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

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

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

للدولــة 

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

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

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

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

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

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

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

خــاص مــن المجلــة.

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

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

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

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

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

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

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

إفتتاحية اإلصدار الخاص لمجلة الحق
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اأ. د. عبد املجيد حممد ال�شو�شوة ال�شريف

9جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد ال�شادق الأمني وعلى اآله 
و�شحبه  ومن اتبع هداه اإىل يوم الدين ، اأما بعد:

الإن�شانية مبختلف جوانبها  اأنزل اهلل �شريعة الإ�شالم موجهة لكل ق�شايا احلياة  فقد 
ما كان منها و ما �شيكون، وما من نازلة يف هذه احلياة اإل و يف ال�شريعة حكمها )))، »وجرت 
تتناهى،  ل  اآحادها اخلا�شة  كانت  واإن  الإطللالق،  على  املكلفني  اأفعال  ال�شرعية يف  الأحكام 
 ((( اأفللرادا وتركيبا«  ال�شريعة حاكمة عليه  اإل و  فال عمل يفر�ض ول حركة ول �شكون يدعى 

فيجب على امل�شلم اأن يحتكم اإىل ال�شريعة يف كل �شوؤونه قال تعاىل:نبۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئمب))) 

اأن ينقاد ل�شرع اهلل �شامعا مطيعا قال تعاىل:نب ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ     وعلى امل�شلم 
ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئمب)))، وعلى امل�شلم اأن ي�شاأل  اأهل 
الذكر عما يجب عليه فعله يف عبادته و�شلوكه،وما ينزل به من وقائع وما يحيط به من اأحداث، 

قال تعاىل نب  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺمب  )))

اأن يبينوا للنا�ض اأحكام اهلل فيما ي�شاألون عنه، وقد قام علماء الإ�شالم  وعلى العلماء 
منذ عهد ال�شحابة والتابعني وتابعيهم واأئمة الفقه الإ�شالمي حتى ع�شرنا هذا باإفتاء النا�ض 

وبيان اأحكام اهلل ، و�شلكوا يف فتاويهم منهجا ر�شيدا وقواعد حمكمة ، 

والفتوى قد يقوم بها اأحد العلماء بيانا وجوابا ملن �شاأل عن حكم اهلل تعاىل، وقد يقوم 
يف  مرتكزين  وحكمها؛  املعرو�شة  للواقعة  وتدار�شهم  ت�شاورهم  بعد  العلماء  من  جماعة  بها 
التي  امل�شاألة  لطبيعة  كامل  وا�شتيعاب  ال�شريعة،  وقواعد  وال�شنة  للكتاب  تام  فهم  على  ذلك 

يفتون فيها.

الق�شية  كانت  اإن  الواحد  القطر  يف  املتخ�ش�شني  العلماء  من  املفتني  جماعة  وتتكون 
الفتوى  اإن كانت الق�شية عاملية، و تكون  اأو من علماء ميثلون كل البالد الإ�شالمية  قطرية، 

جماعية اإذا وافق عليها  جميع اأع�شاء جمل�ض الإفتاء اأو اأغلبهم.

ال�شافعي :الر�شالة ، حتقيق اأحمد �شاكر، دار الرتاث القاهرة ط)، 979)م �شل77).  -(
ال�شاطبي :املوافقات يف اأ�شول ال�شريعة حتقيق عبداهلل دراز، طبعة دار املعرفة – بريوت )بدون تاريخ) )/78.  -(

الن�شاء اآية ))6).  -(
النور اآية )))).  -(

النحل اآية )))).  -(

13

األستاذ الدكتور عبد المجيد محمد السوسوة الشرفي



10

اأهمية الفتوى اجلماعية وحجيتها

جمعية �حلقوقيني 10

اأو  الهيئات  اأو  املجال�ض  اأو  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  خالل  من  الفتوى  جماعية  حتقيق  وميكن 
وقد  والفتوى،  الجتهاد  يف  لأعمالهم  وموا�شلتهم  العلماء  اجتماعات  تنظم  التي  املجامع 
دعا كثري من العلماء يف هذا الع�شر اإىل اإن�شاء املجامع الفقهية، ومت اإجناز الكثري من تلك 

املجامع)6).

Ì فيما رواه  النبي   اإليه  اأر�شد  اإىل ما  وجماعية الفتوى يف الق�شايا امل�شتجدة ت�شتند 
�شعيد بن امل�شيب عن علي ر�شي اهلل عنه قال قلت يا ر�شول اهلل! الأمر ينزل بنا مل ينزل فيه 
قراآن ومل مت�ض فيه منك �شنة، قال: »اجمعوا له العاملني – اأو قال: العابدين- من املوؤمنني، 

فاجعلوه �شورى بينكم«)7). 

وقد �شار على هذا النهج اخللفاء الرا�شدون ر�شي اهلل عنهم فقد » روى ميمون بن مهران: 
اأن اأبا بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه كان اإذا ورد عليه اخل�شوم  نظر يف كتاب اهلل تعاىل، فان 
وجد فيه ما يق�شي به ق�شى به، واإن مل يجد يف كتاب اهلل نظر يف �شنة ر�شول اهلل  Ì  فاإن وجد 
فيها ما يق�شى به ق�شى به ، فاإن اأعياه ذلك �شاأل النا�ض : هل علمتم اأن ر�شول اهلل  Ì  ق�شى 
فيه بق�شاء ؟ فرمبا قام اإليه القوم فيقولون ق�شى فيه بكذا وكذا ، فاإن مل يجد �شنة �شنها 
النبي  Ì جمع روؤ�شاء النا�ض فا�شت�شارهم ، فاإذا اجتمع راأيهم على �شيء ق�شى به، وكان عمر 
ر�شي اهلل عنه يفعل ذلك ، فاإذا اأعياه اأن يجد ذلك يف الكتاب وال�شنة �شاأل:هل كان اأبو بكر 
ق�شى فيه بق�شاء ؟ فاإن كان لأبى بكر ق�شاء ق�شى به ، واإل جمع علماء النا�ض وا�شت�شارهم ، 

فاإذا اأجتمع راأيهم على �شيء ق�شى به  )8). 

وكان اخللفاء الرا�شدون ر�شي اهلل عنهم يجمعون يف امل�شجد النبوي روؤو�ض النا�ض من 
ذوي الراأي في�شت�شريونهم يف الأمور اخلطرية، كما فعل عمر ر�شي اهلل عنه يف جمع ال�شحابة 
للبحث يف ق�شمة موارد العراق وغريه من الأرا�شي املفتوحة عنوة، وانتهى راأيهم بالتفاق على 

اإبقاء الأر�ض بيد اأهلها، وعدم ق�شمتها بني الغامنني  )9).

ملزيد من التف�شيل حول املجامع الفقهية ودورها يراجع ال�شو�شوة: الجتهاد اجلماعي يف الت�شريع الإ�شالمي، �شل�شلة   -6
كتاب الأمة التي ي�شدرها مركز البحوث والدرا�شات بوزارة الأوقاف بدولة قطر. العدد )6 �ض))) – ))) 

قال الهيثمي: رواه الطرباين يف معجمه الأو�شط، رجاله موثقون من اأهل العلم ال�شحيح، اأنظر جممع الزوائد ومنبع   -7
الفوائد لنور الدين على بن اأبي بكر الهيثمي )ت807هل) طبعة دار الكتاب العربي بريوت، طبعة ثالثة )0))هل )98)م 

ج) �ض78).
ابن القيم: اإعالم املوقعني ج) �ض)6.  -8

وهبة الزحيلي: الجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية ، بحث علمي �شمن جمموعة  البحوث التي قدمت ملوؤمتر الفقه الإ�شالمي   -9
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كما حر�ض عمر ر�شي اهلل عنه على اأن يكون هذا املنهج اجلماعي يف الجتهاد والفتوى 
هو ما ينبغي اأن ي�شري عليه ولة الأمور يف الأقاليم، فكان يو�شي ولته باإتباع هذا الأ�شلوب، 
ومن ذلك ما قاله ل�شريح: اإذا وجدت �شيئًا يف كتاب اهلل فاق�ض به ، ول تلتفت اإىل غريه ، واإن 
اأتاك �شيء لي�ض يف كتاب اهلل فاق�ض مبا �شن ر�شول اهلل  Ì، فاإن اأتاك ما لي�ض يف كتاب اهلل 

ومل ي�شن ر�شول اهلل  Ì فاق�ض مبا اأجمع عليه النا�ض…«)0)).

والفتاوى  الوقايع   يف  النظر  ا�شتق�شوا   Ì امل�شطفى   اأ�شحاب  »اإن  اجلويني:  ويقول 
والأق�شية، فكانوا يعر�شونها على كتاب اهلل تعاىل فاإن مل يجدوا فيه متعلقًا رجعوا اإىل �شنن 
متادي  يف  درجللوا  ذلك  وعلى  واجتهدوا،  ا�شتوروا  �شفاًء  فيه  يجدوا  مل  فللاإن   Ì امل�شطفى  

دهرهم. اإىل انقرا�ض ع�شرهم، ثم ا�شنت ب�شنتهم من بعدهم«)))).

وقد اقتفى اأثر ال�شحابة يف ذلك املنهج اجلماعي عمر بن عبدا لعزيز ر�شي اهلل عنه 
حيث اأن�شاأ جمل�شًا من فقهاء املدينة و�شلحائها لي�شتعني بهم يف ا�شتنباط الأحكام وال�شتفادة 

براأيهم، وذلك عندما كان واليًا على املدينة قبل اأن ي�شري خليفة)))).

وهذا ما �شار عليه العمل يف بع�ض ع�شور الدولة الأموية بالأندل�ض اأيام يحيى بن يحيى 
الليثي قا�شي ق�شاتها، فقد اأن�شاأ جمل�شًا لل�شورى للنظر يف امل�شاكل والق�شايا الفقهية)))).

بالريا�ض 96))هل ون�شرت يف نف�ض العام �ض89)-)9).
اأ�شول الت�شريع الإ�شالمي طبعة دار الفكر العربي القاهرة  ابن القيم  :اإعالم املوقعني ج)/ �ض )6 ،و علي ح�شب اهلل   -(0

)0))هل الطبعة ال�شاد�شة �شل8).
اجلويني غياث الأمم يف التياث الظلم، بتحقيق عبد العظيم الديب، طبع على نفقة وزارة الأوقاف يف دولة قطر طبعة اأوىل   -((

00))هل  �ض))).
فقد روي اأنه ملا ويل اأمر املدينة نزل دار مروان، فلما �شلى الظهر دعا ع�شرة من فقهاء املدينة وهم عروة بن الزبري وعبد   -((
اهلل بن عبد اهلل بن عيينة، واأبو بكر بن عبد الرحمن، واأبو بكر ابن �شليمان، و�شليمان بن ي�شار والقا�شم بن حممد ، و�شامل 
بن عبد اهلل بن عمر ، وعبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن عامر، وخارجة ابن زيد وهم اآن ذاك �شادة الفقهاء 
، فلما دخلوا عليه اأجل�شهم، ثم حمد اهلل واأثنى عليه، وقال: اإين اإمنا دعوتكم لأمر توؤجرون عليه، وتكونون فيه اأعوانًا على 
احلق، ما اأريد اأن اأقطع اأمرًا اإل براأيكم اأو براأي من ح�شر منكم« ، علي ح�شب اهلل: اأ�شول الت�شريع الإ�شالمي �شل8)) 
وزكريا الربي :الجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية ، من�شور مع جمموعة من بحوث ندوة الجتهاد التي اأقامتها جامعة الإمام 

حممد بن �شعود بالريا�ض 96))هل �شل8)).
فقد روي اأنه ملا ويل اأمر املدينة نزل دار مروان، فلما �شلى الظهر دعا ع�شرة من فقهاء املدينة وهم عروة بن الزبري وعبد   -((
اهلل بن عبد اهلل بن عيينة، واأبو بكر بن عبد الرحمن، واأبو بكر ابن �شليمان، و�شليمان بن ي�شار والقا�شم بن حممد ، و�شامل 
بن عبد اهلل بن عمر ، وعبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن عامر، وخارجة ابن زيد وهم اآن ذاك �شادة الفقهاء 
، فلما دخلوا عليه اأجل�شهم، ثم حمد اهلل واأثنى عليه، وقال: اإين اإمنا دعوتكم لأمر توؤجرون عليه، وتكونون فيه اأعوانًا على 
احلق، ما اأريد اأن اأقطع اأمرًا اإل براأيكم اأو براأي من ح�شر منكم« ، علي ح�شب اهلل: اأ�شول الت�شريع الإ�شالمي �شل8)) 
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واأما بعد عهد ال�شحابة وبع�ض فرتات الدولة الأموية فلم يوؤثر عن قيام الفتوى اجلماعية 
بع�ض  ويرى  الفردي))))،  والجتهاد  الفردية  الفتوى  انت�شرت  واإمنا  اجلماعي،  الجتهاد  اأو 
الفتوى اجلماعية  ال�شحابة مل ميار�شوا  بعد ع�شر  العلماء  الذي جعل  ال�شبب  اأن  املفكرين 
او الجتهاد اجلماعي هو تخوفهم من هيمنة ال�شا�شة على ن�شاطهم لأن ال�شلطة بعد اخلالفة 
الرا�شدة قد اآلت اإىل ملوك واأمراء بع�شهم ل يتورع من الهيمنة على جمال�ض الفتوى والجتهاد 

وتوجيهها اإىل ما يخدم �شيا�شته ل ما يخدم �شرع اهلل ويحقق م�شالح الأمة)))).

بال�شريعة  املللحللدق  التاآمر  الإ�للشللالم  علماء  مللن  الكثري  اأدرك  احلللديللث  الع�شر  ويف 
التي  وامل�شتجدات  احلوادث  كرثة  اأدركوا  كما  الر�شمي  الت�شريع  عن  واإق�شاءها  الإ�شالمية، 
حتمل يف طياتها الكثري من التعقيد والتداخل بني علوم ومعارف متعددة مما يجعل الجتهاد 
والفتوى فيها ل بد اأن يكون جماعيًا لذلك كرث الداعون اإىل اإحياء الفتوى والجتهاد اجلماعي 
وقد اأثمرت هذه الدعوات ظهور جمموعة من املجامع الفقهية التي جت�شد جماعية الفتوى، 

والجتهاد اجلماعي)6))

مو�شوع   اأبرزها  من  لعل  كثرية  مو�شوعات  به  يتعلق  اجلماعية  الفتوى  عن  واحلديث 
اأهمية الفتوى اجلماعية، وحجيتها، وهذا ما �شنف�شله يف املبحثني التاليني:

وزكريا الربي :الجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية ، من�شور مع جمموعة من بحوث ندوة الجتهاد التي اأقامتها جامعة الإمام 
حممد بن �شعود بالريا�ض 96))هل �شل8)).

خالف: علم اأ�شول الفقه دار القلم ))9)م  �شل 0)  ومدكور:الجتهاد يف الت�شريع الإ�شالمي ،  �ض9))-0)).  -((
توفيق ال�شاوي: فقه ال�شورى وال�شت�شارة طبعة دار الوفاء طبعة اأوىل )0))هل �شل90)، )9)،)9)  -((

انظرال�شو�شوة: الجتهاد اجلماعي يف الت�شريع الإ�شالمي �شل6)-8).  -(6
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�ملبحث �لأول

�أهمية �لفتوى �جلماعية

للفتوى اجلماعية اأهمية بالغة، ويتجلى ذلك يف حتقيقها ملبداأ ال�شورى يف الفتوى، واأنها 
اأكرث دقة واإ�شابة من الفتوى الفردية، وتقي النا�ض من اأخطاء واأخطار الفتوى الفردية، وهي 
الأن�شب ملعاجلة امل�شتجدات، كما اأن الفتوى اجلماعية متثل �شبياًل اإىل توحيد الأمة يف فهمها 
لدينها ومواقفها، وفيها يتحقق التكامل بني العلماء في�شددون بع�شهم، وهي �شرورية لبيان 
الراجح عند اخلالف، وحتديد املتغري وحكمه، ولتف�شيل هذه النقاط نعر�ض لها على النحو 

التايل:

�أوًل: �لفتوى �جلماعية حتقق مبد�أ �ل�شورى

الإفتاء   جمل�ض  اأع�شاء  اأن  وذلللك  الفتوى،  يف  ال�شورى  مبداأ  حتقق  الفتوى  جماعية 
ميار�شون ال�شورى بتبادل الآراء ومتحي�ض الأفكار وتقليبها على كل الوجوه لي�شلوا اإىل راأي يف 
تكييف الق�شية املعرو�شة ويف احلكم ال�شرعي الذي يجب اإنزاله فيها )7))ويف هذا تطبيق ملبداأ 

ال�شورى الذي اأمرنا اهلل به يف قوله تعاىل: نب ں  ں  ڻ      مب)8)) وقوله تعاىل:نب  ڤ  
ڦ  ڦ  مب )9)). وقد اأر�شدنا اإىل ذلك الر�شول  Ì فيما رواه �شعيد بن امل�شيب عن علي كرم 
اهلل وجهه، قال: » قلت يا ر�شول اهلل، الأمر ينزل بيننا، مل ينزل فيه قراآن ومل مت�ض فيه منك 
اأو قال: العابدين من املوؤمنني فاجعلوه �شورى بينكم، )0))«.  �شنة؟ قال: اجمعوا له العاملني، 
ل اأن يدعوا  اأو ال�شنة  اإذا مل يجدوا احلكم يف الكتاب  ل  ولذلك كان منهج اخللفاء الرا�شدين 
روؤو�ض النا�ض وخيارهم اإىل الت�شاور والنظر، فما اجتمع عليه اأمرهم كان حكمًا �شرعيًا)))). 

ول �شك اأن تطبيق مبداأ ال�شورى يف الجتهاد والفتوى يحقق التمحي�ض لالآراء والتالقح 
النظر  يف  دقة  اأكرث  الجتهاد  ذلك  عن  النابع  احلكم  جتعل  علمية  مناق�شات  عرب  لالأفكار 
واأكرث اإ�شابة يف الراأي، ويجنب الجتهاد والفتوى ما قد يكون يف الجتهاد الفردي اأو الفتوى 

ال�شاوي: فقه ال�شورى وال�شت�شارة، �ض 86)، )))؛ والقر�شاوي: الجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية، �ض )8).  -(7
�شورة ال�شورى، اآية رقم 8).  -(8

�شورة اآل عمران، اآية رقم 9)).  -(9
�شبق تخريجه يف �ض    .  -(0

ابن القيم: اإعالم املوقعني، ج)، �ض )6 ل 66؛ وخالف: خال�شة تاريخ الت�شريع الإ�شالمي، )0)9)م)، الطبعة الرابعة،   -((
�ض )) ل ))، وقد تقدمت الرواية وتخريجها يف �ض).
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الفردية من الق�شور اأو التاأثر ببع�ض النزعات اخلا�شة. كما اأن ال�شورى يف الجتهاد والفتوى 
تقرب وجهات النظر وتقلل م�شاحة اخلالف وتعزز ثقة الأمة بالأحكام النابعة من الجتهاد 

اجلماعي والفتوى اجلماعية)))).

ثانيًا: �لفتوى �جلماعية �أكرث دقة و�إ�شابة

اإن الفتوى اجلماعية باعتبارها نتاج تفاعل وتكامل وم�شاركة بني جمموعة كبرية من 
اأكرث  باأنها  العلماء املجتهدين واخلرباء املتخ�ش�شني فهي لذلك تتميز عن الفتوى الفردية 
ومالب�شات  جوانب  لكل  الفهم  يف  �شموًل  واأكرث  للفتوى  املطروح  باملو�شوع  واإملامًا  ا�شتيعابًا 
حتديد  يجعل  واحلجج  لللالآراء  التمحي�ض  ودقة  العلماء  بني  النقا�ض  عمق  اأن  كما  الق�شية، 
ال�شواب من  اإىل  اأقرب  »فراأي اجلماعة  اإ�شابة؛  واأكرث  اأكرث دقة  املعرو�شة  للق�شية  احلكم 
راأي الفرد مهما عال كعبه يف العلم، فقد يلمح �شخ�ض جانبًا يف املو�شوع ل ينتبه له اآخر، وقد 
يحفظ �شخ�ض ما يغيب عن غريه، وقد تربز املناق�شة نقاطًا كانت خافية، اأو جتلي اأمورًا كانت 
غام�شة، اأو تذكر باأ�شياء كانت من�شية وهذه من بركات ال�شورى ومن ثمار العمل اجلماعي«)))). 
لذلك جند حر�ض اخللفاء الرا�شدين على الأخذ به وخا�شًة يف الق�شايا العامة واملعقدة حيث 
كان اأ�شلوب ال�شحابة يف الجتهاد لتلك الق�شايا يغلب عليه الطابع اجلماعي فقد كانوا اإذا 
نزلت بهم ق�شية لي�ض بها ن�ض من الكتاب اأو ال�شنة جمع لها اخلليفة روؤو�ض النا�ض وخيارهم 

وا�شت�شارهم فما اتفقوا عليه اعترب حكمًا �شرعيًا.

ثالثًا: �لفتوى �جلماعية تعو�ض عن غياب �لإجماع

الإجماع كما عرفه علماء الأ�شول هو اتفاق جميع املجتهدين من اأمة حممد  Ì على 
حكم �شرعي يف اأي ع�شر من الع�شور، بعد وفاة الر�شول  Ì ول خالف بني العلماء يف كون 
اإمكانية حتقق  الت�شريع املتفق عليها ولكن العلماء اختلفوا يف  الإجماع م�شدرًا من م�شادر 
ذلك  يف  للخو�ض  حمل  هذا  ولي�ض  بالإجماع،  تتعلق  اأخللرى  م�شائل  يف  اختلفوا  كما  الإجماع 
اخلالف، واإمنا نريد هنا تو�شيح  اأن  الجتهاد اجلماعي والفتوى اجلماعية ميكن اأن ي�شد 
الفراغ الذي يحدثه غياب الإجماع حيث اأن اتفاق جمع كبري من املجتهدين ل اأو الأغلبية منهم 
ل على حكٍم �شرعي ل بد اأن ذلك �شيوؤدي اإىل الو�شول اإىل اأحكام �شرعية تكون يف قوتها ودقتها 

))-  اخلطيب: عبد الكرمي، �شد باب الجتهاد وما ترتب عليه، ))0))هل)، موؤ�ش�شة دار الأ�شالة، �ض )7 ل )7.
))-  القر�شاوي: لقاءات وحماورات، �ض )8).
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اأقرب اإىل قوة الإجماع ودقته.

وعلى هذا فاإن الجتهاد اجلماعي والفتوى اجلماعية يعو�ض يف الت�شريع ما قد يتعذر 
حتققه لغياب الإجماع ، فاإذا كان اتفاق كل املجتهدين ل الذي هو اأ�شا�ض الإجماع ل متعذرًا فاإن 
اأن الإجماع  اإىل  العلماء يذهب  اأكرث املجتهدين لن يكون متعذرًا وهذا ما جعل بع�ض  اتفاق 
باملعنى الأ�شويل مل يتحقق واإمنا الذي حتقق هو الجتهاد اجلماعي، واأمنا �شمي اإجماعًا اإمنا 
هو اجتهاد جماعي، وعد هوؤلء العلماء الجتهاد اجلماعي بالإجماع الواقعي، يعني الذي حتقق 
واقعًا يف الع�شور الإ�شالمية، اأما الإجماع باملعنى الأ�شويل فلم يتم ذلك واقعًا ودلل على هذا 
الراأي باأن ما روي عن ال�شحابة من اإجماعات مل تكن يف حقيقتها اإل اجتهادات)))) جماعية 
حيث كان اخللفاء اإذا نزلت بهم ق�شية لي�ض فيها ن�ض من كتاب اأو �شنة يجمعون لها روؤو�ض 
النا�ض وخيارهم وعلمائهم ويت�شاورون يف الأمر فما انتهوا اإليه اعترب حكمًا �شرعيًا))))، وهذا 
يف حقيقته اجتهاد جماعي اإذ اإن هوؤلء الذين كانوا ُيْجَمُعوَن لذلك مل يكونوا كل ال�شحابة ومل 
يرو اأن اأحد اخللفاء توقف يف حكم �شرعي حتى يوافق عليه بقية علماء ال�شحابة الغائبني عن 

ذلك املجل�ض اأو الذين كانوا منهم يف الأم�شار املتفرقة)6)).

ر�بعًا: �جلماعية تقي �لفتوى �لأخطاء و�لأخطار

اإن ا�شتمرار الفتوى �شروري لبيان اأحكام  اهلل تعاىل حتى ي�شري النا�ض على هدى، ولكننا 
اليوم يف ع�شر برز  فيه اأنا�ض اأدعياء لي�شوا اأهال للفتوى يخرجون باأفكار واأراء غرارة فيلب�شون 
على النا�ض اأمر دينهم ويفتونهم مبا هو خمالف لن�شو�ض ال�شريعة وروحها لذلك فاإن وجود 
املجامع و املوؤ�ش�شات التي  تتوىل امر الفتوى ب�شكل جماعي متتع  على هذا ال�شنف ن�شاطهم  
وتف�شح  �شلوكهم و تقي الفتوى من  الأدعياء الذين يلب�شون كذبًا ثوب الإجتهاد، ويخرجون  
على النا�ض بالأراء الغريبة فيحدثون ت�شاربًا وبلبلة ويجعلون النا�ض يف حرية مما ي�شمعون اأو 
يقراأون  وبذلك فاإن وجود موؤ�ش�شات تقوم بالفتوى  على نحو جماعي  ي�شد الباب  على الأدعياء  
ويحقق  لالأمة  معرفتها ب�شرع  اهلل على  اأكمل وجه ، وادق  بيان  ولي�ض  يف هذا  حجر على 

الأراء اأو حكر على التفكري، واإمنا هو حماية  لالأمة من البلبلة  والت�شوي�ض  يف  اأمر  دينها .  

))-  خالف: علم اأ�شول الفقه، �ض 0)؛ و�شلتوت: الإ�شالم عقيدة و�شريعة، �ض ))) ل )))؛ والقر�شاوي: الجتهاد يف 
ال�شريعة الإ�شالمية، �ض )8)، )8)؛ وح�شب اهلل: اأ�شول الت�شريع، �ض 7)) ل 9)).

))-  �شبق تخريجه يف �ض    .
6)-  خالف: علم اأ�شول الفقه، �ض 0).
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خام�شًا: �لفتوى �جلماعية عالج للم�شتجد�ت

واإذا كان الجتهاد للم�شتجدات اأمرًا �شروريًا يف حياة اأ�شالفنا)7)) فهو اأكرث �شرورة يف 
حياتنا اليوم ذلك اأن اأو�شاعنا احلياتية اليوم قد تغريت عما كان عليه املا�شي تغريًا كبريًا 
وتطورت تطورًا مذهاًل خا�شة فيما يتعلق باملعامالت ونتج عن ذلك ظهور ق�شايا جديدة مل 
تكن من قبل ون�شوء عالقات جديدة مل تكن من قبل وكل يوم وامل�شتجدات تتواىل مما يوجب 
مواجهتها باجتهادات يبني فيها حكم اهلل حتى يكون امل�شلم على بينة من اأمره فيما يدع وفيما 

يذر اتباعًا ل�شرع اهلل وامتثاًل لأمره.

وتداخالت  ومالب�شات  تعقيدات  ذات  اأي�شًا  فاإنها  كثرية  اليوم  امل�شتجدات  كانت  واإذا 
بعلوم ومعارف اأخرى مما جعل الجتهاد فيها يحتاج اإىل علم مو�شوعي يف الت�شريع الإ�شالمي 
واملعارف الإن�شانية الأخرى حتى يكون الجتهاد يف تلك الق�شايا متكاماًل ونا�شجًا وم�شتوعبًا 
كل جوانب الق�شية املجتهد فيها ويكون حكمه عليها �شحيحًا. وهذا القدر الكبري من العلوم 
واملعارف ل ميكن توفره ل يف ع�شرنا ل يف عامٍل واحد واإمنا يحتاج اإىل عدد من العلماء ليكمل 
بع�شهم بع�شًا فالعامل املجتهد يف العلوم ال�شرعية يكمله عامل متخ�ش�ض متبحر يف العلوم 
الإن�شانية، وحتى لو افرت�شنا اأن رجاًل لديه اإملام بكل العلوم فاإن تعر�شه للخطاأ اأكرث احتماًل 
من تعر�ض اجلمع الكبري، لذلك فالجتهاد اجلماعي يكون اأكرث اإ�شابًة للحق واأقل خطاأً من 

الجتهاد الفردي .

وق�شايانا امل�شتجدة التي تتطلب اجتهادًا جماعيًا كثرية ومنها على �شبيل املثال املعامالت 
اأخرى  علوم  مع  والتداخل  واملالب�شات  التعقيد  من  الكثري  يكتنفها  حيث  البنكية  امل�شرفية 
ويتطلب فهم حكمها ال�شرعي وا�شتنباطه الإملام بطبيعة القت�شاد الإ�شالمي والإملام بطبيعة 

الن�شاط امل�شريف وفهم م�شائله واأنواعه ومداخله

واأنواعها  التاأمني  واأنظمة  واأنواعها  بال�شركات  يتعلق  فيما  الأمللر  نف�ض  جند  وكذلك 

وق�شية الجتهاد للم�شتجدات قد واجهت امل�شلمني من اأول حلظة انقطع فيها نزول الوحي فانطلق ال�شحابة ر�شي اهلل   -(7
عنهم يجتهدون وفقًا لذلك املنهج الذي رباهم عليه الر�شول  Ì بل اأقرهم على الجتهاد كما يف حديث معاذ وكما يف 
حادثة �شالة الع�شر عند امل�شري اإىل بني قريظة. وغريهما من احلوادث وكذلك �شار من بعدهم التابعون وتابعيهم واأئمة 
الفقه وعلماء الإ�شالم خلفًا عن �شلف رغم ما قيل يف توقف باب الجتهاد اإل اأنهم كانوا يواجهون م�شكالت ع�شورهم 
باجتهادات اإ�شالمية حتى واإن جاءت يف �شكل تخريجات مذهبية اأو غريها ومل ينقطع الجتهاد ال�شرعي اإل عندما �شيطر 

امل�شتعمر على بالد امل�شلمني وعزل ال�شريعة عن احلكم وفر�ض قانونه الو�شعي.
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الدولية  والعالقات  املعا�شر  الإ�شالمي  للحكم  الأ�شا�شية  والقواعد  ال�شرعية.  وال�شيا�شات 
الإداريللة  والقوانني  النيابية،  واملجال�ض  الدول  بني  واملواثيق  واملعاهدات  واحلرب  ال�شلم  يف 
املتطورة  املجتمعات  يف  جد  وما  وخارجه،  الإ�شالمي  العامل  داخل  القت�شادية  والعالقات 
الأنابيب وبنوك  واأطفال  الإنعا�ض،  واأجهزة  املتقدمة،  العالج  من ق�شايا جديدة مثل و�شائل 

احلليب، والبنوك املنوية، و الكثري من الق�شايا 

القت�شادية والطبية والعلمية، والأخالقية واملدنية واحلربية وال�شيا�شية وكل الق�شايا 
التي ل بد للبحث فيها من ت�شور �شحيح وا�شتيفاء كامل لكافة جوانبها الواقعية والعلمية اأوًل، 
ثم ال�شرعية ثانيًا)8)). ولن يتم ذلك على الوجه الأكمل اإل عرب الجتهاد اجلماعي والفتوى 

اجلماعية .

�شاد�شًا: �لفتوى �جلماعية ت�شاعد على توحيد �لأمة

اخلالف  م�شاحة  وتقليل  الجتماعي  النظام  توحيد  على  ت�شاعد  اجلماعية  الفتوى 
خ�شو�شا يف الق�شايا العامة واملعامالت بني النا�ض التي تتطلب وحدة يف القوانني املنظمة 
مبعامالتهم  يتعلق  ما  املكلفني)  اأفعال  )اأي  »ومنها  اهلل:  ح�شب  على  الأ�شتاذ  ،يقول  لذلك 
بع�شهم مع بع�ض واختالف الأحكام يف هذا جماٍف للنظام وجمانب للعدل، وخا�شة يف البيئة 
الواحدة والبيئات املتماثلة. والجتهاد هنا اإمنا يفيد فائدة عملية اإذا اجته وجهة جماعية، باأن 
تكون هناك جماعة من املجتهدين: ينظرون فيما جد من احلوادث، وي�شتنبطون ل م�شتعينني 
باملاأثور من اآراء ال�شابقني ل ما يالئم اأحوالهم من الأحكام، وتكون اأحكامهم هذه نافذة يف 

النا�ض: يلتزمون جميعًا باتباعها، ويحكم الق�شاة مبقت�شاها«)9)).

كما اأن الفتوى اجلماعية بتخليها عن الروؤى الفردية والنزعات ال�شيقة تقرب وجهات 
النظر وتقلل اخلالف وحتقق ثقة النا�ض بالفتوى اجلماعية  اأكرث من ثقتهم بالفتوى الفردية   

�شابعًا: �لفتوى �جلماعية نتاج للتكامل

اإن الكثري من م�شتجدات هذا الع�شر قد �شملها التداخل بني علوم متعددة ومل تعد من 
الواحدة مو�شوعًا لأكرث من  الق�شية  بل �شارت  الذي كانت عليه من قبل  بال�شكل  الب�شاطة 

اأبو �شليمان: عبد الوهاب اإبراهيم، منهج البحث الفقهي، )996)م)، طبعة دار ابن حزم ل بريوت، �ض 98 ل 99.  -(8
ح�شب اهلل: اأ�شول الت�شريع، �ض 7).  -(9
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تخ�ش�ض يف علوم الجتماع والقت�شاد وال�شيا�شة والقانون والرتبية وغري ذلك من العلوم، 
العلوم  كل  خالل  من  فيها  النظر  من  بد  ل  بل  واحللد  علم  خالل  من  فيها  النظر  ميكن  ول 
ل اأن  ل اإن مل يتعذر  املت�شلة بتلك الق�شية وهذا اأمر ل ميكن اأن يقوم به اإل جماعة وي�شعب 
يقوم به فرد، لأنه لي�ض بالإمكان اأن يجمع �شخ�ض واحد بني املعرفة للعلوم ال�شرعية بال�شورة 
بد   ل  ولذلك  والع�شر،  البيئة  مل�شاكل  املتخ�ش�شة  املعرفة  وبني  الأ�شوليون  ا�شرتطها  التي 
الذي ي�شم   والفتوى  الق�شايا من خالل جمل�ض الجتهاد   النظر والفتوى  يف هذه  اأن يكون 
العلماء املتخ�ش�شني يف العلوم الع�شرية اإىل جانب العلماء املجتهدين يف العلوم ال�شرعية)0)) 
فيكمل اأع�شاء املجل�ض بع�شهم بع�شًا ويحدث الإحاطة بامل�شاألة من كل جوانبها ومالب�شاتها 
ومتعلقاتها))))ويتحقق الفهم التام للواقعة املعرو�شة ،ملا يقوم به اأع�شاء املجل�ض من  مناق�شة 
لكل  جوانب ومالب�شات الق�شية املعرو�شة  والإملام بها اإملاما كاماًل ، وهذا اأمر يف غاية الأهمية 
ملعاجلة  الكثري من الق�شايا امل�شتجدة التي  يحيط بها املالب�شات والت�شعب بني علوم متعددة 
النظر  فيها  يتم  اجلماعية  الروؤية  لأن  فرديًا؛  ل  جماعيًا  فيها  النظر  يكون  اأن  حتتم  والتي 
اإىل الق�شية من كل الوجوه ، ويكمل العلماء بع�شهم بع�شًا يف فهم تلك الواقعة على الوجه 
ال�شحيح ، بينما الروؤية الفردية يف هذه الق�شايا تكون قا�شرة ، فرمبا نظر الفرد اإىل الق�شية 

املعقدة واملت�شعبة من زاوية واأهمل بقية الزوايا ، فياأتي حكمه عليها قا�شرًا )))).

ثامنًا: �لفتوى �جلماعية �شرورة لتحديد �لر�جح للفتوى

وت�شيري  النا�ض  عالقات  بتنظيم  املتعلقة  امل�شائل  من  بالكثري  الإ�شالمي  الفقه  يزخر 
حياتهم وقد بذل علماوؤنا ال�شابقون جهدهم الكبري يف الجتهاد لتلك الق�شايا وتقرير الأحكام 
فيها ولكن امل�شكلة يف ذلك تتمثل يف كرثة الآراء املختلفة والجتهادات املتعار�شة يف امل�شاألة 

جمال الدين عطية يف مقال له )املقال الفتتاحي) مبجلة امل�شلم املعا�شر، العدد 7، �ض 76.  -(0
))-  ي�شرب القر�شاوي مثاًل للتكامل الذي ميكن اأن يحدث بني اأهل الخت�شا�شات املختلفة مبا �شارك به من اأعمال املنظمة 
الأطباء  من  عدد  مع  املعتربين،  الفقهاء  من  عدد  فيها  يجتمع  كان  حيث  الكويت  يف  الطبية  للعلوم  العاملية  الإ�شالمية 
املرموقني للبحث يف بع�ض الق�شايا املهمة، مثل الإجها�ض، وبنوك احلليب، وبداية احلياة ونهايتها ... الخ ويتوىل الأطباء 
�شرح هذه املو�شوعات بكل ما يحيط بها من ظروف، ويبداأ الفقهاء يف حماولة ا�شتنباط احلكم بعد املناق�شة امل�شتفي�شة 

التي تنتهي بقرار جممع عليه اأو خمتلف فيه، اأو يوؤجل البت اإىل دورة اأخرى.
و�شرب مثاًل اآخًر مبا يحدث يف امل�شارف الإ�شالمية، حيث اأن هيئة الرقابة ال�شرعية، ل تفتي يف املعامالت التي تعر�ض   
عليها، اإل بعد �شرح وتو�شيح وتف�شيل من اإدارة امل�شرف وامل�شوؤولني فيه، وبعد اأخذ ورد، وبحث قد يطول ينتهون بعد ذلك 

اإىل الراأي الذي يرونه راجحًا واأقرب اإىل ال�شواب. القر�شاوي، لقاءات وحماورات، �ض 06).
))-  الجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية / للدكتور. وهبة الزحيلي/ �ض)7)-76).
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الواحدة مما يجعل من ال�شعوبة مبكان ل عند التقنني والفتوى لل الأخذ بجميع تلك الأقوال يف 
امل�شاألة ول منا�ض لالأمة اأن تاأخذ بقول واحد فقط من بني تلك الجتهادات لتجعله هو النظام 
العام والقانون ال�شائد الذي يجب على كل املجتمع تطبيقه لينظموا به حياتهم وعالقاتهم فيما 
بينهم ول ميكن اأن يرتك لكل فرٍد من اأبناء املجتمع اأن ياأخذ من تلك الأقوال والجتهادات ما 
ي�شتح�شنه لأن ذلك �شيوؤدي بالنا�ض اإىل ال�شراع والتناق�ض فيما يجب اأن يكون قانونًا للجميع 
ينظم عالقاتهم،و لإن  جاز يف امل�شائل التي تخت�ض بالق�شايا الفردية اأن ياأخذ كل فرد باأي 
قول اأو اجتهاد �شاء فاإن مثل هذا ل ميكن يف امل�شائل التي تنظم عالقات النا�ض فيما بينهم 
وتعترب قانونًا عامًا لالأمة جميعًا. ومن هنا ياأتي ال�شوؤال كيف تختار الأمة اأحد اأقوال ال�شابقني 
اإىل  اإن هذا الختيار يحتاج  امل�شاألة لتجعل منه قاعدة قانونية جلميع املجتمع؟  املختلفة يف 
قدر كبري من املوازنة واملناق�شة  لالأقوال املختلفة حتى يف�شي اإىل ترجيح اأحد الأقوال ليكون 
هو املختار يف الفتوى والتقنيني ، وهذا الرتجيح بني الأقوال هو نوع من الجتهاد ولكن يخ�شى 
عليه اإذا قام به فرٌد واحد ل وخا�شة يف زمننا هذا ل اأن يخطئ يف الرتجيح اأو اأن يتاأثر بنزعة 
مذهبية اأو روؤية �شيقة فياأتي اختياره وترجيحه بخطاأ ل يتوقف اأثر ذلك على املجتهد وحده 
اأو على واحد من النا�ض واإمنا ي�شري اأثر ذلك اخلطاأ على املجتمع كله باعتباره �شيطبق ذلك 
الختيار قانونًا عامًا ومن هنا كان ل بد اأن يتم هذا النوع من الجتهاد الرتجيحي عرب اجتهاد 
وفتوى  جماعية ليكون اأكرث دقة يف املوازنة والرتجيح واأكرث حتريًا لالأدلة والأقوال وملا يف ذلك 
من تكامل املجتهدين فيما بينهم من خالل نقا�شاتهم ونقدهم لبع�شهم فياأتي ما يتو�شلون 
اأقل احتماًل يف اخلطاأ من الجتهاد الفردي واأكرث قربًا من ال�شواب »فراأي  اإليه من حكم 

اجلماعة ل يف الغالب ل اأقرب اإىل ال�شواب من راأي الفرد«)))).

و للرتجيح بني الأدلة واملوازنة بني الأقوال قواعد و�شوابط و�شروط يجب اتباعها ومعايري 
دقيقة يلزم فهمها ، وهذه القواعد واملعايري مب�شوطة يف اأبواب خم�ش�شة لها ول ميكن هنا  

تناولها بال�شرح والتف�شيل فلرتاجع يف موطنها)))).

ولكنا ن�شري اإىل اأنه ينبغي »التخلي عن التمذهب فيما يتعلق بالتقنني للمجتمع والت�شريع 
العام، واأن يوؤخذ بالراجح مما يف املذاهب من اجتهادات واأقوال، واأليق ما فيها بروح الع�شر، 
وم�شالح النا�ض فيه، مهتدين يف ذلك بن�شو�ض الكتاب وال�شنة وقواعد ال�شريعة العامة، وروح 

))-  القر�شاوي: الجتهاد، �ض )8)؛ وخالف: علم اأ�شول الفقه، �ض 0).
))-  يراجع املرجع ال�شابق، من �ض 0)) ل 60).
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الإ�شالم، وهدي ال�شلف ال�شالح يف اجتهادهم وا�شتنباطهم، واأخذهم بالي�شر وبعدهم عن 
الع�شر«)))) واأن »اإلزام امل�شلمني باتباع مذهب معني حتجري ما و�شع اهلل من �شرعه وت�شييق 
دائرة الفقه الرحبة، وثروته ال�شخمة التي ن�شاأت عن تعدد الآراء والجتهادات وتنوع املدار�ض 
يتبع  واآخر  الن�ض،  يتبع حرفية  وامل�شارب، ما بني مو�شع وم�شيق ومتو�شط وما بني ظاهري 
من  الزخار  البحر  هذا  ويف  واملقا�شد،  امل�شالح  يراعي  وثالث  القيا�ض  وي�شتخدم  الفحوى 
مذاهب علماء الأم�شار يجد من يريد الختيار والنتقاء مت�شعًا واأي مت�شع فاإذا �شاق عنه 

مذهب ات�شع له غريه، واإن اأعوزه راأي لدى اإمام فما اأحرى اأن يجده عند اآخر«)6)).

ويتم النتقاء لأرجح الآراء اأو الأقوال من خالل »املقارنة بني املذاهب الإ�شالمية بع�شها 
ببع�ض ل�شتبانة وجهات النظر، ومنازع الجتهاد املختلفة وما ي�شتند اإليه كل منها من اأدلة 
واعتبارات كلية اأو جزئية، وذلك ملعرفة اأي هذه الآراء هو الراجح، اأو الأليق على النا�ض اليوم. 

وقد ميكن التوفيق بني الآراء، واجلمع بينهما بجعل كل منها حلالة خا�شة«)7)).

وبناًء على ما �شبق  فاإن الرتجيح يكون ملا هو اأقرب اإىل حتقيق مقا�شد ال�شرع وم�شالح 
اأزر  القول الذي ي�شد  الفقه القت�شادي يرجح  الع�شر)8))، فمثاًل يف  واأليق بظروف  اخللق، 
الفقراء كاأن  الفوارق بني الطبقات ويحد من طغيان الأغنياء ويرفع م�شتوى  الفقراء ويقلل 
يرجح قول اأبي يو�شف: كل ما ي�شر بالنا�ض حب�شه فهو احتكار، �شواء كان قوتًا اأم غريه«. وكاأن 
يرجح قول ال�شافعي: »اإن الفقري يعطى من الزكاة ما يغنيه طول عمره، ول يحوجه اإىل اأخذها 
مرة اأخرى، ما دام يف ح�شيلة الزكاة مت�شع لذلك«. وهو ما جاء عن عمر ر�شي اهلل عنه يف 

قوله: »اإذا اأعطيتم فاأغنوا«.

التجار  تالعب  اإذا  واجب  بل  جائز  الت�شعري  »اإن  وغللريه:  تيمية  ابن  قول  يرجح  وكللاأن 
بالأ�شعار واحتكروا ال�شلع، لرفع ال�شرر عن النا�ض، واإلزام التجار بالعدل الذي األزمهم اهلل 

به«.

اختيار  يف  ال�شعوب  حق  يعمق  ما  الأقللوال  من  يرجح  اأن  ينبغي  ال�شيا�شي،  املجال  ويف 
حكامها وحما�شبتهم وتقييد �شلطتهم، وعزلهم اإذا خانوا د�شتور البالد كاأن يرجح القول باأن 

))-  القر�شاوي: الفقه الإ�شالمي بني الأ�شالة والتجديد، من�شور يف جملة امل�شلم املعا�شر )م�شر)، عدد )، �ض 6).
6)-  املرجع ال�شابق، �ض 0).

7)-  القر�شاوي: بحث الفقه الإ�شالمي بني الأ�شالة والتجديد، جملة امل�شلم املعا�شر )م�شر)، العدد )، �ض )).
8)-  القر�شاوي: الجتهاد، �ض ))).
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ال�شورى ملزمة ل معلمة. واأن احلاكم يجب اأن مي�شي تبعًا ملا تنتهي به ال�شورى لأهل احلل 
والعقد ولي�ض له خمالفة ما انتهت اإليه ال�شورى)9)).

تا�شعًا : �لفتوى �جلماعية �شرورُة لتحديد  �ملتغري وبيان حكمه .

العرف فهذه الأحكام تتغري  اأو  اأ�شا�ض امل�شلحة  اأحكام بنيت على  الإ�شالمي  الفقه  يف 
بتغري امل�شلحة ل التي �شرع احلكم لتحقيقها ل اأو تغري العرف الذي بنيت عليه، وهناك اأحكام 
ويكون  الظروف.  تلك  لتغري  الأحكام  تلك  فتتغري  واملكانية  الزمانية  بالظروف  حملها  يتاأثر 
دور املجتهد ل يف هذا النوع من الأحكام ل هو البحث عن اأ�ش�ض تلك الأحكام ملعرفة ما اإذا كان 
اأ�شا�شًا متغريًا اأو ثابتًا فاإن كان ثابتًا فال جمال لتغريه واإن كان متغريًا ففيه جمال لالجتهاد 

والنظر يف �شالحيته للتغيري.

مل�شلحة  حتقيقه  يف  مهم  هو  ما  بقدر  الأحكام  من  النوع  هذا  يف  والفتوى  والجتهاد 
الأمة ومواكبتها للتطورات والتغريات يف حياتها فهو يف الوقت نف�شه من اأخطر الو�شائل التي 
بذريعة  اأحكامها  بع�ض  على  التمرد  اأو  الإ�شالمية  ال�شريعة  تعطيل  يريد  من  ي�شتخدمها  قد 
التغري يف الأحكام لتغري اأ�شا�شها فلرمبا اأن اأ�شا�شها مل يتغري اأو اأن اأ�شا�شها ن�ض و »الأ�شل يف 
الن�شو�ض الثابتة هو الدوام، يعني اأنها مل جتئ يف الأ�شل لعالج حالة طارئة، ومراعاة ظروف 
حملية موؤقتة، بل الأ�شل اأنها ت�شع �شرعًا دائمًا، واأحكامًا ثابتة جلميع الأمة اإىل اأن ياأذن اهلل 
لهذه احلياة بالزوال، لهذا وجب احلذر التام من التحلل من الن�شو�ض الثابتة بدعوى اأنها 
كانت تعالج حالة طارئة اأو ظروفًا مو�شعية موؤقتة، فاإذا تغريت الظروف تغري احلكم تبعًا لها، 

فالواقع اأن هذا املو�شوع مزلق خطري تزل فيه اأقدام، وت�شل اأفهام«)0)).

لذلك يجب اأن يكون الجتهاد والفتوى ، يف هذا النوع من الأحكام، جماعيًا حتى يوؤمن 
معه من هوى الجتهاد الفردي ويكون ذلك �شمانة ل�شتعمال الجتهاد  والفتوى يف مو�شعه 
التالعب  ال�شرعية  الأحكام  ونوؤمن  الأمة  ال�شارع وم�شلحة  ال�شحيح فيتحقق بذلك مق�شد 

بالهوى.

9)-  القر�شاوي: الجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية، �ض ))).
0)-  القر�شاوي: يو�شف، �شريعة الإ�شالم �شاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان، طبعة دار ال�شحوة بالقاهرة، �ض ))).
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�ملبحث �لثاين

حجية �لفتوى �جلماعية

الفتوى اجلماعية تت�شمن راأي الأكرثية وعليه فاإن حجية الفتوى اجلماعية هو ما قاله 
العلماء حول حجية راأي الأكرثية، وقد اختلفوا يف ذلك اإىل اأربعة اأقوال نعر�ض لها  بالتف�شيل 

ثم نذكر ما منيل اإليه، وذلك على النحو الآتي.

�لقول �لأول:

يجوز  وبالتايل  قاطعة  له حجية  لي�ض  الأكرثية  راأي  اأن  اإىل  العلماء))))  من  كثري  ذهب 
اإمنا كانت يف  الجتهاد والفتوى بخالفه؛ لأن الأدلة على احلجية وع�شمة الأمة من اخلطاأ 
حال  اأما يف  على �شاللة،  اجتماعهم  ل ميكن  اأنه  باعتبار  املجتهدين  كل  من  الإجماع  حال 
اتفاق الأكرثية وخمالفة الأقلية فال يتحقق فيه اإجماع الأمة وع�شمتها حتى يكون حجة ملزمة 
اأن ابن عبا�ض  لالآخرين يحرم عليهم خمالفته، ويوؤكد هذا املعنى فعل ال�شحابة فقد روي 
خالف راأي الأكرثية يف م�شاألة العول وربا الف�شل واملتعة ولو كان راأي الأكرثية حجة ل كالإجماع 

ل لبادروا بالإنكار عليه وتخطئته ومل ينقل ذلك عنهم واإمنا نقل عنهم مناظرته فقط.

�لقول �لثاين:

ذهب بع�ض العلماء اإىل اأن راأي الأكرثية له حجية كحجية الإجماع؛ لأن الإجماع ينعقد 
بالأكرث، واإليه ذهب حممد بن جرير الطربي واأبو بكر الرازي واأبو احل�شني اخلياط وبع�ض 

املعتزلة واأحمد بن حنبل يف اإحدى الروايتني عنه وقد ا�شتدلوا بالآتي:

�أواًل: قوله الر�شول  Ì: » اإن اهلل مل يكن ليجمع اأمة حممد على �شاللة))))«، »عليكم 
بال�شوادالأعظم« ))))« وقوله: » لن جتتمع اأمتي على �شاللة فعليكم باجلماعة فاإن يد اهلل مع 

يراجع يف هذا القول واأدلته الأ�شنوي: منتهى ال�شول يف علم الأ�شول، �ض ))؛ والآمدي: الأحكام، ج)، �ض 0))، )))؛   -((
والغزايل: امل�شت�شفى، ج)، �ض 86)؛ وال�شاملي: حممد بن عبد اهلل بن حميد )ت))))هل)، �شرح طلعة ال�شم�ض، طبعة 
احللبي ل القاهرة، ج)، �ض 78؛ وابن عبد ال�شكور: م�شلم الثبوت و�شرحه، ج)، �ض )))، )))؛ والبخاري: ك�شف الأ�شرار 
على اأ�شول البزدوي، ج)، �ض )))، 6))؛ وابن احلاجب: املخت�شر و�شرحه، ج)، �ض ))، ))؛ وابن اأمري احلاج: التقرير 
اأ�شول الفقه، �ض 8)؛  والتحبري، ج)، �ض )9؛ وابن اأمري باد�شاه: تي�شري التحرير، ج)، �ض 7))؛ وال�شريازي: اللمع يف 

وفرغلي: حممد حممود، حجية الإجماع وموقف العلماء منها، ))9))هل)، طبعة دار الكتاب اجلامعي، �ض 08) ل 09).
))-  قال الهيثمي: »رواه الطرباين ورجاله ثقات«، جممع الزوائد كتاب اخلالفة باب لزوم اجلماعة، ج)، �ض 9)).

لزوج  باب  اخلالفة  كتاب  الزوائد  جممع  ثقات«،  ورجالهم  والطرباين  والبزار  اأحمد  بن  اهلل  عبد  »رواه  الهيثمي:  قال    -((
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اجلماعة ))))«، وقوله: » يد اهلل مع اجلماعة« ))))«، فكل هذه الأحاديث يقوي بع�شها بع�شًا، 
وتدل على الحتجاج براأي اجلماعة الكثرية.

ثانياً: اإن الأمة قد اعتمدت يف خالفة اأبي بكر على انعقاد الإجماع عليه، باتفاق اأكرث 
ال�شحابة، مع خمالفة بع�شهم كعلي و�شعد بن عبادة يف اأول الأمر.

ثالثاً: اإن العتداد مبخالفة الأقلية مينع انعقاد الإجماع اأ�شاًل؛ لأنه ل يكاد ي�شلم اإجماع 
من خمالفة واحد اأو اثنني له، �شرًا وعالنيًة، ويف ذلك تعطيل لدليل �شرعي.

ر�بعاً: اإن ال�شحابة قد اأنكروا على ابن عبا�ض خمالفته لراأي الأكرثية يف العول وحتليل 
املتعة وربا الف�شل واملناق�شات بينهم وبينه مل تكن مناظرة، واإمنا كانت اإنكارًا عليه ملخالفته 
راأي الأكرثية. اأما الن�شو�ض الدالة على ع�شمة الأمة فمحمولة كذلك على اتفاق الأكرثية. 
وذلك جائز وكثري يف الأ�شلوب العربي اإذ ي�شح اإطالق لفظ الأمة على الأكرثية فمثاًل عندما 
املراد  فاإن  الأمة  ع�شمة  يقال  وعندما  اأكرثهم  املراد  فاإن  ال�شيف  يكرمون  متيم  بنو  يقال 

يح�شل باأكرثيتها.

ونوق�شت اأدلة هذا القول بالآتي)6)):

َا يف  �أواًل: املراد بال�شواد الأعظم ل وبقية الأحاديث التي يف معناه ل الأمة يف جمموعها ملمِ
اتفاقها من اإجماع يحرم خمالفته واإل مَلَا كان لتلك الأحاديث دللة على ا�شتحقاق النار على 

خمالفة الإجماع وملا كانت خمالفة �شاذة.

ثانياً: ما ذكروه من اأن بيعة اأبي بكر اعتربت اإجماعًا رغم تخلف بع�ض ال�شحابة فكان 
اإجماع اأكرثية ولي�ض اتفاق الكل يجاب على هذا باأن البيعة بالإجماع الكامل والذين تخلفوا 

كان تخلفهم لعذر ولي�ض لعدم موافقة اإذ اإنهم بعد زوال عذر املخالفني متت منهم املوافقة.

اجلماعة، ج)، �ض 8)).
))-  قال الهيثمي: »رواه الطرباين باإ�شنادين رجال اأحدهما ثقات رجال ال�شحيح خال مرزوق موىل اآل طلحة وهو ثقة«، جممع 

الزوائد كتاب اخلالفة باب لزوج اجلماعة، ج)، �ض 8)).
))-  قال الهيثمي: »رواه الطرباين ورجاله ثقات«، جممع الزوائد كتاب اخلالفة باب لزوج اجلماعة، ج)، �ض ))).

6)-  يراجع يف هذه املناق�شة: البخاري: ك�شف الأ�شرار على اأ�شول البزدوي، ج)، �ض 6)) ل 7))؛ والرازي: املح�شول، ج)، �ض 
6)) ل 9))؛ وابن اأمري احلاج: التقرير والتحبري، ج)، �ض )9؛ وابن اأمري باد�شاه: تي�شري التحرير، ج)، �ض 8))؛ وابن عبد 
ال�شكور: امل�شلم و�شرحه، ج)، �ض )))؛ والأ�شنوي: منتهى ال�شول يف علم الأ�شول، �ض ))، 6)؛ وفرغلي: حجية الإجماع، 

�ض 08) ل 09).
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اإجماع  انعقد  ملا  اأكرث  اأو  واحد  الإجماع خمالفة  كان يخرم  لو  اأنه  قالوه من  ما  ثالثاً: 
يجاب عليه باأن الحتجاج بالإجماع ل يتحقق اإل مبوافقة كل املجتهدين واإل فهو راأي اأكرثية 

فقط والعلم مبوافقة اجلميع يتم اإما بت�شريح املقال اأو قرائن الأحوال وذلك ممكن.

ر�بعاً: اأجيب باأن اإنكار ال�شحابة على ابن عبا�ض فيما ذهب اإليه مل يكن بناًء على اأنه 
خالف ما اعترب اإجماعًا فالإجماع مل يتحقق واإمنا ذلك لأمر اآخر وهو اأن ما ذهب اإليه ابن 
عبا�ض يف مو�شوع الربا واملتعة خمالف ملا رواه ال�شحابة من الأخبار الدالة على حترمي ربا 
الف�شل، ون�شخ املتعة، ولذا �شح عن ابن عبا�ض اأنه رجع ملا �شمع ما رووه له، وقال: حفظتم عن 
ر�شول اهلل  Ì ما مل اأحفظ. واأما قول ابن عبا�ض: بعدم العول. فهو بناء على ما جرت به عادة 
املجتهدين يف مناظراتهم، حتى يظهر لهم املاأخذ من جانب املخالف، ولذا قال ابن عبا�ض ل 
ر�شي اهلل عنه ل من �شاء باهلته اإن الذي اأح�شى رمل عالج عددًا ما جعل يف الفري�شة ن�شفًا 
ون�شفًا وثلثًا. هذان ن�شفان ذهبا باملال، فاأين مو�شع الثلث، وقال اآخرون: األ يتقي اهلل زيد 
بن ثابت يجعل ابن البن ابنًا، ول يجعل اأب الأب اأبًا. ولي�ض ذلك لأن العود اإىل قولهم واجب 
على من خالفه، بل مبعنى طلب الك�شف عن ماأخذ املخالفة؛ ولذا اأخذ بقوله: بع�ض املتاأخرين 

عنه)7)).

�لقول  �لثالث:

 ذهب اإىل اأن قول الأكرثية يكون حجة ظنية)8)) واأن اتباعه اأوىل من غريه)9)) ولكنه لي�ض 
اإجماعًا بحيث تكون حجته قطعية يحرم خمالفتها وا�شتدلوا على هذا الراأي بالآتي:

يكون  اأن  ويندر  اتفقوا  ملا  واإل  راجح  دليل  وجود  على  يدل  قول  على  الأكللرث  اتفاق   -(
املخالف لالأكرثية دليله راجحًا، واأي�شًا من البعيد جدًا اأن يكون لالأقلية دليل مل يطلع عليه 

الأكرثية اأو خالفه الأكرثية غلطًا اأو عمدًا)0)).

7)-  فرغلي: حجية الإجماع، �ض ))).
8)-  ابن احلاجب: املخت�شر و�شرحه، ج)، �ض ))، ))؛ الأ�شنوي: منتهى ال�شول، �ض ))؛ البخاري: ك�شف الأ�شرار على اأ�شول 
البزدوي، ج)، �ض 6))؛ وابن عبد ال�شكور: م�شلم الثبوت و�شرحه، ج)، �ض )))؛ ابن اأمري باد�شاه: تي�شري التحرير، ج)، �ض 7))؛ 

ابن اأمري احلاج: التقرير والتحبري، ج)، �ض )9.
9)-  الأ�شنوي: منتهى ال�شول يف علم الأ�شول، �ض ))؛ والآمدي: الإحكام، ج)، �ض 0))؛ والغزايل: امل�شت�شفى، ج)، �ض 87)؛ 

ال�شوكاين: اإر�شاد الفحول، �ض 79.
0)-  ابن احلاجب: املخت�شر و�شرحه، ج)، �ض ))، )).
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)- اإن خرب الواحد باأمر ل يفيد العلم، وخرب اجلماعة اإذا بلغ عددهم حد التواتر يفيد 
العلم فليكن مثله يف باب الجتهاد، والإجماع.

الكرثة  تكون  الجتهاد  مثله  فليكن  رواية اخلرب  الرتجيح يف  بها  يح�شل  الكرثة  )-اإن 
مرجحة لأ�شحابها، ويكون اتباع راأيهم هو الأوىل.

واأجيب على اأدلة هذا القول بالآتي)))):

)-اإنه ل مانع من اأن يكون احلق مع الأقل؛ لأن الأكرث لي�شوا كل الأمة حتى تكون لهم 
الع�شمة من اخلطاأ.

)-اإذا كان خرب الأكرث يفيد العلم فيما يخربون به عن اأمر حم�شو�ض فهو لي�ض كذلك 
فيما يجتهدون به عن اأمر �شادر عن راأيهم ل ل عن روؤيتهم وم�شاهدتهم ل فال يفيد العلم.

) -ل يلزم من الرتجيح بالكرثة يف الرواية الرتجيح بالكرثة يف الراأي لأن يف الراأي قد 
يكون راأي الأقلية اأكرث رجحانًا واأما يف الرواية فهي تعتمد على ال�شماع املح�شو�ض ولي�ض على 

الراأي، واملح�شو�ض يكون الأكرث اأوىل.

اأوىل واأقرب اإىل احلق من الفرد يف الغالب  باأن الأكرثية  واأجيب على هذه املناق�شات 
فيكون راأيها اأكرث �شوابًا من الفرد يف الغالب فيوؤخذ بالغالب على النادر.

�لقول  �لر�بع)2)(:

ذهب جماعة من العلماء املعا�شرين اإىل اأن راأي الأكرثية هو الإجماع الواقعي الذي مت 
فعاًل يف ع�شر ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم اإذ اإنَّ الإجماع الذي روي عنهم مل يكن يف حقيقته 
اإل راأي الأكرثية ومل يكن راأي جميع ال�شحابة فقد كانت الواقعة حتدث وي�شت�شري اخلليفة 
اأن بقية  اإجماعًا مع  يف حكمها جميع احلا�شرين من ال�شحابة ومي�شي ذلك حكمًا ويعترب 
اأو موافقة جميعهم  العر�ض عليهم  اأو  ال�شحابة مل يكونوا موجودين ومل ي�شرتط موافقتهم 
وبالتايل فلم يكن اإجماعًا باملعنى الأ�شويل الذي ا�شطلح عليه يف الأجيال من بعدهم وعليه 

انظر املراجع يف الهام�ض رقم واحد نف�ض ال�شفحات، ويراجع فرغلي: حجية الإجماع، �ض ))) ل ))).  -((
ذهب اإىل هذا القول جماعة من العلماء املعا�شرين منهم الأ�شتاذ عبد الوهاب خالف يف كتابه علم اأ�شول الفقه، �ض   -((
0)، وال�شيخ حممود �شلتوت يف كتابه الإ�شالم عقيدة و�شريعة، �ض ))) ل )))، والأ�شتاذ علي ح�شب اهلل يف كتابه اأ�شول 

الت�شريع، �ض 9))، والدكتور يو�شف القر�شاوي يف كتابه الجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية، �ض )8) ل )8).
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فاإن راأي الأكرثية له حجية كحجية الإجماع الكامل الذي حدده الأ�شوليون اإل اأنه يختلف عنه 
يف اأنه يجوز نق�شه باإجماع واقعي مثله)))) يقول عبد الوهاب خالف: »فمن رجع اإىل الوقائع 
َ حكمهم فيها بالإجماع، يتبني اأنه ما وقع اإجماع بهذا املعنى  التي حكم فيها ال�شحابة واْعُتربمِ
العلم والراأي على  اأويل  اتفاقًا من احلا�شرين من  اإمنا كان  واأن ما وقع  )املعنى الأ�شويل) 
راأي  �شورى اجلماعة، ل عن  املعرو�شة، فهو يف احلقيقة حكم �شادر عن  حكم يف احلادثة 
الفرد، فقد روي اأن اأبا بكر ل ر�شي اهلل عنه ل كان اإذا ورد عليه اخل�شوم: ومل يجد يف كتاب اهلل 
ول �شنة ر�شوله ما يق�شي )به) بينهم جمع روؤو�ض النا�ض وخيارهم فا�شت�شارهم فاإن اأجمعوا 
على راأي اأم�شاه، وكذلك كان يفعل عمر ل ر�شي اهلل عنه ل ومما ل ريب فيه اأن روؤو�ض النا�ض 
وخيارهم الذين كان يجمعهم اأبو بكر وقت عر�ض اخل�شومة ما كانوا جميع روؤو�ض امل�شلمني 
وخيارهم؛ لأنه كان منهم عدد كثري يف مكة وال�شام، واليمن ويف ميادين اجلهاد، وما ورد اأن 
اأجل الف�شل يف خ�شومة حتى يقف على راأي جميع جمتهدي ال�شحابة يف خمتلف  اأبا بكر 
البلدان، بل كان مي�شي ما اتفق عليه احلا�شرون؛ لأنهم جماعة، وراأي اجلماعة اأقرب اإىل 
احلق من راأي الفرد، وكذلك كان يفعل عمر ل ر�شي اهلل عنه ل وهذا ما �شماه الفقهاء الإجماع 

فهو يف احلقيقة ت�شريع اجلماعة ل الفرد«)))).

يف  كان  ما  ال�شحابة  اإجماع  باأن  قولهم  اأن  يف  الجتاه  هذا  اأ�شحاب  مناق�شة  وميكننا 
حقيقته اإل راأي الأكرثية ومل يكن اإجماعًا باملعنى الأ�شويل فنقول اإجماع ال�شحابة كان يبداأ 
براأي الأكرثية ثم ينتهي بعد ذلك اإىل اإجماع �شريح اأو �شكوتي فراأي الأكرثية  الذي كان يتم 
يف ع�شر اخللفاء كان ينت�شر خربه بني ال�شحابة جميعًا فيقرونه )فيكون اإجماعًا �شريحًا) 
اأو يعلمون به وي�شكتون ول يعرف لذلك معار�ض )فيكون اإجماعًا �شكوتيًا) . ومن هنا فاإن جعل 
راأي الأكرثية مبنزلة اإجماع ال�شحابة ل يكون �شحيحًا، اإل اإذا انت�شر خرب راأي الأكرثية  بني 
جميع املجتهدين ووافقوا عليه �شراحًة اأو علموا به ومل يعرت�شوا فيكون يف الأول �شريحًا ويف 
الثاين �شكوتيًا. وهذا اأمر ممكن يف ع�شرنا حيث كرثت و�شائل الن�شر وتنوعت ما بني مقروٍء 
وم�شموع ومرئي، و�شهل الت�شال بني العلماء من خالل املوؤمترات اأو الندوات اأو املجال�ض اأو 
الحتادات اأو املرا�شالت وغريها مما يجعل انت�شار ذلك الراأي وعلم بقية املجتهدين به اأمرًا 

خالف: علم اأ�شول الفقه، �ض 0)؛ �شلتوت: الإ�شالم عقيدة و�شريعة، �ض ))) ل )))؛ وح�شب اهلل: اأ�شول الت�شريع، �ض   -((
8))؛ والقر�شاوي: الجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية، �ض )8) ل )8).

خالف: علم اأ�شول الفقه، �ض 0)؛ ويراجع ر�شا: حممد ر�شيد )ت))))هل)، تف�شري القراآن احلكيم ال�شهري بتف�شري املنار،   -((
الطبعة الأوىل، 8)))هل، مطبعة املنار مب�شر، ج)، �ض )9) ل 96)؛ و�شلتوت: الإ�شالم عقيدة و�شريعة، �ض )))-))).
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مي�شورًا واحتمال موافقتهم عليه اأمرًا معقوًل.

راجحًا  ظنًا  لها حجة ظنية  الأكرثية)  )راأي  اجلماعية  الفتوى  اأن  اإىل  الباحث  ومييل 
جتعل اتباعها اأوىل من الفتوى الفردية اإل اإذا �شدر بذلك قرار من ويل اأمر امل�شلمني فتكون 
تلك الفتوى ملزمة للكافة يجب اتباعها ويحرم خمالفتها ملا اأوجبه اهلل تعاىل من طاعة اأويل 
الأمر)))) ولأن حكم احلاكم يرفع اخلالف ويوؤكد ما ذهبنا اإليه ما كان يتم يف عهد ال�شيخني 

ر�شي اهلل عنهما حيث كانا هما اللذان ينظمان الجتهاد اجلماعي والفتوى اجلماعية)6)). 

واإذا كان من املقررات الأ�شولية اأن حكم احلاكم يرفع اخلالف بني العلماء فاإن لويل الأمر اأن يلزم النا�ض بالراأي الذي   -((
يتو�شل اإليه هوؤلء املجتهدون، ا�شتنادًا اإىل اأن طاعة ويل الأمر واجبة )الدريني: فتحي، خ�شائ�ض الت�شريع الإ�شالمي يف 
ال�شيا�شة واحلكم، ط)، موؤ�ش�شة الر�شالة، �ض )))، )))؛ وخليل: العبد، الجتهاد اجلماعي واأهميته يف الع�شر احلديث، 
من�شور يف جملة »درا�شات« ال�شادرة عن اجلامعة الأردنية، املجلد الرابع ع�شر، العدد العا�شر، 987)م، �ض ))).)اإعماًل 
لقوله تعاىل: }اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�شول واأويل الأمر منكم فاإن تنازعتم يف �شيء فردوه اإىل اهلل والر�شول{، وقد قيد 
منح ويل الأمر �شلطة اإلزام النا�ض باأمر معني يف مو�شوع اجتهادي ب�شرط هام وهو اأن يكون ويل الأمر من املجتهدين، فاإذا 
مل يكن من املجتهدين فاإن اأوامره ل يعتد بها اإل بعد م�شورة اأهل العلم يف ال�شريعة وموافقتهم )اجلويني: غياث الأمم يف 

التياث الظلم، �ض )8)؛ وانظر خليل: الجتهاد اجلماعي، �ض ))).)
العلماء  اأكرثية  العلماء حول حجية قول الأكرثية مل يذكروا فيه ما املق�شود بالأكرثية هل  اأن كالم  اإىل  وجتدر الإ�شارة   -(6
اأن العلماء مل  اأنهم كانوا يق�شدون الأول باعتبار  اأم الأكرثية يف قطر معني واأعتقد  املجتهدين يف العامل الإ�شالمي كله 
يكن يف اأذهانهم املعنى القطري واإمنا املعنى العاملي. واأرى اأن الجتهاد اجلماعي اإن كان نابعًا عن اأكرثية متثل العامل 
الإ�شالمي فهو حجة على م�شتوى العامل الإ�شالمي كله واإن كان نابعًا عن اأكرثية قطرية فتكون حجيته على م�شتوى ذلك 
الإقليم باعتبار اأن علماء ذلك الإقليم غالبًا ما يجتهدون يف �شوء ظروف ومالب�شات ذلك الإقليم. ولالأقاليم الأخرى اأن 

تاأخذ من ذلك الجتهاد ما لي�ض مت�شمًا ب�شفة اإقليمية.
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�خلامتة

و يف نهاية هذا البحث اأود اأن اأخل�ض نتائجه بالأتي:

اأو جماعة من  فرد  ت�شدر عن  وقد   ، �شاأل عنه  ال�شرعي ملن  بيان احلكم   )-الفتوى: 
العلماء يتولون ذلك  بعد ت�شاور ومناق�شة لكل جوانب الق�شية املعرو�شة وما يجب فيها من 

حكم �شرعي.

بن  �شعيد  رواه  فيما    Ì النبي  توجيه  م�شروعيتها من  الفتوى اجلماعية  ت�شتمد   -  (  
امل�شيب عن علي ر�شي اهلل عنه قال : قلت يا ر�شول اهلل الأمر  ينزل بنا مل ينزل  فيه قراآن 
ومل مت�ض فيه منك  �شنة ؟ قال »اأجمعوا له العاملني–اأو قال العابدين- من املوؤمنني، فاجعلوه 
�شورى بينكم«. وقد �شار على هذا النهج اخللفاء الرا�شدون ر�شي عنهم فيما كان ينزل بهم 
اأو ال�شنة  من وقائع واأحداث حيث كان اخلليفة - اإذا مل يجد يف امل�شاألة ن�شًا  من الكتاب  

-يجمع  روؤ�شاء  النا�ض  فا�شت�شارهم  فاإذا  اجتمع راأيهم على �شيء ق�شى به. 

اأن  اإن الكثري من الق�شايا املعا�شرة يحيط بها  التعقيد واملالب�شات  لذلك ينبغي   -(
تكون الفتوى فيها جماعية  مبنية على املناق�شات الدقيقة  والت�شاور العلمي الر�شني والفهم 
التام للكتاب وال�شنة وقواعد ال�شريعة فتكون بذلك اأكرث دقة  واأقرب اإىل  ال�شواب  من الفتوى  

الفردية  ، كما اأن اجلماعية جتعل العلماء ي�شدد ويكمل بع�شهم بع�شا 

)- اإن اجلماعية يف الفتوى تتيح اأن يكون اإىل جانب علماء ال�شريعة  علماء من تخ�ش�شات 
اأخرى ذات عالقة بالق�شية املعرو�شة ينريون لعلماء ال�شريعة طبيعة تلك الق�شية . كما اأن 
اجلماعية جتنب الفتوى  الأخطاء التي قد تقع يف الفتوى  الفردية، وت�شد الباب على الأدعياء  

حيث ل مكان لهم بني العلماء امل�شهود لهم بالعلم والفقه . 

)- اإن  الفتوى  اجلماعية تكون اأكرث قبوًل واطمئنانًا عند النا�ض وهي بذلك  ت�شاعد على 
توحيد الأمة  واإبعادها عما قد حتدثه الفتاوى الفردية من بلبلة وت�شتت .

اأو املجامع التي تنظم  جتمع  6- ميكن  حتقيق  الفتوى اجلماعية من خالل الهيئات 
العلماء  ون�شاطهم يف الجتهاد والفتوى ، وهذه املوؤ�ش�شات قد تكون على م�شتوى القطر الواحد 
يف الق�شايا القطرية وقد تكون على م�شتوى دويل تظم علماء من خمتلف الأقطار الإ�شالمية 

تتوىل الجتهاد والفتوى يف الق�شايا العاملية.

اأ. د. عبد املجيد حممد ال�شو�شوة ال�شريف

29جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م

7- الفتوى اجلماعية هي راأي الأكرثية فتكون حجيتها ظنية ظنًا راجحًا و اإتباعها اأوىل 
من اإتباع الفتوى الفردية  اإل اإذا �شدر بالفتوى اجلماعية   قرار من ويل اأمر امل�شلمني فتكون 
ملزمة للكافة يجب اإتباعها ويحرم خمالفتها ملا اأوجبه �هلل تعاىل من طاعة �أويل �لأمر 

ولأن حكم �حلاكم يرفع �خلالف.

8- اإن الفتوى اجلماعية باإعتبارها راأي الأكرثية تتحول اإىل اإجماع �شريح  اإذا اأنت�شر 
خربها بني جميع العلماء ووافقوا عليها �شرحًة ، واإن علموا بها ومل يعرت�شوا فتكون اإجماعا  
�شكوتيًا ، وهذا اأمر ممكن يف ع�شرنا حيث كرثت و�شائل الن�شر وتنوعت ما بني مقروٍء وم�شموع 
ومرئي، و�شهل الت�شال بني العلماء من خالل املوؤمترات اأو الندوات اأو املجال�ض اأو الحتادات 
اأمرًا مي�شورًا  اأو املرا�شالت وغريها مما يجعل انت�شار ذلك الراأي وعلم بقية املجتهدين به 

واحتمال موافقتهم عليه اأمرًا معقوًل.

و�شلى اهلل على �شيدنا حممد واآله و�شحبه و�شلم ت�شليما كثريا
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قائمة مر�جع �لبحث

ال�شول  الدين عبد الرحيم بن احل�شن بن علي )ت)77هل)، نهاية  جمال  �لأ�شنوي:    -(
�شرح منهاج الأ�شول، مطبعة ال�شعادة القاهرة.

اأبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يو�شف اجلويني )ت78)هل)،  �إمام �حلرمني:    -(
غياث الأمم يف التياث الظلم، حتقيق عبد العظيم الديب، طبع على نفقة ال�شئون الدينية 

يف قطر )00))هل).

اأ�شول  الإحكام يف  اأبي علي بن حممد )ت))6هللل)،  بن  الدين علي  �شيف  �لآمــدي:   -(
الأحكام، مطبعة حممد علي ال�شبيح واأولده القاهرة.

�أمري باد�شاه: حممد اأمني بن حممود )ت87)هل)، تي�شري التحرير، )))))هل) مطبعة   -(
م�شطفى البابي احللبي القاهرة.

والتحبري  التقرير  )ت879هلللللل)،  حممد  بللن  حممد  بللن  حممد  ــاج:  �حل �أمــري  �بــن   -(
)7)))هل)، طبع املطبعة الأمريية م�شر.

�لبخاري: عالء الدين عبد العزيز بن اأحمد )ت0)7هل)، ك�شف الأ�شرار �شرح اأ�شول   -6
البزدوي، ))9))هل)، طبعة دار الكتاب العربي ل بريوت..

ل  الأبحاث  ل مع جمموعة من  ن�شره  الإ�شالمية،  ال�شريعة  الجتهاد يف  زكريا،  �لربي:   -7
املجل�ض العلمي بجامعة الإمام حممد بن �شعود بالريا�ض، )96))هل).

�بن �حلاجب: جمال الدين اأبو عمر عثمان بن عمر بن اأبي بكر )ت6)6هل)، خمت�شر   -8
املنتهى مع �شرحه للع�شد )عبد الرحمن بن اأحمد الإيجي ت6)7هل)، طبعة دار الكتب 

العلمية ل بريوت.

القاهرة،  ل  العربي  الفكر  دار  طبعة  الإ�شالمي،  الت�شريع  اأ�شول  علي،  �هلل:  ح�شب   -9
))0))هل)، الطبعة ال�شاد�شة.

خالف: عبد الوهاب، علم اأ�شول الفقه، )0)9)م)، الطبعة الرابعة.  -(0

خالف: عبد الوهاب، خال�شة تاريخ الت�شريع، )0)9))، الطبعة الرابعة.  -((

اأ. د. عبد املجيد حممد ال�شو�شوة ال�شريف

31جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م

خليل: العبد، بحث الجتهاد اجلماعي واأهميته يف الع�شر احلديث يف جملة »درا�شات«   -((
ال�شادرة عن اجلامعة الأردنية، املجلد الرابع، العدد العا�شر، 987)م.

�لد�رمي: اأبي حممد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الف�شل )ت)))هل)، �شنن الدارمي،   -((
)987)م)، حتقيق فواز زمريل وخالد ال�شبع العلمي، طبعة اأوىل ل دار الريان للرتاث ل 

القاهرة، ودار الكتاب العربي ل بريوت.

اأوىل،  طبعة  واحلكم،  ال�شيا�شة  يف  الإ�شالمي  الت�شريع  خ�شائ�ض  فتحي،  �لدريني:   -((
موؤ�ش�شة الر�شالة.

علم  يف  املح�شول  )ت606هلللل)،  احل�شني  بن  عمر  بن  حممد  الدين  فخر  ــر�زي:  �ل  -((
الإمام  جامعة  طبعة  )980)م)،  العلواين،  فيا�ض  جابر  طه  الدكتور  حتقيق  الأ�شول، 

حممد بن �شعود الإ�شالمية، الطبعة الأوىل.

ر�شا: حممد ر�شيد )ت))))هل)، تف�شري القراآن الكرمي ال�شهري بتف�شري املنار، الطبعة   -(6
الأوىل، )8))))، مطبعة املنار ل م�شر.

�لزحيلي: وهبة، الجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية، �شمن جمموعة من الأبحاث قدمت   -(7
ملوؤمتر الفقه الإ�شالمي بالريا�ض، )96))هل) ون�شرت يف نف�ض العام.

الإ�شالمي، )996)م)،  الفقه  البحث يف  اإبراهيم، منهج  الوهاب  عبد  �شليمان:  �أبو   -(8
طبعة دار ابن حزم ل بريوت.

الإ�شالمي  الت�شريع  يف  اجلماعي  اإ�شماعيل،الإجتهاد  حممد  املجيد  عبد  �ل�شو�شوه:   -(9
،�شل�شلة كتاب الأمة ،العدد )6،مركز البحوث بوزارة الأوقاف قطر

0)-   �ل�شو�شوه: عبد املجيد حممد اإ�شماعيل، منهج التوفيق والتوجيح بني خمتلف احلديث 
واأثره يف الفقه الإ�شالمي، )))))هل)، الطبعة الأوىل، دار التوزيع والن�شر الإ�شالمية 

بالقاهرة.

�ل�شاطبي: اأبو اإ�شحاق اإبراهيم بن مو�شى )ت790هل)، املوافقات يف اأ�شول الأحكام،   -((
مع تعليقات عبد اهلل دراز، ))0))هل)، طبعة دار الفكر ل القاهرة، الطبعة ال�شاد�شة.

حممد  اأحمد  الأ�شتاذ  حتقيق  الر�شالة،  )ت)0)هللل)،  اإدري�ض  بن  حممد  �ل�شافعي:   -((
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�شاكر، )979)م)، الطبعة الثانية، دار الرتاث ل القاهرة.

�ل�شاوي: توفيق، فقه ال�شورى وال�شت�شارة، )))))هل)، دار الوفاء، الطبعة الأوىل.  -((

ل  القلم  دار  الثالثة،  الطبعة  )966)م)،  و�شريعة،  عقيدة  الإ�شالم  حممود،  �شلتوت:   -((
القاهرة.

اإىل حتقيق احلق يف علم  الفحول  اإر�شاد  حممد بن علي )ت0)))هللل)،  �ل�شوكاين:   -((
الأ�شول، )7)9)م)، م�شطفى احللبي ل القاهرة، الطبعة الأوىل.

6)-�ل�شري�زي: اأبو اإ�شحاق اإبراهيم بن علي )ت76)هل)، اللمع يف اأ�شول الفقه، )6)))هل)، 
مطبعة ال�شعادة ل القاهرة.

فواحت  �شرح  مع  الثبوت  م�شلم  )ت9))هللل)،  البهاري  اهلل  حمب  �ل�شكور:  عبد  �بن   -(7
الرحموت، لأبي العبا�ض عبد العلي حممد نظام الدين الأن�شاري، )))))هل)، مطبوع 

مع امل�شت�شفى، مطبعة بولق ل القاهرة.

الأ�شول،  علم  من  امل�شت�شفى  )ت)0)هلللل)،  حممد  بن  حممد  حامد  اأبللو  �لغز�يل:   -(8
)))))هل)، املطبعة الأمريية ل م�شر.

فرغلي: حممد حممود، حجية الإجماع وموقف العلماء منها، ))9))هل)، طبعة دار   -(9
الكتاب اجلامعي.

�لقر�شاوي: يو�شف، الجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية، )06))هل)، طبعة دار القلم ل   -(0
بريوت، الطبعة الأوىل.

�لقر�شاوي: يو�شف، بحث الفقه الإ�شالمي بني الأ�شالة والتجديد، من�شور يف جملة   -((
امل�شلم املعا�شر ل م�شر ل عدد )))، والعدد ))).

�لقر�شاوي: يو�شف، �شريعة الإ�شالم �شاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان، مطبعة دار   -((
ال�شحوة بالقاهرة.

))99)م)،  والع�شر،  الإ�شالم  ق�شايا  حول  وحماورات  لقااآت  يو�شف،  �لقر�شاوي:   -((
النا�شر مكتبة وهبة ل القاهرة.

اأ. د. عبد املجيد حممد ال�شو�شوة ال�شريف
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املوقعني عن رب  اإعللالم  اأبللي بكر )ت))7هلللل)،  اأبللو عبد اهلل حممد بن  �بن �لقيم:   -((
العاملني، )969)م)، طبعة املنريية ل م�شر.

مدكور: حممد �شالم، الجتهاد يف الت�شريع الإ�شالمي، ))0))هل)، طبعة اأوىل، دار   -((
النه�شة العربية ل القاهرة.

الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  )ت807هللل)،  بكر  اأبي  بن  علي  الدين  نور  �لهيثمي:   -(6
))98)م)، دار الكتاب العربي ل بريوت، الطبعة الثالثة.
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تقييم حكم ت�ضرف الف�ضويل
يف قانون املعامالت املدنية الإماراتي

�أ. د. علي هادي �لعبيدي
اأ�ستاذ القانون املدين

كلية القانون- جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
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مقدمة:

الف�سويل هو ذلك ال�سخ�ص الذي يت�سرف عن الغري دون والية، اأي يت�سرف يف �ساأن 
من �سوؤون �سخ�ص اآخر دون اأن يكون متمتعا ب�سلطة اإجراء هذا الت�سرف. ويف هذا املجال 
تقول املادة )112( من جملة االأحكام العدلية باأن :»الف�سويل هو من يت�سرف بحق الغري 
بدون اأذن �سرعي «)1(. وعليه يلزم النطباق و�سف الف�سويل على �سخ�ص ما توفر �سرطني، 
الت�سرف، كبيع  اأيا كان نوع هذا  الغري،  ال�سخ�ص قد ت�سرف بحق  اأن يكون هذا  اأحدهما: 
ملك الغري اأو هبته اأو رهنه اأو اإجارته وغري ذلك، واالآخر: اأن يكون هذا ال�سخ�ص قد قام بهذا 
الت�سرف دون اأذن �سرعي، اأي دون اأن يكون متمتعا ب�سلطة اإجراء هذا الت�سرف نيابة عنه، 

�سواء كانت نيابة اتفاقية اأو قانونية)2(.

ونرى باأن و�سف الف�سويل ينطبق حتى يف حالة توفر النيابة وذلك عندما يتجاوز النائب 
حدود نيابته، اإذ يعد ت�سرفه خارج هذه احلدود مبثابة ت�سرف الف�سويل))(. كما اإن تعاقد 
النائب مع نف�سه يعد متجاوزا حلدود نيابته، اإذ لو اأن �سخ�سا قد وكل اآخر يف بيع داره فاإن 
الوكيل يعد متجاوزا حدود وكالته فيما لو ا�سرتى الدار لنف�سه، وذلك الأن املوكل مل يدخل يف 

ح�سابه عند التوكيل اأن الوكيل ي�سرتي الدار لنف�سه))(.

وبهذا يختلف الف�سويل يف الفقه االإ�سالمي عنه يف الفقه الغربي. اإذ الف�سالة يف الفقه الغربي، كما ن�ست على ذلك املادة   -1
)188( من القانون املدين امل�سري، هي: ».... اأن يتوىل �سخ�ص عن ق�سد القيام ب�ساأن عاجل حل�ساب �سخ�ص اآخر، دون 
اأن يكون ملزمًا بذلك«. وعليه فالف�سويل يف الفقه الغربي هو من يقوم بحاجة �سرورية عاجلة لرب العمل تف�ساًل منه. 
اأما الف�سويل يف الفقه االإ�سالمي فهو من يتدخل يف �سوؤون الغري دون نيابة. ) د. عبد الرزاق ال�سنهوري، م�سادر احلق يف 

الفقه االإ�سالمي، مطابع دار املعارف، م�سر 1967، ج)، �ص)18(. 
وي�ستثنى من ذلك ما ن�ست عليه املادة:)155 مدنية اإماراتي( من اإنه:« اإذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهالن معًا وقت   -2

اإبرام العقد انق�ساء النيابة فاإن اأثر العقد الذي يربمه ي�ساف اإىل االأ�سيل اأو خلفائه«. 
وي�ستثنى من ذلك ما ن�ست عليه املادة:)1)9 مدنية اإماراتي( من اأنه:« تثبت للوكيل مبقت�سى عقد الوكالة والية الت�سرف   -(
فيما يتناوله التوكيل دون اأن يتجاوز حدوده اإال فيما هو اأكرث نفعًا للموكل«. كما وي�ستثنى من هذه احلالة ما ن�ست عليه 
املادة ))2/70( من القانون املدين امل�سري:« على اأن له اأن يخرج عن هذه احلدود متى كان من امل�ستحيل عليه اإخطار 
املوكل �سلفًا وكانت الظروف يغلب معها الظن باأن املوكل ما كان اإال ليوافق على هذا الت�سرف. وعلى الوكيل يف هذه احلالة 

اأن يبادر باإبالغ املوكل خروجه عن حدود الوكالة«.) تقابلها املادة))9 مدين عراقي(. 
راجع: ال�سنهوري، م�سادر احلق، )/95، هام�ص )1(.   -(
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و�سنحاول يف هذا البحث ا�ستجالء حكم ت�سرف الف�سويل يف قانون املعامالت املدنية 
االإماراتي رقم )5( ل�سنة 1985 من خالل عر�ص وحتليل الن�سو�ص التي عاجلت هذا املو�سوع، 

ليت�سنى لنا بعد ذلك تقييم هذا احلكم.

ومما ال �سك فيه اأن مو�سوع هذا البحث هو لي�ص باملو�سوع اجلديد، فقد بحث ب�سكل 
اأن هذه احلقيقة مل متنعنا  اإال  القانون املدين.  االإ�سالمي و�سروحات  الفقه  ل يف كتب  مف�سّ
من اختيار هذا املو�سوع ليكون حمورًا لهذا البحث، ال لنعيد كتابة ما كتب ب�ساأنه ومعاجلة 
ما متت معاجلته من اأحكامه، اإمنا لنقوم بتقييم ن�سو�ص، اأراد بها وا�سعوها لتكون جم�سدة 
ملوقف الفقه االإ�سالمي، لرنى مدى فالحها يف جت�سيد هذا املوقف ومدى اإتقانها يف �سياغتها 
كان  اإذا  ما  معرفة  البحث  اأردنا من خالل هذا  اأخرى  ومن جهة  الفنية)5(. هذا من جهة، 
م�سّرعي  على  ينبغي  الذي  ال�سحيح  االأ�سلوب  اعتمد  قد  االإماراتي  املدنية  املعامالت  قانون 
البالد العربية، واالإ�سالمية عمومًا، تبنيه عند ت�سديهم لت�سريع القوانني. ومن اأبرز �سمات 
ال  معينًا  يعد  الذي  االإ�سالمي  الفقه  من  الت�سريعات  اقتبا�ص  �سرورة  اأواًل:  االأ�سلوب:  هذا 
ين�سب وم�سدرًا ثريًا للنظم واالأفكار القانونية املتطورة التي تن�سجم مع عقيدة اأبناء املجتمع 
واأخالقهم وتقاليدهم)6(. اإال اأنه ينبغي حني االقتبا�ص من اأحكام الفقه االإ�سالمي االبتعاد عن 
التقّيد باأحكام مذهب معني، واالبتعاد عن اإ�سفاء هالة من القد�سية على هذه االأحكام، وذلك 
الأن من �ساأن هذه النظرة اأن توؤدي اإىل اجلمود والتحجر وعدم اال�ستفادة من جتارب االآخرين. 
وغني عن البيان اإن هذه الدعوة لي�ص فيها جمافاة حلقيقة اأن ال�سريعة االإ�سالمية هي �سريعة 
�سماوية �ساحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان، وذلك الأن كالمنا يتعلق بالفقه االإ�سالمي، وهو 
نتاج عقول الفقهاء امل�سلمني يف �سوء الظروف التي كانت حتيط بهم. ثانيًا: �سرورة اال�ستفادة 
من النظم القانونية املعا�سرة من خالل االإطالع على جتارب الدول املختلفة، خ�سو�سًا تلك 

لقد ورد يف البيان ال�سحفي الذي اأعلن به م�سروع القانون املدين االأردين اإن امل�سادر التي اعتمدتها اللجنة املكلفة بو�سع   -5
الفقه  من  امل�ستمدة  املعا�سرة  الت�سريعات  وكافة  مذاهبه  بجميع  االإ�سالمي  والفقه  العدلية  االأحكام  جملة  هي  امل�سروع 
االإ�سالمي: )نقاًل عن : د . وهبة الزحيلي، الفقه االإ�سالمي واأدلته، دار الفكر، دم�سق، ط)، 1989، ج)، �ص)29(. وهذا 

الكالم ينطبق على قانون املعامالت املدنية االإماراتي الذي يكاد اأن يكون مطابقًا للقانون املدين االأردين. 
يقول االأ�ستاذ ال�سنهوري :) ...... اأما جعل ال�سريعة االإ�سالمية هي االأ�سا�ص االأول الذي يبنى عليه ت�سريعنا املدين فال   -6
اأن ت�سبح هذه االأمنية حقيقة  اأعز االأماين التي تختلج بها ال�سدور وتنطوي عليها اجلوانح. ولكن قبل  اأمنية من  يزال 
واقعة ينبغي اأن تقوم نه�سة علمية قوية لدرا�سة ال�سريعة االإ�سالمية يف �سوء القانون املقارن (. الو�سيط يف �سرح القانون 

املدين، دار النه�سة العربية، القاهرة، )196، ج1، �ص60، هام�ص)1(. 
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التي اأخذت ن�سيبًا كافيًا من التطبيق وجتلى ما فيها من مزايا وعيوب)7(.اإال اأنه ينبغي حني 
التاأثر واالقتبا�ص من بع�ص القوانني املعا�سرة عدم الوقوع يف التناق�ص بني اأحكام املو�سوع 

الواحد)8(.

ولكي يت�سنى لنا تقييم حكم ت�سرف الف�سويل يف قانون املعامالت املدنية االإماراتي يف 
�سوء االأهداف التي اأ�سرنا اإليها اأعاله، نق�سم هذا البحث اإىل ثالثة مباحث، نخ�س�ص االأول 
للتمهيد ملو�سوع البحث فنتوىل فيه التعريف بالعقد املوقوف يف الفقه االإ�سالمي وما يقابله 
بحاجة  نحن  الذي  بالقدر  و�سيكون حديثنا خمت�سرًا  الغربي،  الفقه  قانونية يف  اأنظمة  من 
اإليه يف مو�سوع هذا البحث. ونعر�ص يف الثاين حلكم ت�سرف الف�سويل يف قانون املعامالت 

املدنية االإماراتي. ونفرد الثالث لبيان راأينا يف هذا احلكم.

لقد ورد يف االأ�سباب املوجبة للقانون املدين العراقي رقم )0)( ل�سنة 1951 باأنه: )........ قد اأخذت االأحكام الواردة يف   -7
هذا امل�سروع من امل�سروع امل�سري وهو يف جملته �سفوة خمتارة من القواعد التي ا�ستقرت يف اأرقى التقنينات الغربية – 

ومن القوانني العراقية احلالية – ويف طليعتها املجلة وقانون االأرا�سي – ومن ال�سريعة االإ�سالمية ........(. 
وقد ورد يف االأ�سباب املوجبة امل�سار اإليها اأعاله : ) ......... ومل ياأل امل�سروع جهدًا يف التن�سيق بني االأحكام التي ا�ستقاها   -8
من م�سدريه االأ�سا�سيني، ال�سريعة االإ�سالمية والقوانني الغربية، فاندجمت جميعًا يف �سرب من الوحدة يكاد يخفي معه 

ازدواج امل�سدر وتباينهما .....(. 
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�ملبحث �لأول

�لتعريف بالعقد �ملوقوف يف

�لفقه �لإ�سالمي وما يقابله يف �لفقه �لغربي

الفقه  يف  املوقوف  بالعقد  التعريف  االأول  يف  نتوىل  مطلبني،  اإىل  املبحث  هذا  نق�سم 
االإ�سالمي، ونقوم يف الثاين بالتعريف باالأفكار واالأنظمة التي تقابل فكرة العقد املوقوف يف 

الفقه الغربي.

�ملطلب �لأول

�لتعريف بالعقد �ملوقوف يف �لفقه �لإ�سالمي

ويق�سم  �سحيح)9(.  غري  وعقد  �سحيح  عقد  اإىل  االإ�سالمي  الفقه  يف  العقد  يق�سم 
به  يتعلق  ال  الذي  العقد  هو  النافذ  والعقد  موقوف.  وعقد  نافذ  عقد  اإىل  ال�سحيح  العقد 
به حق  يتعلق  الذي  العقد  فهو  املوقوف  العقد  اأما  احلال)11(.  الغري)10(ويفيد احلكم يف  حق 
الغري)12(وال يفيد احلكم اإال عند االإجازة))1(. ويتبني لنا من هذا التعريف اإن حتديد ماهية 
العقد املوقوف يعتمد على عن�سرين اأ�سا�سيني، يتعلق االأول بال�سبب املوؤدي اإىل توقف العقد، 
اأدناه احلديث عن  ويخت�ص الثاين بحكم هذا العقد وعليه فللتعريف بالعقد املوقوف نتوىل 

هذين العن�سرين. 

�أول: �سبب توقف �لعقد 

لقد قيل يف �سبب توقف العقد، باأنه يرجع اإىل تعلق حق الغري بالعقد اأو الت�سرف من 
اأوجه ثالثة هي: تعلق حق الغري بعني املحل املعقود عليه ، كما يف بيع ملك الغري. اأو: تعلق حق 
الغري مبالية املحل املعقود عليه، كما يف ت�سرف املدين ال�سار بحقوق الدائنني. اأو: تعلق حق 

ويق�سم العقد غري ال�سحيح عند احلنفية اإىل عقد باطل وعقد فا�سد. اأما املذاهب االأخرى فال متّيز بني العقد الباطل   -9
والعقد الفا�سد، فكالهما عندهم �سواء. ) ال�سنهوري، م�سادر احلق ، ج)، �ص126(.

املادة ))11( من جملة االأحكام العدلية.  -10

املادة ))7)( من جملة االأحكام العدلية.  -11

املادة )111( من جملة االأحكام العدلية.  -12

املادة )77)( من جملة االأحكام العدلية.  -1(
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الغري ب�سالحية املت�سرف نف�سه ، كت�سرف ناق�ص االأهلية))1( . 

وقيل اأي�سا باأن هذا ال�سبب يرجع اإىل تخلف اأحد عن�سرين هما: الوالية على حمل العقد 
والوالية على نوع الت�سرف. وتتحقق الوالية على حمل العقد عندما يكون العاقد مالكًا لهذا 
املحل اأو نائبا عن املالك ودون اأن يتعلق به حق للغري، كحق امل�ستاأجر وحق الدائن املرتهن. 
اأما الوالية على نوع الت�سرف فتتحقق عندما يكون العاقد م�ستكمال للقدر الواجب من التمييز 
لنوع الت�سرف الذي يبا�سره، اإذ من الت�سرفات ما يكفي فيه جمـرد التمييز ومنها ما ي�ستلزم 

بلوغ �سن الر�سد)15(. 

الأن  وذلك  العقد،  توقف  اأ�سباب  حتديد  يف  يختلفان  ال  الذكر  اآنفي  الراأيني  باأن  ونرى 
تخلف الوالية على حمل العقد بح�سب الراأي الثاين، تقابل تعلق حق الغري باملحل املعقود عليه 
من حيث العني اأو املالية بح�سب الراأي االأول، كما اإن تخلف الوالية على نوع الت�سرف تقابل 
تعلق حق الغري ب�سالحية املت�سرف نف�سه. والوالية بنوعيها تعني ال�سلطة، وعليه يذهب راأي 
اإىل اإنه ميكن اإرجاع اأ�سباب توقف العقد يف الفقه االإ�سالمي اإىل عدم توفر �سلطة الت�سرف 
الالزمة لدى املتعاقد. لذا فاإن العقد يكون موقوفا عندما يكون املتعاقد ال ميلك هذه ال�سلطة 
اأ�ساًل، كالف�سويل، ومل يكن خمواًل من �ساحب ال�سلطة مببا�سرتها نيابة عنه، كالوكيل الذي 
مل�سلحة  مقيدة  املتعاقد  �سلطة  كانت  اإذا  موقوفا  العقد  ويكون  كما  وكالته.  حدود  يتجاوز 
اأن املتعاقد مل  اأو  املوؤجرة،  اأو  اآخر ي�سار من مبا�سرتها كالت�سرف بالعني املرهونة  �سخ�ص 
يبا�سر �سلطته باإرادة واعية، كالت�سرف الدائر بني النفع وال�سرر الـ�سادر من �سخ�ص ناق�ص 
االأهلية)16(. وقد عربت عن كل ما تقدم املادة )55)( من مر�سد احلريان بقولها :» ي�سرتط 
اأو و�سيه واأن يكون املالك  اأو وليه  اأو وكيال ملالكه  لنفاذ البيع اأن يكون البائع مالكا ملا يبيعه 

البائع بنف�سه غري حمجور عليه واأن ال يتعلق باملبيع حق الغري « .

االأهلية  ناق�ص  ت�سرفات  منها  كثرية)17(،  حاالت  االإ�سالمي  الفقه  يف  املوقوف  وللعقد 
وت�سرفات الف�سويل وت�سرفات النائب الذي جتاوز حدود نيابته وت�سرفات املري�ص مر�ص 

م�سطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام، دم�سق، )196، ج1، �ص59).  -1(
ال�سنهوري، م�سادر احلق، ج)، �ص128.   -15

د. غني ح�سون طه، القانون املدين الكويتي بني نظرية الفقه االإ�سالمي يف توقف العقود ونظرية الفقه الغربي يف البطالن   -16
الن�سبي، بحث من�سور يف جملة احلقوق الكويتية، عدد)2(، �سنة1978، �ص161-158. 

راجع احلاالت التي اأوردها د.عبد الرزاق ح�سن فرج نقاًل عن كتب املذهب احلنفي يف كتابه: نظرية العقد املوقوف يف   -17
الفقه االإ�سالمي، 1968، �ص)86-8. 
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ال�سابقة()20(. ويف هذا املجال ن�ست املادة:)0)9 مدنية اإماراتي(، يف مو�سوع عقد الوكالة، 
«. ولكننا ال نتفق مع  ال�سابقة  اأنه: » تعترب االإجازة الالحقة للت�سرف يف حكم الوكالة  على 
للت�سرف  الالحقة  االإجازة  اعتبار  املوقوف، من  العقد  القانون، يف مو�سوع  ورد يف هذا  ما 
املوقوف كالوكالة ال�سابقة)21(، وذلك الأن هذا احلكم لي�ص حكما عاما للعقد املوقوف، اإمنا هو 

حكم خا�ص للعقد املوقوف ال�سادر من ف�سويل)22(.

اإذا �سار الف�سويل مالكًا للمبيع، بعد �سدور البيع منه، الأي �سبب من اأ�سباب امللك   -2
فاإن بيعه يبطل وذلك تطبيقا للقاعدة القا�سية باأن امللك التام اإذا طراأ على امللك املوقوف 
اأبطله))2(. اإال اأن املذهب املالكي يرى، وعلى خالف املذهب احلنفي، نفاذ بيع الف�سويل يف 
متلكه  فيما  للف�سويل  يد  ال  الأنه  وذلك  االإرث))2(،  هو  التملك  �سبب  يكن  مل  ما  احلالة  هذه 

باالإرث، وبالتايل فال يوؤثر على حقه يف نق�ص العقد الذي قام به قبل التملك)25(.

قابال  يكون  املالك  من  نق�سه  اأو  اإجازته  قبل  الغري،  ملك  كبيع  الف�سويل،  )- ت�سرف 
العقد  ف�سخ  الف�سويل حق  اإعطاء  ال�سبب يف  ويعود  تعاقد معه.  الف�سويل وممن  للف�سخ من 
ليتمكن من دفع احلقوق عن نف�سه، اإذ بعد االإجازة ي�سبح الف�سويل كالوكيل فرتجع حقوق 
العقد اإليه، وبالتايل يتعر�ص ملطالبة االآخر بالتنفيذ. كما اإن ال�سبب يف اإعطاء الطرف االآخر 
هذا احلق هو حترزا عن لزوم العقد)26(. اإال اأن املذهب املالكي، وعلى خالف املذهب احلنفي، 

يرى لزوم ت�سرف الف�سويل بالن�سبة لطرفيه)27(.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن العقد املوقوف يف حالة نق�ص االأهلية عقد الزم بالن�سبة لطرفيه، 
كما اأن العقد املوقوف يف حالة بيع املرهون وبيع املاأجور يكون قابال للف�سخ من جانب امل�سرتي 

فقط)28(.

املادة ))5)1( من املجلة.    -20
املادة )1/217( معامالت مدنية اإماراتي.    -21

الحظ املادة )5)1 ( مدين عراقي.  -22
علي حيدر ، درر احلكام يف �سرح جملة االأحكام، �ص))2، ال�سنهوري، م�سادر احلق، ج)، �ص188 .  -2(

ال�سنهوري، م�سادر احلق، ج)، �ص188.   -2(
�سبحي حمم�ساين، النظرية العامة للموجبات والعقود يف ال�سريعة االإ�سالمية، دار العلم للماليني، بريوت، ط)، )198، ج1، �ص67.   -25
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، ج5، �ص226، ال�سنهوري، م�سادر احلق، ج)، �ص189، عبد الرزاق ح�سن فرج، مرجع �سابق، �ص181.   -26

ال�سنهوري، م�سادر احلق، ج)، �ص189، عبد الرزاق ح�سن فرج، مرجع �سابق، �ص181.   -27
راجع : ال�سنهوري، م�سادر احلق، ج)، �ص181، 195، 196.    -28
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املوت وت�سرفات املدين بدين م�ستغرق وت�سرفات مالك العني املرهونة اأو املوؤجرة وت�سرفات 
املكره عند زفر من احلنفية.

ومن كل ما تقدم ميكننا ت�سنيف حاالت توقف العقد اإىل ثالثة هي : 

الت�سرف عن الغري دون والية، اأي ت�سرف الف�سويل.  -1

الت�سرف فيما تعلق به حق الغري .  -2

الت�سرف دون اإرادة واعية اأو اإرادة حرة .  -(

ونود اأن ن�سري اأخريا اإىل اأن فكرة العقد املوقوف من االأفكار التي اأقرت من قبل غالبية 
املذاهب االإ�سالمية)18(.

ثانيا : حكم �لعقد �ملوقوف 

اأو  اأو البطالن، ومن حيث النفاذ  نعني بحكم العقد املوقوف حكمه من حيث ال�سحة 
عدم النفاذ، ومن حيث اللزوم اأو عدم اللزوم، وغري ذلك من االأحكام، علما باأن بع�ص هذه 
االأحكام هي اأحكام عامة تنطبق على العقد املوقوف اأيًا كان �سبب توقفه، والبع�ص االأخر هي 

اأحكام خا�سة ببع�ص العقـود املوقوفة، واالأحكام العامة هي: 

1-  اإنه عقد �سحيح ال ترتتب عليه اآثاره اإال اإذا اأجيز ممن توقف مل�سلحته.

2-  اإذا اأجيز العقد املوقوف نفذ وترتبت اآثاره من تاريخ انعقاده.

)-  اإذا نق�ص العقد املوقوف بطل واأ�سبح كاأن مل يكن. 

اأما االأحكام اخلا�سة فتتعلق بت�سرف الف�سويل وهي :-

اأثرا يف جعل الف�سويل وكيال عن  اأجاز املالك ت�سرف الف�سويل فاإن لالإجازة  اإذا   -1
الوكالة  الالحقة يف حكم  : )االإجازة  قاعدة  الت�سرف)19(.ومن هنا جاءت  اإبرام  املالك يف 

ولكن هناك من الفقهاء من قال ببطالن العقد املوقوف كال�سافعي يف مذهبه اجلديد وابن حنبل يف اأحدى الروايتني عنه   -18
وداود الظاهري واأبي ثور. )راجع : جالل الدين ال�سيوطي، االأ�سباه والنظائر، دار اإحياء الكتب العربية، �ص210، حممد 
من�سور  �ص1)2-12)12،  ط1،1995،ج1،  بريوت،  حزم،  ابن  دار  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية  القرطبي،  ر�سد  بن 

البهوتي،ك�ساف القناع عن منت االإقناع، دار الفكر، لبنان، ج)، �ص158-157. 
د. وهبة الزحيلي، الفقه االإ�سالمي واأدلته، ج)، �ص170. وقد ن�ست املادة )52)1( من املجلة على اإن :« االإجازة واالإذن توكيل«.  -19
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يوجد ب�ساأنها ن�ص خا�ص يقرره)2)(، مثل بيع ملك الغري)))( ورهن ملك الغري)))(.

اأ�سباب عدم ال�سريان:   -2

اإذا ا�ستوفى العقد جميع اأركانه و�سروط �سحته فاإنه ينعقد �سحيحًا وينتج اآثاره. وهنا 
العاقدين  اإىل  تن�سرف  االآثار، هل  اإليهم هذه  تن�سرف  الذين  االأ�سخا�ص  ال�سوؤال عن  يثور 
املادة )151( من  ال�سوؤال ن�ست  اأي�سا؟. وجوابًا على هذا  اإىل غريهما  تن�سرف  اأم  فقط، 
قانون املعامالت املدنية االإماراتي على اأن : »من با�سر عقدا من العقود بنف�سه فهو امللزم دون 
غريه مبا يرتتب عليه من اأحكام »)5)(. وما ورد يف هذه املادة يطلق عليه: ) مبداأ ن�سبية اآثار 
العقد (، اأي اقت�سار اآثار العقد على اأطرافه. اإال اأن هذه االآثار، يف الواقع، متتد اإىل من يحل 
حمل اأطراف العقد يف احلقوق التي تنتج عن العقد، وهم اخللف العام واخللف اخلا�ص)6)(. 
كما اإن هذه االآثار متتد بطريق غري مبا�سر اإىل دائني اأطراف العقد، وذلك من خالل تاأثريها 

على الذمة املالية لكل طرف، الأن هذه الذمة متثل ال�سمان العام حلقوق الدائنني)7)(.

اأما بالن�سبة لغري هوؤالء من االأ�سخا�ص املذكورين اأعاله فال متتد اآثار العقد اإليهم، وهذا 
ما يطلق عليه:) مبداأ عدم �سريان اآثار العقد على الغري ()8)(. ويف هذا املجال ن�ست املادة 
)252معامالت مدنية اإماراتي ( على اإنه:« ال يرتب العقد �سيئا يف ذمة الغري ولكن يجوز اأن 
يك�سبه حقا »، وذلك على �سبيل اال�ستثناء مبوجب نظام اال�سرتاط مل�سلحة الغري)9)(. واإذا كنا 
من خالل ما عر�سنا اأعاله قد تعرفنا على املق�سود بـ ) عدم ال�سريان (، فما هي اأ�سبابه؟. 

يف الواقع ملعرفة هذه االأ�سباب علينا اأن منّيز بني حالتني لعدم ال�سريان، وبال�سكل التايل:-

القانون  �سرح  الوايف يف  �سليمان مرق�ص،  د.  الو�سيط، ج1، �ص1)5،  ال�سنهوري،  الن�سبي:  البطالن  اأ�سباب  ب�ساأن  2)-  راجع 
املدين، من�سورات مكتبة �سادر، ط1987،)، ج2، �ص65).

راجع املادتني : ) 66) ، 67) ( مدين م�سري .   -((
راجع املادتني : ) ))10 ، 1098 ( مدين م�سري .   -((

مل  اإنه  االإماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  من  املادة)151(  ن�ص  على  يوؤخذ  ولكن  اأردين.  مدين   )110( املادة  تقابلها   -(5
يت�سمن كلمة )لنف�سه( الواردة يف ن�ص املادة)110(. وال يخفى املدلول القانوين الوا�سح لهذه الكلمة. 

وذلك �سمن احلدود املن�سو�ص عليها يف املادتني:)251،250( معامالت مدنية اإماراتي.   -(6
راجع املادة:)91)( معامالت مدنية اإماراتي.   -(7

ولغر�ص الفهم املعّمق لهذا املبداأ ومبداأ ن�سبية اآثار العقد الذي �سبقه راجع: د. �سربي حمد خاطر، الغري عن العقد، دار   -(8
الثقافة، االأردن،2001،�ص25 وما بعدها. 

راجع املادة:))25( معامالت مدنية اإماراتي.   -(9
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�ملطلب �لثاين

�لتعريف مبا يقابل �لعقد �ملوقوف يف �لفقه �لغربي

الفقه  يف  املوقوف  العقد  نظام  معًا  يقابالن  قانونيان  نظامان  الغربي  الفقه  يف  يوجد 
اأو غري  النافذ  والعقد غري  ن�سبيا  بطالنا  الباطل  اأو  لالإبطال  القابل  العقد  هما:  االإ�سالمي 
قابال  فيها  يكون  االإ�سالمي  الفقه  يف  موقوفا  العقد  فيها  يكون  التي  فاحلاالت  ال�ساري)29(. 
عن  اأواًل  نتحدث  النظامني  بهذين  وللتعريف  الغربي)0)(.  الفقه  يف  نافذ  غري  اأو  لالإبطال 

االأ�سباب املوؤدية اإليهما، ثم نتحدث عن حكمهما.

�أول : �أ�سباب �لبطالن �لن�سبي وعدم �ل�سريان

ال�سريان  عدم  اأ�سباب  عن  نتحدث  ثم  الن�سبي،  البطالن  اأ�سباب  عن  اأوال  �سنتحدث   
وبال�سكل التايل :- 

اأ�سباب البطالن الن�سبي:   -1

يق�سم العقد يف الفقه الغربي اإىل عقد �سحيح وعقد باطل. ويق�سم العقد الباطل اإىل 
عقد باطل بطالنا مطلقا وعقد باطل بطالنًا ن�سبيًا، اأو قابل لالإبطال. ويراد بالعقد الباطل 
بطالنًا ن�سبيًا ذلك العقد الذي اجتمعت فيه �سائر اأركانه ولكنه مل ي�ستوف �سروط �سحته. 
�سحة  �سروط  وهي  �سحته،  �سروط  اأحد  تخلف  هي  للعقد  الن�سبي  البطالن  فاأ�سباب  وعليه 
العيوب. لذا فاإن العقد يكون قابال  اإرادتيهما من  العاقدين و�سالمة  اأهلية  الرتا�سي؛ كمال 
اإرادته  �سخ�ص  كان �سادرا عن  اأو  ناق�سة)1)(  اأهليته  �سخ�ص  كان �سادرا عن  اإذا  لالإبطال 
معيبة باالإكراه اأو الغلط اأو التدلي�ص اأو اال�ستغالل. كما ويكون العقد قابال لالأبطال يف كل حالة 

عبد الرزاق فرج، مرجع �سابق، �ص97.   -29
وينبغي التنبيه اإىل اأن ما ذكرناه اأعاله ال يعني اإن الفقه االإ�سالمي ال يعرف نظام عدم النفاذ اأو عدم ال�سريان. فمثاًل يعد   -(0
بيع املاأجور واملرهون عقدًا غري نافذ يف حق امل�ستاأجر واملرتهن.) راجع املادتني: )9) مر�سد احلريان، 7)7 جملة االأحكام 
العدلية(. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن املادة ))9)( تقول باأن البيع موقوف، اإال اأنه يف حقيقة االأمر غري نافذ بحق امل�ستاأجر 
واملرتهن بدليل ما ورد يف هذه املادة من اإنه لي�ص للم�ستاأجر واملرتهن ف�سخ البيع، اأي نق�سه. علمًا باأن نق�ص العقد املوقوف 

هو من اأهم حقوق من توقف العقد مل�سلحته. 
على اأن يكون العقد يف هذه احلالة دائرًا بني النفع وال�سرر.  -(1
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العقد على  اآثار  اأ�ساًل: ونعني بهذه احلالة عدم �سريان  ال�سريان  االأوىل: عدم  احلالة 
الغري، اأي غري العاقدين وخلفهما ودائنيهما. و�سبب عدم ال�سريان يف هذه احلالة وا�سح، وهو 
عدم جواز اإلزام �سخ�ص بعقد مل يكن طرفًا فيه. ومن االأمثلة على هذه احلالة الت�سرف يف 

ملك الغري دون اأذن منه كبيع ملك الغري.

احلالة الثانية: عدم ال�سريان ا�ستثناًء: ونعني بهذه احلالة عدم �سريان اآثار العقد على 
بحقوق  االأ�سرار  منع  هو  احلالة  هذه  يف  ال�سريان  عدم  و�سبب  والدائنني)0)(.  العام  اخللف 
الورثة يف الرتكة من خالل الت�سرفات التي يجريها املورث، ومنع االأ�سرار بحقوق الدائنني يف 
ال�سمان العام من خالل الت�سرفات التي يجريها املدين. ومن االأمثلة على ذلك الت�سرفات 

التي يجريها املورث يف مر�ص املوت والت�سرفات التي يجريها املدين املع�سر.

ثانيا : حكم �لبطالن �لن�سبي وعدم �ل�سريان

 1- حكم العقد الباطل بطالنا ن�سبيا)1)( :

 يتجلى حكم هذا العقد من خالل االأحكام التالية :- 

اإنه عقد �سحيح ترتتب عليه جميع اآثاره، ولكنه مهدد بالزوال نظرا حلق املتعاقد يف   -1
طلب اإبطاله.

العقد من املتعاقد الذي تقرر البطالن مل�سلحته، وذلك من خالل  اأجيز هذا  اإذا   -2
تنازله عن حقه يف طلب اإبطال العقد، ا�ستقر وجوده نهائيا بعدما كان مهددًا بالزوال.

اإذا طلب املتعاقد الذي تقرر البطالن مل�سلحته ، اإبطال العقد وق�ست به املحكمة   -(
زال العقد وزالت جميع اآثاره باأثر رجعي.

التي  املدة  خالل  احلق  هذا  ي�ستعمل  اأن  العقد  اإبطال  طلب  حق  له  من  على  يجب   -(
ُعّد متنازال عن هذا احلق، وبالتايل امتنع عليه بعد ذلك طلب  حددها القانون لذلك، واإال 

االإبطال ، ومن ثم يعترب العقد جمازًا فتتاأكد �سحته.

وعليه فال نوؤيد من ذهب اإىل اأن عدم النفاذ ال يكون اإال بالن�سبة اإىل الغري وهو االأجنبي عن العقد وذلك طبقًا لقاعدة   -(0
ن�سبية اأثر العقد. ) عبد الرزاق فرج، مرجع �سابق، �ص99(. 

راجع: ال�سنهوري، الو�سيط، ج1، �ص))5 وما بعدها، مرق�ص، الوايف، ج2، �ص66) وما بعدها.   -(1
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من  طرف  اأي  قبل  من  عنه  الرتاجع  اأو  للف�سخ  قابل  غري  لالإبطال  القابل  العقد   -5
اأطرافه، اإمنا كما قلنا من حق املتعاقد الذي تقرر البطالن مل�سلحته اأن يطلب اإبطاله.

ومن االأحكام اخلا�سة ببيع ملك الغري :-

اإذا �سار البائع مالكا للمبيع اأنقلب �سحيحا بحق امل�سرتي، اأي مل يعد العقد قابال   -1
لالإبطال بالن�سبة للم�سرتي.

لي�ص ملالك العني املبيعة اإجازة البيع اأو نق�سه، اإمنا يثبت هذا احلق  للم�سرتي، علمًا   -2
باأن اإجازة امل�سرتي للبيع ال توؤدي اإىل �سريانه اأو نفاذه يف حق املالك. ولكن يحق للمالك اأن 
يقر بيع ملكه دون اإذنه، وعندها ي�سري البيع يف حقه وينقلب �سحيحا يف حق امل�سرتي)2)(. 
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن هذا احلكم االأخري هو لي�ص من اأحكام العقد القابل الإبطال، اإمنا هو 

من اأحكام العقد غري ال�ساري بحق الغري.

2- حكم العقد غري ال�ساري بحق الغري :

اإن العقد غري ال�ساري بحق الغري هو عقد �سحيح)))( يرتب جميع اآثاره بالن�سبة الأطرافه، 
اإال اأنه غري نافذ يف مواجهة من تقرر عدم �سريانه بالن�سبة له. ولكنه ينفذ يف مواجهة هذا 
ال�سخ�ص اإذا ما اأقره، اأي قبل به. واأرى باأن العقد ينفذ اأي�سًا، يف حالة عدم ال�سريان ا�ستثناًء، 
اإذا مل يعد يف العقد اأ�سرار بحقوق الورثة يف الرتكة)))( وبحقوق الدائنني يف ال�سمان العام)5)(.

اأما اإذا مل يقبل به ومل يقره فيبقى العقد غري �سار يف مواجهته، اإال اأن عدم االإقرار ال يوؤثر على 
وجود العقد و�سحته ونفاذه بني اأطرافه.  

راجع يف الفرق بني االإجازة واالإقرار: ال�سنهوري، الو�سيط، ج)، �ص298، توفيق ح�سن فرج، عقد البيع واملقاي�سة، موؤ�س�سة   -(2
الثقافة اجلامعية، 1979، �ص112، هام�ص)1(. 

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن العقد قد يكون قاباًل لالإبطال وغري �سار يف وقت واحد كما يف بيع ملك الغري. ويف هذا املجال يقول   -((
االأ�ستاذ ال�سنهوري اإن عدم �سريان العقد بحق الغري �سيء والبطالن الن�سبي �سيء اآخر، ولكل منهما نطاقه اخلا�ص. فقد 
يكون العقد �سحيحًا وغري �سار بحق الغري، كما قد يكون م�سوبًا بالبطالن الن�سبي وغري �سار بحق الغري يف وقت واحد. 

)م�سادر احلق، )/95(. 
راجع املادة )77)/2( مدين م�سري.   -((
راجع املادة )2/258( مدين م�سري.   -(5
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�ملبحث �لثاين

حكم ت�سرف �لف�سويل

اإىل  البع�ص  ذهب  فقد  الف�سويل)6)(.  ت�سرف  حكم  يف  امل�سلمون  الفقهاء  اختلف  لقد 
بطالن ت�سرفه واإن اأجازه �ساحب ال�ساأن)7)(. وذهب البع�ص االأخر اإىل �سحة ت�سرفه واإن 
مل يجزه �ساحب ال�ساأن اإن كان فيه نفع لهذا االأخري)8)(. وذهب جمهور الفقهاء)9)( اإىل اأن 
وقد  نق�سه بطل.  واإن  نفذ  اأجازه  اإن  ال�ساأن،  اإجازة �ساحب  الف�سويل موقوف على  ت�سرف 
كان قانون املعامالت املدنيةاالإماراتي وا�سحا يف حتديد موقفه من حكم ت�سرف الف�سويل. 
فقد ن�ست املادة: ))21( على اإنه : » يكون الت�سرف موقوف النفاذ على االإجازة اإذا �سدر 
من ف�سويل يف مال غريه ...»)50(. وتكون االإجازة للمالك)51(، اإن اأجازه نفذ م�ستندا اإىل وقت 
�سدوره، واإن نق�سه بطل)52(. وقد تاأكد موقف هذا القانون فيما اأورده من تطبيقات لت�سرف 

الف�سويل، مثل هبة ملك

 الغري))5(( واإجارة ملك الغري ))5( ورهن ملك الغري)55(وال�سلح على بدل �سلح مملوك 
للغري)56( وق�سمة الف�سويل)57(( وحوالة الدين)58((. ولكن هل بقي هذا القانون على موقفه اآنف 

راجع يف تف�سيل ذلك: وهبة الزحيلي، مرجع �سابق، �ص167-169، �سبحي حمم�ساين، مرجع �سابق، �ص61 وما بعدها،   -(6
د. غني ح�سون طه، مرجع �سابق، �ص166-165. 

من اأ�سحاب هذا الراأي: ال�سافعي واأحمد بن حنبل يف اإحدى الروايتني عنه واأبو ثور وابن املنذر وداود الظاهري.   -(7
من اأ�سحاب هذا الراأي: ابن قيم اجلوزية وابن تيمية وابن رجب.  -(8

وهم : احلنفية واملالكية واجلعفرية وابن حنبل يف اإحدى الروايتني عنه وال�سافعي يف مذهبه القدمي.   -(9
تقابلها املادة )5)1( مدين عراقي.   -50
راجع املادة: ))21( مدنية اإماراتي.   -51

راجع املادة: )217( مدنية اإماراتي.    -52
راجع املادة: )616( مدنية اإماراتي.  -5(

راجع املادة:)))2/7( مدنية اإماراتي. كذلك راجع املادتني: )7))( جملة االأحكام العدلية، )579( مر�سد احلريان.    -5(
راجع املادة: )02)1( مدنية اإماراتي.     -55

راجع املادة:)2/726( مدنية اإماراتي.      -56
راجع املادة: )1175( مدنية اإماراتي.    -57

راجع املواد: )2/1109( مدنية اإماراتي، )2/996( مدين اأردين ،)0))/1( مدين عراقي، ))68( جملة. وجتدر االإ�سارة   -58
اإىل اأن حوالة الدين التي تتم باتفاق املحيل واملحال عليه هي ت�سرف يف حق الغري، وهو الدائن، دون اإذن منه، ولهذا تكون 

موقوفة.. 
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اأخرى مهمة لت�سرف الف�سويل، وهي بيع ملك الغري وجتاوز الوكيل  الذكر ب�ساأن تطبيقات 
حدود وكالته وتعاقد النائب مع نف�سه؟. وبالنظر الأهمية هذه التطبيقات نق�سم هذا املبحث 

اإىل مطلبني للحديث عنها.  

�ملطلب �لأول

بيع ملك �لغري

يتحقق بيع ملك الغري عندما يبيع ال�سخ�ص �سيئا معينا بالذات غري مملوك له اإذا ق�سد 
املعامالت  قانون  الغري يف  ملك  بيع  اأحكام  على  وللتعرف   .)59( احلال  امللكية يف  نقل  بالبيع 
املدنية االإماراتي نورد اأواًل الن�سو�ص التي عاجلت هذا املو�سوع. فقد ن�ست املادة )605 ( 
منه على اأنه : » اإذا باع �سخ�ص ملك غريه بغري اإذنه انعقد بيعه متوقفا على اإجازة املالك «. 
ون�ست املادة )606( من ذات القانون على اأنه : » اإذا اأقر املالك البيع �سرى العقد يف حقه 
ونفذ يف حق امل�سرتي كما ينفذ العقد اإذا اآلت ملكية املبيع اإىل البائع بعد �سدور العقد «. يتبني 

لنا من هذين الن�سني اإن من اأحكام بيع ملك الغري يف قانون املعامالت املدنية االإماراتي:- 

اإنه عقد موقوف على اإجازة املالك.  -1

ينفذ هذا البيع يف حالتني:- اأ- اإذا اأجازه املالك اأو اأقره . ب- اإذا اآلت ملكية املبيع   -2
اإىل البائع بعد �سدور البيع عنه. 

املادة:  مبا�سر  غري  ب�سكل  وحكمه  الغري  ملك  لبيع  تعر�ست  التي  الن�سو�ص  ومن 
)6)2،1/5( املتعلقة با�ستحقاق املبيع، فقد ورد فيها: »1- اإذا ق�سي با�ستحقاق املبيع كان 
للم�ستحق الرجوع على البائع بالثمن اإذا اأجاز البيع ويخل�ص املبيع للم�سرتي. 2- فاإذا مل يجز 
امل�ستحق البيع انف�سخ العقد، وللم�سرتي اأن يرجع على البائع بالثمن «. وال�سلة وا�سحة بني 
هذا الن�ص وبيع ملك الغري، وذلك الأن ا�ستحقاق املبيع للغري بال�سرورة يعني اأن البائع قد باع 
ملك غريه. وحكم بيع ملك الغري، طبقا لهذا الن�ص، موقوف على اإجازة امل�ستحق، اإن اأجازه 
نفذ بدليل خلو�ص املبيع للم�سرتي ورجوع امل�ستحق على البائع بالثمن تطبيقا لقاعدة االإجازة 
الالحقة يف حكم الوكالة ال�سابقة، واإن نق�سه انف�سخ، وال�سحيح بطل ولي�ص انف�سخ بدليل ما 

اإذ ال يعد بيعًا مللك الغري، بيع ال�سيء غري املعني بالذات وبيع ال�سيء امل�ستقبل وبيع ال�سيء املعني بالذات الذي ال ميلكه   -59
البائع اإذا علق البيع على �سرط متلك البائع للمبيع وبيع ال�سيء املعني بالذات اململوك للبائع حتت �سرط واقف اأو فا�سخ. 

)راجع يف تف�سيل ذلك: ال�سنهوري، الو�سيط، )/275-272(. 
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ن�ست عليه املادة:) 2/217( من اإنه:» واإذا رف�ست االإجازة بطل الت�سرف «، كما اإن انف�ساخ 
العقد ال يتحـقق اإال يف حالـــة ا�ستحالة تنفيذ التزام املدين ل�سبب اأجنبي. ومن الن�سو�ص التي 
تعر�ست لبيع ملك الغري ب�سكل غري مبا�سر اأي�سا املادة: )06)(، فقد ورد فيها: » اإذا ت�سرف 
الغا�سب يف املال املغ�سوب معاو�سة اأو تربعا وتلف املغ�سوب كاًل اأو بع�سًا يف يد من ت�سرف 
له الغا�سب كان للمغ�سوب منه اخليار يف ت�سمني من �ساء منهما فاإن �سمن الغا�سب �سح 
ت�سرفه ...«)60(. وال�سلة وا�سحة بني هذا الن�ص وبني بيع ملك الغري، وذلك الأن الغا�سب 
اإذا ت�سرف يف املغ�سوب معاو�سة، كما لو باعه، يكون قد باع ملك الغري. فاإذا تلف املغ�سوب 
يوؤدي  الت�سمني  الأن  بيعه،  �سح  الغا�سب  بت�سمني  املالك  وقام  الغا�سب  من  امل�سرتي  يد  يف 
اإىل متلك الغا�سب للمغ�سوب وبالتــايل يـــكون قد باع ملكه ولي�ص ملك الغيــــر. فقد ن�ست 
املــادة:) 1218( على اأن : »  امل�سمونات متلك بال�سمان ملكًا م�ستندًا اإىل وقت �سببه وي�سرتط 
اأن يكون املحل قاباًل لثبوت امللك فيه ابتداء «. وعليه اأرى باأن ما ورد يف املادة: )06)( اآنفة 

الذكر يعد تطبيقا للفقرة )2( من املادة )606( من قانون املعامالت املدنية االإماراتي)61(.

�ملطلب �لثاين 

جتوز �لوكيل حدود وكالته وتعاقد �لنائب مع نف�سه

الت�سرف  والية  الوكالة  عقد  مبقت�سى  للوكيل  تثبت   « اأنه:  على   )9(1 املادة:)  ن�ست 
يعد  «)62(. وعليه  للموكل  نفعا  اأكرث  اإال فيما هو  يتجاوز حدوده  اأن  التوكيل دون  يتناوله  فيما 
ت�سرف الوكيل عن املوكل دون والية، اأي ف�سوليًا، عندما يتجاوز حدود التوكيل اإال اإذا كان 
هذا التجاوز فيما هو اأكرث نفعًا للموكل. وللتعرف على حكم جتاوز الوكيل حلدود وكالته يف 
قانون املعامالت املدنية االإماراتي نورد اأوال الن�سو�ص التي عاجلت هذا املو�سوع. فبخ�سو�ص 
جتاوز حدود الوكالة بال�سراء ن�ست املادة: )0)2/9( على اإنه :» فاإذا ا�سرتى بغنب ي�سري يف 

تقابلها املادة )200( مدين عراقي.   -60
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن املذهب احلنفي قد اأخذ بهذا احلكم على الرغم من اإنه يق�سي ببطالن بيع ملك الغري فيما لو   -61
�سار الف�سويل مالكًا للمبيع بعد البيع كما اأ�سرنا اإىل ذلك �سابقًا. وقد ورد يف تربير هذا املوقف اإنه: )... لو باع املغ�سوب 
ف�سمنه املالك قيمته نفذ بيعه الأن �سبب امللك قد تقدم فتبني اإنه باع ملك نف�سه ...(. الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، ج5، 

�ص219، 225. اأي اأن �سبب امللك قد تقدم على البيع الأنه يح�سل باأثر م�ستند اإىل وقت الغ�سب. 
اإذا كان  اإال  اإذا قيدت الوكالة بقيد فلي�ص للوكيل بال�سراء خمالفته  اأنه:»  ن�ست املادة )5)9( من مر�سد احلريان على   -62
القيد  فيه  يراعى  مقيدًا  التوكيل  كان  اإن   : للكا�ساين )ج6، �ص1)(  ال�سنائع  بدائع  ورد يف  لقد   .«.... اإىل خري  خالفًا 
اأي�سًا :  اإىل خري. راجع  اأن يكون خالفًا  اإال  اإجازته  املوكل ويتوقف على  اإذا خالف قيده ال ينفذ على  اإنه  باالإجماع حتى 

من�سور البهوتي، ك�ساف القناع، ج)، �ص76). 
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اأو بغنب فاح�ص مطلقا فال ينفذ العقد بالن�سبة للموكل«. وتاأكد  االأ�سياء التي لها �سعر معني 
احلكم الوارد يف هذا الن�ص يف املادة: )2)9( اللتي ن�ست على اإنه:» يكون ال�سراء للوكيل:

اإذا ا�سرتى الوكيل بغنب  اإذا عني املوكل الثمن وا�سرتى الوكيل مبا يزيد عليه. 2-   -1
فاح�ص . )- ... «. يتبني لنا من هذا الن�ص))6( اأن حكم العقد الذي يربمه الوكيل متجاوزًا 
فيه حدود وكالته بال�سراء هو عدم نفاذه اأو عدم �سريانه  بحق املوكل، اأي اأنه عقد �سحيح 
ال�سوؤال هنا عن املراد  البائع وامل�سرتي، وهو الوكيل)))6(. ولكن يثور  نافذ الزم بني طرفيه، 
بعدم النفاذ اأو عدم ال�سريان، هل هو ذاته املعروف يف القانون امل�سري امل�ستمد من الفقه 
الغربي، والذي تعرفنا على ماهيته يف املبحث االأول. و�سنحاول االإجابة عن هذا ال�سوؤال عند 
بيان راأينا ب�ساأن هذه امل�ساألة. اأما بخ�سو�ص جتاوز الوكالة بالبيع فقد ن�ست املادة: )))9( 
على اإنه :»1- .... 2- اإذا عني له املوكل ثمن املبيع فلي�ص له اأن يبيعه مبا يقل عنه. )- فاإذا 
باعه بنق�ص دون اإذن �سابق من املوكل اأو اإجازة الحقة و�سلم اإىل امل�سرتي فاملوكل باخليار بني 
ا�سرتداد املبيع اأو اإجازة البيع اأو ت�سمني الوكيل قيمة النق�سان «. يتبني لنا من هذا الن�ص 
اأن حكم العقد الذي يربمه الوكيل متجاوزًا فيه حدود وكالته بالبيع هو موقوف على اإجازة 
املوكل، اإن اأجازه نفذ واإن نق�سه بطل)65(، ولكن اإذا مت ت�سليم املبيع اإىل امل�سرتي فاإن املوكل 
يتمتع بخيار ثالث، اإ�سافة اإىل اخليارين ال�سابقني، هو ت�سمني الوكيل قيمة النق�سان. ويحق 
لنا اأن نت�ساءل عن املدلول القانوين لهذا اخليار الثالث. يف الواقع اأرى باأن هذا اخليار يدل 
على اأن امل�سرع قد جعل من توقف العقد اأو نفاذه اأمرًا مرهونا باإرادة املوكل، اإن �ساء اعتربه 
اأو نق�سه، واإن �ساء اعتربه نافذًا وقام بتحميل الوكيل امل�سوؤولية عن ال�سرر  موقوفا فاأجازه 
الناجم عن جتاوزه حدود الوكالة من خالل ت�سمينه قيمة النق�سان. اإال اأنه قد يقول قائل ردًا 
على هذا الراأي، اإن حق املوكل يف ت�سمني الوكيل ال يعد خيارًا م�ستقاًل قائمًا بذاته، وبالتايل 

لقد ا�سٌتمّد هذا الن�ص من املادتني: )79)1( من جملة االأحكام العدلية، )5)9( من مر�سد احلريان.    -6(
وال نتفق مع من يرى باأن عدم نفاذ العقد بالن�سبة للموكل معناه اأن العقد موقوف على اإجازته، اإن اأجازه نفذ واإن نق�سه   -6(
بطل. ) د. عدنان اإبراهيم ال�سرحان، �سرح القانون املدين االأردين، العقود امل�سماة، دار الثقافة، االأردن، 2001، �ص0)1(. 
اإذ اأن ما ورد يف املادة: )2)9( امل�سار اإليها اأعاله يوؤكد اإن عدم النفاذ لي�ص معناه التوقف، اإمنا معناه عدم ال�سريان، بدليل 
اأن املوكل ال يحق له نق�ص العقد. ويدعم راأينا هذا ما قاله االأ�ستاذ علي حيدر يف كتابه: درر احلكام يف �سرح جملة االأحكام 

العدلية، مكتبة النه�سة، بريوت – بغداد، ج)، �ص599. 
ومما يوؤكد هذا اال�ستنتاج ما ن�ست عليه املادة )95)1( من جملة االأحكام العدلية التي تقول:» اإذا عني املوكل الثمن فلي�ص   -65
للوكيل بيعه بالنق�ص مما عينه املوكل، فاإذا باع ينعقد البيع موقوفًا على اإجازة املوكل ولو باعه بنق�سان الثمن بال اإذن 

املوكل و�سلم املال اإىل امل�سرتي فللموكل اأن ي�سمنه ذلك النق�سان». راجع اأي�سًا: املادة )))9( من مر�سد احلريان.
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فال ميكن اأن ن�ستنتج منه نفاذ العقد، اإمنا هو حق يثبت للموكل عند اإجازته للبيع املوقوف. 
ورمبا يدعم هذا القائل قوله باأن املوكل اإذا اأجاز البيع يحق له الرجوع على الوكيل بالتعوي�ص 
الأنه  له هذا احلق  الت�سرف من دون حاجة لوجود ن�ص يقرر  اأ�سابه من  الذي  ال�سرر  عن 

تطبيق للقواعد العامة يف امل�سوؤولية. وميكننا الرد على هذا القول من ثالثة وجوه : 

اإن خيار ت�سمني الوكيل قيمة النق�سان هو خيار م�ستقل بدليل ما ي�سبقه، اإذ ي�سبقه   -1
حرف )اأو( ولي�ص حرف )و(.

النق�سان(  قيمة  الوكيل  )ت�سمني  عبارة:  اإيراد  من  يجعل  ال�سابق  القول  قبول  اإن   -2
من  اأوىل  الكالم  )اإعمال  قاعدة:  مع  يتنافى  وهذا  له،  مربر  ال  تزّيد  ال�سابق  الن�ص  يف 

اإهماله()66(.

اإن خيار ت�سمني الوكيل يعد خيارًا م�ستقاًل، اإذ ال ي�ستطيع املوكل ت�سمني الوكيل اإذا   -(
كان قد اأجاز البيع ، الأن االإجازة الالحقة يف حكم الوكالة ال�سابقة. واإذا كان يف البيع �سرر 
اإجازته  ورف�ص  العقد  نق�ص  اأن  اإذ  نتائجه،  من  والتخل�ص  نق�سه  فباإمكانه  للموكل  بالن�سبة 
ال�سار، ولي�ص ت�سمني  للتخل�ص من ت�سرف وكيله  التي ميلكها املوكل  القانونية  الو�سيلة  هو 

الوكيل.

وبخ�سو�ص تعاقد النائب مع نف�سه ن�ست املادة : )156( على اإنه :» ال يجوز ل�سخ�ص اأن 
يتعاقد مع نف�سه با�سم من ينوب عنه �سواء اأكان التعاقد حل�سابه هو اأم حل�ساب �سخ�ص اآخر 
دون ترخي�ص من االأ�سيل على اأنه يجوز لالأ�سيل يف هذه احلالة اأن يجيز التعاقد وهذا كله 
مع مراعاة ما يخالفه من اأحكام القانون اأو قواعد التجارة «)67(. وقـد منـع قانون املعامالت 
املدنية االإماراتي اأي�سـًا النـائب من اأن ي�سرتي لنف�سـه ما نيـط بـه بيعـه مبقت�سـى هذه النيابة 
وذلك يف املادة: )602()68( ولكن دون التطرق حلكم هذا ال�سراء)69(، اإال اأن املادة ))60( 

راجع املادتني: )60( من املجلة، )216( مدين اأردين.   -66
لقد ا�سٌتمّد هذا الن�ص من املادة )108( مدين م�سري.   -67

لقد ا�سٌتمّدت هذه املادة من املادة )79)( من القانون املدين امل�سري، علمًا باأن هذه االأخرية قد اأجازت النائب اأن ي�سرتي   -68
ما نيط به بيعه اإذا مت ذلك باإذن من الق�ساء. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن املادة )79)( وردت حتت عنوان : ) بيع النائب 
لنف�سه(، وقد ورد معها حتت ذات العنوان املادة )80)( املتعلقة بال�سما�سرة واخلرباء، علمًا باأن هوؤالء لي�سوا من النواب. 

وقد وقع يف ذات اخلطاأ قانون املعامالت املدنية االإماراتي . 
وذات ال�سيء فعله هذا القانون من منع الوكيل بال�سراء من اأن يبيع ماله ملوكله دون بيان احلكم. )املادة: 1)2/9 مدنية   -69
اإماراتي(، ومن منع للوكيل بالبيع من اأن ي�سرتي لنف�سه ما وكل ببيعه دون بيان احلكم. )املادة: 5)1/9مدنية اإماراتي(. 
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اأجازت للنائب ال�سراء لنف�سه اإذا اأذن له املوكل يف ذلك. ويبدو اأن هذه املادة قد ا�سٌتمّدت، مع 
حتوير يف ال�سياغة، من املادة )81)( من القانون املدين امل�سري التي ن�ست على اأنه:»ي�سح 
العقد يف االأحوال املن�سو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني اإذا اأجازه من مت البيع حل�سابه «. 
ويتبني لنا من ن�ص املادة: )156( اآنفة الذكر اأن حكم العقد الذي يربمه النائب مع نف�سه 

با�سم من ينوب عنه موقوف على اإجازة االأ�سيل، اإن اأجازه نفذ واإن نق�سه بطل.
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�ملبحث �لثالث

ر�أينا يف حكم ت�سرف �لف�سويل

بداية نقول ح�سنًا فعل قانون املعامالت املدنية االإماراتي حني اعترب ت�سرف الف�سويل 
موقوف النفاذ على اإجازة �ساحب ال�ساأن، وهو ما ذهب اإليه جمهور فقهاء امل�سلمني . اإذ اأن 
هذا احلكم يحقق توازنا بني م�سلحتني، م�سلحة من تعاقد معه الف�سويل وم�سلحة املالك،  
اإذا كان  الت�سرف وعدم احلكم ببطالنه خ�سو�سا  تقت�سي احلكم ب�سحة  االأول  فم�سلحة 
ح�سن النية، كما اإن م�سلحة الثاين قد تقت�سي احلكم ب�سحة الت�سرف اأي�سًا اإذا كان فيه 
يكون موقوفا  فاإنه  به  الت�سرف �سارًا  يكون هذا  اأن  احتمال  له من  ولكن حماية  له،  منفعة 
على اإجازته له، اإن اأجازه نفذ واإن نق�سه بطل.  اإ�سافة اإىل ذلك فاإن احلكم بتوقف العقد - 
ولي�ص ببطالنه - ين�سجم مع التوجه القانوين نحو حتقيق ا�ستقرار املعامالت وتي�سريها واإزالة 
العقبات التي تعرت�ص حتقيق هذه الغاية. وعليه فاإن احلكم ب�سحة العقود واإعمالها اأوىل من 

احلكم ببطالنها واإهمالها.

فيه  النفاذ فيفرت�ص  الف�سويل موقوف  اعترب ت�سرف  القانون قد  اإذا كان هذا  ولكن 
اأو ال�سرورة اخلروج عنه.  اإذا اقت�ست امل�سلحة  اإال  االلتزام بهذا النهج يف كل التطبيقات، 
وعليه فال يجوز تبني حكما اآخر لت�سرف الف�سويل ما مل توجد مربرات قوية ت�ستدعي ذلك. 
وملعرفة ما اإذا كان هذا القانون قد التزم بهذا النهج يف جميع التطبيقات اأم مل يلتزم منعن 
نف�سه.  النائب مع  وتعاقد  وكالته  الوكيل حدود  الغري وحكم جتاوز  بيع ملك  النظر يف حكم 

والأجل ذلك نق�سم هذا املبحث اإىل مطلبني. 

�ملطلب �لأول

ر�أينا يف حكم بيع ملك �لغري

بيع  حكم  من  موقفه  حتديد  يف  وا�سحًا  االإماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  كان  لقد 
ملك الغري)70(، ومن�سجما مع موقفه يف تبني نظرية الفقه االإ�سالمي يف العقد املوقوف)71(، 
ولكن يوؤخذ على هذا القانون ما قاله يف املادة )606( من اأنه:» اإذا اأقر املالك البيع �سرى 

راجع املادة )605( مدنية اإماراتي.   -70
راجع املواد :))21-217( مدنية اإماراتي.   -71

اأ. د. علي هادي العبيدي

55جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م

العقد يف حقه ونفذ يف حق امل�سرتي ...»، فال داعي لهذا القول يف العقد املوقوف، وال�سحيح 
داعي  فال   )605( املادة  يف  ذكره  ما  وهذا  نفذ(،  البيع  املالك  اأجاز  امل�سرع:)اإذا  يقول  اأن 
لتكراره. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن املادة )606( مقتب�سة من املادة )551( من القانون املدين 
االأردين)72(، مع حتوير يف ال�سياغة لتكون من�سجمة مع اأحكام العقد املوقوف. وح�سنًا فعل 
هذا القانون حني قال يف املادة )606(:» ... كما ينفذ العقد اإذا اآلت ملكية املبيع اإىل البائع 

بعد �سدور العقد«. 

والتي  اإليها،  االإ�سارة  �سبقت  التي   ،)(06( املادة  يف  اإليه  ذهب  ما  عليه  يوؤخذ  ولكن 
تن�سجم مع العقد القابل لالإبطال ولي�ص مع العقد املوقوف))7(، على الرغم من اإنها تعد من 

تطبيقات املادة )606( اآنفة الذكر. 

ون�سري اأخريًا باأننا كنا ناأمل من قانون املعامالت املدنية االإماراتي اأن ي�سري اإىل اإمكانية 
ف�سخ عقد الف�سويل من الطرفني، وذلك قبل اإجازة هذا العقد اأو نق�سه من قبل املالك. اإذ 
نرى باأن هذا احلكم يحقق م�سلحة جميع االأطراف، فاإذا كان الف�سويل قد ت�سرف يف ملك 
الغري دون اإذن منه فلماذا ال ن�سمح له بالرتاجع عن ت�سرفه هذا مع حتمله للم�سوؤولية عن 
اأي �سرر اأ�ساب الطرف االآخر ب�سبب الرتاجع عن هذا الت�سرف؟. واإذا كان الطرف االآخر 
قد تعاقد مع �سخ�ص ال يتمتع بوالية الت�سرف فلماذا ال ن�سمح له بالرتاجع عن هذا الت�سرف 

اأي�سًا؟. 

�ملطلب �لثاين

 ر�أينا يف حكم جتاوز �لوكيل

 حدود وكالته وتعاقد �لنائب مع نف�سه

لقد تبني لنا فيما تقدم اأن قانون املعامالت املدنية االإماراتي قد فرق يف حكم العقد 
الذي يربمه الوكيل متجاوزا فيه حدود وكالته بني ما اإذا كانت هذه الوكالة بالبيع اأو ال�سراء. 
فاإذا كانت وكالة بالبيع فاإن حكم هذا العقد قبل ت�سليم املبيع اإىل امل�سرتي موقوف. وهذا يتفق 
مع نظرية العقد املوقوف التي تبناها هذا القانون بالن�سبة لت�سرف الف�سويل. اأما حكم هذا 

التي ن�ست على اأنه : «1- اإذا اأقر املالك البيع �سرى العقد يف حقه وانقلب �سحيحا يف حق امل�سرتي. 2- وينقلب �سحيحا   -72
يف حق امل�سرتي اإذا اآلت ملكية املبيع اإىل البائع بعد �سدور العقد «.

وهذا ما يوؤخذ على امل�سرع العراقي اأي�سًا بالن�سبة للمادة )200( مدين عراقي.    -7(
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العقد بعد ت�سليم املبيع اإىل امل�سرتي فهو كما انتهينا اإليه يف املطلب ال�سابق يكون مرتددا بني 
التوقف والنفاذ بح�سب اختيار املوكل، وهذا حكم غريب يف العقد املوقوف، وذلك الأن العقد 
النظرية  مع  يتفق  ال  اإنه  كما  ال�ساأن))7(.  �ساحب  باإرادة  ولي�ص  القانون  بحكم  موقوفًا  يكون 
العامة يف العقد املوقوف يف حالة ت�سرف الف�سويل، اإذ اأن الف�سويل الذي يبيع مااًل مملوكًا 
للغري بدون اإذنه يكون عقده موقوفًا على اإجازة املالك �سواء مت ت�سليم املبيع اإىل امل�سرتي اأم 
مل يتم ت�سليمه بعد. ورمبا يكون هدف امل�سرع مما ذهب اإليه من حكم بعد ت�سليم املبيع هو 
اإذا  النق�سان، خ�سو�سًا  الوكيل قيمة  العقد وت�سمني  نفاذ  التي قد تقت�سي  املوكل  م�سلحة 
تعذر عليه ا�سرتداد املبيع من امل�سرتي، كما لو كان هذا االأخري ح�سن النية ومتلكه مبوجب 
قاعدة احليازة يف املنقول �سند احلائز)75(. وقد يكون هدفه حتقيق م�سلحة كل من املوكل 
وامل�سرتي، فلو كان العقد موقوفًا وقرر املوكل نق�سه فهذا ي�سر امل�سرتي، اأما اإذا قرر اإجازته 
فهذا ي�سر به �سخ�سيًا، الأن هذه االإجازة �ستحرمه من املطالبة بالتعوي�ص عن نق�سان الثمن. 
ولكن لو �سح هذا الهدف فاإن ال�سوؤال يثور عن �سبب ق�سر هذا احلكم على احلالة التي يتم 
اإذ  العامة،  القواعد  ملا فيه من خروج على  ل�سنا �سد هذا احلكم  املبيع. ونحن  ت�سليم  فيها 
اإذا اقت�سته امل�سلحة، فحماية امل�سالح اأوىل من حماية  اأمرًا حممودًا  اأن هذا اخلروج يعد 
ال�سناعة القانونية، اإمنا نحن �سد اإفراد هذه احلالة بهذا احلكم دون �سواها من احلاالت 
امل�سابهة، اأعني بذلك بيع الف�سويل مللك الغري. اأما اإذا كانت الوكالة بال�سراء فاإن حكم العقد 
الذي يربمه الوكيل متجاوزًا فيه حدود هذه الوكالة يكون عقدًا �سحيحًا نافذًا بني طرفيه وغري 
نافذ بالن�سبة للموكل. وجتدر االإ�سارة اإىل اإن عدم نفاذ العقد يف حق املوكل هنا لي�ص حكمًا 
�سبيهًا بعدم ال�سريان املعروف يف القانون، وذلك الأن قبول املوكل للعقد الذي اأبرمه الوكيل ال 
يوؤدي اإىل نفاذه بحقه)76(، يف حني اأن قبول الغري للعقد غري ال�ساري بحقه يوؤدي اإىل �سريانه 

وهذا ما يفهم ب�سكل وا�سح من املادة: ))21 مدنية اإماراتي (.   -7(
راجع املادة: )25)1( مدنية اإماراتي. ويقول عبد الرحمن اجلزيري بخ�سو�ص حكم بيع الوكيل باأقل من الثمن املعني من   -75
قبل املوكل باأن للموكل اخليار يف اإم�ساء هذا البيع ورده، فاإذا رده اأخذ �سلعته اإن كانت قائمة، اأما اإذا فاتت فاإن الوكيل 
يكون ملزمًا بدفع نق�ص الثمن. ) الفقه على املذاهب االأربعة، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، ط6، ج)، �ص 
187(. يتنب لنا من هذا القول اإن التفرقة يف احلكم لي�ص قبل ت�سليم املبيع اأو بعد ت�سليمه، واإمنا اإن كان املبيع قائمًا اأو غري 

قائم.
ويف هذا املجال يقول االأ�ستاذ علي حيدر: ) اإن مل يكن �سراء الوكيل نافذًا على موكله يف اأي وقت فهو نافذ على الوكيل ولو   -76
اأجازه املوكل ال يكون ا�سرتى للموكل ولو اأجاز بعد ذلك... الأن االإجازة تلحق العقود املوقوفة... ولي�ص العقود النافذة. ما مل 
يكن الوكيل �سبيًا فال تعود اإليه حقوق العقد ويكون ال�سراء= =حينئذ موقوفًا(، درر احلكام يف �سرح جملة االأحكام، ج)، 
�ص599. ومما يوؤكد اإنه لي�ص بعقد موقوف ما ورد يف كتاب الفقه على املذاهب االأربعة )ج)، �ص187( من اأنه اإذا ا�سرتى 
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بحقه. ويحق لنا اأن نت�ساءل عن ال�سبب الذي دفع قانون املعامالت املدنية االإماراتي اإىل هذه 
الواقع ال نعلم �سببًا مقبواًل دفع  التفرقة يف احلكم بني الوكالة بالبيع والوكالة بال�سراء. يف 
هذا القانون اإىل هذه التفرقة)77(. وعليه فنحن ال نوؤيده فيما ذهب اإليه)78(، خ�سو�سًا واأنه مل 
يفرق يف احلكم بني بيع الف�سويل و�سرائه، فاحلكم واحد �سواء كان ت�سرف الف�سويل بيعًا اأو 
�سراًء، وهو اأن العقد موقوف. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن م�سدر هذه التفرقة يف هذا القانون هي 
جملة االأحكام العدلية ومر�سد احلريان اللذان ميثالن تقنينًا الأحكام املعامالت يف املذهب 
احلنفي، علمًا باأن هذا املذهب قد فرق يف احلكم بني بيع الف�سويل و�سرائه. اإذ اعترب بيع 
الف�سويل موقوفًا على اإجازة املالك، اأما �سراوؤه ففيه تف�سيل، فهو موقوف �ساأنه �ساأن البيع 
اإذا كان العاقدان قد اأ�سافا العقد اإىل �ساحب ال�ساأن، وهو نافذ بحق الف�سويل وغرب نافذ 
اأ�ساف العقد لنف�سه ومل  اإذا كان الف�سويل قد  اإجازته  ال�ساأن وال يتوقف على  بحق �ساحب 
ي�سفه اإىل �ساحب ال�ساأن)79(، ما مل يكن الف�سويل من غري اأهل لزوم العهدة باأن كان �سبيًا اأو 

الوكيل بزيادة عن الثمن املعني له كان للموكل اخليار يف اإم�ساء ال�سراء ورده، ومعنى رده يف هذه ال�سورة اأن الوكيل يكون 
ملزمًا به. ونفهم من هذا الكالم اأنه لي�ص للموكل نق�ص العقد، فهو يبقى نافذًا بني الوكيل ومن ا�سرتى منه. يف حني يف 

العقد املوقوف يوؤدي النق�ص اإىل زوال العقد وبطالنه. 
لقد ورد يف ) بدائع ال�سنائع، 6/))( ب�ساأن هذه التفرقة: )اإن الوكيل بال�سراء اإذا خالف يكون م�سرتيًا لنف�سه والوكيل   -77
بالبيع اإذا خالف يتوقف على اإجازة املوكل، والفرق بينهما قد ذكرناه فيما تقدم اأن الوكيل بال�سراء متهم الأنه ميلك ال�سراء 
اأن يجعل العقد  لنف�سه فاأمكن تنفيذه عليه..(. وقريب من ذلك يرى البع�ص يف تربير هذه التفرقة باأنه كان املفرو�ص 
اإذا كان ممكنًا بالن�سبة للوكيل بال�سراء فاإنه ال ميكن االأخذ به  اأن هذا االأمر  اإال  اأوبالبيع )  للوكيل، �سواء كان بال�سراء 
بالن�سبة للوكيل بالبيع، ذلك اأن ما وكل ببيعه لي�ص مباله، فاإن جعل العقد له ملا ثبت حكم العقد وهو انتقال ملكية املبيع اإىل 
امل�سرتي الأن البيع ورد على ملك الغري...(. د. عدنان ال�سرحان، مرجع �سابق، �ص))1. وميكن الرد على هذا الراأي من 
جهتني، االأوىل : وتتعلق بالوكيل بال�سراء، نرى باأنه ال ميكن اأن يجعل العقد للوكيل اإال اإذا اأ�ساف العقد لنف�سه هو والبائع، 
فاإذا ان�سرفت نية الطرفني على اأن عقد ال�سراء هو للموكل فكيف ميكن جعله للوكيل؟. والثانية: تتعلق بالوكيل بالبيع، 
نرى باأنه اإذا �سلمنا بهذا الراأي فمن املمكن اأن جنعل عقد البيع للوكيل يف حالة كون املبيع �سيئًا معينًا بالنوع، اإذ يف هذه 

احلالة ال يعد العقد بيعًا مللك الغري. 
الحظ موقف امل�سرع العراقي الذي مل يفرق يف احلكم بني هاتني احلالتني. )راجع املادة: ))9 مدين عراقي(. وقد �ساوى   -78
ال�سافعي بني بيع الوكيل و�سرائه حني قال: )اإذا باع بدون ما قدره له اأو ا�سرتى باأكرث منه فحكمه حكم من مل يوؤذن له يف 
البيع وال�سراء(.) نقاًل عن: ابن قدامه، املغني، دار احلديث، القاهرة، ط1، 1996،ج6، �ص581(. ويكون الت�سرف يف 
احلالتني باطاًل الأن املوكل مل ير�ص بخروج ملكه على ذلك الوجه.) �سم�ص الدين حممد بن اخلطيب ال�سربيني، مغني 
املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، دار الفكر، بريوت، 2001،ج2، �ص10)(. وكذا فيما روي عن اأحمد اأنه قد �ساوى 
ك�ساف  البهوين،  )من�سور  الفرق.  ب�سمان  ويلتزم  �سحيح  احلالتني  هاتني  يف  و�سراءه  الوكيل  بيع  اأن  ورد  فقد  بينهما، 
اإجازة املوكل، �ساأنه يف ذلك �ساأن ت�سرف  اأن العقد يف هاتني احلالتني يكون موقوفًا على  القناع، )/75)، 77)(. كما 
الف�سويل، يف املذهب اجلعفري) ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين، منهاج ال�ساحلني، دار املوؤرخ العربي، بريوت، ط)، 

2000، ج2، �ص5))، م�ساألة 1279(. 
ولكننا ن�ست�سكل على احلكم الوارد يف املجلة ومر�سد احلريان اأي�سًا على الرغم من اأن املذهب احلنفي قد فرق يف احلكم   -79
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حمجورًا فال يجد العقد نفاذا عليه لعدم االأهلية فيكون موقوفًا على اإجازة �ساحب ال�ساأن)80(. 
فيه  متجاوزًا  الوكيل  يربمه  الذي  العقد  حكم  تاأ�سيل  تقدم  ما  اإىل  باال�ستناد  ميكننا  وعليه 
حدود وكالته بال�سراء باأنه بهذا التجاوز يكون قد اأ�ساف العقد اإىل نف�سه ولي�ص اإىل موكله 

فينفذ بحقه وال ينفذ بحق موكله.

اأما تعاقد النائب مع نف�سه فهو موقوف على اإجازة االأ�سيل بدليل ما ورد يف املادة: )156 
مدنية اإماراتي( من اإنه اإذا مت هذا التعاقد دون ترخي�ص من االأ�سيل فمن حق هذا االأخري اأن 

يجيز التعاقد. ونود التعليق على هذا احلكم من ثالثة وجوه وهي كالتايل:-

نوع  النظر عن  واحدًا ب�سرف  نف�سه حكمًا  النائب مع  تعاقد  اإعطاء  لي�ص �سحيحًا   -1
النيابة. فحكم التوقف مقبول اإذا كانت النيابة اتفاقية )وكالة(، اإذ اأن تعاقد الوكيل مع نف�سه 
هو مبثابة جتاوزه حلدود الوكالة، وبالتايل يكون هذا التعاقد موقوفا على اإجازة املوكل، اإن 
وجد فيه م�سلحة له اأجازه واإن وجد فيه �سررًا عليه نق�سه. اأما اإذا كانت النيابة قانونية اأو 
ق�سائية فحكم التوقف غري مقبول حماية مل�سلحة االأ�سيل الذي تكون اأهليته ناق�سة، وبالتايل 
فهو ال ميلك حق اإجازة العقد. واحلكم املقبول يف هذه احلالة هو البطالن الأن اأحكام النيابة 
القانونية والق�سائية من النظام العام وال جتوز خمالفتها. ولهذا ح�سنًا فعل امل�سرع العراقي 
اإذ فرق يف احلكم، فهو باطل مبوجب املادة )589( املتعلقة بالو�سي املن�سوب اأو القيم املقام 
من قبل املحكمة، وهو موقوف مبوجب املادة )592( املتعلقة بالوكالء)81(. ويبدو اإن القانون 
االإماراتي قد اأملح اإىل هذه التفرقة حني قال يف املادة ))60( باأنه يجوز للنائب ال�سراء لنف�سه 
اإذا اأذن له املوكل، فهو ب�سدد احلديث عن النيابة ب�سكل عام فلماذا قال اإذن املوكل ومل يقل 
اإذن االأ�سيل؟. يبدو اإنه قد ق�سد بهذا التعبري التفرقة يف حكم تعاقد النائب مع نف�سه بني 

النيابة االتفاقية والنيابة القانونية.

2- ح�سنًا فعل قانون املعامالت املدنية االإماراتي اإذ مل يقتف اأثر جملة االأحكام العدلية 
ب�ساأن هذه امل�ساألة. اإذ تقول املادة )88)1( من املجلة باأنه:» لو باع الوكيل بال�سراء ماله ملوكله 

بني بيع الف�سويل و�سرائه، وذلك الأنه يف حالة �سراء الف�سويل ي�سرتط ليكون العقد له اأن ي�سيفه لنف�سه، يف حني لي�ص لهذا 
ال�سرط ذكر يف حالة الوكيل بال�سراء. 

نقاًل عن ال�سنهوري، م�سادر احلق،)/189-190، عبد الرزاق ح�سن فرج، املرجع ال�سابق، �ص2)1.   -80
وم�سفي  امل�سفني  واحلرا�ص  التفالي�ص  لوكالء  بالن�سبة  موقوفًا  العقد  اأعترب  قد  اإنه  العراقي  امل�سرع  على  يوؤخذ  اأنه  اإال   -81
ال�سركات والرتكات. ويوؤخذ عليه اأي�سًا حني قال باأن ال�سراء يف هذه احلاالت ي�سح اإذا اأجازه من مت البيع حل�سابه، اإذ كان 

يفرت�ص فيه القول باأن ال�سراء ينفذ، الأنه ال ياأخذ بالعقد القابل لالإبطال. 
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ال ي�سح «. وتقول املادة )96)1( باأنه :» اإذا ا�سرتى الوكيل بالبيع مال موكله لنف�سه ال ي�سح«. 
وال ي�سح ال�سراء يف احلالة االأوىل حتى لو قال املوكل للوكيل ا�سرِت مال نف�سك يل، وال ي�سح 
البيع يف احلالة الثانية حتى لو اأذن املوكل �سراحة بذلك)82(، اإذ لي�ص ل�سخ�ص واحد اأن يكون 
بائعًا وم�سرتيًا يف عقد واحد الأن ذلك يوؤدي اإىل ت�ساد االأحكام))8(. فالعقد، بح�سب املجلة، 
يقع باطاًل يف هاتني احلالتني وذلك الأ�سباب فنية تتعلق ب�سرورة وجود �سخ�سني الإبرام العقد. 
ونرى باأن توقف العقد يف احلالتني ال�سابقتني ي�ستجيب مل�سالح وحاجات االأ�سخا�ص اأكرث من 

البطالن، وكما قلنا �سابقًا فاإن حماية امل�سالح اأوىل من حماية ال�سناعة القانونية.

لقد اقتب�ست املادة: )156( اآنفة الذكر من املادة )108( من القانون املدين امل�سري.   -(
وحيث اأن القانون امل�سري ال يعرف نظرية العقد املوقوف، لذا فقد اختلف الراأي ب�ساأن حكم 

تعاقد النائب مع نف�سه بال�سكل التايل:-

راأي يرى اإنه عقد قابل لالإبطال بالن�سبة لالأ�سيل))8(. وقد انتقد هذا الراأي على   -1
اأ�سا�ص اأن اإجازة العقد القابل لالإبطال تكون الأحد طريف العقد، واالأ�سيل لي�ص طرفًا يف هذا 

العقد)85(.

وراأي يرى اإنه عقد غري نافذ اأو غري �ساري بحق االأ�سيل)86(. وينتقد هذا الراأي   -2
بيع  ب�ساأن  امل�سري  املدين  القانون  من   )(81( املادة  يف  ورد  مبا  االأوىل  تتعلق  جهتني:  من 
النائب لنف�سه من اأنه: « ي�سح العقد.... اإذا اأجازه من مت البيع حل�سابه». فكلمة )ي�سح( تدل 
على اأن هذا العقد قبل االإجازة مل يكن �سحيحًا، وهذا يتنافى مع اعتباره عقدًا غري نافذ بحق 

وهذا هو موقف املذهب احلنفي ) الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/6)(، واملذهب ال�سافعي. )نقاًل عن: ابن قدامه، املغنى،   -82
ج6، �ص557، 560، ابن قدامة املقد�سي، ال�سرح الكبري، دار احلديث، القاهرة، ط1، 1996، ج6، �ص9)5، 2)5 – وهو 
مطبوع مع كتاب املغنى(. وهذا على خالف املذهب احلنبلي واملالكي واجلعفري. فقد ورد بخ�سو�ص املذهب احلنبلي اإنه 
اإذا اأذن للوكيل اأن ي�سرتي من نف�سه جاز له ذلك النتفاء علة املنع.) ذات املرجعني ال�سابقني وذات ال�سفحات(. وورد يف 
املذهب اجلعفري اإن اأطلق املوكل وقال للوكيل: )اأنت وكيلي يف اأن تبيع هذه ال�سلعة اأو ت�سرتي يل املتاع الفالين، فالظاهر 
اأنه يعم نف�ص الوكيل فيجوز له اأن يبيع ال�سلعة من نف�سه اأو ي�سرتي له املتاع من نف�سه اإال مع ان�سراف االإطالق اإىل غريه(. 

ال�سيد علي ال�سي�ستاين، مرجع �سابق، �ص50)، م�ساألة : )0)1. 
راجع : علي حيدر، املرجع ال�سابق،)/616، 628.   -8(

جمموعة االأعمال التح�سريية للقانون املدين امل�سري، ج2، �ص109-105.  -8(
د. �سليمان مرق�ص، الوايف، ج2، �ص7)2.   -85

املنعم  عبد  د.  �ص8)2،  ج2،  الوايف،  مرق�ص،  �ص219،  ج1،  الو�سيط،  ال�سنهوري،  مثاًل:  راجع  االأكرثية.  راأي  هو  وهذا   -86
البدراوي، النظرية العامة لاللتزامات، �ص116. 
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االأ�سيل، فالعقد غري النافذ يكون �سحيحًا قبل االإجازة. اأما الثانية فتتمثل يف اأن العقد غري 
النافذ بحق االأ�سيل يكون نافذًا بني طرفيه، اأي النائب ومن تعاقد معه، وهذا ال ميكن قبوله 
الأن اإرادة النائب ومن تعاقد معه مل تن�سرف اإىل اإ�سافة العقد اإىل النائب، اإمنا ان�سرفت 

اإىل اإ�سافته اإىل االأ�سيل)87(.

     واأرى من وجهة نظري اإن اأن�سب حكم لتعاقد النائب مع نف�سه يف القانون امل�سري هو 
اأنه عقد قابل لالإبطال بالن�سبة ملن تعاقد معه النائب وغري �ساٍر يف مواجهة االأ�سيل، وذلك 
العقد  اعتبار هذا  هو  االأف�سل من هذا احلكم  فاإن  �سك  وبدون  الغري.  ملك  بيع  على غرار 

موقوفًا على اإجازة االأ�سيل لوال اأن القانون املدين امل�سري ال يعرف العقد املوقوف.

ال�سبب.)النظرية  للنائب لهذا  اإنه غري ملزم  العقد غري ملزم لالأ�سيل، كما  باأن هذا  ولهذا يقول د. م�سطفى اجلّمال   -87
العامة لاللتزامات، الدار اجلامعية، 1987، �ص)28(. 
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خامتة :

لقد تبني لنا من خالل هذا البحث اإن قانون املعامالت املدنية االإماراتي قد تبنى نظرية 
العقد املوقوف يف الفقه االإ�سالمي، وعليه فقد اعترب ت�سرف الف�سويل موقوفًا على اإجازة 
�ساحب ال�ساأن. ونحن نثني على موقفه هذا لي�ص الأن هذه النظرية هي نظرية اإ�سالمية، واإمنا 
الغربي.  الفقه  يف  لالإبطال  القابل  العقد  نظرية  من  اأف�سل  اأنها  ثبت  قد  النظرية  هذه  الأن 
ونورد على موقف هذا القانون املالحظات التالية التي تو�سلنا اإليها من خالل مو�سوع هذا 

البحث.

تقّيده يف مو�سوعات عديدة مبذهب واحد من املذاهب  القانون  يوؤخذ على هذا  اأواًل: 
االإ�سالمية، وهو املذهب احلنفي، كما هو احلال يف جتاوز الوكيل حدود وكالته، اإذ فرق يف 
احلكم بني الوكيل بال�سراء والوكيل بالبيع، كما اإنه فرق يف احلكم بالن�سبة للوكيل بالبيع فيما 
اإذا مت ت�سليم املبيع اإىل امل�سرتي اأو مل يتم ت�سليمه بعد. وكنا ناأمل لو اأن هذا القانون قد اأخذ 
القاعدة  مع  يتفق  ال  اإليه  ذهب  ما  واإن  خ�سو�سًا  االأخرى،  املذاهب  من  امل�ساألة  هذه  بحكم 

العامة يف ت�سرف الف�سويل التي مل ترد فيها التفرقة امل�سار اإليها اأعاله. 

ثانياً : ح�سنًا فعل هذا القانون اإذ ا�ستفاد من بع�ص االأفكار الواردة يف القوانني املعا�سرة، 
املاأخوذ من  العقد  بعد �سدور  الف�سويل  البائع  اإىل  املبيع  ملكية  اأيلولة  ب�ساأن  كما هو احلال 

نظرية العقد القابل لالإبطال يف الفقه الغربي.

القانون  جتربة  من  ا�ستفاد  قد  االإماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  اأن  يالحظ  ثالثاً: 
املدين االأردين الذي �سبقه فلم يقع يف اخلطاأ الذي وقع فيه هذا القانون ب�ساأن بيع ملك الغري.
علما باأن القانون املدين االأردين مل ي�ستفد من جتربة القانون املدين العراقي الذي �سبقه يف 
تبني نظرية العقد املوقوف. واأف�سل مثال على ذلك هو بيع ملك الغري، فالقانون العراقي مل 
يتطرق الأحكام هذا البيع واكتفى مبا ورد يف القواعد العامة ب�ساأن العقد املوقوف. اإال اأننا جند 
باأن هذين القانونني كليهما مل يتجنبا الوقوع يف اخلطاأ الذي وقع فيه القانون العراقي ب�ساأن 
االأثر املرتتب على ت�سمني املالك للغا�سب قيمة املغ�سوب الذي هلك بعد ت�سرف الغا�سب 

فيه للغري.

ي�سهم يف تطوير نظرية  اأنه مل  االإماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  رابعاً: يالحظ على 
العقد املوقوف التي ورثها عن الفقه االإ�سالمي، بل اأنه حتى مل ياأخذ بالتطوير الذي اأحدثه 
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االإجازة  و�سروط �سحة  املوقوف  العقد  الإجازة  مدة  بتحديد  املتعلق  العراقي  املدين  القانون 
عقد  جعل  اإىل  التطوير،  هذا  من  اال�ستفادة  عن  ف�ساًل  ندعوه،  ونحن  ذلك))88((.  وغري 
قبل  وذلك  معه،  تعاقد  ومن  الف�سويل  الطرفني،  من  عنه  والرجوع  للف�سخ  قاباًل  الف�سويل 

اإجازته اأو نق�سه من �ساحب ال�ساأن. اإذ نرى يف هذا احلكم م�سلحة جلميع االأطراف.

خام�ساً : واأخريًا ندعو اإىل تعديل الن�سو�ص التالية:-

تعديل املادة: )1/217 مدنية اإماراتي ( بحذف عبارة: )واعتربت االإجازة الالحقة   -1
كالوكالة ال�سابقة(، وذلك الأن هذه العبارة ال ت�سح اإال يف ت�سرف الف�سويل.

تعديل املادة )151( من قانون املعامالت املدنية االإماراتي باإ�سافة عبارة: )لنف�سه(   -2
بعد عبارة: )بنف�سه(، وذلك من اأجل الدقة يف ال�سياغة.

)بطل  اإىل  العقد(  )انف�سخ  عبارة:  بتغيري  اإمارتي(  مدنية   2/5(6( املادة:  تعديل   -(
العقد(، وذلك من اأجل حتقيق االن�سجام مع ما ورد يف نظرية العقد املوقوف.

تغيري موقع املادة: ))60مدنية اإماراتي( املتعلقة بالو�سطاء واخلرباء واللتي وردت   -(
حتت عنوان: بيع النائب لنف�سه، وذلك الأن الو�سطاء واخلرباء لي�سوا من النواب. وتبعًا لذلك 

ينبغي تعديل املادة )06) مدنية اإماراتي(.

تعديل املادة: ))117مدنية اإماراتي(، اإذ يفرت�ص اأن تكون الق�سمة موقوفة ولي�ست   -5
باطلة، كما اإن ما ورد يف نهاية الن�ص من اإنه يتعني اإعادة الق�سمة فيما بقي منه تن�سجم مع 

ا�ستحقاق جزء مفرز ولي�ص جزء �سائع.

)نفذ  اإىل  ت�سرفه(  )�سح  عبارة:  بتغيري  اإماراتي(  )06)مدنية  املادة:  تعديل   -6
ت�سرفه(، وذلك من اأجل حتقيق االن�سجام مع نظرية العقد املوقوف.

تعديل املادة: )156مدنية اإماراتي( من اأجل التفرقة يف حكم تعاقد النائب مع نف�سه   -7
فيما اإذا كانت نيابته اتفاقية اأو قانونية. اإذ نرى باأن العقد يكون يف احلالة االأوىل موقوفًا، ويف 

احلالة الثانية باطاًل. 

 واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

راجع تف�سيل ذلك: د. غني ح�سون طه، البحث امل�سار اإليه �سابقًا، �ص200-197.   -88
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ملخ�ص

تقييم حكم ت�سرف �لف�سويل

يف قانون �ملعامالت �ملدنية �لإمار�تي

اأن يكون متمتعًا  اأي دون  اإذن �سرعي،  الغري بدون  الف�سويل هو من يت�سرف بحق   
ب�سلطة اإجراء هذا الت�سرف نيابة عنه. وينطبق و�سف الف�سويل حتى يف حالة توفر النيابة، 
هذا  وملعاجلة  نف�سه.  مع  النائب  يتعاقد  وعندما  نيابته  حدود  النائب  يتجاوز  عندما  وذلك 
املوقوف يف  العقد  لتعريف  االأول  اإىل ثالثة مباحث، خ�س�سنا  البحث  ق�سمنا هذا  املو�سوع 
الفقه االإ�سالمي وما يقابله من اأنظمة قانونية يف الفقه الغربي، وحاولنا يف الثاين التعرف 
على حكم ت�سرف الف�سويل من خالل عر�ص وحتليل الن�سو�ص التي عاجلت هذا املو�سوع يف 
القانون االإماراتي، ليت�سنى لنا بعد ذلك تقييم هذا احلكم يف املبحث الثالث. وقد كان هدفنا 
من هذا البحث هو تقييم ن�سو�ص اأراد بها وا�سعوها لتكون جم�سدة ملوقف الفقه االإ�سالمي 
لرنى مدى فالحها يف جت�سيد هذا املوقف ومدى اإتقانها يف �سياغتها الفنية. هذا من جهة، 
ومن جهة اأخرى اأردنا من خالل هذا البحث معرفة ما اإذا كان هذان القانونان قد اعتمدا 
االأ�سلوب ال�سحيح الذي ينبغي على م�سرعي البالد العربية، واالإ�سالمية عمومًا، تبنيه عند 
واملقرتحات  املالحظات  من  مبجموعة  البحث  هذا  ختمنا  وقد  القوانني.  لت�سريع  ت�سديهم 

ب�ساأن الن�سو�ص التي تعر�سنا لها.

67

اإلستاذ الدكتور عي الهادي العبيديتقييم حكم تصرف الفضولي في قانون المعامالت المدنية في اإلمارات

66



تقييم حكم ت�رصف الف�ضويل يف قانون املعامالت املدنية الإماراتي

جمعية �حلقوقيني 64

ABSTRACT

Assessing the provision of the Unauthorized Agent Conduct according the 
Emarati civil transaction law

An Unauthorized Agent is the one who disposes others interests with legitimate 
permission being absent. In other way with no power to process such a conduct 
on behalf of someone else.This is applicable in cases of  representation .When the 
procurator goes beyond his authority and makes a contract to himself.

To tackle this issue I have divided this study into 3 Themes:

1- To define the Non Valid Contract in the Islamic Jurisdiction as opposed to the 
legal systems  in the Western Jurisdictions.

2- To demonstrate and analyze the provisions dealing with the unauthorized agent 
conduct on the light of the Emarati Law.

3- To assess the provisions of the unauthorized agent already mentioned.

In this humble study I aimed at assessing provisions being legislated to incorporate 
the Islamic jurisdiction point of view in this respect. Therefore I tried on the one 
hand  to illustrate their feasibility and accuracy from their technical articulation. On 
the other hand, to know to what extent the mentioned above Laws have adopted the 
appropriate procedures that should be adopted when the Law Legislators in the Arab 
and Islamic countries to cope with Law legislation.

 At the end of the study, I’ve mentioned some remarks and suggestions regarding 
the provisions I’ve come through. 

.

اأ. د.  حممد الزحيلي
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، القدمي من الأزل، والباقي اإىل الأبد، وال�سالة وال�سالم على 
ر�سول اهلل، خامت النبيني، واملبعوث رحمة للعاملني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

املقروء  اهلل  كتاب   وجاء   ، واملتغري  الثابت  وفيه   ، املنظور  اهلل  كتاب  فالكون  وبعد: 
و�سريعته ، وفيهما الثابت واملتغري ، ليتم الن�سجام بني كتاب اهلل املنظور وكتاب اهلل املقروء 
�أ�شياء ثابتة، ل تتبدل، �سواء كان ذلك يف  اأن تقوم على  �شنة �لكون �لإلهية  ، وقد اقت�ست 
ال�سم�س  اأمر م�ساهد ملمو�س لكل عاقل، فنظام  اأو يف احلياة، وهذا  الإن�سان،  اأو يف  الكون، 
والقمر والنجوم والليل والنهار وغريها ثابتة، والإن�سان هو الإن�سان يف َخْلقه و�سكله وغرائزه 
معها،  والتكيف  وعمارتها،  الأر�س،  يف  الإن�سان  ا�ستخالف  يف  م�ستقرة  واحلياة  وعواطفه، 

ووجود الطبقات، واحلاجة لالأنظمة والقوانني، والت�سريعات، واأ�سول املعامالت وغريها.

�لتغري و�لتطور ظاهرة ملمو�شة يف احلياة والإن�سان وظواهر الكون،  اأن عوامل  كما 
فقد تطورت احلياة تطورًا مذهاًل من القدمي حتى الع�سر احلا�سر ، ول تزال يف تطورها 
مع الخرتاعات امل�ستمرة فيها، والكت�سافات والأنظمة واملعامالت، والإن�سان تطّور يف فكره 
وثقافته وحاجياته وعالقاته مع الآخرين، وظواهر الكون يف تغري من �سيف اإىل �ستاء، ومن 
التغري من  اليوم الواحد، مع  اإىل برد، ويف الأحوال اجلوية حتى يف  اإىل ليل، ومن حر  نهار 

منطقة اإىل اأخرى.

يعلم  الذي  احلكيم  اخلالق  تعاىل  اهلل  عند  من  وهي  �خلالدة،  �هلل  �شريعة  و�لإ�شالم 
�ل�شريعة �لغر�ء  الغيب، و�سرع الأحكام لتحقق م�سالح النا�س يف كل زمان ومكان، ولتكون 

�شاحلة لالأمور �لثابتة، و�ملتغرية، واملتطورة، واملتوّقعة.

لذلك جاءت �لأحكام �لفقهية �شاملة لكل هذه اجلوانب، بدءًا من م�سادرها يف القراآن 
ح�سب  والتغري  التطور  تقبل  التي  امل�سادر  �سائر  يف  ثم  الأ�سا�سيان،  الثابتان  وهما  وال�سّنة، 
و�سّد  وال�ست�سحاب،  وال�ست�سالح،  والعرف،  وال�ستح�سان،  كالقيا�س،  والأماكن،  الأزمان 
الذرائع، وانتهاًء بالأحكام �لعملية التي تقرر املبادئ الأ�سا�سية الثابتة ملا هو ثابت، كاأ�سول 
العقود، ومبادئ املعامالت، والقواعد الفقهية، والعالقات الأ�سرية، وتنظيم املجتمع والدولة، 
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الإ�سالم  لها، وفتح  ال�سرعي  لبيان احلكم  امل�ستجدات يف كل حلظة  تعالج  التي  الأحكام  ثم 
لذلك باب �لجتهاد، وفر�س على العلماء بيان الأحكام الفقهية لكل ما يقع يف الأر�س، مما 

يدل، ويوؤكد، على عظمة ال�سريعة الغّراء، و�سالحها لكل زمان ومكان.

وهذا ما نريد عر�سه يف هذا البحث ردًا على �إ�شكالية معا�شرة تتمثل يف جانبني، الأول: 
اأن �ل�شريعة نظام قدمي، واإن عالج اأمور املا�سي، وحل م�ساكله، فال ي�سلح للحا�سر املتطور 
الع�سر  ومواكبة  التطور  تقبل  ول  وجامدة  ثابتة  �ل�شرعية  �لن�شو�ص  اأن  الثاين:  املتغري، 
القراءة  اإ�سكالية  على  الرد  ذلك  اإىل  وي�ساف  بالأوىل،  للم�ستقبل  ت�سلح  ول  والكت�سافات، 

املعا�سرة التي تن�سف كل ما هو ثابت ، وتتالعب باملتغريات .

الكونية،  ال�سنن  والتغري يف  الثبات  الأول متهيدي عن  ثالثة ف�شول،  البحث يف  وجاء 
والثاين عن الثبات يف الأحكام ال�سرعية والفقهية، والثالث عن التغري يف الأحكام الفقهية، ثم 

اخلامت للنتائج والتو�سيات.

�لتحليل للن�سو�س  منهج �لتتبع و�ل�شتقر�ء لالأحوال والأحكام والأمثلة، مع  و�سلكت 
الواردة لبيان مدلولتها وم�سمونها، وما يرتتب عليها.

واأ�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد، وعليه الق�سد والعتماد والتُّكالن.

اأ. د.  حممد الزحيلي
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�لف�صل �لأول

�لثبات و�لتغري يف �ل�صنن �لكونية و�ل�صرع

وطبيعة  الإن�سان،  فطرة  يف  موجودة  وهي  الكونية،  اهلل  �سنن  من  والتغري  الثبات  اإن 
ن�سبي  والتغري  الثبات  هذا  اأن  اإىل  ال�سريع  التنبيه  مع  املختلفة،  احلياة  اأنحاء  ويف  الأ�سياء، 
العامل فال  الإلهية زوال  الإرادة  اقت�ست  فاإن  اإرادة اهلل متجهة لذلك،  يف احلياة، ما دامت 

يبقى �سيء اإل وجهه الكرمي، قال تعاىل: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  چ الرحمن: ٢٦ - ٢٧
�أوًل: �لثبات و�لتغري يف �لكون:

ال�ساعة،  تقوم  ثابتة يف جوهرها، ويف نظامها، منذ وجدت، وحتى  ال�سماوية  الأجرام 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ      پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  قال 
ٹ   چ  تعاىل:  وقال   .٦٨ الزمر:  چ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ 
القارعة: ٤ -  ٥، وهذه املخلوقات تتغري يف الليل والنهار، ويتغري الإن�سان يف اأحواله واأطواره 

معها يف الثبات واحلركة، والنوم والعمل، واللبا�س والطعام.

واإن �لذرة، وهي اأ�سغر �سيء من املوجودات فيها الثبات يف النواة، وحولها الإلكرتونات 
تدور يف مدار ثابت اأي�سًا.

وهكذا كل كوكب، وكل جنم، ثابت يف تكوينه، ويدور ويتغري يف مداره اخلا�س ويتحرك 
حول حموره، وحول غريه، يف حركة منتظمة بنظام خا�س)1(.

وحتى �ل�شم�ص هي �ل�شم�ص، و�لقمر هو �لقمر، ثابتان يف تكوينهما، ويتحرك كل منهما 
بنظام دقيق ومبدع وعجيب ح�سب امل�سيئة الإلهية للكون واحلياة.

و�لإن�شان هو �لإن�شان يف تكوينه وَخْلقه، ويف غرائزه و�سهواته، ويف ميوله وعواطفه، واأنه 
ج�سم وروح وعقل، واأنه ياأكل وي�سرب، ويعمل وينام، ويولد وينمو، ثم يكرب ويهرم، وي�سيخ ثم 
ميوت، ولكنه يتغري ويتبدل يف اأحواله، ويتغري بتغري الواقع الأر�سي حوله، ويتطور ح�سب حقيقة 

حقوق الإن�سان يف الإ�سالم، الزحيلي �س٢1، الثقافة الإ�سالمية، فرحات وعواد �س10٨.  -1
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ثابتة ملمو�سة، ويتحرك با�ستمرار لتغري ما يجري حوله، ويرتقى لأ�سباب الرقي الكثرية، مع 
تغري اأ�سكال احلركة نف�سها، واختالف مناحي التطور، فكانت �سمة احلركة داخل اإطار ثابت، 

وحمور مركزي، وكل ذلك طابع ال�سنعة الإلهية يف الكون كله)٢(.

وهذه �شنة �حلياة و�لكون ملعظم املوجودات يف الأر�س، ول تبديل ول تغيري يف احلقيقية 
واجلوهر، ويطراأ عليها التطور يف ال�سكل واملظهر.

يف  فالد�ستور  و�لتغري،  �لثبات  نرى  �حلياة  �شوؤون  خمتلف  يف  �ليومية  �لأمور  ويف 
التغيري على  اأنظمتها ثابتة ل تتغري ن�سبيًا، واإمنا يجري  الدولة، و�سعارها، وَعَلمها، ومعظم 

جزئيات منها.

ويف نظام التعليم، ونظام العمل يف املوؤ�س�سات الر�سمية واجلامعات واملدار�س، ونظام 
ويبقى  الأ�سل،  حيث  من  ثابت  ذلك  كل  الف�سول،  ح�سب  الدرا�سة  و�سري  المتحانات، 
اأن يتبدل، ولكن يف كل جانب من هذه  كذلك يوميًا، و�سهريًا، و�سنويًا اإىل عدة �سنوات اإىل 
املوؤ�س�سات يتم التغيري اجلزئي، وقد يكون يوميًا، اأو من �ساعة اإىل اأخرى، كتغيري املحا�سرات 

واملحا�سرين، والدرو�س واملدر�سني، والعمال واملوظفني.

و�لتعامل يف احلياة بني النا�س والأفراد واملجتمعات، وتبادل املنافع وحاجتهم لبع�سهم 
يف  ثابتة  �شنن  كلها  واحلرب،  وال�سلم  والختالف،  والجتماع  والفرتاق،  واللقاء  البع�س، 
ليبقى  ل�سواه،  بلد  من  ول  لآخر،  تختلف من ع�سر  ول  عاقل،  ينكرها  ول  ومقررة،  �لأ�شل، 

التوازن العام يف الأر�س، قال تعاىل: چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ۇچ البقرة:  ٢٥1، وقال تعاىل: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ چ احلج: ٤0.

وقال ال�ساعر:

بع�س لبع�س واإن مل ي�سعروا خدم النا�س للنا�س من بدو ومن ح�سر  

يتم �لتغري يف �حلياة يف كل ثانية ودقيقة و�ساعة ويوم و�سهر و�سنة،  ويف ذات الوقت 
فالتغري دائم وم�ستمر وواقع ليتم التفاعل واإعمار الأر�س وا�ستمرار احلياة.

الثقافة الإ�سالمية، فرحات واخللف �س10٨.  -٢
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ثانياً: �لثبات و�لتغري يف �ل�شرع:

اإن ال�سرع يف حد ذاته من ال�سنن الكونية منذ ُخلق اآدم واأنزلت عليه ال�سرائع والهدى، 
فكان من عظمة الإ�سالم، و�سموه، و�سر خلوده، و�سالحه لكل زمان ومكان اأن راعى الأمرين 
الفقهية  والأحكام  الت�سريع  الأ�سا�سي يف  العتبار  وو�سعهما يف  و�لتغري،  �لثبات  يف احلياة: 

العملية يف احلياة.

ولي�س ذلك بغريب، فهو دين اهلل تعاىل، وم�سدره من اهلل الذي يعلم ال�سر واأخفى)3(، 
قال تعاىل: چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ امللك: 1٤.

الأمران،  ففيه  وي�ستجد،  ي�ستحدث  ما  ويعلم  والعباد،  اخللق  ي�سلح  ما  يعلم  اهلل  واإن 
ولذلك جاء القراآن الكرمي يوؤكد ذلك، قال تعاىل: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
بي�ساء  Ì: )تركتكم على  ر�سول اهلل   وقال  املائدة:  3،  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
نقية، ليلها كنهارها، ل يزيغ عنها اإل هالك()٤(، وقال عليه ال�سالة وال�سالم: )تركت فيكم 
اأمرين لن ت�سلوا ما مت�سكتم بهما، كتاب اهلل و�سنتي()٥(. فكان الإ�سالم هو دين اهلل تعاىل 
�لباقي الذي تكفل اهلل بحفظه  �خلالد، وهو الدين �خلامت للنبوات والر�سالت، وهو الدين 

اإىل يوم الدين، ويحقق م�سالح النا�س و�سعادتهم يف الدنيا والآخرة.

ثالثاً: �لثبات و�لتغري يف �ل�شر�ئع �ل�شماوية:

ويف  اأ�سولها،  متحدة يف  لأنها  كّلها،  �ل�شماوية  �ل�شر�ئع  حقيقة يف  والتغري  الثبات  اإن 
عقيدتها، ويف كل ما �سنذكره مما هو ثابت يف �سريعة الإ�سالم، لأن اجلميع من عند اهلل، 
الثابتة  الكونية  ال�سنن  ح�سب  اإليها،  بالدعوة  واأمرهم  ر�سله،  وبلغها  كتبه،  يف  اهلل  اأنزلها 

واملتغرية.

ولكن الختالف بني الر�سالت ال�سماوية يف الفروع، واأحكام الت�سريع التي هي متبدلة 

3-  تف�سري ابن كثري 39٨/٤ن تف�سري الطربي ٦/٢9، تف�سري القرطبي 1٨/٢1٤.
ابن  اأخرجه  بليغة...(  موعظة   Ì اهلل  ر�سول  )وعظنا  واأوله:  عنه،  اهلل  ر�سي  �سارية  بن  العربا�س  حديث  من  جزء  هذا    -٤
ماجه1٦/1 املقدمة، باب اتباع �سنة اخللفاء الرا�سدين املهديني، �س٢٢ رقم ٤3ط بيت الأفكار، واحلاكم يف امل�ستدرك 1/1٧٥ 

كتاب العلم، واأحمد رقم 1٦1٥19.
هذا احلديث رواه احلاكم يف امل�ستدرك )1٧٢/1ط دار الكتاب العلمية( ورواه مالك بالغًا �س٥٦0، ورواه ابن عبد الرب يف   -٥
جامع بيان العلم وف�سله، وهو جزء من خطبة الوداع مقت�سرًا على )كتاب اهلل( رواه م�سلم 1٧0/٨ رقم 1٢1٨، واأبو داود 

.٤٤٢/1
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ومتغرية بح�سب اأحوال الأمم وم�سالح الأقوام املختلفة واملتفاوتة، وهذا اأمر ح�سن، يتنا�سب 
فيما  �سيء  كل  وي�سع  واحلكمة،   العلم  كامل  امل�سرع  لأن  والظروف،  والبيئات  الأحوال  مع 
ينا�سبه، ولذلك قال تعاىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ املائدة:  ٤٨، فال�سرائع 
بني  وا�سحة  التقاء  واإن وجدت ج�سور  والأحوال،  امل�سالح  بح�سب  تختلف  واملناهج  تختلف، 
القراآن وما تقدمه من الكتب ال�سماوية، كالتوراة والإجنيل، لأن هذه الكتب و�سفت كلها باأنها 
هدى ونور ورحمة، ويبقى اللتقاء يف اأ�سول العتقاد ويف اأ�سول الأحكام الت�سريعية ويف اأ�سول 

الأخالق والف�سائل)٦(، كما �سنبينه اإن �ساء اهلل تعاىل.

يقول ابن العربي رحمه اهلل تعاىل: »من �لأمور �لثابتة �لتي نزلت يف جميع �ل�شر�ئع 
ابتداء من نوح عليه ال�سالم، وتاأكدت بالر�سل والأنبياء واحدًا بعد اآخر، و�سريعة بعد �سريعة 
حتى ختمها اهلل بخري امللل على ل�سان اأكرم الر�سل نبينا حممد Ì، وكاأن املعنى: وو�سيناك 
يا حممد ونوحًا دينًا واحدًا، يعني يف �لأ�شول �لتي ل تختلف فيها �ل�شريعة، وهي التوحيد 
وال�سالة، وال�سيام، واحلج، والتقرب اإىل اهلل تعاىل ب�سالح الأعمال والوفاء بالعهد، واأداء 
الأمانة، و�سلة الرحم، وحترمي الكفر، والقتل، والزنا، والأذية للخلق كيفما ت�سرفت، والعتداء 
على احليوان كيفما كان، واقتحام الدناءات وما يعود بخرم املروءات، فهذا كله �شرع و�حد، 
وملة متحدة، مل يختلف على األ�سنة الأنبياء واإن اختلفت اأعدادهم... فمن اخللق من وّفى 
بذلك، ومنهم من نكث به، ومن ينكث فاإمنا ينكث على نف�سه، ثم �ختلفت �ل�شر�ئع وراء هذا 
�قت�شته �مل�شلحة، واأوجبت احلكمة و�سعه يف الأزمنة على  اأراد اهلل، مما  يف معان ح�سبما 

الأمم()٧(.

ويظهر �لثبات يف �ملبادئ �لأ�شا�شية يف نظام ال�سريعة، مع �لتغري يف �لفروع و�لتف�شيل 
و�جلزئيات، كما �سياأتي تف�سيله،  وذلك يف حقوق الأ�سرة، واللتزامات عن كل فعل �سار، 
والعقود امللزمة للعاقدين، واحرتام ال�سروط العقدية، ويف اجلنايات من احلدود والق�سا�س 
اإىل التعزيرات، ويف املبادئ الد�ستورية واحلقوق الدولية العامة )٨(، ويتاأكد ذلك باأن الت�سريع 
الإ�سالمي مل ياأت يف اأ�سله ب�سيء من اأحكام املرا�سم والإجراءات اإل ما اعترب فيه م�سلحة 
ثابتة دائمة كلزوم الإ�سهاد يف عقد النكاح، والإر�ساد اإىل توثيق العقود بالكتابة اأو ال�سهادة 

٦-  التف�سري املنري ٢٢0/٦، ٤1/٢٥، حجة اهلل البالغة، الدهلوي 1/٢٨٥، ٢٦9، ٢90.
٧-  اأحكام القراآن، له ٤/٨0، ٨1.

٨-  املدخل الفقهي العام ٥0/1 وما بعدها.
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اللوائح  لي�سدر  الأمر  الأ�سا�سية، ثم ترك تف�سيل ذلك لويل  التقا�سي  وكاأ�سول  الرهن،  اأو 
والأنظمة التي حتقق م�سالح النا�س، وتتفق مع الزمان واملكان والع�سر، وتلتقي مع املقا�سد 

العامة واملبادئ الأ�سا�سية، ول تخالف ن�سًا ثابتًا)9(.

ر�بعاً: �أحو�ل �لكون و�لإن�شان و�حلياة:

اإن اأحوال الكون عامة، والإن�سان خا�سة، واحلياة الجتماعية والت�سريعية ب�سكل اأخ�س، 
ق�سمان رئي�سيان: ثابتة ومتغرية:

ومعها  ال�سابقة،  الأمثلة  يف  وتظهر  تتبدل،  ول  تتغري  ل  ثابتة  �أمور  �لأول:  �لق�شم 
الأحكام ال�سرعية الثابتة التي ل تتغري، كما �سنبّينه، وت�ستمر على حالة واحدة، بدون تغيري ل 
بح�سب الأزمنة، ول بح�سب الأمكنة، ول اجتهاد فيها، كوجوب الواجبات وحترمي املحرمات، 

واحلدود املقررة، مما ل تقبل الجتهاد والختالف)10(.

واإن الثبات يف هذه الأمور حَممدة وف�شيلة، وتطورها اأو تغيريها عيب ونق�س ووبال، 
فعلم الدولة و�سعارها، ود�ستورها، ونظامها الأ�سا�سي، الأ�سل فيها الثبات، وهو حَممدة عند 

وجودها، ومهزلة عند تكرار تغيريها.

ونظام �لعمل يف الدولة، وبدء العمل، واأيام العمل والعطالت، �سبه ثابتة، ويتعود النا�س 
عليها، وتتم املراقبة واملحا�سبة على اأ�سا�س الثبات فيها، واإل �سارت احلياة فو�سى، وف�سلت 

املخططات والأهداف والغايات، وانهارت الدولة واملجتمع.

ونظام �ل�شري و�ملو��شالت ثابت، ورحالت الطائرات، ونظام التعليم، والنظام الأ�سا�سي 
للجي�س وال�سرطة، ونظام التدري�س، كلها ثابتة وحممودة، وغريها كثري.

�لق�شم �لثاين: �أمور متغرية، ومتبدلة، وقابلة للتنوع والختالف، وتتطور من ع�سر 
اإىل اآخر، ومن زمن اإىل غريه، وخا�سعة لالخرتاع والكت�سافات والأمور اجلديدة غري املعروفة 

ول املاألوفة يف املا�سي.

وهذا التغري وا�سح يف �لإن�شان يف عالقته واأعماله بني الأم�س واليوم والغد، حتى يعترب 

9-  املرجع ال�سابق ٢31/1، اأ�سول املحاكمات ال�سرعية، الزحيلي �س13.
فرحات  الإ�سالمية،  الثقافة   ،٨٦  ،٨٥/1 الإ�سالمي  الفقه  اأ�سول  يف  الوجيز  �س10،  الزحيلي  الإ�سالم،  يف  الإن�سان  حقوق    -10

واخللف �س109.
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التغيري جزءًا من فطرته وجبلته، وي�سيبه امللل وال�ساأم من ال�سكل الواحد »الروتني«، ويكون 
وي�سعى  دائبة،  حركة  يف  يبقى  ولذلك  والأهداف،  الآمال  واأحد  له،  املن�ّسطات  اأحد  التغيري 

لتغيري النمط، ولكن �سمن اإطار واحد، وحمور ثابت.

والنقل،  للركوب  الو�سائل  وخمتلف  والتعامل  و�ملجتمع  �حلياة  يف  التغيري  وكذلك 
اإىل ال�ساروخ،  با�ستمرار،  التي تتطور  الطائرة  اإىل  ال�سيارة  والت�سالت، واملوا�سالت، من 

اإىل املركبات الف�سائية.

واحلياة  العلم  �ستى جوانب  واملبتكرات يف  والتطورات  الخرتاعات  التغيري يف  وكذلك 
كالكهرباء، والإذاعة، والتلفاز، والهاتف النّقال، واآلت الت�سوير واحلا�سب )الكومبيوتر(.

ويدخل يف ذلك كثري من الو�سائل املو�سلة للغايات الأ�سا�سية يف خمتلف العلوم والفنون، 
كما  ومكانًا)11(،  زمانًا  امل�سلحة  حتقيق  على  تقوم  التي  الجتهادية  الفقهية  الأحكام  ومنها 

�سياأتي.

11-  الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي ٧9/1، الثقافة الإ�سالمية، فرحات واخللف �س109.

اأ. د.  حممد الزحيلي

75جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م 74

�لف�صل �لثاين

�لثبات يف �لأحكام �ل�صرعية

اإن الثبات يف الأحكام ال�سرعية مقرر يف ال�سرع، ويتفق مع الواقع وال�سنن الكونية، ويقبله 
العقل، ويفر�س نف�سه حتمًا ل�ستمرار م�سرية احلياة، وي�سكل ظاهرة ُم�سلَّمًا بها.

وا�ستمرارها،  بقائها  و�سر  ال�سريعة،  مفاخر  من  ال�سرعية  الأحكام  يف  الثبات  وهذا 
وعمومها و�سمولها، و�سالحها لكل زمان ومكان، وينتج عنه اآثار مهمة، وهذا ما نعر�سه يف 

مبحثني.

�ملبحث �لأول

ظاهرة �لثبات يف �لأحكام �ل�صرعية

تف�سيل،   اإىل  ليحتاج  وهذا  وملمو�س،  وموؤكد  ظاهر  ال�سرعية  الأحكام  يف  الثبات  اإن 
ويظهر ذلك يف النقاط التالية.

�أوًل: �لثبات يف �لعقيدة و�لإميان:

جاءت العقيدة ثابتة ل تتغري ول تتبدل، ول تقبل الزيادة ول النق�س، ول امل�ساومة ول 
املفاو�سة، لأنها تتعلق باخلالق جل جالله الذي ل يعرتيه تغيري ول تبديل، وتتعلق بالإميان 
لليوم  وامليعاد  وبالبعث  ال�سماوية،  الكتب  واإنزال  والر�سل،  الأنبياء  وبعثة  املالئكة،  بوجود 
ثابت،  ذلك  وكل  وتقديره،  وعلمه  وم�سيئته  اهلل  ب�سفات  املتعلقني  والقدر  وبالق�ساء  الآخر، 

وهي يف جمملها جمموعة من احلقائق واملعارف التي ل تقبل التغيري.

ويتجلى الثبات اأي�سًا بالإميان والت�سليم بنظام اخلالق الباري احلكيم، ونظرة الإ�سالم 
للكون واحلياة والإن�سان.

ولأن الإميان فطرة يف النفو�س جبلت عليها، قال تعاىل: چڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  
ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ  

ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  چ الروم: 30 )1٢(.

1٢-  اأ�سول تدري�س الرتبية الإ�سالمية، الزحيلي �س3٤1، الثقافة الإ�سالمية، فرحات واخللف �س10٧، 10٨.
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ولأن اأمور الغيب ل ميكن للعقل الب�سري اأن ي�سل اإليها، فبّينها القراآن الكرمي بحدود ما 
يحتاج اإليها النا�س، وما تقت�سيه م�سيئة اهلل تعاىل، واإن ما يقع من خالف لالإميان والعقيدة 

فهو جمرد انحراف يف الت�سور اأو بالدة يف الفكر، اأو انغالق للعقل)13(.

ثانياً: �لثبات يف �لأخالق و�لف�شائل:

اإن الأخالق يقوم عليها كيان املجتمع، وتنظم عالقات الإن�سان باأخيه الإن�سان معنويًا 
وروحيًا، وجاء بها جميع الأنبياء والر�سل، ودعوا اإليها، وا�ستقرت يف كيان الفرد، واملجتمع، 
ويقرها العقل ال�سليم باإطالق، وي�سلم بها، ولذلك كانت �سائعة يف خمتلف ال�سعوب والأمم، 

و�سائدة يف جميع الأزمان مهما تغريت الأو�ساع والأحوال.

والتقوى،  والإح�سان،  املعا�سرة،  وح�سن  والكرم،  بالوعد،  والوفاء  والأمانة،  كال�سدق، 
وال�سرب، وال�سجاعة، والت�سحية، والإيثار، ومعاملة اجلار، والإ�سالح بني النا�س، مع التنفري 
واجلنب،  واخليانة،  والغ�س،  كالكذب،  واملُ�ساّدة  املعاك�سة  الأخالق  من  وال�سمئزاز  واملقت 

والبخل، وال�سح، واإخالف الوعد، والإف�ساد.

ومع  والأمم،  ال�سعوب  لدى خمتلف  ومقررة  وم�ستقرة،  ثابتة  واملبادئ  القيم  هذه  فكل 
اختالف الزمان واملكان)1٤(.

ثالثاً: �لثبات يف �لعباد�ت:

وكما  ح�سرًا،  تعاىل  اهلل  يريدها  التي  بالكيفية  خلالقه،  الإن�سان  خ�سوع  هي  العبادة 
قال  ولذلك   ،Ì اهلل  ر�سول  كامل  ب�سكل  حها  وو�سّ لها  وف�سّ وبّينها  الكرمي،  القراآن  طلبها 
عليه ال�سالة وال�سالم: )�سلوا كما راأيتموين اأ�سلي()1٥(، وحج عليه ال�سالة وال�سالم اأمام 

اجلماهري يف حجة الوداع وقال: )خذوا عني منا�سككم()1٦(.

وجاءت �لأحكام �لفقهية للعباد�ت ثابتة حمّددة ل تتغري ول تتبدل، ول تقبل الزيادة 

13-  تف�سري الطربي ٤0/٢1 وما بعدها، تف�سري القرطبي 1٤/٢٤.
1٤-  الأخالق الإ�سالمية، حبنكة 1٨/1، اأ�سول تدري�س الرتبية الإ�سالمية، الزحيلي �س393، الثقافة الإ�سالمية، فرحات واخللف 

�س10٧، 109.
1٥-  هذا طرف من حديث مالك بن احلويرث مرفوعًا، واأخرجه البخاري ٢٢٦/1، وم�سلم 1٧٤/٥، وغريهما.

1٦-  هذا جزء من حديث جابر ر�سي اهلل عنه، اأخرجه م�سلم ٤٤/9، واأبو داود ٤٥٦/1، والن�سائي ٢٦9/٥، والبيهقي 1٢٥/٥، 
وغريهم.
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ول النق�س، فال�سالة املفرو�سة خم�س منذ نزلت من ال�سماء حتى انتهاء الكون، وهي ذاتها 
يوؤديها ال�سيد الر�سول، وال�سحب الكرام، و�سائر الب�سر حتى الع�ساة واملجرمني والفا�سقني، 
ال�ساحلة  والأعمال  والأذكار  النوافل  العبادات من  و�سائر  والزكاة واحلج  ال�سيام،  وكذلك 
بالنيات( الأعمال  )اإمنا   :Ì لقوله  وعبادة،  طاعة  لتكون  تعاىل  اهلل  وجه  بها  يق�سد  التي 

)1٧(، واإن العبادات مبنية على اأ�سباب ثابتة حمددة بدقة متناهية كاأوقات ال�سالة وال�سيام 

وحولن احلول للزكاة، ومواقيت احلج الزمانية واملكانية.

لذلك كانت �ل�شعائر �لتعبدية من �سالة و�سوم وزكاة وحج ثابتة، واإن ح�سل تغيري يف 
فروعها، كاحل�سول على املاء للو�سوء، واأداء الأذان واخلطبة باملكربات، وكيفية اإثبات هالل 
رم�سان و�سوال، وكيفية حتديد طلوع الفجر والغروب لل�سوم، و�سائر اأوقات ال�سالة، وو�سائل 
ح�سر الأموال للزكاة، وو�سائل ال�سفر للحج، ح�سبما يتوفر يف كل ع�سر، وما يبدعه التطور 

والعلم من اخرتاعات، دون اأن مي�س جوهر العبادات اأو يغري يف اأ�سرارها وغاياتها)1٨(.

ر�بعاً: �لثبات يف بع�ص �لأحكام �لفقهية:

تناولت الأحكام ال�سرعية بع�س الأمور اجلوهرية الأ�سا�سية التي يعجز العقل الب�سري 
اأن ي�سل اإليها ب�سالمة، اأو قد ي�سل اإليها مع اختالفات كثرية ُتزعزع كيان الفرد واملجتمع 
والأمة، وبع�سها قد يوؤدي لختالفات �سديدة وا�سطراب اجتماعي، مع اأنها تتعلق باأمور ثابتة، 
كاأحكام �لزو�ج التي تنظم العالقة بني  وعالقات ل تتغري ول تتعدل يف حقيقتها وجوهرها، 
الزوجني، وتقوم عليها الأ�سرة، وتتكفل باإجناب الن�سل ال�سليم ال�سوي، وتتوىل رعاية الأولد 
وتربيتهم وح�سانتهم، ولذلك توىل القراآن وال�سّنة بيان تف�سيالت كثرية من اأحكام الزواج 

والأ�سرة الثابتة التي ل تقبل التغيري)19(.

ومثل �أحكام �ملري�ث للزوجني والأقارب، فاإن اأ�سا�سها الزوجية والقرابة، وهذه ل تتبدل 
اأقاربه  و�سائر  الإن�سان  ول بني  الأولد،  ول بني  الأبوين،  ول بني  الزوجني،  العالقة بني  فيها 
وذوي رحمه، فالزوج هو الزوج، والأب هو الأب، والأم هي الأم، والأخ هو الأخ، والأخت هي 

1٧-  هذا طرف من حديث عمر ر�سي اهلل عنه، وم�سهور ومتفق على �سحته، اأخرجه البخاري 3/1، وم�سلم ٥3/13 ، و�سائر كتب 
ال�سنة امل�سرفة.

1٨-  حجة اهلل البالغة ٢٤1/1 وما بعدها، القواعد الكربى ٢3/1، اأ�سول تدري�س الرتبية الإ�سالمية �س3٦٥، الثقافة الإ�سالمية، 
فرحات واخللف �س10٧.

19-  املراأة امل�سلمة املعا�سرة، الزحيلي �س٧٥.
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الأخت، ومثل ذلك يقال عن الأحفاد واحلفيدات، والأ�سباط وال�سبطات، والأعمام والعمات، 
والبيان  والتحديد  الق�سمة  تعاىل  اهلل  توىل  لذلك  والأختان،  والأ�سهار  واخلالت،  والأخوال 

التف�سيلي لأحكام الإرث)٢0(.

فاحلدود  خا�سة،  و�لق�شا�ص  و�حلدود  عامة،  و�لعقاب  �لتجرمي  �سيا�سة  ذلك  ومثل 
ال�سرعية �ست اأو �سبع فقط، ولها عقوبة مقدرة �سرعًا بالن�س حلق اهلل تعاىل، لأنها عقوبات 
لأ�سد اجلرائم واأخطرها على املجتمع والأمة، واأفتكها على الأفراد، فتوىل اهلل الن�س على 
عقوبتها ل�سمان الأمن وال�ستقرار يف احلياة واملجتمع، وكذلك الق�سا�س والديات، ثم ترك 

ما وراء ذلك من اآلف العقوبات للتعزير وتقدير القا�سي وويل الأمر)٢1(. كما �سنبينه.

م  خام�شاً: �ملحرمات: ويدخل يف هذا الق�سم الثابت الذي ل يتغري كل حكم �شرعي يحرِّ
اأبدًا حتى تقوم  �حلر�م لذ�ته، فهو حرام  اأ�سول الفقه با�سم:  �شيئاً لذ�ته، وهو املعروف يف 
واإن  للمحرمات،  والتكوين  بالفطرة واخللقة  يتعلق  لأنه  والتبديل،  التغيري  يقبل  ول  ال�ساعة، 
�أو �خلنزير جن�س وحرام قطعًا ودائمًا، واإن عا�س وربي  فالكلب  اختلفت الأحوال املرافقة، 
وزورًا  كذبًا  عنها  قيل  واإن  وو�سفها،  ا�سمها  تغري  مهما  حرام  واخلمر  الأبي�س«،  »البيت  يف 
املاجن،  والرق�س  العقل،  تذهب  لأنها  جنونية«،  »م�سروبات  هي  بل  الروحية«  »امل�سروبات 
والغناء الفاح�س حرام واإن �سمي فنًا ورعته وزارات الإعالم، واملحارم كالأم والبنت والأخت 
�للو�ط حرام  �أو  و�لزنا  والوراثة،  بالتكوين اجليني  تتعلق  الزواج بهن لأمور  وغريها يحرم 
مهما كانت ال�سور، ومهما اتخذت احتياطيات احلماية والرعاية للعاهرات، ومهما �سدر فيها 
من قوانني منظمة لها، وهذا هو القرن احلادي والع�سرون، وهو ع�سر التقدم العلمي لالأدوية 
اجلن�سي  ال�سذوذ  عن  النا�سئ  »ال�سيدا«  الإيدز  مر�س  يهدده  والوقاية،  والنظافة  والعالج 
والتطور املذهل يف  العاملي اجلديد،  والنظام  والعوملة،  للقمر،  الو�سول  له  ي�سفع  والزنا، ومل 

الطب وال�سيدلة واملختربات.

و�لربا حرام، ومدمر، حتى تقوم ال�ساعة، واإن �سموه كذبًا وتدلي�سًا فائدة، بل هو �سار 
اأكرث امل�سلمني اليوم،  اأرجاء املعمورة، وتعامل به  وفا�سد، واإن �ساع وانت�سر يف العامل، وطّبق 
واأفتى به علماء احلكام ومفتو ال�سالطني، وهذه النذر العاملية يف القت�ساد والتجارة تتالحق 

٢0-  الفرائ�س واملواريث والو�سايا �س٤٦.
٢1-  املدخل الفقهي العام، الزرقا 1٨/1، ٥0، الفرائ�س واملواريث والو�سايا، الزحيلي �س 3٦، النظريات الفقهية �س19، الثقافة 

الإ�سالمية، فرحات واخللف �س10٧.
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ب�سبب »كارثة �لربا« والقادم اأ�سد، ومعظم دول العامل تركع لعجزها عن �سداد جمرد الفوائد، 
العامل يف  اأموال  بجمع  الربا  القائم على  العاملي  والحتكار  ذاتها،  الربوية  بالقرو�س  فكيف 
اأيدي عدد حم�سور، ويزداد الفقراء – اأفراد اأو دوًل – فقرًا، وتت�سع �سريحتهم على نطاق 

العامل كله �سرقه وغربه، جنوبه و�سماله، غنيه وفقريه.

فكل ذلك ثوابت واأ�س�س وركائز يف �سرع اهلل ودينه، وتزيد املوؤمن اإميانًا، والكافر كفرًا، 
الإ�سالمي  املجتمع  وليتحقق  الآخرة،  ونعيم  الدنيا  ب�سعادة  ليفوز  ي�ساء،  بها من  ويهدي اهلل 
الفا�سل القادم، كما حتقق يف ال�سابق، فاحلرام ما حرمه اهلل، واحلالل ما اأحله �سبحانه يف 

اأي زمان ومكان)٢٢(.

�ملبحث �لثاين

نتائج �لثبات يف �لأحكام �ل�صرعية

اإن هذه الثوابت يف ال�سريعة حققت نتائج باهرة يف ال�ستقرار، وتعتمد على اأ�س�س قومية، 
منها:

�أوًل: اإن معظم الأحكام ال�سرعية الثابتة تعتمد على �لوحي �ل�شماوي الذي اأنزله اهلل 
تعاىل لتحقيق م�سالح الب�سر التي يعرفها، ويدرك كنهها، ويعرف ما ي�سلحها وما يف�سدها، 
قال تعاىل: چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ امللك: 1٤، فاهلل لطيف يف خلقه، 
حكيم يف اأحكامه، عليم بالكون، رحيم بالعباد، وقد تكفل منذ خلق اآدم اأن يزوده مع ذريته 

ڱ       ڱ    ڱ  ڱ     چ  تعاىل:  قال  �ُسدى،  ول  يدعه عبثًا،  واأل  وال�سالح،  والهدى  باخلري 
ں  ں چ القيامة: 3٦، وخاطب اهلل تعاىل اآدم وذريته فقال: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ البقرة: 3٨ 
معهم  واأنزل  وم�سلحني،  وهداة  ومنذرين،  مب�سرين  واملر�سلني،  الأنبياء  اهلل  ابتعث  ولذلك 

الكتب وال�سحف والر�سائل)٢3(.

ثانيًا: اإن الأحكام الفقهية الثابتة بدون تغيري ول تبديل وردت بن�شو�ص قطعية يف القراآن 
وال�سنة، ول جمال فيها لالجتهاد، لتكون دللتها حمددة، ثابتة، ل تقبل التغيري والتبديل، ول 

٢٢-  النظريات الفقهية �س٨3، الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي 3٥٤/1، املدخل اإىل الفقه الإ�سالمي، اأبو احلاج �س٢3.
٢3-  تف�سري الطربي 1/٢٤٦.
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الزيادة اأو النق�سان، كالعبادات، والر�سا يف املعامالت، ومقادير املرياث والعقوبات، والأعداد 
الواردة يف القراآن للتحديد يف الكفارات، چ ڱ  ڱ    ڱچ املجادلة: ٤، چ ۅ   
ۅ  ۉچ املائدة: ٨9، چ ۇئ   ۆئ  ۆئچ املائدة:  ٨9، چ ٺ    ٿ چ النور: 

٢، چ گ    گ  ڳ  چ النور:  ٤، ولذلك ل يجري القيا�س يف املقادير ال�سرعية)٢٤(.

ويلحق بالأحكام الن�سية �لأحكام �ملجمع عليها، وهي قليلة، وكذلك الأحكام �ملعلومة 
من �لدين بال�شرورة وما ثبت بقيا�ص جلي، كتحرمي �سرب الوالدين قيا�سًا على التاأفف.

كما يلحق بذلك �لأحكام �لعامة التي ثبتت اأ�س�سها يف القراآن وال�سنة كال�سورى، والعدالة، 
واحلدود،  عامة،  واملعامالت  واجلهاد،  والطالق،  الزواج  وت�سريع  العقود،  يف  والرتا�سي 

والق�سا�س والديات، والتقا�سي، وطلب العلم، وغريه.

اإما يف القراآن  لة وكاملة  مف�شّ اإن الأحكام ال�سرعية الثابتة بدون تغيري جاءت  ثالثاً: 
ح�سرًا، واإما يف القراآن وال�سنة، اأي يف الن�سو�س ال�سرعية، ول جمال فيها اأي�سًا لالجتهاد 
والعامل الب�سري، لأنها من لدن حكيم خبري، خالق الإن�سان ويعلم فطرته وما ي�سلح له، ويريد 

�سعادته.

اأحكامها  جاءت  والق�سا�س  واحلدود  املرياث  واأحكام  والعبادات  والأخالق  فالعقيدة 
لة وكاملة يف القراآن وال�سنة، قال تعاىل فيها: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ الأنعام:  مف�سّ
 3٨، وملا �سئل ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما عن مرياث اجلدة يف القراآن، قال: اإنها يف قوله 
القراآن  اأن  اأي  احل�سر:  ٧،  ہچ  ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   چ  تعاىل: 
اأحال بيان ذلك اإىل ر�سول اهلل Ì، والذي بينه عليه ال�سالة وال�سالم باإعطائها ال�سد�س)٢٥(، 

وهكذا كل ما جاء يف ال�سنة ال�سريفة لقوله تعاىل: چ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ   چ النحل:  ، ٤٤فال�سنة وحي من اهلل تعاىل ،وبيان للقراآن ،وتاأكيد ملا ورد فيها، 

وتبني حكم اهلل تعاىل.

و�لأجيال،  �لب�شرية  بني  �لكامل  �لتو��شل  حتقق  ال�سرعية  الأحكام  ثبات  اإن  ر�بعاً: 
بالراحة  اجلميع  وي�سعر  اآخر،  اإىل  مكان  من  ول  ع�سر  اإىل  ع�سر  من  تختلف  ل  ولذلك 

٢٤-  حجة اهلل البالغة ٤0٤/1، الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي ٨1/1.
٢٥-  تف�سري الطربي 39/٢٨، تف�سري القرطبي ٤٢0/٦، 1٧/1٨، اأحكام القراآن للج�سا�س ٢٤٤/٤، اأحكام القراآن لبن العربي 

٢1٥/٤، الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي 1٦٨/1، الفرائ�س واملواريث والو�سايا �س1٢0.
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والطماأنينة وال�سعادة بهذا الرتباط، فامل�سلم اليوم يف عقيدته وعباداته واأخالقه واأحكامه 
العامة ي�سري على منهج النبي  Ì وال�سحب الكرام وال�ساحلني والف�سالء و�سائر امل�سلمني، 
و�سي�سري على هذا املنهج كل من �سياأتي بعده، وبذلك تتحقق الإن�سانية باأ�سمى معانيها، واأو�سع 
مداها، وتبقى ال�سريعة خالدة كما جاء يف احلديث ال�سريف ال�سابق )تركت فيكم �سيئني لن 

ت�سلوا ما مت�سكتم بهما، كتاب اهلل و�سنتي()٢٦(.

خام�شاً: اإن ثبات الأحكام ال�سرعية ال�سابقة توؤكد �مل�شاو�ة �ملطلقة بني �مل�شلمني جميعاً، 
فالكل ي�سلي �سالة واحدة، ويقف يف �سف واحد، وي�سوم مع جميع امل�سلمني، ويتحقق رباط 
تطبق  املرياث  واأحكام  واحدة،  ومنا�سك احلج  كل ع�سر،  الأغنياء وغريهم يف  بني  الزكاة 
حرفيًا على الغني والفقري، والكبري وال�سغري، حتى على اجلنني يف الرحم، وال�سيخ العاجز، 
اأ�س�س  واملعتوه واملجنون، وكذلك يت�ساوى النا�س يف الدعوة لالأخالق والف�سائل، ويف تطبيق 

املعامالت املالية، اأمام الق�ساء واملحاكم.

�ل�شتقر�ر و�شبط �لأمور و�ل�شري  ال�سابقة متنح  ال�سرعية  اإن ثبات الأحكام  �شاد�شاً: 
اإليها، ويطمئنون اإىل وحدة التطبيق، وبالتايل  على وترية و�حدة يف �حلياة، فريكن النا�س 
عاماًل للنظام و�لنتظام يف املحاور  اأ�سا�سها، فتكون  اأعمالهم و�سائر �سوؤونهم على  يرتبون 

والأ�س�س واجلواهر واملنطلقات، ثم يتفرع عنها غريها، وينطلق امل�سلم وراءها.

اأعماله طوال اليوم، وعلى مدار العام، والزكاة  فال�سالة تنظم حياة امل�سلم، وتربمج 
تنظم ميزانية ال�سنة، واحلج عالمة بارزة يف العمر، وال�سوم معلم متميز يف العام، وكذلك 

اأحكام املعامالت كلها.

يف  الرئي�سية  واللتزامات  باحلقوق  ويوقن  املرياث،  يف  عليه  وما  ماله  يعرف  وامل�سلم 
املعامالت، ليخطط لغريها، ويبني عليها، ويطالب بحقوقه، ويوؤدي واجباته والتزاماته.

واملوؤمن يوقن بالطماأنينة الكاملة لإميانه وعقيدته منذ الولدة وحتى املمات، وير�سى 
مبا نزل به، لأنه من عند اهلل، لقوله  Ì: )عجبًا لأمر املوؤمن كل اأمره خلري، ولي�س ذلك لغري 
املوؤمن، اإن اأ�سابه خري ف�سكر، فهو خري، واإن اأ�سابه �سر ف�سرب فذلك خري، ولي�س ذلك لغري 

املوؤمن()٢٧(.

٢٦-  هذا احلديث �سبق بيانه.
٢٧-  هذا احلديث رواه م�سلم 1٢٥/1٨، واأحمد 33٢/٤ عن �سهيب ر�سي اهلل عنه مرفوعًا.
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ويطمئن املوؤمن لرزقه املق�سوم له املقدر منذ كان جنينًا يف الرحم، ويرّدد چ ىئ  
يئ  جب  حب  خب   چ اآل عمران:  ، 1٧3وهو مع اهلل يف ال�سراء وال�سراء ،ويلتجئ اإليه 

بال�سراعة والدعاء ،ويطمع بر�ساه يف الدنيا ويوم اجلزاء.

وكذلك ينعم املوؤمن بال�ستقرار والطماأنينة لأخالقه الفا�سلة الثابتة ،وياأمل اأن يلقى 
مثل ذلك من غريه على اأ�سا�س الف�سيلة وح�سن اخُلُلق.

�إن �حلقائق �لإ�شالمية كلها ثابتة ل تتغري، �سواء كانت من املبادئ العامة،  �شابعاً: 
والقواعد الكلية، واملقا�سد الرئي�سية، ولكنها حتث امل�سلمني على تطوير الأن�سطة والفعاليات 

الدائمة امل�ستمرة.

واإن الإ�سالم يف عقائده واأحكامه العامة واأهدافه وغاياته كله ثوابت، ول متغري فيه، لأنه 
مطّرد كال�سنن الكونية، وكلها من اهلل تعاىل، مما اأ�سفى �لقد�شية والحرتام على مبادئه، 

واأدخل �لطماأنينة على منت�سبه)٢٨(.

على  فتحافظ  و�ملعا�شرة،  �لأ�شالة  بني  جتمع  الفقهية  ال�سرعية  الأحكام  اإن  ثامناً: 
دللت الن�سو�س ال�سرعية، وحتقق املعا�سرة املن�سجمة مع مراعاة امل�سالح ودرء املفا�سد، 

وفهم الوقائع، ومالحظة مقت�سيات العادات والأعراف ال�سحيحة)٢9(.

وغري ذلك من النتائج الكلية والفروعية مما يلم�سه الدار�س لالأحكام الفقهية، واملطبق 
لها.

٢٨-  وهذه م�سكالتنا، البوطي �س٢9، 30، الثقافة الإ�سالمية، م�سلم والزغبي �س1٧، املدخل اإىل درا�سة الفقه الإ�سالمي، عمر 
�سالح �س1٨.

٢9-  ق�سايا الفقه والفكر املعا�سر �س٥٦٤.
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�لف�صل �لثالث

�لتغيري يف �لأحكام �لفقهية

بناء على ال�سنن الكونية يف الثبات والتغري، فقد وجد يف الإ�سالم �أحكام متغرية من زمن 
اإىل اآخر، بل يف الزمن الواحد من مكان اإىل اآخر، بل يف الزمن الواحد واملكان الواحد تتغري 
الأحكام اأحيانًا ح�سب الأ�سخا�س والأحوال والظروف كتغري الأحكام الفقهية من عزمية اإىل 
لتبقى  ثانيًا،  وتغريها  وجتاوبه مع �سنن احلياة  اأوًل،  �ل�شرع  مرونة  يدل على  رخ�سة، مما 
الأحكام ال�سرعية �سائدة وحاكمة يف جميع احلالت، ودون ا�ستثناء، حتى قرر علماء ال�سرع 

اأنه ما من واقعة يف الدنيا اإل ولها حكم �سرعي.

وعملية  بالن�سو�س،  نظرية  كثرية:  الفقهية  الأحكام  التغري يف  م�سروعية  على  والأدلة 
يف الواقع والتطبيق، فكان من عظمة الإ�سالم و�سر بقائه وا�ستمراره اأن الأمور القابلة للتغري 
ل فيها، واإمنا اعتمد لها منهجًا اآخر يختلف عن منهجه يف البيان التف�سيلي  والقبول مل يف�سّ
نبني  ثم  للتطور،  القابلة  بالأمور  اخلا�س  املنهج  معامل  ونعر�س  الثابتة،  لالأمور  والقطعي 

نتائجها يف مبحثني.

�ملبحث �لأول

�أ�ص�س �لتغيري وظو�هره

�أول- �لقت�شار على �لأ�ش�ص و�لركائز و�ملنطلقات:

اقت�سر ال�سرع احلكيم يف هذا اجلانب على و�سع �لأ�ش�ص العامة، و�لركائز الرئي�سة، 
الوا�سعة، و�لقو�عد الكلية، ومن ذلك احلديث ال�سريف )ل �سرر ول �سرار يف  و�ملنطلقات 

ڃچ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   چ  املعامالت:  يف  تعاىل  وقوله  الإ�سالم()30( 
الفقهية  القاعدة  ترا�س()31( ومن ذلك  البيع عن  )اإمنا  ال�سريف  الن�ساء: ٢9 ويف احلديث 

30-  هذا احلديث اأخرجه اأحمد 31٢/1، وابن ماجه ٧٨٤/٢، واحلاكم ٥٨/٢، والبيهقي 3/٧٧، ٢٢٨/٤، ٦/٧0، 1٥٦.
31-  هذا احلديث اأخرجه البيهقي يف حديث طويل 1٧/٦، وابن ماجه �س٢3٦، رقم ٢1٨٥ ط بيت الأفكار الدولية، و�سّححه ابن 

حبان، وانظر: املجموع للنووي 1٦٧/9، مغني املحتاج ٢/3.
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»ل ينكر تغري الأحكام بتغري الأزمان«)3٢(، وقوله  Ì: )امل�سلمون على �سروطهم( )33( وقوله: 
)اإمنا الأعمال بالنيات( )3٤(.

وقوله: )كل عمل لي�س عليه اأمرنا فهو رد( )3٥( وقوله: )اخلراج بال�سمان( )3٦(. ويكفي 
الطالع على القواعد الفقهية لتاأكيد هذا الأمر.

ثانياً: بيان �ملقا�شد �لعامة وم�شالح �لنا�ص:

القومي  واملنهج  ال�سوي،  الطريق  للت�سريع عامة، لري�سم  ال�سرع احلكيم مقا�سده  حدد 
اأو بجلب  اإليه، وهو حتقيق م�سالح النا�س بجلب النفع لهم، ودفع ال�سر عنهم،  الذي يرمي 
الأهداف  فحدد  ودينه،  اهلل  �سرع  فثم  امل�سلحة  وجدت  وحيثما  املفا�سد،  ودرء  امل�سالح 
ومتغرية، وجاء  النا�س متعددة،  واإن م�سالح  الأ�سا�سية،  ال�ساحلة  النبيلة  النافعة  والغايات 

ال�سرع ليلبي م�سالح النا�س، ويوؤمن منافعهم)3٧(.

ثالثاً: بيان علل �لأحكام:

جاءت الأحكام الفقهية الواردة يف الن�سو�س ال�سرعية معللة، اأي تذكر معها العلة وهي 
ال�سفة التي يناط بها احلكم، ملعرفة الهدف والغاية منها، ولتحديد �سبب احلكم ال�سرعي 
املن�سو�س عليه، لتقا�س جميع احلالت امل�سابهة والتي تتوفر فيها العلة، على احلكم الأ�سلي 
املن�سو�س عليه، فيعم احلالت وامل�سائل امل�ستجدة واملتطورة مما ل ح�سر لها، وهذا ما يعرف 
يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي بالتعليل والقيا�س، وهو جمال وا�سع لإعمال العقل يف التطبيق، لأن 

3٢-  املادة 39 من جملة الأحكام العدلية، انظر تو�سيحها و�سرحها واأمثلتها يف القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة 
.3٥3/1

33-  هذا احلديث اأخرجه اأبو داود ٢٧3/٢، واحلاكم و�سححه ٢/٤9.
3٤-  هذا احلديث اأخرجه البخاري 3/1 وم�سلم ٥3/13، واأحمد 1/٢٥.

واأحمد 1٤٦/٦، 1٨0، ٢٥٦،  وابن ماجه 1/٧،  واأبو داود ٥0٦/٢  البخاري 9٥9/٢، وم�سلم 1٢/1٦،  اأخرجه  3٥-  هذا احلديث 
والدارقطني ٢٢٧/٤.

3٦-  هذا احلديث اأخرجه اأبو داود ٢٥٥/٢ والرتمذي ٥0٧/٤، والن�سائي ٢٢3/٧، وابن ماجة ٧٥٤/٢، واحلاكم 1٥/٢، وال�سافعي، 
بدائع املنن 1٦٤/٢.

3٧-  انظر تف�سيل ذلك يف الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي، الزحيلي 101/1 وما بعدها، ٢٥3، وهذه م�سكالتنا، الدكتور البوطي 
�س٢9، حجة اهلل البالغة، الدهلوي ٥0/1، ٥٦، القواعد الكربى للعز بن عبد ال�سالم ٥/1، 1٥، 3٨، املدخل الفقهي العام 

.٥0/1

اأ. د.  حممد الزحيلي

85جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م 84

الأحكام مقرونة بعللها واأ�سبابها)3٨(.

ومن هنا متتاز �لن�شو�ص �لت�شريعية يف �لإ�شالم باملرونة و�ل�شعة وا�ستيعاب امل�ستجدات 
وامل�سائل الطارئة، مما ميهد بي�سر و�سهولة لفتح باب الجتهاد وفقًا ملقا�سد ال�سريعة يف جلب 

امل�سالح ودرء املفا�سد)39(.

ر�بعاً فتح باب �لجتهاد:

باب  ال�سرع  فتح  فقد  الأحكام  علل  وبيان  املقا�سد  ال�سابقة وحتديد  الأ�س�س  على  بناء 
وبيان  بالقيا�س  امل�سكالت  لدرا�سة  والعقد  احلل  واأهل  املجتهدين  العلماء  وكلف  الجتهاد، 
التفا�سيل ومعرفة اأحكام امل�سائل املتغرية وامل�ستجدات الطارئة وجمابهة التحديات، واإدراك 
امل�سكالت، وحماولة التوفيق بني اأهدافها وبني مقا�سد ال�سريعة القائمة على رعاية امل�سالح 
العامة ودرء املفا�سد، لتلبية حاجات الأمة والأفراد يف معرفة اأحكام اهلل تعاىل يف كل ما يقع 
يف احلياة على �سوء الأ�س�س التي اأر�سد اإليها ال�سرع احلنيف، وو�سوًل اإىل الأهداف التي طلب 

حتقيقها، ور�سم منهجها.

قال اأبو بكر اجل�سا�س رحمه اهلل تعاىل: »ل خالف بني ال�سدر الأول والتابعني واأتباعهم 
يف اإجازة الجتهاد والقيا�س على النظائر يف اأحكام احلوادث()٤0(.

اأهلية معينة وكفاءة حمددة كاأي اخت�سا�س  ال�سريعة يتطلب  اأن الجتهاد يف  ول �سك 
علمي اآخر، ليكون املجتهد دقيق النظر واخلربة، وعليه اأن يتو�سل يف اجتهاده ملراعاة م�سالح 
ب�سوابط  اللتزام  بني  »الفقه احل�ساري« اجلامع  يحقق  بحيث  ومكان،  زمان  كل  النا�س يف 

ال�سريعة الإلهية ومقت�سيات الواقع وتاأمني امل�سالح الزمنية واملكانية)٤1(.

التحرير  تي�سري  للغزايل 3٢٥/٢،  امل�ست�سفى  الزحيلي 1/٢3٧،  الإ�سالمي،  الفقه  اأ�سول  الوجيز يف  تف�سيل ذلك يف  انظر    -3٨
٢٦٤/3، جمع اجلوامع مع حا�سية العطار ٢٤0/٢، خمت�سر ابن احلاجب ٢٤0/٢، �سرح الكوكب املنري ٥/٤ وما بعدها، اإر�ساد 

الفحول �س٢00، وهذه م�سكالتنا �س٢9، حجة اهلل البالغة ٥3/1، القواعد �لكربى ٢3/1، ٧/٢، ٢13. 
39-  املدخل الفقهي العام 1/٤٨.

٤0-  الف�سول يف الأ�سول، له ٢3/٤، وانظر كتاب ال�سيوطي رحمه اهلل تعاىل: »الرد على من اأخلد اإىل الأر�س وجهل اأن الجتهاد 
يف كل ع�سر فر�س«.

٤1-  الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي ٢٦٨/٢، �سرح الكوكب املنري ٤٥٨/٤، امل�ست�سفى 3٥0/٢، فواحت الرحموت 3٦٢/٢، خمت�سر 
ابن احلاجب مع �سرح الع�سد ٢٨9/٢، تي�سري التحرير 1٧9/٤، اإر�ساد الفحول �س٢٥٤، ق�سايا الفقه والفكر املعا�سر �س٥٦٤، 

٤٦٥، القواعد الكربى ٧/٢، ٢13، حجة اهلل البالغة ٤33/1، ٤٨.
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خام�شاً: م�شادر �لفقه �لإ�شالمي �لجتهادية:

وتطور  احلياة،  جمريات  تغطي  كثرية  �جتهادية  م�شادر  على  الإ�سالمي  الفقه  يعتمد 
اأو امل�سلحة  الأحوال، واختالف املنا�سبات والوقائع، كالقيا�س، وال�ستح�سان، وال�ست�سالح 
املجتهدون  عليها  يعتمد  مما  وغريها  الذرائع،  و�سد  والعرف،  وال�ست�سحاب،  املر�سلة، 
يقع يف احلياة، وهذه  والتي تغطي جميع ما  واملتغرية،  املتطورة  الفقهية  الأحكام  يف معرفة 
الطلبة يف  ويدر�سها  الفقه،  اأ�سول  علم  وثابتة يف  العلماء،  لدى  مقررة  الجتهادية  امل�سادر 
يف  تغيري  كل  مع  وتتجاوب  مرنة،  م�سادر  وكلها  الإ�سالمي،  للفقه  واملدخل  الت�سريع،  تاريخ 
احلياة، وتلبي متطلبات الأمة والأفراد من الأحكام، دون اأن يح�سل عجز عن الوفاء بحاجات 
النا�س مهما اختلفت اأحوالهم يف املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، و�سواء كانت الدولة متح�سرة اأو 

نامية، و�سواء كان النا�س يف املدن اأو الأرياف، فكل ي�ستقي من ينبوع الفقه الطيب الرث)٤٢(.

واإمنا  ثابتة،  ول  حتمية  لي�ست  املجتهدون  اإليها  يتو�سل  التي  ال�سرعية  الأحكام  واإن 
تخ�سع للظروف والأحوال، والتطور وتقلب احلياة، وبح�سب الو�سائل املو�سلة اإليها، وقد يتفق 
املجتهدون على حكمها، وقد يختلفون، فتتعدد الآراء والأقوال لتتحقق ال�سعة للنا�س، واملرونة 

يف الأحكام، كما �سيظهر يف الأمثلة الآتية.

الأ�س�س  يف  ولي�ست  و�جلزئيات،  �لفروع  يف  تنح�شر  املتغرية  الفقهية  الأحكام  وهذه 
واحلقائق، ويف �لو�شائل، ولي�ست يف الأهداف والغايات.

�شاد�شاً: �أحكام �لرخ�ص �ل�شرعية:

وهي اأحكام ثابتة من جهة، ومتغرية ح�شب �لأ�شخا�ص، و�لأزمان، و�حلالت، و�لظروف، 
وجمموع الرخ�س مقررة �سرعًا يف اأ�سا�سها، ولكن يعرتيها التغيري يف التطبيق.

�لدليل  خالف  على  �لثابت  �حلكم  وهي  الرخ�س،  باب  فتح  احلنيف  ال�سرع  واإن 
لعذر)٤3(، فيكون احلكم ال�سرعي الأ�سلي ح�سب الأمور الثابتة يف احلياة والإن�سان والتكيف، 
فاإن تغري احلال فاإن اهلل تعاىل يفتح باب الرخ�سة عند وجود اأحد الأعذار كاملر�س والعجز 
وال�سفر والن�سيان والعته وامل�سقة والإكراه واجلهل والع�سر وعموم البلوى والنق�س )يف ال�سبي 

٤٢-  املدخل الفقهي العام، الزرقا ٤٨/1، الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي 131/1، ٢3٧ وما بعدها، املدخل اإىل الفقه الإ�سالمي 
�س٢3، الثقافة الإ�سالمية، فرحات واخللف �س110.

٤3-  هذا تعريف البي�ساوي للرخ�سة، املنهاج ونهاية ال�سول ٨٧/1 وانظر: الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي 1/٤3٤.
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واملجنون( وال�سطرار)٤٤(.

فال�شالة مثاًل يف الأ�سل ثابتة ل تتغري، ولكن يعرتيها التغيري ح�سب املر�س، وال�سفر، 
والعجز، والن�سيان وعموم البلوى، وتغري الأحوال.

و�ملحرمات يف اأ�سلها ممنوعة �سرعًا، كاخلنزير واخلمر وامليتة واأكل مال الغري، ولكن 
تتغري اأحكامها عند وجود ال�سبب املرخ�س الذي يجعلها جائزة، ولها اأحد الأحكام يف الوجوب 
اأو الندب اأو الكراهة اأو الإباحة، ولذلك و�سع العلماء القواعد الفقهية لذلك، مثل ال�سرورات 
تبيح املحظورات، وامل�سقة جتلب التي�سري، ويقدم ال�سرر الأ�سد على ال�سرر الأخف، ويختار 

اأهون ال�سرين)٤٥(.

�شابعاً: �أمثلة عملية على �لأحكام �ملتغرية:

اإن الأحكام الفقهية املتغرية اأكرث من اأن حت�سى، ونكتفي بذكر بع�س الأمثلة لها، وقد 
وردت اأ�سولها يف الن�سو�س ال�سرعية ب�سكل عام وقواعد مرنة؛ لتكون �ساحلة للتطبيق يف كل 

ع�سر.

1- �ل�شورى:

اهلل  ر�سي  قال عمر  احلياة، حتى  والأ�سا�سية يف  املهمة  الأمور  وامل�ساورة من  ال�سورى 
عنه: »ل خري يف اأمر اأبرم من غري �سورى« وكان ر�سول اهلل  Ì اأكرث النا�س م�ساورة، حتى قال 
احل�سن الب�سري رحمه اهلل تعاىل: »كان ر�سول اهلل  Ì م�ستغنيًا عنها، ولكنه اأراد اأن ت�سري 

�سنة للحكام«)٤٦(، ول ينكر عاقل اأهمية ال�سورى و�سرورتها وفائدتها.

ڦ   ڤ   چ  تعاىل:  فقال  واحدة،  اآية  على  بال�سورى  ال�سريح  الأمر  واقت�سر 
ڦچ اآل عمران: 1٥9، ثم و�سف اهلل بها �سراحة املوؤمنني املتقني العابدين، فقال تعاىل: 
چ ں  ں  ڻ  چ ال�سورى: 3٨ ، و�سمى ال�سورة بها، وورد م�سمون ال�سورى، والأمر 

الفقهية وتطبيقاتها ٢٥9/1،  القواعد  العز ٢/13،  الكربى،  القواعد  ال�سرعية يف:  للتخفيفات  املوجبة  امل�ساق  انظر ف�سل:    -٤٤
٢٦٨/1، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �س٥٨.

٤٥-  انظر هذه القواعد واأمثلتها يف القواعد الفقهية وتطبيقاتها على املذاهب الأربعة 1/٢٤٦، ٢٥٧، ٢3٥، ٢٢٦.
٤٦-  هذه الآثار رواها الرتمذي 3٧٥/٥، وال�سافعي )الأم 100/٧(، وتكررت ال�سورى من ر�سول اهلل  Ì يف حالت عدة، انظر: 
ال�سورى، تف�سري ابن كثري ٤٢1/1، تف�سري الطربي ٤/1٥0،  النبوي ٢11/3-٢1٢، مادة،  املعجم املفهر�س لألفاظ احلديث 

تف�سري القرطبي ٢٤9/٤، 3٨/1٦، اأحكام القراآن للج�سا�س 3٢9/٢، اأحكام القراآن، ابن العربي 3٨9/1.
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بها باألفاظ اأخرى يف اآيات كثرية.

وال�سورى واجبة �سرعًا على خمتلف الأ�سعدة، وجميع امل�ستويات، ويف كل الأمور، وت�سمل 
الت�ساور وامل�ساورة، حتى بني  اأكرث فيجب عليهم  اأو  كل حالة ل ن�س فيها، ومتى وجد اثنان 
واملدر�سني  والطالب،  وال�سركاء،  والإخوة،  امل�سافرين،  ومع  الأ�سرة،  نطاق  ويف  الزوجني، 
واملجتهدين  والفقهاء  العلماء  وبني  الدولة،  ورئا�سة  النواب،  وجمل�س  والوزارة،  والإدارة، 

والق�ساة والزمالء.

توفر ح�سن  متى  �ل�شور،  فتقبل يف جميع  لل�سورى،  و�سيلة  ال�سرع احلنيف  يحدد  ومل 
كانت  مهما  الت�ساور  وتطبيق  ال�سورى،  – وجود  – فقط  واملطلوب  النية،  و�سالمة  الق�سد، 
تدمر  ل  التي  الديكتاتورية  اأو  بالقرار،  النفراد  اأو  بالراأي،  ال�ستبداد  جتنب  مع  نتائجها، 
تعاىل:  قال  كما  واملجتمع،  الأمة  و�سررها  وخطرها  اأثرها  يتعدى  بل  فح�سب،  �ساحبها 
چۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یچ 
الأنفال: ٢٥، وجاء يف �حلديث )ان�سر اأخاك ظاملًا اأو مظلومًا( قالوا: كيف نن�سره اإن كان 
ظاملًا؟ قال: )مبنعه عن ظلمه()٤٧(. واإن ف�سائل ال�سورى وحما�سنها ل حت�سى، ولذلك اأمر 
�لنا�ص بح�سب كل زمان ومكان، وبلد وجماعة، ولذلك  وترك و�شائلها لختيار  ال�سرع بها، 
نرى تعدد اأ�سكال الدميقراطيات )التي متثل جانبًا من ال�سورى يف الإ�سالم( تتعدد اليوم يف 

العامل، وتتغري و�سائلها وتتبدل با�ستمرار.

2- �لعقود:

عر�س القراآن الكرمي وال�سنة النبوية عددًا من العقود الأ�سا�سية التي يحتاجها النا�س، 
ثم قرر القراآن الكرمي املبداأ العام يف املعامالت والعقود وذلك بالأمر بالرت��شي كما �سبق، 
احلديث  ويف   ،  ٢9 الن�ساء:  ڃچ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   چ  تعاىل:  قال 
ال�سريف »اإمنا البيع عن ترا�س«)٤٨( مع تاأكيد ال�سرع على وجود الأركان من العاقدين واملحل 

وال�سيغة بالر�سى.

وفتح  م�سماة،  وغري  م�سماة  العقود،  اأنواع  بتحديد  للنا�س،  ذلك  بقية  ال�سرع  ترك  ثم 

٤٧-  هذا احلديث اأخرجه البخاري ٨3/٢ والرتمذي �س3٧3 رقم ٢٢٥ ط بيت الأفكار، واأحمد 99/3، ٢01، وانظر: الفتح الكبري 
.٢٨1 ،٢٨0/1

٤٨-  هذا احلديث �سبق بيانه.
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�ملجال للزيادة بح�شب �حلاجة ومتطلبات �مل�شلحة و�لعرف، فالعقود يرجع فيها اإىل العرف 
كما قرر العلماء، وجاءت عدة قواعد فقهية توؤكد ذلك، حتى و�سعت نظرية للعرف، واعترب 

اأحد م�سادر الت�سريع)٤9(.

الطرفني  العقود ح�سب م�سلحة  ال�سروط يف  واإ�سافة  باب �ل�شرت�ط  ال�سرع  كما فتح 
ور�سائهما، وذلك لتحديد اآثار العقد والنتائج املرتتبة عليه، ثم حثَّ على التطبيق والتنفيذ 
واللتزام، فقال تعاىل: چ ڑ  کچ املائدة:  1، مع اآيات كثرية يف هذا املعنى)٥0(، وقال 
Ì )امل�سلمون على �سروطهم( ويف رواية )املوؤمنون عند �سروطهم( )٥1(، وقال  ر�سول اهلل  

اأمري املوؤمنني عمر ر�سي اهلل عنه: »مقاطع احلدود عند ال�سروط، ولها ما �سرطت«)٥٢(.

ولذلك قبل الفقهاء قدميًا وحديثًا عدد�ً من �لعقود �جلديدة التي مل تكن معروفة زمن 
البعثة، كال�ست�سناع، واملقاولة، وال�سيافة، وبيع الوفاء، واأنواع ال�سركات.

كما قبل الفقهاء املعا�سرون �لو�شائل �حلديثة يف الت�سالت للتعاقد، والقب�س احلكمي 
والإنرتنت  والتلك�س  والفاك�س  والربق  والهاتف  بالر�سائل  والتعاقد  والت�سليم،  ال�ستالم  يف 
يف  املعا�سرة  امل�سرفية  املعامالت  املعا�سرون  العلماء  قبل  كما  املتحرك،  املحمول  والهاتف 

حدود القواعد والأ�س�س واملبادئ ال�سرعية.

وال�سيارات  العقارات  عقود  لتوثيق  �جلديدة  �لإجر�ء�ت  وامل�سرعون  الفقهاء  وقبل 
توثيق  اإىل  اليوم  ويتجهون  املدنية،  الدائرة  اأو  املحكمة  يف  الزواج  عقد  وتوثيق  والطائرات، 

الطالق اأمام ال�سهود اأو اأمام القا�سي.

والعقد الوحيد الذي ا�سرتط ال�سرع له �شكلية �إ�شافية للرت��شي هو عقد النكاح، فطلب 
فيه ال�سهود )ل نكاح اإل بويل و�ساهدي عدل()٥3(، وذلك خلطورته واأهميته وقد�سيته وما يرتتب 

عليه من اآثار مهمة وخطرية يف املهر، والعر�س، والن�سب، والنفقة، واملحرمية، وغريها.

�س٨9،  لل�سيوطي  الأ�سباه   ،1٤9/9 للنووي  املجموع   ،٢٢٧/٢9 تيمية  لبن  الفتاوى  جمموع   ،1٧٦/٥ عابدين  ابن  حا�سية    -٤9
النظريات الفقهية، الدكتور حممد الزحيلي �س1٨٦ ط دار القلم – دم�سق.

٥0-  تف�سري ابن كثري ٤/٢، تف�سري الطربي ٤٦/٦، تف�سري القرطبي 3٦/٦.
٥1-  هذا احلديث �سبق بيانه.

٥٢-  هذا الأثر اأخرجه البخاري معلقًا 9٧0/٢ قبل حديث ٢٥٧٢، والبيهقي ٧/٢٤9.
٥3-  هذا احلديث اأخرجه الدارقطني ٢٢1/3، ٢٢٥، ٢٢٦، والبيهقي 111/٧، 1٢٤، 1٤٨/10 واأحمد من رواية ابنه عبد اهلل )نيل 

الأوطار 1٤٢/٦(.
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3- �لقتال و�ل�شالح:

اأمر القراآن الكرمي باجلهاد يف اآيات عديدة، وطلب الر�سول  Ì مالقاة الأعداء، والدفاع 
عن العر�س والدين واملال، وجاءت اآيات كثرية، واأحاديث اأكرث يف الإعداد وال�ستعداد للجهاد 

والدعوة يف �سبيل اهلل تعاىل.

ولكن مل يحدد القراآن وال�سّنة طريقة للقتال، �أو خطة للحرب، ومل يعني نوع ال�سالح 
وخطط املواجهة للعدو، اإل يف اآية واحدة، فقال تعاىل: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ  
ائ  ەئ چ الأنفال: ٦0 ، فالآية ذكرت اخليل فقط، وبداأت بالأمر باإعد�د �لقوة ب�سكل 
عام، ح�سب ما ي�ستطيع امل�سلمون يف كل ع�سر وزمان ومكان، ولذلك تعددت اأنواع الأ�سلحة يف 
التاريخ الإ�سالمي، ول تزال يف ازدياد مطرد اليوم مما يوجب على امل�سلمني امتالك اجلديد 
واحلديث واملتطور حتى الأ�سلحة النووية، كما اختلفت خطط املعارك ح�سب القائد والزمان 
من  ويطلب  واجتهاد،  وبحث  ودرا�سة  دائم،  تطور  يف  الع�سكرية  اخلطط  تزال  ول  واملكان، 

امل�سلمني مواكبة ذلك)٥٤(.

4- �أمثلة �أخرى تعد�د�ً:

ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ    تعاىل:چٺ   قال  �ملو��شالت:   -
واحلا�سر  املا�سي  يف  املوا�سالت  اأنواع  جميع  ي�سمل  وهذا  النحل: ٨.  ڤچ  ڤ   ٹ  

وامل�ستقبل.

- �لدو�ء، قال ر�سول اهلل  Ì: )تداووا عباد اهلل()٥٥( فاأمر بالتداوي، ومل يحدد دواء، 
وترك ذلك لالخرتاعات والكت�سافات والإمكانيات واخلربات.

- �لعلم: رغب القراآن وال�سنة بالعلم والتعلم والتعليم، وترك الو�سائل والطرق والأ�ساليب 
لالإبداع الب�سري، والفكر الإن�ساين، ح�سب الكتاتيب واملدار�س واملعاهد والكليات واجلامعات 

وامل�ساجد.

٥٤-  تف�سري الطربي ٢9/10، تف�سري القرطبي 3٥/٨، 3٧، اأحكام القراآن، للج�سا�س 11/٢، ٢٥٢/٤، اأحكام القراآن، لبن العربي 
٤٢0/٢ وما بعدها.

٥٥-  هذا احلديث اأخرجه الرتمذي �س33٥ رقم ٢03٨ ط بيت الأفكار الدولية، واأبو داود 331/٢، وابن ماجه �س3٧٢ رقم 3٤3٧ 
ط بيت الأفكار الدولية، واأحمد 1٥٦/3، ٢٧٨/٤، وانظر: ك�سف اخلفا 1/3٥٨.
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- �لق�شط و�لعدل: اأمر القراآن وال�سنة كثريًا وب�سدة باإقامة الق�سط والعدل، ومل ُيحّددا 
الق�ساية  الإجراءات  كافة  العلماء  اأقر  ولذلك  للنا�س،  توفره  واملهم  لذلك،  وطريقًا  منهجًا 

املتفقة مع اأحكام ال�سرع العامة)٥٦(.

- �لق�شا�ص و�لديات: التي اأمرت الن�سو�س القطعية بها، ويختلف تطبيقها وتنفيذها 
ح�سب الع�سر، وعملة البلد، وو�سائل الإدارة يف التنفيذ، وجاءت الأحكام والجتهادات الفقهية 

كثرية ووا�سعة يف ذلك، والأمثلة كثرية، وخا�سة يف باب التعزير)٥٧(.

�ملبحث �لثاين

نتائج �لتغري يف �لأحكام �لفقهية

ينتج عن فتح جمال التغري يف الأحكام الفقهية ال�سرعية مبقت�سى القراآن وال�سنة، نتائج 
عدة اأهمها:

الت�سريع  م�سادر  اأو�سع  وهو  �لجتهاد،  هو  �لتف�شيلية  �لأحكام  هذه  م�شدر  �إن  �أوًل: 
)كيف  �ساأله،  عندما  عنه  اهلل  ر�سي  معاذ  حديث  Ì، يف  اهلل  ر�سول  اأقره  الذي  الإ�سالمي 
تق�سي اإن عر�س لك ق�ساء يا معاذ؟ قال: بكتاب اهلل... فاإن مل اأجد فب�سنة ر�سول اهلل...  فاإن 
مل �أجد �أجتهد ر�أي، ول األو( اأي ل اأق�سر، ف�سرب ر�سول اهلل  Ì على �سدره مباركًا وموؤكدًا 

ق ر�سوَل ر�سوِل اهلل ملا ير�سى اهلل ور�سوله()٥٨(. ومقررًا وقال: )احلمد هلل الذي وفَّ

واحلوادث غري حم�سورة،  والوقائع  وال�سنة، حم�سوران،  القراآن  الأولن،  وامل�سدران 
فياأتي الجتهاد لُيلّبي ذلك، وي�سد هذا امل�سّد، وكان فر�سًا على امل�سلمني.

وال�ست�سحاب،  وال�ست�سالح،  وال�ستح�سان،  والقيا�س،  الإجماع،  ي�سمل،  والجتهاد 
الإ�سالمي  الت�سريع  م�سادر  من  وهي  وغريها،  الذرائع،  و�سّد  ال�سحابي،  وقول  والعرف، 

املقررة يف علم اأ�سول الفقه.

وي�ستنري الجتهاد بال�سوابط والأ�س�س والقواعد واملبادئ العامة ومقا�سد ال�سريعة التي 

٥٦-  التنظيم الق�سائي يف الفقه الإ�سالمي �س ٢٧، اأ�سول املحاكمات ال�سرعية �س13 وما بعدها.
٥٧-  النظريات الفقهية �س٦0 وما بعدها.

٥٨-  هذا احلديث رواه اأبو داود ٢٧٢/٢، والرتمذي ٥٥٦/٤، وروى مثله الن�سائي 30٨/٨، واأحمد ٢٤٢/٥، والدارمي ٦٥/1 ت البغا، 
وقال ال�سوكاين: وقد قيل اإنه مما تلقته الأمة بالقبول )اإر�ساد الفحول �س٢0٢(.
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ن�س عليها ال�سرع احلنيف، ثم يبني الأحكام على اأ�سا�س هذه املبادئ ال�سرعية، وينطلق اإىل 
اأبعد مدى، اأو اإىل املدى غري املحدود، ول املح�سور)٥9(.

�لأحكام  جميع  ببيان  ال�سابق  يف  واملجتهدون  والعلماء  والأئمة  ال�سحابة  قام  ثانياً: 
للوقائع و�مل�شائل و�لفتاوى التي وقعت يف ع�سرهم، ولّبوا حاجة �لأمة و�ملجتمع و�لدولة 
و�لأفر�د، ثم و�سلوا اإىل مرحلة افرتا�س احلوادث والوقائع لبيان الأحكام لها، مما ي�سمى 
»الفقه الفرتا�سي« ولذلك تركوا لنا ثروة عظيمة وتراثًا زاخرًا ن�ساهي به العامل، اأو ل وجود 

له يف العامل.

�إن �لعلماء �ليوم و�لفقهاء و�ملخت�شون بال�شريعة مطالبون حتماً بالجتهاد،  ثالثاً: 
ومتابعة الطريق، وال�سري على �سنة ال�سلف، وتنفيذ الأوامر والتوجيهات يف القراآن وال�سنة، 
لبيان الأحكام ال�سرعية لكل ما يجري، وما يحدث، وما يطراأ، وما ي�ستجد، وما يتم اخرتاعه، 
مطلب  وهذا  والأفراد،  واملجتمع  الأمة  م�سالح  يلبي  اأو  النا�س،  يحتاجه  وما  ُيكت�سف،  وما 

�شرعي، وو�جب ديني، واأمل مرتقب.

��شتدر�ك و��شتطر�د وتنبيه و�عرت�ف:

والتقاع�س يف  الجتهاد،  اجلمود يف  و�سبه  اليوم،  بالتق�سري  العرتاف  من  لبد  ولكن 
الت�سريع، لعدة اأ�سباب، واأهمها:

اأ- �جلمود الذي حلق بالأمة طوال �ستة قرون �سابقة، حتى ن�سب العلم والعلماء، وقيل 
بقفل باب الجتهاد، بينما ا�ستمرت احلياة بالتطور، فرتاكم العمل وامل�سائل.

ب- قلة عدد �لعلماء �ملجتهدين �ليوم، حتى يكادوا اأن يح�سوا على عدد الأ�سابع يف 
البلد الواحد، اأو يفقدون نهائيًا يف غريه.

وظائف  بعدة  يقومون  اليوم  فالعلماء  لذلك،  واملوؤهلني  �ملخت�شني  تفرغ  عدم  جـ- 
وواجبات.

د- �لتع�شب �ملذهبي اأحيانًا الذي يغلق الأبواب، وي�سدد على النا�س، وي�سع الأقفال على 
الأفواه والآذان، وي�سرُّ بع�سهم على البقاء على املوروث املذهبي، والجتهادات ال�سابقة، واإن 

٥9-  ال�سريعة الإ�سالمية، حممد اخل�سر ح�سني �س٥، ٧، الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي ٢/٢٧1.
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تغري الع�سر، ليعي�س منغلقًا على نف�سه، وي�سكن يف كهوف الظالم واجلمود والتحجر.

هـ- عدم تطبيق �ل�شريعة يف الواقع واحلياة يف معظم البالد الإ�سالمية، ومعظم مناحي 
احلياة، وا�ستبدالها بالقوانني الأجنبية امل�ستوردة، فلم يبق باعث لالجتهاد ومعرفة الأحكام 
اجلديدة، ومل يعد هناك حاجة، اأو م�سجع، اأو حافز، اأو حمتاج لذلك مع غياب ال�سريعة عن 

التطبيق والواقع، ومل يعد هناك دافع لل�سوؤال عن الأحكام ال�سرعية.

الإ�سالمي،  والفقه  الغراء،  وال�سريعة  �لديني،  �لت�شريع  على  �ل�شر�ص  �لهجوم  و- 
مع  وال�سيا�سي،  والقت�سادي  الثقايف  وال�ستعمار  املتالحق،  الفكري  الغزو  ذلك  وي�ساحب 
والنظام  احلرة...،  والتجارة  بالعوملة،  اليوم  ي�سمى  مبا  عامة  الإ�سالمي  الفكر  حما�سرة 
العاملي، وفر�س الأمر الواقع، حتى قام بهذه الأعمال املخزية وامل�سينة، والن�ساط التديري، 
اأعوان الأعداء يف الداخل، والعمالء، والأذناب، وو�سل الغزو اإىل احل�سون يف الداخل، ومن 
الداخل، و�سدق املثل »ما ُغزي قوم يف عقر دارهم اإل َذّلوا«، و�سنف اأحدهم كتابًا بعنوان » 

ح�سوننا مهّددة من الداخل ».

اليوم  امل�سلمني  على  تعاىل  اهلل  بف�سل  والعرتاف  اأي�سًا  الإقرار  من  لبّد  ر�بعاً: 
واإن�ساء  العلماء واملجتهدين،  �ملعا�شرة، وظهور عدد حمدود من كبار  بال�شحوة �لإ�شالمية 
والو�سول على  املعا�سرة،  الق�سايا  اأهم  الدولية، لدرا�سة  املوؤمترات  الفقهية، وعقد  املجامع 
حلول م�سرفة وم�سرقة، وتطبق عمليًا يف كثري من البالد الإ�سالمية، كامل�سارف الإ�سالمية، 
و�سركات التاأمني التعاوين والتكافلي، و�سدور عدد من القوانني والأنظمة ال�سرعية املعا�سرة، 
واإن�ساء اجلامعات الإ�سالمية، وانت�سار كليات ال�سريعة يف العامل الإ�سالمي، والعودة احلميدة 

ين، مما يب�سر بخري يف امل�ستقبل اإن �ساء اهلل تعاىل. لل�سريعة واللتزام بالدِّ

�سبقت  التي  الفقهية  بالقاعدة  يتمثل  الفقهية  الأحكام  التغري يف  اإن خال�سة  خام�شاً: 
الإ�سارة اإليها، وهي »ل ُينكر تغريرُّ �لأحكام بتغري �لأزمان« وهي قاعدة فقهية جوهرية قدمية 
قالها الفقهاء، ودّونتها جملة الأحكام العدلية يف املادة 39، واقتب�ستها بع�س القوانني املدنية 

واملعامالت.

فيه  يجوز  �لذي  �لجتهاد  على  يعتمد  املتغري  وهو  الثاين،  الق�سم  اأحكام  اإن  �شاد�شاً: 
�لختالف يف الواقعة الواحدة، ويف الزمن الواحد، ويف املكان الواحد، وحتى من ال�سخ�س 
امل�سالح،  وحتقيق  العرف،  على  مبني  لأنه  والأماكن،  الأزمان  بتغري  ويتغري  الواحد، 
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الذرائع  وفتح  وال�سرر،  لل�سر  الذرائع  و�سد  وال�ست�سحاب،  وال�ست�سالح،  وال�ستح�سان، 
للخري وال�سالح، والقيا�س..، لأن الأحكام املبنية عليها تتغري عند تغري الأ�سا�س الذي ُبنيت 
عليه، كتغري اأعراف النا�س من زمان اإىل اآخر، ومن بلد اإىل اآخر، وتغري م�سلحة النا�س ح�سب 

الزمان واملكان)٦0(.

ويدخل يف هذا النوع �لجتهاد يف �لأمور �جلديدة، و�لق�شايا �ملعا�شرة، وامل�ستجدات 
امل�ستقبلية، واملكت�سفات واملخرتعات، فاإنها حتتاج اإىل اإحداث اأحكام �سرعية جديدة مل تكن 

معروفة يف ال�سابق، وُيناط ذلك بالعلماء واملجتهدين ح�سرًا.

العلماء  �ملفا�شد، وو�سع  �مل�شالح ودرء  حفظ  تنبني على  ال�سرعية  الأحكام  اإن  �شابعاً: 
املرونة يف  اأحد مظاهر  امل�سالح« وكان ذلك  اأوىل من جلب  املفا�سد  الفقهية »درء  القاعدة 
ال�سريعة، واإن كل حكم �سرعي له حكمة تالئم ت�سريعه، واإن مرجع حكمة الت�سريع يعود اإىل 

رعاية امل�سالح ودفع املفا�سد)٦1(.

يف  تقع  التي  �لوقائع  �أحكام  لتقدير  نزلت  اإمنا  ال�سرعية  الفقهية  الأحكام  اإن  ثامناً: 
اإما يف ن�س، واإما يف اأ�سل م�ستمد من  اإل ولها حكم �سرعي،  احلياة كلها، فال توجد واقعة 

الن�سو�س، وهي امل�سادر التبعية للفقه الإ�سالمي)٦٢(.

من اخلربات  وال�ستفادة  �حلياة،  �لتطور يف  باب  يفتح  الأحكام  التغري يف  اإن  تا�شعاً: 
الن�سو�س  يف  الثوابت  مع  يتعار�س  ل  مبا  ذلك  وكل  واملنتجات،  واملكت�سفات  واملخرتعات 
والأحكام، وبذلك ت�ستمر الأمة الإ�سالمية، وترتقي يف مدارج التقدم العلمي واحل�سارة، مع 

املحافظة على عقائدها واأخالقها وقيمها)٦3(.

جيل،  كل  م�شالح  وتوؤمن  ع�شر،  كل  ت�شاير  الفقهية  ال�سرعية  الأحكام  اإن  عا�شر�ً: 
اأبدًا  و�سالحيتها  خلودها  عنا�سر  على  وحمتوية  عامة  وهي  كلهم،  النا�س  م�سالح  وحتقق 

مبرونة اأ�سولها، و�سمولها لكل ما يلزم الإن�سان يف حياته الدنيا وحياته الأخرى)٦٤(.

٦0-  املدخل اإىل درا�سة الفقه الإ�سالمي، عمر �سالح �س1٨.
٦1-  ال�سريعة الإ�سالمية، حممد اخل�سر ح�سني �س1٤، ٢3، القواعد الفقهية وتطبيقاتها ٢3٨/1، القواعد الكربى للعز 1٤/1 وما 

بعدها، الثقافة الإ�سالمية، فرحات واخللف �س10٨.
٦٢-  ال�سريعة الإ�سالمية، حممد اخل�سر ح�سني �س٢٢.

٦3-  الثقافة الإ�سالمية، فرحات واخللف �س10٨، الثقافة الإ�سالمية، م�سلم والزغبي �س1٧.
٦٤-  املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي �س39.
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حادي ع�شر: كثريًا ما تتغري �لفتوى بتغري الأزمنة والأمكنة؛ لأن الفتوى ح�سب ال�ستفتاء 
وال�سوؤال واحلالة والظروف التي حتيط بامل�ستفتي، ولذلك ي�سرتط يف املفتي املعرفة الدقيقة 
بالواقعة التي تعر�س عليه، واأن يتعرف على حالة امل�ستفتي، واأن يتعرف على اأحوال النا�س 
واختالف م�ساحلهم وتعدد حاجاتهم وتغريها يف الزمان واملكان، واأن يعرف مدى انطباق 
احلكم ال�سرعي على الواقعة ذاتها، ولذلك تكون الفتوى غالبًا �سخ�سية وزمنية، ومن هنا قال 
الإمام اأحمد رحمه اهلل تعاىل: »الدنيا داء وال�سلطان داء اأو دواء، والعامل طبيب، فاإذا راأيت 

الطبيب يجر الداء اإىل نف�سه فاحذره«)٦٥(.

ثاين ع�شر: �شرورة �لتمييز بني �لثابت و�ملتغري يف �لأحكام �لفقهية، واإل اأدى غياب 
وغري  وقا�سرة،  ومتخلفة  عاجزة  ال�سريعة  وجعل  والنغالق  والتقليد  اجلمود  اإىل  اإما  ذلك 
األغينا  اإذا  ال�سرع واخلروج عنها  النفالت من  اإىل  واإما  ولكل زمان ومكان،  للحياة  �ساحلة 
اأو القراءة املعا�سرة  اأو ما ي�سمى احلداثة  الثابت واأخ�سعنا كل الن�سو�س والأحكام للتغيري 

التي يت�سدق بها اجلهال وغري املتخ�س�سني)٦٦(.

٦٥-  املجموع للنووي ٧0/1، ٧٧، �سرح الكوكب املنري ٥٥0/٤، البحر املحيط 31٧/٦، الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي 3٨٤/٢، 
اأعالم املوقعني ٤/٢99.

٦٦-  املدخل اإىل درا�سة الفقه الإ�سالمي، عمر �سالح �س19.
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�خلامتة

نعر�س يف اخلتام نتائج البحث، وخال�سته يف حل الإ�سكاليات، مع بع�س التو�سيات.

�أوًل: نتائج �لبحث وخال�شته وجو�ب �لأ�شئلة �ملطروحة يف �ملقدمة:

عر�سنا يف املبحث الثاين من الف�سل الثاين، واملبحث الثاين من الف�سل الثالث نتائج 
كثرية، ون�سيف لها:

1- اإن التطور والثبات يف الأحكام الفقهية مالئمان ل�شنن �هلل يف �لكون، ويف الفطرة 
لأنها  والظروف،  البيئات  جلميع  وال�سالحية  بال�سمول  الفقهية  الأحكام  ومتتاز  الإن�سانية، 
ت�ستمل على املبادئ الثابتة، وعلى التدابري املوقوتة، والأحكام ال�ستثنائية لأحوال ال�سرورات، 
الأعراف  تلك  تبدل  بح�سب  وتتطور  وتتبدل  والظروف،  بالأعراف  املربوطة  الأحكام  وعلى 

والظروف، مع املحافظة على الأحكام الأ�سا�سية والغايات والأهداف.

اأ�س�س متينة كونّية  �لإ�شالمية كلها ثابتة ل تتغري، لأنها مبنية على  �حلقائق  اإن   -٢
مّطردة، ومنطلقات عقلية م�سلمة.

الثابتة،  �لتطور و�لتغري ينح�شر يف �لأن�شطة و�لفعاليات التي تلبي احلقائق  اإن   -3
ويف الو�سائل والأ�ساليب التي تو�سل للحقائق والغايات والأهداف.

�لأ�ش�ص،  يف  و�خللود  �لثبات  عن�شر  يف  ومبادئه  الإ�سالمي  الفقه  عظمة  تتمثل   -٤
و�حلقائق، و�ملبادئ، وعن�شر �ملرونة و�لتطور يف �لفروع و�جلزئيات، و�لو�شائل و�لأ�شاليب، 

ليكون �ساحلًا لكل زمان ومكان.

٥- اإن �لن�شو�ص �ل�شرعية �لثابتة تتفق مع الواقع والعقل والكون واحلياة، فال ميكن 
و�سفها باجلمود، ول تقبل اّدعاء احلداثة والقراءة املعا�سرة املوهومة واملد�سو�سة التي تخالف 

الواقع واملنطق، ول تقبل الجتهاد والتطور والتغيري.

٦- اإن الن�سو�س العامة، والقواعد الكلية، والأ�س�س واملبادئ الكربى الواردة يف القراآن 
وال�سنة هي جمال �لجتهاد �أمام �ملجتهدين.

٧- اإن وجود الثابت واملتغري يف ال�سريعة والأحكام الفقهية يوؤكد �شالحية �ل�شريعة لكل 
زمان ومكان، لتاأمني م�سالح الأفراد واملجتمع والأمة يف كل ما يحتاجون اإليه.

اأ. د.  حممد الزحيلي
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ثانياً: �لتو�شيات:

1- التم�سك بال�سريعة الإ�سالمية، والع�ّس عليها بالنواجذ، ففيها ال�سالح الذاتي الذي 
والتطبيق  بها،  للعمل  ال�سادقة  العودة  ب�سرط  وامل�ستقل،  احلا�سر  وي�سلح  املا�سي،  اأ�سلح 

الكامل لأحكامها.

وتفريغ  واملجتهدين،  العلماء  وتهيئة  اأبوابه،  وفتح  الجتهاد،  ممار�سة  على  احلث   -٢
بع�سهم ملجابهة كل ما يطراأ، واإيجاد احللول للم�ستجدات، وو�سع الأحكام والأنظمة والقوانني 

لكل جوانب احلياة، ومرافقها، وما يحتاجه النا�س.

والوا�سع  الدائم  احلوار  وفتح  ال�سحيحة،  الإ�سالمية  الدعوة  ن�سر  على  احلر�س   -3
لت�سحيح املفاهيم، وك�سف الد�س والغزو الفكري.

ون�ساأل اهلل تعاىل اأن يرّدنا اإىل ديننا رّدًا جمياًل ، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله 
و�سحبه و�سّلم ، واحلمد هلل رّب العاملني .
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�أهم �مل�صادر و�ملر�جع

اأحكام القراآن، حممد بن عبد اهلل، املعروف بابن العربي )٥٤3هـ( دار اإحياء الرتاث   -1
– بريوت – 1٤٢1هـ/٢001م.

– دار  امليداين )1٤٢٥هـ/٢00٤م(  الرحمن حبنكة  ال�سيخ عبد  الإ�سالمية،  الأخالق   -٢
القلم – دم�سق – 1399هـ/19٧9م.

1٢٥01هـ( مط م�سطفى البابي احللبي –  3
م�سر – 13٥٦هـ/193٧م.

 – – دم�سق  اليمامة  الدكتور حممد الزحيلي، دار  الإ�سالمية،  اأ�سول تدري�س الرتبية   -٤
1٤٢٦هـ/٢00٥م.

ط1-  – دم�سق   – الفكر  دار   – الزحيلي  وهبة  الدكتور  املنري،  التف�سري   -٥
1٤11هـ/1991م.

التنظيم الق�سائي يف الفقه الإ�سالمي، الدكتور حممد الزحيلي – دار الفكر – دم�سق   -٦
– ط٢- 1٤٢3هـ/٢00٢م.

تي�سري التحرير، اأمري باد�ساه، �سرح التحرير، الكمال بن الهمام )٨٦1هـ( مط م�سطفى   -٧
البابي احللبي – م�سر – 13٥1هـ.

الثقافة الإ�سالمية، الدكتور م�سطفى م�سلم والدكتور فتحي الزغبي – دار الب�سري –   -٨
ال�سارقة – ٢00٤/1٤٢٥م.

الثقافة الإ�سالمية، الدكتور حممد اإقبال فرحات والدكتور عواد خلف – دار الب�سائر   -9
الإ�سالمية – بريوت – 1٤٢٦هـ/٢00٥م.

حجة اهلل البالغة، اأحمد �ساه ويل اهلل الدهلوي )11٧٦هـ( ت الدكتور عثمان �سمريية   -10
– مكتبة الكوثر – الريا�س – 1٤٢0هـ/1999م.

حقوق الإن�سان يف الإ�سالم، الدكتور حممد الزحيلي – دار القلم الطيب – دم�سق – ط   -11
3-1٤٢3هـ/٢003م.
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�سنن البيهقي، اأحمد بن احل�سني )٤٥٨هـ( ت�سوير عن الطبعة الأوىل – حيدر اآباد –   -1٢
الهند – 13٤٤هـ.

الأحوذي  حتفة  مع  )٢٧9هـ(  الرتمذي  �سورة  بن  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي،  �سنن   -13
للمباركفوري )13٥3هـ( مطبعة املدين – القاهرة – ط٢- 13٨3هـ/19٦3م + طبيت 

الأفكار الدولية ، عمان الأردن ،٢00٤ م.

�سنن الدارقطني، علي بن عمر )3٨٥هـ( ن�سر عبد اهلل ها�سم اليماين – املدينة املنورة   -1٤
– 13٨٦هـ/19٦٦(.

�سنن الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي )٢٥٥هـ( ت الدكتور م�سطفى البغا،   -1٥
دار القلم – دم�سق – 1٤1٢هـ/1991م.

�سنن اأبي داود، �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين )٢٧٥هـ( مط م�سطفى البابي احللبي   -1٦
– م�سر – 13٧1هـ/19٥٢م.

�سنن ابن ماجه، حممد بن ماجه القزويني )٢٧٥هـ( دار اإحياء الكتب العربية – م�سر   -1٧
13٧٢هـ/19٥٢م + ط بيت الأفكار الدولية ، عمان الأردن ،٢00٤ /.

 – – م�سر  احللبي  البابي  )303هـ( مط م�سطفى  �سعيب  بن  اأحمد  الن�سائي،  �سنن   -1٨
13٨3هـ/19٦٤هـ.

ت  )9٧٢هـ(  احلنبلي  الفتوحي  النجار  بن  اأحمد  بن  حممد  املنري،  الكوكب  �سرح   -19
– ط٢-  – الريا�س  العبيكان  مكتبة  حماد،  نزيه  والدكتور  الزحيلي  حممد  الدكتور 

1٤13هـ/1993م.

ال�سريعة الإ�سالمية �ساحلة لكل زمان ومكان، ال�سيخ حممد اخل�سر ح�سني )19٥٥م(   -٢0
املطبعة التعاونية – دم�سق – 1391هـ/19٧1م.

 – دم�سق   – القلم  دار   )٢٥٦هـ(  اإ�سماعيل  بن  حممد  البخاري،  �سحيح   -٢1
1٤00هـ/19٨0م.

النووي  �سرح  مع  )٢٦1هـ(  الني�سابوري  الق�سريي  احلجاج  بن  م�سلم  م�سلم،  �سحيح   -٢٢
)٦٧٦هـ( املطبعة امل�سرية – القاهرة – 13٤9هـ/1930م.
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الثبوت،  م�سلم  �سرح  )11٨0هـ(  الأن�ساري  الدين  نظام  بن  حممد  الرحموت،  فواحت   -٢3
– املطبعة  امل�ست�سفى  هام�س  على  مطبوع  )1119هـ(  ال�سكور  عبد  بن  الدين  حمب 

الأمريية – بولق – م�سر – 13٢٢هـ.

 – دم�سق   – الفكر  دار   – الزحيلي  وهبة  الدكتور  املعا�سر،  والفكر  الفقه  ق�سايا   -٢٤
1٤٢٧هـ/٢00٦م.

القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة – الدكتور حممد الزحيلي – دار الفكر   -٢٥
– دم�سق – 1٤٢٧هـ/٢00٦م.

القواعد الكربى، عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم )٦٦0هـ( ت الدكتور نزيه حماد   -٢٦
والدكتور عثمان �سمريية – دار القلم – دم�سق – 1٤٢1 هـ/٢000م.

خمت�سر ابن احلاجب، عثمان بن عمرو )٦٤٦هـ( مع �سرح الع�سد، عبد الرحمن بن   -٢٧
اأحمد الإيجي )٧٥٦هـ( – املطبعة الأمريية – بولق – م�سر – 131٦هـ.

 – املدخل اإىل درا�سة الفقه الإ�سالمي، الدكتور عمر بن �سالح، ن�سر جامعة ال�سارقة   -٢٨
ال�سارقة – ٢00٤م.

املدخل الفقهي العام، ال�سيخ م�سطفى اأحمد الزرقا )1319هـ/1999م( دار القلم –   -٢9
دم�سق – 1٤٢٥هـ/٢00٤م.

املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي، الدكتور �سعيد حممد اجلليدي، مطابع ع�سر اجلماهري   -30
اخلم�س – طرابل�س – ليبيا – 199٨م.

امل�ستدرك على ال�سحيحني، حممد بن عبد اهلل، اأبو عبد اهلل احلاكم )٤0٥هـ( ت�سوير   -31
عن طبعة حيدر اآباد – الهند – 133٥هـ.

امل�ست�سفى، حممد بن حممد الغزايل )٥0٥هـ(، املطبعة الأمريية – بولق – م�سر –   -3٢
13٢٢هـ.

م�سند اأحمد، الإمام اأحمد بن حممد بن حنبل )٢٤1هـ( ت�سوير املكتب الإ�سالمي –   -33
بريوت – 139٨هـ/19٧٨م.

منهاج الو�سول، عبد اهلل بن عمر البي�ساوي )٦٨٥هـ( مع نهاية ال�سول، عبد الرحيم بن   -3٤

اأ. د.  حممد الزحيلي
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احل�سن الإ�سنوي )٧٧٢هـ( مطبعة �سبيح، القاهرة – د.ت.

النظريات الفقهية، الدكتور حممد الزحيلي–دار القلم – دم�سق – 1٤1٤هـ/1993م.  -3٥

 1٤٢3 – – دم�سق  اخلري  – دار  الزحيلي  حممد  الدكتور  الفقه،  اأ�سول  يف  الوجيز   -3٦
هـ/٢003م.

املوطاأ، لالإمام مالك بن اأن�س الأ�سبحي )1٧9هـ( ط ال�سعب – القاهرة – د.ت.  -3٧

وهذه م�سكالتنا، الدكتور حممد �سعيد رم�سان البوطي – مكتبة الفارابي – دم�سق –   -3٨
1٤1٤هـ/1993م.
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Abstract
Constancy and Variability in Juristic Provisions

Professor Muhammad Al Zuhaili

College of Shari’a and Islamic Studies
University of Sharjah

   
Constants and variables are universal laws in man, life and universe. 

Islamic Shari’a fits all times and places. That is why the juristic provisions 
take into account the concepts of constancy and variability starting from 
their sources. These sources can be constant such as the Quran, the Sunna 
(prophetic tradition), consensus, the views of the companions, and the 
legislations of the pre-Islamic nations, or variable such as analogy, istihsan 
(preference), urf (convention), and the practical juristic provisions that 
determine constant principles including contracts, transactions, juristic rules, 
family relations, international relations, faith and creed, worship, and ethics. 
In addition, there are the juristic provisions and rules that handle emergent 
and variable situations and conditions and issues relevant legislations and 
solutions. Therefore, ijtihad (reasoning) remains open as a duty on the Islamic 
nation especially on the fiqh and Shari’a scholars who should find solutions 
for whatever emerges in people’s life in order to make the Islamic Shari’a 
compatible with all times and places and in order to meet the changing needs 
of people. Thus, Muslims will live happily abiding by the shari’a regulations 
in this life and the Here after. The research will also highlight the theoretical 
and practical consequences of constant and variable provisions.
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تدابرياحلماية التكنولوجية
 ودورها يف حماية امل�صنفات الرقمية

)درا�صة حتليلية مقارنة (

د. عبد�لكرمي �صالح عبد�لكرمي
مدر�س القانون املدين/ �سكول القانون واالدارة- جامعة دهوك

ماج�ستري يف القانون املدين جامعة دهوك/ العراق 2006
دكتوراه يف القانون املدين- جامعة ال�سليمانية/ العراق2011
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ملخ�ص �لبحث:

يدور مو�سوع البحث حول ما ي�سمى بـ )احلماية اخلا�سة( للم�سنفات الرقمية، فلقد 
واحلماية  املوؤلف  حقوق  قوانني  كانت  اإذا  ما  حول  دارت  الفقهاء  بني  حادة  نقا�سات  اأثريت 
اأم  الرقمية،  امل�سنفات  وعلى  االنرتنت  �سبكة  للتطبيق على  ت�سلح  تت�سمنها  التي  التقليدية 
ت معاهدة الويبو ب�ساأن حق  اأنها تقت�سر فقط على امل�سنفات التقليدية؟، لكن وبعد اأن ن�سّ
املواد  اأو  البيانات  تتمتع جمموعات   « اأنه:  املادة اخلام�سة منها على  ل�سنة 1996 يف  املوؤلف 
ب�سبب  فكرية  ابتكارات  تعترب  كانت  اإذا  �سكلها،  كان  اأيًا  هذه  ب�سفتها  باحلماية  االأخرى 
اختيار حمتوياتها اأو ترتيبها«، فقد اأ�سبحت قوانني حماية حقوق املوؤلف ت�سلح للتطبيق على 
فّعالة.  حماية  توفر  اأن  دون  ولكن  اأي�سًا،  االنرتنت  �سبكة  على  املن�سورة  الرقمية  امل�سنفات 
عن  مبناأى  املجاورة  واحلقوق  املوؤلفني  م�سنفات  اعتبار  مدى  يف  ال�سعوبة  تظهر  هنا  ومن 
االإعتداءات التي تتعر�س لها على �سبكة االنرتنت خا�سة يف ظل تزايد عدد امل�ستخدمني لها، 
ولهذا �سدر التوجيه االأوربي اخلا�س بحقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف جمتمع املعلوماتية 
ن من معرفة املوؤلفني كيفية  ونّظم مو�سوع تدابري احلماية التكنولوجية حلقوق املوؤلف، مبا ميكِّ
ا�ستغالل م�سنفاتهم على �سبكة االنرتنت وبعد احل�سول على ترخي�س منهم. وال�سوؤال الذي 
يثار هنا ما هو مفهوم تلك التدابري وكيف حتمى، اأو بعبارة اأخرى ماهي اجلزاءات املن�سو�س 
حماية  يف  املوؤلف  حقوق  اأ�سحاب  تخدم  وكيف  التدابري،  تلك  على  االعتداء  حالة  يف  عليها 
م�سنفاتهم حمايًة فعالة، واأثر تلك التدابري على القيود اأو اال�ستثناءات على حقوق املوؤلفني 
الواردة يف الت�سريعات الداخلية؟. ثم اأن وجود تلك التدابري يخلق نوعًا من التعار�س والتزاحم 
بني حق اجلمهور يف الو�سول للمعلومات واال�ستفادة من القيد اخلا�س با�ستن�ساخ امل�سنفات 
من  النوعني  هذين  بني  التوفيق  حينها  فينبغي  املوؤلف،  حقوق  وبني  ال�سخ�سي  لال�ستعمال 
احلقوق، واأخريًا لنا اأن نت�ساءل عن موقف قانون حماية حق املوؤلف العراقي من تلك التدابري 

التكنولوجية. اإذن ت�ساوؤالت عديدة نحاول االإجابة عنها يف هذا البحث.   

�ملقدمة:

�أواًل: �لتعريف مبو�صوع �لبحث

بعد ظهور �سبكة االنرتنت اأمكن لالأفراد القيام بالن�سر االلكرتوين مل�سنفاتهم االأدبية 
امل�سنفات  تلك  على  االعتداءات  كرثت  التكنولوجي  التقدم  ومع  ال�سبكة،  هذه  على  والفنية 
اأو )القر�سنة الفكرية(  املن�سورة، مما دعت احلاجة اإىل التفكري يف حماربة هذا االعتداء 
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109



106

تدابري احلماية التكنولوجية ودورها يف حماية امل�صنفات الرقمية

107جمعية �حلقوقيني 106

ب�ستى الو�سائل القانونية والتقنية.  ومع هذا التطور يف التكنولوجيا  اأ�سحت قوانني حماية حق 
املوؤلف التقليدية يف بع�س الدول غري قادرة على توفري احلماية القانونية الالزمة للموؤلفني 
واالأردين  وامل�سري  كالفرن�سي  االأخرى  الدول  بع�س  قوانني  بخالف  احلقوق،  واأ�سحاب 
واالماراتي، حيث اأن هذه الدول قامت بتعديل قوانينها اخلا�سة بحقوق املوؤلف لكي تتالئم 
النق�س يف  اأُبرمت لذلك معاهدتان ملعاجلة هذا  الدويل  الرقمية. وعلى ال�سعيد  البيئة  مع 
والت�سجيل  االأداء  ب�ساأن  الويبو  ومعاهدة  املوؤلف  حق  ب�ساأن  الويبو  معاهدة  وهما  القوانني، 
ال�سوتي ل�سنة 1996. ففي هاتني املعاهدتني اتفق االأطراف املتعاقدة على تنظيم و�سائل اأو 
اأدوات متكن املوؤلفني ومبعرفتهم من ال�سيطرة على م�سنفاتهم على �سبكة االنرتنت، ويطلق 
مبوجب  حممية  امل�سنفات  فاأ�سبحت  التكنولوجية(،  احلماية  )تدابري  االأدوات  هذا  على 
القوانني الوطنية للبلدان املتعاقدة وكذلك من خالل هذه التدابري، مبعنى اأنها تتمتع بحماية 
اذن  بعد  اإال  للم�سنفات  الو�سول  من  الغري  متنع  اأنها  هو  التدابري  هذه  ميّيز  وما  متكاملة. 
املوؤلف ودفع مقابل مايل لذلك. ويعد التحايل على هذه التدابري جرمية لها عقوبة خا�سة يف 

قوانني بع�س الدول. 

ثانيًا: �أهمية مو�صوع �لبحث

ومن  االأ�سئلة،  من  جمموعة  على  االإجابة  يف  والدرا�سة  البحث  مو�سوع  اأهمية  تتجلى 
اأهمها:

ما املق�سود بالتدابري التكنولوجية حلماية امل�سنفات االأدبية والفنية؟.   -1

املوؤلف على  الت�سريعي يف جمال حماية حق  التطور  العربية  الت�سريعات  واكبت  2- هل 
�سبكة االنرتنت مبوجب هذه التدابري، اأم اأن النظرة ال تزال اإىل االآن متوجهة اإىل االكتفاء 

بقوانني حقوق املوؤلف حلماية امل�سنفات؟. 

3- هل اأن اعتماد املوؤلفني واأ�سحاب احلقوق لهذه التدابري حلماية م�سنفاتهم من �ساأنه 
الو�سائل  هذه  ظهور  مع  حتى  اأنه  اأم  للجمهور،  املمنوحة  واال�ستثناءات  القيود  على  الق�ساء 
والتدابري يظل اال�ستفادة من القيود على �سبكة االنرتنت ممكنًا، خا�سًة اال�ستثناء املتعلق بـ 

)ا�ستن�ساخ امل�سنف لال�ستعمال ال�سخ�سي(؟.

با�ستن�ساخ  اخلا�س  القيد  مع  التدابري  هذه  ا�ستخدام  تعار�س  لو  فيما  احلل  4- ما 
امل�سنفات لال�ستعمال ال�سخ�سي؟ وبعبارٍة اأخرى ما هي ال�سبل التي مبوجبها يتم التوفيق بني 
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نوعني من احلقوق املتعار�سة واملتزاحمة، حق املوؤلف يف حماية م�سنفاته، وحق اجلمهور يف 
الو�سول للمعلومات؟.

ما هو اجلزاء الذي يرتتب على قيام امل�ستخدمني على ال�سبكة بالتحايل على تدابري   -5
احلماية التكنولوجية؟.

ثالثًا: �أ�صباب �ختيار هذ� �ملو�صوع

اأن امل�سرع العراقي- كما هو احلال يف ت�سريعات معظم الدول- قد اتخذ موقف  يبدو 
للم�سنفات  ن�سر  من  ي�ساحبها  وما  ح�سلت،  التي  التكنولوجية  التطورات  ازاء  ال�ساكت 
وتوزيعها على �سبكة االنرتنت، فتاأتي هذه الدرا�سة لو�سع جمموعة من احللول يف حال ن�سوء 

نزاع ب�ساأن امل�سنفات الرقمية، على غرار املوقف يف بع�س البلدان االأجنبية والعربية.  

ر�بعًا: خطة �لبحث

ثالثة  اإىل  منهما  كل  ينق�سم  بحيث  مبحثني،  يف  املو�سوع  درا�سة  �ستكون  تقّدم  ما  �سوء  يف 
مطالب وعلى النحو االآتي: 

املبحث االأول: ماهية تدابري احلماية التكنولوجية.

املطلب االأول: التعريف بتدابري احلماية التكنولوجية واأهميتها واأنواعها.

املطلب الثاين: خ�سائ�س احلماية القانونية لتدابري احلماية التكنولوجية.

املطلب الثالث: �سروط ونظام احلماية التكنولوجية.

املطلب الرابع: املعايري القانونية حلماية التدابري التكنولوجية.

لال�ستعمال  امل�سنف  ن�سخ  وقيد  التكنولوجية  احلماية  تدابري  بني  التعار�س  الثاين:  املبحث 
ال�سخ�سي.

املطلب االأول: مفهوم ن�سخ امل�سنف لال�ستعمال ال�سخ�سي.

املطلب الثاين: التعار�س بني تدابري احلماية التكنولوجية وا�ستثناء ن�سخ امل�سنف لال�ستعمال 
ال�سخ�سي.

املطلب الثالث: التوازن بني تدابري احلماية التكنولوجية واحلق يف الن�سخة اخلا�سة.
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�ملبحث �الأول

ماهية تد�بري �حلماية �لتكنولوجية

اإىل  الدرا�سة فيه  تق�سيم  ي�ستلزم  التكنولوجية  اإن احلديث عن ماهية تدابري احلماية 
اأربعة مطالب، نتناول يف املطلب االأول التعريف بتدابري احلماية التكنولوجية وذكر اأهميتها 
واأنواعها، اأما يف املطلب الثاين ف�سنتحدث عن خ�سائ�س احلماية القانونية لتدابري احلماية 
احلماية  ونظام  �سروط  عن  احلديث  يكون  ف�سوف  الثالث  املطلب  يف  واأما  التكنولوجية، 

التكنولوجية. و�سنخ�س�س املطلب الرابع للمعايري القانونية حلماية التدابري التكنولوجية.

�ملطلب �الأول

�لتعريف بتد�بري �حلماية �لتكنولوجية وبيان �أهميتها و �أنو�عها

احلماية  تدابري  تعريف  وهي  امل�سائل  من  جمموعة  على  املطلب  هذا  يف  �سرنكز 
اأنواع التدابري احلماية التكنولوجية، و�سنخ�س�س لكل واحدٍة  اأهميتها و  التكنولوجية وبيان 

منها فرعًا م�ستقاًل. 

�لفرع �الأول

تعريف تد�بري �حلماية �لتكنولوجية

املعلوماتي  املجتمع  يف  املوؤلف  حق  بـ�ساأن  االوربي  التوجيه  من   )3/6( املادة  تعرف 
ال�سادر يف 22 ايار 2001  تدابري احلماية التكنولوجية على اأنها: »كل تكنولوجيا اأو جهاز اأو 
تركيبة ترمي يف اإطار الت�سغيل املعتاد لها اإىل منع اأو احلد من االأعمال غري املاأذون بها من 

جانب �ساحب حق املوؤلف والتي تقع على امل�سنفات اأو غريها من املحتويات املحمية «)1(. 

يف   1996/12/22 بتاريخ  املعتمدة  املوؤلف  حقوق  ب�ساأن  الويبو  معاهدة  �سبقت  ولقد 
االإ�سارة اىل هذه التدابري التكنولوجية، غري اأنها مل تعرفها، حيث جاء يف املادة )11( من 
اأنه: »على  التكنولوجية من  بالتدابري  املتعلقة  االأع�ساء  الدول  التزامات  �سياق  املعاهدة ويف 

الحظ: ن�س املادة باللغة االنكليزية حيث جاء فيها:    -1
Article 6 of the Directive provides protection for “technological measures”, “ any 
technology device or component which is designed to restrict or prevent certain acts 
which are not authorised by the rightholder
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االأطراف املتعاقدة اأن توفر حماية قانونية كافية وجزاءات قانونية فّعالة �سد التحايل على 
التي يتم ا�ستخدامها من قبل املوؤلفني لدى ممار�سة حقوقهم  الفّعالة  التكنولوجية  التدابري 
مبوجب هذه املعاهدة اأو اإتفاقية برن والتي متنع اأو حتد من االأفعال التي ال ياأذن بها املوؤلفون 

اأو ال ي�سمح بها القانون فيما يتعلق مب�سنفاتهم«)2(. 

والت�سجيل  االأداء  ب�ساأن  الثانية  الويبو  معاهدة  يف  ال�سابق  الن�س  م�سمون  نف�س  وورد 
االأطراف  »على  اأنه:  على   )18( املادة  ت  ن�سّ حيث   1996/12/20 يف  املعتمدة  ال�سوتي 
التحايل على  فّعالة �سد  اأن تن�س يف قوانينها على حماية منا�سبة وعلى جزاءات  املتعاقدة 
ال�سوتية  الت�سجيالت  منتجو  اأو  االأداء  فنانو  ي�ستعملها  التي  الفّعالة  التكنولوجية  التدابري 
باالرتباط مبمار�سة حقوقهم بناًء على هذه املعاهدة والتي متنع من مبا�سرة اأعمال مل ي�سرح 
بها فنانو االأداء اأو منتجو الت�سجيالت ال�سوتية املعنيون اأو مل ي�سمح بها القانون، فيما يتعلق 

باأوجه اأدائهم اأو ت�سجيالتهم ال�سوتية« .

كما مّت تعريف تدابري احلماية التكنولوجية مبوجب قانون حق املوؤلف واحلقوق املجاورة 
يف جمتمع املعلوماتية الفرن�سي ال�سادر يف 8/1/ 2006، فلقد جاء يف املادة )331-5-2( 
القيام  من  لعملها  العادي  االإطار  يف  حتد  اأو  متنع  قطعة  اأو  جهاز  تكنولوجيا،  »كل  اأنه:  من 
جانب  ويالحظ  املجاور«.  احلق  اأو  املوؤلف  حق  اأ�سحاب  قبل  من  بها  مرخ�س  غري  باأعمال 
من الفقه)3(على هذا التعريف اأنه مل يح�سر التدابري التكنولوجية التي يعتمدها املوؤلف، بل 
لكي  تكنولوجيا« وذلك  »كل  باأنها  تعريفها  امل�سرع يف  وا�سعًا عندما ذهب  ت�سمن ا�سطالحًا 
الكرتونية جديدة  و�سائل  يك�سف عن  تكنولوجي  تطور  لكل  با�ستمرار  مواكبًا  التعريف  يكون 

يكون الهدف منها ب�سط �سيطرة ورقابة املوؤلف على م�سنفاته الرقمية. 

ومن بني الت�سريعات العربية التي اهتمت مبو�سوع تدابري احلماية التكنولوجية، قانون 
حماية حق املوؤلف االردين رقم )78( ل�سنة 2003 املعدل، فقد عّرفت املادة )55/ب( منه 

الحظ: ن�س املادة باللغة االجنليزية حيث جاء فيها:    -2
“Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal 
remedies against the circumvention of effective technological measures that are used 
by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne 
Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized 
by the authors concerned or permitted by law” .

د. عبدالهادي فوزي العو�سي: النظام القانوين للن�سخة اخلا�سة من امل�سنفات املحمية، بحث من�سور يف جملة القانون   -3
واالقت�ساد، ت�سدرها كلية احلقوق - جامعة القاهرة، العدد 80، 2008، �س132 وهام�سها.   
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هذه التدابري باأنها: »اأي تكنولوجيا اأو اإجراء اأو و�سيلة تتبع كالت�سفري اأو �سبط اأو ا�ستخراج 
اأو احلد من القيام باأعمال غري مرخ�س لها من قبل اأ�سحاب  الن�سخ التي ت�ستخدم للن�سخ 
احلقوق املن�سو�س عليها يف هذا املادة «. ومثل هذا املعنى مق�سوٌد كذلك يف املر�سوم رقم 

)10( ل�سنة 2005 يف �ساأن ان�سمام دولة االمارات اإىل اتفاقية الويبو ل�سنة 1996. 

اأي عمل من  تنفيذ  من  الكرتونية متنع  اأدوات  باأنها  الفقه)4(  من  اآخر  ويعرفها جانب 
اأو  رقمية  ن�سخ  وعمل  كالطباعة  باملوؤلفني،  احل�سرية  احلقوق  ا�ستعمال  اإىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه 
ا�ستغالل امل�سنف بغري ترخي�س من اأ�سحاب حق املوؤلف. ويذهب اأحد الفقهاء اإىل تعريفها 
حتت اإ�سطالح احلماية التقنية يف اأنها و�سائل فنية ي�سعها الفنيون املتخ�س�سون يف اأجهزة 
الكرتونيًا  املن�سور  امل�سنف  اإىل  الو�سول  اإعاقة  مبقت�ساها  ميكن  والتي  احلديثة  االت�سال 
امل�سروعة  وامل�سالح  احلقوق  على  االعتداء  دون  واحليلولة  حق،  وجه  دون  منه  واال�ستفادة 

الأ�سحابها)5(. 

 ومن التعاريف ال�سابقة ن�ستخل�س باأن تدابري احلماية التكنولوجية هي اإجراءات فنية 
اأو تقنية فّعالة تتبع للحد من القيام باأعمال غري مرخ�س بها، من ن�سخ وتوزيع للم�سنف دون 

اذن من قبل اأ�سحاب حقوق املوؤلف. 

املوؤلف  و�سائل حلماية حقوق  التكنولوجية هي  التدابري  باأن  لنا  يظهر  كله  تقّدم  ومما 
املتعلقة بامل�سنفات الرقمية من خالل برامج تتيح التوزيع االآمن للم�ستهلكني الذي يتم مبقابل 
مايل ومتنع التوزيع غري امل�سروع. وهذا كلُّه يتم من خالل و�سع اأ�سحاب حق املوؤلف ال�سروط 
الالزمة  االأدوات  تقدمي  التكنولوجية  التدابري  منتجي  دور  يكون  فيما  ال�ستعمالها،  الالزمة 

للو�سول اإىل امل�سنفات املحمية. 

 Severine Dusollier, Yves Poullet, Mireille Buydens, Copyright and access to  -4
 information in the digital enviroment, astudy prepared for the third UNESCO
 congress on ethical, legal and societal challenges of cyberspace , Prais, july, 2000,
p.21. available at: unesdoc.unesco.org/images/0012/.../123894eo.pdf http://unesdoc.
 .unesco.org/images/0012/001238/123894eo.pdf

الحظ :د .غالب �سنيكات :حقوق املوؤلف يف البيئة الرقمية والن�سر االلكرتوين ،بحث من�سور على �سبكة االنرتنت ،متاح على   -5
  ، www.ueimaro.wordpress.comاملوقع االلكرتوين
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�لفرع �لثاين

�أهمية تد�بري �حلماية �لتكنولوجية

لتدابري احلماية التكنولوجية دوٌر هام يف منع الو�سول اإىل امل�سنف املحمي يف البيئة 
الرقمية اإال باذن وترخي�س �ساحب حق املوؤلف اأو احلقوق املجاورة، خا�سًة فيما اإذا ا�ستعملت 
اأو  ن املوؤلف  تقنيات ت�سفري البيانات مبختلف اأنواعها. كما ومتتاز هذه التدابري يف اأنها متكِّ
�ساحب حق املوؤلف من و�سع نظام ل�سداد املقابل املايل يف كل مرة يريد فيها اأحد امل�ستخدمني 
اأو  عليه  االطالع  خالل  من  االنرتنت  �سبكة  على  من�سور  حممي  م�سنٍف  من  اال�ستفادة  من 
ن�سخه)6(. كما اأن لهذه التدابري اأهمية من جانٍب اآخر تتمثل يف �سهولة التحكم يف عدد الن�سخ 
بالن�سبة  جتري  التي  الن�سخ  وطرق  اأ�سكال  وحتديد  امل�سنف،  من  عملها  يتم  التي  اخلا�سة 
للم�سنف، وهذا كله يخدم بالتاأكيد اإمكانية مواجهة اإ�ساءة ا�ستعمال القيد املتعلق با�ستن�ساخ 
امل�سنف لال�ستعمال ال�سخ�سي اأو ما ي�سمى بقيد الن�سخة اخلا�سة. اإ�سافًة لذلك فاإن بع�س 
ت�سفح  اأي�سًا  متنع  وقد  تامة،  ب�سورة  امل�سنف  ا�ستن�ساخ  متنع  التكنولوجية  التدابري  تلك 

امل�سنفات من خالل ما يعرف باالأن�سمة امل�سادة لال�ستن�ساخ. 

واخلال�سة يف هذا املو�سوع اأن االأهمية الكربى لهذه التدابري تكمن يف حماية امل�سنفات 
�سد القر�سنة الرقمية. وهنا ن�سري باأن ا�ستخدام مثل هذه التدابري بال�سكل ال�سابق قد يوؤدي 
حماية  فاإن  هذا  وعلى  امل�سنفات،  تلك  يف  املوجودة  للمعلومات  الو�سول  من  الغري  منع  اإىل 
امل�سنفات الرقمية واإن كان اأمرًا �سروريًا، فاإن ذلك ينبغي اأن ال يكون ذريعًة ملنع االأفراد من 

احل�سول على ن�سخة من امل�سنف لال�ستعمال ال�سخ�سي)7(. و�سنعود لهذا املو�سوع الحقًا. 

�لفرع �لثالث

�أنو�ع �لتد�بري �لتكنولوجية

يف احلقيقة ال ن�ستطيع اأن نح�سر تدابري احلماية التكنولوجية، فهي متنوعة ومتعددة، 
اإىل  التدابري  هذه  تق�سم  الدولية  واملعاهدات  الت�سريعات  اأغلب  فاإن  ذلك  من  بالرغم  لكن 
نوعني: االأول، تدابري ت�سمح بب�سط �سيطرة املوؤلف على النفاذ والو�سول اإىل امل�سنف، والثاين، 

الفكرية، بحث قدم اىل موؤمتر املعامالت االلكرتونية  امللكية  الن�سر االلكرتوين وحقوق  الليل:  ابو  الد�سوقي  ابراهيم  د.   -6
)التجارة االلكرتونية- احلكومة االلكرتونية(، جامعة االمارات العربية املتحدة، العني، 2009، �س19.

الحظ: د. اأ�سرف جابر �سيد: نحو مفهوم حديث للن�سخة اخلا�سة، دار النه�سة العربية، القاهرة، 2007، �س136.  -7
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امل�سرع  يذهب  فمثاًل  امل�سنف)8(.  ا�ستعمال  على  ال�سيطرة  من  للموؤلف  املجال  تتيح  تدابري 
 1998 ل�سنة   copyright  Millennium  Digital قانون  من   )1201( الق�سم  يف  االأمريكي 
اإىل تق�سيم التدابري التكنولوجية اإىل تدابري متنع من الو�سول غري املرخ�س اإىل امل�سنفات 
الن�سخ غري املرخ�س للم�سنفات املحمية  )unauthorized access(، وتدابري متنع  املحمية 
)unauthorized copying(. والتمييز بني هذين النوعني من التدابري يكمن يف النظر فيما 

اإذا كان للغري احلق يف اال�ستفادة من العمل املحمي با�ستن�ساخه لال�ستعمال ال�سخ�سي حتت 
نظرية اال�ستعمال العادل للم�سنف اأم ال.  

بالن�سبة للنوع الثاين من التدابري فيالحظ ب�ساأنها اأنها المتنع االعتداء على امل�سنف، 
ي�سمى  ما  ا�ستعمال  ويكون ذلك من خالل  امل�سروعة.  الن�سخ غري  تتبع  اإمكانية  تتيح  ولكنها 
بالعالمة املائية االلكرتونية، وهو اإجراء ب�سيط و�سائع اال�ستعمال يعتمد على ت�سفري املعلومات 
املوجودة يف امل�سنف املوجود على �سبكة االنرتنت، وتكمن ميزة هذا النوع من التدابري يف اأنه 
ن �ساحب حق املوؤلف من تعقب ومتييز الن�سخ التي مّت �سنعها من امل�سنف االأ�سلي �سواء  ميكِّ
مبوافقة �ساحب حق املوؤلف اأو دون موافقته، فمن خالل هذا االإجراء يتم الك�سف عن الن�سخ 
غري املرخ�سة عن طريق املراجعة التي يقوم بها املتخ�س�سون على �سبكة الويب، وبهذا ميكن 
اأن يطلبوا من مزود خدمة  الن�سخ غري املرخ�سة من  العثور على  بعد  املوؤلف  الأ�سحاب حق 
االنرتنت التي وجدت بها تلك الن�سخ غري املرخ�سة و املعدلة رقميًا من اإزالة تلك الن�سخ اأو 

ايقاف اخلدمة عن املعتدي)9(.

واال�ستفادة  امل�سنف  على  احل�سول  اإعاقة  اإىل  فتهدف  التدابري  من  االأول  النوع  اأما 
منه اإال ملن يحمل ترخي�سًا من �ساحب احلق، ومن اأمثلة التدابري التكنولوجية التي ي�سيطر 
من خاللها على النفاذ والو�سول اإىل امل�سنف، نظام البا�سورد، فمن ميتلك رقمًا �سريًا له 
الرتخي�س يف الدخول للموقع االلكرتوين واال�ستفادة من حمتوى امل�سنف االلكرتوين. كذلك 
بنظام  ويق�سد  للم�سنف،  بالو�سول  اخلا�سة  التكنولوجية  التدابري  من  الدفع  نظام  يعد 
اإىل امل�سنف املحمي.  للو�سول  للموقع االلكرتوين الأجل الرتخي�س  الدفع، دفع مقابل مايل 

 see: Perry C.& Chisich : Technical protection measures, part 1, Trends in technichal  -8
protection measures and circumvention technologies, paper available at: www.pch.
.gc.ca

د. ح�سن جميعي: حق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف �سياق االنرتنت، ورقة عمل مقدمة لندوة الويبو الوطنية عن امللكية   -9
الفكرية الأع�ساء هيئة التدري�س وطالب احلقوق يف اجلامعة االردنية، اجلامعة االردنية، عمان، 2004، �س8، متاحة على 

.www.wipo.int موقع منظمة الويبو
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ومن التدابري االأخرى يف هذا اخل�سو�س االإجراء اخلا�س بالرقابة على امل�سنفات من خالل 
الوقت، فبع�س املواقع االلكرتونية مبا تت�سمنها من قواعد بيانات ت�سمح للم�ستخدم اال�ستفادة 
من م�ساهدة فيلم اأو لعبة ملدة )24( �ساعة فقط، ومبرور تلك الفرتة مينع النفاذ بعد ذلك 

لذات املحتوى الرقمي.   

الرقابة  من  املوؤلف  حق  �ساحب  ن  ميكِّ مبا  فعالية،  اأكرث  احلماية  من  النوع  هذا  ويعد 
التامة على م�سنفاته من خالل اأنظمة اأكرث تطورًا، وهذه االأنظمة قد ت�سمل اأي�سًا: 

الت�سفري والتوقيع الرقمي: وهو عبارة عن اإدخال تعديالت على املعلومات عند اإر�سالها   -1
اإىل جهة معينة، اأو حتويلها اإىل رموز غري ذات معنى؛ حيث عندما ت�سل اإىل اأ�سخا�س اآخرين 
ال ي�ستطيعون فهمها اأو االإ�ستفادة منها، لذا فهي عبارة عن ت�سفري وحتويل للن�سو�س العادية 
الوا�سحة اإىل ن�سو�س م�سفرة وغري مفهومة، وتبنى على اأ�سا�س اأن كل معلومة حتتاج لفكها 

واإعادتها اإىل الو�سع االأ�سلي �سفرة.

ال�سفرة من قبل �ساحبها وامل�سموح  الن�سو�س املر�سلة وفك  وت�ستخدم مفاتيح ت�سفري 
له بت�سلمها، وت�ستند هذه املفاتيح اإىل �سيغ ريا�سية معقدة يف �سكل خوارزميات وتعتمد قوة 
بوا�سطة مفتاح �سري  تتم  العملية  تلك  نوعية اخلوارزميات، ومازالت  الت�سفري على  وفعالية 
االأ�سلي  و�سعها  اإىل  وترجمتها  ت�سفريها  لفك  الوقت  نف�س  ويف  الن�سو�س  لت�سفري  يعتمد 
با�ستخدام نف�س املفتاح ال�سري، وهو ما يعرف بالت�سفري املتناظر، ثم جاء ما يعرف بالت�سفري 
الالمتناظر حاًل مل�سكلة التوزيع غري االآمن للمفاتيح يف عملية الت�سفري املتناظر معو�سًا عن 
بنائهما،  عند  ريا�سية  بعالقة  مرتبطني  اثنني  مفتاحني  با�ستخدام  واحد  مفتاح  ا�ستخدام 

وهما مفتاحان االأول: املفتاح العام؛ والثاين: املفتاح اخلا�س)10(. 

نظام قاعدة البيانات)11(؛ التي حتتوي على املعلومات ال�ساملة عن امل�سنف، حيث   -2
احلماية،  حمل  والن�سر ،امل�سنف  الطبع  حقوق  ومالك  املوؤلف  ا�سم  القاعدة  هذه  تت�سمن 
اأخرى �سرورية لتخويل الغري ال�ستعمال ذلك امل�سنف لهدٍف حمدد. وباالإ�سافة  ومعلومات 

االلكرتونية  املعامالت  ملوؤمتر  مقدم  بحث  الت�سديق،  خدمات  مزود  مل�سوؤولية  القانونية  الطبيعة  ال�ساحلي:  كامران  د.   -10
املوقع  على  متاح   ،2009 العني،  املتحدة،  العربية  االمارات  جامعة  االلكرتونية(،  احلكومة  االلكرتونية-  )التجارة 
االلكرتوين: http://slconf.uaeu.ac.ae. والحظ: اأحمد عبداهلل م�سطفى: حقوق امللكية الفكرية والتاأليف يف بيئة 

االنرتنت، بحث من�سور يف املجلة االلكرتونية، دبي، 2009، �س12. 
11-  د. ح�سن جميعي: املرجع ال�سابق، �س9 وما بعدها. الحظ: اأي�سًا، د. غالب �سنيكات: املرجع ال�سابق، �س14. 
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يجيز  اأ�سا�سها  التي على  ال�سروط  على  اأي�سًا  حتتوي  قد  البيانات  قاعدة  فاإن  تقّدم  ما  اإىل 
�ساحب احلق ا�ستعمال امل�سنف حمل احلماية املذكور. 

3- ترخي�س النظام االآيل: ويتمثل يف جمموعة من النظم متنع الو�سول اإىل امل�سنف 
قاعدة  لنظام  امتدادًا  يعترب  االأنظمة  من  النوع  هذا  فاإن  لذلك  احلق.  �ساحب  بغري اإذن 
البيانات لكنه اأكرث تقدمًا، حيث يعتمد باالإ�سافة اإىل قاعدة البيانات على ترخي�س النظام. 
كما ويتمّيز هذا النظام اأي�سًا باأنه يدمج باالأجهزة يف رقائق خا�سة فيما يطلق عليها البع�س 
من  عددًا  اآليًا  توؤدي  معني  م�سنف  حلماية  و�سعها  يتم  التي  احلاوية  الأن  »احلاويات«  ا�سم 

الوظائف تتعلق باإدارة احلقوق حمل احلماية)12(. 

الربامج  من  جمموعة  من  يتكون  حاجز  اأو  عازل  عن  عبارة  وهو  الناري:  4- اجلدار 
واالأجهزة االلكرتونية التي تقوم بعزل االأجهزة املهمة من نظم املعلومات بع�سها عن البع�س 
هذا  خالل  من  االت�ساالت  جميع  متر  بحيث  االت�ساالت،  �سبكة  عن  عزلها  وكذلك  االآخر، 

اجلدار الناري، فال ي�سمح اإال باالت�ساالت امل�سروعة ومينع اأي ا�ستعمال غري مرخ�س به.  

الذي   PDF الـ  امل�سنف، نظام  ن�سخ  برقابة  التكنولوجية اخلا�سة  التدابري  اأمثلة  ومن 
مينع من عمل ن�سخة من امل�سنف املحمي اأو طباعته يف بع�س االأحيان)13(. 

�ملطلب �لثاين

خ�صائ�ص �حلماية �لقانونية لتد�بري �حلماية �لتكنولوجية

من الوا�سح اأن اعتماد تدابري احلماية التكنولوجية يف املعاهدات ذات ال�سلة بحماية 
حقوق املوؤلفني واحلقوق املجاورة حلق املوؤلف مل يكن اإال و�سيلة لتدارك عدم كفاية احلماية 
القانونية املن�سو�س عليها يف الت�سريعات الوطنية، ولعّل من االأ�سباب التي دفعت باأ�سحاب 
حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة اإىل طلب املزيد من احلماية هو �سعوبة ح�سول �ساحب حق 
اذن  بغري  وا�ستغالله  االنرتنت  �سبكة  على  امل�سنف  ن�سر  حالة  يف  مايل  مقابل  على  املوؤلف 

يف هذا املو�سوع، راجع ر�سالتنا يف املاج�ستري، عقد ا�ستغالل بنوك املعلومات االلكرتونية عرب االنرتنت، ر�سالة مقدمة اإىل   -12
كلية القانون وال�سيا�سة بجامعة دهوك، 2006، �س وما بعدها.

الحظ يف ذلك:   -13
 the  and  measures  protection  technological  ,issues  copyright  for  guid  Australian

http://www.smartcopying.edu.au/ :at available paper ,2006,amendmentact copyright

scw/go/pid/522.
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املوؤلف، وكذلك من ال�سعوبة ايقاف ن�سر امل�سنفات الذي يح�سل على �سبكة االنرتنت دون 
�سبق احل�سول على ترخي�س، وبالتايل �سعوبة احل�سول على تعوي�س لذلك. 

وعلى هذا فاإن املعاهدات وبع�س ت�سريعات امللكية الفكرية اعرتفت بهذه التدابري واأقرت 
حماية قانونية لها، وتتميز هذه احلماية باأنها ذاتية ومقررة لها، ا�ستقالاًل عن احلماية التي 
ولي�ست  للم�سنفات،  القانونية  للحماية  موازية  لها حماية  اأن  كما  ذاتها،  للم�سنفات  وفرت 

بدياًل عنها.

�أواًل: حماية ذ�تية 

ومعنى ذلك اأنه باالإ�سافة اىل حماية امل�سنفات من خالل قوانني امللكية الفكرية، ومن 
و�سيلة  باعتبارها  لذاتها  حتمى  التكنولوجية  والتدابري  االجراءات  فاإن  التكنولوجيا،  خالل 
حثت  قد  الدولية  املعاهدات  باأن  الحقًا  و�سنالحظ  للموؤلفني.  الرقمية  امل�سنفات  حلماية 
الدول على الن�س يف قوانينها على جزاءات فّعالة ملنع االعتداء على تلك التدابري اأو اإبطال 

مفعولها)14(. 

وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأنه بوجود احلماية لتدابري احلماية التكنولوجية للم�سنفات، 
من  امل�سنف  اإىل  الو�سول  بخدمة  تتمثل  امل�سنفات  ال�ستعمال  جديدة  �سور  ظهرت  فقد 
خطاأ  اأن  ذلك  ومعنى  خمتلفة،  بيانات  قواعد  يف  االنرتنت  عرب  خدمة  يف  اال�سرتاك  خالل 
التكنولوجية،  احلماية  تدابري  باأحد  حممي  م�سنف  بن�سخ  يقوم  الذي  االنرتنت  م�ستخدم 
اإخالل بالن�سو�س القانونية التي حتمي حق املوؤلف، ومن  يعد خطاأ مزدوجًا، فهو من جهة 
جهٍة اأخرى اإخالل باالأحكام اخلا�سة بالتدابري التكنولوجية وحمايتها. وهذا يعني اأنه اإذا مل 
يكن باال�ستطاعة م�ساءلة امل�ستخدم وفق قوانني حقوق املوؤلف يف هذه احلالة- لكونه ي�ستفيد 
العمل  ُي�ساأل عن  اأن  فاإنه مع ذلك ميكن  ال�سخ�سي-  الن�سخة اخلا�سة لال�ستعمال  قيد  من 
غري امل�سروع املتمثل باإبطال مفعول التدابري التكنولوجية للو�سول اإىل امل�سنف املحمي بتلك 
التي  الذاتية  باحلماية  االخالل  اأ�سا�س  على  امل�ستخدم  م�سوؤولية  اإثارة  يعني  وهذا  التدابري، 

تتمتع بها تدابري احلماية التكنولوجية)15(.

الحقًا: �س8 وما بعدها من هذا البحث.    -14
See :Severine Dusollier ,Yves Poullet ,Mireille Buydens ,op .cit ,p30-31. -15
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ثانيًا: حماية مو�زية للم�صنفات، بجانب �حلماية �لقانونية ولي�صت بدياًل عنها

ال�سوؤال الذي يطرح يف هذا املجال هو هل اأن احلماية القانونية للم�سنفات، واملقررة 
بن�سو�س امللكية الفكرية تختفي وتتوارى اأمام تزايد اأهمية تدابري احلماية التكنولوجية؟.

القانونية،  للحماية  مواز  بدور  تقوم  التكنولوجية  احلماية  تدابري  اأن  اإىل  راأي  يذهب 
ولي�ست بدياًل عنها، فال غناء عن احلماية القانونية يف جميع االأحوال، وبالتايل فاإن احلماية 
اإمكانية ف�سل  بعدم  تتمثل  الأ�سباب  القانونية،  تاأخذ حمل احلماية  اأن  التكنولوجية ال ميكن 
الذي  التقني؛  تقوم على مبداأ احلياد  القانونية، فاالأوىل  التكنولوجية عن احلماية  احلماية 
مبوجبه ال ميكن فر�س جزاء على اأي من �سور التعدي على حق املوؤلف اأو اأ�سحاب احلقوق 
احلماية  دون  من  التكنولوجية  احلماية  جدوى  بعدم  متمثاًل  ال�سبب  يكون  وقد  املجاورة.  
القانونية، االأمر الذي يظل معه الرجوع اإىل احلماية القانونية اأمرًا �سروريًا. واخلال�سة هي 
اأن حماية امل�سنفات اأ�سبحت تتم من خالل نظامني متكاملني، احلماية القانونية للم�سنفات 

من جهة، واحلماية القانونية للتدابري التكنولوجية ذاتها من جهة اأخرى)16(. 

يتعلق  �سوؤااًل  نطرح  اأن  لنا  التكنولوجية  التدابري  حماية  خل�سائ�س  بحثنا  نهاية  ويف 
بالطبيعة القانونية لهذه التدابري والتي مبوجبها ت�ستحق احلماية امل�ستقلة عن امل�سنفات، هل 
هي برامج معلومات الكرتونية فت�ستحق حماية م�ستقلة، اأم هي قيود تعاقدية يوجب جتاوزها 

م�سوؤولية عقدية؟.

 )Software( يف احلقيقة تعد تدابري احلماية التكنولوجية نوعًا من الربامج االلكرتونية
واإن كانت يف بع�س االأحيان يتم دجمها يف اأجهزة الكومبيوتر اأو االأجهزة االلكرتونية االأخرى 
كم�سغالت الـ DVD ويلجاأ اأ�سحاب حقوق املوؤلف اإليها حلماية م�سنفاتهم على �سبكة االنرتنت 
من خالل �سيطرتهم مبوجب هذه الربامج على حاالت ا�ستغالل م�سنفاتهم. واإذا كان الغر�س 
من هذه الربامج هو حماية امل�سنفات االأدبية والفنية، فكان البّد من اإيجاد حماية م�ستقلة لها 
عن امل�سنفات التي تغطيها، واإال لكان من ال�سهل على اأي �سخ�س االعتداء عليها بغية الو�سول 
مل�سنف حممي. وعلى هذا عّدت بع�س االتفاقيات وت�سريعات بع�س الدول اأي تعطيل اأو حتايل 

على هذه الربامج من قبيل اجلرمية املعاقب عليها قانونًا. وكما �سيت�سح ذلك بعد قليل. 

  .Anthony Maugender: La remuneration pour copie privee audiovisuelle, 2001, p.53  -16
اأ�سار اإليه: د. اأ�سرف جابر �سيد: نحو مفهوم حديث للن�سخة اخلا�سة، دار النه�سة العربية ، القاهرة، 2007، �س142.    
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�ملطلب �لثالث

�صروط ونظام �حلماية �لتكنولوجية

ت�ستلزم حماية تدابري احلماية التكنولوجية للم�سنفات الرقمية توافر بع�س ال�سروط 
تتعلق باعتمادها على �سبكة االنرتنت، كما يوجد نظام حلماية هذه التدابري غالبًا ما يكون 
الدول.  بع�س  وت�سريعات  املوؤلف  بحقوق  املتعلقة  املعاهدات  عليها  ت  ن�سّ جزاءات  �سكل  يف 

و�سنتناول �سروط احلماية يف فرٍع اأول والنظام املتبع يف احلماية يف فرٍع ثان. 

�لفرع �الأول

�صروط �حلماية

املطلوبة  الفاعلية  وهذه  فّعالة،  تكون  اأن  �سرورة  التكنولوجية  التدابري  حلماية  البّد 
اأ�سارت  ولقد  احلقوق.  اأ�سحاب  بوا�سطة  التدابري  هذه  على  ال�سيطرة  حالة  يف  مفرت�سة 
اإىل هذه الفاعلية معاهدة الويبو ب�ساأن حق املوؤلف ل�سنة 1996 فقد ذكرت: »على االأطراف 
التحايل على  فّعالة �سد  اأن تن�س يف قوانينها على حماية منا�سبة وعلى جزاءات  املتعاقدة 
التدابري التكنولوجية الفعالة التي ي�ستعملها املوؤلفون...«، ونف�س هذه العبارة وردت يف املادة 
عر�ست  هذا  ويف   .1996 ل�سنة  ال�سوتي  والت�سجيل  االأداء  ب�ساأن  الويبو  معاهدة  من   )18(
 Hyper( ق�سية على الق�ساء االأملاين م�سمونها اأن اإن�ساء اإحدى �سبكات املعلومات روابط بحث
خرقًا  ُي�سكل  ال  اأخرى  ل�سبكة  االنرتنت  �سفحات  على  ال�سحف  يف  املقاالت  لبع�س   )Links

حلقوق التاأليف. وقررت املحكمة اأي�سًا اأنه من اجلائز ربط ملخ�س عن االأحداث اأو االخبار 
اأن  املحكمة  اأ�سافت  وقد  اأخرى.  معلومات  �سبكة  على  واملن�سورة  العالقة  ذات  االأخبار  مع 
قاعدة املعلومات االأوىل مل تخل بحقوق املوؤلف على قواعد البيانات لل�سبكة الثانية الأنها )اأي 
ال�سبكة  البيانات واملعلومات، وكذلك فاإن  الثانية( مل ت�سثمر جهدًا ومااًل كبريين يف جتميع 
الثانية، مل تقم بجهٍد كاف بو�سع تدابري تكنولوجية حلماية املعلومات من االخرتاق العميق 
عن  االأوىل  ال�سبكة  م�سوؤولية  عدم  يف  اإ�سافيًا  �سببًا  اأي�سًا  املحكمة  اإعتربته  مما  ملعلوماتها 
ربطها باملعلومات املحفوظة على ال�سبكة الثانية)17(. كما ُيلزم حلماية التدابري التكنولوجية 
اأن تكون هذه التدابري من�سبة على م�سنف م�سمول باحلماية القانونية يف قوانني حق املوؤلف. 

التلهوين:  ب�سام  د.  اليها:  اأ�سار   .Computer Telecommunication Law riview, 2001, p.n6 الحظ:   -17
املرجع ال�سابق، �س5.  
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ويتحتم كذلك اأن يختار املوؤلف نوع احلماية التي يريدها، حيث يتوىل املوؤلف حتديد االأهداف 
املرجوة من ا�ستخدام التدابري التكنولوجية، اأي هو يحدد االأعمال التي ي�سمح بها للم�ستفيد 
املوؤلف  الإرادة  فيه كل خمالفة  ت�سكل  نحٍو  بها، على  امل�سموح  والت�سرفات غري  امل�سنف  من 

انتهاكًا حلقه ومعاقبًا عليه قانونًا)18(. 

واأخريًا ينبغي اإعالم امل�ستهلك بهذه التدابري واالجراءات، فهو الذي ُي�سار منها. اأما عن 
كيفية ح�سول هذا االعالم فيكون من خالل �سروط ا�ستخدام وا�ستغالل املواقع االلكرتونية 
ويرتبط ذلك مببداأ جوهري يف  املحمية.  للم�سنفات  املت�سمنة  البيانات  قواعد  التي حتوي 
ت عليه املادة )1/111( من تقنني  عقود اخلدمات، وهو حق امل�ستهلك يف االإعالم وقد ن�سّ
االإ�ستهالك الفرن�سي ل�سنة 1998 فقد جاء يف هذه املادة: »كل بائع حمرتف الأ�سياء اأو خدمات 
يتعني عليه قبل ابرام العقد اأن يحيط امل�ستهلك علمًا باخل�سائ�س االأ�سا�سية لهذا ال�سيء اأو 

تلك اخلدمة«. 

�لفرع �لثاين

نظام �حلماية و�صور �لتحايل على �لتد�بري �لتكنولوجية

اخلا�سة  والت�سريعات  املعاهدات  عليها  ت  ن�سّ التي  اجلزاءات  احلماية  بنظام  نق�سد 
بحقوق املوؤلف عندما يتم االعتداء على تدابري احلماية التكنولوجية والتحايل عليها من اأجل 

الو�سول ب�سكل غري م�سروع مل�سنف حممي قانونًا. 

ون�سري هنا باأن معاهدتي الويبو قد اأف�سحتا املجال لقوانني االأطراف امللتزمة باملعاهدة 
كيفية الن�س على هذه اجلزاءات ب�سرط اأن تكون فّعالة)19(. 

ونتيجًة لذلك جاء امل�سرع الفرن�سي يف قانون حق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف جمتمع 
املعلوماتية ل�سنة 2006 وجّرم التحايل على التدابري التكنولوجية وكذلك االأعمال التح�سريية 
على  االعتداء  لي�سمل  التحفظي  اإجراء احلجز  نطاق  و�ّسع من  لذلك  اإ�سافًة  التحايل.  لهذا 

تدابري احلماية التكنولوجية ومعلومات اإدارة احلقوق)20(. 

نقاًل عن: د. عبدالهادي فوزي العو�سي: املرجع ال�سابق، �س329.     -18
والت�سجيل  االأداء  ب�ساأن  الويبو  معاهدة  من   )18( واملادة  املوؤلف،  حق  ب�ساأن  الويبو  معاهدة  من   )11( املادة  الحظ:   -19

ال�سوتي.  
امل�سرع  ملوقف  درا�سة  الرقمية،  للم�سنفات  التكنولوجية  احلماية  تدابري  ا�ستخدام  اإ�ساءة  جماهد:  احل�سن  اأبو  ا�سامة  د.   -20
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فيما يتعلق بتجرمي التحايل على التدابري، عّد القانون الفرن�سي اأي اإعتداء على تدابري 
التمييز  اأراد  امل�سرع  اأن  اإال  جنائية،  جرميًة  احلقوق  اإدارة  ومعلومات  التكنولوجية  احلماية 
الذي  اجلاين  وبني  فح�سب  التقنية  االعتداء  و�سيلة  ا�ستعمل  الذي  اجلاين  بني  العقوبة  يف 
ت املادة L335-1-1 على اأنه: »يعاقب بغرامة مقدارها 3750 يورو  يزود الغري بها. حيث ن�سّ
االعتداء بعلم، لغري اأغرا�س البحث على اأحد تدابري احلماية التكنولوجية الفعالة املن�سو�س 
عليها يف املادة L331-5 بغر�س اتالف اأو اف�ساد حماية امل�سنف من طريق فك ت�سفريه اأو 
كل عمل �سخ�سي اآخر من �ساأنه التحايل اأو حتييد اأو اإزالة اآلية احلماية اأو ال�سيطرة، عندما 
قطعة  جهاز،  تكنولوجي،  لتطبيق  اال�ستعمال  غري  اأخرى  بو�سائل  مّت  قد  االعتداء  هذا  يكون 
اأنه: » يعاقب باحلب�س  كما ن�ّس عليها القانون«. وتن�س الفقرة الثانية من نف�س املادة على 
اأو  مبا�سر  بطريق  الغري  يعر�س على  اأو  يزود  كل من  يورو  وبغرامة 30000  اأ�سهر  �ستة  مدة 
غري مبا�سر لو�سائل م�س�سمة ومعدة خ�سي�سًا لالعتداء على تدابري احلماية التكنولوجية 
الفعالة كما هو من�سو�س عليها يف املادة L331-5 باأحد الو�سائل االآتية: الت�سنيع اأو اال�سترياد 
اأو احليازة بغر�س البيع اأو العارية اأو التاأجري اأو الو�سع يف متناول اجلمهور يف اأي �سكل كان 
لتطبيق تكنولوجي، جهاز اأو قطعة اأو توريد خدمات اأو حتري�س على ا�ستخدام هذه االأدوات 

اأو التو�سية بها«)21(. 

ني ال�سابقني يت�سح اأن امل�سرع الفرن�سي قد ا�سرتط العلم اإىل جانب الركن  ومن الن�سّ
املادي لكي تتحقق اجلرمية. كذلك جعل من حكم املادة )L335-1-1( غري مطبقًا اإذا كانت 
اأفعال االعتداء قد وقعت بغر�س البحث العلمي. ون�ستخل�س من ذلك اأن امل�سرع يعرتف بامتداد 
م�ستخدم  فحتى  الرقمية،  البيئة  اإىل  التقليدية  البيئة  يف  املوؤلف  حقوق  على  الواردة  القيود 
لال�ستعمال  امل�سنف  با�ستعمال  املتعلق  اال�ستثناء  اأو  القيد  من  اال�ستفادة  باإمكانه  االنرتنت 

ال�سخ�سي اأو الأغرا�س البحث العلمي. و�سناأتي الحقًا لهذا املو�سوع بالتف�سيل.

قانونية  حماية  اأقّر  بل  التكنولوجية،  التدابري  بحماية  الفرن�سي  امل�سرع  يكتِف  ومل 
للمعلومات املتخذة �سكاًل الكرتونيًا واخلا�سة باإدارة احلقوق املتعلقة بامل�سنف اأو )معلومات 
من  الثانية  الفقرة  يف  احلقوق  اإدارة  معلومات  الفرن�سي  القانون  ويعرف  احلقوق(،  اإدارة 
املادة )L.331-22( باأنها: »اأية معلومة ي�سعها �ساحب احلق ت�سمح بالتعرف على امل�سنف... 

الفرن�سي يف قانون حق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف جمتمع املعلوماتية، دار النه�سة العربية، القاهرة ، 2009، �س27-26. 
نقاًل عن: د. عبدالهادي فوزي العو�سي: املرجع ال�سابق، �س330.   -21
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وكذلك اأية معلومة عن �سروط وطرق ا�ستعماله اأو اأي رقم اأو �سفرة متثل هذه املعلومات كليًا 
اأو جزئيًا«. ون�ّس كذلك على وجوب حماية معلومات اإدارة احلقوق عندما يكون اأحد عنا�سر 
املعلومة اأو االأرقام اأو ال�سفرة مرتبطًا بن�سخ امل�سنف اأو على عالقة بو�سوله للجمهور. )الفقرة 

 .)L.331-22 االأوىل من املادة

وبعد اأن ن�ّس امل�سرع الفرن�سي على مثل هذه احلماية، فاإنه يعاقب بغرامة 3750 يورو 
فعل االخرتاق العمدي لتدابري احلماية التكنولوجية اأو حمو اأو حتريف معلومات ادارة احلقوق 
وكذلك الت�سرت على هذا التحريف اأو ت�سهيله �سواءكانت هذه املعلومات حتمي حق موؤلف اأو 

حقوق تتعلق بقواعد البيانات)22(. 

ولقد و�ّسع امل�سرع الفرن�سي من نطاق التجرمي وجعله ميتد لالأعمال التح�سريية الرتكاب 
جرمية االعتداء على تدابري احلماية التكنولوجية ومعلومات اإدارة احلقوق، فقد و�ّسع القانون 
من نطاق اإجراء احلجز التحفظي- وهذا اإجراء يكون الق�سد منه  وفق قوانني حق املوؤلف 
حلقت  التي  االأ�سرار  وح�سر  الفكرية  امللكية  حقوق  على  فعاًل  وقع  الذي  االعتداء  مواجهة 
بتلك احلقوق التخاذ التدابري الالزمة الزالتها واحلفاظ على تلك احلقوق-)23( الذي يتمتع 
بتقليد  املوؤلف  حق  على  االعتداء  حالة  يف  العامة)24(  القواعد  مبوجب  احلقوق  اأ�سحاب  به 
امل�سنف، لي�سمل حاالت االعتداء على تدابري احلماية التكنولوجية ومعلومات اإدارة احلقوق. 
ولهذا اأجازت املادة L.332-1 من تقنني امللكية الفكرية ل�ساحب احلق اأن يطلب من ماأمور 
ال�سبط الق�سائي اأو من املحكمة احلجز على اأي ن�سخة اأو منتج اأو اأداة اآلية اأو مكون اأو و�سيلة 
للمحكمة  اإدارة احلقوق، كما يجوز  اأو معلومات  التكنولوجية  لالعتداء على تدابري احلماية 
اأن تاأمر بايقاف اأي ن�ساط �سناعي قائم، واحلجز على ايرادات االأن�سطة املتعلقة باالعتداء 

وباغالق املوقع االلكرتوين الذي يزود باالأدوات غري امل�سروعة باأي و�سيلة)25(. 

هذه  على  الن�س  يف  �سبقتا  قد   1996 ل�سنة  الويبو  معاهدتي  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
احلماية، حيث تن�س املادة )12( من معاهدة الويبو ب�ساأن حق املوؤلف- يف باب االلتزامات 

الحظ: املادة )L.335-3-1(، اأ�سار اإليها واإىل املواد ال�سابقة: د. ا�سامة اأبو احل�سن جماهد: املرجع ال�سابق، �س28-23.  -22
عمان،  دجلة،  دار  ط1،  مقارنة،  حتليلية  درا�سة  الفكرية،  امللكية  حلماية  احلدودية  التدابري  ا�سماعيل:  هادي  �سريوان   -23

2010، �س64 وما بعدها.    
الحظ على �سبيل املثال املادة )46( من قانون حماية حق املوؤلف العراقي رقم 3 ل�سنة 1971 املعدل مبوجب اأمر تعديل   -24

قانون حق املوؤلف رقم 83 يف 2004/5/1، املادة 179 من قانون حماية امللكية الفكرية امل�سري رقم 82 ل�سنة 2002. 
د. ا�سامة ابو احل�سن جماهد: املرجع ال�سابق، �س29.    -25
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املتعلقة باملعلومات ال�سرورية الإدارة احلقوق- على اأنه: » 1- على االأطراف املتعاقدة اأن تن�س 
االأعمال  اأيًا من  يبا�سر عن علم  اأي �سخ�س  وفعالة على  قوانينها على جزاءات منا�سبة  يف 
التالية، اأو لديه اأ�سباب كافية ليعلم- بالن�سبة اىل اجلزاءات املدنية- اأن تلك االأعمال حتمل 
على ارتكاب تعد على اأي حق من احلقوق التي ت�سملها هذه املعاهدة اأو اتفاقية برن اأو متكن 

من ذلك اأو ت�سهل ذلك اأو تخفيه: 

�سرورية  تكون  الكرتوين  �سكل  واردة يف  معلومات  اأي  اذن  دون  يغري  اأو  يحذف  اأن   -1
الدارة احلقوق. 

اأن يوزع اأو ي�ستورد الأغرا�س التوزيع اأو يذيع اأو ينقل اإىل اجلمهور، دون اذن، م�سنفات   -2
اأو ن�سخًا عن م�سنفات مع علمه باأنه قد حذفت منها اأو غريت فيها، دون اذن، معلومات واردة 

يف �سكل الكرتوين تكون �سرورية الدارة احلقوق.

يق�سد بعبارة املعلومات ال�سرورية الإدارة احلقوق، كما وردت يف هذه املادة، املعلومات   -3
التي ت�سمح بتعريف امل�سنف وموؤلف امل�سنف ومالك اأي حق يف امل�سنف، اأو املعلومات املتعلقة 
اأي  كان  متى  املعلومات،  تلك  اىل  ترمز  �سفرات  اأو  اأـرقام  واأي  بامل�سنف،  االنتفاع  ب�سروط 
اإىل  امل�سنق  نقل  لدى  ظاهرًا  اأو  امل�سنف  عن  بن�سخة  مقرتنًا  املعلومات،  تلك  من  عن�سر 
اجلمهور«)26(. ونظرًا لكون دولة االأردن قد وقعت على املعاهدتني، فقد اأدجمت نف�س م�سمون 

املادتني ال�سابقتني يف املادة )54( و املادة )55( من قانونها املرقم )78( ل�سنة 2003. 

االأمريكي ل�سنة    Act copyright millennium Digital اإىل موقف قانون  وبالن�سبة 
املادة  يف  ورد  فقد  التكنولوجي،  التطور  ملواكبة  عديدة  تعديالت  فيه  اجريت  الذي   ،1998
)1202( اأنه: » اأواًل: ال يجوز الأي �سخ�س اأن يتحايل على اأي من معايري احلماية التكنولوجية 
التي توؤثر يف التحكم يف الو�سول اإىل حمل احلماية وفقًا لقانون DMCA. ثانيًا: منع االجتار 
اإىل  التكنولوجية التي حتكم الو�سول  اأو خدمات تي�سري التحايل على التدابري  اأدوات  اأي  يف 
امل�سنف حمل احلماية. ثالثًا: منع االجتار يف اأي اأدوات اأو خدمات تي�سري التحايل على املعايري 

التكنولوجية التي تقوم على حماية حقوق �ساحب حق املوؤلف واحلقوق املجاورة«. 

ويرى جانب من الفقه)27( باأن اأ�سا�س القاعدة االأوىل يف الن�س ال�سابق هو فعل التحايل 

الحظ كذلك املادة )19( من معاهدة الويبو ب�ساأن االأداء العلني والت�سجيل ال�سوتي ل�سنة 1996.   -26
د. ح�سن جميعي: املرجع ال�سابق، �س13.    -27
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ذاته الذي ي�سهل اأو يي�سر الو�سول للم�سنف املحمي، اأما اأ�سا�س القاعدة الثانية فهو االأداة 
التي  االأدوات  الثالثة فالهدف منها  القاعدة  واأما  للم�سنف،  الو�سول  تي�سر  التي  اأو اخلدمة 
فاأن  الفقه)28(  من  اآخر  جانب  راأي  مبوجب  اأما  احلماية.  حمل  امل�سنف  ن�سخ  مبوجبها  يتم 
امل�سرع االأمريكي قد حظر بذلك االأفعال التي ترتكب لغر�س اإبطال التدابري التكنولوجية التي 
متنع احل�سول على امل�سنف املحمي عن طريق حق املوؤلف، ولكنه مل يحظر االفعال املتعلقة 
بابطال التدابري التي متنع ن�سخ امل�سنف املحمي بدون ترخي�س من �ساحب احلق، اخذًا يف 
االعتبار اأن الن�سخ يكون م�سروعًا بدون موافقة �ساحب حق املوؤلف يف بع�س احلاالت تطبيقًا 
لنظرية اال�ستعمال العادل اأو احلر. وبهذه املنا�سبة ن�سري اإىل الق�سية ال�سهرية املعروفة با�سم 

»ناب�سرت« :

فاالأخرية �سركة ذات موقع website على االنرتنت يوزع برامج حا�سوبية ت�سهل احل�سول 
على ملفات مو�سيقى player3 Media( mp3( ولقد جعلت ناب�سرت برامج احلا�سب االآيل التي 
ت�سمح بن�سخ برجميات املو�سيقى التي متتلكها مل�ستخدمي االنرتنت بحيث ميكن حتميلها على 
احلا�سبات ال�سخ�سية من خالل ات�سالها باالنرتنت. وهكذا كانت برجميات ناب�سرت تتفاعل 
االنرتنت مبوقع  م�ستخدم  يت�سل  اأن  بعد  ال�سخ�سية  على احلوا�سيب  املثبتة  الربجميات  مع 
اأكرث من  mp3. ويف �سوء التقنية ال�سابقة ا�ستطاع  الـ  ناب�سرت ليحدد موقع ملفات مو�سيقى 
ثالثة االآف م�ستخدم من الدخول ملواقع ملفات املو�سيقى وقاموا بتحميلها بوا�سطة برجميات 
ناب�سرت من دون دفع مقابل. متت مقا�ساة ناب�سرت من قبل العديد من املو�سيقيني والفرق ومت 
اتهامها باالعتداء على احلقوق من خالل توفريها لربامج ميكن من خاللها الو�سول لتلك 
امللفات، لكن ناب�سرت دافعت عن نف�سها باأنها ال تقوم بذاتها بن�سخ اأي من ملفات املو�سيقى 
على موقعها، لكن حمكمة اال�ستئناف االأمريكية راأت باأنها م�سوؤولة عن انتهاك حقوق املوؤلفني 
اأي�سًا  اأن ن�ساطات م�ستخدمي موقع ناب�سرت قد �سكلت  بطريق امل�ساهمة وامل�ساعدة، وقررت 
انتهاكًا مبا�سرًا حلق املوؤلف عن طريق اعادة االنتاج والتوزيع دون اذن املوؤلف.  وهذا ن�سخ 

غري م�سروع)29(. 

ت املادة )38( من القانون االحتادي رقم )7(  اأما عن موقف امل�سرع االماراتي فقد ن�سّ
ل�سنة 2002 ب�ساأن حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة على اأنه: » مع عدم االإخالل باأية عقوبة 

د. ح�سام الدين عبدالباقي ال�سغري، املرجع ال�سابق، �س12.    -28
الحظ: د. ح�سن جميعي: املرجع ال�سابق، �س5.    -29
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اأ�سد واردة يف اأي قانون اآخر، يعاقب باحلب�س ملدة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر وبالغرامة التي ال 
تقل خم�سني األف درهم وال تزيد عن خم�سمائة األف درهم من ارتكب اأي من االأفعال االآتية:

1- الت�سنيع اأو اال�سترياد دون وجه حق بغر�س البيع اأو التاأجري اأو التداول الأي م�سنف 
للتحايل على  اأو معدة خ�سي�سًا  اأدوات م�سممة  اأو  و�سائل  اأو  اأجهزة  الأية  اأو  ن�سخ مقلدة  اأو 
احلماية اأو التقنية التي ي�ستخدمها املوؤلف اأو �ساحب احلق املجاور لبث اأو طرح للتداول اأو 
اأو  اأو التعييب دون وجه حق الأي حماية تقنية  اإدارة هذه احلقوق ...2- التعطيل  اأو  لتنظيم 

معلومات الكرتونية ت�ستهدف تنظيم وادارة احلقوق املقررة يف هذا القانون... «. 

اأخريًا ن�سري اإىل موقف قانون حماية امللكية الفكرية امل�سري رقم )82( ل�سنة 2002، 
ت املادة )181( على اأنه: »مع عدم االخالل باأية عقوبة اأ�سد يف قانون اآخر، يعاقب  فقد ن�سّ
باحلب�س مدة ال تقل عن �سهر وبغرامة ال تقل عن خم�سة اآالف جنيه وال جتاوز ع�سرة اآالف 
جنيه اأو باحدى هاتني العقوبتني، كل من ارتكب اأحد االأفعال االآتية: .... خام�سًا: الت�سنيع 
اأو التجميع اأو اال�سترياد بغر�س البيع اأو التاأجري الأي جهاز اأو و�سيلة اأو اداة م�سممة او معدة 

للتحايل على حماية تقنية ي�ستخدمها املوؤلف اأو �ساحب احلق املجاور كالت�سفري اأو غريه«. 

ويظهر من هذا الن�س اأن القانون امل�سري كالفرن�سي واالإماراتي يجرم التحايل على 
التدابري التكنولوجية وعلى جمرد االأعمال التح�سريية املوؤدية اإىل التحايل عليها. 

وبعد عر�س موقف هذه القوانني، يبدو اأنه قد اآن االأوان للم�سرع العراقي كذلك يف اأن 
بحيث   ،1971 ل�سنة   )3( رقم  املوؤلف  لقانون حماية حق  القانونية  الن�سو�س  بع�س  ي�سيف 
االنرتنت  �سبكة  على  املن�سورة  والفنية  االأدبية  للم�سنفات  التقنية  اخلا�سة  احلماية  يج�سد 
من خالل جترمي التحايل على تلك التدابري اأو تعطيلها للو�سول اىل م�سنف حممي. و�سوف 

نقرتح مثل هذه الن�سو�س يف التو�سيات اخلا�سة بالبحث. 

�ملطلب �لر�بع

�ملعايري �لقانونية حلماية �لتد�بري �لتكنولوجية

هناك ثالثة معايري خمتلفة من احلماية للتدابري التكنولوجية، املعيار االأول ويت�سمن 
منع اأي �سخ�س من ارتكاب اأي عمل من قبيل التحايل على التدابري التكنولوجية، متى كان 
قانون حماية حق  املحظورة يف  االأفعال  من  اأي  ارتكاب  اأو  املوؤلف  على حق  االعتداء  بهدف 
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على  احل�سول  لغر�س  التكنولوجية  التدابري  على  التحايل  باأن  البديهي  ومن  املوؤلف)30(. 
م�سنف حممي اأو توزيعه دون ترخي�س من املوؤلف يعد عماًل غري م�سروع. غري اأن هذا املنع 
الي�سمل م�ستخدم االنرتنت الذي يريد الو�سول للم�سنف حمل احلماية اإذا كان هذا امل�ستخدم 
ي�ستفيد من اال�ستثناءات والقيود الواردة على حقوق املوؤلفني يف قوانني حق املوؤلف، مثال ذلك 
القيد اخلا�س با�ستن�ساخ امل�سنف لال�ستعمال ال�سخ�سي، اأو ما ي�سمى بقيد الن�سخة اخلا�سة. 
اأن هذا االجتاه يقيم توازنًا بني م�سلحة املوؤلفني من جانب وم�سلحة اجلمهور من  وال�سّك 
جانب اآخر، ذلك الأنه مبوجب هذا املعيار يجوز اإبطال مفعول التدابري التكنولوجية اأو التحايل 

عليها، اإذا كانت هذه التدابري تعوق احل�سول على م�سنف غري حممي قانونًا)31(. 

واأما املعيار الثاين فهو حظر االأفعال التي من �ساأنها اإبطال مفعول التدابري التكنولوجية 
اأو التحايل عليها �سواء كان امل�سنف حممي اأو غري حممي. وميتد هذا املعيار لي�سمل كذلك 
حظر الو�سول بغري اذن �ساحب احلق باأي �سكل من االأ�سكال اإىل امل�سنف اأيًا كان الغر�س)32(. 
وهذا امل�ستوى اأكرث حمايًة من املعيار اأو امل�ستوى االأول، حيث يت�سمن احلظر املطلق لكل فعل 
من �ساأنه التحايل على تدابري احلماية التكنولوجية دون متييز فيما اإذا كان امل�سنف حممي 
اأم ال، و�سواء كان الغر�س من اإبطال مفعول تلك التدابري اأو التحايل عليها لغر�س اال�ستغالل 

العادل للم�سنف املحمي اأو مل يكن.  

واأما املعيار الثالث فيتمثل يف حظر انتاج اأو توزيع اأي اأداة ت�سمم للتغلب على الو�سول 
اأو ا�ستغالل امل�سنف)33(. ومبوجب  اإىل امل�سنف حمل احلماية، واأي�سا للتحكم يف ا�ستعمال 
هذا املعيار، فاإن احلماية تبلغ ذروتها، وذلك ب�سبب امتداد احلظر اىل ت�سنيع اأو بيع اأو تداول 

االأجهزة التي ت�ستخدم للتحايل على التدابري التكنولوجية وابطال مفعولها. 

املرجع نف�سه، �س10.    -30
د. ح�سام الدين عبدالغني ال�سغري: التكنولوجيا الرقمية وامللكية الفكرية، بحث من�سور على �سبكة االنرتنت، متاح على   -31

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3943&page=1 :املوقع االلكرتوين
32-  د. غالب �سنيكات، املرجع ال�سابق، �س14.

د. ح�سن جميعي: املرجع ال�سابق، �س11.  -33
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�ملبحث �لثاين

�لتعار�ص بني تد�بري �حلماية �لتكنولوجية وقيد ن�صخ �مل�صنف لال�صتعمال �ل�صخ�صي

متهيد و تق�صيم:

ال�سّك يف اأن امل�سنفات املبتكرة يحميها القانون اأيًا كان ال�سكل الذي اتخذتها واأيًا كانت 
و�سيلة تو�سيلها للغري، حتى ولو كانت رقمية، وتدخل امل�سنفات الرقمية يف اإطار م�سنفات 

احلا�سب االآيل، ومتتد احلماية اإليها باعتبارها من امل�سنفات االأدبية)34(. 

ت املادة )8( من معاهدة  اأما �سند هذا القول فريجع اإىل الن�سو�س القانونية، حيث ن�سّ
الويبو ب�ساأن حق املوؤلف على اأنه: » يتمتع موؤلفو امل�سنفات االأدبية والفنية باحلق اال�ستئثاري 
ن افرادًا من اجلمهور من االطالع على تلك  ويف الت�سريح بنقل م�سنفاتهم للجمهور مبا ميكِّ

امل�سنفات من مكان ويف وقت يختارهما الواحد بنف�سه،...«. 

ت عليها املعاهدات  اأما ال�سوؤال الذي يثار هنا فيتعلق مبدى امتداد اال�ستثناءات التي ن�سّ
لال�ستعمال  امل�سنف  ن�سخ  اال�ستثناءات  تلك  اأهم  بني  ومن  االنرتنت،  جمال  اإىل  والقوانني 

ال�سخ�سي؟. 

اأنه:  ت املادة املادة )1/10( من معاهدة الويبو ب�ساأن حق املوؤلف على  وعلى هذا ن�سّ
للحقوق  ا�ستثناءات  اأو  تقييدات  على  الوطني  ت�سريعه  يف  ين�س  اأن  املتعاقد  للطرف  »يجوز 
املمنوحة ملوؤلفي امل�سنفات االأدبية والفنية بناء على هذه املعاهدة يف بع�س احلاالت اخلا�سة 
التي ال تتعار�س واال�ستغالل العادي للم�سنف وال ت�سبب �سررًا غري مربر للم�سالح امل�سروعة 

للموؤلف«. 

لكن هل من املمكن اأن ي�ستفيد الغري من تلك التقييدات واال�ستثناءات يف بيئة االنرتنت، 
وباالأخ�س اال�ستثناء املتعلق بالن�سخة اخلا�سة؟.

تعاملت مع جمموعة من  اأنها  ال�سوؤال، حيث  WIPO عن هذا  الـ  اأجابت معاهدة  لقد 
االأمور االأ�سا�سية، واأهما امل�سنفات التي يتم تداولها عرب �سبكة االنرتنت، واحلقوق املت�سلة 
بتخزين وبث امل�سنفات وكذلك اال�ستثناءات والقيود الواردة على تلك احلقوق. اإ�سافة اإىل 

د. ح�سام الدين كامل االأهواين: حماية حقوق امللكية الفكرية يف جمال االنرتنت، بحث من�سور على �سبكة االنرتنت، متاح   -34
  www.arablawinfo.com :على املوقع االلكرتوين
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االأوىل على �سرورة مراعاة  املادة  الرابعة من  الفقرة  WIPO ن�ست يف  فاإن معاهدة  ذلك 
اأحكام املواد )1-21( من معاهدة برن، واجلدير بالذكر اأن املادة )9( من معاهدة برن تق�سي 
بكون تخزين االأعمال على الو�سط االلكرتوين يقابل مفهوم الن�سخ يف االأعمال االأدبية والفنية 
التقليدية. اأما من جانب الفقه فاإن االجتاه االآن هو اأنه ال ميكن امل�سا�س بحق ن�سخ امل�سنف 
لال�ستعمال ال�سخ�سي، فهو قد اأ�سبح حقًا ال ميكن امل�سا�س به باعتباره من احلقوق االأ�سا�سية 
اأن اليحد ذلك من حرية امل�ستخدمني  اأو للم�ستخدمني، فمع التقدم العلمي ينبغي  للجمهور 
يف احل�سول على املعلومات، بل اأن التوازن بني م�سلحة املوؤلف وم�سلحة امل�ستخدم يقت�سي 
القول بتدعيم حقوق امل�ستخدم متى ات�سعت دائرة اجلمهور الذي و�سل اإليه املوؤلف. وهكذا 

يظل ذلك اال�ستثناء قائمًا يف بيئة االنرتنت)35(. 

واإذا كانت اال�ستثناءات الواردة على حقوق املوؤلف من املمكن تطبيقها يف البيئة الرقمية، 
فحينها يكون الت�ساوؤل حول تاأثري ا�ستعمال تدابري احلماية التكنولوجية على هذه القيود، اأال 
تخلق تعار�سًا بينها وبني هذه القيود واال�ستثناءات، وخا�سًة فيما يتعلق بالن�سخة اخلا�سة من 

امل�سنفات؟.

مفهوم  لبيان  االأول  املطلب  نخ�س�س  ثالثة مطالب،  اإىل  املبحث  �سنق�سم هذا  ولهذا   
املطلب  ويف  املوؤلف،  حقوق  على  يرد  ا�ستثناء  كاأهم  ال�سخ�سي،  لال�ستعمال  امل�سنف  ن�سخ 
الثاين �سنتطرق للتعار�س والتزاحم بني تدابري احلماية التكنولوجية وا�ستثناء ن�سخ امل�سنف 
لال�ستعمال ال�سخ�سي، ويف املطلب الثالث �سنحاول اإيجاد التوازن والتوفيق بني حقني، هما حق 
املوؤلف يف حماية م�سنفاته مبقت�سى هذه التدابري التكنولوجية وحق اجلمهور يف اال�ستفادة 

من القيد اأو اال�ستثناء املتعلق بن�سخ امل�سنف لال�ستعمال ال�سخ�سي. 

�ملطلب �الأول

مفهوم ن�صخ �مل�صنف لال�صتعمال �ل�صخ�صي

من  اخلا�سة  )الن�سخة  ال�سخ�سي  لال�ستعمال  امل�سنف  ن�سخ  مفهوم  بيان  لغر�س 
امل�سنف(، �سنقوم بتعريفه يف فرٍع اأول، وبيان �سروطه يف فرٍع ثان، ومفهوم الن�سخة اخلا�سة 

الرقمية يف فرٍع ثالث.

د. ح�سام الدين كامل االأهواين: املرجع ال�سابق، �س13 .  -35
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�لفرع �الأول

تعريف ن�صخ �مل�صنف لال�صتعمال �ل�صخ�صي

�أواًل: يف �لفقه

يذهب راأي يف الفقه اإىل تعريف الن�سخة اخلا�سة باأنها رخ�سة ا�ستثنائية مينحها امل�سرع 
للم�ستفيد من امل�سنف تخوله القيام باعداد ن�سخة وحيدة ال�ستعماله اخلا�س، وذلك من اأي 

م�سنف �سبق ن�سره دون حاجة اإىل احل�سول على اذن املوؤلف ودون مقابل)36(. 

اال�ستن�ساخ  تتم عن طريق  التي  الن�سخة  الن�سخة اخلا�سة هي  فاإن  اآخر  راأي  ومبوجب 
مل�سنف حممي باعداد ن�سخة وحيدة منه لال�ستعمال ال�سخ�سي)37(. ويعرفه اآخر باأنه:

بع�س حاالت  املوؤلف يف  من  ت�سريح  اأي  ودون  املحمي جمانًا  امل�سنف  ا�ستعمال  مكنة 
خا�سة، ومع مراعاة ال�سروط اخلا�سة بكيفية اال�ستعمال ومداه واحلفاظ على احلقوق املعنوية 
للموؤلف)38(. هذا ويالحظ باأن الباعث االأ�سا�سي لال�ستعمال ال�سخ�سي للم�سنف املحمي هو 
حتقيق اأغرا�س معينة، مثل التعليم والبحث العلمي والنقد واجلدل وغري ذلك. وذهب اآخر 
اىل ا�ستعمال »م�سطلح الن�سخة«  وعّرفها باأنها: اأحد القيود الواردة على احلقوق اال�ستئثارية 

التي يتمتع بها املوؤلف يف ن�سخ م�سنفاته وا�ستغاللها واتاحتها للجمهور)39(. 

اأو  احلر  اال�ستعمال  م�سطلح  ا�ستعمال  الفقه  من  اآخر  جانب  يف�سل  املعنى  ذات  ويف 
ا�ستثناءًا  حممي  م�سنف  من  ن�سخة  اإجراء  يف  اجلمهور  حق  باأنه  ويعرفه  للم�سنف  العادل 
من احلقوق احل�سرية للموؤلف دون ترخي�سٍ منه وذلك ال�ستعمالها يف االأغرا�س العلمية اأو 

التثقيفية اأو النقد)40(. 

د. عبدالهادي فوزي العو�سي: املرجع ال�سابق، �س209، ويف نف�س املعنى، الحظ: د. حممد �سامي عبدال�سادق: حقوق   -36
الريا�س،  االلكرتوين،  للتعلم  الثاين  الدويل  املوؤمتر  اىل  قدمت  عمل  ورقة  االلكرتوين،  التعلم  جمال  يف  الفكرية  امللكية 

2011، �س3.  
د. اأ�سامة اأحمد بدر: تداول امل�سنفات عرب االنرتنت، دار اجلامعة اجلديدة للن�سر، اال�سكندرية، 2004، �س89.   -37

والتوزيع،  للن�سر  الثقافة  دار  وو�سائل حمايته، ط1، مكتبة  املوؤلف  املعا�سرة حلق  النماذج  املوؤلف،  نواف كنعان: حق  د.   -38
عمان، 2004، �س269.   

د. اأ�سرف جابر �سيد: املرجع ال�سابق، �س5.    -39
Christopher Alan Jennings: Fair Use on the internet, paper available at: http://www.  -40
.)fas.org/irp/crs/RL31423.pdf
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ومن التعاريف الفقهية ال�سابقة يت�سح لنا اأن ن�سخ امل�سنف لال�ستعمال ال�سخ�سي هو 
ن الغري من عمل ن�سخة واحدة من م�سنف حممي  قيد على احلقوق احل�سرية للموؤلف ميكِّ
لال�ستعمال ال�سخ�سي لتحقيق غر�س معني ودون حاجة للح�سول على ترخي�س من املوؤلف اأو 

دفع مقابل مايل له. 

ثانيًا: يف �لقو�نني

اأما عن موقف القوانني من هذا القيد، فيالحظ باأن قانون حماية حق املوؤلف العراقي 
ن�سخة  بعمل  »اإذا قام �سخ�س  اأنه:  املادة )13( على  املعدل ن�ّس يف  ل�سنة 1971  رقم )3( 
واحدة من م�سنف من�سور ال�ستعماله ال�سخ�سي فال يجوز للموؤلف اأن مينعه من ذلك«. وهذا 
ال�سخ�سي.  لال�ستعمال  امل�سنف  ا�ستن�ساخ  قيد  بايراد  العراقي  امل�سرع  من  �سريح  اعرتاف 
ت املادة )171( من قانون حماية امللكية الفكرية رقم  اأما فيما يتعلق بامل�سرع امل�سري، فن�سّ
)82( ل�سنة 2002 على اأنه: » ... لي�س للموؤلف بعد ن�سر م�سنفه اأن مينع الغري من القيام بـ... 
اأال  ال�سخ�سي املح�س وب�سرط  النا�سخ  )ثالثًا(- عمل ن�سخة وحيدة من امل�سنف ال�ستعمال 
يخل هذا الن�سخ باال�ستغالل العادي للم�سنف اأو يلحق �سررًا غري مربر بامل�سالح امل�سروعة 

للموؤلف اأو الأ�سحاب حق املوؤلف...«. 

بع�س  ال�سابقة  املادة  نف�س  ا�سثنى يف  قد  امل�سري  امل�سرع  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  وجتدر 
: ».... ومع ذلك يكون للموؤلف اأو خلفه بع ن�سر م�سنفه  امل�سنفات من هذا القيد، حيث ن�سَّ
اأن مينع الغري من القيام بدون اإذنه بن�سخ اأو ت�سوير م�سنفات الفنون اجلميلة اأو التطبيقية 
اأو الت�سكيلية مامل تكن يف مكان عام اأو امل�سنفات املعمارية، ون�سخ اأو ت�سوير كل جزء جوهري 
لنوتة م�سنف مو�سيقي، ون�سخ اأو ت�سوير كل اأو جزء جوهري لقاعدة بيانات اأو برامج حا�سب 

اآيل«. 

كما اأ�سار القانون االحتادي رقم)7( ل�سنة 2002 ب�ساأن حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة 
لدولة االمارات العربية املتحدة لهذا القيد اأي�سًا، حيث جاء يف املادة )22( من هذا القانون 
لي�س  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  االأدبية  املوؤلف  بحقوق  االإخالل  عدم  مع   « اأنه:  من 

للموؤلف بعد ن�سر م�سنفه اأن مينع الغري من القيام باأي عمل من االأعمال التالية:

املح�س غري  ال�سخ�سي  النا�سخ  ال�ستعمال  وذلك  امل�سنف  من  وحيدة  ن�سخة  1- عمل 
الربحي اأو املهني،......«. 
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كذلك ن�ّس امل�سرع الفرن�سي يف املادة )122/5L ( من القانون ال�سادر يف 2006 على 
اأنه: »ال يجوز للموؤلف متى ن�سر م�سنفه اأن مينع الن�سخ اأو اعادة الن�سخ الذي يكون لال�ستعمال 

اخلا�س للنا�سخ، دون اأن ي�ستهدف اال�ستعمال اجلماعي...«. 

كما واعرتف قانون حق املوؤلف يف الواليات املتحدة االمريكية ل�سنة 1976 بهذا القيد 
 )Fair use copyrighted املحمي  للم�سنف  العادل  اأو  احلر  اال�ستعمال  ا�سم  عليه  واأطلق 
كما وحدد املعايري التي ميكن على �سوئها حتديد االأن�سطة التي يعترب ا�ستخدام   work( 
ً وعادال ً،والعوامل التي جتعل اال�ستخدام  ً م�سروعا امل�سنف املحمي يف اإطارها ا�ستخداما

للم�سنف غري عادل)41(. 

�لفرع �لثاين

�صروط ن�صخ �مل�صنف لال�صتعمال �ل�صخ�صي

اأمر تعديل قانون حق املوؤلف ذي  تن�س املادة )15( - مكررة مبوجب املادة )2( من 
اأن  » يجب  اأنه:  العراقي على  املوؤلف  قانون حماية حق  بتاريخ 2004/5/1 من  الرقم)83( 
معينة  خا�سة  حاالت  على  مق�سور  للموؤلف  احل�سرية  احلقوق  من  اال�ستثناءات  تكون  ال 
امل�سروعة  بامل�سالح  معقول  �سررًا غري  تلحق  وال  للم�سنف،  العادي  واال�ستخدام  التتعار�س 

ل�ساحب احلق«. 

اأن هناك خطاأ فادح يف بدايته وهو  الغريب، وهو  الن�س  ويل مالحظة على على هذا 
عبارة  »يجب اأن ال تكون« وال�سحيح » يجب اأن تكون« اأما اذا �سلمنا بالعك�س فاإنه لن تبقى اأية 
حقوق ا�ستئثارية للموؤلف، و�سيتم االعتداء على حقوقه وا�ستغاللها دون حاجة للح�سول على 
اإذن منه يف جميع االأحوال، وهذا غري جائز. ويبدو اأن امل�سرع العراقي نقل هذا الن�س من 
اإتفاقية الويبو اأو من اتفاقية برين ب�سكل خاطىء. اأما معاهدة الـ WIPO ب�ساأن حق املوؤلف 
فتن�س يف املادة )1/10( على اأنه: »يجوز للطرف املتعاقد اأن ين�س يف ت�سريعه على تقييدات 
اأو ا�ستثناءات للحقوق املمنوحة ملوؤلفي امل�سنفات االأدبية والفنية بناًء على هذه املعاهدة يف 
بع�س احلاالت اخلا�سة التي ال تتعار�س واال�ستغالل العادي للم�سنف وال ت�سبب �سررًا بغري 
مربر للم�سالح امل�سروعة للموؤلف...«. واأما اتفاقية برن حلماية امل�سنفات االأدبية والفنية – 

الحظ: الق�سم )701( من قانون حق املوؤلف االمريكي لعام 1976. اأ�سار اليه: د. نواف كنعان: املرجع ال�سابق، �س268،   -41
من الهام�س.
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ت يف الفقرة الثانية  وثيقة باري�س املوؤرخة يف 14 متوز 1971 واملعدلة يف اأيلول 1979 - فن�سّ
ن�سخ من هذه  بعمل  ال�سماح  ت�سريعات دول االحتاد بحق  »تخت�س  اأنه:  املادة )9( على  من 
امل�سنفات يف بع�س احلاالت اخلا�سة ب�سرط اأال يتعار�س عمل مثل هذه الن�سخ مع اال�ستغالل 

العادي واأال ي�سبب �سررًا بغري مربر للم�سالح امل�سروعة للموؤلف«. 

ومن الن�سو�س التي اأوردناها يف �سدد بيان مفهوم الن�سخة اخلا�سة وكذلك الن�سو�س 
اأعاله يت�سح اأن هناك نوعان من ال�سروط، النوع االأول يتعلق بتطبيق قيد الن�سخة اخلا�سة، 
وهي �سروط اأ�سا�سية، والنوع الثاين تتعلق مبا ي�سمى بـ )مراحل االختبار الثالثي( الذي هو 
معيار اأتت به معاهدة برن ومعاهدة الويبو WIPO بحيث ينبغي اأن متر به اأية ا�ستثناءات على 
حقوق املوؤلف تن�س عليها قوانني الدول االأع�ساء يف تلك املعاهدات. وعلى هذا �سوف نق�سم 
و  الن�سخة اخلا�سة،  ا�ستثناء  اأو  لقيد  االأ�سا�سية  لل�سروط  اأولهما  اإىل مق�سدين،  الفرع  هذا 

ثاينهما ل�سروط قيد الن�سخة اخلا�سة يف �سوء مراحل االختبار الثالثي.

�ملق�صد �الأول

�ل�صروط �الأ�صا�صية لقيد �لن�صخة �خلا�صة

بالنظر للمادة )13( من قانون حماية حق املوؤلف العراقي واملادة )171( م�سري   
اأ�سا�سية، وهي  اأن هناك ثالثة �سروط  واملادة )5/122( فرن�سي، ال�سالفة الذكر يت�سح لنا 
النا�سخ )ثانيًا(، و�سرورة  الن�سخ على  واقت�سار  )اأواًل(،  ن�سره  �سبق  �سرورة وجود م�سنف 

كون الن�سخ لال�ستعمال اخلا�س ولي�س اجلماعي )ثالثًا(. 

�أواًل: �أن يكون �مل�صنف �ملر�د ن�صخه �صبق ن�صره

اإن املنطق يقت�سي وجود اأ�سل للم�سنف قد �سبق ن�سره بالفعل، فال يجوز تطبيق هذا 
اال�ستثناء بالن�سبة للم�سنفات التي مل تن�سر بعد، فمن حلظة ن�سر امل�سنف ي�ستطيع املوؤلف 
اأن ميار�س حقوقه عليه وا�ستغالله بالطريقة التي يراها. ويعد امل�سنف من�سورًا متى و�سع يف 
متناول اجلمهور، وال عربة بالو�سيلة التي يخرج بها امل�سنف اإىل العامل املادي اأو اخلارجي، 
فقد يكون من خالل البث اأو الن�سخ اأو االأداء اأو االتاحة للجمهور... الخ. ومتى ن�سر امل�سنف 
ت عليها القوانني، ومن بينها  جاز للجمهور اأن ي�ستفيد من الال�ستثناءات اأو القيود التي ن�سّ

ا�ستثناء الن�سخة اخلا�سة. 
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م�سروعًا؟.  املن�سور  امل�سنف  اأ�سل  يكون  اأن  يلزم  هو هل  هنا  يثار  الذي  ال�سوؤال  ولكن 
واجلواب هو اأنه يوجد اإجتاهان يف هذا ال�ساأن، اجتاه يرى �سرورة م�سروعية االأ�سل ا�ستنادًا 
اأنه الميكن تطبيق  اأن�سار هذا االجتاه اإىل  اإىل قاعدة )الغ�س يف�سد كل �سيء( حيث ذهب 
عمل م�سروع )ن�سخة خا�سة( مبوجب ن�س قانوين، يف اإطار عمل غري م�سروع وهو قد يكون 
متمثاًل بكون امل�سنف قد و�سع يف متناول اجلمهور بدون اذن املوؤلف، اأو كان مقلدًا اأو مل يتم 
حيازته بطريقة قانونية، واذا ما �سمح باال�ستفادة من القيد هنا فاإن ذلك يدخل فيما ي�سمى 
بـ )تقليد للتقليد(. اأما االجتاه الثاين- والذي نوؤيده- فريى اأن القوانني ما دامت مل تن�س 
على �سرورة م�سروعية االأ�سل الذي تنقل عنه الن�سخة، والأن امل�ستخدم على �سبكة االنرتنت 
ي�سعب عليه التمييز بني ما اإذا كان امل�سنف قد و�سع يف متناول اجلمهور بطريقة م�سروعة 
اأو غري م�سروعة، فاإنه ال ي�ستلزم اأن يكون اأ�سل امل�سنف املن�سور م�سروعًا لكي يتم اعمال قيد 

الن�سخة اخلا�سة)42(. 

ثانيًا: وجود نا�صخ يقوم بالن�صخ)43( 

اإن النا�سخ هو ذلك ال�سخ�س الذي ميلك ال�سيطرة على اأدوات الن�سخ التي ت�سمح بالن�سخ 
اأو اإعادة الن�سخ)44(. وينبغي اأن يتم ا�ستعمال الن�سخة بوا�سطة النا�سخ نف�سه �سواء مّت عمل هذه 

الن�سخة بوا�سطته اأو  بوا�سطة الغري، على اأن يكون هذا الن�سخ لال�ستعمال ال�سخ�سي. 

ثالثًا: �صرورة �ال�صتعمال �ل�صخ�صي �خلا�ص دون �جلماعي

يكون  اأن  �سرورة  اخلا�سة  الن�سخة  قيد  من  لال�ستفادة  العراقي  امل�سرع  ا�سرتط  لقد 
الن�سخ  يكون  اأن  �سرورة  اإىل  امل�سري  امل�سرع  ذهب  فيما  ال�سخ�سي،  لال�ستعمال  الن�سخ 
لال�ستعمال النا�سخ ال�سخ�سي املح�س، اأما امل�سرع الفرن�سي فن�س على اال�ستعمال اخلا�س 

املح�س للنا�سخ)45(. 

يف احلقيقة اإن كل ا�ستعمال للن�سخ اليعد ا�ستعمااًل جماعيًا اإال اإذا جتاوز االإطار اال�ستعمال 

د. عبدالهادي فوزي العو�سي: املرجع ال�سابق، �س247.   -42
عرف امل�سرع امل�سري حق الن�سخ باأنه: ا�ستحداث �سورة اأو اأكرث مطابقة لال�سل من م�سنف اأو ت�سجيل �سوتي باأية طريقة   -43
اأو يف اأي �سكل مبا يف ذلك التخزين االلكرتوين الدائم اأو الوقتي للم�سنف اأو للت�سجيل ال�سوتي. الحظ: الفقرة التا�سعة 

من املادة )138( من قانون حماية امللكية الفكرية امل�سري(.   
د. رمزي ر�ساد عبدالرحمن: احلقوق املجاورة حلق املوؤلف، دار اجلامعة اجلديدة للن�سر، اال�سكندرية، 2005، �س241.  -44

الحظ: املادة 13، عراقي، 171 م�سري، 122 فرن�سي، امل�سار اليها �سابقًا.   -45
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ال�سخ�سي اأو اخلا�س، ولكن هل من فارق بني اال�ستعمال ال�سخ�سي واال�ستعمال اخلا�س؟. 

اإن اال�ستعمال ال�سخ�سي للم�سنف يعني ا�ستعمال امل�سنف املن�سور من قبل امل�ستخدمني 
ب�سكل  ن�سخه  طريق  عن  واإما  منه،  ال�سخ�سية  اال�ستفادة  وجمرد  ت�سفحه  طريق  عن  اإما 
�سخ�سية  الأغرا�س  فقط  واحدة  ن�سخة  باعداد  وذلك  االآيل  احلا�سب  على جهاز  اأو  تقليدي 
بحته كالدرا�سة اأو البحث اأو الرتفيه وغريها، اأما اال�ستعمال اخلا�س للم�سنف فهو ا�ستعماله 
من خالل اأدائه يف اجتماعات داخل اإطار عائلي اأو لطلبة داخل من�ساأة تعليمية ما دام ذلك 
يتم دون حت�سيل مقابل مايل مبا�سر اأو غري مبا�سر)46(. وهكذا يتميز اال�ستعمال ال�سخ�سي 
اأن اال�ستعمال اخلا�س يتم  باأنه يتم الأغرا�س �سخ�سية بحتة تتعلق بالنا�سخ وحده، يف حني 
الأغرا�س تتجاوز امل�ستخدم الفرد اإىل االإطار العائلي اأو التعليمي. ويف تطبيق عملي على ما 
ذكر عر�ست ق�سية على املحكمة التجارية يف باري�س ب�ساأن اأحد حمركات البحث اأو ما يعرف 
بـ )Search Engines( وتدعى )Keljob( فقد قرر القا�سي باأن كل �سبكة انرتنت متنح وب�سكل 
�سمني رخ�سة ب�سيطة للربط مع ال�سبكة واملعلومات التي داخلها، وقيام املدعى عليه بربط 
على االنرتنت مبوقع حمرك البحث كان عماًل مقبواًل من وجهة نظر املحكمة، اإال اأنها راأت اأن 
قيام املدعى عليه وال�سماح لنف�سه بالدخول اأكرث مما يجب وال�سماح لبع�س االأ�سخا�س بنقل 
الب�سيطة وحكمت  اأجهزتهم قد جاوز تلك الرخ�سة  ال�سبكة ونقلها وتنزيلها على  حمتويات 

عليه بالنتيجة بوقف تلك االأعمال والتعوي�س)47(. 

�ملق�صد �لثاين

 Three �لثالثي  �لن�صخة �خلا�صة يف �صوء )مر�حل �الختبار  �صروط قيد 
) Step-Test

فر�ست معاهدة الـWIPO �سوابط على الدول االأع�ساء فيها فيما يتعلق باال�ستثناءات 
احلقوق  على  واال�ستثناءات  القيود  فاإن  وهكذا  الوطنية،  ت�سريعاتها  يف  ترد  التي  والقيود 
اال�ستئثارية للموؤلف البّد واأن متر مبا ي�سمى )االختبار الثالثي املراحل(. فالقيود واال�ستثناءات 
مراعاة  ينبغي  اأنه  اإال  للمعلومات،  الو�سول  يف  اجلمهور  م�سلحة  حتقيق  لغر�س  تكون  اإمنا 

د. اأ�سامة اأحمد بدر: املرجع ال�سابق، �س85-84.   -46
التلهوين:  ب�سام  د.  اليها  اأ�سار   ).Computer& Telecommunication Law Review, 2001, p.n65(  -47

املرجع ال�سابق، �س4. 
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م�سلحة �ساحب احلق كذلك وايجاد نوع من التوازن بني امل�سلحتني)48(.

ت املادة )10( من معاهدة الويبو ب�ساأن حق املوؤلف ل�سنة 1996 من اأنه: وعلى هذا ن�سّ

اأو ا�ستثناءات  اأن ين�س يف ت�سريعه الوطني على تقييدات   »1- يجوز للطرف املتعاقد 
للحقوق املمنوحة ملوؤلفي امل�سنفات االأدبية والفنية بناء على هذه املعاهدة يف بع�س احلاالت 
اخلا�سة التي ال تتعار�س واال�ستغالل العادي للم�سنف وال ت�سبب �سررًا بغري مربر للم�سالح 
اأي  تق�سر  اأن  املتعاقدة  االأطراف  على  برين،  اتفاقية  تطبيق  عند   -2 للموؤلف.  امل�سروعة 
تقييدات اأو ا�ستثناءات للحقوق املن�سو�س عليها يف تلك االتفاقية على بع�س احلاالت اخلا�سة 
التي ال تتعار�س واال�ستغالل العادي للم�سنف وال ت�سبب �سررًا بغري مربر للم�سالح امل�سروعة 

للموؤلف«)49(. 

 /)15( املادة  يف  فن�ّس  وقننه،  الثالثي  االختبار  من  العراقي  امل�سرع  ا�ستفاد  ولقد 
مكررة - مع �سرورة االنتباه لالأخطاء الواردة فيها- على اأنه: »يجب اأن تكون اال�ستثناءات 
من احلقوق احل�سرية للموؤلف مق�سورة على حاالت خا�سة معينة ال تتعار�س واال�ستخدام 
العادي للم�سنف، وال تلحق �سررًا بغري مربر بامل�سالح امل�سروعة ل�ساحب احلق»)50(. فما هو 

حقيقة مراحل االختبار الثالثي؟.

زاوية  حجر  اأو  قانونيًا  معيارًا  تعد  الثالثي  االختبار  مراحل  اأن  القول  املمكن  من 
لال�ستثناءات، ففي �سوئها تتقيد م�سروعية الن�سخ لال�ستعمال ال�سخ�سي كاأحد اال�ستثناءات 

بال�سروط االآتية:

اأواًل: اقت�سار اال�ستثناءات على حاالت خا�سة.

ثانيًا: عدم االخالل باال�ستعمال اأو )اال�ستغالل( العادي للم�سنف.

ثالثًا: عدم وقوع �سرر غري مربر بامل�سالح امل�سروعة ل�ساحب حق املوؤلف. 

 See: Jonathan Griffithis: The Three-step-tests in European copyright law- problems  -48
and solutions, paper available at: http://ssrn.com/abstract=1476968

الحظ: نف�س امل�سمون يف املادة )2/16( من معاهدة الويبو ل�سنة 1996 ب�ساأن االأداء والت�سجيل ال�سوتي، املادة )5/5(   -49
من التوجيه االأوربي من التوجيه االوربي ب�ساأن حماية حق املوؤلف يف 22 ايار 2001.  

الحظ كذلك: املادة )171/ ثانيًا( م�سري واملادة )122 فرن�سي(- �سابق اال�سارة اليها.  -50
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اأنه لكي يكون  اأما فيما يتعلق باقت�سار اال�ستثناء على بع�س احلاالت اخلا�سة، فيعني 
اال�ستثناء حالة خا�سة، البّد واأن يكون معينًا بطريقة وا�سحة وله غاية واأثر ا�ستثنائي مربر 
يف ظل ال�سيا�سة الت�سريعية ومقت�سيات امل�سلحة العامة، كما يف �سرورة و�سع ا�ستثناء اأو قيد 
اأو  واملعرفة،  للثقافة  الو�سول  يف  واحلق  التعبري  حرية  لتحقيق  للموؤلف  اال�ستئثارية  احلقوق 

ا�ستخدام امل�سنف الأغرا�س التعليم والبحث العلمي. 

وفيما يتعلق بال�سرط املتعلق ب�سرط عدم االإخالل باال�ستغالل العادي للم�سنف، فرياد 
يف  م�سنفه  ال�ستغالل  املوؤلف  اإليها  يلجاأ  التي  الطرق  جمموع  للم�سنف  العادي  باال�ستغالل 

الو�سع العادي من اأجل احل�سول على مردود مادي منه)51(. 

على  ينطوي  الن�سخ  كان  اإذا  ما  لتحديد  عندها  الوقوف  يتعني  اعتبارات  عدة  وهناك 
اإخالل باال�ستعمال العادي للم�سنف اأم ال، وهي طبيعة الن�سخ، هل هي جتارية اأم الأغرا�س 
امل�ستخدم  اجلزء  وحجم  باحلماية،  امل�سمول  امل�سنف  وطبيعة  الربح،  ت�ستهدف  ال  تعليمية 
واأهميته باملقارنة مع امل�سنف املحمي، وتاأثري ذلك على رواج امل�سنف اأو قيمته. ولقد وردت 

ت على اأنه: هذه االعتبارات يف املادة )107( من قانون حق املوؤلف االأمريكي، حيث ن�سّ

يف  يوؤخذ  اأن  يجب  ال،  اأم  م�سروعًا  امل�سنف  ا�ستعمال  كان  اإذا  فيما  النظر  عند   ...«
احل�سبان االعتبارات التالية:

1- هدف وطبيعة اال�ستعمال، مبا يف ذلك هذا اال�ستعمال ذا طبيعة جتارية اأو لالأهداف 
العمل املتمع باحلماية. 3- مقدار وجوهرية  الربح. 2- طبيعة  اإىل  التي ال تهدف  التعليمية 
اجلزء امل�ستعمل بالن�سبة للم�سنف املحمي يف جمموعه. 4- تاأثري اال�ستعمال على الت�سويق 

املحتمل للم�سنف املتمتع باحلماية...«)52(. 

ن�سري هنا اإىل اأن جانبًا من الفقه)53( يرى اأن ا�ستثناء الن�سخة اخلا�سة من امل�سنف ال 
يطبق على �سبكة االنرتنت، ال �سيما واأنه يتعار�س مع املادة )13( من اتفاقية الـ TRIPS ملا 
يت�سمنه من اإخالل باال�ستعمال العادي للم�سنفات، ومن ناحية اأخرى فان ا�ستعمال امل�سنف 

د. عبدالهادي فوزي العو�سي: املرجع ال�سابق، �س282.    -51
نقاًل عن: د. اأ�سرف جابر �سيد: املرجع ال�سابق، �س91.    -52

اأو اال�ستثناءات من احلقوق  اأنه: ))تلتزم البلدان االأع�ساء بق�سر القيود  تن�س املادة )13( من اتفاقية الرتيب�س على   -53
اخلال�سة على حاالت خا�سة معينة ال تتعار�س مع اال�ستعمال العادي للعمل الفني وال تلحق �سررًا غري معقول بامل�سالح 

امل�سروعة ل�ساحب احلق فيه((.   
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موافقة  دون  ال�سخ�سي  لال�ستعمال  امل�سنف  من  ن�سخة  على  احل�سول  �سورة  ياأخذ  الذي 
املوؤلف ينطوي يف حقيقته على ا�ستعمال جماعي للم�سنف مما يخرجه من نطاق اال�ستعمال 
ال�سخ�سي)54(. واأمام هذا االعتداء على احلق املايل للموؤلف الذي يت�سمنه ا�ستثناء الن�سخ 
برامج  جمال  يف  الن�سخ  هذا  وامل�سري  الفرن�سي  امل�سرع  حظر  فقد  ال�سخ�سي  لال�ستعمال 
بالن�سخة  املتعلق  اال�ستثناء  فيظل  امل�سنفات  باقي  يف  اأما  البيانات)55(.  وقواعد  احلا�سوب 

اخلا�سة قاباًل للتطبيق حتى ولو كان امل�سنف من�سورًا على �سبكة االنرتنت. 

اأما ال�سرط االأخري فهو يتمثل بانعدام االأ�سرار غري املربرة بامل�سالح امل�سروعة للموؤلف، 
اخلا�سة  الن�سخة  الغري حلقه يف  على ممار�سة  يعرت�س  اأن  املوؤلف  ل�ساحب حق  لي�س  وهنا 
اأما  اأو غري معقولة مب�ساحله،  ال�سرر الذي حلقه قد و�سل لدرجة غري مربرة  اإذا كان  اإال 
اال�ستغالل  اأن  اإىل  هنا  ون�سري  واالأدبية.  املالية  امل�سالح  فتعني  املوؤلف  مب�سالح  املق�سود 
العادي للم�سنف اإذا كان م�سحوبًا بتقرير مقابل مايل يفوت الك�سب الفائت للموؤلف، فاإن 
ا�ستثناء الن�سخة اخلا�سة الي�سكل اخالاًل بحق املوؤلف، ومن ال�سوبة اأن يكون �سرر غري مربر 
اأو غري معقول يلحق مب�سالح املوؤلف امل�سروعة، وهذا يعني وجود ارتباط وثيق بني االخالل 
باال�ستعمال العادي للم�سنف، وبني وقوع �سرر غري مربر مب�سالح �ساحب احلق)56(. ويلزم 
يف هذه امل�سالح اأن تكون م�سروعة، وعلى هذا الي�ستطيع املوؤلف اأن يتم�سك بال�سرر الذي حلق 

م�سلحته ال�ستبعاد اال�ستثناء، اإذا كانت تلك امل�سلحة غري م�سروعة)57(. 

ن�سري  املراحل  الثالثي  االختبار  �سوء  اخلا�سة يف  الن�سخة  ل�سروط  نهاية عر�سنا  ويف 
ففي  ال�سروط،  تلك  بتطبيق  املحاكم  اإحدى  قامت  حيث  الفرن�سية،  املحاكم  يف  ق�سية  اإىل 
يف  فيلم  ن�سخ  مبحاولة  قام  �سابًا  اأن  يف  وقائعها  تتلخ�س   )Mullholand Drive( تدعى  ق�سية 
�سكل DVD لكي ي�ساهده يف املنزل على التلفزيون من خالل نظام VHS، ولكن تدابري احلماية 
DVD منعته من ذلك، جادل املدعي واأقام االأجراءات ب�ساأن  التكنولوجية املوجودة على الـ  
احلق  تعطيه  الفرن�سي  الفكرية  امللكية  قانون  من   )5/122( املادة  اأن  بينها  من  اأمور  عدة 
يف اال�ستفادة من قيد الن�سخة اخلا�سة على امل�سنفات الداخلة يف الـ DVD واأن انكار حقه 

د. اإبراهيم الد�سوقي اأبو الليل: املرجع ال�سابق، �س19.    -54
الحظ: املادة )122( من القانون الفرن�سي واملادة )171/ثانيًا( من القانون امل�سري.    -55

  see: Jonathan Griffithis: op.cit. p.5  -56
د. عبدالهادي فوزي العو�سي: املرجع ال�سابق، �س285.    -57
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وق�ست  االدعاء  هذا  باري�س  يف  اال�ستئناف  حمكمة  اأيدت  احلق.  لهذا  انتهاكًا  يعد  ذلك  يف 
باأن املادة )5/122( فرن�سي تعطي امل�ستخدم حق الو�سول للم�سنف املحمي واال�ستفادة من 
قيد الن�سخة اخلا�سة، لكن املحكمة العليا بباري�س رف�ست ذلك وق�ست باأن ا�ستثناء الن�سخة 
برين   )2/9( املادة  مبوجب  الثالثي(،  االختبار  )مراحل  لـ  وفقًا  يف�سر  اأن  ينبغي  اخلا�سة 
واملادة )1/10-2( ويبو، وراأت املحكمة اأن وجود ا�ستثناء الن�سخة اخلا�سة يف البيئة الرقمية 
املرحلة  انتهاك  اىل  يوؤدي  فاأن  وبالنتيجة  للم�سنف،  العادي  باال�ستعمال  يخل  اأن  �ساأنه  من 

الثانية من االختبار)58(.

ومن الق�سايا االأخرى يف هذا املجال ما ذهبت اإليه املحكمة االبتدائية يف بروك�سل من 
الفرن�سية  باللغة  اليومية  االأخبار  اإىل  للو�سول  املجال  باتاحة    Google news �سركة  قيام  اأن 
احلقوق  على  واال�ستثناءات  التقييدات  قبيل  من  اإال  هو  ما  االلكرتونية  املواقع  يف  املن�سورة 
ذلك  ت�ستلزم  االن�سان  حلقوق  االوربية  االتفاقية  من   )10( املادة  واأن  للموؤلف،  اال�سئثارية 
ك�سمانة حلرية التعبري، واأو�سحت املحكمة باأن القيود ال تكون اال يف حاالت خا�سة ال تتعار�س 
واال�ستغالل العادي للم�سنف وفق املادة )5( من معاهدة برين، واأن هذا االجراء الذي قامت 
)مراحل  اأن  بل  للموؤلف،  امل�سروعة  للم�سالح  مربر  بغري  �سررًا  الي�سبب   Google �سركة  به 

االختبار الثالثي( مل يتم بعد نقلها وادماجها يف القانون البلجيكي)59(.  

�لفرع �لثالث

مفهوم �لن�صخة �خلا�صة �لرقمية

امل�سنف  عن  توؤخذ  التي  الوحيدة  الن�سخة  تلك  الرقمية  اخلا�سة  بالن�سخة  يق�سد 
راأي  النا�سخ)60(. وبح�سب  ل�سخ�س  االآيل  ويتم تخزينها رقميًا على جهاز احلا�سب  املحمي، 
من الفقه فاإن ترقيم امل�سنف وتثبيته على الذاكرة املركزية للحا�سب االآيل يعد ن�سخًا له)61(. 
وهذا الن�سخ ال بّد فيه من احل�سول على ترخي�س للموؤلف، وذلك الأنه من احلقوق اال�ستئثارية 

 Mulholland Drive, French Supreme Court, February 28, 2006, )2006( 37 I.I.C. 760,  -58
 reversing Paris Court of Appeal, April 22, 2005, )2006( 37 IIC 112;  , see: Jonathan
Griffithis: op.cit, p.5

 Jonathan Griffithis: op.cit, p.6  -59
د. اأ�سامة اأحمد بدر: املرجع ال�سابق، �س91.     -60

د. ح�سام الدين كامل االأهواين: املرجع ال�سابق، �س7.   -61
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التي يتمتع بها هو وحده)62(. 

لكن ال�سوؤال هو هل من املمكن اال�ستفادة من اأحكام الن�سخة اخلا�سة وتطبيقها على 
�سبكة االنرتنت، اأم اأن ذلك يهدد حقوق املوؤلفني ب�سكل اأكرب؟.

يف احلقيقة البّد من التمييز بني جمموعة من الت�سرفات التي تتم على �سبكة االنرتنت، 
اأولها هي اتاحة امل�سنفات على �سبكة االنرتنت، وهذه ت�ستبعد من قيد الن�سخة اخلا�سة حتى 
نطاق  يف  الت�سرفات  هذه  وتدخل  مبقابل)63(.  اأو  جمانيًا  االلكرتوين  ملوقع  الدخول  كان  ولو 
جرمية التقليد املعاقب عليها)64(، ويف هذا ق�ست املحكمة االبتدائية بباري�س باأن بث وتوزيع 
امل�سنف عرب �سبكة االنرتنت دون ترخي�س من �ساحب احلق يعد تقليدًا مل�سنف حممي. و 
اأن طالبني فى املدر�سة العليا لالإت�ساالت قد قاما ببث م�سنف  تتلخ�س وقائع الدعوى فى 
حممي للمطرب )Brel jaques( على املوقع اخلا�س بهما )web( على �سبكة االإنرتنت، مما 
ن�سخ امل�سنف ل�ساحلهم ب�سكل جماعي،  ال�سبكة فى  الفر�سة مل�ستخدمى  اإتاحة  ترتب عليه 
وذلك بالطبع دون اذن املوؤلف، وقد اأدانت املحكمة الطالبني تاأ�سي�سا على اأن البث الرقمى 
Digital للم�سنف عرب االإنرتنت بدون اإذن املوؤلف �سكل جرمية تقليد للم�سنف)65(. ويعد مثل 

هذا القرار الق�سائي خري دليل على دح�س االعتقاد باأن ت�سريعات حماية حق املوؤلف لن تكون 
لها القابلية يف التعاي�س والتطبيق مع ما اأفرزته التكنولوجيا احلديثة. 

وبخ�سو�س ما �سبق جاء يف املادة )37( من القانون االحتادي رقم )7( ل�سنة 2002 

املادة )8( من قانون حماية حق املوؤلف العراقي.   -62
اأن  التي ي�ستطيع كل �سخ�س  العام وامل�سنفات غري املحمية  اإىل امللك  اآلت  التي  لكن مع هذا فاإن هناك من امل�سنفات   -63
يتيحها عرب االنرتنت دون حاجة اإىل احل�سول على موافقة املوؤلف. )الحظ: د. ع�سمت عبداملجيد بكر، د. �سربي حمد 
خاطر: احلماية القانونية للملكية الفكرية، ط1، بيت احلكمة، بغداد، 2001، �س59-60(.  واأحيانًا يتنازل املوؤلف عن 
حقوقه املالية على امل�سنف التقليدي ولكن لكي ي�ستطيع الغري من اتاحتها عرب االنرتنت ال بدَّ من وجود �سرط �سريح 
اأن يكون  باأنه: ))يجب  الفرن�سي حيث ق�ست  الفكرية  بذلك، ولقد ن�ست على ذلك املادة )6/131( من قانون امللكية 
، �سريحا...((.  العقد  اأو غري متفق عليها وقت  امل�سنف ب�سورة غري متوقعة  ا�ستغالل  الذي يخول حق  التنازل  �سرط 
وهناك اإجتاه فقهي يرى اأن�ساره بعدم جواز اعادة ا�ستغالل امل�سنفات ال�سحفية عرب االنرتنت اإال بوجود �سرط �سريح 
يجيز ذلك، ولو كان هناك اتفاق تنازل عن احلق يف اال�ستغالل املايل لهذه امل�سنفات دون حتديد لو�سيلة اال�ستغالل. 
)الحظ: د. اأ�سرف جابر �سيد: ال�سحافة عرب االنرتنت وحقوق املوؤلف، بحث من�سور يف جملة حقوق حلوان للدرا�سات 

القانونية واالقت�سادية، العدد الثامن، 2003، �س262-261(.  
الحظ: املادة )45( حماية حق املوؤلف عراقي واملادة 147 م�سري.   -64

م�سار اإليها لدى: القا�سي حممد احلته: احلماية الوطنية حلقوق امللكية الفكرية للم�سنفات الرقمية، بحث من�سور على   -65
 .www.f-law.net :سبكة االنرتنت، متاح على املوقع االلكرتوين�
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تقل  يعاقب باحلب�س مدة ال   ...« اأنه:  املجاورة االماراتي على  املوؤلف واحلقوق  ب�ساأن حقوق 
عن �سهرين وبالغرامة التي ال تقل عن ع�سرة االآف درهم وال تزيد عن خم�سني األف درهم، 
اأو باحد هاتني العقوبتني، كل من قام بغري اذن كتابي من املوؤلف اأو �ساحب احلق املجاور اأو 

خلفهما باأي من االأفعال االآتية:

املجاور  �ساحب احلق  اأو  للموؤلف  املالية  اأو  االأدبية  على حق من احلقوق  االعتداء   -1
اأو  �سوتي  ت�سجيل  اأداء  اأو  م�سنف  اأي  و�سع  ذلك  يف  مبا  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س 
�سواء عرب  القانون يف متناول اجلمهور  املقررة يف هذا  ت�سمله احلماية  اذاعي مما  برنامج 
اأجهزة احلا�سب اأو �سبكات االنرتنت اأو �سبكات االت�ساالت اأو غريها من الطرق اأو الو�سائل 

االأخرى...«. 

اأبرز  التي هي من   Mp3 الـ  اإليها هي تكنولوجيا  التطرق  التي ينبغي  الت�سرفات  ثاين 
و�سائل ن�سخ امل�سنفات ال�سمعية عرب االنرتنت، ويتم ذلك من خالل حتميل امللفات من قبل 

امل�ستخدم، فهل يعد ذلك انتهاكًا حلقوق املوؤلف اأم ا�ستفادة من قيد الن�سخة اخلا�سة؟.

من  الن�سخ  كان  متى  م�سروعًا  يكون   MP3الـ خالل  من  الن�سخ  اإن  اأن  اإىل  راأي  يذهب 
اأو مت حتميلها من  اأي من حيازة م�سروعة للدعامة املثبت عليها امل�سنف،  م�سدر م�سروع، 
موقع ويب مّت و�سع امل�سنف عليه ب�سورة م�سروعة، اأما العك�س فيعد تعار�سًا مع اال�ستغالل 
العادي للم�سنف وفيه تعار�س مع اال�ستعمال اخلا�س للن�سخة. لكن جانبًا من الفقه ال يتفق 
مع هذا الراأي بحجة عدم قدرة امل�ستخدم من اأن يعرف على وجه اليقني ما اإذا كان املوقع 
اأم ال، ويرى بان امل�ستخدم ال ي�ستفيد من قيد الن�سخة  قد و�سع امل�سنف بطريقة م�سروعة 
اخلا�سة اإذا كان املوقع قد و�سع امل�سنف يف متناول اجلمهور بطريقة بنّي عدم م�سروعيتها، 
اأو منع املوؤلف �سراحًة عمل ن�سخة من م�سنفه وذلك بر�سالة وا�سحة تن�سر على املوقع)66(. 

وهذا الراأي هو الراجح لدينا. 

اأما الت�سرف االآخر الذي تدور حوله املناق�سات فيما اذا متت عرب �سبكة االنرتنت، فهو 
ن�سخ امل�سنفات وتبادل الر�سائل االلكرتونية ب�ساأنها، ومدى انطباق مفهوم الن�سخة اخلا�سة 

عليها. 

اإن الربيد االلكرتوين اأو الـ E-mail و�سيلة لتبادل املعلومات والر�سائل االلكرتونية من 

د. عبدالهادي فوزي العو�سي: املرجع ال�سابق، �س300.   -66
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خالل �سبكة االنرتنت، وال�سوؤال هنا ما احلكم لو اأن الر�سالة اأو الربيد قد احتوى على م�سنف 
حممي ومت ار�ساله لربيد اآخر، هل اأن ذلك يتم يف اطار ا�ستثناء الن�سخ لال�ستعمال ال�سخ�سي 

اأم ال؟.

احلا�سب  على  للم�سنف  امل�ستخدم  بتخزين  يتم  الذي  الن�سخ  اأن  القول  لنا  �سبق  لقد 
ثم  ومن  احلا�سوب  على  يتم  الذي  الن�سخ  ولكن  اخلا�سة،  الن�سخة  قبيل  من  هو  ال�سخ�سي 
بتحويل امل�سنف للربيد االلكرتوين وار�ساله ل�سخ�س اآخر، فهنا يكون الن�سخ قد مت ا�ستعماله 
ل�سخ�س اآخر غري النا�سخ. فهنا ال يوجد وحدة يف �سخ�س النا�سخ وم�ستعمل الن�سخة، وبذلك 
يتخلف احدى �سروط ا�ستثناء الن�سخة اخلا�سة، ولهذا ال يدخل يف نطاقه. وهنا يتعني على 
اأن ير�سل م�سنفًا للغري يف بريده  اأو من يخلفه، قبل  اأن يح�سل على اذن املوؤلف  امل�ستخدم 
احلقوق  من  ال�سبكة  عرب  وا�ستغالله  امل�سنف  ار�سال  اعادة  اأن  اأ�سا�س  على  االلكرتوين، 

اال�ستئثارية للموؤلف، وال يجوز للغري ممار�ستها اإال باذنه. 

ومع هذا ثمة راأي يذهب اإىل اأنه ينبغي التفرقة بني ما اإذا كان ار�سال ن�سخة من م�سنف 
جتمعهم  ان  دون  اال�سخا�س،  من  حمدود  غري  عدد  اإىل  مّت  قد  االلكرتوين  الربيد  بطريق 
عالقات قرابة اأو �سداقة، ويف هذا الفر�س يتحقق اال�ستعمال اجلماعي للم�سنف ويخرج من 
ا�ستثناء الن�سخة اخلا�سة، وبني ار�سال امل�سنف لعدد حمدود من اال�سخا�س ممن تربطهم 

�سلة وثيقة، وهنا تظل الن�سخة يف اطار قيد الن�سخة اخلا�سة.)67(  

ونحن جند اأن هذا الراأي االأخري منطقي، �سحيٌح اأن اال�ستثناء ال يتم التو�سع فيه وال 
يقا�س عليه، لكن الن�سخ يف اطار العائلة واإن مل يكن �سخ�سيًا، اإال اأنه يبقى يف اإطار اخل�سو�سية 

ومن ثم ينطبق عليه ا�ستثناء الن�سخة اخلا�سة. 

�ملطلب �لثالث

�لتعار�ص بني تد�بري �حلماية �لتكنولوجية و�لن�صخ لال�صتعمال �ل�صخ�صي

عن  غريبني  القانون  فروع  من  فرعني  هما  الفكرية  امللكية  وحقوق  االن�سان  حقوق  اإن 
بع�سهما البع�س، ولكن يف ال�سنوات القليلة املا�سية، بداأت العالقة بينهما تتوطد من خالل 
االأن�سطة واجلهود الدولية يف خلق املعايري القانونية لر�سم العالقة بني حقوق امللكية الفكرية 

 P-y Gautier, pour ou contre le droit de copier des fichiers proteges sur l , internet,  -67
n37 ,2000.اأ�سار اليه :د. اأ�سرف جابر �سيد: املرجع ال�سابق، �س115.  
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غري  دولية  منظمات  بها  قامت  االأن�سطة  وهذه  اأخرى.  جهة  من  االن�سان  وحقوق  جهة  من 
ال�سحة  ومنظمة   )WIPO( الويبو  منظمة  و   )WTO( العاملية  التجارة  كمنظمة  حكومية، 
هذه  جهود  اإطار  ففي    ،)UNESCO( والثقافة  والعلوم  الرتبية  ومنظمة   )WHO( العاملية 
و�سعت  فقد  والثقافة،  املعرفة  يف  اجلمهور  وحق  املوؤلف  حقوق  بني  التوازن  خللق  االأخرية 

املنظمة بع�س املبادىء التوجيهية وهي:

 1- الو�سول اىل املعلومات واملعرفة هي اثنان من املبادىء االأ�سا�سية التي يقوم عليها 
ت�ستمر  اأن  يجب  الرقمي،  فالع�سر  االلكرتونية.  وال�سبكات  املعلومات  وتطوير جمتمع  ان�ساء 

معه اال�ستفادة والتعليم والبحث ونقل املعارف.

احلماية  هذه  دامت  ما  والثقلفة  املعرفة  لن�سر  االأهمية  بالغ  اأمر  املوؤلفني  حماية   -2
على ال�سبكات الرقمية عر�سة للخطر، ومع ذلك فمن احلق اأن يوؤخذ يف االعتبار لي�س فقط 
امل�سالح امل�سروعة للموؤلفني الفنان وفناين االأداء واملنتجني ولكن اأي�سًا م�سالح امل�ستخدمني 

واملجتمع ككل( و منظمة الويبو )WIPO(. ومنظمة ال�سحة العاملية )WHO( وغريها)68(. 

نف�س  على  اأكرث  اأو  ل�سخ�سني  حقان  يوجد  حينما  وا�سحة  التعار�س  م�ساألة  تبدو  اإذن 
الدرجة من القوة اأو بدرجة متقاربة بحيث يقت�سي الرتجيح فيما بينها )وهذا ما ي�سمى بـــــــ 
)تزاحم احلقوق()69(، ويف مو�سوع البحث والدرا�سة يبدو التعار�س وا�سحًا بني حقوق املوؤلف 
يف حماية م�سنفاته املن�سورة على �سبكة االنرتنت، وحق اجلمهور يف الو�سول اإىل املعلومات، 

فاإي من احلقني يرجح على االآخر؟. وملاذا؟. 

ومن اأجل االإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق �سوف نق�سم هذا املطلب اإىل فرعني، نتناول يف 
التكنولوجية- االأمر الذي يدفعنا  التي وجهت لتدابري احلماية  اأهم االنتقادات  الفرع االأول 
للقول بوجود تعار�س مع ا�ستثناءات حقوق املوؤلف، ويف الفرع الثاين �سنتناول التوفيق والتوازن 

بني تدابري احلماية التكنولوجية وبني الن�سخ لال�ستعمال ال�سخ�سي. 

See: Laurence R. Helfer: Human Rights and Intellectual property: conflicts or coexist-  -68
).ence?, paper available at: http://mipre.umn.edu/archive/v5n1/Helfer.pdf

الحظ تف�سياًل: اطروحتنا يف الدكتوراه بعنوان: نظرية ترجيح ال�سند االأف�سل يف تزاحم احلقوق، درا�سة حتليلية مقارنة،   -69
اطروحة قدمت لكلية القانون وال�سيا�سة بجامعة ال�سليمانية، 2011، �س16 وما بعدها(. 

د. عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي

141جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م 140

�لفرع �الأول

�النتقاد�ت �لتي وجهت لتد�بري �حلماية �لتكنولوجية

ترتب على اإتاحة الن�سر االلكرتوين للم�سنفات عرب �سبكة االنرتنت جمموعة من االآثار 
لبع�س  الوطنية  القوانني  املوؤلف مبوجب  باأن قواعد حماية حق  واأن قلنا  ال�سلبية، فقد �سبق 
الدول اأ�سبحت ال توفر احلماية املطلوبة على �سبكة االنرتنت، واإمنا يقت�سر االأمر فيها على 
احلماية التقليدية للم�سنفات، االأمر الذي اأدى اإىل اإبرام معاهدتي الويبو ل�سنة 1996 والتي 
اإىل  يوؤدي  مبا  م�سنفاتهم،  حلماية  مبعرفتهم  تكنولوجية  تدابري  ا�ستخدام  املوؤلفني  خّولت 
ترجيح م�سالح اأ�سحاب حقوق املوؤلف على ح�ساب امل�سلحة العامة للمجتمع، وذلك لالأ�سباب 

التالية:

اأ�سبح من املمكن  العام  انتهت مدة حمايتها و�سقطت يف امللك  التي  اإن امل�سنفات   -1
يوؤدي  مما  حمدودة،  غري  وملدة  التكنولوجية  احلماية  تدابري  طريق  عن  حمايتها  اعادة 
اأنها غري  رغم  مقابل مايل  دفع  بعد  اال  امل�سنفات  لتلك  الو�سول  اإىل حرمان اجلمهور من 

حممية.

اإن امل�سنفات الرقمية املن�سورة على االنرتنت غري متاحة لالطالع عليها اإال مبقابل   -2
مادي ب�سبب ا�ستخدام التدابري التكنولوجية التي تعوق احل�سول عليها)70(. 

يف  احلق  تقييد  مبوجبها  ميكن  ال  اأنه  التدابري  لهذه  وجهت  التي  االعرتا�سات  3- من 
الن�سخة اخلا�سة لتعلقه بالنظام العام، فاأداء امل�سنف يف اإطار عائلي، والن�سخ لال�ستعمال 
دون  امل�سنف  من  اال�ستفادة  مبوجبها  للغري  يجوز  املخت�سرة،  واالقتبا�سات  ال�سخ�سي 
اأو  منعها  على  االتفاق  يجوز  وال  العام  بالنظام  تتعلق  قيود  وهي  املوؤلف  اذن  على  احل�سول 
احلد منها)71(، مع مراعاة حاالت املنع التي وردت يف بع�س القوانني كالفرن�سي وامل�سري، 
التي ال يجوز مبوجبها عمل ن�سخة من امل�سنف حتى ولو كانت لال�ستعمال ال�سخ�سي، كقواعد 

البيانات وبرامج احلا�سوب، بح�سب ما �سبق ذكره.   

ونتيجًة لالعرتا�سات املتقدمة فقد نادى جانب من الفقه ب�سرورة اإلغاء الن�سخة اخلا�سة 

د. ح�سام الدين عبدالباقي ال�سغري: املرجع ال�سابق، �س10.     -70
د. اأ�سرف جابر �سيد: نحو مفهوم جديد للن�سخة اخلا�سة، مرجع �سابق، �س149.    -71
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الرقمية، وذلك لكون املوؤلف ويف ظل التكنولوجيا احلديثة قادرًا يف ال�سيطرة على م�سنفاته، 
فيما ينادي البع�س االآخر ب�سرورة االإبقاء عليها حتقيقًا مل�سلحة اجلمهور يف احل�سول على 
اال�ستئثارية  احلقوق  �ساحب  االأ�سل  حيث  من  �سيظل  املوؤلف  اأن  معناه  وهذا  املعلومات)72(. 
على م�سنفاته، مع مراعاة القيود واال�ستثناءات الواردة على حقوقه مبوجب القوانني، غري 
اأن احلماية مبوجب القواعد احلالية لقوانني حق املوؤلف اأ�سحت غري كافية فوجب حت�سينها 
من خالل تلك التدابري التكنولوجية التي تعني اخلروج عن املبادىء التقليدية حلماية حق 
املوؤلف،  واإال فاإن �سبكة االنرتنت �ستفتح اأبوابًا كثرية لالعتداء على م�سالح املوؤلفني وانتهاك 

حقوقهم)73(. 

�سبكة  املوؤلف يف حماية م�سنفاته على  نوعني من احلقوق، حق  اأمام  نحن  وهكذا   
للمعلومات من خالل  الو�سول  التكنولوجية، وحق اجلمهور يف  التدابري  االنرتنت من خالل 
ا�ستثناء الن�سخة اخلا�سة، وهما حقان متعار�سان فوجب اقامة نوع من التوازن بينهما)74(، 

وهذا ما �سنتناوله االآن.

�لفرع �لثاين

�لتو�زن بني تد�بري �حلماية �لتكنولوجية و�حلق يف ن�صخ �مل�صنف لال�صتعمال �ل�صخ�صي

تكنولوجية  بتدابري حماية  االنرتنت  �سبكة  على  املوؤلف يف حماية م�سنفاته  يعتمد  قد 
م�سروع  اجراء  وهذا  بها،  امل�سموح  الن�سخ  عدد  من  يقلل  اأو  م�سنفاته  ا�ستن�ساخ  من  متنع 
قانونًا، ولكن ينبغي عليه اتخاذ كل ما يلزم باأن ال يرتتب على ا�ستخدام تلك التدابري حرمان 
امل�ستفيدين من ممار�سة اال�ستثناءات املن�سو�س عليها يف القوانني، وهذا ما نق�سده من كلمة 

قد يكون االعتماد على نظرية )نفاذ احلق( هي االأف�سل يف الرتجيح بني امل�سالح واحلقوق املتعار�سة بني املوؤلف واجلمهور   -72
الذي يرغب يف االطالع على معلومات امل�سنف واال�ستفادة منها، وهذه النظرية تق�سي بنفاذ احلق ال�سخ�سي للجمهور يف 
مواجهة حق املوؤلف يف ملكية املعلومات التي مت معاجلتها الكرتونيًا على �سبكة االنرتنت، بال�سماح للجمهور يف احل�سول 
على ن�سخة من امل�سنفات املن�سورة لال�ستعمال ال�سخ�سي مع دفع مقابل مايل لها اأحيانًا. )الحظ: د. نوري حمد خاطر: 
مالحظات يف القانون االحتادي رقم )7( ل�سنة 2002 يف �ساأن حق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف ظل اتفاقية حقوق امللكية 
الفكرية املتعلقة بالتجارة )تريب�س(، بحث قدم ملوؤمتر اجلوانب القانونية واالقت�سادية التفاقيات منظمة التجارة العاملية، 

جامعة االمارات العربية املتحدة بالعني، 2004، �س748. 
يف هذه االجتاهات: د. عبدالهادي فوزي العو�سي: املرجع ال�سابق، �س322 وما بعدها.    -73

د. حممد ال�سعيد ر�سدي: االنرتنت واجلوانب القانونية لنظم املعلومات، دار النه�سة العربية، القاهرة، 2004، �س94 وما   -74
بعدها(.  
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التوازن بني نوعني من احلقوق.  

يف  واحلق  التكنولوجية  التدابري  بني  التوازن  من  نوعًا  اأقامت  التي  القوانني  بني  ومن 
اإف�ساح  باأن  الفرن�سي  امل�سرع  �سعر  فلقد   ،2006 ل�سنة  الفرن�سي  القانون  اخلا�سة،  الن�سخة 
الطريق لتدابري احلماية التكنولوجية �سي�سر بامل�ستهلكني فاجته اإىل تنظيم ا�ستعمالها. ولقد 
كان الدافع وراء م�سلك امل�سرع الفرن�سي هو ما ا�ست�سعره من اأن تدابري احلماية التكنولوجية 
قد متثل تهديدًا للمناف�سة يف �سوق املحتويات الرقمية، حيث الحظ امل�سرع اأن بع�س ال�سركات 
تنتهج ا�سرتاتيجية ت�سويقية تعتمد على بيع ملفات حممية ميكن فقط اأن يتم ت�سغيلها بوا�سطة 
نوع خا�س من االأجهزة االلكرتونية. ومثال ذلك منتجات وخدمات �سركة Apple التي ترتبط 
بنظام تدابري حماية تكنولوجية ت�ستاأثر به وحدها ويدعى Fairplay، ومبوجبه �سيتمكن فقط 
االأ�سخا�س الذين لديهم جهاز iPod من �سراء حمتوى م�سروع من متجر املو�سيقى اأي تيونز 
اخلا�س ب�سركة اآبل، كما اأن هوؤالء �سيتمكنون من ت�سغيل االأغاين على جهاز اأي بود فقط دون 
باإن ذلك �سي�سر جمهور امل�ستهلكني  اأي جهاز حممول اآخر. ومن هنا راأى امل�سرع الفرن�سي 
احلماية  تدابري  تكون  اأن  �سرورة  فا�سرتط  الثقافة،  اإىل  الو�سول  يف  م�ساواتهم  حيث  من 
التكنولوجية متوافقة لدى و�سع نظامها)75(. هذه التوافقية تتج�سد يف جمموعة من الن�سو�س 
امل�سرع  ح  و�سّ  )5/331( املادة  ففي  التكنولوجية)76(.  احلماية  تدابري  تنظم  التي  القانونية 
الفرن�سي اأن التدابري التكنولوجية تعد فعالة متى كان ا�ستعمال امل�سنف حتت رقابة اأ�سحاب 
هذه  تعار�س  جواز  عدم  على  ون�س  ذلك،  غري  اأو  الت�سفري  اأو  و�سول  رمز  بف�سل  احلقوق، 
التدابري مع اال�ستعمال احلر للم�سنفات يف اإطار احلقوق املن�سو�س عليها يف قانون امللكية 
قيد  امل�ستفيد من  بغر�س حرمان  التدابري  ا�ستعمال  ا�سحاب احلقوق  الفكرية، وحظر على 
الن�سخة اخلا�سة متى كان و�سوله اىل امل�سنف قد مت بطريق م�سروع. وهذا كله يحقق نوعًا 
اأن  وال�سوؤال هنا هل  الن�سخة اخلا�سة)77(.  التكنولوجية واحلق يف  التدابري  التوازن بني  من 
امل�ستخدم �سوف يقوم بالتحايل على التدابري التكنولوجية بغية الو�سول للم�سنفات املن�سورة؟ 
اجلواب بالتاأكيد هو النفي فقد ن�س امل�سرع على عقوبات رادعة لكل من يتحايل على التدابري 

د. ا�سامة ابو احل�سن جماهد: املرجع ال�سابق، �س35-34.    -75
الحظ اأن التوجيه االوربي ل�سنة 2001 قد حر�س على اقامة نوع من التوازن بني تلك التدابري والن�سخة اخلا�سة، فاأكد   -76
يف املادة )4/6( من اأن الغر�س من تلك التدابري هو متكني امل�ستفيدين من القيود املن�سو�س عليها، ومنها قيد الن�سخة 

اخلا�سة، ولي�س املنع املطلق للن�سخ.  
د. اأ�سرف جابر �سيد: نحو مفهوم جديد للن�سخة اخلا�سة...، مرجع �سابق، �س163-162.   -77
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التكنولوجية اأو يبطل مفعولها)78(، بل عليه اال�ستفادة من امل�سنف من خالل اللجوء اإىل هيئة 
اإدارية م�ستقلة تهتم ب�سوؤون التوفيق بني تدابري احلماية التكنولوجية واالفادة من اال�ستثناء 
املتعلق بالن�سخة اخلا�سة. كما ونظم الت�سريع الفرن�سي طريقًا لتقليل خطر الن�سخة اخلا�سة 
يف بع�س االأحيان من خالل ا�سرتاط مقابل مايل يدفع من امل�ستفيد لقاء الن�سخة اخلا�سة 

لبع�س امل�سنفات. 

اأما فيما يتعلق بالهيئة التي حتدثنا عنها فهي �سلطة تتوىل تنظيم التدابري التكنولوجية، 
ومن مهامها:

التاأكد من اأن تدابري احلماية التكنولوجية – لن تف�سي ب�سبب عدم توافقها – اإىل   -1
فر�س قيود ا�سافية اأو م�ستقلة على ا�ستعمال امل�سنف بخالف تلك التي قررها �سرحة �ساحب 

احلق عليه )املادة 6/331()79(.

التعريف  واإجراءات  التكنولوجية  احلماية  تدابري  جمال  على  عامة  ب�سفة  الرقابة   -2
بامل�سنفات املتمتعة بحماية حق املوؤلف ) املادة 17/331()80(.

من  امل�ستعملني  مينع  لن  التكنولوجية  احلماية  تدابري  ا�ستخدام  اأن  من  التاأكد   -3
املادة  اخلا�سة)  الن�سخة  ا�ستثناء  مثل  املوؤلف  حق  على  املقررة  اال�ستثناءات  من  اال�ستفادة 

 .)81()8/331

راجع ما �سبق، �س10 وما بعدها.  -78
الحظ: ن�س املادة باللغة الفرن�سية:   -79

 Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au 2° de
 l'article L. 331-31 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10,
.L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37

الحظ: ن�س املادة باللغة الفرن�سية:  -80
 Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à
 l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies.
 Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive
 pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-31 de leur exercice
 effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations
agréées de consommateurs et les autres parties intéressées

الحظ ن�س املادة باللغة الفرن�سية:  -81
 Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de
 l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est
 mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les
 parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il
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واأمــــا ب�ساأن املقــابل املايل، فهو يدخــــل يف ما ي�سمى بنظام احلماية اخلـــا�س والفّعــــال
عملية  �سّهل  قد  الهائل  التكنولوجي  التطور  اأن  يف  �سّك  فال   sui  generis protection)82(

اال�ستن�ساخ ب�سورة كبرية، مما اأدى ذلك اإىل كرثة عدد الن�سخ التي تدخل يف دائرة اال�ستعمال 
اخلا�س للم�سنف، وهذا من �ساأنه اال�سرار باأ�سحاب احلقوق من موؤلفني وفناين اأداء وغريهم، 
وهذا ما دعا امل�سرع الفرن�سي اإىل التفكري يف تقليل هذا اخلطر الكبري من خالل تقرير املقابل 
انتفاع  ادارية نظري  املال حتدده هيئة  املايل مبلغ من  واملقابل  الن�سخة اخلا�سة.  املايل عن 
ولقد  املوؤلف)83(،  وتتوىل حت�سيله هيئة االدارة اجلماعية حلقوق  بامل�سنفات املحمية  الغري 
حددت املادة )1/311( من قانون امللكية الفرن�سي االأ�سخا�س امل�ستفيدين من املقابل املايل 
وهم املوؤلفون وفنانو اأداء امل�سنفات املثبتة على الت�سجيالت ال�سوتية اأو الت�سجيالت ال�سمعية 
الب�سرية، كما وا�سيف ن�س بالقانون رقم 724 ل�سنة 2001 جعل للموؤلفني والنا�سرين احلق 
يف املقابل املايل عن امل�سنفات املثبتة على كل دعامة اخرى مبا فيها الدعامات الرقمية)84(. 
ومدة احل�سول على هذا املقابل هي نف�س مدة حماية امل�سنف وهي يف القانون الفرن�سي مدة 
املادة  لن�س  املايل، فوفقًا  املقابل  بدفع  امللتزمون  اأما  وفاته.  بعد  �سنة  و�سبعني  املوؤلف  حياة 
اأما  )4/311( من القانون الفرن�سي فهم كل من ال�سناع وامل�ستوردين للدعامات الفارغة. 
القيمة  الفرن�سي لهذه  عن قيمة املقابل املايل وكيفية توزيعه، فيالحظ عدم حتديد امل�سرع 
ولكنه اأحال يف تقدير هذه القيمة اإىل جلنة مكونة من )24 ع�سوًا( باالإ�سافى اإىل الرئي�س، 
على اأن هذا املقابل يختلف باختالف الدعامة املادية امل�سجل عليها من حيث مدة الت�سجيل 
على  وتاأثريها  التكنولوجية  احلماية  تدابري  ا�ستعمال  درجة  التقدير  يف  ويراعى  و�سكلها، 
كيفية  املادة )7/311(  الن�سخة اخلا�سة. كما وحددت  التي تدخل يف نطاق  اال�ستخدامات 
حت�سيل هذا املقابل املايل وتوزيعه، وهذه املهمة منوطة بجمعيات حقوق املوؤلفني، كما و�سكلت 
هيئتان من هيئات االدارة اجلماعية من اأجل حت�سيل وتوزيع مقابل الن�سخة اخلا�سة، وهما 
مقابل  وتوزيع  وهيئة حت�سيل  ال�سمعية،  اخلا�سة  الن�سخة  عن  املقابل  وتوزيع  هيئة حت�سيل 
الن�سخة اخلا�سة ال�سمعية الب�سرية. وقد حددت املادة )7/311( - كما تقدم القول -  كيفية 
توزيع املقابل املايل بقولها: » يح�سل املوؤلفون على ن�سف املبلغ امل�ستحق عن الن�سخ اخلا�س 

choisit

الحظ: بحثنا يف احلماية املدنية الأ�سكال التعبري الثقايف التقليدي، بحث من�سور يف جملة جامعة دهوك،العدد 2، 2008،   -82
�س262 وما بعدها.  

د. رمزي ر�ساد عبدالرحمن: املرجع ال�سابق، �س246 وما بعدها.    -83
املرجع نف�سه، �س245.   -84
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للفونوغرام، ويذهب الربع اىل فناين االأداء، كما يح�سل املنتجون على الربع اأي�سًا«)85(. 

خامتة

للم�ستخدمني،  عدة  مزايا  يحقق  للم�سنفات  االلكرتوين  الن�سر  انت�سار  اأن  يف  ال�سكَّ 
الكثري من  الوقت  نف�س  ورائه يف  ولكنه يرتك  و�سرعتها،  امل�سنفات  ك�سهولة احل�سول على 
االآثار ال�سلبية، ومن بينها كرثة االعتداءت على حقوق املوؤلفني، فبات البع�س ي�ستخدم تقنيات 
خا�سة لقر�سنة امل�سنفات الفكرية، وحينها يتوجب ا�ستخدام و�سائل تقنية م�سادة ل�سبط 
تلك االعتداءات وحماية امل�سنفات حماية تقنية اأو تكتولوجية. وبعد اأن انتهينا من البحث يف 

هذا املو�سوع، فاإننا نلخ�س اأهم ما تو�سلنا اإليه من نتائج وتو�سيات بهذا ال�سدد:

�أواًل: �لنتائج

قواعد  على  امل�سنفات  حماية  يف  تقت�سر  التي  القوانني  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  لقد   -1
احلماية التقليدية- ومن بني هذه القوانني قانون حماية حق املوؤلف العراقي رقم )3( ل�سنة 
1971- ال توفر احلماية الالزمة للم�سنفات االأدبية والفنية التي تن�سر على �سبكة االنرتنت، 
ل من االعتداء على حقوق املوؤلفني من ن�سٍخ مل�سنفاتهم دون دفع  فهذه ال�سبكة اأ�سبحت ت�سهِّ
الدول  بع�س  قوانني  اأ�سحاب احلقوق. على عك�س احلال يف  اذن من  ودون  اأي مقابل مايل 
والتي واكبت التطور التكنولوجي كقانون حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف املجتمع املعلوماتي 
العربية  االمارات  لدولة   2002 ل�سنة   )7( رقم  االحتادي  والقانون   2006 ل�سنة  الفرن�سي 
املتحدة وان�سمامها اإىل اتفاقية الويبو ل�سنة 1996 التي نظمت م�سائل احلماية التكنولوجية 

للم�سنفات الرقمية. 

2-  من اأجل وقف تلك االعتداءات على حقوق املوؤلفني يف البيئة الرقمية، فقد ظهرت 
و�سائل تكنولوجية ت�ساعد املوؤلفني واأ�سحاب احلقوق يف ال�سيطرة على م�سنفاتهم، بحيث من 
املمكن اأن متنع اجلمهور من الو�سول الأي م�سنف حممي، اأو ت�ساعد املوؤلفني يف عملية مراقبة 

ن�سخ م�سنفاتهم.

3-  اإن حماية امل�سنفات من خالل تدابري احلماية التكنولوجية هي حماية ذاتية من 

د. عبدالهادي فوزي العو�سي: املرجع ال�سابق، �س340، د. رمزي ر�ساد عبالرحمن: املرجع ال�سابق، �س248.    -85
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خالل اجلزاءات لكل من يعتدي اأو يتحايل على هذه التدابري البطال مفعولها لغر�س الو�سول 
مل�سنف حممي ب�سكل غري م�سروع، وهذه التدابري حتمى لذاتها باعتبارها برامج الكرتونية، 
باالإ�سافة حلماية امل�سنفات من خالل التكنولوجيا وقوانني حماية حق املوؤلف. كما اأن حماية 
املقررة  التقليدية  احلماية  عن  تغني  ال  التكنولوجية  احلماية  تدابري  خالل  من  امل�سنفات 
بن�سو�س قوانني امللكية الفكرية، فحماية امل�سنفات مبوجب التدابري التكنولوجية قد ال تكون 
كافية من دون احلماية القانونية التقليدية، االأمر الذي يظل معه الرجوع للحماية القانونية 

اأمرًا  ال بّد منه. 

اأو تقنية فّعالة  اأدوات فنية  اأو  فنا تدابري احلماية التكنولوجية باأنها و�سائل  لقد عرَّ  -4
تتبع للحد من القيام باأعمال غري مرخ�س بها، من ن�سخ وتوزيع للم�سنف على �سبكة االنرتنت 

دون اذن من قبل اأ�سحاب حقوق املوؤلف.

تدابري  اأولهما  الرقمية،  امل�سنفات  حلماية  التكنولوجية  التدابري  من  نوعان  يوجد   -5
تكنولوجية تهدف اإىل اإعاقة احل�سول على امل�سنف واال�ستفادة منه اال ملن يحمل ترخي�سا 
من �ساحب احلق، ومن امثلتها الت�سفري. ثانيهما تدابري تتعلق باملعلومات ال�سرورية الإدارة 
احلقوق، وهي معلومات م�سفرة يتم احلاقها بامل�سنف يف �سورة رقمية متكن �ساحب احلق 

من التعرف على امل�سنف وتتبع الن�سخ غري املرخ�س بها واملطالبة بازالتها. 

لهذه التدابري التكنولوجية اأهمية بالن�سبة للموؤلفني واأ�سحاب احلقوق، فمن خاللها   -6
فقد  هذا  ومع  ال�سحيح،  بال�سكل  وا�ستغاللها  م�سنفاتهم  على  ال�سيطرة  هوؤالء  ي�ستطيع 
ترتك اآثارًا �سلبية بالن�سبة للجمهور، فقد ال ي�ستطيع االأخري الو�سول الأي م�سنف على �سبكة 
االنرتنت لوجود تلك التدابري حتى ولو كان ميار�س حقًا خوله اياه القانون، كا�ستن�ساخ امل�سنف 
هذه  تتعار�س  قد  هنا  ومن  للموؤلفني.  احل�سرية  احلقوق  على  كقيد  ال�سخ�سي  لال�ستعمال 
التدابري مع هذا احلق اخلا�س بامل�ستخدمني وامل�ستهلكني. ولهذا حر�ست االتفاقيات الدولية 
على تنظيم تلك التدابري، ففر�ست على اأ�سحابها عدم ا�ستخدامها اإذا كان من �ساأنها منع 
اجلمهور من اال�ستفادة من القيود واال�ستثناءات املتاحة لهم يف الو�سول للم�سنفات املحمية. 
وبهذا يكون هناك نوعًا من التوازن بني حق املوؤلف يف حماية م�سنفاته بالتدابري التكنولوجية، 

وحق اجلمهور يف اال�ستفادة من امل�سنفات الرقمية لال�ستعمال ال�سخ�سي اأو اخلا�س. 
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ثانيًا: �لتو�صيات

على الرغم من اأن قانون حماية حق املوؤلف العراقي رقم )3( ل�سنة 1971 قد اجريت 
فيه عدة تعديالت مبوجب اأمر تعديل القانون يف 2004، لكن مع هذا يبدو اأن امل�سرع العراقي 
قد اتخذ موقف ال�ساكت ب�سان امل�سنفات الرقمية التي تن�سر اأو توزع على االنرتنت. ولعدم 
احللول  و�سع  اأجل  ومن  االنرتنت،  �سبكة  على  املن�سورة  للم�سنفات  الالزمة  احلماية  توافر 
الالزمة للم�ساكل املحتملة الظهور ب�ساأن هذه امل�سنفات االلكرتونية، فاإننا نقرتح اإ�سافة ب�س 
املواد يف هذا القانون تخت�س باعتماد وتنظيم و�سائل اأو تدابري احلماية التكنولوجية، وجترمي 
التحايل واالعتداء على هذه التدابري متى ما كان الو�سول للم�سنف املحمي غري م�سروعًا. 

كما ونقرتح على

امل�سرع التاأكيد على م�ساألة هامة وهي عدم اعطاء احلماية لهذه التدابري متى ا�ستعملت 
من قبل اأ�سحاب احلقوق حلرمان امل�ستفيدين من اال�ستفادة من القيود واال�ستثناءات املقررة 

مبوجب قوانني حق املوؤلف، خا�سًة قيد ن�سخ امل�سنف لال�ستعمال ال�سخ�سي.

ولغر�س اإقامة املزيد من التوازن بني حقوق املوؤلف وحق اجلمهور يف الو�سول للم�سنفات 
املحمية، نقرتح ت�سكيل هيئة الدارة حقوق املوؤلفني، وهي هيئة اإدارة جماعية حلقوق املوؤلفني 
ال�سمعية والب�سرية على �سبكة االنرتنت.  تخت�س بتح�سيل املقابل املايل لبع�س امل�سنفات 

ومن املمكن اال�ستفادة هنا من جتربة دولة االأردن يف هذا املجال. 

من اأجل حتقيق ما ذكرناه اأعاله فاإننا نقرتح على امل�سرع العراقي تبني هذه الن�سو�س 
القانونية وا�سافتها لقانون حماية حق املوؤلف العراقي رقم )3( ل�سنة 1971:

يف امل�سنفات الرقمية التي تن�سر على �سبكة االنرتنت:

» يق�سد بالتدابري التكنولوجية الأغرا�س هذا القانون و�سائل اأو اجراءات تقنية ت�ستخدم 
للحد من االأعمال غري امل�سروعة وغري املرخ�س بها من املوؤلف، كن�سخ امل�سنف اأو توزيعه على 

�سبكة االنرتنت«. 

اأو  التكنولوجية  احلماية  تدابري  مفعول  ابطال  �ساأنه  من  بفعل  يقوم  من  كل  يعاقب   «
التحايل عليها بغرامة مقدارها 500 دينار متى كان الغر�س من هذا الفعل هو الو�سول ب�سكل 

غري م�سروع مل�سنف اأدبي اأو فني حممي مبوجب اأحكام القانون«.
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اأو يتاجر بها، متهد للتحايل  اأدوات  » يعاقب بغرامة مقدارها 300 دينار كل من يوزع 
على تدابري احلماية التكنولوجية«. مع مالحظة اأننا اآثرنا ذكر هذه املبالغ النقدية على اأمل 
زوال الظروف اال�ستثانية وعودة الدينار العراقي اإىل قيمته ال�سابقة من خالل رفع اال�سفار 

الثالثة من العملة العراقية بح�سب ما اأعلن عنه البنك املركزي العراقي. 

الن�سو�س  وفق  القانونية  باحلماية  حتظى  ال  التكنولوجية  احلماية  تدابري  اأن  على   «
القيود  اال�ستفادة من  امل�ستخدم من  ا�ستخدامها هو حرمان  الغر�س من  كان  متى  ال�سابقة 

واال�ستثناءات الواردة على حقوق املوؤلفني والتي مينحها القانون«. 

» تتوىل هيئة اإدارية م�ستقلة خمت�سة بادارة حقوق املوؤلف مبوجب هذا القانون، مب�سائل 
ا�ستيفاء املقابل املايل عن ا�ستغالل بع�س امل�سنفات، وتوزيعها على امل�ستفيدين«. 

وباعتماد هذه الن�سو�س يكون القانون العراقي متكاماًل ومواكبًا للتطورات التكنولوجية 
قوانينها  يف  حتديث  من  اأجرته  وما  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  يف  املوقف  غرار  على 

الوطنية. 
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�مللخ�ص

يعد الت�سريح البيئي للم�ساريع الإ�ستثمارية من اأهم و�سائل احلماية القانونية الوقائية 
بني  توازنا  يحقق  بحيث  الت�سريح  لهذا  خا�سة  احكاما  الماراتي  امل�سرع  و�سع  وقد  للبيئة. 
ريئ�سية  مباحث  ثالث  يف  املو�سوع  هذا  تناول  مت  ولقد  البيئة.  وحماية  الإ�ستثمار  ت�سجيع 
طالب  التزامات  ثم  ومن  الإ�ستثمارية  للم�ساريع  البيئي  الت�سريح  منح  اإجراءات  اولها  كان 
خمالفة  عن  الناجمة  القانونية  للم�سوؤولية  واخريا  ال�ستثمارية  للم�ساريع  البيئي  الت�سريح 
اأحكام الت�سريح البيئي للم�ساريع ال�ستثمارية. واما اخلامتة فقد ا�سرنا فيها اىل اهم نتائج 

هذه الدرا�سة.  

Abstract:

Environmental permits for investment ventures is one of the most important 
legal approaches for  the protection of the environment. The UAE legislators set up 
special provisions for the issuance of such permits that ensure a balance between 
investment promotion on one hand and the protection of the environment on the 
other. This issue was discussed based on three different perspectives. Firstly, the 
procedures for the issuance of environmental permits for investment ventures. 
Secondly, the procedures relevant to the commitments on the part of investors 
towards the protection of the environment and the degree to which they abide by the 
provisions of environment protection provisions. Thirdly, the legal liability on the 
part of investors resulting from violating the provisions of environment protection 
provisions under which the permit was issued.  The researcher presented the main 
conclusions resulted from this study.
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�أحكام �لت�سريح �لبيئي للم�ساريع �لإ�ستثمارية
يف �لت�سريع �لإمار�تي

مقدمة:

ت�سعى غالبية الدول اىل جذب روؤو�س الأموال وت�سجيع الإ�ستثمار على اأرا�سيها ، وذلك 
من اأجل حتقيق اأعلى معدلت النمو ورفع م�ستوى الإنتاج. وعليه فقد اأقدمت هذه الدول على 
الت�سريعات  ، ويف مقدمة هذه  الغاية  لتحقيق هذه  الإقت�سادية  الت�سريعات  من  العديد  �سن 
الت�سريع اخلا�س بتنظيم الإ�ستثمار . ومن الأحكام التي يجب اأن ي�ستمل عليها هذا الت�سريع 
الإ�ستثمار،  على  لت�سجيعهم  للم�ستثمرين  وال�سمانات  والت�سهيالت  واحلوافز  املزايا  الأخري 
اأكرث  اأحكام  على  ا�ستماله  مدى  على  يعتمد  الت�سريع  هذا  ورقي  تطور  مقيا�س  اأ�سبح  حتى 
واأف�سل يف جمال ت�سجيع الإ�ستثمار. ويف الواقع ينبغي عدم الإفراط يف ت�سجيع الإ�ستثمار اىل 
درجة توؤدي اىل اإحلاق ال�سرر بامل�سالح الوطنية، ومن امل�سالح املهمة التي يجب حمايتها من 
اأي �سرر: البيئة))(. وعليه فقد ق�ست املادة )32( من قانون تنظيم �سوؤون ال�سناعة الإماراتي 
رقم ))( ل�سنة 979) باأن :« على �ساحب امل�سروع ال�سناعي اأن يلتزم بكافة القوانني واللوائح 
واملحافظة  العامة  وال�سحة  ال�سناعي  بالأمن  املتعلقة  اأحكامه  بدقة  ينفذ  واأن  بها،  املعمول 
على البيئة...«. ويف هذا املجال اأي�سا ورد يف املادة )4( من قانون الهيئة الإحتادية للبيئة رقم 
)7( ل�سنة )2(993) باأنه:« تهدف الهيئة اإىل حماية وتطوير البيئة يف الدولة واقرتاح وتنفيذ 
ال�سارة  الآثار  البيئة من  املحافظة على  اأجل  الوزارة من  ت�سعها  التي  وال�سيا�سات  اخلطط 
احليوانية  وبالرثوة  الب�سرية  بال�سحة  ال�سرر  اإحلاق  اإىل  توؤدي  التي  الأن�سطة  عن  الناجمة 
واملحا�سيل الزراعية واحلياة الربية والبحرية واملوارد الطبيعية واملناخ واتخاذ جميع التدابري 
حتقيق  �سبيل  يف  وللهيئة  امل�ستدامة)3(.  التنمية  اأهداف  اإىل  للو�سول  املنا�سبة  والإجراءات 

او  بيولوجيه طبيعيه  او  كيميائية  او  فيزيائية  عنا�سر  من  يجاوره  وما  بكائن حي  يحيط  ما  كل  انها  على  البيئة  وتعرف   -(
Guide de l`educature education a l1envirnomment. deuxieme edition.De� .��سطناعية 

 cembre 2004. p 5: اما ايكولوجيا فالبيئة كل ما هو خارج عن كيان الن�سان وكل ما يحيط به من موجودات، فت�سمل 
الهواء الذي يتنف�سه واملاء الذي ي�سربه والر�س الذي ي�سكن عليها ويزرعها وما يحيط به من كائنات وجماد. نافذة على 
الرتبية . ن�سرة اعالمية �سهرية . املركز الوطني للوثائق الرتبوية. اجلزائر �سبتمر )200. العدد. 38. �س8  :- د. �سالح 

عبد الرحمن عبد احلديثي. النظام القانوين الدويل حلماية البيئة. من�سورات احللبي احلقوقية. 0)20 
وجتدر الإ�سارة باأن هذا القانون قد األغي مبوجب القانون رقم )7( ل�سنة 9002، وقد مت حتويل �سالحيات الهيئة اىل وزارة البيئة واملياه.  -2

3-  يراد بالتنمية امل�ستدامة ربط العتبارات البيئية ب�سيا�سة التخطيط والتنمية مبا يحقق احتياجات وتطلعات احلا�سر دون 
اخالل بالقدرة على حتقيق احتياجات وتطلعات امل�ستقبل.)املادة الأوىل من قانون حماية البيئة وتنميتها(.
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ب�سيا�سة  البيئية  العتبارات  لربط  الالزمة  الأ�س�س  اقرتاح  ياأتي:... 5-  القيام مبا  اأهدافها 
التخطيط والتنمية على م�ستوى الدولة وذلك بتطبيق التدابري البيئية عن طريق تقييم الأثر 
البيئي للم�سروعات.6- مراقبة الأن�سطة العامة واخلا�سة التي لها تاأثري على البيئة واملوافقة 
على الرتاخي�س...«. وكذا احلال ق�ست املادة )9( من قانون حماية البيئة وتنميتها باأن:«على 
جميع اجلهات املعنية ، خا�سة املنوط بها التخطيط والتنمية القت�سادية والعمرانية ، مراعاة 
و�سع  عند  الطبيعية  للموارد  الر�سيد  وال�ستغالل  التلوث  ومكافحة  البيئة  حماية  اعتبارات 
خطط التنمية القت�سادية والجتماعية وعند اإن�ساء امل�سروعات وتنفيذها«. يتبني لنا من هذه 
الن�سو�س جمتمعة ان البيئة من امل�سالح املهمة التي  ينبغي اأن تتظافر جميع اجلهود من اأجل 
املحافظة عليها، فاملحافظة على البيئة التزام على كل من اأ�سحاب امل�ساريع )امل�ستثمرين( 
مت  فقد  وعليه  وغريهم.  الإقت�سادي  بالتخطيط  املعنية  واجلهات  بالبيئة  املعنية  واجلهات 
اإقرار نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت من اأجل حتقيق التوازن بني متطلبات التنمية وما 
ت�ستلزمه من ت�سجيع لالإ�ستثمار و�سرورات حماية البيئة وما تقت�سيه من فر�س بع�س القيود 
البيئي مل�سروعه قبل  الت�سريح  امل�ستثمر باحل�سول على  اإلزام  القيود يف  عليه. وتتمثل هذه 
البدء باإن�سائه. وبالنظر لأهمية هذا املو�سوع يف حتقيق التوازن الذي اأ�سرنا اإليه اآنفا فقد وقع 
اختيارنا عليه ليكون حمال لهذا البحث. و�سوف نق�سم هذا البحث اىل ثالثة مباحث م�سبوقا 

مبقدمة  :- 

املبحث الول :- اإجراءات منح الت�شريح البيئي للم�شاريع الإ�شتثمارية

املبحث الثاين :- التزامات طالب الت�شريح البيئي للم�شاريع ال�شتثمارية 

املبحث الثالث :- امل�شوؤولية القانونية الناجمة عن خمالفة اأحكام الت�شريح البيئي   
للم�شاريع ال�شتثمارية

اخلامتة:- 
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�ملبحث �لأول
�إجر�ء�ت منح �لت�سريح �لبيئي للم�ساريع �لإ�ستثمارية)4(

لقد وردت اإجراءات منح الت�سريح البيئي للم�ساريع الإ�ستثمارية يف نظام تقييم الأثر 
البيئي للمن�ساآت، الذي يعد جزءا من الالئحة التنفيذية للقانون الإحتادي رقم )24( ل�سنة 

999) ب�ساأن حماية البيئة وتنميتها)5(.   وتتمثل هذه الإجراءات يف الأمور الآتية:

مع  �لبيئية  �لإفادة  ��ستمارة  بتقدمي  �لبيئي  �لت�سريح  طالب  قيام  �أول: 
�مل�ستند�ت �ملطلوبة �ىل �لإد�رة �ملخت�سة)6(

الت�سريح  طالب  على  باأن:«  للمن�ساآت  البيئي  الأثر  تقييم  نظام  من   )3( املادة  ق�ست 
القرار )ملحق  بهذا  املرفق  للنموذج  وفقا  البيئية(  ا�ستمارة )الإفادة  البيئي احل�سول على 
رقم3( من اجلهة املرخ�سة وتقدميه بعد ا�ستيفاء البيانات الواردة بها اىل الإدارة املخت�سة 
مع باقي امل�ستندات التي تطلبها الإدارة املخت�سة ل�ست�سدار الت�سريح البيئي«.وملعرفة ماهية 
ينبغي  املخت�سة  الإدارة  الت�سريح تقدميها اىل  التي يجب على طالب  وامل�ستندات  البيانات 
فب�ساأن  للمن�ساآت.  البيئي  الأثر  تقييم  بنظام  املرفقة  البيئية  الإفادة  ا�ستمارة  اىل  الرجوع 
وطبيعته،  ونوعه  بامل�سروع  تتعلق  متعددة  فقرات  الإ�ستمارة  هذه  ت�سمنت  املطلوبة  البيانات 
وب�ساحب امل�سروع ومديره الفني وامل�ست�سارين، ومبوقع امل�سروع، وباملواد الأولية اخلام التي 
�ست�ستخدم يف امل�سروع واملنتجات، واملخلفات ال�سناعية للم�سروع، وفرتات ت�سغيل العمليات 
تف�سيلية  بيانات  يقدم  اأن  الت�سريح  طالب  على  يجب  وعليه  الت�سغيل.  ومواعيد  ال�سناعية 
يف  البيانات  هذه  بع�س  اأهمية  نبني  ياأتي  وفيما  للم�سروع،  املختلفة  باجلوانب  تتعلق  ودقيقة 

حماية البيئة:

عرف امل�سروع ال�ستثماري على انه كل كيان تنظيمي م�ستقل يديره منظم او اكرث يقوم بدمج ومزج عنا�سر النتاج املتاحة   -4
بن�سب معينه وبا�سلوب معني، بهدف انتاج �سلعة او خدمة تطرح يف ال�سوق ل�سباع حاجات خا�سة او حاجات عامة خالل 
فرتة معينة. عاطف وليم اندراو�س. درا�سات اجلدوى القت�سادية للم�سروعات. دار الفكر اجلامعي ال�سكندرية. م�سر 

2006. �س 8 
ال�سادرة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )37 ( ل�سنة )200.   -5

الإدارة املخت�سة هي الدارة التي تن�ساأ بكل من الهيئة الإحتادية للبيئة واجلهة امل�سوؤولة عن اإ�سدار الت�سريح البيئي يف كل   -6
اإمارة من اإمارات الدولة، والتي تكون م�سوؤولة عن اتخاذ اإجراءات ا�ست�سدار الت�سريح البيئي. )راجع املادة الأوىل من 

نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت (.
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من   امل�سروع  كان   اإن  معرفة  يف  اأهميته  له  وطبيعته  امل�سروع  بنوع   املتعلق  البيان   -(
امل�ساريع التي ي�ستلزم القانون القيام لها بدرا�سة تقييم الأثر البيئي قبل البدء يف تنفيذها، 

علما باأن بع�س  امل�ساريع تكون بطبيعتها  قابلة لأن حتدث اأ�سرارا بيئية.

اأهميته يف حتديد  له  وامل�ست�سارين  الفني  ومديره  امل�سروع  املتعلق ب�ساحب  البيان   -2
امل�سوؤول عن الأ�سرار البيئية الناجمة عن امل�سروع.

البيان املتعلق مبوقع امل�سروع له اأهميته يف معرفة ت�سنيف منطقة موقع العمل اإن   -3
اأو زراعية  اأقرب منطقة �سكنية  اأو �سكنية، وبعدها عن  اأو زراعية  اأو جتارية  كانت �سناعية 
اأو بئر، علما باأن بع�س املواقع ذات اأهمية بيئية خا�سة، كاملواقع التاريخية  اأو م�سطح مائي 

والأثرية واجلزر املرجانية واملحميات الطبيعية واحلدائق العامة وغري ذلك.

4-  البيان املتعلق باملواد الأولية اخلام التي �ست�ستخدم يف امل�سروع واملنتجات له اأهميته 
يف معرفة طبيعة هذه املواد ومدى خطورتها على البيئة ومدى كفاءة و�سائل تخزينها ونقلها.

اخل�سائ�س  معرفة  يف  اأهميته  له  للم�سروع  ال�سناعية  باملخلفات  املتعلق  البيان     -5
وحمل  وكميتها  وم�سدرها  البيئة  على  وخطورتها  املخلفات  لهذه  والفيزيائية  الكيميائية 
قبل  ومعاجلتها  كميتها  وتقليل  وتخزينها  لنقلها  املنا�سبة  الو�سائل  توفر  ومدى  ت�سريفها، 

التخل�س منها.

الإقرار  على  التوقيع  هو  تقدميه  الت�سريح  على طالب  يجب  الذي  الأخري  والبيان   -6
طبقا  دقيقة  املرفقة  الإ�ستمارة  يف  املدونة  املعلومات  كافة  باأن  اأدناه  املوقع  اأنا  الآتي:)اأقر 
امل�سوؤولية  الت�سريح  طالب  حتميل  يف  اأهميته  له  البيان  وهذا  لدي(.  املتوفرة  للمعلومات 

القانونية عن عدم دقة املعلومات التي يقدمها.

ملكية  من  �سورة  تقدمي  الت�سريح  طالب  على  يجب  املطلوبة  امل�ستندات  وبخ�سو�س 
فيها  يو�سح  الأر�س، وخريطة مف�سلة  ا�ستئجار  الإيجار يف حال  اأو �سورة من عقد  الأر�س 
املوقع وحدود الأر�س والإ�ستخدامات املجاورة لها وطرق املوا�سالت ومتديدات مياه ال�سرب 
�سناعية  عمليات  اأية  وتفا�سيل  الت�سنيع  ملراحل  تو�سيحي  وخمطط  توفرت،  اإذا  واملجاري 
متهيدية اإعدادا للت�سنيع مت�سمنا مداخل املواد الأولية وخمارج املنتجات واملخلفات، ون�سخة 

من املخططات اخلا�سة بالآلت، وغري ذلك.
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ثانيا: قيام �لإد�رة �ملخت�سة با�ستالم ��ستمارة �لإفادة �لبيئية و�مل�ستند�ت 
�ملطلوبة من طالب �لت�سريح �لبيئي 

ن�ست املادة )4( من نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت على اأن:« تتوىل الإدارة املخت�سة 
ا�ستالم امل�ستندات امل�سار اإليها باملادة )3( من طالب الت�سريح البيئي مبوجب اإي�سال ا�ستالم 
يو�سح به تاريخ الإ�ستالم وبيان امل�ستندات امل�سلمة وتوقيع امل�ستلم، ويتم قيد الطلبات برقم 
م�سل�سل يف �سجل يعد خ�سي�سا لهذا الغر�س وذلك بعد مراجعة امل�ستندات والتاأكد من �سحة 
با�ست�سدار  اخلا�سة  الإجراءات  لإتخاذ  متهيدا  املخت�س  املوظف  مبعرفة  املقدمة  البيانات 
املقررة  الإ�ستالم  اإجراءات  اأن  نرى  الن�س  هذا  يف  ورد  ما  على  وتعليقا  البيئي«.  الت�سريح 
مبوجبه تعد اإجراءات جيدة يف حفظ حقوق طالب الت�سريح و�سرعة البت يف طلبه. ولكننا 
نت�ساءل : كيف يكون باإمكان املوظف املخت�س التاأكد من �سحة البيانات املقدمة اإليه، علما 
باأنها بيانات متنوعة وفنية ؟ يف الواقع اأن م�سوؤولية املوظف هنا تقت�سر على التاأكد من مدى 

مطابقة البيانات للم�ستندات املقدمة.

ثالثا: قيام �لإد�رة �ملخت�سة بدر��سة طلب �لت�سريح �لبيئي و�تخاذ �لقر�ر 
�ملنا�سب ب�ساأنه

الإدارة  تتوىل  اأن:«  على  للمن�ساآت  البيئي  الأثر  تقييم  نظام  من   )5( املادة  ن�ست 
املخت�سة بالهيئة اأو لدى ال�سلطة املخت�سة ح�سب الأحوال درا�سة طلب الت�سريح البيئي على 
�سوء امل�ستندات املقدمة من طالب الت�سريح البيئي واجلداول املرفقة بهذا القرار والتو�سية 
باأي من التو�سيات التالية وفقا ملا ت�سفر عنه الدرا�سة: اأ- املوافقة على امل�سروع اأو الن�ساط اأو 
التعديل املقرتح لعدم وجود اآثار بيئية حمتملة. ب- اإ�سدار الت�سريح البيئي بعد تنفيذ بع�س 
الإجراءات اأو التدابري البيئية. ج- اإ�سدار الت�سريح البيئي على ان يقر طالب الت�سريح كتابة 
بتعهده بتنفيذ بع�س الإجراءات اأو التدابري الالزمة بيئيا. د- اإرجاء البت يف الت�سريح البيئي 
حلني تقدمي طالب الت�سريح درا�سة تقييم الأثر البيئي.ه- عدم املوافقة على منح الت�سريح 
البيئي ». يتبني لنا من هذا الن�س اأن الإدارة املخت�سة تتوىل درا�سة طلب الت�سريح ملعرفة 
اإن كان للم�سروع اآثار �سلبية على البيئة اأم لي�س له هذه الآثار ، ويف �سوء ما تتو�سل اإليه من 
هذه الدرا�سة تتخذ القرار املنا�سب ب�ساأن طلب الت�سريح))7((. ونود الإ�سارة هنا باأنه بالنظر 

راجع ب�ساأن الأمور التي ينبغي التحقق منها قبل منح الت�سريح البيئي: نعيم مغبغب، اجلديد يف الرتخي�س ال�سناعي   -7
والبيئي واملوا�سفات القيا�سية، من�سورات احللبي احلقوقية، الطبعة الأوىل: 2006 ، �س96-94.  
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لأهمية القرارالذي �ستتخذه الإدارة املخت�سة وما له من اآثار على التنمية والبيئة معا ينبغي 
بذوي  الإ�ستعانة  املخت�سة  الإدارة  على  يجب  لذا  و�ساملة،  دقيقة  درا�سة  الدرا�سة  تكون  اأن 
اخلربة. وميكن ت�سنيف القرارات التي تتخذها الإدارة املخت�سة ب�ساأن طلب الت�سريح اىل 

اأربعة اأ�سناف، وعلى النحو الآتي:

اآثار �سلبية على  اأية  اإذا مل يكن للم�سروع  اأو �سرط  منح الت�سريح البيئي دون قيد   -(
البيئة.

2-رف�س منح الت�سريح البيئي اإذا كان للم�سروع اآثار �سلبية على البيئة.

3-منح ت�سريح بيئي مقيد ، وذلك عندما يكون للم�سروع اآثار �سلبية حمتملة على البيئة 
ميكن تاليف ح�سولها باتخاذ تدابري معينة. وي�سمل هذا ال�سنف حالتني:

البيئية،                                                                                                                              التدابري  اأو  الإجراءات  بع�س  تنفيذ  بعد  البيئي  الت�سريح  اأ-منح 
اأي اأن الت�سريح ل مينح اإل بعد تنفيذ طالب الت�سريح للتدابري املطلوبة منه.

بع�س  بتنفيذ  بتعهده  كتابة  الت�سريح  طالب  يقر  ان  على  البيئي  الت�سريح  منح  ب- 
الت�سريح  طالب  تنفيذ  قبل  مينح  الت�سريح   اأن  اأي  بيئيا،  الالزمة  التدابري  اأو  الإجراءات 

للتدابري املطلوبة منه، ولكن ب�سرط اأن يتعهد كتابة بتنفيذ هذه التدابري بعد منح الت�سريح.

له  الأوىل  احلالة  يف  امل�سروع  اأن  هو  ال�سابقتني  احلالتني  بني  التفرقة  �سبب  اأن  ويبدو 
خماطر اأكرب على البيئة من امل�سروع يف احلالة الثانية، وعليه فال مينح الت�سريح البيئي اإل 

بعد تنفيذ طالب الت�سريح للتدابري املطلوبة .

البيئي حلني تقدمي طالب الت�سريح درا�سة تقييم الأثر  اإرجاء البت يف الت�سريح   -4
البيئي. ويراد بتقييم الأثر البيئي الدرا�سات التنبوؤية للم�ساريع التنموية ذات التاأثري البيئي 
�سلبية  الأقل  البيئية  التاأثريات  ذات  البدائل  اأف�سل  واختيار  البيئي  تاأثريها  لتقييم  املحتمل 
واقرتاح و�سائل احلد من التاأثري ال�سلبي)8( . والغر�س من تقييم الأثر البيئي هو حماية البيئة 
مع  احلا�سر  الوقت  حاجات  �سمان  متوا�سلة،  اقت�سادية  تنمية  و�سمان  الطبيعية  واملوارد 

هو:«درا�سة  البيئي  التاأثري  تقييم  اأن  على   )(999/24( رقم  وتنميتها  البيئة  حماية  قانون  من  الأوىل  املادة  ن�ست  وقد   -8
وحتليل اجلدوى البيئية لالأن�سطة التي قد يوؤثر اإقامتها اأو ممار�ستها على �سالمة البيئة«.
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حماية البيئة لالأجيال القادمة )التنمية امل�ستدامة)9(. 

     وميكن تلخي�س الهدف من تقييم الأثر البيئي يف الآتي)0)(:

)- احلد من م�سكلة التلوث البيئي بكافة اأنواعه واأ�سكاله.

ب- معرفة التاأثريات ال�سلبية على عنا�سر البيئة من ماء وهواء وتربة.

ج- تقرير برامج التنمية املتوا�سلة يف كافة القطاعات الإنتاجية.

د- العمل على ح�سن ا�ستثمار وا�ستغالل موارد البيئة.

وبالنظر لأهمية درا�سة تقييم الأثر البيئي حدد امل�سرع امل�ساريع اأو الأن�سطة التي تتطلب 
اأو قد تتطلب اإعداد وتقدمي درا�سة تقييم الأثر البيئي قبل احل�سول على الرتخي�س باإن�سائها 
اأو تعديلها)))(. وقد وردت قائمة باأنواع هذه امل�ساريع يف امللحق رقم ))( من نظام تقييم الأثر 

البيئي ،وميكن تعديل هذه القائمة تبعا لتغري الظروف وما يح�سل من تطور )2)(.

وبعد اأن يقوم طالب الت�سريح بتقدمي درا�سة تقييم الأثر البيئي تتوىل الإدارة املخت�سة 
عامة  جهات  اأو  اأفراد  من  تراه  مبن  الإ�ستعانة  ذلك  �سبيل  يف  ولها  الدرا�سة،  هذه  مراجعة 
بيانات  من  تراه  ما  ل�ستيفاء  الت�سريح  طالب  اىل  الدرا�سة  تعيد  اأن  اأي�سا  ولها  خا�سة،  اأو 
البيئي  الت�سريح  مبنح  اإما  قرارها  ت�سدر  الدرا�سة  عنه  تك�سف  ما  �سوء  ويف  معلومات،  اأو 
األزم  اإذ  امل�سرع  الرف�س م�سببا )3)(. وح�سنا فعل  اأن يكون قرار  اأو برف�سه. ويجب  للم�سروع 
الإدارة املخت�سة بت�سبيب قرارها بالرف�س، وذلك ليتمكن طالب الت�سريح )امل�ستثمر( من 
معرفة ال�سبب ، وبالتلي يتخذ ما يراه منا�سبا من الإجراءات يف �سوء هذا ال�سبب. ونرى من 
جانبنا باأن الت�سبيب �سروري ومهم اأيا كان القرار الذي اتخذته الإدارة املخت�سة وذلك لتكون 

الأمور وا�سحة لطالب الت�سريح )امل�ستثمر( يف جميع الأحوال.

9-  راجع: د.�سالح احلجار، دليل الأثر البيئي يف امل�سروعات ال�سناعية والتنمية، دار نه�سة م�سر للطباعة والن�سر والتوزيع، 
اأوىل،2000، �س27،26، د. زكريا طاحون، تقييم التاأثريات البيئية للم�سروعات، �سركة نا�س للطباعة، القاهرة،  طبعة 

2009، �س ))،2)،24.
د. زكريا طاحون، نف�س املرجع، �س 3).  -(0

))-  املادة )6( من نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت.
املادة )2)( من نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت.  -(2

3)-  املادة )9( من نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت. وقد اأ�سارت املادة )6( من قانون حماية البيئة �سراحة اىل وجوب 
اإخطار طالب الت�سريح باأ�سباب رف�س طلبه.
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ر�بعا: قيام �لإد�رة �ملخت�سة باإبالغ طالب �لت�سريح �لبيئي بالقر�ر �لذي 
�تخذته

التي تتخذها  اآنفة الذكر من بيان ماهية القرارات  اأن فرغ امل�سرع يف املادة )5(  بعد 
الإدارة املخت�سة ب�ساأن طلب الت�سريح البيئي ق�سى بوجوب اإخطار طالب الت�سريح بالقرار 
خالل �سهر من تاريخ ت�سليم امل�ستندات. كما ق�سى يف املادة )9( بوجوب اإبالغه بقرار منح 
الت�سريح اأو رف�سه خالل ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم امل�ستندات وذلك بعد تقدمي درا�سة 
الت�سريح  طالب  باإبالغ  املخت�سة  الإدارة  األزم  اإذ  امل�سرع  فعل  وح�سنا  الأثرالبيئي.  تقييم 
بالقرار املتخذ ب�ساأن طلبه، وح�سنا فعل اأي�سا اإذ حدد مدة لهذا الإبالغ تبداأ من تاريخ ا�ستالم 
القرار  اتخاذ  الإ�سراع يف  املخت�سة اىل  الإدارة  يدفع  الإجراء  باأن هذا  نرى  اإذ  امل�ستندات. 
واإطالع طالب الت�سريح على ذلك باأ�سرع وقت. علما باأن املادة )6( من قانون حماية البيئة 
ل  مدة  خالل  اإليها  املقدمة  الطلبات  يف  البت  بوجوب  �سراحة  املخت�سة  اجلهة  األزمت  قد 
تتجاوز ال�سهر الواحد من تاريخ تقدمي الطلب. وجتدر الإ�سارة باأن هذه املادة قد اأجازت مد 
اإليها يف املادة )5( من نظام تقييم الأثر البيئي �سهرا اآخر اإذا اقت�ست  مدة ال�سهر امل�سار 
ال�سرورة ذلك. ونرى من جانبنا باأنه كان يف�سل عدم ال�سماح مبد هذه املدة منعا لإ�ساعة 
الوقت، خ�سو�سا واأنه قد يتم اللجوء اىل متديد املدة دون اأن تتوفر ال�سرورة التي ت�ستدعي 
ذلك، اإذ قد توؤدي هذه ال�سالحية اىل التباطوؤ يف درا�سة الطلب والبت فيه اإعتمادا على املدة 

الإ�سافية. 

طلب  ب�ساأن  �ملخت�سة  �لإد�رة  �تخذته  �لذي  بالقر�ر  �لطعن  جو�ز  مدى 
�لت�سريح �لبيئي 

يف الواقع مل يرد يف نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت اأي �سيء ب�ساأن حق طالب الت�سريح 
البيئي يف الطعن بالقرار الذي تتخذه الإدارة املخت�سة ب�ساأن طلبه. ونرى باأنه كان يفرت�س 
بامل�سرع اأن يهتم بهذا الأمر ومينح طالب الت�سريح احلق يف الطعن بقرار الإدارة املخت�سة 
ويحدد اجلهة التي يقدم اإليها الطعن، والتي يفرت�س اأن تكون جهة متخ�س�سة. اإذ نرى باأن 
الطعن اأمر مهم وذلك لأن طالب الت�سريح قد ل يكون مقتنعا بالقرار املتخذ ب�ساأن طلبه، كما 

اأن الإدارة املخت�سة قد ل تكون م�سيبة يف قرارها.
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�ملبحث �لثاين

�لتز�مات طالب �لت�سريح �لبيئي للم�ساريع �لإ�ستثمارية

اأن هناك من الإلتزامات ما يجب على طالب الت�سريح تنفيذها قبل  ن�سري بداية اىل 
احل�سول على الت�سريح البيئي، وهناك من الإلتزامات ما يجب عليه تنفيذها بعد احل�سول 

على الت�سريح،وهي كالآتي:

�أول: �لتز�مات طالب �لت�سريح قبل �حل�سول على �لت�سريح �لبيئي

يلتزم طالب الت�سريح قبل احل�سول على الت�سريح البيئي بالإلتزامات الآتية:     

1- وجوب �لإمتناع عن مبا�سرة �لن�ساط قبل �حل�سول على �لت�سريح: 

وهذا ما ن�ستنتجه من املادة )4( من قانون حماية البيئة وتنميتها رقم 999/24)التي 
ورد فيها باأنه:»...ل يجوز للم�سروع اأو املن�ساأة مبا�سرة الن�ساط قبل احل�سول على الرتخي�س 
من  ن�ستنتجه  اأن  وميكن  كما  البيئي«.  التاأثري  تقييم  مت�سمنا  ال�سابقة  املادة  يف  اإليه  امل�سار 
اأو  لإقامة  الرتخي�س  األزمت طالب  التي  للمن�ساآت  البيئي  الأثر  تقييم  نظام  من  املادة )3( 
تعديل م�سروع اأو ن�ساط احل�سول على ت�سريح بيئي . ويعد هذا الإلتزام اإلتزاما �سلبيا حمله 
الإمتناع عن عمل، وبالتايل فاإنه مبجرد مبا�سرة طالب الت�سريح للن�ساط قبل احل�سول على 

الت�سريح البيئي يعد خمال بهذا الإلتزام، وتبعا لذلك يتحمل امل�سوؤولية القانونية.

بع�س  ا�ستثنت  قد  وتنميتها  البيئة  حماية  قانون  من   )94( املادة  باأن  الإ�سارة  وجتدر 
اجلهات من اخل�سوع لأحكام املادة )6( امل�سار اإليها اأعاله، وهي اجلهات التي تطبق نظما 
وبرامج متكاملة حلماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق اأهداف قانون حماية البيئة. كما اأعفتها 
من الرجوع اإىل ال�سلطات املخت�سة بالبيئة لدى اإ�سدار الرتاخي�س للمن�ساآت والأن�سطة التي 
تخ�سع لوليتها او لإ�سرافها . وقد اأ�سارت هذه املادة اىل اأنه يتم اإ�سدار قرار بتحديد هذه  

اجلهات ومدى كفاية النظم اأو الربامج التي تعتمدها.

2- وجوب تقدمي طالب �لت�سريح �لبيئي للمعلومات �لدقيقة و�مل�ستند�ت 
�ل�سحيحة:

لقد �سبق لنا واأن ذكرنا باأنه من الإجراءات الواجب اتخاذها ملنح الت�سريح البيئي هو 
البيئية مع امل�ستندات املطلوبة  البيئي بتقدمي ا�ستمارة الإفادة  وجوب قيام طالب الت�سريح 
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اىل الإدارة املخت�سة . وقد تبني لنا من هذه ال�ستمارة اأنه يجب على طالب الت�سريح تقدمي 
اأن  التي يجب  البيانات  باأنه من  لنا  وتبني  وامل�ستندات. كما  املعلومات  جمموعة متنوعة من 
باأن كافة املعلومات املدونة  اأدناه  اأنا املوقع  ت�ستمل عليها هذه الإ�ستمارة الإقرار الآتي:)اأقر 
يف الإ�ستمارة املرفقة دقيقة طبقا للمعلومات املتوفرة لدي(. واأرى من وجهة نظري بان هذا 
يتمل�س من  الت�سريح  بها قد جتعل طالب  ورد  التي  ال�سيغة  لأن  وذلك  الإقرار غري كاف، 
امل�سوؤولية فيما لو كانت املعلومات اخلاطئة التي قدمها هي املعلومات املتوفرة لديه.  كما واأرى 
�سرورة الإ�سارة اىل �سحة امل�ستندات يف هذا الإقرار. لذا يف�سل اأن يكون الإقرار بال�سيغة 
املدونة  املعلومات  واأن كافة   ، املقدمة �سحيحة  امل�ستندات  باأن   اأدناه  املوقع  اأنا  اأقر  الآتية:) 
بو�سعي من جهد  ما  بذلت  باأين  علما   ، لدي  املتوفرة  للمعلومات  دقيقة طبقا  الإ�ستمارة  يف 
وقمت با�ست�سارة املخت�سني من اأجل التو�سل اىل هذه املعلومات(. وقد دفعنا اىل اقرتاح هذه 
ال�سيغة اأن الكثري من املعلومات املطلوب تقدميها هي معلومات فنية متخ�س�سة،  كاملعلومات 
ومعدلتها  وتركيزها  ال�سناعية  للمخلفات  والفيزيائية  الكيميائية  باخل�سائ�س  املتعلقة 

وو�سائل تقليلها ومعاجلتها وغري ذلك.

3- وجوب تنفيذ طالب �لت�سريح �لبيئي للتد�بري و�لدر��سات �لتي تطلبها 
�لإد�رة �ملخت�سة:

طلب  ب�ساأن  املخت�سة  الإدارة  تتخذها  التي  القرارات  بت�سنيف  قمنا  واأن  لنا  �سبق 
الت�سريح اىل اأربعة اأ�سناف، منها تعليق منح الت�سريح البيئي على تنفيذ بع�س الإجراءات 
اأو التدابري البيئية، وذلك عندما يكون للم�سروع اآثار �سلبية حمتملة على البيئة ميكن تاليف 
ح�سولها باتخاذ تدابري معينة، ومن الأمثلة على التدابري التي قد تطلبها الإدارة املخت�سة 
من طالب الت�سريح تهيئة و�سائل معينة ملعاجلة النفايات واإعداد و�سائل خا�سة لتخزينها قبل 

التخل�س منها وزيادة عدد املداخن وزيادة ارتفاعها وغري ذلك. 

ومن القرارات التي قد تتخذها الإدارة املخت�سة اإرجاء البت يف الت�سريح البيئي حلني 
تقدمي طالب الت�سريح درا�سة تقييم الأثر البيئي. وعليه يجب على طالب الت�سريح تقدمي 
درا�سة تقييم الأثر البيئي للم�سروع اأو الن�ساط اأو للتعديل املطلوب لهما، على اأن يت�سمن هذا 
التقييم البيانات الواردة يف امللحق رقم )2( من نظام تقييم الأثر البيئي)4)(. وبالنظر لأهمية 

هذه البيانات �سنورد بع�سها اأدناه:

راجع املادتني )8،7( من نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت.  -(4
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و�سف كامل للم�سروع واأهدافه املقرتحة.  -
و�سف كامل للو�سع البيئي احلايل الذي قد يتاأثر بامل�سروع.  -

التمهيدية  مراحله  جميع  يف  البيئة  وعنا�سر  امل�سروع  بني  املتوقع  التفاعل  بيان   -
ومدى  الطاقة  ا�ستخدام  ذلك  يف  مبا  املتوقعة  البيئية  الآثار  وحتليل  والت�سغيلية،  والإن�سائية 
البيئة وبيان مدى فعاليتها.  املحافظة عليها، وحتديد الإجراءات املطلوب اتخاذها حلماية 

ومن العوامل التي توؤخذ بنظر الإعتبار عند حتليل التفاعالت البيئية املحتملة:

- اأي اأثر بيئي على �سحة الإن�سان والتجمعات ال�سكنية، واأي تهديد للمجموعات احليوانية 
والنباتية.

- اأي اأثر بيئي على الأتظمة الأيكولوجية.

اأو  معمارية  اأو  ترفيهية  اأو  اأثرية  اأو  جمالية  اأهمية  له  مكان  اأي  على  بيئي  تاأثري  اأي   -
ثقافية اأو تاريخية اأو علمية اأو اجتماعية اأو اأية خ�سائ�س بيئية اأخرى لها قيمة خا�سة بالن�سبة 

للحا�سر وامل�ستقبل.

- اأي تلوث للبيئة واأي تهديد ل�سالمتها اأو اأي تغيري اأو تدهور يف نوعيتها واأي تاأثري اآخر 
بعيد املدى عليها.

املوارد  على  الطلب  يف  زيادة  واأي  للبيئة،  النافعة  الإ�ستخدامات  ملدى  تقلي�س  اأي   -
الطبيعية وغريها من املوارد ال�سحيحة التي يحتمل ن�سوبها.

مربرات امل�سروع وفقا لالإعتبارات البيئية والإقت�سادية والإجتماعية والنتائج املرتتبة   -
على عدم تنفيذه.

اأن  اىل  اأ�سارت  قد  وتنميتها  البيئة  حماية  قانون   من   )3( املادة  باأن  الإ�سارة  وجتدر 
اجلهات املخت�سة بحماية البيئة تتوىل و�سع الأ�س�س وال�سوابط الالزمة لتقييم التاأثري البيئي 

للم�ساريع املطلوب الرتخي�س لها ، وتتوىل على الأخ�س :

حتديد فئات امل�ساريع التي تكون قابلة بطبيعتها اأن حتدث اآثارا بيئية.  -(

التاريخية  كاملواقع  البيئية،  احل�سا�سية  اأو  الأهمية  ذات  واملواقع  املناطق  حتديد   -2
والأثرية  واملحميات الطبيعية وغري ذلك.
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حتديد املوارد الطبيعية وامل�ساكل البيئية ذات الأهمية اخلا�سة.  -3

ولكن اإذا كانت اجلهات املخت�سة بحماية البيئة تتوىل و�سع الأ�س�س وال�سوابط الالزمة 
لتقييم التاأثري البيئي للم�ساريع املطلوب الرتخي�س لها فما معنى ما ورد يف املادة )4( من 
قانون حماية البيئة من اأنه:»...تتوىل الهيئة بالتن�سيق مع ال�سلطات املخت�سة واجلهات املعنية 
اإن  الواقع  ؟ يف  بها...«  الرتخي�س  املطلوب  واملن�ساأة  للم�سروع  البيئي  التاأثري  تقييم  الأخرى 
الأثر  تقييم  درا�سة  اإعداد  تتوىل  التي  اأن هذه اجلهات هي  يعني   ل  الن�س  ورد يف هذا  ما 
البيئي، اإذ اأن هذا الأمر من واجبات طالب الت�سريح كما �سرحت بذلك املادة )8( من نظام 
تقييم الأثر البيئي، اإمنا هي تتوىل تقييم التاأثري البيئي يف �سوء الدرا�سة التي يقدمها طالب 

الت�سريح، اأي اأنها حتدد الآثار البيئية للم�سروع.

ثانيا: �لتز�مات طالب �لت�سريح بعد �حل�سول على �لت�سريح �لبيئي

يلتزم طالب الت�سريح بعد احل�سول على الت�سريح البيئي بثالث التزامات هي:     

ور�سد  للمخلفات  دوري  حتليل  باإجر�ء  �لت�سريح  طالب  قيام  وجوب   -1
�لقابلة  �ملو�د  ذلك  يف  مبا  �مل�سروع  عن  �لناجتة  و�مللوثات  �لت�سريف  مو��سفات 

للتحلل)11(: 

�سبق لنا واأن اأ�سرنا باأنه من �سمن اإجراءات منح الت�سريح البيئي قيام  الإدارة املخت�سة 
البيئي  الت�سريح  طالب  من  املقدمة  امل�ستندات  �سوء  على  البيئي  الت�سريح  طلب  بدرا�سة 
واجلداول املرفقة بنظام تقييم الأثر البيئي، وعندما تكون هذه الإدارة متاأكدة من اأنه لي�س 
للم�سروع املزمع اإن�ساوؤه اآثار �سلبية �سارة بالبيئة ول تنتج عنه مواد توؤدي اىل تلوث البيئة )11(اأو 
تدهورها)17( اأو الإ�سرار بالإن�سان اأو بالكائنات احلية الأخرى فاإنها تقرر املوافقة على منح  
الت�سريح البيئي للم�سروع. ول�سمان ا�ستمرارية عدم الإ�سرار بالبيئة يف جميع املراحل التي 

راجع املادتني: )7( من قانون حماية البيئة وتنميتها،)0) ( من نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت.  -(5
يراد بتلوث البيئة التلوث الناجم ب�سكل طبيعي اأو غري طبيعي ناجت عن قيام الن�سان ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ، اإرادي   -(6
او غري اإرادي، باإدخال اأي من املواد والعوامل امللوثة يف عنا�سر البيئة الطبيعية ، والذي ين�ساأ من جرائه اأي خطر على 
�سحة الن�سان اأو احلياة النباتية اأو احليوانية او اأذى للموارد والنظم البيئية.) راجع املادة الأوىل من قانون حماية البيئة 

وتنميتها(.
اأو ي�سر  ي�ستنزف مواردها  او  البيئية  ي�سوه من طبيعتها  اأو  البيئة مبا يقلل من قيمتها  التاأثري على  البيئة  ويراد بتدهور   -(7

بالكائنات احلية اأو بالآثار.  ) راجع املادة الأوىل من قانون حماية البيئة وتنميتها(.
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مير بها امل�سروع فر�س امل�سرع هذا الإلتزام، علما باأن من مهام اجلهات املعنية بحماية البيئة 
تكون  اأن  يجب  وبالتايل   ، البيئية)11(  احلماية  ومقايي�س  معايري  وحتديث  وتطوير  مراجعة 
الأن�سطة التي متار�سها امل�ساريع امل�سرح لها بيئيا متفقة مع هذه املعايري واملقايي�س اجلديدة. 

وبالنظر لأهمية هذا الإلتزام كان يفرت�س بامل�سرع اأن يحدد املواعيد الدورية التي يجب 
على اأ�سحاب امل�ساريع الإلتزام بها لإجراء عمليات التحليل والر�سد. ورمبا يعود ال�سبب يف 
اإمكانية فر�س مواعيد واحدة جلميع امل�ساريع، وعليه  عدم حتديده لهذه املواعيد اىل عدم 
نرى باأنه يفرت�س بالإدارة املخت�سة التي تتوىل درا�سة طلب الت�سريح البيئي اأن حتدد هذه 

املواعيد عندما تقرر املوافقة على منح الت�سريح.

وبالنظر لأهمية هذا املو�سوع اأي�سا األزمت املادة )3)( من قانون حماية البيئة اجلهات 
وت�سغيل  اإن�ساء  مبوجبه  تتوىل  البيئي  للر�سد  وطنيا  نظاما  ت�سع  باأن  البيئة  بحماية  املعنية 
�سبكات الر�سد البيئي والإ�سراف عليها. وتتوىل هذه ال�سبكات الإبالغ عن اأي جتاوز للحدود 
امل�سموح بها مللوثات البيئة وتلتزم بتقدمي تقارير دورية عن نتائج اأعمالها)11(. وعليه تعد هذه 
ال�سبكات اإحدى و�سائل الرقابة على امل�ساريع ملعرفة مدى التزامها بعمليات الر�سد والتحليل 

الدوري ومدى دقتها.

2- وجوب قيام طالب �لت�سريح بتدوين نتائج عمليات �لتحليل �لدوري يف 
�سجالت و�لإحتفاظ بها ملدة خم�ص �سنو�ت:

اأ�سحاب  يقوم  اأن:«  على  للمن�ساآت  البيئي  الأثر  تقييم  نظام  من   )((( املادة  ن�ست 
اإليها  امل�سار  بال�سجالت  بالإحتفاظ  بيئي  التي ح�سلت على ت�سريح  املن�ساآت  اأو  امل�سروعات 
تاريخ كل حتليل ومتكني موظفي  �سنوات من  القرار ملدة خم�س  باملادة رقم )0)( من هذا 
هذه  على  الإطالع  من  الق�سائي  ال�سبط  �سفة  لهم  تقرر  الذين  املخت�سة  ال�سلطة  الهيئة/ 
املتعلق  الت�سريح  طالب  التزام  اأن  الن�س  هذا  من  لنا  يتبني  املدة«.  هذه  خالل  ال�سجالت 

بال�سجالت يت�سمن ثالثة اإلتزامات هي:

يتم  التي  واملعلومات  النتائج  فيها  تدون  خا�سة  �سجالت  وتنظيم  مب�سك  الإلتزام  اأ- 
التو�سل اإليها من عمليات التحليل الدوري التي يجريها طالب الت�سريح. وجتدر الإ�سارة باأن 

راجع املادة: )0)( من قانون حماية البيئة وتنميتها.  -(8
9)-  راجع املادة: )4)( من قانون حماية البيئة وتنميتها.
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اآنفة   )((( املادة  به  �سرحت  ما  خالف  على  وهذا  الإلتزام،  لهذا  تتطرق  مل   )(0( املادة 
الذكر. وعلى اأية حال فاإن هذا الإلتزام يفهم �سمنا من هذه املادة الأخرية. وبالنظر لأهمية 
البيئة وحتديد اجلهة  تاأثري يف احلفاظ على  لها  تت�سمنه من معلومات  وما  ال�سجالت  هذه 
امل�سوؤولة عن الأ�سرار التي ت�سيبها نرى باأنه كان يفرت�س بامل�سرع اأن ي�سع �سوابط خا�سة ملا 

يدون فيها وتنظيمها مبا ي�سمن دقة املعلومات وم�سداقيتها وعدم التالعب بها.

ب- الإلتزام بالإحتفاظ بال�سجالت ملدة خم�س �سنوات من تاريخ كل حتليل. ويفهم من 
هذا الإلتزام اأن كل عملية حتليل تكون لها �سجالت خا�سة بها، بحيث يلتزم طالب الت�سريح 
بالإحتفاط بهذه ال�سجالت ملدة خم�س �سنوات فقط من تاريخ اإجراء عملية التحليل. ويعود 
ال�سبب يف فر�س هذا الإلتزام اىل اأن الآثار ال�سلبية ال�سارة للم�سروع على البيئة قد ل تظهر اإل 
بعد مدة من الزمن قد تطول اأو تق�سر، ويبدو اأن امل�سرع قد راأى باأن املدة الكافية لالإحتفاظ 

بال�سجالت هي خم�س �سنوات.

ال�سبط  ماأموري  �سفة  لهم  تقرر  الذين  البيئة  �سلطة  موظفي  بتمكني  الإلتزام  ج- 
الق�سائي من الإطالع على ال�سجالت خالل مدة الإحتفاظ بها. ويعود ال�سبب يف فر�س هذا 
الإلتزام على طالب الت�سريح اىل رغبة امل�سرع يف التحقق من مدى التزام امل�سروع باإجراء 
عملية التحليل الدوري وم�سكه لل�سجالت اخلا�سة بها ومدى مطابقة املعلومات املدونة يف هذه 
ال�سجالت للواقع. وجتدر الإ�سارة باأن املادة )69( من قانون حماية البيئة وتنميتها قد منحت 
امل�ساريع  على  التفتي�س  �سلطة  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  �سفة  لهم  ثبتت  الذين  املوظفني 
للتحقق من التزامها بتطبيق اأحكام قانون البيئة والقرارات ال�سادرة تنفيذا له، و�سبط  اأية 

خمالفة لهذه الأحكام واإحالة املخالف اىل ال�سلطات الق�سائية املخت�سة.  

�لتحليل  عمليات  بنتائج  تقارير  باإعد�د  �لت�سريح  طالب  قيام  وجوب   -3
�لدوري و�إر�سالها �ىل �حلهات �ملخت�سة:    

مل ترد الإ�سارة اىل هذا الإلتزام يف نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت، ولكن اأ�سارت 
اإليه �سراحة املادة )7( من قانون حماية البيئة وتنميتها. ويعد هذا الإلتزام مكمال لالإلتزام 
الثاين، والهدف منه اإحاطة اجلهات املخت�سة علما بنتائج التحليل الدوري اأول باأول لتتمكن 

من القيام بواجباتها ب�ساأن حماية البيئة. 

وجتدر الإ�سارة باأن املادة )94( من قانون حماية البيئة وتنميتها قد اأعفت اجلهات التي 
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تطبق نظما وبرامج متكاملة حلماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق اأهداف قانون حماية البيئة 
اإ�سدار قرار بتحديد هذه   اأنه يتم  اأ�سارت هذه املادة اىل  الثالثة. وقد  الإلتزامات  من هذه 

اجلهات ومدى كفاية النظم اأو الربامج التي تعتمدها.
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�ملبحث �لثالث

�مل�سوؤولية �لقانونية �لناجمة عن خمالفة �أحكام �لت�سريح �لبيئي

للم�ساريع �لإ�ستثمارية

تتحقق امل�سوؤولية القانونية عند خمالفة قاعدة من القواعد القانونية، وهذه امل�سوؤولية 
املنظمة  القواعد  يخالف  فمن  وعليه  مدنية.  م�سوؤولية  اأو  جزائية  م�سوؤولية  تكون  اأن  اإما 
لهما  يتعر�س  اأو  املدنية  امل�سوؤولية  اأو  للم�سوؤولية اجلزائية  يتعر�س  فاإنه قد  البيئي  للت�سريح 
معا))20((. وفيما ياأتي نتحدث عن هذين النوعني من امل�سوؤولية، علما باأن حديثنا هذا �سيكون 
يف �سوء الن�سو�س القانونية التي عاجلت هذا املو�سوع، وذلك لأننا ل نريد لهذا املبحث اأن 
يكون مبحثا خمت�سا بامل�سوؤولية الناجمة عن التلوث البيئي نظرا ملا يف هذا الأمر من خروج 
على مو�سوع هذا البحث،وهو خروج غري مربر ب�سبب ما كتب يف هذه امل�سوؤولية من كتابات 

متخ�س�سة كثرية. 

�أول:�مل�سوؤولية �جلز�ئية

يعد جرمية  فعال  �سخ�س  يرتكب  عندما  البيئي  املجال  اجلزائية يف  امل�سوؤولية  تتحقق 
من اجلرائم البيئية. وقد تعر�س امل�سرع الإماراتي للجرائم البيئية يف الباب الثامن )املواد: 
تقوم هذه اجلرمية على  اذ  وتنميتها رقم )999/24)(.  البيئة  قانون حماية  73-90( من 
البيئية والذي يعني وجوب وجود ن�سو�س  ال�سرعي للجرمية  اولها الركن  توفر ثالث اركان 
قانونية �سابقة لفعل العتداء بحيث يكون هذا الأخري معرفا فيها ب�سكل وا�سح))2(. فال�سرعية 
يكون  اأن  يقت�سي  والذي  اجلنائي)22(  القانون  عليها  يقوم  التي  املبادى  اهم  من  اجلنائية 

وجتدر الإ�سارة اىل اأن من يخالف هذه الأحكام قد يتعر�س مل�سوؤولية اإدارية اأي�سا، ومن الأمثلة على اجلزاءات الإدارية   -20
�سحب الرتخي�س اخلا�س مبمار�سة الن�ساط واإغالق امل�سروع موؤقتا والإنذار وغري ذلك. كما اأن املوظف الذي يخالف هذه 
الأحكام قد يتعر�س للم�سوؤولية التاأديبية.)راجع: د. نواف كنعان، قانون حماية البيئة، مكتبة اجلامعة، ال�سارقة، الطبعة 

الأوىل، 2006 ، �س 3)4-3)3(.
انظر د. حممود جنيب ح�سني. الد�ستور والقانون اجلنائي. دار النه�سة العربية. القاهرة. 992). �س )) :- د. غنام   -2(
حممد غنام. �سرح قانون العقوبات الحتادي. مطبوعات جامعة المارات العربية املتحدة. 2003. �س 4) :- د. رفاعي 
 Roger Merle. Traite de -: .سيد �سعيد. تف�سري الن�سو�س اجلنائية. دار النه�سة العربية. القاهرة. بدون تاريخ�
droit criminal, problemes generaux de la science criminelle. Droit penal general. Edi�

 tion. 1984. p 270

القاهرة. 992). �س33 :- د. حممد �سبحي  العربية.  العقوبات. دار اله�سة  الو�سيط يف قانون  د. احمد فتحي �سرور.   -22
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ت�سهل  بحيث  ودقيقة،  وا�سحة  ب�سورة  مبينا  البيئة  على  لالإعتداء  املجرم  اجلنائي  الن�س 
مهمة القا�سي اجلزائي يف ا�ستيعابه ب�سرعة لنوع اجلرمية والعقوبة املقررة لها، الأمر الذي 
�سي�سمن حتقيق فعالية اأكرب اأثناء تطبيقه. وقد ا�سار امل�سرع الماراتي يف قانون حماية البيئة 
يعاقب عليها مبوجب هذا  ت�سكل جرائم  �ساأنها  التي من  وتنميتها رقم 24/ 999) لالفعال 
القانون. وبتمعننا لهذا القانون جند بان امل�سرع الماراتي اخذ مببداأ احليطة والذي يقت�سي 
توفري احلماية اجلنائية للبيئة ب�سفة م�سبقة عن وقوع ال�سرر البيئي بالرغم من غياب الن�س 

اجلزائي، المر الذي يجعل من مفهوم مبداأ �سرعية التجرمي يعرف تو�سعا يف هذا املجال. 

وثاين هذه الركان هو الركن املادي للجرمية البيئية والذي يعترب مبثابة عمودها الفقري 
الذي ل تتحقق اإل به بحيث ي�سكل مظهرها اخلارجي. وقد ا�سار امل�سرع الماراتي اىل هذا 
الركن باملادة )3 من قانون العقوبات الحتادي)23(. فال ميكن ان تقوم اجلرمية على جمرد 
التفكري بها، فالقانون اجلنائي ل يعاقب على ما يخالج النف�س من بواعث وما يتنازعها من 
نوازع ال�سر ما دامت هذه النوايا وتلك النوازع مل تتخذ �سكل الن�ساط اخلارجي املعرب عنها)24(. 
فالركن املادي يعد اأهم اأركان اجلرمية البيئية والذي يقوم على ن�ساط بال�سورة ال�سلبية او 
بال�سورة اليجابية متى كان هذا المتناع او الرتكاب جمرما قانونا. فاجلرمية البيئية ميكن 
قيامها اول ب�سورة المتناع )جرائم اخلطر(  وهذا ما ي�سمى باجلرائم البيئية بالإمتناع عن 
تطبيق الن�سو�س التنظيمية)25(. فالن�سو�س التنظيمية ت�سغل احليز الأكرب للت�سريع البيئي، 
وهي تعترب اأداة فعالة ملواجهة اجلنوح البيئية من خالل الأجهزة املكلفة بتطبيقها، حيث ان 
ان  البيئية ميكن  ال�سورة من اجلرائم  بيئية. وهذه  ت�سكل جرائم  التنظيمات  خمالفة هذه 
تكون على �سورة اجلرائم البيئية ال�سكلية بالإمتناع اأو اجلرائم البيئية اليجابية بالمتناع. 
فالن�ساط الجرامي يف هذا النوع الول من اجلرائم يقوم يف حال عدم اإحرتام اللتزامات 

جنم. قانون العقوبات – الق�سم العام- دار الثقافة للن�سر والتوزيع. 2008. �س 48  
23-  تن�س املادة )3 من قانون العقوبات الحتادي على انه ) يتكون الركن املادي للجرمية من ن�ساط اجرامي بارتكاب فعل او 

المتناع عن فعل متى كان هذا الرتكاب او المتناع جمرما قانونا(. 
 Smith an Hogan. Criminal العقوبات الحتادي. مرجع �سابق. �س )4):  د. غنام حممد غنام. �سرح قانون   24

  law. Fth edition . Buterworths, London. 1983. p. 260

ويق�سد بجرمية اخلطر )جرمية الن�ساط( اي تلك التي تقع بارتكاب اجلاين للن�ساط فقط. فال يلزم لوقوع اجلرمية   -25
حدوث نتيجة معينة وامنا اعترب امل�سرع ان وقوع الن�ساط يت�سمن يف طياته العتداء على م�سلحة قانونية ) نتيجة قانونية( 
فال يلزم حدوث نتيجة مادية معينة. ومثال على ذلك ففي جرمية الر�سوة وباعتبارها من جرائم اخلطر ل ي�سرتط ان 
يحدث خلل للوظيفة العامة جراء الر�سوة. كما ل يلزم لوقوع جرمية ال�سيك الحتيال على الغري واحداث ال�سرر له. راجع 

د. غنام حممد غنام. �سرح قانون العقوبات الحتادي. مرجع �سابق. �س 9))- 20) : 
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غري  بن�ساط  القيام  اأو  ترخي�س  كغياب  والتنظيمية،  التقنية  الأحكام  اأو  املدنية  اأو  الإدارية 
موافق لالأنظمة، وهذا بغ�س النظر عن حدوث �سرر بيئي فهي عبارة عن جرائم �سكلية ل 
ي�سرتط فيها وقوع نتيجة، فتجرمي هذا النوع من ال�سلوك اأثر وقائي بحيث ي�سمح بحماية البيئة 
قبل حدوث ال�سرر اأو على الأقل التخفيف منه اإل اأنه باملقابل قد يطرح اإ�سكاًل بالن�سبة لرجل 
القانون من اأجل  فهم تلك اجلرائم والتي تعد عبارة عن جرائم علمية ولكن بثوب قانوين 
مادام اأن احلدود التي ل يجب جتاوزها هي عبارة عن موا�سفات تقنية ي�سعب عليه اإدراكها. 
واإذا كانت اجلرائم ال�سكلية بالمتناع تقع مبجرد عدم تطبيق املوا�سفات التقنية الواردة يف 
�سلوك  نتيجة  تقع  بالإمتناع(  الإيجابية  البيئية  اجلرائم   ( الثاين  النوع  فاإن  البيئي،  الن�س 
�سلبي من اجلانح ين�سب على خمالفة التنظيم البيئي املعمول به. وعلى هذا الأ�سا�س نكون 
اأمام جرمية بيئية اإيجابية بالإمتناع عند عدم تطبيق الن�س البيئي املعمول به، بغ�س النظر 
عن حتقق نتيجة عن ذلك، فاإنبعاث غازات من م�سنع بقدر يتجاوز فيه احلدود امل�سموح بها 
نتيجة الإمتناع عن و�سع اآلت الت�سفية ي�سكل جرمية اإيجابية بالإمتناع، اأما جمرد عدم و�سع 
اآلت للت�سفية باملوا�سفات املحددة قانونا ي�سكل جرمية �سكلية بالمتناع وهذا حتى و لو مل 

يحدث انبعاث لغازات ملوثة.

كما ميكن قيام هذه اجلرمية بال�سورة اليجابية )جرائم ال�سرر()26(. فبخالف جرائم 
المتناع ل تقع اجلرائم البيئية بالنتيجة اإل بوجود اعتداء مادي على اإحدى املجالت البيئية 
النوع من اجلرائم  اأو غري مبا�سرة، واملجال اخل�سب لهذا  �سواء كان ذلك ب�سفة مبا�سرة 
هو العتداء املادي على الرثوة احليوانية والنباتية والرثوة البحرية . كما اأنه ي�سرتط لقيام 
اأمر  توافرها  فاإن  البيئي،  وال�سرر  اجلانح  الفعل  بني  �سببية  عالقة  وجود  البيئية  اجلرمية 

�سروري ملتابعة اجلانح عن اأفعاله .

وثالث هذه الركان هو الركن املعنوي والذي يتمثل يف نية واإرادة اجلاين اىل ارتكاب 
اإليه مما  ت�سري  البيئية ل جندها  الن�سو�س  اأغلب  اأن  اإل  باأركان اجلرمية،  علمه  مع  الفعل 
يجعل اأغلب اجلرائم البيئية جرائم مادية ت�ستخل�س املحاكم الركن املعنوي فيها من ال�سلوك 

يق�سد بجرائم ال�سرر ) اجلرائم التي ل تقع ال اذا حدثت نتيجة مادية معينة ين�س عليها القانون. ( وهذا النوع من   -26
اجلرائم تقبل ال�سروع. فال�سروع جرمية ناق�سة تقوم على ارتكاب الن�ساط او البدء يف تنفيذ ذلك الن�ساط وعدم حدوث 
النتيجة ل�سبب ل دخل لرادة الفاعل فيه(. حول هذا املو�سوع انظر د. غنام حممد غنام �سرح قانون العقوبات الحتادي– 
 Jean pradel. Droit penal. Introduction generale de droit penal �: (2( -((9 مرجع �سابق. �س

  generale. Edition I . Cujas. Paris. 2005.p320
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املادي نف�سه، وتكتفي النيابة العامة باإثبات الركن ال�سرعي واملادي للجرمية لينجم عن ذلك 
اإثبات وجود اخلطاأ اجلنائي من  قيام م�سوؤولية املتهم، فلقد مت متديد قاعدة عدم �سرورة 
مادة املخالفات، والتي تعد كثرية يف املجال البيئي اإىل بع�س اجلنح البيئي. وتختلف العقوبة 
املقررة للجرمية البيئية بح�سب ج�سامة الن�ساط والنتيجة ال�سارة، اذ قد ت�سل العقوبة اىل 
العدام، فقد قرر امل�سرع الماراتي وبقانون حماية البيئة وتنميتها رقم 24/ 999) عقوبة 
العدام اأو ال�سجن املوؤبد والغرامة التي ل تقل عن مليون درهم ول تزيد على ع�سرة ماليني 
درهم على كل من خالف حكم املادة )62/ بند 2( من هذا القانون والتي تبني ح�سر ا�سترياد 
اأو جلب املواد اأو النفايات النووية اأو دفنها اأو اإغراقها اأو تخزينها اأو التخل�س منها باأي �سكل 
ا�سرنا فر�س عقوبات معينة على خمالفة  الدولة. فامل�سرع الماراتي كما �سبق وان  بيئة  يف 
بع�س القواعد القانونية الواردة يف قانون حماية البيئة وتنميتها ال�سابق ذكره، ولي�س من بني 
هذه القواعد تلك املنظمة لأحكام الت�سريح البيئي التي اأ�سرنا اإليها يف املبحثني ال�سابقني. 
القواعد يعد فعال غري جمرم قانونا، وذلك لأن  الفعل املخالف لهذه  ولكن هذا ل يعني ان 
املادة )86( من ذات القانون ن�ست على اأن:«كل خمالفة اأخرى لأحكام هذا القانون يعاقب 
مرتكبها بالغرامة التي ل تقل عن خم�سمائة درهم ول تزيد على ع�سرة اآلف درهم« . وعليه 
ميكن القول باأن اأي �سخ�س يرتكب  اأي خمالفة للقواعد  املنظمة لأحكام الت�سريح البيئي 
الواردة يف قانون حماية البيئة وتنميتها فاإن فعله يعد جرمية معاقب عليها بالغرامة الواردة 
يف الن�س اآنف الذكر،ما مل تنطبق على هذه املخالفة عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها يف قانون 
اآخر)27(. ومن الأمثلة على ذلك ما ن�ست عليه املادة )34( من قانون تنظيم �سوؤون ال�سناعة 
الإماراتي رقم ))( ل�سنة 979) من اأنه :« مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد، يعاقب كل من 
درهم،  األف  خم�سني  على  تزيد  ل  بغرامة  التنفيذية  لئحته  اأو  القانون  هذا  اأحكام  يخالف 
ويجوز لل�سلطة املخت�سة ف�سال عن ذلك بناء على تو�سية اللجنة حرمان امل�سروع من كل اأو 
بع�س املزايا املقررة يف هذا القانون«، علما باأن امل�سروع ال�سناعي الذي يلحق اأ�سرارا بالبيئة 

يعد خمالفا لأحكام هذا القانون، اأي قانون تنظيم �سوؤون ال�سناعة)21(. 

ومن الأمثلة على املخالفات التي تنطبق عليها املادة )86( فيما لو خالف طالب الت�سريح 

عليها يف هذا  املن�سو�س  العقوبات  تطبيق  يخل  »ل  اأن:  على  وتنميتها  البيئة  قانون حماية  من  املادة )87(  ن�ست  فقد   -27
القانون باأية عقوبات اأ�سد ين�س عليها قانون اخر«.

فقد ق�ست املادة )32( من هذا القانون باأن : »على �ساحب امل�سروع ال�سناعي اأن يلتزم بكافة القوانني واللوائح املعمول   -28
بها، واأن ينفذ بدقة اأحكامه املتعلقة بالأمن ال�سناعي وال�سحة العامة واملحافظة على البيئة...«.
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)امل�ستثمر( املادة )4( من قانون حماية البيئة باأن قام مببا�سرة الن�ساط قبل احل�سول على 
اأوم�ستندات غري�سحيحة  معلومات  بتقدمي  قام  باأن  املادة )5(  اأو خالف  البيئي،  الت�سريح 
للح�سول على الت�سريح البيئي، اأو خالف املادة )7( باأن امتنع عن القيام باإجراء التحليل 
اأو امتنع عن  الدوري للمخلفات ور�سد موا�سفات الت�سريف وامللوثات الناجتة عن امل�سروع 
القيام بتدوين نتائج عمليات التحليل الدوري يف �سجالت خا�سة اأو مل يقم بالإحتفاظ بهذه 
ال�سجالت ملدة خم�س �سنوات. ومن الأمثلة اأي�سا فيما لو خالفت اجلهة الإدارية املخت�سة - اأو 
املوظف املخت�س- املادة )6( باأن مل تبت يف طلب الت�سريح املقدم اإليها خالل �سهر واحد 
من تاريخ تقدمي الطلب اأو مل تخطر مقدم الطلب بالنتيخة اأو مل تخطره باأ�سباب الرف�س يف 
حالة رف�س الطلب. وجتدر الإ�سارة باأن الن�سو�س التي تعر�ست للجرائم البيئية وعقوباتها 
قد اأ�سارت �سراحة اىل اأن هذه اجلرائم تتحقق عند خمالفة املواد الواردة يف  قانون حماية 
تعلقت  لو  فيما  تتحقق  ل  اجلرائم  هذه  باأن  نرى  وعليه  رقم )999/24)(،  وتنميتها  البيئة 
الالئحة  اأخرى وردت يف  لها مواد  واإن تعر�ست  املواد  لها هذه  تتعر�س  باأحكام مل  املخالفة 
التنفيذية. فمثال ل تنطبق هذه اجلرائم على املخالفة التي ترتكبها اجلهة البيئية املخت�سة 
للمادة )5/اأ( من  نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت حني توافق على امل�سروع املقرتح رغم 
احتمال اأن تنتج عنه اآثار بيئية �سارة، وكذا احلال ل تنطبق هذه اجلرائم على املخالفة التي 
الإجراءات  بتنفيذ  يلتزم  ل  النظام حني  ذات  للمادة )5/ج( من  امل�سروع  �ساحب  يرتكبها 

والتدابري التي تعهد بها، وغري ذلك.

ثانيا:�مل�سوؤولية �ملدنية

تتحقق امل�سوؤولية املدنية يف املجال البيئي عندما يقوم �سخ�س بعمل اأو ميتنع عن عمل من 
�ساأنه اإحلاق ال�سرر بالبيئة . وقد تعر�س امل�سرع الإماراتي للم�سوؤولية املدنية يف املجال البيئي 
وتنميتها.  البيئة  قانون حماية  من   )72،7( )املادتان:  ال�سابع  الباب  من  الثاين  الف�سل  يف 
فقد ق�ست املادة ))7( باأن:« كل من ت�سبب بفعله اأو اإهماله يف اإحداث �سرر للبيئة اأو للغري 
نتيجة خمالفة الأحكام الواردة بهذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا له يكون 
م�سئول عن جميع التكاليف الالزمة ملعاجلة اأو اإزالة هذه الأ�سرار ، كما يلزم باأية تعوي�سات 
قد ترتتب عليها«. وتعليقا على ما ورد يف هذا الن�س ن�سري بداية اىل اأن نطاق تطبيقه يقت�سر 
على امل�سوؤولية املدنية الناجمة عن خمالفة الأحكام الواردة يف قانون حماية البيئة اأو اللوائح 
اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا له. ومما ل �سك فيه فاإن هذه الأحكام ت�سمل اأحكام الت�سريح 
البيئي. وعليه نخل�س اىل نتيجة مفادها اأن املادة ))7( ت�سري على امل�سوؤولية املدنية الناجمة 
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عن خمالفة اأحكام الت�سريح البيئي للم�ساريع الإ�ستثمارية. هذا من جهة، ومن جهة اأخرى 
فاإن هذه املادة قد جاءت ب�سيغة العموم من حيث الأ�سخا�س الذين يتحملون هذه امل�سوؤولية، 
البيئي  الت�سريح  اأحكام  م�سوؤولية خمالفة  يتحمل  اإن من  ال�سيغة  ن�ستفيده من هذه  والذي 
هو لي�س فقط طالب الت�سريح )امل�ستثمر(، واإمنا تتحملها اأي�سا اجلهة البيئية املخت�سة اأو 

املوطف املخت�س)21(.

     وبالإ�ستناد اىل ما ورد يف الن�س اآنف الذكر ميكن القول باأن كل من خالف اأحكام 
الت�سريح البيئي التي اأ�سرنا اإليها يف املبحثني ال�سابقني فنتج عن ذلك �سرر للبيئة اأو للغري 
امل�سوؤولية  لتحقق هذه  ويلزم  بالتعوي�س.  اإلزامه  يتم  وبالتايل  املدية،  امل�سوؤولية  يتحمل  فاإنه 

توفر الأركان الثالثة التالية:

1- �لإ�سر�ر: يراد بالإ�سرار- طبقا للمادة ))7(- كل عمل اأو امتناع عن عمل يوؤدي 
وطبقا  بالغري.  اأو  بالبيئة  ال�سرر  اإحلاق  اىل  للقانون،   خمالف  اأي   ، م�سروع  غري  نحو  على 
للقواعد العامة للفعل ال�سار فاإن الإ�سرار يكون اإما باملبا�سرة اأو الت�سبب)30((. وعلى الرغم 
من اأن املادة ))7( قد تعر�ست ل�سورة واحدة من �سورتي الإ�سرار، وهي الإ�سرار بالت�سبب، 
اإل اأننا ل نرتدد عن القول باأن الإ�سرار يتحقق باملبا�سرة اأي�سا وذلك من باب اأوىل. وفيما 

ياأتي نتحدث عن هاتني ال�سورتني باإيجاز:

بذاته اىل  يوؤدي  ل  الذي  الفعل  بالت�سبب  بالإ�سرار  يراد   بالت�سبب:   �لإ�سر�ر  �أ-  
ح�سول ال�سرر، اإمنا نتائجه هي التي توؤدي اىل ذلك)31(. ومن الأمثلة على الإ�سرار بالت�سبب 
قيام اجلهة البيئية املخت�سة مبنح الت�سريح البيئي مل�سروع من امل�ساريع التي يتطلب القانون 
منها اإعداد درا�سة تقييم الأثر البيئي دون اأن تطلب منه تقدمي هذه الدرا�سة ، وعندما بداأ 
امل�سروع ن�ساطه جنم عن ذلك اأ�سرار ا�سابت البيئة اأو الغري، وكذا احلال فيما لو اأن �ساحب 
التدابري  باتخاذ  يقم  مل  اأو  للمخلفات  الدوري  التحليل  بعملية  يقم  مل  )امل�ستثمر(  امل�سروع 

باإلقاء امل�سوؤولية املدنية على  اأوائل القرن الع�سرين  اأن الفقه قد وجد �سالته يف  وي�سري الدكتور �سعيد عبد ال�سالم اىل   -29
عاتقها ا�ستنادا اىل املادة )3( من م�سروع تقنني امل�سوؤولية الدولية الذي اأعدته اللجنة الأمريكية للقانون الدويل، اإذ ورد 
يف هذه املادة باأن الدولة ت�ساأل عندما توجد درجة وا�سحة من اخلطاأ اجلكومي يرجع لعمل اأو اإهمال املوظفني القائمني 

على تطبيق القانون. )راجع كتابه: م�سكلة تعوي�س اأ�سرار البيئة التكنولوجية، دار النه�سة العربية، القاهرة، �س03)(.
راجع املادة )283/)( من قانون املعامالت املدنية الإماراتي.  -30

راجع: د. وهبة الزحيلي، نظرية ال�سمان اأو اأحكام امل�سوؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه الإ�سالمي، دار الفكر، دم�سق،   -3(
982)، �س 27.
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والإجراءات الالزمة فنتج عن ذلك اأ�سرار ا�سابت البيئة اأو الغري. 

     وطبقا للقواعد العامة للفعل ال�سار فاإن املت�سبب يتحمل امل�سوؤولية اإذا كان قد تعمد اأو 
تعدى اأو كان فعله مف�سيا اىل ال�سرر)32(. ويتحقق التعدي عندما يكون العمل اأو الإمتناع الذي 
اأدى اىل اإحلاق ال�سرر بالبيئة اأو الغري �سلوكا منحرفا عن �سلوك ال�سخ�س املعتاد )متو�سط 
احلر�س( )33(.  وجتدر الإ�سارة اىل اأنه يكفي لتحقق م�سوؤولية املت�سبب اأن يكون متعديا دون 
مفهوم  عموم  يف  يدخل  التعمد  لأن  وذلك  ال�سرر،  اىل  الإف�ساء  اأو  التعمد  لإ�سرتاط  حاجة 
التعدي، فال�سخ�س املعتاد ل يتعمد اإحلاق ال�سرر بالبيئة اأو الغري)34( ، كما اأن الإف�ساء اىل 
ال�سرر يعد جزءا من مفهوم الت�سبب ولي�س �سرطا له، فكل ت�سبب يكون مف�سيا اىل ال�سرر 

واإل فال يعد ت�سببا)31(.

من  اأو�سع  هي  العامة  للقواعد  طبقا  املت�سبب  م�سوؤولية  نطاق  اأن  تقدم  مما  لنا  يتبني 
نطاق م�سوؤوليته طبقا للمادة ))7(، وذلك لأن هذه الأخرية جعلت املت�سبب م�سوؤول اإذا ارتكب 
خمالفة لالأحكام الواردة يف قانون حماية البيئة اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا له، 
وخمالفة القانون هي �سورة من �سور التعدي. وعليه يثور ال�سوؤال عن مدى حتقق م�سوؤولية 
ي�سكل  مل  اإذا  الغري  اأو  بالبيئة  ال�سرر  اإحلاق  اىل  اأدى  امتناع  اأو  عمل  عن  املتعدي  املت�سبب 
هذا العمل اأو الإمتناع خمالفة لالأحكام الواردة يف قانون حماية البيئة اأواللوائح اأو القرارات 
ال�سادرة تنفيذا له. وجوابا على ذلك نرى باأنه اإذا كان ال�سرر قد اأ�ساب الغري فاإن املت�سبب 
املتعدي يتحمل امل�سوؤولية طبقا للقواعد العامة،اإذ لي�س هناك ما يربر اأن تكون حماية امل�سرع 
للغري يف حياته و�سالمة بدنه وماله يف املجال البيئي اأقل من حمايته له يف املجالت الأخرى. 
اأما اإذا كان ال�سرر قد اأ�ساب البيئة يف ذاتها فاإن القواعد العامة يف هذه احلالة ل ت�سعفنا، 
وذلك لأن قانون املعامالت املدنية قد جاء حلماية امل�سالح اخلا�سة، وعليه فقد ن�ست املادة 
)282( على اأن:« كل اإ�سرار بالغري يلزم فاعله.... ب�سمان ال�سرر«. ولكن هل يعقل اأن يكون 
امل�سوؤولية  جمال  يف  اخلا�سة  بامل�سالح  اهتمامه  من  اأقل  العامة  بامل�سالح  امل�سرع  اهتمام 
املدنية؟! ويبدو اأن �سبب هذا املوقف يعود اىل اأن القوانني ما زالت ل تنظراىل لل�سرر البيئي 

راجع املادة )2/283( من قانون املعامالت املدنية الإماراتي.  -32
33-  راجع: د. وهبة الزحيلي، املرجع ال�سابق ذاته، �س 8).

راجع: د. عدنان �سرحان ود. نوري خاطر، �سرح القانون املدين الأردين: م�سادر احلقوق ال�سخ�سية،الفجر للطباعة،   -34
الأردن، 997)، �س393.

راجع: د. م�سطفى الزرقا، الفعل ال�سار وال�سمان فيه، دار العلم، دم�سق، 988)، �س73.  -35
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الذي ي�سيب امل�سالح اخلا�سة)31(. وعليه نرى  ال�سرر  اإل بطريقة غري مبا�سرة من خالل 
�سرورة تعديل املادة ))7( بطريقة جتعل من املت�سبب م�سوؤول ما دام متعديا واإن مل يكن قد 
خالف قانون حماية البيئة اأواللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا له. بل اأكرث من ذلك رمبا 
تدعو احلاجة اىل تعديل هذا الن�س بطريقة جتعل من املت�سبب �ساحب امل�سروع م�سوؤول واإن 
مل يكن متعديا ، وذلك لأن العدالة تقت�سي ان يتحمل �ساحب امل�سروع تبعة ن�ساطه اخلطر واإن 
كان ن�ساطه هذا م�سروعا ومرخ�سا وقد روعيت فيه جميع الإجراءات والتدابري والإحتياطات 

الالزمة ملنع ح�سول ال�سرر.

بذاته اىل  يوؤدي  الذي  الفعل  باملبا�سرة  بالإ�سرار  يراد   ب-  �لإ�سر�ر باملبا�سرة:  
ح�سول ال�سرر )37(. ومن الأمثلة على الإ�سرار باملبا�سرة فيما لو ح�سل تلوث للبيئة اأو اأ�سيب 
بع�س الأ�سخا�س باأ�سرار نتيجة لتجاوز امل�سروع للحدود الق�سوى امل�سموح بها ملعدلت املواد 
اأو  الطرق  بغري  النفايات  نقل  اأو  لتخزين  نتيجة  اأو  والروائح  وال�سو�ساء  الهواء  يف  املنبعثة 

الأ�ساليب امل�سرح بها. 

وطبقا للقواعد العامة للفعل ال�سار فاإن املبا�سر يتحمل امل�سوؤولية ول �سرط لذلك)31(، 
املبا�سر  اأن  يعني  متعديا. وهذا  اأو  متعمدا  املبا�سر  يكون  اأن  امل�سوؤولية  لتحقق  ي�سرتط  اأي ل 
خمالفة  ارتكب  قد  يكن  مل  واإن  الغري  اأو  البيئة  ت�سيب  التي  الأ�سرار  عن  امل�سوؤولية  يتحمل 
لالأحكام الواردة يف قانون حماية البيئة اأواللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا له. بل اأكرث 
من ذلك هو يتحمل امل�سوؤولية عن اأي فعل اأو ن�ساط ي�سدر عنه واإن كان م�سروعا ومرخ�سا 

وقد روعيت فيه جميع الإجراءات والتدابري والإحتياطات الالزمة ملنع ح�سول ال�سرر.

البيئية  الإدارة  منحت  لو  كما   ، واملت�سبب  املبا�سر  اجتمع  لو  فيما  احلكم  هو  ما  ولكن 
با�سر  الغري، وعندما  اأو  بالبيئة  ال�سرر  يلحق  اأن  �ساأنه  مل�سروع من  بيئيا  املخت�سة ت�سريحا 
امل�سروع ن�ساطه ح�سل هذا ال�سرر بالفعل؟ يف الواقع اإن الإجابة عن هذا ال�سوؤال وفق القواعد 
العامة للفعل ال�سار تق�سي بتحمل املبا�سر للم�سوؤولية دون املت�سبب، فقد ن�ست املادة )284( 
من قانون املعامالت املدنية الإماراتي على اأنه:«اإذا اجتمع املبا�سر واملت�سبب ي�ساف احلكم 
اىل املبا�سر«. ولكننا نرى باأن هذه القاعدة قد ل تكون قاعدة عادلة دائما، فلو كانت الإدارة 

راجع: د. نبيلة ا�سماعيل ر�سالن، امل�سئولية املدنية عن الإ�سرار بالبيئة، دار اجلامعة اجلديدة، الإ�سكندرية،2007، �س94.   -36
راجع قريب من ذلك: د. وهبة الزحيلي، املرجع ال�سابق ذاته ، �س26.  -37

راجع املادة )2/283( من قانون املعامالت املدنية الإماراتي.  -38
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البيئية املخت�سة متعدية يف منحها للت�سريح البيئي للم�سروع الذي من �ساأنه اأن يلحق ال�سرر 
بالبيئة اأو الغري، وكان �ساحب امل�سروع ح�سن النية، فهل من العدل اأن يكون املت�سبب يف هذه 

احلالة مبناأى عن امل�سوؤولية املدنية؟

2- �ل�سرر: لقد تعر�ست املادة ))7( لنوعني من ال�سرر، اأحدهما ال�سرر الذي ي�سيب 
واأنواعه، والآخر هو  الغري،وهذا النوع من ال�سرر يخ�سع للقواعد العامة من حيث �سروطه 
ال�سرر الذي ي�سيب البيئة يف ذاتها، وح�سنا فعل امل�سرع الإماراتي اإذ اعرتف بال�سرر البيئي 
باعتباره �سررا متميزا وم�ستقال عن ال�سرر الذي ي�سيب الأ�سخا�س)31(. وقد اأ�سارت املادة 
)72( اىل ماهية ال�سرر البيئي بقولها باأنه:«ي�سمل التعوي�س عن ال�سرر البيئي امل�سار اإليه 
يف املادة ))7( من القانون الأ�سرار التي ت�سيب البيئة ذاتها ومتنع اأو تقلل من ال�ستخدام 
امل�سروع لها ، �سواء كان ذلك ب�سفة موؤقتة اأو دائمة اأو ت�سر بقيمتها القت�سادية واجلمالية ، 

وكذلك تكلفة اإعادة تاأهيل البيئة«.

3- عالقة �ل�سببية: تتحقق عالقة ال�سببية عندما يكون ال�سرر الذي اأ�ساب الغري اأو 
البيئة قد نتج عن العمل اأو الإمتناع )الإ�سرار( املن�سوب ل�سخ�س معني. وتخ�سع هذه العالقة 
للقواعد العامة. وميكن القول باأن قانون املعامالت املدنية الإماراتي قد اأخذ بنظرية ال�سبب 
املنتج يف هذا املجال. ومن الأدلة على ذلك ما ن�ست عليه املادة )283( من قانون املعامالت 
باملبا�سرة  فاإذا كان  الت�سبب. 2-  اأو  باملبا�سرة  الإ�سرار  اأنه:«)- يكون  الإماراتي من  املدنية 
الفعل  يكون  اأن  اأو  التعمد  اأو  التعدي  بالت�سبب في�سرتط  وقع  واإذا  له  ال�سمان ول �سرط  لزم 
واملت�سبب  املبا�سر  اجتمع  »اإذا  اأنه:  املادة )284( من  وما ن�ست عليه  ال�سرر«،  مف�سيا اىل 
ي�ساف احلكم اىل املبا�سر«، وكذا احلال ما ا�سرتطته املادة )292( يف ال�سرر من اأن يكون 
نتيجة طبيعية للفعل ال�سار)40(. وجتدر الإ�سارة اىل اأن هناك بع�س ال�سعوبات التي تواجه 
البيئي غالبا ما يكون  البيئي، وذلك لأن ال�سرر  ال�سببية يف املجال  اإثبات عالقة  املدعي يف 
بطبيعته �سررا غري مبا�سر، كما اأن التلوث البيئي غالبا ما يكون متعدد امل�سادر. وعليه فقد 
بذلت جهود على �سعيد الفقه والق�ساء لإيجاد الو�سائل التي من �ساأنها ت�سهيل اإثبات عالقة 

ال�سببية)41(.

ا�سماعيل  نبيلة  د.  عنه.:  التعوي�س  تقدير  ومعايري  ذاته  يف  البيئي  بال�سرر  الإعرتاف  تعرت�س  التي  العقبات   يف  راجع   -39
ر�سالن، مرجع �سابق ، �س96-95. 

راجع: د. عدنان �سرحان ود. نوري خاطر، مرجع �سابق، �س456-455.  -40
نقال عن: د. نبيلة ا�سماعيل ر�سالن، مرجع �سابق ، �س05)-09).   -4(
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خامتة:

اإن النتيجة الأ�سا�سية التي نخل�س اإليها من هذا البحث املوجز هي اأنه اإذا كان الإ�ستثمار- 
نظرا لأهميته - ي�ستدعي تدخل امل�سرع لإقرار القواعد القانونية الالزمة لت�سجيعه، فاإن هناك 
من امل�سالح الوطنية - مبا فيها البيئة – ما ل تقل اأهمية عن الإ�ستثمار، وهي ت�ستدعي اأي�سا 
تدخل امل�سرع لإقرار القواعد القانونية الالزمة حلمايتها. واحلماية القانونية لهذه امل�سالح 
اإما اأن تكون حماية وقائية اأو حماية عالجية. ومما ل�سك فيه فاإن احلماية الوقائية هي اأف�سل 
للم�ساريع  البيئي  الت�سريح  ويعد  ال�سرر.  لأنها متنع ح�سول  وذلك  العالجية،  من احلماية 
الإ�ستثمارية واحدا من اأهم و�سائل احلماية القانونية الوقائية للبيئة. وقد حاول امل�سرع – من 
اإذ ل  اأحكام الت�سريح البيئي- حتقيق التوازن بني ت�سجيع الإ�ستثمار وحماية البيئة،  خالل 
يجوز التو�سع يف ت�سجيع الإ�ستثمار ودون �سوابط فيوؤدي ذلك اىل اإحلاق ال�سرر بالبيئة، كما 
ل يجوز الت�سدد يف قواعد حماية البيئة ودون مربر فيوؤدي ذلك اىل عرقلة الإ�ستثمار. وعليه 

نتفق مع امل�سرع يف الأحكام التالية:

اأحكام  �سريان  عدم  من  البيئة  حماية  قانون  من   )94( املادة  يف  اإليه  ذهب  ما   -(
املواد )4( و )6( و )7( و )38( و )58( من هذا القانون على اأن�سطة اجلهات التي تطبق 
واإعفاء    ، القانون  هذا  اأهداف  لتحقيق  تكفي  البيئة  وتنمية  متكاملة حلماية  وبرامج  نظما 
اإ�سدار الرتاخي�س للمن�ساآت  البيئية املخت�سة لدى  اإىل ال�سلطات  تلك اجلهات من الرجوع 

والأن�سطة اخلا�سعة لوليتها او لإ�سرافها.

للموؤ�س�سات  تقدم  التي  للحوافز  نظام  و�سع  من   )96( املادة  يف  اإليه  ذهب  ما   -2
والهيئات واملن�ساأت والأفراد ممن يقومون باأعمال اأو م�سروعات من �ساأنها حماية البيئة يف 
الدولة يف  م�ساهمة  املجال �سرورة  املهمة يف هذا  للحوافز  باأنه من  ونرى  وتنميتها.  الدولة 

الأعباء املالية الالزمة حلماية البيئة التي يتحملها امل�ستثمرون. 

اأنه تتوىل  اإليه يف املادة )4( من نظام تقييم الأثر البيئي للمن�ساآت من  3-  ما ذهب 
ا�ستالم  اإي�سال  مبوجب  البيئي  الت�سريح  طالب  من  امل�ستندات  ا�ستالم  املخت�سة  الإدارة 
يو�سح به تاريخ الإ�ستالم وبيان امل�ستندات امل�سلمة وتوقيع امل�ستلم، ويتم قيد الطلبات برقم 
م�سل�سل يف �سجل يعد خ�سي�سا لهذا الغر�س. وكذا احلال ما ذهب اإليه يف املادتني: )9،5( 
باإخطار  املخت�سة  الإدارة  واإلزام  الطلب،  ب�ساأن  القرار  لإتخاذ  فقط  �سهر  مدة  حتديد  من 
طالب الت�سريح بالقرار الذي اتخذته وباأ�سباب الرف�س يف حالة رف�س الطلب. اإذ نرى باأن 
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اإجراءات اإ�ستالم الطلب والبت فيه املقررة مبوجب هذه املواد تعد اإجراءات جيدة يف حفظ 
حقوق طالب الت�سريح )امل�ستثمر(. 

ما ذهب اإليه من و�سع قائمة للم�ساريع اأو الأن�سطة التي تتطلب اإعداد وتقدمي درا�سة   -4
هذه  تعديل  ،وميكن  تعديلها  اأو  باإن�سائها  الرتخي�س  على  احل�سول  قبل  البيئي  الأثر  تقييم 
القائمة تبعا لتغري الظروف وما يح�سل من تطور. اإذ نرى باأن هذا التحديد امل�سبق للم�ساريع 

اأو الأن�سطة من �ساأنه اأن يجعل الأمور وا�سحة بالن�سبة للم�ستثمرين.

 يف حني ل نتفق مع امل�سرع يف الأحكام التالية:

ما ذهب اإليه يف املادة )6( من قانون حماية البيئة من جواز مد مدة البت يف طلب   -(
الت�سريح البيئي . اإذ يف�سل عدم ال�سماح مبد هذه املدة منعا لإ�ساعة الوقت، خ�سو�سا واأنه 
قد يتم اللجوء اىل متديد املدة دون اأن تتوفر ال�سرورة التي ت�ستدعي ذلك، اإذ قد توؤدي هذه 

ال�سالحية اىل التباطوؤ يف درا�سة الطلب والبت فيه اإعتمادا على املدة الإ�سافية.

2- عدم تطرقه حلق طالب الت�سريح يف الطعن بالقرار الذي تتخذه الإدارة املخت�سة 
ب�ساأن طلبه. 

اإليه ب�ساأن الإقرار الوارد يف نهاية ا�ستمارة الإفادة البيئية، وقد اقرتحنا  3- ما ذهب 
تعديل هذه ال�سيغة.

4- عدم و�سعه �سوابط خا�سة لتنظيم ال�سجالت املعدة لتدوين نتائج عمليات التحليل 
الدوري مبا ي�سمن دقة املعلومات وم�سداقيتها وعدم التالعب بها. 

ما ذهب اإليه يف املادة ))7(  من ا�سرتاط خمالفة قانون حماية البيئة اأواللوائح اأو   -5
اأو  البيئة  التي ت�سيب  الأ�سرار  املت�سبب عن  لتحقق م�سوؤولية  له  تنفيذا  ال�سادرة  القرارات 

الغري، وقد اقرتحنا تعديل هذا الن�س. 

6-  ما ذهب اإليه يف املادة )86( من اأن:«كل خمالفة اأخرى لأحكام هذا القانون يعاقب 
مرتكبها بالغرامة التي ل تقل عن خم�سمائة درهم ول تزيد على ع�سرة اآلف درهم« ،  فمن 
لالأحكام  العقوبة كل خمالفة  لت�سمل  املادة  الوارد يف هذه  تعميم احلكم  نرى �سرورة  جهة 
الواردة يف اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا لقانون حماية البيئة، وذلك على غرار ما فعله 
امل�سرع يف املادة ))7( ب�ساأن امل�سوؤولية املدنية، و ما فعله يف املادة )34( من قانون تنظيم 
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�سوؤون ال�سناعة ب�ساأن امل�سوؤولية اجلزائية، ومن جهة اأخرى نرى باأن العقوبة املن�سو�س عليها 
يف هذه املادة ل تتنا�سب مع خطورة بع�س املخالفات.

ون�سري اأخريا اىل اأننا نتفق مع امل�سرع فيما ذهب اإليه يف القواعد العامة للفعل ال�سار 
بخ�سو�س م�سوؤولية املبا�سر واملت�سبب، والتي تطبق على امل�سوؤولية املدنية الناجمة عن خمالفة 
اأحكام الت�سريح البيئي، اإذ تعد م�سوؤولية املبا�سر م�سوؤولية مو�سوعية لأنها تتحقق دون حاجة 
البيئي.  التلوث  عن  املدنية  امل�سوؤولية  ب�ساأن  احلديث  الإجتاه  مع  يتفق  وهذا  اخلطاأ،  لإثبات 
ولكننا ندعو امل�سرع اىل ا�ستكمال موقفه هذا من خالل جعل م�سوؤولية املت�سبب يف املجال البيئي 
م�سوؤولية مو�سوعية اأي�سا،اأي اأنه يتحمل امل�سوؤولية واإن مل يكن متعديا، وذلك اإذا كان املت�سبب 
هو �ساحب امل�سروع )امل�ستثمر(، اأما اإذا كان املت�سبب الإدارة فيف�سل بقاء م�سوؤولية املت�سبب 
على حالها. ويعود ال�سبب يف هذه التفرقة اىل اأن امل�سوؤولية املو�سوعية تقوم على اأ�سا�س حتمل 
التبعة والغرم بالغنم، وهذا الأ�سا�س متحقق يف احلالة الأوىل دون الثانية. وبالنظر جل�سامة 
الأ�سرار الناجمة عن التلوث البيئي، وما يرتتب على ذلك من �سخامة التعوي�سات التي يعجز 
امل�سوؤول عن دفعها، ندعو اىل فر�س التاأمني الإجباري من هذه امل�سوؤولية)42( ، وذلك ل�سمان 
على  امل�سوؤولية  لهذه  ال�سلبية  الآثار  تقلي�س  اأو  ولتاليف  كامل  تعوي�س  على  امل�سرور  ح�سول 
الإ�ستثمارات ذات املخاطر البيئية املحتملة، علما باأن الت�سريح البيئي للم�ساريع الإ�ستثمارية 
الق�سط  مقدار  يف  يخف�س  اأن  �ساأنه  من  وقائية  تدابري  من  امل�ساريع  هذه  على  يفر�سه  وما 

التاأميني، وبالتايل ي�سهم يف تخفيف العبء عنها، ومن ثم ت�سجيع الإ�ستثمار. 

لتغطية  بديلة  اأنظمة  ظهرت  التكنولوجية  البيئة  اأ�سرار  جمال  يف  الإجباري  التاأمني  واجهت  التي  لل�سعوبات  وبالنظر   -42
خماطر التلوث البيئي التكنولوجي. )د. �سعيد عبد ال�سالم، مرجع �سابق، �س39) وما بعدها(.
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