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اســتخدام كافــة الســبل والوســائل المتاحــة بالدولــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء الجمعيــة . 1
مــن المحاميــن والقانونييــن مهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً.

التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة . 2
مهنــة المحامــاة.

ــامية . 3 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 

ــات الدراســية . 4 ــدوات والحلق ــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة الن العمــل عل
ــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي.  ــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعي بغــرض تنمي

توثيــق أواصــر الصلــة بيــن الجمعيــة واألنديــة واإلتحــادات والجمعيــات األخــرى محليــاً . 5
ً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة. ودوليــا

المســاهمة بإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن والتشــريعات التــي تصــدر فــي الدولــة . 6
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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يقول الحق عز وجل:
ــوا  ــاس أن تحكم ــن الن ــم بي ــا وإذا حكمت ــى أهله ــات إل ــؤدوا األمان ــم أن ت )إن هللا يأمرك

بالعــدل، إن هللا نعمــا يعظكــم بــه، إن هللا كان ســميعاً بصيــراً(.
]آية 58 سورة النساء[

وبعد عزيزنا القارئ..
فقــد التقــت إرادة نفــر كريــم مــن أبنــاء هــذا البلــد األمييــن مــن خريجــي كليــات الشــريعة 
اإلســالمية والحقــوق علــى تكويــن جمعيــة للحقوقييــن خدمــة لوطنهــم ومواطنيهــم عشــمهم 
ــي  ــون ف ــم القان ــدل وحك ــاة الع ــن حم ــم بوصفه ــى عواتقه ــاة عل ــة الملق ــؤدوا األمان أن ي
ــر  ــرة بنجــاح منقطــع النظي ــل مســاعينا الخي ــه أن تكل ــت قدرت ــد شــاء هللا حل ــالج. وق الب
حيــث أصبحــت الفكــرة حقيقــة واقعــة بصــدور القــرار الــوزاري رقــم 43/2 لســنة 

ــة. ــهار الجمعي ــة بإش ــؤون االجتماعي ــل والش ــن وزارة العم 1980 م
ــزال  ــة ال ت ــة "الحــق" والجمعي ــن مجل ــدد األول م ــارئ... يجــيء الع ــا الق ــد عزيزن وبع
فــي مرحلــة التكويــن وهــي مرحلــة تاريخيــة لمــا نقابلــه فيهــا مــن صعوبــات ولمــا ينتــج 
ــز  ــا العزي ــي نهضــة وطنن ــاركة ف ــة للمش ــن الدؤوب ــاء محاوالت ــرات أثن ــن عث ــا م خالله
خاصــة والوطــن العربــي واإلســالمي الكبيــر عامــة.. لذلــك فــال بــد مــن االعتــذار إن جــاء 
هــذا العــدد دون الطمــوح والتطلــع مؤكديــن أننــا فــي مجلــس اإلدارة لــن نألــوا جهــداً فــي 
كل مســاعينا واجتهاداتنــا لنكــون أهــالً لألمانــة.. فهــل قــام حمــاة العــدل بــأداة هــذه األمانــة 

إلــى أهــال؟؟
وفقنــا هللا وإياكــم لمــا فيــه خيــر للجميــع، إنــه نعــم المولــى ونعــم النصيــر، وهللا مــن وراء 

. لقصد ا

مجلس اإلدارة

افتتاحية العدد

خليفة سعد اهلل المهيري
الرئيس

عبد اهلل فضل الحمادي
نائب الرئيس

محمد صالح آل صالح
عضواً

محمد عبد اهلل المانع
عضواً

محمد سعيد الصاحي
عضواً

عبد اهلل راشد هالل
عضواً

عبد اهلل حسين الشعالي
عضواً

هيئة التحرير: 
السيد محمد صالح آل صالح ، الدكتور عبد المنعم بداري

المستشار محمد عبد القادر السلطي، السيد عبد الرحيم يوسف محمد

مجلس إدارة الجمعية - العام 1982
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سماحة الشيخ: أحمد بن عبد العزيز المبارك

ــن  ــه وم ــه وصحب ــد وآل ــيدنا محم ــى س ــالم عل ــالة والس ــن والص ــد هلل رب العالمي الحم
ــن. ــوم الدي ــى ي ــم إل ــدى بهديه اهت

يتحــدث بعــض المستشــرقين والباحثيــن الالدينييــن عــن الشــريعة اإلســالمية ويصفونهــا 
–حقــداً علــى اإلســالم- بأنهــا ال تراعــي مصلحــة الفــرد والجماعــة وإنمــا هــي أوامــر تنفــذ 
فقــط، ولــم يعملــوا –أو علمــوا وتجاهلــوا- إن أوامــر هللا إنمــا شــرعت فــي كتابــه العزيــز: 
وعلــى لســان نبيــه الكريــم محمــد صلــى هللا عليــه وســلم –لنكــون رحمــة للفــرد والمجتمــع، 
فتوفــر لــكل منهمــا األمــن واالســتقرار وتفتــح لــه البــاب علــى مصراعيــه لكســب المعرفــة 

المفيــدة ولكســب المــال بطريقــة معقولــة ال تضــر باآلخريــن.
فبالشــريعة اإلســالمية يأمــن الفــرد علــى نفســه مــن جميــع الجوانــب دينــه ودمــه وعقلــه 
وشــرفه ومالــه، فــال يتعــدى علــى الفــرد فــي شــيء مــن ذلــك كلــه، وإذا تكلمنــا عــن الفــرد 
ــم عــن المجتمــع ألن المجتمــع مــا هــو إال مجموعــة مــن  ــي الوقــت نفســه –نتكل ــا ف فإنن

األفــراد، فــإذا ســعد كل فــرد منــه، فمعنــى ذلــك أن المجتمــع كلــه كان ســعيداً.
هكــذا نزلــت الشــرائع الســماوية لتصــون البشــرية وتوفــر لهــا وســائل األمــن والرخــاء 
ــاس  ــن الن ــدل بين ــم بالع ــروه، وتحك ــوء ومك ــن كل س ــس م ــب النف ــع جوان ــظ جمي وتحف
ــة  ــلناك إال رحم ــا أرس ــى: )وم ــال هللا تعال ــان، ق ــدل واإلحس ــم الع ــب إليه ــدل وتحب بالع
للعالميــن( ]األنبيــاء: 107[ وقــال عــز وجــل: )كان النــاس أمــة واحــدة فبعــث هللا النبييــن 
مبشــرين ومنذريــن وأنــزل معهــم الكتــاب بالحــق ليحكــم بيــن النــاس فيمــا اختلفــوا فيــه( 

ــرة: 213[. ]البق
وقــال تعالــى: )لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات وأنزلنــا معهــم الكتــب والميــزان ليقــوم النــاس 
ــاء ذي  ــدل واإلحســان وإيت ــر بالع ــال عــز وجــل: )إن هللا يأم ــد:25[ وق بالقســط( ]الحدي
ــه  ــذي أمــر ب ــى، وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي( ]النحــل:90[ والعــدل ال القرب
هللا إنمــا هــو عــدل شــامل ال فــرق فيــه بيــن الغنــي والفقيــر وال الشــريف والضعيــف وال 
القريــب والبعيــد، وال العــدو والصديــق، قــال تعالــى: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كونــوا قواميــن 
بالقســط شــهداء هلل ولــو علــى أنفســكم أو الوالديــن واألقربيــن أن يكــن غنيــاً أو فقيــراً فــاهلل 
ــا أيهــا  ــة أخــرى )ي ــي آي ــو( ]النســاء: 135[ وف ــال تتبعــوا الهــوى أن تعدل ــى بهمــا ف أول
الذيــن آمنــوا كونــوا قواميــن هلل شــهداء بالقســط وال يجرمنكــم شــنئان قــوم علــى أال تعدلــوا 

اعدلــوا هــو أقــرب للتقــوى( ]المائــدة:8[.
وإذا مــا نظرنــا إلــى جوانــب الشــريعة اإلســالمية وأبوابهــا نجــد أن كالً منهــا يخــدم جانبــاً 
مــن جوانــب النفــس البشــرية ويلتقــي الجميــع ليكــون وحــدة متكاملــة تخــدم اإلنســان كفــرد 
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صالــح لألخــذ والعطــاء والتعــاون، وتخــدم المجتمــع ليظــل متــآزراً متراصــاً يشــد بعضهــا 
ــه  ــلم وأخي ــن المس ــط بي ــة وترب ــن جه ــه م ــلم برب ــة المس ــوي صل ــادات تق بعضــاً، فالعب
المســلم مــن جهــة أخــرى، ففــي الصــالة يناجــي المســلم ربــه يوميــاً خمــس مــرات علــى 
األقــل دون أي اســتئذان أو واســطة تمهــد لهــذا االســتقبال، وإنمــا يكفــي المســلم أن يتأهــب 
ــة  ــوي الصل ــت تق ــذه الصــالة إن كان ــة، وه ــة مرضي ــى حال ــون عل ــارة ليك ــك بالطه لذل
بيــن العبــد وربــه، فإنهــا تقــوي الرابطــة بينــه وبيــن المجتمــع، ولذلــك شــرعت الجماعــة 
وضواعــف الثــواب بهــا ســبعاً وعشــرين ضعفــاً، والصــالة أيضــاً تحســن ســلوك الفــرد 
ــاء  ــن الفحش ــى ع ــى: )إن الصــالة تنه ــال تعال ــدوان، ق ــم والع ــن اإلث ــاه ع ــه، فتنه وتهذب
والمنكــر( ]العنكبــوت:45[، والــزكاة إن كانــت تطهــر النفــس مــن الشــح والبخــل واآلثــام، 
ــن الغنــي والفقيــر، فيكــون بنيهمــا  ــه، وتضييــق الهــوة بي ــن المســلم وأخي فإنهــا تربــط بي
انســجام وتعاطــف، يســهم فــي تعاطــف أوســع بيــن أفــراد طبقــات المجتمــع ويســاعد علــى 
التكافــل االجتماعــي وكذلــك الشــأن فــي ســائر العبــادات تخــدم كل منهــا الفــرد والمجتمــع 
وتســمو بهمــا إلــى درجــة الكمــال –وهكــذا تــؤدي العبــادات دورهــا االجتماعــي، فتهــذب 
ــواع  ــى أن ــا إل ــا إذا انتقلن ــب. أم ــل أن يحاس ــه قب ــى نفس ــاً عل ــون رقيب ــى يك ــلم حت المس
المعامــالت التــي قــد يتبــادل للذهــن أنهــا هــي الربــاط األساســي بيــن أفــراد المجتمــع فإننــا 

نجــد أن كل بــاب منهــا شــرع لصالــح الجميــع.
فالنــكاح شــرع لتلبيــة مطلــب الغريــزة اإلنســانية وإليجــاد النســل الــذي هــو القــوى 
ــة مشــروعة  ــن المطلبيــن بطريق ــى هذي ــك للحصــول عل ــن المجتمــع، وذل البشــرية لتكوي
ــى  ــال رســول هللا صل ــب األول ق ــن، فحــول المطل ــى شــرف نســاء اآلخري ال تتعــدى عل
ــه أغــض  ــاءة فليتــزوج فإن ــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم الب هللا عليــه وســلم: »ي
ــاء« ]أخرجــه  ــه وج ــه ل ــه بالصــوم فإن ــم يســتطع فعلي ــن ل ــرج وم للبصــر وأحصــن للف
مســلم[ فخاطــب الشــباب ألن الشــهوة فيهــم أوفــر مــن غيرهــم، مــن أن الخطــاب يشــمل 
جميــع المســلمين – أمرهــم أن يتزوجــوا لكــي ال تجرهــم الشــهوة إلــى الزنــا الــذي وصفــه 
هللا بأنــه: )كان فاحشــة وســاء ســبيالً( وأمــر مــن لــم يســتطع التزويــج لفقــر –أن يصــوم 
ــى هللا  ــي صل ــال النب ــي ق ــب الثان ــإن الصــوم يكســر الشــهوة كالخصــاء. وحــول المطل ف
عليــه وســلم »تزوجــوا الــودود الولــود فإنــي مكاثــر بكــم /األمــم/« ]أخرجــه أبــو داود[.
وهكــذا شــرع النــكاح لنمــاء المجتمــع مــع حفــظ النســب، ولتلبيــة حاجــة الغريــزة الفطريــة 

بطريقــة شــرعية.
وأمــا البيــوع: فإنهــا شــرعت ألن اإلنســان اجتماعــي بالطبــع البــد لــه مــن التعامــل مــع 

ــع  ــراد المجتم ــن أف ــاء بي ــذ والعط ــق األخ ــن طري ــراء، فم ــع والش ــة البي ــن بعملي اآلخري
يكمــل كل منهــم اآلخــر، وحرصــاً مــن الشــارع علــى أن تكــون التجــارة فــي صالــح كل 
منهمــا، حــرم أنــواع الربــا، قــال تعالــى: )وأحــل هللا البــع وحــرم الربــا( كمــا حــرم القمــار 
ــوا إنمــا الخمــر والميســر  ــن آمن ــا أيهــا الذي ــى: )ي ــال تعال ــواع الميســر، ق ــره مــن أن وغي
واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون( ]المائــدة:90[ 
هكــذا حافظــت الشــريعة علــى مــال اإلنســان أن ينتهــب وأن يســلب بــدون مقابــل، ورغبتــه 
فــي التجــارة وغيرهــا مــن وســائل العيــش، قــال تعالــى: )فــإذا قضيــت الصــالة فانتشــروا 

فــي األرض وابتغــوا مــن فضــل هللا( ]الجمعــة: 10[.
وقــال عــز وجــل: )هــو الــذي جعــل لكــم األرض ذلــوالً فامشــوا فــي مناكبهــا وكلــوا مــن 
رزقــه وإليــه النشــور( ]الملــك:15[ إلــى غيــر ذلــك مــن اآليــات التــي تحــث علــى كســب 

الــرزق مــن جميــع مصــادره المشــروعة.
أمــا إذا انتقلنــا لصيانــة النفــس بجميــع جوانبهــا، ففــي القصــاص صيانــة للنفــس مــن القتــل 
وتأميــن لحياتهــا قــال تعالــى: )ولكــم فــي القصــاص حيــاة يــا أولــي األلبــاب لعلكــم تتقــون( 
]البقــرة: 179[ فــإذا علــم مــن يريــد القتــل فإنــه يســنتقص منــه إذا قتــل، فيقتــل بنفــس مــا 

قتــل فإنــه البــد أن يكــف عــن القتــل.
وكذلــك الحــدود شــرعت لصيانــة جوانــب النفــس ومتطلباتهــا األساســية، ففــي حــد الخمــر 
حمايــة للعقــل الــذي شــرف هللا بــه اإلنســان وميــزه بــه عــن جميــع الحيوانــات وفــي حــد 
الزنــا صيانــة للنــس وربــط أفــراد األســرة بربــاط متيــن يكــون نــواة للربــط بيــن أفــراد 
المجتمــع علــى نطــاق أوســع، وفيــه صيانــة لشــرف المــرأة أن يعتــدى عليــه، وفــي حــد 

الســرقة حمايــة للمــال الــذي ال تســتغني النفــس عنــه.
ــه  ــوم وفي ــره المحت ــه مصي ــف علي ــذي يتوق ــلم ال ــن المس ــة لدي ــردة حماي ــة ال ــي عقوب وف
ســعادته األبديــة فــي مســتقبله الالمحــدود، بــل وســعادة الجميــع علــى العمــوم، ألن 
المجتمــع اإلســالمي أهــم مــا يتميــز بــه ويربــط بيــن أفــراد هــو العقيــدة اإلســالمية وإقامــة 

ــع نفســه. ــى المجتم ــاظ عل ــا حف ــاظ عليهم شــعائر اإلســالم، فالحف
بهــذه اللمحــة الوجيــزة يتضــح لنــا أن الشــريعة اإلســالمية مــا شــرعت إال لصالــح الفــرد 
والمجتمــع، فيعيــش الفــرد آمنــاً مطمئنــاً علــى حاضــره ومســتقبله –وســط مجتمــع صالــح 
ــره،  ــى غي ــه وال عل ــى نفس ــدي عل ــال يعت ــه، ف ــا علي ــه وم ــان مال ــه كل إنس ــرف في يع
ــنة  ــاب والس ــه الكت ــذي أوضح ــج الواضــح ال ــي النه ــه ف ــدد ل ــه المح ــام بواجب ــذا إذا ق ه
وإجمــاع األمــة، أمــا إذا حــاد عــن الطريــق المســتقيم واتبــع هــواه، فــإن الشــريعة تعاملــه 
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ــول  ــه، وهللا يق ــق حق ــى كل ذي ح ــده، وليعط ــى رش ــود إل ــزاء ليع ــن ج ــتحق م ــا يس بم
فــي كتابــه العزيــز: )ولــو اتبــع الحــق أهواءهــم لفســد الســماوات واألرض ومــن فيهــم( 

ــدي الســبيل( ]األحــزاب:4[. ــو يه ــول الحــق وه ــون:71[ )وهللا يق ]المؤمن
ومعنــى هــذا أن الشــريعة اإلســالمية إذا كانــت تعاقــب المخالفيــن وتحــارب كيــد المعتديــن، 
فــإن ذلــك ال يتأتــى أنهــا شــرعت رحمــة للعالميــن، ألن بســط العــدل بيــن العبــاد يبعــث 
ــا أن  ــي الســعادة المنشــودة، كم ــك أهــم عنصــر ف ــان، وذل ــس واإلطمئن ــى راحــة النف عل
ــك  ــداء كان فــي ذلــك رحمــة لهــم، ألن فــي ذل ــى االعت ــوا عل المعتديــن أنفســهم إذا عوقب
تطهيــراً للنفــس ممــا علــق بهــا مــن آثــام وزجــراً لهــا فــي المســتقبل علــى أن تمــارس مــا 
يضــر بهــا فــي الحــال والمســتقبل، وإذا تــرك الجــزاء، فــإن ذلــك ينافــي العــدل الــذي تقــوم 
بــه الســماوات واألرض، وتكــون النتيجــة عكســية، ألن فــي ذلــك المســاواة بيــن المحســن 
والمســيء مــن جهــة، وتــرك عــالج األمــراض مــن جهــة أخــرى حتــى تســتأصل ذويهــا، 
ــه  ــذ حيات ــا ينق ــى كل م ــه، بل ــالج يؤلم ــل أن الع ــن أج ــض م ــالج المري ــرك ع ــل يت وه
ــالً  ــاهد لي ــو مش ــا ه ــة كم ــة جراحي ــد عملي ــى أش ــك إل ــو أدى ذل ــه ول ــادر إلي ــة، يب الغالي
ونهــاراً فتفعلــه نفــس المعنــى طوعــاً ويســتقبله ذووه بــكل ارتيــاح فــإذا تــرك الجــزاء مــن 
أجــل أنــه ال يوافــق الهــواء ومــن أجــل أنــه يؤلــم المجــزى بعملــه فــإن ذلــك ينافــي العــدل 
وينافــي الرحمــة قبــل النهايــة، وإن رب العــزة الــذي شــرع الديــن اإلســالمي وبيــن فيــه 
مــا للمســلم ومــا عليــه ألدرى بمصلحــة العبــاد فــي حاضرهــم وآجلهــم وأرحــم بهــم مــن 
غيرهــم بــل ومــن أنفســهم، قــال هللا تعالــى: )إن هللا بالنــاس لــرؤوف رحيــم( ]يونــس:10[.
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مقدمة تمهيدية:
الحمــد هلل أعــز المؤمنيــن بقــوة اليقيــن والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد إمــام 

المجاهديــن ومرشــد الخلــق أجمعيــن.
ــن بالنصــر واألمــن  ــه إال هللا، وعــد المؤمني ــى وأســتغفره وأشــهد أن ال إل أحمــد هللا تعال
وتمكيــن الديــن، وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله بيــن الحــق بلســان عربــي ميــن، 
ــم  ــق القوي ــزم والخل ــي الع ــن أول ــه التابعي ــه وأصحاب ــد وآل ــيدنا محم ــى س ــى هللا عل صل

وبعــد..
ــب  ــي المعاصــر يتطل ــون الدول ــن القان ــريعة اإلســالمية م ــف الش ــكالم عــن موق ــإن ال ف
بــادئ ذي بــدء أن نعقــد مقارنــة بيــن القانــون الدولــي المعاصــر وبيــن الشــريعة اإلســالمية 
ــان  ــان القانوني ــذان النظام ــا ه ــي يتضمنه ــكام الت ــة واألح ــادئ العام ــي خصــوص المب ف
لضبــط العالقــات التــي تقــوم بيــن الجماعــات اإلنســانية التــي يطلــق عليهــا فــي االصطالح 

وصــف الــدول.
وعقــد مثــل هــذه المقــارن علــى أســاس صحيح يجــب أن يســتند إلــى المعاييــر الموضوعية 
الســليمة إذا مــا أراد الباحــث أن يســتهدف الكشــف عــن الحقيقــة الخالصــة التــي تحــرر 
النفــس البشــرية وتقريبــاً مــن فطرتهــا الســليمة ومــن ثــم تهديهــا إلــى الصــراط المســتقيم.

وال شــك أن المعاييــر الموضوعيــة فــي خصــوص إقامــة مثــل هــذه المقارنــة تتطلــب أن 
تكــون أبعادهــا منضبطــة مــن حيــث زوايــا الزمــان والمــكان، والبيئــة والطبيعــة وأن تكون 
محكمــة مــن حيــث شــمولها لإلعتبــارات الحضاريــة المتعلقــة بالسياســة والمــال والثقافــة 
وفضــالً عــن ذلــك فإنهــا تســتلزم أن يؤخــذ فــي اإلعتبــار والتقديــر بعــض العوامــل الهامــة 
ــن يالبســان نشــوء أحــكام  ــم اللذي ــع الحك ــف وطاب ــر الكي ــي جوه ــر ف ــوزن واألث ذات ال
ــع  ــل1 وال يتس ــو التكام ــا نح ــكام وتطوره ــذه األح ــو ه ــن ونم ــن القانونيي ــن النظامي هذي
المقــام لتفصيــل القــول فــي العوامــل التــي ينبغــي بيانهــا لنصــل إلــى مقارنــة موضوعيــة 
هادفــة ونكتفــي باإلشــارة إلــى أهمهــا بتركيــز شــديد تاركيــن للقــارئ الرجــوع إلــى الكتــب 

المتخصصــة فــي هــذا المجــال.
ومن أبرز هذه العوامل عنصر الزمان والمكان والبيئة وعنصر الطبيعة القانونية:

أوالً – عنصر الزمان:
لقــد ظهــر اإلســالم وانتشــرت شــريعته فــي القــرن الســابع الميــالدي علــى حيــن بــدا نشــوء 

1  انظــر أحــكام القانــون الدولــي فــي الشــريعة اإلســالمية، الدكتــور حامــد ســلطان، طبــع دار النهضــة، 
1970، ص4
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القانــون الدولــي فــي القــرن الســابع عشــر ثــم بــدأ ينمــو ويتطــور شــيئاً فشــيئاً فــي النــص 
الثانــي مــن القــرن العشــرين، فالفاصــل الزمنــي بيــن النظاميــن يزيــد علــى ألــف ومائتــي 
ــى  ــتملت عل ــد اش ــارها ق ــذ نشــوئها وانتش ــإن الشــريعة اإلســالمية من ــك ف ــع ذل ــنة وم س
ضوابــط وأحــكام تكــون نظامــاً كامــالً ليحكــم العالقــات اإلنســانية التــي تقــوم بيــن مختلــف 
الجماعــات ولينســق بينهمــا تنســيقاً عــادالً يســتهدف تحقيــق الوحــدة والســالم الحقيقيــن بيــن 
ــي  ــون الدول ــه القان ــذي يشــتمل علي ــن أن النظــام ال ــى حي أعضــاء المجتمــع البشــري عل
ــي ذات الصــورة  ــدو اآلن ف ــه ال يب ــا أن ــدف كم ــذا اله ــه ه ــد انحســر عن ــى تطــوره ق عل
المتكاملــة التــي بــدأ بهــا نظــام الشــريعة اإلســالمية وقــت ظهــوره والبــد للقــارئ أن يعلــم 
هنــا أن القانــون الدولــي العــام هــو قانــون إتفاقــي يشــجع التعــاون بيــن أشــخاص القانــون 
ــة ال تخضــه لســلطة تشــريعية أو  ــك ألن الجماعــة الدولي ــه ال يفرضــه وذل ــي ولكن الدول
ــع  ــة- فالمجتم ــة الداخلي ــي األنظم ــر ف ــو األم ــا ه ــة –كم ــوة عام ــع بق ــة وال تتمت قضائي
الدولــي ال يعــرف حتــى اآلن ســلطة أعلــى مــن الــدول وال يملــك –كمــا هــو الحــال فــي 

النظــام الداخلــي- مشــرعاً دســتورياً أو عاديــا1ً.
ــة  ــر الطبيع ــن عنص ــكالم ع ــد ال ــإذن هللا عن ــرى ب ــوف ن ــالمية فس ــريعة اإلس ــا الش أم
القانونيــة كيــف أن األحــكام الدوليــة فــي الشــريعة اإلســالمية قــد اشــتملت علــى عنصــري 
اإللــزام والجــزاء بالنســبة للحاكــم والمحكوميــن علــى حــد ســواء وكذلــك فــإن النظــام الــذي 
يشــتمل عليــه القانــون الدولــي لــم يصــل إلىــب عــض مــا وصلــت إليــه الشــريعة اإلســالمية 
منــذ ألــف ومائتــي ســنة إال حديثنــا فالتصريــح العالمــي لحقــوق اإلنســان لــم يصــدر إال فــي 
ســنة 1948م فــي حيــن أن الشــريعة اإلســالمية منــذ ظهورهــا قــد بينــت مكانــة اإلنســان 
ــان  ــوق اإلنس ــرت حق ــائج والصــالت وأق ــن الوش ــق وأمت ــا بأوث ــانية كله وربطــت اإلنس

وحرياتــه واإلنســانية بأســلوب نــد ال يدانيــه القانــون الدولــي الحديــث2.
وقــد تناولــت الشــريعة اإلســالمية بالتنظيــم العديــد مــن القواعــد الخاصــة بالنظــام الدولــي 
كالقواعــد الخاصــة بالبحــار وتلــك القواعــد المتعلقــة بالتمثيــل الدبلوماســي والقواعــد 
الخاصــة بقانــون المعاهــدات علــى حيــن أن القانــون الدولــي العــام بــدأ مؤخــراً فــي تنظيــم 

هــذه القواعــد علــى مــا هــو مفصــل بالكتــب المتخصصــة.
وكذلــك األمــر فــي نطــاق الحــرب فــإن المعاهــدات التــي انعقــدت فــي جنيــف فــي 1949م 

1  انظــر القانــون الدولــي العــام، د. محمــد يوســف علــوان، نشــر الجامعــة األردنيــة، عمــان، 1978، 
ص6 ومــا بعــده

2  انظــر فــي تفصيــل هــذا الموضــوع اإلســالم وحقــوق اإلنســان، د. محمــد خضيــر، طبعــة 1968م، 
وغيــره مــن المراجــع التــي ذخــرت بهــا المكتبــات اإلســالمية

ــدان  ــوات المســلحة فــي مي ــراد الق فــي شــأن تحســين حــال الجرحــى والمرضــى مــن أف
القتــال وفــي شــأن معاملــة األســرى فــي حالــة الحــروب وفــي شــأن حمايــة األشــخاص 
المدنييــن فــي وقــت الحــرب، لــم تصــل فيمــا وضعتــه مــن األحــكام إلــى ذات المســتوى 

الخلفــي الســامي الــذي وصلــت إليــه الشــريعة اإلســالمية قبــل ذلــك باثنــي عشــر قرنــاً.
وكذلــك األمــر أيضــاً فــي خصــوص المعاهــدات التــي عقــدت فــي »ســان بترســبورج« 
فــي ســنة 1968م وفــي معاهــدات الهــاي المنعقــدة فــي ســنة 1907م والخاصــة كلهــا 
بكيفيــة اســتعمال أســلحة القتــال وباألحــكام التنظيميــة للحــرب فــي البــر وفــي البحــر وفــي 

الجــو.
وممــا يــدل علــى أن للشــريعة اإلســالمية فضــل التنســيق فــي العنايــة بأمــر تنظيــم 
العالقــات اإلنســانية بيــن مختلــف الجماعــات أن الحركــة الفقهيــة فــي هــذا النطــاق ظهــرت 
ــمى اآلن  ــا يس ــة م ــن تصــدى لدراس ــأول م ــلمين ف ــاء المس ــدى العلم ــرت ل ــا ظه أول م
بالقانــون الدولــي هــو اإلمــام عبــد هللا محمــد بــن الحســن الشــيباني الــذي أخــرج مؤلفــه 
»الســير الكبيــر« فــي القــرن التاســع الميالجــي، كمــا أخــرج المــاوردي مؤلفــه »األحــكام 
ــرن العاشــر  ــي الق ــي والخارجــي ف ــام الداخل ــون الع ــي القان الســلطانية« وهــو دراســة ف

ــالدي. المي
علــى حيــن أن حركــة الفقــه األجنبــي فــي هــذا الخصــوص لــم تبــدأ إال فــي القــرن الســادس 

.1 عشر
ثانياً – عنصر المكان والبيئة:

مــن األمــور الهامــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد إجــراء المقارنــة بيــن النظــام الدولــي فــي 
الشــريعة اإلســالمية والقانــون الدولــي المعاصــر أن يؤخــذ فــي اإلعتبــار المهمة األساســية 
التــي يهــدف إليهــا النظــام الدولــي اإلســالمي والــذي يختلــف تمامــاً عــن الظــروف التــي 
ــا كنتــاج أوروبــي مســيجي  مــر بهــا القانــون الدولــي المعاصــر منــذ أن نشــأ فــي أوروب
ــث  ــق حي ــي المســيحي المغل ــع األوروب ــي المجتم ــة ف ــت قائم ــي كان ــات الت لينظــم العالق
اتســم بالطابــع اإلقليمــي والطابــع الطائفــي ولــم يكــن يهــدف فــي األصــل إلــى أن يكــون 
ــل  ــي ظ ــي ف ــام الدول ــأ النظ ــد نش ــورة وق ــه كل دول المعم ــع بأحكام ــاً تنتف ــاً عالمي قانون
ــد أو شــرط وال  ــه قي ــاً ال يــرد علي اســتغالل الحــكام لشــعوبهم حيــث كان ســلطانهم مطلق
ــى  ــم عل ــم القائ ــم االســتبدادي المظل ــى نظــام الحك ــل يســتند إل ــى إرادة شــعبه ب يســتند إل
ــى  ــل عل ــي ب ــى أســاس أخالق ــوم عل ــذه النظــم ال تق ــت ه ــم وكان ــم والتحك القســوة والظل

1  انظر أحكام القانون الدولي في الشريعة اإلسالمية، د. حامد سلطان، ص5 وما بعدها
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ــة أو مصلحــة  ــة أو الحــق أو الحري ــدل أو الرحم ــن الع ــم يك ــح ول أســاس الشــهوة الجام
المحكوميــن مــن األهــداف التــي يســتهدفها الحاكــم.

ــا ســنرى وجــاء  ــاً كم ــاً عالمي ــذ نشــأته نظام ــدأ من ــد ب ــي اإلســالمي فق ــا النظــام الدول أم
بنظــام دســتوري كامــل يختلــف اختالفــاً كليــاً عــن نظــم الحكــم األخــرى التــي كانــت ســائدة 

فــي العالــم وقتــذاك.
المهمة الحضارية لإلسالم والتزام المسلمين بتنفيذها:

جــاء اإلســالم بمهمــة حضاريــة ســامية هــي إقنــاع النــاس جميعــاً بعمــل الخيــر وكفهــم عــن 
الشــر ودعــوى الحيــارى إلى صــراط هللا المســتقيم.

والقواعــد الدوليــة اإلســالمية تقــوم أساســاً –كجميــع القواعــد اإلســالمية األخــرى- علــى 
الهــدف اإلســالمي األعلــى وهــو تضامــن المســلمين فيــي تنفيــذ هــذه المهمــة الحضاريــة.
قــال تعالــى: )قــل هــذه ســبيلي أدعــوا إلــى هللا علــى بصيــرة أنــا ومــن اتبعنــي( 

.]108 ]يوســف:
وهــذا التضامــن يجعلهــم يتكافلــون فــي دعــوة غيــر المســلمين إلــى اإلســالم حتــى تثبــت 
قواعــده ال داخــل دار اإلســالم فحســب بــل فــي محيــط الجماعــات األخــرى غيــر المســلمة.
ــزة  ــة متحف ــوة ضارب ــريع ق ــد التش ــي عه ــالمية ف ــة اإلس ــت الدول ــك كان ــل ذل ــن أج وم

ــا. ــة به ــة ومقترن ــذه الصف ــوء ه ــي ض ــا ف ــت أحكامه وتأسس
ــرز  ــن أب ــالمية وم ــة اإلس ــح البيئ ــمات مالم ــوى س ــن أق ــمة م ــالم س ــي اإلس ــاد ف فالجه
تعبيــرات الشــخصية اإلســالمية الحقيقيــة فــإذا كانــت العبــادات تشــحذ الهمــة لجهــاد النفــس 
ــاه  ــاني ترع ــع اإلنس ــط المجتم ــي محي ــة هللا ف ــة اإلســالمية إلعــالء كلم ــاد األم ــإن جه ف
ــي  ــرى ف ــرة أخ ــكاك كثي ــام ألح ــاس ه ــكام أس ــذه األح ــير وه ــاد والس ــاب الجه ــكام ب أح

ــام لســردها1. اإلســالم ال يتســع المق
ثالثاً – عنصر الطبيعة القانونية:

تتميــز الشــريعة اإلســالمية بالعموميــة والشــمول إذ هــي شــريعة الديــن والدنيــا معــاً فليــس 
موضوعهــا مقصــواً علــى العقائــد بــل هــو يشــمل شــؤون الدنيــا أيضــاً، وعنيــت الشــريعة 
اإلســالمية بتنظيــم شــؤون العقائــد كمــا عنيــت بتنظيــم العبــادات وتضمــن الشــريعة 
اإلســالمية نظامــاً شــامالً لشــؤون الدنيــا فــي مختلــف مياديــن النشــاط اإلنســاني فالشــريعة 

اإلســالمية تتســم مــن حيــث الموضــوع بالعموميــة والشــمول.
ــات  ــي إال بالعالق ــوع بوصــف التخصــص إذ ال يف ــام فهــو مطب ــي الع ــون الدول ــا القان أم

1  انظرها من الشرح الصغير جـ2 ص267 وما بعهدا للمرحوم الدكتور كمال وصفي

التــي تقــوم بيــن الــدول وحدهــا أو بينهــا وبيــن ســائر أشــخاص القانــون الدولــي فــي وقــت 
الســلم وفــي وقــت الحــرب.

أمــا مــن حيــث المخاطــب بالحكــم فــإن الشــريعة اإلســالمية تخاطــب جميــع أفــراد البشــرية 
وكافــة الجماعــات اإلنســانية مهمــا تختلــف صورهــا وتتنــوع رقعتهــا وذلــك راجــع إلــى 
طابعهمــا الدينــي العالمــي أمــا المخاطــب بحكــم القانــون الدولــي فهــم أشــخاص القانــون 
ــا  ــاب فيه ــة فالخط ــدة اتفاقي ــة قاع ــة الدولي ــدة القانوني ــت القاع ــإن كان ــم ف ــي وحده الدول
مقصــور علــى الــدول المتفقــة وحدهــا. وال يمتــد الخطــاب إلــى غيرهــا فــي هــذه الحالــة، 
ــة منشــؤها العــرف الخــاص اقتصــر الخطــاب فيهــا  ــة الدولي وإن كانــت القاعــدة القانوني
علــى مــن تعــارف عليهــا مــن الــدول أمــا إن كان مصدرهــا العــرف العــام فــإن المخاطــب 
بحكمهــا فــي هــذه الحالــة هــم ســائر أشــخاص القانــون الدولــي وكذلــك األمــر فــي 
خصــوص المبــادئ العامــة فــي القانــون العــام التــي تقــر بهــا الــدول المتحضــرة ويبنــى 
علــى مــا ســبق أن الخطــاب فــي كال النظاميــن يختلــف فهــو فــي الشــريعة اإلســالمية عــام 
ــاً يتســم  ــكاد دائم ــى الرضــا وهــو ي ــوم أساســاً عل ــي يق ــون الدول ــي القان وشــامل وهــو ف

ــة. بالخصوصي
أمــا مــن حيــث المصــادر فــي كال النظاميــن فــإن التبايــن فــي شــأنها جــد خطيــر فمصــادر 
ــاد  ــاع واالجته ــنة واإلجم ــم والس ــرآن الكري ــي الق ــالمية ه ــريعة اإلس ــي الش ــكام ف األح
ومصــادر األحــكام فــي القانــون الدولــي هــي المعاهــدات العامــة أو الخاصــة أو العــرف 

المتوافــر بيــن الــدول والمبــادئ العامــة فــي القانــون التــي تقرهــا الــدول المتحضــرة1.
وبعــد عــرض هــذه اإلعتبــارات التــي تبيــن بوضــوح الفــروق بيــن النظاميــن اإلســالمي 

والقانــون الدولــي المعاصــر فــي ضبــط العالقــات الدولــي.
نخصــص هــذا المقــال للــكالم عــن التنظيــم الدولــي اإلســالمي ومــدى الفــروق بينــه وبيــن 
التنظيــم الدولــي المعاصــر، ثــم نتكلــم فــي مقــال مقبــل بــإذن هللا عــن كيفيــة ضبــط العالقات 

الدوليــة فــي كال النظاميــن اإلســالمي والدولــي المعاصــر فــي وقــت الحــرب والســلم.
فنقول وباهلل التوفيق

التنظيــم الدولــي فــي الشــريعة اإلســالمية والفــروق بينــه وبيــن التنظيــم الدولــي 
المعاصــر:

ــم  ــة والتنظي ــات الخارجي ــاق العالق ــي نط ــلمين ف ــاء المس ــن علم ــد بي ــاع منعق إن اإلجم
ــة وأن  ــى الوحــدة الديني ــة اإلســالمية إنمــا تعتمــد فــي تكوينهــا عل ــى أن الدول الدولــي عل

1  انظر أحكام القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، د. حامد سلطان، ص18 ومابعدها
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جميــع مــن شــملتهم هــذه الوحــدة هــم أمــة واحــدة وإن اختلفــوا فــي اللغــة أو الجنــس أو 
الحكومــات أو ســائر المميــزات القوميــة ألن وحــدة الديــن تغلــب كل هــذه الفــروق ففــي 
ــك أن  ــن الشــعوب ذل ــة أو سياســية تفصــل بي داخــل دار اإلســالم ال توجــد حــدود إقليمي
واليــة اإلســالم واحــدة وهــي تشــمل الشــعوب واألقاليــم التــي تنبســط عليهــا هــذا الواليــة 
ــن وجنســية  ــق بالجنســية فهــي جنســية واحــدة ألن اإلســالم دي ــا يتعل ــر فيم ــك األم وكذل
معــاً ومعاملــة الذمييــن والمســتأمنين معاملــة واحــدة فــي جميــع األمصــار التــي يشــملها 
دار اإلســالم ورئيــس الدولــة واحــد فــي دار اإلســالم وإن تعــدد نوابــه فــي مختلــف 
األمصــار وإن تعــددت قيــادات الجيــوش ولكنهــا جميعهــا تشــكل جيشــاً واحــداً هــو جيــش 

ــة اإلســالمية1. دار اإلســالم أو الدول
أساس عالقات الدولة اإلسالمية بغيرها من الدول:

وهنــا يثــور التســاؤل عمــا إذا كان أســاس عالقــات الدولــة اإلســالمية بغيرهــا مــن الــدول 
غيــر اإلســالمية يقــوم أصــالً علــى الســلم أو الحــرب.

ــاً نشــب بيــن  ــى هــذا الســؤال إن خالف ــة عل يقــول الدكتــور حامــد ســلطان بصــدد اإلجاب
ــالم  ــي دار اإلس ــالمية ف ــة اإلس ــن الدول ــة بي ــاس العالق ــأن أس ــي ش ــلمين ف ــاء المس علم

ــدول. ــن ال ــا م وغيره
ثــم نقــل ســيادته رأي الفريــق األول الــذي يــرى أن اإلســالم يأمــر بدعــوة مخالفيــه إلــى 
أن يدينــوا بــه وهــذه الدعــوى دعوتــان: دعــوة باللســان ودعــوة بالســنان »أي الســيف« 
فمــن دعــوا باللســان وبلغــوا هــذا الديــن علــى وجــه صحيــح يتبيــن بــه الحــق ولــم يجيبــوا 

الدعــوة وجــب علــى المســلمين دعوتهــم بالســيف وقتالهــم.
ويقــول الدكتــور حامــد ســلطان أن أصحــاب هــذا الرأي أسســوا عالقــات الدولة اإلســالمية 

بغيرهــا مــن الــدول غيــر اإلســالمية وفــق القواعــد اآلتية:
الجهــاد فــرض وال يحــل تركــه بأمــان أو موداعــة إال أن يكــون التــرك ســبيالً إليــه، . 1

بــأن كان الغــرض منــه االســتعداد حيــن يكــون بالمســلمين ضعــف وبمخالفيهــم فــي الديــن 
قــوة.

أســاس العالقــة بيــن المســلمين ومخالفيهــم فــي الديــن الحــزب مالــم يطــرأ مــا يوجــب . 2
الســلم مــن إيمــان أو أمــان.

دار الســالم هــي الــدار التــي تجــري عليهــا أحــكام اإلســالم ويأمــن مــن فيهــا بأمــان . 3
المســلمين ســواء أكانــوا مســلمين أم ذمييــن ودار العهــد وهــي دار غيــر المســلمين الذيــن 

1  أحكام القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، د. حامد سلطان ص121

ارتبطــوا مــع المســلمين بعهــد األمــان المؤقــت العــام أمــا دار الحــرب فهــي الــدار التــي ال 
تجــري عليهــا أحــكام اإلســالم وال يأمــن مــن فيهــا بأمــان المســلمين.

ثــم ذكــر الدكتــور حامــد ســلطان أن رأي أغلبيــة الفقهــاء ومــن بينهــم المرحوميــن الشــيخ 
عبــد الوهــاب خــالف والشــيخ محمــد أبــو زهــره يذهــب إلــى أن أســاس عالقــات الدولــة 
اإلســالمية بغيرهــا مــن الــدول غيــر اإلســالمية يقــوم أصــالً عــل الســلم ذلــك أن اإلســالم 
يقــوم أصــالً علــى المســلم ذلــك أن اإلســالم يجنــح للســلم ال للحــرب وأنــه ال يجيــز قتــل 
النفــس بمجــرد أنــه يديــن بغيــر اإلســالم، وال يبيــح للمســلمين قتــال مخالفيهــم لمخالفتهــم 
فــي الديــن وإنمــا يــأذن فــي قتالهــم، ويوجبــه إذا اعتــدوا علــى المســلمين، ووقفــوا عقبــة في 
ســبيل العقيــدة اإلســالمية ليحولــوا دون بثهــا، فحينئــذ يجــب القتــال دفعــاً للعــدوان وحمايــة 
الدعــوة، حتــى إذا لــم يكــن مــن المخالــف فــي الديــن عــدوان ال علــى المســلمين وال علــى 

دعوتهــم فــال يحــل قتالــه وال تحــرم معاملتــه ومبادلتــه المنافــع.
ــو  ــلطان ه ــد س ــور حام ــم الدكت ــه عنه ــا نقل ــرأي فيم ــذا ال ــاب ه ــتند أصح ــا اس ــم م وأه
ــة  ــة والمدني ــور المكي ــن الس ــر م ــي كثي ــاءت ف ــم ج ــرآن الكري ــي الق ــال ف ــات القت أن آي
ــه أذن فــي القتــال وهــو يرجــع إلــى أحــد أمريــن إمــا دفــع  مبينــة للســبب الــذي مــن أجل
ــى إتفــاق  ــرأي إل ــة الدعــوة كمــا اســتند أصحــاب هــذا ال ــم وإمــا قطــع الفتنــة وحماي الظل
جمهــور المســلمين علــى أنــه ال يحــل قتــل النســاء والصبيــان والرهبــان والشــيخ الكبيــر 
واألعمــى ونحوهــم ألنهــم ليســوا مــن المقاتلــة، ولــو أن القتــال كان للحمــل علــى إجابــة 
الدعــوة وطريقــاً مــن طرقهــا حتــى ال يوجــد مخالــف فــي الديــن ماســاغ اســتثناء هــؤالء 
واســتثناؤهم دليــل علــى أن القتــال هــو لمــن يقاتــل دفعــاً لعدوانــه واســتند أصحــاب هــذا 
الــرأي أخيــراً إلــى أن وســائل القهــر واإلكــراه ليســت مــن طــرق الدعــوة إلــى الديــن ألن 
الديــن أساســه اإليمــان القلبــي واإلعتقــاد وهــذا األســاس تكونــه الحجــة ال الســيف لقولــه 
ــو شــاء  ــى: )ول ــه تعال ــن الرشــد مــن الغــي( ولقول ــد تبي ــن فق ــي الدي ــى: )ال إكــراه ف تعال
ربــك آلمــن مــن فــي األرض كلهــم جميعــاً أفأنــت تكــره النــاس حتــى يكونــوا مؤمنيــن( 

ــس: 99[. ]يون
والــذي أراه فــي هــذا الصــدد أنــه ال خــالف بيــن الرأييــن الذيــن ســاقهما الدكتــور حامــد 
ســلطان فــي أن اإلســالم هــو الديــن الخالــد العــام الشــامل الــذي يقــول عنــه رب العــزة )إن 
الديــن عنــد هللا اإلســالم( ]آل عمــران: 19[ فــإن اإلســالم يعتبــر جنــده وأتباعــه مســؤولين 
عــن مهمــة تبليــغ نــوره إلــى جميــع أفــراد الجنــس البشــري حتــى ال يكــون ألحــد حجــة 
ــوى وهــدى ورحمــة فمــن حــق كل إنســان أن  ــه ن ــد الحســاب، وألن ــى عن ــى هللا تعال عل
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يــرى هــذا النــور ثــم هــو بعــد ذلــك مســؤول عــن نفســه فــي اختيــار مــا يحــب إمــا بالســير 
علــى هــداه أو بإغمــاض العيــن عــن نــوره وســناه ولكنــه حيــن يغمــض عينيــه ويتجنــب 
طريقــه ليــس لــه أن يصــد غيــره عــن هــذا النــور، وليــس لــه أن يضــع حاجــزاً بينــه وبيــن 
وصولــه إلــى اآلخريــن بــل عليــه أن يختــار لنفســه فلــكل النــاس عقــول وهــم أحــراراً كمــا 
كان حــراً فــي النظــر إليــه واختيــار مــا راق لــه حســب تقديــره دون ســلطة خارجــة مــن 
أقطــار نفســه ودوافــع طبعــه عمــالً بقولــه تعالــى: )ال إكــراه فــي الديــن( ]البقــرة: 256[ 
ــع  ــه دواف ــه علي ــا تملي ــاً لم ــه وفق ــذي يعتنق ــن ال ــاع بالدي ــي مجــال اإلقتن فاإلنســان حــر ف
طبعــه وصفــة نفســه حــر فــي أن يبعــد نفســه عــن الرشــد ويبقــى علــى الغــي وال يدخــل 
فــي ديــن هللا أمــا إذا وضــع إنســان مــا أو جماعــة مــا أو دولــة مــا عقبــة أو وقفــوا حجــر 
ــر  ــك يعتب ــإن ذل ــن ف ــى اآلخري ــه إل ــن وصول ــن م ــور ماعني ــذا الن ــق ه ــي طري ــرة ف عث
ــداء  ــم يجــب التصــدي لهــذا اإلعت ــاً ومــن ث ــر وتســلطاً وظلم ــات الغي ــى حري ــداء عل إعت
ــى  ــار وحت ــة واالختي ــه حــق الحري ــى يســلم للمجتمــع اإلنســاني كل ــه حت ــم وتصفيت والظل
ينــزاح مــن أمامــه كل مســيطر علــى العقــول واألفــكار فينطلــق موكــب اإلســالم ويزحــف 
إلــى القلــوب المتعطشــة إلــى سلســلة العــذب ونميــره الصافــي المتطلعــة إلــى نــوره الممتــد 

وبلســمه الشــافي بالحكمــة والموعظــة الحســنة والمجادلــة بالتــي هــي أحســن1.
ــه  ــم ويكشــف عــن رحابت ــه الســمح الكري ــم وجه ــام العال ــرض أم ــد أن يع فاإلســالم يري
النــادرة بيــن دســاتير الحضــارة ويعلــن حربــه الضاريــة علــى الظلــم وامتهــان اإلنســان 
ــؤم  ــن الل ــن عف ــراق ع ــتر الب ــف الس ــه ويكش ــه وعقل ــان لنفس ــان الإلنس ــان وامته لإلنس
ــل التــي ينصبهــا أعــداء العــدل والحــق ومتلصصــة الفكــر أولئــك  البشــري وعــن الحبائ
ــام  ــاً أم ــداً منيع ــف س ــا يق ــان بهم ــيء إال ألن اإليم ــوله ال لش ــون هللا ورس ــن يحارب الذي
أطماعهــم وشــهواتهم التــي ال تــدع قيمــة إال حطمتهــا وال مثــالً أعلــى إال شــوهته وأذلــت 

ــه2. ــن إلي ــه واللداعي أهل
ــار  ــم أظف ــاس أن تقل ــر أمــة أخرجــت للن ــى أمــة اإلســالم خي ــن عل ــد تعي ــك فق ــى ذل وعل
هــؤالء الذيــن صــدوا عــن ســبيل هللا الذيــن شــدد القــرآن الكريــم التكبــر عليهــم فــي أكثــر 
مــن موضــوع قــال تعالــى: )إن الذيــن كفــروا وصــدوا عــن ســبيل هللا قــد ضلــوا ضــالالً 
بعيــداً( ]النســاء: 167[ وقــال عــز اســمه: )الذيــن كفــروا وصــدوا عــن ســبيل هللا أضــل 

1  انظر اإلسالم وحقوق اإلنسان، د. محمد خضر، ص5 وما بعدها
2  انظــر مقدمــة أســرار ترتيــب القــرآن للعالمــة عبــد القــادر علــي عطــا، الطبعــة األولــى، دار اإلعتصام 

نــوادر التراث، ص13

أعمالهــم( ]ســورة محمــد: 1[ وقــال تعالــى: )لــم تصــدون عــن ســبيل هللا مــن آمــن تبغونهــا 
عوجــاً( ]آل عمــران: 99[.

ــدي  ــار ه ــع انتش ــلم يمن ــه وس ــى هللا علي ــاققة الرســول صل ــبيل هللا ومش والصــد عــن س
ــه  ــا بين ــى م ــم عل ــاس أعماله ــن للن ــذي يزي ــال الشــيطان ال ــن أعم ــل م اإلســالم هــو عم
ــبيل(  ــن الس ــم ع ــم فصده ــيطان أعماله ــم الش ــن له ــى: )وزي ــه تعال ــم بقول ــرآن الكري الق
]العنكبــوت: 38[ وبقولــه عــز اســمه )وزيــن لهــم الشــيطان أعمالهــم فصدهــم عــن 

الســبيل( ]النمــل: 24[.
الفقهاء والمفسرون يفطنون إلى سبب خيرية أمة اإلسالم:

فطــن الفقهــاء الذيــن نــور هللا بصائرهــم إلــى ســبب هــذا التفضيــل وإلــى مهمــة الجهــاد فــي 
ســبيل هللا فقــال القتــال فــي تفســير اآليــة الكريمــة التــي معنــا كالمــاً طيبــاً حاســماً لهــذه 

القضيــة األساســية مــن قضايــا اإلســالم الدوليــة ننقلــه بنصــه فيمــا يلــي:
»تفضيــل أمــة محمــد صلــى هللا عليــه وســلم علــى األمــم الذيــن كانــوا قبلهــم إنمــا حصــل 
ــال ألن  ألجــل أنهــم يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر بأكــد الوجــوه وهــو القت
األمــر بالمعــروف قــد يكــون بالقلــب واللســان وباليــد وأقواهــا مــا يكــون بالقتــال ألن القــاء 
النفــس فــي خطــر القتــل أعــرف المعروفــات وأنكــر المنكــرات الكفــر بــاهلل فــكان الجهــاد 
فــي الديــن محمــالً ألعظــم المضــار لغــرض إيصــال الغيــر إلــى أعظــم المنافــع وتخليصــه 
مــن أعظــم المضــار، فوجــب أن يكــون الجهــاد أعظــم العبــادات ولمــا كان أمــر الجهــاد 
فــي شــرعنا أقــوى منــه فــي ســائر الشــرائع ال جــرم صــار ذلــك موجبــاً لفضــل هــذه األمــة 

علــى ســائر األمــم«.
وقــال القتــال أيضــاً »فائــدة القتــال علــى الديــن ال ينكــره منصــف ذلــك ألن أكثــر النــاس 
يحبــون أديانهــم بســبب األلــف والعــادة، وال يتأملــون فــي الدالئــل التــي تــورد عليهــم، فــإذا 
أكــره علــى الدخــول فــي الديــن بالتخويــف بالقتــل دخــل فيــه ثــم ال يــزال يضعــف مافــي 
قلبــه مــن حــب الديــن الباطــل وال يــزال يقــوى فــي قلبــه حــب الديــن الحــق إلــى أن ينتقــل 

مــن الباطــل إلــى الحــق ومــن اســتحقاق العــذاب الدائــم إلــى اســتحقاق الثــواب الدائــم1.
ابن عباس يفسر اآلية الكريمة:

وهــذا الــذي فســر بــه القتــال اآليــة الكريــم التــي معنــا يتفــق مــع مــا روي عــن ابــن عبــاس 
رضــي هللا عنهمــا أنــه قــال فــي تفســيرها: »كنتــم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تأمرونهــم 
ــه إال هللا  ــال إل ــه ف ــم علي ــزل هللا وتقاتلونه ــا أن ــروا بم ــه إال هللا ويق ــأن يشــهدوا أن ال إل ب

1  التفسير الكبر جـ8، ص192-191
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أعظــم المعــروف وأطيــب كالم والتكذيــب هــو أنكــر المنكــر«1.
وسائل تحقيق هذا الهدف:

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف أمــر المســلمون بإعــداد القــوة الفكريــة والماليــة والحربيــة 
ــا الســتخدام كل مــا  التــي تهــيء المســلمين لكشــف أســرار األرض وطبقــات الجــو العلي
ــي  ــي ف ــر العين ــرد النظ ــون مج ــن يك ــر ول ــدف الكبي ــذا اله ــق ه ــوى لتحقي ــن ق ــا م فيه
الســموات واألرض دون أن يكــون مقرونــاً بالبحــث والكشــف كافيــاً لتحقيــق هــذا المنهــج 
الــذي يتطلــب قــدراً هائــالً مــن المــال كمــا يتطلــب إنســاناً يحمــل ســمات معينــة وشــخصية 
ــق  ــا ال يتحق ــن كم ــد هللا بنصــر المؤمني ــق وع ــن أن يتحق ــن ال يمك ــر هذي ــة وبغي متكامل

شــرط الخيريــة لهــذه األمــة.
مواصفات إنسان الحضارة اإلسالمية:

بقــي أن نشــير إلــى إنســان الحضــارة اإلســالمية الــذي يســعى إلــى تحقيــق الهــدف مــن 
خــالل خالفتــه علــى األرض بإعــالء كلمــة هللا تعالــى يتقيــد بقيــود اإلنفــاق الحــالل التــي 
حدهــا اإلســالم وهــو ممنــوع منعــاً باتــاً مــن التنعــم والتــرف وإشــباع هــوى النفــس حتــى 
ال يتحــول إلــى إنســان متــرف ليــن ال يســتطيع أن يقــوم بمــا ألقــي علــى كاهلــه مــن تبعــات 

تتطلــب الخشــونة والقــوة والحيــاة فــي مختلــف البيئــات.
زعم ورده:

قــد يزعــم البعــض أن إظهــار النظــام العقــادي لإلســالم معنــاه أن الدولــة ســتكون دينيــة 
تتحــول الــدول األخــرى مــن التعامــل معهــا أو التخطيــط لضربهــا.

ــة  ــة كدول ــى الكلم ــة بمعن ــاك دوالً ديني ــال أن هن ــع الح ــإن واق ــم األول ف ــن الزع ــا ع أم
الفاتيــكان ودولــة إســرائيل وكالهمــا قــام علــى أســاس عقيــدة دينيــة وتتعامــل معهــا الــدول 

األخــرى علــى أســاس المصالــح المشــتركة.
ــعبية  ــن الش ــوفيتي والصي ــاد الس ــان كاإلتح ــرف باألدي ــا ال تعت ــدول م ــن ال ــاك م ــل هن ب
ومــع ذلــك تتعامــل معهــا الــدول األخــرى بمــا فيهــا الــدول اإلســالمية وذلــك علــى أســاس 
المصالــح المشــتركة –والمملكــة العربيــة الســعودية لــم يمنــع تطبيقهــا أحــكام اإلســالم مــن 

قيــام عالقــات بينهــا وبيــن الــدول األخــرى.
إن التعامــل بيــن الــدول الــذي ال تحكمــه العقيــدة الســائدة فــي داخــل الدولــة وال الشــريعة 

المطابقــة فيهــا وإنمــا تحكمــه المصالــح المشــتركة.
أمــا عــن الزعــم الثانــي وهــو لفــت نظــر أعــداء اإلســالم للتخطيــط لضــرب أنصــاره فهــو 
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جــد عجيــب، فمتــى قعــد أعــداء اإلســالم عــن هــذا التخطيــط فواقــع األمــة اإلســالمية خيــر 
شــاهد علــى أن هــؤالء األعــداء بمــا خططــوه ويخططونــه قــد صيــروا األمــة اإلســالمية 
ــك  ــن فت ــال م ــاحات القت ــي س ــهده ف ــا نش ــول م ــذي نق ــك ال ــهد لذل ــال يش ــوء ح ــى أس إل
ــان وأفغانســتان وغيرهمــا مــن أقطــار اإلســالم فالحاضــر  بالمســلمين فــي فلســطين ولبن
المؤســف موصــول بالماضــي البعيــد حيــث ضاعــت األندلــس ومــا ذلــك إال نتيجــة للبعــد 
عــن منهــج هللا واإليمــان بــه ليتحقــق معنــى خيريــة األمــة أمــة اإلســالم علــى النحــو الــذي 

ســلف بيانــه.
ونبين فيما يلي أقسام المجتمع اإلنساني وفقاً للتنظيم الدولي اإلسالمي:

أقسام المجتمع اإلنساني في نظر القانون الدولي اإلسالمي:
ــاني  ــج اإلنس ــدم أن المنه ــو المتق ــى النح ــالم عل ــج اإلس ــلمين بمنه ــزام المس ــرة الت إن ثم

ــي: ــا يأت ــى م ــي اإلســالمي إل ــون الدول ينقســم مــن نظــر القان
المسلمون:. 1

وهــم الذيــن ارتبطــوا بمنهــج اإلســالم ونظامــه وعقيدتــه ينقــذون مبادئــه ويحرضــون علــى 
نشــرها فــي اآلفــاق.

غير المسلمين: وهم . 2
ــا 1-  ــون خصومه ــن هللا وال يمالث ــى دي ــق الدعــوة إل ــي طري ــون ف ــا مســالمون ال يقف إم

وال يضطهــدون أهلهــا ســواء كانــوا معاهديــن أو ذمييــن أو مســتأمنين فهــؤالء لهــم البــر 
ــذا  ــن له ــود محترمي ــذا ال ــى ه ــن عل ــوا محافظي ــا دام ــادل، م ــرام المتب ــاء واالحت والوف
العهــد وذلــك عمــالً بقولــه تعالــى: )ال ينهاكــم هللا عــن الذيــن لــم يقاتلوكــم فــي الديــن ولــم 
ــورة  ــطين( ]س ــب المقس ــم إن هللا يح ــطوا إلي ــم وتقس ــم أن تبروه ــن ديارك ــم م يخرجوك

ــة:8[. الممتحن
ــم  ــم بمعاملته ــط إليه ــم والقس ــلمين وبره ــر المس ــة غي ــرت بصل ــد أم ــة ق ــة الكريم فاآلي

ــا. ــون علين ــن وال يعين ــي الدي ــا ف ــوا ال يقاتلونن ــا دام ــة م ــة عادل معامل
ــوا 2-  ــن هللا ووقف ــي وجــه الدعــوة وصــدوا عــن دي ــون شــهروا الســالح ف وأمــا محارب

أمــام نــور اإلســالم حجابــاً كثيفــاً ال يســمحون ألشــعته الهادبــة أن يتمتــع بهــا عبــاد هللا أو 
ظهــروا أعــداءه فليــس لهــؤالء عنــد المســلمين غيــر المنابــذة والدفــع عــن حريــة اإلنســان 

فــي اختيــار مــا يشــاء مــن عقيــدة ونظــام.
وهــذا التقســيم للمجتمــع اإلنســاني فــي نظــر القانــون الدولــي اإلســالمي واضــح تمامــاً مــن 
تتبــع آيــات الذكــر الحكيــم التــي تنظــم هــذا األمــر ويكفــي أن نشــير هنــا إلــى أن ســورة 
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ــك  ــم وذل ــداء هللا وأعدائه ــركين أع ــواالة المش ــن م ــن ع ــي المؤمني ــدأت بنه ــة ب الممتحن
إلصرارهــم علــى الكفــر.

ــم  ــون إليه ــاء تلق ــم أولي ــدوي وعدوك ــذوا ع ــوا ال تتخ ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــى: )ي ــال تعال ق
بالمــودة وقــد كفــروا بمــا جاءكــم مــن الحــق( ]ســورة الممتحنــة:1[، ثــم انتقلــت الســورة 
إلــى بيــان األســوة الحســنة فــي ســيدنا إبراهيــم والذيــن معــه فــي تبرئهــم مــن المشــركين 
ومــا يعبــدون مــن دون هللا معلنيــن عدوانهــم لهــم حتــى يؤمنــوا بــاهلل وحــده موضحــة أن 

ذلــك شــأن الذيــن يرجــون لقــاء هللا ويخشــون عقابــه.
فقــال عــز اســمه )قــد كانــت لكــم أســوة حســنة فــي إبراهيــم والذيــن معــه إذ قالــوا لقومهــم 
ــداوة  ــم الع ــا وبينك ــدا بينن ــم وب ــا بك ــن دون هللا كفرن ــدون م ــا تعب ــم ومم ــرءؤا منك ــا ب إن
والبغضــاء أبــداً حتــى تؤمنــوا بــاهلل وحــده( ]ســورة الممتحنــة: جــزء مــن اآليــة4[ ثــم بينــت 
الســورة مــن نجــوز صلتهــم مــن غيــر المســلمين ومــن ال تجــوز صلتهــم علــى نحــو مــا 
ســبق أن بينــاه. ثــم ختمــت الســورة بمــا بــدأت بــه مــن النهــي عــن مــواالة األعــداء الذيــن 

غضــب هللا عليهــم تقريــراً للحكــم الــذي بينــه فــي مفتتحهــا وأكدتــه فــي ثناياهــا1.
والدعــوة إلــى قتــال المحاربيــن الذيــن شــهروا الســالح فــي وجــه الدعــوة إلــى اإلســالم قــد 
ــوا الذيــن ال يؤمنــون  تضمنتهــا العديــد مــن آيــات الذكــر الحكيــم، قــال عــز اســمه: )قاتل
بــاهلل وال باليــوم اآلخــر وال يحرمــون مــا حــرم هللا ورســوله وال يدينــون ديــن الحــق مــن 
الذيــن أوتــوا الكتــاب حتــى يعطــو الجزيــة2 عــن يــد وهــم صاغــرون( ]التوبــة: اآليــة 29[.

فالخطــاب موجــه إلــى الذيــن آمنــوا لقتــال الكافريــن مــن أهــل الكتــاب الذيــن ال يؤمنــون 
إيمانــاً صحيحــاً بــاهلل وال يقــرون بالبعــث والجــزاء إقــراراً صحيحــاً وال يلتزمــون اإلنتهــاء 
عمــا نهــى هللا ورســوله عنــه وال يعتقــدون الديــن الحــق وهــو اإلســالم فاألمــر هنــا لقتالهــم 
ــاء  ــي بن ــن ليســهموا ف ــر متمردي ــن غي ــن طائعي ــة خاضعي ــؤدوا الجزي ــوا أو ي ــى يؤمن حت

الميزانيــة اإلســالمية3.
ويوضــح القــرآن الكريــم فــي ســورة الفرقــان قضيــة هامــة مــن قضايــا التنظيــم الدولــي 
ــه مــن بعــده  ــه وســلم وأمت ــى أمــر الرســول صلــى هللا علي فــي اإلســالم هــي أن هللا تعال

1  انظــر المنتخــب فــي تفســير القــرآن الكريــم المطبــوع علــى نفقــة ســمو رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة، ص887

2  ال يقصــد بهــذه الضربــة اإلذالل أو العقوبــة ألن هــذا ال يتفــق وعدالــة اإلســالم وال يتشــمى مــع غايتــه 
الســامية وإنمــا لحمايــة أهــل الذمــة ودفــع العــدوان عنهــم علــى النحــو الــذي ســوف نفصلــه بــإذن اللــه عنــد 

الــكالم عــن ضبــط العالقــات الدوليــة
3  انظر المنتخب في التفسير السابق، ص281

االســتمرار فــي الدعايــة إلــى الحــق وتبليــغ الرســالة وأنــه إذا وجــدت هــذه الدعــوة مقاومــة 
وصــداً عنهــا واعتــداء علــى المؤمنيــن فقــد تعيــن محاربــة هــؤالء الذيــن قاومــوا الدعــوة 

واعتــدوا علــى المؤمنيــن والجهــاد فــي ذلــك جهــاداً عظيمــا1ً.
قال عز اسمه )فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً( ]الفرقان: اآلية 52[.

وهــذا هــو طريــق تبليــغ الرســالة وينبغــي عــدم الخلــط بيــن طريــق تبليــغ الرســالة ووســيلة 
الدعــوة إلــى ســبيل هللا فقــد أمــر المســلمون بالدعــوة إلــى طريــق الحــق بالحكــم والموعظــة 

الحسنة.
فقــال تعالــى: )ادع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجادلهــم بالتــي هــي 
أحســن إن ربــك أعلــم بمــن ضــل عــن ســبيله وهــو أعلــم بالمهتديــن( ]النمــل: اآليــة 125[.
ومعنــى اآليــة الكريمــة: أيهــا النبــي ادع إلــى طريــق الحــق الــذي شــرعه ربــك مــع قومــك 
ــم ذوي  ــادع خواصه ــم، ف ــد منه ــب كل واح ــذي يناس ــق ال ــم الطري ــي دعوته ــلك ف واس
ــبهم  ــا يناس ــم بم ــم منه ــم، وادع عوامه ــب لقوله ــم المناس ــول الحكي ــة بالق ــدارك العالي الم
مــن أبــراد المواعــظ وضبــب األمثــال التــي توجههــم إلــى الحــق، وترشــدهم مــن أقــرب 
طريــق مناســب لهــم، وجــادل أصحــاب الملــل الســابقة مــن أهــل الكتــب بالمنطــق والقــول 
ــى نتمكــن مــن إقناعهــم  ــف وألســباب حت ــي ال يشــوبها عن ــة الحســنة الت ــن والمجادل اللي
واســتمالتهم –وهــذا هــو الطريــق لدعــوة النــاس إلــى هللا تعالــى علــى مختلــف ميولهــم، 
فاســلك هــذا الطريــق معهــم، واتــرك أمرهــم بعــد ذلــك إلــى ربــك الــذي يعلــم مــن فــرق 
فــي الضــالل منهــم وابتعــد عــن طريــق النجــاة ومــن ســلم طبعــه فاهتــدى وآمــن بمــا جئتــم 

به2.
ــى النــور  واضــح ممــا تقــدم أن طريــق تبليــغ الرســالة بإخــراج النــاس مــن الظلمــات إل
ليقومــوا بالقســط ومنــع الظلــم فــي كل مــكان هــو أمــر آخــر يختلــف عــن الطريقــة التــي 
أمــر المســلمون بهــا للدعــوة إلــى طريــق الحــق فهــؤالء الذيــن يبلغــون رســاالت هللا كمــا 
أنزلهــا إنمــا يخافــون هللا تعالــى وال يخافــون أحــداً ســواه وكفــى أن يكــون هللا هــو الرقيــب 
الحســيب، قــال تعالــى: )الذيــن يبلغــون رســاالت هللا ويخشــونه وال يخشــون أحــداً إال هللا 
وكفــى بــاهلل حســيباً( ]األحــزاب: اآليــة 39[ وهــؤالء أمــروا أن يظهــروا ديــن اإلســالم- 
ــاً  ــك متحقق ــون ذل ــن يك ــا ول ــان كله ــى األدي ــه عل ــن أي إعالئ ــى كل دي ــن الحــق عل الدي
إال إذا ســلك المســلمون المنهــج الصحيــح لتبليــغ الرســالة كمــا فعــل الرســول صلــى هللا 

1  انظر المنتخب في التفسير، المرجع السابق، ص572
2  انظر التفسير المنتخب، المرجع السابق، ص422
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عليــه وســلم والصحابــة رضــوان هللا عليهــم مــن بعــده أي البــد مــن أن يشــدد المســلمون 
النكيــر علــى الكفــار وأن يكونــوا جنــوداً مســتعدين فــي كل لحظــة للضــرب علــى أيــدي 
ــك  ــن وذل ــار والرحمــة بالمؤمني ــى الكف ــة المســلمين هــي الشــدة عل أعــداء اإلســالم فصف
قولــه تعالــى: )محمــد رســول هللا والذيــن معــه أشــداء علــى الكفــاء رحمــاء بينهــم( ]الفتــح: 
بعــض اآليــة 29[ إن بقــاء كل أمــة مرتبــط بقــوة حيويتهــا وعزيمــة رجالهــا وهمــة أبطالها 
ــم  ــة ويدعوه ــزة كامل ــلمين الع ــد للمس ــى يري ــا- وهللا تعال ــا وحســن توجيهه ــة خلقه ومتان
إلــى الكرامــة موفــورة ســابغة فقــال فــي كتابــه العزيــز )وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن 
قــوة ومــن ربــاط الخيــل تربهــون بــه عــدو هللا وعدوكــم( ]األنفــال: اآليــة 60[ واآليــات 
الكريمــة الدالــة علــى الدعــوة إلــى الســالح والجهــاد فــي ســبيل هللا أكثــر مــن أن تحصــى1 
واإلســالم حينمــا يدعــو للقــوة واالســتعداد يريدهــا قــوة العــادل ال يتعــدى وال يظلــم بدافــع 
عــن الحــق ويــذود عــن األمــة وال يقاتــل إال أهــل العــدوان ليــرد إلــى النــاس األمــن والعدل 
والســالم –قــال تعالــى: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ادخلــوا فــي الســلم كافــة وال تتبعــوا خطــوات 

الشــيطان( ]ســورة البقــرة: جــزء مــن اآليــة 208[.
إن اإلســالم يدعــو للســالم العــام واألمــن الشــامل وهــو إذ يأمــر باالســتعداد والقــوى ليوقــظ 
الهمــم ويحــرك العزائــم فإنــه يحــرص علــى العــزة اإلســالمية أن تهــان وصونــاً للرايــة 
أن تــذل وتضــام واهــذا أطلــق القــوة ولــم يحــدد نوعهــا فــي قولــه تعالــى: )وأعــدوا لهــم 
مــا اســتطعتم مــن قــوة( فمظاهــر القــوة تختلــف باختــالف األزمنــة قــال ســيدنا أبــو بكــر 
ــى حــرب  ــه حينمــا وجهــه إل ــد رضــي هللا عن ــن الولي ــد ب ــه لخال الصديــق رضــي هللا عن
اليمامــة »يــا خالــد حاربهــم بمثــل مــا يحاربونــك بــه الســيف بالســيف والرمــح بالرمــح« 
ولــو كان ســيدنا أبــو بكــر فــي عصرنــا هــذا لقــال والمدفــع بالمدفــع والمدمــرة بالمدمــرة 
والطائــرة بالطائــرة ألن هللا تعالــى يقــول ألمــة اإلســالم )فمــن اعتــدى عليــه فاعتــدوا عليــه 

بمثــل مــا اعتــدى عليكــم( ]ســورة البقــرة: جــزء مــن اآليــة 194[.
ــى أهــم  ــي فــي الشــريعة اإلســالمية أن نشــير إل ــم الدول ــا مالمــح التنظي بقــي بعــد أن بين

ــي المعاصــر. ــم الدول ــن التنظي ــه وبي ــروق بين الف
الفروق بين التنظيم الدولي اإلسالمي والتنظيم الدولي المعاصر:

إن القواعــد الخاصــة بالتنظيــم الدولــي اإلســالمي قواعــد منضبطــة وحقيقة وملزمــة للدولة 
اإلســالمية فــي عنفــوان قوتهــا وذلــك ألن القواعــد تربــط بيــن الديــن والدنيــا وتعتبر رســالة 

1  راجــع كتــاب تفصيــل آيــات القــرآن الحكيــم وضعــه بالغربــة حــول ال يــوم ونقلــه إلــى اللغــة العربيــة 
لألســتاذ محمــد نــوار عبــد الباقــي نشــر دار الكتــاب العربــي، ص256 إلــى 275

ســيدنا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم عامــة وباقيــة إلــى أن يــرث هللا األرض ومــن عليهــا 
ــق  ــؤدي بالضــرورة وبطري ــه ســوف ي ــك أن انتصــار اإلســالم وإعــالء كلمت ــرة ذل وثم
اللــزوم إلــى الســالم فــإذا اســتجاب الكفــار وأعــداء الدعــوة اإلســالمية إلــى ديــن هللا الحــق 
وأشــرقت أنفســهم لإليمــان بــه أو كــف هــؤالء عــن الوفــوق فــي طريــق الدعــوة وممالئــة 
خصومهــا واضطهــاد أهلهــا وعندئــذ يبصــر العــدو بحقيقــة المصلحــة التــي يجنبهــا فــي 
كال الحالتيــن، فإمــا يكــون قــد دخــل فــي اإلســلتم عــن يقيــن وإمــا أن يأخــذ موقــف المســالم 
ــة  ــار فالغاي ــد القه ــيادة هللا الواح ــون الخضــوع لس ــاج ويك ــم اإلندم ــالم ويق ــتتب الس فيس
الســامية التــي يرمــي اإلســالم إلــى تحقيقهــا هــي الســلم وهــذا مبــدأ إنســاني وأخالقــي وأمــا 
ــذي يســود المجتمــع  ــح هــو ال ــإن صــراع المصال ــي المعاصــر ف ــم الدول فــي ظــل التنظي
ــوء  ــة والتريــص والتهي ــى التعبئ ــل إل ــى ســالم ب ــؤدي الحــرب إل الحديــث فيســتحيل أن ت
لحــرب جديــدة ألن اإلنتصــار فيهــا إخضــاع لــذل اســتغالل المنتصــر وســيادة مصالحــه 
ــتغالل  ــح وصــراع االس ــي المصال ــة وتضــارب ف ــم أناني ــث عال ــم الحدي الخاصــة فالعال
ــي  ــدول الت ــي ال ــم ف ــي والشــرقي يتحك ــى أن كال المعســكرين الغرب ــي أن نشــير إل ويكف
ــع  ــى حــد أن المجتم ــة اإلنســانية إل ــاه الكرام ــاً تأب ــوان تحكم ــذل واله ــت لنفســها ال رضي
ــاس مــن  ــر النــاس وإخــراج الن ــه التحكــم فــي مصائ ــه إنانيت ــي المعاصــر ســولت ل الدول
ديارهــم بغيــاً وظلمــاً ومــا حــدث مــن بربريــة اليهــود فــي لبــان ليــس ببعيــد وتحــت بصــر 
الــدول التــي تســمى نفســها عظيمــة أخــرج النــاس مــن ديارهــم ومــا يحــدث فــي أفغانســتان 
مــن اجيتــاح شــيوعي لهــذه البــالد المســلمة فــي وجــه هــذا االجتيــاح بــل أكثــر مــن ذلــك 
عندمــا تدخلــت روســيا لتقليــم أظفــار هــؤالء الذيــن يدافعــون عــن حرياتهــم الدنيويــة فــي 
بولنــدا، وليــس ذوداً عــن دينهــم- لــم يتدخــل المجتمــع اإلنســاني الحديــث وضــرب هــؤالء 
المدافعيــن عــن حريتهــم الدنيويــة المتوعمــة بالحديــد والنــار وليــس مــن مغيــث وال نصيــر 
ومــا ذلــك إال ألن العالقــات الدوليــة الحديثــة تقــوم علــى أســاس مضطــرب مــن المصلحــة 
ــة أو  ــت مالي ــواء أكان ــها س ــا لنفس ــا وتحققه ــة أن ترعاه ــكل دول ــق ل ــي يح الخاصــة الت
ــزاع  ــراع والن ــود الص ــك يس ــح وبذل ــن المصال ــك م ــر ذل ــوع أو غي ــن أي ن ــية م سياس

وأســباب الحــرب وهــو مــا يجعــل اســتباب الســالم مســتحيالً.
فالتنظيــم الدولــي فــي اإلســالم والــذي يقــوم علــى وجــوب ســيادة أحــكام اإلســالم المعمورة 
كلهــا هــو الــذي يحقــق الســالم الحقيقــي كمــا ســلف قولــه ويقــول الدكتــور حامــد ســلطاني 
فــي هــذا الصــدد »إذا ترجمنــا ذلــك إلــى اللغــة القانونيــة المعاصــرة- أي فكــرة وجــوب 
ســيادة اإلســالم للمعمــورة كلهــا –لقلنــا أن الســالم ال يمكــن أن يتحقــق فــي أرجــاء 
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المقررة في الشريعة اإلسالمية

وعقوبة الحبس في القوانين الوضعية

المستشار محمد أحمد برغش

قاضي محكمة استئناف الشارقة الشرعية

المعمــورة إال إذا ســادتها الحكومــة العالميــة. وهــذه الحكومــة فــي نظــر علمــاء المســلمين- 
ــي  ــة الت ــى األســس األخالقي ــم عل ــي تؤســس العال ــة اإلســالمية الت ــي الحكوم ــذاك ه وقت
أجملنــا بيانهــا فيمــا ســبق ولعلــه مــن المفيــد أن نشــير فــي هــذا المقــام إلــى أن الثقــات مــن 
العلمــاء ذوي الحكمــة والبصيــرة يطالبــون اآلن بإنشــاء الحكومــة العالميــة بوصفهــا الحــل 

الوحيــد الــذي ينقــذ العالــم مــن الحــرب العالميــة ومــن الرعــب النــووي1.
ــى  ــاج إل ــث يحت ــي الحدي ــون الدول ــال القان ــن رج ــات م ــرى الثق ــا ي ــم كم ــإذا كان العال ف
حكومــة عالميــة تنقــذه مــن الدمــار الــذي هــو وشــيك الوقــوع فهــل مــن األصلــح لإلنســانية 
أن تقــوم هــذه الحكومــة علــى أســس أخالقيــة تربــط بيــن الدنيــا واآلخــرة وتجعــل األولــى 
معبــرة لآلخــرة حيــث الســعادة الحقيقيــة أم نقــوم علــى أســس نبــذ الديــن نبــذاً كليــاً كمــا 
هــو المعســكر الشــرقي أم تنحيتــه عــن حيــاة النــاس كمــا هــو المعســكر الغربــي لحــد أن 
ــم المعاصــر أجمعــوا علــى أن الســيادة ســتكون  المصلحيــن وعلمــاء االجتمــاع فــي العال

للديــن الــذي يمكنــه أن ينظــم المجتمــع اإلنســاني تنظيمــاً يكفــل لــه الســعادة الحقيقيــة.
أقــول لــم ال يجلــس علمــاء االجتمــاع الذيــن منحهــم هللا تعالــى العقــل ليكــون حجــة عليهــم 
يــوم يكــون الملــك هلل الواحــد القهــار فــال قــدرة إلنســان وال جــاه وال شــيء ممــا تتباهــى 

بــه الــدول التــي اعتقــدت أنهــا قويــة.
فــإذا اطمــأن هــؤالء العلمــاء إلــى مــا فــي هــذه المائــدة مــن خيــر لإلنســانية ولهــم فيلعلنوهــا 
مدوبــة حكومــة عالميــة تقــوم علــى أســس اإلســالم فيكونــوا شــهداء هلل علــى خلقــه ويكونوا 
الســنة للحــق ويكــون الــوزن الحقيــق لهــم بحســبانهم أهــل العلــم وأهــل التقــوى بــدالً مــن 
أن يفســحوا المجــال لهــؤالء الذيــن يضلــون عــن ســبيل هللا فيكــون الدمــاء الــذي يبشــر بــه 

علمــاء االجتمــاع فــي العصــر الحديــث.
تلــك هــي الفــروق الهامــة بيــن التنظيــم الدولــي اإلســالمي والتنظيــم الدولــي المعاصــر وال 
يتســع المقــام لبيــان الجوانــب المتعــددة لهــذه الفــروق وســوف نشــير بــإذن هللا تعالــى إلــى 
العديــد الهــام مــن هــذه الفــروق عنــد الــكالم فــي المقــال المتبــل عــن القواعــد واألســس 
الخاصــة بكيفيــة ضبــط العالقــات الدوليــة فــي كال النظاميــن اإلســالمي والدولــي المعاصر 

فــي وقــت الحــرب والســلم والتــي يحتــاج إليهــا البحــث.

1  انظر أحكام القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، د. حامد سلطان، ص116



37

المستشار / محمد أحمد برغش

مقدمة:
للنــاس حركــة  جــاءت الشــريعة اإلســالمية بمنهــاج كامــل ودســتور شــامل ينظــم 
حياتهــم فــي كافــة جوانبهــا ومجاالتهــا ليرشــدهم إلــى مــا فيــه ســعادتهم وإصــالح شــأنهم 
ــد  ــم، ولق ــا ينفعه ــم وم ــا يضره ــم م ــذي يعل ــد هللا ال ــن عن ــي م ــم فه ــم ودوله ومجتمعاته
ــذي  ــة فكانــت النــور ال ــى قــرون طويل ــدء اإلســالم علــى ظهــر األرض إل ــذ ب طبقــت من
أضــاء للمســلمين الســبيل إلــى الحــق والعــدل فحكمــت أمــة كانــت ال تغيــب عنهــا الشــمس 
وكونــت أفضــل مجتمــع عرفتــه البشــرية – مجتمــع أقيــم علــى العــدل والرحمــة واإلخــاء 
والمحبــة والتكافــل االجتماعــي، ومراقبــة هللا فــي الســر والعلــن، ولــن تصلــح هــذه األمــة 
إال بمــا صلــح بهــا أولهــا، وال غرابــة فــي ذلــك فهــي مــن عنــد هللا، مــن صنــع هللا الــذي 
أتقــن كل شــيء خلقــه فهــي تســمو علــى مــا يصنعــه البشــر لنفســه طبقــاً ألهوائــه مصنفــات 
الكمــال والســمو والــدوام تتوافــر فيمــا يصنعــه الخالــق وال تتوافــر فــي شــيء ممــا يصنعــه 

المخلــوق العاجــز عــن معرفــة مــا يصلــح لنفســه.
وإذا كان هــذا هــو الشــأن فــي كافــة أحــكام الشــريعة اإلســالمية فهــو أيضــاً متوافــر فيهــا 

وضعــه مــن أحــكام فــي شــأن معالجــة الجريمــة ووضــع العقوبــات المناســبة لهــا.
وهــذا مــا يقتضينــا أن نبيــت أســاس العقــاب فــي الشــريعة اإلســالمية وذلــك أنــه لمــا كانــت 
ــذا  ــع ه ــو من ــي الشــريعة اإلســالمية ه ــاب ف ــإن أســاس العق ــذاء ومضــرة ف ــة إي الجريم
اإليــذاء ودفــع المضــرة بمعنــى أن األســاس والهــدف مــن العقــاب فــي الشــريعة هــو جلــب 

المصلحــة ودفــع المضــرة.
ــق  ــد الخل ــرة مقاص ــع المض ــة ودف ــب المنفع ــك: »إن جل ــي ذل ــي ف ــول الغزال ــا يق وكم
وصــالح الخلــق فــي تحصيــل مقاصدهــم« وتعنــي بالمصلحــة المحافظــة علــى مقصــود 
ــهم  ــم وأنفس ــم دينه ــظ عليه ــو أن يحف ــة: ه ــق خمس ــن الخل ــرع م ــرع ومقصــود الش الش
وعقلهــم ونســلهم ومالهــم- فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه األصــول الخمســة فهــو مصلحــة 

ــا مصلحــة. ــوت هــذه األصــول فهــو مفســدة ودفعه ــا يف وكل م
ــك  ــإن مــع ذل ــررة ف ــة المق ــة المصلحــة الثابت ــر أســاس العقوب ــد اعتب وإذا كان اإلســالم ق

يالحــظ أمــور أخــرى هــي:
ــة 	  ــة للضميــر اإلنســاني، بمعنــى أن تكــون العقوب ــر قاتل ــة غي أوالً : أن تكــون العقوب

حاميــة للمجتمــع مــن ســيئات المجــرم مــع االحتفــاظ بكرامتــه اإلنســانية أي حمايــة حياتــه 
ــلم »ال  ــه وس ــى هللا علي ــول الرســول صل ــالً بق ــة عم ــاط األخــالق الفاضل ــو من ــذي ه ال
تعينــوا عليــه الشــيطان« عندمــا وجــه بعــض الحاضريــن للمضــروب فــي شــرب الخمــر 
أخــزاك هللا، ألن اإلحســاس بالحــزن يولــد المهانــة ويســقط الكرامــة وإذا ســقطت الكرامــة 
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وحلــت محلهــا المهانــة ســهلت علــى النفــس الرذيلــة وســهلت معهــا اإلجــرام إذ أن اإلجرام 
مهانــة والمهانــة ال تولــد إال مهانــة مثلهــا.

ثانيــاً : إن اإلســالم مــع مالحظتــه المصلحــة فــي كافــة نظمــه وأحكامــه عنــى بتهذيــب 	 
الضميــر والوجــدان وتربيــة روح اإلحســاس بالواجــب فــي نفــس المؤمــن ليقــوم المســام 

بالواجــب ال لمجــرد الخــوف مــن العقــاب بــل لطلــب رضــوان هللا ومثوبتــه.
ــأن 	  ــة ب ــق العدال ــى تحقي ــه إل ــه وكل مبادئ ــة: يتجــه اإلســالم فــي عقوبات ــاً : العدال ثالث

ــي  ــي ذات الفعــل أو ف ــة ف ــة بالمماثل ــة والجريم ــن العقوب ــة بي ــؤ ومالءم ــة تكاف يكــون ثم
ــه(. ــم ب ــل مــا عوقبت ــوا بمث ــم فعاقب ــى )وإن عاقبت ــه تعال ــاره لقول آث

فالعدالــة توجــد أن تكــون العقوبــة مماثلــة للجريمــة أو آلثتارهــا وهــذا يــؤدي إلــى تقليــل 
الجرائــم إذ أن شــعور المتعــدى إليقــاع أذى فأنــه ســيقع بــه أو مــا هــو أشــد نــكاالً، وإن كان 
يتفــق مــع آثــار جرمــه يجعلــه يتــردد عنــد الجريمــة، ربمــا يــؤدي تــردده إلــى اإلمتنــاع 

عمــا نــوى إيقاعــه وبذلــك يســلم الجانــي مــن أذى نفســه ويســلم النــاس منــه.
مسلك الشارع اإلسالمي في تحديده للعقوبات:

ــده  ــيمه وتحدي ــي تقس ــل –ف ــج األمث ــو النه ــاً، ه ــاً خاص ــالمي منهج ــارع اإلس ــج الش نه
للعقوبــات عليهــا. فقــد اختــار عــدداً قليــالً مــن الجرائــم- هــي أخطرهــا وأكثرهــا وقوعاً في 
الحيــاة العمليــة وفــرض لهــا عقوبــات محــددة بالنــص عليهــا فــي الكتــاب والســنة وســميت 
هــذه العقوبــات فــي بعــض منهــا بالحــدود وســميت فــي البعــض اآلخــر بالقصــاص –أمــا 
ــا  ــرك أمره ــل ت ــاً ب ــددة مقدم ــات مح ــا عقوب ــرض له ــم يف ــي الجرائم-المعاصــي- فل باق
ــات وتســمى  ــن عقوب ــبها م ــا يناس ــة م ــكل حال ــا ل ــر والقضــاة يفرضــون منه ــي األم لول

ــزات. بالتعزي
ومــن العقوبــات األساســية فــي الشــريعة اإلســالمية عقوبــة الجلــد فهــي مقــررة كعقوبــة 
ــن  ــز وم ــم التعزي ــي جرائ ــم الحــدود وهــي مشــروعة أيضــاً ف ــي معظــم جرائ ــة ف أصلي
هــذه العقوبــة »الجلــد« ومــا يمتــاز بــه مــن مزايــا يتضــح ســمو الشــريعة اإلســالمية فــي 
مســلكها فــي معالجــة الجريمــة وتحقيــق المصلحــة مــن سياســتها فــي العقــاب فهــي تســمو 

عمــا تقــرره القوانيــن الوضعيــة فــي أهــم عقوباتهــا وهــي عقوبــة الحبــس بمــا يلــي:
ــة  ــن الجريم ــون م ــال يقترب ــاة ف ــف الجن ــي تخي ــادي بدن ــالم م ــن إي ــا م ــا فيه ــا بم 1. إنه
وتــروع مــن يرتكبهــا منهــا فــال تحدثــه نفســه بالعــودة إليهــا وبذلــك تقــل الجريمــة ويرتــاح 

ــه. ــار الســيئة التــي تحدثهــا الجريمــة في المجتمــع مــن اآلث
2. إنهــا عقوبــة مرنــة يمكــن تصنيفهــا باختــالف الجرائــم والمجرميــن ممــا يمكــن القضــاة 
ــك  ــة وذل ــي كل حال ــبة ف ــة مناس ــون عقوب ــع الظــروف واألحــوال فتك ــاة جمي ــن مراع م

أدنــى إلــى العدالــة وأقــرب إلــى الفائــدة ويتحقــق بــه مبــدأ تفريــد العقــاب التــي تنــادي بــه 
التشــريعات الجنائيــة المعاصــرة وتزهــو بــه.

3. تطبيقهــا ال يثقــل كاهــل الدولــة بتلــك النفقــات الباهظــة التــي تنفقهــا الدولــة ســنوياً علــى 
الســجون والمســجنونين -النفقــات القليلــة التــي يســتلزمها تنفيذهــا ال يمكــن أن تقــاس معهــا 
ــات األخــرى وأهمهــا الحبــس –بمــا  ــب العقوب ــذ أغل ــات الالزمــة لتنفي بغيرهــا مــن النفي

يتطلبــه مــن اعتمــادات ماديــة ضخمــة للجســون ورجــال الشــرطة والحــراس.
ــة أي  ــدأ شــخصية العقوب ــا بجــالء مب ــر منه ــي يظه ــي الت ــد« ه ــة »الجل ــذه العقوب 4. ه
تحقــق مبــدأ شــخصية العقوبــة فهــي ال تلحــق ســوى المحكــوم عليــه –وال تلحــق غيــره 
ممــن يتصــل بــه إذ هــي تقــع علــى بدنــه هــو وتؤلمــه جســمانياً دون غيــره. وليــس لهــا 
آثــار علــى ذويــه أو مــن يعولهــم –فمجــرد التنفيــذ هليــه وهــو ال يســتغرق وقتــاً يذكــر يعود 
ليســتأنف المحكــوم نشــاطه ويباشــر عملــه العــادي الــذي يكســب منــه عيشــه فــال تحــرم 

أســرته مــن كســبه وتحصيــل قــوت يومــه ومعيشــته العاديــة وصالتــه العائليــة فيهــا.
5. ويترتــب علــى عــدم تعطيــل المحكــوم عــدم تعطــل األيــدي العاملــة فــي المجتمــع فــال 
ــة فيعــم  ــة االقتصادي ــر الحال ــاج العــام – وال تتأث يتوقــف دوالب العمــل وال ينقــص االنت
الرخــاء فــي الدولــة ويزيــد االنتــاج وتزدهــر الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة وهــذا بدوره 
يبعــد النــاس عــن الجريمــة ومحيطهــا وهــذا بــدوره يبعــد النــاس عــن الجريمــة ومحيطهــا 
ويمنعهــم مــن التــردي فــي هوتهــا مــا دامــت نفوســهم مســتقرة وأحوالهــم المعيشــية هانئــة 

طيبــة هادئــة فيتفرغــون بذلــك لإلنتــاج المثمــر الخــالق.
6. الجلــد يحمــي المحــرم مــن آثــار الحبــس وشــروره إذا إختيــر عقوبــة وال يغيــب عــن 
ــي  ــا عــن عــالج –فف ــن له ــرت الباحثي ــرة حي ــن مضــار كثي ــس م ــي الحب ــا ف ــال م كل ب
الحبــس يكــون المحكــوم عليهــم عرضــة للعــدوى الخلقيــة تســري بينهــم مــن المخالطــة مــع 
المجرميــن، كمــا أن نظــم الســجون واختــالط المســجونين يــؤدي إلــى انتشــار األمــراض 
بينهــم وفــي الســجن يعتــاد المحكــوم عليــه حيــاة البطالــة والتعطــل فــإذا تــرك الســجن كان 
لهــذا أثــره فــي جعــل المجــرم يميــل إلــى حيــاة العطالــة التــي جعــل ألفهــا واعتــاد عليهــا في 
الســجن وال يقــدم فــي ذلــك مــا قــد يكــون هنــاك مــن أعمــال بســيطة داخــل الســجن ألنهــا 

ال توفــر الــوازع والدافــع الشــخصي فــي حيــاة الجــد والنشــاط تلقائيــاً.
وال يخفــى علــى أحــد مــا فــي الســجون مــن الكبــت الجنســي الــذي قــد يــؤدي بالبعــض إلــى 
الشــذوذ الجنســي ومخالفــة لنواميــس الطبيعــة –وهــذه العيــوب ال توجــد فــي عقوبــة الجلــد 
المقــررة فــي الشــريعة اإلســالمية وإن مــا قــد يقــال مــن أنهــا إهــدار إلنســانية المجــرم يــرد 

عليــه بمــا يلــي: عظيمــة وســخرت كل مقدراتهــا للفتــك والدمــار.
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أقــول لمــا ال يجلــس هــؤالء العلمــاء علــى مائــدة اإلســالم ونظمــه ال تلــك المتعلقــة بالتنظيــم 
ــاً  ــم منهج ــذي يقي ــالت ال ــام المعام ــا نظ ــه ومنه ــكل نظم ــبة ل ــل بالنس ــب ب ــي فحس الدول
ــة وتلــك النظــم التــي تأخــذ اإلنســان  ــاً يرتفــع بمســتوى المعامــالت لتكــون عادل إصالحي
فــي كل جنبــات الحيــاة ليقــوم فــي حياتــه علــى الصــدق والعــدل ال علــى الضــالل والجــور 

واإلثــم والعــدوان.
1. إن مــن يســلك ســبيل الجريمــة هــو بذاتــه الــذي ابتعــد عــن الفضيلــة وأهــدر إنســانيته 
ووصــل إلــى درجــة تكــون عقوبــة الجلــد معهــا هــي المالءمــة لنفســية متفقــه مــع حالــه 
التــي أوصــل نفســه إليهــا فالنفــوس المجرمــة نفــوس مريضــة يجــب صدهــا عــن الجريمــة 
وردعهــا عنهــا وهــذا مــن أهــم أغــراض العقــاب وعقوبــة الجلــد هــي التــي تنصــب علــى 

البــدن فتؤلمــه وتزجــره.
2. أنهــا ال تكــون لإلتــالف فهــي تكــون بالقــدر الــالزم للــردع والزجــر تبعــاً الختــالف 
الجرائــم واألشــخاص واألحــوال وهــذا متوافــر فــي هــذه العقوبــة –وهــذا أســاس العقــاب، 

فــال ســند إذن للقــول بإهــدار األدميــة.
3. هــذا النقــد يوجــه أيضــاً للعقوبــات المقيــدة للحريــة وهــي التــي تتوجــه إلــى أعــز شــيء 
لــدى اإلنســان وتنصــب علــى أقــدس مقوماتــه كإنســان وفضــالً عــن ذلــك فهــي كثيــراً مــا 
تؤثــر تبعــاً فــي بدنــه وفيهــا عيــوب أخــرى شــتى فلمــاذا يوجــه النقــد لعقوبــة الجلــد وحدهــا 

وهــي دون ذلــك بكثيــر.
وإذا كانــت غالبيــة الــدول تعتــرف باإلعــدام نفســه جــزاءاً لبعــض الجرائــم وهــو مستســاغ 
لديهــا فــي حيــن أنــه ليــس إهــداراً ألدميــة الشــخص فقــط بــل يهــدر حياتــه كلهــا ويســتأصله 

مــن المجتمــع فكيــف يوجــه النقــد لعقوبــة الجلــد وحدهــا.
ــط  ــن وســائل الضغ ــيلة م ــس وس ــة ولي ــالمية عقوب ــريعة اإلس ــي الش ــرر ف ــد مق والجل
ــالف  ــى اإلت ــؤدي إل ــث ال ي ــروط بحي ــه مش ــا أن ــق كم ــي دور التحقي ــم ف ــد للمته والتهدي
ــدة  ــي بالفائ ــى يأت ــط حت ــا وال تفري ــراط فيه ــة ال إف ــذ بكيفي ــدل وينف ــوط معت ــون الس ويك
المرجــوة منــه ولــه نظــام محكــم الحلقــات تتحقــق معــه الفوائــد وتتخلــف المضــار ولذلــك 
ــن  ــر م ــي كثي ــا ف ــذ به ــزال ياخ ــه ال ي ــد فإن ــة الجل ــدة لعقوب ــا العدي ــذه المزاي ــراً له ونظ
ــا  ــي أوقاته ــدول ف ــا ال ــأ إليه ــا تلج ــن العســكريين كم ــي الســجون وبي ــيما ف ــالد وال س الب
الحرجــة كالحــروب والمجاعــات خصوصــاً فــي جرائــم التمويــن والتســعيرة وفــي الجرائم 
التــي تمــس النظــام واألمــن العــام وهــذا يــدل علــى أهميــة هــذه العقوبــة وعلــى لزومهــا 
ــزال تأخــذ  ــي ال ت ــالد الت ــي بعــض الحــاالت وإال لمــا لجــأت إليهــا - ومــن الب للزجــر ف
بعقوبــة الجلــد فــي الســجون وبيــن العســكريين »مصــر« طبقــاً لقانــون االحــكام العســكرية 

ــاك. ــآلن هن والئحــة الســجون المعمــول بهــا ل
ــي  ــا ف ــص عليه ــارات ســنة 1970م فن ــة اإلم ــي دول ــات ف ــون العقوب ــا قان ــا أخــذ به كم
الفصــل الســادس تحــت عنــوان أحــكام عامــة فــي العقوبــة ضمــن أنــواع العقوبــات فجــاء 
فــي المــادة /43/ منــه أن للمحكمــة أن تحكــم بأيــة عقوبــة مــن العقوبــات الرئيســية التاليــة: 
بنــد »ه« الجلــد، فــإذا كان المشــرع قــد رأى األخــذ بهــا ضمــن العقوبــات الرئيســية فليــس 
ذلــك إال لمــا أيقنــه مــن مزايــا لهــذه العقوبــة علــى النحــو الــذي بينــاه آنفــاً وهــذا مــا يدعونــا 
ــذه  ــذ به ــي األخ ــى اإلســراع ف ــق شــرع هللا إل ــن بتطبي ــى كل المعنيي ــداء إل ــه الن أن نوج
العقوبــة فــي مجــال العقــاب بــدالً مــن االلتجــاء واإلكثــار مــن عقوبــة الســجم لمــا لهــا مــن 

مضــار أثبتتهــا اإلحصــاءات الرســمية والواقــع المؤلــم للســجون.
وأنــه ممــا يدعــو للدهشــة واالســتنكار أن يبحــث اإلنســان المريــض ويجــد فــي البحــث عــن 
طبيــب يكتشــف لــه الــداء ويصــف لــه الــدواء وهــو ليــس فــي حاجــة إلــى بذلــك هــذا الجهــد 
ــذا  ــي ه ــاني ف ــع اإلنس ــبه المجتم ــا أش ــه وم ــم أمام ــه ودواؤه قائ ــن يدي ــل بي ــه مائ وطبيبت
العصــر وبخاصــة المجتمــع العربــي واإلســالمي فــي قلقــه وأمراضــه والشــرور المتفشــية 
ــدوات ويشــرف  ــد المؤتمــرات والن ــن يعق ــي كل حي ــه بهــذا المريــض، فهــو ف ــي طبقات ف
عليهــا وزراء الداخليــة وكبــار رجــال األمــن وحفظتــه للبحــث عــن الوســائل والنظــم التــي 
ــم  ــة للشــعوب ورغ ــن والطمأنين ــق األم ــل وتحق ــم وتحــارب الرذائ ــى الجرائ تقضــي عل
كل هــذه المجهــودات فالفســاد يــزداد انتشــاراً وجرائــم القتــل والســرقات تخيــم ســححبها 
وتــزداد كثافــة وســواداً، ومهمــا بــذل المجتمــع مــن جهــد فلــن يتخلــص مــن مشــاكله ولــن 
يســتتب األمــن بيــن ربوعــه ولــن يطمئــن النــاس علــى أرواحهــم وأعراضهــم وأموالهــم 
ــي  ــاء ف ــب األطب ــى طبي ــودة إل ــاة إال بالع ــي الحي ــاس ف ــم الن ــعادة وينع ــق الس ــن تتحق ول
تشــريعه الســماوي لنطبــق حــدوده وقوانينــه فــي كافــة جوانــب حياتنــا عمــالً بقولــه تعالــى: 
)وأن أحكــم بينهــم بمــا أنــزل هللا وال تتبــع أهواءهــم وأحذرهــم أن يفتنــوك عــن بعــض مــا 
أنــزل هللا إليــك فــإن تولــوا فاعلــم إنمــا يريــد هللا أن يصيبهــم ببعــض ذنوبهــم وإن كثيــراً 
مــن النــاس لفاســقون، أفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن هللا حكمــاً لقــوم يوقنــون( 

]ســورة المائــدة: 50-49[.
ــذه  ــيء له ــى أن يه ــى ســواء الســبيل فنســأل هللا ســبحانه وتعال ــادي إل ــق واله وهللا الموف
األمــة أمــر رشــد يعــز فيــه أهــل طاعتــه وبــذل فيــه أهــل معصيتــه ويؤمــر فيــه بالمعــروف 

وينهــى فيــه عــن المنكــر.
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عناصر الموضوع:
نبــدأ هــذا المقــال بتعريــف الشــك وخصائصــه ووظائفــه بصــورة موجــزة ثــم نتبعــه ببحــث 

مــا يلــي:
المؤونة »أو مقابل الوفاء«.1. 
تعريفها.	 
وجودها.	 
اآلثار المترتبة على انتفاء وجود المؤونة.2. 
اآلثار المدنية.	 
اآلثار الجزائية	 
ــد أو 3.  ــدون رصي ــة الخاصــة بإصــدار شــيك ب ــة بالجريم ــة المتعلق النصــوص القانوني

ــع قيمــة الشــك. ــع دف ــة أو بمن باســترداد المؤون
أركان الجريمة:4. 
الركن األول: إصدار الشك.	 
الركن الثاني:	 
انتفاء المؤونة أو عدم كفايتها.1- 
استرداد المؤونة أو بعضها.2- 
منع المسحوب عليه من الوفاء.3- 
الركن الثالث: سوء نية الساحب.	 
العقوبة المحددة لهذه الجريمة.5. 

أوالً – تعريف الشك:
ــي  ــذ ف ــي أو اآلخــر الناف ــو ظب ــارة أب ــي إم ــذ ف ــات: ســواء الناف ــون العقوب ــل قان ــد أغف لق
اإلمــارات الشــمالية إيــراد تعريــف الشــك، غيــر أنــه بالرغــم مــن ســكوت القانــون فإنــه 
يمكــن تعريــف الشــك بأنــه »صــك مكتــوب يأمــر بــه شــخص يدعــى )الســاحب( شــخصاً 
آخــر )المســحوب عليــه( ويكــون غالبــاً مصرفــاً أو صيرفيــاً –بــأن يدفــع لــه أو لشــخص 
بعينــه أو للحامــل وهــو المســتفيد كالً أو بعضــاً ممــا لديــه مــن مقابــل ســابق معــد للدفــع 

وذلــك بمجــرد اإلطــالع علــى الشــك«.
ويشتمل الشك على البيانات اآلتية:

كلمة )شك( مكتوبة في متن السند.1. 
كلمة )أمر( غير معلقة على شرط.2. 
أداء قدر معين من النقود.3. 
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اسم المسحوب عليه.4. 
مكان األداء.5. 
تاريخ تحرير الشك ومكان تحريره.6. 
توقيع الساحب.	. 

ــن  ــه كشــيك م ــى بطــالن صفت ــاً إل ــؤدي مبدئي ــات ي ــذه البيان ــد الشــك إحــدى ه ــإذا افتق ف
ــة. ــة الصرفي الناحي

ثانياً – خصائص الشك:
يالحــظ مــن التعريــف الســابق أن الشــك شــبيه بســند الســحب مــن حيــث الشــكل، إذ أنــه 

يتضمــن مثلــه:
♦ ثالثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو الحامل.	
♦ عالقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه تسمى بالمؤونة )الرصيد(.	
♦ عالقــة ســابقة بيــن الســاحب والمســتفيد والتــي يكــون فيهــا األول مدينــاً للثانــي وتســمى 	

بوصــول القيمة.
إال أنــه يختلــف عــن غيــره مــن األوراق التجاريــة كالكمبيالــة أو الســندات األخــرى فــي 

وجــوه عديــدة أهمــا:
الشــك يســحب دائمــاً علــى مصــرف- أو علــى صيرفــي- األمــر الــذي يتيــح للعميــل 	 

ســحب مــا أودعــه مــن نقــود لــدى هــذا المصــرف وبذلــك يكــون الشــك مرتبطــاً ارتباطــاً 
وثيقــاً بعمليــات المصــارف.

ــند الســحب 	  ــا س ــاء بينم ــه أداة للوف ــدى اإلطــالع أي أن ــب األداء ل ــاً واج ــك دائم الش
ــن  ــدة م ــد مضــي م ــتحقاً بع ــى كان مس ــاً مت ــان مع ــاء ولالئتم ــون أداة للوف ــن أن يك يمك

ــائه. ــخ إنش تاري
يلزم صاحب الشك بإيصال المؤونة )مقابل الوفاء( قبل السحب.	 

ثالثاً – وظائف الشك:
ــذه  ــاء وبه ــه أداة وف ــدى اإلطــالع أي أن ــه واجــب األداء ل ــا الشــك، أن ــن مزاي ــا أن م قلن
المزيــة يقــوم فــي الحيــاة االقتصاديــة بــدور النقــود، فكمــا يفــي المديــن بدينــه عــن طريــق 
تســليم دائنــه المبلــغ النقــدي المديــن بــه فهــو يفــي بــه عــن طريــق ســحب شــيك لمصلحــة 
ــة هامــة  ــة يحقــق مصلحــة اجتماعي ــام الشــك بهــذه الوظيف ــغ، وقي ــن بهــذا المبل هــذا الدائ
إذى يقلــل مــن مخاطــر حمــل النقــود ويســاهم مــن كميــة النقــد المتداولــة ويشــجع علــى 
إيــداع النقــود فــي المصــارف ثــم علــى اســتثمارها فــي مشــروعات منتجــة أي أن الشــك 
يحقــق وظائــف متعــددة مــن شــأنها تســهيل التعامــل بيــن األفــراد وتنشــيط الحيــاة التجاريــة 

واالقتصاديــة فــي البــالد.
ــى  ــه ننتقــل إل بعــد أن اســتعرضنا بصــورة موجــزة تعريــف الشــك وخصائصــه ووظائف

ــاء. ــة أو مقابــل الوف بحــث المؤون
المؤونة أو »مقابل الوفاء« أو الرصيد:1. 

تعريفهــا- هــي ديــن نقــدي للســاحب )موقــع الشــك( علــى المســحوب عليــه )وهــو عــادة 
ــة  ــز عــن القيم ــغ الشــك وتتمي ــاء مبل ــر بإيف ــذا األخي ــف ه ــرر تكلي ــك المصــرف( يب البن
ــة  ــحب لمصلح ــراء الس ــرر إج ــذي يب ــاحب ال ــى الس ــتفيد عل ــن المس ــي دي ــة »ه المقدم
المســتفيد وتتألــف مــن وديعــة تحــت الطلــب للســاحب لــدى المســحوب عليــه البنــك« أو 

ــه. ــدى المســحوب علي ــة تمــت ل ــة مصرفي مــن حاصــل عملي
وجودهــا- يشــترط لتوافــر المؤونــة أن يكــون الســاحب دائنــاً للمســحوب عليــه بمبلــغ مــن 
النقــود ويجــب أن تتوفــر هــذه المؤونــة –وقــت إصــدار الشــك )فيقــال فــي هــذا المعنــى 
أنــه يجــب أن تكــون مســبقة( ألنــه يحــق للحامــل أن يطالــب باإليفــاء منــذ تســلمه الشــك، 
وأن تكــون قابلــة للصــرف وكافيــة لتغطيــة قيمــة الشــك علــى األقــل ويجــب إبقــاء المؤونــة 
مودعــة ولــو لــم يتــم عــرض الشــك بتاريــخ االســتحقاق أو ضمــن المهلــة التــي يحددهــا 
القانــون أو العــرف التجــاري المحلــي أو الدولــي واســترجاع المؤونــة أو تجميدهــا حتــى 

بعــد إنقضــاء تاريــخ االســتحقاق أو المهلــة يشــكل جريمــة.
وبذلــك ال يتحقــق وجــود المؤونــة إال إذا توافــرت فيهــا الشــروط التــي تتمثــل بــأن تكــون 
مبلغــاً مــن النقــود موجــوداً لــدى المســحوب عليــه وقــت إصدتــار الشــك وقابــالً للتصــرف 

فيــه بموجــب شــيك ومعــادالً لقيمــة هــذا األخيــر.
اآلثار المترتبة على إنتفاء وجود المؤونة )الرصيد(:2. 
أ اآلثار المدنية:	.

تنــص المــادة الثالثــة مــن قانــون جنيــف الموحــد المتعلــق بالشــك علــى أنــه يســحب الشــك 
علــى صيرفــي لديــه مبالــغ يســتطيع الســاحب التصــرف فيهــا بموجــب شــيك طبقــاً إلتفــاق 
صريــح أو ضمنــي، غيــر أنــه ال يترتــب علــى عــدم مراعــاة هــذه األحــكام أي أثــر فيمــا 

يتعلــق بصحــة الســند كشــيك.
ــي، 715  ــة )م114 لبنان ــة والدولي ــريعات العربي ــم التش ــص معظ ــذا الن ــذت به ــد أخ وق
ســوري، 132 أردنــي مــن قوانيــن التجــارة( ويخلــص مــن هــذا النــص علــى ضــرورة 
وجــود المؤونــة لــدى المســحوب عليــه عنــد إنشــاء الشــك وعــدم وجودهــا ال يترتــب عليــه 
بطــالن صحــة الشــك أي أن وجــود المؤونــة مــن الناحيــة المدنيــة ليــس شــرطاً لصحــة 
ــذات فمتــى توافــرت فيــه البيانــات اإللزاميــة يكــون مســتوفياً لشــروط وجــوده  الشــك بال
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وصحتــه بصــرف النظــر عــن قيــام المؤونــة أو عدمــه وهــذا الحــل مــن شــأنه تدعيــم الثقــة 
بالشــك وتشــجيع التعامــل بــه وتســهيل تداولــه.

اآلثار الجزائية:	.أ
اجتمعــت التشــريعات العربيــة والدوليــة علــى معاقبــة الســاحب الــذي يصــدر شــيكاً دون 
تأديــة المؤونــة الكافيــة لوفائــه أو دون إبقــاء المؤونــة قائمــة وقابلــة للدفــع طــوال المــدة 
التــي يحــق للحامــل طلــب وفــاء الشــك فيهــا وكذلــك معاقبــة الشــريك الــذي يســتلم شــيكاً 
بــدون مؤونــة، والمســحوب عليــه الــذي يصــرح بمؤونــة تقــل عــن المؤونــة الموجــودة 

لديــه وعليــه نصــت صراحــة فــي قوانينهــا علــى ذلــك.
النصوص القانونية المتعلقة بالجريمة الخاصة بإصدار الشك بدون رصيد:3. 
تنــص المــادة /503/ مــن قانــون العقوبــات لعــام 0791م والمعمــول بــه فــي إمــارة 1- 

ــدة الرســمية – ــذ تاريــخ نشــره فــي الجري ــة اإلمــارات الشــمالية من دبــي والشــارقة وبقي
ملحــق العــدد 77 فــي أكتوبــر 0791م، علــى مــا يلــي:

»كل مــن أعطــى بســوء نيــة شــيكاً ال يقابــل رصيــد قائــم وقابــل للســحب، أو كان الرصيــد 
ــص  ــد أو بعضــه بحي ــك كل الرصي ــاء الش ــد إعط ــحب بع ــك، أو س ــة الش ــن قيم ــل م أق
ــاء قيمــة الشــك،  ــه بعــدم وف ــح الباقــي ال يفــي بقيمــة الشــك أو أمــر المســحوب علي أصب
يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثــالث ســنوات أو بغرامــة ال تزيــد علــى 0004 لاير 

أو بهاتيــن العقوبتيــن«.
تنص المادة /99/ من قانون العقوبات المطبق في إمارة أبو ظبي على ما يلي2- 

ــن معــاً كل مــن  ــد لســتة أشــهر أو بالغرامــة أو بالعقوبتي ــد تمت »يعاقــب بالحبــس لمــدة ق
ــه بســبب: ــر دفــع قيمت ــه مــن غي أصــدر شــيكاً رده المســحوب علي

أ عدم وجود رصيد للساحب.	.
عدم كفاية رصيد الساحب.	.أ
أ وقف الساحب لدفع قيمة الشك.	.

ويقابلهــا فــي التشــريعات العربيــة المــواد /844/ مــن قانــون التجــارة اللبنانــي، /556/ 
مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، /256-356/ مــن قانــون العقوبــات الســوري و/46-66/ 

مــن قانــون العقوبــات المصــري و/264/ مــن قانــون العقوبــات الليبــي.
أركان الجريمة:4. 

ــالث  ــد ث ــدون رصي ــن مــن النصــوص المتقدمــة أن أركان جريمــة إصــدار الشــك ب يتبي
وهــي:

إصدار الشك )سحبه وإعطاؤه(.		 

عــدم وجــود مؤونــة الشــك باألصــل »ال يقابلــه رصيــد قائــم وقابــل للســحب«ال 		 
ــر  ــأن يأم ــا ب ــع دفعه ــا، أو من ــا أو بعضه ــك كله ــاء الش ــد إعط ــحبه بع ــتردادها س أو اس

ــاء. ــدم الوف ــه بع ــحوب علي المس
سوء نية الساحب »أي إعطاؤه الشك بسوء نية«.		 

الركن األول – إصدار الشك:
المقصــود بإصــدار الشــك هــو أن يقــوم الســاحب بطرحــه فــي التــداول أي بتســليمه إلــى 
المســتفيد األول أو بإرســاله إليــه ويختلــف فــي ذلــك عــن مجــرد تحريــره أو إنشــاؤه وهــي 
األعمــال التحضيريــة الســابقة إلصــداره فحــرص المشــرع علــى معاقبــة كل مــن أصــدر 
شــيكاً بــدون مؤونــة بينمــا ال يعاقــب القانــون علــى مجــرد تحريــر الشــك أو إنشــاؤه ولــو 
ــارة  ــى عب ــص عل ــي ين ــي دب ــادر ف ــرى أن القانوننالص ــك ن ــة لذل ــة منتفي ــت المؤون كان

»أعطــى« والقانــون فــي إمــارة أبــو ظبــي نــص علــى عبــارة »أصــدر«.
وعليــه فإنــه مجــرد تحريــر الســاحب للشــيك وإبقــاؤه فــي حوزتــه دون تســليمه للمســتفيد 

أو لــم يرســله إليــه فــال عقوبــة بحــق الســاحب إذا كانــت المؤونــة غيــر موجــودة.
والشــك الــذي يعاقــب علــى إصــداره بــدون مؤونــة، هــو الشــك الصحيــح الــذي يشــتمل 
ــو  ــد إحداهمــا انتفــت عنــه صفــة الشــك وال تكــون ثمــة جريمــة ول ــإذا فق ــه ف ــى بيانات عل

ــة. ــة أو غيــر كافي ــة منتفي كانــت المؤون
ــغ أو توقيــع  ــوا مــن كلمــة »الشــك« أو األمــر بالدفــع أو المبل ــه إذا كان الصــك خل وعلي
الســاحب أو تاريــخ ومــكان إنشــاء الشــك أو مــكان وفائــه، فــإن نقصــان أحــد مــا ذكــر أو 

بعضهــا فــإن صفــة الشــك تــزول عــن هــذا الصــك وال تكــون ثمــة جريمــة.
ويختلــف األمــر عــن ذلــك فيمــا لــو وردت هــذه البيانــات علــى خيــر حقيقتهــا كان ذكــر 
فــي الشــك تاريــخ الصــداره غيــر تاريخــه الحقيقــي فــإن الشــك يكــون صحيحــاً وقابــالً 
ــدان هــذه الشــك  ــال جريمــة لفق ــن ف ــن مختلفي ــع ولكــن إذا حمــل نفــس الشــك تاريخي للدف
لمقوماتــه األساســية وقــد أصــدرت محكمــة االســتئتاف الشــارقة حكمهــا بهــذا الخصــوص 
فــي قرارهــا الصــادر بتاريــخ 0891/9/72 فــي القضيــة رقــم 0891:121 وقــال فيــه:
»وكانــت طبيعــة الشــك كأداة وفــاء تقتضــي أن يكــون تاريــخ الســحب هــو نفــس تاريــخ 
الوفــاء بمعنــى أن يكــون مســتحق األداء بمجــرد اإلطــالع عليــه بغــض النظــر عــن وقــت 
تحريــره وإذ كان الشــيكان موضــوع اإلتهــام بعــد إقــرار الجهــة المشــتكية باســتنزال مــا 
دفــع مــن قيمتهــا األصليــة يعنــي أنهمــا حمــال تاريخيــن... ومــن ثــم فقــد الشــكيان مقوماتهــا 
كأداة وفــاء تجــري مجــرى النقــود وانقلبــا إلــى أداة ائتمــان فخرجــا بذلــك مــن نطــاق المــادة 
ــه  ــرف ب ــاه المع ــك بمعن ــى الش ــا عل ــبغ حمايته ــي تس ــات الت ــون العقوب ــن قان /503/ م
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قانونــاً...«.
ــه  ــي التجــاري أن ــون اللبنان ــي معــرض شــرحهما للقان ــا ف ــا وصف ــول األســتاذان فابي ويق
»يتحقــق الجــرم بمجــرد ظهــور الســند بمظهــر الشــك بصــورة كافيــة ولــو كان ينقصــه 
فــي الواقــع يــوم ســحبه بيــان جوهــري مثــالً إذا لــم يــدون مثــالً بالســند التاريــخ أو اســم 

ــة«. المســتفيد إال بصــورة الحق
ويضيــف بأنــه »يتحقــق جــرم ســحب الشــك بــدون مؤونــة ولــو كان الشــك محــرراً ألمــر 
الســاحب إذا توصــل هــذا األخيــر إلــى قبضــه لــدى فــرع مــن المصــرف المســحوب عليــه 

غيــر الفــرع الــذي كان قــد ســلمه دفتــر الشــيكات«.
الركن الثاني – ويتضمن ثالث حاالت وهي:

عدم وجود المؤونة.1. 
أو استردادها كلها أو بعضها.2. 
أو أمر المسحوب عليه بعدم الوفاء.3. 
ذكرنــا أنــه ال يتحقــق وجــود المؤونــة إال إذا كان هنــاك مبلغــاً مــن النقــود موجــوداً فــي 1- 

المصــرف »المســحوب عليــه« وقــت إصــدار الشــك وإن كان هــذا المبلــغ قابــالً للتصــرف 
فيــه بموجــب شــك ومعــادالً لقيمــة هــذا األخيــر علــى األقــل.

ــيء  ــاً بش ــاحب دائن ــن الس ــم يك ــة إذا ل ــر قائم ــك تعتب ــدار الش ــة إص ــإن جريم ــه ف وعلي
ــي  ــاً ف ــود مودع ــن النق ــاً م ــه مبلغ ــن ل ــم يك ــت إصــدار الشــك أي ل ــه وق للمســحوب علي
المصــرف وقــت إصــدار الشــك يفــوق مقــدار قيمــة الشــك وال يغيــر مــن ذلــك إذا أصبــح 
ــاء. ــه للوف ــل تقديم ــد إصــدار الشــك وقب ــك بع ــدى البن ــود ل ــاً أو أودع النق الســاحب دائن

وتعــد الجريمــة قائمــة ولــو علــم المســتفيد مــن الشــك عنــد تســلمه إيــاه بإنتفــاء المؤونــة أو 
عــدم كفايتهــا.

وتتحقق الجريمة إذا كانت المؤونة منتفية أصالً أو غير كافية لوفاء الشك.
ــذا 2-  ــت إصــدار ه ــة وق ــط وجــود المؤون ــس فق ــل بالشــك تقتضــي لي ــة التعام إن حماي

الشــك بــل يتوجــب إبقــاء المؤونــة قائمــة إلــى أن يحصــل الحامــل علــى الوفــاء ولــذا ال 
ــل  ــد إصــدار الشــك وقب ــا بع ــا أو بجــزء منه ــة بكامله يحــق للســاحب أن يســترد المؤون
تقديمــه مــن الحامــل للوفــاء وإذا فعــل ذلــك الســاحب فيكــون الركــن الثانــي للجريمــة قــد 

تحقــق.
وعليــه نخلــص حتــى يكــون الســاحب بمنجــاة مــن العقــاب أن يبقــي المؤونــة قائمــة لــدى 
المســحوب عليــه علــى اعتبــار أن حــق الحامــل فــي الرجــوع علــى المســحوب ال ينشــأ 
عــن عالقــة مباشــرة بينــه وبيــن هــذا األخيــر إنمــا عــن ديــن المؤونــة الــذي للســاحب فــي 

ذمــة المســحوب عليــه والــذي انتقــل إلــى الحامــل عــن طريــق الســحب والتظهيــر.
فيتوجــب بالتالــي اســتمرار ديــن المؤونــة قائمــاً كــي يتمكــن المســحوب عليــه مــن دفــع 
قيمــة الشــك للحامــل لــدى مطالبتــه بذلــك وإذا اســترد المؤونــة قبــل ذلــك فيرتكــب الجريمــة 

الناشــئة عــن هــذا الفعــل.
والحالــة األخيــرة مــن الركــن الثانــي مــن أركان جريمــة إصــدار الشــك دون رصيــد 3- 

ــاء  ــه مــن الوف ــه- يمنعــه في ــى المســحوب علي ــا إذا أصــدر الســاحب أمــراً إل ــق فيم تتحق
ــراض«  ــع أو االعت ــر »بالمن ــذا األم ــر ه ــون أث ــاء. ويك ــى الوف ــل- اعتراضــاً عل للحام
تجميــد المؤونــة ممــا يفتقدهــا شــرطاً مــن شــروط قيامهــا وهــو قابليتهــا للتصــرف بهــا.

وتتحقــق هــذه الجريمــة بمجــرد اصــدار األمــر أو االعتــراض مــن الســاحب وإبالغــه إلــى 
المســحوب عليــه بصــرف النظــر عــن األســباب التــي تبــرر هــذا الفعــل.

إنمــا ال يكــون ثمــة جريمــة إذا كان تجميــد المؤونــة نشــأ عــن فعــل غيــر منســوب إلــى 
الســاحب كمــا لــو نتــج عــن إرســال المصــرف رصيــد الحســاب إلــى الســاحب عفــواً ودون 
علــم ســابق علــى أثــر إنهــاء أعمالــه المصرفيــة أو نتــج عــن حجــز دائنــي الســاحب بعــد 

إصــدار الحكومــة أو نتــج عــن أمــر صــادر عــن الســلطات الحكوميــة.
الركن الثالث – سوء النية:

مــن اســتقراء نــص المــادة /503/ عقوبــات دبــي يبيــن أنــه ورد فيــه صراحــة اصطــالح 
»ســوء النيــة: كشــرط لتوافــر جريمــة إصــدار شــك بــدون رصيــد بينمــا لــم تنــص المــادة 

/99/ عقوبــات أبــو ظبــي عليــه صراحــة.
ــي  ــة الت ــم القصدي ــد هــي مــن الجرائ ــع أن جريمــة إصــدار الشــك دون رصي ــي الواق وف
تتطلــب توافــر القصــد الجنائــي وكلمــة أو اصطــالح أو تعبيــر »ســوء النيــة« ال تفيــد شــيئاً 
ــى  ــر القصــد الجرمــي العــام وهــو إنصــراف إرادة الســاحب إل ــر وجــوب تواف آخــر غي

تحقيــق نتيجــة ويقســمه غالبيــة الشــراح إلــى قســمين:
	 ــم عــن ــام العل ــي المشــرع بمجــرد قي ــا يكتف ــر حينم ــذي يتواف ــام: وهــو ال القصــد الع

ــه راغــب فيهــا. ــج وأن ــه مــن نتائ ــه فعل ــؤدي إلي الفاعــل بمــا ي
	 القصــد الخــاص: ال يكــون إال حينمــا يعتــد المشــرع بنيــة أخــرى زائــدة عــن القصــد

العــام بصورتــه الســابقة ويشــترط وجودهــا لقيــام الجريمــة بمعنــى أن انتفائهــا مــن شــأنه 
أن ال تقــوم الجريمــة العمديــة.

فما هو المقصود بسوء النية في هذا الصدد؟
هل المقصود منه:

♦ أوالً: مجــرد علــم الســاحب وقــت إصــدار الشــك بعــدم وجــود المؤونــة أو عــدم كفايتهــا 	
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ــع  ــع الدف ــد األمــر بمن ــع بعــد أو عن ــم يدف ــأن الشــك ل ــة ب ــد اســترداد المؤون أو علمــه عن
بأنــه يترتــب علــى ذلــك عــدم وفــاء الشــك، ومــن أنصــار هــذا الــرأي: االجتهــاد القضائــي 
فــي ســورية ومصــر ولبنــان، ورأى بعــض الشــراح مثــل الدكتــور ادوار عيــد ومحمــود 
مصطفــى ص 764 رؤوف عبيــد ص813 ومحســن شــفيق ص818 والدكتــور ســعدي 

بسيســو.
أما المقصود منه:

♦ ــى اإلضــرار 	 ــاحب إل ــة الس ــا إنصــراف ني ــم وإنم ــاء بمجــرد العل ــدم االكتف ــاً: ع ثاني
ــي  ــرأي القلل ــذا ال ــن ه ــام. وم ــدة عــن القصــد الع ــة زائ ــر ني ــل، أي وجــوب تواف بالحام

ص462 وعطيــة راغــب ص411 ومقــال أحمــد رمــزي.
ــه  ــي كتاب ــة الحقــوق« ف ــب- كلي ــور ســعدي بسيســو »أســتاذ فــي جامعــة حل ــول الدكت يق

ــة: ــة الخاصــة أن المقصــود بســوء الني ــوق الجزائي ــي الحق محاضــرات ف
ــل كاف  ــل أو بعــدم وجــود نقاب ــن الســحب بعــدم وجــود مقاب ــة الســاحب حي »هــي معرف
ــة اســترجاع  ــي حال ــا ف ــوم ســحب الشــك أم ــي ي ــة ف ــذه الحال ــي ه ــة ف ــدر ســوء الني وتق
المقابــل أو إصــدار المنــع عــن الدفــع فتقــدر ســوء النيــة فــي اليــوم الــذي يحــدث فيــه«.

ويضيف الدكتور المذكور أنه:
ــم بعــدم توافــر المقابــل المطلــوب أو بوجــود مانــع يحــول دون صــرف  »ولمــا كان العل
ــه يعــد  ــد كاف لســداد قيمت ــإن عــدم وجــود رصي ــدى الســاحب ف الشــك أمــراً مفترضــاً ل
قرينــة علــى ســوء القصــد. إذ الســاحب يعلــم عــادة الظــروف المحيطــة بحســابه ولكنهــا 
ــاده  ــروف واعتق ــذه الظ ــم به ــاء العل ــت إنتف ــه أن يثب ــاز ل ــذا ج ــة وله ــر قاطع ــة غي قرين

ــوب«. ــل المطل ــر المقاب ــة بتواف ــباب جدي ألس
أما األستاذان فابيا وصفا فإنهما يميالن إلى ما استقر عليه االجتهاد المساند بأنه:

»يجــب أن يؤخــذ بســوء نيــة الســاحب بمجــرد أنــه لــم يكــن ليجهــل عــدم وجــود المؤونــة 
ــي  ــه ف ــي الماضــي مــن تســاهل المســحوب علي ــد اســتفاد ف ــو كان ق ــا ول أو عــدم كفايته
إيفــاء شــيكات بــدون مؤونــة مــا لــم يكــن هنــاك التــزام مــن قبــل المســحوب عليــه بمتابعــة 

هــذا التعامــل«.
ــه  ــذي اســتقر علي ــرأي ال ــى ال ــل إل ــه يمي ــه الشــك فإن ــي كتاب ــد في ــور ادوار عي أمــا الدكت
الفقــه والقضــاء وذلــك باألخــذ بالمهنــى األول الــذي يكتفــي بمجــرد علــم الســاحب بانتفــاء 
المؤونــة أو بعــدم كفايتهــا أو بعــدم تمكنــك الحامــل مــن اســتيفاء قيمــة الشــك للقــول بوجــود 

ســوء النيــة الــذي يشــترطه القانــون.
وبرأيــه أن هــذا الحــل يســهل إثبــات ســوء نيــة الســاحب ويتفــق مــع الغــرض الــذي يهــدف 

إليــه النــص وهــو حمايــة التعامــل بالشــك وتيســير تداولــه.
ــدى الســاحب لتحقــق أركان  ــة اإلضــرار ل ــذي يفتــرض ني وأن األخــذ بالحــل الثانــي وال

الجريمــة هــو أمــر يصعــب إقامــة الدليــل عليــه.
أمــا عطيــة راغــب فيــرى أن النــص يســتلزم العقــاب قصــداً جنائيــاً خاصــاً هــو ســوء النيــة 

أي انصــراف نيــة الســاحب إلــى التدليــس وســلب مــال المســتفيد مــن الشــك.
أمــا أحمــد رمــزي فيقــول فــي مقالــه أن ســوء النيــة ليــس علــم الســاحب بعــدم وجــود مقابل 
للوفــاء وقــت اإلصــدار وإن كان المســتفيد يعلــم ذلــك أيضــاً بــل علــم الســاحب بعــدم وجــود 
مقابــل للشــك حيــن يجــوز قبــض قيمتــه فهنــا فقــط يمكــن تصــور حصــول ضــرر للمســتفيد 

مباشــرة مــن الشــك أو لمــن يظهــر بأســمائهم.
ــي  ــم وضــرورة إنصــراف إرادة الجان ــاء بمجــرد العل ــدم اإلكتف ــول: »ع ــي فيق ــا القلل أم
التدليــس أي إلــى عــدم وجــود رصيــد قائــم وقابــل للســحب فــي يــوم اســتحقاق الدفــع«,
أمــا االجتهــاد القضائــي فــي مصــر فقــد اضطــرد علــى أن القصــد الجنائــي فــي جريمــة 
الشــك يتوافــر بمجــرد العلــم دون أي شــرط غيــره وبتوافــر القصــد لــدى الجانــي 
بإعطــاء الشــك مــع علمــه بعــدم وجــود رصيــد قائــم لــه وقابــل للســحب )نــص مصــري 
9691/01/31 س02ق 002( وال تتأثــر المســؤولية الجنائيــة بالســبب أو الباعــث الــذي 
أعطــى مــن أجلــه الشــك وال عبــرة باألســباب التــي دعــت صاحــب الشــك إلــى إصــداره 
ألنهــا ددوافــع ال أثــر لهــا علــى قيــام المســؤولية الجنائيــة إذ أن ســوء النيــة يتحقــق بمجــرد 

علــم الســاحب ولــم يســتلزم الشــارع فيــه خاصــة لقيــام هــذه الجريمــة.
نقص مصري )1791/1/71 أحكام النقض س22 ق31(
نقص مصري )1791/1/81 أحكام النقض س22 ق91(.

ويســتفاد علــم المتهــم وقــت إصــدار الشــك بعــدم وجــود رصيــد لــه بمجــرد إعطــاء شــيك 
ال يقابلــه رصيــد قائــم وقابــل للســحب.

5. العقوبة المحددة لهذه الجريمة:
إذا توافــرت أركان جريمــة الشــك حــق العقــاب وال يؤثــر فــي هــذا أن يكــون الدائــن قــد 
ــر فــي  ــه ال يؤث ــل أن ــى وقوعهــا وتوافــر أركانهــا ب ــه فــي تاريــخ الحــق عل تقاضــى دين
وجــوب العقــاب أن يكــون الدائــن قــد اســتوفى بقيمــة الشــك فــي تاريــخ ســابق علــى تقديمــه 
للمســحوب عليــه إذا بقــي الصــك فــي يــد حاملــه ولهــذا قضــى بــأن قــول المتهــم أنــه ســدد 
قيمــة الشــك قبــل تاريــخ اســتحقاقه ممــا جعلــه ال يــودع رصيــداً فــي البنــك يقابــل الشــك ال 
يؤثــر فــي قيــام الجريمــة مــادام هــو بفــرض صحــة هــذا الدفــاع –لــم يســترد الشــك مــن 

المجنــي عليــه.
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نقض مصري 8791/2/92 أحكام النقض ص9 ق121.
كما أن الوفاء ال ينفي قيام الجريمة

نقض مصري 2891/01/32 النقض س32 ق342.
وقــد قضــت المــادة /503/ مــن قانــون العقوبــات »دبــي« بمعاقبــة لمــن أعطــى بســوء 

نيــة شــيكاً:
ال يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.	 
أو كان هذا الرصيد أقل من قيمة لشك.	 
أو ســحب بعــد إعطــاء الشــك كل الرصيــد أو بعــض بحيــث أصبــح الباقــي ال يفــي 	 

بقيمــة الشــك.
أو أمــر المســحوب عليــه بعــدم وفــاء قيمــة الشــك بمعاقبــة كل مــن فعــل أحــد األفعــال 	 

ــابقة ذكرها: الس
	.بالحبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات
	.أو بالغرامة ال تزيد على أربعة آالف لاير
	.أو بهاتين العقوبتين

أما المادة /99/ عقوبات أبو ظبي فإن العقوبة تقتصر على:
	.الحبس يمتد لستة أشهر
	.أو بالغرامة
	.ًأو بالعقوبتين معا

فالحد األقصى للعقاب في جرائم الشك في الدولة:
♦ حسب قانون دبي الحبس مدة ثالث سنوات أو 0004 درهم غرامة.	
♦ وحســب قانــون أبــو ظبــي الحبــس ســتة أشــهر أو بالغرامــة دون تحديــد أو بالعقوبتيــن 	

. ً معا
♦ واالحــد األدنــى هــو غرامــة درهــم ويجــوز للقاضــي أن ينطــق بالعقوبــة فــي نطــاق 	

هذيــن الحديــن وفقــاً لتقديــره حســب ظــروف كل دعــوى.

نظرية الظروف الطارئة
وأثرها على االلتزامات

األستاذ اسماعيل أحمد شاهين
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إن أهميــة مــا اصطلــح علــى تســميته بنظريــة الظــروف الطارئــة يكمــن فــي اآلثــار التــي 
ــاً لمقتضيــات  تترتــب علــى األخــذ بهــا... فاألصــل فــي العقــود إذا نشــأت صحيحــة طبق
القانــون إن ترتــب آثارهــا وتلــزم عاقديهــا بمــا ورد فيهــا وال تعــدل إال بموافقــة طرفــي 
ــي  ــريع وه ــة التش ــى غاي ــة والوصــول إل ــريع ومحاول ــي التش ــة للتطــور ف ــد ونتيج العق
ــد شــريعة  ــي لقاعــدة العق ــق الحرف ــار التطبي ــف مــن آث ــة التخفي ــة ولمحاول ــق العدال تطبي
المتعاقديــن والتــي يــؤدي تطبيقهــا فــي بعــض األحيــان إلــى اإلضــرار بأحــد المتعاقديــن 
علــى خــالف مــا قصــده عنــد إنشــاء العقــد فقــد أخــذت بعــض التشــريعات بوضــع اســتثناء 
ــك إذا طــرأت ظــروف  ــن وذل ــد شــريعة المتعاقدي ــدأ العق ــق الضــار لمب يحــد مــن التطبي
ــن  ــى خــالف القصــد م ــن عل ــح أحــد المتعاقدي ــد لصال ــق العق ــر تطبي ــدل أث اســتثنائية تع

إنشــاء العقــد وهــو مــا لــم يكــن ليحــدث لــوال أن طــرأت تلــك الظــروف.
ولقــد اختلــف الشــراح بيــن مؤيــد ومعــارض لهــذه النظريــة ولعــل الســبب األساســي لذلــك 
االختــالف هــو منطلــق كل منهــم ونظرتــه إلــى هــدف التشــريع فأنصــار المذهــب الفــردي 
أو الحــر يــرون أن القاعــدة الواجــب تطبيقهــا هــي مبــدأ ســلطان اإلرادة فاألفــراد لديهــم 
الحريــة المطلقــة فــي إنشــاء العقــود أو تعديلهــا دون تدخــل مــن جهــة المذهــب هــو حمايــة 
االســتقرار فــي التعامــل وهــو هــدف ال يتحقــق مــع التدخــل بــأي نظريــة أو اســتثناء يحــد 
مــن الحريــة الفرديــة أمــا المؤيــدون لألخــذ بالنظريــة مــن أنصــار المذاهــب االجتماعيــة 
ــه الحــق فــي أن  ــة فالمشــرع لدي ــة األفــراد ال يجــب أن تكــون مطلق التــي تــرى أن حري
ــق إذا  ــد ال يتحق ــدف ق ــو ه ــة وه ــق العدال ــريع تطبي ــة التش ــة ألن غاي ــك الحري ــم تل ينظ
ــى  ــة خصوصــاً إذا طــرأ عل ــيئتهم المطلق ــراد لمش ــن األف ــة بي ــات التعاقدي ــت العالق ترك
العقــد ظــروف تجعــل أحــد الطرفيــن متضــرراً مــن تطبيقــه علــى خــالف مــا قصــده عنــد 
التعاقــد وأن االســتقرار فــي التعامــل ال يختــل إذا ســمح المشــرع بإعــادة التــوازن للعقــود 
فــي بعــض الحــاالت بــل يــرون أن عــدم الســماح بتعديــل بعــض العقــود فــي حالــة تغيــر 
آثارهــا خــالف مــا قصــده المتعاقــدون يــؤدي إلــى اإلضــرار بحقــوق األفــراد والتزاماتهــم 
وبالتالــي إلــى فقــدان االســتقرار فــي التعامــل الــذي ينشــأ أساســاً فــي هــذه الحالــة.. مــن 

عــدم تطبيــق العدالــة وليــس مــن التدخــل فــي الحريــة الفرديــة.
وحتــى نتمكــن مــن اإلحاطــة بتلــك النظريــة وشــروط تطبيقهــا والتشــريعات التــي أخــذت 
ــاول  ــا نتن ــة المشــابهة فإنن ــة والفــرق بينهــا وبيــن المظري بهــا وأثــر العمــل بتلــك النظري

مــن خــالل المباحــث التاليــة:
المبحث األول: أسس النظرية في الفقه اإلسالمي.	 
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المبحث الثاني: نظرية الظروف الطارئة في بعض التشريعات األجنبية.	 
المبحث الثالث: نظرية الظروف الطارئة في بعض التشريعات العربية.	 
المبحث الرابع: أثر الظروف الطارئة في االلتزامات التعاقدية.	 
المبحــث الخامــس: أوجــه االختــالف واإلتفــاق بيــن نظريــة الظــروف الطارئــة 	 

ونظريــة القــوة القاهــرة.
المبحث األول: أسس النظرية في الشريعة اإلسالمية

األصــل فــي الشــريعة اإلســالمية أن تنفــذ العقــود حســب مــا تــم اإلتفــاق عليهــا وقــال هللا 
ــوا بالعهــد أن العهــد  ــى )وأوف ــال تعال ــود( وق ــوا بالعق ــوا أوف ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــى: )ي تعال
كان مســؤوالً(1فالعقود هنــا ال تفســخ وال تعــدل إال بإتفــاق المتعاقديــن ولكــن تطبيــق ذلــك 
ليــس جامــداً كبعــض التشــريعات ذلــك أن هنــاك مــن القواعــد الفقهيــة التــي تجعــل تطبيــق 
ــل  ــي تجع ــرار والت ــرر وال ض ــدة ال ض ــالمية فقاع ــة اإلس ــع العدال ــياً م ــل متمش األص
ــه  ــاً لقول ــي التعامــل... وتطبيق ــن المســلمين وغيرهــم ف ــات بي ــة هــي أســاس العالق العدال
ــل األساســية  ــم العســر( وهــي قاعــدة التعام ــد بك ــم اليســر وال يري ــد هللا بك ــى: )يزي تعال
ــي  ــي المالك ــي المذهب ــح ف ــة الجوائ ــي ونظري ــب الحنف ــي المذه ــذر ف ــا الع ــأت نظريت نش
ــدل  ــع األضــرار بأحــد العاقديــن بســبب تب ــى من ــان عل ــان قائمت ــا النظريت ــي وكلت والحنبل
الظــروف عــن وقــت التعاقــد واختالفهــا عــن ظــروف نشــأته2 والنظريتــان تخرجــان عــن 
القــوة الملزمــة للعقــد فــي حالــة حــدوث طــارئ إحداهمــا تــؤدي إلــى فســخ العقــد وهــي 
نظريــة العــذر واألخــرى تــؤدي إلــى تعديــل العقــد وهــي نظريــة الجوائــح وهمــا بذلــك 
ــظ أن  ــث وإن كان يالح ــا الحدي ــي مفهومه ــة ف ــروف الطارئ ــة الظ ــن نظري ــان م تقترب
الفقهــاء المســلمين لــم يشــيدوا نظريــات متكاملــة كمــا جــرى عليــه العــرف فــي القوانيــن 
األجنبيــة ألنهــم كانــوا يتناولــون شــرح المســائل واإلجابــة عليهــا مســألة مســألة وتتفــرق 
ــكام  ــان أح ــاز بي ــنتناول بإيج ــه3 وس ــواب الفق ــن أب ــة م ــواب المختلف ــى األب ــكام عل األح

ــود. ــى العق ــن وتطبيقاتهمــا عل النظريتي
أوالً – نظرية العذر في المذهب الحنفي:

يــراد بالعــذر فــي هــذا المذهــب هــو »العجــز عــن المضــي علــى موجــب العقــد أال يتحمــل 
ضــرر غيــر مســتحق بــه«4 بمعنــى أن المســتحق بالعقــد هــو مــا يكــون ناشــئاً مــن العقــد 

1  اآلية رقم 1 المائدة واآلية رقم 34 سورة اإلسراء
2  نظرية الظروف الطارئة د. عبد السالم الترمانيني طبعة 1971م

3  الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات السنهوري ص90
4  نظرية الظروف الطارئة، د. عبد السالم، ص48

ذاتــه مــن آثــار ومــا يســتوجب إلتــزام الطرفيــن بــه أمــا إذا نتجــت آثــار ال تنشــأ مــن العقــد 
ذاتــه أو غيــر مســتحقه بــه فهــو مــا يطلــق عليــه العــذر.

ــع  ــه بدائ ــي كتاب ــاني ف ــه الكاس ــا الفقي ــا أورده ــذر كم ــة الع ــات نظري ــد وردت تطبيق وق
ــتأجر  ــب المس ــي جان ــون ف ــذار تك ــى أع ــمها إل ــد قس ــار وق ــود اإليج ــى عق ــع عل الصنائ

ــر. ــب المؤج ــن جان ــون م ــرى تك وأخ
فمــن األعــذار التــي تكــون فــي جانــب المســتأجر أن يفلــس ويقــوم مــن الســوق أو يريــد 
الســفر أو أن ينتقــل مــن حرفــه إلــى حرفــه وحكمــه أن المفلــس ال ينتفــع بالحانــوت 
ــن  ــع م ــه أن من ــد يضــار ب ــزام بالعق ــى االلت ــر عل ــن عــزم الســفر أن أجب المســتأجر وم
الســفر وإن ســافر واســتمر العقــد يضــار بــه أيضــاً حيــث يلــزم باألجــرة مــن غيــر اســتيفاء 

المنفعــة.
ــد  ــادح عاجــل ال يج ــن ف ــه دي ــر أن يلحق ــب المؤج ــي جان ــون ف ــي تك ــذار الت ــن األع وم
قضــاءه إال مــن ثمــن المســتأجر )العيــن المســتأجرة( ألن اســتمرار العقــد مــع لحــوق الديــن 
الفــادح العاجــل أضــرار بالمؤجــر وال يجــوز تحمــل ضــرر غيــر مســتحق بالعقــد أو أن 
يشــتري شــيء ويؤجــره ثــم يطلــع علــى عيــب فيــه فلــه أن يفســخ األجــارة ويــرده بالعيــب 
علــى بائعــه ويجعــل حــق الــرد بالعيــب عــذراً لــه فــي فســخ األجــارة ألنــه ال يقــدر علــى 

اســتيفائها إال بضــرر وهــو الرضــى بالعيــب فــي المبيــع.
ــل  ــارة فقي ــخ األج ــباب فس ــن أس ــبب م ــب كس ــاً بالعي ــي أيض ــب الحنف ــذ المذه ــد أخ ولق
»تفســيخ« األجــارة بالعيــب ألن العقــد يقتضــي ســالمة البــدل عــن العيــب فــإن لــم يســلم 
فــإن رضــاه بتفســخ كمــا فــي البيــع وهــو قــول للفقيــه الزيلغــي1 وقــد أخــذت المجلــة2 فــي 
المــادة /514/ بذلــك التعريــف حيــث عرفــت العيــب بأنــه مــا يكــون ســبباً لفــوات المنفعــة 
ــن  ــا وم ــة بانهدامه ــدار بالكلي ــن ال ــة المقصــودة م ــوات المنفع ــه كف المقصــودة أو اختالل

الرحــى بانقطــاع مائهــا.
أمــا المذاهــب األخــرى الشــافعية والمالكيــة والحنفيــة فلــم تأخــذ بنظريــة العــذر حيــث يقــع 
لــدى الحنفيــة علــى شــيء معــدوم ال يحصــل إال ســاعة فســاعة أمــا لــدى الشــافعية فهــو 

واقــع علــى أعيــان حكميــة ألن المنافــع بمثابــة األعيــان فيكــون القبــض حاصــالً حكمــاً.
أثر تغير النقود في الفقه الحنفي:

ــنهوري، مصــادر  ــي، الس ــالم الترماتيت ــد الس ــة د. عب ــروف الطارئ ــة الظ ــابق، نظري 1  المصــدر الس
االلتــزام ص96

2  مجلة االلتزام العدلية، شرح سليم الباز
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لقــد أخــذ الفقــه الحنفــي بأثــر تغيــر قيمــة العملــة أو انقطاعهــا ورتبــوا آثــاره علــى عقــود 
ــا  ــل به ــاس للتعام ــرك الن ــود بت ــإذا اكســدت النق ــة ف ــة اإليجاري ــى القيم ــك عل ــع وكذل البي
وفقــدت قيمتهــا فــي التعامــل فــإن اإلمــام أبــو حنيفــة يــرى أن ذلــك يــؤدي إلــى بطــالن عقــد 
البيــع النتفــاء الثمــن أمــا أبــو يوســف فإنــه يــرى بــأن البيــع يظــل قائمــاً وعلــى المشــتري 
وفــاء قيمتهــا بحســب مــا كانــت عليــه يــوم البيــع أمــا محمــد فيــرى إلــزام المشــتري بــأن 

يســدد آخــر مــا اســتقرت عليــه قيمــة هــذه النقــود فــي التعامــل1.
أمــا فــي حالــة تغيــر قيمــة العملــة مــن ارتفــاع قيمتهــا أو انخفاضهــا فيــرى أبــو حنيفــة أن 
المفتــرض فــي عقــد القــرض عليــه رد مــا تبقــى مــن عــدد النقــود دون نظــر لتغيــر قيمتهــا 
أمــا أبــو يوســف فيــرى إلــزام المقتــرض بــرد قيمــة النقــود المقترضــة بالذهــب بحســب مــا 
كانــت عليــه تلــك القيمــة يــوم إبــرام عقــد القــرض... أمــا محمــد فقــد أوجــب رد قيمتهــا 
حســب القيمــة يــوم اختالفهــا2. ويالحــظ أن العمــالت التــي وردت االحــكام بشــأنها هــي 
النقــود أو الدراهــم التــي كانــت تســك مــن المعــادن األخــرى غيــر الذهــب والفضــة فهــي 
ــر  ــا يأخــذان بتغي ــة ومحمــد كان ــي حنيف ــك أن أب ــك األحــكام. ويالحــظ كذل ال تخضــع لتل
ظــروف العملــة ويرتبــون علــى ذلــك أثــر عكــس أبــو يوســف الــذي لــم يأخــذ أو يرتــب 

حكمــاً علــى تغيــر القيمــة.
موقف مجلة األحكام العدلية من نظرية العذر:

ــه  ــي الفق ــو وارد ف ــا ه ــذر كم ــارة للع ــخ االيج ــة بفس ــكام العدلي ــة األح ــذت مجل ــد أخ لق
ــع إلجــراء  ــو حــدث عــذر مان ــى »ل ــة عل ــد قضــت المــادة /443/ مــن المجل الحنفــي فق

ــارة«3. ــخ األج ــد فتفس ــب العق موج
ويقــول الشــارح فــي ذلــك األصــل أن كل عــذر ال يمكــن معــه اســتيفاء المعقــود عليــه أال 

بضــرر يلحقــه فــي نفســه أو مالــه ثبــت لــه حــق الفســخ4.
الجوائح في المذهب المالكي:

يقصــد بالحائجــة مــا قــد يصيــب الثمــر مــن آفــات أو نــوازل تقلــل مــن قيمتهــا وكميتهــا 
ــكام  ــد وردت أح ــيل5 لق ــراد أو س ــرد أو ج ــح وب ــن ري ــه م ــى دفع ــدر عل ــاال يق ــي م وه

ــة د. حســيوي  ــود، جـــ2، وانظــر أيضــاً الظــروف الطارئ ــي العق ــن ف ــن عابدي 1  مجموعــة رســائل اب
الغــزاوي 1979 ص55

2 المصدرين السابقين، ص56
3  مجلة األحكام العدلية بشرح سليم الباز ص249

4  المصدر السابق ص249
5  نظرية الظروف الطارئة ص68

ــد أن  ــار بع ــع الثم ــم بي ــى أشــجارها واألصــل أن يت ــار وهــي عل ــع الثم ــي بي ــح ف الجوائ
ــالف  ــف باخت ــور تختل ــرف بأم ــار يع ــور صــالح الثم ــا وظه ــر صالحه ــد ظه ــون ق يك

ــر1. الثم
وإذا كان األصــل فــي مذهــب اإلماميــن الشــافعي وأبــي حنيفــة أن المشــتري إذا كان قــد 
ــإن هالكهــا  ــب بحائجــة ف ــإن أصي ــى الشــجر ف تســلم الثمــار كلهــا أو بعضهــا ال زال عل
علــى المشــتري أمــا المالكيــة فإنهــم يــرون أن المشــتري إن اشــترى الثمــار وتركهــا علــى 
الشــجر لتمــام نضجهــا أو صالحهــا فــإن أصيبــت بحائجــة فــإن ذلــك يكــون مســؤوالً عــن 
ســالمة الثمــار وريهــا مــا دامــت علــى الشــجر أمــا إذا تلفــت لعــدم ريهــا فــإن البيــع يفســخ 

بتــرك المطلــوب مــن البائــع وهــو ريهــا.
الوقت الذي تطبق فيه حالة الحائجة:

ــاء  ــه بق ــذي يتطلب ــي الوقــت ال ــة إال ف ــد المالكي ــة آلثارهــا عن إن الحائجــة ال تكــون مرتب
ــن  ــه أمــا محلهــا فهــو الثمــار وهــو اختــالف بي ــى يســتوفي طيب ــى الشــجر حت الثمــر عل
الفقهــاء فــي اعتبــار البقــول مــن الثمــار التــي يطبــق عليهــا الحائجــة2 أمــا حكمهــا »فــإذا 
كانــت الثمــار التــي تأثــرت بالحائجــة مــن نــوع واحــد أنقــص مــن الثمــن بمقــدار التلــف 
ــث أو  ــدار الثل ــه الحائجــة أي بمق ــذي أحدثت ــف ال ــدار التل ــه الحائجــة أي بمق ــذي أحدثت ال
يزيــد ذلــك أن فقهــاء المالكيــة يشــترطون أن تؤثــر الحائجــة فيــي الثمــار بمقــدار الثلــث أو 
يزيــد أمــا إذ تعــدد نــوع الثمــار ثــم أصابــت الحائجــة بعــض األنــواع فــإن مقــدار التلــف 
فــي البعــض يقــاس علــى الــكل للوصــول إلــى معرفــة قــدر الجائحــة ثــم ينقــص الثمــن فــي 

حــدو الثلــث أو يزيــد3«.
المبحث الثاني: الظروف الطارئة في بعض التشريعات األجنبية

أوالً – في فرنسا:
ــة  ــذ بنظري ــم تأخ ــلطان اإلرادة ل ــدأ س ــع مب ــياً م ــية وتمش ــة الفرنس ــة المدني إن المجموع
الظــروف الطارئــة وجعلــت العقــد شــريعة المتعاقديــن فعلــى المتعاقــدان تنفيــذ االلتزامــات 
التــي وردت فــي اتفاقهمــا دون النظــر ألي اعتبــارات أخــرى فقــد نصــت المــادة /1134/ 
مــن تلــك المجموعــة علــى أن »تعتبــر االتفاقــات المعقــودة وفقــاً ألحــكام القانــون شــريعة 
ــا  ــص عليه ــي ين ــباب الت ــا أو لألس ــا إال برضائهم ــوع عنه ــوز الرج ــال يج ــن ف المتعاقدي

1  الفقه على المذاهب األربعة المجلد الثاني، ص294 بيع الثمار
2  ابن القيم، اعالم الموقعين ، جـ1، ص257

3  أثر الظروف الطارئة، المصدر السابق، ص92



6263

األستاذ اسماعيل أحمد شاهيننظرية الظروف الطارئة وأثرها على االلتزامات

ــي  ــرى أن للقاضــي الحــق ف ــادة ي ــك الم ــون..« فالقضــاء الفرنســي عمــالً بنــص تل القان
فســخ العقــد أو وقــف تنفيــذه ولكــن ليــس لــه الحــق فــي تعديلــه1.

أمــا فــي القضــاء اإلداري فقــد أخــذ بنظريــة الظــروف الطارئــة، لعــل أول حكــم صــدر 
مطبقــاً لتلــك النظريــة هــو قضيــة شــركة الغــاز ضــد بلديــة بــوردوا وكانــت المدعيــة تملــك 
امتيــاز تزويــد مدينــة بــوردوا بالغــاز وطالبــت المدعيــة أثنــاء الحــرب العالميــة األولــى 
ــك  ــي تل ــالف أســعار الفحــم ف ــك بســبب اخت ــاز وذل ــة بالغ ــد المدين ــه تزوي ــادة تعريف بزي
ــة الفرنســي  ــس الدول ــرر مجل ــاز وق ــاق باالمتي ــه االتف ــع في ــذي وق ــت ال ــرة عــن الوق الفت
ــادة أســعار الفحــم  ــاز نتيجــة لزي ــة الغ ــادة تعريف ــة بزي ــم للمدعي ــب وحك االســتجابة للطل
ــعار  ــاع أس ــببها ارتف ــي س ــائر الت ــن الخس ــركة ع ــادة تعويضــاً للش ــر الزي ــى أن تعتب عل
ــو أن  ــون اإلداري ه ــي القان ــة ف ــة الظــروف الطارئ ــق نظري ــل ســبب تطبي الفحــم.. ولع
الهــدف هنــا هــو الصالــح العــام وليــس الفــردي وال يتحقــق ذلــك إال بالعمــل علــى هــدى 

المنفعــة العامــة2.
ويعــود ازدهــار العمــل بنظريــة الظــروف الطارئــة فــي مجــال القانــون العــام الفرنســي 
دون الخــاص إلــى ســببين األول أن القضايــا التــي تعــرض علــى القضــاء اإلداري تتعلــق 
بالصالــح العــام لذلــك يحــرص القضــاء علــى التوفيــق بيــن التطبيــق الصحيــح ومراعــاة 
ــد بنصــوص  ــر مقي المصلحــة العامــة والســبب الثانــي أن القضــاء اإلداري الفرنســي غي

تشــريعية مثــل القضــاء المدنــي حيــث يتمتــع بكثيــر مــن الحريــة3.
ثانياً – في القانون االنجليزي:

إن القانــون االنجليــزي ال يأخــذ بنظريــة الظــروف الطارئــة كمــا هــي مطبقــة فــي القوانيــن 
األلمانيــة واإليطاليــة وفــي القضــاء اإلداري الفرنســي وكان المبــدأ المعمــول بــه قبــل عــام 
ــد وال  ــه بالعق ــى عاتق ــذي أخــذه عل ــزام ال ــاء بااللت ــزم بالوف ــد مل 1863م هــو أن المتعاق
يســتطيع أن يتخلــى الوفــاء بدعــوى االســتحالة الماديــة ولقــد أخــذ ذلــك المبــدأ مــن ســابقه 
براديــن ضــد جــان والتــي ورد فــي حكمهــا أن مــن ليــس لــه أن يدفــع بعــدم تمكنــه نتيجــة 
ــث يظــل  ــاء حي ــدم الوف ــك الظــروف ال تكــون ســببا ًلع ــده فتل ــذ عق ــة مــن تنفي ــوة قهري ق

بالرغــم منهــا ملتزمــاً بــكل شــروط العقــد الــذي أبرمــه بإرادتــه الحــرة4..
ــار المســتأجر بالرغــم مــن اســتيالء  ــزام المســتأجر بإيجــار العق ــك الحكــم صــدر بال وذل

1  الموجز في النظرية العامة لاللتزامات، السنهوري، ص305
2  نظرية الظروف الطارئة، د. عبد السالم، ص30

3  مصادر الحق، السنهوري، المصدر السابق، جـ6 ص122
4  انسون، قانون العقود ص495

ــار. ــع فيهــا العق ــي يق ــى األرض الت ــرا عل ــك انجلت ــن لمل مســلحين معادي
ــراً  ــا مغي ــل وصــدر الحكــم فيه ــور ضــد كاردي ــي عــام 1863م صــدرت ســابقة تايل وف
الســابقة المشــار إليهــا آنفــا –ســابقة براديــن ضــد جــان- وذكــر الحكــم فــي هــذه القضيــة 
»أن القاعــدة التــي قررتهــا ســابقة بارديــن أن العقــد ال يجــب أن يفســر علــى أنــه واجــب 
التنفيــذ علــى إطالقــه فــي حــق الطرفيــن حيــث أن الوفــاء يعتمــد علــى اســتمرار وضــع 
أو حالــة معينــة فــي مثــل هــذه العقــود التــي تشــترط شــرط ضمنــي يكــون العقــد خاضعــاً 
ــح  ــاء أصب ــن أن الوف ــة تبي ــي حال ــا ف ــم اعفائهم ــن يت ــؤداه أن الطرفي ــرط وم ــك الش لذل
مســتحيالً مثــل االخــالل بالعقــد بســبب هــالك الشــيء محــل العقــد دون خطــأ أو تقصيــر 

مــن الجانبيــن«1.
ــذ  ــن تنفي ــاء م ــاالت الخاصــة إلعف ــد الح ــو أح ــخ ه ــدأ الفس ــون أن مب ــورد لدب ــول ل ويق
ــة  ــن معلوم ــم تك ــي ل ــد والت ــع العق ــد توقي ــر بع ــي تظه ــاء والت ــتحالة الوف ــزام الس االلت

ــه2. ــع علي ــد التوقي ــن عن للمتعاقدي
ولقــد أخــذ القانــون االنجيليــزي أيضــاً بمبــدأ فســخ العقــود فــي حالــة تراخــي تنفيذها بســبب 
خــارج عــن إرادة المتعاقديــن إلــى درجــة تقضــي علــى األهــداف التــي نشــأ العقــد مــن 
ــي ســابقة جاكســون ضــد شــركة  ــي الحكــم الصــادر ف ــدأ ف ــد صــدر هــذا المب أجلهــا ولق
ــة  ــرة الزمني ــأن الفت ــا ب ــم فيه ــي صــدر الحك ــن البحــري عــام 1674 والت االتحــاد للتأمي
التــي اســتغرقها إصــالح الســفينة هــي فتــرة طويلــة لــم يتوقعهــا طرفــا العقــد وهــي بذلــك 

كافيــة إلنهــاء عقــد النقــل مــن الناحيــة التجاريــة3.
وفــي ســابقة شــركة تامبليــن المحــدودة للســفن ضــد شــركة األنجلــو مكســيكية حكــم القضاء 
اإلنجليــزي بعكــس الســابقة المشــار إليهــا آنفــاً بالرغــم مــن تشــابه ظــروف الدعوييــن ولــم 
ــة  يعتبــر فتــرة االســتيالء علــى الســفينة بواســطة الحكومــة وتســخيرها لألعمــال الحربي
ــه  ــم ورد في ــك الحك ــي ذل ــف ف ــاك رأي مخال ــد وكان هن ــخ العق ــم بفس ــة للحك ــرة كافي فت
»أن التراخــي فــي التنفيــذ قــد يكــون بحســب طبيعتــه ومدتــه جارفــاً لدرجــة يختفــي معهــا 
األســاس العقــدي الــذي كان فــي اعتبــار المتعاقديــن عنــد إبــرام العقــد ويســتوجب زوال 

العقــد4.
أثر تطبيق نظرية االستحالة في القانون االنجليزي:

1  ج-س-سيشبر- االنقضاء، المصدر السابق
2  انظر قضية تايلور ضد كارنديل سيشبر، العقود

3  انسون، قانون العقود، ص497
4  أثر الظروف الطارئة، المصدر السابق ص150
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يترتب على الحكم باالستحالة في القانون االنجليزي فسخ العقد منذ الوقت الذي 
طــرأت فيــه الظــروف االســتثنائية التــي لــم تكــن فــي اعتبــار المتعاقديــن عنــد التوقيــع على 
العقــد فالعقــد ال يســقط كليــاً بــل مــن الوقــت الــذي طــرأ فيــه االســتحالة ولــم يكــن القضــاء 
ــت الفســخ  ــل وق ــة قب ــه التعاقدي ــه نتيجــة اللتزامات ــا دفع ــم للمتضــرر بم ــزي يحك االنجلي
أو نشــوء الحالــة الطارئــة وقــد نشــأت تلــك النتيجــة برغــم بعدهــا عــن الوجــدان الســليم 
بعــد ســابقة شــاندلر ضــد وبســتر وخالصــة المبــدأ الــذي صــدر فيهــا هــو »أنــه ليــس مــن 
الجائــز القــول بالســقوط الكلــي للمقابــل مــا لــم يكــن العقــد باطــالً ابتــداًء« وترتــب علــى 
تلــك النتيجــة أن الفســخ يترتــب عليــه تحميــل المديــن األثــر األكبــر للفســخ وقــد تغيــرت 
تلــك القاعــدة بعــد الحكــم فــي قضيــة فيروســا ضــد شــركة فيربيــكات وصــدر المبــدأ فيهــا 
وهــو »أنــه يمكــن اســترداد المقابــل إذا انفســخ العقــد ليــس علــى أســاس العالقــة التعاقديــة 
ــإن  ــاء ف ــذر الوف ــإن تع ــاء ف ــان الوف ــع لضم ــال إذا دف ــد وإن الم ــبه العق ــاس ش ــن أس ولك

الســبب الدافــع لقبــض المــال لــم يتحقــق1«.
قانون العقود مستحيلة التنفيذ لسنة 1943م:

صــدر ذلــك القانــون لمعالجــة القصــور والنقــص الــذي ظهــر فــي تطبيــق نظريــة 
االســتحالة ومــن المبــادئ التــي ظهــرت فــي بعــض الســوابق الســابق اإلشــارة إليهــا ومــن 

ــون: ــا القان ــي نــص عليه ــادئ الت أهــم المب
ــبب . 1 ــد بس ــه العق ــخ في ــذي يفس ــت ال ــل الوق ــت قب ــي دفع ــغ الت ــترداد المبال ــواز اس ج

ــتحقت م2/1. ــد اس ــن ق ــم تك ــغ إذا ل ــدم دفــع أي مبال ــتحالة وع االس
جــواز طلــب التعويــض عــن المنفهــة التــي قــد يكــون قــد حصــل عليهــا أحــد أطــراف . 2

العقــد قبــل الوقــت الــذي أصبــح فيــه العقــد مفســوخاً لالســتحالة م3.
جــواز طلــب أي متعاقــد ألي مبالــغ يكــون قــد دفعهــا كنفقــات أو مصروفــات بســبب . 3

العقــد قبــل أن يفســخ العقــد2.
ثالثاً – في القانونين اإليطالي واأللماني:

	:في ألمانيا
إن المجموعــة األلمانيــة المعمــول بهــا منــذ عــام 1900 قــد خلــت مــن أيــة نظريــة عامــة 
فــي شــأن الظــروف الطارئــة.. ولكنهــا لــم تســتبعد بعــض التطبيقــات للنظريــة ومــن أمثلــة 
ذلــك المــادة 321 مــن المجموعــة التــي نصــت علــى »يجــوز للمتعاقــد أن يمتنع عــن تنفيذ 

1  انقضاء العقد، سيشبر المصدر السابق ص110
2  اثر الظروف الطارئة ص171 المصدر السابق

االلتــزام المنــوط بــه تنفيــذه ابتــداًء إذا حــدث أن تعرضــت وســائل تنفيــذ التــزام المتعاقــد 
اآلخــر بعــد إبــرام العقــد للنقــص أو التلــف ...« وكذلــك نصــت المــادة /610/ مــن نفــس 
المجموعــة علــى »يجــوز لمــن تقــدم بوعــد إلعطــاء قــرض أن يتحلــل مــن التزامــه طبقــاً 
ــور  ــا تده ــب عليه ــد ترت ــاء الوع ــى إعط ــة عل ــرة الحق ــي فت ــرأت ف ــد إذا ط ــذا الوع له
ــرض  ــترداد الق ــة إس ــح إمكاني ــث تصب ــه بحي ــود ل ــي للموع ــز المال ــي المرك ــري ف جوه
ــد قصــرت  ــة ق ــة األلماني ــة للمجموع ــال التحضيري ــظ أن األعم ــا... ويالح ــكوكاً فيه مش
ــن 321،  ــن الســابق بيانهمــا فــي المادتي ــى الحالتي ــة عل تطبيــق أحــكام الظــروف الطارئ
610، مــن المجموعــة األلمانيــة1. ولمحاولــة ســد النقــص فــي العمــل بنظريــة متكاملــة 
ــج حــاالت خاصــة  ــى ســن تشــريعات تعال ــة لجــأ المشــرع األلمانــي إل الظــروف الطارئ
ــون  ــة لســنة 1925م وقان ــد التعاقدي ــاص الفوائ ــون انق ــا قان ــة ومنه ــا النرظي ــق فيه تطبي
مراجعــة الديــون الزراعيــة لســنة 1933 وقانــون مراجعــة عقــود العمــل لســنة19342.
وبالرغــم ممــا قررتــه المجموعــة األلمانيــة إال أن القضــاء األلمانــي قــد لعــب دوراً فــي 
بنــاء نظريــة عامــة للظــروف الطارئــة اســتناداً علــى نظريــة حســن النيــة وذلــك اســتناداً 
ــى  ــب عل ــه »يج ــى أن ــت عل ــي نص ــي الت ــون األلمان ــن القان ــادة 42 م ــص الم ــى ن عل
المديــن تنفيــذ األداء العقــدي بحســب مــا تمليــه مقتضيــات حســن النيــة مــع االســتهداء فــي 
ذلــك بالعــرف الجــاري« وقــد اشــترطت المحكمــة العليــا األلمانيــة لتطبيــق ذلــك المبــدأ 
ــراً  ــد واســتمراره وحــدوث تغي ــاء العق ــى بق ــن عل ــن المتعاقدي ــاق بي ــاك إتف ــون هن أن يك

ــن كليهمــا3. ــن المتعاقدي ــوزع العــبء بي اســتثنائي فــي الظــروف وأن ي
	:القانون اإليطالي

لقــد أخــذ القانــون اإليطالــي المدنــي بنظريــة الظــروف الطارئــة وأفــراد لهــا نــص المــادة 
1467 مــن ذلــك القانــون4 ويشــترط لتطبيــق النظريــة حســب نــص تلــك المــادة أن يكــون 
هنــاك عقــد مــن العقــود المســتمرة أو الدوليــة أو المؤجلــة التنفيــذ وأن يكــون التنفيــذ قــد 
أضحــى مرهقــاً إرهاقــاً فاحشــاً بالنســبة ألحــد المتعاقديــن ويحــق فــي هــذه الحالــة للمتعاقــد 
الواجــب عليــه التنفيــذ أن يطلــب فســخ العقــد وأن كان يالحــظ علــى هــذا النــص أن 
القانــون لــم يشــترط فيــه شــرطاً عامــاً فــي حالــة توافــر الظــرف الطــارئ أو ااالســتثنائي 
بمعنــى أن الظــرف الطــارئ هــو مــا يصيــب المتعاقــد مــن ظــروف تجعــل تنفيــذ العقــد 

1  اثر الظروف الطارئة، د. حسبوي الغرازي، المصدر السابق، ص97-96
2  المصدر السابق، ص98
3  المصدر السابق ص91
4  المصدر السابق ص34
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مرهقــاً دون اشــتراط أن يكــون الظــرف االســتثنائي قــد أصــاب آخريــن يكفــي أن اإلرهــاق 
ــاً أصــاب  ــاً عام ــتثنائي ظرف ــون الظــرف االس ــك أن يك ــترط لذل ــه دون أن يش ــد أصاب ق

طائفــة مــن النــاس.
المبحث الثالث: نظرية الظروف الطارئة في بعض التشريعات العربية

أوالً – في مصر:
تنــص المــادة 1/147 علــى أن »العقــد شــريعة المتعاقديــن فــال يجــوز نقضــه وال تعديلــه 
ــادة 2/147  ــت الم ــد بين ــون« ولق ــا القان ــي يقرره ــباب الت ــن أو لألس ــاق الطرفي إال بإتف
ــم  أحــكام الظــروف الطارئــة فنصــت علــى أنــه »إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة ل
ــم  ــدي وإن ل ــزام التعاق ــذ اإللت ــا أن تنفي ــى حدوثه ــب عل ــا وترت ــع توقعه ــي الوس ــن ف يك
يصبــح مســتحيالً صــار مرهقــاً للمديــن بحيــث يهــدد بخســائر فادحــة جــاز للقاضــي تبعــاً 
للظــروف وبعــد الموازنــة بيــن مصلحــة الطرفيــن أن يــرد االلتــزام المرهــق إلــى الحــد 

المعقــول ويــرد باطــالً كل إتفــاق علــى خــالف ذلــك«
فاألصــل حســب نــص المــادة 1/147 أن العقــد شــريعة المتعاقديــن ولكــن المــادة 2/147 
قــد أوردت االســتثناء الــذي يجيــز للقاضــي فــي حالــة الظــرف الطــرائ أن يتدخــل بتعيــدل 
العقــد والــذي يــرد بــه اإلرهــاق الــذي يكــون فــي جانــب أحــد المتعاقديــن وذلــك إلــى الحــد 

المعقول.
شروط تدخل القضاء حسب نص المادة 2/147:

لقــد حــددت المــادة 2/147 شــرطين أساســيين يســمح للقضــاء بالتدخــل فــي العقــد بتعديلــه 
: وهما

أن يحدث حادث استثنائي أو طارئ عام ال يمكن دفعه أو توقعه.. 1
أن يؤدي ذلك إلى أن يصبح التنفيذ مرهقاً ألي من طرفي العقد.. 2

وهنــاك شــرطاً ثالــث يســتفاد مــن أحــكام المحاكــم وشــرح الشــراح وهــو نوعيــة العقــود 
التــي تطبــق عليهــا النظريــة.

وسنتناول كل من تلك الشروط لبيان حكمه على حدة:
حادث استثنائي ال يمكن دفعه أو توقعه: -1

يقصــد بالحــادث االســتثنائي العــام أن ال يكــون الحــادث خاصــاً بالمديــن بــل شــامالً لطائفــة 
ــي األســعار..  ــوط الفاحــش ف ــاع أو الهب ــاء أو الحــرب أو االرتف ــاس كتفشــي وب ــن الن م
وقــد اعتبــرت محكمــة النقــض المصريــة أن التشــريع يمكــن أن يكــون حادثــاً طــارئ أو 
ــه التشــريع  ــرت في ــون األصــال الزراعــي واعتب ــم عــن قان ــي حك ــك ف اســتثنائي كان ذل

ــد أطلــق  ــأن المشــرع فــي نــص المــادة 1472 ق حــادث طــارئ وقــد ورد فــي الحكــم ب
التعبيــر عــن الحــادث فلــم يقيــده بــأن يكــون عمــالً أو واقعــة ماديــة1.

المعيار في توقع الحادث الطارئ:
أن المعيــار الــذي أخــذت بــه محكمــة النقــض المصريــة فــي توقــع الحــادث الطــارئ هــو 
معيــار الشــخص المــادي وذلــك بــأن يكــون بمقــدور الشــخص العــادي أن يتوقــع حدوثــه 

لــو وجــد فــي نفــس ظــروف المديــن وقــت التعاقــد.
أن يؤدي الحادث الطارئ إلى أن يصبح التنفيذ مرهقاً للمدين:

ــة حــدوث  ــي حال ــن ف ــب المدي ــذي يصي ــق ال ــة اإلرهت ــض المصري ــة النق ــت محكم عرف
ــذي يصيــب المديــن فــي  ــه يســتلزم فــي اإلرهــاق ال الظــرف االســتثنائي أو الطــارئ يأن
تنفيــذ التزامــه مــن جــراء الحــادث الطــارئ أن يكــون مــن شــأنه تهديــد المديــن بخســارة 
فادحــة2. واالعتبــار الــذي يأخــذ بــه فــي تقديــر الحــادث الطــارئ هــو اعتبــار موضوعــي 
ــن  ــن م ــذي أصــاب المدي ــاق ال ــدى اإلره ــر م ــأن »تقدي ــض ب ــة النق ــت محكم ــد حكم فق
ــة الموضــوع  ــة لمحكم ــلطة التقديري ــي الس ــل ف ــا يدخ ــو مم ــارئ ه ــادث الط ــراء الح ج
ــروف  ــا ال للظ ــة ذاته ــبة للصفق ــة بالنس ــارات الموضوعي ــاق االعتب ــذا اإلره ــاط ه ومن

ــن3. ــة بشــخص المدي المتعلق
تطبيق النظرية على العقود متراخية التنفيذ:

إن نــص المــادة 2/147 مــن القانــون المدنــي المصــري لــم تنــص علــى أنــواع العقــود 
التــي تطبــق عليهــا النظريــة ولكــن اشــتراط الحــادث المفاجــئ يخــرج مــن مجــال النطبيــق 

العقــود االحتماليــة ألنهــا تبنــى علــى فكــرة المخاطــرة.
وقــد حــددت محكمــة النقــض العقــود التــي تطبــق عليهــا هــذه النظريــة حيــث حكمــت »أن 
المشــرع قــد أطلــق التعبيــر باإللتــزام التعاقــدي دون تخصيــص وأن النهــي قــد ورد عامــاً 
بحيــث يتســع لتطبيــق نظريــة الحــوادث الطارئــة علــى جميــع العقــود التــي يفصــل بيــن 
إبرامهــا وبيــن تنفيذهــا فتــرة زمنيــة يحــدث خاللهــا حــادث اســتثنائي عــام غيــر متوقــع 
ــاً للمديــن، وهــذا اإلرهــاق كمــا يحــدث فــي االلتزامــات  ــذ مرهق يــؤدي إلــى جعــل التنفي
التــي يتــم تنفيذهــا بصفــة دوريــة يحــدث أيضــاً فــي االلتزامــات مؤجلــة التنفيــذ علــى أال 

1  التقنيــن المدنــي فــي ضــوء القضــاء والفقــه محمــد كمــال عبــد العزيــز، المجلــد األول، ص419 نقــض 
مصــري رقــم 16

2  المصدر السابق، نقض مصري رقم 20-1193 بتاريخ 1969/11/11
3  المصدر السباق، نقض مصري رقن 26-1162 بتاريخ 1975/6/9
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يكــون التراخــي فــي التنفيــذ إلــى مــا بعــد وقــوع الحــادث الطــارئ1.
ثانياً – في دولة اإلمارات العربية المتحدة:

لقــد طبــق القضــاء اإلتحــادي نظريــة الظــروف الطارئــة فــي بعــض أحكامــه وذلــك علــى 
ــون  ــكام القان ــادي ينظــم أح ــي اتح ــن مدن ــاك تقني ــس هن ــه لي ــة ألن ــد العام ــاس القواع أس
المدنــي ولقــد أوضحــت محكمــة االســتئناف اإلتحاديــة بأبــو ظبــي فــي حكمهــا الصــادر 
ــة  ــن2 الظــروف الطارئ ــرق بي ــم 1977/88 الف ــتئناف رق ــي االس ــي 1978/2/20 ف ف
ــس ســبباً  ــد لي ــذ التزامــات العق ــي تنفي ــع ف ــر المتوق ــأن التأخي ــوة القاهــرة وحكمــت ب والق
للدفــع بالقــوة القاهــرة أو الظــرف الطــارئ وذلــك إذا كان ناشــئاً عــن إهمــال المديــن أو 
توقعــه لحدوثــه وأوضحــت المحكمــة فــي هــذا الحكــم المشــار إليــه »أن محكمــة الموضوع 
عندمــا قــررت إعفــاء المدعــى عليهــا مــن مســؤولية التأخيــر للســبب الــذي قالــت أنــه البــد 
للمدعــى عليهــا فيــه لــم توضــح مــا إذا كانــت تعتبــر ذلــك الســبب الــذي قالــت أنــه البــد 
للمدعــى عليهــا وأضافــت بعــد أن فصلــت الفــرق بيــن القــوة القاهــرة والحــادث الطــارئ 
ومــا يترتــب علــى كل منهمــا مــن آثــار »أن تأخيــر المســتأنف ضدهــا فــي توريــد قطــع 
الغيــار وإصــالح الرافعــة هــو مــن الظــروف التــي مــن شــأنها أن يتوقــع فيهــا الضــرر« 
وتوصلــت تأسيسســاً علــى ذلــم أن مــن حــق المدعيــة المطالبــة بفســخ العقــد واســترداد مــا 

دفعــت مــن ثمــن المبيــع..
ــادي  ــاء اإلتح ــي القض ــت ف ــد طبق ــة ق ــروف الطارئ ــة الظ ــك أن نظري ــن ذل ــح م ويتض
ويتضــح مــن النظــر إلــى الحكــم الســابق المشــار إليــه أن شــروط تطبيــق القــوة القاهــرة 

ــة. ــك النظري ــي تل ــا المشــرع المصــري ف ــي بينه هــي نفــس الشــروط الت
ثالثاً – في قانون العقود السوداني لسنة 1974م:

قبــل العمــل بقانــون العقــود الســوداني لســنة 1974م الــذي ال يــزال مطبقــاً حتــى اآلن كان 
المشــرع الســوداين يأخــذ بنظريــة االســتحالة االنجليزيــة ولقــد فتــن المشــرع تلــك النظريــة 
ــق  ــن تطبي ــالً ع ــنة 1929م فض ــي لس ــاء المدن ــون القض ــن قان ــعة م ــادة التاس ــي الم ف
ــن االنجليــزي  ــذ حســب مــا هــي واردة فــي التقني ــود المســتحيلة التنفي أحــكام قانــون العق
وقــد اســتمر الحــال علــى ذلــك حتــى العمــل بالقانــون المدنــي لســنة 1971 الــذي نصــت 
المــادة 137 منــه علــى أحــكام العمــل بنظريــة الظــروف الطارئــة كمــا وردت بشــروطها 

1  المصدر السابق، نقض
2  مجموعة األحكام القضائية، عبد الله راشد هالل، ص238 وما بعدها

فــي التقنيــن المدنــي المصــري ولقــد صــدر فــي الســابقة القضائيــة الخضــر1 محمــد ضــد 
بانفــا حســن جبــارة بيــان مقتضيــات النظريــة بحســب مــا وردت فــي نــص المــادة 137 
ــات  ــاء بااللتزام ــم الوف ــي يت ــود الت ــذ هــي العق ــة التنفي ــود متراخي ــأن العق وأوضحــت »ب
المتقابلــة فيهــا علــى مراحــل وأن وقــوع حــوادث اســتثنائية غيــر متوقعــة تجعــل مــن تنفيــذ 
ــاً للمديــن بحيــث تعرضــه لخســارة فادحــة يخــول المحكمــة التدخــل ورد  ــزام مرهق االلت
االلتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول وتســتعمل المحكمــة المعيــار الموضوعيــة البحــت 

فــي الحكــم بذلــك الحــد دون اعتبــار لظــروف المديــن الشــخصية..«
ــن  ــم القواني ــون تنظي ــي الســوداني لســنة 1971م بقان ــون المدن ــل بالقان ــى العم ــد ألغ ولق

لســنة 1973م.
وبصــدور قانــون العقــود الســوداني لســنة 1974 أعيــد العمــل بنظريــة الظــروف الطارئة 
حســبما أوضحهــا القانــون المدنــي الــذي ألغــي فقــد نصــت المــادة 73 مــن قانــون العقــود 
ــب  ــا وترت ــي الوســع توقعه ــم يكــن ف ــة ل ــه »إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عام ــى أن عل
علــى حدوثهــا أن الوفــاء بااللتــزام وأن لــم يصبــح مســتحيالً صــار مرهقــاً للملتــزم بحيــث 
ــاً  ــول تبع ــد المعق ــى الح ــق إل ــزام المره ــة االلت ــة، ردت المحكم ــارة فادح ــددت بخس ته

للظــروف وبعــد الموازنــة بيــن الطرفيــن ويقــع باطــالً كل اتفــاق علــى خــالف ذلــك2.
ــروف  ــة الظ ــم نظري ــي تحك ــد الت ــي القواع ــالف ف ــه ال خ ــص أن ــذا الن ــن ه ويتضــح م
ــي المصــري. ــن المدن ــي التقني ــا ســبق توضيحــه ف ــون الســوداني عم ــي القان ــة ف الطارئ

المبحث الرابع: آثار توافر شروط الحادث الطارئ في تعديل االلتزام التعاقدي
ــل  ــادة 2/147 تدخ ــص الم ــاً لن ــتثنائي طبق ــادث االس ــروط الح ــر ش ــى تواف ــب عل يترت
ــار  ــول ومعي ــد المعق ــى الح ــذه إل ــم تنفي ــم يت ــذي ل ــدي ال ــزام التعاق ــي رد االلت القضــاء ف
المعقوليــة الــوارد فــي تلــك المــادة هــو »للقاضــي أن يختــار فــي حــدود ســلطته التقديريــة 
ــق  ــع كل الخســارة عــن عات ــذي يواجــه فــال يرف ــة المناســبة لمعالجــة الموقــف ال الطريق
ــن  ــل المدي ــه يحــد مــن فداحــة هــذه الخســارة بتحمي ــن وحــده ولكن ــن ويحملهــا للدائ المدي
ــي  ــار موضوع ــد فالمعي ــت التعاق ــادة وق ــا ع ــن توقعه ــي كان يمك ــة الت ــارة المألوف الخس

ــس شــخصيا3ً. ولي
وإن كان للقاضــي ســلطة التدخــل لــرد االلتــزام إلــى الحــد المقبــول حســب المعيــار الســابق 

1  مجلة األحكام القضائية، السوداني 1973
2  قانون العقود السوداني لسنة 1974

3  نقض مصري،58-، لسنة 1943 المصدر السابق
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بيانــه فــإن تلــك الســلطة ليســت مطلقــة ذلــم أنهــا تقتصــر فقــط علــى رفــع اإلرهــاق وال 
يتعــداه إلــى مســتقبل العقــد بيــن المتعاقــدان.

ــد  ــرت »أن الح ــدأ وذك ــذا المب ــا ه ــي حكمه ــة ف ــض المصري ــة النق ــررت محكم ــد ق وق
ــت  ــي يثب ــاط الت ــط أو األقس ــبة للقس ــون إال بالنس ــون ال يك ــه القان ــذي يتطلب ــول ال المعق
ــث  ــه بحي ــاً ل ــح بســبب الحــادث الطــارئ مرهق ــد أصب للقاضــي أن أداء المشــتري لهــا ق
يهــدده بخســارة فادحــة أمــا باقــي األقســاط المســتقبلة فــإن القاضــي ال يعمــل فــي شــأنها 
ــد اســتحقاقها1. ــك الحــادث عن ــر ذل ــزوال أث ــاالً ب ــاك احتم ــن أن هن ــك الجــزاء إذا تبي ذل

المبحــث الخامــس: أوجــه اإلتفــاق واالختــالف بيــن نظريتــي القــوة القاهــرة والظــروف 
الطارئــة

ــرة  ــوة القاه ــي المصــري شــروط الق ــن المدن ــن التقني ــادة 372 م ــص الم ــد أوضــح ن لق
وتجمــل فــي أن يحــدث طــارئ ال يمكــن دفعــه أو توقعــه وأن يترتــب علــى ذلــك أن يجعــل 
ــر  ــى تواف ــب عل ــن ويترت ــب المدي ــن جان ــاك خطــأ م ــون هن ــذ مســتحيالً وأن ال يك التنفي
شــروطها انقضــاء االلتــزام ومتــى انقــض االلتــزام فــإن المديــن يلتــزم أن ينــزل للدائــن 

عمــا يكــون لــه مــن حــق أو دعــوى فــي التعويــض عــن الشــيء الــذي هلــك2.
ونظــراً للتشــابه بيــن نظريتــي القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة واختــالف كل منهمــا 
فــي اآلثــار المترتبــة علــى تحقيقهمــا تبيــن الحقــاً أوجــه االتفــاق بيــن النظريتيــن مــن حيــث 

الشــروط وأوجــه االختــالف بينهمــا.
أوالً – أوجه اإلتفاق بين النظريتين:

تتفــق شــروط القــوة القاهــرة مــع الحــادث االســتثنائي أو الطــارئ فــي أن كل مــن 
النظريتيــن تتطلــب أن يطــرأ حــادث ال يمكــن دفعــه أو توقعــه أو مقاومتــه وتشــترط أيضــاً 
أن يكــون ذلــك الحــادث قــد وقــع بعــد إبــرام العقــد وقبــل تمــام تنفيــذه وأن ال يكــون ألحــد 

األطــراف دخــل فيــه.
ثانياً – أوجه االختالف بين النظريتين:

من حيث أثر كل من القوة القاهرة والحادث الطارئ:. 1
يترتــب علــى القــوة القاهــرة أن تصبــح تنفيــذ االلتــزام مســتحيالً اســتحالة مطلقــة فــي حيــن 
ــن  ــه يرهــق المدي ــزام ولكن ــذ االلت ــكان تنفي ــي اإلم ــون ف ــة يك ــي الظــروف الطارئ ــه ف أن

يوتســبب فــي خســائر لــه ال يســتطيع تحملهــا.

1  نقض مصري 79924 بتاريخ 1973/5/22 المصدر السابق
2  الوسيط، نظرية االلتزام، المجلد الثالث ص989

من حيث اشتراط عمومية الحادث:. 2
فــي القــوة القاهــرة ال يشــترط أن يكــون الحــادث الطــارئ عامــاً بــل يكفــي أن يكــون قــد 
حــدث للمديــن فقــط فالمعيــار هنــا شــخصي فــي حيــن أن الظــروف الطارئــة تشــترط أن 
يكــون الحــادث الطــارئ قــد حــدث وأصــاب طائفــة مــن النــاس فالمعيــار هنــا عــام دون 

النظــر لشــخص المديــن.
من حيث أثر كل منهما في الحكم على العالقة التعاقدية:. 3

ــي  ــن طرف ــة بي ــة التعاقدي ــد وتنفســخ العالق ــوة القاهــرة أن ينقضــي العق ــى الق ــب عل يترت
العقــد فــي حيــن أن الظــروف الطارئــة يترتــب عليهــا تعديــل االتفــاق بيــن طرفــي العالقــة 
ــك  ــه تل ــت في ــذي حدث ــك الوقــت ال ــول وأال يتجــاوز ذل ــى الحــد المعق ورد االلتزامــات إل

الظــروف أي أن أثارهــا مؤقتــة عكــس القــوة القاهــرة التــي يكــون أثرهــا دائــم.
من حيث جواز اإلتفاق على مخالفة أياً من النظريتين:. 4

أن نظريــة القــوة القاهــرة ليســت مــن النظــام العــام فيجــوز اإلتفــاق علــى مخالفتهــا عكــس 
نظريــة الظــروف الطارئــة التــي لــم يســمح المشــرع باالتفــاق علــى مخالفتهــا باعتبارهــا 

مــن النظــام العــام.
ويقــول االســتاذ الســنهوري تعليقــاً علــى ذلــك: إذا كانــت القــوة القاهــرة أشــد وطــأة فــي 
ــاً فحســب  ــذ مرهق ــث يكــون التنفي ــة حي ــر الظــروف الطارئ ــن مــن أث ــى المدي ــا عل وقعه
ــر آمــر. ــاً غي ــة حكم ــى جعــل الظــروف الطارئ ــارق أدعــى إل وليــس مســتحيالً وهــو ف
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الجزاءات المالية:
وهــي عبــارة عــن المبالــغ التــي يحــق لــإلدارة أن تطالــب بهــا المتعاقــد إذا أخــل بالتزاماتــه 

التعقاديــة وهــي نوعان:
ــاإلدارة نتيجــة لخطــأ 	  ــذي يلحــق ب ــي ال ــة الضــرر الحقيق ــه  تغطي ــا يقصــد ب ــا م منه

ــد. المتعاق
ــض 	  ــالً بغ ــذ فع ــر بالتنفي ــد المتأخ ــى المتعاق ــاب عل ــع عق ــه توقي ــا يقصــد ب ــا م ومنه

ــاإلدارة. ــق ب ــرر يلح ــدوث ض ــن ح ــر ع النظ
وهذه الجزاءات المالية هي:

♦ التعويضات:	
وهــذا هــو الجــزاء األصيــل لإلخــالل بااللتزامــات التعاقديــة وذلــك عندمــا ال ينــص العقــد 

علــى جــزاءات ماليــة لمواجهــة هــذا االخــالل.
والتعويــض بعكــس الغرامــات الماليــة، ال يحكــم بــه القاضــي إال إذا أثبــت الضــرر ويقــدر 

التعويــض وفقــاً لجســامة الضــرر الــذي تحملتــه اإلدارة.
♦ الغرامات:	

ــى  ــص عل ــاً وتن ــا اإلدارة مقدم ــة تقدره ــغ إجمالي ــا مبال ــا بأنه ــن تعريفه ــات يمك والغرام
فرضهــا متــى أخــل المتعاقــد بالتــزام معيــن وال ســيما فيمــا يتعلــق بالتأخيــر فــي التنفيــذ، 

ــق بــه. ــد إداري أو تشــريع يتعل ــه أي عق ــكاد يخــاو من ــى الغرامــات ال ي والنــص عل
ــرر ودون  ــه أي ض ــب علي ــم يترت ــو ل ــر ول ــول التأخي ــرد حص ــة بمج ــرض الغرام وتف
حاجــة إلــى أي تنبيــه أو إنــذار أو إتخــاذ أيــة إجــراءات قضائيــة أخــرى، وكذلــك يجــوز 
لــإلدارة أن تفــرض غرامــة التأخيــر حتــى ولــو لــم ينــص عليهــا فــي العقــد ألن الــوزارة 
مرفــق عــام وتســييره واجــب، ومــن أجــل ذلــك يمكنهــا فــرض الغرامــات المناســبة حســب 

القواعــد المقــررة.
النصــوص المتعلقــة بغرامــة التأخيــر فــي مختلــف التنظيمــات اإلداريــة فــي دولــة 

اإلمــارات:
ــام  ــاص بنظ ــام 1978 الخ ــم /14/ لع ــة رق ــة والصناع ــر المالي ــرار وزي ــي ق أوالً – ف
شــراء المــواد والمقــاوالت األعمــال: فالمــادة 74 مــن القــرار 14 المذكــور تناولــت هــذا 

الموضــوع وذلــك باختيــار أحــد اإلجــراءات الثالثــة وهــي:
اعطــاء المــورد مهلــة إضافيــة للتوريــد إذا رأت الــوزارة فــي ذلــك مصلحــة الدولــة . 1

بعــد أخــذ رأي الــوزارة الطالبــة وأن ال تزيــد المهلــة عــن خمســة عشــر يومــاً مــع فــرض 
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غرامــة قدرهــا %1 عــن األســبوع األول ثــم تــزداد %2 عــن كل أســبوع وبحــد أقصــى 
ــدو مــن  ــى مــا يب ــي توريدهــا، وهــذا مســتمد عل ــي تأخــر ف %10 مــن قيمــة المــواد الت

النظــام المصــري.
شراء المواد على حساب المورد.. 2
فسخ العقد.. 3

والقضاء اإلداري في فرنسا يرتب على المصدر التعاقدي للغرامات النتائج اآلتية:
أ أن األرقــام المحــددة فــي العقــد لهــذه الغرامــات تفرض علــى اإلدارة بحيث ال تســتطيع 	.

أن تطالــب بأكثــر منهــا ومــن ثــم فإنهــا ال تملــك أن تجمــع بينهــا وبيــن التعويــض مثالً.
كمــا أن المتعاقــد يلتــزم بتلــك األرقــام فليــس لــه أن ينــازع فــي مــدى اســتحقاق اإلدارة 	.أ

لهــا وال االحتجــاج بأنهــا ال تتناســب مــع األضــرار الحقيقيــة التــي لحقــت بــاإلدارة مــن 
جــراء المخالفــة.

أ إذا لــم تتمكــن اإلدارة مــن الجمــع بيــن الغرامــة والتعويــض فإنهــا تســتطيع أن تجمــه 	.
بينهــا وبيــن الجــزاءات التــي تســتهدف الضغــط علــى المتعاقــد أو الفســخ.

والمــادة 75 و89 مــن نفــس القــرار تناولنــا موضــوع تأخــر المــورد بســبب الظــروف  -1
القاهــرة أو بســبب مــن اإلدارة.

ــي  -2 ــال ف ــاز األعم ــن إنج ــاول ع ــر المق ــة تأخ ــت حال ــي تناول ــه والت ــادة 88 من والم
ــة: ــب اآلتي ــاً للنس ــر طبق ــة تأخي ــرض غرام ــي ف ــق ف ــت الح ــدد فأعط ــاد المح الميع

%1 عن األسبوع األول أو جزء منه.	 
%2 عن األسبوع الثاني والثالث والرابع.	 
%5 عن كل شهر وجعلت %25 كحد أقصى من إجمالي قيمة تالعقد.	 

ثانياً – في قرار مجلس الوزراء رقم /21/ لسنة 1976:
ــي  ــت ف ــة للمشــروعات ســلطة الب ــة الدائم ــي منحــت اللجن ــادة /3/ والت ــن الم ــد 7 م البن

ــوزارات. ــات ال ــى ضــوء توصي ــر عل ــات التأخي ــن غرام ــاء م ــات اإلعف طلب
ثالثــاً- فــي نمــوذج عقــد أعمــال المبانــي الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 10/247 

لســنة 1980 المعــدل بالقــرار رقــم 6/631 لســنة 1980
ــال  ــذ األعم ــه بتنفي ــدم قيام ــة ع ــي حال ــاول ف ــى المق ــد فرضــت عل ــه ق ــادة /41/ من فالم
المعهــود إليــه بتنفيذهــا تفــرض غرامــة تأخيــر علــى أن ال تزيــد علــى %15 مــن اجمالــي 

العقــد، وخفضــت هــذه النســبة إلــى 1-% مــن اجمالــي قيمــة العقــد.
رابعــاً – فــي نمــوذج العقــد االستشــاري الهندســي الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

5/620 لســنة 1980 المعــدل بالقــرار رقــم 12/770 لســنة 1981.
فالمــادة /13/ قــد نصــت علــى أنــه إذا لــم يقــم الطــرف الثاني بإنجــاز الواجبــات والخدمات 
المكلــف بهــا تفــرض عليــه غرامــة تأخيــر »كــذا« درهــم عــن كل يــوم تأخيــر علــى أن ال 

تزيــد عــن %10 مــن اجمالــي أجــور الطــرف الثانــي عــن مرحلتــي الدراســة والتصميم.
خامساً – في تأشيرات ميزانية الدولة لعام 1981:

ــوزراء  ــس ال ــوز لمجل ــه يج ــى أن ــة عل ــيرات العام ــن التأش ــرة /17/ م ــت الفق ــد نص فق
ــة  ــم للدول ــة عليه ــوق المترتب ــن بعــض أو كل الحق ــاء األشــخاص م ــة اعف بصــورة عام

ــر أيضــاً. ــات التأخي ــك غرام ــي ذل ويدخــل ف
الصعوبات العملية الناجمة عنه تطبيق النصوص المذكورة وهي على نوعين:

أوالً – إن هــذه النصــوص لــم تحقــق الغــرض المطلــوب مــن فــرض غرامــات التأخيــر 
والتــي كان الهــدف األساســي منهــا هــي إلــزام المــورد أو المقــاول بإنجــاز األعمــال فــي 
الميعــاد المتفــق عليــه فــي العقــد، ففرضــت عليــه الغرامــة فــي حالــة تأخــره عــن التنفيــذ.

أ ــم 14 لســنة 	. ــوزاري رق ــرار ال ــادة /88/ مــن الق ــي نــص الم ــك مــا جــاء ف ــال ذل مث
1978 بشــأن نظــام شــراء المــواد ومقــاوالت األشــغال أنــه فــي حالــة تأخــر المقــاول عــن 
ــاً لنســب معينــة  إنجــاز األعمــال فــي الميعــاد المحــدد تفــرض عليــه غرامــة تأخيــر طبق
وهــي %1 عــن األســبوع األول و%2 عــن الثانــي والثالــث والرابــع و%3 عــن الخامــس 
والســادس و%5 عــن كل شــهر ويشــترط أن ال تزيــد عــن %2 مــن قيمــة إجمالــي 
العقــد ثــم خفضــت هــذه النســبة إألى %10 فقــط مــن قيمــة العقــد بموجــب قــرار مجلــس 
الــوزراء 0/247 العــام 1980، وهــذا الحــد األقصــى للغرامــة الــذي أصبــح %10 فقــط 
قــد أصبــح مــن الناحيــة العمليــة فــي صالــح المقــاول، ألن هــذه النســبة البســيطة ســرعان 
مــا تصــل إليهــا الغرامــة وخــالل فتــرة تأخيــر صغيــرة وبعــد ذلــك تقــف الــوزارة مكتوفــة 
األيــدي ال تســتطيع أن تفعــل شــيئاً إلجبــار المقــاول علــى تنفيــذ باقــي األعمــال التــي تأخــر 
عــن تنفيذهــا ولــم يعــد أمامهــا إال التوســل لهــذا المقــاول لإلســراع بالتنفيــذ وهــو يماطــل 

لعــدم وجــود رادع يلزمــه بإتمــام المشــروع.
ولكــن هــذا ليــس ذنــب النــص فقــط بــل يرجــع أيضــاً إلــى جهــل بعــض المســؤولين فــي 
الــوزارة المعنيــة بكيفيــة تطبيــق النصــوص القانونيــة والنظــر إلــى النصــوص األخــرى 
لمعالجــة الموضــوع المتعلــق بتأخيــر التنفيــذ ففــي حالــة عــدم جــدوى نــص المــادة /88/ 
فإنــه يمكــن أن يطبــق نــص المــادة /83/ مــن نفــس القــرار اآلنــف الذكــر وهــذه المــادة 
تنــص علــى أنــه إذا مــا تأخــر المقــاول أو أبطــاً فــي البــدء بالعمــل بشــكل ملحــوظ وتحققــت 
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ــر  ــذ باألم ــت المحــدد تســتطيع أن تنف ــي الوق ــه ف ــكان إتمام ــن عــدم إم ــوزارة م ــا ال معه
المباشــر أو تطــرح العمليــة فــي مناقصــة جديــدة أو تمــارس أحــد المقاوليــن إلتمــام العمــل 
ــتعمال  ــة اس ــن بكيفي ــل الموظفي ــن جه ــي، ولك ــاول األصل ــاب المق ــى حس ــك عل وكل ذل
ــي  ــة ف ــق صعوب ــر خل ــة التأخي ــى لغرام ــد األقص ــاض الح ــادة وانخف ــك الم ــق تل وتطبي

تطبيــق أحــكام تلــك الغرامــة.
وصعوبــة أخــرى عنــد تطبيــق النصــوص المذكــورة علــى الوقائــع عنــد تنفيــذ العقــود 	.أ

اإلداريــة حيــث أن بعــض النصــوص جعلــت الحــد األقصــى لغرامــة التأخيــر %10 مــن 
قيمــة األعمــال التــي تأخــر المقــاول فــي تنفيذهــا مثــل مــا جــاء فــي القــرار رقــم 10/774 
ــة  ــذي جعــل الحــد األصــى للغرام ــاء ال ــوزارة الكهرب ــخ 1980/9/22 الخــاص ب بتاري

%10 مــن قيمــة األعمــال التــي تأخــر فــي تنفيذهــا.
ــه  ــاء ألن ــود الكهرب ــى عق ــق هــذه النصــوص عل ــد تطبي ــرة عن ــة كبي ــا صعوب فتظهــر هن
كثيــراً مــا يحــدث أن يكــون الحــد األقصــى مــن قيمــة األعمــال التــي تأخــر المقــاول فــي 
تنفيذهــا ضئيــالً وال يتناســب أبــداً وأهميــة المشــروع الــذي تعطــل بســبب التأخيــر الــذي 
يكــون ضــاراً بمصلحــة الدولــة وقــد الحظــت مــن خــالل اســتقراء متابعــة تنفيــذ العقــود أن 
األعمــال التــي تأخــر المقــاول فــي تنفيذهــا قــد يتوقــف عليهــا كل المشــروع بــل قــد يتعطــل 
مشــروع كبيــر علــى جهــاز فنــي قليــل القيمــة لذلــك كان مــن األولــى أن تكــون الغرامــة 
ــد كل مــا التــزم بــه  مــن إجمالــي قيمــة العقــد بشــكل يضمــن إكــراه المقــاول علــى توري

وإنجــاز كل األعمــال التــي تعهــد بتنفيذهــا دون تأخيــر.
أ ــتالم 	. ــان االس ــأ لج ــو أن تلج ــر ه ــة التأخي ــق غرام ــة تطبي ــي صعوب ــد ف ــا يزي ومم

ــاول، بســيطة  ــا المق ــم ينجزه ــي ل ــال الت ــرا بعــض األعم ــى اعبت ــي للمشــاريع إل االبتدائ
وتمنحــه مــن أجــل اســتكمالها مــدداً إضافيــة علــى المــدة المحــددة فــي العقــد وهنــا تصبــح 
أحــكام غرامــة التأخيــر إمــا صعوبــة جديــدة وهــي عــدم فــرض الغرامــة الواجبــة بســبب 

ــة االســتالم لفكــرة النواقــص البســيطة. ســوء فهــم لجن
ومــن المفــروض أن يكــون التــزام المقــاول بمــدة التنفيــذ واجبــاً وال يملــك أحــد زيادتهــا إال 
فــي األحــوال التــي نصــت عليهــا الشــروط واألحــكام الخاصــة بذلــك: أمــا لجنــة االســتالم 
فــال يســوغ لهــا أن تســتلم مشــروعاً اســتالماً ابتدائيــا قبــل أن تكــون جميــع كميــات األعمال 
قــد انتهــت وال تملــك منــح مهــل إضافيــة لالســتكمال بهــذه الســلطة التقديريــة والتــي لــم 

تمنــح للجنــة االســتالم وبالتالــي ال يجــوز لهــا ممارســتها.
كذلــك فــي رأيــي أنــه مــن الصعوبــات المترتبــة علــى تنظيــم غرامــات التأخيــر وتنفيذهــا 

هــو لجــوء مجلــس الــوزراء فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى اإلعفــاء مــن غرامــات التأخيــر 
بســبب كــون طلــب المقــاول باإلعفــاء دون وجــه حــق ومخالفــاً للقانــون ممــا يــؤدي إلــى 

إفــالت المقــاول أو المــورد مــن غرامــات التأخيــر.
ــوان  ــوص وكان لدي ــة النص ــي صياغ ــأ ف ــن الخط ــة ع ــات ناتج ــاك صعوب ــاً – وهن ثاني
المحاســبة دور كبيــر فــي ترميــم القصــور فــي هــذه النصــوص وتذليــل صعوبــات تطبيقهــا 

وهــذه الجهــود تتجلــى فــي:
اســتنهاض همــم المســؤولين فــي الــوزارات للتصــدي للمقاوليــن المقصرين واســتعمال . 1

حــق الجهــات اإلداريــة بتطبيــق كل النصــوص األخــرى ضــد هــؤالء الذيــن لــم تجــد معهــم 
ــوان  ــة الدي ــك مطالب ــال ذل ــا، ومث ــة هــؤالء المســؤولين بتطبيقه ــر ومطالب ــة التأخي غرام
للــوزارات بتطبيــق نــص المــادة /83/ مــن القــرار 14 عنــد عــدم جــدوى تطبيــق نــص 

المــادة /88/ مــن نفــس القــرار.
لجــوء ديــوان المحاســبة عنــد ممارســته الرقابــة المســبقة إلــى اقنــاع الــوزارات . 2

بتضميــن مشــاريع عقودهــا نصوصــاً لســد الثغــرات فــي النصــوص الناظمــة لموضــوع 
ــك: ــى ذل ــال عل ــر ومث ــات التأخي غرام

أ تضميــن العقــود نــص مفــاده إمــكان لجــوء اإلدارة إلــى وســائل الضغــط األخــرى علــى 	.
الطــرف الثانــي مثــل الشــراء علــى حســاب المــورد أو إحــالل متعاقــد جديــد يحــل محلــه 

وذلــك بعــد بلــوغ غرامــة التأخيــر ســقفها.
ــاء والمــاء مــن نــص ورد 	.أ ــة الديــوان ترميــم مــا حصلــت عليــه وزارة الكهرب محاول

فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 10/774 تاريــخ 1980/9/22 وهــو أن تكــون غرامــة 
التأخيــر %10 مــن قيمــة األعمــال التــي تأخــر المقــاول عــن تنفيذهــا وذلــك بــأن اقتنــع 
الديــوان وزارة الكهربــاء بــأن تضيــف إلــى مشــروع العقــد فقــرة مفادهــا أن ســقف الغرامة 
هــو %10 مــن قيمــة األعمــال التــي تأخــر فــي تنفيذهــا إذا كانــت تلــك األعمــال المتأخــرة 

ال تحــول دون االســتفادة مــن المشــروع.
أمــا إذا كانــت تؤثــر علــى االســتفادة منــه فــإن ســقف الغرامــة يكــون عنــد ذلــك %10 مــن 
اجمالــي قيمــة العقــد، وبذلــك خفضــت إلــى حــد مــا أثــار صعوبــات تطبيــق الغرامــة الــذي 

صدقــه مجلــس الــوزراء لــوزارة الكهربــاء والمــاء.
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الميراث:
ــب كل وارث مــن  ــي يعــرف بهــا نصي ــط الحساســية الت ــة والضواب وهــو القواعــد الفقهي
التركــة ومــن تلــك القواعــد حــاالت الحجــب والمنــع والــرد والعــول والتعصيــب وذلــك 

ــي مواضعــه. ــا ســنوضحه ف مم
سبب نزول آيات المواريث:

روي أنــه لمــا توفــي أوس بــن ثابــت األنصــاري، وتــرك امــرأة وثــالث بنــات قــام رجــالن 
همــا ابــن عــم الميــت وصيــاه: يقــال ســويد وعرفجــة فآخــذا مالــه ولــم يعطيــا امرأتــه شــيئاً 
وال بناتــه فذكــرت  امرأتــه ذلــك إلــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فدعاهمــا فقــاال: 

يــا رســول هللا ولدهــا ال يركــب فرســاً، وال يحمــل كالً وال ينــكأ عــدواً.
فقــال عليــه الصــالة والســالم انصرفــا حتــى أنظــر مــا يحــدث هللا فيهــن، فأنــزل هللا آيــة 

المواريــث فــي ســورة النســاء.
وأســباب اإلرث همــا القرابــة والنــكاح الصحيــح ويــراد بــه العقــد الصحيــح أعقبــه دخــول 

أم ال.
موانع اإلرث:

الرق: فالعبد ال يرث سيده.. 1
ــذي . 2 ــل ال ــذي أجــرى مجــرى الخطــأ أي القت ــد والخطــأ وال ــبه العم ــد وش ــل العم القت

ــب. ــي المذاه ــالف ف ــى اخت ــك عل ــارة وذل ــم القصــاص أو الكف ــه حك ــق ب يتعل
يقال الرسول صلى هللا عليه وسلم »ليس للقاتل ميراث«.

اختالف الدين: ال توارث إذا كان أحد الطرفين مسلماً واآلخر غير مسلم. 3
اختالف الدار »الوطن«: ويعتبر الدارن مختلفان بتحقق ثالثة أمور:. 4

اختالف المنعة والقوة بأن يكون لكل دار جيش خاص بها. -1
اختالف الحاكم األعلى أو الرئيس. -2
انقطــاع العصمــة بينهمــا بحيــث لــو ظفــر واحــد مــن هــذه الــدار بآخــر مــن تلــك الــدار  -3

. لقتله
الوارثون وهم:

اإلرث بالفــرض – اإلرث بالتعصيــب- اإلرث بالــرد- اإلرث بالرحــم وهنــاك مســتحقون 
للتركــة مــن غيــر الورثــة وهــم:

المقر له بالنسب – الموصى له بجميع التركة – بيت المال.
أوالً – تعريف اإلرث بالفرض:
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الفــرض هــو المقــدرا المعيــن شــرعا لــكل وارث مــن التركــة ويســهم بالســهم أو النصيــب، 
وال تخــرج المفــروض المقــدرة شــرعاً فــي كتــاب هللا عــن ســتة وهــي:

النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، وأصحاب الفروض هم:
اثنا عشر: أربعة من الذكور وثمانية من اإلناث.

الذكور:
الزوج.. 1
األب.. 2
الجد الصحيح وإن عال وهو من ال يدخل في سلسلته أنثى.. 3

اإلناث:
الزوجة.. 1
البنت فأكثر.. 2
بنت االبن فأكثر وإن نزل أبوها.. 3
األخت الشقيقة فأكثر.. 4
األخت ألب فأكثر.. 5
األخت ألم فأكثر.. 6
األم.. 	
الجدة الصحيحة.. 8

ثانياً – اإلرث بالتعصيب:
بعــد أن يأخــذ أصحــاب الفــروض ســهامهم، فمــا بقــي مــن التركــة يعطــى للعصبــات، هــم 

الذيــن يرثــون بالتعصيــب.
أقسام العصبة:

القسم األول- عصبة نسبية وهي ما كانت من جهة القرابة كاالبن واألب.
القســم الثانــي- عصبــة ســببية وهــي مــا كانــت مــن جهــة القرابــة الحكميــة اآلتيــة مــن جهــة 
ــه، فجعــل  ــة القريــب بقريب ــه بحكــم صل ــق بعتيقت ــة المعل العتــق، ألن الشــارع جعــل صل
لــه كل تركــة العتيــق إذا انفــرد والباقــي بعــد أصحــاب الفــروض إذا وجــدوا وهــذا النــوع 
مــن العصوبــات قــد اندثــر تقريبــاً، وهنــاك شــرح كامــل عــن هــذا الموضــوع فــي كتــب 

المواريــث.
ثالثا ً- اإلرث بالرد:

ــى  ــد مــن التركــة عل ــه. اصطــالح: صــرف الزائ ــرد: لغــة اإلعــادة أو رد الشــيء علي ال

ــث ال عاصــب. ــروض النســبية بنســبة فروضهــم حي ــى أصحــاب الف ــروض إل الف
ــاب  ــذ أصح ــإذا أخ ــات ف ــة العصب ــد مرتب ــرد بع ــة اإلرث بال ــي مرتب ــرد: تأت ــة ال مرتب
الفــرض فروضهــم أعطــى الباقــي للعصبــات فــإن لــم يكــن أحــد مــن هــؤالء وبقــي مــن 
التركــة بــاق: فــإن هــذا الباقــي يــرد إلــى أصحــاب الفــروض أي أن مرتبــة أهــل الــرد قبــل 

ــة الوارثيــن بالرحــم. مرتب
وقــد اختلــف الفقهــاء فــي العمــل بالــرد فمنهــم مــن ذهــب إلــى العمــل بــه ومنهــم مــن ذهــب 

ــى عدمه. إل
رابعاً – ميراث ذوي األرحام:

إذا لــم يكــن فــي الورثــة صاحــب فــرض وال عصبــة، حينئــذ ال يكــون مــن يــرد عليــه فــإن 
التركــة تــؤول إلــى ذوي األرحــام.

تعريف ذوي األرحام:
هــم األقــارب الذيــن ليســوا مــن أصحــاب الفــروض وال مــن العصبــة وعلــى هــذا فإنهــم 

يأخــذون كل التركــة ومــا يتبقــى مــن التركــة بعــد ســهم أحــد الزوجيــن إن وجــد.
واختلــف الفقهــاء فــي توريــث ذوي األرحــام فذهــب فريــق إلــى عــدم توريثهــم وفريــق 

آخــر ذهــب إلــى توريثهــم.
المستحقون للتركة من غير الورثة:

إذا لــم يوجــد أحــد ممــا تقــدم فــإن التركــة تــؤول بطريــق االســتحقاق ال اإلرث إلــى مــن 
يلــي:

المقر له بالنسب:. 1
ــل  ــه تحمي ــراراً في ــول النســب اق ــه بالنســب لشــخص مجه ــي حيات ــورث ف ــر الم ــد يق فق
النســب علــى الغيــر، فــإذا ثبــت نســبه مــن المقــر عليــه بإحــدى طــرق اإلثبــات الشــرعية 

ــه ذلــك النســب. فإنــه يــرث بالقرابــة فــي الدرجــة التــي يعطيهــا ل
وإن لــم يثبــت نســبه مــن المقــر عليــه: فقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أنــه ال يــرث مطلقــاً 
ال بنســب وال بغيــره، غيــر أن الشــافعي قــال: إن المقــر لــه يســتحق التركــة ال باعتبــاره 

وارثــاً ولكــن باعتبــاره مســتحقاً.
أما عند الحنفية فإن المقر له يرث المقر بالشروط التالية:

أن يكون مجهول النسب.. 1
عدم ثبوت نسبه من ذلك الغير بأن لم يصدقه المقر عليه أو ورثته.. 2
مــوت المقــر وهــو مصــر علــى إقــراره، فلــو رجــع عنــه أو أنكــره ثــم مــات ال يــرث . 3
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الكتاب: طرائف عن القضاء

بقلم: سليمان محمد ثابت

المستشار بمحكمة النقض المصرية

المقــر لــه منــه.
2- الموصى له بجميع التركة:

ــة وال صاحــب رد وال  ــي وارث وال صاحــب فــرض وال عصب ــم يكــن لمتوف وهــو إذا ل
مقــر لــه بالنســب علــى الغيــر فــإن الوصيــة بمــا زاد علــى الثلــث أو بجميــع المــال تعطــى 

للموصــى لــه ســواء شــخصاً أو جهــة خيريــة.
ولــو تــرك المتوفــي مــع الموصــى لــه بأكثــر مــن الثلــث أو بجميــع مــال أحــد الزوجيــن، 
أخــرج الثلــث أوالً ثــم أخــذ الموجــود مــن الزوجيــن فرضــه مــن الباقــي، ثــم مــا بقــي مــن 

التركــة يعطــى مــرة أخــرى للموصــى لــه، وهــذا مذهــب الحنفيــة والحنابلــة.
ــث إال  ــى الثل ــا زاد عل ــة فيم ــل الوصي ــزون تكمي ــم ال يجي ــافعية فإنه ــة والش ــا المالكي أم
ــد. ــدر الزائ ــي الق ــة ف ــزون الوصي ــة يســتحقون التركــة ويجي بشــرط أن يكــون ثمــة ورث

3- بيت المال:
أجمــع الفقهــاء علــى أن مــن مــات ولــم يتــرك أحــداً مــن الورثــة المســتحقين الذيــن تقــدم 

ذكرهــم فــإن تركتــه تذهــب إلــى بيــت المــال.
ــة  ــال كلف ــت الم ــن بي ــذا الشــخص يســتحق م ــة ألن ه ــذه الترك ــال ه ــت الم ــتحق بي ويس
تجهيــزه ودفنــه لــم يكــن عنــده مــا يكفــي لذلــك، فيكــون مــن العــدل أن تــؤول تركتــه إلــى 

ــم«. بيــت المــال تمشــياً مــع قاعــدة »الغــرم بالغن
هــذا شــرح موجــز عــن المواريــث فــي الشــريعة اإلســالمية ومــن أراد تفصيــل ذلــك فعليــه 
الرجــوع إلــى كتــب المواريــث والجــدول المرفــق بالمجلــة يوضــح كيفيــة توزيــع أنصبــة 

الوارثين.
من كتاب األحوال الشخصية الجزء الثاني

للدكتور أحمد الكبيسي
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لســت أدري لمــاذا المســتقر فــي نفــوس النــاس أن العــدل يجــب أن يكــون دائمــاً عابســاً، ال 
يعــرف وجهــه االبتســام قطعيــاً ال تعــرف أســاريره االنبســاط، صارمــاً ال يعــرف الليــن، مــر الجــد 

ال يعــرف حــالوة الدعابــة وال عذوبــة الفكاهــة وال رقــة الحديــث.
وأن الذيــن يجرونــه بيــن النــاس يجــب أن يكونــوا مثلــه صــوراً للرهبــة المخفيــة والهيبــة 
ــل الســلطان ومــا  ــك ألن العــدل يمث ــوس فرحــاً واشــتياقاً أيكــون ذل ــا النف ــر له ــي تطي الت
ينبغــي لــه مــن اإلجــالل واإلكبــار ومــن التقديــر والتعظيــم وألن رجــال العــدل هــم الســنة 
ناطقــة يأمــرون فيطــاع أمرهــم ويحكمــون فتنفــذ أحكامهــم ويقولــون الحــق فــال يتركــون 
لقائــل بعدهــم مقــاالً، أم يكــون ذلــك لهــذه المظاهــر التــي تحــاط بهــا مجالــس القضــاء ممــا 
يبعــث المهابــة ويهــيء النفــوس للطاعــة واإلذعــان، وأغــرب مــن ذلــك أن هــذا الشــعور 
ــا  ــا وإنم ــى دخائله ــون إل ــور ويصل ــون األم ــن يتعمق ــة الذي ــى العام ــوراً عل ــس مقص لي
ــرون  ــم يكب ــى القضــاة أنفســهم إنه ــل يتجــاوز هــذه الخاصــة إل ــى الخاصــة ب يتجــاوز إل
ــن  ــوا أنفســهم جديري ــى أن يجلع ــره ويحرصــون أشــد الحــرص عل ــوه أم ــدل ويعظم الع
بمــا ينبغــي لــه مــن االجــالل واالكبــار فيتحرجــون ويشــتدون علــى أنفســهم فــي التحــرج 
ويأخذونهــا بضــروب فــي الصرامــة المــرة حتــى ال يــكاد أحدهــم يبيــح لنفســه أن يأخــذ 
الحيــاة كمــا يأخذهــا النــاس فــي يســر ودعــة وســماح، فالقاضــي ال يعبــث وال يعابــث فــي 
لفــظ وال حركــة أو اشــارة وال اثنــاء جلوســه للقضــاء فحســب بــل فــي حياتــه االجتماعيــة 
كلهــا يــكاد ال يضحــك  إال حيــن يخلــو إلــى نفســه ويــكاد ال يبتســم إال حيــن يغلبــه 
االبتســام فلــه حيــاة مــع النــاس صارمــة قاســية وحايــة مــع نفســه قــل أن تخلــو مــن القســوة 

والصرامــة.
كذلــك نظــر النــاس إلــى القضــاة ونظــر القضــاة إلــى أنفســهم وجــرت حياتهــم علــى هــذا 

الجــد والمــر حتــى أصبحــوا لــه رمــزاً.
ومــع ذلــك فليــس العــدل مــراً كلــه وال عبوســاً كلــه وإنمــا هــو مزيــج مــن الشــدة والرفــق 
ومــن القســوة والليــن ومــن العســر واليســر فهــو ســبيل النــاس إلــى األمــن وســبيلهم إلــى 
الرضــا وهــو ســبيل النــاس إلــى الســعادة وســبيلهم إلــى الحيــاة، هــو يعصــم المظلــوم مــن 
بــأس الظالــم ويحمــي الضعيــف مــن بطــش القــوي ويحمــل النــاس علــى حيــاة ســواء ال 
عــوج فيهــا وال أمــت وال امتيــاز فيهــا وال اســتعالء وال بغــي فيهــا وال طغيــان هــو نعمــة 
ال نقمــة ورحمــة ال عــذاب فأعجــب لمصــدر الســعادة والرضــا وليــن العيــش يفــرض علــى 

رجالــه القســوة والصرامــة والتزمــت ومــرارة الحيــاة.
فكــرت فــي هــذا كلــه مــع كثيــر مــن العجــب واالعجــاب حيــن أخــذت أنظــر فــي الكتــاب 
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الــذي تفضــل بإظهــاري عليــه مؤلفــه الجليــل الكريــم األســتاذ ســليمان محمــد ثابــت فهــو 
أســتاذ مستشــار فــي أكبــر مجلــس مــن مجــال القضــاء وأي النــاس ال يمتلــئ أن يخفــف مــن 
جــده المــر لحظــات يخلــو فيهــا إلــى نفســه وإلــى مــا يحــب ثــم هــو ال يؤثــر نفســه بهــذه 
اللحظــات وإنمــا يشــرك فيهــا زمــالءه القضــاة ليتخففــوا مثلــه مــن عنائهــم الثقيــل حيــن 
يقــرأون مــا يقــدم إليهــم مــن هــذه النــوادر الحلــوة، ثــم هــو ال يؤثــر زمــالؤه القضــاة بكتابــه 
دون النــاس وإنمــا يقدمــه إلينــا جميعــاً نشــاركه فــي متعتــه ولنأنــس بعــد ذلــك إلــى هــؤالء 
القضــاة فنعــرف أنهــم نــاس مثلنــا لــم تخرجهــم صحبــة العــدل المعتلــة عــن أطوارهــم فهــم 
يمزحــون ويجــدون ويخطؤئــون ويصيبــون ويقــرأون ويســتمتعون ويعيشــون مــع النــاس 

كمــا يعيــش النــاس.
قلبــه رهبــة وهيبــة حيــن تذكــر لــه محكمــة النقــض ويذكــر لــه مستشــاروها لكنــي أنظــر 
ــة  ــف القضــاء وفكاه ــن طرائ ــيئاً م ــروي ش ــن العجــب أراه ي ــاً م ــب أرى عجب ــي الكت ف
القضــاة القدمــاء فــي عصورنــا القديمــة علــى اختالفهــا ثــم ال يقــف عنــد القدمــاء فيكــون 
باحثــاً أديبــاً يتتبــع النــوادر المطرفــة لطائــة مــن قدمائنــا الذيــن نجلهــم ونحبهــم ونــروي 
أنباءهــم وطرائفهــم ولكــن يتجــاوز القدمــاء إلــى المحدثيــن المعاصريــن فيــروي لنــا مــن 
نوادرهــم وفكاهاتهــم مــا يعجــب ويــروق فهــو إذن يتتبــع شــؤون القضــاة ويجمــع أطرافــاً 

مــن دعاباتهــم وفكاهاتهــم وهــو إذن رجــل مثلنــا يســتطيع.

وقفــــــة
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المبدأ:

تورية المادة /17/ من القانون المحلي رقم /8/ لسنة 1976 إلمارة أبوظبي. 1
ليس في النص المذكور ما يخالف الشريعة اإلسالمية وبالتالي ليس فيه ما . 2

يخالف الدستور المؤقت في دولة اإلمارات العربية المتحدة

المحكمة االتحادية العليا
الدائرة: الدستورية

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم األحــد 11 محــرم ســنة 1402ه الموافــق 1981/11/8 
بمقــر المحكمــد بمدينــة أبــو ظبــي.

أصدرت الحكم اآلتي:
ــدة  ــرى الموح ــا األخ ــنة 8 والقضاي ــم 1 لس ــة ذات الرق ــي القضي ــير ف ــب التفس ــي طل ف
ــنة  ــام 2 لس ــا ذوات األرق ــدة معه ــا الموح ــة والقضاي ــذه القضي ــع ه ــا أن وقائ ــا، بم معه
8، 3 لســنة 8، 4 لســنة 7، 6 لســنة8، 2 لســنة9، 3 لســنة9، تتلخــص فــي أن محكمــة 
ــا  ــة العلي ــى هــذه المحكمــة االتحادي ــت إل ــة- أحال ــا الجزائي ــو ظبي-بغرفته االســتنئاف بأب
ــي  ــة الت ــتورية العقوب ــدى دس ــي م ــا النظــر ف ــي بعضه ــة ف ــا طالب ــار إليه ــا المش القضاي
نصــت عليهــا أحــكام القانــون ذي الرقــم 8 لعــام 1976 وطالبــة فــي البضــع اآلخــر النظر 
فــي دســتوربية نــص المــادة /17/ مــن قانــون المشــروبات الكحوليــة المشــار إليهــا آنفــاً 
ــون  ــاب القان ــأن ذه ــا ب ــي بعــض أحكامه ــذا ف ــا ه ــتئناف طلبه ــة االس ــت محكم ــد علل وق
المشــار إليــه إلــى إنــزال عقوبــة هــي غيــر الحــد الشــرعي علــى شــارب الخمــر معنــاه 
تجــاوز حكــم الشــريعة فــي هــذا األمــر وأن هنــاك تعارضــاً بيــن القانــون األعلــى والقانــون 
األدنــى فــي شــأنه، ممــا يطــرح الســؤال فــي مــدة دســتورية هــذا القانــون، ذلــك أن المــادة 
الســابعة مــن الدســتور المؤقــت لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد نصــت علــى  أن 
»اإلســالم هــو الديــن الرســني لإلتحــاد والشــريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي للتشــريع 
فيــه...، وأن المــادة /151/ منــه نصــت علــى أن ألحــكام الدســتور الســيادة علــى دســاتير 
اإلمــارات األعضــاء فــي االتحــاد، وأن للقوانيــن اإلتحاديــة التــي تصــدر وفقــاً ألحكامــه 
األولويــة علــى التشــريعات واللوائــح والقــرارات الصــادرة عــن ســلطات اإلمــارات، وفــي 
حالــة التعــارض يبطــل مــع التشــريع األدنــى مــا يتعــارض مــع التشــريع األعلــى، وبالقــدر 

الــذي يزيــل ذلــك التعــارض، القضيــة 8/1.
ــدة  ــا الموح ــي القضاي ــكام ف ــض األح ــي بع ــا ف ــار إليه ــة المش ــت المحكم ــد علل ــذا وق ه
بقولهــا ».. إن قانــون المشــروبات الكحوليــة ذا الرقــم /8/ لســنة 1976م، وهــو أصــالً 
قانــون محلــى إلمــارة بــو ظبــي، مــن القوانيــن المعمــول بهــا وفقــاً لحكــم المــادة / الثامنــة 
ــى أن  ــم 6 لســنة 1978م، والتــي يجــري نصهــا عل ــون اإلتحــادي ذي الرق مــن القان
ــا  ــة وغيره ــن اإلتحادي ــة أحــكام الشــريعة اإلســالمية والقواني ــم االتحادي ــق المحاك »تطب
مــن القوانيــن المعمــول بهــا.. وقــد نصــت المــادة /13/ مــن القانــون المذكــور »ويعنــي 
قانــون المشــروبات الكحوليــة« علــى أنــه »إلــى أن يصــدر القانــون الخــاص بإجــراءات 
تطبيــق الحــدود الشــرعية، تعتبــر العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون عقوبــات 
تقديريــة« وإذا كان قانــون المشــروبات الكحوليــة ذو الرقــم /8/ لســنة 1976م مــن 
القوانيــن المعمــول بهــا.. وكانــت أحــكام المحاكــم االتحاديــة االســتثنائية خاضعــة للطعــن 
ــم /17/  ــادي ذي الرق ــون اإلتح ــا بموجــب القان ــة العلي ــة اإلتحادي ــام المحكم ــض أم بالنق
ــالمية  ــريعة اإلس ــكام الش ــق أح ــا تطب ــة العلي ــة اإلتحادي ــت المحكم ــنة 1978م، وكان لس
وفقــاً لحكــم المــادة الـــ 75 مــن القانــون اإلتحــادي ذي الرقــم /10/ لســنة 1973م والتــي 
يجــري نصهــا علــى أنــه: »تطبــق المحكمــة العليــا أحــكام الشــريعة اإلســالمية والقوانيــن 
ــي اإلتحــاد  ــارات األعضــاء ف ــي اإلم ــا ف ــن المعمــول به ــة وغيرهــا مــن القواني اإلتحادي

ــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية..«. المتفق
ومــن حيــث أن لمحاكــم اإلتحاديــة االســتثنائية واالبتدائيــة ملزمــة بتطبيــق ذات القانــون 

المشــار إليــه.
ــم /6/ لســنة  ــون اإلتحــادي ذي الرق ــن القان ــه يتضــح وجــود تعــارض بي ــث أن ومــن حي
ــون  ــن قان ــادة /17/ م ــا الم ــي نصــت عليه ــة الت ــق العقوب ــب بتطبي ــذي يوج 1978م ال
ــون اإلتحــادي ذي  ــة، والقان ــة تعزيزي ــى جــرم الســكر، كعقوب ــة عل المشــروبات الكحولي
الرقــم /10/ لســنة 1973م الــذي ينــص علــى تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية علــى 

ــه. ــادة /75/ من ــم الحــدود الشــرعية بموجــب الم جرائ
ومــن حيــث أن كال القانونيــة اتحــادي ويتســاويان فــي درجــة التشــريع ويختلفــان فــي نــوع 
العقوبــة التــي توقــع علــى جــرم الســكر، ممــا يعتبــر تعارضــاً بيــن القانونيــة، األمــر الــذي 
يثيــر الجــدل حــول دســتورية القانــون ذي الرقــم /8/ لســنة 1976م فــي شــأن المشــروبات 
الكحوليــة.. وهــل التــزم المشــرع فــي القانــون المذكــور بأحــكام الدســتور المؤقــت لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــذي يقضــي فــي مادتــه الســابعة بــأن اإلســالم هــو الديــن 
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الرســمي لإلتحــاد، والشــريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي للتشــريع فيــه..
مناقشة أسباب الطلب

ــه  ــي مادت ــت ف ــة المتحــدة المؤق ــة اإلمــارات العربي ــه دســتور لدول بمــا أن مــا نــص علي
الســابعة مــن أن »الشــريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي للتشــريع فيــه..« إنمــا هــو مبــدأ 
أساســي أراد منــه مصــدرو هــذا الدســتور –وهــم أصحــاب الســلطة الشــرعية بإصــدارع، 
ــأن يكــون هــذا  ــد إصــدار تشــريع مــا، وذلــك ب أن تلتــزم الســلطة التشــريعية عندمــا تري
التشــريع مســتقى، بصــورة رئيســية مــن الشــريعة اإلســالمية، بإعتبــار أن دديــن الدولــة 
اإلســالم، كمــا ورد فــي صــدر المــادة المشــار إليهــا، وبمــا أن مراعــاة هــذه الشــريعة فــي 
ــة تشــريعية محضــة، تمارســها  ــي مهم ــا ه ــية إنم ــاد بصــورة رئيس ــي اإلتح التشــريع ف
الســلطات التشــريعية، فــال يكــون للقضــاء، والحالــة هــذه، عالقــة مباشــرة بهــذه المهمــة، 
ــان  ــه، أو بي ــار إلي ــه المش ــى الوج ــي تصــدر عل ــريعات الت ــير التش ــق بتفس ــا يتعل إال بم

موافقتهــا للدســتور أو عــدم موافقتهــا لــه.
وبمــا أن المشــرع فــي اإلتحــاد حرصــاً منــه أن يأتــي التشــريع فيــه مســتمداً مــن أحــكام 
الشــريعة اإلســالمية أو متفقــاً مــع هــذه األحــكام، نــص فــي المــادة الـــ 75 مــن القانــون 
اإلتحــادي ذي الرقــم /10/ لســنة 1973 بشــأن المحكمــة اإلتحاديــة العليــا، علــى أن هــذه 
المحكمــة فــي معــرض ممارســتها الختصاصهــا بالفصــل باألمــور التــي ذكرتهــا المــادة 
/33/ مــن القانــون المشــار إليــه، ومنهــا بحــث دســتورية القوانيــن اإلتحاديــة والتشــريعات 
الصــادرة مــن إحــدى اإلمــارات األعضــاء فــي اإلتحــاد تطبق »أحكام الشــريعة اإلســالمية 
والقوانيــن اإلتحاديــة وغيرهــا مــن القوانيــن المعمــول بهــا فــي اإلمــارات األعضــاء فــي 

اإلتحــاد المتفقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية..«.
وبمــا أنــه يترتــب فــي ضــوء ذلــك تمهيــداً للفصــل فــي طلــب محكمــة االســتئناف المشــار 
إليــه مــن قبــل، بحــث مــا إذا كان القانــون ذو الرقــم /8/ لســنة 1976م بشــأن المشــروبات 
الكحوليــة »واألولــى أن يقــال الغوليــة، مراعــاة لألصــل العربــي الــذي أخــذت منــه كلمــة 
كحــول«، وهــو تشــريع محلــي خــاص بإمــارة أبــو ظبــي، ومــا إذا كانــت المــادة الـــ /17/ 
منــه، جــاءا متفقيــن مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية أم ال، وبالتالــي متفقيــن مــع أحــكام 

الدســتور المؤقــت لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أم غيــر متفقيــن معهــا.
ــي  ــتئناف والت ــة االس ــا محكم ــي أحالته ــا الت ــى القضاي ــن الرجــوع إل ــن م ــه يتبي ــا أن وبم
ــي  ــا ه ــار فيه ــي المش ــوع األساس ــاً، أن الموض ــه آنف ــار إلي ــا المش ــاً لطلبه ــت أساس كان
عقوبــة شــرب الخمــر والســكر ممــا يقتضــي حصــر البحــث فــي هــذه العقوبــة دون مــا 

عداهــا ممــا نــص عليــه القانــون ذو الرقــم /8/ المشــار إليــه، ألنــه غيــر مثــار فــي القضايــا 
ــب محكمــة االســتئناف. موضــوع الطل

وبما أن نص المادة الـ /17/ من هذا القانون جاء على الوجه التالي:
»كل مــن ضبــط فــي مــكان عــام أو طريــق عــام فــي حالــة ســكر بيــن، يعاقــب بالســجن 
مــدة ال تقــل عــن شــهرين، وال تزيــدة عــن ســنة، وبغرامــة ال تقــل عــن خمســمئة درهــم، 
ــة،  ــام أو اآلداب العام ــن الع ــل باألم ــا يخ ــب م ــإذا ارتك ــم، ف ــي دره ــى ألف ــد عل وال تزي
كانــت العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر، وال تزيــد علــى ســنتين، بغرامــة ال 
تقــل عــن ألــف درهــم وال تزيــد علــى خمســة آالف درهــم، وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بأيــة 

عقوبــة أخــرى ينــص عليهــا قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر«.
وبمــا أنــه يتبيــن مــن هــذا النــص أن المعاقــب عليــه هــو ضبــط إنســان، مســلماً كان أم غيــر 
مســلم، فــي مــكان عــام أو طريــق عــام فــي حالــة ســكر بيــن، وهــو جــرم بهــذا الوصــف، 
غيــر جــرم شــرب الخمــر المجــرد عــن هــذا الوصــف، فهــذا الجــرم األخيــر، أي جــرم 
ــم يكــن فــي مــكان عــام أو طريــق  ــم يســكر، وإن ل شــرب الخمــر علــى اإلطــالق وإن ل
عــام عاقبــت عليــه الشــريعة اإلســالمية المســلم بالجلــد، كمــا هــو مبيــن بالســنة الصحيحــة.
وبمــا أن عقوبــة الســكر البيــن المقتــرن باألوصــاف التــي أتــت علــى ذكرهــا المــادة الـــ 
/17/ المشــار إليهــا المحــددة لهــذه العقوبــة ليــس فيهــا مــا يخالف الشــريعة اإلســالمية، ألن 
هــذه الشــريعة لــم تحــدد عقوبــة لهــذا الجــرم باألوصــاف التــي ذكرتهــا المــادة المذكــورة.
ــادة  ــي هــذه الم ــن ف ــة للجــرم االمبي ــرض عقوب ــإن ف ــك، ف ــه، إذا كان األمــر كذل ــا أن وبم
متــروك فــي هــذه الشــريعة اإلســالمية، إلــى أولــى األمــر أنهــا مــن العقوبــات التعزيزيــة 
التــي ال خــالف بيــن فقهــاء الشــريعة فــي أن فرضهــا وتقديرهــا مــن اختصاصــات أوليــاء 

األمــور.
ــه  ــه إذا كان األمــر كذلــك فيكــون نــص المــادة الـــ /17/ المذكــورة ومــا تضمنت وبمــا أن
ــي مــا يخالــف أحــكام  ــات ليــس فيهــا مــا يخالــف الشــريعة اإلســالمية، وبالتال مــن عقوب
الدســتور المؤقــت لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وال يخــل بوجهــة النظــر هــذه عــدم 
ورود نــص فــي القانــون المشــار إليــه بمعاقبــة المســلم علــى مجــرد شــربه الخمــر ولــو 
ــم يفــض بــه إلــى الســكر البيــن أو غيــر البيــن، ذلــك أنــه يتحــرى، فــي معاقبتــه علــى  ل
هــذا الفعــل الــذي حرمتــه شــريعة اإلســالم، فــي نصــوص قانونيــة أخــرى غيــر نصــوص 

القانــون المذكــور.
ــم /10/ لســنة  لذلــك وعمــالً بأحــكام المــادة الـــ /433/ مــن القانــون اإلتحــادي ذي الرق
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ــا وبعــد تــالوة تقريــر التلخيــص وســماع أقــوال  ــة العلي 1973 بشــأن المحكمــة االتحادي
ــة العامــة حكمــت المحكمــة: النياب

بــأن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الـــ /17/ مــن القانــون المحلــي . 1
إلمــارة أبــو ظبــي ذي الرقــم /8/ لســنة 1976م، بشــأن المشــروبات الكحوليــة »الغوليــة« 

غيــر مخالفــة ألحــكام الدســتور المؤقــت لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
الهيئة الحاكمة:

رئيساً.	  القاضي/ صالح الدين الشماس   
عضواً.	  القاضي/ أحمد سلطان   
عضواً.	  القاضي/ محمد صفوت القاضي  
 	ً عضوا القاضي/ محمد عبد الخالق البغدادي  
عضواً.	  القاضي/ مصطفى علي الخالد  
وبحضور ممثل النيابة المحامي العام السيد/ حسن الشققي.	 

المبدأ
دستورية المادتين 62/61 من قانون اإلجراءات المدنية إلمارة أبو ظبي.. 1
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم واألوامر والقرارات المعمول بها . 2

عند نفاذ الدستور المؤقت تظل سارية وتكتسب قوتها الملزمة طول فترة سريانها من 
أحكام الدستور نفسه طالما أنها لم تعدل أو تلغ.

المحكمة اإلتحادية العليا
الدائرة: الدستورية

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم األحــد 25 شــعبان 1401ه الموافــق 1981/6/28م بمقــر 
المحكمــة بمدينــة أبــو ظبــي.

أصدرت الحكم اآلتي:
في طلب التفسير دي الرقم: 14 لسنة 9 قضائية عليا تفسير.

المرفوع من: الدائرة المدنية لمحكمة النقض في الطعن ذي الرقم 40 لسنة 2ق.ع.م.
ــم /40/ لســنة 2ق.م.ع  ــن ذي الرق ــي الطع ــض ف ــرة النق ــب دائ ــى طل ــد اإلطــالع عل بع

ــاً. ــة قانون ــد المداول ــة وبع ــة العام ــة النياب ــائر األوراق ومطالب وس
ــا –أحالــت هــذا الطلــب إلــى الدائــرة  حيــث أن دائــرة النقــض بالمحكمــة اإلتحاديــة العلي
ــة  ــراءات المدني ــون اإلج ــن قان ــن 62/61 م ــتورية المادتي ــي دس ــل ف ــتورية للفص الدس
إلمــارة أبــو ظبــي اللتيــن أجازتــا الحكــم بالفائــدة وذلــك علــى ضــوء المــادة الســابعة مــن 
الدســتور ووفقــاً للمــادة 3/99 منــه والمــادة 4/33 مــن قانــون المحكمــة اإلتحاديــة العليــا.

وحيــث أن الحاضــر عــن البنــك الطاعــن بالنقــض قــدم مذكــرة نعــى فيهــا علــى محكمــة 
ــب التفســيري  ــذا الطل ــا به ــض تقدمه ــة النق ــى محكم ــا عل ــى فيه ــرة نع ــدم مذك ــض ق النق
ــدم  ــه بع ــت دفع ــي رفض ــي ظب ــة بأب ــتئناف المدني ــة اإلس ــه أن محكم ــك بقول ــرح ذل وش
ــي  ــا ف ــا وأصــدرت حكمه ــن وقضــت باختصاصه ــا ببحــث دســتورية القواني اختصاصه
الموضــوع بمــا يعــدم حكمهــا لمخالفتــه لقواعــد هــذا االختصــاص الوظيفــي ويترتــب علــى 
هــذا اإلنعــدام أن تتصــدى محكمــة النقــض للفصــل أوالً فــي مســألة االختصــاص وتقضــي 
ــه  ــرع عن ــر يتف ــي الموضــوع أو نظــر أي أم ــبب دون نظــر ف ــذا الس ــم به ــض الحك بنق
ــة يعنــي أنهــا  ــى المحكمــة الدســتورية، وقــرار محكمــة النقــض بهــذه اإلحال ــة إل كاإلحال
قضــت بعــدم اختصــاص المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيهــا ممــا يســتوجب 
نقضــه، فــإذا فــرض جــدالً توافــق رأي المحكمــة الدســتورية مــن حيــث الموضــوع مــع 
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مــا انتهــى إليــه الحكــم المطعــون فيــه أصبحــت محكمــة النقــض ملزمــة بــه ويتعيــن عليهــا 
رفــض الطعــن المقــدم فــي حكــم منعــدم قــررت هــي بنفســها إنعــدام واليــة المحكمــة التــي 

أصدرتــه.
وحيــث أن هــذا النعــي ال يصــادف محلــه وذلــك أن قــرارات وأحــكام محكمــة النقــض ال 
مجــال للطعــن عليهــا وليســت هــذه المحكمــة فــي دائرتهــا الدســتورية جهــة طعــن لهــا فــي 
دائرتهــا الدســتورية جهــة طعــن لهــا وليــس مــن ســلطاتها التصــدي لموضــوع مطــروح 
علــى المحكمــة طالبــة التفســير، وقــد أوضحــت المــادة /33/ مــن القانــون اإلتحــادي رقــم 
ــدى  ــا وم ــدود اختصاصه ــا ح ــة العلي ــة اإلتحادي ــأن المحكم ــي ش ــنة 1973م ف /10/ لس
واليتهــا علــى ســبيل الحصــر بهــا يخــرج موضــوع الدفــع عــن هــذه الواليــة –وإذ عهــدت 
المــادة ســالفة الذكــر فــي فقرتهــا الرابعــة للمحكمــة العليــا بواليــة بحــث دســتورية القوانيــن 
ــن  ــة م ــن أي محكم ــب م ــذا الطل ــا ه ــل إليه ــا أحي ــاً إذا م ــح عموم ــريعات واللوائ والتش
محاكــم اإلتحــاد أو اإلمــارات األعضــاء أثنــاء دعــوى منظــورة أمامهــا مؤكــدة مــا جــاء 
ــارات  ــت لإلم ــن الدســتور المؤق ــادة التاســعة والتســعين م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــم الفق بحك
العربيــة –وإذا أحالــت محكمــة النقــض طلبعــا هــذا فــي حــدود مــا رســمته المــادة ســالفة 
الذكــر أثنــاء دعــوى منظــورة أمامهــا فــإن طلبهــا هــذا يكــون مقبــوالً شــكالً ويتيعــن رفــض 

مــا جــاء فــي هــذا النعــي.
ــدم تحــرص  وحيــث أن هــذه المحكمــة حينمــا تفصــل فــي موضــوع طلــب التفســير المق
علــى أن تنبــه األذهــان إلــى أن هــذا الفصــل يجــري محــدوداً فــي نطــاق ال يجــوز تجــاوزه 
أال وهــو أمــر طلــب بحــث دســتورية المادتيــن 62/61 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة 
إلمــارة أبــي ظبــي: اللتيــن أجازتــا الحكــم بالفائــدة، ومــن ثــم فــال يعتبــر مطروحــاً للبحــث 
ــا أو  ــدى إنفاقه ــا وم ــدة أو تحريمه ــل الفائ ــث ح ــن حي ــاق م ــذا النط ــاوز ه ــا يتج كل م
مخالفتهــا ألحــكام الشــريعة الغــراء علــى وجــه العمــوم إذ أن أمــر هــذه المهمــة موكــول 
ــى اإلســراع  ــة عل ــد جئــت المــادة /150/ مــن الدســتور الســلطات اإلتحادي للمشــرع، فق
ــي تحــل محــل التشــريعات واألوضــاع  ــه، لك ــا في ــن المشــار إليه ــي اســتصدار القواني ف
ــريعة  ــون الش ــا أن تك ــتور ومنه ــكام الدس ــع أح ــا م ــارض منه ــا يتع ــة وخاصــة م الحالي
ــادة الســابعة منه-وليســت هــذه  ــه الم اإلســالمية مصــدراً رئيســياً للتشــريع حســبما قررت

مهمــة القضــاء.
وحيــث أنــه وفــى النطــاق المتقــدم تحديــده يبيــن مــن اإلطــالع علــى البيــان الصــادر عــن 
المجلــس األعلــى لإلمــارات العربيــة المتحــدة أنــه أعلــن عــن ســريان الدســتور المؤقــت 

لإلمــارات العربيــة المتحــدة ابتــداًء مــن الخامــس عشــر مــن شــوال ســنة 1391ه الموافــق 
اليــوم الثانــي مــن شــهر ديســمبر ســنة 1971م، تحقيقــاً إلرادة شــعب اإلمــارات، كما أعلن 
عــن قيــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دولــة مســتقلة ذات ســيادة جــزءاً منــة الوطــن 
العربــي الكبيــر، وإن مــن بيــن مــا تهــدف إليــه الحفــاظ علــى اســتقاللها وســيادتها وعلــى 
أمنهــا واســتقرارها وتحقيــق التعــاون الوثيــق فيمــا بيــن إمارتهــا لصالحهــا المشــترك مــن 
أجــل هــذه األعــراض، ومــن أجــل ازداهرهــا وتقدمهــا فــي كافــة المجــاالت وتوفيــر الحيــاة 
ــاً إزاء هــذا اإلعــالن مراعــاة الوضــع الناشــئ  ــن، وكان لزام ــع المواطني األفضــل لجمي
عــن قيــام االختــالف بيــن اإلمــارات المكونــة لــه مــن حيــث قوانينهــا واللوائــح والمراســيم 
واألوامــر والقــرارات المعمــول بهــا عنــد نفــاذ هــذا الدســتور والتدابيــر واألنظمــة الســائدة 
ــاعة  ــأة إش ــه فج ــه وإلغائ ــك كل ــر ذل ــى تغيي ــب عل ــه يترت ــه أن ــب في ــا ال ري ــا، ومم فيه
الفوضــى الشــاملة واإلطاخــة بــكل عناصــر األمــن واالســتقرار فــي الجماعــة بمــا يؤخــر 
ازدهارهــا وتقدمهــا فــي المجــاالت القانونيــة ويأتــي بعكــس النتيجــة المرجــوة مــن قيــام 

هــذا اإلتحــاد.
ومــن أجــل ذلــك أوحــت الحكمــة للمشــرع الدســتوري أن يــداوي األوضــاع هــذه فــي تــؤده 
بالغــة تجنبــاً ألي هــزة ال يكــون مــن ورائهــا إال المضــرة، وفــي إدراك عميــق لصعوبــة 
ــة،  ــك المواءم ــي إجــراء تل ــج التدريجــي ف ــلك المشــرع النه ــا س ــة وتعقيداته ــذه المهم ه
فتــراه أحيانــاً يفصــح عــن ذلــك صراحــة، كمــا حــدث مثــالً فــي مجــال الوحــدة االقتصاديــة 
ــتور  ــن الدس ــة عشــر م ــادة الحادي ــن الم ــى م ــرة األول ــي الفق ــص ف ــث ن ــة حي والجمكري
المعلــن علــى أن »تشــكل إمــارات اإلتحــاد وحــدة اقتصاديــة وجمركيــة وتنظــم القوانيــن 
االتحاديــة المراحــل التدريجيــة المناســبة لتحقيــق تلــك الوحــدة« واســتمراراً فــي طريــق 
هــذا النهــج أورد فــي مقدمــة الدســتور المؤقــت بيانــاً تفصيليــاً للهــدف فــي إرســاء قواعــد 
الحكــم االتحــادي خــالل الســنوات المقبلــة علــى أســس ســليمة تتمشــى مــع واقــع اإلمــارات 
ــه  ــق أهداف ــن تحقي ــه م ــا يمكن ــاد بم ــد االتح ــق ي ــت الحاضــر وتطل ــي الوق ــا ف وامكانياته
ــداف، ووعــد الحــكام  ــك األه ــارض وتل ــا ال يتع ــه، بم ــي ألعضائ ــان الذات وتصــون الكي
شــعب االتحــاد فــي الوقــت ذاتــه بالحيــاة الدســتورية الحــرة الكريمــة، مــع الســير بــه قدمــاً 
نحــو حكــم ديمقراطــي نيابــي متكامــل األركان فــي مجتمــع عربــي إســالمي متحــرر مــن 
ــم لالتحــاد،  ــم إعــداد الدســتور الدائ ــى أن يت ــه وإل ــك كل ــق.. ومــن أجــل ذل الخــوف والقل
ووفــق علــى تطبيــق الدســتور المؤقــت خــالل فتــرة انتقاليــة مدتهــا خمــس ســنوات تبــدأ 
مــن تاريــخ إعالنــه مــدة لفتــرة أخــرى تحقيقــاً لهــذا الهــدف: وأفــراد البــاب العاشــر مــن 
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ــرة  ــك الفت ــاء تل ــه أثن ــة تطبيق ــم عملي ــي تنظ ــة الت ــة والمؤقت ــكام الختامي ــتور باألح الدس
ــض  ــو نب ــريع ه ــته وإذ أدرك أن التش ــرع وسياس ــدف المش ــك ه ــة، وإذ كان ذل االنتقالي
المجتمــع وأداتــه لتنظيــم شــؤونه وتحقيــق أهدافــه وإرســاء قيمــة وحمايــة مكاســبه وتأميــن 
مســتقبله فقــد حــرص علــى إحاطتــه بكافــة عوامــل االســتقرار فــي أثنــاء عمليــة المواءمــة 
المشــار إليهــا مــن قبــل، بمــا أورده مــن أحــكام فــي هــذا الخصــوص فــي المــادة /148/ 

ومــا بعدهــا وذلــك لمــا للتشــريع مــن األثــر الخطيــر فــي شــؤون الجماعــة.
وحيــث أن البيــن مــن المــواد /148/ ومــا بعدهــا أن المشــرع الدســتوري قــد فــرق بيــن 
ــى  ــة األول ــا الطائف ــر، أم ــم مغاي ــا بحك ــة منه ــريعات خــص كل طائف ــن التش ــن م طائفتي
ــا  ــة يحكمه ــاذ الدســتور، وهــذه الطائف ــد نف ــه عن فهــي مجموعــة التشــريعات المعمــول ب
نــص المــادة /148/ بقولــه أن »كل مــا قررتــه القوانيــن واللوائــح والمراســيم واألوامــر 
والقــرارات المعمــول بهــا عنــد نفــاذ هــذا الدســتور فــي اإلمــارات المختلفــة األعضــاء فــي 
االتحــاد ووفقــاً لألوضــاح الســائدة فيمــا يظــل ســارياً مــا لــم يعــدل أو يلــغ وفقــاً لمــا هــو 

مقــرر فــي هــذا الدســتور«.
أمــا الطائفــة الثانيــة فهــي كل التشــريعات التــي تلــي فــي صدورهــا هــذا العمــل بالدســتور 
ــن  ــم بي ــن /149/ و /150/ ث ــي المادتي ــا الدســتور ف ــا، وبينه ــاً كان مصدره ــت أي المؤق
تدرجهــا وحكــم تطبيقهــا فــي المــادة /151/ منــه بقولــه »ألحــكام هــذا الدســتور الســيادة 
علــى دســاتير اإلمــارات األعضــاء فــي اإلتحــاد وللقوانيــن اإلتحاديــة التــي تصــدر وفقــاً 
ألحكامــه األولويــة علــى التشــريعات واللوائــح والقــرارات الصــادرة عــن ســلطات 
اإلمــارات وفــي حالــة التعــارض، يبطــل مــن التشــريع األدنــى مــا يتعــارض مــع التشــريع 
ــى  ــر عل ــرض األم ــد الخــالف يع ــارض، وعن ــك التع ــل ذل ــذي يزي ــدر ال ــى، وبالق األعل

المحكمــة االتحاديــة العليــا للبــت فيــه«.
ــه  ــا قررت ــدود م ــي ح ــا ف ــة العلي ــة المحكم ــع لرقاب ــي تخض ــي الت ــريعات ه ــذه التش وه
ــا  ــإن كل م ــك ف ــى ذل ــاً عل ــا، وترتيب ــى غايته ــة إل ــة المواءم ــادة للوصــول بعملي ــك الم تل
ــاذ  ــد نف ــا عن ــول به ــرارات المعم ــر والق ــيم واألوام ــح والمراس ــن واللوائ ــه القواني قررت
هــذا الدســتور تظــل ســارية وتكتســب قوتهــا الملزمــة طــول فتــرة ســريانها مــن أحــكام 
الدســتور نفســه طالمــا أنهــا لــم تعــدل أو تلــغ وفقــاً لمــا هــو مقــرر فــي أحكامــه فــإذا لــم 
يتناولهــا التعديــل أو اإللغــاء يتعيــن احترامهــا وتطبيقهــا وال يجــوز ألي ســلطة فــي الدولــة 
ــاع عــن تطبيقهــا بحجــة أنهــا ال تتمشــى مــع روح بعــض النصــوص  إهدارهــا أو االمتن
ــك  ــن الدســتور وذل ــادة /101/ م ــق أحــكام الم ــن تطبي ــأى م ــي من ــا ف الدســتوري إذ أنه

ــل أن  ــتقراره ب ــع واس ــة المجتم ــاً لطمأنين ــه تحقيق ــه أحكام ــبتغتها علي ــي اس للشــرعية الت
تعطيــل حكــم المــادة /148/ مــن الدســتور أخــذاً بتلــك المبــررات يعتبــر تعطيــالً لحكــم 
مــن أحكامــه حرمتــه المــادة /145/ منــه، وقــد أكــد المشــرع هــذا النظــر بمــا ألــزم بــه فــي 
نــص المــادة الـــ 12 مــن القانــون اإلتحــادي ذي الرقــم 6 لســنة 1978 فــي شــأن إنشــاء 
المحاكــم اإلتحاديــة إذ بعــد أن أورد نــص المــادة الثامنــة منــه مــن أن المحاكــم اإلتحاديــة 
ــا  ــول به ــن المعم ــن القواني ــا م ــة وغيره ــن اإلتحادي ــق الشــريعة اإلســالمية والقواني تطب
نــص علــى أنــه »مــع مراعــاة مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون، فتعمــل المحاكــم 
ــة  ــات القضائي ــاً أمــام الهيئ ــة باإلجــراءات والقواعــد والنظــم المعمــول بهــا حالي االتحادي
الحاليــة« وغنــي عــن البيــان أنــه ال يؤثــر علــى تلــك الوجهــة مــن النظــر وال يتعــارض 
معهــا مــا نصــت عليــه المــادة الســابعة مــن الدســتور مــن أن اإلســالم هــو الديــن الرســمي 
ــه إذ أن خطــوات المشــرع  ــريع في ــريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي للتش ــاد والش لإلتح
تســير نحــو هــذا المبــدأ لتحقيقــه كغايــة دل علــى ذلــك تأليــف لجــان الوضــع التشــريعات 
المســتمدة مــن الشــريعة اإلســالمية وال يعيــب تلــك الخطــوات التشــريعية أن تكــون متأتيــة 
بــال ضــرر، واثقــة بذلــك مــن الوصــول إلــى الهــدف المرجــو- لمــا كان ذلــك كلــه وكانــت 
ــا  ــن أجازت ــي اللتي ــي ظب ــارة أب ــة إلم ــراءات المدني ــون اإلج ــن قان ــان 62/61 م المادت
الحكــم بالفائــدة موضــوع طلــب التفســير القائــم قــد صدرتــا بمقتضــى قانــون اإلجــراءات 
ــاذ الدســتور  ــل نف ــذي كان معمــوالً بأحكامــه قب ــم /3/ لســنة 1970 وال ــة ذي الرق المدني
ــغ حتــى اآلن- فــإن هــذا  ــم تعــدل أو تل فــي 1971/12/2م ومــا زالــت أحكامــه قائمــة ل
القانــون وطبقــاً للمــادة 148 مــن الدســتور يعتبــر دســتورياً ويتعيــن علــى الجميــع التــزام 
ــب وال  ــن 62/61 موضــوع هــذا الطل ــى اآلن ومنهــا نــص المادتي أحكامــه الســارية خت
ينــال مــن ذلــك مــا ورد فــي المــادة الـــ 8 لســنة 1978 وال المــادة الـــ 75 مــن القانــون ذي 
الرقــم /10/ لســنة 1973م بشــأن المحكمــة االتحاديــة العليــا إذ ليــس فــي هذيــن النصيــن 
مــا يزيــل القــوة الملزمــة التــي أكســبها الدســتور لقانــون اإلجــراءات المدنيــة بمــا قــرره 
فــي شــأنه فــي المــادة /148/ منــه- وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن نــص المــادة 62 مــن 
القانــون المشــار إليــه إذ نصــت فــي فقرتهــا 1،2 علــى أنــه ال يجــوز أن يزيــد ســعر الفائــدة 
التــي تحددهــا المحكمــة عــن الســعر الــذي اتفــق عليــه األطــراف أو تعاملــوا بــه فــي أي 
مرحلــة قبــل رفــع الدعــوى أو إذا لــم تتفــق األطــراف علــى ســعر الفائــدة فللمحكمــة أن 
تحــدد ســعراً لذلــك علــى أال يزيــد عــن 12 بالمائــة فــي المعامــالت التجاريــة، و9 بالمائــة 
فــي المعامــالت غيــر التجاريــة –إنمــا قصــد الــزام القاضــي بعــدم تجــاوز تلــك النســب فــي 
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تحديــد ســعر الفائــدة ســواء فــي حالــة اتفــاق األخــراف عليهــا أو عــدم اتفاقهــم- وهــدف 
المشــرع مــن ذلــك هــو حمايــة المديــن مــن االســتغالل كمــا هــو واضــح مــن نــص المــادة 
الـــ /63/ مــن قانــون اإلجــراءات المنــوه بــه، ذلــك النــص القائــل بأنــه ال يجــوز قبــول 
الدعــوى بطلــب الفائــدة عــن مبلــغ محكــوم بــه إذا أهمــل قــرار المحكمــة أي أمــر بشــأن 
الفائــدة –وعلــى ذلــك فــإذا زاد األطــراف فــي إتفاقهــم علــى الســعر الموضــح فــي البنــد 
الثانــي مــن المــادة الـــ /62/تعيــن علــى المحكمــة النــزول بالزيــادة إلــى الحــد المســموح بــه 
قانونــاً وهــذا يــؤدي بالضــرورة إلــى بطــالن كل فائــدة مركبــة أيــاً كانــت وســيلة احتســابها 
ســد التحايــل علــى زيــادة حدهــا المبيــن فيهــا وهــو األمــر المتمشــى مــع روح الدســتور 

والقانــون.
فلهذه األسباب

ــول الطلــب شــكالً وفــي الموضــوع بدســتورية المادتيــن، 62/61  حكمــت المحكمــة بقب
ــم 2 لســنة 1970. ــة ذي الرق ــون اإلجــراءات المدني مــن قان

الهيئة الحاكمة:
رئيساً.	  صالح الدين الشاش   
عضواً.	  أحمد سلطان    
عضواً.	  محمد صفوت القاضي   
عضواً.	  محمد عبد الخالق البغدادي   
عضواً.	  مصطفى علي الخالد   
عضواً.	  المحامي العام حسن الشقفي   

الكاتب نبيل ابراهيم عزب

المبدأ: إيجار
بموجب أحكام الشريعة اإلسالمية وقانون اإليجار في الشارقة يتعين على المستأجر 
دفع األجرة المتفق عليها للمؤجر نظير استالمه للعقار المأجور وإنه في حال وجود 
عيب في المأجور يخل بالمنافع  فإن المستأجر بالخيار إن شاء استوفي المنفعة على 

العيب وأعطى تمام األجرة وإن شاء فسخ األجرة.

المحكمة اإلتحادية العليا
الدائرة – نقض مدني

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم األربعــاء 4 مــن رمضــان 1400ه الموافــق 1980/7/16 
بمقــر المحكمــة بمدينــة أبــو ظبــي.

أصدرت المحكمة الحكم اآلتي:
المحكمة:

بعــد اإلطــالع علــى الحكــم المطعــون فيــه وصحيفــة الطعــن وســائر األوراق وبعــد 
المداولــة، حيــث أن الطعــن اســتوفى شــرائطه الشــكلية.

وحيث أن مبنى الطعن يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه:
اللزامــه الطاعنــة بــأداء مبلــغ ال 420.000 درهــم إلــى المطعــون ضــده وهــو المبلــغ 
الــذي اقتطعتــه الطاعنــة مــن بــدل إيجــار البنايــة عــن الســنة اإليجاريــة األولــى بداعــي 

وجــود نواقــص فــي المأجــور.
والعتبــاره ســربان األجــرة عــن الشــهرين الســابع والثامــن مــن الســنة اإليجاريــة األولــى، 
إضافــة إلــى النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بــأن إجــراءات صــدوره مشــوبة بالبطــالن.
وحيــث أن مــا تنعــاه الطاعنــة مــن بطــالن فــي إجــراءات صــدور الحكــم المطعــون فيــه 
مــردود بمــا هــو ثابــت فــي األوراق بــأن إصــدار الحكــم ثــم النطــق بــه بجلســة يــوم االثنين 
ــة  ــن وحجــزا لقضي ــة مــن الطرفي ــد ســماع المرافع ــة بع ــق 1979/12/31 العلني المواف
ــه وأســبابه  ــاً بمنطوق ــه مكتوب ــي الحكــم ووقعــت علي ــت ف ــي تداول ــة الت ــم مــن الهيئ للحك
وفقــاً لألصــول والقواعــد المقــررة بهــذا الشــأن ومــن حيــث أن الثابــت بــأوراق الدعــوى 
أن الشــركة الطاعنــة تعاقــدت مــع المطعــون ضــده علــى اســتئجار كامــل البنايــة العائــدة 
لــه الكائنــة فــي الشــارقة والمؤلفــة مــن مهــارض ومــرآب وســتة طوابــق تحــوي بــالزا 
واثنيــن وعشــرين شــقة لمــدة ثــالث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء واســتالم العقــار ببــدل 
إيجــار يدفــع ســلفاً وقــدره عــن الســنة األولــى 1.170.000 درهــم باإلضافــة إلــى مبلــغ 
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ــة  ــتلمت الطاعن ــد اس ــرض«، وق ــة المع ــة »قفلي ــة افتتاحي ــاً قيم ــم مقدم 250.000 دره
البنايــة بتاريــخ 1976/9/1 تنفيــذاً للعقــد ودفعــت مبلــغ 1.000.000 درهــم مــن المبلــغ 
ــد، وامتنعــت عــن تســديد  ــى بموجــب نصــوص العق ــا عــن الســنة األول ــب بذمته المترت

الباقــي البالــف 420.000 درهــم بداعــي وجــود نواقــص فــي المأجــور.
ــن  ــه بموجــب أحــكام الشــريعة اإلســالمية وقانــون اإليجــار فــي الشــارقة يتعي وحيــث أن
ــار المأجــور  ــر اســتالمه العق ــق عليهــا للمؤجــر نظي ــع األجــرة المتف ــى المســتأجر دف عل
وأنــه فــي حــال وجــود عيــب فــي المأجــور يخــل بالمنافــع فــإن المســتأجر بالخيــار، إن 

ــب وأعطــى تمــام األجــر، وإن شــاء فســخ األجــارة. شــاء اســتوفى المنفعــة مــع العي
وعليــه فــإن الطاعنــة وقــد نفــذت العقــد باســتالمها المأجــور وانتفاعهــا بــه ودفعهــا مبلــغ 
مليــون درهــم مــن البــدل، ولــم تختــر فســخ األجــارة، أضحــت ملزمــة بــأداء كامــل المبلــغ 

المتفــق عليــه بموجــب نصــوص العقــد النافــذ.
ــغ  ــأداء المبل ــة ب ــزم الطاعن ــذه وال ــة النظــر ه ــزم وجه ــه إذ الت ــون في ــم المطع وإن الحك
ــى،  ــنة األول ــن الس ــون ضــده ع ــتحق للمطع ــغ المس ــن المبل ــع م ــأنه المقتط ــى بش المدع
أعمــاالً ألحــكام العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن النافــذ 1987/9/1 وفقــاً ألحــكام الشــريعة 
اإلســالمية وقانــون اإليجــار فــي الشــارقة يكــون قــد صــادف محلــه فــي صحيــح القانــون.
وبنــاًء علــى مــا تقــدم فــإن أســباب الطعــن أمســت ال تنــال مــن الحكــم المطعــون فيــه فــي 

شــيء ويتيعــن ردهــا عنــه لوقــوع الحكــم فــي محلــه وموافقتــه األصــول والقانــون.
لذلك

حكمت المحكمة:
رفض الطعن.. 1
المحامــاة . 2 أتعــاب  مقابــل  وألــف درهــم  والمصاريــف  بالرســوم  الطاعنــة  الــزام 

التأميــن. ومصــادرة 
الهيئة الحاكمة:

رئيساً.	  القاضي/ أحمد سلطان   
عضواً.	  القاضي/ محمود الوكاع الملحم  
عضواً.	  القاضي/ محمد عبد الخالق البغدادي  
وحضور المحامي العام السيد/ عبد الحميد عثمان.	 

ــل أن  ــوا أنفســكم قب ــبوا وزن ــل أن تحاس ــبوا أنفســكم قب ــن الخطــاب: »حاس ــر ب ــال عم ق
توزنــوا، فإنــه أهــون عليكــم فــي الحســاب غــداً أن تحاســبوا أنفســكم يــوم القيامــة، وتزينــوا 

للعــرض األكبــر، يومئــذ تعرضــون ال تخفــى منكــم خافيــة«.
ال ينبغــي لقاضــي أن يكــون غارمــاً »مديونــاً« ألن الغــارم يعــد فيخلــف ويقــول الكــذب 
وال يبنغــي أن يكــون بــه حاجــة إلــى أحــد ألن طالــب الحاجــات فقــر ظاهــر وهــم شــاغل.

وال ينبغي أن يعارض هم الحكم هم غيره فيزرى بصاحبة ويشغله عنه.
يحيى بن حمزة

قاضي دمشق في عهد الرشيد
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المبدأ: شيك بدون رصيد
إذا اختار المجني عليه في جريمة إعطاء الشيك دون رصيد

المطالبة بقيمة هذا الشيك أمام المحكمة الدنائية فإنه قد يكون قد اختار –محكمة 
مختصة بالنظر في ذلك الموضوع وهي ملزمة بالفصل فيه.

المحكمة اإلتحادية العليا
دائرة النقض الجزائي

الثانــي ســنة 1400ه الموافــق  بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الثالثــاء 13 ربيــع 
ظبــي. أبــو  بمدينــة  المحكمــة  بمقــر  1981/2/17م 

المحكمة
بعــد اإلطــالع علــى األوراق وســماع تقريــر التلخيــص والمرافعــة وبعــد المداولــة، وحيــث 

أن الطعــن قــد اســتوفى أوضاعــه الشــكلية.
وحيــث أن مبنــى الطعــن هــو أن الحكــم المطعــون فيــه إذ قضــى بــرد قيمــة الشــيك الــذي 
ــون،  ــي القان ــد شــابه خطــأ ف ــد، ق ــدون رصي ــة إصــداره ب ــة الطاعــن بجريم ســبقت إدان
ذلــك أن المحاكــم الجنائيــة ال واليــة لهــا فــي الحكــم بالــرد ألن اختصاصهــا يقتصــر علــى 
الحكــم بالتعويــض عــن الضــرر المباشــر الناشــئ عــن الجريمــة فــي حيــن أن الحكــم إذا 
قضــى بــرد قيمــة الشــيك فإنــه يكــون قــد خــرج عــن نطــاق هــذا االختصــاص كمــا أنــه 
مــن الثابــت أن ورقــة الشــيك موضــوع هــذه الدعــوى قــد أعطيــت تاريخــاً يخالــف التاريــخ 

الحقيقــي الــذي حــررت فيــه ممــا يجعلهــا باطلــة وال يترتــب عليهــا أي أثــر.
وحيــث أن قانــون إجــراءات المحاكــم الجنائيــة لســنة 1970م بإمــارة أبــو ظبــي قــد نــص 
فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة الخامســة علــى أنــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر أي شــخص 
ــكل مــن  ــع تعويضــاً تحــدده ل ــي دف ــم تحكــم بأن ــة أو ل ــه بعقوب ــه ســواء حكمــت علي أدانت
ــك التعويــض يمكــن  ــل ذل ــه ضــرر مــن جريمــة إذا كان فــي رأي المحكمــة أن مث أصاب

الرجمــع بــه فــي دعــوى مدنيــة.
لمــا كان ذلــك، وكان المســتفاد مــن اســتقراء هــذا النــص أن المشــرع كمــا منــح المحاكــم 
الجنائيــة واليــة الفصــل فــي طلبــات التعويــض عــن الضــرر الناشــئ مباشــرة عــن 
ــة بالجريمــة  ــة متصل ــة منازعــة مدني ــي أي ــة الفصــل ف ــا أيضــاً والي ــد منحه الجريمــة فق
ولــو لــم تكــن ناشــئة مباشــرة عنهــا بــل ولــو كانــت تلــك المنازعــة بحســب، األصــل مــن 
اختصــاص المحاكــم المدنيــة، ومــؤدى ذلــك أن المجنــي عليــه فــي جريمــة إعطــاء شــيك 

بــدون رصيــد إذا اختــار المطالبــة بقيمــة الشــيك أمــام المحكمــة الجنائيــة فإنــه يكــون قــد 
اختــار محكمــة مختصــة بالنظــر فــي ذلــك الموضــوع وهــي ملزمــة بالفصــل فيــه، لمــا 
ــح  ــذي يتفــق وصحي ــى هــذا النظــر ال ــد تبن ــه، ق ــدم وكان الحكــم المطعــون في كان مــا تق
القانــون وقضــى بالتــزام الطاعــن بــرد قيمــة الشــيك الــذي أصــدره بــدون رصيــد، فــإن 

النعــي علــى الحكــم بالخطــأ فــي القانــون يكــون فــي غيــر محلــه.
ــنة 1978  ــم /17/ لس ــون رق ــن القان ــادة /20/ م ــص الم ــاد ن ــك، وكان مف ــا كان ذل لم
بشــأن تنظيــم حــاالت وإجــراءات الطعــن بالنقــض أمــام المحكمــة اإلتحاديــة العليــا أن حــق 
الطعــن بطريــق النقــض فــي المــواد الجزائيــة قاصــر علــى األحــكام النهائيــة الصــادرة 
بطريــق النقــض فــي المــواد الجزائيــة قاصــر علــى األحــكام النهائيــة الصــادرة مــن آخــر 
ــاب الطاعــن  ــه الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة بعق ــا قضــى ب درجــة، وكان م
ــه  ــاً بقبول ــد صــار انتهائي ــدون رصيدق ــة إصــدار شــيك ب ــة عــن جريم بالســجن والغرام
هــذا الشــق مــن الحكــم، إذ بتقويتــه علــى نفســه اســتثنافه فــي ميعــاده فقــد جــاز قــوة األمــر 
المقضــي ولــم يجــز لــه مــن بعــد الطعــن فيــه بطريــق النقــض، والعلــة فــي ذلــك أن النقــض 
ليــس طريقــاً عاديــاً للطعــن علــى الألحــكام وإنمــا هــو طريــق اســتثنائي لــم يجــزه الشــارع 
إال بشــروط مخصوصــة لتــدارك خطــأ األحــكام النهائيــة فــي القانــون، فــإذا كان الخصــم 
قــد أوصــد علــى نفســه بــاب االســتئناف -وهــو طريــق عــادي- حيــث كان يســعه اســتدارك 
مــا شــابه الحكــم مــن خطــأ فــي الواقــع أو فــي القانــون، لــم يجــز لــه مــن بعــد أن يلــح ســبيل 
الطعــن بالنقــض، لمــا كان مــا تقــدم، وكان البيــن ممــا أورده الطاعــن فــي شــأن الســبب 
الثانــي مــن أســباب طعنــه أنــه إنمــا يجــادل فــي الواقــع فــي مــدى توافــر أركان جريمــة 
ــاب الطعــن بالنقــض فــي  ــك ب ــق بذل ــة وأغل ــد التــي اطتســبت الحجي ــدون رصي الشــيك ب
الحكــم الصــادر بشــأنها لمــا كان ذلــك، فإنــه غيــر مقبــول مــن الطاعــن مــا يثيــره فــي هــذا 

الشــأن، لمــا كان كل مــا تقــدم فإننــه يتعيــن القضــاء برفــض الطعــن.
فلهذه األسباب

حكمت المحكمة:
أوالً: برفض الطعن.	 
ثانياً: بإلزام الطاعن الرسم والمصاريف ومصادرة التأمين.	 

الهيئة الحاكمة:
رئيساً.	  القاضي/ أحمد سلطان    
عضواً.	  القاضي/ محمد صفوت القاضي   
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عضواً.	  القاضي/ مصطفى علي الخالد   
وحضور المحامي العام السيد/ حسن الشققي.	 

ــاً إال  ــال وال يخســوا ميزان ــوم كي ــت ق ــا طف ــه وســلم: »م ــى هللا علي ــال رســول هللا صل ق
منعهــم هللا القطــر، وال ظهــر قــوم الزنــا إال ظهــر فيهــم المــوت، وال ظهــر فــي قــوم عمــل 

قــوم لــوط إال ظهــر فيهــم الخســف.
قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »ال يخلــون رجــل بإمــرأة، وال تســافر امــرأة إال 

ومعهــا ذو محــرم«.

المبدأ:
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ 
مالك األمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

وأقام قضاؤه على أسباب محكمة

المحكمة اإلتحادية العليا
الدائرة – نقض جزائي

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الثالثــاء 7 شــعبان ســنة 1401هالموافــق 1981/6/9م 
بمقــر المحكمــة بمدينــة أبــو ظبــي.

المحكمة
بعد اإلطالع على األوراق وسماع المرافعة والمداولة.

وحيث أن الطعن استوفى شكله القانوني.
وحيــث أن النيابــة العامــة تنعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون 
ــة  ــن تهم ــون ضــده م ــراءة المطع ــه بب ــه أســس قضائ ــك أن ــي التســبيب، ذل والقصــور ف
مخالفــة الواجــب القانونــي المســندة إليــه علــى أن مجــرد التفــاوض علــى إجــراء عمليــة 
إجهــاض بيــن الطبيــب والمــرأة الحامــل هــو أمــر غيــر مؤلــم قانونــاً وذلــك خالفــاً لصحيــح 
القانــون الــذي يعتبــر مثــل هــذا التفــاوض مكونــاً لجريمــة اخــالل بالواجــب القانونــي كمــا 
أن الحكــم لــم يعــرض إلــى أن الجريمــة المســندة إلــى المطعــون ضــده ثابتــة مــن التفــاوض 
ــام  ــى القي ــه عل ــى موافقت ــى إجهاضهــا، وعل ــن المــرأة الحامــل عل ــه وبي ــذي جــرى بين ال

بعمليــة اإلجهــاض وقبــض جــزءاً مــن األتعــاب المتفــق عليهــا.
ــق  ــة الدعــوى وف ــن واقع ــه بيب ــه أن ــون في ــم المطع ــة الحك ــن مطالع ــن م ــه يبي ــث أن وحي
تصويــر ســلطة اإلتهــام بمــا مفــاده أن تناهــى إلــى مديريــة الشــرطة أن المطعــون ضــده 
ــذه  ــدى ه ــه وإح ــى ضبط ــادرة إل ــرأت المب ــة ف ــر قانوني ــاض غي ــات إجه ــري عملي يج
ــة أفــراد مــن رجــال ونســاء  ــم متلبــس بهــا وبعثــت إليــه بســيدة حامــل فــي صحب الجرائ
الشــرطة للتفــاوض معــه علــى إجهاضهــا مــن حمــل ســفح، وإذ وافــق علــى ذلــك وقبــض 
مبلغــاً مــن المــال مقابــل إجرائــه تلــك العمليــة قــام رجــال الشــرطة بإلقــاء القبــض عليــه، 
ــيء  ــي ج ــرأة الت ــاألوراق أن الم ــاً ب ــا كان ثابت ــه لم ــه أن ــون في ــم المطع ــم أورد الحك ث
بهــا إلــى الطبيــب المتهــم مــن قبــل بعــض الموظفــات فــي جهــاز الشــرطة وبنــاء علــى 
ــم تجــر معاينتهــا  ــة الشــرطة ل ــل المســؤولين فــي مديري هطــه موضوعــة مســبقاً مــن قب
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علــى حامــل كمــا لــم يثبــت أنهــا فــي غيــر حاجــة إلــى عمليــة إجهــاض إذا كانــت حامــالً 
فعــالً، ولمــا كان مجــرد التفــاوض الطبيــب المرخــص مــع بعــض الزبائــن إلجــراء عمليــة 
ــاً عليــه فقــد تكــون هــذه العمليــة ضروريــة إذا كان فــي  إجهــاض ال يعتبــر جرمــاً معاقب
اســتمرار الحمــل خطــر علــى حيــاة الحامــل شــريطة أن تجــري العمليــة بمعرفــة طبيــب 
متخصــص فــي أمــراض النســاء مثــل المتهــم المســتأنف، ولمــا كان تفاوض المســتأنف مع 
بعــض مرضــاه حــول إجــراء عمليــة ضروريــة ال يتعــارض وكرامــة المهنــة وشــرفها، 
ولمــا كانــت المحكمــة مقيــدة بمــا قــدم إليهــا مــن أدلــة فــي الدعــوى التــي أمامهــا وليــس 
ــد  ــت أن المســتأنف ق ــة القائمــة لييــس فيهــا مــا يثب ــت األدل لهــا أن تتجاوزهــا، ولمــا كان
قــام بجريمــة يعاقــب عليهــا القانــون وكانــت المخالفــات المســلكية تخــرج عــن اختصــاص 
ــة  ــخه وللنياب ــن فس ــذي يتعي ــتأنف ال ــم المس ــى الحك ــتئناف وارد عل ــإن االس ــة ف المحكم
ــراءة  ــة بب ــم فقضــت المحكم ــن ث ــلكية وم ــات المس ــأن المخالف ــزم بش ــاذ مايل ــة إتخ العام

المطعــون ضــده.
ــنادد  ــة إس ــي صح ــي ف ــكك القاض ــي أن يتش ــه يكف ــرر أن ــدم، وكان المق ــا تق ــا كان م لم
التهمــة إلــى المتهــم كــي يقضــي لــه بالبــراءة إذ ومــالك األمــر كلــه يرجــع إلــى وجدانــه 
مــا دام الظاهــر أنــه أحــاط بالدعــوى عــن بصــر وبصيــرة وأقــام قضــاءه علــى أســباب 
تحملــه، لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن بيــن واقعــة الدعــوى وعــرض 
ألدلــة الثبــوت فيمــا بمــا يكشــف عــن تمحيصهــا لهــا واإلحاطــة لظروفهــا وبادلــة اإلتهــام 
فيهــا، خلــص إلــى أن التهمــة الموجهــة إلــى المطعــون ضــده لــم تكتمــل أركانهــا القانونيــة 
لألســباب الســابقة التــي أوردهــا التــي تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا، والتــي تحمــل 
فــي أنــه مــع التســليم بصــورة الواقعــة كمــا صورتهــا ســلطة اإلتهــام فــإن أركان الجريمــة 
المســندة إليــه لــم تكتمــل وذلــك ألنــه لــم يوقــع كشــف طبــي علــى المــرأة التــي قبــل أنهــا 
كانــت حامــالً وتفاوضــت مــع المطعــون ضــده وبالتالــي فلــم يعــرف مــا إذا كانــت حامــالً 
ــى  ــي حاجــة إل ــت ف ــا كان ــة أنه ــت للمحكم ــم يثب ــالً فل ــت حام ــه، وإن كان ــالً مــن عدم فع
عمليــة إجهــاض، ولمــا كان مــا تقــدم وكان هــذا الــذي اســتظهره فــي حاجــة إلــى عمليــة 
إجهــاض، لمــا كان مــا تقــدم وكان هــذا الــذي اســتظهره الحكــم لــه مأخــذه الصحيــح مــن 
األرواق فــإن منعــى الطاعنــة ينحــل إلــى جــدل موضوعــي فــي تقديــر الدليــل وهــو مــا 
ــك أمــام محكمــة  ــي ذل ــي محكمــة الموضــوع وال تجــوز مصــادرة حقهــا ف ــه ف نســتقل ب
النقــض وال يعــد والطعــن إال أن يكــون محاولــة إلعــادة النظــر فــي أدلــة الدعــوى علــى 
وجــه معيــن تأديــاً مــن ذلــك إلــى مناقضــة الصــورة التــي ارتســمت فــي وجــدان قاضــي 

الموضــوع بالدليــل الصحيــح وهــو مــاال يقبــل أمــام محكمــة النقــض، لمــا كان مــا تقــدم 
فــإن الطعــن برمتــه يكــون علــى غيــر أســاس متعينــاً رفضــه موضوعــاً.

فلهذه األسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن

الهيئة الحاكمة:
رئيساً.	  القاضي/ أحمد سلطان   
عضواً.	  القاضي/ محمد صفوت القاضي  
عضواً.	  القاضي/ محمد عبد الخالق البغددي  

قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »لــكل بنــي آدم حــظ مــن الزنــا، فالعينــان تزنيــان 
وزناهمــا النظــر واليــدان تزنيــان وزناهمــا البطــش، والرجــالن تزنيــان وزناهمــا المشــي، 

والفــم يزنــي وزنــاه القبــل، والقلــب يهــوى ويتمنــى، والرفــح يصــدق ذلــك أو يكذبــه«.
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المبدأ: تفريق لعلة الشقاق

محكمة استئناف الشارقة
الدائرة الشرعية

ــق 4  ــادف 1980/11/12 المواف ــاء المص ــوم األربع ــي ي ــدة ف ــة المنعق ــة العلني بالجلس
ــارقة. ــتئناف الش ــة اس ــر محكم ــنة 1401ه بمق ــرم س مح

أصدرت الحكم اآلتي:
حيــث أنــه يتعيــن لوجــه الحــق وصحيــح القانــون للحكــم فــي هــذا االســتئناف اســتعراض 
المبــادئ الشــرعية والقانونيــة التــي تحكــم موضــوع هــذا االســتئناف والحكــم فيــه شــكالً 

وموضوعــاً معــاً.
فأمــا مــن ناحيــة الشــكل وركنــه األساســي فــي االســتئناف هــو الميعــاد، وبدايــة حســاب 
ميعــاد االســتئناف فإنــه قــد جــاء بكتــاب التنظيــم القضائــي واإلجــراءات بالمملكــة العربيــة 
الســعودية تأليــف د. أحمــد عبــد العزيــز األلفــي الريــاض ســنة 1396ه/1976م بالصفحة 
ــي  ــي تتضمــن القواعــد الخاصــة بالطعــن ف ــى النظــم الت ــه عل ــه بشــأن مالحظت /71/ من
ــي يطعــن أمامهــا، أن  ــن مــن أحــكام الجهــات الت ــد تبي ــه ق أحــكام المحاكــم الشــرعية- أن
ــة  ــدون بصف ــات ال يتقي ــذه الجه ــا، أن قضــاة ه ــن أمامه ــي يطع ــات الت ــذه الجه قضــاة ه
ــز األحــكام الشــرعية إذ  ــي تعليمــات تميي ــا ف ــد الطعــن المنصــوص عليه ــة بمواعي مطلق
يــرون أنــه ال يجــوز أن يحــرم شــخص حكــم عليــه خطــأ مــن اعــادة النظــر فــي الحكــم 

بســبب هــذا االعتبــار الــذي يعدونــه شــكلياً.
كما جاء في مجلة األحكام العدلية بهذا الشأن ما موجزه ما يلي:

فــي بــاب روبــة الدعــوى بعــد الحكــم، فقــد جــاء بالمــادة 1838 أنــه إذا ادعــى المحكــوم 
عليــه بــأن الحكــم الصــادر بالدعــوى لــم يكــن موفقــاً ألصولــه الشــرعية ويتبيــن للجهــة 
عــدم موافقتــه وطلــب اســتئناف الدعــوى فــإن وجــد الحكــم موافقــاً ألصولــه المشــروعة 

ــد وإال يســتأنف وينقــص. يؤي
كمــا نصــت المــادة 1839 علــى أنــه لــم يقنــع المحكــوم عليــه بالحكــم الصــادر بالدعــوى 
وطلــب تمييــز أعــالم ذلــك الحكــم ينظــر فيــه حتــى إذا وجــد موافقــاً ألصولــه المشــروعة 

صــدق وأال نقــض.
وجاء في باب مرور الزمان من تلك المجلة العدلية.

ــد أن  ــوى بع ــماع الدع ــع س ــن من ــارة ع ــاء عب ــالح الفقه ــي اصط ــان ف ــرور الزم أن م

تركــت مــدة معلومــة، هــذا المنــع غيــر قياســي ألن الحــق ال يســقط بتقــادم الزمــان بــل هــو 
استحســان ووجهــة منــع التزويــر والتحايــل فــإذا انتفــت هــذه العلــة وجــب ســماع الدعــوى 

مهمــا طالــت المــدة.
ــرور  ــد بم ــا الدعــوى.. والمعت ــمع بعده ــي ال تس ــدة الت ــن الم ــي تعيي ــاء ف ــف الفقه واختل
الزمــان المانــع لســماع الدعــوى إنمــا هــو مــرور الزمــان الواقــع بــال عــذر، أمــا الزمــان 
ــدء مــرور الزمــان مــن تاريــخ زوال  ــر ب ــل يعتب ــر ب ــذي مــر بعــذر شــرعي فــال يعتب ال
ــه، ألن  ــت مدت ــخ زوال العــذر وإن طال ــدء مــرور الزمــان مــن تاري العــذر واندفاعــه فب

ــي. ــر والتحل ــه- يؤكــد عــدم التزوي ــاء العــذر –وإن طالــت مدت بق
ــق  ــوت الح ــخ ثب ــن تاري ــان م ــرور الزم ــدئ م ــه يبت ــا أن ــادة 1667 منه ــاء بالم ــا ج كم

ــوى. ــة الدع ــى بإقام للمدع
وحيــث أنــه علــى ضــوء هــذه المبــادئ التــي رأينــا أن نقدمهــا بيــن يــدي البحــث لتقــول 
هــذه المحكمــة كلمتهــا فــي الدفــع المبــدئ مــن المســتأنف ضدهــا بشــأن ميعــاد االســتئناف 
ــاد  ــاب ميع ــدء حس ــاد أي ب ــذا الميع ــدء ه ــم الشــرعية وب ــن المحاك ــكام الصــادرة م لألح
ــي  ــدة ف ــي القاع ــا ه ــتأنف كم ــم المس ــدور الحك ــخ ص ــن تاري ــدأ م ــل يب ــتئناف وه االس
األحــوال العاديــة للطعــون أم مــن تاريــخ إتشــاء هــذه الدائــرة بإيجــاد هــذا الطريــق وفتحــه 
أمــام الطعــن فــي أحــكام المحاكــم الشــرعية باعتبــار أنــه مــا كان مــن الممكــن قبــل هــذا 

ــخ اللجــوء لهــذا االســتئناف. التاري
فإنــه ترتيبــاً علــى ذلــك وللوصــول إلــى مــا نــراه صوابــاً فــي هــذا األمــر يتعين اســتعراض 

ــا يلي: م
لمــا كان القــرار الــوزاري الصــادر بإنشــاء هــذا الطريــق للطعــن جــاء خلــوا مــن تحديــد 
ميعــاد يقــوم للطعــن مــن خاللــه ممــا يقطــع بيقيــن أن المشــرع إنمــا قصــدر تــرك تحديــد 
هــذا الميعــاد وبــدء احتســابه لألحــكام العامــة فــي الشــريعة اإلســالمية ولمــا ال يتعــارض 
مــع هــذه األحــكام مــن القواعــد التشــريع المقــارن وعلــى ضــوء مــا يســفر عنــه االتطبيــق 

العملــي مســتهدفاً بذلــك كلــه تحقيــق العدالــة وضمــان اســتقرار األحــكام.
وحيــث أنــه اســتثناًء علــى هــذا المنطــق فإنــه باســتقراء المصــدر التشــريعي الــذي صــدر 
القــرار الــوزاري رقــم /35/ لســنة 1980 اســتناداً علــى تنفيــذ لــه وهــو القانــون رقــم /6/ 
لســنة 1978م االتحــادي الــذي ينــص فــي المــادة الثامنــة منــه علــى أن المحاكــم االحاديــة 
تطبــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية والقوانيــن اإلتحاديــة وغيرهــا مــن القوانيــن المعمــول 
ــادئ  ــرف والمب ــد الع ــن قواع ــريعة م ــكام الش ــع أح ــارض م ــا ال يتع ــق م ــا تطب ــا كم به
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القانونيــة العامــة,
ونصــت المــادة الثانيــة عشــر علــى أنــه مــع مراعــة مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا 
ــا  ــول به ــد والنظــم المعم ــة باإلجــراءات والقواع ــم اإلتحادي ــام المحاك ــل أم ــون يعم القان
حاليــاً أمــام الهيئــات القضائيــة المحليــة وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق باجــراءات التقاضــي 
ــون المنظــم  ــى أن يصــدر القان ــك إل ــي األحــكام ووســائل تنفيذهــا وذل وطــرق الطعــن ف

ــة. ــم اإلتحادي ــام المحاك لإلجــراءات أم
إذن فــإن المســتخلص مــن أحــكام القانــون رقــم /6/ لســنة 1978م االتحــادي الصــادر . 1

ــاال  ــى م ــوع إل ــن الرج ــه يتعي ــه أن ــذاً ل ــنة 1980 تنفي ــم /35/ لس ــوزاري رق ــرار ال للق
يتعــارض مــع أحكامهــا مــن مبــادئ التشــريعات المقارنــة والعــرف والقواعــد واالجراءات 
والنظــم المعمــول بهــا أمــام الهيئــات القضائيــة المحليــة فأما عن أحكام الشــريعة اإلســالمية 
فــإن الظاهــر مــن هــذه األحــكام علــى مــا ســلف البيــان واإليضــاح أن الشــريعة اإلســالمية 
ال تقيــد الطعــون فــي أحــكام المحاكــم الشــرعية بصفــة مطلقــة بمواعيــد معينــة باعتبــار أن 
هــذه المواعيــد إجــراء شــكلي ال يجــب أن يقــف عائقــاً أمــام صاحــب الحــق للوصــول إلــى 
مــا يبتغيــه وأن المنــع مــن ســماع الدعــوى أو الطعــن لمــرور الزمــن ليــس أصــالً شــرعياً 
ــح  ــاع ومصال ــتقرار األوض ــر الس ــل والتزوي ــع التحاي ــة من ــان وجه ــو استحس ــا ه وإنم
النــاس فــإذا انتفــت هــذه العلــة يتعيــن الرجــوع إلــى األصــل العــام وهــو اإلطــالق بســماع 

الدعــوى أو نظــر الطعــن فــي األحــكام مهمــا طالــت المــدة.
كمــا أن المقــرر فــي أحــكام تلــك الشــريعة أن بــدء احتســاب الميعــاد أنهــا يكــون مــن . 2

تاريــخ زوال العــذر واندفاعــه فــإذا كان هنــاك عــذر مانــع مــن الطعــن أو ســماع اإلجــراء 
فــإن الميعــاد ال يبــدأ ســريانه إال مــن زوال هــذا المانــع ويظــل الميعــاد ســارياً ومفتوحــاً 

مهمــا طــال الزمــن.
ــذي . 3 ــخ ال ــن التاري ــدأ إال م ــن أو الدعــوى –ال يب ــروف أن حــق صاحــب الطع والمع

يعطــى لــه هــذا الحــق ويمنحــه لــه- أو أنــه قبــل هــذا التاريــخ لــم يكــن لــه ثمــة حــق حتــى 
يمكــن اســتعماله واللجــوء إليــه ليحمــي بــه حقــه أو يــؤدي بــه إلــى قبــول المطعنــة.

ولمــا كان ذلــك وكان بــاب الطعــن أمــام اســتئناف أحــكام المحاكــم الشــرعية موصــداً أمــام 
المحكــوم عليــه فلــم يكــن بوســعه تقديــم طعنــه هــذا حتــى صــدر هــذا القــرار رقــم /35/ 
لســنة 1980 الــوزاري بإتاحــة هــذا الطعــن فإنــه ال منــاص والحالــة هــذه –اســتناداً لهــذه 
القواعــد- القــول أن بــدء احتســاب موعــد الطعــن مــن تاريــخ إنشــاء ســبيل الطعــن بالقــرار 
ــرة  ــذه الدائ ــاء ه ــي 1980/7/16 بإنش ــذه ف ــخ تنفي ــو تاري ــنة 1980 وه ــم /35/ لس رق

ــه إذ  ــخ صــدور الحكــم المطعــون في ــول باحتســابه مــن تاري –وال يمككــن وال يصــح الق
لــم يكــن للمســتأنف الطاعــن حــق لتقديــم طعنــه وال يكمــن ســريان الميعــاد فــي حقــه إال 
بــزوال المانــع مــن اســتئناف حكمــاً بالقــرار الــذي أعطــى لــه الحــق فــي الطعــن فــأزال 
بذلــك تلــك الصفــة التــي منعتــه مــن الطعــن وإال فكيــف يكــون احتســاب بــدء الميعــاد علــى 
أمــر لــم يتقــرر بعــد أي علــى أمــر ســلبي لــم يكــن لــه وجــود يرتكــز عليــه كيــف يقــال 
أن موعــد الطعــن بــدء فــي حيــن أن طريــق الطعــن نفســه لــم يكــن لــه وجــود فــي عالــم 
الواقــع والقانــون وإذن فاألمــر المنطقــي فقهــاً وقانونــاً وواقعيــاً هــو بــدء احتســاب موعــد 
الطعــن باالســتئناف مــن تاريــخ إنشــاء هــذا الطريــق وفتــح الســبيل وهــو تاريــخ اإلجــراء 

القانونــي الــذي أوجــده فــي 1980/7/16م.
وحيــث أنــه متــى اســتقر القــول علــى بــدء احتســاب ميعــاد االســتئناف مــن تاريــخ 
1980/6/16م موعــد تنفيــذ القــرار المبيــح للطعــن فإنننــا ننتقــل إلــى تحديــد المــدة التــي 

ــا. ــن خالله ــدم الطع يق
ــدان  ــي معظــم البل ــم الشــرعية ف ــكام المحاك ــي أح ــن ف ــد الطع ــع لمواعي ــث أن المتب وحي
اإلســالمية بجــد أنهــا تتــراوح »يتــردد« مــا بيــن الخمســة عشــر يومــاً إلــى ثالثيــن يومــاً.
ــرار »هــي  ــا بالق ــة المنصــوص عليه ــارات الثالث ــي اإلم ــاد االســئناف ف ــه عــن ميع وأن
ــرعية  ــم الش ــكام المحاك ــتأنف أح ــي تس ــي الت ــرة« وه ــارقة والفجي ــان والش ــارة عجم إم
الصــادرة فيهــا هــذه األحــكام فــي المــواد الحقوقيــة فإنهــا أمــا خمســة عشــر يومــاً أو ثالثيــن 
ــة  ــن اإلتحادي ــاً للقواني ــك طبق ــه وذل ــوم ب ــتأنف والمحك ــم المس ــة الحك ــب قيم ــاً تحس يوم
ــد وطريــق االســتئناف فــي كل إمــارة مــن هــذه اإلمــارات  ــة الصــادرة بمواعي أو المحلي
علــى حــده- ومــن ذلــك القانــون رقــم 2 لســنة 1971م بشــأن نظــام اســتئناف القــرارات 
الصــادرة مــن المحكمــة المدنيــة بالشــارقة وقانــون رقــم 1 لســنة 1972م بإنشــاء محكمــة 

االســتئناف فــي عجمــان.
ــة  ــد الحقوقي ــد االســتئناف فــي المواعي ــى مواعي ــى أن إشــارتنا إل ــه إل ــى التبي ونســارع إل
ليــس مــن بــاب القيــاس وإنمــا لمجــرد االســتئناس فقــط وبالتطبيــق لنــص المــادة الثانيــة 
عشــر مــن القانــون رقــم /6/ لســنة 1978م اإلتحــادي بإعتبــاره مــن النصــوص اإلنتقاليــة 
ــم  ــون المنظ ــى أن يصــدر القان ــة إل ــرة االنتقالي ــي الفت ــور ف ــذه األم ــل ه ــج نث ــي تعال الت
إلجــراءات ومواعيــد الطعــن فــي أحــكام المواعيــد الشــرعية وذلــك علــى مــا تجــري بــه 
كافــة التشــريعات فــي معظــم دول العالــم عندمــا تعالــج مســائل انتقاليــة انتظــاراً لتشــريع 
عــام محــدد يصــدره المشــرع. فهــذا اإلســناد مرجعــه القانــون نفســه بمــا صــرح بــه مــن 
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وجــوب الرجــوع إلــى القواعــد والنظــم المعمــول بهــا أمــام الهيئــات القضائيــة فــي تلــك 
اإلمــارات.

وعليــه فإنــه علــى هــدى مــن هــذه األحــكام ومــا جــرت عليــه القوانيــن المحليــة والمقارنــة 
ــز األحــكام  ــد اســتئناف وتمي فــي المحاكــم الشــرعية فــي البــالد اإلســالمية بشــأن مواعي
ــاً  ــة وضمان ــاً للعدال ــالد وتحقيق ــاد والب الشــرعية ومراعــاة لظــروف الحــال وأحــوال العب
الســتقرار األحــكام واألوضــاع تــرى هــذه المحكمــة أن يكــون ميعــاد االســتئناف بصفــة 
عامــة لألحــكام الشــرعية الصــادرة مــن المحاكــم الشــرعية ثالثيــن يومــاً يبــدأ حســابها مــن 
تاريــخ اليــوم التالــي لتفهــم الحكــم حضوريــاً أو مــن تاريــخ اليــوم التالــي لإلعــالن بــه إذا 
كان فــي غيبــة المحكــوم عليــه وذلــك بالنســبة لألحــكام الصــادرة بعــد إنشــاء هــذه الدائــرة.
وأمــا بالنســبة لهــذا الطعــن المائــل فــإن المحكمــة تــرى ترتيبــاً علــى مــا ســلف القــول مــن 
قواعــد قانونيــة وشــرعية تتعلــق بظــروف هــذا االســتئناف باعتبــار أنــه لــم يكــن هنــاك 
مــن ســبيل أمــام الطاعــن إال مــن تاريــخ نشــوء الحــق فيــه وهــو تاريــخ إنشــاء هــذه الدائــرة 
فــإن هــذه المحكمــة إزاء ذلــك تــرى أن يكــون بــدء احتســاب ميعــاد الثالثيــن يومــاً هــو مــن 
تاريــخ 1980/7/16م التاريــخ المحــدد لتنفيــذ القــرار المنــشء لطريــق االســتئناف ولمــا 
كان ذلــك وكان الثابــت مــن األوراق أن الطعــن قــدم فــي 1980/7/30م فإنــه يكــون قــد 
قــدم فــي خــالل الميعــاد أي فــي خــالل ثالثيــن يومــاً وتــرى بقبــول الطعــن شــكالً ورفــض 

الدفــع المبــدئ مــن المســتأنف ضدهــا فــي هــذا الشــأن.
وحيث أنه عن الموضوع.

فــإن هللا وصــف الحيــاة الزوجيــة بأنهــا ســكن ومــودة ورحمــة ولبــاس لقولــه تعالــى: )ومــن 
ــة(  ــودة ورحم ــم م ــل بينك ــا وجع ــن أنفســكم أزواجــاً لتســكنوا إليه ــم م ــق لك ــه أن خل آيات
ــت  ــا إذا اضطرب ــاً، أم ــودا مؤنث ــا محم ــي أثره ــا بق ــرى م ــة كب ــروم: 21[ وهــي نعم ]ال
ــي شــرعها اإلســالم  ــم تجــد الوســائل الت ــة وتضخمــت أســباب الفشــل ول ــاة الزوجي الحي
ــن الزوجيــن ولحــق الضــرر باألســرة فمــاذا يكــون الحــل؟ هــل  ــن بي إلصــالح ذات البي
ــف  ــة، أو يتصــرف كل أحــد كي ــت الزوجي ــي ســجن يســمى بي ــى الزوجــة حبيســة ف تبق
يشــاء وينطلــق علــى هــواه أو يتفرقــان فيعفــى هللا كالً مــن ســعته، وهــذا الحــل األخيــر هــو 
الــذي ارتضــاه اإلســالم حتــى ال يبقــى الزوجــان فــي ســجن دائــم ولــم يقبــل اإلســالم أن 
يتــرك الهــوى يعثــب بالقيــم واألخــالق فشــرع الفــكاك مــن ربــاط الزوجيــة المقــدس بعــد 
أن تفشــل المحــاوالت التــي تبــذل إلصــالح الشــأن بيــن الزوجيــن لقولــه تعالــى: )فإمســاك 
بمعــروف أو تســريح بإحســان( ]البقــرة: 29[ وقــال تعالــى: )وإن يتفرقــا يغــن هللا كالً مــن 

ســعته وكان هللا واســعاً حكيمــاً( فاإلســالم ديــن واقعــي ومثالــي فعندمــا شــرع الــزواج علــم 
أنــه إنمــا يشــرع ألنــاس يعيشــون علــى األرض وال يشــرع ألرواح تعيــش فــي الســماء 
ولــذا فقــد شــرع لهــم الخــالص مــن الحيــاة الزوجيــة إذا تعــذرت الحيــاة منفــذاً إلــى كثيــر 

مــن الشــرور والمخاونــات البغيضــة ولــم تعــد ســياجاً لشــرف الزوجيــن وأعفافهمــا.
وإذا كان اإلســالم وهــو الديــن العدالــة والرحمــة قــد أعطــى حــق الطــالق للرجــل فإنــه لــم 
يجعلــه متحكمــاً فــي أمــر الزوجــة بحيــث ال تســتطيع التخلــص مــن حياتهــا الزوجيــة معــه 
إال بمشــيئته فأبــاح لهــا أحيانــاً وأعطــى للقاضــي أحيانــاً ســلطة الخــالص مــن مثــل هــذا 
الــزوج المتعنــت –فاإلســالم لــم يوصــد أمــام الزوجــة بــاب الخــالص مــن عــذاب الزوجيــة 
إذا كانــت تتضــرر مــن ذلــك أو إذا أســاء الــزوج معاملتهــا بحيــث تتضــرر وتتــأذى مــن 

بقائهــا معــه.
ــوز: أن  ــن النش ــه ع ــي كتاب ــرة ف ــو زه ــد أب ــيخ محم ــوم الش ــتاذ المرح ــول األس ــا يق فكم
هنــاك عدالــة أخــرى هــي مــن العدالــة االجتماعيــة –العدالــة فــي المجتمــع الصغيــر وهــو 
األســرة- كان محمــد صلــى هللا عليــه وســلم أول مــن دعــا إليهــا فمــا عــرف للمــرأة حقــوق 

قبــل أن يجــيء محمــد صلــى هللا عليــه وســلم.
والعدالــة التــي دعــا إليهــا القــرآن الكريــم ودعــا إليهــا النبــي األميــن هــي العدالــة النفســية 

الخلقيــة التــي تجعــل الحقــوق والواجبــات متســاويين متماثليــن.
ــه  ــه اإلمــام مالــك وأحمــد وأخــذ ب وحيــث أن التفريــق للشــقاق بيــن الزوجيــن قــد قــال ب
ــم 25  ــون رق ــة عشــر مــن القان ــى الحادي ــواد مــن 6 حت ــون المصــري »انظــر الم القان
ــزواج للشــيخ محمــد  ــاب األحــوال الشــخصية قســم ال لســنة 1929« وص260 مــن كت
أبــو زهــرة، والســوري وهــو مــا تــرى هــذه المحكمــة األخــذ بــه، ذلــك أن الحيــاة الزوجيــة 
إذا مــا اشــتد الشــقاق وتضاعــف البغــض وصعــب العــالج فإنهــا تصبــح بالنــزاع المســتمر 
جحيمــاً وبــالًء ممــا البــد فيــه لمصلحــة الزوجيــن معــا ًإنهــاء رابطــة الــزواج ليجــد كل 
منهمــا ســبيله إلــى حيــاة كريمــة لقولــه تعالــى: )وإن يتفرقــا يغــن هللا كالً مــن ســعته( فــإذا 
دفــع الشــقاق بيــن الزوجيــن واســتحكم العــداء بينهمــا وبعــث القاضــي بحكميــن لينظــرا فــي 
اإلصــالح بنيهمــا مفخــراً وتبيــن أن اإلســارة أو أكثرهــا مــن جانــب الــزوج وتضــررت 
الزوجــة فــرق قالقاضــي بينهمــا بطلقــة بائنــة –ممــا هــو جديــر بالذكــر أن يشــترط فــي 
ــدب  ــة للن ــي اآلي ــر ف ــا جــاز، إذ األم ــر أهلهم ــن غي ــا م ــإن كان ــا- ف ــن أهلهم ــن م الحكمي
ــن  ــز الدي ــاء والمرســلين لع ــم األنبي ــث وســنة خات ــن أحادي ــن م »انظــر مناهــج الصالحي
عليــق ص346« وال يؤثــر فــي الحكــم تخلــف أحــد الزوجيــن عــن الحضــور بعــد تبليغــه 
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أي متــى علــم بــه والطــالق هنــا يقــع بائنــاً ألنــه ال يــزال الضــرر إال بذلــك.
أما عما أثاره المستأنف بأسباب طعنه على الحكم ونوجزها فيما يلي:

أوالً – الخصومــة بيــن القاضــي والمســتأنف وقضــاء القاضــي وهــو غضبــان ممــا أثــر في 
الحكــم فإنــه بالنســبة للغضــب فإنــه المفهــوم مــن حديــث الرســول صلــى هللا عليــه وســلم 
ــن الخطــاب  ــة ســيدنا عمــر اب ــان« ووصي ــن وهــو غضب ــن اثني »ال يقضــي القاضــي بي
رضــي هللا عنــه فــي القضــاء يقــول ألبــي موســى األشــعري »وإيــاك والغضــب والقلــق 
والضجــر والتــأذي بالنــاس« وهــو أن ال يكــون القاضــي قلقــاً وقــت القضــاء وهــو نــدب 
إلــى الســكون والتثبــت ألن الغضــب يدهشــه عــن التأمــل للوصــول إلــى الحــق فالتحذيــر 
هــو عمــا يحــول بيــن القاضــي وبيــن كمــال معرفتــه بالحــق وهــو الغضــب الــذي يصــل 
لدرجــة القلــق واإلغــالق الــذي يغلــق علــى صاحبــه بــاب حســن التصــور والمقصــود وهذا 
ــل بــن عائشــة  ــة حنب ــد هللا فــي رواي ــو عب ــال أب ــل فق ــة حنب ــه أحمــد فــي رواي مــا أخــذ ب
ســمعت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول »ال طــالق وال عقــاق فــي إغــالق« فهــذا 

الغضــب1.
فالمفهــوم إذن فــي حــد الغضــب الــذي نهــى الرســول صلــى هللا عليــه وســلم عنــه القاضــي 
أن يقضــي بيــن النــاس وهــو غضبــان أن يكــون الغضــب وقــت القضــاء وأن يصــل إلــى 
ــرن بالقضــاء أي أن  ــد أن يعاصــر ويقت ــال ب ــاء. ف ــك الفقه ــال بذل ــا ق ــد اإلغــالق، كم ح
يكــون حالــة حالــة الغضــب هــذه وحالــة اإلغــالق هــي لحظــة قضــاء القاضــي بمعنــى أنــه 
إذا فــات وقــت بحيــث اســتقرت حالــة القاضــي وهــدأت نفســه فــإن المحكمــة مــن النهــي 

تكــون غيــر متوافــرة.
ولمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن أوراق الدعــوى والتأجــالت المتعــددة فيهــا والمراحــل 
الطويلــة التــي اســتغرقتها نظــر الدعــوى والقضــاء فيهــا وهــو مــا يقــرب أو يزيــد علــى 
الســنتين ممــا تكــون فيهــا حالــة القاضــي وال شــك قــد هــدأت واطمأنــت –أن قبــل حتــى- 
ألن هنــاك ثمــة أثــر فــي نفســه ممــا ســببه لــه المســتأنف بفعلــه مــن بعــض االضطــراب 

النفســي ممــا ال يوصــف بأنــه أغلــق غضــب فــي نفــس القاضــي يمنعــه مــن القضــاء.
هــذا ولــم يثبــت مــن األوراق ثمــة خصومــة أو عــداء أو بســبب قانونــي أو شــرعي كان 
ــي  ــباب التنح ــك أن أس ــوى ذل ــر الدع ــن نظ ــي ع ــى التنح ــي إل ــو القاض ــن أن يدع يمك
منصــوص عليهــا فــي القوانيــن المرافعــات المقارنــة وليــس مــن بينهــا هــذه الحالــة التــي 

1  انظــر اعــالم الموقعيــن جــزء 2 ص175 فــي شــرح رســالة عمــر فــي القضــاء البــن القيــم 
الجوزيــة، وأيضــاً بدائــع الصنائــع جـــ7 ص9، فــي آداب القضــاء

ــاك  ــام المســتأنف إذ شــاء أن كان هن ــة القاضــي وكان إم ــا المســتأنف ســبباً للتنحي يدعيه
ــرد أســباب وإجــراءات  ــا ف ــرد للقاضــي أن يلجــأ إليه ــي مــن أســباب ال مــن ســبب قانون
ــك  ــا، ذل ــى الخصــم إذا أراد يلجئه ــن عل ــات يعتي ــن للمرافع ــا القواني ــة نصــت عليه معين
ــارات  ــة القاضــي مــن التأثــر بعب أن التشــريعات نظمــت القواعــد التــي مــن شــأنها حماي
العواطــف والمصالــح بالنــص علــى قواعــد عــدم صالحيــة القاضــي ورده وتنحيــة وبينــت 

الحــاالت واالجــراءات الواجــب اتباعهــا فــي هــذا الشــأن.
وحيــث أنــه باســتعراض هــذه الحــاالت واألســباب الــواردة فــي هــذه القواعــد بشــأن مــا 
يعنيــه المســتأنف علــى القاضــي مــن أنــه كان يجــب عليــه التنحــي عــن الحكــم فــي الدعوى 
ــه بالنــزول والتســامح معــه عــن هــذه الواقعــة  بســبب رفــض قبــول عطــاء المســتأنف ل
وهــذا الســبب فــي ذاتــه –ال يســتوجب علــى القاضــي بــل وليــس مــن الحــاالت التــي تلــزم 
ــه يشــترط فــي العــداوة  ــه مــن المقــرر أن ــك أن القاضــي التنحــي عــن نظــر الدعــوى- ذل
التــي تكــون بيــن القاضــي وبيــن أحــد الخصــوم أال يكــون الخصــم قــد بدأهــا مــع القاضــي 
بعــد رفــع الدعــوى حتــى ال يكــون القصــد منهــا ردة مــن نظــر الدعــوى ويجــب أن تكــون 
العــداوة مــن القــوة بحيــث يســتنتج منهــا أنــه ال يمكــن للقاضــي أن يحكــم بغيــر ميــل أي أن 

يكــون مــن شــأنها أن تدفعــه إلــى القضــاء  بغيــر الحــق1.
ولمــا كان ذلــك وكانــت أوراق الدعــوى وواقــع الحــال فيهــا لــم يبنــى مــن قريــب أو بعيــد 
عــن وجــود عــداوة بيــن القاضــي والمســتأنف حتــى يقــوم بــه ســبب مــن  أســباب عــدم 
الصالحيــة أو توجــب رده أو تنحيــه عــن نظــر الدعــوى أو حتــى استشــعاره الحــرج أو 
العكــس أن الخطــأ إنمــا كان فــي جانــب المســتأنف ومــع ذلــك فقــد غفــر لــه القاضــي هــذا 
الــذي أتــاه إال أنــه راح ليتخــذ معــه بابــا للعطــن علــى الحكــم ممــا يتعيــن معــه االلتفــات 
عــن هــذا الســبب مــن أســباب االســتئناف وأمــا عمــا ســاقه المســتأنف مــن مخالفــة الحكــم 
ألحــكام قوانيــن البنيــات فــي الشــريعة اإلســالمية والقوانيــن المقارنــة وبشــأن عودتــه إلــى 

ســماع الشــهود حــول واقعــة حســبت باليميــن الحاســمة بعــد حلــف المســتأنف لهــا.
فهــذا يدحضــه مــا هــو ثابــت بمحضــر جلســة 1978/3/29 »الصفحــة 78/25 ص2« 
مــن اعتــراف المســتأنف واقــراره بواقعــة تضاربــه مــع زوجتــه المســتأنف ضدهــا فاكتفت 

المحكمــة بهــذا ولــم تحلفــه اليميــن.
وأمــا عــن قــول المســتأنف بعــودة المحكمــة نظــراً للدعــوى بعــد إصدارهــا لحكــم الطاعــة 
ــة  ــه الزوج ــت ب ــاس تقدم ــببب التم ــوى س ــر الدع ــادت لنظ ــة ع ــت أن المحكم ــإن الثاب ف

1  انظر فتحي وإلى الوسيط في قانون القضاء المدني ص210 حتى 218
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بطلــب إعــادة النظــر فــي حكــم الطاعــة ونظــرت الدعــوى بنــاء علــى هــذا االلتملــس مــن 
جديــد حتــى قضــي فيهــا بهــذا الحكــم وبذلكــة تكــون عــودة نظــر المحكمــة للدعــوى إنمــا 
ــان حتــى  ــح لهــا نظــر الدعــوى فتناقضــل فيهــا الطرف ــى ســبب قانونــي يتي ــاء عل كان بن

انتهــت بالحكــم المســتأنف.
حيــث أنــه بالنســبة للشــهود فإنــه مــن المقــرر أن المســلون عــدول بعضهــم علــى بعــض 
أال مجربــاً عليــه شــهادة زور أو مجلــوداً فــي حــد أو ظغينــاً فــي والء أو قرابــة »نســب«، 
فلمــا جعــل هللا ســبحانه هــذه األمــة وســطاً ليكونــوا شــهداء علــى النــاس –والوســط هــو 
العــدل- كانــوا عــدوالً بعضهــم علــى بعــض إال مــن قــام بــه مانــع الشــهادة وهــو أن يكــون 
قــد جــرب عليــه شــهادة زور فــال يثــق بعــد ذلــك بشــهادته أو مــن جلــد فــي حــد ألن هللا 
ســبحانه نهــى عــن قبــول شــهادته أو متهــم بــأن يجــر إلــى نفــس نفعــاً مــن المشــهود لــه 
كشــهادة الســيد لعتيقــه بمــال أو شــهادة العتيــق لســيده إذا كان فــي عيالــه أو منقطعــاً إليــه 
ينــال نفعــه وكذلــك شــهادة القريــب لقريبــه ال تقبــل مــع المتهمــة وتقبــل بدونهــا فقولــه )أو 
ظنينــاً فــي والء أو قرابــة ال تــرد بالــوالء وإنمــا تــرد بتهمتهــا – إذ الظنيــن هــم المتهــم 

فالشــهادة تــرد التهمــة.
ــإذا كان  ــم يــزل قضــاة اإلســالم علــى هــذا وإنمــا قبــل قــول الشــاهد لظــن صدقــه –ف ول
ــاوم1. ــة ليــس لهــا معــارض مق ــراءة األصلي ــت الب منهمــا عارضــت التهمــة الظــن فيقي

ولمــا كان ذلــك ولــم يقــم فــي األوراق مــا يــرد بــه شــهادة مــن استشــهدت بهــم المحكمــة 
مــن تهمــة فــإن قــول المســتأنف فــي هــذا الســبب يكــون علــى غيــر أســاس مــن الشــرع 

أو القانــون.
أمــا عــن المحكميــن فقــد أقامــت المحكمــة –محكمــة االســتئناف- حكميــن عدليــن ممــن تثق 
فــي عدلهمــا وديانتهمــا بعــد أن أعيتهــا أســاليب المســتأنف فــي اختيــار حكمــاً مــن أهلــه 
واســتمهلته لذلــك دون جــدوى بنصــب حكميــن قامــا بمباشــرة المهمــة تحــت إشــرافها وبعد 
تفهمهمهــا وجــه الخــالف والنــزاع وضعــا تقريرهمــا وانتهيــا فيــه إلــى أنهمــا قــد لمــاس 
مــن بحــث الشــقاق بيــن الزوجيــن إلــى أن الحيــاة الزوجيــة بينهمــا أصبحــت متعــذرة وأنــه 
يجــب الفصــل بيــن الزوجيــن خشــية أن يكيــد أحدهمــا لآلخــر فيحــدث بينهمــا مــاال يحمــد 

عقبــاه وانتهيــا فــي تقريرهمــا المــؤرخ 1980/7/30م علــى ذلــك.
ــى  ــم المســتأنف –وبحــق – اســتناداً إل ــه الحك ــا حصل ــدم مم ــا تق ــت مم ــه الثاب ــث أن وحي
ــى النحــو  ــة عل ــة وبينــات وتدقيقــات واضحــة الدالل ــه األوراق مــن أدل مــا تمخضــت عن
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ــن  ــه م ــا وقدم ــاه معه ــا أت ــه بم ــرة زوجت ــاء معاش ــد أس ــتأنف ق ــرده أن المس ــالف س الس
ــا  ــه كرامته ــاً وتشــهيراً جــرح ب ــزاً وتصريح ــزاً ولم ــباب هم ــراءات وس ــات وافت تصرف
ــت  ــه فراح ــة مع ــت المعيش ــه وكره ــى عافت ــيتها حت ــي نفس ــر ف ــرفها وأث ــا وش وعفافه
تســتصرخ المحكمــة طالبــة الفــكاك منــه- ولــم يكتفــي المســتأنف أنــه قــد هضــم حقوقهــا 
الشــرعية الماليــة مــن ذي قبــل بعــدم دفعــه عاجــل صداقهــا إال بعــد رفــع الدعــوى والــزام 
المحكمــة لــه بــه واســتغله فــي بنــاء منــزل لــه، ثــم راح بعدئــذ ينعــي علــى اخواتهــا وذوي 
قرباهــا ويكبــل لهــم أيضــاً االتهامــات وهــم الذيــن أحســنوا إليــه باعترافــه هــو بمســاعدتهم 
لــه فــي بنــاء مســكن يأويــه بأمــوال مــن عندهــم لــم يدفعهــا لهــم إال علــى  أقســاط فيمــا بعــد 
حاولــوا جهدهــم اإلصــالح بنــه وبيــن شــقيقتهم حتــى ســد هــو الطريــق أمامهــم بمــا كان 
يرتكبــه مــن تشــهير وســباب لزوجتــه وطعــن فــي شــرفها وكرامتهــا وكان مــن الممكــن 
أن تصيــر الزوجــة إذا أحســن معاشــرتها ومعاملتهــا واحترامهــا ووصــل رحمهــا وذويهــا 
ــذ الرحمــة والمــودة والســكن  ــا مناف ــد ســد عليه ــا وق ــه أم ــدأ نفســها وتســكن إلي ــى ته حت
واألنــس ثــم راح يالحقهــا باإلصــرار علــى البقــاء عليهــا إضــراراً بهــا بعــد أن ضحــت لــه 
بمهرهــا عاجلــه وآجلــه وبنفقــة عدتهــا وبكافــة مــا عرضــه عليهــا للخــالص منــه وقامــت 

بتنفيــذ ذلــك فــردت عليــه كل مالهــا مــن حقــوق الزوجيــة للفــكاك منــه.
ــا  ــه الحكــم المســتأنف، فيم ــى مــا حصل ــدم وعل ــا تق ــى م ــاً عل ــث أن المحكمــة ترتيب وحي
ال يتعــارض مــع هــذه األســباب تأييــد الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه، أمــا مــا أثــاره 
المســتأنف بشــأن طلبــه االحتياطــي بالتعويــض لــه عــن التفريــق إذا مــا قضــت بــه فإنــه 
ال يوجــد فــي الشــريعة اإلســالمية مــا يوجــب تعويــض الــزوج عــن هــذا التفريــق خــارج 

نطــاق مــا بذلتــه الزوجــة مــن مهرهــل لزوجهــا والمحكــوم بــه لــه بالحكــم المســتأنف.
ــتأنف  ــة المس ــزم المحكم ــه فتل ــوم علي ــا الخصــم المحك ــات فيتحمله ــا عــن المصروف وأم

ــي االســتئناف. ــه ف ــوم علي ــه الخصــم المحك بصفت
فلهذه األسباب

حكمت المحكمة بإجماع اآلراء:
أوالً: بقبول االستئناف شكالً.	 
ثانياً: برفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.	 
ثالثاً: بالزام المستأنف بالمصروفات وبالمقاصة في أتعاب المحامة	 

أمين سر الجلسة  اسماعيل شاهين     
عضو الدائرة القاضي محمد برغش    



122123

أحكام المحاكمأحكام المحاكم

عضو الدائرة القاضي أحمد سليم الرفاعي   
رئيس الدائرة القاضي عثمان محمد عثمان   

قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »كل عيــن باكيــة يــوم القيامــة، إال عيــن غضــت 
عــن محــارم هللا، وعيــن ســهرت فــي ســبيل هللا، وعيــن يخــرج منهــا مثــل رأس الذبــاب 

مــن خشــية هللا«.
على القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء:

في الدخول عليه.. 1
والجلوس بين يديه.. 2
واالقبال عليهما.. 3
واالستماع لهما.. 4
والحكم عليهما.. 5

المبدأ: رائحة الخمر ال تعتبر وحدها دليالً على الشرب »مذهب اإلمام بن حنبل«

محكمة الشارقة االتحادية بالشارقة
الدائرة الشرعية

ــة  ــر محكم ــق 1982/7/29م بمق ــس المواف ــوم الخمي ــي ي ــدة ف ــة المنعق ــة العلني بالجلس
ــي: ــم اآلت ــدرت الحك ــارقة أص ــة بالش ــتئناف االتحادي االس

إذا كانــت هــذه المحكمــة ال تطمئــن باألســاس لمجــرد قــول الشــاكي بمضبــط الشــرطة مــن 
أنــه قبــض علــى المتهــم وهــو بحالــة ســكر إلدانــة المتهــم بحــد الشــرب فإنهــا ال تطمئــن 
لمــا جــاء فــي التقريــر الطبــي الــذي ذكــره أمــره أن المتهــم بــه تأثيــراً خفيفــاً مــن الشــرب 
وتــارة أنــه فــي الظاهــر صاحــي وتنبعــث منــه رائحــة الشــرب وذلــك لتعــارض فيمــا بيــن 
القوليــن يضــاف لذلــك أن المــادة /9/ مــن قانــون تنظيــم القضــاء رقــم 71/2 فــي إمــارة 
ــي حــال  ــل ف ــن حنب ــد ب ــة الشــرعية األخــذ بمذهــب أحم ــى المحكم ــت عل ــان أوجب عجم
اختــالف المذاهــب وإذا كانــت الروايــة الراجحــة فــي مذهــب اإلمــام بــن حنبــل »والتــي 
ينبغــي األخــذ بهــا أن نــرى مــع رأي الحنيفــة والشــافعية أن رائحــة الخمــر ال تعتبــر وحدها 
دليــالً علــى الشــرب ألنــه يحتمــل أن تكــون مــن غيــر الشــرب وإذا احتمــل ذلــك لــم يجــب 
الحــد ألن الحــد يــدرأ بالشــبهات1. فــإن الحكــم المســتأنف يصبــح فــي كل األحــوال فــي 

غيــر محلــه، فــي هــذه الناحيــة ومتعينــاً فســخه.
لذلك

حكمت المحكمة باإلجماع:
قبول االستئناف شكالً.. 1
قبوله موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وبراءة المستأنفين بما نسب إليهم.. 2

صدر في 9 شوال 1402ه الموافق 1982/7/29.
الهيئة الحاكمة:

رئيساَ.	  القاضي محمد توفيق الشماع   
عضواً.	  القاضي أحمد سليم الرفاعي   
عضواً.	  القاضي محمد عبد القادر السلطي  
وبحضور السيد حلمي طهيوب وكيل النيابة والسيد اسماعيل شاهين أميناً للسر.	 
وحضر المحامي العام السيد حسن الشققي.	 

1  المغني جـ10 ص332
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المبدأ: يختص القضاء المستعجل بفرض نفقة العمال تستوفي من رب العمل إذا لم 
يثبت األخير وجود مورد للعمال

محكمة االستئناف االتحادية بالشارقة
الدائرة المدنية األولى

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي يــوم االثنيــن الموافــق 1982/6/21 بمقــر محكمــة 
االســتئناف المدنيــة بالشــارقة أصــدرت الحكــم اآلتــي:

المحكمة
بعــد مطالعــة األوراق وســماع المرافعــة وبعــد المداولــة، وحيــث أن واقعــة الدعــوى فــي 
حــدود مــا هــو مطــروح علــى المحكمــة. نخلــص فــي أن المســتأنف ضدهــم أقامــوا دعــوى 
أمــام محكمــة أول درجــة ضــد المســتأنف بالئحــة جــاء بهــا أنهــم يعملــون لــدى المصنــع 
المدعــى عليــه وقــد اســتحق لهــم فــي ذمتــه عــن المــدة مــن اكتوبــر ســنة 1981 حتــى 
ــدادها دون  ــن س ــع ع ــاب المصن ــع أصح ــم. امتن ــغ 248.411 دره 1982/4/15 مبل
وجــه حــق وطلبــوا فــي ختــام الئحتهــم الحكــم بصفــة مســتعجلة بنفقــة مؤقتــة لــكل منهــم 
بمبلــغ 1000 درهــم لمواجهــة تكاليــف المعيشــة الضروريــة بحكــم مشــمول بالنفــاذ وبــال 
ــزام  ــغ مــن مســتحقاتهم التــي ســيحكم بهــا لهــم، مــع ال ــة علــى أن يخصــم هــذا المبل كفال
الجهــة المدعــى عليهــا بــأن تــؤدي إليهــم مجتمعيــن مبلــغ 248.411 درهــم والمصاريــف 

ومقابــل أتعــاب المحامــاة.
ــوم  ــور الخص ــي حض ــة ف ــة أول درج ــت محكم ــة 1982/5/4 قض ــه بجلس ــث أن وحي
بقبــول الطلــب المســتعجل بدفــع ألــف درهــم كنفقــة لــكل مدعــى مــن المدعيــن وبتاريــخ 
1982/5/8 تقــدم إليهــا المدعــون بطلــب توقيــع حجــز تحفظــي علــى المصنــع المدعــى 
ــم  ــدره 40.000 دره ــه وق ــوم ب ــغ المحك ــي المبل ــن ف ــق المدعي ــى ح ــاً عل ــه حفاظ علي

ــة. ــة مؤقت المقضــي بهــا كنفق
وقــد اســتجاب الســيد قاضــي محكمــة أول درجــة وأشــر علــى هــذا الطلــب بإلقــاء الحجــز 
التحفظــي علــى المصنــع فــي حــدود مبلــغ 40.000 درهــم المقضــي بهــا كنفقــة للمدعيــن 
لحيــن الفصــل فــي الدعــوى واســتمرت محكمــة أول درجــة فــي نظــر موضــوع الدعــوى 
إال أن الجهــة المدعــى عليهــا قامــت باســتئناف الحكــم القاضــي بالنفقــة المؤقتــة والقــرار 
الصــادر بتوقيــع الحجــز التحفظــي فــي 1982/5/22 طالبــاً قبــول اســتئنافها شــكالً وفــي 
الموضــوع بفســخ القــرار المســتأنف القاضــي بالنفقــة وفــك الحجــز التحفظــي مــع تضميــن 

المســتأنف ضدهــم الرســوم والمصاريــف واألتعــاب علــى ســند مــن القــول أن الحكــم بنفقــة 
مؤقتــة للمســتأنف ضدهــم مخالــف لصحيــح القانــون واألصــول ومــن ثــم فهــو باطــل ومــا 
ــى  ــع عل ــه أوق ــاء الحجــز التحفظــي وهــو باطــل لهــذا الســبب وألن ــه مــن إلق ترتــب علي
آالت المصنــع وهــي ال يجــوز حجزهــا احتياطيــاً كالمســتقر عليــه فــي القوانيــن المقارنــة.
ــى أســاس عــدم  ــتئناف عل ــب رد االس ــم طل ــى المســتأنف ضده ــث أن الحاضــر عل وحي
ــة  ــاء محكم ــه قض ــرى علي ــا ج ــى م ــتأنف عل ــرار المس ــذا الق ــل ه ــتئناف مث ــواز اس ج

االســتئناف.
كما أن المستأنف لم يبين سنده القانوني في عدم جواز الحجز على آالت المصنع.

وحيــث أن المســتأنف ضدهــم قــد تحصلــوا علــى أمــر بإلقــاء الحجــز التحفظــي بنــاًء علــى 
طلــب تقدمــوا بــه للســيد قاضــي محكمــة أول درجــة وقــد أصــدر القــاض يأمــره علــى هــذا 
الطلــب بإلقــاء الحجــز وهــو علــى هــذه الصــورة يعــد أمــراً علــى عريضــة والصحيــح فــي 
القانــون وهــو مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه المحكمــة أن يكــون الطعــن فــي هــذا القــرار 
ــرار  ــتئناف الق ــس باس ــدره ولي ــذي أص ــي ال ــام القاض ــه أم ــراض علي ــم أو االعت بالتظل
أمــام محكمــة االســتئناف والتــي تختــص فقــط فــي نظــر اســتئناف األحــكام الصــادرة مــن 
محكمــة أول درجــة وليــس األوامــر علــى عرائــض التــي يتظلــم فيهــا ثــم يجــوز مــن بعــد 

الطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي التظلــم باالســتئناف.
لمــا كان مــا تقــدم فــإن االســتئناف بالنســبة لهــذا الشــق يكــون غيــر مقبــول، وحيــث أنــه 
ــتوفى  ــد اس ــكالً وق ــول ش ــه مقب ــة فإن ــة المؤقت ــم الصــادر بالنفق ــتئناف الحك ــبة الس بالنس

ــون. ــي القان ــرر ف الشــكل المق
وحيــث أنــه مــن المقــرر فــي القضــاء المســتعجل يختــص بالحكــم فــي طلــب النفقــة المؤقتة 
متــى توفــر فــي الدعــوى شــرط االســتعجال وعــدم المســاس بأصــل الحــق واالســتعجال 
يقتضــي قيــام حاجــة المدعــي الملحــة إلــى هــذه المبالــغ بانعــدام المــورد اآلخــر للــرزق 
ــه وأن يكــون حــق  ــة ألدائ ــة وقتي وعــدم المســاس بأصــل الحــق يقتضــي أن تكــون النفق
ــاً ســواء أكان النــزاع  ــذي يبنــي عليــه طلبــه غيــر متنــازع فيــه جدي المدعــي والســبب ال
ينصــب علــى وجــود الحــق أو علــى حلــول أجــل أدائــه أو غيــر ذلــك مــن صــور المنازعــة 
ومعلــوم االســتعجال يتحقــق فــي دعــوى النفقــة الوقتيــة إذا لــم يقــم دليــل جــدي علــى وجــود 
مــورد آخــر للمدعــي يتكســب منــه ويرفــع عنــه الحاجــة الملحــة ومتــى قــام الدليــل الجــدي 
ــدم اختصاصــه  ــتعجل يقضــي بع ــإن القضــاء المس ــر ف ــورد اآلخ ــذا الم ــود ه ــى وج عل
ينظــر هــذا الطلــب والمدعــي غيــر مكلــف بإثبــات حاجــة وعــوزه وانعــدام المــورد اآلخــر 
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وإنمــا المدعــى عليــه هــو المكلــف بإثبــات فقــرة هــو تكليــف بإثبــات واقعــة ســلبية األمــر 
المســتحيل قانونــاً وعــدم المســلس بأصــل الحــق يقتضــي أن يكــون الطلــب منصبــاً علــى 
نفقــة موقوتــة بمــدة معينــة إلــى أن يحســم النــزاع موضوعــاً فــي أصــل المديونيــة التــي 
ــا يقتضــي أن  ــه ظــروف الحــال كم ــذي تقتضي ــدر ال ــا أو بالق ــاً منه ــة خصم ــت النفق طلب
يكــون الحــق المدعــى عليــه غيــر متنــازع عليــه جديــاً وأن ظــروف الحــال تحتمــل التقديــر 
المؤقــت للنفقــة وفــي هــذا الخصــوص إذا أثيــر أمــام القضــاء المســتعجل نــزاع فــي شــأن 
مــن هــذه الشــؤون فإنــه يختــص مــن ظاهــر المســتندات ال ليقضــي فيــه موضوعــاً وإنمــا 
ليســتبين نصيبــه مــن الجــد موصــالً الحكــم فــي اإلجــراء المؤقــت المطلــوب منــه كمنازعــة 
المدعــى عليــه فــي أصــل الحــق أو فــي أن الحــق ال يحتمــل التقديــر المؤقــت للنفقــة أو أن 
هنــاك مانــع قانونــي مــن الوفــاء بالحــق المطالــب بــه كمــا لــو ادعــى الحــق المطالــب بــه 

لــم تســتحق بعــد.
وحيــث أن الثابــت مــن األوراق أن طلــب المســتأنف ضدهــم بنفقــة مؤقتــة لحيــن الفصــل 
فــي موضــوع الدعــوى المرفوعــة منهــم هــو طلــب صحيــح فــي القانــون اســتناداً إلــى مــا 
ســلف بيانــه مــن قاعــدة مســتقرة فــي كافــة بيانــه مــن قاعــدة مســتقرة فــي كافــة قوانيــن 
المقارنــة تحقــق العدالــة واألهميــة وقــد خلــت األوراق مــن وجــود دليــل جــدي علــى وجود 
ــدم  ــم يتق ــة ول ــة الملح ــم الحاج ــع عنه ــه يدف ــبوا من ــم يتكس ــتأنف ضده ــر للمس ــورد آخ م
المســتأنف بمــا يفيــد ذلــك وعــبء ذلــك يقــع عليــه كمــا بينــا ســلفاً وقــد حــدد مبلــغ النفقــة 
بفقــرة زمنيــة محــددة هــي مــدة بقــاء الدعــوى دون حكــم فــي موضوعهــا أمــام المحكمــة 
ومــا أثــاره الحاضــر عــن الجهــة المســتأنفة ال بعــد مــن ظاهــر األوراق نزاعــاً جديــاً فــي 
ــى المحكمــة تحتمــل  ــه كمــا أن ظــروف الحــال المطروحــة عل ــب ب أصــل الحــق المطال

تقديــر مؤقــت للنفقــة المطالــب بــه.
لمــا كان مــا تقــدم فــإن الحكــم المســتأنف إذ قضــى بفــرض نفقــة مؤقتــة مناســبة قدرهــا 
ــده ورد  ــن تأيي ــا يتعي ــه مم ــي محل ــون ف ــم يك ــتأنف ضده ــن المس ــكل م ــم ل 1000 دره

ــي هــذا الشــق. االســتئناف ف
ــى  ــوى إل ــه ورد الدع ــزم بمصاريف ــه يل ــتئناف فإن ــر االس ــد خس ــتأنف ق ــث أن المس وحي

ــا. ــي نظره ــتمرار ف ــة لالس ــة أول درج محكم
فلهذه األسباب

أوالً: بعدم قبول استئناف قرار قاضي محكمة أول درجة بإلغاء الحجز التحفظي.	 
ثانيــاً: بقبــول اســتئناف الحكــم الصــادر بفــرض النفقــة المؤقتــة وفــي موضوعــه بــرده 	 

وتأييــد الحكــم المســتأنف.
ثالثاً: بإلزام المستأنف بمصاريفه و400 درهم مقابل أتعاب المحاماة.	 

الهيئة الحاكمة:
رئيساً.	  القاضي محمد يونس ثابت                
عضواً.	  القاضي محمد السلطي    
عضواً.	  القاضي د. عبد المنعم بداري    
أمين سر الجلسة	   محمد جالل درويش.     

عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »ثــالث منجيــات وثــالث 
ــي الرضــا  ــول بالحــق ف ــة، والق ــي الســر والعالني ــوى هللا ف ــات فتق ــا المنجي ــكات فأم مهل
والســخط والقصــد فــي الغنــى والفقــر. والمهلــكات: فهــوى متبــع وشــح مطــاع وإعجــاب 

المــرء بنفســه وهــي شــرهن.
قــال بــن حاتــم الترمــذي: رأس مالــك قلبــك ووقتــك، وقــد شــغلت قلبــك بهواجــس الظنــون، 

وضيعــت أوقاتــك بارتــكاب مــا ال يعنيــك، فمتــى يربــح مــن خســر رأس مالــه.
القاضــي حقــاً هــو مــن اتســع صــدره لمــا ضاقــت بــه صــدور النــاس وضاقــت ذمتــه بمــا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قواعد النشر في مجلة الحق
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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


