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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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األستاذ الدكتورمحمود مصطفى يونس

ملخص البحث 

التنفيذ المعجل هو تنفيذ الحكم قبل صيرورته نهائياً .
فالحكــم لــم يســتجمع بعــد الصفــة التنفيذيــة للحكــم القابــل للتنفيــذ الجبــري . وهــذا التنفيــذ 

المعجــل يتوقــف أثــره علــى مــا يســفر عنــه الطعــن فــي هــذا الحكــم االبتدائــي .
فإمــا أن يقبــل المحكــوم بــه بالتنفيــذ المعجــل، فهنــا يســتقر مــا تــم مــن إجــراءات تنفيــذ. 
وإمــا أال يرضــى بــه فيطعــن فيــه . فــإذا قبــل الطعــن وألغــى الحكــم الــذي نفــذ بموجبــه، 
زال الحكــم والتنفيــذ الــذي تــم معــاً . وفــي هــذه الحالــة يجــب إعــادة الحــال إلــى مــا كان 
عليــه . فهنــا كان لزامــا أن يوجــد المشــرع مخرجــاً للمديــن الــذي نفــذ عليــه بغيــر وجــه 

حــق .
لهــذا: فقــد قيــد المشــرع إجــراء التنفيــذ المعجــل بضمانــات قبــل التنفيــذ . منهــا تقديــم كفالــة 

كافيــة أو وقــف التنفيــذ المعجــل .

وهو موضوع هذا البحث .

وهللا الموفق 
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األستاذ الدكتورمحمود مصطفى يونسالقيود التي ترد على مباشرة التنفيذ المعجل لألحكام القضائية

ــذ  ــي تنفي ــة ف ــدة العام ــن القاع ــتثتناء م ــتعجلة اس ــكام المس ــذ األح ــل األول: تنفي الفص
ــة ــكام القضائي األح

1. فكرة التنفيذ المعجل :
القاعــدة العانــة فــي تنفيــذ األحــكام القضائيــة،  هــي أن األحــكام التــي تقبــل التنفيــذ الجبــري 
ــد يكــون مــن شــأن عــدم  ــه ق ــى قــوة األمــر المقتضــى . إال أن هــي األحــكام الحائــزة عل
تنفيــذ الحكــم حتــى حيازتــه لقــوة األمــر المقتضــى إلحــاق ضــرر كبيــر بالمحكــوم لــه  . 
وبالمقابــل قــد يكــون مــن شــأن تنفيــذ حكــم حائــز علــى تلــك الصفــة إلحــاق ضــرر كبيــر 
بمصلحــة المحكــوم عليــه . فــأراد المشــرع رفــع الحــرج فــي الحالتيــن، ولتحقيــق التــوازن 
ــه  ــوم ل ــى للمحك ــة األول ــي الحال ــاز ف ــة، فأج ــة المختلف ــز القانوني ــن المراك ــي بي اإلجرائ
طلــب النفــاذ المعجــل علــى خــالف القاعــدة العامــة فــي التنفيــذ العــادي لألحــكام، وأجــاز 
للمحكــوم عليــه فــي الحالــة الثانيــة طلــب وقــف تنفيــذ الحكــم النهائــي . فالتنفيــذ المعجــل 
ــم1. ــة للحك ــة التنفيذي ــد الصف ــم يســتجمع بع ــة، إذ ل ــه اللَّبني ــي مرحلت ــم ف ــذ الحك ــو تنفي ه

ويتوقــف هــذا التنفيــذ علــى مــا يســفر عنــه الطعــن علــى هــذا الحكــم .فإمــا أن يرضــى 
المحكــوم عليــه بالحكمــن االبتدائــي فيقبــل مــا يتــم مــن تنفيذ.وإمــا أن يطعــن فيــه . فــإذا 
رفــض الطعــن أو حكــم بعــد قبوله،اســتقر مــا تــم مــن إجــراءات . وإمــا أن يُقبــل الطعــن 
فيــزول الحكــم ومــا تــم مــن تنفيــذ. وفــي هــذه الحالــة يجــب إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليه .
2. التنفيــذ يعــد إحــدى صــور الحمايــة القضائيــة الوقتيــة أو المســتعجلة . لــذا يطلــق عليــه 

بالتنفيــذ الفــوري  أو المؤقــت  للحكــم .
ــي  ــة للحــق ســواء ف ــة الوقتي ــة صــور الحماي ــة . ككاف ــر هــذه الحماي والحكمــة مــن تقري
ــوة  ــا لق ــك إم ــر . وذل ــة الوضــع الظاه ــي حماي ــذ .ه ــة التنفي ــة التقاضــي أو مرحل مرحل
تأكيــد الحــق الثابــت فــي الحكــم االبتدائــي ممــا يرجــع تأييــده فــي االســتئناف . أو لغايــة 
أرادهــا المشــرع لحمايــة مــن يحتاجــون لرعايــة خاصــة ال تقبــل التأجيــل، وإمــا خشــية 
مــن فــوات الوقــت فــي الوقــت الــذي لــن تجــدي بعدهــا الحمايــة القضائيــة الموضوعيــة2 
. وحمايــة الوضــع الظاهــر، كمــا هــو مســتقر، ال يمــس بحــال أصــل الحــق أو المراكــز 

ــة3 . ــة الموضوعي القانوني
ــه  ــتعجال : فإن ــة االس ــر حال ــي تواف ــة ه ــذه الحماي ــح ه ــي من ــه ف ــول علي وإذا كان المع
1   : جارسونيه : ج 6 ص 212 رقم 115 . محمد حامد فهمي : تنفيذ ص 19 . رمزي سيف : ص 

12 رقم 16 . أبو الوفا : إجراءات التنفيذ ص 56 رقم 24 .
2   : أبو الوفا : إجراءات ص 57 رقم 24 ، عبد الخالق عمر : التنفيذ ص 228 رقم 226 .

3   : أحمد ماهر : أصول ص 149 رقم 64 .

ــي  ــعة ف ــة واس ــلطة تقديري ــا س ــر به ــذي يأم ــي ال ــون القاض ــك أن يك ــى ذل ــب عل يترت
اســتخالص الخطــر والضــرر مــن عــدم التنفيــذ، ويكــون حكمــه مســبباً علــى نحــو كاف 
. وهــذا مــا يســمى بالتنفيــذ المعجــل القضائــي )المــادة 292 إجــراءات مدنيــة اتحــادى ( 
. وفــي بعــض الحــاالت قــدر فيهــا المشــرع . بنــص خــاص . أن حالــة االســتعجال تعــد 
ــا .  ــع عــن الخصــوم عــبء إثباته ــا ، ورف ــى القاضــي عــبء بحثه ــد أغن مفترضــة . فق

ــادة 228 إجــراءات اتحــادى (. ــي ) الم ــذ المعجــل القانون ــا يســمى بالتنفي ــذا م وه
2. استثناء : عدم جواز التنفيذ المعجل في حاالت معينة إال بحكم نهائي :

أخــرج المشــرع مــن نظــام التنفيــذ المعجــل بعــض الحــاالت التــي ال يجــوز فيهــا إتمــام 
التنفيــذ إال إذا كان بيــد المحكــوم لــه حكمــاً نهائيــاً . مــن هــذه الحــاالت مــا نصــت عليــه 
المــادة 303 إجــراءات مدنيــة اتحــادى مــن عــدم جــواز إصــدار أمــر تحديــد جلســة بيــع 
العقــار المحجــوز إال بصيــرورة الحكــم المنفــذ بــه نهائيــاً . ومــا نصــت عليــه المــادة 145 
مــن قانــون الشــهر العقــاري المصــرى بعــدم محــو القيــد إال بحكم نهائــي أو رضــاء الدائن1.

3. المسؤولية المدنية عن إجراء التنفيذ المعجل :
إذا كان التنفيــذ المعجــل بطبيعتــه هــو اســتحصال لحــق لــم يكتمــل، فانــه تنطبــق علــى طالب 
التنفيــذ القاعــدة الشــرعية بــأن ط مــن اســتعجل شــيئاً قبــل أو أوانــه عوقــب بحرمانــه » . 
وخيــر حرمــان هــو وجــوب إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه قبــل التنفيــذ . والســؤال اآلن 
هــل يســأل طلــب التنفيــذ مدنيــا عــن أضــرار التــي ســببها للمنفــذ ضــده جــراء هــذا التنفيــذ ؟
يجمــع الفقــه والقضــاء علــى أنــه إذا كان طالــب التنفيــذ ســيء النيــة  فإنــه يكــون ملزمــا 
ــدة  ــاً للقاع ــب وفق ــن كس ــه م ــا فات ــن ضــرر وم ــذ ضــده م ــق المنف ــا لح ــض عم بالتعوي
العامــة . أمــا إذا كان حســن النيــة  ، فقــد اختلــف الفقــه والقضــاء بشــأن التعويــض فــي 
هــذه الحالــة2. فذهــب رأى 3 إلــى مســؤولية طالــب التنفيــذ تأسيســاً علــى أنــه يجــري التنفيــذ 
علــى مســؤوليته . وأنــه ليــس مــن العدالــة فــي شــيء ان يتحمــل المنفــذ ضــده مغبــة تنفيــذ 

1   : عيد القصاص : أصول ص 210 رقم 75 .
2   : في عرض هذه اآلراء انظر : جارسونيه ج 6 ص 212 رقم 115. أبو الوفا : إجراءات التنفيذ 

ص 59 رقم 25 . عبد الخالق عمر : مبادئ التنفيذ ط 1978 رقم 155 .
3   : أبو هيف : طرق التنفيذ ص 63 رقم 83 . محمد حامد فهمي : تنفيذ األحكام ص 40 رقم 52 
. وقد أشار إلى أن أحكام القضاء الفرنسي تأخذ به وتقضي على من باشر التنفيذ بفوائد المبالغ التي كان 

قبضها على يوم ردها . كما ان المحاكم المختلطة كانت تأخذ به أيضاً. من حكمها في 25 فبراير 1925 
. وذهبت إلى مسؤولية طالب التنفيذ بالفرق بين الفائدة القانونية التي يستحقها والفائدة التضيفها خزينة 

المحكمة إلى المبالغ التي تكون قد أودعت بها في سبيل تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل . عبد الخالق 
عمر : مبادئ ص 185 رقم 155 . فتحي والي : التنفيذ ص 92 . وما بعدها رقم 45 . نقض مصرى 

18 يناير 1980 السنة 31 ص 98 .
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ــإن  ــراً ف ــذ دون مســؤولية . وأخي ــب التنفي ــك، ويتــرك طال ــه بعــد ذل معجــل قضــى بإلغائ
التنفيــذ المعجــل ليــس حقــاً حتــى نقــول بعــدم مســؤولية مــن يمــارس حقــه، وغنمــا هــو 

ــاً . ــر الحكــم نهائي ــى يصي رخصــة، إذ بوســعه االنتظــار حت
وذهــب رأي آخــر1 إلــى عــدم مســؤولية طالــب التنفيــذ إال إذا كان ســيء النيــة . ألنــه ليــس 
كل مــن ألغــى حكــم صــدر لمصلحتــه يعــد مخطئــاً توجــب مســائلته، ال ســيما وأن طالــب 
التنفيــذ لــم ينفــذ خــارج نطــاق القانــون، بــل اســتناداً لحــق مشــروع كفلــه لــه القانــون!!. 
ــا مبــدأ المســؤولية، فقــد يــؤدي مــن الناحيــة العمليــة إلــى إحجــام كثيــر  كمــا أنــه إذا قبلن
مــن النــاس عــن اســتعمال هــذا الحــق، خشــية وقوعهــم تحــت هــذه المســؤولية، ومــن ثــم 
يفضــي إلــى تفويــت المنفعــة التــي ابتغاهــا المشــرع مــن تقريــر نظــام التنفيــذ المعجــل . 
وأخيــراً وليــس آخــراً، يتســاءل أصحــاب هــذا الــرأي، هــل يــؤدي إلغــاء الحكــم الحائــز 
ــام  ــذ، إن هــو ق ــى مســؤولية طالــب التنفي ــوة األمــر المقتضــى مــن محكمــة النقــض إل لق
بالتنفيــذ العــادي للحكــم ؟! كذكلــك األمــر بالنســبة للنفــاذ المعجــل إذا ألغــى الحكــم االيتدائــي 
فــي االســتئناف، ويقتــرب مــن هــذا الــرأي، مــا ذهــب إليــه بعــض الفقــه وبعــض أحــكام 
ــذ  ــم عــدم مســؤوليته عــن هــذا التنفي ــذ، ومــن ث ــب التنفي ــى نفــي خطــأ طال القضــاء2 ، إل

المعجــل، ألنــه اســتخدم حقــاً.
وإن كان ظاهــراً . وليــس رخصــة . إال أنــه يعــد مســؤوالً عــن فوائــد المبالــغ التــي قبضهــا 
ــاء  ــد تســلمها بن ــع أو ثمــار العيــن التــي كان ق ــاً، ورد ري ــه بهــا قضائي مــن تاريــخ طالبت
ــوم اســتالمها  ــه( مــن ي ــذي قضــى بعــد إلغائ ــذ معجــالً )وال ــى حكــم أول درجــة المنف عل
إلــى يــوم ردهــا . وفــي تقديــري أن هــذه المســؤولية ال تقــوم بشــأن حالــة النفــاذ المعجــل 
القانونــي، ألن طالــب التنفيــذ لــم يســع إليــه، بــل إن القانــون هــو الــذي شــرعه لــه ، فــال 
ــه أو  ــت ســوء نيت ــم إال إذا ثب ــة، الله ــذه الصف ــم منحــه الشــرع ه ــذ حك ــي تنفي ــرة ف جري

1   : جالسون : ج 2 رقم 896 .
2  نقض مصرى 27 مارس 1969 السنة 20 ص 508 . إذ قضت فيه » بأن تنفيذ األحكام 

والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجري على مسؤولية طالب التنفيذ . ألن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح 
نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم أو القرار قوة 

الشيء المحكوم به . فإذا اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض لإللغاء ما 
طعن فيه، فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ . فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب 

على طالب التنفيذ بعد أن يثبت أن الحق ليس في جانبه أن يرد إلى خصمه الذي جرى التنفيذ ضده ما 
يكون قد استوفاه منه . وأن يعيد الحال إلى نا كان عليه قبل حصول التنفيذ . كما يلتزم بتعويض الضرر 
الذي لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ . وتبعاً لذلك يرد إليه الثمار الذي حرم منها . ويعتبر الخصم 

سيء النية في حكم المادتين 185\1 و 978 مدني منذ إعالنه بالطعن في الحكم المنفذ به . ألن هذا 
اإلعالن يتضمن التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيعتبر بمثابة إعالن للحائز 

بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقاً للمادة 966 من القانون المدني.

خطئــه الجســيم1 إنمــا تنحصــر مســؤوليته وحســب فــي حالــة النفــاذ المعجــل القضائــي، 
ألنــه هــو الــذي طلبــه فيتحمــل مفبــة اســتعجال طلــب الشــيء قبــل أوانــه . كمــا أن هــذه 
المســؤولية تنحصــر فــي حالــة إذا مــا حكــم بإلغــاء التنفيــذ المعجــل أو ببطالنــه النعــدام 
أساســه، قياســا علــى حالــة الحكــم بإلغــاء الحجــز التحفظــي أو بطالنــه لــذات الســبب2 .

ــة  ــح المشــرع بعــض األحــكام صف ــام : من ــذ المعجــل بالنظــام الع ــق التنفي ــدى تعل 4. م
خاصــة ) القــوة التنفيذيــة للحكــم( إلمكانيــة تحقيــق غايــات معينــة . كمــا رخــص للقاضــي 
منــح مــا يصــدره مــن أحــكام هــذه الصفــة بنــاء علــى طلــب الخصــم . مــن ذلــك حــاالت 
التنفيــذ المعجــل . وثــار التســاؤل حــول مــدى امكانيــة اتفــاق الخصــوم علــى تعجيــل حكــم 

لــم يمنجــه المشــرع تلــك الصفــة . ذهــب رأي فــي الفقــه3 إلــى عــدم منــح أو نــزع 
صفــة التنفيــذ المعجــل عــن الحكــم بالنظــام العــام . ومــن ثــم يجــوز االتفــاق علــى غيــر 
مــا أورده المشــرع  ذلــك ألن المشــرع أجــاز للخصــوم ابتــداء االتفــاق علــى جعــل حكــم 

أول درجــة نهائيــاً .
فــإذا كان قــد أجــاز للخصــوم منــح الطعــن علــى الحكــم االبتدائــي، ومنحــه صفــة نهائيــة 
ــى  ــة عل ــة تنفيذي ــاء صف ــاب أولــى، جــواز اتفاقهــم علــى اضف وليــس هــو كذلــك، فمــن ب
حكــم ابتدائــي، أو نزعهــا عنــه إذا كان المشــرع قــد أضفاهــا عليــه، فمــن يملــك األكثــر 

يملــك األقــل . ويجــوز هــذا االتفــاق ســواء قبــل صــدور الحكــم أو بعــد صــدوره . 
ويفرق جمهور الفقه4 بين حالتين :

ــه  ــم الــذي منح ــل للحك ــذ المعج ــع التنفي ــوم علــى من ــق الخص ــى : إذا اتف ــة األول الحال
المشــرع تلــك الصفــة حتــى حيازتــه لقــوة األمــر المقضــى : فهــذا اتفــاق مشــروع، ألنــه 
حــق خــاص يجــوز النــزول عنــه، وألنهــا رخصــة إن شــاء اســتعملها وإن لــم يشــأ فــال 

ــى مباشــرتها5 . ــر عل يجب
الحالــة الثانيــة : إذا كان االتفــاق علــى منــح الصفــة التنفيذيــة لحكــم ليــس مــن بيــن حــاالت 
ــذ  ــي رأي البعــض6 أن مســألة تنفي ــه ف ــر مشــروع. ألن ــاق غي ــو اتف ــذ المعجــل: فه التنفي
ــا يمكــن  ــا تتصــل بأســس التقاضــي . كم ــا مم ــام، ألنه ــق بالنظــام الع ــا تتعل األحــكام مم

1   : للمؤلف : تيسير اجراءات التقاضي طبعة 1 ص 301 .
2   : للمؤلف : النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي . رسالة 1992 ص 753 .

3   : عبد الخالق عمر : التنفيذ ص 233 رقم 229 .
4   : محمد حامد فهمي : ص رقم . أبو الوفا : إجراءات ص 79 رقم 34 مكررا . فتحي والي : 

التنفيذ ص 61 رقم 31 .
5   : نقض مدني 27 مارس 1969 السنة 20 ص 508 .

6   : أبو الوفا : إجراءات ص 79 رقم 34 مكررا. ص 80 رقم 34 م .
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تبريــر عــدم مشــروعية االتفــاق المســبق علــى شــمول الحكــم صفــة التنفيــذ المعجــل، بــأن 
ــذ المعجــل والحجــز التحفظــي ال  االســتعجال والخطــر الداهــم والضــرر الجســيم والتنفي

تظهــر معالمهــا وقــت االتفــاق، كمــا أنهــا ال تفتــرض كقاعــدة عامــة . 
ونضيــف بــأن مــن أســابا تعلقــه بالنظــام العــام، أنــه ال يجــوز للمحكــوم لــه طلــب األمــر 
بالنفــاذ المعجــل 0القضائــي( ألول مــرة أمــام محكمــة االســتئناف باعتبــاره طلبــا جديــدا 
ــات  ــم طلب ــأن عــدم جــواز تقدي ــى ب ــات، وال يخف ــون المرافع ــن قان ــادة 235 م ــا للم وفق
جديــدة فــي االســتئناف ممــا يتعلــق بالنظــام العــام1 . وفــي رأي البعــض اآلخــر2 ، فــإن 
التنفيــذ المعجــل وإن لــم يتعلــق بالنظــام العــام، إال أن هاســتثناء مــن القاعــدة العامــة 
فــي القانــون، الــذي يقصــر التنفيــذ علــى األحــكام الحائــزة علــى قــوة األمــر المقضــى . 
ــة للحكــم إال  ــوة التنفيذي ــال يلحــق الق ــرر إال بنــص، ف ــوم ال يتق ــا هــو معل واالســتثناء كم

ــاذ . حيــث يقــرر القانــون منحــه هــذا النف
ــد   فهــي تأخــذ  ــي: ومنهــا الفوائ ــب األصل ــات الطل ــى ملحق ــاذ المعجــل إل ــداد النف 5. امت
حكــم الطلــب األصلــي . أمــا بالنســبة للحكــم بالمصاريــف  فقــد ذهــب رأي3 . وهــو مذهــب 
القانــون الفرنســي4 . إلــى اســتبعاده مــن مجــال النفــاذ المعجــل، وعلــة ذلــك هــي اســتقالل 

الحكــم بالمصاريــف عــن الحكــم الصــادر فــي الدعــوى األصليــة.
ــم  ــى الحك ــد إل ــال يمت ــذ، ف ــي التنفي ــة ف ــدة العام ــن القاع ــتثناء م ــل اس ــاذ المعج وأن النف
بالمصاريــف، لــذا فــال يأخــذ حكمــه، وال تنطبــق عليــه القواعــد المتعلقــة بــه . وذهــب رأي 
آخــر5 - نؤيــده – إلــى إلحاقهــا بنظــام النفــاذ المعجــل، ألنهــا تأخــذ نفــس أوصــاف الحكــم 

فــي الطلــب األصلــي باعتبارهــا مــن توابعــه .
ونضيــف بــأن المصاريــف تخضــع لمــا يخضــع لــه الطلــب األصلــي من قواعــد. ألنــه. وكما 
ــة  ــون المرافعــات المصــرى بصــدد المــادة 189 . المقابل ــة لقان جــاء بالمذاكــرة االيضاحي
للمــادة 133 إجــراءات مدنيــة إماراتــى مكــم للحكــم الصــادر باإللــزام . والمــادة 184 وهــي 
ــة للمــادة 133 إجــراءات إماراتــى تنــص علــى ان المحكــوم عليهــم يلتزمــون  أيضــاً مقابل

بالتضامــن فــي المصاريــف إذا كانــوا متضامنيــن فــي أصــل التزامهــم المقضــى بــه .
1   : عكس ذلك نص المادة 526 من قانون المرافعات الفرنسي .

2   : فتحي والي : التنفيذ ص65 ، 66 رقم 32 .
3   : عبد الخالق عمر : التنفيذ ص 234 رقم 231 . أحمد ماهر : أصول ص 157 رقم 70 .

4   : المادة 515\2 من قانون المرافعات الفرنسي .
5   : أحمد قمحة وعبد الفتاح السيد : التنفيذ علماً وعمالً ص 154 رقم 220 . أبو الوفا: إجراءات 

التنفيذ ص 68 هامش 2 . محمود هاشم : قواعد التنفيذ ص 156 رقم 71 .

والحكــم بالمصاريــف يخضــع بشــأن قابليتــه لالســتئناف لمــا يخضــع لــه الطلــب األصلــي1 
. وكذلــك فــإن العلــة مــن تقريــر نظــام النفــاذ المعجــل بالنســبة للطلــب األصلــي . ومــن ثــم 

فــإن التفرقــة بيــن الحــق ووســيلة الحصــول عليــه ال تخلــو مــن التحكــم .
مــن أجــل هــذا وذاك فقــد نصــت المــادة 230\1 مــن قانــون اإلجــراءات المنديــة االتحادى 
علــى أن : » النفــاذ المعجــل بقــوة القانــون أو بحكــم المحكمــة يمتــد أيضــاً إلــى ملحقــات 

الطلــب األصلــي وإلــى مصروفــات الدعــوى » . 
الفصل الثاني: قيود مباشرة التنفيذ المعجل

ــوة  ــد ق ــم يحــز بع ــي ل ــم ابتدائ ــذ حك ــة تنفي ــه مكن ــوم ل ــد أجــاز للمحك إذا كان المشــرع ق
األمــر المقضــى، حمايــة لمصالــح واعتبــارات قدَّرهــا، فقــد كان طبيعيــاً وضروريــاَ فــي 
آن واحــد، أال يتمــادى فــي بســط تلــك الحمايــة دون ضوابــط تحــدد نطــاق مباشــرتها، أو 
ضمانــات تخفــف مــن وقعهــا علــى المحكــوم عليــه . فالعدالــة التشــريعية تقتضــي تحقيــق 
التــوازن بيــن المصالــح المتعارضــة2 أي مراعــاة الطــرف اآلخــر الــذي يقــع التنفيــذ عليــه 

وفــي مواجهتــه .
فإلــى جانــب القواعــد العامــة التــي تتيــح للمحكــوم عليــه طلــب إعــادة الحــال إلــى مــا كان 
عليــه ، إذا ألغــى الحكــم المنفــذ بموجبــه مــن محكمــة الطعــن، فقــد وضــع المشــرع قيــوداً 
علــى المحكــوم لــه عنــد طلــب التنفيــذ المعجــل حتــى تشــعره بخطــورة مــا يقــدم عليــه مــن 

جهــة ، ولتحقــق الطمأنينــة فــي نفــس المحكــوم عليــه مــن جهــة أخــرى 3 .
ولتحقيــق تلــك الغايــة وضــع المشــرع قيــوداً معينــة لضمــان إعــادة الحــال إلــى مــا كان 
ــة الكفالــة . ومنهــا مــا قصــد منــه  عليــه، لتــدارك عواقــب التنفيــذ المعجــل كمــا فــي حال
ــار .  ــى العق ــذ عل ــا هــو الحــال التنفي ــذ المعجــل كم ــام إجــراءات التنفي ــة دون إتم الحيلول
ــة النحــو اآلتــي: وأخيــراً قــد يكــون الهــدف هــو وقــف التنفيــذ المعجــل ذاتــه، وذلــك عل

الفرع األول: الكفـــــالــــة
1. فكــرة الكفالــة وحكمتهــا : ليــس المقصــود بالكفالــة هنــا معناهــا فــي القانــون المدنــي 
ــي نــص  ــى أي وســيلة مــن الوســائل الت ــا تنصــرف إل ــاً شــخصياً، وإنم ــا تأمين باعتباره
ــي  ــرع ف ــل أن يش ــا، قب ــبء تقديمه ــه ع ــوم ل ــى المحك ــع عل ــي يق ــرع، والت ــا المش عليه
إجــراء التنفيــذ المعجــل. بهــذه الوســيلة يســتطيع المنفــذ ضــده أن يضمــن إعــادة الحــال إلــى 

1  : أبو الوفا : إجراءات التنفيذ ص 68 هامش 2 .
2   : رمزي سيف : قواعد ص 35 رقم 32 . رسالتنا ، الحجز التحفظى ص .

3   : محمود هاشم : قواعد ص 158 رقم 73 . أحمد ماهر : أصول ص 190 رقم 91 .
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مــا كان عليــه قبــل التنفيــذ ، إذا مــا ألغــى الحكــم المنفــذ بموجبــه فــي االســتئناف.
وتظهــر أهميــة تلــك الوســيلة فــي درء مــا ينتــج عــن اإلعســار المحتمــل للمحكــوم لــه مــن 

آثــار وأضــرار1 .
وتحقيقــاً لــذات الغايــة ، أي لضمــان إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه، فإنــه ال يشــترط 
أن تكــون الكفالــة . عنــد األمــر بهــا مســاوية لقيمــة االلتــزام المثبــت فــي الحكــم المــراد 
ــه المنفــذ ضــده مــن  تنفيــذه معجــالً ، وإنمــا لضمــان مــا يكفــي لجبــر كل مــا يتعــرض ل
ضــرر، وإزالــة آثــار كل مــا قــد ينتــج عــن هــذا التنفيــذ المبتســر2 . أي تكفــي – بعبــارة 
ــذ عليهــا ، واقتضــاء التعويضــات عــن كل  ــي نف ــرد األمــوال الت المشــرع الفرنســي – ل
األضــرار  التــي تنتــج عــن تنفيــذ الحكــم الملغــى3 ، وقيمــة الفوائــد المســتحقة علــى المبالــغ 

المنفــذ عليهــا تنفيــذاً معجــال4ً.
وإذا فــرض وقضــى للمحكــوم لــه بتنفيــذ الحكــم معجــالً ولكنــه لــم يبــادر إليــه حتــى حــاز 
ــل  ــة قب ــم الكفال ــزام بتقدي ــن اإلل ــة م ــال حكم ــذه ف ــر المقضــى وأراد تنفي ــوة األم ــم ق الحك

التنفيــذ تطبيقــاً للقواعــد العامــة .
ــم  ــاالت تقدي ــأن ح ــز بش ــد مي ــرع المصــرى ق ــة : إذا كان المش ــم الكفال ــاالت تقدي 2. ح
الكفالــة إلــى كفالــة وجوبيــة وأخــرى جوازيــة، كمــا ميــز بيــن مــا إذا كانــت المســألة محــل 
ــى المحكمــة  ــة . وفــي حــاالت  أخــرى أوجــب فيهــا عل ــة أم تجاري الحكــم المعجــل مدني
ــع  ــة وجعــل جمي ــك التفرق ــم يأخــذ بتل ــى ل ــإن المشــرع اإلمارات ــة ، ف عــدم الحكــم بالكفال
حــاالت تقديــم الكفالــة فــي النفــاذ المعجــل جوازيــة )المــواد 229 ، 228 إجــراءات مدنيــة 

اتحــادى ( وســنعرض لهــذه الحــاالت بشــيء مــن التفصيــل .
الحالــة األولــى : إلــزام بتقديــم كفالــة : أوجــب المشــرع المصــري تقديــم الكفالــة فــي النفــاذ 
المعجــل فــي المــواد التجاريــة بموجــب نــص المــادة 289 مــن قانــون المرافعــات . وهــذه 
ــه إذا كانــت  ــة مــن ذلــك هــي أن ــة اليتيمــة التــي نــص عليهــا المشــرع . والعل هــي الحال
األحــكام الصــادرة فــي المــواد التجاريــة تنفــذ نفــاذا معجــالً بقــوة االقنــون ، فــإن الكفالــة 
كذلــك يجــب أن تكــون بقــوة القانــون فتأخــذ طبيعتهــا ، وذلــك ال يكــون بطبيعــة الحــال إال 

1   : قمحة وعبد الفتاح السيد : التنفيذ ص 196 رقم 267 . أبو هيف : طرق التنفيذ ص 91 أحمد 
ماهر : قواعد ص 192 رقم 93 .

2   : المادة 517 من مجموعة المرافعات الفرنسية الجديدة .
3   : محكمة باريس 22 مايو 1985 ، مجلة وكالء الدعوى   1985 ، 3، 94 ، وراجع أحمد ماهر 

: آثار إلغاء االحكام بعد تنفيذها . ص 51 وما بعدها .
4   : محمد حامد فهمي : تنفيذ ص 17 رقم 21 . رمزي سيف : قواعد ص 39 رقم 36 . أمينة 

النمر : ص 189 رقم 142 .

فــي األحــكام الموضوعيــة الصــادرة بشــأنها1 . ال يشــترط صــدور حكــم بهــا أو أن يطلبهــا 
المحكــوم عليــه .

الحالــة الثانيــة : الكفالــة الجوازيــة : األصــل أن يجــري التنفيــذ المعجــل دون كفالــة . فــال 
يجــوز الحكــم بالكفالــة إال إذا ورد نــص خــاص بمنــح القاضــي ســلطة األمــر بهــا . وحتــى 
علــى فــرض النــص عليهــا، فإنهــا مســألة تقديريــة . فللقاضــي أن يحكــم أو يعفــي المحكــوم 
لــه منهــا حســب كل حالــة علــى حــدة2 . )م229 إجــراءات مدنيــة إتحــادي ( والنصــوص 

التــي أجــازت الحكــم بالكفالــة تمثــل اســتثناء مــن هــذا األصــل.
1   : وإذا كنا قد انتهينا من مسألة النفاذ المعجل لألحكام المستعجلة، إذ تنفذ األحكام الصادرة في 

المسائل التجارية بصفة مستعجلة بدون كفالة اللهم إال إذا رات المحكمة غير ذلك واشترطت الكفالة . فإن 
المسألة التي ثار الخالف حولها في الفقه المصرى أيضا هي حالة ما إذا كان الحكم قد صدر معجالً في 
مادة تجارية ، وفي نفس الوقت أسس على غحدى حاالت التنفيذ المعجل القضائي كأن يكون الحكم مبنياً 

على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحده المدين أو إقرار المدين بنشأة االلتزام في ذمته 
، فهل تأخذ الكفالة حكم النفاذ المعجل القانوني فتكون وجوبية كذلك عمالً بأحكام المادة 289 مرافعات 

، أو تأخذ حكم النفاذ المعجل القضائي فتكون جوازية للمحكمة عمالً بالمادة 290 مرافعات فقد ذهب 
رأي إعمال حكم  المادة 290 استناداً إلى أنه إذا كان الحكم مما ينفذ معجالً قانونا باعتباره صادراً في 

مادة تجارية إال أنه أسس كذلك على إحدى الحاالت التي يرجح فيها تأييد الحكم في الطعن )النفاذ المعجل 
القضائي( فهنا تنتفي الحكمة التي شرعت من أجلها وجوبية الكفالة. وكذلك فإن من شأن وجوب الكفالة 

وما ستغرقه من إجراءات والمنازعة فيها ما قد يؤدي إلى تفويت الغاية التي من أجله شرعت فكرة التنفيذ 
المعجل لهذه األحكام ولذلك يترك األمر فيها لتقدير المحكمة حسب كل حالة على حدة ويترتب على ذلك 

أنه يجوز للمحكمة أن تعفى المحكوم له منها إذا طلب ذلك . رمزي سيف : قواعد ص 44 رقم 43 . 
ذهب رأي آخر غلى اشتراط تقديم الكفالة في جميع الحاالت عمالً بالمادة 289 مرافعات، وإال فإن القول 

بغير ذلك سيجعل الكفالة في جميع األحكام الصادرة في المواد الموضوعية التجارية جوازية وهو ما 
يتعارض صراحة مع نص المادة 289 مرافعات . عبد الخالق عمر : مبادئ التنفيذ ط 1978 ص 201 

، 200 . ولكننا مع التفرقة بين ما إذا كان الحكم الصادر في المادة التجارية وفي نفس الوقت تأسيسها 
على إحدى الحاالت المنصوص عليها في الفقرات الخمس األولى من المادة 290 ففي هذه الحاالت يكون 

الحكم بالكفالة جوازي ألن التنفيذ هنا يكون بناء على قوة السند التنفيذي الذي يجري به الحجز . أما إذا 
كان التنفيذ بناء على الخشية من وثوع ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له من تأخير التنفيذ فتكون الكفالة 

الوجوبية ألنها تكون مؤسسة هي األخرى على حالة استعجال فيكون الحكم صادراً في مادة تجارية وبناء 
على استعجال فتأخذ ذات حكم الحكم الصادر في مادة تجارية بصفة مستعجلة . في هذا االتجاه ، عزمي 

عبد الفتاح ، قواعد ص 164 .
2   : ذهب رأي إلى أنه ال يجوز للقاضي أن يقتضة بكفالة إال بناء على طلب الخصم )المحكوم عليه( 

. ألن القاعدة في القانون هي أن القاضي ال يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم طالما أنه ال يتعلق بالنظام 
العام . أبو هيف : التنفيذ رقم 135 . بينما يذهب الرأي الراجح إلى أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بالكفالة 
حتى ولو لم يطلبها المحكوم عليه . ألن طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل يكون حسب األصل بال 

كفالة ، فللمكحكمة أن تجيبه طلبه كامالً )التعجيل وبدون كفالة ( أو جزئياً فتقبل الشق األول )التعجيل ( 
وترفض الشق اآلخر )عدم تقديم كفالة ( . عبد الخالق عمر : مبادئ التنفيذ ط 178 ص 202 رقم 176 

. ومن ناحية أخرى فإنه من غير المتصور أن يفترض المدعى عليه أنه سوف يحكم عليه ، وأن يتوقع 
أن ينفذ الحكم الصادر ضده معجالً، وأن يطلب إذا نفذ الحكم معجالً ان يشتمل على كفالة حتى يستطيع 

الرجوع عليها إذا ألغى الحكم االبتدائي .
فكل هذه التوقعات واالفتراضات إذا كشف عنها المدعى عليه سوف تسيئ حتماً لمركزه وتظهر ضعف 

موقفه ، عزمي : قواعد ص 161 .
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األستاذ الدكتورمحمود مصطفى يونسالقيود التي ترد على مباشرة التنفيذ المعجل لألحكام القضائية

فــكل النفــاذ المعجــل القانونــي فــي المــواد المســتعجلة أيــا كانــت المحكمــة التــي أصدرتهــا، 
ــي  ــادي( والنصــوص الت ــة اتح ــراءات مدني ــادة 228 إج ــض )م ــى العرائ ــر عل واألوام
ــون  ــن قان ــادة 566 م ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ــن ذل ــرى . م ــن األخ ــي القواني وردت ف
التجــارة المصــرى الجديــد رقــم 17 لســنة 1999 علــى أن األحــكام الصــادرة فــي 
ــك .  ــر ذل ــى غي ــص عل ــم ين ــا ل ــة م ــال كفال ــل ب ــاذ المعج ــة النف ــالس واجب ــاوي اإلف دع
وعلــى المحكمــة أن تــوازن بصــدد األمــر بالكفالــة بيــن مصلحــة المحكــوم لــه فــي التنفيــذ 
المعجــل ومصلــة المحكــوم عليــه فــي ضمــان مــا يترتــب علــى احتمــال إلغــاء الحكــم مــن 
آثــار بمــا يضمــن إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه1 . ونــرى أنــه ال يجــوز الطعــن علــى 
اســتقالل فــي الحكــم الخــاص باشــتراط الكفالــة فــي النفــاذ المعجــل، باعتبــاره حكمــاً غيــر 
منــه للخصومــة وال ينــدرج ضمــن أي مــن االســتئناءات التــي نصــت عليهــا المــادة 151 

مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادى 2.
الحالــة الثالثــة : عــدم جــواز الحكــم بالكفالــة: يحظــر علــى المحكمــة األمــر بتقديــم الكفالــة 
ــى  ــدرة عل ــا عــدم المق ــا المشــرع . منه ــارات قدره ــك العتب ــي بعــض الحــاالت ، وذل ف
تقديــم الكفالــة، أو ألن فــي اشــتراطها مــا قــد يقلــل مــن أهميــة االســتفادة مــن نظــام التنفيــذ 

المعجــل3.
ــك األحــكام  ــة . وكذل ــة دون كفال ــذ معجل ــال تنف ــي منازعــات العم فاألحــكام الصــادرة ف
ــات  ــور أو المصروف ــات أو األج ــه، أو بالنفق ــر او رؤيت ــليم الصغي ــأن تس ــادرة بش الص
) المــادة 65 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2000 بشــأن تيســير إجــراءات التقاضــي فــي 

ــي مصــر (4. مســائل األحــوال الشــخصية ف
فــإذا حــدث وقضــت المحكمــة بالكفالــة . فــي مثــل هــذه الحــاالت . جــاز للمحكــوم عليــه 

اتلظلــم مــن وصــف الحكــم ) مــادة 233 إجــراءات مدنيــة اتحــادي ( .
ــي  ــه القاض ــه إذا ألزم ــوم ل ــل ان للمحك ــا : األص ــة وإجراءاته ــم الكفال ــائل تقدي 3. وس
بتقديــم كفالــةن أن يقــدم أي ضمــان شــخصي أو عينــي، يكــون كافيــاً إلعــادة الحــال إلــى 
مــا كانــت عليــه قبــل التنفيــذ، ويكــون للقاضــي ســلطة تقديــر مــدى كفايــة الكفالــة . وهــذا 
هــو مذهــب القانــون الفرنســي5، ومذهــب القانــون االمارتــي بشــأن وقــف تنفيــذ األحــكام 

1   : عبد التواب مبارك : التنفيذ الجبري ط 2004 ص 132 رقم 64 . 
2   : للمؤلف : نظرية الطعن المباشر في األحكام غير المنهية للخصومة ط 2001 .

3   : عبد الخالق عمر : مبادئ ص 202 رقم 176 .
4   : محمد الشحات الجندي : قراءة في قانون إجراءات التقاضي .

5   : مادة 517 ، 518 من قانون المرافعات الجديد ، وأيضاً مذهب القانون المصرى بشأن وقف 

)المواد 234\1،2 إجراءات مدنية اتحادى (.
غــال أن المشــرع اإلماراتــي آثــر أن يحــدد ثالثــة طــرق يكــون للمحكــوم لــه حــق االختيــار 
أحدهــا ) مــادة 231 إجــراءات مدنيــة اتحــادى ( . فــال يجــوز للمحكمــة أن تجبــره علــى 
طريــق معيــن طالمــا كانــت تكفــي للغــرض الــذي شــرعت مــن أجلــه . وال يلزمــه أن يكون 
مــا يقدمــه المحكــوم لــه مــن كفالــة مســاوياً تمامــاً لمقــدار الــذي يجــري التنفيــذ مــن أجلــه .

ــيلة  ــة، أن وس ــن ألول وهل ــى الذه ــادر إل ــد يتب ــدر ( وق ــل المقت ــى ) الكفي ــيلة األول الوس
ــة  ــون الكفال ــز أن تك ــن الجائ ــن م ــب، ولك ــخصية وحس ــة الش ــي الكفال ــا ه ــان هن الضم
عينيــة1 . مــن صــور الكفالــة الشــخصية خطــاب ضمــان مقــدم مــن المصــرف2 . ومــن 
صــور الكفالــة العينيــة تقديــم ســند بملكيــة أعيــان أو أطيــان أو منقــوالت لشــخص مليــئ، 
يتعهــد بكفالــة المحكــوم لــه فــي حــدود هــذه األعيــان، وبمــا يكفــي لضمــان إعــادة الحــال 
غلــى مــا كان عليــه . لــن الحكمــة مــن تقديــم أي مــن نوعــي الكفالــة واحــدة، وهــي تقويــة 

الضمــان الــذي يحصــل عليــه المحكــوم عليــه أو مســألة اليســار الظاهــر للكفيــل.
ففــي الحالــة األولــى تنضــم ذمــة الكفيــل الماليــة لذمــة المحكــوم لــه3 ، وفــي الحالــة الثانيــة 
زيــادة الثقــة فــي محــل الضمــان . فالعثــور علــى شــخص يضمــن بكامــل ذمتــه الماليــة 
ــة حــال . وإذا كان المشــرع  ــى أي ــراً ميســوراً عل ــس أم ــوق لي ــن حق ــر م ــى الغي ــا عل م
قــد اشــترط تقديــم كفيــل مقتــدر ، فإنــه ال يجــوز ان يكــون المحكــوم لــه هــو نفســه 
الكفيــل4، ولــو بصفــة مختلفــة، كأن يكــون وليــاً أو وصيــاً علــى شــخص آخــر ، أو شــريكاً 
ــة  ــاب محكم ــم كت ــة قل ــد بالكفال ــودع التعه ــب ان ي ــن. ويج ــركة تضام ــي ش ــاً ف متضامن
التنفيــذ المختصــة ، ولــذا وجــب أن يكــون مكتوبــاً . فــإذا امتنــع عــن تنفيــذ مــا التــزم بــه 
كان المحضــر المشــمل علــى تعهــده بمثابــة ســند فــي مواجهتــه إلعــادة الحــال إلــى مــا 

ــادة 232\4 إجــراءات 9 . ــذ ) م ــل التنفي ــه قب ــت علي كان
ــة  ــود أو أوراق مالي ــن نق ــة م ــه الكفاي ــا في ــة م ــة المحكم ــداع خزان ــة : إي ــلية الثاني الوس
:ويقصــد بــاألوراق الماليــة مــا لهــا قيمــة نقديــة كاألســهم والســندات والحصــص . والكفاية 
تعنــي جبــر مــا قــد عســاه يلحــق بالمحكــوم عليــه مــن أضــرار ماديــة ومعنويــة . وهــي 

ممــا تدخــل حتمــا فــي ســلطة القاضــي التقديريــة .

تنفيذ االحكام ) المواد 251 ،299 مرافعات ( وجدي راغب : نظرية التنفيذ ص 89 .
1   : عزمي عبد الفتاح : قواعد ص 164 .
2   : فتحي والي : التنفيذ ص 84 رقم 40 .

3   : أحمد ماهر : أصول ص 197 رقم 96 .
4   : محكمة األمور : المستعجلة بالقاهرة 19 أغسطس 1950 المحاماة السنة 31 ص 805 .
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الوســيلة الثالثــة : قبــول مــا قــد يحصــل عليــه مــن تنفيــذ خزانــة المحكمــة: فــال يشــترط 
اإليــداع الفعلــي ألنــه لــم يحصــل علــى شــيء بعــد ، وإنمــا مجــرد قبولــه ذلــك . فــإذا كان 
ممــا يتحصــل عليــه يمكــن إيداعــه خزانــة المحكمــة، كنقــود أو أوراق ماليــة أو منقــوالت 
خفيفــة كمعــدن نفيــس أو حجــر كريــم، اشــترط قبولــه اإليــداع . أمــا غــذا كان ممــا ال يقبــل 
إيداعــه كمحصــول أو حيــوان أو آلــة زراعيــة ونحوهــا، اشــترط قبولــه بتســليمه لحــارس 
مقتــدر1. ويجــب علــى الحــارس فــي هــذه الحالــة أن يوقــع تعهــدا بقبولــه الحراســة فــي 
قلــم كتــاب محكمــة التنفيــذ المختصــة ) مــادة 232\4 إجــراءات مدنيــة اتحــادى ( . فــإذا 
كان ممــا ال يقبــل هــذا وال ذاك ، كتنفيــذ حكــم مســتعجل بهــدم جــدار ، لــم يقبــل منــه هــذا 

النــوع مــن الكفالــة ، وإنمــا عليــه أن يختــار وســيلة أخــرى ممــا ذكرناهــا2 .
ــه إعــالن  ــه وســيلة مــن الوســائل الثــالث الســابقة ، ويجــب علي ــار المحكــوم ل ــإذا اخت ف

ــك لســببين : ــا ، وذل ــه به المحكــوم علي
ــون  ــال3ً . فيك ــذ باط ــن التنفي ــة وإال ك ــم كفال ــذ إال بتقدي ــوز التنفي ــه ال يج ــو أن األول : ه
المحكــوم عليــه علــى علــم بتقديمهــا حتــى ال يطالــب ببطــالن التنفيــذ قــم يتبيــن لــه بعــد 

ــك أنهــا قدمــت . ذل
ــة، ومــن ثــم  الثانــي : أن هــذا اإلعــالن يمكــن المحكــوم عليــه مــن مراقبــة مقــدار الكفال

ــدم إذا رآهــا غيــر كافيــة أو غيــر مالئمــة4.  ــه الحــث فــي المنازعــة فيمــا قُ يكــون ل
ــر المشــرع علــى المحكــوم لــه فــي كيفيــة إعــالن اختيــاره للكفالــة . فاجــاز إعالنهــا  ويَسَّ
ضمــن إعــالن ســند التنفيــذ أو بورقــة مســتقلة علــى يــد منــدوب التنيفيــذ ) مــادة 232\1 

إجــراءات مدنيــة (.
كذلــك لــم يحــدد المشــرع ميعــاداً إلعــالن الكفالــة ، ألنــه لــن يجــرؤ علــى البــدء فــي التنفيــذ 
دون اختيــار الكفالــة وإعالنهــا، وإال كان مــآل االجــراءات التــي يقــوم بهــا البطــالن. وال 

1   : عزمي عبد الفتاح : قواعد ص 165 .
2   : وذهب رأي إلى أنه كان من األفضل لو نص المشرع على أن يكون الحارس أمينا وثقة . أمينة 

النمر : دروس في التنفيذ ص 192 . إال أن شرط االقتدار ما فيه الكفاية إلمكان الرجوع عليه عند 
اإلخالل بواجبه . عبد الخالق عمر : مبادئ ص 203 . 

3   : فتحي والي : التنفيذ ص 84 رقم 40 .
4   : نقض مدني 7 مايو 1979 المجموعة السنة 30 ص 238 . ولذلك ال نؤيد ما ذهب إليه 

البعض، وجدي راغب : مبادئ التنفيذ ص 84 ، من أنه يجوز البدء في التنفيذ فوراً ومن ثم فال يشترط 
إعالن الكفالة، إذا كان المحكوم له قد قبل إيداع ما يتحصل من التنفيذ خزانة المحكمة ، لنه ليس هناك كا 

يكون محالً للمنازعة انظر كذلك ، نصر الدين كامل وفاروق راتب : قضاء األمور المستعجلة الكتاب 
الثاني ص 877 رقم 463 . وفي الرد على هذا الرأي، لكونه يتعارض مع عموم النصوص التي ال 

تتضمن هذه التفرقة . عبد الخالق عمر : التنفيذ ص 205 رقم 179 .

شــك أن مصلحــة المحكــوم لــه هــي فــي اإلســراع باإلعــالن حتــى يعجــل بالتنفيــذ الــذي 
كان يســعى إلــى تنفيــذه معجــال1ً.

وأوجــب المشــرع علــى طالــب التنفيــذ ) المحكــوم لــه( أن يعيــن موطنــاً مختــاراً فــي الدولة 
التــي يقــع بدائرتهــا محكمــة التنفيــذ المختصــة بالمنازعــة بالتظلــم مــن الكفالــة إذا لــم يكــن 
لــه موطــن أو محــل عمــل فيهــا وذلــك لتعلــن إليــه األوراق المتعلقــة بالتنفيــذ بالمنازعــة 
فــي الكفالــة )232\2 إجــراءات مدنيــة اتحــادى(2. وهــذه المحكمــة هــي المحكمــة التــي 
يقــع بدائرتهــا المحكــوم لــه طالــب التنفيــذ باعتبــاره المدعــى عليــه فــي الدعــوى المنازعــة 

فــي الكفالــة3 .
ــا المحكــوم  ــي يقدمه ــة الت ــي الكفال ــازع ف ــه ان ين ــة : للمحكــوم علي ــي الكفال المنازعــة ف
لــه بعــد إعالنــه بهــا . ولــه الحــق فــي هــذه المنازعــة أيــا كانــت طريقــة تقديمهــا . فلــه 
أن ينــازع فــي اقتــدار الكفيــل أو الحــارس، أو فــي كفايــة مــا يودعــه المحكــوم لــه خزانــة 
المحكمــة، ولــه أيضــاً أن ينــازع فــي قبــول المحكــوم لــه بإيــداع مــا يتحصــل مــن التنفيــذ 
خزانــى المحكمــة . ألنــه يــرى أن البيــع قــد ال يكفــي لتعويضــه وإصــالح مــا يصيبــه مــن 
ضــرر، كأن يبــاع المــال بثمــن بخــس4 . ويجــب أن يرفــع التظلــم خــالل ثالثــة أيــام مــن 
تاريــخ إعــالن المحكــوم عليــه باختيــار الكفالــة )مــادة 232\3 إجــراءات مدنيــة اتحــادى 
(5. فــإذا لــم يرفــع التظلــم فــي الميعــاد أو رفــع ورفــض أخــذ اقاضــي التنفيــذ تعهــداً علــى 

الكفيــل بالكفالــة أو علــى الحــارس بالحراســة6.
ويوجــب القانــون المصــري تكليــف المحكــوم لــه بالحضــور خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ 

1   : أحمد ماهر أصول ص 198 رقم 97 .
2   : فإذا لم يعين موطناً مختاراً في هذا المكان فال يحكم بالبطالن، وإنما يجوز إعالنه باألوراق 

المتعلقة بالمنازعة في الكفالة في ظلم كتاب المحكمة .
3   : ولذلك كان موقف القانون الملغى أكثر توفيقاً ، ألنه كان يجعل االختصاص لمحكمة التنفيذ اتلي 
يقع بدائرتها المحكوم عليه على الرغم من أنه هو المدعى في دعوى المنازعة في الكفالة، لتوحيد مسائل 

االختصاص أمام محكمة واحدة ، عزمي عبد الفتاح : قواعد ص 166 .
4   : عبد الخالق عمر : مبادئ التنفيذ ص 205 رقم 179 . عكس ذلك وجدي راغب : نظرية التنفيذ       

ص 89.
5   : معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1971 .

6   : وفي القانون المصري يسقط الحق في المنازعة ويجب أن يتم اإلعالن خالل هذا الميعاد فال يكفي 
مجرد قيدها أثناءه . أحمد ماهر : أصول ص 199 هامش . وإذا فرض وقدم المحكوم له طريقة أخرى 

للكفالة غير تلك التي نص عليها المشرع فهذه ال تعتبر كفالة قانونية ومن ثم فإنه ال يجوز التنفيذ من جهة 
ويجوز للمحكوم عليه أن ينازع فيها في أي وقت حتى ولو بعد فوات الميعاد )ثالثة أيام من تاريخ إعالنه 

بها ( . أي بمعنى أكثر تحديداً إذا عنَّ للمحكوم له تنفيذ الحكم المعجل . محكمة األمور المستعجلة بالقاهرة 
19 أغسطس 1950 المحاماة 31 ص 805 . والذي قضت فيه بأن كفالة الشخص نفسه ال تعتبر كفالة 

قانونية . انظر عبد الخالق عمر : مبادئ ص 205 هامش .
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إعالنــه بطريقــة اختيــار الكفالــة )مــادة 295\1 مرافعــات ( . ويجــب إعــال المحكــوم لــه 
بصحيفــة دعــوى المنازعــة فــي الموطــن المختــار الــذي تضمنتــه ورقــة إعــالن اختيــار 

اكفالــة ) مــادة 249 مرافعــات ( .
ويجــوز وفقــاً للقواعــد العامــة فــي اإلجــراءات المدنيــة أثنــاء نظــر المنازعــة إدخــال أو 
تدخــل الكفيــل أو الحــارس فــي هــذه الدعــوى حفاظــاً علــى ســمعته الماليــة واالدبيــةن أي 

يثبــت فيهــا مــدى مالءتــه واقتــداره وأمانتــه، خاصــة فــي مجتمــع التجــار1 .
ــة مــا  ــل أو الحــارس أو كفاي ــدار الكفي ــات اقت ــه عــبء اثب ــق المحكــوم ل ــى عات ــع عل ويق
يودعــن خالفــاً للقاعــدة العامــة فــي الغثبــات ، وذلــك ألن االقنــون يلزمــه بــأن كفيــالً مقتدراً 
أو مــا يكفــى النقــود و األوراق الماليــة . ولــذا فــال يكفــي لصحــة الكفالــة مجــرد تقديمهــا، 
بــل يجــب علــى المحكــوم لــه ) أو الكفيــل أو الحــارس إذا أدخــل أو تدخــل فــي الدعــوى( 

أن يثبــت كفايــة مــا يقدمــه2 .
ــد  ــة3، أو بع ــي المنازع ــل ف ــد الفص ــل إال بع ــم المعج ــذ الحك ــي تنفي ــدء ف ــوز الب وال يج
ــم تكــن أو ببطــالن  الحكــم بعــد قبولهــا لفــوات ميعــاد رفعهــا أو الحكــم باعتبارهــا كأن ل
صحيفتهــا4، وإال كان التنفيــذ باطــال . أمــا مــن ناحيــة االختصــاص بنظــر هــذه المنازعــة 
فهــو قاضــي التنفيــذ بالمحكمــة التــي يقــع بدائرتهــا موطــن المحكــوم لــه باعتبــاره المدعــى 
عليــه فــي دعــوى المنازعــة. والحكمــة مــن اختصــاص قاضــي التنفيــذ بهــا هــي كونهــا 

منازعــة موضوعيــة فــي التنفيــذ أصــال5ً.
وال يجــوز الطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي التظلــم وفقــاً للمــادة 232\3 إجــراءات مدنيــة، 
ــاً بااللتزامــات التــي يرتبهــا  ــى نفســه ســنداً تنفيذي ــه الكفيــل عل ــذي كتب ــر التعهــد ال ويعتب
232\4 إجــراءات مدنيــة . ومــن ثــم فــال حاجــة للمنفــذ ضــده اســتصدار حكــم يلزمــه بمــا 
ســبق وتعهــد بــه 6. فــإذا أيــدت محكمــة االســتئناف الحكــم االبتدائــي المنفــذ به معجــالً، كان 
للمحكــوم لــه أن يســحب مــا قدمــه مــن كفالــة، واعتبــر التنفيــذ المعجــل كالتنفيــذ العــادي. 

أمــا إذا ألغــى الحكــم رجــع علــى الكفالــة إلعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه .

1   : قارن أبو الهيف : طرق التنفيذ ص 96 هامش .
2   : أبو الوفا : التنفيذ ص 74 رقم 33. 

3   : واشترط بعض الفقةه ان يكون الحكم فيها نهائي . عبد الخالق عمر : مبادئ ص 205 . وهو 
شرط ال محل له، ألن الحكم في المنازعة حكم نهائي بمجرد صدوره .

4   : أبو الوفا : التنفيذ ص 74 رقم 33 . فتحي والي : التنفيذ ص 86 رقم 41 .
5   : محمود هاشم : قواعد التنفيذ ط 1991 ص 168 رقم 86 .

6   : وجدي راغب : نظرية التنفيذ ص 89 .

 الفرع الثاني: ضمانة وقف تنفيذ المعجل من المحكمة اإلستئنافية
1. تعريف وقف التنفيذ المعجل والحكمة من تقريره :

تعتيــر ضمانــة وقــف التنفيــذ تجســيداً حيــا لقاعــدة التــوازن بيــن المصالــح المتعارضــة، 
ــة  ــي. أي مصلح ــون االمارات ــا القان ــي اتبعه ــل الت ــق بالتفضي ــة األح ــاة المصلح ومراع
المحكــوم لــه فــي التنفيــذ المعجــل ، ومصلحــة المحكــوم عليــه فــي وقــف هــذا التنفيــذ1 . 
ــك درءا  ــذ المعجــل ظاهــرة، وذل ــه ف ينظــام وقــف التنفي ــدو مصلحــة المحكــوم علي وتب
لمــا يمكــن أن يرتيــه مــن مخاطــر تحيــق قيــد يســتحيل أو يتعــذر تداركهــا مــن جهــة، وقــد 
ــه إذا ألغــى الحكــم  ــى مــا كان علي ــة لضمــان إعــادة الحــال إل ــح معهــا نظــام الكفال ال تفل
االبتدائــي مــن جهــة أخــرى . وذلــك إمــا ألن الكفالــة تكــون غيــر واجبــة فــي الكثيــر مــن 
الحــاالت، أو لعــدم مقــدرة المحكــوم لــه علــى دفعهــا. فهنــا خــول المشــرع المحكمــة التــي 
تنظــر االســتئناف فــي الحكــم أو التظلــم األمــر، ســلطة وقــف التنفيــذ المعجــل فــي أي حالــة 
مــن حاالتــه ) 234\1 إجــراءات مدنيــة ( 2 . والحكمــة مــن تقريــر هــذا النظــام ، هــي أن 
محكمــة االســتئناف قــد تســتغرق وقتــاً طويــالً فــي نظــر الطعــن المرفــوع مــن المحكــوم 
ــتئناف  ــة االس ــل محكم ــد تقب ــاذ المعجــل، وق ــي المشــمول بالنف ــم االبتدائ ــي الحك ــه ف علي
هــذا الطعــن اي أن تلغــي الحكــم، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه المحكــوم لــه قــد نفــذ هــذا 
الحكــم الــذي قضــى بإلغائــه3 ، فالغايــة هــي غايــة وقائيــة وليســت عالجيــة كمــا هــو الشــأن 

بالنســبة للكفالــة4.
وهــذا هــو الوقــف نظــام مقصــور علــى محكمــة االســتئناف أو التظلــم، كمــا يقتصــر علــى 
أحــكام أول  درجــة القابلــة للطعــن باالســتئناف . فــإذا صــدر الحكــم غيــر قابــل للطعــن 
، أو كان يقبــل الطعــن اســتثناء بســبب بطــالن الحكــم أو قيامــه علــى إجــراءات باطلــة ، 
فإنــه ينفــذ نفــاذاً عاديــاً، ومــن ثــم فليــس لمحكمــة االســتئناف أن توقــف تنفيــذه وفقــاً ألحــكام 

1   : أبو الوفا : إجراءات التنفيذ ص 75 رقم 34 .
2   : سواء كان الوقف وجوبياً بنص القانون أو قضائياً . عبد الباسط جميعي : التنفيذ ص 107 . 

ويختلف الوضع في القانون الفرنسي، حيث يفرق بين الوقف القانوين والقاضئي، فال يجوز وقف التنفيذ 
المعجل بقوة القانون . اللهم إال إذا كان هناك مخالفة قانوينة جسيمة تنتهك أحد المبادئ األساسية للقانون 
كعدم احترام حق الدفاع. حكم محكمة  في 28 فبراير 1982 في دالوز 1984 ، 241 ومالحظة   . 

وحكم محكمة باريس في 11 ديسمبر 1991 في مجلة المحضرين 1992، 1120 وتعليق  ومن جهة 
أخرى، أجاز للرئيس األول لمحكمة االستئناف أن يأمر بوقف النفاذ المعجل القضائي في حالتين هما : 

إذا كان محظوراً بنص القانون  ، وإذا كانت هناك خطورة من ترتيبه ىثار جسيمة   فنسان وجوينشار  : 
طرق التنفبذ ص 710 ، 711.

3   : وجدي راغب : نظرية التنفيذ ص 96 .
4   : عزمي عبد الفتاح : قواعد ص 170 .



2829

األستاذ الدكتورمحمود مصطفى يونسالقيود التي ترد على مباشرة التنفيذ المعجل لألحكام القضائية

المــادة 232\3 إجــراءات مدنيــة، ألنــه لــم ينفــذ معجــالً مــن األســاس1 .
2. شــروط وقــف تنفيــذ المعجــل مــن محكمــة االســتئناف : وفقــاً ألحــكام المــادة 234\1 

إجــراءات مدنيــة فإنــه يجــب لألمــر بوقــف التنفيــذ المعجــل مــا يلــي : 
الشــرط األول : أن يطعــن المحكــوم عليــه فــي حكــم أول درجــة المشــمول بالتنفيــذ المعجــل 
ــي المــادة 234\1 إجــراءات  ــذ : فالمشــرع ف ــاً لوقــف التنفي ــب تبع باالســتئناف وأن يطل
ــا  ــوع إليه ــي مرف ــة الت ــوال للمحكم ــع األح ــي جمي ــوز ف ــه » يج ــى أن ــص عل ــة ين مدني
ــاذ المعجــل » .  ــاء علــى طلــب ذي الشــأن بوقــف النف ــم أن تأمــر بن االســتئناف أو التظل
لــذا فإنــه ال يجــوز طلــب وقــف التنفيــذ المعجــل اســتقاللقا ، وإنمــا يجــب أن يكــون طلــب 
الوقــف تبعــاً لالســتئناف ) أو التظلــم ( قــدم أمــام محكمــة االســتئناف فــي الحكــم الــذي ينفــذ 
بموجبــه2، ) أو المحكمــة التــي أصــدرت أمــر األداء الــذي يجــرى التنفيــذ بموجبــه (3 .

ــة أو  ــا للخصوم ــل منهي ــذ المعج ــمول بالتنفي ــة المش ــم أول درج ــون حك ــتوي أن يك ويس
غيــر منــه لهــا . ألنــه يجــوز الطعــن فــي الحكــم القابــل للتنفيذالجبــري باالســتئناف اســتثناء 
وفقــاً للمــادة 151 إجــراءات مدنيــة، ولــو لــم يكــن الحكــم منهيــاً للخصومــة4. وفــي ذات 

الوقــت، فإنــه ال يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بقــف التنفيــذ المعجــل مــن تلقــاء نفســها، 
ــف  ــق الوق ــدم تعل ــه (، لع ــوم علي ــو المحك ــة ) وه ــب ذي المصلح ــى طل ــاء عل ــا بن وإنم

ــام5. ــام الع بالنظ
ويســتوي أن يطلــب وقــف التنفيــذ المعجــل أمــام محكمــة االســتئناف نتيجة اســتئناف أصلي 
أو فرعــي أو مقابــل، ويجــوز طلــب وقــف التنفيــذ المعجــل مــن المتدخــل االنضمامــي فــي 

1   : فتحي والي : التنفيذ ص 87 هامش .
2   : ويجب أن يكون االستئناف المقدم صحيحاً وإال كان طلب وقف التنفيذ باطالً وسقط بالتبعية، فإذا 

أراد المحكوم عليه تجدي طلبه وجب أن يرفع استئنافاً صحيحاً في نفس ميعاد الطعن، نقض مدني 12 
ديسمبر 1957 السنة 7 ص 108 ، عكس ذلك، وجدي راغب : نظرية التنفيذ ص 98 إذ يرى عدم 

إفادة المستأنف من رفع استئناف آخر صحسح ألنه يكون قد رفع االستئناف بعد تقديم طلب النفاذ المعجل 
.

3   : لم ينص المشرع على المحكمة التي تنظر المعارضة في الحكم، على الرغم من أنه كان طريقاً 
للطعن في مسائل األحوال الشخصية قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي ألغى طريق الطعن 
بالمعارضة في هذه المسائل . وذلك ألن المشرع المصري كان بذهنه منذ أمد فكرة إلغاء هذا الطريق 
من طرق الطعن . ولهذا فإنه ال يجوز طلب وقف التنفيذ المعجل من المحكمة التي تنظر المعارضة ال 

قبل النص على غلغاء الطعن بالمعارضة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وال بعده ، ألن نص المادة 292 
مرافعات جاء خالياً من ذكر المحكمة  التي تنظر المعارضة .

4   : للمؤلف : نظرية الطعن المباشر ط 2000 .
5   : رمزي سيف: تنفيذ ص  37 ، فتحي والي : التنفيذ ص 88 رقم 43. للمؤلف نحو نظرية عامة 
لفكرة النظام العام ط 1996 . عكس ذلك عبد الباسط جمسعس  مذكرات ط 1956 ص 192، إذ يمنح 

هذه السلطة للقاضي من تلقاء نفسه، نظراً لخطورة النتائج التي تترتب على التنفيذ المعجل، وأيضاً إعماال 
للدور االيجابي للقاضي في الدعاوى المدنية .

خصومــة االســتئناف فــي األحــوال التــي يجــوز فيهــا ذلــك 1.
ــذ  ــف التنفي ــب وق ــدم طل ــاً اآلن هــو، هــل يشــترط أن يق ــدو ملحــا حق ــذي يب والتســاؤل ال
المعجــل فــي ذات صحيفــة الطعــن باالســتئناف ام يجــوز تقديمــه بعــد ذلــك كطلــب 
ــم المشــمول  ــي الحك ــن ف ــاد الطع ــس ميع ــي نف ــه ف ــد بتقديم ــال يتقي ــم ف ــن ث عــارض؟ وم

ــل ؟ ــذ المعج بالتنفي
والحــق أن هــذا التســاؤل ال يمكــن االجابــة عليــه إال إذا أجبنــا علــى ســؤال قبلــه، وهــو هــل 
يعتبــر وقــف التنفيــذ المعجــل طعنــاً فــي الحكــم المســؤل بالتنفيــذ المعجــل؟! . ألنــه إذا كان 

طعنــاً وجــب إبــداؤه فــي نفــس صحيفــة الطعــن باالســتئناف وف ينفــس ميعــاد الطعــن .
ذهــب راي منفــرد فــي الفقــه2 وحكــم يتيــم فــي القضــاء3 إلــى ان طلــب وقــف التنفيــذ يعــد 
طعنــاً فــي الحكــم . هــذا الطعــن ينصــب علــى الجــزء المتعلــق بالنفــاذ ، ومــن ثــم وجــب 
ــراض االتجــاه  ــى االعت ــرأي الق ــاد الطعــن باالســتئناف. وهــذا ال ــس ميع ــي نف ــه ف تقديم
الغالــب فــي الفقــه المصــرى4 . فالمحكمــة االســتئنافية ال تبحــث . عنــد نظــر طلــب 
الوقــف. مســألة صحــة الحكــم أو خطئــه  مــن الناحيــة القانونيــة، حيــن اشــتملت حكمهــا 
بالتنفيــذ المعجــل، حتــى يمكــن وصفــه بــأن هطعــن فــي الحكــم . وغــال فيــم نفســر ســلطة 
محكمــة االســتئناف فــي وقــف تنفيــذ الحكــم المعجــل لــو كان التنفيــذ بقــوة القانــون؟! فهــل 
يمكــن اســناد خطــأ مــا لمحكمــة أول درجــة عندمــا أصــدرت حكمهــا؟ ال ســيما وإذا عرفنــا 
ــي  ــره ف ــت ذك ــة ، أو أغلف ــه المحكم ــر ب ــم تأم ــو ل ــذ ول ــي ينف ــل القانون ــاذ المعج أن النف

منطــوق حكمهــا ، ومــع ذلــك يجــوز لمحكمــة االســتئناف وقفــه !!
وعليــه فنقــول، بــأن طلــب وقــف التنفيــذ ليــس طعنــاً فــي الحكــم . وإنمــا غايــة مــا ينــاط 
ــه، فــي اوقــف هــذا  ــة للمحكــوم علي ــة وقتي ــة قضائي ــح حماي بمحكمــة االســتئناف هــو من
التنفيــذ المعجــل الــذي منحتــه محكمــة أول درجــة، إلــى أن تفصــل فــي الحكــم المســتأنف 
. وال يكــون ذلــك إال بتقديــر مــدى مــا يمكــن أن يتعــرض لــه المحكــوم عليــه مــن ضــرر 
نتيجــة هــذا التنفيــذ المعجــل. وإذا كان فــي منــح تلــك الحمايــة انتقــاص فقــط بجــزء التنفيــذ، 

1   : حكم محكمة باريس 5 أكتوبر 1987 مجلة وكالء الدعوى  1987 ،4 ، 190 . أحمد ماهر 
زغلول : أصول ص 208 رقم 102 .

2   : رمزي سيف : قواعد تنفيذ ص 37 ، 38 رقم 34 .
3   : استئناف القاهرة 28 مارس 1961 المحاماة 42 ص 716 .

4   : عبد الباسط جميعى : مبادئ التنفيذ ص 193. فتحى والي : التنفيذ ص 88 رقم 43 . وجدي 
راغب : نظرية التنفيذ ص 99، 100. كمال عبد العزيز : تقنين ص 512 . احمد ماهر : أصول ص 

207 . ويرى بعض الفقة أن سلطة محكمة االستئناف هنا سلطة المالءمة وليست سلطة الشرعية . 
عزمى عبد الفتاح : قواعد ص 171 .
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كمــا أنــه انتقــاص مؤقــت لحيــن الفصــل فــي موضــوع االســتئناف1.
فــإذا أردنــا أن نجيــب علــى التســاؤل األصلــي، فــإن اإلجابــة هــي أنــه ال يشــترط تقديــم 
طلــب الوقــف فــي نفــس صحيفــة الطعــن باالســتئناف، كمــا يجــوز تقديمــه طلــب عــارض 

فــي الجلســة دون اشــتراط رفعــه فــي ميعــاد الطعــن باالســتئناف2.
ــاب  ــل ب ــل قف ــل قب ــذ المعج ــف التنفي ــب وق ــم طل ــه يجــب تقدي ــوال فإن ــع االح ــي جمي وف
ــم  ــوز تقدي ــه ال يج ــى أن ــص عل ــي3 ن ــرع المصــري والفرنس ــة . وإذا كان المش المرافع
ــإن  ــاذ المعجــل ، ف ــي أصــدرت الحكــم المشــمول بالنف ــذات المحكمــة الت ــب الوقــف ل طل
المشــرع االماراتــي أجــاز التظلــم مــن األمــر بالنفــاذ المعجــل بنصــه علــى أنــه : فــي جميع 
األحــوال للمحكمــة المرفــرع غليهــا االســتئناف أو التظلــم أن تأمــر بنــاء علــى طلــب ذي 

الشــأن بوقــف التنفيــذ .
الشــرط الثانــي:  أن يقــدم طلــب الوقــف قبــل بدئــه أو قبــل تمامــه : يجــي علــى المحكمــوم 
عليــه أن يقــدم طلــب وقــف التنفيــذ المعجــل قبــل بدئــه إذا لــم يكــن المحكــوم لــه قــد بــادر 
بالتنفيــذ بعــد، أي طلــب عــدم البــدء فــي التنفيــذ . فــإذا كان قــد بــدء بالتنفيــذ، فإنــه يجــب أن 
يقــدم الطلــب قبــل تمامــه. فيكــون الوقــف بهــدف عــد إكمــال التنفيــذ الــذي بــدء، وينصــب 
الطلــب علــى الجــزء الــذي لــم ينفــذ. فــإذا كان التنفيــذ قــد تمــن فمــاذا يرجــى مــن طلــب 
ــب الوقــف.  ــة لطل ــة الوقتي ــا نعــرف طبيعــة الحماي ــم4 ؟! ال ســيما وانن ــد ت ــذ ق وقــف تنفي
فيكــون الطلــب فــي هــذه الحالــة وقــع علــى غيــر محــل. والفــرض الــذي اختلــف الــراي 
فيــه وهــو حالــة مــا إذا قــدم المحكــوم لــه علــى التنفيــذ فقـَـدَّم المحكــوم عليــه طلــب الوقــف، 
وقبــل الفصــل فيــه كان التنفيــذ قــد تــم . فهــل يحكــم القاضــي فــي هــذه الحالــة بعــدم قبــول 
الطلــب لوقوعــه علــى غيــر محــل؟ ذهــب رأي5 إلــى عــدم قبــول طلــب وقــف التنفيــذ إذا 

تــم بعــد تقديمــه وقبــل الفصــل فيــه، وذلــك لألســباب اآلتيــة:
الســبب األول : إن شــرط قبــول الطلــب هــو أن تكــون المصلحــة فــي تقديمــه وقــت رفــع 
الدعــوى قائمــة ، وأن تســتمر كذلــك حتــى يــوم الفصــل فيــه. فغــذا انعدمــت المصلحــة مــن 

1   : وجدي راغب : نظرية التنفيذ  ص 100 .
2   : المادة 123،124 مرافعات مصرى ، 542 من قانون المرافعات الفرنسي .

3   : رمزي سيف : تنفيذ ص 36 ، 38 ، رقم 34 ، أبو الوفا : إجراءات ص 75 وما بعدها رقم 
34. وجدي راغب : نظرية التنفيذ ص 98،99 . عبد الخالق عمر :  مبادئ ص 226 رقم 206 ، نبيل 

عمر : إجراءات التنفيذ ص 197 ، أحمد خليل : طلبات وقف التنفيذ ص 70 .
 :   4

5   : أبو الوفا : إجراءات ص 75 وما بعدها رقم 34 . وجدي راغب : نظرية التنفيذ 98،99 أحمد 
ماهر : أصول ص212 وما بعدها رقم 103 . وأيضاً آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها رقم 12 وما بعده .

رفــع الطلــب لــم يعــد الطلــب صالحــاً للفصــل فيــه.
الســبب الثانــي: إن مــن شــأن األخــذ بهــذا لــرأي أن يجعــل للطعــن أثــراً موفقــاً ألنــه قــد 
يحجــم كثيــر مــن المحكــوم لهــم عــن مباشــرة حقهــم فــي التنفيــذ، وانتظــار الفصــل فــي 
الطعــن فــي الحكــم وطلــب الوقــف، خوفــاً مــن إلغــاء أيــة اجــراءات تنفيــذ تتــم إذا مــا قبــل 

طلــب وقــف التنفيــذ.
الســبب : ال يصــح االســتناد إلــى حكــم المــادة 251 مرافعــات )المقابلــة للمــادة 175\2 
إجــراءات مدنيــة اتحــادي( التــي تجيــز لمحكمــة النقــض إلغــاء مــا تــم مــن تنفيــذ وقبــول 
طلــب الوقــف، إذا كان المحكــوم عليــه قــدم طلــب الوقــف ولــم يكــن التنفيــذ قــد تــم إال بعــد 
الطعــن وقبــل الفصــل فيــه. ألنهــا تقــرر حكمــا اســتثنائياً . واالســتثناء ال يتوســع فيــه وال 

يقــاس عليــه . ولــو أراد المشــرع مــده إليــه لــكان قــد نــص علــى ذلــك صراحــة .
وأخيــراً : فــإن المشــرع إذ نــص علــى وقــف تنفيــذ الحكــم المعجــل وحســب ، فــال يجــب 
منحــه ســلطة ليســت لــه، وهــي ســلطة إلغاءمــا تــم مــن تنفيــذ . وال خــوف علــى مصلحــة 
المحكــوم عليــه ، ألنــه بوســعه طــرق بــاب الطعــن فــي الحكــم االبتدائــي، وطلــب إعــادة 
الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل التنفيــذ. أي يجــب عليــه االنتظــار لحيــن صــدور حكــم فــي 
ــل  ــدم قب ــد ق ــذ كان ق ــب وقــف التنفي ــه طالمــا طل ــى أن الموضــوع. وذهــب رأي آخــر1 إل
تمــام التنفيــذ، فــإن علــى المحكمــة أن تقضــي بقبــول الطلــب ووقــف التنفيــذ . ألن العبــرة 
فــي مســألة قبــول الطلــب تكــون مــن يــوم رفعــه ال مــن يــوم الفصــل فيــه. ومــن ثــم فــإن 
قبــول طلــب الوقــف يكــون بإلغــاء مــا تــم . مــن إجــراءات بعــد تقديــم الطلــب وهــذا الــرأي 
هــو مــا قننــه المشــرع بشــأن طلــب وقــف التنفيــذ مــن محكمــة النقــض بموجــب المــادة 
251\2 مــن قانــون المرافعــات ) المقابلــة للمــادة 175\2 إجــراءات مدنيــة( ، وهــو ووإن 
لــم يحســمه بصــددد موضــوع وقــف التنفيــذ المعجــل ، فإنــه يجــوز األخــذ بــه عــن طريــق 
القيــاس، التحــاد العلــة فــي الحالتيــن والعلــة مــن ذلــك ظاهــرة ، وهــي أال يــؤدي تأخــر 
الفصــل فــي القضايــا المســاس بمصالــح ذوي الشــأن. والحــق أنــه يمكــن الــرد علــى حجــج 

الــرأي الســابق بمــا يلــي :
1. بصــدد القــول بــأن إلغــاء مــا تــم مــن تنفيــذ فــه تجــاوز لحــدود طلــب الوقــف، كان مــن 
الممكــن التســليم بصحتــه، إذا لــم يُقــدم المحكــوم لــه علــى إتمــام التنفيــذن علــى الرغــم مــن 

1   : رمزي سيف : تنفيذ ص 38 ، 36 رقم 34 . فتحي والي : التنفيذ ص 88 رقم 43 . عبد 
الخالبق عمر : مبادئ ص 226 رقم 206 .محمود هاشم: قواعد وإجراءات التنفيذ ص 112 ، رقم 54 
. نبيل عمر ك إجراءات التنفيذ ص 197 . الدناصورى عكاز : التعليق ص 1282 ، قارب عزميي عبد 

الفتاح : قواعد ص 174 ،175 .
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علمــه أو باســتطاعته أن يعلــم باحتمــال قبــول قبــول طلــب الوقــف ، فيكــون عليــه عــبء 
إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه . فــي الوقــت ذاتــه يحــق لنــا أن نتســاءل ، هــل فــي منــح 
المشــرع لمحكمــة النقــض ســلطة إلغــاء مــا تــم مــن تنفيــذ ) فــي طلــب وقــف التنفيــذ ( مــا 

يعــد تجــاوزا لســلطتها؟! 
2. أمــا القــول بــأن مــن شــأن إلغــاء مــا تــم مــن تنفيــذ إذا مــا قبــل طلــب الوقــف، يجعــل 
ــام  ــه إتم ــوم ل ــه بوســع المحك ــه أحــد . ألن ــل ب ــم يق ــذا ل ــاًن فه ــراً موقف ــف أث ــب الوق لطل
التنفيــذ، ولكــن علــى مســؤوليته وحســابه. ال ســيما وأن هينفــذ بموجــب حكــم قابــل لإللغــاء 

مــن محكمــة الطعــن1.
ــتمرارها  ــوى واس ــع الدع ــد رف ــة عن ــرط المصلح ــر ش ــرورة تواف ــول بض ــا الق 3. وأم
ــواء الوقــف علــى ســلطة القاضــي  ــى احت ــه يؤكــد عل حتــى الفصــل فــي الموضــوع، فإن
فــي الغــاء الحكــم إذا مــا قبــل طلــب الوقــف .ألنــه لــن يكــون مجــرد طلــب وقــف بــل يزيــد 
عليــه غلغــاء مــا تــم مــن تنفيــذز فالمصلحــة أضحــت أكثــر اتســاعا. ومــن ثــم فــال يقبــل 
القــول بعــدم قبــول طلــب الوقــف لــن التنفيــذ قــد تــم . والحكــم بعــدم قبــول الدعــوى لتخلــف 
شــرط المصلحــة بعــد رفعهــا ، ال يتحقــق . وبحــق . إال فــي حالــة الحصــول علــى الحمايــة 
ــة وهــو  ــذ عــن طريــق آخــر غيــر الدعــوى القضائي ــة أي وقــف التنفي ــة المطلوب القضائي

مالــم يتحقــق فــي هــذا الفــرض2 .
الشــرط الثالــث : أن اتكــون هنــاك خشــية مــن وقــوع ضــرر جســيم بمصلحــة المحكــوم 
ــن  ــت م ــل إال إذا تحقق ــذ المعج ــف التنفي ــتئنافية بوق ــة االس ــى المحكم ــال تقض ــه : ف علي
أن مــن شــأن هــذا التنفيــذ أن يلحــق ضــرراً جســيماً بالمحكــوم عليــه . وهنــا يالحــظ أن 
المشــرع اكتفــى بمجــرد الخشــية مــن وقــوع الضــرر ، لــذا فــال يلــزم أن يكــون قــد وقــع 
بالفعــل . كمــا أن المشــرع لــم يشــترط أن يكــون الضــرر الجســيم ممــا يتعــذر تداركــه ، 
كمــا فعــل بالنســبة لشــروط وقــف التنفيــذ مــن محكمــة النقــض ) مــادة 175\1 إجــراءات 
مدنيــة اتحــادى ( ، ولهــذا فيكفــى أن يكــون الضــرر جســيماً وإن كان مــن الممكــن تــدارك 

أثــاره أو اصــالح مــا يترتــب علــى التنفيــذ مــن أثــار3.
والحكمــة مــن عــدم التشــدد فــي شــروط وقــف التنفيــذ المعجــل هــي أن المطلــوب هــو وقف 

1   فتحي والي : التنفيذ ص 88 رقم 43 .
2   وفي تاييد هذا الرأي انظر ، عيد القصاص ك أصول ص 241 . عبد التواب مبارك : التنفيذ ص 

. 142،143
3  رمزي سيف : قواعد ص 37 رقم 34 عبد الباسط جميمي: التنفيذ ص 110 . أمينة النمر : قوانين 

ص205 رقم 126

تنفيــذ حكــم ابتدائــي غيــر حائــز لقــوة األمــر المقضــي ومــن ثــم بمكــن الغائــه مــن المحكمــة 
ــة  ــام محكم ــف أم ــبة للوق ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــي كم ــم نهائ ــف حك ــس وق ــتئنافية ولي االس
النقــض. كمــا أن األمــر يتعلــق بتنفيــذ معجــل، فــال يقتضــي التشــدد فــي وصــف الضــرر 

الــذي يمكــن أن يحيــط بالمحكــوم عليــه.1
والمقصــود بالضــرر هنــا هــو الضــرر غيــر العــادي أو االســتثنائي الــذي يلحــق بالمحكــوم 
ــذ،  ــن جــراء التنفي ــا يلحــق المدي ــذي يتخطــى عــادة م ــذ المعجــل وال ــه، نتيجــة التنفي علي
ــم  ــر2، وصــدور حك ــخص معس ــة ش ــل لمصلح ــذ المعج ــمول بالتنفي ــم مش كصــدور حك
مســتعجل لمصلحــة المالــك باخــالء المســتاجر للعيــن إذا كان أبنــاء هــذا االخيــر فــي وقــت 

أداء االماحانــات ويتــرك أمــر تقديــم جســامة الضــرر لســلكة المحكمــة التقديريــة.3
الشــرط الرابــع : أن يكــون مــن المرجــح احتمــال الغــاء الحكــم المشــول بالنفــاذ المعجــل 
فــي الطعــن وذلــك وفقــا لمــا تــراه محكمــة االســتئناف فــي أســباب الطعــن فــي هــذا الحكــم. 
ــف  ــا تق ــة، بم ــة التقديري ــي ســلطة المحكم ــا يدخــل ف ــم مم ــاء الحك ــال الغ ــح احتم وترجي
ــك هــي نفــس ســلطة  ــي ذل ــي عريضــة الطعــن باالســتئناف وســلطة المحكمــة ف ــه ف علي
ــا  ــا بحث ــا، وإنم ــا معمق ــن بحث ــال يبحــث موضــوع الطع ــتعجلة 4 ف ــور المس قاضــي األم

ــا أو ســطحيا مــن ظــروف الطعــن.5 ظاهري
ــل  ــد قب ــتئنافيّة أن تتأّك ــة االس ــى المحكم ــل: عل ــذ المعّج ــف التنفي ــب وق ــي طل ــم ف .الحك
الفصــل فــي مســألة وقــف التنفيــذ، أّن هنــاك طعنــاً فــي الحكــم االبتدائــي المشــمول بالتنفيــذ 

ــة الشــكلية. المعّجــل باالســتئناف، وأّن هــذا االســتئناف مقبــول مــن الناحي
وإذا توافــرت الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 1/224 إجــراءات اتحــادى، فليــس 
حتمــاً علــى المحكمــة االســتئنافيّة أن تقضــي بالوقــف، وإنّمــا يخضــع األمــر فــي جميــع 
ــة للمحكمــة6. فللمحكمــة االســتئنافيّة أن تقضــي بوقــف التنفيــذ  األحــوال للســلطة التقديريّ

فــي شــق منــه أو بالنســبة لبعــض المحكــوم عليهــم دون البعــض اآلخــر7.

1   محمود هاشم ص 175 رقم 90. عزمي عبد الفتاح : قواعد ص 175،176 أحمد مليحي: التنفيذ 
ص250

2   أحمد أبو الرفا: اجراءات التنفيذ 75 رقم 34 نقض مدني 17 أبريل 1976 الطعن رقم 1 
لسنة41ق.

3   وجدي راغب: نظرية التنفيذ ص 101
4   أحمد ماهر : التنفيذ ص : التنفيذ ص 221 رقم 106.

5  أمينة النمر : قوانين ص 205
6  أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ 75 رقم 24. نقض مدني 17 أبريل 1976 الطعن رقم 1 لسنة 

41 ق.ل 
7 وجدي راغب: نظرية التنفيذ ص 102. وليس هناك ما يمنع من الجمع بين طلب التنفيذ والتظلم من 
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ويجــوز للمحكمــة االســتئنافية أن تأمــر المحكــوم عليــه بتقديــم كفالــة شــخصية أو عينيــة، 
أو بمــا تــراه كفيــالً بمــا يصــون حقــوق المحكــوم لــه . كأن تأمــر بإيــداع مبلــغ مــن المــال 

أو مــا حكــم بــه خزانــة المحكمــة )المــادة 234\2 إجــراءات مدنيــة اتحــادى( 1
ويعــد الحكــم ويعــد الحكــم الــذي يصــدر مــن المحكمــة التــي تنظــر طلــب وقــف التنفيــذ 
ــف  ــذا التكي ــى ه ــب عل ــتعجلة . ويترت ــألة مس ــر كمس ــه ينظ ــاً ، ألن ــاً وقتي ــل حكم المعج

ــة : ــار اآلتي اآلث
ــه إذا تغيــرت الظروغــف التــي تقــدم بهــا ،  األثــر األول : للمحكمــة االســتئنافية أن تعدل

فيجــوز تجديــد الطلــب بشــأنه بعــد أن ســبق رفضــه2.
األثــر الثانــي: أن الحكــم فــي طلــب الوقــف ال يقيــد المحكمــة التــي تنظــر الحكــم المشــمول 
بالتنفيــذ المعجــل ، فلهــا أن تقضــي بوقــف الحكــم بالنفــاذ المعجــل وفــي الموضــوع بتأييــد 

حكــم أول درجــة أو أمــر األداء 3.
ــل  ــذ المعج ــف التنفي ــب وق ــي طل ــم الصــادر ف ــي الحك ــن ف ــوز الطع ــث : يج ــر الثال األث
باعتبــاره حكمــا وقتيــاً : وذلــك وفقــاً ألحــكام المــادة 151 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة 

االتحــادى، أي الطعــن فيــه ععىــل اســتقالل دون انتظــار الحكــم المنهــى للخصومــة 4.
تّم بحمد هللا وتوفيقه

الخطأ في وصف الحكم. محمد حامد فهمي: تنفيذ األحكام ص29 رقم50. أبو الوفا: إجراءات ص77 
رقم 34. ولكن ال يجوز للمحكمة التي تنظر طلب وقف التنفيذ أن تعول على مسألة الخطأ في الوصف 
أو أن تقضي بناء على شروط وصف الحكم. الختالف الطلبين من حيث وقت تقديمه وسبب، وسلطة 

المحكمة بشأنه. محمد حامد فهمي: المرجع السابق، نفس اإلشارة.
1   كان الرأي يتجه في ظل القانون الملغى إلى أنه ال يجوز للمحكمة أن تضع قيوداً أو شروطاً لوقف 

التنفيذ. انظر عبد الباسط جميعي: التنفيذ ط 1978 ص 121.
2   عبد الخالق عمر: مبادئ ص226.

3   نقض مصري 19 يناير 1971 السنة 22 ص 11. والمقصود هنا هو الطعن في الحكم الصادر 
من محكمة االستئناف أمام محكمة النقض بشأن مسألة وقف التنفيذ المعّجل. ألنّه ال تثار أصالً مسألة وقف 
التنفيذ المعّجل أمام محكمة أول درجة. قارن عبد الخالق عمر: مبادئ ص 228 هامش. وتفصيالً وجدي 

راغب: حول جواز الطعن المباشر في األحكام الصادرة في طلبات وقف النفاذ المعجل. مجلة العلوم 
القانونية السنة 17 عدد خاص ص 241 وما بعدها.

4   بحثنا: نظرية الطعن المباشر في األحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ط2000.

الخـــاتــــــمـــة

فــي هــذه الخاتمــة يطيــب لــي أن أعــرض لمــا تضمنــه البحــث مــن فــروض، ومــا توصــل 
ــون اإلجــراءات  ــي قان ــه ف ــي وقنن ــه المشــروع اإلمارات ــج، ومــا انتهــى إلي ــه مــن نتائ إلي

المدنيــة االتحــادي، مــن ذلــك:
إن نظــام النفــاذ المعجــل يعــد تطبيقــاً للقاعــدة الشــرعية »أّن مــن اســتعجل شــيئاً قبــل . 1

ــا أن خيــر حرمــان هــو وجــوب إعــادة الحــال  أوانــه عوقــب بحرمانــه«. وقــد رأين
إلــى مــا كان عليــه قبــل التنفيــذ. وقــد وضــع المشــّرع اإلماراتــي مــا يضمــن تحقيــق 
إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل التنفيــذ وهــي مــا أســميناه بقيــود التنفيــذ المعّجــل.

تحقيقــاً لــذات الغــرض فقــد أخــرج المشــّرع مــن نظــام التنفيــذ إال إذا بوجــود الحكــم . 2
النهائــي، كعــدم جــواز إصــدار أمــر تحديــد جلســة بيــع العقــار المحجــوز وفقــاً للمــاّدة 

303 إجــراءات مدنيـّـة اتحــادي.
رأينــا أّن المســؤوليّة عــن التنفيــذ المعّجــل ال تقــوم بشــأن حالــة النفــاذ المعّجــل . 3

القانونــي، إال إذا أثبــت ســوء نيّتــه، بينمــا تقــوم فــي حالــة النفــاذ المعّجــل القضائــي. 
ــه. ــل أوان ــب الشــيء قب ــة اســتعجال طل ــه فيحتمــل مغب ــذي طلب ــه هــو ال ألنّ

وبصــدد تعلّــق التنفيــذ المعّجــل بالنظــام العــام فقــد كان المشــروع اإلماراتــي موفقــاً . 4
عندمــا نــص عــدم جــواز االتفــاق قبــل صــدور الحكــم علــى شــموله بالنفــاذ المعّجــل 

فــي غيــر حالــة مــن حاالتــه.
ــأن . 5 ــي بش ــي والقانون ــذ القضائ ــن التنفي ــة بي ــي بالتفرق ــروع اإلمارات ــذ المش ــم يأخ ل

الكفالــة، وجميــع حــاالت تقديمهــا جوازيّــة. وحــّدد ثالثــة طــرق يكــون للمحكــوم لــه 
حــق اختيــار أحدهــا، فــال يجــوز للمحكمــة أن تجبــره علــى طريــق معيّــة. ويســتوي 
فــي الكفالــة أن تكــون شــخصيّة أو عينيـّـة. وبالنســبة لكفايــة مــا يــودع خزانــة المحكمة 
فتعنــى جبــر مــا قــد عســاه أن يلحــق بالمحكــوم عليــه مــن أضــرار ماديّــة ومعنويّــة. 
ــترط  ــال يش ــة، ف ــة المحكم ــذ خزان ــن تنفي ــه م ــد يحصــل علي ــا ق ــول م ــبة لقب وبالنس

اإليــداع الفعلــي، وإنمــا مجــّرد قبولــه ذلــك.
ــاً لقاعــدة التــوازن بيــن المصالــح . 6 تعتبــر ضمانــة وقــف التنفيــذ المعّجــل تجســيداً حيّ

المتعارضــة، ومراعــاة المصلحــة األحــق بالتفضيــل التــي اتّبعهــا القانــون اإلماراتــي. 
أي مصلحــة المحكــوم لــه فــي التنفيــذ المعّجــل، ومصلحــة المحكــوم عليــه فــي وقــف 
هــذا التنفيــذ. وفــي ذات الوقــت فإنــه ال يجــوز للحكمــة أن تقضــي بالوقــف مــن تلقــاء 
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نفســها لعــدم تعلّقــه بالنظــام العــام.
كمــا انتهينــا إلــى أنـّـه إذا كان طلــب وقــف التنفيــذ المعّجــل قــد قــدم قبــل تمــام التنفيــذ، . 7

فــإّن علــى المحكمــة أن تقضــي بوقــف التنفيــذ. ألّن العبــرة فــي مســألة القبــول تكــون 
مــن يــوم رفعــه ال يــوم الفصــل فيــه. وقــد أخــذ بــه المشــروع اإلماراتــي بشــأن طلــب 

وقــف التنفيــذ مــن محكمــة النقــض )للمــادة 175/2 إجــراءات مدنيـّـة(.
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مقدمة
الحمد هلل، وسالٌم على عباده الذين اصطفى، و بعد:

فمنــذ أن خلــق هللا تعالــى اإلنســان وجعلــه خليفــة فــي هــذه األرض ليعمرهــا بالتوحيــد و 
الطاعــة، ولينشــئ فيهــا الحضــارة وفــق المنهــج اإللهــي فــي اإلبــداع المــادي الــذي هــو 
ــأ هللا تعالــى لإلنســان أســباب  أيًضــا عبــادة هلل تعالــى، منــذ هــذا الخلــق واالســتخالف هيَّ
العمــارة والحضــارة، وامتــنَّ عليــه بــكل مــا مــن شــأنه أن يســاعده فــي تحقيــق هــذه الغايــة 
ــه الموجــودات، و أمــره بالســير  ده بالحــواس والملــكات، وســّخر ل ــام بهــا؛ فقــد زوَّ والقي
فــي األرض والســياحة فيهــا بالجســم للعمــل والكســب، وإجالــة النظــر والفكــر، للتعــرف 
علــى الحــوادث واالعتبــار بأيــام هللا فــي األمــم والشــعوب، و التعــرف علــى كيفيــة بــدء 

الَخلــق)1(.
ــن أســباب ووســائل،  ــه م ــى ل ــأ هللا تعال ــا هيّ ــكان آلخــر بم ــل مــن م ــكان اإلنســان يتنق ف
وبمــا تفتـّـق عنــه العقــل البشــري مــن تطويــر لهــذه الوســائل. ومنــذ زمــن غيــر بعيــد كان 
االنتقــال مــن مــكان آلخــر فيــه مشــقة شــديدة وعنــاء كبيــر, أشــار إليهمــا النبــيُّ صلــى هللا 

عليــه وســلم فقــال: ))الســفر قطعــة مــن العــذاب(()2(. 
ــاً يســيًرا بالنســبة لمــا كان عليــه ســابقاً,  ولكــن مــع التقــدم الحضــاري أصبــح األمــر هيّن
ــى  ــاة المعاصــرة؛ فالوصــول إل ــات الحي ــن ضروري ــا م ــر ضروريً ــح األم ــك أصب وكذل
المستشــفى بأســرع وقــت مطلــوٌب محافظــةً علــى األنفــس, والوصــول إلى أماكــن الحريق 
إلطفائهــا بالســرعة القصــوى أمــر الزم ومطلــوب حفاًظــا علــى األرواح واألمــوال, 
ــع والجامعــات والمؤسســات واألســواق والمطــارات........ كلُّ  ــى المصان والوصــول إل

ــا ال يســتطيع أحــد أن ينكــره أو أن يغــض الطــرف عنــه.  ذلــك أصبــح ضروريً
ومــن المعلــوم أن الوصــول إلــى هــذه األماكــن يتطلــب ركــوب الســيارة وقيادتهــا)3(, بعــد 
1 انظر اآليات الكريمة مثاًل في: سورة الروم، اآلية 9، وسورة غافر، اآليتان21و83، وسورة فاطر، 

اآلية 44، وسورة النمل، اآلية 69.
2 عن أبي هريرة رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )) السَّفَُر قِْطعَةٌ ِمْن 

ْل إِلَى أَْهِلِه((. أخرجه البخاري في باب  اْلعََذاِب يَْمنَُع أََحَدُكْم َطعَاَمهُ َوَشَرابَهُ َونَْوَمهُ فَإَِذا قََضى   نَْهَمتَهُ فَْليُعَّجِ
السفر قطعة من العذاب برقم 1677، ومسلم في السفر،  برقم 3554. 

3 السيارة: الجماعة, والقافلة التي تسير، قال تعالى: ﴿وجاءت سيارة﴾ ]يوسف:19[،  وهي مأخوذة من 
السير،  وهو في اللغة العربية وفي استعمال القرآن الكريم : المضيُّ في األرض والسلوك في الطريق، 
يقال رجٌل سائٌر، و سيّار. ويقال: سرُت، وسرت بفالن، وسيَّرته -على التكثير-، فمن األول قوله: ﴿أفلم 

يسيروا﴾ ]الحج: 46[، ومن الثاني قوله: ﴿سار بأهله﴾]القصص:29[، ومن الثالث قوله: ﴿هو الذي يسيركم 
في البر والبحر﴾ ]يونس:22[. وأما قوله: ﴿سيروا في األرض﴾ ]النمل:69[ فقد قيل: حثٌّ على السياحة، 

في األرض بالجسم، وقيل: حثٌّ على إجالة الفكر، ومراعاة أحواله. 
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أن كانــت الوســيلة ســابقًا مقصــورة علــى وســائل أقــل ســرعة، ومنهــا مــا جــاء التذكيــر بــه 
فــي كتــاب هللا تعالــى، كمــا جــاءت اإلشــارة إلــى مــا يمكــن أن يهيئــه هللا تعالــى لإلنســان 
ــا لــم يكــن معروفـًـا لإلنســان مــن قبــل،  كقولــه ســبحانه: َواأْلَْنعـَـاَم  مــن مراكــب وأدوات ممَّ
ــاٌل ِحيــَن تُِريُحــوَن  ــا َجَم ــْم فِيَه ــوَن )5( َولَُك ــا تَأُْكلُ ــُع َوِمْنَه ــا ِدْفٌء َوَمنَافِ ــْم فِيَه ــا لَُك َخلَقََه

َوِحيــَن تَْســَرُحوَن  )1(.  
َوالَّــِذي َخلـَـَق اأْلَْزَواَج ُكلََّهــا َوَجعـَـَل لَُكــْم ِمــَن اْلفُْلــِك َواأْلَْنعـَـاِم َمــا تَْرَكبـُـوَن )12( ِلتَْســتَُووا 
َر  َعلَــى ُظُهــوِرِه ثـُـمَّ تَْذُكــُروا نِْعَمــةَ َربُِّكــْم إَِذا اْســتََوْيتُْم َعلَْيــِه َوتَقُولـُـوا ُســْبَحاَن الَّــِذي َســخَّ

لَنـَـا َهــَذا َوَمــا ُكنَّــا لـَـهُ ُمْقِرنِيــَن )13( َوإِنَّــا إِلـَـى َربِّنـَـا لَُمْنقَِلبـُـوَن  )2(.
أهميــة البحث:

أشــرت ســابقًا إشــارة ســريعة إلــى تطــور وســائل التنقــل و المواصــالت حتــى وصلــت 
إلــى مــا هــو معــروف فــي عصرنــا الحاضــر مــن ســيارات وطائــرات)3(، ومــع اختــراع 
الســيارة ظهــر العديــد مــن المشــكالت، وأهمهــا الحــوادث المروريــة المرتبطــة باســتعمال 
ــول  ــن حل ــّد م ــكان ال ب ــا، ف ــي و غيره ــوث البيئ ــا، ومشــكالت التل الســيارة و الســير به
قانونيــة وتنظيميــة لوقايــة المجتمــع مــن هــذه المشــكالت، فظهــرت الحاجــة إلــى القوانيــن 
واللوائــح و التنظيمــات  والتعليمــات التــي تكفــل حمايــة األفــراد و المجتمــع  مــن اســتخدام 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــه يهــدف عل ــك كل ــع مــن حــوادث بســببه،  وذل ــد يق الســيارات  ومــا ق
األرواح و الممتلــكات، وهــذا يقتضــي أن يكــون اإلنســان الــذي يقــود الســيارة ويســوقها 

والسيارة تطلق على معنى محَدث جديد هو مجال حديثنا في هذا البحث، فهي عربة آلية تسير بالبنزين 
ونحوه، وتستخدم في الركوب أو النقل.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاني، مادة )سار( ص 252، والمصباح المنير للفيومي: 
299/1، المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية: 476/1.

1 سورة النحل، اآليتان: ٥ – ٨.  
2 سورة الزخرف، اآليات: ١٢ - ١٤.

3 ولما كان موضوع هذا البحث مقصوًرا على  قيادة السيارة وَسوقها، فإنه تجدر اإلشارة إلى أن  
السيارات  لم تظهر فجأة، وإنما ظهرت  بعد تطور تدريجي للعربة التي كانت تجرها الخيول، ثم ظهرت 

بعدها العربة البخارية، ثم التروسيكل الذي انتشر استعماله في القرن التاسع عشر الميالدي، ثم بدأت فكرة 
السيارة  تقترب من شكلها الحديث  عن صناعة أول محرك غاز عام 1860، ثم استمرت التجارب و 

االختراعات في تطوير هذا المحرك إلى أن تأسس أول مصنع لتصنيع السيارات في فرنسا عام 1890م، 
ثم تمكن  المهندسون المختصون  في بريطانيا عام 1902م ، من  تطوير المحركات ثم تطوير سائر 

أجزاء السيارة حتى استوت على ما هي عليه في عصرنا الحاضر، مع ما يمكن من تطوير في قادمات 
األيام ؛ إذ يسعى اإلنسان دائماً إلى تيسير أمور حياته المادية والمعيشية. انظر: قواعد وآداب حركة السير 

والمرور بين النظرية والتطبيق، د. محمد حافظ الرهوان، ص15-16، وأشار إلى الموسوعة العلمية 
للسيارات، تأليف م.أ. جاكسون، ترجمة محمود سيد، مؤسسة نشر لمطبوعات، ص2. 

على درجة من الكفاءة والفهم بقواعد  القيادة و قواعد السير و المرور)1(.
وإذا كانــت هــذه إشــارة إلــى أهميــة البحــث فــي ذاتــه، فــإن هــذه األهميــة تــزداد مكانــة 
ــي  ــي ينبغ ــر الت ــي اآلداب  والمعايي ــي،  ف ــم التكليف ــة الحك ــن جه ــا م ــر إليه ــا ننظ عندم
ــق  ــت لتحقي ــا  أنزل ــريعة  إنم ــى أن الش ــير إل ــا يش ــيارة ، مم ــائق الس ــا س ــزم به أن يلت
المصالــح ودرء المفاســد)2(، و لتكــون منهًجــا شــامال لحيــاة اإلنســان، ولذلــك كان النبــي 
ــْن حاطــه مــن  ــه ))ال يقــوم بديــن هللا إال َم ــه, ألن ــى هــذا الديــن بجملت ــاس إل ج يدعــو الن
جميــع جوانبــه(()3(. وكان الصحابــة y يتلقَّــون مــن النبــي ج أحــكام هــذا الديــن وتعاليمــه 
ــه مــن الطاعــة, وفــي  وآدابــه, فيمــا يتعلــق باإليمــان ومعرفــة هللا ســبحانه ومــا ينبغــي ل
كيفيــة العبــادة, وأداء الشــعائر، وفــي شــتى أنــواع المعامــالت فــي مناحــي الحيــاة الفرديــة 
ــا  ــق بينه ــاك تفري ــون هن ــلوك، دون أن يك ــي األخــالق واآلداب والس ــة , وف واالجتماعي
لة مــن هللا تعالــى، ينبغــي أن يتلقَّوهــا  فــي االلتــزام والعمــل بمقتضاهــا؛ فكلُّهــا أحــكام منـــزَّ
بالتســليم، وأن يســارعوا إلــى االمتثــال لهــا ليحققــوا مقتضــى إيمانهــم بــاهلل واستســالمهم 
ــلم  لشــرعه، وليدخلــوا فــي الديــن كافــة، كمــا قــال I: ]يــا أيُّهــا الذيــن آَمنـُـوا ادُخلـُـوا فــي الّسِ

كافة[)4(. 
خطة البحث: 

ويمكــن دراســة األخالقيــات والضوابــط الشــرعية التــي ينبغــي للســائق للمســلم أن يتحلــى 
بهــا فــي تمهيــد بعــد هــذه المقدمــة، وعشــرة مباحــث وخاتمــة:  

المبحث األول: أخالق السائق وصفاته اإليجابية. 
المبحث الثاني: واجبات السائق تجاه نفسه وأسرته ودينه.   

المبحث الثالث: واجبات السائق في القيادة.
المبحث الرابع:  واجبات سائق سيارة األجرة تجاه المتعاملين معه.  

المبحث الخامس: واجبات السائق الموظف في الشركات العامة .
ا لباب السادس: واجبات السائق الموظف في المؤسسات الخاصة 

المبحث السابع: واجبات السائق تجاه المركبة التي يقودها. 

1 انظر: قواعد وآداب حركة السير والمرور ، د. محمد حافظ الرهوان، ص16 وما بعدها.
2 انظر: القواعد الكبرى الموسوم بـ قواعد األحكام في إصالح األنام للعز بن عبد السالم: 14/1.

3 نص جواب الرسول لجماعة من شيبان, بعد أن عرض عليهم اإلسالم وسمع منهم مقالتهم في قصة 
طويلة أخرجها أبو نعيم في الدالئل:99/1 , و البيهقي في الدالئل أيضاً :426/2. قال ابن كثير في البداية 

والنهاية 143/3- 145:))هذا حديث غريب جداً وقد ورد من طرق((.
4 سورة البقرة، اآلية 208. 



4445

الدكتور عثمان جمعة ضميريةاألحكام الشرعية في التزام السَّـائق مقارنة مع أنظمة المرور الحديثة

المبحث الثامن: عالقة السائق بزمالئه السائقين.
المبحث التاسع: واجبات السائق تجاه المجتمع عامة.  

المبحث العاشر: السائق المتميز الخلـوق.
منهـج البحث:

ــا، فهــو  ــا اســتقرائيًا مقارنً ــا، وصفيً ويســلك البحــث  – إن شــاء هللا تعالــى- منهًجــا علميً
منهــج وصفــي يســتند إلــى التحليــل باســتقراء الجزئيــات وتصنيفهــا وترتيبهــا، مــع التوثُّــق 
والتأكــد مــن صحــة نســبة األقــوال، ومــا يكتنفهــا مــن شــروح وتفســيرات. وهــو أيضــاً 
ــى  ــات إل ــن الجزئي ــق م ــة، وينطل ــة واللغوي ــج اســتنباطي يســتخدم القواعــد األصولي منه
الحقائــق العامــة، وهــو منهــج مقــارن يقابــل اآلراء واألقــوال مــع أنظمــة المــرور الحديثــة.

وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل، ومنه نستمد العون والتوفيق والسداد.

تمهيد
الطريــق مــن المرافــق العامــة التــي يشــترك النــاس جميعــاً فــي االنتفــاع بهــا)1(، ولذلــك 
فــإن آدابهــا وأحكامهــا فــي الشــريعة اإلســالمية لهــا أهميتهــا؛ ألنهــا تنظــم ســلوك اإلنســان 
عندمــا يســتعمل الطريــق، فهــي تضــع عليــه واجبــات وتكاليــف إيجابيــة، و تمنعــه مــن 
ــو ســعيد  ــد روى أب ــي محظــور. فق ــع ف ــول أو فعــل، أو أن يق ــره بق ــى غي أن يتعــدى عل
ــْم  ــال : ))إيَّاُك ــلم -ق ــه وس ــى هللا علي ــي - صل ــن النب ــه  -  ع ــدري – رضــي هللا عن الخ
ــدٌّ ، نتحــدث  ــا َرُســول هللا، َمــا لنــا ِمــْن مجاِلِســنا بُـ ــاِت(( فقالــوا : يَ َوالُجلُــوَس فــي الطُُّرقَ
فِيَهــا. فَقـَـاَل رســوُل هللا صلــى هللا عليــه وســلم: ))فـَـإَذا أبَْيتـُـْم إالَّ الَمْجِلــَس، فَأَْعُطــوا الطَّريــَق 
َحقَّــهُ ((. قالــوا: ومــا َحــقُّ الطَّريــِق يـَـا رســوَل هللا ؟ قـَـاَل: ))َغــضُّ البََصــِر، َوَكــفُّ األََذى، 

ــالِم، َواألْمــُر بِالَمْعــُروِف، والنَّهــُي عــن الُمْنَكــِر (()2(. َوَردُّ السَّ
و لــو طبَّــق النــاس هــذه اآلداب لســلموا مــن الوقــوع فــي كثيــر مــن الحــوادث و األمــور 

التــي تنغّــص حياتهــم، وتفســد عالقاتهــم، و تضيــع حياتهــم وأموالهــم.
القاعدة العامة في استعمال الطريق:

والقاعــدة العامــة التــي تضبــط اســتعمال الطريــق: هــي أن المــرور فــي الطريــق مبــاٌح، و 
لكنــه مقيَّــد بشــرط الســالمة فيمــا يمكــن االحتــراز عنــه)3(.

 و معنــى ذلــك: أن ســير اإلنســان و َســوقه للســيارة أو المركبــة ونحوهــا، وقيادتــه لهــا 
فــي الطريــق العــام)4( مــأذون فيــه شــرًعا إذا توفــرت شــروط الســالمة لجميــع المنتفعيــن 
بالطريــق. فــإذا لــم تتوفــر شــروط الســالمة لجميــع المنتفعيــن لــم يكــن مأذونًــا لــه بذلــك، 

و عليــه ضمــان مــا تولــد عــن فعلــه إذا كان ممــا يمكــن االحتــراز عنــه)5(. 
و الســبب فــي اشــتراط الســالمة: أن الطريــق العــام مشــترك بيــن النــاس، فالــذي يســير 

1   المرفق: كل ما ارتفق به اإلنسان وكانت له فيه منفعة. والمرافق العامة هي ما ينتفع به عامة 
الناس في البلد  كالشوارع والطرق، وأفنية األمالك، والرحاب بين العمران، ومقاعد األسواق، والجوامع 

والمساجد، واألنهار التي أجراها الله سبحانه وتعالى، والعيون التي أنبع الله ماءها. انظر: المصباح 
المنير للفيومي، ص 233-234،  معجم المصطلحات االقتصادية والمالية، د. نزيه حماد، ص 410.

2 أخرجه البخاري في الصحيح  برقم  ) 6229 ( ، ومسلم  برقم ) 2121 (. 
3 انظر: فتح القدير شرح الهداية للكمال ابن الهمام: 326/10، تحفة الفقهاء للسمرقندي: 23/3، مغني 

المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني الشافعي: 205/4 ، الحاوي الكبير للماوردي: 382/12، 
المغني البن قدامة الحنبلي:359/10.  وراجع بحوث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: 

202/6 وما بعدها.
4 الطريق العام: ما يسلكه قوم غير محصورين، أو ما جعل طريقا عند إحياء البلد، أو قبله، أو وقفه 

مالك  األرض ليكون  طريقًا، ولو بغير إحياء. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: 345/28. 
5 انظر: بدائع الصنائع للكاساني: 10 / 4704. 
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ــة  ــن جه ــره م ــق غي ــي ح ــة، و ف ــن جه ــه م ــي حق ــرف ف ــا يتص ــرف إنم ــه أو يتص في
أخــرى.. فبالنظــر إلــى حقــه يســتدعي اإلباحــةَ مطلقًــا، و بالنظــر إلــى حــق غيــره: 
ــق بشــرط الســالمة عمــالً  ــي الطري ــه ف ــد تصرف ــك قيِّ ــا. فلذل ــه مطلقً ــع من يســتدعي المن

بالوجهيــن أو مراعــاة للجهتيــن)1(.
ــه و  ــير في ــه الس ــاز ل ــق: ج ــن بالطري ــن المنتفعي ــره م ــه و لغي ــالمة ل ــرت الس ــإذا توف ف
الســوق والوقــوف.. وإن لــم تتوفــر شــروط الســالمة: لــم يجــز لــه ذلــك، وعليــه أن يتحمــل 
مســؤولية مــا ينتــج عــن تصرفــه وضمــان مــا تولــد عــن فعلــه، إذا كان يمكــن االحتــراز 

منــه، ألن مــا ال يمكــن االحتــراز عنــه : ال ضمــان فيــه)2(.
ولذلــك نــص الفقهــاء علــى أن مــن أحــدث شــيئاً فــي الطريــق العــام فهلــك بــه إنســان كان 
ضامنًــا، و فــي هــذا يقــول أبــو محمــد بــن غانــم البغــدادي: ))رجــل وضــع فــي الطريــق 
حجــًرا، أو جذًعــا، أو بنــى فيــه بنــاء ، أو أخــرج مــن حائطــه جذًعــا ، أو صخــرة 
ــان: كان  ــه إنس ــة فعطــب ب ــا ، أو ظل ــا ، أو ميزابً ــا، أو جناًح ــرع كنيفً ــاخصة، أو أش ش
ضامنـًـا، فــإن عثــر بمــا أحدثــه فــي الطريــق رجــٌل فوقــع علــى آخــر فمــات: كان الضمــان 
علــى الــذي أحدثــه فــي الطريــق، وصــار كأنــه دفــع الــذي عثــر بــه؛ ألنــه مدفــوع فــي هــذه 

الحالــة والمدفــوع كاآللــة(()3(.
قواعد وأخالق في آداب الطريق و القيادة:

 والشــريعة اإلســالمية جــاءت بقواعــد ومبــادئ وتوجيهــات تتعلــق بــآداب الطريــق، 
والســير فيــه، وتتعلــق بالقيــادة والسَّــوق لوســائل الركــوب والحمــل، وينبغــي علــى الســائق 
ــى األرواح و  ــاظ عل ــا الحف ــع، وفيه ــعادة للجمي ــق الس ــة بتحقي ــا كفيل ــا؛ ألنه ــزام به االلت
األمــوال، كمــا أنهــا تــدل علــى مســتوى حضــاري وأخــالق عاليــة لهــا أثرهــا فــي تخفيــف 

الجمــوح المــادي والطغيــان واألثــرة.
و معظــم مــا تصــدره الســلطات المختصــة فــي هــذا المجــال، ينــدرج ضمــن مــا يجــوز 
تنظيمــه وتقنينــه؛ ألنــه داخــل فــي نطــاق االجتهــاد )أو التشــريع بلغــة القانونييــن(؛ إذ إن 

نطاقــه يتحــدد فــي أن يكــون فــي المجــال الــذي يصــحُّ فيــه بقيــود أو شــروط ثالثــة: 

1 انظر: العناية على الهداية ألكمل الدين البابرتي: 366/10. 
2 انظر: أحكام حوادث المرور في الشريعة اإلسالمية، لمحمد علي القحطاني، ص 30-35.  و قريب 
من هذا ما تنص عليه قوانين المرور، فمثالً تنص  المادة)1( من قانون المرور المصري على أنه: يكون 
استعمال الطرق أيًا كانت طبيعتها في لمرور على الوجه الذي ال يعّرض األرواح و األموال للخطر، أو 

يؤدي إلى اإلخالل بأن الطريق، أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
3 مجمع الضمانات للبغدادي:402/2.

ــن: )أ(  ــن اثني ــمل نوعي ــو يش ــه، وه ــاد في ــح االجته ــا يص ــون مم ــد األول(: أن يك )القي
ــة  ــذ نصــوص الشــريعة، وهــي بمثاب ــة التــي يقصــد بهــا ضمــان تنفي التشــريعات التنفيذي
اللوائــح والقــرارات التــي يصدرهــا الــوزراء اليــوم، كلُّ فــي حــدود اختصاصــه، لضمــان 
تنفيــذ القوانيــن الوضعيــة. )ب( التشــريعات التنظيميــة، التــي يقصــد بهــا تنظيــم الجماعــة 
وحمايتهــا وســدُّ حاجتهــا علــى أســاس مــن مبــادئ الشــريعة العامــة. وهــذه التشــريعات ال 
تكــون إال فيمــا ســكتت عنــه الشــريعة، فلــم تــأت فيــه بنصــوص خاصــة، كأنظمــة المــرور 
والبنــاء وغيرهــا مــن النظــم التــي جــاءت لتحقيــق مصلحــة عامــة ينبغــي االلتــزام بهــا.

ــريعة  ــكام الش ــع أح ــيء م ــل كل ش ــاً قب ــريع متفق ــذا التش ــون ه ــي(: أن يك ــد الثان و)القي
ــذه،  ــاً، فليــس ألحــد أن ينفِّ ــاً مطلق العامــة ومقاصدهــا التشــريعية، وإال كان باطــالً بطالن

ــه)1(. ــد أن يطيع ــس ألح ولي
و)القيــد الثالــث(: أالَّ يصــادم هــذا التشــريُع وال يناقــض – مناقضــة حقيقيــة – دليــالًً مــن 

أدلــة الشــريعة التفصيليــة الثابتــة)2(. 
سلطة ولي األمر في تقييد المباح وتنظيم قواعد السير والمرور:

ــن  ــات أو القواني ــذه التنظيم ــدار ه ــي  إص ــر ف ــي األم ــا ول ــتند إليه ــي يس ــدة الت و القاع
للمــرور والســير حفاًظــا علــى النفــوس و األمــوال، هــي أن طاعــة أولــي األمــر واجبــة 
شــرًعا فيمــا ال معصيــة فيــه، فــإن أمــر بمعصيــة فــال ســمع وال طاعــة، قــال هللا تعالــى: 

ــي األمــِر منكــم﴾)3(.  ــوا هللاَ وأطيعــوا الرســوَل وأُول ــوا أطيعُ ــن آَمن ــا أيُّهــا الذي )ي
وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: ))الســمع والطاعــة علــى المــرء المســلم فيمــا 

أحــب أو كــره مــا لــم يؤمــر بمعصيــة، فــإذا أُمــر بمعصيــة فــال ســمع وال طاعــة(()4(.
وعــن عبــادة بــن الصامــت رضــي هللا عنــه قــال: بايعنــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
علــى الســمع والطاعــة فــي منشــطنا و مكرهنــا، وعســرنا ويســرنا، وأثـَـرة علينــا، وأن ال 

ننــازع األمــر أهلــه، إال أن تــروا كفــرا بواًحــا عندكــم مــن هللا فيــه برهــان)5( .
ــوا  ــاق، واختلف ــرًعا باالتف ــة ش ــوله واجب ــة هلل ورس ــو طاع ــا ه ــر فيم ــّيِ األم ــة ول فطاع
فــي المبــاح، كأن ينهــى عــن مبــاح أو يأمــر بــه، والصحيــح وجــوب طاعتــه فيمــا أباحــه 

1 البطالن المطلق: عدم اكتساب التصرف وجوده االعتباري وآثاره في نظر الشارع.
2 انظر: آراء ابن تيمية في الدولة، لألستاذ محمد المبارك، ص)38-39( ومقاصد الشريعة ومكارمها، 

لألستاذ عالل الفاسي، ص)52 – 53(.
3 سورة النساء، من اآلية 59.
4 أخرجه البخاري:13 /123.

5 أخرجه البخاري:13 /9 .
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يــن، وهــو مــا يعــود نفعــه إلــى العامــة، كعمــارة دار اإلســالم والمســلمين ممــا تناولــه  الّدِ
الكتــاب والســنة واإلجمــاع. وقــد نقــل الفقهــاء كثيــراً مــن األحــكام تبيــن أن ولــي األمــر لــو 

أمــر أهــل بلــدة بصيــام أيــاٍم بســبب الغــالء أو الوبــاء وجــب امتثــال أمــره)1(.
علــى أنــه يشــترط لجــواز منــح ولــي األمــر هــذه الســلطة علــى المبــاح ووجــوب طاعتــه: 
أن يكــون فقيًهــا مجتهــًدا، ألن األصــل فــي الحاكــم أن يكــون كذلــك حتــى يكــون مســتنًدا 
ــم يكــن  ــإن ل ــه بالتشــهي والهــوى، ف ــال يكــون حكم ــل شــرعي، ولئ ــى دلي ــه إل ــي حكم ف

مجتهــًدا فيجــب االعتمــاد علــى رأي العلمــاء المجتهديــن وأصحــاب االختصــاص)2(. 
وإذا أصــدر اإلمــام أمــره أو نهيــه فــي تغييــر وصــف الحكــم مــن اإلباحــة إلــى الوجــوب 
أو التحريــم فــإن هــذا األمــر تشــريع تجــب طاعتــه، ألنــه لــم يحــدث فــي الحقيقــة بأمــر 
اإلمــام أو نهيــه، وإنمــا حــدث بأمــر هللا تعالــى الــذي أوجــب طاعتــه، إذ أنــه ينفــذ حكــم 

هللا وشــرعه)3(. 
ــواب  يقــول األســتاذ مصطفــى الزرقا-رحمــه هلل- : ونصــوص الفقهــاء فــي مختلــف األب
تفيــد أن الســلطان إذا أمــر بأمــر فــي موضــوع اجتهــادّيٍ، أي قابــل لالجتهــاد غيــر مصــادم 
ــو  ــرعاً، فل ــذ ش ــرام والتنفي ــره واجــب االحت ــريعة، كان أم ــي الش ــة ف للنصــوص القطعي
منــع بعــض العقــود لمصلحــٍة طارئــة واجبــة الرعايــة، وقــد كانــت تلــك العقــود جائــزة 
نافــذة شــرًعا فإنهــا تصبــح بمقتضــى منعــه باطلــة أو موقوفــة علــى حســب األمــر)4(، ثــم 
أورد اعترًضــا علــى هــذا وأجــاب عليــه فقــال: بقــي أن يقــال: إن إعطــاء هــذه الصالحيــة 
ف هــذا الحاكــم بحســب هــواه فــي تغييــر  لولــي األمــر العــام يــؤدي إلــى إمــكان أن يتصــرَّ
األحــكام االجتهاديــة، وتقييدهــا بأوامــر أو قوانيــن زمنيــة يصدرهــا وقــد ال يهمــه موافقتهــا 
لقواعــد الشــريعة وقــد يكــون هــو جاهــالً أو فاســقاً ال يبالــي تهديــم الشــريعة، فكيــف تجــب 

طاعتــه شــرعا فــي هــذه األوامــر؟
والجــواب: أن هــذه النصــوص الفقهيــة مفروضــة فــي أحــد حاليــن: إمــا أن يكــون الحاكــم 

1 حاشية ابن عابدين :2 /172 و5 /422، نظرية اإلباحة للدكتور محمد سالم مدكور، ص328.
2 نظرية اإلباحة للدكتور محمد سالم مدكور، ص338، المدخل الفقهي للزرقا :1 /172.

3 نظرية اإلباحة ص339، آراء ابن تيمية ص38 . والتنفيذ بعرف سلفنا كان يشمل ما يسمى بعرفنا 
تشريعاً، كما لو منع الحاكم  نوعا من األعمال والتصرفات المباحة أو قيَّدها لمفسدة تنشأ عنها تطبيقاً 

لقاعدة شرعية، أو وضع ضوابط لتحديد األجر مثر منعاً للجور، فهذا وأمثاله في نظر المتقدمين ال يسمى 
تشريعا وإنما هو تنفيذ، وهو في اصطالحنا القانوني الحديث تشريع. فينبغي االنتباه لهذا االصطالح ليمكن 

االتفاق على الحقائق والمعاني. انظر: آراء ابن تيمية للمبارك ص39  ، النظام السياسي والدستوري في 
اإلسالم ، عثمان ضميرية، ص 238-237.

4 المدخل الفقهي العام للزرقا ص168.

نفســه مــن أهــل العلــم والتقــوى واالجتهــاد فــي الشــريعة كمــا كان فــي الصــدر األول مــن 
ــذه  ــره ه ــون ألوام ــذ ال يك ــداً، وعندئ ــاً مجته ــون عالم ــا أن ال يك ــد اإلســالمي، وإم العه

الحرمــة الشــرعية إال إذا صــدرت بعــد مشــورة أهــل العلــم)1(.
واألمــر الــذي ينبغــي اإلشــارة إليــه عنــد هــذه المســألة أو القاعــدة فــي تنظيــم أمــور الســير 
ــة  ــات التنفيذي ــر أو الجه ــي األم ــا ول ــي يصدره ــات الت ــن التنظيم ــا م والمــرور ونحوهم
ــة األمــر أو الطلــب قــد تكــون مندرجــة فــي دائــرة الواجــب أو فيمــا  المختصــة، أن دالل
هــو دونــه، ولذلــك  قــد تختلــف داللــة تلــك األوامــر التنظيميــة، وليســت هــي كنصــوص 

الشــارع الثابتــة فــي الكتــاب و الســنة.
وفــي المباحــث اآلتيــة إشــارات إلــى أهــم هــذه األخــالق والتوجيهــات ومــا يترتــب عليهــا 

مــن آثــار وأحــكام.

1 المدخل الفقهي العام للزرقا :1 /172.
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المبحث األول: أخالق السائق وصفاته اإليجابية )1(:

ــة، بحيــث يكــون الدافــع أو  ــح الني ــة العمــل بصال 1 – اإلخــالص فــي العمــل: وهــو تنقي
ــه  ــون عمل ــك يك ــه، وبذل ــى ومرضات ــر هللا تعال ــال أم ــو امتث ــه ه ــى عمل ــه عل الباعــث ل
ــال هللا  ــى، ق ــى هللا تعال ــا إل ــرب به ــادةً يتق ــرزق عب ــب ال ــة وطل ــاء الحاج ــعيه لقض وس
يــن﴾)2( . وقــال رســول هللا رضــي هللا  تعالــى: ﴿ومــا أُِمــروا إال ليعبــدوا هللا مخلصيــَن لــه الّدِ

ــكل امــرئ مــا نــوى(( )3(. ــات، و إنمــا ل ــه : ))إنمــا األعمــال بالني عن
ويتجلى إخالص السائق في:

 أ - نيته كسب الرزق الحالل لنفسه وعياله، ليتعفف عن الحرام.
ب - قضــاء حاجــات النــاس فــي االنتقــال ونقــل المتــاع ونحــوه، حيــث يقــوم بعمــل مــن 

أعمــال الكفايــة فــي المجتمــع.
2 – الصــدق: حيــث يوافــق قولــه الحقيقــة والواقــع، ويوافــق قولــه عملــه، فيكــون صــادق 
القــول والعمــل، فعــن عبــد هللا بــن مســعود  رضــي هللا عنــه قــال: قــال رســول هللا  صلــى 
هللا عليــه وســلم : ))عليكــم بالصــدق , فــإن الصــدق يهــدي إلــى البــر , وأن البــر يهــدي 
إلــى الجنــة , ومــا يــزال الرجــل يصــدق ويتحــرى الصــدق حتــى يكتــب عنــد هللا صديقــاً, 
وإياكــم والكــذب! فــإن الكــذب يهــدي إلــى الفجــور وإن الفجــور يهــدي إلــى النــار, ومــا 

يــزال العبــد يكــذب ويتحــرى الكــذب حتــى يكتــب عنــد هللا كذابــاً(( )4(.
ويتجلى صدق السائق في أمور كثيرة منها: 

الصــدق فــي المواعيــد التــي يعطيهــا لزبائنــه أو مــن يتعامــل معهــم، فــال يخلــف أ- 
الوعــد وال يتســاهل فــي ذلــك، وبهــذا يحافــظ علــى أوقــات النــاس و مصالحهــم، ويكــون 

موضــع الثقــة فــي التعامــل.
ــأل عــن أفضــل الطــرق التــي ب-  ــى الطريــق عندمــا يُس ــة عل  الصــدق فــي الدالل

ــى الهــدف. ينبغــي أن يســلكها للوصــول إل
3- األمانـــة: وهــي أن يشــعر بمســؤوليته عــن كل أمــر يــوكل إليــه، و يــدرك بأنه مســؤول 

1 انظر: خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي،  واألخالق اإلسالمية للشيخ عبد الرحمن حبنكة، ودستور 
األخالق في القرآن للدكتور محمد عبد الله دراز، و أربعون حديثًا في األخالق، د. أحمد معاذ حقي. فقد 

عالجت هذه المراجع  طائفة من األخالق واآلداب اإلسالمية.
2 سورة البينة، اآلية 5.

3 أخرجه البخاري في العلم : 9/1.
4 رواه البخاري: 507/10، ومسلم: 4  / 2013.  

عنــه أمــام ربــه تعالــى، كمــا أنــه مســؤول عنــه أمــام مجتمعــه، قــال هللا تعالــى: ﴿ إن هللا 
يأمركــم أن تــؤدوا األمانــات إلــى أهلهــا﴾ )النســاء: 58(. و قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم: )) آيــة المنافــق ثــالث: إذا حــّدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، و إذا اؤتمــن خــان(()1(.

وتتجلى أمانة السائق في أمور كثيرة منها:
أ – الحفاظ على السيارة و المركبة التي يعمل عليها، ألنها وديعة في يده.

ب – الحفاظ على األسرار التي يطلع عليها أثناء عمله ونقله للركاب والزبائن.
جـ - الحفاظ على ما قد يجده في السيارة من مال أو متاع نسيه أحد الزبائن.

د - الحفاظ على األرواح واألنفس فال يعرضها للخطر أو الحوادث.
هـــ -  إذا خــدش أو صــدم ســيارة مركونــة, يجــب عليــه تــرك و رقــة يعتــذر فيهــا و يبيــن 

عنوانــه و رقــم هاتفــه ليســدد كلفــة تصليــح الســيارة. 
و - عدم أخذ أي شيء من السيارة أو التصرف به من دون إذن. 

ــى،  ــة هللا تعال ــام عظم ــأن يستشــعر الســائق عجــزه أم ــب: ب ــن الجان 4 – التواضــع ولي
ويخفــض الجنــاح للنــاس رحمــة بهــم، قــال هللا تعالــى : ﴿وال تمــِش فــي األرض مرحــاً إنــك 
لــن تخــِرق األرض ولــن تبلــغ الجبــاَل طــوالً﴾)2(. وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
: ))يحشــر المتكبــرون يــوم القيامــة أمثــال الــذر فــي صــور الرجــال يغشــاهم الــذل مــن 
كل مــكان فيســاقون إلــى ســجن فــي جهنــم يســمى بولــس تعلوهــم نــار األنيــار يســقون مــن 

عصــارة أهــل النــار طينــة الخبــال(( )3( .
ويتجلى تواضع السائق فيما يلي:

أ- ال يتعالــى علــى اآلخريــن بمــا وهبــه هللا مــن ســيارة فارهــة، أو علــم بالقيــادة ومهــارة 
فيهــا.

ــة،  ــًدا عــن الطيــش والعجل ــادة والمشــي، وأن يكــون بعي ــد القي ــار عن ب - الســكينة والوق
ألن عواقبهمــا ســيئة وخيمــة.

ج - ال يمشي في األرض مرًحا وتكبًرا، وال يسرع في القيادة بطًرا واختياالً.
د - ال يأنف من أن ينقل في سيارته من كان ضعيفًا أو محتاًجا.

هـ - أن يقدم العون والمساعدة لمن يحتاجها في الركوب و النزول و تحميل المتاع.
و - ال يحتقر اآلخرين وال يلمزهم بألقاب غير مقبولة.

1 أخرجه البخاري: 1/ 89، و مسلم:78/1.
2 سورة اإلسراء، اآلية: 37.

3 رواه الترمذي : 4 / 655، برقم )2492( وقال: ))حديث حسن صحيح((. 
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5- ســالمة الصــدر مــن األحقــاد: بحيــث يكــون الســائق بعيــًدا عــن الحقــد والحســد 
والضغينــة، فــال يضيــق بنعمــة أنعمهــا هللا علــى اآلخريــن، و ال يضمــر لهــم الشــر 
والســوء واألذى. قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »المســلم أخــو المســلم ال 
يظلمــه وال يخذلــه وال يحقــره ,التقــوى هاهنــا ويشــير إلــى صــدره ثــالث مــرات بحســب 
امــرئ مــن الشــر أن يحقــر أخــاه المســلم, كل المســلم علــى المســلم حــرام  , دمــه ومالــه 

وعرضــه«)1(.
وتتجلى سالمة الصدر لدى السائق في أمور منها:

أ - ال يتمنــى زوال نعمــة عــن صاحبهــا وبخاصــة زمــالءه فــي المهنــة، ســواء كانــت نعمــة 
فــي الديــن أو الدنيا.

ب – يظــن باآلخريــن الظــن الحســن، و يحمــل أقوالهــم وتصرفاتهــم علــى الخيــر والمحمل 
الحســن، فــال يســيء الظــن بهم.

جـ - ال يحقد على اآلخرين وال يضمر لهم شراً.
د – ال يفتري على اآلخرين وال يتتبع عوراتهم أو هفواتهم وأخطائهم.

6 – الحلــم والصفــح:  بحيــث يكــون الســائق متثبتـًـا فــي األمــور ومترويـًـا، متجــاوًزا عــن 
أخطــاء اآلخريــن، رفيقـًـا بهــم، فهــو يتعــرض لمواقــف كثيــرة قــد تغضبــه وتغيظــه،  وإذا 
ــو  ــاً يكــون بــال قصــد فيجــب أن يســامحه و أن ال يعل ــه شــخص أو صدمــه فغالب أســاء ل
صوتــه عليــه  باأللفــاظ النابيــة أو أن يضربــه؛ ألنــه قــد يكــون مكانــه فــي يــوم مــن األيــام 
، وقــد ال يســامحه مــن أســاء إليــه بغيــر قصــد. قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم : 
)) أال أنبئكــم بــم يشــرف هللا بــه البنيــان ويرفــع الدرجــات ؟ قالــوا: نعــم يــا رســول هللا. 
قــال: تحلــم علــى مــن جهــل عليــك, وتعفــو عمــن ظلمــك, وتعطــي مــن حرمــك, وتصــل 

مــن قطعــك(()2(.
و يتجلى هذا الخلق في أمور كثيرة منها: 

أ - ال يستفزه الغضب ألتفه األمور.
ب - يكظم الغيظ.

جـ - يتجاوز عن الخطأ الذي يقع في حقه.

د - يرفق باآلخرين وال يعنِّفهم أو يوبخهم.

1 أخرجه مسلم : 4 / 1986.  
2 قال الهيثمي: فى مجمع الزوائد )189/8(: ))أخرجه الطبراني ، و فيه أبو أمية بن يعلى وهو 

ضعيف((. و انظر: الترغيب والترهيب: 3 / 232. 

هـ  - يتسامح مع اآلخرين وال يدقِّق الحساب معهم على كل صغيرة وكبيرة.
7 - الجــود والكــرم: بــأن يبــذل الســائق مــا يســتطيع مــن مالــه، فيكــون ســخيًا بمــا هــو 
نفيــس وعزيــز عليــه مــن المــال. قــال ســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )) الســخي قريــب 
مــن هللا قريــب مــن النــاس قريــب مــن الجنــة بعيــد عــن النــار, والبخيــل بعيــد عــن هللا , 
بعيــد عــن النــاس, بعيــد عــن الجنــة , قريــب مــن النــار, ولَجاهــل ســخي أحــب إلــى هللا 

تعالــى مــن عابــد بخيــل(( )1(. 
ويتجلى جود السائق وكرمه فيما يلي:

التخفيــف فــي األجــرة التــي يتقاضاهــا مــن الزبائــن، بحيــث ال يغالــي و ال يرهقهــم 	 
فيمــا يطلــب.

أن يحطَّ  من األجرة ويسامح فيها إذا كان من يتعامل معه محتاًجا.	 
أن يحمل بعض المتاع الذي مع المسافر مجانا دون أجرة. 	 

ــالء و  ــد الب ــراب عن ــزع واالضط ــن الج ــا م ــس أو منعه ــس النف ــو حب ــر: وه 8 - الصب
المصيبــة و عنــد األذى الــذي قــد يلحقــه أثنــاء العمل. قــال هللا تعالى: ﴿وإن تصبــروا وتتقوا 
فــإن ذلــك مــن عــزم األمــور﴾)2(. وقــال هللا تعالــى: ﴿ ومــا يلقاهــا إال الذيــن صبــروا﴾)3( .

 وقال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))الصبر ضياء(( )4(.
ويتجلى صبر السائق فيما يلي:

أ - صبره على سوء أخالق الزبائن أو الركاب وما يصدر عنهم من تعب أو إزعاج.
ب - صبره على سوء أخالق زمالئه وأصحاب المهنة.

جـ - صبره على قلة الدخل واألجرة. 
د - صبره على ضغط العمل وأمور الحياة.

هـــ- صبــره فــي أوقــات األزمــات والزحــام فــي الطرقــات فــال يتلفــظ بمــا ال يليــق، و ال 
ــى  ــل عل ــة الرت ــي مقدم ــف ف ــي  ليق ــر قانون ــر(( المنتظــرة بشــكل غي يتجــاوز ))الطوابي

ــن. ــة لكــي ال ينتظــر كاآلخري اإلشــارات الضوئي
و - صبره على االلتزام باألنظمة واإلرشادات المتعلقة بالمرور وحركة السير.

9 – القصــد و االعتــدال: بحيــث يــوازن الســائق بيــن حاجــات البــدن والــروح والعقــل، 
ــة ومتطلباتهــا وحاجــات أســرته، دون إفــراط وال تفريــط، أي دون  ــن حاجــات المهن وبي

1 رواه الترمذي : 4 / 342. 
2 سورة  آل عمران، اآلية :) 186 (.

3 سورة  فصلت، اآلية : )35 (.
4 رواه مسلم في صحيحه : 2/ 31.
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تقصيــر أو مجــاوزة للحــد. قــال هللا تعالــى: ﴿وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطاً ﴾)1(.  ونصــح 
ســلمان رضــي هللا عنــه أبــا الــدرداء - الــذي أعــرض عــن متــع الدنيــا -   فقــال يــا أبــا 
ذر: ))إن لربــك عليــك حقــاً ولنفســك عليــك حقــاً وألهلــك عليــك حقــاً فأعــط كل ذي حــق 
حقــه((, فأتــى أبــو الــدرداء  النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فذكــر لــه ذلــك فقــال النبــي صلــى 

هللا عليــه وســلم: ))صــدق ســلمان()2(.
ويتجلى قصد السائق  واعتداله فيما يلي:

أ – االعتدال و التوسط في أموره المادية فال تسيطر عليه المادة والطمع.
ب – االعتــدال فــي تلبيــة حاجــات البــدن مــن الطعــام و الشــراب واللبــاس، فــال إســراف 

فــي ذلــك وال تقتيــر.
جـــ - االعتــدال و القصــد فــي الــكالم مــع الزبائــن، فــال يثرثــر وال يمنــع الكلمــة الطيبــة 

معهــم.
د – أن ال يقصر في حقوق أهله وأسرته، وال يجاوز في ذلك على حساب عمله.

ــه   ــة بدن ــى نظاف ــائق عل ــرص  الس ــة: فيح ــة بالصح ــل والعناي ــة و التجم 10 – النظاف
ووضــاءة  وجهــه ونظافــة أعضائــه , بعيــداً عــن األدران  واألحــوال المنفــرة  فــي مطعمــه 
ومشــربه وهيئتــه , ويحــرص علــى أن يكــون محافظــاً علــى صحتــه بالوقايــة والتــداوي, 
ومــن هنــا أمرنــا بالوضــوء والغســل  والســواك والتجمــل، قــال صلــى هللا عليــه وســلم : 

))إن هللا جميــل يحــب الجمــال ..(( )3(.
وقال عليه الصالة والسالم: ))إن لبدنك عليك حقًا(()4(.

وتتجلى نظافة السائق فيما يلي : 
أ- نظافة بدنه والعناية بصحته الجسدية وما يتطلبه ذلك من التداوي والعالج .

ب- العناية بمظهره ولباسه، فال يلبس أثناء عمله لباًسا مخصًصا للنوم أو البيت.
ج- العناية بنظافة السيارة أو المركبة من داخلها.
د- العناية بنظافة السيارة أو المركبة من خارجها.

 هـــ - عــدم تنــاول الطعــام أو القيلولــة داخــل الســيارة؛ ألن ذلــك يــؤذي الســيارة و راكبيهــا 
ممــا  يبعــث علــى الروائــح الكريهــة.

 و ـ عدم رمي األوساخ وغيرها من نافذة السيارة،  ونهى الركاب عن ذلك أيًضا.
1 سورة البقرة، اآلية:) 143(.
2 رواه البخاري : 2 / 694.

3 رواه مسلم:  93/1.
4 رواه البخاري: 694/2.

11- الحيــاء : بحيــث يكــون الحيــاء مالزمــاً للســائق فــي حركاتــه وســكناته, فيتحــرج مــن 
فعــل مــا ال ينبغــي أو مــا يعــاب عليــه، قــال صلــى هللا عليــه وســلم : ))إن لــكل ديــن خلقــاً 

, وخلــق اإلســالم الحيــاء(( )1(.
ويتجلى حياء السائق فيما يلي :

أ- في استعمال ألفاظ الكناية بدالً من التصريح في المواضع التي تقتضي ذلك.
ب- غض البصر عن العورات والنساء األجنبيات.

ج- ال يتمادى في الحديث حيث ال تدعو الحاجة لذلك.
د –  يحفظ لسانه فال يتكلم إال بخير.

12- المحبــة واإلخــاء: بحيــث يحــب اآلخريــن ويمــدُّ لهــم يــد المســاعدة ويتفاعــل معهــم؛ 
لتســود المحبــة واإلخــاء والتعــارف بيــن النــاس جميعــا، قــال هللا تعالــى: ﴿يــا أيهــا النــاس 
ــد  ــم عن ــوا إنَّ أكرمك ــل لتعارف ــعوباً وقبائ ــم ش ــى, وجعلناك ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك إن
ــا رواه  ــلم فيم ــه وس ــى هللا علي ــال رســول هللا صل ــر﴾)2(. وق ــم خبي ــم، إن هللا علي هللا أتقاك
البخــاري ومســلم عــن أنــس رضــي هللا عنــه: )) ال يؤمــن أحدكــم حتــى يحــبَّ ألخيــه مــا 

يحــب لنفســه(( )3(
وتتجلى محبة السائق فيما يـلي:   

أ- محبته للناس جميعاً ولزبائنه بشكل خاص. 
ب- مساعدته للمساكين والفقراء بتقديم المساعدة المادية والمعنوية .
ج- تواصله مع الناس جميعاً ومع أقربائه وأصدقائه بصفة خاصة.

د - أن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه.
13- العــزة: بحيــث يعتــز الســائق بدينــه وربــه الــذي خلــق فســوى, والــذي قــدر فهــدى، 

قــال هللا تعالــى: ﴿وهلل العــزةُ ولرســوِله وللمؤمنيــَن ولكــنَّ المنافقيــن ال يعلمــون﴾ )4(.
وتتجلى عزة السائق فيما يلي : 

أ- اعتزازه بمبادئ دينه وعقيدته أمام الناس جميعاً.
والمعامــالت  العبــادات  فــي  اإلســالمية   للشــريعة  وتطبيقــه  بتمســكه  اعتــزازه  ب- 

المحتاجيــن. علــى  والتصــدق  العمــل  أثنــاء  الصــالة  كأداء  واألخــالق، 
14- العلــم والمعرفــة: بحيــث يــدرك الســائق مكانــة العلــم والمعرفــة, ويــدرك أن علــوم 

1 رواه ابن ماجه : 2/ 399.
2 سورة الحجرات، اآلية: ) 13 (.

3 أخرجه البخاري: 14/1، برقم) 13(، ومسلم: 67/1، برقم )45(.
4 سورة المنافقون، اآلية: )8 (.
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ــاة مســاوية لعلــوم اآلخــرة فــي خدمــة الديــن وتجليــة حقائقــه، قــال هللا تعالــى آمــراً  الحي
نبيــه صلــى هللا عليــه وســلم :﴿ وقــل رّبِ زدنــي علمــاً ﴾ )1( .

 وقــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم : ))مــن ســلك طريقــاً يلتمــس فيــه علمــاً ســهَّل هللا لــه 
بــه طريقــاً إلــى الجنــة(()2(.

ويتجلى علم السائق ومعرفته فيما يلي : 
أ- المراجعة الدورية لما تعلمه في مدارس تعليم القيادة وذلك بشكل دوري. 
ب-  متابعة ما يصدر عن الجهات المختصة بشأن القيادة و تنظيم المرور.

ج- االطالع على ما يفيد في التعامل مع المركبة في حال الخلل واإلصابات.
15 - االنتفــاع بالوقــت: بحيــث يــدرك الســائق تمامــاً أهميــة الوقــت فيحافــظ عليــه وينتفــع 
به،قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم : ))ال تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل 
عــن أربــع : عــن عمــره فيــَم أفنــاه ؟ وعــن شــبابه فيــَم أبــاله ؟ وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه 

وفيــَم أنفقــه ؟ وعــن علمــه مــاذا عمــل فيــه((؟)3(.
ويتجلى انتفاع السائق بالوقت فيما يلي: 

أ - حسن تنظيم الوقت وذلك بتقسيمه على عمله وأموره الشخصية.
ب - المحافظــة علــى الوقــت وعــدم إضاعتــه فــي األمــور التــي ال طائــل منهــا كالســهر 
الطويــل واأللعــاب التــي ال فائــدة فيهــا.. إلــخ. و قــد تــؤدي هــذه األلعــاب إلــى الحــوادث 

المروريــة واإلصابــات.  
جـــ - االســتفادة مــن أوقــات أداء الصــالة لتكــون فتــرة راحــة وتجديــد نشــاط، فضــالً عــن 

كونهــا غــذاء للــروح والنفــس. 
د- أن يمأل أوقات فراغه وانتظاره بالذكر واالستغفار.

1 سورة طه، اآلية )114 (. 
2 أخرجه مسلم : 4/ 2074

3 أخرجه الترمذي:7/ 101، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«. 

المبحث الثاني: واجبات السائق تجاه نفسه وأسرته ودينه

أوالً ــ واجبات السائق تجاه نفسه وأسرته: 
الواجــب علــى كل إنســان مســلم أن يقــي نفســه وعيالــه مــن نــار جهنــم، وذلــك باتِّبــاع مــا 
ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا قُــوا  أمــر هللا عــز وجــل بــه وتــرك مــا نهــى عنــه،  قــال تعالــى: ﴿ يَ
أَنفَُســُكْم َوأَْهِليُكــْم نـَـاراً َوقُوُدَهــا النَّــاُس َواْلِحَجــاَرةُ َعلَْيَهــا َماَلئَِكــةٌ ِغــالٌظ ِشــَداٌد ال يَْعُصــوَن 
ــا يُْؤَمــُروَن﴾  )1(.  وعليــه أن يحــرص علــى أن ال يدخــل فــي  ــوَن َم ــا أََمَرُهــْم َويَْفعَلُ َ َم للاَّ

جوفــه، وجــوف عيالــه إال المــال الحــالل. وذلــك بإتبــاع مــا يلــي: 
ــده وإحســانه،  ــي العمــل وتجوي ــان ف 1ـ الكســب الحــالل: ويكــون الكســب الحــالل باإلتق
ــروًعا،  ــا كان مصــدره مش ــالل م ــال الح ــرم. فالم ــب المح ــباب الكس ــن أس ــاد ع واالبتع
بعيــًدا عــن الباطــل بــكل أنواعــه،  فقــد ســئل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: أي الكســب 

أفضــل ؟ قــال : ))كســب مبــرور(()2(.
 و طلــب الحــالل والســعي لتحصيلــه واجــب علــى كل مســلم قــادر علــى الكســب؛ لكــي 
ال يحتــاج إلــى مســألة النــاس، فيريــق بذلــك مــاء وجهــه، ويهــدر كرامتــه التــي كرمــه هللا 

عــز وجــل بهــا)3(.
ــي  ــات، وف ــرب القرب ــن أق ــة م ــل والذري ــى األه ــه عل ــاق من ــالل واإلنف ــب الح  و الكس
ــار  ــة، و دين ــه فــي رقب ــار أنفقت ــه فــي ســبيل هللا ، ودين ــار أنفقت ــح: )دين الحديــث  الصحي
ــه  ــذي أنفقت ــك ، أعظمهــا أجــراً ال ــى أهل ــه عل ــار أنفقت ــى مســكين ، ودين ــه عل تصدقــت ب
علــى أهلك()4(.وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )) إن المســلم إذا أنفــق علــى أهلــه 

نفقــة وهــو يحتســبها كانــت لــه صدقــة(()5(.
2ـ البعــد عــن الكســب الحــرام: فيحــرم علــى الســائق المســلم أكل مــال الحــرام؛ ألنــه يعــود 
علــى صاحبــه بــاألوزار، واآلثــام، وهــو ســبب محــق البركــة فــي العمــر والمــال والولــد، 

ويفضــي بصاحبــه إلــى النــار)6(. 

1 سورة التحريم، اآلية: )6(.
2 رواه الحاكم في المستدرك: 2/ 12، وقال: ))هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه((، ووافقه 

الذهبي.
3 وانظر: المهن واألعمال، عبد الجبار الزيدي، ص 87ـ 88.

4 رواه مسلم، برقم)995(، 2/ 692، رواه مسلم، برقم ) 1002(، 2/ 695.
5 رواه مسلم، برقم ) 1002(، 2/ 695.

6 قال الغزالي في اإلحياء: 2/ 343: )) كانت عادة النساء في السلف كان الرجل إذا خرج من منزله 
تقول له امرأته أو ابنته إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر وال نصبر على النار وهم 
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3ـ أن يكــون الســائق قــدوة حســنة ألهــل بيتــه: الواجــب علــى الســائق أن يكــون قدوة حســنة 
ــه، ونصحــه  ــي تعامل ــه ف ــه، وصدق ــه بدين ــي العمــل، والتزام ــه، بجــده ف ــه وأهــل بيت ألبنائ
لألمــة، وثباتــه علــى مبادئــه دون االنجــرار إلــى الربــح الســريع المحــرم، واالنجــراف مــع 

التيــار. 
4ـ أن يأمــر الســائق أهلــه بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر: األســرة أمانــة فــي عنــق ربها، 
وسيســأل يــوم القيامــة عــن هــذه األمانــة، فعلــى الســائق أن يحــرص علــى أن يأمــر أهلــة 
وولــده بالمعــروف وفــق هــدي المصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم، وينهاهــم عــن المنكــر، 
ويعالــج كل خلــل يحصــل فــي أســرته، وليكــن ذلــك كلــه بحكمــة ورفــق ليكــون لــه أثــره فــي 

النفوس.  
5ـ أن ال ينقــل الســائق مشــاكل العمــل إلــى المنــزل: الشــك أن العمــل قــد يقتــرن بــه بعــض 
الصعوبــات والمشــكالت التــي تعتــرض الحيــاة اليوميــة، فكمــا ينبغــي علــى الســائق أن ال 
تؤثــر مشــكالته األســرية علــى عملــه، كذلــك ينبغــي عليــه أن ال ينقــل مشــكالت العمــل إلــى 
البيــت؛ ألن أهــل البيــت فــي حاجتــه إلــى ابتســامته ووداعته،قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم: ))خيركــم خيركــم ألهلــه، و أنــا خيركــم ألهلــي(()1(.
6ـ إعطــاء وقــت ألســرته: مــن األمــور التــي نبهنــا اإلســالم إليهــا أن يقــوم الســائق بتنظيــم 
أمــور حياتــه، فــال يطغــى جانــب علــى جانــب، فكمــا أن للعمــل حقــه مــن الوقــت، فللعيــال 
حقهــم، فــال بــد مــن تنظيــم الســائق أوقاتــه بيــن العمــل والمنــزل، حتــى ال يفقــد أحدهمــا علــى 
حســاب اآلخــر، و المســلم مأمــور بــأن يــوازن بيــن الواجبــات حتــى ال يطغــى جانــب علــى 
جانــب، زار ســلمان أبــا الــدرداء، فــرأى أم الــدرداء مبتذلــة، فقــال مــا شــأنك ؟ قالــت: أخــوك 
أبــو الــدرداء ليــس لــه حاجــة فــي الدنيــا، فجــاء أبــو الــدرداء فصنــع لــه طعامــا، فقــال كل، 
قــال : فإنــي صائــم، قــال: مــا أنــا بــآكل حتــى تــأكل، قــال: فــأكل، فلمــا كان مــن الليــل ذهــب 
أبــو الــدرداء يقــوم، قــال: نــم، فنــام، ثــم ذهــب يقــوم، فقــال: نــم، فلمــا كان مــن آخــر الليــل، 
قــال ســلمان: قــم اآلن فصلــي، فقــال لــه ســلمان: إن لربــك عليــك حقــاً، ولنفســك عليــك حقــاً، 
وألهلــك عليــك حقــاً فأعــط كل ذي حــق حقــه، فأتــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فذكــر لــه 
ذلــك، فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )صــدق ســلمان()2(، وإهمــال األوالد، وتــرك االهتمام 

رجل من السلف بالسفر فكره جيرانه سفره فقالوا لزوجته لم ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة فقالت زوجي 
منذ عرفته عرفته أكَّاال وما عرفته رّزاقا،  ولي ربٌّ رزاق، يذهب األكال ويبقى الرزاق(( .  وانظر: 

)المهن واألعمال(، د. عبد الجبار الزيدي، ص 85 . 
1 أخرجه ابن ماجه:636/1، رقم 1977، وابن سعد في الطبقات:  205/8. وانظر: مجمع الزوائد 

للهيثمي : 19 /363.
2 رواه البخاري في صحيحه: 7/ 104 ـ 105 .

بهــم، وتربيتهــم، وعــدم قطــع شــيء مــن الوقــت لهــم، ضيــاع لهــم، و فــي الحديــث الشــريف 
يقــول رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم:  )) كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضيـِّـع مــن يقــوت(()1(.

ثانياً ــ واجبات السائق حيال دينه: 
علــى كل مســلم حيــال دينــه أمــور فــي غايــة األهميــة ينبغــي أن يراعيهــا و أن يلتــزم بهــا، 

و الســائق يفعــل ذلــك ألنــه مســلم مكلــف بهــذه الواجبــات واآلداب، ومنهــا:
ــا هــو  ــا م ــن منه ــور الدي ــم أم ــه: إن تعل ــم أمــور دين ــى تعل 1 ـ أن يحــرص الســائق عل
واجــب، ومنهــا مــا هــو فــرض كفايــة، ومنهــا مــا هــو منــدوب، فعلــى الســائق أن يتعلــم من 
أمــور دينــه مــا يعــرف بــه الحــالل والحــرام مــن األطعمــة واألشــربة، والبيوع،وغيرهــا، 

ومــا يستشــكل عليــه منهــا عليــه أن يراجــع فــي ذلــك أهــل االختصــاص.
2 ـ أن يمثــل الســائق فــي شــخصيته نمــوذج األخــالق اإلســالمية الرفيعــة: علــى الســائق 
أن يحــول مــا جــاء فــي القــرآن الكريــم مــن قيــم وأخــالق إلــى عمــل)2(، فعليــه أن يتخلــق 
بأخــالق القــرآن الكريــم؛ ليكــون قــدوة حســنة، ألهلــة، وزمالئــه فــي العمــل، وعمالئــه أو 

زبائنــه الذيــن يتعامــل معهــم، ومجتمعــه الــذي يعيــش فيــه.
3 ـ أن يكــون الســائق داعيــة إلــى دينــه بــكل مــا يملــك: علــى الســائق حمــل َهــّم أمانــة 
الدعــوة وتبليــغ الرســالة، مــن خــالل تعاملــه مــع اآلخريــن، فيظهــر فيهــا عظمــة اإلســالم، 
ــو  ــع ، فه ــرآة للمجتم ــائق م ــليم، و كأن الس ــل الس ــرة، والعق ــه للفط ــماحته، وموافقت وس
يتعامــل مــع أنــاس مــن بلــدان وطبقــات متباينــة شــتى ، ينبغــي أن ينقــل لهــم صــورة طيبــة 

عــن دينــه و مــا يحــث عليــه مــن تعامــل حســن.
4 - أن يلتــزم الســائق بــآداب ركــوب الســيارة وآداب الســفر التــي  وردت فــي الســنة 
النبويــة، فــإذا ركــب قــال: بســم هللا، الحمــد هلل، ﴿ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا 
ــول:  ــم يق ــول: الحمــد هلل ثــالث مــرات، ث ــم يق ــون﴾. ث ــا لمنقلب ــى ربن ــا إل ــن وإن ــه مقرني ل
هللا أكبــر ثــالث مــرات، ثــم يقــول: ســبحانك إنــي ظلمــت نفســي فاغفــر لــي، إنــه ال يغفــر 

الذنــوب إال أنــت)3(.

1 رواه الحاكم في المستدرك: 1/ 575ـ 576، وقال:  ))صحيح اإلسناد ولم يخرجاه((، ووافقه 
الذهبي.

2 سأل سعد بن هشام بن عامر عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقال: يا أمَّ المؤمنين أْنبِئيني عن ُخلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن ؟ قُلت: بلى، قالت: )فإن ُخلُق نبي الله صلى الله عليه 

وسلم كان القرآن( رواه مسلم في صحيحه برقم )139(، 1/ 513. 
3 جاء هذا في رواية أبي داوود والترمذي عن علي رضي الله عنه. و انظر جملة أحاديث في آداب 

السفر جمعها اإلمام النووي في رياض الصالحين، ص352 وما بعدها. 
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المبحث الثالث: واجبات السائق في القيادة )1(

إن نســبة كبيــرة مــن حــوادث الســير -التــي توقــع ضــرراً كبيــًرا بالنفــوس و األمــوال-، 
تقــع نتيجــة الخلــل فــي العنصــر البشــري مــن بيــن العناصــر المتعــددة ألســباب الحــوادث،  
وهــو غالبـًـا الســائق أو قائــد الســيارة أو المركبــة،  فهــو محــور مشــكلة المــرور، فمــا مــن 
ــر مــن ســائقي الســيارات،  ــه ســائق أو أكث ــع إال ويكــون أحــد أطراف حــادث مــروري يق
فحتــى لــو كان هنــاك خلــل فــي الســيارة أو خلــل فــي تصرفــات المشــاة أو بعــض الســائقين 
علــى الطريــق، فــإن اليقظــة والوعــي الســليم ،والدرايــة المروريــة والخبــرة تمكــن الســائق 

مــن اكتشــاف الخلــل ومعالجتــه أو تالفيــه - بــإذن هللا تعالــى-.
وقــد أشــارت الدراســات و اإلحصائيــات إلــى أن العامــل البشــري يمثــل فــي معظــم الــدول 

%85 مــن أســباب الحــوادث)2(
التأكــد مــن صالحيــة الســيارة أو المركبــة لالســتعمال: بحيــث تتوفر فيها مســتلزمات  1-

ــحات  اس ــة ومَّ ــة وخارجي ــا داخلي ــارات و مراي ــوار وإش ــح و أن ــن مكاب ــالمة م الس
وجهــاز تنبيــه وعــداد للســرعة، و نحــو ذلــك ممــا هــو ضــروري لقيادتهــا وضبطهــا 
وتوجيههــا أثنــاء الســير)3(، ويــدل عليــه قولــه تعالــى: ﴿وال تُلقُــوا بأيديكــم إلــى 

1 انظر بالتفصيل: أحكام حوادث المرور في الشريعة اإلسالمية، محمد علي مشبب القحطاني، 
ص)36( وما بعدها.

2 يعتبر سائق السيارة السبب الرئيسي في ارتكاب حوادث السير، بسبب األخطاء التي يرتكبها أثناء 
القيادة، سواء كانت أسبابًا مباشرة أو غير مباشرة،  وبالرجوع إلى إحصائيات اإلدارة العامة لشرطة 

الشارقة –مثالً- في دولة اإلمارات العربية المتحدة، من خالل التقرير السنوي لعام 2002م ، نجد أن 
السائق يتسبب في حوادث المرور بنسبة )%46( من إجمالي عدد الحوادث بسبب مخالفة أنظمة المرور 
وقوانينه في اإلمارة. انظر اإلحصائيات في كتاب: حوادث المرور: سبابها وآثارها، وسبل الوقاية منها، 
د. قاسم أحمد عمر، ص18-24، وحوادث الطرق وأثرها على حركة السير في دولة اإلمارات، محمد 

عبد الله المظلوم، ص 23، قواعد وآداب حركة السير و المرور، د. محمد حافظ الرهوان، ص94.
3 تنص المادة )6( من قانون المرور اإلماراتي على أنه: ال يجوز استعمال أية مركبة ميكانيكية على 

 الطريق إال إذا كانت في حالة ميكانيكية سليمة ومجهزة على األقل بما يأتي :
 1-مقود )ستيرنج( متين وصالح لالستعمال، وسهل التدوير .

2-ضابطين كابحين فعالين كل منهما مستقل عن اآلخر، أو بجهاز واحد فعال من هذه الضوابط يستعمل 
بوسيلتين كل واحدة منهما مستقلة عن األخرى، وتوقف إحداهما المركبة بصورة سريعة وأكيدة إذا ما 

 أخفقت األخرى في ذلك.
 3-جهاز تنبيه مناسب وصالح إلعطاء تحذير مسموع عند الضرورة .

 4-مرآة أمامية مثبتة بشكل يساعد السائق على مراقبة الطريق من الخلف .
 5-زجاج لرد الهواء من مادة شفافة ال تغير شكل األشياء المرئية وال يحدث شظايا حادة عند كسره .

 6-أداة لمسح الزجاج تتحرك بشكل آلي عند الحاجة .
 7-حزام أمان، وتحدد الالئحة التنفيذية أحوال وأوضاع وشروط استعمال هذا الحزام .

التهلُكــة﴾)1(، فقــد نهــى هللا تعالــى عــن تعريــض اإلنســان نفســه للهــالك، واســتعمال 
الســيارة غيــر الصالحــة لالســتعمال أو التــي ال تتوفــر فيهــا مســتلزمات الســالمة نــوع 

مــن التعريــض للهــالك. 
ــادراً  2- توفــر الشــروط المؤهلــة الســتخدام الســيارة: فيكــون  الســائق بالغــاً عاقــالً ق

علــى تصريــف الســيارة وحائــًزا علــى رخصــة القيــادة)2(، فــإن لــم يكــن كذلــك لــم 
ــده مــن المقــدرة العقليــة و الجســمية مــا  ــه ليــس عن ــه أن يقــود الســيارة؛ ألن يجــز ل
يســتطيع بــه الســيطرة علــى الســيارة وتصريفهــا ومنعهــا مــن الوقــوع فــي األخطــار 
أثنــاء ســيرها)3(. ويــدل علــى ذلــك األحاديــث الكثيــرة فــي األمــر بالمعــروف والنهــي 
ــرنَّ بالمعــروف ولتنهــُونَّ  ــه صلــى هللا عليــه وســلم: ))لتأُم عــن المنكــر ، منهــا قول

عــن المنكــر ولتأخــذنَّ علــى يــد الظالــم و لتأطرنّــه علــى الحــق أطــًرا(()4(. 
إجــادة قيــادة الســيارة: فيجــب علــى الســائق أن يكــون متقنًا للقيــادة، عارفًا بأســاليبها،  3-

حامــالً مــا يثبــت ذلــك. و ذلــك لكثــرة األضــرار الناجمــة عمــن ال يحســنون القيــادة، 
ــي  ــوع ف ــى الوق ــق إل ــن بالطري ــم والمنتفعي ــب معه ــن يرك ــم أنفســهم وم و تعريضه
الحــوادث المروريــة ومــا ينتــج عنهــا مــن أضــرار، لحديــث:)ال ضــرر وال ضــرار()5(

ــط  4- ــا ويضب ــذي يوجهه ــه هــو ال ــى الســيارة وحفظهــا عــن األذى: ألن الســيطرة عل

 8-جهاز لمنع التلوث وتخفيف صوت عادم الغازات )اكزوست( .
 9-جهاز قياس السرعة .

 10-دوالب )عجل( احتياطي منفوخ بالهواء وفي حالة صالحة لالستعمال .
11-آلة إطفاء حريق صالحة لالستعمال للحافالت ومركبات وصهاريج الشحن المعدة لنقل المحروقات 

السائلة. 
1 سورة البقرة، اآلية: )195(.

2 و تنص المادة)13( من قانون السير اإلماراتي على أنه: ال يجوز ألي شخص قيادة أية مركبة 
ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله 

حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في هذا القانون برخصة القيادة .كما ال 
يجوز ألي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح بقيادتها لمن ال يحمل رخصة تخوله قيادتها. 
3 وتنص المادة) 24( من القانون السالف على أنه:  ال يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية أو السماح 
للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقا ألحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيذا له.
4 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي: 269/7.  

5 أخرجه اإلمام مالك في الموطأ برقم )1234(. والضرر الناتج عن قيادة من ال يحسن القيادة ممكن 
الوقوع فيجب تجنبه بعدم القيادة إال بعد معرفتها وحمل ما يثبت ذلك. ولذلك توجب أنظمة المرور حمل 
رخصة قيادة الم كبات، فمثال تنص المادة الثانية والثالثون من نظام المرور السعودي على أنه : يحظر 

على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة الالزمة وفقاً ألحكام هذا النظام 
والئحته.
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ســرعتها ويحــدد موقعهــا ، و هــو الــذي يــدرك الخطــر الحقيقــي و يصــدر القــرارات 
لتفــادي الوقــوع فــي الحــادث،  وليســت الســيارة إال مجــرد آلــة يتصــرف فيهــا، فيجب 
عليــه أن يســيطر عليهــا أثنــاء ســيره بهــا وأن يحســن تصريفهــا ، وأن يحفظهــا عــن 
كل مــا  يــؤذي المنتفعيــن بالطريــق)1(. ويــدل عليــه حديــث أن النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم فــي حجــة الــوداع كان يكبــح راحلتــه ويقــول : )أيهــا النــاس عليكــم بالســكينة 

فــإن البــر ليــس فــي إيضــاع اإلبــل()2(.
عــدم تجــاوز الســرعة المقــررة للطريــق: ألن ذلــك فيــه اســتهتاًرا بقواعــد الســالمة  5-

وشــروطها وإلقــاء بالنفــس  إلــى التهلكــة، و هــو أيضــا مــن الكبــر المذمــوم، و لــو 
طلــب الــر كاب فــي الســيارة زيــادة الســرعة تعجــالً للوصــول فــال ينبغــي إجابتهــم 
ــي األرض  ــاس وال تمــش ف ــر خــّدك للن ــى: ﴿وال تصعِّ ــى: تعال ــال تعال ــك، ق ــى ذل إل
مرًحــا إن هللا ال يحــب كل مختــال فخــور، واقصــد فــي مشــيك واغضــض مــن 

ــك﴾)3(.  صوت
ــى الســائق إذا ســار بالســيارة  6- ــه المنتفعيــن بالطريــق بقــدر الحاجــة: يجــب عل تنبي

فــي الطريــق أن ينبــه غيــره مــن المنتفعيــن بالطريــق بقدومــه كلمــا دعــت الحاجــة 
إلــى ذلــك)4(، ويكــون ذلــك قبــل وصولــه إليهــم بوقــت يكفــي لذلــك. واســتعمال المنبــه 
واجــب عنــد الحاجــة إليــه، إال أنــه يمنــع مــن اســتعمال األبــواق العاليــة التــي ال تدعــو 
الحاجــة إلــى اســتعمالها خصوصــاً فــي األماكــن المكتظــة بالســكان و قــرب المــدارس 
والمستشــفيات و المســاجد، فــال يجــوز أن يــروع إنســانا أو حيوانـًـا مــن خــالل القيــادة 

الرعنــاء أو جــراء اســتخدام المنبــه أو الضــوء المبهــر)5(.

1 قال العز بن عبد السالم في القواعد الكبرى 325/2: ))إذا ساق دابته على االقتصاد في األسواق 
فأثارت غباًرا أو شيئًا من األوحال و األنداء، فأفسد ذلك شيئًا: فال ضمان، إال أن يزيد على االقتصاد 
في السَّوق. ولو ساق في األسواق إبالً غير مقطَّرة، أو ركب دابة نزقة ال يؤثر فيها كبح اللجام: لزمه 

الضمان؛ لخروج ذلك عن المعتاد، ولو بالت أو راثت في الطريق، فتلف بذلك إنسان أو غيره، فال 
ضمان، وإن وقفها فزاد انتشار بولها وروثها بسبب وقفها؛ فإن كان الطريق واسعًا لم يضمن، وإن كان 

ضيقًا لزمه الضمان((.  وانظر: فتح باب العناية بشرح النقاية للمال علي القاري: 374-372/3.
2 أخرجه البخاري: 523/3.

3 سورة لقمان ، اآليتان: )18و19(.
4 واإلخالل بذلك يوجب الضمان إذا وقع ضرر. انظر: تكملة البحر الرائق:409/8، كشاف 

القناع:129/4.
5 اعتبر الفقهاء الصياح على الناس بالنفس أو بآلة من غير حاجة سببا من أسباب الضمان إذا ترتب 

على ذلك تلف أو ضرر. انظر: تكملة البحر الرائق للطوري: 335/8، ، مغني المحتاج: 340/5، نهاية 
المحتاج للرملي: 579/9.

مراعــاة المنتفعيــن بالطريــق و عــدم إزعاجهــم: فــإذا كنــت تقــود ســيارتك و أمامــك  7-
مــن يقــود ببــطء فاصبــر علــى ذلــك؛ فإنهــا إمــا امــرأة أو شــيخ كبيــر، أو ربمــا حديــث 
عتــه بالضــوء المبهــر أو المنبــه يمكــن أن تســبب لــه حادثــا  عهــد بالقيــادة، و إذا روَّ

 .ً ليما أ
التمهــل فــي القيــادة عنــد هطــول المطــر، وذلــك لتجنــب الحــوادث و إيــذاء اآلخريــن  8-

بالمــاء المتطايــر.
عــدم رفــع صــوت المســجل أو المذيــاع، حتــى لــو كنــت وحــدك فــي المركبــة، ألن  9-

ذلــك يــؤذي مــن هــم خارجهــا مــن المشــاة و ســكان المنــازل.
عــدم التحــدث بالهاتــف الجــوال خــالل القيــادة، و عــدم االنشــغال بــأي شــيء يصرف  10-

االنتبــاه عــن القيــادة و التركيــز فيهــا، و بذلــك يتجنــب كثيــًرا مــن الحــوادث المرورية 
ومــا يترتــب عليهــا مــن أضــرار، ولذلــك تمنــع بعــض الــدول اســتعماله أثنــاء القيــادة، 

لكثــرة الحوادث بســببه.
االهتمــام بوضــع النظــارات الشمســية فــي النهــار للمســاعدة علــى الرؤيــة فــي أشــعة  11-

لشمس. ا
عــدم تحميــل الســيارة أكثــر ممــا تطيقــه: فــال يزيــد فــي حمولــة الســيارة عــن الحــد  12-

المقــرر لهــا، لمــا فــي ذلــك مــن الضــرر الــذي يلحــق بهــا و بمــا تحملــه مــن األنفــس 
و األمــوال و المنتفعيــن بالطريــق)1(. 

إعطــاء األولويــة فــي الســير والتجــاوز للســيارات التــي لهــا صبغــة العمــل  13-
الضــروري والمســتعجل و اإلنقــاذ؛ فــإذا كان خلفــك ســيارة إســعاف أو شــرطة 

فافســح لهــا الطريــق لتســهل وصولهــا لمــن يحتاجهــا)2(.
1 فإذا زاد عن ذلك فتلفت بسبب ذلك يعتبر مسؤوالً عن ضمانها  وضمان ما تلف من األموال واألنفس 

، إلخالله بشرط السالمة الواجب مراعاته في جميع الحاالت. انظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 150/6، 
المغني مع الشرح الكبير البن قدامة:334/10. وقد أنكر عمر -رضي الله عنه- على من فعل ذلك  فقد 

روى المسيب بن دارم قال : »رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب رجالً ويقول : َحّملت 
جملك ما ال يطيق ». انظر: مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية: 28/ 25 - 215 – 266. 

   وتنص المادة) 12( من القانون اإلماراتي –مثال- على أن  يلتزم سائق المركبة الثقيلة بما يأتي :1-أال 
يجاوز الحمولة     المرخص بها من سلطة الترخيص .2-أال يحمل معه ركابا باستثناء مستخدمي صاحب 
المركبة وعمال التحميل والتفريغ في الحدود المنصوص عليها بالمادة )45( من هذا القانون.3-أال يحمل 

المركبة بصورة تشكل خطرا على الجمهور أو من شأنها عرقلة حركة السير والمرور. 
2 تنص المادة )6( من قانون المرور بدولة اإلمارات العربية المتحدة على أنه: ))...في جميع 

 األحوال، تعطى أولوية المرور طبقا لما يأتي :
 1-المواكب الرسمية .
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إحــكام شــد الحبــل فــوق الســيارة علــى الحمولــة  مــع المحافظــة عليــه مــن الســقوط  14-
أو التناثــر: وذلــك كــي ال يصيــب أحــد المســتعملين للطريــق بــأذى أو يتســبب فــي 
تعثــره ونحــو ذلــك، وال فــرق فــي ذلــك بيــن كــون الحمــل صلبــا كالحديــد والخشــب 
والحجــارة ، أو ســائال كالمــاء و النفــط، أو غــازاً ونحــوه. كمــا يجــب علــى ســائق 
القالبــات المخصصــة لنقــل األتربــة و ســائقي الشــاحنات المخصصــة لنقــل المــواد 
التــي تنبعــث منهــا روائــح كريهــة: أن يحكمــوا شــدَّ أغطيتهــا و أن يتجنبــوا أماكــن 
العمــران قــدر اإلمــكان، وفــي الحديــث أمــر النبــي صلى هللا عليــه وســلم بإزالة األذى 
عــن الطريــق:  ))اعــزل األذى عــن طريــق المســلمين((. وفــي لفــظ آخر:))وإماطــة 

األذى عــن الطريــق لــك صدقــة((.)1( 
مراعــاة القواعــد التــي تنظــم المــرور وحركــة الســير فــي الطرقــات العامــة و  15-

التعليمــات الصــادرة مــن رجــال المــرور: ألن االلتــزام بهــا يحقــق األمــن، ويحفــظ 
الدمــاء و األمــوال عــن التلــف، ويدفــع الفوضــى واالضطــراب. وفــي ذلــك تحقيــق 
لمقاصــد الشــريعة فــي جلــب المصالــح ودفــع المفاســد ، و إذا أوقفــه شــرطي لمخالفته 
بعــض القوانيــن، فعليــه أن ال يحــاول التنصــل مــن المخالفــة أو رشــوة الشــرطي حتى 

لــو طلــب منــه ذلــك)2(.
ــى،  16- ــة اليمن ــى الجه ــير عل ــق ، كالس ــى الطري ــة الســير عل ــزام أنظم ــك الت ــن ذل وم

والتقيــد بإشــارات المــرور،  وأنظمــة التالقي والتجــاوز ، و أنظمــة االنعطاف وتبديل 
الطريــق، و قواعــد أفضليــة المــرور، واإلنــارة، وقواعــد الوقــوف والتوقــف)3(.

 2-مركبات الحريق أثناء قيامها بالواجب .
 3-المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها .

 4-المركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل . 
5-مركبات الشرطة عند استعمالها لزمارات الخطر واللوحات الضوئية((.

1 أخرجه مسلم: 2021/4 برقم 2918. 
2 و اآليات الكريمة تدل على وجوب السمع والطاعة لولي األمر ) النساء: 59( و في الحديث: ))على 
المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية(( ) البخاري:121/13، ومسلم:1469/3(. وتقدمت اإلشارة 

لذلك عند الكالم على سلطة ولي األمر في تقييد المباح  وإصدار التنظيمات.
3 وكثير من هذه األحكام وآلداب نصت عليها المادة )10( من قانون المرور، ونصها: يلتزم السائق، 

 وعند قيادته أية مركبة على الطريق بما يأتي :
 1-أن يبقيها في القسم األقرب من الحافة اليمنى للطريق بالنسبة لجهة سير المركبة.

2-أن يتأكد من توفر مجال كاف للرؤية أمامه، حينما ينوى اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة، 
وأن يعلن عن رغبته في االجتياز وينبه الغير المراد اجتيازهم باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من 

 استجابتهم لهذا التنبيه.
 3-أن يلتزم أقصى الطرف األيمن من الطريق للسماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية. 

المبحث الرابع: واجبات سائق سيارة األجرة )1( تجاه المتعاملين معه

أن يســاعد العجــزة واألطفــال عنــد الصعــود والنــزول مــن الســيارة، فــإن ذلــك مــن . 1
اإلعانــة المطلوبــة شــرًعا، وهــي مــن مكمــالت عملــه ومقتضياتــه، قــال رســول هللا 

صلــى هللا عليــه وســلم فيمــا رواه ابــن عبــاس : ))وأعينــوا علــى الحملــة(()2(.
أن يســاعدهم فــي تحميــل مــا معهــم مــن متــاع عنــد حاجتهــم إلــى ذلــك، فــإن فيــه . 2

عونًــا لهــم وتطييبًــا لقلوبهــم وإشــاعة لــروح التعــاون والمحبــة فــي المجتمــع، وعــن 
أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )كل 
ســالمى مــن النــاس عليــه صدقــة كل يــوم تطلــع فيــه الشــمس: تعــدل بيــن االثنيــن 
ــه  ــا متاع ــه عله ــع ل ــا، أو ترف ــه عليه ــه، فتحمل ــي دابت ــل ف ــن الرج ــة، و تعي صدق

ــة( )3 (. صدق
4-أن يتخذ االحتياطات الالزمة قبل أن يدور في متشعبة أو منعطف أو مفرق أو ملتقى طرق، وان يعطى 

 اإلشارة الالزمة لتغيير مساره، ويتأكد أن بإمكانه الدوران دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر.
5-أال يجتاز أية مركبة أخرى تسير في نفس مساره إال من جانبها األيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة 

األمامية إلى جهة اليسار، ألجل الدوران لطريق آخر لليسار، وبعد أن أعطى سائقها اإلشارة الالزمة، 
 وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له باالجتياز دون أي خطر .

 6-أال يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه .
 7-أال يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها .

8-أن يخفف من سرعته، أو أن يقف كلما كان ذلك الزما، لتمكين مركبة أخرى أمامه أعطت إشارة 
 بعزمها على الدوران إلى اليمين أو اليسار.

 9-أال يعرض المشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم، لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق.
10-أال يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق، مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة وغيرها 

 من متطلبات السالمة .
11-أال يسبب ضررا ظاهرا لسطح الطريق المعبد، وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام القانون االتحادي رقم 

 )8( لسنة 1986 المشار إليه .
12-أال يقود المركبة للخلف، ما لم يتأكد من خلو الطريق، وأن يكون ذلك بالمسافة الضرورية لغايات 

 الحماية أو الدوران.
 13-أن يلتزم بإشارات الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة السير والمرور .

 14-أن يستعمل المؤشر اآللي للمركبة عند الدوران حسب اتجاه الدوران لليمين أو لليسار.
15-أن ينير المركبة بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة، وبما ينبه اآلخرين لوجودها 

1 يعرف قانون المرور   في دولة اإلمارات، وفي السعودية أيًضا: -في المادة األولى منه- سيارة 
األجرة بأنها: السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر وال تزيد سعتها على أربعة عشر شخًصا. 

2 أخرجه البزار في مسنده. انظر: كشف األستار : 225/2. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
)) و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه((. و قال: ))كل معروف صدقة((. و روى الشيخان  
عن أبي موسى األشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))على كل مسلم صدقة:.. يعين ذا الحاجة 

الملهوف((.
3 أخرجه البخاري:  3 /1090، رقم 2827، و مسلم:699/2، برقم 1009.
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أن يراعــي األطفــال والصغــار، فــال يجلســهم فــي المقعــد األمامــي, ألن جلوســهم فــي . 3
المقعــد الخلفــي أســلم لهــم، والســالمة مطلوبــة شــرًعا.

عــدم تعريــض أرواح الغيــر للخطــر عــن طريــق الســرعة الزائــدة، و ألن ذلــك فيــه . 4
اســتهتار بقواعــد الســالمة وشــروطها وإلقــاء بالنفــس إلــى التهلكــة، و هــو مــن الكبــر 
ــر خــّدك للنــاس وال تمــش فــي األرض مرًحــا إن  المذمــوم. قــال تعالــى: ﴿ وال تصعِّ

هللا ال يحــب كل مختــال فخــور، واقصــد فــي مشــيك واغضــض مــن صوتــك﴾)1(. 
عــدم أخــذ أي شــيء مــن الســيارة أو التصــرف فيــه مــن دون إذن. ألن هــذا المــال . 5

أو األشــياء أمانــة لصاحبهــا، وينبغــي الحفــاظ عليهــا، وألنــه ال يجــوز التصــرف فــي 
مــال الغيــر بــدون إذنــه، و ال يجــوز تملكــه إال مــن طريــق مشــروع. قــال هللا تعالــى: 
ــم تعلمــون﴾  ــم و أنت ــوا أماناتك ــوا هللا و ســوله وتخون ــوا ال تخون ــن آمن ــا الذي ــا أيه ﴿ي
)2(، وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )ال يأخــذ أحدكــم متــاع أخيــه جــاًدا وال 

هــازال()3(.
إرشــاد الســبيل وهدايــة الحيــران: فهــو يتعــرض لكثــرة ســؤال النــاس عــن الطريــق . 6

لمــا يتوقعــون منــه مــن معرفــة بالطــرق واألماكــن وقــد حــثَّ النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم  علــى ذلــك؛ ففــي حديــث آداب الطريــق والجلــوس فيــه الــذي تقــدم مــن روايــة 

أبــي داود وابــن حبــان: )وإرشــاد الســبيل(  )4(. 
يجــب أال تســتخدم المكيــف أو المســجلة، أو فتــح النوافــذ و إغالقهــا، دون اســتئذان . 7

مــن يركــب معــك ، فقــد يكــون فــي عملــه هــذا مؤذيًــا لمــن يركــب معــه أو مزعًجــا 
لــه، أو قــد يتضــرر مــن ذلــك.

ــر بــك الوقــت ألي ســبب، فعليــك االتصــال بأهلهــم . 8 إذا كنــت تقــل أطفــاالَ و تأخَّ
لطمأنتهــم.

إذا جلــس مــن تقلــه فــي المقعــد الخلفــي فــال تمانــع أو تظــن أن فــي هــذا إهانــة لــك، . 9
فليــس لزاًمــا علــى الراكــب أن يجلــس بجانبــك. و ليــس مــن التكبــر أن يجلــس فــي 
المقعــد الخلفــي, بــل ربمــا كان هــذا أفضــل للحصــول علــى بعــض الخصوصيــة، و 

هــو صحــي أكثــر مــن االقتــراب وجهــاً لوجــه.
إذا رأيــت أو ســمعت منكــًرا ممــن تقلُّــه فعليــك بنصحــه كأخ لــك فــي اإلســالم، فــإن . 10

1 سورة لقمان ، اآليتان: )18و19(.
2  )سورة األنفال، اآلية) 37(. 

3 أخرجه أبو داود برقم )4350(.
4 وجاء في حديث أبي داود أيضا برقم)4817( : )) وتهدوا الضال((.

الديــن النصيحــة، و الرفــق فيهــا مطلــوب شــرًعا. واألمــر بالمعــروف و النهــي عــن 
المنكــر واجــب شــرًعا حســب االســتطاعة والقــدرة. 

أن تقفــل النوافــذ و األبــواب الخلفيــة عنــد و جــود أطفــال يركبــون معــك، لئــال يمــدوا . 11
أيديهــم أو يخرجــوا رؤوســهم وأجســامهم مــن النوافــذ، أو ينفتــح البــاب لعــدم إحــكام 
قفلــه، فيتعرضــوا للخطــر أو الســقوط، و هــذا يعــّرض الســائق للمســؤولية. و يقتضــي 
هــذا أن يتأكــد مــن قفــل األبــواب قبــل أن ينطلــق بســيارته، ويتأكــد أنهــا صالحــة لذلــك 
بســهولة، وإذا الحــظ أن أحــد المباحــث لــم يغلــق بإحــكام: يجــب أن يقــف علــى جانــب 

الطريــق، وأن يلتــزم بمراعــاة أحــكام التوقــف أثنــاء الســير.
ــرب . 12 ــير بالق ــي تس ــيارات الت ــدى الس ــظ أن إح ــه إذا الح ــا: أن ــك أيًض و يتصــل بذل

منــه وأحــد أبوابهــا لــم يغلــق بإحــكام: أن ينبــه قائــد الســيارة إلــى ذلــك لكــي يقــوم 
بإغالقــه، فيقــوم بواجــب النصيحــة و الوقايــة مــن الحــوادث و يســاعد شــرطي 
ــة.  ــن النصيح ــلم: ))الدي ــه وس ــى هللا علي ــول هللا صل ــال رس ــك، ق ــي ذل ــرور ف الم
ــم(()1(. ــة المســلمين و عامته ــال: هلل ولرســوله وألئم ــا رســول هللا؟ ق ــن ي ــوا: لم قال
وقــال صلــى هللا عليــه وســلم:)) مــن رأى منكــم منكــًرا فليغيــره بيــده، فــإن لــم يســتطع 
ــي  ــان(()2( و النصــوص ف ــك أضعــف اإليم ــه، و ذل ــم يســتطع فبقلب ــإن ل فبلســانه، ف

ــرة. ــرة متضاف ــك كثي ذل
إذا كانــت النوافــذ مفتوحــة, فعليــك تحذيــر الــركاب مــن أن يمــدوا أيديهــم أو رؤوســهم . 13

مــن النوافــذ، لئــال يتعرضــوا للخطر.
أن يســلك الطريــق المعتــاد للوصــول إلــى الجهــة التــي يقصدهــا، فــال يســلك الطريــق . 14

األطــول بقصــد الحصــول علــى أجــرة أكثــر. وال يتالعــب بعــداد األجــرة، وال 
يســتغفل الزبائــن ممــن ال يعرفــون الطــرق المؤديــة إلــى مــا يريــدون الوصــول إليــه، 
و ال يعرفــون أســعار الركــوب بيــن األماكــن، قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: 

)مــن غشــنا فليــس منــا()3(.
ــد أن يوصــل األول أو . 15 ــا آخــر إال بع ــل زبون ــال يجــوز أن يق ــا ف ــلُّ  زبونً إذا كان يق

ــون. ــه ال يســتحق كامــل أجــرة الزب ــك،  وإال فإن يســتأذنه مــن أجــل  ذل
أن ال يحمــل فــي ســيارته مــن يقصــد القيــام بعمــل محــرم، أو يقصــد مكانــاً تمــارس . 16

1 أخرجه مسلم برقم )82(.

2 أخرجه مسلم برقم )78(.
3 أخرجه مسلم: 99/1.  
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ــى مواطــن  ــن إل ــا وإيصاله ــوز إركاب البغاي ــال يج ــرات، ف ــات والمنك ــه المحرم في
ــى: ﴿و  ــال هللا تعال ــم ، ق ــر واإلث ــى المنك ــن عل ــك يعي ــه بذل ــور، ألن ــة و الفج الريب
تعاونــوا علــى البــر و التقــوى وال تعاونــوا علــى اإلثــم و العــدوان﴾)1(. وقــال رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )دع مــا يَريبــك إلــى مــا ال يريبــك، فــإن الصــدق طمأنينــة 

وإن الكــذب ريبــة()2(.
علــى ســائق ســيارة األجــرة الوقــوف في المواقــف المعينة ألخــذ الــرّكاب، كالمواقف . 17

التــي تنطلــق منهــا ســيارات األجــرة المطــارات ونحوهــا. و عليــه أن يحافــظ علــى 
دوره، فــال يتعــدى الترتيــب فــي تحميــل الــركاب طمعـًـا فــي كســب األجــرة، أو أنانيــة 
وطمعـًـا، وإضــراًرا بزمالئــه فــي ذلــك. قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فيمــا 
ــى يحــبَّ  ــه: )ال يؤمــن أحدكــم حت رواه البخــاري ومســلم عــن أنــس رضــي هللا عن

ألخيــه مــا يحــب لنفســه( )3(
أن يتقيــد بالمواقــف المعينــة المحــددة فــي االنطــالق والوصــول، ألنــه ملتــزم بذلــك . 18

بحكــم الشــرط و العــرف فــي البدايــة و النهايــة، و كذلــك يلتــزم بالوقوف فــي المناطق 
أو النقطــة المحــددة أثنــاء الســير، إن كان ذلــك محــدًدا.

ــبب، و أن . 19 ــة ألي س ــل الدول ــن قب ــددة م ــرة المح ــي األج ــادة ف ــب أي زي أن ال يطل
ــون  ــل الزب ــه، ولع ــا رزق ــى فيم ــن  هللا تعال ــة م ــك- البرك ــن ذل ــو -عوضــاً ع يرج

ــه)4(. ــاء نفس ــن تلق ــادة م ــه بزي يكرم

1 سورة المائدة، اآلية: 2. 
2 أخرجه الترمذي668/4 برقم)2523(. و قال: ))هذا حديث حسن صحيح((. والنسائى: 327/8، 

رقم) 5711(، و اإلمام أحمد في المسند برقم )12140(.
3 أخرجه البخاري: 14/1، برقم) 13(، ومسلم: 67/1، برقم )45(.

4 كثير من هذه األحكام جاء النص عليها –وعلى غرها- في المادة )11 ( من قانون المرور 
 اإلماراتي، وفيها: مع مراعاة أحكام المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة المخصصة لنقل الركاب بما يأتي:

 1- أال يجاوز عدد الركاب المرخص به سلطة الترخيص.
2- أن يمنع إخراج الرؤوس واأليدي وغيرها من النوافذ وأن يعلق إعالنا بهذا في مكان بارز بالنسبة إلى 

 الحافلة.
 3- أن ينير الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة .

 4- أال يقف ألخذ الركاب أو إنزالهم إال في األماكن المصرح فيها بذلك.
 5- أال يتحدث مع الركاب أثناء سير الحافلة، أو يسمح لهم بالوقوف أو الجلوس بجانبه .

6- أال يرفض ركوب أي شخص يبدى استعداده لدفع التعريفة المقررة إذا لم تكن المركبة مستكملة عدد 
 الركاب المرخص بنقلهم.

 7- أن يثبت إعالنا بارزا يدل على أن المركبة لألجرة، وعدد الركاب المرخص به.
 8- أن يعلق في مكان بارز أو يحمل معه نسخة من التعريفة المقررة ليظهرها عند طلبها منه. 

9- أن يفتش مركبته فورا بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من األشياء، وأن يسلم ما يجده 

المبحث الخامس: 
واجبات السائق الموظف في الشركات العامة “الحكومية”.

عــالوة علــى الواجبــات التــي تقدمــت اإلشــارة إليهــا، فــإن ســائق الســيارة الحكوميــة أو 
ســيارة الشــركة العامــة، ينبغــي أن يالحــظ جملــة مــن األمــور و الواجبــات اإلضافيــة، و 

مــن أهمهــا أن يراعــي مــا يلــي: 
ــا . 1 ــيارته الخاصــة،  وأن يحفظه ــا س ــو أنه ــا ل ــا كم ــي يقوده ــيارة الت ــي بالس أن يعتن

ــا. ــة وأداؤه ــى األمان ــاظ عل ــه، ويجــب الحف ــن يدي ــة بي ــا أمان ــا، ألنه ــظ عليه ويحاف
أن يراعــي أوقــات األعمــال المكلــف بتنفيذهــا، ألن ذلــك مقتضــى عقــد العمــل بيــن . 2

الســائق والشــركة أو الجهــة التــي يعمــل فيهــا.
عــدم أخــذ أي شــيء مــن الســيارة أو التصــرف فيــه مــن دون إذن، ألنــه ال يجــوز . 3

التصــرف فــي مــال الغيــر دون إذن. 
أن ال يذهــب لقضــاء أمــر خــاص مســتخدًما الســيارة ووقودهــا ووقــت العمــل فــي . 4

أمــوره الخاصــة، ألنهــا لــم تخصــص لذلــك، و ال يجــوز الخلــط بيــن المــال الخــاص 
والمــال العــام.

إذا كان فــي مهمــة معينــة ، فــال يجــوز أن يؤخرهــا ألي ســبب مــن األســباب، ألنــه  . 5
ــة ،  ــر وإخــالل باألمان ــه تقصي ــي الوقــت المحــدد، و تأخيرهــا في ــف بتنفيذهــا ف مكل

ويلحــق الضــرر بالجهــة صاحبــة الحــق فــي العمــل..

خالل )24( ساعة إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك. 
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المبحث السادس: 
واجبات السائق الموظف في المؤسسات الخاصة “سائق األسرة”.

أن يراعــي األطفــال فيجلســهم فــي المقعــد الخلفــي، وال يجلســهم فــي المقعــد . 1
األمامــي, ألن جلوســهم فــي المقعــد الخلفــي أســلم لهــم، وكذلــك يجعلهــم فــي الكرســي 

ــد يحــدث لهــم مــن ارتطــام ونحــوه. المخصــص لذلــك، و بهــذا يتالفــى مــا ق
أن ينــزل األوالد مــن الســيارة فــي المــكان المناســب عندمــا ينقلهــم إلــى المدرســة . 2

أو منهــا. فإنــه إذا أنزلهــم فــي مــكان بعيــد أو مــن جانــب قريــب للشــارع والســيارات، 
أو إذا جعلهــم يعبــرون فيــه مــن جهــة ألخــرى فقــد يعرضهــم للخطــر.

ــو أنهــا ســيارته الخاصــة، وأن يحفظهــا . 3 أن يعتنــي بالســيارة التــي يقودهــا كمــا ل
ويحافــظ عليهــا؛ ألنهــا أمانــة بيــن يديــه. وأن يحســن للمركبــة كأن يهتــم بنظافتهــا و 

يتمهــل فــي الطــرق الوعــرة أو المحدبــات الصناعيــة.
ــاظ . 4 ــة والحف ــن أداء األمان ــذا م ــا، وه ــف بتنفيذه ــال المكل ــات األعم ــي أوق أن يراع

ــن. ــوق اآلخري ــى حق عل
عــدم التدخــل فيمــا ال يعنيــه، والبعــد عــن بــدء المحادثــات غيــر الضروريــة مــع مــن . 5

يقلــه، ألن ذلــك مــن الفضــول، وتــرك الفضــول مــن مــكارم األخــالق.
عــدم أخــذ أي شــيء مــن الســيارة أو التصــرف فيــه مــن دون إذن. ألن هــذا المــال . 6

أو األشــياء التــي يجدهــا فــي الســيارة ملــك لصاحــب لســيارة، وأمانــة ينبغــي الحفــاظ 
عليهــا،  وذلــك بتســليم هــذه األشــياء لألســرة،  وألنــه ال يجــوز التصــرف فــي مــال 
الغيــر بــدون إذنــه، و ال يجــوز تملكــه إال مــن طريــق مشــروع.  قــال هللا تعالــى: ﴿
يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تخونــوا هللا ورســوله وتخونــوا أماناتكــم و أنتــم تعلمــون﴾)1(، 
ــه جــاًدا وال  ــاع أخي ــه وســلم: ))ال يأخــذ أحدكــم مت ــى هللا علي ــال رســول هللا صل وق

هــازالً(()2(.
أن ال يذهــب لقضــاء أمــر خــاص مســتخدماً الســيارة ووقودهــا ووقــت العمــل فــي . 7

أمــوره الخاصــة، مــا لــم يــأذن بذلــك رب األســرة أو صاحــب الســيارة.
إذا رأى أو ســمع منكــًرا ممــن يقلــه؛ فينبغــي عليــه أن ينصحــه كأخ لــه في اإلســالم. . 8

والنصيحــة واجبــة لــكل مســلم -كمــا تقدم-.

1 سورة األنفال، اآلية 37. 
2 أخرجه أبو داود برقم )4350(.

أن يقفــل النوافــذ واألبــواب الخلفيــة عنــد و جــود أطفــال يركبــون معــه، لئــال يمــدوا . 9
أيديهــم أو يخرجــوا رؤوســهم وأجســامهم مــن النوافــذ، أو ينفتــح البــاب لعــدم إحــكام 
قفلــه، فيتعرضــوا للخطــر والســقوط، و هــذا يعــّرض الســائق للمســؤولية. و يقتضــي 
ــك  ــة لذل ــا صالح ــيارته، وأنه ــق بس ــل أن ينطل ــواب قب ــل األب ــن قف ــد م ــذا أن يتأك ه
ــف  ــه أن يق ــكام: فيجــب علي ــق بإح ــم يغل ــواب  ل ــد األب بســهولة، وإذا الحــظ أن أح
علــى جانــب الطريــق، وأن يلتــزم بمراعــاة أحــكام التوقــف أثنــاء الســير، ثــم يقــوم 

بإحــكام غلقــه.
الحفــاظ علــى أســرار العائلــة وعــدم إفشــاء شــيء منهــا:  ينبغــي على ســائق األســرة . 10

ــه أن يفشــي ســراً  ــا، وال يجــوز ل ــع عليه ــد يطل ــي ق ــى أســرارها الت ــظ عل أن يحاف
وصــل إلــى علمــه بســبب احتكاكهــم بــه، أو إطالعهــم إيــاه لهــا، فــإن هــذا الســر أمانــة 
يجــب أن يرعاهــا ويحافــظ عليهــا، وإفشــاء الســر خيانــة، )قــال هللا تعالــى: ﴿ يــا أيهــا 
الذيــن آمنــوا ال تخونــوا هللا والرســول وتخونــوا أماناتكــم وأنتــم تعلمــون﴾)1(. وأخــرج 
البخــاري و مســلم  فــي قصــة أنــس بــن مالــك : )ال تخبــرنَّ بســّرِ رســول هللا أحــًدا(

)2(. وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )المستشــار مؤتمــن()3(.

وهناك حاالت يجوز فيها إفشاء السر، وهي:
أ ـ إذا طلب منه صاحب السر إفشاءه.

ب ـ إذا كانتــذ القوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولــة أو قوانيــن المؤسســات اإلعالنيــة تمنــع 
كتمــان مثــل تلــك األســرار)4(.

1 سورة األنفال، اآلية:27. 
2 أخرجه البخاري: 80/8 برقم 6289، ومسلم: 160/7 برقم2482.

3 رواه الترمذي برقم ) 2369( وقال : ))حديث حسن صحيح غريب((.
4 انظر: التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة:148/1.
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الدكتور عثمان جمعة ضميريةاألحكام الشرعية في التزام السَّـائق مقارنة مع أنظمة المرور الحديثة

المبحث السابع: واجبات السائق تجاه المركبة التي يقودها »قبل التشغيل 
وأثناء القيادة وبعد القيادة«

يقــع العديــد مــن الحــوادث المروريــة بســبب عــدم صالحيــة المركبــة. و يقصــد بذلــك وجــود 
عيــب فنــي فــي الســيارة يجعلهــا غيــر صالحــة للســير بأمــان. واإلهمــال فــي صيانــة الســيارة 
ــى  ــذا يجــب الكشــف عل ــا، ل ــا أيًض ــن له ــّرض اآلخري ــا يع ــائقها لألخطــار كم ض س ــّرِ يع
الســيارة مــن وقــت آلخــر وعــدم تــرك األعطــال اليســيرة تتراكــم وتتفاقــم. ومــن هنــا كان 

علــى الســائق واجبــات تجــاه المركبــة التــي يقودهــا)1(.
أ - واجبات السائق قبل التشغيل وأثناء القيادة:

ــذه . 1 ــاد ه ــاه، ألن نف ــن والمي ــت و البنزي ــن الزي ــا م ــا كفايته ــيارة به ــن أن الس ــد م التأك
الســوائل ، أو نقصهــا، يــؤدي إلــى عطــل الســيارة أثنــاء الســير ممــا يعرقــل المــرور و 

يعرضــه للخطــر.
ــة . 2 ــة، و التأكــد مــن نظاف ــة، و بخاصــة البطاري التأكــد مــن ســالمة األجهــزة الكهربائي

المصابيــح األماميــة و الخلفيــة؛ ألن عــدم نظافتهــا قــد يؤثــر علــى وضــوح الرؤيــة أثناء 
القيــادة ليــالً.

التأكــد مــن ســالمة الفرامــل، فيجــب عليــه فحــص الفرامــل قبــل البدء فــي الســير، وذلك . 3
بالضغــط عليهــا بالطريقــة العاديــة و مالحظــة المقاومــة، فــإذا كانــت المقاومــة ضعيفــة 
أو أن حركــة دواســة الفرامــل غيــر طبيعيــة فيجــب عــرض الســيارة علــى الميكانيكــي 

المختــص فــي الحــال. 
التأكــد مــن ســالمة اإلطــارات بالكشــف عليهــا، و التأكــد مــن أن الضغــط فيهــا مطابــق . 4

للمواصفــات الفنيــة، و أنــه ال يوجــد تــآكل فــي إطــار منهــا، مــع التأكــد مــن عــدم اختالل 
تــوازن الســيارة أثنــاء االنطــالق بهــا. وبذلــك يتجنــب خواطــر الحــوادث بســبب انفجــار 

اإلطــار. كمــا ينبغــي أن يتأكــد مــن ســالمة اإلطــار االحتياطــي أيًضــا.
تشــغيل محــرك الســيارة عــدة دقائــق قبــل االنطــالق بهــا، للتأكــد مــن وجــود الزيــت فــي . 5

الموتــور و كفايته.
التأكــد مــن صالحيــة جهــاز التنبيــه، و كذلــك مســاحات الزجــاج وبخاصــة فــي فصــل . 6

الشــتاء، و التأكــد مــن عــدم وجــود كســر أو شــرخ فــي األجــزاء الزجاجيــة خاصــة فــي 
الزجــاج األمامــي و زجــاج المباحــث.

1 انظر: قواعد وآداب حركة السير و المرور، د. محمد حافظ الرهوان، ص 359-362،  قواعد 
السير وآدابه، إصدار شرطة دبي، ص50 و ما بعدها.

ــد . 7 ــق، كقطــع الحجــارة أو الزجــاج أســفل الســيارة أو خلفهــا، فق عــدم و جــود أي عائ
ــا فــي أحــد أجزائهــا الســفلية إذا تحــرك الســائق بالســيارة و لــم يقــم بإزالتــه  تســبب تلفً

قبــل االنطــالق بهــا.
التأكــد مــن إغــالق األبــواب و أنهــا تغلــق بإحــكام و ال تنفتــح تلقائيـًـا أثنــاء الســير لوجود . 8

ــب فيها. عي
إذا كان علــى الســيارة حمولــة، فيجــب التأكــد مــن أن الحمولــة مثبتــة بطريقــة مأمونــة . 9

و ال تزيــد عــن القــدر المصــرح بــه، و التأكــد مــن عــدم بــروز الحمولــة عــن جوانــب 
الســيارة أو مقدمتهــا. 

التأكــد مــن وجــود الرافعــة وأدوات فــك و تركيــب اإلطــارات وأيــة أدوات مهمــة أخرى . 10
يمكــن اســتخدامها فــي إزالــة عطــل طــارئ بســيط  قــد يحدث.

التأكــد مــن ســالمة أحزمــة األمــان بالســيارة، مــع ربــط الحــزام حــول الجســد بالنســبة . 11
لجميــع الــركاب قبــل االنطــالق بالســيارة.

إذا كان هنــاك أي عطــل فــي الســيارة يضــر بهــا أو بالبيئــة أو بالنــاس فيجــب إصالحهــا . 12
و أن ال تحركهــا قيــد أنملــة قبــل ذلــك ألي ســبب مــن األســباب.

عليــك إطفــاء المحــرك عنــد تــزودك بالوقــود داخــل المحطــة، فــإن هــذا مــن وســائل . 13
ــة. األمــان والوقاي

ب - واجبات السائق عند الوقوف:
عــدم الوقــوف فــي عــرض الطريــق ألخــذ الــركاب أو تحميــل أحمــال ونحوهــا، بــل . 1

يقــف فــي المــكان المخصــص للوقــوف.
عــدم إيقــاف الســيارة فــي غيــر المواقــف المعتمــدة، كأن تركنهــا فــي وســط الشــارع، . 2

و لــو لتقضــي أمــراً بســرعة كبيــرة, ألن وقــت قضــاء األمــر طــال أم قصــر ال يبــرر 
إيــذاء لآلخريــن.

أن ال تركــن ســيارتك بشــكل يضيــع مســاحات المواقــف أو يعيــق حركــة مــن يركــن . 3
بجــوارك أو يســدها   بشــكل كامــل.

إذ اضطــررت ألن تركــن بشــكل يســد علــى مــن ركــن قبلــك فعليــك أن تتــرك ورقــة . 4
علــى ســيارتك تبيــن فيهــا مــكان وجــودك و رقــم هاتفــك ليتصــل بــك إذا أراد الخــروج 
قبلــك ) ســنعد نمــاذج مــن هــذه األوراق إن شــاء هللا لكــي يحفظهــا الســائقين فــي 

ســياراتهم(.
عــدم تــرك الســيارة مفتوحــة بعــد مغادرتهــا، و وجــوب إيقــاف محــرك الســيارة وعــدم . 5

تركــه بحالــة تشــغيل عنــد المغــادرة.
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المبحث الثامن: واجبات الســائق تجاه زمالئه

ــن  ــوده روح م ــد أن يس ــي ال ب ــل الجماع ــاً، والعم ــالً جماعي ــب عم ــائق تتطل ــة الس مهن
ــذا  ــي ه ــر ف ــرد باآلخ ــة الف ــم عالق ــة تنظ ــس أخالقي ــن أس ــد م ــة، وال ب ــاون والمحب التع
التجمــع المهنــي حتــى يحقــق أفــراده النجــاح المأمــول، ومــن هنــا نقــول إن أهــم واجبــات 

ــه هــي:  الســائق تجــاه زمالئ
أن يحــب لزمالئــه مــا يحــب لنفســه: فالواجــب علــى المســلم أن يحــب ألخيــه مــن . 1

ــن  ــه وســلم: ))ال يؤم ــى هللا علي ــال رســول هللا صل ــد ق ــه لنفســه، فق ــا يحب ــر م الخي
أحدكــم حتــى يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفســه(()1(. فــال يحســد زمــالءه حيــن يجدهــم 
قــد نجحــوا فــي أعمالهــم، وإنمــا يفــرح للنجــاح الــذي يحققونــه، و يتألــم حيــن يجــد أن 

أحــد زمالئــه لــم يحقــق النجــاح المطلــوب فــي عملــه.
النصــح لزمالئــه : بإرشــادهم لمــا فيــه خيرهــم، وخاصــة فــي مجــال عملهــم، فــال . 2

يبخــل عليهــم بمــا لديــه مــن خبــرة فــي هــذا المجــال، وينبههــم إلــى قصورهــم فــي 
مجــال عملهــم، و ينصحهــم برفــق كــي يتجنبــوا الخطــأ دون تجريــح أو تشــهير، و 

ــم، والفضائــل، والديــن )2(. يحثهــم علــى االهتمــام بالقي
ــق اآلمــال المرجــوة . 3 ــة أن تحق ــة جماعي ــال يمكــن ألي مهن ــه: ف التعــاون مــع زمالئ

ــة  ــى مصلح ــرص عل ــاء، والح ــاون البن ــا روح التع ــن أفراده ــاد بي ــا إال إذا س منه
المؤسســة التــي يعملــون فيهــا، وقــد حــث ديننــا الحنيــف علــى التعــاون علــى الخيــر، 
ــل  ــه، وينق ــا يهم ــارتهم فيم ــذ استش ــد ويأخ ــق واح ــم كفري ــل معه ــعى للعم ــو يس فه
ــال  ــل، ق ــوه بالمث ــل، ليعامل ــي العم ــم ف ــن خبراته ــتفيد م ــه، ويس ــى زمالئ ــه إل خبرت
تعالــى: ]  َوتَعَاَونُــواْ َعلَــى اْلبــّرِ َوالتَّْقــَوى َوالَ تَعَاَونُــواْ َعلَــى اإِلثْــِم َواْلعُــْدَواِن َواتَّقُــواْ 

ــاِب﴾  )3(. ــِديُد اْلِعقَ للّاَ إِنَّ للّاَ َش
ــل . 4 ــق بأخــالق اإلســالم، فيقاب ــى الســائق أن يتخل ــه: عل ــو والصفــح عــن زمالئ العف

ــض  ــن بع ــل ع ــنة, ويتغاف ــا بالحس ــل، ويقابله ــح الجمي ــه بالصف ــن زميل ــاءة م اإلس
ــتَِوي  ــى: ] َواَل تَْس ــال تعال ــداوة، ق ــزوال الع ــك أجــدر ب ــإن ذل ــه، ف ــي حق ــم ف هفواته

1 رواه البخاري : 1/ 9، ومسلم: 1/ 67.
2 قال الفضيل بن عياض ـ رحمه الله تعالى ـ : »المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير«. انظر:  
))جامع العلوم والحكم((البن رجب الحنبلي،  ص 71،  وقال اإلمام الشافعي  ـ رحمه الله تعالى ـ: »من 

وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه« انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي : 2/ 24

3 سورة ]المائدة، اآلية:2.

ــهُ  ــَداَوةٌ َكأَنَّ ــهُ َع ــَك َوبَْينَ ــِذي بَْينَ ــإَِذا الَّ ــُن فَ ــَي أَْحَس ــي ِه ــْع بِالَّتِ ــيِّئَةُ اْدفَ ــنَةُ َواَل السَّ اْلَحَس
ــيٌّ َحِميــٌم[ )1( و عــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه قــال : قــال رســول هللا صلــى  َوِل
هللا عليــه وســلم : )أتــدرون مــا الغيبــة ؟(، قالــوا: هللا ورســوله أعلــم ، قــال: )ِذْكــرك 
أخــاك بمــا يكــره(، قــال: أفرأيــت إن كان فــي أخــي مــا أقــول؟ قــال: )إن كان فيــه مــا 

تقــول فقــد اغتبتــه، وإن لــم يكــن فيــه فقــد بهتــه()2(.
ــه . 5 ــى زمالئ ــى الســائق أن ال يســيء إل ــي المهنة:عل ــه ف ــى زمالئ عــدم اإلســاءة  إل

ويحــط مــن قيمتهــم، وال يغتابهــم فــي غيبتهــم بشــيء، ألن الغيبــة مــن أقبــح القبائــح، 
ــَن الظَّــّنِ  وأكثرهــا انتشــاراً . قــال هللا تعالــى: ] يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا اْجتَنِبـُـوا َكثِيــراً ّمِ
ــّنِ إِثـْـٌم َواَل تََجسَُّســوا َواَل يَْغتـَـب بَّْعُضُكــم بَْعضــاً أَيُِحــبُّ أََحُدُكــْم أَن يـَـأُْكَل  إِنَّ بَْعــَض الظَّ
ِحيــٌم[  )3( . وكمــا يحــرم عليــه  اٌب رَّ َ تـَـوَّ َ إِنَّ للاَّ لَْحــَم أَِخيــِه َمْيتــاً فََكِرْهتُُمــوهُ َواتَّقـُـوا للاَّ
غيبــة زميلــه يحــرم عليــه أيضــاً ســماع الغيبــة، ويســتثنى فــي هــذه الحالــة إذا أريــد 
منــه تقييــم شــخص لوظيفــة مــا فعليــه أن يقــول رأيــه فيــه دون محابــاة، أو عــداوة، 

ويراقــب هللا فيمــا يقــول.
احتــرام  زمالئـــه:على الســائق أن يظهــر لزمالئــه االحتــرام والتقديــر, واالهتمــام، . 6

ــق  ــى خل ــك أدعــى إل ــإن ذل ــره لجهودهــم، ف ويشــعرهم بأهميتهــم فــي العمــل، وتقدي
ــة واإلخــاء بينهــم.  روح المحب

  معاملــة  زمالئـــه بخلــق حســن:إن حســن الخلــق أنجــع وســيلة إلــى إيجــاد المحبــة، 7. 
واألخــوة بيــن الزمــالء، ومــن ثــم إنجــاح العمــل، فعلــى الســائق أن يتخلــق باألخــالق 
الحميــدة مــع زمالئــه، وســيظهر أثــر ذلــك فــي عملهــم وعطائهــم، قــال هللا تعالــى: ﴿

ــوا مــْن َحْوِلــَك﴾)4(. لــو كنــت فَّظــاً َغِلْيــَظ القلــب الْنفَضُّ

1 سورة ]فصلت، اآلية: )34(. ولقد كان من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يقابل السيئة 
بالحسنة وال تزيده شدة الجهل إال تحلماً.

2 رواه مسلم، برقم )2589( .
3 سورة الحجرات، اآلية:12.

4 سورة آل عمران، اآلية:159.
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لمبحث التاسع: واجبات السائق تجاه المجتمع عامة

ــي  ــان اجتماع ــو إنس ــن، فه ــن اآلخري ــزالً ع ــرده منع ــش بمف ــان أن يعي ــتطيع اإلنس ال يس
بطبعــه، وهــذا يجعــل الفــرد عضــًوا فــي المجتمــع، تربطــه بــه روابــط  وثيقــة)1(، وقــد قــال 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )) َمثَــل المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم 
مثــل الحســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى((
)2(. وقــد مثَّــل الرســول صلــى هللا عليــه وســلم  المجتمــع اإلســالمي ببنــاء محكــم مترابــط 

يشــد بعضــه بعضــاً؛ فقــال: ))المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضــه بعضــاً 
(( وشــبَّك صلــى هللا عليــه وســلم أصابعــه)3(، ولمــا كان الســائق فــرداً فــي هــذا المجتمــع 
ــال مجتمعــه،  ــام بهــا حي ــدَّ مــن القي ــه واجبــات ال ب ــا علــى اآلخريــن، وعلي ــه حقوقً ــإن ل ف

ومــن أهمهــا: 
ــدة  ــكل وح ــالمي يش ــع اإلس ــع :المجتم ــي المجتم ــا ف ــاالً إيجابيً ــون عضــواً فع 1- أن يك
ــه أن  ــرد في ــن كل ف ــوب م ــا فالمطل ــن هن ــان المرصــوص؛ وم ــة مترابطــة، كالبني متكامل
ــوا  يكــون فاعــالً؛ ألن مــن ســماته التواصــي بالخيــر والحــق، قــال تعالــى: ]إِالَّ الَِّذيــَن آَمنُ

ــِر[)4(.  ْب ــْوا بِالصَّ ــّقِ َوتََواَص ــْوا بِاْلَح ــاِت َوتََواَص اِلَح ــوا الصَّ َوَعِملُ
ــي  ــاالً ف ــا وفع ــون عضــواً إيجابيً ــا: أ ـ أن يك ــه أمورأهمه ــال مجتمع ــى الســائق حي وعل
مجتمعــه, يتفاعــل معــه، ويؤثــر فيــه، ويهتــم بأمــوره, ويبتعــد عــن الســلبية واالنطوائيــة، 
واالنعــزال وعــدم االهتمــام بمشــاكل المجتمــع، قــال هللا تعالــى: ﴿يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكم 
مــن ذكــر وأنثــى, وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا إنَّ أكرمكــم عنــد هللا أتقاكــم، إن هللا 
عليــم خبيــر﴾)5(. وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم : )مــن لــم يهتــم بأمــر المســلمين 
فليــس منهــم( )6(.  و قــال صلــى هللا عليــه وســلم : )المؤمــن الــذي يخالــط النــاس ويصبــر 

1 يذكر العالمة االجتماعي ابن خلدون أن االجتماع اإلنساني ضروري،ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: 
»اإلنسان مدني بالطبع«، أي ال بد له من االجتماع الذي هو المدنية في اصطالحهم، وهو معنى العمران. 
وبيانه أن الله سبحانه خلق اإلنسان وركَّبه على صورة ال تصح حياتها وبقاؤها إال باالجتماع مع اآلخرين 

وتعاونهم فيما بينهم في أمور الحياة والمعاش. فإذن هذا االجتماع ضروري للنوع اإلنساني، وإال لم 
يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم واستخالفه إياهم، وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه 

موضوعاً لهذا العلم. انظر: مقدمة ابن خلدون، ص 34-33. 
2 رواه مسلم في صحيحه برقم )2586(، 4/ 1999ـ 2000.

3 رواه البخاري في صحيحه برقم ) 88(، 1 / 123. 
4 سورة العصر، اآلية:3.

5 سورة الحجرات، اآلية: ) 13 (.
6 رواه الطبراني في األوسط : 7  / 270، وفي إسناده ضعف . 

على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم()1(
ــيارة  ــود س ــي أن ال يق ــذا يقتض ــع، وه ــراد المجتم ــة أف ــرار بصح ــب اإلض ب ـ أن يتجن

ــة. ــة و الضــارة بالصح ــة للبيئ ــازات الملوث ــان والغ ــا الدخ ــث منه ينبع
ج ـ االبتعــاد عــن اإلضــرار بمصلحــة المجتمــع وأمــوال النــاس، فــال يبالــغ فــي األجــرة إذا 

كان ســائق تاكســي، وال يتهــاون فــي أداء واجبــه وعملــه فــي كل مــا أوكل إليــه.
2- خدمــة المجتمــع والعمــل علــى رفعتــه:  علــى الســائق أن يوظــف كل طاقاتــه وإمكانياته 
لخدمــة المجتمــع والســيما فــي المجــال الــذي يعمــل فيــه, ويتجلــى ذلــك فيمــا يلــي: أ- نقــل 
خبراتــه فــي مجــال القيــادة والســواقة  للمبتدئيــن فــي هــذا المجــال، ومحاولــة األخــذ بيدهــم، 

قــال صلــى هللا عليــه وســلم : )الخلــق كلهــم عيــال هللا أحبهــم إلــى هللا أنفعهــم لعيالــه()2( . 
ــا مــن  ــز عليه ــع والتركي ــي المجتم ــة ف ــد واألعــراف الصحيحــة الطيب ب ـ تشــجيع التقالي

ــه. خــالل التزامــه بذلــك فــي عمل
جـــ  ـ إذا مــر علــى حــادث قــد و قــع للتــو، وال يوجــد حولــه مــن يســاعد: فعليــه االتصــال 
بالشــرطة و اإلســعاف ثــم  التوقــف للمســاعدة ريثمــا تصــل ســيارة اإلســعاف أو الشــرطة.

3- مســاعدة أفــراد مجتمعــه ماليــاً: اإلنفــاق علــى الفقــراء ومــد يــد العــون ومســاعدتهم حق 
ــائِِل َواْلَمْحــُروِم [ )3(، وقــال  للفقيــر علــى الغني،قــال هللا تعالــى: ]  َوفِــي أَْمَواِلِهــْم َحــقٌّ لِّلسَّ
ــا معشــر التجــار إن هــذا البيــع يحضــره الكــذب،  رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: ))ي
ــى الســائق الموســر، أن يعطــي الفقــراء والمســاكين،  واليميــن فشــوبوه بالصدقــة(()4( فعل

ويراعــي المحتاجيــن فيتســامح معهــم فــي األجــرة وال يدقــق فــي ذلــك.
ــه  ــنة، لمجتمع ــدوة حس ــون ق ــائق أن يك ــى الس ــه: عل ــدوة حســنة لمجتمع ــون ق 4ـ أن يك
بســلوكه، وتميــزه، وعفافــه، ونزاهتــه، وجــده، وحبــه لمجتمعــه، وحرصــه عليــه، و هــو 
بذلــك يعطــي صــورة طيبــة عــن المجتمــع و بخاصــة عندمــا يتعامــل مــع زبائــن مــن الذيــن 

يــزورون بلــده مــن األجانــب و الغربــاء. 
5ـ أن يحتــرم مجتمعــه: وهــذا يتطلــب منــه االبتعــاد عــن كل مــا يخالــف قواعــد اآلداب 
ــي  ــق بالنواح ــا يتعل ــواء فيم ــر س ــام للجماهي ــعور الع ــيء للش ــو مس ــا ه ــة، وكل م العام

ــالق. ــائدة، أو األخ ــراف الس ــة، أو األع ــد االجتماعي ــة، أو التقالي الديني

1 رواه ابن ماجة برقم ) 4032 (، 2/ 1338
2  أخرجه البيهقي في شعب اإليمان: 6 / 46. وانظر: مجمع الزوائد : 8 / 191

3 سورة الذاريات، اآلية:19. 
4 رواه الحاكم برقم )2138(: 2/ 5ـ 6، وقال: ))هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه((، ووافقه 

الذهبي.
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المبحث العاشر: السائق المتميز الخلوق

“كيف تكون سائقاً متميزاً خلوقاً”
 يعتبــر ســائق الســيارة محــور المشــكلة فــي الحــوادث المروريــة، فمــا مــن حــادث 
ــي  ــل ف ــاك خل ــو كان هن ــى ول ــر)1(، حت ــه ســائقًا أو أكث ــون أحــد أطراف ــروري إال ويك م
ــليم  ــي الس ــة و الوع ــإن اليقظ ــائقين، ف ــض الس ــاة أو بع ــات المش ــي تصرف ــيارة أو ف الس
والدرايــة والخبــرة  المروريــة للســائق يمكــن مــن خاللهــا معالجــة الخطــأ أو الخلــل، ومــن 

ــوع الحــادث المــروري. ــي وق ــز تالف ــل هــذا الســائق المتمي ــم يســتطيع مث ث
 وفيما يلي نعرض أهم صفات السائق المتميز:

1 – التعليم و التدريب الكافي: 
فيجــب أن يكــون الســائق قــادًرا علــى قيــادة الســيارة واســتخدامها اســتخداًما ســليًما وآمنـًـا، 

غيــر ضــار بنفســه وبغيــره مــن مســتخدمي الطريــق.
ــادة بالتأكــد مــن أن طالــب الرخصــة قــد  وتتكفــل الجهــات المختصــة بمنــح رخصــة القي
تلقــى قــدًرا كافيًــا مــن التعليــم و التدريــب علــى قيــادة الســيارات وعلــى مشــاكل القيــادة، 
ــة  ــن صالحي ــد م ــرور بالتأك ــوم إدارة الم ــك تق ــة. ولذل ــى الرخص ــول عل ــه للحص يؤهل
الشــخص للقيــادة واجتيــازه االختبــارات الهامــة التــي تجريهــا وتهــدف إلــى تأميــن ســالمة 

المــرور.
2 – اإلحساس و الشعور بالمسؤولية:

فــال بــد أن يكــون ســائق الســيارة لديــه شــعور بالمســؤولية تجــاه نفســه و تجــاه اآلخريــن، 
وال بــد أن يشــعر بــأن ســالمته و ســالمة غيــره مــن مســتعملي الطريــق هــي المعيــار الــذي 

يحــدد تصرفاتــه وســلوكه فــي قيــادة الســيارة فــي الطريــق العــام.
3 – العمر:

ــادة  ــى القي ــادًرا عل ــه ق ــى ســن تجعل ــد وصــل إل ــون ق ــي أن يك ــيارة ينبغ ــائق الس  إن س
ــز و  ــن العج ــًدا ع ــرة، و بعي ــص الخب ــش ونق ــن الطي ــًدا ع ــة بعي ــليمة و آمن ــة س بطريق
الضعــف الــذي يلحــق اإلنســان فيجعلــه غيــر قــادر علــى القيــادة اآلمنــة. ولذلــك تشــترط 
الجهــات المختصــة بلــوغ ســن معينــة للحصــول علــى رخصــة القيــادة للســير بالمركبــة. و 

ــه تأثيــر كبيــر فــي تصرفــات الســائق. العمــر ل
4 – الوعي المروري والثقافة العامة:

1 انظرفيما تقدم المبحث الثالث.

الســائق المتميــز الرشــيد هــو الــذي تتكــون لديــه درايــة كافيــة بأصــول الســير وقواعــده، 
ــراء  ــن ج ــع م ــا المجتم ــاب به ــي يص ــارة الت ــار الض ــى اآلث ــرف عل ــى التع ــدرة عل وق
الحــوادث، و هــو مــا يدخــل فــي نطــاق الثقافــة العامــة. وهــي قــد ال ترتبــط بالتعليــم دائًمــا،  

وإن كان المتعلــم يفتــرض بــه أن يتمتــع بقــدر كاف مــن الثقافــة العامــة.
 و يدخــل فــي نطــاق الوعــي المــروري: معرفــة الشــخص باألماكــن، واالتجاهــات، 
والطــرق المختلفــة، و نحــو ذلــك، ممــا يباعــد بينــه و بين األخطــاء المروريــة و الحوادث، 

أو يقلــل منهــا.
5 – اللياقة الصحية:

ال بــد للســائق المتميــز أن يكــون فــي حالــة صحيــة و ذهنيــة وجســمانية تؤهلــه      لقيــادة 
الســيارة بكفــاءة وأمــان، ودون خطــورة علــى حياتــه وحيــاة اآلخريــن. فالســائق المرهــق 
ــديد  ــرد الش ــن الصــداع أو الب ــي م ــذي يعان ــاً، أو ال ــمانياً  أو عاطفي أو المضطــرب جس
ــر  ــى التقدي ــه عل ــه تضعــف قدرت ــذا  الســائق وأمثال ــة، ه ــراص واألدوي أو يتعاطــى األق
الســليم نتيجــة عــدم التركيــز، أو نتيجــة القيــادة الشــاردة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى وقــوع 

حــوادث أليمــة. 
ولذلــك فــإن الجهــات التــي تمنــح الترخيــص تســير علــى قانــون يوجــب أن يكــون الســائق 

الئقـًـا طبيـًـا لقيــادة الســيارة.
6- احترام قواعد السير:

ــير  ــادة و الس ــي القي ــا ف ــب الخضــوع له ــي يج ــد و اآلداب الت ــع القواع ــك ألن جمي  وذل
إنمــا جــاءت للمحافظــة علــى األرواح واألمــوال، ولالبتعــاد عــن األســباب التــي تــؤدي 
إلــى الحــوادث المروريــة و مــا يترتــب عليهــا مــن أضــرار. وإذا لــم يلتــزم الســائق بتلــك 

ــا)1(. ــح ال قيمــة له اآلداب والقواعــد فإنهــا تصب
7 – االلتزام الكامل بتلك المبادئ و القواعد والمعايير السابقة:

ــب  ــا يترت ــة و م ــوع الحــوادث المروري ــع وق ــي تمن ــباب الت ــل واألس ــن العوام ــا م  ألنه
عليهــا مــن أضــرار فادحــة باألنفــس واألمــوال، كمــا أن فيهــا التزاًمــا بالنظــم و التعليمــات 

التــي يضعهــا ولــي األمــر لتحقيــق المصلحــة العامــة لألمــة.

1 انظر بالتفصيل:قواعد وآداب حركة السير والمرور بين النظرية والتطبيق، د. محمد حافظ الرهوان، 
ص95 وما بعدها، دليل المسافر بًرا ، محمد عبد الله المظلوم، ص 35 و ما بعدها، قانون المرور 

المصري والئحته التنفيذية،د. محمود عبد الفتاح،  ص 118 وما بعدها.
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الخاتمــة
ــي اإلســالم عليهــا  ــي يرب ــات الت ــي األحــكام و األخالقي وبعــد هــذه اللمحــات الســريعة ف
أبنــاءه، و قــد أخذنــا عليهــا مثــالً مــن التــزام الســائق بهــا، يمكــن أن نســجل بعــض النتائــج 

التــي تظهــر مــن خــالل هــذا البحــث، وأهمهــا:
إن اإلســالم ديــن شــامل لــكل متطلبــات الحيــاة الفرديــة واألســرية واالجتماعيــة، وال  -1

يضيــق بتنظيــم أمــور اإلنســان فــي جانــب مــن الجوانــب؛ إذ نجــد فــي مصــادره التشــريعية 
مهــا أدقَّ تنظيــم وأكملــه،  وفــي أنظمــة المــرور  ومعاييــره مــا يلبـِّـي هــذه الحاجــات، وينّظِ
ــه فــي الحفــاظ  ــى ذلــك، ألنهــا إنمــا جــاءت لتحقيــق مصلحت ــاٌل وشــاهد عل ــه مث و قوانين
علــى األرواح و األمــوال، وفــي منــع المفاســد ودرئهــا، وتيســير أمــور الحيــاة وضبطهــا 

بقواعــد وأخــالق وأحــكام .
إن أحــكام اإلســالم- مــع شــمولها- جــاءت أيًضــا مترابطــة متكاملــة، فالعقيــدة  -2

واإليمــان همــا أســاس االلتــزام باألخــالق و اآلداب والمعامــالت، واألخــالق هــي الــروح 
الــذي يســرى فــي هــذه األحــكام أو الثمــرة التــي تثمرهــا األحــكام، وهــذه وتلــك أيًضــا هــي 
ــة و  ــع األنظم ــا جمي ــة تفتقده ــذه خاصي ــى، وه ــى هللا تعال ــلم إل ــا المس ــرب به ــادة يتق عب
القوانيــن، ولذلــك فتلــك القوانيــن إن كانــت تســتطيع الحكــم علــى الظاهــر وضبطــه، فإنهــا 
ال تســتطيع أن تحكــم الباطــن ، بينمــا اإلســالم يجعــل مــن الرقابــة الدينيــة ومــن اإليمــان 
و التقــوى ســياًجا لألحــكام ومحكمــة داخليــة عنــد اإلنســان، فلــن يجــد فــي غفلــة القانــون 
الوضعــي ســبيالً للهــروب مــن االلتــزام  باألحــكام أو التحايــل عليهــا واالنفــالت منهــا.

ــًرا  مــن حــوادث المــرور ومــا يترتــب عليهــا مــن أضــرار فــي األرواح و  -3 إن كثي
األبــدان و األمــوال، يمكــن الوقايــة منهــا بالتوعيــة الشــاملة بأنظمــة المــرور و آداب الســير 
فــي الطريــق  وبالمتابعــة الدقيقــة الواعيــة مــن الجهــات المختصــة، مــع مــا للــرأي العــام 
ــر عــن قيمــة حضاريــة أرســاها  الواعــي مــن أثــر فــي ذلــك، و االهتمــام بهــذا إنمــا يعبّ

اإلســالم بتوجيهاتــه وأحكامــه، ويجــب أن تأخــذ نصيبهــا مــن االهتمــام.
ــن أن  -4 ــث ، فيمك ــذا البح ــام ه ــي خت ــا ف ــارة إليه ــدر اإلش ــي  تج ــة الت ــا  التوصي أم

ــعب:  ــي ش ــا ف نجعله
ــوم علــى أ-  ــة ينبغــي أن تق ــن األنظم ــرور وغيرهــا م ــة الم ــى منهــا أن أنظم األول

أســاس مــن اإليمــان و الشــرع، وأن ال تخالــف نًصــا أو حكمــاً شــرعيًا، ليعطيهــا ذلــك قــوة 
واســتقراًرا.

والتوصيــة الثانيــة: أن تكــون قواعــد المــرور والســير فــي الطريــق وآدابــه والتــزام ب- 

ــد  ــي أح ــة ف ــن الدراس ــا ضم ــث- موضوًع ــي البح ــدم ف ــذي تق ــو ال ــى النح ــائق -عل الس
ــة  ــل الموازي ــي المراح ــذا ف ــق ه ــم يتعم ــى ث ــل األول ــذ المراح ــية من ــررات الدراس المق

ــا. ــيارة ويقوده ــتعمل الس ــن يس ــون مم ــأن يك ــع ب للتوق
جـــ - والثالثــة: تأهيــل القائميــن علــى المــرور ومراقبــة الطــرق ومــا يتصــل بذلــك ومتابعة 
النمــو الوظيفــي و الســلوكي، لمــا لذلــك مــن أثــر فــي التعامــل وإعــادة الحــق إلــى نصابــه.

د – والرابعــة:  النظــر فيمــا صــدر مــن أنظمــة وقوانيــن الســير و المــرور  والجــزاءات 
ــكام  ــع األح ــاً م ــة تمام ــا متفق ــا يجعله ــا بم ــا وتعديله ــا، لتطويره ــى مخالفته ــة عل المترتب
الشــرعية وعــدم مخالفتهــا و مــدى جدواهــا، و يمكــن ضــرب المثــال بالعقوبــات و 
ــاج  ــا تحت ــذه و أمثاله ــا، فه ــة منه ــق الغاي ــدى مشــروعيتها و تحقي ــة وم ــات المالي الغرام

ــة. ــى نظــرة متأني إل

والحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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مقّدمة
ــة يتحــّدد فــي مراحــل ثــالث:  ــه أّن إطــار العالقــة بيــن األجنبــي وأي دول مــن المســلّم ب
األولــى قبــول الدولــة لألجنبــي فــي إقليمهــا، والثانيــة منحــه حــق اإلقامــة بهــا، والثالثــة 

خروجــه مــن إقليمهــا.
وعندمــا تســمح الدولــة لألجنبــي بالدخــول إلــى إقليمهــا، فــإن ذلــك ال يعني نشــوء حــق دائم 

لألجنبــي لالســتقرار بإقليــم الدولــة، فهــذا الحــق مقصور علــى الوطنيّيــن دون غيرهم1.
ووفقــاً للعــرف الســائد دوليّــاً تُحــّدد الدولــة عــادة لألجنبــي الوافــد إليهــا مــّدة إقامــة معيّنــة 
ــاراً،  ــة اختي ــي الدول ــاد األجنب ــد يغ ــا2، وق ــّرد انتهائه ــم بمج ــادرة اإلقلي ــه مغ ــن علي يتعيّ
وهــذا ال يُمثـّـل صعوبــة ويســّمى الخــروج االختيــاري، وقــد تقــوم الدولــة بإخــراج األجنبــي 
ــه، وهــو مــا يُعــرف بالخــروج  ــل انتهــاء مــّدة اإلقامــة الممنوحــة ل ــه حتّــى قب رغمــاً عن
ــادرة  ــى مغ ــي عل ــر األجنب ــراراً يجب ــاري ، وبمقتضــاه تتخــذ الســلطة المختّصــة ق اإلجب

البــالد3.
 expulsion ويحــدث الخــروج اإلجبــاري عمــالً فــي إحــدى صورتيــن: ويمثـّـل اإلبعــاد
الصــورة األولــى، أّمــا الصــورة الثانيــة فهــي الترحيــل أو االقتيــاد للحــدود ، وقــد يعتقــد 
ــي  ــان ف ــا يختلف ــح إذ إنهم ــر صحي ــاد غي البعــض أنّهمــا شــيء واحــد، إال أّن هــذا االعتق

عــّدة وجــوه.
ــاد للحــدود  ــون الفرنســي ينظــم حــاالت اإلبعــاد وحــاالت االقتي  ومــن المالحــظ أّن القان
ــى  ــة عل ــذ البداي ــارق بينهمــا. كذلــك حــرص المشــّرع اإلماراتــي من ــة توّضــح الف بطريق
ــق المــاّدة 23 مــن القانــون االتحــادي  توضيــح الفــارق بيــن اإلبعــاد والترحيــل. إذا تتعلّ
ــي  ــا ف ــل. أّم ــاّدة 29 بالترحي ــا تختــص الم ــاد، بينم ــم 6 لســنة 1973م بإجــراء اإلبع رق
مصــر، فقــد كان القانــون 89 لســنة 1960 يُتيــح لوزيــر الداخليــة إبعــاد األجانــب، ولكــن 
لــم يُنظــم ترحيلهــم، وهــو األمــر الــذي أدى لوجــود مشــكالت كثيــرة، كمــا كان واضحــاً 
وجــود خلــط لــدى الكثيريــن بيــن اإلبعــاد والترحيــل واســتعمالهما كمترادفيــن، وقــد امتــد 
ــى  ــّرع المصــري إل ــدا بالمش ــا ح ــكام القضــاء اإلداري، مم ــى بعــض أح ــط إل ــذا الخل ه
التدخــل بموجــب القانــون رقــم 88 لســنة 2005 لتنظيــم ترحيــل األجانــب، ويضــع 

ــة 1992،  ــة، طبع ــة العربي ــاص، دار النهض ــي الخ ــون الدول ــي القان ــيط ف ــاض، الوس ــؤاد ري 1   د.ف
ص 410: د.هشــام علــي صــادق، الجنســية والموطــن ومركــز األجانــب، منشــأة المعــارف، االســكندري 

ــي 1952، ص36. ــاب العرب ــب، دار الكت ــي لألجان ــز القانون ــلّم، المرك ــد مس 1977، ص37: د.أحم
2   د.فؤاد رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، طبعة 1992، ص411.
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بالتالــي حــّداً فاصــالً بينــه وبيــن اإلبعــاد.
وترتيبــاً علــى ذلــك يجــب أن نتعــّرض أوالً لماهيــة الترحيــل وتمييــزه عــن اإلجــراءات 
المشــابهة لــه )المبحــث األّول(. ثــّم نوّضــح التنظيــم القانونــي لترحيــل األجانــب )المبحــث 

الثانــي(.

المبحث األّول ماهيّة الترحيل

ــة الترحيــل توجــب فــي البدايــة تعريفــه )المطلــب األّول(، ثــّم تمييــزه عــن  دراســة ماهيّ
ــب الثانــي(. اإلجــراءات المشــابهة )المطل

المطلب األّول
تعريف الترحيل

ــم إقامــة األجانــب وإبعادهــم  ــم 89 لســنة 1960 بشــأن تنظي كان القانــون المصــري رق
ال يتضّمــن أيــة إشــارة لترحيــل األجانــب، وإنّمــا اكتفــى بالنــص علــى إخــراج األجانــب 

جبــراً عــن طريــق اإلبعــاد1.
ــي كان  ــع العمل ــل، إال أن الواق ــراء الترحي ــى إج ــص عل ــن ين ــم يك ــون ل ــم أن القان ورغ
يفرضــه، وكانــت اإلدارة تمارســه بصــورة يوميّــة دون وجــود غطــاء قانونــي لهــذا 
ــالد بصــورة  ــي الب ــب ف ــاً حــاالت دخــول لألجان ــك أن اإلدارة تواجــه يوميّ اإلجــراء، ذل
ــة أو بقاءهــم دون الحصــول علــى ترخيــص فــي اإلقامــة، أو تخلّفهــم داخــل  غيــر قانونيّ

ــا. ــم دون تجديده ــة له ــة الممنوح ــّدة اإلقام ــة م ــد نهاي ــالد بع الب
ــرة  ــوازات والهج ــة الج ــر مصلح ــن مدي ــر م ــى أم ــاء عل ــالت وبن ــك الح ــة تل ولمواجه
ــى أحــد  ــاد األجنبــي الموجــود فــي البــالد بطريقــة غيــر مشــروعة إل ــم اقتي والجنســيّة يت

ــى. ــث أت ــن حي ــروج م ــى الخ ــاره عل ــارات2، وإجب ــئ أو المط الموان
وبذلــك يتــم الترحيــل عمــالً كنتيجــة لوجــود األجنبــي فــي البــالد بطريقــة غيــر شــرعيّة 

ــه إبعــاد  ــرار من ــة بق ــر الداخلي ــه »لوزي ــى أنّ ــون 89 لســنة 1960 عل ــادة 25 مــن القان 1   تنــص الم
األجانــب«، وكمــا توجــب المــادة 28 مــن ذات القانــون علــى وزيــر الداخليـّـة تحديــد اإلجــراءات التــي تتبــع 
ــي  ــون 89 لســنة 1960 ف ــع مــن القان ــاب الراب ــم الب ــذه. ويُنّظ ــه وتنفي ــرار اإلبعــاد وإعالن ــي إصــدار ق ف

المــواد مــن 25 إلــى 31 حــاالت وقواعــد إبعــاد األجانــب.
ــن  ــب المخالفي ــن األجان ــات م ــل المئ ــاً بترحي ــية يومي ــرة والجنس ــوازات والهج ــة الج ــوم مصلح 2   تق
لشــروط اإلقامــة، ووخاصــة مــن رعايــا الــدول اإلفريقيــة وجنــوب شــرق آســيا، راجــع فــي ذلــك حديــث 
أجــري مــع مديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة والجنســية، المنشــور بجريــدة األهــرام، الســنة 127، العــدد 

42458، بتاريــخ 2003/3/6.

ــة  ــة أو نهاي ــة القانونيّ ــى اإلقام ــه عل ــة أو عــدم حصول ــر قانونيّ ــه غي ــه بطريق ــا لدخول إم
مّدتهــا.

والمواجهــة بهــذه الطريقــة كان يفرضهــا الواقــع العملــي وضــرورة اتخــاذ إجــراء ســريع 
ضــد األجنبــي المتواجــد فــي البــالد بصــورة غيــر قانونيـّـة، وهــذا اإلجــراء هــو مــا يُطلــق 
ــة، وخاّصــة فــي ظــل ســكوت  عليــه ترحيــل األجانــب، وهــو يعــد بذلــك ضــرورة عمليّ
المشــّرع عــن وضــع تنظيــم قانونــي لتلــك الحــاالت واقتصــاره علــى إبعــاد األجانــب فقــط.

ونظــراً للعتبــارات الســابقة فقــد تدّخــل المشــّرع بموجــب القانــون 88 لســنة 2005 ونّظــم 
ألّول مــّرة ترحيــل األجانــب، حيــث تنــص المــاّدة 31 مكــّرر علــى أنـّـه: »لمديــر مصلحــة 
ــة  ــر ذوري اإلقام ــن غي ــي م ــل األجنب ــر بترحي ــيّة أن يأم ــرة والجنس ــوازات والهج الج

الخاّصــة فــي الحــاالت اآلتيــة:
-1 دخــول البــالد بطريــق غيــر مشــروع، أو عــد الحصــول علــى ترخيــص فــي اإلقامــة 

بعــد نهايــة المــّدة الممنوحــة لــه بموجــب تأشــيرة الدخــول.
-2 مخالفة الغرض الذي حصل على اإلقامة من أجله.

-3 عدم مغادرة البالد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية إقامته.
ــح  ــض من ــه برف ــخ إعالن ــن تاري ــاً م ــالد خــالل خمســة عشــر يوم ــادرة الب ــدم مغ -4 ع

ــد  ــي أو تحدي ــز األجنب ــك حج ــبيل ذل ــي س ــة ف ــر المصلح ــا. ولمدي ــة أو تجديده اإلقام
إقامته في مكان معيّن ومنحه مهلة للسفر )قابلة للتجديد( لحين انتهاء إجراءترحيله.«

وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن تعريــف ترحيــل األجانــب بأنــه »القــرار الصــادر مــن مديــر 
مصلحــة الجــوازات والهجــرة والجنســية، أو مــن ينيبــه باقتيــاد أحــد األجانــب إلــى أي مــن 
منافــذ البــالد وإخراجــه رغمــاً عنــه، نتيجــة لتواجــده بصــورة غيــر قانونيــة، نظــراً لدخوله 
البــالد بطريقــة غيــر مشــروعة، أو عــدم حصولــه علــى ترخيــص فــي اإلقامــة القانونيــة 
بهــا، أو تخلفــه عــن تجديدهــا. ويقابــل ترحيــل األجانــب فــي مصــر االقتيــاد للحــدود فــي 
فرنســا  وهــو القــرار الصــادر فــي مواجهــة األجنبــي الــذي دخــل بطريقــة غيــر قانونيّــة 

إلــى البــالد، أو لــم يحصــل علــى اإلقامــة القانونيــة بهــا أو لــم يقــم بتجديدهــا1.

 Cette mesure de police frappe donc l’étranger qui a pénétré sur le“   1
territoire français et qui s’y est maintenu sans être en possession des doc-
uments requis par la loi, ou qui ne les a pas renouvelés. >>SALVIA )Lauss-
 inotte(et autres,DPDs,éd. legislatives, Paris 2001, feui 16, lerjuillet 2001
 ,P1627. “GOLESTANIAN)Maryam( La police des étrangers aux Etats-unis
 et en France,Paris 11,1995, p.453 D’HAEM )Rudolph(, la recondiute à
 la frontie’re des étrangers en situatin irrégulie’re, que sais -je? e’d.PUF
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ــذا  ــن ه ــر ع ــراء1، ويُعبّ ــذا اإلج ــي ه ــق اإلدارة ف ــي ح ــة الفرنس ــس الدول ــد مجل ويؤّك
ــى  ــي تهــدف إل ــرار هــو أحــد إجــراءات البوليــس اإلداري الت ــه إّن هــذا الق ــى بقول المعن
صيانــة النظــام العــام بالبــالد2، كمــا تتفــق المحكمــة األوربيــة لحقــوق اإلنســان مــع هــذا 

التعريف، حيث ترى أن االقتياد للحدود ال يوّجه إال ضد األجنبي 
المتواجد بصفة غير شرعيّة في البالد.

المتواجد بصفة غير شرعيّة في البالد3.
ويتّفــق القانــون اإلماراتــي مــع القانونيــن المصــري والفرنســي فــي تنظيــم ترحيــل 
األجانــب حيــث تنــص المــادة رقــم 29 مــن قانــون االتحــاد رقــم 6 لســنة 1973 بشــأن 
ــون  ــاّدة 21 مــن هــذا القان ــه »مــع مراعــاة أحــكام الم ــى أن ــب عل دخــول وإقامــة األجان
يكــون إخــراج األجنبــي مــن البــالد بأمــر مــن مديــر اإلدارة العاّمــة للجنســيّة واإلقامــة إذا 
لــم يكــن حاصــالً علــى تصريــح اإلقامــة أو إذا كانــت مــّدة التصريــح قــد انتهــت أو ألغيــت 
وال يجــوز اإلذن مجــّدداً بدخــول البــالد إال إذا اســتوفى الشــروط واإلجــراءات الالزمــة 

لدخولهــا وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون.
المطلب الثاني تمييز الترحيل عن اإلجراءات المشابهة

ــابهة،  ــراءات المش ــل وبعــض اإلج ــن الترحي ــط بي ــان الخل ــن األحي ــر م ــي كثي ــدث ف يح
ويقتضــي ذلــك التفرقــة بيــن الترحيــل واإلبعــاد )الفــرع األّول(، ثــم الترحيــل والتكليــف 

ــي(. ــرع الثان بالســفر )ألف

 Paris ,1997; FULCHIRON )Hugues(, réforme du doit des étrangers ,e’d.
Litec,1999,p19 et s

 BOCCARA VALERIE, rapport d> activité du Conseil d> état 2005,  1
Petites Affiches, 1 juin 2005 no 108, P. 3; v. aussi

;C.E, 22 août 2007, no 293282; C.E, 13 juillet 2007, no 293282
C.E, 2 juillet 2007, no 261686; C.E, 27 juin 2007, n° 297536. www.legi-

.france.gouv
 L> arrêté de reconduite à la frontière, comme l> arrêt d>expulsion  2
 constitue une mesure de police administrative. CE, 21 févr.1997, févr

 1997, req. no 155363, Préfet du Rhône c/ Senso; CE 26 nov 1999Préfet
de Seine et Marne c/ Molla, Rec., p. 777 CE, 20 mars 1988. Min. Int.c/

 Elfenzi : Rec. p. 17; AJDA 1988, p. 223, concl. Vigouroux; D. 1989 somm.
 p. 117, Wacquet et Julien Laferrière. Cass. Crim., ler fe’vr 1995, Hamoudi

.JCP G 1995,11,22463
 l”Elle vise 1> étranger qui réside en France sous couvert d> un titre  3

 de séjour, et non celui qui y est présent irrégulièrement et qui ne peut
 être frappé que d> un arrêté de reconduite à la frontière. “Cour eur. D.H.,

.29Janv.1997,Bouchelkia, Rec.,P.56

الفرع األّول
الترحيل واإلبعاد

بعــد أن بيّنــا معنــى الترحيــل يجــب كذلــك تحديــد معنــى اإلبعــاد وصــوالً لتوضيــح الفــارق 
بينهمــا، ويجــري الفقــه علــى تعريــف اإلبعــاد بأنـّـه ”قــرار تُصــدره الســلطات العاّمــة فــي 
الدولــة ألســباب تتعلــق بســالمتها وأمنهــا الداخلــي أو الخارجــي، وتطلــب بمقتضــاه مــن 
ــّدة محــّددة وإال تعــّرض  ــا خــالل م ــادرة إقليمه ــة شــرعيّة مغ ــا بصف ــم به ــي المقي األجنب

للجــزاء واإلخــراج بالقــّوة1.

ــك  ــا، ولذل ــى إقليمه ــة عل ــي تعكــس ســيادة الدول ــاد أحــد األعمــال الت ــرار اإلبع ــل ق ويمثّ
ــّرد  ــاذ مج ــس المقصــود اتخ ــت ، فلي ــعة  دفع ــة واس ــلطة تقديريّ ــع اإلدارة إزاءه بس تتمتّ
ــوق  ــه بأحــد الحق ــر عن ــى حــد التعبي ــه إل ــزام أحــد الفق ــم بمقتضــاه إل إجــراء بوليســي يت
ــا تتخــذ  ــب فإنه ــاد أحــد األجان ــّرر إبع ــا تق ــة أّن اإلدارة عندم ــإلدارة ، والحقيق ــة ل الملكيّ
ــة للنظــام  ــة بالخــروج حماي ــة أجنبيّ ــا دول ــاً وسياســياً فــي ذات الوقــت رعاي ــراراً إداريّ ق
ــة  ــا المصلح ــيّة تمليه ــارات سياس ــداف واعتب ــرار أه ــذا الق ــف وراء ه ــا يق ــام، وإنّم الع
الوطنيّــة للدولــة ويكــون لهــذا القــرار آثــار علــى عالقتهــا مــع الدولــة التــي ينتمــي إليهــا 

ــد2. ــي المبع األجنب
1   د.جابــر جــاد عبــد الرحمــن، إبعــاد األجانــب، رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة 1947، ص26: 
د.فــؤاد ريــاض، الوســيط فــي القانــون الدولــي الخــاص، المرجــع الســابق طبعــة ســنة 1992، ص 411: 
د.شــمس الديــن الوكيــل، الموجــز فــي الجنســية ومركــز األجانــب، منشــأة المعــارف، ص463 ومــا 
ــم، القانــون الدولــي  ــم أحمــد إبراهي بعدهــا: د.هشــام علــي صــادق، المرجــع الســابق، ص 141: د.إبراهي
ــؤوليتها  ــرطة ومس ــال الش ــهاوي، أعم ــدري الش ــة، 1992، ص119: د.ق ــة العربيّ ــاص، دار النهض الخ
إداريــاً وجنائيــاً، منشــأة المعــارف، 1969، ص425: د.عــادل محمــد خيــر، األجانــب فــي القانــون الدولــي 

المعاصــر والتشــريع المصــري.
2   دار النهضة العربية 1995، ص 153:
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دكتور مصطفى إبراهيم العدويترحيل األجانب دراسة تطبيقية تحليليّة

ــي ال  ــال الســيادة الت ــن أعم ــل ضم ــت طوي ــف لوق ــذا اإلجــراء يُصنّ ــد ظــل ه ــك فق ولذل
تخضــع بهــذا الوصــف لرقابــة القضــاء، غيــر أنـّـه مــع اقتــراب القــرن التاســع عشــر مــن 

نهايتــه بــدأ القضــاء 

ــرار  ــي ق ــي الطعــن ف ــل بالتال ــح يقب ــة، وأصب ــق نطــاق هــذه النظري ــي تضيي الفرنســي ف
اإلبعــاد وقــد ســار األمــر علــى ذات التحــو فــي مصــر، حيــث قضــى مجلــس الدولــة فــي 
حكــم وحيــد1 باعتبــار اإلبعــاد مــن أعمــال الســيادة التــي ثــم اســتقر قضــاؤه علــى خضــوع 

قــرار الإلبعــاد لرقابــة القضــاء2
ــل  ــم يحــدث أي تعدي ــون 89 لســنة 1960 ، ول ــرار بقان ــي مصــر الق ــاد ف ويُنظــم اإلبع
األحــكام اإلبعــاد الــواردة بــه منــذ صــدوره حتــى اآلن، بينمــا ينظمــه فــي فرنســا القانــون 
2658 لســنة3 1945، وقــد ُعدلــت األوضــاع القانونيــة التــي تنظــم اإلبعــاد عــدة مــرات 
بدايــة مــن قانــون Bonnet  فــي 10 ينايــر ســنة 1980 الــذي حمــل أول تعديــل للقانــون 
منــذ صــدوره عــام 1945 ، ممــا يعكــس الطابــع شــديد الحساســية لهــذا اإلجــراء ، نظــراً 

الرتباطــه الوثيــق بضــرورات النظــام العــام وممارســة الدولــة لســيادتها4.

 LexpulsiondesEtrangers Paris These pour le Doctorat. Librairie Nouvelle
 de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau 1888; BEYRAND )Roger(.
 Linternement lassignation à résidence et lexpulsion des étrangers Thèse

 pour le Doctorat de Droit, Faculté de Droit Université de Paris 1947
 ROBERT Jacques(. Droit de lHomme et libertés fondamentales. Paris.

Editions Montchrestien. Domat de Droit Public, 5ème éd.. 1993 MEDEZ-
INSou )Kouam-Nicase(, la police des étrangers en France. these univer-

 site de Poitiers 1986 P 38 et s 1 CE, févr. 2005.req. no 263s19, Préfet de
,l’Essonne CM Anatoli; CE, 4 Août 1936 Naudroff Rec.,P 339

1 محكمة القضاء اإلداري , الدعوى رقم 142 , س1 , جلسة 1948/1/27 , مجموعة السنة األولى 
, ص228 

2  انظر محكمة القضاء اإلداري الدعوى رقم 1449 , جلسة 1953/1/5 , مجموعة السنة السابعة 
, ص275 : الدعوى رقم 551 , جلسة 1954/3/25 , مجموعة السنة الثامنة ، ص1076 ، الدعوى 

رقم 3760 ، س56 ق، جلسة 2002/11/26 ، ومن أحدث األحكام التي تؤكد هذا الحق أنظر الدعوى 
32486س60ث، جلسة 2007/3/20 محكمة القضاء اإلداري حكم غير منشور.

LE CABECO)Robert(,” l’expulsion des étrangers aux termes de l’or- 3
 donnance du 2 novembre 1945 et du décret du 18 mars 1946”, Rev. crit

DIP, 1946, p. 235
 ces dispositions ont été modifiécs à de multiples reprises après que  4

ــون  ــه القان ــذي نظم ــاد ال ــاً عــن اإلبع ــي مصــر إجــراًء مختلف ــل ف ــون الترحي ــك يك وبذل
بإجــراءات محــددة ، بينمــا يتطابــق مــع االقتيــاد للحــدود الــذي ينظمــه القانــون الفرنســي 

ــر شــرعية فــي البــالد. ــن بصــورة غي فــي مواجهــة األجانــب المتواجدي
ــا : أن  ــل 1 بقوله ــاد و الترحي ــن اإلبع ــارق بي ــا الف ــة العلي ــة اإلداري ــدت المحكم ــد أك وق
ترحيــل األجنبــي مــن البــالد لعــدم وجــود إقامــة قانونيــة ال يُعــد إبعــاداً ممــا عنــاه القانــون 
اســتناداً إلــى إقامــة ثابتــة ومعينــة و الــذي يتطلــب األمــر فيــه صــدور قــرار مــن وزيــر 
ــا  ــى م ــه إل ــي مفهوم ــاً وال يصــل ف ــون إجــراء مادي ــل يك ــدو الترجي ــة ، إذ ال يع الداخلي
يمكــن اعتبــاره بمــا يســتوجب فيــه األمــر مراعــاة مــا نــص عليــه القانــون بشــأن حــاالت 

اإلبعــاد«
وقــد يعتقــد البعــض أنـّـه يمكــن االســتعاضة عــن ترحيــل األجنبــي بإصــدار قــرار بإبعــاده، 
ــي  ــاد ف ــرارات إبع ــدر ق ــتطيع اإلدارة أن تُص ــث ال تس ــح، حي ــر صحي ــك غي ــن ذل ولك
مواجهــة األجانــب المتواجديــن بصــورة غيــر شــرعيّة، ألّن هــذا األمــر يواجــه صعوبــات 
قانونيـّـو وعمليـّـة تتمثـّـل فــي ضــرورة اتبــاع اإلجــراءات التــي حّددهــا القانــون عنــد إبعــاد 
األجانــب، وضــرورة صــدور القــرار بمعرفــة وزيــر الداخليـّـة وتوقيعــه عليــه، ثــم إعــالم 
األجنبــي بالقــرار ومنحــه مهلــة لمغــادرة البــالد خــالل 15 يومــاً، وهــذا إن كان مقبــوالً 
فــي مواجهــة األجنبــي المقيــم بصفــة قانونيـّـة فــي البــالد واكتســب مركــزاً قانونيـّـاً بصــدور 
قــرار منحــه اإلقامــة، فإنــه ال يجــدي فــي مواجهــة أجنبــي متواجــد فــي البــالد بطريقــة 
ــرار  ــاذ ق ــب اتخ ــذي يوج ــر ال ــي، األم ــز قانون ــب أي مرك ــم يكتس ــروعة، ول ــر مش غي

ســريع فــي مواجهتــه2.

 la loi Bonnet, du 10 janvier 1980, y a apporté les premiers changements
 depuis 1945, ce qui traduit le caractère extrêmement sensible de cette
matière, à sa liaison étroite avec les nécessités de rordre public et l’ex-

 ercice de la souveraineté de l’état JULIEN-LAFERRIERE )François(,droit
des étrangers opcit,p.l45

  1
ــرة  ــوازات والهج ــث الج ــه إدارة مباح ــا قدرت ــب م ــب حس ــن األجان ــن م ــدد المرّحلي ــغ ع ــد بل 2 1 وق
ــاد  ــرة إبع ــع ظاه ــام 1986 – راج ــغ 626 ع ــام 1985، وبل ــام 1984، و498 ع ــيّة 209 ع والجنس
األجانــب، دراســة مقارنــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة، ودولــة اإلمــارات العربيـّـة المتحــدةن وجمهوريـّـة 
الســودان، بحــث مقــّدم مــن عبــد المنعــم محمــد عبــد الرحمــن وآخريــن إلــى معهــد تدريــب ضبـّـاط الشــرطة، 
ــم  ــم إبعاده ــن ت ــدد الذي ــمي بع ــاء رس ــف- إحص ــد –لألس ــا، وال يوج ــا بعده ــر 1987، ص47 وم فيراي
ــة، وال يوجــد ســوى إحصــاء نصــف ســنوي  وترحيلهــم، باإلضافــة إلــى األجانــب المقيميــن بصفــة قانونيّ
بعــدد الســائحين القادميــن للبــالد يصــدر عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العاّمــة واإلحصــاء بدايــة مــن عــام 
1994- بعكــس الحــال فــي فرنســا حيــث يصــدر تقريــر ســنوي يتضمــن جميــع تلــك البيانــات ويعــرض 

علــى البرلمــان ســنويّاً.
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والحقيقــة أّن الترحيــل يختلــف عــن اإلبعــاد فــي عــّدة وجــوه، فهمــا يختلفــان مــن حيــث 
الســلطة المختّصــة بإصــدار القــرار، ومــن ناحيــة ثانيــة يختلفــان فــي الشــكل واإلجــراءات 
ومــن ناحيــة ثالثــة يختلــف ســبب القــرار فــي كلتــا الحالتيــن، ومــن ناحيــة رابعــة يختلفــان 
فــي الهــدف، ومــن ناحيــة خامســة يختلفــان فــي الدرجــة، ومن ناحية سادســة يختلــف نطاق 

تطبيــق كل منهمــا، ومــن ناحيــة أخيــرة يختلــف األثــر المترتـّـب علــى كال اإلجراءيــن.
ــة وحــده،  ــر الداخليّ ــن اختصــاص وزي ــاد م ــة، نجــد اإلبع ــث الســلطة المختّص ــن حي فم
ــر مصلحــة  ــل مــن اختصــاص مدي ــا الترحي ــي هــذا اإلجــراء، بينم ــّوض أحــداً ف ــم يف ول

ــيّة. ــرة والجنس ــوازات والهج الج
ومــن حيــث الشــكل واإلجــراءات، يجــب أن يصــدر قــرار ال]عــاد كتابــة وبتوقيــع وزيــر 
ــى  ــون عل ــب القان ــا أوج ــراء، كم ــذا اإلج ــي ه ــد ف ــّوض أح ــم يف ــخصيّاً، ول ــة ش الداخليّ
الوزيــر إصــدار قــرار ينّظــم أوضــاع صــدور قــرار اإلبعــاد وإجراءاتــه وتنفيــذه، وبالتالــي 

يجــب أن يصــدر قــرار اإلبعــاد وفقــاً إلجــراءات

محــّددة1، بينمــا يكــون الترحيــل بنــاء علــى أمــر مــن مديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة 
والجنسيّة ودون اتباع إجراءات شكليّة محّددة.

أمــا مــن حيــث الســبب، هنــاك اختــالف فــي ســبب صــدور كل منهمــا، فاإلبعــاد يواجــه 
األجنبــي الــذي دخــل البــالد بطريــق مشــروع واكتســب مركــزاً قانونيّــاً بالحصــول علــى 
ــح وجــوده  ــدة بحيــث أصب ــالد، ولكــن طــرأت ظــروف جدي ــي اإلقامــة بالب الترخيــص ف
ــه  ــا يواج ــور، بينم ــى الف ــالد عل ــه الب ــب مغادرت ــا يوج ــام مّم ــام الع ــداً للنظ ــّكل تهدي يش

ــر شــرعيّة. ــة غي ــالد بصف ــي الب ــي المتواجــد ف ــل األجنب الترحي
ــّكله وجــود  ــذي يُش ــد ال ــدارك التهدي ــى ت ــاد يهــدف إل ــإّن اإلبع ــث الهــدف، ف ــا مــن حي أم
األجنبــي المقيــم بصفــة قانونيـّـة علــى نظــام الدولــة أو أمنهــا العــام، بينمــا يكــون الترحيــل 

ــة بالدخــول واإلقامــة فــي البــالد2. جــزاء مخالفــة األجنبــي القواعــد المتعلّق

1  تُعطــي المــاّدة 28 مــن القانــون 89 لســنة 1960 وزيــر الداخليـّـة ســلطة تحديــد اإلجــراءات الالزمــة 
لصــدور وتنفيــذ قــرار اإلبعــاد. وتطبيقــاً لذلــك فقــد تضّمــن قــرار وزيــر الداخليـّـة رقــم 180 لســنة 1964 
فــي شــأن دخــول وإقامــة األجانــب، تنظيــم تلــك اإلجــراءات فــي المــواد 10، 11، 12. وطبقــاً للمــادة 10 
مــن هــذا القــرار تتولـّـى مصلحــة الجــوازات والهجــرة الجنســيّة القيــام بتلــك اإلجــراءات، وياُلحــظ أن نــص 
المــادة لــم يُلزمهــا باتبــاع إجــراءات محــّددة، باســتثناء وجــوب عــرض حــاالت ذوي اإلقامــة الخاّصــة علــى 
ــد يمثّــل  ــة المنصــوص عليهــا فــي المــاّدة 29 مــن القانــون 89 لســنة 1960 وموافقتهــا، وهــذا القي اللجن

ضمانــة إجرائيـّـة لبعــض فئــات مــن األجانــب الذيــن ارتبطــوا بمصــر لفتــرات طويلــة.
  2

ومــن حيــث نطــاق التطبيــق، فــال يجــوز ترحيــل ذوي اإلقامــة الخاّصــة بــأي حالــة بينمــا 
يمكــن خضوعهــم لإلبعــاد فــي حــاالت معيّنــة1، وبإجــراءات محــّددة2.

ومن حيث األثر المترتّب على اإلجراء، يوجب القانون عد دخول األجنبي 
ــم  ــي يت ــة، وبالتال ــر الداخليّ ــإذن م نوزي ــرى إال ب ــّرة أخ ــالد م ــن الب ــاده ع ــم إبع ــذي ت ال
إدراجــه علــى قوائــم الممنوعيــن مــن الدخــول، بينمــا األجنبــي الــذي يتــم ترحيلــه لمخالفتــه 
شــروط اإلقامــة بالبــالد فــال يوجــد مــا يحــول قانونــاً دون عودتــه مــّرة أخــرى إذا اســتوفى 

الشــروط القانونيّــة المحــّددة للدخــول واإلقامــة بالبــالد.
ــي  ــم ف ــه يت ــراً مــن حيــث الدرجــة، نجــد اإلبعــاد هــو اإلجــراء األشــد خطــورة ألنّ وأخي
مواجهــة أجنبــي دخــل البــالد بطريــق مشــروع ورّخصــت لــه اإلدارة فــي اإلقامــة 
ــة  ــداً للنظــام العــام أو ســالمة الدول ــح وجــوده يشــّكل تهدي ــالد، ولكــن أصب ــة بالب القانونيّ
أو مصلحتهــا، بينمــا يكــون الترحيــل جــزاء مخالفــة شــروط الدخــول أو الترخيــص فــي 

ــة أو ســالمتها. ــن الدول ــد أم ــى تهدي ــا إل ــة هن ــة، وال تصــل المخالف اإلقام
ــل، وهــو مــا جــاء  ــن اإلبعــاد والترحي ــر بي ــارق الكبي ــى مــا ســبق، يتضــح الف ــاء عل وبن
ــى  ــوع عل ــي التشــريع الفرنســي، حيــث صــدر التشــريع لينظــم حــاالت كل ن واضحــاً ف
حــدة، كمــا جــاء التشــريع اإلماراتــي مــن البدايــة مفّرقــاً بيــن إخــراج األجانــب وإبعادهــم، 
ــون 89 لســنة 1960 بشــأن دخــول وإقامــة  ــد خــال القان ــي مصــر، فق بعكــس النظــام ف
األجانــب مــن أي إشــارة لترحيــل األجانــب، ممــا أوجــد الكثيــر مــن المشــكالت، والخلــط 
بيــن اإلبعــاد والترحيــل، ولعــل التعديــل التشــريعي الصــادر بموجــب القانــون 88 لســنة 
2005، والــذي نظــم ألول مــّرة أوضــاع ترحيــل األجانــب فــي مصــر يضــع حــّداً للخلــط 

الــذي كان ســائداً بينهمــا.
الفرع الثاني الترحيل والتكليف بالسفر

التكليــف هــو ذلــك األمــر الصــادر مــن مديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة و الجنســية 
إلــى أحــد األجانــب بمغــادرة البــالد نتيجــة النتهــاء الغــرض مــن بقائــه بالبــالد3, ويقتــرن 

ــة  ــى اإلقام ــن عل ــاد الحاصلي ــا إبع ــي يجــوز فيه ــى ســبيل الحصــر الحــاالت الت 1   يحــّدد المشــّرع عل
الخاّصــة، وتنــص المــادة 26 مــن القانــون 89 لســنة 1960 علــى أنـّـه: »ال يجــوز إبعــاد األجنبــي مــن ذوي 
اإلقامــة الخاّصــة إال إذا كان فــي وجــوده مــا يهــّدد أمــن الدولــة أو ســالمتها فــي الداخــل أو فــي الخــارج أو 
االقتصــاد القومــي أو الصّحــة العامــة أو اآلداب العاّمــة أو الســكينة العاّمــة أو كان عالــة علــى الدولــة بعــد 

عــرض األمــر علــى اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 29 وموافقتهــا.
2   انظر القانون 89 لسنة 1960 المواد من 31-25.

3 د.نعيــم عطيــة, المنــع مــن الســفر, دار النهضــة العربيــة ، 1991 ، د.قــدري الشــهاوي، الموســوعة 
الشــرطية القانونيــة، عالــم الكتــب 1997، ص831 .
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بمنــح األجنبــي مهلــة لتدبيــر حالــه والســفر خاللهــا طواعيــة, تتــراوح مــن أســبوع إلــى 
أســبوعين, ويمكــن لألجنبــي الطعــن فــي قــرار تكفيلــه بالســفر1 .

ويتبيــن مــن ذلــك أن التكليــف بالســفر وإن كان يتفــق مــع الترحيــل فــي صــدور كالهمــا 
بنــاء علــى أمــر مــن مديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة والجنســية , إال أنهمــا يختلفــان 
فــي عــدة وجــوه , فالترحيــل يواجــه حالتــا غيــر تلــك التــي يواجههــا التكليــف بالســفر , 
كمــا تختلــف طريقــة التعامــل مــع األجنبــي وكــذا المهلــة الممنوحــة لــه لمغــادرة البــالد فــي 

كلتــا الحالتيــن , كمــا انهمــا يختلفــان اختالفــاً واضحــاً فــي الدرجــة.
فمــن حيــث المواجهــة , نجــد التكليــف بالســفر يتعامــل مــع األجنبــي الــذي يتقــدم بصــورة 
ــى اإلقامــة  ولكــن اإلدارة رفضــت وطلبــت منهــم مغــادرة البــالد  ــة للحصــول عل قانوني
طواعيــة خــالل مــدة معينــة , بينمــا يواجــه الترحيــل األجانــب الذيــن دخلــوا البــالد بطريقــة 
غيــر شــرعية, أو لــم يتقدمــوا مــن األصــل للحصــول علــى ترخيــص فــي اإلقامــة , أو إذا 

لــم يغــادروا البــالد خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إعالنــه برفــض اإلقامــة.
ومــن حيــث تقييــد حريــة األجنبــي , التكليــف بالســفر ال يتضمــن تقييــد حريــة األجنبــي 
لحيــن مغــادرة البــالد جبــراً , و إنمــا يمنــح األجنبــي مهلــة لمغــادرة البــالد طواعيــة, ألن 
اإلدارة تــرى انتهــاء الغــرض مــن تواجــده القانونــي بالبــالد , بينمــا علــى العكــس يقــوم 
بالترحيــل علــى تقييــد حريــة األجنبــي لحيــن إخراجــه مــن البــالد جبــراً , جــزاء لتواجــده 

غيــر القانونــي فــي البــالد .
ــة  أمــا مــن حيــث المــدة الممنوحــة لألجنبــي ، فــإن التكليــف بالســفر يُتيــح لألجنبــي مهل
ــه  ــد ترحيل ــة، بينمــا عن ــراوح مــن أســبوع ألســبوعين طواعي ــالد تت محــددة لمغــادرة الب

ــه دون حــد أقصــى. ــاء إجــراءات ترحيل ــن انته ــي لحي ــة الممنوحــة لألجنب تتجــدد المهل
ــل هــو اإلجــراء األشــد خطــورة فالتكليــف  ــراً مــن حيــث الدرجــة نــرى ان الترحي وأخي
بالســفر يواجــه حــاالت األجانــب الذيــن دخلــوا البــالد بطريــق مشــروع وتقدمــوا بطلــب 
ــم  ــة ويت ــي اإلقام ــم ف ــص له ــض الترخي ــن اإلدارة رأت رف ــالد ولك ــة بالب ــم اإلقام لمنحه

منحهــم مهلــة للســفر طواعيــة مــا بيــن أســبوع إلــى أســبوعين 
و أن يقتــرن ذلــك بــأي تقييــد لحريــة األجنبــي، بحيــث يتعيــن عليــه مغــادرة البــالد خــالل 
المهلــة الممنوحــة لــه. فــإذا لــم يلتــزم األجنبــي بتلــك المهلــة أصبــح وجــوده بالبــالد غيــر 

مشــروع ، ودخــل ضمــن الحــاالت المقــررة لترحيــل األجانــب.

1  محكمــة القضــاء اإلداري، الدعــوى 207، ص8، جلســة 1954/6/29 ، مجموعــة الســنة الثامنــة ، 
ص137، الدعــوى رقــم 563، ص6 ، 1954/5/13 ، مجموعــة الســنة الثامنــة،  ص1431.

المبحث الثاني
التنظيم القانوني لترحيل األجانب

تبيــن لنــا فــي المبحــث الســابق معنــى الترحيــل والفــارق بينــه وبيــن اإلجــراءات المشــابهة 
لــه، وأن القانــون المصــري 89 لســنة 1960 فــي شــأن دخــول إقامــة وإبعــاد األجانــب لــم 
يكــن يتضمــن منــذ صــدوره، أي إشــارة لترحيــل األجانــب رغــم أن اإلدارة كانــت تمارســه 

عمــالً وبصــورة يوميــة دون أي غطــاء قانونــي، وكان هــذا األمــر موضــع نقــد  .
ــم 88 لســنة  ــون رق ــار، فصــدر القان ــن االعتب ــادات بعي ــك االنتق ــد أخــذ المشــروع تل وق
ــاب1، حيــث  ــل األجن ــون 89 لســنة 1960 لينظــم ألول مــرة ترجي 2005 معــدالً للقان

ــة: ــي الحــاالت اآلتي ــر ذوى اإلقامــة الخاصــة ف ــم 31 غي أضــاف المــادة رق
-1دخــول البــالد بطريــق غيــر مشــروع، أو عــدم الحصــول علــى ترخيــص فــي اإلقامــة 

بعــد نهايــة المــدة الممنوحــة لــه بموجــب تأشــيرة الدخــول.
-2 مخالفة الغرض الذي حصل على اإلقامة من أجله .

-3 عدم مغادرة البالد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية إقامته .
ــح  ــض من ــه برف ــخ إعالن ــن تاري ــاً م ــالد خــالل خمســة عشــر يوم ــادرة الب ــدم مغ -4 ع
اإلقامــة أو تجديدهــا. ولمديــر المصلحــة فــي ســبيل ذلــك حجــز األجنبــي  أو تحديــد 
إقامتــه فــي مــكان معيــن ومنحــه مهلــة الســفر )قابلــة للتجديــد ( لحيــن انتهــاء اإلجــراءات 

ــه“2 . ترحيل
ويســتفاد مــن هــذا النــص أن المشــرع يضــع قيــداً وحيــداً ، حيــث ال يُجيــز ترحيــل األجانب 
مــن ذوي اإلقامــة الخاصــة )المطلــب األول(، ثــم حــدد علــى ســبيل الحصرالحــاالت التــي 
يجــوز فيهــا ترحيــل األجانــب )المطلــب الثانــي(، وأخيــراً فقــد أعطــى المديــر مصلحــة 
ــب  ــه )المطل ــن ترحيل ــي لحي ــة األجنب ــد حري ــلطة تقيي ــية س ــرة الجنس ــوازات و الهج الج

الثالــث(.

1  كانت سعادتنا بالغة عندما تبنى القانون رقم 88 لسنة 2005 الذي قام بتنظيم حاالت الترجيل ألول 
مرة وفقاً القتراح قدمناه في رسالتنا للحصول على نتيجه الدكتوراه السابق اإلشارة إلها , ص722.

2  الجريدة الرسمية بتاريخ 2005/5/7 , العدد 18 .
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المطلب األول
عدم جواز ترحيل ذوي اإلقامة الخاصة

ــر مصلحــة  ــح مدي ــرر بمن ــادة 31 مك ــن المالحــظ أن المشــرع المصــري اســتهل الم م
الجــوازات والهجــرة الجنســية ســلطة األمــر بترحيــل األجانــب، كذلــك، فــإن المــادة 29 
مــن القانــون االتحــادي اإلماراتــي رقــم 6 لســنة 1973م فــي شــأن دخول وإقامــة األجانب 
تمنــح الســلطة لمديــر عــام الجنســية واإلقامــة، وليــس لوزيــر الداخليــة كمــا هــو الشــأن 
بالنســبة لإلبعــاد، وهنــا يبــرز تســاؤل عــن الســبب فــي منــح هــذه الســلطة لمديــر المصلحــة 

أو مديــر عــام الجنســية واإلقامــة وليــس لوزيــر الداخليــة كمــا فــي حالــة اإلبعــاد؟
و الواقــع أن منــح هــذه الســلطة لمديــر المصلحــه تبــرره الضــرورات القانونيــة،  والعملية، 
ــة شــخصياً. ألن  ــر الداخلي ــن وزي ــاد م ــرار اإلبع ــترط أن يصــدر ق ــا يش ــروع هن فالمش
ــب  ــي اكتس ــة أجنب ــي مواجه ــدر ف ــورة، ويص ــن الخط ــرة م ــة كبي ــى درج ــراء عل اإلج
ــالد، ولكــن طــرأت ظــروف  ــة بالب ــة القانوني ــى اإلقام ــه عل ــاً وترخــص ل ــزاً قانوني مرك
جعلــت وجــوده يشــكل تهديــداً لســالكة الدولــة وأمنهــا او نظامهــا العــام، ومــن يــم يجــب 
أن يصــدر قــرار الإلبعــاد دون تســرع وبعــد دراســة وتمحيــص وبتوقيــع الوزيــر شــخصياً 
ــي متواجــد  ــل يكــون األجنب ــة الترجي ــي حال ــى العكــس ف ــا عل ــاً للمشــروعية، بينم ضمان
بطريقــة غيــر مشــروعة، ولــم يكتســب مركــزاً قانونيــاً،  األمــر الــذي يوجــب اتخــاذ قــرار 

ســريع بترحيلــه بمعرفــة مديــر  المصلحــة.
ــب  ــل األجان ــح ســلطة ترحي ــا من ــر بالمالحظــة أيضــاً أن المشــرع عندم ــا هــو جدي ومم
لمديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة الجنســية فإنــه اســتثنى مــن الخضــوع لهــذا اإلجــراء 
األجانــب ذوي اإلقامــة الخاصــة، وهــو بذلــك يثيــر التســاؤل عــن فئــات المســتحقين 

ــد؟ ــة هــذا االســتثناء الوحي لإلقامــة الخاصــة ؟ وكــذا عل

أوالً: المستحقون لإلقامة الخاصة:
توضــح المــادة 18 مــن القانــون 89 لســنة1 1960 الفئــات المســتحقة لهــذا النــوع، حيــث 

1   حدث تعديل تشريعي لهذه المادة بموجب القانون 88 لسنة 2005 , حيث تم إلغاء الفقرة األولي 
لزوال الفرض منها بانتهاء الوحدة المصرية السورية والتي كانت تنص على »: األجانب ذوو اإلقامة 

الخاصة هم : 1-الفلسطينيون الالجئون إلقليم الشمالي ...وقد جاء هذا التعديل وفق ما اقترحناه عام 
2003 وانظر اقتراحنا بهذا التعديل علم 2003 رسالتنا للدكتوراه السابق اإلشارة إلها ص722 وما 

بعدها.

تنص على أن: ” األجانب ذوي اإلقامة الخاصة لهم:
-1 األجانــب الذيــن ولــدوا فــي مصــر قبــل تاريــخ نشــر القانــون 74 لســنة 1952، ولــم 

تنقطــع إقامتهــم حتــى بــدء العمــل بالقانــون 89 لســنة 1960م.
ــة  ــم القانوني ــى إقامته ــق مشــروع، ومضــت عل ــالد بطري ــوا الب ــن دخل ــب الذي -2 األجان

ــنة 1952م. ــون 74 لس ــى نشــر القان ــابقة عل عشــرون ســنة س
-3 األجانــب الــذي مضــى علــى إقامتهــم بالبــالد أكثــر مــن خمــس ســنوات كانــت تتجــدد 
بانتظــام حتــى تاريــخ تقديــم طلــب الحصــول علــى اإلقامــة، إذا كانــوا يقومــون بأعمــال 
مفيــدة لالقتصــاد القومــي أو يــؤدون خدمــات علميــة أو ثقافيــة أو فنيــة للبــالد وتعيــن هــذه 

األعمــال بقــرار مــن وزيــر الداخليــة.
-4 العلمــاء ورجــال االدب والفــن والصناعــة و االقتصــاد وغيرهــم ممــن يــؤدون خدمــات 

جليلــة للبلــد الذيــن يصــدر فــي شــأنهم فــرار مــن وزارة الداخليــة.
ويرخــص ألفــراد هــذه الفئــة فــي اإلقامــة لمــدة عشــر ســنوات تجــدد عنــد الطلــب، وذلــك 

مــا لــم يكونــوا فــي إحــدى الحــاالت المنصــوص عليهــا عــام 26 مــن هــذا القانــون«.
ثانياً: علة حظر ترحيل ذوي اإلقامة الخاصة

ــة أن المشــروع  ــن اإلقام ــوع م ــذا الن ــب المســتحقين له ــات األجان ــن دراســة فئ ــن م يتبي
ــة، نجــد  ــن ناحي ــة : فم ــن األهمي ــر م ــدر كبي ــى ق ــا عل ــث مزاي ــن حي ــم عــدة م ــرر له يق
ــا  ــدة يقرره ــي أطــول م ــنوات، وه ــا عشــر س ــاً مدته ــم قانوني ــتحقة لبه ــة المس أن اإلقام
القانــون، ومــن ناحيــة ثانيــة يكــون تجديــد هــذا النــوع مــن اإلقامــة وجوبيــاً لمــدة عشــر 
ــا بالنســبة  ــق فيه ــي يتحق ــب، فيمــا عــدا الحــاالت الت ــم الطل ســنوات أخــرى بمجــرد تقدي
لهــؤالء األجانــب شــرط مــن شــروط اإلبعــاد، ومــن ناحيــة أخيــرة، إذا كان األصــل حــق 
الدولــة فــي إبعــاد أي أجنبــي خــارج أراضيهــا، فــإن المشــروع يحــدد علــى ســبيل الحصــر 
الحــاالت التــي يجــوز فيهــا إبعــاد الحاصليــن علــى اإلقامــة الخاصــة , وتنــص المــادة 26 
مــن القانــون 89 لســنة 1960م علــى أنــه »ال يجــوز إبعــاد األجنبــي مــن ذوي اإلقامــة 
الخاصــة إال إذا كان فــي وجــوده مــا يهــدد أمــن الدولــة أو ســالمتها فــي الداخــل أو فــي 
الخــارج أو االقتصــاد القومــي أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو الســكينة العامــة أو 
كان عالــة علــى الدولــة بعــد عــرض األمــر علــى اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

ــا« . 29 وموافقته
وياُلحــظ فــي هــذا النــص أن المشــرع حــدد هــذه الحــاالت علــى ســبيل الحصــر، كمــا قــرر 
ضمانــة أخــرى وهــي اشــتراط موافقــة اللجنــة الخاصــة، التــي بينتهــا المــادة رقــم29 مــن 
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القانــون 89 لســنة 1960 علــى إبعــاد األجنبــي1 لذلــك يجمــع الفقــه –بحق-علــى أن إقامة 
األجانــب المنتميــن إلــى هــذه الفئــة فــي الواقــع هــي مــن قبيــل اإلقامــة الدائمــة، نظــراً ألن 

تجديدهــا يتــم بقــوة القانــون دون أن تكــون لــإلدارة ســلطة تقديريــة فــي هــذا الصــدد 2 .
ــي  ــة إال ف ــك اإلقام ــد تل ــإلدارة رفــض تجدي ــا ســبق إذا كان ال يجــوز ل ــى م ــاً عل وترتيب
حــاالت محــددة، كمــا أنهــا ال تســتطيع إبعــاد األجنبــي الحاصــل عليهــا إال وفقــاً بشــروط 
محــددة وبعــد صــدور قــرار مــن وزيــر الداخليــة ، فإنــه مــن بــاب أولــى ال يصــح قانونــاً 
ــة  ــررة بصف ــل المق ــة الخاصــة إلجــراءات الترحي ــن ذوي اإلقام ــي م أن يخضــع األجنب
أساســية لألجانــب المتواجديــن بالبــالد بصــورة غيــر شــرعية، ولعــل ذلــك يوضــح بجــالء 

ســبب مــن عــدم خضــوع األجنبــي الحاصــل علــى اإلقامــة الخــاص للترحيــل .
وإذا كان المشــرع المصــري يقــرر لمديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة الجنســية الحــق 
ــي  ــروع الفرنس ــإن المش ــة الخاصــة, ف ــن ذوي اإلقام ــتثناء م ــب باس ــل األجان ــي ترحي ف
يتبنــى نفــس المبــدأ بحيــث تحمــى المــادة 25 مــن مرســوم بقانــون 2658 لســنة 1945 
بعــض فئــات مــن األجانــب مــن صــدور قــرار بالترحيــل فــي مواجهتهــم , إال فــي حالــة » 

الضــرورة القصــوى حفاظــاً علــى ســالمة الدولــة«
ــت  ــط خاصــة ســواء كان ــم بفرنســا رواب ــن تربطه ــب الذي ــتثناء لألجان ــذا االس ــح ه ويُمن
روابــط عائليــة ,أو مهنيــة , أو اإلقامــة بالبــالد لمــدة طويلــة تعكــس نوعــاً مــن االندمــاج 
ــون  ــدل بالقان ــنة 1945 المع ــم 2658 لس ــون رق ــي3.وطبقا للقان ــع الفرنس ــي المجتم ف

1   : تعدلت هذه المادة بموجب القانون 88 لسنة 2005 وأصبحت تنص على أنن: تشكيل لجنة 
اإلبعاد على الوجه اآلتي:

وكيل وزارة الداخيلة..............................................................................)رئيساً(
رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الداخيلة و الخارجية بمجلس الدولة...................)عضواً(
مدير عام مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية..................................................)عضواً(
مدير اإلدارة القنصلية بوزارة الخارجية.........................................................)عضواً(
مندوب من مصلحة األمن العام...................................................................)عضواً(

وتنعقــد اللجنــة بنــاًء علــى طلــب رئيســها . ويشــترط لصحــة انعقادهــا حضــور الرئيــس وثالثــة أعضــاء 
علــى األقــل . وتصــدر القــرارات بأغلبيــة األعضــاء الحاضريــن وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الــرأي 
الــذي منــه الرئيــس , ويتولــى أعمــال مقــرر اللجنــة مديــر إدارة اإلقامــة بمصلحــة الهجــرة و الجــوازات 
والجنســية أو مــن يقــوم مقامــه. وتبــدي اللجنــة رأيهــا فــي أمــر األبعــاد علــى وجــه الســرعة , انظــر اقتراحنــا 

بتعديــل المــادة عــام 2003 م برســالتنا الســابق اإلشــارة إليهــا ص722.
ــابق ,  ــع الس ــه 1993 م,المرج ــاص , طبع ــي الخ ــون الدول ــي القان ــيط ف ــاض , الوس ــؤاد ري 2  : د. ف
ص476 » د. عــز الديــن عبــد اللــه, دار النهضــة العربيــة ,1958 .ص495;  د. إبراهيــم أحمــد إبراهيــم, 
القانــون الدولــي الخــاص , )بــدون نشــر( 1992 ص 107 ;  د.هشــام علــي صــادق , المرجــع الســابق 
ــدون ناشــر,  ــي الخــاص , ب ــد المنعــم شــوقي , الوســيط فــي القانــون الدول ــدر الديــن عب , ص221 ;  د.ب
1993 , ص308 م ;  د.أشــرف وفــا , المركــز القانونــي لألجانــب, بــدون ناشــر , 2006 ,ص 108.

 VINCENT TCHEN , code de 1>intree et sejour des etrangers en  3

911 لسنة 20061 فإن هذه الطوائف هي:
-1القُصر أقل من 18 سنة2

وقــد عنــى المشــرع الفرنســي بتلــك الفئــة عنايــة خاصــة مراعــاة لصغــر ســنهم, وتقــوم 
اإلدارة باالســتعانة بالخبــرات الطبيــة فــي تحديــد ســن األجنبــي إذا لــم يســتطع أن يثبــت 

أنــه قاصــر ولــم يبلــغ 18 عامــا3ً.
ويؤكــد مجلــس الدولــة الفرنســي عــدم جــواز اقتيــاد األجانــب القُصــر إلــى الحــدود فيــث 
الكثيــر مــن أحكامــه4 , كمــا تؤكــد المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ذات المبــدأ , ألن 
اقتيــاد القاصــر للحــدود مــن شــأنه أن يحرمــه حقــه فــي حيــاة عائليــة مــع والديــه وهــو مــا 

تحميــه المــادة الثامنــة مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان5.
2 - من يثبت إقامته بصفة عادية منذ بلوغه 13 عاما6ً

وقــد ُعدلــت هــذه المــادة بموجــب القانــون 911 لســنة 2006 , لتجعــل الســن 13 عامــاً 
, وكان فــي القانــون الســابق 10 ســنوات 7؟ وال نجــد ســبب ُمقنــع لهــذا التعديــل ســوى 

االتجــاه نحــو الحــد مــن األجانــب المهاجريــن فــي المجتمــع الفرنســي.
-3المقيــم بصفــة شــرعية منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات إال إذا كان قــد حصــل علــى تلــك 
اإلقامــة لكونــه طالبا8ً.ومــن الُمالحــظ هنــا أن المشــرع أدخــل تعديــل علــى هــذه الفقــرة 

france lite,paris 2006,P.211 et s
art. 55Pournal oficiel du 25 juil- ،art. 51 ،du 24 juillet 2006 art. 50  1

let2006911-2006 Loin
art. 55Pournal oficiel du 25 juil- ،art. 51 ،du 24 juillet 2006 art. 50  2

l’étrang-.25،al 1،ORD.n;2658-45 ،Jo ،let2006911-2006 Loin r 19945،4Nov
er mineur de dix huit ans Art

L’Administration peut établir l’âge d’une personne en instance d’éloi-  3
 gnement en procédant «t à des examens médicaux lorsque l’intéressé ne
 déc. 13 ،qu’il est mineur CE ،par des documents probants ،démontre pas
 Préfet DE Denis c Zhou(. S. Grataloup. VINCENT ،req. no 232013 ،2002

p.218 ،.op.cit ،TCHEN
 20 ،p. 778; CE ،Brandao Rec. CE ،req. no 133047 ،juin 1993 25 ،CE  4

req. no 214919 ،oct. 2000
 que le père d’un enfant scolarisé sur le territoire doit démontrer qu’il  5

serait dans l’impossibilité de 1
 févr 11 mener une vie familiale normale dans un pays 1111، req- no  6
 autre que la France. 314 CEDH rit com no .1996.Gül cl Suisse: Dr. adm

645/559/1995/53،
 La  ‘étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en  7

France depuis  qu’il a atteint au plus l’age de treize ans. Loin
l’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituel-  8
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دكتور مصطفى إبراهيم العدويترحيل األجانب دراسة تطبيقية تحليليّة

بموجــب القانــون 911 ســنة 2006م حيــث ألغــى العبــارة التــي تجعــل األجنبــي بمنــأى 
عــن قــرار االقتيــاد للحــدود إذا أقبــت بكافــة ال\رف تواجــده فــي فرنســا لمــدة تزيــد عــن 
15 ســنة1,ألن الضمانــة هنــا تتحقــق لألجنبــي لمجــرد تواجــده فــي فرنســا بغــض النظــر 

عــن حصولــه علــى اإلقامــة القانونيــة أو عــدم حصولــه عليهــا.
ولعــل هــذا التعديــل يعكــس بوضــوح االتجــاه الحديــث للمشــروع الفرنســي نحــو التضييــق 
ــات الممنوحــة لألجانــب ,  ــى الحــد مــن الضمان علــى األجانــب المهاجريــن, والعمــل عل
واالتجــاه نحــو انتقــاء األجانــب المســموح لهــم بالهجــرة , وهــو مــا يُســمى بهجــرة العقــول.

-4األجنبي الذي يُثبت تواجده بانتظام لمدة تزيد عن 20 عاما2ً.
و هــذه الفقــرة مســتحدثة بموجــب القانــون 911 لســنة 2006 وهــذا الشــرط يســتفق مــع 
المســلك الحديــث للمشــروع الفرنســي فــي التشــدد حيــال األجانــب المهاجريــن الــذي يجعل 
مجــرد التواجــد فــي فرنســا إذ يجعــل مجــرد التواجــد فــي فرنســا ال يعطــي األجنبــي أي 

حــق إال إذا كان ذلــك لمــدة تيــد عــن عشــرين عامــاً وهــي مــدة ليســت باليســرة.
ــاق  ــه واإلنف ــل برعايت ــي فرنســا بشــرط أن يتكف ــم ف ــل قاصــٍر فرنســي يقي ــد لطف -5الوال
عليــه فعليــاً وتعليمــه علــى النحــو المحــدد قانونــاً منــذ والدتــه او علــى األقــل منــذ او عشــر 

ســنوات3
ــنة  ــون 911 لس ــتحداثها بموجــب القان ــي اس ــبب ف ــل الس ــتحدثة , ولع ــرة مس ــذه الفق وه

ORD. ،al 2 ،lement depuis qu’il a atteint au plus l’age de dix ans Art.25
 J0،4Nov 1945. Létranger qui réside régulièrement en France ،n2658-45

 ،pendant toute cette r période ،saufs’il a été ،depuis plus de dix ans
 titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant

 JO 25 juillet ،période titulaire de la carte .du 24 juillet 2006 art. L. 5 11
2006 911-2006 de séjour d’étudiant” Loin

1  كانت هذه المادة قبل تعديلها تنص على:
 l’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement

 ou qui y réside régulièrement depuis plus ،de depuis plus de quinze ans
 sauf s’il a été pendant cette période titulaire de la carte de ،de dix ans

ORD. n2658 45’JoANov.1945 ،al 3 ،séjour d’étudiant rt 25
 L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt  2

ans Loi n911-2006 du 24 juillet 2006 art art. L 5 11. JO 25 juillet 2006
 L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui cst père ou mère  3
à condition qu’il étab- ،d’un enfant français mineur t« résidant en France

 lisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de du code civil
 depuis la naissance de celui-ci ou 2-l’enfant dans les conditions prévues
JO 25 juillet 2006 911- ،par l’article 371 du 24 juillet 2006 art. art. L. 5 11

2006 depuis au moins deux ans Loi n

ــب , إذا ال  ــق األجان ــي ح ــددة ف ــاً متش ــرر أحكام ــي تق ــد, فه ــى أح ــى عل 2006 ال يخف
ــك  ــرن ذل ــب أن يقت ــا توج ــي وإنم ــاً لفرنس ــداً أو أم ــي وال ــود األجنب ــرد وج ــي بمج تكتف

ــر يســير. ــي غي ــد زمن ــك قي ــى ذل ــة, ويضــاف إل ــة فعلي برعاي
-6األجنبــي المتــزوج مــن  ثالثــة أعــوام علــى األقــل مــن زوج فرنســي , بشــرط اســتمرار 

الحيــاة المشــتركة بينهمــا, و احتفــاظ الزوج بالجنســية الفرنســية1.
وهــذه الفقــرة منقولــة مــن القانــون الســابق2 ولكــن حــدث تعديــل فــي مــدة الــزواج التــي 
تكــون محــل اعتبــار وتجعــل األجنبــي بمنــأًى عــن قــرار االقتيــاد للحــدود, لتكــون ثالثــة 
أعــوام بــدالً مــن عــام واحــد , ولعــل هــذا التعديــل يتفــق مــع المنهــج الجديــد للمشــروع 
الفرنســي , ويؤكــد بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك االتجــاه نحــو التضييــق علــى المهاجريــن 

ــب. األجان
-7المقيــم بصفــة دائمــة فــي فرنســا ,وتتعــرض حالتــه الصحيــة لخطــورة المكــن تداركهــا 

فــي حالــة إبعــاده لبلــد آخــر3.
ومــن المالحــظ أن المشــروع الفرنســي ألغــي بموجــب القانــون 911 بســنة 2006 حالــة 
ــب  ــة بموج ــة قانوني ــم بصف ــذي يقي ــي ال ــي : األجنب ــة وهي ــن األهمي ــر م ــدر كبي ــى ق عل
إحــدى الحــاالت التــي يقررهــا القانــون أو المعاهــدات الدوليــة, ولــم يُحكــم عليهــا نهائيــاً 
ــات  ــاف التنفيذ4,ويعطــي هــذا الفــرض بعــض الضمان ــى ســنة مــع إيق ــد عل ــة تزي بعقوب

marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nation- ،l’étranger  1
 à condition r que la communauté de vie entre les époux ،alité française
 n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité .du 24 juillet

JO 25 juillet 2006 911-2006 française Loin ،2006 art. art. L. 5 11
2  كان نص هذه المادة قبل التعديل كاآلتي:

 marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité ،l’étranger
 à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait ،française

 al،pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française Art.25
.1945،4Nov،ORD.n2658-45 Jo ،4

 l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé  3
nécessite une prise en charge 1 médicale dont le défaut pourrait en-

4N-،traîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. JO
Art.25 ))1945،2658-45،ov

 l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l’un des  4
 titres de séjour prévus par la r présente ordonnance ou les conventions

 internationales et qui n’a pas été condamné définitive ment -45 fà une
 al ،peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis Art.25

1945،2658 ،4Nov،7،0RD.n JO
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ــت هــذه  ــة كالالجئين1.كان ــات الدولي ــى اإلقامــة بموجــب االتفاق ــن عل ــب الحاصلي لألجان
المــادة تعطــي غطــاًء قانونيــاً صريحــاً لألجنبــي الــذي اكتســب حــق اللجــوء فــي فرنســا , 

وأصبــح الجئــاً وفقــاً التفاقيــة يوليــو عــام 1951م.
وال يوجــد بنظرنــا مبــرر إللغــاء هــذا البنــد ســوى إعطــاء اإلدارة مزيــداً مــن الحريــة فــي 
التصــرف مــع هــذا األجنبــي , والحقيقــة أن هــذا اإللغــاء عديــم القيمــة ألن االتفاقيــة تُلــزم 
اإلدارة بحمايــة األجنبــي الــذي اكتســب وصــف الالجــئ وال يجــوز طــرده إال فــي حــاالت 

تهديــد النظــام العــام أو ســالمة الدولــة وتحــت رقابــة القضــاء2.
ومــن الالفــت للنظــر أن المشــرع اإلماراتــي بخــالف المشــرعين المصــري والفرنســي 
ــي  ــل ف ــرار الترحي ــدور ق ــن ص ــأى م ــا بمن ــب ويجعله ــن األجان ــة م ــتثن أي فئ ــم يس ل
ــك  ــي ذل ــبب ف ــل الس ــي , ولع ــلك المشــرعين المصــري والفرنس ــس مس ــم بعك مواجهته

ــب. ــه باألجان ــدى عالقت ــة وم ــي كل دول ــع ف ــالف ظــروف المجتم ــع الخت يرج
فســبب هــذا االســتثناء فــي مصــر مــرده الظــروف التاريخيــة التــي صاحبــت مولــد اول 
تشــريع ينظــم إقامــة األجانــب , أمــا فــي فرنســا فيرجــع لتركيبــة المجتمــع الفرنســي حيــث 
يدخــل األجانــب فــي نســيجه وتحصــل نســبة غيــر قليلــه منهــم علــى الجنســية الفرنســية 
ــي مــن  ــا يتحــرر المجتمــع اإلمارات ــة , بينم ــم مــن جنســيتهم األصلي ويرتبطــون بأقاربه
تلــك القيــود والظــروف التاريخيــة , ولعــل هــذا الســلوك مــن الشــرع اإلماراتــي يعكــس 
ــع  ــل م ــلوب التعام ــالف أس ــة واخت ــي والدول ــن األجنب ــة بي ــة العالق بوضــوح خصوصي

األجنبــي مــن دولــة ألخــرى وفقــاً لظروفهــا ومصالحهــا وســيادتها.

 Les nouvelletsonditions de l’expulsion des” ،)TURPIN )Dominique  1
p. 137 ،R FDA 1986 ،“réfugiés

2  راجع في أحكام االتفاقية، وموقف فرنسا منها، رسالتنا السابق اإلشارة إليها ص24 وما بعدها

المطلب الثاني
الحاالت الجائز فيها ترحيل األجانب

ــون 89  ــدل للقان ــون  88 لســنة 2005 م المع ــن القان ــادة 31 م ــي الم حــدد المشــرع ف
لســنة 1960م بشــأن دخــول وإقامــة األجانــب أربــع حــاالت علــى ســبيل الحصــر تجيــز 
لمديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة و الجنســية أن يأمــر بترحيــل األجنبــي, ويقابــل هــذه 
ــنة 1945م1  ــون 2658 لس ــن القان ــم22  م ــادة رق ــي الم ــون الفرنس ــي القان ــادة ف الم
والتــي تخــول مديــر البولييــس أن يصــدر قــراراً مســبباً باقتيــاد أحــد األجانــب إلــى الحــدود 
فــي حــاالت متعــددو, أمــا القانــون اإلماراتــي ,فقــد نــص هــذه الحــاالت فــي المــادة 29 
ــم 6 لســنة 1973م بشــأن دخــول وإقامــة األجانــب وحــاالت  كــم القانــون االتحــادي رق
ــح  ــى تصري ــي حاصــالً عل ــن األجنب ــم يك ــي: إذا ل ــي ه ــون اإلمارات ــاً للقان ــل وفق الترحي
ــم  ــاة الحك ــع مراع ــك م ــت . وذل ــت أو الغي ــد انته ــح ق ــدة التصري ــت م ــة. إذا كان باإلقام

الــوارد فــي المــادة 21 مــن قانــون دخــول وإقامــة األجانــب.
والحــاالت األربــع المحــددة لترحيــل األجانــب فــي مصــر هــي :دخــول األجنبــي بطريقــة 
غيــر مشــروعة )الفــرع األول(,وثانيتهمــا إذا لــم يغــادر األجنبــي الغــرض الــذي حصــل 
ــالد خــالل  ــي الب ــادر األجنب ــم يغ ــا إذا ل ــرع الثاني(.وثالثته ــه )الف ــن أجل ــة م ــى اإلقام عل
المــدة المحــدد عنــد نهايــة إقامته)الفــرع الثالث(.وآخرهــا عندمــا ال يغــادر األجنبــي البــالد 

رغــم إعالنــه برفــض منحــه اإلقامــة أو تجديدها)الفــرع الرابــع(.
الفرع األول

دخول البالد بطريقة غير مشروع، أو عدم الحصول
على ترخيص في اإلقامة بعد نهاية مدة تأشيرة الدخول

وهــي أولــى الحــاالت التــي تجيــز لمديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة والجنســية إصــدار 
قــرار الترحيــل وتفــرر هــذه الحالــة ترحيــل األجنبــي إذا كان دخولــه البــالد قــد تــم  
بطريــق غيــر مشــروع ، أو دخــل البــالد بطريــق مشــروع بموجــب تأشــيرة دخــول‘ ولكــن 
لــم يحصــل مــن ســلطات الدولــة علــى ترخيــص فــي اإلقامــة بعــد نهايــة المــدة الممنوحــة 

لــه بموجــب تلــك التأشــيرة.
أوالً :دخول األجنبي البالد بطريق غير مشروع:

 décider qu›un étranger ،par arrêté motivé ،le préfet de police peuvent  1
4Nov 1945،2658-dans les cas suiva- ،sera reconduit à la frontière... Jo

nts.. Art.22،0rd. 45
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وفقــاً للواقــع العملــي يكــون دخــل األجنبــي البــالد غيــر مشــروع فــي حالتيــن : أوالهمــا إذا 
دخــل مــن غيــر المنافــذ المحــددة قانونــاً للدخــول, وثانيتهمــا دون اســتيفاء الشــروط التــي 

حددهــا القانــون لدخــول األجنبــي البــالد.
-1دخول البالد من غير المنافذ المحددة قانوناً .

يُحــدد النظــام القانونــي لــكل دولــة وعلــى ســبيل الحصــر األماكــن التــي يمكــن لألجانــب 
ــر  ــا إال عب ــب إليه ــول األجان ــادةً بدخ ــمح ع ــة ال تس ــا، فالدول ــن خالله ــالد م ــول الب دخ
أماكــن محــددة بــراً وبحــراً وجــواً، وهــي متعــارف عليهــا دوليــاً بموانــئ الوصــل، وهــذا 
أمــر بديهــي تفرضــه ســيادة الدولــة وهيمنتهــا علــى إقليمهــا، بحيــث ال يلجــه أي فــرد غيــر 

مرغــوب فيــه1.
وتحديــد تلــك األماكــن بمعرفــة مــن وزيــر الداخليــة أمــر طبيعــي، إذ أنــه يتولــى مســؤولية 
الحفــاظ علــى امــن وســالمة البــالد وبنــاء علــى ذلــك فقــد أصــدر القــرار رقــم 185 لســنة 

1964م بتنظيــم أماكــن دخــول األجانــب للبــالد2.
ــه  ــاً فإن ــر األماكــن المحــدد قانون ــالد مــن غي ــي الب ــى ماســبق إذا دخــل األجنب ــاء عل وبن
ــرة  ــوازات والهج ــة الج ــرة مصلح ــر مدي ــا يأم ــي أن ــن الطبيع ــون م ــاً. ويك ــون مخالف يك
و الجنســية بإصــدار أمــر بترحيلــه مــن حيــث أتــى. فهــو فــي هــذه الحالــة متســلل، ولــم 

ــالد. ــي بالب ــز قانون يكتســب أي مرك
أمــا فــي فرنســا فيأخــذ اقتيــاد األجانــب للحــدود بعــداً مختلفــاً، حيــث تمتــل البــالد 660,5 
كــم مــن الحــدود منهــا 970,2كــم حــدود أرضيــة . ويُقــدر أعــداد األجانــب الذيــن يدخلــون 
ــاً فــي الســنة، نصيــب مطــارات باريــس منهــا 55  ــي 80 مليون مــن هــذه الحــدود بحول

مليــون مســافر، وتعــد الثانيــة فــي العالــم مــن حيــث حركــة الطيــران العالميــة3.

1  تُعبر عن ذلك المادة 3 من القانون 89 لسنة 1960 ، حيث تنص أنه« ال يجوز دخول أراضي 
الجمهورية المصرية العربية أو الخروج منها إال من األماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره 
وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه« . وهذه 

المادة معدلة بالقانون 89 لسنة 2005 ، وانصب التعديل على تبديل موضعها بالقانون لتكون رقم 3 
بدالً من 4 قبل التعديل حتى يتاح لمدير مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية،غطاء تشريعي في الحاالت 

االستثناية والملحة ، التجاوز عن حضور األجنبي من األماكن المحددة أو عدم حمله جواز سفر ، وقد 
أخذ المشرع بما نادينا به وعدل ترتيب المواد، راجع اقتراحنا بالتعديل في رسالتنا للدكتوراة عام 2003م 

السابق اإلشارة إليها ص722 .
2  ويعالج قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 موضوعين:

3 أولهــم, تحديــد األماكــن المخصصــة لدخــول جمهوريــة مصــر الغربيــة والخــروج منهــا بــراً وبحــراً 
ــن  ــالد م ــول الب ــه الظــروف لدخ ــن دعت ــى م ــا عل ــب اتباعه ــراءات الواج ــد اإلج ــا, تحدي ــواً, وثانيهم وج
غيــر هــذه األماكــن , وفــي هــذه الحالــة عليــه أن يتوجــه ألقــرب مقــر للشــرطة أو نقطــة حــدود إلبالغهــا 
 والحصــول علــى موافقــة الســلطات المختصــة, وينــص قــرار وزير الداخليــة رقم 185 لســنة 1964 على :

ــه  ــدود فإن ــاد للح ــرار االقتي ــدار ق ــة إص ــس مكن ــر البولي ــي لمدي ــون يعط وإذا كان القان
يوجــب عليــه مــن جهــة أخــرى فحــص حالــة األجنبــي جيــداً قبــل اتخــاذ ذلــك اإلجــراء1 
وتحــدد المــادة 22 مــن القانــون رقــم 2658 لســنة 1945 الحــاالت التــي يكــون لمديــر 
ــا مــع  ــي منه ــرة األول ــق الفق ــف للحــدود وتتف ــي المخال ــاد األجنب ــر باقتي ــس أن يأم البولي
الحالــة الســابقة فــي مصــر، حيــث تنــص هــذه الفقــرة علــى اقتيــاد األجنبــي للحــدود :«إذا 
لــم يســتمع األجنبــي أن يثبــت دخولــه لألراضــي الفرنســية بطريقــة شــرعية،  ويســتثنى 
ــي  ــص ف ــه الترخي ــاً وتمنح ــي الحق ــه القانون ــل وضع ــوم اإلدارة  بتعدي ــك أن تق ــن ذل م

ــة2“. اإلقامــة القانوني
-2دخول البالد دون استيفاء الشروط التي حددها القانون.

مــن البديهــي أن تُحــدد الدولــة القواعــد العامــة فــي دخــول األجانــب إليهــا، وتنــص المــادة 
الثانيــة مــن القانــون 89 لســنة 1960 المعــدل بالقانــون 88 لســنة 2005 علــى أنــه :«ال 

مــادة 1-تنظيــم الرقابــة علــى جــوازات الســفر بالنســبة للقادميــن للجمهوريــة العربيــة المتحــدة أو المغادريــن 
منهــا علــى وجــه اآلتــي..

)أ(عــن طريــق البحر:فــي موانــئ اإلســكندرية وبــور ســعيد والســويس والغرقــدة ودميــاط ورشــيد وســفاحا 
ــو  ــفات أب ــفاجا الجديد)وس ــاء س ــف مين ــو طرطور(-أضي ــفات أب ــد )فوس ــفاجا الجدي ــاء س ــر و مين والقصي
طرطور(بقــرار وزاردة الداخليــة رقــم 7612 لســنة 1998 , و الوقائــع المصريــة العــدد 251 فــي 

21/10/1998
)ب( عــن الطريــق الجــو :فــي مطــار القاهــرة الدولــي ومطــار اإلســكندرية ومطــار اإلســكندرية ومطــار 
ــة ومطــار  ــل ومطــار األقصــر ومطــار و مطــار مرســى نطــروح ومطــار أســوان ومطــار الغردق الجمي
ــر  ــرار وزي ــرب( بق ــرج الع ــكندرية )ب ــار غــرب اإلس ــف مط ــرب (-أضي ــرج الع ــكندرية )ب غــرب اإلس

ــي 26/12/1997- ــدد 169 ف ــمية , الع ــع الرس ــنة 1997 , الوقائ ــم 11875 لس ــة رق الداخلي
ــن  ــف أرقي ــد أضي ــة .وق ــلوم الشــالل-رأس حدرب ــر :( القنطــرة –اإلســماعيلية . الس ــق الب )ج( عــن طري
ــع الرســمية العــدد 224 فــي  ــم 11875 لســنة 1997 و الوقائ ــة رق ــر الداخلي ــة بقــرار وزي ورأس حدرب

.3/10/1995
مــادة 2- ال يجــوز دخــول أراضــي الجمهوريــة العربيــة المتحــد أو الخــروج منهــا إال مــن األماكــن المشــار 
إليهــا فــي المــادة الســابقة. وإذا دعــت ظــروف قهريــة أحــد األشــخاص إلــى دخــول أراضــي الجمهوريــة 
ــى أقــرب مقــر للشــرطة أو نقطــة  ــدم فــوراً إل ــة التق ــك األماكــن وجــب علي ــر تل ــة المتحــدة مــن غي العربي
حــدود إلبالغهــا بذلــك, وعلــى هــذه الجهــة أن تبلــغ األمــر إلــى الســلطة المختصــة تليفونيــاً أو برقيــاً فــي 

اليــوم ذاتــه للحصــول علــى موافقتهــا –الوقائــع المصريــة العــدد 94 فــي 26 نوفمبــر ســنة 1964
 éd. D.L.PAJ.  ،Le droit des étrangers en France ،Ministere de l’interieur  

P7  ،.2000
 peut décider la reconduite à la frontière dans ،le préfet de police à Paris  1
 sept cas. il doit” r obligatoirement procéder à un examen de la situation de
P.1628،5fac-،Juillet2001 1، ،feui.16 ،.l’intéressé avant d’user de cette op.cit

DPD،ulté.”SALVIA )Laussinotte( et autres
 Si l’étranger ne peut justifier etre entré régulièrement sur le territoire  2
 4Nov. 1945،2658-soit titulaire d’un titre de،à moins qu’il ne v jo ،français

séjour en cours de validité. Art.22،1،0rd. 45
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يجــوز دخــول أراضــي جمهوريــة مصــر العربيــة أو الخــروج منهــا إال لمــن يحمــل علــى 
جــواز ســفر أو وثيقــة صادرتــان مــن الســلطة المختصــة فــي بلــده أو أيــة ســلطة أخــرى 
ــون الحــواز أو  ــا. ويجــب أن يك ــد الصــادر منه ــى البل ــودة إل ــه الع ــا يخوالن ــرف به معت
الوثيقــة مؤشــراً علــى أي منهمــا مــن وزارة الداخليــة أو مــن إحــدى البعثــات الدبلوماســية 

أو أيــة هيئــة أخــرى تنتدبهــا حكومــة مصــر العربيــة لهــذا الغــرض«.
وبالمقابــل فــي فرنســا تُلــزم المــادة الخامســة مــن القانــون 2658 لســنة 1946 كل أجنبــي 
يرغــب فــي دخــول فرنســا أن يحمــل المســتندات الالزمــة , كمــا تشــترط حصولــه علــى 
تأشــيرة دخــول1. كمــا يتفــق مــع ذلــك التشــريع اإلماراتــي حيــث تنــص المــادة رقــم 2 
مــن قانــون اإلتحــاد رقــم 6لســنة 1973 فــي شــأن دخــول وإقامــة األجانــب علــى أنــه ”ال 
يجــوز ألي أجنبــي أن يدخــل البــالد بــأي طريــق مالــم ويكــن لديــه جــواز ســفر صالــح 

وتأشــيرة و إذن دخــول أو تصريــح إقامــة ســاري“
وتبيــن ممــا ســبق أن إتفــاق التشــريع المصــري والفرنســي و اإلماراتــي فــي حديــد شــروط 

دخــول األنــاب للبــالد وهي:
أ-أن يحمل األجنبي جواز السفر أو وثيقة أخرى معترف بها تقوم مقامه.

ــد القــادم منهــا،  ويجــب أن تكــون هــذه الوثيقــة صالحــة وتتيــح لحاملهــا العــودة إلــى البل
حيــث توجــب المــادة 12 مــن قــرار وزيــر الداخليــة 31 لســنة 1960م فــي شــأن 
تأشــيرات الدخــول 2، عنــد منــح التأشــيرة التأكــد مــن أن طالــب التأشــيرة يحمــل جــواز 
ســفر صالحــاً لمــدة تزيــد علــى شــهرين، مــن نهايــة مــدة تأشــيرة الدخــول واإلقامــة التــي 
ســيحصل عليهــا بالبــالد، وأن تكــون جمهوريــة مصــر العربيــة مــن الــدول التــي يتضمــن 
جــواز الســفر الســماح بدخولهــا3، وهــي اعتبــارات تنظيميــه لضمــان امتــداد صالحيــة 

جــواز الســفر بمــا يتيــح عــودة األجنبــي لبلــده القــادم منهــا.

 tout étranger doit être muni r du 2 2658-des ،pour entrer en France  1
 N 45 1 ،documents et visas exigés par les règlements en vigueur. ORD

Art.5 ،“novembr 1945
2  تنص المادة على 12 على أنه: ال يجوز التأشير بالدخول أو المرور إال على جواز سفر صحيح 
صالح أو وثيقة رسمية تقوم مقام الجواز وصالحة للتجديد وتخول حاملها العودة إلى بلده أو على األقل 

الجهة  التي جاء منها بشرط أن يكون اسم الجمهورية العربية المتحدة من بين أسماء البالد التي يتضمنها 
الجواز , ويشترط أن تزيد مدة صالحية الجواز أو الوثيقة التي تقوم مقامه على شهرين من تاريخ انتهاء 

مجموع صالحية تأشيرة الدخول أو المرور ومدة اإلقامة المرخص.
3  في بعض الحاالت تقوم الدول بإصدار جوازات سفر صالحة لدولة فقط أو لدول معينة دون غيرها 
, مثل جوازات السفر التي تصدرها مصر خالل موسم الحج , وتكون صالحة للسفر إلى المملكة العربية 

السعودية فقط. أو ما تقوم به معظم الدول العربية من تدوين عبارة على جواز السفر الذي تصدره 
لرعاياعا تتضمن صالحية جواز السفر لجميع دول العالم عدا إسرائيل.

ويقابــل هــذا النــص فــي فرنســا مــا جــاء بقــرار وزيــر الداخليــة الفرنســي فــي 10 أبريــل 
ســنة 19831.

ب-أن يحصــل األجنبــي علــى تأشــيرة لدخــول البــالد، مــن وزارة الداخليــة أو مــن البعثات 
الدبلوماســية و القنصليــة بالخارج.

ومــن ثــم فــال يكفــي أن يحمــل األجنبــي جــواز ســفر أو وثيقــة تقــوم مقامــه، وإنمــا يلــزم 
أن تقــوم وزارة الداخليــة ، أو إحــدى البعثــات الدبلوماســية فــي الخــارج بمنــح األجنبــي 
تأشــيرة الدخــول، وذلــك بوضــع عالمــة أو ختــم علــى جــواز الســفر يتضمــن الســماح لــه 

بدخــول البــالد.
ج-أال يكون اسم األجنبي ضمن قوائم الممنوعين من دخول البالد.

مــن الطبيعــي أن تمنــع كل دولــة مــن دخــول أراضيهــا األجانــب وغيــر المرغــوب فيهــم, 
مادامــوا يهــددون أمنهــا وســالمتها ، وتؤكــد هــذا المعنــى المــادة 15 مــن قــرار وزيــر 
الداخليــة رقــم 31 لســنة 1960 حيــث تنــص علــى أن »ال يُمنــح األشــخاص المدرجــة 

أســماؤهم بالقوائــم أي نــوع مــن أنــواع التأشــيرات«2
ويتــم ذلــك عمــالً بعمــل قائمــة بأســماء ومواصفــات هــؤالء األشــخاص ، وتكــون موجــودة 
ــة بالخــارج،  ــدى الســلطات القنصلي ــك ل ــالد ، وكذل ــى الب ــذ الدخــول إل ــع مناف ــدى جمي ل
بحيــث يتــم الكشــف عــن اســم األجنبــي قبــل منحــه التأشــيرة للتأكــد مــن عــدم وجــود لســمه 

بالقائمــة3.

 tout étranger doit ،pour être admis à péntérer sur le territoire francais  1
ètre muni d’un passeport en r cours de validité et revêtu d’un visa fran-

 ،cais.” Arrêté du10 Avril 1984 relatif aux condition d’entrée .des étrangers
avr. 1984 19 ،Art. Premmier Jo

2  تّخــول المــادة 34 مــن القــرار بقانــون 89 لســنة 1960 لوزيــر الداخليــة تنظيــم قواعــد اإلدراج علــى 
قوائــم الممنوعيــن, رفعــه, والتظلــم منــه , وبنــاء عليــه أصــدر وزيــر الداخليــة القــرار رقــم 2241 لســنة 
1994 بتنظيــم حــاالت اإلدراج علــى القوائــم وكيفيتهــا والجهــات التــي لهــا حــق اإلدراج. وكيفيــة التظلــم 
ــة قواعــد وإجــراءات  ــر الداخلي ــرار مــن وزي ــن بق ــى أن : تعي ــادة 34 عل ــص الم ــرار اإلدراج وتن مــن ق
تحديــد الممنوعيــن مــن مغــادرة البــالد أو مــن الدخــول إليهــا أو االنتقــال بيــن إقليمهــا وكيفيــة إدراج أســمائهم 
فــي القوائــم الخاصــة وكيفيــة رفعهــا منها.ويعيــن بقــرار مــن وزيــر الداخليــة اللجــان التــي تشــكل فــي هــذا 

الشــأن واختصاصهــا وكيفيــة التظلــم مــن قراراتهــا.

3  وجدير بالذكر أنه يوجد عدة أنواع من القوائم أهمها:
قائمــة الســفر: وتتضمــن منــع الســفر وضبــط, ومنــع ســفر وتفتيــش, ســفر بــإذن, ترقــب الســفر ألخطــار 
الجهــة طالبــة اإلدراج دون منعــه مــن الســفر, ترقــب ســفر وضبــط, ترقــب ســفر وتفتيــش, ترقــب ســفر 

لعــرض جــواز الســفر علــى الجهــة الدارجــة دون المنــع مــن الســفر.
قائمة الدخول : ويُدرج عليها األجانب فقط المطلوب اتخاذ إجراءات حيالهم عند وصولهم للبالد.

قائمــة ترقــب الوصــول: يــدرج عليهــا األجانــب فقــط المطلــوب اتخــاذ إجــراءات حيالهــم عنــد وصولهــم 
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وتطبــق فرنســا والــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة  هــذا النظــام، حيــث توجــب المادة الخامســة 
مــن االتفاقيــة علــى جميــع الــدول الموقعــة عليهــا، أن تراعــي عنــد منــح التأشــيرة لألجنبي 
ــاء، وأال  ــدول األعض ــن ال ــول ألي م ــن الدخ ــن م ــخاص الممنوعي ــن األش ــون م أال يك
يُشــكل وجــوده تهديــداً للنظــام العــام ألي منهــا1، و تُوجــب اتفاقيــة  علــى األجنبــي عنــد 
ــة ،  ــة المتوقع ــن اإلقام ــدف م ــت اله ــي تثب ــتندات الت ــم المس ــب تأشــيرة الدخــول تقدي طل
ــه بعــد  ــك وســائل العيــش أو مــوارد الدخــل خــالل مــدة اإلقامــة .ومــا يؤكــد عودت وكذل

نهايــة الزيــارة2.
وبنــاء علــى ذلــك, اعتبــر مجلــس الدولــة الفرنســي رفــض اإلدارة منــح تأشــيرة الدخــول 
ــن مــن الدخــول نظــراً لصــدور  ــم الممنوعي ــي ضمــن قوائ صحيحــاً لوجــود اســم األجنب
ــدرات3 أو  ــق بالمخ ــة تتعل ــه جريم ــد ارتكاب ــام 1997 بع ــالد ع ــن الب ــاده ع ــرار بإبع ق
ــوده  ــال وج ــب ح ــة األجان ــول وإقام ــة لدخ ــريعات المنظم ــه التش ــة لمخالفت ــاده نتيج إبع

ــام 1995م4. ــالد ع بالب
ــذه  ــد أو كل ه ــالد أح ــن للب ــب القادمي ــد األجان ــف أح ــبق ، إذا خال ــا س ــى م ــاً عل وترتيب
الشــروط كان مــن الطبيعــي أن تقــوم الدولــة باتخــاذ إجــراءات ترحيلــه ، ومــن المالحــظ 

ــا تطابــق الشــروط المحــددة لمنــح تأشــيرة الدخــول فــي كل مــن مصــر وفرنســا. هن

للبــالد, وتشــمل ترقــب وصــول , ترقــب وصــول وضبــط, ترقــب وصــول وتفتيــش , ترقــب وصــول مــع 
العــرض علــى الجهــة الدراجــة , ترقــب وصــول وتفتيــش ذاتــي , ترقــب وصــول لســحب جــواز لســفر. 
انظــر فــي ذلــك: د. أحمــد جــاد منصــور , الحمايــة القضائيــة لحقــوق اإلنســان , رســالة دكتــوراه ,جامعــة 
ــع مــن الســفر, المرجــع الســابق , ص16  ــة, المن ــم عطي ــن شــمس 1997 , ص247 هامــش; د. نعي عي

ومابعدهــا.
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الفرع الثاني
مخالفة الغرض من اإلقامة

ــي  ــه« المســتند أو الرخصــة الت ــي اإلقامــة بأن ــى تعريــف الترخيــص ف ــه1 عل ــق الفق يتف
ــة  ــا تُرخــص الدول ــالد«، وعندم ــه بالب ــدة إقامت ــه م ــي ، وتحــدد ل ــة لألجنب ــا الدول تمنحه
لألجنبــي فــي اإلقامــة بأراضيهــا فــأن ذلــك يكــون لغــرض معيــن، ويُحــدد النظــام القانونــي 
لــكل دولــة األســباب التــي تُجيــز الترخيــص فــي اإلقامــة لألجانــب، وبالتالــي فــإن األجنبــي 
ــاً  ــح مخالف ــه ، وإال أصب ــى اإلقامــة مــن أجل ــذي حصــل عل ــزم بالغــرض ال يجــب أن يلت

ويحــق للدولــة أن تتخــذ مــا تــراه مناســباً فــي مواجهتــه.
ــون 89 لســنة2.وتُلزم المــادة 16 منهــا  ــرار بقان ــب فــي مصــر الق وينظــم إقامــة األجان

األجنبي .
الــذي ينبغــي اإلقامــة فــي مصــر أن يحصــل علــى ترخيــص مــن وزارة الداخليــة 
بذلك3،كمــا تلزمــه بمغــادرة األراضــي المصريــة بمجــرد انتهــاء مــدة اإلقامــة الُمرخــص 

ــد الترخيــص. ــى تجدي ــا عل ــل انتهائه ــم يحصــل قب ــا ل ــا م ــه فيه ل
وتحــدد المــادة 17 مــن القانــون 89 لســنة 1960 أنــواع اإلقامــة التــي يمكــن الترخيــص 

1  د. فــؤاد ريــاض ، الوســيط القانونــي الدولــي الخــاص طبعــة 1992 المرجــع الســابق ص475 د.عــز 
ــي صــادق المرجــع الســابق ص36: د.عصــام  ــه  المرجــع الســابق ص 674 د هشــام عل ــد الل ــن عب الدي
الديــن القصباتــي، الوجيــز فــي القانــون الدولــي الخــاص الكتــاب األول ، 1989 ، )بــدون ناشــر( ، 

ــك: ــا ، المرجــع الســابق ص86 ، وانظــر كذل ص361 : د. أشــرف وف
 Le document que doit posséder tout étranger qui entend demeurer en
asYL-،  .op،p.2111; CORNU Gérard  ،op.cit feu 5.2000،  France. autres
 dro nternational  ،)DERRUPPE )Jean  ;126  ،p،  DPD Cit،)VIA Laussinotte
éd.l›her-،droit international privé  ،)p.41 GurHo)Pierre،999،.éd.D  ،privé

p.54،2000،mès
ــة  ــنة 8 ق ، جلس ــم 207 لس ــوى رق ــاء اإلداري، الدع ــة القض ــى محكم ــذا المعن ــي ه ــاً ف ــر أيض -وانظ

.1609 8 ص  الســنة  29/6/1954 ، مجموعــة 
2  عرفــت مصــر أول تنظيــم إلقامــة األجانــب بعــد إلغــاء االمتيــازات األجنبيــة وصــدور القانــون 49 
ــب  ــة األجان ــم ينظــم إقام ــون ل ــذا القان ــن ه ــب ، ولك ــة األجان لســنة 1940 بشــأن جــوازات الســفر وإقام
تنظيمــاً كافيــاً حيــث أورد نصــاً مقتضبــاً فــي المــادة العاشــرة يُلــزم األجنبــي بمغــادرة األراضــي المصريــة 
بمجــرد نهايــة مــدة اإلقامــة الُمرخــص لــه فيهــا. ولــم يبــن أحــكام ومــدة الترخيــص فــي اإلقامــة ، فمصــدر 
ــنة 1960 –  ــم 89 لس ــون رق ــرار بقان ــه الق ــم تبع ــب ، ث ــذا العي ــي ه ــام 1952 لتالف ــون 74ال لع القان
الجريــدة الرســمية العــدد 71 بتاريــخ 1960/3/24- بمناســبة الوحــدة بيــن مصــر وســوريا. وال1ذي نقــل 
معظــم نصوصــه مــن القانــون 74 لســنة 1952. وهــو المطبــق فــي الوقــت الحالــي ، د. عــز الديــن عبــد 

اللــه، القانــون الدولــي الخــاص، المرجــع الســابق،ص663 ومــا بعدهــا.
3  تنــص المــادة 16 علــى أنــه: يجــب علــى كل أجنبــي أن يكــون حاصــالً علــى ترخيــص فــي اإلقامــة 
وأن عليــه مغــادرة أراضــي الجمهوريــة العربيــة المصريــة عنــد انتهــاء مــدة اقامتــه مالــم يكــن قــد حصــل 

قبــل ذلــك علــى ترخيــص مــن وزارة الداخليــة فــي مــد إقامتــه 



114115

دكتور مصطفى إبراهيم العدويترحيل األجانب دراسة تطبيقية تحليليّة

ــة  ــى ثالث ــة إل ــث اإلقام ــن حي ــب م ــى أن » يقســم األجان ــص عل ــث تن ــب حي ــا لألجان به
ــب ذوي  ــة . -3أجان ــة عادي ــب ذوي إقام ــة خاصــة -2 أجان ــب ذوي إقام ــات :-1أجان فئ

إقامــة مؤقتــة »
ويعكــس الواقــع العملــي اتجــاه الكثيــر مــن األجانــب القادميــن بقصــد العمــل فــي مصــر، 
ــة  ــوى العامل ــر الق ــرار وزي ــن ق ــى م ــادة األول ــه الم ــى ب ــا تقض ــى م ــل عل ــى التحاي إل
ــالد  ــي الب ــن ف ــب العاملي ــمة 1982 بضــرورة حصــول األجان ــم 390 لس ــب رق التدري
علــى ترخيــص فــي العمــل1 ، ويطلبــون الترخيــص لهــم فــي اإلقامــة بغــرض الســياحة 
وذلــك لســهولة الحصــول علــى اإلقامــة الســياحية، والتــي ال تحتــاج تقديــم أي مســتندات 
ــة مقابــل رســوم  ــة الحصــول عليهــا لمــدة ســنة كامل تبــرر اإلقامــة فــي البــالد ، وإمكاني
ــياحة و دون  ــرض الس ــون بغ ــم قادم ــم أنه ــر رغ ــي مص ــل ف ــون العم زهيدة2.ويمارس

ــاً للقانــون. ــى ترخيــص فــي العمــل وفق الحصــول عل
ولمواجهــة تلــك الحــاالت كانــت المــادة 23 مــن القانــون 89 لســنة 1960تنــص علــى 
ــن أن  ــة لغــرض معي ــي الدخــول أو اإلقام ــه ف ــذي رخــص ل ــي ال ــه »اليجــوز لألجنب أن
يخالــف هــذا الغــرض إال بعــد الحصــول علــى إذن بذلــك مــن مديــر عــام مــن مصلحــة 
الجــوازات و الهجــرة والجنســية« . ويتضــح مــن هــذا النــص أن األمــر لــم يكــن ســوى 

ــك المخالفــات3 نهــي ال يقتــرن بجــزاء ، وال يقــدم حــالً رادعــاً لتل
وقــد عالــج المشــروع هــذا الخلــل بموجــب التعديــالت الــوارد بالقانون 88 لســنة 2005م، 
حيــث أضــاف فقــرة للمــادة 42 مــن ذات القانــون والتــي تنــص علــى أنه«...ويعاقــب كل 
مــن خالــف أحــكام المــادة 23 مــن القانــون بغرامــة ال تقــل عــن مائتــي جنيــه وال تزيــد 

عــن ألفــي جنيــه مــع جــواز ترحيلــه خــارج البــالد«.
وبذلــك يجعــل المشــروع عقوبــة األجنبــي إذا خالــف الفــرض الــذي حصــل علــى اإلقامــة 
مــن أجلــه، و العقوبــة هنــا هــي الغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتــي جنيــه وال تزيــد عــن 

ألفــي جنيــه، مــع جــواز ترحيــل األجنبــي خــارج البــالد.
1  هــذا الترخيــص يســتلزم بعــض اإلجــراءات و الرســوم المرتفعــة التــي تُفــرض علــى األجانــب العاملين 
فــي مصــر بقصــد إفســاح المجــال للعمالــة الوطنيــة- راجــع هــذه الشــروطو اإلجــراءات فــي قــرار وزيــر 

القــوى العاملــة والتدريــب رقــم 390 لســنة 1982.
ــت  ــي الوق ــة ف ــا بصــورة ملحوظ ــظ تزايده ــن المالح ــه م ــة إال أن ــت قديم ــرة وإن كان ــذه الظاه 2  وه
الحاضــر ، ومــن أمثــال هــؤالء بعــض العبــي ومدربــي كــرة القــدم األجانــب ، علــى الرغــم مــن تقاضيهــم 
مرتبــات عاليــة وبالعملــة األجنبيــة، انظــر األســتاذة نرميــن قطــب. تحقيــق بعنــوان »العمالــة األجنبيــة تغــزو 

مصانعانــا« منشــور بجريــدة األهــرام بتاريــخ 21 أغســطس 2007 الســنة 123 ، العــدد 4407
3  راجع هذ1ا النقد في رسالتنا السابق اإلشارة إليها ، واقتراحنا بتعديل نص المادة ص722 وما 

بعدها.

والحقيقــة أن الغرامــة ليســت الهــدف مــن العقوبــة وإنمــا الــردع الحقيقــي هــو فــي ترحيــل 
األجنبــي المخالــف خــارج البــالد، نظــراً لجســامة المخالفــة التــي ارتكبهــا، فهــو مــن ناحية 
لــم يلتــزم الغــرض بالغــرض الــذي حصــل علــى اإلقامــة مــن أجلــه ، ومــن ناحيــة أخــرى 
يمــارس العمــل بالبــالد دون ترخيــص وبذلــك يســهم فــي تعميــق األزمــة االقتصاديــة فــي 

المجتمــع بمزاحمتــه األعمــال الوطنيــة.

الفرع الثالث
عدم مغادرة البالد بعد انتهاء اإلقامة

عندمــا تمنــح الدولــة لألجنبــي ترخيصــاً فــي اإلقامــة بهــا، يكــون مــن المتعيــن عليــه أن 
يغــادر البــالد فــور نهايــة هــذا الترخيــص ، ويجــري العــرف الدولــي علــى أن تتــرك كل 
دولــة فتــرة زمنيــة بســيطة بعــد نهايــة مــدة اإلقامــة كمهلــة يســتطيع األجنبــي خاللهــا تدبيــر 

حالــه ومغــادرة البــالد دون أن يُعتبــر مخالفــاً للقانــون.
وإذا كانــت المــادة 16 مــن القانــون 89 لســنة 19601 توجــب علــى األجنبــي أن يغــادر 
أراضــي البــالد عنــد انتهــاء مــدة إقامتــه مالــم يكــن قــد حصــل قبــل ذلــك علــى ترخيــص 
ــة  ــي مهل ــون 88 لســنة 2005 تحــدد لألجنب ــإن المــادة 31 مــن القان ــه، ف ــي مــد إقامت ف

خمســة عشــر يومــاً يغــادر البــالد خاللهــا وإال تعــرض للترحيــل رغمــاً عنــه.
ويقابــل فــي هــذا النــص فــي التشــريع الفرنســي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة رقــم 511-1 
ــة المختصــة أن  ــز الســلطات اإلداري ــم 911 لســنة 20062 حيــث تُجي ــون رق مــن القان
ــم يغــادر البــالد  ــه ول ــد إقامت ــم يطلــب تجدي ــاد األجنبــي للحــدود إذا ل تُصــدر قــراراً باقتي
بعــد مــرور شــهر مــن مــدة اإلقامــة الممنوحــة لــه . كمــا تحــدد المــادة 29 مــن القانــون 
اإلماراتــي ذات العقوبــة لألجنبــي الــذي لــم يحصــل علــى تصريــح فــي اإلقامــة أو كانــت 
ــة  ــالد طواعي ــي الب ــادر األجنب ــك يغ ــك مال ــت3، وذل ــت أو ألغي ــد انته ــح ق ــدة التصري م

ــون  ــة أن يك ــة مصــر العربي ــم بجمهوري ــي مقي ــى كل أجنب ــه : يجــب عل ــى أن ــادة 16 عل ــص الم 1  تن
ــه ــاء إقامت ــه أن يغادرهــا حــال انته ــا وعلي ــه به ــي إقامت ــى ترخيــص ف حاصــالً عل

 ،par arreté motivé  ،ll. L’autorité administrative compétente peut   2
 décider qu›un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants
 si l›étranger n›a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour
 temporaire et s›est 14 maintenu sur le territoire au-delà du délai d›un mois

suivant l›expiration de ce titre. Jo.25juillet .2006
3  تنــص المــادة رقــم 29 مــن قانــون اإلتحــاد رقــم 6 لســنة 1973 بشــأن دخــول و إقامــة األجانــب علــى 
أنــه » مــع مراعــاة أحــكام المــادة 21 مــن هــذا القانــون يكــون إخــراج األجنبــي مــن البــالد بأمــر مــن مديــر 
اإلدارة العاميــة للجنســية واإلقامــة إذا لــم يكــن حاصــالً علــى تصريــح باإلقامــة أو إذا كانــت مــدة التصريــح 
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خالل مدة ثالثين يوما1ً.
ويتبيــن مــن ذلــك أن التشــريع المصــري والفرنســي واإلماراتــي يتفقــون فــي تبنــي نفــس 
ــا ويســتمر  ــه فيه ــة المرخــص ل ــد اإلقام ــذي يتخــاف عــن تجدي ــي ال ــع األجنب ــول م الحل
وجــوده بالبــالد، وبعــد أن يمنحــاه مهلــة لمغــادرة البــالد طواعيــة ، وإن القانونين الفرنســي 

واإلماراتــي يعطيــان مهلــة أكبــر مــن القانــون المصــري.
وممــا هــو جديــر بالمالحظــة أن المشــروع الفرنســي يُلــزم اإلدارة بإصــدار قــرار االقتيــاد 
ــى  ــا اكتف ــذه، بينم ــرار وتنفي ــددة لصــدور الق ــراءات مح ــدد إج ــا يح ــبباً ، كم ــدو مس للح
المشــرع المصــري واإلماراتــي، بمنــح اإلدارة حــق ترحيــل األجنبــي، والحــاالت التــي 
يُســتعمل فيهــا هــذا الحــق دون أن يتطــرق لشــكلية معينــة فــي صــدور القــرار أو إجــراءات 
تنفيــذه. و هــذا يعنــي أن اإلدارة ال تتقيــد بإجــراءات محــددة عنــد تريحــل األجانــب، ولكنهــا 
مــن جهــة أخــرى يجــب أن تحــرص علــى صــدور تصرفاتهــا وفقــاً لقواعــد المشــروعية، 
دون تعســف أو جــور، وفــي النهايــة يحــق لألجنبــي أن يطعــن فــي قرارهــا أمــا مجلــس 

الدولــة إذا كان يــرى أنــه غيــر مشــروع.

ــراءات  ــتوفى الشــروط و اإلج ــال إذا اس ــالد إب ــول الب ــدداً بدخ ــوز اإلذن مج ــت وال يج ــت أو ألغي ــد انته ق
الالزمــة لدخولهــا وفــق األحــكام لهــذا القانــون«

ــى  ــب عل ــة األجان ــام 1997 بشــأن دخــول وإقام ــم 6 لع ــون اإلتحــاد رق ــن قان ــادة 21 م ــص الم 1  تن
أنــه« علــى كل أجنبــي ألغــي إذن تأشــيرة دخولــه أو تصريــح إقامتــه أو انتهــت مــدة إقامتــه بانتهــاء اإلذن 
أو التأشــيرة الدخــول أو تصريــح اإلقامــة ولــم يبــادر بالتجديد-فــي الحــاالت التــي يجــوز فيهــا ذلك-خــالل 
ثالثيــن يومــاً مــن تاريــخ االنتهــاء ، أو لــم يغــادر البــالد خــالل هــذه المهلــة ، توقــع عليــه غرامــة أال تزيــد 
ــة  ــخ نهاي ــن تاري ــاراً م ــالد اعتب ــر مشــروعة بالب ــة غي ــه إقام ــم في ــوم يقي ــن كل ي ــم ع ــى )100( دره عل

ــة...« المهل

الفرع الرابع
عدم مغادرة البالد بعد رفض منح اإلقامة أو تجديدها

ــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة  ــح لمدي ــون وتُتي ــي حددهــا القان ــة الرابعــة الت ــي الحال ف
ــن: ــة عمــالً بإحــدى صورتي ــي، وتأخــذ هــذه الحال ــل األجنب الجنســية أن يأمــر بترحي

أوالهمــا أن يتقــدم األجنبــي بطلــب للترخيــص فــي اإلقامــة بالبــالد فترفــض اإلدارة، وهنــا 
يتعيــن عليــه مغــادرة البــالد طواعيــة خــالل خمســة عشــر يومــاً مــن إعالنــه بالرفــض، 

فــإذا لــم يغــادر البــالد طواعيــة كان لــإلدارة أن تتولــى ترحيلــه رغمــاً عنــه.
ثانيتهمــا أن يكــون لألجنبــي ســبق الترخيــص لــه فــي اإلقامــة ثــم يتقــدم بطلــب تجديدهــا 
ــة خــالل خمســة عشــر يومــاً مــن  ــي البــالد طواعي ــم يغــادر األجنب فترفــض اإلدارة، ول

تاريــخ إعالنــه بالرفــض.
ويتضــح مــن ذلــك أن هــذا النــص يهــدف لمواجهــة األجنبــي الــذي رفضــت اإلدارة 
منحــه اإلقامــة أو تجديدهــا، وتخلــف بالبــالد رغــم إعالنــاه بهــذا الرفــض وانتهــاء المهلــة 

ــة. ــالد طواعي ــاً لمغــادرة الب ــه قانون الممنوحــة ل
ويقابــل هــذه المــادة فــي الدســتور الفرنســي الفقــرة الســابغة مــن المــادة رقــم 1-511 مــن 
القانــون رقــم 911 لســنة1 2006، والتــي تُتيــح اقتيــاد األجنبــي للحــدود ويعتبــر مجلــس 
الدولــة بــأن مجــرد تقديــم أوراق الترخيــص فــي اإلقامــة ، والحصــول علــى إيصــال بذلــك 
يجعــل األجنبــي فــي وضــع قانونــي لحيــن البــت فــي طلبــه، وال يمكــن اعتبــاره متخلفــاً 

عــن تجديــد اإلقامــة.2
ــة مــدو شــهر مــن  ــل نهاي ــاد للحــدود قب ــرار االقتي ــك يجــب أال يصــدر ق ــى ذل ــاء عل وبن
إعــالن األجنبــي برفــض منحــه اإلقامــة وإن كان باطــال3ً، بينمــا يكــون القــرار صحيحــاً 
ــالد بعــد شــهر مــن رفــض  ــادرة الب ــب رفــض مغ ــي حــال صــدوره ضــد أحــد األجان ف

 Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus  1
 dans les cas où ،de délivrance ou de 1 renouvellement d’un titre de séjour
 en application des dispositions ،ce retrait ou ce refus ont été prononcés

législatives et réglementaires en vigucur ....;Jo 25juillet 2006
 Letranger qui a déposé une demande de titre de séjour doit atre   2
 mis en possession d’un récépissé” et étre considéré comme en situation
 op ،JCP 1999 ،régulièrejusqu’à la date fixée pour sa convocation .”TA 2R
 n ‘n.236،Manuel Mananga cl Préfet val  ،Avr. 1997 ،cit. fasc. n versailles

111  ،p.20،  1974
 r  ...،27Nov. 1996  ،pris notification du refus de séjour est illégal CE   3
 n p. 21.117 tn.236 JCP ،Gunes. req 169678، moins d’un mois après la op n

fasc. t ،1999
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ــه فــي اإلقامــة1. الترخيــص ل
وال تُلــزم اإلدارة بإرجــاء قــرار االقتيــاد للحــدود انتظــاراً لفحــص المســتندات الجديدة،التي 

قــد يتقــدم بهــا األجنبــي بعــد إعالنــه بالقــرار بقصــد الحصــول علــى إقامــة قانونيــة2.
كمــا ال يمكــن زيــادة المــدة الممنوحــة ألجنبــي لمغــادرة البــالد بعــد رفــض منحــة اإلقامــة 
إذا تقــدم بظــروف جديــدة بقصــد تقنيــن وضعــه، وتُحــب المهلــة مــن تاريــخ عــدم الموافقــة 

األولى3.
ومــن الواضــح أن التنظيــم القانونــي لالقتيــاد للحــدود فــي فرنســا يأخــذ أســلوباً أمثــر دقــة 
وتكامــل مــن النظــام المصــري، فالمشــرع الفرنســي ينظــم حــاالت االقتيــاد للحــدود منــذ 
عــام 1984، وجــاء هــذا التنظيــم موضحــاً لحاالتــه، وإجراءاتــه، والمختــص بإصــداره. 
وأوجــب صــدوره وفقــاً إلجــراءات وشــكليات محــددة ، ومفرقــاً بينــه وبيــن إبعــاد األجانب 
، بينمــا لــم يحــدد المشــرع المصــري ســوى المختــص بإصــدار قــرار الترحيــل والحــاالت 

التــي تُجيــز ذلــك ولــم يشــترط إجــراءات أو شــكليات معينــة لصــدور القــرار.
ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو حداثــة التنظيــم المصــري لترحيــل األجانــب، حيــث كان أو 
ــم لهــذا الموضــوع بموجــب القانــون 88 لســنة 2005 المعــدل للقانــون 98 لســنة  تنظي
1960م بشــأن دخــول وإقامــة األجانــب ، وهــو األمــر الــذي نأمــل أن يكــون موضــوع 

عنايــة المشــرع بحيــث يتكامــل البنــاء القانونــي للموضــوع.

 qui s’est maintenu plus d’un mois en France après avoir fait l’objet   1
 d’une décision de refus de... r première délivrance ou de renouvellement
 ،tJCP 1999 236 ،Préfet Doubs el p.20 ،29juin 1990 ،d’un titre de séjour .CE

Req. n،n I15687 olmos Quintero ،.op. cit
l’arrêté de reconduite n’est pas subordonnée à préalable de la de-   2
 mande de régularisation que rétranger a pu présenter postérieurement à la
 notification du refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour

Rec.P83،Rhin،.”CE. 19 Avr 1995
 La circonstance que le préfet ait refusé de régulariser la situation de  3
 l’intéressé après le o rejet de la demande d’admission au séjour n’a pu
 proger le délai d’un mois imparti à l’ intéressée e temitoire qui se compute
partir de la décision initiale de rejet le préfet pouvait donc décider la recon-

 Préfet dut me elvilaine ،20janv. 1999 ،duite à la frontière de l’intéressé .”CE
  Req. n ،fasc n 188261 tclZoueva، op cit ،p 21،236 JCP 1999

المبحث الثالث
تقييد حرية األجنبي لحين ترحيله

يقتضــي ترحيــل األجنبــي أن يغــادر البــالد مباشــرة ، ولكــن فــي بعــض الحــاالت يتعــذر 
تنفيــذ الترحيــل ألســباب ال دخــل لألجنبــي فيهــا، وال حيلــة للســلطات األمنيــة تجاههــا.

 كأن يكــون الُمرحــل منتميــاً لحركــة تناهــض نظــام الحكــم فــي بلــده، أو لــم يحصــل علــى 
الموافقــة أي دولــة الســتقباله. أو اإلســقاط الجنســية عنــه، أو غيــر ذلــك مــن األســباب التــي 

تختلــف باختــالف ظــروف الحــال.
ــا  ــار إحداهم ــن يمكــن اختي ــإلدارة طريقتي ــون ل ــات يخــول القان ــك الصعوب ــة تل ولمواجه
ــا أن  ــن له ــه، فيمك ــط بترحيل ــي تحي ــا لخطــورة الُمرحــل و الظــروف الت حســب تقديره
تُحــدد إقامتــه )الفــرع األول(، فــإذن كان ســلوك األجنبــي ينطــوي علــى خطــورة  وللدرجة 
التــي يُخشــى معهــا هروبــه ، كان لــإلدارة حجــزه لحيــن تنفيــذ القــرار )الفــرع الثانــي(، 
وينبغــي فــي هــذا الصــدد تقديــر إجــراءات الترحيــل فــي مصــر وفرنســا واإلمارات)الفرع 

الثالــث(.

الفرع األول
تحديد إقامة األجنبي المرحل.

فــي هــذه الحالــة قــد تفــرض اإلدارة علــى األجنبــي المرحــل اإلقامــة فــي مــكان معيــن إذا 
كان ال يشــكل خطــورة كبيــرة وال يخشــى مــن هروبــه. و يلتــزم األجنبــي حينئــذ بالحضور 
إلــى مقــر الشــرطة فــي مواعيــد محــددة دون حجــزه ليكــون تحــت المالحظــة. وال يخــرج 
قــرار تحديــد اإلقامــة عــن كونــه نوعــاً مــن أنــواع تقييــد حريــة الُمرحــل خشــية اإلخــالل 
ــي  ــور الت ــن األم ــو م ــا، وه ــة وأمنه ــالمة الدول ــى س ــاظ عل ــع الحف ــه دواف ــن. تملي باألم
تترخــص بتقديرهــا جهــة اإلدارة ، وال يعنــي إيقافــاً أو إلغــاء لقــرار الترحيــل الــذي يظــل 

قائمــاً ونافــذ المفعــول لحيــن تمــام تنفيــذه.
ــون  ــن القان ــرر م ــادة 31 مك ــي الم ــذا اإلجــراء ف ــتحدث الُمشــرع المصــري ه ــد اس وق
88 لســنة 2005 م المعــدل لقانــون 89 لســنة 1960م والتــي تعطــي ســلطة اتخــاذ هــذا 

ــى مديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة والجنســية. اإلجــراء إل
وبالمقابــل يعــرف القانــون الفرنســي هــذا اإلجــراء، حيــث تجيــز المــادة 28 مــن القانــون 
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2658 لعــام 1945 إجبــار األجنبــي 1 علــى اإلقامــة فــي مــكان معيــن يحــدد بمعرفــة 
الســلطة التــي أصــدرت القــرار وبمقتضــى ذلــك يلتــزم األجنبــي بالحضــور كل مــدة معينــة 
إلــى مركــز البوليــس المختــص ، يجــري العمــل علــى أن تكــون كل يــوم أو أســبوع أو 
شــهر حســب تقديــر اإلدارة وإذا لــم يلتــزم األجنبــي بتلــك األحــكام يعاقــب بالحبــس لمــدة 

ثــالث ســنوات2. 
وخــالل تلــك الفتــرة تقــوم اإلدارة بالتنســيق مــع إحــدى الــدول األخــرى لمنحــه تأشــيرة 
دخــول، وتوفيــر جــواز ســفر لــه، وبصفــة عامــة تذليــل العقبــات التــي تحــول دون تنفيــذ 

قــرار الترحيــل ، ويكــون بقــاؤه 
فــي البــالد علــى ســبيل التســامح ريثمــا تتوافــر إمكانيــة خروجــه ، وبالتالــي ال يرخــص 

لــه فــي العمــل إال فــي أضيــق الحــدود3.
ــه  ــاً للقواعــد العامــة ، كمــا يمكن ــد اإلقامــة وفق ويمكــن لألجنبــي الطعــن فــي قــرار تحدي
ــة  ــة األوروبي ــا االتفاقي ــي تحميه ــة الت ــه العائلي ــرار يتضمــن مســاس بحيات ــأن الق ــع ب الدف

ــوق اإلنســان44. لحق
أمــا التشــريع اإلماراتــي وعلــى خــالف التشــريع المصــري والفرنســي فلــم يتضمــن نــص 
يتيــح تحديــد إقامــة األجنبــي لحيــن إتمــام ترحيلــه ، وإن كان أخــذ بإجــراء أشــد وهــو مــا 

ســنتكلم عنــه فــي الفــرع القــادم.

L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être recon-  1
duit à la frontière et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le terri-

 toire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine
 ،par dérogation à l’article 35 bis ،ni se rendre dans aucun autre pays peut
 dans lesquels il doit ،etre astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés
se présenter périodiquement 2658 aux services de police et de gendar-

ord 46 ،al.1،merie. Art.28
 Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la   2
 ont quitté cette ،résidence qui leur est assignée r ou qui. ultérieurement
 résidence sont passibles d’un emprisonnement de trois 2658-ans.” Art.28

Ord 46 ،al.3،
p.176 ،.op cit ،droit des étrangers ،)JULIEN-LAFERRIERE )Francois  3

 p.765،Rec،Kalibi،Oct 1994 28،CE 4
 4

الفرع الثاني
الحجز اإلداري.

وتلجــأ اإلدارة إلــى هــذا اإلجــراء إذا تعــذر تنفيــذ الترحيــل وكان يُخشــى هــروب األجنبــي 
أو إخالئــه باألمــن. فالحجــز اإلداري يتفــق مــع تحديــد اإلقامــة فــي أن كليهمــا يتــم اللجــوء 
ــد  ــن تحدي ــف ع ــز اإلداري يختل ــر أن الحج ــل ، غي ــذ الترحي ــذر تنفي ــة تع ــي حال ــه ف إلي
ــي  ــة الخشــية مــن هــروب األجنب ــي حال ــط ف ــه فق ــم اللجــوء إلي ــي أن األول يت ــة ف اإلقام
أو إخاللــه باألمــن، فــإذا لــم يتوافــر هــذا الشــرط وانعــدم مبــرر لجــوء اإلدارة إلــى هــذا 
اإلجــراء ، وتعيــن عليهــا االســتعانة بتحديــد اإلقامــة باعتبــاره أخــف وطــأة مــن الحجــز 

اإلداري.
فالحجــز اإلداري علــى هــذا النحــو هــو إجــراء وقائــي تقتضيــه  دواعــي األمــن وخشــية 

هــروب الُمرحــل .
ــون  ــة القان ــلطة أو مخالف ــتعمال الس ــاءة اس ــن إس ــى م ــد خل ــادام ق ــة م ــق للدول ــو ح وه
.ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن ينظــم المشــرع المصــري هــذا اإلجــراء ، وأن يبيــح لجهــة 

ــه. ــرت مبررات ــى تواف ــه مت اإلدارة اللجــوء إلي
ــون  ــة للقان ــون 88 لســنة 2005 المعدل ــادة 38 مــن القان ــص الم ــي هــذا الصــدد تن و ف
89 لســنة 1 1960 علــى أنــه : ”كل مــن امتنــع عــن تنفيــذ القــرار الصــادر بإبعــاده أو 
ترحيلــه أو قــام بمخالفــة حكــم المــادة  30 مــن هــذا القانــون يعاقــب بالحبــس مــع الشــغل 
مــدة ال تزيــد عــن ســنتين وبغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة جنيــه وال تزيــد عــن أفــي جنيــه 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن وذلــك مــع عــدم إخــالل تنفيــذ قــرار اإلبعــاد أو الترحيــل وفــي 

حالــه العــود تكــون العقوبــة الحبــس لمــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر“.
ومــن المالحــظ فــي هــذا النــص أن المشــرع لــم يُحــدد مــدة حجــز األجنبــي إنمــا تمتــد لحين 
ــاع  ــة االمتن ــي العقوب ــم ســاوى ف ــا أن المشــرع ل ــل . كم ــاء مــن إجــراءات الترحي االنته
عــن تنفيــذ القــرار الصــادر باإلبعــاد أو الترحيــل، ومخالفــة قــرار تحديــد اإلقامــة، وهــي 

1  معدلــة بالقانــون 88 لســنة 2005 وكانــت هــذه المــادة قبــل التعديــل اإلبعــاد فقــط وكان نصهــا اآلتــي 
»كل مــن امتنــع عــن تنفيــذ القــرار الســابق أو خالــف حكــم المــادة 30 يعاقــب بالحبــس مــع الشــغل مــدة ال 
تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد عــن ســنتين وبالغرامــة ال تقــل عــن خمســين جنيهــاً مصريــاً وال تزيــد عــن 
مائتــي جنيــه أو ال تقــل عــن أربعمائــة وخمســين  ليــرة وال تزيــد عــن ألــف وثمانمائــة  ليــرة ســورية. أو 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بتنفيــذ قــرار اإلبعــاد وفــي حالــة العــود تكــون العقوبــة 

الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر .
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مســاواة منطقيــة. و كذلــك حــدد عقوبــة تلــك المخالفــات بالحبــس والغرامــة تتــراوح بيــن 
خمســمائة جنيــه وال تزيــد عــن ألفــي جنيــه.

وفــي فرنســا، تُجيــز المــادة 35 مــن القانــون رقــم 2658 لســنة1 1945 حجــز األجنبــي 
ــا لعــدم وجــود جــواز ســفر أو  ــي الحــال إم ــاده للحــدود ف ــرار اقتي ــذ ق ــذي يتعــذر تنفي ال
لتوفيــر وســيلة مواصــالت لخروجــه مــن فرنســا ولحيــن إمكانيــة تنفيــذ القــرار. ويكــون 
ــاء علــى قــرار مــن مديــر البوليــس المختــص، و يُعلــن بــه األجنبــي  الحجــز اإلداري بن
موضحــاً لــه حقوقــه وإمكانيــة االســتعانة بمترجــم ومحــام إذا رغــب فــي ذلــك ، كمــا يمكــن 

لــه الطعــن فــي القــرار الصــادر بحجــزه إداريــا2ً.
وتتولــى خاللهــا مديريــة البوليــس تذليــل الصعــاب التــي تحــول دون تنفيــذ قــرار اإلبعــاد 
ــه،  ــي الســتخراج جــواز ســفر ل ــي ينتمــي إليهــا األجنب ــة الت ــة ســفارة الدول ــل مخاطب مث
أو تدبيــر وســيلة المواصــالت الالزمــة لمغــادرة البــالد، وإذا تعــذر تنفيــذ قــرار اإلبعــاد 
خــالل هــذه المــدة تطلــب المديريــة مــن رئيــس المحكمــة المختصــة أو مــن ينيبــه فتــرة 

حجــز األجنبــي لحيــن االنتهــاء مــن إجــراءات الترحيــل.
ويحضــر أمــام القاضــي منــدوب عــن المديريــة وكذلــك األجنبــي ويكــون لــه االســتعانة 
ــد المــدة عــن  ــد فتــرة الحجــز فيجــب أال تزي بمترجــم ومحامــي، وإذا رأى القاضــي تمدي
خمســة أيــام. ويمكــن للمديريــة طلــب  مهلــة أخــرى إذا دعــت الحاجــة، ويتــم ذلــك أمــام 

نفــس القاضــي بــذات الشــروط3.
ويمكــن لألجنبــي الطعــن فــي قــرار تمديــد حجــزه أمــام المحكمــة االســتئنافية، ولكــن هــذا 
ــن  ــاعة م ــالل 48 س ــن خ ــذا الطع ــي ه ــب أن يُفصــل ف ــذ، ويج ــف التنفي ــن ال يوق الطع
تقديمه4،وقــد قضــت  محكمــة  التنــازع بــأن المنازعــات  المتعلقــة بحجــز األجنبــي تبقــى 

مــن اختصــاص القضــاء اإلداري مالــم يكــن هنــاك اعتــداء مــادي علــى األجنبــي5.
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ــب أو أي  ــم وطبي ــتعانة بمترج ــي االس ــق ف ــز الح ــرة الحج ــالل فت ــي خ ــون لألجنب ويك
ــة  ــى وزارة الشــؤون االجتماعي ــه، وتتول ــة دولت ــه االتصــال بقنصلي ــاره ول شــخص يخت
بالتعــاون مــع المؤسســات اإلنســانية تقديــم المســاعدات الضروريــة لألجنبــي ســواء 
االحتياجــات الشــخصية أو المســاعدات القانونيــة التــي يكلبهــا األجنبــي1. ولوكيــل النائــب 
العــام زيــادة مــكان الحجــز للتأكــد مــن تنفيــذ تلــك الضمانــات وإن كان ذلــك ال يحــدث فــي 
الواقــع العملــي2. أمــا فــي اإلمــارات فتنــص المــادة رقــم 4 مــن القــرار الــوزاري رقــم 

21 لســنة 1973 فــي شــأن إخــراج األجنبــي مــن البــالد علــى أنــه“
أ-إذا كان مــن المعتــذر توفيــر وســيلة نقــل لألجنبــي لتنفيــذ أمــر اإلخــراج الصــادر بحقــه 
جــاز حجــزه المــدة التــي تتطلــب توفيــر وســيلة لنقلــه إلــى بلــده أو المــكان الــذي يرغــب 

بالذهــاب إليــه .
ب-يكون حجز األجنبي بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه«

ويالحــظ فــي هــذا النــص أن حجــز األجنبــي مرتبــط بعــدم توفــر وســيلة مواصــالت لتنفيــذ 
ــدة  ــص حــد أقصــى للم ــن الن ــم يتضم ــة أخــرى ل ــن جه ــالد ، وم ــن الب ــر إخراجــه م أم
التــي يمكــن حجــز األجنبــي خاللهــا، كمــا أنــه أعطــى حــق حــق األمــر بحجــز األجنبــي 
لوزيــر الداخليــة ومــن ينيبــه ، رغــم أن حــق إصــدار قــرار اإلخــراج لمديــر الجــوازات 

و الجنســية.
ومــن المالحــظ أيضــاً عــدم النــص علــى أي ضمانــات تتيــح لألجنبــي األســتعانة بمترجــم 
أو محامــي أو الطعــن فــي القــرار كمــا هــو الحــال فــي التشــريع الفرنســي ، وإن كنــا نعتقــد 

أن هــذا األمــر يخضــع للقواعــد العامــة فــي التقاضــي.

 sous quelle forme l’avis médical doit-il être émis  ،SILVA ISABELLE   1
 ،avant la reconduite à la r .frontière d’un étranger malade? Petites Affches

P 12 ،juin 2005 n° 111 06
Le procureur de la République peut se rendre sur les lieux de la réten-  2
de cette possibilité «JULIEN-LA- ،r dans la pratique ،tion mais il n’use pas

p.181،.op.cit. ،droit des étrangers،)FERRIERE )Francois
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الفرع الثالث
تقدير التنظيم التشريعي لترحيل األجانب

تتفــق القوانيــن فــي مصــر وفرنســا واإلمــارات علــى تنظيــم ترحيــل األجانــب المتواجديــن 
بصفــة غيــر شــرعية بالبــالد، كمــا يتفــق القانــون المصــري والفرنســي-بخالف اإلماراتي- 
فــي النــص علــى فئــات مــن األجانــب ال يجــوز ترحيلهــا ، ومــن المالحــظ أن المشــرع 
المصــري يحمــي مــن هــذا اإلجــراء فئــة وحيــدة هــم الحاصلــون علــى إقامــة خاصــة ، وال 

يتوافــر شــرط الحصــول علــى هــذه اإلقامــة ألول مــرة فــي الوقــت الحاضــر.
بينمــا يأخــذ المشــرع الفرنســي بأســلوب مختلــف ، فمــن المالحــظ أن فئــات التــي يحميهــا 
ــط  ــت رواب ــواء كان ــة س ــط حقيقي ــا رواب ــم بفرنس ــدود تربطه ــاد للح ــن االقتي ــون م القان
عائليــة أو مهنيــة أو اإلقامــة بالبــالد لمــدة طويلــة تعكــس نوعــاً مــن االندمــاج فــي المجتمــع 

الفرنســي و األســباب الموضوعيــة لتلــك الحمايــة.
ومــن جهــة أخــرى يتفــق القانــون المصــري ة الفرنســي فــي التحســب  لعــدم تنفيــذ قــرار 
الترحيــل فــي حينــه، حيــث اتبعــا ذات األســلوب وهــو تحديــد إقامــة األجنبــي أو حجــزه 
إداريــاً لحيــن تنفيــذ القــرار. كمــا يتفقــان فــي النــص علــى عقوبــة األجنبــي عنــد مخالفتــه 
إجــراءات الترحيــل فيقــرر القانــون الفرنســي عقوبــة الحبــس ثــالث ســنوات. فــي حيــن 
قــرر المشــرع المصــري عقوبــة الحبــس بمــا ال يزيــد علــى ســنتين و الغرامــة التــي ال 
تزيــد علــى ألفــي جنيــه وال شــك أن مســلك المشــروع الفرنســي هــو األولــى باإلتبــاع ألنــه 

أكثــر حســماً فــي مواجهــة األجانــب المخالفيــن.
ويالحــظ أن المشــرع الفرنســي حــدد مــدة حجــز األجنبــي بمعرفــة مديــر البوليــس لتكــون 
ــتعانة  ــي االس ــق لألجنب ــا يح ــة القاضــي ، كم ــا بمعرف ــم تجديده ــث يت ــاعة ، بحي 48 س
ــات  ــة مــن المنظم ــى المســاعدات اإلنســانية واالجتماعي بمحــام ومترجــم والحصــول عل
األهليــة، بينمــا أغفــل المشــرعين المصــري والفرنســي النــص علــى تقديــم أي ضمانــات 
لألجنبــي خــالل فتــرة حجــزه وتــرك ذلــك للقواعــد العامــة. ونعتقــد أن المعاملــة اإلنســانية 

لألجنبــي فــي هــذه الحالــة ال تتعــارض مــع قيــام اإلدارة بترحيلــه.
وإذا كان المشــرع الفرنســي قــد قــرر حقوقــاً لألجنبــي الُمبعــد، ونــادى المشــرع المصــري 
ــي  ــى بعــض الشــوائب الت ــير إل ــي أن نُش ــت ينبغ ــي ذات الوق ــه ف أن يحــذو حــذوه إال أن
علقــت بثــوب المشــروعية األبيــض فــي فرنســا، فقــد أحاطــت الضمانــات المقــررة 
للمحجوزيــن األجانــب فــي فرنســا بعــض الشــكوك ، عندمــا أُجبــر مديــر البوليــس علــى 
إغــالق المــكان المخصــص لحجــز األجانــب فــي فرنســا بعــض الشــكوك ، عندمــا أُجبــر 

ــي  ــة ف ــب بقصــر العدال ــى إغــالق المــكان المخصــص لحجــز األجان ــر البوليــس عل مدي
باريــس، لكــي يتمكــن مــن إعــادة ترتيــب أوضاعــه بمــا يتناســب مــع متطلبــات وضــرورة 
ــكان  ــات داخــل م ــن المخالف ــد م ــور العدي ــب ظه ــك عق ــانية، وذل ــة اإلنس ــرام الكرام احت
ــات لظــروف  ــوق اإلنســان عــدة مخالف ــت إحــدى منظمــات حق الحجــز1 ، وبعــد أن أثبت

حيــاة األجانــب المحجوزيــن علــى ذمــة إخراجهــم مــن فرنســا وخاصــة فــي باريــس.
، كمــا  للمحجوزيــن  الصحيــة  الطعــام والحالــة  االنتقــادات بظــروف  تلــك  وتتعلــق 
أثبــت محامــي أحــد المحجوزيــن فــي خريــف 1993 بموجــب محضــر رســمي وجــود 
مالحظــات مماثلــة فــي مــكان حجــز األجانــب، وبالمثــل فــي ربيــع عــام 1995 العديــد 
ــز  ــن حج ــل أماك ــان داخ ــدم األم ــف وع ــاخ العن ــس من ــي تعك ــة الت ــداث العنيف ــن األح م
األجانــب، مثــل انتحــار أحــد المحجوزيــن ، وقتــل أحدهــم اآلخــر، وتعــدي رجــال البوليــس 

ــب2.  ــن األجان ــى المحجوزي عل
وإذا كانــت هنــاك مخالفــات قــد تمــت أثنــاء حجــز األجانــب بفرنســا ، فيجــب أن يكــون 
منصفيــن، وننظــر بالمقابــل للمزايــا التــي يحصلــون عليهــا، والحقــوق التــي يتمتعــون بهــا 
وأن هــذا التجــاوز مــن األمــور الــواردة التــي قــد تحــدث فــي أي نظــام ، وتكــون العبــرة 
فــي النهايــة لمجمــوع ســلوك الدولــة تشــريعياً وقضائيــاً وإنســانياً فــي معاملــة األجانــب ، 
ومــدى تقبلهــا لهــم فــي المجتمــع واحتــرام حقهــم فــي الحصــول علــى اإلقامــة و الجنســية.
ومــن جهــة أخيــرة فإننــا نتحفــظ علــى التعديــل التشــريعي األخيــر فــي فرنســا، فقــد بــات 
ــرعية-  ــر الش ــرة المفروضــة –غي ــه الهج ــي وج ــي ف ــرع الفرنس ــوف المش ــاً وق واضح
 contrainte de fermer le centre de rétention du palais de justice de Paris  1
 afin de le réaménager... et de le rendre plus conforme aux exigences du
 Droit،)respect de la dignité humaine.” JULIEN- LAFERRIERE )Francois

p.181 ،.op cit ،des étrangers
 2Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et 2
 traitements inhumains ou r dégradants a formulé des observations sur les
 d’hygiène et de salubrité de certains centres de ،conilitions d’alimentation
man- ،un huissier ،notamment celui de Paris. A l’automne 1993 ،rétention
 a fait des observations ،daté sur place par l’avocat d’un étranger retenu
 un juge délégué du président du TGi  ،comparables. Au printemps 1995
 qui souhaitait se renldre compte sur place des conditions de ta ،de Paris
s’est vu re- ،rétention avant d’en autoriser éventuellement da prolongation
 divers incidents graves se sont ،courant 1994 et 1995 ،fuser l’entrée. Enfin
 traduisant le climat de violence et d’insécurité qui régnait dans ،produits
 meurtre d’un autre par l’un de ses ،ces locaux suicide d’un étranger retenu
 ،coretenus viol d’un étranger retenu par un policier affecté à la surveillance
 p.181 ،.op.cit ،etc. «JULIEN-LAFERRIERE )Francois( Droit des étrangers
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ــة  ــمح بإقام ــث ال يس ــول بحي ــرة العق ــاة أو هج ــرة المنتق ــرف بالهج ــا يع ــو م ــه نح واتج
األجانــب إال مــن يســتفيد منهــم الشــعب الفرنســي، وقــد تزعــم هــذا االتجــاه رئيــس 

ــام 2006. ــة ع ــراً للداخلي ــا كان وزي ــاركوزي عنم ــي س ــة الحال الجمهوري
وتطبيقــاً لذلــك صــدر القانــون رقــم 911 لســنة 2006 المتعلــق بالهجــرة واإلندمــاج فــي 

المجتمــع الفرنســي.
 relative à limmigration 2006  ijuilletve  24  du 911  2006 LOI

no etàlintégration
وجاءت المادة رقم 13 منه المندرجة تحت بند » المواهب والكفاءات|

La carte de séjour portant la mention “compétences  et talents 
ــح لمــدة ثــالث ســنوات  ــواع المهــن وهــي تمن ــح اإلقامــة لحاملهــا أن يمــارس كل أن لتتي
قابلــة للتجديــد كمــا تمنــح عائلــة المهاجــر الــذي يدخــل فــي هــذه الفئــة بطاقــة إقامــة مؤقتــة 

تحمــل اســم »الحيــاة الخاصــة والعائليــة«.
ــون عــن  ــم يزاول ــد الذي ــى وجــه التحدي ــب عل ــى الطــالب األجان ــون إل ــذا القان ويتجــه ه
دراســاتهم فــي الجامعــات والمعاهــد الفرنســية أو مــن هــم موجــودون فــي بلدانهــم 
ــوداء  ــا الس ــن دول إفريقي ــؤالء م ــم ه ــاً أن معظ ــاٍل، علم ــي ع ــتوى علم ــون بمس ويتمتع
و منطقــة المغــرب العربــي. وفــي المقابــل يدعــو المشــروع إلــى  إلغــاء حقــوق بديهيــة، 
كحــق جمــع الشــمل العائلــي ، أو حــق تســوية أوضــاع المقيــم فــي البلــد لعشــر ســنوات 
بــال انقطــاع، ممــا كانــت تضمنــه القوانيــن المعمــول بهــا حتــى اآلن فــي فرنســا ، وممــا 
تكفلــه االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان و مــا مــن شــك، أن احتجــاج نشــطاء المجتمــع 
المدنــي ضــد قانــون الهجــرة الجديــد ، إنمــا جــاءت لتعبــر عــن قلــق ومخــاوف شــرائح 
واســعة مــن المجتمــع الفرنســي عمــا باتــوا يعتبرونــه مساســاً بكرامــة اإلنســان وشــرفه ، 
فالمهاجــر الفقيــر واألمــي ال مكانــة لــه فــي المشــهد االجتماعــي الفرنســي اليــوم، بينمــا 

ــوب. ــاءات دول الجن ــه أمــام مهــارات وكف ــى مصراعي ــاب عل ــح الب تفت

خاتمة
مــن المســتقر عليــه أن ســماح الدولــة لألجنبــي الدخــول إلــى إقليمهــا ، ال يرتــب لــه حــق 
ــادر  ــم ، ويغ ــن دون غيره ــى مواطني ــق مقصــوراً عل ــذا الح ــا ، فه ــتقرار به ــم لالس دائ
ــادئ  ــاً لمب ــه ، و وفق ــاً عن ــه رغم ــة بإخراج ــوم الدول ــد تق ــاراً ، وق ــالد اختي ــي الب األجنب
القانــون الدولــي هنــاك طريقــان إلخــراج األجانــب جبــراً ، أولهمــا هــو اإلبعــاد ويكــون في 
موجهــة األجنبــي الــذي ُرخــص لــه فــي اإلقامــة القانونيــة بالبــالد ولكــن طــرأت ظــروف 
جعلــت وجــوده يُشــكل تهديــداً لســالمة الدولــة أو أمنهــا ومــن ثــم يصــدر قــرار بإبعــاده، 
ــر شــرعية  ــة غي ــد بصف ــي المتواج ــة األجنب ــي مواجه ــم ف ــل ويت ــو ترحي ــي فه ــا الثان أم

بالبــالد.
ــاالت  ــاد و ح ــاالت اإلبع ــان ح ــي يُنظم ــي واإلمارات ــون الفرنس ــظ أن القان ــن المالح وم
ــي مصــر كان  ــا ف ــا ، بينم ــارق بينهم ــة توضــح الف ــل بطريق ــدود أو الترحي ــاد للح االقتي
القانــون89 لســنة 1960 يُتيــح لوزيــر الداخليــة إبعــاد األجانــب ولــم يُنظــم ترحيلهــم وهــو 
األمــر الــذي أدى لوجــود مشــكالت كثيــرة كمــا كان واضحــاً وجــود خلــط لــدى الكثيريــن 
ــض  ــى بع ــط إل ــذا الخل ــد ه ــد امت ــن، وق ــتعمالهما كمترادفي ــل واس ــاد والترحي ــن اإلبع بي
أحــكام مجلــس الدولــة المصــري، ممــا حــدا بالمشــرع التدخــل بموجــب القانــون رقــم 88 
لســنة 2005 لتنظيــم ترحيــل األجانــب ألول مــرة، و وضــع فاصــل بينــه وبيــن اإلبعــاد.
ــابهة  ــزه عــن اإلجــراءات األخــرى المش ــل و تميي ــة الترحي ــرض البحــث لماهي ــد تع وق
ــي ظــل  ــب ف ــل األجان ــي لترحي ــم القانون ــم وضــح التنظي ــف بالســفر ، ث ــاد والتكلي كاإلبع
ــي  ــك الفرنس ــي و كذل ــريع اإلمارات ــة بالتش ــك بالمقارن ــنة 2005 ، وذل ــون 88 لس القان
فــي تعديلــه األخيــر بموجــب القانــون رقــم 911 لســنة 2006 وقــد كان مــن الواضــح أن 
التنظيــم القانونــي لالقتيــاد للحــدود فــي فرنســا يتخــذ أســلوباً أكثــر دقــة وتكامــل منــه فــي 
النظــام المصــري ، فالمشــرع الفرنســي ينظــم حــاالت االقتيــاد للحــدود منــذ عــام 1984 
، وجــاء هــذا التنظيــم موضحــاً لحاالتــه ، وإجراءاتــه، والمختــص بإصــداره ، و أوجــب 
صــدوره وفقــاً إلجــراءات و شــكليات محــددة . ومفرقــاً بينــه وبيــن إبعــاد األجانــب ، بينمــا 
لــم يحــدد المشــرع المصــري ســوى المختــص بإصــدار قــرار الترحيــل والحــاالت التــي 

تُجيــز ذلــك ، ولــم يشــترط إجــراءات أو شــكليات معينــة لصــدور القــرار.
ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو حداثــة التنظيــم المصــري لترحيــل األجانــب، حيــث كان أول 
ــم لهــذا الموضــوع بموجــب القانــون 88 لســنة 2005 المعــدل للقانــون 98 لســنة  تنظي
1960 بشــأن دخــول و إقامــة األجانــب. هــو األمــر الــذي نأمــل أن يكــون موضــع عنايــة 
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المشــرع بحيــث يتكامــل البنــاء القانونــي للموضــوع.
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اللغــة هــي إحــدى الوســائل التــي يعبــر بهــا اإلنســان عــن فكــره وثقافتــه ومكنــون نفســه، 
ــى  ــة عل ــة اللغ ــر أهمي ــائل. وال تقتص ــذه الوس ــم ه ــا أه ــا أنه ــي إذا قلن ــا ال نغال ــل أنن ب
ــض  ــع بع ــل م ــى التعام ــد إل ــا تمت ــض، وإنم ــم البع ــر بعضه ــي البش ــن بن ــل بي التواص
الحيوانــات كالقــرود والــكالب البوليســية. فاللغــة نعمــة مــن هللا عــز وجــل لإلنســان، شــأنه 
فــي ذلــك شــأن كل الحيوانــات التــي تمتلــك نظامــا مــن الرمــوز واإلشــارات للتفاهــم فيمــا 
بينهــا. فيقــال لغــة الحيــوان، ولغــة الطيــر، ولغــة النبــات. ونســتدل علــى ذلــك مــن القــرآن 
الكريــم بقولــه تعالــى – علــى لســان ســيدنا ســليمان عليــه الســالم - ﴿وقــال يــا أيهــا النــاس 
علمنــا منطــق الطيــر﴾)1(. ولكــن لغــة اإلنســان تتميــز بأنهــا ذات نظــام مفتــوح، بينمــا يتســم 
النظــام التعارفــي للحيوانــات بأنــه مغلــق. كذلــك، يتميــز اإلنســان عــن الكائنــات األخــرى 
بأنــه – علــى حــد تعبيــر علمــاء المنطــق – حيــوان ناطــق. ولعظــم أهميــة اللغــة، يذكــر 
هللا عــز وجــل بنــي اإلنســان بهــذه النعمــة، فيقــول ســبحانه ﴿ألــم نجعــل لــه عينيــن. ولســانا 

وشــفتين﴾)2(. أي لســانا ينطــق بــه، ولغــة يتكلــم بهــا. 
واللغــة جــزء ومكــون أساســي للهويــة الوطنيــة)3(. ولذلــك تحــرص كل دولــة علــى بيــان 
وتحديــد لغتهــا الوطنيــة والرســمية. بــل أن هــذا التحديــد يرتفــع فــي العديــد مــن البلــدان إلى 
مصــاف القواعــد الدســتورية، التــي ينبغــي علــى كل ســلطات الدولــة االلتــزام بهــا والتقيــد 
ــتور  ــر الدس ــنة 1959م؛ تصدي ــتور التونســي لس ــن الدس ــا )الفصــل األول م بمقتضياته
ــم لســنة  ــن الدســتور المصــري الدائ ــة م ــادة الثاني ــي الصــادر ســنة 1962م؛ الم المغرب
1971م؛ المــادة الثانيــة مــن الدســتور اليمنــي لســنة 1978م؛ المــادة الثالثــة مــن الدســتور 
الجزائــري لســنة 1989م؛ المــادة الثالثــة مــن الدســتور الســوداني لســنة 1998م؛ المــادة 
ــى مــن الدســتور القطــري  ــي لســنة 2002م؛ المــادة األول ــة مــن الدســتور البحرين الثاني
لســنة 2003م؛ المــادة الرابعــة مــن الدســتور العراقــي لســنة 2005م؛ المــادة األولــى مــن 

النظــام األساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية(. 
وتأكيــدا علــى أهميــة اللغــة فــي حيــاة الشــعوب واألمــم، اعتمــدت منظمــة التربيــة والثقافــة 
ــت  ــك أعلن ــة األم. كذل ــا للغ ــام يوم ــن كل ع ــر م ــخ 21 فبراي ــكو( تاري ــوم )اليونس والعل
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ســنة 2008م عامــا دوليــا للغــات، وأســندت مهمــة تنســيق 

األنشــطة المتعلقــة بهــذا العــام لمنظمــة اليونســكو.

1 سورة النمل: اآلية 16.
2 سورة البلد: اآليتان 8 و9.

3 وقد أكد المشرع الفرنسي هذا المعنى صراحة، وذلك في المادة األولى من القانون رقم 665-94 
الصادر في الرابع من أغسطس لسنة 1994م بشأن استعمال اللغة الفرنسية.
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ويؤكــد بعــض الباحثيــن أن اللغــة تمثــل ثــروة اقتصاديــة، وأن تراكــم المعرفــة بهــا يعــادل 
ــا  ــى ظهره ــي باطــن األرض وعل ــة ف ــروة المادي ــم الث ــة – تراك ــة والقيم ــي األهمي – ف
وفــي خزائــن البنــوك. ويتفــق فــي ذلــك عالــم االقتصــاد األميركــي »روبــرت لولــوا« فــي 
نظريتــه عــن »النمــو الجديــد«، إذ يــرى أن التعليــم باللغــة األصليــة يعــد اســتثمارا مثاليــا 
طويــل األجــل، تزيــد فوائــده كلمــا أحســنت مؤسســات التعليــم حســن إدارتــه واستشــراف 
أهميتــه. وللتدليــل علــى األهميــة االقتصاديــة للغــة، يكفــي أن نســوق عبــارة رئيــس 
الــوزراء البريطانــي »جــوردون بــراون« عندمــا كان وزيــرا للماليــة، والتــي أكــد فيهــا 
ــزة  ــن األجه ــدة م ــا المتزاي ــاري لوارداته ــوازن التج ــق الت ــا أن تحق ــا يمكنه أن بريطاني
ــو  ــر شــئ واحــد وه ــة األخــرى بتصدي ــع العيني ــاء والبضائ ــة واألزي ــة المنزلي الكهربائي

ــة)1(.  اللغــة اإلنجليزي

ــة  ــة العربي ــأن اللغ ــول ب ــاغا الق ــدو مستس ــى الخصــوص، يب ــوم إل ــن العم ــا م وإذا انتقلن
تحتــل مكانــة هامــة بيــن اللغــات المســتخدمة فــي عالــم اليــوم. إذ هــي اللغــة الرســمية فــي 
كل دول العالــم العربــي، إضافــة إلــى تشــاد واريتريــا والكيــان الصهيونــي، ويتكلــم بهــا 
حوالــي أربعمائــة وعشــرون مليــون حــول العالــم. ولذلــك، لــم يكــن غريبــا أن تعتــرف بهــا 
األمــم المتحــدة باعتبارهــا إحــدى اللغــات الســت الرســمية لهــذه المنظمــة الدوليــة. وهــي 
اللغــة الرســمية فــي بعــض المنظمــات الدوليــة األخــرى، كجامعــة الــدول العربيــة ومجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومنظمــة المؤتمــر اإلســالمي واالتحــاد اإلفريقــي. يضــاف 
إلــى ذلــك، أن الحــروف العربيــة تســتعمل فــي بعــض اللغــات غيــر العربيــة، كمــا هــو 
الشــأن فــي اللغــة الفارســية واللغــة األرديــة. كمــا كانــت اللغــة التركيــة تكتــب بحــروف 
عربيــة إلــى أن قــام »مصطفــى كمــال أتاتــورك« بتغييــر حــروف األبجديــة التركيــة مــن 
ــم  ــرآن الكري ــة الق ــي لغ ــة ه ــة العربي ــة. واللغ ــى الحــروف الالتيني ــة إل الحــروف العربي
التــي نــزل بهــا علــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم. وقــد ورد النــص علــى نــزول القــرآن 
باللغــة العربيــة فــي أكثــر مــن موضــع. يقــول هللا عــز وجــل ﴿وإنــه لتنزيــل رب العالميــن. 
ــن﴾)2(.  ــي مبي ــن. بلســان عرب ــك لتكــون مــن المنذري ــى قلب ــن. عل ــروح األمي ــه ال ــزل ب ن
ويرجــع الباحثــون نــزول القــرآن باللغــة العربيــة إلــى عــدة أســباب، لعــل أهمهــا أن للغــة 

1 محمد الباهلي، اللغة العربية... للمستقبل، جريدة االتحاد، تصدر في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
السنة التاسعة والثالثون، العدد 11870، 26 ذو الحجة 1428هـ الموافق 4 يناير 2008م، ص 25.

2 سورة الشعراء: اآليات 192 – 195.

الضــاد خصائــص ومميــزات ال توجــد فــي لغــة أخــرى. فاللغــة العربيــة أغنــى اللغــات 
ــل  ــة مــن عوام ــذه اللغ ــادة. وله ــا م ــا، وأسلســها أســلوبا، وأغزره ــا منطق ــا، وأعذبه كلم
البقــاء ودواعــي النمــو والرقــي مــا قلمــا يتوفــر لغيرهــا، وذلــك لمــا فيهــا مــن اختــالف 
طــرق الوضــع والداللــة، وغلبــة اطــراد التصريــف واالشــتقاق، وتنــوع المجــاز والكنايــة 
وتعــدد المترادفــات، إلــى النحــت والقلــب واإلبــدال والتعريــب. فاللغــة العربيــة إذن وعــاء 
الوحــي، ويــكاد يجمــع أهــل العلــم علــى أن تعلمهــا والنطــق بهــا فــرض علــى كل مســلم. 
وفــي ذلــك، يقــول اإلمــام الشــافعي »فعلــى كل مســلم أن يتعلــم مــن لســان العــرب مــا بلغــه 
جهــده، حتــى يشــهد بــه أن ال الــه إال هللا، وأن محمــدا عبــده ورســوله، ويتلــو بــه كتــاب 
هللا، وينطــق بالذكــر فيمــا افتــرض عليــه مــن التكبيــر، وأمــر بــه مــن التســبيح والتشــهد 
وغيــر ذلــك«)1(. ويؤكــد شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة أن تعلــم اللغــة العربيــة واجــب لفهــم 
الديــن، قائــال أن »نفــس اللغــة العربيــة مــن الديــن، ومعرفتهــا فــرض واجــب، فــإن فهــم 
الكتــاب والســنة فــرض، وال يفهمــان إال بفهــم اللغــة العربيــة، ومــا ال يتــم الواجــب إال بــه 
فهــو واجــب«. ويقــول »لــم يكــن ســبيل إلــى حفــظ الديــن ومعرفتــه إال بضبط اللســان«)2(. 

وانطالقــا ممــا ســبق، وإدراكا ألهميــة اللغــة، تنــص المــادة الســابعة مــن الدســتور 
اإلماراتــي الصــادر ســنة 1971م علــى أن »... لغــة االتحــاد الرســمية هــي اللغــة 
العربيــة«. واتســاقا مــع المبــدأ الدســتوري ســالف الذكــر، يحــرص المشــرع اإلماراتــي 
ــة  ــات الحكومي ــتعملة بواســطة كل الجه ــة المس ــي اللغ ــة ه ــة العربي ــون اللغ ــى أن تك عل
فــي الدولــة، األمــر الــذي يبــدو جليــا مــن خــالل بيــان لغــة التقاضــي، ولغــة المعامــالت 
اإلداريــة، ولغــة العقــود والمحــررات العرفيــة، ولغــة المعاهــدات الدوليــة الجماعيــة 
والثنائيــة التــي ترتبــط بهــا الدولــة، ولغــة التعــاون القضائــي الدولــي بيــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول األجنبيــة. يضــاف إلــى ذلــك أن العربيــة هــي اللغــة 
المعتمــدة قانونــا لتحقيــق عنصــر اإلعــالم، وتمثــل أيضــا أحــد الشــروط الالزمــة الكتســاب 

ــة. وســتكون هــذه الموضوعــات محــل الدراســة فــي هــذا البحــث. جنســية الدول
منهج الدراسة

1 اإلمام محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، 
بيروت، رقم 167، ص 48.

2 شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة 
أصحاب الجحيم، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عصام فارس الحرستاني ومحمد إبراهيم الزغلي، دار 

الجيل، بيروت، الطبعة األولى، 1993م، ص 224.
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الدكتور ابراهيم عبد الظاهرالحماية القانونية للغة العربية دراسة مقارنة

للمنهــج المقــارن أهميــة كبيــرة فــي مجــال الدراســات القانونيــة. ويقــوم هــذا المنهــج علــى 
أســاس دراســة النظــم القانونيــة المختلفــة المطبقــة فــي الــدول األخــرى ومقارنتهــا بالنظــام 
ــة  ــكام القانوني ــم األح ــى فه ــن عل ــة أن تعي ــذه المقارن ــأن ه ــن ش ــي. وم ــي الوطن القانون

المقــررة فــي التشــريع الوطنــي وإدراك أوجــه الخلــل فيهــا. 
وإدراكا لهــذه األهميــة، وعلــى الرغــم مــن اتخــاذ القانــون اإلماراتــي أساســا لهــذه 
الدراســة، ينتهــج هــذا البحــث أســلوب الدراســة المقارنــة، بحيــث ال نكتفــي بتحليــل 
النصــوص التشــريعية فــي القانــون اإلماراتــي، وإنمــا نتنــاول أيضــا بعــض التشــريعات 
العربيــة واألجنبيــة التــي تيســر اإلطــالع عليهــا. ولمــا كانــت مصــادر البحــث فــي مجــال 
ــى دراســة  ــن نقتصــر عل ــه، فل ــي التشــريع والقضــاء والفق ــل ف ــة تتمث الدراســات القانوني
النصــوص التشــريعية فــي كل قانــون، وإنمــا ســنحاول – قــدر االمــكان – الرجــوع إلــى 

ــة. ــة بالتشــريعات موضــوع الدراس ــة المتعلق ــع الفقهي ــة والمراج ــكام القضائي األح

خطة الدراسة
لدراســة موضــوع الحمايــة القانونيــة اللغــة العربيــة واالحاطــة به مــن كافة جوانبــه، ولكي 
تكتمــل الفائــدة المرجــوة مــن هــذا البحــث، نــرى مــن المالئــم أن نبــدأ أوال بالموضوعــات 
ــي  ــم نأت ــدة، ث ــة الواح ــار الدول ــل إط ــم داخ ــي تت ــي، أي الت ــم الداخل ــة بالتنظي ذات الصل
بعــد ذلــك إلــى الموضوعــات الدوليــة، أي التــي تتعلــق بالعالقــات الدوليــة والتعــاون بيــن 
ــى هــذا النحــو، تتضــح خطــة البحــث فــي  ــي بوجــه عــام. وعل أشــخاص المجتمــع الدول

هــذه الدراســة، كمــا يلــي:  
المبحث األول: لغة التقاضي. 	 
المبحث الثاني: لغة المعامالت اإلدارية.	 
المبحث الثالث: لغة العقود والمحررات العرفية.	 
المبحث الرابع: اللغة المعتمدة قانونا لتحقيق عنصر اإلعالم.	 
المبحث الخامس: اللغة العربية شرط الكتساب جنسية الدولة.	 
المبحث السادس: لغة المعاهدات الدولية. 	 
المبحث السابع: لغة التعاون القضائي الدولي.	 

المبحث األول: لغــة التقاضي
تمهيد وتقسيم:

ــي التقاضــي. واألصــل أن تكــون ممارســة  ــة الحــق ف ــق الدولي ــل الدســاتير والمواثي تكف
ــون فــض  ــن قــد يك ــة )المطلــب األول(، ولك ــق فــي التقاضــي أمــام محاكــم الدول الح
ــي(. ــب الثان ــم )المطل ــي التحكي ــأن ف ــو الش ــا ه ــة كم ــيلة بديل ــن خــالل وس ــة م المنازع

المطلب األول :لغة المحاكم

تنــص المــادة )15( مــن القانــون االتحــادي رقــم )3( لســنة 1983م فــي شــأن الســلطة 
ــة أن  ــى المحكم ــة. وعل ــة العربي ــم هــي اللغ ــة المحاك ــى أن »لغ ــة عل ــة االتحادي القضائي
تســمع أقــوال الخصــوم أو الشــهود الذيــن يجهلــون اللغــة العربيــة بواســطة مترجــم بعــد 
حلــف اليميــن«. وتقــرر بعــض التشــريعات العربيــة نفــس الحكــم )المــادة 19 مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة المصــري؛ المــادة الثالثــة مــن قانــون الســلطة القضائيــة اليمنــي رقــم 
ــن  ــادة 36 م ــة القطــري؛ الم ــون الســلطة القضائي ــن قان ــادة 16 م ــنة 1991؛ الم 1 لس
نظــام القضــاء الســعودي لســنة 1395هـــ الموافــق 1975م؛ المــادة الرابعــة مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2002م؛ المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة التنظيــم 

القضائــي الموحــد بيــن دول اتحــاد المغــرب العربــي(
ــة أو  ــى كل المحاكــم، ســواء كانــت مدني ــدأ عــام، بحيــث يســري عل ورغــم أن هــذا المب
ــر  ــى تقري ــدأ وعل ــد هــذا المب ــى تأكي ــد حــرص عل ــي ق ــة، إال أن المشــرع اإلمارات جنائي
وجــوب تطبيقــه فــي كل مــن المــواد المدنيــة والمــواد الجنائيــة، األمــر الــذي نتناولــه فيمــا 

يلــي.

1. لغة القضاء المدني
تنــص المــادة الرابعــة مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم 
)11( لســنة 1992م علــى أن »لغــة المحاكــم هــي اللغــة العربيــة، وعلــى المحكمــة أن 
ــة بوســاطة  ــة العربي ــون اللغ ــن يجهل ــم الذي ــوال الخصــوم أو الشــهود أو غيره تســمع أق
ــه  ــد الترخيــص ل ــه أو عن ــد تعيين ــد حلفهــا عن ــم يكــن ق ــن، مــا ل ــه اليمي مترجــم بعــد حلف

ــة«.  بالترجم
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وتقــرر بعــض التشــريعات العربيــة ذات الحكــم. فعلــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة )68( 
ــى أن  ــنة 1990م عل ــم 13 لس ــة القطــري رق ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان م
ــوال الخصــوم أو  ــمع أق ــة أن تس ــى أن للمحكم ــة. عل ــة العربي ــي اللغ ــم ه ــة المحاك »لغ
الشــهود الذيــن يجهلــون هــذه اللغــة بواســطة مترجــم يــؤدي اليميــن القانونيــة قبــل القيــام 
ــادة  ــص الم ــى، تن ــي ذات المعن ــدق«. وف ــة والص ــة بالذم ــوم بالترجم ــأن يق ــه، ب بمهمت
)27( مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة والتجاريــة العمانــي رقــم 29 لســنة 2002م علــى 
أن »اللغــة العربيــة هــي لغــة التقاضــي وال تقبــل أيــة أوراق أو مســتندات إال إذا كانــت 
ــا بهــا ترجمتهــا العربيــة، وفــي جميــع األحــوال تكــون  محــررة باللغــة العربيــة أو مرفق
ــن  ــهود الذي ــوم أو الش ــوال الخص ــمع أق ــة أن تس ــة وللمحكم ــررات العربي ــة للمح الحج

ــه اليميــن«.  ــة بواســطة مترجــم بعــد تحليف ــون العربي يجهل

ويســتفاد مــن النصــوص ســالفة الذكــر عــدم جــواز أن تجــري المحاكمــة بلغــة أجنبيــة، 
ولــو اتفــق الخصــوم علــى ذلــك. ويتعيــن علــى المحكمــة أن تســتعين بمترجــم عنــد ســماع 
أقــوال الخصــوم أو الشــهود الذيــن يجهلــون اللغــة العربيــة. فــال يجــوز للقاضــي أن 
ــا  ــدث به ــي يتح ــة الت ــة األجنبي ــد اللغ ــو كان يجي ــم، ول ــتعانة بمترج ــن االس ــتغني ع يس
الخصــوم أو الشــهود. وأخيــرا، فــإن المســتندات المقدمــة فــي الدعــوى بلغــة أجنبيــة يجــب 
أن ترفــق بهــا ترجمــة رســمية أو ترجمــة عرفيــة للغــة العربيــة، ال ينــازع فيهــا الخصــم. 

ويذهــب فقهــاء القضــاء المدنــي فــي مصــر إلــى انطبــاق األحــكام الســابقة، علــى الرغــم 
مــن خلــو قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري رقــم 13 لســنة 1968م مــن 
ــة  ــى المــادة التاســعة عشــر مــن قانــون الســلطة القضائي ــك اســتنادا إل نــص مماثــل، وذل

المصــري)1(.
 

2. لغة القضاء الجنائي
تنــص المــادة )70( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم 
ــم أو  ــة. وإذا كان المته ــة العربي ــق باللغ ــري التحقي ــى أن »يج ــنة 1992م عل )35( لس
الخصــوم أو الشــاهد أو غيرهــم ممــن تــرى النيابــة العامــة ســماع أقوالهــم يجهــل اللغــة 

1 د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف باإلسكندرية، الطبعة األولى، 
2007م، رقم 165، ص 315.

العربيــة فعلــى عضــو النيابــة العامــة أن يســتعين بمترجــم بعــد أن يحلــف يمينــا بــأن يــؤدي 
مهمتــه باألمانــة والصــدق«. وقــد ورد هــذا النــص فــي البــاب الثانــي مــن الكتــاب الثانــي 
ــق  ــه »تحقي ــا ل ــاب عنوان ــة االتحــادي، ويحمــل هــذا الب ــون اإلجــراءات الجزائي مــن قان
النيابــة العامــة«. ومــع ذلــك فــإن الحكــم الــوارد بــه ينطبــق أيضــا علــى التحقيــق الــذي 
تجريــه المحكمــة فــي الجلســة وعلــى كل إجــراءات المحاكمــة األخــرى. وتطبيقــا لذلــك، 
قضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا بــأن »إن اســتثناء المحكمــة فــي عــدم ترجمــة الفواتيــر 
يخالــف قانــون الترجمــة رقــم 9 لســنة 1981 فــي المــادة 12 منــه كمــا يخالــف قانــون 
الســلطة القضائيــة باعتمــاد اللغــة العربيــة خــالل المحاكمــة ممــا يجعــل اســتثناء المحكمــة 
ــة  ــد المحكم ــر، تؤك ــم آخ ــي حك ــق«)1(. وف ــا للمنط ــال ومخالف ــون مخ ــق القان ــن تطبي م
االتحاديــة العليــا أن »عــدم إلمــام الطاعــن باللغــة العربيــة يتعيــن معــه االســتعانة بمترجــم 
أثنــاء محاكمتــه أمــام محكمــة البدايــة وأمــام محكمــة االســتئناف. اإلخــالل بحقــه يــؤدي 
ــم اســتجواب  ــة إذا »ت ــة«)2(. وقــررت أيضــا نقــض الحكــم واإلحال ــى النقــض واإلحال إل
الطاعــن بغيــر اللغــة العربيــة وانتقلــت الدعــوى بالحالــة التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور 
الحكــم المســتأنف«)3(. وقضــت المحكمــة كذلــك بنقــض الحكــم »إذا كان الثابــت مــن أقوال 
الطاعنــة التــي أدلــت بهــا أمــام الشــرطة وأمــام المحكمــة االبتدائيــة دون االســتعانة بمترجم 
ــي  ــة وحرمــت مــن االســتعانة بمترجــم ممــا أخــل بحقهــا ف ــك لجهلهــا باللغــة العربي وذل
الدفــاع ألنهــا غيــر عربيــة وال تجيــد التحــدث باللغــة العربيــة وقــد تمــت محاكمتهــا أمــام 
ــم  ــا ل ــة العلي درجتــي التقاضــي دون االســتعانة بمترجــم«)4(. غيــر أن المحكمــة االتحادي
ترتــب نفــس األثــر إذا كانــت األقــوال التــي دونــت فــي محضــر الشــرطة قــد أخــذت بــدون 
مترجــم، ولكــن لــم يعــول عليهــا الحكــم المطعــون فيــه. وفــي ذلــك، تقــول المحكمــة أنــه 
»ال محــل للقــول بــأن المتهــم الطاعــن ال يعــرف اللغــة العربيــة ألن الحكــم المطعــون فيــه 
لــم يعــول علــى أقوالــه التــي دونــت فــي محضــر الشــرطة والتــي أخــذت بــدون مترجــم بــل 
اعتمــد علــى اإلفــادات واألدلــة التــي وقعــت أمــام المحكمــة وبعــد االســتعانة بمترجــم«)5(.

1 حكم المحكمة االتحادية العليا، 27 أبريل سنة 1988، الطعن رقم 101 لسنة 9 ق. ع، غير 
منشور.

2 حكم المحكمة االتحادية العليا، 9 يونيو سنة 1993م، الطعن رقم 51 لسنة 14 ق. ع، مجموعة 
األحكام، الدائرة الجزائية، س 15، رقم 48، ص 238 وما بعدها.

3 حكم المحكمة االتحادية العليا، 27 يناير سنة 1993م، الطعن رقم 50 لسنة 14 ق. ع؛ حكم 
المحكمة االتحادية العليا، 24 فبراير سنة 1993، الطعن رقم 162 لسنة 14 ق. ع، غير منشور.

4 حكم المحكمة االتحادية العليا، 24 فبراير سنة 1993، الطعن رقم 162 لسنة 14 ق. ع. جزائي، 
سابق اإلشارة إليه.

5 حكم المحكمة االتحادية العليا، 24 أبريل سنة 1991، الطعن رقم 33 لسنة 12 جزائي والطعن رقم 
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ــص  ــال، تن ــبيل المث ــى س ــم. فعل ــة ذات الحك ــة العربي ــرر بعــض التشــريعات الجنائي وتق
المــادة الثالثــة مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة العمانــي – الصــادر بالمرســوم الســلطاني 
ــذا  ــي ه ــا ف ــوص عليه ــراءات المنص ــع اإلج ــري جمي ــى أن »تج ــم 97/ 99 – عل رق
ــون  ــن يجهل ــهود الذي ــوال الخصــوم والش ــمع أق ــة، ويجــب أن تس ــة العربي ــون باللغ القان
ــي  ــرع العمان ــل المش ــنا فع ــن«. وحس ــه اليمي ــد حلف ــم بع ــطة مترج ــة بواس ــة العربي اللغ
بالنــص علــى هــذا الحكــم ضمــن البــاب التمهيــدي المتعلــق باألحــكام العامــة، األمــر الــذي 
يؤكــد وجــوب تطبيقــه فــي جميــع مراحــل الدعــوى العموميــة، يســتوي فــي ذلــك مرحلــة 
التحقيــق ومرحلــة المحاكمــة. بــل أن هــذا الحكــم ينطبــق أيضــا فــي مرحلــة االســتدالل. 

ويســري كذلــك علــى الدعــوى المدنيــة المتعلقــة بالدعــوى العموميــة. 
ــإن  ــم، ف ــذا الحك ــل ه ــن مث ــم يتضم ــة المصــري ل ــراءات الجنائي ــون اإلج ــم أن قان ورغ
ــة هــي لغــة المحاكــم. وفــي  ــى أن اللغــة العربي ــي فــي مصــر مســتقر عل القضــاء الجنائ
ذلــك، تقــول محكمــة النقــض أن »األصــل أن تجــري المحاكمــة باللغــة الرســمية للدولــة 
ــة  ــق أو المحاكم ــلطتي التحقي ــدى س ــى إح ــذر عل ــم يتع ــا ل ــة – م ــة العربي ــي اللغ – وه
ــا  ــة أو يطلــب منه ــوم بالترجم ــيط يق ــق دون االســتعانة بوس ــراءات التحقي ــرة إج مباش
المتهــم ذلــك، ويكــون طلبــه خاضعــا لتقديرهــا، فــال يعيــب إجــراءات التحقيــق أن تكــون 
ــوال الطاعــن مــن  ــى أحدهمــا ترجمــة أق ــد اســتعانت بوســيطين تول ــه ق الجهــة القائمــة ب
الهنديــة إلــى اإلنجليزيــة ثــم قــام اآلخــر بنقلهــا مــن اإلنجليزيــة إلــى العربيــة، إذ هــو أمــر 
ــم  ــن يباشــره«)1(. ورغ ــر م ــا لتقدي ــه خاضــع دائم ــق ومقتضيات ــق بظــروف التحقي متعل
إقــرار محكمــة النقــض للمبــدأ القائــل بــأن لغــة المحاكــم هــي اللغــة العربيــة، إال أن هــذا 
ــري  ــل أن تج ــارة »األص ــك أن عب ــان ذل ــدأ. بي ــذا المب ــه له ــي صياغت ــب ف ــم معي الحك
ــق  ــتثناء يتعل ــل اس ــذا األصــل يحتم ــأن ه ــي ب ــة« توح ــمية للدول ــة الرس ــة باللغ المحاكم
بالفــرض الــذي يتعــذر فيــه علــى إحــدى ســلطتي التحقيــق أو المحاكمــة مباشــرة إجــراءات 
التحقيــق دون االســتعانة بوســيط يقــوم بالترجمــة أو يطلــب منهــا المتهــم ذلــك. والواقــع أن 
االســتعانة بمترجــم ال يشــكل اســتثناء علــى مبــدأ إجــراء المحاكمــة باللغــة العربيــة، وإنمــا 
هــو تأكيــد لهــذا المبــدأ. وإذا شــئنا الدقــة، فــإن االســتعانة بمترجــم هــو ثمــرة التنــازع بيــن 
ــدأ  ــن المب ــة وبي ــة العربي ــة باللغ ــأن يكــون إجــراء المحاكم ــدأ الدســتوري القاضــي ب المب

36 لسنة 12 جزائي، غير منشور. 
1 حكم محكمة النقض، الهيئة العامة للمواد الجنائية، 24 فبراير سنة 1988، الطعن رقم 3172 لسنة 

57 ق، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 39، ص 5. راجع أيضا: نقض 14 مارس سنة 1985، 
مجموعة أحكام محكمة النقض، س 36، رقم 69، ص 403.

الدســتوري القاضــي باحتــرام حقــوق الدفــاع وكفالــة الســبل أمــام المتهــم لســماع أقوالــه 
ــة  ــدأ القاضــي بوجــوب إجــراء المحاكم ــد للمب وأوجــه دفاعــه. فاالســتعانة بمترجــم تأكي
باللغــة العربيــة، بحيــث ال يجــوز للقاضــي أن يســتغني عــن المترجــم ولــو كان هــو نفســه 
يجيــد اللغــة األجنبيــة التــي يتحــدث بهــا المتهــم، ولــو طلــب المتهــم نفســه ذلــك. والقــول 
ــة  ــس اللغ ــم، ولي ــة المحاك ــي لغ ــة ه ــات األجنبي ــح اللغ ــى أن تصب ــؤدي إل ــك ي ــر ذل بغي

ــة.      العربي
 

المطلب الثاني: لغة التحكيم

فيمــا يتعلــق بالتحكيــم، تنــص المــادة )212( البنــد الســادس مــن قانــون اإلجــراءات المدنية 
ــر  ــى غي ــق الخصــوم عل ــم يتف ــا ل ــة م ــة العربي ــم باللغ ــى أن »يحــرر الحك االتحــادي عل
ذلــك وعندئــذ يتعيــن أن ترفــق بــه عنــد إيداعــه ترجمــة رســمية«. فــإذا كان مــن الجائــز 
للمتخاصميــن االتفــاق علــى تحريــر حكــم المحكميــن بلغــة أجنبيــة، فــإن مــن الــالزم عنــد 

إيداعــه فــي المحكمــة أن ترفــق بــه ترجمــة معتمــدة باللغــة العربيــة. 
ــة والزمــة  ــة يعــد نتيجــة حتمي ــداع ترجمــة رســمية باللغــة العربي ــد أن اســتلزام إي ونعتق
للمبــدأ الدســتوري القاضــي بــأن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للدولــة. ولذلــك نــرى 
ــى أن  ــص عل ــي تن ــري، والت ــم المص ــون التحكي ــن قان ــادة )47( م ــتورية الم ــدم دس ع
»يجــب علــى مــن صــدر حكــم التحكيــم لصالحــه إيــداع أصــل الحكــم أو صــورة موقعــة 
منــه باللغــة التــي صــدر بهــا أو ترجمــة باللغــة العربيــة مصدقــا عليهــا مــن جهــة معتمــدة 
إذا كان صــادرا بلغــة أجنبيــة وذلــك فــي قلــم كتــاب المحكمــة المشــار إليهــا فــي المــادة )9( 
مــن هــذا القانــون«. فــإذا كان المشــرع اإلماراتــي يتطلــب عنــد صــدور حكــم المحكميــن 
بلغــة أجنبيــة أن ترفــق بــه عنــد إيداعــه ترجمــة رســمية، فــإن المشــرع المصــري يجيــز 
ــه باللغــة التــي صــدر بهــا أو ترجمــة باللغــة  ــداع أصــل الحكــم أو صــورة موقعــة من إي
العربيــة مصدقــا عليهــا مــن جهــة معتمــدة)1(. فليــس بــالزم إذن فــي القانــون المصــري أن 
يتــم إيــداع ترجمــة باللغــة العربيــة لحكــم المحكميــن الصــادر بلغــة أجنبيــة. وتلــك مخالفــة 
دســتورية ال شــك فــي ذلــك، وتشــكل إخــالال صريحــا بنــص المــادة الثانيــة مــن الدســتور 

1 د. عزمي عبد الفتاح عطية، حكم المحكمين في قانون اإلجراءات المدنية االتحادي رقم )11( لسنة 
1992 وفي قانون التحكيم المصري رقم )27( لسنة 1994 وقانون المرافعات الفرنسي الجديد، مجلة 

األمن والقانون، تصدر عن أكاديمية شرطة دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، السنة الثانية، العدد 
الثاني، يوليو 1994، رقم 5، ص 288 و289.



142143

الدكتور ابراهيم عبد الظاهرالحماية القانونية للغة العربية دراسة مقارنة

المصــري لســنة 1971م. وال يقــدح فــي هــذا الــرأي أن قانــون التحكيــم المصــري يتطلــب 
الترجمــة المصــدق عليهــا إلــى اللغــة العربيــة عنــد صــدور األمــر بالتنفيــذ )المــادة 56 
البنــد الثالــث(. إذ أن اإليــداع إجــراء مســتقل عــن التنفيــذ، وإن كان الزمــا لــه. وقــد كان 
واجبــا علــى المشــرع المصــري أن يتطلــب إيــداع صــورة مترجمــة إلــى اللغــة العربيــة 
ــد صــدور  ــة عن ــب الترجم ــي بتطل ــة، وال يكتف ــة أجنبي ــم الصــادر بلغ ــم التحكي ــن حك م

األمــر بالتنفيــذ. 

المبحث الثاني: لغة المعامالت اإلدارية

تمهيد وتقسيم:
تحــرص كل دولــة علــى أن تكــون لغتهــا الوطنيــة هــي اللغــة المســتعملة فــي كافــة 
المعامــالت اإلداريــة، أي التــي تتــم عنــد التعامــل مــع أجهــزة الدولــة الرســمية والهيئــات 
والمؤسســات التابعــة لهــا. ويبــدو ذلــك واضحــا مــن اســتقراء بعــض نصــوص التشــريعات 
المطبقــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا يبــدو ذلــك مــن بعــض التشــريعات 
المقارنــة. وســنتناول فيمــا يلــي لغــة المعامــالت اإلداريــة فــي القانــون اإلماراتــي )المطلب 

األول( ثــم لغــة المعامــالت اإلداريــة فــي القانــون المقــارن )المطلــب الثانــي(.

المطلب األول: لغة المعامالت اإلدارية في القانون اإلماراتي
 

تتضمــن بعــض التشــريعات اإلماراتيــة نصوصــا في شــأن وجوب اســتعمال اللغــة العربية 
فــي تحريــر المكاتبــات الخاصــة بطائفــة معينــة مــن المعامــالت اإلداريــة. بيــان ذلــك أنــه، 
فيمــا يتعلــق بالمعامــالت الخاصــة بدخــول وإقامــة األجانــب، تنــص المــادة الثامنــة مــن 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )6( لســنة 1974م بالئحــة تنظيــم أذون وتأشــيرات دخــول 
البــالد للعمــل علــى أن »تحــرر جميــع الطلبــات والتعهــدات التــي يقدمهــا صاحــب العمــل 
وفقــا ألحــكام هــذه الالئحــة باللغــة العربيــة، فــإذا أضيفــت إليهــا لغــة أخــرى فالمرجــع عنــد 
الخــالف يكــون للنــص العربــي«. وتنــص المــادة )22( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)3( لســنة 1977م بالئحــة اســتقدام واســتخدام العمــال األجانــب علــى أن »تحــرر جميــع 
الطلبــات والســجالت والكشــوف والنمــاذج التــي تقــدم أو تعــد تنفيــذا ألحــكام هــذه الالئحــة 
باللغــة العربيــة وال يعتــد بــأي مســتند يحــرر علــى خــالف ذلــك«. وقــد ورد نفــس الحكــم 
ــد  ــأن تحدي ــي ش ــنة 1989م ف ــم )52( لس ــوزاري رق ــرار ال ــن الق ــادة )14( م ــي الم ف
ــي أقســام تراخيــص العمــل بالنســبة الســتقدام  القواعــد واإلجــراءات الواجــب إتباعهــا ف
العمــال غيــر المواطنيــن الســتخدامهم فــي الدولــة، والتــي تنــص علــى أن »تحــرر جميــع 
الطلبــات والســجالت والكشــوف والنمــاذج التــي تقــدم تنفيــذا ألحــكام هــذا القــرار باللغــة 

العربيــة«. 
ــص  ــرات، تن ــر والمتفج ــلحة والذخائ ــص األس ــة بتراخي ــالت الخاص ــأن المعام ــي ش وف
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ــي شــأن نظــام اســتيراد  ــم )1( لســنة 1977م ف ــوزاري رق ــرار ال المــادة )13( مــن الق
األســلحة الناريــة والذخائــر والمتفجــرات علــى أن »تحــرر جميــع الطلبــات والمراســالت 
المعتمــدة وفقــا ألحــكام هــذا القــرار باللغــة العربيــة وكل طلــب أو كتــاب تحــرر خــالف 
ــوزاري  ــرار ال ــه«. وفــي نفــس اإلطــار، تنــص المــادة )26( مــن الق ــك ال يلتفــت إلي ذل
ــى أن  ــر والمتفجــرات عل ــة والذخائ ــي شــأن األســلحة الناري ــم )22( لســنة 1977 ف رق
ــا ألحــكام هــذا القــرار  ــات والمراســالت والســجالت المعتمــدة وفق ــع الطلب »تحــرر جمي

باللغــة العربيــة«.

ــم النــص علــى األحــكام الســابقة فــي القانــون االتحــادي رقــم )6(  ــذ أن يت ــا نحب ــد كن وق
لســنة 1973م فــي شــأن دخــول وإقامــة األجانــب، وفــي القانــون االتحــادي رقــم )11( 
لســنة 1976م فــي شــأن األســلحة الناريــة والذخائــر والمتفجــرات. ومــا نقــول بــه ليــس 
بدعــة، إذ أن المشــرع االتحــادي نفســه قــد اتبــع هــذا النهــج، وذلــك فــي المــادة رقــم )78( 
ــن،  ــركات ووكالء التأمي ــأن ش ــي ش ــنة 1984م ف ــم )9( لس ــادي رق ــون االتح ــن القان م
ــذا  ــكام ه ــب أح ــدم بموج ــي تق ــات الت ــق والبيان ــع الوثائ ــون جمي ــب »أن تك ــي توج والت
القانــون محــررة باللغــة العربيــة فــإن كانــت محــررة بلغــة أجنبيــة يجــب أن ترفــق بهــا 
ترجمــة عربيــة مصدقــا عليهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة. ويجــوز للوزيــر االســتثناء 

مــن هــذا الشــرط بالنســبة إلــى بعــض الوثائــق«.

وفــي التاســع مــن مــارس ســنة 2008م، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء باعتمــاد العربيــة 
لغــة رســمية للمراســالت فــي جميــع المؤسســات والهيئــات االتحاديــة فــي كافــة إمــارات 
ــرارا  ــان ق ــارة عجم ــذي إلم ــس التنفي ــدر المجل ــرار، أص ــذا الق ــع ه ــا م ــة. وتوافق الدول
باعتمــاد اللغــة العربيــة لغــة رســمية للمراســالت فــي جميــع الدوائــر المحليــة والمؤسســات 

والهيئــات بإمــارة عجمــان. 

وأخيــرا، تجــدر اإلشــارة إلــى التعميــم اإلداري فــي شــأن اســتخدام األرقام فــي المعامالت، 
ــي  ــر الت ــالت والمحاض ــع المراس ــي جمي ــة ف ــام العربي ــتخدام األرق ــي باس ــذي يقض وال
تصــدر مــن كافــة الجهــات بــوزارة الداخليــة)1(. واألرقــام العربيــة هــي )0 – 1 – 2 – 
3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9(. فهــذه األرقــام التــي يســود االعتقــاد لــدى الناطقيــن 

1 صدر هذا التعميم بموجب المذكرة رقم )497( بتاريخ 20 مارس سنة 2006م.

بلغــة الضــاد علــى أنهــا أرقــام التينيــة هــي فــي الحقيقــة أرقــام عربيــة. بينمــا األرقــام التــي 
يعتقــد الكثيريــن أنهــا عربيــة، وهــي )۰ – ١ – ٢ – ۳ – ٤ - ٥  - ٦ – ۷ – ٨ - ۹(، 
هــي فــي الواقــع أرقامــا هنديــة. أمــا األرقــام الالتينيــة، المأخــوذة عــن اللغــة الرومانيــة 
القديمــة، فهــي )I – V – X – L – C – D – M(. وتؤكــد المعاجــم والقواميــس 
ــة)1(.  ــام العربي ــي األرق ــة ه ــدان األوربي ــي البل ــتعملة ف ــام المس ــا أن األرق ــة ذاته األجنبي
وتتســم األرقــام العربيــة بالوضــوح، وبعــدم إثــارة اللبــس مــع بعــض الحــروف والعالمــات 
ــة ).( مــع  ــام الهندي ــي األرق ــر ف ــم صف ــط الرق ــد يختل ــال، ق ــى ســبيل المث ــة. فعل اإلمالئي
النقطــة التــي توضــع فــي نهايــة الجملــة. كذلــك فــإن الرقــم خمســة فــي األرقــام الهنديــة 
ــتخدام  ــرى ضــرورة اس ــك، ن ــة. ولذل ــة العربي ــي اللغ ــاء ف ــط بحــرف اله ــد يختل )٥(، ق
األرقــام العربيــة فــي المراســالت اإلداريــة، ونؤكــد علــى أهميــة التعميــم اإلداري الصــادر 

مــن وزارة الداخليــة فــي هــذا الشــأن.    

المطلب الثاني: لغة المعامالت اإلدارية في القانون المقارن

ــوب  ــرر وج ــة تق ــا متفرق ــي نصوص ــريع اإلمارات ــن التش ــا، يتضم ــبق أن رأين ــا س كم
ــرد  ــد ت ــذه النصــوص ق ــة. وه ــالت اإلداري ــض المعام ــي بع ــة ف ــة العربي ــتعمال اللغ اس
فــي قانــون اتحــادي، وقــد تــرد فــي قــرار لمجلــس الــوزراء أو فــي قــرار وزاري. غيــر 
أن بعــض الــدول تفضــل ســن تشــريع عــام، يضــم بيــن دفتيــه األحــكام المقــررة لوجــوب 
اســتعمال اللغــة الوطنيــة فــي كافــة المعامــالت اإلداريــة داخــل المصالــح والهيئــات 
الحكوميــة. ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك يكمــن فــي القانــون الفرنســي رقــم 665-94 
بشــأن اســتعمال اللغــة الفرنســية. ويرمــي هــذا القانــون إلــى تحقيــق ثالثــة أهــداف، وهــي: 
ــاري لهــا فــي فرنســا حيــث  ــد ســيادتها واالســتعمال اإلجب ــراء اللغــة الفرنســية، وتأكي إث
يؤكــد البعــض أن اســتعمالها غــدا مهــددا ومعرضــا للخطــر بفعــل تمــدد اللغــة اإلنجليزيــة، 
والدفــاع عــن اللغــة الفرنســية باعتبارهــا اللغــة الوطنيــة لفرنســا بنــص الدســتور. وتنــص 
المــادة األولــى مــن هــذا القانــون علــى أن »اللغــة الفرنســية، باعتبارهــا لغــة الجمهوريــة 
بمقتضــي الدســتور، هــي مكــون رئيســي لهويــة فرنســا وارثهــا الحضــاري. وهــي لغــة 
التعليــم والعمــل والمعامــالت والخدمــات العامــة. وهــي وســيلة االتصــال الرئيســية للــدول 

 Voir: Le Robert micro, dictionnaire d’apprentissage de la langue 1
  .»française, 1995, p. 210, sous le mot »chiffre
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ــادة السادســة  ــة(«. وتنــص الم ــة بالفرنســية )الفرانكفوني ــدول الناطق ــة ال ــة لمنظم المكون
الفقــرة األولــى مــن ذات القانــون علــى أن »كل مشــارك فــي معــرض أو نــدوة أو مؤتمــر 
يتــم تنظيمــه فــي فرنســا بواســطة أشــخاص طبيعييــن أو معنوييــن ممــن يحملــون الجنســية 
الفرنســية، يتمتــع بالحــق فــي أن يســتخدم اللغــة الفرنســية فــي التعبيــر عــن آرائــه وأفكاره. 
المســتندات واألوراق الموزعــة علــى المشــاركين قبــل انعقــاد المؤتمــر أو النــدوة، والتــي 
ــق  تتضمــن البرنامــج الخــاص بهــا، يجــب أن تحــرر باللغــة الفرنســية، ويجــوز أن ترف
ــرات أو  ــب أحــد المؤتم ــا يتطل ــة. وعندم ــات األجنبي ــة بإحــدى أو بعــض اللغ ــا ترجم به
النــدوات توزيــع مســتندات تحضيريــة أو أوراق عمــل أو نشــر تقاريــر عــن أعمالــه، فــإن 
النصــوص والمداخــالت المقدمــة بلغــة أجنبيــة يجــب أن يرفــق بهــا علــى األقــل ملخــص 
باللغــة الفرنســية«. وتنــص المــادة الســابعة علــى أن »الكتــب والمجــالت المنشــورة فــي 
ــوي  ــام أو شــخص معن ــوي ع ــن شــخص معن ــي تصــدر ع ــة، والت ــة أجنبي ــا، بلغ فرنس
خــاص ذو نفــع عــام أو شــخص خــاص مســتفيد مــن منحــة حكوميــة، يجــب أن تحتــوى 

علــى األقــل علــى ملخــص باللغــة الفرنســية«.

وقــد أخــذت بعــض الــدول العربيــة بهــذا االتجــاه. فعلــى ســبيل المثــال، أصــدر المشــرع 
الليبــي القانــون رقــم )12( لســنة 1984م بمنــع اســتعمال غيــر اللغــة العربيــة واألرقــام 
ــه  ــون، وحــل محل ــي هــذا القان ــم ألغــي المشــرع الليب ــع المعامــالت. ث ــي جمي ــة ف العربي
ــي  ــة ف ــة العربي ــر اللغ ــع اســتعمال غي ــم )24( لســنة 1369 و. ر بشــأن من ــون رق القان
جميــع المعامــالت. وتحظــر المــادة األولــى مــن القانــون األخيــر »اســتعمال غيــر اللغــة 
العربيــة فــي جميــع المعامــالت وعلــى وجــه الخصــوص فــي مــا يلــي: 1- المطبوعــات 
والمكاتبــات. 2- المســتندات والوثائــق. 3- الكتابــة علــى وســائل النقــل واآلليــات األخــرى 
والمبانــي وعلــى الطــرق وأي مــكان آخــر. 4- اإلشــارات والعالمــات واإلعالنــات 
والالفتــات. 5- أســماء الشــوارع والمياديــن. 6- الوصفــات الطبيــة باســتثناء اســم الــدواء 
ونــوع المــرض. 7- أســماء المحــالت والوحــدات اإلداريــة والهيئــات والمؤسســات 
واألشــخاص االعتباريــة العامــة أو الخاصــة وجميــع أدوات األنشــطة االقتصاديــة. وعلــى 
هــذه الجهــات تســوية أوضاعهــا بمــا يتفــق وأحــكام هــذا القانــون خــالل مــدة أقصاهــا ســتة 
ــادة  ــص الم ــا، إذ تن ــس مطلق ــن الحظــر الســابق لي ــه«. ولك ــل ب ــخ العم ــن تاري أشــهر م
الثانيــة علــى أن »تســتثني مــن أحــكام المــادة األولــى مــن هــذا القانــون عنــد الضــرورة 
الحــاالت اآلتيــة: 1- التقاريــر الطبيــة والعلميــة. 2- المصطلحــات والمفــردات األجنبيــة 

ــة وبشــرط أال يكــون مــن  ــة العربي ــا مــرادف مــن اللغ ــس له ــا ولي ــم تعريبه ــم يت ــي ل الت
ــي  ــالت الت ــل. 4- المعام ــة بالمث ــدأ المعامل ــا. 3- مب ــي عنه ــر عرب ــاد تعبي ــن إيج الممك
يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن اللجنــة الشــعبية العامــة«. وتمنــع المــادة الثالثــة »اســتخدام 
ــك  ــم يقرهــا اإلســالم وكذل ــي ل ــة الت ــة اإلســالمية واألســماء العربي ــر العربي األســماء غي
األســماء ذات الداللــة الخاصــة التــي تتنافــى مــع روح اإلســالم وهويــة الشــعب الليبــي، 
ويحظــر تســجيلها بالســجالت والوثائــق أيــا كان نوعهــا. وتحــدد األســماء المشــار إليهــا 
فــي الفقــرة الســابقة مــن جهــة مختصــة تكلفهــا اللجنــة الشــعبية العامــة. وعلى أوليــاء أمور 
األطفــال الذيــن لــم يبلغــوا ســن الدراســة تســوية أوضاعهــم بمــا يتفــق وحكــم هــذه المــادة، 
ــرر المشــرع  ــون«. ويق ــذا القان ــل به ــخ العم ــن تاري ــا ســنة م ــدة أقصاه ــك خــالل م وذل
الليبــي عقوبــة الغرامــة لمــن يخالــف أوجــه الحظــر الســابقة، كمــا يقــرر إزالــة المخالفــة 
بالطريــق اإلداري، فضــال عــن بعــض التدابيــر األخــرى. إذ تنــص المــادة الرابعــة مــن 
ــف أحــكام المــادة األولــى  ــر علــى أن »1- يعاقــب كل مــن يخال ــون ســالف الذك القان
مــن هــذا القانــون بغرامــة ال تقــل عــن خمســة آالف دينــار. ويترتــب علــى الحكــم بهــذه 
العقوبــة إلغــاء الترخيــص وقفــل المحــل الــذي يــزاول فيــه المخالــف نشــاطه، وحرمانــه 
مــن الحصــول علــى ترخيــص بمزاولــة األنشــطة االقتصاديــة وذلــك لمــدة ســنة مــن تاريخ 
صــدور الحكــم. وتــزال المخالفــة بالطريــق اإلداري وعلــى نفقــة المخالــف. 2- يعاقــب كل 
مــن يخالــف أحــكام المــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون بغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار وال 
تزيــد علــى خمســة آالف دينــار. ويترتــب علــى الحكــم بهــذه العقوبــة حرمــان المخالــف 
مــن الحصــول علــى جــواز الســفر والتراخيــص وغيرهــا مــن الوثائــق الشــخصية، كمــا 
ــات  ــد بالمؤسس ــن القي ــون م ــذا القان ــة له ــماء بالمخالف ــون أس ــن يحمل ــاؤه الذي ــرم أبن يح
التعليميــة، وذلــك كلــه إلــى حيــن إزالــة المخالفــة. وتضاعــف العقوبــة المنصــوص عليهــا 
ــة  ــع المخالف ــوم بتســجيل الوقائ ــذي يق ــى الموظــف ال ــد )2( مــن هــذه المــادة عل ــي البن ف

لحكــم المــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون فــي ســجل األحــوال المدنيــة«. 
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المبحث الثالث: لغة العقود والمحررات العرفية

تمهيد وتقسيم:
الرضائيــة فــي العقــود هــي األصــل، تطبيقا لمبــدأ ســلطان اإلرادة، وإن كانت االســتثناءات 
أخــذت تتكاثــر علــى مــر الزمــن. ومــن ثــم، يبــدو ســائغا القــول بــأن العقــد يعتبــر رضائيــا، 
مــا لــم يقــرر المشــرع خــالف ذلــك. فالعقــد بشــكل عــام قــد يكــون مكتوبــا، وقــد يكــون 
غيــر مكتــوب. ولكــن مــا يهمنــا هنــا هــو العقــد المكتــوب. إذ فــي هــذا الفــرض فقــط يثــور 
التســاؤل عــن لغــة العقــد، ومــا إذا كان مــن الضــروري اســتعمال اللغــة الوطنيــة، أم أن 

مــن الجائــز تحريــر العقــد بلغــة أجنبيــة. 
وفــي اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل، يمكــن القــول بــأن القاعــدة هــي حريــة األطــراف فــي 
ــا  ــتلزم المشــرع تحريره ــود يس ــة عق ــر أن ثم ــب األول(. غي ــد )المطل ــة العق ــار لغ اختي

باللغــة الرســمية للدولــة )المطلــب الثانــي(.

المطلب األول: قاعدة حرية األطراف في اختيار لغة العقد
ــلطان اإلرادة«.  ــو »س ــون الخــاص، ه ــود القان ــيما عق ــود، الس ــي العق ــم ف ــدأ الحاك المب
ويذهــب أنصــار هــذا المبــدأ إلــى أن اإلرادة لهــا الســلطان األكبــر فــي تكويــن العقــد وفــي 
اآلثــار التــي تترتــب عليــه، بــل وفــي جميــع الروابــط القانونيــة ولــو كانــت غيــر تعاقديــة. 
وال يقتصــر تطبيــق هــذا المبــدأ علــى مضمــون العقــد، وإنمــا يمتــد – فــي حــدود معينــة 
– إلــى تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد. إذ تنــص المــادة )19( مــن قانــون 
المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم 
)5( لســنة 1985م علــى أن »1- يســري علــى االلتزامــات التعاقديــة شــكال وموضوعــا 
ــإن  ــا، ف ــن إن اتحــدا موطن ــي يوجــد فيهــا الموطــن المشــترك للمتعاقدي ــة الت ــون الدول قان
اختلفــا موطنــا يســري قانــون الدولــة التــي تــم فيهــا العقــد مــا لــم يتفــق المتعاقــدان أو يبيــن 
ــار  ــع العق ــون موق ــى أن قان ــه. 2- عل ــراد تطبيق ــو الم ــا آخــر ه ــن الظــروف أن قانون م
ــرأي الراجــح  ــا لل ــك، وطبق ــي أبرمــت بشــأنه«. كذل ــود الت ــى العق ــذي يســري عل هــو ال
ــد المحكمــة  ــى تحدي ــاق عل ــد االتف ــي العق ــه، يجــوز – بحســب األصــل – لطرف ــي الفق ف
ــض  ــيلة لف ــم كوس ــى التحكي ــاء إل ــا االلتج ــزاع، ويجــوز لهم ــا بنظــر الن المختصــة محلي

النــزاع.

غيــر أن التســاؤل يثــور عمــا إذا كان جائــزا لطرفــي العقــد – ولــو كانــوا مــن مواطنــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة – أن يكتبــوه بلغــة أجنبيــة.

ــدأ  ــد أن مب ــة. ونعتق ــذه الحال ــي ه ــي ف ــم القانون ــان الحك ــن بي ــة م ــات الفقهي ــو المؤلف تخل
ســلطان اإلرادة يمتــد إلــى شــكل العقــد واللغــة التــي يتــم إفــراغ مضمونــه فيهــا. إذ يجــوز 
لطرفــي العقــد أن يكتبــوه بلغــة أجنبيــة، ولــو كان كال الطرفيــن مــن مواطنــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وينطبــق هــذا الحكــم مــن بــاب أولــى، إذا كان أحــد طرفــي 

ــا.   ــا واآلخــر أجنبي ــد مواطن العق

ــون االتحــادي  ــن القان ــادة )17( م ــم الم ــذا الصــدد مراعــاة حك ــي ه ــه ينبغــي ف ــر أن غي
رقــم )22( لســنة 1991م فــي شــأن الكاتــب العــدل، والتــي تنــص علــى أن »يجــب أن 
تكتــب جميــع المحــررات التــي يحررهــا الكاتــب العــدل باللغــة العربيــة، أمــا المحــررات 
ــم  ــم يت ــة بغيــر اللغــة العربيــة فــال يجــوز للكاتــب العــدل أن يصــدق عليهــا مــا ل المكتوب
ترجمتهــا إلــى العربيــة بواســطة مترجــم مرخــص مــن الــوزارة وعندئــذ يتــم التصديــق 
ــب  ــن: )األول( أن تكت ــص أمري ــذا الن ــن ه ــتفاد م ــا«. ويس ــه مع ــى المحــرر وترجمت عل
جميــع المحــررات التــي يحررهــا الكاتــب العــدل باللغــة العربيــة. فــإذا لجــأ الطرفــان إلــى 
الكاتــب العــدل لتحريــر العقــد، فــال يجــوز لــه أن يحــرره بلغــة أجنبيــة. )الثانــي( ال يجــوز 
للكاتــب العــدل أن يصــدق علــى المحــررات المكتوبــة بغيــر اللغــة العربيــة، مــا لــم يتــم 
ترجمتهــا إلــى العربيــة بواســطة مترجــم مرخــص مــن الــوزارة، وعندئــذ يتــم التصديــق 

علــى المحــرر وترجمتــه معــا. 

ويعنــي ذلــك أن المشــرع اإلماراتــي يميــز بيــن فرضيــن: )األول( أن يلجــأ طرفــا العقــد 
إلــى الكاتــب العــدل لتحريــره. وهنــا ال يجــوز لهــذا الموظــف أن يحــرر لهمــا العقــد بلغــة 
ــا  ــن عليهم ــا، وإال تعي ــة، كان به ــة العربي ــره باللغ ــد تحري ــا العق ــل طرف ــإذا قب ــة. ف أجنبي
ــان  ــي( أن يحــرر الطرف ــره. )الثان ــن الخاصــة لتحري ــب المحامي ــى أحــد مكات الذهــاب إل
العقــد بغيــر اللغــة العربيــة. وهنــا، ال يجــوز للكاتــب العــدل أن يصــدق عليــه مــا لــم يتــم 
ــق  ــم التصدي ــذ يت ــوزارة وعندئ ــة بواســطة مترجــم مرخــص مــن ال ــى العربي ــه إل ترجمت

علــى العقــد وترجمتــه معــا.. 
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قــد ينــص المشــرع صراحــة علــى ضــرورة تحريــر بعــض العقــود باللغــة العربيــة. فعلــى 
ــم )8( لســنة  ــي رق ــون االتحــادي اإلمارات ــن القان ــادة )35( م ــص الم ــال، تن ســبيل المث
ــه فــي  ــى أن »مــع مراعــاة مــا نــص علي ــات العمــل عل ــم عالق 1980م فــي شــأن تنظي
ــا مــن نســختين تســلم احداهمــا للعامــل واألخــرى  ــد العمــل مكتوب المــادة )2( يكــون عق
لصاحــب العمــل، وإذا لــم يوجــد عقــد مكتــوب جــاز إثبــات كافــة شــروطه بجميــع طــرق 
ــص،  ــذا الن ــي ه ــا ف ــوارد ذكره ــة ال ــادة الثاني ــى الم ــوع إل ــة«. وبالرج ــات القانوني اإلثب
نجدهــا تقــرر أن »اللغــة العربيــة هــي اللغــة الواجبــة فــي االســتعمال بالنســبة إلــى جميــع 
ــذا  ــي ه ــه ف ــو منصــوص علي ــا ه ــا مم ــات وغيره ــات والبيان ــود والملف الســجالت والعق
القانــون أو فــي أي قــرار أو الئحــة تصــدر تطبيقــا ألحكامــه، كمــا تكــون اللغــة العربيــة 
ــه.  واجبــة االســتعمال فــي التعليمــات والتعميمــات التــي يصدرهــا صاحــب العمــل لعمال
وفــي حالــة اســتعمال صاحــب العمــل لغــة أجنبيــة إلــى جانــب اللغــة العربيــة يعتبــر النــص 
ــل  ــل. وللتدلي ــود العم ــن عق ــة ضم ــد المقاول ــد«. ويدخــل عق ــص المعتم ــو الن ــي ه العرب
علــى ذلــك، يكفــي اإلشــارة إلــى أن قانــون المعامــالت المدنيــة االتحــادي رقــم )5( لســنة 
ــاب  ــن الب ــي الفصــل األول م ــة ف ــد المقاول ــكام الخاصــة بعق ــى األح ــص عل 1985م ين
الثالــث مــن الكتــاب الثانــي. وقــد ورد البــاب المشــار إليــه تحــت عنــوان »عقــود العمــل«. 
وينبنــي علــى ذلــك أن الحكــم القاضــي بوجــوب تحريــر عقــد العمــل باللغــة العربية يســري 
ــم  ــوزاري رق ــرار ال ــادة الرابعــة مــن الق ــك، تنــص الم ــة. ولذل ــد المقاول ــى عق أيضــا عل
)496( لســنة 2002م بشــأن عقــود المقــاوالت والتعاقــد مــن الباطــن علــى أن »يجــب 
ــة  ــا ومحــررا باللغــة العربي ــة مــن الباطــن كتابي ــد المقاول ــة أو عق ــد المقاول أن يكــون عق
وفــي حالــة اســتعمال لغــة أجنبيــة إلــى جانــب اللغــة العربيــة يعتبــر النــص العربــي هــو 

النــص المعتمــد«.

وباســتقراء التشــريع المقــارن، نجــد أن المــادة )ل. 121-1( مــن قانــون العمــل الفرنســي 
ــة  ــتعمال اللغ ــأن اس ــم 94-665 بش ــون رق ــن القان ــة م ــادة الثامن ــب الم ــة بموج – معدل
الفرنســية - تنــص علــى أن »عقــد العمــل الثابــت بالكتابــة يجــب أن يحــرر باللغــة 
الفرنســية«. وتضيــف الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة أنــه »إذا كان العمــل موضــوع العقــد 
ال يمكــن تحديــده إال باســتعمال لفــظ أجنبــي ال نظيــر لــه فــي اللغــة الفرنســية، يجــب أن 

يتضمــن عقــد العمــل بيانــا باللغــة الفرنســية لهــذا اللفــظ األجنبــي«. وتحــدد الفقــرة الثالثــة 
حكــم الحالــة التــي يكــون فيهــا العامــل أجنبيــا، فتنــص علــى أنــه »إذا كان العامــل أجنبيــا، 
وكان عقــد العمــل مكتوبــا، يجــوز لهــذا العامــل أن يطلــب نســخة مــن العقــد مترجمــة إلــى 
ــام القضــاء.  ــة أم ــكال النســختين ذات الحجي ــة، يكــون ل ــي هــذه الحال ــة. وف ــه األصلي لغت
ــي  ــل األجنب ــة العام ــص المحــرر بلغ ــون الن ــختين، يك ــن النس ــالف بي ــة االخت ــي حال وف
وحدهــا التــي يجــوز االحتجــاج بهــا فــي مواجهتــه«. ويرتــب المشــرع جــزاء علــى رب 
ــن االحتجــاج  ــل م ــان رب العم ــرر حرم ــادة، فيق ــذه الم ــف أحــكام ه ــذي يخال ــل ال العام
ــابقة.  ــكام الس ــة لألح ــل بالمخالف ــد العم ــي عق ــرط وارد ف ــأي ش ــل ب ــة العام ــي مواجه ف
ــى أن  ــل الفرنســي عل ــون العم ــن قان ــرة م ــرة األخي ــادة )ل. 122-35( الفق ــص الم وتن
»النظــام الداخلــي يجــب أن يحــرر باللغــة الفرنســية. ويجــوز أن ترفــق بــه ترجمــة بإحــدى 
ــل  ــون العم ــن قان ــادة )ل. 122-39-1( م ــص الم ــة«)1(. وتن ــات األجنبي ــض اللغ أو بع
الفرنســي علــى أن »أي مســتند يتضمــن التزامــات علــى العامــل، وأي أحــكام يكــون العلــم 
بهــا ضروريــا بالنســبة للعامــل فــي ســبيل تنفيــذ عملــه، يجــب أن تكــون محــررة باللغــة 
الفرنســية. ويجــوز أن ترفــق بهــا ترجمــة إلــى إحــدى أو بعــض اللغــات األجنبيــة. ومــع 
ــد  ــى المســتندات المرســلة مــن بل ــواردة فــي هــذه المــادة عل ــك، ال تســري األحــكام ال ذل
ــادة )ل. 132-2-1( مــن  ــص الم ــب«)2(. وتن ــى أجان ــة إل ــي تكــون موجه ــي أو الت أجنب
ــة باللغــة  ــة مكتوب ــة الجماعي ــى أن »يجــب أن تكــون االتفاقي ــون العمــل الفرنســي عل قان
ــه فــي مواجهــة  ــم تحريــره بلغــة أجنبيــة ال يجــوز االحتجــاج ب الفرنســية. وأي شــرط يت

العامــل«)3(.   

ويبــدو لنــا أن علــة هــذا الحكــم هــي مراعــاة طائفــة العمــال التــي نــادرا مــا يتكلــم أفرادهــا 
ــد  ــر العق ــم تحري ــن إذا ت ــة أو الغب ــوا للخديع ــي أن يتعرض ــى بالتال ــة، ويخش ــة أجنبي لغ
بلغــة أجنبيــة. فالمشــرع يأخــذ فــي اعتبــاره أن العامــل هــو الطــرف الضعيــف فــي عقــد 
ــر  ــى تحري ــد إل ــة، فيعم ــات األجنبي ــل باللغ ــل العام ــد يســتغل رب العمــل جه العمــل. وق
ــد  ــر بعــض شــروط العق ــى تمري ــك إل ــد بإحــدى هــذه اللغــات، قاصــدا مــن وراء ذل العق

واالنتقــاص مــن حقــوق العامــل المتفــق عليهــا بينهمــا. 

1 مضافة بموجب المادة التاسعة أوال من القانون رقم 94-665 بشأن استعمال اللغة الفرنسية.

2 مضافة بموجب المادة التاسعة ثانيا من القانون رقم 94-665 بشأن استعمال اللغة الفرنسية.
3 مضافة بموجب المادة التاسعة رابعا من القانون رقم 94-665 بشأن استعمال اللغة الفرنسية.
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المبحث الرابع: اللغة المعتمدة قانونا لتحقق عنصر اإلعالم

تمهيد وتقسيم:
قــد يتطلــب القانــون فــي بعــض الحــاالت إعــالم الجمهــور أو إعــالن شــخص مــا بواقعــة 
ــاره،  ــذا اإلعــالم أو اإلعــالن آث ــج ه ــى ينت ــرض، وحت ــذا الف ــي ه ــدد. وف أو إجــراء مح
ــم  ــة. ولتوضيــح هــذا الحكــم، نــرى مــن المالئ يســتلزم المشــرع أن يكــون باللغــة العربي
تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، علــى النحــو التالــي: اللغــة المتطلبــة إلعــالم الجمهــور 
)المطلــب األول(، ولغــة اإلعالنــات القضائيــة )المطلــب الثانــي(. وأســاس هــذا التقســيم 
أن اإلعالنــات القضائيــة يكــون المــراد فيهــا شــخصا أو أشــخاصا محدديــن بذواتهــم، بينمــا 
ــد أشــخاص  ــة عامــة دون تحدي ــى الجمهــور بصف ــى يتجــه اإلعــالن إل ــة األول ــي الحال ف

بذواتهــم.  

المطلب األول: اللغة المتطلبة إلعالم الجمهور

تنــص المــادة الســابعة مــن القانــون االتحــادي رقــم )24( لســنة 2006م فــي شــأن حمايــة 
ــة  ــة ذات الصل ــن واألنظم ــه القواني ــص علي ــا تن ــاة م ــع مراع ــه »م ــى أن ــتهلك عل المس
يلتــزم المــزود لــدى عــرض أيــة ســلعة للتــدوال بــأن يلصــق علــى غالفهــا أو عبوتهــا، 
ــوع الســلعة وطبيعتهــا ومكوناتهــا واســم  ــات عــن ن ــة تتضمــن بيان ــارز، بطاق وبشــكل ب
ــر )إن  ــد التصدي ــد المنشــأ وبل ــي وبل ــوزن الصاف ــة وال ــاج أو التعبئ ــخ اإلنت ــج وتاري المنت
وجــد( وبيــان كيفيــة االســتعمال )إن أمكــن( وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، مــع إرفــاق بيــان 
ــات الســلعة ومواصفاتهــا وقواعــد اســتعمالها ومخاطرهــا  ــوة لمكون ــي داخــل العب تفصيل
ــة  ــدده الالئح ــذي تح ــو ال ــى النح ــك عل ــة، وذل ــة العربي ــات باللغ ــن البيان ــك م ــر ذل وغي
التنفيذيــة لهــذا القانــون. وإذا كان اســتعمال الســلعة ينطــوي علــى خطــورة وجــب التنبيــه 
إلــى ذلــك بشــكل ظاهــر«. وبنــاء علــى التفويــض التشــريعي الــوارد بهــذا النــص، تقــرر 
المــادة )28( الفقــرة األولــى مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون حمايــة المســتهلك – الصــادرة 
بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2007م– أنــه »علــى المــزود لــدى عــرض 
أيــة ســلعة للتــدوال، االلتــزام بــأن يلصــق علــى غالفهــا أو عبوتهــا بطاقــة باللغــة العربيــة 
ــات  ــة البيان ــارز، وتتضمــن هــذه البطاق واضحــة ومقــروءة ومفهومــة المعنــى وبشــكل ب

ــاج  ــخ اإلنت ــلعة. 3- تاري ــم الس ــا. 2- اس ــا ومكوناته ــلعة وطبيعته ــوع الس ــة: 1- ن اآلتي
ــم  ــأ )اس ــد المنش ــي. 6- بل ــوزن الصاف ــة. 5- ال ــاء الصالحي ــخ انته ــة. 4- تاري أو التعبئ
ــا دون  ــة وحده ــم الدول ــى اس ــر عل ــى أال يقتص ــار، وعل ــروف االختص ــة دون ح الدول
ــر  ــد التصدي ــد المنشــأ(. 7- بل ــر بل ــة أخــرى غي ــم دول ــي، أو وضــع عل ــع ف ــارة صن عب
ــة  ــال الصحيح ــاس والمكي ــدة المقي ــن. 9- وح ــتعمال إن أمك ــة االس ــد(. 8- كيفي )إن وج
المناســبة للســلعة«. وتضيــف الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة أنــه »ويتعيــن علــى المــزود 
إرفــاق بيــان تفصيلــي داخــل العبــوة بمكونــات الســلعة ومواصفاتهــا وقواعــد اســتعمالها 
ومخاطرهــا باللغــة العربيــة«. وتوجــب الفقــرة الثالثــة »علــى المــزود توفيــق أوضاعــه 
وفــق هــذه المــادة خــالل مــدة ال تجــاوز ســنة مــن تاريــخ صــدور هــذه الالئحــة، وذلــك 
بالنســبة للســلع التــي تــم اســتيرادها فعــال«. وتخــول الفقــرة األخيــرة »للوزيــر اقتــراح أيــة 

بيانــات إضافيــة علــى الســلع ويصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء«.  

ولحمايــة المتعامليــن فــي األعمــال التجاريــة، تنــص المــادة )20( مــن قانــون المعامــالت 
التجاريــة – الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم )18( لســنة 1993م – علــى أن »كل أمــر 
تصــدره المحكمــة باالســتمرار فــي تجــارة القاصــر أو المحجــور عليــه أو ســحب التفويض 
فــي االســتمرار فيهــا أو تقييــده يجــب تدوينــه فــي الســجل التجــاري ونشــره فــي صحيفتيــن 
ــي  ــة. وإذا أمــرت المحكمــة باالســتمرار ف ــة باللغــة العربي ــي الدول ــن تصــدران ف يوميتي
تجــارة القاصــر أو المحجــور عليــه فــال يكــون ملتزمــا إال فــي حــدود أموالــه المســتثمرة 
ــر  ــوال غي ــالس األم ــمل اإلف ــى إال يش ــه عل ــهار إفالس ــوز إش ــارة، ويج ــذه التج ــي ه ف
المســتثمرة فــي التجــارة، وفــي هــذه الحالــة ال يترتــب علــى إشــهار اإلفــالس أثــر بالنســبة 
إلــى الشــخص القاصــر أو المحجــور عليــه«. وتنــص المــادة )21( علــى أن »1- ينظــم 
ــا بجنســيتها  ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــون الدول ــة التجــارة قان ــرأة المتزوجــة لمزاول ــة الم أهلي
ــي  ــرض ف ــة. 2- ويفت ــالت المدني ــون المعام ــن قان ــادة )11( م ــكام الم ــاة أح ــع مراع م
الزوجــة األجنبيــة التــي تحتــرف التجــارة أنهــا تزاولهــا بــإذن زوجهــا فــإذا كان القانــون 
الواجــب التطبيــق يجيــز للــزوج االعتــراض علــى احتــراف زوجتــه للتجــارة أو ســحب 
إذنــه الســابق وجــب قيــد االعتــراض أو ســحب اإلذن فــي الســجل التجــاري ونشــره فــي 
صحيفتيــن يوميتيــن تصــدران فــي الدولــة باللغــة العربيــة. 3- وال يكــون لالعتــراض أو 
ســحب اإلذن أثــر إال مــن تاريــخ إتمــام القيــد فــي الســجل التجــاري والنشــر كمــا ال يؤثــر 
ــة«. وتنــص  ــر حســن الني ــي اكتســبها الغي ــوق الت ــي الحق ــراض أو ســحب اإلذن ف االعت
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المــادة )22( علــى أن »1- يفتــرض فــي الزوجــة األجنبيــة التاجــرة أنهــا تزوجــت 
ــص  ــن تن ــن الزوجي ــة بي ــارطة المالي ــت المش ــوال إال إذا كان ــال األم ــام انفص ــا لنظ وفق
ــي الســجل  ــدت ف ــذه المشــارطة إال إذا قي ــر به ــى الغي ــج عل ــك، وال يحت ــى خــالف ذل عل
التجــاري ونشــر ملخصهــا فــي صحيفتيــن يوميتيــن تصــدران فــي الدولــة باللغــة العربيــة. 
2- ويجــوز للغيــر فــي حالــة إهمــال قيــد المشــارطة فــي الســجل التجــاري نشــر ملخصهــا 
أن يثبــت أن الــزواج قــد تــم وفقــا لنظــام مالــي أكثــر مالءمــة لمصلحتــه مــن نظــام انفصــال 
األمــوال. 3- وال يحتــج علــى الغيــر بالحكــم األجنبــي القاضــي بانفصــال أمــوال الزوجيــن 
ــن  ــن يوميتي ــي صحيفتي ــه ف ــر ملخص ــاري ونش ــجل التج ــي الس ــده ف ــخ قي ــن تاري إال م
ــل  ــى أن »1- ال تنتق ــادة )44( عل ــص الم ــة«. وتن ــة العربي ــة باللغ ــي الدول تصــدران ف
ــد  ــى الغيــر إال مــن تاريــخ قي ــة المحــل التجــاري فيمــا بيــن المتعاقديــن وبالنســبة إل ملكي
التصــرف فــي الســجل التجــاري ونشــر ملخصــه فــي صحيفتيــن يوميتيــن تصــدران فــي 
الدولــة باللغــة العربيــة يفصــل بيــن صدورهمــا مــدة أســبوع وبعــد انتهــاء المــدة المحــددة 
ــى  ــاري عل ــل التج ــتمل المح ــور. 2- وإذا اش ــى التصــرف المذك ــراض عل ــول االعت لقب
عناصــر خاضعــة لنظــام خــاص لإلعــالن أو التســجيل فــال يقــوم إعــالن التصــرف فــي 
ــك«.  ــر ذل ــى غي ــون عل ــص القان ــام اإلعــالن الخــاص أو التســجيل إال إذا ن المتجــر مق
ــام  ــد إتم ــاري بع ــل التج ــي المح ــد التصــرف ف ــم قي ــى أن »يت ــادة )45( عل ــص الم وتن
اإلجــراءات اآلتيــة: 1- يقــوم الموظــف المختــص فــي الســجل التجــاري بنــاء علــى 
ــن  ــن يوميتي ــع فــي صحيفتي ــد البي ــه بنشــر ملخــص عــن عق ــى نفقت ــب المشــتري وعل طل
ــبوع.  ــدة أس ــا م ــن صدورهم ــة يفصــل بي ــة العربي ــة باللغ ــي الدول ــن تصــدران ف محليتي
2- يتضمــن الملخــص المنشــور أســماء المتعاقديــن وجنســياتهم ومحــال إقامتهــم وتعييــن 
المحــل ومقــدار الثمــن اإلجمالــي وتخويــل الدائنيــن التقــدم باعتراضاتهــم خــالل عشــرة 
أيــام مــن تاريــخ آخــر نشــر. 3- تقــدم االعتراضــات للمحكمــة المدنيــة المختصــة الواقــع 
فــي دائرتهــا المحــل التجــاري متضمنــة مقــدار الديــن وســببه. 4- يمتنــع المشــتري عــن 
دفــع الثمــن إلــى أن تبــت المحكمــة فــي االعتراضــات ويحــق للبائــع أن يطلــب مــن قاضــي 
األمــور المســتعجلة الترخيــص لــه بقبــض الثمــن حتــى قبــل النظــر فــي االعتراضــات إذا 
ــن  ــن معتــرض أو دائ ــكل دائ ــن. 5- يحــق ل ــوق الدائني ــاء بحق ــة للوف ــات كافي ــدم ضمان ق
مرتهــن أن يعــرض شــراء المحــل لحســابه الخــاص أو لحســاب غيــره بثمــن يفــوق الثمــن 
المتفــق عليــه بنســبة الخمــس علــى األقــل.6- يقــوم المعتــرض علــى الثمــن بإيــداع خزينــة 
المحكمــة مبلغــا ال يقــل عــن ثلــث الثمــن األصلــي مضافــا إليــه الزيــادة المعروضــة مــن 

قبلــه. 7- تقــوم المحكمــة المختصــة بإبــالغ عــروض المزايــدة لطرفــي عقــد بيــع المحــل 
التجــاري وبمضــي عشــرين يومــا علــى هــذا اإلبــالغ تقــرر المحكمــة بيــع المحــل لمــن 
عــرض أعلــى ثمــن«. وتنــص المــادة )47( علــى أن »1- علــى مــن آلــت إليــه ملكيــة 
المحــل التجــاري أن يعيــن ميعــادا للدائنيــن الســابقين علــى إعــالن التصــرف للتقــدم ببيــان 
ــن  ــن يوميتي ــي صحيفتي ــاد ف ــذا الميع ــن ه ــن ع ــب أن يعل ــويتها. ويج ــم لتس ــن ديونه ع
ــبوع،  ــدة أس ــا م ــن صدورهم ــة يفصــل بي ــة العربي ــا باللغ ــة احداهم ــي الدول تصــدران ف
وال تقــل مــدة الميعــاد المحــدد للدائنيــن عــن تســعين يومــا مــن تاريــخ النشــر وتبقــى ذمــة 
ــان  ــا ببي ــدم أصحابه ــي يتق ــون الت ــة المحــل التجــاري مشــغولة بالدي ــه ملكي ــت إلي مــن آل
ــون  ــا الدي ــم تســويتها خــالل هــذه المــدة. 2- أم ــم تت عنهــا خــالل الميعــاد المذكــور إذا ل
ــن فــي  ــى الوجــه المبي ــان عنهــا خــالل الميعــاد المعيــن عل ــدم أصحابهــا ببي ــم يتق ــي ل الت
الفقــرة الســابقة فتبــرأ ذمــة مــن آلــت إليــه ملكيــة المحــل التجــاري منهــا. 3- وتبقــى ذمــة 
المتصــرف مشــغولة بالديــون المتصلــة بالمتجــر والتــي يكــون تاريــخ نشــوئها ســابقا علــى 

إعــالن التصــرف إال إذا أبــرأه الدائنــون منهــا«.

ــوز  ــال يج ــمية. ف ــدة الرس ــي الجري ــرها ف ــرد نش ــن بمج ــم بالقواني ــر العل ــرا، يتواف وأخي
ــح  ــة)1(. صحي ــة العربي ــم اللغ ــا ال يفه ــو كان أجنبي ــون، ول ــل بالقان ــذار بجه ــد االعت ألح
ــة  ــة الجنائي ــر العقوب ــد تقدي ــر القاضــي عن ــي تقدي ــل ف ــون عنصــرا يدخ ــد يك ــك ق أن ذل
علــى ســبيل المثــال، ولكــن ال يجــوز أن يصــل إلــى حــد اعتبــاره مانعــا مــن المســئولية 
الجنائيــة. ورغــم التأكيــد علــى أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للدولــة، وال يجــوز 
بــأي حــال مــن األحــوال أن يتــم اللجــوء إلــى نشــر القوانيــن بلغــات أخــرى فــي الجريــدة 
الرســمية. ولكــن ال نــرى مانعــا مــن وجــود نســخة مترجمــة إلــى اللغــات األجنبيــة مــن 
التشــريعات األساســية، والســيما قانــون العقوبــات وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة وقانــون 
الســير والمــرور. كمــا نــرى مــن المالئــم توفيــر نســخة مترجمــة إلــى اللغــات األجنبيــة 
مــن بعــض التشــريعات المهمــة بالنســبة لألجانــب، والتــي تطبــق عليهــم بصفــة أساســية، 
كمــا هــو الحــال بالنســبة لقانــون دخــول وإقامــة األجانــب والتشــريعات المتعلقــة بالســماح 
ــى  ــة إل ــة والتشــريعات الرامي ــط معين ــق شــروط وضواب ــارات وف ــك العق ــب بتمل لألجان

1 راجع في افتراض العلم بقانون العقوبات وسريان هذا االفتراض على الوطني واألجنبي: المستشار 
محمد وجدي عبد الصمد، االعتذار بالجهل بالقانون، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، عالم الكتب، القاهرة، 

الطبعة الثالثة، 1988م، رقم 785، ص 973.
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جــذب االســتثمارات األجنبيــة. ويمكــن أن تقــوم الجمعيــات األهليــة بــدور مهــم وأساســي 
ــة  ــي دول ــن ف ــة الحقوقيي ــوم جمعي ــال أن تق ــبيل المث ــى س ــن عل ــدد. فيمك ــذا الص ــي ه ف
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بترجمــة هــذه التشــريعات ونشــرها مقابــل مبلــغ مالــي معيــن.
وعلــى هــذا النحــو، يبــدو جليــا أن اعــالم الجمهــور بواقعــة معينــة ال يتحقــق إال إذا تحقــق 

اإلعــالن أو النشــر باللغــة العربيــة.  

المطلب الثاني: لغة اإلعالنات القضائية
اإلعــالن القضائــي يعنــي تســليم صــورة ورقــة معينــة للمعلــن إليــه بالطريــق الــذي رســمه 
القانــون. وهــذا اإلجــراء هــو الوســيلة الرســمية التــي يبلــغ بهــا خصــم واقعــة معينــة إلــى 
علــم خصمــه. واألســاس الفلســفي لفكــرة اإلعــالن القضائــي يكمــن فــي مبــدأ المواجهــة. 
بيــان ذلــك أنــه ال يجــوز اتخــاذ إجــراء ضــد شــخص دون تمكينــه مــن العلــم بــه وإعطائــه 

الفرصــة للدفــاع عــن نفســه.
ويثــور التســاؤل عــن لغــة االعــالن، ومــا إذا كانــت هــي اللغــة العربيــة بصفــة مطلقــة أم 
أنــه يتعيــن فــي بعــض الحــاالت أن ترفــق بهــا صــورة مــن صحيفــة الدعــوى مترجمــة 
إلــى لغــة المعلــن إليــه. وســنحاول اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــالل دراســة لغــة 
اإلعالنــات القضائيــة فــي القانــون اإلماراتــي )1(، ولغــة اإلعالنــات القضائيــة فــي 

ــة )2(.    ــن المقارن ــون المصــري كأحــد القواني القان

1. لغة اإلعالنات القضائية في القانون اإلماراتي 
تنــص المــادة الثامنــة مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة، الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم 
)11( لســنة 1992م، علــى أن »1- تســلم صــورة اإلعــالن إلــى نفــس الشــخص المــراد 
إعالنــه أو فــي موطنــه أو فــي محــل عملــه ويجــوز تســليمها فــي الموطــن المختــار فــي 
األحــوال التــي يبينهــا القانــون. 2- وتســلم صــورة اإلعــالن لشــخص المعلــن إليــه أينمــا 
ــه كان  ــي موطن ــه ف ــوب إعالن ــم باإلعــالن الشــخص المطل ــم يجــد القائ وجــد. 3- وإذا ل
ــارب أو  ــى أي مــن الســاكنين معــه مــن األزواج أو األق ــه إل ــه أن يســلم الصــورة في علي
األصهــار وإذا لــم يجــد المطلــوب إعالنــه فــي محــل عملــه كان عليــه أن يســلم الصــورة 
ــه  ــن في ــه مــن الموظفي ــى إدارة هــذا المحــل أو أن ــن عل ــه مــن القائمي ــرر أن ــه لمــن يق في
ــى  ــره عل ــدل ظاه ــخص ي ــى ش ــالن إال إل ــورة اإلع ــلم ص ــوال ال تس ــع األح ــي جمي وف
أنــه أتــم الثامنــة عشــر مــن عمــره وليــس لــه أو لمــن يمثلــه مصلحــة ظاهــرة تتعــارض 

مــع مصلحــة المعلــن إليــه. 4- وإذا لــم يكــن أحــد األشــخاص المذكوريــن فــي الفقــرات 
ــه  ــع مــن وجــد منهــم عــن تســلمه أو اتضــح أن الســابقة موجــودا وقــت اإلعــالن أو امتن
فاقــد األهليــة وجــب علــى القائــم باإلعــالن إثبــات ذلــك فــي األصــل والصــورة ويعــرض 
األمــر علــى القاضــي المختــص أو رئيــس الدائــرة حســب األحــوال ليأمــر بتعليــق صــورة 
مــن اإلعــالن فــي لوحــة اإلعالنــات وعلــى بــاب المــكان الــذي يقيــم فيــه المــراد إعالنــه 
أو بــاب آخــر مــكان أقــام فيــه أو بنشــره فــي صحيفــة يوميــة واســعة االنتشــار تصــدر فــي 
الدولــة باللغــة العربيــة. 5- وإذا لــم يبيــن المــراد إعالنــه موطنــه المختــار فــي األحــوال 
التــي يلزمــه القانــون بذلــك أو كان بيانــه ناقصــا أو غيــر صحيــح أو ألغــى موطنــه 
المختــار ولــم يعلــن خصمــه بذلــك جــاز إعالنــه علــى الوجــه المبيــن فــي الفقــرة الســابقة. 
ــوم  ــل معل ــه موطــن أو محــل عم ــوب إعالن ــس للمطل ــه لي ــة أن ــت المحكم 6- وإذا تحقق
فيجــرى إعالنــه بالنشــر فــي صحيفــة يوميــة واســعة االنتشــار تصــدر فــي الدولــة باللغــة 
العربيــة وبصحيفــة أخــرى تصــدر بلغــة أجنبيــة إذا اقتضــى األمــر ذلــك ويعتبــر تاريــخ 

النشــر تاريخــا إلجــراء اإلعــالن«. 
وفيمــا يتعلــق بالدعــوى الجنائيــة، تنــص المــادة )158( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة 
االتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م علــى أن »يكــون تكليــف الخصــوم بالحضــور أمــام 
المحكمــة قبــل انعقــاد الجلســة بيــوم كامــل فــي المخالفــات وبثالثــة أيــام علــى األقــل فــي 
الجنــح وبعشــرة أيــام فــي الجنايــات. وتذكــر فــي ورقــة التكليــف بالحضــور التهمــة ومــواد 
القانــون التــي تنــص علــى العقوبــة«. وتحــدد المــادة )159( كيفيــة اإلعــالن، فتنــص على 
ــه أو محــل  ــي محــل إقامت ــم، أو ف ــف بالحضــور لشــخص المته ــة التكلي ــن ورق أن »تعل
ــؤد  ــم ي ــة. وإذا ل ــم المدني ــام المحاك ــراءات أم ــون اإلج ــي قان ــررة ف ــه بالطــرق المق عمل
البحــث إلــى معرفــة محــل إقامــة المتهــم أو محــل عملــه يســلم اإلعــالن لمركــز الشــرطة 
الــذي يتبعــه آخــر محــل كان يقيــم المتهــم فيــه ويعتبــر المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة 
كآخــر محــل إقامــة للمتهــم مــا لــم يثبــت خــالف ذلــك. ويجــوز فــي الجنــح والمخالفــات أن 

يكــون اإلعــالن بوســاطة أحــد أفــراد الســلطة العامــة«. 
ــة  ــي حال ــة إال ف ــات القضائي ــة االعالن ــى لغ ــي إل ــم يتطــرق المشــرع اإلمارات ــذا، ل وهك
واحــدة. وتتعلــق بمــا إذا كان المطلــوب إعالنــه ليــس لــه موطــن أو محــل عمــل معلــوم. 
ــراءات  ــون اإلج ــن قان ــة م ــادة الثامن ــن الم ــادس م ــد الس ــص البن ــة، ين ــذه الحال ــي ه فف
المدنيــة االتحــادي علــى أنــه »إذا تحققــت المحكمــة أنــه ليــس للمطلــوب إعالنــه موطــن أو 
محــل عمــل معلــوم فيجــرى إعالنــه بالنشــر فــي صحيفــة يوميــة واســعة االنتشــار تصــدر 
فــي الدولــة باللغــة العربيــة وبصحيفــة أخــرى تصــدر بلغــة أجنبيــة إذا اقتضــى األمــر ذلــك 
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ويعتبــر تاريــخ النشــر تاريخــا إلجــراء اإلعــالن«. 
2. لغة اإلعالنات القضائية في القانون المصري

ــى  ــن )6( إل ــواد م ــي الم ــة ف ــات القضائي ــاول المشــرع المصــري موضــوع اإلعالن يتن
ــدد  ــنة 1968م. وتح ــم )13( لس ــة رق ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان )14( م
ــص  ــي اإلعــالن، إذ تن ــا ف ــات الواجــب توافره ــون البيان ــذا القان ــن ه ــعة م ــادة التاس الم
ــات  ــى البيان ــوم المحضــرون بإعالنهــا عل ــي يق ــى أن »يجــب أن تشــتمل األوراق الت عل
ــالن. 2-  ــا اإلع ــل فيه ــي حص ــاعة الت ــنة والس ــهر والس ــوم والش ــخ الي ــة: 1- تاري اآلتي
ــه أو  ــه ومهنت ــه ولقب ــن يمثل ــم م ــه وأس ــه وموطن ــه أو وظيفت ــه ومهنت ــب ولقب ــم الطال اس
وظيفتــه وموطنــه كذلــك إن كان يعمــل لغيــره. 3- اســم المحضــر والمحكمــة التــي يعمــل 
ــه  ــن موطن ــم يك ــإن ل ــه ف ــه وموطن ــه أو وظيفت ــه ومهنت ــه ولقب ــن إلي ــم المعل ــا. 4- اس به
معلومــا وقــت اإلعــالن فآخــر موطــن كان لــه. 5- اســم وصفــة مــن ســلمت إليــه صــورة 
ــى كل مــن األصــل  ــع المحضــر عل ــى األصــل باالســتالم. 6- توقي ــة وتوقيعــه عل الورق
والصــورة«. وتحــدد المــادة العاشــرة كيفيــة اإلعــالن، فتنــص علــى أن »تســلم األوراق 
ــه ويجــوز تســليمها فــي الموطــن  ــى الشــخص نفســه أو فــي موطن المطلــوب إعالنهــا إل
المختــار فــي األحــوال التــي يبينهــا القانــون. وإذا لــم يجــد المحضــر الشــخص المطلــوب 
إعالنــه فــي موطنــه كان عليــه أن يســلم الورقــة إلــى مــن يقــرر أنــه وكيلــه أو أنــه يعمــل 

ــارب واألصهــار«.  ــه مــن الســاكنين معــه مــن األزواج واألق ــه أو أن ــي خدمت ف
وفيمــا يتعلــق بالدعــوى الجنائيــة، تنــص المــادة )233( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 
علــى أن »يكــون تكليــف الخصــوم بالحضــور أمــام المحكمــة قبــل انعقــاد الجلســة بيــوم 
كامــل فــي المخالفــات، وبثالثــة أيــام كاملــة علــى األقــل فــي الجنــح غيــر مواعيــد مســافة 
الطريــق، وذلــك بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة أو المدعــى بالحقــوق المدنيــة. وتذكــر 
فــي ورقــة التكليــف بالحضــور التهمــة ومــواد القانــون التــي تنــص علــى العقوبــة. ويجــوز 
فــي حالــة التلبــس، وفــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا المتهــم محبوســا احتياطيــا فــي إحــدى 
الجنــح، أن يكــون التكليــف بالحضــور بغيــر ميعــاد، فــإذا حضــر المتهــم وطلــب إعطــاءه 
ميعــادا لتحضيــر دفاعــه تــأذن لــه المحكمــة بالميعــاد المقــرر بالفقــرة األولــى«. وتحــدد 
المادتــان )234( و)235( كيفيــة اإلعــالن، حيــث تنــص األولــى علــى أن »تعلــن ورقــة 
ــي  ــررة ف ــه بالطــرق المق ــي محــل إقامت ــه أو ف ــن إلي ــف بالحضــور لشــخص المعل التكلي
قانــون المرافعــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة. ويجــوز فــي مــواد المخالفــات إعــالن 
ــي  ــك ف ــة التكليــف بالحضــور بواســطة أحــد رجــال الســلطة العامــة كمــا يجــوز ذل ورق

ــة. وإذا  ــر الداخلي ــة وزي ــه بعــد موافق ــر العــدل بقــرار من ــح التــي يعينهــا وزي مــواد الجن
لــم يــؤد البحــث إلــى معرفــة محــل إقامــة المتهــم، يســلم اإلعــالن للســلطة اإلداريــة التابــع 
لهــا آخــر محــل كان يقيــم فيــه فــي مصــر، ويعتبــر المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة 
محــل إقامــة للمتهــم مــا لــم يثبــت خــالف ذلــك«، وتنــص المــادة )235( علــى أن »يكــون 
إعــالن المحبوســين إلــى مأمــور الســجن أو مــن يقــوم مقامــه، ويكــون إعــالن الضبــاط 
ــى مــن  ــش. وعل ــى إدارة الجي ــش إل ــة الجي ــي خدم ــن ف ــاط الصــف والعســاكر الذي وضب
يجــب تســليم الصــورة إليــه فــي الحالتيــن المذكورتيــن أن يوقــع علــى األصــل بذلــك، وإذا 
امتنــع عــن التســليم أو التوقيــع يحكــم عليــه قاضــي المــواد الجزئيــة بغرامــة ال تزيــد علــى 
خمســة جنيهــات، وإذا أصــر بعــد ذلــك علــى امتناعــه تســلم الصــورة إلــى النيابــة العامــة 

بالمحكمــة التابــع لهــا المحضــر لتســليمها إليــه أو إلــى المطلــوب إعالنــه شــخصيا«. 
ــة.  ــات القضائي ــان لغــة اإلعالن ــو النصــوص التشــريعية مــن بي ــى هــذا النحــو، تخل وعل
ويذهــب بعــض الفقــه إلــى وجــوب أن تكتــب أوراق المحضريــن باللغــة العربيــة، ألنهــا 
ــى المــادة )19( مــن  ــالد)1(. ويؤســس بعــض الفقهــاء هــذا الحكــم عل اللغــة الرســمية للب
قانــون الســلطة القضائيــة)2(. ولكــن التســاؤل يثــور عــن الحكــم القانونــي إذا كان المعلــن 
إليــه أجنبيــا ال يفهــم اللغــة العربيــة. فهــل يتــم اإلعــالن فــي هــذه الحالــة باللغــة العربيــة، 

أم أنــه يتعيــن أن يتــم باللغــة التــي يفهمهــا؟ 
وقــد أجابــت التعليمــات العامــة للنيابــات بشــكل جزئــي عــن هــذا التســاؤل، إذ تنــص المــادة 
)218( مــن التعليمــات العامــة للنيابــات علــى أنــه إذا كانــت األوراق المطلــوب إعالنهــا 
فــي بــالد غيــر عربيــة فعلــى طالب اإلعــالن – في المــواد المدنيــة أو الجنائيــة – أن يرفق 
بتلــك األوراق ترجمــة لهــا بلغــة البــالد المطلــوب إجــراء اإلعــالن فيهــا موقعــا عليهــا منــه 
أو مــن محاميــه. وهــذه التعليمــات هــي ملزمــة عمــال لرجــال النيابــة، وبالتالــي فــإن علــى 
المحضــر أن يطلــب مــن طالــب اإلعــالن إرفــاق الترجمــة بــاألوراق المعلنــة حتــى يتســنى 
لــه تســليمها إلــى النيابــة العامــة، وعلــى طالــب اإلعــالن أن يعــد تلــك الترجمــة علــى نفقتــه 
مــن البدايــة، حتــى يمكنــه إتمــام اإلعــالن المعلــن إليــه المقيــم بالخــارج. ونعتقــد أن الســبب 
الــذي يقــف وراء هــذا الحكــم هــو أن األمــر فــي هــذه الحالــة يتعلــق بإجــراءات التعــاون 
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القضائــي الدولــى، وغالبــا مــا تتطلــب اتفاقيــات التعــاون القضائــي الدولــي إرفــاق صــورة 
مترجمــة إلــى لغــة الدولــة المطلــوب إليهــا. 

ــرع  ــه أن المش ــض الفق ــظ بع ــر، يالح ــة الذك ــات آنف ــى التعليم ــا عل ــك، وتعليق ــع ذل وم
ــم فيهــا الشــخص المــراد  ــي يقي ــد الت ــب أن تكــون الصــورة بلغــة البل ــم يتطل المصــري ل
إعالنــه أو أن يقــدم طالــب اإلعــالن صــورة أخــرى غيــر التــي نــص عليهــا القانــون)1(. 
وبنــاء علــى ذلــك، يؤكــد بعــض الفقهــاء علــى أن مخالفــة تلــك التعليمــات، وإن كان مــن 
ــوب  ــة المطل ــى بطــالن الورق ــؤدي إل ــك ال ي ــة اإلعــالن، إال أن ذل شــأنه أن يعــوق عملي
إعالنهــا. فــإذا كانــت تلــك الورقــة هــي صحيفــة دعــوى، فإنهــا تعتبــر صحيحــة، وتعتبــر 
الدعــوى قــد رفعــت بإيــداع صحيفتهــا قلــم الكتــاب، ويترتــب علــى ذلــك قطــع مــدة التقــادم 
متــى كانــت بياناتهــا صحيحــة وكاملــة وفقــا لنصــوص قانــون المرافعــات)2(. وقــد قضــت 
النقــض المصريــة بذلــك، مقــررة أنــه »إذا كان علــى مــا تشــترطه المــادة 75 مــن 
قانــون المرافعــات )المــادة 65 مــن القانــون الحالــي( بشــأن الصــور الواجــب تقديمهــا مــع 
صحيفــة الدعــوى هــو أن يقــدم المدعــي لقلــم الكتــاب وقــت تقديــم هــذه الصحيفــة صــورا 
منهــا بقــدر عــدد المدعــى عليهــم وصــورة لقلــم الكتــاب وكانــت الفقــرة 10 مــن المــادة 
14 )المــادة 13 البنــد التاســع مــن القانــون الحالــي( التــي بينــت طريقــة اإلعــالن للنيابــة 
لترســلها إلــى وزارة الخارجيــة لتوصيلهــا بالطــرق الدبلوماســية. ولــم تتطلــب هــذه المــادة 
أو نصــوص قانــون المرافعــات األخــرى أن تكــون هــذه الصــورة بلغــة البلــد الــذي يقيــم 
ــي نصــت  ــر الت ــدم المدعــي صــورا أخــرى غي ــه أو أن يق ــراد إعالن ــا الشــخص الم فيه
عليهــا المــادة 75 ســالفة الذكــر. متــى كان ذلــك فــإن تعليمــات النيابــة الصــادرة بكتبهــا 
الدوريــة بعــدم جــواز قبــول النيابــات أيــة أوراق قضائيــة إلعالنهــا فــي الخــارج إال إذا 
كانــت مــن أصــل وصورتيــن لــكل شــخص مــن المطلــوب إعالنهــم ومرفقــا بهــا ترجمــة 
واضحــة وكاملــة لهــا بلغــة البــالد المطلــوب إجــراء اإلعــالن فيهــا، هــي تعليمــات إداريــة 
والخطــاب فيهــا مقصــور علــى مــن وجهــت إليــه مــن رجــال النيابــة وموظفيهــا وليســت 
لهــا منزلــة التشــريع الملــزم لألفــراد وال يمكــن أن تعــدل مــن أحــكام قانــون المرافعــات، 
ألن هــذا القانــون ال يجــوز تعديلــه إال بتشــريع فــي مرتبتــه. ومــن ثــم فــإن مخالفــة تلــك 
التعليمــات فيمــا توجبــه مــن تقديــم صــورة ثانيــة غيــر التــي أوجبــت المــادة 75 مرافعــات 

1 د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، رقم 
325، ص 538.

2 د. نبيل إسماعيل عمر ود. أحمد خليل ود. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع 
السابق، رقم 209، ص 438 و439.

تقديمهــا ومــن إرفــاق ترجمــة بلغــة البلــد المطلــوب إجــراء اإلعــالن فيهــا ال يترتــب عليــه 
بطــالن إعــالن صحيفــة الدعــوى. فــإذا امتنعــت النيابــة عــن قبــول األوراق إذعانــا منهــا 
لتعليماتهــا وتعــذر بالتالــي توصيــل صــورة اإلعــالن إلــى الشــخص المــراد إعالنــه فــي 

الخــارج. فــال يتعطــل أثــر صحيفــة الدعــوى فــي قطــع مــدة الســقوط«)1(. 

1 نقض مدني، 25 يناير سنة 1968، طعن رقم 105 لسنة 33 ق، مجموعة أحكام محكمة النقض، 
س 19، رقم 21، ص 132.
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المبحث الخامس: اللغة العربية شرط الكتساب جنسية الدولة  

تمهيد وتقسيم:
تنــاول المشــرع اإلماراتــي مختلــف حــاالت التجنــس بجنســية الدولــة التــي تقــع فــي تاريــخ 
الحــق علــى الميــالد، وذلــك فــي المــواد مــن 5 إلــى 9 مــن القانــون االتحــادي رقــم )17( 

لســنة 1972م فــي شــأن الجنســية وجــوازات الســفر. 
ولبيــان الــدور الــذي تلعبــه اللغــة فــي هــذا الصــدد، نــرى مــن المالئــم التمييــز بيــن خمســة 
حــاالت، هــي: حكــم العربــي مــن أصــل عمانــي أو قطــري أو بحرينــي )المطلــب األول(، 
وحكــم أفــراد القبائــل العربيــة مــن البلــدان المجــاورة )المطلــب الثانــي(، والحكــم الخــاص 
ــر  ــس غي ــأن تجن ــي ش ــوارد ف ــم ال ــث(، والحك ــب الثال ــا )المطل ــي عموم ــس العرب بتجن
العربــي )المطلــب الرابــع(، وأخيــرا الحكــم الخــاص بمــن يقــدم لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة خدمــات جليلــة )المطلــب الخامــس(.

المطلب األول: تجنس العربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني
تنــص المــادة الخامســة البنــد )أ( مــن القانــون االتحــادي رقــم )17( لســنة 1972م فــي 
شــأن الجنســية وجــوازات الســفر – معدلــة بموجــب القانــون االتحــادي رقــم )10( لســنة 
ــي أو  ــل عمان ــن أص ــي م ــة ... للعرب ــية الدول ــح جنس ــوز من ــى أن »يج 1975م – عل
قطــري أو بحرينــي إذا أقــام فــي الدولــة بصــورة مســتمرة ومشــروعة لمــدة ال تقــل عــن 
ــب التجنــس، ويشــترط أن  ــم طل ــخ تقدي ــى تاري ثــالث ســنوات تكــون ســابقة مباشــرة عل
تكــون لــه وســيلة مشــروعة للعيــش، وأن يكــون حســن الســيرة، وغيــر محكــوم عليــه فــي 
ــي  ــص أن المشــرع اإلمارات ــذا الن ــن ه ــتفاد م ــة«. ويس ــة بالشــرف واألمان ــة مخل جريم
يمنــح الجنســية فــي هــذا الفــرض علــى أســاس تمييــزه وتفضيلــه لطائفــة معينــة، ناظــرا 
ــد  ــر فــي العــادات والتقالي ــة مــن تشــابه كبي ــن الجماعــة الوطني ــى مــا يوجــد بينهــا وبي إل
واألخــالق والثقافــة، أال وهــي طائفــة العــرب مــن أصــل عمانــي أو قطــري أو بحرينــي.
ــذي هــو مــن »أصــل  ــوارد فــي النــص الســابق إلــى »العربــي« ال وينصــرف الحكــم ال
عمانــي أو قطــري أو بحرينــي«. وفــي بيــان معنــى العربــي، يــرى بعــض الفقــه)1( 
االســتهداء بفكــرة الحالــة الظاهــرة المتمثلــة فــي تســمية الشــخص باســم عربــي واشــتهاره 
بيــن النــاس بأنــه عربــي ومعاملتــه مــن أفــراد جماعتــه أو مــن الســلطة التــي كانــت تديــر 

1 د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام الجنسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، 
مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، 2003 – 2004م، ص 299.

شــؤون هــذه البــالد – وطنيــة أو أجنبيــة – علــى أنــه عربــي. وكلمــا كان عارفــا باللغــة 
العربيــة محيطــا بهــا كان فــي ذلــك أيضــا دليــل علــى تحقــق هــذا الوصــف.

علــى أنــه ليــس كل عربــي ينــدرج فــي عــداد هــذه الطائفــة، وإنمــا يجــب أن يكــون عربيــا 
مــن أصــل عمانــي أو قطــري أو بحرينــي.  

المطلب الثاني: تجنس أفراد القبائل العربية من البلدان المجاورة
تنــص المــادة الخامســة البنــد )ب( مــن القانــون االتحــادي رقــم )17( لســنة 1972م فــي 
شــأن الجنســية وجــوازات الســفر – معدلــة بموجــب القانــون االتحــادي رقــم )10( لســنة 
1975م – علــى أن »يجــوز منــح جنســية الدولــة للفئــات اآلتيــة... أفــراد القبائــل العربيــة 
الذيــن نزحــوا مــن البلــدان المجــاورة إلــى الدولــة وأقامــوا فيهــا بصــورة مشــروعة 
ــب  ــم طل ــخ تقدي ــى تاري ــابقة مباشــرة عل ــالث ســنوات س ــل عــن ث ــدة ال تق ومســتمرة لم
التجنــس«. وواضــح مــن هــذا النــص أن الحكــم الــوارد بــه يتعلــق بأبنــاء القبائــل العربيــة 
ــن: )األول( أن  ــر أمري ــه يجــب تواف ــك أن ــى ذل ــاورة. ويعن ــدان المج ــن البل ــن م النازحي
ــر  ــة غي ــن قبيل ــإن كان م ــة. ف ــل العربي ــى إحــدى القبائ ــي إل ــر بشــخص ينتم ــق األم يتعل
عربيــة، فــال يســري عليــه النــص. )الثانــي( أن يكــون مــن قبيلــة عربيــة اســتقر بهــا المقــام 
فــي إحــدى الــدول المجــاورة أصــال وهــي عمــان والســعودية وقطــر، ثــم قــدم إلــى دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأقــام فيهــا.
ويثــور التســاؤل عــن الفــارق بيــن أبنــاء هــذه الطائفــة وأبنــاء الطائفــة المنصــوص عليهــا 
فــي البنــد )أ( مــن المــادة الخامســة. وفــي اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل، يمكــن القــول بــأن 
المشــرع اإلماراتــي يكتفــي بالنســبة ألبنــاء الطائفــة التــي نحــن بصددهــا أن يكونــوا مــن 
المنتميــن إلــى قبيلــة عربيــة، أيــا كان أصولهــا، وأيــا كان المــكان الــذي قدمــت منــه، متــى 
ــس بشــرط أن يكــون أي مــن  ــه لي ــا أن ــرا. كم ــا مق ــدان المجــاورة له اتخــذت إحــدى البل
هــؤالء األفــراد حامــال لجنســية إحــدى الــدول المجــاورة. فالغالــب أنهــم عديمــي الجنســية، 
ألنهــم متنقلــون مــن مــكان إلــى مــكان بيــن حــدود دول المنطقــة قبــل أن تتمتــع بكيانهــا 
الدولــي. وقــد يكــون هــؤالء النازحــون مــن البــالد المجــاورة مــن أفــراد قبائــل عربيــة، 
ولكنهــم ليســوا مــن أصــل عمانــي أو قطــري أو بحرينــي. ومعنــى ذلــك أن حكــم المــادة 
الخامســة البنــد )أ( أخــص مــن حكــم المــادة الخامســة البنــد )ب(، وبحيــث يســري حكــم 
البنــد )ب( عنــد تعــذر انطبــاق حكــم البنــد )أ( متــى توافــرت باقــي شــروط إعمالهــا)1(. 

1 د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام الجنسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، 
المرجع السابق، ص 303 و304.
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المطلب الثالث: تجنس العربي عموما
تنــص المــادة السادســة مــن القانــون االتحادي رقم )17( لســنة 1972م في شــأن الجنســية 
ــنة 1975م –  ــم )10( لس ــادي رق ــون االتح ــب القان ــة بموج ــفر – معدل ــوازات الس وج
علــى أن »يجــوز منــح جنســية الدولــة ألي عربــي كامــل األهليــة إذا أقــام بصورة مســتمرة 
ــابقة  ــون س ــنوات. وتك ــبع س ــن س ــل ع ــدة ال تق ــارات األعضــاء م ــي اإلم ومشــروعة ف
مباشــرة علــى تقديــم طلــب التجنــس وبشــرط أن تكــون لــه وســيلة مشــروعة للعيــش وأن 
يكــون حســن الســيرة غيــر محكــوم عليــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة«. ويتعلــق 
ــه  ــا ل ــس أجنبي ــب التجن ــه طال ــون في ــذي يك ــرض ال ــص بالف ــذا الن ــي ه ــوارد ف ــم ال الحك
وصــف العربــي. ويتطلــب تطبيــق هــذا الحكــم تحديــد المــراد بصفــة العربــي. وفــي هــذا 
الشــأن، يذهــب بعــض الفقــه إلــى عــدم جــواز تعريــف العربــي بأنــه كل مــن كانــت لغتــه 
العربيــة، وال أن نعرفــه بأنــه كل مــن يديــن باإلســالم. ذلــك أن هنــاك مــن غيــر العــرب – 
وخاصــة المستشــرقين – مــن يجيــدون العربيــة قــراءة وكتابــة، وأن هنــاك مــن المســلمين 
مــن ليســوا عربــا. ويبــدو مــن المتعــذر أيضــا تحديــد المقصــود بلفــظ العربــي علــى أســاس 
فكــرة الجنــس، فيقــال بأنــه يعــد عربيــا كل مــن ينتمــي بجنســه إلــى األمــة العربيــة، ذلــك 
أن األجنــاس قــد اختلطــت وامتزجــت، بحيــث غــدا مــن العســير االدعــاء بــأن هنــاك جنســا 
معينــا قــد احتفــظ بنقائــه. فــال منــاص إذن مــن تحديــد معنــى العربــي بالنظــر إلــى أصلــه، 
ــك إذا كان  ــون الشــخص كذل ــي. ويك ــى األصــل العرب ــي إل ــن ينتم ــا كل م ــون عربي فيك
مــن أبنــاء الــدول العربيــة الممتــدة مــن المحيــط إلــى الخليــج. علــى أن هــذا القــول يعــوزه 
ضبــط وتحديــد، وهــو مــا يمكــن بلوغــه عــن طريــق االســتعانة بفكــرة الحالــة الظاهــرة 
بــأن يحمــل الشــخص المعنــي اســما عربيــا وأن يعامــل فــي أيــة دولــة مــن الــدول العربيــة 
بصفتــه عربيــا وأن تذيــع شــهرته بيــن بنــي قومــه علــى هــذا األســاس. ومتــى تحقــق ذلــك 
أمكــن لجهــة اإلدارة أن تقــف علــى صفــة »العربــي« فيــه، ولــو لــم يكــن يحمــل جنســية 
ــا فــي دولتــه ولكنــه بــدون جنســية. وللوقــوف  ــدول العربيــة، بــأن يكــون عربي إحــدى ال
علــى صفــة الشــخص، ومــا إذا كان عربيــا مــن عدمــه، يمكــن لجهــة اإلدارة أن تســتعين 
بمــدى احاطتــه باللغــة العربيــة قــراءة وكتابــة، وبتسلســل األجيــال التــي ينحــدر منهــا)1(.

ويالحــظ بالنســبة لــكل الفئــات الســابقة أن المشــرع لــم يشــترط معرفتهــم باللغــة العربيــة، 
فالفــرض أنهــم بهــا عارفــون. وهــذا الفــرض ال يطابــق الواقــع فــي بعــض الحــاالت. إذ 

1 د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام الجنسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، 
المرجع السابق، ص 307 و308.

نعلــم جميعــا مشــكلة الجيــل الثانــي والثالــث مــن المهاجريــن العــرب فــي الــدول األوربيــة 
واألمريكيــة، والذيــن يحتفظــون بجنســية الوطــن األم دون أن يتكلمــوا العربيــة.

المطلب الرابع: تجنس غير العربي
ــة ألي  ــية الدول ــح جنس ــوز من ــى أن »يج ــون عل ــن ذات القان ــابعة م ــادة الس ــص الم تن
شــخص كامــل األهليــة إذا أقــام بصــورة مســتمرة ومشــروعة فــي اإلمــارات األعضــاء 
منــذ ســنة 1940 أو قبلهــا وحافــظ علــى إقامتــه العاديــة حتــى تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون 
وأن تكــون لــه وســيلة مشــروعة للعيــش وأن يكــون حســن الســيرة غيــر محكــوم عليــه فــي 

جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة ويحســن اللغــة العربيــة«.
ــة ألي  ــية الدول ــح جنس ــوز من ــى أن »يج ــون عل ــن ذات القان ــة م ــادة الثامن ــص الم وتن
شــخص غيــر مــن ذكــروا فــي المادتيــن 5، 6 كامــل األهليــة إذا أقــام بصــورة مســتمرة 
ومشــروعة فــي اإلمــارات األعضــاء مــدة ال تقــل عــن ثالثيــن ســنة يقضــي منهــا عشــرين 
ــه وســيلة مشــروعة للعيــش وأن  ــون وأن يكــون ل ــاذ هــذا القان ــل بعــد نف ــى األق ســنة عل
يكــون حســن الســيرة غيــر محكــوم عليــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة ويحســن 

اللغــة العربيــة«.
وينصــرف حكــم النصيــن الســابقين إلــى األجنبــي غيــر العربــي. ولذلــك كان طبيعيــا أن 
يشــترط المشــرع لمنحــه الجنســية أن يحســن العربيــة. والواقــع أن إجــادة اللغــة الوطنيــة 
ــب  ــة التشــريعات بالنســبة لألجان ــه كاف ــارن، إذ تتطلب ــون المق ــي القان هــو شــرط الزم ف
الذيــن يرغبــون فــي التجنــس بجنســيتها. والعلــة مــن هــذا الشــرط هــي التأكــد مــن اندمــاج 
الشــخص فــي الجماعــة الوطنيــة. غيــر أن التســاؤل يثــور حــول مــراد المشــرع مــن وراء 
ــذا  ــى ه ــة عل ــي اإلجاب ــة. وف ــة العربي ــس اللغ ــب التجن ــدم بطل ــن المتق ــتراط أن يحس اش
التســاؤل، قــد يقــال بضــرورة أن يجيــد األجنبــي اللغــة العربيــة قــراءة وكتابــة وتحدثــا. 
وفــي المقابــل، قــد يقــال بكفايــة أن يكــون ملمــا بهــا قــراءة وكتابــة. وقــد يقــال بــأن إجــادة 
التحــدث باللغــة العربيــة هــو أمــر كاف فــي هــذا الشــأن. إذ أن الحكــم يرتبــط بعلتــه وجــودا 
وعدمــا. والعلــة مــن اشــتراط إجــادة اللغــة الوطنيــة هــي – كمــا ســبق أن قلنــا – التأكــد 
ــة تتحقــق متــى كان الشــخص  ــة. وهــذه العل مــن اندمــاج الشــخص فــي الجماعــة الوطني
قــادرا علــى التفاهــم مــع اآلخريــن والتفاعــل معهــم، األمــر الــذي يتوافــر بقــدرة الشــخص 
ــة  ــان أهمي ــة. ولبي ــراءة وكتاب ــا ق ــا به ــم يكــن ملم ــو ل ــة، ول ــى التحــدث باللغــة العربي عل
هــذا التحديــد، يكفــي أن نتصــور أحــد رجــال األعمــال الكبــار الــذي يســاهم بــدور هــام 
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وفعــال فــي االقتصــاد الوطنــي، ويســتطيع أن يتحــدث اللغــة العربيــة ولكنــه – لســبب أو 
آلخــر – غيــر ملــم بقواعــد اإلمــالء أو غيــر قــادر علــى قــراءة النصــوص أو المحــررات 
المكتوبــة باللغــة العربيــة. أليــس مــن مصلحــة الوطــن منــح الجنســية الوطنيــة لمثــل هــذا 
الشــخص، ولــو لــم يكــن ملمــا بقواعــد القــراءة والكتابــة، متــى قــدرت الجهــات المعنيــة 
منحــه هــذه الجنســية ؟. ولعــل هــذا االعتبــار هــو الــذي دفــع بعــض الفقــه)1( إلــى القــول 
ــون  ــي القان ــال ف ــو الح ــا ه ــا كم ــا مرن ــرط طابع ــذا الش ــى ه ــى عل ــرورة أن يضف بض
الفرنســي والقانــون األلمانــي والقانــون التونســي، وبحيــث تكــون المعرفــة باللغــة العربيــة 
بالقــدر الــذي يتناســب والمركــز االجتماعــي لطالــب التجنــس. ويمكــن الوصــول إلــى هــذه 
ــذا الشــرط  ــر ه ــة اإلدارة. فتقدي ــون لجه ــي تك ــة الت ــن خــالل الســلطة التقديري النقطــة م
ــدم  ــن العنصــر المتق ــة م ــتفادة الدول ــدى اس ــي ضــوء م ــدده ف ــة اإلدارة تح ــول لجه موك
للحصــول علــى جنســية الدولــة. علــى أنــه – وفــي كل األحــوال - تكــون يــد جهــة اإلدارة 
مقيــدة بضــرورة توافــر حــد أدنــى لمعرفــة اللغــة العربيــة بالنســبة لألجنبــي فــي جميــع 
الفــروض. وفــي عبــارة أخــرى، فــإن معرفــة اللغــة العربيــة شــرط الزم ال غنــى عنــه، 

ولكــن مــدى معرفــة هــذه اللغــة هــو الــذي يخضــع لتقديــر جهــة اإلدارة.       

المطلب الخامس: تجنس من قدم للدولة خدمات جليلة
تنــص المــادة التاســعة مــن القانــون االتحــادي رقــم )17( لســنة 1972م فــي شــأن 
الجنســية وجــوازات الســفر علــى أن »يجــوز منــح الجنســية ألي شــخص قــدم خدمــات 

ــابقة«. ــواد الس ــي الم ــا ف ــة المنصــوص عليه ــدد اإلقام ــد بم ــة دون التقي ــة للدول جليل
ويشــمل الحكــم الــوارد فــي هــذا النــص كال مــن العربــي وغيــر العربــي، والشــرط الوحيــد 
ــة للبــالد. فــال يشــترط أن  ــدم خدمــات جليل ــد ق ــه هــو أن يكــون ق ــا ل ــح الجنســية وفق لمن
يكــون قــد أمضــى مــدة إقامــة معينــة فــي الدولــة، كمــا ال يشــترط بالنســبة لغيــر العربــي 

أن يحســن اللغــة العربيــة. 
ومــن العــرض الســابق لحــاالت التجنــس بجنســية الدولــة، يبــدو جليــا أن اللغــة العربيــة 
تلعــب دورا كبيــرا فــي هــذا الشــأن، وذلــك باعتبارهــا عنصــرا أساســيا والزمــا لالندمــاج 
فــي الجماعــة الوطنيــة وللحفــاظ علــى التناغــم واالنســجام بيــن مكونــات المجتمــع والتفاهــم 
الواجــب بيــن أفــراده. فالمجتمــع اإلماراتــي مجتمــع عربــي بحكــم الواقع وبنص الدســتور، 

1 د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام الجنسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، 
المرجع السابق، ص 311 و312.

ومــن ثــم كان مــن الطبيعــي اشــتراط إجــادة اللغــة العربيــة فيمــن يرغــب فــي االنتمــاء إلــى 
هــذا المجتمــع واكتســاب جنســيته. ولــم يســتثن المشــرع مــن شــرط اللغــة العربيــة ســوى 
مــن قــدم للدولــة خدمــات جليلــة. فالمكافــأة التــي رصدهــا المشــرع، جــزاء وفاقــا لمــن أدى 
إلــى الدولــة خدمــات جليلــة، هــي أن يعفــى مــن جميــع شــروط التجنــس المتطلبــة بموجــب 

قانــون الجنســية)1(.

1 د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام الجنسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، 
المرجع السابق، ص 317.
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المبحث السادس: لغة المعاهدات الدولية

تمهيد وتقسيم:
تمــر المعاهــدة الدوليــة بثالثــة مراحــل، هــي: المفاوضــات، والصياغــة، والتوقيــع. 
وعنــد نهايــة مرحلــة المفاوضــات وانتهــاء عمليــة المســاومات والتنــازالت المتبادلــة مــن 
ــة، يحــرص كل طــرف علــى أن  ــة الصياغــة. وفــي هــذه المرحل ــدأ مرحل األطــراف، تب
ــا وترضــي  ــس فخــرا قومي ــا تعك ــر النصــوص، ألنه ــي تحري ــة ف ــه الوطني ــتخدم لغت يس
غــرورا وطنيــا لديــه. وال تثــور مشــكلة إذا كان الطرفــان أو األطــراف المتعاقــدة 
يتكلمــون نفــس اللغــة، إذ تصــاغ المعاهــدة فــي هــذا الفــرض باللغــة الوطنيــة المشــتركة 
لألطــراف المتعاقــدة. فمــن غيــر المتصــور أن تبــرم معاهــدة بيــن اإلمــارات ومصــر أو 
بيــن اإلمــارات والســعودية ثــم تحــرر بغيــر اللغــة العربيــة. كذلــك، ال يتصــور أن تبــرم 
معاهــدة بغيــر اللغــة العربيــة فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة أو مجلــس التعــاون لــدول 

ــة.  ــج العربي الخلي
ولكــن الصعوبــة تثــور فــي حالــة اختــالف اللغــة الرســمية للطرفيــن أو لألطــراف 
المتعاقــدة. ولبيــان الحكــم فــي هــذه الحالــة، نــرى مــن المالئــم التمييــز بيــن المعاهــدات 

الجماعيــة )المطلــب األول( والمعاهــدات الثنائيــة )المطلــب الثانــي(.
 

المطلب األول: المعاهدات الجماعية
بالنســبة للمعاهــدات الجماعيــة، إذا كان العــدد محــدودا، ثالثــة أو أربعــة دول علــى ســبيل 
المثــال، وكانــت كل دولــة تتكلــم لغــة مختلفــة، فــإن مــن الممكــن تحريــر المعاهــدة بثالثــة 
ــن  ــالف. ولك ــد االخت ــة عن ــة مرجح ــار لغ ــع اختي ــوال م ــب األح ــات حس ــة لغ أو أربع
المشــكلة تنشــأ إذا كانــت المعاهــدة الجماعيــة شــبه عالميــة، إذ يســتحيل كتابــة المعاهــدة 
ــك  ــا، وذل ــات ال حصــر له ــى صعوب ــك إل ــؤدي ذل ــال. إذ ي ــة مث ــن أو خمســين لغ بأربعي
بالنظــر إلــى اختــالف تكنيــك كل لغــة عــن األخــرى. فــال منــاص إذن مــن اعتمــاد لغــة 

معينــة يتــم بهــا تحريــر المعاهــدات الدوليــة)1(.  
ــة  ــة الالتيني ــت اللغ ــة، كان ــة الجرماني ــر، وخــالل عصــر اإلمبراطوري ــة األم ــي بداي وف
ــت  ــر، حل ــن عش ــرن الثام ــة الق ــذ بداي ــا. ومن ــي أورب ــائدة ف ــية الس ــة الدبلوماس ــي لغ ه
اللغــة الفرنســية محــل اللغــة الالتينيــة، وذلــك لمــا تمتــاز بــه الفرنســية مــن صفــات تقنيــة. 
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ــية.  ــة الفرنس ــب باللغ ــدات تكت ــع المعاه ــت جمي ــى، كان ــة األول ــرب العالمي ــى الح وحت
ــد  ــت عن ــد أهين ــأن كرامتهــا ق ــم تكــن تشــعر ب ــك، فل ــي ذل ــدول غضاضــة ف ــم تجــد ال ول
اســتخدام الفرنســية بــدال مــن لغاتهــا القوميــة الخاصــة، وإن كان ذلــك قــد أدى إلــى 
كثيــر مــن المشــاكل فــي بعــض األحيــان. وكل المعاهــدات الجماعيــة التــي أبرمــت خــالل 
هــذا العصــر حــررت باللغــة الفرنســية، ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك يكمــن فــي اتفاقيــة 
فيينــا لعــام 1815م واتفاقيــات الهــاي عــام 1899م وعــام 1907م. ولكــن مــع ظهــور 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة كقــوة عظمــي خــالل الحــرب العالميــة األولــى، بــدأت اللغــة 
الفرنســية تفقــد مواقعهــا تدريجيــا، مفســحة المجــال للغــة اإلنجليزيــة القادمــة مــن غــرب 
ــا  ــة فحســب، وإنم ــات تقني ــة ليســت صف ــى أن اللغ ــذا التطــور إل األطلنطــي. ويرجــع ه
تعكــس أيضــا عالقــات القــوى فــي المجتمــع الدولــي. ومــن أمثلــة هــذه المرحلــة معاهــدة 
فرســاي عــام 1919م وعهــد عصبــة األمــم والنظــام األساســي لمحكمــة العــدل الدائمــة، 
ــد  ــة متســاوية عن ــا قيم ــكل منهم ــة ول ــن الفرنســية واإلنجليزي ــا باللغتي إذ حــررت جميعه
ــة، اســتقرت الســيادة  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي ــق النصــوص. ومن التفســير وتطبي
ــا – ميــزان  للغــة اإلنجليزيــة. ولكــن، لمــا كانــت اللغــات المســتخدمة تعكــس – كمــا قلن
ــدة  ــم المتح ــاق األم ــن ميث ــادة )111( م ــت الم ــذا نص ــي، ل ــع الدول ــي المجتم ــوى ف الق
ــة  ــبانية والصيني ــة والفرنســية واألس ــة هــي اإلنجليزي ــات الرســمية للمنظم ــى أن اللغ عل
والروســية، وكلهــا متســاوية مــن حيــث القيمــة. وبعــد اســتقالل غالبيــة الــدول العربيــة، 
ــد حــرب  ــرن العشــرين بع ــن الق ــرة الســبعينيات م ــوة متماســكة خــالل فت ــا كق وظهوره
أكتوبــر 1973م، واســتخدام ســالح البتــرول الــذي هــز العالــم مــن األعمــاق، أصبحــت 
اللغــة العربيــة إحــدى لغــات العمــل داخــل األمــم المتحــدة اعتبــارا مــن عــام 1974م)1(. 
واألمثلــة علــى هــذه المرحلــة األخيــرة عديــدة، نذكــر منهــا اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 
ــة  ــة المنظم ــم المتحــدة لمكافحــة الجريم ــة األم ــي( واتفاقي ــد الثان ــادة 71 البن الفســاد )الم
ــاب  ــال اإلره ــع أعم ــة لقم ــة الدولي ــي( واالتفاقي ــد الثان ــادة 41 البن ــة )الم ــر الوطني عب
النــووي )المــادة 28(. فهــذه االتفاقيــات جميعــا حــررت باألســبانية واإلنجليزية والروســية 

ــة.  ــي الحجي ــة والفرنســية، وتتســاوى كل هــذه اللغــات ف ــة والعربي والصيني
ــي  ــة ف ــر الديمقراطي ــد مظاه ــل أح ــة يمث ــات مختلف ــدات بلغ ــر المعاه ــع أن تحري والواق
العالقــات الدوليــة، ألن احتــكار لغــة معينــة للعمــل الدبلوماســي وتحريــر المعاهــدات بهــا 
هــو نــوع مــن الســيطرة االســتعمارية الثقافيــة التــي كان يتســم بهــا القانــون الدولــي فــي 
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ــدة  ــدة بع ــم المتح ــي إطــار األم ــة ف ــدات الموقع ــر المعاه ــر أن تحري ــوره. غي ــة ظه بداي
ــى  ــل عل ــي. والدلي ــى المجتمــع الدول ــة عل ــع ســيطرة اللغــة اإلنجليزي ــي واق لغــات ال ينف
ذلــك أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة – عندمــا تقــوم بالتصديــق علــى اتفاقيــات األمــم 
المتحــدة – تقــوم بنشــر النســختين العربيــة واإلنجليزيــة فقــط. وقــد كنــا نحبــذ أن يتــم نشــر 
االتفاقيــات بــكل اللغــات الســت. وعلــى كل حــال، فــإن اعتبــار اللغــة العربيــة إحــدى لغــات 

العمــل فــي األمــم المتحــدة مــن شــأنه أن يرضــي كبريــاء الــدول العربيــة.
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن اللغــة العربيــة هــي إحــدى اللغات الرســمية فــي بعــض المنظمات 
ــد  ــادة 33 البن ــي )الم ــر اإلســالمي واالتحــاد اإلفريق ــة المؤتم ــة، كمنظم ــة اإلقليمي الدولي
الخامــس مــن ميثــاق االتحــاد(. وبنــاء علــى ذلــك، يتــم تحريــر إحــدى نســخ المعاهــدات 
المبرمــة فــي إطــار هــذه المنظمــات باللغــة العربيــة. ومثــال ذلــك معاهــدة منظمــة المؤتمــر 
اإلســالمي لمكافحــة اإلرهــاب الدولــي لســنة 1999م، والتــي حــررت بثــالث لغــات هــي 

اإلنجليزيــة والعربيــة والفرنســية.
ــة  ــرطة الجنائي ــة للش ــة الدولي ــام للمنظم ــام الع ــن النظ ــادة )58( م ــص الم ــرا، تن وأخي
)انتربــول( علــى أن »1- لغــات عمــل المنظمــة هــي الفرنســية واإلنكليزيــة واألســبانية. 
2- تســتعمل اللغــة العربيــة فــي الجمعيــات العامــة وتكــون لغــة عمــل فــي األمانــة العامــة. 
ــي  ــورة ف ــات المذك ــر اللغ ــة غي ــة بلغ ــات العام ــي الجمعي ــم ف ــدوب أن يتكل ــكل من 3- ل
الفقرتيــن 1 و2 مــن هــذه المــادة، علــى أن يؤمــن الترجمــة إلــى إحداهــا ويجــب أن يــرد 
طلــب الترجمــة الفوريــة بلغــة غيــر اللغــات المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن 1 و2 مــن 
هــذه المــادة مــن مجموعــة بلــدان تقدمــه قبــل دورة الجمعيــة بأربعــة أشــهر علــى األقــل إلى 
األميــن العــام الــذي يفيدهــا عمــا إذا كانــت الظــروف الفنيــة تســمح بإجابتهــا إلــى طلبهــا. 
ــدان التــي تريــد تطبيــق أحــكام الفقــرة 3 مــن هــذه المــادة تحمــل مســئولية  4- علــى البل
اإلجــراءات اإلداريــة المالئمــة والنفقــات الماليــة المترتبــة علــى ذلــك«. ويســتفاد مــن هــذا 
النــص أن النظــام العــام للمنظمــة يقيــم تفرقــة بيــن ثالثــة طوائــف مــن اللغــات: )األولــى( 
تضــم الفرنســية واإلنكليزيــة واألســبانية، والتــي تعتبــر لغــات العمــل فــي المنظمــة. 
)الثانيــة( تشــمل اللغــة العربيــة فقــط، وتســتعمل فــي الجمعيــات العامــة وتكــون لغــة عمــل 
فــي األمانــة العامــة، دون أن تصــل إلــى حــد اعتبارهــا مــن لغــات العمــل فــي المنظمــة. 
)الثالثــة( وتجمــع اللغــات األخــرى غيــر اللغــات األربعــة المذكــورة آنفــا. وبالنســبة لهــذه 
الطائفــة مــن اللغــات، يجيــز النظــام العــام لــكل منــدوب أن يتكلــم فــي الجمعيــات العامــة 
بلغــة غيــر اللغــات األربعــة المذكــورة فــي الطائفتيــن األولــى والثانيــة، علــى أن يؤمــن 
ــات  ــر اللغ ــة غي ــة بلغ ــة الفوري ــب الترجم ــرد طل ــب أن ي ــا، ويج ــى إحداه ــة إل الترجم

األربعــة مــن مجموعــة بلــدان تقدمــه قبــل دورة الجمعيــة بأربعــة أشــهر علــى األقــل إلــى 
األميــن العــام الــذي يفيدهــا عمــا إذا كانــت الظــروف الفنيــة تســمح بإجابتهــا إلــى طلبهــا. 
ــل  ــر تحم ــق األحــكام ســالفة الذك ــد تطبي ــي تري ــدان الت ــى البل ــام عل ويوجــب النظــام الع
ــة المترتبــة علــى ذلــك. وعلــى  ــة المالئمــة والنفقــات المالي مســئولية اإلجــراءات اإلداري
هــذا النحــو، يبــدو مستســاغا القــول بــأن اللغــة العربيــة تحتــل منزلــة وســط بيــن لغــات 
العمــل فــي المنظمــة التــي تشــكل الطائفــة األولــى وبيــن اللغــات األخــرى التــي تدخــل فــي 
الطائفــة الثالثــة. وال شــك أن المنزلــة التــي تحتلهــا اللغــة العربيــة تحقــق بعــض المزايــا 
األدبيــة واالقتصاديــة للــدول العربيــة. إذ أن إجــازة اســتعمال اللغــة العربيــة فــي الجمعيات 
العامــة واعتبارهــا لغــة عمــل فــي األمانــة العامــة يــؤدي إلــى عــدم تحمــل الــدول العربيــة 
ــن  ــث م ــد الثال ــي البن ــه ف ــب المنصــوص علي ــم الطل ــة وتقدي ــراءات اإلداري عــبء اإلج
المــادة )58( مــن النظــام العــام للمنظمــة، كمــا يجنبهــا تحمــل النفقــات الماليــة للترجمــة.        

المطلب الثاني: المعاهدات الثنائية
ــة  ــس مــن حــق أي ــه لي ــن واحــدة، فإن ــة الدولتي ــم تكــن لغ ــة، ول ــت المعاهــدة ثنائي إذا كان
دولــة منهمــا أن تفــرض لغتهــا علــى األخــرى بحيــث يتــم تحريــر المعاهــدة بهــذه اللغــة. 
وباســتقراء االتفاقيــات الثنائيــة التــي ترتبــط بهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يمكــن 
ــمية  ــة الرس ــت اللغ ــن: األول، إذا كان ــد فرضي ــن أح ــرج ع ــع ال يخ ــأن الوض ــول ب الق
ــون  ــي ال تك ــة الت ــق بالحال ــي فيتعل ــا الثان ــة. أم ــة الطــرف األخــرى هــي اإلنجليزي للدول
فيهــا اإلنجليزيــة لغــة رســمية للدولــة األخــرى. وســنتناول حكــم هذيــن الفرضيــن تباعــا، 

وذلــك علــى النحــو التالــي.

1. إذا كانت اللغة الرسمية للدولة الطرف األخرى هي اإلنجليزية 
ــة،  ــة واإلنجليزي ــن العربي ــختين باللغتي ــن نس ــة م ــر االتفاقي ــم تحري ــة، يت ــذه الحال ــي ه ف
وتكــون لــكال النصيــن ذات الحجيــة. فــال يجــوز أن يكــون النــص اإلنجليــزي هــو المعتمــد 
ــة فــرض لغــة أحــد  ــك يكــون بمثاب ــن، إذ أن ذل ــن النصي ــالف التفســير بي ــة اخت ــي حال ف
الطرفيــن علــى الطــرف اآلخــر. ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك يكمــن فــي اتفاقيــات تســليم 
المجرميــن والمســاعدة القضائيــة فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة والمســاعدة القانونيــة 
المتبادلــة فــي المســائل الجنائيــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة المتحــدة 

لبريطانيــا العظمــى وايرلنــدا الشــمالية لســنة 2006م. 
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2. إذا لم تكن اإلنجليزية لغة رسمية للدولة األخرى
ــا  ــختين؛ احداهم ــن نس ــدة م ــر المعاه ــم تحري ــي أن يت ــن الطبيع ــرض، م ــذا الف ــي ه وف
باللغــة العربيــة واألخــرى باللغــة الرســمية للدولــة الطــرف األخــرى. وإذا كانــت الدولــة 
ــر  ــب تحري ــد تطل ــة ق ــذه الدول ــإن ه ــمية، ف ــة رس ــن لغ ــر م ــا أكث ــدة األخــرى له المتعاق
ــة محــررة  ــة ثنائي ــة، نكــون أمــام اتفاقي ــكل لغاتهــا الرســمية. وفــي هــذه الحال ــة ب االتفاقي
بأكثــر مــن لغتيــن، وتكــون لهــا جميعــا ذات الحجيــة. فعلــى ســبيل المثــال، وطبقــا للمــادة 
الرابعــة مــن الدســتور العراقــي لســنة 2005م، فــإن اللغــات الرســمية للجمهوريــة 
العراقيــة هــي العربيــة والكرديــة. فلــو افترضنــا إذن أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــر هــذه  ــم تحري ــة، فمــن المتصــور أن يت ــة العراقي ــة مــع الجمهوري ــة ثنائي أبرمــت اتفاقي
االتفاقيــة باللغتيــن العربيــة والكرديــة. وقــد يتــم االكتفــاء بهاتيــن النســختين، وخصوصــا 
ــة  ــى لغ ــل االلتجــاء إل ــة، وال يقب ــه الوطني ــزاز بلغت إذا كان الطــرف اآلخــر شــديد االعت
ثالثــة مرجحــة. ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك فرنســا التــي تحــرص اشــد الحــرص علــى 
لغتهــا الوطنيــة، وتجــد صعوبــة بالغــة فــي االلتجــاء إلــى اللغــة اإلنجليزيــة. ولذلــك تشــترط 
ــا  ــون ناطق ــدة أن يك ــم المتح ــام لألم ــن الع ــح لمنصــب األمي ــي الشــخص المرش ــا ف دائم
بالفرنســية، وإال فإنهــا لــن توافــق علــى ترشــيحه. وهكــذا نجــد أن اتفاقيــة تســليم المجرميــن 
واتفاقيــة المســاعدة القضائيــة فــي المســائل الجنائيــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــة والفرنســية،  ــن العربي ــن نســختين باللغتي ــا م ــم تحريرهم ــد ت ــة الفرنســية ق والجمهوري
ولــكل مــن النصيــن ذات الحجية.ولكــن الــذي يحــدث فــي الغالــب هــو أن يتفــق الطرفــان 
علــى إدخــال لغــة ثالثــة محايــدة، بحيــث تكــون الفيصــل عنــد االختــالف فــي التفســير بيــن 
لغتــي الطرفيــن المتعاقديــن، وعــادة مــا تكــون اللغــة المرجحــة هــي اإلنجليزيــة. ومثــال 
ــن  ــة وتســليم المجرمي ــي المســائل الجنائي ــة ف ــة المتبادل ــات المســاعدة القانوني ــك اتفاقي ذل
ــة اإلمــارات  والمســاعدة القانونيــة والقضائيــة فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة بيــن دول
العربيــة المتحــدة وجمهوريــة أذربيجــان، والتــي حــررت مــن أصليــن باللغــات العربيــة 
ــة  واألذربيجانيــة واإلنجليزيــة، وتكــون لجميــع هــذه النصــوص ذات الحجيــة، وفــي حال
اختــالف فــي تفســيرها يســري النــص اإلنجليــزي أو يكــون النــص اإلنجليــزي هــو 
ــة المتحــدة  ــة اإلمــارات العربي ــا حــرص دول ــدو جلي ــى هــذا النحــو، يب المرجــع.    وعل
عنــد إبــرام االتفاقيــات الثنائيــة مــع الــدول األخــرى علــى أن تكــون االتفاقيــة أو إحــدى 

نســخها علــى األقــل باللغــة العربيــة.

المبحث السابع: لغة التعاون القضائي الدولي

تمهيد وتقسيم:
التعــاون القضائــي الدولــي قــد يتعلــق بالمــواد المدنيــة والتجاريــة ومــواد األحــوال 
الشــخصية، وقــد ينصــرف إلــى المــواد الجنائيــة. وعنــد البحــث فــي لغــة التعــاون 
القضائــي الدولــي بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول األجنبيــة، 
ينبغــي التمييــز بيــن مــا إذا كانــت دولــة اإلمــارات مطلوبــا إليهــا )المطلــب األول( أو إذا 

ــي(.  ــب الثان ــة )المطل ــي الطالب ــت ه كان

المطلب األول: إذا كانت دولة اإلمارات مطلوبا إليها
تنــص المــادة )11( مــن القانــون االتحــادي رقــم )39( لســنة 2006م فــي شــأن التعــاون 
القضائــي الدولــي فــي المســائل الجنائيــة علــى أن »يقــدم طلــب التســليم كتابــة بالطريــق 
الدبلوماســي ويحــال إلــى اإلدارة المختصــة، مصحوبــا بالبيانــات والوثائــق التاليــة 
مترجمــة إلــى اللغــة العربيــة، ومصدقــا عليــه رســميا مــن الجهــات المختصــة: 1- اســم 
وأوصــاف الشــخص المطلــوب، وصــورة فوتوغرافيــة لــه إن وجــدت، مــع أيــة بيانــات 
أخــرى مــن الممكــن أن تفيــد فــي تحديــد هويتــه وجنســيته ومحــل إقامتــه. 2- نســخة مــن 
ــة الطالبــة.  النــص القانونــي المنطبــق علــى الجريمــة، والعقوبــة المقــررة لهــا فــي الدول
3- نســخة رســمية مــن محاضــر التحقيــق وأمــر القبــض الصــادر مــن الجهــة القضائيــة 
ــوب  ــال المنســوبة للشــخص المطل ــة واألفع ــوع الجريم ــه ن ــا في ــة المختصــة مبين األجنبي
ــق. 4-  ــد التحقي ــخص قي ــا بش ــب خاص ــك إذا كان الطل ــا، وذل ــكان ارتكابه ــان وم وزم
نســخة رســمية مــن حكــم اإلدانــة مبينــا فيهــا نــوع الجريمــة واألفعــال المنســوبة للشــخص 
المطلــوب تســليمه والعقوبــة المقضــي بهــا، ومــا يفيــد أن الحكــم واجــب التنفيــذ، وذلــك إذا 

كان الطلــب خاصــا بشــخص محكــوم عليــه«.
ــى  ــة إل ــة أجنبي ــة قضائي ــن جه ــة م ــة الموجه ــاعدة القضائي ــات المس ــق بطلب ــا يتعل وفيم
ســلطات الدولــة، تنــص المــادة )46( مــن ذات القانــون علــى أن »يحــرر طلــب المســاعدة 
القضائيــة كتابــة مــن الجهــة القضائيــة األجنبيــة ويجــب أن يكــون مؤرخــا وموقعــا عليــه، 
ــه. ويجــب أن يتضمــن  ــة ب ــة هــو وســائر األوراق المرفق ــم الجهــة الطالب ومختومــا بخات
نــوع القضيــة والجهــة الصــادر عنهــا الطلــب والجهــة المطلــوب منهــا التنفيــذ، وجميــع 



174175

الدكتور ابراهيم عبد الظاهرالحماية القانونية للغة العربية دراسة مقارنة

البيانــات التفصيليــة المتعلقــة بوقائــع القضيــة والنصــوص القانونيــة المنطبقــة عليهــا 
ــة خاصــة:1- أســماء الشــهود ومحــال إقامتهــم  ــوب اتخاذهــا، وبصف واإلجــراءات المطل
ــخاص  ــى األش ــا إل ــوب توجيهه ــئلة المطل ــم. 2- األس ــا إليه ــة توجيهه ــئلة المطلوب واألس
المطلــوب اســتجوابهم. 3- بيــان بالممتلــكات أو المســتندات أو األوراق المطلوب معاينتها. 
ويرفــق بالطلــب جميــع األوراق والمســتندات الالزمــة علــى أن تكــون مترجمــة إلــى اللغــة 
العربيــة ومصدقــا عليهــا مــن الجهــة القضائيــة األجنبيــة، مــا لــم تقــض االتفاقيــات التــي 

تكــون الدولــة طرفــا بهــا بغيــر ذلــك«.
وبخصــوص إجــراءات نقــل المحكــوم عليهــم إلــى دولــة أجنبيــة، تنــص المــادة )67( مــن 
ذات القانــون علــى أن »يقــدم طلــب نقــل المحكــوم عليــه كتابــة مــن دولــة التنفيــذ باللغــة 
العربيــة أو بترجمــة إليهــا، علــى أن يكــون موضحــا فيــه البيانــات الشــخصية للمحكــوم 
ــة الطالبــة ومــكان حبســه  عليــه والوثائــق الدالــة علــى جنســيته ومحــل إقامتــه فــي الدول
فيهــا والتعهــد بعــدم تطبيــق أحــكام العفــو الخــاص عليــه. ويجــوز أن يقــدم الطلــب مــن 
ســلطات الدولــة لنقــل محكــوم عليــه محبــوس لديهــا إلــى الدولــة التــي يحمــل جنســيتها. 
ــم  ــذ الحك ــه لتنفي ــي نقل ــه ف ــدي رغبت ــي أن يب ــه القانون ــه أو وكيل ــوم علي ــون للمحك ويك
الصــادر ضــده مــن محاكــم الدولــة بالدولــة التــي يحمــل جنســيتها«. وتنــص المــادة )68( 
ــا بالبيانــات والوثائــق التاليــة مترجمــة إلــى لغــة  علــى أن »يكــون طلــب النقــل مصحوب
ــا عليهــا رســميا مــن الجهــات المختصــة:1- صــورة مــن الحكــم  ــذ، ومصدق ــة التنفي دول
الصــادر باإلدانــة مصدقــا عليهــا مــن الســلطة المختصة. 2- بيــان بالمعلومــات الضرورية 
عــن المــدة المتبقيــة الواجبــة التنفيــذ مــن العقوبــة بمــا فيهــا مــدة الحبــس االحتياطــي التــي 
قضيــت علــى ذمــة القضيــة، وأيــة معلومــات عــن شــخصية المحكــوم عليــه ومســلكه قبــل 
وبعــد النطــق بحكــم اإلدانــة. 3- موافقــة المحكــوم عليــه الكتابيــة علــى طلــب النقــل علــى 

النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة )64( مــن هــذا القانــون«.
وعلــى هــذا النحــو، ومــن قــراءة النصــوص الســابقة، يمكــن الجــزم بــأن المشــرع 
ــة أن  ــى الدول ــة إل ــا المقدم ــي ومرفقاته ــاون القضائ ــات التع ــي طلب ــي يســتلزم ف اإلمارات
ــة.  ــة العربي ــى اللغ ــة إل ــة بترجم ــون مصحوب ــة أو أن تك ــة العربي ــررة باللغ ــون مح تك

 المطلب الثاني: إذا كانت دولة اإلمارات هي الطالبة
ــرة  ــادة )33( الفق ــص الم ــه«، تن ــترداد ومرفقات ــب االس ــراءات طل ــوان »إج ــت عن تح
الرابعــة مــن القانــون االتحــادي رقــم )39( لســنة 2006م فــي شــأن التعــاون القضائــي 

ــه المســتندات واألوراق  ــا ب ــغ الطلــب مرفق الدولــي فــي المســائل الجنائيــة علــى أن »يبل

المؤيــدة لــه عــن طريــق اإلدارة المختصــة إلــى الدولــة المطلــوب إليهــا بالطريــق 

الدبلوماســي، علــى أن تكــون مترجمــة إلــى لغــة الجهــة القضائيــة األجنبيــة أو أيــة لغــة 

ــك«. ــر ذل ــات بغي ــم تقــض االتفاقي ــا ل ــا م ــة لديه أخــرى مقبول

ــة  ــى جه ــة إل ــلطات الدول ــن س ــة م ــة الموجه ــاعدة القضائي ــات المس ــق بطلب ــا يتعل وفيم

قضائيــة أجنبيــة، تنــص المــادة )60( مــن ذات القانــون علــى أن »يحــرر طلــب المســاعدة 

القضائيــة كتابــة مــن الســلطة القضائيــة المختصــة ويجــب أن يكــون مؤرخــا وموقعــا عليــه 

ومختومــا بخاتــم الجهــة الطالبــة هــو وســائر األوراق والمســتندات المرفقــة بــه، علــى أن 

تكــون مترجمــة إلــى لغــة الجهــة القضائيــة األجنبيــة، أو أيــة لغــة أخــرى مقبولــة لديهــا. 

ــوب  ــة والجهــة الصــادر عنهــا الطلــب والجهــة المطل ــوع القضي ــب ن ويوضــح فــي الطل

منهــا التنفيــذ، وجميــع البيانــات التفصيليــة المتعلقــة بوقائــع القضيــة والنصــوص القانونيــة 

المنطبقــة عليهــا واإلجــراءات المطلــوب اتخاذهــا، وبصفــة خاصــة مــا يأتــي: 1- أســماء 

ــوب  ــئلة المطل ــم. 2- األس ــا إليه ــة توجيهه ــئلة المطلوب ــم واألس ــال إقامته ــهود ومح الش

توجيههــا إلــى األشــخاص المطلــوب اســتجوابهم. 3- بيــان بالممتلــكات أو المســتندات أو 

األوراق المطلــوب معاينتهــا أو اإلطــالع عليهــا. 4- أيــة بيانــات أخــرى الزمــة للحصــول 

علــى األدلــة بنــاء علــى يميــن أو إثبــات أو أي نمــوذج يتعيــن اســتخدامه، أو تكــون 

ــة  ــة معين ــدة زمني ــاك م ــت هن ــا إذا كان ــب م ــي الطل ــب. ويحــدد ف ــذ الطل ــة لتنفي ضروري

يجــب تنفيــذه خاللهــا«.

ــن ذات  ــادة )73( م ــص الم ــة، تن ــة أجنبي ــن دول ــم م ــوم عليه ــل المحك ــوص نق وبخص

القانــون علــى أن »يكــون طلــب النقــل كتابــة موضحــا فيــه البيانــات الشــخصية للمحكــوم 

عليــه ووثائــق إثبــات جنســيته ومحــل حبســه مترجمــة إلــى لغــة دولــة اإلدانــة أو أيــة لغــة 

أخــرى مقبولــة لديهــا، ومصدقــا عليــه رســميا مــن الجهــات المختصــة«.

وهكــذا، يمكــن القــول بأنــه إذا المشــرع اإلماراتــي يســتلزم فــي طلبــات التعــاون القضائــي 

ومرفقاتهــا المقدمــة إلــى الدولــة أن تكــون محــررة باللغــة العربيــة أو أن تكــون مصحوبــة 

ــاون  ــات التع ــة طلب ــز ترجم ــي أن يجي ــن الطبيع ــدا م ــة، غ ــة العربي ــى اللغ ــة إل بترجم

القضائــي المقدمــة منهــا إلــى لغــة الدولــة المطلــوب منهــا أو إلــى أيــة لغــة أخــرى مقبولــة 

لديهــا. ويعــد ذلــك إعمــاال لمبــدأ المعاملــة بالمثــل الــذي يحكــم العالقــات الدوليــة. 
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تناولنــا فــي هــذا البحــث موضــوع »الحمايــة القانونيــة للغــة العربيــة. دراســة فــي القانــون 
اإلماراتــي«. وقــد تبيــن لنــا عبــر صفحــات هــذا البحــث مــدى األهميــة التــي يحظــى بهــا 
هــذا الموضــوع. وتنبــع هــذه األهميــة مــن أهميــة اللغــة فــي حيــاة األمــم والشــعوب، األمــر 
الــذي اســتدعى أن تحــدد كل دولــة لغتهــا الرســمية أو الوطنيــة. ويرتفــع هــذا التحديــد فــي 
ــة  ــدول إلــى مصــاف القواعــد الدســتورية التــي يتعيــن علــى كل ســلطات الدول معظــم ال

االلتــزام بهــا والتقيــد بمقتضياتهــا. 

واتســاقا مــع هــذه القاعــدة الدســتورية، تحــرص كل دولــة علــى اســتخدام لغتهــا الرســمية 
ــا  ــي نصوص ــريع اإلمارات ــن التش ــد تضم ــة. وق ــمية الحكومي ــالت الرس ــي كل المعام ف
متفرقــة ترمــي إلــى كفالــة اســتخدام اللغــة العربيــة فــي نطــاق تعامــالت الجهــات الحكومية 
الرســمية وشــبه الرســمية. وقــد توزعــت هــذه النصــوص بيــن القوانيــن االتحاديــة بالمعنــى 
الضيــق وقــرارات مجلــس الــوزراء والقــرارات الوزاريــة. ونعتقــد بــأن مــن األنســب أن 
يــرد النــص علــى هــذا الحكــم فــي القوانيــن االتحاديــة ذاتهــا، وال يكتفــى بالنــص عليهــا 
فــي قــرارات مجلــس الــوزراء أو فــي القــرارات الوزاريــة. بــل أنــه قــد يكــون مــن المالئــم 
ســن تشــريع عــام، يضــم بيــن دفتيــه األحــكام المقــررة لوجــوب اســتعمال اللغــة العربيــة 

فــي كافــة المعامــالت اإلداريــة داخــل المصالــح والهيئــات الحكوميــة.

ــة  ــات القانوني ــال العالق ــي مج ــه ف ــد نطــاق تطبيق ــزام الدســتوري يج ــذا االلت ــر أن ه غي
الداخليــة، فــال يمتــد إلــى مجــال العالقــات الدوليــة. إذ المبــدأ القانونــي الــذي يحكــم 
العالقــات بيــن الــدول هــو المســاواة بيــن الــدول، بحيــث ال تفــرض أيــة دولــة لغتهــا علــى 
األخــرى. وإذا كان مــن حــق كل دولــة أن تحمــي لغتهــا الوطنيــة، فــال يجــوز لهــا أن تنكــر 
حــق الــدول األخــرى فــي ذلــك. وعلــى هــذا النحــو، تســعى الــدول عــادة إلــى الوصــول 
إلــى صيغــة تكفــل تحقيــق التــوازن بيــن الحقيــن، مــع مراعــاة كفالــة حســن ســير العالقــات 
الدوليــة وضــرورة التعــاون بيــن أشــخاص المجتمــع الدولــي. ولعــل ذلــك يبــدو جليــا عنــد 
البحــث فــي لغــة المعاهــدات الدوليــة وعنــد البحــث فــي لغــة التعــاون القضائــي الدولــي.

حكم والية المرأة القضاء
في الفقه اإلسالمي

د . خلف محمد المحمد 
أستاذ مشارك في قسم الدراسات اإلسالمية 

كلية التربية- جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى ســيد المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن. وبعــد 

فــإن اإلســالم عقيــدة وشــريعة ، جــاء إلســعاد البشــر ، رجــاالً ونســاء ، لــذا كانــت 
التكاليــف موجهــة إليهــم جميعــاً إال إذا جــاء دليــل علــى أنــه خــاص بأحدهمــا ، فلــكل منهمــا 
خصائصــه التكوينيــة ، والمجتمــع ال ينهــض إال بهمــا جميعــاً ، حيــث أن كالً مــن الرجــل 
ــى عصــر الرســالة ،  ــي ف ــدور اإليجاب ــد كان للمــرأة ال والمــرأة يكمــل دور األخــر ، وق
وفــي عصــر صــدر اإلســالم فــى العلــم والعمــل والجهــاد والتربيــة والمشــورة واألمانــة 
، ولــم تكــن يومئــذ للمــرأة قضيــة محــل جــدل ونقــاش كمــا هــو فــى العصــر الحاضــر .
ومــن أهــم القضايــا التــى أثيــرت فــي هــذا العصــر قضيــة حكــم تولــى المــرأة القضــاء ، 

هــل يجــوز لهــا ذلــك فــى الشــرع اإلســالمي أم ال ؟
ــذا البحــث ألعــرض  ــت ه ــارض . فكتب ــد ومع ــن مؤي ــاه بي ــن كل اتج وجــاءت اآلراء م
هــذه المســألة علــى ضــوء النصــوص الشــرعية واجتهــاد األئمــة وفــق المقاصــد العامــة 
للشــريعة مســتنيراً بمنهــج البحــث العلمــي الــذي ســار عليــه علماؤنــا ، وذلــك لمــا يلــي : 

كثرة الكالم حول هذا الموضوع فى العصر الحاضر .	 
ظــن بعــض المثقفيــن أن هــذا الموضــوع جديــد ، وأنــه يبحــث مجــارة للعصــر ، أو 	 

رد فعــل ، مــع أنــه موضــوع قديــم .
البــون الشاســع فــي االختــالف فــي هــذه المســألة ، حيــث أن بعــض البــالد اإلســالمية 	 

ــور  ــى أم ــظ عل ــر الزال يحتف ــا اآلخ ــوع ، وبعضه ــذه الموض ــى ه ــعت ف ــد توس ق
صغيــرة بالنســبة للمــرأة مثــل أخــذ رأيهــا ومشــورتها وصوتهــا فــي اختيــار أعضــاء 

البرلمــان والمجالــس النيابيــة . 
حصــر األقــوال فــى المســألة واإليجــاز الوافــي فــى هــذا الموضــوع ليســهل االطــالع 	 

عليــه مــن قبــل المهتميــن .

منهج البحث
جمعــت أقــوال الفقهــاء مــن مصادرهــا األصليــة المعتمــدة ، ثــم عرضــت أدلــة كل فريــق 
ــه بعــد عــرض  ــت إلي ــذي توصل ــول ال ــة ، وبينــت الق ــة مناقشــة علمي ــم ناقشــت األدل ، ث
المســألة علــى األدلــة بضوابــط علميــة ، وذلــك بعــد أن مهــدت للمســألة بتعريــف للقضــاء 
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وبيــان ألهميتــه وحكمــه، وقــد أســندت اآليــات إلــي ســورها ، وخرجــت األحاديــث النبويــة 
، ونســبت األقــوال إلــى أصحابهــا .

وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن يتكــون مــن مقدمــة ، وتمهيــد،  وثالثــة مباحــث ، وخاتمــة 
.

المقدمة : وفيها عرض الموضوع وأسباب كتابته ، ومنهج البحث ، وخطته.
التمهيــد :  وفيــه بيــان معنــى القضــاء ، وأهميتــه ، وحكمــه ، وموقــف اإلســالم مــن واليــة 

المــرأة بشــكل عــام .
المبحث األول : وفيه عرض أقوال الفقهاء فى حكم تولي المرأة القضاء .

المبحث الثاني : وفيه أدلة الفقهاء على مذاهبهم .
المبحث الثالث : وفيه مناقشة األدلة ، وبيان القول الراجح . 

الخاتمة : وفيها الخالصة وأهم النتائج .
المصادر والمراجع .

التمهيد : فى القضاء وأهميته وحكمه ، وموقف اإلسالم من والية المرأة .
أوالً: تعريف القضاء:

القضــاء فــى اللغــة مــن قضــى بمعنــى حكــم ، والجمــع منــه } األقضيــة ، وقضيتــه والجمــع 
قضايــا ، تقــول قضيــت بيــن الخصميــن وعليهمــا أي حكمــت . واســتقضيته طلبــت قضــاءه 

، واقتضيــت منــه حقــي أخذتــه ، وقاضيتــه : حاكمتــه  ، قــال تعالــى 
»فاقض ما أنت قاض «......)سوره طه : األية7( أي احكم.

وجــاء فــى الحديــث عــن أم ســلمه » إنكــم تختصمــون إلــي....... وفيــه فأقضــي علــى نحــو 
مــا نحــو مــا أســمع  أي أحكــم .

ويأتي القضاء بمعنى إحكام األمر وإتقانه وإنفاذه إلى جهته كما قال تعالى 
» فقضاهن سبع سموات«  )سورة فصلت : اآلية12(

ويأتــي القضــاء بمعنــى األداء واإلتمــام قــال تعالــى: » فــإذا قضيتــم مناســككم« ) ســورة 
البقــرة: اآليــة 200( 

وهناك معان كثيرة لمادة قضى فى اللغة )1(
القضاء في االصطالح: 

عرف القضاء تعريفات عدة بألفاظ متقاربة، لعل من أجمعها: قولهم:
» تبيين الحكم الشرعي ، واإللزام به ، وفصل الخصومات« )2(

ــم  ــذي يحك ــرعي ال ــي الش ــي القاض ــكالم ف ــرعي « أن ال ــم الش ــن الحك ــى » تبيي  ومعن
بالشــرع اإلســالمي ، فهــو مبيــن لحكــم الشــرع مــن وجــوب أو نــدب أو تحريــم أو كراهــة.
وقولهــم » اإللــزام بــه « قيــد أخــرج الفتــوى ، حيــث أن قضــاء القاضــي الشــرعي ملــزم 

للخصميــن بعــد النظــر فــى القضيــة . 
من بينه أو شهود ، فما توصل إليه ملزم ، وهذا بخالف الفتوى فإنها غير ملزمة .

ــزاع  ــد الن ــاس إال عن ــه الن ــه إلي ــات ، أي أن القاضــي ال يأتي ــم » فصــل الخصوم وقوله
ــه« ــن الخصــوم بإعطــاء كل ذي حــق حق ــض المنازعــات بي ــو يف ــات ، فه والخصوم

ثانياً: أهمية القضاء وخطورته .
 القضــاء فــى اإلســالم ليــس مجــرد واليــة أو وظيفــة ينــال المــرء بهــا تشــريفاً أو مكانــة، 
أو مــاال ، أو جاهــاً ، بقــدر مــا هــو أمانــة يحاســب عليهــا ويســأل عنهــا ، فهــو منصــب 
خطيــر، وذو مكانــة كبيــرة ، لــذا وردت نصــوص كثيــرة فــى القــراَن وفــى الســنة النبويــة 

1 انظر : المصباح المنير للفيومي ، مادة قضى ، مختار الصحاح ، للرازي ، مادة قضى
2 انظر الشرح الصغير ، للدر دير ، 186/4، الروض المربع ، للبهوتي ،704.
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ــا كرمــت الشــريعة القاضــي  ــدل ، وكم تشــيد بالقضــاء ، وتوجــب القضــاء بالحــق والع

العــادل ، حــذرت القاضــي الجائــر الــذي يحكــم بجهلــه أو هــواه .

وألهمية القضاء ودقته وحساسيته :

تولى أمره أنبياء هللا ورسله ، ومع ذلك أمرهم بالحكم العدل قال تعالى 

ــع الهــوى  ــاس بالحــق وال تتب ــن الن ــى األرض فاحكــم بي ــة ف ــاك خليف ــا جعلن ــا داود إن »ي

ــبيل هللا« )ســورة ص: 26( ــك عــن س فيضل

وقــد أولــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم القضــاء اهتمامــاً كبيــراً عندمــا تــواله بنفســه 

وكان يخشــى منــه كمــا فــى قولــه صلــى هللا عليــة وســلم » إنكــم تختصمــون إلــى ، ولعــل 

بعضكــم يكــون ألحــق بحجتــه مــن بعــض ، فأقــض لــه علــى نحــو مــا أســمع منــه ، فمــن 
قضيــت لــه مــن حــق أخيــه شــيئا ، فــال يأخــذه فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار .)1(

لكــن مــن كان مؤهــالً لذلــك علمــاُ وقــوة وعــدالً ، فتــواله فلــه أجر)2(عظيــم ، لمــا فيــه مــن 

أداء للحــق ونصــرة للمظلوميــن وإصــالح بيــن للنــاس ، ولهــذا حــث رســول هللا صلــى هللا 

عليــة وســلم مــن يحســنه علــى العمــل فيــه ورغبــه فــي ذلــك)3( حيــث بعــث عليــا ومعــاذ بن 

جيــل قضــاة ، ومــن بعــده بعــث أبــو بكــر أنــس بــن مالــك إلــى البحريــن قاضيــاً، وعمــر 

أرســل أبــا موســى األشــعري إلــى اليمــن قاضيــاً وابــن مســعود إلــى الكوفــة .  

ــك  ــه . وذل ــو طلب ــه ل ــه ، وال يجــوز أن يســند إلي ــم يحســنه فــال ينبغــي أن يطلب أمــا إن ل

ــه. لخطورت

وقــد جــاء التحذيــر الشــديد لمــن تولــى القضــاء وهــو ال يحســنه ســواء كان بســب ضعــف 

الشــخصية واإلدارة، أو قلــة العلــم ، وذلــك بقولــه صلــى هللا عليــة وســلم:

ــة فرجــل  ــى الجن ــذي ف ــا ال ــار ، فأم ــى الن ــان ف ــة ، واثن ــى الجن ــة : واحــد ف القضــاة ثالث

عــرف الحــق فقضــى بــه ، فهــو فــى الجنــة ، ورجــل عــرف الحــق فجــار فــى حكمــه، فهــو 

فــي النــار ، ورجــل قضــى للنــاس علــى جهــل فهــو فــى النــار.)4(  
1 أخرجه البخاري ، كتاب المظالم ، باب إثم من خاصم في الباطل وهو يعلمه ، ) 2458 (، ومسلم  

كتاب
األقضية ، باب الحكم في الظاهر واللحن بالحجة ) 1713 ( .

2 انظر : بدائع الصنائع ، للكاسانى، 355/7، مغني المحتاج إلي معرفة  ألفاظ المنهاج ، للخطيب 
الشر بيني ،372/4 

3 انظر : المغني ، البن قدامه ،2509/2.
4 أخرجه أبو داود ، كتاب ألقضيه ، باب بن القاضي يخطئ ويصيب)3573( وأخرجه الترمذي ، 

كتاب األحكام ، باب ما جاء عن رسول الله فى القاضي ، وأخرجه الحاكم فى المستدرك  ’ 4 /90

 ثالثا : حكم القضاء
ــن  ــه بعــض المكلفي ــام ب ــذي إذا ق ــة)1(، ال ــه مــن فــروض الكفاي - األصــل فــى القضــاء أن

ســقط اإلثــم عــن الباقيــن)2(
 - لكــن إذا تعيــن القضــاء علــى شــخص بحيــث ال يوجــد غيــره فــي البلــد ممــن تتوفــر فيــه 

الشــروط المطلوبــة لتولــى القضــاء ، فيكــون فــى حقــه واجبــاً عينيــا. )3(
ــه أو  ــر مؤهــل للقضــاء ، إمــا لجهل ــك إذا كان الشــخص غي ــاً ، وذل ــد يكــون محرم - وق
ــر  ــدم توف ــدل   }أو لع ــم بالع ــى القضــاء ال يســتطيع أن يحك ــه إذا تول ــه بنفســه أن لمعرفت

ــه{. ــة في الشــروط المطلوب
- وقــد يكــون جائــزا ومباحــاً ’ وذلــك إذا وجــد غيــره ممــن يصلــح للقضــاء ، وقــد توفــرت 
فيــه الشــروط ، ففــي هــذه الحالــة يجــوز لــه تولــي القضــاء وعدمــه ، ولكــن ال يتعيــن عليــه 
، وبعضهــم يطلــق علــى هــذه الحالــة ) الكراهــة( أي يكــره لــه تولــى القضــاء مــادام غيــره 

قــد كفــاه ، المتنــاع كثيــر مــن الســلف عــن القضــاء .
- وقــد يكــون مندوبــاً وذلــك إذا توفــرت فيــه الشــروط ، وفــى توليــه تحقيــق مصلحــة عامــة 
لكونــه أقــدر علــى المســؤولية مــن غيــره ، وذلــك مــع وجــود غيــره  وصالحيتــه للقضــاء.           

- وقــد يكــون مكروهــاً فــى حقــه وذلــك إذا كان صالحــاً للقضــاء ، ولكــن هنــاك مــن هــو 
أولــى منــه وأصلــح  .

رابعا: المرأة والواليات فى اإلسالم مقارنة بالقانون الوضعي
ــة 	  ــد مــن معرف ــى المــرأة القضــاء فــى اإلســالم ، الب ــل عــرض مســألة حكــم تول قب

موقــف اإلســالم مــن تولــى المــرأة ألي واليــة أو وظيفــة ، مــع اإلشــارة إلــى موقــف 
القانــون الوضعــي فــى ذلــك.

إن اإلســالم يســاوى بيــن الرجــل والمــرأة فــى الكثيــر مــن األمــور وفــى التكاليــف 	 
الشــرعية ، ولــم يمنــع المــرأة مــن ممارســة األعمــال التــى يقــوم بــه الرجــال إال القليل 
وذلــك لمــا لهــا مــن طبيعــة رقيقــة ال تتناســب مــع بعــض األعمــال الشــاقة ، وهــذا ال 

1 انظر : الهداية ، للمرغيناني ، 101/3 ، القوانين الفقهية ، البن جزي ، ص2ص   312، شرح 
الجالل المحلى على منها ج الطالبين ، 295/4، العدة شرح العمدة ، 393/2، ملتقى األبحر ، للحلبي 2/  

 . 70
2 انظر : فى تعريف فرض الكفاية ، غاية الوصول شرح لب األصول ، للشيخ زكريا األنصاري ، 

ص27 ، المحصول للرازي ،18/1، تقريب الوصول إلى علم األصول ، البن جزي ، ص86.  
3 انظر : شرح الجالل المحلي على منهاج الطالبين ، 296/4 البيان ، للعمراني ، 11،12/13، 

تبين المسالك لتدريب السالك ،للشيباني ، 319/4، العدة فى شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ،393/2، 
الوسيط، للغزالي 288،289/7.
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ينقــص مــن قيمتهــا وال يقلــل مــن قدرهــا . 
أما بالنسبة للواليات والوظائف الكبرى فهي كما يأتي : 

ــى رئاســة 	  ــرأة ال تتول ــى أن الم ــاء عل ــق الفقه ــد اتف ــة ( فق ــة ) الخالف ــة الدول  رئاس
ــه . ــيأتي بيان ــا س ــري كم ــر الطب ــن جري ــا روي عــن اب ــة. )1( إال م الدول

أمــا مــا عداهــا مــن الواليــات مــن واليــة األمــور الماليــة والوصيــة علــى الصغــار 	 
وناقصــي األهليــة فيجــوز لهــا ذلــك باتفــاق. 

أما توليها القضاء فهو محل نزاع ) وهو بحثنا ( . وخالصة ذلك : 	 
أن رئاســة الدولــة هــي األمــر المتفــق عليــه فــي عــدم جــواز إســناده إلــي المــرأة شــرعاً 
، وذلــك لخطورتــه وحساســيته ، حيــث أن رئيــس الدولــة هــو الــذي يعلــن الحــرب علــى 
العــدو ، وهــو الــذي يقــود الجيــش ، ويقــرر الســلم والمهادنــة ، وقــد يقتضــى األمــر أن 
ــق بأمــن األمــة  ــة ألمــور ســرية تتعل ــاع أو األمــن لســاعات طويل ــر الدف ــو مــع وزي يخل

ومســتقبل البــالد ، وال يجــوز للمــرأة شــرعاً الخلــوة مــع رجــال أجنبــي .
وهــذا األمــر – أعنــى رئاســة الدولــة – ال يتفــق مــع تكويــن المــرأة النفســي والعاطفــي 
ــوة  ــجاعة وق ــى الش ــك يقتض ــإن ذل ــش ، ف ــادة الجي ــروب وقي ــق بالح ــا يتعل ــة م وبخاص

ــك . ــر ذل األعصــاب , وغي
ــكل مــن الجنســين مــن  ــل مــن شــأنها ، ألن ل وهــذا ال يعنــى االســتهانه بالمــرأة أو التقلي

ــه . الرجــال والنســاء  مــا يناســبه مــن األعمــال ويتناغــم مــع طبيعت
أما القضاء فهو محل بحثنا .	 
وأمــا بقيــة األعمــال والوظائــف فاألصــل فيهــا الجــواز واإلباحــة ضمــن الضوابــط 	 

الشــرعية المعروفــة فــى خــروج المــرأة وممارســتها للعمــل المناســب لهــا والمالئــم 
لطبيعتهــا . 

هــذا عــرض موجــز لموقــف اإلســالم مــن تولــى المــرأة الوظائــف عمومــاً والواليــات 	 
ــا هــذا باألنظمــة األوربيــة والغربيــة فضــالً عــن  المهمــة خصوصــاً . وإذا مــا قارن
ــت  ــى كان ــان . الت ــان واليون ــل الروم ــة مث ــن القديم ــة والقواني ــى األنظم ــا ف وضعه
تعامــل المــرأة وكأنهــا مخلــوق آخــر ال حقــوق لهــا ، فالقوانيــن الغربيــة الحديثــة إلــى 
ــون  ــل القان ــك مث ــا ، وذل ــرا مــن حقوقه ــرأة كثي ــت ال تعطــى الم ــة ، كان ــرة قريب فت

الرومانــي ، وكذلــك القانــون الفرنســي الصــادر 1938
 قد رفع بعض القيود المتعلقة بأهلية المرأة إال في بعض األمور ومنها :	 

1 انظر: حاشية ابن عابدين ، 143/8 ، فتاوى معاصرة ، د يوسف القرضاوى ،388/2

عــدم جــواز ممارســة المــرأة الفرنســية إحــدى المهــن بــدون إجــازة مــن زوجهــا . 	 
ومــن القيــود أيضــاً : ال يجــوز للمــرأة الفرنســية أن تتصــرف بأموالهــا الخاصــة إال 

بإجــازة الــزوج ، وإذن المحكمــة وحــده ال يكفــى. 
أمــا فــي التشــريع الربانــي : فــإن أســباب الحجــر منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــا 	 

هــي : الصغــر والجنــون والســفه ، وليــس مــن بينهــا األنوثــة .
ــائيه 	  ــورات نس ــد ث ــه إال بع ــت إلي ــا وصل ــى م ــم تصــل إل ــة ل ــرأة الغربي ــم إن الم ث

ومؤتمــرات  ومطالبــات  ، أمــا تشــريعنا فقــد أعطاهــا حقوقهــا كاملــة صنــو الرجــل 
ــم . ــرآن الكري ــزول الق ــذ ن من

بــل إن المــرأة لــم تحصــل علــى حقوقهــا كاملــة فــي أمريــكا إال عــام 1920م وفــي  	 
1942م تمــت مســاواتها بالرجــل فــى كل المجــاالت ، أمــا فــي بريطانيــا فقــد حصلت 
علــى حقوقهــا عــام 1918م وفــي العــام التالــي حصلــت علــي حــق العمــل والتعييــن 

فــي مختلــف وظائــف الدولــة .)1( 
ثــم لننظــر إلــي حــال هــذه الــدول التــى دفعــت بالمــرأة فــى كل مياديــن الحيــاة ، كــم مــن 
نســائها مــن هــي وزيــرة حربيــة ؟ أو دفــاع ؟ وكــم امــرأة وصلــت إلــى منصــب رئاســة 
ــم  ــى أن حك ــدل عل ــا ي ــك ، مم ــن ذل ــم م ــا يمنعه ــم م ــى قانونه ــم ف ــس لديه ــة ؟ ولي الدول

ــة هــو المناســب لطبيعتهــا ووضعهــا . اإلســالم مــن منعهــا تولــي رئاســة الدول
ولنرجــع إلــى محــل بحثنــا وهــو : حكــم تولــي المــرأة منصــب القضــاء فــي الفقه اإلســالمي 

.

1 نفس المصدر.
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المبحث األول : أقوال الفقهاء في حكم تولي المرأة منصب القضاء .
تمهيــد : ســبق بيــان أهميــة تولــي القضــاء و خطورتــه، لــذا وضــع الفقهــاء لتولــى القضــاء 

شــروطاً وآدابــا .)1(
وذلــك لمــا يترتــب علــي مــن يتولــى هــذا األمــر مــن خطــورة، فــإذا كان القاضــي عــادالً 
نزيهــاً عالمــاً حكيمــاً فــإن ذلــك يبعــث علــى األمــن واالســتقرار فــى حيــاة النــاس ، أمــا إذا 
كان عكــس ذلــك  ، فــإن الحقــوق تضيــع ويضطــرب النــاس خوفــاً علــى أنفســهم وعلــى 
حقوقهــم . ومــن هنــا بحــث الفقهــاء شــروط القاضــي. حيــث جــاء تناولهــم لهــذه الشــروط 

علــى النحــو اآلتــي :
هناك شروط متفق عليها، وشروط مختلف فيها.

فالشروط المتفق عليها : اإلسالم ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية .)2(
ــة ،  ــا : فســالمة الحــواس مــن ســمع وبصــر ونظــر والعدال ــف فيه ــا الشــروط المختل أم

ــة . ــاد ، والذكوري واالجته
فشرط الذكورية لتولى وظيفة القضاء من الشروط المختلف فيها عند الفقهاء .

صــورة المســألة: إذا كانــت المــرأة مســلمة بالغــة عاقلــة مشــهورة بالعلــم والعدالــة 
واالجتهــاد وســليمة الحــواس – ســمعاً وبصــراً ونطقــاً- معروفــة بالحــزم وقوة الشــخصية، 

هل يجوز لها شرعاً أن تتولى القضاء أم ال؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

ــاً وإذا وليــت القضــاء وحكمــت  ــى القضــاء مطلق القــول األول: ال يجــوز للمــرأة أن تتول
فحكمهــا باطــل ، ومــن يوليهــا آثــم و هــو قــول جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية 
ــه شــرطا لصحــة   ــراً ، ويجعلون ــون ذك ــى القاضــي أن يك ــم يشــترط ف ــة ، وكله والحنابل

تولــي  المــرأة القضــاء فــي الشــرع اإلســالمي)3( 
1 انظر على سبيل المثال : الهداية ، للمرغيياني ، 103/3، تحفة الفقهاء ، للسمرقندى ، ص593، 

القوانين الفقهية ، البن جزي ، 317/316 البيان ، للعمراني ،86/13 ، الروض المربع ، للبهوتي 
 .706/705،

2 انظر : بدائع الصنائع ، للكاساني  ، 7،37، بداية المجتهد ،ال بن رشدي 440/2 ، األحكام 
السلطانية ’ للماوردي ، ص 65  ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، الستأذنا د. وهبة الزحيلي ،743،744/6 .

3 انظر: القوانين الفقهية ،البن جزي،ص317، التلقين ، للقاضي عبد الوهاب ، ص531، شرح 
الجالل المحلى على منهاج الطالبين ،296/4 ، البيان ، للعمراني  ، 20/13، الشرح الصغير لللدردير ، 

187/4  ، جواهر األكليل ، لألبي ، 2\221 ، الروض المربع ،ص705 .

القول الثاني:   يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، وهم على فريقين :
الفريــق األول : يجــوز قضاؤهــا فيمــا عــدا الحــدود والقصــاص أي فــى األمــور الماليــة 
والمدنيــة واألســرية . وهــو قــول الحنفيــة )1( – ماعــدا  زفــر - وابــن القاســم مــن المالكيــة.
 هــذا هــو المشــهور والمعــروف فــى كتــب الحنفيــة لكــن جــاء فــى التعليــق الميســر علــي 
ملتقــى األنهر‘‘ويجــوز قضــاء المــرأة فــى جميــع الحقــوق لكونهــا مــن أهــل الشــهادة ، لكــن 
يأثــم مــن يوليهــا للحديــث لــن يفلــح قوم)2(,فالمذهــب عنــد الحنفيــة جــواز توليتهــا القضــاء 

ونفــاذ قضائهــا فــي غيــر الحــدود والقصــاص .
ــى كل شــئ،  ــي جــواز قضــاء المــرأة ف ــد ذهــب إل ــن ، فق ــق الثانــي: مــن المجيزي الفري
وهــو قــول ابــن حــزم الظاهــري)3(، ونســب أيضــاً إلــى ابــن جريــر الطبــري)4(. فمجمــل 
ــي أن  ــون عل ــة متفق ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي ــن الحنفي ــور م ــوال أن الجمه األق
المــرأة ال تقضــى فــى الحــدود والقصــاص ، فالحنفيــة مــع الجمهــور فــى منــع المــرأة مــن 
القضــاء فــى الحــدود والقصــاص. أمــا ابــن حــزم فذهــب إلــى جــواز قضائهــا فــى كل شــئ 
. والجمهــور لــم يجيــزوا لهــا القضــاء مطلقــا . فالحنفيــة توســطوا بقولهــم بجــواز قضائهــا 
فــي غيــر الحــدود والقصــاص : أمــا فــى التشــريعات الوضعيــة فــال يوجــد نــص قانونــي 
ــل:  ــك مث ــدول اإلســالمية ، وذل ــر ال ــي أكث ــي منصــب القضــاء ف ــن تول ــرأة م ــع الم يمن
مصــر والعــراق وســوريا ولبنــان وتونــس والجزائــر والســودان وغيرهــا حيــث أن المــرأة 
فــي كثيــر مــن هــذه البــالد تمــارس وظيفــة القضــاء فعــال .ووصلــت إلــى مرتبــة عاليــة 
فــي درجــات الســلم القضائــي ، وإن كان تولــي المــرأة لوظيفــة القضــاء جــاء متأخــرا فــي 
بعــض هــذه البــالد كمصــر ، حيــث لــم يســند منصــب القضــاء إلــى المــرأة إال فــي عــام 
2005 م . وثــم تشــريعات إلــى وقــت قريــب تشــترط الذكوريــة لتولــي منصــب القضــاء، 
وذلــك مثــل التشــريع اإلماراتــي ، لكــن فــي عــام 2006 م صــدرت تشــريعات فــي دولــة 

اإلمــارات تجيــز للمــرأة تولــي منصــب القضــاء ، وقــد تولــت هــذا المنصــب بالفعــل. 
وهــذا األمــر ال مانــع منــه شــرعا ، فاألمــر متــروك لولــي األمــر مادامــت المســألة 

اجتهاديــة ، وفيــه مصلحــة عامــة ، وحكــم ولــي األمــر يرفــع الخــالف .

1 انظر : الهدايه ، للمرعيناني ، 106/3 ، بدائع  الصنائع ، للكاساني  ـ 3/7
2 جاء في ملتقى األبحر ) ويجوز قضاء المرأة في غير حد وقود ( 2 \ 75  ، رد المحتار ، البن 

عابدين ، 8 \ 142 . 
3 انظر : المحلى ، ص1581، رقم المسألة 1801. 

4 انظر : المحلى ، البن حزم ، 1581، رقم المسألة 1801 ، المغني ، البن قدامه 2509/2 
، بداية المجتهد ، البن رشد ،440/2 . سبل اإلسالم ، للصنعاني  ،190/4، إعالء السنن ، لظفر 

التهانوني،30،31/15 .
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المبحث الثاني : أدلة الفقهاء على مذاهبهم .

أوالً: أدلة المانعين.
استدل جمهور الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة القضاء بما يلي:

فضــل 	  بمــا  النســاء  علــى  قوامــون  الرجــال   « تعالــى  قولــه  عمــوم 
.  34 اآليــة   ) النســاء  ســورة   (  « بعــض  علــى  بعضهــم   هللا 
وجــه االســتدالل : أن اآليــة تــدل بعمومهــا أن جنــس القوامــة والواليــة هــي حــق ثابت 
للرجــال علــي النســاء ، فــكأن اآليــة حصــرت باأللــف والــالم القوامــة علــى الرجــال 
، فــإذا تولــت المــرأة القضــاء ، أصبحــت قوامــة علــى الرجال،وهــذا عكــس مــا تــدل 
عليــه اآليــة حيــث أن الرجــل قيــم علــى المــرأة ، وهــو رئيســها وكبيرهــا والحاكــم 

عليهــا .)1(
عمــوم قولــه صلــى هللا عليــة وســلم » لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة «  )2( وجــه 	 

االســتدالل: أن النبــي صلــى هللا عليــة وســلم أخبــر بعــدم فــالح مــن جعلــوا أمرهــم 
إلــى امــرأة ، وذلــك ألن توليــة األمــر إلــي المــرأة ضــرر محــض ، والضــرر يجــب 
اجتنابــه ، واجتنــاب مــا يــؤدى إليــه ، لــذا ال يجــوز أن تكــون المــرأة قاضيــاً ، ألن 
ــو أن  ــى ســبب خــاص وه ــث وإن كان وراداً عل ــوا: إن الحدي ــة. وقال القضــاء والي
أهــل فــارس قــد ملكــوا عليهــم بنــت كســرى لمــا قتــل أبوهــا ، ولمــا ســمع رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم ذلــك، قــال  لــن يفلــح قــوم ... الحديــث .فالعبــرة بعمــوم اللفــظ 

ال بخصــوص الســبب كمــا يقــول علمــاء أصــول الفقــه.)3(
القيــاس علــى اإلمامــة العظمــى – الخالفــة – حيــث ال يجــوز لهــا أن تتولــى اإلمامــة 	 

العظمــى ، فكذلــك ال يجــوز لهــا أن تتولــى القضــاء بجامــع أن كالً منهــا واليــة. )4(   
القضــاء أكــد مــن الصــالة ، والمــرأة ال تصلــح أن تكــون إمامــا للرجــل فــى الصــالة 	 

مــع جــواز إمامــة الفاســق ، فالمنــع مــن القضــاء أولــى.)5( 
ال تقبــل شــهادة المــرأة ولــو كان معهــا ألــف امــرأة مــا لــم يكــن معهــن رجــل كمــا 	 

1 انظر: تفسير ابن كثير ، ص477 ، أهلية الواليات السلطانية د.عبد الله الطريقي  ،ص158.
2 أخرجه البخاري ، كتاب المغازى ،باب كتاب النبي صلي الله عليه وسلم إلى كسرى 

وقيصر)4425(
3 انظر : المحصول ، للرازي ، 448/1 ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص216 .

التمهيد ألبي الخطاب 2/ ،161 روضة الناظر البن قدامه ، 693/2 .
4 انظر: المعنى البن قدامه ، 2509/2  ،الجامع ألحكام القران ، للقرطبي ، 183/13 .

5 انظر : البيان للعمراني ، 21/13.

قــال تعالــى » فــإن لــم يكونــا رجليــن فرجــل وامرأتــان ممــن ترضــون مــن الشــهداء 
أن تضــل إحداهمــا فتذكــر إحداهمــا األخــرى« )البقــرة:282(  فــإذا كانــت ال تقبــل 

شــهادتها وحدهــا، فكيــف تكــون قاضيــاً ؟.
القضــاء يحتــاج إلــى كمــال الــرأي وتمــام العقــل والفطنــة ، والمــرأة فــى الغالــب ال 	 

تكــون كذلــك ، لمــا يعتريهــا مــن أمــراض ومتاعــب خاصــة بالنســاء من حمــل ووالدة 
ــا معرضــاً للضعــف  ــون رأيه ــا ، فيك ــا وتفكيره ــى صحته ــر عل ــا يؤث ورضــاع مم

أكثــر مــن الرجــل.
القاضــي البــد لــه مــن حضــور محافــل الرجــال ، ومجلــس الخصــوم ، واالختــالط 	 

بالرجــال ، وقــد يكــون مــن بينهــم فســقه ، والمــرأة بطبيعتهــا ال يناســبها حضــور هــذه 
المجالــس، وإذا حضــرت قــد يكــون حضورهــا فتنــه.)1(

ال يجــوز للمــرأة أن تلــي زواج نفســها ، وال أن تعقــد الــزواج لغيرهــا ، وهــذا مــن 	 
عمــل القاضــي فكيــف تكــون قاضيــا )2(.

مــا جــاء عــن بريــده عــن النبــي صلــى هللا عليــة وســلم أنــه قــال » القضــاء ثالثــة ، 	 
واحــد فــى الجنــة واثنــان فــى النــار ، فأمــا الــذي فــي الجنــة ، فرجــل عــرف الحــق 
فقضــى بــه، ورجــل عــرف الحــق فجــار فــى حكمــه فهــو فــي النــار ، ورجــل قضــى 

للنــاس علــى جهــل فهــو فــى النــار «)3(
ــى اشــتراط كــون القاضــي 	  ــدل بمنطوقــه عل ــه »رجــل« ي وجــه االســتدالل: أن قول

رجــالً، ويــدل بمفهــوم المخالفــة علــى أن المــرأة ال تلــي القضــاء. )4( لــم يــرد أن النبي 
صلــى هللا عليــة وســلم ، أو أن أحــد مــن خلفائــه الراشــدين أنهــم أســندوا القضــاء إلــى 

امــرأة، لــو جــاز لــم يخــل جميــع الزمــان غالبــاً منــه.)5(
المصلحــة تقتضــى إبعــاد المــرأة عــن منصــب القضــاء حفاظــاً علــى أنوثتهــا 	 

ــار،  ــا الغب ــر عليه ــأنه أن يثي ــن ش ــا م ــن كل م ــى يجــب أن تصــان م ــا الت وكرامته
ــا  ــن عمله ــا م ــر نفع ــو أكث ــة ، وه ــة والتربي ــاة األموم ــي الحي ــاس ف ــا األس ودوره
ــي العمــل ،  ــة ف ــة واضطرارهــا لقضــاء ســاعات طويل بالقضــاء لمشــقة هــذه المهن

1 انظر : المعنى البن ، قدامه ،2509/2 ،الذخيرة ، للقرافي ، 21/8، إعالء السنن ،31/15 .
2 انظر : فتح الباري ، البن حجر العسقالني ،1921/2.

3 أخراجه أبو داود، كتاب ألقضيه ، باب فى القاضي يخطي ،3573، وأخرجه ابن ماجة ، كتاب 
األحكام ، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق )2315(
4 انظر : نيل األوطار ، للشوكاني ،1812/2 .

5 انظر: المغنى، البن قدامه، 2509/2.
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ــا . ــا ، ومجتمعه ــبة لطبيعته ــر مناس ــوال غي ــات وأح ــي أوق ــا ف وخروجه
ثانيا : أدلة المجيزين .

اســتدل الحنفيــة ومــن معهــم ممــن أجــاز للمــرأة القضــاء فيمــا عــدا الحــدود والقصــاص 
بمــا يأتــي : 

القيــاس علــى قبــول شــهادتها فــي األمــوال ، وذلــك أن القضــاء مثــل الشــهادة ، فكمــا 	 
يجــوز للمــرأة أن تكــون شــاهدة فــى األمــوال واألمــور المدنيــة ، يجــوز لهــا أن تكــون 
قاضيــاً فيهــا ، ولمــا لــم تجــز شــهادتها فــى الحــدود ال يجــوز قضاؤهــا فيهــا ، وذلــك 
لتــالزم أهليــة القضــاء ألهليــة الشــهادة، وشــهادتها جائــزة باإلجمــاع فيجــوز قضاؤهــا 
بجامــع الواليــة فــى كل شــئ ، ومــا ال يجــوز أن تشــهد فيــه ،  ال يجــوز أن تقضــى 
فيــه مــن بــاب أولــي ، وذلــك الن طبيعــة )1( المــرأة لــو رأت شــخصاً يقتــل أخــر قــد 
ــى رجــل  ــا أن تنظــر إل ــال تســتطيع أن تشــاهده ، وحياؤهــا يمنعه ــا ف تغمــض عينه
يزنــي بامــرأة ، فمنعــت مــن الشــهادة فيهمــا ، فــإذا منعــت مــن الشــهادة فمنعهــا مــن 

القضــاء فيهمــا أولى)2(
ــاء 	  ــاء ، حيــث يجــوز للمــرأة أن تفتــي ، وليــس مــن شــرط اإلفت القيــاس علــى اإلفت

ــاء يجــوز لهــا القضــاء. )3( .  الذكــورة ، فكمــا يجــوز لهــا اإلفت
ــى 	  ــى نف ــل عل ــد دلي ــاً ال يوج ــاً صحيح ــت حكم ــت القضــاء فحكم ــرأة إذا ولي أن الم

صحــة الحكــم ، حيــث لــم يــرد نــص فــي الكتــاب وال فــى الســنة وال عــن أحــد مــن 
الصحابــة يمنــع ذلــك ، فالمعــول عليــه فــي الحكــم هــو العــدل  ، وليــس كونــه ذكــراً 

ــى )4(. أو أنث
اســتدل ابــن حــزم ومــن معــه علــى جــواز واليتهــا القضــاء فــى كل شــئ أن كل مــن 	 

يأتــي منــه الفصــل بيــن النــاس فحكمــه جائــز ، والمــرأة يأتــي منهــا ذلــك ، ألن أنوثتها 
غيــر مؤثــره فــى فهمهــا الحجــج وفصلهــا فــى المنازعــات والخصومــات)5(.

اســتدل ابــن حــزم ومــن معــه علــى قولهــم بــأن عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه 	 
ولــى امــرأة اســمها » الشــفاء » واليــة الحســبة علــى الســوق ، وواليــة الحســبة مثــل 

1 انظر: الهدايه ، للمرغناني ،106/3، بدائع الصنائع ، للكاساني ، 3/7 .
2 انظر: اإلجماع ، البن المنذر ، ص ، 89 .

3 انظر: شرح فتح القدير ، للكمال بن الهمام ،357،358/6 ، أدب القاضي ، للما 
وردى،625/1ومابعدها. 

4 انظر : شرح فتح القدير ، للكمال بين الهمام ،  بداية المجتهد ، البن رشد ، 440/2.
5 انظر : الجامع ألحكام القران ، للقرطبي ،183/13، المحلى ،البن حزم ، ص158 رقم المسألة 

1801، بداية المجتهد ،440/2.

القضــاء .)1(
اســتدل ابــن حــزم ومــن معــه علــى قولهــم بخــروج الســيدة عائشــة رضــي هللا عنهــا 	 

فــي وقعــة الجمــل مــع عــدد مــن الصحابــة ، وأنهــا كانــت القائــد للجيــش بدليــل مــا 
جــاء فــى تصريــح راوي الحديــث أبــى بكــرة حيــث قــال)2(: » لقــد نفعنــي هللا بكلمــة 
ســمعتها مــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أيــام الجمــل بعدمــا كــدت أن ألحــق 
بأصحــاب الجمــل فأقاتــل معهــم، قــال لمــا بلــغ رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أن 
أهــل فــارس قــد ملكــوا عليهــم بنــت كســرى قــال: »لــن يفلــح قــوم ولــو أمرهــم امــرأة 
» فيــه أصــرح داللــة علــى كــون عائشــة قائــدة للقــوم أميــرا عليهــم ، وفــي القــوم عدد 
مــن الصحابــة ، وكلهــم لــم يحمــل الحديــث علــى بطــالن إمــارة المــرأة وعــدم صحتها 
ــالح ،  ــه ال يوجــب  الف ــا ال ينبغــي ، ألن ــك مم ــى أن ذل ــه عل ــه مــن حمل ــل حمل ، ب
ولــم ينقــل عــن الصحابــة أنهــم أنكــروا إمــارة عائشــة رضــي هللا عنهــا ، وحكمــوا 

ببطالنهــا ، وإنمــا أنكرهــا مــن أنكرهــا لكــون الحــق مــع علــى رضــي هللا عنــه.)3(

1 انظر المحلى : ص158،رقم المسألة 1801اإلصابة فى تمييز الصحابة ص177 في ترجمة الشفاء 
بنت عبد الله العدوية ، رقم 12052.

2 انظر: إعالء السنن ،  للتهانوني ،33/15 .
3 انظر : إعالء السنن  ، للتهانوني ، 33/15.
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المبحث الثالث : مناقشة أدلة األقوال والترجيح  بينها .

أوالً: مناقشة أدلة الجمهور القائلين بالمنع من تولي المرأة القضاء مطلقاً .
اســتدلوا بعمــوم اآليــة » الرجــال قوامــون علــى النــاس » االســتدالل باآليــة فــي غيــر 	 

ــل  ــت واألســرة بدلي ــى البي ــة ف ــة تتحــدث عــن القوام ــث أن اآلي ــزاع ، حي محــل الن
تكملتهــا » الرجــال قوامــون بمــا فضــل هللا بعضهــم عــن بعــض وبمــا أنفقــوا« فهــي 
فــي الحيــاة الزوجيــة )1( . كمــا يــدل علــى ذلــك ســياق اآليــة ، وهــذا أمــر ال نــزاع 
فيــه، وهــو كــون القوامــة فــي البيــت للرجــل ، وليــس فــى اآليــة مــا يــدل علــى منــع 

المــرأة مــن القضــاء .
اســتداللهم  بحديــث »لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة )2( اســتدالل فــي غيــر محــل 	 

ــة – ــة الدول ــرأة رئاس ــى الم ــى تول ــياقه ف ــث وس ــبب الحدي ــزاع أيضــاً ، ألن س الن
الخالفــة- وذلــك ألن بــوران بنــت كســرى كانــت ملكــة ورئيســة علــى قومهــا وليســت 
قاضيــة ، فالقضــاء غيــر داخــل فــى معنــى الحديــث. ألن توليهــا القضــاء ليــس معنــاه 

توليهــا أمــر المســلين كرئاســة الدولــة.)3(
قياســهم القضــاء علــى اإلمامــة العظمــى فــي المنــع مــن القضــاء قيــاس مــع الفــارق، 	 

ألن القضــاء غيــر اإلمامــة، حيــث أن القضــاء وظيفــة لهــا حدودهــا واختصاصهــا، 
بخــالف اإلمامــة العظمــى فإليهــا ترجــع األمــور كلهــا .

قياســهم القضــاء علــى اإلمامــة فــي الصــالة قيــاس فاســد ، ألن اآلذان وخطبــة 	 
ــاء ،  ــال دون النس ــة الرج ــاص ووظيف ــن اختص ــالة م ــي الص ــة ف ــة واإلمام الجمع

ــال .  ــاً بالرج ــس خاص ــاء لي والقض
اســتداللهم بــأن شــهادة المــرأة ال تقبــل إال ومعهــا رجــل ، وذلــك فيمــا يطلــع عليــه 	 

الرجــال ، ذلــك ال يعنــى أنهــا ال يقبــل قولهــا ، بــل هــو زيــادة فــى التوثيــق والتأكيــد 
ــا األخــرى « ــر إحداهم ــا فتذك ــة  » أن تضــل إحداهم ــص اآلي ــك بن ــاط وذل  لالحتي
ودليلهــم هــذا منقــوض بقبــول شــهادة المــرأة وحدهــا فــى بعــض األحــوال واألمــور 

الخاصةبالنســاء فــي الــوالدة والرضاعــة والبــكارة )4(.
1 انظر:تفسير ابن كثير، ص477 .

2 أنظر: المحلى ، البن حزم ، ص158 ،رقم 1801 ، فتح الباري ، البن حجر ، 3172/3 .
3 انظر: فتاوى معاصرة ، القرضاوي ،389/2 .

4 انظر : المحلي على المنهاج  ،325/4 ،العدة شرح العمدة ، لبهاء الدين المقدسي ،426/2،  بدائع 
الصنائع ،278/6، والواحدة تكفى عند الحنفية والحنابلة ، أما عند المالكية والشافعية فيشترط العدد ، 

قولهــم » إن القضــاء يحتــاج إلــى كمــال عقــل وتمــام رأى «. هــذا صحيــح، 	 
كل  مــن  إدراكاً  وأتــم  أكمــل عقــالً  ليــس كل رجــل  أنــه  المعلــوم  مــن  ولكــن 
امــرأة ، فكــم مــن النســاء مــن تفوقــت علــى الرجــال، والواقــع أكبــر شــاهد 
تتولــى  امــرأة  أي  ليــس  أنــه  ومعلــوم   ،)1( نســبي  إذاً  فاألمــر   ، ذلــك  علــى 
. عــدة  باختبــارات  مرورهــا  بعــد  إال  القضــاء  تتولــى  ال  فالمــرأة   ،  القضــاء 
 والبد أن يشهد لها المختصون بذلك فضالً عن مؤهالتها العلمية وخبرتها فى الحياة .
أمــا أن الرضــاع و الحمــل والــوالدة يؤثــر علــى صحتهــا ، فتضعــف ، ويؤثــر ذلــك 
علــى تفكيرهــا ، فالرجــل كذلــك قــد يمــرض وقــد يضعــف ، فــكل إنســان يمــر بمرحلة 
صحيــة فــى حياتــه ، فهــذه األمــور ال تصلــح أن تكــون علــة مانعــة للمــرأة مــن تولــي 

القضاء.
هــذا صحيــح، 	  الرجــال«  محافــل  مــن حضــور  لــه  البــد  »القاضــي  قولهــم  

وهــو   ، اإلطــالق  علــى  ممنوعــاً  ليــس  الرجــال  محافــل  حضورهــا  ولكــن 
العلــم،  ودروس  والحــج   ، والجماعــات  الجمــع  بحضورهــا  منقــوض 
ــن الفقهــاء بمنعهــا مــن ذلــك ، لكــن  ــواق ، ولــم يقــل أحــد م وتخــرج إلــى األس
. الفتنــة  معــه  تؤمــن  ال  الــذي  الماجــن  االختــالط  هــو  األشــد   المحظــور 
والمحظــور األشــد هــو الخلــوة، وهــذا أعنــى االختــالط المشــين والخلــوة ال تقتضيــه 

أعمــال القضــاء بالضــرورة )2( .
قولهــم » إن المــرأة ال يجــوز لهــا أن تلــي عقــد نفســها ، وال العقــد علــى غيرهــا » 	 

هــذا صحيــح علــى قــول الجمهــور ، لكــن عنــد الحنفيــة يجــوز لهــا ذلــك إذا اختــارت 
كفئــاً بمهــر المثــل ، فــال يلزمهــم هــذا الدليــل . 

,......رجــل...«	  ثالثــة  القضــاة   « بحديــث   اســتداللهم 
اســتدالل بمفهــوم المخالفــة ، وهــو داللــة اللفــظ فــى غيــر محــل النطــق)3(  واالحتجــاج 
بمفهــوم المخالفــة فيــه خــالف كبيــر بيــن العلماء)4(،والحنفيــة والظاهريــة ال يقولــون 

1 انظر : فتاوى معاصرة ، د القرضاوي  ،388/2
2 انظر : المفصل فى أحكام المرأة ، د.عبد الكريم زيدان  ،427/3.

3 انظر:المستصفى ، للغزالي ، 413/3 ، غاية الوصول شرح لب األصول ، للشيخ زكريا األنصاري 
،ص37، أصول الفقه ، البن مفلح ، 1065/3 مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ،171/3 

4 انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع ، للزركشى، 363/1 ، نهاية السول ، لإلسنوى 
364،362،361،360/1 ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ، 175/2 ، واإلحكام ، البن حزم ، 

 .890/5
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بــه ، فــال يلزمهــم)1( . أو أن الحديــث خــرج مخــرج الغالــب ، أو ذكــر الرجــل علــى 
ســبيل التمثيــل ال الحصــر)2( .

اســتداللهم أنــه لــم يــرد أنــه صلــى هللا عليــه وســلم أســند القضــاء إلــى امــرأة وكذلــك 	 
ــى  ــه ول ــي هللا عن ــر رض ــث ورد أن عم ــل حي ــذا الدلي ــم ه ــلم له ــة .ال يس الصحاب
الشــفاء حســبة الســوق علــى النســاء ، وهنــاك مــن يــرى أن عائشــة رضــي هللا عنهــا 
 كانــت أميــرا علــى جيــش المســلمين فــى وقعــة الجمــل ، وهــى أعظــم مــن القضــاء .
ولــو ســلم أنــه لــم يثبــت أن المــرأة تولــت القضــاء ، فهــو اســتدالل بالتــرك ، والتــرك 
ــرأة القضــاء مشــروع ، ال  ــة الم ــدم تولي ــر أن ع ــي األم ــا ف ــة م ــل ، غاي ــس بدلي لي
أن توليــة المــرأة القضــاء محظــور ، فالتــرك وحــده إن لــم يصحبــه نــص علــى أن 
ــك  ــرك ذل ــد أن ت ــه أن يفي ــل غايت ــك ، ب ــى ذل ــون حجــة ف ــروك محظــور ال يك المت
الفعــل مشــروع ، وأمــا أن ذلــك الفعــل المتــروك يكــون محظــورا ، فهــذا ال يســتفاد 

مــن التــرك وحــده ، وإنمــا يســتفاد مــن دليــل آخــر )3(
ــول إن 	  ــاء ، نق ــة القض ــن مؤسس ــرأة ع ــاد الم ــى إبع ــة تقتض ــم » إن المصلح قوله

كالمنــا فــي توليــة المــرأة القضــاء عندمــا تكــون المصلحــة فــى توليتهــا ، وذلــك إذا 
ــح  ــزان المصال ــا بمي ــا وبيته ــن عمله ــت بي ــة ووازن ــا الشــروط المطلوب ــرت فيه توف
ــى  ــرأة عل ــا إذا كان خــروج الم ــف ، أم ــزان الشــرع الحني ــع والمضــار بمي والمناف
ــره ، فهــذا ال  ــى مــن خروجهــا للقضــاء أو غي حســاب بيتهــا وأســرتها ، فبيتهــا أول
يصلــح أن يكــون علــة مانعــة مــن توليهــا القضــاء ، ألن القضــاء ليــس علــة مانعــة 
منضبطــة فــي تأثيــره علــى منزلهــا ، بــل أي عمــل خــارج المنــزل يمكــن أن يؤثــر 

ــى التوفيــق بيــن البيــت والعمــل .       ــادرة عل ــا فــى المــرأة الق ســلباً ، وكالمن

ثانياً: مناقشة أدلة المجيزين:
والقصــاص . 1 الحــدود  غيــر  فــي  المــرأة  قضــاء  جــواز  علــى  الحنفيــة  اســتدل 

ــهادة .  ــى الش ــاء عل ــاس القض ــو قي ــك . فه ــى ذل ــهادتها ف ــواز ش ــى ج ــاس عل  بالقي
نوقــش هــذا الدليــل أنــه قيــاس مــع الفــارق ، ألن القضــاء واليــة عامــة ، والواليــة 
فــى الشــهادة واليــة خاصــة ، ثــم إن شــهادتها ال تقبــل إال إذا كان معهــا رجــل ، فهــل 

1 انظر: التوضيح على التنقيح ، لصدر الشريعة ، 141،140/1 وما بعدها ـ نهاية السول لإلسنوى 
 .364/1

2 انظر: إعالء السنن، لظفر التهانوني ، 30/15
3 انظر: حسن التفهم والدرك ، للغماري ، ص16  .

يشــترط لجــواز قضــاء المــرأة أن يكــون معهــا رجــل .)1(
اســتدل الحنفيــة علــى جــواز قضائهــا بجــواز إفتائهــا ) قيــاس القضــاء علــى الفتــاوى( . 2

نوقش)2(هــذا الدليــل أنــه قيــاس مــع الفــارق، ألن الحكــم القضائــي ملــزم، والفتيــا غيــر 
ملزمــة، وللمســتفتى أن يأخــذ بالفتــوى، أو ال يأخــذ، بخــالف القضــاء فإنــه حكــم ملــزم 

للخصوم.)3(
حكمــاً . 3 وحكمــت  القضــاء  وليــت  إذا  المــرأة   « قولهــم 

الحكــم. صحــة  نفــى  علــى  دليــل  فــال   صحيحــاً، 
نوقــش أن قبــول حكــم المــرأة ليــس ألجــل القــدرة مــن عدمهــا ، وذلــك أن تلــك القــدرة 
ــي تناســب  ــة الت ــدرة العالي ــة العامــة هــي الق ــة الوالي ــاط أهلي ــر منضبطــة ، ومن غي
طبيعــة هــذه الواليــة ، ويشــترط فــي المنــاط أن يكــون وصفــاً ظاهــراً منضبطــاً كمــا 
ــر منضبطــة،  ــى األحــكام والقضــاء غي ــا عل ــدرة هن ــول علمــاء األصــول)4(، والق يق

فيكــون المنــاط المنضبــط هــو األنوثــة إذ هــي منــاط التحريــم .)5(
 اســتداللهم أن عمــر رضــي هللا عنــة ولــى الشــفاء واليــة الحســبة. هــذا لــم يصــح ، 4. 

لــذا ذكــره ابــن حــزم مــن دون ســند ، بلفــظ روي ، ممــا يــدل علــى عــدم صحتــه)6( 
كمــا أن القرطبــي قــال عنــه إنــه مــن الدســائس فــي األحاديــث .)7( 

 استداللهم بأن كل من يتأتى منه الفصل بين الخصوم وفض المنازعات يجوز قضاؤه.. 5
نوقــش أن هــذا ليــس علــى إطالقــه ، حيــث أن المــرأة تؤثــر فيهــا العاطفــة وتتعــرض 
ــج  ــم حج ــي فه ــر ف ــه يؤث ــذا كل ــل ووالدة ، وه ــض وحم ــن حي ــة م ــور طبيعي ألم

ــاه وتركيــز. ــى شــدة انتب ــاج إل ــن التــي تحت المتخاصمي
المــرأة . 6 قضــاء  جــواز  علــى  معــه  ومــن  حــزم  ابــن  اســتدالل 

للجيــش. قائــدا  الجمــل  وقعــة  فــي  عائشــة  الســيدة   بخــروج 
ــا  ــش، إنم ــراد الجي ــن أف ــت م ــا كان ــة رضــي هللا عنه ــل عائش ــلم، ب ــر مس ــذا غي ه
كانــوا يرجعــون إليهــا ويستشــيرونها لكونهــا مــن أمهــات المؤمنيــن وزوجــة الرســول 

الكريــم ، ثــم هــي ندمــت علــى ذلــك، فهــذا ليــس فيــه دليــل.     

1 انظر : بدائع الصنائع ، للكاسانى ، 3/7، المغنى ، البن قدامه ، 2509/2 .
2 انظر : جواز فتوى  المرأة ، الفتوى البن الصالح ص68 ، وأدب الفتوى للنووي ، ص69، الفتوى 

فى اإلسالم ، للقاسمي  ، ص56 إعالم الموقعين ،164/4 .
3 انظر : إعالم الموقعين ، 164/4 .

4 انظر اإلحكام فى أصول األحكام ، لألمدي ،255،254/3
5 انظر أهلية الواليات السلطانية فى الفقه اإلسالمي ، د عبد الله الطريقي ص 157  .

6 المحلى ، ص158 ، رقم المسألة 1801.
7 انظر الجامع ألحكام القراَن ، للقرطبي ،183/13.
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ثالثاً: الترجيح.
ــان أدلتهــم ،  ــى المــرأة القضــاء ، وبي ــى مســألة حكــم تول ــاء ف ــوال الفقه بعــد عــرض أق

ــي : ــن اآلت ومناقشــتها تبي
أن القــول القائــل بجــواز تولــى المــرأة القضــاء فيمــا عــدا الحــدود والقصــاص أي تكــون 

قاضيــة فــى 
األمــور الماليــة واألحــوال الشــخصية هــو القــول الــذي تعضــده عمــوم األدلــة ، ويتمشــي 

مــع قواعــد الشــريعة اإلســالمية ومقاصدهــا وذلــك لمــا يأتــي:
عــدم وجــود نــص صريــح يــدل داللــة قطعيــة علــى منــع المــرأة مــن تولــي القضــاء، 	 

وذلــك واضــح مــن خــالل عــرض أدلــه الجمهــور ومناقشــتها ، حيــث هــي أدلــة عامــة 
غيــر صريحــة فــى الداللــة علــى المدعــى ، فهــي أدلــه ظنيــة يتطــرق إليهــا االحتمــال 

، والدليــل إذا تطــرق إليــه االحتمــال ســقط بــه االســتدالل.
 ال يوجــد إجمــاع فــى هــذه المســألة ، إنمــا االتفــاق علــى منعهــا مــن الواليــة العامــة 	 

- رئاســة الدولــة- )1( ومــن نقــل اإلجمــاع علــى هــذه المســألة ذكــر قــول مــن يقــول 
بجــواز قضائهــا ، فهــو يعنــى باإلجمــاع ،إجمــاع األكثــر وهــو ال يعــد إجمــاع عنــد 

جمهــور علمــاء األصــول .
مــا ذكــره الجمهــور مــن أدلــه عقليــة مــن كونهــا ليســت كاملــة العقــل واإلدراك وأن 	 

عاطفتهــا قــد تغلــب عليهــا وغيــر ذلــك ، أمــور ال تنضبــط ، فــال تصلــح للعليــة ،ألن 
مــن شــروط العلــة عنــد علمــاء أصــول الفقــه أن تكــون وصفــاً ظاهــراً منضبطــا .

ــة كونهــا أنثــى ، ال يســلم لهــم ذلــك ، ألن األنوثــة 	  مــا ذكــره الجمهــور مــن أن العل
ــى  ــل ف ــى األصــل كالرج ــي ف ــث ه ــا، حي ــا وحكمه ــول قوله ــن قب ــة م ــت مانع ليس
التكاليــف واألعمــال إال مــا اختــص بــه كل منهمــا بطبيعــة تكوينهمــا ، والقضــاء ليــس 
ــى األمــور الخاصــة بالنســاء  ــول شــهادتها ف ــك ، وينقــض قولهــم هــذا ، بقب مــن ذل
مــن رضــاع وبــكارة وغيرهمــا .....فلــو كان األمــر كمــا ذكــروا لمــا قبلــت شــهادتها 

أصــالً .
ــي 	  ــي عصــر الرســالة وال ف ــة المــرأة للقضــاء ف ــا ذكــره جمهــور مــن عــدم تولي م

عصــر الخلفــاء الراشــدين ، هــذا ال يصــح أن يكــون دليــالً ، ألن عــدم الدليــل ليــس 
بدليــل ، وغايــة مــا فيــه أنهــم تركــوه ، فهــو يــدل علــى جــواز التــرك ، ال أن فعلــه 

محــرم ، فالتــرك وحــده ال يكفــي أن يكــون دليــالً .
1 انظر فتاوى معاصرة ، د .القرضاوي،  388/2

ــذا 	  ــهم وه ــال ومجالس ــل الرج ــور محاف ــتلزم حض ــاء يس ــن أن القض ــروه م ــا ذك م
يــؤدى إلــي االختــالط ..... منقــوض بــأن المــرأة تحضــر الجمــع والجماعــات والحــج 
ــرع  ــدود الش ــك بح ــن إذا كان ذل ــال ، ولك ــط بالرج ــواق وتختل ــى األس ــرج إل وتخ

ــه ؟  ــع من ــا المان وضوابطــه م
مــا نســب إلــى ابــن جريــر الطبــري مــن جــواز توليــة المــرأة القضــاء فــي كل شــئ 	 

ــه علــى ذلــك ابــن  ــه أراد جــواز قضائهــا فيمــا يجــوز لهــا أن تشــهد كمــا حمل ، لعل
العربــي ، وبهــذا يتالقــى مــع قــول الحنفيــة .

ــه ابــن حــزم مــن جــواز قضائهــا فــي كل شــئ منقــوض بعــدم جــواز 	  مــا اســتدل ب
ــه ؟ . ــف تقضــي بمــا ال يجــوز أن تشــهد ب ــى كل شــئ ، فكي شــهادتها ف

إن كــون الرجــل أقــوى عقــالً وأكثــر إدراكاً ليــس علــى إطالقــه ، بــل هــو أمــر نســبي 	 
، فليــس كل رجــل أفضــل وأقــوى وأعقــل مــن كل امــرأة ، فذلــك فــى الجنــس وليــس 

ــراد. فى األف
ــدة ، 	  ــه واح ــد وال درج ــس قضــاء شــخص واح ــي المعاصــر لي ــم القضائ إن التنظي

حيــث أن درجــات التقاضــي مــن حيــث الحكــم ثــالث : ابتدائــي ، واســتئنافي ، 
وتمييــز ، وكل محكمــة ال يحكــم فيهــا قــاض واحــد ، بــل يصــدر القــرار باإلجمــاع 
أو باألغلبيــة ، وفــي األغلــب يكــون القضــاة مــن الرجــال والنســاء ، وينــدر أن يكــون 
القضــاة كلهــم مــن النســاء ، إذا اتضــح هــذا فــإن القــول بجــواز تولــى المــرأة القضــاء 
فــى األمــور المدنيــة واألحــوال الشــخصية –وهــو قــول الحنفيــة – هــو القــول الــذي 
ــاة  ــن مراع ــرأة القضــاء م ــة الم ــد تولي ــد عن ــن الب ــا ، ولك ــة بعمومه تعضــده األدل
الضوابــط واآلداب باإلضافــة إلــى الشــروط التــى البــد مــن توافرهــا فــى كل قــاض.

وأهم الضوابط ما يأتي )1(
الضابط األول: أن تكون المرأة بلغت سن النضج والكمال خبرة وتجربة وسناً ،

 ويكون أوالدها قد كبروا .
الضابــط الثانــي: أن تكــون المؤهــالت للقضــاء متوفــرة فيهــا مــن الناحيــة العلمية والنفســية 
واألخالقيــة واالجتماعيــة – التــى تضمــن أن يكــون قيامهــا بأعبــاء تلــك الوظيفــة محققــاً 

للخيــر الــذي يتوخــى للمجتمــع مــن ورائهــا.
ــوا  ــاء وأن يقتنع ــار القض ــل كب ــن قب ــخصية م ــة ش ــع لمقابل ــث: أن تخض الضابــط الثال

1 انظر: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د.محمد سعيد رمضان البوطي  
،ص81،80 .
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ــوط. ــر بضغ ــتقلة ال تتأث ــة مس ــذه اللجن ــون ه ــرط ك ــاء، بش ــى القض ــا لتول بصالحيته
 الضابــط الرابــع: أن يكــون عملهــا فــى جــو إســالمي يســاعد المــرأة علــى التحلــي 
بالضوابــط واآلداب التــي شــرعها اإلســالم لخــروج المــرأة مــن بيتهــا لعملهــا مــن اللبــاس 
الشــرعي المحتشــم ، وعــدم الخلــوة بالرجــال األجانــب ، وعــدم االختــالط الفاحش المشــين 
، وعــدم التبــرج والزينــة والخضــوع بالقــول ، وهــذا شــرط لخروجهــا ألي عمــل ، لكــن 

القضــاء أولــى حتــى يبقــى لهــا احترامهــا وهيبتهــا، وللقضــاء مكانتــه .
الضابــط الخامــس: أال يكــون خروجهــا للعمــل قاضيــة ســبباً فــى إهمــال بيتهــا وأوالدهــا 
وأســرتها ، حيــث أن المــرأة وظيفتهــا األساســية هــي األمومــة التــى تربــي فيهــا الرئيــس 

والوزيــر والقاضــي والحاكــم، أي تــوأم بيــن عملهــا القضائــي وواجباتهــا األســرية
.

الخاتمة . 
أهم األسباب التى أدت إلى االختالف فى هذه المسألة   

عــدم وجــود نــص صريــح قطعــي يــدل داللــة قطعيــة علــى منعهــا مــن القضــاء حيــث 	 
أن األدلــة فــي المســألة ظنيــة .

االختــالف فــى القيــاس واإللحــاق، هــل يقــاس القضــاء علــى رئاســة الدولــة فتمنــع 	 
منــه المــرأة ؟ أم يقــاس علــى الشــهادة ؟ فيجــوز لهــا أن تقضــى فيمــا تشــهد فيــه، أم 

يقــاس علــى الفتــوى ، فيجــوز لهــا القضــاء فــى كل شــئ .
ــح أن تكــون 	  ــة تصل ــى هــل األنوث ــاط ، بمعن ــق المن ــف وتحقي ــي التكيي ــالف ف االخت

وصفــاً مانعــاً مــن تولــى القضــاء ؟ أم أن نقصــان العقــل وعــدم كمــال الــرأي 
فيهــا يصلــح أن يكــون وصفــاً مانعــاً مــن تولــي القضــاء ؟ ، وهــو مــا يســمى عنــد 

ــاط .   ــق المن ــن بتحقي األصوليي
العرف السائد فى المجتمع له دور فى تقبل كون المرأة قاضية أم ال .	 

الخالصة
إن مســألة حكــم تولــى المــرأة القضــاء مــن المســائل التــى اختلــف فيهــا الفقهــاء 	 

قديمــاً وحديثــاً ، وذلــك لعــدم وجــود نــص صريــح يــدل داللــة قطعيــة علــى منعهــا مــن 
ذلــك ، كمــا أنــه لــم يثبــت عــن رســول هللا صلــى هللا عليــة وســلم والعــن أحــد مــن خلفائــه 
ــا أنظــار  ــت فيه ــذا اختلف ــة ، ل ــرأة ، فالمســألة اجتهادي ــى ام الراشــدين إســناد القضــاء إل
الفقهــاء ، بيــن المنــع مطلقــاً ،  وبيــن الجــواز مطلقــا ،  وبيــن الجــواز فــي بعــض القضايــا، 

والمنــع فــي بعضهــا اآلخــر ، 
ــا  ــم اتبعه ــم ، ث ــرض أدلته ــألة ، وع ــذه المس ــي ه ــاء ف ــوال الفقه ــث أق ــق البح ــد حق وق
بالمناقشــة بطريقــة علميــة وفــق المناهــج المعروفــة ، ثــم توصــل إلــى القــول الــذي يجمــع 
بيــن األدلــة وبيــن المقاصــد الشــرعية ، بمــا يحفــظ للمــرأة كرامتهــا ، وشــخصيتها ، وال 

يحــرم المجتمــع مــن كفاءتهــا وقدرتهــا ، وبمــا يجعــل للقضــاء ، مكانتــه وهيبتــه .
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1 اإلصابة في تمييز الصحابة . 	
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ــان ، 1424 هـــ / 2003م . ــروت : لبن ــة ، بي ــة العصري المكتب
1 أهلية الواليات السلطانية في الفقه اإلسالمي .	
ــاض : مؤسســة الجريســي . 1418 هـــ 	  ــى . الري ــي . ط . األول ــد هللا الطريف د .عب

\1997م 
1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .	
لإلمــام عــالء الديــن الكاســاني الحنفــي . بيــروت : دار الكتــب العلميــة . معلومــات 	 

النشــر– بــدون - 
1 البيان في مذهب اإلمام الشافعي .	
ألبــي الحســين يحــي بــن أبــي الخيــر العمرانــي الشــافعي . ط . األولــى . اعتنــى بــه 	 

قاســم النــوري . دار المنهــاج . بيــروت . 1421 هـــ \ 2000 م .
1 بداية المجتهد ونهاية المقتصد.	
لإلمــام القاضــي أبــو الوليــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد . ط . األولــى . اعتنــى بــه 	 

. هيثــم خليفــة . المكتبــة العصريــة : بيــروت ، 1223هـــ ، 2002م.
1 تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك.	
لعبــد العزيــز حمــد آل مبــارك . شــرح محمــد الشــيباني . ط. األولــى . دار الغــرب 	 

اإلســالمي : بيــروت ، 1409 هـــ / 1988م 
1 تحفة الفقهاء . 	
لعالء الدين السمرقندي . ط . األولى . بيروت . دار الفكر ، 1424هـ \2003 م	 
1 تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي.	
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المكرمــة : المكتبــة المكيــة ، 1419هـــ /1999م

1 تفسير القرآن العظيم.	
ــروت، 	  ــزم: بي ــن ح ــى. دار اب ــر. ط. األول ــن كثي ــماعيل ب ــداء إس ــي الف ــظ أب للحاف

م.   2000 1420هـــ 
1 التلقين في الفقه المالكي .	
ــد الوهــاب البغــدادي المالكــي . تحقيــق ودراســة : محمــد 	  ــو محمــد  عب للقاضــي أب
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1 التمهيد في أصول الفقه . 	
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ألبــي عبــد هللا محمــد بــن أحمــد القرطبــي. ط. األولــى. اعتنــى بــه. هشــام ســمير. دار 	 

إحيــاء التــراث العربي: بيــروت، 1416هـ 1995م.
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1 سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام.	
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ــم. ــروت : دار األرق ــم, بي ــزار تمي ــم ن ــم هيث ــزار تمي ن
1 صحيح مسلم .	
ألبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوريالطبعة األولــى بيــروت: دار 	 

الكتــب العلميــة . ، 1421هـــ/2001م .
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الرســالة. 1421هـــ/ 2001م. بيــروت. مؤسســة 
1 غاية الوصول شرح لب األصول .	
 لشــيخ اإلســالم أبــي يحيــى زكريــا األنصــاري . طبعــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 	 

البابــي الحلبــي ، مصــر: 1360 هـــ/1941.
1 فتاوى معاصرة .	
د . يوســف القرضــاوي . ط . الثالثــة . مصــر : دار الوفــاء . المنصــورة . 1415 	 

هـــ 1992 م . 
1 فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 	
 للحافــظ أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد الشــهير بابــن حجــر العســقالني. ط. 	 

مــن دون. األردن. الســعودية : بيــت األفــكار الدوليــة.
1 الفتوى في اإلسالم .	
ــي . 	  ــم القاض ــد الحكي ــد عب ــق : محم ــى . تحقي ــمي . ط . األول ــن القاس ــال الدي لجم

ــة 1406 هـــ / 1986 م . ــب العلمي ــروت: دار الكت بي
1 الفقه اإلسالمي وأدلته .	
د . وهبة الزحيلي . ط . الثانية . دار الفكر : دمشق ، 1405 هـ / 1985م..	 
1 القوانين الفقهية .	
لمحمــد بــن أحمــد بــن جــزي الغرناطــي . ط بــدون . تحقيــق . عبــد الكريــم الفضلــي 	 
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. المكتبــة العصريــة: بيــروت ، 1423 هـــ ، 2002 م . 
1 المحصول في علم أصول الفقه.	
ــروت : دار 	  ــى . بي ــرازي. ط. األول ــن الحســين ال ــر ب ــن عم ــد ب ــن محم لفخــر الدي

ــة . 1408 هـــ / 1988م. ــب العلمي الكت
1 المحلى في شرح المجلى بالحجج واآلثار .	
ال بــن حــزم األندلســي الظاهــري . ط . بــدون . اعتنــى بــه : حســان عبــد المنــان . 	 

بيــت األفــكار . الريــاض.
1 مختار الصحاح.	
  لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي الطبعــة الجديــدة األولــى مصــر: دار 	 

الحديث ، عــام 1421هـ/2000م
1 مختصر المنتهى األصولي البن الحاجب وشرح العضد عليه.	
  لعضــد الديــن .  الطبعــة الثانيــة ، بيــروت: دار الكتــب العلميــة 1403هـــ/1983م   	 

مصورةعــن المطبعــة األميريــة ببــوالق ، 1336هـــ .
1 المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني .	
الفكــر: دمشــق1417 	  البوطــي .ط . األولــى .دار  د . محمــد ســعيد رمضــان 

هـــ\1996م.
1 المرأة بين الفقه و القانون.	
د. مصطفــى الســباعي. ط. السادســة. المكتــب اإلســالمي: بيــروت، 1404هـــ 	 

1984م
1 المصباح المنير.	
  ألحمد بن محمد الفيومي المقري بيروت: مكتبة لبنان ، عام 1987م.	 
1 المغني.	
ــكار 	  ــت األف ــري . بي ــد صب ــه : رائ ــى ب ــدون ، اعتن ــة المقدســي ، ط . ب ــن قدام الب

ــاض. ــة . الري الدولي
1 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .	
للخطيب الشربيني . دار الفكر . ممعلومات النشر – بدون - .	 
1 المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة اإلسالمية.	
د. عبد الكريم زيدان. ط. الثالثة. مؤسسة الرسالة: بيروت، 1417هـ 1997م	 
1 ملتقى األبحر . ومعه التعليق الميسر على ملتقى األبحر .	

للعالمــة إبراهيــم الحلبــي . تعليــق : وهبــي ســليمان الغاوجــي . ط . األولــى . بيــروت 	 
: مؤسســة الرســالة . 1409 هـ \ 1989 م , 

1 نهاية السول في منهاج الوصول إلى علم األصول .	
  للقاضــي ناصــر الديــن البيضــاوي0 تأليــف جمــال الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن 	 

ــروت: دار  ــد إســماعيل  . بي ــه: د . شــعبان محم ــى .  حقق اإلســنوي. الطبعــة األول
ابــن حــزم ، 1420هـــ/1999م.

1 نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار . 	
ــه : خليــل مأمــون شــيحا . 	  ــي الشــوكاني . ط . األولــى . خــرج أ حاديث  لمحمــد عل

بيــروت دار المعرفــة . 1423 هـــ 2002 م .
1 الوجيز في أصول الفقه .	
 	 ، الرســالة  بيــروت: مؤسســة   . الســابعة  الطبعــة   . زيــدان  الكريــم  .عبــد  د    

1997م. 1418هـــ/
1 الهداية شرح بداية المبتدى .	
  البرهان الديني أبي الحسين علي بن أبي بكر الراشداني المرغيناني .	 
  ط . د . اعتني به : طالل يوسف . بيروت: دار إحياء التراث العربي  .	 
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مقدمة
بــات اللجــوء للوســائل البديلــة لحــل المنازعــات العماليــة بغيــر الطريــق القضائــي  فــي 
وقتنــا الحالــي أمــراً ملحـــاً، إذ لــم تعــد المحاكــم قــادرة علــى التصــدي لهــا بشــكل منفــرد, 
ــل , إذ  ــد العم ــات عق ــم منازع ــي حس ــة ف ــرعة والفعالي ــب الس ــة توج ــيما وأن الحاج س
تختــص المحاكــم بالنظــر بقضايــا متعــددة وكثيــرة ويقــع علــى عاتقهــا ضغــط شــديد بســبب 
تراكــم القضايــا لديهــا مــن أنــواع عديــدة وبالتالــي فــإن أيــة قضيــة أو نــزاع عمالــي قــد 
يســتغرق حلــه زمنــاً طويــالً ؛ رغــم أن الحاجــة إلــى ســرعة حلــه ملحــة ، خاصــة فــي ظــل 
ظــروف العمــل الحاليــة ، وتبــرز الحاجــة إلــى مثــل هــذه الوســائل لمــا لقضايــا العمــال 
مــن حساســية اجتماعيــة مثــل قضايــا األجــور وســاعات العمــل واالســتغالل الناتــج عنهــا 
ــة  ــيما المتعلق ــة س ــات االجتماعي ــل والتأمين ــود العم ــن عق ــة ع ــوق الناتج ــألة الحق ومس

بالفصــل والطــرد التــي البــد مــن البــت فيهــا بشــكل فــوري وســريع. 
ــة  ــح الطمأنين ــع العــبء عــن القضــاء ويمن ــد يســاهم فــي رف ــوع مــن الوســائل ق هــذا الن
والثقــة للعامــل ولصاحــب العمــل مــع القــدرة علــى تطويــر أو وضــع نظــم جديــدة للعمــل 
ــة  ــأت الحاج ــق نش ــذا المنطل ــن ه ــرة؛ م ــل المباش ــاكل العم ــي لمش ــس الميدان ــد التلم بع
لوجــود آليــات قانونيــة يمكــن لألطــراف مــن خاللهــا حــل خالفاتهــم بشــكل ســريع وعــادل 

وفـــعّال، مــع منحهــم مرونــة وحريــة ال تتوفــر عــادة فــي المحاكــم.
وحيــث تحظــى وســائل فــض المنازعــات غيــر القضائيــة باهتمــام متزايــد علــى صعيــد 
ــي  ــة و ســرعة ف ــره مــن مرون ــا توف ــك لم ــة، وذل ــة و القضائي ــة القانوني ــف األنظم مختل
البــت و الحفــاظ علــى الســرية ومــا تضمنــه مــن مشــاركة أطــراف عقــد العمــل فــي إيجــاد 

الحلــول لمنازعاتهــم.
ونظــرا لمــا تحتلــه هــذه  الوســائل مــن مكانــة بــارزة فــي الفكــر القانونــي وإزديــاد الحركــة 
الفقهيــة و التشــريعية لتنظيــم الوســائل البديلــة ، ومــا تمثلــه فــي الحاضــر مــن فعــل مؤثــر 
علــى صعيــد التقاضــي, كان مــن الطبيعــي أن تعمــل الــدول جاهــدة إليجــاد إطــار مالئــم 
ــة  ــق العدال ــة لتحقي ــك أداة فاعل ــون بذال ــا لتك ــم تطبيقه ــا ث ــائل تقنينه ــذه الوس ــن له يضم

والحفــاظ علــى حقــوق أطــراف عقــد العمــل.
 والواقــع أن الوســائل البديلـــة لفـــض المنازعـــات بغيــر الطريــق القضائــي يعبــر عنهــا 
يمكــن   ،Appropriate Dispute Resolution المنازعــات«  »فــض  أحيانــا 
ــد  ــادي عن ــا األطــراف عوضــاً عــن القضــاء الع ــي يلجــأ له ــات الت ــا: اآللي ــا بأنه تعريفه
ــاق  ــارج نط ــات خ ــكالت أو المنازع ــل المش ــل لح ــة التوص ــم، بغي ــالف بينه ــوء خ نش
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المحاكــم والهيئــات القضائيــة)1(. 
وانطالقــا مــن هــذا المعنــى يخــرج التقاضــي عــن إطــار هــذا التعريــف، فهــــو ليس وســيلة 
ــة  ــم ومحاول ــى المحاك ــوء إل ــة،  فاألصــل اللج ــيلة أصيل ــل وس ــات ب ــل الخالف ــة لح بديل
حــل الخالفــات مـــــــن خــالل الوســائل والطــرق القــررة فــى قانــون االجــراءات المدنيــة 

والقوانيــن المكملــة لــه )2(. 
 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أدى ازديــاد النصــوص التشــريعية التــى توجــب اللجــوء إلى 
هــذه الوســائل فــي اآلونــة األخيــرة إلــى عــدم جــواز تســمية تلــك الوســائل بـــ »البديلــة«، 
ــائل«  ــى وس ــان إل ــن األحي ــر م ــي كثي ــا ف ــى تحوله ــا أدى إل ــرة اللجــوء إليه ــك أن كث ذل
أصيلــة« يلجــأ لهــا األطــراف ابتــداء ، مســتفيدين مــن مزاياهــا فــي ســرعة حســم النــزاع 
ــزاع  ــل الن ــراءات ح ــث إج ــن حي ــا م ــن  مرونته ــال ع ــرية ، فض ــى الس ــاظ عل ،والحف
ــج  ــى هــذه الوســائل اليجشــم مــن يل ــى أن اللجــوء ال ــة ال ــه إضاف ــة علي والقواعــد المطبق

بابهــا أى أعبــاء ماليــة حيــث يعفــى مــن المصاريــف والرســوم فــي أحيــان كثيــرة.
ــع  ــن م ــات، لك ــل النزاع ــية لح ــيلة األساس ــزال الوس ــدم وال ي ــذ الق وإن كان القضــاء من
تطــور الفكــر القانونــى أخــذت تنشــأ إلــى جانبــه الوســائل ســالفة البيــان والتــي تطــورت 
ــم يعــد مــن  ــة، بحيــث ل ــراً مــن إجــراءات المحاكمــات القضائي بإجراءاتهــا فاقتربــت كثي
المبالغــة القــول بــأن هــذه الوســائل لــم تعــد بديلــة لحســم المنازعــات المدنيــة والتجاريــة 
ــك يبقــى  ــل أصبحــت مــن الوســائل األساســية لفــض المنازعــات, ورغــم ذل ــة ب والعمالي

ــة لحســم المنازعــات)3(  القضــاء هــو الوســيلة األساســية ، وهــذه الوســائل بديل
ــض  ــات ف ــي آللي ــريعي اإلمارات ــم التش ــى التنظي ــوف عل ــت ضــرورة الوق ــا كان ــن هن م
منازعــات العمــل الفرديــة المقــررة بموجــب القانــون رقــم 8 لســنة 1980 ســيما وأن هــذا 
األخيــر اشــترط لقبــول الدعــاوى المتعلقــة بــأي مــن الحقــوق المقــررة بهــذا القانــون تقديــم 

1 د / أحمد عبد الكريم سالمة - قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي – دار النهضة العربية – 
الطبعة األولى سنة 2004 – ص 5 وما بعدها. 

2 قضت محكمة تمييز دبي بأن:«إجراء التحكيم عن طريق المحكمة أو عن طريق الخصوم  
اليؤدى  إلى اعتبار أن التحكيم قد تم عن طريق المحكمة«الطعنان رقما 403 , 435 لسنة 2003 

»حقوق«جلسة 2004/3/13- المجموعة – العدد 15 جـ 2 سنة 2004 ص 421 بند 61.
3 د/ أحمد أبو الوفا – التحكيم اإلختيارى واإلجباري – منشأة المعارف باإلسكندرية – الطبعة الخامسة 

سنة 1988- ص 16 ,د/ أحمد السيد الصاوي - التحكيم طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 وأنظمة 
التحكيم الدولية- طبعة سنة 2002 ص 8.

ــق وجــدت مــن  ــرة العمــل المختصــة)1(, مــن هــذا المنطل ــى دائ ــزاع إل ــب لتســوية الن طل
المناســب أن تكــون خطــة البحــث عبــر خمســة مباحــث علــى النحــو التالــي: 

  المبحث األول: ــ تحديد مدلول مصطلحات البحث.
 المبحث الثاني: ــ تعداد وسائل فض المنازعات وعالقتها بالقضاء.

  المبحث الثالث: ــ وسائل فض منازعات العمل الفردية في القانون اإلماراتي.
  المبحث الرابع: ــ وسائل فض منازعات العمل الفردية في القانون المقارن. 

ــر  ــة بغي ــل الفردي ــات العم ــض منازع ــائل ف ــة وس ــدى فعالي ــس: ــــ م ــث الخام   المبح
الطريــق القضائــي.

  ــ خاتمة البحث والتوصيات والمقترحات. 
.

1 المادة 6 من قانون العمل اإلتحادى اإلماراتي رقم 8 لسنة 1980 المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 
.1986
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المبحث األول : تحديد مدلول مصطلحات البحث

ــادي  ــل االتح ــون العم ــن قان ــى م ــادة األول ــت الم ــل:    عرف ــب العم ــوم صاح أوال:مفه
صاحــب العمــل بأنــة:« كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يســتخدم عامــال أو أكثــر لقــاء 
أجــر مهمــا كان نوعه«,وعرفتــه المــادة األولــى مــن قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي 
الكويتــي رقــم 38 لســنة 1964 بأنــة: كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يتخــذ مــن العمــل 

الــذي يزاولــه حرفــة أو مهنــة لــه ويســتخدم عمــاال مقابــل اجــر)1(.
ــاري  إن صاحــب العمــل Patron بالمفهــوم القانونــي هــو كل شــخص طبيعــي أو اعتب
ــا  ــل أجــر ,  أم ــه وإِشــرافه بمقاب ــر ليعمــل لحســابه وتحــت رقابت يســتخدم عامــالً أو أكث
بالمفهــوم االقتصــادي؛ فهــو صاحــب المشــروع الــذي يتحصــل علــى مســاهمة اآلخريــن 
فــي مشــروعه بــأداء عمــل تحــت رقابتــه, وقــد يجمــع عــدة عوامــل إِنتــاج كــرأس المــال 

والعمــل واإِلدارة بصــورة ثابتــة لبلــوغ هــدف اقتصــادي ســعيا للربــح .
يتضــح ممــا تقــدم أن رب العمــل بالمفهــوم القانونــي قــد ال يكــون صاحــب مشــروع معيــن 
كاســتخدام رب األســرة خادمــاً للخدمــة المنزليــة, فــرب األســرة هنــا هــو صاحــب عمــل 
ــوم  ــل بالمفه ــو نفســه رب العم ــون ه ــترط أن يك ــه ال يش ــا أن ــوم االقتصــادي, كم بالمفه
ــم  ــر التنظي ــد م ــاج ,وق ــائل اإِلنت ــكاً لوس ــون مال ــه أن يك ــترط في ــادي, أي ال يش االقتص

المهنــي ألربــاب العمــل بثالثــة مراحــل تاريخية:ــــ 
األولى:منظمــات الحــرف: وهــى تتكــون مــن »صانــع« يشــتغل فــي المهنــة أجيــراً لــدى 
صاحــب العمــل الــذي يسمــــى« المعلم«ويمكــن لألجيــر أن يرقــى فيمــا بعــد إِلــى درجــة 
المعلــم بعــد أن يجتــاز امتحانــاً معينــاً يعقــد أمــام »شــيخ الحرفــة« ومــن المعلميــن يتكــون 

عصــب الطائفــة ؛ فهــم الذيــن يســهمون فــي وضــع نظامهــا.
الثانية: مرحلة الحرية الفردية والتعاقدية:ــ

  حيــث أصبــح العقــد, فــي هــذه المرحلــة, يؤلــف المصــدر الطبيعــي وشــبه الوحيــد لتقريــر 
ــكل عامــل فــي ظــل النظــام الحقوقــي الحــر المنبثــق  الحقــوق وااللتزامــات وتحديدهــا ل
عــن مبــادئ الثــورة الفرنســية وتشــريعاتها ، فالقانــون الفرنســي الصــادر فــي 17مــارس 

1 قارب المادة الثانية من قانون العمل اليمنى رقم )5( لسنة 1995, واألولى من قانون العمل العماني 
رقم 34 لسنة 1973. والمادة األولى من قانون العمل األردني رقم 8 لسنة 1996 المنشور في الجريدة 

الرسمية العدد رقم 4113 بتاريخ 1996/4/16 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 2002.

ــات  ــا الجمعي ــي وضعته ــات الت ــة العمــل وأدان العقب ــد لحري ــدأ الجدي 1791 أرســى المب
الحرفيــة )منظمــات الحــرف( فــي عهــد مــا قبــل الثــورة.

ــروف  ــنه1791 والمع ــه س ــخ 17 يوني ــادر بتاري ــي الص ــون الفرنس ــإِن القان ــك ف وكذل
بقانــون Le Shapelier عندمــا قضــى فــي مادتــه األولــى بإِلغــاء جميع أشــكال منظمات 
المواطنيــن الذيــن ينتمــون إِلــى طبقــة واحــدة أو جهــة واحــدة ، وعــّد ذلــك إِحــدى القواعــد 

األساســية للدســتور الفرنســي.
ــا  ــوق كل منهم ــد حق ــل لتحدي ــد العم ــي عق ــدى طرف ــة ل ــإِلرادة التعاقدي ــت الســيادة ل وبات
وواجباتــه وأرســيت قاعــدة أن كالً مــن العامــل ورب العمــل يجــب أن يكــون لهمــا الحريــة 
فــي تحديــد شــروط عقــد العمــل الــذي يرتبطــان بــه ، وألن كل تكتــل مــن أحــد الطرفيــن 
هــو وســيلة ضغــط وإِكــراه علــى الطــرف اآلخــر فــي العقــد  ، واعتــداء علــى هــذه الحريــة 
التــــي ال يمكــن أن تكــون مصونــة إاِل إِذا تــرك الطرفــان المســاومة علــى شــروط عقــد 
العمــل ويتفقــان عليهــا مــن دون أي تدخــل أو عمــل جماعــي لدعــم أحدهمــا تجــاه اآلخــر.
العمــل:- عالقــات  فــي  الدولــة  تدخــل  مرحلــة  وهــى  األخيــرة  المرحلــة   أمــا 
   فعلــى الرغــم مــن أن مبــادئ الحريــة التــي أعلنتهــا الثــورة الفرنســية قــد اســتفاد منهــا 
العامــل وصاحــب العمــل ، لكــن تجــدر المالحظــة إِلــى أن أربــاب العمــل، أصحــاب القــوة 
ــد اســتفادوا  ــة الضعيفــة ؛ ق ــة الكبيــرة بمواجهــة العمــال ذوي القــوة االقتصادي االقتصادي
ــل  ــات العم ــى عالق ــم الســيطرة عل ــح بإِمكانه ــة وأصب ــة التعاقدي ــدأ الحري ــن مب ــراً م كثي
ــن مــن  ــى العمــال دون أن يتمكــن األخيري ــة عل ــالء مــا يشــاءون مــن شــروط مجحف بإِم

مناقشــتها وإِال باتــوا عاطليــن بــال عمــل. 
ــرت  ــة فظه ــي ظــل نظــام الحري ــد تطــورت ف ــة ق ــا يالحــظ أن الظــروف االقتصادي كم
األزمــات االقتصاديــة ومــا نتــج عنهــا مــن بطالــة ، وقــد أدى ذلــك إِلــى ضعــف مركــز 
ــى  ــة العمــل إِل ــى نظــام حري ــد أدت هــذه المســاوئ التــي ترتبــت عل ــة، وق ــة العامل الطبق
ــى انتشــار روح  ــذي ســاعد عل ــر ال ــل، األم ــال وأصحــاب العم ــن العم ــوة بي توســيع اله
التذمــر والســخط فــي نفــوس العمــال وجعلهــم يتجمعــون فــي حــركات وتنظيمــات نقابيــة 
بصــورة ســرية تــارة وعلنيــة تــارة أخــرى فــى مواجهــة تنظيمــات مماثلــة ألربــاب العمــل 
،  لذلــك كان البــد مــن تدخــل الدولــة لتحقيــق معادلــة األمــن والتــوازن وحفــظ االســتقرار.
 وقــد ســجل القانــون الفرنســي الصــادر بتاريــخ 21 مــارس ســنه 1884 انعطافــاً حاســماً 
ــدم المســاواة  ــى ق ــال عل ــل والعم ــن أصحــاب العم ــكل م ــرف ل ــذا المجــال إِذ اعت ــي ه ف
ــة  ــت الدول ــد أن تدخل ــم بع ــي ترعــى مصالحه ــة الت ــم النقابي ــن منظماته ــي تكوي ــم ف بحقه
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فــي عالقــات العمــل مقيــدة إِلــى حــد كبيــر مبــدأ حريــة التعاقــد فــي تحديــد شــروط العمــل 
والزالــت آثــار ذلــك ســارية حتــى اآلن.

ــادي  ــل االتح ــون العم ــن قان ــى م ــادة األول ــت الم ــل: عرف ــوم العــــــــامــــــــ ثانيا:مفه
اإلماراتــي العامــل بأنــة: »... كل ذكــر أو أنثــى يعمــل لقــاء أجــر مهمــا كان نوعــه فــي 
ــا  ــدا عــن نظره...«.أم ــو كان بعي ــه أو إشــرافه ول ــل وتحــت إدارت ــة صاحــب العم خدم
ــل  ــخص يعم ــة كل ش ــه بأن ــعودي عرفت ــال الس ــل والعم ــام العم ــن نظ ــة م ــادة الثاني الم
لمصلحــة صاحــب العمــل وتحــت إدارتــه أو إشــرافه ولــو كان بعيــداً عــن نظارتــه مقابــل 

أجر)1(.
 وعرفتــه المــادة األولــى مــن قانــون العمــل المصــري رقــم 12 لســنه 2003 بأنــة:ـ »كل 
شــخص طبيعــي يعمــل لقــاء أجــر لــدى صاحــب عمــل وتحــت إدارتــه وإشــرافه«؛فالعامل 
هــو كل شــخص يعمــل لــدى صاحــب العمــل ويكــون تحــت إدارتــه ولــو كان بعيــدا عــن 
نظارتــه لقــاء أجــر ووفــق عقــد مكتــوب أو غيــر مكتــوب، ويشــمل ذلــك الرجــال والنســاء 
ــم 38 لســنة  ــي الكويتــي رق ــون العمــل فــي القطــاع األهل واألحــداث)2(. ويالحــظ أن قان
1964 أورى أن المقصــود بكلمــة »عامــل« كل ذكــر أو أنثــى مــن العمــال والمســتخدمين 

يقــوم بعمــل يــدوي أو ذهنــي مقابــل اجــر تحــت إشــراف أو أمــر صاحــب العمــل)3(
ــى  ــر شــرطين أساســيين إلســباغ وصــف العامــل عل ــن تواف ــة يتعي يســتفاد ممــا ســبق أن
شــخص مــا همــا:ـ 1 – عنصــر التبعيــة : وهــو أن يــؤدى العامــل العمــل لحســاب شــخص 
ــا ،  ــا أو اعتباري ــه وإشــرافه ســواء كان هــذا الشــخص اآلخــر طبيعي آخــر وتحــت إدارت
وأيــا كانــت طبيعــة العمــل الــذي يؤديــه ماديــا أو ذهنيــا ، وأيــا كانــت التســمية التــي تطلــق 

عليــة عامــال أو مســتخدما أو موظفــا وأيــا كان مركــزة الوظيفــي. 
2ــــ عنصــر األجــر:إذ يجــب أن يتــم هــذا العمــل نظيــر أجــر ســواء كان نقديــا أو عينيــا ، 
وهــو كل مــا يعطــي للعامــل لقــاء عملــه بموجــب عقــد العمــل ممــا يدفــع ســنويا أو شــهريا 
ــاج أو بصــورة  ــا لإلنت ــة أو تبع ــى أســاس الســاعة أو القطع ــا أو عل أو أســبوعيا أو يومي

عمــوالت.

1  صدر نظام العمل والعمال السعودي بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 بتاريخ 1426/8/23 هـ ونشر 
بجريدة أم القرى في السنة 82 العدد: 4068 الصادر يوم  25 رمضان 1426 هـ الموافق 28 أكتوبر 

2005 م.
2 المادة الثانية من قانون العمل اليمنى رقم )5( لسنة 1995, واألولى من قانون العمل العماني رقم 

34 لسنة 1973
3 المادة األولى من  قانون العمل في القطاع األهلي الكويتي رقم 38 لسنة 1964.   

ويشــمل األجــر العــالوات بأنواعهــا كغــالء المعيشــة وكل منحــة تعطــى للعامــل جــزاء 
ــل  ــام العم ــل أو نظ ــود العم ــي عق ــررة ف ــغ مق ــذه المبال ــت ه ــه إذا كان ــه أو كفاءت أمانت
ــأة  ــال المنش ــح عم ــى أصب ــا حت ــل بمنحه ــرف أو التعام ــرى الع ــأة أو ج ــي للمنش الداخل
يعتبرونهــا جــزءا مــن األجــرال تبرعــا  ، أمــا األجــر األساســي فهــو األجــر الــذي ينــص 
عليــه عقــد العمــل فــي أثنــاء ســريانه بيــن الطرفيــن وال تدخــل ضمــن هــذا األجــر البــدالت 

ــا كان نوعهــا)1(. أي
ثالثــا: مفهــوم منازعــة العمــل الفردية:ــــ هــي المنازعــة التــي تنبثــق عــن تطبيــق أحــكام 
ــن  ــرم بي ــي يب ــح أو ضمن ــي أو شــفهي صري ــاق كتاب ــذي هــو اتف ــردي ال ــد العمــل الف عق
ــزم  ــن يلت ــل معي ــاز عم ــددة أو إلنج ــر مح ــددة أو غي ــدة مح ــل لم ــل وعام ــب عم صاح
بموجبــه العامــل بــأداء عمــل لمصلحــة صاحــب العمــل وتحــت إدارتــه وإشــرافه، ويلتــزم 

فيــه صاحــب العمــل بدفــع األجــر المتفــق عليــه للعامــل. 
ــل  ــب العم ــن صاح ــال وبي ــن العم ــة م ــن مجموع ــة بي ــات الفردي ــة المنازع     إن ماهي
قوامهــا حــق ذاتــي لــكل عامــل لذلــك تختــص المحاكــم العاديــة بالفصــل فيهــا)2( ، وال يغيــر 
مــن ذلــك تقديــم عــدة عمــال شــكوى واحــدة لدائــرة العمــل بحقــوق شــخصية لــكل منهــم  ، 
وال يتضمــن إتحــاد طلباتهــم فــي الدفــاع عــن مصالــح عامــة مشــتركة)3( , ومــن ثــم تعتبــر 

منازعــة فرديــة تلــك التــي التتصــل بحــق مشــترك لجماعــة العمــال.
 أمــا فــي الــدول ذات النظــام األنجلــو سكســوني ، وبصفــة خاصــة الواليــات المتحــدة و 

بريطانيــا فإنهــا ال تعــرف التفرقــة بيــن المنازعــات الفرديــة و المنازعــات الجماعيــة .
رابعــا : مفهــوم منازعــة العمــل الجماعية:ــــ عرفــت المادة154مــن قانــون العمــل 
االتحــادي اإلماراتــي منازعــات العمــل الجماعيــة بأنهــا:« كل خــالف بيــن صاحــب عمــل 
وعمالــه يتصــل موضوعــه بمصلحــة مشــتركة لجميــع العمــال أو لفريــق منهــم فــي منشــأة 

أو مهنــة أو حرفــة معينــة أو فــي قطــاع مهنــي معيــن«)4(.

1 المادة األولى من قانون العمل االتحادي رقم 8 لسنة 1980 المعدلة بالقانون االتحادي رقم 12 لسنه 
.1986

2 محكمة تمييز دبـــــــــي - الطعن رقـــــــــــــــم 76 لسنة 2004 طعن عمـــــــــــال جلسة 
2004/11/21- المـــــــجموعة - العدد 15– جـ 2 – قاعدة رقم 282 ص 1913.   

3 محكمة تمييز دبي الطعن رقم 79 لسنة 2004 طعن عمالي جلسة 2004/12/12 المجموعة 
السابقة – قاعدة رقم 305 – ص 2064. 

4 قارب: تعريف المادة 60 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7  لسنة 2000 النزاع العمالي الجماعي 
بأنة النزاع الذي ينشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبين العمال أو فريق منهم حول مصلحة 



216217

الدكتور عبد الحميد نجاشي عبد الحميد الزهيريالوسائل غير القضائية لفض منازعات عقد العمل الفردي

بالمــواد  مبيــن  هــو  لمــا  وفقــا  الجماعيــة  العمــل  منازعــات  تحديــد  يمكــن  وعليــة 

154و156و158و161 مــن قانــون العمــل االتحــادي رقــم 8 لســنه 1980 والتــي 

تختــص بهــا لجــان التوفيــق المشــكلة بدوائــر العمــل والتــي يجــوز الطعــن علــى قراراتهــا 

ــة أو  ــل وعمال ــب العم ــن صاح ــب بي ــالف ينش ــا كل خ ــا بأنه ــم العلي ــة التحكي ــام لجن أم

مجموعــة منهــم ويتصــل موضــوع الخــالف بمصلحــة مشــتركة لجميــع العمــال أو لفريــق 
ــاً)1( ــن ودي ــن الطرفي ــزاع بي ــي حــل الن ــل المختصــة ف ــرة العم ــم وفشــلت دائ منه

وتختلــف وســائل تســوية منازعــات العمــل الجماعيــة مــن دولــة إلــى أخــرى بحســب النظام 

االقتصــادي الســائد فيهــا فالــدول التــي تأخــذ  باالقتصــاد الحــر تكــون هيئــات التســوية فيهــا 

ــا ألطــراف المنازعــة أنفســهم  ــد اختصاصه ــر تشــكيلها وتحدي ــرك أم ــة يت ــات اتفاقي هيئ

يقرونــه باتفــاق بينهــم)2 (, ومــن ثــم توجــب قوانيــن هــذه الــدول عــرض منازعــات العمــل 

الجماعيــة علــى هيئــات تحكيــم تشــكل وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون التحكيــم 

ــة تشــريعيا  ــم منظم ــات تحكي ــرض هيئ ــق دون ف ــام واجــب التطبي ــون الع ــاره القان باعتب

ــا   ــع أمامه ــي تتب ــل اإلجــراءات الت ــا أو تعدي ــل نظامه ــك أطــراف المنازعــة تعدي وال يمل

وهنــاك دول تأخــذ بطريقــة مزدوجــة حيــث يتولــى المشــرع تنظيــم الخطــوط العامــة التــي 

تحكــم هــذه الهيئــات مــع تــرك تنظيــم القواعــد واإلجــراءات التفصيليــة التــي تتعلــق بســير 

المنازعــة أمــام الهيئــة ألطرافهــا)3( وقــد يكــون االزدواج فــي تشــكيل الهيئــة فتتشــكل مــن 

طرفــي المنازعــة مــن جهــة و ممثليــن يحددهــم القانــون مــن جهــة أخــرى)4( .  

.

جماعية   صدر هذا القانون  بمدينة غزة  في 2000/4/30.
1 محكمة تمييز دبي - الطعن رقم 76 لسنة 2004 طعن عمال جلسة 2004/11/21- المجموعة 

السابقة – قاعدة رقم 282 ص 1913.   
 Durand, la conciliation et la mediation des conflits collectives du 2

travail Bull, int. Des ciences socials. V.X.No 4. 1958. P.587. مشار إلية لدى 
السيد عيد نايل: شرح قانون العمل – دارالنهضة العربية 2006/2005 ص 474 هامش 1.

 Javillier, recherché sur les conflits du travail, these Paris, 1973, P  3
510ets. السيد عيد نايل ص      . 474  

4 السيد عيد نايل ص 474 وقد أشار إلى خلف عبد اللطيف : الوسائل السلمية لحـــــــــــــــل 
منازعات العمل الجماعية . رسالة دكتوراه, عين شمس: 1978, ص 157 وما بعدها. 

المبحث الثاني : تعداد وسائل فض المنازعات بغير الطريق القضائي

ــف  ــددة تختل ــام متع ــى أقس ــي إل ــق القضائ ــر الطري ــات بغي ــض المنازع ــم طــرق ف تنقس
تبعــا ألســاس التقسيـــم، ولعــل أفضــل تقســيم لهــا هــو تقســيمها مــن حيــث درجــة التدخــل 
ــض  ــي ف ــه ف ــوذ ب ــو المأخ ــزاع إذ ه ــي الن ــث ف ــرف ثال ــل ط ــن قب intervention م
منازعــات العمــل بغيــر الطريــق القضائــي ، ووفــق هــذا التقســيم تنقســم هــذه الطــرق إلــى:
ــة  لتســوية النــزاع قائمــة  1- المفاوضــات )Négociation(: أو التفــاوض وهــو آليـ
ــاج  ــالف، وال تحت ــل الخ ــعياً لح ــن س ــن المتنازعي ــن الطرفي ــر بي ــوار المباش ــى الح عل
ــن  ــن الطرفي ــوار بي ــم و الح ــى التفاه ــوم عل ــث، إذ تق ــرف ثال ــى أي ط ــات إل المفاوض
مباشـــرة ،  إال أنــه ال يوجــد مــا يمنــع مــن تمثيــل المتنازعيــن بواســطة محاميــن أو وكالء 
لهــم، إذ ال يغيّــر ذلــك مــن طبيعــة المفاوضــات ، مــا دام الــوكالء يملكــون ســلطة اتخــاذ 

ــرار عــن موكليهــم )1(. الق
:)Médiation(2- الوساطة

 وهــي مرحلــة متقدمــة مــن التفــاوض تتــم بمشــاركة طــرف ثالــث )وســيط(، يعمــل علــى 
تســهيل الحــوار بيــن الطرفيــن المتنازعين ومساعدتهمـــا على التوصل لتســوية، فهي آليـــة 
تقــوم علــى أســاس تدخــل شــخص ثالــث محايــد فــي المفاوضــات بيــن طرفيــن متخاصميــن 
بحيــث يعمــل هــدا المحايــد عــل تقريــب وجهــات النظــر بين الطرفيـــن وتســهيل التواصـــل 

بينهمــا وبالتالـــي مســاعدتهما علــى إيجــاد تســوية مناســبة لحل النــزاع)2(.
والواقــع أنــه قــد يتطلــب حــل الخالفــات بيــن الطرفيــن عبــر التفــاوض المباشــر وجــود 
وســيط ، وقــد التســمح حــدة النــزاع بوجــود مفاوضــات ابتــداء بيــن األطــراف فــي بعــض 
ــاوض  ــة التف ــع عجل ــي دف ــاعدة ف ــيط للمس ــتعانة بوس ــم االس ــذي يحت ــر ال ــان األم األحي
ــا وال  ــة بطبيعته ــة طوعي ــاطة عملي ــن, إذ الوس ــن الطرفي ــوة بي ــر اله ــام وكس ــى األم إل
يجــوز للوســيط اتخــاذ قــرار بــات فــي أســاس النــزاع , بــل إن دوره ينحصــر فــي 
محاولــة تقريــب وجهــات نظــر الطرفيــن واقتــراح الحلــول البديلــة دون فــرض أي منهــا 
عليهــم وإن كنــا نــرى أنــه يمتنــع علــى الوســيط حتــى القيــام بطــرح حلــول بديلــة علــى 

1 د/ أحمد صالح  مخلوف  : اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية- رسالة 
دكتوراه – كلية الحقوق - جامعة القاهرة طبعة سنة 2000 ص18 وما بعدها.

 FOUCHARD )ph( L’arbitrage judiciaire  in  Etudes offertes a pierre 2
   BELLETT –Litec.paris1991.p.167
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ــى  ــة إل ــول العملي ــق وتتح ــدور الموف ــب ل ــة ينقل ــذه الحال ــي ه ــراف، إذ أن دوره ف األط
       .)1()Conciliation( توفيــق 

ــير  ــى تيس ــيط تقتصــر عل ــة الوس ــة فوظيفـ ــون النتيج ــن يصنع ــم الذي ــا ه فاألطــراف هن
التواصــل و التفــاوض بيــن الطرفيــن ال التحكيــم بينهمــا، وينتــج عــن ذلــك نتيجــة هامــة 
مــن الناحيــة العمليــة، وهــى قابليــة االتفــاق الناتــج عــن الوســاطة للتطبيــق بشــكل تلقائــي 
ــم يتــم فرضــه عليهمــا. لكــون الطرفيــن همــا الذيــن توصــال إليــه بمحــض إرادتهمــا ول

وتتخذ الوساطة أشكاال عديدة نذكر منها )2(:
أ- الوســاطة البســيطة )Simple mediation(وهــي التــي تقتــرب مــن نظــام التوفيــق 
فــي وجــود شــخص يســعى إلــى التقريــب بيــن وجهات نطــر المتنازعيــن. وهناك الوســاطة 
تحــت شــكل قضــاء صــوري)3( و هــي التــي يتــم فيهــا تشــكيل هيئــة يرأســها الوســيط تضــم 

وكالء عــن أطــراف النــزاع وذلــك للوصــول إلــى حــد مقبــول مــن الطرفيــن. 
ــب فيهــا  ــي يطل ب- الوســاطة االستشــارية )Mediation-Consultation( وهــي الت
أطــراف النــزاع مــن محــام أو خبيــر استشــارته فــي موضــوع النــزاع ثــم يطلبــون منــه 

بعــد ذلــك تدخلــه كوســيط لحــل النــزاع.  
جــــ - وســاطة التحكيــم )Mediation-Arbitration(: وهــي التــي يتفــق فيها األطراف 

علــى قيــام الوســيط بمهمــة التحكيــم إذا فشــلت مهمتــه في الوساطـــة.
ــم  ــي النظ ــا ف ــول به ــي المعم ــة )Judicial-Mediation(: وه ــاطة القضائي د-  الوس
ــى  ــل الفصــل فــي النــزاع بعــرض اقتــراح عل االنجلوسكســونية حيــث تقــوم المحاكــم قب
األطــراف باللجــوء بدايــة إلــى الوســاطة، وذلــك كمــا هــو الحــال فــي النظــام المعــــروف 
باســم  )Summary Jury Trial ( حيــث يقـــوم المحلــف المـــدني)Civil Jury( قبــل 
الجلســة بشــرح مختصــر لألطــراف عــن الموقــف فــي الدعــوى، ويتوصــل معهــم إلــى 
إصــدار حكــم فــي شــكل رأي )Advisory Verdict( يكــون بمثابــة األســاس الــذي تقــوم 

عليــه المفاوضــات فــي الوســاطة.
ــة   يتبيــن ممــا ســبق أن الوســاطة تتخــذ مجــاال أوســع مــن التوفيــق، فهــي أكثــر عمومي

1 د/ فوزي محــــمد سامى: التحـــــكيم التجاري الدولي- الطبـــــــــــــــعة األولى –  سنة 2006 – 
دار الثقــــــــافة للنشر والتوزيع - األردن – ص 15.

 Jean Claude Goldsmith, “les modes de:2 لمزيد مـــــــــن التفاصيل أنظر
 .règlement amiable des différends” Rdal.1996, p.221

     Mediation in the form of mock proceedings  3  ويعنى هذا المصطلح باإلنجليزية

وأكثــر مرونــة )1(,وفــي هــذا اإلطــار صــدر قانــون العمــل اإلماراتــي االتحــادي رقــم 8 
ــة،  ــل الجماعي ــات العم ــي منازع ــة ف ــاطة االتفاقي ــم والوس ــم بالتحكي ــنة 1980 واهت لس

ــة. ــل الفردي ــات العم ــي منازع ــوية ف ــح والتس ــى الصل وحــث عل
:) Arbitrage( 3ـ التحكيم

بــات التحكيــم فــي الوقــت الحاضــر الوســيلة األكثــر انتشــارا لحســم العديد من المنازعـــات 
ــه  ــوم في ــة يقـ ــة عــن قضــاء الدولـ فهــو يعــد نوعــا مــن القضــاء الخــاص، ووســيلة بديلـ
أطــراف النــزاع بمحــض إرادتهمــا الحــرة باللجــوء إليــة لحــل مــا قــد يثـــور مــن خــالف أو 

نــزاع فــي المســتقبل بمقتضــى قــرار لــه قيمــة قضائيــة)2(.
 ولذلــك يمكــن تعريــف التحكيــم بأنــه:« وســــــــــــــيلة يختارهــا األطــراف لفــض 
المنازعـــات الناشــئة بينهــم عــن طريــق طــرح النــزاع للبــث فيــه بقــرار ملــزم لهــم مــن 
قبــل شــخص أو أشخـــاص يعينـــونهم باإلتفـــاق ويسمـــون بالمحكميــن وذلــك ضمــن قواعد 

ــا« )3(. ــالقة تحديده ــن ذات العــ ــون للقواني ــا األطــراف أو يترك يختاره
  ويمكــن لألطــراف االتفــاق علــى اللجــوء للتحكيــم عنــد بــدء العالقــة بينهــم وقبــل حصول 
نــزاع، كأن يــوردوا بنــداً فــي عقدهــم يشــير إلــى موافقتهــم علــى إحالــة أي خــالف ينشـــأ 
بينهــم للتحكيــم وهــو مــا يســمى ) شــرط التحكيــم(، كمــا يمكــن لهـــم إبــرام اتفاقيـــة تحكيــم 
ــه أوجــه  ــيم وتضمين ــة المنازعــة للتحكـ ــى إحال ــة عل بعــد نشــوء الخــالف بهــدف الموافق

االتفــاق  )مشــارطه التحكيــم( أو )وثيقــة التحكيــم الخاصــة(.
ــض المنازعــات  ــة لف ــة ومرغوب ــة مألوف ــد أضحــى طريق ــم ق ــا أن التحكي ــد خافي ــم يع ول
والتـــي تنشــأ فــي الغالــب عــن عالقــات تعاقديــة وذلــك عوضـــا عــن اللجــوء إلــى القضــاء، 
بــل أصبـــح التحكيــم أكثــر ضــرورة فــي مجــال تســوية منازعــات العمــل ألن كال طرفــي 

هــذه العالقـــة ال يرغــب عــادة الخضــوع للمحاكــم العتبــارات كثيــرة)4(.

1 رضا السيد عبد الحميد - مسائل التحكيم- الكتاب األول- تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة 
والرقابة- دار النهضة العربية- القاهرة   ط سنة 2003 ص 4.

2 أحمد عبد الكريم سالمة ص18.
3 أحمد السيد الصاوي ص 11.

4 أجازت المحكمة االتحادية العليا االتفاق على التحكيم سواء في العقد األساسي أو في اتفاق الحق 
مكتوب على أن يحدد موضوع النزاع فـــــــــــــي وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعـــــــــــوى. الطعن 

رقم 118لسنة 23 ق جلسة 2004/1/21- مجموعة السنة 26سنة 2004الطبعة األولى سنة 2006 
– قاعدة 17 ص 162, ويعد= =هذا القضاء تطبيقا لنص المادة 203 من قانون اإلجراءات المدنية 

االتحادي رقم 11لسنة 1992 المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005.
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وعلــى خــالف الوســاطة ، يعتبــر التحكيــم مــن حيــث نتيجتــه ملزمـــاً، بحيــث يملــك المحكم 
أو هيئــة التحكيــم ســلطة اتخــاذ القــرار والبــت فــي المنازعــة، وهــذا علــى خــالف الوسيـــط 
الــذي ال يملــك هـــذه الســلطة ،كمــا أن التحكيــم متـــى اتفـــق عليـــه )قبــل نشــوء النــزاع أو 
ــه  ــة إجراءات ــى نهايـ ــه حت ــى األطــراف الســير ب ــاً)1©(، ويجــب عل ــح ملزم ــده( يصبـ بع
وإصــدار القــرار المنهــي للخصومــة من خالله .  ويعتبـــر حكم التحكيـــم ملزمـــاً ويســتوي 
مــع القــرار الصــادر عــن المحكمــة إذا مــا تــم تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة فيمــا عــدا أســباب 
البطــالن المتعلقــة باإلجــراءات حيــث يجــوز الطعــن عليهــا أمــام القضــاء طبقــا القواعــد 

الــواردة فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي.
.

1 د/ على عوض حسن: التحكيم االختياري واإلجباري في المنازعات المدنية والتجارية – دار الفكر 
العربي - اإلسكندرية – طبعة سنة 2001 – ص 27 وما تالها.

المبحــث اذلثالــث: فــض منازعــات العمــل الفرديــة بغيــر الطريــق القضائــي 
فــي القانــون اإلماراتــي

ــر  ــع مراحــل مــن التطــور لفــض المنازعــات بغي ــة بأرب مــرت منازعــات العمــل الفردي
الطريــق القضائــي منــذ صــدور قانــون العمــل اإلتحــادى رقــم 8 لســنه 1980 حتــى اآلن 

وذلــك علــى التفصيــل اآلتــي: ــــ
ــى  ــنه 1980 حت ــم 8 لس ــادى رق ــل اإلتح ــون العم ــدور قان ــذ ص ــى: من ــة األول المرحل
ــم 26 لســنة  ــة رق ــم االتحادي ــة بالمحاك ــق والمصالح ــان التوفي ــون إنشــاء لج ــاذ قان نف

ــل المختصــة(:- ــرة العم ــى دائ ــوية إل ــب تس ــم طل 1999)تقدي
حيــث توجــب المــادة السادســة مــن قانــون العمــل اإلتحــادى رقــم 8 لســنة 1980 المعدلــة 
بالقانــون االتحــادي رقــم 12 لســنة 1986 أنــة إذا تنــازع صاحــب العمــل أو العامــل أو 
أي مســتحق عنهمــا فــي أي حــق مــن الحقــوق المترتبــة ألي منهمــا بمقتضــى أحــكام هــذا 
القانــون، فعليــه أن يقــدم طلبــا بذلــك إلــى دائــرة العمــل المختصــة، وعلــى هــذه الدائــرة أن 
تقــوم باســتدعاء طرفــي النــزاع واتخــاذ مــا تــراه الزمــا لتســوية النــزاع بينهمــا وديــا، فــإذا 
لــم تتــم التســوية الوديــة تعيــن علــى الدائــرة المذكــورة خــالل أســبوعين مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب إليهــا إحالــة النــزاع إلــى المحكمــة المختصــة، وتكــون اإلحالــة مصحوبــة بمذكــرة 
تتضمــن ملخصــا للنــزاع وحجــج الطرفيــن ومالحظــات الدائــرة. وعلــى المحكمــة خــالل 
ــد جلســة لنظــر الدعــوى  ــوم بتحدي ــا أن تق ــب إليه ــخ وصــول الطل ــن تاري ــام م ــة أي ثالث
ويعلــن بهــا طرفــا النــزاع ويجــوز للمحكمــة أن تطلــب حضــور منــدوب عــن دائــرة العمــل 
الســتيضاحه فيمــا ورد بالمذكــرة المقدمــة منهــا. وفــي جميــع األحــوال ال تســمع دعــوى 
ــد مضــي  ــون بع ــذا القان ــة بمقتضــى أحــكام ه ــوق المترتب ــن الحق ــأي حــق م ــة ب المطالب
ــم تتبــع اإلجــراءات المنصــوص  ســنة مــن تاريــخ اســتحقاقه كمــا ال تقبــل الدعــوى إذا ل
ــن مــن هــذا النــص أن المشــرع اإلماراتــي أخــذ بنظــام  عليهــا فــي هــذه المــادة()1(.  يبي
الوســاطة كآليـــة تقــوم علــى أســاس تدخــل جهــة محايــــــــدة ) دائــرة العمــل المختصــة( 
فــي المفاوضــات بيــن العامــل وصاحــب العمــل بحيــث تعمــل هــذه الدائــرة علــى تقريــب 
ــل  ــى إيجــاد تســوية مناســبة لحـــ ــل إل ــن وتســهيل التوصـ ــن الطرفيـ ــات النظــر بي وجه

النــزاع .
ــث وهــو  ــم بمشــاركة الطــرف الثال ــي تت ــك هــي الوســاطة فــي صورتهــا البســيطة الت تل

1 معدله بالقانون االتحادي رقم12 لسنة1986بتاريخ 1986/10/29.
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ــى التوصــل  ــن عل ــن المتنازعي ــى مســاعدة الطرفي ــرة العمــل المختصــة إذ تعمــل عل دائ
لتســوية)1(. وظــل الوضــع علــى هــذا الحــال حتــى نفــاذ القانــون رقــم 26 لســنة 1999 

ــة. ــة الثاني ــت المرحل ــة فكان ــق والمصالحــة بالمحاكــم االتحادي إنشــاء لجــان التوفي
المرحلــة الثانيــة: منــذ ســريان القانــون االتحــادي رقــم 26 لســنة 1999 وحتــى تاريــخ 

العمــل بتعديلــه الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم 4 لســنة :2001
إذ نــص القانــون رقــم 26 لســنة 1999 علــى إنشــاء لجــان التوفيــق والمصالحــة بالمحاكــم 
ــة  ــق والمصالح ــة التوفي ــص لجن ــى أن تخت ــه عل ــة من ــادة الثاني ــي الم ــد ف ــة وأك االتحادي
بتســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والعماليــة أيــا كانــت قيمتهــا وكذلــك المنازعــات 

غيــر المقــدرة القيمــة بطريــق الصلــح.
ــل إذا أراد اللجــوء  ــل أو صاحــب العم ــى العام ــا عل ــات واجب ــون ب ــذا القان وبموجــب ه
إلــى القضــاء أن يلــج أوال بــاب) دائــرة العمــل المختصــة( بطلــب أو بشــكوى, فــإذا 
لــم تتــم التســوية الوديــة يجــب عــرض المنازعــة علــى لجنــة التوفيــق والمصالحــة 
المختصة,ســواء مــن أحــد األطــراف أو إحالــة النــزاع مــن دائــرة العمــل المختصــة إلــى 
ــا  ــرة وحوبي ــذه األخي ــة المختصــة وكان تصــدى ه ــة بالمحكم ــق والمصالح ــة التوفي لجن
إعمــاال لنــص المــادة الثالثــة مــن القانــون المذكــور التــي تنــص علــى أنــة:« علــى المحاكــم 
ــد أي دعــوى  ــق والمصالحــة عــدم قي ــا لجــان التوفي ــي أنشــأ فيه ــة الت ــة االتحادي االبتدائي
ــدم لهــا  ــق والمصالحــة إال إذا ق ــة التوفي ــي اختصــاص لجن ــي تدخــل ف مــن الدعــاوى الت
ــة التوفيــق والمصالحــة بعــدم الممانعــة مــن نظرهــا  ــادة مــن لجن مــن ذوي المصلحــة إف

أمــام القضــاء.  
وكان مــن غيــر المقبــول أن تعــرض المنازعــة العماليــة الفرديــة للتســوية الوديــة فرضــا 
ــذا االزدواج  ــي ه ــبب ف ــل الس ــد, ولع ــت والجه ــة للوق ــد مضيع ــذي يع ــر ال ــن األم مرتي
ــة  ــى المشــرع ســابقة عــرض المنازعــة العمالي ــات عل ــة ف ــي التشــريعي هــو أن اإلجرائ
الفرديــة وجوبــا علــى دائــرة العمــل المختصــة, فتــدارك األمــر بالتعديــل التشــريعي 

ــنة 2001. ــم 4 لس ــون رق ــنة 1999 بالقان ــم 26 لس ــون رق للقان

1 بدأت إدارة الجنسية واإلقامة باإلمارات تطبيق نموذج عقد جديد خاص بخدم المنازل ومن في حكمهم 
اعتبارا من 2007/4/1 بعد أن تم تعديله من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار اإلداري رقم 64 لعام 
2006 بشأن عقود خدم المنازل ومن في حكمهم, ويشتمل العقد الجديد على عدد من البنود التي تحدد 
الحقوق والواجبات للكفيل والمكفول, وحدد العقد آلية فض النزاع بين الطرفين ففي حالة نشوب نزاع 

إذ يتم اللجوء إلى فرع تسوية النزاعات في إدارة الجنسية المختصة وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية 
خالل أسبوعين يحال النزاع إلى المحاكم المختصة للنظر فيها.

المرحلــة الثالثــة: منــذ العمــل بالقانــون االتحــادي رقــم 4 لســنة 2001 بتعديــل بعــض 
أحــكام القانــون االتحــادي رقــم 26 لســنة 1999 فــي 2001/1/15 حتــى العمــل 

ــنه 2005: ــم 25 لس ــون رق بالقان
 حيــث تــدارك المشــرع االزدواج اإلجرائــي غيــر المبــرر بفــرض التســوية الوديــة 
مرتيــن علــى العامــل أو صاحــب العمــل ,فصــدر القانــون االتحــادي رقم4لســنة 2001 
بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم 26 لســنة 1999 بإنشــاء لجــان التوفيــق 
والمصالحــة بالمحاكــم االتحاديــة ونــص فــي المــادة الثامنــة مكررا:علــى أنــة » ال يدخــل 
فــي اختصــاص لجنــة التوفيــق والمصالحــة مــا يلــي:1- األوامــر والدعــاوى المســتعجلة 

ــا..........«. ــي تكــون الحكومــة طرف ــة والدعــاوى العماليــة والدعــاوى الت والوقتي
ومــن ثــم تخضــع المنازعــة العماليــة الفرديــة منــذ هــذا التاريــخ للعــرض الوجوبــى علــى 
ــرة المذكــورة  ــى الدائ ــن عل ــة تعي ــم التســوية الودي ــم تت ــإذا ل ــرة العمــل المختصــة , ف دائ
خــالل أســبوعين مــن تاريــخ تقديــم الطلــب إليهــا إحالــة النــزاع إلــى المحكمــة المختصــة
ــة الرابعــة: منــذ صــدور القانــون االتحــادي رقــم )25( لســنة 2005م بتعديــل  المرحل
ــق  ــان التوفي ــاء لج ــنة 1999م بإنش ــم )26( لس ــادي رق ــون االتح ــكام القان ــض أح بع

ــى اآلن: ــن 2005/8/24 حت ــارا م ــة اعتب ــم االتحادي ــة بالمحاك والمصالح
حيــث عــاد المشــرع – دون مبررــــ إلــى مــاكان عليــة العمــل فــي ظــل القانــون االتحــادي 
رقــم )26( لســنة 1999م بإنشــاء لجــان التوفيــق والمصالحــة بالمحاكــم االتحاديــة  
ــق والمصالحــة بتســوية  ــة التوفي ــى أن تختــص لجن ــه عل ــة من حيــث نصــت المــادة الثاني
ــر  ــك المنازعــات غي ــا وكذل ــت قيمته ــا كان ــة أي ــة والعمالي ــة والتجاري المنازعــات المدني
مقــدرة القيمــة بطريــق الصلــح، ويكــون للجنــة فــي ســبيل أداء عملهــا حــق اإلطــالع علــى 
ــد  ــباً دون التقي ــراه مناس ــا ت ــاذ م ــة واتخ ــائر األدل ــجالت وس ــتندات والس األوراق والمس

ــدوام الرســمي. ــد ال ــون المحامــاة ومواعي ــة وقان ــون اإلجــراءات المدني بقان
وبذلــك يكــون المشــرع قــد أعــاد عــرض المنازعة العماليــة الفرديــة للتســوية الودية فرضا 
مـــــرتين وبــات واجبــا علــى العامــل أو صاحــب العمــل إذا أراد اللجــوء إلــى القضــاء أن 
يلجــأ أوال إلــى) دائــرة العمــل المختصــة( بطلــب أو بشــكوى, فــإذا لــم تتــم التســوية الوديــة 
ــد  ــن أح ــواء م ــة المختصة,س ــق والمصالح ــة التوفي ــى لجن ــة عل ــرض المنازع ــب ع يج
األطــراف أو إحالــة النــزاع مــن دائــرة العمــل المختصــة وأمســى تصــدى هــذه األخيــرة 
وحوبيــا إذ يجــب علــى المحاكــم االبتدائيــة االتحاديــة عــدم قيــد أي دعــوى عماليــة فرديــة 
إال إذا قــدم لهــا مــن ذوي المصلحــة إفــادة مــن لجنــة التوفيــق والمصالحــة بعــدم الممانعــة 
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ــة, وإذا  ــى اللجن ــى عل ــى ضــرورة العــرض الوجوب ــا يعن ــام القضــاء بم ــا أم ــن نظره م
ــة المذكــورة تعيــن علــى المحكمــة أن تقضــى  قيــدت الدعــوى دون العــرض علــى اللجن
مــن تلقــاء نفســها بعــدم قبولهــا لرفعهــا بغيــر الطريــق الــذي رســمه القانــون رقــم 26 لســنة 
1999م المعــدل بالقانــون رقــم 25 لســنه 2005 لتعلــق هــذا الدفــع بالنظــام العــام , كمــا 
يجــوز لصاحــب المصلحــة مــن الخصــوم الدفــع بــه فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى 

ولــو ألول مــرة أمــام محكمــة االســتئناف أو االتحاديــة العليــا )التمييــز أو النقــض(. 
غيــران القضايــا التــي ســجلت لــدى المحاكــم االتحاديــة منــذ ســريان القانــون االتحــادي 
ــه الصــادر  ــل بتعديل ــخ العم ــى تاري ــي2001/1/15  وحت ــنة   2001  ف ــم )4( لس رق
ــارا مــن 2005/8/24 التدخــل فــي  ــم )25( لســنة 2005 اعتب ــون االتحــادي رق بالقان

ــق والمصالحــة. ــة التوفي اختصــاص لجن
اإلجــراءات المتبعــة للتســوية أمــام دائــرة للعمــل:  لــم ينظــم القانــون ثمــة آليــة إلجــراءات 
تســوية منازعــات العمــل أمــام دوائــر العمــل ســوى الــوارد بنــص المــادة السادســة ســالفة 
البيــان , إال أنــة يمكــن اســتلهام األحــكام الــواردة فــي المادتيــن 155و156 مــن قانــون 
العمــل اإلتحــادى رغــم أنهــا وارده فــي البــاب التاســع الخــاص  بمنازعــات العمــل 
ــر العمــل. ــه أمــام لجــان تســوية المنازعــات بدوائ ــة ؛ وهــو بالفعــل المعمــول ب الجماعي

ومــن ثــم  نعــرض هــذه اإلجــراءات علــى النحــو اآلتي:ــــ
1- يقــدم العامــل شــكواه أو طلبــه كتابــة إلــى صاحــب العمــل ويرســل فــي الوقــت ذاتــه 
صــورة منــه إلــى دائــرة العمــل أو التقــدم بالشــكوى إليهــا مباشــرة دون اللجــوء لصاحــب 
ــه اإلخطــار  العمــل أو أن يتقــدم صاحــب العمــل بالشــكوى ضــد العامــل, ويتــم توجي
ــرة  ــاكي مباش ــل أو الش ــرة العم ــن دائ ــر م ــرف اآلخ ــالن للط ــغ واإلع ــكوى والتبلي بالش
إلــى آخــر عنــوان معلــوم للطــرف اآلخــر مــن خــالل العقــد أو اتفــاق التســوية أو للعنــوان 

المبلــغ لدائــرة العمــل  كمــا يوجــه الــرد مــن قبــل طرفــا النــزاع كتابــة إلــى الدائــرة.
ــر  ــم الوصــول أو نظي ــر إشــعار بعل ــات نظي 2- تســلم اإلخطــارات والتبليغــات واإلعالن
ــا  ــول ، كم ــر رس ــال عب ــة إن كان اإلرس ــخة الثاني ــى النس ــع عل ــجل أو توقي ــاب مس كت
ــي أو  ــد االلكترون ــا أو بالبري ــا بالتلكــس أو الفاكــس أو برقي ــاق توجيهه ــد االتف يجــوز عن
بأيــة وســيلة اتصــال ســلكي أو السلكـــــــي مــا دام يتحصــل مــن الوســيلة المســتخدمة دليــل 
كتابــي يفيــد اإلرســال ، وفــي حــال تعــذر التبليــغ بــأي مــن هــذه الوســائل فيجــري التبليــغ 
عــن طريــق النشــر فــي إحــدى الصحــف المحليــة فــي المدينــة التــي يوجــد فيهــا العنــوان 
المحــدد فــي العقــد أولــدي دائــرة العمــل أو آخـــــــــــر عنــوان معــروف للمطلــوب تبلغيــه 

ــا بمجــرد اســتالمه بواســطة الطــرف نفســه أو مــن  ــغ تام ــر اإلخطــار أو التبلي  3-  يعتب
يمثلــه أو مــن أي مــن مســتخدميه فــي نفــس مــكان عملــه أو أي مــن أفــراد أســرته البالغيــن 
فــي موطــن ســكناه وذلــك فــي اليــوم الــذي وقــع فيــه االســتالم ، وفــي غيــر هــذه األحــوال 
يجــوز تطبيــق القواعــد المقــررة فــي التبليغــات الــواردة فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة.
4- يقــوم صاحــب العمــل باإلجابــة كتابــة علــى شــكوى العامــل أو طلبــه خــالل مــدة يتعيــن 
أن تقــل عــن األســبوعين المحــددة فــي المــادة السادســة مــن قانــون العمــل وذلــك اعتبــارا 
مــن تاريــخ تســلمه الشــكوى ويرســل فــي الوقــت ذاتــه نســخة مــن رده إلــى دائــرة العمــل. 
5- إذا لــم يــرد صاحــب العمــل علــى الشــكوى خــالل المهلــة المحــددة أو لــم يــؤد رده إلــى 
تســوية النــزاع تولــت دائــرة العمــل المختصــة ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب 

أحــد طرفــي النــزاع الوســاطة لحــل النــزاع وديــا. 
6- إذا كان الشــاكي هــو صاحــب العمــل قــدم شــكواه إلــى دائــرة العمــل مباشــرة لتتولــى 

الوســاطة لحــل النــزاع وديا)1(.  
ــزاع االســتعانة بمستشــارين  ــي الن ــة يجــوز ألي مــن طرف ــا مــن أن ــرى مانع  7-  وال ن
أو محاميــن علــى أن يكــون التوكيــل معتمــدا بشــكل رســمي مــن الجهــات المعنيــة وفقــا 
ــة  ــاره القانوني ــر التوكيــل أمــام دائــرة العمــل توكيــال صحيحــا منتجــا ألث للقانــون، ويعتب
أمــام كافــة جهــات التنفيــذ والقضاء،لكــن المــادة 16 مــن قــرار مجلــس الــوزراء اإلماراتي 
رقــم 11/  1982 بشــأن تنظيــم إجــراءات التقاضــي أمــام لجــان التوفيــق ولجنــة التحكيــم 
العليــا لحــل منازعــات العمــل الجماعيــة ال تجيــز حضــور محاميــن مــع أطــراف النــزاع 
أمــام لجــان التوفيــق ولكــن يجــوز الحضــور للمحاميــن أمــام لجنــة التحكيــم العليــا علــى 
أن يكــون مــن المحاميــن المرخــص لهــم بموجــب قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة رقــم )9( 

لســنة 1980 وهــذا الحظــر غيــر مبــرر.    
ــق  ــزاع وللوثائ ــوية الن ــراءات تس ــإن إلج ــراءات ف ــة اإلجــ ــى سريــ ــا عل  8-   وحفاظ
ــل كل شــخص  ــن قب ــا م ــاظ عليه ــي يجــب الحف ــع الســرية الت ــة طاب ــتندات المقدم والمس
شــارك فــي اإلجــراءات أو أطلــع علــى المســتندات ، ويظــل االلتــزام قائمــاً أثنــاء نظــر 
النــزاع وبعــد انتهائــه حفاظــا علــى أســرار منشــأة صاحــب العمــل والعالقــة بيــن العمــل 

ــل .  وصاحــب العم
  9- إذا لــم تقــم دائــرة العمــل المختصــة بحــل النــزاع خــالل أســبوعين من تاريــخ اتصالها 

1 المادة 155 من قانون العمل.
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بالواقعــة محــل النــزاع وجـــــــــــب عليهــا إحالــة النــزاع إلــى المحكمــة المختصــة حيــث 
ــة  ــن كتاب ــع إخطــار الطرفي ــه م ــق والمصالحــة المختصــة النظــر في ــة التوفي ــى لجن تتول
ــا ومحكمــة تمييــز دبــي مجموعــة  بذلك)1(. وقــد أرســى قضــاء المحكمــة االتحاديــة العلي
مــن القواعــد الناظمــة للتســوية الوديــة كآليــة لفــض النــزاع بيــن العامــل وصاحــب العمــل 

هــي :
1- أن اإللــزام باللجــوء إلــى دائــرة العمــل قبــل رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة 
ــزام  ــم يخــرج مــن نطــاق اإلل ــن ث ــل والعامــل فحســب , وم ــى صاحــب العم قاصــر عل
ورثــة العامــل إذا نازعــوا صاحــب العمــل بشــأن اســتحقاق مورثهــم العامــل تأميــن إصابــة 
ــي أو  ــق كهربائ ــبب صع ــل بس ــم العام ــاة مورثه ــن وف ــض ع ــوا بتعوي ــل)2( أو طالب العم
بســبب إهمــال وتقصيــر صاحــب العمــل)3(.   إذ يحــق لهــم فــي هــذه الحالــة اللجوء مباشــرة 
إلــى المحكمــة دون ثمــة إلــزام باللجــوء إلــى دائــرة العمــل المختصــة قبــل إقامــة الدعــوى 
طبقــا للقواعــد العامــة فــي االختصــاص بقانــون اإلجــراءات المدنيــة, كمــا يقتصــر اللجــوء 
الوجوبــى إلــى دائــرة العمــل المختصــة علــى أي نــزاع منبثــق أو متعلــق بحقــوق ناشــئة 

عــن عقــد العمــل أو قانــون تنظيــم عالقــات العمــل)4(.
2- توســعت المحاكــم فــي التحلــل مــن الشــكل الــذي يتــم مــن خاللــه اللجــوء إلــى دائــرة 
العمــل المختصــة ؛ فانــه وان كان القانــون قــد أوجــب اللجــوء إليهــا قبــل ولــوج مجلــس 

1 أما بالنسبة لمنازعات العمل الجماعية فإن دائرة العمل المختصة تحيل النزاع إلى لجنة التوفيق 
المختصة حيث تشكل في دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل قرار من وزير 

العمل والشؤون االجتماعية. وعلى كل من طرفي النزاع تتبعه أمام لجنة التوفيق حتى يفصل فيه وتصدر 
اللجنة قرارها بأغلبية اآلراء خالل أسبوعين من تاريخ إحالة النزاع إليها. ويكون هذا القرار ملزما 

للطرفين إذا كانا قد وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول قرارها فإذا تخلف هذا االتفاق جاز ألي من الطرفين 
أو كليهما الطعن في قرار اللجنة أمام لجنة التحكيم العليا وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور القرار 
وإال أصبح نهائيا واجب التنفيذ. راجع المادتين 157و158من قانون العمل  اإلتحادى ، راجع أيضاً قرار 

مجلس الوزراء اإلماراتي رقم 11/  1982 بشأن تنظيم إجراءات التقاضي أمام لجان التوفيق ولجنة 
التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية.

2 المحكمة االتحادية العليا – الطعن رقم 552 لسنة 22 ق جلسة 2001/12/9 مدني – مجموعة 
السنة 23 العدد 4 – الطبعة األولى سنة 2002 قاعدة رقم 278 ص 1861. 

3 المحكمة االتحادية العلــــيا –الطعن رقم 372 لسنة 23 ق . جلسة 2000/12/9 مدني  المجموعة-  
قاعدة رقم  280 – ص 1866.

4 محكمة تمييز دبي – الطعن رقم 362 لسنة 2003 حقوق – جلسة 2004/1/29 – المجموعة 
سبة 2004- العدد 15– جـ 2 قاعدة 159 ص 1049.

القضــاء , إال أنــة اليشــترط أن يكــون الطلــب المقــدم مــن صاحــب الشــأن لدائــرة العمــل 
كتابيــا يكفــى التقــدم إليهــا شــفاهة بالشــكوى)1(, كمــا أنـــــــــة ال يلــزم أن تحــال الدعــوى 
إلــى المحكمــة المختصــة مــن دائــرة العمــل مباشــرة حيــث يمكــن للعامــل أن يرفــع دعــواه 

إلــى المحكمــة المختصــة لتقاعــس دائــرة العمــل فــي إحالــة الشــكوى إليهــا)2(.
3- اعتبــر القضــاء أن مجــرد تقــدم العمــل أو صاحــب العمــل بطلبــه إلــى دائــرة العمــل 
ــك فــي  ــزم تفصيــل ذل ــن الطرفيــن وال يل ــر إعالنــا بقيــام النــزاع بي المختصــة , يعتب
ــة فيجــوز  ــى المحكمــة المختصــة لتعــذر التســوية الودي ــزاع إل ــل الن الشــكوى , وإذا أحي
ألي مــن الطرفيــن إثــارة أي حــق مــن الحقــوق الناشــئة عــن عقــد العمــل حتــى ولــو لــم 

ــارة مــن قبــل أمــام دائــرة العمــل)3( . تكــن مث
ــزاع  ــت بن ــل اتصل ــرة العم ــت مــن حصــول اإلجــراء لمجــرد أن دائ ــة تحقق أي أن الغاي
بيــن الطرفيــن حتــى لــو اختلــف نطــاق هــذا النــزاع مــن حيــث الطلبــات أمــام المحكمــة 
المختصــة)4( , فعــرض النــزاع علــى دائــرة العمــل قبــل اللجــوء إلــى القضــاء ال يوجــب 
ــى دائــرة  ــة علــــ ــات أخــرى إضافي إعــادة طــرح مــا يتفــرع عــن هــذا النــزاع مــن طلب

ــل)5(  .. العم

1 محكمة تمييز دبـــــــــي – الطعن رقم 86 لسنة 2003 عمالي – جلــسة 2004/1/10 – 
المجمـــوعة - العدد 15– جـ 2 قاعدة 1 ص 15.

2 محكمة تمييز دبي – الطعن رقم 4 لسنة 2004 عمالي – جلسة 2004/5/15 المجموعة- العدد 
15 جـ 2 قاعدة 159 ص 1049.

3 الطعن رقم 724 لسنة 21 ق. جلسة 2001/11/6 قاعدة رقم 208 ص 1411  .  
4 الطعنان رقما 116 , 241 لسنة 22 ق. جلسة 2001/11/6 القاعدة رقم 25 ص 1723 . 

5 الطعن رقم 619 لسنة 22 ق. جلسة 2001/12/12 قاعدة رقم 285 ص 1899  .
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المبحــث الرابــع: فــض منازعــات العمــل الفرديــة بغيــر الطريــق القضائــي 
فــي القانــون المقــارن

ســوف نعــرض فــي هــذا المبحــث لطــرق فــض منازعــات العمــل الفرديــة بغيــر الطريــق 
القضائــي فــي كل مــن مصــر والكويــت والســعودية وذلــك علــى النحــو اآلتــي:-

المطلب األول
فض منازعات العمل  الفردية في مصر

مــرت وســائل فــض منازعــات العمــل الفرديــة فــي مصــر بمرحلتيــن أساســيتين وذلــك 
علــى النحــو اآلتــي:- 

الفــرع األول: قبــل صــدور حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي القضيــة رقــم 26 لســنة 
27 قضائية » دســتورية بجلســة 2008/1/13

   أســند المشــرع فــي قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 واليــة الفصــل فــي المنازعــات 
ــا«  ــه دون غيره ــادة 71 من ــي الم ــا ف ــان المنصــوص عليه ــى اللج ــة إل ــة الفردي العمالي
ــكام  ــة أح ــر بمثاب ــرارات تعتب ــن ق ــان م ــذه اللج ــدره ه ــا تص ــية« ، وم ــان الخماس اللج
ــا  ــى نحــو م ــا عل ــة عليه ــة التنفيذي ــد وضــع الصيغ ــة بع ــم االبتدائي صــادرة عــن المحاك

ــان)1(. ــون ســالف البي ــه المــادة 72 مــن القان قضــت ب
وعلــى الرغــم مــن أن التعديــل الــذي أدخلــه المشــرع علــى النصيــن ســالفى البيــان بالقانون 
ــا تصــدره  ــة م ــن طبيع ــان أو م ــذه اللج ــان ه ــن بني ــل م ــم ين ــنة 2005  ل ــم 90 لس رق
ــى أن يكــون  ــر بالنــص فــي المــادة 71 عل مــن قــرارات ســوى مــا ورد بالقانــون األخي
انعقــاد اللجنــة صحيحــاً بحضــور أغلبيــة األعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم القاضيــان 
الممثــالن فيهــا ، ومــا قضــت بــه المــادة 72 مــن أنــه فــي حــال تعــادل األصــوات يرجــح 

الجانــب الــذي منــه رئيســها .
إذ نصــت المــادة 71 مــن قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 12 لســنة 2003 المعدلــة 
بالقانــون رقــم 90 لســنة 2005 علــى أن: تشــكل بقــرار مــن وزيــر العــدل باالتفــاق مــع 
الجهــات المعنيــة لجــان ذات اختصــاص قضائــي مــن:- اثنيــن مــن القضــاة تكــون الرئاســة 
ألقدمهــا وفقــاً للقواعــد المقــررة بقانــون الســلطة القضائيــة ومديــر مديريــة القــوى العاملــة 
ــر  ــال مص ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــن االتح ــل ع ــه وممث ــن ينيب ــص أو م ــرة المخت والهج

1 عبد الحميد بالل – قانون العمل الجديد – المكتب الفني لإلصدارات القانونية – ط  سنة 2003 – 
ص 171 وما بعدها.

وممثــل عــن منظمــة أصحــاب األعمــال المعنيــة.
- ويكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــاً بحضــور أغلبيــة األعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم 
القاضيــان الممثــالن فيهــا وتختــص اللجنــة دون غيرهــا بالفصــل فــي المنازعــات الفرديــة 
الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ، وتفصــل اللجنــة فــي النــزاع المعــروض عليهــا 

خــالل ســتين يومــاً مــن تاريــخ عرضــه عليهــا .
ــواد 40 و65 و67 و68  ــي الم ــتور ف ــكام الدس ــارض وأح ــكيل يتع ــذا التش ــد أن ه  بي
و165 و168 إذ أن المشــرع نــص علــى تشــكيل لجنــة ذات تشــكيل مــزدوج »قضائــي 
ــا  ــا دون غيره ــكيل ومنحه ــي التش ــة ف ــر الغلب ــل للعنصــر األخي ــي« وجع ــر قضائ وغي
االختصــاص بالفصــل فــي المنازعــات الفرديــة الناشــئة عــن قانــون العمــل وأســبغ علــى 
قراراتهــا وصــف األحــكام بالرغــم مــن أن ثالثــة مــن أعضائهــا ال تتوافــر فيهــم الحيــدة 
واالســتقالل الواجــب توافرهمــا فــي القضــاة باعتبارهمــا ضمانتــي الفصــل فــي المنازعات 
فضــالً عــن أنــه ال يجــوز التــذرع بطبيعــة المنازعــة العماليــة ومــا تتطلبــه مــن ســرعة 
الفصــل فيهــا لمخالفــة أحــكام الدســتور التــي جعلــت واليــة القضــاء للمحاكــم علــى اختالف 
أنواعهــا ودرجاتهــا باعتبــار أن القضــاة مســتقلون وال ســلطان عليهــم لغيــر القانــون كمــا 

ال يجــوز أليــة ســلطة التدخــل فــي شــئون العدالــة. 
ســيما وأن إســباغ الصفــة القضائيــة علــى أعمــال أيــة جهــة عهــد إليهــا المشــرع بالفصــل 
فــي نــزاع معيــن يفتــرض أن يكــون اختصــاص هــذه الجهــة محــدداً بقانــون ، وأن يغلــب 
علــى تشــكيلها العنصــر القضائــي الــذي يلــزم أن تتوافــر فــي أعضائــه ضمانــات الكفــاءة 
والحيــدة واالســتقالل ، وأن يعهــد إليهــا المشــرع بســلطة الفصــل فــي خصومــة بقــرارات 
حاســمة ، دون إخــالل بالضمانــات القضائيــة الرئيســية التــي ال يجــوز النــزول عنها والتي 
ــاع أطرافهــا وتمحيــص  ــق دف ــة لتحقي ــى إتاحــة الفــرص المتكافئ ــوم فــي جوهرهــا عل تق
ادعاءاتهــم علــى ضــوء قاعــدة قانونيــة نــص عليهــا المشــرع ســلفاً ليكــون القــرار الصــادر 
فــي النــزاع مؤكــداً للحقيقــة القانونيــة مبلــوراً لمضمونهــا فــي مجــال الحقــوق المدعــى بهــا 

أو المتنــازع عليهــا )1(. 
ويالحظ أن تشكيل اللجان الخماسية يخالف الدستور من عدة أوجه :

ــي المنازعــات  ــة الفصــل ف ــا والي ــد إليه ــي أنشــأها المشــرع وعه ــة الت  األول : أن اللجن
ــى تشــكيلها  ــة يغلــب عل ــن العامــل وصاحــب العمــل هــي لجن ــد تنشــأ بي ــة التــي ق الفردي
ــة  ــر مديري ــا مدي ــة أعضــاء أحدهم ــن وثالث ــن قاضيي ــون م ــي تتك العنصــر اإلداري فه
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القــوى العاملــة المختــص أو مــن ينيبــه , والثانــي ممثــل عــن االتحــاد العــام لنقابــات عمــال 
ــة  ــاء اللجن ــة ، وأعض ــال المعني ــاب األعم ــة أصح ــن منظم ــل ع ــث ممث ــر ، والثال مص
مــن غيــر القضــاة قــد ال يتوافــر فــي شــأنهم شــرط التأهيــل القانونــي الــذي يمكنهــم مــن 
ــي إذا توافــر  ــر أدلتهــم , حتــى علــى ســبيل الفــرض الجدل ــاع الخصــوم وتقدي تحقيــق دف
هــذا الشــرط فــي أحدهــم أو فيهــم جميعــاً ، فإنهــم يفتقــدون لضمانتــي الحيــدة واالســتقالل 
الــالزم توافرهمــا فــي القاضــي ، فضــالً عــن أن مديــر مديريــة القــوى العاملــة المختــص 
ــاً قبــل عرضــه علــى  بحســبانه رئيــس الجهــة اإلداريــة التــي تتولــى تســوية النــزاع ودي
ــه أن  ــم فــال يجــوز ل ــاً ومــن ث ــه رأي ــدى في ــزاع وأب ــد اتصــل بالن ــة ، يكــون ق ــك اللجن تل
ــدة عــن  ــه عقي ــه لســبق تكوين ــزاع ذات ــي الن ــك للفصــل ف ــد ذل ــى منصــة القضــاء بع يعتل

الموضــوع .
الثانــي: أن قــرارات اللجــان الخماســية ال يمكــن وصفهــا باألحــكام القضائية لكــون األحكام 
القضائيــة تصــدر فحســب مــن المحاكــم أو الهيئــات ذات االختصــاص القضائــي ، وهــذه 
اللجــان إداريــة ، ومــن ثــم فــإن مــا يصــدر عنهــا ال يعــدو ســوى أن يكــون قــرارات إداريــة 
، وليســت لهــا صفــة األحــكام القضائيــة ، وال ينــال مــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 71 
ســالفة البيــان مــن اشــتراط وجــود قاضييــن حتــى يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــاً، ذلــك أنــه 
بافتــراض وجــود هذيــن القاضييــن وحضــور األعضــاء الثالثــة الباقييــن يمكــن أن يصــدر 
القــرار باألغلبيــة ، واألغلبيــة ، فــي هــذه الحالــة للعنصــر اإلداري ، ومــن ثــم فــال يمكــن 

أن توصــف القــرارات الصــادرة منهــا بأنهــا أحــكام أو قــرارات قضائيــة. 
الثالــث : لقــد ذهــب المشــرع العمالــي أبعــد مــن ذلــك إذ نــص فــي المــادة 72 مــن قانــون 
العمــل المذكــور إلــى اعتبــار القــرارات الصــادرة عــن هــذه اللجــان بمثابــة أحــكام صــادرة 
مــن المحاكــم االبتدائيــة يُطعــن عليهــا أمــام محاكــم االســتئناف وهــو وصــف جــاوز بــه 
المشــرع الحقيقــة ألن مــا يصــدر عــن هــذه اللجــان بحســبانها لجــان إداريــة ال يعــدو أن 
يكــون مــن قبيــل  القــرارات اإلداريــة ، إال أن الطعــن علــى هــذه القــرارات أمــام محكمــة 
االســتئناف وعلــى مــا يقضــى بــه النــص ذاتــه يتــم وفقــاً ألحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الــذي ال يجيــز الطعــن فــي األحــكام الصــادرة فــي حــدود النصــاب االنتهائــى 
ــر  ــذ غي ــى فــي بعــض الحــاالت ممــا يجعــل هــذه القــرارات عندئ لمحاكــم الدرجــة األول
قابلــة للطعــن عليهــا قضائيــاً األمــر الــذي يخالــف المــادة 68 مــن الدســتور التــي تحظــر 

النــص علــى تحصيــن أي قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء ..

ــم 26  ــة رق ــي القضي ــا ف ــة الدســتورية العلي ــم المحكم ــد صــدور حك ــي: بع ــرع الثان الف
لســنة 27 قضائيــة دســتورية بجلســة 2008/1/13

صــدر الحكــم بعــدم دســتورية نصــي المادتيــن 71 و 72 مــن قانــون العمــل  وبســقوط 
ــم  ــم تت ــإذا ل ــى أن » ف ــي تنــص عل ــه والت ــون ذات ــادة 70 مــن القان ــواردة بالم ــارة ال العب
ــا  ــكل منهم ــاز ل ــب ج ــم الطل ــخ تقدي ــن تاري ــام م ــرة أي ــد أقصــاه عش ــي موع ــوية ف التس
اللجــوء إلــى اللجنــة القضائيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 71 مــن هــذا القانــون فــي موعــد 
أقصــاه خمســة وأربعــون يومــاً مــن تاريــخ النــزاع وإال ســقط حقــه فــي عــرض األمــر 
علــى اللجنــة ، وألي منهمــا التقــدم للجهــة اإلداريــة بطلــب لعــرض النــزاع علــى اللجنــة 
المذكــورة خــالل الموعــد المشــار إليــه«, و ســقوط قــرار وزيــر العــدل رقــم 3539 لســنة 

ــة)1( .  2003 بتشــكل اللجــان الخماســية بالمحاكــم االبتدائي
نفــاذا لهــذا القضــاء صــدر القانــون رقــم 180 لســنة 2008 بالعــودة إلــى النظــام الــذي 
ــادي  ــو اختصــاص القضــاء الع ــية وه ــان الخماس ــام اللج ــتحداث نظ ــل اس ــائدا قب كان س
ــة  ــم الجزئي ــك للمحاك ــة, وذل ــل الفردي ــة منازعــات العم ــي بكاف ــة القاضــي الطبيع بوصف
واالبتدائيــة حســب نــوع الدعــوى أو قيمتهــا طبقــا لقواعــد االختصــاص النوعــي والقيمــى 
للمحاكــم ؛ غيــر أنــة أعطــى المحاكــم صالحيــة االســتعانة فــي تكويــن عقيدتهــا بالجهــات 
اإلداريــة واللجــان النقابيــة دون أن يكــون لذلــك ثمــة إلــزام وذلــك إيمانــا بإمكانيــة فــض 

منازعــات العمــل الفرديــة بغيــر الطريــق القضائــي طالمــا أمكــن ذلــك. 
ــل و  ــب العم ــن صاح ــردى بي ــزاع ف ــأ ن ــة: » إذا نش ــى أن ــة عل ــادة 70 من ــت الم ونص
العامــل فــي شــأن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون أو أي مــن القوانيــن أو اللوائــح المنظمــة 
لعالقــات العمــل الفرديــة فــألي منهمــا أن يطلــب مــن لجنــة – تشــكل مــن : ممثــل للجهــة 
اإلداريــة المختصــة ) مقــرراً ( ، و ممثــل للمنظمــة النقابيــة ، و ممثــل لمنظمــة أصحــاب 
األعمــال – خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ النــزاع تســويته وديــاً ، فــإذا لــم تتــم التســوية 
خــالل واحــد وعشــرين يومــاً – مــن تاريــخ تقديــم الطلــب – جــاز ألي منهمــا أن يطلــب 
مــن الجهــة اإلداريــة المختصــة إحالــة النــزاع إلــى المحكمــة العماليــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 71 مــن هــذا القانــون أو أن يلجــأ إليهــا فــي موعــد أقصــاه خمســة وأربعيــن 
ــب  ــة بطل ــدم للجن ــد تق ــواء كان ق ــوية س ــددة للتس ــدة المح ــاء الم ــخ انته ــن تاري ــاً م يوم
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التســوية أو لــم يتقــدم بــه وإال ســقط حقــه فــي عــرض األمــر علــى المحكمــة )1(.
يبيــن مــن هــذا التعديــل أن المشــرع المصــري عــدل عــن فكــرة اإللــزام بالعــرض 
ــان ,  ــالفة البي ــادة 70 س ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــى اللجن ــة عل ــى للمنازع الوجوب
لكنــة نــص علــى ميعــاد ســقوط للحــق فــي إقامــة الدعــوى أمــام المحكمــة إذا لــم تقيــد بقلــم 
كتــاب المحكمــة خــالل خمســة وأربعــون يومــاً مــن تاريــخ النزاع.ســواء عــرض النــزاع 
علــى اللجنــة أم لــم يعــرض , ونــرى أن هــذه المــدة القصيــرة وان كان لهــا مــا يبررهــا 
بالنســبة لحــاالت الفصــل التعســفي إال أنهــا قصيــرة إلــى حــد كبيــر بالنســبة للمنازعــات 
ــات  ــة لعالق ــح المنظم ــن أو اللوائ ــن القواني ــل أو أي م ــون العم ــق قان ــة عــن تطبي الناجم

ــة )2(.  ــل الفردي العم
وقــد اختلفــت دوائــر محكمــة النقــض يشــأن الطعــون المنظــورة أمامهــا بعــد صــدور حكــم 

المحكمــة الدســتورية العليــا ســالف البيــان إلــى اتجاهين:ـ
ــم يصــدر  ــادام ل ــية م ــان الخماس ــن اللج ــرارات الصــادرة ع ــدام الق األول : يقضــى بانع
فــي شــأنها حكــم بــات وذلــك تأسيســا علــى أن حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا ســالف 
البيــان لــم يحــدد تاريخــا معينــا لســريانه ومــن ثــم أصبحــت هــذه النصــــوص ال يجــوز 
تطبيقهــا اعتبــارا مــن اليــوم التالــي لنشــر الحكــم بالجريــدة الرســمية ومــؤدى ذلــك زوال 
مــا كان يســمى باللجــان ذات االختصــاص القضائــي المشــكلة بقــرار وزيــر العــدل إعمــاال 
ــذ العمــل بأحــكام هــذه المــادة فــي  ــه من لحكــم المــادة 71 مــن قانــون العمــل المشــار إلي
ــر  ــالف الذك ــا س ــتورية العلي ــة الدس ــم المحكم ــف لحك ــر الكاش ــاال لألث 2003/7/7 إعم
والزم ذلــك انعــدام القــرارات الصــادرة عنهــا مــادام لــم يصــدر فــي شــانها حكــم بــات)3(, 
وفــى هــذه الحالــة يكــون فــي إمــكان الخصــم صاحــب المصلحــة أن يرفــع دعــوى مبتــدأه 
ويبــدأ احتســاب المواعيــد مــن اليــوم التالــي لصــدور حكــم النقــض طالمــا أن أصــل الحــق 

1 تنص المادة 71  على أن : » تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة االبتدائية 
و تختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة )70 (من هذا 

القانون و تخطر المحكمة ممثالً عن المنظمة النقابية المعنية ، و ممثالً عن منظمة أصحاب األعمال 
لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر 

الدعوى .
2 يتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية األحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية و التجارية 

طبقا لنص المادة 72.
3 محكمة النـقــــــض - الدائرة العمالية - الطعن رقم 4894 لسنة 76 ق -  جلسه 3 من فبراير سنة 

 .2008

لم تسقط بالتقادم
الثانــي: يقضــى بإلغــاء الحكــم المطعــون عليــة وإعــادة الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة 
لتفصــل فــي الطعــن مــن جديــد إعمــاال للقواعــد العامــة)1(. ونــرى أن مرجــع هــذا الخــالف 
هــو اختــالف دوائــر محكمــة النقــض فــي ترتيــب األثــر القانونــي المترتــب علــى حكــم 
المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية تشــكيل اللجــان الخماســية , فاالتجــاه األول القاضــي 
ــار  ــرارات آث ــذه الق ــى ه ــب عل ــية رت ــان الخماس ــرارات الصــادرة عــن اللج ــدام الق بانع
الحكــم القضائــي المنعــدم , وال نتفــق مــع هــذا االتجــاه ونؤيــد االتجــاه الثانــي لوجــود فــرق 
ــدم  ــم الصــادر بع ــل أن الحك ــة بدلي ــدم دســتوريتها وأخــرى منعدم ــة قضــى بع ــن  لجن بي
الدســتورية وإن كان ينســحب أثــره علــى الوقائــع والعالقــات الســابقة علــى صــدور الحكــم 
إال أنــة رغــم ذلــك مقيــد بالحقــوق والمراكــز التــي تكــون قــد اســتقرت عنــد صــدور حكــم 

عــدم الدســتورية بحكــم حــاز قــوه األمــر المقضــي أو بانقضــاء مــدد التقــادم ..

1 وكال النوعين من األحكام يصدر استنادا  لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
48 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حيث يترتب على صدور الحكم من المحكمة 

الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو الئحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم 
التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على 
المحاكم باختالف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها 
حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى 

صالحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص والزم ذلك أنه  ال يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى 
أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من نفسها وال 

يستثنى من إعمال هذا األثر الرجعى إال الحقوق والمراكز التي قد تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء 
مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه .
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المطلب الثاني : فض منازعات العمل الفردية في الكويت
تنــص المــادة 2/96 مــن قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي الكويتــي)1( رقــم 38 لســنة 
1964علــى أن:ـ »... ويســبق الدعــوى طلــب يقدمــه العامــل إلــى وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمــل وتقــوم هــذه الــوزارة باســتدعاء طرفــي النــزاع واتخــاذ اإلجــراءات 
ــم تتــم التســوية الوديــة تعيــن علــى وزارة  ــا. فــإذا ل الالزمــة لتســوية النــزاع بينهمــا ودي
ــة  ــب إحال ــم العامــل للطل ــة والعمــل خــالل أســبوعين مــن وقــت تقدي الشــؤون االجتماعي
ــن ملخصــا  ــرة تتضم ــة بمذك ــة مصحوب ــون اإلحال ــة، وتك ــة الكلي ــى المحكم ــزاع عل الن
ــوم  ــة أن يق ــاب المحكم ــم كت ــى قل ــوزارة وعل ــات ال ــن ومالحظ ــج الطرفي ــزاع وحج للن
فــي ظــرف ثالثــة أيــام مــن تاريــخ وصــول الطلــب إلــى المحكمــة بتحديــد جلســة لنظــر 
الدعــوى، ويعلــن بهــا العامــل وصاحــب العمــل ويجــوز للمحكمــة أن تســتحضر واضــع 
المذكــرة المرفوعــة مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل الســتيضاحه فيمــا جــاء فــي 

هــذه المذكــرة«.  
ــى وزارة  ــب إل ــم طل ــوب تقدي ــى وج ــص عل ــي ن ــرع الكويت ــص أن المش ــذا الن ــد ه يفي
ــل  ــب العم ــل وصاح ــن العام ــزاع بي ــوية الن ــكان تس ــل إلم ــة والعم ــؤون االجتماعي الش
تســوية وديــة, فــإذا لــم تفلــح تلــك األخيــرة يحــال النــزاع خــالل أســبوعين مــن وقــت تقديــم 

ــل .  ــة والعم ــى وزارة الشــؤون االجتماعي ــب إل ــل للطل العام
 وقــد نــص المرســوم بقانــون رقــم 46 لســنة 1987 علــى إنشــاء دائــرة عماليــة بالمحكمــة 
الكليــة بالكويــت تشــكل مــن قــاض واحــد وتشــتمل علــى غرفــة أو أكثــر حســب الحاجــة 
ــق  ــا الناشــئة عــن تطبي ــت قيمته ــا كان ــة أي ــي المنازعــات العمالي دون غيرهــا بالفصــل ف
أحــكام القوانيــن الصــادرة فــي شــان وتنظيــم العالقــة بيــن العمــال وأصحــاب األعمــال فــي 
القطــاع األهلــي وقطــاع األعمــال النفطيــة كمــا يختــص بالفصــل فــي طلبــات التعويــض 
المترتبــة علــى هــذه المنازعات)2(.وترتــب بمحكمــة االســتئناف العليــا غرفــة خاصــة أو 
ــة فــي المحكمــة  ــرة العمالي ــر للنظــر فيمــا يســتأنف مــن األحــكام الصــادرة مــن الدائ أكث

الكلية)3(.  
ــى  ــة إل ــام بإســناد الفصــل فــي المنازعــات العمالي ــد ق ــك يكــون المشــرع الكويتــي ق وبذل

1 ينظم المنازعات العمالية في الكويت القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع األهلي 
والقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع األعمال النفطية.

2 المادة األولى من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987.
3 المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987.

دوائــر متخصصــة فــي نطــاق القضــاء العــادي يكــون لهــا وحدهــا دون غيرهــا اختصــاص 
ــى  ــاج إل ــاوى يحت ــذه الدع ــي ه ــل ف ــرا ألن الفص ــة ونظ ــاوى العمالي ــي الدع ــل ف الفص
خبــرة وممارســة ؛ رؤى أن تختــص بهــا جميعــا دوائــر كليــة بصــرف النظــر عــن قيمــة 
المنازعــة وهــو مــا اقتضــى نــزع اختصــاص المحكمــة الجزئيــة بنظــر هــذه المنازعــات 
ــة  ــر كلي ــى دوائ ــي تدخــل فــي حــدود نصــاب اختصاصهــا القيمــي وإســنادها كلهــا إل الت

متخصصــة)1(.
 وغنــي عــن البيــان أن المقصــود بالمنازعــات العماليــة تلــك الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام 
القانــون رقــم 38 لســنة 1964 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي والقانــون رقــم 28 
لســنة 1969 فــي شــأن العمــل فــي قطــاع األعمــال النفطيــة أو أي قانــون أخــر قــد يصــدر 
فــي شــأن تنظيــم العالقــة بيــن العمــال وأصحــاب األعمــال كمــا رؤى مــن المناســب أن 
يضــاف إلــى اختصــاص هــذه الدوائــر الفصــل فــي جميــع طلبــات التعويــض الناشــئة عــن 

المنازعــات العماليــة أيــا كانــت قيمتهــا.
ــال الســعودي  ــل والعم ــام العم ــي نظ ــة ف ــات العمالي ــث : تســوية المنازع ــب الثال المطل

ــد)2( الجدي
يتــم تســوية الخالفــات العماليــة فــي نظــام العمــل والعمــال الســعودي عــن طريــق لجــان 
أطلــق عليهــا النظــام تســمية »هيئــات« وهــى تنقســم إلــى هيئــات ابتدائيــة وهيئــة عليــا)3(, 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــد موافق ــل بع ــر العم ــن وزي ــرار م ــات بق ــذه الهيئ ــن أعضــاء ه ويعي
الــوزراء علــى أن يكونــوا مــن الحاصليــن علــى إجــازة فــي الشــريعة أو الحقــوق ؛ وتؤلف 
بقــرار مــن الوزيــر فــي كل مكتــب عمــل هيئــة ابتدائيــة تشــتمل علــى دائــرة أو أكثــر مــن 
عضــو واحــد وتفصــل كل دائــرة مــن هــذه الدوائــر فيمــا يطــرح عليهــا مــن قضايــا , وإذا 
لــم تؤلــف هيئــة ابتدائيــة فــي أحــد مكاتــب العمــل  يكلــف الوزير-عنــد االقتضــاء - الهيئــة 

1  راجع المذكرة اإليضاحية للمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر 
المنازعات العمالية.

2 صدر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1426/8/23هـ والمنشور في الجريدة الرسمية )أم 
القرى( العدد: 4068 وتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 10/28/ 2005. وحل هذا النظام محل 
نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي )م/21( بتاريخ 1389/9/6هـ والسابق نشره بجريدة أم 

القرى في عددها رقم 2299 بتاريخ 1389/9/19هـ. 
3 كان النظام القديم يستخدم تسمية لجان, لكن النظام الجديد استبدل اللجان بالهيئات - راجع المادة 

210 من النظام الجديد.
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المؤلفــة فــي أقــرب مكتــب عمــل بمهمــات الهيئــة التــي لــم تؤلــف واختصاصاتهــا )1(.
ووفقــا لنــص المــادة 78 مــن نظــام العمــل يجــوز للعامــل الــذي يفصــل مــن عملــه بغيــر 
ســبب مشــروع أن يطلــب إعادتــه إلــى العمــل وينظــر فــي هــذه الطلبــات وفــق أحــكام هــذا 

النظــام والئحــة المرافعــات أمــام هيئــات تســوية الخالفــات العماليــة )2(.
وحيــث أن األصــل فــي القضــاء عمومــاً أنــه مــن اختصــاص المحاكــم العامــة، لكــن نظــام 
القضــاء الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/64 وتاريــخ 1395/7/14هـــ قــد نــص فــي 
ــة المنازعــات  ــي كاف ــى )أن تختــص المحاكــم بالفصــل ف ــه السادســة والعشــرين عل مادت
ــى  ــة إل ــي المنازعــات العمالي ــك أســند الفصــل ف ــا يســتثنى بنظــام (. لذل ــم إال م والجرائ
الهيئــات االبتدائيــة والعليــا اســتثناًء لهــا مــن القضــاء العــام ، وليــس للمحاكــم واليــة علــى 
تلــك المنازعــات إذ أن هــذه الهيئــات تنشــأ بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يملــك 
ــة  ــة القضائي ــم الحصان ــر له ــك يوف ــى أن ذل ــب البعــض إل ــا، ويذه ــن أعضائه حــق تعيي
لممارســة أعمالهــم فــي جــو مــن الثقــة واالطمئنــان)3( , وال نتفــق مــع هــذا الــرأي إذ أن 
هـــــــــــذا النظــام اليمكــن وصــف القــرارات الصــادرة عنــة باألحــكام القضائيــة لكــون 
األحــكام القضائيــة تصــدر فحســب مــن المحاكــم أو الهيئــات ذات االختصــاص القضائــي ، 
وهــذه الهيئــات التعــدو ســوى أن تكــون لجانــا إداريــة ، ومــن ثــم فــإن مــا يصــدر عنهــا ال 

يعــدو ســوى أن يكــون قــرارات إداريــة ، وليســت لهــا صفــة األحــكام القضائيــة. 
اختصاص الهيئة االبتدائية:

ــاً كان نوعها،التــي  ــات العمالية،أي ــاً فــي الخالف ــة بالفصــل نهائي ــة االبتدائي  تختــص الهيئ
ال تتجــاوز قيمتهــا عشــرة آالف لاير ,واالعتــراض علــى الجــزاء الــذي يوقعــه صاحــب 

1 المواد 213,212,من نظام العمل.
2 كان النظام الملغى يعطى دورا رئيسيا لمكاتب العمل في التسوية حيث كانت المادة 75 تنص على  

أن للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع ، أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، ويقدم هذا الطلب 
إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ 
تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل ، أو بأي وسيلة تثبت االستالم 
, ثم يقوم بعد ذلك مدير مكتب العمل المختص باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية الخالف بين الطرفين 

ودياً ، عن طريق التوسط بينهما ومحاولة تقريب وجهات النظر،ربما يتم حــل المنازعة دون حاجــة إلى 
اللجوء إلى الهيئة االبتدائية أو الهيئة العليا. فإذا لم يتمكن المكتب من حل الخالف ودياً ، تعين عليه أن 

يحيل الطلب خالل مدة ال تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل 
العمل للنظر فيه قضائياً. وعلى المكتب أن يشفع الطلب بمعلومات وافية عن النزاع بين الطرفين، وما 

يراه من التوصيات إلنهاء النزاع.
3 د/ السيد عيد نايل . الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية في المملكة العربية 
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العمــل علــى العامــل,و فــرض العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي نظــام العمــل والعمــال 
علــى المخالفــة التــــــــــــي ال تتجــاوز عقوبتهــا المقــررة خمســة آالف لاير، وعلــى 

ــي ال تتجــاوز عقوباتهــا المقــررة فــي مجموعهــا خمســة آالف لاير.  ــات التــ المخالف
كمــا تختــص بالفصــل ابتدائيــاً فــي الخالفــات العماليــة التــي تتجــاوز قيمتهــا عشــرة آالف 
لاير, وخالفــات التعويــض عــن إصابــات العمــل، مهمــا بلغــت قيمــة التعويــض. وخالفــات 
الفصــل عــن العمــل, وفــرض العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام علــى 
ــي  ــات الت ــى المخالف ــة آالف لاير, وعل ــررة خمس ــا المق ــاوز عقوبته ــي تتج ــة الت المخالف
ــى  ــات عل ــا خمســة آالف لاير,وفــرض العقوب ــي مجموعه ــررة ف ــا المق تتجــاوز عقوباته

ــة. )1( ــة تبعي ــات المعاقــب عليهــا بالغرامــة مــع عقوب المخالف
 الهيئــة العليــا : وهــى تشــكل مــن عــدة دوائــر تشــكل الدائــرة الواحــدة مــن ثالثــة أعضــاء 
علــى األقــل، ويصــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء - بنــاًء علــى ترشــيح الوزيــر - بتعييــن 
رئيــس الهيئــة وأعضائهــا مــن الحاصليــن علــى اإلجــازة فــي الشــريعة والحقــوق ممــن 
لديهــم الخبــرة فــي مجــال الخالفــات العماليــة، ويحــدد عــدد دوائــر الهيئــة العليــا ومناطــق 
ــة  ــس الهيئ ــى رئي ــة ، ويتول ــس الهيئ ــراح رئي ــى اقت ــاًء عل ــر بن ــرار مــن الوزي ــا بق عمله
اختيــار رؤســاء الدوائــر وتوزيــع العمــل بينهــا واإلشــراف علــى جميــع مــا يتعلــق بأعمالها 

اإلدارية)2(. 
اختصــاص دوائــر الهيئــة العليــا : تختــص كل دائــرة مــن دوائــر الهيئــة العليــا بالفصــل 
ــع  ــي ترف ــة الت ــات االبتدائي ــر الهيئ ــرارات دوائ ــع ق ــي جمي ــة القطعية،ف ــاً وبالدرج نهائي
ــخ النطــق  ــن تاري ــاً م ــون يوم ــتئناف ثالث ــدة االس ــون م ــى أن تك ــا عل ــتئناف أمامه لالس
بقــرار الدائــرة االبتدائيــة فــي القــرارات التــي تصــدر حضوريــاً  أومــن تاريخ«اإلعــالن« 
ــدة  ــة خــالل الم ــرة االبتدائي ــرار الدائ ــم يســتأنف ق ــاً.وإذا ل ــرار إذا كان غيابي ــغ بالق التبلي
ــة  ــا واجب ــة العلي ــر الهيئ ــرارات دوائ ــد ق ــذ ، وتع ــاً واجــب التنفي ــد نهائي ــان يع ســالفة البي

ــخ صدورهــا .  ــذ مــن تاري التنفي
آليــة عمــل الهيئــات االبتدائيــة والعليــا : كل هيئــة مــن هــذه الهيئــات لهــا وحدهــا - دون 
غيرهــا - حــق النظــر فــي جميــع الخالفــات المتعلقــة بهــذا النظــام ، وبالخالفــات الناشــئة 
ــخص  ــار أي ش ــا إحض ــوز له ــعة إذ يج ــات واس ــع بصالحي ــل ،وتتمت ــود العم ــن عق ع
الســتجوابه ، أو انتــداب أحــد أعضائهــا للقيــام بهــذا االســتجواب ، كمــا يجــوز لهــا إلــزام 

1  المادة 214 من نظام العمل.
2 المادة 215 من نظام العمل 
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األفــراد  بتقديــم المســتندات واألدلــة، واتخــاذ غيــر ذلــك مــن اإلجــراءات ويجــوز للهيئــة 
الدخــول فــي أي مــكان تشــغله المنشــأة مــن أجــل إجــراء التحقيــق ، واالطــالع علــى جميــع 

الدفاتــر والســجالت والمســتندات التــي تــرى موجبــاً لالطــالع عليهــا)1(. 
ــي  ــة، الت ــات االبتدائي ــام الهيئ ــب العمــل المختــص أم ــق مكت ــع الدعــاوى عــن طري وترف
يقــع مــكان العمــل فــي مقرهــا، أو فــي دائــرة اختصاصاهــا. وعلــى مكتــب العمــل - قبــل 
إحالــة النــزاع إلــى الهيئــة - اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتســوية النــزاع وديــاً  ويصــدر 
ــى  ــة عل ــك وتنظــر الدعــاوى المترتب الوزيــر قــراراً باإلجــراءات والقواعــد الخاصــة بذل
أحــكام هــذا النظــام علــى وجــه االســتعجال)2(. ويجــوز لطرفــي عقــد العمــل تضمينــه نصــاً 
ــك بعــد  ــى ذل ــاق عل ــم. كمــا يمكــن لهمــا االتف ــة التحكي يقضــي بتســوية الخالفــات بطريق
ــم النافــذ فــي المملكــة والئحتــه  نشــوء النــزاع. مــع مراعــاة تطبيــق أحــكام نظــام التحكي
التنفيذيــة)3(, ويحــوز القــرار الصــادر عــن هــذه الهيئــات حجيــة الشــيء المقضــي فيــه )4( .

.

1 المواد من 216 حتى  219 من نظام العمل. 
2 المادتان 220، 221 من نظام العمل.    

3 المادة 224 من نظام العمل.
4 المادة 225 من نظام العمل.  

ــردي  ــة وســائل فــض منازعــات العمــل الف المبحــث الخامــس: مــدى فعالي
ــي ــق القضائ ــر الطري بغي

نتنــاول فــي هــذا المبحــث العالقــة بيــن وســائل فــض المنازعــات بغيــر الطريــق القضائــي 
والقضــاء ثــم  نتنــاول تقييــم الوســائل البديلــة لحــل المنازعــات بغيــر الطريــق القضائــي 

وذلــك علــى الوجــه التالــي:

ــة  المطلــب األول: العالقــة بيــن وســائل فــض منازعــات العمــل الفــردي بالطــرق الودي
والقضــاء

ــد  ــى صعي  األصــل أن نظــام وســائل فــض المنازعــات يلعــب دورا مكمــال للقضــاء عل
تخفيــف حجــم العــبء الملقــى علــى كاهــل القضــاء، فهــو يســير معــه جنبــا إلــى جنــب فــي 
تحقيــق العدالــة أو أنــة مرحلــة الزمــة قبــل دخــول النــزاع فــي حــوزة القضــاء , بيــد أن 
دور القضــاء فــي الحقيقــة يختلــف بحســب مــا إذا كانــت الوســيلة تحكيــم أم وســاطة، وهــو 

مــا يقتضــي منـــا بيــان هــذا الــدور فــي كال األمريــن:
أوال: التحكيــم: يلعــب القضــاء دور المســاند لخصومــة التحكيــم، فحتــى يــؤدي دوره 
المنشــود كطريــق اســتثنائي أو بديــل للقضــاء فــي الفصــل فــي المنازعــات، وحتــى تتحقــق 
فاعليته،فــإن األمــر يقتضــي تدخــل قضــاء الدولــة بمالــه مــن ســلطة عامــة يســتطيع عــن 

طريقــه إجبــار الخصــوم علــى تنفيــذ قــرارات وأحــكام المحكميــن)1( .
ــاء  ــاعدة وإلعط ــم للمس ــال التحكي ــي مج ــل القضــاء ف ــى تدخ ــذا الوضــع إل ــدا ه ــد ح وق
الصفــة اإللزاميــة لقراراتــه وأحكامــه, فأحــكام التحكيــم ال تكتســب بذاتهــا القــوة التنفيذيــة، 
والتــي تخولهــا الحصــول علــى الحمايــة القضائيــة بواســطة التنفيــذ الجبــري إذ أنهــا ال تعــد 
ســندات تنفيذيــة، فالقــوة التنفيذيــة ال تخلــق حكــم التحكيــم إال بصــدور أمــر خــاص مــن 
جهــة القضــاء المختــص يســمى الصيغــة التنفيذيــة , وقــد أكــد المشــرع اإلماراتــي ذلــك 
فــي نــص المــادة 215 إجــراءات مدنيــة التــي تقــرر أن) الينفــذ حكــم المحكميــن إال إذا 
صادقــت عليــة المحكمــة التــي أودع الحكــم قلــم كتابهــا وذلــك بعــد االطــالع علــى الحكــم 

ووثيقــة التحكيــم والتثبــت مــن أنــة اليوجــد مانــع مــن تنفيــذه ......(.
ــم  ــة الحك ــة بصالحي ــن قضــاء الدول ــا م ــل اعتراف ــة يمث ــة التنفيذي ــم بالصيغ ــل الحك فتذيي
وإمكانيــة تنفيــذه جبــرا بكافــة الوســائل التــي يتيحهــا القانــون، وفــي هــذا اإلطــار ينحصــر 

1 رضا السيد عبد الحميد:  ص 4.
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دور القضــاء فــي التأكــد مــن توفر الشــروط الالزمــة لتنفيذها، دون تدخل فــي موضوعها، 
فــال يملــك القاضــي التحقــق مــن عدالــة هــذه األحــكام أو صحــة قضائهــا فــي الموضــوع 
ألنـــــــه اليعــد هيئــة اســتئنافيه فــي هــذا الصــدد، إال أنــه رغــم ذلــك يظــل للقضــاء دور 
كبيــر فــي مراقبــة أحــكام التحكيــم للتثبــت مــن صحــة إجراءاتهــا وإمكانيــة تنفيذهــا دون 

أن يتعــارض ذلــك مــع أحــكام قطعيــة ســابقة أو يخالــف النظــام العــام.
ثانياً: الوساطة:

ــدور المحــرك  ــوم ب ــي أن المحاكــم تق ــة الوســاطة ف ــة  المحاكــم عــن عملي تختلــف وظيف
ــي  ــي أصبحــت مصــدرا للشــرعية ف ــا، والت ــاوض عليه ــة المتف ــق العدال األساســي لتحقي
ــا  ــح له ــدي ال يتي ــي التقلي ــل القضائ ــلوب العم ــن أن أس ــد تبي ــام , فق ــكل ع ــاء بش القض
االســتجابة لبعــض القضايــا عــن كثــب ، بينمــا الوســاطة تســتطيع ذلــك ممــا يجعلهــا تقــوم 
بــدور رئيــس للحلــول المتفــاوض عليهــا، وبمــا أن العدالــة تهــدف فعليــا إلــى تأميــن الســالم 
ــن  ــن م ــن المتنازعي ــة بي ــات االجتماعي ــط والعالق ــى الرواب ــة عل ــي والمحافظ االجتماع
العمــال وأربــاب العمــل، وهــذا مــا يســمى بالعدالــة البديلــة وهنــا تحــل الوســاطة والوســائل 
المتعلقــة بهــا محــل القانــون وتعمــل علــى وضــع القواعــد الخاصــة بــكل حالــة علــى حــدة ، 
وهــو مــا يجعــل القضــاء يقــوم بــدور رئيســي فــي إيجــاد الحلــول البديلــة ، وال محاجــة مــن 
أن القضــاة عنــد تطبيــق الوســائل البديلــة يفقــدون ســلطاتهم التــي تتمثــل فــي اتخــاذ القــرار 
ــات  ــة يحجــم مــن صالحي ــق الوســاطة خــارج نطــاق الدعــوى القضائي وأن الحــل بطري

القاضــي لكــن هــذا اليؤثــر فــي تقديــري فــي تحقيــق وجــه العدالــة.
ــى المحاكــم  ــل اللجــوء إل ــون العمــل قب ــي قان ــد أوجــب ف ــي ق وإن كان المشــرع اإلمارات
ضــرورة أن يتقــدم العمــل بشــكواه إلــى دائــرة العمــل كإجــراء الزم لقبــول دعــواه أمــام 
المحكمــة المختصــة, و إن تراخــت دائــرة العمــل فــي إحالــة النــزاع إلــى المحكمــة 
ــدم  ــا تق ــت له ــى ثب ــة مت ــوى العمالي ــول الدع ــن قب ــة م ــك المحكم ــع ذل المختصــة ال يمن
ــا  ــدم إحالته ــرة أو ع ــت تراخــى األخي ــو ثب ــى ول ــرة حت ــك الدائ ــى تل ــكواه إل ــل بش العام
النــزاع الــذي  لــم تتــم تســويته خــالل مــدة األســبوعين التــي حددتهــا المــادة السادســة مــن 
قانــون العمــل إلحالــة النــزاع إلــى المحكمــة إال أن المشــرع لــم يعالــج اآلليــة التــي تتبــع 

ــى تســوية المنازعــة.     ــن عل ــاق الطرفي ــة اتف ــي حال ف
المطلــب الثانــي: تقييــم الوســائل البديلــة لحــل منازعــات العمــل الفــردي بغيــر الطريــق 

القضائــي
 يلقــى نظــام الوســائل البديلــة لحــل المنازعــات هجومــا يبلــغ حــد العنــف أحيانــا وخاصــة 

فــي الــدول الناميــة، فيــرى البعــض أن الوســائل البديلــة )بمفهومهــا التقليــدي( وإن كانــت 
ــة  ــور الدول ــي تأخــر ظه ــل ف ــك يتمث ــإن مرجــع ذل ــن القضــاء، ف ــور م ــي الظه أســبق ف
بســلطاتها الثــالث، فالقضــاء هــو ســلطة مــن ســلطات الدولــة تحقــق مــن خاللهــا العدالــة، 
وهــي وظيفــة ال يصــح أن يتــرك أمرهــا لألفــراد، وإال ســادت الفوضــى وضاعــت حقــوق 

الضعفــاء مــن العمــال.
فنظــام وســائل فــض المنازعــات إذا كان ضروريــا يجــب أن يظــل لــه طابــع االســتثناء، 
فــكل القواعــد واألحــكام التــي يكرســها نظــام وســائل فــض المنازعــات هــي مــن صنــع 
ــل  ــات قب ــي المنازع ــر ف ــن النظ ــم م ــع المحاك ــو من ــام ه ــذا النظ ــرع,فالمقصود به المش
اللجــوء إلــى لجــان فــض المنازعــات, أضــف إلــى ذلــك أن فكــرة إيجــاد عدالــة التهدئــة 
والتســكين التــي تحبــذ الحــوار بنــاء علــى الوســاطة ليســت فكــرة مقبولــة دائمــا، وتعطــي 
االنطبــاع بــأن الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات تســاهم فــي خلــق نوعيــن مــن العدالــة: 

وهمــا العدالــة المنتقصــة والعدالــة التقليديــة.
لكــن األمــر ال يخلــو مــن مبالغــة، فالنظــرة الموضوعيــة تكشــف عــن أن بــطء إجــراءات 
ــر  ــات أكث ــض المنازع ــائل ف ــل وس ــه ، يجع ــاع تكاليف ــه وارتف ــدد درجات ــي وتع التقاض
مالئمــة لبعــض المنازعــات العماليــة، فالقضــاء مثقــل بعــدد مــن القضايــا التــي ينظرهــا 
وفتــح بــاب وســائل فــض المنازعــات بغيــر الطريــق القضائــي يســهم إلــى حــد كبيــر فــي 

حــل المشــكلة ســيما مــع ازديــاد الوعــي بهــذا النظــام ومزايــاه التــي تكمــن فــي اآلتــي:
1- تقليــل عــدد الدعــاوى التــي تحــال علــى القضــاء، فقــد أثبتــت تجــارب البلــدان التــي 
أخــذت بهــذا النظــام بأنهــا ســاهمت بشــكل مباشــر فــي تخفيــف العــبء علــى المحاكــم.

ــث  ــد المنازعــة حي ــة أم ــف وعــدم إطال ــف والرســوم والتكالي ــع عــبء المصاري 2-  رف
تــؤدي الوســائل البديلــة لتوفيــر الوقــت والجهــد والنفقــات علــى الخصــوم ووكالئهــم مــن 
خــالل إنهــاء الدعــاوى فــي مراحلهــا األولــى، فالوصــول إلــى حــل خــارج القضــاء أســرع 

وقتــا وأيســر تكلفــة.    
3-  يعــد الحــل فــي نظــام الوســائل البديلــة أكثــر إقناعــا واقتناعــا بيــن طرفــي النــزاع عــن 
الحكــم القضائــي، ألنــة يكــون مبنيــا علــى الواقــع الحقيقــي لألحــداث، بينمــا قــد يتغيــر هــذا 

الواقــع عندمــا يعــرض أمــام القاضــي بالدفــوع الشــكلية أو وســائل دفــاع الموضوعيــة. 
4- تحقيــق أكبــر قــدر مــن الخصوصيــة حيــث يكفــل هــذا النظــام محافظــة طرفــي النــزاع 
ــال  ــن العم ــدة بي ــط جي ــق رواب ــة خل ــك بغي ــا وذل ــم بينهم ــزاع القائ ــة الن ــى خصوصي عل
وأربــاب العمــل وإيجــاد طــرق أفضــل للمســتقبل بالحــوار واالحتــرام المتبــادل ممــا يســاهم 



242243

الدكتور عبد الحميد نجاشي عبد الحميد الزهيريالوسائل غير القضائية لفض منازعات عقد العمل الفردي

فــي المحافظــة علــى الروابــط بيــن الطرفيــن واســتمرارها إن أمكــن ذلــك.
5- تحقيــق مكاســب مشــتركة لطرفــي النــزاع إذ التســوية النهائيــة لهــذا النظــام )خاصــة 

الوســاطة( قائمــة علــى حــل مــرض لطرفــي النــزاع.
ــدم وجــود إجــراءات وقواعــد مرســومة  ــة لع ــذا النظــام بالمرون 6-  تتســم إجــراءات ه

محــددة.
7- المحافظــة علــى العالقــات الوديـــة بيــن الخصــوم حيث تبقــى العالقات بيــن المتنازعين 
ــي  ــؤدي ف ــي ت ــة الت ــة القضائي ــس الخصوم ــة بعك ــوية الودي ــاطة والتس ــي الوس ــة ف قائم

الغالــب إلــى قطــع مثــل تلــك العالقــات.
8- توفيــر ملتقــى ألطــراف النــزاع قبــل بــدء المحاكمــة حيــث تسـاعـــد جلســات الوســاطة 

مثــال علــى توفيـــر ملتقـــى أخيــر بيــن المتنازعيــن قــد يساهـــم فــي حــل النزاع.
ــة  ــائل البديل ــام الوس ــات نظ ــي جلس ــا ف ــن التوصــل إليه ــي يمك ــة الت ــول الخالقـ 9- الحل
تســاعد علــى تجــاوز العقبــات وتوفيــر الحلــول المناســبة واإلبداعيــة لحــل النــزاع، فلقــد 
عرضــت الوســاطة أفــكارا جديــدة لحــل الخالفــات العماليــة تعطــي فيهــا األولويــة إلعــداد 
مشــترك للقــرارات الضروريــة فــي إعــادة تنظيــم العالقــة بيــن أصحــاب العمــل والعمــال 

أكثــر مــن االهتمــام بالمطالبــة بالحقــوق الفرديــة.
10-   تنفيـــذ اتفاقــات التسويـــة الرضائيــة فــي الوســاطة يتــم برضــاء المتنازعيــن بعكــس 

حكــم القضــاء الــذي يتم تنفيـــذه جبـــرا.   
.

خاتمة الدراسة
سنجمل فيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة:- 

أظهــرت الدراســة أن المشــرع اإلماراتــي أقــر أن آليــة فــض النزاعــات التــي قــد تحــدت 
ــة  ــن بداي ــن الطرفي ــة بي ــدأ التســوية الودي ــى مب ــد عل ــن العامــل وصاحــب العمــل تعتم بي
ثــم بوســاطة طــرف ثالــث وهــو دائــرة العمــل المختصــة كآليــة أساســية ينبغــي اللجــوء 
ــم 26 لســنة 1999 أوجــب المشــرع  ــون رق ــذ صــدور القان ــرة من ــى الفت ــا أوال،وف إليه
ضــرورة عــرض المنازعــة العماليــة الفرديــة مــرة أخــرى للتســوية الوديــة باإلحالــة إلــى 
ــرة  ــن بدائ ــن المتنازعي ــن الطرفي ــت المشــاورات بي ــق والمصالحــة إذا أخفق لجــان التوفي
العمــل المختصــة، وأوجــب المشــرع ضــرورة أن تمــر المنازعــة عبــر هاتيــن المرحلتيــن 
كشــرط الزم الختصــاص القضــاء بنظــر المنازعة,ثــم عــدل المشــرع عــن هــذا الطريــق 
الثانــي بتعديــل القانــون رقــم 26 لســنة 1999 بالقانــون رقــم 4 لســنة 2001 إذ نــص 
فــي المــادة الثامنــة مكــررا منــة علــى اســتثناء الدعــاوى العماليــة مــن العــرض علــى لجــان 
التوفيــق والمصالحــة , لكــن مالبــث المشــرع أن عــاد مــرة ثانيــة إلــى مــاكان عليــة العمــل 
فــي ظــل القانــون رقــم 26 لســنة 1999 إذ نــص فــي المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 25 
لســنة 2005 علــى أن تختــص لجنــة التوفيــق والمصالحــة بتســوية المنازعــات العماليــة 
إضافــة إلــى المنازعــات المدنيــة والتجاريــة أيــا كانــت قيمتهــا وكذلــك المنازعــات غيــر 

مقــدرة القيمــة بطريــق الصلــح.
ونــرى أن هــذا يعــد تكــرارا ال فائــدة منــة مــن الناحيــة العمليــة ســيما وأن القانــون رقــم  
26  لســنة 1999 الخــاص بلجــان التوفيــق والمصالحــة الــذي صــدر تاليــا لقانــون 
العمــل االتحــادي رقــم 8 لســنة 1980 المعــدل بالقانــون االتحــادي رقــم 12 لســنة1986  
ــوال  ــاوى األح ــة ودع ــة والعمالي ــة والتجاري ــات المدني ــع المنازع ــرض جمي ــب ع أوج
الشــخصية علــى هــذه اللجــان كشــرط الزم الختصــاص المحاكــم بنظــر الدعــوى كان مــن 
العموميــة والشــمول إذ التوجــد قيمــة قانونيــة إلعــادة عــرض المنازعــة العماليــة الفرديــة 
مــرة أخــرى علــى لجــان التوفيــق والمصالحــة بعــد فــرض وجــوب اللجــوء إلــى التســوية 
الوديــة بيــن العامــل وصاحــب العمــل بدايــة ثــم بوســاطة طــرف ثالــث وهــو دائــرة العمــل 
ــة التوفيــق والمصالحــة غيــر  ــزام اآلخــر بالعــرض علــى لجن المختصــة, وكان هــذا اإلل

مبــرر لســابقة العــرض الوجوبــى علــى دائــرة العمــل المختصــة.
إضافــة إلــى  ذلــك فــان الواقــع يؤكــد تدنــى نســبة فــض المنازعــات الفرديــة عبــر هذيــن 
ــل  ــات العم ــض منازع ــائل لف ــذه الوس ــى ه ــوء إل ــال اللج ــى إهم ــن الينبغ ــن, لك الطريقي
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الفرديــة ونــرى أنــة يتعيــن العمــل علــى تطويــر الوســائل البديلــة لتســوية النزاعــات بغيــر 
الطريــق القضائــي بالحــد المعقــول لمرحلــة أو لمــرة واحــدة فحســب، وذلــك تمشــيا مــع 
الحاجــة إلــى تغييــر فــي النظــام القانونــي المعاصــر مــن القانــون المفــروض إلــى القانــون 
ــي  ــوي ف ــوذ الق ــة النف ــم صاحب ــاش دور المحاك ــذا انكم ــى ه ــل للمفاوضــة، وال يعن القاب
تســوية المنازعــات  ســيما  وأننــا نعيــش فــي زمــن العولمــة الــذي يعطــي أهميــة كبــرى 
إلرادة أطــراف المنازعــة العماليــة , وحتــى التكــون هــذه الوســائل ســببا فــي إطالــة أمــد 

التقاضــي . 
لكــن يحمــد للمشــرع اإلماراتــي مســلكه فــي توفيــر االطمئنــان لــدى العامــل علــى مســتقبله 
حيــث بيــن بجــالء آليــة حمايــة العامــل مــن الفصــل التعســفي، فإضافــة إلــى منــع فصلــه 
إال بأســباب موضوعيــة تبــرر ذلــك أوجــد نظامــاً قضائيــاً عماليــاً عــادالً يتــم فيــه عــالج 
المنازعــات العماليــة علــى درجتيــن مــن التقاضــي، تبــدأ بمحاولــة التســوية والصلــح بيــن 
ــزاع أمــام المحاكــم   ــك ، وإال نظــر الن ــر العمــل إن أمكــن ذل ــزاع أمــام دوائ أطــراف الن
بمختلــف درجاتهــا حتــى تصــدر أحــكام نهائيــة قطعيــة واجبــة النفــاذ طبقــا لنظــام القضــاء 
العــادي ,ونــرى عــدم جــدوى فــرض عــرض المنازعــة علــى لجــان التوفيــق والمصالحــة 

قبــل العــرض علــى المحكمــة المختصــة.
ــم  ــم 180 لســنة 2008 المعــدل للقانــون رق ــا للقانــون رق ــة وفق أمــا فــي مصــر نجــد أن
13لســنة 2003 إذا نشــأ نــزاع فــردى بيــن صاحــب العمــل والعامــل فــي شــان تطبيــق 
أحــكام قانــون العمــل أو أي مــن القوانيــن أو اللوائــح المنظمــة لعالقــات العمــل الفرديــة 
فــألي منهمــا أن يطلــب مــن الجهــة اإلداريــة المختصــة تســويته وديــا خــالل عشــرة أيــام 
مــن تاريــخ النــزاع فــإذا لــم تتــم التســوية خــالل 21 يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب جــاز 
ألي منهمــا أن يطلــب مــن الجهــة اإلداريــة المختصــة إحالــة النــزاع إلــى المحكمــة العمالية 
أو أن يلجــأ إليهــا مباشــرة فــي موعــد أقصــاه 45 يومــا مــن تاريــخ انتهــاء المــدة المحــددة 
للتســوية ســواء أكان قــد تقــدم للجنــة اإلداريــة بطلــب التســوية أم لــم يتقــدم بــه و إال ســقط 
ــب  ــة لطل ــة اإلداري ــى الجه ــات اللجــوء إل ــك ب ــة ويذل ــة الدعــوى القضائي ــي إقام ــه ف حق
تســوية المنازعــة جوازيــا ليــس وجوبيــا وعــاد االختصــاص إلــى القضــاء طبقــا للقواعــد 
العامــة فــي قانــون المرافعــات. ويتفــق القانــون الكويتــي مــع القانــون المصــري فــي منــح 
القضــاء االختصــاص األصيــل بنظــر المنازعــات العماليــة الفرديــة وفقــا للقواعــد الــواردة 
فــي قانــون المرافعــات المدنيــة و التجاريــة , لكــن القانــون الكويتــي أوجــب  تقديــم طلــب 
تســوية وديــة إلــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل فــي حيــن أن القانــون المصــري 

جعــل تقديــم هــذا الطلــب جوازيــا , فــي حيــن أن نظــام العمــل والعمــال  الســعودي 
أخــرج منازعــات العمــل الفرديــة مــن حــوزة القضــاء وأخضعهــا لنظــام العــرض علــى 
هيئــات ابتدائيــة وهيئــة عليــا وان كانــت اإلجــراءات المتبعــة أمــام هــذه الهيئــات تدنــو مــن 
إجــراءات التقاضــي إال أن هــذه الهيئــات ليســت محاكــم , لذلــك نعتبرهــا لجانــا إداريــة.

وفى ضوء ما تقدم نوصى باألتي:-
1- تقنيــن نظــام الوســائل البديلــة فــي نصــوص واضحــة ومفصلــة خاليــة مــن الغمــوض 
ــرة  ــام دائ ــي المنازعــة أم ــق طرف ــه إذا اتف ــى أن ــل مــع النــص عل ــة ألي تأوي ــر قابل وغي
العمــل المختصــة علــى حــل المنازعــة  يكــون ذلــك ملزمــا للطرفيــن إذا وافقــا كتابــة أمــام 
الدائــرة وفــي هــذه الحالــة يحــرر محضــر بالمســائل التــي تــم االتفــاق عليهــا، وينــص فيــه 
علــى مــدة ســريان االتفــاق علــى أال تقــل عــن ســنة، ويكــون المحضــر مــن ثــالث نســخ 
يوقــع عليهــا ممثــل عــن دائــرة العمــل وطرفــا النــزاع وتوضــع الصيغــة التنفيذيــة علــى 
ــرة العمــل  ــي دائرتهــا دائ ــع ف ــي تق المحضــر بأمــر مــن قاضــي المحكمــة المختصــة الت
التــي باشــرت الشــكوى. وتســلم دائــرة العمــل كل طــرف مــن طرفــي النــزاع نســخة مــن 
المحضــر بعــد وضــع الصيغــة التنفيذيــة عليــه وتحفــظ النســخة الثالثــة لديهــا لقيدهــا بســجل 
خــاص ولــكل مــن ذوي الشــأن أن يطلــب مــن دائــرة العمــل الحصــول علــى صــورة أو 

مســتخرج مــن المحضــر المشــار إليــه بالشــروط التــي تضعهــا الدائــرة. 
2- العــودة إلــى اســتثناء الدعــاوى العماليــة الفرديــة مــن العــرض الوجوبــى علــى لجــان 
التوفيــق والمصالحــة لســابقة العــرض الوجوبــى علــى دوائــر العمــل المختصــة إســهاما 
فــي حــل المنازعــة بطريــق التســوية الوديــة تفاديــا إلطالــة أمــد التقاضــي بغيــر مقتضــى.
3- نشــر وترســيخ ثقافــة هــذا النظــام علمــا وعمــال, والعمــل علــى تأهيــل مؤسســات و 
أشــخاص أكفــاء للقيــام عليــة وترســيخ قيمــة اقتنــاع طرفــي المنازعــة العماليــة بفاعليــة هذا 

النظــام مــن الناحيــة العمليــة.
4- يتطلــب هــذا النظــام تحقيــق وضمــان احتــرام موافقــة األطــراف المتنازعــة وضمــان 
الســرية والحيــاد واســتقاللية الوســيط أو المفــاوض وضمــان أشــكال االتفــاق بيــن الطرفين 
وبذلــك نكــون قــد انتقلنــا مــن عدالــة صارمــة مفروضــة بقــوة القانــون إلــى عدالــة أكثــر 
ليونــة ارتضاهــا طرفــي المنازعــة العماليــة هــي األقــرب إلــى تحقيــق مصالحهمــا 
المشــتركة، وذلــك عــن طريــق تفعيــل تطبيــق أســاليب الحلــول البديلــة باتخــاذ مجموعــة 

مــن اإلجــراءات التــي تضمــن حقــوق العامــل وصاحــب العمــل. 
5-  اإلبقــاء علــى آليــة اللجــوء إلــى المحاكــم لفــض المنازعــات العماليــة الفرديــة وفقــا 



246247

الدكتور عبد الحميد نجاشي عبد الحميد الزهيريالوسائل غير القضائية لفض منازعات عقد العمل الفردي

ــى أن  ــراءات المدنية,عل ــون اإلج ــن بقان ــو المبي ــى النح ــق وعل ــي المطب ــام القضائ للنظ
تنظــر الدعــاوى المعروضــة أمــام المحاكــم علــى وجــه االســتعجال ، والحكمــة مــن ذلــك 
ــى  ــل عل ــول العام ــل حص ــى تعطي ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــات العادي ــد المرافع ــاع مواعي أن إتب

ــان . ــر والحرم ــم للفق ــا يعرضــه هــو ومــن يعوله ــه مم حقوق

و أسأل هللا أن يتقبل هذا العمل الخالص لوجهه الكريم
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

.
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األستاذ الدكتور عبد هللا محمد الجبوري

ملخص البحث
تنــاول البحــث أهــم الموضوعــات المتعلقــة بالمهــور والمغــاالة فيهــا وتحديدهــا ، وأحــكام 
ــه ،  ــاالة في ــده والمغ ــر وتحدي ــى المه ــن معن ــا الشــرعية . فبيّ ــرس وضوابطه ــة الع وليم
والحكمــة مــن تشــريعه ، وحكمــه ، وماليتــه، ومقــداره – أقلــه وأكثــره - والمغــاالة فــي 
ــد  المهــور – أســبابها ونتائجهــا ومخاطرهــا وعالجهــا وآراء العلمــاء وأدلتهــم فــي تحدي
ــي  ــدال ف ــى االعت ــاعدة عل ــائل المس ــا ، والوس ــح منه ــان الراج ــتها وبي ــور ومناقش المه

ــا الشــرعية . المهــور .وأحــكام وليمــة العــرس وضوابطه
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ABSTRACT
This article discussed the most important issues related to 
dowry and over excessive dowery and how to determine 
it, the terms of the wedding feast and its legal issues.  
The article also explained the meaning and definition of 
dowry and the wisdom of its legislation, its regulations, 
finance, and its amount: the least, and the most of it.   
Furthermore, this article disucussed excessive dowry: its 
causes and consequences, risks, ways of treatment and the 
discussion over the views of the scholars and what is the most 
accepted opinion.  The means for helping to moderate the 
dowry are also studied with the terms of the wedding feast and 
its legal jurisdictions.

مقدمة

ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــالم عل ــالة والس ــن والص ــد هلل رب العالمي الحم
ــد: ــا بع ــن أم أجمعي

فــإن األســرة أســاس المجتمــع اإلنســاني الكبيــر وعمــاد قوتــه, ولذلــك اهتــم اإلســالم بهــا 
ــة,  ــة والرحم ــودة والمحب ــن الم ــة م ــى أســس متين ــا عل ــة وأقامه ــد العناي ــا أش ــي به وُعن
ــا لســعادة األســرة  ــادئ وأضمنه ــوى المب ــى أق ــوم عل ــاً يق ــاً محكم ــزواج نظام ووضــع لل
ــة، ومــأرب نفســي، وضــرورة  ــزواج ســنة ديني ــة فــي المجتمــع, ألن ال وانتشــار الفضيل
اجتماعيــة متوقــف عليهــا نمــاء النــوع اإلنســاني، وتنظيــم الغريــزة واســتقرار العاطفــة، 

ــاة. واســتمرار الحي
وهــو الوســيلة المشــروعة لتكويــن النــشء ، والبيئــة المالئمــة لتربيتــه وتقويمــه وإعــداده 

ألداء أثــره اإليجابــي فــي هــذه الحيــاة.
ــات تضمــن اســتقرار  ــن مــن حقــوق وواجب ــكل مــن الزوجي ــن هــذا النظــام مــا ل ــد بي وق

ــعادتها. ــة وس ــاة الزوجي الحي
ومــن تلــك الحقــوق التــي للمــرأة علــى الرجــل المهــر: وهــو المــال الــذي يدفعــه الرجــل 
إلــى المــرأة رمــزاً لرغبتــه فــي االقتــران بهــا فــي حيــاة كريمــة توافــر االطمئنان والســعادة 

ألسرتهما.
وقــد شــرع رمــزاً إلكــرام المــرأة ورغبــة الرجــل الصادقــة فــي معاشــرتها وبنــاء حيــاة 
زوجيــة كريمــة معهــا، وفيــه تمكيــن للمــرأة مــن أن تتهيــأ للــزواج بمــا يلــزم لهــا مــن لبــاس 
ــة للمــرأة مــن أن تمتهــن كرامتهــا فــي  ــه صيان ــد كلفــت الشــريعة الرجــل ب ــات, وق ونفق

ســبيل كســب المــال وجمعــه.
وليــس المهــر ثمنــاً للمــرأة, فالحــرة ال تبــاع وال تشــترى، وإنمــا هــو- كمــا ذكرنــا- إكــرام 
للمــرأة وإشــعار الــزوج بجديتــه فــي اإلقــدام علــى الــزواج، ولهــذا جــاء التعبيــر عنــه فــي 
القــرآن الكريــم بأنــه عطيــة ونحلــة  )َوآَتـُـوا النَِّســاَء َصُدقَاتِِهــنَّ نِْحلَــةً فَــِإْن ِطْبــَن لَُكــْم 

َعــْن َشــْيٍء ِمْنــهُ نَْفًســا فَُكلـُـوهُ َهنِيئـًـا َمِريئـًـا( النســاء: ٤
ــاالة  ــي المهــور وعــدم المغ ــف ف ــزواج والتخفي ــى تيســير أمــر ال ــد حــث اإلســالم عل وق
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــزواج، وم ــي ال ــن ف ــام الراغبي ــة أم ــون عقب ــي ال تك ــا، ك فيه
مفاســد ومســاوئ عديــدة ,كمــا دعــا إلــى عــدم المبالغــة واإلســراف فــي والئــم األعــراس 

ــا. وحفالته
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ولتفشــي ظاهــرة المغــاالة فــي المهــور فــي العصــر الحديــث, وللمبالغــة وكثــرة التكاليــف 
فــي والئــم األعــراس وحفالتهــا ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مســاوئ ومخاطــر اجتماعيــة 

رأيــت المشــاركة فــي بحــث هــذه الموضــوع وبيــان أحكامــه وضوابطــه الشــرعية.
بعنوان »المغاالة في المهور وتحديدها في الشريعة اإلسالمية«.

وقد قّسمت البحث إلى مقدمة وعدة مباحث وخاتمة.

المبحث األول: تعريف المصطلحات »المهر، التحديد، المغاالة«.	 
المبحث الثاني: الحكمة من تشريع المهر.	 
المبحث الثالث: حكم المهر وأدلته.	 
المبحث الرابع: مالية المهر.	 
المبحث الخامس: مقدار المهر.	 
أوالً: أقل المهر.	 
ثانياً: أكثر المهر.	 
المبحث السادس: المغاالة في المهور.	 
أوالً:- أسباب المغاالة.	 
ثانياً:- حكم المغاالة.	 
ثالثاً:- حد المغاالة في المهور.	 
رابعاً:- النتائج السلبية للمغاالة.	 
المبحث السابع – حكم تحديد المهور.	 
- الوسائل المساعدة على االعتدال في المهور وتنفيذ تحديد ولي األمر.	 
المبحث الثامن: وليمة العرس وضوابطها الشرعية.	 
الخاتمة: نتائج البحث.	 

المبحث األول: تعريف مصطلحات العنوان

أوالً: تعريف المهر :
المهر لغة: الصداق – والمهور جمع مهر، وقد مهرها يمهرها مهراً)1(.

قــال الجوهــري: الصــداق هــو مهــر المــرأة، وأصدقــت المــرأة أي ســميت لهــا مهــراً أو 
صداقــاً)2(.

فالمهر والصداق لفظتان معناهما واحد.
واصطالحاً: هو اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء)3(.

وللمهــر عــدة أســماء, بعضهــا جــاء فــي القــرآن الكريــم وبعضهــا اآلخــر جــاء فــي الســنة 
النبويــة وهــي: المهــر والصــداق، والنحلــة والفريضــة واألجــر والعالئــق، والعقــر )4(.

ثانيـاً: التحديد :
ــد لغــة: مصــدر حــدد ، وأصــل الحــد المنــع والفصــل بيــن شــيئين, وحــد الشــيء  التحدي

منتهــاه، وحــد الرجــل عــن األمــر يحــده حــداً، منعــه وحبســه)5(.
واصطالحاً: تحديد الشيء: هو ذكر حدوده)6(.

ثالثـًا المغاالة :
ــت الشــيء  ــال: غالي ــه. يق ــي الشــيء ومجــاوزة الحــد في ــة ف ــة: المبالغ ــي اللغ ــاالة ف المغ

ــه الحــد. ــه إذا جــاوزت في ــوت في بالشــيء وغل
ــن الخطــاب  ــه مــا روي عــن عمــر ب ــه)7(، ومن ــت صــداق المــرأة أي أغليت ــال: غالي ويق
ــرة الصــداق. ــي كث ــوا ف ــوا بصــدق النســاء()8(. أي ال تبالغ ــه )أال ال تغال رضــي هللا عن

وأصــل الغــالء: االرتفــاع ومجــاوزة القــدر فــي كل شــيء)9( وال يخــرج اســتعمال الفقهــاء 
لهــذا اللفــظ عــن المعنــى اللغــوي)10(.

1 ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب /ط دار المعارف, مادة )مهر(.
2 الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي، الصحاح ,مادة )صدق(.

3 ابن عابدين: محمد أمين – رد المحتار على الدر المختار, تحقيق عادل أحمد، وعلي محمد معوض 
)بيروت دار الكتب العلمية 1415هـ، 1994م ج4 ص230.

4 الشربيني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، بيروت دار الفكر: ج3 ص281.
5 الجوهري، الصحاح، مادة )حدد( ابن منظور لسان العرب مادة )جدد(.

6 موسوعة الفقه اإلسالمي – وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالكويت ج10 ص184.
7 الجوهري: الصحاح, مادة )غال( ابن منظور لسان العرب مادة )غال(.

8 أبو داود، سليمان بن األشعث سنن أبي داود بيت األفكار الدولية, رقم الحديث )2106(.
9 ابن األثير، مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ، النهاية في غريب الحديث واألثر ، تحقيق طاهر 

أحمد و محمود محمد الطناجي ، )ط بيروت دار الفكر( جـ3ص665.
10 البهوتي: منصور بن يونس ، كشاف القناع: )بيروت عالم الكتب: 1417هـ1997( ج4 ص115.
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المبحث الثاني: الحكمة من تشريع المهر

ــن  ــه م ــا ل ــكاح لم ــد الن ــة لشــرف عق ــا إبان ــى زوجه ــر للزوجــة عل شــرع اإلســالم المه
أهميــة بالغــة، خشــية التســاهل فــي أعبائــه، ولتســتعين بــه المــرأة علــى بعــض مــا تحتــاج 
إليــه، وهــو إشــعار الــزوج بجديتــه فــي اإلقــدام علــى الــزواج، ودخــول الصــداق بينهمــا 
ــة؛ ألن  ــل منفع ــي مقاب ــس عوضــاً ف ــو لي ــة الشــرع، فه ــي موافق ــا ف ــى صدقهم ــل عل دلي
ــادل حقــوق  ــة، وتب ــكاح المعاشــرة وإيجــاد آصــرة عظيمــة ومتين ــد الن المقصــود مــن عق

بين الزوجين، وهذه أغلى من أن يكون لها عوض مالي. 
ولحكمــة أرادهــا هللا تعالــى كلــف الــزوج بالمهــر، ولــم تكلــف بــه المــرأة راحــة لهــا مــن 

عنــاء التكســب مــن أجــل مســتقبلها.
وهــو حــق خالــص للمــرأة وملــك لهــا تتصــرف بــه بــكل أنــواع التصــرف الجائــز شــرعاً، 

ال يشــاركها فيــه أحــد مــن أوليائهــا, وال ســلطان ألحــد عليهــا فــي تصرفهــا بــه)1(.

المبحث الثالث: حكم المهر وأدلته

المهــر ليــس ركنــاً مــن أركان عقــد النــكاح، وليــس شــرطاً مــن شــروط صحتــه, وإنمــا هــو 
حــق واجــب للمــرأة يجــب بالعقــد ويتقــرر بالدخــول، وهــو أثــر مــن آثــار العقــد, ويجــب 
ــو  ــد عــدم التســمية ,وه ــل عن ــر المث ــح، ومه ــزواج الصحي ــد ال ــي عق ــر المســمى ف المه

مذهــب الجمهــور)2(.
والدليــل علــى صحــة العقــد بــدون تســمية المهــر  )اَل ُجنَــاَح َعلَْيُكــْم إِْن َطلَّْقتـُـُم النَِّســاَء 
َمــا لـَـْم تََمسُّــوُهنَّ أَْو تَْفِرُضــوا لَُهــنَّ فَِريَضــةً َوَمتِّعُوُهــنَّ َعلـَـى اْلُموِســِع قـَـَدُرهُ َوَعلـَـى 

اْلُمْقتِــِر قـَـَدُرهُ َمتَاًعــا بِاْلَمْعــُروِف َحقًّــا َعلـَـى اْلُمْحِســنِيَن(  البقــرة: 236.
فاآليــة تــدل علــى جــواز الطــالق قبــل الدخــول وقبــل تســمية المهــر, قــال ابــن الجــوزي: 

»وقــد دلــت اآليــة علــى جــواز عقــد النــكاح بغيــر تســمية مهــر«)3(.

1 ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير: )بيروت دار الكتب العلمية 
1415هـ-1995م( جـ3 ص304.الدهلوي: أحمد شاه ولي الله ، حجة الله البالغة )بيروت دار إحياء 

العلوم1413-ه  1992م( جـ2 ص332.
2 ابن الهمام، شرح فتح القدير: ج3 ص4-3، العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير. البيان في 

مذهب اإلمام الشافعي ، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد, المغني ، تحقيق عبد الله التركي، وعبد الفتاح 
الحلو: )القاهرة ط هجر 1410هـ-1989م ج10 ص98.

3 ابن الجوزي جمال الدين عبد الرحمن بن علي ، زاد المسير في علم التفسير )بيروت دار الكتب 

وروي عــن ابــن مســعود  – رضــي هللا عنــه- أنــه ســئل عــن رجــل تــزوج امــرأة ولــم 
يفــرض لهــا صداقــاً ولــم يدخــل بهــا حتــى مــات فقــال : ابــن مســعود لهــا مثــل صــداق 
ــنان  ــن س ــل ب ــام معق ــراث ، فق ــا المي ــدة وله ــا الع ــطط, وعليه ــس وال ش ــائها ال وك نس
األشــجعي فقــال : قضــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي بــروع بنــت واشــق امــرأة 

منــا مثــل مــا قضيــت ففــرح بهــا ابــن مســعود )1(
وروي عــن عقبــة بــن عامــر أن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – قــال لرجــل أترضى أن 
أزوجــك فالنــة قــال : نعــم, وقــال للمــرأة: أترضيــن أن أزوجــك فالنــاً قالــت : نعــم, فــزوج 

أحدهمــا صاحبه،فدخــل بهــا الرجــل ولــم يفــرض لهــا صداقــاً ولــم يعطهــا شــيئاً« .)2( 
ــى هللا  ــي صل ــا روى أن النب ــر, لم ــمية المه ــن تس ــكاح م ــد الن ــو عق ويســتحب أن ال يخل
عليــه وســلم لــم يتــزوج أحــداً مــن نســائه - رضــي هللا عنهــن- وال زوج أحــداً مــن بناتــه - 

رضــي هللا عنهــن- إال بصــداق ســماه فــي العقــد«)3(.
واألدلة على وجوب المهر للزوجة من الكتاب والسنة كثيرة، نذكر منها ما يأتي:

1- قولــه تعالــى:  )َوآَتـُـوا النَِّســاَء َصُدقَاتِِهــنَّ نِْحلـَـةً فـَـِإْن ِطْبــَن لَُكــْم َعــْن َشــْيٍء ِمْنــهُ 
نَْفًســا فَُكلـُـوهُ َهنِيئـًـا َمِريئًا(النســاء:4 )نحلــة( بكســر النــون وســكون الحــاء أي فريضــة 
واجبــة، والنحلــة العطــاء، فالمهــر عطيــة مــن هللا تعالــى للمــرأة, قــال ابــن عبــاس وابــن 
جريــج وقتــادة: انتصــاب )نحلــة( علــى الحاليــة مــن الصدقــات, أي: أعطوهــن مهورهــن 

حــال كونهــا فريضــة مــن هللا تعالــى لهــن)4(.
ونقــل القرطبــي اختــالف العلمــاء فــي المــراد بالخطــاب فــي هــذه اآليــة: فقــد روي عــن 
ــة لــألزواج, أمرهــم هللا أن  ــادة وابــن جريــج أن الخطــاب فــي هــذه اآلي ابــن عبــاس وقت

يتبرعــوا بإعطــاء المهــور نحلــة منهــم ألزواجهــم.
وروي عــن غيرهــم: أن الخطــاب لألوليــاء، فقــد كان الولــي يأخــذ مهــر المــرأة وال 

ــن)5(. ــك إليه ــوا ذل ــروا أن يدفع ــك وأم ــن ذل ــوا ع ــيئاً فنه ــا ش يعطيه
ِ َعلَْيُكــْم  2- قولــه تعالــى )َواْلُمْحَصنـَـاُت ِمــَن النَِّســاِء إِالَّ َمــا َملََكــْت أَْيَمانُُكــْم ِكتـَـاَب للاَّ
ــا  ــافِِحيَن فََم ــَر ُمَس ــَن َغْي ــْم ُمْحِصنِي ــوا بِأَْمَواِلُك ــْم أَْن تَْبتَغُ ــا َوَراَء َذِلُك ــْم َم ــلَّ لَُك َوأُِح

العلمية 1414ه- 1994م( جـ1 ص232.
1 الترمذي، جامع الترمذي، كتاب النكاح ، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن 

يفرض لها ، رقم الحديث ) 1145( . 
2 أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب النكاح، باب من زوج ولم يسم صداقاً ، رقم الحديث) 2117( . 

3 البيهقي ، السنن الكبرى: ج11 ص7.
4 األلوسي، محمود أبو الثناء ، روح المعاني )بيروت، دار الفكر( ج3 ص31.

5 القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري ، الجامع ألحكام القرآن، )بيروت دار الفكر، ج5 ص23-22.
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اْســتَْمتَْعتُْم بِــِه ِمْنُهــنَّ فَآَتُوُهــنَّ أُُجوَرُهــنَّ فَِريَضــةً َواَل ُجنـَـاَح َعلَْيُكــْم فِيَمــا تََراَضْيتـُـْم 
َ َكاَن َعِليًمــا َحِكيًمــا( النســاء: 24  ــِه ِمــْن بَْعــِد اْلفَِريَضــِة إِنَّ للاَّ بِ

أي: تبتغوهن بأموالكم بالعقد عليهن وإعطائهن مهورهن.
ــاِت  ــاِت اْلُمْؤِمنَ ــْم يَْســتَِطْع ِمْنُكــْم َطــْواًل أَْن يَْنِكــَح اْلُمْحَصنَ 3- قولــه تعالــى: ) َوَمــْن لَ
ُ أَْعلَــُم بِِإيَمانُِكــْم بَْعُضُكــْم ِمــْن  فَِمــْن َمــا َملََكــْت أَْيَمانُُكــْم ِمــْن فَتَيَاتُِكــُم اْلُمْؤِمنَــاِت َوللاَّ
ــَر  ــاٍت َغْي ــُروِف ُمْحَصنَ ــِإْذِن أَْهِلِهــنَّ َوآَتُوُهــنَّ أُُجوَرُهــنَّ بِاْلَمْع ــٍض فَاْنِكُحوُهــنَّ بِ بَْع
ــِإْن أَتَْيــَن بِفَاِحَشــٍة فَعَلَْيِهــنَّ نِْصــُف  ــِإَذا أُْحِصــنَّ فَ ُمَســافَِحاٍت َواَل ُمتَِّخــَذاِت أَْخــَداٍن فَ
ــُروا  ــْم َوأَْن تَْصبِ ــَت ِمْنُك ــْن َخِشــَي اْلعَنَ ــَك ِلَم ــَذاِب َذِل ــَن اْلعَ ــاِت ِم ــى اْلُمْحَصنَ ــا َعلَ َم

ُ َغفُــوٌر َرِحيــٌم( النســاء: 25 َخْيــٌر لَُكــْم َوللاَّ
أي مهورهــن، فــإذا جامــع الرجــل زوجتــه المعقــود عليهــا مــرة واحــدة فقــد وجــب لهــا 

ــم يســم. المهــر كامــالً إن كان مســمى، أو مهــر المثــل إن ل
4- مــا روي أن رجــالً أراد الــزواج مــن امــرأة, فقــال لــه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: 
)هــل عنــدك مــن شــيء تصدقهــا بــه قــال: ال, قــال: اذهــب واطلــب ولــو خاتمــاً مــن حديــد(

.)1(

5- مــا روي أن عبــد الرحمــن بــن عــوف تــزوج فــي عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم, فقــال لــه: )كــم ســقت إليهــا؟ قــال: زنــة نــواة مــن ذهــب، فقــال: بــارك هللا لــك, أولــم 

ولــو بشــاة()2(.
فالحديثان يدالن على مشروعية المهر ووجوبه، وأنه حق من حقوق الزوجة.

ــة:  ــن قدام ــال اب ــاع, ق ــرأة اإلجم ــه للم ــداق ووجوب ــروعية الص ــى مش ــة عل ــن األدل وم
ــكاح)3(. ــي الن ــداق ف ــروعية الص ــى مش ــلمون عل ــع المس وأجم

المبحث الرابع: مالية المهر

ــى أن  ــوا عل ــد اتفق ــراً, فق ــون مه ــا يصــح أن يك ــالف فيم ــاق واخت ــل واتف ــاء تفصي للعلم
كل مــا يعتبــر مــاالً متقومــاً ومعلومــاً يصلــح أن يكــون مهــراً، وكل منفعــة تقابــل بالمــال 

1 البخاري محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب التزوج على القرآن, رقم الحديث 
)5149( مسلم، صحيح مسلم ، كتاب النكاح، باب الصداق )1425( بزيادة )بارك الله لك(.

2 البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الصغرة للتزوج، رقم الحديث )5153( مسلم، 
صحيح مسلم كتاب النكاح، باب الصداق رقم الحديث )1427(.

3 ابن قدامة، عبد الله بن أحمد ، المغني: ج10 ص97.

تصلــح أن تكــون مهــراً، وعلــى هــذا فــإن الذهــب والفضــة ســواء أكانــا نقديــن أم حليــاً أم 
ســبيكة، والنقــود، وكذلــك العــروض والمكيــالت والموزونــات ، والحيــوان ، والعقــار كل 

ذلــك يصلــح أن يكــون مهــراً.
فإن كان ماالً غير متقوم عند المسلمين كالخمر والخنزير فال يصح مهراً)1(.

وكذلــك تصــح منافــع األعيــان مهــراً, كســكنى داره مــدة, وركــوب دابتــه أو ســيارته، أو 
زراعــة أرضــه مــدة معينــة)2(.

أمــا منافــع غيــر األعيــان كتعليــم القــرآن أو منافــع المهــر فقــد اختلــف الفقهــاء فــي صحــة 
كونهــا مهــراً علــى قوليــن:

القــول األول: يصــح جعــل تلــك المنافــع مهــراً إذا كانــت معلومــة, وإليــه ذهــب جمهــور 
الفقهــاء مــن المالكيــة)3( والشــافعية)4( والحنابلــة)5( والظاهريــة.

القول الثاني: عدم صحة جعل تلك المنافع مهراً، وإليه ذهب الحنفية.)6(
ولكل قول أدلته.

اســتدل أصحــاب القــول األول- وهــم الجمهــور- علــى صحــة كــون تلــك المنافــع مهــراً 
بمــا يأتــي:

1( قولــه تعالــى: ))إنــي أريــد أن أنكحــك إحــدى ابنتــي هاتيــن علــى أن تأجرنــي ثمانــي 
حجــج(( ]القصــص: 27[ فاآليــة صريحــة فــي جعــل منفعــة الرعــي مهــراً.

2- مــا روي عــن ســهل بــن ســعد قــال: أتــت النبــي صلــى هللا عليــه وســلم امــرأة فقالــت: 
إنهــا وهبــت نفســها هلل ولرســوله صلــى هللا عليــه وســلم فقــال: )مالــي فــي النســاء حاجــة( 
فقــال رجــل زوجنيهــا, قــال: )أعطهــا ثوبــاً( قــال: ال أجــد, قــال: )أعطهــا ولــو خاتمــاً مــن 
حديــد، فاعتــل لــه فقــال : مــا معــك مــن القــرآن؟ قــال : كــذا وكــذا, قــال فقــد زوجتكهــا 

بمــا معــك مــن القــرآن()7(.

1 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج4 ص238، الشربيني: مغني المحتاج: ج3 ص282، 
الدردير: أحمد, الشرح الكبير بحاشية الدسوقي )بيروت، دارا لفكر( ج2 ص294. ابن قدامة، المغني، 

ج10 ص101.
2 الشربيني مغني المحتاج: ج3، ص282، الدردير: أحمد, الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ج2 

ص294.
3 ابن رشد، محمد بن أحمد, بداية المجتهد )القاعدة: دار السالم 1275( ج3 ص.

4 العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب اإلمام الشافعي دارا لمنهاج ج9 ص374.
5 البهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع: )بيروت عالم الكتب: 1474هـ 1997م ج4 ص116.

6 الميرغناني، برهان الدين علي بن أبي بكر ، الهداية بشرح فتح القدير ج3 ص 326.
7 البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه, رقم الحديث 
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فالحديث يدل على صحة جعل المنفعة مهراً، تعليماً أو غيره.
واستدل الحنفية على عدم صحة جعل تلك المنافع مهراً بما يأتي:

ِ َعلَْيُكــْم  1- قولــه تعالــى )َواْلُمْحَصنـَـاُت ِمــَن النَِّســاِء إِالَّ َمــا َملََكــْت أَْيَمانُُكــْم ِكتـَـاَب للاَّ
ــا  ــافِِحيَن فََم ــَر ُمَس ــَن َغْي ــْم ُمْحِصنِي ــوا بِأَْمَواِلُك ــْم أَْن تَْبتَغُ ــا َوَراَء َذِلُك ــْم َم ــلَّ لَُك َوأُِح
اْســتَْمتَْعتُْم بِــِه ِمْنُهــنَّ فَآَتُوُهــنَّ أُُجوَرُهــنَّ فَِريَضــةً َواَل ُجنـَـاَح َعلَْيُكــْم فِيَمــا تََراَضْيتـُـْم 

َ َكاَن َعِليًمــا َحِكيًمــا( النســاء: 24. ــِه ِمــْن بَْعــِد اْلفَِريَضــِة إِنَّ للاَّ بِ
فالمشــروع فــي عقــد النــكاح االبتغــاء بالمــال، والخدمــة والتعليــم ليســا بمــال، فــال يصــح 

جعلهمــا مهــراً)1(.
2- أن تعليــم القــرآن واجــب فهــو مــن أحــكام الديــن، وال يجــوز أخــذ األجــرة عليــه، ألنــه 
مــن الطاعــات التــي يتقــرب بهــا العبــد إلــى هللا تعالــى بقصــد األجــر والثــواب, فهــو عامــل 
لنفســه وال يصــح أخــذ األجــرة علــى ذلــك, فــإن تزوجهــا علــى ذلــك ال تصــح التســمية 

ويجــب لهــا مهــر المثــل)2(.
ــأن المشــروع هــذا االبتغــاء  ــوا: إن قولهــم- ب ــة فقال ــة الحنفي ــى أدل ــد رد الجمهــور عل وق
بالمــال، والخدمــة والتعليــم ال يعــد مــاالً- مــردود، ألن منافــع الحــر مــال لجــواز بيعهــا 

بالمــال، ولــو لــم تكــن مــاالً لمــا جــاز أخــذ العــوض عنهــا بالمــال)3(.
وانتفاع المرأة بالعلم والقرآن أسمى من انتفاعها بالمال، وهو من أفضل المهر)4(.

أمــا قولهــم بعــدم جــواز أخــذ األجــرة علــى تعليــم القــرآن الكريــم وباقي أحــكام الديــن، فهذا 
قــول المتقدميــن مــن الحنفيــة، أمــا المتأخــرون فأفتــوا بجــواز ذلــك، للحاجــة الداعيــة إلــى 
ذلــك بســبب تبــدل األحــوال وتغيــر الزمــان واشــتغال النــاس بمعايشــهم، فــال يســتطيعون 
التفــرغ للتعليــم بــدون أجــر)5(، فيكــون الحنفيــة قــد وافقــوا الجمهــور علــى مــا ذهبــوا إليــه 

مــن جــواز جعــل التعليــم مهــراً.
ــه الجمهــور مــن جــواز كــون المهــر مــن المنافــع، المباحــة أو  والراجــح: مــا ذهــب إلي
التعليــم, لقــوة أدلتهــم وســالمتها، وألنــه يتمشــى مــع مبــدأ التيســير والتخفيــف فــي أمــور 

الــزواج واإلســهام فــي عــالج مشــكلة غــالء المهــور التــي ســنتكلم عنهــا.

.)5029(
1 الميرغناني، برهان الدين علي بن أبي بكر, الهداية بشرح فتح القدير: ج3 ص326.

2 الكاساني: عالء الدين أبو بكر بن مسعود بدائع الصنائع ج2 ص277.
3 ابن قدامة, المغني: ج10 ص102.

4 ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد )بيروت دار الكتب الحديثة( تحقيق شعيب 
األرنؤوط، وعبد القادر األرنؤوط )بيروت مؤسسة الرسالة ناشرون( ج5 ص162.

5 ابن عابدين, رد المحتار على الدر المختار، ج 4 ص238.

المبحث الخامس: مقدار المهر

1- أقل المهر
للفقهاء خالف في أقل المهر, وأشهر أقوالهم في ذلك ثالثة:

ــه  ــة إذا حصــل ب ــن وقيم ــه ثم ــون ل ــا يك ــكل م ــد, ف ــر ح ــل المه ــس ألق ــول األول: لي الق
ــراً. ــون مه ــح أن يك ــي يص التراض

وهــو مذهــب الشــافعية والحنابلــة وبــه قــال جمهــور العلمــاء, فقــد روي ذلــك عــن الحســن 
البصــري، وعطــاء وعمــرو بــن دينــار، والثــوري والليــث بــه ســعد، واألوزاعي وإســحاق 
بــن راهويــة، وأبــي ثــور البغــدادي، وداود الظاهــري، وابــن وهــب مــن المالكيــة)1( 

واســتدلوا ب:
ِ َعلَْيُكــْم  1- قولــه تعالــى: )َواْلُمْحَصنـَـاُت ِمــَن النَِّســاِء إِالَّ َمــا َملََكــْت أَْيَمانُُكــْم ِكتـَـاَب للاَّ
ــا  ــافِِحيَن فََم ــَر ُمَس ــَن َغْي ــْم ُمْحِصنِي ــوا بِأَْمَواِلُك ــْم أَْن تَْبتَغُ ــا َوَراَء َذِلُك ــْم َم ــلَّ لَُك َوأُِح
اْســتَْمتَْعتُْم بِــِه ِمْنُهــنَّ فَآَتُوُهــنَّ أُُجوَرُهــنَّ فَِريَضــةً َواَل ُجنـَـاَح َعلَْيُكــْم فِيَمــا تََراَضْيتـُـْم 
َ َكاَن َعِليًمــا َحِكيًمــا( النســاء: 24 فقــد جــاء لفــظ األمــوال  بِــِه ِمــْن بَْعــِد اْلفَِريَضــِة إِنَّ للاَّ

مطلقــاً فيطلــق علــى القليــل والكثيــر.
ــلم  ــه وس ــى هللا علي ــه صل ــن قول ــاعدي م ــعد الس ــن س ــهل ب ــث س ــي حدي ــاء ف ــا ج 2- م

ــد()2(. ــن حدي ــاً م ــو خاتم ــب ول ــب واطل ــل: )اذه للرج
فأمــر- النبــي صلــى هللا عليــه وســلم الرجــل بالبحــث عــن مهــر ولــو خاتمــاً مــن حديــد - 

دليــل علــى جــواز مــا كان متمــوالً, ألن خاتــم الحديــد فــي نهايــة القلــة.
3- مــا روي عــن عامــر بــن ربيعــة )أن امــرأة مــن بنــي فــزارة تزوجــت علــى نعليــن, 
فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: أرضيــت مــن نفســك ومالــك بنعليــن قالــت: نعــم, 

قــال: فأجــازه(، رواه الترمــذي وصححــه)3(.
القول الثاني: إن أقل المهر عشرة دراهم)4( وإليه ذهب الحنفية)5(.

1 الشربيني، مغني المحتاج، ج3 ص282 ابن قدامة: المغني: ج10 ص99 النووي يحيى بن شرف, 
شرح صحيح مسلم، )دار القلم بيروت( ج 9 ص225، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله, 

االستذكار )أبو ظبي مؤسسة النداء 1423هـ- 2003م( ج6 ص46.
2 تقدم تخريجه.ص5

3 الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء )الرياض بيت 
األفكار الدولية: رقم الحديث )1113(.
4 عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل.

5 ابن الهمام, شرح فتح القدير, ج3 ص304.
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واستدلوا بعدة أدلة:
1- مــا روي عــن جابــر بــن عبــد هللا - رضــي هللا عنهمــا - أن رســول هللا - صلــى هللا 
عليــه وســلم - قــال: )أال ال يــزوج النســاء إال األوليــاء وال يزوجهــن إال مــن األكفــاء، وال 

مهــر أقــل مــن عشــرة دراهــم( رواه البيهقــي والدارقطنــي)1(.
ــر بــن عبيد وهــو ضعيف،  وقــد اعتــرض علــى هــذا الحديــث بأنــه ضعيــف، فقــد رواه ُمبَّشِ

والحجــاج بــن أرطــأة وهــو مدلس)2(.
2- أن المهــر حــق الشــرع وجــب إظهــاراً لشــرف المحــل فيتقــدر بمالــه خطــر، ومطلــق 
المــال ال يســتلزم الخطــر, فوجــب الرجــوع إلــى مالــه خطــر فــي الشــرع, وقــد عهــد فــي 

الشــرع تقديــر مــا يســتباح بــه العضــو هــو عشــرة دراهــم فــي حــد الســرقة)3(.
ورد علــى هــذا الدليــل بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق، ألنــه قيــاس فــي مقابلــة النــص وهــو 

)انظــر ولــو خاتمــاً مــن حديــد( وخاتــم الحديــد ال تصــل قيمتــه إلــى عشــرة دراهــم.
وأيضــاً: إن التقديــر بمــا يســتباح بــه العضــو فــي حــد الســرقة ال وجــه لــه، ألن قطــع يــد 
الســارق يعــد اســتباحة العضــو علــى جهــة العقوبــة, والنــكاح اســتباحة العضــو علــى وجــه 

اللــذة والمــودة بينهمــا)4(.
ــن  ــم م ــة دراه ــب)5( أو ثالث ــن الذه ــار م ــع دين ــو رب ــر ه ــل المه ــث: إن أق ــول الثال الق

الفضــة، أو مــا يســاويها، وهــو مذهــب المالكيــة)6( واســتدلوا باآلتــي:
1- مــا روي أن عبــد الرحمــن بــن عــوف تــزوج فــي عهــد رســول هللا- صلــى هللا عليــه 
وســلم- فقــال لــه: )كــم ســقت إليهــا، قــال: زنــة نــواة مــن ذهــب، فقــال: بــارك هللا لــك أولــم 

ولــو بشــاة()7(.
ــل حــد يصــح أن  ــل، وإن مقدارهــا هــو أق ــد التقلي ــث تفي ــي الحدي ــواردة ف ــواة ال ــظ الن فلف

يكــون مهــراً للزوجــة.

1 البيهقي1،أحمد بن الحسن, السنن الكبرى )بيروت دار الفكر 1416-1996 ج10 ص343( 
الدارقطني على ابن عمر سنن الدارقطني )بيروت دار الكتب العلمية( ج 3 ص173.

2 الزيلعي: جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي، نصب الراية ألحاديث الهداية -  بيروت 
دار إحياء التراث العربي: ج3 ص196.

3 المرغيناني, الهداية بشرح فتح القدير, ج3 ص305.
4 ابن حجر: أحمد بن علي العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري: )بيروت دار الفكر 

1416هـ 1996م( ج10 ص263، ابن قدامة، المغني، ج10 ص99.
5 وهو يساوي 1.06 غرام من الذهب، وثالثة الدراهم من الفضة تساوي 8.925 غرام، وتحسب 

قيمة ذلك من حيث الزمان والمكان في عملة كل بلد.
6 الدردير، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ج2 ص302.

7 تقّدم تخريجه.ص10

وقدر بعض علماء المالكية النواة بربع دينار)1(.
وقــد اعتــرض علــى هــذا االســتدالل بــأن الفقهــاء اختلفــوا فــي مقــدار النــواة فقــال: أحمــد 
بــن حنبــل: هــي ثالثــة دراهــم وثلــث، وقــال الخطابــي: هــي خمســة دراهــم مــن ذهــب، 
ــن  ــا م ــر أي وزنه ــواة التم ــراد ن ــل: الم ــار، وقي ــع دين ــي رب ــة: ه ــض المالكي ــال بع وق

ذهب)2(.
ــد  ــي تحدي ــح الحديــث حجــة ف ــواة ومقدارهــا، ال يصل ــى الن ــي معن ولهــذا االضطــراب ف
أقــل المهــر كمــا ذهــب إليــه المالكيــة، مــع مالحظــة أن الحديــث لــم يقيــد ذلــك بكونــه الحــد 

األدنــى للمهــور.
ــة دراهــم  ــار أو ثالث ــع دين ــي حــد الســرقة وهــو رب ــى نصــاب القطــع ف ــاس عل 2- بالقي
عندهــم ، ألن اســتباحة العضــو ال تكــون إال بمقــدار مــن المــال، وهــو ربــع دينــار أو ثالثــة 
ــى نصــاب  ــاس عل ــي اســتداللهم بالقي ــة ف ــى الحنفي ــه عل ــرد عليهــم بمــا رد ب دراهــم، وي

القطــع فــي الســرقة.
الراجح:

ــة األقــوال الثالثــة ومناقشــتها يظهــر أن الــرأي الراجــح: هــو   وبعــد هــذا العــرض ألدل
مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن أنــه ال حــد إلقــل المهــر، بــل كل مــا كان لــه ثمــن وقيمــة 
يصــح أن يكــون مهــراً، لقــوة أدلتــه وصالحيتهــا للداللــة علــى ذلــك, وعــدم ســالمة أدلــة 
المخالفيــن، مــن أحاديــث ضعيفــة، أو قيــاس فيــه مخالفــة للنصــوص، وهــذا الــرأي هــو 
الــذي تؤيــده المصلحــة, لمــا فيــه مــن تســهيل ســبل الــزواج وتحقيــق مقاصــده وأهدافــه.

1 الشوكاني، محمد بن علي, نيل األوطار: )بيروت دار الكتب الحديثة( ج6 ص176.
2 النووي, شرح صحيح مسلم: ح9 ص228.
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2- أكثر المهر :
ال خــالف بيــن الفقهــاء فــي أنــه ال حــد ألكثــر المهــر قــال ابــن عبــد البــر: وقــد أجمعــوا 

علــى أن ال حــد وال توقيــت فــي أكثــره)1(.
ــع  ــد أجم ــي: »وق ــال القرطب ــره)2(، وق ــه الحــد ألكث ــى أن ــاع عل ــة اإلجم ــن قدام ــل اب ونق

ــر)3(. ــر المه ــي أكث ــد ف ــى أن ال تحدي ــاء عل العلم
قــال هللا تعالــى: )َوإِْن أََرْدتـُـُم اْســتِْبَداَل َزْوجٍ َمــَكاَن َزْوجٍ َوآَتَْيتـُـْم إِْحَداُهــنَّ قِْنَطــاًرا فـَـاَل 

تَأُْخــذُوا ِمْنــهُ َشــْيئًا أَتَأُْخذُونـَـهُ بُْهتَانـًـا َوإِثًْمــا ُمبِينـًـا( النســاء: ٢۰
 والقنطــار: كنايــة عــن المــال الكثيــر مهمــا بلــغ حــداً مــن الكثــرة، وليــس المــراد منــه الحــد 

األعلــى إلعطــاء المهور)4(.
قــال أبــو ســعيد الخــدري: »القنطــار مــلء مســك ثــور ذهبــاً, وقيــل: هــو ألــف ومئتــا أوقية. 
وعــن مجاهــد: ســبعون ألــف مثقــال. وقيــل غيــر ذلــك)5(، وقــال ابــن كثيــر فــي اآليــة دليــل 
علــى جــواز اإلصــداق بالمــال الجزيــل)6(. هــذا وإن كان ليــس ألكثــر المهــر حــد، إال أنــه 
مــن المســتحب تخفيــف المهــور وعــدم المبالغــة فيهــا، اقتــداًء بســنة المصطفــى صلــى هللا 

عليــه وســلم، فــي مقــدار مهــور أزواجــه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وتزويجــه لبناتــه.

1 ابن عبد البر: االستذكار: ج6 ص47.
2 ابن قدامة: المغني: ج10 ص100.

3 القرطبي: الجامع ألحكام القرآن: ج5 ص89.
4 ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله, أحكام القرآن )بيروت دار الكتب العلمية( ج1 ص470.

5 ابن قدامة، المغني: 10-ص: 100.
6 ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير, تفسير القرآن العظيم )دمشق – بيروت دار ابن كثير 

1415هـ-1994م( ج1 ص571.

المبحث السادس: المغاالة في المهور

شــرع هللا ســبحانه وتعالــى المهــر للمــرأة وأوجبــه لهــا ليكــون تعبيــراً عــن رغبــة الرجــل 
فيهــا. ورمــزاً لتكريمهــا، وتقديــراً لهــا، وتوثيقــاً لعــرى المــودة والرحمــة بينهمــا، وســداً 
ــاً للمــرأة ألن  ــدة، وهــو ليــس ثمن ــدء حياتهــا الجدي ــي ب ــه المــرأة ف ــاج إلي لنقــص مــا تحت

عالقــة الرجــل بزوجتــه عالقــة رفيعــة ال تقــدر بمــال.
ــي المهــور وعــدم  ــف ف ــزواج والتخفي ــر ال ــى تيســير أم ــد رغــب اإلســالم وحــث عل وق
المغــاالة فيهــا, حتــى ال تكــون عقبــة أمــام الراغبيــن فــي الــزواج، فينصرفــوا عنــه، فتقــع 
ــل  ــلم- المث ــه وس ــى هللا علي ــد ضــرب الرســول- صل ــة, وق ــة واالجتماعي ــد الخلقي المفاس
األعلــى فــي هــذا الشــأن، لتقريــر هــذا المبــدأ وترســيخه فــي المجتمــع, لتشــيع بيــن النــاس 

روح اليســر والســهولة فــي ذلــك.
فقــد روي عــن ابــن عبــاس- رضــي هللا عنــه- قــال: »لمــا تــزوج علــي فاطمــة قــال رســول 
ــن درعــك  ــال: أي ــدي شــيء, ق ــا عن ــال: م ــه وســلم-:)أعطها شــيئاً( ق ــى هللا علي هللا- صل

الحطميــة؟ قــال: هــي عنــدي, قــال: فأعطهــا إيــاه«)1(.
وقال عليه الصالة والسالم: )خير الصداق أيسره()2(.

وروي عــن أبــي العجفــاء الســلمي قــال: خطبنــا عمــر بــن الخطــاب -رضــي هللا عنــه-، 
فقــال: أال تغالــوا بُصــدق النســاء فإنهــا لــو كانــت مكرمــة فــي الدنيــا، أو تقــوى عنــد هللا 
لــكان أوالكــم بهــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــا أصــدق رســول هللا -صلــى هللا عليــه 
وســلم- أمــرأة مــن بناتــه، وال أصدقــت أمــرأة مــن بناتــه أكثــر مــن ثنتــي عشــرة أوقيــة 
– وفــي روايــة ونشــآ,والنش نصــف أوقيــة, فيكــون المجمــوع خمــس مائــة  درهــم-«)3(.

فالرســول صلــى هللا عليــه وســلم حينمــا زوج بناتــه زوجهــن بأيســر المهــور، لــم يشــترط 
لهــن المئــات وال اآلالف، وإنمــا أخــذ أيســر المهــور، وكذلــك الســلف الصالــح، لــم يكونــوا 
ــي  ــا ه ــاع وإنم ــلعة تب ــت س ــت ليس ــع؟ ألن البن ــاذا يدف ــل، وم ــال الرج ــن م ــون ع يبحث
ــو  ــا أب ــا إذ خطبه ــة أم ســليم مهرهــا إســالم زوجه ــة الجليل ــت الصحابي ــد جعل إنســان، فق

1 أبو داود, سنن أبي داود: كتاب النكاح، »باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شياً« رقم 
الحديث )2125(.

2 الحاكم: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين: )بيروت دار المعرفة ج1 
ص182(.

3 أبو داود, سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الصداق رقم الحديث )2106( واألوقية: أربعون 
درهما.
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ــكان صــداق  ــإن أســلمَت نكحتــك, فأســلم ف ــي أســلمُت ف ــت: إن ــل أن يســلم, فقال طلحــة قب
مــا بينهمــا)1(, وزوج ســعيد بــن المســيب- وهــو مــن كبــار التابعيــن- بنتــه علــى درهميــن 
لطالــب علــم وقــد خطبهــا الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان البنــه الوليــد فأبــى أن يزوجهــا 

منــه)2(.
يقــول ابــن تيميــة : ) فمــن دعتــه نفســه إلــى أن يزيــد صــداق ابنتــه علــى صــداق بنــات 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم اللواتــي هــن خيــر خلــق هللا فــي كل فضيلــة وهــن أفضل 
نســاء العالميــن فــي كل صفــة فهــو جاهــل أحمــق، وكذلــك صــداق أمهــات المؤمنيــن وهــذا 
مــع المقــدرة واليســار، فأمــا الفقيــر ونحــوه فــال ينبغــي لــه أن يصــدق المــرأة مــا ال يقــدر 

علــى وفائــه مــن غيــر مشــقة ( . )3( 
فعلــى األب أو الولــي أن يبحــث لمــن هــي تحــت واليتــه عــن إنســان مثلــه، إنســان كريــم 
الديــن كريــم الخلــق، كريــم الطبــاع، ولهــذا جــاء فــي الحديــث الشــريف عــن النبــي- صلــى 
هللا عليــه وســلم- )إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فزوجــوه، إال تفعلــوا تكــن فتنــة 

فــي األرض وفســاد عريــض( )4(.
فأهــم مــا فــي الــزوج، ممــا يجــب أن يطلبــه األب هــو الديــن والخلــق قبــل كل شــيء، ألنــه 
ليــس المهــم كثــرة األمــوال التــي يقبضهــا اآلبــاء صداقــاً ومهــراً عــن بناتهــم، إنمــا المهــم 

الــزوج الــذي يســعد البنــت, الــذي يتقــي هللا فيهــا.
ولهــذا قــال الســلف: »إذا زوجــت ابنتــك فزوجهــا ذا ديــن إن أحبهــا أكرمهــا وأن أبغضهــا 
لــم يظلمهــا، ألن دينــه يمنعــه وخلقــه يردعــه حتــى فــي حــال الكراهيــة، لقولــه تعالــى: ) 
يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آََمنـُـوا اَل يَِحــلُّ لَُكــْم أَْن تَِرثـُـوا النَِّســاَء َكْرًهــا َواَل تَْعُضلُوُهــنَّ ِلتَْذَهبـُـوا 
بِبَْعــِض َمــا آَتَْيتُُموُهــنَّ إِالَّ أَْن يَأْتِيــَن بِفَاِحَشــٍة ُمبَيِّنـَـٍة َوَعاِشــُروُهنَّ بِاْلَمْعــُروِف فـَـِإْن 

ُ فِيــِه َخْيــًرا َكثِيــًرا ( النســاء: ١۹ َكِرْهتُُموُهــنَّ فَعََســى أَْن تَْكَرُهــوا َشــْيئًا َويَْجعـَـَل للاَّ
أمــا مــا يحصــل فــي بعــض المجتمعــات مــن المغــاالة فــي المهــور فهــذا مخالــف لمقاصــد 
ــكار  ــى أف ــة تســيطر عل ــة خاطئ ــزواج، ونظــرة مادي ــن تيســير ال الشــريعة اإلســالمية م
ــاة  ــة والمباه ــب المادي ــح والمكاس ــم الرب ــج بناته ــن تزوي ــون م ــاس يتوخ ــن الن ــة م طائف

1 النسائي: أحمد بن شعيب, سنن النسائي )الرياض بيت األفكار الدولية( كتاب النكاح باب التزويج 
على اإلسالم رقم الحديث )3340(.

2 ابن تيمية, فتاوى ابن تيمية ج32 ص120.
3 ابن تيمية: أحمد عبد الرحيم ، مجموع فتاوى ابن تيمية – جمع وترتيب عبد الرحمن ابن قاسم 

المدي، توزيع اإلدارة العامة للبحوث العلمية، السعودية : ج 32 ص 192. 
4 الترمذي، جامع الترمذي, كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه رقم 

الحديث )1084(.

دون التعــرف علــى القيــم األخالقيــة واالعتبــارات الدينيــة التــي بهــا تيســير ســبل الــزواج 

وتأســيس دعائــم األســرة.

أسباب المغاالة في المهور :
ــبابها  ــرة أس ــذه الظاه ــور, وله ــي المه ــي ف ــرة التغال ــات ظاه ــي المجتمع ــت ف ــد تفش لق

ونتائجهــا الخطيــرة، ويمكــن إبرازهــا فــي األمــور اآلتيــة:

أسباب التغالي في المهور:

1- كثــرة الثــراء عنــد بعــض النــاس، وظهــور المدنيــة الحديثــة وتعــدد متطلباتهــا، وحــب 

الظهــور بمظهــر الغنــى والقــدرة علــى اإلنفــاق ، وحــرص الــزوج علــى إقنــاع الزوجــة 

ــى  ــع إل ــذي يدف ــة، ال ــت الزوجي ــز بي ــي تجهي ــر ف ــي والتفاخ ــا ، والتباه ــاء أموره وأولي

التغالــي فــي الصــداق.

ــزواج  ــاء مــن طمــع وجشــع، وعــدم تقديرهــم لقيمــة ال ــه بعــض األولي 2- مــا يتصــف ب

وأهدافــه الرئيســة، وتحملهــم الكثيــر مــن المصروفــات وااللتزامات التي يــرون ضرورتها 

لكــي ال ينســبوا إلــى التقصيــر.

ــات  ــاءة فحســب وعــدم مراعــاة الصف ــي الكف ــى ف ــة الغن ــى صف ــة إل 3- النظــرة المتعجل

ــراً  ــع مه ــن يدف ــدم م ــى واالســتقامة، ويق ــن والتق ــذا يســتبعد صاحــب الدي األخــرى، وله

ــك. ــى ذل ــب عل ــي تترت ــار الت ــج واآلث ــر مــع قطــع النظــر عــن النتائ أكث

ــا  ــوازن، فم ــر المت ــاس وســلبهم التفكي ــى مشــاعر الن ــذي ســيطر عل ــر ال ــد للغي 4- التقلي

ــر وتعــّرض  ــى التقصي ــه، وإال نســب إل ــدوا علي ــل يزي ــوه، ب ــد أن يعمل ــالن، الب ــه ف عمل

ــح. للتجري

5- التفاخــر والتباهــي فــي تأثيــث بيــت الزوجيــة يدفــع إلــى التغالــي فــي المهــر والتعســف 

فيــه . 

حكم المغاالة في المهور :
بعد أن ذكرنا أسباب المغاالة في المهورنبيّن حكمها عند الفقهاء:

للفقهاء قوالن في حكم المغاالة في المهور:

القــول األول: أن التخفيــف فــي المهــور وعــدم المغــاالة فيهــا مســتحب, وهــذا مــا ذهــب 
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إليــه جمهــور الفقهــاء)1(، قــال ابــن قدامــة: ويســتحب أن ال يغلــى الصــداق)2(، وقــال 
ــه)3(. ــاالة في ــن المغ ــّي م ــر أحــب إل ــي المه الشــافعي: واالقتصــاد ف

وقــال القرافــي: اســتحب العلمــاء عــدم المغــاالة فــي الصــداق، ألن صــداق أزواجــه -صلى 
هللا عليــه وســلم- كان خمســمائة درهــم لغالبهــن مــع فرط شــرفه وشــرفهن)4(، 

واستدلوا:
ــه-  ــى هللا علي ــت: إن رســول هللا- صل 1- بمــا روي عــن عائشــة- رضــي هللا عنهــا- قال

ــاً()5(. وســلم قــال: )إن أعظــم النــكاح بركــة أيســرهن صداق
2- مــا روي عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت: قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- 

)مــن يمــن المــرأة أن تتيســر خطبتهــا، وأن يتيســر صداقها()6(.
3- مــا روي عــن أبــي العجفــاء الســلمي قــال: قــال عمــر بــن الخطــاب -رضــي هللا عنــه- 
»أال ال تغالــوا ُصــدق النســاء فإنهــا لــو كانــت مكرمــة فــي الدنيــا أو تقــوى عنــد هللا لــكان 
ــه  ــى هللا علي ــا علمــت رســول هللا- صل ــه وســلم -م ــى هللا علي ــي هللا- صل ــا نب ــم به أوالك
ــى أكثــر مــن ثنتــي عشــرة  ــه عل وســلم- نكــح شــيئاً مــن نســائه وال أنكــح شــيئاً مــن بنات

أوقيــة« رواه الترمــذي)7(.
القــول الثانــي: إن المغــاالة فــي المهــور مكروهــة, وإليــه ذهــب المالكيــة وبعض الشــافعية، 

وأبــو المحاســن الحنفي)8( واســتدلوا:
بمــا روى عــن أبــي هريــرة- رضــي هللا عنــه- قــال: جــاء رجــل إلــى النبــي- صلــى هللا 
ــى هللا  ــي- صل ــه النب ــال ل ــن األنصــار, فق ــرأة م ــي تزوجــت ام ــال: )إن ــلم- فق ــه وس علي
عليــه وســلم- :هــل نظــرت إليهــا فــإن فــي أعيــن األنصــار شــيئاً قــال: قــد نظــرت إليهــا، 
ــه  ــى هللا علي ــي -صل ــه النب ــال ل ــع أواق, فق ــى أرب ــال: عل ــا؟ ق ــم تزوجته ــى ك ــال: عل ق
وســلم-: علــى أربــع أواق؟! فكأنمــا تنحتــون الفضــة مــن عــرض هــذا الجبــل, مــا عندنــا 
مــا نعطيــك، ولكــن عســى أن نبعثــك فــي بعــث تصيــب منــه قــال: فبعــث بعثــاً إلــى بنــي 

1 النووي يحيى بن شرف، روضة الطالبين, تحقيق: عادل أحمد، وعلي محمد )بيروت دار الكتب 
العلمية ج5 ص575 البهوتي، كشاف القناع: ج4 ص115.

2 ابن قدامة, المغني: 10 ص101.
3 العمراني, البيان: ج9 ص372.

4 القرافي: أحمد بن إدريس, الذخيرة )بيروت دار الغرب اإلسالمي 1412هـ 1994م( ج4 ص352.
5 البيهقي: أحمد بن الحسين, السنن الكبرى جـ- ص12.

6 البيهقي: السنن الكبرى: ج11 ص11.
7 الترمذي, جامع الترمذي, كتاب النكاح باب ما جاء في مهور النساء, رقم الحديث )1114(.

8 الدردير, الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ج2 ص390. النووي, شرح صحيح مسلم: ج9 ص222، 
أبو المحاسن الحنفي, المقتصد من المختصر من مشكل اآلثار: ج1 ص290.

عبــس بعــث ذلــك الرجــل فيهــم()1(.
قال النووي: ومعنى هذا الكالم كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج)2(.

ــباب  ــت األس ــاالة إذا دع ــواز المغ ــال بج ــألة: فق ــي المس ــاء ف ــض العلم ــل بع ــد فص وق
ــى المغــاالة مفاســد ومضــار, وهــذا مــا  الشــرعية والمباحــة لهــا، ومنعهــا إذا ترتــب عل
ذهــب إليــه ابــن تيميــة ورجحــه فقــال: »والصــداق المقــدم إذا كثــر وهــو قــادر علــى ذلــك 
لــم يكــره، إال أن يقتــرن بذلــك مــا يوجــب الكراهــة مــن معنــى المباهــاة ونحــو ذلــك, أمــا 
إذا كان عاجــزاً عــن ذلــك كــره بــل يحــرم إذا لــم يتوصــل إليــه إال بمســألة وغيرهــا مــن 
ــرأة شــخص  ــة ام ــدم لخطب ــاً إذا تق ــاالة حرام ــون المغ ــك تك ــة«)3( وكذل ــوه المحرم الوج
ــي تزويجــه بســبب عــدم  ــض الول ــه ورف ــزواج من ــي ال ــة ف ــن وهــي راغب ــق ودي ذو خل
تقديمــه مهــراً غاليــاً، ألن هــذا يعــد مــن العضــل وهــو حــرام، فكذلــك مــا أدى إليــه، أمــا 
مــا جــاء فــي بعــض الروايــات عــن أبــي يعلــى لحديــث عمــر بــن الخطــاب- رضــي هللا 
عنــه- عندمــا نهــى عــن المغــاالة فــي المهــور، »فاعترضتــه امــرأة مــن قريــش فقالــت: يــا 
أميــر المؤمنيــن أمــا ســمعت هللا يقــول: )َوإِْن أََرْدتـُـُم اْســتِْبَداَل َزْوجٍ َمــَكاَن َزْوجٍ َوآَتَْيتـُـْم 
ــا( النســاء:  ــا ُمبِينً ــا َوإِثًْم ــهُ بُْهتَانً ــهُ َشــْيئًا أَتَأُْخذُونَ ــذُوا ِمْن ــاَل تَأُْخ إِْحَداُهــنَّ قِْنَطــاًرا فَ
 ٢۰فقــال: اللهــم غفــراً كل النــاس أفقــه مــن عمــر، ثــم ركــب المنبــر فقــال: كنــت نهيتكــم 
ــه مــا  ــة فمــن أحــب أن يعطــي مــن مال ــادة فــي صدقــات النســاء علــى أربعمائ عــن الزي
أحــب فليفعــل أو... فمــن طابــت نفســه فليفعــل« فهــذه الزيــادة فــي قضيــة المــرأة ضعيفــة, 
فقــد رواهــا مجالــد عــن الشــعبي عــن عمــر، ومجالــد ضعيــف ليــس بالقــوي, وأخرجهــا 
البيهقــي وقــال: »هــذا منقطــع« ,وانفــرد بهــا أبــو يعلــى وأخرجهــا عــن الزبيــر بــن بــكار 
مــن وجــه منقطــع كمــا ذكــر ابــن حجــر وهــي روايــة شــاذة خالفــت مــا هــو أصــح منهــا، 

فــال تقبــل مــع شــيوعها واشــتهارها،  واألثــر الصحيــح لــم تــرد فيــه هــذه الزيــادة )4(.
ــي المهــور وعــدم  ــف ف ــاء مــن اســتحباب التخفي ــه جمهــور الفقه ــا ذهــب إلي الراجــح: م
المغــاالة فيهــا إال إذا وجــدت أســباب تــؤدي إلــى كراهيتهــا أو حرمتهــا، لقــوة مــا اســتدلوا 

1 مسلم, صحيح مسلم: كتاب النكاح باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها, رقم 
الحديث )1424(.

2 النووي، شرح صحيح مسلم، )بيروت دار القلم( ج9 ص222.
3 البعلي, عالء الدين, االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية, تحقيق: محمد حامد الفقهي )القاهرة - 

مطابع السنة المحمدية( ص227.
4 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية كتاب النكاح، باب الصداق والترغيب فيه, تحقيق: محمد 

عبد الرحمن 94/15. البيهقي السنن الكبرى: 5/11 ابن حجر, فتح الباري شرح صحيح البخاري, ج10 
ص256. 
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بــه وهــو مــا جــرى عليــه العمــل مــن الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم- والصحابــة الكــرام 
والســلف الصالــح.

حد المغاالة في المهور
ذكرنــا فيمــا تقــدم األحاديــث الشــريفة واآلثــار عــن الصحابــة الكــرام فــي مهــور أزواج 
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم- وبناتــه، فقــد قــال الفقهــاء باســتحباب عــدم تجــاوز المهــر 
ــكأن  ــا، ف ــا زاد عليه ــة م ــم ، وكراه ــمائة دره ــو خمس ــات وه ــذه الرواي ــي ه ــا ورد ف م

المغــاالة المكروهــة فــي المهــور هــي مــا زاد علــى خمســمائة درهــم، فمــن أقوالهــم.
1- قــال ابــن قدامــة: فــال تســتحب الزيــادة علــى هــذا – أي علــى خمســمائة درهــم – وهــو 
المقــدار الــذي ورد فــي مهــور أزواج النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-، ألنــه إذا كثــر ربمــا 

تعــذر عليــه، فيتعــرض للضــرر فــي الدنيــا واآلخــرة)1(.
2- وجــاء فــي تكملــة المجمــوع: »والمســتحب أن ال يزيــد علــى خمســمائة درهــم, وهــو 

صــداق أزواج النبــي وبناتــه عليهــن الســالم ورحمــة هللا)2(.
ــي الصــداق  ــاالة ف ــوا: كالمغ ــة: قال ــن المالكي ــر م ــر للدردي ــرح الكبي ــي الش ــاء ف 3- وج
فتكــره، والمــراد بهــا مــا خرجــت عــن عــادة أمثالهــا، إذ هــي تختلــف باختــالف النــاس, إذ 

المائــة قــد تكــون كثيــرة جــداً بالنســبة المــرأة وقليلــة جــداً بالنســبة ألخــرى)3(.
والذي نميل إلى ترجيحه أن حد المغاالة في المهور يتأثر بعدة عوامل:

ــى  ــه الغن ــر في ــذي يكث ــع ال ــع، فالمجتم ــي المجتم ــر ف ــراء أو الفق ــتوى الث ــا مس 1( منه
ــه  ــل في ــر تق ــع آخــر فقي ــي مجتم ــا هــو ف ــادة المهــور عم ــراء ال يجــد بأســاً مــن زي والث
حــاالت الغنــى والثــراء والفقــر, فــال ينبغــي أن يُصــدق المــرأة إال بمــا يقــدر علــى وفائــه 

ــك . ــرأة بذل ــاء الم ــه أولي ــي أن يطالب ــقة، وال ينبغ ــر مش ــن غي م
2( ومنها: الرخص والغالء في قيم األشياء.

ــر المهــور لنســائهم  ــوالً مــن مقادي ــه مقب ــا يرون ــم فيم ــاس وعاداته ــا عــرف الن 3( ومنه
وهــذا يختلــف باختــالف الزمــان والمــكان، واختــالف طبقــات النــاس فــي مســتواها 

ــة. ــي كل طبق ــائعة ف ــادات الش ــب الع ــادي وحس ــي واالقتص االجتماع
4( ومنهــا درجــة فهــم النــاس لمعانــي اإلســالم، فــإن كان فهمهــم صحيحــاً كانــت نظرتهــم 
إلــى مقــدار المهــور نظــرة التخفيــف ال يرغبــون الزيــادة فــي مقاديرهــا، وإذا كان وعيهــم 

1 ابن قدامة, المغني: ج10 ص101.
2 المطيعي: محمد نجيب, تكملة المجموع. )بيروت دار إحياء التراث العربي ج18 ص9.

3 الدردير, الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ج2 ص309.

اإلســالمي ضعيفــاً مالــوا إلــى الزيــادة واإلفــراط فــي المهــور)1(.

النتائج السلبية للمغاالة في المهور :
للمغاالة في المهور نتائج سيئة وآثار وأضرار بالغة الخطورة منها:

1- عــزوف الشــباب عــن الــزواج، وكثــرة العوانــس مــن النســاء، وتأخيــر الزواج بالنســبة 
للكثيريــن مــن الراغبيــن فيــه, لعــدم تمكنهــم مــن تأميــن هــذه المهــور الغالية.

2- حصــول الفســاد األخالقــي فــي الجنســين عندمــا ييئســون مــن الــزواج إذ يبحثــون عــن 
بديــل لذلــك وســلوك الطريــق الحــرام إلشــباع غرائزهــم.

3- حــدوث مشــاكل اجتماعيــة بســبب عــدم جريــان األمــور بطبيعتهــا ووقــوع أمــراض 
نفســية لــدى الشــباب مــن الجنســين بســبب الكبــت واصطــدام أفكارهــم وطموحاتهــم بخيبــة 

األمــل.
ــد  ــادات والتقالي ــى الع ــم عل ــم، وتمرده ــم وأمهاته ــة آبائه ــن طاع ــروج األوالد ع 4- خ

الكريمــة الموروثــة.
ــة مهورهــن ، وهــذا أمــر مــن الخطــورة  ــات لقل ــزواج بأجنبي ــى ال 5- تحــول الشــباب إل
بمــكان إذ يترتــب عليــه مشــكالت عديــدة ال حصــر لهــا، فيشــقى الرجــل بحياتــه الزوجيــة 
التــي ارتبــط فيهــا بامــرأة تخالفــه فــي الفكــرة والبيئــة والعــادات والرغبــات، وغالبــاً مــا 

يصاحــب هــذا الــزواج الفشــل.
6- حــدوث مشــكالت زوجيــة تعــود أســبابها إلــى غــالء المهــور، فتكليــف الــزوج فــوق 
طاقتــه يجلــب العــدواة فــي قلبــه لزوجتــه لمــا يُحــدث لــه مــن ضيــق مالــي بســببها، وتراكــم 

الديــون، وضيــق الحيــاة الماديــة, فينعكــس ذلــك علــى حياتهــم الزوجيــة)2(.

المبحث السابع: حكم تحديد المهور

إن مــن التعاليــم األساســية فــي اإلســالم تيســير أمــر الــزواج والتخفيــف مــن المهــور وعــدم 
ــاالة فيها. المغ

ــور،  ــوا بالمه ــا وغال ــم وحــادوا عنه ــك التعالي ــم يتمســكوا بتل ــاس ل ــن الن ــراً م ــن كثي ولك

1 انظر، زيدان عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية )بيروت 
مؤسسة الرسالة: 1417 هـ 1997م( جـ7 ص66 بتصرف.

2 المسند: عبد العزيز, الزواج والمهور وآثارهما االجتماعية ص58، السدالن: صالح بن غانم, فقه 
الزواج في ضوء الكتاب والسنة )الرياض، دار بلنسيه 1421هـ ص34.
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وذلــك أدى إلــى كثــرة الشــكوى وزيــادة البــالء وعانــى النــاس أزمــة الــزواج، وضاقــوا 
بهــا ذرعــاً، وتبــرم مــن هــذه العــادة الســيئة أوليــاء الذكــور واإلنــاث، فاضــرت بالرجــال 
والنســاء علــى الســواء ونتــج عنهــا كثيــر مــن الشــرور والمفاســد، وكســدت ســوق 
الــزواج، وأصبــح الحــالل صعــب المنــال. ولــو تنــازل أهــل الزوجــة عــن طلــب المهــر 
الغالــي، وكــف الــزوج عــن تحميــل نفســه أكثــر مــن طاقتــه وراء العــرف الجائــر والتقليــد 
ــى صــورة  ــرة عل ــن األس ــرع إال لتكوي ــم يش ــزواج ل ــع أن ال ــم الجمي ــو عل ــى، ول األعم
مثاليــة، جمالهــا البســاطة والمــودة وعمادهــا التعــاون والمحبــة لمــا وصلــت األمــور إلــى 

مــا هــي عليــه اآلن)1(.
ــى هــذه الظاهــرة مــن مخاطــر  ولتفشــي ظاهــرة المغــاالة فــي المهــور ولمــا يترتــب عل
ــد  ــألة تحدي ــوا لمس ــاء المعاصــرون وتطرق ــاول العلم ــع واألســرة تن ــان المجتم ــس كي تم

ــك اتجاهــان: ــي ذل ــم ف المهــور،  وكان له
ــي  ــاء ف ــار العلم ــة كب ــه هيئ ــت إلي ــا ذهب ــو م ــور: وه ــد المه ــع تحدي ــاه األول: من االتج
الســعودية، وعبــد الكريــم زيــدان، ونــور الديــن العتــر, وأحمــد الحجــي الكــردي وغيرهــم.
لعــدم إمــكان ضبطــه وتطبيقــه والختــالف عــادات النــاس ورغباتهــم وظروفهــم ولمخالفتــه 

كمــا للنصــوص كمــا يــرون )2(.
االتجاه الثاني: جواز تحديد المهور:

ــز  ــد العزي ــود, وعب ــن محم ــد هللا ب ــيخ عب ــم, والش ــن إبراهي ــد ب ــيخ محم ــال، الش ــه ق وب
المســند, وعبــد الرحمــن الصابونــي, وغيرهــم.

ألن التحديــد للمهــور أصبــح الزمــاً وضــرورة تؤيدهــا الظــروف الحاضــرة، فلولــي األمــر 
تحديــد الصــداق بقــدر معلــوم يتــالءم مــع مصلحــة الجميــع)3(.

األدلة
أدلة أصحاب القول األول المانعين من التحديد :

ــاًرا  ــنَّ قِْنَط ــْم إِْحَداُه ــَكاَن َزْوجٍ َوآَتَْيتُ ــتِْبَداَل َزْوجٍ َم ــُم اْس ــى: )َوإِْن أََرْدتُ ــه تعال 1- قول
ــا( النســاء: ٢۰ . ــا ُمبِينً ــا َوإِثًْم ــهُ بُْهتَانً ــهُ َشــْيئًا أَتَأُْخذُونَ ــاَل تَأُْخــذُوا ِمْن فَ
1 سيد سابق, فقه السنة )بيروت دار الفكر 1418هـ 1997م ج2 ص109 بتصرف.

2 أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية, بحث تحديد المهور ج2 ص409-406، 
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: ج1. ص,67 نور الدين العتر, ماذا عن المرأة, ص63, أحمد 

الحجي الكردي, أحكام المرأة في الفقه اإلسالمي, ص20.
3 الشيخ محمد بن إبراهيم، فتاوى ورسائل ج10 ص197، الشيخ عبد الله بن محمود، قضية تحديد 

المهور، ص23. عبد العزيز المسند، الزواج والمهور ص63.

فاآليــة تــدل علــى جــواز جعــل المهــر مــاالً كثيــراً مــن غيــر تحديــد ألن كلمــة )قنطــاراً( 
تعنــي المــال الكثيــر.

قــال ابــن كثيــر: فــي قولــه تعالى:))وآتيتــم إحداهــن قنطــاراً(( فــي هــذه اآليــة داللــة علــى 
جــواز اإلصــداق بالمــال الجزيــل، وبنحــوه قــال القرطبــي وابــن العربــي)1(.

ِ َعلَْيُكــْم  2- قولــه تعالــى )َواْلُمْحَصنـَـاُت ِمــَن النَِّســاِء إِالَّ َمــا َملََكــْت أَْيَمانُُكــْم ِكتـَـاَب للاَّ
ــا  ــافِِحيَن فََم ــَر ُمَس ــَن َغْي ــْم ُمْحِصنِي ــوا بِأَْمَواِلُك ــْم أَْن تَْبتَغُ ــا َوَراَء َذِلُك ــْم َم ــلَّ لَُك َوأُِح
اْســتَْمتَْعتُْم بِــِه ِمْنُهــنَّ فَآَتُوُهــنَّ أُُجوَرُهــنَّ فَِريَضــةً َواَل ُجنـَـاَح َعلَْيُكــْم فِيَمــا تََراَضْيتـُـْم 
َ َكاَن َعِليًمــا َحِكيًمــا( النســاء:  ٢٤فقــد جــاء لفــظ األمــوال  بِــِه ِمــْن بَْعــِد اْلفَِريَضــِة إِنَّ للاَّ

مطلقــاً مــن غيــر تقييــد بقلــة أو كثــرة، فيدخــل فيــه المــال الكثيــر، ويجــوز جعلــه مهــراً.
3- مــا ورد فــي حديــث أبــي هريــرة المتقــدم )قــال: جــاء رجــل إلــى رســول هللا _صلى هللا 
عليــه وســلم- فقــال: إنــي تزوجــت امــرأة مــن األنصــار فأعنــي علــى مهرهــا... قــال علــى 
كــم تزوجتهــا؟ قــال: علــى أربــع أواق, فقــال لــه النبــي- صلــى هللا عليــه وســلم- : علــى 
ــة  ــث دالل ــي هــذا الحدي ــل()2(، فف ــون الفضــة مــن عــرض الجب ــا تنحت ــع أواق؟ فكأنم أرب

علــى جــواز دفــع المهــر الكثيــر.
4- إن تحديــد المهــور يتعــارض مــع مــا جــاء فــي الزيــادة التــي رواهــا أبــو يعلــى فــي 
األثــر المــروي عــن عمــر بــن الخطــاب -رضــي هللا عنــه- مــن منعــه الزيــادة فــي المهــر 
عــن أربعمائــة درهــم، فاعترضتــه امــرأة مــن قريــش فقالــت: يــا أميــر المؤمنيــن، نهيــت 
ــال: نعــم, قالــت : أمــا ســمعت هللا  ــة ق ــدوا فــي صدقاتهــّن علــى أربــع مائ النــاس أن يزي
يقــول فــي القــرآن: )َوإِْن أََرْدتـُـُم اْســتِْبَداَل َزْوجٍ َمــَكاَن َزْوجٍ َوآَتَْيتـُـْم إِْحَداُهــنَّ قِْنَطــاًرا 
ــم  ــال الله ــاء:  ٢۰فق ــا( النس ــا ُمبِينً ــا َوإِثًْم ــهُ بُْهتَانً ــْيئًا أَتَأُْخذُونَ ــهُ َش ــذُوا ِمْن ــاَل تَأُْخ فَ
غفــراً كل النــاس أفقــه مــن عمــر، ثــم ركــب المنبــر فقــال: كنــت نهيتكــم عــن الزيــادة فــي 
صدقــات النســاء عــن أربعمائــة درهــم. فمــن أحــب أن يعطــي مــن مالــه مــا أحــب فليفعــل، 

وفــي روايــة، فمــن طابــت نفســه فليفعــل«)3(.
فهــذه الروايــة تــدل علــى عــدم جــواز التحديــد للمهــور بدليــل رجــوع عمــر بــن الخطــاب 

-رضــي هللا عنــه- عــن التحديــد .
واعتــرض علــى هــذه الزيــادة الــواردة فــي قصــة اعتــراض المــرأة فــي هــذه الروايــة بــأن 

1 ابن كثير, تفسير القرآن العظيم ج1 ص571، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: ج5 ص89، ابن 
العربي أحكام القرآن ج1 ص369.

2 تقدم تخريجه ص22.
3 تقدم تخريجه.ص18
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فيهــا مجالــد بــن ســعيد وفيــه ضعــف، وفيهــا انقطــاع، وتفــرد بهــا أبــو يعلــى مخالفــاً بهــا 
مــا هــو أصــح منهــا فــال تصلــح الزيــادة لالحتجــاج بهــا، وقــد صــح األثــر بروايــة أخــرى 

ليــس فيهــا قصــة المــرأة . 
5- ومن ناحية النظر:

 قالوا: إن التحديد للمهور ال يعالج عملياً دفع المغاالة فيها لألمور اآلتية:
أ- أن الناس قد يلجؤون إلى اعتماد مهرين:

األول: مهــر الســر والثانــي مهــر العالنيــة، وهــذا يــؤدي إلــى النــزاع بيــن الزوجيــن ال 
ســيما عنــد الفرقــة بينهمــا.

ب- أن النــاس مجبولــون علــى التقليــد، فينظــر الفقيــر إلــى الغنــي والضعيــف إلــى القــوي، 
فــإذا غالــى األغنيــاء والوجهــاء مهــور بناتهــم، أو مــن يتزوجوهــن قلدوهــم فــي ذلــك.

ــاس. واهتماماتهــم، وهــم  ــد المهــور، الختــالف عــادات الن ــط تحدي ج- عــدم إمــكان ضب
ــي فــي المهــور. ــى التغال ــل إل أعــرف بمصالحهــم، مــا دامــت روح المجتمــع تمي

د- أن التحديــد تدخــل فــي أمــور النــاس الخاصــة، وهــو أكثــر ضــرراً مــن تــرك تحديــد 
ــن أخــص شــؤون الرجــل  ــه م ــر في ــزواج والمه ــا، وال ــا واتفاقهم ــى تراضيهم ــر إل المه

ــه. ــال يجــوز التدخــل في والمــرأة ف
هـــ- أن فــرض حــد أعلــى للمهــور ال يحــل مشــكلة العــزوف عــن الــزواج بــل يعقدهــا، 
ــه المــرأة أو  ــد يكــون أقــل ممــا تطمــح إلي ــذي يقــرر ق ــى ال وال يحققهــا، ألن الحــد األعل

ــة. ــى حالتهــا وحالتهــم االجتماعي أولياؤهــا نظــراً إل
و- أن النقــود فــي العصــر الحاضــر قــد هبطــت قيمتهــا لعوامــل عــدة وإذا قيســت علــى 

المهــور ســابقاً، فقــد ال يعــد مغــاالً فيهــا)1(.
ــه فقــال: »وأمــا أكثــر  5- وقــد نقــل ابــن قدامــة اتفــاق العلمــاء علــى أن أكثــره ال حــد ل

ــه ابــن عبــد البــر)2(. ــم قال الصــداق فــال توقيــت فيــه بإجمــاع أهــل العل
أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بجواز التحديد :

1- القياس على جواز تحديد أسعار األعيان والمنافع للحاجة والضرورة.
واعتــرض: بــأن التســعير فــي الســلع مختلــف فيــه بيــن الفقهــاء، فــال يصــح القيــاس عليــه، 
ثــم إن هــذا القيــاس فــي مقابلــة النــص، فقــد تقــدم ذكــر أدلــة القائليــن بعــدم جــواز تحديــد 

1 زيدان: عبد الكريم, المفصل أحكام المرأة والبيت المسلم, ج7 ص,74 العتر: نور الدين, ماذا عن 
المرأة ص63. المسند: عبد العزيز، الزواج والمهور, ص67. أبحاث هيئة كبار العلماء في السعودية, 

بحث تحديد المهور ج2 ص395 وما بعدها.
2 ابن قدامة، المغني ج10 ص100.

المهور.
ولو سلمنا صحة القياس، فإن بين المقيس والمقيس عليه فروقاً.

إل مــكان ضبــط تحديــد األســعار دون المهــور، الختــالف العــادات والرغبــات وظــروف 
ــالف  ــر بخ ــي المه ــه ف ــه ومكانت ــه وزمان ــب حال ــى، كل بحس ــم ، فيعط ــاس وقدراته الن

تســعير الســلع.
ثــم إن المعاوضــة فــي الســلع يغلــب عليهــا المغالبــة، أمــا بــذل المــال فــي النــكاح فيغلــب 

عليــه قصــد التكريــم)1(.
2- يعــد تحديــد المهــور مــن المصالــح المرســلة المالئمــة لمقاصــد الشــارع, وهــذه 

المصلحــة شــاملة لجميــع النــاس غنيهــم وفقيرهــم.
واعتــرض علــى هــذا الدليــل بــأن اللجــوء إلــى المصلحــة يكــون عنــد عــدم وجــود النــص، 
وقــد ثبتــت األدلــة علــى عــدم التحديــد التــي ذكرهــا أصحــاب القــول األول، فــال مجــال 

لالجتهــاد.
ثــم إن المصلحــة هنــا ليســت متحققــة بتحديــد المهــور لتيســير الــزواج بــل هــي مصلحــة 
ظنيــة، ويمكــن تحقيــق هــذه المصلحــة بطــرق أخــرى غيــر التحديــد، مــن ترغيــب النــاس 
ــي تيســير  ــاس ف ــدوة للن ــون ق ــا لتك ــل العلي ــاد المث ــر وذم اإلســراف، وإيج ــف المه بتخفي

الــزواج وغيــر ذلــك)2(.
3- مــا جــاء فــي األثــر أن عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه خطــب فقــال: )أال ال تغالــوا 
بُصــُدق النســاء، فإنهــا لــو كانــت مكرمــة فــي الدنيــا أو تقــوى عنــد هللا لــكان أوالكــم بهــا 
ــه وســلم-  ــى هللا علي ــه وســلم-، مــا أصــدق رســول هللا- صل ــى هللا علي رســول هللا - صل
ــة، وإن  ــرة أوقي ــي عش ــن ثنت ــر م ــه أكث ــن بنات ــرأة م ــائه، وال أصــدق ام ــن نس ــرأة م ام
الرجــل ليغلــى بَصُدقــة امرأتــه حتــى تكــون لهــا عــداوة فــي نفســه، وحتــى يقــول كلفــت 

حتــى عــَرَق الِقربــة)3()4(.
فقــد حــذر عمــر بــن الخطــاب مــن المغــاالة فــي المهــور ودعــا إلــى تيســيرها، وجــاء عنــه 

1 ابن تيمية: أحمد, الحسبة في اإلسالم, تحقيق: الشيخ إبراهيم رمضان, )بيروت دار الفكر اللبناني( 
ص31، 

ابن جزي, القوانين الفقهية: أبحاث هيئة كبار العلماء, تحديد المهور هـ2 ص 406.
2 الشيخ محمد بن إبراهيم, فتاوى ورسائل, جـ10 ص184, عبد الله بن محمود, قضية تحديد المهور: 

ص23.
3 َعَرق القربة: بفتح العين والراء ومعناه تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت كعرق القربة وعرقها: سيالن 

مائها، وقيل غير ذلك.
4 النسائي: أحمد بن شعيب, سنن النسائي, كتاب النكاح، القسط في األصدقة رقم الحديث )3349( 

الترمذي, جامع الترمذي: كتاب النكاح باب ما جاء في مهور النساء رقم الحديث )1114(.
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تحديدها.
أمــا مــا ورد فــي بعــض الروايــات مــن اعتــراض المــرأة علــى عمــر -رضــي هللا عنــه- 
ورجوعــه عــن- رأيــه فــي التحديــد فقـَـد رّدَ عليــه: بــأن اعتــراض المــرأة، ورجــوع عمــر 
بــن الخطــاب -رضــي هللا عنــه عــن رأيــه فــي التحديــد زيــادة ضعيفــة، فيهــا مجالــد وهــو 
ــا فيمــا تقــدم, فــال يصــح االحتجــاج بهــا علــى عــدم   ضعيــف، وفيهــا انقطــاع كمــا ذكرن

جــواز تحديــد المهــور مــن عمــر -رضــي هللا عنــه-.
وعلــى فــرض صحــة الروايــة عــن عمــر بــن الخطــاب -رضــي هللا عنــه- فالمــراد بنهيــه 

عــن جعــل المهــر مــاالً كثيــراً هــو علــى وجــه النــدب ال التحريــم.
قــال ابــن العربــي: وهــذا – أي نهــى عمــر المتقــدم – لــم يقلــه عمــر عــن طريــق التحريــم, 
ــات – أي المهــور-  ــي الصُدق ــاس ف ــد تناهــى الن ــم، وق ــى التعلي ــدب إل ــه الن ــا أراد ب وإنم

حتــى بلــغ صــداق امــرأة ألــف ألــف، وهــذا قــل أن يوجــد مــن حــالل)1(.
ــد، والمجيزيــن، ومناقشــتها يظهــر قــوة  ــة المانعيــن مــن التحدي وبعــد هــذا العــرض ألدل
أدلــة المانعيــن ولكــن لتفشــي ظاهــرة التغالــي فــي المهــور فــي عمــوم البــالد اإلســالمية 
بدرجــات متفاوتــة والمخاطــر التــي تترتــب عليهــا، مــن عــزوف الشــباب عــن الــزواج، 
وكثــرة العوانــس مــن النســاء، وحصــول الفســاد األخالقــي وحــدوث المشــاكل الزوجيــة، 
ــواء  ــاً، س ــا ذرع ــاس به ــي ضــاق الن ــور، والت ــي المه ــاالة ف ــة المغ ــة، نتيج واالجتماعي
ــر  ــي األم ــل لول ــريعة فه ــذا خــالف مقاصــد الش ــاث، وه ــاء اإلن ــور أو أولي ــاء الذك أولي

تحديــد الحــد األعلــى للمهــور مــن لدنــه.

تحديد الحد األعلى للمهور من لدن ولي األمر :
يجــوز لولــي األمــر مــن بــاب السياســة الشــرعية والمصلحــة تحديــد المهــور بحــد أعلــى 
تبعــاً لحــال البــالد والعبــاد, وهــذا مــن بــاب تقييــد المبــاح تشــجيعاً للــزواج ودفعــاً للفتنــة، 
ــي المهــور ودفعــاً  ــق مــن وجــود المصلحــة الشــرعية وحــالً لمشــكلة المغــاالة ف إذا تحق
للمســاوئ التــي تترتــب عليهــا )2( ، قــال ابــن عابديــن الفقيــه: الحنفــي. »إذا أمــر اإلمــام 
ــي  ــد أن طاعــة ول ــاب العي ــي ب ــاه ف ــة وجــب، لمــا قدمن ــام المنهي ــر األي ــي غي ــام ف بالصي

األمــر فيمــا ليــس بمعصيــة واجبــة، وحينئــذ يكــون االلتــزام بــه واجبــاً ديانــة«)3(.

1 ابن العربي, أحكام القرآن ج1 ص470.
2 أبو رخية، ماجد، والجبوري عبد الله، فقه الزواج والطالق )النشر العلمي جامعة الشارقة(. ، ص : 

. 87
3 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار: ج3 ص53.

ومــا ورد فــي قولــه تعالــى: )َوإِْن أََرْدتـُـُم اْســتِْبَداَل َزْوجٍ َمــَكاَن َزْوجٍ َوآَتَْيتـُـْم إِْحَداُهــنَّ 
قِْنَطــاًرا فـَـاَل تَأُْخــذُوا ِمْنــهُ َشــْيئًا أَتَأُْخذُونـَـهُ بُْهتَانـًـا َوإِثًْمــا ُمبِينـًـا( النســاء: 20

فهــي متعلقــة بمــن أراد اســتبدال زوجتــه المدخــول بهــا ، وأنــه ال يجــوز أن ينقــص مــن 
مهرهــا الــذي قــد ســمي لهــا واتفقــا عليــه مهمــا كان كثيــراً, لمــا فــي هــذا التصــرف مــن 

الظلــم وغمــط الحــق، وليســت متعلقــة بتحديــد المهــر ابتــداء أو عــدم تحديــده)1(.
جــاء فــي تفســير ابــن عطيــة : إن اآليــة ال تعطــي جــواز المغــاالة بالمهــور ، ألن التمثيــل 

جــاء علــى جهــة المبالغــة، كأنــه قــال : آتيتــم هــذا القــدر العظيــم الــذي ال يؤتيــه أحــد)2( 
قــال الــرازي : وعنــدي أن اآليــة ال داللــة فيهــا علــى جــواز المغــاالة ألن قولــه : » وآتيتــم 
إحداهــن قنطــاراً » ال يــدل علــى جــواز إيتــاء القنطــار ، كمــا أن قولــه تعالــى : » لــو كان 
فيهمــا آلهــة إال هللا لفســدتا » ال يــدل علــى حصــول اآللهــة ثــم قــال والحاصــل أنــه ال يلــزم 

مــن جعــل الشــيء شــرطاً لشــيء آخــر كــون ذلــك الشــرط فــي نفســه جائــز الوقــوع . )3(

تحديد المهور في قانون دولة االمارات العربية المتحدة

مــن الجديــر بالذكــر هنــا ان نبيــن مــا اخــذ بــه قانــون األحــوال الشــخصية بدولــة االمــارات 
بشــأن تحديــد اكثــر المهر 

فقد جاء في المادة)49( بشأن اقل المهر واكثره اآلتي:
ــه ويخضــع  ــد ألقل ــوم بقصــد الزواج,والح ــال متق ــن م ــزوج م ــه ال ــا يقدم ــو م ــر ه المه

ــور. ــد المه ــون تحدي ــره لقان أكث

فقــد اخــذ هــذا القانــون بقــول جمهــور الفقهــاء فــي أنــه الحــد ألقــل المهــر, وأخــذ بالنســبة 
ــذا  ــص ه ــد ن ــى فق ــره بحــد أعل ــد أكث ــرى جــواز تحدي ــذي ي ــرأي ال ــى بال ــره ال ــى أكث ال
القانــون علــى أن اكثــره يخضــع للقانــون االتحــادي رقــم)21( لســنة 1997م, الــذي نــص 
فــي مادتــه األولــى علــى أنــه ال يجــوز أن يزيــد مقــدم الصــداق علــى عشــرين ألــف درهــم 

أو أن يجــاوز مؤخــر الصــداق ثالثيــن ألــف درهــم.
1 أبو رخية والجبوري, فقه الزواج والطالق ص87-86.

2 ابن عطية : أبو محمد عبد الحق األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ج 2 ص 
503 ط 2، وزارة األوقاف  والشؤون اإلسالمية – قطر . 

3 الرازي : محمد الرازي بن ضياء الدين ، التفسير الكبير ومفاتح الغيب ، دار الفكر ، بيروت ج 9 
ص 15 
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ــد  ــا يزي ــة بم ــة دعــوى بالمطالب ــاً بعــدم ســماح أي ــون جــزاءاً مدني ــد فــرض هــذا القان وق
ــي  ــزواج الت ــة ال ــك منح ــف ذل ــن يخال ــان م ــا بحرم ــزاءاً إداري ــرض ج ــك, وف ــى ذل عل
يمنحهــا صنــدوق الــزواج, وعقوبــه ماليــة)500000( ألــف درهــم علــى كل مــن يخالــف 
ذلــك وقــد جــاء فــي المذكــرة اإلضاحيــة بيــان أســباب هــذا التحديــد وهي)ومــع أن لألئمــة 
ــاالة  ــاَ كرهــوا لمغ ــم جميع ــره )أي المهــر( إال أنه ــه الحــد ألكث ــى أن ــوا عل ــاء اتفق والفقه
بالمهــور لمــا ينشــأ عــن ذلــك مــن أخطــاء اجتماعيــة تحــول دون انتشــار الــزواج الــذي 
حــض عليــه الرســول الكريم-صلــى هللا عليــه وســلم-. وبيــن أن » أعظــم النســاء بركــة 

أيســرهن مؤونــة« أخرجــه أحمــد فــي المســند
وقال-صلى هللا عليه وسلم- » خيرهن أيسرهن صداقا » رواه ابن حبان في صحيحه

وال يخفــى أن فــي إعــراض الشــباب عــن الــزواج فــي الوقــت المناســب لــه ســبب غــالء 
المهــور, مــن اعظــم المفاســد االجتماعيــة واألخالقيــة.

وتفادياً لما انتشر وتعاظم امره وضرره فقد نص القانون على هذا التحديد.....(
ــزواج عــن كاهلهــم, وهــذا  ــزواج وتخفيــف مــؤن ال ــى ال ــك تشــجيع للشــباب عل وفــي ذل
يتطابــق مــع روح الشــريعة اإلســالمية, ونصوصهــا المانعــة مــن المباهــاة بالمهــور 

ــا )1( ــاالة فيه ــراف والمغ واإلس

ومــع صــدور التحديــد ألكثــر المهــر, مــن لــدن ولــي االمــر, فــان تطبيقــه بحاجــة إلــى عــدة 
وســائل تســاعد علــى تنفيــذه وضمــان االلتــزام به.

الوسائل المساعدة على االعتدال في المهور وتنفيذ تحديد ولي األمر 

إن تحديــد ولــي األمــر للحــد األعلــى للمهــور يحتــاج إلــى عــدة وســائل تســاعد علــى تنفيــذه 
وضمــان تطبيقــه وااللتــزام بــه, فعلــى والة األمــور وأهــل العلــم نشــر الوعــي اإلســالمي 
بيــن النــاس وتعليمهــم أحــكام اإلســالم ومقاصــده فــي الــزواج، وأن علــى كل مســلم 
ــه  ــة ألحــكام الشــرع ومحقق ــه موافق ــق ب ــا يتعل ــزواج، وم ــا ال ــه ومنه ــون تصرفات أن تك

لمقاصــد اإلســالم، وذلــك بنشــر وإشــاعة المفاهيــم اإلســالمية اآلتيــة:

1 اإلمارات العربية المتحدة, الجريدة الرسمية قانون اتحادي رقم )28( لسنة 2005م في شأن األحوال 
الشخصية ص)180( طبعة األمانة العامة لمجلس الوزراء.

1- تعليم الناس الغرض من الزواج

تعليــم النــاس أن مقاصــد اإلســالم فــي تشــريع الــزواج تلبيــة للغريــزة البشــرية واســتجابة 

ــل  ــي حبائ ــوع ف ــن الوق ــوس م ــظ النف ــيلة لحف ــالل, ووس ــق ح ــانية بطري ــرة اإلنس للفط

الرذيلــة والفســاد ففيــه غــض البصــر وحفــظ الفــرج، وتكويــن أســرة مســلمة يجــد الرجــل 

فيهــا ســكناً، وتقــوم بيــن الزوجيــن مــودة ورحمــة وفيــه حفــظ للنســل وتكثيــره.

فالــزواج وســيلة لتحقيــق هــذه المقاصــد الشــرعية، والتعجيــل بــه يعجــل فــي تحقيقهــا، وال 

يجــوز أن يكــون الغــالء فــي المهــور عائقــاً لتأخيــر إيجــاد الوســيلة لتحقيــق هــذه المقاصــد، 

وممــا يســاعد علــى إيجــاد هــذه الوســيلة وتحقيــق مقاصدهــا االعتــدال فــي المهــور وعــدم 

المغــاالة فيهــا.

2- عدم المغاالة في المهور واعتدالها يعجل الزواج

ــي  ــوع ف ــى الوق ــن التعــرض إل ــة م ــزواج، وقاي ــي ال ــل ف ــى التعجي ــد دعــا اإلســالم إل لق

ــاءة  ــم الب ــتطاع منك ــن اس ــباب م ــر الش ــالم:)يا معش ــه الصــالة والس ــال علي ــة, ق الفاحش

ــرج...()1(. ــن للف ــر وأحص ــض للبص ــه أغ ــزوج فإن فليت

والتخفيــف فــي المهــور واعتدالهــا يســاعد علــى اإلقــدام علــى الــزواج, وفــي هــذا مصلحــة 

ــرأة وأوليائها. للم

3- الزواج ليس بيعاً وشراًء

ــة لســنة  ــا هــو إقام ــع وشــراء، وإنم ــة بي ــس صفق ــزواج لي ــم أن ال ــاس وإفهامه ــم الن تعلي

مــن ســنن اإلســالم، وتكويــن أســرة مســلمة تســودها المــودة والرحمــة، وإشــباع لرغبــة 

مشــروعة فــي الرجــل والمــرأة ليكونــا زوجيــن، وأبــاً وأمــا,ً فيجــب الحــرص فيــه علــى 

الرجــل الكــفء، وليــس علــى المغــاالة فــي المهــور، وتفضيــل مــن يدفــع مهــراً أكثــر وإن 

لــم يكــن كفــؤاً ذا خلــق وديــن.
1 البخاري ،صحيح البخاري: كتاب النكاح باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- من استطاع منكم 

الباءة فليتزوج, رقم الحديث )4065( .
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4- المغاالة في المهور من باب عضل الولي
وينبغــي تعليــم أوليــاء المــرأة بأنهــم ممنوعــون مــن عضــل المــرأة ومنعهــا مــن الــزواج 
إذا تقــدم لهــا خاطــب كــفًء أو هــي أرادت كفــؤاً، ويكــون مــن العضــل التشــدد فــي المهــر 

والمغــاالة فيــه علــى نحــو يجعــل الكــفء ينصــرف عــن الخطبــة.
5- تعليــم النــاس مــا جــاء عــن الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم- مــن أقــوال تدعــو إلــى 
التيســير فــي المهــور وعــدم المبالغــة فيهــا وأفعالــه فــي زواج نســائه وتزويــج بناتــه، ومــا 
اتســم بــه مــن تخفيــف واعتــدال، وكذلــك إشــاعة مــا جــاء عــن الصحابــة الكــرام والســلف 
ــل  ــى الرج ــم عل ــور، وحرصه ــير المه ــى تيس ــة عل ــع الدال ــار والوقائ ــن اآلث ــح م الصال

الكــفء المقبــول خلقــاً ودينــاً، وليــس علــى مــن يدفــع مهــراً أكثــر مــن غيــره.
6- علــى اآلبــاء واألوليــاء تقديــر مصلحــة المجتمــع مــن الفســاد والشــباب مــن االنحــالل، 

ومصلحــة البنــات مــن الســقوط.
وإن ينهجــوا منهــج الســلف الصالــح فــي تســاهلهم بالمهــور وعــدم المغــاالة فيهــا، واختيــار 

الخاطــب المؤمــن والقريــن الخلــوق لبناتهم.
تنفيــذاً ألمــر الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم- القائــل: )إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه 

ــة فــي األرض وفســاد عريــض()1(. ــوا تكــن فتن وخلقــه فزوجــوه إال تفعل
7- توعيــة النــاس بطــرق اإلعــالم المختلفــة مــن إذاعــات وفضائيــات وصحــف ومجالت، 
وخطابــة فــي المســاجد وإقامــة النــدوات وإصــدار النشــرات فــي هــدي اإلســالم فــي تيســير 

المهــور وعالجــه لمشــكلة المغــاالة فيها)2(.
ــدم  ــاس بع ــاء الن ــن وجه ــم م ــاء، وغيره ــان والعلم ــن األعي ــاس م ــادة الن ــزم ق 8- أن يلت
المغــاالة فــي المهــور، ألن عامــة النــاس تتبعهــم، فــإن لــم يمتنــع هــؤالء فــإن العامــة ال 

ــك. يمتنعــون عــن ذل

1 الترمذي, جامع الترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه, رقم 
الحديث )1084(.

2 زيدان: عبد الكريم. المفصل: ج7 ص77 بتصرف, مجلة البحوث اإلسالمية, أبحاث هيئة كبار 
العلماء في السعودية, بحث في تحديد المهور: ج2 ص407.

المبحث الثامن:  وليمة العرس وأحكامها وضوابطها الشرعية

الوليمــة: هــي اســم للطعــام فــي العــرس، ال يقــع هــذا االســم علــى غيــره كمــا حــكاه ابــن 
عبــد البــر عــن ثعلــب وغيــره مــن أهــل اللغــة ، وقيــل: تقــع علــى كل طعــام يتخــذ لســرور 

حــادث مــن عــرس وغيــره، ولكــن اســتعمالها فــي العــرس أشــهر وفــي غيــره بقيــد)1(.
وقــد اتفــق الفقهــاء علــى مشــروعية الوليمــة فــي العــرس ألن الرســول -صلــى هللا عليــه 

وســلم- أمــر بهــا وفعلهــا.
فقــد روي أن عبــد الرحمــن بــن عــوف عندمــا أخبــر الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم- 

بأنــه قــد تــزوج قــال لــه عليــه الســالم:)أولم ولــو بشــاة()2(.
وروى عــن أنــس قال:مــا أولــم النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم- علــى شــيء مــن نســائه مــا 

أولــم علــى زينــب أولــم بشــاة()3(.
وروى أنــس أيضــاً أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- أعتــق صفيــة وتزوجهــا وجعــل 

عتقهــا صداقهــا وأولم بحيــس)4(+ )5(.
وحكمهــا أنهــا مســتحبة وليســت واجبــة علــى رأي جمهــور الفقهــاء ؛ ألنهــا طعــام لســرور 
حــادث، فأشــبه ســائر األطعمــة، والحديــث محمــول علــى االســتحباب، وال تجــب الشــاة بل 
تصــح علــى أي طعــام، كمــا فعــل الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم- فــي وليمــة زواجــه 

بصفيــة، وأقلهــا للمتمكــن شــاة, ولغيــره مــا تمكــن عليــه.
ــم بشــاة،  ألن الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم- أمــر عبــد الرحمــن بــن عــوف بــأن يول
وأولــم -عليــه الســالم عنــد زواجــه بزينــب- بشــاة، ولــم ينقــل أنــه أولــم بأكثــر مــن ذلــك, 
كمــا أولــم عنــد زواجــه بصفيــة بحيــس، وأولــم علــى بعــض نســائه بقليــل مــن الشــعير.

وعلــى الــزوج االبتعــاد عــن مظاهــر البــذخ والســرف فــال يبالــغ فــي نفقاتهــا، بــل يقــدم 
الــزوج مــا يســتطيعه دون تحميــل نفســه فــوق طاقتهــا.

ــة إذا  ــي وجــوب اإلجاب ــر: ال خــالف ف ــد الب ــن عب ــال اب ــة ق ــة عليهــا واجب وحكــم اإلجاب
دعــي إليهــا، إذا لــم يكــن فيهــا لهــو محــرم ، وبــه قــال جمهــور الفقهــاء )الحنفيــة ومالــك 

1 ابن قدامة: المغني، ج10 ص191 الشربيني, مغنى المحتاج: ج3 ص311.
2 البخاري, صحيح البخاري, كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة, رقم الحديث )5167(.
3 البخاري, صحيح البخاري, كتاب النكاح: باب الوليمة ولو بشاة, رقم الحديث )5168(.

4 الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر واألقط والسمن.
5 البخاري, صحيح البخاري, كتاب النكاح باب الوليمة لو بشاة, رقم الحديث )5169(.
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ــل )1(. ــن حنب ــد اب ــوري وأحم والشــافعي والث
ــه وســلم-  لمــا روي عــن ابــن عمــر -رضــي هللا عنهمــا- أن رســول هللا -صلــى هللا علي
قــال: )إذا دعــي أحدكــم إلــى الوليمــة فليأتهــا(. وفــي روايــة أخــرى:) علــى وليمــة عــرس(

.)2(

وروي عــن أبــي هريــرة -رضــي هللا عنــه- أنــه كان يقــول: شــر الطعــام طعــام الوليمــة 
يدعــى إليهــا األغنيــاء ويتــرك الفقــراء ومــن تــرك الدعــوة فقــد عصــى هللا ورســوله)3(.

فــإن كان فيهــا لهــو ومنكــر فــإن كان يــزول بحضــوره وجــب عليــه إجابــة الدعــوة وإزالــة 
المنكــر، فــإن لــم يــزل بحضــوره حــرم الحضــور، ألنــه كالرضــا بالمنكــر, فــإن كان ال 

يعلــم بــه حتــى حضــر نهاهــم، فــإن لــم ينتهــوا وجــب عليــه الخــروج.
فــإن كان الداعــي أكثــر مالــه حــرام، كرهــت إجابتــه، فــإن علــم أن عيــن الطعــام حــرام 

حرمــت إجابتــه، وإال فــال تبــاح اإلجابــة، وال تجــب إذا كان فــي مالــه شــبهة)4(.
ومــن األعــذار المســقطة لوجــوب اإلجابــة كثــرة الزحــام ومشــقة بعــد الطريــق، والعــذر 
ــال أو  ــى م ــل أو خــوف عل ــرة مطــر أو وح ــن كث ــة م ــن الجمع ــف ع ــح التخل ــذي يبي ال
مــرض أو تمريــض قريــب ونحوهــا ، وكذلــك مــن األعــذار المســقطة لوجــوب الحضــور 

اعتــذار المدعــو مــن الداعــي وقبــول عــذره.
وقــد ذكــر المــاوردي أن لفقهــاء الشــافعية خالفــاً فــي وجــوب إجابــة دعــوة وليمــة العــرس, 

هــل تكــون مــن فــروض الكفايــة أو مــن فــروض األعيــان علــى وجهيــن:
أحدهما: أنها فرض على كل من دعي إليها أن يجيب ما لم يكن معذوراً بالتأخير.

الوجــه الثانــي: أنهــا مــن فــروض الكفايــة، فــإذا أجــاب مــن دعــي ممــن تقــع بــه الكفايــة 
ســقط وجوبهــا عــن الباقيــن، وإال أثــم الجميــع ألن المقصــود مــن الوليمــة ظهورهــا 
وانتشــارها ليقــع الفــرق فيهــا بيــن النــكاح والســفاح، فــإذا وجــد مقصودهــا بمــن حضــر 
ســقط وجوبهــا عمــن تأخــر، وهــذا مــا نميــل إلــى ترجيحــه رفعــًـا للحــرج وتيســيراً علــى 

ــاس)5(. الن

1 ابن قدامة،المغني ج10 ص193 الشربيني, مغني المحتاج, ج3 ص311، ابن عبد البر: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله ، االستذكار : ج6 / ص 211

2 مسلم، صحيح مسلم, كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الدعوة رقم الحديث )1429(.
3 البخاري, صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله, )رقم 

الحديث )5177(.
مسلم, صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب إجابة الدعوة, رقم الحديث )1432(.  

4 الشربيني, مغني المحتاج: ج3 ص314، الزحيلي, الفقه اإلسالمي وأدلته: ج7 ص127.
5 ابن قدامة, المغني: ج10 ص196.

وتجــب اإلجابــة إلــى الدعــوة، وال يشــترط األكل صائمــاً كان أو مفطــراً ، فــإن كان المدعو 
صائمــاً صومــاً واجبــاً، أجــاب الدعــوة وال يفطــر، لعــدم جــواز الفطــر ألن الصــوم واجــب 
واألكل غيــر واجــب، وإن كان صومــه تطوعــاً اســتحب لــه األكل، ألن لــه الخــروج مــن 

صوم التطــوع)1(.
روي عــن عبــد هللا بــن عمــر -رضــي هللا عنــه- أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- 
قــال: إذا دعــي أحدكــم إلــى الوليمــة فليأتهــا، وزاد فــي روايــة أخــرى: فــإن كان صائمــاً 

فليّصــل، وإن كان مفطــراً فليطعمــه)2(.
وللفقهــاء خــالف فــي وقــت وليمــة العــرس هــل هــو عنــد العقــد أو عقبــه، أو عنــد الدخــول 

أو عقبــه، أو مــن ابتــداء العقــد إلــى انتهــاء الدخــول.
قــال النــووي: اختلفــوا، فحكــى القاضــي عيــاض أن األصــح عنــد المالكيــة اســتحبابها بعــد 

الدخــول، وعــن جماعــة منهــم عنــد العقــد، وعنــد ابــن جنــدب عنــد العقــد وبعــد الدخــول.
قــال الســبكي: والمنقــول مــن فعــل النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم- أنهــا بعــد الدخــول، وفــي 
حديــث أنــس عنــد البخــاري وغيــره التصريــح بأنهــا بعــد الدخــول بقولــه: »أصبح عروســاً 

بزينــب فدعــا القــوم وهــذا هــو المعتمــد عنــد المالكيــة.
وقال الحنابلة تسن عند العقد، وقد جرت العادة فعل الوليمة قبل الدخول بيسير)3(.

والوليمــة هــي مــن اإلعــالن، عــن النــكاح ويجــوز الضرب فــي العــرس بالــدف والغربال، 
ــك  ــا ، وألن ذل ــرب عليه ــواز الض ــن لج ــن الجهتي ــى م ــدور المغش ــر الم ــل الكبي والطب
مــن اإلعــالن المشــروع لمــا روي عــن محمــد بــن حاطــب الجمحــي قــال قــال: رســول 
ــدف والصــوت( رواه  ــن الحــرام والحــالل ال ــا بي ــلم-:)فصل م ــه وس ــى هللا علي هللا -صل

الترمــذي)4(.
وال بــأس بإحاطــة الزفــاف بمظاهــر الفــرح واالبتهــاج والغنــاء بالموشــحات واألهازيــج 

الخاليــة مــن الفحــش، وبالغنــاء المهــذب البــريء مــن المجــون والميوعــة.
أمــا العــود والمزاميــر والمعــازف وآالت اللهــو المعروفــة ذات األوتار كالربابــة والقانون، 

فالمشــهور عنــد جمهــور الفقهــاء أن الضــرب بهــا وســماعها حــرام، لورود النهــي عنها.

1 أبو داود, سنن أبي داود, كتاب األطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة، رقم الحديث )3736-
.)3737

2 مسلم، صحيح مسلم, كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي ، رقم الحديث )1431( .
3 الترمذي, جامع الترمذي, كتاب النكاح باب ما جاء في إعالن النكاح, رقم الحديث )1088(.

4 عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم, قواعد األحكام في مصالح اإلمام. )بيروت مؤسسة الريان 
ط1410هـ-1990م( ص168.
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فهــذا هــدي اإلســالم فــي وليمــة العــرس وهــذه أحكامهــا وضوابطهــا الشــرعية، أمــا مــا 
ــى  ــار ســيئة عل ــد لهــا آث ــم األعــراس مــن أعــراف فاســدة وتقالي ــي والئ ــاس ف ــه الن أحدث
المجتمــع ومــا يتبــع ذلــك مــن نفقــات وتبذيــر أمــوال كثيــرة فــي غيــر محلهــا  فــإن ذلــك 
ــم األعــراس وتعدادهــا قبــل  ــه، كالتوســع فــي والئ يعــد مــن قبيــل اإلســراف المنهــي عن
ــى تفســخ األخــالق  ــة، تدعــو إل ــور محرم ــن أم ــك م ــا يصاحــب ذل ــده، وم ــزواج وبع ال
والخــروج علــى آداب اإلســالم مــن غنــاء فاحــش محــرم ، ومــا يســتأجر لــه مــن مغنيــن 
ومغنيــات فــي بعــض الحــاالت، ومــا يصحبــه مــن آالت اللهــو المحرمــة، واختــالط بيــن 
الرجــال والنســاء مــن غيــر ضوابــط شــرعية وإقامــة هــذه الحفــالت فــي قاعــات األفــراح 
أو الفنــادق ومــا يســتلزم ذلــك مــن مبالــغ ماليــة عاليــة، يعجــز عنهــا الكثيــر مــن الشــباب 
ــف  ــذه التكالي ــن ه ــذي شــرعه هللا، ولك ــزواج ال ــوا أنفســهم بال ــدون أن يعصم ــن يري الذي
ــم  ــاد الجرائ ــرات، وازدي ــن المنك ــم وبي ــر تحــول بينه ــي التبذي ــات ف الباهضــة، واإلرهاق

الخلقيــة ، والمبالغــة فــي النفقــات إلــى حــد الســرف والتبذيــر معصيــة هلل.
ــًرا  ْر تَْبِذي ــذِّ ــبِيِل َواَل تُبَ ــَن السَّ ــِكيَن َواْب ــهُ َواْلِمْس ــى َحقَّ ــى: )َوآَِت َذا اْلقُْربَ ــال تعال ق
ِريــَن َكانُــوا إِْخــَواَن الشَّــيَاِطيِن َوَكاَن الشَّــْيَطاُن ِلَربِّــِه َكفُــوًرا(  )26( إِنَّ اْلُمبَذِّ
اإلســراء:26-27  فالمبالغــة التــي فرضتهــا أعــراف المجتمــع، ظاهــرة اجتماعيــة ســيئة 
يمارســها العامــة، وعلــى أهــل الصــالح والقــدوة والفضــالء وعقــالء المجتمــع أن يقومــوا 
بإحيــاء الســنة فــي تكاليــف الــزواج ووالئــم األعــراس والتيســير فيهــا وأن يمارســوا ذلــك 
ــع  ــة تب ــه، ألن العام ــم علي ــا ه ــة عم ــع العام ــى يمتن ــهم، حت ــى أنفس ــوه عل ــالً، ويطبق فع

ــم. لرؤســائهم وأعيانه
وعلــى أوليــاء أمــور المســلمين اتخــاذ الوســائل الكفيلــة بالحــد مــن هــذه الظاهــرة ومنعهــا، 

وعليهــم معالجــة مشــاكل األمــة بمــا يصلحهــا ويقضــي علــى أســباب انحرافهــا)1(.
وألوليــاء األمــور معاقبــة مــن يســرف فــي والئــم األعــراس إســرافاً واضحــاً بينــاً، وتثبــت 
مجاوزتــه الحــد عقوبــة تعزيريــة رادعــة وزاجــرة تكبــح جمــاح النــاس عــن هــذا العمــل 
ــع إال  ــاس مــن ال يمتن ــذر بمخاطــر جمــة تهــدد المجتمــع، ألن مــن الن ــذي ين المخيــف ال

بعقوبــة.

1 عبد الله علوان, عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء اإلسالم، ص58، أبحاث هيئة كبار 
العلماء, مبحث تحديد المهور ج2 ص412.

الخاتمة
نتائج البحث:

بعــد أن انتهيــت فــي المباحــث الســابقة مــن توضيــح األحــكام الشــرعية المتعلقــة بالمهــر 
ــى  ــج عل ــرز النتائ ــي أدون أب ــا، فإنن ــرس وضوابطه ــة الع ــه، وأحــكام وليم ــاالة في والمغ

النحــو اآلتــي:
1- بيــان معنــى المهــر والتحديــد وبيــان المــراد بالمغــاالة فــي المهــور التــي هــي المبالغــة، 
ومجــاوزة الحــد والقــدر المتعــارف عليــه شــرعاً والتــي حــذر عمــر بــن الخطــاب -رضــي 

هللا عنــه- فــي خطبتــه النــاس بقولــه: )أال ال تغالــوا بُصــُدق النســاء(.
ــد  ــة لشــرف عق ــل منفعــة, وإنمــا شــرع إبان ــاً مقاب ــم يشــرع عوضــا ًمالي 2- أن المهــر ل

ــران. ــة وصــدق االقت ــزاً للرغب ــكاح ورم الن
3- المهــر ليــس ركنــاً مــن أركان عقــد الــزواج وليــس شــرطاً مــن شــروط صحتــه، وإنمــا 

هــو حــق واجــب للمــرأة يجــب بعقــد الــزواج ويتقــرر بالدخــول.
4- يصــح أن يكــون مهــراً كل مــا يعــد مــاالً متقومــاً معلومــاً، وكذلــك كل منفعــة تقابــل 
بالمــال، منافــع غيــر األعيــان كتعليــم القــرآن أو منافــع الحــر عنــد جمهــور الفقهــاء وهــو 
ــزواج،  ــي أمــور ال ــف ف ــدأ التيســير والتخفي ــه يتمشــى مــع مب ــوة أدلتهــم وألن الراجــح لق

واإلســهام فــي معالجــة مشــكلة غــالء المهــور.
5- ترجيــح القــول بــأن الحــد ألقــل المهــر بــل كل مــا كان لــه ثمــن وقيمــة يصــح أن يكــون 

مهــراً لقــوة أدلتــه ، ولمــا فيــه مــن تســهيل ســبل الــزواج وتحقيــق مقاصــده وأهدافه.
6- أن الفقهــاء متفقــون علــى أن الحــد أعلــى ألكثــر المهــر كمــا نقــل ذلــك ابــن عبــد البــر 

وغيره.
7- رغــب اإلســالم وحــث بهــا علــى تيســير أمــر الــزواج والتخفيــف مــن المهــور وعــدم 
المغــاالة فيهــا، حتــى ال تكــون عقبــة أمــام الراغبيــن فــي الــزواج، فينصرفــوا عنــه وتقــع 
المفاســد الخلقيــة واالجتماعيــة. وأدلــة الشــرع صريحــة مــن الســنة القوليــة والفعليــة فــي 

الترغيــب فــي تيســير المهــور، وكراهيــة المغــاالة بهــا.
ــد  ــف لمقاص ــور مخال ــي المه ــاالة ف ــن المغ ــات م ــض المجتمع ــي بع ــل ف ــا يحص 8- م

ــور. ــي المه ــف ف ــزواج والتخفي ــير ال ــن تيس ــالمية م ــريعة اإلس الش
ــرة  ــا: كث ــباب منه ــود ألس ــات تع ــي المجتمع ــور ف ــي المه ــي ف ــرة التغال ــي ظاه 9- تفش
الثــراء عنــد بعــض النــاس، ومــا يتصــف بــه بعــض األوليــاء مــن طمــع وجشــع، والنظــرة 
ــن  ــي م ــات األخــرى الت ــاة الصف ــاءة وعــدم مراع ــي الكف ــى ف ــة الغن ــى صف ــة إل المتعجل
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ــد للغيــر. أهمهــا الديــن والخلــق وكذلــك التقلي
ــن  ــباب ع ــزوف الش ــا: ع ــرة منه ــار خطي ــيئة وآث ــج س ــور نتائ ــي المه ــاالة ف 10- للمغ
الــزواج، وكثــرة العوانــس مــن النســاء وحصــول مشــاكل اجتماعيــة وأمــراض نفســية لدى 
الشــباب مــن الجنســين وتحــول الشــباب إلــى الــزواج باألجنبيــات لقلــة مهورهــن، وهــذا 
ــزوج  ــف ال ــور، وتكلي ــة ســببها غــالء المه ــه مشــكالت زوجي ــه خطــره ويصاحب ــر ل أم

فــوق طاقتــه.
11- الفقهــاء مختلفــون فــي حكــم المغــاالة فــي المهــور, والراجــح مــا ذهــب إليــه الجمهور 
مــن اســتحباب التخفيــف فــي المهــور وعــدم المغــاالة فيهــا, إال إذا وجــدت أســباب تــؤدي 

إلــى كراهتهــا أو حرمتهــا.
ــا زاد  ــة م ــم وكراه ــمائة دره ــر خمس ــاوز المه ــدم تج ــتحباب ع ــاء اس ــرى الفقه 12- ي
عليهــا، والــذي نميــل  إلــى ترجيحــه أن حــد المهــر يتأثــر بعــدة عوامــل منهــا: مســتوى 
ــاس لمعانــي  ــاس وعاداتهــم ودرجــة فهــم الن الثــراء أو الفقــر فــي المجتمــع، وعــرف الن

اإلســالم.
13- لتفشــي ظاهــرة المغــاالة فــي المهــور ولمــا يترتــب عليهــا مــن مخاطــر تمــس كيــان 
المجتمــع واألســرة تنــاول العلمــاء المعاصــرون مســألة تحديــد المهــور فمنعــه بعضهــم ، 
وأجــازه آخــرون ، واســتدل كل منهــم بأدلــة ، وبعــد مناقشــة األدلــة تبيــن لنــا قــوة أدلــة 
ــالمية  ــالد اإلس ــوم الب ــي عم ــور ف ــي المه ــاالة ف ــرة المغ ــي ظاه ــن لتفش ــن، ولك المانعي
ــده  ــرورة تؤي ــد ض ــح التحدي ــا أصب ــب عليه ــي تترت ــر الت ــة ، والمخاط ــات متفاوت بدرج
الظــروف الحاضــرة, فلولــي األمــر تحديــد الصــداق بقــدر معلــوم يتالئــم مــع المصلحــة 
الشــرعية للمجتمــع تبعــاً لحــال البــالد والعبــاد مــن بــاب السياســة الشــرعية ، وهــذا مــن 

بــاب تقييــد المبــاح تشــجيعاً للــزواج ودفعــاً للفتنــة.
14- أن تحديــد ولــي األمــر للحــد األعلــى للمهــور يحتــاج إلــى وســائل تســاعد علــى تنفيــذه 
ــون  ــي أن يك ــرعية، وال ينبغ ــزواج ومقاصــده الش ــن ال ــرض م ــاس الغ ــم الن ــا: تعلي منه
ــي  ــف ف ــق مقاصــده، وأن التخفي ــر إيجــاد الوســيلة لتحقي ــاً لتأخي ــي المهــر عائق الغــالء ف
المهــور واعتدالهــا يســاعد علــى التعجيــل فــي الــزواج الــذي دعــا إليــه اإلســالم، وإفهــام 
النــاس أن الــزواج ليــس صفقــة بيــع وشــراء وإنمــا هــو إقامــة لســنة مــن ســنن اإلســالم، 
ــن، وليــس  ــق والدي ــى الرجــل الكــفء ذي الخل ــه عل ــن أســرة فيجــب الحــرص في وتكوي

علــى مــن يدفــع مهــراً أكثــر وإن لــم يكــن كفئــاً.
ــاالة  ــر ، والمغ ــي المه ــاء ف ــن العضــل الحــرام تشــدد األولي ــرأة أن م ــاء الم ــم أولي وتعلي

فيــه علــى نحــو يجعــل الكــفء ينصــرف عــن الخطبــة ، وتعليمهــم مــا جــاء عــن الرســول 
ــى التيســير فــي المهــور ، وعــدم  ــه وســلم- مــن أقــوال وأفعــال تدعــو إل -صلــى هللا علي
ــن  ــح م ــرام والســلف الصال ــة الك ــا جــاء عــن الصحاب ــك إشــاعة م ــا، وكذل ــة فيه المبالغ
اآلثــار والوقائــع الدالــة علــى تيســير المهــور وعــدم المغــاالة بهــا، وعلــى اآلبــاء واألوليــاء 
ــور  ــاهلهم بالمه ــي تس ــح ف ــلف الصال ــج الس ــوا منه ــع وأن ينهج ــة المجتم ــم مصلح تقدي

ــة. ــك بطــرق اإلعــالم المختلف ــاس فــي ذل ــة الن وتخفيفهــا وتوعي
ــزام بعــدم  ــان والعلمــاء وغيرهــم مــن وجهــاء األمــة االلت ــاس مــن األعي ــادة الن ــى ق وعل

ــم. ــاس تتبعه ــاالة بالمهــور ألن الن المغ
ــور  ــاالة بالمه ــق المغ ــن طري ــزواج ع ــوا ال ــلمين أن يعيق ــة المس ــوز لجماع 15- ال يج
ــران بالحــالل  ــق االقت ــم تيســير طري ــا، وعليه ــم األعــراس ونفقاته ــي والئ واإلســراف ف
لشــباب اإلســالم  وفتياتــه, وعــدم وضــع المعوقــات والعقبــات التــي يترتــب عليهــا كســاد 
البنــات وفســاد الشــباب إال مــن حفــظ هللا, فهــذا مــا شــرعة اإلســالم ومــا رضيــه ألبنائــه.

وهللا أعلم
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أهم مصادر البحث :
أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية )الريــاض، الرئاســة العامــة 	 

إلدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد الطبعــة األولــى 1409-
.1988
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الفكــر(.
األلوسي محمود أبو الثناء، روح المعاني )بيروت دار الفكر(.	 
البخــاري, محمــد بــن إســماعيل )ت256( صحيــح البخــاري )الريــاض بيــت األفــكار 	 

1419هـ. الدولية 
ــد 	  ــق: محم ــة، تحقي ــن تيمي ــاوى اب ــة مــن فت ــارات الفقهي ــن االختي ــي عــالء الدي البعل

ــة(. ــع الســنة المحمدي ــي )القاهــرة، مطاب ــد الفق حام
ــب 1417هـــ 	  ــم الكت ــروت عال ــاع )بي ــاف القن ــس، كش ــن يون ــي، منصــور ب البهوت

1997م(.
البيهقــي، أحمــد بــن الحســين، الســنن الكبــرى )بيــروت دار الفكــر 1416هـــ-	 

1996م(.
الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى )الرياض، بيت األفكار الدولية(.	 
ــق: الشــيخ 	  ــي اإلســالم، تحقي ــم )ت728م( الحســبة ف ــد الحلي ــد عب ــة: أحم ــن تيمي اب

ــة(. ــر اللبناني ــروت دار الفك ــم رمضــان )بي إبراهي
ــم 	  ــاض دار عال ــة )الري ــن تيمي ــاوى اب ــم, مجموعــة فت ــد الحلي ــة: أحمــد عب ــن تيمي اب

الكتــب للطباعــة( 1412هـــ-1991م.
ابــن الجــوزي: جمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن علــي، زاد المســير فــي علــم التفســير 	 

)بيــروت دار الكتــب العلمية 1414هـــ 1994م(.
الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد ، الصحاح )بيروت دار العلم للماليين(.	 
الحاكــم: أبــو عبــد هللا محمــد بــن عبــد هللا النيســابوري )ت405( المســتدرك علــى 	 

ــة(. ــروت، دار المعرف ــن )بي الصحيحي
أبــو داود ســليمان بــن أشــعث السجســتاني ســنن أبــي داود )الريــاض، بيــت األفــكار 	 

الدوليــة(.
الدردير: أحمد, الشرح الكبير بحاشية الدسوقي )بيروت دار الفكر(.	 

ابــن رشــد: محمــد بــن أحمــد, بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تحقيــق: عبــد الســالم 	 
العبــادي )القاهــرة، دار الســالم 1416هـ 1995م.

الزحيلي: وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته, )دمشق، دار الفكر(.	 
الزيلعــي: جمــال الديــن عبــد هللا بــن يوســف، نصــب الرايــة ألحاديــث الهدايــة 	 

)بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي(.
ــاب والســنة, )الريــاض، 	  ــزواج فــي ضــوء الكت ــه ال ــم, فق ــح بــن غان الســدالن: صال

دار بلنســية( 1421هـــ(.
سيد سابق, فقه السنة )بيروت، دار الفكر 1418هـ 1997م(.	 
الشــربيني: شــمس الديــن محمــود بــن الخطيــب, مغنــي المحتــاج )بيــروت، دار الفكــر 	 

1419هـ 1989م(.
الشــوكاني: محمــد بــن علــي ت1255, نيــل األوطــار )بيــروت دار الكتــب العلميــة 	 

1416هـ 1995م.
ابــن عابديــن: محمــد أميــن, رد المحتــار علــى الــدر المختــار, تحقيــق: عــادل أحمــد، 	 

وعلــي محمــد معــوض )بيــروت دار الكتــب العلميــة، 1494-1415.
ابــن عبــد البــر: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا األندلســي ت368هـــ ,االســتذكار )أبو 	 

ظبي مؤسســة النــداء 1423هـ-2003م(.
ابن العربي: محمد بن عبد هللا, أحكام القرآن, )بيروت دار الكتبا لحديثة(.	 
ــروت مؤسســة 	  ــز قواعــد االحــكام – )بي ــد العزي ــن عب ــد الســالم: عــز الدي ــن عب اب

1410هـــ-1990م(. ــان  الري
العمرانــي: يحيــى بــن أبــي الخيــر، البيــان فــي مذهــب اإلمــام الشــافعي، )دار 	 

المنهــاج(.
ابــن قدامــة: موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد هللا بــن أحمــد, المغنــي, تحقيــق: عبــد هللا 	 

ــو )القاهــرة هجــر 1410هـــ- ــد الفتــاح محمــد الحل بــن عبــد المحســن التركــي. عب
1989م.

ــروت: دار الكتــب 	  ــرة، )بي ــن أويــس 684ت( الذخي ــاس أحمــد ب ــو العب ــي: أب القراف
ــة(. العلمي

ــروت دار 	  ــرآن, )بي ــع ألحــكام الق ــد, الجام ــن أحم ــد ب ــد هللا محم ــو عب ــي: أب القرطب
ــة 1417هـــ 1996م. الكتــب العمي

ابــن قيــم الجوزيــة: محمــد بــن أبــي بكــر, زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد, تحقيــق: 	 
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شــعيب األرنــؤوط، وعبــد القــادر األرنــؤوط )بيــروت مؤسســة الريان(.
ــب الشــرائع, 	  ــي ترتي ــع ف ــع الصنائ ــن مســعود 587هـــ بدائ ــر ب ــو بك الكاســاني, أب

ــة. ــب العلمي ــروت دار الكت )بي
ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر، تفســير القــرآن العظيــم )دمشــق بيــروت، 	 

دار ابــن كثيــر 1415 1994.
المــاوردي علــي بــن محمــد ت450هـــ الحــادي الكبيــر )بيــروت دار الكتــب العلميــة 	 

1414هـ 1994م(.
محمــود محمــد الشــيخ، المهرييــن الماضــي والحاضــر فــي اإلســالم )دراســة فقهيــة 	 

اجتماعيــة( صيــدا بيــروت المكتبــة العصريــة 1420هـــ 2000م(.
مسلم مسلم بن الحجاج ت226هـ صحيح مسلم )الرياض بيت األفكار الدولية(.	 
المســند عبــد العزيــز الــزواج والمهــور وأثرهمــا فــي الحيــاة االجتماعيــة )دار 	 

العميــر(.
المطيعي، محمد نجيب تكلمة المجموع )بيروت دار إحياء التراث العربي.	 
الميرغنانــي برهــان الديــن علــي بــن أبــي بكــر ت593- الهدايــة مطبــوع مــع شــرح 	 

فتــح القديــر.
ماجــد أبــو رخيــة وعبــد هللا الجبــوري فقــه الــزواج والطــالق )الشــارقة النشــر العلمي 	 

جامعة الشــارقة 1426هـ 2006م.
ابن منظور لسان العرب )بيروت دار صادر(.	 
ــكار 	  النســائي: أحمــد بــن شــعيب ت)303هـــ( ســنن النســائي. )الريــاض بيــت األف

ــة(. الدولي
النــووي أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف )ت676هـــ( شــرح صحيــح مســلم )القاهــرة: 	 

المطبعــة المصريــة(.
النــووي أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف روضــة الطالبيــن تحقيــق عــادل أحمــد، وعلــي 	 

محمــد )بيــروت دار الكتــب الحديثة.
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – الكويت موسوعة الفقه اإلسالمي.	 

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: 

a. إعتمــاد األصــول العلميــة فــى كتابــة وإعــداد البحــث مــن توثيــق وهوامــش ومصــادر 
ومراجــع. 

b. أال يكــون قــد ســبق نشــره أو قـُـدم للنشــر فــي مجلــة أخــرى أو مقتبــس مــن رســالة نــال 
الباحــث درجــة علميــة عليهــا. 

c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عملــه علــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن ســيرته 
العلميــة إذا كان يتعامــل مــع المجلــة للمــرة األولــى ويذكــر إذا مــا كان البحــث قــد قــدم إلــى 

مؤتمــر لكنــه لــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر .
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه البــد 

مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــة يتضمــن أهــداف  ــة العربي ــة باللغ ــى حــدود )150( كلم ــق بالبحــث ملخــص ف e. يرف

البحــث ونتائجــه . 
f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 

قواعد النشر في مجلة الحق
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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


