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 دور التحكيم التجاري الدويل االلكرتوين 

 91يف استمرار عقود التجارة الدولية يف ظل انتشار وباء كوفيد 

 م 0202وأثره عىل حتقيق رؤية اململكة 

 (دراسة مقارنة بني األنظمة الوضعية والرشيعة اإلسالمية  ) 

 إعداد

   مسعود يونس عطوان عطا د . 

 مىجز عن البحث

بّقـ البحث دور التحؽقؿ التجاري والدولل آلؽرتوين يف استؿرار طؼقد التجارة 

، وذلؽ يف ضقء الـظؿ القضعقة والشريعة 91اء كقفقد الدولقة يف ضؾ اكتشار وب

، ضرورة  إصالح  91اإلسالمقة، وأوضح التؽققػ الـظامل والشرطل لقباء كقفقد 

بعد الؿقازكة بقـ مصؾحة  -اختالل التقازن يف العؼد ، بحقث يُرد الؿّحؽؿقـ

مطؾقبة طـد  آلتزام الؿرهؼ إلك الحد الؿعؼقل، بؿا يحؼؼ العدالة وهل -الؿتعاقدْيـ

إكشاء العؼد واستؿراره؛ وهق أولك مـ الؾجقء إلك الػسخ يف طؼقد التجارة الدولقة؛ 
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 لعؿقم الؿصالح فقفا.

والؾجقء إلك التحؽقؿ  التجاري الدولل اإللؽرتوين بؿؿقزاتف الؿتعددة أمر حتؿل 

 "إلرادةكػاذ ا "، وٓ يـاقض الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد91كقفقد  "جراء اكتشار فقروس كقروكا

؛ٕكف تصرف رضائل. كؿا يظفر ققؿة التضامـ بقـ البشرية لؿقاجفة الؿخاصر التل ٓ 

تػرق بقـ الشعقب وإجـاس وإلقان وإوصان، بؾ تصقب الجؿقع طؾك تـقع 

أطراقفؿ وتعدد كَِحؾفؿ وأدياهنؿ، وتػاوت صبؼاهتؿ ومستقياهتؿ. وهق ما تمكد طؾقف ققاطد 

 .اءالشريعة اإلسالمقة الغر

التحؽقؿ آلؽرتوين ، استؿرار طؼقد التجارة الدولقة ، التؽققػ  الؽؾؿات الؿػتاحقة :

 .  91الـظامل والشرطل ، وباء كقفقد 
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Abstract :  

The research showed the role of electronic and commercial arbitration in the 

continuation of international trade contracts in light of the spread of the Covid 19 

epidemic, in light of the positive regulations and Islamic law. The contractors - the 

reasonably burdensome commitment to achieve the fairness required when establishing 

and maintaining the contract; It is the first to resort to annulment in international trade 

contracts. For the general interest therein. 

And resorting to electronic international commercial arbitration with its many 

advantages is inevitable due to the spread of the Coronavirus "Covid 19", and the 

binding force of the contract does not contradict the "enforcement of the will", because 

it is a consensual act. It afflicts everyone with the diversity of their ethnicities, the 

diversity of their bees and their religions, and the disparity of their classes and levels, 

which is confirmed by the rules of Islamic law. 

 

Key words: Electronic Arbitration, Continuity of International Trade Contracts , Legal 

and Legal Adaptation , Covid 19 Epidemic. 
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 إهداء 
 

 إلى روح والدي طيب اهلل ثراه.
د، مّتعها اهلل إلى والدتي صاحبة الفضل والجو 

 بالصحة والعافية.
 إلى رفيقة الدرب زوجتى وفاء وعرفاناً.

 إلى مهجة الفؤاد أبنائي األعزاء. 
إلى الساعين في طريق المعرفة؛ عماًل إلسعاد  

 البشرية.
 إليهم جميعاً أهدى ثمرة هذا البحث.
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 تصدير

 قال اهلل تعالى :

   َيِجُدوا فِي َأكُػِسِفْم َٓ ُؿوَك فِقَؿا َشَجَر َبْقـَُفْم ُثمَّ  َٓ ُيْمِمـُوَن َحتَّٰى ُيَحؽِّ َفََل َوَربَِّك 

ا َقَضْقَت َوُيَسؾُِّؿوا َتْسِؾقًؿا ؿَّ   .   (1) َحَرًجا مِّ

َقُه اهلل ِمن كُ  ":  وقال رسقل اهلل  ُه َأن ُيـجِّ َرِب َيوِم الِؼَقاَمِة َفؾُقـَػِّس َعن من َسرَّ

 .(2) " ُمعِسرٍ أوَيَضع َعـهُ 

ققؿة 91؛ فؼد أضفر وباء كقفقد {وقد تقلد الؿـحة مـ رحؿ الؿحـة}

التضامـ بقـ البشرية لؿقاجفة الؿخاصر التل ٓ تػرق بقـ الشعقب وإجـاس وإلقان 

َحؾفؿ وأدياهنؿ، وتػاوت وإوصان، بؾ تصقب الجؿقع طؾك تـقع أطراقفؿ وتعدد كِ 

 .وهق ما تمكد طؾقف ققاطد الشريعة اإلسالمقة الغراء ،صبؼاهتؿ ومستقياهتؿ

 

                                                        

 ( .56(  سقرة الـساء، أية  )9)

الحديث بالؼاهرة، هـ ، دار  359(  صحقح مسؾؿ: لإلمام أبل الحسقـ بـ مسؾؿ الؼشقري الـقسابقري الؿتقيف 3)

 م كتاب الؿساقاة : باب فضؾ إكظار الؿعسر3339هـ/ 9233الطبعة الرابعة

 ( .9658( ح رقؿ  ) 213/ 6)             
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 مقذمت
، والصالة والسالم طؾك أشرف الحؽؿ العدل الؾطقػ الخبقرالحؿدهلل رب العالؿقـ    

 خقر مـ لجل إلك التحؽقؿ ، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ  الؿرسؾقـ سقدكا محؿد 

 وبعد

نن الفدف إجؾ مـ سـ إكظؿة؛ هق تحؼقؼ مصؾحة الؿجتؿعات يف كؾ الظروف ف   

وإحقال، وهذا ما سبؼت إلقف ققاطد الشريعة اإلسالمقة الغراء؛ يؼقل اإلمام ابـ ققؿ 

إن الشريعة مبـاها طؾك الحؽؿ ومصالح العباد يف الؿعاش  "رحؿف اهلل  : -الجقزية 

فا،  ومصالح كؾفا،  وحؽؿة كؾفا ، فؽؾ مسللة والؿعاد، وهل طدل كؾفا ، ورحؿة كؾ

خرجت طـ العدل إلك الجقر، وطـ الرحؿة إلك ضدها،  وطـ الؿصؾحة إلك الؿػسدة، 

 . (9) "وطـ الحؽؿ إلك العبث، فؾقست مـ الشريعة وإن أدخؾت فقفا بالتلويؾ

 كظؿ الحقاة، وأثر طؾك خطط   -حؼ وب –، أربؽ (3)" 91كقفقد "واكتشار  وباء    

التـؿقة، وتعاضؿ هذا إثر يف طرقؾة استؿرار طؼقد التجارة الدولقة التل تؽتسب أهؿقة 

طظؿك يف تـػقذ الخطط آقتصادية؛ حقث تؿ فرض إجراءات احرتازية، فتققػت 

إطؿال، وُسِرحت العؿال، وتلخر تـػقذ آلتزامات، بؾ ربؿا استحال التـػقذ؛ وهذا 

                                                        

( محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـ ابـ ققؿ الجقزية: إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ، تحؼقؼ: 9)

 .9/9م، 9119 -هـ 9299بقروت الطبعة: إولك،  -الؽتب العؾؿقة  محؿد طبد السالم إبراهقؿ الـاشر: دار

. ويتؿثؾ 3 -سارس-هق الؿرض الـاجؿ طـ فقروس كقروكا الُؿستجد الُؿسؿك فقروس كقروكا 91-( كقفقد3)

فقروس كقروكا الجديد يف ساللة جديدة مـ فقروس كقروكا لؿ ُتؽشػ إصابة البشر هبا سابؼًا. وفقروسات 

واسعة آكتشار معروفة بلهنا تسبب أمراضًا ترتاوح مـ كزٓت الربد الشائعة إلك آطتالٓت  كقروكا فصقؾة

ومتالزمة آلتفاب الرئقي الحاد القخقؿ  (MERS) إشد وصلة مثؾ متالزمة الشرق إوسط التـػسقة

 /https://www.who.int/arراجع مققع مـظؿة الصحة العالؿقة طؾك الشبؽة الدولقة لؾؿعؾقمات : .  .)السارس(



–
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كقة؛ تمدي إلك الضغط طؾك مرفؼ الؼضاء وما يتطؾبف بدوره يمدى إلك إشؽالقات قاكق

ذلؽ  مـ صقل اإلجراءات، وتلخقر الػصؾ يف الؿـازطات ٓ سقؿا مع اكتشار القباء، 

فضالً طـ أن الـاس كافة غقر أصراف التعاقد بحاجة ماسة ٓستؿرار تؾؽ العؼقد لتعؾؼفا 

 بحاجقاهتؿ الؿعقشقة.

قافؼ مع أحؽام الشريعة الغراء، والـظؿ القضعقة، فؽان ٓبد مـ إيجاد حؾقل طؿؾقة تت 

وٓ هتؿؾ يف كػس الققت إرادة الؿتعاقديـ، بؿا ُيؿؽِـ معف الجؿع بقـ كؾ هذه الؿصالح 

، وهذا ما يفدف إلقف البحث مـ (9)الذي طؿًّ العالؿ بلسره " 91كقفقد "يف ضؾ اكتشار وباء 

سرطة فض الؿـازطات الـاشئة حقل   إيجاد دورلؾتحؽقؿ  التجاري الدولل آلؽرتوين يف

استؿرار تـػقذ طؼقد  التجارة الدولقة جراء إزمة، وطدم اقتصاره طؾك طؼقد التجارة 

 اإللؽرتوكقة.

تـاولت دراسات طدة ققاطد التحؽقؿ التجاري التؼؾقدي  الدراسات السابؼة:

سبؼفا لؿ يعرض ؛ غقر أن أيا مـفا رغؿ أهؿقتفا العؾؿقة وفضؾ (3)وآلؽرتوين بالبقان

                                                        

، بعد 3391كاكقن إول/ ديسؿرب  89(  اكتشػت مـظؿة  الصحة العالؿقة هذا الػقروس الُؿستجد ٕول مرة يف 9)

اإلبالغ طـ مجؿقطة مـ حآت آلتفاب الرئقي الػقروسل يف يقهان بجؿفقرية الصقـ الشعبقة. الؿرجع 

 السابؼ، ذات الؿقضع.

 دار الـفضة العربقة، الؼاهرة بدون ؛ "دراسة مؼاركة "صالح: التحؽقؿ آلؽرتوين ( د. سامل طبدالباقل أبق3)

م ؛ د. فقزى محؿد  9116د. محؿقد مختار بريري، التحؽقؿ التجاري الدولل، دار الـفضة العربقة الؼاهرة 

الؼقاطد سامك: التحؽقؿ التجاري الدولل، دراسة مؼاركة ٕحؽام التحؽقؿ التجاري الدولل كؿا جاءت يف 

وآتػاققات الدولقة واإلقؾقؿقة والعربقة مع إشارة إلك أحؽام التحؽقؿ يف التشريعات العربقة. دار الثؼافة لؾـشر 

م ؛ د. أمقره حسـ الرافعل، التحؽقؿ يف الؿـازطات الـاشئة طـ  3393والتقزيع طؿان إردن الطبعة السادسة 

م ؛ د.  3393ة والتشريعات القصـقة ، مـشلة الؿعارف باإلسؽـدرية العؼقد اإللؽرتوكقة يف ضؾ آتػاققات الدولق
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 لؾؿقضقع الؿاثؾ.

تتضح فقؿا يؼدمف كظام التحؽقؿ التجاري الدولل آلؽرتوين مـ حؾقل  أهؿقة البحث:

، وما يحؼؼف 91طؿؾقة ٓستؿرار طؼقد التجارة الدولقة؛ يف ضؾ اكتشار وباء كقفقد 

 استؿرار تؾؽ العؼقد مـ مصالح مجتؿعقة، ومطالب شرطقة.

 : أسباب اختقار البحث

  (9) هؿقة السابؼ اإلشارة إلقفا، واإلسفام يف بقان إحؽام الـظامقة والشرطقةإ

بقاسطة  91الؿتعؾؼة بؽقػقة استؿرار طؼقد التجارة الدولقة يف ضؾ اكتشار وباء كقفقد 

 التحؽقؿ الدولل آلؽرتوين. 

 هق الؿـفج التحؾقؾل الؿؼارن بقـ إكظؿة القضعقة وأحؽام الشريعة مـفج البحث :

 اإلسالمقة.

تتجؾك يف كقػقة إطؿال إرادة الؿتعاقديـ، وكػاذ آتػاققات بؿا يرتتب  إشؽالقة البحث:

                                                                                                                                                                     

م ؛ أ.  لزهر بـ سعقد ، أ. كرم محؿد 3337رضا السقد طبدالحؿقد ، مسائؾ يف التحؽقؿ ، دار الـفضة العربقة 

ا تقجد ، دار الػؽر الجامعل؛ كؿ 3393زيدان الـجار ، التحؽقؿ التجاري الدولل ، دراسة مؼاركة  الطبعة إولك 

 طؾك الشبؽة الدولقة لؾؿعؾقمات مجؿقطة مؼآت حقل التحؽقؿ آلؽرتوين مذكقرة يف ثـايا البحث وغقرها.

خالل يقمل السبت  الؿمتؿر العؾؿل الدولل الؿـعؼد يف دولة اإلمارات العربقة الؿتحدةوذلؽ استجابة لدطقة ( 9)

فـؼـف "م( تحت طـقان 3333/يقلقق/91-93هـ الؿقافؼ 9229/ذي الؼعدة/33-37وإحد بتاريخ )

ضرورة متابعة "؛ حقث أكد طؾك  96، يف ص  "الــطـقارئ.. معالؿ فؼف ما بعد جائحة فقروس كقروكا الؿستجد

البحث العؾؿل يف فؼف الطقارئ يف مختؾػ ممسسات ومـابر البحث العؾؿل مـ جامعات ومعاهد ومراكز 

المل الؿعاصر يف حؾ مشاكؾ الؿجتؿع وتعريػا بغـك تراث ومجالت متخصصة وغقرها إسفاما مـ الػؼف اإلس

صحقػة البقان اإلماراتقة آلؽرتوكقة  :. راجع"الػؽر اإلسالمل وبحاجة البشرية إلقف يف كؾ زمان ومؽان

 /https://www.albayan.aeم. طؾك الشبؽة الدولقة لؾؿعؾقمات: 7/3333/ 32بتاريخ

https://www.albayan.ae/
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طؾقفا مـ آثار، وحؾقل إزمة التل يستحقؾ معفا إكػاذ ما تؿ آتػاق طؾقف، وصعقبة 

الػسخ أو اإلهناء؛ ٓستؿرارية العؼقد التجارية لققت صقيؾ، وتداخؾ آلتزامات فقفا، 

حؾؼات آكتاج الؿتعؾؼة هبا، ولحاجة الؿجتؿعات لـػاذ تؾؽ العؼقد، وتقققت  وتعدد

م. وقد جاءت فؽرة البحث؛ لتؼدم حال لتؾؽ اإلشؽالقة مـ خالل 3333رؤية الؿؿؾؽة 

، وأثره طؾك  تـػقذ طؼقد  التجارة "91كقفقد "بقان التؽققػ الـظامل والشرطل لقباء 

ؽقؿ التجاري الدولل اإللؽرتوين يف تسقية الدولقة يف آجالفا، وإيضاح دورالتح

آشؽالقات الـاتجة مـ اكشار القباء بتعذر تـػقذ  العؼقد أو تلخقره يف ضقء إحؽام 

 الـظامقة والشرطقة.

 طؾك هدي ما سبؼ تـؼسؿ الدراسة طؾك مبحثقـ خطة البحث:

 طؾك تـػقذ طؼقد التجارة الدولقة " "91كقفقد "أثر وباء الؿبحث إول:

دور التحؽقؿ التجاري الدولل آلؽرتوين يف استؿرار طؼقد التجارة  لؿبحث الثاين:ا

 " 91كقفقد "الدولقة مع اكتشار وباء 
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 المبحث األول

 "على تنفيذ عقىد التجارة الذوليت91أثز وباء " كىفيذ

تسعك الـظؿ جاهدة لحؿاية سؾطان اإلرادة يف العؼقد التل هل القسقؾة إهؿ يف     

؛  (9)ر الحقاة طؾك كافة إصعدة، وتزداد أهؿقة يف حؿاية طؼقد التجارة الدولقة تسقق

لتعؾؼفا بالجاكب آقتصادي الذي يفدف إلك تقفقر حقاة كريؿة آمـة مستؼرة لؾبشرية 

جؿعاء، حقث بقاستطفا يتؿ اكتؼال السؾع والخدمات، والتؽـقلقجقا والؿعؾقمات، 

مؾ حؾؼات آكتاج؛ وهذا مطؾب شرطل كّبف طؾقف وإكشاء الؿشروطات العؿالقة، وتؽا

َفا الَِّذيَن َآُكوا َأْوُفوا بِاْلُعُؼودِ ":  الؼرآن الؽريؿ يؼقل اهلل تعالك  .(2) "َيا َأيُّ

بالعالؿ تغقرت  "91كقفقد "غقر أن الحقاة ٓ تسؾؿ مـ الؿـغصات؛ فبحؾقل وباء  

وأصبح ٓبد مـ تعديؾ آلتزامات  إحقال، وأثر ذلؽ طؾك تـػقذ طؼقد التجارة الدولقة،

هبا صبؼًا لؿا فرضف القاقع الجديد، حتك يؿؽـ إتؿام تـػقذها ، ولؽـ تعديؾ آلتزامات 

يحتاج إلك سـد كظامل يتؽئ طؾقف؛ لتـاقضف مع الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد، وهذا ما يفدف هذا 

؛ لتؼديؿ 91الؿبحث إلك إيجاده مـ خالل التؽققػ الـظامل والشرطل لقباء كقفقد 

حؾقل طؿؾقة  لؾحد مـ أثار الضارة التل أحدثفا القباء، والتل بؿؼتضاها يتؿ تعديؾ 

 طؼقد التجارة الدولقة؛ إلتؿام تـػقذها صبؼًا لؾقاقع الجديد. وإيضاح ذلؽ يف مطؾبقـ:

  "91كقفقد "الؿطؾب إول: التؽققػ الـظامل لقباء 

  "91كقفقد "الؿطؾب الثاين: التؽققػ الشرطل لقباء  

                                                        

(. لؾؿزيد راجع:  د.محؿد هبجت قايد، B. O. T( كعؼد الػراكشايز، التقريد ، وكؼؾ التؽـقلقجقا ، وطؼقد الدولة،) 9)

أو البـاء والتؿؾؽ  ( .B. O. Tإقامة الؿشروطات آستثؿارية وفؼا لـظام البـاء والتشغقؾ وكؼؾ الؿؾؽقة كظام الـ )

 م. 3333( دار الـفضة العربقة بالؼاهرة .B.O. O. Tوالتشغقؾ وكؼؾ الؿؾؽقة  كظام الـ ) 

 . 9( سقرة الؿائدة ،  صدر أية 3)
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لؿا كان اكتشار القباء أمرًا خارجًا طـ إرادة الؿتعاقديـ؛ فؽان ٓبد مـ البحث طـ     

التؽققػ الـظامل لف؛ حتك يتقافر السـد الـظامل الذي بؿؼتضاه يؿؽـ تعديؾ آلتزامات 

 قء إلك التحؽقؿ التجاري الدولليف طؼقد التجارة الدولقة رضاء، أو الؾج

دون أدكك مسمولقة طؾك الؿديـ يف صؾب تعديؾ تؾؽ آلتزامات، وما قد يـتج طـفا  

تعطقؾ سريان  "مـ خسائر أو تراخ يف التـػقذ، أو مخالػة الشروط الؿتػؼ طؾقفا سؾػًا 

ؾب ، وحقـئذ ٓ محؾ لؿا قد يطؾبف الدائـ مـ التؿسؽ بالشروط أو ص"سؾطان اإلرادة

التعقيض طؿا يؾحؼف مـ خسارة أو فقات كسب. وكقضح يف فرطقـ؛ ماهقة الؼقة الؼاهرة 

وشروصفا) الػرع إول(، ومققػ آتػاققات الدولقة مـ أثر الؼقة الؼاهرة طؾك طؼقد 

 التجارة الدولقة )الػرع الثاين(.

 "أربؽ تـػقذ طؼقد التجارة الدولقة بػعؾ القاقع  "91كقفقد "الحؼ أن اكتشار وباء    

بغؾؼ الحدود وإيؼاف حركة الطقران  "قرارات الدول "، وبؿقجب الـظؿ "الؼقة الؼاهرة 

والتـؼؾ، وما ترتب طؾك ذلؽ مـ إيؼاف بعض طؿؾقات آكتاج؛ لـدرة الؿقاد الخام، 

رة الدولقة رغؿ أهؿقتفا وصقل مدة وتققػ طؼقد التقريد ...الخ، ولؿا كاكت طؼقد التجا

؛ (3)ٓ تختؾػ طـ العؼقد الداخؾقة فقؿؽـ خضقطفا ٕحؽام الؼقة الؼاهرة  (9)تـػقذها 

                                                        

( د. صالح بـ طبد اهلل بـ ططاف العقيف: الؿبادئ الؼاكقكقة يف صقاغة طؼقد التجارة الدولقة معفد اإلدارة العامة، 9)

 . 36م ، ص 9117الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، صبعة 

: د. شريػ غـام، أثر تغققر الظروف يف طؼقد التجارة الدولقة، مطبعة الػجقرة القصـقة (  راجع يف ذات الؿعـك3)

 .6م، ص 3393اإلمارات العربقة الؿتحدة 
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طؾك أكف أحد تطبقؼات الؼقة الؼاهرة، ومـ ثؿ يتعقـ "91كقفقد "وطؾقف يؿؽـ تؽققػ وباء

 بقان ماهقة الؼقة الؼاهرة، وشروصفا، وذلؽ وفؼ ما يؾل:

هل كؾ أمر ٓ دخؾ إلرادة الؿديـ فقف يجعؾ تـػقذ آلتزام  الؼوة الؼاهرة: أوًٓ : ماهقة 

 .(9)مستحقالً طؾك الؿديـ 

 ثاكقًا : شروط الؼوة الؼاهرة 

يؾزم لؽك يحؽؿ طؾك الحدث العارض الذي أثر طؾك طؼقد التجارة الدولقة بلكف ققة     

 قاهرة مـ طدمف ، بقان شروط الؼقة الؼاهرة وهل أربعة :

 طدم صدور خطل مـ الؿديـ.  -9 

 طدم تققعف طـد إبرام العؼد. وهؿا شرصان شخصقان. -3  

طدم الؼدرة طؾك التحرز مـف أو دفعف إذا وقع. وهذا الشرط يرجع إلك صبقعة  -8

 الحادث. 

، وهذا الشرط بقان ٕثر الحادث الػجائل طؾك (3)أن يجعؾ تـػقذ آلتزام مستحقالً  -2

 .(8)التزام الؿديـ 

                                                        

( د.  أحؿد حشؿت أبقستقت، كظرية آلتزام يف الؼاكقن الؿصري، الـاشر مؽتبة طبداهلل وهبة، مصر الؼاهرة 9)

 . 363م، ص 9126

سـفقري، القسقط  يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، كظرية آلتزام، دار إحقاء الرتاث ( د. طبدالرزاق أحؿد ال3)

 (.371،  373/  9العربل بقروت لبـان )

( ويف مجال طؼقد التجارة الدولقة ؛ لؿ يؼتصر إمر طؾك آستحالة الؿطؾؼة؛ كظرًا ٕهؿقتفا، وإكؿا يعتد فقفا 8)

أضرارًا زائدة يف تـػقذ تؾؽ العؼقد، وهق ما أوضحتف ققاطد الشريعة  بالظروف التل يرتتب طؾقفا إرهاقًا أو

 اإلسالمقة كؿا  يف  حالة إطذار الطارئة ، وهق ما تتضح أحؽامف يف الؿطؾب الثاين مـ هذا الؿبحث.
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كظامًا مـ صقر الؼقة الؼاهرة  التل هل حالة مقضقطقة "91كقفقد "يعد وباء       

واقعقة متؽررة طرب التاريخ بصقر مختؾػة، وقد طزت آتػاققات الدولقة الؿتعؾؼة بعؼقد 

ولقة إسباب العامة التل تتقافر فقفا الشروط السابؼ بقاهنا إلك الؼقة الؼاهرة، التجارة الد

م بشلن الؼاكقن الدولل الؿقحد لؾبقع الدولل؛ 9152ويتضح ذلؽ يف اتػاققة ٓهاي لسـة 

وآطػاء مـ  "اإلطػاء مـ الؿسمولقة "حقث ورد يف الػصؾ السابع وإربعقـ مصطؾح 

 .(9) "قجب ققة قاهرةالؿسمولقة ٓ يؽقن إٓ بؿ

مـ ابريؾ لعام  99كؿا تـاول الػصؾ التاسع والسبعقـ مـ اتػاققة فققـا  الؿربمة  يف      

م والؿتعؾؼة بلحؽام البقع الدولل لؾبضائع  إيضاح الظروف التل طؾك أساسفا 9133

 ٓ "يؿؽـ تػادي الؿسمولقة طـ طدم تـػقذ العؼقد؛ حقث كصت  الػؼرة إولك طؾك أكف: 

يسلل  أحد الطرفقـ طـ طدم تـػقذ أي مـ التزاماتف إذا أثبت أن طدم التـػقذ كان بسبب 

طائؼ يعقد إلك ضروف خارجة طـ إرادتف، وأكف لؿ يؽـ مـ الؿتققع  بصقرة معؼقلة أن 

 يلخذ العائؼ يف آطتبار وقت اكعؼاد العؼد، أو أن يؽقن بنمؽاكف تجـبف أو تجـب طقاقبف أو

.  وتؾؽ الػؼرة تقضح أن تػادي الؿسمولقة يف حال طدم (3) "طؾك طقاقبف التغؾب طؾقف أو

 .  (8)الؼدرة طؾك التـػقذ مرتبط بظروف خارجة طـ إرادة الؿديـ وتتؿثؾ يف الؼقة الؼاهرة 

                                                        

مة  برقؿ ( د. يقسػ بـ الؼائد ، تلثقر وباء  كقروكا طؾك العؼقد القصـقة والدولقة، مؼالة مـشقرة يف  دار الؿـظق9)

. راجع: الشبؽة الدولقة 389م ، ص  3333بتاريخ يقكقق 385إلك  337الصػحات مـ   1072938:

 Record/com.mandumah/8392701لؾؿعؾقمات  الؿققع التالل: 

 م .913 3أبريؾ 99مـ اتػاققة إمؿ الؿتحدة الؿتعؾؼة بعؼقد البقع الدولل لؾبضائع يف 71(  الػصؾ 3)

(3 ) PERTER, SCHLECHTRIEM – convention de vienne sur les  contrats de vente international de 
marchandises, Dalloz, Paris 2008, page251. 
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م ،  3338يف شرصفا الـؿقذجل لعام  (9)وهذا ما اطتؿدتف غرفة التجارة الدولقة     

تحت طـقان الؼقة  7/9/ 9/7( يف الؿادة (undroitقحدوالذي قــتف مبادئ الؼاكقن الؿ

يعػل مـ أثر طدم التـػقذ الؿديـ الذي  "الؼاهرة، حقث كصت الػؼرة إولك طؾك أكف :

يثبت أن ذلؽ يعقد إلك حدث خارج طـ كطاق تققعف والذي مـ غقر الؿعؼقل أن يلخذه 

 .(3) "أثارهإبرام العؼد، أو أن يتققعف أو يتجاوز   بعقـ آطتبار طـد 

أي ( 8)ولؽل يعػل الؿديـ مـ الؿسمولقة يتعقـ طؾقف إثبات أن إمر خارج طـ إرادتف   

 أكف متعؾؼ بنحدى صقر الؼقة الؼاهرة.

ومع ذلؽ فنن مؼتضقات الحػاظ طؾك طؼقد التجارة الدولقة واستؿراريتفا؛ وتػعقؾ   

ك مػفقم الؼقة الؼاهرة؛ فؾؿ دور إكظؿة وتحؼقؼ فاطؾقتفا اقتضت إضػاء مروكة أكرب طؾ

تؼصرها طؾك آستحالة الؿطؾؼة، بؾ تشؿؾ يف مضؿقهنا كؾ صعقبات أو طؼبات ترتب 

أثارًا اقتصادية ضارة بلحد العاقديـ أو بنكػاذ العؼقد التجارية طؿقمًا، وهذا فقف إطؿال 

 إلرادة الؿتعاقديـ يف إكػاذ العؼد ففق مؼصقدهؿا مـ إبرامف. 

ويدفع الؿتعاقديـ  (2)افؼ مع مبدأ حسـ الـقة الؿتطؾب يف تـػقذ العؼقد كؿا أكف يتق   

                                                        

(  لؼد طـل قاكقن إوكسقرتال الـؿقذجل بدور الغرف التجارية، حقث يشقر إلقفا يف كؾ تعديؾ وتطقير يقرده 9)

م 3393م ، ويف طام 9133ات، التل اطتؿدهتا إوكسقرتال يف طام التقصق - 9طؾك الـظام  ويتضح ذلؽ يف : 

( والتل هتدف إلك تقفقر الؿعؾقمات A/465/67م برقؿ )3393يقلقف 3بصقغتفا الؿـّؼحة والؿعتؿدة يف 

والؿساطدة لؾؿمسسات التحؽقؿقة، والغرف التجارية والرابطات التجارية وغقرها مـ الفقئات ذات الصؾة يف 

 https://uncitral.un.org/ar/aم ققاطد إوكسقرتال لؾتحؽقؿ . راجع الؿققع اإللؽرتوين التالل:  مجال استخدا

(2 ) principes- UNI droit , , Revue, dr.UNIF.2004. P 165. 
(3)  Vincent- Heuzé,la vente international de marchandises LG DJ Paris.2000. P.2/32. 

يؾتزم كؾ صرف بلن  يتصرف  "مـ مبادئ الؿعفد الدولل لتقحقد الؼاكقن الخاص تـص طؾك أكف : 7-9( الؿادة 2)

 https://uncitral.un.org/ar/a راجع: ."وفؼا لؿا  يؼتضقف حسـ الـقة وأماكة  التعامؾ يف التجارة الدولقة

https://uncitral.un.org/ar/a
https://uncitral.un.org/ar/a
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كحق التعاون يف تـػقذ العؼد رغؿ تغقر الظروف لؿا يؿثؾف العؼد مـ ققؿة اقتصادية لفؿا، 

ويربر هذا التقجف مراطاة ما يحؾ مـ ضروف تمدي إلك تضرر أحد العاقديـ أو العؼقد يف 

 مجؿؾفا.

يعد مػفقم الؼقة الؼاهرة يؼتصر طؾك استحالة التـػقذ وفسخ  فالخالصة إذن أكف لؿ 

العؼقد؛ بؾ يػتح بابًا جديدًا لؾؿػاوضات رضاء أو الؾجقء إلك التحؽقؿ الدولل؛ إليجاد 

سبقؾ إلتؿام العؼقد، ويف ذلؽ تحؼقؼ مصؾحة العاقديـ والؿجتؿع بلسرة، وهق ما يفدف 

 البحث إثباتف.

دولل يف طؼقد التجارة الدولقة صبؼًا لؿا أوردكاه مـ وإذا كان هذا هق آتجاه ال 

؛ (3)تسعك يف مجؿقطفا إلك تحؼقؼ إكػاذ العؼقد (9)كصقص؛ فنن الـظؿ الداخؾقة الخاصة 

تػعقالً إلرادة الؿتعاقديـ، وإثباتًا لػعالقة الـظؿ يف تحؼقؼ مصؾحة الؿجتؿع. وتحؼقًا 

 م.3383لرؤية الؿؿؾؽة

                                                        

؛ حقث يشقر 36م، ص 9137/ الطبعة السادسة 3( راجع : د. سؾقؿان مرقس، القايف يف شرح الؼاكقن الؿدين ج 9)

سعادتف إلك اإلجؿاع الػؼفل مـ أن إحؽام الؿتعؾؼة بـظرية العؼد تسري يف جؿقع آتػاقات الخاصة والعامة 

دراسة قاكقكقة مؼاركة بلحؽام الشريعة اإلسالمقة، دار  "والدولقة.، وقرب أيضا: د. محؿقد الؿظػر، كظرية العؼد

 . 81م ، ص 3396هـ/9285الحافظ، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطبعة الثالثة 

إذا صرأت حقادث استثـائقة طامة لؿ يؽـ يف  "مـ الؼاكقن الؿدين الؿصري:   3/ 927( مـ ذلؽ كص الؿادة 3)

قذ التزام الؿتعاقد وإن لؿ يصبح مستحقال صار مرهؼًا لؾؿديـ بحقث القسع تققعفا وترتب طؾك حدوثفا أن تـػ

يفدد بخسارة فادحة جاز لؾؼاضل تبعا لؾظروف وبعد الؿقازكة بقـ مصؾحة الطرفقـ أن يرد آلتزام الؿرهؼ إلك 

 ."الحد الؿعؼقل. ويؼع باصال كؾ اتػاق يـص طؾك خالف ذلؽ
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 تؿفقد وتؼسقم :

الشريعة اإلسالمقة تتؿقز بؼقاطدها الؽؾقة، وشؿقلقة أحؽامفا كؾ إحقال؛ لذا لؿ 

وهل خاصة  "العذر الطارئ" (9)تضؼ يقمًا بحؽؿ؛ فؼد وضع فؼفاء الحـػقة كظرية 

ارها مع كؿا هق الحال يف طؼقد التجارة الدولقة، والؿراد استؿر (3)بالعؼقد الؿستؿرة 

ًٓ مـ فسخفا لتتقاكب مع القاقع الجديد الذي سببف اكتشار  تعديؾ آلتزامات هبا بد

. (8)والذي يؿؽـ تؽققػف طؾك أكف أحد صقر كظرية إطذار الطارئة "91كقفقد "وباء

وكقضح  يف فرطقـ ماهقة العذر الطارئ، وخصائصف ) الػرع إول( ، وأدلة تطبقؼ كظرية 

 ) الػرع الثاين(.إطذار الطارئة 

                                                        

ئقات ووقائع ٓ تحصك ، وهل قاطدة طامة تطبؼ إذا ما تقافرت (  الـظرية : مػفقم كؾل يتضؿـ بلحؽامف جز9)

شروصفا يف كؾ واقعة.  قذايف طزات الغـايؿ ، العذر وأثره يف طؼقد الؿعاوضات الؿالقة يف الػؼف اإلسالمل ، دار 

 . 8هامش  833م ، ص  3333هـ/ 9233الـػائس لؾـشر والتقزيع، الطبعة 

ًٓ واكؼضاء آثارها مرة واحدة. وإن كـا كرى مع جاكب مـ ( أما العؼقد الػقرية فؿقجبفا اك3) ؼضاء آلتزامات فقفا حا

الػؼف أكف يؿؽـ تطبقؼفا يف كؾ العؼقد، فقققع حقادث استثـائقة لؿ يؽـ يف القسع تققعفا يؼتضل أن يؽقن هـاك 

طؼب صدوره وقبؾ فرتة زمـقة بقـ صدور العؼد وتـػقذه ،طؾك أكف إذا كان العؼد غقر مرتاخ ووقعت حقادث 

. راجع : د. طبدالرزاق أحؿد "فؾقس هـاك ما يؿـع مـ تطبقؼ الـظرية -وإن كان ذلؽ ٓ يؼع إٓ كادراً  -تـػقذه 

 (.9/523السـفقري، القسقط ، مرجع سابؼ)

 أن مصطؾح  "يف بقاكف الختامل ؛ حقت قرر:فـؼـف الــطـقارئ، مرجع سابؼ، "( وهذا ما أقره ممتؿر 8)

ٕن هذا إخقر يف أصؾف ذو دٓٓت جزئقة  "الجقائح"ألقؼ بؿعالجة قضايا هذه إزمة مـ مصطؾح  "الطقارئ "

 ."بخالف إول الذي يتضؿـ طـصر الؿػاجلة وغؿقض الؿصدر وشدة الققع وشؿقلقة أثار
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لؿا كان الحؽؿ طؾك الشلء فرع طـ تصقره؛ فقتعقـ بقان ماهقة العذر الطارئ 

 وخصائصف حتك تتجؾل حؼقؼتف، وتتضح أحؽامف، وبقان ذلؽ طؾك القجف التالل:            

 أوًٓ : ماهقة العذر الطارئ  

 ؿعـك اإلضايف: بال العذر تعريػ  –أ 

 .(9)يف الؾغة : هق الحجة التل يعتذر هبا، والجؿع أطذار العذر تعريػ – 9

 .(3)الطارئ يف الؾغة: هق حصقل الشلء بغتة  تعريػ – 3

العذر الطارئ بالؿعـك الؾؼبل: هق حصقل الشلء فجلة دون سابؼ طؾؿ،  تعريػ –ب  

؛ حقث إكف حادث  "91كقفقد "ء ومـ ثؿ يصؾح حجة لالطتذار بف. وهقما يـطبؼ طؾك وبا

 غقر متققع  وٓ مدخؾ لؾعاقديـ فقف.

الحـػقة بلكف: العجز طـ الؿضل  فؼفاء طرفف:  اصطالحًا الطارئ العذر تعريػ –ج  

 .(8)يف مقجب العؼد إٓ بتحؿؾ ضرر زائد لؿ يستحؼ بالعؼد

                                                        

 وت ، ( أبق الػضؾ جؿال الديـ محؿد بـ مـظقر اإلفريؼل، لسان العرب، الطبعة إولك ، دار صادر بقر9)

 (.1/933م )9117ط/ دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت لبـان الطبعة الثاكقة 

 ( .3/873( أحؿد بـ طؾل الؿؼري الػققمل ، الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر، ط / دار الػؽر )3)

ٕهنر، تحؼقؼ ( محؿد بـ طؾك الحصؽػل، الدر الؿـتؼك يف شرح الؿؾتؼك، هبامش مجؿع إهنر يف شرح مؾتؼك ا8)

 9291خؾقؾ طؿران الؿـصقر، مـشقرات محؿد طؾك بقضقن، دار الؽتب العؾؿقة بقروت لبـان ، الطبعة إولك 

تبـقـ الحؼـائـؼ شرح كـز الدقائؼ، لإلمام أبل ، فخر الديـ طثؿان بـ طؾل الزيؾعل(؛ 8/766م ) 9113هـ/

هـ( ومعف حاشقة العالمة الشقخ الشؾبل طؾك  793ـة الربكات حافظ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد الـسػل) الؿتقىف س

 م3333هـ /  9233ؾؿقة بقروت لبـان هذا الشرح : تحؼقؼ : الشقخ / أحؿد طزو طـاية ، ط/ دار الؽتب الع

(؛  طبد اهلل بـ محؿقد بـ مقدود الؿقصؾل البؾدحل مجد الديـ أبق الػضؾ الحـػل ، آختقار لتعؾقؾ 5/953)
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 ثاكقًا : خصائص العذر الطارئ

الطارئ أخػ مـ الؼقة الؼاهرة؛ ٕكف طجز  يتضح مـ التعريػات السابؼة أن العذر - 9

 جزئل ولقس كؾقًا.

 . (9)العذر الطارئ يرتب ضررًا زائدًا كاشئا طـف، ولقس كاتجًا طـ العؼد -3

 (3)العذر الطارئ مختؾػ طـ الضرورة التل هل الؿشؼة والحاجة التل ٓ مدفع لفا  -8

طـ الؼقام بالقضائػ  ويرتتب طؾقفا فقات أحد الؽؾقات الخؿس، ففل مشؼة ُتعِجز

أي ققة قاهرة واستحالة مطؾؼة، وٓ يؿؽـ معفا استؿرار طؼقد  (8)الديـقة أو الدكققية 

طؾك أكف طذر   "91كقفقد "التجارة الدولقة، وهذا يدطقكا إلك ترجقح تؽققػ وباء 

صارئ أدق مـ تؽققػف طؾك أكف ققة قاهرة ، وإن كان التخػقػ يف شرط آستحالة 

لؼاهرة يف مجال طؼقد التجارة الدولقة يعد كؼطة التؼاء بقـ فؼف الـظؿ وفؼف يف الؼقة ا

الشريعة اإلسالمقة يف تؾؽ الصقرة، ويظؾ فضؾ السبؼ ودقة دٓلة الؿصطؾح 

                                                                                                                                                                     

(؛ محؿد بـ حسقـ الطقري ، تؽؿؾة البحر  3/59) م 9187 - هـ 9865،الؼاهرة –حؾبل الؿختار، مطبعة ال

)شرح كـز الدقائؼ: لؾـسػل ( لؾعالمة زيـ الديـ بـ إبراهقؿ الشفقر بابـ كجقؿ، صبعة دار إحقاء الرتاث الرائؼ 

 .( 3/56م ) 3333هـ/ 9233العربل بقروت لبـان ، حؼؼف وطؾؼ طؾقف أحؿد طزو طـاية الدمشؼل 

 . 3/56(  الطقري، تؽؿؾة البحر الرائؼ ، مرجع سابؼ، 9)

( محؿد رواس قؾعف جل، حامد صادق قـقبل ،  معجؿ لغة الػؼفاء ، دار الـػائس بقروت لبـان، الطبعة إولك 3)

؛ محؿقد طبدالرحؿـ طبد الؿـعؿ ، معجؿ الؿصطؾحات وإلػاظ  338م بقروت لبـان، ص 9111هـ/ 9233

 (.293/ 3ر الػضقؾة لؾطباطة والـشر والتقزيع، الؼاهرة، بدون)الػؼفقة، دا

( إبراهقؿ بـ محؿد بـ مقسك الشاصبل،  الؿقافؼات ، تؼديؿ بؽر بـ طبداهلل أبق زيد ، ضبط كصف وقدم لف وطؾؼ 8)

ـ/ ه 9297طؾقف، وخّرج أحاديثف مشفقر بـ حسـ سؾقؿان ، دار طػان لؾـشر والتقزيع السعقدية، الطبعة إولك 

 ( .9/635م )  9117
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طؾك أكف طذر  "91كقفقد "لؼقاطد الشريعة اإلسالمقة، فضال طـ أن تؽققػ وباء  

ـاء مـ شرط آستحالة صارئ تـطبؼ طؾقف إحؽام بصقرة أصؾقة، ولقس استث

 الؿطؾؼة كؿا يف الـظؿ الخاصة بعؼقد التجارة الدولقة.

 بخالف الؼقة الؼاهرة. -وإن وقعت -العذر الطارئ ٓ يشرتط فقف العؿقمقة - 2

الفدف مـ تؼرير كظرية إطذار الطارئة يف مجال العؼقد، هق تحؼقؼ العدالة وهل   - 6

ٕن التزام العؼد رغؿ تغقر الظروف فقف ضرر مطؾقبة طـد إكشاء العؼد واستؿراره؛ 

 ، ويمدي حتؿًا إلك فؼدان التساوي. (9)زائد غقر مستحؼ يف أصؾ العؼد

إطؿال كظرية العذر الطارئ ترفع الـزاع والخالف، وتمدي إلك تعادل آلتزامات  -5

ـّاء الؼاض طؾك الحؼقق كؾفا بالتؼققد باطتباره مـاصًا ل ؾعدل وتحؼؼ مبدأ التعاون الب

يف التصرفات اإلكساكقة كافة، ومميدًا لألصؾ العام الذي تؼقم طؾقف الشريعة مـ درء 

 الؿػاسد وجؾب الؿصالح.

استـد فؼفاء الحـػقة يف تلسقس هذه الـظرية طؾك كصقص الؼرآن الؽريؿ، والحديث   

قاطد الػؼفقة وملٓت إمقر، وقرارات الؿجامع الػؼف، الشريػ، وققاطد العدالة، والؼ

 والؿمتؿرات الدولقة، وبقاهنا طؾك القجف التالل:

 :ًٓ   الؽريؿ الؼرآن –أو

 .      (3) "َأيَُّفا الَِّذيَن آَمـُوا َأْوُفوا بِاْلُعُؼوِد  يا "ققل اهلل تعالك: -أ  

                                                        

 (.5/953( الزيؾعل، تبققـ الحؼائؼ، مرجع سابؼ،) 9)

 ( صدر سقرة الؿائدة .3)
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طؾك سبقؾ القؼقـ، إثباتًا ٕهؿقتفا يف  وجف الدٓلة : أن القفاء بالعؼقد قاطدة طامة ثابتة

 .(9)سد حاجات الـاس القاقعة يف رتبتفا الحاجقة 

ومـشل الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد هق مبدأ الرضائقة والذي تتققػ طؾقف صحة العؼد       

ًٓ لؼقلف تعالك:  ـُؽمْ  "ابتداء وذلؽ امتثا َّٓ َأن َتُؽوَن تَِجاَرًة َعن َتَراٍض مِّ إطؿال ويف  (3)"  إِ

العذر الطارئ  تؼققد لؾؼقة الؿؾزمة لؾعؼد؛ إذ إصؾ  وجقب القفاء هبا لؿا يف ذلؽ مـ 

 تحصقؾ لؾؿؼصقد ودفعًا لؾحاجات.

ومؼتضك الؾزوم، ومبدأ الرضائقة يستؾزمان التقازن آقتصادي لؾعؼد يف جؿقع     

ؿرار يف تـػقذ العؼد، ، وأرى أكف ٓ يؿؽـ دفع الحاجقات إٓ بآست(8)مراحؾ تـػقذه بداهة 

وتعديؾ آلتزامات صبؼا لؿا يرتتب طؾك العذر مـ واقع جديد، ٓ سقؿا أن ذلؽ يتقافؼ 

إن إصؾ يف العؼقد الؾزوم؛ ٕن  "مـ شرطقة إبرام العؼقد وهق كػاذها، قال الؼرايف:

العؼد إكؿا شرع لتحصقؾ الؿؼصقد مـ الؿعؼقد بف، أو الؿعؼقد طؾقف، ودفع الحاجات، 

 .(2) "قـاسب ذلؽ الؾزوم دفعا لؾحاجة وتحؼقؼا لؾؿؼصقد ف

فنذا تغقرت الظروف ٓ يؿؽـ إلزام أحد العاقديـ بضرر لؿ يؾتزمف بالعؼد لقٓ تغقر     

                                                        

الدار التقكسقة لؾـشر، تقكس  ( محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل، التحرير والتـقير،9)

 (. 5/76هـ )9132

 . 31( سقرة الـساء ، آية 3)

 .28ايؿ، العذر وأثره يف طؼقد الؿعاوضات الؿالقة ، مرجع سابؼ ، ص ( قذايف طزات الغـ8)

شفاب الديـ أبل العباس الصـفاجل الؿشفقر بالؼرايف، الػروق، ويؾقف إدرار الشروق طؾك أكقاء الػروق لعؿدة ( 2)

ابقـ الؿحؼؼقـ سراج الديـ أبل الؼاسؿ قاسؿ بـ طبد اهلل إكصاري ، الؿعروف بابـ الشاط. وهبامش الؽت

ؽقة ، وضعف ، د. محؿد رواس الؼقاطد السـقة يف إسرار الػؼفقة : لؾشقخ  محؿد طؾل حسقـ مػتل الؿال

 (.9923/ 2، صبعة دار الؿعرفة بقروت لبـان ) قؾعجل
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 (9)الظروف التل تؿ التعاقد يف ضؾفا ، وهذا يجقز لؾطرف الؿضرور التؿسؽ بعدم التـػقذ

ؿ هبذا الظرف لؿا أقدم طؾك التعاقد، كؿا أن ؛ ٕن العاقد لق طؾ(3)ٓختالل مبدأ الرضائقة

لزوم العؼد حقـئذ مـشئ لألضرار غقر الؿعؼقلة ٕحد الؿتعاقديـ، والعؼقد التبادلقة 

 . (8)مـاصفا الؿساواة يف الحؼقق وآلتزامات، والتـػقذ بحسـ كقة

ذا إ "مـ قاكقن الؿعامالت الؿدكقة آتحادي بؼقلفا: 321وهذا ما كصت طؾقف الؿادة 

صرأت حقادث استثـائقة طامة لؿ يؽـ يف القسع تققعفا وترتب طؾك حدوثفا أن تـػقذ 

آلتزام التعاقدي وإن لؿ يصبح مستحقالً صار مرهؼًا لؾؿديـ بحقث يفدده بخسارة 

فادحة جاز لؾؼاضل تبعًا لؾظروف وبعد الؿقازكة بقـ مصؾحة الطرفقـ أن يرد آلتزام 

ن اقتضت العدالة ذلؽ ويؼع باصال كؾ اتػاق طؾك خالف الؿرهؼ إلل الحد الؿعؼقل إ

 .(2) "ذلؽ

                                                        

م 5/7/3333( وهذا ما بدأ بف العؿؾ فعالً؛ حقث أصدر مركز فض الؿـازطات اإليجارية يف دبل حؽؿًا بتاريخ 9)

؛ وذلؽ بـاء طؾك  العذر الطاري الذي 91القة إيجاريف لؿستلجرة تلثر طؿؾفا؛ بسبب كقفقد يؼضل بػسخ ط

. وبعد تحؼؼ شرط الحؽؿ بالػسخ وهق بؾقغ الخسائر ما أحؽام قاكقن الؿعامالت الؿدكقة آتحاديتتضؿـف 

 .https://www.emaratalyoum.com: التالل اإللؽرتوين الؿققع: راجع%  .  73 – 53ترتاوح كسبتف ما بقـ 

( د. فتحل الدريـل، الحؼ ومدى سؾطان الدولة يف تؼققده ، ممسسة الرسالة بقروت لبـان، الطبعة إولك  3)

 . 332،  338م ، ص 9117هـ /9237

 الؿدكقة الؿعامالت قاكقن مـ 352 "( وهق ما تتـاولف بالبقان كافة كظريات العؼد، ومـ ذلؽ كص الؿادة: 8)

 يؼتصر وٓ – 3تؿؾ طؾقف وبطريؼة تتػؼ مع ما يقجبف حسـ الـقة. اش لؿا صبؼا العؼد تـػقذ يجب – 9": آتحادي

 وصبقعة والعرف لؾؼاكقن وفؼًا مستؾزماتف مـ هق ما أيضا يتـاول ولؽـ فقف، ورد ما طؾك الؿتعاقد إلزام طؾك العؼد

 ."التصرف

؛ مـ أن كظريتل الظروف الطارئة والؼقة الؼاهرة  98( وهق ما أيدتف كتائج ممتؿر فؼف الطقاري، مرجع سابؼ، ص  2)

بعد  -هتدفان إلك إصالح اختالل التقازن يف العؼد وتدارك أمر لؿ يؽـ متققعا فحدث، بحقث يُرد الؼضاء 

 آلتزام الؿرهؼ ٕحد الطرفقـ إلك الحد الؿعؼقل. -الؿقازكة بقـ مصؾحة الؿتعاقدْيـ
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ولفذه إسباب أرى أكف إذا لؿ يؿؽـ تعديؾ آلتزامات رضاء، وهق أمر صعب يف     

مجال طؼقد التجارة الدولقة كظرًا لتشابؽ العالقات هبا، وأحقاكًا اختالف إكظؿة وصرق 

مـ التحؽقؿ مالذًا أمـًا يؾجل إلقف لـجاة  التؼاضل والبقئات والثؼافات كؾ ذلؽ يجعؾ

 "العؼقد مـ الػسخ، وإيجاد حؾقل طؿؾقة طادلة ٓستؿراها يف ضؾ اكتشار وباء

 ، وهق ما يسعل البحث إلثباتف."91كقفقد

 ُيوَق  َوَمن ۚ  َوُيْمثُِروَن َعَؾٰى َأكُػِسِفْم َوَلْو َكاَن بِِفْم َخَصاَصٌة  ":وجؾ طز اهلل ققل –ب 

 .(9) " ِه فلولئك ُهُم اْلُؿْػِؾُحونَ ِس َكػْ  ُشحَّ 

-وجف الدٓلة: ما ذكره اإلمام الطربي يف تػسقره بؿا روي طـ طبداهلل بـ مسعقد  

. ومعؾقم أن كػاذ العؼد (3)أكف قال الؿراد بالشح هق: أكؾ مال الغقر ضؾؿًا  -رضل اهلل طـف 

، وأكؾ لؿال الغقر بغقر بـػس شروصف التل تؿ التعاقد طؾقفا رغؿ حدوث العذر فقف ضؾؿ

حؼ؛ يؼقل اإلمام الـقوي: وقد أجؿع العؾؿاء طؾك فضقؾة اإليثار بالطعام وكحقه مـ أمقر 

فإخذ بـظرية العذر الطارئ فقف إطؿال لؿعـك اإليثار؛  (8) "الدكقا ، وحظقظ الـػقس

حقث يؼدم الدائـ مصؾحة الطرف أخر الؿتعاقد معف، ومصؾحة الؿجتؿع يف تقفقر 

طؾك مصؾحتف حقث يف مؽـتف  (2)لحاجقات يف طؼقد التجارة الدولقة وإطؿار إرضا

                                                        

 .1( سقرة الحشر، طجز أية  9)

كسخة الؽرتوكقة ، ص ، جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن، محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب الطربي ( 3)

625. 

بابطل، حازم  8) جف وففرَسف  طصام الصَّ (  أبق زكريا يحل بـ شرف الـقوي، شرح صحقح مسؾؿ، حؼؼف وخرَّ

 (.93/  92م )3336هـ / 9235محؿد، طؿاد طامر، صبعة دار  الحديث الؼاهرة 

أن مـ الؼقؿ الؿركزية التل أضفرت  "؛ حقث قرر: 98( وهق ما أيدتف كتائج ممتؿر فؼف الطقاري، مرجع سابؼ، ص 2)



–
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التؿسؽ بالعؼد إصؾل، وإمضائف أو فسخف وطدم قبقل آستؿرار بالشروط التل تتقافؼ 

 مع القاقع الجديد والتل قد تسبب لف يف خسائر مالقف 

الؼؾقؾ الدائؿ خقر مـ  وبذلؽ يتضح  تسامل التشريع اإللفل بالـػقس، وأن الربكة يف 

َّٓ َيْسَتِوي اْلَخبِقُث َوالطَّقُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اْلَخبِقِث  "الؽثقر الزائؾ يؼقل تعالل:  ۚ  ُقل 

ُؼوا َْلَباِب  ُأولِي َيا اهللَ  َفاتَّ ْٕ ُؽمْ  ا  .(9) "ُتْػِؾُحونَ  َلَعؾَّ

ؼؾقؾ الحالل الـافع خقر مـ إن ال" وجف الدٓلة: يؼقل اإلمام ابـ كثقر يف تػسقره:

 .(3) "الؽثقر الحرام الضار

 ثاكقًا : الحديث الشريف 

ٓ ضرر وٓ  ": قال  رضل اهلل طـف: أن رسقل اهلل الخدري ما روي طـ أبل سعقدٍ   

 .(8)"ضرار ومـ ضاّر أضّر اهلل بف ومـ شاق شؼ اهلل طؾقف 

                                                                                                                                                                     

هذه إزمة ضرورهتا ققؿة التضامـ بقـ البشرية لؿقاجفة الؿخاصر التل ٓ تػرق بقـ الشعقب وإجـاس 

عدد كَِحؾفؿ وأدياهنؿ، وتػاوت صبؼاهتؿ وإلقان وإوصان، بؾ تصقب الجؿقع طؾك تـقع أطراقفؿ وت

 ."ومستقياهتؿ

  933( سقرة الؿائدة ، أية 9)

هـ 9233أبق الػداء بـ إسؿاطقؾ الؼرشل الدمشؼل، تػسـقر الؼرآن العظقؿ، صبعة دار الحديث الؼاهرة ( 3)

 .932ص م، 9133/

( ؛ 3829( ح رقؿ )736/  3ره)( أخرجف؛ ابـ ماجة يف كتاب إحؽام : باب مـ بـك يف حؼف ما يضر بجا8)

وأثبتف مالؽ يف الؿقصل كتــاب إقضقة : باب  (.99563( ح  رقؿ )967/ 5والبقفؼل، يف الســ الؽربى )

( ، ويذكر الـقوي: أن هذا الحديث لف صرق يؼقي بعضفا بعضًا. 9231( ح رقؿ ) 726/  3الؼضاء يف الؿرفؼ )

طفا إلك درجة الصحة . يراجع : الشقخ/ محؿد زكريا وقال العالئل: لف شقاهد وصرق يرتؼك بؿجؿق

( ؛ ويذكرالزيؾعك: أن هذا الحديث 336/ 93الؽاكدهؾقى، أوجز الؿسالؽ إلك مقصل مالؽ ، ط/ دار الػؽر )

قد روى مـ صريؼ طبادة بـ الصامت وابـ طباس وأبل سعقد الخدرى وأبك هريرة وأبك لبابة ، وثعؾبة بـ مالؽ 
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ؿ أن يضر أخاه الؿسؾؿ ، وسقاء وجف الدٓلة: أن الضر مـػل شرًطا، فال يحؾ لؿسؾ     

أكان لف يف ذلؽ كقع مـػعة أم ٓ، وهذا طام يف كؾ حال طؾك كؾ أحد، وخصقصا ًمـ لف 

 .  (9)حؼ متلكد 

 ثالثًا: قواعد العدالة  

إن العدالة تؼتضل تحؼقؼ مصالح العباد يف كؾ الظروف، وبؼاء العؼد بـػس شروصف      

العدالة، ويعد مـ التعسػ يف استعؿال الحؼ؛  يجايف "91كقفقد "رغؿ اكتشار وباء 

بؿعـك استعؿال صاحب الحؼ حؼف طؾك وجف ٓ يسقغف الشرع وٓ يؼره؛ وٕن الؿصالح 

الؿرجقة ٓ تتـاسب مع ما يصقب أخريـ مـ ضرر، فضالً طـ أن هذا حؼ شخصل 

يرتتب طؾقف ضرر طام؛ كظرا لتعدي الؿصؾحة يف طؼقد التجارة الدولقة مصؾحة 

، والؿجتؿعات ٓ تـفض إٓ باستحضار حؼقق أخريـ التل أوجبفا اهلل (3)عاقديـ.ال

 تعالك طؾك كؾ فرد مـ أفرادها.

 رابعًا : الؼواعد الػؼفقة، وملٓت إفعال

الؼقاطد الػؼفقة تؼرر يف مجؿقطفا رفع الضرر وتؼديؿ مصؾحة الجؿاطة طؾك   - 9

الؼاطدة  وهل "الضرر يزال ": مصؾحة الػرد طـ التعارض؛ ومـ هذه الؼقاطد 

                                                                                                                                                                     

، كصب الراية الزيؾعل محؿد بـ يقسػ بـ اهلل طبد محؿد أبق الديـ جؿالوطائشة يراجع : وجابر بـ طبد اهلل 

ٕحاديث الفداية مع حاشقتف بغقة إلؿعل يف تخريج الزيؾعل، دارالؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة، جدة السعقدية، 

 (.832/  2)  م9117هـ/9293 إولك، ط.
 

كظرية  التعسػ يف استعؿال الحؼ يف الػؼف اإلسالمل، بحث مؼدم  ( يراجع : د. محؿد طبد الؿؼصقد شؾتقت، 3)

إلك أسبقع الػؼف اإلسالمل ومفرجان ابـ تقؿقة الؿجؾس إطؾك لرطاية الػـقن وأداب والعؾقم آجتؿاطقة، 

 .953م، ص 9151هـ/9833دمشؼ 
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إولك مـ ققاطد فؼف الطقارئ يف العؼقد والؿعامالت وهل الؿستـبطة مـ الؼرآن 

،  (3) "الؿشؼة تجؾب التقسقر "، (9) الؽريؿ استؼراء ومـ السـة كصًا ومـ اإلجؿاع كؼالً 

تؼديؿ مصؾحة الجؿاطة طؾك مصؾحة الػرد طـد  "، "، "الضرر يدفع بؼدر اإلمؽان"

وما ٓ يتؿ  "جؾب الؿصالح وتؽثقرها، ودرء الؿػاسد وتؼؾقؾفا"، "لتعارضا

 .(8)"القاجب إٓ بف ففق واجب 

والـظر يف  (2)"الـظر يف ملٓت إفعال معترب مؼصقد شرطًا  "يؼقل الشاصبل:  - 3 

ملٓت إفعال أصؾ يعتؿد طؾك تؽققػ التصرف مـ جديد يف ضقء الظروف 

؛ فالحؽؿ يدور مع (6)الحؽؿ بؼطع الـظر طـ حؽؿف إصؾلوالؿالبسات الؿتعؾؼة ب

 طؾتف وجقدًا وطدمًا.

وأوجب فؼفاء الحـػقة فسخ العؼد بـاء طؾك العذر الطارئ لؿا يرتتب طؾك مآل العذر 

الطارئ مـ ضرر زائد أو متققع، وهق ما يجب دفعف، وجقاز الػسخ مؼرر طؾك سبقؾ 

م ، ولؽـ الؾزوم مع العذر يمدي إلك التـاقض آستثـاء ؛ ٕن إصؾ يف العؼقد الؾزو

                                                        

 .98( تقصقات ممتؿر فؼف الطقاري، مرجع سابؼ، ص 9)

السققصل، إشباه والـظائر يف ققاطد وفروع فؼف الشافعقة، صبعة، دار الؽتب العؾؿقة  ( جالل الديـ طبد الرحؿـ3)

؛ زيـ العابديـ إبراهقؿ بـ كجقؿ إشباه والـظائر طؾك مذهب أبل حـقػة الـعؿان،  75م ، ص 3339بقروت

 .33م ، ص  9153هـ /  9837تحؼقؼ : طبد العزيز محؿد القكقؾ ، كشر ممسسة الحؾبل وشركاه

 .37؛ السققصل ، إشباه والـظائر ، ص  13( ابـ كجقؿ ، إشباه والـظائر، ص8)

(  إبراهقؿ بـ محؿد بـ مقسك الشاصبل، الؿقافؼات ، تؼديؿ بؽر بـ طبداهلل أبق زيد ، ضبط كصف وقدم لف وطؾؼ 2)

هـ/  9297ة إولك طؾقف، وخّرج أحاديثف مشفقر بـ حسـ سؾقؿان ، دار طػان لؾـشر والتقزيع السعقدية، الطبع

 (.977/ 6م )9117

 . 935م، ص 9111هـ /  9293( د. فتحل الدريـل، الـظريات الػؼفقة، جامعة دمشؼ ، الطبعة الثاكقة 6)



 

238  

 .(9)وآختالف والشريعة مـزهة طـف

وأرى أن استؿرار طؼقد التجارة الدولقة بتعديؾ شروصفا أولك مـ الؾجقء إلك  

 الػسخ؛ لعؿقم الؿصالح فقفا، وتجاوزها العالقة بقـ الدائـ والؿديـ.

 ولقة. خامسًا: قرارات الؿجامع الػؼفقة، والؿمتؿرات الد

أكف يحؼ لؾؼاضل أن يؿفؾ الُؿؾتِزم إذا وجد أن السبب  "قرر مجؿع الػؼف اإلسالمل:  - 9

الطارئ قابؾ لؾزوال يف وقت قصقر، وٓ يتضرر الُؿؾتَزم لـف كثقرًا هبذا اإلمفال. هذا 

وأن مجؾس الؿجؿع الػؼفل يرى أن هذا الحؾ الؿستؿد مـ أصقل الشريعة تحؼقؼا 

صريف العؼد  مـعًا لؾضرر الؿرهؼ ٕحد العاقديـ بسبب ٓ يد لـف لؾعدل القاجب بقـ 

فقف ، وأن هذا الحؾ أشبف بالػؼف الشرطل الحؽقؿ ، وأقرب إلك ققاطد الشريعة 

 .(3)ومؼاصدها العامة وطدلفا

إن الػؼف اإلسالمل يتؿّقز باكسجام أحؽام  "تقصقات الؿمتؿر الدولل لػؼف الجقائح: - 3

ام الجقائح التل ُتـتظؿ يف طؼد واحد وترتبط برباط وثقؼ، هق الطقارئ فقف مع أحؽ

كسقج أوجده يف كثقر مـ الػروع. وذلؽ لؿروكة مػفقم الجائحة يف الػؼف اإلسالمل 

                                                        

هذا العؼد لؾحاجة  جقاز إن: بؼقلفؿ  - الزمـقة العؼقد مـ وهل –( ويظفر ذلؽ لديفؿ بتعؾقؾفؿ فسخ اإلجارة  9)

عاقديـ؛ فنذا آل إمر إلك الضرر أخذكا فقف بالؼقاس. راجع:  أبق محؿد  بدر الديـ ولزومف لتقفقر الؿـػعة طؾك ال

محؿقد بـ أحؿد العقـل ،البـايـة يف شرح الفدايـة؛ لربهان الديـ طؾل بـ أبل بؽر الؿرغقـاين، تصحقح محؿد 

قـ الحؼائؼ (؛الزيؾعل، تب93/827طؿر الشفقر بـاصر اإلسالم الراففقري، صبعة دار الػؽر العربل. )

(5/959.) 

(  مجؾة الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل: رابطة العالؿ اإلسالمل مؽة الؿؽرمة ، السـة السابعة، العدد الثامـ ، الطبعة 3)

 ( . 885م ص ) 3332الرابعة 
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التل وسعفا الـظر الػؼفل مـ أصؾفا الؿـصقص يف الثؿار إلك طؿقم أحؽام 

 .(9)"الطقارئ

تـػقذ آلتزام مستحقال، وقد قرر إصؾ يف الؼقة الؼاهرة أن تجعؾ  مؼاركة وترجقح:

فؼفاء الحـػقة فسخ العؼقد جزاء لتخؾؾ العذر الطارئ مدة تـػقذ العؼد، لؽـّا بعد تحؾقؾ 

القاقع الُؿَعاش وبقئة وصريؼة تـػقذ طؼقد التجارة الدولقة، وما يرتتب طؾقفا مـ مصالح 

ر بقـ الؿتعاقديـ بؿا كرجح الؼقل باستؿرار العؼقد مع تعديؾ آلتزامات وتقزيع الخسائ

يخػػ مـ وقعف، ٓسقؿا أن مـ صقر العؼد مع العذر الطارئ  ما يؿؽـ  يزيؾ اإلرهاق أو

. وهذا  (3)تـػقذه ولؽـ بنرهاق الؿديـ وهتديده بخسارة فادحة تخرج طـ حد الؿللقف

يتقافؼ مع الرأي الؼائؾ بالتخػقػ مـ شرط آستحالة يف طؼقد التجارة الدولقة، وهذا 

عؾ الـظامقـ متؼاربقـ، ويحؼؼ الفدف إسؿك مـ شرع إكظؿة وهق تحؼقؼ مصؾحة يج

يف إدخال الشروط طؾك العؼد  (8)الؿجتؿع، وٓ ققد طؾك  الُؿَحّؽِؿقـ أو قاضل الؿقضقع

أو تعديؾفا إٓ العؿؾ طؾك تحؼقؼ مصؾحة الؿتعاقديـ كنكؼاص كؿقات التقريد أو رفع 

 .(2) بحقث تتقزع الخسائر بقـ الجاكبقـ إسعار إذا زادت زيادة فاحشة

                                                        

 .98( كتائج ممتؿر فؼف الطقاري، مرجع سابؼ، ص  9)

بالعؼد ذاتف أو الصػؼة، بؼطع الـظر طـ ثروة الؿديـ . ( مع مراطاة أن الخسارة أو الضرر مسللة مقضقطقة متعؾؼة  3)

 (.525/  9راجع: د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط ، مرجع سابؼ )

مـ قاكقن الؿعامالت الؿدكقة  321مـ الؼاكقن الؿدين الؿصري، والؿادة  3/ 927( مـ ذلؽ كص الؿادة 8)

 اإلمارايت آتحادي. 

 (؛ 3/333م،)9126العامة لاللتزام، مطبعة هنضة مصر، الؼاهرة  ( د. طبد الحل حجازي ، الـظرية2)

د. طبد الؿـعؿ البدراوي، الـظرية العامة لاللتزام يف الؼاكقن الؿدين الؿصري، مؽتبة سقد طبداهلل وهبة، الؼاهرة 

 (. 9/293م، )9176
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 المبحث الثانً

فً استمزار عقىد  االلكتزونً دور التحكيم التجاري الذولً

 "91التجارة الذوليت مع انتشار وباء " كىفيذ
لؿا كاكت طؼقد التجارة الدولقة تتؿ بقـ أصراف دولقة مختؾػة يف بقئاهتا وثؼافتفا      

الً طـ تعدد العالقات وتشابؽفا بؿا يصعب معف طؿالً وكظؿفا وقضاءها ولغاهتا، فض

تعديؾ آلتزامات صبؼا لؿا اكتفقـا إلقف يف الؿبحث إول رضاء؛ فال مـدوحة مـ الؾجقء 

وما تؼرر مـ "91كقفقد "اإللؽرتوين مع اكتشار وباء (9)إلك التحؽقؿ التجاري الدولل 

تصاص التحؽقؿ آلؽرتوين إلك إجراءات احرتازية؛ لذا يسعك البحث إلك  امتداد اخ

العؼقد التجارية الدولقة غقر آلؽرتوكقة، وكقضح إحؽام الـظامقة والشرطقة الؿتعؾؼة 

بالتحؽقؿ التجاري الدولل آلؽرتوين والتل مـ خاللفا يظفر دوره يف حؾ الؿـازطات 

ل الـاشئة طـ تـػقذ طؼقد التجارة الدولقة؛ بؿا يضؿـ استؿرارها، وذلؽ مـ خال

 الؿطؾبقـ التالققـ. 

 الؿطؾب إول: الؼقاطد الـظامقة لؾتحؽقؿ التجاري الدولل آلؽرتوين 

 الؿطؾب الثاين: الؼقاطد الشرطقة لؾتحؽقؿ التجاري الدولل آلؽرتوين

                                                        

م 3335يقلقف  7الؿعدل بتاريخ  ( كصت الؿادة الثالثة مـ قاكقن إوكسرتال الـؿقذجل لؾتحؽقؿ التجاري الدولل 9)

طؾك أكف: يؽقن التحؽقؿ دولقًا : )أ( إذا كان مؼرا طؿؾ  صريف اتػاق التحؽقؿ وقت طؼد ذلؽ آتػاق واقعقـ يف 

( 9دولتقـ مختؾػتقـ )ب( أو إذا كان أحد إماكـ التالقة واقعًا خارج الدولة التل يؼع فقفا مؼر طؿؾ الطرفقـ )

( أي مؽان يـػذ فقف جزء هام مـ آلتزامات 3محددًا يف اتػاق التحؽقؿ أو صبؼًا لف،)مؽان التحؽقؿ إذا كام 

الـاشئة طـ العالقة التجارية أو الؿؽان الذي يؽقن لؿقضقع الـزاع صؾة أوثؼ بف )ج( إذا اتػؼ الطرفان صراحة 

 https://uncitral.un.org/arطؾك أن مقضقع اتػاق التحؽقؿ متعؾؼ بلكثر مـ دولة واحدة. راجع: 
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قؿ؛ حقث كاكقا يؾجئقن إلك الُؿَحّؽِؿقـ لؼد طرفت البشرية مـذ الؼدم كظام التحؽ

مقاجفة، لؾػصؾ فقؿا شجر بقـفؿ، غقر أكف بتطقر الحقاة بالتؿازج بقـ الؿعؾقمات 

والتؽـقلقجقا، واستجابة لؾسرطة الؿطؾقبة يف الـظؿ التجارية؛ لتعؾؼفا بحاجات آكقة 

طؼقد التجارة  متقافؼًا مع (9)لؾـاس تطقر التحؽقؿ التجاري الدولل وأصبح الؽرتوكقًا 

اإللؽرتوكقة، ولؽـ يفدف البحث مد اختصاصف لعؼقد التجارة الدولقة غقر آلؽرتوكقة 

، بعدالة كاجزة مـ خالل مراكزه (3)لإلسفام يف حؾ اإلشؽالقات الـاجؿة طـ تـػقذها 

؛ ٕن التحؽقؿ اإللؽرتوين ٓ " 91كقفقد "يف حالة اكتشار وباء  (8)الدولقة الؿتخصصة

تداول  التحؽقؿ التؼؾقدي إٓ مـ خالل صريؼة تـػقذه، ويتؿقز بسرطتف يف يختؾػ طـ

                                                        

م 95/93/9115( يف 36( يف جؾستفا العامة )953/ 69( أقرتف الجؿعقة العامة لألمؿ الؿتحدة بؼرارها رقؿ )9)

مـ الؼاكقن الـؿقذجل بشلن التجارة آلؽرتوكقة الذي اطتؿدتف لجـة إمؿ الؿتحدة لؾؼاكقن التجاري الدولل، 

جـة لؾؼاكقن الـؿقذجل بشان التجارة آلؽرتوكقة سقساطد طؾك وإذ تممـ بلن اطتؿاد الؾ "والذي ورد يف ديباجتف:

كحق هام جؿقع الدول يف تعزيز تشريعاهتا التل تـظؿ استخدام بدائؾ لألشؽال القرققة لالتصال وتخزيـ 

تقصل بلن تقلل جؿقع الدول اطتبار محبذا "الؿعؾقمات وطؾك صقاغة هذه التشريعات يف حال طدم وجقدها 

جل طـدما تؼقم بسـ ققاكقـفا أو تـؼقحفا , وذلؽ بالـظر إلك ضرورة تقحقد الؼقاكقـ القاجبة طؾك لؾؼاكقن الـؿقذ

العامة ، الجؿعقة A/RES/51/162. راجع: الؼرار رقؿ "البدائؾ لألشؽال القرققة لالتصال وتخزيـ الؿعؾقمات

 http://www.un.org/arabic/documents/GARes/51لألمؿ الؿتحدة، مـشقر طؾك الشبؽة الدولقة لؾؿعؾقمات: 

( بحقث يـدر أن كجد طؼد دولقًا ٓ يتضؿـ شرط التحؽقؿ لتسقية الؿـازطات الـاشئة طـ العؼد. راجع: هـد طبد 3)

التجارة اإللؽرتوكقة، ورقة طؿؾ مؼدمة إلك الؿمتؿر الؼادر سؾقؿان، دور التحؽقؿ اإللؽرتوين يف حؾ مـازطات 

   http://kenanaonline.com: :   الؿغاربل إول طـ الؿعؾقماتقة والؼاكقن. راجع

 ( حقث يقجد كقطان لؾتحؽقؿ ، فردي، وممسسل وأصبحت الغؾبة لألخقر .8)

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/51/A_RES_51_162.pdf
http://kenanaonline.com/
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يسفؿ  مع تقفقر أطؾك درجات إمان يف التـػقذ الؼضائل، بؿا (3)وقؾة كؾػتف ، (9)الؿعؾقمات

 وإيضاح ذلؽ يف فرطقـ:م . 3383يف معقار إكػاذ العؼقد وتحؼقؼ رؤية الؿؿؾؽة

 ي الدولل اإللؽرتوينالػرع إول:  ماهقة التحؽقؿ التجار

 الػرع الثاين : الـظام اإلجرائل لؾتحؽقؿ التجاري الدولل اإللؽرتوين 

يتؿقز التحؽقؿ التجاري الدولل آلؽرتوين بلكف أحد ثؿرات التـاغؿ بقـ تطقر كظؿ    

تسقية مـازطات طؼقد التجارة الدولقة، التؽـقلقجقا والؿعؾقمات؛ وتطقيعفؿا يف 

 وكقضح فقؿا يؾل ماهقتف، ومؿقزاتف، وتطقره.

 أوٓ: ماهقة التحؽقؿ آلؽرتوين 

هق اتػاق أصراف طالقة قاكقكقف إلخضاع الؿـازطة التل تعريػ التحؽقؿ اإللؽرتوين:  

َؽؿ كشلت أو ستـشل مستؼبال مـ طالقات تجاريف الؽرتوكقة كاكت أو طاديف إلل ُمحَ 

 . (2)وإصدار حؽؿ مؾزم فقفا  (8)لؾػصؾ يف الـزاع بنجراءات الؽرتوكقة 

                                                        

م( 3392شلن الشػافقة يف التحؽقؿ التعاهدي بقـ الؿستثؿريـ والدول )كققيقرك، ( اتػاققة إمؿ الؿتحدة ب9)

د الؿادة  "اتػاققة مقريشققس بشلن الشػافقة" إحقال التل تـطبؼ فقفا ققاطد الشػافقة طؾك التحؽقؿ  3، وتحدِّ

 https://uncitral.un.org/arبقـ الؿستثؿريـ والدول وكقػقة اكطباقفا ضؿـ كطاق آتػاققة . راجع:

( د. كشلت إدوارد كاشد، تطقير آلقات الؼضاء لتحػقز إداء آقتصادي، بحث مؼدم لؿمتؿر الؼضاء والتحؽقؿ، 3)

 . 8313هـ ، الؿجؾد الثالث، ص 9285جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة 

ن الحاجة إلك التؼاء أصراف لالتصال طـ بعد، دو ( حقث تتؿ بطريؼة سؿعقة بصرية طرب شـبؽة دولقـة مػتقحـة 8)

 الـزاع والُؿَحّؽِؿقـ يف مؽان معقـ. 

ورقة  "(  لؾؿزيد : يراجع : أ. هقثؿ طبد الرحؿـ البؼؾل. التحؽقؿ آلقؽرتوين كلحد وسائؾ تسقيف الؿـازطات.2)

 ؛ www.kenanaonline.comكؼال طـ مققع  "مؼدمة لؾجؿعقة الؿصرية لؿؽافحف جرائؿ الؿعؾقماتقة وآكرتكت

http://www.kenanaonline.com/
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والتحؽقؿ التجاري: هق الذي يػصؾ يف كزاع كاشئًا طـ طالقة قاكقكقة ذات صابع  

 .(9)اقتصادي

 ويعد التحؽقم دولقًا يف حالتقن:

 ختؾػتقـ.إذا كان مؼر طؿؾ صريف العالقة وقت طؼد اتػاق التحؽقؿ واقعًا يف دولتقـ م -9

إذا كان مؼر التحؽقؿ محددًا يف العؼد خارج دولة مؼر العؿؾ أو كان أحد آلتزامات  -3

 .(3)الـاشئة طـ العؼد يـػذ يف دولة أخرى

 الطبقعة الؼاكوكقة لؾتحؽقم آلؽتروين الدولي 

 اختؾػ الػؼف والؼضاء حقل هذه الطبقعة إلك اتجاهات ثالثة: 

يتسؿ بطبقعة تعاقدية؛ ٕكف يستـد طؾك مبدأ سؾطان  : يرى أن التحؽقؿآتجاه إول

 اإلرادة؛ سقاء أكان شرصًا أم مشارصة، وأن قرار الؿحؽؿ ما هق إٓ ثؿرة طؼد التحؽقؿ.

: يرى أن التحؽقؿ ذو صبقعة قضائقة؛ ٕكف قضاء إجباري مؾزم لؾخصقم، آتجاه الثاين

ٕمر الؿؼضل فقف، وأن رقابة حتك ولق اتػؼقا طؾقف، كؿا أن حؽؿ الؿحؽؿ يحقز حجقة ا

                                                                                                                                                                     

اد الؿصارف العربقة، بقروت د. إلقاس كاصقػ، إصاللف طؾك التحؽقؿ اإللؽرتوين يف العالؿ، مجؾة اتح 

 "؛ د. هادي مسؾؿ يقكس البشؽاين، التـظقؿ الؼاكقين لؾتجارة آلؽرتوكقة  3333، 33، الؿجؾد 387 العدد

 . 365،  366م، ص  3331ؽتب الؼاكقكقة دار ال "دراسة مؼاركة

مـ الؿذكرة اإليضاحقة مـ قاكقن آوكستقرال بشلن الؼاكقن الـؿقذجل لؾتحؽقؿ التجاري  93( كصت الؿادة 9)

فقؿا يتعؾؼ بؿصطؾح تجاري ٓ يؼدم الؼاكقن  "م ، طؾك أكف:3335م بالصقغة الؿعدلة يف طام 9163الدولل لعام 

( تدطق إلك تػسقر مصطؾح التجاري تػسقرًا واسعًا، وتؼدم قائؿة 9فحاشقة الؿادة )الـؿقذجل أي تعريػ ضقؼ؛ 

بالؿعامالت التجارية مػتقحة ) تعاقدية أو غقر تعاقدية(. وكرى أن ذلؽ يتقافؼ مع التقسع يف الؿعامالت 

 التجارية يف الققت الراهـ.

 قؿ التجاري الدولل.( مـ الؼاكقن الـؿقذجل لألوكسقرتال بشلن التحؽ8/9( الؿادة )3)
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الؼضاء طؾك حؽؿ التحؽقؿ  يف مرحؾة التـػقذ رقابة شؽؾقة تشبف رقابتف طؾك تـػقذ 

 إحؽام إجـبقة.

يرى أن التحؽقؿ يتؿقز بطبقعتف الؿختؾطة الؿركبة؛ ٕن آتػاق إلك  آتجاه الثالث:

 أكف يختؾػ طـفا مـ الؾجقء إلك التحؽقؿ وإن تضؿـ ما تتضؿـف العؼقد مـ خصائص؛ إٓ

؛ مـ حقث الفدف؛ ٕن هدفف لقس إكشاء طالقة مبتدأة ، وإكؿا تسقية إثار إولجاكبقـ: 

 الـاشئة طـ طالقة طؼدية قائؿة بالػعؾ وسابؼة طؾقف.

ق طؾك التسقية الرضائقة ؛ مـ حقث الؿضؿقن؛ ففقٓ يفدف إلك آتػاوالثاين 

ؽؿ لؾ الـفائقة ًٓ طـ الخصقم.، وإكؿا تقلقة الُؿحًّ  ػصؾ يف الـزاع استؼال

كؿا يشتؿؾ طؾك الطبقعة الؼضائقة مـ حقث إجراءاتف، وإصدار إحؽام والتل ٓ 

تخضع لؼاكقن أي دولة، وإكؿا تراطل إطراف الدولقة الؿتعؾؼة بالعؼقد التجارية 

 .(9)الدولقة

ؿ حؾقل طؿؾقة وكحـ كميد آتجاه إخقر؛ لتقافؼف مع أحد أهداف البحث وهق تؼدي 

 لؾؿستجدات الحقاتقة؛ وإثبات أن الؼاكقن فّعال، وإيجابل، ومتطقر.

 ثاكقًا : مؿقزات التحؽقم آلؽتروين التجاري الدولي 

؛ حقث يتؿ (3)السرطة الػائؼة يف الػصؾ يف الؿـازطات الؿتعؾؼة بالتجارة الدولقة  – 9

                                                        

( فؾجقء إصراف إلل التحؽقؿ التجاري الدولل يعـل بداهة قبقلفؿ بعقلؿة الحؾقل الخاصة بػض الـزاع يف 9)

طؼقد التجارة الدولقة، دون آكتػاء بؿا تؼرره آتػاققات الدولقة والتشريعات الخاصة الـافذة وقت الؾجقء إلقف. 

بحث مـشقر طؾك  93بقد اهلل،  التحؽقؿ اإللؽرتوين، ماهقتف وإجراءاتف ، ص ولؾؿزيد؛ يراجع: د.  أسامف إدريس 

 https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t1885-topicالشبؽة الدولقة لؾؿعؾقمات يف الؿققع التالل: 

ؾ ( كؿا يؼدم آستشارات الؿتعؾؼة بالعؼقد التجارية ، وتؽؿؾة صقاغة العؼقد آقتصادية، وهذا يسفؿ يف جع 3)

 تؾؽ العؼقد كؿقذجقة.
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يف تحؼقؼ معقار إكػاذ تؼديؿ الؿستـدات ، وآتصال  الؽرتوكقًا، وهذا يسفؿ 

  (9)العؼقد.

تػادى الخالفات الـاشئة حقل آختصاص الؼضائل يف مجال طؼقد التجارة  -3

 .(3)الدولقة

 مع يتقافؼ وهذا واحد، مؽان يف مقكؾقفؿ أو الـزاع أصراف وجقد تطؾب طدم – 8

 ."91كقفقد "يف حالة اكشار وباء  الؿتطؾبة آحرتازية اإلجراءات

، التؼاضل إجراءات ققاطد مـ هامة قاطدة يحؼؼ وهذا واإلجراءات، لـػؼاتا تقفقر – 2

ويسفؿ يف التؼؾقؾ مـ الخسائر الـاجؿة طـ تلخقر تـػقذ العؼقد؛ بسبب اكتشار وباء 

 ."91كقفقد "

 . (8) آلؽرتوين التحؽقؿ حؽؿ بتـػقذ الدولل آطرتاف – 6

                                                        

( ومعقار إكػاذ العؼقد أحد ممشرات البـؽ الدولل ومـ أهدافف التؼؾقؾ مـ اإلجراءات والتؽؾػة وسرطة اإلكجاز. 9)

راجع: د. أحؿد بـ محؿد طتقؼ، أثر كظام الؿرافعات الشرطقة يف تطقر إجراءات التؼاضل يف الؿؿؾؽة يف ضقء 

م  3383ء والتؼاضل يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف ضقء رؤية ، بحث مؼدم لؿمتؿر الؼضا 3383رؤية 

 . 865هـ ، ص  9223رجب  6والؿؼام بؽؾقات الشرق العربل  بتاريخ 

( حقث يراطل الؿحؽؿقن الؿصالح العؾقا لؾدول، بؿراطاة حؼقق الؿستفؾؽقـ والطرف الضعقػ، وقد يطبؼ 3)

تشريع القصـل، تؽقن مقجقدة يف قاكقن الطرف أخر أو ققاطد تحؼؼ مصالح أكرب مـ تؾؽ التل كص طؾقفا ال

مـ صبقعة إطراف التجارية. وكصت اتػاققة إمؿ الؿتحدة بشلن الشػافقة يف التحؽقؿ التعاهدي بقـ 

اتػاققة مقريشققس بشلن "م(؛ و9/2/3392والـافذة يف 3392الؿستثؿريـ والدول ) والؿققعة يف كققيقرك، 

 الشػافقة طؾك أكف 

لك جاكب ققاطد الشػافقة، تلخذ آتػاققة يف الحسبان كالًّ مـ الؿصؾحة العامة يف مثؾ ذلؽ التحؽقؿ، ومصؾحة وإ 

 /https://uncitral.un.org/arراجع:   .إصراف يف تسقية الؿـازطات بنكصاف وكػاءة

/ب(  والتل 6/9والؿادة ) م(9163 93/7( اتػاققة آطرتاف بؼرارات التحؽقؿ إجـبقة وتـػقذها )كققيقرك يف 8)

مـ  93مـ قاكقن آوكستقرال الـؿقذجل، والؿادة  85تتـاول طدم مخالػة كظام التحؽقؿ لؼاكقن الدولة ؛ الؿادة 

  ttps://uncitral.un.org/arالؿذكرة اإليضاحقة لذات الؼاكقن. راجع: 
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 . (9)مفؿ لؾسؿعة التجارية السرية، وهق أمر يتؿقز التحؽقؿ آلؽرتوين ب - 5

م( 9163يتؿقز التحؽقؿ اإللؽرتوين بضؿاكة التـػقذ، بؿقجب اتػاققة كققيقرك لعام )  -7

 .(3)الخاصة بآطرتاف بلحؽام الُؿَحّؽِؿقـ وتـػقذها

ومع هذه الؿقزات غقر الؿـؽرة تقجد بعض الؿآخذ طؾك كظام التحؽقؿ آلؽرتوين     

دم مقاكبة بعض الـظؿ لؾتطقرات الؿستجدة يف مجال طؿقمًا، ولعؾ مـ أهؿفا: ط

التجارة آلؽرتوكقة، وتضرر الؿستفؾؽقـ بؼبقلفؿ شروط التحؽقؿ، واستبعاد 

آختصاص الؼضائل ، الخشقة مـ طدم وجقد الـزاهة الـسبقة؛ كظرًا ٓكحقاز الُؿَحّؽؿقـ 

لؿستفؾؽقـ ٕصحاب إطؿال لتؽرار الدطاوى مـفؿ ولسبؼ الؿعرفة، طؾك حساب ا

الذيـ يـدر أن يؾجئقا مرة أخرى لؾتحؽقؿ، طدم تطبقؼ الؼقاطد أمرة الؿتعؾؼة بالـظؿ 

 .(8)الداخؾقة بؿا يرتتب طؾقف استحالة التـػقذ، وضقاع الحؼقق

كجدها ٓ تـطبؼ يف مجال طؼقد  -إن وجدت  –غقر أكف بنمعان الـظر يف تؾؽ الؿلخذ     

                                                        

م إلك مساطدة مؿارسل 3395حة يف طام م والؿـؼَّ 9115( هتدف الؿؾحقضات، التل اطتؿدهتا إوكسقرتال يف طام 9)

التحؽقؿ طـ صريؼ تقفقر قائؿة مشروحة بالؿسائؾ التل قد ترغب هقئة لؾتحؽقؿ يف صقاغة قرارات بشلهنا أثـاء 

سقر إجراءات التحؽقؿ، بؿا يف ذلؽ اختقار مجؿقطة ققاطد التحؽقؿ، ولغة التحؽقؿ ومؽاكف، والؿسائؾ الؿتعؾؼة 

رها بالسرية، إضافة إلك مس ائؾ أخرى مـ قبقؾ تسققر جؾسات آستؿاع وأخذ إدلة، والشروط التل قد يؾزم تقفُّ

صة أو الؿمسسقة.  إليداع قرار أو إصداره. ويجقز استخدام الـص يف كؾ طؿؾقات التحؽقؿ الؿخصَّ

تجارية الدولقة، اطرتافًا بازدياد أهؿقة التحؽقؿ الدولل كقسقؾة لتسقية الؿـازطات ال "(  حقث ورد يف هدففا :3)

تسعك اتػاققة آطرتاف بؼرارات التحؽقؿ إجـبقة وإكػاذها إلك تقفقر معايقر تشريعقة مشرتكة بشلن آطرتاف 

 باتػاقات التحؽقؿ، وكذلؽ اطرتاف الؿحاكؿ بؼرارات التحؽقؿ إجـبقة وغقر الؿحّؾقة وإكػاذها. راجع:

https://uncitral.un.org/ar  م . 92/9/3339، واصؾعت طؾقف بتاريخ 

 .92( راجع: د. د.  أسامف إدريس بقد اهلل، مرجع سابؼ، ص 8)

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards
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ؼقدًا كؿقذجقة ، وطـ استبعاد آختصاص الؼضائل التجارة الدولقة ؛ حقث أصبحت ط

، وأصبحت هـالؽ شروصًا  (9)فالؾجقء إلك التحؽقؿ يؽقن باختقار أصراف العالقة

كؿقذجقة ُتَضّؿـ العؼقد، وتؽافم إصراف يف مجال طؼقد التجارة اإللؽرتوكقة يتـاىف مع 

تسعك لؾحػاظ طؾك تضرر أحدهؿ طؾك حساب أخر؛ فضالً طـ أن الؿراكز التحؽقؿقة 

سؿعتفا لضؿان استؿراريتفا؛ فضالً طـ وجقد ققاطد الحقكؿة لديفا، وطـ تـػقذ 

 إحؽام فآتػاققات الدولقة تضؿـ تـػقذ أحؽام التحؽقؿ، ومراطاة إطراف التجارية.

 ثالثًا : تطور كظام التحؽقم آلؽتروين

لؾؿستؼبؾ بنكشاء وتطقير  مع بزوغ شؿس التجارة آلؽرتوكقة اهتؿ الؿستشرفقن    

 ، ويتضح ذلؽ فقؿا يؾل:(3)التحؽقؿ آلؽرتوين 

أطضائف  مراطاة طدم تضؿقـ تشريعاهتؿ الداخؾقة طؼبات  وجف آتحاد إوربل  – 9  

قاكقكقة تحقل دون استخدام آلقات تسقية الؿـازطات إلؽرتوكقًا بعقدًا طـ الؼضاء؛ 

الخاص ببعض  89/3333وبل رقؿ ( مـ التقجقف إور9حقث كصت الؿادة )

تسؿح  ":الؿظاهر الؼاكقكقة لخدمة مجتؿع الؿعؾقمات والتجارة اإللؽرتوكقة طؾك أن

الدول إطضاء لؿقردي خدمات الؿعؾقمات والؿتعامؾقـ معفؿ بتسقية مـازطاهتؿ 

                                                        

العؼقد الدولقة مـ ذلؽ ( سقاء أكان شرصًا أم مشارصة، ٕن كثقرا مـ الـظؿ ٓ تؼقؿ تػرقة طؿؾقة بقـفؿا يف كطاق 9)

م ، ومعاهدة واشـطـ بشلن إكشاء الؿركز الدولل لػض  9159م ، ومعاهدة جـقػ  9163معاهدة كققيقرك طام 

م ،  والؼاكقن الدولل  9173م؛ وقاكقن الؿرافعات البؾجقؽل  الصادر طام 9156مـازطات آستثؿار طام 

إبراهقؿ، التحؽقؿ يف طؼقد التجارة الدولقة، دار الػؽر م . راجع: د. خالد مؿدوح 9137الخاص السقيسري طام 

 .  377م ، ص  3333الجامعل اإلسؽـدرية، 

( والـظؿ الؼضائقة أيضا؛ حقث يقجد يف دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة مشروع الؿسبار الؼضائل وهل طبارة طـ 3)

 38ع: صحقػة القصـ اإلماراتقة، الثالثاء محؽؿة متـؼؾة يتاح فقفا الربط الؽرتوكقا بقـ الؼاضل والخصقم . راج

 https://www.moj.gov.aeم، مـشقر طؾك الشبؽة الدولقة لؾؿعؾقمات:  3393اكتقبر 
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 .(9)بعقدًا طـ أروقة الؿحاكؿ وباستخدام القسائؾ التؽـقلقجقة يف العالؿ اإللؽرتوين 

 World Intdletual Proetyالؿـظؿة العالؿقة لؾؿؾؽقة الػؽرية سعت الؿـظؿة  -3 

Organizition (WIPO)  آلؽرتوكقة فقؿا  (3)لتطقير كظام التحؽقؿ الؿتعؾؼ بالتجارة

يخص الؿؾؽقة الػؽرية، والعالمات التجارية، كؿا وضعت كظامًا لؾتسقية بالتعاون 

 .(8)بلسؿاء حؼقل اإلكرتكت  الؿتعؾؼة " ICANN" مع مـظؿة أيؽان

 ومـ التطبقؼات الؼضائقة الشفرية التل فصؾت فقفا: تسجقؾ العالمة التجارية الشفقرة  

 TOYOTAكعـقان إلؽرتوين www.toyota.com  مـ قبؾ شخص ٓ يؿؾؽ الحؼ يف هذه

  يف العـقان اإللؽرتوين ADIDAS العالمة. وتسجقؾ العالمة التجارية الؿشفقرة

www.pepsicola.com    

  www.sheel.com وقرار مركز التحؽقؿ والقساصة بشطب العـقان اإللؽرتوين     

؛ إذ أن الخطل الطباطل لدى الؿستخدم  Sheelٓطتدائف طؾك العالمة التجارية الؿشفقرة

قد يـؼؾف إلك الؿققع الجديد الذي قد يػقد مـ شفرة هذه العالمة يف جذب الزوار؛ بؿا 

  (.2)الـقة يف التسجقؾ يتلكد معف سقء

                                                        

(1) http://www.europa.eu.int/co m 

لؾؿـظؿة اشرتاط مقافؼة أصراف الـزاع طؾك  لؾؿركز التابع ( تضؿـت الؿادة إولك مـ كظام القساصة والتحؽقؿ3)

 الؾجقء إلك مراكز التحؽقؿ آلؽرتوكقة بحقث يؽقن شرط يف العؼد أو اتػاق ٓحؼ طؾقف.

 . http://www.arbiter.wipo.int( راجع: مققع مركز تحؽقؿ القيبق: 8)

سقؿة أمال حقػـري ، التحؽقؿ اإللؽرتوين ودوره يف حؾ الؿـازطات الـاتجة طـ التجارة ( مشار  إلقفؿا لدى: أ.  ك2)

الؿركز  م ( مـ مجؾة العؾقم السقاسقة والؼاكقن، تصدر طـ3397اإللؽرتوكقة ، مـشقر يف العدد الثاين) مارس

، :https://democraticac.de  الديؿؼراصل العربل، وهق مـشقر طؾك الشبؽة الدولقة لؾؿعؾقمات يف الؿققع التالل

، وقضقة القيبق رقؿ 3333فرباير  93تاريخ  D2000 - 0003ومـ الؼضايا الشفقرة ايضًا اكظر: قضقة القيبق رقؿ 

D2004 - 0250  يف  "والتل تشقر إلك سقء الـقة يف سؾقك الؿدطك طؾقف. حؽؿ التحؽقؿ 3332يقكقق ،  3تاريخ

.راجع: مؼال مـشقر بعـقان: 9. 9. الشركاء اإلسرتاتقجققن v : أكسا لؾتلمقـ D2009 – 0175الؼضقة رقؿ 

-https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blogالتحؽقؿ يف التجارة اإللؽرتوكقة طؾك الؿققع : 

post_99.html  

http://www.europa.eu.int/co%20m
http://www.europa.eu.int/co%20m
http://www.arbiter.wipo.int/
https://democraticac.de/
https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_99.html
https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_99.html
https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_99.html
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مـ قبؾ أساتذة مركز م،  9116( طام V.M.Pتؿ إكشاء مشروع الؼاضل آفرتاضل )  – 8

، (villa Nova Center For Law and Information Policy)الؼاكقن وأمـ الؿعؾقمات 

، ومعفد قاكقن الػضاء  (AAA)ودطؿ هذا الـظام جؿعقة الُؿَحّؽِؿقـ إمريؽققـ 

(Cyber space Law Institue)  . والؿركز القصـل ٕبحاث الؿعؾقماتقة إمريؽل ،

والفدف الرئقسل لفذا الؿشروع  هق تؼديؿ حؾقل سريعة يف مـازطات طؼقد التجارة 

م تبـت جامعة ما ساتشقستس 9115ويف طام  (9)( ساطة. 73آلؽرتوكقة خالل )

 . "ONLINE OMBUDSMAN OFFICE "  مشروع

كشل مشروع  هذه الؿحؽؿة يف كؾقة الحؼقق  :Cyber Tribunal لػضائقةالؿحؽؿة ا - 2

 م3336ودخؾ حقز الـػاذ يف هناية طام م، 9115بجامعة مقكرتيال بؽـدا يف سبتؿرب 

ووفؼًا لـظام هذه الؿحؽؿة، تتؿ كافة اإلجراءات إلؽرتوكقًا طؾك مققع الؿحؽؿة 

 .(3)اإللؽرتوين 

يؿر التحؽقؿ آلؽرتوين إجرائقًا بثالث مراحؾ، مرحؾة ققد الدطقى، ومرحؾة        

إصدار إحؽام، ومرحؾة التـػقذ التل تحظك بالرقابة الؼضائقة الشؽؾقة، ومراطاة 

ان ذلؽ وفؼ إطراف الدولقة، والـظام العام وأداب يف الدول محؾ تـػقذ إحؽام، وبق

 أيت:

 أوًٓ: مرحؾة ققد الدعوى  

كظرًا لؾسرطة التل بـل طؾقفا الـظام التجاري؛ والتل تطقرت بالتؼدم التؽـقلقجل        

وكظؿ آتصآت سعت الؿـظؿات الدولقة  يف تطقير إكظؿة؛ لتقاكب التؼدم التؼـل 

                                                        

 /http://vmag.law.vill.edu:8080( راجع: مققع الؿركز: 9)

 . http://www.cybertribunal.org( راجع: مققع الؿحؽؿة طؾك اإلكرتكت 3)

http://vmag.law.vill.edu:8080/
http://www.cybertribunal.org/
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قاطد إوكسقرتال الحديث؛ بتعزيز كػاءة التحؽقؿ آلؽرتوين حقث تؿ تـؼقح ق

مراطاًة لؾتغقرات التل صرأت طؾك مؿارسة التحؽقؿ طؾك مدار ثالثقـ طامًا  (9)لؾتحؽقؿ

 خؾت، ويتضح ذلؽ يف إجراءات ققد الدطقى التحؽقؿقة : 

سقاء أكان مـ الؿدطك أم وكؾقف، طؾك آستؿارة  (3)تؼديؿ صؾب التحؽقؿ الؽرتوكقًا - 9

لؾؿركز التحؽقؿل الذي تؿ اختقاره، والتل تتضؿـ الؿعدة طؾك الؿققع آلؽرتوين  

بقاكات إلزامقة؛ أولفا متعؾؼة بالخصقم وهل: اسؿ الؿدطل والؿّدًطك طؾقف والعـقان 

 اإللؽرتوين لؽؾ مـفؿا.

 وثاكقفا؛ متعؾؼ بققائع الدطقى التحؽقؿقة وأسباب الـزاع وتاريخف .

رفاق صقرمـ العؼقد، وثالثفا؛ مقضقع الطؾب والؿبالغ الؿطالب هبا. ويجب إ

، وتحديد مؽان التحؽقؿ (8)وآتػاققات واتػاق التحؽقؿ، وتحديد طدد الُؿًحّؽِؿقـ 

،والؼاكقن القاجب التطبقؼ، وإذا لؿ تحدد تؾؽ البقاكات تسري ققاطد الؿركز (2)ولغتف

                                                        

م؛ والـسخة الثاكقة 9175مختؾػة مـ ققاطد التحؽقؿ؛ الـسخة  إولك صادرة طام م(  يقجد  حالقًا ثالث كسخ 9)

حة لعام  3393صادرة طام   يف الشػافقة بشلن إوكسقرتال ققاطدم، وتتضؿـ   3398م، والـسخة الثالثة الؿـؼَّ

  /https://uncitral.un.org/ar . راجع:والدول الؿستثؿريـ بقـ التعاهدي التحؽقؿ

مـ كظام غرفة التجارة الدولقة أكف طؾك الطرف الذي يقد الؾجقء إلك التحؽقؿ أن يتؼدم  2ادة ( حقث تؾزم الؿ3)

 بطؾب إلك إماكة العامة. والتل تتقلك تبؾقغ الخصقم بتاريخ استالم  الطؾب، وهق تاريخ الدطقى التحؽقؿقة.

ؽقؿ، والػركسل والؿصري (  حقث يرتك ذلؽ لألصراف أصالة، كؿا كص طؾك ذلؽ  الؼاكقن الـؿقذجل لؾتح8)

وققاطد غرفة التجارة بباريس، فنذا لؿ يحدد بقاسطة الخصقم تسري ققاطد الؿركز التحؽقؿل ، ويجب أن 

مـ ٓئحة محؽؿة التحؽقؿ  آلؽرتوكقة أن تشؽقؾ الؿحؽؿقـ يتؿ  3يؽقن التشؽقؾ وترا؛ حقث تقضح الؿادة 

 . 835، ص بؿحؽؿ واحد أو ثالث. راجع: خالد مؿدوح، مرجع سابؼ

مع مراطاة ما قد يتػؼ إفراد  "م طؾك أكف: 3393( مـ قاكقن اإلكقسقرتال بصقغتف الؿـؼحة لعام 91/9( الؿادة2)

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/texts/arbitration/contractualtexts/transparency
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/texts/arbitration/contractualtexts/transparency
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/explanatorytexts/recommendations/arbitral_institutions_2010
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 (.9)التحؽقؿل 

ويف حال قبقل  ،(3)يتعقـ طؾك مركز التحؽقؿ الـظر يف الطؾب خالل ثالثة أيام طؿؾ  - 3  

الطؾب تخاصب سؽرتارية الؿركز الخصؿ الؽرتوكقًا؛ لؾرد بؿذكرة جقابقة خالل 

 .(8)طشرة أيام ، ولف أن يشػع رده بالؿستـدات التل تميده

بعد ورود رد الخصؿ يؼقم مركز التحؽقؿ  بنطداد صػحة طرض الـزاع الؽرتوكقًا،  - 8

لؿستـدات والؿذكرات الؿتعؾؼة ، ويقضع طؾقفا ا(2)وتزويد الخصقم بؽؾؿة السر

. وقد يحدد إصراف صريؼة (6)بالدطقى؛ لتؿؽقـ إصراف مـ آصالع والرد طؾقفا

                                                                                                                                                                     

طؾقف، تسارع هقئة التحؽقؿ طؼب تشؽؾقفا إلك تحديد الؾغة أو الؾغات التل تستخدم يف اإلجراءات، ويسرى هذا 

كات  كتابقة أخرى ، وكذلؽ طؾك الؾغة أو الؾغات التل تستخدم التحديد طؾك بقان الدطقى وبقان الدفاع وأي بقا

 . "يف جؾسات آستؿاع الشػقية إذا طؼدت جؾسات مـ هذا الؼبقؾ

م ، ويعترب تاريخ الطؾب هق تاريخ  3393مـ قاكقن اإلكقسقرتال الـؿقذجل بصقغتف الؿـؼحة لعام  8(  الؿادة 9)

 الدطقى.

ؿدة يف حالة إططال يف الشبؽة لؿدة أخرى، أو بـاًء طؾك صؾب إصراف، ( ويجقز لؾُؿَحّؽؿ تؿديد هذه ال3)

 37وإصؾ أن تبدأ إجراءات التحؽقؿ مـ تسؾؿ الؿدطك طؾقف صؾب التحؽقؿ وهق الؿتػؼ طؾقف يف كافة الـظؿ)م

ة، حقث مـ ققاطد إكقسقرتال(؛ بخالف إمر لدى الغرفة التجارية الدولق 8/3مـ قاكقن التحؽقؿ الؿصري، م 

 تبدأ اإلجراءات مـ تاريخ تسّؾؿ إماكة العامة صؾب التحؽقؿ.

 م. 3393مـ قاكقن إكقكسقرتال الـؿقذجل لؾتحؽقؿ بصقغتف الؿـؼحة لعام  2( الؿادة 8)

 ( مـ ٓئحة محؽؿة التحؽقؿ آلؽرتوكقة؛ حقث تعطك إماكة العامة 7/8( وهذا  ما قررتف الؿادة )2)

( 91/3محؽؿ دلقؾ لؾدخقل وكؾؿة سر لؾدخقل إلك مققع الؼضقة. وهق ما أكدتف الؿادة ) ) السؽرتارية ( لؽؾ

 مـ ذات الالئحة  أن طؾك إصراف آلتزام بدخقل مققع الؼضقة بطريؼة شرطقة.

( مـ ٓئحة التحؽقؿ آلؽرتوكقة مـ أن البقاكات الؿـشقرة طؾك مققع الؼضقة 91/8( وهق ما قررتف )الؿادة 6)

 سرية وٓ يؿؽـ مراجعاهتا إٓ مـ خالل إماكة العامة ومحؽؿة التحؽقؿ وإصراف أو مؿثؾقفؿ.تعترب 
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ويظؾ إمر قاصرًا طؾك أصراف  تسؾقؿ الؿذكرات وإدلة ، وكقػقة تبؾقغ الخصؿ هبا؛

 .(9)الـزاع ومقكؾقفؿ وهقئة التحؽقؿ فؼط ضؿاكًا لؾسرية 

 ؽمثاكقًا : مرحؾة إصدار الح

مباشرة مفامفؿ  طؾك وجف  (3)بعد اكتفاء الؿرحؾة السابؼة يتعقـ طؾك الُؿَحّؽؿقـ     

لؾقصقل إلك حؾ مرض  (8)مدة  ترتاوح مـ طشرة إلك أربعة طشر يقمًا  السرطة يف

ؼد تركت الـظؿ ؛ ف(6)مجتؿع افرتاضل  التحؽقؿ آلؽرتوين يتؿ طرب ، ولؿا كان(2)لؾطرفقـ

                                                        

( ويتعقـ سداد رسقم التسجقؾ ، والرسقم اإلدارية ، وأتعاب الُؿَحّؽِؿقـ الؽرتوكقًا بالدوٓر خالل ثالثقـ يقمًا 9)

 مـ إرسال صؾب التحؽقؿ آلؽرتوين.

 طدد الُؿَحّؽِؿقـ يؽقن الُؿَحّؽؿ  فردًا، ويف حال تعددهؿ يؽقن التشؽقؾ وترًا. ( إذا لؿ  يتػؼ إصراف طؾك3)

مـ ققاطد  35(  ولفا إبان ذلؽ أن تتخذ اإلجراءات التحػظقة  الققتقة؛  حقث تـص الػؼرة إخقرة مـ الؿادة 8)

اتخاذ تدابقر ممقتة طؿالً  ٓ يعترب صؾب  أي صرف مـ السؾطة الؼضائقة  "م بلكف:3393إكقستقرال الؿـؼحة لعام 

ًٓ طـف مـ الؼاكقن  97مـ اتػاققة واشـطـ، والؿادة  27. ، وهق ما تتـاولف الؿادة "مـاقضًا ٓتػاق التحؽقؿ أو تـاز

مـ  23مـ كظام الغرفة التجارة الدولقة بباريس. ويتقافؼ مع ذلؽ الؿادة 38/9الـؿقذجل لؾتحؽقؿ، والؿادة 

بتاريخ  6698م، والؿـشقر يف الجريدة الرسؿقة العدد 3393لسـة  95دل رقؿ قاكقن التحؽقؿ الؿصري الؿع

. يجقز أن تصدر هقئة التحؽقؿ أحؽاًما  تؿفقدية أو وقتقة أو يف جزء  أ: م ، حقث كصت طؾك أكف:  3/6/3393

 .مـ الطؾبات وذلؽ قبؾ إصدار حؽؿ التحؽقؿ الـفائل

 .ف أخر فؾف أن يحصؾ فقرًا طؾك حؽؿ قطعل بذلؽب. إذا أقر أحد الطرفقـ بؼسؿ مـ ادطاءات الطر

والخاصة    (ICANN) ( تقجب ٓئحة حؾ الـزاطات الصادرة طـ ممسسة آكرتكت لألسؿاء وإرقام الؿخصصة2)

بالتحؽقؿ يف الؿـازطات الـاشئة طـ تسجقؾ طـاويـ الؿقاقع اإللؽرتوكقة طؾك شبؽة آكرتكت طؾك  الؿحؽؿ أن 

 73يقما مـ تاريخ تؼديؿ صؾب التحؽقؿ. وكظام الؼاضل آفرتاضل يحدد مدة  53خالل  يصدر حؽؿ التحؽقؿ

 يقمًا مـ تاريخ تؼديؿ الطؾب لصدور الحؽؿ.

( لف ققاطده وأحؽامف الخاصة وتتالشك فقف الحدود الجغرافقة ويعؾق مجتؿع الدول. راجع: د. أسامة إدريس بقد 6)

 .97اهلل، مرجع سابؼ، ص 



–

  293    

وقد يتػؼ  ، وطدم تحديده ٓ يرتب البطالن،يف اختقار مؽان التحؽقؿ الحرية لطريف الـزاع

إصراف طؾك الـظام الذي يردون تطبقؼ أحؽامف يف شرط أو مشارصة التحؽقؿ، وحقـئذ 

يتعقـ طؾك الُؿَحّؽؿقـ إطؿال هذا الـظام، وإذا لؿ يقجد اتػاق فنكف يتؿ تعقـ الـظام 

 :القاجب تطبقؼف وفؼًا ٕحد معايقر ثالثة

 : تطبقؼ أحؽام كظام دولة الؿؼر. إول 

 : تطبقؼ أحؽام كظام الدولة الذي يحؽؿ مقضقع الـزاع. الثاين

وهق إغؾب؛  ،(3)آلؽرتوكقة  (9): تطبقؼ الؼقاطد اإلجرائقة لفقئات التحؽقؿالثالث

يؽقن ٕصراف  -9( مـ ٓئحة الؿحؽؿة الؼضائقة طؾك أكف: 96حقث تـص الؿادة )

رية يف اختقار ققاطد الؼاكقن التل تطبؼفا الؿحؽؿة طؾك مقضقع الـزاع ، ويف الـزاع الح

                                                        

مـ الػؼف تطبقؼ الؼاكقن الؿقضقطل آلؽرتوين الدولل، وهق قاكقن  ذايت خاص بالعؿؾقات التل (  يرى جاكب 9)

تتؿ طرب آكرتكت ، وهق كظقر لؾؼاكقن الؿقضقطل لؾتجارة الدولقة ويتشؽؾ مـ مجؿقطة مـ العادات 

ؿ ومستخدمق والؿؿارسات الؿؼبقلة إلك كشلت واستؼرت يف الؿجتؿع آفرتاضل لإلكرتكت وصقرهتا الؿحاك

الشبؽة وحؽقمات يف مجال تؽـقلقجقا آتصال والؿعؾقمات . ففق قاكقن تؾؼائل الـشلة ، وجد لقتالءم مع 

حاجات مجتؿع ققامف السرطة يف التعامؾ ، والبقاكات الرقؿقة التل تتؿ هبا الؿعامالت والصػؼات طرب شاشات 

عامالت . وقد وجف الـؼد لفذا الرأي طؾك اطتبار أن أجفزة الحاسقب ألقة ويتقافؼ مع تققعات أصراف تؾؽ الؿ

هذا الؼاكقن ٓ تتقافر لف صػة اإللزام، وستظؾ هـاك مسائؾ تخضع لؾؼاكقن الداخؾل متعؾؼة بالرتاضل وإهؾقة ، 

ومؼدار التعقيض ، كؿا ٓ يؿؽـ الؼبقل بقجقد مجتؿع افرتاضل مستؼؾ طـ كؾ الدول. راجع:  د. أسامة 

 .33، مرجع سابؼ، ص إدريس بقد اهلل

( مـ ذلؽ ٓئحة تحؽقؿ الؿحؽؿة آلؽرتوكقة، وٓئحة تحؽقؿ الؿـظؿة العالؿقة لؾؿؾؽقة الػؽرية ، وكظامفا لحؾ 3)

الؿـازطات الخاصة بإسؿاء والعـاويـ أو الؿقاقع آلؽرتوكقة ، ٓئحة تحؽقؿ غرفة التجارة الدولقة بباريس )م 

م . راجع: د. أسامف إدريس 9159ػاققة إوروبقة بشلن التحؽقؿ التجاري لعام ( والؿادة الرابعة مـ آت96/9

 .93بقد اهلل، مرجع سابؼ، ص 
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حالة طدم اختقار إصراف لؾؼاكقن الذي ستطبؼف الؿحؽؿة طؾك مقضقع الـزاع  تطبؼ 

ًٓ بالؿقضقع  . الؼاكقن الذي تراه أكثر اتصا

ة الؿتصؾة طؾك الؿحؽؿة يف كؾ إحقال آلتزام بلحؽام العؼد وإطراف التجاري - 3

 . بؿقضقع الـزاع

يجقز لؾؿحؽؿة أن تػصؾ يف الـزاع باطتبارها وسقط حسـ، أو تػصؾ فقف بتطبقؼ  - 8 

 ققاطد العدل واإلكصاف إذا ما اتػؼ إصراف طؾك إططائفا هذه الصالحقة فؼط

( مـ ٓئحة الؿحؽؿة آلؽرتوكقة التل تقجب تطبقؼ 97/9وهذا ما أكدتف الؿادة ).

 صـل الذي يرتبط بف الـزاع ارتباصًا وثقؼًا.الؼاكقن الق

، بعد أدائفؿ الَؼَسؿ (9)وإذا تطؾب إمر سؿاع الشفقد، فنكف يتؿ سؿاطفؿ الؽرتوكقًا       

الؼاكقكقة. ويف حالة إحالة الـزاع لؾخربة ُيؼِسؿ الخبقر الَؼَسؿ الؼاكقكقة، ويجب طؾقف  تؼديؿ 

 ويتحؿؾ كػؼة الشفادة والخربة مـ يطؾبفا. تؼريره خالل شفر مـ إحالة الؼضقة إلقف. 

وبعد دراسة الؼضقة وسؿاع الشفقد، وتؽقيـ الرأي الؼاكقين بشلهنا تليت مرحؾة       

والذي يؽقن باإلجؿاع يف حالة آتػاق بقـ  (3)إصدار حؽؿ التحؽقؿ اإللؽرتوين

                                                        

( 33/2( أو كتابقة مؿفقرة بالتقققع، ورفعفا طؾك مققع الؼضقة بعد إطالم الشاهد بؽؾؿة الؿرور، وقد قررت )9)

قز لفقئة التحؽقؿ أن تؼقم باستجقاب الشفقد مـ يج "م  أكف: 3393مـ قاكقن إكقسقرتال بصقغتف الؿـؼحة لعام 

 ."خالل وسائؾ آتصال وٓ تتطؾب حضقرهؿ شخصقًا يف جؾسة آستؿاع

يجقز لفقئة التحؽقؿ أن تستػسر مـ إصراف طؿا إذا كان  "مـ قاكقن إكقسقرتال طؾك أكف: 89( تـص الؿادة 3)

و أققال أخرى  لإلدٓء هبا ، وإذا لؿ يؽـ جاز لفقئة لديفؿ أدلة أخرى لتؼديؿفا، أو شفقد أخرون لسؿاطفؿ أ

 ."التحؽقؿ  اختتام جؾسات آستؿاع والؿباشرة يف إطداد الحؽؿ
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العضق الؿخالػ،  ، ويف تؾؽ الحالة يتعقـ ذكر رأي(9)الُؿَحّؽِؿقـ؛ وإٓ صدر بإغؾبقة 

. وتصدر الفقئة التحؽؿقة حؽؿفا دون (3)ويجب تقققع الحؽؿ الؽرتوكقًا مـ الُؿًحّؽِؿقـ

، (2)إبالع  الخصقم بالحؽؿ إلؽرتوكقًا، مالؿ يطؾب أحد الخصقم ذلؽ، ويتؿ (8)طؼد جؾسة

 ويعد الحؽؿ مؾزمًا بؿجرد استالمف.

بؿجرد صدوره دون وضع  (6)ويحقز حؽؿ التحؽقؿ حجقة إمر الؿؼضل فقف       

الصقغة التـػقذية طؾقف، فال يجقز لؾفقئة التحؽقؿقة إطادة الـظر فقف إٓ يف حدود ما يسؿح 

 بف الـظام أو اتػاق إصراف.

 ثالثًا : مرحؾة تـػقذ أحؽام التحؽقم الدولقة اإللؽتروكقة

رتوين، وتتطؾب تعد مرحؾة تـػقذ إحؽام مرحؾة جـل ثؿار التحؽقؿ الدولل آلؽ      

الـظؿ الؿؼاركة لالطرتاف بالؼقة التـػقذية ٕحؽام التحؽقؿ، ضرورة صدور أمر بتـػقذه 

وهذا ما يؿقز أحؽام الُؿَحّؽِؿقـ طـ أحؽام الؼضاة، وٓ يجقز تـػقذ حؽؿ الُؿَحّؽِؿقـ 

                                                        

م ، وطـد تساوي إصقات يرجع الجاكب الذي 9137( وهق ما تضؿـتف آتػاققة العربقة لؾتحؽقؿ التجاري لعام9)

 فقف الرئقس.

؛ ٕكف حؽؿًا يف كزاع يشتؿؾ طؾك كؾ طـاصر العؿؾ الؼضائل، فال يعرتف ( حقث يتعقـ أن يؽقن الحؽؿ كتابقًا 3)

 مـ قاكقن التحؽقؿ الؿصري. 82مـ قاكقن التحؽقؿ الـؿقذجل،  الؿادة  89بإحؽام الشػفقة.   راجع : الؿادة 

صدر يف حؽؿ التحؽقؿ يجب أن ي  "( مـ ٓئحة التحؽقؿ الخاصة بإمؿ الؿتحدة طؾك أن:95/2( تـص الؿادة )8)

اطتبار  "( مـ ٓئحة الؿحؽؿة الػضائقة طؾك أن:36/9. وتـص الؿادة)  "الؿؽان الؿحدد لؿباشرة اإلجراءات

 ."حؽؿ التحؽقؿ قد صدر يف مؽان التحؽقؿ

 . 897( ومـ ذلؽ الربيد آلؽرتوين. راجع: د. خالد مؿدوح إبراهقؿ، مرجع سابؼ، ص 2)

ة قاصرة طؾك كطاق اتػاق التحؽقؿ ، وطؾك أصراف الـزاع ٓ تتعدى إلك ( يف حقـ يرى بعض الػؼف أن هذه الحجق6)

 .91الغقر. راجع يف طرض تؾؽ إراء : د. أسامة إدريس بقد اهلل، مرجع سابؼ، ص 
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بغقر شؿقلف بلمر التـػقذ؛ وطؾة ذلؽ أن أحؽام الُؿَحّؽِؿقـ قضاء خاص ٓ يستؿد أي ققة 

مـ السؾطة العامة، وإمر بتـػقذه وحده هق الذي يرفعف إلك مرتبة أحؽام الؿحاكؿ، كؿا 

 .(9)أن هذا إمر يعطك فرصة لؾؼضاء مراقبة تقافر شرط صحة حؽؿ الُؿَحّؽِؿقـ

وقد وضح قاكقن إوكستقرال الـؿقذجل أن أمر تـػقذ أحؽام التحؽقؿ الدولقة       

مر محؿقد ويمدي إلك إكػاذ الؼاكقن طؾك مستقى الدول؛ يرتك لؾـظؿ الداخؾقة؛ وهذا أ

مـ الؿذكرة اإليضاحقة لؾؼاكقن الـؿقذجل لؾتحؽقؿ التجاري  63وقد كصت الؿادة 

ٓ يضع الؼاكقن  "م طؾك أكف: 3335م بالصقغة الؿعدلة يف طام 9136الدولل لعام 

قاكقـ واإلجراءات الـؿقذجل التػاصقؾ اإلجرائقة لالطرتاف والتـػقذ التل يرتكفا لؾؼ

 ."الداخؾقة

والتل تراطل الـظؿ  (3)ويتؿ التـػقذ ٕحؽام التحؽقؿ طؾك أساس آتػاققات الدولقة    

الداخؾقة لؾدول؛ ٕهنا التل يتؿ التـػقذ فقفا، مع آستفداء بؼقاطد الؼاكقن الـؿقذجل 

 لؾتحؽقؿ التجاري؛ وتؿر إجراءات التـػقذ بالؿراحؾ التالقة:

                                                        

( وهل رقابة خارجقة شؽؾقة، ولقست مقضقطقة. راجع: د. هشام مقفؼ طقض، د. جؿال طبدالرحؿـ محؿد 9)

ا لـظام التـػقذ السعقدي وٓئحتف التـػقذية الجديدة ، مطبعة الشؼري، الرياض، طؾل، أصقل التـػقذ الجربي وفؼ

؛  د. محؿد كقر شحاتف، الرقابة طؾك أطؿال الُؿَحّؽِؿقـ، دار الـفضة  923م، ص9223/3391الطبعة الثالثة 

التحؽقؿقة يف ؛ د. مصؾح أحؿد الطراوكة، الرقابة الؼضائقة طؾك إحؽام  36م ، ص 9118العربقة ، الؼاهرة 

 .378م، ص 3393دار وائؾ لؾـشر والتقزيع، طؿان ، الطبعة إولك، "دراسة مؼاركة "الؼاكقن إردين

م، والتل دخؾت 9163يقكقق  93( اتػاققة كققيقرك الخاصة بتـػقذ أحؽام الُؿَحّؽِؿقـ إجـبقة والؿعرتف هبا يف 3)

م(، اتػاققة واشـطـ 9159قة لؾتحؽقؿ التجاري الدولل )جـقػم؛ آتػاققة إوروب9161يقكقق  7حقز التـػقذ يف 

م التل أطدهتا جامعة الدول العربقة، واتػاققة التعاون الؼضائل، 9163م . واتػاققة تـػقذ إحؽام لعام9156سـة 

 م. 9137وآتػاققة الؿقحدة لالستثؿار يف الدول العربقة. آتػاققة العربقة لؾتحؽقؿ التجاري 
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حؽؿ التحؽقؿ قؾؿ كتاب الؿحؽؿة الؿختصة؛ ٕن حؽؿ التحؽقؿ باطتباره إيداع  -9

طؿالً قاكقكقًا فؾف ققة مؾزمة بالؿعـك الؼاكقين. وباطتباره طؿالً إجرائقًا فؾف الؼقة 

، فال يحقز حؽؿ التحؽقؿ الؼقة التـػقذية إٓ بعد إيداع (9)الؿؾزمة بؿعـاها اإلجرائل

واستصدار أمر قضائل بتـػقذه، ووضع  الحؽؿ قؾؿ كتاب الؿحؽؿة الؿختصة،

 .(3)الصقغة التـػقذية طؾك صقرتف، وتقققعفا وختؿفا

اكؼضاء مقعاد رفع دطقى بطالن حؽؿ التحؽقؿ ، والتثبت مـ أكف ٓ يتعارض مع  -3

حؽؿ صادر مـ محؽؿة يف الدولة، وطدم مخالػتف لؾـظام العام وأداب يف الدولة 

 .(8)الغف إبالغا صحقحًاالتل سقـػذ فقفا ، وأكف تؿ إب

استصدار أمر بتـػقذ حؽؿ التحؽقؿ مـ الؼاضل الؿختص، طـ صريؼ التؼدم بعريضة  -8

إلك الؼاضل الؿختص بنصدار إمر بالتـػقذ ؛ ٕن حؽؿ التحؽقؿ ٓ يؽقن سـدًا 

 .(2)تـػقذًا إٓ بصدور أمر بتـػقذه ، ووضع الصقغة التـػقذية طؾقف 

ؿا قضائقًا يخضع لـظام إحؽام، وٓ يػصؾ يف كزاع؛ إكؿا هق وهذا إمر لقس حؽ      

أمر وٓئل، ويؿارس هذا الؼاضل رقابة شؽؾقة محدودة خارجقة طؾك حؽؿ التحؽقؿ 

تختؾػ طـ الرقابة التل تؿارسفا محاكؿ الطعـ، وطؾك ذلؽ فطؾب إمر بالتـػقذ لقس 

                                                        

 . 83م، ص  3333ؿد محؿد حشقش، الؼقة التـػقذية لحؽؿ التحؽقؿ، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ( د. أح9)

 .928( د. هشام مقفؼ طقض، د. جؿال طبدالرحؿـ محؿد طؾل، مرجع سابؼ، ص 3)

 .925، 922( د. هشام مقفؼ طقض، د. جؿال طبدالرحؿـ محؿد طؾل ، الؿرجع السابؼ، ص8)

 ؛  899م، ص 3333أصقل التـػقذ الجربي الؼضائل، دار الـفضة العربقة  ( د. أحؿد ماهر زغؾقل،2)

 . 85د. أحؿد محؿد حشقش، مرجع سابؼ، ص           
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 .(9)دطقى، ولقس صعـا يف الحؽؿ الصادر مـ الؿحؽؿ 

رفاق الؿستـدات الالزمة لعؿؾقة التـػقذ؛ وهل: أصؾ الحؽؿ، صقرة مـ اتػاق إ - 2

التحؽقؿ، صقرة مـ إوراق الدالة طؾك إيداع حؽؿ التحؽقؿ قؾؿ كتاب الؿحؽؿة؛ 

يؽقن قرار التحؽقؿ "مـ قاكقن إوكسقرتال طؾك أكف :  86حقث كصت  الؿادة 

بـاء طؾك صؾب كتابل يؼدم إلك  مؾزمًا بصرف الـظر طـ البؾد الذي صدر فقف، ويـػذ

، وطؾك الطرف الذي يستـد إلك قرار 85محؽؿة مختصة مع مراطاة أحؽام الؿادة 

التحؽقؿ أو  يؼدم صؾبًا لتـػقذه أن يؼدم الؼرار إصؾل أو كسخة مـف، وإذا لؿ يؽـ 

الؼرار صادرًا بؾغة رسؿقة لفذه الدولة يجقز لؾؿحؽؿة أن تطؾب مـ ذلؽ الطرف 

 ."ؼرار إلك تؾؽ الؾغةترجؿة ال

تؼديؿ ما يػقد سالمة الؿعؾقمات الؿتضؿـة يف الحؽؿ والؿشارصة إذا كاكا مققعقـ  -6

إلك الؾغة الؿعتؿدة  (3)الؽرتوكقًا. وإذا كان الحؽؿ صادرًا بؾغة أجـبقة وجب ترجؿتف 

مـ قاكقن  86لؾتؼاضل يف الدولة الؿطؾقب تـػقذه فقفا، وذلؽ صبؼا لـص الؿادة 

 قرتال الـؿقذجل.إوكس

 :وقف الؼوة التـػقذية لحؽم الُؿَحّؽِؿقن 

ٓ يجقز التظؾؿ مـ إمر الصادر بتـػقذ حؽؿ التحؽقؿ، أما إمر الصادر برفض       

                                                        

( د. كبقؾ إسؿاطقؾ طؿر، التحؽقؿ يف الؿقاد الؿدكقة والتجارية القصـقة والدولقة ، دار الجامعة الجديدة، 9)

ص، أصقل التـػقذ الجربي وفؼا لؿجؿقطة الؿرافعات ؛ د. طقد محؿد الؼصا 397م، ص 3332اإلسؽـدرية 

 .338م، ص3393الؿدكقة والتجارية والتشريعات الؿؽؿؾة لفا يف ضقء آخر تعديالهتا، الطبعة الثالثة،

م بلن الؾغة العربقة هل الؿعتؿدة، وإذا وجد 9137(  وهق ما تضؿـتف آتػاققة العربقة لؾتحؽقؿ التجاري لعام3)

 بؿرتجؿ بعد قسؿف القؿقـ. صرف أجـبل يستعان
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مـ تاريخ صدوره،  (9)التـػقذ فقجقز التظؾؿ مـف إلك الجفة الؿختصة خالل ثالثقـ يقمًا 

وتـص . (3)ر بتـػقذ الحؽؿ أو رفضف ولؿ تقجب الـظؿ العربقة تسبقب إمر الصاد

ٓ يجقز رفض آطرتاف بلي "مـ قاكقن إوكسقرتال الـؿقذجل طؾك أكف:  85 الؿادة

قرار تحؽقؿ أو رفض تـػقذه بصرف الـظر طـ البؾد الذي صدر فقف إٓ بـاء طؾك صؾب 

ؼدم الطرف الؿطؾقب تـػقذ الؼرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلك الؿحؽؿة الؿختصة الؿ

إلقفا الطؾب ما يؼتضل طقب متعؾؼ بإهؾقة أو أكف لؿ يبؾغ بشؽؾ صحقح بنجراءات 

التحؽقؿ ، أو أن قرار التحؽقؿ متعؾؼ بـزاع ٓ يؼصده، أو أن تشؽقؾ الفقئة مخالػ 

 ٓتػاق الطرفقـ، أو أن قرار التحؽقؿ ألغل مـ محؽؿة البؾد الذي صدر فقف.

ع الـزاع ٓ يؼبؾ التسقية بالتحؽقؿ أو أن أو إذا قررت الؿحؽؿة أن مقضق      

. وبـاء طؾك ذلؽ (8)آطرتاف بؼرار التحؽقؿ أو تـػقذه يتعارض مع السقاسة العامة لؾدولة 

 .(2) ٓ يؿؽـ الطعـ طؾك حؽؿ التحؽقؿ إٓ بطريؼ اإللغاء

وبذلؽ يتضح أن أحؽام التحؽقؿ الدولل آلؽرتوين، رغؿ إصدارها بسرطة، إٓ        

ا محاصة بالضؿاكات التل تؼررها الـظؿ؛ لؾتثبت مـ صحة إحؽام  التحؽقؿقة  أهن

                                                        

 .395( د. مختار محؿقد بريري، مرجع سابؼ، ص 9)

(  بخالف الؼاكقن الػركسل الذي أوجب تسبقب آمر يف حالة الرفض. راجع: د. السعقد محؿد اإلزمازي ، 3)

 .613م، ص 3333السـد التـػقذي يف قاكقن الؿرافعات، الؿؽتب الجامعل الحديث، 

ٓ يجقز  "م بلكف :9137( مـ آتػاققة العربقة لؾتحؽقؿ التجاري لعام 82/8الؿادة) ( وهق ما كصت طؾقف8)

 ."لؾؿحؽؿة رفض التـػقذ إٓ إذا كان مخالػًا لؾـظام العام وأداب

( د. أحؿد محؿقد الؿساطدة، التـظقؿ الؼاكقين إلصدار حؽؿ التحؽقؿ آلؽرتوين، دراسة مؼاركة، مؼال مـشقر 2)

 .  63م، ص 3396،  3، العدد  93يؿقة لؾبحث الؼاكقين، الؿجؾد بالؿجؾة إكاد
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، وهبذا يؼدم كظام التحؽقؿ التجاري (9)وإجراءات تـػقذها مراطاة لتحؼقؼ العدالة الـاجزة 

الدولل اإللؽرتوين حالً طاجالً لإلشؽالقات الـاجؿة طـ تلخقر تـػقذ طؼقد التجارة 

، ويثبت فعالقة الـظؿ (3)مع مراطاة ققاطد الشػافقة "91كقفقد "اء الدولقة يف ضؾ اكتشار وب

وإيجابقتفا بالتعاون يف مرحؾتل التؼاضل تحؽقؿًا وتـػقذًا، وهق ما طؽػ البحث طؾك 

 إثباتف.

  

َوَما َأْرَسْؾـَاَك  "عاد البشرية؛ يؼقل تعالل: هتدف أحؽام الشريعة اإلسالمقة إلك إس      

ـَ  ، وقد اطتـت الشريعة الغراء بإحؽام التجارية؛ ٕهؿقتفا وحاجة (8)"إِٓ َرْحَؿًة لِْؾَعاَلِؿق

َفا َيا "الـاس إلقفا يف معايشفؿ؛ يؼقل اهلل طز وجؾ:  َبْقـَُؽم َأْمَواَلُؽم َتْلُكُؾوا َٓ  آَمـُوا الَِّذينَ  َأيُّ

َّٓ  َباصِلِ بِالْ  ـُؽمْ  َتَراضٍ  َعن تَِجاَرةً  َتُؽونَ  َأن إِ َٓ   مِّ ، "َرِحقًؿا بُِؽمْ  َكانَ  اهللَ  إِنَّ   َأكُػَسُؽمْ  َتْؼُتُؾوا َو

َٓ ُيْمِمـُوَن َحتَّٰى    "والصحابة مـ بعده، يؼقل اهلل تعالل: وقد تحاكؿ الـبل  َفََل َوَربَِّك 

ُؿوَك فِقَؿا َشَجَر َبقْ  ا َقَضْقَت َوُيَسؾُِّؿوا ُيَحؽِّ ؿَّ َٓ َيِجُدوا فِي َأكُػِسِفْم َحَرًجا مِّ ـَُفْم ُثمَّ 

                                                        

( تقفِّر ققاطد إوكسقرتال لؾتحؽقؿ مجؿقطة شامؾة مـ الؼقاطد اإلجرائقة التل يؿؽـ لألصراف آتػاق طؾقفا مـ 9)

 أجؾ تسققر إجراءات التحؽقؿ التل قد تـشل طـ طالقتفا التجارية، وُتستخدم طؾك كطاق واسع يف طؿؾقات

ص وكذلؽ يف طؿؾقات التحؽقؿ التل تديرها ممسسات. وتتـاول الؼقاطد جؿقع جقاكب طؿؾقة  التحؽقؿ الؿخصَّ

التحؽقؿ، حقث تشؿؾ شرط تحؽقؿ كؿقذجقًّا، وتضع ققاطد إجرائقة لتعققـ الُؿَحّؽِؿقـ وتسققر إجراءات 

 التحؽقؿ، وُترسل ققاطد تتعؾؼ بشؽؾ قرار التحؽقؿ وأثره وتػسقره. 

م ، تـصُّ طؾك تطبقؼ 3398افت ققاطد إوكسقرتال لؾتحؽقؿ  فؼرة رابعة لؾؿادة إولك  بؿقجب تعديؾ طام ( أض3)

 ققاطد الشػافقة طؾك التحؽقؿ بقـ الؿستثؿريـ والدول.

 . 937( سقرة إكبقاء، آية  8)
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؛ وٕهؿقة التحؽقؿ طـل بف فؼف الشريعة اإلسالمقة وقرر جقازه يف إمقال، بؿا (9)َتْسِؾقًؿا

 يتقافؼ مع محؾ البحث؛ وكقضح إحؽام الشرطقة الؿتعؾؼة بالتحؽقؿ  يف فرطقـ:

 هقة التحؽقؿ وأهؿقتف.الػرع إول: ما

 الػرع الثاين: إجراءات التحؽقؿ.

لؿا كان الحؽؿ طؾك الشلء فرع تصقره؛ فؽان ٓبد مـ بقان ماهقة التحؽقؿ يف  

 الشريعة اإلسالمقة، ودلقؾ مشروطقتف، وأهؿقتف، وذلؽ طؾك الـحق التالل: 

 أوًٓ: ماهقة التحؽقم

يلت بؿعان طدة أهؿفا أكف : ملخقذ مـ مادة حؽؿ   عريف التحؽقم يف الؾغة :ت - 9  

، (3)وهق الؿـع وأول الؿـع الحؽؿ ؛ ففق مـع مـ الظؾؿ . ومعـاه : تػقيض الغقر يف الحؽؿ 

 .  (8)والُؿَحَؽؿ: الشقخ الؿجرب الؿـسقب إلك الحؽؿة

                                                        

 ( .56(  سقرة الـساء، أية  ) (9)

؛ محؿد بـ أبك بؽر الرازي، مختار الصحاح دار  923ص ( ابـ مـظقر : لسان العرب ، دار صادر بقروت، 3)

 .923الحديث، ص 

(  تقجد وسائؾ متعددة هتدف إلك رفع الخالفات مـفا: الؼضاء ، والصؾح ، والخربة ، والتقفقؼ؛ لؽـفا تختؾػ 8)

تحؽقؿ ففق طـ التحؽقؿ، فالػرق بقـ التحؽقؿ والؼضاء: أن الؼضاء مرفؼ طام أحد سؾطات الدولة الثالث ، أما ال

كظام خاص يـشل بؿقجب اتػاق إفراد، وقاصر طؾك كزاع معقـ ، وتـتفك مفؿة الؿحؽؿ بصدور الحؽؿ . 

والػرق بقـ التحؽقؿ والصؾح : التحؽقؿ يؼطع الخصقمة بصدور حؽؿ مـ الؿحؽؿ أو الؿحؽؿقـ . أما الصؾح 

الخربة: الخربة تعـك إططاء الرأي يف ففق طؼد يرفع الـزاع ويؼطع الخصقمة بالرتاضل. الػرق بقـ التحؽقؿ و

مسللة استـادًا إلك  معرفة الخبقر واختصاصف بإمقر التل يبدى فقفا رأيف. وهذا الرأي غقر مؾزم ٕى مـ أصراف 

الـزاع ، بقـؿا قرار الؿحؽؿ يف الـزاع يؽقن مؾزمًا وواجب التـػقذ. والػرق بقـ التحؽقؿ والتقفقؼ ، أن التقفقؼ 
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ـِ َحاكًِؿا َيْحُؽُؿ َتْقلِقَ  تعريف التحؽقم يف اْصطََِلِح الػؼفاء هو:  - 3  ُة اْلَخْصَؿْق

 .(9)َبْقـَُفَؿا

طبارة طـ اتخاذ الخصؿقـ  آخر "بلكف : 9713وطرفتف مجؾة إحؽام العدلقة يف الؿادة 

ودطقاهؿا ويؼال لذلؽ َحَؽؿ بػتحتقـ وُمَحّؽؿ  خصقمتفؿا لػصؾ برضاهؿا  حاكؿًا

 .(3)"بضؿ الؿقؿ وفتح الحاء وتشديد الؽاف الؿػتقحة

اتػاق بقـ صريف خصقمة معقـة، طؾك  "جؿع الػؼف اإلسالمل التحؽقؿ بلكف: وطرف م

تقلقة مـ يػصؾ يف مـازطة بقـفؿا بحؽؿ مؾزم يطبؼ الشريعة اإلسالمقة، وهق مشروع 

 .(8)سقاء أكان بقـ إفراد، أم يف مجال الؿـازطات الدولقة 

 التحؽقم مشروعقة أدلة –3

َوإِْن ِخْػُتْم ِشَؼاَق َبْقـِِفَؿا َفاْبَعُثوا َحَؽًؿا ِمْن )  عالى:الدلقل من الؼرآن الؽريم قوله ت -أ

ِق اهللُ َبْقـَُفَؿا إِنَّ اهللَ َكاَن عؾقؿا َخبِقًرا  .(2)(  َأْهِؾِه َوَحَؽًؿا ِمْن َأْهِؾَفا إِْن ُيرِيَدا إِْصَلًحا ُيَوفِّ

                                                                                                                                                                     

بقـ وجفات الـظر؛ فدور الؿقفؼ محاولة التؼريب بقـ وجفات كظر الطرفقـ الؿتـازطقـ لؽك  يعـك التؼريب

يتقصؾ إلك اتػاق لتسقية الـزاع، وقرارالؿقفؼ لقست لف صػة اإللزام ، وٓ يؾتزم بتطبقؼ قاكقن معقـ. بخالف 

زم أصراف الـزاع ، وٓ الؿحؽؿ فؼراره مؾزم  حقث إن الحؽؿ الذى يصدر بؿؼتضك التحؽقؿ هق حؽؿ هنائل ويؾ

 . 96،  92يتققػ طؾك قبقلفؿ . راجع: د. فقزى محؿد سامك: التحؽقؿ التجاري الدولل، مرجع سابؼ، ص

( ؛ الـقوي، 93/82( ؛ الؼرايف، الذخقرة )7/23( زيـ الديـ ابـ كجقؿ الحـػل، البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ ) 9)

 (.5/831؛ كشاف الؼـاع )( ؛ البفقيت 33/937الؿجؿقع شرح الؿفذب ) 

( طؾل حقدر، درر الحؽام شرح مجؾة إحؽام ، دار الؽتب العؾؿقة بقروت، لبـان تعريب: الؿحامل ففؿل 3)

 (. 2/3الحسقـل )

 (  1/9115( ، مجؾة مجؿع الػؼف اإلسالمل ) 1/ د 16/3(  قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل رقؿ ) 8)

 ،86( سقرة الـساء ، أية 2)
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التحؽقؿ، ولقس كؿا ويف هذه أية دلقؾ طؾك إثبات "وجف الدٓلة: يؼقل الؼرصبل: 

تؼقل الخقارج: إكف لقس التحؽقؿ ٕحد سقى اهلل تعالك، وهذه كؾؿة حؼ يريدون هبا 

 .(9) "الباصؾ

 الـبوية السـة من الدلقل –ب 

مشروطقة التحؽقؿ، وأكف مـ إشقاء الحسـة؛ حقث ورد يف الحديث   إقرار الرسقل 

مع  طـدما قدم إلك رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف  -الشريػ أن أبا شريح هاكئ بـ يزيد

إن اهلل هق الحؽؿ وإلقف : » ققمف، سؿعفؿ يؽـّقكف بلبل الحؽؿ، فؼال لف رسقل اهلل

الحؽؿ فؾؿ تؽـك أبا الحؽؿ؟ فؼال: ٕن ققمل إذا اختؾػقا يف شلء أتقين فحؽؿت بقـفؿ 

شريح قال: لل « ما أحسـ هذا، فؿا لؽ مـ ولد؟: »فرضل كال الػريؼقـ، فؼال الـبل 

، ودطا لف «أكت أبق شريح»فؿـ أكربهؿ، قؾت: شريح، قال: »ومسؾؿ وطبداهلل، قال: 

 . (3)ولقلده 

 الدلقل من اإلجؿاع: -ج 

ُؿقا، وأجؿعقا   -رضقان  طؾقفؿ أجؿعقـ  -كؼؾ الػؼفاء أن الصحابة      َحّؽُؿقا ، وُحؽِّ

 .(8)طؾك جقاز التحؽقؿ ، ولؿ يخالػ هذا اإلجؿاع إلك يقمـا هذا 

                                                        

/ 6) م 3335الجامع ٕحؽام الؼرآن، ممسسة الرسالة، أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد إكصاري الؼرصبل اماإلم( 9)

971. ) 

، 9319، ص8، ج9133( إلباين، صحقح ســ الـسائل ، ط. مؽتب الرتبقة العربل لدول الخؾقج بالرياض، 3)

يف تغققر آسؿ الؼبقح، حديث رقؿ  73. ورواه أبق داود يف ســف يف كتاب إدب، باب 2133الحديث رقؿ 

 .323، ص6، ج2166

(؛ الؿرغقـاين، البـاية  35/53شؿس الديـ السرخسل، الؿبسقط دار الؿعرفة، بقروت ) ( كؼؾ اإلجؿاع كؾ مـ:8)

 (.95/836(؛ الؿاوردي، الحاوي الؽبقر )7/55شرح الفداية، )
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 ثالثًا: أهؿقة التحؽقم 

فصؾ الؼضاء يقرث يف الؼقم »، ذلؽ أن (9)يمدي التحؽقؿ إلك إصالح ذات البقـ      

، وهذا ما أططاه إهؿقة العظقؿة والعؿؾقة يف الشريعة اإلسالمقة. وٓزالت (3)«الضغائـ

تؼديؿ  تؾؽ إهؿقة متطقرة ضاهرة يف التحؽقؿ التجاري الدولل آلؽرتوين؛ لؼدرتف طؾك

سريعة، وآمـة، وغقر  (8)حؾقل لإلشؽالقات الـاجؿة طـ تـػقذ طؼقد التجارة الدولقة 

 أحدهؿا:، ويتؿ التحؽقؿ بلحد صريؼقـ؛ "91كقفقد "مؽؾػة ٓسقؿا إبَّان اكتشار وباء 

الخاص وفقف يحدد أصراف الـزاع الُؿَحّؽِؿقـ فؼط ، أو يقضحقن مفامفؿ. 

دا هق إكثر شققطًا، وقد استؼرت فؽرة التحؽقؿ يف :التحؽقؿ الؿمسسل وقد غوأخر

                                                        

مـف القسقؾة إكثر ذيقطًا وقدرة طؾك مـافسة الؼضاء يف ( والدافع إلك التحؽقؿ يف الػؼف اإلسالمل هق الذي جعؾ 9)

الػصؾ بقـ الخصقم، إمر الذي جعؾ مـف مادة خصبة لدى الؼاكقكققـ وساهؿ يف كشره طؾك كطاق طالؿل يف 

العؼقد إخقرة. د.خالد رأفت أحؿد، إشؽالقات ومعققات تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة يف التحؽقؿ أمام مراكز 

 المقة، بحث مـشقر طؾك الشؽبة الدولقة لؾؿعؾقمات يف الؿققع التالل:التحؽقؿ اإلس

 https://www.aliqtisadalislami.net/ . 8ص      

 (7/398( كؿا قال طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف. راجع: ابـ أبل شقبة، الؿصـػ يف إحاديث وأثار)3)

( والحؼ أن التحؽقؿ اإلسالمل يحؼؼ مؼصدًا شرطقًا أساسقًا وهق تطبقؼ شرع اهلل يف الـزاطات بقـ الخصقم،  8)

وهق هدف الؼضاء، وإن كان الؼضاء يف بعض البؾدان ٓ يؾتزم تطبقؼ شرع اهلل جؾ شلكف، فنن التحؽقؿ بقصػف 

غاية بقـ الؿحتؽؿقـ، فالتحؽقؿ إذا تؿ يف بؾد وسقؾة اختقارية لؾػصؾ بقـ الؿتـازطقـ يعترب مؾجًل لتحؼقؼ هذه ال

إسالمل ففق يـسجؿ مع الؼضاء الرسؿل يف تحؼقؼ هذا الفدف، وإن كان يف بؾد غقر إسالمل ففق يـػرد بتحؼقؼ 

هذا الفدف الؿفؿ. راجع: د. زيد طبدالؽريؿ الزيد، خصائص التحؽقؿ يف الشريعة اإلسالمقة ومؼاصده، بحث 

 . مـشقر طؾك الشبؽة الدولقة لؾؿعؾقمات: 38ؿ يف العالؿ اإلسالمل، ص مؼدم إلك مؾتؼك التحؽق

 https://www.aliqtisadalislami.net/ 

https://www.aliqtisadalislami.net/
https://www.aliqtisadalislami.net/
https://www.aliqtisadalislami.net/
https://www.aliqtisadalislami.net/
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، كؿا أكف (9)أذهان الـاس، وألُِػقا آلتجاء إلقفا حتك أضحت طادة أصقؾة يف كػقسفؿ 

،ويسفؿ يف تحؼقؼ (3)يشجع آستثؿارات إجـبقة ويدطؿ التـؿقة آقتصادية الشامؾة 

ت العربقة  خطقة كبقرة يف م بنكػاذ العؼقد، وقد خطت التشريعا3383رؤية الؿؿؾؽة 

تؼـقـ كظؿ التحؽقؿ ؛ فؼد بذلت جفقدًا غقر مـؽرة يف آلتزام بالؼاكقن الـؿقذجل الذى 

وضعتف لجـة إمؿ الؿتحدة لؾؼاكقن التجاري الدولل؛ لؿقاكبة آتجاهات العالؿقة 

هق ، وهذا كؾف يسفؿ يف إطؿار إرض و(8)الحديثة يف مجال التحؽقؿ التجاري الدولل 

 مطؾب شرطل ساِم. 

التحؽقؿ لقس اتػاقًا محضًا، وٓ قضاًء محضًا؛ وإكؿا هق كظام يؿر بؿراحؾ متعددة    

؛ ولؽل يـتج التحؽقؿ أثره ٓبد (2)ففق يف أولف اتػاق، ويف وسطف إجراء، ويف آخره حؽؿ

حتك يؿؽـ كػاذه ولزومف،  (6)ؽقؿمـ تقافر شروط معقـة، وإيراده طؾك محؾ قابؾ لؾتح

وقد حػؾ طصر صدر اإلسالم بتطبقؼات طؿؾقة لؾتحؽقؿ، ما يؿؽـ معف الؼقل بؼدرتف 

طؾك حؾ اإلشؽالقات الـاجؿة طـ تلخقر تـػقذ طؼقد التجارة الدولقة جراء اكشار وباء 

 صبؼًا لؼقاطد الشريعة اإلسالمقة الغراء، وبقان ذلؽ وفؼ التالل: 91كقفقد 

                                                        

 .71م، ص  9167( د. صقيف أبقصالب ، مبادئ تاريخ الؼاكقن، دار الـفضة العربقة، 9)

 .29،  23ع سابؼ ص ( أ.  لزهر بـ سعقد ، مرج 3)

  .6 ص سابؼ مرجع الرافعل، حسـ أمقره. د ؛ 38 – 93( يراجع: د. فقزى محؿد سامك، مرجع سابؼ ص 8)

 .78م، ص9172( د. محسـ شػقؼ، التحؽقؿ التجاري الدولل، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، 2)

 ؽقؿ، مـ ذلؽ قاكقن التحؽقؿ الؿصري ( حقث تستبعد الـظؿ الؿسائؾ التل ٓ يجقز الصؾح فقفا مـ كطاق التح6)

 (.  ومـ ذلؽ الؿسائؾ الؿتعؾؼة بالـظام العام.1( ؛ وقاكقن التحؽقؿ إردين )م99) م            
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 : شروط التحؽقم أوًٓ  

إِنَّ اهللَ  :   حتك يؼع التحؽقؿ صحقحًا، محؼؼًا لؾعدل الؿلمقر بف يف ققل اهلل تعالك   

ََماَكاِت إَِلٰى َأْهِؾَفا َوإَِذا َحَؽْؿُتم َبْقَن الـَّاِس َأن َتْحُؽُؿوا بِاْلَعْدِل   ْٕ وا ا  اهللَ  إِنَّ َيْلُمُرُكْم َأن ُتَمدُّ

ا  ٓبد مـ تقافر جؿؾة مـ الشروط  (9 ) َبِصقًرا َسِؿقًعا َكانَ  اهللَ  إِنَّ   بِهِ  مَيِعُظؽُ  كِِعؿَّ

أن يؽقن الُؿَحّؽؿ معؾقمًا، وهذا أمر بدهل؛ ٕن أصراف الخصقمة يختاروكف سقاء - 9

 أكان فردًا ، أم أشخاصًا متعدديـ ، أم مركزًا تحؽقؿقًا.

ـ الػؼفاء يف ذلؽ، ولعؾ مـشل الخالف أن يؽقن أهالً لقٓية الؼضاء طؾك خالف بق - 3

كؿا سقايت بقاكف. ولعؾـا كدرك مـ هذا  (3)بقـفؿ كاتج طـ اختالففؿ حقل محؾ التحؽقؿ

الشرط  ضرورة تقافر الخربة يف الؿحؽؿ يف إمر الذي ُيقَكُؾ إلقف تحؼقًا لؼقل اهلل 

ُن َفاْسَلْل بِِه َخبِقًرا تعالك:  ْحَؿٰ  . (8)الرَّ

لؾدٓلة طؾك الُعؿقم ، فال يظـ خبقرًا معقـًا؛ ٕن الـؽرة إذا  }  خبقراً { شقر:يؼقل ابـ طا

وأمر الخربة متحؼؼ "(2)تعؾؼ هبا فعؾ إمر اقتضت طؿقمًا بدلقؾ أّي خبقر سللتف أطؾؿؽ. 

 يف الؿراكز التحؽقؿقة اإللؽرتوكقة.

                                                        

 . 63( سقرة الـساء مـ أية  9)

( كخالففؿ حقل التحؽقؿ يف الحدود والؼصاص وهق أمر خارج طـ كطاق البحث؛ حقث يؼتصر إمر طؾك 3)

 العؼقد، وهق أمر متعؾؼ بالتحؽقؿ يف إمقال وهق مجؿع طؾقف.  التحؽقؿ يف

 .  61( سقرة الػرقان ، طجز أية 8)

تحرير الؿعـك السديد وتـقير "( محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل، التحرير والتـقير  2)

هـ ، كسخة الؿؽتبة 9132تقكس سـة الـشر:  - الدار التقكسقة لؾـشر ، "العؼؾ الجديد مـ تػسقر الؽتاب الؿجقد

 (. 91/53الشامؾة )



–

  283    

 تػاء التفؿة.أٓ يؽقن بقـ الؿحؽؿ وأحد الخصقم قرابة تؿـع مـ  الشفادة؛ ٓك - 8 

أن يتػؼ الخصؿان طؾك الرتاضل بف، ويف هذا يختؾػ التحؽقؿ طـ الؼضاء   -2

 الذي هق أحد سؾطات الدولة الثالث.    (9)اإللزامل

 .(3)أن يؽقن يف إحؽام الؿخصقصة التل قال هبا الػؼفاء -6

 ثاكقًا : محل التحؽقم 

يف تؾؽ  (2)بقـ مقسع ومضقؼ (8)اختؾػ الػؼفاء حقل الؿحؾ الذي يرد طؾقف التحؽقؿ    

الققائع، غقر أن محؾ البحث الؿاثؾ متػؼ طؾقف بقـفؿ وهق التحؽقؿ يف إمقال، وهق ما 

 يـطبؼ طؾك طؼقد التجارة الدولقة. وبقاكف وفؼ ما يؾل:

اُف  َذَكرَ : الحـػقة مذهب – 9 َٓ :  اْلَخصَّ ؿِ  ُحْؽؿُ  َيُجقزُ  َو َنَّ  ؛ قَِصاصٍ  َأوْ  َحد   فِل اْلُؿَحؽَّ
ِ
ٕ 

ْؾِح ، َفُؽؾُّ َما َيُجقُز اْستِْحَؼاُقُف بِالصُّ  ِؿ بَِؿـِْزَلِة الصُّ ْؾِح َيُجقُز التَّْحؽِقُؿ ُحْؽَؿ اْلُؿَحؽَّ

                                                        

( حقث تحدد الؿحاكؿ تبعًا لالختصاص الؼقؿل والؿؽاين، وطؾك هذا فالتحؽقؿ أوسع مـ الؼضاء يف 9)

آختصاص الؿؽاين ، فالتحؽقؿ يصح بقـ الطرفقـ ، ولق اختؾػت أمؽـتفؿ ، أما قضاء الؼاضل فؿؼقد بالـظر 

الؿؽاين. وبالتالل يجقز لؾؿحؽؿ أن يـظر يف قضقة برضك الطرفقـ ولق كان الؿدطك طؾقف ٓ  وفؼ آختصاص

 . 2يؼقؿ يف بؾد التحؽقؿ. راجع: د. زيد طبد الحؿقد الزيد، مرجع سابؼ، ص 

(؛ الؿاوردي، الحاوي 3/12) ( مجد الديـ أبق الػضؾ الحـػل ، آختقار لتعؾقؾ الؿختار، مرجع سابؼ3)

 ( . 95/836الؽبقر)

 ( فذهبقا إلك طدم جقازه يف الؼصاص والحدود.8)

ّٓ أّن مـ الحـػّقة مـ امتـع طـ الػتقى بذلؽ ، وحّجتف : أّن الّسؾػ إّكؿا يختارون لؾحؽؿ مـ كان طالؿًا 2) ( إ

الّتحؽقؿ صالحًا دّيـًا ، فقحؽؿ بؿا يعؾؿف مـ أحؽام الّشرع ، أو بؿا أّدى إلقف اجتفاد الؿجتفديـ . فؾق ققؾ بصّحة 

الققم لتجاسر العقاّم ، ومـ كان يف حؽؿفؿ إلك تحؽقؿ أمثالفؿ ، فقحؽؿ الحؽؿ بجفؾف بغقر ما شرع الّؾف تعالك 

( مـشقرة 99/337مـ إحؽام  وهذا مػسدة طظقؿة ، ولذلؽ أفتقا بؿـعف. راجع: الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة ) 

 http://islamport.com/w/fqh/Web/3441/3572.htmطؾك الؿققع التالل: 
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ْؾِح َوبَِعْؼٍد َما فِقفِ  َٓ َيُجقُز اْستِقَػاُؤُهَؿا بِالصُّ َٓ َفاَل ، َوَحدُّ اْلَؼْذِف َواْلِؼَصاِص  ، َوَما 

 . (9) ؽِقُؿ فِقِفَؿاَفاَل َيُجقُز التَّحْ 

يجقز التحؽقؿ يف »مـ مجؾة إحؽام العدلقة طؾك أكف  9329وقد كصت الؿادة 

  (3)«.دطاوي الؿال الؿتعؾؼة بحؼقق الـاس

إكؿا يجقز التحؽقؿ  " -رحؿف اهلل -قال الشقخ: محؿد طؾقش  : الؿالؽقة مذهب  – 3

 .(8) "فقؿا يصح ٕحدهؿا ترك حؼف فقف 

إّن كؾ حّؼ اختّص بف الخصؿان جاز الّتحؽقؿ فقف، وكػذ تحؽقؿ " يؼقل ابـ العربل:

 (.2)"الُؿَحّؽؿ فقف

 تعالك؛ اهلل حدود يف التحؽقؿ يليت ٓ - اهلل رحؿف -الشربقـّل  قال  :الشافعقة مذهب – 8

 قصاصٍ  دون أخػ، ٕكف بؿالٍ   التحؽقؿ جقاز ويختص معقـ، صالب لفا لقس إذ

 .(6)خطر أمرها فتـاط بـظر الؼاضل ومـصبفل ذٍف ق وحد كؾعانٍ  وكحقهؿا وكؽاٍح 

 اإلمام كالم ضاهر ، الخّطاب طـ كؼالً  - اهلل رحؿف -قدامة ابـ قال : الحـابؾة مذهب – 8

 طؾك ققاسا الخصؿان فقف يتحاكؿ ما كؾ يف التحؽقؿ جقاز  -اهلل رحؿف -أحؿد

ؼضاء فحّؽؿاه فنن تحاكؿ رجالن إلك مـ يصؾح لؾ"، وقال ابـ قدامة: اإلمام قاضل

                                                        

 (.9/35( طؾل بـ خؾقؾ الطرابؾسل، معقـ الحؽام ،)9)

 (. 2/3( طؾل حقدر، درر الحؽام شرح مجؾة إحؽام ، مرجع سابؼ)3)

 (336/ 3)332م9131هـ /9231( محؿد طؾقش، مـح الجؾقؾ شرح طؾك مختصر خؾقؾ، دار الػؽر بقروت 8)

لبـان، تحؼقؼ: محؿد طبد الؼادر  الػؽر دار حؽام الؼرآن ،( أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل ابـ العربل، أ2)

 (.3/936،) ططا

 (.871/  2( الشربقـل، مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج ، مرجع سابؼ)6)
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 .(9) "لقحؽؿ بقـفؿا جاز 

يجقز حؽؿف يف إمقال خاصة، فلما الـؽاح والؾعان والؼذف  وقال الؼاضي أبو يعؾى:

والؼصاص فال يجقز التحؽقؿ فقفا؛ ٕن لفذه إحؽام مزية طؾك غقرها فاختص حاكؿ 

 (.3)اإلمام بالـظر فقفا كالحدود

ؿ يف طؼقد التجارة الدولقة، وٓ يـاقض ومـ جؿاع هذه إققال يتضح جقاز التحؽق 

؛ حقث يتؿ الؾجقء إلك التحؽقؿ برضا  "كػاذ اإلرادة "هذا الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد

الؿتعاقديـ بـاء طؾك شرط أو مشارصة التحؽقؿ. وقد ذكر ابـ قدامة أن يؽقن الُؿَحّؽؿ 

حقث  مؿـ يصؾح لؾؼضاء، وٓ يـاقض هذا ما يجرى طؾقف العؿؾ يف مراكز التحؽقؿ؛

 تشؽؾ مـ خرباء فقؿا يتؿ الػصؾ فقف مـ مـازطات.

 ثالثًا: كػاذ التحؽقم ولزومه:

إذا تؿ التحؽقؿ، وصدر الحؽؿ فال يؿؽـ الرجقع طـف وأصبح كافذًا ٓزمًا، وأجاز   

 ، وبقاكف كالتالل:(8)الشافعقة الرجقع طـ التحؽقؿ قبؾ صدور الحؽؿ

الؿحّؽؿ كالؼضاء طؾك الصحقح... وٓ  حؽؿ "مذهب الحـػقة؛ قال ابـ طابديـ:  - 9

 .(2) "ُيػتك بف لئال يتطّرق الجّفال إلك هدم الؿذهب

                                                        

 (طبد اهلل بـ قدامة الؿؼدسل، الؽايف يف فؼف اإلمام الؿبجؾ أحؿد بـ حـبؾ ، الؿؽتب آسالمل  بقروت، 9)

 (2/285.) 

 (. 99/818( طبد الرحؿـ بـ محؿد ابـ قدامة الؿؼدسل، الشرح الؽبقر )3)

( وهذا الرأي يجعؾ التحؽقؿ يف تؾؽ الحالة كالقساصة؛ حقث يجقز الرجقع فقفا قبؾ القصقل إلك حؾ يف الـزاع. 8)

 . 89راجع: د. سامل طبدالباقل أبق صالح: مرجع سابؼ ، ص 

م 3333هـ /9239الدر الؿختار ، دار الػؽر لؾطباطة والـشر، بقروت،  ( ابـ طابديـ، حاشقة رد الؿحتار طؾك2)

(8   /827. ) 



 

286  

كؿا أن حؽؿ  "بلكف :  9223وهق ما كصت طؾقف مجؾة إحؽام العدلقة يف الؿادة رقؿ    

الؼضاة ٓزم اإلجراء يف حؼ جؿقع إهالل الذيـ يف داخؾ قضائفؿ، كذلؽ حؽؿ 

طؾك القجف الؿذكقر يف حؼ مـ حّؽؿفؿ ويف الخصقص الذي  الؿحّؽؿقـ ٓزم اإلجراء

حؽؿقا بف ، فؾذلؽ لقس ٕي واحد مـ الطرفقـ آمتـاع طـ قبقل حؽؿ الؿحّؽؿقـ بعد 

 .(9)حؽؿ الؿحّؽؿقـ حؽؿًا مقافؼًا ٕصقلف الؿشروطة 

َٓ َيُجقُز التَّْحؽِقُؿ فقف وكان اْلحُ "مذهب الؿالؽقة؛ قال الّدسققل:  -3 ْؽُؿ فقف ُكؾَّ ما 

ُؿ وكان ُحْؽُؿُف َصَقاًبا فنكف َيْؿِضل  ا بِاْلُؼَضاِة إَذا َوَقَع َوَكَزَل َوَحَؽَؿ فقف اْلُؿَحؽَّ ُمْخَتصًّ

ْؾَطاِن  ا ما هق ُمْخَتصٌّ بِالسُّ ِؿ َكْؼُضُف َوَأمَّ
َٓ لِْؾَحاكِ ـِ َو ََحِد اْلَخْصَؿْق

ِ
َوَلْقَس ٕ

ِؿ فقف َغقْ    (.3) "ُر َماٍض َقْطًعاكآقطاطات َفُحْؽُؿ اْلُؿَحؽَّ

ويؿضل حؽؿ الؿحؽؿ كالؼاضل وٓ ُيـؼض  "مذهب الشافعّقة؛ قال الشربقـل:  - 8

 . (8)  "حؽؿف إٓ بؿا يـؼض بف قضاء غقره

ويجقز يف بؾٍد قاضقان فلكثر، وٓ يصّح إٓ بتقلقة اإلمام  "قال ابـ الـؼقب الشافعّل :    

إن لؿ يرتاضقا بف لف أو كائبف ، وإن حّؽؿ الخصؿان رجالً يصؾح لؾؼضاء جاز ولزم حؽؿف و

 .(2)"بعد الحؽؿ، لؽـ إن رجع فقف أحدهؿا قبؾ أن يحؽؿ امتـع الحؽؿ

وإن تحاكؿ شخصان إلك رجؾ لؾؼضاء بقـفؿا "مذهب الحـابؾة؛ قال البفقيت:    - 2 

فحؽؿ كػذ حؽؿف يف الؿال والؼصاص والحد والـؽاح والؾعان وغقرها حتك مع 

                                                        

 (. 2/3( طؾل حقدر، درر الحؽام شرح مجؾة إحؽام ، مرجع سابؼ)9)

 (.  985 /2( محؿد طرفف الدسققل، حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر، دار الػؽر بقروت ) 3)

 (.2/871تاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، دار الػؽر، بقروت )( محؿد الخطقب الشربقـل، مغـل الؿح8)

 . 958( أحؿد بـ الـؼقب الؿصري، طؿدة السالؽ وطّدة الـاسؽ دار الجقؾ بقروت ، ص 2)

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/01/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%E2%80%93-%D8%AF.-%D9%85%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9.doc#footnote32
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  (.9) "وجقد قاض

ؼفاء التػرقة بقـ مرحؾة السقر يف إجراءات الدطقى التحؽقؿقة؛ ويتضح مـ أققال الػ  

 حقث يجقز الرجقع أثـاء تؾؽ الؿرحؾة، ومرحؾة ما بعد صدور الحؽؿ؛ حقث لزومف 

وكػاذه وإن لؿ يرتاضقا طؾقف كؿا طـد الشافعقة، بؾ زاد الؿالؽقة لزومف  وإن كان مؿا ٓ 

ة التـػقذية لحؽؿ التحؽقؿ يف الشريعة يجقز التحؽقؿ فقف ابتداء، وهذا يمكد طؾك الؼق

اإلسالمقة، ولؽل ٓ تصقر إحؽام التحؽقؿقة  ألعقبة  لدى الُؿحَتؽِؿقـ ومـقصة 

 برضاهؿا بعد إصدارها.

 رابعًا: تطبقؼات عؿؾقة لؾتحؽقم يف عصر صدر اإلسَلم

بقسائؾ مباحة ، فػل  (3)استبدل اإلسالم القسائؾ الؿحرمة  يف رفع الخصقمات    

بلمر اهلل سبحاكف  صر الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان التحاكؿ مؼصقرًا طؾقف ط

َٓ    "وتعالك؛ قال اهلل تعالك  ُؿوَك فِقَؿا َشَجَر َبْقـَُفْم ُثمَّ  َٓ ُيْمِمـُوَن َحتَّٰى ُيَحؽِّ َفََل َوَربَِّك 

ا َقَضْقَت َوُيَسؾُِّؿوا َتْس  ؿَّ  .    (8) ِؾقًؿاَيِجُدوا فِي َأكُػِسِفْم َحَرًجا مِّ

وبعد  طصر الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان التحاكؿ إلك أولك الػضؾ؛  قال اهلل      

                                                        

:  تحؼقؼ ، هـ9233 –بقروت  -( مـصقر بـ يقكس بـ إدريس البفقيت، كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع : دار الػؽر 9)

 ( 5/833) هالل ػكمصط مصقؾحل هالل

(  طرف العرب قبؾ اإلسالم آحتؽام إلك الـار اطتؼادًا مـفؿ  أن الظالؿ تلكؾف الـار، وأن الربيء ٓ تؿسف بسقء . 3)

كؿا تحاكؿقا إلك إزٓم يف الظعـ واإلقامة والتجارة وأمقر الـؽاح وفض الخصقمات، فؾؿا جاء اإلسالم حرم 

َؿا اْلَخْؿُر  "ك باهلل والحؽؿ بغقر ما أكزل اهلل؛  قال اهلل تعالك:هذه القسائؾ لؿا فقفا مـ اإلشرا َفا الَِّذيَن آَمـُوا إِكَّ َيا َأيُّ

ُؽْم ُتْػِؾُحونَ  ْقَطاِن َفاْجَتـُِبوُه َلَعؾَّ ْن َعَؿِل الشَّ ُم ِرْجٌس مِّ َٓ َْز ْٕ َكَصاُب َوا ْٕ  . "َواْلَؿْقِسُر َوا

 ( .56(  سقرة الـساء، أية  ) 8)
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ْن َأْهِؾَفا إِن ُيرِيَدا   تعالك:  ْن َأْهِؾِه َوَحَؽًؿا مِّ َوإِْن ِخْػُتْم ِشَؼاَق َبْقـِِفَؿا َفاْبَعُثوا َحَؽًؿا مِّ

ِق اهللُ َبْقـَُفؿَ    (9) َخبِقًرا َعِؾقًؿا َكانَ  اهللَ  إِنَّ ا  إِْصََلًحا ُيَوفِّ

إِنَّ اهللَ    وقد أمركا اهلل تعالك يف كتابف الؽريؿ بالعدل يف إحؽام فؼال تعالك :   

ََماَكاِت إَِلٰى َأْهِؾَفا َوإَِذا َحَؽْؿُتم َبْقَن الـَّاِس َأن َتْحُؽُؿوا بِاْلَعْدِل   ْٕ وا ا  اهللَ  نَّ إِ َيْلُمُرُكْم َأن ُتَمدُّ

ا . وكقضح فقؿا يؾل  حآت واقعقة تطبقؼقة  (3)  َكاَن َسِؿقًعا َبِصقًرااهللَ  إِنَّ   بِهِ  َيِعُظُؽم كِِعؿَّ

 لؾتحؽقؿ يف طصر الـبقة ، ويف طصر الصحابة.

  الـبقة طصر يف –أ 

رب حقـ يف أمر بـل العـ -رضل اهلل طـف  -بتحؽقؿ إطقر بـ يشامف  (8)رضاء الـبل  - 9 

طـ ابـ طباس قال: أصابت بـق  (2)اكتفبقا أمقال الزكاة؛ حقث ذكر اإلمام ابـ حجر

 العـرب دماًء يف ققمفؿ، فارتحؾقا فـزلقا بلخقالفؿ مـ ُخزاطة، فبعث رسقل اهلل 

 مصدًقا إلك خزاطة فصدقفؿ، ثؿ صدق بـل العـرب، فؾؿا رأت بـق الَعـرْب الصدقة

فؼال: يا رسقل اهلل إن بـل ملسو هيلع هللا ىلص ها، فؼدم طؾك رسقل اهلل قد أحرزها وَثُبقا فاكتزطق

العـرب مـعقا الصدقة، فبعث إلقفؿ ُطققـة بـ ِحْصـ يف سبعقـ ومائة، فقجد الؼقم 

                                                        

 .86سقرة الـساء أية  (9)

 63( سقرة الـساء مـ أية 3)

( هق: إطقر بـ بشامة بـ كضؾة بـ سـان بـ جـدب بـ الحارث بـ جفؿة بـ طدي بـ جـدب بـ العـرب بـ 8)

طز الديـ ابل  طؿرو ابـ تؿقؿ، ولؿ يذكر لف صحبة، وكان شريًػا رئقًسا، وإطقر لؼب، واسؿف كاشب.  راجع:

 -دار الػؽر   د الغابة يف معرفة الصحابة،، ُأْس الحسـ طؾل بـ طبد القاحد الشقباين الؿعروف بابـ آثقر الجزري

بـ حجر العسؼالين، اإلصابة يف تؿققز الصحابة، تحؼقؼ : الشقخ / طادل أحؿد طبد (؛  ا9/363) لبـان -بقروت 

 (.9/325هـ ) 9296الؿقجقد ،  صبعة / دار الؽتب العؾؿقة بقروت لبـان 

 (.9/327( ابـ حجر، اإلصابة ، ) 2)

https://daralsalam.com/ar/Books/index?publiser=%D8%B9%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
https://daralsalam.com/ar/Books/index?publiser=%D8%B9%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
https://daralsalam.com/ar/Books/index?publiser=%D8%B9%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
https://daralsalam.com/ar/Books/index?Publishing=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20-%20%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA%20-%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://daralsalam.com/ar/Books/index?Publishing=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20-%20%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA%20-%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://daralsalam.com/ar/Books/index?Publishing=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20-%20%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA%20-%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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َخؾقًفا، فاستاق تسعة رجال وإحدى طشرة امرأة وصبقاًكا، فبؾغ ذلؽ بـل العـرب، 

س، ومـفؿ مـفؿ سبعقن رجاًل مـفؿ إقرع بـ حابملسو هيلع هللا ىلص فركب إلك رسقل اهلل 

إطقر بـ بشامة العـربّي، وهق أحدثفؿ سـًّا، فؾؿا قدمقا الؿديـة هبش إلقفؿ الـّساء 

بقان، فقثبقا طؾك ُحجر الـبل  وهق يف قائؾتف، فصاحقا بف: يا محؿد، طالم ملسو هيلع هللا ىلص والصِّ

اْجَعُؾقا َبْقـِل َوَبْقـُؽْؿ "ال : ُتسبك كساؤكا ولؿ كـزع يًدا مـ صاطتؽ؟ فخرج إلقفؿ فؼ

ـُ َطْؿرو "ل : فؼالقا: يا رسقل اهلل، إطقر بـ بشامة، فؼا " ًؿاَحؽَ  ، " َبْؾ َسقُِّدُكْؿ اْب

ؿف رسقل اهلل  ، فحؽؿ أن يػدي ملسو هيلع هللا ىلص قالقا: يا رسقل اهلل، إطقر بـ بشامة، فَحؽَّ

 شطر، وأن ُيْعتؼ شطر.

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ   -3  ا  ما رواه البخاري بسـده َط َكَزَلْت َبـُق ُقَرْيَظَة َطَؾك ، َقاَل: َلؿَّ

ـُ ُمَعاٍذ    -رضل اهلل تعالك طـف -ُحْؽِؿ َسْعٍد ُهَق اْب
ِ
، وَكاَن َقِريًبا ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث َرُسقُل اهلل

 
ِ
ا َدَكا َقاَل َرُسقُل اهلل َفَجاَء،  ُققُمقا إَِلك َسقِِّدُكؿْ  :ملسو هيلع هللا ىلصمِـُْف، َفَجاَء َطَؾك ِحَؿاٍر، َفَؾؿَّ

  َفَجَؾَس إَِلك َرُسقلِ 
ِ
ِء َكَزُلقا َطَؾك ُحْؽِؿَؽ، َقاَل: َفنِكِّل َأْحُؽُؿ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ ، َفَؼاَل َلُف: إِنَّ َهُم

ُة، َقاَل  يَّ رِّ  .(9)َلَؼْد َحَؽْؿَت فِقِفْؿ بُِحْؽِؿ الَؿؾِِؽ  :ملسو هيلع هللا ىلصَأْن ُتْؼَتَؾ الُؿَؼاتَِؾُة، وَأْن ُتْسَبك الذُّ

ه ولل إمر مـ الؿسائؾ التل إلك التحؽقؿ، وجقازه فقؿا يراملسو هيلع هللا ىلص وجف الدٓلة:  لجقئف 

يدخؾفا الـظر، وأنَّ حؽؿ الحاكؿ إذا اجتفد كافذ فنن أصاب فؾف أجران، وإن أخطل فؾف 

 .(3) طـف اهلل رضل – بلكف قد أصابف، وفقف مـؼبة لسعدملسو هيلع هللا ىلص أجر، وهذا الحؽؿ صرح بف الـبل 

                                                        

 .8328ح رقؿ  ( أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب: الجفاد والسقر،  باب : إذا كزل العدو طؾك حؽؿ  رجؾ ،9)

( بعد أن صال الحصار طؾك بـل قريظة، وفشؾت كؾ محاوٓهتؿ مـ إكؼاذ كػقسفؿ مـ الؿقت الؿحؼؼ طؾك يد 3)

الؿسؾؿقـ بعد تحالػفؿ مع إحزاب التل حاربت الؿسؾؿقـ يف غزوة الخـدق، حقـفا طؿدت إوس ققم سعد 

ط طـد الـبل  ملسو هيلع هللا ىلص ة ويرتكفؿ أو ُيخّػػ العؼاب طـفؿ، فرفض الـبل حتك يعػق طـ بـل قريظملسو هيلع هللا ىلص بـ معاذ إلك التَّقسُّ

جؿقع القسائط ٕجؾ ذلؽ، وقال لألوس: أٓ ترضقن بلن يحؽؿ فقفؿ رجٌؾ مـؽؿ يعـل سعد بـ معاذ، فؼبؾ 

 .7333إوس ذلؽ.. راجع: ابـ حبان، صحقح ابـ حبان، رقؿ: 
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 حآت تحؽقؿقة يف عصر الصحابة -ب

طؾك جقاز التحؽقؿ،  وقد مارسقه  -طـفؿ  رضل اهلل -لؼد أجؿع الصحابة الؽرام  

 طؿالً ومـ ذلؽ :

َؿا   - 9    ـِ َكْعٍب ُمـَاَزَطٌة فِل َكْخٍؾ َفَحؽَّ ـَ ُطَؿَر َوُأَبلِّ ْب ما ُروي طـ البقفؼل َأكَُّف َكاَن َبْق

ـَ َثابٍِت َفَلَتَقاُه َفَخَرَج َزْيٌد َوَقاَل لُِعَؿرَ  ت إَللَّ َفآتِقؽ َيا َأمِقَر َهالَّ َبَعثْ  :َبْقـَُفَؿا َزْيَد ْب

، ـَ َفَؼاَل  فِل َبْقتِِف ُيْمَتك اْلَحَؽُؿ، َفَدَخاَل َبْقَتُف َفَلْلَؼك َلُعَؿَر ِوَساَدًة، :َفَؼاَل ُطَؿرُ  اْلُؿْممِـِق

ـُ َطَؾك ُطَؿَر، :ُطَؿرُ  ُل َجْقِرك َفَؽاَكْت اْلَقِؿق َُبل   َهَذا َأوَّ
ِ
َأمِقَر َلْق َأْطَػْقت  :َفَؼاَل َزْيٌد ٕ

، ـَ ـٌ َلِزَمْتـِل، :َفَؼاَل ُطَؿرُ  اْلُؿْممِـِق ُقُف،  :َفَؼاَل ُأَبلٌّ  َيِؿق ـَ َوُكَصدِّ ُكْعِػل َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

ْشتَِباِه اْلَحا
ِ
ّـُ بَِلَحٍد مِـُْفَؿا فِل َهِذِه اْلُخُصقَمِة التَّْؾبِقَس، َوإِكََّؿا ِهَل ٓ َٓ َيُظ ِدَثِة َوْلَقْعَؾْؿ َأكَُّف 

َٓ لِؾتَّْؾبِقسِ  ـِ  َما إَلك اْلَحَؽِؿ لِؾتَّْبقِق  .(9) َطَؾْقِفَؿا َفَتَؼدَّ

:  َجَقاُز التَّْحؽِقِؿ، ولجقء كبار الصحابة إلقف لدى الحؽؿاء؛ حقث إن َزْيًدا وجه الدٓلة

 َكاَن َمْعُروًفا بِاْلِػْؼِف.

ث روي طـ ، حق -رضل اهلل طـفؿ  -تحاكؿ طثؿان وصؾحة إلك جبقر بـ مطعؿ  - 3

بالؿديـة  أرضًا اهلل طبقد بـ صؾحة مـ ابتاع – طـف اهلل رضل –البقفؼل : أن طثؿان 

كافؾة بلرض لف بالؽقفة، فؾؿا تبايـا كدم طثؿان، ثؿ قال: بايعتؽ ما لؿ أره، فؼال 

صؾحة: إكؿا الـظر لل إكؿا ابتعت مغقبًا، وأما أكت فؼد رأيت ما ابتعت، فجعال 

                                                        

ـَ َطبَّاٍس 93/926( أخرجف البقفؼل : 9) َكاَن َيْخَتؾُِػ إَلْقِف َوَيْلُخُذ بِِرَكابِِف ِطـَْد  -َرِضَل اهلُل َطـُْفَؿا  -. َوَقْد ُرِوَي َأنَّ اْب

ـََع بُِػَؼَفائِـَا، ـَا. راجع: الؽؿال  :َفَؼبََّؾ َزْيٌد َيَدُه َوَقاَل  ُرُكقبِِف، َوَقاَل َهَؽَذا ُأمِْرَكا َأْن َكْص َهَؽَذا ُأمِْرَكا َأْن َكْصـََع بَِلْشَرافِ

 https://al-maktaba.org/book/21744/3410(، مققع الؿؽتبة الشامؾة. 7/896فتح الؼدير، )ابـ الفؿام، 

https://al-maktaba.org/book/21744/3410
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 .(9)ؿا  جبقر بـ مطعؿ بقـفؿا حؽؿًا؛ فًحؽًّ 

ومـ جؿاع تؾؽ الـصقص يتبقـ أهؿقة التحؽقؿ يف رفع الخالفات يف إمقال؛ بؿا    

يؿؽــا معف الؼقل بقؼقـ بشرطقة التحؽقؿ اإللؽرتوين، وضرورتف يف طؼقد التجارة الدولقة، 

ؽقؿقة، . كؿا يتضح ثراء الشريعة اإلسالمقة، بالسقابؼ التح" 91جراء اكتشار وباء كقفقد 

وإقدار ققاطدها طؾك معالجة الققائع الؿستجدة وإقرارها بؿا ٓ يعارض الؿصؾحة؛ 

فالؼاطدة الشرطقة أن وجقب القسائؾ  " إن القسائؾ تلخذ حؽؿ الؿؼاصد"يؼقل الؼرايفّ: 

بؿعـك أّكف متك كان   (3)"تبع لقجقب الؿؼاصد؛ وٕن ما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف ففق واجب

هق الػصؾ يف الـزاطات الـاشئة طـ تـػقذ طؼقد التجارة الدولقة سريعًا الؿؼصد واجبًا و

؛ لتعؾؼفا بؿصؾحة طامة، كاكت القسقؾة لفذا الؿؼصد واجبة ً 91جراء اكتشار وباء كقفقد 

أيضًا، وهل الؾجقء إلك التحؽقؿ آلؽرتوين. كؿا أهنا تضقػ معـًا طؼديًا تػتؼر إلقف 

 .(8) الكإكظؿة وهق تحؽقؿ شرع اهلل تع

                                                        

( ، وراجع أيضا: صالح بـ طبد العزيز بـ محؿد بـ إبراهقؿ آل 6/353( أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى )9)

  ت تخريجف مـ إرواء الغؾقؾ، مققع مؽتبة الؿسجد الـبقي الشريػالتؽؿقؾ لؿا فا  الشقخ،

http://www.mktaba.org ( ،9/963 ؛ راجع مققع:  الؿقسقطة الشامؾة)http://islamport.com 

   ( .  9/833( الؼرايف، الػروق، مرجع سابؼ، ) 3)

التحؽقؿ »التحؽقؿ يف الػؼف اإلسالمل بشلن مبدأ  9( فؼرة 1/3) 19( وهذا ما قرره مجؿع الػؼف اإلسالمل رقؿ 8)

كؿا قرر «  اتػاق صريف خصقمة معقـة طؾك تقلقة مـ يػصؾ يف مـازطة بقـفؿا بحؽؿ مؾزم يطبؼ الشريعة اإلسالمقة

إذا لؿ تؽـ هـاك محاكؿ دولقة إسالمقة، يجقز احتؽام الدول أو الؿمسسات اإلسالمقة إلك  "ذات الؿجؿع: 

. راجع: مجؾة مجؿع الػؼف اإلسالمل ، الؼرار السادس " قصالً لؿا هق جائز شرطًامحاكؿ دولقة غقر إسالمقة ت

إصؾ أن  "، وما قرره الؿجؾس إوروبل لإلفتاء بؼقلف : (6/ 1حقل مبدأ  التحؽقؿ يف الػؼف اإلسالمل العدد) 

شريعة اإلسالمقة، يختار الؿسؾؿ طـد حاجتف إلك تحؽقؿ محّؽؿقـ مسؾؿقـ، أو مراكز تحؽقؿ مؾتزمة بلحؽام ال

راجع:  "وإذا لؿ يؿؽـ ذلؽ فقجقز آحتؽام إلك جفات تحؽقؿ غقر إسالمقة تقصال لؿا هق مطؾقب شرطًا

، مـشقر طؾك الؿققع  99-2الؿجؾس إوروبل لإلفتاء والبحقث، قرار حقل )التحؽقؿ يف الؿـازطات( برقؿ 

 ttp://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=279 التالل:
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: يستخؾص مـ هذا الؿبحث: أن كظام التحؽقؿ اإللؽرتوين ٓ يخالػ مؼاركة وترجقح

ققاطد الشريعة اإلسالمقة وروحفا مـ الـاحقة اإلجرائقة والضؿاكات التـػقذية؛ حقث 

وّضح الػؼفاء رضاء الخصقم طؾك الؾجقء إلك التحؽقؿ ابتداء، ولزوم أحؽام التحؽقؿ 

 الحال يف إكظؿة القضعقة. وكػاذها اكتفاء كؿا هق

مـ بعده الؾجقء لؾتحؽقؿ فقف  -رضقان اهلل طؾقفؿ -والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص وقبقل الـبل    

إطؿال لألطراف السائدة والسعل إلك رفع الـزاع بلسفؾ الطرق وأسرطفا ؛ وإٓ فعـده 

إرث الـبقة والػؼف والؼضاء،  -رضقان اهلل طؾقفؿ –طؾؿ الؽتاب، ولدى الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص 

يتقافؼ مع طؿؾ مراكز التحؽقؿ آلؽرتوكقة؛ حقث تستـد يف أحؽامفا إلك ققاطد وهذا 

العدالة ومبادئ الؼاكقن الطبقعل، وتراطل طرف الدول التل يتؿ التـػقذ فقفا كؿا قررتف 

مـ قاكقن إوكسقرتال الـؿقذجل، ومعؾقم أن العرف يف الشرع لف اطتبار ؛ لذا  98الؿادة 

 . (9)"أن الؿعروف بقـ التجار كالؿشروط بقـفؿ "الؼاطدة:طؾقف الحؽؿ قد يدار، و

                                                        

كحؼ اهلل تعالل  -غقر إمقر الؿالقة  -( مع مالحظة ما قرره فؼفاء الشريعة اإلسالمقة مـ مـع التحؽقؿ يف 9)

كالحدود والؼصاص، وما يستؾزم الحؽؿ فقف إثبات حؽؿ أو كػقف لغقر الؿتحاكؿقـ مؿـ ٓ وٓية لؾؿحؽؿ 

ؾ ما هق حؼ هلل تعالك كالحدود، وٓ فقؿا ٓ يجقز التحؽقؿ يف ك "وهق ما قرره مجؿع الػؼف اإلسالمل: طؾقفؿا

استؾزم الحؽؿ فقف إثبات حؽؿٍ  أو كػقف بالـّسبة لغقر الؿتحاكؿقـ مؿـ ٓ وٓية لؾَحَؽؿ طؾقف كالؾعان لتعّؾؼ حّؼ 

 5ػؼف اإلسالمل ، الؼرارراجع: مجؾة مجؿع ال "القلد بف، وٓ فقؿا يـػرد الؼضاء دون غقره بالـّظر فقف 

  (1/6) العدد
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 الخاتمت
الحؿدهلل يف البدء ويف الختام، والصالة والسالم طؾك خقر إكام وآلف وصحبف     

أجؿعقـ ، وبعد وصقل البحث إلك هنايتف؛ فؼد خؾص إلك جؿؾة مـ الـتائج، أردففا 

 بالتقصقات طؾك القجف التالل:

ؽققػف طؾك أكف ققة طؾك أكف طذر صارئ أدق مـ ت 91ترجقح تؽققػ وباء كقفقد - 9

، وتخػقػ  شرط آستحالة يف الؼقة الؼاهرة يف مجال طؼقد التجارة الدولقة  قاهرة

لؿ يعد يؼتصر طؾك استحالة التـػقذ وفسخ العؼقد؛ بؾ يػتح بابًا جديدًا لؾؿػاوضات 

ل؛ إليجاد سبقؾ إلتؿام العؼقد ويف ذلؽ تحؼقؼ رضاء أو الؾجقء إلك التحؽقؿ الدول

مصؾحة العاقديـ والؿجتؿع وارتػاع  معدل إكػاذ العؼقد وهقأحد أهداف رؤية 

م  وهذا يعد كؼطة التؼاء بقـ فؼف الـظؿ وفؼف الشريعة اإلسالمقة يف  3383الؿؿؾؽة 

 .تؾؽ الصقرة

الؼاهرةهق: إصالح اختالل  الفدف مـ تؼرير أحؽام  كظريتل إطذار الطارئة والؼقة – 3

ققعا فحدث، بحقث يُرد الؼضاء  التقازن يف العؼد وتدارك أمر لؿ يؽـ مت

آلتزام الؿرهؼ ٕحد  -بعد الؿقازكة بقـ مصؾحة الؿتعاقدْيـ -الؿّحؽؿقـ أو

الطرفقـ إلك الحد الؿعؼقل، بؿا يحؼؼ العدالة وهل مطؾقبة طـد إكشاء العؼد 

عؼد بـػس شروط التعاقد مع صروء العذر يمدي إلك واستؿراره؛ وٕن لزوم  ال

التـاقض وآختالف، والشريعة مـزهة طـف، والتزام العؼد رغؿ تغقر الظروف فقف 

 ضرر زائد غقر مستحؼ يف أصؾ العؼد، ويمدي حتؿًا إلك فؼدان التساوي.

ؿقم استؿرارطؼقد التجارة الدولقة بتعديؾ شروصفا أولك مـ الؾجقء إلك الػسخ؛ لع - 8
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 الؿصالح فقفا، وتجاوزها العالقة بقـ الدائـ والؿديـ.

التحؽقؿ التجاري الدولل بؿراكزه الؿتخصصة، يتؿقز بالشػافقة  والػاطؾقة  - 2

واإليجابقة، والسرطة وإمان ، وقؾة التؽؾػة، وخضقع  تـػقذ أحؽامف لؾرقابة 

راطاة أحؽام ققاكقـفا الؼضائقة الداخؾقة يف الدول محؾ التـػقذ، وتطبقؼ أطراففا وم

 الداخؾقة.

اتػاق ققاطد الـظؿ مع أحؽام الشريعة اإلسالمقة  يف لزوم حؽؿ التحؽقؿ ، وطدم   - 6

 جقاز التظؾؿ مـ إمر الصادر بتـػقذه، يؼضك طؾك صقل أمد الخصقمة؛ 

 و يسفؿ يف سرطة معدل إكػاذ طؼقد التجارة الدولقة.

 تجارة الدولقة، ٓ يـاقض الؼقة الؿؾزمة لؾعؼدآلتجاء إلك التحؽقؿ يف طؼقد ال - 5

؛ حقث يتؿ الؾجقء إلك التحؽقؿ برضا الؿتعاقديـ بـاء طؾك شرط أو  "كػاذ اإلرادة "

 مشارصة التحؽقؿ. 

ثراء الشريعة اإلسالمقة، بالسقابؼ التحؽقؿقة، يقضح فاطؾقة إطراف السائدة ،  - 7

ا ، وهذا يجعؾ الؾجقء إلقف يف فض والسعل إلك رفع الـزاع بلسفؾ الطرق وأسرطف

 "ء اكتشار فقروس كقروكامـازطات طؼقد التجارة الدولقة أمرًا حتؿقًا جرا

 ."91كقفقد

ضرورة ققؿة التضامـ بقـ البشرية لؿقاجفة  " 91كقفقد "أضفر اكتشار وباء  – 3

الؿخاصر التل ٓ تػرق بقـ الشعقب وإجـاس وإلقان وإوصان، بؾ تصقب 

. طؾك تـقع أطراقفؿ وتعدد كَِحؾفؿ وأدياهنؿ، وتػاوت صبؼاهتؿ ومستقياهتؿ الجؿقع

 وهق ما تمكد طؾقف ققاطد الشريعة اإلسالمقة الغراء.
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طدم قصر اختصاص التحؽقؿ التجاري الدولل آلؽرتوين طؾك مـازطات التجارة  – 9

ازطات التجارية الـاشئة طـ اإللؽرتوكقة، ووجقب امتداد اختصاصف إلك كافة الؿـ

 .91طؼقد التجارة الدولقة؛ فؼد أصبح ضرورة حتؿقة مع اكتشار وباء كقفقد

اإلسراع بتطقير الـظؿ بؿا يتقافؼ مع الظروف والؿستجدات، وتػعقؾ دور مراكز -3

التحؽقؿ اإلسالمقة الدولقة الؽرتوكقًا، وتضؿقـ لقائحفا الداخؾقة خالصة 

متؿرات الدولقة  الؿتعؾؼة بالحؾقل الشرطقة لػض إبحاث العؾؿقة ، والؿ

الـزاطات الـاشئة طـ تـػقذ طؼقد التجارة الدولقة جراء  حدوث أطذار صارئة 

 .91كاكتشار وباء كقفقد 

التسقيؼ آلؽرتوين  لدور  مراكز  التحؽقؿ اإلسالمقة مـ خالل غرف التجارة،  - 8

ؽام الشرطقة اإلسالمقة مـ حؾقل وترجؿة لقائحفا وكظؿفا إليضاح  ما تتضؿـف أح

طؿؾقة لإلشؽالقات الؿعاصرة، وضؿان تحؼقؼ العدالة بؿا تشتؿؾ طؾقف مـ سعة 

 ورحؿة؛  تحؼقؼًا لعالؿقة أحؽامفا.

العؿؾ طؾك تطقير كظؿ التؽـقلقجقا وتطقيرها داخؾ الدول العربقة؛ كظرًا لضرورهتا  - 2

والتل تجّؾت إّبان اكتشار وباء وأهؿقتفا يف حؾ كثقر مـ اإلشؽالقات الؿعاصرة، 

 ؛ فعسك أن تؽقن يف الؿحـة مـحة.91كقفقد 

 أتؿتة مراكز التحؽقؿ الداخؾقة يف الدول العربقة. - 6

 ،،، واهلل من وراء الؼصد
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 المزاجع

 الؽريم الؼرآن – 1

 الؼرآن وعؾوم التػسقر – 2

ؼل ، تػسـقر الؼرآن العظقؿ  )الؿشفقر أبق الػداء بـ إسؿاطقؾ الؼرشل  الدمش   -

 م. 9133هـ/ 9233بتػسقر ابـ كثقر( ، صبعة دار الحديث الؼاهرة 

الجامع ٕحؽام الؼرآن،ممسسة ، أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد إكصاري الؼرصبل  -

 م 3335الرسالة

، أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل ابـ العربل، أحؽام الؼرآن، دار الػؽر لؾطباطة والـشر -

 . لبـان، تحؼقؼ : محؿد طبد الؼادر ططا

جامع البقان طـ تلويؾ آي ،  محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب الطربي -

 دار الػؽر.، الؼرآن 

محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل، التحرير والتـقير   -

الدار  الؿجقد،  تحرير الؿعـك السديد وتـقير العؼؾ الجديد مـ تػسقر الؽتاب»

 م.  9132تقكس ، -التقكسقة لؾـشر 

 وعؾومه الشريف الحديث – 3

هـ ( ،  الســ الؽربى،  263أبق بؽرأحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل البقفؼل)الؿتقىف سـة  -

 صبعة دار الؿعارف العثؿاكقة. 

بل داود، ط / دار الحديث أبق داود سؾقؿان بـ إشعث ، ســ أ -

 م.  9133/هـ9233
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جف وففرَسف  أبق زك - ريا يحل بـ شرف الـقوي، شرح صحقح مسؾؿ، حؼؼف وخرَّ

بابطل، حازم محؿد ، طؿاد طامر، صبعة دارالحديث الؼاهرة   هـ .9235طصام الصَّ

هـ ، صحقح مسؾؿ،  دار  359أبق الحسقـ بـ مسؾؿ الؼشقري الـقسابقري الؿتقيف  -

 م .3339هـ/ 9233الحديث بالؼاهرة، الطبعة الرابعة

، كصب الراية  لديـ أبق محؿد طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد الزيؾعلجؿال ا -

ٕحاديث الفداية مع حاشقتف بغقة إلؿعل يف تخريج الزيؾعل ، دار الؼبؾة لؾثؼافة 

 م.9117هـ/9293إولك،   السعقدية، –جدة  -اإلسالمقة

 أبق طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ ابـ الؿغقرة بـ البخاري الجعػل -

هـ (  صحقح البخاري بحاشقة السـدي: لإلمام أبل الحسـ كقر  365الؿتقىف) سـة 

هـ ( ، ط / دار إحقاء الؽتب 9983الديـ محؿد ابـ طبد الفادي السـدي الؿتقىف)

 العربقة.

هـ ، الؿصـػ يف إحاديث   386طبد اهلل بـ محؿد بـ أبل شقبة الؽقيف الؿتقىف  -

 م .9133حام ، ط/ دار الػؽر وأثار، تحؼقؼ: سعقد محؿد الؾ

إلباين، صحقح ســ الـسائل ، ط. مؽتب الرتبقة العربل لدول الخؾقج بالرياض،  -

 م.9133

 التراجم – 4

 ابـ حجر العسؼالين، اإلصابة يف تؿققز الصحابة، تحؼقؼ : الشقخ / طادل أحؿد  -

 هـ . 9296طبد الؿقجقد ،  صبعة / دار الؽتب العؾؿقة بقروت لبـان 

دار الؽتب  البداية والـفاية ، كثقر طؿاد الديـ أبل الػداء إسؿاطقؾ الؼرشل، ابـ -

 العؾؿقة بقروت لبـان.
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، ط/ دار  أبق طؿرو يقسػ بـ محؿد بـ طبد الرب، آستقعاب يف معرفة إصحاب -

 م.9113هـ /   9293الجقؾ بقروت ، 

، آثقر الجزريطز الديـ ابل الحسـ طؾل بـ طبد القاحد الشقباين الؿعروف بابـ  -

 .لبـان -بقروت  -دار الػؽر   ،ُأْسد الغابة يف معرفة الصحابة

 الؾغة  - 5 

أحؿد بـ طؾل الؿؼري الػققمل ، الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر، ط / دار  -

 الػؽر 

أبل الػضؾ جؿال الديـ محؿد بـ مـظقر اإلفريؼل، لسان العرب، الطبعة إولك ،  -

، ط/ دار إحقاء الرتاث العربل بقروت لبـان الطبعة الثاكقة دار صادر بقروت  

 م.9117

 محؿد بـ أبل بؽر طبد الؼادر الرازي ، مختار الصحاح، ط/ دار الحديث. -

محؿد رواس قؾعف جل، حامد صادق قـقبل،  معجؿ لغة الػؼفاء ، دار الـػائس  -

 م بقروت لبـان.9233/9111بقروت لبـان، الطبعة إولك 

الرحؿـ طبد الؿـعؿ ، معجؿ الؿصطؾحات وإلػاظ الػؼفقة، دار محؿقد طبد -

 الػضقؾة لؾطباطة والـشر والتقزيع، الؼاهرة.

 الؼواعد – 6

إبراهقؿ بـ محؿد بـ مقسك الشاصبل، الؿقافؼات، تؼديؿ بؽر بـ طبداهلل أبق زيد،  -

ضبط كصف وقدم لف وطؾؼ طؾقف، وخّرج أحاديثف مشفقر بـ حسـ سؾقؿان، دار 

 م. 9117هـ/  9297لؾـشر والتقزيع السعقدية، الطبعة إولك طػان 

جالل الديـ طبد الرحؿـ السققصل، إشباه والـظائر يف ققاطد وفروع فؼف  -

 م.3339الشافعقة، صبعة، دار الؽتب العؾؿقة بقروت



–
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زيـ العابديـ إبراهقؿ بـ كجقؿ، إشباه والـظائر طؾك مذهب أبل حـقػة الـعؿان،  -

هـ /  9837العزيز محؿد القكقؾ ، كشر ممسسة الحؾبل وشركاهتحؼقؼ : طبد 

 م.9153

شفاب الديـ أبل العباس الصـفاجل الؿشفقر بالؼرايف، الػروق، ويؾقف إدرار  -

الشروق طؾك أكقاء الػروق لعؿدة الؿحؼؼقـ سراج الديـ أبل الؼاسؿ قاسؿ بـ طبد 

لؼقاطد السـقة يف إسرار اهلل إكصاري ، الؿعروف بابـ الشاط، وهبامش الؽتابقـ ا

الػؼفقة : لؾشقخ  محؿد طؾل حسقـ مػتل الؿالؽقة ، وضعف ، د. محؿد رواس 

 قؾعجل ، صبعة دار الؿعرفة بقروت لبـان.

 الػؼه الحـػي - 7

أبق محؿد  بدر الديـ محؿقد بـ أحؿد العقـل، البـايـة يف شرح الفدايـة؛ لربهان   -

تصحقح محؿد طؿر الشفقر بـاصر اإلسالم الديـ طؾل بـ أبل بؽر الؿرغقـاين، 

 الراففقري، صبعة دار الػؽر العربل. 

زيـ الديـ بـ إبراهقؿ الشفقر بابـ كجقؿ ، البحر الرائؼ: )شرح كـز الدقائؼ:  -

لؾـسػل (، صبعة دار إحقاء الرتاث العربل بقروت لبـان ، حؼؼف وطؾؼ طؾقف أحؿد 

 م . 3333هـ/ 9233طزو طـاية الدمشؼل 

 .بقروت –لديـ السرخسل، الؿبسقط دار الؿعرفة شؿس ا -

طبد اهلل بـ محؿقد بـ مقدود الؿقصؾل البؾدحل، مجد الديـ أبق الػضؾ الحـػل ،  -

 . م 9187 -هـ  1365  الؼاهرة، –آختقار لتعؾقؾ الؿختار، مطبعة الحؾبل 

طؾك بـ خؾقؾ الطرابؾسل الحـػل، معقـ الحؽام فقؿا يرتدد بقـ الخصؿقـ مـ  -

حؽام، يف مجؾد واحد مع لسان الحؽام ٓبـ الشحتة،  صبعة  مصطػك الحؾبل ، إ

 .9178هـ /  9818الطبعة الثاكقة
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 طؾل حقدر، درر الحؽام شرح مجؾة إحؽام ، دار الؽتب العؾؿقة بقروت، لبـان. -

فخر الديـ طثؿان بـ طؾل الزيؾعل، تبـقـ الحؼـائـؼ شرح كـز الدقائؼ، لإلمام أبل  -

هـ( ومعف حاشقة  793افظ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد الـسػل) الؿتقىف سـة الربكات ح

العالمة الشقخ الشؾبل طؾك هذا الشرح : تحؼقؼ : الشقخ / أحؿد طزو طـاية ، ط/ 

 م. 3333هـ /  9233دار الؽتب العؾؿقة بقروت لبـان 

محؿد أمقـ طابديـ بـ طؿر بـ طابديـ بـ طبدالعزيز الدمشؼل ، حاشقة رد  -

حتار طؾك الدر الؿختار، لعالء الديـ محؿد بـ طؾل العروف بالحصؽػل،  دار الؿ

 م.3333هـ /9239الػؽر لؾطباطة والـشر، بقروت، 

محؿد بـ حسقـ الطقري، تؽؿؾة البحر الرائؼ )شرح كـز الدقائؼ: لؾـسػل (  -

لؾعالمة زيـ الديـ بـ إبراهقؿ الشفقر بابـ كجقؿ  صبعة دار إحقاء الرتاث العربل 

 م. 3333هـ/ 9233بقروت لبـان ، حؼؼف وطؾؼ طؾقف أحؿد طزو طـاية الدمشؼل 

محؿد بـ طؾك الحصؽػل، الدر الؿـتؼك يف شرح الؿؾتؼك، هبامش مجؿع إهنر يف  -

شرح مؾتؼك إهنر، تحؼقؼ خؾقؾ طؿران الؿـصقر، مـشقرات محؿد طؾك بقضقن، 

 م. 9113هـ/ 9291دار الؽتب العؾؿقة بقروت لبـان ، الطبعة إولك 

 الػؼه الؿالؽي - 8

أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ الؿالؽل الشفقر  -

 م. 9112بقروت الطبعة: إولك،  -بالؼرايف، الذخقرة، دار الغرب اإلسالمل

 .بقروت –محؿد طرفف الدسققل، حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر، دار الػؽر -

هـ / 9231شرح طؾك مختصر خؾقؾ، دار الػؽر بقروتمحؿد طؾقش، مـح الجؾقؾ  -

 م.9131
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 الػؼه الشافعي -9

 أحؿد بـ الـؼقب الؿصري، طؿدة السالؽ وطّدة الـاسؽ دار الجقؾ، بقروت. -

بق الحسـ بـ محؿد بـ حبقب الؿاوردى، الحاوي الؽبقر، تحؼقؼ : د. محؿقد  -

 9232، مطرجك ساهؿ معف بالتحؼقؼ جؿاطة مـ العؾؿاء ، ط / دار الػؽر

 م . 3338هـ/

 أبق زكريا محل الديـ بـ شرف الـقوي ، الؿجؿقع )شرح الؿفذب : لؾشقرازي(، -

ط/ مؽتبة اإلرشاد جده السعقدية ، حؼؼف وطؾؼ طؾقف : الشقخ / محؿد كجقب 

 الؿطقعك.

إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج لؿحل  "محؿد الخطقب الشربقـل، مغـل الؿحتاج -

 ، دار الػؽر، بقروت. "الديـ بـ شرف الـقوي

 الػؼه الحـبؾي -11

شؿس الديـ أبل الػرج طبد الرحؿـ ابـ أبل طؿرو محؿد ابـ أحؿد بـ محؿد بـ  -

 قدامة الؿؼدسل ، الؿغـل والشرح الؽبقر، ط/ دار الػؽر.

طبد اهلل بـ قدامة الؿؼدسل، الؽايف يف فؼف اإلمام الؿبجؾ أحؿد بـ حـبؾ ، الؿؽتب  -

 آسالمل  بقروت. 

بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـ ابـ ققؿ الجقزية، إطالم  محؿد -

الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ، تحؼقؼ: محؿد طبد السالم إبراهقؿ ، دار الؽتب 

 م.9119 -هـ 9299العؾؿقة، بقروت الطبعة إولك، 

مـصقربـ يقكس بـ إدريس البفقتك، )طؾك متـ اإلقـاع :ٕحؿد شؿس الديـ  -

الخطقب(، راجعف وطؾؼ طؾقف:  الشقخ/ مصؾقحل ومصطػك  محؿد أحؿد الشريـل

 هالل ،  ط/ دار الػؽر . 
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 مراجع فؼفقة حديثة: - 11

د.زيد طبدالؽريؿ الزيد، خصائص التحؽقؿ يف الشريعة اإلسالمقة ومؼاصده، بحث  -

 مؼدم إلك مؾتؼك التحؽقؿ يف العالؿ اإلسالمل.

التؽؿقؾ لؿا فات   لشقخ،د. صالح بـ طبد العزيز بـ محؿد بـ إبراهقؿ آل ا -

 تخريجف مـ إرواء الغؾقؾ، مققع مؽتبة الؿسجد الـبقي الشريػ . 

هـ /  9293د. فتحل الدريـل، الـظريات الػؼفقة، جامعة دمشؼ ، الطبعة الثاكقة  -

 م.9111

د. فتحل الدريـل، الحؼ ومدى سؾطان الدولة يف تؼققده ، ممسسة الرسالة بقروت  -

 م .9117هـ /9237لبـان، الطبعة إولك 

د. قذايف طزات الغـايؿ ، العذر وأثره يف طؼقد الؿعاوضات الؿالقة يف الػؼف  -

 م . 3333هـ/ 9233اإلسالمل ، دار الـػائس لؾـشر والتقزيع، الطبعة 

د. محؿد طبد الؿؼصقد شؾتقت، كظرية  التعسػ يف استعؿال الحؼ يف الػؼف  -

مل ومفرجان ابـ تقؿقة الؿجؾس اإلسالمل، بحث مؼدم إلك أسبقع الػؼف اإلسال

 م.9833/9151إطؾك لرطاية الػـقن وأداب والعؾقم آجتؿاطقة، دمشؼ 

د.محؿد كعقؿ محؿد هاين ساطل : مقسقطة مسائؾ الجؿفقر يف الػؼف اإلسالمل،  -

 م .  3336هـ/  9235ط/ دار   السالم 

ؽرمة ، السـة مجؾة الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل: رابطة العالؿ اإلسالمل مؽة الؿ -

 م .3332السابعة، العدد الثامـ ، الطبعة الرابعة 

 الؿمتؿرات: -11

خالل يقمل  الؿمتؿر العؾؿل الدولل الؿـعؼد يف دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة -
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-93هـ الؿقافؼ 9229/ذي الؼعدة/33-37السبت وإحد بتاريخ )

ما بعد جائحة  فـؼـف الــطـقارئ.. معالؿ فؼف"م( تحت طـقان 3333/يقلقق/91

  "فقروس كقروكا الؿستجد

د. أحؿد بـ محؿد طتقؼ، أثر كظام الؿرافعات الشرطقة يف تطقر إجراءات التؼاضل  -

، بحث مؼدم لؿمتؿر الؼضاء والتؼاضل يف  3383يف الؿؿؾؽة يف ضقء رؤية 

 6قات الشرق العربل م والؿؼام بؽؾ 3383الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف ضقء رؤية 

 هـ . 9223رجب 

د. أحؿد حشؿت أبق ستقت، كظرية آلتزام يف الؼاكقن الؿصري، الـاشر مؽتبة  -

 م.9126طبداهلل وهبة، مصر الؼاهرة 

د. أحؿد ماهر زغؾقل، أصقل التـػقذ الجربي الؼضائل، دار الـفضة العربقة  -

 .م3333

قؿ، دار الـفضة العربقة ، د. أحؿد محؿد حشقش، الؼقة التـػقذية لحؽؿ التحؽ -

 م. 3333الؼاهرة 

د. أحؿد محؿقد الؿساطدة، التـظقؿ الؼاكقين إلصدار حؽؿ التحؽقؿ آلؽرتوين،  -

،  93دراسة  مؼاركة، مؼال مـشقر بالؿجؾة إكاديؿقة لؾبحث الؼاكقين، الؿجؾد 

 م.3396،  3العدد 

وإجراءاتف ، بحث مـشقر د. أسامف إدريس بقد اهلل،  التحؽقؿ اإللؽرتوين، ماهقتف  -

 https://alhoriyatmaroc.yoo7.coطؾك الشبؽة الدولقة لؾؿعؾقمات: 

د. إلقاس كاصقػ، إصاللف طؾك التحؽقؿ اإللؽرتوين يف العالؿ، مجؾة اتحاد  -

 م .3333، 33، الؿجؾد 387الؿصارف العربقة، بقروت العدد 

https://alhoriyatmaroc.yoo7.co/
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قره حسـ الرافعل، التحؽقؿ يف الؿـازطات الـاشئة طـ العؼقد اإللؽرتوكقة يف د. أم -

مـشلة الؿعارف باإلسؽـدرية  ضؾ آتػاققات الدولقة والتشريعات القصـقة ،

 م .3393

د. خالد رأفت أحؿد، إشؽالقات ومعققات تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة يف  - -

مـشقر طؾك الشؽبة الدولقة التحؽقؿ أمام مراكز  التحؽقؿ اإلسالمقة، بحث 

 لؾؿعؾقمات .

د. خالد مؿدوح إبراهقؿ، التحؽقؿ يف طؼقد التجارة الدولقة، دار الػؽر الجامعل  -

 م. 3333اإلسؽـدرية، 

 م.3337د. رضا السقد طبدالحؿقد ، مسائؾ يف التحؽقؿ ، دار الـفضة العربقة  -

دار الـفضة  "ؼاركةدراسة م "د. سامل طبدالباقل أبق صالح: التحؽقؿ آلؽرتوين -

 العربقة، الؼاهرة، بدون.

د. السعقد محؿد اإلزمازي، السـد التـػقذي يف قاكقن الؿرافعات، الؿؽتب  -

 م.3333الجامعل الحديث، 

 م. 9137/ الطبعة السادسة 3د. سؾقؿان مرقس ، القايف يف شرح الؼاكقن الؿدين ج  -

ولقة، مطبعة الػجقرة القصـقة د. شريػ غـام، أثر تغققر الظروف يف طؼقد التجارة الد -

 م.3393اإلمارات العربقة الؿتحدة 

د. صالح بـ طبد اهلل بـ ططاف العقيف: الؿبادئ الؼاكقكقة يف صقاغة طؼقد التجارة  -

 م .9117الدولقة معفد اإلدارة العامة، السعقدية صبعة 

     م.9167صقيف أبقصالب ، مبادئ تاريخ الؼاكقن، دار الـفضة العربقة، -

طبد الحل حجازي ، الـظرية العامة لاللتزام، مطبعة هنضة مصر، الؼاهرة د.  -

 م.9126



–
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د. طبد الؿـعؿ البدراوي، الـظرية العامة لاللتزام يف الؼاكقن الؿدين الؿصري، مؽتبة  -

 م.9176سقد طبداهلل وهبة، الؼاهرة 

ة د. طبدالرزاق أحؿد السـفقري، القسقط  يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، كظري -

 آلتزام، دار إحقاء الرتاث العربل بقروت لبـان.

د. طقد محؿد الؼصاص، أصقل التـػقذ الجربي وفؼا لؿجؿقطة الؿرافعات الؿدكقة  -

والتجارية والتشريعات الؿؽؿؾة لفا يف ضقء آخر تعديالهتا، الطبعة 

 م.3393الثالثة،

ؽام التحؽقؿ د. فقزى محؿد سامك: التحؽقؿ التجاري الدولل، دراسة مؼاركة ٕح -

التجاري الدولل كؿا جاءت يف الؼقاطد وآتػاققات الدولقة واإلقؾقؿقة والعربقة 

مع إشارة إلك أحؽام التحؽقؿ يف التشريعات العربقة. دار الثؼافة لؾـشر والتقزيع 

 م . 3393طؿان إردن الطبعة السادسة 

اري الدولل ، دراسة أ. لزهر بـ سعقد ، أ. كرم محؿد زيدان الـجار ، التحؽقؿ التج -

 ، دار الػؽر الجامعل. 3393مؼاركة  الطبعة إولك 

د. محسـ شػقؼ، التحؽقؿ التجاري الدولل، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة،  -

 م. 9172

د. محؿد هبجت قايد، إقامة الؿشروطات آستثؿارية وفؼا لـظام البـاء والتشغقؾ  -

ـاء والتؿؾؽ والتشغقؾ وكؼؾ الؿؾؽقة  كظام الـ أو الب ( .B. O. Tوكؼؾ الؿؾؽقة كظام الـ )

 (B.O. O. T. دار الـفضة العربقة بالؼاهرة )م.3333 

د. محؿد كقر شحاتف، الرقابة طؾك أطؿال الُؿَحّؽِؿقـ، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة  -

؛ د. مصؾح أحؿد الطراوكة، الرقابة الؼضائقة طؾك إحؽام  36م ، ص 9118

دار وائؾ لؾـشر والتقزيع، طؿان ،  "دراسة مؼاركة "اكقن إردينالتحؽقؿقة يف الؼ

 م.3393الطبعة إولك،
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دراسة قاكقكقة مؼاركة بلحؽام الشريعة اإلسالمقة،  "د. محؿقد الؿظػر، كظرية العؼد -

 م.3396هـ/9285دار الحافظ، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطبعة الثالثة 

التجاري الدولل، دار الـفضة العربقة الؼاهرة د.  محؿقد مختار بريري، التحؽقؿ  -

 م.9116

د. كبقؾ إسؿاطقؾ طؿر، التحؽقؿ يف الؿقاد الؿدكقة والتجارية القصـقة والدولقة ، دار  -

 م. 3332الجامعة الجديدة، اإلسؽـدرية 

أ. كسقؿة أمال حقػـري، التحؽقؿ اإللؽرتوين ودوره يف حؾ الؿـازطات الـاتجة طـ  -

م ( مـ مجؾة العؾقم 3397كقة ، مـشقر يف العدد الثاين) مارسالتجارة اإللؽرتو

 السقاسقة والؼاكقن، تصدر طـ الؿركز الديؿؼراصل العربل.

د. كشلت إدوارد كاشد، تطقير آلقات الؼضاء لتحػقز إداء آقتصادي، بحث مؼدم  -

هـ ، 9285لؿمتؿر الؼضاء والتحؽقؿ، جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة 

 ؾد الثالث.الؿج

دراسة  "د. هادي مسؾؿ يقكس البشؽاين، التـظقؿ الؼاكقين لؾتجارة آلؽرتوكقة  -

 م.3331دار الؽتب الؼاكقكقة  "مؼاركة

د. هشام مقفؼ طقض، د. جؿال طبدالرحؿـ محؿد طؾل، أصقل التـػقذ الجربي  -

رياض، وفؼا لـظام التـػقذ السعقدي وٓئحتف التـػقذية الجديدة ، مطبعة الشؼري، ال

 م.9223/3391الطبعة الثالثة 

التحؽقؿ آلقؽرتوين كلحد وسائؾ تسقيف  د. هقثؿ طبد الرحؿـ البؼؾل. -

ورقة مؼدمة لؾجؿعقة الؿصرية لؿؽافحف جرائؿ الؿعؾقماتقة "الؿـازطات.

 . "وآكرتكت



–
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د. يقسػ بـ الؼائد ، تلثقر وباء  كقروكا طؾك العؼقد القصـقة والدولقة، مؼالة  -

بتاريخ 385إلك  337الصػحات مـ   1072938:  دار الؿـظقمة  برقؿ مـشقرة يف

 .م  3333يقكقق 

- PERTER, SCHLECHTRIEM – convention de vienne sur les  contrats de vente 
international de marchandises, Dalloz, Paris 2008. 

- principes- UNI droit , , Revue, dr.UNIF.2004. 
- Vincent- Heuzé,la vente international de marchandises LG DJ Paris.2000 

- h ttp://www.e-
cfr.org/ar/index.php? 

- http://islamport.com/w/fqh 
- http://islamport.com/w/krj 
- http://kenanaonline.com:  
- http://vmag.law.vill.edu:8080/ 
- http://www.arbiter.wipo.int . 
- http://www.cybertribunal.org . 
- http://www.europa.eu.int/co m 

- http://www.un.org/arabic/ https 
- https://alhoriyatmaroc. 
- https://al-maktaba.org/  
- https://qawaneen.blogspot.com/l  
- https://uncitral.un.org/ar/ 
- https://www.albayan.ae/ 
- https://www.emaratalyoum.com/ 
- https://www.who.int/ar/ 
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