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ملخص  ال

كقاعدة من القواعد الفقهية الكربى، مع بيات التطبيقات " ال ضرر وال ضرار"هتدف ىذه الورقة إىل تناول قاعدة 
ادلعاصرة ذلذه القاعدة  ُب عالقة احلاكم واكوم ُب دولة اإلمارات العربية ادلتحدة، وحيث إن السياسة الشرعية مرىونة 

ّتلب ادلصاحل من جهة ودرء ادلفاسد من جهة أخرى لذا جاءت ىذه الدراسة لبيان معٌت الضرر ادلراد درءه ُب الفقو 
اإلسالمي، واستخدم الباحث ادلنهج التحليلي ُب تناول أقوال الفقهاء ُب معٌت القاعدة وتطبيقاهتا، والنظر ُب القضااي 

ادلتعلقة ابلقاعدة ُب ااكم  الشرعية ُب دولة اإلمارات العربية ادلتحدة، وقد خلصت الدراسة إىل أن ااكم الشرعية 
ُب فض النزاع بُت ادلتخاصمُت، كما توصي الدراسة إىل ضرورة تناول قضااي " ال ضرر وال ضرار"تعتمد على قاعدة 

 .ااكم الشرعية ادلتعلقة ابلقاعدة من زوااي سلتلفة
 .اكوم- احلاكم- اإلمارات العربية ادلتحدة- ضرار- ضرر: الكلمات ادلفتاحية
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ABSTRACT 

The principle of “There should be neither harming nor reciprocating harm.” (La ḍarar wala 

ḍirār) and its applications on the relationship between the United Arab Emirates government 

and its citizens 

This paper aims to discuss the principle of La ḍarar wala ḍirār as one of the major jurisprudent 

principles, and to discuss the explanation of contemporary application as well of the principle on the 

relationship between the United Arab Emirates government and its citizens.  Inasmuch as Shar’ah 

politics is dependent on bringing interests on the one hand and preventing evil on the other hand, 

hence this research came to explain what is meant by the harm (Ḍarar), that is to be prevented in 

Islamic jurisprudence.  The researcher uses the analytical method to address the jurists’ views about 

the principle and its application, as well as to consider the issues related to the principle in the 

Shari'a courts of the United Arab Emirates.  The research has revealed that the Shar’ah courts 

depend on the principle of La ḍarar wala ḍirār in resolving the dispute between the adversaries.  

The research has also recommended the need to address the issues of Islamic courts related to the 

principle from different angles. 

Key words: Harm – Reciprocating harm – United Arab Emirates – Ruler – Citizen. 

 
 :مقدمة

أما بعد، .احلمد  والصالة والسالم على رسول هللا سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعُت

فإن علم القواعد الفقهية من أمسى العلوم قدراً، وأعالىا شرفاً ونباًل، فهي مبثابة الروح للجسد، وادلاء للبدن؛ وذلذا حرص 

األئمة على تعلمها وتعليمها، فأصبح علماً ال يستغٍت عنو الفقيو، واجملتهد، وصاحب الفتوى، وأىل القضاء، 

فيستخلصون منها األحكام الشرعية اليت ترشد ادلسلمُت للمسلك الواضح، وختط ذلم الطريق ادلستقيم؛ وذلذا ُعنيت 

 .ابىتمام كبَت، فصنفت ادلصنفات الكثَتة، حىت أصبح إراثً تنتفع منو األمة على مدى العصور



14-01،  2018 فبراير، 2، العدد 8المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واالنسانية المتقدمة، المجلد   

3 
 
 

 

وىذه القواعد مهمة ُب الفقو، عظيمة النفع، وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر : "وقد ذكر اإلمام القراُب كالماً نفيساً، فقال

 . "الفقيو ويشرف، ويظهر رونق الفقو ويُعرف، وتتضح مناىج الفتوى وتكشف

  :معٌت القاعدة

 :الضرر ُب اللغة -1

الضرر فعل الواحد، والضرار : الضر ابلفتح يراد بو ادلصدر، وابلضم يراد بو االسم ، وقيل: ضد النفع، وقيل: الضرر لغة

 . الضرر يطلق على ابتداء الفعل، والضرار على اجلزاء عليو: فعل االثنُت، وقيل

﴿َوِإَذا َمسَّ : الضيق، والشدة، واخلسارة، وادلكروه، واألذى، والقحط، قال تعاىل: وأيٌب الضرر على عدة معان، منها

ُو َكَذِلَك زُيَِّن لِْلُمْسرِِفَُت َما  سَّ ْ يَْدُعَنا ِإىَل ُضرٍّ مَّ ا َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَُّه َمرَّ َكَأن َّلَّ اإِلنَساَن الضُّرُّ َدَعااَن جِلَنِبِو أَْو قَاِعًدا أَْو َقآئًِما فَ َلمَّ

ٍِتَ الضُّرُّ : ، وجاء على لسان أيوب عليو السالم قولو تعاىل[12:يونس]َكانُواْ يَ ْعَمُلون﴾  ﴿َوأَيُّوَب ِإْذ اَنَدى َربَُّو َأّّنِ َمسَّ

ُت﴾   .، فالضر ُب اآليتُت مبعٌت الشدة[83:األنبياء]َوأَنَت أَْرَحُم الرَّاِِحِ

ال : ال ضرر ُب احلديث، أي: "، وقال ابن األثَت" ضيق: مكان ذو ضر، أي: الضيق، فيقال: الضرر"وقال ابن منظور

كل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة ُب : الضرر: "، وقال أبو الدقيش" يضر الرجل أخاه، فينقصو شيئاً من حقو

 . "بدن

 :الضرر ُب االصطالح-2

لقد ذكر أىل العلم والفقهاء وأصحاب السياسة والقانون مصطلحات متعددة كل حسب ختصصو ورلالو، ولكنهم 

رلمعون أبهنا مفسدة تلحق ابلغَت، سواء كانت مفسدة مادية أم معنوية، وعرب بعض الفقهاء ُب مصنفاهتم عن قاعدة ال 

 ُب احلديث الشريف ىو أحكم وأوىل وأمشل؛ ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن التعبَت مبا نص عليو النيب "الضرر يزال: "ضرر وال ضرار بقوذلم

  .ألنو مجع بُت الفعل واجلزاء، وبُت االبتداء وادلقابلة، وبُت االسم وادلصدر
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، وىل بينهما فرق، فكان على ثالثة أقوال، وألجل إثراء "ال ضرر وال ضرار" اختلف أىل العلم ُب معٌت ومصطلح وقد

 .ىذه الدراسة سوف نعرج عليها بشكل مقتضب

 لتحذير الناس ؛ملسو هيلع هللا ىلصأتكيداً من النيب - ال ضرار-أنو ال يوجد فرق بُت اللفظتُت؛ وإظلا وردت اللفظة الثانية:  األولالقول

من خطر إحلاق ادلفسدة ابآلخرين، وذلك لعظم األمر، وأيضاً عللوا أن الضرر يكون بفعل الواحد، والضرار بفعل األثنُت 

 .ويوىذا موافق للمعٌت اللغ- أي ادلشاركة-

أن ىناك فرقاً داليل، فلفظة ال ضرر يراد هبا االبتداء، وىو إحلاق الضرر ابلغَت ابتداًء، والضرار يراد هبا :  الثاّنالقول

 .ادلقابلة برد ىذا اإليذاء والتعدي، سواء ابالنتقام أم اجملازة ابدلثل

كل منهما : إحلاق مفسدة بو على وجو ادلقابلة، أي: إحلاق مفسدة ابلغَت مطلقاً، والضرار" عرف الطوقي الضرر أبنو وقد

 . "يقصد ضرر صاحبو

 .أن ىناك فرقاً بينهما، وىو أن الضرر يراد بو ما ينتفع بو ادلضر، والضرار ما يقع عليو من اإليذاء وادلفسدة:  الثالثالقول

ما ليس لك فيو منفعة، وعلى جارك فيو : ىو مالك فيو منفعة، وعلى جارك فيو مضرة، والضرار: الضرر: " اخلشٍتقال

 . "مضرة

 نرجحو أن القول الثاّن والثالث متقارابن ُب ادلعٌت؛ حيث إنو البد أن يكون أحد الطرفُت مبتدأ للضرر، واآلخر وما

مقابالً لو بنفسو أو بغَته، وقد يكون اإلضرار لتحقيق منفعة لو، أو ىوى ُب النفس يطلب إشباعها، وابلرغم من ذلك قد 

 ؽللك الشوكة والقوة، فيصعب حجره عن الظلم واالستبداد، أما إذا كان نال يلحقو رلازاة أو عقاب، وخاصة إذا كان مم

 .شلن يفقد الشوكة فيسهل رلازاتو ومقاضاتو، ورد ادلظاَّل للناس

من قواعد اإلسالم، وظاىرىا حترمي الضرر " ال ضرر وال ضرار" عرضنا آلراء أىل العلم والفقهاء نتوصل إىل أن قاعدة وبعد

أبنواعو وأشكالو إال ما دل عليو الدليل، وَّل تفرق الشريعة اإلسالمية ُب التحاكم بُت الناس، وىذا ابب من أبواب 

﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكونُواْ قَ وَّاِمَُت لِلِّ : اإلنصاف والعدل، واليت دتيزت هبا الشريعة اإلسالمية عن ابقي الشرائع، قال تعاىل
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ْقَوى َوات َُّقواْ الِّلَ ِإنَّ الِّلَ َخبِ   مبَا تَ ْعَمُلون﴾ يرٌ ُشَهَداء اِبْلِقْسِط َوالَ غَلْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلواْ اْعِدُلواْ ُىَو أَقْ َرُب لِلت َّ

 .[8:ادلائدة]

 ال ؼلفى على مدرك عاقل أن احلنيفية السمحة تنبذ وترفض الضرر ابلغَت، وال تكلفهم فعل ما يضرىم، فقد ذكر ابن وشلا

أن هللا َّل يكلف عباده فعل ما يضرىم البتة، فإن ما أيمرىم بو ىو : "ما نصو" ال ضرر: "ملسو هيلع هللا ىلصرجب ُب عموم قول النيب 

﴿َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما : ، قال تعاىل" عُت صالح دينهم ودنياىم، وما هناىم عنو ىو عُت فساد دينهم ودنياىم

َ َشِديُد اْلِعَقاب﴾  َ ِإنَّ الِلَّ  وجب ملسو هيلع هللا ىلص، واآلية الكرؽلة تشَت إىل أن ما أمر بو النيب [7:احلشر]نَ َهاُكْم َعْنُو فَانتَ ُهوا َوات َُّقوا الِلَّ

 وجب اجتنابو وتركو؛ ألن ُب تركو اخلَت ملسو هيلع هللا ىلص خَت وجزاء، وما هنى عنو النيب منعلى الناس أخذه، واالنقياد لو؛ دلا فيو 

  .والصالح، فالشريعة ال أتٌب ابلضرر وادلشاق؛ بل جتلب ادلصلحة وادلنافع للناس

 :أدلة القاعدة- ب

َر ُمَضآرٍّ : قول هللا تعاىل:  أدلة كثَتة من القرآن والسنة على ىذه القاعدة منهاىناك ﴿ِمن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى هِبَآ أَْو َدْيٍن َغي ْ

َن الِلِّ َوالِّلُ َعِليٌم َحِليم﴾   ونلتك: "هنى ادلوىل عزوجل عن ادلضارة ُب الوصية، فقد قال ابن كثَت. [12:النساء]َوِصيًَّة مِّ

وصيتو على العدل ال على اإلضرار واجلور واحليف أبن ػلرم بعض الورثة أو ينقصو، أو يزيده على ما قّدر هللا لو من 

 . "الفريضة، فمن سعى ُب ذلك كان كمن ضاد هللا ُب حكمتو وقسمتو

، فهذا شكل من أشكال اإلضرار الذي يلحق ابلورثة " اإلضرار ُب الوصية من الكبائر: "ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس عن النيب وقال

 .ملسو هيلع هللا ىلصإذا خالف ادلورث قول هللا تعاىل وسنة النيب 

حتذيٌر من هللا تعاىل . [231:البقرة]﴿َوالَ دُتِْسُكوُىنَّ ِضرَارًا لَّتَ ْعَتُدواْ َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُو﴾ :  قول هللا تعاىلوُب

ووعيد دلن ؼلالف أمره، حيث كان الرجل إذا طلق زوجتو وشارفت على انقضاء عدهتا قام مبراجعتها تنكيالً هبا، وحىت ال 

 . إىل غَته، فنهاىم هللا؛ دلا يًتتب عليو من الضرر ابدلرأةتذىب
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فاحلديث النبوي ىو قاعدة من " .ال ضرر وال ضرار: " قضى أنملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  t  أيضا ْتديث عبادة بن الصامتويستدل

: الضرر يدفع قدر اإلمكان، وقاعدة: الضرر يزال، وقاعدة: كقاعدة: القواعد الكلية، واليت تندرج حتتو قواعد فرعية كثَتة

يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام، وغَتىا من القواعد الفرعية :  وقاعدة،الضرر ال يزال مبثلو أو الضرر ال يزال ابلضرر

اليت تبٌت عليها األحكام الشرعية، وألجل الوقوف على كل قاعدة على حدة ػلتاج منا دراسات كثَتة ال ؽلكننا استيفاؤىا 

 .ةُب ىذه الدراسة ادلرتكزة على القواعد اخلمس الكلية، وتطبيقاهتا ُب السياسة الشرعي

 يهمنا اإلشارة إليو ُب ىذا النص أن الضرر زلرم شرعاً، فال ينبغي أن يستعمل اإلنسان قوتو وجربوتو لإلضرار ابلغَت، وما

 إظلا نفى الضرر والضرار بغَت حق، فأما إدخال الضرر على أحد ْتق، إما لكونو ملسو هيلع هللا ىلصوبكل حال فالنيب : "قال ابن رجب

 ظلم غَته، فيطلب ادلظلوم مقابلتو ابلعدل؛ فهذا غَت مراد قطعاً، وإظلا كونوتعدى حدود هللا، فيعاقب بقدر جرؽلتو، أو 

 . "ادلراد إحلاق الضرر بغَت حق

وُب احلديث إشارة إىل أن إحلاق الضرر " . من ضارَّ ضارَّ هللا بو: "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال t  ُب حديث أيب صرمةجاء

ابدلؤمنُت وادلعاىدين من غَت حق زلرم شرعاً، فمن ضار ابتداء عاملو هللا تعاىل ابدلقابلة، وأصابو غضب هللا وسخطو، قال 

 ضرراً إىل مسلم أو معاىد بل حيوان زلًتم بغَت حق؛ ضر هللا بو، وأنزل بو وصلمن أ: "دمحم بن امساعيل صاحب التنوير

 . "الضرر الشديد ُب الدنيا واآلخرة أو ُب أحدعلا

إما تفويت مصلحة، أو حصول مضرة بوجو من الوجوه، فالضرر غَت : الضرر يرجع إىل أحد أمرين: " ابن سعديوقال

 . "ادلستحق ال ػلل إيصالو وعملو مع الناس؛ بل غلب على اإلنسان أن ؽلنع ضرره وأذاه عنهم من مجيع الوجوه

فكان : ومع الرجل أىلو، قال: أنو كانت لو عضد من طلل ُب حائط رجل من األنصار، قال t  مسرة بن جندبحديث

 ،ملسو هيلع هللا ىلصمسرة يدخل إىل طللو، فيتأذى بو، ويشق عليو، فطلب إليو أن يبيعو، فأىب، فطلب إليو أن يناقلو، فأىب، فأتى النيب 

أمراً رغبو " فهبو لو ولك كذا وكذا: " أن يناقلو، فأىب، قالإليو أن يبيعو، فأىب، فطلب ملسو هيلع هللا ىلصفذكر ذلك، فطلب إليو النيب 

فموطن الشاىد من احلديث ىو حترمي " .اذىب، فاقلع طللو: "ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول هللا "أنت مضار: "فيو، فأىب، فقال
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 عليو من ضرر تبادلضارة بُت الناس، ولو كان ذلك فيما ؽللكو اإلنسان ملكاً خاصاً ينتفع بو، ولكن الشرع ينظر فيما يًت

 كيف ملسو هيلع هللا ىلصواألنصاري ُب طلل، ولقد بُت لنا النيب  t وإيذاء، واحلديث جاء بواقعة حصلت بُت الصحايب مسرة بن جندب

وتدرج ُب إزالة الضرر، وذلك عندما وجد من الصحايب اإلصرار على بقاء النخلة، فأمر ادلتضرر  t تعامل مع الصحايب

 . ُب صحة احلديثكلموابقلع النخلة، ومع أن أىل العلم قد ت

 ما يستفاد منو أنو ال غلوز اإلضرار ابلغَت، سواء كان جارك أم عابري سبيل، فلهم حقوقهم الشرعية، فال ينبغي ولكن

ىدرىا؛ بل غلب مراعاهتا، واحلرص على تقدؽلها على النفس، وىذه مسة من مسات اإلسالم صلدىا مفقودة ُب الشرائع 

 . " الضرر، وإن حلق ادلضار فيو نقصالةفيو من الفقو أنو أمر إبز: "األخرى، قال اخلطايب

 التطبيقات للقاعدة ُب السياسة الشرعية وادلستخدمة ُب العالقة بُت احلاكم واكوم بدولة اإلمارات العربية ادلتحدة بعض

 (ال ضرر وال ضرار)

  قضية نفي النسب .1

 أحد األبناء دعوى اختصم فيها وزوجة أبيو ادلتوُب، طالبا نفي نسب شقيقو الصغَت منها إليو، بعدما كان والده رفع

الراحل قد تشكك ُب صحة نسب الطفل إليو، وأعرب عن ذلك أمام أفراد أسرتو، وَّل ؽلهلو القدر إلخضاع زوجتو إىل 

 طالبوا الزوجة إبجراء الفحص إال أهنا رفضت، وعليو طالبوا افحص احلمض النووي، حيث توُب، ومع ذلك فأبناؤه الحق

 .بنفي نسب الشقيق الصغَت ذلم، والتزال القضية منظورة

 قضية إثبات النسب أو التشكيك فيو خاضع للشريعة اإلسالمية واحكامها وعمالً ابلقاعدة الفقهية اليقُت ال يزول إن

ابلشك فدعوه األبناء بنفي النسب عن اخيهم وطلبهم فحص احلمض النووي ال يعول عليو شرعاً وذلذا مازالت القضية 

   ".منظورة ُب ااكم القضائية للفصل فيها

متهمان ابمتهان الطب البشري فأحالتهم نيابة ديب إىل زلكمة اجلنح  .2
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 ميًتا إبراىيم مدّن وكيل نيابة بنيابة بر ديب، إن النيابة العامة بديب أحالت متهمُت من اجلنسية اآلسيوية أحدىم قالت

زاول مهنة طبيب أسنان دون احلصول على ترخيص من اجلهات ادلختصة ُب الدولة واآلخر ساعد األول ُب استقبال 

ادلرضى وترتيب ادلواعيد، فتم إحالة ادلتهمُت إىل زلكمة اجلنح وادلخالفات عن هتمة مزاولة مهنة الطب البشري دون 

ترخيص وجنحة حيازة آالت وعدد طبية دلزاولة مهنة الطب البشري وجنحة ادلشاركة اإلجرامية ُب شلارسة مهنة الطب 

 .البشري دون ترخيص

 ميًتا مدّن عن تفاصيل أكثر حول الواقعة، مفيدًة أنو وابلتعاون مع إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية، وردت وكشفت

معلومات موثوقة ادلصدر بوجود عيادة أسنان بداخل بناية سكنية غَت مرخصة من ىيئة الصحة بديب، وْتصول أفراد 

 الشقة وإلقاء القبض على طبيب األسنان ادلزعوم وىو يقوم بعالج داعلةاالدارة على أذن تفتيش من النيابة العامة، قاموا مب

أحد زابئنو من نفس اجلنسية وكذلك القبض على معاونو الذي يقوم بًتتيب ادلواعيد وإدخال ادلرضى، كما ًب ضبط مجيع 

 .األدوات الطبية واألدوية اليت بداخل الشقة

 أقر ادلتهمُت خالل حتقيقات النيابة مبزاولتهم دلهنة الطيب البشري دون ترخيص ُب شقة ببناية سكنية، حيث أفاد وأردفت

 2015 وحىت 2009 مبهنة مستثمر وعمل مبهنة مساعد طبيب أسنان منذ عام 2008ادلتهم األول أبنو عمل منذ عام 

 لألسنان ليصبح بنفسو طبيب األسنان وعمل ابدلهنة قرابة سنة، ةٍب استأجر الشقة ادلذكورة وقام بتحويلها إىل عياد

موضحاً إنو كان يسافر كل شهرين إىل دولتو إلحضار ادلعدات الطبية واألدوية الالزمة لعالج ادلرضى وخصوصاً اليت تتعلق 

 درىم 50 ال تقل عن هبتنظيف األسنان وتركيب التقومي، كما إنو يستخدم ابر التخدير وقت احلاجة وتكلفة العالج لدي

 عمل ادلتهم الثاّن مبهنة مساعد خازن ُب شركة جتارية ومن ٍب اتفق مع ادلتهم األول للعمل لديو كمساعد طبيب دلدة فيما

 درىم أسبوعياً من خالل عملو ُب تنظيم ادلواعيد 100ثالثة أشهر ابلرغم من علمو أبنو ليس طبيباً مرخصاً، وكان يستلم 

 ُب ابب الشقة، وأضاف أن ادلتهم األول يعمل يوم اجلمعة فقط ويستقبل ادلوجودةوإدخال ادلرضى عرب التأكد من الفتحة 

  . مرضى كحد أدىن5
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 يكون ادلتهمُت األول والثاّن قد ارتكبا جنحة مزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص وجنحة حيازة آالت وعدد وعليو

طبية دلزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص قبل ادلتهم األول، وجنحة ادلشاركة االجرامية ُب شلارسة مهنة الطب البشري 

 مبواد قانون العقوابت االحتادي، وطالبت النيابة العامة مبعاقبتهم أشد ادون ترخيص قبل ادلتهم الثاّن وادلعاقب عليو

العقوابت 

 ميًتا مدّن من ادلمارسات الطبية ادلشبوىة وغَت ادلرخصة ومن ارتياد الناس إليها ْتثاً عن العالج األقل تكلفة وحذرت

  ".واجملازفة ابلصحة فذلك من شأنو أن يؤدي ُب أسوأ احلاالت إما إىل إصابة ادلريض ابلعاىات أو إىل الوفاة

 .احلبس سنتان لسائق رفض اعطاء عينة فحص ادلخدرات .3

 اامي العام ادلستشار صالح بوفروشو الفالسي رئيس نيابة السَت وادلرور ُب ديب، عن صدور حكم كمة ادلرور كشف

 سنة ابحلبس 35برائسة القاضي عبدالفتاح العكاري وْتضور رئيس نيابة مساعد عمار الظنحاّن ، ضد سائق خليجي 

دلدة سنتُت وغرامة قدرىا عشرة االف درىم وابعاده عن الدولة دلا اسند اليو، وذلك لالمتناع دون مربر من اعطاء عينة 

فحص 

 على شارع اخليل 17/11/2016 التفاصيل أشار ادلستشار الفالسي إىل أن اكوم ضده قام بقيادة مركبة بتاريخ وُب

منتهية الًتخيص والتأمُت وَّل يقم إببراز رخصة قيادتو عند طلبها وقام ابذلروب من رجال الشرطة وقاد ادلركبة ادلذكورة أعاله 

  .بعكس اجتاه السَت

 الفالسي اكد ابن النيابة العامة ابشرت اجراءاهتا ُب ملف الدعوى، حيث ًب استيفاء االجراءات الالزمة وقررت ادلستشار

على ضوئها إحالة السائق اكوم ضده إىل زلكمة ادلرور وفق التعديل اجلديد للقانون االحتادي ُب شأن ادلواد ادلخدرة 

 عقوبيت احلبس والغرامة معاً، حيث نص على انو يعاقب ابحلبس مدة ال جب والذي او2016وادلؤثرات العقلية لسنة 

تقل عن سنتُت وابلغرامة اليت ال تقل عن عشرة اآلف درىم كل من صدر ْتقو اذن من النيابة العامة أبخذ عينة الفحص 

 .عطائوالالزمة إلثبات احتوائها على مواد سلدرة او مؤثرات عقلية من عدمو، وامتنع دون مربر عن ا
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 جهتو طالب ادلستشار الفالسي السائقُت بضرورة توخي اقصى درجات احليطة واحلذر اثناء قيادة ادلركبات على ومن

الطرق، موضحاً أن التعديالت اجلديدة قد دخلت حيز التطبيق مؤخرا وأصبحت سارية، مشددا على ضرورة ادلعرفة 

 واألمتثال لتعليمات وتوجيهات رجال الشرطة حال طلبهم، ةواأللتزام هبا وعلى وجو اخلصوص قائدي ادلركبات ادليكانيكي

واألمتناع عن قيادهتا ُب حال تلقي عالج أو دواء مبوجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص من اجلهات ادلختصة 

  ".بداخل الدولة، وذلك حفاظا على سالمتهم وسالمة ابقي مستخدمي الطريق

 .خطأ طيب يودي ْتياة طفل مواطن ُب خورفكان .4

 خطأ طيب ارتكبو طبيبان يعمالن ُب أحد ادلستشفيات ُب ادلنطقة الشرقية، ُب تدىور احلالة الصحية لطفل مواطن تسبب

وأثبت تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ُب وزارة الصحة، والصادر هبذا اخلصوص، وقوع خطأ طيب . ووفاتو ُب احلال

من ادلسؤولية على الطبيب األول % 70 الطفل ادلتوَب، وحدد التقرير نسبة رعايةأثناء إجراء العملية اجلراحية، وإعلال ُب 

. على الطبيب الثاّن الذي َتبع حالة الطفل عقب خروجو من غرفة العمليات% 30الذي أجرى العملية، ونسبة 

 ختان، والتقاط عمليةوحسب التحقيقات وأقوال ادلتهمُت ُب ااضر الرمسية ، فإن الطفل أدخل إىل ادلستشفى إلجراء 

ونظراً لوجود مضاعفات خطَتة عقب إجراء العملية، ًب . خيط دخل بُت أسنانو، ما أصابو ْتالة بكاء دائم داخل بيتو

إخضاع الطفل لألشعة، بعد أن لوحظ وجود تراجع حاد ُب األكسجُت ُب جهاز التنفس، ووجود التهاب ُب الكلى، مع 

 الشرعي موضحاً أن سبب الوفاة ادلباشر ىو قصور حاد ُب الدورة الدموية لطبنزيف دائم، وىو ما أكده تقرير ا

 .والتنفسية، نتيجة أخطاء طبية وقعت من قبل الطبيبُت

 زلكمة استئناف خورفكان اليت تنظر القضية برائسة ادلستشار عبدهللا السالمي، وعضوية ادلستشارين علي مخيس وأرجأت

النقيب وعادل ػلِت، وْتضور دمحم خليفة الزِحي، وكيل نيابة االستئناف ُب خورفكان، وأمانة سر شيخة اخلزؽلي، نظر 

 . ادلتهمُتعن أغسطس ادلقبل لسماع الدفاع 8القضية إىل جلسة 
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 ألف درىم لكل متهم، وإلزامهما دفع الدية 20 زلكمة جناايت خورفكان قد حكمت على ادلتهمُت ابلغرامة وكانت

 ألف درىم، توزع ابلنسب ذاهتا اليت حددت ادلسؤولية عن اخلطأ واإلعلال ُب وفاة 200الشرعية لورثة ادلتهم، وقيمتها 

  ".الطفل

 .جناايت أبوظيب تصدر حكماً إبعدام مرتكيب جرؽلة كمُت بٍت ايس .5

، بعد ثبوت (مواطن وؽلٍت) زلكمة اجلناايت أببوظيب خالل جلستها يوم أمس حكماً ابإلعدام على شخصُت أصدرت

 .األدلة على تورطهما ُب القضية ادلعروفة إعالمياً ب كمُت بٍت ايس

 اكمة أن حكم اإلعدام صدر ْتق مرتكيب اجلرؽلة، بعد إدانتهما بتهمة حيازة وجلب سلدر احلشيش بقصد أوضحت

 .االجتار، مبينة أن حكم اإلعدام غلّب ما دونو من أحكام

 ألف درىم واإلبعاد عن هتمة مقاومة 20 سنوات وغرامة 10 اكمة ادلتهم األول وىو ؽلٍت اجلنسية ابلسجن وأدانت

رجال الشرطة ابلقوة والعنف خالل أتديتهم لواجباهتم الوظيفية، وتربئتو من هتمة تعاطي ادلخدرات لعدم اختصاص اكمة 

 .بنظر التهمة لثبوت التعاطي خارج الدولة

 ادلتهم الثاّن وىو مواطن، فقد حكمت اكمة عليو ابلسجن ادلؤبد عن هتمة الشروع بقتل اثنُت من رجال الشرطة أما

إبطالق النار عليهما خالل أدائهما واجباهتما ادلهنية، وحالت دون تنفيذ جرؽلة القتل ظروف خارج إرادة ادلتهم، إضافة 

كما أضيف .  ألف درىم تعويضاً للمجٍت عليو الثاّن40 عليهما وّن آالف درىم كتعويض ألحد ادلج10إىل تغرؽلو 

 أشهر عن هتمة حيازة السالح الناري والطلقات النارية 6 سنوات عن هتمة تعاطي ادلخدرات واحلبس 4احلكم ابلسجن 

 .وسالح صاعق كهرابئي

 اكمة استمعت ألقوال الضابط ورقيب الشرطة اجملٍت عليهما خالل الواقعة، حيث أكد الضابط أن دوره اقتصر وكانت

 ألف درىم، 486 كيلوجراماً من احلشيش مببلغ 40على تنفيذ عملية الضبط بعد االتفاق مع ادلتهم األول على شراء 
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 إذ اتصل ادلتهم األول ابلرقيب ابعتباره وسيطاً إلخباره أبنو ابط،فيما قام رقيب الشرطة بدور الوسيط بُت ادلتهم والض

 . كيلوجراماً من مادة احلشيش ادلخدر بنصف ادلبلغ ادلتفق عليو20استطاع توفَت 

 الضابط أن ادلتهم أخرب الرقيب مبوعد ومكان التسليم، وبناء عليو ًب اختاذ اإلجراءات القانونية واحلصول على إذن وأضاف

النيابة العامة، وإعداد الكمُت لضبط ادلتهم، وًب لقاء ادلتهم األول والرقيب واستقل ادلتهم سيارهتما، وأخربعلا أبن البضاعة 

وبعد أتكده من أن النقود غَت مزورة، طلب التحرك ابلسيارة ضلو .  عليو، فسلماه لوادلتفقجاىزة، وطلب ادلبلغ النقدي 

 . مًت ليتلقى اتصاالً ىاتفياً، طلب بعده التوقف على جانب الطريق500

 الضابط ُب شهادتو إىل أن ادلتهم الثاّن حضر إىل مكان السيارة، وتوقف ُب اجلهة ادلقابلة، وطلب منو النزول ولفت

الستالم البضاعة، فرفض الضابط متذرعاً أبنو ال يعرفو وليس بينهما اتفاق، وطلب من ادلتهم األول النزول الستالم 

 الثاّن حقيبة حتوي ادلواد ادلخدرة ادلتفق عليها، وقام الضابط بفتحها هتمالبضاعة من السيارة، فأحضر ادلتهم األول من اَّل

 لفافة تزن كل منها ضلو كيلوغرام واحد، وأتكد لو أهنا سلدرات فعاًل، وعندما حاول فتح أكثر من لفافة 19فوجد فيها 

 مثلما أتكد من سالمة النقود، هبدف ،طلب منو ادلتهم الثاّن االنتهاء سريعاً فأخربه أبن عليو التأكد من سالمة البضاعة

وَتبع الضابط بقولو إن ادلتهم . كسب مزيد من الوقت حىت يصل أفراد الكمُت بعدما ًب إخطارىم ابإلشارة ادلتفق عليها

الثاّن ابشر إبطالق العيارات النارية من مسدس ابجتاه الضابط بعد أن الحظ اقًتاب أفراد الضبط، ما أدى إىل إصابة 

كما أطلق ادلتهم الثاّن رصاصتُت . الضابط بثالث رصاصات، األوىل ُب الفك السفلي والثانية ُب البطن والثالثة ُب رجلو

على الرقيب الذي حاول حتريك السيارة، لكنو َّل يتمكن من ذلك، نظراً لتعطلها بسبب كثافة إطالق النار من ادلتهم 

 سقط أبيدي أفراد الضبط، ُب حُت فر ادلتهم الثاّن وًب القبض عليو نووحاول ادلتهم األول الفرار لك. ( رصاصة13)الثاّن 

  ".عند زلاولتو اخلروج من الدولة ُب منطقة ادلدام

 : وادلصادرادلراجع
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دمحم عبد القادر : أِحد بن احلسُت بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساّن، أبو بكر البيهقي، السنن الكربى، حتقيق 

م 2003/ى 1424، 3دار الكتب العلمية، ط: بَتوت)عطا، 

 بن حنبل، ادلصدر السابق،  أِحد

، 1مؤسسة الرسالة، ط: بَتوت)حسن عبد ادلنعم شليب، :  بن شعيب اخلرساّن النسائي، السنن الكربى، حتقيقأِحد

،  (م2001/ى 1421

دار طيبة )سامي بن دمحم سالمة، :  بن عمر بن كثَت القرشي البصري ٍب الدمشقي، تفسَت القرآن العظيم، حتقيقإمساعيل

م 1999/ى 1420، 2للنشر والتوزيع، ط

 .(م1932/ى 1351، 1ادلطبعة العلمية، ط: حلب) بن دمحم بن إبراىيم اخلطايب، معاَّل السنن، ِحد

 .384، ص122 ادلصدر السابق، جالزبيدي،

شعيب األرانؤوط وإبراىيم :  الدين عبد الرِحن بن أِحد بن رجب الدمشقي احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، حتقيقزين

م 2004/ ى 1424، 10مؤسسة الرسالة، ط: بَتوت)ابجس، 

دمحم زليي الدين عبد :  بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي، سنن أيب داود، حتقيقسليمان

،  (ت.ط، د. ادلكتبة العصرية، د: بَتوت)احلميد، 

،  (ى 1332، 1مطبعة السعادة، ط: القاىرة) بن خلف بن سعد الباجي، ادلنتقى شرح ادلوطأ، سليمان

 .(ت. ط، د. عاَّل الكتب، د: بَتوت) الدين أِحد بن إدريس القراُب، الفروق، شهاب

عبد الكرمي بن رمسي :  الرِحن بن انصر بن عبد هللا آل سعدي، هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار، حتقيقعبد

م 2002/ى 1422، 1مكتبة الرشد، ط: الرايض)الدريٍت، 

مكتبة دار السالم، : الرايض)دمحم إسحاق دمحم، :  بن إمساعيل بن صالح احلسٍت، التنوير شرح اجلامع الصغَت، حتقيقدمحم

م 2011/ى 1432، 1ط
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أِحد دمحم شاكر ودمحم فؤاد عبد :  بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الًتمذي، سنن الًتمذي، حتقيق وتعليقدمحم

،  (م1975/ى 1395، 2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط: مصر)الباقي إبراىيم عطوة عوض، 

ط، .دار اليسر للطباعة والنشر، د: مصر)دمحم يسري، :  زيد، ادلصلحة ُب التشريع اإلسالمي، تعليق وعنايةمصطفى

 .124، ص(ى 1424
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