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[سورة النساء :اآلية .]35

 عن أيب رشيح ريض اهلل عنه قال:يا رســول اهلل ،إنَّ قومــي إذا اختلفوا يف يشء فأتوين

فحكمت بينهم فريض عني الفريقان .
ُ

فقال لـه رسول اهلل ﷺ  « :ما أحسن هـذا !.»....

[رواه أبوداود والنسائي].
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افتتاحية
ـلني سـ
املرسـ
أرشف
ـام عـ
ـاة
العاملــن،
الحمدللــه
ـيدناآله
وعىل
حممد
سيدنا
ـى عىل
ــام
والس
والصاة
العاملني،
رب
احلمد هلل
والصـ َّ
رب ِّ
والسـ َّ

محمــد وعــى آلــه الطاهريــن ،وصحابتــه أجمعــن ،ومــن تبعهــم
وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
بإحســان إىل يــوم الديــن.
اإلصدار
اخلريي بدبي »
والعمل
الشــؤوناإلسامية
دائرة الش��ؤون
فيــر ُت َقدِّ م «
وبـعــدُّ :ف
هذابــديب»
الخــري
والعمــل
اإلســامية
«دائــرة
وبعــدُ :
مــن الســادة
خدمةالقــراء
لجمهــور
(التحكيــم
تقــدم
املجتمع.
األرسي)يف سبيل
يمكن تقديمه
إصدارهــاطرح ما
حرصها عىل
يفأنإطار
الباحثــن واملثقفــن واملتطلعــن إىل املعرفــة.
وما يروق املخطط أن تكون النتائج بعيدة عن األهداف حيث يسعى
ويــأيت هــذا الكتــاب ليؤكــد أن الرشيعــة اإلســامية جاءت بأكــر من دواء
لوسائل
رصد ًا
املامرسات
يستقيص
يســتفحل
اليومية،التــي
األحــوال
معطياتحتــى يف
منخــاف،
الكثريمــن
الزوجــن
أن بــن
جاهد ًاِـد ُّب
ملــا يَـ
العــاج.
تربزاألمــل
وعندهامــن
ـأس أقــرب
وقضاياـون اليـ
ـداء ،ويكـ
فيهــا الـ
األمور التي حتتاج إىل
الكثرييفمــن
املجتمع،
اإلعــام
األدويــة،
واألرسةهــذه
الفردهــو أحــد
استقرارـقاق
هدفـوع الشـ
لتحقيقــد وقـ
الزوجــن عن
كافةبــن
والتحكيــم
واملجتمع.
اجلهات
تعاون
واألصــل فيــه هــو قــول اللــه تعــاىلَ « :وإِ ْن ِخ ْفتُـ ْم ِشـق َ
َاق بَ ْي ِن ِهـ َـا فَابْ َعثُــوا
أهم
العزيــزن أَ ْهلِ
اليوم َهــا إِ
أغوارلَّ ـ ُه
يســربفِّــقِ ال
الذيل ًحــا يُ َو
البحثا إِ ْص َ
هذان يُرِي ـ َد
يدي ِه َو َح
وبــن أَ ْهلِ ـ
َح َكـ ًـا ِّم ـ ْن
قارئنا َكـ ًـا ِّم ـ ْ
واجلهد.)35
(النســاء :
منـ ًرا»
بكثري َخ ِب
ويتناوهلا َعلِيـ ًـا
املجتمعلَّـ َه كَا َن
ـا • إِ َّن ال
ليتواصل إىل نتائج تقدم
الدراسة
رشائح
بَ ْي َن ُهـ َ
وتعــاىل لربــاط
ســبحانه
رعايــةيفاللــه
مبسطتصــور
أسلوباآليــة
وهــذه
املجتمع.
مؤسسات
تعاون مع
مــدىمتكامل
لنــاعمل
لتصب يف
الزوجيــة ،كيــف يأمــر ببعــث حكمــن مــن أهــل الخــر ،أحدهــا مــن
وهذا العمل واحد مما تقدمه الدائرة ضمن أهدافها اإلسرتاتيجية دائامً
أهــل الــزوج ،واآلخــر مــن أهــل الزوجــة ،ليكــون لهــا نظـ ٌر وراء نظــر
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نازفوليتعرفــا
جلرحــا،
ـاف بينه
لتسطرالخـ
يوميةــباب
وليدرســا أس
منوالزوجــة،
ـزوج
بن الـ
يقعمــن
ماكل
يتطلب
نبض ًا
مشــكات شبه
يديه

عــى موطــن الــداء لهــذا الخــاف ،وقــد يريــان الــداء ويجــدان لــه
تعاون ًا مستمر ًا إلجياد العاجات الناجعة.
الــدواء ،ويعــود للحيــاة الزوجيــة صفاؤهــا وإرشاقهــا ،وإال كان التفريــق
ـداء .والعمل اخلريي بديب يسعدها أن تتلقى
اإلســامية
الشــؤون لهــذا الـ
ودائرةــو الــدواء
بينهــا ه
املوفق.الحكمــن،
واإلحســان يف
ألهدافهاالخــر
خدم ًةمشــاعر
وتقويماللــه
تصويبيوقــظ
وانظــر كيــف
السامية ،واهلل
منك كل
ليكونــا رســويل ســام يف هــذه الســفارة التــي ندبهــا اللــه ســبحانه
آل
عظيماداالشــكر
ابتغيــا نقدم
العلمي جيعلنا
اإلنجاز
فإنهــا إنِ
ألرسةمــن
والدعاءلهــا
اإلصــاح كان
الخــر وأر
وهذالهــا،
وتعــاىل
ـن ،وميســك
وتؤازرالزوجـ
ـح أمــر
العلمـا يصلـ
حتبــى مـ
التيــان ع
تعاىلفيلتقي
اهللــق،
وتوفي
مكتــومعــون
اللــه
اإلســام
قضايا
وأهله،
حفظها
الســموــا.
صاحباللــه بينه
مقدمتها عقــده
ويفـق الــذي
وإقدام،الوثيـ
بكلـكمتيزالربــاط
ـا ذلـ
عليهـ
الشيخ حممد بن
والعروبة
وهــذا اإلنجــاز العلمــي يجعلنــا نقــدم عظيــم الشــكر والدعــاء ألرسة آل
راشــد بن ســعيد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء،
مكتــوم حفظهــا اللــه تعــاىل التــي تحــب العلــم وأهلــه ،وتــؤازر قضايــا
ويشــجع
املعرفة،
ديب الذي
العلميـب الســمو
البحثــا صاحـ
ويرعىمقدمته
ـدام ،ويف
جمتمعـز وإقـ
يشــيدـكل متيـ
والعروبــة بـ
حاكمــام
اإلس
ابه.بــن راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة،
محمــد
الشـ
ـيخو ُط
أصحابه
رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب ،الــذي يشــيِّد مجتمــع املعرفــة،
العمــل،ـه.وأن يرزقنا التوفيق
ينفع هبذا
القديــر
ـثالعيل
البحـمن
راجــني
أصحابــه وطالبـ
ويشـأنـجع
العلمــي،
ويرعــى
املنشـود.
درب
ـي إىل
يوفق
راجــن
التوفيــق
التميزيرزقنــا
ـل ،وأن
عىلالعمـ
العطـاءــذا
منينفــع به
مزيد أن
القديــر
وأنالعـ
والسداد،مــن
والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيــد مــن العطــاء عــى درب التميز املنشــود.
َّبي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
وص َّىل اهلل وســ ّلم عىل الن ِّ
عــى
وآخــر دعوانــا أن الحمدللــه رب العاملــنَ ،وصــى اللــه وســلم
آلــه أمجعني.
وصحبه
محمــد آله
ســيدناــد وعىل
حمم
خاتــماخلاتم
مي
سيدنا َّ
األُ ِّ
وعــى
النبيــن
وصحبــه أجمعــن.
رب العاملني.
واحلمد هلل ِّ

املدير العام املدير العام
لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
د .حمد بن الشيخ أحمد الشيباين

د .محــد بن الشــيخ أمحــد الشـيبانـي
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الصالة وأتم التســليم عىل س ِّيدنا
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل ّ

حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبعــد:

فالعالقة بني الزوجني تقوم يف أصلهــا عىل املودة والرمحة ،وقد

أمــر اهلل بمعارشة الزوجــة باملعروف ،قــال تعاىل ﴿:ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ﴾(((.
 -1سورة النساء ،اآلية .19
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ونبه النبــي ﷺ الزوج عىل أنــه ال ينبغي له أن يكــره زوجته،

ويفارقهــا خللق يسء فيها ،ألنه إن كان فيها خلق يسء فال شــك أن
ِ
ــن ُم ْؤ ِمنَ ًة ،إِ ْن ك َِر َه
فيها أخالق ًا حســنة غريه ،فقالﷺَ «:ل َي ْف َر ْك ُم ْؤم ٌ
ِ
ِ
آخ َر »(((.
ض ِمن َْها َ
من َْها ُخ ُل ًقا َر َ
كــا بني اهلل تعاىل أن حق الزوجة عــى زوجها كحق الزوج عىل

زوجته ،قال سبحانه وتعاىل ﴿:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾(((.

النبــي ﷺ الزوجة أن تطلب الطالق مــن زوجها دونام
وحذر
ُّ
ســبب ،فقال ﷺَ «:أ ُّي َما ْام َر َأ ٍة َس َ
ت ز َْو َج َها َط َل ًقا يف َغ ْ ِي ما َب ْأ ٍ
س،
ــأ َل ْ
َف َح َرا ٌم َع َل ْي َها َرائِ َح ُة ا ْل َجن َِّة »(((.
لكــن ال ختلو احليــاة الزوجيــة الطويلة املمتدة مــن منغصات

ومكدرات قد يتســبب فيها أحــد الزوجني أو كالمهــا ،وقد عالج

اإلســام هذه احلاالت ،بام حيقق االســتقرار ومصلحــة الزوجني
واألوالد واملجتمع.

 -1مسلم ،ك الرضاع ،ب الوصية بالنساء  ،1091/2ح .1469
 -2سورة البقرة ،اآلية .228
 -3سنن أيب داود ،ك الطالق ،ب يف اخللع  ،268 /2ح .2226
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فاخلالف بني الزوجني قد يكون بنشوز املرأة ،وقد يكون بظلم الرجل.
فالنشوز يعاجله الرجل بأقرب التأديبات الثالثة ،وهي :الوعظ،

واهلجر يف املضاجع ،والرضب.

يقــول اهلل تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾((( .فيبــدأ الــزوج يف معاجلة
زوجته الناشــز بالوعظ واإلرشاد بالتي هي أحسن ،فإذا مل تستقم عىل

اجلادة هجرها يف الفراش  ،عســى أن تفيق من رعونتها ،وإال استعمل
آخر العالجات وهو الرضب غري املربح وال املؤذي وال املؤمل.

فــإن جتاوز الزوج حدود ما وضحه الــرع واعتدى عىل زوجته

اعتدا ًء جسي ًام كان هلا حق طلب التفريق من القايض ،أو تعزير زوجها .
 -1سورة النساء ،اآلية .34
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وقد ينشأ اخلالف بظلم من الرجل ،فإن متادى يف ظلمه ،ومل يراجع

نفسه ،كان ذلك مؤذن ًا بأن حيول حياهتام إىل شقاق دائم تستحيل معه
احلياة الزوجية السليمة التي حتقق أهدافها الرشعية من سكن ومودة

ورمحة ،فعندئذ جيب بعث حكمــن من أهل الزوجني ؛ لقوله تعاىل:

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾(((.

فبعث احلكمني أو تنصيبهام أمر قد رشعه الشارع احلكيم سبحانه

لفض النزاعات التي تنشــأ بني الزوجني ،وإجياد احللول املناسبة هلا،

والتــي تــؤ ِّدي إىل اســتقرار األرسة وديمومتها ومتاســكها ،وذلك
مقصد مهم من مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،وركيزة أساسية يف البناء

املجتمعي السليم.

ولما كان أمر التحكيم بتلــك األمهية يف املجتمع ،وعليه املعول
ّ

أحببت أن أتناوله بيشء من التفصيل
األكرب يف اســتقراره وازدهاره،
ُ
والتقعيد من حيث:
-1تعريفه.
 -1سورة النساء ،اآلية . 35
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 -2بيان رضورته.
 -3أحكامه.
 -4مهام احلكمني.
 -5آليات عملهام.
أضفت هلذا البحث عدة ملحقات متمامت.
وقد
ُ
وهذه اإلضاءة التنويرية والتوضيحيــة كام هي موجهة يف املقام

األول إىل املجتمــع عامة ،فهي تعترب كذلك دلي ً
ال إرشــادي ًا للعاملني

يف حقل التحكيم األرسي ،وإين آلمل أن جيدوا فيها بغيتهم العلمية،
ال فاع ً
وأن تكون عام ً
ال يف ترقية أداء املؤسســات ذات الصلة بوحدة

املجتمع واملحافظة عليه .واهلل من وراء القصد ،ومنه العون والتوفيق.
وال يفوتني – يف هذه التقدمة – أن أشــيد بجهود دائرة الشؤون

اإلســامية والعمل اخلري بديب  ...يف هذا املجــال ،وأن أثمن غالي ًا

ما تقوم به من مســامهة مقدرة يف توفري الكوادر املؤهلة من موظفيها

للعمل يف جمال التحكيم األرسي من خالل إيفادهم يف بعثات دراسية
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ودورات ختصصية يف هذا املجال تقوم هبا مؤسسات علمية ختصصية،

والتــي يأيت عىل رأســها معهد ديب القضائي ،وبام توفــره الدائرة من

دعم ملموس وجهــد مقدّ ر لربنامج التحكيــم األرسي؛ املتمثل يف
توفري املرشــدات األُرسيات ،فض ً
ال عن هتيئة القاعات الالزمة لعقد
جلســات التحكيم ،ونرش الثقافة األرسيــة الصحيحة ،وذلك عن

طريق إصداراهتا املتنوعة وحمارضاهتا املتعددة ،إسهام ًا منها يف العمل
عىل استقرار األرس ،ومن َّثم استقرار املجتمع.

وإذا كان ذلك يمثل جزء ًا من جهود الدائرة الداخلية وســعيها

الدؤوب يف تطوير األداء وترقيته ،فإن هلا يد ًا بيضاء يف خارج حميطها،

حيث متد جسور التعاون البناء واملشاركة الفاعلة مع كثري من اجلهات

ذات االختصاص؛ وأذكــر يف هذا الصدد حماكم ديب التي تســتعني

بكــوادر الدائرة املؤهلة يف علمية التحكيم ،ممــا جعل الدائرة عالمة
متميزة ومنارة مميزة ،متثــل حضور ًا إجيابي ًا يف مفاصل املجتمع املدين.

وما ذاك إال التساع رؤيتها وشــمول خطتها ،وعبقرية إسرتاتيجيتها

وتكاتــف أفرادها ،وحيوية أجهزهتا ،وقبل ذلــك وبعده يأيت توفيق

املوىل سبحانه ،واحلمد هلل أوالً وأخري ًا.
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املبحث األول
التعريفات
أو ًال  :تعريـف التحكـــيم.

ثانيـًا  :ألفاظ ذات صــلة.
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املبحث األول
التعـريفـات
أو ًال  :تعريف التحكيم
(أ) التحكيم لغ ًة:
التحكيم يف اللغة :مصدر مأخوذ من الفعل َحكَم ،يقال :حكَّمه

حلك َْم إليه.
يف األمر واليشء ،أي :جعله َحكَام ّ
وفوض ا ُ

يقول ســبحانه وتعاىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ﴾(((.

وحكّمه بينهم :أمره أن حيكم بينهم ،فهو َحكَم وحمكّم.
 -1سورة النساء ،اآلية .65
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وحك ََم اليشء و َأ ْحكَم ُه -كالمها-أي منعه من الفساد.
َ
وقيل :للحاكم بني الناس حاكم ،ألنه يمنع الظامل من الظلم(((.

(ب) التحكيم اصطالح ًا:
عــرف الفقهاء التحكيم بأنــه « :تولية اخلصمــن حاك ًام حيكم

بينهام »(((.

حلكَــم بني اخلصمني كالقايض يف حق كافة الناس ،ويف
فيكون ا َ

حق غريمها بمنزلة املصلح.

وعرفه جممع الفقه اإلســامي بأنه « :اتفاق طريف خصومة معينة
َّ

عىل تولية من يفصــل يف منازعة بينهام ،بحكم ملــزم يطبق الرشيعة
اإلسالمية »(((.

 -1املصباح املنري للفيومي مادة «حكم»  ،145/1لســان العرب مادة «حكم»
 ،140/12القاموس املحيط للفريوزآبادي مادة «حكم» ص.1415

 -2حاشية ابن عابدين  ،348/4البحر الرائق البن نجيم .24/7
 -3جملة جممع الفقه اإلسالمي قرار رقم .)9/8( 19
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ويف جملة األحكام العدلية ،التحكيم :هو عبارة عن اختاذ اخلصمني

آخر حاكام برضامها؛ لفصل خصومتهام ودعوامها ويقال لذلك َحك ََم

ومَكَّم بضم امليم وفتح احلاء وتشديد الكاف املفتوحة(((.
بفتحتني ُ

ويعترب التحكيم من أقدم الوسائل التي اختذهتا األمم والشعوب

واألفراد حلل املنازعات وفصل اخلصومات ،وجلأوا إليه يف خمتلف

األزمنــة والعصور حتى أصبح يف عرصنا اليوم من أبرز الوســائل

حلل املنازعات.

 -1جملة األحكام العدلية املادة (( )1790ص.)365:
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ثانيًا :ألفاظ ذات صلة
 -1اإلصالح:
اإلصــاح لغ ًة :نقيض اإلفســاد .يقال :أصلــح :إذا أتى باخلري

والصــواب .وأصلح يف عملــه ،أو أمره :أتى بام هــو صالح نافع ،
وأصلح اليشء :أزال فساده.

وأصلح بينهــا ،أو ذات بينهام ،أو ما بينهــا :أزال ما بينهام من
ِ
(((
المنَاز َعة
والم َص َ
الحة هي املساملة بعد ُ
عداوة ونزاع برضا الطرفني ُ .
الم َخال َفة(((.
واملوافقة بعد ُ

واصطالحــ ًا :عبارة عن إجــراء يقوم به شــخص أو أكثر بغية

الوصول إىل حل النزاع بني املتخاصمني(((.
 -1املوسوعة الفقهية الكويتية .235/10

 -2جامع العلوم يف اصطالحات الفنون (.)180/2

 -3رســالة ماجســتري بعنوان  :اإلصــاح والتحكيم بني الزوجــن يف الفقه
اإلســامي وما عليه العمل يف دولة اإلمارات ص  ،15إســاعيل كامل

الربيمي.
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منــدوب إليه ،ألنه عقد يرتفع به التشــاجر
مرشوع
وهــو عقد
ٌ
ٌ

والتنازع بني اخلصوم ،ومها منشــأ الفســاد ومثار الفتن ،قال تعاىل:

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(((.

وقال سبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﴾(((.

ِِ
ِ
ين ،إِ َّل ُص ْل ًحا َح َّر َم ً
حالل،
الص ْل ُح َجائ ٌز َب ْ َ
الم ْسلم َ
وقال ﷺُّ « :
ي ُ

َأ ْو َأ َح َّل َح َر ًاما »(((.

وعىل ذلك إمجاع املسلمني(((.
فاإلصالح والتحكيم يفض هبام النزاع ،غري أن املحكَّم ال بد فيه

من تولية من القــايض أو اخلصمني ،واملصلح يكون االختيار فيه من
الطرفني أو من متربع به(((.

 -1سورة احلجرات ،اآلية .9

 -2سورة النساء ،اآلية .128
 -3ســنن الرتمذي ،ك األحكام ،ب ما ذكر عن رســول اهلل ﷺ يف الصلح بني
الناس ( ،)634/3ح.1352
 -4املغني البن قدامة املقديس .5/3
 -5املوسوعة الفقهية الكويتية .235/10
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 -2القضاء:
مــن معاين القضاء يف اللغة :احلكم ،ويف اصطالح الفقهاء :تبيني

حلكْم الرشعي واإللزام به ،وفصل اخلصومة.
ا ُ

وعــى هذا ففي كل من التحكيم والقضاء وســيلة لفض النزاع

بني الناس وحتديد صاحب احلق ،وهلذا اشــرط الفقهاء يف كل منهام
صفات متامثلة (((.

إال أن بينهــا فوارق جوهرية تتجىل يف أن القضاء هو األصل يف

هذا املقام ،والتحكيم فرع ،وأن القايض هو صاحب والية عامة ،فال
خيرج عن سلطة القضاء أحد ،وال يستثنى من اختصاصه موضوع.

حلكَم فتكون مــن القايض أو مــن اخلصمني وفق
أما توليــة ا َ

الرشوط والقيود التي توضع له(((.

وهناك نقاط اتفاق بني التحكيم والقضاء ونقاط اختالف :
 -1مغني املحتاج .375/4

 -2املوسوعة الفقهية الكويتية مادة (حتكيم) .234/10
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أ -نقاط االتفاق:
 -كل منهام والية ُح ْك ٍم ؛ لذلك قال بعض الفقهاء :إن التحكيم

شعبة من القضاء(((.

 ٌّحلكْم ممن واله ،باتفاق
حلكَم والقايض يكتسب والية ا ُ
كل من ا َ

حلكَم بام يقيده به من
الطرفني ،املو ِّيل واملو َّىل ،ويتقيد كل من القايض وا َ

واله ،من حيث زمان الوالية ومكاهنا ،واملوضوعات التي حيكم فيها.
حلكم الصادر من ٍّ
حلكَم والقايض يعترب ُح ْك ًام رشعيا
كل من ا َ
-ا ُ

متى استويف رشوطه.

ب -نقاط االختالف:
تتمثل هذه االختالفات يف:
 اختالف اجلهــة املولية لكل منهام ،فأمــا املحكَّم فتتم توليته -1تبرصة احلــكام  1/20يف أصول األقضية ومناهــج األحكام إلبراهيم بن
عيل بن حممد ابــن فرحون اليعمــري ،طبعة مكتبة الكليــات األزهرية،

ط1406/1هـ1986-م.
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من اخلصوم أو القايض ،فسلطته خاصة ،وأما القايض فتتم توليته من
احلاكم  -ويل األمر -وهو صاحب سلطة عامة.

 -القضاء هو ســلطة الدولــة يف الفصــل يف النزاعات ومحاية

احلقــوق ،وهو مظهر من مظاهر ســيادهتا ،أمــا التحكيم فهو قضاء
ثانوي وال يمثل سلطة الدولة(((.

ويرتتب عىل هذا التفريق ما ييل:
 -التحكيم ال يصلح إال برضا اخلصمني ،أما القضاء فال يشرتط

رضــا اخلصمني ،فلو رفعت قضية إىل القضاء حكم فيها ولو من غري

رضامها.

حلكَم يقترص اختصاصه يف
 -التحكيم أضيق جماالً من القضاء فا َ

الدعوى املحكَّم فيها فقط ،أما القايض فله النظر يف كل القضايا التي
تدخل يف اختصاصه وهي واسعة زمان ًا ومكان ًا.

 ال جيب عىل اخلصم إجابة خصمه إذا دعاه إىل التحكيم إال إذا -1التحكيم يف اململكة العربية السعودية  ،ملحمد بن نارص ص .17
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كان رشط ًا يف تعاملهام ،أما إذا دعاه إىل القضاء فتجب عليه االستجابة.
 -التحكيم أوسع من القضاء يف االختصاص املكاين ،فالتحكيم

يصح بني الطرفني ولو اختلفــت أمكنتهم ،أما القايض فمقيد بالنظر
وفق االختصاص املكاين ،وبالتايل جيــوز للمحكم أن ينظر يف قضية

برضا الطرفني ولو كان املدعى عليه ال يقيم يف بلد التحكيم(((.

للح َك ِم أن يستخلف غريه ليتوىل التحكيم نيابة عنه إال
 -ال جيوز َ

بموافقة الطرفني ،ألن الرضا بالتحكيم مرتبط بشخصه ،أما القايض

فيجوز له أن يستخلف غريه يف نظر القضايا املعروضة عليه(((.

 -3الوكالة:
الوكيل يعمل لصالح موكله ،وينوب عنه فيام وكله فيه ،وال جيوز

له أن يعمل عمــ ً
ا بمقتىض الوكالة املمنوحة لــه إال بام فيه مصلحة
 -1اإلصالح والتحكيم ص  ،51 – 49نق ً
ال عن رسالة دكتوراه للغزايل حسن
بعنوان « التحكيم يف الفقه اإلسالمي » .ص .40 ، 39

 -2جملة جممع الفقه اإلســامي قرار رقم/8/95 :د 9بشأن مبدأ التحكيم يف
الفقه اإلسالمي.
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ِ
املوكل ،وهو مؤمتن عىل النصح ملــن و َّك َله ،وإذا خرج عن صالحيته

فو َضت إليه ،فالوكيل هو املسئول عن هذا الترصف.
وسلطته التي ِّ

أما املحكّمون يف حالة تعددهم وترشيح حمكم من كل طرف فهم

بعكس ذلك ،وكل منهم يعمل مستق ً
ال متام االستقالل عن اخلصوم،

وبمجرد اعتامد وثيقة التحكيم تثبــت للمحكم الصفة القضائية بني

أطراف النزاع ،وال حيق للخصوم التدخل يف عمله ،وحكمه مفروض

عليهم الزم تنفيذه ،فعليه أن يعمل بحياد تام ،وال جيوز له أن يساند أو
يميل مع أحد اخلصوم لكونه حك ًام له ،فإذا فعل ذلك فللمتخاصمني

رده أو عزله .

وواجب املحكِّم الفصل يف النزاع بالعدل بني الطرفني كأنه قاض

تم تعيينه باتفاق اخلصــوم ،ويامرس عمله الرشعي ،ووفق إجراءات
التحكيم املعتمدة ،وليس وفق رغبة من حكّمه.

ال أو ممث ً
وحينئــذ فهو ليس وكي ً
ال لطــرف من أطراف النزاع ،أو

مدافع ًا عنه أو يتحمل عبئ ًا يف إثبات حق له(((.

 -1اإلصالح والتحكيم ص .29 – 25
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املبحث الثاني
التحكيم :مشروعيته ،وأهميته ،وأخالقه

أو ً
ال  :مشروعية التحكـيم.
ثانيًا  :أهمــية التحكــــيم.
ثالثًا  :أخالق مهنة التحكيم وضوابطها.
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املبحث الثاني
التحكيم :مشروعيته ،وأهميته ،وأخالقه
أو ًال :مشروعـية التحكـيم
اتفق الفقهاء عىل أن التحكيم يف الشــقاق بني الزوجني مرشوع،

ثبتت مرشوعيته بالكتاب والسنة واإلمجاع(((.

(أ) القرآن الكريم:
وردت آيات يف القرآن الكريم تدل عىل مرشوعية التحكيم فمن ذلك:
 قولــه تعــاىل﴿:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ -1انظــر :فتح القدير  ،315/7حاشــية الدســوقي  ،136/4مغنى املحتاج
 ،268/6كشاف القناع .309/6
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ﴾(((.

فاآلية تدل عىل وجــوب بعث حكمني بــن الزوجني يف حالة

وقوع الشــقاق بينهام ،ذلك أن اخلطاب يف اآليــة جاء موجه ًا بصيغة
األمر ،وهي تفيــد الوجوب ما مل تقم قرينة ترصفه إىل غريه وال قرينة

هنا ،فكان أص ً
ال يف مرشوعية التحكيم(((.

 -قــول اهلل تعــاىل ﴿:ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾(((.

ّ
تــدل أيض ًا عىل مرشوعيــة التحكيم ،يقول ابن
فاآلية الكريمة

العريب يف بيان مفهوم هذه اآليــة وتوضيح مدلوهلا « :إن احلُكم بني

الناس إنام هو حقهم ال حق احلاكم ،بيد أن االسرتسال عىل التحكيم

خــرم لقاعدة الوالية ومــؤد إىل هتارج((( النــاس ،فال بد من نصب
فاصــل ،فأمر الرشع بنصب الوايل ليحســم قاعــدة اهلرج ،وأذن يف
 -1سورة النساء ،اآلية .35

 -2أحكام القرآن للجصاص .271/2
 -3سورة املائدة ،اآلية .42

 -4التهارج :الفتنة واالختالط ،وقيل :شدة القتل.
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التحكيم ختفيف ًا عنه وعنهم يف مشقة الرتافع لتتم املصلحتان وحتصل

الفائدتان(((.

(ب) السنة النبوية:

وردت عدة أحاديث تفيد ذلك ،ومنها:

 مــا روى رشيــح بن هانئ عــن َأبِ ِيه َهانِ ٍــئ َأ َّن ُه َل َّمــا َو َفدَ إِ َل
ِِ ِ
ِ
ال َك ِمَ ،فدَ َعا ُه َر ُس ُ
ول اهلل
َر ُسول اهلل ﷺ َم َع َق ْومه َسم َع ُه ْم َي ْكنُو َن ُه بِ َأ ِب ْ َ
ِ
الحك ُْمَ ،فلِ َم ُت ْكنَى َأ َبا ا ْل َح َكمِ؟»
َــمَ ،وإِ َل ْيه ُ
ﷺ فقال«:إِ َّن اهللَ ُه َو َ
الحك ُ
ِ
اخ َت َل ُفوا ِف َ ٍ ِ
َف َق َال :إِ َّن َق ْو ِمي إِ َذا ْ
ض ِك َل
شء َأت َْونَ ،ف َحك َْم ُت َب ْين َُه ْم َف َر َ
ْ
ا ْل َف ِري َق ْ ِ
يَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َ « :ما َأ ْح َس َن َه َذاَ ،ف َما َل َ
ك ِم َن ا ْل َو َل ِد؟»
َق َالِ :ل ُشيح ،ومس ِ
ــل ٌمَ ،و َع ْبدُ اهللَِ ،ق َالَ « :ف َم ْ َ
ْب ُه ْم؟» ُق ْل ُت:
َْ ٌ َ ُ ْ
ــن أك َ ُ
ُش ْي ٌحَ ،ق َالَ «:ف َأن َ َ
ش ْيحٍ »(((.
َ
ْت أ ُبو ُ َ
فاستحســان النبــي ﷺ لفعل الرجــل من التحكيــم ّ
يدل عىل

مرشوعيته عىل وجه العموم ،ومنه التحكيم بني الزوجني.

 -1اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي .180/6
 -2ســنن أيب داود ،ك األدب ،ب يف تغيري االسم القبيح  ،289/4ح ،4955
سنن النسائي ،ك القضاء ،ب إذا حكموا رج ً
ال فقىض بينهم ،403/5 ،ح
 .5907وهذا لفظ أيب داود.
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 ومنها ما رواه البخاري عن أيب ســعيد اخلدري ريض اهلل عنهقال :ن ََز َل َأه ُل ُقري َظ َة َع َل ح ْك ِم ســع ِد ب ِن مع ٍ
اذَ ،ف َأ ْر َس َل النَّبِ ّي ﷺ إِ َل
َ ْ ْ َُ
ُ
ْ َْ
حارَ ،ف َلم َدنَا ِم َن ا َملس ِ
لن َْص ِ
ــج ِد َق َال لِ ْ َ
وموا إِ َل
َســ ْع ٍد َف َأتَى َع َل ِ َ
ارُ «:ق ُ
ْ
َّ
َســ ِّي ِدك ُْمَ ،أ ْو َخ ْ ِيك ُْم »َ .ف َق َالَ «:ه ُؤالَ ِء َن َز ُلوا َع َ
ــى ُحك ِْم َ
ك »َ .ف َق َال:
َت ْقت ُُل ُم َقاتِ َلت َُه ْمَ ،وت َْســبِي َذ َر ِار َّ ُي ْمَ ،ق َ
ت بِ ُح ْك ِم اهللِ »َ ،و ُر َّب َم
ــالَ «:ق َض ْي َ
َق َال « :بِح ْك ِم ا َمللِ ِ
ك »(((.
ُ
ّ
فيســتدل من هذا احلديث عىل مرشوعية التحكيم ألن النبي ﷺ

حكم بنفسه ،وأمىض حكم سعد بن معاذ ريض اهلل عنه وعمل به.

(ج)  :اإلمجاع:
ثبتــت مرشوعية التحكيم بانعقاد إمجــاع الصحابة عىل جوازه،

حيــث إهنم عملوا بــه يف وقائع كثرية ،ومل خيالفهــم فيه أحد ،وجاء

يف املبســوط «:والصحابة ريض اهلل عنهم كانــوا جممعني عىل جواز
التحكيم »(((.

 -1البخــاري يف صحيحــه ،ك املغــازى ،ب مرجع النبــي ﷺ من األحزاب
 ،112/5ح  ،4121ومســلم يف صحيحه ،ك اجلهاد والســر ،ب جواز
قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل احلصن ،1388/3 ،ح .1768
 -2املبسوط لإلمام الرسخيس .62/21
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ثانيًا :أهمـية التحكـيم
ُت ْبنى أمهية التحكيم عىل مدى ما حيققه من مصالح ودرء للمفاسد،

وهنا تنبع أمهية التحكيــم من كونه حيقق العديد من املصالح ،يأيت يف
مقدمتها:
 اإلرساع يف فض النزاع. االقتصاد يف املرصوفات. حفظ العالقة الطيبة بني األقارب وتاليف احلقد والعداوة والبغضاءبني اخلصوم.
 التحكيم يسهم يف إصالح ذات البني وقطع املنازعات واخلصومات. -يملــك املحكمون صالحيــة حتديد املدة ،والتــي حدّ دها القانون

بتســعني يوم ًا وللمحكمة مدّ ها ،وهذه ميزة ألصحاب النزاعات ال

يمكن توفرها عن طريق القضاء.
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 -يفســح املجال لكل ذي علم رشــيد ورأي سديد ،وخربة راسخة

يف املشــاركة يف إشــاعة الوئام يف املجتمع والقضاء عــى النزاعات
واخلالفات وهي يف مهدها.

 التحكيم حيافظ عىل رسية موضع النزاع. -يتيح للخصوم فرصة اختيار املكان املناسب واجلو املالئم بعيدا عن

ساحات املحاكم(((.

 -1ينظر اإلصالح والتحكيم ص  ،64 – 61وعقد التحكيم ص .33
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ثالثًا :أخـالق مهنة التحكـيم وضوابطـها
للتحكيم وملــن يبارشه أخالق وضوابط تقيده وترســم معامله،

ينبغي أن يســر عليهــا املحكّم وأال خيرج عنها حتــى ُيعترب حتكيمه
ويكتســب فعاليتــه وتأثريه فيلقــى القبول من اخلصــوم ،وتطمئن

نفوسهم إليه ،ويمكن أن نوجز بعض هذه األخالق فيام ييل:
 اإلخالص واستحضار النية. -مراقبة اهلل تعاىل والشعور باملسؤولية.

 -أن يكون التحكيم وفق التوجيهات الرشعية وقانون األحوال

الشخصية والقواعد املقررة يف علم النفس واالجتامع.
 -مراعاة الرسية ليشعر األطراف بالثقة واألمان.

 -قرص عملية التحكيم عىل املشــكلة نفســها مع اســتيضاح ما

يتطلبه احلال مما يكون له أثر يف توصيف املشــكلة وتشــخيصها ومن

َث َّم عالجها.

 -أن يتجنب املحكّم إجياد عالقة شــخصية أو إعطاء األطراف

فرصة إلجياد هذه العالقة.

 -أن يكون التحكيم وفق معرفة علمية وخربة عملية ،وأن يتحىل
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املحكم بمهارة مهنية متكنه من تقديم املساعدة املطلوبة.
 -أن يقــوم التحكيم عىل األمانة يف تبليــغ املعلومة والصدق يف

التوجيه بعيد ًا كل البعد عن تأثريات األهواء الشخصية.

 -أن خيلو التحكيم من املخالفات الرشعية وأن يقوم عىل املبادئ

االجتامعية والنفسية والرتبوية املعتربة.

 -أن يراعى يف التحكيم وضع احللول للمشكلة والتوجيه بطرق

الوقاية لتجنب تكرار املشكلة أو الوقوع يف مثلها.

 -أن يكون التحكيم بأسلوب متزن ،يراعى فيه اختالف البيئات

والعادات واألعراف واملستويات االجتامعية واملالية.
 -مراعاة العدل أثناء القيام بالتحكيم.

 ينبغي للمحكم عند طرح احللول أن تكون قابلة للتطبيق. -إتاحــة الفرصة للخصوم يف إبداء احللول املناســبة من وجهة

نظرهم ،والعمل عىل حتقيقها متى كانت مناسبة جلميع األطراف.
 -مراعاة احلقوق األدبية والقانونية ألطراف النزاع .

 أن يقترص التحكيم فيام هو داخل يف دائرة االختصاص(((. -1دليل اإلرشاد األرسي  55-28/1بترصف.
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املبحث الثالث
حل َ
ا َ
ـكمـــان

أو ً
ال  :شـروط احلكمني.
ثانيـًا  :تعيني احلكمني.
ثالثـًا  :رد احلكمــــني.
رابعـًا  :عـزل احلكمـني.
خامسًا  :صفـة احلكمني.
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املبحث الثالث
حل َ
ا َ
ـكمــان

أو ً
ال  :شـروط احلكمني
ملا كان التحكيم واحد ًا من فروع القضاء فيشــرط يف املحكم ما

يشرتط يف القايض من رشوط ،ومن أهم هذه الرشوط ما ييل:
 -اإلسالم.

 -البلوغ.

 -العقل.

 -الذكورة (عند الشافعية واحلنابلة ومجهور املالكية)(((.

 -1ذهب بعــض الفقهاء ،كابن جريــر الطربي ،وابن حــزم ،وبعض املالكية
واحلنفيــة أن املرأة تصلح أن تكون حك ًام (.البحر الرائق  ،26/7حاشــية
الدسوقي .)135/4
ومل ينص قانون األحوال الشــخصية اإلمارايت رصاحة عىل اشــراط أن
يكون احلكم رجالً ،ومن َث َّم فإنه يرجع عند تفســر النص إىل املشهور من
حلكَم رجالً.
مذهب اإلمام مالك ،وهو أن يكون ا َ
وتطبيق ًا لذلك فإن املادة ( )8من نظام املحكمني األرسيني رقم  8لسنة 2006م
بشأن املحكمني يف دعاوى األحوال الشخصية بإمارة ديب قد اشرتط فيمن يقيد =
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 -العدالة.

 -العلــم باألحكام الرشعيــة والدراية بأمــور التحكيم وفهم

املقصود من مهمته وكيفية أدائها عىل الوجه الصحيح.

 -سالمة احلواس (البرص  -النطق – السمع) ،ألن املحكم بمثابة

القايض ،فلكي يؤدي عمله عىل أكمل وجه عليه أن ينظر يف الدعوى
ويسمع البينات ويميز بني ا ُملقر واملنكر ،ليظهر له احلق من الباطل.

 -كونه من أهل الزوجني  -وهذا هو األوىل  -فإن مل تتحقق هذه

الــروط يف حكمني من حميط العائلة فيمكن اللجوء إىل حكمني من

غري أهل الزوجني(((.

= يف جدول املحكمــن أن يكون رجالً ،وال جيوز اإلعفــاء من هذا الرشط.
وتنص املادة عىل ما ييل :

« أ -يشرتط فيمن يقيد يف اجلدول توفر ما ييل :

 -1أن يكون رج ً
ال مسل ًام متزوج ًا متمتع ًا بكامل األهلية القانونية.
 -2أن يكون متزوج ًا وال يقل عمره عن أربعني سنة ميالدية .

 -3أن يكــون حاص ً
ال عىل مؤهل عال من إحدى اجلامعات أو املعاهد الرشعية
العليا املعرتف هبا يف الدولة .
 -4أن يكون قد اجتاز بنجاح االختبارات واملقابلة الشخصية املقررة.

ب -جيوز للرئيس بنــا ًء عىل اقرتاح اللجنة اإلعفاء من أي من الرشوط املحددة
بالبنود ( )2و( )3و( )4أعاله ».
 -1أخــذ القانون بام ذهب إليه مجهور الفقهاء ،مــن أنه جيوز أن يكون احلكامن=
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ثانيـًا :تعيني احلكمني
يقــوم القايض بعد عجز جلنة التوجيــه األرسي عن الصلح بني

الزوجــن ،وإحالة القضية إليه ،بعــرض الصلح عىل الزوجني ،فإن

تعذر الصلــح ،وثبت عند القايض الرضر حكــم القايض بالتطليق،

وذلك إعــاالً للامدة [ ]117من قانون األحوال الشــخصية ،والتي

تنص عىل:

«  -1لكل مــن الزوجني طلب التطليق للرضر الذي يتعذر معه

دوام العرشة باملعروف بينهام وال يســقط حق أي منهام يف ذلك ،ما مل

يثبت تصاحلهام.

 -2تتوىل جلنة التوجيه األرسي وفقا للامدة [ ]16من هذا القانون

اإلصالح بني الزوجــن ،فإن عجزت عنه عــرض القايض الصلح

عليهام ،فإن تعذر وثبت الرضر حكم بالتطليق ».

وحينئذ يفصل القايض يف القضية مبارشة وال حييلها إىل التحكيم.
= من أهل الزوجني أو من غريمها ،جاع ً
ال األولوية ألهل الزوجني ،أخذ ًا بام
أرشدت إليه اآلية الكريمةْ ،
وإن كان مذهب اإلمام مالك عىل خالف ذلك.
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(أ) تعيني احلكمني:
إذا مل يثبت الــرر عند القايض ،وذلك بعجــز طالب التفريق

للرضر إثبات ما يدعيه من إرضار اآلخر به ،واستمر الشقاق والنزاع
بينهام ومل يتصاحلا ،وأرص ِ
املدعي عىل دعواه ،وتعذر اإلصالح بينهام ،
فعندئذ عىل القايض أن يصدر حكمه بتعيني حكمني من أهلهام ،وإال
اختار حكمني من أهل الصالح واخلربة ،وال يشــرط يف ذلك تكرار

الشكوى.

إذا حكــم القايض بتعيني احلكمني فإن حكمه هنائي ال جيوز الطعن

عليه بأي طريق.

وهذا ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة رقم [ ]118من القانون

حيث تقول:

 -1إذا مل يثبت الرضر ،واستمر الشقاق بني الزوجني ،وتعذر عىل

جلنة التوجيه األرسي والقايض اإلصالح بينهام ،عني القايض بحكم

حكمني من أهليهام إن أمكن بعد أن يكلف كال من الزوجني تســمية

حكم من أهله قدر اإلمكان يف اجللســة التالية عىل األكثر ،وإال فيمن

لدولة اإلمارات العربية املتحدة ( رقم  ) 28لسنة 2005م ...

41

يتوســم فيه اخلربة والقدرة عىل اإلصالح إذا تقاعس أحد الزوجني
عن تســمية َحك َِم ِه ،أو ختلف عن حضور هذه اجللســة ،ويكون هذا
احلُكْم غري قابل للطعن فيه.

(ب) إجـراءات:
 -جيب أن يشــتمل حكــم تعيني احلكمني عىل تاريــخ بدء املهمة

وهنايتها بام ال يتجاوز تســعني يوما ،وجيوز مــد هذه الفرتة بقرار من
املحكمة متى رأت رضورة لذلك.

 -جيب أن تقــوم املحكمة بإعالن احلكمــن واخلصوم بحكم

تعيني احلكمني.

 -جيــب أن تقوم املحكمــة بتحليف كل مــن احلكمني عىل أن

يقوم بمهمته بعدل وأمانة وحياد تام ،عىل أن يكون ذلك قبل قيامهام

بمهمتهام ،وإال كان عملهام باطال.

وهذا ما نصــت عليه الفقرة الثانية من املــادة [ ]118من قانون

األحوال الشخصية اإلمارايت:
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« وجيب أن يشــتمل حكم تعيني حكمني عــى تاريخ بدء املهمة
وانتهائهــا ،عىل أال جتاوز مدة تســعني يوم ًا ،وجيــوز مدها بقرار من
املحكمة ،وتعلن املحكمة احلكمني واخلصوم بحكم تعيني احلكمني،
وعليها حتليف كل من احلكمني اليمني بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة».
وما نصت عليه املادة [ ]10من نظام املحكمني بديب:
 -1عىل املحكــم بعد قيــده يف اجلدول أن حيلــف أمام رئيس
املحكمة اليمني بالصيغة التالية « :أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهمتي
بعدل وأمانة وصدق وفق ًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية والقوانني».
 -2عــى املحكــم إذا كان غري مقيد يف اجلــدول أن حيلف أمام
املحكمة التي تعينه اليمني املذكور وإال كان العمل باطال.
ويف مجيــع األحوال حيــرر بإجراءات احللف حمــر يوقع عليه
احلارضون ،عىل أنه ال يشرتط حضور الزوجني عند احللف.
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ثالثـًا :رد احلكمني
حلكَم إذا توافر يف شــأنه سبب
جيوز لكل من الزوجني طلب رد ا َ

يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغري حتيز ،وخاصة إذا توفر فيه
واحد من األمور اآلتية:
 إذا كان قريب ًا أو صهر ًا للزوج اآلخر حتى الدرجة الرابعة. إذا كان وكي ًال ألحد الزوجني يف أعامله اخلاصة.
 إذا كان ولي ًا أو وصي ًا أو قي ًام عىل أحد الزوجني. إذا كان يعمل عند أحد الزوجني. إذا كان لــه أو لزوجــه خصومــة أو عداوة قائمــة مع أحدالزوجــن ،ما مل تكن هذه اخلصومة أو العداوة قد نشــأت بعد تعيني
املحكم بقصد رده.
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وهذا مــا نصت عليه املادة [ ]17من نظــام املحكمني األرسيني

بإمارة ديب:

[جيوز لكل من الزوجني طلب رد املحكم إذا توافر يف شأنه سبب

يرجح معه عـــدم استطاعته أداء مهمته بغري حتيز  ،وبوجه خاص إذا

كان قريبا أو صهر ًا للزوج اآلخـــر حتى الدرجــة الرابعة أو وكي ً
ال
ألحـد الزوجـــــن يف أعامله اخلاصه أو ولي ًا أو وصي ًا أو قيمـ ًا عليه
أو كان يعمل عنـد أحـد الزوجـــن أو كان له أو لـزوجـه خصومة

أو عداوة قائمة مـع أحـــد الزوجني ،ما لـم تكن هـذه اخلصومة أو
العـداوة قـد نشـأت بعـد تعــيني املحكم بقصـد رده].

إجراءات رد املحكم و احلكم يف طلب الرد:
وقــد عاجلته املادة [ ]18من النظام ســالف الذكر((( عىل النحو

اآليت:

 -يقدم طالب ر ّد املحكم طلبه إىل املحكمة التي عينته ،موضح ًا

فيه أسباب الرد واملستندات املؤيدة له.

 -1انظر املادة [ ]18من نظام املحكمني األرسيني.
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 -عىل طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ ( )500درهم

إمارايت عىل سبيل التأمني.

 -جيب تقديم طلب الرد قبل مبارشة املحكم مهمته وإال ســقط

احلق فيــه ،ومع ذلك جيوز تقديم طلب الرد إذا حدثت أســبابه بعد

ذلك أو أثبت طالب الرد أنه كان ال يعلم هبا.

 -إذا ُس ِّم َي املحكم من أحد الطرفني فال يقبل منه طلب رد ذلك

املحكم ما مل يكن ســبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو إذا ثبت أنه كان
ال يعلم هبذا السبب عند تعيينه.

 -تفصــل املحكمة عىل وجه الرسعة يف طلــب الرد بحكم غري

قابل للطعــن ،وجيوز هلا إذا رفضت طلب الــرد أن حتكم عىل طالبه

بغرامة ال تقل عن ( )500درهم وال تزيد عىل ( )1000درهم.
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رابعـًا :عـزل احلكمني
يمكــن لكل من الطرفني عزل املحكم قبــل احلكم ،إال إذا كان

املحكم قد وافق عليه القايض ،فليس هلام عزله ،ألن القايض استخلفه،
ويعزل احلكامن بسبب من األسباب املستوجبة للعزل وهي :

 -إذا جتــاوز احلكــان املدة املقررة هلــا يف التحكيم ومل يصدرا

احلكم ،فللقايض احلق يف عزهلام ،وله احلق أيض ًا يف زيادة مدة التحكيم

متى رأى يف ذلك مصلحة للخصمني.

 -خــروج أي من احلكمني عــن أهليتــه ،أو اختل رشط من

الرشوط الواجب توافرهــا يف احلَكَم ،كأن أصابه اجلنون ،أو اخلرس

حلكْم.
أو العمى مما يؤثر يف عملية التحكيم ويكون ذلك قبل صدور ا ُ
 -ينتهي عمل املحكم يف القضية بصدور حكمه فيها (((.

 -1املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف الكويتية . 247/10
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خامسـًا :صفـة احلكمني

(((

ال يعترب احلكامن وكيلني للزوجني بل مها حاكامن حيكامن بينهام،
فلهام أن يفعال ما يريان من مجــع وتفريق ،بعوض وغري عوض ،فال
حيتاجان إىل توكيل الزوجني وال رضامها(((.
قــال اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل « :وذلك أحســن ما ســمعت
مــن أهل العلم أن احلكمني جيوز قوهلام بــن الرجل واملرأة يف الفرقة
واالجتامع »(((.
 -1املــراد هنا بيان صفتهام القانونية ،وهي أهنام حكامن وليســا وكيلني ،وليس
املراد ذكر أوصاف احلكمني وما ينبغي هلام التحيل به ،فقد ســبق ذكرها يف

الصفحات السابقة.

 -2وهو ما ذهب إليه املالكية وبعض الشــافعية ورواية عند اإلمام أمحد ،انظر:
املدونة  ،271/2ومغني املحتاج  ،261/3واملغني البن قدامة ،167/8
وذهب آخرون إىل أهنام وكيالن ،وهو قول أبو حنيفة والشــافعي ،ورواية

عــن اإلمام أمحد ،انظر :أحــكام القرآن للجصــاص  ،151/3زاد املعاد
.190/5

 -3املدونة .271/2
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وهذا ما أخذ به قانون األحوال الشــخصية فقد جاء يف املذكرة
اإليضاحيــة املادة رقــم [ « ]119واألصل يف مهمــة احلكمني أهنام
يقومان باإلصــاح ،بعد أن يعرفا ســبب النزاع  ،فإن مل يســتطيعا
اإلصالح ،فإهنام حيكامن بالتفريق ،وقد أخذ القانون بمشهور مذهب
املالكية والرواية الثانية عند احلنابلة ،والقول اآلخر عند الشافعية أهنام
حكامن وال يعتربان وكيلني »(((.

-1املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشــخصية رقم( )28لســنة2005م،
مادة [.]119
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املبحث الرابع
عمـل وإجـراءات احلكمـني
ُ
أو ً
وحدود ُهمـا.
ال  :مهمـة احلكمني
ثانيـًا  :وسائل إثبات الضرر.
ثالثـًا  :عمل احلكمــني.
رابعـًا  :قـرار احلكمــني.
خامسًا :القاضي وحكم احلكمني.
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املبحث الرابع
عمـل وإجـراءات احلكمـني
ُ
أو ً
وحدود ُهمـا
ال  :مهمـة احلكمني
األمر
ورفع ُ
كام سبق أنه إذا وقع اخلالف والشقاق بني الزوجنيُ ،

إىل القايض فإنه يبعث إليهام حكمني إلهناء النزاع والشــقاق احلاصل

بينهام ،إلصالح احلال بينهام.

 وقد حدد القانون للمحكمني مهمتني ،ومها:املهمــة األوىل :التوفيــق واإلصــاح بني الزوجــن ،وذلك

باستقصاء أســباب الشقاق وعالجها قدر اســتطاعتهام وطاقتهام ما
أمكن إىل ذلك ســبيال ،وهذا ما نصت عليه املادة [ ]119من قانون
األحوال الشــخصية « :عىل احلكمني تقيص أســباب الشقاق وبذل

اجلهد لإلصالح بني الزوجني ».
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وهذا يســتلزم إخالص النيــة لوجه اهلل تعاىل لقوله ســبحانه:

﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾(((.

املهمـــة الثانية :التفريــق بني الزوجني وذلك بعد فشــل كل

حماوالت اإلصالح بينهــا إلزالة الرضر عن املظلــوم ،وذلك وفقا

للامدة [ ]120بواحدة من فقراهتا األربع(((.

وهذا التفريق للرضر تقع به طلقة بائنة(((.
 -يبــارش املحكم املهمة املوكلة إليه خالل ســبعة أيام من تاريخ

إخطاره هبا ،وذلك ما مل يقدم عذر ًا تقبله املحكمة(((.

 -عىل املحكمــن إنجاز مهمتهام خالل األجــل املحدد للتحكيم

(تسعون يوم ًا) ،وجيوز مد هذا األجل بقرار من املحكمة إذا لزم األمر(((.
 -1سورة النساء ،اآلية .35

 -2انظر :تطليق احلكمني ص.67-66

 -3قانون األحوال الشخصية اإلمارايت رقم  28لسنة  2005م مادة (.)120

 -4وهذا ما نصت عليه املادة رقم [ ]14من نظام املحكمني رقم ( )8بإمارة ديب.
 -5انظــر املادة [ ]13من نظام املحكمني رقم ( )8بإمارة ديب ،وانظر أيض ًا املادة
[ ]118من قانون األحول الشخصية.
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ثانيًا :وسائل إثبات الضرر
من األمــور التي جيب عــى املحكم معرفتهــا ألداء مهمته معرفة

الوسائل التي يثبت هبا الرضر ،وهي طرق اإلثبات املقررة رشع ًا ،ومنها:

(أ) اإلقـرار:
وهو اعرتاف شــخص بحق عليه آلخر ،فهو إخبار بحق للغري

عىل النفس.

واإلقرار هبذا املعنى وهبذه الطبيعة جيعل الواقعة التي أقر هبا املقر

ثابتة ال حتتاج إىل إثبات ،فهو وســيلة إلعفاء املدعى من إقامة الدليل

عىل صحة ما يدعيه ،ومن َث َّم فإذا ادعت الزوجة وقوع الرضر عليها
من زوجها ،وأقر هو بذلكَّ ،
فإن الرضر بذلك يكون ثابت ًا.

(ب ) شهـادة عدلـني أو أكـثر:
والشهادة تعني أن خيرب الشاهد بام عاين ورأي من إرضار الزوج

لزوجته أو العكس ،أو تكون الشــهادة بام ســمع الشاهد من أخبار

54

التحكيم األسري من خالل قانون األحوال الشخصية االحتادي

استفاضت عىل ألســنة معارف الزوجني وذوهيم وأصحاب اخللطة
معهم من األصدقاء واجلريان.

كام جاء يف البهجة رشح التحفة« :أن رضر أحد الزوجني لآلخر

يثبت بأحد أمرين:

إ ّما بشــهادة عدلني فأكثر بمعاينتهم إياه ملجاورهتم للزوجني أو

لقرابتهم منهام ونحو ذلك.

وإ ّما بالســاع الفايش املستفيض عىل ألســنة اجلريان من النساء

واخلدم وغريهم بأن فالن ًا يرض بزوجته فالنة برضب أو شــتم يف غري

حق أو جتويع أو عدم كالم أو حتويل وجهه عنها يف فراشه »(((.

* َم ْن تُقبل شاهدته:
تقبل شهادة الشاهد ســواء كان رج ً
ال أو امرأة ،ووفق ًا للقواعد

الرشعية يف ذلــك ونصاب الشــهادة هو رجالن عــدالن أو رجل

وامرأتان ،برشط أن تتوافر يف كل شاهد رشوط الشهادة رشع ًا.

وهذا ما أخذت به حمكمة التمييز بديب فقد قضت بأنه« :من املقرر
 -1البهجة يف رشح التحفة (.)480/1
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 -يف قضاء هذه املحكمة  -أنه يف شأن إثبات الرضر املوجب للتطليق

جيوز قبول شهادة الشاهد ذكرا كان أو أنثى عدا األصل للفرع والفرع

لألصل متى توافرت يف الشــاهد رشوط الشهادة رشعا ومنها انتفاء
التهمة بأال يكون بينه وبني املشهود عليه عداوة دنيوية أو خصام ،وأال
يكون يف شهادته دفع مغرم أو جلب مغنم ،كام ال جيوز قبول الشهادة

بالســاع ،وأن نصاب الشهادة يف إثبات الرضر هو رجالن عدالن أو
رجل وامرأتان »(((.

وقد جنح القانون إىل التيسري فخفف من التشدد يف درجة قرابة

الشاهد ،فال متنع شهادة الشاهد أيا كانت قرابته أو صلته من املشهود

له إال إذا كان أصال يشــهد لفرعه أو العكس ،ومن َث َّم فتقبل يف هذه
الدعوى شــهادة األخ ألخيه أو األخت ألخيهــا ،والعم البن أخيه
أو ابنــة أخيه ،وهكذا ،دون تفرقة بني الذكــر واألنثى ،متى توافرت

رشوط الشهادة األخرى.

عىل أن تقدير صحة الشهادة واستخالص أقوال الشهود واألخذ

بأقوال بعضهم دون البعض اآلخر مما تستقل به حمكمة املوضوع متى

أقامت قضاءها يف ذلك عىل أسباب سائغة.

 -1متييز ديب الطعن  73لسنة  2009م ،بتاريخ 2009/12/29م.
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فقــد قضت حمكمة التمييز بديب بأنــه « :من املقرر يف قضاء هذه

املحكمة أن اســتخالص أقوال الشــهود وتقدير شهاداهتم واألخذ

بأقــوال بعضهم دون البعض اآلخر ثابت مما قرروه يف التحقيق الذي
أجرته املحكمة »(((.

* ومن طرق اإلثبات الشهادة بالتسامع:
ويقصد بتسامع الشهادة  :ما يتسامعه الناس عن واقعة معينة وما

شاع عنها بينهم متى كان السامع فاشي ًا مشتهر ًا يف حميط الزوجني.

وأوضحــت املذكــرة اإليضاحية أن املقصود بالشــهرة هنا هو

الشــهرة يف حميط الزوجني ،خاصة يف أنواع الرضر التي ختفى عادة،
وهذا خيتلف باختــاف األحوال واملالبســات ،وهو بذلك خيضع

لسلطة املحكمة يف تقديره.

وقد انتهى قضاء حمكمة التمييز بديب إىل أن « :من املقرر أن طرق

اإلثبــات الرشعية إلثبات الرضر الذي جييــز للزوجة طلب التطليق
 -1متييز ديب الطعن  105لســنة  2008م ،بتاريخ 2008/12/30م ،والطعن
 83لسنة 2006م ،بتاريخ 2007/1/16م ،أحوال شخصية .
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من زوجها ،الشهادة ولو بالتســامع ،والعبارة املكتوبة الصادرة عن
الزوج »(((.

وواضح من نص املادة ( )122أن القانون جنح إىل تيسري إثبات

الرضر حينام أجاز إثباته بالتســامع ،حيث راعــى املرشع أن الرضر

املوجب للتطليق للرضر يكثر وقوعه يف حاالت خاصة ،وغري مشاهد

ممن تقبل شــهاداهتم ،فيصعب إثباته مع أنه يكون ملموس ًا مشهور ًا،
وهلذا  -وتيســر ًا إلظهار احلقيقة -أجاز القانون الشــهادة بالتسامع

إلثبات الرضر عم ً
ال بمذهب اإلمام مالك رمحه اهلل(((.

وقــد قضت حمكمة التميبز بديب بأنــه « :إن املقرر يف قضاء هذه

املحكمة أن الشهادة عىل الســاع يف دعوى املرأة أن زوجها أرض هبا
جائز إذا أسمع الشاهد بذلك الرجال والنساء سامع ًا فاشيا أي ظاهر ًا
ومنترش ًا  ،وإن تقدير إفشــاء الســاع بالرضر من مسائل الواقع التي

ختضع لتقدير حمكمة املوضوع متى كان ذلك سائغ ًا وله أصله الثابت
باألوراق»(((.

 -1متييز ديب الطعن  40لسنة  2006م ،بتاريخ 2006/9/26م ،أحوال شخصية.

 -2جملة معهد ديب القضائي ،العدد  12لسنة 1433هـ ،ص.44 ،43

-3متييز ديب الطعن  5لسنة  2009م و 11لسنة  2009بتاريخ 2009/4/14م أحوال شخصية.

58

التحكيم األسري من خالل قانون األحوال الشخصية االحتادي

* الفرق بني الشهادة بالسامع والشهادة بالتسامع:
ختتلف حقيقة الشهادة بالسامع عن الشهادة بالتسامع ،فالشهادة

بالسامع هي الشهادة عىل الشهادة وهي التي يشهد فيها الشاهد عىل ما

سمعه رواية عن آخر يكون قد رآها أو سمعها بنفسه .

وهذه الشــهادة يشرتط لقبوهلا غياب الشاهد األصيل عن جملس

القضاء لعذر ،برشط أن ال تكون هذه الشــاهدة نقال عن املشهود له،
وذلك ألن الشاهد يف هذه احلالة يعترب وكأنه املشهود له ،وال جيوز أن

يشهد املشهود له لنفسه.

أما الشهادة بالتسامع فهي أن يشهد بأمر متواتر مشتهر سمعه من

مجاعة ال يتصور تواطؤهم عىل الكذب ،فيقع يف قلب الشاهد صدقها.
وسبق أن بينا أن املرشع أخذ هبذه الشهادة متى كان السامع فاشي ًا.
وعليه فإذا كان الســاع غري فاش فإنه ال تقبل الشــهادة به ،فلو

شــهد شــاهد بأنه ســمع رصاخ زوجة أثناء اعتــداء زوجها عليها

بالرضب والســب ،فإن ذلك ال يعد شهادة ال مبارشة ،وال بالسامع،
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وال بالتسامع ،ذلك ألنه مل يشــهد بأنه رأى واقعة االعتداء ،كام أنه مل

يشهد بسامعه هلا سامع ًا فاشي ًا.

وهو ما قضت به حمكمة التمييز بديب(((.
كام انتهت املحكمة االحتادية العليا إىل أن شهادة الشهود املنقولة

عــن الغري ال تقبــل وخاصة إذا كان النقل عن املشــهود له أو أمه أو
عائلته ،كام انتهت إىل أنه يشــرط لقبول الشهادة بالتسامع أن يشهد

اثنان عىل األقل(((.

* عدم قبول الشهادة بالتسامع عىل نفي الرضر:
وإن أجــاز القانون إثبات الرضر بالتســامع ،فإنه نص عىل عدم

قبول الشهادة بالتسامع عىل نفي الرضر ،حيث قد تكون املرأة الواقع
عليها الرضر ممن تكتم أمرها وتتحاشــى انتشار الشقاق بني الناس،
 -1متييز ديب الطعن  105لســنة  2008م ،بتاريخ 2008/12/30م ،والطعن
 83لسنة  2006م ،بتاريخ 2007/1/16م ،أحوال شخصية .

 -2املحكمة االحتادية العليا الطعن  269لســنة  ،28أحوال شخصية ،بتاريخ
2007/4/18م.
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فعدم ســاع الناس بالرضر ال ينفي وقوعه ،وذلك وفقا ملا سلف يف
املادة [ ]122من قانون األحوال الشخصية.

(ج) ومن طرق اإلثـبـات الكتابـة:
فالعبارة املكتوبة حجة يف إثبات الرضر متى ما كانت حتتوي عىل

ما يؤذي أحد الزوجني  ،سواء كانت الكتابة رسمية أو عرفية ،غري أنه
إذا كانت الكتابة يف حمرر عريف فيشرتط لكوهنا حجة أن تكون موقعة

ممن نسبت إليه.

فقد انتهى قضاء حمكمــة التمييز بديب إىل أنه « :إذا كانت العبارة

مكتوبــة يف حمرر عريف ،فال تكون حجة عىل الزوج إال إذا كان املحرر

موقعــا منه إما بإمضائه أو ببصمة خامتة أو ببصمة أصبعه ،أو التوقيع
 عــى هذا النحو  -هو املصدر القانوين الوحيد إلضفاء احلجية عىلهذا املحرر»(((.

 -1متييز ديب الطعن  105لســنة  2008م ،بتاريخ 2008/12/30م ،والطعن
 83لسنة 2006م ،بتاريخ 2007/1/16م ،أحوال شخصية.
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(د) قـرائن األحـوال:
حيــث إن القرائن يؤخذ هبــا كدليل إلثبات الــرر املوجب

للتطليق ،يقول الشــيخ النفراوي يف كتابه الفواكه الدواين « :للمرأة
التطليق بالرضر الثابت ولو بقرائن األحوال »(((.

ولعل من قرائن األحوال األحكام اجلزائية والتقارير الطبية.

موقف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت :
لقد نص قانون األحوال الشــخصية اإلمارايت عىل أن الرضر

يثبــت يف دعوى التطليق للرضر بطرق اإلثبــات املقررة رشع ًا ،إذ

نص يف املادة [ ]122عىل أنه « :ويف دعوى التطليق لإلرضار يثبت
الرضر بطرق اإلثبــات الرشعية وباألحكام القضائية الصادرة عىل

أحد الزوجني.

وتقبل الشــهادة بالتســامع إذا فرس الشــاهد أو فهم من كالمه

اشتهار الرضر يف حميط حياة الزوجني حسبام تُقرره املحكمة.
 -1الفواكه الدواين .40/2
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وال تقبل الشهادة بالتسامع عىل نفي الرضر.
وتقبل شــهادة الشــاهد ذكر ًا كان أو أنثى عدا األصل للفرع أو
الفرع لألصل متى توافرت يف الشاهد رشوط الشهادة رشعا».
فوفقا لنص املادة الســابقة يثبت الــرر بجميع طرق اإلثبات
املقــررة رشع ًا ،والتي منها اإلقرار ،كأن يقر الزوج برضب زوجته أو
سبها أو غري ذلك.
وهــذا ما قضت بــه حمكمة التمييــز بديب بأن «اإلقــرار بواقعة
اإلرضار من قبل املطعون ضده لزوجته الواردة ببالغ الرشطة والذي
مل ينــازع فيه ،يعد من أحد طرق إثبات الــرر يف مذهب املالكية مما
يتعني معه أخذه بإقراره »(((.

 -1متييز ديب الطعن  30لسنة 2004م ،جمموعة األحكام ،العدد  ،15ص .1770
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ثالثًا :عمل احلكمني
بعد أن ألقينا نظرة كاشفة عن التحكيم وأمهيته وفائدته ،ومهمة

عمــل املحكمني وحدودها نقف هنا وقفة فاحصة نســتبني هبا مهام
عمل احلكمني تفصيلي ًا واملواد القانونية التي تدعمه وترشحه وتقيده،

وما يرتتب عىل ذلك من آثار.

(أ) بدء التكلـيف:
بعد أن يستلم احلكامن األمر الرسمي بتكليفهام من ِق َبل املحكمة

عليهام اآليت:

 -إعــام أطراف الدعــوى القضائية (املدعــي واملدعى عليه)

بموعد انعقاد اجللســات ومكاهنا ،مع مراعاة اإلجراءات الصحيحة
التــي تكفل صحة اإلعالن لألطــراف ،وكذلك مراعــاة األوقات
املناسبة لعقد اجللســات وفق االلتزام باألعراف الســائدة والتقييد
باآلداب العامة املرعية.

فإذا مل يتم إعالن الزوجني باجللســة األوىل للتحكيم ،فإن تقرير
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احلكمني يكون باطالً ،وذلك وفقــ ًا للامدة [ ]15من نظام املحكمني
األرسيني بديب(((.

 إخطار اجلهة املختصة بموعد ومكان انعقاد اجللسة األوىل. -بــذل اجلهد إلصالح ذات بني الزوجني ويكون ذلك بمعاجلة

األســباب التي نجم عنها الشــقاق بني الزوجني حتى يكون عالج ًا
شافي ًا ،قاضي ًا عىل أسباب النزاع والشقاق لكي تعود األرسة لوضعها

الطبيعي ،وعىل احلكمني أن خيلصا النية ويتمهال ويصربا وحياوال بكل
وسيلة ممكنة متاحة ومناسبة ،فال يترسعان بفصم عرى الزوجية.

 -للحكمــن أن جيتمعا مع الزوجني ومع ذوهيام وجرياهنام – إن

دعت الرضورة  -بحثا للوصول إىل احلقيقة وتأكد ًا من صحة األقوال
املطروحة للوصول للهدف املنشود.

 جيب عــى احلكمني تدوين أقوال الزوجني وذوي الشــأن يف -1تنص املادة [ ]15عىل أنه:

«( )1عــى املحكمني أن يعينــا مكان وتاريخ انعقاد جلســة التحكيم األوىل

بالتنسيق مع اإلدارة ،وأن يعلنا الزوجني بذلك بالطريق الذي يرسمه القانون.

( )2يرتتب عىل عدم اإلعالن باجللسة األوىل للتحكيم بطالن تقرير احلكمني».
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حمرض يوقعه احلكامن والزوجان وذوو الشــأن ،وذلــك وفق ًا للامدة

[ ]16من نظام املحكمني األرسيني(((.

 -بعد التحري واالستقصاء ألسباب الشقاق والنزاع ،ودراستها

بروية ومتعن وتشاور يتخذ احلكامن قرارمها وذلك بتحديد نسبة إساءة

كل واحد من الزوجني لآلخر ،من خالل معرفة األسباب واألفعال

التي صدرت منه وأدت إىل وجود هذا الشقاق واستحكامه ،ومن َث َّم

استعراض ما يصلح من الوسائل لعالجه.

فــإذا وجد احلكامن أن الظــروف مهيأة للصلــح فعليهام األخذ بيد

امليسء من الزوجني وإفها ُمه ما جيب عليه إلصالح إساءته للطرف اآلخر.
هذا ما نصت عليه املادة [ ]119من قانون األحوال الشــخصية

اإلمــارايت « :عىل احلكمني تقيص أســباب الشــقاق وبــذل اجلهد

لإلصالح بني الزوجني ».

وجتدر اإلشــارة إىل أنه ال يؤثر يف ســر عمل احلكمني أن يمتنع
 -1نص املادة [ « : ]16عىل احلكمني تدوين أقوال الزوجني وذوي الشــأن يف
حمرض يوقعانه والزوجان وذوو الشأن ».
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أحد الزوجني عن حضور اجللســة املحددة للتحكيم ،متى ما كان قد

تم إعالنه باجللســة املحددة ،أو باجللسات الالحقة ىف حالة حصول
انقطاع بني هذه اجللسات ،وبالتايل فعىل احلكمني أن يرفعا تقريرمها بام

حدث وأسبابه وما توصال إليه من نتائج مدعومة بأدلتها الواضحة.

حيــث نصت املــادة [ ]119عىل ذلك «:وال يؤثر يف ســر عمل

احلكمــن امتناع أحــد الزوجني عن حضور جلســة التحكيم متى تم

إعالنه باجللسة املحددة أو اجللسات الالحقة ،إن حصل انقطاع بينهام.» 

(ب) تطلـيق احلكمـني:
إذا اجتمــع رأي احلكمني واســتقر عىل أن اســتمرار احلياة بني

الزوجني متعذرة ،إلرصار طالب التطليق عىل طلبه ومتسكه به وعدم

اقتناعه بكل ما قام به احلكامن ،وبذال فيه جهدمها وســعيهام الدءوب

مــن أجل اإلصالح ،فيتوجب – عندئذ  -عليهام التوجه للفصل بني
الزوجني كام نصت عليه املادة [ ]120من قانون األحوال الشخصية
اإلمارايت ،وذلك عىل النحو اآليت:

« -1إن كانت اإلســاءة كلها من جانب الــزوج ،والزوجة هي
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طالبة التفريــق ،أو كان كل منهام طالبا – التفريــق  ، -قرر احلكامن
التفريق بينهام بطلقة بائنة ،دون مســاس بــيء من حقوق الزوجية
املرتتبة عىل الزواج والطالق.

 -2وإذا كانت اإلســاءة كلها من جانب الزوجة ،قررا التفريق

نظري بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.

 -3وإذا كانت اإلســاءة مشرتكة  -بني الزوجني  -قررا التفريق

دون بدل ،أو ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة.

 -4وإن جهل احلال فلم ُي ْع َرف امليسء منهام ،فإن كان الزوج هو

الطالب اقرتح احلكامن رفض دعواه ،وإن كانت الزوجة هي الطالبة،

أو كان كل منهام طالب ًا التفريق ،قرر احلكامن التفريق بينهام دون بدل».
وحكم احلكمني بالتطليق يقع  -كام ســبق  -طلقة واحدة بائنة

طبق ًا ملشــهور مذهب اإلمام مالك ريض اهلل عنه وهذا ما استقر عليه
قضاء حمكمة التمييز بديب:
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« إن عجز احلكــان عن اإلصالح بني الزوجني يعطيهام احلق يف

أن يقررا التطليق بطلقة بائنة »(((.

ومن املســتقر عليه أيض ًا يف املحكمة االحتادية العليا أنه يف حالة

عجــز احلكمني عن اإلصالح بني الزوجني فإنــه ال مناص من إنفاذ

حكمهام بالتفريق بينهام متى تبني للمحكمة ذلك(((.

ويتم ما تقدّ م ذكره  -من عمل املحكمني  -من خالل جلســات

التحكيم والتــي تأخذ أنامط ًا متعددة((( عىل حســب كل حالة ،وإن
 -1متييز ديب ،الطعــن رقم  2009/1بتاريــخ 2009 /3/3م ،والطعن رقم
 ،2007/57بتاريخ 2007 /11/6م ،والطعن رقم  ،2007/9بتاريخ
2007 /5/1م ،والطعن رقــم  ،2006/83بتاريخ 2007/1/16م،
أحوال شخصية.

 -2انظر :املحكمة االحتادية العليا ،الطعن رقم ( )123لســنة  ،2009أحوال
شــخصية ،بتاريخ 2009/12/29م  -جمموعة أحكام  ،2009نق ً
ال عن
جملة معهد ديب القضائي ،العدد ( )12لسنة 1433هـ ،ص (.)40

 -3كجمع األطراف يف جلســة واحدة أو انفراد كل حمكم بأحد أفراد الدعوى،
فتخصيص جلســة للمدعي منفرد ًا مع احلكمني وجلسة أخرى للمدعى
عليه جينب كثري ًا من اللغط والصدام بــن األطراف و ُيم ِّك ُن احلكمني من

الوقوف عىل تفاصيل األمر وتفهم نفســيات األطراف بصورة أفضل ،كام
يساعدهم عىل هتيئة األطراف للصلح يف جو هادئ.
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كان أقرهبا إىل حتقيق املقصود يكون بعقد ثالث جلسات أساسيات،
بحيث ختصص اجللسة األوىل لسامع أقوال املدعي ،ومناقشته وحماولة

هتيئته للصلــح ،وتدون أقواله يف حمرض للجلســة يوقع عليه املدعي
واحلكامن ومن حيرض يف اجللسة (((.

وختصص اجللســة الثانية للمدعى عليه لعــرض دعوى املدعي

وســاع ما عنده ومناقشــته وحماولة هتيئته للصلح ،وتــدون أقواله يف

حمرض اجللسة ويوقع عليه املدعى عليه واحلكامن ومن حيرض يف اجللسة.
وختصص اجللســة الثالثة للجمع بني الزوجني لتقريب وجهات

النظــر ورأب الصدع احلــادث بينهام وبذل اجلهــد يف ذلك ،فإن تم
الصلح يثبت ذلك من خالل اتفاقية يدون فيها رشوط الصلح املتفق

عليهــا بينهام ،ويوقع عليها كل مــن الزوجني واحلكمني ومن حيرض
اجللسة وترفع بتقرير للقايض.

وإن تعذر الصلح يف هذه اجللسة فإن رأى احلكامن عقد جلسات

أخــرى -ربام تفيــد -فيحرر حمرض للجلســة يوقع عليــه الزوجان
واحلكامن وتتواىل اجللســات بعد ذلك إىل أن يتــم الصلح أو يفصل

 -1جملة معهد ديب القضائي ،العدد  12لسنة 1433هـ ،ص .39
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احلكامن يف القضية إن تعذر اإلصالح ،ويرفعان تقريرمها إىل القايض
مرفق ًا به حمارض تلك اجللسات(((.

(ج) أمـور جيب التنبيـه إليهـا:
 جتنب حتليف اليمني لطريف الدعوى وشهودهم. جتنب أن يقوم أحــد احلكمني بكتابة التقرير ويتصل باآلخر هاتفي ًاويتحصل عىل موافقته دون أن يقابل األخري طريف النزاع.

 جتنب تقديم التقرير يف حال عدم إعالن أحد الطرفني إعالن ًا صحيح ًا. جتنب كتابة التقرير يف أول جلسة دون إعطاء فرصة كافية للصلح. احلرص عىل الفهم اجليد لوقائع النزاع حتى ال يؤثر ســلبا يف تقديرالبدل املناسب.

 -جيب توقيع احلكمني وطريف النزاع عىل حمارض اجللســات حتى ال

يشوب قرارمها البطالن.

 -1وهذا اإليضاح من خالل التجربة العملية ،ومن واقع ممارسة التحكيم.
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رابعًا :قرار احلكمني
جيب عىل احلكمني أن يقدما قرارمها إىل القايض مســببا متضمنا

ما ييل:

 إثبات عرض الصلح عىل الزوجني. حتديد مصدر الشقاق ومن هو امليسء من الزوجني إىل اآلخر. حتديد نسبة اإلساءة. حتديد َمن امللزم من الزوجني بالبدل يف حال استحقاقه. -اإلشارة إىل نص الفقرة التي انتهيا إىل تطبيقها من املادة []120

من قانون األحوال الشخصية.

وهذا ما نصت عليــه املادة [ ]121فقــرة («: )1يقدم احلكامن

إىل القايض قرارمها مســبب ًا متضمنا مدى إســاءة كل من الزوجني أو
أحدمها إىل اآلخر».
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وهو ما استقر عليه قضاء حمكمة التمييز بديب «أن إلزام احلكمني
بتســبيب قرارمها ليس كإلزام القايض بتســبيب حكمه من حتصيل
الوقائع وطلبات اخلصوم وموجز دفاعهم اجلوهري ،وذلك الختالف
طبيعة عمل كل من املحكم والقايض؛ وألن اهلدف من بعث احلكمني
يف األصل هو اإلصالح ما أمكن بني الزوجني ،ولذا يكفي احلكمني
لتسبيب قرارمها إثباهتام فيه عرض الصلح عىل الزوجني ،وتعيني أي
من الزوجني امللزم بالبدل يف حالة اســتحقاقه واإلشارة ما أمكن إىل
نص الفقرة التي ارتأيا تطبيقها من املادة [ ]120سالفة الذكر (((.

 -1متييز ديب  -الطعن رقــم  ، 2009/1بتاريخ 2009/3/3م ،والطعن رقم
 ، 2007/57بتاريخ 2007 /11/6م أحوال شــخصية .جملة معهد ديب
القضائي ،العدد  12لسنة 1433هـ ،ص .41
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خامسًا :القاضي وحكم احلكمني
وفق ًا الختــاف التقديــرات والرؤى من شــخص آلخر فإن

احلكمني إما أن يتفقا وإما أن خيتلفا:

 -فإذا اتفقــا فإن القرار الذي أصدراه ملــزم للقايضُ ،ي َصدِّ ق

عليه متى التزم احلكامن بتطبيق صحيح القانون ،ومن َث َّم فإن القايض

حيكم بمقتىض حكم احلكمني ال خيالفه وليس له سلطة تعديله يف هذه
حلكْم ال الشــهادة أو الوكالــة ،وذلك وفق ًا ملا
احلالة ،ألن طريقهام ا ُ

انتهى إليه الرأي الراجح من أن املحكم حاكم وليس وكيالً.

وهذا ما عليــه قضاء حمكمة التمييز بديب أنــه« :عىل القايض أن

حيكم بمقتىض حكم احلكمني إن اتفقا ألن طريقهام احلكم ال الشهادة
أو الوكالــة ،ومن املقرر أيض ًا أن ملحكمــة املوضوع أن تقيم قضاءها

عىل قرار احلكمني متى استندت إىل أسباب سائغة هلا أصل ثابت من
األوراق وال خمالفة فيها ألحكام القانون(((.

 -1متييــز ديب  -الطعن رقم  ،2008/74بتاريــخ 2009/3/24م  ،أحوال
شخصية ،وانظر حكم املحكمة االحتادية العليا الطعن رقم  31لسنة  28ق
أحوال شخصية ،بتاريخ 2007/2/21م  -جمموعة األحكام الصادرة=
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كام قضــت املحكمة االحتادية العليا بأنه « عىل القايض طواعية

لنص املادة [ ]121فقرة ( )2من ذات القانون :أن حيكم يف الدعوى

بموجب حكم احلكمــن إن اتفقا باعتبار أن احلكمني وفقا ملذهب
اإلمام مالك املعمول به يف الدولة طريقهام احلُكْم ال الشــهادة وال
الوكالــة وجيب عىل القــايض تنفيذ حكمهام من غــر تعقيب ولو
خالف مذهبه »(((.

 -أ ّمــا إذا وقــع اخلالف بــن احلكمني من حيــث التفريق بني

الزوجني ،أو حتديد اإلســاءة ،أو مقدار املال املتوجب ألحدمها عىل
= من املحكمة االحتادية العليا لســنة  2007ص 37ط :دار صادر .وكذا

الطعن رقم  298لســنة  28أحوال شــخصية بتاريــخ 2007/2/28م
املرجع الســابق ص .45نقال عن جملة معهد ديب القضائي العدد  12لسنة

1433هـ ص.41

 -1املحكمة االحتادية العليا  -الطعن رقم  315لســنة  29أحوال شــخصية،
بتاريــخ 2008/4/21م  -جمموعــة األحــكام الصادرة مــن املحكمة
االحتادية العليا لسنة  2008ص 40ط :دار صادر.

وكذا الطعن رقم  196لسنة  27أحوال شخصية بتاريخ 2007/2/28م

املرجع الســابق ص .41نق ً
ال عن جملة معهد ديب القضائي العدد  12لسنة

1433هـ  ،ص.41
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اآلخر ،فإنه جيب عىل القايض أن يعني غريمها ،أو أن يضم إليهام حمكام

ثالث ًا يرجــح أحد الرأيني ،وحتلف املحكمــة احلكمني اجلديدين ،أو
املرجح اليمني بأن يقوم بمهمته بأمانة وعدل « :أقسم باهلل العظيم أن

أقوم بمهمتي بعدل وأمانة وصدق وفق ًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية
والقوانني ».

 -فإذا انتهى املحكم الثالث إىل أي من الرأيني فإنه ينفذ ويصبح

ملزما للقايض وللزوجني.

 -أ ّمــا إذا كان ُحكم احلكمني خمالفــ ًا ألحكام قانون األحوال

الشــخصية ،فإنه حيق للقايض أن يتدخل بتعديل حكم احلكمني يف

جزئية البدل ومدى تناســبه مع اإلســاءة ،وال يتدخل يف حكمهام

بالتطليق طاملا كان باتفاقهــا عليه ،بعد عجزمها عن اإلصالح بني
الزوجني.

وهذا ما نصت عليه املادة [ ]121من القانون بفقرتيها ( 2و :)3
الفقــرة ( « :)2حيكم القايض بمقتىض حكــم احلكمني إن اتفقا

فــإن اختلفا عني القايض غريمها ،أو ضم إليهام حك ًام ثالث ًا يرجح أحد
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حلكَم اجلديد ،أو املرجح اليمني بأن يقوم
الرأيني ،وحت ِّلف املحكمة ا َ

بمهمته بعدل وأمانة».

الفقــرة ( « :)3عىل القايض تعديل حكــم احلكمني فيام خالف

أحكام هذا القانون ».

وقد قضت حمكمة التمييز بديب بأنه « :عىل القايض تعديل حكم

احلكمــن فيام خالف أحكام القانون ،واملقصــود بتدخل القايض يف

تعديــل قرار احلكمني هو تدخله فيام قرره احلكامن من اإللزام بالبدل
وتناسبه مع اإلساءة ،وليس تدخله يف التطليق طاملا كان باتفاقهام بعد
عجزمها عن اإلصالح بني الزوجني »(((.

وقد قضــت املحكمة االحتادية العليا بأنــه « :ملا كان الثابت من

األوراق أن احلكــم املطعون فيه اعتمد يف قضائــه بتطليق املطعون
ضدها عىل أدلة منها ما قرره اثنان من املحكمني وهم َحكَم املطعون

ضدها واملحكم الثالث اللذان اتفق رأهيــا عىل الطالق ،واملعروف
 -1متييــز ديب  -الطعن رقم  ، 2008/74بتاريــخ 2009/3/24م ،أحوال
شــخصية ،والطعن رقــم  ،2009/1بتاريــخ 2009/3/3م ،أحوال

شخصية.
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أن رأي احلكمــن ملزم للزوجني والقايض طبقــا للمذهب املالكي
املعمول به يف الدولة »(((.

هذا وإن كان الفقه اإلسالمي عىل تعيني حكمني جديدين ،فإنه

ال مانع رشع ًا من إضافة مرجــح ،عىل أن ال يبدي رأي ًا إال بعد النظر
والتمحيص يف أســباب الشــقاق والنزاع ،حتى يكون رأيه مبني ًا عىل

قناعة تامة(((.

وجتدر اإلشــارة إىل أنه ال جيوز للمحكم الــذي و َّقع عىل مجيع

صفحات التقريــر عند تقديمه للمحكمة أن يرجــع عن رأيه فيه أيا

كان مربره ،وذلك ألن التقرير يكتسب حجيته الرشعية بمجرد توقيع
احلكمني عليه وتقديمه للمحكمــة ،ويصبح من ذلك الوقت ملزما
للزوجني واملحكمة عىل حد سواء(((.

 -1املحكمة االحتادية العليا  -الطعن رقم  298لسنة  ، 2007أحوال شخصية،
بتاريخ 2007/2/28م ،جمموعة أحكام  ،2007ص ،45ط دار صادر.

نق ً
ال عن جملة معهد ديب القضائي ،العدد  12لسنة 1433هـ ،ص .42

 -2جملة معهد ديب القضائي ،العدد  12لسنة 1433هـ  ،ص .42
 -3املرجع السابق.
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املبحث اخلامس :مالحــق
ملحق [ : ]1ضوابط قانونية جيب مراعاتها
عند صياغة تقرير احلكمني.
ملحق [ : ]2مناذج اسرتشادية لتقارير احملكمني:
 -1نموذج لتقرير احلكمني بالصلح.
 -2نموذج لتقرير احلكمني بالصلح عىل الطالق.
 -3نموذج لتقرير تطليق احلكمني.
 -4نموذج لتقرير تطليق احلكمني واختالفهام يف تقدير اإلساءة.
ملحق [ : ]3نصوص القوانني واألنظمة:
 -1مواد التحكيم يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت -قانون
احتادي رقم [ ]28لسنة 2005م يف شأن األحوال الشخصية.
 - 2نظام رقم ( )8لســنة 2006م بشأن املحكمني األرسيني يف
دعاوى األحوال الشخصية بإمارة ديب.
 - 3إجــراءات اإلعالن (قانون احتادي رقم ( )11لســنة
1992م يف شأن اإلجراءات املدنية .
ملحق [ : ]4توجيهات أسرية.
 -1وسائل ُتعني عىل حسن العرشة واالستقرار األرسي.
 -2ولكن ،ماذا إذا اضطررنا إىل الطالق؟.
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ملحق []1
ضوابط قانونية جيب مراعاتها
عند صياغة تقرير احلكمني
من خالل قــراءة النصوص القانونية املتعلقــة بعمل املحكمني
األرسيــن ،يف كل من قانون األحوال الشــخصية االحتادي ،ونظام
املحكمني األرسيني بإمارة ديب ،واستقراء أحكام حمكمة التمييز بديب
يف هذا الشــأن ،يمكننا اســتخالص جمموعة من الضوابط القانونية
لصحة إعداد تقرير املحكمني األرسيني ،والتي من أمهها:
 أن يبدأ بتوجيه التقرير إىل رئيس املحكمة. ذكر اسم املدعي واملدعى عليه ،ورقم الدعوى. اإلشــارة إىل رقم وتاريخ خطاب التكليف املرسل له من ِق ِبل
املحكمة.
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 -اإلشارة إىل إعالن الطرفني بجلسة التحكيم مكانا وزمانا وأن

يبينا حضورمها أو أهيام من عدمه.

 -اإلشــارة إىل عقد اجللسة أو اجللســات مع ذكر وقت وتاريخ

ومكان انعقاد كل جلســة ،وقيامهام بتدويــن أقوال الزوجني وذوي

الشــأن يف حمرض اجللســة وتوقيع األطراف واحلكمني عليه ،عىل أن
ترفق هذه املحارض بالتقرير.

 -اإلشارة إىل أن احلكمني بذال جهدمها لإلصالح بني الزوجني،

مقرون ًا بالقــرار الذي توصال إليه بالتفصيــل وبوضوح تام ،وذلك

باســتجابة الطرفني لعرض الصلح ،أو التفريــق بينهام بطلقة واحدة
بائنة.

يف حال االنتهاء إىل الصلح يدون بالتقرير مجيع ما اتفق عليه من

رشوط هلذا الصلح بعد توقيع الزوجــن عىل اتفاقية صلح بمحرض
اجللسة مقرونا بتوقيع احلكمني.

حلكْم بالتفريق بــن الزوجني تدون الــروط التي تم
وعنــد ا ُ

االتفاق عليها بني طريف النزاع؛ إن وجدت.
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جيب عىل احلكمني تســبيب قرارمها وبيان مصدر الشقاق ،ومن
هو امليسء من الزوجني ،ونسبة تلك اإلساءة.
امللزم من الزوجني بالبدل حالة استحقاقه ،أو
 -أن يبني احلكامن َ

النسبة املســتحقة عىل كل منهام إذا كانت اإلساءة مشرتكة بينهام ،مع
حتديد مقدار هذا البدل .
 اإلشــارة إىل نص الفقرة التي ارتأيا تطبيقها من املادة []120من القانون.
 تدوين قرار احلكمني واضحا إما باالســتجابة إىل الصلح منالطرفــن ،أو احلكم بالتفريق بينهام بطلقــة بائنة ،فال جيوز أن يوصيا

بالتفريق أو يرتكا األمر للمحكمة لتقرير ما تراه مناسب ًا.

 -ذكر تاريــخ كتابة التقرير والتوقيع عىل مجيــع أوراقه من ِق َب ِل

احلكمني ،ثم تســليمه مع مرفقاته من حمارض اجللســات وغريها إىل
املحكمة املختصة.
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 يف حالة اختالف حكم احلكمــن يقوم ٌّكل منهام بكتابة تقرير
مســتقل مبين ًا حكمه الذي ارتأه ،وموضحا األسباب التي بنى عليها
هذا احلكم.
كام يمكنهام االشــراك يف تقرير واحد ،عــى أن يذكر ٌّ
كل منهام
حكمه يف فقــرة رأي احلكمني  ،فيذكر احلَكَــم األول رأيه وحكمه
حلكَم الثاين وحكمه مسبب ًا
مسبب ًا ومقرتن ًا بذكر اســمه ،ويعقبه رأي ا َ

مقرتن ًا بذكر اسمه ،ويرفع التقرير بمرفقاته إىل املحكمة املختصة.
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ملحـق []2
مناذج اسرتشـاديـة
لتقارير احملكمني
 )1منوذج لتقرير احلكمني بالصلح.
 )2منوذج لتقرير احلكمني بالصلح على الطالق.
 )3منوذج لتقرير تطليق احلكمني.
 )4منوذج لتقري��ر تطليق احلكمني واختالفهما يف
تقدير اإلساءة.
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 )1منوذج لتقرير احلكمني بالصلح
سعادة رئيس حمكمة .............

املحرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
املـدعـــــي .................. :
املدعى عليـه.................. :

املوضـــوع  :القضية رقم ( ).........أحوال نفس .........

تنفيذا لقرار حمكمتكــم املوقرة رقم ( )...بتاريخ  ./../..للنظر

يف قضية الزوجني املذكورين املدعي واملدعى عليه ،وكان حضورمها
بـ(مكان عقد اجللســة) حيث عقدت هلام (عدد) جلسات عىل النحو

التايل كام هو ثابت بمحارض اجللسات:

اجللســة األوىل:يوم...املوافق .../.../..خاصة باملدعي من الساعة

...إىل.............

اجللســة الثانية:يوم...املوافق.../../..خاصــة باملدعــى عليه من

الساعة .....إىل........

اجللســة الثالثة:يوم..املوافق .../../..خاصة باملدعي واملدعى عليه

من الساعة ....إىل.....

مع ذكر بقية اجللسات إن وجدت.
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احليثيات وعرض الصلح

قمنــا بعرض الصلح عىل املدعي واملدعى عليه وبذلنا جهدنا يف رأب

الصدع وتقريب وجهات النظر من خالل اجللسات سالفة الذكر وقد وفقنا
اهلل تعاىل بفضله و َمن ِِّه من إزالة أســباب اخلــاف وتقريب وجهات النظر
واإلصالح بينهام عىل الرشوط اآلتية :

الرشوط التي تم عليها الصلح

اتفق الطرفان املدعي واملدعى عليــه باختيارمها وحمض إرادهتام عىل
الصلح بالرشوط اآلتية :

............................................................. -1
............................................................. -2
............................................................. -3
القـرار

إعادة الزوجة /فالنة بنت فالن .إىل زوجها /فالن بن فالن .عىل
التزامهام بتنفيذ الرشوط املتفق عليها ونوصيها بتقوى اهلل تعاىل  ،هذا
ما قررناه واهلل حسبنا ونعم الوكيل.

املحكم

املحكم

االسـم ..................... :االسـم ..................... :
التوقيـع:

املرفقات :حمارض اجللسات.

التوقـيع :
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 )2منوذج لتقرير
احلكمني بالصلح على الطالق
سعادة رئيس حمكمة .............

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

املحرتم

املـدعـــــي .................. :
املدعى عليـه.................. :

املوضـــوع  :القضية رقم ( ).........أحوال نفس .........

تنفيــذ ًا لقرار حمكمتكم املوقرة رقم ( )...بتاريخ  ./../ ..للنظر

يف قضية الزوجني املذكورين املدعي واملدعى عليه ،وكان حضورمها
بـ(مكان عقد اجللســة) حيث عقدت هلام (عدد) جلسات عىل النحو

التايل كام هو ثابت بمحارض اجللسات:

اجللســة األوىل:يوم...املوافــق .../.../..خاصــة باملدعي من الســاعة

...إىل........

اجللسة الثانية:يوم...املوافق../../..خاصة باملدعى عليه من الساعة

.....إىل....

اجللســة الثالثة:يوم...املوافــق ..../.../..خاصة باملدعي واملدعى

عليه من الساعة ......إىل......

مع ذكر بقية اجللسات إن وجدت.
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احليثيات وعرض الصلح

قمنا بعرض الصلح عــى املدعي واملدعى عليه وبذلنا جهدنا يف

رأب الصدع وتقريب وجهات النظر من خالل اجللسات سالفة الذكر
إال أن املدعي متســك بالطالق وآثر املدعى عليه عدم فتح صفحات

املايض مراعاة للعرشة بينهام وحفاظ ًا عــى أبنائهام وكان اتفاقهام عىل
ما ييل:

الرشوط التي تم عليها الصلح عىل الطالق:

اتفق الطرفان املدعيــة واملدعى عليه باختيارمها وحمض إرادهتام

عىل الصلح عىل الطالق بالرشوط اآلتية :

............................................................... -1
............................................................... -2
............................................................... -3
هذا ما تم االتفاق عليه واهلل املوفق.

املحكم

املحكم

االسـم ..................... :االسـم ..................... :
التوقيـع:
املرفقات :حمارض اجللسات.

التوقـيع :
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 )3منوذج لتقرير
تطليق احلكمني
سعادة رئيس حمكمة .............

املحرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

املـدعـــــي .................. :
املدعى عليـه.................. :

املوضـــوع  :القضية رقم ( ).........أحوال نفس .........
تنفيذ ًا لقرار حمكمتكم املوقرة رقم ( )...بتاريخ  ../../ ..للنظر

يف قضية الزوجني املذكورين املدعي واملدعى عليه ،وكان حضورمها
بـ(مكان عقد اجللســة) حيث عقدت هلام (عدد) جلسات عىل النحو

التايل كام هو ثابت بمحارض اجللسات:

اجللسة األوىل :يوم ....املوافق  ..../../..خاصة باملدعي من الساعة ....إىل....
اجللسة الثانية :يوم....املوافق..../../..خاصة باملدعى عليه من الساعة ....إىل....
اجللسة الثالثة :يوم...املوافق ..../.../..خاصة باملدعي واملدعى عليه من الساعة ....إىل....

مع ذكر بقية اجللسات إن وجدت.
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احليثيات وعرض الصلح

قمنــا بعرض الصلح عىل املدعي واملدعى عليه وبذلنا جهدنا يف رأب

الصدع وتقريب وجهات النظر من خالل اجللسات سالفة الذكر ومنحنامها
أرص عىل طلــب الطالق وذلك بعد أن منحنا املدعى
فرصة إال أن املدعي َّ

عليه فرصة اإلصــاح ،وحتقيق ما تم االتفاق عليه يف اجللســات ،إال أن
املدعى عليه مل يف بام تم االتفاق عليه بعد استنفاذ كل الفرص املمنوحة له.

يرص عىل الطالق.
مما جعل املدعي ّ

رأي احلكمني

تبني لنا من خالل املناقشــات واملواجهات أثناء جلسات التحكيم أن

اإلساءة مشرتكة((( بني الطرفني بنسبة  % .....يف جانب الزوج و % ....يف
جانب الزوجة وذلك لألسباب التالية :

فأما بالنسبة للزوج :

............................................................... -1
............................................................... -2
............................................................... -3
وبالنسبة للزوجة :

............................................................... -1
 -1هــذه حالة من احلــاالت؛ وتراعــى احلاالت األخرى (لإلســاءة)،
املنصوص عليها يف املادة [ ،]120ويتغري البدل بنا ًء عليه.
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............................................................... -2
............................................................... -3
وبــا أن املدعــي (الزوجة) هــي طالبة التفريــق ومرصة عليه

وعمال بقولــه تعــاىل ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾

[النســاء ،]130:واســتناد ًا إىل الفقرة ( )3من املــادة رقم [ ]120من
قانون األحوال الشخصية االحتادي لسنة 2005م قررنا ما ييل:

القرار

التفريق بني الزوج ................../وزوجته ................../

بطلقة بائنة نظري بدل تدفعه الزوجة لزوجها ويقدر بـ ( ).....درمها.
هذا ما قررناه واهلل حسبنا ونعم الوكيل.

املحكم

املحكم

االسـم ..................... :االسـم ..................... :
التوقيـع:

املرفقات :حمارض اجللسات.

التوقـيع :
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 )4منوذج لتقرير
تطليق احلكمني واختالفهما يف التقدير
سعادة رئيس حمكمة .............

املحرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

املـدعـــــي .................. :
املدعى عليـه.................. :

املوضـــوع  :القضية رقم ( ).........أحوال نفس .........
تنفيــذ ًا لقرار حمكمتكم املوقرة رقم ( )...بتاريخ  ./../ ..للنظر

يف قضيــة الزوجني املذكورين املدعي واملدعى عليه وكان حضورمها
بـ(مكان عقد اجللســة) حيث عقدت هلام (عدد) جلسات عىل النحو

التايل كام هو ثابت بمحارض اجللسات:

اجللسة األوىل :يوم ....املوافق  ..../../..خاصة باملدعي من الساعة ....إىل....
اجللسة الثانية :يوم....املوافق..../../..خاصة باملدعى عليه من الساعة ....إىل....
اجللسة الثالثة :يوم...املوافق ..../.../..خاصة باملدعي واملدعى عليه من الساعة ....إىل....

مع ذكر بقية اجللسات إن وجدت.

94

التحكيم األسري من خالل قانون األحوال الشخصية االحتادي

احليثيات وعرض الصلح

قمنا بعرض الصلــح عىل املدعي واملدعى عليــه وبذلنا جهدنا

يف رأب الصدع وتقريب وجهات النظر من خالل اجللســات سالفة
أرص عىل طلب الطالق.
الذكر ومنحنامها فرصة إال أن املدعي َّ
رأي احلكمني

رأي املحكم األول

من خالل املناقشــات واملواجهات وما قدمــه الطرفان من أدلة

خالل جلســات التحكيم تبني يل أن دعوى املدعي ال دليل عليها ال

من قريب أو بعيد فاإلساءة كاملة((( من جانب املدعي.

وبام أن املدعي هو طالب التفريق ومرص عليه وعمال بقوله تعاىل:

﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[النساء ]130:واستنادا إىل

الفقــرة ( )2من املادة رقــم [ ]120من قانون األحوال الشــخصية
االحتادي لسنة 2005م قررت ما ييل:
القرار

التفريق بني (الزوج)  ................/و(زوجته) ................ /
بطلقة بائنة نظري عدم استحقاق الزوجة ملؤخر صداقها هذا ما قررته ،واهلل املوفق.
املحكم

االسـم  .......................... :التوقيع :
 -1تراعى بقية احلاالت األخرى (لإلساءة) ،املنصوص عليها يف املادة [ ]120من القانون.
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رأي املحكم الثاين

من خالل املناقشــات واملواجهات وما قدمــه الطرفان من أدلة

خالل جلســات التحكيم تبني يل أن اإلساءة كاملة من جانب املدعى

عليه وذلك لألسباب التالية :

............................................................... -1
............................................................... -2
............................................................... -3
وبــا أن املدعي هو طالــب التفريق ومرص عليــه وعم ً
ال بقوله

تعاىل﴿:ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[النســاء،]130:
واســتنادا إىل الفقرة ( )1من املادة رقــم [ ]120من قانون األحوال

الشخصية االحتادي لسنة 2005م قررت ما ييل:
القرار

التفريق بني (الزوج)  ................/و(زوجته) ................ /
بطلقة بائنة .دون املســاس باحلقــوق الزوجية املرتتبــة عىل الزواج

والطالق.

هذا ما تبني يل واهلل املوفق.
املحكم

االسـم  ...............................:التوقيع :
املرفقات :حمارض اجللسات .
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ملحـق []3
نصـوص القوانني واألنظمـة
 )1مواد التحكيم يف قانون األحوال الشخصية
اإلماراتي  -قانون إحتادي رقم [ ]28لسنة 2005م
يف شأن األحوال الشخصية.
 )2نظام رقم ( )8لس��نة 2006م بشأن احملكمني
األس��ريني يف دع��اوى األحوال الش��خصية
بإمارة دبي.
 )3إج��راءات اإلع�لان (قانون احت��ادي رقم ()11
لسنة 1992م يف شأن اإلجراءات املدنية .
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 )1مواد التحكـيم يف قانون األحـوال الشخصية االحتـادي
رقـم ( )28لسنة 2005م
املادة ()117
 -1لكل من الزوجني طلب التطليق للــرر الذي يتعذر معه دوام
العرشة باملعروف بينهام وال يســقط حــق أي منهام يف ذلك ،ما مل

يثبت تصاحلهام.

 -2تتــوىل جلنة التوجيه األرسي وفق ًا للــادة ( )16من هذا القانون
اإلصالح بني الزوجني ،فإن عجزت عنه عرض القايض الصلح

عليهام ،فإن تعذر وثبت الرضر حكم بالتطليق.

املادة ()118
 -1إذا مل يثبت الرضر واستمر الشقاق بني الزوجني وتعذر عىل جلنة
التوجيــه األرسي والقايض اإلصالح بينهام ،عني القايض بحكم
حكمني مــن أهليهام إن أمكن بعد أن يكلــف كال من الزوجني
تســمية حكم من أهله قدر اإلمكان يف اجللسة التالية عىل األكثر،
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وإال ففيمن يتوســم فيه اخلربة والقدرة عىل اإلصالح إذا تقاعس
أحد الزوجني عن تسمية حكمه أو ختلف عن حضور هذه اجللسة
ويكون هذا احلكم غري قابل للطعن فيه.
 -2وجيب أن يشــمل حكم تعيــن حكمني عىل تاريــخ بدء املهمة
وانتهائها ،عىل أال جتاوز مدة تســعني يوم ًا ،وجيــوز مدها بقرار
من املحكمة ،وتعلن املحكمــة احلكمني واخلصوم بحكم تعيني
احلكمني وعليها حتليف كل من احلكمني اليمني بأن يقوم بمهمته
بعدل وأمانة.

املادة ()119
عىل احلكمني تقيص أســباب الشــقاق وبذل اجلهــد لإلصالح بني
الزوجني وال يؤثر يف ســر عمل احلكمني ،امتناع أحد الزوجني
عن حضور جلســة التحكيم متى تم إعالنه باجللسة املحددة ،أو
اجللسات الالحقة إن حصل انقطاع بينهام.
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املادة ()120
إذا عجز احلكامن عن اإلصالح:
 -1فإن كانت اإلســاءة كلها من جانب الزوج ،والزوجة هي طالبة
التفريــق أو كان كل منهام طالبــ ًا ،قرر احلكــان التفريق بطلقة
بائنة دون مســاس بيشء من حقوق الزوجية املرتتبة عىل الزواج

والطالق.

 -2إذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظري بدل
مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.

 -3إذا كانت اإلساءة مشرتكة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب
مع نسبة اإلساءة.

 -4إن جهــل احلال فلم يعــرف امليسء منهام ،فــإن كان الزوج هو
الطالب اقرتح احلكــان رفض دعــواه ،وإن كانت الزوجة هي

الطالبة أو كان كل منهام طالب ًا التفريق قرر احلكامن التفريق بينهام
دون بدل.
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املادة ()121
 -1يقدم احلكامن إىل القايض قرارمها مســبب ًا متضمن ًا مدى إساءة كل
منهام من الزوجني أو أحدمها إىل اآلخر.

 -2حيكــم القايض بمقتىض حكم احلكمني إن اتفقا ،فإن اختلفا عني
القايض غريمهــا ،أو ضم إليهام حك ًام ثالثــ ًا يرجح أحد الرأيني،
وحتلف املحكمة احلكم اجلديد أو املرجح اليمني بأن يقوم بمهمته
بعدل وأمانة.

 -3عىل القايض تعديل حكم احلكمني فيام خالف أحكام هذا القانون.

املادة ()122
يف دعوى التطليق لإلرضار يثبت الرضر بطرق إلثبات الرشعية

وباألحكام القضائية الصادرة عىل أحد الزوجني.

وتقبل الشــهادة بالتســامع إذا فرس الشــاهد أو فهم من كالمه

اشتهار الرضر يف حميط حياة الزوجني حسبام تقرره املحكمة.
وال تقبل الشهادة بالتسامع عىل نفي الرضر.

وتقبل شــهادة الشــاهد ذكر ًا كان أو أنثى عدا األصل للفرع أو

الفرع لألصل متى توافرت يف الشاهد رشوط الشهادة رشع ًا.
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 )2نظام رقم ( )8لسنة  2006م بشأن املحكمني
يف دعاوى األحوال الشخصية بإمارة ديب
نحـــن محـدان بـن حممـــد بن راشـد آل مكتـــوم  -رئيس

املكتب التنفيذي

بعد االطالع عىل القانون رقم ( )3لســنة  2003م بشــأن إنشاء
املجلس التنفيذي إلمارة ديب  ،وعىل قانون األحوال الشــخصية

االحتادي رقم ( )28لسنة  2005م  ،نصــدر النظـــام اآلتـي :

املادة ()1
يســمى هذا النظام « نظام املحكمني يف دعاوى األحوال الشخصية

بإمارة ديب رقم ( )8لسنة  2006م».

املادة ()2
يكون للكلامت التالية املعاين املبينة إزاء كل منها ما مل يدل سياق النص

عىل خالف ذلك :
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الرئيس  :رئيس حماكم ديب .
املحكمة  :حمكمة ديب االبتدائية الرشعية .
اإلدارة  :إدارة القضايا الرشعية .
املحكم  :الشخص املعني لإلصالح أو التفريق بني الزوجني .
اللجنة  :جلنة شؤون املحكمني .
اجلدول  :جدول املحكمني املقيدين بسجالت حماكم ديب .

املادة ()3
تشــكل بقرار يصدره الرئيس جلنة يف املحكمة تســمى « جلنة شؤون
املحكمني «وتتكون من :

 -1رئيس املحكمة الرشعية  ...............................رئيســ ًا
 -2قاض رشعي .........................................عضـوا ً
 -3قاض رشعي  ........................................عضـــو ًا
 -4مدير إدارة القضايا الرشعية  ..................عضـــو ًا ومقرر ًا
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املادة ()4
ختتص اللجنة املشــار إليها يف املادة الســابقة بــاإلرشاف العام عىل

املحكمني املسجلني يف اجلدول ومتابعة شؤوهنم وكذلك املسامهة يف

تنظيم اختيارهم من حيث الرشوط وإجراءات القيد يف اجلــــدول ،

كام وترشف عىل تطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذه .

املادة ()5
تتوىل اإلدارة يف ســبيل تنفيــذ االختصاصات املشــار اليها يف املادة

السابقة القيام باملهام التالية :

 -1تلقي طلبــات املتقدمني للقيد باجلدول والتحقق من اســتكامل
شـروط التسجيل وفـق النمـوذج املعتمد لذلك .

 -2إعداد وحتديث جدول املحكمني متضمنا مجيع البيانات اخلاصة هبم .
 -3إعــداد ملف خاص لــكل حمكم يتضمن ســرته الذاتية واملهام
املوكلة إليه واملكافآت واجلزاءات املتخذة بحقه ونسبة الدعاوى التي

تم الصلح فيها .
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املادة ()6
جتتمع اللجنة بدعوة من رئيســها  ،عىل أنه يشرتط لصحة اجتامعاهتا
حضور ثالثة مـــن أعضائها عىل األقـل  ،وتصدر قراراهتا باألكثرية
 ،ويكون للرئيس صوت واحد مرجح يف حال تساوي األصوات .

املادة ()7
جيب أن يشمل طلب القيد يف اجلدول البيانات واملستندات التالية :
 -1االســم الكامل ملقدم الطلب وحمل إقامته مــع صوره من جواز

سفره وثالث صور شخصية .

 -2ملخص السرية الذاتية مع صورة من مؤهالته العلمية مصدق ًة أصوالً .
 -3شهادة حسن السرية والسلوك من القيادة العامة لرشطة ديب .
 -4شهادة من جهة عمل مقدم الطلب بعدم املامنعة يف القيد باجلدول.

املادة ()8
أ -يشرتط فيمن يقيد يف اجلدول توفر ما ييل :
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 -1أن يكون رج ً
ال مسل ًام متزوج ًا متمتع ًا بكامل األهلية القانونية .
 -2أن يكون متزوج ًا وال يقل عمره عن أربعني سنة ميالدية .

ال عىل مؤهل ٍ
 -3أن يكون حاص ً
عال من إحدى اجلامعات أو املعاهد

الرشعية العليا املعرتف هبا يف الدولة .

 -4أن يكون قد اجتاز بنجاح االختبارات واملقابلة الشخصية املقررة.
ب -جيوز للرئيس بنا ًء عىل اقرتاح اللجنة اإلعفاء من أي من الرشوط

املحددة بالبنود ( )2و ( )3و ( )4أعاله .

املادة ()9
ال يتطلب توفر الرشوط املنصوص عليها يف البند (أ) من املادة السابقة

يف املحكم الذي يتم تسميته من أهل أحـد الزوجـني .

املادة ()10
 -1عىل املحكم بعد قيده يف اجلــدول أن حيلف أمام رئيس املحكمة

اليمني بالصيغة التالية :
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أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهمتي بعدل وأمانه وصدق وفق ًا ألحكام
الرشيعة اإلسالمية والقوانني .

 -2عىل املحكم إذا كان غري مقيد يف اجلدول أن حيلف أمام املحكمـة

التي تعينه اليمني املذكورة وإال كان العمل باط ً
ال .

ويف مجيع األحوال حيرر بإجراءات احللف حمرض يوقع عليه احلارضون
 ،عىل أنه ال يشرتط حضور الزوجني عند احللف.

املادة ()11
عىل املحكم االلتزام بام ييل :
 -1التقيد بأحــكام هذا النظام وأحكام قانون األحوال الشــخصية

االحتادي رقم ( )28لسنة  2005م والترشيعات ذات العالقـة .
 -2املحافظة عىل أرسار املهمة املوكلة إليه .

 -3التقيد باألعراف واآلداب العامة ومراعاة حتديد األوقات املناسبة
جللسات التحكيم .
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املادة ()12
تعني املحكمة حكمني من املحكمـــن املسـجلني يف اجلـدول وفقـ ًا

لنظـــام الـدور ،وذلك ما مل يقـم الزوجـــان بتسميتهام أو تسمية أي

منهام من أهلهام .

املادة ()13
عىل املحكمني إنجــاز مهمتهمــا خـالل األجـل املحـدد للتحكيم
 ،وجيــوز مـد هـذا األجـل بقـرار من املحكمـة عـند االقتضــاء .

املادة ()14
عىل املحكم أن يبارش املهمـة املوكلة إليه خـالل سبعة أيام من تاريخ
إخطـاره هبا ،وذلك ما مل يقدم عـذر ًا تقبله املحكمة .

املادة ()15
 -1عىل املحكمني أن يعينا مكان وتاريخ انعقـــاد جلسة التحـــكيم
األوىل بالتنسـيق مـع اإلدارة  ،وأن يعـــلنا الزوجني بذلك بالطريق

الذي يرسمه القانون .
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 -2يرتتب عىل عدم اإلعالن باجللسة األوىل للتحكيم بطالن تقرير املحكمني .

املادة ()16
عىل املحكمني تدوين أقوال الزوجني وذوي الشأن يف حمرض يوقعانه
والزوجان وذوو الشأن .

املادة ()17
جيوز لكل من الزوجني طلب رد املحكم إذا توافر يف شــأنه ســبب
يرجح معه عـــدم اســتطاعته أداء مهمته بغري حتيز  ،وبوجه خاص
إذا كان قريبا أو صهر ًا للزوج اآلخـــر حتى الدرجة الرابعة أو وكي ً
ال

ألحـد الزوجـــــن يف أعامله اخلاصة أو ولي ًا أو وصي ًا أو قيمـ ًا عليه

أو كان يعمل عنـد أحـد الزوجـــن أو كان له أو لـزوجـه خصومة
أو عداوة قائمة مـــع أحـد الزوجني  ،ما لـم تكن هـذه اخلصومة أو

العـداوة قـد نشـأت بعـد تعــيني املحكم بقصـد رده .

املادة ()18
 -1يقدم طالب رد املحكم طلبه إىل املحكمة التي عينته  ،موضح ًا فيه
أسباب الرد واملستندات املؤيدة له .
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 -2عىل طالب الــرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ ( )500درهم

عىل سبيل التأمني.

 -3جيب تقديم طلب الرد قبل مبارشة املحكم مهمته وإال سقط احلق
فيه  ،ومع ذلك جيوز تقديم طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو

أثبت طالب الرد أنه كان ال يعلم هبا.

 -4إذا ســمي املحكم من أحد الطرفني فال يقبل منه طلب رد ذلك
املحكم ما لـم يكن سبب الـرد قد حـدث بعـد تعيينه أو إذا ثبت أنه

كان ال يعلم هبذا السبب عند تعيينه.

 -5تفصــل املحكمة عىل وجه الرسعة يف طلب الرد بحكم غري قابل

للطعن  ،وجيــوز هلا إذا رفضت طلب الرد أن حتكم عىل طالبه بغرامة

ال تقل عن ( )500درهم وال تزيد عىل ( )1000درهم.

املادة ()19
 -1تقدر املحكمة أتعاب املحكم وفقا لظروف كل دعوى عىل حدة.
 -2تلزم املحكمة طالب التفريق بأتعاب املحكم وجيوز إلزام الزوجني
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هبا مناصفة عىل أن تـــودع خــــزينة املحكمة قبل مبارشة املهمة.
 -3ال ترصف أتعاب املحكم إال بعد انتهاء املهمة وتقديم التقرير النهائي،
وجيوز للمحكـمة رصف جزء من هذه األتعاب أثناء مبارشة املهمة.

املادة ()20
 -1تتخــذ اللجنة من تلقاء نفســها أو بناء عىل شــكوى من كل ذي
مصلحة اإلجــراءات التأديبية الالزمة ضد املحكــم املقيد باجلدول

وذلك إذا أخل بأي واجب يفرضه عليه هذا النظام أو أي ترشيع آخر.
 -2تبدأ اإلجراءات التأديبية بإخطار املحكم باملخالفة املنســوبة إليه
وعلــى اللــــجنة قبل إصــدار قرارها أن متنحه مهلة مناسبة لسامع

أقواله ودفاعه.

 -3جيب أن يكون القرار الذي تصدره اللجنة مسببا.
 -4جيوز للمحكم أن يتظلم من قرار اللجنة إىل الرئيس ويكون القرار

الذي يصـدر يف هذا الشــأن غري قــابل للطعن فيه.
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املادة ()21
للجنــة توقيع اجلــزاءات التأديبيــة التالية بحق أي مــن املحكمني
املسجلني يف اجلدول:

 -1التنبية.
 -2لفت النظر.
 -3اإلنذار.
 -4الوقف عن العمل ملدة ال جتاوز السنة.
 -5الوقف عن العمل ملدة تزيد عىل السنة.
 -6الشطب من اجلدول.

املادة ()22
يصــــدر الرئيس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكـــام هذا النـــظام.
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املادة ()23
ينــــرش هذا النظام يف اجلريـــدة الرسميـــة و يعمل به من تـــاريخ
نرشه.
محدان بن حممد بن راشد آل مكتوم
رئيس املجلس التنفيذي
تم نرشه يف العدد  317من اجلريدة الرسمية
صدر يف ديب بتاريخ2006/12/19 :م
املوافـق 28 :ذى القعدة 1427هـ
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 )3إجراءات اإلعالن (قانون احتادي رقم ()11
لسنة 1992م) يف شأن اإلجراءات املدنية
دولة االمارات العربية املتحدة
قانون اإلجراءات املدنية ( )1992/ 11

املادة ()5
-1يتم اإلعالن بناء عىل طلب اخلصم أو أمر املحكمة بوســاطة

مندوب اإلعالن أو بالطريقة التـي حيددها القانون.

-2كام جيوز اإلعالن بوســاطة رشكة أو مكتب خاص أو أكثر.

ويصــدر جملس الــوزراء بناء عىل اقــراح وزير العدل والشــؤون

اإلسالمية واألوقاف النظام اخلاص بعمل تلك الرشكات واملكاتب

والرشوط املطلوبة ملامرستها لعملها وفق أحكام هذا القانون.

 -3يعد مندوبا لإلعالن يف هذا الشأن موظف الرشكة أو املكتب

الذي يتوىل عملية اإلعالن.
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 -4وإذا تعــذر عىل منــدوب اإلعالن إجــراء اإلعالن وجب

عليــه عرض األمر عىل القايض املختص أو رئيس الدائرة -حســب
األحوال -ليأمر بعد ســاع طالب اإلعالن بإعالن الورقة أو بام يرى

إدخاله عليها من تغيري.

املادة ()6
-1ال جيوز إجــراء أي إعالن أو البدء يف إجــراء من إجراءات

التنفيذ بوســاطة مندويب اإلعالن أو التنفيذ قبل الســاعة الســابعة
صباح ًا وال بعد الساعة السادسة مساء وال يف أيام العطالت الرسمية

إال يف حاالت الرضورة وبإذن كتايب من املحكمة أو من قايض األمور
املستعجلة.

-2أما بالنســبة للحكومة واالشخاص االعتبارية العامة فيكون

موعد اإلعالن أو بدء التنفيذ فيام يتعلق بنشاطها يف مواعيد عملها.

املادة ()7
جيب أن تشتمل ورقة اإلعالن عىل البيانات اآلتية:
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أ -تاريخ اليوم والشــهر والســنة والساعة التـــي حصل فيها
اإلعالن.
ب -اســم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وحمل عمله
واســم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وحمل عمله إن كان
يعمل لغريه.
ج -اسم املعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن مل يكن
موطنه معلوما وقت اإلعالن فآخر موطن كان له وحمل عمله.
د -اسم القائم باإلعالن ووظيفته واجلهة التابع هلا وتوقيعه عىل
األصل والصورة.
هـ -موضوع اإلعالن.
و -اسم من سلم إليه اإلعالن ولقبه وتوقيعه أو خامته أو بصمة
إهبامه عىل األصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه.
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املادة ( )8
 - 1تسلم صورة اإلعالن إىل نفس الشخص املراد إعالنه أو يف

موطنه أو يف حمل عمله وجيوز تسليمها يف املوطن املختار يف األحوال

التي يبينها القانون.

 - 2وتسلم صورة اإلعالن لشخص املعلن إليه أينام وجد.
 - 3وإذا مل جيــد القائم باإلعالن الشــخص املطلوب إعالنه يف

موطنه كان عليه أن يســلم الصورة فيه إىل أي من الســاكنني معه من
األزواج أو األقــارب أو األصهار وإذا مل جيد املطلوب إعالنه يف حمل

عمله كان عليه أن يســلم الصورة فيه ملن يقــرر أنه من القائمني عىل
إدارة هذا املحل أو أنه من املوظفني فيه ويف مجيع األحوال ال تســلم

صورة اإلعالن إال إىل شــخص يدل ظاهره عىل أنه أتم الثامنة عرشة

من عمره وليس له أو ملن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة
املعلن إليه.

 - 4وإذا مل يكن أحد األشــخاص املذكورين يف الفقرات السابقة

موجود ًا وقــت اإلعالن أو امتنع من وجد منهم عن تســلمه أو اتضح
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أنــه فاقد األهلية وجب عــى القائم باإلعالن إثبــات ذلك يف األصل
والصورة ويعرض األمر عىل القايض املختص أو رئيس الدائرة حســب

األحوال ليأمر بتعليق صورة من اإلعالن يف لوحة اإلعالنات وعىل باب

املكان الذي يقيم فيه املراد إعالنه أو باب آخر مكان أقام فيه أو بنرشه يف
صحيفة يومية واسعة االنتشار تصدر يف الدولة باللغة العربية.

 - 5وإذا مل يبني املراد إعالنه موطنه املختار يف األحوال التـي يلزمه

القانون بذلك أو كان بيانه ناقص ًا أو غري صحيح أو ألغى موطنه املختار
ومل يعلن خصمه بذلك جاز إعالنه عىل الوجه املبني يف الفقرة السابقة.

 - 6وإذا حتققت املحكمة أنه ليس للمطلوب إعالنه موطن أو حمل

عمل معلوم فيجري إعالنه بالنرش يف صحيفة يومية واســعة االنتشار
تصدر يف الدولة باللغة العربية و بصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا

اقتىض األمر ذلك ،و يعترب تاريخ النرش تارخي ًا إلجراء اإلعالن.

املادة ()9
نص عليه يف قوانني خاصة تسلم صورة اإلعالن عىل
فيام عدا ما ّ

الوجه اآليت:
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 -1ما يتعلق بالوزارات والدوائــر احلكومية االحتادية واملحلية

واهليئــات العامة واملؤسســات العامة عىل اختالفها تســلم إىل من

يمثلها قانون ًا.

 -2ما يتعلق بالرشكات واجلمعيات واملؤسسات اخلاصة وسائر

األشخاص االعتبارية اخلاصة تسلم بمركز إدارهتا للنائب عنها قانون ًا

أو ملن يقوم مقامه ويف حالة عدم وجودمها تسلم صورة اإلعالن ألحد
موظفي مكتبيهام فإذا مل يكن هلا مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها

لشخصه أو يف موطنه.

 -3مــا يتعلق بالرشكات األجنبية التـــي هلا فــرع أو مكتب يف

الدولة تسلم إىل مســؤول فرع الرشكة أو مكتبها أو من يمثلها قانونا

يف الدولة ويف حالة عدم وجوده تسلم إىل أحد موظفي مكتبه.

 -4ما يتعلق بأفراد القوات املسلحة أو الرشطة أو من يف حكمهم

تسلم إىل اإلدارة املختصة لتبليغها إليهم.

 -5ما يتعلق باملســجونني تســلم إىل إدارة املكان املودعني فيه

لتبليغها إليهم.
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 -6ما يتعلق ببحارة الســفن التجارية أو العاملني فيها تسلم إىل

الربان لتبليغها إليهم.

 -7ما يتعلق باألشــخاص الذين هلم موطــن معلوم يف اخلارج

تسلم إىل وكيل وزارة العدل ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما مل

تنظم طرق اإلعالن يف هذه احلالة باتفاقيات خاصة.

املادة ( )10
يعترب اإلعالن منتج ًا آلثاره من وقت تبليغ الصورة وفق ًا لألحكام السابقة.

املادة ( )11
 -1إذا عــن القانون للحضور أو حلصول اإلجراء ميعاد ًا مقدر ًا

باأليام أو بالشهور أو بالسنني فال حيسب منه يوم اإلعالن أو حدوث
األمر املعتــر يف نظر القانون جمري ًا للميعاد وينقــي امليعاد بانقضاء

أوقات العمل الرسمية يف اليوم األخري منه.

 -2وإذا كان امليعاد مقدر ًا بالساعات كان حساب الساعة التـي

يبدأ منها امليعاد والتـي ينقيض هبا عىل الوجه املتقدم.
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 -3أ ّمــا إذا كان امليعاد مما جيب انقضــاؤه قبل اإلجراء فال جيوز

حدوث اإلجراء إال بعد انقضاء اليوم األخري من امليعاد.

 -4وتنتهي املواعيد املقدرة بالشــهر أو بالســنة يف اليوم الذي

يقابله من الشهر أو السنة التالية.

 -5ويف مجيع األحوال إذا صادف آخر امليعاد عطلة رسمية امتد

امليعاد إىل أول يوم عمل بعدها.

 -6وحتســب املواعيد املعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم امليالدي

ما مل ينص القانون عىل غري ذلك.

املادة ( )12
 -1تضاف إىل املواعيد املبينة يف هذا القانون ميعاد مسافة عرشة

أيام ملن يكون موطنه خارج دائرة املحكمة وتســعون يوم ًا ملن يكون
موطنه خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 -2وجيوز تبع ًا لسهولة املواصالت وظروف االستعجال انقاص

ميعاد املســافة بأمر من القــايض املختص أو رئيس الدائرة حســب
األحوال ويعلن هذا األمر مع الورقة.
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 -3وال يعمــل هبذا امليعاد يف حق من يعلن لشــخصه يف الدولة

أثناء وجوده هبا ،وإنام جيوز للقايض املختص أو رئيس الدائرة حسب
األحــوال عند نظر الدعوى أن يأمر بمد املواعيد العادية أو باعتبارها

ممتدة عىل أال جتاوز يف احلالتني امليعاد الذي كان يســتحقه لو أعلن يف

موطنه باخلارج.

املادة ( )14
 -1يعلن شخص املدعى عليه أو املراد إعالنه بصورة اإلعالن،

يف موطنــه ،أو حمل إقامته ،أو حمل عملــه ،أو املوطن املختار ،أو أينام
وجــد ،فإذا تعذر إعالنه جاز للمحكمــة إعالنه بالفاكس ،أو الربيد
اإللكرتوين أو الربيد املسجل بعلم الوصول ،أو ما يقوم مقامها.

 -2إذا مل جيد القائم باإلعالن شخص املطلوب يف موطنه ،أو حمل

إقامته ،كان عليه أن يســلم صورة اإلعالن إىل أي من الساكنني معه
من زوج ،أو أقارب ،أو أصهــار ،وإذا مل جيد املطلوب إعالنه يف حمل

عمله ،كان عليه أن يســلم اإلعالن لرئيسه يف العمل ،أو ملن يقرر أنه
من القائمني عىل إدارته ،ويف مجيع األحوال ال تســلم صورة اإلعالن
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إال إىل شــخص يدل ظاهره أنه أتم الثامنة عرشة من عمره ،وليس له
أو ملن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة املعلن إليه.

 -3إذا مل جيد القائم باإلعالن من يصح تســليم الصورة إليه ،أو

امتنع من وجده من املذكورين فيها ،عن التوقيع عىل األصل بالتسليم،

أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أو كان املكان مغلق ًا،
وجب عليه أن يســلمها يف اليوم ذاته ملســؤول مركز الرشطة ،أو من

يقوم مقامه ،الذي يقــع يف دائرته موطن ،أو حمل إقامة ،أو حمل عمل
املعلن حسب األحوال ،وعليه خالل أربع وعرشين ساعة من تسليم

الصــور ملركز الرشطــة ،أن يوجه إىل املعلن إليــه يف موطنه ،أو حمل
إقامتــه ،أو حمل عمله أو موطنه املختار كتاب ًا مســج ً
ال باليد يعلمه أن

الصورة سلمت ملركز الرشطة.

 -4جيوز للمحكمة اســتثناء من الفقرة السابقة ،أن تأمر بتعليق

صــورة من اإلعالن عىل لوحة اإلعالنــات ،وعىل باب املكان الذي
يقيم فيه املــراد إعالنه أو عىل باب آخر مكان أقــام فيه ،أو بنرشه يف
صحيفتني يوميتني ،تصــدران يف الدولة أو يف اخلارج ،باللغة العربية
أو اللغة األجنبية ،حسب األحوال ،إذا اقتىض األمر ذلك.
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 -5إذا حتققت املحكمة أنه ليس للمطلوب إعالنه ،موطن أو حمل

إقامة ،أو حمل عمل ،أو فاكــس ،أو بريد إلكرتوين أو عنوان بريدي،
فتعلنه بالنرش يف صحيفتــن يوميتني تصدران يف الدولة أو خارجها،

باللغة العربية ،أو اللغة األجنبية حسب األحوال ،ويعترب تاريخ النرش

تارخيا إلجراء اإلعالن.

 -6ما يتعلق باألشــخاص الذين هلم موطــن ،أو إقامة ،أو حمل

عمــل ،معلوم يف اخلارج ،فتســلم صورة اإلعــان إىل وكيل وزارة
العدل ،لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية ،أو يتم إعالهنم عن طريق

الربيد املسجل بعلم الوصول.

 -7يعترب اإلعــان منتج ًا آلثاره من وقت تبليــغ الصورة ،أو من

تاريخ إرسال الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ،أو من تاريخ وصول الربيد

املسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النرش وفقا لألحكام السابقة.

املادة ()15
 -1يعلن احلكم لشخص املحكوم عليه ،أو يف موطنه ،أو يف حمل

عمله ،أو يف حمل إقامته ،فإن تعذر يعلن بالطرق املقررة يف املادة ()14
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من هــذا القانون بناء عىل أمر املحكمة التــي أصدرت احلكم ،وبعد

طلب املحكوم له.

 -2يبدأ ميعاد الطعن يف احلكــم من اليوم التايل لتاريخ صدوره

إذا كان حضوري ًا ،ومن تاريــخ اليوم التايل إلعالن املحكوم عليه إذا

كان بمثابة احلضوري.

 -3ميعاد الطعن باالستئناف والنقض ثالثون يوم ًا لكل منهام.
 -4يتعــن عىل املحكوم له بالتطليق أو التفريق ،أو الفســخ ،أو

بطــان العقد ،أو احلكم بموت املفقــود ،أن يعلن احلكم للمحكوم
عليه أو من صدر احلكم يف مواجهته ،إذا كان بمثابة احلضوري حتى

ترسي املواعيد يف شأنه.
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ملحق []4
توجـيهات أسـريـة
 )1وسائل ُتعني على حسن العشرة واالستقرار األسري.
 )2ولكن ،ماذا إذا اضطررنا إىل الطالق ؟!
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 )1وسائل ُتعني على حسن العشرة واالستقرار األسري
اهتم اإلســا ُم كثري ًا باألرسة واستقرارها ،فالناظر إىل كتاب اهلل

عز وجل وإىل سنة النبي ﷺ جيد هذا االهتامم واضح ًا جلي ًا ،فاإلسالم

ما ترك صغري ًة وال كبري ًة إال وبينها وحدد معاملها ،ومن بينها ما تقوم

عليه األرسة من أجل أن نصل إىل أرسة مســتقرة ،قائمة عىل أساس

ســليم ،ال تقتلعهــا عواصف اخلالفــات ،وال براكــن املؤامرات،
وال زالزل الغرية والشك.

فاملنهج اإلســامي حافل بالوســائل والســبل التي حيافظ هبا

اإلنســان عىل صالبة البنــاء االجتامعــي واألرسيّ ،
ولعل من أهم
الوسائل املســتنبطة من كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ  ،والتي تساعد عىل

دعم األساس األرسي للوصول إىل حالة من االستقرار والثبات أمام
التحديات الكثرية ،ومن هذه الوسائل :

أو ًال  :حسن االختيار:
ختتلف نظرة الناس يف حتديد أوصــاف رشيك العمر باختالف

الرتبية التي نشــأوا عليها ،فمنهم من يريدها مجيلة رشــيقة ،ومنهم
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يريدها صاحبة حســب ونسب ،وآخر يسعى إىل طلب الفتاة صاحبة

املال  ...وهكذا.

ومجيع هــذه الرشوط مطلوبة يف الواقــع ،وال مانع منها ،ولكن

هناك ما هو أفضل من ذلك وأنفع أال وهو الدين.

روى البخاري عن أيب هريــرة ريض اهلل عنه َع ِن النَّبِ ِّي ﷺ قال:
« ُتنْكَح ا َملر َأ ُة ِلَربعٍ :لِمالِها ولِحســبِها و ِ
الا ولِ ِدينِهاَ ،فا ْظ َفر بِ َذ ِ
ات
َ
َْ
ج َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ََ
ْ
ُ ْ
الدِّ ِ
ت َيدَ َ
اك »(((.
ين ،ت َِر َب ْ
فاملرأة ذات اجلامل من غري دين امرأة مغرورة ،وذات املال من غري

دين امرأة طاغية ،وذات اجلاه واحلســب من غري دين امرأة متكربة،

أمــا ذات الدين فهي خلوقة متواضعة مطيعة وإن كانت بارعة اجلامل
النبي ﷺَ «:ما ْاس َت َفا َد
وفرية املال رفيعة احلســب والنسب ،وهلذا قال ُّ
ــة ص َِ
ٍ
ِ
ِ
ال ٍة ،إِ ْن َأ َم َر َها َأ َطا َع ْت ُه،
الم ْؤم ُن َب ْعدَ َت ْق َوى اهلل َخ ْ ًيا َل ُه م ْن ز َْو َج َ
ُ

اب َعن َْها ن ََص َح ْت ُه
ــم َع َل ْي َها َأ َب َّر ْت ُهَ ،وإِ ْن َغ َ
س ْت ُهَ ،وإِ ْن َأ ْق َس َ
َوإِ ْن َن َظ َر إِ َل ْي َها َ َّ
ِف َن ْف ِس َها َو َمالِ ِه »(((.
 -1صحيح البخاري ،ك النكاح ،ب األكفاء يف الدين  ،7 /7ح .5090
 -2سنن ابن ماجه ،ك النكاح ،ب أفضل النساء  ،596 /1ح .1857
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ويف املقابل جيب عىل املرأة أن تكون أشد حذر ًا يف اختيار رشيك

حياهتا وأال تنخدع باملظاهر الزائفة التي قد تكون سبب ًا يف تعاستها.

وهلذا أمر النبــي ﷺ باختيار الرجل الصالح وتقديمه عىل غريه
فقــال ﷺ « :إِ َذا َأتَاك ُْم َم ْن ت َْر َض ْو َن ُخ ُل َق ُه َو ِدينَــ ُه َفز َِّو ُجو ُه ،إِ َّل َت ْف َع ُلوا
َتك ُْن فِ ْتنَ ٌة ِف ْالَ ْر ِ
ض َو َف َسا ٌد َع ِر ٌ
يض »(((.
ويف هذا احلديث توجيــه إىل اآلباء الذين يلزمون بناهتم بالزواج

من شــخص معني ويغضون النظر عن أخالقه ودينه ،مما جيعلهم بعد
ذلك يندمون أشــد الندم عندما جيدون أنفســهم عىل أبواب املحاكم
لتخليص بناهتم من بني أنياب وحش ظامل.
ثانيًا :اإلخالص:
اإلخالص أمر مطلــوب يف احلياة الزوجية فيها تســتقر األرس

وتنترش املودة والرمحة ،وإن جهل بعض الناس بحقيقة اإلخالص يف
احلياة الزوجية جيعلهم ال يستشــعرون املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم،

وذلك ألهنم مل يعتربوا الزواج عبادة بل عدوها شــهوة أو تســلية أو

عرفا جيب أن حيدث بني البرش.

 -1سنن ابن ماجه ،ك النكاح ،ب األكفاء  ، 632 /1ح .1967
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فالزواج عبادة عظيمة وسنة األنبياء من قبل ،قال تعاىل﴿ :ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ﴾(((.

اء،
والنبي ﷺ يقول يف حديث أنس ريض اهلل عنهَ «:و َأ َتز ََّو ُج الن َِّس َ
ِ
ب َع ْن ُسنَّتِي َف َل ْي َس ِمنِّي »(((.
َف َم ْن َرغ َ
إن قيــام العالقة الزوجية عىل إخالص كل طرف للطرف اآلخر

جيعل هذه احلياة ســعيدة مســتقرة ،فالرجل عندما خيرج إىل عمله يف
الصباح يكون مطمئن البال عىل ســلوك زوجته وكذلك املرأة تكون

واثقة من ســلوك زوجها ،وما تســاقط أركان كثري مــن البيوت إال
بسبب الشك الناتج من فقدان الثقة بني الطرفني.

ثالثًا :احلوار الناجح:
اتفق العلامء والباحثون يف شؤون األرسة عىل أن احلوار والتفاهم

أساس للســعادة األرسيـــة ،وإن اختفاء احلوار الناجح يف كثري من
األرس هو الذي أ ّدى إىل ظهور املشاكل وتفاقمها ،وحتى يكون احلوار
 -1سورة الرعد ،اآلية.38 :

 -2صحيح البخاري ،ك النكاح ،ب األكفاء يف الدين  ،7 /7ح .5063
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ناجح ًا علينا أال نغفل األمور التالية:
 جتنب الوقت واملكان غري املناسبني للحوار. جتنب أن يتخذ النقاش شكل االستجواب والتقريع. -جتنــب الرتكيز عىل الســلبيات واالختالفات قبل اإلجيابيات

واالتفاقات.

 -جتنب أن تبدأ حوارك بالعبارات التالية  « :أنت الســبب ،كله

منك ،ما يف فائدة  ...إلخ ».

 جتنب ارتفاع نربة الصوت. جتنب ضياع الوقت دفاع ًا عن الرأي والبعد عن نقطة اخلالف. جتنب املقاطعة املستمرة حتى تكتمل وجهة نظر الطرف اآلخر. جتنب أن تعترب التنازل عن رأيك دليل ضعفك. -وجوب معرفة أرسار ومفاتيح نفسية الطرف اآلخر.
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رابعا :املصارحة:
الرصاحة رضورية بني األزواج ،وهي األســاس الســليم الذي

تبنى عليه احليــاة الزوجية ،وعدم توفر الرصاحــة بدرجة كافية بني
األزواج يعترب مؤرش ًا خطري ًا حلياهتام معــ ًا ،فأكثر اخلالفات الزوجية

سببها كبت الزوجني يف نفسيهام أمور ًا غري مرضية عن الطرف اآلخر،
ولو أن هذه املشــاعر خرجت وحدث فيها حوار رصيح حللت كثري

من املشــاكل األرسية ،مع مالحظة أن للمصارحة حدود ًا جيب عدم
جتاوزها ،وذلك ألن لــكل من الزوجني حياته اخلاصة وأرساره التي

جيب أن ال يطلع عليها الطرف اآلخر ،خاصة األرسار التي ال تتعلق

بحياهتام مع ًا ،وإنام بعالقة كل منهام بأهله وأصدقائه.

ولقــد وصف اهلل تعــاىل الزوجني بأبلغ وصــف وأمجعه ملعاين

التكامــل يف احلياة الزوجية فقال تعــاىل ﴿:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﴾(((.

ومعلوم أن اللباس إذا مل يكن ســابغ ًا سلي ًام من اخلروق فال يوفر
 -1سورة البقرة ،اآلية.187:
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ملن يلبسه ســر العورة والســوءات ،وكذلك حال الزوجني ،فكل
منهام سرت لآلخر ،وحافظ ألرساره ،أمني عليها ،فال جيوز إفشاء هذه

األرسار وال البوح هبا عىل اإلطالق ،ولو بعد الطالق والفراق.
خامسًا :فهم النفسيات:

يتصارع الزوجــان أو جيتهدان فيام بينهــاٌّ ،
كل حياول احتواء

الطرف اآلخر وجذبــه ناحيته ،ولكن غالب ًا ما تنتهي هذه املحاوالت

بالفشــل الذريع ،وكل طــرف يتهم الطرف اآلخر بأنــه ال يفهم ما
يريده ،وحقيقة األمر أنــه ال بد أن نفهم أن طبيعة الرجل ختتلف عن

طبيعة املرأة  ،وهذا االختالف يف النفسيات والطبائع جبل عليه الذكر
واألنثى منذ خلقهام اهلل ســبحانه وتعاىل ،فلامذا يعامل الرجل زوجته

كام يريد ال كام ُجبلت عليه من طبيعة أنثوية !!!

ويف املقابــل :ملاذا تريد املرأة أن يتطبــع زوجها بصفاهتا األنثوية

وال حتاول أن تفهم وتستوعب طبائع الرجال !!!
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من خالل اجلدول اآليت نذكر بعض املقارنات بني نفسية املرأة ونفسية الرجل:

الرجل

املرأة

 %80 -من تفكري الرجل من الشق  %80 -من تفكري املرأة من الشــق

األيرس من املخ وهواملســؤول عن األيمن من املخ وهو املســؤول عن

التخطيــط والتنظيــم والقرارات العاطفة واخليــال واإلبداع والقدرة

واملنطق واإلنجاز  .................اللغوية واملشاعر..................

 -الرجل يظهر حبــه لزوجته بأداء  -تســتقبل مشــاعر احلب بالعبارات

األعامل واإلنجاز (تصليح ســيارة اجلميلة واملدح ،وحتب املفاجأت السارة

شـراء نواقص البيت)  .............وعبارات الغزل واإلعجاب ...

 الرجل ال يأخذ بنصيحة املرأة إال إذا  -تعبري ًا عن احلب تبادر بمســاعدةطلبها هو وإال اعترب نفســه عاجز ًا ...زوجها وتوجيهه ونصحه ..........
 -ينظــر إىل الــكل وال هيتم باجلزء  -حتب ســاع التفاصيل ،وتنظر إىل

ويمل سامع التفاصيل  .............الكل واجلزء ......................

 يريــد اإلحســاس برجولته وأنه  -حتتــاج مــن يشــعرها بأنوثتهــاصاحب اإلنجاز ،أ ّما املشــاعر فهي وجاذبيتهــا أكثــر مــن إشــعارها

أقل أمهية من اإلنجاز  ..............بإنجازها ..........................
 -حيتــاج لوقــت أطــول إلخراج  -املرأة تســتطيع تغيري مشــاعرها

مشاعره وأحاسيسه  ...............بلحظات وخترجها بشكل رسيع ...
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سادسًا :استشعار املسؤولية:
يــروى أن خالف ًا حدث بني رجل وزوجته فرفعت صوهتا عليه،

فانطلق الرجــل إىل أمري املؤمنــن عمر بن اخلطــاب ريض اهلل عنه

ليشــتكي إليه ســوء خلق زوجته ،وعندما وصل إىل بيت عمر سمع
فه َّم الرجل
زوجة عمر ريض اهلل عنه ترفع صوهتا عىل أمري املؤمننيَ ،
باالنرصاف ،فخرج عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه واســتدعاه وقال

له ،ما الذي جاء بك؟

فقال الرجل :جئتك شاكي ًا من ارتفاع صوت زوجتي ،فسمعت

صوت زوجتك مرتفع ًا عليك يا أمري املؤمنني فهممت باالنرصاف .

فقال عمر بــن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -يا رجل إهنا غاســلة

ثيايب ،طابخــة طعامي ،حافظة فرجي ،مربية أطفــايل  ...أفال نصرب

عليهن؟(((.

من خالل هذا املوقف نريد أن نصل إىل مبدأ مهم جد ًا ،أال وهو

استشعار الرجل ملكانة املرأة ودورها يف املنزل ،واستشعار املرأة ملكانة
الرجل ودوره.

 -1ينظر تنبيه الغافلني للسمرقندي ص  ،518والزواجر للهيتمي . 80/2
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فإن من أكرب أســباب فتور العالقة الزوجية هو (طالق األدوار)

ونقصد هبذا املصطلــح عدم أداء كل من الــزوج والزوجة لألدوار

الرئيســة يف احلياة الزوجيــة ،فاملرأة ال جتد أمهيــة لوجود الرجل يف
املنزل ،فالذي يشرتي لوازم املنزل هو السائق ،والذي يذهب باألوالد

إىل املدرســة هو الســائق ،والذي يذهب باملرأة إىل السوق أو إىل أي

مكان لقضاء حاجاهتا الشخصية هو السائق  .....وهكذا ،فأين موقع

الرجل من املرأة ؟ لألسف اقترص دوره يف غرفة النوم فقط!!

أي فائدة من وجودها يف املنزل،
وكذلك الرجل ال جيد للمــرأة َّ

فاخلادمة هي التي تغسل الثياب وتطبخ الطعام وتلبس األطفال .....

فأين موقع املرأة من املسؤولية؟!!

مــن خالل هذا الواقع األليم يف كثري من البيوت نجد أن العالقة

الزوجية أصبحت رســمية جد ًا وفق نظام إداري بعيد عن املشــاعر

والعواطف والنبيﷺ يبني أمهية استشعار املسؤولية فيقولُ « :ك ُّلك ُْم
ِ
ِ ِِ
ٌ
الر ُج ُل َرا ٍع َ
عل َأ ْه ِل
َرا ٍع َو ُك ُّلك ُْم َم ْس
ــؤول َع ْن َرع َّيتهَ ،واألَم ُري َراعٍَ ،و َّ
ت زَو ِجها وو َل ِ
ــى بي ِ
ِ
ِ ِ
ــد ِهَ ،ف ُك ُّلك ُْم َرا ٍع َو ُك ُّلك ُْم
ْ َ َ َ
الم ْر َأ ُة َراع َي ٌة َع َ َ ْ
َب ْيتــهَ ،و َ
َم ْس ٌ
ؤول َع ْن َر ِع َّيتِه »(((.
 -1صحيح البخاري ،ك النكاح ،ب املرأة راعية يف بيت زوجها  ،32 /7ح .2005
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ومن خالل جواب عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه لذلك الرجل

الذي جاء شاكي ًا ندرك استشــعار أمري املؤمنني ألمهية ودور املرأة يف

حياته ،وأن ذلك يغطي عىل كثري مــن هفواهتا وزالهتا ،فمتى ترجع
البيوت إىل سابق عهدها من املودة واملحبة والوئام؟!

سابعًا :الكرم احلقيقي:
يتبــارد إىل الذهن مبارشة عند احلديث عن الكــرم ،اجلوانب املالية،
وهذا اجلانب صحيح ولكنه ليس الوحيد ،فالكرم يف احلياة الزوجية

يقصد به جوانب أخرى غري املال ،ومن خالل واقع األرسة نرى أننا

بحاجة إىل ثالثة أنواع من الكرم لتستقر حياتنا األرسية وهي-:

أ) كرم الوقت:
يف ظل تســارع عجلة احلياة اليومية وكثرة مشــاغلها ومهومها،

يغفل كثري مــن الرجال عن أن خيصــص وقت ًا لعائلتــه جيلس بينها

ويمــرح فيه معها ،وخيرج هبا إىل املنتزهــات وأماكن اللهو املباح ،مما
يسبب لألرسة ضيق ًا وقلق ًا وتربم ًا وانزعاج ًا ،وقد يؤدي ذلك إىل توتر

ثم شجار خيلف آثار ًا سيئة يف حميط األرسة.

إن دقائق معدودة يقضيها الزوج مع أرسته يف البيت أو خارجه يف
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أجواء عاطفية مليئة بالشجن واحلنان واملرح والتسلية كفيلة برتسيخ
دعائم البناء األرسي وتقوية روابط األلفة واملحبة فيام بينها ويكون هلا
األثر الكبري يف رفع معنويات أرسته واستقرارها.

إن حســن التخطيط وتقدير األولويات ووضوح األهداف خري

وسيلة الستغالل الوقت بشــكل مفيد دون تضييع للحقوق ،واعلم
أن ألهلك عليك حق ًا فأعط كل ذي حق حقه.

ب) كرم املشاعر:

َّ
إن الكلمــة اهلادئــة الوادعة اهلامســة حتمل دفئــ ًا خاص ًا بني

الزوجني ،وإن بث األشــواق املتبادلــة وكأن كل واحد منهام مل ير
اآلخر من ســنني له أثر بالغ يف استمرار احلياة الزوجية وجتديدها،

ولقد ســأل األســتاذ حممد رشــيد العويد جمموعة من النساء عن

موقفهن ومشــاعرهن جتاه كلامت رقيقة طيبــة فيام لو صدرت من
أزواجهن ،فكانت هذه بعض إجاباهتن:

 سأكون سعيدة ،وسأرد عىل كالمه بكالم أحسن منه. هذه الكلامت ترفع من معنويايت ،وجتعلني أشعر بالسعادة. -خيتفي إحسايس بالتعب.
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فانظر أخي الكريم إىل أثر الكلامت البســيطة الرقيقة عىل سلوك

ومشاعر زوجتك  ....فلامذا البخل؟!

ويف املقابل ال بد للمرأة أن تثني عىل زوجها وتســمعه بعض ًا من

كلامت املحبة والرقة واحلنان وتشعره برجولته ودوره وأمهيته  ..حتى
حتدث املودة والطمأنينة والتقدير .

وهذا رسولنا ﷺ يالطف عائشة ريض اهلل عنها وينادهيا بأعذب

وأرق العبارات فيقول هلا « :يا عائش» وذلك يعكس أنبل املشــاعر
وأمجل العواطف ،وكانت تقــولُ « :كن ُ َ
ش ُب َو َأنَــا َحائِ ٌضُ ،ث َّم
ْت أ ْ َ
ِ
ِ
ُ ِ
ش ُبَ ،و َأ َت َع َّر ُق ا ْل َع ْر َق
أنَاو ُل ُه النَّبِ ّي ﷺ َف َي َض ُع َفا ُه َع َل َم ْوضــ ِع َّف َ ،ف َي ْ َ
َو َأنَا َحائِ ٌضُ ،ث َّم ُأن ِ
َاو ُل ُه النَّبِ َّي ﷺ َف َي َض ُع َفا ُه َع َل َم ْو ِض ِع ِ َّف »(((.
وبعض األزواج ال يلقون باالً ألمهية احلديث واحلوار والكلمة

الطيبة واملشــاعر النبيلة ،وحيسبون أن ذلك شــعار أيام اخلطبة فقط،
وبالزواج يتحول االهتامم إىل العمل واملنزل واألطفال ،وبذلك يفقد
البيت السعادة والدفء واملودة ،ومها ال يشعران.

 -1صحيح مسلم ،ك احليض ،ب سؤر احلائض  ،245/1ح .300
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ج) كرم املال:
للوضع املايل تأثري يف التوافق الزوجي ،فكثري ًا ما تنشــأ خالفات

بني الزوجني بســبب األمور املالية ،فقد يتهم الزوج زوجته بســوء
الترصف يف ميزانيــة األرسة من غري مربر ،كــا أن الزوجة قد تتهم

الزوج بالبخل والتقصري ،وكثري من النساء تعترب سخاء الزوج معها
دليل تقديره وحبه هلا ،فعــى الرجل أن يكون كري ًام من دون إرساف
وال تبذير ،واهلل عز وجل يقــول ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾((( .

واعلم أنك بنفقتك عىل أهلك لك أجر عظيم عند اهلل عز وجل.

َق َالﷺ « :إِن َ
َّك َل ْن ُتن ِْف َق َن َف َق ًة َت ْبت َِغي ِ َبا َو ْج َه اهلل إِ َّل ُأ ِج ْر َت َع َل ْي َها،
َحتَّى َما َ ْت َع ُل ِف َف ِم ْام َر َأتِ َ
ك »(((.
كذلك ال بد للمرأة أن تعرف مقــدرة الزوج املالية ،وال ترهقه

بكثري من الطلبات ،وأن تلغي من ذهنها شعار «انفق ما اجليب يأتيك

ما يف الغيب ».

 -1سورة الفرقان ،اآلية.67:

 -2صحيح البخاري ،ك اإليامن ،ب ما جاء إن األعامل بالنية  ، 21 /1ح.56
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ثامنًا :االحرتام املتبادل:
كم هو مجيل أن يســود االحرتام املتبادل بني أفراد األرسة ،فنجد

الزوج حيرتم زوجته ويقدرها خاصة أمام األبناء حتى يشعروا باألمان

والطمأنينة ،وكذلك احلال يف معاملة الزوجة لزوجها ،والنبيﷺ يبني
هذا املعنى فيقولَ « :خ ْ ُيك ُْم َخ ْ ُيك ُْم ِلَ ْهلِ ِه َو َأنَا َخ ْ ُيك ُْم ِلَ ْه ِل »(((.
وهلــذا ال بد للرجــل يف البيت أن يتغاىض عــن بعض اهلفوات

التــي تصدر من زوجته كزيادة امللح يف الطعام ،أو تأخرها يف إحضار

كوب املاء ،أو غريها من املسائل التافهة ،والتي لألسف أصبحت يف
هذه األيام من أســباب الطالق عند بعــض ضعاف النفوس ،حيث

أصبحت كلمة الطالق ألعوبة عىل ألسنتهم ،وكم من حالة طالق يف
حماكمنا وقعت ألســباب تافهة جد ًا ،فهل يعقل أهيا الرجال أن يقطع
أحدكم امليثاق الغليظ ملجرد هفوة تافهة جد ًا.

وكذلك ال بد للمرأة أن تكون حريصة عىل احرتام زوجها وعدم

إيذائه بقول أو فعــل ،وتضع نصب عينيها حديــث النبي ﷺ َق َال:
 -1سنن الرتمذي ،ك املناقب ،ب فضل أزواج النبي ﷺ  ،709 /5ح .3895
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ور ِ
ِ
الع ِ
الح ِ
َ
نيَ :ل
«ل ت ُْؤ ِذي ْام َر َأ ٌة ز َْو َج َها ِف الدُّ ْن َيا ،إِ َّل َقا َل ْ
ت ز َْو َج ُت ُه م َن ُ
ار َق ِ
يل ي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك َأ ْن ُي َف ِ
وش ُ
ك إِ َل ْينَا»(((.
ت ُْؤذيهَ ،قا َت َلك اهللَ ،فإِن ََّم ُه َو عنْدَ َك َدخ ٌ ُ
تاسعًا :احلكمة يف إدارة اخلالف:
إن إدارة اخلالف فن ومهارة ،وكــم من أرسة كادت أن تتفكك

لوال أن أحد أقطاهبا استطاع أن حيافظ عليها بمهارة وحسن تعامل ،
وال بد أن نعلم أن حدوث اخلالف يف األرسة أمر طبيعي ،وأن معظم

البيوت -إن مل تكن كلها  -حتــدث فيها خالفات يف وجهات النظر،
ولكن ال بد مــن احلكمة وإدارة اخلالف بفــن ومهارة للخروج من

ذلك بسالمة.

والناظر يف الســرة النبوية جيد أن اخلالف كان موجود ًا يف بيوت

زوجات النبيﷺ وكذلك املشــاكل كام يف حادثة اإلفك التي اهتمت

فيها أم املؤمنني عائشــة ريض اهلل عنها بالفاحشــة ،أبعدَ هذه املشكلة
مشكلة؟!!

وهي أن تتهم زوجة أرشف اخللق وأكرمهم عىل خالقه بالفاحشة.
 -1سنن الرتمذي ،أبواب الرضاع  ،469 /3ح .1174
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ثم إن زوجات النبي ﷺ طلبن زيادة النفقة وهي مشكلة حادثة يف

كثري من البيوت يف هذا الزمان ،وقد نزل فيها قول اهلل تعاىل  ﴿:ﮫ

ﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾(((.
كــا ورد التهديد من اهلل عز وجل لزوجات النبيﷺ يف ســورة

التحريم يف قوله تعاىل ﴿:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾(((.

فمن خالل هذه املواقف نرى أن األرسة حتى تستقر وتكون فيها

املودة والرمحة ال بد من احلكمــة يف إدارة اخلالف ،هذه احلكمة التي
ِ
ريض اهللُ
الدرداء
خلصها أبو الدرداء ريض اهلل عنه يف قوله لزوجته ُأ ِّم
َ
ت َف َأر ِضينِي ،فإن ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّك إِ ْن َل ْم
عن ُْه َم « :إ َذا َغض ْبت َأ ْر َض ْيتُــك ،وإ َذا َغض ْب ُ ْ
أرس َع َما َ ِ
َت ْف َع ِل َ
نفت ُق »(((.
ذلك َفم َ
 -1سورة األحزاب ،اآليات .29-28
 -2سورة التحريم ،اآلية.5:

 -3تاريخ دمشق .152/70
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َ ُ
بك ُْم
والنبي ﷺ يبني صفات الزوجــة الصاحلة فيقول « :أ َل أ ْخ ِ ُ
بِن ِ َسائِك ُْم ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َجن َِّة ا ْل َو ُدو ُد ،ا ْل َو ُلو ُد ،ا ْل َع ُؤو ُد َ
عل ز َْو ِج َها ،ا َّلتِي إِ َذا
آ َذ ْت َأو ُأ ِ
اء ْت َحتَّى ت َْأ ُخ َذ َب ْيدَ ز َْو ِج َهاُ ،ث َّم َت ُق ُ
ول َواهللِ َل َأ ُذ ُ
وق
وذ َي ْ
ْ
تَ ،ج َ
ُغ ْم ًضا َحتَّى ت َْر َض »(((.

ِ ِ
ِ
َ ُ
ــن َأ ْه ِل َْ
الن َِّة؟ ا ْل َو ُلو َد
بك ُْم بِن َســائك ُْم م ْ
وعند الطرباين « :أ َل أ ْخ ِ ُ
ت :ه ِ
ا ْلــودود ا َّلتِي إِ َذا َظ َلم ْ ِ
ــذ ِه َي ِدي ِف َي ِد َك،
ــي َأ ْو ُظلِ َم ْ
ت َقا َل ْ َ
َ ُ ُ
ته َ
َ
َل َأ ُذ ُ
وق َغ ْم ًضا َحتَّى ت َْر َض »(((.

وكثري ًا ما نالحظ ممارسات خاطئة يف معاجلة املشكالت األرسية

فينتج عنها مشاكل أكرب منها ومن هذه املامرسات اخلاطئة:
( )1السحر والشعوذة.
( )2كشف األرسار.
( )3طلب الطالق من قبل املرأة.
( )4الدعاء باهلالك.
 -1السنن الكربى للنسائي  ،251/8ح .9094
 -2املعجم األوسط ( ،)12 /6ح .5648
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( )5التهديد بالزوجة الثانية.
( )6الرضب والسب واللعن والشتم.
( )7إدخال األبناء يف اخلالفات.
وغريها من املامرســات التي ال تليق باألرسة املسلمة ،فنصيحة

نوجهها إىل الزوجني :احلكمة ثم احلكمة ثم احلكمة.
عاشراً :الدعـاء :

إن العائق الذي يعرتي احلياة الزوجية الناجحة قد يكون سببه

ذنب ًا أو تقصري ًا أحدثه أحد الزوجني يف عالقته مع ربه ،وأراد اهلل تعاىل
أن يلفت انتباهه إليه ليزداد قرب ًا من اهلل بالدعاء واالســتغفار ،وهذا
أحد الصاحلني يقول « :إن ألرى أثر الذنوب يف سلوك زوجتي ».

فليكثر اإلنســان من الدعــاء واإلنابة إىل اهلل عــز وجل ،ول َيدْ ُع

بدعاء عباد الرمحن ﴿:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ﴾(((.
 -1سورة الفرقان ،اآلية.74:

148

التحكيم األسري من خالل قانون األحوال الشخصية االحتادي

وعىل اإلنســان أن ال يمل من تأخر االســتجابة مع كثرة دعائه
فلعل ذلــك حلكمة يعلمهــا اهلل ،وليكن واثقــ ًا أن اجلواب حاصل
ومتحقق غري أنه ربام كان تأخره لبعض املصلحة وحلكمة خفية.
وصدق الشافعي إذ يقول يف ديوانه :
َاء وتـَ ْزد ِر ِ
ِ
يـه
َأ َ ْتـز َُأ بِالدُّ عـ َ َ

اء
َو َما تَدْ ِري بِام َصن ََع الدُّ َع ُ

ِس َها ُم ال َّل ِ
يل ال ُ ْتطِي َو َلكِ ْن

ِ
انقضـاء
ولألمـد
هلا أمـدٌ
ُ

وكم من عائق يف احلياة الزوجية قد زال بسبب الدعاء؟!

لدولة اإلمارات العربية املتحدة ( رقم  ) 28لسنة 2005م ...

149

 )2ولكن ماذا إذا اضطررنا إىل الطالق...؟
لقد وضعت الرشيعة اإلســامية خطوات وقائية للحفاظ عىل

كيان البيت املســلم كالتســامح والعفو وكظم الغيظ  ...وغريها ...
ورتبت خطوات عملية عند حدوث مشــكلة ما بني الرجل وزوجته

ذكرها رب العاملني يف قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾(((.

وإذا كانت أسباب النزاع واخلالف قوية ومستحكمة وال يمكن

عالجها فيام بني الزوجني ،عندئذ نلجأ إىل التحكيم يف هذا الشــقاق

امتثاال ألمــر اهلل عز وجل﴿:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾(((.

وإذا ما اتســع اخلرق وازداد اخلالف ومل تكن ثمــة نقاط التقاء

بني الزوجني ،فعندئذ يكــون آخر العالج الكي ،ويكون الطالق هو
الدواء املر الذي ال بد منه عند الرضورة.

 -1سورة النساء ،اآلية .34

 -2سورة النساء ،اآلية .35
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إن الطــاق يف مثل هذه احلــاالت وبعد حمــاوالت اإلصالح

املختلفة يعد نعمة من نعم اهلل عىل اإلنسان ،ولكن هذه النعمة حوهلا

بعض اجلهلة إىل نقمة تفرق بينهم وبني األوالد وتشتت شمل األرسة

بطريقة توحي باجلهل واالستهتار العجيب.

إن مما ال شك فيه أن الطالق هو اهنيار للبناء األرسي وانفصام

للعالقة الزوجية ،ونظر ًا لآلثار السلبية املرتتبة عىل حدوثه  -خاصة

عــى األبناء الذين حيرمــون من الرعاية الوالدية احلانية والتنشــئة

االجتامعيــة واإلشــباع العاطفي  -كان ال بد مــن وقفة جادة بني
الزوجني لتقســيم األدوار وتقاســم املســؤوليات هبــدف حتقيق

االستقرار العاطفي والرتبوي لألبناء.

َّ
ولعل من أهم ما يمكن أن يناقش بني الزوجني يف ســبيل توزيع

األدوار واملسؤوليات بينهام ثالث قضايا رئيسة هي :حضانة األبناء،
والسكن ،والنفقة.

إن كل ما نشــكو منه من آثار ســيئة للطالق إنام يأيت من ســوء
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ترصف الناس وعبثهم واســتهزائهم بالدين وذلك عن طريق سلوك

ترصفــات غري رشعيــة ،وإال فالطالق الناجح القائــم عىل االلتزام
باألحكام املرتتبة عليه ال يرض أحد ًا وال يؤذي غري اجلاين نفسه.

إن الطالق مسؤولية كربى ترتتب عليه التزامات وأحكام كثرية

والسيام مع وجود األوالد ،وعىل الزوجني أن يراعيا اجلوانب الرشعية
والنفسية والرتبوية واالجتامعية املرتتبة عىل الطالق ،وال يقدما عليه

ترو ودراسة وأن يستنفذا كل وسائل اإلصالح ورأب الصدع
إال بعد ٍّ

وجرب الكرس ،حتى يكون طالقهام ناجحا وغري ضار.(((..

إن الطالق الناجح ال ترتتب عىل وقوعه أرضار مؤذية يف بدايته أو

هنايته ،وذلك ألنه تم وفق الضوابط الرشعية اإلسالمية ،وااللتزام بام
فرضه الدين اإلسالمي من حقوق وواجبات عىل كل من الزوجني،
ِ
َ
ض َار»(((.
والقاعدة الرشعية يف ذلك حديث النبي
ض َر َو َل َ
ﷺ«:ل َ َ

 -1انظر :سلسلة التوعية األرسية.

 -2صحيح البخاري ،ك النكاح ،ب األكفاء يف الدين  ،7 /7ح .5090

152

التحكيم األسري من خالل قانون األحوال الشخصية االحتادي

لدولة اإلمارات العربية املتحدة ( رقم  ) 28لسنة 2005م ...

153

بعد هـذا العرض ملفهوم التحكيم األرسي وأمهيته وآلياته يمكننا

استخالص النتائج اآلتية:

 -أن التحكيم هو أحد أهم الوســائل املهمــة والفعالة يف فض

النزاعات الزوجية وإجياد احللول املناسبة هلا.

 -التحكيم يعمل عىل اســتقرار األرسة وديمومتها ومتاســكها،

فهو بذلك يمثل ركيزة أساسية يف البناء املجتمعي السليم.

 -التحكيــم يعمل عــى اإلرساع يف فض املنازعــات ،وحفظ

العالقات الطيبة وتاليف احلقد والعداوة والبغضاء بني اخلصوم.

 -التحكيم يعمل عىل إشــاعة مبدأ إصــاح ذات البني وقطع

املنازعات واخلصومات يف املجتمع املسلم.

154

التحكيم األسري من خالل قانون األحوال الشخصية االحتادي

 -والتحكيم يفسح املجال أمام أصحاب الرأي السديد واخلربة

الراســخة والعلم الرشــيد يف املشاركة يف إشــاعة الوئام يف املجتمع
والقضاء عىل النزاعات واخلالفات وهي يف مهدها.

 -رضورة قيام عملية التحكيم وفق التوجيهات الرشعية وقانون

األحوال الشخصية والقواعد املقررة يف علم النفس واالجتامع.

 -رضورة انتقاء العنارص املؤهلة والتــي تتمتع باملعرفة العلمية

واخلــرة العملية واملهارة املهذبة والبعد عن املجامالت للوصول إىل
اهلدف املنشود.

 -احلاجة املاسة للتأهيل املستمر لعنارص مهنة التحكيم عن طريق

ورش العمل والدورات املتخصصة.

* توصية:
ويف اخلتام أجد لزام ًا التوصية بأمرين:
 -1رضورة إجياد جهة مسؤولة عن شؤون التحكيم واملحكمني

لتذليل العقبات وتسهيل وتنظيم أمورهم اإلدارية.

 -2رضورة وضــع آليات للتعاون بني اجلهــات املعنية إلنجاح

ونرش ثقافة التحكيم حفظ ًا عىل متاسك املجتمع.
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 القرآن الكريم. اجلامــع املســند الصحيح من أمور رســول اهلل ﷺ وســننه وأيامه  -صحيحالبخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نــارص النارص ط دار طوق النجاة (مصورة

عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) الطبعة :األوىل1422 ،هـ.

 املســند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رســول اهلل ﷺ ملسلم بناحلجاج أيب احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هـ) حتقيق :حممد فؤاد
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 سنن أيب داود (املتوىف275:هـ) حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط املكتبةالعرصية ،صيدا  -بريوت.

 السنن الكربى للنســائي (املتوىف303:هـ) حققه وخرج أحاديث :حسن عبداملنعم شلبي ،أرشف عليه :شعيب األرناؤوط ،ط مؤسسة الرسالة  -بريوت
الطبعة :األوىل1421 ،هـ 2001 -م.

156

التحكيم األسري من خالل قانون األحوال الشخصية االحتادي

 لســان العرب البن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي (املتوىف711:هـ)،ط دار صادر  -بريوت الطبعة :الثالثة 1414هـ.

 القامــوس املحيــط ملجد الديــن أيب طاهر حممــد بن يعقــوب الفريوزآبادي(املتوىف817:هـ) ،ط مؤسسة الرســالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت -
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 املغــرب لنارص بن عبد الســيد أيب املكارم ابن عيل ،أيب الفتــح ،برهان الديناخلوارزمي املِ َط ِّر ِز ّي (املتوىف610:هـ) ط دار الكتاب العريب.

 دســتور العلامء  -جامع العلوم يف اصطالحات الفنــون -للقايض عبد النبيبن عبد الرســول األمحد نكري (املتوىف :ق 12هـ) ،ط دار الكتب العلمية -
لبنان /بريوت ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ2000-م.

 سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط إحياء الكتب العربية  -فيصلعيسى البابى احللبي.

 اجلامــع ألحكام القرآن  -تفســر القرطبي (املتوىف671 :هـــ) ،حتقيق :أمحدالربدوين وإبراهيم أطفيش ،ط دار الكتب املرصية  -القاهرة ،الطبعة :الثانية،

1384هـ 1964 -م.
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