
اإلصدار الخاص بمناسبة 

العدد الخامس عشر | الطبعة الثانية
رمضان 1440 – مايو 2019

رئيس التحرير
المستشار / زايد سعيد سيف الشامسي

مدير التحرير
أ.د. محمد بطي ثاني الشامسي

المراسالت
صندوق بريد: 2233 الشارقة - دولة اإلمارات العربية املتحدة

املقر : هاتف : 065770007 - 971+ | فاكس : 065770012 - 971+
فرع أبو ظبي: هاتف : 026819333 - 971+ | فاكس: 026811175 - 971+
فرع الفجيرة: هاتف: 092222533 - 971+ | فاكس: 092222532 - 971+

www.eall.org.ae :املوقع االلكتروني  info@eall.org.ae :البريد االلكتروني
twitter.com/emirateslawyers :تويتر facebook.com/emirateslawyers :فيسبوك

دورية علمية محكمة
تعنى بالدراسات الشرعية والقانونية

تصدر عن إدارة البحوث والدراسات
بجمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين



جميع حقوق الطبع محفوظة لجمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

اآلراء التي تنشر في المجلة تعبر عن فكر صاحبها وال تمثل بالضرورة رأي المجلة أو الجمعية

مجلس إدارة الجمعية

المستشار / زايد سعيد الشامسي
رئيس مجلس اإلدارة

أ.د محمد بطي ثاني الشامسي
نائب الرئيـــــس

األستاذ / علي مصبح ضاحي 
أمين السر العام

األستاذ / يوسف خليفة بن حماد 
أمين الصندوق

األستاذ / طارق سعيد الشامسي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذة / إيمان يونس الرفاعي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / أحمد مهير بن مسحار المهيري
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / خليفة عبداهلل سعيد بن هويدن
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / محمد أحمد الحضرمي
عضو مجلس اإلدارة



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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المستشار / محمد صقر الزعابي
 الرئيس

األستاذ / خالد محمد الزرعوني
نائب الرئيس

األستاذ/ محمد جمعة الحوسني
أمين السر العاًم

األستاذ / محمد عبد اهلل صقر المهيري
أمين الصندوًق

األستاذ/ محمد عبد الرزاق الصديق
رئيس لجنة البحوث والدراسات واللجنة الشرعية

ورئيس لجنة حقوق اإلنساًن

األستاذ / علي سعيد الكندي
رئيس لجنة التدريب واإلعالم

األستاذة / عائشة راشد الطنيجي
رئيسة لجنة المحامين

األستاذ / محمد سالم الضنحاني
رئيس الهيئة االداية لفرع الفجيرة

مجلس إدارة الجمعية 



مفاهيم الحرية الدينية
في اإلسالم

ً نظرياً وعمليا

األستاذ الدكتور محمد الزحيلي
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

جامعة الشارقة
1429هـ/2008م

مفاهيم الحرية الدينية  في اإلسالم
نظريًا وعمليًا 

األستاذ الدكتور محمد الزحيلي
11

ثنائية األحكام  التي يخضع لها تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية
39مقدم من دكتـور محمود مصطفى يونس

اإلعالن اإلسالمي لحقوق األيتام
65د. عبدالحق حميش

المعارضة في حكم النقض الجنائي بين الحظر والجواز
113دكتور أحمد عبد الظاهر

النطاق الشخصي التفاق التحكيم
141الدكتور أحمد ابراهيم عبد التواب



13

األستاذ الدكتور محمد الزحيلي

بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة

ــن اآلل  ــي هللا ع ــده، ورض ــي بع ــن ال نب ــى م ــالم عل ــالة والس ــده، والص ــد هلل وح الحم
ــد: ــن، وبع ــوم الدي ــى ي ــان إل ــم بإحس ــن تبعه ــاب وم واألصح

فــإن الديــن غريــزة فــي النفــس، وفطــرة فــي اإلنســان، وأهــم عامــل فــي حيــاة البشــرية، 
ــروح،  ــم وال ــن الجس ــجام بي ــن االنس ــه، لتأمي ــان بخالق ــط اإلنس ــارة، ورب ــر الحض ونش
والدنيــا واآلخــرة، والفــرد والجماعــة، ولذلــك تكفــل هللا ببعثــة الرســل، وإنــزال الكتــب، 
ــه »وضــع إلهــي  ــن بأن ــا الدي ــا عــرف علماؤن ــي آدم، ومــن هن ــم لبن ــان الهــدي القوي وبي
يرشــد إلــى الحــق فــي االعتقــاد، وإلــى الخيــر فــي الســلوك والمعامــالت« كمــا ســيأتي.
وكانــت الحريــة الدينيــة أهــم حقــوق اإلنســان بعــد حــق الحيــاة، إن لــم تســبقه وتفــوق عليه، 
وكان حفــظ الديــن أحــد الضروريــات الخمــس، بــل هــو أهــم الضروريــات، ويقــدم فــي 
الشــرع علــى حفــظ النفــس والعقــل والنســل أو العــرض والمــال، ولذلــك شــرع اإلســالم 
ــدة،  ــة العقي ــم النفــس والمــال هلل تعالــى لحفــظ دينــه، ولحماي الجهــاد فــي ســبيل هللا، لتقدي
ــة  ــاة الكريم ــان الحي ــق اإلنس ــة، ليحق ــوة الصحيح ــر الدع ــن، ونش ــة التدي ــن حري وتأمي

العزيــزة المنســجمة مــع معتقــده ودينــه.
وإن الحريــة الدينيــة مرتبطــة بالعقــل والفكــر، وحريــة اإلرادة واالختيــار، والقناعــة 
ــلطان  ــب، وال س ــن القل ــع م ــن ينب ــان أو الدي ــدة أو اإليم ــان؛ ألن العقي ــخصية لإلنس الش

ــى. ــه إال هلل تعال ــد علي ألح
وجــاء اإلســالم ليكفــل الحريــة الدينيــة لإلنســان، وليــس ذلــك للمســلمين أو المؤمنيــن بــه 
ــر  ــلماً أم غي ــواء كان مس ــكل شــخص، س ــة ل ــة الديني ــى الحري ــظ عل ــل ليحاف فحســب، ب
مســلم، ليتــم التــوازن الفكــري والعقلــي والنفســي بيــن عقيــدة اإلنســان وفكــره وتصرفاتــه 

وســلوكه.
ــم  ــرآن الكري ــي الق ــة وصريحــة ف ــي اإلســالم بنصــوص قطعي ــة ف ــة الديني ــت الحري وثبت
ــع  ــة االعتقــاد لجمي ــا حري ــالمية طــوال تاريخه ــة اإلس ــة، وكفلــت الدول والســنة النبوي
المواطنيــن علــى أرضهــا، ومنعــت اإلكــراه فــي الديــن، وحافظــت علــى أماكــن العبــادة 
ــار اإلســالم، وإن  ــي دي ــن ف ــع القاطني ــة لجمي ــة الديني ــت الحري ــات، وتحقق ــع الديان لجمي
الواقــع فــي بــالد المســلمين، وبقــاء دور العبــادة لجميــع األديــان، خيــر شــاهد، وتجســدت 
الحريــة الدينيــة فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين، وأثنــاء الفتوحــات اإلســالمية فــي الشــمال 
والجنــوب، والشــرق والغــرب، وارتفعــت رايــة التســامح الدينيــة فــي أجلــى صورهــا، إال 
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مــا كان مــن بعــض المنغصــات واالضطرابــات التــي تصــدر أحيانــاً عــن تعصــب دينــي 
ممقــوت، أو تدخــل أجنبــي بغيــض، أو عــن جهــل وغبــاء، ممــا يســتدعي تدخــل الدعــاة 
ــه،  ــى نصاب ــاق العــدل، وإعــادة الحــق إل ــن والحــكام إلحق ــاء والمفكري ــاء والحكم والعلم

ودفــن بــذور الفتنــة.
ــداء،  ــة الشــوائب، والتشــويه، واالعت ــة الديني ــث توجــه لحــق الحري ــي العصــر الحدي وف
واالضطــراب، والتعصــب، وحمــل بعــض الحداثييــن الهجــوم علــى الديــن واالســتخفاف 
بالمقدســات والشــعائر الدينيــة، وتبنــوا القــراءات المعاصــرة والمخربــة، كمــا تســتر 
االســتعمار بالحمــالت الدينيــة والتبشــير ليعيــث فــي األرض الفســاد، وكل ذلــك يقتضــي 
كشــف اللثــام، وإزالــة الغمــوض، ووضــع النقــاط على الحــروف، وتجديــد التفكيــر الديني، 
وحمايــة المقدســات، فــكان هــذا البحــث، وجــاء فــي مقدمــة ومبحثيــن عــن تعريــف الديــن 
والحريــة، وعــن حريــة االعتقــاد والتديــن، مــع العناويــن الجانبيــة، والفقــرات المتتاليــة،  

لتأتــي الخاتمــة تلخيصــاً لــكل ذلــك.
ــي  ــديد ف ــار ش ــك باختص ــاً، وذل ــاً، ومقارن ــاً، وتحليلي ــتقرائياً، وتاريخي ــج اس وكان المنه

ــوع. ــار الموض إط
وصلى هللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هلل رب العالمين.

المبحث األول
تعريف الدين والحرية

يحتــدم الصــراع بيــن أنصــار الديــن وأعدائــه، وتبقــى جــذوة اإليمــان أشــد مضــاًء، ألن 
اإليمــان فطــرة فــي النفــس، وألن التديــن غريــزة فــي اإلنســان.

وكثيــراً مــا تطفــو تفســيرات غريبــة للديــن، ويظهــر التشــويه الشــديد لــه، وينســب لــه مــا 
ليــس فيــه، ويتهــم بمــا ينبــو عنــه، وتوجــه إليــه الســهام الطائشــة، والتشــكيكات الباطلــة.

ــه،  ــى وظيفت ــرف عل ــره، والتع ــة جوه ــن، لمعرف ــة الدي ــن حقيق ــتد البحــث ع ــك يش ولذل
وتحديــد حقيقتــه، وتمييــزه عمــا ليــس منــه، ليــزداد التعلــق بــه، وااللتــزام بمبادئــه، والتفيــؤ 

ــه، والتمســك بنــوره وهديــه، وخاصــة الديــن اإلســالمي. بظالل
وال يقــل الصــراع واالختــالف، والتشــويه والتضليــل، واالســتغالل واإلســاءة عــن 
الحريــة، والمنــاداة بهــا شــعاراً، والمتاجــرة بهــا فلســفة وسياســة، والتالعــب بهــا عمليــاً 

ــرى. ــة ألخ ــن جه ــر، وم ــد آلخ ــن بل ــر م ــاالً الزدواج المعايي ــا مج ــاً، واتخاذه وتطبيق
لذلك نبين مفهوم الدين الصحيح، ومفهوم الحرية القويم في هذا المبحث.

أوالً: تعريف الدين لغة:
تتعــدد معانــي الديــن فــي اللغــة، وأرى أن هــذه المعانــي تنحصــر فــي إيجــاد عالقــة بيــن 
ــق  ــم وح ــروت والحك ــك والجب ــوة والمل ــلطان والق ــع بالس ــرف األول يتمت ــن، الط طرفي
ــر  ــب اآلخ ــي الجان ــف ف ــي يق ــرف الثان ــازاة، والط ــأة والمج ــبة والمكاف ــر والمحاس القه
بالخضــوع والطاعــة والــذل واالســتكانة والعبــادة والــورع، والعالقــة بيــن الطرفيــن هــي 

ــي وبالعكــس)1(. ــة األول بالثان ــي تحــدد عالق ــة الت ــن أو المنهــج والطريق الدي
وكلمة الدين لغة لها أربعة معان، تدل على العالقة السابقة التي بيناها)2(، وهي:

1- القهــر والســلطة والحكــم واألمــر واإلكــراه واســتخدام القــوة القاهــرة مــن األعلــى، مــن 
دانــه دينــاً، أي ملكــه وحكمــه وساســه ودبــره وقهــره، وأذلــه واســتعبده، وحاســبه وكافــأه، 

ْيــن، فإنــه عالقــة بيــن دائــن لــه  )1( أقــرب األمثلــة لتوضيــح هــذه المعانــي، وبيــان هــذه العالقــة كلمــة الدَّ
ــال  ــب، والم ــي ُمطال ــب، والثان ــاألول يُطال ــع وواجــب األداء، ف ــزام الدف ــه الت ــن علي ــة، ومدي حــق المطالب
يــن بالكســر يتضمــن  ْيــن، وينظــم عالقــة الدفــع والســداد والتوقيــت الشــريعة والقانــون، والّدِ المطلــوب هــو الدَّ
ــن  ــة بي ــى عالق ــدل عل ــا ت ــع فإنه ــة البي ــل كلم ــاً، ومث ــاً مالي ــح يقتضــي التزام ــن بالفت ــاً، والدَّي ــاً أدبي التزام

طرفيــن همــا البائــع والمشــتري، ومحــل العالقــة هــو المبيــع، وينظمهــا أحــكام البيــع.
المعجــم  الصحــاح ص218،  مختــار   ،279/1 المنيــر  المصبــاح   ،225/4 المحيــط  القامــوس   )2(
الوســيط 307/1، الديــن، للدكتــور محمــد عبــد اللــه دراز ص26، النهايــة فــي غريــب الحديــث 148/2، 
المصطلحــات األربعــة فــي القــرآن، أبــو األعلــى المــودودي ص116، موســوعة األديــان الميســرة 

ص254.
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ــك والتصــرف  ــى المل ــع بمعن ــذي يتمت ــرف األول ال ــل الط ــه يمث ــدي بنفس ــل المتع فالفع
والحكــم والقــوة واالســتعداء والســلطان والتدبيــر والعــزة، ومــن ذلــك أســماء هللا: المالــك، 

الجبــار، الملــك، القهــار.
2- اإلطاعــة والخدمــة والعبوديــة والتســخر ألحــد، واالئتمــار بأمــره، وقبــول الذلــة 
والخضــوع تحــت غلبتــه وقهــره، مــن دان لــه، أي أطاعــه وخضــع لــه، أو ذّل أو اســتكان 
ــل،  ــي المتصــف بالخضــوع الكام ــل الطــرف الثان ــالم يمث ــدي بال ــل المتع ــد، فالفع أو عب
والطاعــة التامــة، واالســتكانة، والعبــادة، ومنــه كتــاب »العبوديــة« لشــيخ اإلســالم ابــن 
ــد  ــى الدرجــات بالعب ــي أعل ــه وســلم ف ــى هللا علي ــه وصــف هللا لرســوله صل ــة، ومن تيمي
ــِذي  ــِجِد اأْلَْقَصــى الَّ ــى اْلَمْس ــَراِم إِلَ ــِجِد اْلَح ــَن اْلَمْس ــاًل ِم ــِدِه لَْي ــَرٰى بِعَْب ــِذي أَْس ــْبَحاَن الَّ } ُس
 ِ ــُد ِلَّ ــُر{ ]اإلســراء:1[، }اْلَحْم ــِميُع اْلبَِصي ــَو السَّ ــهُ ُه ــا ۚ إِنَّ ــْن آيَاتِنَ ــهُ ِم ــهُ ِلنُِريَ ــا َحْولَ بَاَرْكنَ
َل  الَّــِذي أَْنــَزَل َعلـَـٰى َعْبــِدِه اْلِكتـَـاَب َولـَـْم يَْجعـَـْل لـَـهُ ِعَوًجــا{ ]الكهــف: 1[، }تَبـَـاَرَك الَّــِذي نـَـزَّ
اْلفُْرقـَـاَن َعلـَـٰى َعْبــِدِه ِليَُكــوَن ِلْلعَالَِميــَن نَِذيــًرا ]الفرقــان: 1[،فَأَْوَحــٰى إِلـَـٰى َعْبــِدِه َمــا أَْوَحــٰى{ 

]النجــم: 10[.
ــن  ــد، م ــادة والتقلي ــة، والع ــب والمل ــة، والمذه ــون والطريق ــرع والقان ــو الش ــن: ه - الدي
دان بــه، أو دان بالشــيء، أي اتخــذه دينــاً ومذهبــاً، أي اعتقــده واعتــاده، ودان باإلســالم 
يــن أو الملــة، فالفعــل المتعــدي بالبــاء يمثــل الطريقــة  دينــاً أي تعبّــد بــه وتديّــن، وهــو الّدِ
ــي  ــه ف ــذي يتبع ــج ال ــو المنه ــاً، وه ــاً وعملي ــرء نظري ــه الم ــذي يســير علي أو المذهــب ال
عالقتــه أو عبادتــه، أو خضوعــه إلــى الحاكــم والســيد والمالــك، ومنــه قولــه تعالــى }إِنَّ 
ــراف: 29[،  ــَن { ]األع ي ــهُ الّدِ ــَن لَ ــرة: 132[، } ُمْخِلِصي ــَن{ ]البق ي ــُم الّدِ ــى لَُك َ اْصَطفَ للاَّ
 ِ يــُن ِلَّ يــُن اْلَخاِلــُص { ]الزمــر: 3[، وقولــه تعالــى: } َويَُكــوَن الّدِ ِ الّدِ ]لقمــان: 32[، } أاََل ِلَّ
ــِن {  ي ــي الّدِ ــْم فِ ــِن { ]البقــرة: 256[،   } فَإِْخَوانُُك ي ــي الّدِ ــَراهَ فِ { ]البقــرة: 193[، } اَل إِْك
]التوبــة: 11[، } ُهــَو الَّــِذي أَْرَســَل َرُســولَهُ بِاْلُهــَدى َوِديــِن اْلَحــّقِ { ]التوبــة: 33[، }َشــَرَع 
{ ]الفتــح:  يــِن { ]الشــورى: 13} ُهــَو الَّــِذي أَْرَســَل َرُســولَهُ بِاْلُهــَدى َوِديــِن اْلَحــّقِ لَُكــْم ِمــَن الّدِ
28[، ]الصــف: 9[، }َوَمــن يَْبتـَـغِ َغْيــَر اإِلْســالَِم ِدينـًـا فَلـَـن يُْقبـَـَل ِمْنــهُ{ ]آل عمــران: 85[، 
ْســاَلَم ِدينًــا { ]المائــدة: 3[، }لَُكــْم ِدينُُكــْم َوِلــَي ِديــِن { ]الكافــرون: 6[. } َوَرِضيــُت لَُكــُم اإْلِ
4- الديــن: هــو الجــزاء والمكافــأة، والقضــاء والحســاب، ومنــه قــول العــرب: كمــا تديــن 
ــون{  ــا لََمِدينُ ــار: } أَئِنَّ ــة عــن الكف ــال تعالــى حكاي ــع بــك، وق ــدان، أي كمــا تصنــع يصن ت
]الصافــات: 53[، أي هــل نحــن مجزيــون ومحاســبون، ومن أســماء هللا تعالــى: ))الديان(( 

أي الحاكــم والقاضــي، وقيــل: القهــار.

يــِن { ]الفاتحــة: 4[، وتكــرر  } َماِلــِك  ــْوِم الّدِ ومــن هــذا المعنــى قولــه تعالــى: : } َماِلــِك يَ
يــِن { فــي عــدة آيــات، وهــو يــوم الجــزاء والمكافــأة، ومنــه قولــه تعالــى: } فَلَــْواَل  يَــْوِم الّدِ

إِْن ُكْنتـُـْم َغْيــَر َمِدينِيــَن { ]الواقعــة: 86[، مــن دانــه: أي كافــأه وجــزاه.
ثانياً: تعريف الدين في الغرب: 

عــرض علمــاء االجتمــاع والفلســفة واألديــان تعريــف الديــن، وكانــت أنظارهــم متفاوتــة، 
ــن،  ــة للدي ــق، والنظــرة الظاهري ــى أكثرهــا الفهــم الضي ــب عل ــة، ويغل واتجاهاتهــم متباين
دون أن يتعمقــوا فــي المدلــول الشــامل الصحيــح للديــن، أو يلحظــوا اآلثــار العمليــة لــه، 
ولذلــك نالحــظ أن كالً منهــم عــرف الديــن مــن وجهــة نظــره الخاصــة، وظهــرت تعريفات 
كثيــرة فــي الغــرب، وكلهــا تنطلــق مــن نظرتهــم إلــى الكنيســة الكاثوليكيــة وتاريخهــا فــي 
العصــور الوســطى، وموقفهــا مــن الحــكام والملــوك واإلقطــاع والحــروب والحجــر علــى 
العلــم واالكتشــافات، ثــم موقــف الثــورة الفرنســية ومــا تبعهــا مــن الكنيســة ورجــال الديــن 
واألفــكار الدينيــة، ثــم تبنــي العلمانيــة ومحاربــة الديــن، وطــرد رجــال الديــن الذيــن كانــوا 
يمثلــون الســلطة الروحيــة والماديــة العليــا، ويوجهــون السياســة والتشــريع والقضــاء فــي 
ــداً)1(،  ــرة ج ــي كثي ــن، وه ــن الدي ــة ع ــات متباين ــرت تعريف ــك ظه ــابق، ولذل ــد الس العه

ونقتصــر علــى ثالثــة نمــاذج لهــا.
ــة: هــو تصــور  ــه: »الديان ــة المســتقبل« وفي ــاب »ال ديني ــي كت ــوه ف منهــا: تعريــف جوي
المجموعــة العالميــة بصــورة الجماعــة اإلنســانية، والشــعور الدينــي هــو الشــعور بتبعيتنــا 

لمشــيئات أخــرى، يركزهــا اإلنســان البدائــي فــي الكــون«)2(.
ــدع،  ــق المب ــي وجــود الخال ــن ف ــذي ينكــر جوهــر الدي ــل النمــوذج ال ــف يمث ــذا التعري فه
أو اإللــه المعبــود، ويتجــه إلــى االســتخفاف والســخرية مــن الديــن، وأنــه مجــرد تصــور 
مثالــي لإلنســانية، أو اختــراع لمشــيئات مــن العقــل البدائــي، ليلتقــي مــع أوجســت كونــت 
الــذي يــؤرخ للعقليــة اإلنســانية بأنهــا مــرت بثالثــة أدوار، هــي دور الفلســفة الدينيــة، ثــم 
ــة  ــل الحال ــي يمث ــر الدين ــة، وأن التفكي ــفة الواقعي ــم دور الفلس ــة، ث ــفة التجريدي دور الفلس
البدائيــة التــي تخلــت عنهــا البشــرية، وتجاوزتهــا دون أن تعــود إليهــا، وهــذا مــا ينــادي 
ــة  ــة مراحــل ســيكولوجية، وهــي مرحل ــى ثالث ــاة البشــرية إل ــذي يقســم حي ــد ال ــه فروي ب
الخرافــة، ومرحلــة التديــن، ومرحلــة التعلــم، ويكفــي لدحــض هــذه الــرؤى وجــود 

دراســات فــي النفــس اإلنســانية، األســتاذ محمــد قطــب ص228، الديــن والحضــارة اإلنســانية، الدكتــور   )1(
محمــد البهــي ص10، الديــن، دراز ص29 ومــا بعدهــا، شــبهات حــول اإلســام، األســتاذ محمــد قطــب 

ص9.
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ــق  ــه وتعم ــق ب ــوم وانتشــاره والتعل ــن الي ــاء الدي ــي الســابق، وبق الحضــارة اإلســالمية ف
ــم. جــذوره فــي عصــر العل

ويقــول » شــالير ماخــر« فــي »مقــاالت عــن الديانــة«: »قــوام حقيقــة الديــن شــعورنا 
ــة« )1(. ــة المطلق بالحاجــة والتبعي

وهــذا تفســير نفســي محــض، يصــور النقــص فــي الــذات اإلنســانية، وأنهــا تتطلــع إلــى 
ــود  ــه يتنكــر لوجــود المعب ــن، ولكن ــاً بســيطاً مــن الدي ــه يعــرف جانب ــك فإن الكمــال، ولذل
ــي التشــريع  ــه ف ــول، ووظيفت ــوس والعق ــي النف ــره ف ــن وأث ــة الدي ــل حقيق الحــق، ويتجاه

ــن. ــح للدي ــى مــع التصــور الصحي ــا يتناف ــاة، وهــو م واألخــالق وســائر شــؤون الحي
ــات  ــن هــو مجموعــة واجب ــون اإلنســانية «: »الدي ــاب » قان ــول األب شــاتل فــي كت ويق
المخلــوق نحــو الخالــق: واجبــات اإلنســان نحــو هللا، واجباتــه نحــو الجماعــة، وواجباتــه 

نحــو نفســه « )2(.
وهــذا أرقــى تعريــف للديــن عنــد علمــاء الغــرب، وهــو يمثــل طبيعــة الديــن النصرانــي 
بعــد انحســار الكنيســة عــن الحيــاة والســلطة، وتحديــد مهمتهــا فــي أماكــن العبــادة، وأن 
ــه بالمجتمــع  ــة، وصلت ــة الروحي ــه مــن الناحي ــة اإلنســان برب وظيفتهــا تنحصــر فــي صل

مــن الناحيــة الخلقيــة.
وهــذه التعريفــات الثالثــة تمثــل وجهــات النظــر الرئيســية للديــن فــي الغرب، فالقســم األول 
ينكــر الديــن واإللــه أصــالً، والقســم الثانــي يلجــأ إلــى الديــن عنــد الحاجــة والضــرورة، 
وفــي حــاالت الضعــف والمــرض، والعجــز وقصــور العقــل والنفــس عــن تعليــل حــوادث 
الكــون، والقســم الثالــث يفهــم الديــن مــن الناحيــة الروحيــة والخلقيــة، وهــو أســمى مظهــر 

للتديــن عندهــم.
ثالثاً: االستعمال الشائع للدين:

ظهــر فــي الغــرب علــى ألســنة المتدينيــن وأقالمهــم معنــى خــاص للديــن، وشــاع وانتشــر 
اليــوم فــي ســائر أنحــاء العالــم، وهــذا المعنــى ينظــر إلــى الديــن إمــا مــن جهــة الشــخص 
ــة  ــية والعقلي ــة النفس ــو الحال ــن ه ــوا: »الدي ــة، فقال ــرة اجتماعي ــه ظاه ــا أن ــن، وإم المتدي
والوجدانيــة التــي يتصــف بهــا شــخص معيــن، ونســميها التديــن، أو هــو مجموعــة المبادئ 
ــاداً أو عمــالً، وتظهــر فــي كتــب ومراجــع  ــن بهــا أمــة أو جماعــة اعتق ــم التــي تدي والقي

الدين، دراز ص30.  )1(

الدين، دراز ص31.  )2(

وروايــات، وتتمثــل فــي عــادات خارجيــة وآثــار اجتماعيــة()1(.
وأصبــح المقصــود بالتربيــة الدينيــة عنــد هــؤالء تربيــة العواطــف والمشــاعر التــي 
تبعــت فــي نفــس المتديــن احتــرام الطقــوس الدينيــة، والمشــاركة فــي المناســبات الدينيــة، 
واالحتــرام لرجــال الديــن وشــعائره، والتــردد علــى أماكــن العبــادة، والتبــرع بشــيء مــن 
المــال، والقيــام ببعــض الحــركات والمظاهــر، والنطــق ببعــض األلفــاظ والعبــارات، ومــن 
يفعــل ذلــك فهــو المتديــن الحــق، والتقــي الصالــح، والــورع المقــرب، دون أن تتصــل هــذه 

الصفــات بحياتــه وأعمالــه وقوانينــه.
وهــذا االســتعمال الشــائع يظهــر علــى ألســنة مــن يّدعــي التديــن فــي العصــر الحاضــر، 
ويســتخدمه أعــداء الديــن لتقييــد مجــال الديــن، وتحديــد مفهومــه، وقــد تســرب هــذا المعنــى 
ــا، وخاصــة  ــاء جلدتن ــن أبن ــم اإلســالمي، وانتشــر بي ــي والعال ــى الوطــن العرب الشــائع إل
ممــن تخــرج مــن الغــرب، واقتبــس مبادئــه، وتشــبع بفكــره، ثــم اســتخدموا هــذا المعنــى 
ــى  ــة لفرضــه عل ــي المحــاوالت الحثيث ســالحاً فــي وجــه الدعــوة والدعــاة، واســتمروا ف

اإلســالم والمســلمين معــاً، لفصــل الديــن عــن الدولــة وشــؤون الحيــاة.
وإذا كان هــذا االســتعمال صحيحــاً وصادقــاً علــى الديــن المســيحي فــي الغــرب، ويتفــق 
مــع النصرانيــة التــي تفقــد التشــريع والنظــام فــي أصولهــا، فــإن الخطــأ فيــه يظهــر مــن 

ناحيتيــن:
1- محاولــة تعميــم هــذا االســتعمال الخــاص علــى الديــن بمعنــاه العــام، وأنــه شــامل لجميــع 
األديــان الســماوية والديانــات األرضيــة، مــع االختــالف الواســع بيــن هــذه الديانــات، والبــون 

الشاســع بيــن حــدود كل منهــا.
ــى  ــن اإلســالمي، وعل ــى الدي ــه عل ــوم واســتيراده لتطبيق ــذا المفه ــل ه ــي نق ــد ف 2- التعم
األمــة اإلســالمية، وعلــى المجتمــع اإلســالمي، وفرضــه علــى الديــن الحنيــف فــي القديــم 
والحديــث، والســعي بجــد ونشــاط علــى إرغــام اإلســالم علــى ارتــداء هــذا اللبــاس الضيــق 
القصيــر، والثــوب المســتورد مــن الخــارج، ليبقــى الديــن فــي إطــار المســجد، وفــي حــدود 
ــق، دون أن  ــع الخال ــة م ــر والصل ــدان والضمي ــعور والوج ــة الش ــي منطق ــالق، وف األخ

يكــون لــه أثــر فــي الحيــاة، أو تطلــع إلــى األمــام، أو مشــاركة فــي التشــريع.
رابعاً: تعريف الدين عند علماء المسلمين:

اشتهر على لسان علماء المسلمين تعريف الدين بأنه:
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»وضــع إلهــي يرشــد إلــى الحــق فــي االعتقــاد، وإلى الخيــر في الســلوك والمعامــالت«)1(، 
ويقولــون فــي تعريــف آخر:

ــال،  ــي الح ــى الصــالح ف ــم إل ــليمة باختياره ــول الس ــذوي العق ــائق ل ــي، س »وضــع إله
ــآل«. ــي الم ــالح ف والف

ويصرح التعريف اإلسالمي للدين بثالثة أمور جوهرية، وهي:
1- أن الديــن وضــع إلهــي، وليــس مــن إيحــاء النفــس، أو تخيــل العقــل، أو تنظيــم الفكــر 
اإلنســاني، فــاهلل ســبحانه وتعالــى أنــزل الديــن الحنفــي، وأوحــى بمبادئــه وتعاليمــه وقيمــه، 
ــا يَأْتِيَنَُّكــْم  تحقيقــاً لقولــه تعالــى، مخاطبــاً آدم عليــه الســالم: } قُْلنـَـا اْهبُِطــوا ِمْنَهــا َجِميعـًـا فَإِمَّ
ــوَن { ]البقــرة: 38[، وأن  ــاَل َخــْوٌف َعلَْيِهــْم َواَل ُهــْم يَْحَزنُ ــَع ُهــَداَي فَ ــْن تَبِ ــي ُهــًدى فََم ِمنِّ
هللا ســبحانه خلــق اإلنســان واختــاره خليفــة فــي األرض، ولــم يخلقــه عبثــاً، ولــم يتركــه 
ســدى، بــل تكفــل بهدايتــه، وإرســال الرســل لــه، وإنــزال الكتــب، ليكــون علــى الصــراط 

المســتقيم، وتحقيــق مصالحــه فــي الدنيــا واآلخــرة:
ــاة،  ــدة ونظــام فــي الحي ــدة وشــريعة، أو عقي 2- أن التعريــف ينــص علــى أن الديــن عقي
ــوبه  ــذي ال يش ــح ال ــان الصحي ــق، واإليم ــاد الح ــو االعتق ــل ه ــاد، ب ــرد اعتق ــس مج ولي
ــة  ــي، وشــريعة إلهي ــل نظــام ربان ــس مجــرد شــريعة ونظــام فحســب، ب شــيء، وهــو لي

ــي العاجــل واآلجــل. ــا واآلخــرة، وف ــي الدني ــالح ف ــوز والف ــان الف لضم
3- بيــان الربــط بيــن العقيــدة والعقــل، وأن الديــن متفــق تمامــاً مــع العقــل الســليم، وأنــه 
ــر مــن علمــاء االجتمــاع  ــوال كثي ــاً ألق ــن الديــن والعقــل، خالف ــاة وال مناقضــة بي ال مناف
والفلســفة واألديــان الذيــن يتعمــدون الفصــل بيــن الديــن والعقــل، أو الديــن والعلــم، 
ــل  ــة، أو بمــا وراء الطبيعــة ممــا ال مجــال للعق ــي األمــور الغيبي ــن محصــور ف وأن الدي
والعلــم فيهــا، وأنــه ال شــأن للديــن والعقيــدة فــي نطــاق الحيــاة، ومجــال المــادة، والعلــوم 
ــة  ــن النظري ــن الناحيتي ــاً  م ــذا تمام ــن ه ــس م ــى العك ــن اإلســالمي عل ــة، فالدي التجريبي

ــة. ــة والتاريخي ــة، أو العلمي والعملي
خامساً: المفهوم الصحيح للدين:

ــة  ــم، باإلضاف ــرآن الكري ــذي اســتعمله الق ــن ال ــح للدي ــوم الصحي ــا ســبق المفه ــر مم يظه
ــى  ــن بمعن ــتعمل الدي ــم اس ــرآن الكري ــابقة، فالق ــة الس ــي اللغوي ــن بالمعان ــتعماله للدي الس
ــه المــرء لســلطة  ــذي يذعــن في ــاة ال ــه النظــام الكامــل، نظــام الحي ــد ب عــام شــامل، ويري

الدين، دراز ص33، الموسوعة الفقهية الميسرة 890/1.  )1(

ــده  ــام وقواع ــدود النظ ــه بح ــي حيات ــد ف ــا، ويتقي ــا واتباعه ــى طاعته ــل عل ــم يقب ــا، ث علي
وقوانينــه، ويرجــو فــي طاعتــه العــز والفــوز بالدرجــات العليــا وحســن الجــزاء، ويخشــى 
ــذاً ألســلوب الترغيــب والترهيــب)1(. ــة والخــزي وســوء العقــاب، تنفي ــه الذل فــي عصيان
وقــد وردت آيــات كثيــرة تســتعمل كلمــة الديــن بهــذا المعنــى العــام الكامــل الشــامل لجميــع 

نواحــي الحيــاة االعتقاديــة والفكريــة والخلقيــة والعمليــة، نذكــر بعضهــا:
 ُ َم للاَّ ُمــوَن َمــا َحــرَّ ِ َواَل بِاْليـَـْوِم اآْلَِخــِر َواَل يَُحّرِ قــال تعالــى: } قَاتِلـُـوا الَِّذيــَن اَل يُْؤِمنـُـوَن بِــالَّ
َوَرُســولُهُ َواَل يَِدينـُـوَن ِديــَن اْلَحــّقِ ِمــَن الَِّذيــَن أُوتـُـوا اْلِكتـَـاَب َحتَّــى يُْعُطــوا اْلِجْزيـَـةَ َعــْن يـَـٍد 

َوُهــْم َصاِغــُروَن { ]التوبــة: 29[، فالديــن الحــق يجمــع بيــن اإليمــان والنظــام.
َل  ــّدِ ــاُف أَْن يُبَ ــي أََخ ــهُ إِنِّ ــْدُع َربَّ ــي أَْقتُــْل ُموَســى َوْليَ ــاَل فِْرَعــْوُن َذُرونِ وقــال تعالــى: } َوقَ
ِدينَُكــْم أَْو أَْن يُْظِهــَر فـِـي اأْلَْرِض اْلفََســاَد { ]غافــر: 26[، والمقصــود تبديــل النظــام الكامــل 

بفكــره وأحكامــه.
ْساَلُم { ]آل عمران: 19[، وهو العقيدة والشريعة. ِ اإْلِ يَن ِعْنَد للاَّ وقال تعالى: } إِنَّ الّدِ

ــَن  ــَرةِ ِم ــي اآْلَِخ ــَو فِ ــهُ َوُه ــَل ِمْن ــْن يُْقبَ ــا فَلَ ــاَلِم ِدينً ْس ــَر اإْلِ ــغِ َغْي ــْن يَْبتَ ــى }َوَم ــال تعال وق
اْلَخاِســِريَن{ ]آل عمــران: 85[، وهــو اإلعــراض عــن اإلســالم إيمانــاً ونظامــاً.

ــِه  يــِن ُكلِّ وقــال تعالــى: } ُهــَو الَّــِذي أَْرَســَل َرُســولَهُ بِاْلُهــَدى َوِديــِن اْلَحــّقِ ِليُْظِهــَرهُ َعلـَـى الّدِ
َولـَـْو َكــِرهَ اْلُمْشــِرُكوَن { ]التوبــة: 33[، ]الصــف: 9[ وهــو مــا بينــه رســول هللا صلــى هللا 

عليــه وســلم وأقامــه فــي المدينــة دينــاً ودولــة.
ِ { ]األنفــال: 39[،  يــُن ِلَّ ـى اَل تَُكــوَن فِتْنَــةٌ َويَُكــوَن الّدِ وقــال تعالــى: } َوقَاتِلُوُهــْم َحتَـّ

فالمطلــوب إقامــة الديــن بجميــع عقائــده وأحكامــه وشــرائعه فــي الحيــاة.
ــق  ــا يتعل ــكل م ــن ل ــمول الدي ــر ش ــدة، وتذك ــاليب عدي ــرة، وبأس ــك كثي ــي ذل ــات ف واآلي

بالحيــاة، ويخــص اإلنســان فــرد أو جماعــة.
فالمفهــوم الصحيــح للديــن الــذي نقصــده، والــذي نريــد الحديــث عنــه، هــو هــذا المعنــى 
االصطالحــي الــذي نــص عليــه القــرآن الكريــم، وصــرح باســمه، وبينــه للنــاس جميعــاً } 
ْســاَلُم { ثــم أكــده تعالــى فــي آيــة أخــرى، وميــزه عــن غيــره، وبيـّـن  ِ اإْلِ يــَن ِعْنــَد للاَّ إِنَّ الّدِ
ْســاَلِم ِدينـًـا فَلـَـْن يُْقبـَـَل  أن مــن يتبــع غيــر اإلســالم دينــاً فلــن يقبــل منــه  َوَمــْن يَْبتـَـغِ َغْيــَر اإْلِ
ِمْنــهُ { فالديــن الــذي نعنيــه، والــذي نحــن بصــدده، هــو اإلســالم بنظامــه الشــامل، ونظرتــه 
ــه  ــد، صاحــب الرســالة صلــى هللا علي ــذي فهمــه بــكل وضــوح وتحدي ــة الجامعــة ال الكلي

المصطلحــات األربعــة فــي القــرآن، المــودودي ص126، مدخــل لدراســة العقيــدة اإلســامية، ضميريــة   )1(
ص29.
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ً األستاذ الدكتور محمد الزحيليمفاهيم الحرية الدينية في اإلسالم نظرياً وعمليا

وســلم، والــذي تمثلــه صحابــة رســول هللا، والــذي طبقــه وعمــل بــه والتزمــه المســلمون 
والعلمــاء العاملــون عبــر التاريــخ حتــى اليــوم، وســيبقى حتــى تقــوم الســاعة.

وبيَّــن ذلــك رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي حديــث عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا 
عنــه عندمــا جــاء جبريــل وســأل عــن اإليمــان واإلســالم واإلحســان والســاعة، فجمــع بيــن 
األعمــال الظاهــرة ومــا بطــن مــن االعتقــاد، ثــم قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: 
ــلم يدعــو  ــه وس ــى هللا علي ــم()1( وكان رســول هللا صل ــم دينك ــم يعلمك ــل أتاك ــه جبري )فإن
النــاس لهــذا الديــن بجملتــه، وقــال لجماعــة مــن شــيبان: )ال يقــوم بديــن هللا إال مــن حاطــه 
ف حيــاة النــاس  مــن جميــع جوانبــه()2(، ألن الديــن اإلســالمي منهــج إلهــي ينبغــي أن يصــّرِ
وينظمهــا مــن جميــع نواحيهــا، وهــو مــا يميــز المفهــوم الصحيــح للديــن عــن مفهــوم الديــن 

عنــد الغربييــن، والمفهــوم الشــائع للديــن الــذي تســرب إلينــا مــن الغــرب)3(.
سادساً: تعريف الحرية وأنواعها:

الحريــة هــي الملكــة الخاصــة التــي تميــز الكائــن الناطــق عــن غيــره، وتمنحــه الســلطة 
فــي التصــرف فــي األفعــال عــن إرادة ورويــة، ودون إكــراه أو إجبــار أو قســر خارجــي، 
ألن اإلنســان الحــر ليــس بعبــد وال أســير مقيــد، وإنمــا يختــار أفعالــه عــن قــدرة واســتطاعة 
علــى العمــل أو االمتنــاع عنــه دون ضغــط خارجــي، ودون الوقــوع تحــت تأثيــر قــوى 
أجنبيــة، فالحريــة هــي حريــة اإلنســان تجــاه أخيــه اإلنســان مــن جهــة، وبمــا يصــدر عنــه 

باختيــاره مــن جهــة أخــرى)4(.
ــد إال هللا  ــداً هلل، وال يعب ــون عب ــال يك ــراً، ف ــش ح ــب أن يعي ــراً، ويج ــد ح ــان يول واإلنس
الواحــد القهــار، الخالــق الــرازق، المنعــم المتفضــل، الــذي فطــر اإلنســان علــى العبوديــة 
هلل تعالــى وحــده، دون أن يكــون عبــداً لســواه، وهــذا مــا قصــده شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
رحمــه هللا تعالــى فــي تســمية كتابــه »العبوديــة« ألن اإلنســان عبــد هلل اضطــراراً، وعليــه 
االلتــزام بالعبوديــة هلل وحــده اختيــاراً)5(، وهــو مــا بيّنــه القــرآن الكريــم فقــال تعالــى: }َوَمــا 
ــُدوِن{ ]الذاريــات: 56[، وقــال عــز وجــل: } َوَمــا أَْرَســْلنَا  ْنــَس إِالَّ ِليَْعبُ ــُت اْلِجــنَّ َواإْلِ َخلَْق

هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري 27/1 رقم 50، ومسلم 157/1 رقم 8.  )1(
البدايــة والنهايــة  فــي:  ابــن كثيــر  الحاكــم وأبــو نعيــم، وذكرهــا  هــذه جــزء مــن قصــة طويلــة أخرجهــا   )2(

.265/1 األنــف  الــروض  فــي:  والســهيلي   ،145-143/3
4 مدخــل لدراســة العقيــدة اإلســامية، ضميريــة ص31، وظيفــة الديــن فــي الحيــاة ص29، موســوعة   )3(

الميســرة ص254. األديــان 
انظــر تفصيــل الــكام عــن الحريــة فــي كتــاب: اإلســام وحقــوق اإلنســان، للقطــب طبليــة ص313-279،   )4(

اشــتراكية اإلســامي للدكتــور مصطفــى الســباعي ص75.
العبودية، البن تيمية ص10.  )5(

ِمــْن قَْبِلــَك ِمــْن َرُســوٍل إِالَّ نُوِحــي إِلَْيــِه أَنَّــهُ اَل إِلـَـهَ إِالَّ أَنـَـا فَاْعبـُـُدوِن{ ]األنبيــاء: 25[، وقــال 
ــن  ــود م ــف: 40[، والمقص ــاهُ { ]يوس ــُدوا إِالَّ إِيَّ ــَر أاَلَّ تَْعبُ ِ أََم ــُم إِالَّ ِلَّ ــى: } إِِن اْلُحْك تعال

العبــادة التــزام منهــج هللا تعالــى فــي الخلــق ، والكــون، والحيــاة، واإلنســان. 
ــة،  ــن مختلف ــل تحــت عناوي ــددة تدخ ــوق متع ــامل، وأصــل لحق ــام وش ــة ع ــق الحري وح
ــر  ــة التفكي ــي، وحري ــث الثان ــي المبح ــنبينه ف ــا س ــن، كم ــاد والتدي ــة االعتق ــا: حري منه
المرتبــط بالعقــل والبحــث واالختيــار لكشــف الحقائــق، ومعرفــة أســرار الكــون، واختيــار 
مــا يقتنــع بــه اإلنســان، وحريــة الــرأي والتعبيــر والدعــوة إلــى الخيــر، وحريــة العمــل، 
ــا  ــة له ــال، ألن الحري ــك، واالنتق ــي المســكن، والتمل ــرة، ف ــات الكثي ــن الحري ــا م وغيره
ــن  ــي تكوي ــا ف ــه، ولتأثيره ــان وفطرت ــة اإلنس ــا بطبيع ــية، الرتباطه ــرى وأساس ــة كب قيم
ــة  ــه المادي ــق اإلنســان طاقات ــه، وعــن طريقهــا يطل ــاة من شــخصيته، وتحقــق معنــى الحي

ــه)2(. ــى إن إنســانية اإلنســان رهــن بحريت ــع)1(، حت ــاء المجتم ــة والنفســية لبن والفكري
ــذات التــي تعتبــر األســاس لغيرهــا، والتــي  ــة ال ــة الشــخصية أو حري ــا الحري والمهــم هن
ــاس الشــيء  ــى البشــرية، وعانــى منهــا الن مــرت عليهــا فــي التاريــخ عهــود مظلمــة عل

ــة األشــخاص بأســباب متنوعــة. ــر، وســلبت حري الكثي
ولكــن هــذه الحريــة الشــخصية ليســت مطلقــة، وإال أدت إلــى الفوضــى، والدمــار، 
والتناقــض، بــل قــد يــؤدي إطالقهــا إلــى فنــاء البشــرية، ولذلــك يجــب تقييدهــا، ولهــا قيــدان 
ــد  ــن، والثانــي: أن تقي ــة اآلخري ــد حري ــة الشــخص عن أساســيان، األول: أن تتوقــف حري
ــة،  ــح العام ــي ترعــى المصال ــة الت ــن العادل ــة، واألحــكام، والقواني ــة باألنظم ــذه الحري ه
ــا،  ــى أصحابه ــاالً عل ــب وب ــى ال تنقل ــات حت ــة الحري ــى ممارس ــُل عل ــن َع ــرف م وتش
كمــا نراهــا اليــوم فــي إطــالق بعــض الحريــات فــي بعــض الجوانــب، وغــّل يــد األفــراد 

ــب أخــرى. ــي جوان والشــعوب ف
وكفــل اإلســالم حــق الحريــة الشــخصية، أو حريــة الــذات، وأن النــاس متســاوون فــي هــذه 
الحريــة، وذلــك بتوجيــه الخطــاب والتكليــف فــي القــرآن للنــاس عامــة، منــذ خلــق هللا آدم 
وذريتــه وحتــى تقــوم الســاعة، وهــو مــا عبـّـر عنــه، وصــوره عمــر بــن الخطــاب رضــي 
هللا عنــه فــي مقولتــه الخالــدة: »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً«)3(، 

انظــر تفصيــل ذلــك فــي كتــاب: حقــوق اإلنســان فــي اإلســام، للدكتــور محمــد الزحيلــي ص185 ومــا   )1(
بعدهــا، ص279 ومــا بعدهــا، حقــوق اإلنســان فــي اإلســام، مقــاالت ص95، حقــوق اإلنســان، الصالــح 

ص40.
حقوق اإلنسان في اإلسام، مقاالت ص91.  )2(

حسن المحاضرة، السيوطي 578/1.  )3(
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وقــال عنهــا اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا تعالــى: »إن أصــل النــاس الحريــة، حتــى يعلــم 
أنهــم غيــر أحــرار«)1(.

ومــارس المســلمون الحريــة علــى النهــج المعتــدل، بــدون إفــراط وال تفريــط، وال كبــت 
وال فوضــى، باســتثناء إقــرار الــرق لمســوغات خاصــة، وأســباب كثيــرة، وقيــود عديــدة 

ال مجــال لعرضهــا هنــا.
وجــاء اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فنــص علــى حــق الحريــة فــي المــادة األولــى 
منــه »يولــد جميــع النــاس أحــراراً متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق، وقــد ُوهبــوا عقــالً 

وضميــراً، وعليهــم أن يعامــَل بعضهــم بعضــاً بــروح اإلخــاء«.
ثــم جــاء اإلعــالن اإلســالمي لحقــوق اإلنســان، فأعلــن حريــة اإلنســان مــن الــوالدة، ثــم 
أتبــع ذلــك بحريــة الشــعوب، فنصــت المــادة الحاديــة عشــرة منــه علــى أنــه »أ: اإلنســان 
حــراً، وليــس ألحــد أن يســتعبده، أو يذلــه، أو يقهــره، أو يســتغله، وال عبوديــة لغيــر هللا 
تعالــى، ب: االســتعمار بجميــع أنواعــه، وباعتبــاره مــن أســوأ أنــواع االســتعباد، محــرم 
تحريمــاً مؤكــداً، وللشــعوب التــي تعانيــه الحــق الكامــل فــي التحــرر منــه، وفــي تقريــر 
المصيــر، وعلــى جميــع الشــعوب والــدول واجــب النصــرة لهــا فــي كفاحهــا لتصفيــة كل 
ــخصيتها  ــاظ بش ــي االحتف ــق ف ــعوب الح ــع الش ــالل، ولجمي ــتعمار أو االحت ــكال االس أش

المســتقلة، والســيطرة علــى ثروتهــا ومواردهــا الطبيعيــة«.
ولكــن حــق الحريــة المقــرر لإلنســان أوالً، وللشــعوب ثانيــاً، يــكاد أن يكــون اليــوم نظريــاً، 
ويعانــي األفــراد والشــعوب الويــالت مــن اإلفــراط والتفريــط بحــق الحريــة، والمتاجــرة 
بهــا، والتغنــي فيهــا، وعــدم ضبــط الممارســات فيهــا، وحولهــا، حتــى قالــت مــدام روالن: 

»كــم مــن الجرائــم ارتكبــت باســمك أيتهــا الحريــة«)2(.
وإن بــاب الحريــات واســع وعريــض، ويأتــي علــى رأســها حريــة االعتقــاد، وهــي 

موضــوع المبحــث الثانــي.

األم، الشافعي 265/6.  )1(
حقــوق اإلنســان فــي اإلســام، الزحيلــي ص165-170، حقــوق اإلنســان فــي القــرآن والســنة، الصالــح   )2(

ص40.

المبحث الثاني 
حرية االعتقاد والتدين

تعتبــر حريــة االعتقــاد، أو حــق التديــن، مــن أهــم حقــوق اإلنســان بعــد حــق الحيــاة، إن 
لــم تســبقه وتفــوق عليــه)1(، ألن الّديــن أحــد الضروريــات الخمــس، وأولهــا فــي اإلســالم، 
ــي ســبيل هللا  ــاد ف ــك شــرع الجه ــاة، لذل ــى حــق الحي ــدم عل ــات ويق وهــو أهــم الضروري
ــدة،  ــة العقي ــن، لضمــان حري ــى المســلم بالمــال وبالنفــس واالستشــهاد فــي ســبيل الدي عل
وممارســتها، وحــق التديــن، ونشــر الدعــوة الصحيحــة، ليحيــا اإلنســان الحيــاة الكريمــة 
العزيــزة، منســجماً مــع معتقــده ودينــه، وخاصــة إذا كان الديــن هــو الحــق الثابــت، المنــزل 
مــن هللا تعالــى، المحفــوظ مــن التحريــف والتبديــل، المنســجم مــع الفطــرة والواقــع، 

ــاة، واإلنســان. والتصــور الصحيــح عــن الكــون، والحي
ــار،  ــة اإلرادة واالختي ــل والفكــر، وحري ــط بالعق ــن مرتب ــاد، أو حــق التدي ــة االعتق وحري
والقناعــة الشــخصية لإلنســان، ألن العقيــدة تنبــع مــن القلــب، وال ســلطان ألحــد عليهــا إال 
هلل تعالــى، ولذلــك جــاءت مقــررة فــي النصــوص الشــرعية بشــكل عــام لكــن النــاس)2(.

أوالً: مشروعية حرية االعتقاد:
نــّص القــرآن الكريــم صراحــة علــى حريــة االعتقــاد، وحــق التديــن، مــع التحذيــر مــن 
الضــالل والفســاد، ثــم اإلرشــاد إلــى حســن االختيــار، ليتحمــل اإلنســان مســؤولية اختياره، 
ــوِت  ــْر بِالطَّاُغ ــْن يَْكفُ ــّيِ فََم ــَن اْلغَ ــُد ِم ْش ــَن الرُّ ــْد تَبَيَّ ــِن قَ ي ــي الّدِ ــَراهَ فِ ــى: }اَل إِْك ــال تعال ق
ُ َســِميٌع َعِليــٌم{ ]البقــرة:  ــا َوللاَّ ــى اَل اْنِفَصــاَم لََه ــْرَوةِ اْلُوثْقَ ــِد اْستَْمَســَك بِاْلعُ ِ فَقَ ــالَّ َويُْؤِمــْن بِ

.]256
وقــال تعالــى: }َولَــْو َشــاَء َربُّــَك آَلََمــَن َمــْن فِــي اأْلَْرِض ُكلُُّهــْم َجِميعًــا أَفَأَْنــَت تُْكــِرهُ النَّــاَس 

َحتَّــى يَُكونـُـوا ُمْؤِمنِيــَن{ ]يونــس: 99[.
ــَت{  ــْن أَْحبَْب ــِدي َم ــَك اَل تَْه ــلم: }إِنَّ ــه وس ــى هللا علي ــوله صل ــاً رس ــى مخاطب ــال تعال وق

.]56 ]القصــص: 
ــال  ــه، فق ــزام ب ــن الفطــرة، دون إل ــو دي ــق، وه ــن الح ــى الدي ــم إل ــرآن الكري ــد الق وأرش
يــُن اْلقَيِّــُم{  ِ َذِلــَك الّدِ ـاَس َعلَْيَهــا اَل تَْبِديــَل ِلَخْلــِق للاَّ ِ الَّتِــي فََطــَر النَـّ تعالــى: }فِْطــَرةَ للاَّ

]الــروم:30[.
)1( يقــول األســتاذ ســعيد كامــل معــوض: »حريــة االعتقــاد هــي الحريــة األم فــي اإلســام« انظــر: حقــوق 

اإلنســان فــي اإلســام، مقــاالت ص81.
)2( حقــوق اإلنســان فــي اإلســام، مقــال األســتاذ ماجــد أحمــد موفــي ص94، حقــوق اإلنســان فــي القــرآن 

ص150. والســنة 
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ــم الديــن الصحيــح، وتــرك حريــة االختيــار لمشــيئة اإلنســان، فقــال  ــن القــرآن الكري وبيَّ
ــْر{ ]الكهــف: 29[. ــْن َشــاَء فَْليُْؤِمــْن َوَمــْن َشــاَء فَْليَْكفُ ــِل اْلَحــقُّ ِمــْن َربُِّكــْم فََم تعالــى: }َوقُ
والفطــرة: هــي االســتعداد اإلنســاني للديــن الحــق، ومعرفــة الخالــق، وهــي الفطــرة التــي 
ــموات  ــق الس ــي خل ــر ف ــه للتفكي ــذي أودع ــي ال ــل الطبيع ــا بالمي ــاس عليه ــر هللا الن فط
واألرض، لمعرفــة المبــدع الخالــق، وبالتالــي الميــل الذاتــي لتوحيــد خالــق الكــون وبارئــه، 
ــن  ــك الدي ــد، فذل ــد األح ــة هللا الواح ــى معرف ــاره إل ــره واختي ــان بتفكي ــإن وصــل اإلنس ف
القيــم، ديــن الفطــرة الــذي ارتضــاه اإلنســان لنفســه باختيــاره وإرادتــه، فينجــو فــي الدنيــا، 

ويحظــى برضــوان هللا فــي اآلخــرة. 
وبيَّــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أن كل إنســان يولــد علــى الفطــرة، ويبقــى علــى 
ديــن الفطــرة حتــى يُبــدَّل بفعــل إنســاني، أو إيحــاء شــيطاني، فقــال عليــه الصــالة والســالم: 
ســانه()1(، وإن بقــي  )كل مولــود يُولــد علــى الفطــرة، فأبــواه يُهّودانــه، أو يُنّصرانــه، أو يُمّجِ
علــى ديــن الفطــرة، أو كان أبــواه مســلمين، ثــم اختــار ديــن الحــق، وحافــظ عليــه، أو دخــل 
بــه بعــد قناعــة، واختيــار، ورضــا، وتفكيــر، فهنــا يصبــح حقــه مصونــاً، وال يقبــل مــن 
غيــره أن يمــارس عليــه أي ضغــط أو إكــراه، أو عبــث، ليغيـِّـر دينــه، ويكــره علــى تركــه.
ــا  ــاً، كم ــن ثاني ــى الدي ــراه عل ــع اإلك ــاس أوالً، ومن ــاد للن ــة االعتق ــن حري فاإلســالم ضم
ــا  ــالً)2(، مم ــه مثي ــخ ل ــرف التاري ــذي ال يع ــي ال ــامح الدين ــرر التس ــم ق ــه، ث ــاه إلي ألمحن

ــة. ــرة التالي ــي الفق ــه ف نوضح
ثانياً: التسامح الديني في اإلسالم:

تتأكــد النظريــة اإلســالمية لإلنســان، وحريتــه، وعقلــه، وإرادتــه، واحتــرام إنســانيته، فــي 
نظــرة اإلســالم لغيــر المســلمين، وتقديــر مكانتهــم اإلنســانية، واحتــرام كرامتهــم، وحســن 
ــدة،  ــن والعقي ــي الدي ــلمين ف ــوا المس ــو خالف ــم، ول ــق له ــاف الح ــم، وإنص ــل معه التعام

ويظهــر ذلــك فــي تقريــر المبــادئ اآلتيــة:
1- حريــة االعتقــاد لغيــر المســلم، فاإلســالم ال يُلــزم اإلنســان البالــغ العاقــل علــى الدخــول 
فــي اإلســالم، كمــا ســبق بيانــه، مــع القناعــة واليقيــن أن اإلســالم هــو الديــن الحــق المبيــن، 

البخــاري 456/1 رقــم 1292، ومســلم 207/16 رقــم 2658، وأحمــد 233/2،  الحديــث رواه  )1( هــذا 
والبيهقــي 202/6، عــن األســود بــن ســريع، ورواه أبــو يعلــى والطبرانــي وصححــه الســيوطي )الفتــح 

.)329/2 الكبيــر 
)2( يعتــرف البروفســور )درم( بــأن ســجل اإلســام فــي مجــال الحريــة الدينيــة كان أفضــل بكثيــر مــن ســجل 
النصرانيــة الغربيــة، فالتســامح الــذي شــهدته الدولــة اإلســامية لــم تشــهد لــه مثيــًا الــدول الغربيــة حتــى 
فــي العصــر الحديــث. انظــر: حقــوق اإلنســان بيــن التنظيــم واالســتباحة، الدكتــور محمــد عبــد اللــه الركــن 
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ــل والفطــرة،  ــة مــع العق ــه هــي الصــواب، والصــراط المســتقيم، وأنهــا المتفق وأن عقيدت
ومــع ذلــك يتــرك لإلنســان البالــغ العاقــل حريــة االعتقــاد، واختيــار الديــن الــذي يريــده، 

علــى أن يتحمــل نتيجــة هــذا االختيــار.
ــَراهَ  ــه تعالــى فــي اآليــة الســابقة: }اَل إِْك ــة كثيــرة، وصريحــة فــي ذلــك، منهــا قول واألدل
ِ فَقَــِد اْستَْمَســَك  ْشــُد ِمــَن اْلغَــّيِ فََمــْن يَْكفـُـْر بِالطَّاُغــوِت َويُْؤِمــْن بِــالَّ يــِن قَــْد تَبَيَّــَن الرُّ فِــي الّدِ

ــٌم{ ]البقــرة: 256[. ُ َســِميٌع َعِلي ــا َوللاَّ ــى اَل اْنِفَصــاَم لََه ــْرَوةِ اْلُوثْقَ بِاْلعُ
قــال ابــن كثيــر رحمــه هللا تعالــى: »أي ال تكرهــوا أحــداً علــى الدخــول فــي ديــن اإلســالم، 
ــى  ــداً عل ــره أح ــى أن يك ــاج إل ــه، ال يحت ــه وبراهين ــي دالئل ــي ف ــن واضــٌح، جل ــه بيّ فإن
الدخــول فيــه، بــل مــن هــداه هللا لإلســالم، وشــرح صــدره، ونــّور بصيرتــه، دخــل فيــه 

علــى بينــة«)1(.
قــال مســروق فــي ســبب نــزول هــذه اآليــة: »كان لرجــل مــن األنصــار مــن بنــي ســالم بــن 
عــوف ابنــان، فتنصــرا قبــل أن يبعــث النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، ثــم قدمــا المدينــة فــي 
نفــر مــن النصــارى يحمــالن الطعــام، فأتاهمــا أبوهمــا فلزمهمــا، وقــال: ال أدعكمــا حتــى 
تُســلما، فأبيــا أن يســلما، فاختصمــوا إلــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، فقــال: يــا رســول 
هللا، أيدخــل بعضــي )أي: ولــدي( النــار، وأنــا أنظــر؟! فأنــزل هللا عــز وجــل: }اَل إِْكــَراهَ 

ْشــُد ِمــَن اْلغـَـّيِ{ ]البقــرة: 256[، فخــال ســبيلهما«)2(. يــِن قـَـْد تَبَيَّــَن الرُّ فِــي الّدِ
وجــاء فــي »التفســير المنيــر«: »هــذه اآليــة قاعــدة عامــة مــن قواعــد اإلســالم، وركــن 
عظيــم مــن أركان سياســته ومنهجــه، فهــو ال يجيــز إكــراه أحــد علــى الدخــول فيــه، وال 
ــة  ــه...، ودلــت )اآليــة( علــى ظهــور أدل يســمح ألحــد أن يكــره أحــداً علــى الخــروج من
الرشــد واإليمــان، وتميــز الحــق عــن الغــي، والضاللــة، والجهالــة، وأن اإلســالم هــو ديــن 

الحــق، وأن أنــواع الكفــر كلهــا باطلــة«)3(.
وأكــد القــرآن الكريــم هــذه المعانــي فــي عــدة آيــات، فقــال تعالــى: }َولـَـْو َشــاَء َربُّــَك آَلََمــَن 
َمــْن فِــي اأْلَْرِض ُكلُُّهــْم َجِميعـًـا أَفَأَْنــَت تُْكــِرهُ النَّــاَس َحتَّــى يَُكونـُـوا ُمْؤِمنِيــَن{ ]يونــس: 99[، 
وأن الهدايــة مــن هللا تعالــى فــي علــم الغيــب، وأن اإلنســان لــه حــق االختيــار، فقــال عــز 
َ يَْهــِدي َمــْن يََشــاُء{ ]البقــرة: 272[، وأن الرســول  وجــل:  }لَْيــَس َعلَْيــَك ُهَداُهــْم َولَِكــنَّ للاَّ
صلــى هللا عليــه وســلم، والدعــاة والعلمــاء مــن بعــده، مجــرد مبلغيــن، وناصحيــن، 

)1( تفسير ابن كثير 30/1.
)2( أسباب النزول للواحدي ص70، ط دمشق، تحقيق الدكتور مصطفى البغا.

)3( التفسير المنير، للدكتور وهبة الزحيلي 23/3، 25، وانظر: اشتراكية اإلسالم، السباعي ص81.
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ــٌر )21( لَْســَت َعلَْيِهــْم بُِمَســْيِطٍر{ ]الغاشــية:  ــْر إِنََّمــا أَْنــَت ُمَذّكِ ومذّكريــن، قــال تعالــى: }فََذّكِ
.]22-21

ــان  ــدة، ألن اإليم ــي العقي ــاره ف ــه، واختي ــان حريت ــرك لإلنس ــالم يت ــإن اإلس ــي ف وبالتال
أساســه إقــرار القلــب وتســليمه، وليــس مجــرد كلمــة تلفــظ باللســان، أو طقــوس وحــركات 

ــدان؟. تُــؤدى باألب
ــون  ــي الك ــر ف ــان النظ ــر، وإمع ــاد الفك ــل، وإجه ــال العق ــى إعم ــا إل ــرآن دع ــن الق ولك
والنفــس، وتنميــة اإلحســاس والشــعور، وحثــه علــى معرفــة الحقائــق، واكتشــاف أســرار 

ــال الشــاعر: ــا ق ــق، الواحــد األحــد، كم ــة الخال ــى معرف ــن األرض إل الكــون، وخزائ
تدل على أنه واحدوفي كل شيء له آية

قــال تعالــى: }قـُـِل اْنُظــُروا َمــاَذا فِــي السَّــَماَواِت َواأْلَْرِض َوَمــا تُْغنِــي اآْلَيـَـاُت َوالنُّــذُُر َعــْن 
ــَن )20(  ــاٌت ِلْلُموقِنِي ــي اأْلَْرِض آَيَ ــى: }َوفِ ــال تعال ــون{ ]يونــس: 101[، وق ــْوٍم اَل يُْؤِمنُ قَ
ــر ليــس مجــرد  ــات: 20-21[، ممــا يجعــل التفكي ــاَل تُْبِصــُروَن{ ]الذاري ــُكْم أَفَ ــي أَْنفُِس َوفِ
حــق فــي اإلســالم، بــل التفكيــر فريضــة إســالمية، مــع تحريــم التقليــد، والتنديــد بإغــالق 

العقــل، وتعطيــل الفكــر)1(.
2- احتــرام بيــوت العبــادة للجميــع، وهــذا فــرع عــن حريــة االعتقــاد الســابقة، واحتــرام 
العقيــدة التــي يختارهــا اإلنســان البالــغ، ولذلــك يتــرك اإلســالم لغير المســلم حرية ممارســة 
ــا  ــارس فيه ــي يم ــادة الت ــوت العب ــى بي ــظ عل ــه، ويحاف ــع عقيدت ــق م ــي تتف ــادات الت العب
شــعائره، ويحــرم علــى المســلمين االعتــداء علــى بيــوت العبــادة وهدمهــا، أو تخريبهــا، 

ســواء فــي حالتــي الســلم والحــرب.
والوثائــق التاريخيــة كثيــرة فــي وصيــة الخلفــاء لقــادة الجيــوش، وفــي المعاهــدات التــي 
أبرمــت فــي التاريــخ اإلســالمي، وعنــد الفتوحــات مــع غيــر المســلمين، فــي حفــظ بيــوت 
ــل  ــدس، مــع الدلي ــت المق ــة مــع أهــل بي ــة العمري ــا الوثيق ــر المســلمين، ومنه ــادة لغي العب
المــادي الملمــوس فــي بقــاء أماكــن العبــادة التاريخيــة القديمــة لليهــود والنصــارى وغيرهم 
ــراك  ــمح األت ــد س ــتيبز: »لق ــارد س ــول ريتش ــلمين، يق ــالم والمس ــار اإلس ــم دي ــي معظ ف
ــاً  ــوا مع ــن أن يعيش ــق والالتي ــاً لإلغري ــيحيين جميع ــة – للمس ــة العثماني ــد الدول – يقص
محافظيــن علــى دينهــم، وأن يصرفــوا ضمائرهــم كيفمــا شــاءوا، بــأن منحوهــم كنائســهم 

ألداء شــعائرهم المقدســة فــي القســطنطينية وفــي أماكــن أخــرى كثيــرة«)2(.

)1( حقوق اإلنسان في القرآن والسنة ص152، وظيفة الدين في الحياة ص65.
)2( حقــوق اإلنســان فــي اإلســام، مثــال األســتاذ ســعيد كامــل معــوض ص81، وانظــر: حقــوق اإلنســان بيــن 

3- المعاملــة اإلنســانية: إن اإلســالم يطلــب مــن المســلم أن يعامــل النــاس جميعــاً باألخــالق 
الفاضلــة، والمعاملــة الحســنة، وحســن المعاشــرة، ورعايــة الجــار، والمشــاركة بالمشــاعر 
اإلنســانية فــي البــر، والرحمــة، واإلحســان، وهــي أمــور يوميــة، وشــخصية، وحساســة، 
وذات تأثيــر كبيــر، بــدءاً مــن معاملــة األبويــن المشــركين، إلــى اإلحســان لألســير غيــر 
المســلم، إلــى اإلنفــاق واإلحســان لألقــارب والجيــران غيــر المســلمين، إلــى الهديــة وتبادل 

المنافــع معهــم.
ــم،  ــة، ويكرمه ــي المدين ــاب ف ــل الكت ــزور أه ــلم ي ــي وس ــى هللا عل وكان رســول هللا صل
ويحســن إليهــم، ويعــود مرضاهــم، وســار المســلمون علــى ســنته ونهجــه طــوال التاريــخ، 
وكان هــذا الســلوك القويــم أحســن وســيلة للدعــوة لإلســالم، والترغيــب فيــه، والتحبيــب 

بأحكامــه، ممــا دفــع المالييــن إلــى اعتناقــه.
ــدة،  يــن والعقي ــاس فــي الّدِ ــن الن ق بي ــّرِ ــة اإلنســانية ال يف وإن منهــج اإلســالم فــي المعامل
ــاء،  ــى الدم ــة، وحم ــم عام ــع الظل ــاس، ومن ــع الن ــن جمي ــدل بي ــة الع ــب إقام ــك أوج لذل
واألبــدان، واألمــوال، واألعــراض للمســلمين ولغيــر المســلمين، وأمــر باإلنصــاف، ولــو 

مــع اختــالف الديــن.
ــْم  ــَهَداَء بِاْلِقْســِط َواَل يَْجِرَمنَُّك ِ ُش ــَن ِلَّ اِمي ــوا قَوَّ ــوا ُكونُ ــَن آََمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه قــال هللا تعالــى: }يَ
ــا  ــٌر بَِم َ َخبِي َ إِنَّ للاَّ ــوا للاَّ ــَوى َواتَّقُ ــَرُب ِللتَّْق ــَو أَْق ــوا ُه ــوا اْعِدلُ ــى أاَلَّ تَْعِدلُ ــْوٍم َعلَ ــنَآَُن قَ َش

ــدة: 8[. ــوَن{ ]المائ تَْعَملُ
وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )مــن ظلــم معاهــداً، أو انتقصــه حقــاً، أو كلَّفــه 
فــوق طاقتــه، أو أخــذ منــه شــيئاً بغيــر طيــب نفــس منــه، فأنــا حجيجــه يــوم القيامــة()1(.

وروى الخطيــب – بإســناد حســن – أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال: )مــن آذى 
ذميــاً فأنــا خصمــه، ومــن كنــت خصمــه خصمتـُـه يــوم القيامــة( وفــي روايــة الطبرانــي فــي 
األوســط – بإســناد حســن – أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »مــن آذى ذميــاً 

فقــد آذانــي، ومــن آذانــي فقــد آذى هللا()2(.
وكان أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه يســأل القادميــن مــن األقاليــم 
ــر  ــاة، وكان أمي ــوالة، والقض ــلمين، وال ــن المس ــأل ع ــا يس ــة، كم ــل الذم ــال أه ــن ح ع
المؤمنيــن علــي رضــي هللا عنــه يقــول: »إنمــا بذلــوا الجزيــة لتكــون أموالهــم كأموالنــا، 

التنظيــم واالســتباحة، مقــال: الحريــة الدينيــة مــن منظــور غربــي، الدكتــور محمــد عبــد اللــه الركــن ص209 
ومــا بعدهــا.

)1( هذا الحديث رواه أبو داود 152/2، والبيهقي 205/5.
)2( انظر: الفتح الكبير 144/3.
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ــوالة)1(. ــاء وال ــا« وســار عــل هــذا النهــج ســائر الخلف ودماؤهــم كدمائن
وكانــت هــذه المعاملــة األدبيــة اإلنســانية مــع غيــر المســلمين ســبباً رئيســياً فــي ترغيــب 
النــاس فــي اإلســالم، ودخولهــم فــي العقيــدة، ومشــاركتهم فــي الديــن، وانطوائهــم تحــت 

رايــة اإلســالم)2(.
4- المعاملــة الماليــة: قــرر الشــرع اإلســالمي أن غيــر المســلم لــه مــا للمســلمين، وعليــه 
ر لهــم  ــرَّ ــر المســلمين، وق ــي أجــاز اإلســالم التعامــل الكامــل مــع غي مــا عليهــم، وبالتال
الحقــوق والواجبــات نفســها التــي وضعهــا للمســلمين، وكفلهــا لجميــع المواطنيــن: مســلمين 

وغيــر مســلمين.
ــان  ــي أحض ــالمية، وف ــة اإلس ــالل الخالف ــي ظ ــلمين ف ــر المس ــاش غي ــك ع ــة لذل ونتيج
المجتمــع اإلســالمي، طــوال األحقــاب والقــرون، وكانــوا ينعمــون باألمــن واألمــان، 
والعــدل، والحريــة الدينيــة، والمشــاركة فــي شــؤون الحيــاة، والعلــم، والحكــم، كمــا ينعــم 
المســلمون، وأنــه إذا وقــع عليهــم ظلــم، أو اعتــداء – فــي بعــض فتــرات التاريــخ الســوداء 
– فإنــه يقــع مثلــه علــى المســلمين، وقــد يكــون أشــد، كمــا حصــل علــى اليهــود والمســلمين 

فــي األندلــس، ومــع المســلمين والنصــارى فــي فلســطين المحتلــة)3(.
ــم تعــرف  ــخ بصــورة مشــرقة ل ــي التاري ــإن التســامح اإلســالمي عــرف ف وباختصــار ف
البشــرية لــه مثيــالً، وال نظيــراً فــي القديــم والحديــث، وشــهادات المستشــرقين والمؤرخيــن 
طافحــة بذلــك، ويحســن مقارنتهــا بمــا فعــل الرومــان قبــل اإلســالم فــي مصــر والشــام، مع 
المخالفيــن لهــم بالعقيــدة أو المخالفيــن لهــم بالمذهــب، ومــا فعلــه األســبان فــي األندلــس، 
ــة فــي  ــه اليهــود والصهاين ــون فــي القــدس وبــالد الشــام، ومــا يفعل ــه الصليبي ومــا ارتكب
ــا، وروســيا، وآســيا،  ــوم فــي أوروب ــه كثيــر مــن غيــر المســلمين الي فلســطين، ومــا يفعل

والشيشــان، وبورمــا، وكشــمير، ممــا ال مجــال للتوســع فيــه.
ثالثاً: أساس العالقة مع غير المسلمين:

نــص القــرآن الكريــم علــى أســاس العالقــة مــع غيــر المســلمين، فقــال تعالــى: }اَل يَْنَهاُكــُم 
وُهــْم َوتُْقِســُطوا  يــِن َولـَـْم يُْخِرُجوُكــْم ِمــْن ِديَاِرُكــْم أَْن تَبَرُّ ُ َعــِن الَِّذيــَن لـَـْم يُقَاتِلُوُكــْم فِــي الّدِ للاَّ
يــِن  ُ َعــِن الَِّذيــَن قَاتَلُوُكــْم فِــي الّدِ َ يُِحــبُّ اْلُمْقِســِطيَن )8( إِنََّمــا يَْنَهاُكــُم للاَّ إِلَْيِهــْم إِنَّ للاَّ
َوأَْخَرُجوُكــْم ِمــْن ِديَاِرُكــْم َوَظاَهــُروا َعلـَـى إِْخَراِجُكــْم أَْن تََولَّْوُهــْم َوَمــْن يَتََولَُّهــْم فَأُولَئِــَك ُهــُم 

 – دمشــق   – الفكــر  دار  100، ط  الزحيلــي ص96،  محمــد  الدكتــور  اإلســام،  فــي  القضــاء  تاريــخ   )1(
1422هـــ/2001م.

)2( حقوق اإلنسان في اإلسام، مقاالت ص81.
)3( حقوق اإلنسان في اإلسام، مقاالت ص65، 82.

ــة: 9-8[. ــوَن{ ]الممتحن الظَّاِلُم
فاألســاس فــي التعامــل هــو البــر والقســط مــع النــاس جميعــاً، ولــو كانــوا غيــر مســلمين، 
إال إذا قاتلــوا وحاربــوا، واضطهــدوا، فهنــا يشــرع القتــال، والحــرب، والجهــاد ضدهــم، 

ممــا ال عالقــة لــه بحريــة العقيــدة واالعتقــاد.
ذكــر العالمــة القرافــي المالكــي معنــى البــر الــذي أمــر هللا بــه المســلمين فــي شــأنهم فقــال: 
»وأمــا مــا أمــر بــه مــن برهــم، مــن غيــر مــودة باطنــة، فالرفــق بضعيفهــم، وســّد خلــة 
فقيرهــم، وإطعــام جائعهــم، وإكســاء عاريهــم، وليــن القــول لهــم علــى ســبيل اللطــف بهــم 
ــدرة  ــي الجــوار، مــع الق ــة، واحتمــال أذاهــم ف ــى ســبيل الخــوف، والذل والرحمــة، ال عل
علــى إزالتــه، لطفــاً منــا بهــم، ال خوفــاً وال تعظيمــاً، والدعــاء لهــم بالهدايــة، وأن يجعلــوا 
مــع أهــل الســعادة، ونصيحتهــم فــي جميــع أمورهــم فــي دينهــم ودنياهــم، وحفــظ غيبتهــم 
ــم  ــع حقوقه ــم، وجمي ــم، وأعراضه ــم، وعياله ــم، وصــون أمواله ض أحــد ألذيته إذا تعــرَّ
ومصالحهــم، وأن يُعانــوا علــى دفــع الظلــم عنهــم، وإيصالهــم لجميــع حقوقهــم، وكل خيــر 
يحســن مــن األعلــى مــع األســفل أن يفعلــه، فــإن ذلــك مــن مــكارم األخــالق«)1(، وهــذا 

يتفــق مــع التســامح وحريــة االعتقــاد لهــم.
رابعاً: معاملة أهل الكتاب:

تظهــر حريــة االعتقــاد والتديــن فــي بيــان معاملــة المســلمين ألهــل الكتــاب خاصــة، فقــد 
خصــص اإلســالم أهــل الكتــاب، وهــم اليهــود والنصــارى، ومعهــم المجــوس، ومــن قــام 
ل، خّصهــم بمنزلــة خاصــة فــي  ف، وبــّدِ دينــه فــي األصــل علــى كتــاب ســماوي، وإن حــّرِ

المعاملــة والتشــريع.
ففــي التعامــل ينهــى القــرآن الكريــم عــن مجادلــة أهــل الكتــاب فــي دينهــم إال بالحســنى، 
حتــى ال تقــع العــداوة والبغضــاء، والشــحناء، والضغينــة، واألحقــاد الطائفيــة بيــن النــاس، 
وال يكــون الجــدل والعصبيــة ســبيالً إلــى تغييــر النفــوس، قــال تعالــى: }َواَل تَُجاِدلـُـوا أَْهــَل 
ــا  ــِزَل إِلَْينَ ــِذي أُْن ــا بِالَّ ــوا آََمنَّ ــْم َوقُولُ ــوا ِمْنُه ــَن َظلَُم ــُن إِالَّ الَِّذي ــَي أَْحَس ــي ِه ــاِب إِالَّ بِالَّتِ اْلِكتَ

ــهُ ُمْســِلُمون{ ]العنكبــوت: 46[. ــا َوإِلَُهُكــْم َواِحــٌد َونَْحــُن لَ َوأُْنــِزَل إِلَْيُكــْم َوإِلَُهنَ
كمــا أبــاح اإلســالم مؤاكلــة أهــل الكتــاب، واألكل مــن ذبائحهــم، واســتعارة األوانــي منهــم، 
وأجــاز مصاهرتهــم، والتــزّوج مــن نســائهم المحصنــات العفيفــات، مــع أن القــرآن الكريــم 

قــّرر قيــام الحيــاة الزوجيــة علــى المــودة والرحمــة.

)1( الفروق، القرافي 15/3.
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ــاُت  ــْم َواْلُمْحَصنَ ــْم ِحــلٌّ لَُه ــْم َوَطعَاُمُك ــاَب ِحــلٌّ لَُك ــَن أُوتُــوا اْلِكتَ ــاُم الَِّذي قــال تعالــى: }َوَطعَ
ِمــَن اْلُمْؤِمنـَـاِت َواْلُمْحَصنـَـاُت ِمــَن الَِّذيــَن أُوتـُـوا اْلِكتـَـاَب ِمــْن قَْبِلُكــْم إَِذا آَتَْيتُُموُهــنَّ أُُجوَرُهــنَّ 

ُمْحِصنِيــَن َغْيــَر ُمَســافِِحيَن َواَل ُمتَِّخــِذي أَْخــَداٍن{ ]المائــدة: 5[.
وهــذا الحكــم فــي أهــل الكتــاب عامــة، ولــو كانــوا غيــر مقيميــن فــي دار اإلســالم، أمــا 
المقيمــون فــي دار اإلســالم فهــم مواطنــون، ولهــم اســم آخــر فيــه تشــريف، وهــو »أهــل 
الذمــة« أي لهــم ذمــة هللا وذمــة رســوله وذمــة المؤمنيــن، ولهــم معاملــة خاصــة أيضــاً.

ــن  ــذاً م ــه أخ ــّموا ب ــان، وُس ــد، واألم ــن العه ــوذ م ــة اصطــالح شــرعي مأخ ــل الذم وأه
األحاديــث والمعاهــدات، وأن لهــم »عهــد هللا، وعهــد رســوله« وأنهــم فــي »ذمــة رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم، وذمــة المؤمنيــن« ليعيشــوا فــي حمايــة اإلســالم، وفــي ظــل 
الدولــة اإلســالمية آمنيــن، وينعمــون بأمــان المســلمين، وضمانهــم، بموجــب عقــد الذمــة، 
وهــو عقــد دائــم يتضمــن الحقــوق والواجبــات للمســلمين وألهــل الكتــاب، ويتــم إقرارهــم 
ــغ  ــي مبل ــة، وه ــع ضريب ــل دف ــالمية، مقاب ــة اإلس ــة الدول ــم بحماي ــم، وتمتعه ــى دينه عل
رمــزي زهيــد مــن المــال علــى الغنــي القــادر القــوي، مــع خضوعهــم – كالمســلمين – 
لألحــكام الشــرعية فــي المعامــالت، دون العقيــدة والعبــادة، وهــذه الجزيــة تقابــل واجــب 
الــزكاة والجهــاد علــى المســلمين، فــإن شــارك الذمــي فــي الجهــاد ســقطت عنــه الجزيــة 

عنــد فريــق مــن الفقهــاء.
وكل هــذه المعاملــة متفرعــة عــن التســامح الدينــي أوالً، وحريــة االعتقــاد والتديــن ثانيــاً، 
والنظــرة اإلنســانية لهــم ثالثــاً، وأن اإلســالم يكــّرم اإلنســان، ويتعامــل معــه، بمجــرد كونــه 

إنســاناً، وإن خالــف فــي العقيــدة والديــن، والجنــس واللــون، واللغــة واالنتمــاء.
خامساً، حكم االرتداد عن اإلسالم:

ــه  ــر في ــه يظه ــن، وكأن ــاد والتدي ــة االعتق ــكالم عــن حري ــد ال ــار مســألة عن ــا تث ــراً م كثي
ــردة فــي اإلســالم، لمــا  ــم ال ــاد، وتحري ــة التديــن واالعتق التناقــض والتعــارض بيــن حري
ــاب  ــتوجب العق ــرى، وتس ــة كب ــردة جريم ــار ال ــن اعتب ــريعة م ــاء الش ــه فقه ــع علي أجم
الشــديد فــي الدنيــا، والعقــاب الوبيــل فــي اآلخــرة، لقولــه تعالــى: }َوَمــْن يَْرتـَـِدْد ِمْنُكــْم َعــْن 
ْنيَــا َواآْلَِخــَرةِ َوأُولَئِــَك أَْصَحــاُب  ــِه فَيَُمــْت َوُهــَو َكافِــٌر فَأُولَئِــَك َحبَِطــْت أَْعَمالُُهــْم فِــي الدُّ ِدينِ
النَّــاِر ُهــْم فِيَهــا َخاِلــُدوَن{ ]البقــرة: 217[، ولقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: )مــن بــّدل دينــه 

ــوه()1(. فاقتل

)1( هــذا الحديــث أخرجــه البخــاري 1098/3 رقــم 2854، 2537/6 رقــم 6524، وأحمــد 2/1، 7، 282، 
283، 323، 231/5، وانظــر نيــل األوطــار 201/7، الفتــح الكبيــر 175/3.

والحقيقــة أن هــذا الحكــم القاســي الشــديد للمرتــد هــو فــرع مــن حريــة التديــن واالعتقــاد، 
ــه، إال إذا حصــل  ــول في ــه والدخ ــى اعتناق ــداً عل ــره أح ــه؛ ألن اإلســالم ال يك ــة ل وحماي
عنــده القناعــة التامــة، والرضــا الكامــل، واإلقــرار بــأن اإلســالم حــق، فيعلــن إســالمه، 
ــد فــي العقيــدة واإليمــان، وال  وينضــوي تحــت لوائــه، واتفــق الفقهــاء أنــه ال يقبــل التقلي
ــه دخــل  ــا أن ــك فهــو إم ــد ذل ــد بع ــإن ارت ــك، ف ــى ذل ــر عل ــل والتفكي ــة العق ــدَّ مــن موافق ب
ــو  ــه، فه ــي قلب ــر ف ــي الكف ــة، وبق ــة خسيس ــاً، ولمصلح ــاًء، وتجسس ــاً، وري ــالم نفاق اإلس
ــه  ــا أن ــة الشــنيعة، وإم ــذه الجريم ــل له ــدة والمقدســات، ويســتحق القت ــي العقي يتالعــب ف
ــم ،  ــم وإغرائه ــن، وإغوائه ــس والج ــن اإلن ــياطين م ــة الش ــالم لوسوس ــن اإلس ــرج م خ
لتفريــق الجماعــة، وزعزعــة الثقــة، وبــث بــذور الفتنــة والتفرقــة، فهنــا يســتتاب، وتكشــف 
لــه الحقائــق، ويناقــش فــي شــبهته، حتــى ال يبقــى لــه حّجــة، وتـُـزال عنــه األوهــام، فــإن 
أصــّر فإنــه يقتــل لجريمتــه بالعبــث فــي المقدســات، والعقائــد، واألديــان، وخروجــه علــى 

ــة التــي تحميــه. النظــام العــام، وخيانتــه لألمــة التــي ترعــاه، والدول
لذلــك انفــرد اإلعــالن اإلســالمي لحقــوق اإلنســان فــي هــذه النقطــة المجمــع عليهــا بيــن 
العلمــاء، وأنــه يتعيــُن علــى المســلم – بعــد أن اهتــدى إلــى اإلســالم باإليمــان الصحيــح 
المقنــع بوجــود هللا تعالــى، واالعتــراف بوحدانيتــه، وتصديــق نبيــه – يتعيــن عليــه الثبــات 
عليــه، ونصــت المــادة العاشــرة منــه علــى أنــه: »لمــا كان علــى اإلنســان أن يتبــع ديــن 
الفطــرة، فإنــه ال يجــوز ممارســة أي لــون مــن اإلكــراه عليــه، كمــا ال يجــوز اســتغالل 

فقــره، أو ضعفــه، أو جهلــه، لتغييــر دينــه إلــى ديــن آخــر، أو إلــى اإللحــاد«)1(.
سادساً: حق التدين في المواثيق واإلعالنات:

إن حــق التديــن، وحريــة االعتقــاد، ليــس لهــا تاريــخ بعيــد فــي الغــرب، وأوروبــا، وســائر 
ــى  ــائد حت ــو الس ــي، ه ــن، والتعصــب الدين ــى الدي ــراه عل ــا كان اإلك ــم، وإنم أنحــاء العال

قامــت الثــورة الفرنســية، وأعلنــت حريــة التديــن.
ــم  ــك بتواضــع واســتحياء، ول ــى ذل ــص عل ــوق اإلنســان فن ــي لحق وجــاء اإلعــالم العالم
يخصــص لذلــك مــادة مســتقلة، وإنمــا جــاء ضمــن المــادة 18 منــه، والتــي تنــص: »لــكل 
شــخص الحــق فــي حريــة التفكيــر، والضميــر، والديــن، ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغييــر 
ــعائر،  ــة الش ــة، وإقام ــم، والممارس ــا بالتعلي ــراب عنهم ــة اإلع ــه، وحري ــه أو عقيدت ديانت

ومراعاتهــا، ســواء أكان ذلــك ســراً أم مــن الجماعــة«.

)1( حقوق اإلنسان في اإلسام، الزحيلي ص181.
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أمــا اإلعــالن اإلســالمي لحقــوق اإلنســان فقــد أســهب فــي موضــوع اإليمــان والعقيــدة، 
ــاهلل رب  ــان ب ــاس »اإليم ــى أس ــان عل ــوق اإلنس ــكاز حق ــى ارت ــة عل ــي المقدم ــص ف ون
العالميــن...، والتصديــق برســالة محمــد صلــى هللا عليــه وســلم، واالنطــالق مــن عقيــدة 
التوحيــد الخالــص التــي قــام عليهــا بنــاء اإلســالم، والتــي دَعــِت البشــر كافــة أال يعبــدوا إال 
هللا، وال يشــركوا بــه شــيئاً...« ثــم نصــت المــادة األولــى علــى » أن العقيــدة الصحيحــة 
ــادة  ــم جــاءت الم ــل اإلنســان«، ث ــق تكام ــى طري ــة عل ــذه الكرام ــو ه ــان لنم هــي الضم

العاشــرة منــه كمــا ذكرناهــا ســابقاً)1(.
ر بأمرين: وإكماالً لبحث حرية االعتقاد وحق التدين، نذّكِ

ــة والموعظــة الحســنة،  ــه بالحكم ــذي يعتنق ــه ال ــى دين ــي الدعــوة إل 1- حــق الشــخص ف
ودون اإلســاءة ألتبــاع الديانــات األخــرى، مــع حقــه فــي ممارســة العبــادات التــي تنــص 
عليــه العقيــدة، فــي بيــوت العبــادة عامــة، وفــي المســاجد خاصــة، وأن يمــارس الداعــي 
األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأن يقيــم الشــعائر والنســك التــي تتصــل بالديــن.
2- إن الجهــاد فــي اإلســالم لــم يهــدف إلــى إكــراه أحــد علــى اإلســالم، وإنمــا كان منصبــاً 
ــاد  ــادة العب ــن عب ــاس م ــراج الن ــي األرض، وإخ ــن ف ــت والجباري ــم الطوغي ــة حك إلزال
إلــى عبــادة هللا، ومــن َجــْور الحــكام إلــى عــدل اإلســالم، ولرفــع العقبــات أمــام الدعــوة 
ــي  ــر ف ــن التفكي ــاس م ــن الن ــى يتمك ــم، حت ــة الظل ــدة وإزال ــة العقي ــذ حري ــاة، لتنفي والدع

ــك بشــكل كامــل. ــة ذل ــم لحماي ــح، ث ــن الحــق، واإليمــان الصحي ــار الدي ــدة، واختي العقي
ــو كان  ــى اإلســالم، ول ــداً عل ــره أح ــا ال نُك ــه: »إن ــد رضــي هللا عن ــن الولي ــد ب ــال خال ق

ــن«)2(. ــى الدي ــراه عل ــذا أعظــم اإلك ــكان ه ــلم ل ــى يس ــل حت ــر يُقات الكاف

)1( حقوق اإلنسان في اإلسام، الزحيلي ص181.
)2( حقوق اإلنسان في اإلسام، الزحيلي ص182، حقوق اإلنسان في القرآن والسنة ص158.

الخاتمة:
في ختام هذا البحث نلخص النتائج التي وصل إليها، مع تقديم بعض التوصيات:

ــي القهــر والســلطة، والطاعــة والخدمــة، والشــرع، والجــزاء  ــة يعن ــي اللغ ــن ف 1 - الدي
ــرآن. ــي الق ــأة، وكلهــا جــاءت ف والمكاف

2 - اختلــف علمــاء االجتمــاع والفلســفة واألديــان فــي تعريــف الديــن في الغــرب، فبعضهم 
أنكــر جوهــر الديــن فــي وجــود الخالــق، وبعضهــم فســره تفســيراً نفســياً، ورجــال الديــن 

عرفــوه بمــا يتفــق مــع الديــن المســيحي بعــد انحســار الكنيســة عــن الحيــاة.
ــن  ــة لم ــة ووجداني ــية وعقالني ــة نفس ــه حال ــن بأن ــام للدي ــف ع ــر تعري ــاع وانتش 3 - ش
يتصــف بالتديــن، وأنــه تربيــة العواطــف والمشــاعر الحتــرام الطقــوس والمشــاركة فــي 

ــعائره. ــه وش ــرام رجال ــبات واحت المناس
4 - الديــن عنــد علمــاء المســلمين: وضــع إلهــي يرشــد إلــى الحــق فــي االعتقــاد، وإلــى 

الخيــر فــي الســلوك والمعامــالت.
ــق  ــه لســلطة الخال ــاة مــع اإلذعــان في ــن هــو النظــام للحي ــح للدي 5 - إن المفهــوم الصحي

ــا. ــى طاعته ــا، والعمــل عل العلي
ــره، وتمنحــه ســلطة التصــرف عــن  ــز اإلنســان عــن غي ــة ملكــة خاصــة تمي 6 - الحري
إرادة ورويــة، وهــي أنــواع، وأهمهــا الحريــة الشــخصية أو حريــة الــذات، وخاصــة فــي 
االعتقــاد والتديــن، والحريــة ليســت مطلقــة وإنمــا تقــف عنــد حريــة اآلخريــن، وضمــن 

األنظمــة والشــرائع والقوانيــن.
7 - وردت نصوص شرعية قطعية وصريحة في حرية االعتقاد والتدين.

8 - نتــج عــن إقــرار اإلســالم لحريــة االعتقــاد والتديــن انتشــار التســامح الدينــي مــع غيــر 
المســلمين فــي منحهــم حريــة االعتقــاد، واحتــرام بيــوت العبــادة لهــم، والمعاملــة اإلنســانية 

معهــم، ومســاواتهم مــع المســلمين فــي المعامــالت الماليــة.
9 - إن أساس العالقة بين المسلمين وغيرهم هو البر والقسط إال عند العدوان والقتال.

ــزوج نســائهم  ــم وت ــي مؤاكلته ــة خاصــة ف ــاب بمعامل 10 - خصــص اإلســالم أهــل الكت
ومنحهــم حــق الذمــة.

ــة  ــة لجريم ــا عقوب ــن، وفيه ــاد والتدي ــة االعتق ــع حري ــى م ــردة ال يتناف ــم ال 11 - إن حك
ــى النظــام. ــن والخــروج عل التالعــب بالدي

12 - أقــرت المواثيــق الدوليــة واإلعالنــات العالميــة حــق التديــن، وحــق الدعــوى للديــن، 
ــه بالجهاد. وحمايت
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13 - نوصــي األفــراد والحكومــات والمنظمــات الدوليــة بااللتــزام بحــق التديــن لألفــراد، 

ــا،  ــادة له ــن العب ــا، وأماك ــا، ومبادئه ــد، وعــدم المســاس بمعتقداته ــع العقائ ــرام جمي واحت

وخصوصياتهــا.

14 - نوصــي بوجــوب التمســك باألديــان، للوقــوف فــي وجــه اإللحــاد، والضيــاع الــذي 

يدمــر الحيــاة والبشــرية.

15 - نوصــي بوجــوب التعــاون بيــن األديــان، والتســامح مــع المخالفيــن بالديــن، واحتــرام 

ــة  ــد للتشــدد والتطــرف، والعصبي ــث، لوضــع الح ــن كل عب ــا م ــة، وصيانته ــد األم عقائ

والتشــرذم.

والحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أهم المصادر والمراجع
أســباب النــزول ، علــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري ) 468 هـــ ( ت الدكتــور . 1

مصطفــى البغــا ، دار ابــن كثيــر ، دمشــق – 1408 هـــ / 1988 م .
ــر . 2 ــة – دار الفك ــد القطــب طبلي ــور القطــب محم ــوق اإلنســان ، الدكت اإلســالم وحق

ــرة – ط 2 – 1404 هـــ / 1984 م . ــي – القاه العرب
إشــتراكية اإلســالم ، األســتاذ الدكتــور مصطفــى الســباعي ، مؤسســة المطبوعــات . 3

العربيــة – دمشــق – ط 2 – 1379 هـــ / 1960 م .
ــروت . 4 ــر – بي ــافعي ) 204 هـــ ( – دار الفك ــس الش ــن إدري ــد ب ــام محم األم ، اإلم

ــق – 1410 هـــ / 1990 م . ودمش
البدايــة والنهايــة ، إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقس ) 774 هـــ ( تصويــر . 5

ــروت – ط 1 – 1966 م . ــة النصــر – بي ــارف ، ومكتب ــة المع مكتب
تفســير القــرآن العظيــم ، إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقي ) 774 هـــ ( دار . 6

إحيــاء الكتــب العربيــة – عيســى البابــي الحلبــي – القاهــرة – د . ت .
التفســير المنيــر ، األســتاذ الدكتــور وهبــة الزحيلــي ، دار الفكــر – دمشــق – 1411 . 7

هـ / 1991 م .
حســن المحاضــرة فــي تاريــخ مصــر والقاهــرة ، جالل الديــن عبد الرحمن الســيوطي . 8

) 911 هـ ( مصطفى البابي الحلبي – القاهرة – 1387 هـ / 1967 م .
حقــوق اإلنســان بيــن التنظيــم واالســتباحة ، الدكتــور محمــد عبــد هللا الركــن ، مطابــع . 9

البيــان التجاريــة – دبــي – ط 1 – 1420 هـــ / 1999 م .
حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم األســتاذ الدكتــور محمــد الزحيلــي – دار الكلــم الطيــب . 10

+ دار ابــن كثيــر – دمشــق – ط 2 – 1418 هـــ / 1997 م .
حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم ، مقــاالت لمجموعــة كتـًـاب ، مجلــة الوعــي اإلســالمي . 11

– سلســلة إصــدارات المجلــة – الكويــت – 1424 هـــ / 2003 م .
ــح – دون دار . 12 ــد صال ــد أحم ــور محم ــنة ، الدكت ــرآن والس ــي الق ــان ف ــوق اإلنس حق

نشــر – الريــاض – ط 1 – 1423 هـــ / 2002 م .
دراســات فــي النفــس اإلنســانية ،األســتاذ الشــيخ محمــد قطــب – طبــع القاهــرة – د . 13

. ت 
الديــن ، بحــوث تمهيديــة لدراســة تاريــخ األديــان – الدكتــور محمــد عبــد هللا دراز – . 14

دار القلــم – الكويــت – د . ت .
الدين والحضارة اإلنسانية ، الدكتور محمد البهي ، ط القاهرة – د . ت .. 15
ســنن البيهقــي = الســنن الكبــرى ، أحمــد بــن الحســين البيهقــي ) 458 هـــ ( تصويــر . 16

عــن الطبعــة األولــى ، حيــدر أبــاد – الهنــد – 1344 هـــ .
ســنن أبــي داود ، ســليمان بــن األشــعث السجســتاني ) 275 هـــ ( مصطفــى البابــي . 17
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ثنائية األحكام  التي يخضع لها تنفيذ 
أحكام التحكيم األجنبية وأثر التعارض 
فى تنفيذها بين دولتين وفقا التفاقية 

نيويورك
دراسة تطبيقية وفقا ألحكام 

قانون التحكيم المصرى الجديد 

مقدم من دكتـور محمود مصطفى يونس
أستاذ قانون المرافعات بحقوق القاهرة

وأكـاديمية شرطـة أبو ظبي 
واألستاذ المنتدب بجـامعة الشارقــة 

وأكاديمية شرطة دبـــي

الحلبــي – مصــر – 1371 هـــ / 1952 م .
شبهات حول اإلسالم ،الشيخ  محمد قطب – دارالعروبة – القاهرة – د . ت .. 18
صحيــح البخــاري ، محمــد بــن إســماعيل البخــاري ) 256 هـــ ( دار القلــم – دمشــق . 19

– 1400 هـ / 1980 م .
صحيــح مســلم ، مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري ) 261 هـــ ( مــع شــرح . 20

ـ / 1930 م. النــووي ) 676 هـــ( المطبعــة العصريــة – القاهــرة – ط 1 – 1349 هــ
ــيوطي ) 911 هـــ ( . 21 ــر للس ــع الصغي ــى الجام ــادات إل ــي ضــم الزي ــر ف ــح الكبي الفت

الشــيخ يوســف النبهانــي 1350 هـــ / 1932 م ،عيســى البابــي الحلبــي – مصــر– 
هـ.  1350

ــة – . 22 ــاء الكتــب العربي ــن إدريــس القرافــي ) 684 هـــ ( دار إحي الفــروق ، أحمــد ب
القاهــرة – 1346 هـــ .

القامــوس المحيــط ، محمــد بــن يعقــوب الفيروزابــادي ) 817 هـــ ( المكتبــة التجاريــة . 23
الكبــرى ، القاهــرة – 1332 هـــ / 1913 م .

ــة . 24 ــة ، مكتب ــة ضميري ــان جمع ــور عثم ــالمية ، الدكت ــدة اإلس ــة العقي ــل لدراس مدخ
الســوادي للتوزيــع ، جــدة – ط أولــى معدلــة – 1425 هـــ / 2005 م .

ــر المكتــب . 25 ــل ) 241 هـــ ( تصوي مســند أحمــد ، لإلمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنب
اإلســالمي – بيــروت – ط 2 – 1398 هـــ / 1978 م . 

المصبــاح المنيــر ، أحمــد بــن علــي المقــري الفيومــي ) 770 هـــ ( المطبعــة األميرية . 26
– القاهرة – ط 6 – 1926 م .

ــودودي – دون دار نشــر – . 27 ــى الم ــو األعل ــرآن ، أب ــي الق ــة ف المصطلحــات األربع
القاهــرة – د . ت .

ــي ، . 28 ــة الصوالح ــم منتصــر ، عطي ــد الحلي ــس ، عب ــم أني ــيط ، إبراهي ــم الوس المعج
ـ / 1992 م . ــروت – ط 2 – 1410 هــ ــواج – بي ــد – دار األم ــف هللا أحم ــد خل محم

ــروت – ط . 29 ــس – بي ــن – دار النفائ ــة باحثي ــرة ، مجموع ــان الميس ــوعة األدي موس
1 – 1422 هـــ / 2001 م .

الموســوعة الفقهيــة الميســرة ، األســتاذ الدكتــور محمــد رواس قلعجــه ، دار النفائــس . 30
– بيــروت – ط 1 – 1421 هـــ / 2000 م .

نيــل األوطــار ، محمــد بــن علــي الشــوكاني ) 1250 هـــ ( مصطفــى البابــي الحلبــي . 31
– القاهــرة – 1380 هـــ / 1961 م .

وظيفــة الديــن فــي الحيــاة وحاجــة النــاس إليــه ، األســتاذ الدكتــور محمــد الزحيلــي – . 32
دار القلــم – دمشــق – ط 2 – 1407 هـــ / 1987 م .
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يخضــع تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة لنظاميــن مختلفيــن همــا أحــكام اتفاقيــة نيويــورك 
بشــأن االعتــراف وتنفيــذ أحــكام المحكميــن األجنبيــة الصــادرة ســنة 1958 )1(، وأحــكام 
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الــواردة فــى الفصــل الرابــع مــن البــاب االول مــن 

الكتــاب الثانــى فــى المــواد 296 ومــا بعدهــا
ولعــل الســبب فــى هــذه االزدواجيــة يــرد إلــى أن المــادة الثالثــة فــى فقرتهــا األولــى مــن 
االتفاقيــة نصــت علــى أنــه تعتــرف كل مــن الــدول المتعاقــدة بحجيــة حكــم التحكيــم وتأمــر 
ــار  ــذ، باعتب ــه التنفي ــوب الي ــم المطل ــا لقواعــد المرافعــات المتبعــة فــى االقلي ــذه طبق بتنفبي
أنــه بمجــرد المصادقــة علــى االتفاقيــة أصبحــت جــزءا مــن القانــون الداخلــى المصــرى ، 

ويــراد تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــى فيهــا )2(.
فــى ذات الوقــت نصــت المــادة 301 مــن قانــون المرافعــات المصــرى فــى الفصــل الرابع 
ــأن العمــل بالقواعــد المنصــوص  ــة ب ــذ األحــكام واألوامــر والســندات األجنبي بشــأن تنفي
عليهــا فــى المــواد مــن 300:296 ال يخــل بأحــكام المعاهــدات المعقــودة أو التــى تعقــد 

بيــن الجمهوريــة وبيــن غيرهــا مــن الــدول فــى هــذا الشــأن .
 نطــاق تطبيــق اتفاقيــة نيويــورك علــى احــكام التحكيــم األجنبيــة :  القاعــدة العامــة التــى 
وضعتهــا االتفاقيــة فــى مادتهــا األولــى هــى أن أحــكام هــذه االتفاقيــة تطبــق علــى أحــكام 
المحكميــن التــى تصــدر فــى إقليــم دولــة غيــر التــى يطلــب إليهــا االعتــراف وتنفيــذ هــذه 
األحــكام علــى إقليمهــا وتكــون ناشــئة عــن منازعــات بيــن أشــخاص طبيعيــة أو معنويــة . 
ومــن ثــم فــال يشــترط أن تكــون الدولــة التــى صــدر فيهــا حكــم التحكيــم قــد انضمــت إلــى 

هــذه االتفاقيــة مــا لــم تأخــذ بالتحفــظ الــوارد فــى الفقــرة 3 مــن المــادة 1
ــم  ــورك 1958 مــن نطــاق تطبيقهــا فاعتبــرت كل حكــم تحكي ــة نيوي ــد وســعت اتفاقي وق
ــا بقولهــا، كمــا تطبــق أيضــا علــى أحــكام  ــاره حكمــا وطني ــم يكــن اعتب ــا إذا ل يعــد أجنبي

ــذ  ــى تعرضــت لمشــكلة تنفي ــى الت ــة األول ــى االتفاقي ــنة 1927 ه ــف الصــادرة س ــة جني ــت اتفاقي )1( كان
أحــكام التحكيــم األجنبيــة، إال أن هــذه االتفاقيــة كانــت مقيــدة فــى تطبيقهــا ببروتوكــول جنيــف 1923 الــذى 
اشــترط أن تكــون تلــك األحــكام صــادرة فــى إحــدى الــدول المتعاقــدة ومــن أشــخاص خاضعيــن لقضائهــا 
، كمــا أنهــا لــم تميــز بيــن تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة واألحــكام القضائيــة األجنبيــة، ولــم تكــن كل مــن 
ــة التجــارة  ــع غرف ــره دف ــا. هــذا وغي ــت عليه ــد صادق ــكا واالتحــاد الســوفيتى ســابقا ودوال أخــرى ق أمري
ــه األخيــر  ــذى أحال ــة بالتقــدم بمشــروع إلــى المجلــس االقتصــادى واالجتماعــى باألمــم المتحــدة وال الدولي
ــن  ــذ أحــكام المحكمي ــراف وتنفي ــة بشــأن االعت ــة دولي ــى التفاقي ــة مختصــة لوضــع مشــروع نهائ ــى لجن إل
األجنبيــة . وبالفعــل فرغــت اللجنــة مــن عملهــا وقــام المجلــس االقتصــادى واالجتماعــى بدعــوة لعقــد مؤتمــر 
دبلوماســى فــى 10 يونيــه 1958 فــى نيويــورك ، وقــد اقــر المؤتمــر هــذا المشــروع بعــد إدخــال تعديــالت 

كبيــرة عليــه وأصبحــت نافــذه فــى 7 يونيــه 1959 وانضمــت اليهــا مصــر فــى 9 مــارس 1959. 
)2( ســامية راشــد : التحكيــم ص 14. وأيضــا؛ نفــاذ االتفاقــات الدوليــة فــى المجــال الداخلــى رســالة جامعــة 

القاهــرة ســنة 1966 ص 418 ومــا بعدهــا .
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ــذ هــذه  ــراف أو تنفي ــا االعت ــوب إليه ــة المطل ــى الدول ــة ف ــر وطني ــى التعتب ــن الت المحكمي
ــم  ــأن حكــم التحكي ــى القــول ب ــه )1( فــى مصــر إل ــذى دعــا بعــض الفق األحــكام، وهــذا ال
الصــادر فــى مصــر يمكــن اعتبــاره حكــم تحكيــم أجنبــى يخضــع ألحــكام اتفاقيــة نيويــورك 
إذا صــدر مــن هيئــة دائمــة للتحكيــم لتعلقــه بمصالــح التجــارة الدوليــة وفقــا للمــادة 3 مــن 
قانــون التحكيــم الجديــد . وكذلــك إذا صــدر الحكــم فــى نــزاع بيــن أطــراف أجنبيــة وكان 
ــم وطنــى  ــاره حكــم تحكي ــه ال يمكــن اعتب ــع دولــى ألن ــة ذات طاب ــة تجاري ــا بمعامل متعلق
ــال  ــال إعم ــرأى . ألن مج ــذا ال ــع ه ــق م ــى )2( . والنتف ــاء االمريك ــب القض ــو مذه وه
اتفاقيــة نيويــورك هــو أحــكام التحكيــم األجنبيــة أى التــى تصــدر فــى الخــارج . والتنطبــق 
علــى أحــكام التحكيــم الصــادرة فــى مصــر، ألنهــا وإن كانــت صــادرة مــن هيئــة تحكيــم 
دائمــة ومتعلقــة بالتجــارة الدوليــة إال أنهــا ال تعــد أحــكام تحكيــم أجنبيــة وإن كانــت تعــد 
ــن   ــادة 3 م ــه أن الم ــب إلي ــا نذه ــة م ــا يفســر صح ــل مم ــة )3( . ولع ــم دولي ــكام تحكي أح
ــم  ــى كل تحكي ــق عل ــون تطب ــذا القان ــكام ه ــى أن أح ــت عل ــد نص ــم الجدي ــون التحكي قان
يجــرى فــى مصــر أو كان تحكيمــا تجاريــا دوليــا يجــرى فــى الخــارج بشــرط أن يتفــق 
ــى  ــم يجــرى ف ــى أن كل تحكي ــون. وهــذا يعن ــى اخضاعــه ألحــكام هــذا القان ــه عل أطراف
مصــر ال تنطبــق عليــه أحــكام هــذه االتفاقيــة )4(. واخيــرا فــان عنــوان االتفاقيــة هــو اتفاقيــة 
ــار  ــان المعي ــك ف ــة . ولذل ــن األجنبي ــذ احــكام المحكمي ــراف وتنفي ــورك بشــان االعت نيوي
الــذى نضعــه لتحديــد نطــاق تطبيــق اتفاقيــة نيويــورك هــو أن يكــون حكــم التحكيــم المــراد 
تنفيــذه هــو حكــم تحكيــم أجنبــى دولــى أى متعلقــا بالتجــارة الدوليــة فضــال عــن صــدوره 
خــارج مصــر . وقــد ســمحت اتفاقيــة نيويــورك للــدول الموقعــة علــى هــذه االتفاقيــة بــأن 
تنضــم إلــى اتفاقــات أخــرى جماعيــة أو ثنائيــة، وأن تضــع تشــريعا وطنيــا للتحكيــم يخفــف 
مــن الشــروط التــى وردت فــى هــذه االتفاقيــة لالعتــراف بأحــكام التحكيــم وتنفيذهــا )مــادة 

.)1/7
3 ـ الخصائــص المميــزة لقواعــد اتفاقيــة نيويــورك بشــأن االعتــراف وتنفيــذ أحــكام 

)1(  فتحــى والــى : التحكيــم ص 503 رقــم 287 . عكــس ذلــك فــوزى ســامى : التحكيــم التجــارى الدولــى 
ــم 165  ــى ط 2004 ص 280 رق ــم التجــارى الدول ــرى : التحكي ــار بري ط 1995 ص 38، 39 . مخت

.عاشــور مبــروك : النظــام القانونــى لتنفيــذ أحــكام المحكميــن ط 2002 ص 243 رقــم 159 .
)2(  مختار بريرى : التحكيم التجارى الدولى ط 2004 ص 280 رقم 165

)3(  وفــى هــذا يختلــف القانــون المصــرى عــن القانــون الفرنســى . ألن القانــون األخيــر  اعتبــر أن جميــع 
احــكام التحكيــم المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة أحكامــا أجنبيــة حتــى ولــو صــدرت علــى أرض فرنســية وفقــا 

للمــادة 1492 مــن قانــون المرافعــات الفرنســى
)4(  فتحى والى : التحكيم ص 503 رقم 287 .

ــة  ــة وامكاني ــق االتفاقي ــاق تطبي ــن نط ــره م ــبق ذك ــا س ــة: فضــال عم ــن األجنبي المحكمي
التمســك بشــرط المعاملــة بالمثــل فانــه مــن الناحيــة اإلجرائيــة تتميــز االتفاقيــة بمــا يلــى. 
ــه  ــى يحمــل بذات ــم األجنب ــم التحكي ــة افترضــت أن حك ــى: أن االتفاقي ــة األول 4 ـ الخاصي
ــم أن يتمســك  ــذا الحك ــذ ه ــى تنفي ــارض ف ــن يع ــى م ــان عل ــم ف ــن ث ــه: وم ــوان صحت عن
باحــدى الحــاالت التــى التــى يجــوز فيهــا رفــض تنفيــذ الحكــم وهــى حــاالت محــددة علــى 
ســبيل الحصــر)1(، ولهــذا فــال يجــب علــى طالــب التنفيــذ رفــع دعــوى االعتــراف بحكــم 
التحكيــم األجنبــى ، وال يجــوز للمحكــوم ضــده أن يرفــع دعــوى عــدم االعتــراف بحكــم 
التحكيــم األجنبــى. والحــال كذلــك فانــه يمكــن القــول بــأن االتفاقيــة تكــون قــد قلبــت عــبء 

االثبــات عــن طالــب التنفيــذ )2(.
5 ـ الخاصيــة الثانيــة : لــم تحــدد االتفاقيــة اإلجــراءات الواجبــة االتبــاع بشــأن االعتــراف 
بحكــم التحكيــم األجنبــى أو تنفيــذه : وإنمــا أســندت هــذا االختصــاص  لقانــون الدولــة التــى 
ســيجرى التنفيــذ علــى أرضهــا، أى لقانــون القاضــى وهــو أحــد المبــادئ المســتقرة فــى 

فقــه القانــون الدولــى الخــاص )3(.
6ـ  الخاصيــة الثالثــة : ال تحــرم االتفاقيــة أى طــرف حقــه فــى االســتفادة بحكــم مــن أحــكام 
التحكيــم األجنبيــة يكــون أكثــر ســخاء : وذلــك بالكيفيــة وبالقــدر المقــرر فــى تشــريع أو 
معاهــدات البلــد المطلــوب إليهــا االعتــراف والتنفيــذ )4(. وقــد جــاء نــص المــادة الســابعة 
مــن االتفاقيــة. فــى هــذا الشــأن عامــا . كمــا أن اتفاقيــة نيويــورك ال تفــرض لالعتــراف 
أو تنفيــذ أحــكام المحكميــن التــى تطبــق عليهــا االتفاقيــة شــروطا أكثــر شــدة وال رســوما 
قضائيــة أكثــر ارتفاعــا بدرجــة ملحوظــة مــن تلــك التــى تفــرض لالعتــراف وتنفيــذ أحــكام 
المحكميــن الوطنيــة ، وهــو مــا جعــل بعــض الفقــه  )5( يذهــب إلــى أن االتفاقيــة قــد ســوت 

)1(  عبد الحميد األحدب : موسوعة التحكيم ج 2 ص 336
)2(  روبيــر : التحكيــم ص 286 رقــم 331 . أحمــد هنــدى : االتجاهــات الحديثــة فــى تنفيــذ أحــكام 

المحكميــن ص 15
)3(  عــزت البحيــرى: تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة ص206. ويتخــوف بعــض الفقــه مــن أن تــرك تلــك 
المهمــة لقانــون القاضــى قــد يتيــح الفرصــة لبعــض الــدول فــى التوســع بطريقــة غيــر محسوســة فــى مفهــوم 
اإلجــراءات التــى تخضــع لقانونهــا الداخلــى ومــن ثــم فقــد تضيــف شــروطا جديــدة أو أكثــر شــدة لتنفيــذ حكــم 
التحكيــم األجنبــى فــى غيــر الحــاالت التــى وردت بالمــادة الخامســة مــن اتفاقيــة نيويــورك. عصــام القصبــى: 

النفــاذ الدولــى ألحــكام التحكيــم ص67
)4( محسن شفيق : التحكيم التجارى الدولى ص 332 رقم 236

)5( عبــد الحميــد األحــدب : موســوعة التحكيــم ج2 ص 336 . وفــى نقــد هــذا الــرأى وعــدم امكانيــة األخــذ 
بــه انظــر ، محســن شــفيق : التحكيــم ص 341 ، 342 رقــم 241 . وذلــك ألن المقصــود مــن النــص هــو 
عــدم المغــاالة فــى التفرقــة بيــن أحــكام التحكيــم الوطنيــة واألجنبيــة مــن حيــث الرقابــة التــى تخضــع أحــكام 
ــى  ــم الدول ــى للتحكي ــم القانون ــد : التنظي ــد الحمي ــر عب ــد . وانظــر مني ــا لشــروط أش ــة فيه ــم األحنبي التحكي
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فى التنفيذ بين أحكام التحكيم األجنبية وأحكام التحكيم الوطنية.
7ـ  الخاصيــة الرابعــة : األمــر بتنفيــذ الحكــم يكــون فــى الدولــة التــى ســوف يجــرى التنفيــذ 
علــى إقليمهــا : فقــد كانــت اتفاقيــة جنييــف 1927 تشــترط أن يحصــل طالــب التنفيــذ علــى 
الصيغــة التنفيذيــة علــى حكــم التحكيــم األجنبــى مرتيــن ، األولــى مــن الدولــة التــى صــدر 
فيهــا الحكــم والثانيــة مــن الدولــة التــى يجــرى التنفيــذ علــى أرضهــا ، فاكتفــت االتفاقيــة 
باعتمــاد التنفيــذ مــن الدولــة التــى يجــرى فيهــا طالمــا لــم تتوافــر إحــدى حــاالت رفــض 

التنفيــذ التــى نصــت عليهــا االتفاقيــة )1( .
8ـ الخاصيــة الخامســة : ســريان االتفاقيــة علــى كل تحكيــم أجنبــى : ســواء كان تحكيمــا 
حــرا أو مؤسســيا ، وســواء النــزاع بصــدد منازعــة تعاقديــة ام غيــر تعاقديــة، وأيــا كان 

أشــخاصه ســواء مــن أشــخاص القانــون الخــاص أو القانــون العــام )2(.
9ـ شــروط تنفيــذ حكــم المحكميــن األجنبــى وفقــا التفاقيــة نيويــورك :  لــم تضــع االتفاقيــة 
ــا  ــه )3(، وإنم ــراف ب ــى أو االعت ــن األجنب ــم المحكمي ــذ حك ــة لتنفي ــة معين ــروطا قانوني ش
وضعــت شــروطا ســلبية للمحكــوم عليــه إذا أراد عــدم تنفيــذ الحكــم التحكيمــى فــى 

ــذا يجــب : ــم )4(. وله ــذا الحك ــراف به ــض االعت ــه أو رف مواجهت
10ـ  )1(ـ  أال يكــون أطــراف التحكيــم عديمــى األهليــة وفقــا للقانــون الــذى ينطبــق عليهــم 
)مــادة 1/5أ ( : وينطبــق النــص علــى حالــة عــدم توافــر األهليــة فــى أحــد األطــراف )5(. 
ــون  ــا القان ــة ومنه ــن الالتيني ــون الجنســية كالقواني ــق هــو قان ــون المطب وســواء كان القان
ــذى  ــت ال ــرة بالوق ــة )6(. والعب ــو أمريكي ــن األنجل ــون الموطــن كالقواني المصــرى أو قان

أبــرم فيــه اتفــاق التحكيــم .    

والداخلــى ص 288 رقــم 243. ابراهيــم أحمــد : التحكيــم الدولــى الخــاص ص 263.
)1( عبد الحميد األحدب : موسوعة التحكيم ج 2 ص 336

)2( فتحى والى : التحكيم ص 503 رقم 287 .
ــه وهــى أصــل الحكــم  ــذ أن يرفقهــا بطلب ــب التنفي ــى طال ــى يجــب عل )3( اللهــم إال بعــض المســتندات الت
ــم أو  ــاق التحكي ــة لرســمية الســند ، وأصــل اتف الرســمى أو صــورة مــن األصــل تجمــع الشــروط المطلوب
ــن  ــم يك ــم إذا ل ــاق التحكي ــم أو اتف ــة للحك ــدم ترجم ــميته ، وأن يق ــة لرس ــروط المطلوب ــع الش صــورة تجم

ــادة4( . ــة )م ــة الرســمية للدول ــا محــررا باللف احدهم
ــام  ــروك: النظ ــور مب ــم 62 . عاش ــم ص 73 رق ــكام التحكي ــى ألح ــى : النفــاذ الدول ــام القصب )4( عص

القانونــى لتنفيــذ أحــكام التحكــم ص269 رقــم 178، ص 283 رقــم 189.
ــى  ــارى الدول ــم التج ــرى: التحكي ــار بري ــاص ص 268. مخت ــى الخ ــم الدول ــد: التحكي ــم أحم )5( إبراهي

ص281رقــم167.
)6( وانظــر فــى الخالفــات التــى صــارت بشــأن القانــون الواجــب التطبيــق علــى األهليــة ، ســامية راشــد 
: التحكيــم فــى العالقــات الدوليــة الخاصــة ص 332 رقــم 182  . عصــام القصبــى : النفــاذ الدولــى ص 

ــم 65 . 75 رق
      مختار بريرى : التحكيم التجارى الدولى ص 281 رقم 167 .

ويقتصــر تطبيــق قانــون الجنســية علــى األهليــة وحســب، فــال يمتــد إلــى صفــة الشــخص 
الطبيعــى أو ســلطة الشــخص االعتبــارى، ألنــه اســتثناء يجــب أال يتوســع فيــه )1( .

11 )2( ـ أال يكــون اتفــاق التحكيــم غيــر صحيــح ) مــادة1/5أ ( أو لــم يكــن هنــاك اتفــاق 
تحكيــم أصــال : وذلــك وفقــا للقانــون الــذى أخضعــه األطــراف لــه أى قانــون اإلرادة أو 
ــى  ــص األطــراف عل ــم ين ــا ل ــم طالم ــم التحكي ــه حك ــذى صــدر في ــد ال ــون البل ــا لقان طبق
ــكام  ــه أح ــى لمخالفت ــرط التحكيم ــالن الش ــك ببط ــوز التمس ــال يج ــذا ف ــن. له ــون معي قان
القانــون المصــرى طالمــا كان هــذا الشــرط صحيحــا وفقــا لقانــون البلــد التــى صــدر فيــه 
الحكــم، حتــى ولــو كانــت األحــكام التــى خالفهــا الحكــم تعــد مــن القواعــد اآلمــرة فــى هــذا 

ــون )2(. القان
وال يجــوز للقاضــى فــى الدولــة التــى يطلــب فيهــا تنفيــذ الحكــم أن يلجــا لقواعــد االســناد 
ــك  ــى ذل ــق الخصــوم عل ــم يتف ــة اإلصــدر مال ــون دول ــون اإلرادة أو قان ــت عــن قان ويلتف

صراحــة )3(.
ويأخــذ حكــم عــدم صحــة اتفــاق التحكيــم ســقوطه بانقضــاء مدتــه، أو إذا اتفــق أطرافــه 
علــى فســخه، أو تجــاوز المحكميــن التفــاق التحكيــم )4( وفــى جميــع هــذه األحــوال يجــب 

)1( أحمد هندى : االتجاهات الحديثة فى تنفيذ احكام التحكيم ص 19، 20 رقم 6 .
)2( نقض مدنى 23 ديسمبر 1991 الطعن رقم 547 لسنة 51 ق.

)3( مختــار بريــرى : التحكيــم التجــارى الدولــى ص 282 رقــم 167 وتطبيقــاً لذلــك فقــد ذهبــت المحكمــة 
ــت  ــه تح ــن قبل ــه م ــم توقيع ــم ت ــاق التحكي ــا أن اتف ــي أمامه ــرف ألمان ــاء ط ــبة إدع ــة بمناس ــا األلماني العلي
ضغــط اقتصــادي ، إلــى اتبــاع قاعــدة اإلســناد التــي أوردتهــا المــادة 5/1/أ مــن اتفاقيــة نيويــورك ، والتــي 
بإعمالهــا يتضــح أن القانــون الواجــب التطبيــق هــو القانــون التشــيكي لكونــه القانــون الــذي اختــاره أطــراف 
اتفــاق التحكيــم ، ولمــا كان هــذا القانــون ال يعتــرف بالضغــط االقتصــادي ســبباً لبطــالن اتفــاق التحكيــم ، 
فــإن إدعــاء الطــرف األلمانــي يكــون مرفوضــاً ، وقــررت ذات المعنــي أيضــاً محكمــة اســتئناف نابولــي 
عندمــا دفــع المحكــوم عليــه أمامهــا بــأن اتفــاق التحكيــم قــد أبــرم تحــت تأثيــر الغــش والتدليــس ، وانتهــت 
المحكمــة إلــى ضــرورة الرجــوع إلــي القانــون الواجــب التطبيــق وفقــاً لقاعــدة اإلســناد المذكــورة فــي اتفاقيــة 
نيويــورك – المــادة 5/1/أ  والتــي يتضــح مــن خاللهــا أن القانــون النمســاوي هــو الــذي تشــير إلــى تطبيقــه 

قاعــدة اإلســناد . انظــر ؛ المجموعــة الدوليــة للمحامــاة علــى شــبكة االنترنــت .
)4( ومــع ذلــك يجــوز تنفيــذ الحكــم فــى الحــدود التــى لــم يحــدث تجــاوز بشــأنها إذا كان مــن الممكــن تجزئــة 
ــه  ــة اســتئناف القاهــرة بان ــد قضــت محكم ــم 167 . وق ــم ص 282 رق ــرى : التحكي ــار بري ــم . مخت الحك
إذا كان شــرط التحكيــم الــوارد بالبنــد 22 مــن وثيقــة التأميــن قــد حــدد اختصــاص هيئــة التحكيــم الثبــات 
وتقديــر األضــرار أو الخســائر ويكــون االختصــاص بااللــزام بقيمــة هــذه األضــرار مــن اختصــاص جهــة 
ــزام كان باطــال  ــم باالل ــد ســلطته للحك ــم هــذا الشــرط وم ــم التحكي ــف حك ــادى وحــده وإذ خال القضــاء الع
لقيامــه علــى غيــر ســند .. وإذا دفعــت الشــركة المدعــى عليهــا باألخــذ بتقديــر األضــرار الــوارد بالحكــم 
المطعــون عليــه عمــال بالفقــرة و مــن القانــون رقــم 27 لســنة 1994 عنــد إمكانيــة فصــل أجــزاء الحكــم 
الخاصــة بالمســائل الخاضعــة للتحكيــم عــن األجــزاء غيــر الخاضعــة لــه فــان شــرطه هــو جــواز فصلهــا 
ــع  ــق المصن ــم الحري ــد الته ــا وق ــح أيضــا . ام ــم صحي ــن الحك ــون الجــزء اآلخــر م ــا وان يك عــن بعضه
والمخــزن والدفاتــر وجميــع المســتندات فــان حكــم التحكيــم لــم يحــدد الخســائر فــى المــواد المؤمــن عليهــا 
وقيمتهــا بمــا يتفــق وشــرط التحكيــم الــوارد بوثيقــة التأميــن بمــا يبطــل ذلــك الجــزء أيضــا . حكمهــا فــى 29 
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ــى  ــه ظاهــر األوراق ف ــا يفصــح عن ــع م ــه واضحــا للقاضــى مــن واق ــك كل ان يكــون ذل
ــذ )1( . ــب التنفي ــض طل ــذ ، وإال قضــى برف ــر التنفي ــب أم طل

12 )3(ـ  أال يكــون المحكــوم عليــه قــد أعلــن إعالنــا صحيحــا بتعييــن المحكــم أو باجراءات 
التحكيــم او كان مــن المســتحيل عليــه أن يقــدم دفاعــه ألى ســبب )مــادة 1/5ب( : وذلــك 
ــون  ــن قان ــادة 1/53 م ــة للم ــاع )2(. )مطابق ــن إخــالل بحــق الدف ــب م ــذا العي ــى ه ــا ف لم
ــا  ــن إعالن ــد أعل ــه ق ــوم علي ــون المحك ــة أال يك ــذه الحال ــق ه ــترط لتطبي ــم(. ويش التحكي
صحيحــا أو كان مــن المســتحيل عليــه ان يقــدم دفاعــه ألى لســبب إجرائــى وليــس الهمالــه 

أو ظــروف خاصــة بــه )3(. 
والعبــرة فــى االخــالل بحــق الدفــاع هــو عــدم تمكيــن المحكــوم عليــه مــن تقديمــه أوراقــه 
ومســتنداته أو التعليــق علــى تقريــر الخبيــر . أمــا إذا كانــت هيئــة التحكيــم قــد مكنتــه مــن 

ذلــك ولــم يفعــل فــال يصلــح ســببا لرفــض طلــب التنفيــذ )4(.
وألن االخــالل بحــق الدفــاع ممــا يتعلــق بالنظــام العــام، فانــه يجــوز للقاضــى أن يثيــره 
مــن تلقــاء نفســه )5(. وألنــه ممــا يترتــب عليــه رفــض التنفيــذ فــال بــد وان يكــون االخــالل 

بحــق الدفــاع إخــالال جديــا تطبيقــا لقاعــدة تفســير حــاالت الرفــض تفســيرا ضيقــا )6(.
وال يشــترط لتطبيــق هــذه المــادة أن يترتــب علــى انتهــاك مبــدأ المواجهــة ضــررا أصــاب 

المحكــوم عليــه )7(.
13 )4(ـ  أال يكــون حكــم التحكيــم قــد فصــل فــى نــزاع غيــر وارد فــى شــرط أو مشــارطة 
التحكيــم أو تجــاوز حدودهمــا فيمــا قضــى بــه ) مــادة 1/5ج ( : ألن المحكــم ملتــزم بمــا 
جــاء بوثيقــة التحكيــم فــال يجــوز لــه تجــاوز إرادة مــن اختــاروه ، وإال أصبــح أمامنــا حكــم 
لــم يوجــد بشــأنه اتفــاق تحكيــم . ومــع ذلــك يجــوز ووفقــا لمــا نصــت عليــه ذات المــادة 
ــم إذا كان  االعتــراف وتنفيــذ جــزء مــن الحكــم الخاضــع أصــال للتســوية بطريــق التحكي

ينايــر 2005 فــى الدعــوى المقيــدة رقــم77 لســنة 121 ق .د/ 91 تجــارى.
)1( أحمد هندى : االتجاهات الحديثة فى تنفيذ احكام التحكيم ص 25 .

)2( عصــام القصبــى : النفــاذ الدولــى ص 85 رقــم 71 . أحمــد الســمدان : تنفيــذ أحــكام المحكميــن األجنبيــة 
وفقــا للقانــون الكويتى ص50 .

)3( فتحى والى : التحكيم ص 507 رقم 287 . 
)4( فوشــار وجويــارد وجولدمــان : التطبيــق فــى التحكيــم التجــارى الدولــى ، ط 1996 ص 1001 رقــم 

. 1698
)5( انظــر نــص المــادة 16 مــن اتفاقيــة رومــا1980 بشــأن القانــون الواجــب التطبيــق علــى االلتزامــات 

التعاقديــة  . ابراهيــم أحمــد : تنــازع القوانيــن ط 1997 ص 232 .
)6( عزت البحيرى : تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ص 260 .

)7( فوشــار وجويــارد وجولدمــان : التطبيــق فــى التحكيــم التجــارى الدولــى ، ط 1996 ص 1003 رقــم 
1699 . فتحــى والــى : التحكيــم ص 508 رقــم 287 .

مــن الجائــز فصلــه عــن باقــى أجــزاء الحكــم غيــر المتفــق علــى حلهــا بهــذا الطريــق )1( .
وإذا كان البعــض2 يتخــوف مــن إســاءة الســلطات القضائيــة التــى ينــاط بهــا التنفيــذ فيمــا 
يعــد تجــاوزا عــن اتفــاق التحكيــم مــن عدمــه فــان الواقــع العملــى أثبــت ان هــذه الســلطات 
ــة  ــم عــن حــدود المهم ــات التحكي ــة الخــروج الصــارخ لهيئ ــى حال ــا إال ف ــد رقابته ال تم

الموكولــة إليهــا. 
14 )5(ـ  أال يكــون يكــون هنــاك خطــأ فــى تشــكيل هيئــة التحكيــم أو فــى إجراءاتــه )مــادة 
5/ د(: وذلــك بالمخالفــة لمــا اتفــق عليــه األطــراف أو لقانــون البلــد الــذى تــم فيــه التحكيــم 
إذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق علــى تطبيــق قانــون معيــن . وتطبيقــا لذلــك؛ إذا اتفــق األطــراف 
ــة دون  ــراءات التحكيمي ــض اإلج ــم او بع ــة التحكي ــكيل هيئ ــى تش ــة ف ــد معين ــى قواع عل
البعــض اآلخــر، فــان قانــون البلــد الــذى يجــرى فيــه التحكيــم هــو الــذى يســد هــذا النقــص 
ــو كانــت  ــى ول ــه حت ــه وقواعــد إجراءات ــى تشــكيل هيئت ــم عل ــاق التحكي )3( . ويســرى اتف

مخالفــة للقواعــد اآلمــرة فــى الدولــة التــى يتــم فيهــا التحكيــم تحقيقــا لمبــدأ ســلطان اإلرادة 
فــى التحكيــم )4(. ويقــع عــبء اثبــات مخالفــة قانــون اإلرادة او قانــون دولــة التحكيــم مــن 

حيــث تشــكيل هيئــة التحكيــم أو إجراءاتــه علــى عاتــق المدعــى عليــه )5(.
ــع إصــدار  ــى من ــه إل ــم أو إجراءات ــة التحكي ــد تشــكيل هيئ ــم لقواع ــة الحك ــؤدى مخالف وي
األمــر بالتنفيــذ ولــو كان قانــون دولــة التحكيــم ال يجيــز الطعــن فــى حكــم التحكيــم أو ال 
يســمح برفــع دعــوى ببطالنــه، وهــو فــرض يصعــب وجــوده مــن الناحيــة الواقعيــة )6(.
ــم يصبــح بعــد ملزمــا للخصــوم أو ألغــى أو أوقــف مــن  15 ـ )6( ـ  أال يكــون الحكــم ل
ــد التــى فيهــا أو بموجــب قانونهــا صــدر الحكــم ) مــادة  قبــل الســلطة المختصــة فــى البل
1/5 هـــ(: فعــدم اكتســاب الحكــم بالصفــة اإللزاميــة اى عــدم صيرورتــه نهائيــا التــى تجيز 
تنفيــذ األحــكام جبــرا )7(، أو صــدور أمــر بالغــاء الحكــم أو وقفــه مــن الســلطة المختصــة 

)1(  محســن شــفيق : التحكيــم ص 344 رقــم 244 . فتحــى والــى : التحكيــم ص 508 رقــم   287  أحمــد 
الســمدان: تنفيــذ أحــكام المحكمين ص 51 .

)2( عصام القصبى : النفاذ الدولى ص90 رقم 74 .
)3( عزت البحيرى : تنفيذ أحكام التحكيم ص 290 .

)4( إبراهيم أحمد : التحكيم ص 273 . عاشور مبروك : النظام القانونى ص 275 
)5( نقض 16 يوليه 1990 السنة 41 ص 434 .

)6( فوشــار وجويــارد وجولدمــان: التطبيــق فــى التحكيــم التجــارى الدولــى، ط 1996 ص1007، 1008 
.1702 رقم 

)7( انظــر األعمــال التحضيريــة التفاقيــة نيويــورك 1958 . وقــد اختلــف الفقــه حــول عبــارة )لــم يصبــح 
بعــد ملزمــا(. فمنهــم مــن ذهــب أن االتفاقيــة أعطــت لــكل دولــة الحــق فــى تفســير إلزاميــة الحكــم المناســب 
لهــا. ومنهــم مــن ذهــب بــأال يكــون غيــر قابــل للطعــن فيــه بــأى طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة وهــى 
المعارضــة واالســتئناف ، ومنهــم مــن ذهــب بــأال يكــون قابــال للطعــن فيــه باالســتئناف فقــط ، ومنهــم مــن 
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فــى البلــد الــذى تــم فيــه التحكيــم أو وفقــا للقانــون الــذى صــدر بموجبــه الحكــم، يمثــل عقبــة 
أمــام القاضــى الــذى يطلــب منــه األمــر بتنفيــذه . 

ويشــترط لتطبيــق هــذه الحالــة أن يكــون قــد حكــم فعــال بالغــاء حكــم التحكيــم أو بوقــف 
تنفيــذه وفقــا ألى مــن القانونيــن المشــار إليهمــا ) قانــون الدولــة التــى صــدر فيهــا الحكــم 
ــا كانــت الوســيلة التــى تــم بهــا الوقــف  أو التــى بموجــب قانونهــا صــدر الحكــم( )1( ، أي

كالطعــن او االشــكال، وأيــا كانــت الســلطة التــى أمــرت بــه قضائيــة أو إداريــة )2( . 
ــذه مــن القاضــى  ــم مبــررا لعــدم صــدور المــر بتنفي وإذا كان الحكــم بالغــاء حكــم التحكي
ــان هــذه  ــب ب ــك ؟ ونجي ــذه كذل ــف تنفي ــة وق ــى حال ــة عل ــاذا نصــت االتفاقي المصــرى لم
الحالــة مقصــودة ألنهــا تعطــى مــن صــدر لصالحــه الحكــم مهلــة الثبــات إحــدى الحــاالت 
التــى يترتــب علــى توافرهــا رفــض تنفيــذ الحكــم، الســيما إذا كان مــن شــأن صــدور األمــر 

بالتنفيــذ ضيــاع فرصتــه فــى إثبــات هــذه الحالــة )3( .  
ويقــع علــى عاتــق المدعــى عليــه عــبء اثبــات عــدم إلزاميــة الحكــم أو وقفــه أو الغائــه 

باعتبــاره الشــخص الــذى يعــارض فــى التنفيــذ )4(.
16 ـ )7( ـ أال يكــون قانــون البلــد الــذى يــراد فيــه تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــى يجيــز 
ــى  ــاذا كان الحكــم معروضــا عل ــادة 2/5أ ( : ف ــم )م ــق التحكي ــزاع عــن طري تســوية الن
 القاضــى المصــرى لألمــر بتنفيــذه فــى مصــر، فانــه يجــب عليــه مــن تلقــاء نفســها
 Ex officio التحقــق مــن أن الحكــم قــد صــدر فــى مســألة يجــوز تســوية النــزاع فيهــا 
بطريــق التحكيــم وفقــا للقانــون المصــرى، وإال رفــض األمــر بتنفيــذه . لــذا فمــن المتصور 
أن يصــدر الحكــم فــى دولــة يجيــز قانونهــا التحكيــم فــى مســألة معينــة فــى الوقــت التــى ال 

ذهــب إلــى انــه تعبيــر عــن الحكــم القطعــى وال صلــة لــه بالطعــن او غيــره ألن االتفاقيــة قــد أعفــت طالــب 
التنفيــذ مــن عــبء اثبــات نهائيــة الحكــم . انظــر : ابراهيــم أحمــد : التحكيــم الدولــى الخــاص ص 275 . 
أحمــد هنــدى : االتجاهــات الحديثــة ص 33، 34 . عاشــور مبــروك : ص275 رقــم 187. ومنهــم مــن 
ذهــب إلــى أن إلزاميــة الحكــم تنحصــر فــى فــوات فــى ميعــاد الطعــن وفقــا لقانــون دولــة التحكيــم او التــى 
صــدر الحكــم بموجــب قانونهــا . جــاك الحكيــم : اتفاقيــة نيويــورك حــول االعتــراف بأحــكام المحكميــن ص 
10 . أيضــا، عاطــف الفقــى : التحكيــم فــى المنازعــات البحريــة ص 721 . إال أنــه مــن المســلم أن جــواز 
رفــع دعــوى بطــالن أصليــة ال تجعــل الحكــم غيــر ملــزم، ألنهــا ليســت طريقــا للطعــن . فوشــار ص 992 .

)1( فــال تنطبــق هــذه الحالــة علــى الغــاء الحكــم أو وقــف تنفيــذه فــى غيــر هاتيــن الدولتيــن، وذلــك تجنبــا 
مــن رفــع دعــاوى بطــالن كيديــة فــى دولــة ال عالقــة لهــا بالحكــم . محســن شــفيق : التحكيــم ص 346، 

347 رقــم 244 . عاطــف الفقــى : التحكيــم فــى المنازعــات البحريــة ص 722 .
ــب  ــم 287 . ولطال ــم ص 511 رق ــى : التحكي ــى وال ــم 328 . فتح ــم ص 290 رق ــر : التحكي )2( روبي
التنفيــذ إذا أمــرت الســلطة المختصــة بالوقــف أن يطلــب مــن المحكمــة أن يقــدم خصمــه ضمانــات كتفيــة . 
محســن شــفيق : التحكيــم ص 347 . أحمــد هنــدى : تنفيــذ أحــكام المحكميــن ط 2001 ص 58 رقــم 10 .

)3( عاشور مبروك : النظام القانونى ص 280 رقم 188 .
)4( نقض 16 يوليه 1990 الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق.

يجــوز تنفيــذه فــى دولــة التنفيــذ ألن قانونهــا ال يجيــز االتفــاق علــى التحكيــم بشــأنها. كمــا 
هــو الشــأن بحكــم تحكيــم صــدر فــى دولــة بشــأن مســألة مــن مســائل األحــوال الشــخصية 
كصحــة عقــود الــزواج أو بطالنهــا أو فســخها، أو تحديــد مســئولية الجانــى عــن الجريمــة، 

ويــراد تنفيــذه فــى مصــر)1( .
ــع المســائل  ــة تتضمــن جمي ــراح إعــداد قائمــة تلحــق باالتفاقي ــى اقت فذهــب البعــض)2( إل
التــى يجــوز أو ال يجــوز فيهــا التحكيــم . وهــو اقتــراح رغــم وجاهتــه إال انــه يضيــق مــن 
نطــاق التحكيــم بشــكل كبيــر . كمــا قيــل بــأن هــذه الحالــة تدخــل فــى حالــة أخــرى وهــى 
ــم  ــأن حكــم التحكي ــى )3( ، واقترحــوا لحلهــا ب ــم للنظــام العــام الوطن ــة حكــم التحكي مخالف
ــرا للنظــام العــام وليــس مجــرد  ــا كبي ــل خرق ــا للنظــام العــام إال إذا كان يمث اليعــد مخالف
مالمســته )4(، كمــا أن اللجــوء إلــى فكــرة النظــام العــام الدولــى تعــد أرحــب نطاقــا مــن 

النظــام العــام الوطنــى )5(  .
17 ـ )8( ـ أال يكــون حكــم التحكيــم األجنبــى مخالفــا للنظــام العــام فــى الدولــة المطلــوب 
ــى  ــام ف ــرة النظــام الع ــد فك ــة تحدي ــادة 2/5ب( : نظــرا لصعوب ــا )م ــى إقليمه ــذ عل التنفي
كافــة األنظمــة القانونيــة فقــد كثــرت المحــاوالت للخــروج مــن أزمــة هــذه الفكــرة. فقــد 
فــرق المشــرع الفرنســى بيــن التحكيــم الدولــى والتحكيــم الداخلــى، وقصــر رقابــة القاضــى 
الفرنســى علــى مــدى مخالفــة الحكــم للنظــام العــام الفرنســى بشــأن التحكيمــات الداخليــة، 
أمــا التحكيمــات األجنبيــة فيكفــى عــدم مخالفــة الحكــم فيهــا للنظام العــام الدولــى)6(. وتطبيقا 

)1( فتحــى والــى : التحكيــم ص 514 رقــم 290 . فــوزى ســامى : التحكيــم التجــارى الدولــى ص 95 . 
محمــود هاشــم: اتفــاق التحكيــم ص 146، 147 . وبالتفصيــل؛ أشــرف الرفاعــى : التحكيــم فــى العالقــات 

الخاصــة الدوليــة ط 2006 ص 316 ومــا بعدهــا .
)2( عصام القصبى : النفاذ الدولى ص 110 رقم 89 .

)3( عاطــف الفقــى : التحكيــم فــى المنازعــات البحريــة ص 723 . مختــار بريــرى : التحكيــم ص 283 
هامــش .

)4( تطبيقــا لذلــك قضــت الغرفــة التجاريــة بمحكمــة النقــض الفرنســية ببطــالن اتفــاق التحكيــم فــى منازعــة 
متعلقــة بالحــق فــى المنافســة بالمخالفــة لنصــوص المــواد 50 ومــا بعدهــا مــن المرســوم رقــم 45/ 1483 
الصــادر فــى 30 يونيــه 1945 التــى تحظــر االتفاقــات القاصــرة علــى المنافســة وكافــة انشــطة الشــركات 
ــس  ــتئناف باري ــة اس ــم محكم ــدت حك ــة ، وأي ــة الســوق العادي ــوق وظيف ــا مســيطرا يع ــى تشــغل وضع الت
الــذى قضــى بالبطــالن بقولهــا بــأن بطــالن مثــل هــذا االتفــاق ليــس ألن هــذا النــزاع يتعلــق بموضــوع ممــا 
ــم 1982 ص  ــة التحكي ــا للنظــام العــام الفرنســى . مجل ــه يعــد خرق ــة وإنمــا لكون ــه قضــاء الدول يســتاثر ب

275 ومــا بعدهــا.
)5( للمؤلــف : التحكيــم والنظــام العــام فــى قضــاء محكمــة تمييــز دبــى ، مجلــة األمــن والقانــون ، الســنة 

ــا . ــا بعده 13 ع 2 2005 ص 138 وم
ــم وتنفيذهــا ص 43  ــوب صرخــوه : أحــكام التحكي ــم والنظــام العــام ص 165. يعق ــف : التحكي )6( لمؤل
ومابعدهــا. وعلــى ســبيل المثــال؛ حكــم محكمــة باريــس فــى 12 مــارس 1985 مجلــة التحكيــم 1985ص 

ــوز 1987، 97 . 299 . 21 مــارس 1987 دال
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الدكتـور محمود مصطفى يونسثنائية األحكام التي يخضع لها تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية 

لذلــك قضــت الغرفــة المدنيــة االولــى لمحكمــة النقــض الفرنســية فــى 14 يونيــه 1960 
فــى القضيــة التــى عرفــت باســم El MASSIAN بــأن عــدم تســبيب الحكــم المتنــازع 
ــتئناف  ــم االس ــدت حك ــى وأي ــام الفرنس ــام الع ــا للنظ ــه مخالف ــد ذات ــى ح ــن ف ــم يك ــه ل في
المطعــون فيــه . مدعمــة حكمهــا بــأن القانــون االنجليــزى طالمــا كان هــو القانــون الــذى 
صــدر الحكــم بموجبــه، وان هــذا القانــون ال يفــرض التســبيب علــى المحكميــن ، فانــه ال 
يتعــارض بذلــك مــع النظــام العــام الفرنســى ، الســيما وان التحكيــم المنظــور هــو تحكيــم 
تجــارى دولــى )1(. وهــو نفــس مــا ذهبــت إليــه فــى حكمهــا فــى 22 نوفمبــر 1966 فــى 
القضيــة التــى عرفــت باســمGERSTLE ـ  MERRY HULLوأيــدت فيــه حكــم 
االســتئناف الــذى قضــى بــأن حكــم التحكيــم الصــادر وفقــا لقانــون واليــة نيويــورك الــذى 
يجيــز للمحكميــن عــدم تســبيب أحكامهــم اليتعــارض تنفيــذه مــع النظــام العــام الفرنســى 

.)2(

وتضيــق المحاكــم األمريكيــة مــن فكــرة النظــام العــام بدرجــة كبيــرة ، وميــزت فــى ذلــك 
بيــن فكــرة النظــام العــام وفكــرة المصلحــة الوطنيــة، وأنــه يجــب تفســيرها تفســيرا ضيقــا 
بحيــث يجــب أن يكــون مبــرر رفــض االعتــراف وتنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــى الــوارد 

فــى اتفاقيــة نيويــورك هــو اإلهــدار التــام والصريــح لقواعــد العدالــة واألخــالق )3(.
وفــى ذات الســياق؛ لــم ترفــض كثيــر مــن األحــكام القضائيــة الوطنيــة كل حكــم التحكيــم 
المخالــف للنظــام العــام ، وإنمــا أجــازت تنفيــذه جزئيــا فــى الشــق الــذى ال يتعــارض فيــه 

مــع النظــام العــام، أى التنفيــذ الجزئــى لحكــم المحكميــن )4( .
وذهــب بعــض الفقــه )5( إلــى األخــذ بمعيــار أكثــر تصالحــا مــع رغبــات الشــعوب، 
وباعتبــار أن القيــم اإلنســانية قيــم واحــدة علــى رغــم ثقافاتهــا، وهــو معيــار النظــام العــام 
عبــر األوطــان Transnational. وهنــا يالحــظ أن الحالتيــن األخيريتــن )الســابعة 

J.C.P. 1961, 11, 12273, note Motulsky )1(
Clunet 1967 , 631, note Goldman )2(

)3( أحمــد منيــر فهمــى : فكــرة النظــام العــام الدولــى ، نشــرة التحكيــم التجــارى الخليجــى ، البحريــن ع 8 
الســنة 1998 ص 19. فــاذا تجــاوزت الفائــدة الحــدود المقــررة قانونــا أمكــن إنزالهــا للحــدود القانونيــة دون 
إبطــال حكــم التحكيــم بأكملــه . انظــر أحمــد الســمدان : تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة ص 54 . وأيضــا 
يميــز القانــون األمريكــى بيــن النظــام العــام الوطنــى والنظــام العــام الدولــى ، فــاذا كانــت مخالفــة قواعــد 
المنافســة أو إبــرام عقــد احتــكار تعــد مــن األمــور المتعلقــة بالنظــام العــام الداخلــى إال أنهــا ليســت كذلــك 
وفقــا للنظــام العــام الدولــى . انظــر عبــد الحميــد األحــدب: اتفاقيــة نيويــورك بشــأن االعتــراف وتنفيــذ أحــكام 

المحكميــن األجنبيــة 1958 . المجلــة اللبنانيــة للتحكيــم العربــى والدولــى ص60.
)4( تمييز دبى 8 اكتوبر 1995 الطعن رقم 10 لسنة 95.

)5( روبير : التحكيم ص 316 رقم 364 .

والثامنــة( يكــون رفــض التنفيــذ مــن تلقــاء المحكمــة نفســها ، فــال يشــترط ان أن يثيرهــا 
ــة إال ان  ــام المحكم ــس أم ــا فلي ــأى منهم ــه ب ــوم علي ــك المحك ــه، وإذا تمس ــوم علي المحك

ــا )1(.  ــل عليه ــم الدلي ــق مــن توافرهــا دون أن تلزمــه بتقدي تتحق
إال أن هــذا الفهــم ســرعان مــا يتبــدد إذا علمنــا ان تنفيــذ الحكــم األجنبــى يخضــع ليــس فقــط 
ألحــكام القانــون المصــرى وإنمــا يخضــع ألحــكام اتفاقيــة نيويــورك واالتفاقيــات األخــرى 
الســارية فــى مصــر. ألنــه ال يتصــور ان يصــدر أمــر بتنفيــذ حكــم لــم يســتجمع شــروط 
ــا،  ــا لقانونه ــم وفق ــة مــن صــدر الحك ــون دول ــة صــدوره أو قان ــون دول ــا لقان ــذه وفق تنفي
ــا عــرض الحائــط بمصلحــة  ــذ بتنفيــذه علــى أرضــه ضارب ــة التنفي ــم يأمــر قاضــى دول ث

المحكــوم ضــده فــى رفــض تنفيــذ مثــل هــذا الحكــم )2(؟!
19 ـ تنفيــذ أحــكام المحكميــن األجنبيــة وفقــا للقانــون المصــرى: تســرى أحــكام القانــون 
ــد  ــه ال يع ــا ألن ــا دولي ــو كان تحكيم ــر ول ــى مص ــرى ف ــم يج ــى كل تحكي ــرى عل المص
تحكيمــا أجنبيــا. وكذلــك تســرى أحــكام القانــون المصــرى علــى كل تحكيــم صــدر 
ــى الخــارج  ــم صــدر ف ــس كل تحكي ــة. فلي ــق بالتجــارة الدولي ــه اليتعل ــى الخــارج ولكن ف
ممــا يخضــع ألحــكام اتفاقيــة نيويــورك. فقــد يتفــق أطرافــه علــى إعمــال أحــكام قانــون 
التحكيــم المصــرى فعندئــذ يطبــق هــذا القانــون. وفيمــا عــدا ذلــك أى عــدم خضــوع التنفيــذ 
ألحــكام اتفاقيــة نيويــورك أو قانــون التحكيــم المصــرى يخضــع االعتــراف وتنفيــذ أحــكام 
التحكيــم األجنبيــة لقانــون المرافعــات المصــرى )المــواد 296: 299( وفقــا للمــادة 299 
ــذ أحــكام  ــذات قواعــد تنفي ــة ل ــن األجنبي ــذ أحــكام المحكمي ــى أخضعــت تنفي مرافعــات الت
المحاكــم األجنبيــة بشــرط أن يكــون صــادرا فــى مســألة يجــوز فيهــا التحكيــم وفقــا للقانــون 

ــى)3(. الوطن

)1( فالمــادة 2061 مــن القانــون المدنــى الفرنســى تقــرر بطــالن شــرط التحكيــم إذا ورد فــى عقــد العمــل 
حتــى ولــو تعلــق األمــر بتحكيــم دولــى . انظــر فنســان وجوينشــار : المرافعــات ط 24، 1996 ص 989 

رقــم 1636.
)2( مختار بريرى : التحكيم ص 284 ، 285 .

ــرا ضــد  ــى سويس ــم صــدر ف ــم تحكي ــذ حك ــنطن تنفي ــة بواش ــم األمريكي ــدى المحاك ــد رفضــت إح )3( فق
ــى  ــم الت ــرارات التامي ــبب ق ــط بس ــة للنف ــركة أمريكي ــض ش ــرة بتعوي ــذه األخي ــزم ه ــة يل ــة الليبي الحكوم
أصدرتهــا الحكومــة الليبيــة ، ولــم يكــن أســاس الرفــض مــا تمســكت بــه ليبيــا مــن مســألة الحصانــة الدوليــة 
ألن اللجــوء إلــى التحكيــم يتضمــن رفــع الحصانــة عــن الدولــة التــى أبرمتــه، إال أن المحكمــة رفضــت تنفيــذ 
الحكــم بســبب أن النــزاع حــول التأميــم ال يجــوز تســويته بطريــق التحكيــم وفقــا للقانــون الوطنــى األمريكــى. 
 HARNIK : Recongnition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards . انظر؛
Comparitive Law. Fall 1983 , p. 705.  The American Journal of وفــى حكــم مغايــر 
لمحكمــة القطــاع الجنوبــى لنيويــورك تعرضــت لقضيــة تحكيــم كان موضوعهــا هــو اتفــاق كان قــد أبــرم 
بيــن قبطــان ســفينة حربيــة أمريكيــة أوشــكت علــى الغــرق مــع شــركة هولنديــة لتتولــى عمليــة انقــاذ الســفينة 
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20ـ  شــروط تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة وفقــا لقانــون المرافعــات المصــرى : يشــترط 
وفقــا وفقــا للمــادة 296 ، 298 مــن قانــون المرافعــات مــا يلــى :

ــس الشــروط  ــة بنف ــم األجنبي ــذ أحــكام التحكي ــون تنفي 21 ـ الشــرط األول : يجــب أن يك
ــة :  ــم المصري ــذ أحــكام التحكي ــى لتنفي ــد األجنب ــون البل ــى قان ــررة ف المق

وهــو مــا يعبــر عنــه بشــرط المعاملــة بالمثــل أو التبــادل . ومقتضــاه أن المحاكــم الوطنيــة 
ــم  ــت المحاك ــى إال إذا كان ــم أجنب ــذ أى حك ــر بتنفي ــل إصــدار األم ــة ، ال تقب ــة معين لدول
األجنبيــة التــي أصــدرت هــذا الحكــم تقبــل هــى كذلــك تنفيــذ األحــكام الصــادرة مــن محاكــم 
الدولــة بنفــس القــدر وفــى نفــس الحــدود )1(. ويعبــر عنــه البعــض )2( بأنــه الوســيلة الفنيــة 
الدوليــة التــي علــى أساســها تعقــد الدولــة مــع غيرهــا مــن الــدول اتفاقيــات أو معاهــدات 

دوليــة فــي شــأن تنفيــذ األحــكام بيــن الــدول المتعاقــدة علــى وجــه التبــادل .
ــم  ــم التحكي ــذ حك ــر بتنفي ــترط لألم ــة يش ــة األجنبي ــون الدول ــك؛ إذا كان قان ــا لذل وتطبيق
الصــادر فــى مصــر رفــع دعــوى جديــدة لينتــج حكــم التحكيــم الصــادر فــى مصــر أثــره 
فيهــا، أو ان يفــرض رقابــة علــى الحكــم مــن الناحيتيــن اإلجرائيــة والموضوعيــة وهــو 
ــع دعــوى  ــترط رف ــة تش ــم المصري ــان المحاك ــون المصــرى، ف ــكام القان ــف أح ــا يخال م
جديــدة أيضــا، وتفــرض رقابتهــا بــذات القــدر التــى تقــرره قانــون هــذه الدولــة وفقــا لمبــدأ 

ــة بالمثــل.)3( المعامل
وغنــى عــن الذكــر بــأن شــرط المعاملــة بالمثــل ال ينطبــق إال علــى الفــرض الــذى يتضمــن 
ــى  ــرر ف ــو مق ــا ه ــا أشــد مم ــم أحكام ــى أصــدرت الحك ــة الت ــة األجنبي ــون الدول ــه قان في

القانــون المصــرى بشــأن االعتــراف بــه وتنفيــذه فــى مصــر)4(.

وأحــال االتفــاق لكيفيــة تحديــد المكافــاة عــن طريــق التحكيــم بلنــدن بمحكــم واحــد تعينــة لجنــة اللويــدز ، إال 
ــونPublic Vessls Act  وضــع  ــم بدعــوى  أن القان ــوء للتحكي ــة رفضــت اللج ــة األمريكي أن الحكوم
نظامــا للســفن الحربيــة هــو الــذى يلجــا إليــه وال يقبــل اللجــوء إلــى التحكيــم فقضــت محكمــة القطــاع الجنوبــة 
ــا ألحــكام هــذا القانــون أن يكــون مثــل هــذا النــزاع ممــا يقبــل تســويته  ــه مــن المتعــذر وفق بنيويــورك بان
بطريــق التحكيــم، لمــا يحملــه مــن النــزول عــن حصانــة الدولــة . الســيما وأن الواليــات المتحــدة المريكيــة 
قــد أبــدت تحفظــا علــى اتفاقيــة نيويــورك واشــترطت ان يكــون النــزاع محــل التحكيــم تجاريــا ، وان األمــور 
ــا للتحفــظ  ــورك وفق ــة نيوي ــى تخضــع التفاقي ــة الت ــة ال تعــد مــن المســائل التجاري ــة بالســفن الحربي المتعلق
ــد 3  ــاب الســنوى مجل ــم 161 منشــور فــى الكت المذكــور . حكمهــا فــى 21 ديســمبر 1976 . الحكــم رق

ص 290، 291.
ــة  ــة الدولي ــم 225 . المجموع ــاص ج 2 ص 886 رق ــى الخ ــون الدول ــه : القان ــد الل ــن عب ــز الدي )1( ع

ــت . ــى شــبكة االنترن ــاة عل للمحام
)2(  أحمد قسمت الجداوى : التحكيم فى مواجهة االختصاص االقضائى الدولى ص 197 .

)3(عاشــور مبــروك : النظــام القانونــى ص 325 رقــم 219 . أحمــد هنــدى : االتجاهــات بصــدد األمــر 
بتنفيــذ أحــكام المحكميــن ص 50 .

)4( عنايت ثابت : مدى االعتراف لحكم القضاء األجنبى بآثاره فى مصر ص 96 .

وال ينــال مــن مبــدأ المعاملــة بالمثــل أن اتفاقيــة واشــنطن 1958 تنــص علــى عــدم فــرض 
ــذ أحــكام  ــد تنفي ــة عن ــذ األحــكام الوطني ــى تنفي ــرض عل ــى تف ــك الت ــن تل شــروط أشــد م
المحكميــن األجنبيــة )مــادة 2/3( . ألن هــذا النــص توجيــه للمشــرع الوطنــى بــأال ينــص 
علــى شــروط أكثــر شــدة مــن تلــك التــى تنفــذ بهــا األحــكام الوطنيــة ، فضــال عــن مبــدأ 

المعاملــة بالمثــل مبــدا اصيــل فــى فقــه القانــون الدولــى الخــاص )1(
ــى صــدر  ــة الت ــم بالمنازع ــة التحكي ــن اختصــاص هيئ ــق م ــى : التحق ــرط الثان 22ـ الش
ــم ، أو  ــى شــرط أو مشــارطة التحكي ــه ف ــاق علي ــم االتف ــا لمــا ت ــك وفق فيهــا الحكــم : وذل
ــم التــى أحــال إليهــا الخصــوم . والقصــد إجمــاال هــو التحقــق مــن وجــود  قواعــد التحكي
اتفــاق تحكيــم صحيــح يصلــح ســندا الختصــاص الهيئــة التــى أصــدرت حكــم التحكيــم فــى 

ــذه فــى مصــر)2(. الخــارج والمــراد تنفي
23 ـ الشــرط الثالــث : التحقــق مــن ان الخصــوم قــد كلفــوا بالحضــور امــام هيئــة التحكيــم 
التــى أصــدرت الحكــم وانهــم قــد مثلــوا تمثيــال صحيحــا : وذلــك وفقــا  للقانــون المنظــم 
لإلجــراءات الــذى اختــاره األطــراف وليــس قانــون دولــة التنفيــذ أو قانــون دولــة القاضــى 
ــة مــن  ــة . والغاي ــة األجنبي ــف عــن األحــكام القضائي ــم يختل ، ألن األمــر بالنســبة للتحكي

ذلــك هــى التحقــق مــن احتــرام حــق الدفــاع وضمــان مبــدأ المواجهــة)3(.
23ـ  الشــرط الرابــع : التحقــق مــن حيــازة حكــم التحكيــم لقــوة األمــر المقضــى :  وهــو مــا 
عبــرت عنــه اتفاقيــة نيويــورك بــأال يكــون الحكــم لــم يصبــح بعــد ملزمــا للخصــوم ) مــادة 
1/5هـــ( . والعبــرة فــى الرجــوع لمــدى حيــازة الحكــم علــى قــوة األمــر المقضــى بالقانون 
ــاس  ــى أس ــى ه ــوم الت ــدأ إرادة الخص ــا لمب ــه تطبيق ــا ل ــم وفق ــم التحكي ــدر حك ــذى ص ال
التحكيــم، وليــس بقانــون الدولــة التــى صــدر فيهــا حكــم التحكيــم )4( . وألن المــادة 298 

مرافعــات التــى أحالــت إليهــا المــادة 299 تنطبــق علــى األحــكام القضائيــة األجنبيــة . 
ــع أى  ــارض م ــى ال يتع ــم األجنب ــم التحكي ــن أن حك ــق م ــس : التحق 24 ـ الشــرط الخام
حكــم ســبق صــدوره مــن المحاكــم المصريــة أو أى محكمــة تحكيــم أخــرى : وذلــك لمــا 
تتمتــع بــه هــذه األحــكام مــن قــوة تمنــع إعــادة النظــر فيمــا فصلــت مــرة أخــرى . وإذا 

)1( فتحى والى : التحكيم ص 518 رقم 292 . عيد القصاص : حكم التحكيم ص 314 رقم 106 .
)2( مختار بريرى : التحكيم ص 287 رقم 169 . 

)3( ابراهيم أحمد : التحكيم الدولى الخاص ص 322 .
)4( عاشــور مبــروك : النظــام القانونــى ص 325 رقــم 219 . عكــس ذلــك :  ابراهيــم أحمــد : التحكيــم 
الدولــى الخــاص ص 322 . ويذهــب رأى فــى الفقــه بــأن يكــون االعتــداد بقــوة األمــر المقضــى إمــا وفقــا 
للقانــون الــذى صــدر الحكــم بموجبــه أو قانــون الدولــة التــى صــدر فيهــا الحكــم. مختــار بريــرى: التحكيــم 

ص 287 رقــم 169 . 
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كان نــص المــادة 298 قــد اقتصــر علــى األحــكام القضائيــة فــال يعنــى ذلــك قصــر النــص 
عليهــا دون أحــكام التحكيــم الصــادرة فــى مصــر ، ألن الحكمــة فــى الحالتيــن واحــدة )1(.
كمــا انــه يجــوز التمســك بمخالفــة هــذا الحكــم للنظــام العــام فــى مصــر التــى تعتبــر جميــع 
ــون  ــى القان ــام ف ــام الع ــق بالنظ ــا تتعل ــر المقضــى مم ــوة األم ــى ق ــزة عل ــكام الحائ األح

ــة . ــة أو تحكيمي المصــرى، ســواء كانــت قضائي
25 ـ الشــرط الســادس : التحقــق مــن  أن حكــم التحكيــم األجنبــى ال يتعــارض مــع النظــام 
العــام واآلداب فــى مصــر : وذلــك وفقــا لمــا ذكرنــاه فــى تنفيــذ أحــكام التحكيــم الوطنيــة 

وفقــا لقانــون التحكيــم أو التفاقيــة نيويــورك 1958 )2(.
ــون  ــى القان ــة ف ــذ األحــكام األجنبي ــى إجــراءات تنفي ــق عل ــون الواجــب التطبي 26 ـ القان
ــم  ــون التحكي ــد قان ــال قواع ــأن إعم ــن بش ــه والقضــاء المصريي ــف الفق المصــرى : اختل

ــى عــدة آراء:    ــة إل ــذ هــذه األحــكام األجنبي ــى تنفي عل
27ـ  الــرأى األول : تطبيــق أحــكام قانــون التحكيــم علــى تنفيــذ أحــكام المحكميــن األجنبيــة 
حتــى ولــو لــم يتفــق أطــراف التحكيــم علــى تطبيــق هــذا القانــون  :  وهــو مذهــب القضــاء 
المصــرى3 . ومــن ثــم فــان أمــر التنفيــذ يقــدم وفقــا لنظــام األوامــر علــى العرائــض مــن 
ــذا  ــد . وحجــج ه ــم الجدي ــون التحكي ــن قان ــادة 9 م ــا للم ــة المختصــة وفق ــس المحكم رئي

الــرأى يتمثــل فــى األســانيد اآلتيــة :
28 ـ الســند األول : أن أحــكام قانــون المرافعــات أكثــر شــدة فــى تنفيــذ أحــكام التحكيــم 
األجنبيــة مــن أحــكام قانــون التحكيــم : إذ مــن المالحــظ أن المــادة 297 مرافعــات أناطــت 
باصــدار األمــر بتنفيــذ أحــكام المحكميــن األجنبيــة بالمحكمــة االبتدائيــة التــى يــراد التنفيــذ 
بدائرتهــا وفقــا لألوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى . التــى تتطلــب إعالنــات وإجــراءات 
معقــدة عنــد نظرهــا لحيــن صــدور الحكــم فيهــا. وأنــه يجــوز وفقــا للقواعــد العامــة فــى 
القانــون المصــرى الطعــن فــى الحكــم الصــادر باألمــر بالتنفيــذ بطــرق الطعــن المقــررة 
ــة لألمــر  ــر الشــروط المطلوب ــات تواف ــت بعــبء اثب ــون المرافعــات ألق . وأن أحــكام قان

بالتنفيــذ علــى كاهــل المحكــوم لــه وهــو طالــب التنفيــذ . 

ــم  ــع أى حك ــى م ــم األجنب ــم التحكي ــارض حك ــى أال يتع ــات عل ــض االتفاقي ــبب نصــت بع ــذا الس )1( وله
قضائــى أو حكــم تحكيــم صــادر فــى الدولــة التــى يــراد تنفيــذ هــذا الحكــم علــى أراضيهــا . إبراهيــم أحمــد: 

ــم ص 325 .  التحكي
)2( بالتفصيل للمؤلف : نحو نظرية عامة للنظام العام ط 1996 ص 230 رقم 89 .

)3( حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة فــى 17 فبرايــر 1999 فــى الدعــوى رقــم 76 لســنة 115ق. د/ 63 
تجــارى . 27 يوليــه 2003 فــى الدعــوى رقــم 7 لســنة 120 ق.) د/ 91 تجــارى(. 

وأخيــرا وليــس آخــرا أن المــادة 298 مــن قانــون المرافعــات اشــترطت أال تكــون 
المنازعــة التــى صــدر فيهــا الحكــم مــن اختصــاص المحاكــم المصريــة . وهــذه الشــروط 
المشــددة تتنافــى مــع نــص المــادة 301 قانــون المرافعــات نفســه التــى نصــت علــى أن 
العمــل بالقواعــد المنصــوص عليهــا فــى المــواد ) 296ـ 300 ( المتعلقــة بتنفيــذ األحــكام 
األجنبيــة ال يخــل بأحــكام المعاهــدات المعقــودة أو التــى تعقــد بيــن الجمهموريــة وغيرهــا 
مــن الــدول فــى هــذا الشــأن. ولمــا كانــت مصــر قــد انضمــت التفاقيــة نيويــورك بموجــب 
ــه 1959 فأصبحــت  ــارا مــن 8 يوني ــم 171 لســنة 1959 اعتب ــرار الجمهــورى رق الق
جــزءا مــن القانــون الداخلــى فانــه يجــب االلتــزام بهــا . ومــن بيــن هــذه النصــوص التــى 
يجــب االلتــزام بهــا هــو نــص المــادة 2/3 التــى أوجبــت عــدم فــرض شــروط أكثــر شــدة 
وال رســوم قضائيــة أكثــر ارتفاعــا بدرجــة ملحوظــة عنــد تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة 

مــن تلــك التــى تفــرض علــى عنــد تنفيــذ أحــكام التحكيــم الوطنيــة .
29 ـ الســند الثانــى : ان احــكام قانــون التحكيــم أقــل شــدة مــن أحــكام قانــون المرافعــات 
ــون  ــى قان ــان المشــرع ف ــذات المنطــق، ف ــا ل ــة : وفق ــم األجنبي ــذ الحــكام التحكي ــد تنفي عن
التحكيــم لــم يتطلــب لتنفيــذ هــذه األحــكام إال تقديــم ورقــة علــى عريضــة بطلــب تنفيذهــا 
وفقــا لنظــام األوامــر علــى العرائــض ) مــادة 56 مــن قانــون التحكيــم( وهــى إجــراءات 
أيســر بكثيــر مــن إجــراءات الدعــوى العاديــة كمــا هــو مســلم  . ولــم يلــق قانــون التحكيــم 
عــبء توافــر شــروط األمــر بالتنفيــذ علــى عاتــق المحكــوم لــه طالــب التنفيــذ ، وإنمــا ألقــى 
علــى عاتــق المحكمــة التــى تنظــر الطلــب التحقــق مــن ان حكــم التحكيــم ال يتعــارض مــع 
حكــم ســبق صــدوره مــن المحاكــم المصريــة فــى ذات موضــوع النــزاع، وأنــه ال يتضمــن 
مــا يخالــف النظــام العــام ، وأنــه قــد تــم إعــالن المحكــوم عليــه إعالنــا صحيحــا ) مــادة 

58 مــن قانــون التحكيــم( .
ــورك  ــة نيوي ــد واتفاقي ــم الجدي ــون التحكي ــال أحــكام قان ــث : يجــب إعم ــند الثال 30 ـ الس
معــا: إذا كان المشــرع فــى المــادة األولــى مــن قانــون التحكيــم قــد اشــترط لتطبيــق أحكامــه 
علــى التحكيــم الدولــى الــذى يجــرى فــى الخــارج أن يتفــق أطرافــه علــى اخضاعــه لهــذا 
القانــون، ممــا قــد يوحــى للذهــن ألول مــرة أنــه إذا لــم يتفــق علــى إخضاعــه لــه فيجــب 
ــدد بمجــرد قــراءة نــص المــادة  إعمــال قواعــد قانــون المرافعــات، فــان هــذه الفكــرة تتب
األولــى مــن قانــون التحكيــم كامــال . ألن صــدر المــادة ينــص على«مــع عــدم االخــالل 
ــة  ــك أى مخالف ــى ذل ــس ف ــى مصــر« ، ولي ــا ف ــول به ــة المعم ــات الدولي بأحــكام االتفاقي
ألحــكام اتفاقيــة نيويــورك 1958 ، ألنهــا لــم تشــترط لتطبيقهــا فــى الدولــة التــى انضمــت 



5657

الدكتـور محمود مصطفى يونسثنائية األحكام التي يخضع لها تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية 

إليهــا أن يتفــق الخصــوم علــى تطبيقهــا إذا كانــت أقــل شــدة .
31 ـ الســند الرابــع : وفقــا للمــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة نيويــورك 1958 فــان التنفيــذ يتــم 
حســب قواعــد المرافعــات فــى الدولــة التــى يــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا طالمــا لــم تكــن أكثــر 
شــدة عنــد تنفيــذ احــكام التحكيــم الوطنيــة )1( : وهنــا يجــب أال ينصــرف الذهــن إلــى أن 
ــا أى  ــة ، وإنم ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــى قان ــات ه ــد المرافع المقصــود بقواع
قواعــد إجرائيــة ينــص عليهــا اى قانــون فــى الدولــة، ولمــا كان قانــون التحكيــم الجديــد 
قــد صــدر منظمــا للتحكيــم بــدءا مــن االتفــاق عليــه إلــى تمــام تنفيــذ الحكــم الصــادر، فانــه 
ينــدرج ضمــن عبــارة قواعــد المرافعــات فــى بلــد التنفيــذ. الســيما وقــد ســبق القــول بــأن 
القواعــد التــى تضمنهــا أقــل شــدة ســواء فــى االختصــاص أو شــروط التنفيــذ لعمــوم نــص 
المــادة 3 مــن اتفاقيــة نيويــورك ، وعليــه فيكــون قانــون التحكيــم هــو األولــى بالتطبيــق 

مــن القانــون اإلجرائــى العــام ولــو لــم يتضمنــه اتفــاق التحكيــم .
ــذا النحــو يقتضــى إجــراءات  ــى ه ــات عل ــون المرافع ــال قواعــد قان ــان إعم ــة ف وبالجمل
ــات  ــذ نفق ــب التنفي ــد طال ــم، وتكب ــدور الحك ــر ص ــن تأخي ــه م ــا تتضمن ــك بم ــد، وذل أش
ــى  ــق عل ــم يتف ــو ل ــم ول ــون التحكي ــال قواعــد قان ــك وجــب إعم ــر شــدة، لذل ورســوم أكث
ــى  ــى الت ــون المدن ــن القان ــادة 23 م ــورك والم ــة نيوي ــن اتفاقي ــادة 3 م ــا للم ــه وفق إعمال
تعطــى أولويــة التطبيــق للمعاهــدات الدوليــة التــى تصــدق عليهــا الدولــة عــن اى تشــريع 

ــاره األقــل كلفــة وأقــل مشــقة . ســابق أو الحــق ، باعتب
32 ـ الــرأى الثانــى : خضــوع تنفيــذ احــكام التحكيــم األجنبيــة لإلجــراءات الــواردة فــى 
ــا  ــو م ــم : وه ــون التحكي ــا لقان ــى إخضاعه ــق األطــراف عل ــو اتف ــات ول ــون المرافع قان
يعنــى رفــع طلــب األمــر بالتنفيــذ وفقــا لإلجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، وليــس بنــاء 
علــى أمــر علــى عريضــة أو أى إجــراء نــص عليــه قانــون التحكيــم . ويســتند هــذا الــرأى 

علــى األســانيد اآلتيــة )2( : 
33 ـ الســند األول : أن إجــراءات تنفيــذ احــكام التحكيــم األجنبيــة تنظمهــا قواعــد 
إجرائيــة خاصــة )هــى القواعــد المنصــوص عليهــا فــى المــواد 296 :300 مــن قانــون 
المرافعــات( : وقــد أحالــت المــادة 299 علــى هــذه المــواد المتعلقــة باألحــكام القضائيــة 

ــم 966  ــن رق ــى الطع ــر 2005 ف ــى 10 يناي ــة ف ــة والتجاري ــا المدني ــض بدائرته ــة النق ــم محكم )1( حك
ــنة 73 ق. لس

)2(  أكثــم الخولــى : االتجاهــات العامــة فــى قانــون التحكيــم المصــرى الجديــد، مؤتمــر التحكيــم التجــارى 
الدولــى ، القاهــرة 1994 ص 26 . فتحــى والــى : التحكيــم ص 524 ومــا بعدهــا رقــم 296  حكــم 

ــم 25 لســنة 116 ق.  ــى االســتئناف رق ــو 2001 ف ــى 23 ماي اســتئناف القاهــرة د/8 ف

األجنبيــة، ومازالــت هــذه المــادة قائمــة لــم تلــغ بعــد صــدور قانــون التحكيــم الجديــد رقــم 
27 لســنة1994. ألن مــا تضمنــه قانــون التحكيــم الجديــد مــن نصــوص، هــى نصــوص 
عامــة، ال تلغــى ماجــاء بالمــواد التــى أحالــت إليهــا المــادة 299 مــن قانــون المرافعــات 

التــى هــى نصــوص خاصــة بشــأن إجــراءات تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة .
34 ـ الســند الثانــى : أن إجــراءات تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة فــى دولــة التنفيــذ شــأنها 
شــان األحــكام القضائيــة األجنبيــة تتعلــق بســيادة الدولــة ومــن ثــم تتعلــق بالنظــام العــام: 
ــذ  ــار إجــراءات تنفي ــق اختي ــا عــن طري ــا يخالفه ــى م ــاق عل ــه ال يجــوز االتف ــك فان ولذل
ــت  ــا زال ــم( ، وم ــون التحكي ــا مــن  قان ــا بعده ــواد 56 وم ــة )الم ــم الداخلي أحــكام التحكي

المــواد التــى تنظــم تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة قائمــة لــم تلــغ .     
وإذا كان المشــرع فــى المــادة 1،55 مــن قانــون التحكيــم قــد نــص صراحــة علــى إخضاع 
ــه، وان  ــه علي ــى تطبيق ــا واتفــق أطرافــه عل ــم لهــذا القانــون إذا كان تحكيمــا أجنبي التحكي
ــه يســتثنى  ــذ ، فان ــة التنفي ــون تكــون الواجب ــذا القان ــا له ــن الصــادرة طبق أحــكام المحكمي
ــذ أحــكام  مــن ذلــك األحــكام التــى وردت بهــا نصــوص خاصــة ، ومنهــا إجــراءات تنفي

التحكيــم األجنبيــة )1(.
ــم  ــون التحكي ــه لقان ــى إخضاع ــراف عل ــق األط ــا اتف ــس كل م ــث : لي ــند الثال 35 ـ الس
يجــب االعتــداد بــه : فقــد اســتقرت أحــكام القضــاء المصــرى )2( علــى أن أحــكام التحكيــم 
األجنبيــة ال تخضــع  ألحــكام البطــالن التــى نــص عليهــا قانــون التحكيــم )المــواد 52 ـ 
54(، علــى الرغــم مــن اتفــاق أطرافــه علــى خضــوع التحكيــم لقانــون التحكيــم المصــرى، 
وعلــى الرغــم مــن أن نــص المــادة 52 مــن قانــون التحكيــم يقطــع بســريان أحــكام دعــوى 
بطــالن حكــم التحكيــم علــى أحــكام التحكيــم التــى تصــدر طبقــا ألحــكام قانــون التحكيــم . 
ــر شــدة   ــات يضــع شــروطا اكث ــون المرافع ــا أن قان ــس صحيح ــع : لي ــند الراب 36 ـ الس
لالعتــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة مــن تلــك التــى ينــص عليهــا قانــون التحكيــم 
ــادة  ــا الم ــص عليه ــى تن ــروط الت ــس الش ــات نف ــا مرافع ــواد 296 ومابعده ــع الم : تض
2/58 مــن قانــون التحكيــم. وأكثــر مــن ذلــك أن قانــون التحكيــم ) المــادة 1/58 ( يضــع 
شــرطا أكثــر شــدة وهــو الشــرط الخــاص بوجــوب انقضــاء تســعين يومــا مــن إعــالن حكــم 
التحكيــم للمحكــوم عليــه لقبــول طلــب اســتصدار األمــر بتنفيــذه. وحتــى مــع التســليم بــان 

)1( فتحى والى : التحكيم ص 524 وما بعدها رقم 296 .
ــنة 121 ق. 29  ــم 7 لس ــوى رق ــى الدع ــو 2004 ف ــى 26 ماي ــرة ف ــتئناف القاه ــة اس ــم محكم )2(  حك

ــارى( . ــنة 121 ق. )د/ 91 تج ــم 33 لس ــوى رق ــى الدع ــر 2004 ف نوفمب
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إجــراءات قانــون التحكيــم أكثــر يســرا مــن اإلجــراءات التــى يتضمنهــا قانــون المرافعــات، 
ــر شــدة وإنمــا عــن شــروط  ــم عــن إجــراءات أكث ــورك 1958 ال تتكل ــة نيوي ــان اتفاقي ف
ورســوم أكثــر شــدة لتنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة عــن تلــك التــى تفــرض لتنفيــذ أحــكام 

التحكيــم الوطنيــة. والفــرق بيــن اإلجــراءات والشــروط )1( . 
ــادة  ــع هــى اإلجــراءات المعت ــى يجــب أن تتب 37 ـ الســند الخامــس : أن اإلجــراءات الت
لرفــع  الدعــوى وفقــا التفاقيــة نيويــورك 1958 : وذلــك ألن االتفاقيــة تنــص علــى 
ــه  ــب المحكــوم علي ــذ وقــف الخصومــة إذا طل ســلطة المحكمــة المختصــة باألمــر بالتنفي
ــة التــى صــدر فيهــا  ــذه أمــام الســلطة المختصــة بالدول إلغــاء الحكــم أو طلــب وقــف تنفي
الحكــم أو صــدر الحكــم بموجــب قانونهــا )مــادة 6( ، كمــا تتكلــم االتفاقيــة المذكــورة عــن 
ــذ )مــادة 5(. ووقــف  ــى يقدمهــا الخصــوم أمــام الســلطة المختصــة بالتنفي المســتندات الت
الخصومــة وتقديــم المســتندات اليتحقــق إال بالنســبة للخصومــة العاديــة  التــى تتــم مواجهــة 

بيــن طرفيهــا .
38 ـ رأينــا الخــاص : تطبيــق أحــكام قانــون التحكيــم الجديــد علــى إجــراءات تنفيــذ أحــكام 
التحكيــم األجنبيــة إذا اتفــق أطرافــه علــى الخضــوع ألحكامــه : قلنــا أن اتفاقيــة نيويــورك 
تطبــق علــى أحــكام التحكيــم األجنبيــة التــى صــدرت فــى الخــارج بشــأن تحكيــم تجــارى 
ــذه أو  ــج المحكمــة المختصــة باصــدار األمــر بتنفي ــم تعال ــة ل ــى . إال أن هــذه االتفاقي دول
إجــراءات اســتصداره . واختلــف الــرأى بشــان القانــون الــذى تخضــع لــه إجــراءات تنفيــذ 
األحــكام األجنبيــة فمنهــم مــن ذهــب الخضاعهــا ألحــكام قانــون المرافعــات المنصــوص 
عليهــا فــى المــواد فــى المــواد 296ـ 301 وحــده فــى جميــع حاالتــه، ومنهــم مــن ذهــب 

الخضاعهــا ألحــكام قانــون التحكيــم المصــرى الجديــد دون شــرط أو قيــد .
ونقــول بــأن قانــون التحكيــم الجديــد نــص فــى مادتــه األولــى علــى أنــه مــع عــدم االخــالل 
بأحــكام االتفاقيــات الدوليــة المعمــول بهــا فــى جمهوريــة مصــر العربيــة تســرى أحــكام 
هــذا القانــون علــى كل تحكيــم .. إذا كان هــذا التحكيــم يجــرى فــى مصــر أو كان تحكيمــا 
تجاريــا دوليــا يجــرى فــى الخــارج واتفــق أطرافــه علــى اخضاعــه ألحــكام هــذا القانــون . 
ولهــذا نــرى عــدم خضــوع تنفيــذ وإجــراءات اســتصدار أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــى 
ــم  ــاع التحكي ــى إخض ــم عل ــراف التحكي ــق أط ــم يتف ــات إال إذا ل ــون المرافع ــكام قان ألح

ألحــكام قانــون التحكيــم الجديــد . 

)1( فتحى والى : التحكيم ص 527 رقم 296 .  

وهــذا الــرأى الــذى قلنــا بــه )1(هــو الــذى نعتمــده مجــددا بعــد اســتعراضنا لــآراء المختلفــة 
التــى عرضنــا لهــا اآلن . ألن التحكيــم قوامــه اتفــاق أطرافــه ، فــال يجــب أن نســلخ مســألة 
تنفيــذ األحــكام عــن باقــى أجزائــه . فــاذا كان هنــاك عيــب فــى الحكــم، فمــن الجائــز رفــع 

دعــوى بطالنــه أو االستشــكال فــى تنفيــذه كمــا ســبق شــرحه تفصيــال . 
ومــن ثــم نقــول بــأن قانــون التحكيــم الجديــد يطبــق علــى كل تحكيــم يجــرى فــى مصــر 
ــذه فــى  ــراد تنفي ــى تطبيــق أحكامــه وي ــم فــى الخــارج واتفــق عل ــا ت أو كان تحكيمــا دولي
مصــر . أمــا إذا تــم التحكيــم فــى مصــر واتفــق علــى تطبيــق أحــكام قانــون المرافعــات 
أو كان قــد تــم فــى الخــارج ولــم يتفــق علــى إخضاعــه ألحــكام قانــون التحكيــم المصــرى 
، فــان قانــون المرافعــات فــى الحالتيــن يكــون هــو الواجــب التطبيــق ليــس فقــط بالنســبة 

إلجــراءات مباشــرته وإنمــا كذلــك إلجــراءات تنفيــذه.
ــادة 296ـ 298 ( :  ــات ) م ــون المرافع ــا لقان ــة وفق ــم األجنبي ــذ احــكام التحكي 40 ـ تنفي
ســبق ان اســتعرضنا ألحــكام تنفيــذ أحــكام التحكيــم وفقــا لقانــون التحكيــم الجديــد، وهــى 
بذاتهــا تنطبــق علــى تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة التــى تخضــع ألحــكام هــذا القانــون. 
ــات  ــون المرافع ــى تخضــع لقان ــة الت ــم األجنبي ــكام التحكي ــذ ألح ــرض لتنفي ــى أن نع وبق
ــى المــواد مــن 296 ـ  ــون المرافعــات عل ــت المــادة 299 مــن قان ــد أحال المصــرى. وق

ــة  . ــم األجنبي ــى أحــكام التحكي ــة عل ــة األجنبي ــذ األحــكام القضائي ــة بتنفي 298 المتعلق
41 ـ المحكمــة المختصــة بإجــراءات تنفيــذ األحــكام األجنبيــة : وفقــا للمــادة 297 
ــة المحكمــة  ــم األجنبي ــذ أحــكام التحكي ــراف وتنفي ــب االعت ــا بطل مرافعــات تختــص نوعي
االبتدائيــة التــى يقــع التنفيــذ فــى دائرتهــا، دون اعتــداد بقيمتــه باعتبــاره طلبــا غيــر قابــل 
ــه  ــدم إلي ــة .  وإذا ق ــة الجزئي ــذ بالمحكم ــى قاضــى التنفي ــب إل ــدم الطل ــال يق ــر)2(. ف للتقدي
مثــل هــذا الطلــب وجــب عليــه الحكــم بعــدم اختصاصــه وإحالتــه إلــى المحكمــة االبتدائيــة 

ــادة 110 مرافعــات )3( . ــا للم ــب وفق ــذا الطل ــا به المختصــة نوعي
ــون  ــن قان ــادة 297 م ــا للم ــب وفق ــدم الطل ــره : يق ــب ونظ ــم الطل ــراءات تقدي 42 ـ إج
المرافعــات باإلجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى ، ســواء مــن حيــث إيداعهــا أو إعالنهــا 
. ويجــب أن تتضمــن الصحيفــة جميــع البيانــات العامــة فضــال عمــا أوردتــه المــادة 4 مــن 

اتفاقيــة نيويــورك وهــى :

)1( بحثنا : قوة أحكام المحكمين وقيمتها أمام قضاء الدولة ط 1 ص 134 .
)2( فتحى والى : التحكيم ص 534 رقم 302 .

)3(  للمؤلف : نظرات فى اإلحالة لعدم االختصاص ص 112 وما بعدها .
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1 ـ أصل الحكم الرسمى أو صورة منه تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.
2 ـ أصل اتفاق التحكيم أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسميته.

3ـ  أن يقــدم ترجمــة للحكــم أو اتفــاق التحكيــم إذا لــم يكــن احدهمــا محــررا باللفــة الرســمية 
للدولة.

وفــى جميــع األحــوال يجــب أن يشــهد علــى الترجمــة مترجــم رســمى أو محلــف أو أحــد 
رجــال الســلك الدبلوماســى أو القنصلــى.

ــة  ــام محكم ــادة لنظــره أم ــت اإلجــراءات المعت ــذا النحــو اتبع ــى ه ــب عل ــدم الطل ــاذا ق ف
ــا  ــدم له ــى يق ــة الت ــان المحكم ــذ، ف ــب التنفي ــة طل ــه نظــرا لخصوصي أول درجــة . إال أن
ــرت  ــه أو ترفضــه إذا تواف ــا أن تقبل ــذه، فله ــى أو تنفي ــم األجنب ــم التحكي ــراف بحك االعت
ــم   ــم التحكي ــى حك ــة عل ــة موضوعي ــون أى رقاب ــن حــاالت رفضــه، دون أن يك ــة م حال
اللهــم إال إذا كان قانــون الدولــة األجنبيــة ووفقــا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل يجيــز تلــك الرقابــة 
)1(. ويقبــل الحكــم الصــادر باألمــر بالتنفيــذ أو رفضــه للطعــن باالســتئناف والنقــض وفقــا 

للقواعــد العامــة. 
43 ـ التعــارض فــى تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة بيــن دولتيــن وفقــا التفاقيــة نيويــورك 
ــة أن تيســر  ــم األجنبي ــذ أحــكام التحكي ــراف وتنفي ــورك بشــأن االعت ــة نيوي : أرادت اتفاقي
بشــأن مســألة تنفيــذ هــذه األحــكام، وأال تكــون مــا تضمنتــه عقبــة فــى ســبيل االعتــراف 
وتنفيذهــا ، فنصــت علــى أنــه »ال تخــل أحــكام هــذه االتفاقيــة بصحــة  االتفاقــات الجماعيــة 
ــم وتنفيذهــا  ــراف بأحــكام التحكي ــدة بشــأن االعت ــدول المتعاق ــا ال ــى أبرمته ــة الت أو الثنائي
ــة  ــن بالكيفي ــى االســتفادة بحكــم مــن أحــكام المحكمي ــه ف . وال تحــرم أى طــرف مــن حق
أو بالقــدر المقــرر فــى تشــريع أو معاهــدات البلــد المطلــوب إليهــا االعتــراف والتنفيــذ« 

)مــادة 1،2/7(.
بهــذه الصــورة فانــه مــن الجائــز أن تنضــم إحــدى الــدول التــى انضمــت إلــى هــذه 
ــد  ــر يســرا عن ــون أكث ــة أخــرى ، تك ــة أو جماعي ــدة ثائي ــى معاه ــة، ان تنضــم إل االتفاقي
االعتــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة مــن اتفاقيــة نيويــورك ذاتهــا ، أو أن يكــون 
التشــريع الوطنــى لهــذه الدولــة يضــع شــروطا أخــف مــن تلــك التــى تضمنتهــا أحــكام هــذه 
االتفاقيــة . ولــذا فانــه مــن المتصــور أن يكــون حكــم التحكيــم قــد وقــع باطــال فــى الدولــة 
التــى صــدر فيهــا الحكــم وصحيحــا فــى الدولــة التــى يــراد تنفيــذ حكــم المحكميــن علــى 

)1(  محسن شفيق : التحكيم التجارى ص 316، 317 رقم 224 .

أرضهــا . واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة منهــا :
44 ـ القضيــة األولــى : قضيــة كرومالــوىChromalloy  : فــى هــذه القضيــة كانــت 
 .  Chromalloyالحكومــة المصريــة طرفــا فــى قضيــة تحكيــم دولــى اشــتهرت بقضيــة
وفيهــا حكمــت محكمــة اســتئناف القاهــرة ببطــالن حكــم التحكيــم الصــادر لمصلحــة هــذه 
الشــركة، بدعــوى ان هيئــة التحكيــم لــم تطبــق القانــون المتفــق عليــه بيــن طرفــى التحكيــم 
ــوى أن  ــة، بدع ــة المصري ــم ضــد الحكوم ــذ الحك ــر بتنفي ــى أم . إال أن القضــاء األمريك
اتفــاق التحكيــم كان ينــص علــى عــدم جــواز الطعــن باالســتئناف فــى الحكــم التحكيمــى 
الــذى ســوف يصــدر، ولمــا كان الحكــم الصــادر مــن القضــاء المصــرى ببطــالن حكــم 
التحكيــم يخالــف النظــام العــام األمريكــى الــذى ال يجيــز الطعــن باالســتئناف فــى الحكــم 
ــى  ــم ف ــذ الحك ــه القضــاء المصــرى ويجــوز تنفي ــا قضــت ب ــد بم ــه ال يعت التحكيمــى، فان

أمريــكا )1(.
ــة وقعــت شــركة  ــى هــذه القضي ــة األهــرام )2( : ف ــة هضب ــة : قضي ــة الثاني 45 ـ القضي
ــة  ــوت المصري ــركة  ايج ــع ش ــمبر 1974م ــى 13 ديس ــا ف ــمى SPP اتفاق ــة تس أجنبي
باعتبارهــا مؤسســة عامــة بقصــد اســتغالل مشــروع الهضبــة كمنطقــة ســياحية . وأبرمــا 
اتفــاق تحكيــم يكــون تشــكيل هيئتــه وفقــا لقواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس للفصــل 
فــى أى نــزاع قــد ينشــب بينهمــا بســبب العقــد . وفــى شــهر مايــو 1978 ســحبت الحكومــة 
ــن  ــا كان م ــة . فم ــة أثري ــا منطق ــروع باعتباره ــة المش ــى اقام ــا عل ــة موافقته المصري
ــة  ــن الحكوم ــد كل م ــم ض ــراءات التحكي ــك إج ــت بتحري ــة إال وأن قام ــركة األجنبي الش
المصريــة وشــركة ايجــوت . دفعــت الحكومــة المصريــة بأنهــا ليســت طرفــا فــى اتفــاق 
التحكيــم، ألن الــذى وقــع علــى الصفحــة األخيــرة مــن اتفــاق التحكيــم هــو الســيد وزيــر 
ــن  ــم يك ــة الشــرافه، ول ــى مؤسســة ايجــوت التابع ــة عل ــم ســلطته الوصائي الســياحة بحك
ــه  ــدم ب ــد تق ــذى كان ق ممثــال للحكومــة المصريــة، ال ســيما وأنهــا رفضــت المشــروع ال

ــا فــى االتفــاق . ــا ثالث الشــريك األجنبــى لجعــل الحكومــة المصريــة طرف
وقــد جــاء حكــم هيئــة التحكيــم التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة فــى القضيــة رقــم 3493 
بتاريــخ 16 فبرايــر 1983 علــى غيــر مــا توقعته الحكومــة المصرية مقــررة اختصاصها 

)1( بالتفصيل؛ حفيظه الحداد : الرقابه القضائيه على احكام التحكيم بين االزدواجية والوحدة   
     دراســة تحليليــة وانتقاديــة بمناســبة قضيــة الشــركة االمريكيــة كرومالــوي ضــد جمهوريــة مصرالعربيــة 

. االســكندريه ، دار الفكــر الجامعــى، ط 2000 .
)2(  سامية راشد : التحكيم فى العالقات الدولية  الخاصة . الكتاب األول : اتفاق التحكيم    

     ط 1984 ص 343 رقم 187 .
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والزامهــا بدفــع 15 مليــون $ كتعويضــات للشــركة األجنبيــة . وقــد أقامــت هيئــة التحكيــم 
ــدم  ــت لتق ــا كان ــى م ــا القانون ــا قدمــه ممثله ــا لم ــة ووفق ــى ان الشــركة األجنبي ــا عل حكمه
علــى ابــرام هــذا العقــد لــوال اعتقادهــا بــأن الحكومــة المصريــة طــرف فــى هــذا التحكيــم 
ال ســيما وأن وزيــر الســياحة قــد وقــع علــى اتفــاق التحكيــم تحــت إصــرار هــذه الشــركة . 
 وألن القانــون الفرنســى يجيــز الطعــن باالســتئناف فــى حكــم هيئــة التحكيــم فقــد طعنــت 
ــا  ــس، مؤسســة طعنه ــة اســتئناف باري ــام محكم ــم أم ــذا الحك ــى ه ــة ف ــة المصري الحكوم
علــى تجــاوز هيئــة التحكيــم فــى اختصاصهــا إلــى الحكومــة المصريــة دون ســند حقيقــى 
مبــرر . وبالفعــل ألغــت محكمــة اســتئناف باريــس )1( حكــم هيئــة التحكيــم بنــاء علــى أن 
توقيــع الوزيــر لــم تتجــه نيتــه القحــام الحكومــة المصريــة بمــا لهــا مــن حصانــة قضائيــة 
لــم تتنــازل عنهــا فــى هــذا العقــد2، وإنمــا بصفتــه جــزءا مــن الكيــان القانونــى للمؤسســة 
ــة  ــة الهولندي ــان المحكم ــك ف ــع ذل ــرافه l’autorite de tutelle  . وم ــة الش الخاضع
أمــرت بتنفيــذ حكــم المحكميــن الصــادر مــن غرفــة التجــارة الدوليــة الــذى قضــى ببطالنــه 
مــن محكمــة اســتئناف باريــس، مؤسســة قضاءهــا علــى أن هــذا الحكــم لــه كيــان قانونــى 
مســتقل عــن النظــام القانونــى عــن النظــام القانــون لدولــة إصــداره . فــاذا أبطــل الحكــم 

فى هذه الدولة فانه اليحول دون األمر به فى الدولة التى يراد تنفيذ الحكم فيها)3(.
وهــذا التناقــض يبــرر لنــا ضــرورة تعديــل أحــكام اتفاقيــة نيويــورك ، بحيــث ال يجــوز 
إذا صــدر حكــم ببطــالن حكــم تحكيــم فــى دولــة معينــة ) دولــة صــدور القانــون او التــى 
صــدر بموجــب قانونهــا الحكــم ( ، أن ينفــذ هــذا الحكــم فــى دولــة أخــرى . وذلــك احترامــا 
ــذ األحــكام ،  ــى تنفي ــى ف ــى الدول ــارات التعــاون القضائ ــة، واعتب لمــا لألحــكام مــن حجي
وعــدم العبــث بعمليــة التحكيــم واختيــار دولــة معينــة لتنفيــذ أحــكام التحكيــم التــى قضــى 

ببطالنهــا فيهــا، ممــا يفقــد التحكيــم مصداقيتــه ، ويزيــد التوجــس منــه خيفــة  .   
ــن  ــادة 6 م ــص الم ــة  : تن ــم األجنبي ــكام التحكي ــذ أح ــر بتنفي ــة األم ــف خصوم 46 ـ وق
ــررا أن  ــأن للســلطة المختصــة المطــروح أمامهــا الحكــم إذا رأت مب ــورك ب ــة نيوي اتفاقي
توقــف الفصــل فــى هــذا  الحكــم إذا كان قــد طلــب الغــاء الحكــم أو وقفــه أمــام الســلطة 
المختصــة المشــار إليهــا فــى الفقــرة هـــ مــن المــادة 5 ) وهــى المتعلقــة بــأن الحكــم لــم 
يصبــح بعــد ملزمــا للخصــوم أو ألغتــه أو أوقفتــه الســلطة المختصــة فــى البلــد التــى فيهــا 

)1( حكمها فى 12 يوليه 1984 .
 L’approbation donné par le Ministre..n’impliquent pas la volonté de l’Etat )2(
 de devenis partie au contrat en  renoncant    à son immunité de juridication

)3(  محى الدين علم الدين : منصة التحكيم ص 236 وما بعدها .

ــب  ــى التمــاس طال ــاء عل ــذه الســلطة أيضــا بن ــم( . وله ــا صــدر الحك أو بموجــب قانونه
التنفيــذ أن تأمــر الخصــم اآلخــر بتقديــم تأمينــات كافيــة . والســلطة المقصــودة فــى هــذا 

ــة . ــا لقانــون كل دول ــذ وفق ــاط بهــا األمــر بالتنفي النــص أى الجهــة التــى ين
ــم  ــد يحك ــم ق ــذ حك ــه لتنفي ــوم علي ــض المحك ــدم تعري ــى ع ــص ه ــذا الن ــن ه ــة م والحكم
ببطالنــه أو وقــف تنفيــذه فــى الدولــة التــى صــدر فييهــا الحكــم أو صــدر الحكــم بموجــب 
قانونهــا ، ال ســيما وأن المحكــوم عليــه كان قــد رفــع دعــوى فعــال بالغــاء الخحكــم أو وقــف 
ــذ الحكــم  ــب األمــر تنفي ــه طل ــدم إلي ــذى يق ــح القاضــى ال ــك من ــأراد النــص بذل ــذه . ف تنفي

ســلطة تقديريــة بشــأن منــح األمــر بالتنفيــذ مــن عدمــه . 
وهــذا النــص برغــم أنــه جعــل األمــر بوقــف خصومــة األمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم جوازيــا 

إال أنــه اشــترط مــا يلــى :
47 ـ الشــرط األول : ان تكــون هنــاك دعــوى بالبطــالن) االلغــاء( أو وقــف تنفيــذ الحكــم 
فــى الدولــة التــى صــدر فيهــا الحكــم أو صــدر الحكــم بموجــب قانونهــا : حتــى ولــو لــم 
ــم أو  ــاء الحك ــم بالغ ــاذا صــدر الحك ــال . ف ــذ فع ــف التنفي ــم بالبطــالن أو وق يصــدر الحك
ــذى ينظــر طلــب  ــى القاضــى ال ــا لقانــون أى مــن الدولتيــن، وجــب عل ــذه وفق وقــف تنفي
األمــر بالتنفيــذ أن يمتنــع عــن إصــدار األمــر بالتنفيــذ . ويكــون هنــا وقــف خصومــة األمــر 

بالتنفيــذ وجوبــا )1(. 
أمــا إذا كان قــد صــدر األمــر بالتنفيــذ بصفــة نهائيــة فانــه ال يجــوز وقــف خصومــة األمــر 
بالتنفيــذ الــذى صــدر حتــى ولــو رفعــت دعــوى بطــالن حكــم التحكيــم أو طعــن فيــه أمــام 

محاكــم الدولــة التــى صــدر فيهــا الحكــم )2(
47ـ  الشــرط الثانــى : أن تتوافــر أمــام القاضــى المختــص باألمــر بالتنفيــذ مبــررات كافيــة 
ــا للقاعــدة العامــة فــى طلــب وقــف  لالســتجابة لطلــب وقــف األمــر بالتنفيــذ : وذلــك وفق
تنفيــذ الحكــم فــى القوانيــن اإلجرائيــة . كأن يكــون هنــاك ضــرر جســيم يتعــذر تداركــه إن 
تــم التنفيــذ . وللقاضــى أن يــوازن بيــن عواقــب األمــر بالتنفيــذ واألمــر باالمتنــاع  أى بيــن 

األضــرار المترتبــة علــى كل منهمــا ، ويتخــذ قــراره المناســب . 
48 ـ الشــرط الثالــث : أن تأمــر المحكــوم ضــده بتأمينــات كافيــة إذا أمــرت بوقــف 
خصومــة األمــر بالتنفيــذ : وال تقضــى المحكمــة بالــزام المحكــوم ضــده بهــذه التأمينــات 

)1( روبيــر : التحكيــم ص 191 هامــش . وإشــارة إلــى حكــم محكمــة اســتئناف باريــس فــى 10 نوفمبــر 
1982 . فتحــى والــى : التحكيــم ص 537 رقــم 305 .

)2( روبيــر : التحكيــم ص 191 هامــش . وإشــارة إلــى حكــم محكمــة اســتئناف باريــس فــى 13 ابريــل 
ــم 305 . ــم ص 538 رق ــى : التحكي 1984 . فتحــى وال
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ثنائية األحكام التي يخضع لها تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية 

اإلعالن اإلسالمي لحقوق األيتام
) حقوق اليتيم في اإلسالم

وفي قوانين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة (

د. عبدالحق حميش
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

جامعة الشارقة

ــس  ــه لي ــا أن ــذ . فكم ــب التنفي ــه طال ــوم ل ــا المحك ــل يجــب أن يطلبه ــاء نفســها، ب مــن تلق
مــن حــق المحكمــة المختصــة أصــال أن تأمــر بوقــف خصومــة األمــر بالتنفيــذ مــن تلقــاء 
نفســها ، وإنمــا يجــب أن يطلبــه المحكــوم ضــده1، فاألمــر كذلــك بالنســبة اللــزام المحكــوم 

ضــده بتقديــم ضمانــات كافيــة . 
ويســتوى أن تكــون هــذه الضمانــات عينيــة أو شــخصية ، غايــة األمــر أنــه يمكــن الرجــوع 
عليهــا لتعــوض طالــب التنفيــذ عمــا لحقــه مــن ضــرر نتيجــة وقــف األمــر بالتنفيــذ إذا كان 

لــه مقتضــى . 

تم بحمد هللا تعالى؛؛

)1( فتحى والى : التحكيم ص 538 رقم 305 .



67

الدكتـور : عبدالحق حميش

بسم هللا الرحمن الرحيم

ملخص البحث

ــة  ــوق العالمي ــي الحق ــى ف ــوق اليتام ــان لحق ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم ــر اإلع ــم يش ل
لإلنســان. فقــد نــص الميثــاق العالمــي علــى رعايــة الطفــل فقــط، بينمــا تميــز اإلســالم 
بإعطــاء عنايــة خاصــة لليتامــى وحفــظ حقوقهــم، وأمــر باإلحســان إليهــم بكافــة أنــواع 
ــن  ــة م ــم بجمل ــن، وخصه ــواب الكبيري ــر والث ــك األج ــى ذل ــب عل ــل ورت ــان؛ ب اإلحس
التشــريعات واألحــكام التــي تحفظهــم وترعاهــم عناصــر فاعلــة فــي المجتمــع اإلســالمي 

.

ــه ، ومنهــج  ــار الموضــوع ، وأهميت ــي أســباب اختي ويتضمــن هــذا  البحــث :  مقدمــة ف
ــي : ــى النحــو التال البحــث ، وخطــة الموضــوع ، وأربعــة مباحــث عل

ــك وأسســه،  ــه ، وفضــل ذل ــم رعايت ــم ، وحك ــف اليتي ــي تعري  المبحــث األول : ف
ــده . وفوائ

 المبحــث الثانــي : حقــوق اليتيــم فــي اإلســالم وتنــاول : حــق الحيــاة، حــق النســب، 
حــق الرضاعــة، حــق اإليــواء، حــق الرحمــة والرفــق بــه، حــق التربيــة، حــق النفقــة، 
حــق الميــراث، وبينــت كيــف أن اإلســالم يأمــر بكفالــة اليتيــم غيــر المســلم أيضــا دون 

تفرقــة .
 المبحــث الثالــث : فــي الواليــة علــى اليتيــم، وفيــه بينــت حــق اليتيــم علــى المجتمــع 
فــي رعايــة حقوقــه الشــخصية والماليــة واالجتماعيــة، وهــذا الحــق مقــرر مــن ثالثــة 

أوجــه هــي : واليــة الحضانــة . -  واليــة النفــس .  - واليــة المــال .
 المبحــث الرابــع : رعايــة اليتيــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة : وفــي هــذا 
المبحــث عرضــت لمــا تقــوم بــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حكومــة وشــعبا مــن 

رعايــة متميــزة لأليتــام فــي داخــل الدولــة وخارجهــا .
 الخاتمة : وتحوي أهم نتائج البحث والتوصيات 

مقدم البحث : د . عبد الحق حميش
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية / جامعة الشارقة
ص. ب : 27272 الشارقة   فاكس : 065050334
hamiche@sharjah.ac.ae : البريد اإللكتروني
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بسم هللا الرحمن الرحيم 
المقدمة

ــيئات  ــنا وس ــرور أنفس ــن ش ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد هلل نحم إن الحم
ــه  ــه، ونشــهد أن ال إل ــه، ومــن يضلــل فــال هــادي ل ــا، مــن يهــده هللا فــال مضــل ل أعمالن
إال هللا وحــده ال شــريك لـــه، ونشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، أرســله هللا للنــاس كافــة 
بشــيراً ونذيــراً، وداعيــاً إليــه بإذنــه وســراجاً منيــراً، بلـّـغ الرســالة، وأدى األمانــة، ونصــح 
األمــة، وبيَّــن لهــا الحــالل والحــرام، القائــل – عليــه الصــالة والســالم – : » مــن يــرد هللا 

بــه خيــراً يفقهــه فــي الديــن )1( أمــا بعــد:
فــإن اليتيــم  أحــد أفــراد المجتمــع الذيــن يجــب أن توجــه إليــه أنظــار الباحثيــن والعلمــاء 
عين، مــن أجــل رعايتهــم وحمايتهــم وتوفيــر جميــع الحقــوق الشــرعية والقانونيــة  والُمشــّرِ
التــي أوجبتهــا الشــريعة اإلســالمية ودســاتير الــدول اإلســالمية لهــم، وحتــى نضمــن لهــم 
الحيــاة الكريمــة التــي تليــق بهــم. وال غــرو أن يأخــذ اليتيــم هــذا االهتمــام وأن تقــام مــن 
أجلــه المؤتمــرات وتعقــد لتربيتــه ورعايتــه النــدوات والحلقــات، وتقــدم التقاريــر والبحــوث 
والدراســات. قــد قــال األصمعــي لصبــي، تبــدو عليــه مخايــل الــذكاء: أيســرك لــو أن لــك 
ــي  ــي: ألن ــال الصب ــم؟ ق ــال األصمعــي: ول ــال: ال. ق ــت أحمــق؟ ق ــف درهــم وأن ــة أل مائ
ــي)2(  ــي حمق ــى عل ــا هــذا المــال. ويبق ــع فيه ــة أضي ــي جناي ــي حمق ــي عل ال آمــن أن يجن
ــي  ــة واضحــة ف ــذه العناي ــة، نجــد ه ــة بالغ ــم عناي ــة اإلســالم باليتي ــت عناي ــا كان ــن هن م
األحــكام التشــريعية الكثيــرة التــي حفلــت بهــا كتــب الفقــه اإلســالمي ونصــوص الشــريعة 

اإلســالمية مــن قــرآن وســنة ومصــادر تشــريعة أخــرى.
أهمية الموضوع : 

إن الكتابــة والتأليــف والبحــث فيمــا يتعلــق باليتيــم موضــوع مهــم ألنــه يُســهم فــي تقديــم 
الرعايــة لهــؤالء األيتــام الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة لهــذه الرعايــة.

ولشــد االنتبــاه واألنظــار لهــم، فيهتــم بهــم كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع وبصــورة خاصــة 
عين والقانونييــن وذلــك مــن أجــل بيــان حقوقهــم ومــا يجــب  المســئولين والباحثيــن والُمشــّرِ

أن نوفــره لليتيــم مــن الخدمــات والرعايــة .
وحتــى ال يتســاهل النــاس ومــن عليهــم واجــب االهتمــام بهــم فــي القيــام بمــا هــو مطلــوب 

منهــم . 

)1( متفــق عليــه: البخــاري فــي كتــاب العلــم بــاب قــول النبــي  صلــي اللــه عليــه وســلم: رب مبلــغ أوعــى 
مــن ســامع )71( 1/39، ومســلم فــي كتــاب الــزكاة بــاب النهــي عــن المســألة )1037( )2/718( مــن 

حديــث معاويــة رضــي اللــه عنــه.
)2( لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور  ، مادة يتم ،  ج12، ص645.

خطة البحث : 

جعلت بحثي هذا  في مقدمة وأربعة مباحث على النحو التالي :

المقدمة 	 
المبحث األول : في تعريف اليتيم، وحكم رعايته، وفضل ذلك وفوائده .	 
المبحث الثاني : حقوق اليتيم في اإلسالم. 	 
المبحث الثالث : في الوالية على اليتيم.	 
المبحث الرابع : رعاية اليتيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  	 
الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات.	 

هــذا مــا اســتطعت جمعــه وإنجــازه، فــإن وفقــت فــي ذلــك فهــذا فضــل مــن هللا  أشــكره 
وأحمــده علــى نعمــه التــي ال تحصــى، وإن كان هنــاك خطــأ أو تقصيــر فذلــك حــال كل 
إنســان مثلــي، أســأله ســبحانه وتعالــى العفــو والصفــح فإنــه غفــور عفــو كريــم، وحســبي 
أنــي حاولــت وبذلــت قصــارى جهــدي ألخــدم هــذا الديــن، وهــذه الفئــة مــن المجتمــع وهللا 

المســتعان .

د . عبد الحق حميش
 جامعة الشارقة 
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المبحث األول : في تعريف اليتيم ، وحكم رعايته ، وفضل ذلك وفوائده

ســأتناول تحــت هــذا المبحــث الموضوعــات التاليــة : تعريــف اليتيــم ، واأللفــاظ القريبــة 
مــن هــذا المصطلــح ، وحكــم كفالتــه ورعايتــه فــي اإلســالم ، وفضــل تأميــن الرعايــة لهــذه 

الفئــة مــن المجتمــع ، ثــم أبيــن فوائــد رعايتهــم علــى األفــراد والمجتمــع .

المطلب األول: تعريف اليتيم واأللفاظ ذات الصلة

1 –  تعريف اليتيم : 
اليتيــم فــي اللغــة :  مأخــوذ مــن اليتــم وهــو االنفــراد، واليتيــم المنفــرد مــن كل شــيء، يقــال 
صبــي يتيــم وبيــت مــن الشــعر يتيــم )1(. وأصــل اليتيــم الغفلــة ، وبــه ُســميَّ اليتيــم يتيمــاً 
ــم ؛ ألن البــر  ــذ اليتي ــه أُخ ــم اإلبطــاء ، ومن ــه يتغافــل عــن بــره ، كمــا قيــل إن اليتي ؛ ألن
يُبطــيُء عنــه، ويقــال أيضــاً فــي ســيرة يَتـَـُم: أي إبطــاء أو ضعــف أو فتــور، فكلمــة اليتيــم 
فــي أصلهــا اللُّغــوي تــدور علــى االنفــراد والضعــف والبــطء والحاجــة، وتلــك صفــات فــي 

واقــع الحــال لليتيــم فــي الغالــب
ــوغ، يقــول الجصــاص:«  ــوه وهــو دون البل ــذي مــات أب أمــا فــي االصطــالح فهــو :  ال
اليتيــم: المنفــرد عــن أحــد أبويــه، فقــد يكــون يتيمــا مــن األم مــع بقــاء األب، وقــد يكــون 
يتيمــا مــن األب مــع بقــاء األم، إال أن األظهــر عنــد اإلطــالق: هــو اليتيــم مــن األب، وإن 
كانــت أمــه باقيــة، وكذلــك ســائر مــا ذكــر هللا مــن أحــكام األيتــام إنمــا المــراد بهــا الفاقــدون 

آلبائهــم وهــم صغــار«)2(. 
ــار  ــار والكب ــى الصغ ــع عل ــى( أن يق ــم )اليتام ــذا االس ــق ه ــري:« وح ــول الزمخش ويق
لبقــاء معنــى اإلنفــراد عــن اآلبــاء، إال أنــه قــد غلــب أن يســموا بــه قبــل أن يبلغــوا 
مبلــغ الرجــال. فــإذا اســتغنوا بأنفســهم عــن كافــل وقائــم عليهــم، وانتصبــوا كفــاة يكفلــون 

ــم«)3(. ــذا االس ــم ه ــم، زال عنه ــون عليه ــم، ويقوم غيره
ــم:«  ــدة اليتي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف ــؤون االجتماعي ــون الش ــرف قان وع
ــل  ــه مصــدر دخــل أو عائ ــس ل ــم يجــاوز ســن الرشــد ولي ــده ول ــي وال ــن توف هــو كل م

)1( لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور  ، مادة يتم ،  ج12، ص645.
)2( أحكام القرآن : أبو بكر الجصاص ، م2، ص12.

)3( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: جار الله الزمخشري ،1/242.

مقتــدر«)1(.
وتقــول العــرب : اليتيــم الــذي يمــوت أبــوه ، والعجــيُّ الــذي تمــوت أمــه، ومــن مــات أبــواه 
فهــو لطيــم. إال أن اســم اليتيــم يطلــق تجــاوزاً لــكل مــن فقــد أحــد والديــه أو كليهمــا، ويقــال 
للصبــي يتيمــاً إذا فقــد أبــاه قبــل البلــوغ، فهــو يتيــم حتــى يبلــغ الحلــم، ويقــال للمــرأة يتيمــة 

مــا لــم تتــزوج، فــإذا تزوجــت زال عنهــا اســم اليتــُم، والجمــع أيتــام ويتامــى .
ســبب التســمية باليتيــم: الــذي يظهــر ممــا يقولــه أهل اللغــة في هــذا الصدد هو: أن التســمية 
بهــذا االســم منشــأها... عــدم االعتنــاء الــذي يالقيــه مــن فقــد كفيلــه وهــو بهــذا الســن مــن 
العمــر حيــث صــرح بمثــل ذلــك مــن تضلــع بتتبــع هــذا النــوع مــن المصطلحــات، يقــول 
ــو  ــا أب ــل عــن بره.أم ــه يتغاف ــاً ألن ــم يتيم ــه ســمي اليتي ــة، وب ــم الغفل المفضــل: أصــل اليت

عمــر فقــال اليتــم: اإلبطــاء، ومنــه أخــذ اليتيــم ألن البــر يبطــئ عنــه. 
2- األلفــاظ القريبــة :هنــاك ألفــاظ قريبــة مــن هــذا المصطلح شــاع اســتعمالها عنــد الفقهاء، 
ــي، والســفيه،  ــر، والصب ــون، والصغي ــد أهــل القان ــل اســتخدام لفظــة “ القاصــر “ عن مث
والمعتــوه، والمجنــون وقيمــا يلــي تعريــف موجــز لهــا:  - القاصــر : وقبــل أن أبــدأ فــي 
بيــان معنــى القاصــر لغــة واصطالحــاً، البــد وأن أشــير إلــى أن فقهــاء القانــون فــي هــذا 
العصــر اســتخدموا مصطلــح القاصــر بــدل اليتيــم : والقاصــر لغــة: فهــو مــن لــم يبلــغ ســن 
ــةٌ  الرشــد، والقاصــرة: الفتــاة لــم تبلــغ ســن الرشــد، ويقــال امــرأة قاصــرة الطــرف: َخِجلَ
ــٌن﴾ ]الصافــات: 48[ .وفــي  ــْرِف ِعي ــْم قَاِصــَراُت الطَّ ــة )2( ، وفــي التنزيــل: ﴿َوِعْنَدُه َحيِّيَّ
ف علمــاء القانــون القاصــر  ــه فــي اللغــة، حيــث عــرَّ االصطــالح ال يختلــف المعنــى عن
وقالــوا : “ هــو الــذي لــم يبلــغ ســن الرشــد، و ال يــزال تحــت ســلطة الوالديــة أو الوصايــة 
“.وهــو مأخــوذ  عــن اســم أو صفــٍة عــن الالتينيــة )Minor( ، ويطلــق عليــه أيضــاً باللغــة 
ــي  ــر : الصغــر ف ــة )Under age( ، وضــده الراشــد )Majeur(. - الصغي اإلنجليزي
اللغــة مأخــوذ مــن صغــر صغــراً: قــل حجمــه أو ســنه فهــو صغيــر ، والجمــع صغــار ، 

واصطالحــا : هــو وصــف يلحــق باإلنســان منــذ مولــده إلــى بلوغــه الحلــم.
- الصبــي : الصغيــر دون الغــالم ، وقيــل : الصبــي منــذ والدتــه إلــى أن يفطــم )3(، وعلــى 

هــذا فالصبــا أخــص مــن الصغــر.
ِغيــُر ُدوَن اْلغـُـاَلِم،   بِــيُّ الصَّ غـَـُر َواْلَحَداثـَـةُ، َوالصَّ بـَـا َعلـَـى َمعـَـاٍن ِعــدَّةٍ ِمْنَها:الّصِ ويُْطلـَـُق الّصِ

)1( قانون اتحادي رقم ) 2( لسنة 2001 م  ) المادة : 1 ( 
)2( المعجم الوسيط مادة قصر 2/ 738-739 

)3( لسان العرب :مادة صبا 14/452 .
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أَْو َمــْن لـَـْم يُْفَطــْم بَْعــُد )1(. 
والصبي نوعان مميز وغير مميز:

والصبــي المميز:هــو الصبــي الــذي يعقــل معنــي العقــد ويقصــده ويســتطيع إلــي حــد مــا أن 
يعــرف الضــار مــن النافــع والمصلحــة مــن غيرهــا فــي األمــور العامــة أو هــو الــذي بلــغ 
ســنا تمكنــه مــن التمييــز بيــن معانــي ألفــاظ العقــود فــي الجملــة ويعــرف المــراد منــه عرفــا 
ويــدرك أســس التعامــل العامــة، وحــدد الفقهــاء هــذه الســن أنهــا بيــن الســابعة والبلــوغ )2( 

، ويعتبــر المحجــور عليــه للســفه فــي حكــم الصبــي المميــز.
ــب ألجــل  ــار الغال ــا هــو باعتب ــز إنم ــي التميي ــة عل ــار ســن الســابعة عالم ــى أن اعتب عل
ضبــط األحــكام، فربمــا يوجــد التمييــز قبــل الوصــول إلــى ســن الســابعة وربمــا يتأخــر 
عنهــا )3(، أمــا غيــر المميــز: فهــو عكــس الصبــي المميــز أي الــذي ال يعقــل أو ال يــدرك 
ــذ  ــك من ــر كذل ــو يعتب ــع )4(، وه ــن الناف ــرف الضــار م ــتطيع أن يع ــد وال يس ــي العق معن
والدتــه وقبــل أن يبلــغ الســابعة، ويعتبــر فــي حكــم الصبــي غيــر المميــز المحجــور عليــه 

ــه . للجنــون والعت
- اللقيــط : وممــا يلحــق باأليتــام ، بــل إن أمرهــم أشــد: اللقطــاء أو مــن كان مجهــول األب 
أو األم أو كليهمــا فقــد يفقــد الطفــل أبويــه ألي ســبب مــن األســباب، واألســباب كثيــرة فقــد 
ــدان وهــو صغيــر وقــد يفقــداه فــي زحــام الحــج، أو فــي حادثــة حريــق، أو  يتوفــى الوال
حــادث مــروري ومــا أكثرهــا فــي أيامنــا هــذه. والشــك أن العنايــة بهــذه الفئــة قــد تكــون 
أفضــل، فاليتيــم قــد يجــد العــم أو الخــال أو الجــد أو القريــب، أمــا مجهولــي األبويــن ألي 
ســبب مــن األســباب ال يجــد أيــاً مــن ذلــك إال رحمــة الرحمــن الرحيــم وهــي خيــر وأبقــى .
وتأكيــدا لهــذا األمــر وحتــى يــزول اإلشــكال الــذي قــد يــرد لــدى بعــض النــاس ومحبــي 
ــم 20711  ــاء برق ــة واإلفت ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــن اللجن ــوى م ــر صــدرت فت الخي
مؤرخــة فــي 24/12/1419هـــ حــول هــذا األمــر وجــاء فيهــا مــا نصــه: إن مجهولــي 
ــن  ــة م ــة والرعاي ــة للعناي ــد حاج ــم أش ــل ه ــم ب ــم لوالديه ــم لفقده ــم اليتي ــي حك النســب ف
معروفــي النســب لعــدم معرفــة قريــب يلجئــون إليــه عنــد الضــرورة وعلــى ذلــك فــإن مــن 

)1( المعجم الوجيز : ص 359 
)2( النظريات الفقهية : د/ محمد الزحيلي  ، 1414 هـ 1993م

)3( المدخــل إلــي الفقــه اإلســالمي: د/ محمــود محمــد طنطــاوي ، الطبعــة الثانيــة 1408 هـــ 1988م ص 
359

)4( راجــع : الموســوعة الفقهيــة  إصــدار وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية بالكويــت ، ج27 ص 20 
21 ،

يكفــل طفــالً مــن مجهولــي النســب فانــه يدخــل فــي األجــر المترتــب علــى كفالــة اليتيــم 
لعمــوم قولــه صلــى هللا عليــه وســلم : “ أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة هكــذا وأشــار بالســبابة 

والوســطى وفــرج بينهمــا شــيئاً “)1( .
- الســفيه : الســفه لغــة ضــد الحلــم ، وهــو خفيــف العقــل ، وأصلــه الخفــة والحركــة )2( ، 
أمــا اصطالحــاً : “ فهــو الــذي يصــرف مالــه  فــي غيــر موضعــه ، ويبــذر فــي مصارفــه، 

ويضيـِّـع أموالــه ، ويتلفهــا باإلســراف “ )3(.
ــوه  ــوه:” المعت ــد عرف ــي االصطــالح فلق ــا ف ــل )4(،أم ــص العق ــو الناق ــة ه ــوه : لغ - المعت
هــو الــذي اختــل شــعوره بحيــث يكــون فهمــه قليــال وكالمــه مختلطــا وتدبيــره فاســدا “)5(.
- المجنــون : لغــة مــن جــنَّ وهــو االســتتار والتغطيــة )6( ، وُكلُّ مــا ُســتَِر َعْنــَك فقــد ُجــنَّ 

َعْنــَك )7(، والمجنــون اصطالحــا : “ هــو مــن زال عقلــه “ )8(.
ويشــترك كل هــؤالء ) اليتيــم، والقاصــر، والصغير، والصبي، والســفيه،واللقيط، والمعتوه 
ــر عــن  والمجنــون ( فــي أنهــم محجــور عليهــم ، فــي حاجــة إلــى رعايــة وتوجيــه،  قُصَّ

ممارســة حقوقهــم ، يمنعــوا مــن التصرفــات وإجــراء العقــود حمايــة لهــم وألموالهــم  

المطلب الثاني: حكم رعاية اليتيم في اإلسالم

لقــد حــرص اإلســالم أشــد الحــرص علــى العنايــة بالفــرد داخــل المجتمــع، منــذ كونــه جنيناً 
فطفــالً، فشــاباً، فرجــالً، بعــد أن أعطــاه قيمتــه اإلنســانية فقــال تعالــى: )ولقــد كرمنــا بنــي 
ــه اإلنســانية  ــرم وُمكــّرم، لقيمت ــه محت ــع مراحل آدم﴾ ]اإلســراء: 70[، فاإلنســان فــي جمي
الذاتيــة، ويــزداد ذلــك التكريــم واالحتــرام بقــدر مــا يكتســب مــن محامــد وصفــات وبقــدر 
مــا يعمــل مــن أعمــال البــر والخيــر، إن اإلســالم حفــظ لإلنســان كرامتــه، ووفَّــى بحقــه، 
فأولــت الشــريعة اإلســالمية اليتيــم عنايــة فائقــة، وحثــت علــى رعايتــه والمحافظــة علــى 

أموالــه، وحــذرت مــن التجــاوز علــى حقوقــه.

)1( أخرجه البخاري في كتاب الطالق باب اللعان )4998( 5/2033 .
)2( مختار الصحاح مادة سفه 1/127 ، لسان العرب مادة سفه 13/499 . 

)3( مجلة األحكام العدلية المادة ) 946 ( ص 185 .
)4( مختار الصحاح مادة عته 1/173 ، لسان العرب مادة عته 13/513 .

)5( مجلة األحكام العدلية المادة)945( ص185 .
)6( مختار الصحاح مادة جنن 1/48 ، ولسان العرب مادة جنن 13/94 

)7( تاج العروس : للزبيدي 34/364 .
)8( تفسير السمعاني 5/276 ، التاج واإلكليل 5/216 .
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 ومــا تلــك اآليــات العديــدة فــي كتــاب هللا وذلــك الحــث المتوالــي مــن رســول هللا صلــى 
ــى هــذه  ــد ترجمــت القــرون األول ــة ولق ــى هــذه العناي ــل قــوي عل ــه وســلم إال دلي هللا علي
ــرى  ــالمي ي ــخ اإلس ــع التاري ــن يتتب ــا فم ــرا واقع ــا أم ــت معه ــا وتعامل ــات عملي التوجيه
بوضــوح مقــدار الحــرص علــى رعايــة اليتيــم وكفالتــه بحثــا عــن األجــر ومرافقــة النبــي 

صلــى هللا عليــه وســلم . 
ــه  ــه ومعاملت ــه ورعايت ــث تربيت ــن حي ــاً م ــاً بالغ ــم اهتمام ــأن اليتي ــم اإلســالم بش ــد اهت لق
وضمــان ســبل العيــش الكريمــة لــه، حتــى ينشــأ عضــواً نافعــاً فــي المجتمــع المســلم قــال 
ــا اليَتِيــم فَــالَ  تَقَهــر ﴾  ] الضحــى : آيــة 9 [ ، وقــال عــز وجــل: ﴿ أََرأيــَت  تعالــى : ﴿ فَأمَّ
الّــِذي يَُكــذُّب بالّديــِن * فََذِلــَك الّــِذي يَــُدُع اليتيَم ﴾ ] الماعــون : آيــة 1-2 [ ، وهاتــان 
اآليتــان تؤكــدان علــى العنايــة باليتيــم والشــفقة عليــه، كــي ال يشــعر بالنقــص عــن غيــره 

ــراد المجتمــع، فيتحطــم ويصبــح عضــواً هادمــاً فــي المجتمــع المســلم . مــن أف
كمــا أمــر - عــز وجــل - بحفــظ أمــوال األيتــام ، وعــدم التعــرض لهــا بســوء ، وعــدَّ ذلــك 
ــى: ﴿ إّن  ــال تعال ــاب ، ق ــه أشــد العق ــب علي ــم األمــور ، ورت ــوب وعظائ ــر الذن مــن كبائ
الِذيــَن يَأُكلـُـوَن أََمــواَل اليَتَامــى ُظلمــاً إنّمــا يَأُكلـُـون فــي بُُطونِِهــم نــاراً وَســيصلَوَن َســِعيراً ﴾  
] النســاء : آيــة 10 [ ، كمــا قــال تعالــى : ﴿ وال تَقربـُـوا َمــاَل اليَتِيــِم إال بِالتِــي ِهــَي أحَســُن 

َحتـّـى يَبلـُـَغ أَُشــدَّهُ وأوفـُـوا بِالعَهــِد إّن العَهــَد َكاَن َمســئُوال ﴾  ] اإلســراء: 34 [ .
 وعــدَّ الرســول  صلــي هللا عليــه وســلم أكل مــال اليتيــم مــن الســبع الموبقــات، فعــن أبــي 
ــوا الســبع  ــال : “  اجتنب ــه وســلم ق ــي هللا علي ــي  صل ــه  عــن النب ــرة  رضــي هللا عن هري
ــل  ــاهلل، والســحر، وقت ــال : الشــرك ب ــن ؟، ق ــا ه ــا رســول هللا، وم ــوا : ي ــات، قال الموبق
النفــس التــي حــرم هللا إال بالحــق، وأكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والتولــي يــوم الزحــف، 

وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــالت “)1( .
ــه صلــى هللا عليــه وســلم مــن كان ضعيفــاً مــن الصحابــة أال  ولخطــورة ذلــك األمــر ، وجَّ
يتوليــن مــال يتيــم، فعــن أبــي ذر – رضــي هللا عنــه – أن رســول هللا  صلــي هللا عليــه 
ــك مــا أحــب لنفســي، ال  ــاً ، وإنــي أحــب ل ــا ذر ، إنــي أراك ضعيف ــا أب ــال : “ ي وســلم ق

تأمــرن علــى اثنيــن ، وال توليــن مــال يتيــم “ )2(.
واســتمراراً لحــرص التشــريع اإلســالمي علــى أمــوال األيتــام، أمــر باســتثمارها وتنميتهــا 

ــى  ــوال اليتام ــون أم ــن يأكل ــى ) إن الذي ــه تعال ــول الل ــاب ق ــا ب ــاب الوصاي ــي كت ــه البخــاري ف )1( أخرج
ظلمــا..( )2615 ( 3/1017 ، ومســلم فــي كتــاب اإليمــان بــاب بيــان الكبائــر وأكبرهــا ) 89( 1/92 .

)2( أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة باب كراهة اإلمارة بغير ضرورة )1826( 3/1457 .

حتــى ال تســتنفدها النفقــة عليهــم، فلقــد ورد عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال: 
“أال مــن ولــي يتيمــاً لــه مــال فليتجــر بــه، وال يتركــه حتــى تأكلــه الصدقــة “)1(، كمــا ورد 
عــن عمــر رضــي هللا عنــه أنــه قــال: “ اتجــروا فــي مــال اليتامــى حتــى ال تأكلهــا الــزكاة “ 
)2(، ومــن هنــا يلــزم الولــي علــى مــال اليتيــم اســتثمارها لمصلحــة اليتيــم علــى رأي كثيــر 

مــن أهــل العلــم بشــرط عــدم تعريضهــا لألخطــار .
ــم، وضمــه  ــة اليتي ــه وســلم بكفال ــى هللا علي ــا ســبق، أمــر الرســول صل ــكل م ــماعاً ل وجـ
إلــى بيــوت المســلمين، وعــدم تركــه همــالً بــال راعٍ فــي المجتمــع المســلم، فلقــد أخــرج 
البخــاري فــي صحيحــه أن رســول هللا  صلــي هللا عليــه وســلم قــال : “  أنــا وكافــل 
ــا شــيئاً “ )3(،كما عــد  ــرج بينهم ــذا وأشــار بالســبابة والوســطى وف ــة هك ــي الجن ــم ف اليتي
رســول هللا  صلــي هللا عليــه وســلم خيــر بيــت مــن المســلمين بيــت فيــه يتيــم يُحســن إليــه 
فلقــد ورد أن النبــي  صلــي هللا عليــه وســلم قــال: “ خيــر بيــٍت فــي المســلمين بيــٌت فيــه 

ــاء إليــه “ )4(. ــم يَُس ــه يتي ــٍت فــي المســلمين بيــت في ــم يُحَســن إليــه، وشــر بي يتي
ولقــد وعــد الرســول صلــى هللا عليــه وســلم باألجــر العظيــم لمــن تكفــل برعايــة األيتــام، 
فقــال صلــى هللا عليــه وســلم: “ مــن عــال ثالثــة مــن األيتــام كان كمــن قــام ليلــه وصــام 
ــن  ــة أخوي ــي الجن ــو ف ــا وه ــت أن ــي ســبيل هللا، وكن ــاره وغــدا وراح شــاهراً ســيفه ف نه

ــه الســبابة والوســطى “)5(.  ــان وألصــق إصبعي ــن أخت كهاتي
كمــا جعــل اإلحســان إلــى األيتــام عالجــاً لقســوة القلــب، فعــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه 
أن رجــالً شــكا إلــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قســوة قلبــه فقــال : “ امســح رأس 
اليتيــم ، وأطعــم المســكين “ )6( ورتــب علــى ذلــك األجــر العظيــم، حيــث يكســب المــرء 
الحســنات العظــام بــكل شــعرة يمســح فيهــا علــى رأس ذلــك اليتيــم، فعــن أبــي أمامــة أن 
رســول هللا  صلــي هللا عليــه وســلم قــال: “ مــن مســح رأس يتيــم لــم يمســحه إال هلل كان لــه 
بــكل شــعرة مــرت عليهــا يــده حســنات، ومــن أحســن إلــى يتيمــة أو يتيــم عنــده كنــت أنــا 

وهــو فــي الجنــة كهاتيــن وفــرق بيــن إصبعيــه الســبابة والوســطى “ )7(.

ــو  ــال أب ــم )641( 3/32 ق ــال اليتي ــي زكاة م ــا جــاء ف ــاب م ــزكاة ب ــاب ال ــي كت ــذي ف )1( أخرجــه الترم
ــال . ــي إســناده مق عيســى وف

)2( أخرجه مالك في الموطأ )588(1/251 ،  االستذكار )543(3/155 ، 
)3( سبق تخريج الحديث .

أخرجه ابن ماجه في كتاب األدب باب حق اليتيم )3679( 2/1213   )4(
أخرجه ابن ماجه في كتاب األدب باب حق اليتيم )3680(2/1213 .  )5(

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )9006( 2/387 .  )6(
أخرجه أحمد في مسنده )22208( 5/250 .  )7(



7677

الدكتـور : عبدالحق حميشاإلعالن اإلسالمي لحقوق األيتام 

ــدر  ــام ب ــدأ بأيت ــبي ب ــن الس ــاءه م ــا ج ــيم م ــلم تقس ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــا أراد النب ولم
وأعطاهــم النصيــب األوفــر، فقــد روت أم الحكــم وضباعــة ابنتــا الزبيــر بــن عبــد المطلــب 
أن إحداهمــا قــال: “ أصــاب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ســبياً، فذهبــت أنــا وأختــي 
وفاطمــة بنــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فشــكونا إليــه مــا نحــن فيــه وســألناه أن 
يأمــر لنــا بشــيء مــن الســبي، فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: “ ســبقكن يتامــى 

بــدر “ )1(.
ولقــد تمثــل المجتمــع المســلم تلــك التوجيهــات عمليــاً بــدءاً مــن عصــر الصحابــة رضــوان 
هللا عليهــم حتــى يومنــا الحاضــر، فلقــد ثبــت أن هنــاك العديــد مــن الصحابــة والصحابيــات 
كفلــوا أيتامــاً ويتيمــات وضموهــم إلــى بيوتهــم، ومنهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 
ــو  ــن مظعــون، وأب ــة ب ــن هــزال، وقدام ــم ب ــج، ونعي ــن خدي ــع ب ــق، وراف ــر الصدي أبوبك
ــك  ــن مال ــر، وســعد ب ــن الزبي ــو طلحــة، وعــروة ب ــو محــذورة، وأب ســعيد الخــدري، وأب
األنصــاري، وأســعد بــن زرارة، وعائشــة بنــت الصديــق، وأم ســليم، وزينــب بنــت 
ــة رضــوان هللا  ــر جــدا مــن الصحاب ــر وكثي ــم - وغيرهــم كثي ــة - رضــي هللا عنه معاوي

عليهــم والتابعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن .
ويجــب أن نعلــم أن رعايــة المســلمين لأليتــام ومــن فــي حكمهــم تقــوم علــى أســس أصيلــة 
قويــة تنطلــق منهــا جميــع أوجــه الرعايــة التــي يقدمونهــا لهــم ســواء مــن أحــاد المســلمين 
ــد  ــة ق ــة ال تقــوم علــى مجــرد عاطف أو مــن المجتمــع المســلم بشــكل عــام، وهــذه الرعاي
ــي  ــل ه ــام، ب ــر األي ــى م ــص عل ــزول وتتناق ــد ت ــة ق ــرة أو رحم ــفقة عاب تضمحــل أو ش
قواعــد أساســية مرتكــزة علــى توجيهــات ربانيــة وهــدي نبــوي، والشــك أن اســتحضار 
ــام والعطــف عليهــم  هــذه األســس تعيــن المســلم علــى اإلقــدام علــى رعايــة هــؤالء األيت

والشــفقة بهــم.
ولئــن كانــت الدولــة معنيــة وجوبــاً برعايــة اليتيــم ومــن فــي حكمــه بتربيتــه والعنايــة بــه 
إذا لــم يوجــد مــن يرعــاه، فــإن الفــرد المســلم عليــه جــزء مــن واجــب رعايــة اليتيــم ومــن 
فــي حكمــه مــن األيتــام والصغــار ومجهولــي النســب، ويكــون ذلــك بكفالتــه وأخــذه ليتربــى 
فــي أحــد بيــوت المســلمين بيــن أحضــان أســرة طبيعيــة ليعيــش حيــاة هنيئــة وفــق ســنة هللا 

فــي تكويــن المجتمعــات.
ــو  ــع المســلم ه ــن أســر المجتم ــف أســرة م ــي كن ــم ف ــة اليتي ــه أن رعاي ــا الشــك في  ومم

)1( أخرجه أبو داود في كتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس )2987( 3/150 

الوضــع الطبيعــي، أمــا مؤسســات الرعايــة أو دور تربيــة األيتــام التــي وضعتهــا الدولــة 
فهــي وضــع بديــل لمــن لــم يجــد أســرة تقــوم برعايتــه والعنايــة بــه، ورغــم قيــام الدولــة 
بتوفيــر كامــل أوجــه الرعايــة لهــؤالء األيتــام فــي المؤسســات االجتماعيــة إال أن الشــيء 
الــذي ال يمكــن توفيــره مهمــا بلغــت اإلمكانــات الماديــة، هــو الحنــان األســري الطبيعــي 
أو شــبه الطبيعــي فهــذا الحنــان ال يتيســر لليتيــم أو مــن فــي حكمــه بشــكل مناســب إال فــي 
حالــة قيــام أحــد األســر المســلمة بكفالتــه وجعلــه يعيــش فــي أحضانهــا محتســبة األجــر فــي 

ذلــك مــن هللا الجــواد الكريــم . 
ومــن جهــة أخــرى فقــد أهابــت بالمحســنين أن يقومــوا بتهذيبــه وتأديبــه كمــا يراعــي الوالــد 
أبنائــه. ولكــن المالحــظ مــن المشــرع أنــه أكــد بشــكل ملحــوظ علــى رعايــة حقوقــه المالية، 
ولربمــا كان هــذا بشــكل يفــوق بقيــة الجهــات المطلوبــة فــي رعايــة اليتيــم وقــد ظهــر ذلــك 
مــن اآليــات الكريمــة واألخبــار الشــريفة والتــي تشــكل بدورهــا مجموعــة كبيــرة تلفــت 
نظــر الباحثيــن. وال غرابــة فــي هــذا التأكيــد المتواصــل مــن الشــريعة علــى هــذه الجهــة 
لــو الحظنــا طبيعــة القــوم فــي أول الدعــوة، والظــروف المحيطــة بالمنطقــة العربيــة ممــا 

كان يســتدعي هــذا الحــث، وهــذا التأكيــد. 

المطلب الثالث: فضل رعاية األيتام وكفالتهم

تنجلــي حكمــة التشــريع ومتانــة هــذا األســاس الــذي تقــوم عليــه رعايــة األيتــام مــن خــالل 
تأمــل هــذه اآليــة الكريمــة وربطهــا بالــذي نحــن بصــدده، قــال تعالــى : ﴿ وليَخــَش الّذيِــَن 
ــِديداً ﴾   ــوالً َس ــوا قَ ــوا للاَّ وليَقُولُ ــم فَليَتّقُ ــوا َعلَيِه ــاً َخافُ ــةً ِضعَاف ــم ذُّريّ ــن َخلِفِه ــوا ِم ــو تَرُك لَ
] النســاء:آية:9[، فجعــل كافــل اليتيــم اليــوم إنمــا يعمــل لنفســه لــو تــرك ذريــة ضعافــاً ، 
فإنــه ســتُعامل ذريتــه الضعــاف بمــا عامــل بــه ذريــة غيــره، فليعاملــوا األيتــام الذيــن تحــت 
أيديهــم، كمــا يحبــون أن يعامــل غيرهــم أيتامهــم مــن بعدهــم ، فكمــا تُحســن إلــى اليتيــم 
اليــوم يُحســن إلــى أيتامــك فــي الغــد، وكمــا تديــن تــدان، فــإن كان خيــراً كان الخيــر بالخير 

والبــادئ أكــرم، وإن كان شــراً كان الشــر بالشــر والبادئ أظلــم .
وليضمــن اإلســالم حــق األيتــام فــي الرعايــة والعنايــة نجــد أنــه قــد حــرص علــى جعــل 
المجتمــع المســلم متــآزراً متعاونــاً يشــد بعضــه بعضــاً، وذلــك مــن خــالل الحــثَّ المتواصل 
ألفــراده علــى خدمــة بعضهــم بعضــاً، وتفريــج كــرب إخوانهــم المســلمين، وإدخــال 

الســرور علــى أنفســهم، وكــّف ضيعتهــم، ورتَّــب علــى ذلــك األجــر الجزيــل.
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 وعــدَّه رســول هللا  صلــي هللا عليــه وســلم مــن أفضــل األعمــال، فعــن أبــي هريــرة أن 
رســول هللا  صلــي هللا عليــه وســلم ُســئل: أي العمــل أفضــل ؟ قــال : “ أفضــل العمــل أن 
تُدخــل علــى أخيــك المؤمــن ســروراً أو تقضــي عنــه دينــاً أو تطعمــه خبــزاً “)1(  ، كمــا 
جعــل عــون الرجــل ألخيــه المســلم صدقــة يتصــدق بهــا عــن نفســه فــي كل يــوم، فعــن ابــن 
عبــاس – رضــي هللا عنهمــا – أن رســول هللا صلــي هللا عليــه وســلم قــال: “ فــي ابــن آدم 
ســتون وثالثمائــة ُســالمى أو عظــم أو مفصــل، علــى كل واحــد فــي كل يــوم صدقــة، كل 

كلمــة طيبــة صدقــة، وعــون الرجــل أخــاه صدقــة “ )2(.
ويتواصــل الحــث مــن الرســول  صلــي هللا عليــه وســلم ألفــراد المجتمــع المســلم   
بــأن يتعاونــوا ويكونــوا فــي خدمــة بعضهــم بعضــاً، والتســاعد لقضــاء حوائــج بعضهــم 
بعضــاً، ففــي الحديــث أن الرســول  صلــي هللا عليــه وســلم قــال: “ ... مــن كان فــي حاجــة 
ــه الرســول  صلــي هللا عليــه وســلم أمتــه إلــى نفــع  أخيــه كان هللا فـــي حاجتــه “ )3( ولقــد وجَّ
النــاس وإدخــال الســرور علــى أنفســهم وكشــف كربهــم، وعــدَّ َمــن يفعــل ذلــك بأنــه أحــب 
النــاس إلــى هللا، فقــال :” أحــب النــاس إلــى هللا تعالــى أنفعهــم للنــاس ، وأحــب األعمــال 
إلــى هللا - عــز وجــل - ســرور يدخلــه علــى مســلم، أو يكشــف عنــه كربــه ... “ )4( وال 
شــك أن مــن أشــد الكــرب اليتــم ومــا يســتتبعه مــن ضعــف وضــرر وضيــاع إذا لــم يتعهــد 

ذلــك اليتيــم بالحفــظ والرعايــة.

المطلب الرابع: أسس رعاية اليتيم في اإلسالم

تقــوم رعايــة اليتيــم فــي اإلســالم علــى جملــة مــن األســس والمنطلقــات التــي تدفــع بالمؤمن 
لمــد يــد العــون والمســاعدة لهــذه الفئــة المهمــة مــن المجتمــع، ومــن هــذه األســس مــا يلي:

- اإليمــان : لقــد أوصــى البــاري تعالــى فــي محكــم تنزيلــه باليتيــم فذكــره أربعــا وعشــرين 
ــرآن  ــز الق ــا رك ــة كم ــة وعشــرين آي ــى ثالث ــي عشــرة ســورة اشــتملت عل ــي اثن ــرة ف م
ــل  ــزء أصي ــاء كج ــى الضعف ــاق عل ــى اإلنف ــا عل ــبعين موضع ــن س ــر م ــي أكث ــم ف الكري
مــن متطلبــات اإليمــان، ومعتبــرا مــن يبخــل بمالــه مجــروح اإليمــان وربمــا دخــل فــي 
يــِن )1(فََذِلــَك الَّــِذي يَــُدعُّ اْليَتِيــَم )2( َواَل يَُحــضُّ  ُب بِالّدِ دائــرة النفــاق ﴿ أََرأَْيــَت الَّــِذي يَُكــذِّ

)1( أخرجه البيهقي في شعب اإليمان )7678( 6/123 .
)2( أخرجه البخاري في األدب المفرد )422( 1/152 .

)3( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم )2580( 4/1996 .
)4( أخرجه الطبراني في األوسط )5787( 6/58 .

ــاُهوَن )5(   ــْم َس ــن َصاَلتِِه ــْم َع ــَن ُه ــَن )4(الَِّذي ْلُمَصلِّي ــٌل لِّ ــِكيِن )3( فََوْي ــاِم اْلِمْس ــى َطعَ َعلَ
ــدم  ــارة يق ــون [،وت ــورة الماع ــوَن )7( ﴾  ] س ــوَن اْلَماُع ــَراُؤوَن )6( َويَْمنَعُ ــْم يُ ــَن ُه الَِّذي
الفئــة المؤمنــة الصادقــة اإليمــان مــن خــالل وصفهــا باإلنفــاق علــى الفقــراء بــكل محبــة 

ــه مســكينا  ويتيمــا وأســيرا﴾  ] اإلنســان : 8 [ ــى حب وســرور﴿ ويطعمــون الطعــام عل
- الكرامــة اإلنســانية: ينطلــق مفهــوم الرعايــة األول مــن كــون اليتيــم إنســاناً فــي حاجــة 
ــل اإلســالم  ــد جع ــع، لق ــن الجمي ــام م ــة واالهتم ــى الرعاي ــي أن يلق ــن ينبغ ماســة لآخري
ــود  ــف وأس ــوي وضعي ــن ق ــرق بي ــاس، ال ف ــع الن ــدس لجمي ــانية حــق مق ــة اإلنس الكرام
ــع  ــي آدم ﴾  فالجمي ــا بن ــد كرمن ــي ﴿ ولق ــي وأعجم ــلم وعرب ــر مس ــلم وغي ــض ومس وأبي
ــان  ــلم إنس ــع المس ــي المجتم ــى ف ــوز أن يبق ــة وال يج ــانية والمواطن ــي اإلنس ــترك ف يش
محــروم أو مهمــش أو يفتقــر إلــى المــأوى والعــالج، وذلــك ألن دفــع الضــرر عنــه واجــب 

ــا. ــي مســلماً كان أم ذمي دين
- الرحمــة: تعــد الرحمــة مــن أهــم الركائــز التــي قــام عليهــا اإلســالم ﴿ ومــا أرســلناك إال 
ــع  ــي المجتم ــاء ف ــام والضعف ــى األيت ــاء: 107 [ فالعطــف عل ــن ﴾ ] األنبي ــة للعالمي رحم
اإلســالمي يعــد شــعيرة مــن شــعائر ذلــك المجتمــع ومعلمــاً مــن معالــم تأســيه بالمصطفــى  
ــر  ــل كان يعتب ــول :« مــن ال يرحــم ال يرحــم » )1( ال ب ــذي يق ــه وســلم ال ــي هللا علي صل
العطــف علــى الضعفــاء عامــالً مــن عوامــل التمكيــن والنصــر لألمــة فــكان يقــول  صلــي 
هللا عليــه وســلم :” أبغونــي فــي الضعفــاء فإنمــا تنصــرون وترزقــون بضعفائكــم “ )2( أي 

أعينونــي علــى طلــب الضعفــاء ألســد حاجاتهــم.
- التكافــل االجتماعــي واالقتصــادي: إن الديــن اإلســالمي هــو الديــن الوحيــد الــذي قــدم 
برنامجــاً متكامــالً للتكافــل االجتماعــي واالقتصــادي مرتكــزا علــى نصــوص مــن الكتــاب 
والســنة ال تقبــل اللبــس، نصــوٌص تدعــوا إلــى تكاتــف أبنــاء األمــة فيمــا بينهــم ورعايــة 
كل الشــرائح الضعيفــة فــي المجتمــع قــال  صلــي هللا عليــه وســلم : “ تــرى المؤمنيــن فــي 
تراحمهــم وتوادهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد  إذا اشــتكى عضــو تداعــى لــه ســائر جســده 
بالســهر والحمــى “  )3( ، ال بــل إنــه أثـَـم عليــه أفضــل الصــالة والســالم الحــي الــذي يبيــت 
فيــه إنســان جائــع فقــال:” أيمــا أهــل عرصــة أصبــح فيهــم امــرؤ جائــع برئــت منــه ذمــة 

هللا ورســوله”)4(.

)1( مسلم :صحيح مسلم ، ج4 ،ص1808 كتاب الفضائل باب رحمة الصبيان والعيال .
)2( أخرجه أبو داود في الجهاد باب 77 حديث 2594 .،2260.

)3( فتح الباري : ابن حجر العسقالني ، ج13 ، ص498.
)4( المسند : أحمد بن حنبل ، ج2،ص73.
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ــام  ــى إطع ــوة إل ــى الدع ــا عل ــن موضع ــن ثالثي ــر م ــي أكث ــم ف ــرآن الكري ــد الق ــد أك   وق
ــى  ــة عل ــن آي ــر مــن أربعي المســاكين والفقــراء وســد حاجاتهــم األساســية، وأكــد فــي أكث
فريضــة الــزكاة والتنديــد بمانعيهــا، وفــي أكثــر مــن ســبعين موضعــا يتــردد ذكــر اإلنفــاق 
ناهيــك عــن ثــالث وعشــرين آيــة تبيــن اآلداب التــي يجــب أن تراعــى فــي أحــوال اليتامــى 
ورعايــة مصالحهــم وحمايــة أموالهــم إلــى جانــب حديــث القــرآن الكريــم عــن الكفــارات 

وإســهامها الفعــال فــي التمكيــن االجتماعــي .
- حمايــة أمــن المجتمــع: إن القاعــدة الذهبيــة التــي قامــت عليهــا فلســفة الحضــارة 
ــال  ــإن إهم ــه ف ــع، وعلي ــح للمجتم ــب المصال ــد وجل ــى درء المفاس ــص عل ــالمية تن اإلس
األيتــام يعنــي فتــح بــاب مفســدة كبيــرة ومــن الواجــب ســدها ببــذل قصــارى الجهــد فــي 
رعايــة هــذه الشــريحة لحمايــة أمــن المجتمــع والحيلولــة دون تحويــل القًصــر إلــى معــاول 

ــه الحضــاري . ــع تنغــص عيشــه وتضعــف فعل ــي المجتم ــدم ف ه
 وهكــذا أوضحــت الشــريعة اإلســالمية الســمحاء بمــا ال يــدع مجــاال للشــك بــأن رعايــة 
األيتــام يعــد أولويــة مــن أولوياتهــا ديانــة وحضــارة وهــذا مــا تجســد مــن خــالل النصــوص 
مــن الكتــاب والســنة وأفعــال الصحابــة الكــرام رضــوان هللا عليهــم، تلــك النصــوص التــي 
ــى شــريحة  ــا إل له ــام وحوَّ ــذي نهــض بشــريحة األيت ــة البرنامــج المتكامــل ال ــت بمثاب كان

فاعلــة فــي البنــاء الحضــاري لألمــة.

المطلب الخامس: ثمار رعاية األيتام في اإلسالم

لعــل مــن أبــرز ثمــار هــذه الرعايــة انتشــار الســلم االجتماعــي وانصــراف الجميــع للبنــاء 
والتمكيــن الحضــاري حيــث ســاهم األيتــام بــدور بــارز فــي إثــراء الفعــل المعرفــي 
والثقافــي لألمــة فــي مختلــف المجــاالت العلميــة واإلداريــة والقياديــة حيــث تؤشــر كتــب 

ــام أمثــال : التراجــم إلــى أن العديــد مــن علمــاء األمــة المبدعيــن كانــوا مــن األيت
اإلمام الزهري ،محمد بن شهاب )124-51هـ(   .	 
اإلمام األوزاعي ،عبد الرحمن بن عمرو) 157-88هـ( 	 
اإلمام الشافعي ، محمد بن إدريس )204-150هـ(.	 
اإلمام أحمد بن حنبل )241-164هـ(.	 
الكندي ،أبو يوسف يعقوب )253-185هـ(.	 
اإلمام البخاري )256-194هـ(.	 
الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر )255-164هـ(.	 
أبو حامد الغزالي )450- 505هـ(.	 
اإلمام القشيري، عبد الكريم بن هوازن )376- 465هـ(.	 
السمعاني،عبد الكريم بن محمد )506- 562هـ( .	 
ياقوت الحموي )ت 626هـ( – كان من المشردين -	 
ابن كثير، إسماعيل بن عمر )701- 774هـ( .	 
ابن حجر العسقالني)852-773هـ( .	 
السيوطي ، جالل الدين ) 849- 911هـ( .	 
ابن خلدون ،عبد الرحمن )808هـ(.	 
البيروني ، أبو الريحان محمد بن  أحمد )362- 443هـ(.	 
الشيخ محمد بدر الدين الحسني )1267- 1354هـ(.	 

ــع  ــي المجتم ــم ف ــام ودمجه ــة األيت ــى رعاي ــة عل ــرة الحريص ــود الخي ــار الجه ــن ثم وم
ــة  ــة لرعاي ــات االجتماعي ــن المؤسس ــد م ــور العدي ــة ظه ــة األم ــم لخدم ــر طاقاته وتفجي
األيتــام بمختلــف شــرائحهم بحيــث لــم تخلــوا حاضــرة مــن حواضــر اإلســالم مــن كتــاب 

ــام. لأليت
كمــا تمكــن القائــد صــالح الديــن األيوبــي مــن إعــادة تأهيــل الصــوص والمشــردين-  الــذي 
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كان العديــد منهــم ممــن ُحــِرم حنــان الوالديــن والرعايــة فــي فتــرات االضطــراب السياســي 
ــة الشــلوح  ــق عليهــا اســم فرق ــة أطل ــالد الشــام - ودمجهــم فــي جيشــه ضمــن فرق ــي ب ف

والتــي تمكنــت مــن توجيــه ضربــات موجعــة للصليبييــن.
ــا ال ننســى مــا قــام بــه المماليــك – وهــم فــي األصــل لقطــاء تمــت تربيتهــم علــى  ولعلن
ــر  ــوت 658هـــ وتطهي ــن جال ــي عي ــار ف ــر التت ــن دح ــم اإلســالم – م ــية وتعالي الفروس
ســواحل الشــام مــن بقايــا الصليبييــن. ال بــل إن التأليــف الموســوعي لــم يزدهــر إال فــي 
العصــر المملوكــي فينــدر أن نجــد مؤلفــاً يتكــون مــن عــدة مجلــدات ال يعــود لتلــك الحقبــة، 
ناهيــك  عــن دعمهــم وتأسيســهم لعشــرات المؤسســات الوقفيــة فــي مختلــف مجــاالت البــر 

والتــي ال يــزال بعــض آثارهــا باقيــا حتــى اليــوم.
ــام مــن  ــه روح التنافــس بيــن الحــكام والمحكوميــن فــي خدمــة األيت وال ننســى مــا أحدثت
الرقــي بالشــعور اإلنســاني وإشــاعة ثقافــة المحبــة والرحمــة بيــن أفــراد األمــة ممــا ســاهم 

فــي نشــر اإلســالم فــي أرجــاء المعمــورة. 
ومــن جملــة الفوائــد التــي تتحقــق  للفــرد وللمجتمــع عنــد قيامــه أو أحــد أفــراد المســلمين 
ــل والفضــل  ــر الجزي ــا بالخي ــى صاحبه ــا تعــود عل ــم أنه ــام ورعايته ــة هــؤالء األيت بكفال
ــاِن إِالَّ  ــَزاُء اإِلحَس ــا فضــالً عــن اآلخــرة قــال تعالــى : ﴿ َهــل َج ــاة الدني العظيــم فــي الحي
ــع  ــق، ونف ــادة الخال ــي عب ــاَن ﴾  ]الرحمــن : 60 [ ، أي هــل جــزاء مــن أحســن ف اإِلحَس
عبيــده، إال أن يحســن خالقــه إليــه بالثــواب الجزيــل، والفــوز الكبيــر والعيــش الســليم فــي 
الدنيــا واآلخــرة، هــذا وإن اإلحســان إلــى اليتيــم يــدل علــى طبــع ســليم وفطــرة نقيــة وقلــب 

رحــوم.
وتســاهم كفالــة األيتــام فــي بنــاء مجتمــع ســليٍم خــاٍل مــن الحقــد والكراهيــة وتســود فيــه 
ــي تراحمهــم  ــن ف ــرى المؤمني ــه وســلم : “ ت ــي هللا علي ــال   صل ــة والمــودة ق روح المحب
وتوادهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر جســده بالســهر 

والحمــى “ )1( 
إن كفالــة اليتيــم تزكــي مــال المســلم وتطهــره وتجعــل هــذا المــال نعــم الصاحــب للمســلم، 
وهــي مــن األخــالق الحميــدة التــي أقرهــا اإلســالم وامتــدح أهلهــا وفــي كفالــة اليتيــم بركــة 
عظيمــة تحــل علــى الكافــل، وتزيــد فــي رزقــه )2( وفــي كفالــة اليتيــم حفــظ لذريتنــا مــن 

)1( أخرجه البخاري في كتاب األدب باب رحمة الناس والبهائم )5665( 5/2238 .
ــن  ــد الرحم ــد و عب ــن حمي ــح ب ــم ، صال ــكارم أخــالق الرســول الكري ــي م ــم ف )2( موســوعة نظــرة النعي

الملــوح 8/3264 .  

بعدنــا وقيــام اآلخريــن باإلحســان إلــى أيتامنــا قــال تعالــى : ﴿ وليَخــَش الّذيِــَن لـَـو تَرُكــوا ِمن 
َخلِفِهــم ذُّريـّـةً ِضعَافــاً َخافـُـوا َعلَيِهــم فَليَتّقـُـوا للاَّ وليَقُولـُـوا قـَـوالً َســِديداً ﴾  ] النســاء:آية:9[، 
فكافــل اليتيــم اليــوم إنمــا يعمــل لنفســه لــو تــرك ذريــة ضعافــاً، فكمــا تُحســن إلــى اليتيــم 

اليــوم يُحســن إلــى أيتامــك فــي الغــد، وكمــا تديــن تــدان. 
.
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االمبحث الثاني:حقوق اليتيم في اإلسالم

لقــد اهتــم التشــريع اإلســالمي بأمــر األيتــام ومــن فــي حكمهــم مــن اللقطــاء أو مجهولــي 
األب، وأحاطهــم بالرعايــة، وأقــر لهــم مــن الحقــوق مــا يضمــن لهــم حيــاة كريمــة 
واســتقراراً نفســيا واجتماعيــا، وســنورد هــذه الحقــوق التــي كفلهــا اإلســالم لأليتــام ومــن 
فــي حكمهــم، ذلــك ألنــه قــد تهمــل هــذه الحقــوق وتهضــم عنــد فقــد األب أو عــدم معرفتــه 
وال يجــد مــن يطالــب لهــم بهــا. وفيمــا يلــي عــرض موجــز – حســب مــا يســمح بــه المقــام 

– ألهــم هــذه الحقــوق:
حق الحياة 

ــات  ــث كان وأد البن ــل، حي ــالمي للطف ــريع اإلس ــه التش ــا كفل ــرز م ــن أب ــق م ــذا الح وه
منتشــراً فــي الجاهليــة خشــية العــار، إضافــة إلــى قتــل األوالد خوفــاً مــن العيلــة والفقــر، 
فحــرم اإلســالم ذلــك وشــدد عليــه، قــال تعالــى: ﴿ وال تَقتُلـُـوا أوالَدُكــم َخشــيَةَ إمــالٍق نحــُن 
نَرُزقُُهــم وإيّاُكــم إّن قَتلَُهــم َكاَن ِخطئــاً كبيــراً ﴾] اإلســراء : 31 [، ســئل رســول هللا  صلــي 
هللا عليــه وســلم أي الذنــب أعظــم عنــد هللا ؟ قــال: “ أن تجعــل هلل نــداً وهــو خلقــك، قلــت: 
إن ذلــك لعظيــم. قلــت : ثــّم أي ؟ قــال: ثــم أن تقتــل ولــدك تخــاف أن يطعــم معــك. قلــت: 
ــعبة ـ رضــي  ــن ش ــرة ب ــن المغي ــارك “ )1(، وع ــة ج ــي بحليل ــم أن تزان ــال: ث ــم أي؟ ق ث
هللا عنــه ـ أنــه قــال : قــال النبــي  صلــي هللا عليــه وســلم : “ إن هللا حــرم عليكــم عقــوق 
األمهــات ووأد البنات ومنــع وهــات، وكــره لكــم قيــل وقــال، وكثــرة الســؤال، وإضاعــة 

المــال “)2(
ــل  ــاة، ال يح ــي الحي ــه ف ــو حق ــل وه ــاً للطف ــاً ثابت ــالم حق ــرر اإلس ــات ق ــذه التوجيه وبه
ــذا الحــق  ــل ه ــط، ب ــم أو اللقي ــل اليتي ــن األشــكال، وبخاصــة للطف ــأي شــكل م ــه ب انتهاك

ــر . ــكل أكب ــب بش ــول النس ــن كان مجه ــرر لم متق
حق النسب

بعــد أن ضمــن التشــريع اإلســالمي للطفــل الحــق فــي الحيــاة، ضمــن لــه الحــق فــي النســب 
واالنتســاب ألبيــه، حتــى ال يكــون عرضــة للجهالــة، ومــن ثــمَّ ضيــاع حقــوق أخــرى مثــل 
ــُط  ــَو أَقَس ــم ُه ــه: ﴿ أدعوهــم آلبَائِِه ــك فــي قول ــاق واإلرث، فيقــرر هللا عــز وجــل ذل اإلنف

)1( أخرجــه البخــاري فــي كتــاب التفســير بــاب قولــه تعالى ) فــال تجعلوا للــه أنــدادا..( ) 4207(4/1626 
، ومســلم فــي اإليمــان بــاب كون الشــرك أقبــح الذنــوب )86( 1/90 .

)2( أخرجــه البخــاري فــي كتــاب االســتقراض بــاب مــا ينهــى عــن إضاعــة المــال )2277( 2/848 ، 
ومســلم فــي كتــاب األقضيــة بــاب النهــي عــن كثــرة المســائل )592(3/1341 .

ِ فـَـإن لَّــم تَعلَُمــوا آبَاءُهــم فَإخَوانُُكــم فــي الِديــِن َوَمَواِليُكــم ﴾  ] األحــزاب : 5 [ كمــا  ِعنــَد للاَّ
حــرم اإلســالم التالعــب باألنســاب، أو محاولــة انتســاب الطفــل لغيــر أبيــه، ورتــب علــى 
ذلــك العقــاب الشــديد، فلقــد ثبــت أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم قال:”مــن أدعــى إلــى 
غيــر أبيــه وهــو يعلــم أنــه غيــر أبيــه فالجنــة عليــه حــرام”1 وبذلــك ضمــن اإلســالم للطفــل 
يتيمــاً كان أو غيــره انتســاباً ألب والتصاقــاً بفئــة ينتمــي إليهــا، ولــم يتركــه همــالً مجهــوالً 

فــي المجتمــع.
حق الرضاعة 

والحــق الثالــث للطفــل اليتيــم فــي تسلســله فــي الحيــاة حــق الرضــاع، فلقــد أوجــب اإلســالم 
علــى األمهــات إرضــاع أوالدهــن، قــال تعالــى: ﴿ َوالَوالــِداُت يُرِضعــَن أَوالََدُهــنَّ َحولَيــِن 
ــى  ــاء عل ــد أجمــع الفقه ــرة : 232 [ ، ولق ــة ﴾  ] البق َضاَع ــمَّ الرَّ ــن أََراَد أن يُت ــِن ِلَم َكاِملَي
وجــوب إرضــاع الطفــل مــا دام فــي حاجــة إليــه وهــو فــي ســن الرضــاع، مــع اختــالف 

بيــن الفقهــاء فــي وجوبــه علــى مــن يكــون  ؟.
حق اإليواء

ــي  ــم ف ــأوى ﴾  ] الضحــى :6 [ فممــا يحتاجــه اليتي ــاً ف ــم يجــدك يتيم ــى : ﴿  أل ــول تعال يق
ــذي  ــه، والبيــت ال ــذي يغمــره بدفئ ــذي يضمــه، والصــدر ال ــاة هــو: الحضــن ال هــذه الحي
يمــرح فيــه فــإذا تهيــأت هــذه الثــالث كان باإلمــكان أن يحفــظ هــذا الطفــل المهمــل ليقــوم 
باإلنفــاق عليــه ماديــاً، ومعنويــاً. ومــن هنــا كان البــد مــن إيجــاد المــأوى المناســب لــكل 

يتيــم أو قاصــر.
وقــد جــاء فــي الخبــر عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قوله:”خيــر بيــٍت مــن المســلمين 

بيــت فيــه يتيــم يحســن إليــه، وشــر بيــت مــن المســلمين بيــت فيــه يتيــم يســاء إليــه “ )2(.
حق الرحمة والرفق به:

ــريع  ــي التش ــد، فف ــد بع ــم يرش ــر ل ــه صغي ــاس أن ــى أس ــم عل ــتحقه اليتي ــق يس ــذا الح وه
اإلســالمي توجيهــات متواصلــة برحمــة الصغيــر والعطــف عليــه واألخــذ بيــده، واإلرفــاق 
بــه فــي التحــدث معــه، واالبتســامة فــي وجهــه لنبعــد بذلــك عنــه االنكســار الــذي يشــعر 
بــه: فعــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص أن رســول هللا  صلــي هللا عليــه وســلم قــال: “ 
مــن لــم يرحــم صغيرنــا، ويعــرف حــق كبيرنــا فليــس منــا “ )3( ، ولقــد تعجــب الرســول  

)1( أخرجــه البخــاري فــي كتــاب المغــازي بــاب غــزوة الطائــف )4071( 4/1572 ، ومســلم فــي كتــاب 
اإليمــان بــاب بيــان حــال إيمــان مــن رغــب عــن أبيــه )63( 1/80 .

)2( سبق تخريج الحديث .
)3( أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب اإليمان )209( 1/131 . وقال على شرط مسلم.
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صلــي هللا عليــه وســلم مــن الصحابــي األقرع بن حابــس التميمــي عندمــا قــال للرســول  
صلــي هللا عليــه وســلم : إن لــي عشــرة مــن الولــد مــا قبلــت منهــم أحــداً، وذلــك عندمــا 
رأى الرســول r يقبــل الحســن بــن علــي - رضــي هللا عنــه - ، فقــال لــه رســول هللا  صلــي 
ــالم  ــن اإلس ــات م ــذه التوجيه ــم “ )1(. وكل ه ــم ال يُْرح ــن ال يَْرَح ــلم : “ م ــه وس هللا علي
برحمــة الصغيــر، يُهــدف مــن ورائهــا تعزيــز هــذا الشــعور لديــه، وملــؤه بــه ليفيــض بــه 

عندمــا يكبــر.
حق التربية

ويوجــه الرســول الكريــم أمتــه لتربيــة أوالدهــم علــى قيــم اإلســالم، ومبادئــه منــذ الصغــر، 
ــم الصــالة.  ــك تعلي ــل. ومــن ذل ــى الحجــر، كمــا قي ــي الصغــر كالنقــش عل ــم ف ــإن التعل ف
ــاء ســبع واضربوهــم  ــه وســلم : “مــروا أوالدكــم بالصــالة وهــم أبن يقــول صلــى هللا علي
عليهــا وهــم أبنــاء عشــر”)2( ،وليــس الضــرب مقصــوداً لذاتــه، إنمــا هــو إشــعار بجديــة 
ــة أحــرار  ــد تربي ــل ينش ــاقون بالعصــا، ب ــد يس ــئة عبي ــد تنش ــب. إن اإلســالم ال يري الطل
يقــادون باإلقنــاع. قــال تعالــى: ﴿ ووجــدك ضــاالً فهــدى ﴾ ] الضحــى :7[، وبعــد أن 
ــاعدوا  ــاء ألن يس ــت باألثري ــم ودفع ــية لليتي ــب المعاش ــة الجوان ــات القرآني ــتوفت اآلي اس
األيتــام، ويهيئــوا لهــم اإليــواء المناســب فــال بــد مــن االتجــاه، والحــث علــى تربيــة هــؤالء 

ــه.  ــه ومواهب ــم عاطــالً ال تســتفيد األمــة مــن قدرات ــة صالحــة لئــال يبقــى اليتي تربي
حق النفقة

وهــذا الحــق مــن الحقــوق المقــرر لألبنــاء علــى اآلبــاء فــي التشــريع اإلســالمي وقد أجـــمع 
الفقهــاء علــى أن علــى المــرء نفقــة أوالده األطفــال الذيــن ال مــال لهــم، ألن ولــد اإلنســان 
بعضــه، وهــو بعــض والــده، كمــا يجــب عليــه أن ينفــق علــى نفســه وأهلــه، كذلــك علــى 
بعضــه وأصلــه، قــال تعالــى: ﴿ ليُنِفــق ذُو َســعٍَة ِمــن َســعَتِِه وَمــن قـُـِدَر َعلَيــه ِرزقـُـهُ فَليُنِفــق 
ُ بَعــَد ُعســٍر يُســرا ﴾ ] الطــالق :  ّ نفســاً إال مــا آتَاهــا َســيَجعُل للاَّ ُ ال يُكلّــُف للاَّ ــا آتــهُ للاَّ ِممَّ
ــاء واألهــل خيــر نفقــة  7 [ كمــا عــدَّ الرســول  صلــي هللا عليــه وســلم النفقــة علــى األبن
ينفقهــا الرجــل، فعــن ثوبــان – رضــي هللا عنــه – قــال : قــال رســول هللا  صلــي هللا عليــه 
ــه، ودينــار ينفقــه الرجــل  وســلم : “ أفضــل دينــار ينفقــه الرجــل دينــار ينفقــه علــى عيال
علــى دابتــه فــي ســبيل هللا، ودينــار ينفقــه علــى أصحابــه فــي ســبيل هللا “ )3(، قــال أبــو 

)1( سبق تخريج الحديث .
)2( أخرجه أبو داود في كتاب الصالة باب متى يؤمر الغالم بالصالة )495 ( 1/133

)3( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال )994( 2/691 
)3( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم 96/33 ، الروض المربع 422/3 .

قالبــة – أحــد رواة الحديــث – وبــدأ بالعيــال، وأي رجــل أعظــم مــن رجــل ينفــق علــى 
عيــال صغــار يعفهــم أو ينفعهــم هللا بــه ويغنيهــم.

ــاً، وكســوة  ــزاً وإدام ــه خب ــن يمون ــة م ــي: كفاي ــاء ه ــا الفقه ــا يعرفه ــة كم ــة الواجب والنفق
ومســكناً )3( وتوابعهــا، كمــا تشــتمل النفقــة: الرضــاع والحضانــة والعــالج والمصاريــف 
المدرســية وغيرهــا مــن األمــور الالزمــة، وإذا مــات األب أو كان فــي حكــم المعــدم غيــر 
القــادر علــى الكســب، فتكــون النفقــة علــى كل الذيــن يرثونــه علــى قــدر إرثهــم لــو مــات 
هــو، فــإن تعــذر ذلــك فعلــى بيــت مــال المســلمين بمــا يقدمــه مــن مســاعدات نقديــة، أو مــن 

خــالل الــدور اإليوائيــة والمؤسســات االجتماعيــة .
حق الميراث

رة للطفــل حقــه فــي ثبــوت الميــراث لــه؛ بــل أن ذلــك الحــق يثبــت لــه  ومــن الحقــوق المقــرَّ
قبــل أن يُولـَـد، فالميــراث يثبــت للجنيــن فــي بطــن أمــه، حيــث يُوقــف لــه مــن التركــة أوفــر 
النصيبيــن علــى فــرض كونــه ذكــًرا أو أنثــى، وقــد ثبــت هــذا الحــق للطفــل ســواء كان 
صاحــب فــرض أو تعصيــب أو مــن ذوى األرحــام باألدلــة التــي تقــرر هــذا الحــق للورثــة 
ــاً فــي كتــاب هللا تعالــى وســنة نبيــه – صلــى هللا عليــه وســلم  – وإجمــاع  ذكــوًرا و إناث
علمــاء األمــة، واإلســالم حيــن قــّرر هــذا الحــق للطفــل الــذي تتوافــر فيــه شــروط وراثــة 
المــال ولــم يفــرق بينــه وبيــن الكبيــر، أبطــل مــا كان متعارفًــا عليــه مــن العــادات الســيئة 

فــي الجاهليــة والتــي كانــت تقضــي بعــدم توريــث النســاء واألطفــال.
ــات  ــن م ــره لم ــى تقري ــاء إل ــل ذهــب بعــض الفقه ــذا الحــق للطف ــة ه ــي حماي ــا ف وإمعانً
ــا فيمــا كان ســيرثه أبوهــم مــن جدهــم  ــّرر لهــم حقً ــث ق أبوهــم حــال وجــود جدهــم؛ حي
فــي حــدود الثلــث علــى نحــو مــا يقضــي بــه قانــون الوصيــة الواجبــة المأخــوذُ عــن رأى 
هــؤالء الفقهــاء، مــع أن مــوت الولــد قبــل أبيــه أو أمــه يحــرم أوالده مــن ميــراث نصيــب 

أبيهــم أو أمهــم. وذلــك مبالغــة فــي التحــّوط لحــق الطفــل فــي الميــراث .
وقــد اســتدّل هــؤالء الفقهــاء بقــول هللا تعالــى : ﴿ ُكتِــَب َعلَْيُكــْم إَِذا َحَضــر أََحَدُكــُم الَمــْوُت إِْن 
تـَـَرَك َخْيــًراِ الَوِصيَّــةُ ِللَواِلَدْيــِن َواألَْقَربِْيــَن بِالَمْعــُروِف َحقًّــا َعلـَـى الُمتَِّقْيــَن ﴾ ]البقــرة :180 
[ حيــث قالــوا : إن تلــك اآليــة لــم تُنســخ، وإن حكمهــا بــاق، وإنهــا تفيــد النــدب ال الوجــوب 

ومــع ذلــك أخــذ الذيــن قنّنــوا الوصيــة الواجبــة بهــا.
كفالة اليتيم غير المسلم : 

ومــن عظمــة هــذا الديــن أن األطفــال غيــر المســلمين إن لــم يوجــد لهــم عائــل مــن أهــل 
دينهــم يجــوز أن يُكفَلــوا مــن أمــوال المســلمين حتــى ال يضيعــوا، وألن عمــر رضــي هللا 
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عنــه فــرض ليهــودي متقــدم فــي الســن جــزًءا مــن بيــت المــال، فهــؤالء األطفــال يجــوز 
كفالتهــم مــن بيــت مــال المســلمين حتــى ال يضيعــوا، وألن األطفــال إذا كانــوا دون البلــوغ 

روهــم.  دهــم آباؤهــم أو يُنّصِ فإنهــم علــى فطــرة اإليمــان مــا لــم يُهّوِ
أمــا أطفــال غيــر المســلمين الذيــن يكــون آباؤهــم مســالمين أو محاربيــن وال يوجــد لهــم 
عائــل فالــكل ســواء بالنســبة لوجــوب كفالتهــم علــى المســلمين ألنهــم كذلــك علــى الفطــرة 

إلــى أن يبلغــوا وهللا تعالــى أعلــم. 
ــا  ــر بوجــه عــام، أم ــي األم ــى ول ــر المســلم تكــون عل ــم غي ــة اليتي والخالصــة : أن كفال
بالنســبة لألفــراد فيقــدم الطفــل المســلم علــى غيــره، وإن وســعه كفالــة االثنيــن كان أولــى، 
والســعي علــى كفالــة أطفــال غيــر المســلمين مــن ســماحة اإلســالم، وتضامنــه مــع أهــل 
الذمــة مــن الفقــراء، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الفقهــاء أجــازوا التصــدق علــى فقــراء 

أهــل الكتــاب مــا كانــوا مســالمين غيــر محاربيــن.وهللا أعلــم )1( .

http://www.islamonline.net : انظر  1

المبحث الثاني : فـي الوالية على اليتيم 

وحيــث إن الصبــي والمجنــون ومــن فــي حكمهمــا مــن القصــر غيــر قادريــن علــى حفــظ 
أنفســهما وال أموالهمــا؛ فــإن الواجــب لهمــا علــى المجتمــع رعايــة حقوقهمــا الشــخصية 

والماليــة واالجتماعيــة، وذلــك بمــا يلــي: 
حضانتهما.	 
تعليم الصبي وتربيته. 	 
صيانة أموالهم وتنميتها.	 
فعل ما تقتضيه المصلحة لهما. 	 

وهــذا الحــق لألطفــال، وبخاصــة لأليتــام ومــن فــي حكمهــم مــن اللقطــاء مقــرر مــن ثالثــة 
أوجــه هــي : 
والية الحضانة . -  والية النفس .  - والية المال .- 

تعريف الوالية : 
ــه واليــة حفــظ  مــال الصغيــر والصغيــرة والمجنــون  الولــي علــى ســبيل العمــوم مــن ل

ــا أو القاضــي الشــرعي)1(.. ــن أب أو جــد أو وصيهم ــة، م والمجنون
مأخــوذة مــن الولــي وهــو القــرب، يقــال: وِليـَـه يليــه إذا جلــس ممــا يليــه ويقاربــه، ويقــال: 
وليــت األمــر إليــه واليــة، ووليــت علــى الصبــي والمــرأة، فهــو واٍل والجمــع والة , وفــي 
االصطــالح تعنــي: قيــام شــخص كبيــر راشــد علــى شــخص قاصــر فــي تدبيــر شــؤونه 

الشــخصية والماليــة )2(. 
وهــي إمــا واليــة أصليــة كواليــة األب والجــد عنــد فقــد األب، وســائر العصابــات علــى 
ــة   ــة َجعلي ــة. أو والي ــة العام ــرعي بالوالي ــة القاضــي الش ــم والي ــي اإلرث، ث ــم ف ترتيبه

ــه األب أو الجــد، أو القاضــي الشــرعي . ــذي ينصب ــة الوصــي ال كوالي
ــه  ــا لولي ــد جعلن ــل مظلومــاً فق ــى: ﴿ ومــن قُتِ ــة عمومــاً قــول هللا تعال واألصــل فــي الوالي

ــه كان منصــورا ﴾ ]اإلســراء: 33[. ــل إن ــي القت ــال يســرف ف ســلطاناً ف
وأحاديــث كثيــرة، منهــا حديــث عائشــة رضــي هللا تعالــى عنهــا أنــه صلــى هللا عليــه وســلم 
ــا  ــا باطــل، فنكاحه ــا باطــل، فنكاحه ــا فنكاحه ــر إذن وليه ــرأة نكحــت بغي ــا ام ــال:” أيم ق

)1( التعريفات الفقهية للمجددي البركتي  ص 240.
)2( المدخل الفقهي العام للزرقاء 2/ 843.
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باطــل، فــإن دخــل بهــا فلهــا المهــر بمــا اســتحل مــن فرجهــا فــإن اشــتجروا فالســلطان ولــي 
مــن ال ولــي لــه”)1(. وهــي مــن الضروريــات لأليتــام والقصــر لحفــظ أنفســهم وأموالهــم 

لذلــك اتفقــت عليهــا  الشــرائع الســماوية والوضعيــة  )2( .

أوال- والية الحضانة : 
ــة  ــة الحضان ــه، ووالي ــة ب ــه والعناي ــل وتربيت ــؤون الطف ــام بش ــي القي ــة وه ــا الحضان أم
ــه فــي الفتــرة التــي ال يســتغني  ــة الطفــل ورعايت ــدور فيهــا للنســاء، وهــي تربي يكــون ال
فيهــا الطفــل عــن النســاء، والنســاء أحــق بحضانــة الطفــل، وهــذا مــا يتفــق عليــه الفقهــاء.
ــا  ــإذا افترق ــا، ف ــد اجتماعهم ــه عن ــى أبوي ــه عل ــل تجــب ل ــوق الطف ــن حق ــق م ــي ح  وه
كانــت ألمــه ثــم ألبيــه ثــم ألم أمــه وإن علــت ثــم ألم أبيــه وإن علــت ثــم ألخواتــه، تقــدم 
الشــقيقة علــى األخــت ألم ثــم ألب، ثــم بنــات األخــوات علــى ذلــك الترتيــب، ثــم الخــاالت 
علــى ترتيــب األخــوات ثــم بنــات األخــوات علــى ذلــك الترتيــب، ثــم العمــات بالترتيــب 
المذكــور، ثــم العمــات بذلــك الترتيــب، ثــم الخــاالت ألم كذلــك ثــم الخــاالت ألب كذلــك ثــم 
عمــات األم ثــم عمــات ألب، علــى خــالف فــي ترتيــب مســتحقي الحضانــة  بيــن المذاهــب 
اإلســالمية يطــول ذكــره )3( غيــر أن هــذا الــذي ســار عليــه قانــون األحــوال الشــخصية 

اإلماراتــي فــي مادتــه146 .
ونصــت المــادة 156علــى انتهــاء الحضانــة ببلــوغ الصبــي 11ســنة والبنــت 13ســنة مــا 

لــم تــر المحكمــة مــد هــذا الســن إلــى أن يبلــغ الذكــر أو تتــزوج البنــت. 

ثانيــا – الواليــة علــى النفــس :  والمقصــود بهــا التأديــب والتربيــة، والتوجيــه، واإلرشــاد 
بعــد انتهــاء فتــرة الحضانــة، وهــذه الواليــة خاصــة بالرجــال دون النســاء، لمــا جبــل هللا 
الرجــال عليــه مــن القــوة والقــدرة والشــدة أكثــر مــن النســاء، ولقــد حــث هللا - عــز وجــل - 
اآلبــاء علــى القيــام بتربيــة أوالدهــم فــي قولــه تعالــى: ﴿  يــا أيَُهــا الِذيــَن آمنـُـوا قـُـوا أنفَُســُكم 
وأهِليُكــم نَــاراً وقُوُدَهــا النَّــاُس والِحَجــاَرةُ ﴾ ] التحريــم: 6 [ ، كمــا ألــزم الرســول  صلــي 
هللا عليــه وســلم  كل راعٍ بالعنايــة بمــن تحــت يــده، ففــي الحديــث أن رســول هللا  صلــي 
هللا عليــه وســلم  قــال: “ كلكــم راعٍ ومســئول عــن رعيتــه، واإلمــام راعٍ ومســئول عــن 

)1( أخرجه الترمذي في النكاح برقم 1102 وقال حديث حسن، والحاكم في المستدرك 2/ 182.
)2( المدخل الفقهي العام 2/ 843.

)3( انظر الموسوعة الفقهية 17/301-305

رعيتــه، والرجــل راعٍ فــي أهلــه ومســئول عــن رعيتــه، والمــرأة فــي بيــت زوجهــا راعيــة 
ومســئولة عــن رعيتهــا، والخــادم فــي مــال ســيده راعٍ ومســئول عــن رعيتــه “ )1( وعلــى 
ذلــك فإنــه يلــزم الولــي والقائــم علــى أمــر الطفــل واليتيــم أن يتعاهــده بالحفــظ والصيانــة 

والتعليــم والتربيــة والتأديــب واإلرشــاد .
وتشمل هذه الوالية: 

ــاق الســوء  ــاده عــن رف ــى األخــالق الحســنة، وإبع ــده عل ــب وتعوي ــب والتهذي 1 - التأدي
ــاد. ومواطــن الفس

2- رعاية صحته ونموه الجسمي وحمايته من األمراض وعالجه منها. 
3- تعليمه وتثقيفه في المدارس على أحسن وجه. 

4- توجيهه إلى حرفة يكتسب بها  كيال يكون عالة على المجتمع. 
5- اإلشراف على زواجه واختيار من يسعد بها وتسعد به )2(. 

وخالصــة ذلــك أن ال يهملــه فــي شــيء بــل يرعــاه ويحافــظ علــى جســمه وعقلــه ونفســه، 
ــه مــا يكرهــه  ــه مــا يرضــاه لنفســه ويكــره ل بحيــث يكــون كقطعــة مــن نفســه يرضــى ل

لنفســه، فــإن أهمــل فــي شــيٍء مــن ذلــك نزعــت يــده عنــه، لعــدم تأهلــه )3(.
وهــذه الواليــة يتوالهــا األقــرب فاألقــرب مــن العصبــات بأنفســهم علــى ترتيــب اإلرث، 
وهــذا ممــا ال خــالف فيــه بيــن أهــل العلــم، وقــد أخــذ قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتي 

بذلــك فجــاء فــي مادتــه رقــم 181: 
الواليــة علــى النفــس لــألب ثــم للعاصــب بنفســه علــى ترتيــب اإلرث، وعنــد تعــدد 
ــة  ــي الرشــد والوالي ــة، واســتوائهم ف ــوة وقراب ــي درجــة واحــدة ق ــة ف المســتحقين للوالي
فالواليــة ألكبرهــم، وإن اختلفــوا فــي الرشــد اختــارت أصلحهــم للواليــة، وإن لــم يوجــد 
مســتحق عينــت المحكمــة وليــاً علــى النفــس مــن أقــارب القاصريــن إن وجــد فيهــم صالــح 

ــم )4( . ــن غيره ــة، وإال فم للوالي

ثالثــا – الواليــة علــى المــال : أمــا الواليــة علــى المــال فتقتضــي المحافظــة علــى أمــوال 
الطفــل اليتيــم بخاصــة لكونــه عديــم التجربــة فــي الحيــاة، ولــم يكتمــل بعــد بنــاؤه الجســمي 

)1( سبق تخريج الحديث .
)2( شــرح قانــون األحــوال الشــخصية للدكتــور مصطفــى الســباعي ص31، والواليــة علــى النفــس للشــيخ 

محمــد أبــي زهــرة ص31.
)3( انظر الوالية على النفس ألبي زهرة ص27.

)4( الجريدة الرسمية عدد 339لسنة 35 ص287.
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واالجتماعــي والنفســي، والعقلــي، فلــو تركــت لــه حريــة التصــرف فــي مالــه فقــد يضيعــه 
فــي شــهواته ونزواتــه وحماقتــه وجهلــه، وعندمــا يبلــغ ويصبــح رشــيداً ال يجــده وهــو فــي 

أمــس الحاجــة إليــه . 
حفظ مال الطفل اليتيم :

ــغ  ــل أن يبل ــاه قب ــَد أب ــذي فَقَ ــم ال ــل اليتي ــة خاصــة بالطف ــي التشــريع اإلســالمي عناي ويولّ
ــي المحافظــة  ــا ف ــه حقً ــرر ل ــح رشــيًدا؛ فيق ــة ويصب ــة الطفول ــى تنتهــي مرحل ــم، حت الحل
علــى مالــه، وألــزم األوليــاء واألوصيــاء أال يقربــوا مــال الطفــل الصغيــر إال بالتــي هــي 
أحســن وذلــك بقــول هللا تعالــى:﴿ َوالَ تَْقَربـُـْوا َمــاَل اليَتِْيــِم إِالَّ بِالّتِــْي ِهــَي أَْحَســُن َحتـّـٰى يَْبلـُـَغ 

ــدَّهُ﴾ ] األنعــام:152[ أَُش
يلــزم القائميــن علــى أمــوال الصغيــر بــإدارة أموالــه علــى وجــه حســن وأال يأخــذوا منهــا 
إال بحــق، كمــا أمرهــم بالتعفـّـف عــن أخــذ مقابــل إدارتهــم لتلــك األمــوال إن كانــوا أغنيــاء، 
وإال فيأخــذوا مقابــل إدارتهــم لهــا بالمعــروف بعيــًدا عــن الطمــع والمبالغــة. وذلــك بقــول 
هللا تعالى:﴿َوَمــْن َكاَن َغنِيـًـا فَْليَْســتَْعِفْف، َوَمــْن َكاَن فَِقْيــًرا فَْليـَـأُكْل بِالَمْعــُروِف﴾ ] النســاء:6[
فأرشــدت اآليــة إلــى بالــغ الرعايــة والحيطــة ألمــوال اليتامــى، حتــى أنــه ال يــأكل منــه مــع 
أنــه يعمــل فيــه إال عنــد شــدة حاجتــه لذلــك، وذلــك لشــدة خطــر مالــه علــى ديــن المــرء، 
فقــد قــال هللا تعالــى: ﴿ إِنَّ الَِّذيــَن يَأُْكلـُـوَن أَْمــَواَل اْليَتَاَمــى ُظْلًمــا إِنََّمــا يَأُْكلـُـوَن فِــي بُُطونِِهــْم 
نـَـاًرا َوَســيَْصلَْوَن َســِعيًرا  ﴾ ]النســاء:10[ وهــي نــار حقيقــة ال يشــعر بــه المــرء مــادام فــي 
هــذا العالــم، أو هــي مجــاز مرســل باعتبــار مــا ســيئول إليــه أمــره إن لــم يتداركــه عفــو 

هللا تعالــى بعفــوه )1( 
 وقــد بينــت الســنة أن أكل مــال اليتيــم مــن الســبع الموبقــات كمــا أخــرج البخــاري ومســلم 
)2( مــن حديــث أبــي هريــرة أن رســول هللا  صلــى هللا عليــه وســلم قــال:” اجتنبــوا الســبع 

ــس  ــل النف ــاهلل والســحر وقت ــال: الشــرك ب ــا هــن ؟ ق ــا رســول هللا وم ــل: ي ــات  قي الموبق
ــذف  ــوم الزحــف وق ــي ي ــا والتول ــم وأكل الرب ــال اليتي ــي حــرم هللا إال بالحــق وأكل م الت

ــات”.  ــات الغافــالت المؤمن المحصن
ولقــد اختلــف الفقهــاء فــي مســتحقها؛ فذهــب الســادة األحنــاف والشــافعية إلــى أنهــا لــألب، 
ثــم وصــي كل منهمــا فوصــي وصيهمــا، ثــم القاضــي ووصيــه، بيــد أن الشــافعية يقدمــون 

الجــد علــى وصــي األب لكونــه أبــاً. 

)1( انظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي5/53
)2( البخاري في الوصايا برقم 2766 ومسلم في اإليمان برقم 89

أمــا الســادة المالكيــة فقــد اســتثنوا الجــد مــن هــذه  الواليــة، وقصروهــا علــى األب ووصيــه 
مــن بعــده، ثــم وصــي الوصــي، ثــم الحاكــم أو وصيــه، ومثلهــم الســادة الحنابلــة إال أنهــم 
لــم يقولــوا بوصــي الوصــي )1(. وقــد أخــذ قانــون األحــوال  الشــخصية اإلماراتــي بمذهــب 
الشــافعية واألحنــاف، فجــاء فــي مادتــه رقــم 188 أن الواليــة علــى المــال لــألب  وحــده، 
ــه ال يجــوز ألحــد  ــم للقاضــي، وأضــاف أن ــه إن وجــد، ث ــم لوصي ــح، ث ــم للجــد الصحي ث

منهــم التخلــي عــن واليتــه إال بــإذن المحكمــة )2( .
وأمــر الشــارع  األوليــاء أن يســعوا لتحقيــق المصلحــة لهــم بتنميــة أموالهــم مــا اســتطاعوا، 
ــه مرفوعــاً: “ أال مــن  ــى عن كمــا  ورد مــن حديــث عمــرو بــن العــاص رضــي هللا تعال
ولــي يتيمــاً لــه مــال فليتجــر فيــه وال يتركــه حتــى تأكلــه الصدقــة”)3(. وأخرجــه مالــك عــن 

عمــر رضــي هللا تعالــى عنــه موقوفــاً )4( .
وتســتمر هــذه الواليــة إلــى أن يبلــغ رشــيدا صالحــا للتصــرف فــي مالــه مــن غيــر إســراف 
ــن  ــم س ــد بلوغه ــم عن ــى إليه ــوال اليتام ــرّد أم ــم ب ــرآن الكري ــر الق ــث أم ــر، حي وال تبذي
ـــى َحتـّـٰى إَِذا بَلَغـُـوا النِـّـَكاحِ فـَـإِْن آنَْســتُْم ِمْنُهــْم  ـٰ الرشــد. وذلــك بقولــه تعالــى:﴿ واْبتَلـُـوا اليَتَام
ــُرْوا ﴾ ] النســاء:6[  ــَداًرا أَْن يَْكبُ ــَرافًا َوبِ ــا إِْس ــْم ، َوالَ تَأُْكلُْوَه ــْم أَْمَوالَُه ــْوا إِلَْيِه ــًدا فَاْدفَعُ ُرْش
ــْوآ  ــِب َوالَ تَاُْكلُ ــَث بِالطَّيِّ ــْوا الَخبِْي لُ ــْم َوالَ تَتَبَدَّ ــى أَْمَوالَُه ـ ـٰ ــال تعالــى :﴿ َوآتُــوا اليَتَام ، كمــا ق

ــا . ــا عظيًم ــًرا ﴾] النســاء:2[ ، أي إثًم ــا َكبِْي ــه َكاَن ُحْوبً ــْم إِنَّ ــٰى أَْمَواِلُك ــْم إِل أَْمَوالَُه
 فلــم تكتــف بمجــرد البلــوغ بــل البــد مــن رشــده والرشــد هــو صــالح فــي العقــل والديــن، 

وقيــل: صــالح فــي العقــل وحفــظ المــال، يعنــي مــن غيــر نظــر لصــالح الديــن)5(.
 وال يكــون الرشــد إال بعــد البلــوغ فــإن بلــغ رشــيدا فــذاك، وإال اســتمر عليــه الحجــر ولــو 
صــار شــيخا، كمــا قــال ســعيد بــن جبيــر والشــعبي: إن الرجــل ليأخــذ بلحيتــه ومــا بلــغ 

رشــده )6(
إال أن قانــون األحــوال الشــخصية حــدد ســن الرشــد بإحــدى وعشــرين ســنة قمريــة كمــا 
ــص  ــريعة بن ــي الش ــده ف ــرد تحدي ــم ي ــه ل ــرا ألن ــك نظ ــم172، وذل ــادة رق ــي الم ــاء ف ج
صريــح وإنمــا تــرك تحديــده الجتهــاد علمــاء كل بلــد نظــرا الختــالف أحــوال النــاس فــي 

)1( انظر نظرية الوالية في الشريعة اإلسالمية للدكتور نزيه حماد ص61.
)2( الجريدة الرسمية عدد 439 لسنة 35 ص291.

)3( أخرجه مالك في الموطأ 1/ 192 باب زكاة أموال اليتامى.
)4( أخرجــه الشــافعي فــي األم 2/ 228 والترمــذي فــي الــزكاة برقــم برقــم 641، والبيهقــي فــي الســنن 

الكبــرى 4/ 107 مــن حديــث عمــرو بــن العــاص رضــي اللــه تعالــى عنــه.
)5( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي5/37

)6( المرجع السابق
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ــد وتفــاوت النــاس فــي الفطنــة والغفلــة كل بل
وجــاء فــي المذكــرة التوضيحيــة )1( فــي بيــان حيثيــة هــذا التحديــد بمــا نصــه: وقــد رأى 
القانــون تحديــده –ســن الرشــد- بإحــدى وعشــرين ســنة قمريــة كاملــة نظــرا لواقــع الحيــاة 
ــع  ــن الحــاالت م ــر م ــي كثي ــابكة ف ــب المتش ــن الجوان ــر م ــي كثي ــدة ف ــة المعق االجتماعي
تفنــن المحتاليــن فــي ســلب األمــوال، ولئــن كان فقهــاء المســلمين قــد نظــروا إلــى الرشــد 
نظــرة تقديريــة وتركــوا إلــى القضــاء أمــر التقديــر الــذي يوجــب دفــع مــال القاصــر إليــه 
فقــد حــدد ســن الرشــد فــي العالــم اإلســالمي فــي أول مــرة عام1288هجريــة بعشــرين 
ــا  ــم رفعه ــنة  ث ــي عشــرة س ــد ثمان ــل ســن الرش ــون المصــري فجع ــاء القان ــم ج ــنة ث س
ــى إحــدى وعشــرين ســنة،  ــر ســنة 1925م إل ــي 13أكتوب ــون الصــادر ف بموجــب القان
وقــد أخــذت بعــض التقنينــات المعمــول بهــا حاليــا فــي األحــوال الشــخصية بثمانــي عشــرة 
ســنة ميالديــة كاملــة إذ هــذه الســن تؤهــل اإلنســان لتولــي الوظائــف العامــة وتجعلــه مكلفــا 
بالخدمــة العســكرية اإللزاميــة ثــم قــال: ممــا تقــدم يتضــح أن جعــل الرشــد مرحلــة بعــد 
البلــوغ يســتند إلــى أصــل تشــريعي فــي القــرآن الكريــم، وأمــا تحديــده  بســن معينــة  فهــذا 
مــا يتركــه التشــريع اإلســالمي إلــى الفقهــاء فــي كل عصــر بحســب مــا يرونــه متفقــا مــع 

مصلحــة القاصريــن وضامنــاً ألموالهــم. 
ــه   ــه في ــى صحــة تصرف ــى يبرهــن عل ــه حت ــه ال يكفــي بلوغــه إلي ــد فإن ومــع هــذا التحدي
وذلــك باختبــاره كمــا قــال هللا تعالــى: ﴿ وابتلــو﴾ أي اختبروهــم، وذلــك بــأن تفــوض إليــه 
التصرفــات التــي يتصــرف فيهــا أمثالــه، بحســب اختــالف أعمــال النــاس وأحوالهــم، فولــد 
التاجــر يختبــر فــي البيــع والشــراء والمماكســة فيهمــا، وولــد الــزارع فــي أمــر الزراعــة 
ــزل  ــر المن ــر أم ــي تدبي ــرأة ف ــه، والم ــق بحرفت ــا يتعل ــرف فيم ــا، والمحت ــاق عليه واإلنف
ــه الصــالح  ــس من ــإن أن ــبه، ف ــذا كل شــيء بحس ــة وهك ــاب وصــون األطعم ــظ الثي وحف

بالتصــرف أعطــي مالــه وإال بقــي فــي يــد وليــه أو وصيــه )2(
وهــذا فــي الجملــة محــل اتفــاق بيــن أهــل العلــم )3( إنمــا الخــالف فــي بعــض الجزئيــات، 
فقــد ذهــب الســادة المالكيــة فــي المشــهور مــن المذهــب4 إلــى أن الحجــر علــى الصغيــرة 
ال ينفــك عنهــا حتــى تتــزوج ويدخــل بهــا زوجهــا وتكــون مصلحــة لمالهــا، وذلــك ألنهــا 
ــال  ــالح الم ــى إص ــف عل ــالت، وال تق ــرف المعام ــال، وال تع ــر الرج ــم تخب ــوغ ل بالبل

)1( ص278 من الجريدة الرسمية 439
)2( الموسوعة الفقهية22/215

)3( انظر بداية المجتهد البن رشد4/1446 بتحقيق ماجد الحموي
)4( انظر الشرح الصغير للدردير3/383 والمعونة للقاضي عبد الوهاب2/ 1173

ــرق  ــم يف ــا ل ــة. بينم ــي الجمل ــال ف ــي الم ــرأة اإلســراف ف ــأن الم ــن وألن ش ــوه الغب ووج
ــد )1(  ــه الرش ــس من ــة إذا أن ــالم والجاري ــن الغ ــور بي الجمه

وقــد أخــذ قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي بــرأي الجمهــور، فلــم تفــرق بيــن الذكــر 
ــوغ القاصــر  ــة ببل ــي الوالي ــا نصــه: تنته ــم 210 م ــادة رق ــي الم ــاء ف ــد ج ــى، فق واألنث

راشــدا مــا لــم تحكــم المحكمــة باســتمرار الواليــة عليــه )2((

التصرفات التعاقدية من اليتيم : 
ــات  ــض التعويض ــاء، وقب ــاء واقتض ــراء وقض ــع وش ــن بي ــة م ــه التعاقدي ــا تصرفات وأم
ــره،  ــي أو غي ــن وص ــتحقاته م ــه ومس ــلم أموال ــن تس ــك م ــو ذل ــة، ونح ــراء األنكح وإج
وســائر وجــوه المعاوضــات فإنــه ال يملــك التصــرف  بشــيء مــن ذلــك وال يصــح قبضــه 
لهــا، وال  إقباضــه،  بــل يجريهــا وليــه فيمــا تقتضيــه الِغبطــة الظاهــرة لــه لعــدم صحــة 
مباشــرته لهــا، الفتقارهــا لكمــال المكايســة التــي تتحقــق بهــا المصلحــة كمــا  يشــير لذلــك 
ــه تعالــى: ﴿ وال تؤتــوا الســفهاء أموالكــم التــي جعــل هللا لكــم قيامــاً وارزقوهــم فيهــا  قول
واكســوهم وقولــوا لهــم قــوالً معروفــاً وابتلــوا اليتامــى حتــى إذا بلغــوا النــكاح فــإن آنســتم 
منهــم رشــداً فادفعــوا إليهــم أموالهــم ﴾ ] النســاء 5، 6[ فمنعهــم هللا تعالــى مــن التصــرف 
فــي أموالهــم بمــا يســمى فــي الفقــه: حجــراً ألنهــم ال يحســنون التصــرف فيــه، فقــد يــؤدي 
تصرفهــم فيــه إلتالفــه وإضاعتــه، فجعــل فــي يــد مــن يحســن التصــرف فيــه مــن ولــي أو 

وصــي، وذلــك لمصلحتــه حــاالً ومــآال. 
والحفــاظ علــى المــال مــن الكليــات الضروريــة والمقاصــد الشــرعية التــي أوجــب اإلســالم  
ــر  ــك حــرم اإلســراف والتبذي ــن أجــل ذل ــاة، وم ــوام الحي ــه ق ــا؛ ألن ب ــا وحفظه مراعاته
ولــو كان المــرء بالغــا عاقــال؛ ألنــه مــال هللا تعالــى خلقــه ليكــون ُدولــة بيــن النــاس علــى 
وجــه المنفعــة بوجــه شــرعي، فــال يجــوز أن يمكــن منــه مــن ال يحســن التصــرف فيــه مــن 
ــه التــي ال   صغيــر ال يعقــل، أو كبيــر غيــر رشــيد، أو ســفيه يصرفــه فــي غيــر مصارف

يعــود عليــه  النفــع فيهــا عاجــالً أو آجــالً.. 
فشــرع هللا تعالــى مــا يســمى بالفقــه اإلســالمي بـــالحجر ، الــذي يعنــي فــي اللغــة : المنــع، 
وفــي االصطــالح الفقهــي: المنــع مــن التصرفــات الماليــة )3( لمــن ال يحســنون التصــرف 

)1( بداية المجتهد البن رشد4/1445
)2( الجريدة الرسمية عدد 439 ص74

)3( التعريفات للجرجاني ص 82، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 165.
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فيه، أو لئال تضيع حقوق اآلخرين منهم، وهم الذين يشملهم هذان البيتان: 
ثمانية لم يشمل الحجر غيرهم         تضـمنهم بيت وفيه محاسن 
صبي ومجنون سفـيه ومفلس          رقيق ومرتد مريض وراهن

ــون،  ــي والمجن ــم كالصب ــا لمصلحته ــم إم ــن التصــرف بأمواله ــارع م ــم الش ــا منعه وإنم
والســفيه المبــذر لمالــه فــي غيــر طائــل كأن يحرقــه أو يرميــه فــي بحــر أو بشــراء بغبــن 
فاحــش، أو لمصلحــة غيرهــم وهــم اآلخــرون مــن المفلــس والرقيــق والمرتــد والمريــض 

والراهــن )1( .
وكل ذلــك مــن السياســة الشــرعية فــي إصــالح أحــوال الرعيــة لئــال تضيــع األمــوال أو 

الحقــوق التــي بنيــت علــى المشــاحة.
فــإذا مــا كانــت هنــاك مصلحــة يحققهــا تصــرف الصبــي كإحيــاء المــوات أو تملــك 
المباحــات، أو قبــول الهبــات  والهديــات.. فــإن الشــارع  أقــر تصرفــه فــي هــذه األمــور 
لمــا فيــه مــن النفــع العائــد لــه، وكــذا توكيلــه فيمــا جــرى العــرف فــي التســاهل فيــه كاإلذن 
بدخــول البيــت، أو إيصــال الهديــة، أو تفرقــة الــزكاة..كل ذلــك لعــدم إلحــاق ضــرر بــه 
ــا  ــذا، ولم ــل ه ــر مث ــي ال تنك ــادات الت ــراف والع ــات ولمقتضــى األع ــذه التصرف ــي ه ف
تقــرر فــي قواعــد الفقــه: أن العــادة محكمــة، بــل إن اإلمــام مالــكاً ذهــب إلــى قبــول شــهادة 
الصبيــان بعضهــم علــى بعــض مــا لــم يتفرقــوا أو يدخــل بيتهــم كبيــر)2( بشــروط معروفــة 
ــع  ــال تضي ــه، لئ ــك، واقتضــاء الضــرورة لمثل ــى ذل ــوارث العمــل عل ــا )3( لت ــي مضانه ف
الحقــوق التــي قــد يعســر إقامــة البينــة عليهــا مــع الصبيــان فــي مثــل ذلــك الحــال الــذي 
ال يتواجــد فيــه غيرهــم، وهــو مــا لــم يوافــق عليــه الجمهــور)4( نظــراً لفقــد التمييــز الــذي 
هــو أهــم مقومــات العدالــة المشــروطة فــي الشــهادة لقولــه تعالــى:﴿ وأشــهدوا ذوي عــدل 

منكــم ﴾ ]الطــالق: 2[.
والمجنــون فــي جميــع مــا ذكــر كالصبــي غيــر المميــز، فــال تصــح منــه عبــادة وال معاملــة 
لفقــد تمييــزه بفقــد عقلــه، والعقــل منــاط التكليــف، فــإذا فقــد ســقطت معــه جميــع اعتبــارات 
أقوالــه وأفعالــه، فــال تجــب عليــه عبــادة، النتفــاء التكليــف، كمــا قالــوا: إذا أخــذ مــا وهــب 

ســقط مــا وجــب. 

)1( انظر الياقوت النفيس في مذهب اإلمام ابن إدريس للشاطري ص86.
)2( الشــرح الصغيــر علــى أقــرب المســالك للدرديــر 4/ 261 والصغيــر بيــن أهليــة والوجــوب وأهليــة 

األداء ص371.
)3( المرجع السابق والمعونة للقاضي عبد الوهاب 3/ 1521- 1525.

)4( انظر المغني البن قدامة الحنبلي 9/ 166.

المبحث الرابع: رعاية اليتيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

اهتمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالرعايــة االجتماعيــة لجميــع أفــراد المجتمــع  
ــى  ــإذن هللا تعال ــه ب ــور ل ــام - اهتمامــاً بالغــاً، فــي ظــل توجيهــات المغف - وبخاصــة األيت
الشــيخ زايــد آل نهيــان رحمــه هللا رحمــة واســعة، ومــن بعــده ســار أبنــاؤه وإخوانــه حــكام 
اإلمــارات علــى نفــس النهــج فــي التكفــل باأليتــام وتقديــم الخدمــة االجتماعيــة الالزمــة لهــم 

والرعايــة المناســبة ألمثالهــم فــي أســمى معانيهــا ...

خصائص الرعاية االجتماعية في دولة اإلمارات في عهد االتحاد )1(:
ــت  ــي الوق ــارات ف ــة اإلم ــي دول ــة ف ــة االجتماعي  مــن أهــم الخصائــص الرئيســة للرعاي

الحاضــر:
1- أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اســتطاعت أن تقيــم نســقا للخدمــات االجتماعيــة 
ال يقتصــر علــى الحاجــات األساســية للمواطنيــن، وإنمــا تعدهــا اســتجابة للتطلعــات 
ــل  ــية مث ــات األساس ــي الخدم ــو ف ــي اطــراد النم ــك ف ــس ذل ــد انعك ــاس. وق ــدة للن المتزاي
ارتفــاع عــدد المــدارس الحكوميــة والمنشــآت الصحيــة، والمؤسســات االجتماعيــة علــى 

ــا. ــا وتخصصاته ــالف أنواعه اخت
2- إن المتتبــع لتاريــخ الرعايــة االجتماعيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة يســتطيع 
ــذي  ــدي وال ــل مــن المفهــوم التقلي ــدأ ينتق ــد ب ــة ق ــة االجتماعي مالحظــة أن مفهــوم الرعاي
كان يقتصــر علــى تقديــم مســاعدات عينيــة وماديــة وعالجيــة لبعــض فئــات المجتمــع إلــى 

األخــذ باألســاليب الوقائيــة والتنمويــة إلــى جانــب األســلوب العالجــي.
3- استندت الرعاية االجتماعية ألول مرة إلى قوانين وتشريعات ملزمة .

4- اهتمــت الرعايــة االجتماعيــة ببنــاء اإلنســان اإلماراتــي باعتبــاره أهــم ثــروات 
المجتمــع والــذي يقــود حركــة التنميــة، وســعت لضمــان مســتوى معيشــي مالئــم لــه مــن 

ــو االقتصــادي. ــدل النم ــادة مع خــالل زي
5-أصبــح هنــاك متخصصــون مهنيــون يعملون في مجــاالت الرعايــة االجتماعية في دولة 
 اإلمــارات مثــل: األخصائيــون االجتماعيــون والنفســيون ومهندســو اإلســكان والتخطيــط.
6- دأبــت دولــة اإلمــارات منــذ فجــر االســتقالل علــى إعطــاء الرعايــة االجتماعيــة 

http://www.alamuae.com/uae/showtopics-814.htm )1(
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االهتمــام المناســب، وزاد هــذا االهتمــام بعــد تكويــن االتحــاد فــي عــام 1971م.
7- أدى قيــام الدولــة الحديثــة )1971م( وســعي مؤسســات المختلفــة إلــى تقديــم خدمــات 
ــط األمــن  ــى رب ــة، وإل ــرد والدول ــن الف ــة بي ــة العالق ــى تقوي ــراد إل ــة لألف ــة حديث اجتماعي

ــة.  ــراد بالدول ــي لألف المعيشــي والحيات
8- تضــع دولــة اإلمــارات فــي مقدمــة أهدافهــا االهتمــام بالمواطــن والحــرص علــى تقديــم 
برامــج الرعايــة المختلفــة لــه حتــى يســاهم مســاهمة فعالــة فــي ركــب التقــدم علــى أرض 
ــى أهميــة مشــاركة المــرأة للرجــل فــي  ــة عل ــة االجتماعي اإلمــارات، كمــا أكــدت الرعاي

عمليــة التنميــة مــن خــالل أداء دورهــا فــي القطاعــات المختلفــة فــي المجتمــع .
ــة  ــاء وتنمي ــا ببن ــذي يعكــس اهتمام ــة والشــباب ال ــة األســرة والطفول ــام برعاي 9- االهتم

اإلنســان فــي المجتمــع.
11- تميــزت أنشــطة الرعايــة االجتماعيــة بطابعهــا المؤسســي، أي أن مفهــوم الرعايــة 
ــن خــالل مؤسســات ذات  ــات م ــع االســتقرار والثب ــى اتخــذ طاب ــذا المعن ــة به االجتماعي
ــات ذات  ــون الجمعي ــى قان ــاء عل ــهرة بن ــة، أو مش ــة للدول ــددة تابع ــة مح ــات وأنظم كيان

النفــع العــام.
12- مســؤولية الرعايــة االجتماعيــة فــي اإلمــارات ليســت قاصــرة علــى وزارة العمــل 
والشــؤون االجتماعيــة بــل هي مســؤولية مشــتركة مع جهــات حكومية أخــرى مثل: وزارة 
 الصحــة، ووزارة التربيــة والتعليم، ووزارة الشــباب والرياضــة، ووزارة اإلعالم والثقافة.
ــاالت  ــي مج ــي ف ــي التطوع ــاع األهل ــا القط ــرة يتحمله ــؤولية كبي ــاك مس 13- أيضــا هن
الرعايــة االجتماعيــة، فنجــد الجمعيــات النســائية والجمعيــات التعاونيــة ومراكــز التنميــة 
االجتماعيــة والجمعيــات الدينيــة تلعــب دورا بــارزا فــي العمــل االجتماعــي فــي اإلمــارات 

مــع أن عمرهــا الزمنــي يعتبــر حديثــا نســبيا.
14- يالحــظ ممــا ســبق إن الجمعيــات الخيريــة األجنبيــة مثــل : أوكســفام Oxfam إنقــاذ 
الطفولــة Save the Children، هيئــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة CRS ليــس لهــا وجــود 
علــى خريطــة العمــل االجتماعــي فــي اإلمــارات، وذلــك يرجــع لســببين رئيســيين همــا: 

ــاج  ــي تحت ــرة الت ــة الفقي ــدول النامي ــي ال ــل ف ــة بالعم ــرة األجنبي ــات الخي ــم الجمعي أ- تهت
ــات. ــذه الجمعي ــي ه ــي ف ــادي والفن ــي والم ــم المال الدع

ب- النشــاط الواضــح والمتنــوع للجمعيــات الخيريــة الوطنيــة فــي مختلــف مجــاالت 
الرعايــة والتنميــة االجتماعيــة فــي اإلمــارات.

 ،Welfare State ــة ــة أو الرعاي ــة الرفاهي ــوم دول ــارات مفه ــة اإلم ــى دول 15- تتبن

ــع  ــة، فاإلنســان هــو صان ــة وديني ــة واقتصادي ــارات إنســانية واجتماعي ــا مــن اعتب انطالق
الحضــارات، أحاطتــه جميــع األديــان الســماوية باألهميــة، وخصتــه بالرعايــة ألنــه أســمى 

ــات. المخلوق

قواعد رعاية األيتام في دولة اإلمارات العربية المتحدة:
إن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دولــة عربيــة إســالمية دينهــا اإلســالم، ودســتورها 
قائــم علــى كتــاب هللا تعالــى وســنة رســوله الكريــم، والتــزام دولــة اإلمــارات بهــذه األســس 
بيِّــن وواضــح فــي جميــع مناحــي الحيــاة، وبخاصــة  فــي األنظمــة والتشــريعات، فمــا مــن 
ــر قواعــد الشــريعة  ــة المتحــدة إال ويتضــح أث ــارات العربي ــة اإلم ــة دول نظــام مــن أنظم

اإلســالمية فيــه.
ومــن ذلــك الخدمــات األساســية التــي تقــدم للمواطــن والوافــد إلــى هــذه البــالد المباركــة، 
ــؤولية  ــاس بالمس ــض اإلحس ــن في ــع م ــة، وتنب ــالم العام ــد اإلس ــن قواع ــق م ــي تنطل فه

ــدل. ــة والع ــانية والحكم واإلنس
ومــن أبــرز األمثلــة علــى ذلــك مــا تقدمــه الدولــة لهــذه الفئــة الخاصــة مــن المجتمــع مــن 
أوجــه الرعايــة الشــاملة الشــاملة، منطلقــة فــي ذلــك كلــه مــن األســس اإلســالمية والمبــادئ 

اإلنســانية العادلــة:
وهي باختصار: أن اإلنسان مخلوق مكروم ) ولقد كرمنا بني آدم(  ] اإلسراء : 70[

وأن المجتمــع  المســلم مجتمــع متكافــل متعــاون قــال – صلــى هللا عليــه وســلم- » تــرى 
المؤمنيــن فــي تراحمهــم وتوادهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد، إذا اشــتكى منــه عضــو تداعى 

لــه ســائر جســده بالســهر والحمــى« )1(   
وألن اإلمــام والحاكــم فــي اإلســالم يعــد راعيــا ومســئوالً عــن كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع 
كمــا جــاء فــي حديــث عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا أنــه ســمع رســول هللا – صلــى 
هللا عليــه وســلم – يقــول : » كلكــم راع  ومســئول عــن رعيتــه، فاإلمــام راع وهــو مســئول 

ــه« )2(    عن رعيت
هــذا ولقــد كانــت بدايــة رعايــة األيتــام فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ نشــأة 
الدولــة الحديثــة فيهــا، مــن خــالل نشــأة دور األيتــام فــي مختلــف أنحــاء البــالد، وأيضــا 
بســن التشــريعات اإلداريــة التــي كفلــت لأليتــام حقوقهــم ورعايتهــم علــى الوجــه المطلوب.

)1( سبق تخريج الحديث .

)2( سبق تخريج الحديث .
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قيام المؤسسات العامة لرعاية القصر:
لقــد اهتــم صاحــب الســمو المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
ــام  ــره بإنشــاء دور خاصــة لأليت ــم، وأم ــه به ــه وعنايت ــي رعايت ــك ف ــام ونلمــس ذل باأليت
ــاه  ــى خط ــد درج عل ــدور ولق ــذه ال ــتمر له ــوي المس ــي والمعن ــم المال ــن الدع ــال ع فض
أبنــاؤه وإخوانــه حــكام اإلمــارات حفظهــم هللا... ففــي 19 أبريــل 2004 م صــدر القانــون 
رقــم )2( لســنة 2004 الخــاص بإنشــاء مؤسســة زايــد العليــا للرعايــة اإلنســانية وذوي 
االحتياجــات الخاصــة وشــؤون القصــر والــذي قضــى بضــم جميــع الجهــات والمراكــز 
الرســمية المعنيــة بالرعايــة اإلنســانية فــي إمــارة أبوظبــي إلــى المؤسســة الحاليــة والتــي 
تــدار مــن قبــل مجلــس إدارتهــا الــذي تــم تعيينــه برئاســة معالي د. جوعــان ســالم الظاهري 

بموجــب المرســوم األميــري رقــم )1( لســنة 2004 وتــم تحديــد مســؤولياته بالقانــون.

قيام وزارة العمل والشؤون االجتماعية:
إن مــن أهــم أهــداف وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي أي دولــة حديثــة: التخطيــط 
للبرامــج والمشــروعات والخدمــات االجتماعيــة وتنفيذهــا، والتوجيــه إلــى تطويــر العمــل 

االجتماعــي حتــى يرفــع مــن مســتوى المواطنيــن وتحســين مســتوى معيشــتهم..

األسر البديلة: ) كفالة األيتام (
إن الفطــرة الســليمة أن ينشــأ الطفــل بيــن أبويــن يرعيانــه ويربيانــه التربيــة الحســنة حيــث 
يتحقــق للطفــل مــن خــالل أبويــه إشــباع حاجاتــه األساســية، وهــذا مــا أكدتــه الكثيــر مــن 
الدراســات مــن أهميــة وجــود األبويــن فــي حيــاة الطفــل، وخطــورة فقدهمــا أو أحدهمــا 

علــى مســتقبل حياتــه1
ــر  ــدى األس ــام إح ــي قي ــة ف ــة المتمثل ــر البديل ــام األس ــرار نظ ــى إق ــة إل ــعت الدول ــذا س ل
الطبيعيــة فــي المجتمــع بكفالــة وتربيــة أحــد األطفــال األيتــام أو اللقطــاء مــن دور 
ــر  ــان، وتوف ــده مــن حن ــن أحضانهــا تعوضــه عمــا فق ــه بي ــام- وتضمن ــة-أو األيت الحضان
لــه العيــش وســط أم وأب يغدقــان عليــه العطــف الكثيــر قــد ال يتوفــر لــه لــو عــاش فــي 

ــة. ــة إيوائي مؤسس

الجمعيات الخيرية ودورها في رعاية األيتام:
تنتشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة التــي تعمــل 

فــي أوجــه البــر والخيــر واإلحســان داخــل الدولــة وخارجهــا.
وهــي تتأســى فــي إنشــاءها وأعمالهــا بمؤســس الدولــة صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان – رحمــه هللا- ومعلــوم مــا لدولــة اإلمــارات منــذ تأسيســها مــن أيــادي 
ــات  ــا الجمعي ــوم به ــي تق ــال الت ــم األعم ــن أه ــري، وم ــل الخي ــي العم ــة ف بيضــاء كريم

ــام ومــن فــي حكمهــم. ــوي لأليت ــم العــون المــادي والمعن ــة: تقدي الخيري
ومن البرامج التي تقوم بها الجمعيات الخيرية في رعاية األيتام )1(:

-  برامج كفالة اليتيم واألرملة .
-   برامج المتابعة الدورية ..

-  برامج الدمج في المجتمع ..
ــت  ــن انته ــام الذي ــن األيت ــار م ــه للكب ــج موج ــو برنام ــة، وه ــة الالحق ــج الرعاي -  برنام

ــة. ــر البديل ــة أو األس ــات اإليوائي ــم بالمؤسس صلته
-  برنامج الخدمات المؤقتة والطارئة وهو برنامج مفتوح لجميع األيتام ..
-  تعليم الطالب المحرومين من نعمة العلم، من األيتام والفقراء مجانا ..

قانون الضمان االجتماعي :
إن إحــداث مصلحــة  الضمــان االجتماعــي التــي ترتبــط بــوزارة العمــل والشــؤون 
ــا معيشــية أفضــل، وخفــف عنهــا  االجتماعيــة: حقــق لفئــات كثيــرة مــن المجتمــع ظروف

ــرة. ــس واألس ــة النف ــي إعال ــة ف ــاة والصعوب ــض المعان بع
ــش  ــن العي ــى م ــد األدن ــة للمواطــن الح ــي الدول ــان االجتماعــي ف ــام الضم ــل نظ ــد كف لق
الكريــم الــذي يقيــم بــه حياتــه، ويرفــع عنــه ذل المســألة ويحفــظ كرامتــه، ويشــعره بــأن 
حقــه فــي حيــاة حــرة كريمــة مضمــون ومصــان: ذلــك بتخصيــص ميزانيــة خاصــة فــي 
النظــام االجتماعــي تقــدم لأليتــام الــذي يقيمــون لــدى أســرهم، وذلــك رعايــة لهــم، ودعــم 
لتأصيــل مبــدأ كفالــة اليتيــم التــي حــث عليهــا الديــن اإلســالمي، وتعزيــز لمبــدأ التراحــم 
والتكافــل فــي المجتمــع اإلماراتــي وذلــك لتحقيــق أعلــى درجــات الترابــط والتماســك بيــن 

أفــراد المجتمــع الواحــد.
اهتــم قانــون الضمــان االجتماعــي منــذ صــدوره فــي عــام 1972م باألطفــال حيــث إنــه 
ــم )2(  ــون رق ــدر القان ــن، وصـ ــي األبوي ــام ومجهول ــة لأليت ــاعدة اجتماعي خصــص مس

)1( سبق تخريج الحديث .
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لســنة 2001م بشــأن تعديــل قانــون الضمــان االجتماعــي حيــث شــمل فئــة إضافيــة مــن 
األطفــال وهــي فئــة المعوقيــن كفئــة مســتقلة تســتحق المســاعدة، كمــا أن األرملــة المتوفــى 
عنهــا زوجهــا األجنبــي تســتحق مثــل تلــك المســاعدة عــن نفســها وأوالدهــا، وهــذا القانــون 
ــن  ــي الوالدي ــة ومجهول ــم واإلعاق ــوال اليت ــي أح ــاً ف ــال مالي ــة لألطف ــة الدول ــن كفال يضم
كذلــك األطفــال الذيــن تعانــي أســرهم مــن انخفــاض الدخــل، ومثــل هــذه الحقــوق تتفــق 

مــع مــا تضمنتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي المــواد )27-26-23-20-18-9-7-6(.
الضمان االجتماعي والحماية من الفقر: 

بلــغ عــدد األيتــام ومجهولــي األبويــن الذيــن يحصلــون علــى مســـاعدات اجتماعيــة 
)1585( حالــة. وبلغــت قيمــة المبالــغ المصروفــة لهــم )29.461.100( مليــون درهــم 
ســنوياً، ومتوســط اإلعانــة للحالــة الواحــدة )18587( درهمــاً ســنوياً.كما بلــغ عدد األســر 
التــي تعانــي مــن عجــز مــادي الذيــن صرفــت لهــم مســاعدات اجتماعيــة )4542( حالــة 
فــي عــام 2003م والمبالــغ المصروفــة لهــم )56.679.868( مليــون درهــم فــي الســنة 
ــة  ــة وقيم ــون )4826( حال ــم المعاق ــن بينه نفســها، وعــدد حــاالت العجــز الصحــي وم

المبالــغ المصروفــة لهــم )106.507.500( مليــون درهــم فــي عــام 2003م.
ــغ  ــة بل ــاعدات اجتماعي ــلى مس ــل عـ ــي تحصـ ــر الت ــموع األس ــر أن مجـ ــر بالذك وجدي
)33422( حـــالة تحـــصل عـــلى )655.024.968( مليــون درهــم فــي عــام 2003م، 
ــراد  ــن أف ــعاً م ــاً واس ــه قطاع ــمل بمظلت ــي يش ــان االجتماع ــى أن الضم ــير إل ــذا يش وه
المجتمــع ممــا ينعكــس إيجابــاً علــى األطفــال الذيــن يحصلــون علــى المســاعدة إما بأنفســهم 
أو مــن خــالل األســرة التــي تعنــى بهــم، وهــذا يعنــي أن اإلمــارات توفــر الحمايــة التامــة 
لألطفــال مــن الفقــر والفاقــة، وأن مــا يقــدم للطفــل مــن رعايــة فــي هــذا المجــال يصــل إلــى 
حــد الضمــان الشــامل، إذ إن المســاعدة تصــرف لجميــع األفــراد الذيــن يـــحتاجونها، وذلــك 

ــال . ــة األطف ــة لحماي ــة الدولي مــا يتفــق والمادتيــن )26-27( مــن االتفاقي
ــوزارة  ــام ب ــأن النظ ــوزراء بش ــس ال ــل مجل ــن قب ــم )1( م ــرار رق ــم إصــدار الق ــد ت وق
العمــل والشــؤون االجتماعيــة، وقــد حــدد هــذا القــرار مهمــة مجــال الشــؤون االجتماعيــة 
بوجــه عــام مــن خــالل الســعي إلــى تنميــة المجتمــع وتطويــره فــي نطــاق القيــم اإلســالمية 
ومعاونــة  الشــباب  وتوجيــه  الطفولــة  وحمايــة  األســرة  ورعايــة  العربيــة  والتقاليــد 
المحتاجيــن، وتشــجيع دعــم الجمعيــات التعاونيــة والجمعيــات ذات النفــع العــام وللــوزارة 

ــي : ــق أهدافهــا، أن تمــارس مــا يل فــي ســبيل تحقي
ــة واإلشــراف  ــال الشــؤون االجتماعي ــي مج ــة ف ــداد التشــريعات الالزم ــراح وإع 1- اقت

ــى تنفيذهــا. عل
ــك  ــتقراره وتماس ــق اس ــدف تحقي ــك به ــع وذل ــة للمجتم ــات االجتماعي ــر الخدم 2- توفي

األســرة وترابطهــا.
3- توفير الرعاية االجتماعية لحماية الطفولة.

ــى  ــداث واليتام ــة األح ــة لرعاي ــي الالزم ــل المهن ــز التأهي ــات ومراك ــاء المؤسس 4- إنش
ــك  ــى تل ــن واإلشــراف عل ــن والمســنين والعجــزة والمعاقي ــن والمكفوفي ــي األبوي ومجهول

ــدان. ــي هــذا المي ــة ف المؤسســات والمراكــز وغيرهــا مــن المؤسســات الخاصــة العامل
وتــم تخصيــص إدارة لرعايــة الفئــات الخاصــة تختــص باإلشــراف علــى مؤسســات 
ــي،  ــل المهن ــز التأهي ــن ومراك ــي األبوي ــام ومجهول ــة لألحــداث واأليت ــة االجتماعي التربي

والمؤسســات الخاصــة برعايــة المســنين والمعاقيــن.

قانون األحوال الشخصية اإلماراتي : 
ــة  ــام 2005م بوالي ــي ع ــي الصــادر ف ــخصية اإلمارات ــوال الش ــون األح ــي قان ــد عن وق
القصــر عمومــاً واليتيــم بخاصــة عنايــة كاملــة، حيــث أفــرد لهــم بابــاً كامــالً وهــو البــاب 
الثانــي مــن الكتــاب الثالــث فــي األهليــة والواليــة.  تناولهــا بأربــع وخمســين مــادة، شــملت 
تعريــف الواليــة، وأنواعهــا، وشــروطها، ومقتضياتهــا، وســوالبها، ومــا يلــزم الولــي مــن 
العمــل، ومتــى تنتهــي، وكذلــك الوصــي ومــا يتعلــق بعملــه مــن نصــب مشــرف عليــه، 
ومــا يجــب علــى الوصــي فعلــه، ومــا ال يجــوز عليــه عملــه، ومتــى تنتهــي وصايتــه، كل 
ذلــك بمــا لــم يــدع لبســا فــي عملــه. وقــد تناولــت المذكــرة اإليضاحيــة شــرح هــذه المــواد 

شــرحاً وافيــاً، مبينــة مســالك العلمــاء فــي كل مــادة .

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية )1(: 
بأمــر مــن صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه هللا تعالــى فــي اليــوم 
الخامــس مــن أغســطس 1992م أعلــن عــن تأســيس مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
لألعمــال الخيريــة ، تأصيــالً لقيــم العمــل الخيــري واإلنســاني فــي ربــوع الدولــة ، وإيمانــاً 
ــل ، وجــاء هــذا اإلعــالن ليترجــم  ــال بعــد جي ــل جي ــد النبي مــن ســموه باســتمرارية التقلي
حكمــة القائــد وبصيرتــه الثاقبــة ورغبتــه فــي تطويــر آليــات العمــل الخيــري ، والرقــي 

http://www.zayedfoundation.org )1(



104105

الدكتـور : عبدالحق حميشاإلعالن اإلسالمي لحقوق األيتام 

ــن  ــدا م ــال ، وتأكي ــذا المج ــي ه ــور ف ــن تط ــم م ــهده العال ــذي يش ــتوى ال ــى المس ــا إل به
ســموه علــى رغبتــه فــي مــد يــد العــون والمســاعدة إلــى محتاجيهــا فــي مشــارق األرض 

ومغاربهــا باعتمــاد أجهــزة عصريــة متطــورة مثــل إقامــة المراكــز المتخصصــة فــي :
- التأهيل الصحي .

- رعاية الطفولة واألمومة .
- دور األيتام .

- المسنين والمعاقين .
ــد  ــة زاي ــر ومؤسس ــالل األحم ــة اله ــن هيئ ــادل بي ــاون المتب ــيق والتع ــار التنس ــي إط وف
ــام  ــاء دور لأليت ــر بإنش ــالل األحم ــة اله ــود هيئ ــوم وف ــانية تق ــة واإلنس ــال الخيري لألعم
باســم دار اإلمــارات لرعايــة األيتــام فــي مناطــق مختلفــة مــن دول العالــم وبخاصــة الــدول 

ــة . اإلســالمية المحتاج

مؤسسة األوقاف وشؤون القصر)1( : 
أصــدر الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي بصفتــه رئيســاً لمؤسســة األوقــاف وشــؤون القصــر القانــون 
ــاء  ــا ج ــؤون القصــر ومم ــاف وش ــة األوق ــاء مؤسس ــأن إنش ــنة 2007م بش ــم)9( لس رق
فيــه :  بعــد االطــالع علــى قانــون المعامــالت المدنيــة االتحــادي رقــم)5( لســنة 1985م 
ــم)28( لســنة 2005م فــي شــأن األحــوال الشــخصية ،  ــون االتحــادي رق ــى القان ، وعل
ــون  ــى القان ــم)7( لســنة 1994م، وعل ــاف والشــؤون اإلســالمية رق ــون األوق ــى قان وعل
ــه نصــدر  ــاف وشــؤون القصــر وتعديالت ــم)6( لســنة 2004م بإنشــاء مؤسســة األوق رق

القانــون اآلتــي : 
المادة )1(

يســمى هــذا القانــون : » قانــون إنشــاء مؤسســة األوقــاف وشــؤون القصــر رقــم )9( لســنة 
2007م .

ــى  ــة عل ــال النظــارة القانوني ــاف وشــؤون القصــر بمباشــرة أعم ــص مؤسســة األوق تخت
ــروط  ــدود ش ــي ح ــا ف ــا وصــرف ريعه ــتثمارها وإدارة أمواله ــا واس ــاف ورعايته األوق
الواقــف بمــا يحقــق المقاصــد الشــرعية منهــا، كمــا تتخــذ فــي حــدود هــذا القانــون ووفقــا 

http://www.amaf.gov.ae )1(

ألحــكام الشــريعة اإلســالمية اإلجــراءات الالزمــة لحمايــة أمــوال القُّصــر وفاقــدي التمييــز 
وناقصــي األهليــة والمفقوديــن والغائبيــن والعنايــة بشــؤونه. 

وتنتهــي وصايــة المؤسســة ببلــوغ القاصــر إحــدى وعشــرين ســنة قمريــة كاملــة متمتعــا 
بقــواه العقليــة، إال إذا رأت المحكمــة اســتمرار الوصايــة عليــه بنــاءا علــى طلــب المؤسســة 
أو ذوي الشــأن، وكذلــك بوفــاة القاصــر أو بعــودة الواليــة الشــرعية لــألب. كمــا تنتهــي 
ــة  ــن المحكم ــرار م ــم بق ــع الحجــر عنه ــم برف ــة المؤسســة بالنســبة للمحجــور عليه قوام
المختصــة. وعلــى المؤسســة تســليم األمــوال إلــى ذوي الشــأن فــي مــدة ال تتجــاوز ثالثــة 
أشــهر مــن تاريــخ طلــب األمــوال لتســلمها بموجــب محضــر تســليم يتــم التوقيــع عليــه مــن 

األميــن العــام وذوي الشــأن.
ــن  ــام أو القصــر الذي ــذه المؤسســة مــن أجــل االستفســار عــن أعــداد األيت ــي به وباتصال
تتكفــل بهــم المؤسســة ، أُخبــرت بــأن عددهــم فــي إمــارة دبــي فقــط يصــل إلــى حوالــى 
3000 يتيــم أو قاصــر حيــث يتولــون االهتمــام بأمورهــم الماديــة والمعنويــة علــى أكمــل 
وجــه حتــي يبلغــوا راشــدين قادريــن علــى االعتمــاد علــى أنفســهم مســتغنيين عــن غيرهــم. 
ــام )1(: أصــدر صاحــب الســمو  ــة األيت ــن االجتماعــي فــي رعاي مؤسســة الشــارقة للتمكي
ــم الشــارقة  ــى حاك ــس األعل ــد القاســمي عضــو المجل ــن محم ــور ســلطان ب الشــيخ الدكت
مرســوماً يقضــي بإنشــاء مؤسســة حكوميــة غيــر ربحيــة تســمى )مؤسســة الشــارقة 
للتمكيــن االجتماعــي( والتــي تعتبــر مــن أولــى المؤسســات الرعائيــة لشــؤون األيتــام علــى 
ــن .وتســعى  ــد عــن العامي ــى نشــأتها مــا يزي ــي والتــي مضــى عل مســتوى الوطــن العرب
المؤسســة جاهــدة لتحقيــق أهدافهــا والنهــوض بنوعيــة الخدمــة المقدمــة ألبنائهــا – وخاصة 
األيتــام منهــم - ذات المنظــور العميــق لمتطلباتهــم الحياتيــة، كمــا توفــر الســبل والوســائل 
التــي تقويهــم ليخدمــوا أنفســهم ويصبحــوا فاعليــن فــي مجتمعهــم، كمــا تســعى لدمجهــم فــي 

المجتمــع ورعايتهــم داخــل أســرهم الطبيعيــة . 
وتقوم المؤسسة بعدة أنواع من الخدمات : 

التمكيــن االجتماعــي : والــذي تشــرف عليــه وحــدة اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي 
ــل  ــف األمث ــق التكي ــات ، ويســعى لتحقي ــات االجتماعي ــة االختصاصي بالمؤسســة، بمتابع
لليتيــم مــع بيئتــه المحيطــة مــن جميــع النواحــي، مــن برامجــه: الربــط بالتــراث مــن خــالل 

)1( تجربــة مؤسســة الشــارقة للتمكيــن االجتماعــي فــي رعايــة األيتــام بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــة  ــد بمملك ــذي انعق ــام وال ــة األيت ــي لرعاي ــر الثان ــدم للمؤتم ــد الحوســني ) بحــث ق ــتاذة حصــة أحم : األس

البحريــن  14 – 15 – 16 أبريــل 2008م(
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الفعاليــات التراثيــة المتعــددة، الدمــج بالمجتمــع مــن خــالل األنشــطة المتنوعــة كالرحــالت 

والمشــاركات الخارجيــة، المحاضــرات والجلســات االجتماعيــة، القضــاء على المشــكالت 

االجتماعيــة التــي يعانــي منهــا األبنــاء. 

التمكيــن النفســي: تشــرف عليــه وحــدة اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي بالمؤسســة، بمتابعــة 

االختصاصيــات النفســيات، يســعى لتحقيــق الصحــة النفســية لالبــن اليتيــم، لينعكــس فــي 

المقابــل األثــر اإليجابــي علــى المجتمــع ككل، ومــن برامجــه: الجلســات والــدورات 

ــاء  ــاء والقض ــن األبن ــي م ــي يعان ــية الت ــكالت النفس ــل المش ــية، ح ــرات النفس والمحاض

عليهــا. 

التمكيــن البيئــي : يشــرف عليــه قســم البحــث االجتماعــي بالمؤسســة، يعنــى بتوفيــر البيئــة 

الســكنية المالئمــة والالئقــة بإقامــة األبنــاء المنتســبين للمؤسســة وأســرهم . 

ــاة  ــي الحي ــاء ف ــى بحــق األبن ــج المؤسســة، يعن ــم وأضخــم برام ــي: أه ــن األكاديم التمكي

ــا: ــد (، منه ــمل ) 13 بن ــة. يش ــؤونهم التعليمي ــع ش ــم بجمي ــم، ويهت بالتعلي

ــية،  ــد المدرس ــر المقاع ــالل توفي ــن خ ــاء؛ م ــدة لألبن ــية الجدي ــرص الدراس ــر الف 	 توفي

ــة.  ــح الجامعي والمن

	 توفير مستلزماتهم الدراسية؛ كالقرطاسية المدرسية والالب توب وغيره . 

	 عالج حاالت اإلخفاق والتأخر الدراسي. 

	 تعليم وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة من األيتام. 

ــاء  ــف ألبن ــل والتوظي ــب والتأهي ــرص التدري ــر ف ــى توفي ــي: يحــرص عل ــن المهن التمكي

ــل. ــن العم ــم لخــوض ميادي ــم وتأهيله ــتويات أدائه ــين مس ــة لتحس المؤسس

ــع  ــهيل جمي ــرهم وتس ــاء وأس ــة األبن ــة بصح ــي العناي ــه األساس ــي: هدف ــن الصح التمكي

ــم.  ــة له ــات الصحي الخدم

التمكيــن التربــوي العالجــي: يهــدف إلــى رصــد وعــالج الحــاالت الســلوكية غيــر 

المرغــوب بهــا لــدى األبنــاء. 

التمكيــن االقتصــادي: يســعى إلــى تذليــل حاجــز المــادة وإزاحــة الصعوبــات التــي تعترض 

ســير حيــاة االبــن اليتيــم وأســرته، يمــول برامــج التمكيــن جميعهــا، ويوفــر دخــالً شــهرياً 

ثابتــاً لالبــن اليتيــم.

الخاتمة والتوصيات

ــطرت  ــث س ــى ، بحي ــة اليتام ــامل لرعاي ــام ش ــاءت بنظ ــالمية ج ــريعة اإلس   	 إن الش
لأليتــام قوانيــن ناظمــة تضمــن لهــم حســن التنشــئة وتجنبهــم ظلــم األوليــاء واألوصيــاء، 
وكذلــك فعلــت باللقطــاء حيــث جنبتهــم نظــر المجتمــع إليهــم نظــرة دونيــة باعتبارهــم غالبــا 
ــا السرخســي  ــر عنه ــا عب ــا أو كم ــة يتوجــب رعايته ــم نفوســا بريئ ــا، فاعتبرته أوالد زن

ــم« . ــم، ومحــرزه غان ــا آث بقوله:»ومضيعه
	 الشــريعة اإلســالمية فــي تشــريعاتها لرعايــة األيتــام لــم تصــدر قوالــب جامــدة، 
ونصوصــا نهائيــة تغلــق المجــال أمــام أي اجتهــاد جديــد يخــدم هــؤالء األيتــام، بــل فتحــت 
األبــواب علــى مصراعيهــا لــكل مــن يقــدم مشــروعا يرعــى هــؤالء األيتــام، وأول إشــارة 
ــذي  ــح اإلحســان ال ــرآن بمصطل ــي الق ــام ف ــة األيت ــط رعاي ــوح رب ــاب المفت ــذا الب ــى ه إل
ــث  ــه جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع حي ــم ويســعده ويجعل يشــمل كل مــا يخــدم هــذا اليتي
ــى  ــِذي اْلقُْربَ ــانًا َوبِ ــِن إِْحَس ــْيئًا َوبِاْلَواِلَدْي ــِه َش ــِرُكواْ بِ ــُدواْ للّاَ َوالَ تُْش ــى: ﴿ َواْعبُ ــال تعال ق
َواْليَتَاَمــى َواْلَمَســاِكيِن.. ﴾ ] النســاء: 38 [. وأمــا مــا يتعلــق بفتــح  أبــواب رعايــة اللقيــط 
ــة عمــر بــن الخطــاب  علــى مصراعيهــا والترحيــب بــكل مشــروع يخــدم اللقيــط، فمقول
رضــي هللا عنــه الخالــدة لمــن التقــط منبــوذا » اذهــب وعلينــا نفقتــه« المقولــة التــي بينــت 
أن حــرص القيــادة اإلســالمية األولــى، ومســؤوليتها العظمــى مباركــة مثــل هــذه الجهــود 

ــد تواجههــا. وتثمينهــا، وتذليــل كل الصعــاب التــي ق
	 التشــريعات اإلســالمية المتقدمــة وضعــت معالــم تطويــر هــذه الرعايــة، معالــم تضمــن 
إبداعــا  قانونيــا فســيحا، غيــر أنــه منضبــط بضوابــط الشــريعة اإلســالمية، هــذه  الضوابــط 
ــة  ــر رعاي ــا تعتب ــا، كم ــن أولوياته ــع ضم ــل وصــالح المجتم ــي تضــع مصلحــة الطف الت

اليتيــم مســؤولية جماعيــة .
	 إن رعايــة األيتــام والعنايــة بهــم وتنشــئتهم تنشــئةً عمادهــا القيــم اإلســالمية بمــا يخفــف 

وطــأة الحرمــان وهــول المصيبــة علــى نفوســهم بعــد أن فقــدوا مــن يعولهــم ويرعاهــم .
	 جــاءت الشــريعة بتوفيــر أوجــه الرعايــة المعنويــة والماديــة لليتيــم منــذ مولــده وحتــى 
ــة  ــه ومــن أمثل ــق مواجهــة حيات ــى طري ــاً ووضعــه عل اســتكمال تعليمــه أو إعــداده مهني

هــذه الرعايــة مــا يلــي: 
	  تذليــل الصعوبــات والمشــكالت التــي قــد تعتــرض ســبيل اســتمرار اليتيــم فــي الدراســة 

بجميــع مراحــل التعليــم المختلفــة. 
ــه  ــي بيئت ــرته وف ــل أس ــم داخ ــة لليتي ــات االجتماعي ــة والخدم ــة الصحي ــر الرعاي 	  توفي
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ــا.  ــمية وغيره ــة والجس ــية واالجتماعي ــه النفس ــباع حاجات ــه إش ــق ل ــا يحق ــة، بم الطبيعي
	  الدعــوة إلــى التوســع فــي كفالــة األيتــام وتذكيــر المحســنين بأجــر الكفالــة والتــي تُعــدُّ 
مــن األعمــال الحميــدة التــي أقرهــا اإلســالم وامتــدح أهلهــا، وذلــك مــن أجــل مضاعفــة 

عــدد األيتــام الذيــن يمكــن أن تكفلهــم الجمعيــة مســتقبالً. 
ــالد المباركــة  ــي تعيشــها هــذه الب ــة الت ــة التنموي ــي الحرك ــام للمشــاركة ف ــل األيت 	  تأهي
بتوفيــر الفــرص التعليميــة والتدريبيــة والوظيفيــة التــي تمكنهــم مــن المســاهمة اإليجابيــة 

الفاعلــة فــي هــذا المجــال. 
ــع  ــة مجتم ــالل إقام ــن خ ــع، م ــراد المجتم ــدى أف ــري ل ــل الخي ــوم العم ــيخ مفه 	  ترس

ــاً.  ــه بعض ــد بعض ــان يش ــوي البني ــالمي ق إس

ــذه  ــا وإدارة ه ــة وأهدافه ــات الجمعي ــة بخدم ــج ذات الصل ــذ المشــروعات والبرام 	  تنفي
البرامــج إدارة علميــة تســاهم فــي مواجهــة مــا قــد يعتــرض ســبل رعايــة اليتيــم ـ ومــن 

فــي حكمــه ـ فــي بيئتــه الطبيعيــة.
	 أهميــة مراجعــة قوانيــن رعايــة هــذه الفئــة مــن المجتمــع بيــن الفينــة واألخــرى، 
وتطويرهــا بنــاء علــى المتطلبــات المســتجدة لهــذه الفئــات، ألن مــا يحتاجــه اليتيــم واللقيــط 

ــة. ــة زمني ــه بعــد حقب ــاج إلي ــر مــن الجوانــب عمــا كان يحت ــد يختلــف فــي كثي ــوم ق الي
	 أهميــة اإلحصــاء الدقيــق لأليتــام واللقطــاء لتحديــد حجــم المســاعدة التــي ينبغــي تقديمهــا 
ــط  ــة لقي ــة مائ ــم، وكفال ــف يتي ــة أل ــة مائ ــف عــن رعاي ــم تختل ــف يتي ــة أل لهــم، ألن رعاي
تختلــف عــن كفالــة ألــف، وتلــي هــذه األهميــة أهميــة تصنيــف هــذه الفئــة لتحديــد نــوع 
ــن  ــف ع ــر تختل ــم الفقي ــا اليتي ــي يحتاجه ــة الت ــا، ألن الرعاي ــي يحتاجونه ــاعدة الت المس

ــي. ــم الغن ــي يحتاجهــا اليتي ــة الت الرعاي
	 االهتمــام بالجوانــب الشــرعية والقانونيــة المتعلقــة باأليتــام والقصــر, مــن حيــث تطبيقهــا 

وتثقيــف األيتــام بهــا ليكونــوا علــى درايــة تامــة بمــا لهــم ومــا عليهــم.
ــن النواحــي  ــة م ــب الرعائي ــة الجوان ــم كاف ــراد بتقدي ــود المؤسســات واألف ــر جه 	 تضاف
ــى  ــام حت ــي لأليت ــل االجتماع ــل والتكاف ــق التكام ــة لتحقي ــية والصحي ــة والنفس االجتماعي

ــع. ــي المجتم ــن ف ــوا أعضــاء فاعلي يكون
ــادل الخبــرات  	 تفعيــل الشــراكة مــع المؤسســات المحليــة والخارجيــة  المتخصصــة لتب

والوقــوف علــى مــا جــدَّ فــي رعايــة األيتــام مــن وســائل وبرامــج متطــورة .
	 االهتمــام بالمؤتمــرات الهادفــة واألبحــاث العلميــة المتخصصــة والعناية بهــا وبتوصياتها 

. ونتائجها 
وصلى هللا وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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المعارضة في
حكم النقض الجنائي
بين الحظر والجواز

دكتور 
أحمد عبد الظاهر

أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة
المستشار القانوني بوزارة الداخلية – دولة اإلمارات العربية المتحدة

المغني : عبد هللا بن أحمد بن قدامة )620هـ( دار الفكر، ط1، بيروت 1405هـ.	 
مغني المحتاج: محمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر، بيروت.	 
المنتقى شرح الموطأ :للباجي مطبعة دار السعادة بمصر 1332هـ .	 
الموسوعة الفقهية : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ) دولة الكويت ( 	 
موســوعة نظــرة النعيــم فــي مــكارم أخــالق الرســول الكريــم : صالــح بــن حميــد و 	 

عبــد الرحمــن الملــوح .
الموطأ : مالك بن أنس األصبحي )179هـ( دار إحياء التراث العربي ، مصر	 
المهذب : إبراهيم بن علي  الشيرازي ،  دار الفكر ، بيروت .	 
نظريــة الواليــة فــي الشــريعة اإلســالمية : أســتاذنا نزيــه حمــاد ، دار القلــم دمشــق 	 

1414هـ .
الوالية على النفس :  لمحمد بن محمد أبي زهرة ط دار الرائد العربي بيروت	 
 	)setondnE(



115

الدكتـور : أحمد عبد الظاهر

مــن المبــادىء المســتقرة فــي القانــون المقــارن أن توجــد فــي قمــة الهــرم القضائــي محكمــة 
واحــدة، تجمــل وظيفتهــا فــي رقابــة تطبيــق محاكــم الموضــوع للقانون وصحــة اإلجراءات 
التــي تتبعتهــا فــي نظــر الدعــوى)1(. وتختلــف النظــم القضائيــة المقارنــة فــي االســم الــذي 
تطلقــه علــى هــذه المحكمــة. فقــد يطلــق عليهــا اصطــالح »محكمــة النقــض«، كمــا هــو 
الحــال فــي مصــر وفرنســا ونظــام القضــاء المحلــي فــي إمــارة أبــو ظبــي. وقــد يطلــق 
عليهــا اصطــالح »محكمــة التمييــز«، كمــا هــو الشــأن فــي لبنــان والبحريــن وقطــر ونظام 
القضــاء المحلــي فــي إمــارة دبــي ونظــام القضــاء المحلــي فــي إمــارة رأس الخيمــة. وقــد 
يطلــق عليهــا مســمى »المحكمــة العليــا« أو »المحكمــة االتحاديــة العليــا« أو »المحكمــة 
الفيدراليــة«، وتبــرز مثــل هــذه التســمية بوجــه خــاص فــي الــدول االتحاديــة، كالواليــات 
المتحــدة األمريكيــة وجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة واالتحــاد السويســري ودولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. كذلــك، تســتخدم بعــض التشــريعات العربيــة األخــرى اصطــالح 
ــن  ــب م ــان واليمــن. وقري ــا وســلطنة عم ــي ليبي ــا هــو الشــأن ف ــا«، كم ــة العلي »المحكم
ــة  ــة قضائي ــى جه ــى أعل ــى« عل ــس األعل ــي اســم »المجل ــق المشــرع المغرب ــك، يطل ذل
ــي الطعــون بالنقــض  ــه وحــده النظــر ف ــاط ب ــث ين ــة، وبحي ــة المغربي ــي المملك ــة ف عادي
المقدمــة ضــد األحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الزجريــة)2(. ونجــد ذات المســمى كذلــك 
ــي  ــي النظــام القضائ ــري لســنة 1966م)3(. وف ــة الجزائ ــون اإلجــراءات الجزائي ــي قان ف
ــة  ــادي تســمية »محكم ــة القضــاء الع ــى قم ــة عل ــة الكائن ــى المحكم ــق عل التونســي، يطل
التعقيــب«)4(. ومــع إدراكنــا الختــالف التســميات المســتخدمة فــي التشــريعات العربيــة، 
سنســتخدم فيمــا يلــي مصطلــح محكمــة النقــض، ونعنــي بــه المحكمــة الكائنــة علــى قمــة 

ــم 115، ص 141. راجــع  ــة، ج 1، رق ــر ســنة 1929م، مجموعــة القواعــد القانوني )1( نقــض 17 يناي
ــة، القاهــرة،  ــة، دار النهضــة العربي ــون اإلجــراءات الجنائي ــب حســني، شــرح قان ــود نجي أيضــا: د. محم
ــي  ــض ف ــة النق ــدور الخــالق لمحكم ــا؛ ال ــا بعده ــم 1346، ص 1255 وم ــة، 1995م، رق ــة الثالث الطبع
تفســير وتطبيــق قانــون العقوبــات )القســم العــام(، مجلــة القانــون واالقتصــاد، تصــدر عــن كليــة الحقــوق 
بجامعــة القاهــرة، عــدد خــاص، العيــد المئــوي لكليــة الحقــوق، 1983م، ص 294؛ د. أحمــد فتحــي 
ســرور، دور محكمــة النقــض فــي توحيــد كلمــة القانــون، مقــال منشــور علــى شــبكة االنترنــت، فــي الموقــع 
التالــي: )www.tashreaat.com(؛ د. فتحــي والــي، الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي، دار النهضــة 

ــم 367، ص 703 ومــا بعدهــا. ــة، القاهــرة، 2008م، رق العربي
)2( راجــع: شــرح قانــون المســطرة الجنائيــة، الجــزء الثانــي، إجــراءات المحاكمــة وطــرق الطعــن، منشــورات 
جمعيــة نشــر المعلومــة القانونيــة والقضائيــة، وزارة العــدل، المملكــة المغربيــة، سلســلة الشــروح والدالئــل، العــدد 

7، الطبعــة الثانيــة، يوليــوز 2005م، ص 295 ومــا بعدهــا.
)3( راجــع: البــاب األول مــن الكتــاب الرابــع مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة لجمهوريــة الجزائــر الديمقراطيــة 
الشــعبية، الصــادر بموجــب األمــر رقــم 155-66، المــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 1386 الموافــق 8 يونيــو ســنة 

1966م.
)4( راجع: الباب األول من الكتاب الثالث من مجلة اإلجراءات الجزائية التونسية.
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الهرم القضائي العادي، أيا كانت التسمية التي تطلق عليها)1(.
ــبيل  ــو الس ــي. إذ ه ــام القضائ ــي النظ ــة أساســي ف ــذه المحكم ــه ه ــوم ب ــذي تق ــدور ال وال
ــة وإزاء  ــم الدول ــداد إقلي ــد أســلوب تطبيقــه علــى امت ــد تفســير القانــون، وتوحي إلــى توحي
جميــع الخاضعيــن لقضائهــا)2(. وتقتضــي هــذه الوظيفــة أن تكــون المحكمــة القائمــة بهــا 
واحــدة علــى مســتوى الدولــة، وإن تعــددت بالضــرورة دوائرهــا. ويقتضــي وضــع محكمة 
النقــض كقمــة للقضــاء الجنائــي، وتقتضــي وظيفتهــا كســلطة رقابــة علــى تطبيــق ســائر 
المحاكــم للقانــون، وســلطة توحيــد تفســير القانــون وضوابــط تطبيقــه فــي الدولــة أن تكــون 
أحكامهــا غيــر قابلــة للطعــن بطريــق مــا. إذ ال وجــود لمحكمــة أعلــى منهــا يطعــن أمامهــا 
فــي أحكامهــا. باإلضافــة إلــى أن إجــازة هــذا الطعــن يخــل بمــا يتعيــن أن تتســم بــه أحــكام 
محكمــة النقــض مــن ثبــات واســتقرار، ويخــل كذلــك بالقاعــدة التــي تقــرر حيــازة الحكــم 

الصفــة الباتــة إذا اســتنفد فــي شــأنه طريــق الطعــن بالنقــض)3(.   
وهكــذا، ينبغــي أن تكــون أحــكام النقــض باتــة، فــال يجــوز – بحســب األصــل – النظــر 
ــة ال يجــوز – بحســب  ــذه المحكم ــك أن أحــكام ه ــى ذل ــب عل ــرة أخــرى. ويترت ــا م فيه
األصــل – الطعــن فيهــا بطريــق مــا، ولــو شــابها عيــب واضــح)4(. وتقــرر كافــة القوانيــن 

)1( ســبب اســتخدامنا لهــذا المصطلــح أنــه يشــير – أكثــر مــن غيــره – إلــى طبيعــة المهمــة الموكولــة إلــى هــذه 
المحكمــة، وهــي فحــص الحكــم الصــادر عــن المحاكــم االســتئنافية و»نقضــه« إذا تبيــن لهــا أن هــذا الحكــم 
مشــوب بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون أو فــي تفســيره أو تأويلــه. يضــاف إلــى ذلــك أن التشــريعات التــي تســتخدم 
اصطــاح »محكمــة التمييــز« أو »المحكمــة العليــا« أو »المجلــس األعلــى« لــم تســتطع تفــادي اســتخدام لفــظ 
»النقــض« عنــد بيــان أحــكام الطعــن بالنقــض أو بالتمييــز علــى حــد تعبيــر بعــض التشــريعات. راجــع علــى ســبيل 
المثــال: القانــون االتحــادي رقــم 17 لســنة 1978م بتنظيــم حــاالت وإجــراءات الطعــن بالنقــض أمــام المحكمــة 
االتحاديــة العليــا لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ الفصــل الثالــث مــن البــاب الســادس مــن الكتــاب الثالــث مــن 
قانــون اإلجــراءات الجزائيــة االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ المــادة 276 ومــا بعدهــا مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي لســنة 1961م؛ الفصــل الثالــث مــن الكتــاب الرابــع مــن قانــون اإلجــراءات 
الجزائيــة اليمنــي لســنة 1994م؛ القســم األول مــن الكتــاب الرابــع مــن قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي؛ البــاب 

األول مــن الكتــاب الرابــع مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الجزائــري.   
 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale, )2(

1973, no 1473, p. 689.
)3( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، رقم 1470، ص 1423. 

)4( يســتثنى مــن ذلــك التمــاس إعــادة النظــر كطريــق اســتثنائي للطعــن فــي الحكــم. كذلــك، أجــازت محكمــة 
النقــض المصريــة الرجــوع فــي الحكــم ألســباب معينــة. وقــد عبــرت محكمــة النقــض عــن ذلــك، فقالــت أن »قضــاء 
الدوائــر الجنائيــة بالمحكمــة قــد جــرى علــى الرجــوع فــي أحكامهــا فــي أحــوال مخصوصــة تحقيقــا لحســن ســير 
العدالة« )نقض 29 أبريل ســنة 1985م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 36، رقم 103، ص 586(. 
راجــع فــي هــذا الموضــوع: د. محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة عشــرة، 1988م، رقــم 470، ص 669 و670؛ د. محمــود نجيــب حســني، 
شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، رقــم 1470، ص 1423 ومــا بعدهــا؛ د. مأمــون محمــد 
ســامة، اإلجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، الجــزء الثانــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2002م، 
ص 628 و629؛ قانــون اإلجــراءات الجنائيــة معلقــا عليــه بالفقــه وأحــكام النقــض، الجــزء الثانــي، بــدون دار 

المقارنــة هــذه الحكــم. فعلــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة )272( مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة المصــري علــى أن »ال يجــوز الطعــن فــي أحــكام محكمــة النقــض بــأي طريــق 
مــن طــرق الطعــن«. وتنــص المــادة )38( مــن قانــون النقــض المصــري علــى أنــه »إذا 
رفــض الطعــن موضوعــا فــال يجــوز بحــال لمــن رفعــه أن يرفــع طعنــا آخــر عــن الحكــم 

ذاتــه ألي ســبب مــا«.
ــم  ــأن الحك ــول ب ــتوجب الق ــة يس ــض بات ــة النق ــن محكم ــادرة ع ــكام الص ــار األح واعتب
الغيابــي الصــادر عنهــا ال يقبــل الطعــن بالمعارضــة. كذلــك، ال يكــون ثمــة مجــال 
الســتئناف أحكامهــا. وقــد انحــاز المشــرع المصــري إلــى هــذه الوجهــة مــن النظــر، فلــم 
يجــز المعارضــة فــي أحــكام النقــض. ولكــن المشــرع اإلماراتــي لــم يأخــذ بهــذه القاعــدة، 
ــواد  ــي الم ــا الصــادرة ف ــة العلي ــة االتحادي ــكام المحكم ــي أح ــاز المعارضــة ف ــا أج وإنم
الجنائيــة. ومــن ثــم، يثــور التســاؤل حــول العلــة مــن وراء هــذا الحكــم والمبــررات التــي 

ــف وراءه. تق

تحديد نطاق الدراسة
يفتــرض التســاؤل عــن مــدى جــواز المعارضــة فــي حكــم النقــض أن المشــرع يعــرف 
ــإذا كان  ــة. ف ــادرة باإلدان ــة الص ــكام الغيابي ــي األح ــن ف ــرق الطع ــد ط ــة كأح المعارض
التشــريع الجنائــي ال يعــرف المعارضــة فــي األحــكام الجنائيــة بوجــه عــام، فــإن التســاؤل 
الــذي نحــن بصــدده ال يثــور مــن األســاس فــي ظــل هــذه التشــريعات. ولعــل أبــرز مثــال 
ــة اليمنــي رقــم )13( لســنة 1994م.  علــى ذلــك يكمــن فــي قانــون اإلجــراءات الجزائي
إذ ينظــم الكتــاب الرابــع مــن هــذا القانــون »طــرق الطعــن فــي األحــكام« )المــواد 411 
– 468(، وتقتصــر طــرق الطعــن الــواردة فــي الكتــاب المشــار إليــه علــى االســتئناف 

والنقــض والتمــاس إعــادة النظــر)1(.      
وتنــص غالبيــة التشــريعات العربيــة علــى المعارضــة كأحــد طــرق الطعــن فــي األحــكام 
الجنائيــة)2(. والمعارضــة أو االعتــراض كمــا تطلــق عليهــا بعــض التشــريعات هــي طريق 

نشــر، القاهرة، الطبعة الثانية، 2005م، ص 1618 و1619؛ د. إدوار غالي الدهبي، اإلجراءات الجنائية، 
مكتبــة غريــب، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1990م، رقــم 659، ص 977 و978؛ د. عــادل يحيــي، الرجــوع 
فــي األحــكام الجنائيــة، موازنــة بيــن الشــكل والحقيقــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة األولــى، د. ت.

)1( طبقــا للمــادة 412 مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اليمنــي، »يكــون الطعــن فــي األحــكام والقــرارات عــن 
طريــق االســتئناف وعــن طريــق النقــض والتمــاس إعــادة النظــر«.

)2( د. محمــود محمــود مصطفــى، تطــور قانــون اإلجــراءات الجنائيــة فــي مصــر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، 
مطبعــة جامعــة القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1985م، رقــم 155، ص 164.
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طعــن عــادي غيــر ناقــل، يــؤدي إلــى إعــادة نظــر الدعــوى مــرة أخــرى أمــام المحكمــة 
التــي أصــدرت الحكــم الغيابــي المطعــون فيــه. ويتحــدد نطــاق المعارضــة فــي القانونيــن 
المصــري واإلماراتــي باألحــكام الغيابيــة الصــادرة فــي مــواد الجنــح والمخالفــات. ولمــا 
ــي  ــض ف ــن بالنق ــز الطع ــي ال يجي ــرع اإلمارات ــرع المصــري والمش ــن المش كان كال م
المخالفــات)1(، فــإن التســاؤل عــن مــدى جــواز المعارضــة فــي أحــكام النقــض الجنائــي 

يقتصــر علــى مــواد الجنــح.
ــي  ــة الصــادرة ف ــر األحــكام الغيابي ــد يتســاءل البعــض عــن مصي ــة أخــرى، ق مــن ناحي
مــواد الجنايــات. فهــذه األحــكام ال تخضــع لنظــام المعارضــة، وإنمــا يســقط الحكــم بمجــرد 
حضــور المتهــم المحكــوم عليــه غيابيــا أو القبــض عليــه. فهــل يســري ذات المبــدأ علــى 
األحــكام الغيابيــة الصــادرة مــن محكمــة النقــض فــي مــواد الجنايــات ؟ وســنحاول 
اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل عبــر صفحــات البحــث، وذلــك بالنظــر الشــتراكه مــع الطعــن 

ــة.  بالمعارضــة فــي أن كال منهمــا يفتــرض صــدور حكــم غيابــي باإلدان
وعلــى هــذا النحــو، يتضــح أن التســاؤل عــن مــدى جــواز المعارضــة فــي األحــكام الغيابية 
الصــادرة مــن محكمــة النقــض إنمــا يقتصــر علــى األحــكام الصــادرة فــي مــواد الجنــح. 

ففــي هــذا النطــاق فقــط، يتحــدد نطــاق الموضــوع الــذي نحــن بصــدده.  

أهمية الدراسة 
لــم يحــظ موضــوع »المعارضــة فــي أحــكام النقــض الجنائــي« بعنايــة الفقــه. فــال يوجــد 
مقــال واحــد يتنــاول الموضــوع بالدراســة والتحليــل. كذلــك، فــإن المطــوالت العديــدة فــي 
شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة لــم تتعــرض لهــذا الموضــوع ســوى علــى نحــو عــارض 
للغايــة، ولــم تخصــص لــه ســوى ســطر واحــد أو ســطرين أو مقطعا في أحســن األحــوال)2(. 

)1( راجــع: المــادة 30 مــن قانــون النقــض المصــري؛ المــادة 244 مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة االتحــادي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

)2( راجــع علــى ســبيل المثــال: د. محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع 
الســابق، رقــم 383، ص 540؛ د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، 
رقــم 1207، ص 1106؛ د. أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، 1985م، ص 864؛ د. عــوض محمــد، المبــادىء العامــة فــي قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، 
منشــأة المعــارف باإلســكندرية، د. ت، رقــم 773، ص 790؛ د. رءوف عبيــد، مبــادىء اإلجــراءات الجنائيــة 
فــي القانــون المصــري، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1425 هـــ - 2005م، ص 876؛ د. عمــر الســعيد 
رمضــان، مبــادىء قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، الجــزء الثانــي، قواعــد المحاكمــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
الطبعــة الثانيــة، 1985م، رقــم 116، ص 211؛ د. فوزيــة عبــد الســتار، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1986م، رقــم 597، ص 684؛ د. جــال ثــروت، نظــم اإلجــراءات الجنائيــة، 
دار الجامعــة الجديــدة، اإلســكندرية، 2003م، رقــم 609، ص 554؛ د. عبــد الــرءوف مهــدي، شــرح القواعــد 

وقــد تأتــي هــذه اإلشــارة فــي الهامــش وليــس فــي متــن الكتــاب)1(. ونفــس الحــال ينطبــق 
ــة  ــي موضــوع المعارضــة أو موضــوع األحــكام الجنائي ــى الدراســات المتخصصــة ف عل
ــة  ــوراه ذات الصل ــة ورســائل الدكت ــل أن بعــض شــروح اإلجــراءات الجنائي ــة)2(. ب الغيابي
بالموضــوع ال تشــير – مــن قريــب أو بعيــد – للمعارضــة فــي حكــم النقــض الجنائــي)3(. 
أكثــر مــن ذلــك، أن بعــض مؤلفــات اإلجــراءات الجنائيــة – والســيما فيمــا يتعلــق بالقانــون 

اإلماراتــي – تســتخدم عبــارات قــد توحــي بأمــور مخالفــة للحقيقــة)4(. 

الدراسة المقارنة للموضوع 
ــوص  ــل النص ــي بتحلي ــث ال نكتف ــة، بحي ــة المقارن ــلوب الدراس ــث أس ــذا البح ــج ه ينته
التشــريعية فــي القانونيــن المصــري واإلماراتــي، وإنمــا نتنــاول أيضــا التشــريعات العربية 
األخــرى التــي تيســر اإلطــالع عليهــا. ولمــا كانــت مصــادر البحــث فــي مجــال الدراســات 
ــة تتمثــل فــي التشــريع والقضــاء والفقــه، فلــن نقتصــر علــى دراســة النصــوص  القانوني
ــى األحــكام  ــدر االمــكان – الرجــوع إل ــون، ولكــن ســنحاول – ق ــي كل قان التشــريعية ف

القضائيــة والمراجــع الفقهيــة المتعلقــة بالتشــريعات موضــوع الدراســة.
وفيمــا يتعلــق بالنصــوص التشــريعية المنظمــة لموضــوع الدراســة، تجــدر اإلشــارة إلــى 
أن بعــض الــدول تكــرس قانونــا خاصــا ألحــكام وإجــراءات الطعــن بالنقــض، كمــا هــو 
ــة المتحــدة ومملكــة البحريــن. ففــي مصــر،  ــة اإلمــارات العربي الشــأن فــي مصــر ودول

العامــة لإلجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2007م، ص 1606؛ د. إدوار غالــي الدهبــي، 
اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، رقــم 571، ص 798.

)1( راجــع علــى ســبيل المثــال: د. ســليمان عبــد المنعــم، أصــول اإلجــراءات الجنائيــة، دار الجامعــة الجديــدة 
للنشــر، اإلســكندرية، 2008م، ص 817، هامــش رقــم 1.

)2( راجــع علــى ســبيل المثــال: د. أحمــد شــوقي عمــر أبــو خطــوة، األحــكام الجنائيــة الغيابيــة، دراســة تحليليــة 
مقارنــة، دار المتنبــي للطباعــة والنشــر، أبــو ظبــي، د. ت، ص 123، هامــش رقــم 1؛ د. مصطفــى فهمــي 
الجوهــري، المعارضــة كطريــق عــادي للطعــن فــي األحــكام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2004م، ص 45 
و46؛ د. محمــود صالــح العادلــي، الطعــن فــي األحــكام )المعارضــة واالســتئناف( فــي ضــوء آراء الفقــه وأحــكام 

القضــاء، دار الفكــر الجامعــي، اإلســكندرية، 2005م، ص 31 و32.
)3( راجــع علــى ســبيل المثــال: د. محمــود محمــود مصطفــى، تطــور قانــون اإلجــراءات الجنائيــة فــي مصــر 
وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، المرجــع الســابق، ص 164 ومــا بعدهــا؛ د. مأمــون محمــد ســامة، اإلجــراءات 
الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، الجــزء الثانــي، المرجــع الســابق، ص 414 ومــا بعدهــا؛ د. محمــد زكــي أبــو 
عامــر، اإلجــراءات الجنائيــة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، اإلســكندرية، الطبعــة الثامنــة، 2008م، ص 909 
ومــا بعدهــا؛ د. علــي عبــد القــادر القهوجــي، شــرح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، دراســة مقارنــة، الكتــاب 
الثانــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2002م، ص 515 ومــا بعدهــا؛ د. محمــد خميــس إبراهيــم 
عمــر، اإلخــال بحــق المتهــم فــي الدفــاع، رســالة دكتــوراه، جامعــة اإلســكندرية، 1421 هـــ - 2000م، ص 

228 ومــا بعدهــا.
)4( أنظر الحقا، ص 11 و12.
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صــدر القــرار بقانــون رقــم )57( لســنة 1959م فــي شــأن حــاالت وإجــراءات الطعــن 
ــون خــاص  ــة قان ــة المتحــدة، ثم ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــض)1(. وف ــة النق ــام محكم أم
ــن،  ــة البحري ــي مملك ــنة 1973م. وف ــم 10 لس ــل رق ــا، يحم ــة العلي ــة االتحادي بالمحكم

ــم )8( لســنة 1989م.   ــون رق ــز بموجــب المرســوم بقان ــون محكمــة التميي صــدر قان
ــا(:  ــخ صدوره ــي ســتكون محــال للدراســة هــي )بحســب تاري ــة الت والتشــريعات العربي
قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري الصــادر بموجــب القانــون رقــم 150 لســنة 
1950م؛ قانــون اإلجــراءات الجزائيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الصــادر 
بالقانــون االتحــادي رقــم 35 لســنة 1992م؛ قانــون اإلجــراءات الجنائيــة البحرينــي 
الصــادر بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 46 لســنة 2002م؛ قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 

القطري الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004م.  

خطة الدراسة 
لكــي تكتمــل الفائــدة المرجــوة مــن هــذا البحــث، نــرى مــن المالئــم أن نتنــاول فيمــا يلــي 
إجــازة المشــرع اإلماراتــي المعارضــة فــي النقــض الجنائــي )المبحــث األول(، ثــم نتبــع 
ذلــك بدراســة الحكــم المقــرر فــي القانــون المصــري، والــذي يحظــر المعارضــة فــي حكــم 

النقــض الجنائــي )المبحــث الثانــي(.

)1( راجع: الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر )ب( في 19 فبراير سنة 1959م.

المبحث األول: إجازة المشرع اإلماراتي المعارضة في النقض الجنائي

 تمهيد وتقسيم:
الدســتور اإلماراتــي، »أحــكام المحكمــة  الفقــرة األولــى مــن  للمــادة )101(  وفقــا 
االتحاديــة العليــا نهائيــة وملزمــة للكافــة«. ورغــم أن المشــرع الدســتوري يســتخدم هنــا 
لفــظ »نهائــي«، إال أن المــراد هــو أن أحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا تكــون »باتــة«، 
أي ال تقبــل الطعــن بطريــق عــادي أو غيــر عــادي فيمــا عــدا التمــاس إعــادة النظــر)1(. 
ويعنــي ذلــك أنــه حكــم ال يقبــل طعنــا بالمعارضــة أو االســتئناف أو النقــض. فــإذا لــم تكــن 
أحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا باتــة، فمتــى يكــون الحكــم باتــا؟! وحتــى إذا افترضنــا 
أن المشــرع الدســتوري قــد اســتخدم لفــظ »نهائــي« قاصــدا اســتعمال هــذا االصطــالح، 
فــإن الحكــم النهائــي هــو الــذي ال يقبــل الطعــن بطريــق عــادي، وطــرق الطعــن العاديــة 
هــي المعارضــة واالســتئناف. وهكــذا، فــإن إســباغ وصــف »الحكــم البــات« علــى أحــكام 

المحكمــة االتحاديــة العليــا يقتضــي حظــر المعارضــة فــي أحكامهــا.

ومــع ذلــك، فقــد أجــاز المشــرع اإلماراتــي المعارضــة فــي حكــم النقــض الجنائــي. 
ــة  ــي لدول ــام القضائ ــي النظ ــواز المعارضــة ف ــي لج ــند القانون ــي الس ــا يل ــنتناول فيم وس
ــازة  ــذه اإلج ــف وراء ه ــي تق ــة الت ــب األول(، والعل ــدة )المطل ــة المتح ــارات العربي اإلم

)المطلــب الثانــي(، ونطــاق إجــازة المعارضــة )المطلــب الثالــث(.

المطلب األول: السند القانوني لجواز المعارضة

علــى الرغــم مــن اقتبــاس عبــارة المشــرع الدســتوري، تنــص المــادة )67( مــن القانــون 
االتحــادي رقــم )10( لســنة 1973م فــي شــأن المحكمــة االتحاديــة العليــا علــى أن 
»تكــون أحــكام المحكمــة العليــا نهائيــة وملزمــة للكافــة وال تقبــل الطعــن فيهــا بــأي طريــق 
مــن طــرق الطعــن وذلــك فيمــا عــدا األحــكام التــي تصــدر غيابيــا فــي المــواد الجزائيــة 
ــي  ــا ف ــكام المنصــوص عليه ــق المعارضــة األح ــا بطري ــن فيه ــأن الطع ــي ش فيجــري ف

)1( تنــص المــادة 294 مــن التعليمــات القضائيــة للنيابــة العامــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى أن »ال 
يجــوز الطعــن علــى األحــكام الصــادرة مــن المحكمــة االتحاديــة العليــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن باعتبارهــا 

أحكامــا باتــة منــذ صدورهــا وملزمــة للكافــة«.
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القوانيــن المنظمــة لإلجــراءات الجزائيــة«. ويســتفاد مــن هــذا النــص أن أحــكام المحكمــة 
ــا هــي – بحســب األصــل – نهائيــة وملزمــة للكافــة، وال يجــوز الطعــن  ــة العلي االتحادي
فيهــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن فــي األحــكام. وال يســتثنى مــن ذلــك ســوى األحــكام 
ــق  ــا بطري ــن فيه ــأن الطع ــي ش ــري ف ــة، فيج ــواد الجزائي ــي الم ــا ف ــدر غيابي ــي تص الت
ــة.  ــة لإلجــراءات الجزائي ــن المنظم ــي القواني ــا ف المعارضــة األحــكام المنصــوص عليه
وهــذا المعنــى يبــدو جليــا فــي أحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا، حيــث أكــدت أن »النــص 
ــا  ــة العلي ــة االتحادي ــكام المحكم ــى أن »أح ــة عل ــتور الدول ــن دس ــادة )101( م ــي الم ف
نهائيــة وملزمــة للكافــة« وفــي المــادة 67 مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1973 فــي شــأن 
ــا نهائيــة  المحكمــة االتحاديــة العليــا علــى أنــه: »تكــون أحــكام المحكمــة االتحاديــة العلي
وملزمــة للكافــة وال تقبــل الطعــن فيهــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن وذلــك فيمــا عــدا 
األحــكام التــي تصــدر غيابيــا فــي المــواد الجزائيــة فيجــري فــي شــأن الطعــن فيهــا بطريــق 
المعارضــة األحــكام المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن المنظمــة لإلجــراءات الجزائيــة«. 
ــواد  ــي الم ــا ف ــا غيابي ــا يصــدر منه ــدا م ــا ع ــة العلي ــة االتحادي ــؤداه أن أحــكام المحكم م
الجزائيــة هــي أحــكام نهائيــة وملزمــة للكافــة وال يجــوز الطعــن فيهــا بــأي طريــق مــن 

طــرق الطعــن فــي األحــكام...« )1(.
ومــع ذلــك، فــإن الشــروح الفقهيــة لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة االتحــادي تــكاد تجمــع 
علــى عــدم جــواز المعارضــة فــي أحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا. وربمــا يرجــع هــذا 
الخطــأ إلــى تأثــر مؤلفيهــا بالقانــون المصــري. فعلــى ســبيل المثــال، يقــول أحــد الفقهــاء 
ــات والجنــح،  ــة الصــادرة فــي مــواد المخالف ــل المعارضــة فــي األحــكام الغيابي ــه »تقب أن
ــي  ــات ف ــة الجناي ــن محكم ــح أو م ــة الجن ــن محكم ــكام م ــذه األح ــتوي أن تصــدر ه ويس
األحــوال التــي تختــص فيهــا بنظــر الجنــح، كمــا يســتوي أن تصــدر مــن محاكــم الدرجــة 
األولــى أو مــن المحاكــم االســتئنافية«)2(. وفــي ذات المعنــى، وبــذات العبــارات تقريبــا، 

)1( حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا، 2 يوليــو ســنة 1991م، طلــب ســحب الحكــم الصــادر فــي الطعــن الجزائــي 
رقم 19 لسنة 12 القضائية، مجموعة األحكام، س 13، رقم 57، ص 301 وما بعدها.

)2( د. جــوده حســين جهــاد، الوجيــز فــي شــرح قانــون اإلجــراءات الجزائيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
)القانــون االتحــادي رقــم 35 لســنة 1992م(، الجــزء الثانــي، المحاكمــة وطــرق الطعــن فــي األحــكام، مطبوعــات 
أكاديمية شــرطة دبي، الطبعة األولى، 1415 هـ - 1994م، رقم 136، ص 210؛ الوجيز في شــرح قانون 
اإلجــراءات الجزائيــة االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )35( لســنة 1992م المعــدل بالقانونيــن 
رقــم )29( لســنة 2005م ورقــم )35( لســنة 2006م، الجــزء الثانــي، المحاكمــة وطــرق الطعــن فــي األحــكام، 
مطبوعــات أكاديميــة شــرطة دبــي، الطبعــة الثانيــة )طبعــة منقحــة ومعدلــة(، 1428 هـــ - 2007م، رقــم 139، 

ص 195.

يقــول فقيــه آخــر أن المعارضــة تقبــل »فــي األحــكام الغيابيــة الصــادرة فــي المخالفــات 
والجنــح، ويســتوي أن تكــون هــذه األحــكام صــادرة مــن المحكمــة الجزئيــة أو مــن 
ــذه  ــص«)1(. فه ــا دون تخصي ــادة 229 عام ــص الم ــث ورد ن ــتئنافية حي ــة االس المحكم
العبــارة ال تحتــوي أيــة إشــارة إلــى األحــكام الغيابيــة الصــادرة مــن المحكمــة االتحاديــة 
العليــا، وقــد توحــي بعــدم جــواز المعارضــة فــي أحكامهــا. بــل أن البعــض يؤكــد بوضــوح 
هــذا المعنــى، فيذكــر صراحــة أنــه »ال يجــوز أيضــا الطعــن بالمعارضــة فــي األحــكام 
الغيابيــة الصــادرة مــن المحكمــة االتحاديــة العليــا أو مــن محكمــة التمييــز لحظــر الطعــن 
ــول  ــي تجــوز فيهــا المعارضــة«، يق ــوان »األحــكام الت فــي أحكامهــا...«)2(. وتحــت عن
أحــد الفقهــاء أن هــذه األحــكام »حددتهــا الفقــرة األولــى مــن المــادة )229( مــن قانــون 
اإلجــراءات الجزائيــة االتحــادي حيــن ذكــرت أن »للمحكــوم عليــه – غيابيــا – فــي 
الجنــح والمخالفــات أن يعتــرض علــى الحكــم.. وذلــك باســتدعاء يقــدم إلــى المحكمــة التــي 
أصــدرت الحكــم..«، ويســتفاد مــن عمــوم هــذا النــص أنــه يشــمل – إلــى جانــب األحــكام 
الصــادرة مــن المحاكــم الجزئيــة – تلــك التــي تصــدر مــن المحاكــم االســتئنافية أو مــن 
محكمــة الجنايــات طبقــا للمــادة )204( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة فــي شــأن الجنــح 
ــكام  ــي أح ــواز المعارضــة ف ــى ج ــا إل ــف هن ــير المؤل ــال يش ــا،...«)3(. ف ــة أمامه المقدم
المحكمــة االتحاديــة العليــا. ولــم يكتــف هــذا الفقيــه بذلــك، وإنمــا يؤكــد – صراحــة – عــدم 
جــواز المعارضــة فــي أحكامهــا. إذ يقــول تحــت عنــوان »األحــكام التــي ال تجــوز فيهــا 
المعارضــة« أنــه »بالمقابــل للطائفــة األولــى، ال تجــوز المعارضــة فــي األحــكام الغيابيــة 
ــام  ــفوية أم ــة الش ــك أن المرافع ــض، ذل ــة النق ــن محكم ــادرة م ــكام الص ــة:... األح التالي
محكمــة النقــض جوازيــة.. حيــث تحكــم المحكمــة بعــد المداولــة بغيــر مرافعــة... ويجــوز 
لهــا ســماع أقــوال النيابــة العامــة والمحاميــن عــن الخصــوم أو الخصــوم أنفســهم إذا رأت 
لزومــا لذلــك، كمــا أن القانــون قــد خالــف مــن النــص علــى تكليــف الخصــوم بالحضــور 

أمــام محكمــة النقــض«)4(.

)1( د. مدحــت رمضــان، الوجيــز فــي شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000 – 2001م، ص 339. 

)2( المستشــار محمــد محــرم محمــد علــي والمستشــار خالــد محمــد كدفــور المهيــري، قانــون اإلجــراءات الجزائيــة 
االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقهــا وقضــاء، الجــزء الثالــث، الفتــح للطباعــة والنشــر باإلســكندرية، 

جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة األولــى، 2001م، ص 24.  
)3( د. عدنــان زيــدان، اإلجــراءات الجنائيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الجــزء الثانــي، المحاكمــة 

وطــرق الطعــن فــي األحــكام، مطبوعــات كليــة الشــرطة، أبــو ظبــي، د. ت، ص 260. 
)4( د. عدنــان زيــدان، المرجــع الســابق، ص 261. ويشــير المؤلــف هنــا إلــى حكــم نقــض مصــري مــؤرخ فــي 
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المطلب الثاني: علة إجازة المعارضة

رأينــا فيمــا ســبق أن القانــون اإلماراتــي يجيــز المعارضــة فــي األحــكام الغيابيــة الصــادرة 
ــوء  ــي ض ــي ف ــرع اإلمارات ــلك المش ــم مس ــن فه ــا. ويمك ــة العلي ــة االتحادي ــن المحكم م
مالحظــة أن المحكمــة االتحاديــة العليــا ليســت محكمــة قانــون فحســب، وإنمــا هــي محكمــة 
ــح االتحــاد. إذ تنــص المــادة )99(  ــم التــي لهــا مســاس مباشــر بمصال واقــع فــي الجرائ
ــا  ــة العلي ــة االتحادي ــص المحكم ــى أن »تخت ــي عل ــن الدســتور اإلمارات ــد الســادس م البن
ــم التــي لهــا مســاس مباشــر بمصالــح االتحــاد،  ــة: ... الجرائ بالفصــل فــي األمــور التالي
كالجرائــم المتعلقــة بأمنــه فــي الداخــل أو الخــارج، وجرائــم تزويــر المحــررات أو األختــام 
الرســمية إلحــدى الســلطات االتحاديــة، وجرائــم تزييــف العملــة«. وتنــص المــادة )33( 
ــة  ــأن المحكم ــي ش ــنة 1973م ف ــم )10( لس ــادي رق ــون االتح ــن القان ــابع م ــد الس البن
االتحاديــة العليــا علــى أن »مســاءلة الــوزراء وكبــار موظفــي االتحــاد المعينيــن بمراســيم 
ــس  ــب المجل ــى طل ــاء عل ــمية، بن ــم الرس ــي أداء وظائفه ــال ف ــن أفع ــم م ــع منه ــا يق عم
األعلــى لالتحــاد ووفقــا للقانــون الخــاص بذلــك«. ويخــول البنــد الثامــن مــن ذات المــادة 
ــي  ــم الت ــة:... الجرائ ــور اآلتي ــي األم ــل ف ــاص »بالفص ــا االختص ــة دون غيره للمحكم
لهــا مســاس مباشــر بمصالــح االتحــاد، كالجرائــم المتعلقــة بأمنــه فــي الداخــل والخــارج، 
ــم  ــاد، وجرائ ــلطات االتح ــدى س ــمية إلح ــام الرس ــررات أو األخت ــر المح ــم تزوي وجرائ
تزييــف العملــة«. واتســاقا مــع النصــوص ســالفة الذكــر، تــم تخويــل المحكمــة االتحاديــة 
العليــا االختصــاص بالفصــل فــي الجرائــم اإلرهابيــة. إذ تنــص المــادة )29( من المرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم )1( لســنة 2004م فــي شــأن مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة علــى أن 
ــوص  ــم المنص ــي الجرائ ــل ف ــا بالفص ــا دون غيره ــة العلي ــة االتحادي ــص المحكم »تخت
عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، والنظــر فــي التظلمــات الــواردة فــي المــادة )33( مــن 
هــذا المرســوم بقانــون«. ووفقــا للمــادة )34( الفقــرة األولــى مــن ذات المرســوم بقانــون، 
»للمحكمــة المختصــة )أي المحكمــة االتحاديــة العليــا( أن تأمــر بالتحفــظ علــى األمــوال 
أو الممتلــكات أو المتحصــالت لحيــن االنتهــاء مــن المحاكمــة«. كذلــك، فــإن المــادة )42( 
ــب –  ــي شــأن دخــول وإقامــة األجان ــم )6( لســنة 1973م ف ــون االتحــادي رق مــن القان
معدلــة بموجــب القانــون االتحــادي رقــم )13( لســنة 1996م – تنــص علــى أن »تتولــى 
المحكمــة االتحاديــة العليــا الفصــل فــي الجرائــم المشــار إليهــا فــي المادتيــن )32( و)34( 

الثانــي مــن أكتوبــر ســنة 1962م، مجموعــة األحــكام، س 13، رقــم 1005، ص 590.

مــن هــذا القانــون، وتتولــى المحاكــم األخــرى – كل فــي حــدود اختصاصهــا – الفصــل 
فــي غيــر تلــك الجرائــم«.

المطلب الثالث: نطاق إجازة المعارضة

وفقــا للمــادة )229( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة االتحــادي، يقتصــر الطعــن 
ــات  ــن التعليم ــادة )248( م ــص الم ــك، تن ــات. ولذل ــح والمخالف ــى الجن بالمعارضــة عل
القضائيــة للنيابــة العامــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى أن »تجــوز المعارضــة 
فــي األحــكام الغيابيــة الصــادرة مــن محكمــة الجنايــات، أو الدائــرة الجزائيــة المختصــة 
ــى  ــح«)1(. وبالنظــر إل ــواد الجن ــي م ــة( ف ــن الدول ــرة أم ــا )دائ ــة العلي ــة االتحادي بالمحكم
ــة  ــون المحكم ــن قان ــادة )33( م ــن الدســتور والم ــادة )99( م ــي الم ــواردة ف ــم ال الجرائ
االتحاديــة العليــا، نجــد أن الغالبيــة العظمــى منهــا لهــا وصــف »الجنايــة«. ومــع ذلــك، 
نعتقــد أن إجــازة المعارضــة فــي أحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا تقتضــي أيضــا تطبيــق 
ــة بمجــرد حضــور المحكــوم  الحكــم المتعلــق بســقوط الحكــم الغيابــي الصــادر فــي جناي
ــة  ــكام الغيابي ــي األح ــازة المعارضــة ف ــل إج ــه)2(. إذ ال يقب ــض علي ــا أو القب ــه غيابي علي
الصــادرة فــي الجنــح، بينمــا يحــرم المحكــوم عليــه غيابيــا فــي جنايــة مــن الحــق فــي إعــادة 

نظــر قضيتــه مــن جديــد فــي حضــوره.
ــا  ــا بوصفه ــة العلي ــة االتحادي ــى اختصــاص المحكم ــا إل ــرى، وإذا نظرن ــة أخ ــن ناحي م
ــي أحكامهــا. وســندنا  ــول بعــدم جــواز المعارضــة ف ــدو مستســاغا الق محكمــة نقــض، يب
فــي ذلــك أن المــادة )246( الفقــرة األولــى مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة االتحــادي 
تنــص علــى أن »ال يجــوز إبــداء أســباب أخــرى أمــام المحكمــة فــي النقــض غيــر تلــك 
التــي ســبق بيانهــا فــي الميعــاد المقــرر للطعــن«. وطبقــا للمــادة )248( الفقــرة الثانيــة مــن 
ذات القانــون، »تحكــم المحكمــة بعــد المداولــة بغيــر مرافعــة وبعــد تــالوة التقريــر الــذي 
يعــده أحــد أعضائهــا ويجــوز لهــا ســماع أقــوال النيابــة العامــة والمحاميــن عــن الخصــوم 
أو الخصــوم أنســهم إذا رأت لزومــا لذلــك«. فهــذا النــص يجعــل حضــور الخصــوم 
أمــام المحكمــة جوازيــا لهــا، األمــر الــذي ال يمكــن معــه وصــف الحكــم بأنــه غيابــي أو 

حضــوري، ويمتنــع بالتالــي الطعــن بالمعارضــة فــي هــذا الحكــم.  

)1( صــدرت هــذه التعليمــات فــي الثالــث عشــر مــن ربيــع أول ســنة 1428 هـــ الموافــق األول مــن أبريــل ســنة 
2007م.

)2( راجع: المادة 203 من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي. 
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المبحث الثاني: حظر المشرع المصري المعارضة في النقض الجنائي

تمهيد وتقسيم:
ــز  ــدة، ال يجي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــي ف ــي اإلجرائ ــرع الجنائ ــا للمش خالف
القانــون المصــري المعارضــة فــي أحــكام النقــض الجنائــي. ويبــدو أن غالبيــة التشــريعات 
ــب  ــي الســند القانونــي لهــذا الحكــم )المطل ــع ذات الحكــم. وســنتناول فيمــا يل ــة تتب العربي
األول(، والعلــة التــي تقــف وراءه )المطلــب الثانــي(، ونطــاق تطبيقــه )المطلــب الثالــث(.

المطلب األول: السند القانوني للحظر

ــات  ــق الجناي ــون تحقي ــادة )267( مــن قان ــى أن الم ــدء، تجــدر اإلشــارة إل ــادىء ذي ب ب
ــة  ــي أحــكام محكم ــه »ال تجــوز المعارضــة ف ــى أن ــت تنــص صراحــة عل ــط كان المختل
النقــض واإلبــرام«. كمــا كانــت المــادة )460( مــن مشــروع قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 
تنــص علــى أنــه »إذا غــاب أحــد الخصــوم ولــم يحضــر وكيــل عنــه يحكــم فــي الدعــوى 
ــون  ــة قان ــر أن لجن ــدر«. غي ــذي يص ــم ال ــي الحك ــة ف ــوز المعارض ــه وال تج ــي غيبت ف
اإلجــراءات الجنائيــة بمجلــس الشــيوخ رأت أنــه يجــب اســتثناء حالــة مــا إذا كان الغائــب 
لــم يعلــن إعالنــا قانونيــا بالحضــور للجلســة، ألن المــادة )458( مــن مشــروع الحكومــة 
– التــي أصبحــت المــادة )431( مــن القانــون بعــد إقــراره وإصــداره – أوجبــت إعــالن 
ــروع  ــن مش ــادة )459( م ــا أن الم ــام. كم ــة أي ــة بثالث ــل الجلس الخصــوم بالحضــور قب
ــى المحكمــة  ــون – أوجبــت عل ــم )432( مــن القان ــي غــدت تحمــل الرق الحكومــة – الت
ســماع أقــوال المحاميــن عــن الخصــوم. فــإذا أهمــل هــذا اإلعــالن وأصــدرت المحكمــة 
ــي  ــم حــق المعارضــة ف ــون له ــن الطبيعــي أن يك ــم، كان م ــدون ســماع أقواله ــا ب حكمه
الحكــم، ولذلــك ارتــأت اللجنــة إضافــة عبــارة »إال إذا ثبــت أن الغائــب لــم يعلــن إعالنــا 
قانونيــا« إلــى عجــز المــادة )460( مــن مشــروع قانــون اإلجــراءات الجنائيــة)1(. وقــد تــم 
إقــرار المــادة مقرونــة بهــذه اإلضافــة، بحيــث أصبــح نصهــا يجــري علــى النحــو التالــي: 
ــوز  ــي الدعــوى، وال تج ــم ف ــه، يحك ــل عن ــم يحضــر وكي ــد الخصــوم ول ــاب أح »إذا غ
المعارضــة فــي الحكــم الــذي يصــدر إال إذا ثبــت أن الغائــب لــم يعلــن إعالنــا قانونيــا«. 

)1( راجع: تقرير لجنة قانون اإلجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ.

وغدت هذه المادة تحمل الرقم )430( من القانون بعد إقراره.   
ــز للخصــم الغائــب  ــة تجي وهكــذا، كانــت المــادة )430( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائي
ــن  ــم يعل ــه ل ــت أن ــض إذا ثب ــة النق ــن محكم ــي الصــادر م ــم الغياب ــي الحك المعارضــة ف
بالجلســة إعالنــا قانونيــا)1(. وقــد ألغيــت المــواد مــن )420( إلــى )440( إجــراءات جنائية 
بمقتضــى القــرار بقانــون رقــم )57( لســنة 1959م فــي شــأن حــاالت وإجــراءات الطعــن 
أمــام محكمــة النقــض)2(، والــذي جــاء خلــوا مــن نــص مقابــل للمــادة )430( إجــراءات 
جنائيــة. بــل أن هــذا القانــون لــم يوجــب تكليــف الخصــوم بالحضــور أمــام محكمــة النقض. 
فوفقــا للمــادة )37( مــن قانــون النقــض، »تحكــم محكمــة النقــض فــي الطعــن بعــد تــالوة 
التقريــر الــذي يضعــه أحــد أعضائهــا، ويجــوز لهــا ســماع أقــوال النيابــة والمحاميــن عــن 
الخصــوم إذا رأت لزومــا لذلــك«. ومفــاد هــذه المــادة أن ســماع الخصــوم أمــر جــوازي 
موكــول لتقديــر محكمــة النقــض متــى اتصلــت بالطعــن بنــاء علــى التقريــر بــه، وبالتالــي 
ال يلــزم دعــوة الخصــم أيــا كانــت صفاتهــم بإعالنهــم أو إخطارهــم بالجلســة التــي تحــدد 
ــن  ــن أو مدعي ــم، متهمي ــون ضده ــن أو المطع ــم الطاعني ــوا ه ــواء كان ــن س ــر الطع لنظ
بحقــوق مدنيــة أو مســئولين عنهــا، ألن مــن ال يجــب ســماعه ال تلــزم دعوتــه. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، يســتفاد مــن نــص المــادة )38( مــن قانــون النقــض عــدم جــواز المعارضــة 

فــي أحــكام النقــض أليــة علــة مهمــا ســمت. 
ــكام  ــي أح ــد صــار يحظــر المعارضــة ف ــبق أن المشــرع ق ــا س ــه)3( مم ــتخلص الفق ويس
محكمــة النقــض. وتؤكــد التعليمــات العامــة للنيابــات فــي المســائل الجنائيــة ذات الحكــم. 

)1( صــدر قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري بموجــب القانــون رقــم )150( لســنة 1950م. وقــد صــدر هــذا 
القانــون فــي العشــرين مــن ذي القعــدة ســنة 1369 هـــ الموافــق الثالــث مــن ســبتمبر ســنة 1950م، وتــم العمــل 

بــه بعــد ثاثيــن يومــا مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.
)2( راجع: الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر )ب( في 19 فبراير سنة 1959م.

)3( راجــع علــى ســبيل المثــال: د. محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع 
الســابق، رقــم 383، ص 540؛ د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، 
رقــم 1207، ص 1106؛ د. أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، 1985م، ص 864؛ د. عــوض محمــد عــوض، المبــادىء العامــة فــي قانــون اإلجــراءات 
الجنائيــة، منشــأة المعــارف باإلســكندرية، د. ت، رقــم 773، ص 790؛ د. رءوف عبيــد، مبــادىء اإلجــراءات 
الجنائيــة فــي القانــون المصــري، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1425 هـــ - 2005م، ص 876؛ د. عمــر 
الســعيد رمضــان، مبــادىء قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، الجــزء الثانــي، قواعــد المحاكمــة، المرجــع الســابق، رقــم 
116، ص 211؛ د. فوزيــة عبــد الســتار، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
1986م، رقــم 597، ص 684؛ د. عبــد الــرءوف مهــدي، شــرح القواعــد العامــة لإلجــراءات الجنائيــة، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2007م، ص 1606؛ د. جــال ثــروت، نظــم اإلجــراءات الجنائيــة، دار الجامعــة 
الجديــدة باإلســكندرية، 2003م، رقــم 609، ص 554؛ المستشــار زغلــول البلشــي، المعارضــة فــي األحــكام 

الجنائيــة، منشــأة المعــارف باإلســكندرية، 1998م، ص 49 ومــا بعدهــا.
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ــن  ــوز الطع ــى أن »ال يج ــا عل ــار إليه ــات المش ــن التعليم ــادة )1230( م ــص الم إذ تن
ــض«. ــة النق ــن محكم ــا م ــادرة غيابي ــكام الص ــي األح ــة ف بالمعارض

كذلــك، تؤكــد محكمــة النقــض عــدم جــواز المعارضــة فــي حكــم النقــض الجنائــي. فقــد 
قضــت المحكمــة الكائنــة علــى قمــة القضــاء العــادي بأنــه »متــى كان القانــون رقــم 57 
لســنة 1959 قــد خــال مــن النــص علــى وجــوب تكليــف الخصــوم بالحضــور أمــام محكمة 
ــذا  ــاة بمقتضــى ه ــراءات الملغ ــادة 428 إج ــص الم ــك ن ــري بذل ــا كان يج ــض، كم النق
القانــون، وأصبحــت المرافعــة الشــفوية أمــام محكمــة النقــض جوازيــة، إذا رأت المحكمــة 
لزومــا لذلــك، فــإن الطعــن يعتبــر مرفوعــا أمــام المحكمــة بمجــرد إفصــاح الطاعــن رغبته 
ــذي حــدده؛  ــي األجــل ال ــون وف ــآه القان ــذي ارت ــم بالشــكل ال ــى الحك ــراض عل ــي االعت ف
ويترتــب علــى هــذا اإلجــراء الشــكلي دخــول الطعــن فــي حــوزة محكمــة النقــض واتصالها 
بــه، وال يلــزم العتبــار الطعــن مرفوعــا لهــا تكليــف الطاعــن بالحضــور أمامهــا، وذلــك 
ألن محكمــة النقــض ليســت درجــة اســتئنافية تعيــد عمــل قاضــي الموضــوع، وإنمــا هــي 
درجــة اســتثنائية ميــدان عملهــا مقصــور علــى الرقابــة علــى عــدم مخالفــة القانــون. ولمــا 
كان القانــون رقــم 57 لســنة 1959 قــد نســخ المــادة 430، وألغــى بذلــك الطعــن بطريــق 
المعارضــة فــي األحــكام التــي تصــدر مــن محكمــة النقــض، فــإن المعارضــة التــي رفعــت 
ــه تكــون  ــون عــن حكــم صــدر بعــد العمــل ب مــن المعــارض فــي ظــل أحــكام هــذا القان
غيــر جائــزة«)1(. ولمــا كان األمــر يتعلــق بقاعــدة إجرائيــة، فــإن هــذا الحظــر أو اإللغــاء 
يســري علــى الدعــاوى التــي لــم يكــن قــد تــم الفصــل فيهــا وقــت نفــاذ القانــون. وتطبيقــا 
لذلــك، قضــت محكمــة النقــض بــأن حكــم النقــض الصــادر فــي غيبــة الطاعــن ال تجــوز 
المعارضــة فيــه، ولــو لــم يكــن الطاعــن قــد أعلــن بالحضــور للجلســة التــي صــدر فيهــا 

الحكــم)2(.
ــرر ذات  ــنة 1997م يق ــري لس ــة المص ــراءات الجنائي ــون اإلج ــروع قان ــدو أن مش ويب
الحكــم. بيــان ذلــك أنــه وفقــا للمــادة )398( مــن المشــروع، »تحكــم المحكمــة )أي محكمة 
النقــض( فــي الطعــن بعــد تــالوة التقريــر الــذي يضعــه أحــد أعضائهــا ويجــوز لهــا ســماع 
ــة العامــة والمحاميــن عــن الخصــوم إذا رأت لزومــا لذلــك كمــا يجــوز لهــا  أقــوال النياب
إخــالء ســبيل المتهــم المحكــوم عليــه بكفالــة«. ويكــون الحكــم الصــادر مــن المحكمــة باتــا 

)1( نقــض 2 أكتوبــر ســنة 1962م، مجموعــة أحــكام النقــض، س 13، رقــم 148، ص 590. راجــع أيضــا: 
نقــض 9 فبرايــر ســنة 1970م، مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض، س 21، رقــم 61، ص 248.

)2( نقض 2 أكتوبر سنة 1962م، سابق اإلشارة إليه.

غيــر قابــل للطعــن بــأي طريــق فيمــا عــدا التمــاس إعــادة النظــر. وفــي ذلــك، تنــص المــادة 
)403( مــن المشــروع علــى أنــه »إذا رفــض الطعــن موضوعــا فــال يجــوز بأيــة حــال 

لمــن رفعــه أن يرفــع طعنــا آخــر عــن الحكــم ذاتــه ألي ســبب«.
ــادة )28(  ــك أن الم ــان ذل ــي. بي ــون البحرين ــي القان ــم أيضــا ف ــو الحك ــذا ه ــدو أن ه ويب
الفقــرة األخيــرة مــن قانــون محكمــة التمييــز – الصــادر بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 
)8( لســنة 1989م)1( – تســتلزم »أن تكــون أســباب الطعــن واضحــة ومفصلــة ومحــددة 
ألوجــه الطعــن«. وتنــص المــادة )32( مــن ذات القانــون علــى أن »تحكــم المحكمــة فــي 
ــوال  ــى األوراق، وســماع أق ــرر واإلطــالع عل ــر القاضــي المق ــالوة تقري ــد ت ــن بع الطع
االدعــاء العــام والمحاميــن عــن الخصــوم إذا رأت لزومــا لذلــك«. وتنــص المــادة )33( 
الفقــرة األولــى علــى أن »ال يجــوز إبــداء أســباب أخــرى أمــام المحكمــة غيــر األســباب 
ــى  ــرة األول ــادة )35( الفق ــص الم ــك«. وتن ــدد لذل ــاد المح ــي الميع ــا ف ــبق بيانه ــي س الت
ــا الطعــن  ــي عليه ــي بن ــا باألوجــه الت ــى أن »ال ينقــض مــن الحكــم إال مــا كان متعلق عل
مــا لــم تكــن التجزئــة غيــر ممكنــة«. وتنــص المــادة )42( علــى أنــه »إذا رفــض الطعــن 
ــا آخــر عــن الحكــم ذاتــه ألي  بالتمييــز موضوعــا فــال يجــوز لمــن رفعــه أن يرفــع طعن
ســبب«. وقــد حــرص المشــرع البحرينــي علــى أن يضــع نصــا خاصــا بشــأن المعارضــة 
ــة والمعارضــة فيهــا أمــام  ــي األحــكام الغيابي ــع ف ــررا أن »يتب ــي حكــم االســتئناف، مق ف
المحكمــة االســتئنافية مــا هــو مقــرر أمــام محاكــم أول درجــة« )المــادة 304 مــن قانــون 
ــم 46 لســنة 2002م(. وال وجــود  ــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رق اإلجــراءات الجنائي

لمثــل هــذا النــص فيمــا يتعلــق بالتمييــز.  
  وقــد ورد النــص علــى ذات األحــكام الســابقة فــي قانــون اإلجــراءات الجنائيــة القطــري 
رقــم )23( لســنة 2004م، األمــر الــذي يدفعنــا إلــى القــول بــأن المشــرع القطــري ينحــاز 
أيضــا إلــى خيــار حظــر المعارضــة فــي حكــم النقــض الجنائــي. إذ تنــص المــادة )292( 
الفقــرة األولــى مــن القانــون المشــار إليــه علــى أن »ال يجــوز إبــداء أســباب أخــرى أمــام 
محكمــة التمييــز غيــر تلــك التــي ســبق إيداعهــا فــي الميعــاد المقــرر للطعــن«. وتنــص 
المــادة )294( الفقــرة األخيــرة علــى أن »تحكــم المحكمــة فــي الطعــن، بغيــر مرافعــة، 
ــة  ــوال النياب ــماع أق ــا س ــوز له ــا، ويج ــد أعضائه ــه أح ــذي يضع ــر ال ــالوة التقري ــد ت بع

)1( صــدر هــذا القانــون فــي الخامــس عشــر مــن رمضــان ســنة 1409 هـــ الموافــق العشــرين مــن أبريــل ســنة 
1989م، ونشــر بالجريــدة الرســمية فــي الســابع والعشــرين مــن أبريــل ســنة 1989م، وتــم العمــل بــه اعتبــارا مــن 
أول الشــهر التالــي لمضــي ســتة أشــهر علــى تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية. راجــع: الجريــدة الرســمية لمملكــة 

البحريــن، العــدد 1848، الخميــس 27 أبريــل ســنة 1989م، ص 4 ومــا بعدهــا.
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العامــة والمحامــي عــن المحكــوم عليــه، إذا رأت لزومــا لذلــك«. وطبقــا للمــادة )300( 
مــن ذات القانــون، »ال تميــز المحكمــة مــن الحكــم إال مــا كان متعلقــا باألســباب التــي بنــي 
عليهــا التمييــز، مــا لــم تكــن التجزئــة غيــر ممكنــة...«. وتنــص المــادة )301( مــن ذات 
القانــون علــى أنــه »إذا رفــض الطعــن موضوعــا فــال يجــوز، بــأي حــال، لمــن رفعــه أن 
يرفــع طعنــا آخــر عــن الحكــم ذاتــه ألي ســبب«. كذلــك، يالحــظ أن المشــرع القطــري قــد 
حــرص علــى أن يضــع نصــا خاصــا بشــأن المعارضــة فــي حكــم االســتئناف، مقــررا أن 
»يتبــع فــي األحــكام الغيابيــة والمعارضــة فيهــا أمــام محكمــة االســتئناف مــا هــو مقــرر 

أمــام محكمــة أول درجــة«. وال وجــود لمثــل هــذا النــص فيمــا يتعلــق بالتمييــز.
ويقــرر المشــرع العمانــي بــدوره ذات األحــكام، األمــر الــذي يبعــث علــى االعتقــاد بحظــر 
المعارضــة فــي األحــكام الجنائيــة الصــادرة مــن المحكمــة العليــا. إذ تنــص المــادة )250( 
مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة العمانــي رقــم 99/97 علــى أن »ال يجــوز إبــداء 
ــاد...«.  ــت خــالل الميع ــي أبدي ــر األســباب الت ــا غي ــة العلي ــام المحكم أســباب أخــرى أم
وتنــص المــادة )257( علــى أن »ال ينقــض مــن الحكــم إال مــا كان متعلقــا باألوجــه التــي 
بنــي عليهــا الطعــن، مــا لــم تكــن التجزئــة غيــر ممكنــة...«. وتنــص المــادة )259( علــى 
ــة،  ــه عضــو المحكم ــذي يضع ــر ال ــالوة التقري ــد ت ــن بع ــي الطع ــة ف ــم المحكم أن »تحك
ــا  ــوم إذا رأت لزوم ــن الخص ــن ع ــام والمحامي ــاء الع ــوال االدع ــماع أق ــا س ــوز له ويج

لذلــك«.

المطلب الثاني: علة الحظر

 يــرى بعــض الفقــه)1( أن حظــر المعارضــة فــي أحــكام النقــض الجنائــي يجــد علتــه فــي 
ــا.  ــي أحكامه ــن ف ــن حظــر الطع ــادي، فيتعي ــة القضــاء الع ــل قم ــض تمث ــة النق أن محكم
بينمــا يــرى فريــق آخــر فــي الفقــه)2( أن علــة حظــر المعارضــة فــي أحــكام النقــض تكمــن 
فــي أن األحــكام الصــادرة مــن محكمــة النقــض ال توصــف بأنهــا غيابيــة أو حضوريــة، 
نظــرا ألن الحضــور أمامهــا غيــر الزم، ولهــذا لــم ينــص القانــون علــى وجــوب تكليــف 
الخصــوم بالحضــور أمامهــا)3(. ويؤكــد هــذا الفريــق مــن الفقــه أنــه ليــس فــي حظــر الطعــن 
بالمعارضــة فــي أحــكام النقــض إخــالل بحــق الطاعــن فــي الدفــاع، ألن األصــل أن دفاعــه 
مبســوط فــي مذكــرة األســباب التــي قدمهــا مــن جهــة، وأنــه ال يملــك إبــداء أســباب جديــدة 

مــن جهــة أخــرى، فلــم يكــن فــي نظــر الطعــن فــي غيابــه تفويــت ألي مصلحــة لــه.
ونعتقــد أن مســلك المشــرع المصــري يجــد تبريــره فــي أن محكمــة النقــض هــي – بحســب 
األصــل – محكمــة قانــون، وليــس محكمــة واقــع. فالنقــض طريــق طعــن غيــر عــادي فــي 
األحــكام النهائيــة الصــادرة عــن آخــر درجــة فــي الجنايــات والجنــح، يســتهدف فحــص 
ــي  ــة الت ــد الموضوعي ــث القواع ــن حي ــواء م ــون، س ــه للقان ــن مطابقت ــق م ــم للتحق الحك
ــدف  ــا. وال يه ــتند إليه ــي اس ــراءات الت ــوئه أو اإلج ــراءات نش ــث إج ــن حي ــا أو م طبقه
ــى  ــط إل ــي فق ــا يرم ــى القضــاء، وإنم ــى إعــادة عــرض الدعــوى عل ــض إل ــن بالنق الطع
ــه مــع  ــر مــدى اتفاق ــع الدعــوى – لتقدي ــه – واســتقالال عــن وقائ فحــص الحكــم فــي ذات
أحــكام القانــون. ولذلــك، يصــف بعــض الفقــه طريــق النقــض بأنــه »محاكمــة للحكــم«)4(. 
ويقــول البعــض أن حــق التقاضــي الحقيقــي ينتهــي بصــدور الحكــم مــن محكمــة الجنايــات 
ــة للتقاضــي  ــض ليســت درجــة ثاني ــة النق ــح المســتأنفة، وأن محكم ــة الجن ــن محكم أو م
ــح، وإنمــا تنحصــر وظيفتهــا فــي فحــص  ــي الجن ــة ف ــات أو درجــة ثالث فــي مــواد الجناي
ــة  ــا محكم ــه نهائي ــت في ــذي فصل ــه، دون تعــرض لموضــوع الدعــوى ال ــي ذات ــم ف الحك

)1( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، رقم 1207، ص 1106.
)2( د. عــوض محمــد عــوض، المبــادىء العامــة فــي قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، رقــم 773، 

ص 790.
)3( ولعــل ذلــك مــا دفــع بعــض الفقــه إلــى القــول بأنــه »ال يتصــور الطعــن بالمعارضــة فــي حكــم غيابــي صــادر 
عــن محكمــة النقــض«. راجــع: د. ســليمان عبــد المنعــم، أصــول اإلجــراءات الجنائيــة، دار الجامعــة الجديــدة 

للنشــر باإلســكندرية، 2008م، ص 817، هامــش رقــم 1.
 GARRAUD, Traité, t. V, no 1791, p. 315. )4(
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الموضــوع)1(. وفــي ذلــك، تقــول محكمــة النقــض أن »الطعــن بالنقــض ال يمكــن اعتبــاره 
امتــدادا للخصومــة، بــل هــو خصومــة خاصــة مهمــة المحكمــة مقصــورة علــى القضــاء 
ــد  ــون ق ــا يك ــون فيم ــم القان ــا بحك ــدم أخذه ــا أو ع ــل أخذه ــن قبي ــكام م ــة األح ــي صح ف
عــرض عليهــا مــن طلبــات وأوجــه دفــاع«)2(. وقــد أجملــت محكمــة النقــض بيــان المهمــة 
الموكولــة إليهــا، فأكــدت أنهــا ال تختــص ســوى »بتقويــم المعــوج مــن جهــة القانــون ليــس 
إال، فهــي مكلفــة بــأن تأخــذ مــا أثبتــه قاضــي الموضــوع قضيــة مســلمة وأن تبحــث فيــه. 
فــإن وجــدت مــا أثبتــه قاضــي الموضــوع ال عقــاب عليــه أو أن هــذا القاضــي أخطــأ فــي 
وصــف مــا أثبتــه فطبــق مــادة ليســت هــي المنطبقــة أو أنــه أهمــل إجــراء مــن اإلجــراءات 
ــن  ــة م ــة قانوني ــل بضمان ــه أخ ــة أو أن ــد المحاكم ــا تفس ــي بدونه ــية الت ــة األساس القانوني
ــة أو ظــرف  ــن أركان الجريم ــن م ــان رك ــل بي ــه أهم ــاع أو أن ــام أو الدف ــات االته ضمان
ــك ممــا  ــر ذل ــه أو غي ــذي أهمل ــوت هــذا ال ــار ثب ــى اعتب ــه عاقــب عل ــال مــع أن مشــدد مث
ــة  ــدت محكم ــه، إن وج ــا علي ــا متفق ــدأ قانوني ــون أو مب ــي القان ــا ف ــف نصــا صريح يخال
النقــض شــيئا مــن تلــك األمــور وأشــباهها التــي تأتــي مخالفــة للقانــون فهنــا فقــط يكــون 
لهــا حــق التدخــل فيمــا أثبتــه قاضــي الموضــوع. أمــا إن يتظلــم المتهــم لديهــا مــن ضعــف 
أدلــة الثبــوت أو مــن عــدم إحســان القاضــي تقديرهــا أو مــن عــدم الــدوران مــع الدفــاع فــي 
كل منحــى ومســلك مــن مناحــي أقوالــه ومســالكها، واإلجابــة فــي حكمــه عــن كل صغيــرة 
وكبيــرة مــن بياناتــه واســتنتاجاته، إال مــا كان طلبــا معينــا صريحــا مأمــورا قانونــا بإجابتــه 
أو رفضــه رفضــا مســببا، فهــذا التظلــم ال ســبيل لمحكمــة النقــض إلــى النظــر فيــه مهمــا 
يكــن فــي ذاتــه مؤيــدا بأمتــن األدلــة. ذلــك بــأن محكمــة النقــض ليســت درجــة اســتئنافية 
تعيــد عمــل قاضــي الموضــوع، فتنظــر فــي األدلــة وتقومهــا بمــا تســتأهل وتــرى إن كانــت 
ــا  ــدان عمله ــتثنائية محضــة، مي ــة اس ــي درج ــا ه ــة. وإنم ــر منتج ــة أو غي ــة لإلدان منتج

مقصــور علــى مــا ســلف مــن الرقابــة علــى عــدم مخالفــة القانــون«)3(.
وهكــذا، ال يهــدف الطعــن بالنقــض إلــى إعــادة فحــص وقائــع الدعــوى للتحقــق مــن ثبوتهــا 
أو تحــري كيفيتهــا، وإنمــا يفتــرض التســليم بهــذه الوقائــع علــى النحــو الــذي قررتــه فــي 

)1( علــي ذكــي العرابــي، المبــادىء األساســية للتحقيقــات واإلجــراءات الجنائيــة، الجــزء الثانــي، رقــم 763، ص 
437؛ المستشــار زغلــول البلشــي، المعارضــة فــي األحــكام الجنائيــة، المرجــع الســابق، ص 49. 

)2( نقــض 21 يونيــه ســنة 1965، مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض، س 16، رقــم 120، ص 611؛ نقــض 
14 فبرايــر ســنة 1972م، س 23، رقــم 41، ص 168؛ نقــض 3 ينايــر ســنة 1980، س 31، رقــم 4، 

ص 25.
)3( نقض 17 يناير سنة 1939، مجموعة القواعد القانونية، ج 1، رقم 115، ص 141.

ــف  ــة التكيي ــة صح ــى مناقش ــض عل ــن بالنق ــة الموضــوع، ويقتصــر الطع ــأنها محكم ش
القانونــي )فــي مدلولــه الواســع( لهــذه الوقائــع. ولذلــك، قيــل أنــه ال اختصــاص لمحكمــة 

النقــض فــي شــأن الوقائــع، وأنــه ال يقبــل أي جــدل موضوعــي أمامهــا)1(. 
ــر  ــالذ األخي ــل إال إذا كان الم ــادي، ال يقب ــر ع ــي غي ــق احتياط ــض طري ــن بالنق والطع
ــتنفدت  ــل إال اس ــو ال يقب ــرى. فه ــن األخ ــرق الطع ــتنفد كل ط ــذي اس ــه ال ــوم علي للمحك
طــرق الطعــن العاديــة فــي الحكــم. ويترتــب علــى ذلــك عــدم قبولــه فــي حكــم مــا يــزال 
قابــال للطعــن بطريــق عــادي، أو فــي حكــم فــوت الطعــن فيــه بطريــق عــادي. وال يجــوز 
الطعــن بالنقــض اســتنادا إلــى أســباب أهمــل الخصــم إثارتهــا أمــام محكمــة الموضــوع، مــا 
لــم تكــن متعلقــة بالنظــام العــام ولــم يكــن فحصهــا مقتضيــا جــدال موضوعيــا)2(. واألصــل 
أن محكمــة النقــض ال تنظــر إال فــي األســباب التــي أبديــت فــي خــالل ميعــاد الطعــن. إذ 
يســتلزم القانــون لقبــول الطعــن شــكال إجــراءات معينــة، منهــا تقديــم أســباب للطعــن فــي 

الميعــاد، وبهــذه األســباب تتحــدد الدعــوى أمــام المحكمــة)3(. 
ومــا دام الطعــن بالنقــض هــو – بحســب األصــل – مجــرد محاكمــة للحكــم، ال تــؤدي إلــى 
ــق مــن ثبوتهــا أو تحــري كيفيتهــا، وإنمــا يفتــرض  ــع الدعــوى للتحق إعــادة فحــص وقائ
ــإن  ــة الموضــوع، ف ــي شــأنها محكم ــه ف ــذي قررت ــى النحــو ال ــع عل ــذه الوقائ التســليم به
حضــور الخصــوم أمــر جــوازي موكــول لتقديــر المحكمــة. ولمــا كان المشــرع المصــري 
ــباغ  ــوز إس ــال يج ــض، ف ــة النق ــام محكم ــه أم ــوم علي ــم المحك ــتلزم حضــور المته ال يس
ــك أن  ــا. ويســتتبع ذل ــم الصــادر عنه ــى الحك ــي« عل وصــف »الحضــوري« أو »الغياب
يكــون األصــل هــو عــدم جــواز المعارضــة فــي األحــكام الصــادرة عــن محكمــة النقــض.
ولكــن محكمــة النقــض تغــدو محكمــة موضــوع فــي بعــض األحــوال. بيــان ذلــك أن المــادة 
ــض  ــن بالنق ــأن حــاالت وإجــراءات الطع ــنة 1959م بش ــم 57 لس ــون رق ــن القان 45 م
تنــص علــى أنــه »إذا طعــن مــرة ثانيــة فــي الحكــم الصــادر مــن المحكمــة المحالــة إليهــا 
الدعــوى تحكــم محكمــة النقــض فــي الموضــوع،...«. فالحكــم الــذي تصــدره المحكمــة 
التــي تحــال إليهــا يجــوز الطعــن فيــه بالنقــض للمــرة الثانيــة، فــإذا قضــت محكمــة النقــض 
بنقضــه تعيــن عليهــا أن تفصــل فــي الموضــوع مباشــرة، وأن تتحــول بذلــك إلــى محكمــة 
ــا.  ــوى والفصــل فيه ــق الدع ــي تحقي ــة ف ــذه المحكم ــلطات ه ــع س ــر جمي موضــوع تباش

)1( د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، رقــم 1344، ص 1253 
و1254.

)2( راجع: المادة 35 من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
)3( د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، رقم 438، ص 609.
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ويعنــي ذلــك أن المشــرع اإلجرائــي يحظــر علــى محكمــة النقــض – فــي هــذه الحالــة – أن 
تحيــل الدعــوى إلــى محكمــة الموضــوع. وعلــة ذلــك هــي تفــادي تكــرار إعــادة الدعــوى 
إلــى محكمــة الموضــوع، وتكــرار وقــوع البطــالن فــي إجــراءات هــذه المحكمــة. وحيــن 
تنظــر محكمــة النقــض فــي الموضــوع، فإنهــا تتحــول إلــى محكمــة موضــوع )أي محكمــة 
جنايــات أو محكمــة جنــح مســتأنفة(. وفــي هــذه الحالــة، تتبــع اإلجــراءات المقــررة فــي 
ــك  ــي ذل ــض(. ويعن ــون النق ــن قان ــادة 45 م ــت )الم ــي وقع ــة الت ــة عــن الجريم المحاكم
أن تكــون لهــا ســلطات التحقيــق النهائــي التــي قررهــا القانــون لهــذه المحكمــة، ويكــون 
ــن  ــم م ــن المته ــم)1(. ولتمكي ــون له ــا القان ــي يقرره ــاع الت ــوق الدف ــي للخصــوم حق بالتال
ممارســة حقــوق الدفــاع، فــإن األمــر يقتضــي إعالنــا قانونــا بموعــد الجلســة. ومــن ثــم، 
ــي  ــي ف ــض الجنائ ــم النق ــي حك ــن بالمعارضــة ف ــدى جــواز الطع ــور التســاؤل عــن م يث
الحــاالت التــي تتحــول فيهــا محكمــة النقــض إلــى محكمــة موضــوع، األمــر الــذي يجعلنــا 
نبحــث فــي نطــاق حظــر المعارضــة، ومــا إذا كان هــذا الحظــر مطلقــا أو نســبيا. وبعبــارة 
أخــرى، يثــور التســاؤل عمــا إذا كان حظــر المعارضــة مطلقــا، شــامال كل حــاالت نظــر 
الطعــن بواســطة محكمــة النقــض، وســواء كانــت محكمــة قانــون أو محكمــة موضــوع، أم 
أن هــذا الحظــر نســبي بحيــث يقتصــر علــى الحــاالت التــي تتصــرف فيهــا محكمــة النقض 

باعتبارهــا محكمــة قانــون دون الحــاالت التــي تتحــول فيهــا إلــى محكمــة موضــوع.  

المطلب الثالث: نطاق الحظر

يؤكــد بعــض الفقــه)2( أن القاعــدة العامــة هــي أنــه ال يجــوز الطعــن بــأي طريــق كان فــي 
األحــكام الصــادرة مــن محكمــة النقــض، ســواء أكانــت صــادرة باعتبارهــا محكمــة قانــون 
ــم  ــة، وســواء كان الحك ــرة الثاني ــن للم ــى الطع ــاء عل ــة موضــوع بن ــا محكم أم باعتباره
بعــدم قبــول الطعــن أو بعــدم جــواز أو برفــض الطعــن. وال يســتثنى مــن ذلــك – علــى حــد 
قــول صاحــب هــذا الــرأي – ســوى جريــان قضــاء النقــض علــى عــدول المحكمــة عــن 
ــم الخصــوم فــي األحــوال التــي  ــاء علــى تظل حكمهــا فــي شــكل الطعــن بعــدم القبــول بن
يتبيــن لهــا خطؤهــا. وكذلــك قضــاء النقــض بالعــدول عــن الحكــم الصــادر فــي الطعــن 

)1( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، رقم 1468، ص 1419.
د. مأمــون محمــد ســامة، اإلجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، الجــزء الثانــي، المرجــع   )2(
الســابق، ص 628 و629؛ قانــون اإلجــراءات الجنائيــة معلقــا عليــه بالفقــه وأحــكام النقــض، الجــزء الثانــي، 

.1693 ص  الســابق،  المرجــع 

ــم  ــت صــدوره، والحك ــة وق ــة للمحكم ــن معلوم ــم تك ــي ل ــن الت ــم الطاع ــاة المته ــد وف بع
بانقضــاء الدعــوى الجنائيــة بوفــاة المتهــم. وكذلــك فــي األحــوال األخــرى التــي يتبيــن لهــا 
خطؤهــا فــي األحــكام اإلجرائيــة. وكمــا هــو واضــح، فــإن العبــارات جــاءت عامــة علــى 
أحــكام النقــض، وشــاملة كل طــرق الطعــن فــي هــذه األحــكام. فلــم يتطــرق هــذا الــرأي 
صراحــة إلــى موضــوع الطعــن بالمعارضــة فــي أحــكام النقــض الجنائــي، ومــا إذا كان 
حظــر الطعــن فــي هــذه األحــكام مطلقــا أو نســبيا. ولكــن عمــوم العبــارة يجعلنــا نعتقــد بــأن 
ــو  ــي، ول ــي حكــم النقــض الجنائ ــزون الطعــن بالمعارضــة ف ــرأي ال يجي أنصــار هــذا ال

كانــت محكمــة النقــض قــد نظــرت الدعــوى باعتبارهــا محكمــة موضــوع.
خالفــا لذلــك، يــرى بعــض الفقــه)1( – بحــق – أنــه عنــد تصــدي محكمــة النقــض 
ــي  ــم الغياب ــي الحك ــن بالمعارضــة ف ــز الطع ــن الجائ ــدو م ــه، يغ ــا في للموضــوع وفصله
الصــادر عنهــا. وبنــاء علــى ذلــك، وألن الحكــم القانونــي يرتبــط بعلتــه وجــودا وعدمــا، 
يجــوز الطعــن بالمعارضــة فــي حكــم النقــض الجنائــي إذا كان هــذا الحكــم غيابيــا ولــم يتــم 
ــون النقــض  ــادة 45 مــن قان ــرأي أن الم ــا. ويشــفع لهــذا ال ــه قانون إعــالن المحكــوم علي
تنــص علــى أنــه »إذا طعــن مــرة ثانيــة فــي الحكــم الصــادر مــن المحكمــة المحالــة إليهــا 
ــراءات  ــع اإلج ــة تتب ــذه الحال ــي ه ــي الموضــوع، وف ــض ف ــة النق ــم محكم الدعــوى تحك
المقــررة فــي المحاكمــة عــن الجريمــة التــي وقعــت«)2(. فاإلشــارة الــواردة فــي عجــز هــذا 
ــي  ــي وقعــت« يعن ــي المحاكمــة عــن الجريمــة الت ــررة ف ــى »اإلجــراءات المق النــص إل
ــراع إجــراءات حضــور  ــم ت ــض إذا ل ــم النق ــي حك ــن بالمعارضــة ف ــا جــواز الطع ضمن

ــا.   ــم يتــم إعالنــه قانون المتهــم، ول
ــي الصــادر مــن محكمــة  ــر الحكــم الغياب ــور التســاؤل عــن مصي ــة أخــرى، يث مــن ناحي
النقــض فــي جنايــة، ومــا إذا كان يســقط بمجــرد حضــور المــدان أو القبــض عليــه أم ال. 
ومرجــع هــذا التســاؤل أن الحكــم الصــادر غيابيــا مــن محكمــة الجنايــات فــي جنايــة هــو 
حكــم تهديــدي بالنســبة إلــى المتهــم، يبطــل حتمــا إذا حضــر المــدان أو قبــض عليــه قبــل 
ســقوط العقوبــة بمضــي المــدة. ومــن ثــم، ال يجــوز لــه الطعــن فيــه بطريــق النقــض، ولــو 
كان هــذا الحكــم قــد وصــف خطــأ بأنــه حضــوري بينمــا هــو غيابــي فــي الواقــع)3(. غيــر 

)1( د. عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص 1606.
)2( ورد ذات الحكــم فــي المــادة 405 مــن مشــروع قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري لســنة 1997م، والتــي 
تنــص علــى أنــه »إذا نقــض الحكــم للمــرة الثانيــة تحكــم محكمــة النقــض فــي الموضــوع، وفــي هــذه الحالــة تتبــع 

اإلجــراءات المقــررة فــي المحاكمــة عــن الجريمــة التــي وقعــت«.
)3( نقض 28 مايو سنة 1957م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 8، رقم 154، ص 558.
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أن هــذا الحكــم يكــون انتهائيــا بالنســبة إلــى باقــي الخصــوم. وقــد الحــظ المشــرع أن الحكــم 

ــدة  ــددا بالســقوط م ــه يظــل مه ــي غيبت ــم ف ــة المته ــات بإدان ــة الجناي ــن محكم الصــادر م

طويلــة، فــال يســوغ إذن تعليــق حــق باقــي الخصــوم فــي الطعــن بطريــق النقــض طيلــة 

ــة العامــة  ــى أن »للنياب ــون النقــض عل ــك، تنــص المــادة )33( مــن قان هــذه المــدة. ولذل

ــق  ــن بطري ــه، الطع ــص ب ــا يخت ــا، كل فيم ــئول عنه ــة والمس ــوق المدني ــي بالحق وللمدع

النقــض فــي الحكــم الصــادر مــن محكمــة الجنايــات فــي غيبــة المتهــم بجنايــة«. وهكــذا، 

يغــدو مــن الطبيعــي التســاؤل عــن مــآل الحكــم الصــادر مــن محكمــة النقــض، إذا حضــر 

المحكــوم عليــه غيابيــا أو تــم القبــض عليــه.      

وفــي اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل، يالحــظ بعــض الفقــه)1( أن الحكــم الغيابــي الصــادر مــن 

محكمــة الجنايــات فــي جنايــة يســقط مبدئيــا بحضــور المحكــوم عليــه أو القبــض عليــه، 

ويســقط نهائيــا بصــدور حكــم حضــوري جديــد مــن محكمــة الجنايــات. وترتيبــا علــى ذلك، 

فــإن محكمــة النقــض توقــف نظــر الطعــن عنــد القبــض علــى المحكــوم عليــه أو حضــوره. 

فــإذا صــدر حكــم جديــد، فــإن الحكــم الســابق يعتبــر كأن لــم يكــن، ممــا يجعــل الطعــن فيــه 

غيــر ذي موضــوع ويعتبــر ســاقطا بســقوط ذلــك الحكــم، ويتعيــن علــى صاحــب المصلحة 

أن يطعــن فــي الحكــم الحضــوري)2(. وإذا قضــت محكمــة النقــض فــي الطعــن قبــل القبــض 

علــى المحكــوم عليــه، فــإن حكمهــا يســقط كذلــك بصــدور الحكــم الحضــوري مــن محكمــة 

الجنايات)3(. 

)1( د. محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، رقــم 443، ص 614 
و615.

)2( نقــض 20 يونيــه ســنة 1960م، مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض، س 11، رقــم 112، ص 587؛ 
نقــض 16 مايــو ســنة 1967م، س 18، رقــم 133، ص 687؛ نقــض 26 يونيــه ســنة 1967م، س 18، 

رقــم 174، ص 866.
)3( د. محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، رقــم 443، ص 614 
و615؛ د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، رقــم 1375، ص 
1285؛ د. أحمــد فتحــي ســرور، النقــض فــي المــواد الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1988م، رقــم 
32، ص 43 و44؛ د. إدوار غالــي الدهبــي، اإلجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، رقــم 624، ص 892 

و893.

خاتمة
 

تناولنــا فــي هــذا البحــث موضــوع »المعارضــة فــي حكــم النقــض الجنائــي بيــن الحظــر 

والجــواز«. وقــد تبيــن لنــا عبــر صفحــات هــذه الدراســة أن الفقــه ال يحفــل كثيــرا بالبحــث 

فــي هــذا الموضــوع، األمــر الــذي يؤكــد أهميــة الدراســة التــي نحــن بصددهــا.

وقــد اتضــح مــن خــالل الدراســة أن المشــرع الجنائــي اإلجرائــي لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة يجيــز المعارضــة فــي حكــم النقــض الجنائــي. ويتســق ذلــك مــع الطبيعــة 

ــا  ــدة باعتباره ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــا ف ــة العلي ــة االتحادي الخاصــة للمحكم

محكمــة موضــوع فــي بعــض الجرائــم، وبحيــث تنظــر الدعــوى الجزائيــة مــن أول 

درجــة. والواقــع أن هــذا الوضــع قــد أورث العديــد مــن المشــاكل والصعوبــات القانونيــة، 

ولعــل أبرزهــا مــدى إمكانيــة اعمــال مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن بالنســبة لهــذه األحــكام 

واآلليــة المناســبة لذلــك. كذلــك، اســتتبع هــذا الوضــع تدخــل المشــرع صراحــة إلقــرار 

جــواز المعارضــة فــي أحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا الصــادرة غيابيــا. وحبــذا لــو أن 

ــا  ــة العلي ــة االتحادي ــل اختصــاص المحكم ــل لتعدي ــي يتدخ ــتوري اإلمارات المشــرع الدس

بحيــث تكــون محكمــة نقــض فقــط، وال تكــون محكمــة موضــوع تنظــر الدعــوى الجنائيــة 

ــة  ــح االتحــاد مــن أول درجــة. وفــي حال ــم التــي لهــا مســاس مباشــر بمصال عــن الجرائ

ــل، يغــدو مــن المتصــور حظــر المعارضــة فــي أحــكام النقــض  ــل هــذا التعدي إقــرار مث

الجنائــي فــي قانــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وإلــى أن يتــم مثــل هــذا التعديــل، 

وفــي ظــل األحــكام القانونيــة الســارية حاليــا، فــإن الطعــن بالمعارضــة فــي حكــم النقــض 

الجنائــي يكــون جائــزا، متــى توافــرت الشــروط القانونيــة الالزمــة لممارســة هــذا الطريــق 

مــن طــرق الطعــن. 

علــى النقيــض مــن ذلــك، وفــي ضــوء األحــكام القانونيــة العامــة المنظمــة للطعــن بالنقــض 

فــي غالبيــة التشــريعات الجنائيــة العربيــة، يذهــب الفقــه إلــى أن الطعــن بالمعارضــة فــي 

حكــم النقــض الجنائــي غيــر جائــز. ونعتقــد أن هــذا الحظــر نســبي غيــر مطلــق، بحيــث 

يقتصــر علــى الحــاالت التــي تتصــرف فيهــا محكمــة النقــض باعتبارهــا محكمــة قانــون، 

فــال ينســحب إلــى الحــاالت التــي تتحــول فيهــا إلــى محكمــة موضــوع بنــاء علــى الطعــن 

فــي حكــم محكمــة الموضــوع للمــرة الثانيــة.   
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الجــزء 	  الجنائيــة،  اإلجــراءات  قانــون  مبــادىء  د. عمر السعيد رمضان 

الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  المحاكمــة،  قواعــد  الثانــي، 
1985م.  

المبــادىء العامــة فــي قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، 	  د. عوض محمد عوض 
ت. د.  باإلســكندرية،  المعــارف  منشــأة 

المرافعــات 	  قانــون  المدنــي،  القضــاء  قانــون  فــي  الوســيط  د. فتحي والي 
المدنيــة والتجاريــة )وأهــم التشــريعات المكملــة لــه( وفقــا آلخــر التعديالت التشــريعية 

وأحــكام النقــض الحديثــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2008م.
شــرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 	  د. فوزية عبد الستار 

ــرة، 1986م. القاه
اإلجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، دار 	  د. مأمون محمد سالمة 

النهضة العربية، القاهرة، الجزء الثاني، 2002م. 
ــي، 	  ــض، الجــزء الثان ــه وأحــكام النق ــه بالفق ــا علي ــة معلق ــون اإلجــراءات الجنائي قان

ــة، 2005م. ــة الثاني ــرة، الطبع ــر، القاه ــدون دار نش ب
ــالة 	  ــاع، رس ــي الدف ــم ف اإلخــالل بحــق المته د. محمد خميس إبراهيم عمر 

2000م.  - هـــ   1421 اإلســكندرية،  جامعــة  دكتــوراه، 
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النطاق الشخصي التفاق التحكيم
دراسة في ضوء الفقه والقضاء في قانون التحكيم المصري واإلماراتي

 وقوانيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والقانــون الفرنســي والتشــريعات العربيــة 
واألجنبيــة المقارنــة وقانــون األمــم المتحــدة النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي 
األونســيترال وقواعــد غرفــة التحكيــم الدوليــة بباريــس ومركــز القاهــرة اإلقليمــي 

للتحكيــم ومراكــز التحكيــم الدوليــة 

الدكتور أحمد ابراهيم عبد التواب

الجديــدة 	  الجامعــة  دار  الجنائيــة،  اإلجــراءات  د. محمد زكي أبو عامر 
2008م. الثامنــة،  الطبعــة  اإلســكندرية،  للنشــر، 

االتحــادي 	  الجزائيــة  اإلجــراءات  قانــون  محمد محرم وخالد كدفور المهيري 
ــح للطباعــة  ــث، الفت ــا وقضــاء، الجــزء الثال ــة المتحــدة فقه ــارات العربي ــة اإلم لدول

والنشــر باإلســكندرية، جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة األولــى، 2001م.
واالســتئناف( 	  )المعارضــة  األحــكام  فــي  الطعــن  د. محمود صالح العادلي 

ــكندرية، 2005م. ــي، اإلس ــر الجامع ــكام القضــاء، دار الفك ــه وأح ــي ضــوء آراء الفق ف
النهضــة 	  دار  الجنائيــة،  اإلجــراءات  قانــون  شــرح  د. محمود محمود مصطفى 

العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة عشــرة، 1988م.
تطــور قانــون اإلجــراءات الجنائيــة فــي مصــر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، مطبعــة 	 

جامعــة القاهــرة، الطبعة الثانيــة، 1985م. 
النهضــة 	  دار  الجنائيــة،  اإلجــراءات  قانــون  شــرح  د. محمود نجيب حسني 

1995م. الثالثــة،  الطبعــة  القاهــرة،  العربيــة، 
الــدور الخــالق لمحكمــة النقــض فــي تفســير وتطبيــق قانــون العقوبــات )القســم العام(، 	 

مجلــة القانــون واالقتصــاد، تصــدر عــن كليــة الحقــوق بجامعــة القاهرة، عــدد خاص، 
العيــد المئــوي لكليــة الحقــوق )1983(، ص 287 ومــا بعدهــا.

االتحــادي 	  الجنائيــة  قانــون اإلجــراءات  فــي شــرح  الوجيــز  د. مدحت رمضان  
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000 – 

2001م.
المعارضــة كطريــق عــادي للطعــن فــي األحــكام، 	  د. مصطفى فهمي الجوهري 

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2004م.
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1 - التحكيــم نظــام خــاص للتقاضــي فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة واإلداريــة -التــي 
ــاق  ــراف اتف ــأ بمقتضــاه أط ــام- يلج ــام الع ــع النظ ــارض م ــح وال تتع ــا الصل ــوز فيه يج
التحكيــم إلــى محكــم أو أكثــر دون قضــاء الدولــة، للفصــل فيمــا يثــور بينهــم مــن منازعــات 
ــاق  ــه اتف ــي أول ــم ف ــزم)1(، والتحكي ــة بحكــم مل ــر العقدي ــة أو غي ــق بمعامالتهــم العقدي تتعل
ووســطه إجــراء وأخــره حكــم)2(، وهــو يمــر بمراحــل ثــالث تبــدأ باالتفــاق علــى التحكيــم، 
ثــم إجــراءات نظــره والفصــل فــي موضوعــه، ثــم تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي تلــك 

ــة)3(. الخصوم
ويقــوم التحكيــم علــى أســاس إجــازة المشــرع لألفــراد االتفــاق علــى طــرح مــا قــد ينشــأ 
ــة أو  ــة عقدي ــك المنازعــات ناتجــة عــن عالق ــت تل ــات)4(، ســواء أكان ــن منازع ــم م بينه
ــة)5(، علــى محكــم أو أكثــر أو علــى هيئــة مختصــة بالتحكيــم، بشــرط قابليــة  غيــر عقدي
ــز  ــم حائ ــا بحك ــام، للفصــل فيه ــام الع ــك للنظ ــة ذل ــدم مخالف ــح وع ــة للصل ــك المنازع تل
علــى قــوة األمــر المقضــي Autorité de la chose jugée أو بحكــم نافــذ معجــال 

ــي« دار  ــم التجــاري الدولــي والداخل ــون التحكي ــالمة » قان ــم س ــد الكري ــد عب ــذا، د. أحم ــرب ه )1(  ق
النهضــة العربيــة 2002  ص18 و19، حيــث عــرف التحكيــم علــى أنــه » نظــام قضائــي خــاص يختــار 
فيــه األطــراف قضاتهــم ويعهــدون إليهــم باتفــاق مكتــوب مهمــة تســوية المنازعــات التــي قــد تنشــأ أو نشــأت 
بالفعــل بخصــوص منازعاتهــم التعاقديــة أو غيــر التعاقديــة والتــي يجــوز حســمها عــن طريــق التحكيــم وفقــا 
لمقتضيــات القانــون والعدالــة بإصــدار قــرار ملــزم لهــم، د. حســني المصــري« التحكيــم التجــاري الدولــي« 
دار الكتــب القانونيــة 2006 بنــد 5 ص 5، حيــث عــرف التحكيــم بأنــه« نظــام قانونــي يجيــز لألفــراد أو 
يوجــب عليهــم إخضــاع مــا يثــور بينهــم مــن نــزاع نشــأ فعــال أو ينشــأ بعــد لحكــم تحكيــم يصــدره شــخص 
أو أكثــر ينتمــي أو ال ينتمــي إلــى هيئــة نظاميــة معينــة وتلعــب إرادة األفــراد – بدرجــات متفاوتــة – دورا 
فــي تســميته«، د. أحمــد حســان مطــاوع« التحكيــم فــي العقــود الدوليــة لإلنشــاءات« رســالة جامعــة القاهــرة 
1998 ص 19 و 20،وقــد عــرف التحكيــم بأنــه » نظــام للقضــاء الخــاص ينظمــه القانــون ويســمح 
ــراد  ــرد أو أف ــطة ف ــل بواس ــي تح ــادي لك ــة القضــاء الع ــن والي ــات ع ــض المنازع ــراج بع بمقتضــاه بإخ
ــد  يختارهــم الخصــوم كقاعــدة ويســندون إليهــم مهمــة القضــاء بالنســبة لهــذه المنازعــات«، د. ســامي عب
الباقــي أبــو صالــح »التحكيــم التجــاري اإللكترونــي« دار النهضــة العربيــة 2004 بنــد 8 ص 18 حيــث 
عــرف التحكيــم التجــاري بأنــه« آليــة مــن آليــات حــل المنازعــات الناشــئة عــن العالقــات التجاريــة الداخليــة 
أو الدوليــة والتــي بواســطتها يتفــق طرفــان أو أكثــر، قبــل أو بعــد نشــوء النــزاع، علــى إخضــاع منازعاتهــم 
ألشــخاص يتــم تعيينهــم بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ويفصلــون فــي النــزاع بحكــم تحكيمــي عــادة مــا 
يكــون ملزمــا للطرفيــن«، مــع مالحظــة أن التعريــف األخيــر خــاص بالتحكيــم فــي المســائل التجاريــة وأن 
حكــم المحكميــن حكــم ملــزم قانونــا وليــس بحكــم العــادة، وهــو مــا يميــز التحكيــم عــن الصلــح والوســاطة.
ــة 1997 ص 96، د.  ــة دار النهضــة العربي ــي » طبع ــم التجــاري الدول )2( د. محســن شــفيق » التحكي
أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » 2004  

ــد6 ص 12 و13. بن
)3( د. أسامة شوقي المليجي » هيئة التحكيم االختياري » دار النهضة العربية 2004 بند 5 ص 6.

)4( د. أسامة شوقي المليجي » هيئة التحكيم االختياري » مرجع سابق بند 5 ص 6.
)5( د. أحمــد الســيد صــاوي« التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » 

مرجــع ســابق اإلشــارة بنــد 13 ص 23.
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Exécution provisoire في بعض التشريعات)1(.
2 - ونقطــة االرتــكاز أو المحــور الــذي يــدور حولــه التحكيــم، يتمثــل فــي وجــود اتفــاق 
للتحكيــم La convention d’arbitrage)2(، يلتــزم بموجبــه األطــراف بعــدم االلتجــاء 
للقضــاء وطــرح منازعاتهــم علــى محكــم أو أكثــر أو ســلطة مختصــة بالتحكيــم للفصــل 
فيــه بحكــم يلتــزم بموجبــه أطــراف االتفــاق)3(، واتفــاق التحكيــم هــو عبــارة عــن اتفــاق أو 
عقــد أو تصــرف قانونــي قوامــه اإلرادة المنفــردة لــكل طــرف)4(، يلتــزم بموجبــه األطراف 
بتحقيــق أثــر قانونــي معيــن، يتمثــل هــذا األثــر فــي االمتنــاع عــن االلتجــاء لقضــاء الدولــة 
ــزام  ــه االلت ــى أطراف ــه، كمــا يفــرض عل ــة خاصــة للفصــل في ــى هيئ ــزاع عل وطــرح الن
ــه عــن  ــث مفهومــة وطبيعت ــز مــن حي ــه يتمي ــا أن ــة، كم ــم الصــادر مــن هــذه الهيئ بالحك
فكــرة التحكيــم ذاتهــا)5(، فهــو عبــارة عــن عقــد أو اتفــاق بيــن األطــراف لطــرح منازعاتهــم 

ــم 11 لســنة 1992، المــادة  ــي رق ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات المدني ــال: المــادة 212 / 3 مــن قان )1( مث
ــن  ــادة 456 م ــنة 1980، والم ــم 38 لس ــي رق ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان 182 م
قانــون المرافعــات الجزائــري، والمــادة 531 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الســوري الصــادر 
بالمرســوم رقــم 28 / 9 / 1952، والمــادة 766 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الليبــي، 
ويالحــظ أن نــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 212 مــن القانــون االتحــادي رقــم 11 لســنة 1992 بشــأن 
اإلجــراءات المدنيــة والتــي نصــت علــى تطبيــق القواعــد الخاصــة بالنفــاذ المعجــل علــى أحــكام المحكميــن 
فــي منتهــى الغرابــة، إذ حكــم التحكيــم وفقــا لمــا ورد فــي هــذا القانــون، ال يقبــل الطعــن بــأي طريــق مــن 
طــرق الطعــن، ويحــوز قــوة األمــر المقضــي بمجــرد صــدوره، وال يجــوز تنفيــذ الحكــم إال بعــد المصادقــة 
علــى حكــم المحكميــن، األمــر الــذي يثيــر اللبــس بنــاء علــى الفقــرة الســابقة التــي ال جــدوى لهــا وال محــل 
مــن الناحيــة العمليــة، واألجــدر فــي رأيــي حــذف تلــك الفقــرة مــن نــص المــادة 212 مــن القانــون االتحــادي 

رقــم 11 لســنة 1992.
 1 Jean Vincent et Serge Guinchard » Procédure civile «DALLOZ.1999, )2(

n°1639.p.1101.
)3( د. أسامة شوقي المليجي » هيئة التحكيم االختياري » مرجع سابق بند 15 ص 17.

)4( د. أسامة شوقي المليجي » هيئة التحكيم االختياري » مرجع سابق بند16 ص 17 وما بعدها.
)5(  ثــارت الطبيعــة العقديــة التفــاق التحكيــم الخــالف فــي الفقــه والقضــاء حــول طبيعــة التحكيــم ذاتهــا، 
)د. أســامة شــوقي المليجــي » هيئــة التحكيــم االختيــاري » دار النهضــة العربيــة 2004 بنــد 3 ص5، فقــد 
غلــب البعــض الطابــع العقــدي علــى التحكيــم، وذلــك بالنظــر ألهميــة اتفــاق التحكيــم وكونــه مفتــرض لعملية 
التحكيــم ) د. وجــدي راغــب » النظريــة العامــة للعمــل القضائــي » رســالة دكتــوراه ص 382 – 385، 
» هــل التحكيــم نــوع مــن القضــاء » مجلــة حقــوق الكويــت الســنة 17 العــدد 2 لســنة 1993 ص 150 
ــة 1999 ص 7 و  ــي » دار النهضــة العربي ــاري الدول ــم التج ــري » التحكي ــار بري ــا، د. مخت ــا بعده وم
8،(، بينمــا أضفــى جمهــور الفقــه الطبيعــة القضائيــة علــى التحكيــم )د. فتحــي والــي » الوســيط فــي قانــون 
القضــاء المدنــي » مطبعــة جامعــة القاهــرة والكتــاب الجامعــي 2001 بنــد 21 ص 41 ومــا بعدهــا، د. 
ــة  ــة »دار النهضــة العربي ــن وقيمتهــا أمــام قضــاء الدول ــوة أحــكام المحكمي محمــود مصطفــى يونــس » ق
2004 ص 38 ومــا بعدهــا (، وذلــك تغليبــا لــدور المحكــم التــي تتســق مــع طبيعــة عمــل القاضــي، وأن 
ــد  ــزاع، بينمــا ذهــب جانــب ثالــث ترأســه عمي ــى حكــم فاصــل فــي الن ــى الحصــول عل ــم يهــدف إل التحكي
القانــون التجــاري المرحــوم محســن شــفيق إلــى القــول بــأن التحكيــم ليــس اتفاقــا محضــا وال قضــاء محضــا، 
وإنمــا هــو نظــام يمــر فــي مراحــل متعــددة يلبــس فــي كل منهــا لباســا خاصــا وطابعــا مختلفــا، فهــو فــي 
أولــه اتفــاق وفــي وســطه إجــراء وفــي أخــره حكــم » ) د. محســن شــفيق » التحكيــم التجــاري الدولــي » 

ــات  ــك المنازع ــت تل ــواء أكان ــة، س ــاء الدول ــر دون قض ــم  Arbitre أو أكث ــى محك عل
ناتجــة عــن عالقــة عقديــة أو غيــر عقديــة)1(، بشــرط قابليــة تلــك المنازعــة للصلــح وعــدم 
مخالفــة ذلــك للنظــام العــام، بينمــا يتمثــل التحكيــم فــي قيــام محكــم أو أكثــر بنــاء علــى اتفاق 
األطــراف بالفصــل فــي النــزاع الناشــئ أو الــذي يمكــن أن ينشــأ بينهمــا، فاتفــاق التحكيــم 
هــو المرحلــة األولــى مــن مراحــل التحكيــم، وهــو ليــس إال المرحلــة االفتراضيــة التــي 

يقــوم عليهــا للتحكيــم.
3- اتفــاق التحكيــم La convention d’arbitrage هــو المفتــرض لوجــود التحكيــم 
بيــن األطــراف، إذ يعتبــر اتفــاق التحكيــم هــو أســاس التجــاء األطــراف للتحكيــم)2(، كمــا 
ــم بنظــره ومــاال تختــص  ــة التحكي ــد مــا تختــص هيئ ــم وتحدي ــه المحــدد لنطــاق التحكي أن

دار النهضــة العربيــة 1997 ص 96 ( ، وتأسيســا علــى ذلــك ذهــب د. أحمــد الســيد صــاوي إلــى عــدم 
جــواز قولبــة التحكيــم ووضعــه فــي قالــب قانونــي معيــن، وأن التحكيــم لــه طبيعــة خاصــة مرجعهــا كونــه 
وســيلة بديلــة لحــل المنازعــات بعيــدا عــن القضــاء بإجراءاتــه وتعقيداتــه التــي لــم تعــد تتناســب ومتطلبــات 
ــرض  ــاق وإن كان مفت ــذا االتف ــط، ألن ه ــراف فق ــم إلرادة األط ــب التحكي ــن الصع ــة،إذ م ــارة الدولي التج
عمليــة التحكيــم إال أنــه يتعيــن مراعــاة قواعــد القانــون التــي تحكــم ســالمة التحكيــم والحكــم الصــادر فيــه 
وضــرورة مراعــاة النظــام العــام واآلداب، ومــن ناحيــة أخــرى يصعــب إضفــاء الصبغــة القضائيــة علــى 
التحكيــم، ألن األطــراف هــم الذيــن يختــارون قاضيهــم وإجــراءات ولغــة ومــكان التحكيــم والقانــون الــذي 
يحكمــه، وإمكانيــة تســبيب الحكــم مــن عدمــه ونشــره وعــدم نشــره ، وهــم الذيــن يدفعــون رواتــب القضــاة، 
وهــو مــا يتعــارض مــع إضفــاء الصبغــة القضائيــة المحضــة علــى عمليــة التحكيــم )د. أحمــد الســيد صــاوي 
» التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة »مرجــع ســابق اإلشــارة إليــه 
بنــد 6 ص 10 و 11، د. علــى بــركات » خصومــة التحكيــم فــي القانــون المصــري والقانــون المقــارن » 
رســالة جامعــة القاهــرة 1996 بنــد 10 ص 13 و 14 (، وعلــى األســاس الســابق فقــد ذهــب البعــض فــي 
الفقــه الحديــث للقــول بالطبيعــة المركبــة للتحكيــم، فهــو نظــام ذو طبيعــة مزدوجــة، فهــو عمــل اتفاقــي فــي 
مصــدره، الســتمداد المحكــم ســلطانه وســلطاته مــن إرادة األطــراف، وهــو قضائــي فــي وظيفتــه، فالمحكــم 
بالرغــم مــن أنــه ليــس قــاض إال أنــه يقــوم بنفــس الوظيفــة المنــوط بالقاضــي القيــام بهــا، أال وهــي الفصــل 
فــي المنازعــة المعروضــة عليــه بإصــدار حكــم فيهــا، د. محمــد نــور شــحاته » تنفيــذ أحــكام المحكميــن فــي 
التشــريعات العربيــة والمقارنــة« بحــث مقــدم لمؤتمــر اتحــاد كليــات الحقــوق العربيــة، الــذي عقــد بالقاهــرة 
فــي الفتــرة مــن 22-20 مايــو 2006،  د. حفيظــة الســيد الحــداد » الطعــن بالبطــالن علــى أحــكام التحكيــم 

الصــادرة فــي المنازعــات الخاصــة الدوليــة » دار الفكــر الجامعــي 1997 ص 7، وقــد أشــارت إلــى: 
 Antoine Kassis  » Problèmes de Base de l’arbitrage en droit compare
 et en droit international «Tome 1.Arbitrage Juridictionnel et arbitrage

contractuel,Paris,L.G.D.J.1997.
)1( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » 

مرجــع ســابق اإلشــارة بنــد19 ص 31.
)2( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » 
مرجــع ســابق اإلشــارة بنــد5  و 19 و34 ص 10 و 31 و 47، وقــد عبــر عــن ذلــك بــأن اتفــاق التحكيــم 
هــو قــوام التحكيــم، د. أســامة شــوقي المليجــي » هيئــة التحكيــم االختيــاري » مرجــع ســابق بنــد 10 ص 
12 و بنــد 11 ص 13، د. ناريمــان عبــد القــادر« اتفــاق التحكيــم وفقــا لقانــون التحكيــم فــي المــواد المدنيــة 

والتجاريــة رقــم 27 لســنة 1994 » طبعــة أولــى 1996 ص 44.
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بــه)1(، كمــا أنــه شــرط لصحــة حكــم المحكميــن، إذ يترتــب علــى وجــود شــرط التحكيــم 
صحــة التحكيــم، ويترتــب علــى عــدم وجــود اتفــاق التحكيــم  بطــالن حكــم المحكميــن)2(.
4- اتفــاق التحكيــم La convention d’arbitrage قــد يتــم إبرامــه قبــل قيــام النــزاع، 
ــام  ــد قي ــه بع ــم إبرام ــد يت ــم clause compromissoire، وق فيســمى بشــرط التحكي
ــي  ــد يكــون ف ــم ق ــم compromis )3(، وشــرط التحكي ــزاع فيســمى مشــارطة التحكي الن

)1( نقــض مدنــي مصــري، الطعــن رقــم 275 لســنة 36 ق الصــادر بجلســة 16 فبرايــر 1971، 
مجموعــة األحــكام الصــادرة عــن المكتــب الفنــي لمحكمــة النقــض، الســنة الثانيــة والعشــرون، العــدد األول، 
مــن ينايــر إلــى مــارس 1971 ص 179، فالتحكيــم طريــق اســتثنائي لفــض الخصومــات مقتصــر علــى 
مــا انصرفــت إرادة المحتكميــن إلــى عرضــه علــى المحكــم، د. محمــد فتــوح محمــد عثمــان » االتجاهــات 
القانونيــة والقضائيــة الحديثــة فــي التحكيــم كوســيلة لفــض منازعــات عقــود الدوائــر الحكوميــة فــي إمــارة 
دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة » بحــث منشــور فــي مجلــة العدالــة الصــادرة عــن وزارة العــدل 
ــدأ )2(، حكــم محكمــة  ــو 2000 ص 26 مب ــة المتحــدة العــدد 103 س 27 يولي ــة اإلمــارات العربي بدول
تمييــز دبــي فــي الطعــن رقــم 173 لســنة 1996 جلســة 16 / 3 / 1997، أ. محمــد هانــي إســماعيل » 
قضــاء تمييــز دبــي التجــاري، المبــادئ التــي قررتهــا محكمــة تمييــز دبــي فــي أحــد عشــر عامــا 1988 
– 1999 » طبعــة 2000 القاعــدة 211 ص 149 و 150، حيــث قضــت المحكمــة » لمــا كان المقــرر 
فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن التحكيــم طريــق اســتثنائي لفــض الخصومــات، قوامــه الخــروج عــن طريــق 
التقاضــي العاديــة ومــا تكفلــه مــن ضمانــات، ويكــون مقصــورا علــى مــا تنصــرف إرادة المحتكميــن إلــى 
عرضــه علــى المحكــم دون غيرهــا فــي المنازعــات، علــى مــا يســتفاد مــن المحــررات التــي تتضمــن اتفــاق 
ــي  ــه 2003 ف ــي 8 يوني ــا ف ــة العلي ــة االتحادي ــم المحكم ــم....” حك ــة للمحك ــى الســلطة المخول ــراد عل األف

الطعــن 92 لســنة 25 ق ص 1399.
ــي  ــز دب ــدد 6 ص 462، تميي ــم 66 لســنة 95 جلســة 10 / 6 / 1995 الع ــي الطعــن رق ــز دب )2( تميي
الطعــن رقــم 173 جلســة 16 / 3 / 1997، حيــث اشــترطت المحكمــة ضــرورة اشــتمال حكــم المحكميــن 
لصــورة مــن اتفــاق التحكيــم وإال كان الحكــم باطــال، د. محمــد فتــوح محمــد عثمــان » االتجاهــات القانونيــة 
والقضائيــة الحديثــة فــي التحكيــم كوســيلة لفــض منازعــات عقــود الدوائــر الحكوميــة فــي إمــارة دبــي فــي 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة » بحــث ســابق اإلشــارة المبــدأ )19( ص 42. 
)3( د.عبــد الحميــد أبــو هيــف » طــرق التنفيــذ والتحفــظ فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة« مطبعــة االعتمــاد 
ــم االختيــاري واإلجبــاري« منشــأة المعــارف  ــد 1364 ص 919، د.أحمــد أبــو ألوفــا« التحكي 1923 بن
1988 بنــد 1ص15، اســتعمل جانــب مــن الفقــه تعبيــر وثيقــة التحكيــم بمعنــى مشــارطة التحكيــم، د. أحمــد 
الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » مرجــع ســابق 
اإلشــارة بنــد31 ص 44، بينمــا اقتصــر البعــض اآلخــر علــى اســتعمال تعبيــر شــرط التحكيــم علــى االتفــاق 
الســابق علــى قيــام النــزاع ومشــارطة التحكيــم علــى االتفــاق الالحــق علــى قيــام النــزاع، د.باســمة لطفــي 
دبــاس » شــروط اتفــاق التحكيــم وآثــاره« رســالة دكتــوراه جامعــة القاهــرة 2005 ص 2 ومــا بعدهــا، د. 
ناريمــان عبــد القــادر« اتفــاق التحكيــم وفقــا لقانــون التحكيــم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم 27 لســنة 
1994 » مرجــع ســابق ص 45،وقــد اســتعمل المشــرع اإلماراتــي تعبيــر وثيقــة التحكيــم بمعنــى اتفــاق 
التحكيــم فــي أكثــر مــن نــص مــن النصــوص المنظمــة للتحكيــم فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي 
ــون  ــه القان ــي فق ــتخدم ف ــي تس ــات الت ــن االصطالح ــة م ــر وثيق ــع أن تعبي ــنة 1992، والواق ــم 11 لس رق
ــوق  ــة إعــالن حق ــل وثيق ــي مث ــع الدول ــى األوراق ذات الطاب ــة عل ــات الدولي ــات واالتفاق ــي والمنظم الدول
ــد 1ص15(  ــابق بن ــع س ــاري« مرج ــاري واإلجب ــم االختي ــا« التحكي ــو الوف ــد أب ــان وغيرها)د.أحم اإلنس
،وفــي رأيــي الخــاص أن تعبيــر وثيقــة التحكيــم ال قيمــة لــه إذ يمكــن اســتعمال تعبيــر شــرط التحكيــم للداللــة 
ــاق مســتقل، إذا كان  ــد أو فــي  اتف ــك واردا فــي عق ــزاع ســواء أكان ذل ــام الن ــل قي ــم قب ــاق التحكي ــى اتف عل
األطــراف قــد رغبــوا فــي االتفــاق علــى التحكيــم بعــد إبــرام العقــد وقبــل قيــام النــزاع أو كان التحكيــم بصــدد 
عالقــة غيــر عقديــة، واالكتفــاء باســتعمال تعبيــر مشــارطة التحكيــم فــي المرحلــة الالحقــة لقيــام النــزاع، 

صــورة شــرط إذا ورد فــي  بنــد مــن بنــود العقــد أو فــي صورة شــرط مســتقل، ســواء أكان 
االســتقالل الحــق علــى العقــد أو كان بصــدد عالقــة غيــر عقديــة، أمــا بعــد قيــام النــزاع 
فيكــون اتفــاق التحكيــم فــي صــورة مشــارطة تحكيــم، إذ يحــدد األطــراف فــي مشــارطة 
التحكيــم كل عناصــر النــزاع، وهــذه المشــارطة قــد يتــم إبرامهــا بعــد قيــام النــزاع ودون 
وجــود شــرط ســابق للتحكيــم فيحــدد فيهــا األطــراف عناصــر النــزاع، كمــا أنهــا قــد تكــون 
ــم الســابق وروده فــي عقــد أو فــي اتفــاق مســتقل، وهــذا االتفــاق  تفصيــل لشــرط التحكي
يتعيــن أن يكــون مكتوبــا وأن يتضمــن تحديــدا دقيقــا للمســائل المتنــازع عليهــا وإال كان 

 .)1( Nullité d’arbitrageــم باطــل ا التحكي
5- اتفــاق التحكيــم هــو اتفــاق ملــزم للجانبيــن مضمونــه التــزام طرفيــه بااللتجــاء للتحكيــم 
بطــرح منازعاتهــم علــى محكــم أو أكثــر، وااللتــزام بالحكــم الصــادر مــن المحكميــن فــي 
هــذا النــزاع، واالمتنــاع عــن االلتجــاء لقضــاء الدولــة)2(، إال أن هــذا االتفــاق لــه طبيعــة 
ــم  ــن بالتجــاء األطــراف للتحكي ــزم للجانبي ــو مل ــوع خــاص3، فه ــن ن ــة م ــة أو اتفاقي عقدي
واالمتنــاع عــن االلتجــاء لقضــاء الدولــة وقبــول الحكــم الصــادر مــن المحكميــن، بخــالف 
االلتزامــات أو الحقــوق الشــخصية فــي القانــون الخــاص التــي يلتــزم فيهــا أحــد األطــراف 

وذلــك دون حاجــة الســتعمال تعبيــر وثيقــة التحكيــم التــي قــد تثيــر اللبــس.
)1( نصــت المــادة 12 مــن قانــون التحكيــم المصــري رقــم 27 لســنة 1994 علــى أن » يجــب أن يكــون 
اتفــاق التحكيــم مكتوبــا وإال كان باطــال، ويكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــا إذا تضمنــه محــرر وقعــه الطرفــان 
أو إذا تضمنــه مــا تبادلــه الطرفــان مــن رســائل أو برقيــات أو غيرهــا مــن وســائل االتصــال المكتوبــة«، 
ونصــت المــادة 10 مــن قانــون التحكيــم المصــري المشــار إليــه أعــاله علــى أن » 1 –  اتفــاق التحكيــم هــو 
اتفــاق الطرفيــن علــى االلتجــاء إلــى التحكيــم لتســوية كل أو بعــض المنازعــات التــي نشــأت أو يمكــن أن 
تنشــأ بينهمــا بمناســبة عالقــة قانونيــة عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة، 2-  يجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم 
ســابقا علــى قيــام النــزاع ســواء قــام مســتقال بذاتــه أو ورد فــي عقــد معيــن بشــأن كل أو بعــض المنازعــات 
ــان الدعــوى  ــي بي ــزاع ف ــة يجــب أن يحــدد موضــوع الن ــذه الحال ــي ه ــن، وف ــن الطرفي ــأ بي ــد تنش ــي ق الت
المشــار إليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة 30 مــن هــذا القانــون، كمــا يجــوز أن يتــم اتفــاق التحكيــم بعــد 
قيــام النــزاع ولــو كانــت قــد أقيمــت فــي شــأنه دعــوى أمــام جهــة قضائيــة وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يحــدد 
المســائل التــي يشــملها التحكيــم وإال كان باطــال، 3 – ويعتبــر اتفاقــا علــى التحكيــم كل إحالــة تــرد فــي العقــد 
إلــى وثيقــة تتضمــن شــرط تحكيــم إذا كانــت اإلحالــة واضحــة فــي اعتبــار هــذا الشــرط جــزءا مــن العقــد«.
)2(  أســامة شــوقي المليجــي« هيئــة التحكيــم االختيــاري« مرجــع ســابق اإلشــارة إليــه بنــد 15 ص 17، 
وقــد ذهــب إلــى أن اتفــاق التحكيــم فــي حقيقتــه عقــد مــن عقــود القانــون الخــاص، فهــو عقــد مدنــي تظهــر 
فيــه إرادة األطــراف واضحــة، تلــك اإلرادة التــي تهــدف لحســم النــزاع عــن طريــق التحكيــم، وقــد ذهــب 
ــي«  ــم عرضــه للبطــالن المدنــي وليــس للبطــالن اإلجرائــي، د. فتحــي وال ــاق التحكي ــى أن اتف البعــض إل
الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي« مرجــع ســابق اإلشــارة بنــد 460 ص 942، بخــالف وصــف العقــود 
الملزمــة للجانبيــن والتــي تتقابــل فيهــا التزامــات الطرفيــن، بــأن التنفيــذ مــن طــرف مقابــال اللتــزام الطــرف 

اآلخــر، حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا بجلســة 20 مايــو 1990 الطعــن رقــم 27 س 13 ص407. 
)3( د. فتحــي والــي« الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي« دار النهضــة العربيــة 2001 بنــد 460 ص 
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ــن،  ــي معي ــأداء مال ــر ب ــزام الطــرف اآلخ ــل الت ــاع أو إعطــاء شــيء مقاب ــل أو امتن بعم
ــار  ــع األطــراف باختي ــزام جمي ــه، الت ــد إبرام ــم بع ــاق التحكي ــى وجــود اتف ــب عل إذ يترت
ــة للفصــل  ــاع عــن االلتجــاء لقضــاء الدول ــزاع وباالمتن ــي الن ــر للفصــل ف ــم أو أكث محك
ــة  ــم الصــادر مــن الهيئ ــزام بالحك ــاق، وااللت ــي نطــاق هــذا االتف ــزاع يدخــل ف ــي أي ن ف
المختصــة بالتحكيــم1، وأســاس حمايــة إرادة األطــراف فــي االلتجــاء للتحكيــم واالمتنــاع 
عــن االلتجــاء لقضــاء الدولــة فــي حســم تلــك المنازعــات وااللتــزام بالحكــم الصــادر فــي 
هــذه الحالــة، هــو إجــازة المشــرع للتحكيــم فــي موضــوع االتفــاق2، وقــد نصــت معظــم 
التشــريعات القانونيــة علــى احتــرام إرادة األطــراف فــي االلتجــاء للتحكيــم، بشــرط قابليــة 
المنازعــة للصلــح وعــدم تعارضهــا مــع النظــام العــام، حيــث نصــت المــادة 10/1 مــن 
قانــون التحكيــم المصــري رقــم 27 لســنة 1994 علــى أن » اتفــاق التحكيــم هــو اتفــاق 
الطرفيــن علــى االلتجــاء إلــى التحكيــم لتســوية كل أو بعــض المنازعــات التــي نشــأت أو 
يمكــن أن تنشــأ بينهمــا بمناســبة عالقــة قانونيــة معينــة عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة«، 
كمــا نصــت المــادة 203/ 1 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي لدولــة اإلمــارات 
ــد  ــي العق ــة أن يشــترطوا ف ــة عام ــن بصف ــه« يجــوز للمتعاقدي ــى أن ــة المتحــدة عل العربي
األساســي أو باتفــاق الحــق عــرض مــا قــد ينشــأ بينهــم مــن نــزاع فــي تنفيــذ عقــد معيــن 
ــروط  ــن بش ــزاع معي ــي ن ــم ف ــى التحكي ــاق عل ــوز االتف ــا يج ــر كم ــم أو أكث ــى محك عل

خاصــة«.
ــن  ــم بي ــاق التحكي ــإن اتف ــذا؛ ف ــم، ل ــاق التحكي ــدد نط ــم يتح ــاق التحكي ــاس اتف ــى أس وعل
ــي  ــه ف ــا نجمل ــو م ــي، وه ــر موضوع ــخصي واآلخ ــا ش ــن أحدهم ــه نطاقي ــراف ل األط

المطلبيــن اآلتييــن:

ــة  ــم الدولي ــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكي ــا للقانــون رق ــم طبق )1( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكي
» مرجــع ســابق اإلشــارة بنــد 48 ص 63 ومــا بعدهــا، د. أســامة أحمــد شــوقي المليجــي« هيئــة التحكيــم 
االختيــاري« مرجــع ســابق اإلشــارة إليــه بنــد 14 ص 15 و 16، د.باســمة لطفــي دبــاس » شــروط اتفــاق 

التحكيــم وآثــاره« رســالة دكتــوراه جامعــة القاهــرة 2005 ص 342 ومــا بعدهــا.
)2( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » 
مرجــع ســابق اإلشــارة بنــد 19 ص 31، د. أســامة المليجــي« هيئــة التحكيــم االختيــاري« مرجــع ســابق 
اإلشــارة بنــد 8 ص 9، د. ناريمــان عبــد القــادر« اتفــاق التحكيــم وفقــا لقانــون التحكيــم فــي المــواد المدنيــة 

والتجاريــة رقــم 27 لســنة 1994 » مرجــع ســابق اإلشــارة ص 12.

المطلب األول: النطاق الشخصي التفاق التحكيم

6– يقصــد بالنطــاق الشــخصي التفــاق التحكيــم، تحديــد األشــخاص الذيــن يلزمهــم اتفــاق 
التحكيــم، والمســتقر عليــه فقهــا وقضــاء وتشــريعا أن اتفــاق التحكيــم شــرطا أو مشــارطة 
-شــأن أي اتفــاق- ال يلــزم إال أطرافــه)1(، فالمبــدأ فــي تحديــد النطــاق الشــخصي التفــاق 
التحكيــم هــو نســبية اتفــاق التحكيــم، فــال يلــزم االتفــاق إال أطرافــه وال يمتــد إلــى الغيــر)2(، 
ــه أو ارتضــاه،  ــه إلي ــت إرادت ــذي اتجه ــة الشــخص ال ــي مواجه ــه إال ف ــج ب ــو ال يحت فه

فاتفــاق التحكيــم ال يلــزم مــن لــم تتجــه إرادتــه إليــه أو لــم يكــن طرفــا فــي االتفــاق)3( .
ويقصــد بالطــرف فــي اتفــاق التحكيــم كل مــن أبــرم اتفــاق التحكيــم بنفســه أو عــن طريــق 
مــن يمثلــه4، فاتفــاق التحكيــم ال ينصــرف إلــى المتعاقديــن أو الموقعيــن علــى اتفــاق 
التحكيــم فحســب، بــل ينصــرف معنــى أطــراف اتفــاق التحكيــم إلــى كل مــن أبــرم أو وقــع 
اتفــاق التحكيــم، ســواء أبــرم أو وقــع االتفــاق أصالــة أو باإلنابــة)5(، كمــا ينصــرف معنــى 
ــن  ــه)6(، أو كل م ــه علي ــج ب ــم أو يحت ــاق التحكي ــط بموضــوع اتف ــن يرتب ــكل م الطــرف ل

ارتضــى أو ارتضــى لــه المتعاقــدون انصــراف أثــر االلتــزام إليــه)7(.
وقــد ثــار الخــالف حــول امتــداد شــرط التحكيــم الــوارد فــي ســند الشــحن البحــري للمرســل 

 Jean Vincent et Serge GUINCHARD » procédure civile «  )1(
 op.cit ; n°1644 ,p.1105 . , Jean –Louis GOUTAL » l’arbitrage et les
 tiers « le droit des contrats, Rev.arb.1988,p.440 et s.,Cass.com .15
nov.1979 ,D.1979 ,I.R.130 ; Cass.com.4 Juin 1985,J.C.P.1985.

IV.283.,Cass.com.20 Juin 1995 ,Rev.arbitrage 1995,p.622 .
 تمييــز دبــي الطعــن رقــم 393 لســنة 98 جلســة 19 / 12 / 1998، وقــد جــاء فــي هــذا الحكــم، » أن 
االتفــاق علــى التحكيــم ســواء كان فــي صيغــة شــرط فــي العقــد األصلــي أو فــي صيغــة مشــارطة مســتقلة 

ال يلــزم إال أطرافــه«.
ــد76 ص 161 ومــا  ــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بن ــم فــي النظري ــون التحكي ــي » قان )2( د . فتحــي وال
ــيد  ــد الس ــد 462 ص 945 د. أحم ــابق بن ــع س ــي » مرج ــون القضــاء المدن ــي قان ــيط ف ــا ، » الوس بعده
صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » مرجــع ســابق بنــد 
36 مكــرر ص 55، د.علــى ســيد قاســم » نســبية اتفــاق التحكيــم« مرجــع ســابق بنــد6  ص6 ومــا بعدهــا.

)3( د . فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق« مرجع سابق بند76 ص 161.
)4( د. فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق« مرجع سابق بند76 ص 161.

)5( د . فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق« مرجع سابق بند76 ص 161.
ــة« دار النهضــة  ــام قضــاء الدول ــا أم ــن وقيمته ــوة أحــكام المحكمي ــس » ق ــى يون ــود مصطف )6( د. محم

العربيــة 2004 ص 113 و 114.
)7( د. هــدى مجــدي عبــد الرحمــن« ارتبــاط المنازعــات والطلبــات فــي خصومــة التحكيــم« رســالة جامعــة 

القاهــرة 1997 ص 18.
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إليــه)1(، فذهــب رأي العتبــار المرســل إليــه مــن الغيــر فــي عقــد النقــل وال يمتــد شــرط 

التحكيــم الــوارد فيــه إليه،ألنــه ال يلتــزم إال بالشــروط المتعلقــة بالنقــل وتلــك الناشــئة عنــه 

ــه  ــار المرســل إلي ــان باعتب ــا ذهــب رأي ث ــا )2(، بينم ــم مــن بينه ــر شــرط التحكي وال يعتب

ــاره طــرف منضــم لســند الشــحن اعتمــادا علــى فكــرة اإلرادة  ــد باعتب مــن أطــراف العق

ــا  ــى م ــود مصطف ــور محم ــتاذنا الدكت ــح أس ــد رج ــن)3(، وق ــة لألطــراف األصليي الضمني

ــه  ــى المرســل إلي ــم فــي ســند الشــحن إل ــداد شــرط التحكي ــي بامت ــرأي الثان ــه ال ذهــب إلي

ــه، أمــا إذا  ــة عن ــام الشــاحن بوضــع الشــرط نياب ــه مــوكال ق ــا وليــس بصفت بصفتــه طرف

ــة  ــه، وأن اإلحال ــه قبــل المرســل إلي ــم فــال يحتــج ب خــال ســند الشــحن مــن شــرط التحكي
ــم)4(. ــة فــي مشــارطة اإليجــار ال تكفــي العتــداد بشــرط التحكي المجهل

وقــد قضــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي حكمهــا الصــادر فــي 26 مايــو 1992، إلــى 

عــدم اعتبــار المرســل إليــه طرفــا فــي ســند الشــحن، وعــدم امتــداد شــرط التحكيــم الــوارد 

فــي ســند الشــحن إليــه، وقــد أكــدت محكمــة النقــض الفرنســية القضــاء الســابق فــي حكمهــا 

الصــادر فــي 20 يونيــه 1995)5(، وقــد القــى هــذا القضــاء معارضــة بعــض الفقــه الــذي 

ينظــر لســند الشــحن علــى أنــه عقــد ثالثــي األطــراف، يعتبــر المرســل إليــه مــن أطرافــه6، 

وعلــى عكــس قضــاء محكمــة النقــض الفرنســية الســابق فقــد اتجــه قضــاء محكمــة النقــض 

المصريــة فــي أكثــر مــن حكــم إلــى اعتبــار المرســل إليــه طرفــا فــي ســند الشــحن وامتــداد 

)1( د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة« 
الطبعــة األولــى 1988 بنــد 344 ص 505، د. محمــود مصطفــى يونــس » قــوة أحــكام المحكميــن 

ــة« مرجــع ســابق ص 114. ــام قضــاء الدول ــا أم وقيمته
)2( د. مصطفــى كمــال طــه » العقــود التجاريــة » دار الفكــر الجامعــي 2005 بنــد 162 ص 177 ومــا 
بعدهــا، د. رضــا عبيــد » شــرط التحكيــم فــي عقــود النقــل البحــري » مجلــة الدراســات القانونيــة، كليــة 
ــر  ــور شــحاته » مفهــوم الغي ــد ن ــي د. محم ــه ف ــدد 6 ص 195 مشــار إلي ــوق – جامعــة أســيوط الع الحق
فــي التحكيــم« دراســة تحليليــة وتطبيقيــة لمبــدأ نســبية أثــر التحكيــم بالنســبة للغيــر ، دار النهضــة العربيــة 

1996 ص 60 ومــا بعدهــا.
ــا  ــدة 2005 ص 577 وم ــة الجدي ــري » دار الجامع ــم البح ــرك » التحكي ــاح ت ــد الفت ــد عب )3(  د. محم
ــه  ــغ فــي النقــل البحــري« ص 348، مشــار إلي ــد الشــحن والتفري بعدهــا،  د. محمــد كمــال حمــدي » عق
فــي ، د. محمــود مصطفــى يونــس » قــوة أحــكام المحكميــن وقيمتهــا أمــام قضــاء الدولــة« مرجــع ســابق 

.114 ص 
ــة« مرجــع ســابق  )4( د. محمــود مصطفــى يونــس » قــوة أحــكام المحكميــن وقيمتهــا أمــام قضــاء الدول

.115 ص 
)5( د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة« 

مرجــع ســابق بنــد344 ص 507.
  Jean  Louis Goutal ,not, sur Cass.com 20 Juin 1995 ,Revue d’arbitrage )6(

1995,n°4,p.624 ET S

ــم  ــزم بشــرط التحكي ــا تلت ــه)1(، كم ــي ســند الشــحن للمرســل إلي ــوارد ف ــم ال شــرط التحكي
شــركة التأميــن التــي يحيــل إليهــا المرســل إليــه حقوقــه ودعــواه قبــل الناقــل، تأسيســا علــى 
أن شــركة التأميــن ترجــع علــى الناقــل بنــاء علــى حوالــة حــق، ومــن المقــرر أن الحــق 
ينتقــل إلــى المحــال إليــه بمــا لــه مــن ضمانــات ومثقــال بدفوعــه طبقــا لمــا نصــت عليــه 

المــادة 132مــن القانــون المدنــي المصــري)2(.    
الواقــع –بحــق- أن تحديــد امتــداد شــرط التحكيــم فــي ســند الشــحن للمرســل إليــه يعتمــد 
علــى تحديــد المركــز القانونــي للمرســل إليــه فــي ســند الشــحن، وهــل هــو مــن أطرافــه 
أم ال، وقــد عرفــت المــادة 208 مــن القانــون التجــاري المصــري عقــد النقــل بأنــه اتفــاق 
يلتــزم بمقتضــاه الناقــل بــأن يقــوم بوســائله الخاصــة بنقــل شــخص أو شــيء إلــى مــكان 
معيــن مقابــل أجــرة، وأن أطــراف هــذا العقــد تتمثــل فــي شــخصين همــا المرســل والناقــل 
فقــط)3(، وعقــد النقــل البحــري أو مــا يعــرف بســند الشــحن بالنســبة للبضائــع هــو العقــد 
الــذي يلتــزم بمقتضــاه مجهــز الســفينة بنقــل البضاعــة عــن طريــق البحــر لحســاب شــخص 
آخــر يســمى الشــاحن أو بنقــل الشــخص نفســه بالنســبة لنقــل األشــخاص لقــاء أجــر معيــن، 
وهــو مــن العقــود الرضائيــة التــى اســتلزم المشــرع إثباتهــا كتابــة)4(، وقــد حــددت المــادة 
256 مــن القانــون التجــاري البحــري لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 26 لســنة 

1981 أطــراف ســند الشــحن البحــري فــي الناقــل والشــاحن فقــط..
ــي هــذا  ــا ف ــه فــي ســند الشــحن البحــري طرف ــار المرســل إلي ــرى عــدم اعتب ــم ن ومــن ث
ــى  ــه عل ــه إال بموافقت ــي ســند الشــحن إلي ــوارد ف ــم ال ــداد شــرط التحكي الســند، وعــدم امت
ــا منضمــا لألطــراف األصلييــن، كمــا ال يجــوز  ــاره طرف االنضمــام، وعــدم جــواز اعتب
اعتبــاره طــرف وكل األطــراف فــي إبــرام ســند الشــحن، إذ أطــراف ســند الشــحن يوقعونه 
باعتبارهــم األطــراف األصلييــن وليســوا باعتبارهــم وكالء عــن المرســل إليــه، واألجــدر 

ــخ 14 / 4 /  ــي بتاري ــض مدن ــخ 3 / 4 / 1973 س 24 ص 559، نق ــر بتاري ــي مص ــض مدن )1( نق
1970 س 21 ص ،598 ، جلســة 17 / 6 / 1965 س 16 ص 778و787، جلســة 25 / 2/ 1965 
س 16 ص 22، اســتئناف إســكندرية الدائــرة 6 تجــاري االســتئناف رقــم 1020 س 35 ق جلســة 25 / 
ــم 450 جلســة 5 / 3 / 1975 س 26 ج 1 ص 535 ، الطعــن  1 :/ 1981، نقــض مدنــي الطعــن رق

ــم 453 لســنة 42 ق س 32 ص 445. رق
)2( اســتئناف إســكندرية الدائــرة 6 تجــاري االســتئناف رقــم 1020 س 35 ق جلســة 25 / 1 :/ 1981، 
حكــم محكمــة اإلســكندرية االبتدائيــة القضيــة رقــم 3747 ســنة 1979 تجــاري كلــي بتاريــخ 24 / 12 

.1980 /
)3( د. مصطفــى كمــال طــه » العقــود التجاريــة » دار الفكــر الجامعــي 2005 بنــد 140 ص 107 ومــا 

. بعدها
)4( د. فايــز رضــوان » القانــون البحــري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة« أكاديميــة شــرطة دبــي 

الطبعــة الثانيــة 2005 بنــد 231 و 232 ص 256.
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فــي رأينــا عــدم اعتبــار المرســل إليــه طرفــا فــي عقــد النقــل الجــوي للبضائــع)1( ، وعــدم 
امتداد شرط التحكيم الوارد بسند الشحن الجوي إلى المرسل إليه.

ــل يشــمل  ــي، ب ــى الشــخص الطبيع ــم عل ــاق التحكي ــي اتف ــر الطــرف ف وال يقتصــر تعبي
ــر  ــع الوزي ــر توقي ــة2، وال يعتب ــخصية المعنوي ــه بالش ــرف ل ــاري المعت الشــخص االعتب
المســئول باعتمــاد العقــد األصلــي الــذي يتضمــن شــرط التحكيــم اعتبــار الدولــة طرفــا فــي 
هــذا االتفــاق3، ويعتبــر مــن الغيــر فــي اتفــاق التحكيــم كل شــخص ليــس مــن األطــراف 

.4 sont tiers tous ceux qui ne sont pas parties
7 - مــن ناحيــة ال يقتصــر مدلــول الطــرف علــى مجــرد المتعاقديــن علــى االتفــاق فقــط، 
بــل يمتــد أثــر اتفــاق التحكيــم للشــخص حتــى ولــو كان االتفــاق موقعــا ممــن يمثلــه5، وال 
ــى  ــاق عل ــة خاصــة لالتف ــر وكال ــن تواف ــة، إذ يتعي ــذه الحال ــي ه ــة ف ــة العام تصــح اإلناب
ــى  ــي نصــت عل ــون المرافعــات المصــري والت ــا لنــص المــادة 76 مــن قان التحكيم6،وفق
أنــه« ال يجــوز بغيــر تفويــض خــاص اإلقــرار بالحــق المدعــى بــه وال التنــازل عنــه وال 
الصلــح وال التحكيــم فيــه وال قبــول اليميــن وال توجيههــا وال ردهــا وال تــرك الخصومــة 
وال التنــازل عــن الحكــم أو عــن طريــق مــن طــرق الطعــن فيــه أو رفــع الحجــز وال تــرك 
ــه وال  ــر وال رد القاضــي وال مخاصمت ــاء بالتزوي ــن وال االدع ــاء الدي ــع بق ــات م التأمين
ــون  ــه القان ــه وال أي تصــرف آخــر يوجــب في ــي وال قبول ــر وال العــرض الفعل رد الخبي

)1( د. فايــز رضــوان » قانــون الطيــران المدنــي طبقــا للقانــون رقــم 20 لســنة 1990 » أكاديميــة شــرطة 
دبــي الطبعــة الثانيــة 2006 بنــد 161 ص 185.و بنــد 178  ص 209.

ــة  ــات الخاصــة الدولي ــي العالق ــم ف ــال » التحكي ــد الع ــة عب ــال ود. عكاش ــى الجم ــد: د. مصطف )2( للمزي
ــا. ــا بعده ــد 308 ص 451 وم ــا وبن ــا بعده ــد 301 ص 440 وم ــابق بن ــع س ــة« مرج والداخلي

)3( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » 
مرجــع ســابق بنــد40 ص 59ومــا بعدهــا، د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي 
ــي  ــر ف ــر هــذا األم ــد أثي ــد 307 ص 450، وق ــة« مرجــع ســابق بن ــة والداخلي ــات الخاصــة الدولي العالق
قضيــة هضبــة األهــرام المصريــة، والتــي أقيمــت ضــد الحومــة المصريــة بســبب اعتمــاد وزيــر الســياحة 
ــة بباريــس  ــة التجــارة الدولي ــد قضــت غرف ــي، وق ــب األجنب ــب المصــري والجان ــن الجان ــرم بي ــد المب للعق
لصالــح الشــركة األجنبيــة علــى الرغــم مــن دفــع الحكومــة المصريــة باعتبارهــا ليســت طرفــا فــي اتفــاق 
ــدت محكمــة  ــد أي ــة، وق ــاع الحكومــة المصري ــد ألغــت  محكمــة اســتئناف الحكــم اســتنادا لدف ــم، وق التحكي

النقــض الفرنســية حكــم محكمــة االســتئناف.
  Jean _Louis GOUTAL » L’arbitrage et les tiers « Revue d’arbitrage  )4(

1988,p.440.
)5( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » 
مرجــع ســابق بنــد37 ص 55، د. محمــود مصطفــى يونــس » قــوة أحــكام المحكميــن وقيمتهــا أمــام قضــاء 

الدولــة« مرجــع ســابق 113 و 114.
)6( حكــم محكمــة تمييــز دبــي الطعــن رقــم 144 لســنة 2002 و 171 لســنة 2002 بتاريــخ 18 مايــو 

.2002

تفويضــا خاصــا«، والمــادة 58 / 2 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي رقــم 11 
لســنة 1992 والتــي نصــت علــى أنــه »وال يصــح بغيــر توكيــل خــاص اإلقــرار بالحــق 
المدعــى بــه أو التنــازل عنــه أو الصلــح أو التحكيــم فيــه أو قبــول اليميــن وتوجيههــا أو 
ــن  ــق م ــا أو عــن طري ــا أو جزئي ــم كلي ــازل عــن الحك ــة أو التن ــرك الخصوم ــا أو ت رده
ــاء  ــن أو االدع ــاء الدي ــع بق ــات م ــرك التأمين ــز أو ت ــع الحج ــه أو رف ــن في ــرق الطع ط
بالتزويــر أو رد القاضــي أو الخبيــر أو العــرض الحقيقــي أو قبولــه أو أي تصــرف آخــر 

يوجــب القانــون فيــه تفويضــا خاصــا«.
8 -وفــي هــذه الحالــة يثــور التســاؤل عــن أثــر اتفــاق التحكيــم فــي حالــة تضامــن المدنييــن 
أو الدائنيــن أو الشــركاء أو حالــة االتفــاق علــى التحكيــم بشــأن موضــوع ال يقبــل التجزئــة 

مــع تعــدد أطرافــه؟)1(.
ــتلزم  ــن يس ــن والدائني ــن المديني ــة تضام ــي حال ــم ف ــاق التحكي ــر اتف ــد أث ــع أن تحدي الواق
الرجــوع لقواعــد التضامــن فــي القانــون المدنــي، والقاعــدة العامــة فــي القانــون المدنــي 
ــاق أو  ــى اتف ــاء عل ــون بن ــا يك ــرض وإنم ــن ال يفت ــن أو المدنيي ــن الدائني ــن بي أن التضام
ــن  ــي مصــري( ،وأن المقصــود مــن تضامــن الدائني ــي القانون)المــادة 279 مدن نــص ف
هــو إمكانيــة الوفــاء ألي منهــم، وأن التضامــن ال يحــول دون انقســام الديــن بيــن ورثــة 
ــم يكــن الديــن غيــر قابــل لالنقســام)المادة 2/280 مدنــي مصــري(، وأن  المدنييــن مــا ل
بــراءة ذمــة أحــد المدنيــن قبــل أحــد الدائنيــن بغيــر الوفــاء ال يبــرأ ذمتــه قبــل اآلخريــن 
ــه ال يجــوز ألحــد الدائنيــن  ــه، وأن ــذي برئــت ذمــة المديــن قبل إال بقــدر حصــة الدائــن ال
المتضامنيــن أن يأتــي عمــال مــن شــأنه اإلضــرار بالدائنيــن اآلخريــن) المــادة 282 / 2 
مدنــي مصــري(، ونصــت المــادة 281 /2 علــى أن »وال يجــوز للمديــن إذا طالبــه أحــد 
الدائنيــن المتضامنيــن بالوفــاء أن يحتــج علــى هــذه الدائــن بأوجــه الدفــع الخاصــة بغيــره 
مــن الدائنيــن، لكــن يجــوز لــه أن يحتــج علــى الدائــن المطالــب بأوجــه الدفــع بهــذا الدائــن 
وبأوجــه الدفــع المشــركة بيــن الدائنيــن جميعــا »، ونصــت المــادة 285 / 2 علــى أن » 
وال يجــوز للمديــن الــذي يطالبــه الدائــن بالوفــاء أن يحتــج بأوجــه الدفــع الخاصــة بغيــره 
مــن المدنييــن، ولكــن يجــوز لــه أن يحتــج بأوجــه الدفــع الخاصــة بــه وباألوجــه المشــتركة 

بيــن المدنييــن جميعــا«.
وعلــى عكــس ذلــك فــإن التضامــن مفتــرض فــي المســائل التجاريــة)2(، وقــد نصــت المــادة 

)1( د . فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق« مرجع سابق بند77 ص 162.
ــة ص 112  ــي الحقوقي ــورات الحلب ــاري » منش ــون التج ــيات القان ــه » أساس ــال ط ــى كم )2( د. مصطف
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72 مــن قانــون المعامــالت التجاريــة لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 18 لســنة 
1993 علــى أن » إذا التــزم شــخصان أو أكثــر بديــن تجــاري فإنهــم يكونــون متضامنيــن 
فــي أداء هــذا الديــن مــا لــم ينــص القانــون أو االتفــاق علــى غيــر ذلــك«، ونصــت المــادة 

562/ 2 علــى مســئولية األشــخاص الملتزمــون بالكمبيالــة بالتضامــن قبــل حاملهــا.
ومــن ثــم ال تصلــح الوكالــة المفترضــة أو الضمنيــة المتــداد أثــر اتفــاق التحكيــم لغيــر مــن 
ــة إذ التضامــن مفتــرض فــي المســائل  ــه)1(، إال إذا تعلــق األمــر بمســألة تجاري وقــع علي

التجاريــة.
ــة وجــود  ــه فــي حال ــى أن ــي إل ــور فتحــي وال ــد ذهــب – بحــق -أســتاذنا الدكت ــه ،فق وعلي
تضامــن بيــن المدنييــن وأبــرم أحدهــم اتفــاق التحكيــم مــع الدائــن، أو كان هنــاك تضامــن 
ــن  ــى أن التضامــن بي ــن، إل ــم مــع المدي ــى التحكي ــاق عل ــرم أحدهــم اتف ــن وأب ــن الدائني بي
الدائنيــن والمدنييــن يحــدث أثــره فيمــا يفيــد ال فيمــا يضــر، فــال يلــزم اتفــاق التحكيــم الــذي 
ــن اآلخــر  ــن المتضامــن اآلخــر إال إذا تمســك المدي ــن المتضامــن مــع المدي أبرمــه المدي
باتفــاق التحكيــم وكان يمثــل مصلحــة لــه، ونفــس الوضــع بالنســبة للدائنيــن المتضامنيــن 
فــال يلــزم اتفــاق أحدهــم علــى التحكيــم الدائــن اآلخــر إال برضــاه وكان يمثــل مصلحــة لــه،  
أمــا فــي حالــة الشــركاء المتضامنيــن فــإن اتفــاق أحدهــم يلــزم بقيــة الشــركاء المتضامنيــن، 
أمــا بالنســبة للشــركاء الموصييــن فــي الشــركة فــإن اتفــاق التحكيــم الــذي يبرمــه الشــريك 

الموصــي فــي الشــركة ال يلــزم الشــركة أو الشــركاء المتضامنيــن)2(.
ــر  ــذه الشــركة، فيعتب ــروع ه ــه الشــركة األم لف ــذي تبرم ــم ال ــاق التحكي ــد اتف ــك يمت  كذل
الفــرع طرفــا فــي اتفــاق التحكيــم الــذي علــى أساســه يمكنــه االلتجــاء للتحكيــم أو االلتــزام 
ــركة  ــة الش ــي مواجه ــرع ف ــا الف ــي يبرمه ــود الت ــي العق ــم ف ــرط التحكي ــد ش ــه)3(، ويمت ب

ومــا بعدهــا، د. ناجــي عبــد المؤمــن »الوجيــز فــي مبــادئ قانــون المعامــالت التجاريــة لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة« الطبعــة األولــى 1998 ص 63 ومــا بعدهــا، د . مصطفــى البنــداري » مبــادئ قانــون 
المعامــالت التجاريــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة » الطبعــة األولــى 2005 ص 50 ومــا بعدهــا، د. 

محمــد الســيد الفقــي » القانــون التجــاري » دار الجامعــة الجديــدة » 2008 ص 49 ومــا بعدهــا.
)1( عكــس ذلــك، د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكــم 
ــع  ــاري » مرج ــم االختي ــة التحكي ــي » هيئ ــامة المليج ــد 37 ص 56، د . أس ــابق بن ــع س ــة« مرج الدولي

ســابق بنــد 21 ص 24.
)2( د . فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق« مرجع سابق بند77 ص 162.

ــد 186 ص 432،  ــة الخاصــة » مرجــع ســابق بن ــم فــي العالقــات الدولي )3( د. ســامية راشــد » التحكي
د . فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد90 ص 175، د. أحمــد 
الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » مرجــع ســابق 

ــد 39 ص 58 و 59. بن

األم ، ألن الفــرع ال يتمتــع بشــخصية قانونيــة مســتقلة عــن الشــركة األم)1(، وقــد قضــت 
ــه  ــذي قبلت ــم ال ــرط التحكي ــزوم ش ــر 1983بل ــي 21 أكتوب ــس ف ــتئناف باري ــة اس محكم
ــرام  ــي إب ــت دورا ف ــي لعب صراحــة بعــض شــركات المجموعــة الشــركات األخــرى الت
ــتركة  ــر اإلرادة المش ــك لتواف ــرط،، وذل ــذا الش ــن ه ــي تتضم ــود الت ــخ العق ــذ وفس وتنفي
لجميــع الخصــوم كمــا لــو كانــت أطــراف حقيقيــة فــي هــذه العقــود باعتبــار العقــل المفكــر 
فيهــا )2(، وقــد أكــدت محكمــة اســتئناف pau  فــي 21 نوفمبــر 1986 القضــاء الســابق 
بانصــراف شــرط التحكيــم التــي ارتضتــه صراحــة الشــركة الوليــدة إلــى الشــركة األم التي 
ــذه)3(، بخــالف الحــال فــي الشــركات القابضــة  لعبــت دورا مهمــا فــي إبــرام العقــد وتنفي
والشــركات التابعــة لهــا، فــال يمتــد اتفــاق التحكيــم الــذي تجريــه كل منهمــا فــي مواجهــة 

األخــرى بســبب االســتقالل القانونــي والمالــي لــكل منهمــا)4(.
أمــا بالنســبة لحالــة عــدم قابليــة موضــوع اتفــاق التحكيــم للتجزئــة مــع تعــدد أطرافــه)5(، 
فالمعــول عليــه فــي هــذه الحالــة هــو مــا إذا كان مــن وقــع االتفــاق يمثــل األطــراف مــن 
الناحيــة القانونيــة أم ال، فــإذا كان مــن وقــع اتفــاق التحكيــم هــو الممثــل القانونــي لجميــع 
ــع  ــا إذا كان مــن وق ــة، أم ــي هــذه الحال ــع ف ــزم الجمي ــم يل ــاق التحكي ــإن اتف األطــراف، ف
اتفــاق التحكيــم ال يمثــل بقيــة األطــراف، فالراجــح أن اتفــاق التحكيــم ال يلــزم إال مــن وقــع 

عليــه فقــط دون بقيــة األطــراف حتــى ولــو كان اتفــاق غيــر قابــل للتجزئــة)6(  
9 - وفــي مجمــوع الشــركات Groupe de Societies التــي تشــترك فــي تنفيــذ 
ــي نشــاط اقتصــادي واحــد أســفر عــن وجــود اتحــاد  ــة ف المشــاريع االقتصــادي العمالق
 Joint أو Consortium  فعلــي لمباشــرة هــذا النشــاط يطلــق عليــه كونســيوريوم
Venture، وتشــترك هــذه الشــركات فــي التــزام واحــد هــو تنفيــذ عقــد معيــن، والمقصود 
بذلــك قيــام كل منهــا بعمــل يتعلــق بتنفيــذ العقــد محــل المشــروع، كمــا لــو قامــت إحداهــا 

ــد90 ص 175، د.  ــابق بن ــع س ــق« مرج ــة والتطبي ــي النظري ــم ف ــون التحكي ــي » قان )1( د . فتحــي وال
أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » مرجــع 

ســابق بنــد
  Cour d’appel de Paris, 21 Octobre  1983, Revue d’arbitrage 1984,  )2(

p.98.
 Cour d’appel pau,20 nov. 1986 ; Rev.1988 ; p.153 ; note Chapelle )3(

)4( د . فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق« مرجع سابق بند90 ص 175.
)5(  د . فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد78 ص 163 ومــا 

بعدهــا.
ــد78 ص 163 ومــا  ــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بن ــم فــي النظري ــون التحكي ــي » قان )6( د . فتحــي وال

بعدهــا.



156157

الدكتور أحمد ابراهيم عبد التوابالنطاق الشخصي التفاق التحكيم

بعمــل التجهيــزات الكهربائيــة واألخــرى ألعمــال التشــطيبات والتجهيــزات واألساســات 

ــع  ــط م ــركات ترتب ــذه الش ــواب، وه ــذ واألب ــة للنواف ــور والرابع ــال الديك ــة ألعم والثالث

ــة  ــن الناحي ــا م ــا بينه ــا تتواجــد فيم ــر أنه ــن غي ــاق معي ــة المناقصــة باتف الشــركة صاحب

ــن الصــور  ــي م ــيوريوم، وه ــاد أو كونس ــكل اتح ــي يش ــاط قانون ــة دون أي ارتب الواقعي

ــد،  ــاري واح ــرض تج ــا غ ــة ويجمعه ــيات مختلف ــي لجنس ــي تنتم ــركات الت ــة للش الحديث

ــل يســري  ــوع الشــركات، فه ــل مجم ــي يمث ــان اقتصــادي ال قانون ــا كي ــا بينه تشــكل فيم

ــر فــي مواجهــة الشــركات  ــذي تبرمــه إحــدى هــذه الشــركات مــع الغي ــم ال ــاق التحكي اتف

األخــرى)1(، وهــذه الشــركات تتميــز عــن الشــركات الوليــدة وعالقتهــا بالشــركة األم، أو 

ــا يســمى عمــال بشــركات المجموعــة الواحــدة أو الشــركات القابضــة)2(. م

10 - أثــارت هــذه المســألة الخــالف فــي الفقــه والقضــاء علــى مســتوى مراكــز وهيئــات 

ــد 89 ص 173، د.  ــق« مرجــع ســابق بن ــة والتطبي ــي النظري ــم ف ــون التحكي ــي » قان )1( د . فتحــي وال
أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » مرجــع 
ــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات  ــد 38 مكــرر ص 58، د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عب ســابق بن
الخاصــة الدوليــة والداخليــة« مرجــع ســابق بنــد 339 ص 494 ومــا بعدهــا، د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة 

» قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« مرجــع ســابق بنــد 132 ص 459.
ــرارات  ــي أحــكام القضــاء وق ــم دراســة ف ــاق التحكي ــبية اتف ــيد قاســم » نس ــى س ــذا ، د. عل ــس ه )2( عك
المحكميــن« مرجــع ســابق بنــد 25 ص 38 و 39، وقــد ذهــب للقــول بوحــدة المصلحــة االقتصاديــة التــي 
تجمــع الشــركة األم بالشــركات الوليــدة، والخضــوع لســلطة توجيــه واحــدة يجعــالن مــن مجمــوع الشــركات 
علــى حــد تعبيــره كيــان اقتصــادي واحــد، وأنــه يتعيــن عنــد تحديــد المقصــود بمجمــوع الشــركات األخــذ 
ــع مــن ســلطة مشــتركة  ــة واحــدة تنب ــار بخضــوع شــركات المجموعــة الســتيراتيجية اقتصادي ــي االعتب ف
ــركة،  ــكل ش ــز ل ــة الممي ــخاص االعتباري ــدد األش ــط بتع ــكلي المرتب ــتقالل الش ــن االس ــر ع بصــرف النظ
ــوم المقصــود  ــد مفه ــن التوصــل لتحدي ــه يتعي ــابق إال أن ــرأي الس ــه ال ــب إلي ــا ذه ــداره م ــع ج ــع وم الواق
بمجمــوع الشــركات والتــي تختلــف تمامــا عــن شــركات المجموعــة الواحــدة التــي تخضــع لنظــام قانونــي 
ــوم بأنشــطة متفرعــة عــن  ــي تق ــروع الشــركات والت ــة أو ف ــوم بمشــاريع وأنشــطة مختلف ــا تق ــد لكنه واح
الشــركة األم، أمــا مجمــوع الشــركات فهــو اصطــالح ينصــرف لعــدد مــن الشــركات التــي يقــع التــزام كل 
منهــا علــى محــل واحــد أو جــزء مــن هــذا المحــل، دون أن ترتبــط فيمــا بينهــا بنشــاط اقتصــادي واحــد أو 
عالقــة قانونيــة تربــط بينهــا وبيــن الشــركة األم، األمــر الــذي تنتفــي معــه وجــود اســتيراتيجية اقتصاديــة 
واحــدة أو خضوعهــا لتوجيــه إداري أو ســلطة مشــتركة، إذ القــول بوجــود إســتراتيجية اقتصاديــة يفتــرض 
وجــود نظــام قانونــي يربــط بيــن هــذه الشــركات، كمــا أن القــول بوجــود ســلطة مشــتركة يفتــرض وجــود 
ــارة  ــة التج ــن غرف ــم الصــادر م ــروع لشــركة أم، إذ يالحــظ أن الحك ــة الف ــا بمثاب ــي ويجعله ــم قانون تنظي
الدوليــة بباريــس فــي القضيــة رقــم 4131 لســنة 1982 ال يتعلــق بمجمــوع شــركات إنمــا يتعلــق بمــدى 
إلــزام اتفــاق التحكيــم الــذي ارتضتــه صراحــة شــركتان وليدتــان » داو كيميــكال أوربــا » وداو كيميــكال 
سويســرا » الشــركة األم » داو كيميــكال الدوليــة » وشــركة أخــرى وليــده« داو كيميــكال فرنســا » اللتيــن 
لــم توقعــا علــى االتفــاق، إذ يالحــظ أن األمــر يتعلــق بعالقــة الشــركة األم بالشــركات الوليــدة التــي ترتبــط 
بكيــان قانونــي واحــد وليــس األمــر متعلــق بمجمــوع شــركات،  أمــا مجمــوع الشــركات فــإن األمــر يتعلــق 
فــي غايتــه باشــتراك مجموعــة مــن الشــركات فــي محــل واحــد دون أن تخضــع لنظــام قانونــي معــروف 

أو ســلطة مشــتركة.

التحكيــم المختلفــة)1(،  وقــد قضــت محكمــة اســتئناف باريــس فــي حكمهــا الصــادر فــي 21 
أكتوبــر 1983، إلــى ســريان االتفــاق فــي مواجهــة الشــركات األخــرى، اســتنادا لــإلرادة 
ــدى  ــا إح ــي توقعه ــات الت ــع االتفاق ــي جمي ــتراك ف ــي االش ــركات ف ــذه الش ــتركة له المش
هــذه الشــركات ولــو لــم توقعهــا الشــركات األخــرى)2(، وقــد قضــت فــي حكمهــا فــي 30 
نوفمبــر 1988، بــأن شــرط التحكيــم يمتــد لبقيــة الشــركات التــي شــاركت فــي تنفيــذ العقــد 
المحتــوى علــى هــذا الشــرط وفــي المنازعــات المتعلقــة بهــذا العقــد والتــي تعبــر عــن قبول 
ــزاع  ــي الن ــس ف ــة بباري ــة التجــارة الدولي ــد قضــت غرف ــم )3(، وق الشــركة لشــرط التحكي
بيــن شــركة فرنســية والحكومــة اليمنيــة برفــض الدفــع بعــدم القبــول النعــدام الصفــة فــي 
حكمهــا الصــادر بتاريــخ  16 ســبتمبر 1983)4(، ويــكاد تطــرد أحــكام القضــاء الفرنســي 
لألخــذ بالقضــاء الســابق )5(، وقــد قضــى مركــز القاهــرة اإلقليمــي للتحكيــم فــي 11 / 3 
/ 1999 باعتبــار اتفــاق التحكيــم يشــمل جميــع المشــروعات المؤسســة لمشــروع أو فــرع 
مشــترك، إذا أبــرم هــذا الفــرع عقــدا تضمــن شــرط التحكيــم، وأن شــرط التحكيــم الــذي 

يــرد فــي عقــد مــن العقــود يلــزم الشــركات األخــرى مــن أعضــاء مجموعــة واحــدة)6(.

)1( د . فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق« مرجع سابق بند 89 ص 173.
 Cour d’appel de Paris, 21 Octobre  1983, Revue d’arbitrage 1984,p.98. )2(
الجديــر بالذكــر أن هــذا الحكــم قــد استشــهد بــه بعــض الفقــه للتدليــل علــى انصــراف اتفــاق التحكيــم فــي 
مجمــوع الشــركات للشــركات التــي لــم توقــع علــى هــذا االتفــاق اســتنادا لــإلرادة المشــتركة لهــذه الشــركات 
فــي هــذا المجمــوع، )د . فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد 89 
ص 173، د. علــى ســيد قاســم » نســبية اتفــاق التحكيــم دراســة فــي أحــكام القضــاء وقــرارات المحكميــن« 
مرجــع ســابق بنــد 28 ص 43 و 44( الواقــع بحــق أن الحكــم الســابق ال يمكــن االحتجــاج بــه فــي انصراف 
ــاق  ــداد اتف ــق بامت ــا يتعل ــه، وإنم ــع علي ــم توق ــي ل ــي مجموعــات الشــركات للشــركات الت ــم ف ــاق التحكي اتف
التحكيــم بيــن الشــركة األم وفروعهــا وهــو مــا يفتــرض وجــود قانونــي واحــد لهمــا وهــو مــا يمكــن تســميته 
بشــركات المجموعــة الواحــدة وليــس بمجموعــات الشــركات.، وقــد أكــدت محكمــة اســتئناف pau فــي 20 
ــي  ــدة للشــركة األم الت ــه الشــركة الولي ــذي ارتضت ــم ال ــر شــرط التحكي ــى انصــراف أث ــر 1986 عل نوفمب
ــروح المحركــة والعقــل المفكــر ألحــد المتعاقديــن،  ــذه إذ هــي ال ــد وتنفي ــرام العق لعبــت دورا مهمــا فــي إب
للمزيــد : د. علــى ســيد قاســم » نســبية اتفــاق التحكيــم دراســة فــي أحــكام القضــاء وقــرارات المحكميــن« 

مرجــع ســابق بنــد 28 ص 45.
)3( ســتئناف باريــس 30 نوفمبــر 1988، مشــار إليــه فــي، د. فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة 

والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد 89 ص 173
)4( مشــار إليــه فــي د. ســامية راشــد » التحكيــم فــي العالقــات الدوليــة الخاصــة« دار النهضــة العربيــة 

ــد 185 ص 338 ومــا بعدهــا. ــاب األول بن 1984 الكت
)5( د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة » قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« مرجــع ســابق بنــد 132 

ص 460 ومــا بعدهــا.
)6( التحكيــم رقــم 109 لســنة 1998، مركــز القاهــرة اإلقليمــي جلســة 11 / 3 / 1999 مجلــة التحكيــم 
العربــي العــدد الثانــي ص 224، مشــار إليــه فــي، د. فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة 
ــي 29 / 4 / 2003  ــرة ف ــتئناف القاه ــة اس ــم محكم ــد 89 ص 173، حك ــابق بن ــع س ــق« مرج والتطبي
الصــادر فــي الدعــوى 1 / 120 ق الدائــرة 91 تجــاري، حيــث ســلمت محكمــة اســتئناف القاهــرة بامتــداد 
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11 - وقــد استحســن بعــض الفقــه امتــداد اتفــاق التحكيــم فــي مجموعــة الشــركات لبقيــة 
ــر  ــي روبي ــه الفرنس ــر أن الفقي ــم )1(، غي ــاق التحكي ــى اتف ــة عل ــر الموقع ــركات غي الش
ذهــب للقــول أنــه يتعيــن المتــداد شــرط التحكيــم لبقيــة الشــركات المشــتركة فــي مجمــوع 
ــم  ــم عل ــا يحت ــم ونشــاطهم المشــترك مم ــق بمركزه ــع تتعل اقتصــادي واحــد وجــود وقائ
ــه المصــري التوســع  ــد عــارض بعــض الفق ــه)2(، وق ــم وقبولهــا ل الشــركة بشــرط التحكي
فــي امتــداد اتفــاق التحكيــم لمجمــوع الشــركات، خاصــة فــي الحــاالت التــي يظهــر فيــه 
أن الشــركة تقصــر االتفــاق عليهــا وحدهــا)3(، وقــد قضــت بعــض مراكــز التحكيــم بعــدم 
ــون قاصــر  ــم يك ــم للشــركات األخــرى، وأن حــق االلتجــاء للتحكي ــداد شــرط التحكي امت
ــي مســتقل لمجمــوع هــذه  ــان قانون ــى حــده، بســبب عــدم وجــود كي ــى كل شــركة عل عل
الشــركات وعــدم تمتعهــا بالشــخصية المعنويــة)4(، وقــد قضــت هيئــة للتحكيــم فــي مركــز 
القاهــرة اإلقليمــي إلــى عــدم امتــداد شــرط التحكيــم الــذي تجريــه الشــركة فــي مواجهــة 
الشــركات األخــرى، وهــو مــا قضــت بــه محكمــة اســتئناف القاهــرة فــي 5 /8 / 20025.

12- الواقــع – بحــق – أن اشــتراك مجمــوع الشــركات فــي تنفيــذ محــل واحــد أو التــزام 
واحــد ال يجعــل منهــا كيانــا قانونيــا يرقــى ألن تمثــل إحداهــا الشــركات األخــرى، كمــا أنــه 
مــن ناحيــة أخــرى ال يتصــور التضامــن بيــن جميــع الشــركات إذ التضامــن ال يفتــرض، 
عــالوة علــى ضــرورة التمييــز بيــن عالقــة الشــركات الوليــدة بالشــركة األم ومــا اصطلــح 
ــي وإداري عــن  ــي ومال ــع باســتقالل قانون ــي تتمت ــى تســميته بمجمــوع الشــركات الت عل

شــرط التحكيــم إلحــدى الشــركات التــي تشــترك فــي مجمــوع الشــركات مــع صاحــب العمــل، حيــث أقــرت 
محكمــة االســتئناف اختصــاص هيئــة التحكيــم بالنــزاع وتأييــد حكمهــا بــرد المحكميــن والقضــاء بعــدم قبــول 

الدعــوى لرفعهــا قبــل األوان وباختصــاص هيئــة التحكيــم بالفصــل فــي النــزاع.
 I.FADLALLAH » Clause de arbitrage et groupe de sociétés «Trav.com.  )1(

Fr.Dr.int.privé1984_1985, p.105 et s.
مشــار إليــه فــي د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة » قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« مرجــع ســابق 
ــود  ــات عق ــوية منازع ــلوب لتس ــم كأس ــاق التحكي ــوف » اتف ــد مخل ــدى : د. أحم ــد 132 ص 462، ول بن

التجــارة الدوليــة » الطبعــة الثانيــة مرجــع ســابق بنــد 256 ص 234 ومــا بعدهــا.
ــد 89 ص 174، د.  ــق« مرجــع ســابق بن ــة والتطبي ــي النظري ــم ف ــون التحكي ــي » قان )2( د . فتحــي وال
أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » مرجــع 
ســابق بنــد 38 مكــرر ص 58، د. محمــود مصطفــى يونــس » قــوة أحــكام المحكميــن وقيمتهــا أمــام قضــاء 

الدولــة« مرجــع ســابق ص 119.
)3( د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة » قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« مرجــع ســابق بنــد 133 

ص 462.
)4( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » 

مرجــع ســابق بنــد 38 مكــرر ص 58.
)5( حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة دائــرة 62 تجــاري جلســة 5 / 8 / 2002 ، مشــار إليــه لــدى ، د . 

فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد 89 ص 174.

الشــركات األخــرى، وأن أحــكام القضــاء الفرنســي المستشــهد بهــا علــى النحــو الســابق 
ــدة عــن  ــرف بالشــركات الولي ــا يع ــو م ــوع شــركات الرابطــة الواحــدة وه ــق بمجم تتعل
 Joint أو Consortium  الشــركة األم وليــس بمجمــوع الشــركات أو مــا يعــرف
Venture ،وقــد أكــد أســتاذنا الدكتــور علــى ســيد قاســم علــى خطــورة القــول بامتــداد 
  Consortium شــرط التحكيــم الــذي توقعــه إحــدى الشــركات فــي مجمــوع الشــركات
أو Joint Venture للشــركات التــي لــم توقــع علــي هــذا االتفــاق، علــى أســاس نهــوض 
التحكيــم التجــاري علــى رضــاء األطــراف، وأن إرادة المتعاقديــن هــي التي توجــد التحكيم 
وتحــدد نطاقــه مــن حيــث المســائل التــي يشــملها والقانــون الواجــب التطبيــق واإلجــراءات 
التــي يتــم تطبيقهــا فــي خصومــة التحكيــم، عــالوة علــى تعــارض القــول بانصــراف شــرط 
التحكيــم فــي مجمــوع الشــركات للشــركات التــي لــم توقــع عليــه مــع الطبيعــة التعاقديــة 
للتحكيــم ، إذ القــول بغيــر ذلــك مــن شــأنه إحــداث رد فعــل دفاعــي رافــض لنظــام التحكيــم 
فــي مجــال التجــارة الدوليــة، وأنــه يتعيــن فــي هــذه الحالــة البحــث عــن اإلرادة الحقيقــة 

ألطــراف التحكيــم)1(.
13 -ومــن ثــم نــرى عــدم جــواز امتــداد شــرط التحكيــم الــوارد فــي العقــد الــذي تبرمــه 
إحــدى الشــركات فــي مواجهــة الشــركات األخــرى فــي مجمــوع الشــركات إال بموافقــة 
ــع  ــي جمي ــه ف ــم، وأن ــاق التحكي ــا باتف ــالن رغبته ــاق وإع ــذا االتف ــرى به ــركة األخ الش
الحــاالت يتعيــن النظــر لــكل حالــة علــى حــدة، لمعرفــة مــا إذا كانــت الشــركة الموقعــة 
ــرى  ــركات األخ ــا للش ــى تمثيله ــإذا انتف ــه، ف ــن عدم ــركات م ــوع الش ــا مجم ــل قانون تمث
ــا إذا  ــة، أم ــذه الحال ــي ه ــرى ف ــركات األخ ــة الش ــي مواجه ــم ف ــرط التحكي ــد ش ــال يمت ف
ــي  ــا طــرف ف ــرى اعتباره ــركات األخ ــت الش ــركات أو قبل ــوع الش ــا لمجم ــت تمثيله ثب
تلــك العقــود، فإنــه يحتــج بشــرط التحكيــم الــذي تتضمنــه تلــك العقــود فــي مواجهــة بقيــة 
الشــركات، وقــد أكــد بعــض الفقــه المصــري علــى أن فكــرة الحقيقــة االقتصاديــة الواحــدة 
ــة  ــي مواجه ــذي تبرمــه شــركة ف ــم ال ــاق التحكي ــداد اتف ــرر امت لمجمــوع الشــركات ال تب
ــة والصريحــة ألطــراف مجمــوع  ــر اإلرادة الحقيق ــن تواف الشــركات األخــرى، وأن يتعي

ــم)2(. ــاق التحكي ــاط باتف الشــركات لالرتب
ويراعــى فــي جميــع األحــوال أن أطــراف اتفــاق التحكيــم ليســوا هــم بضــرورة أطــراف 

)1( د. علــى ســيد قاســم » نســبية اتفــاق التحكيــم دراســة فــي أحــكام القضــاء وقــرارات المحكميــن« مرجــع 
ســابق بنــد 29 ص 47 ومــا بعدهــا.

)2( د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة » قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« مرجــع ســابق بنــد 133 
ص 463.
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خصومــة التحكيــم تحديــدا، إذ قــد تقتضــي خصومــة التحكيــم إدخــال بعــض األشــخاص 
ــن  ــرون م ــؤالء يعتب ــم، وه ــاق التحكي ــر باتف ــر مباش ــق غي ــون بطري ــد يرتبط ــن ق الذي
أطــراف اتفــاق التحكيــم إذا مــا قبلــوا التدخــل فــي خصومــة التحكيــم، علــى أنــه يتعيــن فــي 
ــم بالتدخــل أو اإلدخــال إال اســتثناء)1(.  كل الظــروف عــدم التوســع فــي خصومــة التحكي
ــام  ــف الع ــا للخل ــد أيض ــرف أو المتعاق ــر الط ــرف تعبي ــرى ينص ــة أخ ــن ناحي 14 - م
  ayant cause à titre universel والخلــف الخــاص)2(، مــن ثــم يعتبر الخلــف العــام
والخلــف الخــاص  ayant cause à titre particulier مــن أطــراف االتفــاق علــى 
التحكيــم ويقصــد بالخلــف العــام كل مــن يخلــف الشــخص فــي ذمتــه الماليــة مــن حقــوق 
والتزامــات، أو فــي جــزء منهــا باعتبارهــا مجموعــا مــن المــال، كالــوارث والموصــي لــه 
بجــزء مــن التركــة)3(، وقــد علــى ذلــك نصــت المــادة 750 مــن قانــون المرافعــات الليبــي 
بقولهــا« ال ينقضــي التحكيــم بمــوت أحــد الخصــوم إذا كان ورثتــه جميعــا راشــدين وإنمــا 
يمــد الميعــاد المضــروب لحكــم المحكميــن ثالثيــن يومــا«، كمــا نصــت المــادة 12 مــن 
قانــون التحكيــم اليمنــي علــى أن« ال ينقضــي التحكيــم بوفــاة أحــد الخصــوم وإذا كان فــي 
الورثــة ناقــص أهليــة فــإن التحكيــم ينقضــي إال إذا اســتمر فيــه وليــه أو وصيــه أو أذنــت 
فيــه المحكمــة للمنصــوب عنــه باالســتمرار فيــه ويتبــع مــا تقــدم إذا فقــد المحكــم أهليتــه 
قبــل صــدور حكــم التحكيــم«، كمــا نــص فــي عجــز المــادة 477 مــن قانــون اإلجــراءات 
المدنيــة الجزائــري علــى أن« ووفــاة أحــد أطــراف العقــد ال ينهــي التحكيــم إذا كان ورثتــه 
راشــدين وإنمــا يوقــف ميعــاد التحكيــم والحكــم فيــه المــدة الالزمــة لجــرد التركــة واتخــاذ 

قــرار بشــأنها عنــد االقتضــاء«.
ويعتبــر مــن الخلــف العــام فــي اتفــاق التحكيــم الشــركة الدامجــة للشــركة المندمجــة، فيمتــد 

أثــر اتفــاق التحكيــم الــذي أبرمتــه الشــركة المندمجــة للشــركة الجديــدة بعــد االندمــاج)4(.

)1( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » 
مرجــع ســابق بنــد 28 ص 57.

)2( د. عبــد الــرزاق الســنهوري » الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي » مرجــع ســابق ج 1 بنــد 344 
ص 540، د . فتحــي والــي » الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي« مرجــع ســابق بنــد 462 ص 945، 
ولنفــس المؤلــف » قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد79 ص 164. د. مصطفــى 
الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة« مرجــع ســابق بنــد 
319 ص 466 ومــا بعدهــا، د . أســامة المليجــي » هيئــة التحكيــم االختيــاري » مرجــع ســابق بنــد 21 

ص 24.
)3( د. عبــد الــرزاق الســنهوري » الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي » مرجــع ســابق ج 1 بنــد 344 
ص 541، د . فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد 79 ص 164، 

د. علــى ســيد قاســم » نســبية اتفــاق التحكيــم« مرجــع ســابق بنــد 12 ص 17.
ــد 79 ص 164، د.  ــق« مرجــع ســابق بن ــة والتطبي ــي النظري ــم ف ــون التحكي ــي » قان )4( د . فتحــي وال

تجــدر اإلشــارة إلــى أن امتــداد العقــد أو االتفــاق للخلــف العــام ليــس مطلقــا، فيســتثنى مــن 
ذلــك حــاالت ثــالث نصــت عليهــا المــادة 145 مــن القانــون المدنــي المصــري)1( والمــادة 
250 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، بقولهــا« 
ــة  ــد المتعلق ــالل بالقواع ــام، دون إخ ــف الع ــن والخل ــى المتعاقدي ــد إل ــر العق ينصــرف أث
بالميــراث، مــا لــم يتبيــن مــن العقــد أو مــن طبيعــة التعامــل أو مــن نــص القانــون أن هــذا 
األثــر ال ينصــرف إلــى الخلــف العــام«، وفــي هــذه الحــاالت ال ينصــرف اتفــاق التحكيــم 
ــر  ــداد أث ــدم امت ــى ع ــاق عل ــن االتف ــوز للمتعاقدي ــا، إذ يج ــه خلف ــع بقائ ــام م ــف الع للخل
االتفــاق للخلــف العــام، أو أن طبيعــة التعامــل تفــرض عــدم امتــداده أو نــص القانــون، فــي 

هــذه الحــاالت الثــالث ال يمتــد اتفــاق التحكيــم إلــى الخلــف العــام«)2(.
15 - أمــا الخلــف الخــاص  ayant cause à titre particulier فهــو كل مــن يخلف 
الشــخص فــي عيــن معينــة بالــذات أو فــي حــق عينــي عليهــا)3(، وهــؤالء الخلــف يلتزمــوا 
ــه)4(، وينظــم  ــم انصــراف عاقدي ــى التحكي ــاق عل ــم االتف ــم وينصــرف إليه ــاق التحكي باتف
امتــداد اتفــاق التحكيــم للخلــف الخــاص القواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي، حيــث نصــت 
المــادة 146 مــن القانــون المدنــي علــى أن » إذا أنشــأ العقــد التزامــات وحقوقــا شــخصية 
تتصــل بشــيء انتقــل بعــد ذلــك إلــى خلــف خــاص، فــإن هــذه االلتزامــات والحقــوق تنتقــل 
إلــى هــذا الخلــف فــي الوقــت الــذي ينتقــل فيــه الشــيء، إذا كانــت مــن مســتلزماته وكان 

الخلــف الخــاص يعلــم بهــا وقــت انتقــال الشــيء إليــه«.
ويشــترط النصــراف أثــر اتفــاق التحكيــم للخلــف الخــاص أن يكــون االتفــاق ســابق 
ــن  ــر م ــي تعتب ــات الت ــوق وااللتزام ــت الحق ــه، وكان ــال الشــيء المســتخلف في ــى انتق عل
مســتلزمات الشــيء المســتخلف فيــه ، وأن يكــون الخلــف عالمــا بهــا وقــت انتقــال الشــيء 

محمــود مصطفــى يونــس » قــوة أحــكام المحكميــن وقيمتهــا أمــام قضــاء الدولــة« مرجــع ســابق ص 123.
)1( د. عبــد الــرزاق الســنهوري » الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي » مرجــع ســابق ج 1 بنــد 347 

ص 543.
)2( د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة« 

مرجــع ســابق بنــد 321 ص 469.
)3( د. عبــد الــرزاق الســنهوري » الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي » مرجــع ســابق ج 1 بنــد 344 
ــة  ــة الدولي ــات الخاص ــي العالق ــم ف ــال » التحكي ــد الع ــة عب ــال ود. عكاش ــى الجم ص 541 ، د. مصطف
والداخليــة« مرجــع ســابق بنــد 322 ص 471 ومــا بعدهــا،  د. علــى ســيد قاســم » نســبية اتفــاق التحكيــم« 

مرجــع ســابق بنــد 14 ص 19.
)4( د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة« 
مرجــع ســابق بنــد 322 ص 472، حيــث اعتبــر الخلــف الخــاص مــن حيــث األصــل مــن الغيــر، غيــر 

أنهــم يعتبــرون اســتثناء بقــوة القانــون مــن أطــراف العقــد إذا توافــرت شــروط معينــة.
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المســتخلف فيــه إليــه)1(، وامتــداد شــرط التحكيــم للخلــف الخــاص أساســه تعلقهــا بالشــيء 
المنتقــل للخلــف الخــاص باعتبــاره مــن مســتلزمات هــذا الشــيء، وهــو مــا نصــت عليــه 
المــادة 146 مــن القانــون المدنــي المصــري والمــادة 251 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة 
ــد التزامــات  ــى أن » إذا أنشــأ العق ــا عل ــي نصت ــة المتحــدة، والت ــة اإلمــارات العربي لدول
وحقوقــا شــخصية تتصــل بشــيء انتقــل بعــد ذلــك إلــى خلــف خــاص، فــإن هــذه االلتزامات 
والحقــوق تنتقــل إلــى هــذا الخلــف فــي الوقــت الــذي ينتقــل فيــه الشــيء، إذا كانــت مــن 

مســتلزماته وكان الخلــف الخــاص يعلــم بهــا وقــت انتقــال الشــيء إليــه«.
ــاق  ــل اتف ــق مح ــن الح ــزء م ــه بج ــرف إلي ــاص المتص ــف الخ ــن الخل ــر م 16- ويعتب
التحكيــم والمحــال إليــه الحــق)2(، ســواء أكانــت حوالــة ديــن أو حوالــة عقــد أو كان األمــر 
يتعلــق بحلــول شــخصي محــل الدائــن)3(، ويشــترط المتــداد أثــر اتفــاق التحكيــم للخلــف 
الخــاص علمــه باتفــاق التحكيــم، وقبــول المحــال إليــه للحــق المحــال إليــه متضمنــا اتفــاق 

ــم)4(. التحكي
17 - ويعتبــر مــن الخلــف الخــاص المتنــازل إليــه عــن تنفيــذ االلتــزام محــل العقــد، كمــا 
هــو الحــال فــي العقــود المتتابعــة التــي تــرد علــى محــل واحــد)5(، مثــال قيــام المشــترى 

)1( للمزيد:  د. على سيد قاسم » نسبية اتفاق التحكيم« مرجع سابق بند 14 ص 19و 20.
ــات الخاصــة  ــي العالق ــم ف ــال » التحكي ــد الع ــة عب ــال ود. عكاش ــى الجم ــع: د. مصطف ــد: راج )2( للمزي
الدوليــة والداخليــة« مرجــع ســابق بنــد 322 ص 471 ومــا بعدهــا، د. علــى ســيد قاســم » نســبية اتفــاق 

ــد 14 ص 19. ــم« مرجــع ســابق بن التحكي
)3( د . فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد 81 ص 177، وفــي 
هــذا الصــدد يتعيــن التمييــز بيــن حوالــة الديــن وحوالــة العقــد والحلــول الشــخصي، وفــي حوالــة الديــن إذا 
تمــت الحوالــة باتفــاق بيــن الدائــن والمحــال عليــه، وفــي هــذه الحالــة ينتقــل شــرط التحكيــم الــوارد فــي العقــد 
األصلــي للمحــال عليــه، مــا لــم يتضمــن االتفــاق علــى الحوالــة مــا ينــص علــى خــالف ذلــك، فــإذا لــم يكــن 
شــرط التحكيــم وارد فــي العقــد األصلــي أو مشــار إليــه فيــه فــال يلــزم المحــال عليــه إال إذا وافــق عليــه، 
أمــا إذا تمــت الحوالــة بيــن المديــن والمحــال عليــه فــال يلتــزم الدائــن بشــرط التحكيــم إال إذا وافــق عليــه، 
ســواء ورد شــرط التحكيــم فــي العقــد األصلــي أو كان مشــار إليــه فيــه، وفــي حوالــة العقــد وكان يتضمــن 
شــرط تحكيــم أو فــي اتفــاق مســتقل، فــإن المحــال عليــه العقــد يلتــزم بشــرط التحكيــم الــوارد فــي العقــد أو 
فــي اتفــاق مســتقل بشــرط نفــاذ الحوالــة فــي حقــه، وفــي الحلــول الشــخصي محــل الدائــن يتقيــد الشــخص 
الــذي حــل محــل الدائــن بشــرط التحكيــم الــذي يتضمنــه العقــد األصلــي، للمزيــد: د . فتحــي والــي » قانــون 

التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد 81 و 82 ص 167 و 168.
)4( للمزيد : د. أسامة شوقي  المليجي » هيئة التحكيم االختياري » مرجع سابق بند 22 ص 25 .

)5( د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة« 
ــى محــل واحــد  ــرد عل ــي ت ــة الت ــود المتتابع ــر أن العق ــر بالذك ــد 340 ص 497، الجدي ــابق بن مرجــع س
تختلــف عــن مجمــوع الشــركات التــي ترتبــط فيمــا بينهــا بروابــط اقتصاديــة وقانونيــة، وقــد أطلــق عليهــا 
بعــض الفقــه بمجموعــة العقــود مقــررا تمييزهــا عــن مجموعــة الشــركات فــي أنــه فــي مجموعــة الشــركات 
تتعــدد األطــراف فــي عقــد واحــد أمــا مجموعــة العقــود فتتعــدد العقــود بيــن نفــس األشــخاص، وأن مجموعــة 
العقــود تنهــض علــى وحــدة المحــل أو الســبب، وأن وحــدة المحــل أو الســبب هــي التــي تربــط بيــن العقــود 
ــاق  ــى ســيد قاســم » نســبية اتف ــة واحــده،  د. عل ــى حــد قوله-وحــدة اقتصادي ــا –عل ــددة لتشــكل منه المتع

ببيــع المــال لمشــتري ثــان، وقيــام المــورد والمســتأجر والمقــاول فــي عقــود التوريــد أو 
ــد  ــن الباطــن. وق ــة م ــار أو المقاول ــد أو اإليج ــن التوري ــازل ع ــييد بالتن ــار أو التش اإليج
ذهــب الفقــه والقضــاء لفــروض بعيــدة فــي هــذه المســألة )1(، وفــي تقديــري فــإن األمــر 
ال يخــرج عــن كونهــم خلفــاء لألطــراف األصلييــن فــي تلــك العقــود، وأن شــرط التحكيــم 
الــوارد فــي العقــد األصلــي فــي تلــك العقــود يمتــد للخلــف الخــاص، طالمــا قبلــوا التزامهــم 
الــوارد بهــا، وفــي جميــع الحــاالت ال يســرى شــرط التحكيــم إال بعلــم الخلــف الخــاص مــا 

لــم يتفــق علــى خــالف ذلــك.
وال يجــوز فــي هــذه الحالــة التــذرع بعــدم امتــداد شــرط التحكيــم للخلــف الخــاص اســتنادا 
علــى اســتقالل شــرط التحكيــم عــن العقــد األصلــي)2(، إذ مقصــود اســتقالل شــرط التحكيــم 
عــن العقــد األصلــي، هــو االســتقالل مــن حيث كينونتــه، بحيــث ال يتوقف وجــود أو صحة 
شــرط التحكيــم علــى وجــود أو صحــة العقــد األصلــي أو  اســتمراره، وهــذا االســتقالل ال 
ينفــي االرتبــاط بينهمــا ارتبــاط مصــدره محــل شــرط التحكيــم هــو المنازعــات المتعلقــة 

بالعقــد األصلــي)3(، وهــو مــا يكفــي المتــداد شــرط التحكيــم للخلــف الخــاص.
18- غيــر أن المســألة تــدق فــي حالــة العقــود المشــتركة التــي تســتهدف غــرض ومحــل 
ــي  ــود ف ــن أشــخاص هــذه العق ــة بي ــة الخالف ــح نظري ــود ال تصل ــي هــذه العق واحــد)4(، فف
القــول بامتــداد شــرط التحكيــم للمتصــرف إليــه أو الخلــف الخــاص، إذ قــد يكــون الشــخص 
غيــر متصــرف إليــه، كمــا هــو الحــال فــي البنــك الممــول وشــركة التأميــن والمقاولــون 
مــن الباطــن بعقــود مختلفــة، وبالتالــي يســتقل كل عقــد بنظامــه القانونــي وال يمتــد اتفــاق 

التحكيــم لغيــر مــن وقــع علــى هــذا االتفــاق إال بموافقــة الغيــر عــن هــذا االتفــاق.
19- وأطــراف اتفــاق التحكيــم ســواء أكانــوا أصلييــن أو خلــف عــام أو خــاص، يتعيــن 
أن تتوافــر فيهــم أهليــة التصــرف فــي الحــق محــل االتفــاق، فــإذا لــم تتوافــر تلــك األهليــة 
فــال يعتبــر اتفــاق التحكيــم صحيحــا بالنســبة لألطــراف األصليــة فــي االتفــاق، وال يمتــد 

التحكيــم » مرجــع ســابق بنــد 31 ص 53.
ــة  ــات الخاصــة الدولي ــي العالق ــم ف ــال » التحكي ــد الع ــة عب ــال ود. عكاش ــى الجم )1( راجــع: د . مصطف

ــا، ــا بعده ــد339 وم ــة« مرجــع ســابق بن والداخلي
ــد 91 ص  ــق« مرجــع ســابق بن ــة والتطبي ــي النظري ــم ف ــون التحكي ــي » قان ــك، فتحــي وال )2( عكــس ذل

.176
)3( د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة« 

مرجــع ســابق بنــد 344 ص 506.
)4( يقصــد بالعقــود المشــتركة العقــود التــي تســتهدف غــرض واحــد أو تنفيــذ عمليــة اقتصاديــة معينــة، د. 

علــى ســيد قاســم » نســبية اتفــاق التحكيــم » مرجــع ســابق بنــد 34 ص 55 ومــا بعدهــا.
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للخلــف العــام أو الخــاص، وقــد نصــت المــادة 11 مــن قانــون التحكيــم المصــري وقانــون 
التحكيــم العمانــي، علــى أن » ال يجــوز االتفــاق علــى التحكيــم إال للشــخص الطبيعــي أو 
االعتبــاري الــذي يملــك التصــرف فــي حقوقــه« كمــا نصــت المــادة 203 / 4 مــن قانــون 
اإلجــراءات المدنيــة بدولــة األمــارات العربيــة المتحــدة، علــى أن » ... وال يصــح االتفــاق 

علــى التحكيــم إال ممــن لــه أهليــة التصــرف فــي الحــق محــل النــزاع«)1(.
20 - ويعتبــر مــن الغيــر فــي اتفــاق التحكيــم الكفيــل لاللتــزام بيــن الدائــن والمديــن، طالمــا 
ــم)2(، وال يغيــر مــن  ــة المتضمــن شــرط التحكي ــد المديوني ــة غيــر واردة فــي عق أن الكفال
ذلــك جــواز االحتجــاج بالحكــم الصــادر فــي النــزاع بيــن الدائــن والمديــن فــي مواجهــة 
ــوال  ــل حل ــه يح ــن يجعل ــن للدائ ــداد الدي ــل بس ــام الكفي ــظ أن قي ــه يالح ــى أن ــل، عل الكفي
ــن  ــد يتضم ــذا العق ــإذا كان ه ــن، ف ــن والمدي ــن الدائ ــد بي ــي العق ــن ف شــخصيا محــل الدائ
ــه التمســك بــه فــي  شــرط تحكيــم فإنــه يحــل محــل الدائــن فــي اتفــاق التحكيــم ويكــون ل

ــن)3(. ــة المدي مواجه
ويســري نفــس الحكــم بالنســبة للبنــك فــي خطــاب الضمــان الــذي يقدمــه البنــك للعميــل، 
فــال يســري شــرط التحكيــم الــوارد فــي العقــد بيــن العميــل والجهــة المســتفيدة مــن خطــاب 
الضمــان بالنســبة للعالقــة بيــن البنــك والعميــل باعتبــاره مجــرد ضامــن للعمليــة وال يعتبــر 

طرفــا فيهــا )4(. 
21 – واســتثناء مــن قاعــدة نســبية أثــر اتفــاق التحكيــم وعــدم لــزوم اتفــاق التحكيــم ســوى 
أطرافــه أو خلفهــم العــام أو الخــاص طالمــا كانــوا أهــال للتصــرف فــي الحــق موضــوع 
االتفــاق، وعــدم امتــداد أثــر اتفــاق التحكيــم للغيــر، يمتــد أثــر اتفــاق التحكيــم للغيــر فــي 

)1( نصــت المــادة 507 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الســوري علــى أن » ال يصــح التحكيــم 
إال ممــن لــه أهليــة التصــرف فــي حقوقــه...«، ونصــت المــادة 6 مــن قانــون التحكيــم اليمنــي علــى أن » 
يشــترط لصحــة التحكيــم أوال: أن يكــون المحتكــم أهــال للتصــرف فــي الحــق موضــوع التحكيــم علــى أن 
ال يقبــل التحكيــم مــن الولــي أو الوصــي إال لمصلحــة أو مــن المنصــوب إال بــإذن المحكمــة«، وقــد نــص 
الفصــل 8 مــن قانــون التحكيــم التونســي علــى أن » يجــب أن تتوفــر فــي أطــراف اتفاقيــة التحكيــم أهليــة 
ــى أن » ال يصــح  ــي عل ــات العراق ــون المرافع ــن قان ــادة 254 م ــم«، ونصــت الم ــي حقوقه التصــرف ف

التحكيــم .... إال ممــن لــه أهليــة التصــرف فــي حقوقــه ...«
)2( د . فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد 88 ص 172 ، د. 
مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة بنــد 315 
ص 462 و 463، د. محمــود مصطفــى يونــس » قــوة أحــكام المحكميــن وقيمتهــا أمــام قضــاء الدولــة« 

مرجــع ســابق ص 121.
)3( د . فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق« مرجع سابق بند 88 ص 172.

)4( د . فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد 88 ص 172 ، د. 
مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة بنــد 318 

ص 465 ومــا بعدهــا,

حالتيــن، األولــى: حالــة االشــتراط لمصلحــة الغيــر، والثانيــة: حالــة التعهــد عــن الغيــر: 
مــن ناحيــة أولــى يمتــد أثــر اتفــاق التحكيــم للغيــر فــي حالــة االشــتراط لمصلحــة الغيــر 
ــا فــي  ــك طرف ــر بذل ــه، إذا يعتب ــذي يتضمن ــد ال ــر للشــرط أو انضــم للعق ــل الغي إذا مــا قب
العقــد)1(، مــع ضــرورة التمييــز بيــن اتفــاق التحكيــم الســابق علــى القبــول والالحــق عليــه، 
فــال يلــزم اتفــاق التحكيــم الالحــق علــى القبــول الغيــر إال إذا وافــق عليــه وأعلــن قبولــه 

له)2(.
ــد  ــد المقصــود باالشــتراط لمصلحــة الغيــر يســتلزم الرجــوع للقانــون المدنــي، وق وتحدي
ــر   ــة العي ــتراط لمصلح ــى االش ــي المصــري عل ــون المدن ــن القان ــادة 154 م نصــت الم
stipulation pour autrui بقولهــا » يجــوز للشــخص أن يتعاقــد باســمه علــى 
التزامــات يشــترطها لمصلحــة الغيــر، إذا كان فــي تنفيــذ هــذه االلتزامــات مصلحــة 
شــخصية ماديــة كانــت أو معنويــة، ويترتــب علــى هــذا االشــتراط أن يكســب الغيــر حقــا 
ــم يتفــق علــى  ــه بوفائــه، مــا ل ــذ االشــتراط يســتطيع أن يطالب مباشــرا قبــل المتعهــد بتنفي
ــي تنشــأ عــن  ــوع الت ــع بالدف ــل المنتف ــذا المتعهــد أن يتمســك قب ــك. ويكــون له خــالف ذل
العقــد، 3 – ويجــوز كذلــك للمشــترط أن يطالــب بتنفيــذ مــا اشــترط لمصلحــة المنتفــع، إال 
إذا تبيــن مــن العقــد أن المنتفــع وحــده هــو الــذي يجــوز لــه ذلك«،ونصــت المــادة 155 
علــى أن » 1- يجــوز للمشــترط دون دائنيــه أو ورثتــه أن ينقــض المشــارطة قبــل أن يعلــن 
ــم يكــن ذلــك  ــه فــي االســتفادة منهــا، مــا ل ــى المشــترط رغبت ــى المتعهــد أو إل المنتفــع إل
مخالفــا لمــا يقتضيــه العقــد، 2- وال يترتــب علــى نقــض المشــارطة أن تبــرأ ذمــة المتعهــد 
قبــل المشــترط، إال إذا اتفــق صراحــة أو ضمنــا علــى خــالف ذلــك، وللمشــترط إحــالل 
منتفــع آخــر محــل المنتفــع األول، كمــا لــه أن يســتأثر لنفســه باالنتفــاع من المشــارطة«)3(.

وفــي ضــوء ذلــك، فــإن االشــتراط لمصلحــة الغيــر عقــد يرتــب حقوقــا لمصلحــة شــخص 
مــن الغيــر، وأن االشــتراط لمصلحــة الغيــر يكســب الغيــر حقــا مباشــر قبــل المتعهــد بتنفيــذ 
االشــتراط ، ويســتطيع أن يطالبــه بوفائــه مــا لــم يتفــق علــى خــالف ذلــك، ويكــون لهــذا 

)1( د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة« 
مرجــع ســابق بنــد 333 ص 486 و 487،  د. أســامة شــوقي  المليجــي » هيئــة التحكيــم االختيــاري 

» مرجــع ســابق بنــد 22 ص 24 و 25 .
)2( د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة« 

مرجــع ســابق بنــد 333 ص 487.
)3( د. عبــد الــرزاق الســنهوري » الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي » مرجــع ســابق ج 1 بنــد 365 
ص 562ومــا بعدهــا، وقــد نصــت علــى نفــس أحــكام االشــتراط لمصلحــة الغيــر المــواد أرقــام  254 و 

255 و 256  مــن قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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المتعهــد أن يتمســك قبــل المنتفــع بالدفــوع التــي تنشــأ عــن العقــد، ويجــوز كذلــك للمشــترط 
أن يطالــب بتنفيــذ مــا اشــترط لمصلحــة المنتفــع، إال إذا تبيــن مــن العقــد أن المنتفــع 
ــه أن ينقــض  ــه أو ورثت ــه ذلك«،ويجــوز للمشــترط دون دائني ــذي يجــوز ل وحــده هــو ال
المشــارطة قبــل أن يعلــن المنتفــع إلــى المتعهــد أو إلــى المشــترط رغبتــه فــي االســتفادة 
منهــا، مــا لــم يكــن ذلــك مخالفــا لمــا يقتضيــه العقــد،وال يترتــب علــى نقــض المشــارطة أن 
تبــرأ ذمــة المتعهــد قبــل المشــترط، إال إذا اتفــق صراحــة أو ضمنــا علــى خــالف ذلــك)1(، 
وللمشــترط إحــالل منتفــع آخــر محــل المنتفــع األول، كمــا لــه أن يســتأثر لنفســه باالنتفــاع 
مــن المشــارطة، وفــي جميــع الحــاالت ال يفــرض االشــتراط علــى الغيــر أي التزامــات)2(، 
وأن شــرط التحكيــم ال ينشــىء التزامــات علــى عاتــق المشــترط لصالحــه وإنمــا يقتصــر 
علــى تقريــر حقــوق لصالحــه)3(، وللمســتفيد مــن االشــتراط أن يعلــن قبولــه التفــاق التحكيم 

أو االنضمــام للعقــد الــذي يتضمــن شــرط التحكيــم حتــى يعتبــر طرفــا فيــه )4(.
ومــن ثــم ، فــإن أثــر اتفــاق التحكيــم فــي االشــتراط لمصلحــة الغيــر يتوقــف علــى قبــول 
الغيــر للشــرط أو االنضمــام للعقــد الــذي يتضمــن االتفــاق علــى التحكيــم وقبولــه الشــرط 

صراحــة.
ــر   ــن الغي ــد ع ــة التعه ــي حال ــر ف ــم للغي ــاق التحكي ــر اتف ــة، ينصــرف أث ــة ثاني ــن ناحي م
 Promesse de porte-fort، إذا مــا قبــل الغيــر لهــذا التعاقــد )5(، وتحديــد المقصــود 
بالتعهــد عــن الغيــر يســتلزم الرجــوع ألحــكام لقانــون المدنــي)6(، وقــد نصــت 153 مــن 
القانــون المدنــي المصــري  والمــادة 253 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمارات 
ــزم بأمــر فــال  ــر يلت ــأن يجعــل الغي ــى أن “  1- إذا تعهــد شــخص ب ــة المتحــدة عل العربي
يلــزم الغيــر بتعهــده، فــإذا رفــض الغيــر أن يلتــزم وجــب علــى المتعهــد أن يعــوض مــن 

)1( د. مصطفــى الجمــال ود. عكاشــة عبــد العــال » التحكيــم فــي العالقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة« 
مرجــع ســابق بنــد333 ص 487.

)2( د. أســامة شــوقي  المليجــي » هيئــة التحكيــم االختيــاري » مرجــع ســابق بنــد 22 ص 25 ، 
وقــد نصــت المــادة 252 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى 

أن » ال يرتــب العقــد شــيئا فــي ذمــة الغيــر ولكــن يجــوز أن يكســبه حقــا«.
 Cass. Civ . 20 Octobre 1987 ,Revue d’arbitrage 1988, n° 3 ,P. 359. )3(

)4( للمزيــد:  د. أســامة شــوقي  المليجــي » هيئــة التحكيــم االختيــاري » مرجــع ســابق بنــد 22 ص 24 
و 25 .

)5( د . فتحــي والــي » قانــون التحكيــم فــي النظريــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بنــد 87 ص 171 ومــا 
بعدهــا، د. أســامة شــوقي  المليجــي » هيئــة التحكيــم االختيــاري » مرجــع ســابق بنــد 22 ص 25

)6(د. عبــد الــرزاق الســنهوري » الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي » مرجــع ســابق ج 1 بنــد 357 
ص 556.

تعاقــد معــه، ويجــوز لــه مــع ذلــك أن يتخلــص مــن التعويــض بــأن يقــوم هــو نفســه بتنفيــذ 
االلتــزام الــذي تعهــد بــه، 2- أمــا إذا قبــل الغيــر هــذا التعهــد فــإن قبولــه ال ينتــج أثــره إال 
مــن وقــت صــدوره، مــا لــم يتبيــن أنــه قصــد صراحــة أو ضمنــا أن يســتند أثــر هــذا القبــول 

إلــى الوقــت الــذي صــدر فيــه التعهــد”.
وفــي ضــوء ذلــك، فــإن التعهــد عــن الغيــر عبــارة عــن عقــد يجريــه المتعهــد باســمه مــع 
مــن تعاقــد معــه بهــدف حمــل الغيــر علــى قبــول التعهــد ، والغيــر يكــون لــه  رفــض أو 
قبــول التعهــد، وقبــول التعهــد عــن الغيــر قــد يكــون صراحــة أو ضمنيــا، أمــا فــي حالــة 
قبولــه فــإن أثــر العقــد يمتــد إليــه مــن وقــت القبــول، مــا لــم يتبيــن أنــه قصــد صراحــة أو 
ضمنــا خــالف ذلــك)1(، وفــي هــذه الحالــة ال يمتــد أثــر اتفــاق التحكيــم الــوارد فــي العقــد 

األصلــي إال بعلــم المســتفيد وموافقتــه صراحــة أو ضمنــا علــى ذلــك.
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــم للموضوع ــاق التحكي ــي التف ــاق الموضوع ــرف النط 22 – ينص
يتعلــق بهــا اتفــاق التحكيــم، فهــل يمكــن أن يمتــد اتفــاق التحكيــم لكافــة المنازعــات المدنيــة 

والتجاريــة والجنائيــة؟.
الواقــع أن التحكيــم هــو اســتثناء علــى القضــاء، وأنــه يترتــب علــى اتفــاق التحكيــم التــزام 
األطــراف مــن الناحيــة االيجابيــة بااللتجــاء للتحكيــم أو االســتمرار فيــه والتزامهــم ســلبيا 
بعــدم االلتجــاء للقضــاء دون أن يترتــب علــى ذلــك ســلب اختصــاص الدولــة بنظــر 
النــزاع، والقاعــدة أن التحكيــم ال يجــوز فــي كل مــا ال يجــوز فيــه الصلــح، وقــد نصــت 

علــى هــذه القاعــدة معظــم التشــريعات القانونيــة فــي العالــم.
وفــي ضــوء ذلــك، فــإن اتفــاق التحكيــم ينحصــر نطاقــه الموضوعــي فــي كل المنازعــات 
ــاق  ــاق اتف ــن نط ــة م ــات الجنائي ــرج المنازع ــم تخ ــن ث ــح، وم ــا الصل ــوز فيه ــي يج الت
التحكيــم، إذ ال يجــوز االتفــاق علــى التحكيــم لتحديــد المســئولية الجنائيــة للمتهــم)2(، غيــر 
ــك  ــى تل ــة عل ــة المترتب ــي المســائل المالي ــم ف ــى التحكي ــاق عل ــع مــن االتف ــك ال يمن أن ذل

ــح)3(. ــا الصل ــدأ يجــوز فيه ــة كمب ــائل المالي المســئولية، ألن المس
23 -القاعــدة فــي التشــريعات المقارنــة أن التحكيــم جائــز فــي كل مــا يجــوز فيــه الصلــح 

)1( د. عبــد الــرزاق الســنهوري » الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي » مرجــع ســابق ج 1 بنــد 360 
ص 559.

ــم 1479 لســنة 53 ق جلســة 19 / 11 / 1987 ق 206 ص 968 ع 2  )2( نقــض مدنــي الطعــن رق
س 38.

  Jean Vincent et Serge GUINCHARD » procédure civile « op.cit,  )3(
n°1636,p.1097  et s .
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ــم وأن  ــة للتحكي ــو القابلي ــم ه ــي التحكي ــام)1(، إذ األصــل ف ــام الع ــع النظ ــارض م وال يتع
االســتثناء أن التحكيــم غيــر جائــز فــي مــا ال يجــوز فيــه الصلــح ، حيــث نصــت معظــم 
القوانيــن المعاصــرة علــى مبــدأ عــام هــو أن التحكيــم ال يجــوز فيمــا ال يجــوز فيــه 
الصلــح، وقــد أجــازت المــادة 808 مــن قانــون التحكيــم االيطالــي الصــادر فــي 5 ينايــر 
1994 التحكيــم فــي جميــع المنازعــات الناشــئة بيــن األفــراد باســتثناء تلــك المنازعــات 
ــون  ــى 442 مــن قان ــي المــواد مــن 409 إل ــة المنصــوص عليهــا ف المنصــوص العمالي
العمــل والمنازعــات المتعلقــة بحالــة األشــخاص وتلــك المتعلقــة باالنفصــال الجســماني)2(.

ــذ  ــة نيويــورك لعــام 1958بشــأن االعتــراف وتنفي ــد نصــت المــادة 2 / 1 مــن اتفاقي وق
أحــكام التحكيــم األجنبيــة، علــى هــذا المبــدأ بقولهــا » تعتــرف كل دولــة متعاقــدة باالتفــاق 
المكتــوب الــذي يلتــزم بمقتضــاه األطــراف بأن يخضعــوا للتحكيم كل أو بعــض المنازعات 
الناشــئة أو التــي قــد تنشــأ بينهــم بشــأن موضــوع مــن روابــط القانــون التعاقديــة أو غيــر 
ــإذا تضمــن اتفــاق  ــة المتعلقــة بمســألة يجــوز تســويتها عــن طريــق التحكيــم«، ف التعاقدي
ــا  ــوز فيه ــزاء ال يج ــض األج ــح وبع ــا الصل ــوز فيه ــي يج ــزاء الت ــض األج ــم بع التحكي
الصلــح، فــإن اتفــاق التحكيــم شــأن ســائر العقــود يبطــل فــي حــدود الجــزء الــذي ال يقبــل 
الصلــح، إال إذا كان هــذا الشــق ال ينفصــل جملــة عــن الشــق األخــر، إذ المقــرر فــي قضــاء 
محكمــة تمييــز دبــي، أنــه » إذا اشــتمل اتفــاق التحكيــم علــى بعــض المنازعــات التــي ال 
يجــوز فيهــا الصلــح ومــن ثــم ال تقبــل التحكيــم ، فإنــه يكــون – كمــا هــو الشــأن فــي ســائر 
ــى الشــق  ــم ويقتصــر البطــالن عل ــه التحكي ــى مــا يجــوز في العقــود- صحيحــا بالنســبة إل
الباطــل وحــده مــا لــم يقــم مــن يدعــي البطــالن الدليــل علــى أن الشــق الباطــل أو القابــل 

لإلبطــال ال ينفصــل عــن جملــة التعاقــد «)3(.  
24 -جديــر بالذكــر، فــإن القابليــة للتحكيــم هــي األصــل وأن عــدم القابليــة للتحكيــم هــي 

)1( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« مرجــع 
ــررت  ــد ق ــم 100 لســنة 1998 جلســة 15 / 11 / 1998، وق ــن رق ــي الطع ــز دب ــد 27، تميي ســابق بن
المحكمــة فــي هــذا الحكــم » ولــم يفــرق القانــون فيمــا يتعلــق بااللتجــاء إلــى التحكيــم بيــن ســائر العقــود ولــم 

يســتثن منــه إال المســائل التــي ال يجــوز فيهــا الصلــح...«.
)2( Art 806 du Droit  ITALIEN loi du 5 Janvier 1994  ”les parties peuvent 
soumettre à la décision des arbitres les litiges nés entre elles ;à l’exception 
de ceux visés aux articles 409 et 442 de ceux qui concernent des questions 
d’état des personnes et de séparation entre conjoint ainsi que de ceux 
qui ne peuvent pas faire l’objet d’un transaction  «, Rev.arb.1994, n°  

3 :p .582,note,les art 409 et 442 sont relatifs au droit de travail.
)3( تمييز دبي الطعن رقم 100 لسنة 1998 جلسة 15 / 11 / 1998.

االســتثناء)1(، حيــث نصــت المــادة 11 مــن قانــون التحكيــم المصــري علــى عــدم إجــازة 
ــه بقولهــا » ... و ال  ــم ، وهــو مــا نصــت علي ــه التحكي ــم فــي كل مــا ال يجــوز في التحكي
ــذا  ــى ه ــت عل ــد نص ــح«، وق ــا الصل ــوز فيه ــي ال يج ــائل الت ــي المس ــم ف ــوز التحكي يج
المعنــى المــادة 203 / 4 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي، والمــادة 173 مــن 
قانــون المرافعــات الكويتــي، والمــادة 254 مــن قانــون المرافعــات العراقــي، والمــادة 11 
مــن قانــون التحكيــم العمانــي، والمــادة 190 مــن قانــون المرافعــات القطــري، وقــد نصــت 
المــادة 551 مــن القانــون المدنــي المصــري علــى أن » ال يجــوز الصلــح فــي المســائل 
المتعلقــة بالحالــة الشــخصية أو بالنظــام العــام، لكــن يجــوز الصلــح فــي المصالــح الماليــة 

التــي تترتــب علــى الحالــة الشــخصية أو التــي تنشــأ عــن ارتــكاب إحــدى الجرائــم«.
ــض  ــت بع ــدأ، إذ اتجه ــذا المب ــى ه ــص عل ــي الن ــت ف ــد تباين ــريعات ق ــع، أن التش الواق
التشــريعات بالمبــدأ بإطــالق بينمــا نصــت بعضهــا اآلخــر علــى تقيــد ذلــك، حيــث  أطلقــت 
ــه  ــوز في ــا يج ــي كل م ــوازه ف ــم بج ــاق التحكي ــوع اتف ــاق موض ــريعات نط ــم التش معظ
ــى أن » ... و ال  ــم المصــري عل ــون التحكي ــن قان ــادة 11 م ــث نصــت الم ــح، حي الصل
ــذا  ــى ه ــت عل ــد نص ــح«، وق ــا الصل ــوز فيه ــي ال يج ــائل الت ــي المس ــم ف ــوز التحكي يج
المعنــى المــادة 203 / 4 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي، والمــادة 173 مــن 
ــادة  ــي، والم ــات العراق ــون المرافع ــن قان ــادة 254 م ــي، والم ــات الكويت ــون المرافع قان
ــة  ــة بالحال ــائل المتعلق ــي المس ــح ف ــوز الصل ــي، وال يج ــم العمان ــون التحكي ــن قان 11 م
الشــخصية أو النظــام العــام، ولكــن يجــوز الصلــح علــى المصالــح الماليــة التــي تترتــب 
علــى الحالــة الشــخصية أو التــي تنشــأ عــن ارتــكاب الجرائــم)م 551 مدنــي مصــري(. 
وقــد قيــدت بعــض التشــريعات مــن نطــاق هــذه القاعدة فنصــت على اســتبعاد االتفــاق على 
التحكيــم فــي مســائل بعينهــا، حيــث نصــت المــادة 5 مــن قانــون التحكيــم اليمنــي علــى أن 
» ال يجــوز التحكيــم فيمــا يلــي: 1- الحــدود واللعــان وفســخ عقــود النــكاح، 2- رد القضــاة 
ومخاصمتهــم، 3- المنازعــات المتعلقــة بإجــراءات التنفيــذ الجبــري،4- ســائر المنازعــات 
التــي ال يجــوز فيهــا الصلــح، 5- كل مــا يتعلــق بالنظــام العــام«، ونصــت المــادة 7 مــن 
قانــون التحكيــم التونســي علــى أن » ال يجــوز التحكيــم : أوال – فــي المســائل المتعلقــة 
بالنظــام العــام، ثانيــا –فــي المنازعــات المتعلقــة بالجنســية، ثالثــا: فــي المنازعــات المتعلقــة 
بالحالــة الشــخصية باســتثناء الحــاالت الماليــة الناشــئة عنهــا، رابعــا: فــي المســائل التــي 
ال يجــوز فيهــا الصلــح، خامســا : فــي النزاعــات المتعلقــة بالدولــة والمؤسســات العموميــة 

)1( د. ناريمــان عبــد القــادر » اتفــاق التحكيــم وفقــا لقانــون التحكيــم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم 
27 لســنة 1994« مرجــع ســابق 243 ومــا بعدهــا.
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ــن  ــة ع ــات ناتج ــذه النزاع ــت ه ــة إال إذا كان ــات المحلي ــة والجامع ــة اإلداري ذات الصيغ
عالقــة دوليــة اقتصاديــة كانــت أو تجاريــة أو ماليــة ...«، ونصــت المــادة 1 مــن الالئحــة 
ــخ 12 /  ــم م/ 46 بتاري ــم الســعودي الصــادر باألمــر الملكــي رق ــة لنظــام التحكي التنفيذي
7 / 1403 ه، علــى أن » ال يجــوز التحكيــم فــي المســائل التــي ال يجــوز فيهــا الصلــح 
كالحــدود واللعــان بيــن الزوجيــن وكل مــا يتعلــق بالنظــام العــام«، ونصــت المــادة 442 
مــن قانــون المرافعــات الجزائــري علــى أن« يجــوز لــكل شــخص أن يطلــب التحكيــم فــي 
حقــوق لــه مطلــق التصــرف فيهــا، وال يجــوز التحكيــم فــي االلتــزام بالنفقــة وال فــي حقــوق 
اإلرث والحقــوق المتعلقــة بالمســكن والملبــس وال فــي المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام أو 
فــي حالــة األشــخاص وأهليتهــم...«، ونصــت المــادة 740 مــن قانــون المرافعــات الليبــي 
ــن  ــام أو المنازعــات بي ــة بالنظــام الع ــي األمــور المتعلق ــم ف ــى أن » ال يجــوز التحكي عل
العمــال وأربــاب العمــل بشــأن األحــكام الخاصــة بالتأميــن االجتماعــي وإصابــات العمــل 
ــق  ــك التفري ــي ذل ــا ف ــة الشــخصية بم ــة أو بالحال ــة والمنازعــات المتعلق وأمــراض المهن
ــي النظــام  ــة ف ــة واجب ــرا لنفق ــم تقدي ــى أن يجــوز أن يكــون موضــوع التحكي ــي، عل البدن
الزوجــي أو العائلــي أو فــي خــالف علــى مقــدار المهــر أو البائنــة أو دعــوى ماليــة أخــرى 
ناشــئة عــن قضايــا األحــوال الشــخصية كمــا يجــوز التحكيــم بيــن الزوجيــن فيمــا تجيــزه 
ــات  ــول المحاكم ــون أص ــن قان ــادة 507 م ــت الم ــالمية«، ونص ــريعة اإلس ــكام الش أح
المدنيــة الســوري علــى أن« ...وال يصــح التحكيــم فــي نــزاع يتعلــق باألحــوال الشــخصية 
أو بالجنســية أو بالمســائل التــي يجــوز فيهــا الصلــح«، ونــص الفصــل الســابع مــن قانــون 
ــة بالنظــام  ــي المســائل المتعلق ــم: أوال – ف ــى أن« ال يجــوز التحكي ــم التونســي عل التحكي
ــة  ــات المتعلق ــي النزاع ــا – ف ــية ، ثالث ــة بالجنس ــات المتعلق ــي النزاع ــا – ف ــام، ثاني الع
بالحالــة الشــخصية باســتثناء الخالفــات الماليــة الناشــئة عنهــا رابعــا – فــي المســائل التــي 
ال يجــوز فيهــا الصلــح، خامســا – فــي النزاعــات المتعلقــة بالدولــة والمؤسســات العموميــة 
ــة  ــات دولي ــت ناتجــة عــن عالق ــة إال إذا كان ــة والجماعــات المحلي ــة اإلداري ذات الصبغ

اقتصاديــة كانــت أو تجاريــة أو ماليــة وينظمهــا البــاب الثالــث مــن هــذه المجلــة«.
ــي كل  ــم ف ــازة التحكي ــى إج ــق عل ــكاد تتف ــة ت ــريعات العربي ــبق أن التش ــا س ــتفاد مم يس
المنازعــات التــي يجــوز فيهــا الصلــح وال تتعــارض مــع النظــام العــام للمجتمــع، وفــي 
إطــار ذلــك يتحــدد موضــوع ومحــل اتفــاق التحكيــم، وهــذا الموضــوع أو المحــل الــذي 
ينصــب عليــه اتفــاق التحكيــم يتميــز عمــا يرتبــه هــذا االتفــاق مــن آثــار يرتبهــا القانــون 
ــف أحــد األطــراف  ــإذا خال ــم، ف ــاق التحكي ــى اتف ــع األطــراف عل ــا بمجــرد توقي ويحدده
هــذا االتفــاق علــى التحكيــم والتجــأ للقضــاء، كان للطــرف اآلخــر التمســك بوجــود اتفــاق 

التحكيــم قبــل الــكالم فــي الموضــوع ، فيترتــب علــى اتفــاق التحكيــم بمجــرد توقيعــه مــن 
ــا للقضــاء، وااللتــزام بااللتجــاء للتحكيــم  األطــراف عــدم جــواز التجــاء األطــراف تلقائي
ــاق  ــة، والتمســك بوجــود اتف ــذه الحال ــي ه ــم ف ــة التحكي ــن هيئ ــم الصــادر م ــول الحك وقب
التحكيــم ال يترتــب تلقائيــا لعــدم تعلــق اتفــاق التحكيــم بالنظــام العــام، فــال يجــوز للمحكمــة 
القضــاء بــه مــن تلقــاء نفســها، بــل يتعيــن علــى الخصــم التمســك بوجــوده قبــل الــكالم فــي 
الموضــوع وإال عــد متنــازال عــن التحكيــم، بخــالف موضــوع ومحــل اتفــاق التحكيــم إذ 

يتعيــن علــى األطــراف تحديــد موضوعــات اتفــاق التحكيــم .
25- أســاس ذلــك أن المســائل التــي يجــوز فيهــا الصلــح تتعلــق بالصالــح الخــاص 
باألفــراد وال تتعلــق بالنظــام العــام للمجتمــع أو مصالحــه العليــا، ويتمثــل هــذا الموضــوع 
ــن  ــد م ــم كبن ــذي ورد شــرط التحكي ــد ال ــن موضوعــات العق ــي موضــوع م أو المحــل ف
بنــوده، أو مــا ثــار النــزاع بشــأنه بالنســبة لالتفــاق الالحــق علــى العقــد أو مــا تــم االتفــاق 
عليــه بيــن األطــراف بعــد قيــام النــزاع بيــن األطــراف، ســواء أكان ذلــك بمناســبة نــزاع 
مطــروح أمــام القضــاء أو قبــل قيــام هــذا النــزاع، وفــي كل األحــوال يتعيــن أن يكــون هــذا 

الموضــوع أو المحــل قابــال للصلــح وغيــر مخالــف للنظــام العــام )1(.
22 -ويتحــدد النطــاق الموضوعــي التفــاق التحكيــم بتعلقــه بمنازعــة يجــوز فيهــا التحكيــم، 
وال تتعــارض مــع النظــام العــام، فــال يجــوز أن يمتــد نطــاق اتفــاق التحكيــم لمســألة مــن 
ــال  ــع، ف ــام للمجتم ــام الع ــع النظ ــارض م ــح أو تتع ــا الصل ــوز فيه ــي ال يج ــائل الت المس
ــم  ــن )2(، كمــا ال يجــوز التحكي ــة للمتهمي ــد المســئولية الجنائي ــم بشــأن تحدي يجــوز التحكي
فــي مســائل األحــوال الشــخصية أو الحالــة أو الجنســية، مــع إجــازة التحكيــم فــي المســائل 
ــه يجــب أن  ــم ونطاق ــاق التحكي ــك المســائل )3(، وموضــوع اتف ــى تل ــة عل ــة المترتب المالي
يفســر تفســير ضيقــا )4(، فــال يجــوز التوســع فــي تفســير اتفــاق التحكيــم وامتــداده لغيــر مــا 
اتفــق عليــه األطــراف، و أن االتفــاق علــى التحكيــم بشــأن عقــد معيــن ال ينصــرف إلــى 

)1( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« مرجــع 
ســابق بنــد 27 و 28 و 29 ص 29 ومــا بعدهــا

ــم 1479 لســنة 53 ق جلســة 19 / 11 / 1987 ق 206 ص 968 ع 2  )2( نقــض مدنــي الطعــن رق
س 38.

ــة«  ــم الدولي ــة التحكي ــنة 1994 وأنظم ــون 27 لس ــا للقان ــم طبق ــيد صــاوي » التحكي ــد الس )3( د. . أحم
ــا. ــا بعده ــد28 و 29ص 43 وم ــابق بن ــع س مرج

ــد75 ص 158 ومــا  ــة والتطبيــق« مرجــع ســابق بن ــم فــي النظري ــون التحكي ــي » قان )4( د . فتحــي وال
ــة«  ــم الدولي ــون 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكي ــا للقان ــم طبق بعدهــا، د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكي

ــد35 ص 53. مرجــع ســابق بن
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غيــره مــن العقــود)1(، وأن العبــرة بمــا انصرفــت إليــه إرادة أطــراف اتفــاق التحكيــم فعــال 
مــع مراعــاة مــا قــد يثــور أثنــاء نظــر النــزاع مــن طلبــات عارضــة أو مســائل فرعيــة)2(.

خاتمة

ــه  ــم »دراســة فــي ضــوء الفق ــاق التحكي ــا لموضــوع »نطــاق اتف ــام بحثن 23 - وفــي خت
ــاون  ــس التع ــن دول مجل ــي وقواني ــري واإلمارات ــم المص ــون التحكي ــي قان ــاء ف والقض
ــون األمــم  ــة وقان ــة المقارن ــة واألجنبي ــون الفرنســي والتشــريعات العربي الخليجــي والقان
ــم  ــة التحكي ــد غرف ــيترال وقواع ــي األونس ــاري الدول ــم التج ــي للتحكي المتحــدة النموذج
ــة، أســال  ــم الدولي ــز التحكي ــم ومراك ــي للتحكي ــز القاهــرة اإلقليم ــس ومرك ــة بباري الدولي
هللا العلــي العظيــم أن أكــون قــد وفقــت فــي اختيــار موضوعــه ومعالجــة بعــض الجوانــب 
ــاق  ــوان النط ــن، كان األول بعن ــي مطلبي ــث ف ــت البح ــد تناول ــه، وق ــة ب ــة المتعلق الهام
ــوان« النطــاق الموضوعــي  ــي بعن ــب الثان ــد كان المطل ــم، وق ــاق التحكي الشــخصي التف

ــم. ــاق التحكي التف
فــي المطلــب األول تناولــت النطــاق الشــخصي التفــاق التحكيــم ، حيــث وضحــت 
ــا انصــراف  ــات، مبين ــود واالتفاق ــائر العق ــم شــأن س ــاق التحكي ــر النســبي التف ــدأ األث مب
ــاق  ــه باتف ــر وعلم ــول األخي ــرط قب ــاص بش ــف الخ ــام والخل ــف الع ــم للخل ــاق التحكي اتف
التحكيــم، موضحــا الحــاالت االســتثنائية التــي تــرد علــى القاعــدة العامــة فــي انصــراف 
اتفــاق التحكيــم ألطرافــه فقــط، موضحــا الحــاالت المختلفــة التــي يلتبــس فيهــا انصــراف 
اتفــاق التحكيــم لغيــر أطرافــه، وحكــم اتفــاق التحكيــم فــي حالــة التضامــن بيــن الدائنيــن 
ــند  ــي س ــه ف ــل إلي ــم للمرس ــاق التحكي ــواز انصــراف اتف ــدى ج ــتعرضا م ــن مس والمديني
ــح  ــذه المســألة، محــاوال توضي ــه والقضــاء حــول ه ــي الفق الشــحن موضحــا الخــالف ف
ــه  ــن أطراف ــه م ــا إذا كان المرســل إلي ــان م ــل البحــري وبي ــد النق ــح لعق ــف الصحي التكيي

)1( تمييــز دبــي الطعنــان رقــم 48 و 70 لســنة 1992 جلســة 23 / 5 / 1992 العــدد 3 ص 501، وقــد 
جــاء فــي هــذا الحكــم« مــن األصــول المقــررة، أن التحكيــم االختياري-باعتبــاره طريقــا اســتثنائيا لحســم 
النــزاع بيــن الطرفيــن- ال يفتــرض بــل يجــب االتفــاق عليــه صراحــة لمــا يترتــب عليــه مــن الخــروج عــن 
طريــق التقاضــي العاديــة بمــا تكفلــه مــن ضمانــات للخصــوم، وأن اتفــاق الطرفيــن فــي عقــد معيــن علــى 
عــرض مــا قــد ينشــأ بينهــم مــن نــزاع فــي تنفيــذه علــى التحكيــم ال ينصــرف إلــى مــا قــد يكــون بينهــم مــن 

عقــود أخــرى طالمــا لــم يتــم اإلحالــة فيهــا صراحــة علــى شــرط التحكيــم«.
)2( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » 
مرجــع ســابق بنــد 35 ص 52، د. محمــود مصطفــى يونــس« قــوة أحــكام المحكميــن وقيمتهــا أمــام قضــاء 

الدولــة« مرجــع ســابق ص 106 و107.

ــم لغيــر أطرافــه فــي مجمــوع  ــاق التحكي مــن عدمــه، كمــا وضحــت حكــم انصــراف اتف
الشــركات والعقــود المتعــددة، حيــث عرضــت موقــف الفقــه والقضــاء مــن المســألة محاوال 
تحديــد العالقــة بيــن مجمــوع الشــركات وطبيعــة عملهــا والتمييــز بيــن مجمــوع الشــركات 
وعالقــة الشــركة األم بالشــركات الوليــدة وحالــة تعــدد العقــود أو العقــود المتتابعــة التــي 

تــرد علــى محــل واحــد.
ــزم  ــث أشــخاصه ال يل ــن حي ــم م ــاق التحكي ــى أن اتف ــب إل ــذا المطل ــي ه ــد خلصــت ف وق
ســوى أطرافــه، وأنــه ال يجــوز إبرامــه بالنيابــة عــن الشــخص إال بموجــب وكالــة خاصــة، 
ــر  ــن الغي ــد ع ــتراط والتعه ــة االش ــي حال ــه ف ــر أطراف ــه لغي ــتثناء انتقال ــوز اس ــه يج وأن
بشــرط قبولهــم لالتفــاق، وأن شــرط التحكيــم فــي عقــد النقــل البحــري ال يلــزم المرســل 
إليــه باعتبــاره مــن الغيــر إال فــي حالــة قبولــه للشــرط، وعــدم جــواز انتقــال شــرط التحكيــم 
بيــن الدائنيــن أو المدنييــن إال فــي حالــة االتفــاق ألن التضامــن ال يفتــرض إال فــي المســائل 

التجاريــة.  
ــاق  ــا أن اتف ــم موضح ــاق التحكي ــر الموضوعــي التف ــت األث ــي تناول ــب الثان ــي المطل وف
ــي  ــم ه ــة للتحكي ــح، وأن القابلي ــه الصل ــا ال يجــوز في ــام ال يجــوز فيم ــدأ ع ــم كمب التحكي
ــا ال  ــي كل م ــم ينحصــر ف ــاق التحكي ــة هــي االســتثناء، وأن اتف األصــل وأن عــدم القابلي
ــد النطــاق  ــن فيمــا بنهــا فــي تحدي ــة تتباي ــف النظــام العــام، وأن التشــريعات القانوني يخال

ــم . ــاق التحكي ــي التف الموضوع
ــة  ــائل الجنائي ــي المس ــم ف ــى التحكي ــاق عل ــم االتف ــت حك ــد وضح ــدد فق ــذا الص ــي ه وف
وغيرهــا مــن المســائل التــي تتعلــق باألســس التــي يقــوم عليهــا المجتمــع، حيــث انتهيــت 
ــة  ــد المســئولية الجنائي ــي تحدي ــم ف ــه ال يجــوز التحكي ــى أن ــه إل ــر مــن الفق مــع جمــع كبي
للمتهميــن، وأن اتفــاق التحكيــم ينحصــر فقــط فــي الجانــب المالــي لألشــخاص فــي تلــك 
الحــاالت، كمــا وضحــت عــدم إجــازة اتفــاق التحكيــم فــي كل المســائل التــي تتعلــق بالنظــام 
ــائل  ــية ومس ــة والجنس ــة بالحال ــائل المتعلق ــالس والمس ــائل اإلف ــل مس ــع مث ــام للمجتم الع
ــي  ــح ف ــر الصل ــت أث ــرا وضح ــا، وأخي ــالق وغيره ــب والط ــة والنس ــة الصناعي الملكي
المســائل الجنائيــة علــى اتفــاق التحكيــم، موضحــا أن الصلــح فــي المســائل الجنائيــة يعتبــر 
ســببا النقضــاء الدعــوى الجنائيــة، األمــر الــذي يترتــب عليــه انغــالق الطريــق الجنائــي 
فــي المســألة محــل الصلــح، غيــر أن ذلــك ال يمنــع األطــراف مــن االتفــاق علــى التحكيــم 

ــة. بالنســبة للمســائل المدني
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د. حفيظــة الســيد الحــداد » الطعــن بالبطــالن علــى أحــكام التحكيــم الصــادرة فــي المنازعــات 	 

الخاصــة الدوليــة » دار الفكــر الجامعــي 1997
د. سامية راشد » التحكيم في العالقات الدولية الخاصة »دار النهضة العربية 1984	 
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االعتمــاد 1923
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جامعــة القاهــرة 1996د. محســن شــفيق » التحكيــم التجــاري الدولــي » طبعــة دار النهضــة 
ــة 1997  العربي

د.على سيد قاسم » نسبية اتفاق التحكيم« دار النهضة العربية 2004.	 
ــة 	  ــدة« أكاديمي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــري ف ــون البح ــوان » القان ــز رض د. فاي

شــرطة دبــي الطبعــة الثانيــة 2005

د. فتحي والي» الوسيط في قانون القضاء المدني« دار النهضة العربية 2001 	 
د . فتحي والي» قانون التحكيم في النظرية والتطبيق« منشأة المعارف اإلسكندرية 2007 	 
د. محمد السيد الفقي » القانون التجاري « دار الجامعة الجديدة  2008 	 
د. محمد عبد الفتاح ترك » التحكيم البحري « دار الجامعة الجديدة 2005  	 
د. محمــد نــور شــحاته » تنفيــذ أحــكام المحكميــن فــي التشــريعات العربيــة والمقارنــة« بحــث 	 

مقــدم لمؤتمــر اتحــاد كليــات الحقــوق العربيــة، الــذي عقــد بالقاهــرة فــي الفتــرة مــن 22-20 
مايــو 2006

د. محمــد نــور شــحاته » مفهــوم الغيــر فــي التحكيــم« دراســة تحليليــة وتطبيقيــة لمبــدأ نســبية 	 
أثــر التحكيــم بالنســبة للغيــر ، دار النهضــة العربيــة 1996

ــم 	  ــي التحكي ــة ف ــة الحديث ــة والقضائي ــات القانوني ــان » االتجاه ــد عثم ــوح محم ــد فت د. محم
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــي ف ــارة دب ــي إم ــة ف ــر الحكومي ــود الدوائ ــض منازعــات عق ــيلة لف كوس
ــة  ــدل بدول ــن وزارة الع ــة الصــادرة ع ــة العدال ــي مجل ــور ف ــدة » بحــث منش ــة المتح العربي

اإلمــارات العربيــة المتحــدة العــدد 103 س 27 يوليــو 2000 
ــي قررتهــا محكمــة 	  ــادئ الت ــي التجــاري، المب ــز دب ــي إســماعيل » قضــاء تميي أ. محمــد هان

ــة 2000  ــا 1988 – 1999 » طبع ــي أحــد عشــر عام ــي ف ــز دب تميي
ــة« دار 	  ــاء الدول ــام قض ــا أم ــن وقيمته ــكام المحكمي ــوة أح ــس» ق ــى يون ــود مصطف د. محم

النهضــة العربيــة 2004 
د. مختاربريري»التحكيم التجاري الدولي«الطبعة الثانية دارالنهضة العربية1999	 
ــة 	  ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــالت التجاري ــون المعام ــادئ قان ــداري » مب ــى البن د . مصطف

المتحــدة » الطبعــة األولــى 2005 
ــة 	  ــة الدولي ــات الخاص ــي العالق ــم ف ــال » التحكي ــد الع ــة عب ــال ود. عكاش ــى الجم د. مصطف

والداخليــة« الطبعــة األولــى 1998
د. مصطفى كمال طه » العقود التجارية « دار الفكر الجامعي 2005 	 
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ــرة 1997 ــة القاه ــالة جامع رس
د. وجدي راغب » النظرية العامة للعمل القضائي « منشأة المعارف باإلسكندرية 1974	 
د . وجــدي راغــب » هــل التحكيــم نــوع مــن القضــاء « مجلــة حقــوق ّ الكويــت الســنة 17 	 

العــدد 2 لســنة 1993
	 Jean Vincent et Serge Guinchard» Procédure 
c i v i l e  « D A L L O Z . 1 9 9 9 
	 Antoine Kassis » Problèmes de Base de l’arbitrage en droit 
compare et en droit international «Tome 1.Arbitrage Juridictionnel et 
arbitrage contractuel,Paris,L.G.D.J.1997.
	  Jean –Louis GOUTAL » l’arbitrage et les tiers « le droit des 
contrats, Rev.arb.1988,
	 Jean  Louis Goutal  ,not, sur Cass.com 20 Juin 1995 ,Revue 
d’arbitrage 1995,n°4,p.624 ET S
	 Cass.com .15 nov.1979 ,D.1979 ,I.R.130 ; Cass.com.4 Juin 
1985,J.C.P.1985.IV.283.,
	 Cass.com.20 Juin 1995 ,Rev.arbitrage 1995
	 Cour d’appel de Paris , 21 Octobre  1983, Revue d’arbitrage 
1984, 
	 Cour d’appel pau ,20 nov. 1986 ; Rev.1988 ; p.153 ; note 
Chapelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


