403هـــ -  1982 م  عــن إدارة البحــوث والدراســات بجمعيــة 
اإلمــارات للمحاميــن وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكمــة موجهــة للمشــتغلين فــي حقــل القانــون مــن 
ــاع قــرار وجــاء العــدد حافــالً بالبحــوث والدراســات المتنوعــة  أكاديمييــن ومحامييــن وقضــاة وصن
فــي معظــم تخصصــات القانــون وفروعـــه، وقــد تميــزت البحــوث المنشــورة فــي المجلــة بالرصانــة 
العلميــة  فضــالً عــن إنهــا كانــت شــاملة لجميــع فــروع القانــون  هــذا وقــد احتلــت هــذه البحــوث مكانــة 
مهمــة فــي الوســط القانونــي لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي رفــد وترســيخ ونشــر الوعــي القانونــي، لــدى 

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

تهــدف المجلــة بشــكل عــام علــى نشــر المعرفــة القانونيــة بمــا يســهم فــي تطويــر العمــل القانونــي، 
ــة  ــد القانوني ــر القواع ــن خــالل نش ــي م ــر القانون ــراء الفك ــي إث ــادة ف ــاهمة الج ــى المس ــة ال باإلضاف
واآلراء الفقهيــة واالجتهــادات القضائيــة مــع التأكيــد علــى الجــودة العاليــة للمــادة المنشــورة وصلتهــا 
ــم  ــاخ المالئ ــة المن ــي، وتهيئ ــي أو العرب ــع المحل ــى الواق ــة الناشــئة عل ــر االجتماعي ــة بالظواه الوثيق
للمفكريــن والباحثيــن لنشــر نتــاج أفكارهـــم وأنشـــطتهم العلميــة والبحثيــة فــي المجــاالت القانونيــة ذات 
الصـــلة بالبيئــة االجتمــــاعية والحــرص علــى التنــوع الفكــري وااللتــزام المنهجــي واالســتفادة من كل 

معطيــات الفكــر القانونــي الناضــج وال ســيما الــذي يعمــل علــى التوأمــة بيــن األصالــة والتجديــد .

لمجلــة الحــق قاعــدة انتشــار واســعة فــي أوســاط القانونييــن وســيتم توفيــر مجلــة الحــق بإصدارهــا 
ــم. الخــاص إلكترونيــا حتــى يســتطيع الجمهــور تصفحهــا واالطــالع عليهــا مــن أي مــكان بالعال

وفق هللا الجميع ، ودامت مهنة المحاماة جليلة وسامية ،،.
المستشار / زايد سعيد الشامسي

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

إفتتاحية اإلصدار الخاص لمجلة الحق
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))دعوة ((
ــهاماً  ــدة وإس ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن بدول ــة الحقوقيي ــداف جمعي ــن أه ــاً م انطالق
منهــا فــي رفــد الســاحة العلميــة فــي مجالــي العلــوم الشــرعية والعلــوم القانونيــة بالجديــد 
مــن األبحــاث العلميــة الرصينــة، فــإن هيئــة التحريــر مجلــة ))الحــق(( يســرها دعوتكــم 
لإلســهام بالكتابــة فــي العــدد التاســع منهــا والمقــرر إصــداره بــإذن هللا فــي اكتوبــر 2003 

م وذلــك وفــق شــروط وقواعــد النشــر المرفقــة.
علماً بأن آخر موعد لتلقي األبحاث هو نهاية شهر يوليو 2003 . 

ــي  ــي ف ــن بالشــأن القانون ــن والمهتمي ــدي المتخصصي ــن ي ــن مبي ــة الحقوقيي تطــرح جمعي
ــة ))الحــق((  عــدد  ــا الدوري ــداً مــن مجلته ــة المتحــدة عــدداً جدي ــارات العربي ــة اإلم دول
يســير علــى هــدي السياســة العامــة التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة وهيئــة التحريــر وذلــك 
باالهتمــام بنشــر البحــوث العلميــة بعــد تقييمهــا وتحكيمهــا مــن قبــل المختصيــن، وأن تكون 
ــك-  ــا أمكــن ذل ــارات وتشــريعاته، وتطــرق – م ــع اإلم ــة بمجتم هــذه البحــوث ذات صل

أبوبــاً جديــدة فــي البحــث العلمــي لــم يســبق االلتفــات إليهــا.
فجــاء العــدد الثامــن محتويــاً علــى موضوعــات تتصــل بالجانــب الشــرعي الفقهــي 
والقانونــي. فموضوع”تلــوث البيئــة أهــم قضايــا العصــر .. تنــاول موضوعــاً فــي غايــة 
األهميــة ويحظــى باهتمــام المتخصصيــن والــرأي العــام علــى المســتوى الحكومــي 
والشــعبي حيــث تطــرق الباحــث إلــى الماهيــة القانونيــة للبيئــة وســبل الحمايــة القانونيــة 

ــة . ــة بالدول ــة البيئ ــون حماي ــة لقان ــة تفصيلي ــع دراس ــوث م ــن التل ــة م للبيئ
أمــا موضــوع اإلنابــات القضائيــة فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي .. هــو جهــد 
ــام  ــم النظ ــي تحك ــة الت ــد العام ــع القواع ــه وض ــن خالل ــاول م ــث ح ــن الباح ــكور م مش
ــة  ــي ضــوء دراس ــرة ف ــذه الفك ــة له ــري عام ــة أو وضــع نظ ــة القضائي ــي لإلناب القانون

ــة. ــة مقارن ــة وتطبيقي تأصيلي
ثــم يأتــي موضــوع حقــوق الســجين فــي اإلســالم لبيــان عظم التشــريع اإلســالمي وشــمولية 
عدالتــه مــن خــالل مــا رصــده الباحــث مــن حقــوق عظيمــة يوفرهــا هــذ التشــريع للســجين 
والموقــوف والتــي تبــدأ مــن حمايــة كرامتــه اإلنســانية وانتهــاء بمســائل اإلنفــاق عليــه مــن 

تغذيــة وكســوة وعــالج .
ــود البحــث  ــى جه ــدة إل ــة جدي ــدد إضاف ــذا الع ــون ه ــأن يك ــل في ــا األم ــة يحدوه والجمعي
ــة  ــاحة الفقهي ــراء الس ــى إث ــدة وتشــجيعاً عل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــي ف العلم

ــرة . ــات المبتك ــات والمناقش ــن المطالع ــد م ــة بمزي القانوني
هيئة التحرير 

افتتاحية العدد



تلوث البيئة أهم قضايا العصر 
مع بيان ألهم المضامين التي جاء بها القانون االتحادي
رقم )42( لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها 

الدكتور ممدوح خليل البحر 

11

اإلنابات القضائية في قانون اإلجراءات المدنية االتحادي
واتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية

بدول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية الرياض العربية
للتعاون القضائي

إعداد الدكتور محمود مصطفى يونس

53

حقوق السجين في اإلسالم
85المستشار / عبيد محمد إبراهيم

تلوث البيئة أهم قضايا العصر 
مع بيان ألهم المضامين التي جاء بها 

القانون االتحادي
 رقم )42( لسنة 1999 

في شأن حماية البيئة وتنميتها 

الدكتور 
ممدوح خليل البحر 

أستاذ القانون الجنائي المشارك 
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الدكتور: ممدوح خليل البحر 

بســم هللا الرحمــــن الرحيــــم 
}هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 

النشور {
 ]سورة الملك آية: 15 [

} الذي جعل لكم األرض فراشاً والسماء بناًء وأنزل من السماء ماًء فأخرج 
به من الثمرات رزقاً لكم {

]سورة البقرة آية : 12 – 22 [

}كلوا واشربوا من رزق هللا وال تعثوا في األرض مفسدين {
]سورة البقرة آية : 60[ 
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تمهيد 
حظيــت البيئــة بكافــة موضوعاتهــا باهتمــام المختصيــن والــرأي العــام فــي العقــود األخيرة 
مــن هــذا القــرن، وأصبــح مــن المؤكــد أن البيئــة ســتكون الشــغل الشــاغل لجميــع شــعوب 
العالــم خصوصــاً بعــد مــا أخــذت المــوارد الطبيعيــة النضــوب واالســتنزاف وبعــد التدهور 
الحاصــل بالبيئــة العالميــة. وتفاقــم مشــكالت التلــوث فــي األوســاط البيئيــة الثالث)المــاء، 
الهــواء، اليابســة( وأصبحــت ملوثــة بأنــواع شــتى مــن المــواد الكيميائيــة والســموم ممــا 
أســهم ذلــك فــي زيــادة األمــراض وانقــراض العديــد مــن الحيوانــات والنباتــات التــي كانــت 

تعيــش علــى ســطح األرض، وكان هــذا دافعــاً قويــاً الهتمــام العالــم بهــذا الموضــوع.
ــك  ــًر وذل ــر تأثي ــورة وأكث ــد خط ــا الحاضــر أش ــي ف يعصرن ــوث البيئ ــح التل ــد أصب فق

ــوم. ــد ي ــاً بع ــي يوم ــه الجغراف ــاع نطاق ــه واتس ــد حجم ــبب تزاي بس
فمــع بدايــة القــرن التاســع عشــر ظهــر التلــوث بســبب الثــورة الصناعيــة والتقــدم 
التكنلوجــي والصناعــي والحضــاري لإلنســان واتســع حجمــه باتســاع النشــاط اإلنســاني 

ــه. ــان وبيئت ــن اإلنس ــاً بي ــذي كان قائم ــي ال ــوازن البيئ ــى الت ــر ذك عل وأث
وازداد حجــم المشــكلة بازديــاد ســعي االنســان لالرتقــاء بمســتوى معيشــته وبحثــه الجــاد 
ــى  ــان إل ــأ اإلنس ــه لج ــق هدف ــة، ولتحقي ــة والمدني ــة والرفاهي ــدة للراح ــائل جدي ــن وس ع
التوســع فــي التصنيــع والتوســع فــي اســتخدام األســمدة والمبيــدات الكيميائيــة ممــا أدى إلــى 
مزيــد مــن المخلفــات والمــواد التــي ال يرغــب فيهــا، والتــي تعتبــر المصــادر الرئيســية 
لتلــوث البيئــة، وال ســبيل للتخلــص منهــا إال بدفنهــا فــي األرض أو طمرهــا و إغراقهــا 
فــي البحــار والمحيطــات أو إطالقهــا فــي الجــو ممــا يــؤدي إلــى فســاد الهــواء وتلويــث 
المــاء وتصبــح لتربــة غيــر صالحــة للزراعــة وبالتالــي تصبــح وبــاالً عليــه وعلــى صحتــه 

وعلــى حالــه.
ــن  ــر م ــاغل للكثي ــغل الش ــاعة والش ــا الس ــم قضاي ــن أه ــوث م ــكلة التل ــذا أصبحــت مش ل
ــي،  ــالم العالم ــائل اإلع ــم وس ــام مظ ــى اهتم ــازت عل ــة، وح ــزة العلمي ــات واألجه الجه
وأقيمــت الكثيــر مــن النــدوات والمؤتمــرات لتوعيــة اإلنســان بأبعــاد وحجــم هــذه المشــكلة. 
ووضعــت القيــود واألنظمــة والقوانيــن التــي تهــدف للمحافظــة علــى البيئــة. وأنشــئت فــي 

ــدان العالــم أجهــزة ومؤسســات متخصصــة تعنــى بشــؤون البيئــة1 . معظــم بل
وفــي عالمنــا العربــي حظيــت البيئــة باألولويــة واألهميــة فــي سياســات هــذه الــدول ألن 

1   : أ. ب . إبراهيــم ســليمان عيســى: تلــوث البيئــة أهــم قضايــا العصــر المشــكلة والحــل، دار الكتــب 
ــة، 1999م ، ص 14 – 15 . الحديث

معظــم الــدول تعانــي مــن تدهــور واضــح فــي أوضاعهــا البيئيــة.
ونتيجــة لذلــك تــم تشــكيل كجلــس الــوزراء العــرب المســؤولين عــن الشــؤون البيئيــة عــام 
1986م المنبثــق مــن جامعــة الــدول العربيــة ليتولــى زمــام العمــل البيئــي علــى مســتوى 
ــرارات  ــد مــن المشــروعات والق ــس العدي ــى هــذا المجل ــد تبن ــي بأســره. وق ــم العرب العال
والتــي كان مــن أهمهــا قضيــة االرتقــاء بمســتوى الوعــي البيئــي ألجــل إنســان المنطقــة 

والنهــوض بــه.
وذلــك إدراكاً بأنــه لــن يكتــب النجــاح ألي مشــروع بيئــي مــا لــم يكــن هنــاك وعــي وفهــم 

كامــل ألهميــة البيئــة.
وهذا يتطلب مساندة ودوراً فاعالً من قبل وسائل اإلعالم العربية المختلفة1.

 *   *   *   *   *

ــة،  ــة الصحفي ــة اليمام ــا: مؤسس ــا المهن ــد مهن ــاً، د. محم ــاً وعالمي ــعودياً وعربي ــي س 1  : الوضــع البيئ
1999م ، ص 5 .
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الفصل األول 
الماهية القانونية للبيئة

نتناول في هذا الفصل الماهية القانونية للبيئة فنتكلم في : 
المبحث األول: تعريف البيئة .

المبحث الثاني: تعريف التلوث. 
المبحث الثالث: نشأة وصادر قانون حماية البيئة وخصائصه.

 المبحث األول
تعريف البيئة

لكــي نتعــرف ونطلــع علــى قضايــا البيئــة فال بد مــن تحديد المعنــى اللغــوي واالصطالحي 
للبيئــة، فكلمة”البيئــة« شــاع اســتخدامها فــي الســنوات األخيــرة وأصبحــت تجــري علــى 
ألســنة الكثيــر مــن النــاس حيــث أفــرط الكثيــرون فــي اســتعمالها فنحــن نســمع الكثيــر مــن 

المصطلحــات التــي تكــون البيئــة طرفــاً فيهــا مثــل: 
البيئــة االجتماعيــة أو البيئــة الحضريــة أو البيئــة الثقافيــة أو البيئــة الطبيعيــة وغيــر ذلــك، 

حتــى يخيــل للمــرء أن كلمــة بيئــة باتــت مرتبطــة بجميــع مجــاالت الحيــاة.
فليس هناك تعريف واحد محدد يبين ماهية البيئة ويحدد مجاالتها المتعددة.

وألنــه ال يمكــن تحديــد مفهــوم البيئــة إال بالتحديــد المســبق للنظــام المعنــي بالبحــث 
والدراســة وبالتالــي فليــس كل التعريفــات المدرجــة تحــت مســمى البيئــة يمكــن أن نأخــذ 

بهــا.
لذا سأقتصر في تعريفي للبيئة مع ما يتناسب مع طبيعة دراستي.

المطلب األول
البيئة في اللغة

لتحديد مفهوم البيئة ينبغي أن نتعرف على األصل اللغوي لمصطلح البيئة .
ويعــود األصــل اللغــوي لكلمــة البيئــة فــي اللغــة العربيــة إلــى الجزر)بــوأ( ومنــه )تبــوأ( 

أي حــل ونــزل وأقــام واالســم منــه بيئــة بمعنــى نــزل.
وذكر ابن منظور في معجمه”لسان العرب«1 :

1   : انظر لسان العرب المحيط: لبن منظور، المجلد األول، دار لسان العرب، لبنان، ص 248.

باء إلى الشيء يبوء بوًء، أي : رجع.
و)بوأ( أي : سدد ومنه قولهم )بّوا الرمح نحوه( أي : نحوه وقابله به.

و)تبّوأ(: نزل وأقام، نقول : تبوأ فالً بيتاً أي : اتخذ منزالً.
وفــي القــرآن الكريــم قولــه تعالــى : ) أن تبــوءا لقوكمــا بمصــر بيوتــاً (1 ، أي : اتخــذا ، 
ويقــال: أبــاءه منــزالً أي هيّــأه لــه وأنزلــه فيــه. واالســم البيئــة والمبــاءة بمعنــى المنــزل، 

يقــال: إنــه لحســن البيئــة. أي: خيئــة اســتقصاء مــكان النــزول وموضعــه.
وفــي الحديــث الشــريف الــذي رواه مســلم أن رســول هللا r قــال :» إن كذبــاً علــّي ليــس 
ككــذب علــى أحــد، فمــن كــذب علــّي متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«2. قولــه” فليتبــوأ 

مقعــده« أي : لينــزل منزلــه مــن النــار.
ــكاح  ــاءة: الن ــزوج «3 أراد بالب ــاءة فليت ــم الب ــتطاع منك ــن اس ــالم: » م ــه الس ــه علي وقول
ــاءة ألن مــن نــزوج  ــج ب ــد التزوي ــل لعق ــم قي ــاءة: المنــزل ث والتزويــج، واألصــل فــي الب
المــرأة بوأهــا منــزالً. وقــد ذكــر ابــن منظــور لكلمــة تبــوأ معنييــن قريبيــن مــن بعضهمــا :

األول : بمعنى إصالح المكان وتهيئته للمبيت فيه.
قيل : تبوؤه أي: أصلحه وهيأه وجعله مالئماً لمبينه ثم اتخذه محالً له .

ــام  ــه وأق ــزل في ــه ون ــّوأ المــكان أي: حلّ ــول: تب ــزول واإلقامــة كأن تق ــى الن ــي: بمعن الثان
بــه4 . 

ــة هــو  ــار الصحــاح«5 أن أن أصــل اشــتقاق كلمــة بيئ ــه »مخت ــرازي فــي كتاب ويقــول ال
»بــوأ« منــزالً وبــوأه منــزالً« هيــأه ومكــن لــه فيــه.

وعلــى هــذا فالبيئــة هــي المنــزل أو المحيــط الــذي يعيــش فيــه الكائــن الحــّي ســواًء كان 
ــي اآلخــر  ــا ف ــر كل منهم ــالن ويؤث ــه يكتم ــن ومحيطــه أو منزل ــراً والكائ ــاناً أو طائ إنس

ويتأثــر بــه.
وفــي المعجــم الوجيــز: أبــاء فــالً منــزالً: هيــأه لــه وأنزلــه و« بــوأ » فالنــاً منــزالً وفيــه: 
أنزلــه »تبــوأ« المــكان وأقــام بــه والبيئــة : المنــزل ومــا يحيــط بالفــرد أو المجتمــع ويؤثــر 

1   :سورة يونس: آية )87( .
2   : رواه مسلم .

3   : رواه البخاري ومسلم.
4  : أ.د. محمــد منيــر حجــاب: التلــوث وحمايــة البيئــة قضايــا البيئــة مــن منظــور إســالمي، دار الفجــر، 

1999،ص 11 – 12 .
ــة   ــوث – رؤي ــة مشــكلها وقضاياهــا وحمايتهــا مــن التل ــادر الفقــي: البيئ ــد الق وانظــر، مهنــدس: محمــد عب

ــرة ، 1993، ص 9 . ــينا، القاه ــن س ــة اب اســالمية – مكتب
5   مختار الصحاح لإلمام محمد بن أبي بكر الرازي، دار الحديث للنشر، ص68 .
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فيهمــا يقــال: بيئــة طبيعيــة، بيئــة اجتماعيــة، بيئــة سياســية.
وفــي اللغــة الفرنســية جــاء بمعجــم »الروس« أن البيئــة هــي: مجموعة العناصــر الطبيعية 
واالصطناعيــة التــي تشــكل إطــار حيــاة الفــرد وفــي معجــم »روبيــر« البيئــة: مجمــوع 
الظــروف الطبيعيــة – الفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة – والثقافيــة واالجتماعيــة 

القابــة للتأثيــر علــى الكائنــات الحيــة واألنشــطة اإلنســانية.
وجــاء تحــت لفــظ ‘‘ايكولوجــي‘‘ : كل مــا يتعلــق بدراســة ظــروف وعوامــل الســكن أي 

الروابــط بيــن الكائــن الحــي والوســط الــذي يتواجــد فيــه.
وفي اللغة االنكليزية جاء بمعجم )لونغ مان( تحت كلمة بيئة: 

إنها مجموعة الظروف الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فيها الناس.
وتعني كلمة ‘‘ايكولوجي‘‘ العالقات المتبادلة بين الكائن الحي ومسكنه.

ــتعمالهم  ــرن التاســع عشــر وكان اس ــي أواخــر الق ــة‘ ف ــة ‘بيئ ــرب كلم ــتعمل الغ ــد اس وق
ترجمــة لألصــل الالتينــي لكلمــة ‘ايكولوجيــا‘ والتــي تعنــي علــم دراســة المنــزل أو الوســط 

المعيشــي أو المحيــط البيئــي.
ــكاد يكــون واحــداً فــي مختلــف  ــة‘‘ ي ونلخــص مــا ســبق أن المعنــى اللغــوي لكلمــة ’’بيئ
اللغــات فهــو ينصــرف إلــى المــكان أو المنــزل أو الوســط الــذي يعيــش فيــه الكائــن الحــي 
بوجــه عــام كذلــك ينصــرف إلــى الحــال أو الظــروف التــي تكتنــف ذلــك المــكان أيــاً كانــت 

طبيعتهــا والتــي تؤثــر علــى حيــاة الكائــن ونمــوه وتكاثــره1.

1   د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة: قانــون حمايــة البيئــةـ  دراســة فــي األنظمــة الوطنيــة واالتفاقيــةـ جامعة 
الملــك ســعود، الريــاض، 1997، ص -22 23 .

ــاب للنشــر ،  ــة ـ  مركــز الكت ــة إســالمية طبي ــة ـ دراســة علمي ــي اإلســالم والبيئ وانظــر: د. الســيد الجميل
. 14-13 1997م، ص 

المطلب الثاني
البيئة في االصطالح العلمي

قبــل أن نخــوض فــي تعريــف البيئــة وبيــان مفهومهــا الحديــث البــد أن نشــير إلــى صعوبــة 
وضــع مفهــوم شــامل لهــا ودقيــق، وذلــك ألن مفهــوم البيئــة يختلــف باختــالف التخصــص 
التنــاول لهــا فمفهومهــا علــى ضــوء نظــرة علــم االجتمــاع مختلــف عــن مفهومهــا فــي علــم 

اإلنســان أو علــم الجغرافيــا أو االقتصــاد أو السياســة ... إلــخ 
ــف ف  ــبي يختل ــيء نس ــة ش ــي فالبيئ ــرة وبالتال ــوالت كثي ــا مدل ــائعة له ــة ش ــة كلم فالبيئ
بمحتــواه ومكوناتــه باختــالف المســتوى التجميعــي الــذي ننظــر منــه إلــى النظــام والمــراد 

ــه وكذلــك باختــالف بعــده الزمنــي1. ــد بيئت تحدي
وسنعرض فيما يلي أهم المفاهيم المعاصرة للبيئة: 

حيــث يعــرف علــم البيئــة الحديــث )االيكولوجيــا( البيئــة بأنهــا ) الوســط أو المجــال 
المكانــي الــذي يعيــش فيــه اإلنســان بمــا يضــم مــن ظواهــر طبيعيــة وبشــرية يتأثــر بهــا 

ــا(2 . ــر فيه ويؤث
وهنــاك مــن عــّرف البيئــة بأنهــا ) المحيــط المــادي الــذي يعيــش فيــه اإلنســان بمــا يشــمل 

مــن مــاء وهــواء وفضــاء وكائنــات حيــة ومنشــآت أقامهــا إلشــباع حاجاتــه( .
وبذلك فإن المقصود بالبيئة من خالل التعريف، أمران : 

البيئــة الطبيعيــة: ومكوناتهــا ن مــاء وهــواء وفضــاء وتربــة ومــا عليهــا مــن كائنــات  -1
حيــة.

البيئة الوضعية: وهي ما بناه اإلنسان من مرافق ومنشآت إلشباع حاجاته3 . -2
وهنــاك تعريــف آخــر للبيئــة يتســم بالبســاطة ويتمثــل: ) بأنهــا الوســط أو المجــال الكافــي 

الــذي يعيــش فيــه اإلنســان فيتأثــر بــه ويؤثــر فيــه(4.
ــو : )  ــام 1977 م وه ــس ع ــر يتيبل ــه مؤتم ــض عن ــة تمخ ــر للبيئ ــف آخ ــد تعري ويوج
البيئــة: هــي مجموعــة النظــم الطبيعيــة واالجتماعيــة التــي يعيــش فيهــا اإلنســان والكائنــات 

األخــرى والتــي يســتمدون منهــا زادهــم ويــؤدون فيهــا نشــاطهم(5.

1  د.يســرى دعبــس: تلــوث البيئــة وتحديــدات البقــاء ’’رؤيــة انثروبولوجيــة‘‘ ـ سلســلة اإلنســان وقضايــا 
المجتمــع ـ ، االســكندرية 1997م، ص 5 .

2    المهندس محمد عبد القادر الفي: مرجع سابق، ص 10 .
3  د . ماجد راغب الحلو: مرجع سابق، ص 21- 22 . 

4   أ.د . محمد منير حجاب، مرجع سابق، ص 22.
5   د. محمد الخزامي: مرجع سابق، ص 33.
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وقــد أوجــز إعــالن مؤتمــر البيئــة البشــرية والــذي عقــد فــي اســتوكهولم عــام 1972 م 
مفهــوم البيئــة بأنهــا : )كل شــيء يحيــط باإلنســان(1. 

وفــي قانــون البيئــة المصــري الجديــد رقــم 4 لســنة 1994 م والــذي عــرف البيئــة بأنهــا: 
) المحيــط الحيــوي الــذي يشــمل الكائنــات الحيــة ومــا يحتويــه مــن مــواد ومــا يحيــط بهــا 

مــن هــواء ومــاء وتربــة ومــا يقيمــه اإلنســان مــن منشــآت (.
وأفضــل التعاريــف المقترحــة2 هــو : ) البيئــة هــي : مجمــوع العوامــل الطبيعيــة والحيويــة 
ــى  ــر عل ــوازن وتؤث ــي ت ــي تتجــاوز ف ــة الت ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــل االجتماعي والعوام

ــر مباشــر(. ــق مباشــر أو غي ــات األخــرى بطري اإلنســان والكائن
وهذا التعريف الشامل للبيئة يشتمل على نقطتين مهمتين هما : 

البيئــة الطبيعيــة وهــي التــي مــن صنــع هللا تعالــى وتشــمل كل مــا بثــه هللا تعالــى فــي  -1
هــذا الكــون مــن جبــال وبحــار وأوديــة وأنهــا وأشــعة شــمس وهــواء والتــي تســير علــى 

نهجهــا الفطــري دون تدخــل مــن جانــب اإلنســان.
ــي  -2 ــآت ف ــن منش ــان م ــه اإلنس ــا أقام ــمل كل م ــة وتش ــة أو االجتماعي ــة الحضري البيئ

ــة  ــة واجتماعي ــان ومصانــع وطــرق وحدائــق وعالقــات ونظــم اقتصادي الطبيعــة مــن مب
ــك . ــر ذل ــة وغي وسياســية وثقافي

وتحديد البيئة بهذا المفهوم يميزه أمران: 
ــة للبيئــة مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى  ــة والديني ــم اللغوي أوالً: أنــه يجمــع بيــن المفاهي
يركــز علــى دور اإلنســان وتفاعلــه مــع البيئــة ســواء بتأثيــر عليــه وذلــك باعتمــاده علــى 
ــي  ــه ف ــة وتدخل ــى البيئ ــو عل ــره ه ــه أو بتأثي ــباع حاجات ــة إلش ــة المتاح ــوارد الطبيعي الم
التــوازن الطبيعــي لنظامهــا ومــا أحدثــه هــذا التدخــل مــن أضــرر كبيــرة عليهــا مــن تلويــث 

وإفســاد لعناصرهــا .
ــة تشــمل كل  ــرة الطبيع ــة. ففك ــة الطبيع ــة وفك ــرة البيئ ــن فك ــرق بي ــه يجســد الف ــاً: أن ثاني

ــه. ــان في ــل إلرادة اإلنس ــذي ال دخ ــان وال ــط باإلنس ــادي المحي ــود الم ــر الوج مظاه
ــان  ــده اإلنس ــذي أوج ــري ال ــي أو الحض ــر االصطناع ــمل العنص ــة فتش ــرة البيئ ــا فك أم

ــكل مباشــر3. ــه بش ــم في ــذي يتحك وال

1   مهندس/ محمد عبد القادر الفقي،: مرجع سابق، ص 10 .
2  دكتور أحمد عبد الكريم سالمة: المرجع السابق، ص 27.

ــة، دار  ــن الوضعي ــاً بالقواني ــة االســالمي مقارن ــة البيئ ــون حماي ــم ســالمة: قان ــد الكري ــد عب 3   د. أحم
النهضــة العربيــة ، القاهــرة، 1996م، ص -27 29 .

 المبحث الثاني
تعرف التلوث 

أصبــح التلــوث كمشــكلة بيئيــة مــن المشــكالت التــي حظيــت فجــأة باهتمامــات العالــم فــي 
ــذ أن  ــوث كظاهــرة كان موجــوداً من ــة أن التل ــرن. والحقيق ــذا الق ــن ه ــي م النصــف الثان
وجــد اإلنســان علــى هــذه األرض، فالتلــوث يعتبــر عامــالً بشــرياً بالرجــة األولــى ولكنــه 
ــوق  ــت الصناعــة المدعمــة بالتف ــى احتل ــى حــد المشــكلة حت ــم يصــل إل ظــل محــدوداً ول
ــة التــي ســعى اإلنســان مــن خاللهــا جاهــداً  العلمــي والتكنلوجــي قيمــة األنشــطة الحرفي

فــرض ســيطرته ومشــيئته علــى بيئتــه.
ــذأن وجــد علــى ســطح األرض ســعى إلــى توفيــر أكبــر قــدر مــن وســائل  واإلنســان من
ــي  ــة الت ــي البيئ ــوث ف ــكالت التل ــدأت مش ــاراً ب ــتحدث ن ــا اس ــة. وعنم ــة والرفاهي الراح
ــكان  ــد س ــل تزاي ــكانها ب ــن اكتظــت بس ــم تك ــن ل ــك الزم ــي ذل ــن األرض ف ــها ولك يعيش
ــا  ــي باطنه ــوق ســطحها وف ــروات الموجــودة ف ــوا عــن الث األرض بشــكل مســتمر وبحث
ــة فازدهــرت صناعــات  ــددت أوجــه اســتعمال الطاق ــة وتع ــة المخلف ــوارد الطاق وعــن م
ــة  ــد الصناع ــو ولي ــوث وه ــح التل ــة وأصب ــى البيئ ــلباً عل ــت س ــي انعكس ــددة1. والت متع
ــي  ــل هــو مشــكلة العصــر الملحــة والت ــة ب ــى مــن أخطــر مشــكالت البيئ بالدرجــة األول
باتــت تــؤرق بــال الباحثيــن والمســؤولين مــن أجــل وضــع الضوابــط الحاكمــة والمعاييــر 

ــة2. ــذه المشــكلة المخفي ــص البشــرية مــن خطــر ه ــي تخل الت
ويســتهدف هــذا المبحــث إلقــاء الضــوء والتعــرف علــى التلــوث مــن خــالل ثالثــة مطالب، 
ــه  ــي نخصص ــب الثان ــة والمطل ــوث لغ ــف بالتل ــب األول للتعري ــص المطل ــث تخص حي
ــه عــن  ــنتحدث في ــث فس ــب الثال ــا المطل ــي أم ــي االصطــالح العلم ــوث ف ــف بالتل للتعري

ــاً وشــرعاً. التلــوث المعتبــر قانون

 المطلب األول 
التلوث في اللغة 

 جــاء فــي معجــم لســان العــرب المحيــط تحــت كلمــة ’تلــوث‘ أن التلــوث يعنــي التلطــخ 
يقــال : تلــوث الطيــن بالتبــن، الجــص بالرمــل ، ولــوث ثيابــه بالطيــن أي: لطخهــا ، ولــوث 

المــاء: أي كــدره .

1   البيئة والمجتمع أ.د غريب سيد أحمد وآخرون، دار المعرفة الجامعية ، 1997م ، ص 206 .
2  د. محمد الخزامي: مرجع سابق ،ص 48 .
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وفــي المعجــم الوجيــز: التلــوث يعنــي خلــط الشــيء بمــا هــو خــارج عنــه، فتقــول : لــوث 
ــواء  ــاء أو اله ــوث الم ــدره، وتل ــاء: ك ــوث الم ــه ومرســه، ول ــشء بالشــيء، خلطــه ب الي

ونحــوه : خالطتــه مــواد غريبــة ضــارة.
وجــاء بمختــار الصحــاح لإلمــام الــرازي: لــوث ثيابــه بالطيــن أي لطخهــا ، ولــوث المــاء 

أي كــدره1.
ويقــال : التأثــت عليــه األمــور أي: التبســت والتــأث فــي عملــه: أي أبطــأ، والتــأث بالــدم 

أي: تلطــخ بــه وفــالن بــه لوثــة أي : بــه جنــون .
ونستنتج من هذا أن التلوث له معنيان في اللغة : 

األول : معنــى مــادي: وهــو اختــالط أي شــيء غريــب عــن مكونــات المــادة بالمــادة ممــا 
يؤثــر عليهــا ويفســدها كتلويــث المــاء بالطيــن، أي : كــدره .

ــس  ــاب النف ــذي ينت ــر ال ــك التغي ــي ذل ــوي ويعن ــوث معن ــوي : أي تل ــى معن ــي : معن الثان
فيكدرهــا أو الفكــر فيفســده أو الــروح فيضرهــا. وهــذا التغيــر يكــون دائمــاً إلــى مــا هــو 

أســوأ أو يكــون تغيــراً مــن أجــل غــرض مــا.
والتلــوث بشــقيه المــادي والمعنــوي  يعنــي فســاد الشــيء ســواء أكان هــذا الشــيء كائنــاً 

حيــاً كاإلنســان أو الحيــوان أو جســماً غيــر حــي كالهــواء والمــاء والتربــة .
فالتلــوث يعنــي التلطــخ وخلــط الشــيء بمــا هــو خــارج عنــه فيقــال تلــوث المــاء أو الهــواء 

و نحــوه أي خالطــه مــواد غريبــة وضــارة2 .
وفــي اللغــة الفرنســية جــاء بقامــوس »روبيــر« تحــت فعــل )يلــوث( : يلطــخ أو يوســخ، 
ووســخ الشــيء جعلــه غيــر ســليم أو عكــره أو رده خطــراً، ولــوث المــاء أو الهــواء أي:  

عيبــه وجعلــه معيبــاً ويلــوث عكــس ينقــي أو يصفــي.
والتلوث كتعبير شائع يعني تدهور الحال أو الوسط بإدخال مادة ملوثة أو مكدرة .

وجــاء فــي معجــم المفــردات البيئيــة تحــت كلمــة ’’تلــوث‘‘ : اإلدخــال المباشــر أو غيــر 
المباشــر لمــادة ملوثــة فــي وســط محــدد.

أما في اإلنكليزية فلم تبتعد عن تلك العاني ففيها:
’’يلــوث‘‘ يجعــل الشــيء غيــر نقــي أو غيــر صالــح لالســتعمال  و’’ التلــوث‘‘ اســم مــن فعل 

1   قانون حماية البيئة االسالمي، د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق ص 38 .
2   تلــوث البيئــة أهــم قضايــا العصــر المشــكلة والحــل، أ.د إبراهيــم ســليمان عيســى ، ص 85، مرجــع 

ســابق .
البيئــة مشــاكلها وقضاياهــا وحمايتهــا مــن التلــوث ’’رؤيــة إســالمية‘‘ مهنــدس محمــد عبــد القــادر الفــي، ص 

31-32، مرجــع ســابق.

يلــوث ، ويقــال يوجــد كثيــر مــن التلــوث فــي هــذا المــكان، يقــال أن النهــر صــار ملوثــاً 
بنفايــات المصنــع1.

المطلب الثاني 
التلوث في االصطالح العلمي 

 إذا كان المفهــوم اللغــوي لفكــرة التلــوث يــدور حــول خلــط الشــيء بمــا هــو خــارج عــن 
طبيعتــه بمــا يغيــر مــن تكوينــه وخواصــه ويؤثــر علــى وظيفتــه فــإن معنــى التلــوث فــي 
االصطــالح العلمــي أي فــي العلــوم الحيويــة والطبيعيــة واالجتماعيــة ال يبتعــد كثيــراً عــن 

هــذا المعنــى.
وبالرغــم مــن أن التلــوث يعــد مــن أهــم األخطــار التــي تهــدد البيئــة اإلنســانية ومــع ذلــك 
فالمالحــظ أنــه ليــس مــن اليســير تعريفــه وســيظل هنــاك وقــت طويــل قبــل أن نصــل إلــى 

تعريــف علمــي دقيــق للتلــوث ولتعريــف العلمــي يبــدو فــي نظــر البعــض مســتحيالً.
ولكــن االطــالع علــى وثائــق أعمــال المنظمــات الدوليــة واالتفاقيــات التــي أبرمــت فــي 
نطــاق حمايــة البيئــة يتبيــن أن هنــاك نوعــان مــن لتعريفــات لمفهــوم التلــوث: تعريفــات 
عامــة وتعريفــات نوعيــة، فمــن ناحيــة التعريــف العامــة : التعريــف الــذي جــاء فــي تقريــر 
ــوث  ــم المتحــدة عــام 1965م حــول ’’تل ــع لألم ــس االقتصــادي واالجتماعــي التاب المجل
الوســط والتدابيــر المتخــذ لمكافحتــه‘‘ و أن التلــوث )هــو التغييــر الــذي قــد يحــدث بفعــل 
ــة الوســط  ــي حال ــن أو ف ــي تكوي ــر المباشــر لألنشــطة اإلنســانية ف ــر المباشــر وغي التأثي
علــى نحــو يخــل ببعــض االســتعماالت أو األنشــطة التــي كانــت مــن المســتطاع القيــام بهــا 

فــي الحالــة الطبيعيــة لذلــك الوســط(.
ــو )  ــوث ه ــن أن التل ــة م ــة االقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــق منظم ــاء بوثائ ــا ج ــك م كذل
ــذي  ــة وال ــي البيئ ــة ف ــواد أو لطاق ــر لم ــر مباش ــق غي ــرة أو بطري ــان مباش ــال اإلنس إدخ
يســتتبع نتائــج ضــارة علــى نحــو يعــرض الصحــة اإلنســانية للخطــر ويضــر بالمــوارد 
الحيويــة وانظــم البيئيــة وينــال مــن قيــم التمتــع بالبيئــة أو يعــوق االســتخدامات األخــرى 

ــط(. المشــروعة للوس
ومن ناحية التعريفات النوعية : 

مــا جــاء بخصــوص البيئــة البحريــة وهــي أمثــر أنــواع البيئــة التــي عالجتهــا االتفاقيــات 

1   قانــون حمايــة البيئــة اإلســالمي مقارنــاً بالقوانيــن الوضعيــة، د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة، ص39، 
مرجــع ســابق.
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ــه مجموعــة العمــل للحكومــات عــن  ــذي أوردت ــف ال ــات الفقهــاء. والتعري ــة وكتاب الدولي
تلــوث البحــار ضمــن مؤتمــر األمــم المتحــدة للبيئــة اإلنســانية في ســتوكهولم عــام 1972م 
والــذي جــاء بــه أن التلــوث هــو ) إدخــال االنســان بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر لمــواد 
أو طاقــة فــي البيئــة البحريــة يكــون لهــا آثــاراً ضــارة كاألضــرار التــي تلحــق بالمــوارد 
الحيــة أو تعــرض صحــة اإلنســان للخطــر أو تعــوق األنشــطة البحريــة بمــا فيهــا الصيــد 

وإفســاد خــواص ميــاه البــر مــن جهــة نظــر اســتخدامه واإلقــالل مــن منافعــه(1.
وهنــاك مــن عــرف تلــوث البيئــة بأنــه ) التغيــرات غيــر  المرغوبــة فيمــا يحيــط باإلنســان 
ــر  ــرات مباشــرة وغي ــاً كنتيجــة ألنشــطة اإلنســان مــن خــالل حــدوث تأثي ــاً أو جزئي كلي
ــر  ــد يؤث ــا ق ــة مم ــة للبيئ ــة والبيولوجي ــة والكيميائي ــات الطبيعي ــر مــن المكون مباشــرة تغي

علــى اإلنســان ونوعيــة الحيــاة التــي يعيشــها(2 .
*    *    *    *

ــم  ــد الكري ــد عب ــة، د. أحم ــة واالتفاقي ــة الوطني ــي األنظم ــة ف ــة تأصيلي ــة دارس ــة البيئ ــون حماي 1   قان
ســالمة: ص 68ـ 69 ـ 70، مرجــع ســابق .

ــد  ــد التــواب ومصطفــى معــوض عب ــة لمعــرض عب ــة والفني ــن القانوني ــوث مــن الناحيتي ــم التل 2   جرائ
ــكندرية، 1986م، ص 9 . ــارف، االس ــأة المع ــواب، منش الت

 المبحث الثالث
نشأة ومصادر قانون حماية البيئة وخصائصه 

المطلب األول 
نشأة قانون حماية البيئة

يجــدر القــول بــأن القوانيــن الوضعيــة لــم تفطــن إلــى مــا تتعــرض لــه البيئــة مــن مخاطــر 
وتهديــدات إال فــي الوقــت الحاضــر.

ــذ أن عــرف  ــي عمــر الزمــن من ــم ف ــة قدي ــا الطبيعي ــة ونظمه ــى البيئ ــد أن التعــدي عل بي
القدمــاء النــار وأشــعلوها فــي األشــجار وأخشــابها وقــد اســتند البعــض إلــى تلــك الحقائــق 
الطبيعيــة والتاريخيــة ليقــرر بــأن القواعــد القانونيــة لحمايــة البيئــة قــد ولــدت منــذ وقــت 
بعيــد يمتــد إلــى القــرن التاســع عشــر فقــد بــدأ االهتمــام بتنظيــم مجــاري الميــاه واألنهــار 
ــي أرســت  ــرام معاهــدة باريــس عــام 1814م الت ــة خصوصــاً مــع إب ــرات الدولي والبحي
بعــض المبــادئ القانونيــة التــي تنظــم اســتخدام ميــاه نهــر الرايــن بيــن الــدول التــي يمــر 
بهــا. ومنــذ عــام 1815م أبرمــت العديــد مــن االتفاقيــات المنظمــة لحقــوق الصيــد والرقابة 

المالحيــة فــي األنهــار الدوليــة .
والواقــع أن ميــالد قانــون حمايــة البيئــة مــن الناحيــة العلميــة يرجــع إلــى مشــارف النصــف 
ــة  ــد القانوني ــاس القواع ــوالت لوضــع أس ــدأت المح ــد ب ــرين فق ــرن العش ــن الق ــي م الثان
لحمايــة البيئــة وتمثــل ذلــك فــي إبــرام ابعــض االتفاقيــات الدوليــة منهــا اتفاقيــة لنــدن لعــام 
ــة مــن اإلشــعاع  ــة الحماي ــرول واتفاقي ــاه البحــار بالبت ــوث مي ــع تل 1954م الخاصــة بمن
ــل  ــة العم ــام لمنظم ــر الع ــي المؤتم ــام 1960م ف ــف ع ــي جيني ــت ف ــي أبرم ــذري الت ال
ــراء  ــي إلج ــر الجزئ ــاص بالحظ ــام 1963م الخ ــكو لع ــة موس ــك اتفاقي ــة ، وكذل الدولي
التجــارب علــى األســلحة النوويــة فــي الفضــاء الخارجــي أو تحــت المــاء أو فــي أعالــي 

البحــار1 .
غيــر أن تلــك المحــاوالت كانــت محــدودة الفعاليــة حيــث لــم تكــن الــدول المنضمــة إليهــا 
ــدر  ــة بالق ــن واضح ــم تك ــا ل ــي تقرره ــات الت ــى أن االلتزام ــة إل ــدد باإلضاف ــرة الع كثي

ــي. الكاف
ــت  ــا دع ــد م ــة إال بع ــة البيئ ــكالت حماي ــى مش ــه إل ــم ينتب ــون ل ــول أن القان ــن الق ويمك
1   د. أحمــد عبــد الوهــاب عبــد الجــواد: التشــريعات البيئيــة ، الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع 1995م، 

ص 45.
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ــة العامــة لألمــم المتحــدة إلــى مؤتمــر دولــي لمناقشــة األخطــار المحدقــة بالبيئــة  الجمعي
ــي  ــرة الت ــة ســتوكهولم عــام 1973م وكان هــذا المؤتمــر هــو الذخي ــد بمدين ــذي انعق وال

ــى . ــه األول ــة لبنات ــة البيئ ــون حماي ــا قان اتخــذ منه
ويدعــم ذلــك صــور تعــدي اإلنســان علــى البيئــة وتعاظــم الثــورة الصناعيــة والزراعيــة 

ومــا تبــع ذلــك مــن مالييــن األطنــان مــن األدخنــة.
*    *    *    *    *

المطلب الثاني
مصادر قانون حماية البيئة

ــذي  ــق ال ــا قواعــده، والمصــدر هــو : الطري ــة مصــادر يســتقي منه ــة البيئ ــون حماي لقان
ــة. ــه القاعــدة القانوني ــي من تأت

وعلــى خــالف العديــد مــن فــروع القانــون الداخليفــإن قانــون حمايــة البيئــة يســتقي قواعــده 
وأحكامــه النظاميــة مــن نوعيــن مــن المصــادر: مصــادر داخليــة، ومصــادر دوليــة.

أوالً: المصادر الداخلية: 
تتنــوع المصــادر الداخليــة لقواعــد قانــون حمايــة البيئــة بيــن مصــادر رســمية أو أصليــة 

ومصــادر تفســيرية أو احتياطيــة وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
النظــام )التشــريع(: وهــو مجموعــة القواعــد المكتوبــة أو المســطورة التــي تضعهــا 1- 

الســلطة العامــة المختصــة فــي الدولــة.
والنظــام بوجــه عــام يعتبــر أهــم المصــادر الرئيســية أو األصليــة العامــة للقواعــد القانونيــة 
فــي المجــاالت التــي يضطلــع ولــي األمــر بتنظيمهــا. إال أنــه فــي مجــال حمايــة البيئــة لــم 
يــرق بعــد وربمــا ظــل كذلــك مــدة طويلــة فالمتأمــل فــي األنظمــة القانونيــة لغالبيــة الــدول 
يــدرك أنهــا تخلــو مــن قوانيــن خاصــة بحمايــة البيئــة بــل هــي قوانيــن عامــة تتكلــم عــن 

الحمايــة بطريقــة تبعيــة كقوانيــن الصيــد ونظافــة المانــئ.
ــوت  ــي صــدرت وح ــة الت ــض األنظم ــاك بع ــالً هن ــعودية مث ــة الس ــة العربي ــي المملك فف
بعــض النصــوص التــي تخــص حمايــة البيئــة كنظــام الموانــئ والمرافــئ والمنائــر البحرية 

ونظــام صيــد الحيوانــات والطيــور البريــة.
وهنــاك باإلضافــة إلــى التشــريع العــادي يوجــد األنظمــة الفرعيــة أو الالئحيــة باعتبارهــا 
مصــدراً رســمياً مهمــاً مــن مصــادر القاعــدة القانونيــة ويالحــظ كثرتهــا وتنوعهــا، 
فالمنظــم قــد يكتفــي فــي النظــام العــادي للبيئــة بوضــع األســس العامــة تــاركاً الكثيــر مــن 
التفصيــالت لقــرارات تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة أو الجهــة اإلداريــة المختصــة، حتــى 

يمكــن لهــا أن تواجــه ظــروف الحمايــة البيئيــة فــي أ مــكان و فــي أي وقــت. ومــن األنظمــة 
الفرعيــة فــي المملــة العربيــة الســعودية النظــام الفرعــي للمقاييــس والمســتويات الخاصــة 
ــة الثــروات  ــد واســتثمار وحماي ــة لنظــام صي ــة 1402هـــ والالئحــة التنفيذي ــة البيئ بحماي

المائيــة الحيــة فــي الميــاه اإلقليميــة للمملكــة العربيــة الســعودية1409هـ 1 .
ــي 2-  ــة الت ــة، مجموعــة القواعــد القانوني ــة البيئ ــون حماي ــي قان ــه ف العــرف :  يقصــد ب

نشــأت فــي مجــال مكافحــة التعــدي علــى البيئــة والحفــاظ عليهــا وجــرت العــادة باتباعهــا 
بطريقــة منتظمــة ومســتمرة بحيــث ســاد االعتقــاد باعتبارهــا ملزمــة وواجبــة االحتــرام.

وهو من المصادر الرسمية أو األصلية .
وفــي نطــاق األنظمــة الدوليــة يمكــن القــول بــأن دور القواعــد القانونيــة العرفيــة مــا زال 
ضئيــالص فــي هــذا الميــدان بالمقارنــة بدورهــا فــي أفــرع القانــون األخــرى وذلــك بســبب 
حداثــة االهتمــام بمشــكالت حمايــة البيئــة فهــي عــادات لــم تــرق بعــد إلــى مرتبــة العــرف 
كمــا أنــه ال توجــد قواعــد أو مقاييــس عرفيــة لحمايــة البيئــة إنمــا توجــد بعــض المبــادئ 

المبهمــة العامــة مثــل االســتعمال المعقــول والضــرر الجوهــري.
الفقــه: وهــو مجموعــة آراء علمــاء القانــون وتوجهاتهــم بشــأن تفســير القواعــد 	- 

النظاميــة ومــا يجــب أن تكــون عليــه السياســة التشــريعية مصــدر تفســيري أو احتياطــي 
ــون. ــن مصــادر القان م

وقــد لعــب الفقــه دوراً مهمــاً فــي مجــال التنبيــه إلــى المشــكالت القانونيــة التــي  تثيرهــا 
ــد فــي  ــذي عق ــاً فــي المؤتمــر ال ــك جلي ــة اإلنســانية وظهــر ذل ــي تهــدد البيئ األخطــار الت
ســتوكهولم عــام 2791م حيــث طرحــت الكثيــر مــن اآلراء الفقهيــة للمناقشــة حــول 
القواعــد القانونيــة التــي ترســم مــا ينبغــي أن تكــون عليــه التدابيــر والسياســات التــي تكفــل 

ــة2 . ــة البيئ حماي
ثانياً : المصادر الدولية: 

 إن المصــادر الدوليــة للقواعــد التــي تعمــل علــى تحقيــق تلــك الحمايــة البيئيــة ليســت بأقــل 
مــن المصــادر الداخليــة وهــذه المصــادر هــي:

ــة 1-  ــة أهــم المصــادر الدولي ــات أو المعاهــدات الدولي ــة: تعــد االتفاقي ــات الدولي االتفاقي
التــي تســتقي منهــا قواعــد قانــون حمايــة البيئــة وهــي مــن أفضــل الوســائل نحــو إرســاء 
ــر مــن مشــكالت  ــة لكثي ــا الطبيعــة الدولي ــك لعــدة عوامــل منه ــون. وذل ــم هــذا القان دعائ

1   د. أحمد عبد الكريم سالمة: دراسة تأصيلية، مرجع سابق، ص -35 36 .
2  د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد: مرجع سابق، ص 53-52.
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ــة. ــة والمالي ــات الفني ــة ذات اإلمكان ــك وجــود المنظمــات الدولي ــة وكذل البيئ
ويالحظ على االتفاقيات الدولية كمصدر لقواعد قانون البيئة عدة أمور:

أنــه ال يوجــد اتفاقيــة دوليــة تضــع قواعــد عامــة لحمايــة الوســط الطبيعــي أو البيئــة 1- 
بوجــه عــام فالعديــد منهــا اتفاقيــات نوعيــة تعالــج نوعــاً مــن أنــواع التلــوث البيئــي بــل إن 
العديــد مــن االتفاقيــات هــي اتفاقيــات دوليــة ذات نطــاق إقليمــي محــدد تعنــي الــدول التــي 
تربطهــا عوامــل جغرافيــة أو ديموغرافيــة واحــدة كاتفاقيــة هلســنكي لعــام 4791م بشــأن 
حمايــة البيئــة البحريــة لبحــر البلطيــق واتفاقيــة جــده 2891م لحمايــة بيئــة البحــر األحمــر 

وخليــج عــدن مــن التلــوث.
ــة 2-  ــى االتفاقي ــت عل ــا صادق ــة إذا م ــي للدول ــون الداخل ــن القان ــا تضحــى جــزءاً م أنه

ــة للقوانيــن  ــي بــل وتصبــح مكمل ــة التطبيــق كســائر قواعــد القانــون الداخل وتكــون واجب
ــكام  ــع أح ــا م ــد تعارضه ــة. وعن ــه االتفاقي ــذي تعالج ــوع ال ــة بالموض ــة المتعلق الداخلي
القانــون الداخلــي تكــون األفضليــة مــع ســريان القواعــد العامــة المعمــول بهــا فــي شــأن 

ــي بوجــه عــام . ــون الوطن ــع القان ــدة م ــارض المعاه تع
أن عــدد الــدول التــي تنضــم لهــا وتصــادق عليهــا يكــون ضئيــالً فــي غالــب األحيــن 	- 

ممــا يؤثــر علــى فعاليتهــا مثــل اتفاقيــة لنــدن لعــام 4591م الخاصــة بمنــع تلــوث البحــار 
بالبتــرول والمعدلــة عــدة مــرات لــم ينضــم إليهــا مــن الــدول المطلــة علــى البحــر األحمــر 

غيــر مصــر والســعودية .
قــرارات المؤتمــرات والمنظمــات الدوليــة:  يرجــع الفضــل فــي إبــرام االتفاقيــة الدولية 2- 

المتعلقــة بالبيئــة إلــى المنظمــات الدوليــة العامــة والمتخصصــة كالمنظمــة البحريــة الدوليــة 
ومنظمــة اليونســكو. وتعتبــر القــرارات والتوجيهــات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة 
ــة خصوصــاً إذا كانــت  ــة البيئ ــون حماي ــة  لقان مــن المصــادر المباشــرة للقواعــد القانوني

عامــة ومجــردة وملزمــة لمــن تخطبهــم.
أمــا عــن المؤتمــرات فنذكــر منهــا المؤتمــر الــذي انعقــد فــي البرازيــل عــام 2991م حــول 
البيئــة والتنميــة وال شــك أن مــا يصــدر عــن هــذه المرتمــرات ســوف يســهم فــي إرســاء 

مبــادئ وقواعــد الحفــاظ علــى البيئــة.
المبــادئ القانونـــيـــــــة العامــــة: وهــي مجموعــة األحــكام والقواعــد التي تقــوم عليها 	- 

وتعتــرف بهــا النظــم القانونيــة الداخليــة للــدول أعضــاء المجتمــع الدولــي. 
وتلك المبادئ يمكن أن تكون أحد المصادر التي تستقي منها القواعد القانونية.

ومــن هــذه المبــادئ: مبــدأ حســن الجــوار وواجــب االحتــرام بيــن الــدول حيــث ال يســوغ 

لدولــة أن تســتخدم إقليمهــا فــي أنشــطة يمكــن أن تســبب أضــراراً لــدول مجــاورة أخــرى 
كالغــازات الضــارة وتلويــث الميــاه البحريــة ويالحــظ علــى المبــادئ القانونيــة العامــة فــي 

مجــال قانــون حمايــة البيئــة أمــران:
أن تلــك المبــادئ مازالــت مــدودة إلــى أقصــى درجــة فــال تكفــي بمفردهــا الســتنباط 1- 

القواعــد القانونيــة التــي تنظــم عالقــة اإلنســان بالبيئــة.
ــاد 2-  ــب إيج ــان يصع ــب األحي ــي غال ــوض وف ــن الغم ــر م ــا الكثي ــازال يعتريه ــه م أن

ــة البيئــة فكثيــراً مــا تعتبــر  ــة لحماي ــار فاصــل وواضــح بينهــا وبيــن القواعــد العرفي معي
القاعــدة الواحــدة قائمــة فــي كال المصدريــن ومــن ذلــك قاعــدة بــذل العنايــة الواجبــة فــي 

ــي اســتعمال الحــق وقاعــدة حســن الجــوار . ــة وقاعــدة عــدم التعســف ف ــة البيئ حماي
فهــذه يمكــن اعتبارهــا مــن القواعــد العرفيــة لقانــون البيئــة كمــا يمكــن اعتبارهــا فــي نظــر 

البعــض مــن المبــادئ العامــة لهــذا القانــون.
ــى 	-  ــة إل ــة باإلضاف ــون البيئ ــي قان ــي ف ــن العــرف الدول ــزم لتكوي ــي : يل العــرف الدول

الركنيــن المــادي والمعنــوي أن يتوافــر التبــادل بيــن الــدول فــي المواقــف واألفعــال التــي 
تشــكل موضــوع العــرف.

وهــذا ال يعنــي إجمــاع الــدول ال ألن الــدول التــي ســبقت فــي هــذا المجــال قليلــة العــدد بــل 
ألن القاعــدة القانونيــة التــي تحمــي البيئــة مثــل القاعــدة القانونيــة الدوليــة قــد تنشــأ بيــن 
عــدد بســيط بيــن الــدول ثــم تتواتــر تلــك القاعــدة بيــن الــدول دون اعتــراض فيتحقــق لهــا 

الثبــات والقــدم وتصبــح قاعــدة ملزمــة ألعضــاء الجماعــة الدوليــة.
كمــا أنــه ال يلــزم الســتقرار القاعــدة العرفيــة أن تتبعهــا الــدول مــدة طويلــة فليــس هنــاك 

جــد أدنــى للزمــن الــذي يجــب أن تســتقر فيــه القاعــدة فــي ســلوك الــدول.
وعلــى الرغــم مــن أن العــرف البيئــي ال يــزال فــي بدايــة تكوينــه إال أنــه يمكــن أن ينمــو 
ويتطــور مــع تعاظــم مشــكالت البيئــة ومحــاوالت وضــع القواعــد القانونيــة لحلهــا مثلمــا 

نمــا وتطــور فــي مجــاالت أخــرى.
ــا يصــدره 	-  ــون، القضــاء وم ــة للقان ــن المصــادر التفســيرية أو االحتياطي القضــاء: م

مــن أحــكام منشــئة وتقريريــة وإلــزام فــي مجــال الحمايــة القضائيــة للحقــوق والمراكــز 
ــة. القانوني

والواقــع أن األحــكام القضائيــة التــي تفصــل فــي منازعــات بيئيــة ال تتجــاوز بضــع أحــكام 
عالجــت فقــط المســؤولية عــن التلــوث البيئــي.

ولــن نتجــاوز الحقيقــة إذا قلنــا أن القضــاء ســيصبح مــن المصــادر الرســمية لقانــون حمايــة 
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البيئــة ولــن يقتصــر دوره علــى مجــرد تطبيــق القواعــد القانونيــة وتفســيرها1 .

المطلب الثالث
خصائص قانون حماية البيئة

لقانــون حمايــة  البيئــة خصائــص تميــزه عــن غيــره، وهــي خصائــص تســتند إلــى خطورة 
موضوعــه وطبيعتــه . والــذي يــؤدي التهــاون فــي تنظيمــه إلــى اختــالل التــوازن الطبيعــي 
بيــن عناصــر البيئــة ومكوناتــه وتدميرهــا بمــا يهــدد فــي النهايــة وجــود اإلنســان وســائر 

المخلوقــات التــي تعيــش علــى األرض.
ومن هذه الخصائص:

أوالً: أنه قانون حديث النشأة:
ــت  ــا تفاقم ــر إال بعدم ــم يظه ــث ل ــة حي ــن الحديث ــن القواني ــة م ــة البيئ ــون حماي يعتبرقان

ــا2 . ــبق وأن بينّ ــا س ــان كم ــا اإلنس ــش فيه ــي يعي ــة الت ــدد البيئ ــي ته ــر الت المخاط
وحداثــة ميــالد قانــون حمايــة البيئــة اعتــرف بهــا جانــب مــن الفقهــاء فيقــول أحدهــم: إن )) 
القانــون البيئــي هــو مــن أكثــر فــروع القانــون شــباباً، فقــد تطــور بســرعة، ولكــن ال يــزال 

فــي مراحلــه الخالقــة والتكوينيــة((.
وال شــك أن هــذه الخاصيــة تفســر النقــص الــذي يعتــري بعــض جوانــب قانــون حمايــة 
البيئــة وهــذ مــا قــاد البعــض إلــى القــول أن عمليــة)) صنــع هــذا القانــون ســواء كان عرفيــاً 

أو اتفاقيــاً معقــدة وشــاقة ودقيقــة وغيــر ثابتــة وبطيئــة للغايــة عــادة(( .
ثانياً: أنه قانون ذو طابع فني:

ويتأتــى هــذا الطابــع مــن أنهــا تحــاول المــزج بيــن األفــكار القانونيــة والحقائــق العلميــة 
البحتــة المتعلقــة بالبيئــة وذلــك فــي رســم الســلوك الــذي ينبغــي التزامــه فــي التعامــل مــع 
ــارس  ــي يم ــه والحــدود الت ــث مواصفات ــن حي ــة م ــة اإليكولوجي ــة واألنظم عناصــر البيئ

فيهــا وحكــم الخــروج عليهــا.
فينبغــي للقواعــد القانونيــة البيئيــة أن تســتوعب الحقائــق العلميــة كالتعــرف علــى ملوثــات 
البيئــة الطبيعيــة والكيميائيــة والصناعيــة ووســائل انتقالهــا وتأثيراتهــا الضــارة علــى البيئــة 
ــى مصــادره أو الحــد  ــوث أو الســيطرة عل ــاس درجــة التل ــي قي والوســائل المســتخدمة ف
ــم  ــد الكري ــد عب ــة ـ د.أحم ــة واالتفاقي ــة الوضعي ــي األنظم ــة ف ــة تأصيلي ــةـ دراس ــة البيئ ــون حماي 1  قان

ســالمة، مرجــع ســابق ص )-35 48(.
2   انظر: ص )-21 22( من هذا البحث.

منهــا وتحديــد مســتوياتها أو المعاييــر المســموح بهــا.
والجانــب الفنــي فــي قانــون البيئــة نلمســه فــي كيفيــة تنفيــذ وإعمــال أحــكام قواعــده فــإذا 
ــات  ــة مصدرهــا معاهــدات أو اتفاقي ــون قواعــد اتفاقي ــة قواعــد هــذا القان ــا أن غالبي علمن
مبرمــة بيــن الــدول فــإن تنفيــذ تلــك القواعــد متــروك مــن ناحيــة لــكل دولــة علــى حــدة 
ــة  ــإن كل دول ــة ف ــه ومــن ناحي ــذة ل ــه والمنف ــة ب ــون والمخاطب ــة هــي صانعــة القان فالدول

رقيبــة علــى غيرهــا فــي هــذا التنفيــذ.
وإذا كانــت هنــاك جوانــب علميــة فنيــة خاصــة بالبيئــة كنوعية التلــوث ومركباتــه العضوية 
وغيرهــا..  وهــو مــا يجــب علــى القواعــد القانونيــة اســتيعابها فــإن الجهــات المختصــة 
بالبيئــة فــي كل دولــة ولــدى المنظمــات الدوليــة المعنيــة ســوف تســهم بجــالء العديــد مــن 

تلــك الجوانــب1.
ثالثاً: أنه قانون ذو طابع تنظيمي أمر:

يختلــف الطابــع اآلمــر لقواعــد قانــون حمايــة عــن غيــره مــن القواعــد اآلمــرة األخــرى 
ويتمثــل هــذا االختــالف فــي أن هنــاك جــزاء مدنيــاً وآخــر جنائيــاً يترتــب علــى مخالفــة 

قواعــد البيئــة.
ــي  ــاً ف ــددة تشــترك جميع ــذ أشــكاالً متع ــي يتخ ــإن الجــزاء المدن ــة ف ــة المدني ــن الناحي فم
تأكيــد ســيادة القانــون وكفالــة احتــرام أحكامــه فقــد يتخــذ الجــزاء المدنــي صــورة البطــالن 
فتعتبــر التصرفــات المبرمــة علــى خــالف قواعــد قانــون حمايــة البيئــة باطلــة وال يترتــب 
عليهــا أي أثــر قانونــي . وقــد يتخــذ المدنــي صــورة البطــالن فتعتبــر التصرفــات المبرمــة 
علــى خــالف قواعــد قانــون حمايــة البيئــة باطلــة وال يترتــب عليهــا أي أثــر قانونــي. وقــد 
يتخــذ الجــزاء المدنــي صــورة اإلزالــة فتتــم إزالــة أو محــو أثــر المخالفــة لقواعــد قانــون 

حمايــة البيئــة وإعــادة األمــور إلــى مــا كانــت عليــه قبــل وقوعهــا مــادام ذلــك ممكنــاً.
ــة  ــر المخالف ــو أث ــذر مح ــض إذا تع ــورة التعري ــي ص ــزاء المدن ــذ  الج ــد يتخ ــراً ق وأخي
القانونيــة وكقاعــدة امــة يعتبــر كل مــن يتســبب فــي ضــرر للغيــر بســبب عمليــات تلــوث 
البيئــة مســؤوالً عــن هــذه ألضــرار ويلتــزم بجبرهــا أو التعويــض عنهــا2 .ومــن الناحيــة 
الجنائيــة فــإن مخالفــة قواعــد قانــون حمايــة البيئــة يشــكل جريمــة معاقــب عليهــا نظامــاً 

بعقوبــات توضــح عــن أهميــة الصفــة اآلمــرة لتلــك القواعــد.

1   قانــون حمايــة البيئــة – دراســة تأصيليــة – د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة، مرجــع ســابق، ص )49( 
ومــا بعدهــا .

2   قانون حماية البيئة- د. ماجد راغب الحلو- مرجع سابق،ص)109( .
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وقــد احتــوى نظــام الموانــئ والمرافــئ والمنائــر البحريــة بالبتــرول )المــواد مــن 385- 
389( وهــي عقوبــات تتــراوح بيــن الحبــس والغرامــة.

رابعاً: أنه قانون ذو طابع دولي:
وتلك المسحة أو الطباع الدولي تجد أساسهاً في عدة أمور:

أوالً: طبيعــة النشــاط الــذي يؤثــر ســلباً علــى البيئــة حيــث أن أغلــب األنشــطة التــي تشــكل 
ــة  ــن دول ــرق بي ــدول ال ف ــن ال ــد م ــى العدي ــرة إل ــا المدم ــد أثاره ــة تمت ــى البيئ ــاً عل تعدي

متقدمــة وأخــرى ناميــة.
ثانياً: طبيعة من يمارس النشاط الذي يؤثر سلباً على البيئة.

ــر  ــي كثي ــون ف ــم المخاطب ــة وه ــون بأنشــطة تضــر بالبيئ ــون يأت ــراد العادي ــك أن األف ذل
مــن األحيــان بقواعــد قانــون حمايــة البيئــة إال أن أكثــر وأخطــر أواع تلــوث البيئــة تأتيهــا 

ــدول كأشــخاص القانــون الدولــي أو أشــخاص يعملــون باســمها. ال
ثالثــاً: طبيعــة المصلحــة التــي تحميهــا قواعــد قانــون حمايــة البيئــة حيــث أن تلــك المصلحة 
ــا  ــى حمايته ــل عل ــدول العم ــع ال ــى جمي ــي عل ــتركة ينبغ ــة مش ــى مصلح ــة األول بالدرج

فالــدول لهــا مصالــح بيئيــة مشــتركة فــي تقليــل األضــرار التــي تلحــق بالبيئــة1 .
*    *    *    *    *

 الفصل الثاني 
الحماية القانونية البيئية من التلوث 

 تمهيد: 
يعتبــر التلــوث مــن أهــم األنشــطة الضــارة بالببيئــة، رغــم أن التلــوث ليــس الخطــر الوحيــد 

الــذي يهــدد البيئــة اإلنســانية إال أنــه يعتبــر مــن أهــم األخطــار علــى وجــه العمــوم.
والتلوث عموماً يقسم إلى قسمين هما .2

ــى إفســاد أحــد عناصــر  ــؤدي إل ــذي ي ــوث ال ــوث المــاي، ويشــمل التل القســم األول: التل
ــة الصالحــة للزراعــة. ــاء أو الترب ــواء أو الم ــوث اله ــالث كتل ــة الث البيئ

القســم الثانــي: تلــوث غيــر مــادي، كالضوضــاء التــي تنتــج عــن محــركات الســيارات 
والطائــرات والمصانــع واآلالت ومــا تســببه مــن ضجيــج يؤثــر علــى أعصــاب اإلنســان.
ــن  ــي م ــوع األحيائ ــة والتن ــاة اإلنســان االجتماعي ــى حي ــا أضــرار عل وكال القســمين لهم

1   قانــون حمايــة البيئــة – دراســة تأصيليــة فــي األنظمــة الوطنيــة واالتفاقيــة – د.. أحمــد عبــد الكريــم 
ســالمة ص )56-57-58( مرجــع ســابق.

2   يوسف إبراهيم السلوم: البيئة والتنمية، مكتبة العكبيان،1417هـ، ص 14.

الكائنــات واألحيــاء الموجــودة علــى ســطح األرض، ويضــاف إلــى هــذا القســم مــا يســمى 
بالتلــوث األدبــي والمعنــوي1 والــذي يجــب حمايــة البيئــة منــه، كاألعمــال المنافيــة لــآداب 
أو األخــالق العامــة، حيــث أنهــا تعــد مــن المســائل التــي تحــرص القوانيــن فضــالً عــن 
األديــان علــى رعايتهــا وحمايــة المجتمــع ممــا يترتــب علــى األعمــال المنافيــة لهــا مــن 

ثــار ســيئة علــى المجتمــع.
وممــا ال شــك فيــه أن األعمــال المنافيــة لــآداب يمكــن أن تــؤدي تلــوث البيئــة بالمعنــى 
ــى إلحــاق  ــى انتشــار األمــراض وعل ــالً يســاعد عل المــادي الســائد، فانتشــار الدعــوة مث

ــرة بالصحــة. أضــرار خطي
وعلــى الرغــم مــن أهميــة القســم الثانــي إال أننــا ســنقتصر فــي دراســتنا علــى القســم األول 
فقــط وهــو التلــوث المــادي والــذي نتنــاول فيــه بالدراســة الحميــة القانونيــة لعناصــر البيئــة 

الثــالث ) الهــواء، المــاء، التربــة( .
ــر  ــي العناص ــر ه ــذه العناص ــم ه ــك أه ــة ول ــر كثري ــم عناص ــة تض ــك 2 ألن البيئ  وذل
الثــالث الرئيســية )الهــواء، المــاء ، التربــة( والتــي يعيــش فيهــا اإلنســان ويمــرس أنشــطته 

لمختلفة. ا
كمــا أن تلــوث أحــد هــذه العناصــر يعنــي تلــوث العناصــر األخــرى، فتلــوث الهــواء فــي 
ــة الصالحــة للزراعــة .. فهــذه العناصــر ذات اتصــال  الوقــت نفســه ويعنــي تلــوث الترب

وثيــق ببعضهــا وكل عنصــر يتأثــر ويؤثــر ف بالعنصريــن اآلخريــن.
كمــا أن دراســتنا المتعلقــة بحمايــة البيئــة ال تكفــي لبيــان جميــع أقســم التلــوث، لــذا ســنكتفي 
ــالث:  ــا الث ــة بعناصره ــب البيئ ــذي يصي ــادي ال ــو الم ــو القســم الخــاص بالتل ــا وه بأهمه

المــاء، الهــواء، التربــة الصالحــة للزراعــة.

1  د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 25 .
2  أ. د. إبراهيم عيسى، مرجع سابق، ص 7 .
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تقسيم:  سوف نتناول في ها الفصل في اآلتي:
 المبحث األول : الحماية القانونية للبيئة الجوية.
المبحث الثاني:  الحماية القانونية للبيئة المائية.
المبحث الثالث: الحماية القانونية للبيئة البرية.

المبحث األول 
الحماية القانونية للبيئة الجوية

البيئــة الجويــة هــي بيئــة الغــالف الجــوي وهــو 1 الغــالف الغــازي الــذي يحيــك بالكــرة 
ــرات  ــع لعــدة كيلومت ــع أرجائهــا إحاطــة الظــرف بالمظــروف ويرتف ــة مــن جمي األرضي

ممــا يلــي ســطح األرض.
ويرتبــط هــذا الغــالف بــاألرض بشــكل دائــم متأثــراً فــي ذلــك بالجاذبيــة األرضيــة كمــا 
يشــاركها فــي دورانهــا الدائــم المســتمر خــالل فصــول الســنة، ولمــا كانــت النســبة الغالبــة 
فــي مكونــات هــذا الغــالف هــي الغــازات فقــد أطلــق عليــه الغــالف الغــازي أو الجــوي .
ويعــد تلــوث الغــالف الجــوي مــن أكبــر المشــاكل التــي تواجــه جميــع دول العالــم، وأصبح 
ــة  ــوم بصف ــم الي ــي عال ــاً ف ــي وضوح ــوث البيئ ــكال التل ــر أش ــن أكث ــواء م ــوث اله 2 تل

عامــة وفــي عالــم المــدن الكبــرى بصفــة خالصــة. فمــع أن تلــوث الهــواء مشــكلة قديمــة 
يمكــن أن تمتــد جذورهــا إلــى عصــر اكتشــاف النــار إال أن كميــات الدخــان وجســيمات 
الدخــان المحترقــة والغــازات لــم تكــن تمثــل حتــى وقــت قريــب مشــكلة خطيرة وأن النســق 
ــات،  ــذه الملوث ــى امتصــاص ه ــة عل ــرات طويل ــادراً ولفت ــل ق ــري ظ ــي البش األيكولوج
ــوث  ــح تل ــم يصب ــداً، ول ــاح بعي ــي الهــواء وتحملهــا الري ــات تصعــد ف ــت هــذه الملوث فكان

الهــواء مشــكلة حقيقيــة إال عندمــا اتجــه اإلنســان إلــى اإلقامــة والعيــش فــي المــدن.  
ويعتبــر3 الهــواء مــن أرخــص المــواد فــي البيئــة ولكنــه فــي نفــس الوقــت يعــد أثمنهــا فهــو 
ســر الحيــاة والكائنــات الحيــة وخاصــة اإلنســان ال يســتطيع االســتغناء عنــه ولــو للحظــات 

معــدودة. بينمــا تســتطيع أن تعيــش بــدون مــاء لعــدة أيــام ودون غــذاء لعــدة أســابيع.
وفوق هذا تأتي خطورة التلوث الهوائي في أنه من الصعب التحكم فيه.

فبينمــا يســتطيع اإلنســان أن يتحكــم فــي نوعيــة الميــاه التــي يشــربها والغــذاء الــذي يأكلــه، 
لكنــه ليــس لــه خيــار فــي الهــواء الــذي يتنفســه حيــث ال يســتطيع أو يستنشــق هــذا ويتــرك 

1  د. عبد الكريم الصعيدي، مرجع سابق، ص 25.
2  أ . د. غريب السيد أحمد وآخرون، مرجع سابق، ص 209.

3   اإلنســان والبيئــة عالقــات ومشــكالت، زيــن الديــن عبــد المقصــود، منشــأة المعــارف، االســكندرية، 
1981م ص 116-115 .

ذلك. 
وأيضــا1ً تأتــي خطــورة تلــوث الهــواء الجــوي مــن اعتبــاره نــواة ومنطلــق لتلــوث 
ــة  ــات الهوائي ــة. فمعظــم الملوث ــة البري ــة والبيئ ــة المائي ــة األخــرى كالبيئ القطاعــات البيئي
عابــرة للحــدود فيمــا بيــن الــدول وتلحــق بآثارهــا المدمــرة المائيــة والحيوانيــة والنباتيــة 

ــة. ــة والبحري والبري
وكذلــك2 فــإن للغــالف الجــوي وظيفــة جوهريــة وهــي حمايــة الحيــاة علــى األرض مــن 
ــوث  ــددة بتل ــة أصبحــت مه ــذه الوظيف ــن ه ــا. ولك اإلشــعاعات واألجســام الســاقطة عليه
بيئــة هــذا الغــالف وتــؤدي إلــى اإلخــالل بتــوازن مركباتــه علــة نحــو يحمــل الكثيــر مــن 
األخطــار علــى الحيــاة علــى األرض. وهــذا التلــوث لــم يعــد قاصــراً علــى بيئــة الغــالف 
الجــوي بــل تعــداه إلــى المنطقــة التــي تعلــو هــذا الغــالف وهــي منطقــة الفضــاء الخارجــي 
ــوث تنعكــس  نتيجــة الكتشــاف اإلنســان الفضــاء وغــزوه للكواكــب األخــرى، وهــذا التل

آثــاره الســلبية علــى بيئــة الغــالف الجــوي وتهــدد فــي النهايــة الحيــاة علــى األرض.
والفضــاء الخارجــي بتأثيــره علــى بيئــة الغــالف الجــوي أصبــح يشــكل البيئــة اإلنســانية 

الرابعــة بعــد البيئــة المائيــة الجويــة والبريــة.
مــن هنــا يتضــح أن هنــاك عــدة مســائل ينبغــي إلقــاء الضــوء عليهــا ونعــرض لــكل منهــا 

فــي مطلــب علــى حــدة. وذلــك علــى النحــو التالــي:
المطلب األول : الوضع القانوني للبيئة الجوية.

المطلب الثاني: مصادر تلوث البيئة الجوية .
المطلب األول 

الوضع القانوني للبيئة الجوية 
أ بيئة الغالف الجوي :	-

مــن الثابــت فــي فقــه القانــون الدولــي أن الغــالف الجــوي يخضــع للســيادة الوطنيــة فلــكل 
ــا  ــري والجــوي وله ــا الب ــو إقليمه ــذي يعل ــالف الجــوي ال ــى الغ ــة عل ــيادة كامل ــة س دول

حقــوق تحميهــا قواعــد القانــون الدولــي.
وهــذه قاعــدة عرفيــة دوليــة أقرتهــا االتفاقيــات الدوليــة ومنهــا اتفاقيــة الطيــران المدنــي 
الدولــي الموقعــة فــي شــيكاغو فــي 7 ســبتمبر 1944م والمــادة األولــى منهــا تنــص » 
تعتــرف الــدول المتعاقــدة أن لــكل دولــة علــى الفضــاء الجــوي الــذي يعلــو إقليمهــا ســيادة 

1   د. أحمد عبد الكريم سالمة، دراسة تأصيلية، مرجع سابق، ص 227.
2   د. أحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئية اإلسالمي، مرجع سابق، ص 241.
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كاملــة مقصــورة عليهــا« .
ــالف  ــة الغ ــى بيئ ــاظ عل ــة  بالحف ــزام الدول ــب أو الت ــه واج ــيادي يقابل ــق الس ــذا الح وه
ــة الغــالف الجــوي  ــة بيئ ــاظ عل ــى الحف ــد إل ــزام يمت ــل إن هــذا االلت ــع لهــا ب الجــوي التاب

ــة أخــرى. لدول
وااللتــزام القانونــي بالحفــاظ علــى البيئــة الجويــة مــن التلــوث يشــكل كافــة طبقــات الغالف 

الجــوي التــي عرضناهــا1. والتــي هــي مــن الممكــن أن تمتــد إليهــا ســيادة الدولة2.
ب – بيئة الفضاء الخارجي :

ــى الرغــم مــن اآلراء  ــة وعل ــر الفضــاء الخارجــي الحــر ال يخضــع لســيادة أي دول يعتب
والنظريــات الفقهيــة العديــدة التــي طرحــت لتحديــد الطبيعــة القانونيــة للفضــاء الخارجــي 
ومــدى امتــداد ســيادة الــدول علــى الفضــاء الخارجــي، فالســيادة تقتصــر علــى مــا يعلــو 

الدولــة مــن الفضــاء هوائــي فقــط وال يمكــن امتــداد هــذه الســيادة إلــى مــا ال نهايــة.
وقــد نصــت صراحــة المــادة الثانيــة مــن معاهــدة عــام 1967م والمتعلــق بالمبــادئ التــي 
تحكــم أنشــطة الــدول فــي استكشــاف الفضــاء الخارجــي واســتعماله بمــا فــي ذلــك القمــر 
واألجــرام الســماوية فقــد نصــت علــى أن )) ال يكــون الفضــاء الخارجــي واســتعماله بمــا 
فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى محــالً للتملــك الوطنــي بادعــاء الســيادة أو 
علــى أســاس االســتعمال أو وضــع اليــد أو بــأي وســائل أخــرى((. ولمــا كانــت يــد التلــوث 
والتخريــب قــد وصلــت إلــى الفضــاء الخارجــي فقــد كان مــن الضــروري اتخــاذ التدابيــر 
ــة  ــة العام ــات الدولي ــت بعــض االتفاقي ــل ابرم ــه. وبالفع ــي تكافح ــة الت ــد القانوني والقواع

التــي تنظــم التلــوث. والــذي أصبــح – كمــا أشــرنا - 3 البيئــة الرابعــة لإلنســان.
ونذكــر علــى ســبيل المثــال معاهــدة المبــادئ والمبرمــة فــي واشــنطن فــي المنظمــة أنشــطة 
الــدول فــي ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي 1967/1/27م حيــث نصــت 
ــاء  ــة الفض ــي دراس ــدة ف ــي المعاه ــراف ف ــدول األط ــزم ال ــى أن )) تلت ــادة 2/9 عل الم
الخارجــي واستكشــافه بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى، تفــادي حــدوث 
ــا،  ــة وبيئته ــرة األرضي ــط الك ــرات ضــارة بمحي ــك أي تغيي ــا، وكذل ــوث ضــار له أي تل
نتيجــة دخــول مــواد غيــر أرضيــة، كمــا تلتــزم عنــد الضــرورة باتخــاذ التدابيــر المالئمــة 

لهــذا الغــرض4 .

1   انظر: ص 37 وما بعدها من البحث .
2   د. أحمد عبد الكريم سالمة: قانون البيئة اإلسالمي، مرجع سابق، ص 286 .

3   انظر ص 36 من هذا البحث .
4  د. أحمد سالمة: قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية، مرجع سابق، ص 247- 249.

ــت  ــي انضم ــعودية والت ــة الس ــة العربي ــا المملك ــن بينه ــة م ــا 89 دول ــت عليه ــد وقع وق
لالتفاقيــة فــي عــام 1976م1 .

الجديــر بالذكــر أن عصــر تلــوث الفضــاء الخارجــي قــد بــدأ منــذ أطلــق االتحــاد الســوفيتي 
ــر عــام  ــم )1( فــي الخامــس مــن أكتوب ــة عرفــت باســم ســبوتينك رق ــة فضائي أول مركب

1957م.
وفــي أواخــر الخمســينيات الميالديــة أطلــق االتحــاد الســوفيتي والواليــات المتحــدة آالف 
األقمــار الصناعيــة فــي الفضــاء، أغلبهــا مــن األنــواع العســكرية التــي تقــوم بالتجســس 

ومراقبــة الجيــوش والمعــدات فــوق ســطح الكــرة األرضيــة.
وفــي عــام 1973م أعلــن الرئيــس األمريكــي رونالــد ريجــان بــدء عصــر حــرب الفضــاء 

وبــدأ التنافــس بيــن االتحــاد الســوفيتي وأمريــكا فــي مجــال قتــال الفضــاء.
حيــث بــدأت تلــوح فــي األفــق إمكانيــة امتــداد التلــوث و مخاطــره إلــى الفضــاء الخارجــي2 

.
*     *      *      *      *

المطلب الثاني
مصادر تلوث البيئة الجوية

ــة أو الهــواء عندمــا توجــد فيــه مــادة أو أكثــر غازيــة أو ســائلة أو  ــة الجوي  تتلــوث البيئ
ــه. صلبــة، أو عندمــا يــدث تغييــر ملحــوظ فــي نســب الغــازات المكونــة ل

وتــؤدي هــذه المــواد أو التغييــرات إلــى تأثيــرات ضــارة، مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 
الكائنــات الحيــة أو غيــر المــواد الحيــة المكونــة للنظــام البيئــي، أو تجعــل الظــروف التــي 

تعيــش فيهــا الكائنــات الحيــة غيــر مالئــة لحباتهــا، أو تســبب خســائر ماديــة3 .
ويعــرف تلــوث الهــواء بأنــه )) كل تغييــر فــي خصائــص ومواصفــات الهــواء الطبيعــي، 
ويترتــب عليــه خطــر علــى صحــة اإلنســان والبيئــة ســواء أكان هــذا التلــوث ناتجــاً عــن 

عوامــل طبيعيــة أم نشــاط إنســاني بمــا فــي ذلــك الضوضــاء((4 .
ــر  ــدى عب ــد الم ــواء البعي ــوث اله ــام 1979م الخاصــة بتل ــف لع ــة جيني ــت  اتفاقي وعرف
الحــدود تلــوث الهــواء بأنــه )) إدخــال اإلنســان مباشــرة أو بطريقــة غيــر مباشــر، لمــواد 
ــرض للخطــر  ــو يع ــة نح ــؤٍذ وعل ــول م ــه مفع ــون ل ــواء، يك ــو أو اله ــي الج ــة ف أو لطاق

1  د. يوسف السلوم: مرجع ساق، ص 86 .
2  د. ماجد راغب الحلو: مرجع سابق، ص 288.

3  محمد الفقي : مرجع سابق، ص 35 .
4  د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد: مرجع سابق، ص 432.
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ــة، والتلــف باألمــوال  ــة و النظــم البيئي صحــة اإلنســان، ويلحــق الضــر بالمــوارد الحيوي
ــروعة  ــرى المش ــتخدامات األخ ــة واالس ــع بالبيئ ــم التمت ــال ن أو يضــر بقي ــة، وين المادي

لهــا((1.
وتتخلــص أهــم ملوثــات الهــواء فــي ثالثــة أنــواع وهــي : ملوثــات كيميائيــة، وملوثــات 

ــة2. ــات طبيعي ــة، وملوث فيزيائي
النوع األول: الملوثات الكيميائية:

أول أوكســيد الكربــون: هــو غــاز عديــم اللــون والرائحــة، وهــو مــن أشــد الغــازات 	- 
ــة  ــى أربع ــهرين إل ــن ش ــواء م ــي اله ــى ف ــه إذ يبق ــز بثبات ــميّة، ويتمي ــواء س ــة لله الملوث

أشــهر.
ــن  ــون  وم ــى الكرب ــوي عل ــود المحت ــل للوق ــر الكام ــراق غي ــة االحت ــن عملي ــج م وينت
أهــم مصــادره محــركات الســيارات ومصانــع الكيماويــات. ولــه آثــار ضــارة تقــع علــى 
اإلنســان والحيــوان، إذ تبيــن الدراســات أن ارتفــاع نســبته فــي الهــواء تســبب تغييــرات 

ــي جســم اإلنســان ويمكــن أن تســبب المــوت. ــة ف فســيولوجية ومرضي
ويــزداد تأثيــره إذا كان األشــخاص يعانــون مــن أمــراض فــي الجهــاز التنفســي أو أمراض 

ــر الدم. فق
ثنائــي أكســيد الكربــون: وهــو أحــد الغــازات المكونــة للهــواء كمــا يشــترك فــي دورة 	- 

الكربــون فــي المحيــط الحيــوي، ونســبته فــي الهــواء منخفضــة بحيــث ل يشــكل خطــراً 
مــن وجهــة نظــر التلــوث.

لكــن االســتهالك المتزايــد للطاقــة كالبتــرول والفحــم الحجــري، والغــاز الطبيعــي.. 
وغيرهــا، يــؤدي إلــى تكويــن كميــات كبيــرة مــن هــذا الغــاز وزيادتــه فــي الهــواء تهــدد 

ــف. ــن واألن ــاب العي ــاز التنفســي والته ــة الجه ــى إصاب ــؤدي إل ــة وي البيئ
ونظــراً لقــدرة هــذا الغــاز علــى امتصــاص األشــعة تحــت الحمــراء فــإن ذلــك يــؤدي إلــى 
ارتفــاع درجــة حــرارة الغــالف الجــوي، واســتمرار ذلــك يــؤدي إلــى ذوبــات الجليــد فــي 
القطبيــن وغمــر مســاحات كبيــرة مــن األراضــي الشــاطئية وتغيــر كبيــر فــي منــاخ الكــرة 

األرضية3.
أكاســيد النيتروجيــن: تتكــون أكاســيد النيتروجيــن عنــد اتحــاد غــاز النيتروجيــن 	- 

ــة اإلســالمي، مرجــع ســابق، ص 289-288،  ــة البيئ ــون حماي ــم ســالمة : قان ــد الكري 1  د. أحمــد عب
وانظــر د. يوســف الســلوم: مرجــع ســابق، ص 177.

2  د. أحمد سالمة: قانون حماية البيئة دراسة تأصيلية، رجع سابق، ص 250.
3   العودات باصهي: سابق، ص 33، 35.

باألكســجين وتــود علــى عــدة أشــكال مثــل أكاســيد النتريــك، وثانــي أكســيد النيتروجيــن. 
وهــو مــن المركبــات الســامة وينتــج عنــد احتــراق الوقــود مثــل الفحــم أو المــازوت وعنــد 
احتــراق الســوالر والجازوليــن فــي محــركات الســيرارات، وعنــد تفاعلهــا مــع غــاز ثنائــي 

أكســيد الكبريــت فــي تكويــن األمطــار الحمضيــة.
ــار  ــك ولهــا آث ــن حمــض النتري ــي الجــو لتكوي ــد امتزاجهــا مــع بخــار المــاء ف ــك عن كذل

ــك األوزون1 . ــى تفكي ــؤدي إل ــد ت ــة فق ــة الجوي ــى البيئ ــرة عل خطي
ــث 	-  ــت وثال ــي أكســيد الكبري ــت كل مــن ثنائ ــت: تشــمل أكاســيد الكبري أكاســيد الكبري

أســيد الكبريــت. يتصاعــد غــاز ثنائــي أكســدي الكبريــت مــن حــرق مركبــات الكبريــت 
بشــكل عــام، كمــا أن النســبة العظمــى تأتــي مــن احتــراق الوقــود المحتــوي علــى مركبــات 
كالفحــم والبتــرول أمــا ثالــث أكســيد الكبريــت فيتكــون بنفــس األســباب ولكــن بنســبة أقــل 

وبشــكل عــام توجــد المادتيــن مــع بعــض فــي معظــم الحــاالت .
وهــي تعــد مــن الملوثــات الخطيــرة حيــث تؤثــر علــى األغشــية المخاطيــة وتســبب التهابــاً 
فــي الجهــاز التنفســي كمــا تســبب الحكــة وضيــق التنفــس وتقلــل مــن حــس الــذوق والشــم. 
كمــا أنهــا تؤثــر علــى المعــادن ومــواد البنــاء حيــث تســاعد علــى تآكلهــا حتــى ولــو كانــت 

هــذه األحمــاض بتراكيــز منخفضــة2.
ــعة 	-  ــري األش ــت تأث ــواء تح ــي اله ــكل األوزون ف ــات : يتش األوزون والهيدروكربون

ــي. ــاب الدخان ــون الضب ــاء تك ــزه أثن ــزداد تركي ــرق، وي الشمســية والب
ــى  ــل  إل ــز قلي ــو بتركي ــؤدي ول ــدة وي ــات المؤكس ــر الملوث ــن أخط ــر األوزون م ويعتب
حساســية األغشــية المخاطيــة للعيــون والجهــاز التنفســي ويســبب الســعال ويحــدث 
ــع األوراق و  ــبب تبق ــات فيس ــي النبات ــر ف ــن ويؤث ــجة الرئتي ــي أنس ــة ف ــات غريب تورم

ــي. ــاء الضوئ ــدة البن ــن ش ــل م ــرها، ويقل تقش
ــط  ــن فق ــون والهيدروجي ــن الكرب ــات م ــن مركب ــارة ع ــي عب ــات فه ــا الهيدروكربون أم
ومــن مصادرهــا االحتــراق الكامــل للوقــود وغيــر الكامــل فــي وســائل النقــل والصناعــة 
والمواقــد واألفــران وغيرهــا ومــن التبخــر، وتــؤدي الهيدروكربونــات إلــى تكويــن 

ــى الصحــة. ــاره الضــارة عل ــه آث ــذي ل ــي ال ــاب الدخان الضب
ومــن أهــم المركبــات الهيدروكربونيــة ضــرراً هــو البنزيــن الــذي أجمــع الباحثــون علــة 

1  د.يسرى دعبس، مرجع سابق، ص 35.
2   د. محمد بن إبراهيم الحسن، مرجع يابق، ص 907.



4041

الدكتور: ممدوح خليل البحر تلوث البيئة أهم قضايا العصر 

أنــه مــن أهــم المــواد المســببة للســرطان1.
الرصــاص : وهــو مــن الملوثــات الهوائيــة، ويعــد الرصــاص ومركباتــه مــن أخطــر 	- 

الملوثــات ضــرراً علــى صحــة اإلنســان وعلــى البيئــة بوجــه عــام ألنــه ســام مــن ناحيــة، 
ولــه تأثيــر تراكمــي مــن  ناحيــة أخــرى. ومصــادره هــي وقــود الســيارات فــي البنزيــن 
المضــاف إليــه الرصــاص، وغــازات البراكيــن، وغبــار الســيليكات مــن التربــة، واحتراق 

الفحــم، وترميــد النفايــات.
والرصــاص مــن الملوثــات الجويــة الخطيــرة حيــث اثبتــت األبحــاث الطبيــة أن للرصاص 
ــذكاء،  ــتوى ال ــي مس ــزي وتدن ــي المرك ــاز العصب ــى الجه ــري عل ــي التأث ــراً ف دوراً كبي
ويــؤدي إلــى نقــص كريــات الــدم الحمــراءـ ويــؤدي ترســبه فــي نخــاع العظــام إلــى إربــاك 
ــد وشــلل المــخ  ــى المــدى البعي ــي عل ــف العقل ــي. ويســبب أمــراض التخل الجهــاز العصب

ومــرض الكلــى المزمــن2.
المركبــات الهالوجينيــة: وتوجــد فــي المركبــات الكيميائيــة التــي تحــوي علــى البــروم، 	- 

واليــود، والفلــور، والكلــور. مصــدر هــذه المركبــات مصانــع األلمنيــوم، والزجــاج، 
والفوســفات، وفربــون المبــردات، وعبــوات الســوائل المضغوطــة ) االســبراي البخــاخ( 
ــاقط  ــا وتس ــبب حرقه ــات فتس ــى النبات ــور عل ــات وخاصــة الفل ــذه المركب ــر ه .... وتؤث
أوراقهــا وإذا تناولتهــا الحيوانــات فإنــه يــؤدي إلــى نقــص نموهــا وتــآكل أســنانها وانفــاض 

معــد إدرارهــا للحليــب 3.
كبريتيــد الهيدروجيــن: يوجــد علــى شــكل غــاز ولــه رائحــة البيــض الفاســد وهــو عديــم 	- 

اللــون وأثقــل مــن الهــواء، وينتــج مــن غــاز الفحــم ومــن تكريــر البتــرول ومــن بعــض 
الصناعــات البتروكيميائيــة .

ولــه ســمية عاليــة حيــث يؤثــر فــي الجهــاز العصبــي المركــزي ويــؤدي إلــى التهــاب فــي 
األغشــية المخاطيــة فــي الجهــاز التنفســي والعينيــن كمــا يؤثــر علــى حاســة الشــم4.

 النوع الثاني : الملوثات الفيزيائية: 
ــد اســتعمال اإلنســان للمــواد  -1 ــد اإلشــعاع الطبيعــي عق التلــوث اإلشــعاعي : هــو تزاي

ــة  ــات البيئ ــوع مــن ملوث ــد ظــادت مخاطــر هــذا الن ــة. وق ــة أو الصناعي المشــعة الطبيعي
ــة. ــة النووي ــة بعــد اكتشــاف الطاق ــة والعناصــر األخــرى للبيئ الجوي

1  محمد العودات وعبد الله باصهي: مرجع سابق، ص 48، 50 .
2  د. محمد الخزامي: مرجع سابق،ص 123 – 126 .

3  د. أحمد سالمة: . . دراسة تأصيلية، مرجع سابق ، ص 253 .
4   د.محمد بن إبراهيم الحسن : مرجع سابق، ص10 .

ويتعرض اإلنسان إلى نوعين من اإلشعاع عادة :
األول : األشعة الكونية ومصدرها الكون الخارجي.

ــرة  ــي القش ــي ف ــكل طبيع ــودة بش ــعة الموج ــواد المش ــن الم ــج م ــعاع النات ــي: اإلش الثان
األرضيــة.

وقــد يكــون مصــدره فعــل اإلنســان كالتفجيــرات النوويــة، والمفاعــالت النوويــة واســتخدام 
األجهــزة الطبيــة كاألشــعة الســينية.

ــي  ــا اإلنســان ف ــي يتعــرض له ــدة الت ــووي هــو أحــد األخطــار الجدي ــوث الن ــر التل ويعتب
النصــف الثانــي منــذ أن أجــري أول تفاعــل انشــطاري عــام 2491م كذلــك حادثــة ضــرب 
ــراق الوحــدة الرابعــة  ــة احت هيروشــيما ونجازاكــي عــام 5491م ومــن األحــداث القريب

مــن المفاعــل النــووي فــي تشــيرنوبل بمدينــة كييــف الســوفيتية عــام 6891 م .
وال تخفــى أصــرار التلــوث بالمــواد المشــعة. فالتعــرض لهــا يــؤدي إلــى أمــراض الــدم 
والجهــاز الهضمــي التناســلي واألورام الخبيثــة وتلــوث المحاصيــل وهــالك الحيوانــات1 .

التلــوث الضوضائــي : ويقــص بــه زيــادة الضجــة أو الضوضــاء التــي يتعــرض لهــا 2- 
اإلنســان عــن الحــد المســوح بــه2.

وتعتبــر الضوضــاء شــكالً مــن أشــكال التلــوث بالنســبة إلــى ســكان المــدن خاصــة 
ومعــروف أن ســكان المــدن فــي العالــم كلــه يتزايــدون وباســتمرار. ولقــد أًصبــح الضجيــج 
فــي عصرنــا الحاضــر مــن أكبــر عوامــل التلــوث فــي البيئــة وخاصــة فــي المــدن حيــث 
تزدحــم المــدن اليــوم بأصــوات الســيارات بشــتى أنواعهــا وأحجامهــا مختلطــة بأصــوات 
ــي  ــاء، وف ــعاف واإلطف ــرطة واإلس ــة بالش ــذار الخاص ــزة اإلن ــة وأجه ــات الناري الدراج
ــة ...  ــو والمســجالت والمكانــس الكهربائي ــو والفيدي ــون والرادي ــازل صــوت التليفزي المن

إلخ3.
ــة  ــة لجوي ــي الكتل ــا ف ــات الدني ــواء الطبق ــاً له ــالً مالزم ــج عام ــوث بالضجي ــر التل ويعتب
ويقــاس عــاددة بوحــدة تســمى ) ديســيبل ( وهــي وحــدة قيــاس التفــاوت فــي الشــعور بيــن 

شــدة الصوتيــن.
ويعــد التلــوث بالضوضــاء أحــد ملوثــات البيئــة ذات الطابــع الخــاص فهــي تحــدث 
أضــراراً جســيمة لألشــخاص المعرضيــن لهــا خصــة األطفــال والشــيوخ الذيــن يعيشــون 

1  أ. د . غريب سيد أحمد وآخرون : مرجع سابق، ص 222.
2   د. ماجد راغب الحلو : مرجع سابق، ص 267 .
3  أ .د إبراهيم عيسى: مرجع سابق ،ص 46- 48 
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ــل1. ــة والعم ــة بالحرك ــة صاخب ــي مناطــق مزدحم ف
النوع الثالث : الملوثات الطبيعية: 

الجســيمات أو الجزيئــات: يســتخدم مصطلــح الجزيئــات ليعني أي مادة منتشــرة ســواء 1- 
كانــت صلبــة أو ســائلة. وتشــمل الجزيئــات ذرات الرمــال والغبــار والدخــان والمطاط .

وتنتــج الجزيئــات إمــا مــن مصــادر طبيعيــة فــي الرمــال وجزيئــات التربــة وذرات 
األمــالح بالقــرب مــن شــواطئ البحــار والغبــار.

ــر  ــرى غي ــة وأخ ــات عضوي ــي جزيئ ــان فه ــطات اإلنس ــن نش ــة ع ــات الناتج أم الجزيئ
عضويــة. وتنتــج الجزيئــات العضويــة) التــي تشــكل جــزءاً مــن الدخــان ( مــن احتــراق 
الفحــم والنفــط والخشــب والنفايــات وتتألــف بصــورة أساســية مــن الكربــون وتحتــوي على 
العديــد مــن المركبــات المســببة للســرطان إضافــة إلــى الجزيئــات الناتجــة مــن المبيــدات 
الكيميائيــة والصناعــات الكيميائيــة والغذائيــة. أمــا الجزيئــات الغباريــة الالعضويــة فتنتــج 
مــن صناعــة التعديــن والصناعــات الكيميائيــة الــال عضويــة وصناعــة مــواد البنــاء وشــق 

الطــرق وصناعــة االســمنت والزجــاج وغيرهــا2.
وأضــرار هــذه الملوثــات ال تخفــى فهــي تحجــب أشــعة الشــمس ممــا يحــرم الكائنــات الحية 
ــات  ــة لعملي ــوق البنفســجية الالزم ــى األشــعة ف ــن الحصــول عل ــوان م ــات وحي ــن نبات م
البنــاء الضوئــي فــي النبــات ولتــي تــؤدي نقصهــا عنــد اإلنســان إلــى الكســاح والتشــوهات 

العظميــة ، كذلــك تــؤدي إلــى تدنــي الرؤيــة والتأثيــر علــى ســالمة الســير3 . 
البكتيريــا والجراثيــم: وهيمــن أكثــر الكائنــات الحيــة الدقيقــة انتشــاراً وتوجــد بأعــداد 2- 

ــبب  ــي المس ــر. وه ــت المجه ــر تح ــا تظه ــردة إنم ــن المج ــرى بالعي ــي ال ت ــة، وه هائل
للكثيــر مــن األمــراض كالســيالن والزهــي وااللتهابــات الرئويــة وغيرهــا ... وتنتقــل هــذه 
الكائنــات فــي الهــواء الجــوي بعوامــل الريــاح وغيرهــا كمــا تنتقــل عــن طريــق اإلنســان 
المصــاب. كذلــك للحيوانــات دور هــام فــي نقــل الباكتيريــا والجراثيــم وهــذا النــوع مــن 
ــة  ــة والصحي ــروف البيئي ــكانية والظ ــة الس ــب الكثاف ــواء بحس ــي اله ــزداد ف ــات ي الملوث

ــة4.  المختلف
 *   *   *   *   *

1  د. محمد الخزامي : مرجع سابق، ص 129- 130 .
2  د. محمد العودات و د. عبد الله باصهي: مرجع سابق، ص 51 .

3  د. محمد سالمة: ... دراسة تأصيلية، مرجع سابق، ص 256 .
4   د. محمد بن إبراهيم الحسن مرجع سابق ، ص 162 .

المبحث الثاني
الحماية القانونية للبيئة المائية

المــاء مثــل الهــواء يعتبــر أحــد المكونــات الضروريــة لإلنســان والحيــوان والنبــات علــى 

حــد ســواء.

ويشــكل مــا يقــارب %70 مــن مســاحة الكــرة األرضيــة وهــو المكــون األساســي للكائنات 

الحيــة وقــد وصفــه ســبحانه وتعالــى1 ، حيــث قــال : ) وجعلنــا مــن المــاء كل ســيء حــي 

أفــال تؤمنــون( 2.

ــائلة  ــورة س ــواء أو ص ــي اله ــاء ف ــار م ــورة بخ ــى ص ــة عل ــي الطبيع ــاء ف ــد الم ويوج

متمثلــة فــي األمطــار والبحــار واألنهــار والبحيــرات والمحيطــات أو علــى صــورة صلبــة 

متمثلــة فــي صــور الجليــد. وللمــاء بصــوره الثــالث دورة مهمــة تجعلــه مصــدراً متجــدداً 

)يســتهلك ويتجــدد( فــي إطــار متكامــل متــزن3.

وقــد ولحــظ مــن ذ أقــدم العصــور أن المــاء هــو العنصــر األساســي الســتقرار اإلنســان 

وازدهــار حضارتــه. وأينمــا وجــدت مظاهــر الحيــاة. وال عجــب أن ارتبطــت الحضــارات 

القديمــة ارتباطــاً وثيقــاً بمــوارد الميــاه العذبــة فالمــاء ال يمكــن االســتغناء عنــه الســتحالة 

اســتمرار الحيــاة مــن دونــه والرتبــاط األنشــطة البشــرية المختلفــة بــه4.

ــات  ــي المــاء بكمي ــات  ف ــه : وجــود الملوث ــى أن ــي الطبيعــة عل ــف المــاء ف ويمكــن تعري

المختلفــة كالشــرب والــري والتبريــد  المــاء لألغــراض  كثيــرة أو يعيــق اســتعمال 

وخالفــه5. ويعــد تلــوث البيئــة المائيــة مــن أخطــر المشــكالت التــي تهــدد اإلنســان ذاتــه 

وســائر الكائنــات الحيــة األخــرى، حيــث أن ثلثــي ســكان األرض أو يزيــد يعيشــون حــول 

المجــاري المائيــة مــن بحيــرات وبحــار وأنهــار وعيــون ممــا يجعــل البيئــة المائيــة أكثــر 

ــث 6. ــتنزاف والتلوي عرضــة لالس
1  د. محمد بن إبراهيم الحسن: مرجع سابق ، ص 55.

2  سورة األنبياء آية 30 .
3  د. العودات و الدكتور باصهي: مرجع سابق ، ص 129 .

4   مهندس محمد عبد القادر الفق: مرجع سابق، ص 52 .
5  د. أحمد عبد الكريم سالمة: قانون حماية البيئة اإلسالمي، كرجع سابق، ص 103 .
6   د. أحمد عبد الكريم سالمة  قانون حماية البيئة اإلسالمي، مرجع سابق، ص 103 .
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المطلب األول
تحديد البيئة المائية

أوالً: البيئة البحرية وأقسامها :
ــز بيــن خمســة أقســام  ــاً لقواعــد قانــون البحــار الدولــي1  لعــام 1982م يمكــن التميي وفق

ــة: ــة البحري لمســاحة البيئ
البيئــة البحريــة لبحــر اإلقليمــي: الثابــت فــي فقــه القانــون البحــار أن البحــر اإلقليمــي 1- 

ــي لمســافة  ــد نحــو البحــر العال ــة ويمت هــو القطــاع مــن البحــر المالصــق لشــاطئ الدول
ال تتجــاوز اثنــي عشــر ميــالً بحريــاً مقيســة مــن خطــوط األســاس المقــررة فــي اتفاقيــة 

قانــون البحــار لعــام 2891م.
ــه  ــة في ــم المالح ــع نظ ــق وض ــا ح ــي فله ــر اإلقليم ــي البح ــيادتها ف ــة س ــارس الدول وتم
والنظــم الجمركيــة والصحيــة ... كمــا أن لهــا حــق اســتغالل المــوارد الطبيعيــة الموجــودة 

فــي بحرهــا اإلقليمــي بمــا ال يــؤدي إلــى إعاقــة حــق المــرور البحــري فيــه.
ويقابــل ذلــك التــزام بالحفــاظ علــى البيئــة البحريــة فيمتنــع علــى الدولــة القيــام بــأي نشــاط 
يــؤدي إلــى تلويــث تلــك البيئــة، كمــا أن عليهــا اتخــاذ التدابيــر المالئمــة لرصــد ملوثاتهــا 
ووضــع المســتويات والمعاييــر القصــوى للتلــوث بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة 
ــار  ــي أو البح ــا اإلقليم ــة بحره ــرار ببيئ ــاً لألض ــرى منع ــدول األخ ــع ال ــة وم المختص

ــاورة. المج
البيئــة البحريــة للمنطقــة المتاخمــة :  أو المالصقــة أو المجــاورة وهــي تلــك التــي 2- 

تبــدأ مــن نهايــة البحــر اإلقليمــي تجــاه العالــي لمســافي اثنــي عشــر ميــالً بحريــاً. ووفقــاً 
ألحــكام قانــون البحــار الجديــد فــإن البحــر اإلقليمــي والمنطقــة المتاخمــة ال يجــوز أن تمتــد 
مســاحتهما معــاً إلــى أبعــد مــن 42 ميــالً بحريــاً مــن خطــوط األســاس التــي يقــاس منهــا 

البحــر اإلقليمــي2.
وســلطات الدولــة علــى المنطقــة المتاخمــة أقــل مــن تلــك المقــررة علــى بحرهــا اإلقليمــي 
وذلــك للوقايــة مــن األنشــطة التــي تشــكل إخــالالً بأنظمتهــا الصحيــة والجمركيــة وشــؤون 
ــم الوطنــي فهــي خــارج  ــداداً لإلقلي ــد. وأيضــاً ألن تلــك المنطقــة ال تعــد أصــالً امت الصي

منطقــة البحــر اإلقليمــي وتعــد أساســاً جــزًء مــن البحــر العالــي.
1   وهي اتفاقية تهدف إلى إقامة نظام شامل للبحار والمحيطات وإنشاء قواعد عادية تتعلق بالمقاييس 

البيئية باإلضافة إلى تنفيذ األحكام التي لها عالقة بتلوث البيئة ووقعت المملكة على االتفاقية في 
1982/12/8م – انظر: د. محمد السلوم: البيئة والتنمية، مرجع سابق، ص 86 .

2   المادة 33\2 من اتفاقية قانون البحار للعام 1982م .

وتلتــزم كل دولــة بالتعــاون مــع الــدول األخــرى بالحفــاظ علــى البيئــة البحريــة للمتخمــة 
المتاخمــة واتخــاذ التدابيــر االزمــة لمراقبــة التلــوث فيهــا ومنعــه أو الســيطرة عليــه .

ــة واقعــة وراء البحــر 	-  ــة الخالصــة: وهــي منطق ــة للمنطقــة االقتصادي ــة البحري البيئ
ــن  ــل بحــري م ــي مي ــن مائت ــر م ــى أكث ــاحتها إل ــد مس ــه. وال تمت ــة ل ــي ومالصق اإلقليم
خطــوط األســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر اإلقليمــي. وإذا كان القانــون يعتــرف 
ــا  ــة منه ــة الحي ــوارد الطبيعي ــتغالل الم ــاف واس ــرض استكش ــيادية لغ ــوق س ــة بحق للدول
ــة  ــة البحري ــة البيئ ــة لصيان ــر المالئم ــاذ التدابي ــاً باتخ ــا التزام ــة. إال أن عليه ــر الحي وغي

بوجــه عــام .
ــاري 	-  ــداد الق ــرف أو االمت ــاً الج ــمى أحيان ــاري :  ويس ــز الق ــة لإلفري ــة البحري البيئ

ويشــمل قــاع وباطــن أرض المســاحات المغمــورة التــي تمتــد إلــى مــا وراء البحــر 
ــن  ــري م ــة الب ــك الدول ــم تل ــي إلقلي ــداد الطبيع ــاء االمت ــع أنح ــي جمي ــة ف ــي للدول اإلقليم
خطــوط األســاس للحافــة القاريــة، أو إلــى مســاحة 002 ميــل بحــري مــن خــوط األســاس 
التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر اإلقليمــي إذا لــم يكــن الطــرف الخارجــي للحافــة القاريــة 

ــى تلــك المســافة1. ــد إل يمت
ــافه  ــراض استكش ــاري ألغ ــز الق ــة اإلفري ــى منطق ــيادية عل ــاً س ــارس حقوق ــة تم والدول
ــل  ــزام بالمقاب ــا الت ــا أن عليه ــا2ً . كم ــددة قانون ــود المح ــة بالقي ــوارد الطبيع ــتغالل م واس
برقابــة الحالــة الطبيعيــة للبيئــة البحريــة لتلــك المنطقــة واالمتنــاع عــن القيــام بــأي نشــاط 

ــة3 . ــك المنطق يكــون مــن شــأنه تلويــث تل
البيئــة البحريــة ألعالــي البحــار :  وهــي جميــع أجــزاء البحــر التــي ال تشــملها المنطقة 5- 

ــملها  ــا. أو ال تش ــة م ــة لدول ــاه الداخلي ــي أو المي ــر اإلقليم ــة الخالصــة أو البح االقتصادي
الميــاه األرخبيليــة لدولــة أرخبيليــة4 .

ــدول ســاحلية كانــت  ــكل ال ــي البحــار مفتوحــة ل ــي يعتــرف بأعال ــون الدول وإذا كان القان
ــدول بالتســاوي ممارســة حريــات عليهــا كحريــة المالحــة  أم غيــر ســاحلية وأن لتلــك ال
والتحليــق ووضــع الكابــالت وخطــوط األنابيــب.. إال أنــه اســتوجب علــى جميــع الــدول 
ــى  ــع عل ــزام عــام ومشــترك يق ــة وهــذا الت ــة البحري ــي نشــاط يضــر بالبيئ أال تمــارس أن

1   المادة 76 من قانون البحار الجديد لعام 1982 م .
2   المواد 77 وما بعدها من القانون المذكور.

3  المادة 2/79 من هذا القانون .
4  المادة 86 من هذا القانون .
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عاتــق الجميــع1.
ثانياً: البيئة النهرية وأقسامها : 

يقسم علماء القانون الدولي2 األنهار وما يأخذ حكمها إلى قسمين :
فــي البحــار العامــة والنهــر الدولــي قــد يكــون نهــراً حديــاً وهــو النهــر الــذي يقــع مجــراه 
علــى حــدود دولتيــن أو أكثــر ويعتبــر حــداً طبيعيــاً بيــن الــدول. وقــد يكــون متتابعــاً وهــو 

النهــر الــذي يمتــد ويختــرق حــدود دولتيــن أو أكثــر .
ــة  ــص بملكي ــة أن تخت ــكل دول ــع أن ل ــر المتتاب ــي بخصــوص النه ــون الدول ــرر القان ويق
الجــزء المجــاور لهــا مــن النهــر حتــى الخلــط األوســط للتيــار الرئيســي إذا كان صالحــاً 

للمالحــة.
ــع أعــال  ــة حــق مباشــرة جمي ــكل دول ــة يكــون ل ــن مــن األنهــار الدولي وفــي كال  النوعي
الســلطة العامــة علــى النهــر مــن قضــاء وبوليــس وتنظيــم شــؤون المالمــة ولهــا أن تســتغله 
زراعيــاً وصناعيــاً. مــع مراعــاة المصالــح الــدول األخــرى وااللتــزام باالمتنــاع عــن أي 

عمــل يــؤدي إلــى اإلضــرار والتلويــث .
ويلحــق باألنهــار الدوليــة البحيــرات الدوليــة نظــراً للصلــة المعنويــة بينهمــا غالبــاً حيــث 

أن القواعــد القانونيــة التــي تحكمهــا متشــابهة إلــى حــد بعيــد .
والبحيــرات الدوليــة هــي التــي تقــع علــى  حــدود دولتيــن أو أكثــر وغالبــاً مــا تعــد جــزءاً 

مــن الحــدود الدوليــة الفاصلــة بيــن أقاليــم الــدول الواقعــة بينهمــا .
ــن  ــا م ــاور له ــزء المج ــة الج ــة بملكي ــص كل دول ــي، تخت ــون الدول ــد القان ــاً لقواع وطبق
ــع الســلطات  ــه جمي ــا أن تباشــر علي ــاء. وله ــى الخــط األوســط بصفحــة الم ــرة حت البحي
ــد  ــزام بع ــرة الت ــي تتقاســم البحي ــدول الت ــع ال ــى جمي ــا أن عل ــرة كم ــى البحي ــة عل الالزم

ــرة . ــة للبحي ــة المائي ــث البيئ تلوي
بيئــة األنهــار والبحيــرات الداخليــة:  النهــر الداخلــي هــو يبــدأ ويجــري وينتهــي داخــل 	- 

إقليــم دولــة واحــدة. والبحيــرة الداخليــة هــي التــي توجــد بأكملهــا داخــل اإلقليــم الوطنــي 
لدولــة واحــدة. وهمــا يدخــالن فــي ملكيــة الدولــة صاحبــة اإلقليــم اللذيــن يتواجدان ســيادتها 

كأي جــزء مــن اإلقليــم الوطنــي .
ويقــرر القانــون الوضعــي أن لــكل دولــة علــى  نهرهــا أو بحيرتهــا الداخليــة الحــق  

1    د. أحمد عبد الكريم سالمة: دراسة تأصيلية، مرجع سابق ، ص 85-82 .
2  د. صادق أو الهيف: القانون الدولي العام- منشآت المعارف باإلسكندرية، 1990م ، ص 362 وما 

بعدها .

المطلــق فــي تنظيــم اســتغالل مواردهــا وثرواتــه الطبيعيــة. كمــا أن للدولــة ســلطة منــح أو 
منــع حــق المالحــة فيــه لغيــر ســفنها لمــا تــره محققــاً لمصالحهــا. كمــا أن عليهــا االلتــزام 
بالحفــاظ  علــى البيئــة المائيــة للنهــر أو البحيــرة الداخلــي واالمتنــاع عــن إتيــان األنشــطة 

التــي تضــر بتلــك البيئــة ومواردهــا .
وهــذا االلتــزام ال يجــد أساســه فــي قواعــد القانــون الدولــي حيــث أن األمــر يتعلــق  بمســألة 

تدخــل فــي نطــاق االختصــاص الداخلــي لــكل دولة.
ــي  ــار الضــارة لألنشــطة الت ــد اآلث ــن تمت ــق إال حي ــك القواعــد مجــاالً للتطبي وال تجــد تل
تمارســها الدولــة إلــى الدولــة األخــرى المجــاورة . وذلــك فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا 

النهــر أو البحيــرة قريــب مــن الحــدود الدوليــة1.
*    *    *    *    *

1  د. عبد الكريم سالمة: قانون حماية البيئة اإلسالمي، مرجع سابق ، ص 110 – 112 
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المطلب الثاني 
مصادر تهديد البيئة المائية 

ــة  ــروات حي ــه ث ــة، ويحــوي داخل ــة الدائم ــوارد البيئ ــن م ــه م ــد ذات ــي ح ــاء ف ــر الم يعتب
متجــددة وغيــر حيــة متجــددة، وكل نــوع منهــا معــرض لخطــر االســتغالل غيــر الرشــيد 

ــاذ واالنتهــاء . ــذي يهددهــا بالنف وال
فالمــاء قــد يبــدو أنــه بمنــأى عــن خطــر النضــوب أو النافــذ، إذ هــو مــن المــوارد الدائمــة 
ويشــغل قرابــي ثلثــي مســاحة الكــرة األرضيــة. إال أن هــذا القــول علــى إطالقــه فهــو إن 
كان صحيحــاً بالنســبة للمــاء المالــح، فليــس األمــر كذلــك بالنســبة للمــاء العــذب الــالزم 

للحيــاة .
فمــع تزايــد عــدد الســكان فــي مختلــف الــدول، ســيزداد الطلــب علــى المــاء العــذب مــع قلــة 
األمطــار وبســبب التغيــرات التــي طــرأت وســتزداد بفعــل تســخين جــو األرض المتعاظــم 

يومــاً بعــد يــوم .
وتشــير التقاريــر والدراســات االســتراتيجية إلــى أن العديــد مــن مناطــق العالــم وبالــذات 
منطقــة الشــرق األوســط ستشــهد »حــرب الميــاه« فــي المســتقبل بســبب األزمــة المتعلقــة 

بنقــص الميــاه بيــن دول المنطقــة.
ــا اآلن  ــي عليه ــدالت الت ــة بالمع ــوارد المائي ــة اســتغالل الم وإذا اســتمر مســتوى وطريق

ــاد والتناقــص1  ــت مهــددة بخطــر النف ــا بات ــد بأنه ــا نســتطيع التأكي فإنن
وقــد عرفــت هيئــة الصحــة العالميــة WHO عــام 196م تلــوث المــاء العــذب كاآلتــي: )) 
إننــا نعتبــر أن المجــرى المائــي يلــوث عندمــا يتغيــر تركيــب عناصــره أو تتغيــر حالتــه 
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بســبب نشــاط اإلنســان بحيــث تصبــح هــذه الميــه أقــل  

صالحيــة لالســتعماالت المخصصــة لهــا أو لبعضهــا(( .
ــواع  ــر أن ــة وهــي أكث ــة البحري ــة نذكــر بخصــوص البيئ ــات النوعي ــة التعريف ومــن ناحي
البيئــة التــي عالجتهــا االتفاقيــات الدوليــة وكتابــات الفقهــاء، مــا أوردتــه االتفاقيــة الجديــد 
لقانــون البحــار لعــام 1982م فجــاءت الفقــرة الرابعــة بنــد )1(  مــن المــادة األولى مشــيرة 
إلــى أن تلــوث البيئــة البحريــة هــو : )) إدخــال اإلنســان بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
مــواد أو طاقــة تنجــم عنــه أو يحتمــل أن تنجــم عنهــا آثــار مؤذيــة مثــل اإلضــرار بالمــوارد 
ــاة البحريــة وتعــرض الصحــة البشــرية لألخطــار وتعــوق األنشــطة البحريــة بمــا  والحي
ــره مــن أوجــه االســتخدام المشــروع للبحــار وتحــط مــن  ــد األســماك وغي فــي ذلــك صي

1  المادة 2/33 من اتفاقية البحار للعام 1982 م .

نوعيــة وقابليــة ميــاه البحــر لالســتعمال واإلقــالق مــن الترويــج ((1.
والبيئــة البحريــة تشــكل مصــدراً جوهريــاً فــي المســاهمة فــي توفيــر مســتلزمات األمــن 
الغذائــي  لســكان العالــم فــي والوقــت الحاضــر، إال أن هــذه المــوارد البحريــة أصبحــت 
ــة  ــات البحري ــة ممــا يضــر بالكائن ــوث البحــري مــن مصــادر مختلف مهــددة بأخطــار التل

التــي تشــل مصــدراً هامــاً لألمــن الغذائــي.2
ويمكن إجمال مصادر تلوث البيئة المائية في التالي : 

ــر خصائــص المــاء الطبيعــي 1-  ــذي يغي ــوث ال ــوث الطبيعــي : والمقصــود ب، التل التل
ــه غيــر مستســاغ اآلدمــي مثــل اكتســابه الرائحــة الكريهــة أو اللــون أو المــذاق .3 فيجعل
ــدء  ــذ ب ــات وجــدت فــي المــاء من ــم، فالمخلف ــوث موجــوداً وبشــكل دائ ــد كان هــذا التل وق
ظهــور الحيوانــات والنباتــات علــى وجــه األرض حيــث تأخــذ المخلفــات الطبيعية ألجســام 

الكائنــات الحيــة والمــواد العضويــة الميتــة طريقهــا إلــى المــاء .
ــكال  ــات وأش ــب الغاب ــق تخري ــن طري ــة ع ــاه الطبيعي ــوث المي ــن تل ــان م ــد اد اإلنس ولق
ــطحي  ــياب الس ــاه االنس ــة مي ــادة كمي ــى زي ــؤدي إل ــذي ي ــرى وال ــي األخ ــاء النبات الغط

وبالتالــي زيــادة وصــول الملوثــات الطبيعيــة العضويــة والمعدنيــة إلــى الميــاه.4
ــر 2-  ــاه البح ــى مي ــتقاته إل ــد مش ــط أو أح ــرب النف ــه تس ــد ب ــي :  ويقص ــوث النفط التل

ــي  ــوث للبحــار والمحيطــات ف ــر مل ــط أكب ــح النف ــد أصب أو األنهــار واختالطــه بهــا . وق
ــث5 . ــر الحدي العص

ــار  ــة بالبح ــط المنقول ــة النف ــى أن كمي ــبته إل ــادة نس ــبب زي ــي وس ــوث النفط ــع لتل ويرج
ــم . ــي العال ــي ف ــج البترول ــوع المنت ــن مجم ــى 66% م ــكا تصــل إل ــار ت واألنه

ويقــدر البعــض كميــة النفــط التــي تختلــط بميــاه البحــار مــن جــراء تشــغيل الســفن بحوالــي 
ــن  ــة ماليي ــي ثالث ــة بحوال ــن مصــادر بري ــغ م ــن خــالل التفري ــنوياً، وم ــون طــن س ملي

طــن.6 
وقد تعددت األسباب التي تؤدي إلى تلوث المياه بالنفط وأهمها : 7

* الكــوارث البحــري القهريــة:  كالحــوادث التــي تحــدث للســفن وناقــالت البتــرول 

1   د. أحمد عبد الجواد : مرجع سابق، ص 450 – 451 .
2  أ.د محمد إبراهيم حسن: مرجع سابق، ص 247 .
3  مهندس/ محمد الفقي : مرجع سابق ، ص )58( .

4   د. باصهي والعودات : مرجع سابق، ص )151( .

5   د. ماجد راغب الحلو : مرجع سابق، ص )172( .
6  د. أحمد عبد الكريم سالمة: قانون حماية البيئة اإلسالمي، مرجع سابق، ص )!21( .

7  معرض عبد التواب : مرجع سابق، ص 406 – 07	 .
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ــي  ــط ف ــالت النف ــع لناق ــي تق ــوادث الت ــض الح ــبب بع ــث تتس ــة . حي ــآت البحري والمنش
تلــوث ميــاه البحــار والمحيطــات، ومــن الحــوادث المأســاوية التــي وقعــت حادثــة ناقلــة 
ــن  ــف طــن م ــا 04 أل ــد تســرب منه ــكا وق ــي أالس ــام 9891م ف ــز« ع » أكســون فالدي
النفــط الــذي انتشــر علــى مســافة0051 كــم أمــام شــواطئ المنطقــة. كمــا تعتبــر حــوادث 
التصــادم التــي تقــع للناقــالت والتــي تزيــد عــن مائــة حادثــة ســنوياً أحــد مصــادر تدفــق 

ــاه. ــى المي النفــط إل
ــي بحــر  ــط عــام 7791 م ف ــة فتفجــر النف ــذي يحــث للمنشــآت البحري ــك التحطــم ال كذل

ــاه البحــر بـــ 52 ألــف طــن مــن النفــط . الشــمال أدى إلــى تلويــث مي
* التفريــغ العمــدي للمــواد النفطيــة فــي الميــاه:  كمــا حــدث فــي حــرب الخليــج األولــى 
بيــن إيــران والعــراق وفــي حــرب الخليــج الثانيــة، حيــث يعتقــد أن الكارثــة البيئيــة 
التــي خلفتهــا حــرب الخليــج الثانيــة قــد تســتمر ســنوات طويلــة حيــث لــوث زيــت النفــط 
المتســرب والــذي يفــوق الـــ 5,1 مليــون برميــل ميــاه الخليــج، ويعتقــد خبــراء البيئــة أن 
آثــار بقــع الزيــت قــد ال تــزول قبــل 02 عامــاً خاصــة وأن ميــاه الخليــج ضحلــة وشــبه 
ــف  ــة التنظي ــك عملي ــه بذل ــرة فتنقص ــزر كبي ــد وج ــات م ــا عملي ــدث فيه ــة وال تح مغلق

ــط . ــى المحي ــط إل ــل النف ــى نق ــي يمكنهــا أن تســاعد عل ــة الت الطبيعي
* يشــكل االســتثمار فــي عــرض البحــر ســواء فــي مرحلــة التنقيــب أو فــي مرحلــة اإلنتــاج 
مصــدراً للتلــوث بالنفــط وذلــك عــن طريــق التســرب، كمــا قــد يحــث التســرب مــن بعــض 

خطــوط األنابيــب التــي تحمــل النفــط إلــى شــواطئ البحــار1.
* النفايــات والمخلفــات النفطيــة التــي تلقيهــا ناقــالت النفــط. حيــث أنــه بعــد إفــراغ حمولتها 
مــن البتــرول ومنتجاتــه فإنهــا تمــأل خزاناتهــا بمــاء البحــر) ميــاه التــوازن( لتســتعمله كثقــل 
لحفــظ توازنهــا وعنــد مغادرتهــا المينــاء تفــرغ حمولهــا مــن هــذا المــاء الملــوث بالبتــرول 
فــي البحــر ، وتــدل لدراســات علــى أن ناقــالت البتــرول تلقــي بحوالــي 1% مــن حمولتهــا 

مــن ابتــرول ومنتجاتــه يوميأً.
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن مصافــي البتــرول تلقــي الميــاه المســتهلكة فــي عمليــات التكريــر 

فــي المســطحات المائيــة 2 .
ويؤدي تلوث المسطحات المائية بالنفط إلى العديد من األضرار منها :

أ أن النفــط المنســكب يمنــع تجــدد األوكســجين فــي المــاء فيقضــي علــى األحيــاء المائيــة 	-

1   د . باصهي والعودات : مرجع سابق، ص 155- 156 .
2  دو محمد الخزامي: مرجع سابق ، ص 64 . 

أو يضعفهــا فتصبــح ملوثــة ال تصلــح لالســتخدام البشــري.
يؤثــر علــى الســياحة حيــث أن تواجــد النفــط فــي الميــاه الشــاطئية يمنــع حركــة 	-أ

االصطيــاف بنشــاطها المتنــوع فضــالً عــن إضعــاف حركــة الصيــد إلــى أدنــى مســتوى 
ــة . ــاة ســكان الســواحل الملوث ــى حي ــر عل ــا يؤث مم

يؤثــر علــى طيــور الشــواطئ، فتلــوث ريــش هــذه الطيــور بالنفــط يفقدهــا قدرتهــا علــى 	-أ
ــم تمــوت  ــار ومــن ث عــزل الحــرارة وتصبــح عاجــزة عــن الطيــران لتشــبع ريشــها بالق
جوعــاً علــى الشــاطئ لضعــف مقاومتهــا للبــرد فضــالً عــن تســممها أثنــاء قيامهــا تنظيــف 

ريشــها بمناقيرهــا .
أ بقــاء المــواد الهيدروليكيــة أمــداً طويــاً يفســد البيئــة البحريــة فــي القــع ممــا يســبب قتــل 	-

حيوانــات القــاع عــن طريــق خنــق النبــات والحيــوان لمنــع األوكســجين.1
ــواع 	-  ــاء بالمــواد المشــعة مــن أخطــر أن ــوث الم ــر تل ــوث بالمــواد المشــعة: يعتب التل

ــة  ــاء نتيجــة التجــارب النووي ــى الم ــواد المشــعة إل ــى اإلطــالق. وتصــل الم ــوث عل التل
والمفاعــالت والمحطــات الذريــة ونتيجــة لحفــظ النفايــات الذريــة فــي أعمــاق البحــار ممــا 
أدى إلــى زيــادة نســبة المــواد فــي الميــاه حيــث تنتقــل هــذه المــواد إلــى الكائنــات الحيــة 

عبــر السلســلة الغذائيــة2.
ــواد  ــة والم ــعة الكوني ــة كاألش ــل الطبيع ــن فع ــرى م ــادر أخ ــعاعي مص ــوث اإلش  وللتل
ــرب  ــواء بالق ــي اله ــودة ف ــازات الموج ــاء أو الغ ــي الصخــور والم ــودة ف ــعة الموج المش
مــن ســطح األرض كالكربــون والــرادون والثــورون، أو فعــل األجهــزة المســتخدمة فــي 

ــود والفســفور. ــت الي ــينية وحق ــة كاألشــعة الس األغــراض الطبيعي
وال تخفــى أضــرار التلــوث بالمــواد المشــعة فالتعــرض لــه يــؤدي إلــى العديــد مــن أمراض 
ــد..  ــن والجل ــي الرئتي ــة ف ــلي واألورام الخبيث ــي والتناس ــاز الهضم ــراض الجه ــدم وأم ال

وإفســاد التربــة وإهــالك الحيوانــات 3 .
ــن 	-  ــف ع ــواد المختل ــة الم ــة كاف ــات الصناعي ــمل المخلف ــة :  تش ــات الصناعي المخلف

الصناعــات الكيميائيــة والتعدينيــة والتحويليــة والزراعيــة والغذائيــة التــي يتــم تصريفهــا 
إلــى المســطحات المائيــة والتــي تــؤدي إلــى تلوث المــاء باألحمــاض والقلويــات واألصباغ 

والمركبــات الهيدروكربونيــة واألمــالح الســامة والدهــون والبكتيريــا4 .

1  أ . د محمد إبراهيم حسن: مرجع سابق، ص253 – 	25 . .
2  د. باصهي والعودات : مرجع سابق، ص  167 .

3  د. أحمد سالمة : قانون حماية البيئة اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص 123 .
4   محمد الفقي : مرجع سابق، ص 60 .



52

تلوث البيئة أهم قضايا العصر 

اإلنابات القضائية
في قانون اإلجراءات المدنية االتحادي 

واتفاقية
تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات

القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي
واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

إعداد الدكتور
محمود مصطفى يونس

أستاذ قانون المرافعات المساعد بحقوق القاهرة
وكلية شرطة أبو ظبي

 وتأتــي خطــورة هــذه المخلفــات فــي أنهــا تفســد طبيعــة الميــاه وتحولهــا فــي كثيــر مــن 
ــة المســببة للمــرض والمــوت. وهــي تســاعد علــى  ــى الحي ــاه باعثــة عل ــان مــن مي األحي
تكويــن وترســيب مــواد كثيــرة وخطيــرة فــي قــاع البحــر أو علــى ضفافــه ممــا يؤثــر ســلباً 

علــى الكائنــات الحيــة .1
ــر 5-  ــن أكب ــة م ــاه المجــري غــي المســطحات المائي ــذف مي ــر ق ــاه المجــاري:  يعتب مي

ــو  ــى نم ــاعد عل ــة تس ــواد عضوي ــن م ــاه م ــذه المي ــه ه ــا تحمل ــاء لم ــوث الم مصــادر تل
الكائنــات الحيــة الدقيقــة مثــل البكتيريــا المســببة لألمــراض. كمــا أن وجــود هــذه المــواد 
العضويــة يســتهلك جــزءاً مــن األكســجين المــذاب فــي المــاء عــن طريــق األكســدة. وهــذا 

يؤثــر علــى الكائنــات الحيــة مــن أســماك نبــات.
والجديــر بالذكــر أن المســطحات المائيــة تســتطيع تعويــض األكســجين من الغــالف الجوي 
بفعــل الريــاح واألمــواج ولمكــن إذا كان وصــول ميــاه المجــاري إلــى المســطحات المائيــة 
يفــوق قــدرة المــاء علــى الحصــول علــى األكســجين فإنــه يحــدث نقــص فــي األكســجين 

مــن حيــث تركيــزه ومــن ثــم التلــوث وتعــرض الكائنــات المائيــة الحيــة للخطــر 2.

1  د. محمد الخزامي : مرجع سابق، ص 67 .
2  د. محمد الحسن وإبراهيم المعتاز: مرجع سابق ، ص 57 .
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الدكتور : محمود مصطفى يونس

بسم هللا الرحمن الرحيم

} قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل 
فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل)108(واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم هللا 

وهو خير الحاكمين)109( { 

سورة يونس
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الدكتور : محمود مصطفى يونساإلنابات القضائية

تقديم:
ــون  ــد يك ــة، وق ــة خارجي ــون إناب ــد تك ــة وق ــة داخلي ــون إناب ــد تك ــة ق ــة القضائي 1- اإلناب
ــاذ  ــظ أو اتخ ــق أو التحف ــات أو التحقي ــن إجــراءات اإلثب ــاذ إجــراء م ــا إتخ الغــرض منه
ــة  ــبة إلجــراءات الخصوم ــط بالنس ــس فق ــد لي ــي تمت ــذ، وه ــن إجــراءات التنفي إجــراء م
العاديــة ولكــن أيضــاً بالنســبة إلجــراءات خصومــة التحكيــم1، وســواء بالنســبة للمســائل 
المدنيــة أو التجاريــة وقضايــا األحــوال الشــخصية أو تتعلــق بالمســائل اإلداريــة أو 

ــة2. الجزائي
ــة والفصــل فيهــا  ــه إذا كان بمقــدور المحكمــة ان تنهــض بتحقيــق القضي 2- والقاعــدة أن
بمــا يتوافــر لهــاا مــن عناصــر ومقومــات، تقــع تحــت نظرهــا وتســتطيع الطــالع عليهــا 
أو االســتعانة بهــا، دون معوقــات او عقبــات، لــم يكــن ثمــة حاجــة إلنابــة أو تفويــض أو 
إحالــة. وإنمــا تنشــأ الحاجــة إلــى اإلنابــة القضائيــة ومــا فــي حكمهــا عندمــا يتعــذر علــى 
المحكمــة – بســبب ال يــد لهــا فيــه كبُعــد األشــخاص أو األمــوال أو الواقعــة محــل النــزاع 
– اإلحاطــة بعناصــر الفصــل فــي الدعــوى مــن ســماع شــهود أو تحليــف يميــن أو إجــراء 
ــي أو  ــا المحل ــكان آخــر يخــرج عــن اختصاصه ــي م ــذه العناصــر ف ــت ه ــق، وكان تحقي
اإلقليمــي، أو كان المطلــوب هــو تنفيــذ األحــكام التــي تصدرهــا علــى شــخص المنفــذ ضــده 
أو أموالــه والتــي تقــع فــي مــكان خــارج مقــر المحكمــة، فهنــا ال مندوحــة مــن ضــرورة 
االســتعانة بقــاض آخــر ينــاب فــي القيــام بهــذه اإلجــراءات أو تنفيــذ تلــك األحــكام، خاصــة 
ــي محــدد،  ــكل منهــا اختصــاص محل ــاع وتعــدد المحاكــم بهــا، ول مــع اتســاع رقعــة الدف
وتوســع النشــاط االقتصــادي وامتــداده علــى رقعــة البــالد، وانتقــال األشــخاص واألمــوال 

خــارج حدودهــا.
ــرورة  ــل ض ــه يمث ــى أن ــط إل ــت فق ــوع وضرورتهليس ــذا الموض ــة ه ــع أهمي 3- وترج
ــي ذات  ــن ف ــا، ولك ــق الدعــوى والفصــل فيه ــال يســتطيع القاضــي تحقي ــة3 بدونه إجرائي

ــم  ــف المحك ــه: ))... ويوق ــى أن ــادي عل ــة االتح ــراءات المدني ــون اإلج ــن قان ــادة 209 م ــص الم 1  تن
عملــه للرجــوع إلــى رئيــس المحكمــة المختصــة إلجــراء مــا يلــي: ج- التقريــر باإلنابــات القضائيــة. وهــي 
تقابــل المــادة 37 مــن قانــون التحكيــم المصــري الجديــد رقــم 27 لســنة 1994 علــى أنــه ))يختــص رئيــس 
المحكمــة المشــار إليهــا فــي المــادة 9 مــن هــذا القانــون بنــاء علــى طلــب هيئــة التحكيــم بمــا يلــي: ب- األمــر 

باإلنابــة القضائيــة.
2   حيــث تتقاســم دراســته عــدة أفــرع مــن القانــون خاصــة فــي نطــاق القانــون الدولــي الخــاص. عكاشــة 
عبــد العــال: اإلنابــة القضائيــة فــي نطــاق العالقــات الدوليــة الخاصــة. دار المطبوعــات الجامعيــة ط 1994.

3   وقــد اســتخدم فقهــاء الشــريعة اإلســالمية اصطــالح »قاضــي الضــرورة« علــى القاضــي المنــاب. 
فتــح المعيــن بشــرح قــوة العيــن للشــيخ زيــن الديــن المليبــاري 972ه علــى هامــش إعانــة الطالبيــن ج4 ص 
234. وانظــر د. محمــد عبــد الرحمــن البكــر: الســلطة القضائيــة وشــخصية القاضــي فــي النظــام اإلســالمي 

ــي،  ــي واإلقليم ــي المحل ــد االختصــاص القضائ ــى قواع ــاً عل ــل خروج ــه يمث ــت ألن الوق
ــي  ــة التعــاون القضائ ــة وحتمي ــات القضائي ــى تشــابك العالق ــب إل ــراً يشــير عــن كث وأخي

ــي. ــد الدول ــد القطــري أو الصعي ــى الصعي ســواء عل
4- ولــم يكــن للتشــريع فــي دولة اإلمــارات العربية المتحــدة أن يغفل أهمية هــذا الموضوع 
وخطورتــه ســواء فــي قانــون العالقــات القضائيــة االتحــادي رقــم 11 لســنة 1992، أو 
فــي إطــار االتفاقيــات اإلقليميــة، ســواء علــى المســتوى الخليجــي حيــث انضمــت دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام واإلنابــات واإلعالنــات القضائيــة 
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وصــدر بشــأنها المرســوم التحــادي رقــم 
41 لســنة 1996 والصــادر فــي 17 يونيــو 1996، أو علــى المســتوى العربــي حيــث 
ــأنها المرســوم  ــي وصــدر بش ــاون القضائ ــة للتتع ــاض العربي ــة الري ــى اتفاقي ــت إل انضم

االتحــادي رقــم 53 لســنة 1999 والصــادر فــي 15 أبريــل 1999.
5- وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الموضــوع وحيويتــه وكثــرة الفــروض التــي يثيرهــا 
والعقبــات التــي تعترضــه، إال أنــه لــم يحــظ بالدراســات التــي تناســب وأهميتــه، خاصــة 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــه ف ــن في ــون أو الباحثي ــق القان ــى تطبي ــن عل بالنســبة للقائمي
المتحــدة، وكان ذلــك دافعــاً ومحفــزاً للكتابــة فيــه مســتلهماً فــي ذلــك بــآراء مــن كان لهــم 
ــة  ــى عــرض المشــكالت القانوني ــه أو حت ــه أو البحــث في ــي اإلشــارة إلي فضــل الســبق ف
التــي يثيرهــا، ســواء فــي قانــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو فــي احــكام الشــريعة 
اإلســالمية الغــراء أو فــي الدراســات المقارنــة، والتــي تنصــب جميعهــا فــي خدمــة هــذا 
النظــام القانونــي، وتــؤدي غلــى التيســير علــى القضــاة والمتقاضيــن فــي هــذا البلــد اآلمــن 

إن شــاء هللا تعالــى.
منهج الدراسة وخطة البحث:

ــي  ــام القانون ــم النظ ــي تحك ــة الت ــد العام ــع القواع ــث أن نض ــذا البح ــي ه ــا ف 6- مبتغان
ــام  ــا نظ ــن خالله ــم م ــرة، نرس ــذه الفك ــة له ــة عام ــع نظري ــة، أو وض ــة القضائي لإلناب
ــة، وشــروط تحققهــا  ــي تكــون محالصللغناب ــة وحــددودا، والحــاالت الت ــة القضائي الغحال
ــار التــي تترتــب عليهــا، فــي ضــوء دراســة تاصيليــة وتطبيقيــة مقارنــة، مميزيــن  واآلث
بيــن هــذه الفكــرة واألفــكار القانونيــة االخــرى التــي تشــتبه بهــا، باعتبارهــا نظــام قانونــي 
مســتقل وفائــم بذاتــه، مــع االخــذ فــي االعتبــار ان هــذا النظــام تتفــرع مــواده بيــن قانــون 
ــة  ــات الدولي ــاص واالتفاقي ــي الخ ــون الدول ــد القان ــة وقواع ــة والجنائي ــراءات المدني اإلج

ص 451.
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ســواء كانــت علــى نطــاق إقليمــي او نطــاق دولــي، وهــو مــا يتطلــب منــا الرجــوع إلــى 
ــدة. ــك النصــوص حتــى تكتمــل الدراســة وتعــم الفائ هــذه القواعــد وتل

ــاء  ــه فقه ــى مقام ــيده وأعل ــذي ش ــامخ ال ــك الصــرح الش ــى ذل ــا أن ننس ــن لن ــم يك 7- ول
ــي وضــع  ــم ف ــم وفتواه ــم واجتهاداته ــرت آراؤه ــن أث ــراء والذي الشــريعة اإلســالمية الغ
القواعــد الكفيلــة لحمايــة الحقــوق واســتقرارالنظام وحســن ســير القضــاء1. ومــن بيــن تلــك 

ــاٍض آخــر2. ــى ق ــاب أو خطــاب القاضــي إل ــة أو االســتتنابة أو كت القواعــد نظــام اإلناب
تقسيم:

8- رأينــا تقســيم هــذا البحــث فــي ضــوء تلــك المقدمــة إلــى فصــل اول نتنــاول فيــه فكــرة 
الغنابــة القضائيــة، وفــي فصــل ثالــث نتنــاول إجــراءات اإلنابــة القضائيــة، وفــي فصــل 

رابــع نتنــاول االثــر القانونــي لإلنابــة القضائيــة.

الفصل األول
فكرة اإلنابة القضائية

9- نتنــاول فــي هــذا الفصــل تحديــد معنــى اإلنابــة القضائيــة وتمييزهــا وذلــك فــي مبحــث 
أول، وتقســيمات اإلنابــة وأنواعهــا وذلــك فــي مبحــث ثــان، وموضــوع اإلنابــة وذلــك فــي 

مبحــث ثالثعلــى النحــو اآلتــي:

1   رســالتنا للدكتــوراه فــي النظــام القانونــي للحجــز التحفظــي القضائــي 1992. كليــة الحقــوق – جامعــة 
القاهرة.

ــو  ــس والمغــرب، أب ــة واالندل ــاوى اهــل أفريقي ــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فت 2   انظــر المعي
ــاف بالمغــرب. ج 10 ص 12 ، 16 ، 106 ــى الونشريســي 914ه وزارة االوق ــن يحي ــد ب ــاس أحم العب

 المبحث األول 
تعريف اإلنابة القضائية وتمييزها 

ــة  ــى أن المحكم ــث إل ــذا البح ــة ه ــي مقدم ــا ف ــة1: نوهن ــة القضائي ــف اإلناب 10 - تعري
ــاء الفصــل فــي موضــوع النــزاع، كعــدم قدرتهــا علــى تقديــر  قــد تعترضهــا عقبــات أثن
األضــرار أو الوقــوف علــى حقيقــة األمــوال محــل النــزاع لبعدهــا جغرافيــاً عــن مقرهــا 
وهــي المحكمــة المختصــة بذلــك، أو عــدم تمكــن الخصــوم أو الشــهود مــن الحضــور أمــام 
المحكمــة، أو قــد يتعــذر أو يســتحيل تنفيــذ األحــكام التــي تصدرهــا لعــدم وجــود األمــوال 
ــكان  ــا اإلقليمــي، ف ــي نطــاق اختصاصه ــذ الحكــم عليهــم ف ــوب تنفي أو األشــخاص المطل
مــن المحتــم أن يقــوم القاضــي المرفــوع إليــه الدعــوى باســتنابة قــاٍض آخــر يتولــى جنمــع 
ــام باإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق الدعــوى، أو أن ينبــه – إذا توافــرت تلــك  ــة والقي األدل
ــي النطــاق اإلقليمــي لهــذه المحكمــة  ــذ حكــم ف ــي تنفي ــة – ف ــة أمــام المحكمــة المنيب األدل
ــذ  ــي إجــراء التنفي ــاره ســند الشــرعية ف ــا باعتب ــذ صــادر منه ــه ال يجــوز تنفي المنابة،ألن
ســواء بالنســبة للقائميــن عليــه )مندوبــي التنفيــذ( أو بالنســبة لمــن تتخــذ إجــرءالت التنفيــذ 

فــي مواجتــه ) المحكــوم عليــه أو المنفــذ ضــده ( .
11- فاإلنابــة القضائيــة إذا هــي حالــة قانونيــة بموجبهــا تقــوم المحكمــة التــي ترفــع إليــه 
ــة  ــمى )) المحكم ــرى تس ــة أخ ــف محكم ــة(( بتكلي ــة المنيب ــمى )) المحكم ــوى وتس الدع
المنابــة(( فــي اتخــاذ إجــراء معيــن مــن إجــراءات التحقيــق أو اإلثبــات أو التنفيــذ 
الختصــاص المحكمــة األخيــرة بهــا وعجــز المحكمــة األولــى عــن القيــام بهــا مــن تلقــاء 
ىنفســها. وبهــذا يتطابــق هــذا التعريــف مــع مــا قــرره فقهــاء الشــريعة اإلســالمية الغــراء 
مــن أن اإلنابــة تكــون علــى وجهيــن، إمــا نقــل بيئــة وإمــا نقــل حكــم2، فــإذا كان متعلقــاً 
ــة  ــراء معاين ــن أو إج ــف يمي ــب حل ــهادة أو طل ــماع ش ــرار أو س ــذ إق ــراءات كأخ باإلج

ــة. ــل بين ــاً بنق ــر متعلق ــوالت كان األم ــات حالةالمنق ــار أوإلثب ــع العق لموق

1  فتحــي الوالــي: التنفيــذ الجبــري ط 1995 م ص 171 – 172 عكاشــةى محمــد عبــد العــال: اإلنابــة 
القضائيــة فــي نطــاق العالقــات الخاصــة الدوليــة،دار المطبوعــات الجامعيــة

2  جــاء فــي نهايــة المحتاجــى أنــه ))ينهــى إليــه – أي القاضــي – ســماع بينــة أو حكمــاً ج 8 ص 272. 
كمــا تتطابــق فــي تعريفهــا فــي نطــاق العالقــات الدوليــة الخاصــة، والــذي يذهــب البعــض بتعريفهــا أنهــا 
))طلــب مــن الســلطة القضائيــة المنيبــة إلــى الســلطة المنابــة قضائيــة كانــت أم دبلوماســية، أساســه التبــادل، 
باتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق أو جمــع األدلــة فــي الخــارج و إجــراء قضائــي آخــر يلــزم اللفصــل 
فــي مســألة منظورةأمــام القــاي المنيــب ليــس فــي مقــدوره القيــام بهــا فــي نطــاق دائــرة اختصاصــه. عكاشــة 

عبــد العــال :التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة. الطبعــة األولــى، 1998 ص 715 .
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ــراف باألحــكام الصــادرة  ــا يســمى باالعت ــم أو م ــذ الحك ــاً بتنفي ــر متعلق ــا إذا كان األم أم
مــن محاكــم الدولــة األخــرى أواالعتــراف بحجيــة األحــكام الصــادرة منالمحاكــم الوطنيــة 

كاناألمــر متعلقــاً بنقــل حكــم أي طلــب تنفيــذه1 .
ــة مــن محكمــة لمحكمــة  ــة ل2: اإلحال ــة القضائي ــة عــن اإلحال ــة القائي ــز اإلناب 12  تميي
ــود  ــبب وج ــا 3، و لس ــى به ــة األول ــاص المحكم ــدم اختص ــبب ع ــون س ــد يك ــرى ق أخ
ارتبــاط بيــن الدعــوى التــي تنظرهــا ودعــوى أخــرى منظــورة أماممحكمةأخــرى حتــى 
تنظــر الدعــوى أمــام محكمــة واحــدة اقتصــاداً فــي الخصومــة ومنعــاً مــن صــدور أحــكام 
ــة الدعــوى  ــا بإحال ــن فتقومإحداهم ــن محكمتي ــزاع بي ــام ذات الن متناقضــة4، أو بســبب قي
ــى اختصــاص  ــاق الخصــوم عل ــى المحكمــة األخــرى 5 أو بســبب اتف المرفوعــة إليهــا إل

ــك المحكمــة المرفوعــة إليهــا الدعــوى 6. ــر تل محكمــة أخــرى غي
وإذا كانــت اإلحالــة درب مــن دروب اإلنابــة، وتشــترك معــا فــي أن كالً منهمــا ال 
ــة و  ــن اإلناب ــز بي ــد مي ــي ق ــإن المشــرع اإلمارات ــة أخــرى، ف ــع إال مــن محكمةلمحكم تق
اإلحالة،فقصــر اإلنابــة علــى حــاالت اتخــاذ إجــراءات وقتيــة و القيامبإعــالن فــي دائــرة 
محكمــة أخــرى، أمــا اإلحالــة فتتنــاول تســليم شــيء أو بيعمحجــوزات مــن قبــل محكمــة 
ــات  ــب اتخــاذ هــذه اإلجــراءات7 . ولعــل قصــر المشــرع إلناب ــا طل ــذ المحــال إليه التنفي
علــى هــذه الغايــة يجــد مبــرره فــي كونهــا تدبيــر نــص عليــه المشــرع لضمــان حســن ســير 
ــك ألن الفصــل  ــا، وذل ــوط به ــا المن ــى وجهه ــة عل ــة وحســن أداء العدال ــة القضائي العملي
ــة قبعــت المحكمــة  ــة القانوني ــاً مــا ال ينتــج حكمــاً صحيحــاً مــن الناحي فــي الدعــوى غالب
علــى نفســها واكتفــت بماقــدم إليهــا مــن أدلــة إثبــات، دون قيامهــا بالتحقيــق الواجــب فيهــا 
ــو عــن طريــق محكمــة أخــرى يوجــد فــي دائرتهــا المــال موضــوع النــزاع، فتبينهــا  ول
ــي  ــة الفصــل ف ــن لصح ــري الالزمي ــات والتح ــائل اإثب ــع س ــة وجم ــتقصاء األدل ــي اس ف

ــة8. الخصوم

1   محمد عبد الرحمن البكر: السلطة القضائية وشخصية القاضيص 441 .
2  للمؤلف نظرات في اإلحالة لعدم التخصص اثقضائي : دار النهضة العريبة، طبعة 1998 .

3  مادة 85 إجراءات مدنية اتحادي .
4   مادة 88 إجراءات مدنية اتحادي .
5  مادة 87 إجراءات مدنية اتحادي .
6  مادة 86 إجراءات مدنيةاتحادي.

ــذ  ــحاته: اتنفي ــور ش ــد ن ــر :محم ــادي، وانظ ــة الالتح ــراءات المدني ــون اإلج ــن قان ــادة 4/220 م 7  م
ــذ  ــدي : التنفي ــد هن ــة ، ص 271 . أحم ــة الثاني ــدة . الطبع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــري ف الجب

ــا . ــا بعده ــدة ص 48 وم ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــري ف الجب
8   إدوارد عبيــد : اإلنابــات واإلعالنــات القضائيــة: معهــد البحــوث والدراســات العربيــة بجامعــة الــدول 

13 – اإلنابــة واإلنتــداب : إذا كانــت الغايــة المشــتركة لــكل مــن اإلنابــة واالنتــداب مــن 
قبــل المحكمــة هــي قدرتهــا علــى االفصــل فــي النــزاع المعــروض عليهــا، وأن كل منهمــا 
يقــع مــن المحكمــة اآلمرة،فــإن اإلنابــة القضائيــة هــي نقــل بينــة أو نقــل حكــم كمــا ســبق 
أن بينــا، فإنهــا تتمــم مــن محكمــة وطنيــةأو أجنبيــة- حســب مــا إذا كانــت اإلنابــة داخليــة أو 
خارجيــة – إلــى محكمــة أخــرى، أمــا النــدب أواالنتــداب فإنــه يفقــع فــي النطــاق المحلــي 
للمحكمــة أوداخلهــا، منهــا مــا تنــص عليــه المــادة 219 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة 
ــر كل  ــي مق ــدب ف ــذ ين ــاٍض  للتنفي ــراف ق ــذ تحــت إش ــرى التنفي ــه: )) يج ــادي بأن االتح
محكمــة ابتدائيــة ويعاونــه فــي ذلــك عــدد كاف مــن مندوبــي التنفيــذ(( كمــا أن للمحكمــة 
عنــد االقتضــاء ســواء مــن تلقــاء نفســها أوبنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم الحكــم بنــدب 

خبيــر واحــد أو أكثــر لمعاونتهــا فيمــا يعــرض عليهــا مــن مســائل فنيــة أو علميــة 1.

العربية،ط 1969، ص 9 وما بعدها .
1  مادة 69 منقانون اإلثبات االتحادي قم10 لسنة 1992م.
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 المبحث الثاني 
تقسيمات اإلنابة 

14 – تنقســم اإلنابــة  إلــى نوعيــن :  إنابــة داخليــة وإنابــة خارجيــة، والمقوصــد 
باإلنابــة الداخليــة هــي التــي تتــم فــي البلــد الواحــد أي مــن محكمــة وطنيــة إلــى محكمــة 
وطنيةأخــرى بقصــد اتخــاذ إجــاء معيــن. منهــا مــا تنــص عليــه المــادة 3/220 إجــراءات 
مدنــة مــن أنــه ) وإاذ تعلقالتنفيــذ بإجــراء وقتــي أو إعــالن كان محــل تنفيــذ اإلجــراء يقــع 
ــوب  ــذ المطل ــذ المختــص قاضــي التنفي ــب قاضــي التنفي ــرة محكمــة أخــرى، فيني ــي دائ ف
ــام  بذلــك 1 أمــا اإلنابــة الخارجيــة فهــي التــي تتــم عبــر  ــه لقي اتخــاذ اإلجــراء فــي دائرت
الــدول أي أن تنيــب محكمــة فــي دولةمعينــة بطريــق أو بآخــر محكمــة أخــرى تتبــع ســيادة 
ــة  ــة القضائي ــمى اإلناب ــا، وتس ــالف بيانه ــراءات الس ــن اإلج ــاذ أي م ــة أخــرى فياتخ دول

ــة 2. الدولي
15 – مدى إلزامية اإلنابة العامة:

 إذا كان مــن المتفــق عليــه أن اإلنابــة الداخليــة واجبــة وملزمــة لخضــوع الجهــة المنيبــة 
والمنابةلســيادة دولةواحــدة ووجــوب احتــرام القانــون، إال أن األمــر ليــس كذلــك بالنســبة 
ــى أن تنفيذهــا  ــه إل ــي افق ــرأي الراجــح ف ــث يذهــب ال ــة، حي ــة أو الدولي ــة الخارجي لإلناب
يخضــع لقواعــد المجامــالت الدوليــة ومــن ثــم فهــي غيــر ملزمــة، حيــث تســتقل الســلطة 
القضائيــة فــي كل دولــة مــن عــن الســطلة األخــرى ، مــا دامــت لمتبــرم اتفاقيــات دوليــة 

جماعيــة أوثنائيــة تلــوزم أطــراف الســيادة بهــا .
والمبدأالمعتمــد فــي المســائل الدوليــة بصفــة عامــة والتــي ال تحمهــا مثــل هــذه االتفاقيــات 
ــة  ــة اإلناب ــى الزامي ــده – إل ــه يذهــب رأي آخــر- نؤي ــد أن ــل. بي ــة بالمث ــدأ المعامل هــو مب
القضائيــة الدوليــة  للجهــة المنابــة  نظــرا لوجــود عــرف دولــي ملــزم بتنفيــذ اإلنابــة متــى 

1  ويطلــق عليــه الفقــه اإلســالمي إنابــة فــي حــدود المصــر الواحــد أو إنابــة بيناألمصــار ، منــه مــا ذكــره 
محمــد بنالســن الشــيبانا مــن  أنــه )) يوجــد فــي مصــر قاضيــان فــي كل جانــب يكتــب أحدهمــا لآخــر كتبــاً 
يقبــل كتابــه(( البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق البــن نجيــم . بيــروت ط 2 ج 7 ص 4 ، ومــا ذكــره إصبــغ 
بقولــه : )) وإن مــا جــاءه بكتــاب قــاض ال يعرفبعدالــة وال ســخطه، فــإن كان منقضــاة األمصــار الجامعــة 
ــه، وليحمــل  ــم يعرف ــذه، وإن ل ــدس ، فلينف ــروان واألن ــة ومكــة والعــراق والشــام ومصــر والقي ــل المدين مث
مثــل هــؤالء علــى الصحــة ، البهجــة  ج 1 ص 73 . مواهــب الجليــل علــى مختصــر خليــل للحطــاب ) 

أو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الرحمــن ( دا الفكــر ، ط 1978 – 1398 هـــ ، ج 6 ص 14.
2  عكاشــة عبــد العــال: تعليــق علــى حكــم محكمــة العيــن االبتدائيــة الصــادر فــي 18 ســبتمبر 1991 
فــي شــقه المدنــي والقاضــي بإنابــة القضــا ء القطريفــي تنمفيــذ الحكــم. مجلــة الشــريعة والقانــون الصــادرة 
عــن كليــة الشــريعة والقانــون بجامعــة اإلمــارات . العــدد 8 جمــادى الثانيــة 1415 هـــ. نوفمبــر 1994 م 

ص 455 ومــا بعدهــا .

ــش  ــي التعاي ــة ف ــو الرغب ــرف ه ــذا الع ــاس ه ــة، وأس ــا اإلناب ــألة تجــوز فيه ــت بمس تعلق
ــة  ــل ثم ــي تجع ــة الت ــروزرات العملي ــة، والض ــة المختلف ــم القانوني ــن النظ ــترك بي المش
اســتحالة فعليــة فــي اضطــالع المحكمــة المنيبــة فــي أن تتخــذ هــذه اإلجــراءات بنفســها 

ــا. ــة المنظــورة أمامه ــي شــأن الخصومــة األصلي ف
وبهــذا تصــح اإلنابــة إلــى الجهــة القضائيــة األجنبيــة أو إلــى رجــال الســلك الدبلوماســي 
أو القنصلــي للدولــة العتمديــن فــي الخــارج حتــى ولــو لــم يكــن بيــن الدولــة التــي تتبعهــا 
المحكمــة المنيــة والدولــة المعتمــد فيهــا هــؤالء األشــخاص ارتبــاط بموجــب اتفاقيــة دوليــة 

أو ثنائيــة1.
 12 اإلنابة االقضائية الدولية في الفقه اإلسالمي : 

ــن  ــر م ــي كثي ــة ف ــي النظــم الوضعي ــة ف ــن األحــكام والقواعــد القانوني ــر م  تتشــابه الكثي
قوانينــن العالــم المعاصــر، ولكــن المســألة ليســت كذلــك فــي البــالد التــي مــنَّ هللا عليهــا 
بتطبيــق الشــريعة اإلســالمية الغــراء والتــي تختلــف الكثيــر منأحكامهــا عــن النظــم 
ــق  ــة تطب ــى دول ــن أو إل ــة م ــوز اإلناب ــل تج ــدود . فه ــد والح ــألة الفوائ ــة كمس الوضعي
الشــريعة اإلســالمية إلــى دولــة أخــرى أجنبيــة تطبــق ال تطبقهــا أوحتــى ال تعتــرف بهــا 

ــرى ؟ ــن بصفةأخ ــن المذكورتي ــل الحالتي ــي مث ــة وف ــة عام بصف
ــة تطبــق الشــريعة وأخــى ال تطبقهــا فقــد أجازهــا بعــض فقهــا ء  مــا عــن اإلنابــة بيندول
الشــريعة اإلســالمية، كمــا جــاء عــن ابــن الضابــط أنــه ســئل عنامــال وقــف عنــد رجــل  
ــه وارث، وأاد أخــذ  ــه وأن ــدم آخــر فأثبــت مــوت الغائــب وعــدة ورثت ــة، فق لغائــب بصقل
المااللموقوف،وأبــت هــذه الوفــاة بإشــهاد قاضــي صقليــة علــى نفســه عدليــن بثبوتهــا عنــده 
، وثبتــت عادلــة القضــاي خاصــة ، والقاضــي واله الرومي،فخــاف الموقــوف عنــده المــال 

إن دفعــه لهــذا أال يبرئــه .
فأجــاب ابــن الضابــط بأنــه ال يصــح الحكــم هــذا القاضــي حتــى تثبــت عدالتــه ، فعــورض 
بــأن هــذه المســألة قــد وقعــت ، فأجــاب بــأن هــذه ضــرورة وألجــل أن ورثتــه ومــن قــام 
ــذا  ــال ه ــف عنحح ــه يكش ــق،فأجاب بأن ــم مش ــي تربصه ــف ، فف ــه فيهمضع ــن غرمائ م
القاضــي  عــدول المهديــة فمــا يخفــى عليهــم حالــه 2 . وقبــل اإلماممالــك أحكامالقاضــي 

الــذي واله الخــارج عناإلماموغيــر العــدل حتــى ال تعطــل األحــكام 3.

1  عكاشة عبد العال : التحكحيم في العالقات الخاصة . ص 717 .
2  انظر معيار العرب والجامع المغرب، ج 10 ص 112 .

3  فتح المعين ةوإعانة الطالبين ، ج 4 ص 224 .
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أمافــي حالــة اإلنابــة الخارجيــة الــذي يكــون موضوعهــا حــد منحــدود الــه تعالــى أو فــي 
ــل الحــاالت  ــي مث ــة ف ــى أن اإلناب ــه اإلســالمي إل ــي الفق ــد ذهــب رأي ف ــا فق مســألة الرب
تعــد غيــر ملزمــة ، بحكــم ســيادة الدولــة وســلطتها علــى إقليمهــا، وال يكــون مــن شــأن 
عدماالســتجابة لإلنابــة الخارجيــة إنــكار  لعدالــة أواالمتنــاع عــن تنفيــذ األحــكام ، طالمــا 
ــود  ــرض وج ــى ف ــى عل ــا، وحت ــزم به ــة تل ــات معين ــك باتفاقي ــة أو تل ــد هذهالدول ال تتقي
تلكاالتفاقيــات فــإن ألي مــن الدوزلتيــن أن تمتنــع عــن تنفيــذ أي حكــم ال يتفــق مــع قواعــد 
النظــام العــام بهــا، وتمثــل أحــكام الشريعةاإلســالمية فــي البــالد اإلســالمية نقطــة االرتــكاز 

وحجــر الزاويــة لفكــرة النظــام العــام بهــا 1.

1  للمؤلــف نحــو نظيــة عامــة لفكرةالنظــام العــام فــي قانــون المرافعــات. دار النهــة العربيــة، ط 1999 
. د . محمــد عبــد الرحمــن البكــر : الســلطة القضائيــة ص 452 – 454 . وقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن 
اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام واإلنابــات واإلعالنــات القضائيــة بــدول مجلــي التعــاون الحخليجــي علــى أنــه يرفــض 
تنفيــذ الحكــم كلــه أو جــزء منــه فــي الحــاالت اآلتيــة )) أ – إذا كان مخالفــاً ألحكامالشــريعة اإلســالمية أو 
أحــكام الدســتور أو النظــام العــام فــي الدولــة المطلــوب إليهــا التنفيــذ (( . كمــا نصــت المــادة 15 مــن نفــس 
االتفاقيــة علــى أنــه )) تلتــزم الجهــة المطلــوب إليهــا تنفيــذ طلبــات اإلنابــة القضائيــة التــي تــرد إليهــا وفقــاً 
ألحــكام هــذه االتفاقيــة وال يجــوز لهــا رفــض تنفيذهــا إال فــي الحــاالت اآلتيــة -3 إذا كان مــن شــأن التنفيــذ 
المســاس بســيادة الدولــة المطلــوب إليهــا ذلــك أو بالنظــام العــام بهــا (( . وهــو نفــس مــا نصــت عليــه المــادة 
17 /ب مــن اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــي بشــأن حــاالت رفــض تنفــي ذاإلنابــة القضائيــة مــن قبــل 
الطــرف المتعاقــد المطلــوب إليــه القيــام بهــا . وتنــص المــادة 215 إجــراءات مدنيــة علــى أنــه ال ينفــذ حكــم 
المحكميــن إال إذا صادقــت عليــه المحكمــة التــي أودع الحكمقلــم كتابهــا وذلــك بعــد االطــالع علــى الحكــم 

ووثيقــة التحكيــم والتثبــت منأنهــال وجــد مانــع مــن تنفيــذه . 
))والمقصــود مــن هــذه العبــارة هــي عــدم مخالفتــه للنظــام العــام ، يؤيــد هــذا النظــر حكــم الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة 212 التــي تنــص علــى أنــه )) ويكــون حكــم المحكــم علــى  مقتضىقواعــد القانــون إال إذا كان 
مفوضــاً اللصلــح قــال يتقيــد بهــذه القواعــد عــدا مــا يتعلــق منهــا بالنظــم العــام (( وكان نــص المــادة  58 
منقانــون التحكيــم المصــري الجديــد أكثــر صراحــة حيــث عبــر عــن لــك بأنــه )) ال يجــوز األمــر بتنفيــذ 
ــذ  ــر بتنفي ــه )) ال يجــوز األم ــك بأن ــر عــن ذل ــث عب ــر صراحــة حي ــد أكث ــم المصــري الجدي ــم التحكي حك
حكــم التحكيــم وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون إال بعــد التحقــق مــن أنــه ال يتضمــن مــا يخالــف النظــام العــام فــي 

جمهوريــة مصــر العربيــة (( .

 المبحث الثالث 
موضوع اإلنابة القضائية 

ــرة  ــي دائ ــات ف ــة اإلثب ــى أدل ــي الحصــول عل ــا ف ــة تجــد مجاله  17 – الشــائع أن اإلناب
ــى  ــذر عل ــي يتع ــق والت ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــأي إج ــام ب ــة أو القي ــة المناب المحكم
المحكمــة المرفوعــة إليهــا الدعــوى القيــام بهــا أوتنفيــذ األحــكام التــي تصدرهــا . ولكــن 
الــذي تجــدر اإلشــارة  إليــه أن لإلنابــة مجــال أوســع مــن مجــرد إجــراءات التحقيــق أو 
ــه ،  ــه والحــرص علي ــذ ب ــى األخ ــي عل ــا حــرص المشــرع اإلمارات ــو م ــات ،  وه اإلثب
ــارة )) أن  ــي عب ــاون القضائ ــاض للتع ــة الري ــن اتفاقي ــادة 14 م ــت الم ــذا تصضمن وهك
يقــوم الطــرف اآلخــر نيابــة عنــه بــأي إجــراء   قضائــي متعلــق بدعــوى قائمــة )) وهــي 
نفــس عبــارة المــادة 13 مــن اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام بــدول مجليــس التعــاون الخليجــي .

18 وهكاذا يمكن القول بأن حاالت اإلنابة القضائية كاآلتي : 
 أوالً : إجــراءات التحقيــق وجمــع األدلــة :  تعــد إجــراءات التحقيــق إجــراءات قضائيــة 
ــن الخصومــة اعتبارهــا مجموعــة مــن اإلجــراءات  ــي أي تدخــل فيتكوي ــى القانون بالمعن
ــه 1 . وتخضــع ألحــكام العامــة فــي  ــاً قائمــاً بذات ، ويعتبــر كل إجــراء فيهــا عمــالً قانوني
ــذه  ــذ ه ــة، فيجــوز أن تتخ ــة والتجاؤري ــات المدني ــون المرافع ــا قان ــي ينظمه ــات الت اإلثب
اإلجــراءات إمــا بنــاء علــى طلبأحــد الخصــوم أو أن تقــوم بهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، 
وســواء قــدم لهــا كتابــة أو شــفاهة، ويكــون لمحكمــة أن تقضــي برفــض اتخــاذ اإلجــراء 
ــا بشــأن إجــراءات  ــي تتخذه ــزم تســبيب األحــكام  الت ــه، وال يل ــا عــدم فائدت ــن له إذا تبي
اإلثبــات ، إال أنهــا إذا عدلــت عمــا أمــرت بــه مــن إجــراءات التحقيــق أواإلثبــات وجــب 
عليهــا أن تبيــن أســابا العــدول بمحضــر الجلســة ، كمــا أن للمحكمــة أال تأخــذ بنتيجــة مــا 
أمــرت بــه مــن إجــراءات اإلثبــات ، وفــي هــذه الحالــة يجــب عليهــا أن تبيــن أســباب ذلــك 
فــي حكمهــا، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أنالمحكمــة ال تتطيــع أن تبنــي أحكامهــا إال علــى 
أســاس مــا قــدم لهــا مــن وســائل اإلثبــات، فــا يجــوز للقاضــي أن يقضــي بعلمــه الخصــي 

عــن وقائــع الدعــوى .
ومــن هــذا المنطلــق بيجــوز للمحكمــة التــي تنظــر  الدعــوى أن تنيــب المحكمــة األخــرةى 
فــي طــل الــزام أوالغيــر فــي تقديــم مجــرد تحــت يــده العتبــارات تتعلــق بالعدالــة وإظهــار 
الحقيقــة وحســن التعامــل بيــن األفــراد، كمــا يجــوز لهــا أن تطلــب منهــا إجــراء تحقيــق 
الخطــوط للوقــوف علــى صحــة الورقــة العرفيــة فــي حالــة إنــكار الشــخص الــذي ينســب 

1  عكاشة عبد العال: التحكيم في العالقات الخاصة ص 717 .
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اإليــه صدورهــا عنــه ، وهــذا التحقيــق قــد يكــون بالمضاهــاة أو بشــهادة الشــهود أوبكليهمــا 
، أو الوقــوف علــة صحــة المســتندات أو العقــود المدعــى بتزويرهــا، وقــد تتعلــق اإلنابــة 
بطلبســماع شــاهد يوجــد بدائــرة المحكمــة المنابــة أو بأراضيهــا 1، وقــد تتعلــق باســتجواب 
أحــد الخصــوم أي ســؤاله ومناقســته للحصــول علــى إقــرار قضائــي منــه وهــو مــا يســمى 
باالســتجواب المقيــد أولمجــرد تبصــرة المحكمــة وتنويــر العدالــة وتبيــان وجــه الحــق فــي 
الدعــوى وهــو مــا يســمى باالســتجواب الحــر أو طلــب توجيــه اليميــن الحاســمة أوالمتممــة 
ــى  ــة بنفســها عل ــة المناب ــوف المحكم ــة أي وق ــن إجــراءات المعاين ، أو اتخــاذ إجــراء م
محــل النــزاع علــى الطبيعــة ســواء تعلــق األمــر بأمــوال فــي نطــاق المحكمــة المنابــة أو 
وجــود مــكان الحــادث بهــا حتــى تتحــد المســؤولية كمــا  هوالشــأن فــي عقــود التأميــن ، 
ــة متخصصــة  ــة أو علمي ــق األمــر باالســتعانة بــرأي أحــد الخبــراء فــي مســألة فني أوتعل

حتــى تســتطيع المحكمــة تكويــن عقيدتهــا بشــأن الحكــم الــذي تصــدره .
 ثانيــاً : أي إجــراء مــن إجــراءات التنفيــذ بحــري :  وهــذه اإلجــراءات قــد يكــون الغــرض 
ــد يكــون الغــرض منهــا إتمامإجــراءات  منهــا مجــرد اتخــاذ إجراءوقتــي أو إعــالن ، وق
التنفيــذ ومنعــاً مــن تشــتيت التنفيــذ وبعــدا عــن مغبــة إطالــة اإلجــراءات وتعقدهــا، 
كماهوالحــال بالنســبة لتســليم شــيء أو بيعــه فيالمــزاد العلنــي . فــإذا تعلــق التنفيــذ بإجــراء 
وقتــي أو إعــالن وكان محــل تنفيــذ اإلجــراء يقــع فــي دائــرة محكمــة أخــرى فهنــا ينيــب 
ــك  ــام بذل ــه للقي ــي أو اإلعــالن فــي دائرت ــوب اتخــاذ اإلجــراء الوقت ــذ المطل قاضــي التنفي
ــة التخــاذ  ــه الحاجــة العملي ــة ( . وهــذا النــص اقتضدت ــادة 3/220 إجــراءات مدني ) الم
ــا قاضــي  ــوم به ــي يق ــر اإلجــراءات الت ــذ وإال كان مصي ــة للتنفي ــة الزم اإجــراءات وقتي
التنفيــذ المختــص بنظــر خصومــة التنفيــذ والتــي يفتــرض أن يضطلــع بهــا وحــده ، هــو 
ــي ،  ــي أو المحل ــارج اختصاصــه اإلقليم ــا خ ــراً لوقوعه ــراءات، نظ ــك اإلج ــالن تل بط
وكذلــك فــإن اإلنابــة فــي التنفيــذ تعــد تطبيقــاً حيــاً وعمليــاً ألحــكام المــادة 3/38 مــن قانــون 
ــتعجلة  ــي المنازعــات المس ــه )) ف ــى أن ــص عل ــت تن ــادي وال ــة االتح اإلجــراءات المدني
المتعلقــة بتنفيــذ األحــكام والســندات يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي يجــري فــي 

ــذ 2. دائرتهــا التنفي

1  ويكلــف األشــخاص المطلــوب ســماع شــهاداتهم بالحضــور بالطــرق المتبعــة لــدى الدولــة المطلــوب 
أداء الشــهادة لديهــا مــادة 17 مــن اتفاقيــة  تنفيــذ األحــكام اواإلنابــات واإلعالنــات القضائيــة بــدول مجلــس 

التعــاون الخليجــي ، وانظــر نــص المــادة 19 مناتفاقيةالريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي .
2  وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أنــه قــد ســبق للقانــون اللبنانــي ) المــادة 587 مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات( واللقانــون الســوري ) المــادة 275 ( والقانــون العراقــي ) المــادة 299( أن أخــذ بنظــام 

ــذ ال  ــة بالمــال محــل التنفي ــر المســتعجلة المتعلق ــة أو التدابي 19 – واإلجــراءات الوقتي
تقــل تحــت حصــر ، كاتلقيــام بإجــراءات عاجلــة لترميــم العقــار المحجــوزز أو إصالحــات 
فيــه أو توقيــع حجــز علــى منقــوالت المديــن1  الــذي يقــع موطنــه أو محــل إقامتــه بدائــرة 
ــر  ــرة رســمية وغي ــي أي دائ ــتندات ف ــب فحــص أوراق أو مس ــة ، أوطل ــة المناب المحكم
ــز  ــل الحج ــوالت مح ــة للمنق ــات حال ــم لمحضــر إثب ــرة القاضــي، أو ع ــي دائ ــمية ف رس
لألمــر ببيعهــا إذا كانــت محجــوزة حجــزاً تحفظيــا2ً ، أويتعيــن حــارس علــى المنقــوالت 
ــد يكــون اتإلجــراءات المســتعجلة  ــن حارســاً عليهــا . وق ــد عي ــم يكــن ق المحجــوزة إذا ل
أوالتدابيــر الوقتيــة متعلقــة باألشــخاص كطلــب القبــض علــى المديــن المماطــل أو حبســه 

ــاء3 . المتناعــه عــن الوف
20 – وهنــا تجــدر بنــا اإلشــارة إلــى التمييــز بيــن فرضيــن : الفــرض األول وهــو إذا مــا 
تعلــق باتخــاذ إجــراء وقتــي أو تدبيــر مســتعجل مــن قبــل المحكمةالمنابــة لوجــود األمــوال 
أو األشــخاص لديهــا وهــو ممــا تصــح بشــأنه اإلنابــة ، فــل ا يجــوز لمحكمــة المنابــة أن 
تمتنــع عــن االممتثــال لمــا طالبــت بــه المحكمــة المنيبــة .الفــرض الثانــي: وبتعلــق بتنفيــذ 
األأحــكام الصــادرة فــي مســائل وقتيــة أو مســتعجلة فــي انطــاق بشــأنه وفقــاً ألحــكام قانــون 
العالقــات القائيــة رقــم 11 لســنة 1973 ، إذ بموجــب المــادة 11 مــن هــذا القانــون تكــون 
اإلننايبــة فــي التنفــي بالنســبة لألحــكام النهائيــة التــي تكتســب القــوة التنفيذيــة وهــو مــا ال 

الإلنابــة القضائيــة فــي التنفيــذ إذا  كانــت األمــوال محــل التنفيــذ تقــع خــارج االختصــاص المحلــي لقاضــي 
ــص . ــذ المخت التنفي

1  مــن المتفــق عليــه أنالحجــز التحفظــي ال يقــع علــى المنقــوالت، فــال يعــرف المشــرع اإلماراتــي حجــزاً 
تحفظيــاً علــى العقــارات . ومــع ذلــك انظــر: نــور شــحاته : التنفيــذ الجبــري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة ، ص 274 .
2  تنــص المــادة 255 منقانــون اإلجحــراءات المدنيــة االتحــادي علــى أنــه )) يتبــع فــي الحجــز التحفظــي 
القواعــد واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الرابــع منهــذا الكتــاب )) أي البــاب الثانــي (( عــدا 
ــرة  ــف، فيراعــى نــص الفق ــوالت عرضــة للتل ــت هذهالمنق ــع إال إذا كان ــوم البي ــد ي ــا بتحدي ــق منه ــا يتعل م
الثانيــة منالمــادة 280 مــن هــذا القانــون والتــي تنــص علــى أنــه )) إذا كانــت األشــياء  المحجــوزة عرضــة 
للتلــف أو بضاتئــع معرضــة لتقلــب األســعار، فلقاضــي التنفيــذ بــأن يأمــر بإجــراء البيــع فــي المــكان الــذي 
ريــاه ومــن ســاعة لســاعة علــى حســب األحــوال وذلــك بنــاء علــى طلــب يقــدم إليــه مــن الحــارس أوأحــد 

ذوي الشــأن أومنــدوب التنفيــذ (( .
3  أجــازت المــادة 334 منقانــون اإلجــراءات المدنــةي االتحــادي لقاضــي التنفيــذ أن يصــدر أمــراً بنــاء 
ــي   ــر أداء نهائ ــي أو أم ــم نهائ ــذ حك ــع عــن تنفي ــن إذا امتن ــس المدي ــه بحب ــوم ل ــدم منالمحك ــب يق ــى طل عل
رغــم ثبــوت مقدرتــه علــى الوفــاء أو خشــية هربــه منالبــالد . وقــد نظمــت المــواد 324 : 329 مــن نفــس 
القانــون فــي الكتــاب الثالــث منــه حــاالت الحبــس وشــورط إصــداره وضمانــات المديــن وحــاالت ســقوط 

أمــر الحبــس .
راجــع مؤلفنــا : قواعــد وإجــراءات التنفيــذ وفقــاً لقانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي ص 25 ومــا بعدهــا 

. مطبوعــات كليــة شــرطة أبــو ظبــي .
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ينطبــق بشــأن األحــكام الميتعجلــة أو الوقتيــة .
أمــا إذا تعلــق األمــر بإتمــام إجــراءات التنفيــذ فــإن المشــرع فــي حــاالت متعــددة حرصــاً 
ــة اإلجــراءات  وتعقدهــا أوجــب  ــة إطال ــدا عــن مغب ــذ وبُع ــه علــى عــدم تشــتيت التنفي من
ــا  ــي دائرته ــي أنشــئ ف ــة الت ــة المختصــة ) وهــي المحكم ــذ بالمحكم ــى قاضــي التنفي عل
الســتندالتنفيذي كأنتكــون هــي امحكمــة التــي أصــدرت الحكــم والتييــراد منها تنفيــذه أو التي 
جــرى بدائرتهــا توثيــق الســند التنفيــذي أو التصديــق عليــه أوالمحكمــة التــي يقــع بدائرتهــا 
موطــن المنفــذ ضــده أوأموالــه ( أن يجعــل األمــر فــي يــد قاضــي التنيفــذ المطلــوب اتخــرذ 
اإلجــراء فــي دائرتــه وذلمــك بقصــد بيــع األموااللمحجــوزة أو تسليمشــيء معينبيقــع فــي 
دائرتــه علــى تقديــر أن هــذا القاضــي هــو األقــدر منالناحيــة العلميــة علــى مباشــرة هــذه 
ــة وهــي صــورة مــن  اإلجــراءات ،مــع مالحظــة أن المشــرع اســتخدم اصطــالح اإلحال
صــور اإلنابــة، إذ أنــه رت بآثــاراً مشــتركة لــكل مــن اإلنابــة واإلحالــة كمــا ســوف نــرى 

ذلــك فــي حينــه .
 21 – والحــاالت التــي نصــت عليهــا المــادة 2/220 مــن قوانــو اإلجراءاتــن المدنيــة 

االتحــادي هــي :
ــرة  ــي دائ ــع ف ــن تق ــدى المدي ــوزة ل ــوالت محج ــذ منق ــاول التنفي ــى :إذا تن ــة األول  الحال
محكمــة أخــرى غيــر تلــك التــي يقــدم إليهــا طلــب التنفيــذ مــادة ) 4/220 – أ ( كأن تكــون 
هــذه المحكمــة ه التــي يقــع بدائرتهــا موطــن المحكــوم عليــه، فمــن المتوقــع أن يقــع موطنــه 

فــي إمــرة معينــة وتقــع أموالــه المنقولــة فــي دائــرة إمــارة أخــرى .
ــا  ــز م ــث )) حج ــخص ثال ــدى ش ــوزة ل ــواالً محج ــذ أم ــاول التنيف ــة: إذا تن ــة الثاني الحال
للمديــن لــدى الغيــر (( ويقــع موطــن هــذا الشــخص فــي دائــرة محكمــة أخرىــة غيــر تلــك 
التــي يقــدم إليهــا طلــب التنفــي ذ) مــادة 4/220- ب ( :فمــن المصــور أن يتنــاول التنفيــذ 
أمــواالً محجــوزة لــدى أكثــر مــن شــخص )) غيــر المنفــذ ضــده (( بطبيعــة الحــال، ففــي 
هــذه الحالــة تتعــدد جهــات قضــاء التنفيــذ التــي يحــال إليهــا إذا تعــددت مواطــن المحجــوز 
لديهــم وكان موطــن كل منهــم بقــع فــي دائــرة محكمــة أخــرى غيــر تلــك التــي يقــدم إليهــا 

طلــب التنفيــذ .
الحالــة الثالثــة : إذا تعلــق التنفيــذ بعقــارات محجــوزة تقــع فــي دائــرة محكمــة أخــرى غيــر 
تلــك او محاكــم متعــددة ) م 4/220 – ج ( : فقــد أوجــب المشــرع علــى قاضــي التنفيــذ 
المختــص أن يحيــل األمــر إلــى قاضــي التنفيــذ بالمحكمــة التــي يقــع فــي دائرتــه العقــار أو 

إلــى أيمــن المحاكــم التــي يقــع فــي دائرتهــا العقــار .

الحالــة الرابعــة :إذا تعلــق التنفيــذ باإللــزام بتســليم شــيء معين متــى كان موطــن المحكموم 
عليــه » المنفــذ ضــده يقــع فــي دائــرة محكمــة أخــرى غيــر تلــك التــي يقــدم لهــا طلــب 
التنفيــذ ) مــادة 4/220 – د ( فــإذا قــدم طلــب التنفيــذ بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 
ــرة محكمــة  ــي دائ ــع ف ــذ ضــده يق ــا وكان موطــن المنف ــي جــرى بدائرته أو األمــر أو الت
أخــرى فعلــى قاضــي التنفيــذ الــذي يقــدم لــه طلــب التنفيــذ بأيمــن هــذه المحاكــم أن يحيــل 
األمــر بالتنفيــذ إلــى قاضــي التنفيــذ بــأي مــن هــذه المحاكــم  أن يحيــل األمــر إلــى قاضــي 
التنفيــذ بالمحكمــة التــي يقــع بدائرتهــا موطــن المحكــوم عيلــه إلجــراء تســليم هــذا الشــيء .
ــي  ــوب اتخــاذه هــو إصــدار أمــر بحبــس امدين ــة الخامســة: إذا كان اإلجــراء المطل الحال
وكانموطنالمديــن يقــع فــي دائــرة محكمــة أخــرى خــالف النمحكمــة المنفــذ لديهــا الســند 
ــى  ــر إل ــل األم ــص أن يحي ــذ المخت ــي التنفي ــى قاض ــرع عل ــب المش ــد أوج ــذ ، فق التنفي
قاضــي التنفيــذ المطلــوب اتخــاذ اإلجــراء )) حبــس المديــن (( فــي دائرتــه للقيــام بالتحقيــق 

ــادة  6/220 ( . ــذه . ) م وإصــدار األمــر المناســب وتنفي
\الحالــة السادســة : إذا تعــددت الحجــوزات عــن طريــق قضــاة تنفيــذ فــي دوائــر محاكــم 
ــذ  ــون قاضــي التنفي ــا أن يك ــدة بمقتضاه ــي قاع ــرع اإلمارات ــع المش ــد وضل ــة، فق مختلف
الــذي أجــرى أول خحــز هــو القاضــي المختــص بتوزيــع حصيلــة البيــوع بيــن الدائنيــن 
) مــادة 220 / 5 ( 1 : والفــرض األول لحالــة تعــدد الحجــوز هــو تعــدد الدائنيــن 
الحاجزيــن بالنســبة لنفــس المديــن المحجــوز عليــه وأن هــذه الحجــوزات تقــع مــن قبــل 
هــؤالء الدائنيــن حجــزاً علــى عقــار يقــع فــي دائــرة محكمــة معينــة ، ويقــوم دائــن آخــر 
ــار يقــع فــي دائــرة محكمــة أخــرى، ويقــوم دائــن ثالــث بتوقيــع  بتوقيــع حجــز علــى عق
حجــز علــى مــا لمدينــه لــدى الغيــر، ففــي هــذه الحــاالت يكــون االختصــاص بشــأن توزيــع 
ــذ الناتجــة عــن البيــوع المتعــددة لألمــوال المحجــوز عليهــا بيــن مجمــوع  ــة التنفي حصيل

ــذ الذيــن أجــروا هــذه الحجــوز كل علــى حــدة . ــة التنفي الدائنيــن لقضات
ــن ولنفــس المــال مــن  ــن بالنســبة لنفــس المدي ــن الحاجزي ــد يتعــدد الدائني ــل  ق وفــي امقاب
ــذ متعدديــن أي فــي دوائــر محاكــم متعــددة ، كأن يقــوم الدائــن األول بتوقيــع  قضــاة تنفي
ــن آخــر  ــع بدائرتهــا ، ويلجــأ دائ ــي تق ــل المحكمــة الت ــى هــذا المــال مــن قب الحجــوز عل
لقاضــي التنفيــذ الــذي يقــع بدائرتهــا موطــن المديــن ، ويقــوم دائــن ثالــث بتوقيــع الحجــز 

1  يالحــظ أن المشــرع اســتخدم اصطــالح الدائنيــن، وكان األوفــق هــو اصطــالح الدائنيــن الحاجزيــن 
ألن غيــر الحاجزيــن ليــس لهــم الحــق فــي توزيــع حصيلــة التنفيــذ حتــى ولــو كان أحدهــم صاحــب امتيــاز 

، ألنــه ال يســتفيد مــن الحجــز إال مــن أجــراه أو اشــترك فيــه .
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مــن قبــل المحكمــة التــي أنشــأ بدائرتهــا الســند التنفيــذي، فهنــا يســتمر قضــاة التنفيــذ فــي 
اإلضــراف علــى كل مســائل التنفيــذ حتــى إجــراء البيــع الجبــري وترســل بملــف التنفيــذ 
ــة  ــع حصيل ــص بتوزي ــو المخت ــون ه ــز ليك ــرى أول حج ــذي أج ــذ ال ــي التنفي ــى قاض إل
البيــوع بيــن الدائنيــن الحاجزيــن ، ولعــل الغايــة مــن هــذا النــص هــو تجنــب ووع عــدة 
بيــوع جبريــة للمــال الواحــد واســتقالل كل قــاض بتوزيــع حصيلــة البيــع ، والمــال ال يبــاع 
إال لمــرة واحــدة 1 . وإذا مــا أثيــر نــزاع حــول األولويــة فــي تووزيــع حصيلــة التنفيــذ بيــن 
الدائنيــن فهــل ينعقــد أيضــاً لقاضــي التنفيــذ الــذي أجــرى أو حجــز ؟ هــذا مــا نــراه أيضــاً 

مــن روح نــص المــادة 5/220 منقانــون اإلجــراءات المدنيــة .
ــاً أي إجــراء قضائــي آخــر : والمقصــود بــه أي إجــراء يصــدر عــن المحكمــة  22- ثالث
بمناســبة القيــام بــأداء وظيفتهــا القضائيــة وتــرى أنــه مــن الضــروري حتــى يتســناى لهــا 
ــه،  ــام ب ــة األخــرى للقي ــة المحكم ــوم بإناب ــا ، فتق ــي المســألة المعروضــة عليه الفصــل ف
ولذلــك يخــرج عــن موضــوع اإلنابــة أي عمــل إداري أو تنظيمــي ينــاط بهــا ةوكل نشــاط 
ــوب اتخــاه  ــة لإلجــراء المطل ــة القانوني ــد الطبيع ــي تحدي ــي، ويرجــع ف ــر قضائ آخــر غي
لتكييــف القاضــي المنيــب ، أمــا بالنســبة لمســألة مــا إذا كانــت تلــك المســألة يختــص بهــا 
ــألة  ــت المس ــذا القاضــي إذا تعلق ــون ه ــى قان ــا إل ــع فيه ــه فيرج ــاب منعدم القاضــي المن
ــي  ــة الت ــة اإلجــراءات القائي ــي الخــاص 2 .ومــن أمثل ــون الدول بمســألة مــن مســائل القان
أشــارت إليهــا المــادة 13 مــن اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام واإلنابــات واإلعالنــات القائيــة بــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي ، والمــادة 14 مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــون القائــي ، 
واللتــي أجازهــا القضــاء ، اإلنابــة القضائيــة الســتالم كفالــة مــن شــخص يقــع موطنــه أو 
محــل إقامتــه بالخــارج ، أوطلــب تعييــن حــارس علــى األوال التــي وقــع الحجــز علهــا فــي 
دائرتــه ، أواإلذن للحــارس فــي إدارة واســتغالل األمــوال المحجــوزة ، وقبــول المدعــى 
عليــه تركالخصومــة األصليــة إا كان موطنــه بالخــارج، وطلــب منــع المديــن مــن الســفر 3.

25- ووفقــاً للمــادة 12 مــن هــذا القانــون فإنــه يجــوز للهيئــة القضائيــة التــي يطلــب إليهــا 
1  مؤلفنا : قواعد وإجراءات التنفيذ وفقاً لقانون اإلجراءات االتحادي ، ص 51 .

2  عكاشة عبد العال : التحكيم ص 719 .
3  وهــو إجــراء تحفظــي قصــد منــه المشــرع الحفــاظ علــى حقــوق الدائنيــن وقطــع الســبيل أمــام المديــن 
ســيء النميــة الــذي يخشــى هروبــه منالبالد،فأجــاز للدائــن ولــو لــم يكــن معــه حكــم قابــل للنفــاد بــل حتــى ولو 
لــم يكــن قــد رفــع الدعــوى الموضوعيــة بحقــه أن يطلــب منالقاضــي المختــص أو رئيــس الدائــرة بالمحكمــة 
التــي تختــص بنظــر النــزاع أن يصــدر أمــره بمنــع المديــن مــن الســفر وبتقديــر الديــن مؤقتــاص إذا لــم يكــن 
معيــن المقــدار . وقــد نظــم المشــرع حــاالت األمــر بــه وضمانــات المديــن الممنــوع مــن الســفر وحــاالت 
ســقوط هــذا األمــر فــي المــواد 329: 321 منــاالب الخامــس مــن كتــاب التنفيــذ لقانــون اإلجــراءات المدنيــة 

االتحــادي رقــم 11 لســنة 1992 .

التنفيــذ أن تمتنــع عــن االمتثــال لطلــب اإلنابــة فــي مخالفــة أي شــرط مــن الشــروط التــي 
نــص المشــرع علــى عــدم احترامهــا، وهــذه الشــروط هــي:

الشــرط األول: أن تكــون الهيئــة القضائيــة التــي أصــدرت الحكــم مختصــة بنظــر الدعوى: 
وفقــاً لنــص المــادة 1/12 مــن قانــون العالقــات القضائيــة االتحــادي يجــوز للهيئــة 
القضائيــة المختصــة فــي اإلمــارة المطلــوب إليهــا التنفيــذ أن ترفــض طلــب تنفيــذ الحكــم 
مــن الهيئــة القضائيــة بإحــدى اإلمــارات األعضــاء فــي االتحــاد إذا كانــت الهيئــة القضائيــة 
ــا أو بحســب  ــر مختصــة بنظــر الدعــوى بســبب عــدم واليته ــم غي ــي أصــدرت الحك الت
ــا  ــدم اختصاصه ــزاع أي ع ــر الن ــا بنظ ــدم واليته ــود بع ــي، والمقص ــاص الدول االختص
الوظيفــي وفقــاً لقوانيــن الدولــة التــي تحظــر علــى المحاكــم االختصــاص بنظرهــا كأعمــال 
ــية،  ــة دبلوماس ــع بحصان ــات تتمت ــاس أو هيئ ــى أن ــع عل ــي ترف ــاوى الت ــيادة أو الدع الس
ــا  ــص عليه ــي ن ــم والت ــي للمحاك ــد االختصــاص الدول ــناد أو قواع ــد اإلس ــاً لقواع أو وفق
المشــروع االتحــادي فــي الفصــل األول مــن البــاب األول »اختصاصــات المحاكــم« مــن 
الكتــاب األول »التداعــي أمــام المحاكــم« مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي رقــم 

ــنة 1992. 11 لس
ــادي  ــاء االتح ــع القض ــي تتب ــارات الت ــبة لإلم ــاص بالنس ــد االختص ــي تحدي ــع ف والمرج
يكــون ألحــكام قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي رقــم 11 لســنة 1992. وبالنســبة 
لمحاكــم اإلمــارات التــي تتبــع القضــاء المحلــي فيكــون االختصــاص لقوانينهــا المحليــة، 
بمعنــى أن الوقــوف علــى أن الحكــم قــد صــدر مــن محكمــة غيــر مختصــة بســبب خــروج 
النــزاع مــن واليتهــا القضائيــة يكــون مرجعــه إلــى قانــون المحكمــة المدنيــة التــي تطلــب 
ــة  ــى هيئ ــة عل ــة معين ــة قضائي ــن هيئ ــلطاً م ــه، وإال كان تس ــذي أصدرت ــم ال ــذ الحك تنفي

أخــرى ممــا يعنــي تدخــالً فــي تحديــد واليتهــا بنظــر الدعــوى1.
فــإذا كان هنــاك تنــازع علــى االختصــاص بيــن محاكــم اإلمــارات أو بيــن المحاكــم 
االتحاديــة والمحاكــم المحليــة كان اللجــوء إلــى المحكمــة االتحاديــة العليــا لفــض التنــازع 
اإليجابــي أو الســلبي علــى االختصــاص2. وإذا ا كان االختصــاص بنظــر الدعــوى التــي 
ــر  ــدد المعايي ــراً لتع ــك نظ ــارة وتل ــذه اإلم ــم ه ــن محاك ــتركاً بي ــم مش ــا الحك ــدر فيه ص

1  عكــس ذلــك نــور شــحاته: التنفيــذ الجبــري فــي دولــة اإلمــارات ص304، حيــث يــرى إعمــال قواعــد 
االختصــاص فــي اإلمــارات التــي يطلــب إليهــا التنفيــذ ابتــداء ال بقصــد تحديــد اختصــاص المحكمــة التــي 
أصــدرت الحكــم وإنمــا للتحقــق مــن أن الهيئــة التــي تفــةض بالتنفيــذ غيــر مختصــة باألصــل بنظــر النــزاع 

الــذي صــدر بشــأنه الحكــم المطلــوب تنفيــذه.
2  المادة 33 من قانون المحكمة االتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973م.
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االختصــاص المحلــي، وصــدر الحكــم مــن محاكــم إحــدى اإلمــارات، فإنــه تجــوز اإلنابــة 
فــي تنفيــذ الحكــم مــن قبــل الهيئــة القضائيــة فــي اإلمــارة المطلــوب إليهــا التنفيــذ.

وبالمقابــل فإنــه تلتــزم الجهــة القضائيــة المطلــوب إليهــا تنفيــذ طلبــات اإلنابــة القضائيــة 
ــي  ــل ف ــذ ال يدخ ــذا التنفي ــا إال إذا كان ه ــض تنفيذه ــا رف ــوز له ــا وال يج ــرد إليه ــي ت الت
اختصاصهــا. وذلــك لعــدم وجــود أي رابطــة قانونيــة بيــن الجهــة التــي ينــاط بهــا التنفيــذ 
ومــادة الحكــم الــذي يطلــب منهــا تنفيــذه، كعــدم وجــود األمــوال التــي يــراد التنفيــذ عليهــا 
فــي أراضيهــا، أو عــدم وجــود األشــخاص المطلــوب اتخــاذ إجــراءات المنــع من الســفر أو 
حبســهم علــى أراضيهــا ال بصفــة إقامــة دائمــة أو عارضــة. وقــد نصــت المــادة 1/15 من 
اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام واإلنابــات واإلعالنــات القضائيــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
علــى حــاالت رفــض تنفيــذ اإلنابــة فــي تنفيــذ األحــكام/ منهــا ))إذا كان التنفيــذ ال يدخــل 
فــي اختصــاص الهيئــة القضائيــة لــدى الدولــة المطلــوب إليهــا التنفيــذ((. وهــو ذات الحكــم 

الــذي نصــت عليــه اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي فــي المــادة 11/17.
الشــرط الثانــي: أن يكــون الخصــوم قــد أعلنــوا صحيحــاً: نصــت علــى هــذا الشــرط الفقــرة 
ــة، وهــذا الشــرط يضمــن صحــة  ــات القضائي ــون العالق ــادة 12 مــن قان ــة مــن الم الثاني
انعقــاد الخصومــة وصحــة إعــالن الحكــم المــراد تنفيــذه، فــإذا لــم يعلــن الخصــوم أو كان 
ــة  ــات القانوني ــي األوق ــال يجــوز اإلعــالن إال ف ــة، ف ــد الخصوم ــم تنعق ــم باطــالً ل إعالنه
ــة( ويجــب  ــون اإلجــراءات المدني ــن قان ــادة السادســة م ــا اإلعــالن )الم ــي يصــح فيه الت
أن تتضمــن ورقــة اإلعــالن البيانــات الضروريــة إلجرائــه صحيحــاً )مــادة 7( وأن يتــم 
ــد  ــرام مواعي ــك احت اإلعــالن لمــن يصــح تســليم الصــورة إليهــم )مــادة 8(، ويجــب كذل
التكليــف بالحضــور حتــى يتســر للخصــوم إعــداد أوجــه دفاعهــم وكافــة دفوعهــم، وأيضــاً 
ــم  ــالن الحك ــون إع ــك أن يك ــب كذل ــي للخصــوم، ويج ــل اإلجرائ ــة التمثي ــان صح لضم
صحيحــاً. والمرجــع فــي تحديــد وقــوع اإلعــالن صحيحــاً هــو وكمــا بينــا ســالفاً إمــا إلــى 
قانــون اإلجــراءات المدنيــة أو قانــون اإلمــارة التــي صــدر الحكــم مــن إحــدى محاكمهــا، 
باعتبــاره القانــون المنظــم إلجــراءات الخصومــة أمــام هــذه المحاكــم. ونــرى أن مجــال 
إعمــال هــذا الشــرط فيمــا يتعلــق بثبــوت صحــة إعــالن الحكــم وليســت بصحــة إعــالن 
أوراق الدعــوى أو بصحــة انعقــاد الخصومــة إال إذا كان الحكــم أو قــرار المحكميــن 

1  وأضافــت المــادة 15 مــن اتفاقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي حالتيــن يجــو زفيهمــا رفــض تنفيــذ 
اإلنابــة همــا: إذا كان طلــب تنفيــذ اإلنابــة متعلقــاً بجريمــة تعتبرهــا الدولــة المطلــوب إليهــا التنفيــذ جريمــة 
ذات صبغــة سياســية، وإذا كان مــن شــأن هــذا التنفيــذ المســاس بســيادة الدولــة المطلــوب إليهــا التنفيــذ أو 

بالنظــام العــام بهــا.

المطلــوب تنفيــذه قــد صــدر غيابيــاً، يؤيدنــا فيمــا نذهــب إليــه أن المــادة 16 مــن قانــون 
ــى  ــة عل ــم شــهادة دال ــى وجــوب تقدي ــة االتحــادي نصــت صراحــة عل ــات القضائي العالق
ــن  ــة المحكمي ــام هيئ ــة وأم ــات المختص ــام الجه ــور أم ــوا بالحض ــد أعلن ــوم ق أن الخص
المطلــوب تنفيــذه قــد صــدر غيابيــاً، ألن صحــة اإلجــراءات وتطبيــق قواعــد المرافعــات 
ــا فــي اإلمــارة التــي صــدر الحكــم بدائرتهــا، أمــا  عليهــا منــاط بمراجعــة المحكمــة العلي
ــذه، أن  ــذ هــاذا الحكــم، فيكــون للمحكمــة التــي يطلــب منهــا تنفي فيمــا يتعلــق األمــر بتنفي
تقــف علــى حقيقــة إعــالن هــذا الحكــم إعالنــاً صحيحــاً، حتــى تســتطيع اتخــاذ إجــراءات 
التنفيــذ فــي مواجهــة مــن صــدر بحقــه هــذا الحكــم وأعلــن بــه علــى وجــه صحيــح. وفــي 
ذات الوقــت حتــى ال يســلط قضــاء علــى قضــاء آخــر فيمــا قضــى بــه إال فــي الحــدود التــي 
تقتضــي ذلــك وبنــص القانــون. ويــرى البعــض1 أن صحــة اإلعــالن ليســت بذاتهــا هــي 
المقصــودة مــن النــص، وإنمــا المقصــود هــو صحــة اإلجــراءات القضائيــة التــي تكللــت 
بصــدور الحكــم المــراد تنفيــذه والــذي يتعلــق أمــر اإلنابــة بــه، فــال يتوقــف األمــر علــى 
ــوب  ــة للحكــم المطل ــة التنفيذي ــى ثبــوت الصف ــاد الخصومــة، وإنمــا يتعــداه إل صحــة انعق
تنفيــذه عــن طريــق اإلنابــة. ولكننــا نــرى أن هــذا التفســير يتعلــق بمفتــرض أساســي بأمــر 
اإلنابــة فــي التنفيــذ ســبق التعــرض لــه وهــو وجــوب أن يكــون الحكــم قابــالً للتنفيــذ، وفــي 

ذات الوقــت أن يكــون هــذا الحكــم مكتســباً القــوة التنفيذيــة.
الشــرط الثالــث: أال يكــون الحكــم المطلــوب تنفيــذه مخالفــاً للنظــام العــام أو اآلداب العامــة 
فــي اإلمــارة التــي يطلــب إليهــا التنفيــذ أو مناقضــاً لمبــدأ معتبــر كقاعــدة عموميــة دوليــة: 
تعــد فكــرة النظــام العــام واحــدة مــن األفــكار األساســية فــي كافــة العلــوم اإلنســانية بصفــة 
عامــة وفــي مجــال العلــوم القانونيــة بصفــة خاصــة، ال ســيما بالنســبة للعدالــة باعتبارهــا 

جــزءاً ال يتجــزأ مــن النظــام القانونــي2.
وثمــة مالحظــة أوليــة يجــب التنويــه عليهــا وهــي أن النــص علــى أنــه ال تجــوز اإلنابــة 
فــي تنفيــذ حكــم يتعــارض مــع النظــام العــام فــي اإلمــارة التــي يطلــب إليهــا التنفيــذ هــو 
ــى  ــص عل ــون الن ــق أن يك ــى واألوف ــه، إذ كان األول ــر محل ــي غي ــر ف ــة األم ــي حقيق ف
ــس  ــدة ولي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــام ف ــام الع ــع النظ ــم م ــارض الحك أال يتع
اإلمــارة التــي ينفــذ بهــا الحكــم، ألن النــص علــى حالــه يوحــي بــأن هنــاك عــدة أنظمــة 
ــد قصــده. ويقصــد بالنظــام  ــأ بالمشــرع أن يكــون ق عامــة فــي كل إمــارة، وهــو مــا نرب

1  نور شحاته: التنفيذ ص306، 307.
2  مؤلفنا نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام، ص10.
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العــام مجموعــة المقومــات والمبــادئ األساســية فــي المجتمــع المتعلقــة بوجــوده وكيانــه 
ــاً، وفــي نطــاق العمــل القضائــي تشــتمل علــى  ــاً وعقائدي واســتمراره، سياســياً واجتماعي
ــدأ المســاواة والمواجهــة واحتــرام حقــوق الدفــاع،  األســس العامــة للنظــام القضائــي كمب

ــة. ــة القضائي ــا اســتقرار الحماي ــا فيه ــي بم ــق االســتقرار القانون وتحقي
وتطبيقــاً لهــذا يجــوز للهيئــة القضائيــة التــي يطلــب منهــا تنفيــذ اإلنابــة أن ترفــض طلــب 
ــي  ــه ف ــاًن ألن ــاً صحيح ــه إعالن ــم أو إعالن ــور الحك ــم دون حض ــدر الحك ــذه إذا ص تنفي
ــام  ــاع وهــو مــن النظــام الع ــدأ المواجهــة أو حــق الدف ــف مب ــد خال ــة يكــون ق هــذه الحال
ــي أو  ــي أو النوع ــاص الوظيف ــد االختص ــة لقواع ــم بالمخالف ــدر الحك ــي، أو ص اإلجرائ
القيمــي لتعلقهــا جميعــاً بالنظــام العــام، أو صــدر الحكــم مــن محكمــة مشــكلة تشــكيالً غيــر 
ــاره أحــد المرافــق العامــة فــي  ــم عمــل مرفــق القضــاء باعتب ــه يتعلــق بتنظي صحيــح ألن

ــة1. الدول
وأمــا المقصــود بالقواعــد العموميــة الدوليــة فهــي مجموعــة المبــادئ التــي اســتقرت عليهــا 
األمــم المتمدينــة كمبــدأ حســن النيــة ومنــع االحتــكار ومنــع شــرط الوفــاء بالذهــب وعــدم 
جــواز التعســف فــي اســتعمال الحــق، باعتبارهــا صياغــة مشــتركة للقواعــد القانونيــة بيــن 

كافــة التشــريعات واألنظمــة القانونيــة المتعــددة.
الشــرط الرابــع: أال يكــون قــد صــدر حكــم نهائــي بيــن نفــس الخصــوم فــي ذات الموضــوع 
ــد نظــر  ــدى هــذه المحاكــم دعــوى قي ــذ، وأال يكــون ل فــي اإلمــارة المطلــوب إليهــا التنفي
بيــن نفــس الخصــوم فــي ذات الموضــوع رفعــت قبــل إقامــة الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم 

المطلــوب تنفيــذه:
ولعــل الغايــة التــي أرادهــا المشــرع مــن هــذا النــص هــي ذمــان احتــرام حجيــة الشــيء 
ــذ  ــا تنفي ــب منه ــي يطل ــارة الت ــي اإلم ــدرت ف ــي ص ــكام الت ــبة لألح ــه بالنس ــى ب المقض
ــن  ــس الموضــوع وبي ــي نف ــكام ف ــن أح ــي م ــه ه ــا أصدرت ــع م ــارض م ــر يتع ــم آخ حك
ذات الخصــوم تحقيقــاً للســيادة القضائيــة علــى إقليمهــا. فــال يصــح أن تهــدر هــذه القــوة 
لمصلحــة حكــم صــادر مــن محكمــة تتبــع إمــارة أخــرى، فيكــون التفاضــل بيــن أحــكام لهــا 
ذات القــوة وتنتــج ذات األثــر لألحــكام التــي صــدرت فــي النطــاق المحلــي لإلمــارة التــي 
يــراد التنفيــذ بدائرتهــا، وإن كنــا نــرى فــي هــذه الحالــة أن يعــرض األمــر علــى المحكمــة 

1  وقــد قننــت اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي هــذا الشــرط فــي المــادة 3/15 
بنصهــا علــى جــواز رفــض الجهــة المطلــوب إليهــا تنفيــذ اإلنابــة إذا كان مــن شــأن التنفيــذ المســاس بســيادة 
الدولــة المطلــوب إليهــا ذلــك أو بالنظــام العــام فيهــا. وكذلــك المــادة 17/ب مــن اتفاقيــة الريــاض للتعــاون 

القضائــي.

ــى  ــي عل ــازع اإليجاب ــاالت التن ــن ح ــة م ــاره حال ــا باعتب ــول كلمته ــا لتق ــة العلي االتحادي
ــن  ــن جهتي ــن صــدراً م ــن متناقضي ــن نهائيي ــذ حكمي ــي تنفي ــازع ف االختصــاص، أي التن

ــن. ــن مختلفتي قضائيتي
ــادر  ــم ص ــذ حك ــي تنفي ــة ف ــض اإلناب ــن رف ــرع م ــا المش ــي أرده ــة الت ــن الغاي ــا ع وأم
ــد  ــى قواع ــل عل ــه التحاي ــي من ــبب ه ــذا الس ــرى له ــارة أخ ــع إم ــة تتب ــة قضائي ــن هيئ م
االختصــاص والحيلولــة دون صــدور أحــكام متناقضــة، كذلــك ســد الطريــق أمــام الخصــم 
الــذي قــد يــرى أن اتجــاه الحكــم ليــس فــي صالحــه فيبــادر إلــى رفــع دعــوى أمــام محاكــم 
ــم  ــي لمحاك ــي النطــاق المحل ــذه ف ــد تنفي ــم ويري ــذا الحك ــى ه ــارة أخــرى ليحصــل عل إم
اإلمــارة التــي ســبق وأن رفــع نفــس الدعــوى مــن قبــل أمامهــا، وصــد الطريــق أمــام المنفذ 

ضــده إذا قــام برفــع دعــوى أمــام المحكمــة التــي يطلــب منهــا التنفيــذ1.
وإذا كان المشــرع قــد اشــترط أن يكــون هنــاك ســبق رفــع دعــوى قبــل إقامــة الدعــوى 
ــع الدعــوى بعــد صــدور هــذا الحكــم  ــإن رف ــذه ف ــوب تفي التــي صــدر فيهــا الحكــم المطل
أمــام محاكــم اإلمــارة التــي يطلــب إليهــا التنفيــذ يكــون غيــر مقبــول لســابقة الفصــل فيهــان 
ــم يكــن قــد صــدر حكــم فيهــا قضــت  وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها. أمــا إذا ل
المحكمــة بعــدم اختصاصهــا، ألن رفــع الدعــوى أمــام أي مــن جهتــي القضــاء –فــي حالــة 
تعــدد معاييــر االختصــاص المحلــي أو االختصــاص المشــترك- يحــول دون رفعهــا أمــام 

جهــة القضــاء األخــرى طالمــا لــم يحكــم بســقوطها أو بعــدم قبولهــا.
الفصل الثالث

إجراءات تنفيذ اإلنابة القضائية
26- إذا كانــت اإلنابــة أو اإلحالــة مــن إحــدى محاكــم الدولــة إلــى محكمــة أخــرى بغــرض 
ــع  ــيء أو بي ــليم ش ــي أو لتس ــراء وقت ــالن أو أي إج ــام باإلع ــن كالقي ــراء معي ــاذ إج اتخ
محجــوزات توجــد بدائــرة اختصــاص قاضــي تنفيــذ بمحكمــة أخــرى، فــإن علــى قاضــي 
ــوم إمــا  ــة اتحــادي أن يق ــاً ألحــكام المــادة 220/2 إجــراءات مدني ــذ المختــص وفق التنفي
مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طالــب التنفيــذ بأمــر اإلحالــة أو اإلنابــة مرفقــاً معهــا جميــع 

المســتندات المطلوبــة لتنفيذهــا )م221(.
ــي تنظــم أمــر  ــة االتحــادي الت ــات القضائي ــون العالق ــادة 16 مــن قان ــت الم 27- وأوجب
اإلحالــة فــي تنفيــذ األحــكام االنتهائيــة مــن إمــارة إلمــارة أخــرى علــى طالــب التنفيــذ أن 
يقــدم طلبــه إلــى رئيــس الهيئــة القضائيــة فــي اإلمــارة المطلــوب إليهــا التنفيــذ مرفقــاً بــه 

1  نور شحاته: التنفيذ، ص 311.
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ــة: المســتندات اآلتي
1- صــورة رســمية طبــق األصــل مــن الحكــم المطلــوب تنفيــذه المذيــل بالصيغــة التنفيذيــة 
ــاره  ــم، باعتب ــا الحك ــارة الصــادر منه ــي اإلم ــات المختصــة ف ــن الجه ــا م ــاً عليه مصدق

الســند التنفيــذي التــي تتخــذ إجــراءات التنفيــذ الجبــري بموجبــه.
ــم  ــم ت ــى أن الحك ــة عل ــذه أو شــهادة رســمية دال ــوب تنفي ــم المطل 2- أصــل إعــالن الحك
إعالنــه علــى الوجــه الصحيــح. فــال تكفــي صــورة مــن هــذا اإلعــالن، ولمــا كان الحصول 
علــى هــذا األصــل يجــد صعوبــة مــن الناحيــة العمليــة، فقــد اكتفــى المشــرع بتقديــم شــهادة 

رســمية مــن الجهــة المختصــة علــى أن إعــالن الحكــم قــد تــم صحيحــاً.
3- شــهادة مــن الجهــات المختصــة دالــة علــى أن الحكــم المطلــوب تنفيــذه هــو حكــم نهائــي 
ــوة األمــر  ــز لق ــذ كقاعــدة عامــة إال بموجــب حكــم حائ ــذ، فــال يجــوز التنفي واجــب التنفي
المقضــي، حتــى ال يتعــرض إلمكانيــة إلغائــه مــن محكمــة الطعــن، فــال يخلــو األمــر مــن 

مخاطــرة مــن الخيــر تفاديهــا.
ــام  ــات المختصــة وأم ــام الجه ــوا بالحضــور أم ــى أن الخصــوم أعلن ــة عل 4- شــهادة دال
ــوب  ــن المطل ــرار المحكمي ــم أو ق ــح إذا كان الحك ــه الصحي ــى الوج ــن عل ــة المحكمي هيئ
تنفيــذه قــد صــدر غيابيــاً، وذلــك ألن المشــرع اإلماراتــي أخــذ بفكــرة الحكــم الحضــوري 

ــة الحضــوري1. ــاري أو بمثاب االعتب
5- أصــل الســند الرســمي المطلــوب تنفيــذه مرفقــاً بــه شــهادة مــن الســلطات المختصــة 
فــي اإلمــارة الصــادرة منهــا الســند الرســمي تفيــد صالحيتــه للتنفيــذ. وكان يكفــي نــص 
الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة طالمــا أرفــق طالــب التنفيــذ صــورة رســمية طبــق األصــل 

مــن الحكــم المطلــوب تنفيــذه مذيــالً بالصيغــة التنفيذيــة.
وإذا تعلــق األمــر بإنابــة قضائيــة باتخــاذ إجــراء قضائــي معيــن فــي إحــدى دول مجلــس 
ــات  ــذ األحــكام واإلناب ــة تنفي ــاً ألحــكام المــادة 14 مــن اتفاقي ــه وفق التعــاون الخليجــي فإن
ــي  ــة ف ــة القضائي ــات اإلناب ــدول ترســل طلب ــن هــذه ال ــة الموقعــة بي ــات القضائي واإلعالن
القضايــا المدنيــة والتجاريــة واإلداريــة وقضايــا األحــوال الشــخصية مباشــرة مــن الجهــة 
المختصــة لــدى الدولــة الطالبــة إلــى الجهــة المطلــوب إليهــا تنفيــذ اإلنابــة لــدى أي دولــة 
أخــرى. أمــا فــي القضايــا الجزائيــة فترســل طلبــات اإلنابــة مباشــرة عــن طريــق وزارة 

1  تنــص المــادة 152 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي علــى أن ميعــاد الطعــن يبــدأ مــن اليــوم 
التالــي لتاريــخ صــدور الحكــم أو مــن اليــوم التالــي إلعــالن المحكــوم عليــه إذا كان بمثابــة الحضــوري مــا 

لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك.

العــدل لــدى الدولتيــن )م2/14 مــن االتفاقيــة(.
ــاون  ــاض للتع ــة الري ــى اتفاقي ــت عل ــن دول صادق ــة بي ــة قضائي ــر بإناب ــق األم وإذا تعل
القضائــي فإنــه بموجــب المــادة 16 مــن هــذه االتفاقيــة يحــرر طلــب اإلنابــة وفقــاً لقانــون 
الطــرف المتعاقــد طالــب التنفيــذ، ويجــب أن يكــون هــذا الطلــب مؤرخــاً وموقعــاً عليــه 
ومختومــاً بخاتــم الجهــة الطالبــة وكذلــك ســائر األوراق األخــرى المرفقــة بــه، دون حاجــة 
للتصديــق علــى هــذا الطلــب أو األوراق المرفقــة بــه. ويتضمــن طلــب اإلنابــة القضائيــة 
نــوع القضيــة والجهــة الصــادر عنهــا الطلــب والجهــة المطلــوب إليهــا التنفيــذ، وجميــع 
البيانــات التفصيليلــة المتعلقــة بوقائــع القضيــو بالمهمــة المطلــوب تنفيذهــا وخاصــة أســماء 
ــة(.  ــا عليهــم )م2/16 مــن االتفاقي ــوب طرحه الشــهود ومحــال إقامتهــم واألســئلة المطل
وفــي حالــة رفــض طلــب اإلنابــة القضائيــة أو تعــذر تنفيــذه، تقــوم الجهــة المطلــوب إليهــا 
تنفيــذ الطلــب بإخطــار الجهــة الطالبــة بذلــك فــوراً مــع إعــادة األوراق وبيــان األســباب 
ــة  ــذ اإلناب ــم تنفي ــة(. ويت ــب )م3/17 مــن االتفاقي ــى رفــض أو تعــذر الطل ــي دعــت إل الت
وفقــاً لإلجــراءات المعمــول بهــا فــي قوانيــن الدولــة المتعاقــدة التــي يطــب إليهــا التنفيــذ1، 
إال إذا كانــت هنــاك رغبــة معينــة مــن الدولــة الطالبــة فــي تنفيذهــا بشــكل معيــن فيجــب 
االســتجابة لرغبتهــا. طالمــا أنهــا ال تتعــارض مــع القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا فــي 

الدولــة المطلــوب إليهــا التنفيــذ )م18 مــن االتفاقيــة(.
وال يترتــب علــى تنفيــذ اإلنابــة القضائيــة الحــق فــي اقتضــاء أيــة رســوم أو مصروفــات 
فيمــا عــدا أتعــاب الخبــراء ونفقــات الشــهود إن كان لهــا مقتضــى، وتلتــزم الجهــة الطالبــة 
ــة  ــذ اإلناب ــا تنفي ــوب إليه ــة المطل ــة. وللدول ــف اإلناب ــع مل ــان م ــا بي ــل به ــا ويرس بأدائه
ــي  ــى األوراق الت ــررة عل ــاً لقوانينهــا الرســوم المق ــة أن تتقاضــى لحســابها ووفق القضائي
تقــدم أثنــاء تنفيــذ اإلنابــة. )19 مــن اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام بدول مجلــس التعــاون الخليجي. 

م21 مــن اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــي(.
الفصل الرابع

األثر القانوني لإلنابة القضائية
ــر  ــس األث ــه نف ــون ل ــة يك ــة القضائي ــق اإلناب ــم بطري ــذي يت 28- القاعــدة أن اإلجــراء ال
القانونــي كمــا لــو كان قــد تــم أمــام الجهــة المختصــة. )م18 مــن اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام 
ــاً لنــص المــداة 19 مــن اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــي فإنــه يكلــف األشــخاص المطلــوب  1  وفق
ســماع شــهادتهم بالحضــور بالطــرق المتبعــة لــدى الطــرف المتعاقــد المطلــوب أداء الشــهادة إليــه. م17 مــن 

اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.
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بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. م20 مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي(.
ووفقــاً للمــادة 1/221 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي فإنــه إذا تمــت اإلنابــة 
أو اإلحالــة مــن قاضــي التنفيــذ المختــص وفقــاً للتحديــد الســابق إلــى قاضــي تنفيــذ آخــر 
التخــاذ اإلجــراءات فــي دائرتــه فــإن علــى قاضــي التنفيــذ أن يرفــق مــع قــرار اإلحالــة أو 

اإلنابــة جميــع المســتندات واألوراق المتعلقــة بالتنفيــذ.
29- وقــد حــرص المشــرع عنــد تنفيــذ اإلنابــة القضائيــة علــى أمريــن حتــى تأتــي اإلنبــة 
بالغايــات التــي دعــت المشــرع علــى النــص عليهــا وتضمينهــا، ســواء فــي قوانينــه 

ــا: ــران هم ــذا األم ــة، وه ــات الدولي ــة أو االتفاقي الوطني
ــى  ــل عل ــب أو المحي ــي المني ــل القاض ــن قب ــال م ــراف الفع ــق اإلش ــر األول: تحقي األم
ــه: ولهــذا الغــرض أوجبــت  ــاب أو المحــال إلي ــم أمــام القاضــي المن اإلجــراءات التــي تت
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 221 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي علــى قاضــي 
التنفيــذ الــذي أجــرى تنفيــذ اإلنابــة أو اإلحالــة أن يحيــط قاضــي التنفيــذ المنيــب أو المحيــل 
علمــاً بمــا تــم ومــا اتخــذ مــن إجــراءات، وأن يحــول إليــه كافــة األشــياء واألوراق المتعلقــة 
بالتنفيــذ، وإذا كانــت هنــاك أمــوال نتيجــة بيــع األشــياء المحجــوزة فإنــه يقــوم بتحويلهــا 
إليــه كذلــك، ال ســيما وأن المشــرع االتحــادي بالقانــون رقــم 11 لســنة 1992 فــي 
المــادة 5/220 منــه نــص علــى أن قاضــي التنفيــذ الــذي أجــرى أول حجــز هــو القاضــي 
المختــص بتوزيــع حصيلــة البيــوع بيــن الدائنيــن، وذلــك فــي حالــة تعــداد الحجــوزات عــن 
ــذ فــي دوائــر محاكــم متعــددة. ولنفــس الغايــة التــي ابتغاهــا المشــرع  طريــق قضــاة تنفي
ــب أو  ــذ المني ــراف المتواصــل لقاضــي التنفي ــق اإلش ــي تحقي ــل ف ــي تتمث ــادي والت االتح
المحيــل نــص فــي المــادة 4/221 علــى أنــه إذا وجــد قاضــي التنفيــذ أو المحــال إليــه أن 
هنــاك أســباباً قانونيــة تمنــع التنفيــذ أو إذا تعــذر عليــه التنفيــذ ألي ســبب آخــر فعليــه إعــالم 

قاضــي التنفيــذ المختــص بذلــك.
30- واألســباب التــي جــاءت بالمــادة 221 فــي فقرتهــا الرابعــة والتــي تمنــع التنفيــذ أو 
تعرقلــه قــد تكــون أســباباً قانونيــة تمثــل عقبــة قانونيــة إلجــراء التنفيــذ وقــد تكــون أســباباً 
ماديــة تعرقــل مهمــة قاضــي التنفيــذ المنــاب أو المحــال إليــه فيمــا أنيــب فيــه أو أحيــل إليــه.
ومــن تطبيقــات الطائفــة األولــى مــن األســباب »األســباب القانونيــة« مــا يتعلــق بســبب 
الحــق فــي التنفيــذ الجبــري أي الســند التنفيــذي الــذي يجــرى الحجــز بموجبــه، كأن يكــون 
الحــق الــذي يجــرى التنفيــذ القتضائــه غيــر محقــق الوجــود أو غيــر حــال األداء، أو جــرى 
الحجــز التنفيــذي بموجــب ســند ال يعــد ســنداً تنفيذيــاً بموجــب أحــكام المــادة 2/225 مــن 

قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي، وال يعــد مــن قبيــل األوراق التــي يعطيهــا القانــون 
صفــة الســند التنفيــذي، أو جــرى الحجــز دون وضــع الصيغــة التقليديــة، أو جــرى النفــاذ 
المعجــل فــي غيــر الحــاالت التــي نــص عليهــا المشــرع بالمــادة 228، 229، ولــم يســتند 
ــذ  ــادة 229، أو جــرى التنفي ــرة الســابعة مــن الم ــي وردت بالفق ــة الت ــى القاعــدة العام إل
ــاذ المعجــل، أو  ــن مشــموالً بالنف ــم يك ــر المقتضــي ول ــوة األم ــم يحــز ق ــم ل بموجــب حك
جــرى التنفيــذ بموجــب حكــم جائــز علــى قــوة األمــر المقضــي ولكــن أوقــف تنفيــذه مــن 
محكمــة النقــض وفقــاً ألحــكام المــادة 1/175، أو أن يكــون التنفيــذ متعلقــاً بإصــدار أمــر 
بحبــس المديــن وصــدر األمــر فــي حالــة يمتنــع فيهــا إصــدار مثــل هــذا األمــر، كأن يكــون 
الديــن المنفــذ بــه يقــل ألــف درهــم مــا لــم يكــن غرامــة ماليــة أو نفقــة مقــررة وفقــاً ألحــكام 
المــادة 326. أو كان منطــق المحكــوم الــذي يجــري التنفيــذ بموجبــه غامضــاً أو متعارضاً 
مــع األســباب التــي بنــي عليهــا والمكملــة لــه، أو أن يجــرى التنفيــذ بموجــب حكــم أو أمــر 
أو ســند أجنبــي وكان هــذ الحكــم أو األمــر يتعــارض مــع حكــم أو أمــر مســبق صــدوره 
ــاً  ــا وفق ــة به ــام أو اآلداب العام ــة للنظــام الع ــة أو كان يتضمــن مخال ــة بالدول مــن محكم

ألحــكام المــادة 5/335 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي.
ومــن تطبيقــات الطائفــة الثانيــة مــن األســباب مــا يمثــل عقبــة ماديــة تحــول جــون إجــراء 
التنفيــذ أن يوقــع الحجــز علــى مــا ال يجــوز الحجــز عليــه كاألمــوال العامــة أو الخاصــة 
المملوكــة للدولــة أو إلحــدى اإلمــارات تطبيقــاً ألحــكام المــادة 247، وأيــاًض حالــة هــالك 
أو تلــف األمــوال المحجــوزة التــي تقــع فــي دائرتــه أو كان قــد تــم نقلهــا إلــى دائــرة محكمة 
أخــرى، وكذلــك حالــة وفــاة المديــن الــذي صــدر أمــر بحبســه وفقــاً ألحــكام المــادة 324.

ويجــب علــى القاضــي المنــاب أو المحــال إليــه أن يتلــزم بمــا ورد فــي قــرار اإلنابــة أو 
اإلحالــة، فــإذا كان المطلــوب منــه فــي اإلنابــة مجــرد اتخــاذ إجــراءات أو تدابيــر مؤقتــة 
ــال يجــوز أن يتعــرض ألصــل الحــق  ــد هــذا الهــدف، ف ــه عن أو إعــالن اقتصــرت مهمت
أو المســاس بــه، وإذا كان المطلــوب منــه فــي اإلحالــة إصــدار أمــر بالحبــس نظــراً ألن 
موطــن المديــن يقــع فــي دائــرة محكمــة أخــرى خــالف المحكمــة التــي ينفــذ لديهــا الســند 
التنفيــذي فــإن علــى قاضــي التنفيــذ المطلــوب اتخــاذ اإلجــراء فــي دائرتــه أن يقــوم بأعمــال 
التحقيــق وإصــدار أمــره المناســب دون أن يتعــدى ذلــك إلــى مناقشــة الســند التنفيــذي الــذي 
يجــرى التنفيــذ بمقتضــاه أي الحكــم النهائــي أو أمــر األداء النهائــي الــذي امتنــع المديــن 
ــة مــن  ــه األحــكام القضائي ــع ب ــك مســاس بمــا تتمت ــه، ألن فــي ذل ــذ مــا جــاء في عــن تنفي

حجيــة وفقــاً ألحــكام المــادة 1/324 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي.
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األمــر الثانــي: إعطــاء الســلطات والصالحيــات الضروريــة للقاضــي المنــاب أو المحــال 
ــة: يجــب أال يفهــم مــن ســلطة اإلشــراف الفعــال والمتواصــل مــن  ــذ اإلناب ــه فــي تنفي إلي
قبــل القاضــي المنيــب أو المحيــل أن يجــرد القاضــي المنــاب أو المحــال إليــه مــن كافــة 
الصالحيــات أو االختصاصــات ألنــه هــو الــذي يقــوم بتنفيــذ أمــر اإلنابــة القضائيــة أو أمــر 
ــون االتحــادي لإلجــراءات  ــادة 3/220 مــن القان ــي الم ــذا نــص المشــرع ف ــة، ول اإلحال
المدنيــة علــى أنــه ))إذا تعلــق األمــر باإلنابــة فعلــى القاضــي المنــاب اتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات والتدابيــر الالزمــة والتــي تقــع فــي دائرتــه، فلــه علــى ســبيل المثــال أن يعيــن 
حارســاً علــى األمــوال التــي وقــع الحجــز عليهــا فــي دائرتــه، ولــه أن يــأذن للحــارس فــي 

إدارة األمــوال المحجــوزة أو اســتغاللها.
ــق  ــي تتعل ــادة 220 والت ــن الم ــة م ــرة الرابع ــواردة بالفق ــة ال ــر باإلحال ــق األم وإذا تعل
باألمــوال المحجــوزة والتــي تقــع فــي دائــرة محكمــة أخــرى أو كان موطــن المديــن المــراد 
إصــدار أمــر بحبســه يقــع فــي دائــرة محكمــة أخــرى غيــر تلــك التــي يقــدم إليهــا الســند 
التنفيــذي فإنــه علــى قاضــي التنفيــذ المختــص أن يحيــل األمــر إلــى قاضــي التنفيــذ فــي 
أي مــن هــذه الدوائــر ليقــوم بتســليم الشــيء أو بيــع المحجــوازت، وهنــا يكــون القاضــي 
المحــال إليــه كافــة الســلطات، فــإذا كانــت األشــياء المحجــوزة عرضــة للتلــف أو الهــالك 
أو بضائــع معرضــة لتقلــب األســعار فلــه أن يأمــر بإجــراء البيــع فــي المــكان الــذي يــراه 
ــراً  ــع خبي ــن البي ــالن ع ــل اإلع ــع قب ــه أن يبي ــادة 2/280، ول ــكام الم ــاً ألح ــباً وفق مناس
ــخ  ــن تاري ــاً م ــن يوم ــة ال تجــاوز ثالثي ــك خــالل مهل ــار، وذل ــن العق ــر ثم ــر لتقدي أو أكث
تكليفــه بذلــك وفقــاً ألحــكام المــادة 3/295، ويجــوز لــه أن جــري تحقيقــاً نختصــراً قبــل 
إصــدار أمــر بحبــس المديــن إذا لــم تكفــه المســتندات المؤيــدة لطلــب الحبــس وفقــاً ألحــكام 
المــادة 1/325. ويختلــص القاضــي المنــاب أو المحــال إليــه بنظــر إشــكاالت التنفيــذ التــي 
تعــرض عليــه بخصــوص التنفيــذ الــذي أحيــل إليــه أو أنيــب فيــه )مــادة 2/221 إجــراءات 

مدنيــة(1.
والمقصــود بإشــكاالت التنفيــذ هــي منازعــات التنفيــذ الوقتيــة دون منازعــات التنفيــذ 

1  فلــم يأخــذ المشــرع اإلماراتــي بمذهــب القانــون العراقــي الــذي يجعــل المحكمــة المنيبــة هــي المختصــة 
بإشــكاالت التنفيــذ الناجمــة عنــه علــى تقديــر أنهــا المحكمــة التــي لديهــا إلمــام كامــل بأصــل النــزاع ومــن 
ثــم يــؤدي إلــى توحيــد اإلختصــاص بشــأن نظــر منازعــات التنفيــذ، وإنمــا أخــذ المشــرع اإلماراتــي بمذهــب 
القانــون الســوري باختصــاص المحكمــة المدنيــة أو المحليــة بنظــر إشــكاالت التنفيــذ علــى تقديــر أنــه إذا 
كان هنــاك تفويــض صريــح فــي االختصــاص بتنفيــذ اإلنابــة، فــإن هنــاك تفويــض ضمنــي بنظــر اإلشــكاالت 

التــي تترتــب عليهــا. انظــر عزمــي عبــد الفتــاح: قاضــي التنفيــذ. رســالة ص 280.

الموضوعيــة وذلــك لســببين، األول: أن المشــروع قصــر اختصــاص قاضــي التنفيــذ علــى 
ــن المنازعــات  ــا م ــة مســتعجلة دون غيره ــة بصف ــذ الوقتي ــع منازعــات التنفي نظــر جمي
)مــادة 2/220 إجــراءات مدنيــة(، والثانــي: أن المشــرع عندمــا تعــرض إلشــكاالت 
التنفيــذ فــي الفصــل الســادس مــن البــاب األول نــص فــي المــادة 244 علــى أنــه إذا عرض 
عنــد التنفيــذ إشــكال وكان المطلــوب إجــراًء وقتيــاً فلمنــدوب التفيــذ أن يوقــف التنفيــذ أو 
ــذ  ــه يحددهــا بمنازعــات التنفي ــى أن ــدل عل ــاط ... ممــا ي ــى ســبيل االحتي ــه عل يمضــي في
الوقتيــة وحدهــا. ولعــل الحكمــة مــن جعــل االختصــاص بهــذه المســائل للقاضــي المنــاب 
أو المحــال إليــه هــي النظــر إلــى اعتبــاره األقــدر علــى الفصــل فــي هــذه المنازعــات. كمــا 

أنــه يقصــد بهــا إشــكاالت التنفيــذ التــي تعــرض عليــه أثنــاء التنفيــذ وليــس بعــده.
ــه  ــال إلي ــاب أو المح ــا القاضــي المن ــي يتخذه ــرارات الت ــإن الق ــراً ف ــس آخ ــراً ولي وأخي
بشــأن تنفيــذ اإلنابــة أو اإلحالــة أو بشــأن الفصــل فــي إشــكاالت التنفيــذ التــي تقــدم عنــه 
يتــم الطعــن فيهــا باالســتئناف أمــام محكمــة االســتئناف التــي يتبعهــا القاضــي المنــاب أو 

ــة اتحــادي(. ــادة 2/221 إجــراءات مدني ــه )م المحــال إلي
تم بحمد هللا تعالى وتوفيقه ....
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قائمة المراجع
أوالً: مراجع في الفقه اإلسالمي:

ــد  ــد عب ــور محم ــالمي للدكت ــام اإلس ــي النظ ــخصية القاضــي ف ــة وش ــلطة القضائي - الس
ــة 1988م – 1408هـــ. ــي. طبع ــالم العرب ــراء لإلع ــر: الزه ــن البك الرحم

ــا واألندلــس والمغــرب:  ــار المعــرب والجامــع المغــرب غــن فتــاوى أهــل إفريقي - المعي
ــاس أحمــد بــن يحيــى الونشــري. وزارة األوقــاف بالمغــرب. ج10. ــو العب أب

- التنظيــم القضائــي اإلســالمي للدكتــور حامــد أبــو طالــب، الطبعــة األولــى، 1402هـــ - 
1982م.

- تبصــرة الحــكام فــي أصــول األقضيــة ومناهــج األحــكام، إبراهيــم بــن علــي بــن فرحــون 
المدنــي، مصطفى الحلبــي، 1985م-1387هـ.

- فتــح المعيــن بشــرح قــرة العيــن للشــيخ زيــن الديــن المليبــاري، علــى هامــش: إعانــة 
ــن، ج4. الطالبي

نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج: شــمس الدســن أحمــد بــن محمــد الرملــي، مصطفــى 
الحلبــي، 1386هـ-1967م.

ثانياً: المراجع العامة واألبحاث القانونية المتخصصة:
أحمد أبو الوفا: نظرية الدفوع في قانون المرافعات، الطبعة السابعة.

ــدم  ــي، بحــث مق ــون اإلمارات ــي القان ــن المماطــل ف ــس المدي ــود: حب ــي محم ــد صدق أحم
ــعة. ــدورة التاس ــي ال ــكار العلم ــات واالبت ــس للدراس ــزة العوي لجائ

أحمد ماهر زغلول: أصول التنفيذ، طبعة 1994م.
أحمد هندي: التنفيذ الجبري في اإلمارات العربية المتحدة، طبعة 1969م.

إدوارد عيــد: اإلنابــات والغعالنــات القضائيــة، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة 
بجامعــة الــدول العربيــة، ط 1969م.

رأفت الميقاتي: تنفيذ األحكام المحكمين الوطنية، رسالة جامعة القاهرة 1996م.
عزمــي عبــد الفتــاح: قواعــد التنفيــذ الجبــري، 1993-1994م. نظــام قاضــي التنفيــذ فــي 

القانــون المصــري والقانــون المقــارن، 1987م.
عكاشــة محمــد عبــد العــال: اإلنابــة القضائيــة فــي نطــاق العالقــات الدوليــة الخاصــة. دار 
المطبوعــات الجامعيــةن ط 1994م. التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة. 

الطبعــة األولــى،1998م.
تعليــق علــى حكــم محكمــة العيــن االبتدائيــة الصــادر فــي 18 ســبتمبر 1991 فــي ششــقه 

المدنــي والقاضــي بإنابــة القضــار القطــري فــي تنفيــذ الحكــم. مجلــة الشــريعة والقانــون، 
ــة،  ــادى الثاني ــدد 8 جم ــارات. الع ــة اإلم ــون بجامع ــة الشــريعة والقان الصــادرة عــن كلي

ــر 1994م. 1415، نوفمب
عيد محمد القصاص: أصول التنفيذ الجبري، طبعة 1999.

فتحي والي: التنفيذ الجبري. ط1995م.
محسن شفيق: التحكيم التجاري الدولي، طبعة 1997 م.

محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، ط 1978م.
ــة  ــدة، الطبع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــري ف ــذ الجب ــحاته: التنفي ــور ش ــد ن محم

ــة. الثاني
محمــود مصطفــى يونــس: النظــام القانونــي للحجــز التحفظــي القضائــي، رســالة جامعــة 

القاهــرة، 1992م. 
قواعــد وإجــراءات التنفيــذ وفقــاً لقانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي، مــن مطبوعــات 

كليــة شــرطة أبــو ظبــي.
نحــو نظريــة عامــة لفكــرة النظــام العــام لقانــون المرافعــات. دار النهضــة العربيــة، طبعــة 

1996م.
نظرات في اإلحالة لعدم االختصاص القضائي، دار النهضة العربية، طبعة 1998م.

قوة أحكام المحكيمن وقيمتها أمام قضاء الدولة. الطبعة األولى.
مختار بربري: التحكيم التجاري الدولي، طبعة 1995م.

وجدي رغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي. طبعة 1978م.
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ــذ بــدء اعتقالهــم إلــى  ــدة من ــاً عدي ــد لقــي الســجناء فــي ظــل التشــريع اإلســالمي حقوق لق
ــات: ــن اإلفــراج عنهــم نتعــرف عليهــا ضمــن هــذه الورق حي

تعريف السجين:
ــق الشــخص ومنعــه  ــة - رحمــه هللا -: ))الســجن هــو تعوي ــن تيمي ــال شــيخ اإلســالم اب ق
مــن التصــرف بنفســه((. - مجموعــة الفتــاوى 298/35 والطــرق الحكميــة ص: 102.
وقــال العالمــة الكاســاني: ))الســجن هــو منــع الشــخص مــن الخــروج إلــى أشــغاله 

1784/7 الصنائــع:  بدائــع   - الدينيــة واالجتماعيــة((  ومهماتــه 
ــأن الربــط بالشــجرة ســجن والجعــل فــي البيــت أو  ــم ب ــة وابــن القي ــد كالم ابــن تيمي ويفي
المســجد ســجن وأنــه ليــس مــن لــوازم الســجن الشــرعي الجعــل فــي بنيــان خــاص معــد 

لذلــك.
السجن والحبس:

ال فــرق بينهمــا فــي الداللــة بيــن الفقهــاء ألنهمــا بمعنــى المنــع والتعويــق مطلقــاً. قــال هللا 
تعالــى:

﴿ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إال أن يسجن أو عذاب أليم ﴾ - يوسف:25.
وقال أيضاً ﴿ تحبسونهما من بعد الصالة فيقسمان باهلل ﴾ - المائدة 106.

وفي الحديث الشريف: ))الدنيا سجن المؤمن(( - صحيح مسلم: 2272/4.
وفي الحديث أيضاً: ))إن هللا حبس عن مكة الفيل(( - اللؤلؤ والمرجان: 861

التوقيف:
الموقوف هو: السجين الذي لم يبت القضاء في حكمه لعدم تجاوزه مرحلة االتهام.
االعتقال: هو حبس المتهم عن مباشرة أمره حتى يحاكم. - المعجم الوسيط مادة )عقل(

اإلمساك: هو المنع والتعويق:
قــال تعالــى: ﴿ والالتــي يأتيــن الفاحشــة مــن نســائكم فاستشــهدوا عليهــن أربعــة منكــم فــإن 

شــهدوا فأمســكوهن فــي البيــوت ﴾ -   أي: احبســوهن فــي البيــوت. النســاء: 15،
اإلثبات:

قال تعالى: ﴿ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ﴾ األنفال: 30.
وذلــك أن قريشــاً أرادت تقييــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بالوثائــق وحبســه حتــى تمنعــه 

مــن الهجــرة. - جامــع البيــان للطبــري: 226/1
النفي:

قال تعالى في عقوبة قطاع الطريق: ﴿ أو ينفوا من األرض ﴾ - المائدة: 33
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وقــد ذكــر الحنفيــة والزيديــة وجماعــة مــن الشــافعية والحنابلــة وابــن العربــي مــن المالكيــة 
أن المــراد بــه الحبــس ألن المحبــوس فــي حقيقتــه بمنزلــة المخــرج مــن الدنيــا.

ــي: 598/2،  ــن العرب ــرآن الب ــرآن للجصــاص: 412/2، أحــكام الق - انظــر: أحــكام الق
المبســوط   ،212/3 للحصكفــي:  المختــار  الــدر   ،120/6 لآلوســي:  المعانــي  روح 
ــووي: 200/4،  ــاج للن ــاني: 95/7، المنه ــع للكاس ــع الصنائ ــي: 88/20، بدائ للسرخس

اإلنصــاف للمــرداوي: 298/10، البحــر الزخــار البــن المرتضــى: 199/5.
وفي هذا المعنى أنشد صالح عبد القدوس:

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها            فلسنا من األموات فيها وال األحيا
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة                عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

وقيل أن قائل هذين البيتين هو الفضل البرمكي.
- انظر مروج الذهب للمسعودي: 383/3.

وقيل: بل هو عبد هلل بن الحسن المطلبي.
-  انظر: المحاسن واألضداد للجاحظ ص: 47.

الرهن: الرهين والمرهون المحبوس:
- القاموس المحيط، المصباح المنير مادة )رهن(.

قال جحدر بن مالك الذي سجنه الحجاج لفتكه وقطعه الطريق باليمامة:
إذا جـاوزتـمـا نخـالت نجد      وأوديـة اليمامـة فانعيانـي
وقوال: جحدر أمسى رهيناً      يحاذر وقع مصقول يماني

- البداية والنهاية البن كثير: 9/125
والحديــث عــن حقــوق الســجناء فــي اإلســالم يتضمــن حقــوق جميــع مــن يتصــف بالصفات 

الســابقة أعددهــا فــي النقــاط اآلتية:
الحق األول: حماية كرامته اإلنسانية:

ــن  ــم م ــر ورزقناه ــر والبح ــي الب ــم ف ــي آدم وحملناه ــا بن ــد كّرمن ــى: ﴿ ولق ــال هللا تعال ق
ــراء: 70 ــالً ﴾ - اإلس ــا تفضي ــن خلقن ــر مم ــى كثي ــم عل ــات وفضلناه الطيب

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
))كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله(( - رواه مسلم

وهــذا عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه ينظــر يومــاً إلــى الكعبــة فيقــول: ))مــا أطيبــك 
وأطيــب ريحــه، ومــا أعظمــك وأعظــم حرمتــك، والمؤمــن أعظــم حرمــة عنــد هللا منــك((.

الحق الثاني: عدم استيقافه إال إذا توافرت مبررات ذلك:

بــأن يضــع الشــخص نفســه طوعــاً واختيــاراً موضــع الظــن والريبــة، وينبــئ عــن ضرورة 
تســتدعي جــالء أمــره، عندئــذ يجــوز اســتيقافه شــريطة أال يتعــدى االســتيقاف الغايــة منــه، 
ــن  ــتوقف، وأال يتضم ــخصية المس ــن ش ــري ع ــتغرقه التح ــذي يس ــت ال ــدى الوق وال يتع
االســتيقاف اعتــداء عليــه وعلــى حرمتــه وأال يمــارس االســتيقاف إال الســلطة المخولــة بــه 
وبــأال يتحفــظ عليــه إال بصفــة احتياطيــة مــن قبــل مأمــوري الضبــط القضائــي المخوليــن 

بالقيــام بذلــك.
والدليــل علــى حــق اإلنســان فــي حريــة التنقــل هــو قولــه تعالــى: ﴿ فــإذا قضيتــم الصــالة 
فانتشــروا فــي األرض وابتغــوا مــن فضــل هللا ﴾ - الجمعــة: 10 - وقولــه عــز وجــل: ﴿ هــو 
الــذي جعــل لكــم األرض ذلــوالً فامشــوا فــي مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه وإليــه النشــور ﴾ - 
الملــك: 15 - قــال عمــر بــن عبــد العزيــز - رحمــه هللا -: ))دعــوا النــاس تتجــر بأموالهــا 

فــي البــر والبحــر وال تحولــوا بيــن النــاس ومعايشــهم((.

الحق الثالث: عدم جواز ضربه وإكراهه على االعتراف:
عــن عبــد هللا الحــرازي - رحمــه هللا - أن قومــاً مــن الكالعييــن ســرق لهــم متــاع، فاتهمــوا 
ناســاً مــن الحاكمــة، فأتــوا بهــم الصحابــي النعمــان بــن بشــير - رضــي هللا عنــه - فحبســهم 
أيامــاً ثــم خلــى ســبيلهم فأتــوا النعمــان قالــوا: خليــت ســبيلهم بغيــر ضــرب وال امتحــان؟ 
فقــال لهــم النعمــان: ))مــا شــئتم؟ إذا شــئتم متاعكــم فذلــك، وإال أخــذت لهــم مــن ظهوركــم 

مثلمــا أخــذت مــن ظهورهــم(( فقالــوا: هــذا حكمــك؟ قــال: ))هــذا حكــم هللا ورســوله((.

الحق الرابع: حقه في محاكمته محاكمة عادلة:
قــال تعالــى: ﴿ إن هللا يأمــر بالعــدل ﴾ - النحــل: 90 - وقــال تعالــى: ﴿ وإن حكمــت فاحكــم 
بينهــم بالقســط إن هللا يحــب المقســطين ﴾ - المائــدة: 42 والمحاكمــة العادلــة تتحقــق 

باآلتــي:
1( بتوفيــر الشــروط المطلوبــة فــي القاضــي كالعلــم بأحــكام الشــريعة، أصولهــا وفروعها، 
واألمانــة واالســتقامة والفطنــة، ويكــون كمــا وصفــه ابــن قدامــة - رحمــه هللا -: ))حليمــاً 
متأنيــاً، ذا فطنــة وتيقــظ، ال يؤتــى مــن عقلــه وال يخــدع لغــره، صحيــح الســمع والبصــر، 
ــوفاً  ــاراً عس ــس جب ــع، ولي ــن الطب ــداً ع ــاً، بعي ــاً نزيه ــه، عفيف ــل واليت ــات أه ــاً بلغ عالم

فيقطــع ذا الحجــة عــن حجتــه((.
2( باســتقالل القضــاء وحمايتــه عــن الخضــوع أليــة ســلطة أو قــوة تفاديــاً للتدخــل 
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والتأثيــر، وهــو مــا يعبــر عنــه بفصــل ســلطة القضــاء عــن ســلطة التنفيــذ، فذلــك أدعــى 
ــه. ــه وعدل ــة القاضــي ونزاهت لحري

ــة وال  ــدة )ال جريم ــالً بقاع ــة عم ــم والعقوب ــي التجري ــريعة ف ــوص الش ــزام نص 3( بالت
ــان  ــد البي ــة إال بع ــدة )ال عقوب ــرع( وقاع ــف إال بش ــدة )ال تكلي ــص( وقاع ــة إال بن عقوب
ــي أمهــا رســوالً  ــى يبعــث ف ــرى حت ــك الق ــك مهل ــى: ﴿ ومــا كان رب ــال تعال ــذار( ق واإلن
يتلــو عليهــم آياتنــا ﴾ - القصــص: 59 - وقــال عــز وجــل: ﴿ ومــا كنــا معذبيــن حتــى نبعــث 

ــراء: 15 -. ــوالً ﴾ - اإلس رس
4( إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه.

5( االســتماع إلــى أقوالــه فــي حريــة تامــة دون ضغــط أو إكــراه أو تعذيــب أو خديعــة أو 
أي شــيء يؤثــر فــي إرادتــه الحــرة عــن علــي بــن أبــي طالــب - رضــي هللا عنــه - قــال: 
بعثنــي رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - إلــى اليمــن قاضيــاً فقــال: ))فــإذا جلــس بيــن 
يديــك الخصمــان فــال تقضيــن حتــى تســمع مــن اآلخــر كمــا ســمعت مــن األول فإنــه أحرى 

أن يتبيــن لــك القضــاء((.
6( التســوية بينــه وبيــن خصمــه: قــال رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم -: ))ســّوِ بيــن 
ــن الخطــاب - رضــي هللا  ــن فــي لحظتــك ولفظــك(( وجــاء فــي رســالة عمــر ب الخصمي
عنــه - إلــى قاضيــه أبــي موســى األشــعري - رضــي هللا عنــه -: )) آس بيــن النــاس فــي 
ــأس ضعيــف مــن  ــك وال يي ــي حيف ــى ال يطمــع شــريف ف ــك زمجلســك حت وجهــك وعدل
عدلــك(( وعليــه فــال فــرق أمــام القضــاء بيــن الرفيــع والوضيــع وال بيــن الغنــي والفقيــر 
وال بيــن الجاهــل والعالــم وال محابــاة حتــى فــي الشــكليات كالوقــوف وطريقــة االســتجواب 
وإظهــار اهتمــام أكثــر أو احتــرام أوفــر ألحــد الخصــوم، وقــد فقئــت عينــه فــال تحكــم لــه 

حتــى يأتــي خصمــه فلعلــه قــد فقئــت عينــاه جميعــاً((.
7( حقه في أن يأتي ببياناته الدفاعية.

ــاً  ــه فصيح ــه: خاصــة إذا كان خصم ــع عن ــل يداف ــام أ وكي ــتعانة بمح ــي االس ــه ف 8( حق
أو أبلــغ حديثــاً منــه، وأمهــر فــي عــرض حجتــه أمــام القضــاء، عــن أم ســلمة - رضــي 
هللا عنهــا - أن رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - ســمع جلبــة خصــم ببــاب حجرتــه، 
فخــرج إليهــم فقــال: ))إنمــا أنــا بشــر، وإنــه يأتينــي الخصــم، فلعــل بعضهــم أن يكــون أبلــغ 
مــن بعــض فأحتســب أنــه صــادق فأقضــي لــه. فمــن قضيــت لــه بحــق مســلم فإنمــا هــي 

قطعــة مــن النــار فليحملهــا أو يذرهــا((.
9( ســرعة البــت فــي تهمتــه: حتــى ال يلحــق بــه ضــرر مــادي أو معنــوي نتيجــة طــول 

أمــد القضــاء كتــب عمــر بــن الخطــاب - رضــي هللا عنــه - إلــى معاويــة بــن أبــي ســفيان 
ــه - وبعــده  ــت إقامت ــإن طــال حبســه - أي طال ــب ف ــه -: ))تعاهــد الغري - رضــي هللا عن
عــن أهلــه مــن أجــل هــذه الدعــوى تــرك حقــه وانطلــق إلــى أهلــه وإنمــا أبطــل حقــه مــن 

لــم يرفــع بــه رأســاً((.
ــال رســول هللا - صلــى هللا  ــى الشــك والتخميــن ق ــاء عل ــه بن 10( ال يصــح الحكــم بإدانت
عليــه وســلم -: ))إياكــم والظــن، فــإن الظــن أكــذب الحديــث(( فاألصــل فــي المتهــم بــراءة 
الذمــة بيقيــن فيجــب أن تقــام إدانتــه علــى الجــزم واليقيــن كذلــك. قــال األصوليــون: ))إن 

مــا وجــب بيقيــن ال يبــرأ منــه إال بيقيــن((.
11( عــدم االعتــداد بإقــراره تحــت اإلكــراه قــال رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم -: 
))رفــع عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه(( وقــال عمــر بــن الخطــاب - 
رضــي هللا عنــه -: ))ليــس الرجــل بأميــن علــى نفســه إذا جوعتــه أو ضربتــه أو وثقتــه(( 
وعــن الزهــري - رحمــه هللا - أنــه أتــي برجــل مــن الشــام متهــم بســرقة وقــد أقــر بعــد 

ضربــه، فقــال عمــر: ))ال يقطــع ألنــه أقــر بعــد ضربــه((.
األمر الخامس: أنه ال يجوز الحكم بالحبس وإهمال الحدود والقصاص:

ــة  ــو أمــرت بإقام ــة - هــارون الرشــيد -: ))ول ــو يوســف القاضــي ينصــح الخليف ــال أب ق
الحــدود لقــل أهــل الحبــس ولخــاف الفســاق وأهــل الدعــارة ولتناهــوا عمــا هــم فيــه(( - 

الخــراج ص: 163
وقــد قيــدت المــادة )331( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي الحكــم بالعقوبــات التعزيزيــة 

فــي القتــل بحالــة امتنــاع توقيــع عقوبــة القصــاص.
وقيــدت المــادة 371 مــن القانــون عقوبــات الحبــس فــي الجرائــم الواقعــة علــى الســمعة 

بعــدم اإلخــالل بــأركان وشــرائط دريمــة القــذف المعاقــب عليهــا حــداً.
ــرقة  ــي الس ــة ف ــس التعزيزي ــجن والحب ــات الس ــون عقوب ــن القان ــادة 381 م ــدت الم وقي

ــع حــد الســرقة. ــاع توقي ــة امتن بحال
ومــن األهميــة بمــكان االلتــزام بهــذه المــواد مــع المــادة األولــى فقــرة أولــى مــن قانــون 
العقوبــات التــي تنــص علــى تطبيــق الشــريعة اإلســالمية فــي الحــدود والقصــاص والديــة 

ويؤكــد ذلــك القانــون االتحــادي رقــم )3( لســنة 1996م.
الحق السادس: أنه ال يجوز حبسه تعسفياً:

ــد  ــافعي بضــع قواع ــالم الش ــد الس ــن عب ــز ب ــي والع ــي المالك ــام القراف ــد وضــع اإلم وق
ــي: ــزاً وه ــس تعزي ــا الحب ــس يشــرع فيه ــا خم ــة منه ــس عام ــا الحب يشــرع فيه
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حبس الممتنع من دفع الحق إلجاء إليه.( 1
حبس الجاني ردعاً عن المعاصي.( 2
ــى ( 	 ــلم عل ــن أس ــس م ــة كحب ــه النياب ــب ال تدخل ــرف بواج ــن التص ــع م ــس الممتن حب

ــن. أختي
حبس من أقر بمجهول وامتنع عن تعيينه.( 	
حبس الممتنع من حق هللا تعالى الذي ال تدخله النيابة كالصالة والصوم.( 5

األمر السابع: استحسان عدم حبس أصحاب الشرف والمروءة الذين ال سوابق لهم:
إذا كان المدعــى عليــه رجــالً ذا مــروءة وشــرف وســمعة حســنة مــن أهــل المنزلــة 
والقــد استحســن أال يحبــس إذا كان ذلــك أول مــا فعــل صيانــة لقــدره وتجنيبــاً الختالطــه 
بالمنحرفيــن وأهــل الفســاد ألن الســجن فــي الغالــب عقوبــة مــن قــل قــدره وكثــر شــره.
ــي  ــم إال ف ــات عثراته ــوا ذوي الهيئ ــلم -: ))أقيل ــه وس ــى هللا علي ــول هللا - صل ــال رس ق
الحــدود(( - رواه أحمــد وأبــو داود والنســائي، انظــر جامــع األصــول البــن األثيــر: 

.3/603
وقــال - صلــى هللا عليــه وســلم - فــي األنصــار: ))اقبلــوا مــن محســنهم وتجــاوزوا عــن 

ــاري: 226/4. ــيئهم(( - رواه البخ مس
األمر الثامن: تقدير مدة الحبس على ما يصلح الجاني ويزجره:

لئــال يخضــع الحبــس للتشــهي ذكرالفقهــاء أنــه ينبغــي االقتصــار علــى القــدر الــذي يظــن 
انزجــار الجانــي بــه وال يزيــد عليــه.

- أسنى المطالب لألنصاري: 4/162، المعيار المعرب للونشريسي: 2/418.
وينبغــي فــي الحبــس كمــا فــي غيــره مــن العقوبــات أن يــؤدي غالبــاً إلــى إصــالح 
ــة أخــرى.                          ــه وجــب الحكــم بعقوب ــن يؤدب ــه ل ــى الظــن أن ــإن غلــب عل الجانــي وزجــره ف

- المعيــار المعــرب: 418/2، تبصــرة الحــكام البــن فرحــون: 301/2.
األمر التاسع: أن عدم تحديد مدة الحبس أنفع وأجدى:

ولئــن كان تحديــد المــدة مســبقاً جائــزاً، ينبغــي اإلشــارة إلــى أن إبهامهــا أنفــع وأجــدى ألن 
فــي ذلــك دفــع المحبــوس إلــى اإلســراع فــي تغييــر ســلوكه وتهذيــب تصرفاتــه، واإلقبــال 
علــى التوبــة واالســتقامة ليخــرج مــن الســجن، وهــذا مــا اتجــه إليــه أكثــر الفقهــاء حيــن 

علقــوا اإلفــراج عــن الســجين علــى انزجــاره وظهــور توبتــه وصالحــه.
- معين الحكم للطرابلسي ص: 176، حاشية اط

لقليوبــي: 205/4، تبصــرة الحــكام البــن فرحــون: 162/2، و229، المغنــي البــن 

.151/8 قدامــة: 
ــت  ــي ذهب ــة الت ــرات الدولي ــة وبعــض المؤتم ــة الحديث ــات العقابي ــه النظري ــا أيدت وهــو م
ــد مــدة ذلــك،  ــة المتهــم وضعــه فــي الســجن دون تحدي ــى أن للقاضــي بعــد ثبــوت إدان إل
علــى أن يخلــى ســبيله فيمــا بعــد فــي ضــوء مــا يظهــر عليــه مــن أثــر العقوبــة، وكان مــن 
مبــررات هــذه الفكــرة أن القاضــي ال يمكنــه معرفــة ســلوك الجانــي وأحوالــه العامــة أثنــاء 
المحاكمــة فقــط، وال يتســنى لــه ذلــك إال بالتجربــة وبنــاء علــى ذلــك فــإن كل تحديــد لمــدة 
الحبــس قبــل هــذه المعرفــة يعتبــر تحكمــاً محضــاً، يــؤدي غالبــاً أن تكــون المــدة أكثــر أو 

أقــل ممــا يلــزم.
- التشــريع الجنائــي للشــهيد عبــد القــادر عــودة: 1/697 - 699، قانــون العقوبــات 

المصــري للدكتــور مصطفــى الســعيد ص: 564.
األمر العاشر: العفو عن الحبس من قبل القاضي:

إذا جــاز للقاضــي العفــو عــن العقوبــة أو الحكــم بوقــف تنفيذهــا ابتــداء فــإن إســقاط الحبــس 
أو بعضــه جائــز أيضــاً ألن مــن ملــك اإلســقاط ابتــداء ملكــه دومــاً كشــأن التعزيــز عامــة.

ــون: 2/302، رد  ــن فرح ــكام الب ــاوردي: 238، تبصــرة الح ــلطانية للم ــكام الس - األح
ــح: 6/111. ــن مفل ــروع الب ــن: 4/260 الف ــن عابدي ــار الب المحت

فــإذا حكــم القاضــي علــى المذنــب بالســجن مــدة معلومــة ورأى أن المصلحــة تدعــو إلــى 
إســقاط م تبقــى مــن المــدة بالعفــو عنــه فلــه ذلــك بحســب النصــوص الــواردة فــي أحــكام 

التعزيــز.
- البحــر الزخــار للمرتضــى: 5/139، فتــح القديــر البــن الهمــام: 5/471، رد المحتــار 

علــى الــدر المختــار البــن عابديــن: 5/378.
ــم  ــد إصــداره الحك ــن المجــرم نفســه بع ــن القاضــي وبي ــة بي ــي أن تنقطــع الصل وال ينبغ
ضــده ليعــرف مــدى تأثيــر العقوبــة فيــه وردعهــا لــه فالمحاكمــة ال تنتهــي بمجــرد النطــق 
بالعقوبــة بــل ال بــد مــن تتبــع مراحــل تنفيذهــا وتلــك هــي وظيفــة القضــاء فــي اإلســالم 

خالفــاً للقانــون الوضعــي.
- جواهــر اإلكليــل آلبــي: 2/223، االختيــار لتعليــل المختــار للموصلــي: 2/85، روضــة 
ــة المنتهــى للكرمــي:  الطالبيــن للنــووي وشــرحه كنــز الراغبيــن للمحلــي: 4/301، غاي

419/3، تبصــرة الحــكام البــن فرحــون: 240/1، الشــرح الكبيــر للدرديــر 138/4.
وممــا يــدل علــى عــدم انقطــاع الصلــة بيــن القاضــي ومــن حكــم عليــه بالســجن مــا روي 
أن النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم - عــاد ســجينه ثمامــة بــن آثــال ثــالث مــرات فــي ثالثــة 
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أيــام وكان يحادثــه ويســأل عــن حالــه.
ــيرة  ــر: 8/88، الس ــن حج ــاري الب ــح الب ــم 1152، فت ــث رق ــان: حدي ــؤ والمرج - اللؤل

ــر: 4/49. ــن كثي ــة الب ــة والنهاي ــام: 4/187، البداي ــن هش ــة الب النبوي
وشــوهد علــي بــن أبــي طالــب  - رضــي هللا عنــه - فــي الكوفــة يتفقــد المســجونين 

ويفحــص عــن أحوالهــم.
- المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي: ص 219.

والــذي يجيــز للقاضــي اإلفــراج عــن المحكــوم عليــه بالحبــس هــو ظهــور توبتــه بكثــرة 
ــة  ــار التوب ــن آث ــك م ــر ذل ــه وغي ــه ونوافل ــادة طاعات ــى هللا وزي ــه إل ــتغفاره وضراعت اس

ــاً. ــي تكشــف عــن الســريرة غالب الظاهــرة الت
فإذا بدا على المحبوس ذلك جاز للقاضي أن يعفو عنه ويقطع مدة حبسه.

- المبســوط للسرخســي: 20/90، بدائــع الصنائــع للكاســاني: 7/174 فتــح القديــر البــن 
ــه  ــر ومع ــر للدردي ــن: 5/377 الشــرح الكبي ــن عابدي ــار الب ــام: 5/471، در المخت الهم
حاشــية الدســوقي: 3/281، أســنى المطالــب لألنصــاري: 188/2 وقــد قــال القرافــي - 

رحمــه هللا - ))التعزيــر يســقط بالتوبــة مــا علمــت فــي ذلــك خالفــاً((.
ــى هللا  ــة: فــك رســول هللا - صل ــراً بالتوب ــى قطــع مــد الحبــس تعزي ــات عل ومــن التطبيق

ــا لبابــة مــن قيــده حيــن تــاب هللا عليــه. عليــه وســلم - أب
ــة  ــر 8/87، البداي ــن حج ــاري الب ــح الب ــم 1152، فت ــث رق ــان: حدي ــؤ والمرج - اللؤل

والنهايــة البــن كثيــر: 5/49.
وإخراج عمر الحطيئة من حبسه لما شفع به وظهرت توبته.

- البداية والنهاية البن كثير: 8/67 والفروع البن مفلح: 6/111.
وإطــالق علــي بــن أبــي طالــب - رضــي هللا عنــه - كفيــالً مــن ســجنه بعــد أن أحضــر 

ــه. مكفول
- الجواهر للصعدي: 5/71.

وإخــراج معاويــة - رضــي هللا عنــه - عمــرو بــن الزبيــر مــن ســجنه بعــد رد مــا حــازه 
بالباطــل مــن بيــت المــال.

- الكامل البن األثير: 3/262.
ــاد  ــن أع ــوالة حي ــد ال ــب أح ــن كات ــي ع ــد هللا التميم ــن عب ــوار ب ــي س ــراج القاض وإخ

محبوســاً إلــى ســجنه بعــد أن أخرجــه منــه متجــاوزاً ســلطة القاضــي.
- أخبار القضاة لوكيع: 2/69.

األمر الحادي عشر: قبول الشفاعة لإلفراج عن المحكوم عليه بالسجن تعزيراً:
ــذ الحكــم وبعــده،  ــدء بتنفي ــراً قبــل الب ــه بالســجن تعزي يجــوز الشــفاعة فــي المحكــوم علي

وهــي مــن مــكارم األخــالق لمــا فيهــا مــن إعانــة المســلم ودفــع الضــرر عنــه.
- المنثــور فــي القواعــد للزركشــي: 2/248 - 249، حاشــية القليوبــي: 4/206، األحــكام 

الســلطانية للماوردي: 237.
ــؤ  ــا شــاء(( - اللؤل ــه م ــى لســان نبي ــث: ))اشــفعوا تؤجــروا ويقضــي هللا عل ــي الحدي وف

ــم 1686. ــث رق ــان: حدي والمرج
ويجــوز للقاضــي رد الشــفاعة فــي الســجين إذا لــم تكــن مصلحــة وقــد رد عمــر - رضــي 
هللا عنــه - الشــفاعة فــي معــن بــن زائــدة حيــن حبســه لتزويــره خاتمــه.         - المغنــي 

البــن قدامــة: 325/8، فتــوح البلــدان للبــالذري: 249.
ــر وبخاصــة مــع  ــس القصي ــة مــن الحب ــق الغاي ــا تحق ــاً م ــت الشــفاعة فهــي غالب وإذا قبل
األحــداث والمبتدئيــن وتحــدث فــي نفوســهم وســلوكهم التــأدب واالنزجــار ويقصــد بكليهمــا 

ضبــط تصرفــات المحكــوم عليــه وحثــه علــى إصــالح نفســه.
ــد  ــاعر بع ــة الش ــي الحطيئ ــان ف ــاص أو الزبرق ــن الع ــرو ب ــفاعة عم ــر ش ــل عم ــد قب وق
أن وعــده بــأال يهجــو أحــداً. - البدايــة والنهايــة البــن كثيــر 97/8، الفــروع البــن مفلــح 

.11/6
وقبــل مصعــب بــن الزبيــر الشــفاعة فــي عبــد هللا بــن الحــر وأخرجــه مــن ســجنه.             

- الكامــل البــن األثيــر: 294/3.
وقــد عملــت الواليــات المتحــدة والــدول األوربيــة بنظــام الشــفاعة فــي المحكــوم عليــه فــي 
ــة رجــل حــق  ــة أمريكــي وتطــوع بكفال ــع أحذي القــرن التاســع عشــر حينمــا تدخــل صان
عليــه الحبــس بجريمــة يســيرة ونــدم وتعهــد أال يعــود إلــى مثلهــا ثــم ازداد العمــل بالشــفاعة 
بعدئــذ وقــام الوجهــاء بمالحظــة ســلوك بعــض المحكوميــن خــارج الســجن ثــم عهــد بذلــك 
إلــى المنظمــات االجتماعيــة الخيريــة التــي قدمــت دماتهــا تطوعــاً، وكان مــن ثمــرة ذلــك 
تخفيــف مــدة عقوبــة األحــداث والمســجونين أول مــرة، ثــم اتجهــت بلجيــكا وفرنســا 
ــة تحــت إشــراف مستشــارين  ــى وضــع مســؤولية المراقب ــدا والســويد وغيرهــا إل وهولن
مدربيــن علــى رعايــة المحكوميــن ومراقبتهــم خــارج الســجن وطــور هــذا النظــام فيمــا 
بعــد وســمي باإلفــراج الشــرطي، وقــد يكــون بوقــف تنفيــذ الحكــم أو بوقــف تنفيــذ بقيــة 

الحكــم.
- الموســوعة البريطانيــة: 1103/4، شــرح قانــون الجــزاء للدكتــور عبــد الوهــاب حومــد 
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ص: 291.
األمر الثاني عشر: حق المتهم البريء في التعويض:

إذا تســببت جهــة فــي حبــس المتهــم مــن غيــر قرينــة مقبولــة أو أطالــت مــدة حبســه مــن 
غيــر موجــب شــرعي، ضمنــت مــا لحقــه مــن أضــرار ماديــة ومعنويــة، وبذلــك  يضمــن 

حــق األمــن الفــردي الــذي قررتــه الشــريعة للنــاس جميعــاً.
روي أن رجليــن مــن غفــار نــزال بميــاه حــول المدينــة وعليهــا نــاس مــن غطفــان معهــم 
ظهــر لهــم، فأصبــح الغطفانيــون قــد أضلــوا بعيريــن مــن إبلهــم فاتهمــوا الغفاريــن بهمــا 
فأقبلــوا إلــى رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - وذكــروا أمرهــم فحبــس أحــد الغفارييــن 
وقــال لآخــر: ))اذهــب فالتمــس(( فذهــب وعــاد بهمــا فقــال النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم 
-: ))اســتغفر لــي(( فقــال: غفــر هللا لــك يــا رســول هللا. فقــال: ))ولــك وقتلــك فــي ســبيله(( 

قــال: فقتــل يــوم اليمامــة.
رواه أبــو داود والترمــذي والنســائي، وانظــر جامــع األصــول البــن األثيــر: 199/10، 
ونيــل األوطــار للشــوكاني: 216/8، ومصنــف عبــد الــرزاق: 216/10 والطــرق 

ــم: 102. ــن القي ــة الب الحكيم
فاستســماح الرســول - صلــى هللا عليــه وســلم - ممــن حبســه ودعوتــه لــه بالمغفــرة 
والشــهادة فــي ســبيل هللا جــزاء مــا قــام بحبســه يؤصــل مبــدأ تعويــض المحبــوس مــن قبــل 

مــن حبســه خطــأ.
ومــن الواجــب شــرعاً إزالــة الضــرر إذا وقــع للقاعــدة الفقهيــة المتفــق عليهــا أن ))الضــرر 

يــزال((.            - شــرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا: ص 125.
يؤكد ذلك ما نص عليه الحنابلة: أن من غصب حراً وحبسه فعليه أجرته

- منتهى اإلرادات البن النجار: 1/508.
ونــص المالكيــة علــى أن مــن ســجن غيــره بقصــد تفويــت مصلحــة عليــه يضمــن ذلــك.                          

- الشــرح الكبيــر للدريديــر ومعــه حاشــية الدســوقي:50/4.
ــة التــي  ــة كل صنــف بمــا يناســب الغاي األمــر الثالــث عشــر: تصنيــف الســجون ومعامل

حبــس مــن أجلهــا:
1( إفــراد النســاء بســجن منعــزل عــن الرجــال: فقــد حبــس رســول هللا - صلــى هللا عليــه 
ــاب المســجد كانــت الســبايا  ــرة بب ــم الطائــي فــي حظي وســلم - األســيرة ســفانة بنــت حات

يحبســن فيهــا.
- الســيرة النبويــة البــن هشــام: 4/225، البدايــة والنهايــة البــن كثيــر: 5/84، اإلصابــة 

البــن حجــر: 4/329، التراتيــب اإلداريــة للكتانــي: 1/200، - والحظيــرة: مــا يتخــذ مــن 
الخشــب والقصــب والشــجر - انظــر: القامــوس المحيــط، مادة)حظــر(.

ــم  ــة واســتعمل عليه ــوا ناحي ــر بأســارى غــزوة المريســيع فجعل ــة أخــرى أم ــي حادث وف
بريــدة بــن الحطيــب، وجعــل الذريــة والنســاء والصغــار ناحيــة واســتعمل عليهــن شــقران 

ــي: 312/1. ــة للكتان ــة البــن حجــر: 153/2 ، التراتيــب اإلداري مــواله - اإلصاب
وثبت أنه - صلى هللا عليه وسلم - حبس سبايا الجعرانة في حظائر.

- الســيرة النبويــة البــن هشــام: 4/131، البدايــة والنهايــة البــن كثيــر: 4/356، الكامــل 
ــي:  ــة للكتان ــب اإلداري ــر: 3/402، التراتي ــن حج ــة الب ــر: 2/182، اإلصاب ــن األثي الب

.1/311
ــرى.                   ــة أخ ــي ناحي ــم ف ــاءهم وذريته ــة ونس ــي ناحي ــة ف ــي قريظ ــال بن ــس رج ــه حب وأن

- شــرح المواهــب للزرقانــي: 162/2.
واألولــى أن تقــوم الشــرطة النســائية علــى ســجن النســاء فــإن تعــذر يجوزاســتعمال الرجل 
المعروفبالصــالح علــى محبســهن ليحفظهــن، وقــد اســتعمل النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم 

- مــواله شــقران علــى ســبايا المريســيع.
2( إفراد الخنثى بحبس خاص:

ــد ذكــر  ــه شــيء منهمــا، وق ــة معــاً أو ليــس ل ــه أعضــاء الذكــورة واألنوث ــى مــن ل الخنث
الفقهــاء أنــه إذا حبــس فــال مــع الرجــال والمــع النســاء بــل يحبــس وحــده أو عنــد محــرم.                                           

ــدي: 201/2. - حاشــية الدســوقي: 280/3، حاشــية الصعي
3( تمييز سجن األحداث عن سجن الكبار:

ذكر الفقهاء أن المرتدة الصغيرة تحبس عند وليها حتى تتوب 
- الدر المختار للحصكفي: 4/253.

وقالو في الحدث عامة: إذا خشي ما يفسده توجب حبسه عند أبيه ال في السجن
 ـ المعيار المعرب للونشريسي:252/8.

ويــروى عــن ســحنون قاضــي القيــروان أنــه أخــذ غلمانــاً ُمــرداً بطاليــن يفســدون بالدراهــم 
فوضــع فــي أرجلهــم القيــد ثــم حبســهم عنــد آبائهــم مقيديــن.

ـ أحكام السوق ليحيى بن عمر: ص 135 والمعيار المعرب للونشريسي: 8/258.
وروي أنــه كان مــن غيــر المســموح بــه عنــد المســلمين حبــس الصغــار مــع الكبــار منعــا 

لمــاً قــد يتعــرض لــه الصغــار مــن فســاد. 
- معالم اإلصابة للدكتور أحمد علي مجذوب ص: 32.
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ــوة الرجــل الفاســد والنســوة  ــى حرمــة خل ــم أن الشــريعة االســالمية  نصــت عل مــع العل
ــاة باألمــرد. غيــر الثق

حاشــية القليوبــي: 213/3، السياســة الشــرعية البــن تيميــة: ص 141 رد المحتــار البــن 
عابديــن: 5/233.

4( تمييز سجون الحقوق المدنية عن الحقوق الجزائية: 
روي أن عمر بن عبد العزيز ـ رضي هللا عنه ـ كتب إلى بعض والته: 

))انظــر فــي أمــر المســجون وال تجمــع بيــن مــن حبــس فــي ديــن و بيــن أهــل الدعــارات 
فــي بيــت واحــد و ال حبــس واحــد((.

الطبقات البن سعد: 5/356، اإلسالم في حضارته ونظمه ألنور الرفاعي: ص152.
5( تمييز السجناء بحسب تجانس أفعالهم و عقوباتهم 

ــا،  ــن بعضه ــزة ع ــاف ممي ــة أصن ــى ثالث ــم إل ــزالء ســجون الجرائ ــلمون ن ــف المس صن
وهــي: أهــل الدعــارة )المفاســد والشــرور الخلقيــة( وأهــل التلصــص )الســرقات ونحوهــا( 
ــو يوســف القاضــي المتوفــى ســنة  ــدان( وجعــل أب ــى األب ــداء عل ــات )االعت وأهــل الجناي
182 للهجــرة هــذا التقســيم عنــوان فصــل فــي كتابــه وظــل العمــل بذلــك قرونــاً عديــدة.
- الخــراج ألبــي يوســف: ص 161، رد المحتــار البــن عابديــن: 5/270 والحيــاة 

االجتماعيــة فــي المدينــة اإلســالمية للدكتــور ســعيد عاشــور: ص 125.
6( تمييز السجناء السياسين عن غيرهم:

لقــول الرســول - صلــى هللا عليــه وســلم -: ))أنزلــوا النــاس منازلهــم(( رواه مســلم معلقــاً 
ووصلــه أبــو داود وغيــره. انظــر تمييــز الطيــب مــن الخبيــث البــن الديبــع: ص 32.

وقــد حبــس الرســول - صلــى هللا عليــه وســلم - ثمامــة بــن أثــال فــي المســجد وجعلــه تحــت 
رعايتــه المباشــرة، وتكــررت زيارتــه لــه ومالطفتــه واألمــر لــه بالطعــام والشــراب ألن 

ثمامــة كان زعيــم قومــه.                                   
 - انظر اللؤلؤ والمرجان: رقم الحديث 1152.

ــوص  ــن واللص ــن المجرمي ــداً ع ــة بعي ــجوناً خاص ــين س ــردون للسياس ــكام يف وكان الح
ــق. ــاع الطري وقط

ــزي: 2/187 -  ــار للمقري ــظ واالعتب ــر: 14/51، المواع ــن كثي ــة الب ــة والنهاي - البداي
ــور ســعيد عاشــور: ص 125. ــة اإلســالمية للدكت ــي المدين ــة ف ــاة االجتماعي 189، الحي
ــجن الخضــراء  ــوالة كس ــكام وال ــة بقصــور الح ــجون ملحق ــذه الس ــت ه ــا كان ــراً م وكثي
ــرة  ــجن المقش ــا كس ــن غيره ــردة ع ــيرين بالبصــرة أو منف ــق وســجن قصــر المس بدمش

ــر. ــة بمص والعرقان
- بدائع الزهور البن إياس: 1/184 و187، معاملة المسجونين إلبراهيم الفحام.

األمر الرابع عشر: اإلنفاق على المسجون:
ذكــر الشــوكاني - رحمــه هللا - أن مــن منــع غيــره مــن الكســب فنفقتــه عليــه، وهــذا الحكــم 

ينســحب علــى الســجين الــذي منــع مــن الكســب بســبب حبســه.
- نيل األوطار للشوكاني: 7/144، 145، 226

وقــد وطــد الخلفــاء المســلمون هــذا المنهــج الكريــم فــي اإلنفــاق علــى الســجناء وباإلضافــة 
ــى ذلــك فقــد خصــص بعــض المحســنين مــن المســلمين أجــزاء مــن أوقافهــم لإلنفــاق  إل

علــى الســجناء.
- الخــراج ألبــي يوســف: ص 161 الحيــاة االقتصاديــة فــي المدينــة اإلســالمية للعبــادي: 

ص 131 - 132.
واإلنفاق على السجين يتضمن جوانب عدة كما يلي:

1( تغذية السجين:
ــه وســلم - أمــر بإطعــام أســير مــن ثقيــف حبسســه  ثبــت أن رســول هللا - صلــى هللا علي
المســلمون بجزيــرة حلفائــه وقــال ألصحابــه: ))تجمعــوا مــا عندكــم مــن طعــام فابعثــوا بــه 
إلــى ثمامــة بــن أثــال وكان محبوســاً فــي المســجد فجمعــوا لــه، وأمــر بلقحتــه - لبــن ناقتــه 

- فــكان يغــذى عليــه بهــا ويــراح ليشــرب منــه اللبــن.
- صحيــح مســلم: 3/1263، فتــح البــاري: 8/88، الســيرة النبويــة البن هشــام: 4/638، 

جامــع األصــول البن األثيــر: 2/627.
وأوصــى الرســول - صلــى هللا عليــه وســلم - بعــض المســلمين بأســير لــه يقــال لــه أبــو 
عزيــز، فكانــوا إذا قدمــوا غداءهــم وعشــاءهم خصــوه بالخبــز لوصيــة النبــي - صلــى هللا 

عليــه وســلم - حتــى اســتحيا األســير مــن كثــرة مــا قدمــوا لــه.
- السيرة النبوية البن هشام: 2/200، الكامل البن األثير: 2/92.

وقــال عــن يهــود بنــي قريظــة قــد أســروا وكان الجــو حــاراً: ))ال تجمعــوا عليهــم حــر هــذا 
اليــوم وحــر الســالح واســقوهم وقيلوهم((.

ــزي: 1/248  ــاع األســماع للمقري ــن الحســن الشــيباني: 2/591، امت ــد ب - الســير لمحم
ــع للكاســاني: 8/120. ــع الصنائ بدائ

وروي أنه لما حبسهم أمر لهم بأحمال تمر فنثرت لهم فباتوا يأكلونها.
- شرح المواهب للزرقاني: 2/136.
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ــدأ الكريــم فقــد أوصــى عمــر - رضــي هللا  وقــد عمــل الصحابــة ومــن بعدهــم بهــذا المب
عنــه - فــي ابــن ملجــم بعدمــا طعــن: أطعمــوه وأســقوه وأحســنوا أســاره فــإن عشــت فأنــا 

ولــي دمــي.
- سنن البيهقي: 183/8.

وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى عمالــه: أن اجــروا علــى الســجناء مــا يصلحهــم فــي 
طعامهــم وأدمهــم فكانــوا يرزقونهــم شــهراً بشــهر.

- أخبار القضاة لوكيع: 2/308، 317.
وروي أن هــارون الرشــيد كان حريصــاً علــى تقديــم وجبــات الطعــام فــي أوقاتهــا 

لخصومــه السياســين مــن العلوييــن.
- معاملة المسجونين في اإلسالم إلبراهيم الفحام ص 57.

وأمــر أن تحمــل مائــدة كل يــوم إلــى الســجن ليــأكل منهــا خصمــاه يحيــى البرمكــي وولــده 
لفضل. ا

- الوزراء للجهيشياري: 246.
ومــن الطريــف أن الحجــاج قــال للغضبــان بــن القبعثــري ورآه ســجيناً: مــا أســمنك؟ قــال: 

القيــد والرتعــة، ومــن كان فــي ضيافــة األميــر ســمن.
- عيون األخبار البن قتيبة: 1/80.

2( الكسوة:
ــم يكــن عليــه ثــوب  ثبــت فــي الحديــث الصحيــح أنــه أتــى بالعبــاس أســيراً يــوم بــدر ول

ــاه. ــه قميصــاً فكســاه إي ــه وســلم - ل فنظــر النبــي - صلــى هللا علي
- صحيح البخاري: 4/19، فتح الباري: 6/144.

وروى جزء السلمي أن رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم - كسا أسيراً بردين.
- حياة الصحابة للكاندهلوي: 2/400.

ــكان يكســو الســجناء  ــي اإلســالم ف ــة ف ــنة كريم ــه - س ــي - رضــي هللا عن ــد ســن عل وق
مرتيــن فــي كل ســنة: الشــتاء والصيــف والتــزم معاويــة - رضــي هللا عنــه - والخلفــاء مــن 

بعــده هــذه الســنة الكريمــة.
- الخراج ألبي يوسف: ص 161.

ــن  ــتاء ثوبي ــف والش ــي الصي ــجناء ف ــا الس ــن كس ــز حي ــد العزي ــن عب ــر ب ــا عم وزاد فيه
ــن. ثوبي

- طبقات ابن سعد: 5/356 واإلسالم في حضارته ونظمه ألنور الرفاعي: ص152.

وقــد نــص الفقهــاء علــى أنــه ليــس للقاضــي أن يضيــق علــى الســجين فــي ملبوســه إذا بذلــه 
مــن مالــه، لكــن يمنعــه مــن اإلســراف بالثيــاب ألن الســجن ليــس مكانــاً للترفــه.

- الفتاوى الهندية: 5/62.
3( فراش السجين:

ــذاً  ــانية وتنفي ــه اإلنس ــى كرامت ــاً عل ــه حفاظ ــتقل ب ــراش مس ــجين ف ــرد للس ــي أن يف ينبغ
للوصايــا الشــرعية.

ففــي الحديــث الشــريف يقــول النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم -: ))مــروا أوالدكــم بالصــالة 
وهــم أبنــاء ســبع واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عشــر وفرقــوا بينهــم فــي المضاجــع((.

- رواه أبو داود وانظر جامع األصول البن األثير: 5/187.
وذلــك إلبعادهــم عــن أســباب اإلثــارة الجنســية وإذا كان هــذا فــي الصغــار فالكبــار مــن 

بــاب أولــى وبخاصــة الســجناء حتــى تكتمــل غايــة حبســهم وتهذيبهــم.
ــال: فــراش للرجــل،  ــراش يومــاً فق ــه وســلم - ذكــر الف ــى هللا علي ــي - صل وثبــت أن النب

ــف((. ــراش للضي ــرأة، وف ــراش للم وف
- رواه مسلم: 3/1651 وانظر جامع األصول 10/695.

ويستأنس بهذا الحديث أنه ينبغي أن يكون لكل فرد فراش خاص به.
4( العالج:

ومــن حــق الســجين الحصــول علــى العــالج لمــرض وقــد كان المســلمون يولــون العنايــة 
إلــى ذلــك.

ــة واألشــربة وطــاف  ــداد حمــل األدوي ــت إدارة مستشــفيات بغ ــن ثاب ــي ســنان ب ــا ول ولم
بهــا علــى الســجون ليقدمهــا إلــى مــن يحتــاج إليهــا مــن الســجناء، فعــل ذلــك طــوال أيامــه 

وكانــت حوالــي عشــرين ســنة.
- عيون األنباء البن أصيبعة: ص 201 ، 202.

5( إنفاق الدولة على أمور أخرى في السجن:
رويت قصص أن المسلمين بذلوا للسجناء الماء للشرب والوضوء واالغتسال.

- طبقات الشافعية للسبكي: 2/165 وأحكام القرآن البن العربي: 3/1190
وأوقدوا لهم الشموع والسرج.

الفــرج بعــد الشــدة للتنوخــي: 126/1، أحــكام القــرآن البــن العربــي: 1190/2 -والكامــل 
البــن األثيــر: 222/5.

وقــد ذكــر الفقهــاء أنــه ال يجــوز منــع الــدفء عــن الســجين فــي البــرد خــوف تلفــه ألنــه 
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كمنــع الطعــام عنــه.
- أسنى المطالب لألنصاري 4/4.

األمر الخامس عشر: تعليم السجين:
إن الســجناء بحاجــة إلــى العلــم والوعــظ ألن ســبب اإلجــرام فــي الغالــب يعــود إلــى الغفلــة 

والجهل.
وقــد قــام النبــي يوســف عليــه الســالم بمهمــة التعليــم والوعــظ فــي ســجنه قــال تعالــى علــى 
لســانه: ﴿ يــا صاحبــي الســجن أأربــاب متفرقــون خيــر أم هللا الواحــد القهــار ﴾ يوســف:38.
وفــي قصــة حبــس ثمامــة بــن أثــال فــي المســجد وتركــه يتأثــر بحيــاة المســلمين وعباداتهــم 

وأخالقهــم أصــل فــي تعليــم الســجناء.
ــوا: أنــه يحبــس لالســتتابة ويذكــر باإلســالم ويعــرض  وفــي معالجــة المرتــد بالتعليــم قال

عليــه ويكــرر دعوتــه.
وكان يســمح للســجناء فــي الســجون اإلســالمية بإدخــال الكتــب واألقــالم واألوراق للقــراءة 

والكتابــة كمــا فعــل الرشــيد مــع أبــي العتاهيــة فــي حبســه.
- األغاني لألصفهاني في: 4/30، البداية والنهاية البن كثير: 14/140.

األمر السادس عشر: حقوق السجين مقابل تشغيله:
إن تــم تشــغيل الســجين فــال يجــوز أن يكــون هــذا الشــغل شــاقاً يضعــف جســمه ويعــرض 
ــمس  ــعة الش ــي أش ــة أو ف ــاعات طويل ــغل لس ــون الش ــوز أن يك ــر وال يج ــه للخط صحت

المؤذيــة أو البــرد الشــديد.
قال رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم -: ))من عذب الناس عذبه هللا((.
وإن تم تشغيل السجين فإنه يجب إيفاؤه أجر مثله عن ذلك الشغل كامالً.

ففيمــا يرويــه الرســول - صلــى هللا عليــه وســلم - عــن ربــه فــي الحديــث القدســي: ))ثالثــة 
أنــا خصمهــم .. ورجــل اســتأجر أجيــراً فاســتوفى منــه ولــم يعطــه أجــره((.

صحيح البخاري: 50/2.
األمر السابع عشر: عالقات السجين داخل السجن:

1- ال يمنــع الســجين مــن الســالم علــى أصدقائــه والحديــث معهــم إال مــن يخشــى أن يعلمــه 
ــة للفرار. الحيل

2- حبس األقارب مع بعضهم وعدم التفريق بينهم. كما نص على ذلك المالكية.
الشرح الكبير على مختصر خليل: 280/5.

3- مشــاركة الســجين فــي الشــعائر الدينيــة كصــالة الجماعــة والجمعــة والعيديــن داخــل 

الســجن.
األمر الثامن عشر: عالقات السجين خارج السجن:

تمكيــن أهــل الســجين وجيرانــه مــن زيارتــه وذلــك يفضــي إلــى تحصيــل المقصــود 1- 
مــن ســجنه كالتوبــة ورد الحقــوق إلــى أهلهــا.

ــى  ــه حت ــاً من ــه قريب ــوا أهل ــي ســجين ))واجعل ــب ف ــز كت ــد العزي ــن عب ــر ب ُروي أن عم
ــوب(( يت

مصنف عبد الرزاق: 118/10.
وكانت ابنة ليحيى البرمكي تدخل عليه في السجن وتستشيره في أمورها.

الوزراء للجشياري: 245.
ولما سجن ابن تيمية استمر الناس يزورونه ويستفتونه في أمور دينهم.

البداية والنهاية البن كثير: 48/14.
مراسلة المحبوس غيره:2- 

روي أن ابــن تيميــة - رحمــه هللا - بعــث مــن ســجنه رســائل عديــدة إلــى والدتــه وإخوتــه 
وأصحابــه وغيرهــم.

رسائل من السجن لمحمد العبدة: ص 17.
عيادة السجين قريبه المريض أو صالة الجنازة عليه	- 

فقد نص الحنفية والشافعية على ذلك واستحسنه المالكية وذلك بكفالة.
ــرار 	-  ــع واإلجــارة واإلق ــه كالبي ــة علي ــات المتعين ــي التصرف ــت ف إخــراج الســجين للب

ــة. ــح والهب ــن والدعــوى والشــهادة والصل ــع والره والخل
إخراج السجين من سجنه للعالج والمداواة صيانة لنفسه.5- 

وذلــك يبــدو مــن كالم الشــافعية والمالكيــة وبــه صــرح بعــض الحنفيــة كالخصــاف 
ــام. ــن الهم ــال ب والكم



ــر  ــى بنش ــة وتعن ــة العربي ــدر باللغ ــة تص ــة محكم ــة علمي ــة دوري ــق مجل ــة الح 1. مجل
البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون وتخــدم مجتمــع 

ــارات . اإلم
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم العــادي 
ــع والمصــادر وأن  ــة المراج ــة وقائم ــي الالزم ــك الحواش ــي ذل ــا ف ــة بم )13000( كلم

ــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة التــي إنتهــى إليهــا .  يختت
3. يعد البحث قابل للنشر إذا توافر فيه النقاط التالية: 

ــش  ــق وهوام ــن توثي ــداد البحــث م ــة وإع ــى كتاب ــة ف ــاد األصــول العلمي a. إعتم
ــع.  ــادر ومراج ومص

ــن  ــس م ــة أخــرى أو مقتب ــي مجل ــدم للنشــر ف ــد ســبق نشــره أو قُ ــون ق b. أال يك
ــا.  ــة عليه ــال الباحــث درجــة علمي ــالة ن رس

ــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن  ــه عل c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عمل
ــا كان  ــر إذا م ــى ويذك ــرة األول ــة للم ــع المجل ــل م ــة إذا كان يتعام ــيرته العلمي س

ــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر . ــه ل ــى مؤتمــر لكن ــدم إل ــد ق البحــث ق
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه 

البــد مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــن  ــة يتضم ــة العربي ــة باللغ ــدود )150( كلم ــى ح ــص ف ــث ملخ ــق بالبح e. يرف

ــه .  ــث ونتائج ــداف البح أه
f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 

قواعد النشر في مجلة الحق



4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا ثــالث 
أشــهر  ويحظــر علــى الباحــث عــرض البحــث لجهــة أخــرى حتــى إخطــاره بالقــرار 

ــار  ــم إختي ــع عليه ــن يق ــن الذي ــن م ــى محكمي ــكل ســري عل ــم عــرض البحــث بش 5. يت
ــه .  ــه أو رفض ــال قبول ــث ح ــة البح ــب نتيج ــث طل ــق للباح ــة وال يح المجل

6. فــى حالــة رفــض البحــث مــن جانــب المحكميــن يحــق للباحــث نشــر بحثــه مــن خــالل 
أى جهــة أخــرى ودون أى إعتــراض مــن المجلــة .  

7. يراعى فى أولوية النشر ما يلي:  
a. تنوع األبحاث والباحثين لتحقيق التوازن والتنوع . 

b. المواضيع القانونية المرتبطة بالقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
c. تاريخ استالم البحث.

8. البحــوث المنشــورة فــى المجلــة تصبــح ملــكاً لهــا ويــؤول إليهــا حــق النشــر وإعــادة 
النشــر – ويجــوز للباحــث إعــادة نشــر بحثــه فــى كتــاب وفــي هــذه الحالــة البــد أن يشــير 

إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجلــة.
ــة  ــا المجل ــة تحدده ــة رمزي ــأة مالي ــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكاف ــدم المجل 9. تق

ــة.  ــالث نســخ مــن المجل ــى عــدد ث ــة إل ــة، باإلضاف ــب نشــر المجل تســلم عق


