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Investigating the Effect of E-management on Customer
Service Performance
Mohammed A. Elsaadani
Jubail University College, Kingdom of Saudi Arabia
saadanim@ucj.edu.sa

Abstract
The present study aims to investigate the effect of e-management on customer service performance for a
group of business organizations in Alexandria - Egypt. The directory of Egyptian Ministry of Trade and
Industry was surveyed in order to randomly select the participating organizations. 485 businesses randomly
selected representing 25% of the total population, of which only 391 organizations expressed their
willingness to participate. 263 questionnaires were distributed, but only 226 were collected representing
30% of the study population. Experts comments were used to check the validity of the study instrument,
and the reliability of questions was calculated as 93% using Cronbach’s Alpha coefficient. The statistical
methods used for data analysis are frequencies, relative frequencies, percentages, averages, order of the
responses, Pearson correlation coefficient, Cronbach’s Alpha coefficient, confirmatory factorial analysis,
central tendency (mean), dispersion (standard deviation), Pearson coefficient, simple linear regression,
T-Test, determinant coefficient, and one-way ANOVA. The probability level for a test of statistical
significance for the study is p<.05, to ensure a 95% confidence in generalization of the findings. Study
findings assert research hypothesis that there is a statistically significant positive relationship between
e-management and customer service performance.
Keywords: e-management; performance; customer services; business organizations.
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استكشاف أثر اإلدارة اإللكترونية على أداء خدمات العمالء
محمد السعدني
 المملكة العربية السعودية،كلية الجبيل الجامعية
saadanim@ucj.edu.sa

الملخص

تهدف الدراسة الحالية إلى استكشاف أثر اإلدارة اإللكترونية على أداء خدمات العمالء لمؤسسات األعمال في مدينة اإلسكندرية
485  ولقد تم اختيار، تم اختيار المنظمات المشاركة عشوائيا ً من خالل مسح دليل وزارة التجارة والصناعة المصرية.بمصر
 وتم توزيع،  منظمة391  ولكن استجابت للمشاركة عدد، من إجمالي عدد الشركات المسجلة25٪ شركة عشوائيا لتمثل
. من مجموع مجتمع الدراسة30٪  استبانة فقط بواقع226  ولكن تم جمع،) من مجتمع الدراسة35%  استبانة (نسبة263
 باستخدام معامل ألفا93٪  وتم حساب موثوقية األسئلة بنسبة، تم االستعانة بآراء الخبراء للتحقق من صالحية أداة الدراسة
،  النسب المئوية،  الترددات النسبية،  وتم استخدام مجموعة اساليب االحصائية في تحليل البيانات مثل الترددات.كرونباخ
 االتجاه المركزي،  تحليل عامل التوكيد،  معامل ألفا في كرونباخ،  معامل ارتباط بيرسون،  ترتيب االستجابات، المتوسطات
ANOVA ،  معامل محدد، T  اختبار،  البساطة االنحدار الخطي،  معامل بيرسون، ) التشتت (االنحراف المعياري،)(الوسط
 للحصول على ضمان ثقةp <0.05  وتم اعتماد مستوى احتمال الختبار األهمية اإلحصائية للدراسة بقيمة.في اتجاه واحد
 تؤكد نتائج تحليل البيانات على فرضية البحث بوجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين كل من. في تعميم النتائج95٪
.اإلدارة اإللكترونية وأداء خدمات العمالء
. اإلدارة اإللكترونية؛ األداء؛ خدمات العمالء؛ منظمات األعمال:الكلمات الدالة

Introduction
The current study aims to investigate the effect of e-management on customer service performance for
a group of business organizations in Alexandria - Egypt. Thus, the research would be able to provide
recommendations based on the results of this investigation.
Although many authors highlighted the role of technology in customer services (Elam & Morrison,
1993; El Sawy & Bowles, 1997), many other investigated various issues related to customer service,
but only few dealt with empirical research investigating the effect of technology on customer service
performance (Lemon & Verhoef, 2016). The current research aims to fill this gap through investigating
the effect of e-management on customer service performance.
The importance of current research stems from lacking studies that focus on e-management in the Arab
countries, and particularly in Egypt. Therefore, this research may be considered as a starting point for
further research needed to cover in depth the issues affecting the adoption of e-management (which are
not discussed in this research). Also, the importance of this research can be derived from its findings,
which will be considered as an incentive not only for academics, but, also for business organizations
managers and decision makers to investigate deeply in a series of other researches the issues related
to the adoption of e-management. Moreover, the current study adds to the literature a new knowledge
through dealing with the subject of e-management in relation to customer service performance. In
addition to that, the current study provides a theme to prove the effect e-management has on customer
service performance.
The main question that the current research aims to investigate and try to answer would be: is there a
statistically significant relationship between e-management and customer service performance?
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Literature Review
Current research aims to investigate the effect of e-management on customer service performance; thus,
the following literature review covers the most important issues related to the topic of this research study
needed to proceed with such objective. The topics that will be covered in the following literature review
section are: e-management, challenges of e-management, and the relationship between e-management
and customer service.
E-management
Alaagez (2011) declared that e-management is a process through which management manages. Also,
it is an integrated electronic system that relies on information technology to improve the various
administrative processes within the organization. He indicated that the idea of e-management goes far
beyond the concept of automation of the work within the organization, to include data and information
integration between different departments as well as using such data and information in guiding the
policies and procedures of the organization towards achieving its objectives and providing the necessary
flexibility to respond to the internal and external variables.
In the same context, Hai (2007) illustrated that e-management implies the use of e-capabilities through the
adoption of information and communication technology (ICT) solutions in order to improve management
performance, simplify the routine procedures, as well as making the data accessible to users anytime
anywhere. Moreover, he indicated that e-management would be considered as the backstage information
systems that support the management of the business organization, including tools for communication,
coordination, and collaboration.
Ellatif and Ahmed (2013) have explained that it was always noted that the concept of e-management
is confused with the concepts of e-business, e-commerce and other similar concepts within the digital
world. The authors refer to the International business machine (IBM) organization, which has identified
e-business as a comprehensive flexible approach to distribute the value of distinguished works by
linking electronic systems to operations through which basic activities of business are performed. IBM
has identified e-commerce as a commercial transactions conducted electronically through electronic
devices. Also, IBM has determined e-management as a managerial concept, hardware and software
systems, and functional configuration and mechanisms as well as activities that depends in its operation
on technology to achieve predetermined objectives. The authors illustrated nowadays that the transition
to e-management is a major competitive force organizations are forced to think about because of the fast
expansion in ICTs and the widespread of the technological revolutions worldwide as well as the enormous
increase in the size of information flow. Implementation of e-management mandates innovation culture
to prevail inside business organizations. Workforce should think out of the box while taking their deep
look into the reality of their business organizations, this thinking approach will allow them to consider
all issues surrounding them in the environment, both inside and the outside, thus taking the best actions.
E-management Challenges
Worldwide challenges are forcing business organizations to adopt major changes such as globalization,
recent innovations, competition, as well as changing economic structures. Businesses have to be changed
by adopting innovative strategies in order to improve their efficiency and effectiveness (Oppong, Yen,
& Merhout, 2005).
With reference to Shakkah and Algamdi (2016), in addition to the recent and modern ICTs changes,
worldwide challenges have affected the environment and function of e-management; thus creating a new
working context as follows:
• Change from independent computerized systems into a networked system have created ICT systems
those are an electronic fabric connecting core business systems.
• Change from non-electronic management systems to smart e-management systems allow dealing with
information sources that produce smart elements such as databases and software that search for information.
• Change from batch processing, conducting gradually in batches, to online real-time processing suits
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the changing and rapid nature of doing business which requires constant updating.
• Change working environment to make use of different networks, such as intranets and extranets,
allowing the online link of systems and databases, thus providing information instantly as needed.
• Change to work using client/server environment enhance security as well as the ability to serve many
users.
• Change from centralized computing to distributed computing allows flexible and team-work
structures instead of individual tasks.
Ibrahim (2011) have illustrated that it is very difficult to draw a conclusion about the status of
e-management in the Arab countries due to many reasons including the generalization nature of the
topic of e-management, as well as the variety of domains constituting its field such as ICT, e-commerce,
e-government, and management.
Moreover, he determined that it is worth mentioning that the Arab countries may have limitations
regarding the application of e-management related mainly to a number of issues. One of the most
significant limitation is the technology limitation, as some Arab countries has an outdated ICTs
infrastructure that limit their capabilities in adopting the required services needed for implementing
e-management. Another limitation is the culture limitation, as Arab countries vary significantly in
individuals’ culture (traditions in the unique Arabia aspects of life), as well as the organizational culture
(values and traditions shared by workforce), and vary as well in their administrative methodologies in
performing daily activities; individuals affects organizations and organizations affects workforce. In
order to keep pace with recent innovations, culture must provide Arabs with innovative thinking tools,
and also provide decision makers with knowledgeable capabilities that aid them in developing and using
e-management systems.
Moreover, socio-economic limitation is very important, as adopting recent technologies needed
to implement e-management systems takes place at levels of both organizations and society; thus
transforming them into information community and information economy. Having the right environment
leads to the success of e-management implementation; therefore, it is very important to ensure changing
the attitudes of the collective society to adopt recent innovations and especially e-management.
In the same context, Maher (2010) has indicated that regardless of the limitations of e-management
adoption in Arab environment, the chances of successful e-management are proved to be very high,
as there is a serious commitment and established innovations in the administration of the business
organizations as well as the governmental entities. It is concluded from the Arab experiments with
e-management, that the following are the requirements of its success:
•
•
•
•

Having development strategy for recent innovative technologies.
Investing in the appropriate facets of ICTs infrastructures.
Having strategies for building and improving culture through innovations.
Re-engineering traditional work activities to match the recent innovative environments.

E-management and Customer Service
The literature shows that many worldwide organizations adopted e-management as a result of
recognizing its positive effects on employees’ performance (Cordella, Martin, Shaikh, & Smithson,
2011). E-management - as one of the significant outcomes of the digital world - is considered as an
e-mechanisms. Moreover, digital world has changed the theoretical and practical applications of
e-management through introducing new systems, tools, and models, which are considered as new ways
of competition based on innovation (Shakkah & Algamdi, 2016).
E-management takes care of using ICTs in making the core business functions; thus streamlining business
processes in order to maintain e-records, and improving the flow and the integration of information
(Kim & Koh, 2004). These ICTs are considered as the facilitator of the recent and rapid changes in
business environment, ICTs facilitate the creation of a more flexible organization that is capable of
achieving competitive advantage and supports management in achieving their goals (Alzubi, Aldhmour,
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& ALattraqchi, 2016). Moreover, e-management is considered as a key success factor in the competition
towards e-business applications, which is the umbrella name for major e-business innovations used for
information exchange, on-line collaboration, and to ensure the performance required for e- business
success (Berman & Eaglstein, 2007).
Information is viewed nowadays as a significant resource for generating values throughout the whole
organizations and the whole societies; thus affecting human life aspects (Dibrell & Miller, 2002). This
is the reason that ICTs are growing up very fast in our daily lives, aiming at solving businesses and
personnel problems in new ways, and it allows linking people and data in new effective ways at a lower
cost (Sahuquillo & Pont, 2003). Same idea was shared by Almutairi (2014), Crowley (2008), and Sharma
(2009), as they declared that since the introduction of the Internet, the main focus of current business
organizations is the adoption of e-management, as it has the ability to enhance the quality of processes;
leading to improving efficiency and effectiveness, the reduction of the expenses, and the increase of the
profitability. In the same context, Joshi (2012) and Alshehri and Drew (2010), declared that e-management
has several advantages. e-management makes communication fast and easy, e-management makes cost
of communication so cheap, shared information easily seen providing transparency, transparency leads
to accountability, and providing flexibility due to handling management issues without time and place
restrictions.
Recent technological innovations have revolutionized the 21st century, where everything and everyone
is getting online, the internet is providing low cost communication mechanism that makes it the most
strategic application of technology for businesses. Firms are now searching for means to better interact
with customers and influence them, they understand that technology affect customer service performance
(Navimipour & Soltani, 2016).
Customers worldwide require businesses to offer greater quality at lower cost, and businesses understand
that achieving these objectives has becoming a significant factor to acquire competitive advantage
and compete globally (Bergek, Hekkert, & Jacobsson, 2008). Also, most businesses organizations are
recognizing customer service as a significant strategic issue used to measure competitiveness of the
customer service process (Ray, Muhanna, & Barney, 2005; Rust, Zeithaml, & Lemon, 2000; Szymanski
& Henard, 2001; Zeithaml, 2000).
In order for businesses to become efﬁcient and be able to contribute to the worldwide competitive
markets where customers’ expectations are continually rising, adoption of recent innovative technologies
is critical (Sharabi, 2013). Literature is rich with authors who agree that innovative technologies are
an important ingredient for improving customer service performance (Gunawardhana, 2018; Addas &
Pinsonneault, 2016; Melville, Kraemer, & Gurbaxzni, 2004; Rai, Patnayakuni, & Seth, 2006). Moreover,
they recognized that recent technology adoption significantly enhance customer relationship quality and
outcomes (Darajeh & Tahajod, 2010).
Many authors have illustrated that business firms have used innovative technology to impact customer
service (Karimi, Somers, & Gupta, 2001; Bradely, Hausman, & Nolan, 1993; Lohse & Spiller, 1998;
Porter, 1986; Sweat & hibbard, 1999; Krishnan, Ramaswamy, Meyers, & Damian, 1999; Furey, 1991).
Recent ICTs empowers customers more than ever as the Internet allows continuous contact with them
anytime anywhere (Jesu, Gao, Melero, & Sese, 2019; Chen & Nath, 2016; Takieddine & Sun, 2015).
Moreover, authors have determined that recent innovative technologies improve customer services
expertise and performance in many ways as follows:
• Increasing convenience of provided services, better customer service management, and ultimately
increasing the offered services (Furey, 1991),
• Changing standards of competition through offering easy information sharing, reducing costs
significantly, reducing cycle times significantly, and ultimately improving customer satisfaction,
loyalty and retention (Cash, McFarlan, McKenney, & Applegate, 1992; Choi, 2018; Salomann,
Dous, Kolbe, & Brenner, 2005),
• Enhancing customer service by raising entry barriers, enhancing productivity, and ultimately
generating revenues (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 1997; Lai, Huang, Lin, & Kao, 2011),
• Enhancing customer service quality, reducing customer service cost, aiding in acquiring new
customers, tracking consuming behavior, better understanding customer needs, and customizing
the required services and activities (Navimipour & Soltani, 2016),
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• Making customer services cheaper, easier, faster, and more accurate. Moreover, helping to reduce
workload and involvement of human and physical resources (Gunawardhana & Perera, 2015; Choi
& Ryu, 2015; Choi & Shin, 2012),
• Increasing salespeople’s customer orientation (Reychav & Weisberg, 2009),
• Enhancing customer service capabilities, and ultimately affect customers’ behavior (Setia,
Venkatesh, & Joglekar, 2013),
• Increasing service expertise (Choi & Ryu, 2015), and
• Enhancing the organizational agility (Mao, Liu, & Zhang, 2015).

Research Methods
Approach
This research used the descriptive analytical approach. Data collected using questionnaire instrument,
which was designed and tested before its distribution to study sample. Statistical Package for Social
Science (SPSS V. 25) was used in coding and analyzing the data in light of the questions of study
instrument. The probability level for a test of statistical significance for the study is p<.05, to ensure
95% confidence in generalization of the findings. Descriptive statistics were used for data analysis of the
collected data. The statistical methods used for data analysis are:
• Frequencies, relative frequencies, percentages, averages, and the order of the responses for the
pilot test data.
• Pearson correlation coefficient used to test the validity of the instrument.
• Cronbach’s Alpha coefficient and confirmatory factorial analysis used to test the reliability of the
instrument.
• Central tendency (mean) and dispersion (standard deviation) of data used to know the places of
concentration of data and their distance from each other.
• Pearson Coefficient used to measure the degree and type of relationship between variables.
• Simple linear regression and T-Test used to measure the effect of an independent variable on a
dependent variable.
• Determinant Coefficient used to determine the extent to which the independent variable can explain
the differences in the dependent variable.
• One-way ANOVA used to test the means of independent samples.
Research Hypothesis
There is a statistically significant relationship between e-management and the performance of customer
service.
Population and Sample
Simple random cluster sampling was used for the selection of the participating business organizations
located in Alexandria city of Egypt. The target participating business organizations were chosen randomly
based on the list of commercial business organizations obtained through surveying the directory of the
Egyptian Ministry of Trade and Industry in November 2018.
The population of the research study consists of 1903 business organizations, and the sample of the
study is 485 randomly selected organizations representing 25% of the total population. A contact was
made in order to obtain their approval to start distributing the questionnaires and get their responses. Of
the 485 selected organizations, only 391 responded and express their willingness to share in the study.
Four follow-up contacts were made in order to ensure the readiness of questionnaires for collection. 263
questionnaires were distributed, but only 226 were collected, and all the collected questionnaires were
completed and usable, which represent 86% response rate representing 30% of the study population.
Data collection took place from December 2018 to January 2019.
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Study Instrument
The study instrument was designed to explore the views of the employees towards e-management and
its effect on customer service performance. The researcher prepared the instrument in its initial stage
by reviewing the literature related to the research objectives, as well as by reviewing previous studies
in order to analysis existing related instruments. The current research instrument consists of three main
sections as follows:
• Part 1: aimed at collecting demographic information about professionals participating in the study,
such as gender, age, academic qualification, position, experience, and working function.
• Part 2: aimed at soliciting the opinion of participating professionals regarding the applicability and
adoption of e-management, and it consists of 9 statements.
• Part 3: aimed at soliciting the opinion of participating professionals regarding the effect of
e-management on the performance of customer service, and it consists of 10 statements.
The instrument was piloted in two distinct ways, it was tested in order to ensure that it is accurate,
consistent, the questions reflect the intended meaning of the researcher, and to ensure that this meaning will
be understood by anyone reading these questions; thus increasing the instrument validity and reliability.
Expert comments were used to check the instrument, as a number of 19 academics expert reviewed the
instrument to ascertain its relevance and ability to achieve the intended objectives, then the instrument
was evaluated and revised with their comments. This was followed by the distribution of a prototype of
the instrument to a number of 25 employees in the participating organizations in order to obtain their
observations before the final distribution, both pilot tests were with a return rate of 100%.
the reliability of instrument was calculated as 0.93 using Cronbach’s Alpha coefficient and confirmatory
factorial analysis, and it was 0.86 for part 2 (applicability and adoption of e-management), while it was
0.94 for part 3 (effect of e-management on the performance of customer service).
The validity of the instrument was calculated using Pearson correlation coefficient between each of
the used statements and the complete equivalent part in the instrument. Calculations shows that all
the values of correlation coefficients are statistically significant at the level (0.01), and this shows the
validity of the instrument.

Data Analysis and Results
Demographic Information Analysis
Frequencies and percentages of the research sample were calculated according to the different variables as follows:
Gender analysis: distribution of sample shows that 42.9% are females and the remaining higher portion
of 57.1% as males, as shown in figure 1.

Figure-1. Sample gender analysis
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Age analysis: distribution of sample shows that the percentage of individuals aged over 50 years is
11.1%, individuals aged 40-50 years as 35.8%, the percentage of individuals aged 30-40 years 28.3%,
while the percentage of individuals under the age of 30 years in the sample is 24.8%. This result indicates
the diversity in average ages of the study sample and a relative increase in the average ages, as shown
in figure 2.

Figure-2. Sample age analysis
Scientific qualification analysis: distribution of sample shows that the percentage of individuals
with intermediate and above average qualifications (secondary school) in the sample is 27.4%, basic
education (primary & preparatory school) percentage in the sample is 8%, individuals with a university
qualification (Bachelor degree) represented 53.1%, the MSc holders in the sample is 11.1%, while the
percentage of the PhD holders in the sample is 0.4%. It is clear from the previous analysis that the
society of current study is well qualified, as shown in figure 3.
Figure-3. Sample scientific qualification analysis

Working experience analysis: distribution of the sample shows that the percentage of individuals with
years of experience of 20 years or more is 28.3%, individuals whose years of experience from 15 to less
than 20 years is 15.9%, individuals whose years of experience from 10 to less than 15 years is 26.5%,
individuals with years of experience from 5 to less than 10 years is 12.8%, and finally individuals with
less than 5 years of experience is 16.4%. it is clear that the sample has individuals who have considerable
work experience, as shown in figure 4.
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Figure-4. Sample working experience analysis
Working function analysis: distribution of the sample shows that the percentage of individuals who
work in “training” function is 5.3%, those who work in “administrative affairs” function is 13.3%,
the percentage who work in “informatics” function is 16.8%, the percentage who work in “financial
affairs” function is 16.8%, the percentage who work in “planning and statistics” function is 4%, and the
percentage who work in “operations and investment” function is 15.5%, as shown in figure 5.

Figure-4. Sample working function analysis
Data Analysis and Discussion
The results of the descriptive statistics for part 2 of the instrument, which aims at soliciting participant
opinions regarding the applicability and adoption of e-management, were examined by comparing the
average mean for that part with the mean values of the responses of the participants. From this analysis
we can conclude the following results:
Statement 1 “administration aims to replace traditional systems with electronic systems” ranked last
according to the average of 3.88, with a strongly agree rate of (26.1%) as well as a strongly disagreeable
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rate of 1.3%. This result indicates that participants believes that the administration is replacing traditional
systems with recent electronic systems.
Statement 2 “administration uses electronic communication systems” ranked eighth according to the
average of 3.88, with a strongly agree rate of 19.5% as well as a strongly disagreeable rate of 0.9%.
This result indicates that there is a considerable agreement by participants that the administration uses
electronic communication systems.
Statement 3 “administration uses electronic data exchange systems” ranked seventh according to the
average of 4.03, with a strongly agree rate of 19.9% as well as a strongly disagreeable rate of 0.4%.
This result indicates that there is a high degree of participants who believe that the administration uses
electronic data exchange systems.
Statement 4 “Administration relies on electronic monitoring systems” ranked fifth according to the
average of 4.09, with a strongly agree rate of 26.5% as well as a strongly disagreeable rate of 0.9%. This
result indicates that there is a great deal of agreement among participants that the administration relies
on electronic monitoring systems.
Statement 5 “administration develops Internet strategies” ranked fourth according to the average of 4.15,
with a strongly agree rate of 30.1 as well as a strongly disagreeable rate of 0.4%. This result indicates
that there is a great deal of agreement among participants that the administration is developing Internet
strategies.
Statement 6 “administration develops secure information systems” ranked third according to the average
of 4.15, with a strongly agree rate of 30.5% as well as a strongly disagreeable rate of 1.8%. This result
indicates that there is a great deal of agreement among participants that the administration is developing
secured information systems.
Statement 7 “administration is keen to provide modern electronic equipment” ranked first by the average
of 4.24, with a high acceptance rate of 35.8% as well as a strongly disagreeable rate of 0.9%. This
result indicates that there is a great deal of agreement among participants that the need for modern
electronic equipment is considered the most important requirements of the success of the applicability
of e-management.
Statement 8 “administration is keen to provide the hardware necessary to build information infrastructure”
ranked second by the average of 4.19, with a high acceptance rate of 27.4% as well as a strongly
disagreeable rate of 0.4%. This result indicates that there is a great deal of agreement among participants
that the administration is keen to provide the hardware necessary to build information infrastructure
required for the applicability of e-management.
Statement 9 “administration is keen to provide modern equipment that facilitate the adoption of modern
electronic systems” ranked sixth according to the average of 4.09, with a strongly agree rate of 28.8%
as well as a strongly disagreeable rate of 0.4%. This result indicates that there is a high degree of
approval among participants that the administration is keen to provide modern equipment that facilitate
the adoption of modern electronic systems.
The results of the descriptive statistics for part 3 of the instrument, which aims at soliciting participant
opinions regarding the effect of e-management on the performance of customer service, were examined
by comparing the average mean for that part with the mean values of the responses of the participants.
From this analysis we can conclude the following results.
Statement 1 “adopting e-management contributes to the rapid handling and completion of transactions”
ranked third by the average of 4.16, with a high acceptance rate of 30.1% as well as a strongly disagreeable
rate of 1.3%. This result indicates that there is a great deal of agreement among participants that the
adoption of e-management leads to faster handling and completion of transactions.
Statement 2 “adopting e-management improves customer service quality” ranked fifth by the average of
4.08, with a high acceptance rate of 30.5% as well as a strongly disagreeable rate of 2.2%. This result
indicates that there is a great deal of agreement among participants that the adoption of e-management
improves customer service quality.
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Statement 3 “adopting e-management contributes to the rapid completion of work as quickly as
possible” ranked first by the average of 4.21, with a high acceptance rate of 33.2% as well as a strongly
disagreeable rate of 1.3%. This result indicates that there is a great deal of agreement among participants
that the adoption of e-management leads to the completion of the work as soon as possible.
Statement 4 “adopting e-management increases work accuracy” ranked fourth by the average of 4.14,
with a high acceptance rate of 32.7% as well as a strongly disagreeable rate of 1.8%. This result indicates
that there is a great deal of agreement among participants that the adoption of e-management leads to
more accurate work.
Statement 5 “adopting e-management contributes to meeting the modern requirements of customers”
ranked ninth by the average of 3.99, with a high acceptance rate of 21.7% as well as a strongly
disagreeable rate of 1.3%. This result indicates that there is a great deal of agreement among participants
that adopting e-management leads to the recognition of the modern requirements of customers, and this
is constantly increasing.
Statement 6 “adopting e-management contributes to the higher rate of rotation speed” ranked last by
the average of 3.81, with a high acceptance rate of 18.1% as well as a strongly disagreeable rate of
2.7%. This result indicates that there is a great deal of agreement among participants that adopting
e-management leads to higher rate of rotation speed.
Statement 7 “adopting e-management contributes to the fast entry and exit of goods” ranked eighth
by the average of 4.02, with a high acceptance rate of 22.6% as well as a strongly disagreeable rate
of 1.8%. This result indicates that there is a great deal of agreement among participants that adopting
e-management achieves fast entry and exit of goods.
Statement 8 “adopting e-management contributes to the fast handling of transportation” ranked seventh
by the average of 4.03, with a high acceptance rate of 22.1% as well as a strongly disagreeable rate
of 0.9%. This result indicates that there is a great deal of agreement among participants that adopting
e-management contributes to the fast handling of transportation.
Statement 9 “adopting e-management contributes to the easy connection with customers” ranked second
by the average of 4.18, with a high acceptance rate of 28.8% as well as a strongly disagreeable rate of
1.3%. This result indicates that there is a great deal of agreement among participants that the adoption
of e-management leads to easy connectivity with customers.
Statement 10 “linking with supervision units contributes to the rapid completion of work” ranked sixth
by the average of 4.05, with a high acceptance rate of 24.3% as well as a strongly disagreeable rate
of 1.8%. This result indicates that there is a great deal of agreement among participants that adopting
e-management and the link with supervision units contributes to the rapid completion of work.
In order to test the research hypothesis that there is a statistically significant relationship between
e-management and the performance of customer service, the researcher used a simple regression model
where the dependent variable is the performance of customer service, while the Independent variable is
the applicability and adoption of e-management.
Table 1: The correlation and coefficient of determination of research hypothesis
Model
1

R
0.47

R
0.220
2

Model Summary
Adjusted R2
Std. Error of the Estimate
0.217
5.53198

From table 1, given the value of R2 = 0.22, which indicates that the applicability and adoption of
e-management is able to explain 22% of the differences in the performance of customer service.
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Table 2: Analysis of the variance of research hypothesis

1

Model
Regression
Residual
Total

ANOVA
Sum of Squares
Df
1939.085
1
6855.026
224
8794.111
225

Mean Square
1939.085
30.603

F
63.363

.Sig
0.000

In order to test the significance of the model, the null hypothesis will be that the model is not significant,
while the alternative hypothesis will be that the model is significant. As illustrated in table 2, given
that the value of probabilistic (F-statistic) = 0.00 is less than (α = 0.05) and therefore we can reject the
null hypothesis and accept the alternative hypothesis, indicating that the model is significant as the
applicability and adoption of e-management has an effect on the performance of customer service.
Table 3: Regression coefficients for research hypothesis

1

Coefficients
Model
B
)Constant(
18.307
performance of customer services
0.609

Std. Error
2.833
0.077

T
6.462
7.960

.Sig
0.000
0.000

As indicated in table 3, the value of , given its significance value = 0.000, which is less than α=0.05, and
therefore we reject the null hypothesis, meaning that the parameter is significant and the applicability
and adoption of e-management contributes to the performance of customer service.
These analytical results assert the research hypothesis that there is a statistically significant relationship
between e-management and the performance of customer service, which is also consistent with the
literature surveyed in this regard (Almutairi, 2014; Alshehri & Drew, 2010; Choi & Ryu, 2015; Choi &
Shin, 2012; Choi, 2018; Darajeh & Tahajod, 2010; El Sawy & Bowles, 1997; Ellatif & Ahmed, 2013;
Fitzsimmons & Fitzsimmons, 1997; Furey, 1991; Gunawardhana, 2018; Jesu et al., 2019; Karimi et
al., 2001; Lemon & Verhoef, 2016; Navimipour & Soltani, 2016; Ray et al., 2005; Setia et al., 2013;
Sharabi, 2013).

Conclusions
The current research aimed at investigating the effect of e-management on the performance of customer
service. The importance of this research stems from the lacking of studies that focus on e-management
in Arab countries, and particularly in Egypt. Therefore, this research may be considered as a starting
point for further research to cover in depth the issue that affect the adoption of e-management. Also, the
findings of this research will be considered as an incentive not only for academics, but also for business
organizations’ decision makers for the series adoption of e-management. Moreover, this study adds
new knowledge through dealing with the subject of the e-management in relation to the performance of
customer service, as it provides a theme to prove the effect e-management has on the performance of
customer service.
The analysis of the collected data showed that the applicability and adoption of e-management contributes
positively to the performance of customer service, as there is a statistically significant relationship
between e-management and the performance of customer service. This result is in-line and consistent
with the literature surveyed in this regard.
The author suggests for the future extended work following the current study to investigate other
issues than customer service in relation to e-management, this will add new knowledge to the literature
regarding the effect of e-management to a group of collective related issues, as well as a clear image for
the adoption process of e-management in business organizations.
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Survey Cover letter
Dear Participant:
My name is Dr. Mohamed Elsaadani; I am a researcher investigating the Effect of
E-management on Customer Service Performance. Because you are a member of
the selected group of business organizations in Alexandria - Egypt, I am inviting
you to participate in this research study by completing the attached survey.
The following questionnaire will require approximately 20 minutes to complete.
There is no compensation for responding nor is there any known risk. In order
to ensure that all information will remain confidential, please do not include
your name. The data collected and its analysis results will be used for research
purposes only.
If you choose to participate in this project, please answer all questions as honestly
as possible and return the completed questionnaire promptly to your designated
department coordinator. Participation is strictly voluntary and you may refuse to
participate.
Thank you for taking the time to assist me in my educational endeavors. The data
collected will provide useful information regarding the investigating issue of this
research.
Sincerely,
Dr. Mohammed A Elsaadani
Assistant Professor - Business Administration Department
Jubail University College - Royal Commission in Jubail
Kingdom of Saudi Arabia
Telephone: +966556945709
Email: saadanim@ucj.edu.sa
December 2018
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Survey Instrument

Part I - Demographic Information

Kindly select the appropriate choice by adding (√) sign
Gender:
Male

( )

Female ( )

Age: 		
Less than 30 years

(

)

From 30 to 40 years

(

)

From 40 to 50 years

(

)

More than 50 years

(

)

Highest level of education:
Basic education (primary & preparatory school)		

(

)

Intermediate education (secondary school)		

(

)

Bachelor degree						

(

Master degree						

(

)

PhD degree						

(

)

)

The name of your current position ____________________________________________

Number of years of professional experience:
Less than 5 years		

(

)

From 5 to less than 10 years

(

)

From 10 to less than 15 years

(

)

From 15 to less than 20 years

(

)

More than 20 years		

(

)
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Part 2 - The Applicability of E-management
This part of the survey aims at soliciting the opinion of participating professionals regarding the
applicability and adoption of e-management, and it consists of 9 statements. Kindly select the appropriate
choice that reflects your opinion by adding (√) sign.
No Statement
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Strongly
Disagree

Disagree

Neutral

Agree

Strongly
Agree

the administration aims to replace traditional systems
with electronic systems
the administration uses electronic communication systems
the administration uses electronic data exchange systems
administration relies on electronic monitoring systems
the administration develops internet strategies
the administration develops secure information systems
the administration is keen to provide modern electronic equipment
the administration is keen to provide the hardware
necessary to build information infrastructure
the administration is keen to provide modern equipment
that facilitate the adoption of modern electronic systems

Part 3 - The Effect of E-management on the Performance of Customer Services
This part of the survey aims at soliciting the opinion of participating professionals regarding the effect
of e-management on the performance of customer service, and it consists of 10 statements. Kindly select
the appropriate choice that reflects your opinion by adding (√) sign.
No Statement

Strongly
Disagree

Disagree

Neutral

Agree

Strongly
Agree

adopting e-management contributes to the rapid
handling and completion of transactions
2 adopting e-management improves customer service quality
adopting e-management contributes to the rapid
3
completion of work as quickly as possible
4 adopting e-management increases work accuracy
adopting e-management contributes to meeting the
5
modern requirements of customers
adopting e-management contributes to the higher rate
6
of rotation speed
adopting e-management contributes to the fast entry
7
and exit of goods
adopting e-management contributes to the fast
8
handling of transportation
adopting e-management contributes to the easy
9
connection with customers
the linking with supervision units contributes to the
10
rapid completion of work
1

Thank you very much for your valuable time
Mohamed Elsaadani
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Abstract
This paper discusses the concept of organizational culture from Western and Islamic perspective. Building on the teaching of Islam, an Islamic Organizational Culture Model was introduced. As fundamentals, the model included sixteen Islamic cultural values. These values include Tawhid, Unity of Purpose, Belief in the Hereafter, Reward and Punishment, Independece,
Responsibility and Accountability, Participation, Justice, Dignity, Respect, and Privacy, Trust,
Dialouge, Cost efficiency, Time efficiency, Caring and Sharing, Mercy towards Humans, Animals, and the Environment, Eagerness to Learn, and Collectiveness. The paper reveals the
outcomes of implementing the model and their significance.
Keywords: Islam; Islamic Organizational Culture; Organizational Culture; Values.

Introduction
Traditionally speaking, from the Western perspective, the concept of organizational culture
is rooted in cultural anthropology. Whenever humans exist, societal cultures exist along with
them, a situation which is similar to organizations. That is, whenever organizations exist, organizational cultures exist along with them as well. Typically, these cultures are cascaded down
from generation to generation of the organizational personnel (Nelson, 2013). Additionally, the
concept of organizational culture can be traced back to the Hawthorne studies in which work
group culture was described. Moreover, in the early 1970s, managers and researchers meticulously began to stress this concept in order to find better ways for organizations’ survival in
the utmost dynamically competitive and turbulent environments. As a result, researchers and
organizational executives, up to date, agree that organizational cultures do exist, are unique,
and can be managed (Gardner, 1985).
According to Schein (1985), three levels of organizational culture exist, including 1) the
unconscious and invisible assumptions, which include the environmental relationship, human
relationships, human nature, human activities, space, time, and reality; 2) the values which
include the espoused values and enacted values; and, 3) the visible artifacts which include the
personal enactment, ceremonies and rites, stories, rituals, and symbols.
Throughout the years, several definitions of organizational culture have been introduced. The majority of them however do agree that several levels of cultures exist and differ in
terms of their visibility and ability to be altered (Nelson, 2013). Perhaps the simplest definition
of organizational culture is “the way things are done” (Apaydin, Jones, George, & Belkhodja,
2017). Based on these three levels of organizational culture introduced by Schein (1985), he de-
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fines organizational culture as the valid assumptions which organizational personnel learn and
teach the new personnel as the way to perceive, think, and feel in the organization. According
to Smircich (1983), organizational culture is a system of shared values and beliefs from which
norms and behaviors stem.
The organizational culture has been viewed as a mechanism for defining the organizational value system and behavior, thus, the organizational culture significantly impacts favorite
organizational outcomes as well as the processes through which these outcomes are attained
(Harrison & Corley, 2011). According to Jabnoun (2005), “cultural theory of organizational
effectiveness takes as its foundation the notion that the values, beliefs, and meanings that underlie a social system are the primary source of motivated and coordinated activity” and thus,
organizational culture is considered as a significant determent of organizational commitment.
Positive organizational cultures, which are not easy to mimic by competitors, tend to sustain
organizational competitive advantages. However, for organizational cultures to be positive and
have positive impacts on their organizations, they need to be aligned with their organizational
strategies. Thus, the choice is either to fit the organizational strategy into the organizational
culture or vice-versa. Practically, it is easier, more effective, and more efficient to fit the organizational strategy into the organizational culture. Furthermore, organizational cultures can be
seen as motivators and coordinators of organizational activities (Barney, 1986).
Leaders of organizations play significant roles in shaping and reinforcing organizational
cultures (Schein, 1985). According to Kets and Miller (1986), organizational cultures are seen
as extensions and personalities of their respective chief officers and thus, they foster either negative or positive organizational cultures. Leaders are significantly important to organizations as
they are perceived as organizational culture makers and change agents (Denison, 1990). When
organizational leaders are the founders, most likely they will instill their own organizational
cultures which are based on their own personal values and attitudes. Typically, the founders
possess a comprehensive look out for the future of their organizations, where they are heading
to, their dominant cultures, their missions, goals, and objectives, and their overall organizational strategies. Because, the founders often oversee the preliminary hiring in their organizations,
when it comes to hiring new members, most likely, the ones who are selected are the ones who
fit best in the existing organizational cultures. Finally, once the founders finalize setting their
organizational cultures, which will become hard to change, they communicate their values and
attitudes throughout their organizations to reach all current and prospective members. As a consequence, all members, current and potential, usually will have to conform to the predetermined
organizational cultures by their corresponding founders (Jabnoun, 2005).
The purpose of this paper is to introduce the concept of organizational culture from an
Islamic perspective which is geared towards Muslims and Muslim owned organizations. In the
subsequent sections of this paper, the pre-Islamic culture, will, briefly, be commented on, the Islamic Organizational Culture Model will be introduced and explained in detail, and, the outcomes
of implementing this model will be presented. Sixteen culture-based values of the Companions of
the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him], will be used as the foundations for
developing the Islamic Organizational Culture Model. Throughout the paper, references— pieces
(1)
of evidence—will be made to the English translation of the verses in the Holy Qur’an and the
Hadith (the sayings) of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him].
1

The Noble Qur’an https://quran.com and Qur’an https://legacy.quran.com/ were used for translation. For the
Hadith, several Hadith English-based sites were used, including Sunnah.com and Google Translate.
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Pre-Islamic Culture
Islam as a religion is universal and was revealed to all mankind. Thus, it is not restricted to a
particular nation, race, or gender. The Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him]
was sent by Allah as a mercy to all mankind. In the Holy Qur’an, Allah Says {And We have not
sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds} (Qur’an 21: 107). It is well noted
that the early Muslims success is largely attributed to their Islamic culture. Albeit, the pre-Islamic cultural values consisted of certain elements which were contradictory to Islam, such as
idol worshipping and low image of men among others, yet, many others were compatible such
as generosity, directness, and courage. However, Islam abrogated the contradicting elements
of the pre-Islamic cultural values and replaced them with non-contradicting ones. Moreover,
the inception of Islam had resulted in the emergence of a holistic, coherent, and pure set of
values-based culture. As discussed earlier, leaders have a significant role in creating their organizational cultures, thus, the presence of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be
upon him] played a vital role in forming the Islamic culture of his Companions. Additionally,
he [Blessings and Peace be upon him] played a pivotal role in the purification, completion, and
complementary of the cultural values and practices of his Companions (Jabnoun, 2005). In the
Hadith, the Prophet [Blessings and Peace be upon him] said “I have been sent to perfect good
(2)
character” (al-Muwatta: 1614) .
The Islamic Organizational Culture Model
The development of the Islamic Organizational Culture Model presented in here is, (Figure 1),
merely based on the cultural values of the Companions of the Prophet Muhammad [Blessings
and Peace be upon him]. Prior to embracing Islam, these Companions possessed numerous
positive cultural values. However, when Islam came, it not only maintained these values and
considerably reinforced them, but, it integrated them into a greater system of value and belief
which is characterized by having a precise structure and direction. As a result, the success of
the Companions is attributed to their cultural values which were taught by their leader, Prophet
Muhammad [Blessings and Peace be upon him] (Jabnoun, 2005). In the Holy Qu’ran, Allah
Says about his Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him]: {And indeed, you are of
a great moral character} (Qur’an 68: 4). As shown in Appendix A, the Islamic Organizational
Culture Model consists of sixteen elements. These include Tawhid, Unity of Purpose, Belief
in the Hereafter, Reward, and Punishment, Independece, Responsibility and Accountability,
Participation, Justice, Dignity, Respect, and Privacy, Trust, Dialouge, Cost efficiency, Time efficiency, Caring and Sharing, Mercy towards Humans, Animals, and the Environment, Eagerness
to Learn, and Collectiveness. Subsequently, each one of the aforementioned elements will be
explained in detail.
Tawhid
The essence of the culture of the Companions of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace
be upon him] is Tawhid which they learnt it, understood it, believed in, and acted upon it in
every aspect of their lives. Tawhid is the belief in the unification of the divine, the unification of
Godliness, and the unification of the Names and Attributes of Allah.
The unification of the divine is the belief in one God and that there is no God worthy of
worship except Allah. In the Holy Qur’an, Allah States: {That is because Allah is the Truth, and
2

al-Muwatta is a collection of Hadith compiled by Imam Malik (93 – 179 AH).
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that which they call upon other than Him is falsehood, and because Allah is the Most High, the
Grand} (Qur’an 22: 62), {Say, “He is Allah, [who is] One, Allah, the Eternal Refuge, He neither
begets nor is born, Nor is there to Him any equivalent} (Qur’an 112: 1-4), {Allah - there is no
deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth.
Who is it that can intercede with Him except by His permission? He knows what is [presently]
before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation
tires Him not. And He is the Most High, the Most Great} (Qur’an 2: 255), {And they were not
commanded except to worship Allah, [being] sincere to Him in religion, inclining to truth, and
to establish prayer and to give Zakah. And that is the correct religion} (Qur’an 98: 5), {Indeed,
We have sent down to you the Book, [O Muhammad], in truth. So worship Allah, [being] sincere
to Him in religion} (Qur’an 39: 2), {Say, [O Muhammad], “Indeed, I have been commanded to
worship Allah, [being] sincere to Him in religion} (Qur’an 39: 11), {Say, “ Allah [alone] do I
worship, sincere to Him in my religion} (Qur’an 39: 14), {And your god is one God. There is no
deity [worthy of worship] except Him, the Entirely Merciful, the Especially Merciful} (Qur’an
2: 163), {So know, [O Muhammad], that there is no deity except Allah and ask forgiveness for
your sin and for the believing men and believing women. And Allah knows of your movement
and your resting place} (Qur’an 47: 19).
The unification of Godliness is the belief that Allah is the Creater of everything and He
is the Sustainer, Allah Says: {That is Allah, your Lord, Creator of all things; there is no deity
except Him, so how are you deluded?} (Qur’an 40: 62), {And if you asked them, “Who created
the heavens and earth?” they would surely say, “Allah.”Say, “[All] praise is [due] to Allah”;
but most of them do not know} (Qur’an 31: 25), {Say, “Who provides for you from the heaven
and the earth? Or who controls hearing and sight and who brings the living out of the dead and
brings the dead out of the living and who arranges [every] matter?” They will say, “Allah,”
so say, “Then will you not fear Him?”} (Qur’an 10: 31), {That is Allah, your Lord; there is
no deity except Him, the Creator of all things, so worship Him. And He is the Disposer of all
things} (Qur’an 6: 102), {Say, “Who is Lord of the heavens and the earth?” Say,”Allah” Say,
“Have you then taken besides Him allies, not possessing [even] for themselves any benefit or
any harm?” Say, “Is the blind equivalent to the seeing? Or is darkness equivalent to light? Or
have they attributed to Allah partners who created like His creation, so that the creation [of
each] seemed similar to them?” Say, “Allah is the Creator of all things, and He is the One,
the Prevailing”} (Qur’an 13: 16), {Allah is the Creator of all things, and He is, over all things,
Disposer of affairs} (Qur’an 39: 62).
The unification of the Names and Attributes of Allah is the belief in Allah’s Names and
Attributes which He and His Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him] told. In
the Holy Qur’an, Allah Says: {And to Allah belong the best names, so invoke Him by them. And
leave [the company of] those who practice deviation concerning His names. They will be recompensed for what they have been doing} (Qur’an 7: 180), {He is Allah, other than whom there
is no deity, the Sovereign, the Pure, the Perfection, the Bestower of Faith, the Overseer, the Exalted in Might, the Compeller, the Superior. Exalted is Allah above whatever they associate with
Him} (Qur’an 59: 23), {He is Allah, the Creator, the Inventor, the Fashioner; to Him belong
the best names. Whatever is in the heavens and earth is exalting Him. And He is the Exalted in
Might, the Wise} (Qur’an 59: 24).
The Companions understood, believed, and acted upon the aforementioned verses which
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had a positive and profound impact on their daily lives and the development of their culture. As
a result, they felt more confident and became more generous and courageous. They understood
and believed that, their lives are always in the Hand of Allah the Most Powerful and Who is
the Sustainer of this universe and due to that, they became free of any fears except from Allah.
The Unity of Purpose
Allah Created all mankind for the purpose of worshiping Him. In the Holy Qur’an, Allah Says:
{And I did not create the jinn and mankind except to worship Me} (Qur’an: 51: 56). Worshipping Allah means that all actions undertaken by mankind should be for the sake of Allah and
with a pure intention of pleasing Allah. In the Holy Qur’an, Allah States: {And they were not
commanded except to worship Allah, [being] sincere to Him in religion, inclining to truth, and
to establish prayer and to give Zakah. And that is the correct religion} (Qur’an 98: 5), {He
is the Ever-Living; there is no deity except Him, so call upon Him, [being] sincere to Him in
religion. [All] praise is [due] to Allah, Lord of the worlds} (Qur’an 40: 65), {So invoke Allah,
[being] sincere to Him in religion, although the disbelievers dislike it} (Qur’an 40: 14), {Say,
[O Muhammad], “Indeed, I have been commanded to worship Allah, [being] sincere to Him
in religion} (Qur’an 39: 11). Focusing on this unity of purpose by all means, leads into a great
success in this life and the Hereafter. Additionally, it creates a high level of coherence and efficiency in this life by focusing on a single purpose which is pleasing Allah and as a result, greed
is demolished. Further, exercising this unity of purpose means a full commitment to Allah and
none but Allah. Thus, intentions and efforts should not be divided between this life and the
Hereafter. However, mankind should enjoy the bounties of Allah while this enjoyment is being
for the sake of Allah (Jabnoun, 2005). In the Holy Qur’an, Allah Says: {But seek, through that
which Allah has given you, the home of the Hereafter; and [yet], do not forget your share of
the world. And do good as Allah has done good to you. And desire not corruption in the land.
Indeed, Allah does not like corrupters} (Qur’an 28: 77).
Belief in the Hereafter, Reward, and Punishment
Among the culture of the Companions of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be
upon him] is believing in the Hereafter in which there will be a reward (entering Paradise), and
punishment (entering Hellfire) according to mankind’s deeds. This firm belief in the Hereafter
and in the reward and punishment system instills a sense of responsibility, accountability, motivation, and self-control. Entering Paradise and avoiding Hellfire was the ultimate long-term
goal that the Companions were motivated by and striving to achieve through performing righteous deeds and evading wrong doings (Jabnoun, 2005). In the Holy Qur’an, Allah Says: {But
whoever desires the Hereafter and exerts the effort due to it while he is a believer - it is those
whose effort is ever appreciated [by Allah]} (Qur’an 17: 19), {Whoever desires the harvest of
the Hereafter - We increase for him in his harvest. And whoever desires the harvest of this world
- We give him thereof, but there is not for him in the Hereafter any share} (Qur’an 42: 20), {And
the worldly life is not, but amusement and diversion; but the home of the Hereafter is best for
those who fear Allah, so will you not reason?} (Qur’an 6: 32), {But as for those who disbelieved
and denied Our verses and the meeting of the Hereafter, those will be brought into the punishment [to remain]} (Qur’an 30: 16), {And the reward of the Hereafter is better for those who believed and were fearing Allah} (Qur’an 12: 57), {Those who denied Our signs and the meeting
of the Hereafter - their deeds have become worthless. Are they recompensed except for what
they used to do?} (Qur’an 7: 147), {Indeed in that is a sign for those who fear the punishment
of the Hereafter. That is a Day for which the people will be collected, and that is a Day [which
will be] witnessed (Qur’an 11: 103), {And whoever desires other than Islam as religion - never
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will it be accepted from him, and he, in the Hereafter, will be among the losers} (Qur’an 3: 85),
{But seek, through that which Allah has given you, the home of the Hereafter; and [yet], do
not forget your share of the world. And do good as Allah has done good to you. And desire not
corruption in the land. Indeed, Allah does not like corrupters} (Qur’an 28: 77), {O my people,
this worldly life is only [temporary] enjoyment, and indeed, the Hereafter - that is the home of
[permanent] settlement} (Qur’an 40: 39), {Is one who is devoutly obedient during periods of the
night, prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and hoping for the mercy of
his Lord, [like one who does not]? Say, “Are those who know equal to those who do not know?”
Only they will remember [who are] people of understanding} (Qur’an 39: 9), {And the eminent
among his people who disbelieved and denied the meeting of the Hereafter while We had given
them luxury in the worldly life said, “This is not but a man like yourselves. He eats of that from
which you eat and drinks of what you drink} (Qur’an 23: 33), {Know that the life of this world
is but amusement and diversion and adornment and boasting to one another and competition
in increase of wealth and children - like the example of a rain whose [resulting] plant growth
pleases the tillers; then it dries and you see it turned yellow; then it becomes [scattered] debris.
And in the Hereafter is severe punishment and forgiveness from Allah and approval. And what
is the worldly life except the enjoyment of delusion.} (Qur’an 57: 20), {That is Paradise, which
We give as inheritance to those of Our servants who were fearing of Allah} (Qur’an 19: 63),
{And that is Paradise which you are made to inherit for what you used to do} (Qur’an 43: 72),
{And Paradise will be brought near [that Day] to the righteous} (Qur’an 26: 90), {The companions of Paradise, that Day, are [in] a better settlement and better resting place} (Qur’an
25: 24), {Those are the companions of Paradise, abiding eternally therein as reward for what
they used to do} (Qur’an 46: 14), {But they who believe and do righteous deeds - those are the
companions of Paradise; they will abide therein eternally} (Qur’an 2: 82), {Every soul will
taste death, and you will only be given your [full] compensation on the Day of Resurrection. So
he who is drawn away from the Fire and admitted to Paradise has attained [his desire]. And
what is the life of this world except the enjoyment of delusion} (Qur’an 3: 185), {But those who
feared their Lord will be driven to Paradise in groups until, when they reach it while its gates
have been opened and its keepers say, “Peace be upon you; you have become pure; so enter it
to abide eternally therein,” [they will enter]} (Qur’an 39: 73), {For those their refuge will be
the Fire because of what they used to earn} (Qur’an 10: 8), {This is the Fire which you used
to deny} (Qur’an 52: 14), {And fear the Fire, which has been prepared for the disbelievers}
(Qur’an 3: 131), {And [mention, O Muhammad], the Day when the enemies of Allah will be
gathered to the Fire while they are [driven] assembled in rows} (Qur’an 41: 19), {Our Lord,
indeed whoever You admit to the Fire - You have disgraced him, and for the wrongdoers there
are no helpers} (Qur’an 3: 192), {Not equal are the companions of the Fire and the companions
of Paradise. The companions of Paradise - they are the attainers [of success]} (Qur’an 59: 20),
{And those who disbelieve and deny Our signs - those will be companions of the Fire; they will
abide therein eternally} (Qur’an 2: 39), {But the ones who disbelieved and denied Our verses those are the companions of the Fire, abiding eternally therein; and wretched is the destination}
(Qur’an 64: 10), {Indeed, those who disbelieve - never will their wealth or their children avail
them against Allah at all, and those are the companions of the Fire; they will abide therein eternally} (Qur’an 3: 116), {Never think that the disbelievers are causing failure [to Allah] upon
the earth. Their refuge will be the Fire - and how wretched the destination} (Qur’an 24: 57).
Independence
Independence is one of the results of the culture of Tawhid. When mankind’s sincere belief in
Allah the Exalted exists, independence emerges. When independence emerges, mankind be-

31

AAU Journal of Business and Law

Eleswed
comes free of their own desires and the dictates of others. In addition, mankind becomes free
of tyranny by virtue of depending solely on Allah. Once, Rustam, the leader of Persia asked the
Companion Raba’i Ibn Amer, why did you come here, Raba’i replied, Allah sent us to get out
of the worship of worship to worship the Lord of slaves and the narrowness of the world (this
life) to the immensity of the Hereafter and from the tyranny of religions to the justice of Islam.
Independence was among the Companions’ daily practices. They solely dependent on Allah
and trusted Him in every aspect of their lives, including sustenance and protection, and thus,
they became brave, honest, courageous, and completely independent of relying on others and
fearing none but Allah (Jabnoun, 2005). In the Holy Qur’an, Allah States: {Say, “Never will we
be struck except by what Allah has decreed for us; He is our protector.” And upon Allah let the
believers rely} (Qur’an 9: 51), {Say, “Indeed, there will never protect me from Allah anyone
[if I should disobey], nor will I find in other than Him a refuge} (Qur’an 72: 22), {So rely upon
Allah; indeed, you are upon the clear truth} (Qur’an 27: 79), {And will provide for him from
where he does not expect. And whoever relies upon Allah - then He is sufficient for him. Indeed,
Allah will accomplish His purpose. Allah has already set for everything a [decreed] extent}
(Qur’an 65: 3), {And rely upon the Exalted in Might, the Merciful} (Qur’an 26: 217), {Indeed,
I have relied upon Allah, my Lord and your Lord. There is no creature but that He holds its
forelock. Indeed, my Lord is on a path [that is] straight} (Qur’an 11: 56), {And rely upon Allah;
and sufficient is Allah as Disposer of affairs} (Qur’an 33: 3), {Indeed, there is for him no authority over those who have believed and rely upon their Lord} (Qur’an 16: 99), {Allah - there
is no deity except Him. And upon Allah let the believers rely} (Qur’an 64: 13), {And rely upon
the Ever-Living who does not die, and exalt [Allah] with His praise. And sufficient is He to be,
with the sins of His servants, Acquainted} (Qur’an 25: 58), {And why should we not rely upon
Allah while He has guided us to our [good] ways. And we will surely be patient against whatever harm you should cause us. And upon Allah let those who would rely [indeed] rely} (Qur’an
14: 12), {[Remember] when the hypocrites and those in whose hearts was disease said, “Their
religion has deluded those [Muslims].” But whoever relies upon Allah - then indeed, Allah is
Exalted in Might and Wise} (Qur’an 8: 49), {Indeed, it is Allah who is the [continual] Provider, the firm possessor of strength} (Qur’an 51: 58), {And there is no creature on earth but that
upon Allah is its provision, and He knows its place of dwelling and place of storage. All is in a
clear register} (Qur’an 11: 6), {Indeed, it is [promised] for you not to be hungry therein or be
unclothed} (Qur’an 20: 18), {And in the heaven is your provision and whatever you are promised} (Qur’an 51: 22), {Indeed, your Lord extends provision for whom He wills and restricts
[it]. Indeed, He is ever, concerning His servants, Acquainted and Seeing} (Qur’an 17: 30), {To
Him belong the keys of the heavens and the earth. He extends provision for whom He wills and
restricts [it]. Indeed, He is, of all things, Knowing} (Qur’an 42: 12), {Do they not see that Allah
extends provision for whom He wills and restricts [it]? Indeed, in that are signs for a people
who believe} (Qur’an 30: 37), {Allah extends provision for whom He wills of His servants and
restricts for him. Indeed Allah is, of all things, Knowing} (Qur’an 29: 62).
Responsibility and Accountability
Responsibility and accountability were part of the culture of the Companions of the Prophet
Muhammad [Blessings and Peace be upon him]. The Companions knew that every action they
were responsible to undertake, they, were also held accountable for. Also, they knew that every
action taken will always retain either a positive or negative impact, and therefore, they were
always striving to complete their tasks at the best of their knowledge and ability. This sense of
responsibility and accountability engendered a sense of self-control in every action were taken
in the Companions’ daily lives. Additionally, it stimulated a sense of self-improvement, that is,
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in order to improve, a change from within should take place. In the Hadith, the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him] said “Every one of you is a shepherd and is responsible
for his flock. The leader of the people is a guardian and is responsible for his subjects. A man
is the guardian of his family and he is responsible for them. A woman is the guardian of her
husband’s home and his children and she is responsible for them. The servant of a man is a
guardian of the property of his master and he is responsible for it. No doubt, every one of you
(3)
is a shepherd and is responsible for his flock” (Sahih al-Bukhari, 6719) , “Allah loves when
(4)
one of you does a job does it perfectly” (al-Bayhaqi) . In the Holy Qur’an, Allah Says: {Say,
“Is it other than Allah, I should desire as a lord while He is the Lord of all things? And every
soul earns not [blame] except against itself, and no bearer of burdens will bear the burden of
another. Then to your Lord is your return, and He will inform you concerning that over which
you used to differ} (Qur’an 6: 164), {So whoever does an atom’s weight of good will see it}
(Qur’an 99: 7), {And whoever does an atom’s weight of evil will see it} (Qur’an 99: 8), {And, [O
Muhammad], you are not [engaged] in any matter or recite any of the Qur’an and you [people]
do not do any deed except that We are witness over you when you are involved in it. And not
absent from your Lord is any [part] of an atom’s weight within the earth or within the heaven or
[anything] smaller than that or greater but that it is in a clear register} (Qur’an 10: 61), {Allah
does not charge a soul except [with that within] its capacity. It will have [the consequence of]
what [good] it has gained, and it will bear [the consequence of] what [evil] it has earned…}
(Qur’an 2: 286), {For each one are successive [angels] before and behind him who protect him
by the decree of Allah. Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change
what is in themselves…} (Qur’an 13: 11).
Participation
The act of participation was practiced by the Companions of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him] as it was part of their culture. Examples of this act include, participation through consultations, giving good advices, forbidding evil, and enjoining goods.
Consultation is equivalent to “Shura” in Islam, which aims at reaching consensus. To the Companions, the practice of “Shura” and humbly, giving good advices to one another, was a way
of life, and as a result, they became more innovative, satisfied, efficient, adaptive, and better
decision makers (Jabnoun, 2005). In the Hadith, the Prophet Muhammad [Blessings and Peace
(5)
be upon him] said: “Religion is sincere advice” (Sahih Muslim) , “Whoever amongst you sees
an evil, he must change it with his hand; if he is unable to do so, then with his tongue; and if he
is unable to do so, then with his heart; and that is the weakest form of Faith” (Sahih Muslim). In
the Holy Qur’an, Allah Says: {And let there be [arising] from you a nation inviting to [all that
is] good, enjoining what is right and forbidding what is wrong, and those will be the successful}
(Qur’an 3: 104), {Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction, and argue
with them in a way that is best. Indeed, your Lord is most knowing of who has strayed from His
way, and He is most knowing of who is [rightly] guided} (Qur’an 16: 125), {Indeed, Allah orders justice and good conduct and giving to relatives and forbids immorality and bad conduct
and oppression. He admonishes you that perhaps you will be reminded} (Qur’an 16: 90), {Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between
people to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah is ever
3
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5

Sahid Muslim is a collection of Hadith compiled by Imam Muslim ibn al-Hajjaj (202 – 261 AH).
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Hearing and Seeing} (Qur’an 4: 58), {O mankind, worship your Lord, who created you and
those before you, that you may become righteous} (Qur’an 2: 21), {O you who have believed, do
not consume usury, doubled and multiplied, but fear Allah that you may be successful} (Qur’an
30: 130), {O you who have believed, indeed, intoxicants, gambling, [sacrificing on] stone alters
[to other than Allah], and divining arrows are but defilement from the work of Satan, so avoid
it that you may be successful} (Qur’an 5: 90), {I convey to you the messages of my Lord, and I
am to you a trustworthy adviser} (Qur’an 7: 68), {So by mercy from Allah, [O Muhammad], you
were lenient with them. And if you had been rude [in speech] and harsh in heart, they would
have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them
in the matter. And when you have decided, then rely upon Allah. Indeed, Allah loves those who
rely [upon Him]} (Qur’an 3: 159), {And those who have responded to their lord and established
prayer and whose affair is [determined by] consultation among themselves, and from what We
have provided them, they spend} (Qur’an 42: 38).
Justice
Justice was among the practiced cultural values of the Companions of the Prophet Muhammad
[Blessings and Peace be upon him] in their daily lives. Islam encourages the practice of justice
regardless of mankind differences and the end results. In the Holy Qur’an, Allah Says: {Allah witnesses that there is no deity except Him, and [so do] the angels and those of knowledge - [that He
is] maintaining [creation] in justice. There is no deity except Him, the Exalted in Might, the Wise}
(Qur’an 3: 18), {Indeed, Allah orders justice and good conduct and giving to relatives and forbids
immorality and bad conduct and oppression. He admonishes you that perhaps you will be reminded} (Qur’an 1: 90), {And O my people, give full measure and weight in justice and do not deprive
the people of their due and do not commit abuse on the earth, spreading corruption} (Qur’an 11:
85), {[They are] avid listeners to falsehood, devourers of [what is] unlawful. So if they come to
you, [O Muhammad], judge between them or turn away from them. And if you turn away from
them - never will they harm you at all. And if you judge, judge between them with justice. Indeed,
Allah loves those who act justly} (Qur’an 5: 42), {And for every nation is a messenger. So when
their messenger comes, it will be judged between them in justice, and they will not be wronged}
(Qur’an 10: 47), {Say, [O Muhammad], “My Lord has ordered justice and that you maintain yourselves [in worship of Him] at every place [or time] of prostration, and invoke Him, sincere to Him
in religion.” Just as He originated you, you will return [to life]} (Qur’an 7: 29), {And establish
weight in justice and do not make deficient the balance} (Qur’an 55: 9), {O you who have believed,
be persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people
prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness. And fear Allah; indeed, Allah
is Acquainted with what you do} (Qur’an 5: 8), {And do not approach the orphan’s property except
in a way that is best until he reaches maturity. And give full measure and weight in justice. We do
not charge any soul except [with that within] its capacity. And when you testify, be just, even if [it
concerns] a near relative. And the covenant of Allah fulfill. This has He instructed you that you
may remember} (Qur’an 6: 152), {And if two factions among the believers should fight, then make
settlement between the two. But if one of them oppresses the other, then fight against the one that
oppresses until it returns to the ordinance of Allah. And if it returns, then make settlement between
them in justice and act justly. Indeed, Allah loves those who act justly} (Qur’an 49: 9), {O mankind,
indeed We have created you from male and female, and made you peoples and tribes that you may
know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you.
Indeed, Allah is Knowing and Acquainted} (Qur’an 49: 13), {And We place the scales of justice for
the Day of Resurrection, so no soul will be treated unjustly at all. And if there is [even] the weight
of a mustard seed, We will bring it forth. And sufficient are We as accountant} (Qur’an 21: 47).
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Dignity, Respect, and Privacy
Dignity, respect, and privacy rights for all mankind are stressed by Islam. In Islam, these rights
are emphasized and protected for all mankind while alive or dead, irrespective of their race,
gender, color, or religion. The Companions of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be
upon him] understood the significance of these human rights for all mankind and acted upon
them in their daily lives. In the Holy Qur’an and in the Hadith, there are many evidences which
stress these rights. This is evident in the teaching of the Prophet Muhammad [Blessings and
Peace be upon him] where he said when a visitor is at the host’s door, the visitor must knock at
the door thrice and wait for permission to enter. If the permission was not granted, the visitor
the visitor must leave (Muslim & Bukhari). In another Hadith, Prophet Muhammad [Blessings
and Peace be upon him] said that the burial of the dead should be accelerated (Musnad Ahmad:
(6)
196) . In the Holy Qur’an, Allah States: {And We have certainly honored the children of Adam
and carried them on the land and sea and provided for them of the good things and preferred
them over much of what We have created, with [definite] preference} (Qur’an 17: 70), {O you
who have believed, avoid much [negative] assumption. Indeed, some assumption is sin. And do
not spy or backbite each other. Would one of you like to eat the flesh of his brother when dead?
You would detest it. And fear Allah; indeed, Allah is Accepting of repentance and Merciful
(Qur’an 49: 12), {O you who have believed, do not enter houses other than your own houses
until you ascertain welcome and greet their inhabitants. That is best for you; perhaps you will
be reminded} (Qur’an 24: 27), {O you who have believed, do not enter the houses of the Prophet
except when you are permitted for a meal, without awaiting its readiness. But when you are
invited, then enter…} (Qur’an 33: 53), {And when the children among you reach puberty, let
them ask permission [at all times] as those before them have done. Thus does Allah make clear
to you His verses; and Allah is Knowing and Wise} (Qur’an 24: 59), {O you who have believed,
let those whom your right hands possess and those who have not [yet] reached puberty among
you ask permission of you [before entering] at three times: before the dawn prayer and when
you put aside your clothing [for rest] at noon and after the night prayer. [These are] three times
of privacy for you. There is no blame upon you, nor upon them beyond these [periods], for they
continually circulate among you - some of you, among others. Thus does Allah make clear to
you the verses; and Allah is Knowing and Wise} (Qur’an 24: 58).
Trust
Infusing trust is a vital practice that all mankind should not neglect. Building trust is an essential
task that requires a hard work to accomplish. Distrusting others may come from different venues such as suspicious acts, deception, dishonesty, negative assumptions, and many others. One
effective way to establish trust is to abandon the practice of negative assumptions. The Companions of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him] established mutual trust
through openness and directness practices (Jabnoun, 2005). In the Holy Qur’an, Allah Says:
{O you who have believed, avoid much [negative] assumption. Indeed, some assumption is sin.
And do not spy or backbite each other. Would one of you like to eat the flesh of his brother when
dead? You would detest it. And fear Allah; indeed, Allah is Accepting of repentance and Merciful} (Qur’an 24: 58), {They are not, but [mere] names you have named them - you and your
forefathers - for which Allah has sent down no authority. They follow not except assumption
and what [their] souls desire, and there has already come to them from their Lord guidance}
(Qur’an 53: 23), {And they have thereof no knowledge. They follow not except assumption,
6
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and indeed, assumption avails not against the truth at all} (Qur’an 53: 28), {And most of them
follow not except assumption. Indeed, assumption avails not against the truth at all. Indeed,
Allah is Knowing of what they do} (Qur’an 10: 36), {Unquestionably, to Allah belongs whoever
is in the heavens and whoever is on the earth. And those who invoke other than Allah do not
[actually] follow [His] “partners.” They follow not except assumption, and they are not but
falsifying} (Qur’an 10: 66), {And if you obey most of those upon the earth, they will mislead
you from the way of Allah. They follow not except assumption, and they are not but falsifying}
(Qur’an 6: 116), {And [for] their saying, “Indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of
Mary, the messenger of Allah .” And they did not kill him, nor did they crucify him; but [another] was made to resemble him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt about
it. They have no knowledge of it except the following of assumption. And they did not kill him,
for certain} (Qur’an 4: 157), {Those who associated with Allah will say, “If Allah had willed,
we would not have associated [anything] and neither would our fathers, nor would we have
prohibited anything.” Likewise did those before deny until they tasted Our punishment. Say,
“Do you have any knowledge that you can produce for us? You follow not except assumption,
and you are not but falsifying”} (Qur’an 6: 148), {And among the People of the Scripture is he
who, if you entrust him with a great amount [of wealth], he will return it to you. And among
them is he who, if you entrust him with a [single] silver coin, he will not return it to you unless
you are constantly standing over him [demanding it]. That is because they say, “There is no
blame upon us concerning the unlearned.” And they speak untruth about Allah while they know
[it]} (Qur’an 3: 75).
Dialogue
The dialogue was part of the culture of the Companions of the Prophet Muhammad [Blessings
and Peace be upon him]. Moreover, the value of the dialogue was always shared at all levels
within the culture of the Companions regardless of their age, gender, race, or ethnic background. Further, during the life of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him],
the dialogue practice took place between Muslims and non-Muslims. In the Islamic culture,
dialogue is not considered as surrender, rather, a way of life. Therefore, whether or not it occurs via dialogue, surrender is undesirable (Jabnoun, 2005). In the Holy Qur’an, Allah Says:
{Then whoever argues with you about it after [this] knowledge has come to you - say, “Come,
let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves,
then supplicate earnestly [together] and invoke the curse of Allah upon the liars [among us]”}
(Qur’an 3: 61), {Say, “O People of the Scripture, come to a word that is equitable between us
and you - that we will not worship except Allah and not associate anything with Him and not
take one another as lords instead of Allah.” But if they turn away, then say, “Bear witness that
we are Muslims [submitting to Him]”} (Qur’an 3: 64), {Have you not considered the one who
argued with Abraham about his Lord [merely] because Allah had given him kingship? When
Abraham said, “My Lord is the one who gives life and causes death,” he said, “I give life and
cause death.” Abraham said, “Indeed, Allah brings up the sun from the east, so bring it up from
the west.” So the disbeliever was overwhelmed [by astonishment], and Allah does not guide
the wrongdoing people} (Qur’an 2: 258), {And those who argue concerning Allah after He has
been responded to - their argument is invalid with their Lord, and upon them is [His] wrath,
and for them is a severe punishment} (Qur’an 42: 16), {And when it is said to them, “Come, the
Messenger of Allah will ask forgiveness for you,” they turn their heads aside and you see them
evading while they are arrogant} (Qur’an 63: 5), {And when it is said to them, “Come to what
Allah has revealed and to the Messenger,” you see the hypocrites turning away from you in
aversion} (Qur’an 4: 61), {And when it is said to them, “Come to what Allah has revealed and

Volume 3, No. 2, 2019

36

Organizational Culture: An Islamic Perspective
to the Messenger,” they say, “Sufficient for us is that upon which we found our fathers.” Even
though their fathers knew nothing, nor were they guided?} (Qur’an 5: 104), {And that He might
make evident those who are hypocrites. For it was said to them, “Come, fight in the way of Allah
or [at least] defend.” They said, “If we had known [there would be] fighting, we would have
followed you”. They were nearer to disbelief that day than to faith, saying with their mouths
what was not in their hearts. And Allah is most Knowing of what they conceal} (Qur’an 3: 167),
{Say, “Come, I will recite what your Lord has prohibited to you. [He commands] that you not
associate anything with Him, and to parents, good treatment, and do not kill your children out
of poverty; We will provide for you and them. And do not approach immoralities - what is apparent of them and what is concealed. And do not kill the soul which Allah has forbidden [to be
killed] except by [legal] right. This has He instructed you that you may use reason”} (Qur’an
6: 151), {Say, “O disbelievers, I do not worship what you worship, Nor are you worshippers of
what I worship, Nor will I be a worshipper of what you worship, Nor will you be worshippers of
what I worship, For you is your religion, and for me is my religion} (Qur’an 109: 1-6).
Cost efficiency
The Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him] taught his Companions to be efficient. This is evident by instructing them not to use more than the minimum amount of water
necessary when performing ablution even if they were using the water of a river (Musnad Ahmad: 6768). Some Conpanions were poor, where some others were rich. However, luxurious
life was not part of the Companions. Even with the rich ones who could afford the luxury, they
were not interested in indulgence. When it comes to spending, Islam encourages moderate
spending and condemns extravagance (Jabnoun, 2005). In the Holy Qur’an, Allah Says: {O
children of Adam, take your adornment at every masjid, and eat and drink, but be not excessive. Indeed, He likes not those who commit excess} (Qur’an 7: 31), {And He it is who causes
gardens to grow, [both] trellised and untrellised, and palm trees and crops of different [kinds
of] food and olives and pomegranates, similar and dissimilar. Eat of [each of] its fruit when it
yields and give its due [Zakah] on the day of its harvest. And be not excessive. Indeed, He does
not like those who commit excess} (Qur’an 6: 141), {And give the relative his right, and [also]
the poor and the traveler, and do not spend wastefully} (Qur’an 17: 26), {Indeed, the wasteful
are brothers of the devils, and ever has Satan been to his Lord ungrateful} (Qur’an 17: 27).
Time efficiency
In the West, time means money. However, in Islam, it means ‘Life’. Allah prescribed to all
mankind a time span before death. Thus, time is very precious and should not go waste, and
rather, should be efficiently utilized in acquiring good deeds for the sake of Allah. Mankind
is held accountable for the utilization of time. Therefore, time utilization should always be in
matters which please Allah. The Companions of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace
be upon him] efficiently utilized their times in seeking knowledge, worshipping Allah, and
working (Jabnoun, 2005). Noting the importance of time utilization, in the Hadith, the Prophet
Muhammad [Blessings and Peace be upon him] said, “Man’s feet will not move on the Day of
Resurrection before he is asked about his life, how did he consume it, his knowledge, what did
he do with it, his wealth, how did he earn it and how did he dispose of it, and about his body,
(7)
how did he wear it out” (Jami al-Tirmidhi) . In another Hadith, the Prophet [Blessings and
Peace be upon him], also said “Take advantage of five before five: your youth before your old
7
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age, your health before your illness, your riches before your poverty, your free time before your
work, and your life before your death” (Al-Bayhaqi: 9575).
Caring and Sharing
Brotherhood in Islam is among the tasks that Islam has established amid the believers. As a
result, the believers are encouraged to establish the caring and sharing practices among one
another, especially when someone is experiencing some difficulties. Caring eventually leads to
sharing and mutual support which are significantly vital to overcome hardships. The culture of
the Companions of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him] was filled with
caring and sharing practices. They cared about one another, the animals, and the surrounding
environment. Their living community had a sense of collectiveness and collectively, they felt
as if they were one body in feeling the pain of anyone in the community. The caring and sharing practices of the Companions were for the sake of Allah and as a result, they were highly
motivated in doing so (Jabnoun, 2005). In the Hadith, the Prophet Muhammad [Blessings and
Peace be upon him] said, “Muslims are like one body of a person; if the eye is sore, the whole
body aches, and if the head aches, the whole body aches” (Sahih Muslim: 2586), “None of you
[truly] believes until he loves for his brother that which he loves for himself” (Sahih Muslim:
45 and Sahih al-Bukhari: 13). In the Qur’an, Allah Says: {And they give food in spite of love for
it to the needy, the orphan, and the captive, [Saying], “We feed you only for the countenance of
Allah. We wish not from you reward or gratitude} (Qur’an 76: 8-10), {And [also for] those who
were settled in al-Madinah and [adopted] the faith before them. They love those who emigrated
to them and find not any want in their breasts of what the emigrants were given, but give [them]
preference over themselves, even though they are in privation. And whoever is protected from
the stinginess of his soul - it is those who will be the successful} (Qur’an 59: 9), {O you who
have believed, do not violate the rites of Allah or [the sanctity of] the sacred month or [neglect
the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those
coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you
come out of ihram, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Haram lead you to transgress. And cooperate in righteousness
and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allah; indeed, Allah is severe
in penalty} (Qur’an 5: 2), {And hold firmly to the rope of Allah all together and do not become
divided. And remember the favor of Allah upon you - when you were enemies and He brought
your hearts together and you became, by His favor, brothers. And you were on the edge of a pit
of the Fire, and He saved you from it. Thus does Allah make clear to you His verses that you
may be guided} (Qur’an 3: 103).
Mercy towards Humans, Animals, and the Environment
Among the Attributes of Allah is mercy and among his Names is “the Merciful”. Islam upholds
mercy to all mankind, animals, the environment, and every living creature which Allah created. Everything that Allah created belongs to Him, thus, mankind ought to care about Allah’s
creation. Throughout the history, Muslims, created Islamic endowments called “Awqaf” whom
sole purpose is sheltering and feeding animals. Islam instructs Muslims not to cut trees, nor to
pollute wells. During wars, Islam instruction is not to burn books for the purpose of protecting
the environment and the civilization of the opponent even when the opponent is an enemy. The
culture of the Companions of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him] was
filled with mercy towards themselves, others, animals, and the environment. They were taught
by their leader, the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him] on many occasions
(Jabnoun, 2005). In the Hadith, the Prophet [Blessings and Peace be upon him] said, “Be merVolume 3, No. 2, 2019

38

Organizational Culture: An Islamic Perspective
ciful on the earth, and you will be shown mercy from Who is above the heavens. The womb is
named after Ar-Rahman, so whoever connects it, Allah connects him, and whoever severs it,
Allah severs him” (Jami al-Tirmidhi: 1924), “The Compassionate One has mercy on those who
are merciful. If you show mercy to those who are on the earth, He Who is in the heaven will
(8)
show mercy to you” (Sunan Abi Dawud: 4941) . In the Holy Qur’an, Allah Says: {There has
certainly come to you a Messenger from among yourselves. Grievous to him is what you suffer;
[he is] concerned over you and to the believers is kind and merciful} (Qur’an 9: 128), {Muhammad is the Messenger of Allah; and those with him are forceful against the disbelievers,
merciful among themselves. You see them bowing and prostrating [in prayer], seeking bounty
from Allah and [His] pleasure. Their mark is on their faces from the trace of prostration. That
is their description in the Torah. And their description in the Gospel is as a plant which produces its offshoots and strengthens them so they grow firm and stand upon their stalks, delighting
the sowers - so that Allah may enrage by them the disbelievers. Allah has promised those who
believe and do righteous deeds among them forgiveness and a great reward} (Qur’an 48: 29).
Eagerness to Learn
The first verse from the Holy Qur’an that was revealed to the Prophet Muhammad [Blessings
and Peace be upon him] included the word “Read”. In the Holy Qur’an, Allah Says: {Recite
(Read) in the name of your Lord who created, Created man from a clinging substance, Recite,
and your Lord is the most Generous, Who taught by the pen, Taught man that which he knew
not…} (Qur’an 96: 1-5) Ever since, the revelation of this verse, an educational revolution among
Muslim had taken place. Because, the verse instructed to read, the Companions of the Prophet
Muhammad [Blessings and Peace be upon him] were eager to learn. Consequently, learning
how to read and write among Muslims, men and women, increased, resulting in a rapid increase
in their level of literacy (Jabnoun, 2005). Islam encourages seeking and teaching knowledge
which can be evident in the Holy Qur’an and in the Hadith. In the Holy Qur’an, Allah Says:
{So High [above all] is Allah, the Sovereign, the Truth. And, [O Muhammad], do not hasten
with [recitation of] the Qur’an before its revelation is completed to you, and say, “My Lord,
increase me in knowledge”} (Qur’an 20: 114), {O you who have believed, when you are told,
“Space yourselves” in assemblies, then make space; Allah will make space for you. And when
you are told, “Arise,” then arise; Allah will raise those who have believed among you and those
who were given knowledge, by degrees. And Allah is Acquainted with what you do} (Qur’an 58:
11), {Is one who is devoutly obedient during periods of the night, prostrating and standing [in
prayer], fearing the Hereafter and hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]?
Say, “Are those who know equal to those who do not know?” Only they will remember [who
are] people of understanding} (Qur’an 39: 9), {So know, [O Muhammad], that there is no deity
except Allah and ask forgiveness for your sin and for the believing men and believing women. And Allah knows of your movement and your resting place} (Qur’an 47: 19), {And among
people and moving creatures and grazing livestock are various colors similar. Only those fear
Allah, from among His servants, who have knowledge. Indeed, Allah is Exalted in Might and
Forgiving} (Qur’an 35: 28), {And these examples We present to the people, but none will understand them except those of knowledge} (Qur’an 29: 43), {And they will say, “If only we had been
listening or reasoning, we would not be among the companions of the Blaze} (Qur’an 67: 10),
{Allah witnesses that there is no deity except Him, and [so do] the angels and those of knowledge - [that He is] maintaining [creation] in justice. There is no deity except Him, the Exalted
in Might, the Wise} (Qur’an 3: 18), {But those firm in knowledge among them and the believers
8
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believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you.
And the establishers of prayer [especially] and the givers of zakah and the believers in Allah
and the Last Day - those We will give a great reward} (Qur’an 4: 161), {And it is He who spread
the earth and placed therein firmly set mountains and rivers; and from all of the fruits He made
therein two mates; He causes the night to cover the day. Indeed, in that are signs for a people
who give thought} (Qur’an 13: 3), {And in yourselves. Then will you not see?} (Qur’an 51: 21),
{Say, [O Muhammad], “Travel through the land and observe how He began creation. Then
Allah will produce the final creation. Indeed Allah, over all things, is competent”} (Qur’an 29:
20), {Have they not traveled through the earth and observed how was the end of those before
them? They were greater than them in power, and they plowed the earth and built it up more
than they have built it up, and their messengers came to them with clear evidences. And Allah
would not ever have wronged them, but they were wronging themselves} (Qur’an 30: 9). In the
Hadith, the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him] said, “If Allah wants to do
good to a person, He makes him comprehend the religion. I am just a distributor, but the grant
is from Allah. (And remember) that this nation (true Muslims) will keep on following Allah’s
teachings strictly and they will not be harmed by any one going on a different path till Allah’s
order (Day of Judgment) is established” (Sahih al-Bukhari: 71), “Whoever takes a path upon
which to obtain knowledge, Allah makes the path to Paradise easy for him” (Jami al-Tirmidhi:
(9)
2646), “Seeking knowledge is a duty upon every Muslim” (Sunan Ibn Majah: 224) , “Whoever
comes to this mosque of mine, and only comes for a good purpose, such as to learn or to teach,
his status is like that of one who fights in Jihad in the cause of Allah. Whoever comes for any
other purpose, his status is that of a man who is keeping an eye on other people’s property”
(Sunan Ibn Majah: 227), “Do not wish to be like anyone except in two cases. (The first is) A person, whom Allah has given wealth and he spends it righteously; (the second is) the one whom
Allah has given wisdom (the Holy Qur’an) and he acts according to it and teaches it to others”
(Sahih al-Bukhari: 73), “O Allah! Bestow on him the knowledge of the Book (Qur’an)” (Sahih
al-Bukhari: 75), “The example of guidance and knowledge with which Allah has sent me is like
abundant rain falling on the earth, some of which was fertile soil that absorbed rain water and
brought forth vegetation and grass in abundance. (And) another portion of it was hard and held
the rain water and Allah benefited the people with it and they utilized it for drinking, making
their animals drink from it and for irrigation of the land for cultivation. (And) a portion of it
was barren which could neither hold the water nor bring forth vegetation (then that land gave
no benefits). The first is the example of the person who comprehends Allah’s religion and gets
benefit (from the knowledge) which Allah has revealed through me (the Prophets and learns
and then teaches others. The last example is that of a person who does not care for it and does
not take Allah’s guidance revealed through me (He is like that barren land)” (Sahih al-Bukhari:
79), “Three persons will have a double reward: 1. A Person from the people of the scriptures
who believed in his Prophet (Jesus or Moses) and then believed in the Prophet Muhammad (i.e.
has embraced Islam), 2. A slave who discharges his duties to Allah and his master, 3. A master
of a woman-slave who teaches her good manners and educates her in the best possible way (the
religion) and manumits her and then marries her” (Sahih al-Bukhari: 97), “He who introduced
some good practice in Islam, which was followed after him (by people) he would be assured of
reward like one who followed it, without their rewards being diminished in any respect. And he
who introduced some evil practice in Islam, which had been followed subsequently (by others),
he would be required to bear the burden like that of one who followed this (evil practice) without their’s being diminished in any respect” (Sahih Muslim: 1017), “He who called (people) to
9
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righteousness, there would be reward (assured) for him like the rewards of those who adhered
to it, without their rewards being diminished in any respect. And he who called (people) to error, he shall have to carry (the burden) of its sin, like those who committed it, without their sins
being diminished in any respect” (Sahih Muslim: 2674).
Collectiveness
Islam stresses the concepts of collectiveness and cooperation. As a religion, Islam is a universal
and a collective religion for all mankind irrespective of age, race, or gender. Islam encourages the practice of cooperation and unification. Group-based practices with clear visions, missions, goals, and objectives, are also promoted by Islam. Hence, Islam promotes the concept of
“Synergy” for the betterment of effectiveness and efficiency in achieving predefined goals. The
Companions of the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon him] culture was filled
with collective efforts in spreading Islam, learning, teaching, helping one another, working with
one another, enjoining goods, forbidding evil, and many others. These efforts had an ultimate
goal to achieve and that is pleasing Allah (Jabnoun, 2005). In the Holy Qur’an, Allah Says:
{And hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. And remember
the favor of Allah upon you - when you were enemies and He brought your hearts together and
you became, by His favor, brothers. And you were on the edge of a pit of the Fire, and He saved
you from it. Thus does Allah make clear to you His verses that you may be guided} (Qur’an 3:
103), {And let there be [arising] from you a nation inviting to [all that is] good, enjoining what
is right and forbidding what is wrong, and those will be the successful} (Qur’an 3: 104), {O
you who have believed, do not violate the rites of Allah or [the sanctity of] the sacred month or
[neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of]
those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when
you come out of ihram, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Haram lead you to transgress. And cooperate in righteousness
and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allah; indeed, Allah is severe
in penalty} (Qur’an 5: 2). In the Hadith, the Prophet Muhammad [Blessings and Peace be upon
him] said, “Allah’s Hand is with the Jama’ah (Group)” (Jami al-Tirmidhi: 2166).
The Outcomes of Implementation
From an organizational cultural perspective, having these aforementioned values amid the
founders and all members within the organization engenders a cultural environment that fears
none but Allah and His punishment, and hopes for His mercy, forgiveness, and ultimately to
enter paradise. Therefore, members of this culture by all means, will always promote good
behaviors and reject wrong doings while engaging in all of the organization’s internal and/
or external affairs. This culture is a focused culture which creates unity of purpose. It instills
a unity of destiny, motivation, competition, and a sense of independence. Further, it promotes
responsibility, accountability, participation, cooperation, openness, justice, and benevolence.
Additionally, it endorses dignity, respect, privacy and trust. It stimulates a sense of dialogue
and negotiation, and promotes, efficiency, productivity, discipline, caring, sharing, and mercy
towards humans, animals, and the environment. It encourages learning, pondering, innovation,
motivation, competition, creativity, and collective efforts. This culture provides a high level of
consistency, flexibility, adaptability, and satisfaction. Finally, with the implementation of these
values, organizations will, undoubtedly, become just, productive, efficient, competitive, reputable, and will have an outstanding identity.
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Conclusion
The organizational culture is an imperative aspect to the success of the organization. Thus,
organizations should always strive to create and implement the best culture that eventually enables them to achieve their long term goals and overall organizational strategies. In this paper,
the concept of organizational culture from a Western and Islamic perspective was discussed.
Further, an Islamic Organizational Culture Model was presented for Muslims and Muslim
owned organizations for future reference and implementation. As foundations, the model included sixteen cultural values which resembled the culture of the Companions of the Prophet
Muhammad [Blessing and Peace be upon him]. These values are Tawhid, Unity of Purpose,
Belief in the Hereafter, Reward, and Punishment, Independece, Responsibility and Accountability, Participation, Justice, Dignity, Respect, and Privacy, Trust, Dialouge, Cost efficiency,
Time efficiency, Caring and Sharing, Mercy towards Humans, Animals, and the Environment,
Eagerness to Learn, and Collectiveness. Lastly, based on the discussion presented by the model,
outcomes of implementation were presented.
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Figure 1: The Islamic Organizational Culture Model
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ملخــص البحــث :تناولنــا فــي هــذا البحــث موقــف كل مــن الفقــه اإلســامي والقانــون الوضعــي مــن أثــر
تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه ،وانتهينــا إلــى أنــه – بخصــوص الفقــه اإلســامي-
يترتــب علــى تعســف الــزوج لحقــه فــي تأديــب زوجتــه آثــار خاصــة تختلــف تبعــا للوســيلة التــي تعســف
ـارا عامــة تترتــب
الــزوج فــي اســتعمالها ،ســواء كانــت الوعــظ أو الهجــر أو الضــرب ،كمــا أن هنــاك آثـ ً
علــى تعســفه فــي تأديبهــا أيًــا كانــت الوســيلة التــي يســتخدمها فــي التأديــب ،أمــا قانــون األحــوال الشــخصية،
فإنــه لــم يتنــاول األمــر صراحــة ،إنمــا يمكــن اســتخالص حــق الزوجــة فــي طلــب التطليــق لهــذا الســبب
مــن خــال اتســاع المــواد التــي تتنــاول التطليــق للضــرر ،أمــا القانــون الجنائــي فقــد اختلفــت مواقــف الــدول
العربيــة فــي االعتــراف أصـ ً
ـا بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،بيــن مــن صــرح بهــذا الحــق ،ومــن أحــال
ألحــكام الشــريعة اإلســامية ،ومــن ســكت عــن هــذا األمــر رغــم ذكــره لألســباب األخــرى الســتعمال الحــق،
أمــا القوانيــن الجنائيــة الغربيــة فلــم تعتــرف بهــذا الحــق مطلقًــا ،لــذا فــإن الــزوج يكــون مسـ ً
ـؤول فــي ظلهــا
مســؤولية كاملــة عــن أي تعســف منــه ضــد زوجتــه.
الكلمات الدالة :تعسف؛ تأديب؛ حق الزوج.
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The effect of abuse of the using of husband for his righ to
discipline his wife
(comparative study between fiqh and law)
*Dalia Kadry Abdel Aziz1), Rehab Moustafa Kamel AL sayed(2)
(1,2)Mustaqbal

University, KSA

*mahmoud.mahran64@yahoo.com
Abstract:
We have discussed the position of both Islamic jurisprudence and the law from effect of the effect
of abuse of the the using of husband for his righ to discipline his wife , in Islamic jurisprudence,
there are special effects that vary according to the method that the husband abused whether
preaching, leaving or beating and there are general effects whatever the method used to the
discipline of the wife.
The personal status laws did not discuss this matter, but we can conclude the right of wife to
divorce for this reason through expansion of texts discuss the divorce for damage.
The positions of criminal laws in Arab countries differed in the recognition of the right of
husband to discipline his wife, there are who explicitly recognize this right and there are who
refers the matter to the provisions of Islamic low, and there are who silent about this matter
although it mentioned the others reasons for using the right. Western criminal laws did not
recognize the right of husband to discipline his wife, so he is fully responsible for any attack
on his wife.
Keyword: Abuse; Discipline; Right of husband.

المقدمة
: وبعد، والصالة والسالم على من ال نبي بعده،باسم هللا
: كمــا قــال هللا تعالــى، فــكل مــن الزوجيــن لبــاس لآلخــر،لقــد شــرع هللا تعالــى الــزواج ليكــون ســكنًا ومــودة بيــن الزوجيــن
.]187 :اس َل ّه َُنّ ﴾ [البقــرة
ٌ َ اس َ�ل ّك ُ ْم و َأَ نتُم ْ لِب
ٌ َ ﴿ه َُنّ لِب
ً
 ممــا زاد تلــك العالقــة قدســية، ولــم يتــرك األمــر عبثــا لهــوى طرفيهــا،وقــد تكفــل اإلســام بتنظيــم هــذه العالقــة المقدســة
.وخصوصيــة
.ومن مظاهر تناول اإلسالم لهذه العالقة بالتنظيم أن حدد الحقوق والواجبات التي تترتب على تلك العالقة
 والتــي مــن بيــن مظاهرهــا حقــه، حقــه فــي القوامــة عليهــا،ومــن أهــم الحقــوق التــي أقرهــا اإلســام للــزوج علــى زوجتــه
.فــي تأديبهــا
 فــإذا لــم، ال يجــوز لــه أن يتعداهــا،حــدودًا معينــة يتوقــف عندهــا صاحــب هــذا الحــق-  أي كانــت طبيعتــه- غيــر أن لــكل حــق
 بالحــدود التــي يجــب مراعاتهــا والوقــوف عندهــا فــي تأديــب زوجتــه؛ فإنــه يترتــب- باعتبــاره صاحــب حــق- يلتــزم الــزوج
 وهــو مــا أردنــا إلقــاء الضــوء عليــه مــن خــال هــذا البحــث،علــى هــذا التجــاوز بعــض اآلثــار فــي الفقــه والقانــون
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سبب اختيار الموضوع:
اخترنــا هــذا الموضــوع محـاً لبحثنــا؛ ألهميتــه ،خاصــة فــي هــذا الوقــت الــذي ضعــف فيــه الــوازع الدينــي لــدى الكثيــر مــن
النــاس ،ممــا يجعــل الــزوج قــد يســيء إلــى زوجتــه أســوأ اإلســاءة ،متشــدقًا بحقــه فــي تأديبهــا ،فــكان مــن المهــم تنــاول إلــى أي
مــدى يحــق للــزوج اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه ،واآلثــار المترتبــة علــى عــدم االلتــزام بالقيــود الــواردة علــى اســتعمال
هــذا الحــق ،وإلــى أي مــدى يتطابــق موقــف القانــون مــع موقــف فقهــاء الشــريعة اإلســامية فــي هــذا الشــأن.
هــذا وربمــا ازداد حماســنا لتنــاول هــذا البحــث؛ لمــا لــم نجــد فيــه دراســة متكاملــة مســتفيضة تجمــع بيــن موقفــي الفقــه ،وكل
مــن قانــون األحــوال الشــخصية والقانــون الجنائــي فــي هــذا الشــأن .
إشكالية البحث:
من خالل هذا البحث نود اإلجابة على عدة أسئلة مهمة:
 هــل يحــق للــزوج تأديــب زوجتــه؟ ومــا أســاس هــذا الحــق؟ ومــا وســائل تأديــب الزوجــة؟ ومــا عالقــة هــذه الوســائل بمقصــدالمشــرع مــن معالجة النشــوز؟
 ما حدود حق تأديب الزوج زوجته؟ إذا تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فمــا أثــر ذلــك فــي الفقــه اإلســامي ،والقوانيــن الوضعيــة ســواءقوانيــن األحــوال الشــخصية أو القوانيــن الجنائيــة؟
أهمية البحث:
أمــا أهميــة البحــث فتتمثــل فــي التوصــل إلــى معرفــة حــدود حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،وأثــر تعســف الــزوج فــي
اســتعمال هــذا الحــق لــدى فقهــاء الشــريعة اإلســامية وفــي القوانيــن الوضعيــة.
هدف البحث:
ينطلــق هــدف البحــث عــادة مــن أهميتــه؛ لــذا يمكــن القــول إن هــدف البحــث يتمثــل فــي إعــداد دراســة عــن موقــف كل مــن
الفقــه والقانــون مــن أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه؛ وذلــك ليكــون أمــام الباحثيــن والعامــة دراســة
متكاملــة فــي المســألة ،وفــي ذلــك كلــه متمنيــن أن يكــون فــي هــذا البحــث النفــع للمســلمين.
منهج البحث:
اعتمدنــا فــي هــذا البحــث علــى المصــادر األصيلــة فــي أي دراســة فقهيــة وهــي كتــاب هللا تعالــى ،وكتــب الســنة النبويــة
الشــريفة ،وقمنــا بتخريــج األحاديــث تخري ًجــا صحي ًحــا مــن مصادرهــا األصليــة ،كمــا اعتمدنــا علــى كتــب الفقــه اإلســامي
بمذاهبــه الكبــرى المعروفــة ،حيــث اعتمدنــا علــى آراء الفقهــاء مــن خــال مصادرهــا األصليــة ،وقمنــا بإســنادها إلــى أصحابها
إســنادًا صحي ًحــا ،وبعــد عرضهــا وتحليلهــا  -إذا كان لذلــك محــل -قمنــا بعــرض وجهــة نظرنــا المتواضعــة مشــفوعة باألدلــة
التــي رأيناهــا مدعمــة لموقفنــا ،كمــا تــم االعتمــاد علــى نصــوص قوانيــن األحــوال الشــخصية والقوانيــن الجنائيــة فــي كثيــر
مــن الــدول العربيــة المختلفــة ،وتنــاول النصــوص الموضوعــة بالتحليــل ،واالنتهــاء بعــد ذلــك إلــى عــرض وجهــة نظرنــا
فيمــا عــرض مــن قوانيــن.
الدراسات السابقة:
إن مــن المعــروف أن كتابــات الفقهــاء القدامــى قــد تعــددت فــي موضــوع حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،غيــر أننــا كمــا
قلنــا لــم تقــع تحــت أيدينــا دراســة متكاملــة فــي الموضــوع تتنــاول أثــر التعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق فــي قانــون األحــوال
الشــخصية والقانــون الجنائــي.
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

السيد ،عبدالعزيز
ومن أهم ما وقع تحت أيدينا من دراسات ما يلي:
 -1كتــاب (رفــع المســؤولية الجنائيــة فــي أســباب اإلباحــة  -دراســة مقارنــة بيــن المذاهــب الفقهيــة المعتمــدة تبحــث فــي معانــي
المســؤولية واإلباحــة وأدلــة مشــروعية دفــع الصائــل واألعمــال الطبيــة واأللعــاب الرياضيــة كمــا تبحــث فــي حــق التأديــب
وحقــوق الحــكام وواجباتهــم) للمؤلــف /د .ســامي جميــل الفيــاض الكبيســي ،طبعــة دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،بــدون طبعــة،
بــدون تاريــخ.
تنــاول هــذا المؤلــف عــدة حــاالت لرفــع المســؤولية الجنائيــة بســبب اإلباحــة ومــن بينهــا ضــرب الــزوج زوجتــه ،حيــث تناولــه
بإيجــاز ،فتعــرض أوال لضوابــط التأديــب بالضــرب فــي الفقــه اإلســامي ،ثــم انتقــل إلــى اآلثــار المترتبــة علــى تجــاوز هــذه
الضوابــط فــي الفقــه اإلســامي والقانــون.
وعلــى ذلــك ،فقــد اقتصــر المؤلــف المذكــور علــى وســيلة واحــدة مــن وســائل التأديــب وهــي الضــرب ،وقــد تناولــه بإيجــاز،
بينمــا تناولنــا فــي دراســتنا تجــاوز الــزوج حــدود التأديــب بمراحلــه الثــاث (الوعــظ والهجــر والضــرب) ،كمــا اقتصــر
المؤلــف فــي تناولــه لموقــف القانــون مــن المســألة علــى اســتعراض بعــض أحــكام محاكــم النقــض بينمــا تعرضــت دراســتنا
ـرا لــم يبيــن المؤلــف المذكــور موقــف قانــون األحــوال
بشــكل صريــح لموقــف العديــد مــن القوانيــن الجنائيــة العربيــة ،وأخيـ ً
الشــخصية ،الــذي تعرضنــا لــه فــي دراســتنا هــذه.
 -2أحــكام التجــاوزات الناشــئة عــن التأديــب المشــروع فــي الفقــه اإلســامي ،رســالة الســتكمال متطلبــات الحصــول علــى
درجــة الماجســتير فــي الفقــه المقــارن ،إعــداد :ســمية ســلمان الدايــة ،الجامعــة اإلســامية ،غــزة1436 ،هـــ2015 ،م.
تناولــت هــذه الدراســة أحــكام التجــاوزات الناشــئة عــن بعــض أنــواع التأديــب المشــروع ،ومــن بينهــا تأديــب الــزوج زوجتــه،
فتعرضــت باختصــار لضوابطــه ،وكذلــك لموقــف الفقهــاء إذا أدى التأديــب  -بحــدوده المشــروعة -إلــى تلــف النفــس أو المــال،
بينمــا تعرضنــا فــي دراســتنا هــذه إلــى آثــار تعســف الــزوج وخروجــه بذلــك عــن الحــدود المشــروعة ،كمــا أن الدراســة
المذكــورة لــم تتعــرض مطلقًــا لموقــف القوانيــن الوضعيــة مــن هــذه المســألة ،ســواء قوانيــن األحــوال الشــخصية ،أو القوانيــن
الجنائيــة ،بينمــا تعرضــت دراســتنا لهــذه المســألة.
 -3واليــة الــزوج فــي تأديــب الزوجــة بالضــرب (حدودهــا وأحكامهــا فــي الشــريعة اإلســامية) د .فاطمــة بنــت محمــد الكلثــم،
بحــث منشــور بمجلــة الجامعــة اإلســامية ،المدينــة المنــورة ،المملكــة العربيــة الســعودية ،ملحــق العــدد (183الجــزء األول).
ـرا
تناولــت هــذه الدراســة بيــان معنــى الواليــة ومشــروعية تأديــب الزوجــة بالضــرب والحكمــة منــه وصفتــه وموانعــه ،وأخيـ ً
تعرضــت بإيجــاز شــديد للضــرر الناتــج عــن التأديــب فــي حالتيــه المشــروعة وغيــر المشــروعة.
وعلــى ذلــك ،فهــذه الدراســة قــد تطرقــت لنــواحٍ لــم تكــن محـ ً
ـا لبحثنــا كصفــة الضــرب والحكمــة منــه والضــرر الناتــج عنــه
فــي حالتــه المشــروعة ،إال أن دراســتنا أضافــت مــا يلــي:
أوال :تناولــت دراســتنا أثــر تعســف الــزوج فــي حــدود التأديــب بالنســبة لوســائله الثــاث ،بينمــا اقتصــرت الدراســة علــى أثــر
تجــاوز الــزوج حــدوده فــي الضــرب فقــط.
ثانيــا :تناولــت دراســتنا موقــف كل مــن الفقــه اإلســامي والقانــون الجنائــي المقــارن وقانــون األحــوال الشــخصية المقــارن
مــن المســألة محــل البحــث (وهــي اآلثــار المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي التأديــب) بينمــا اقتصــرت
الدراســة المذكــورة علــى هــذه اآلثــار فــي الفقــه اإلســامي فقــط ،حيــث تناولتهــا بإيجــاز شــديد تحــت عنــوان الضــرر الناتــج
عــن التأديــب.
خطة البحث:
تــم تقســيم هــذا البحــث إلــى تمهيــد ،ومبحثيــن ،أمــا التمهيــد :فتناولنــا فيــه حــدود حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،وأمــا
المبحــث األول :فتناولنــا فيــه أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي الفقــه اإلســامي ،حيــث تــم
تقســيمه إلــى مطلبيــن ،تناولنــا فــي األول منهمــا :اآلثــار الخاصــة المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
زوجتــه ،وتناولنــا فــي ثانيهمــا :اآلثــار العامــة المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه.
أمــا المبحــث الثانــي فتناولنــا فيــه أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي القوانيــن الوضعيــة ،حيــث
تــم تقســيمه إلــى مطلبيــن ،تناولنــا فــي األول منهمــا :أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي قوانيــن
األحــوال الشــخصية ،وتناولنــا فــي الثانــي منهمــا :أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي القوانيــن
الجنائيــة ،ثــم اختتمنــا البحــث بأهــم مــا توصلنــا إليــه مــن النتائــج وأهــم مــا نوصــي بــه.

المطلب التمهيدي
حدود حق الزوج في تأديب زوجته

ممــا ال شــك فيــه أن للــزوج حــق تأديــب زوجتــه الناشــز ،ويســتمد الــزوج هــذا الحــق مــن قولــه تعالــى﴿ :و َالل َ ّاتِي تَخَافُونَ
الل ّه َ ك َانَ عَل ًِي ّا كَب ِير ًا﴾ [النساء:
نُش ُوز َه َُنّ ف َعِظ ُوه َُنّ و َاهْ ج ُر ُوه َُنّ فِي ال ْمَضَاج ِِع و َاضْر ِبُوه َُنّ ف َِإ ْن أَ َطعْنَك ُ ْم فَلَا تَب ْغ ُوا عَلَيْه َِنّ سَب ِيلًا ِإ َ ّ
ن َ
.]34
وإذا تأملنــا هــذه اآليــة القرآنيــة وجدنــا أن هنــاك عــدة قيــود تــرد علــى حــق التأديــب الــذي خولــه الشــرع الحكيــم للــزوج علــى
زوجتــه ،تمثــل هــذه القيــود حــدودًا لهــذا الحــق تحـدُ مــن تعســف الــزوج فــي اســتعماله.
ومن هذه القيود ما يتعلق بأسباب التأديب ،ومنها ما يتعلق بوسائله.

أوال :القيود المتعلقة بأسباب التأديب:
والمقصود بذلك :ما هي األسباب التي يحق للزوج معها تأديب زوجته؟
لقــد اختلــف الفقهــاء فــي األســباب التــي يحــق معهــا للــزوج تأديــب زوجتــه ،فذهــب بعــض الحنفيــة إلــى أن نشــوز الزوجــة
(((
هــو الســبب الوحيــد الــذي يحــق معــه تأديــب الــزوج زوجتــه بحيــث إنــه ليــس لــه أن يؤدبهــا علــى تركهــا للصــاة ،وذهــب
(((
(((
المالكيــة والحنابلــة أنــه يحــق لــه تأديبهــا إذا تركــت الفريضــة كالصــاة أو الصيــام أو الغســل بعــد الجنابــة ،وذهــب بعــض
(((
(((
الحنفيــة والشــافعية إلــى أن لــه أن يعزرهــا عــن أي محظــور ليــس فيــه حــد مقــدر ،وذلــك كمــا أن للمولــي أن يعــزر
مملوكــه.
(((

 -1ابــن عابديــن ،عــاء الديــن محمــد بــن محمــد أميــن بــن عمــرو بــن عبــد العزيــز عابديــن ،قــرة عيــن األخيــار لتكملــة رد المحتــار علــي الــدر
المختــار ،الناشــر :دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،بيــروت – لبنــان .13 /8

ن
 -2وذهــب العينــي أنــه ال يكــون للــزوج ضــرب زوجتــه إال لهجرهــا الفــراش ،وضربــه لغيــر ذلــك مــن أســباب حــرام ال يجــوز ،لقولــه تعالــى﴿ :و َال َ ّذ ِي َ
ات﴾ [األحــزاب ]58 :العينــي ،أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتابــى الحنفــى بــدر الديــن،
يُؤْذ ُونَ ال ْمُؤْم ِنِينَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
عمــدة القــاري بشــرح صحيــح البخــاري ،الناشــر :دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.183 /20 ،

 -3ابــن رشــد ،أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي ،البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة ،الناشــر :دار
الغــرب اإلســامي ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة 1408 ،هـــ  1988 -م ،5/256 ،المــواق ،محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف
العبــدري الغرناطــي ،أبــو عبــد هللا ،التــاج واإلكليــل لمختصــر خليــل ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األولــى1416 ،هـــ1994-م
 ،85/42الكشــناوي ،أبــو بكــر بــن حســن بــن عبــد هللا ،أســهل المــدارك (شــرح إرشــاد الســالك فــي مذهــب إمــام األئمــة مالــك) ،الناشــر :دار الفكــر،
بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة ،بــدون تاريــخ.21/476 ،2/131 ،
 -4المــرداوي ،عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبلــي ،اإلنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف،
الناشــر :دار إحيــاء التــراث العربــي ،الطبعــة :الثانيــة ،بــدون تاريــخ.378 /8 ،
 -5الكاســاني ،عــاء الديــن ،أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد ،بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :الثانيــة،
1406هـــ 1986 -م ،2/334 ،ابــن نجيــم المصــري ،زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد ،المعــروف بابــن نجيــم المصــري ،البحــر الرائــق شــرح كنــز
الدقائــق ،الناشــر :دار الكتــاب اإلســامي ،الطبعــة :الثانيــة ،بــدون تاريــخ .5/53
 -6الدميــري ،كمــال الديــن ،محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّمِ يــري أبــو البقــاء الشــافعي ،النجــم الوهــاج علــى شــرح المنهــاج ،الناشــر :دار
المنهــاج (جــدة) المحقــق :لجنــة علميــة ،الطبعــة :األولــى1425 ،هـــ 2004 -م .9/240
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السيد ،عبدالعزيز
وعليــه ،فالقــدر المتفــق عليــه بيــن الفقهــاء كســبب يجيــز للــزوج تأديــب زوجتــه هــو ظهــور أمــارات النشــوز منهــا ســواء
(((
(((
بالقــول أو الفعــل والنشــوز هــو االرتفــاع عــن األرض  ،وهنــا :هــو ارتفــاع الزوجــة عــن طاعــة زوجهــا ،فكأنهــا ارتفعــت
وتعالــت عــن طاعتــه.
وظهــور أمــارات النشــوز بالقــول :مثــل أن يكــون مــن عادتــه إذا خاطبهــا حدثتــه بــكالم طيــب ،ثــم صــارت تخاطبــه بغيــر
الطيــب مــن الكلــم ،ومــن أماراتــه بالفعــل ،مثــل أن يكــون مــن عادتهــا أنــه إذا دعاهــا إلــى فراشــه أجابتــه بشوشــة الوجــه
(((
طائعــة ،ثــم صــارت تجيبــه وهــي كارهــة ،فــإذا ظهــرت منهــا هــذه المظاهــر للنشــوز ،كان لــه تأديبهــا .

ثانيا :القيود المتعلقة بوسائل التأديب:
إن أول قيــد يــرد علــى حــق الــزوج فــي اســتعماله لوســائل التأديــب المخــول لــه اســتعمالها مــن قبــل الشــرع هــو وجــوب
التزامــه باســتعمالها مرتبــة كمــا جــاءت فــي اآليــة المذكــورة ،الوعــظ ،فالهجــر ،فالضــرب ،فــإذا لجــأ الــزوج للهجــر مباشــرة
(((1
دون الوعــظ ،أو للضــرب دون الوعــظ والهجــر ،كان متعسـفًا متجـ ً
ـاوزا حــدود حقــه ،وعلــى هــذا جمهــور الفقهــاء  ،حيــث
أجمعــوا أنــه ال يجــوز لــه االنتقــال مــن وســيلة ألخــرى إال إذا لــم تــؤت الوســيلة األولــى ثمارهــا.
وتختلف القيود التي ترد على حق الزوج في تأديب زوجته بعد ذلك تبعًا لكل وسيلة كالتالي:

 -1الوعظ:
الوعــظ هــو أول وســيلة يجــب علــى الــزوج اســتعمالها ،كوســيلة إلصــاح الزوجــة ،وهــو عمــل تهذيبــي مؤثــر  ،ويقصــد
بــه الحديــث معهــا وتذكيرهــا بحقــوق الــزوج عليهــا وعقــاب المولــى تعالــى لهــا إن نشــزت وعصــت ،وأن نفقتهــا تســقط
بالنشــوز ،ولــه أن يذكرهــا بأحاديــث النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي طاعــة الــزوج ومــن ذلــك مــا رواه أبــو هريــرة رضــي
هللا عنــه أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال" :إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلــى فراشــه فأبــت فبــات غضبــان عليهــا لعنتهــا
(((1
المالئكــة حتــى تصبــح" .
(((1

ويتقيــد الوعــظ بعــدة قيــود ،منهــا مــا يتعلــق بوســيلته ومنهــا مــا يتعلــق بوقتــه ،ومنهــا مــا يتعلــق بمكانــه ،فأمــا مــا يتعلــق
(((1
بوســيلته فيجــب أن يكــون الوعــظ بالطيــب الليــن مــن الــكالم ( ) ،فــا يجــوز لــه تهديدهــا أو تعنيفهــا بغلظــة ،بــل مــن
 - 7العمرانــي اليمنــي ،أبــو الحســين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن ســالم العمرانــي اليمنــي الشــافعي ،البيــان فــي مذهــب اإلمــام الشــافعي ،الناشــر :دار
المنهــاج – جــدة ،الطبعــة :األولــى 1421 ،هـــ 2000 -م ،528 /9 ،ابــن قدامــة ،أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد ابــن قدامــة
الجماعيلــي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي ،الشــهير بابــن قدامــة المقدســي ،المغنــي ،الناشــر :مكتبــة القاهــرة ،بــدون طبعــة ،تاريــخ النشــر1388 :هـــ،
1968م.318 /7 .
 -8ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم بــن علــى ،أبــو الفضــل ،جمــال الديــن األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى ،الناشــر :لســان العــرب ،دار صــادر –
بيــروت ،الطبعــة :الثالثــة 1414 -هـــ.418 ،417 /5 ،
 -9المــاوردي ،أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي ،الشــهير بالمــاوردي ،الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب اإلمــام
الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة :األولــى 1419 ،هـــ  1999-م.9/597 ،
 -10الكاســاني ،بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق)  ،2/334الدســوقي ،محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة ،حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر ،الناشــر :دار
الفكــر ،دون طبعــة ،دون تاريــخ ،2/343 ،النــووي ،أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف ،روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن ،الناشــر :المكتــب
اإلســامي ،بيــروت -دمشــق -عمــان ،الطبعــة :الثالثــة1412 ،هـــ 1991 /م  ،368/ 7المــرداوي ،اإلنصــاف (مرجــع ســابق) .8/377
وذهب البعض إلى جواز عدم مراعاة الترتيب ،النووي ،روض الطالبين (مرجع سابق) .368/ 7
 -11التويجــري ،محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد هللا التويجــري ،موســوعة الفقــه اإلســامي ،الناشــر :بيــت األفــكار الدوليــة ،الطبعــة :األولــى1430 ،
هـــ 2009 -م .4/164
 -12البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد هللا ،الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وســننه وأيامــه
(صحيــح البخــاري) ،الناشــر :دار طــوق النجــاة ،الطبعــة :األولــى1422 ،هـــ ،بــاب( :إذا قــال أحدكــم :آميــن والمالئكــة فــي الســماء ،آميــن فوافقــت
إحداهمــا األخــرى ،غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه) ،4/116 ،حديــث رقــم  ،3237مســلم ،مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري ،المســند
الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم (صحيــح مســلم) ،الناشــر :دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت،
(بــاب :تحريــم امتناعهــا مــن فــراش زوجهــا) ،2/1059 ،حديــث رقــم .1436
 -13الماوردي ،الحاوي الكبير (مرجع سابق) .9/598
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
المســتحب أن يبرهــا ويســتميل قلبهــا بشــيء

.

(((1

وعلــى ذلــك ،فــا يجــوز للــزوج أن يقبــح زوجتــه ،وذلــك بــأن يقــول لهــا قبحــك هللا ،أو يشــتمها؛ وذلــك لقــول النبــي صلــى هللا
(((1
(((1
عليــه وســلم“ :وال تقبــح”  ،ومعنــى ال تقبــح :ال تقــل“ :قبحــك هللا” ،وقيــل إن المعنــى “ :ال تســمعها المكــروه وال تشــتمها” .
ضــا ،فــا يجــوز لــه أن يقــوم بســبها أو ســب أحــد ذويهــا ،أو قذفهــا أو قــذف أحــد منهــم ،فــإن فعــل شــيئًا مــن ذلــك ،فقــد
وأي ً
خــرج مــن الوعــظ إلــى اإلســاءة.
وأما ما يتعلق بوقت الوعظ ،فيجب أن يختار الزوج لذلك وقتًا مناسبًا ،بحيث تكون الزوجة مستعدة لتقبل كالمه ووعظه ،فال
(((1
يعظها مثال في أوقات مرضها أو غضبها ،وذلك مراعاة لمشاعرها ،وضمانا ً أن يأتي الوعظ بالنتيجة المرجوة منه .
أمــا مــا يتعلــق بمــكان الوعــظ ،فيجــب أن يكــون فــي منزلهــا أو علــى األقــل فيمــا بينــه وبينهــا علــى غيــر مســمع ومــرأى مــن
الغيــر إال إذا ســمحت هــي بذلــك.

 -2الهجر:
إذا لم يكن الوعظ مجديًا في تأديب الزوجة ،فأصرت على النشوز فإن على الزوج أن يهجرها

.

(((1

والهجــر حركــة اســتعالء نفســية مــن الرجــل علــى كل مــا تدلــي بــه المــرأة مــن جمــال أو افتخــار
يتحــدى بــه الــزوج قدرتــه علــى تــرك مواضــع لذتــه لهــدف أكبــر وأســمى.

(((1

 ،فهــو عــاج نفســي

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي المقصــود بالهجــر المذكــور فــي قولــه تعالــى ﴿ :و َاهْ ج ُر ُوه َُنّ ﴾ فقــد ذهــب بعــض الحنفيــة أن
المعنــى هــو أن يهجرهــا فــي الــكالم دون الجمــاع ،واســتدلوا علــى ذلــك بــأن الجمــاع حــق لــه كمــا هــو حــق لهــا ،فــا يؤدبهــا
(((2
بمــا يضــر نفســه ،وفــي قــول للشــافعية وروايــة للحنابلــة أن المعنــى هــو أن يتــرك جماعهــا ،ويوليهــا ظهــره فــي الفــراش،
(((2

 -14الموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404هـ) .296 /40
 -15والحديــث :عــن معاويــة القشــيري قــال :حدثنــي أبــي عــن أبيــه قــال :قلــت « :يــا رســول هللا ،مــا حــق زوجــة أحدنــا عليــه؟» قــال « :أن تطعمهــا
إذا طعمــت ،وتكســوها إذا اكتســيت ،وال تضــرب الوجــه وال تقبــح وال تهجــر إال فــي البيــت « رواه البيهقــي ،أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى
ْــر ْو ِجردي الخراســاني ،أبــو بكــر ،الســنن الكبــرى ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثالثــة 1424 ،هـــ  2003 -م،
ال ُخس َ
 ،7/497حديــث رقــم  ،14779وأورده النســائي فــي ســننه :عــن بهــز قــال :حدثنــي أبــي ،عــن جــدي قــال :قلــت« :يــا رســول هللا نســاؤنا مــا نأتــي
منهــا أم مــا نــدع؟» قــال« :حرثــك أنــى شــئت ،غيــر أن ال تقبــح الوجــه ،وال تضــرب ،وأطعمهــا إذا طعمــت ،واكســها إذا اكتســيت ،وال تهجرهــا إال
فــي بيتهــا ،كيــف وقــد أفضــى بعضكــم إلــى بعــض إال بمــا حــل عليهــا» أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني الســنن الكبــرى،
الناشــر :مؤسســة الرســالة – بيــروت ،الطبعــة :األولــى 1421 ،هـــ  2001 -م  ،8/260حديــث رقــم .9115
وذكــر الشــيباني أن الحديــث إســناده حســن ،مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري
ابــن األثيــر ،جامــع األصــول فــي أحاديــث الرســول ،الناشــر  :مكتبــة الحلوانــي  -مطبعــة المــاح  -مكتبــة دار البيــان ،الطبعــة :األولــى ،بــدون تاريــخ،
 ،6/505حديــث .4719
 -16أبــو المعالــي ،محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الســلمي ال ُمنَــا ِوي ثــم القاهــري ،الشــافعي ،صــدر الديــن ،كشــف المناهــج والتناقيــح فــي تخريــج
أحاديــث المصابيــح ،الناشــر :الــدار العربيــة للموســوعات ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :األولــى1425 ،هـــ  2004 -م.3/80 ،
 -17الموسوعة الفقهية الكويتية (مرجع سابق) .44/87
 -18المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 -19التويجري ،موسوعة الفقه اإلسالمي (مرجع سابق) .4/164
 -20الكاساني ،بدائع الصنائع (مرجع سابق)  ،433 /2ابن نجيم ،البحر الرائق (مرجع سابق) .3/236
 -21المــاوردي ،الحــاوي الكبيــر (مرجــع ســابق)  ،9/598النجــدي ،عبدالرحمــن بــن محمــد بــن قاســم ،العاصمــي ،الحنبلــي ،حاشــية الــروض المربــع
شــرح زاد المســتقنع ،بــدون دار نشــر ،الطبعــة األولــى 1397هـــ.6/455 ،
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

السيد ،عبدالعزيز
وهــو قــول ابــن عبــاس  ،وذهــب المالكيــة وجمهــور الشــافعية وجمهــور الحنابلــة إلــى أن المقصــود هــو أن
(((2
يهجــر فراشــها أيضــا مــع تــرك الجمــاع والــكالم ،ولكــن ال يهجرهــا خــارج البيــت ،واســتدل هــذا الفريــق بقولــه تعالــى:
(((2
(((2
﴿ و َاهْ ج ُر ُوه َُنّ فِي ال ْمَضَاج ِِع﴾ ،فــا يجــوز لــه أن يتــرك بيتهــا ،وكذلــك فهنــاك قــول لبعــض الحنفيــة وقــول للشــافعية إلــى
(((2
أن المقصــود بالهجــر هــو الهجــر خــارج البيــت ،وعلــل بعــض مــن ذهبــوا إلــى ذلــك أن هــذا هــو فعــل النبــي صلــى هللا
ـهرا ،فهجرهــن خــارج بيوتهــن ،وأن ذلــك أرفــق بقلــوب النســاء ،ألن هجرانهــن فــي
عليــه وســلم عندمــا آلــى مــن نســائه شـ ً
البيــوت أكثــر أل ًمــا عليهــن مــن هجرانهــن خارجهــا.
(((2

(((2

(((2

(((2

وهنــاك رأي أخيــر ذكــره العينــي وهــو أن األمــر فــي ذلــك يجــب أن يختلــف باختــاف حــال النســاء ،فقــد تتألــم امــرأة
لبيتوتــة الرجــل فــي غيــر بيتهــا ،وتفضــل مــا لــو بــات لديهــا حتــى وإن هجــر فراشــها ،بينمــا يكــون ذلــك بالنســبة ألخــرى
أشــد مــن هجرانــه بيتهــا.
(((3

ونميــل إلــى هــذا الــرأي ،حيــث يجــب اتبــاع الطريــق األكثــر جــدوى إلرجــاع الزوجــة عــن نشــوزها ،طبقــا لظــروف وطبــاع
كل زوجــة ،فقــد يكــون هجــر الــزوج للمنــزل أكثــر جــدوى فــي زجــر امــرأة ممــا لــو هجــر فراشــها فحســب ،حيــث قــد تطمــأن
إلــى جانبــه ،وتظــل علــى نشــوزها ،بينمــا يكــون الوضــع مختلفًــا بالنســبة لزوجــة أخــرى ،فقــد يصعــب هــذا األمــر عليهــا،
فتبــادر فــي الرجــوع عــن عصيانهــا ،كمــا قــد ال يُجـدِي مــع إحــدى الزوجــات العنــاد والهجــران بقــدر مــا يُجــدي معهــا الــود
الــذي تستشــعره مــن مالزمــة الــزوج للبيــت ،وعلــى عكــس ذلــك تكــون أخــرى ،وهكــذا ،إال أن األمــر يبقــى غيــر مطلــق ،بــل
يجــب أن يتقيــد الــزوج فــي ذلــك ببعــض أمــور أو ســمات خاصــة فــي الزوجــة قــد تؤثــر فــي هــذا الشــأن ،وذلــك مثـ ً
ـا كأن
تكــون الزوجــة صغيــرة جـدًا ،أو مســنة أو فــي مــكان غيــر آمــن ،بحيــث يتســبب هجــره لهــا خــارج المنــزل فــي إيذائهــا ،أو
إحــداث بعــض األضــرار الماديــة أو المعنويــة لهــا.
هــذا وبينمــا اتفــق العلمــاء علــى أنــه ال يجــوز للــزوج أن يهجــر زوجتــه فــي الــكالم أكثــر مــن ثالثــة أيــام ،لقــول النبــي
(((3
صلــى هللا عليــه وســلم « :ال يحــل لمؤمــن أن يهجــر أخــاه فــوق ثالثــة أيــام» فقــد اختلفــوا فــي المــدة التــي يجــوز فيهــا لــه
(((3
أن يهجرهــا فــي الفــراش ،فــا يعاشــرها معاشــرة األزواج ،فقــال بعــض المالكيــة إن األفضــل أال يزيــد عــن شــهر ،وأقصــاه
(((3

 - 22ابــن عبــاس ،عبــد هللا بــن عبــاس  -رضــي هللا عنهمــا ،تنويــر المقيــاس مــن تفســير ابــن عبــاس ،جمعــه :مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب
الفيروزآبــادى ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة – لبنــان ،دون طبعــة ،دون تاريــخ ،ص.69
 -23الخرشــي ،محمــد بــن عبــد هللا ،شــرح مختصــر خليــل ،الناشــر :دار الفكــر للطباعــة – بيــروت ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ ،4/5 ،المــواق،
التــاج واإلكليــل (مرجــع ســابق)  ،259 /5الحطــاب ،شــمس الديــن أبــو عبــد هللا محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربــي ،المعــروف
بالحطــاب ،مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل ،الناشــر :دار الفكــر ،الطبعــة :الثالثــة1412 ،هـــ 1992 -م.15 /4 ،
 - 24الشــافعي ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي المكــي،
الناشــر :دار المعرفــة – بيــروت ،بــدون طبعــة ،ســنة النشــر1410 :هـــ1990/م ،األم  ،5/120العمرانــي ،البيــان فــي مذهــب اإلمــام الشــافعي (مرجــع
ســابق) .9/529
 -25ابن قدامة ،المغني (مرجع سابق)  ،7/318المرداوي ،اإلنصاف (مرجع سابق) .8/376
 -26العمراني ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي (مرجع سابق) .9/529
 -27العيني ،عمدة القاري بشرح صحيح البخاري (مرجع سابق) .20/190
 -28الماوردي ،الحاوي الكبير 5/598
 -29العيني ،عمدة القاري بشرح صحيح البخاري (مرجع سابق) .20/191
 -30المرجع السابق .190 /20
 -31الحطــاب ،مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق)  ،15 /4العمرانــي اليمنــي ،البيــان فــي مذهــب اإلمــام الشــافعي (مرجــع ســابق)  ،529 /5ابــن قدامــة،
المغنــي (مرجــع ســابق) .318 /7
 -32الحديــث« :ال تباغضــوا وال تقاطعــوا وال تدابــروا وال تحاســدوا وكونــوا عبــاد هللا إخوانــا كمــا أمركــم هللا وال يحــل لمســلم أن يهجــر أخــاه فــوق
ثالثــة أيــام» .مســلم ،مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري ،المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم ،المعــروف بصحيــح مســلم ،دار إحيــاء التــراث العربــي ،بيــروت ،دون طبعــة وتاريــخ ،1983 /4 ،حديــث رقــم ( ،2558بــاب
النهــي عــن التحاســد والتباغــض والتدابــر).
 - 33الحطــاب ،مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق)  ،4/15الدســوقي ،حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر (مرجــع ســابق)  ،2/343األميــر المالكــي،
محمــد ،ضــوء الشــموع شــرح المجمــوع فــي الفقــه المالكــي ،دار يوســف ابــن تاشــفين ،ومكتبــة اإلمــام مالــك [موريتانيــا  -نواكشــوط] ،الطبعــة األولــى
1426هـ.2/377 ،
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
أربعــة أشــهر ،وذهــب بعــض الشــافعية والحنابلــة إنــه ليــس لــه مــدة معينــة ،بمعنــى أن لــه أن يهجرهــا مــا شــاء ،طالمــا
لــم ينصلــح حالهــا ،ودليلهــم فــي ذلــك أن القــرآن جــاء مطلقًــا ،فــا يقيــد يغيــر دليــل.
(((3

(((3

ويبــدو لنــا أن العمــل بهــذا القــول األخيــر قــد يــؤدي إلــى الجفــاء بيــن الزوجيــن ،واعتيــاد كل منهمــا علــى هجــر اآلخــر فيصيــر
مــا هــو وســيلة يرجــى منهــا اصــاح الحــال بيــن الزوجيــن وســيلة الزديــاد الحــال ســو ًءا ،لــذا نــرى مــع المالكيــة أن األفضــل
أال تزيــد مــدة الهجــر عــن شــهر ،وأقصــى مــا يجــوز هــو أربعــة أشــهر ،وهــي مــدة اإليــاء.

 -3الضرب:
إن الضــرب هــو ثالــث الوســائل العالجيــة إلصــاح الزوجــة ،فهــو إجــراء ودواء يلجــأ إليــه عنــد الضــرورة  ،والضــرورة
المقصــودة :هــي عــدم إتيــان أي مــن وســيلتي الوعــظ والهجــر ثمارهمــا ،والضــرب هنــا ضــرب تأديــب مصحــوب بعاطفــة
(((3
المــؤدب المربــي .
(((3

وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن للــزوج أن يــؤدب زوجتــه بالضــرب ،وأن حقــه فــي ذلــك ثابــت بالقــرآن والســنة واإلجمــاع،
فمــن القــرآن قولــه تعالــى ﴿ :و َاضْر ِبُوه َُنّ ﴾ فهــو نــص قاطــع فــي الداللــة علــى هــذا الحــق ،ألن كلمــة ﴿ و َاضْر ِبُوه َُنّ ﴾ يقصــد
(((3
بهــا الضــرب بمعنــاه الحقيقــي ،أي مــا يمــس البــدن ،وهــو مــا أجمــع عليــه المفســرون  ،أمــا أدلــة ثبوتــه مــن الســنة ،فهنــاك
(((4
أحاديــث عديــدة منهــا قولــه صلــى هللا عليــه وســلم« :وال تضــرب الوجــه وال تقبــح» ومنهــا قولــه فــي حجــة الــوداع« :ولكــم
(((4
عليهــن أال يوطئــن فرشــكم أح ـدًا تكرهونــه ،فــإن فعلــن فاضربوهــن ضربًــا غيــر مبــرح»  ،وكــذا قولــه صلــى هللا عليــه
(((4
وســلم« :يعمــد أحدكــم ،فيجلــد امرأتــه جلــد العبــد ،فلعلــه يضاجعهــا مــن آخــر الليــل»  ،ففــي األحاديــث الشــريفة داللــة علــى
جــواز الضــرب ولكــن بشــروط ،فأولهــم أشــترط فيــه عــدم مــس الوجــه ،وأشــترط فــي الحديثيــن اآلخريــن أال يكــون الضــرب
(((4
مبر ًحــا ،هــذا كمــا أن اإلجمــاع قــد انعقــد علــى ثبــوت حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه بالضــرب ( ) .
(((3

ورغــم قطعيــة اآليــات واألحاديــث فــي داللتهــا علــى حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه الناشــز بالضــرب ،إال أن هنــاك آراء
 -34الماوردي ،الحاوي الكبير (مرجع سابق) .9/598
 -35ابــن المنجــي التنوخــي ،الممتــع فــي شــرح المقنــع ،زيــن الديــن ال ُمنَ َّجــى بــن عثمــان بــن أســعد ابــن المنجــى ،الطبعــة :الثالثــة 1424 ،هـــ 2003 -
م ،3/740 ،البهوتــي ،منصــور بــن يونــس ابــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس ،دقائــق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى المعــروف بشــرح منتهــى
اإلرادات ،الناشــر :عالــم الكتــب ،الطبعــة :األولــى1414 ،هـــ 1993 -م ،3/54 ،ابــن عثيميــن ،محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيميــن ،الشــرح الممتــع
علــى زاد المســتقنع ،الناشــر :دار ابــن الجــوزي ،الطبعــة :األولــى 1428 - 1422 ،هـــ ،12/443 ،ابــن حجــر الهيثمــي ،أحمــد بــن محمــد بــن علــي
بــن حجــر الهيتمــي الســعدي األنصــاري ،شــهاب الديــن شــيخ اإلســام ،أبــو العبــاس ،الزواجــر عــن اقتــراف الكبائــر ،الناشــر :دار الفكــر ،الطبعــة:
األولــى1407 ،هـــ 1987 -م.74 /2 ،
 -36التويجري ،موسوعة الفقه اإلسالمي (مرجع سابق) .4/165
 -37المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 -38الكاســاني ،بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق)  ،2/334الحطــاب ،مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق)  ،4/15المــاوردي ،الحــاوي الكبيــر (مرجــع
ســابق)  ،9/598ابــن مفلــح ،إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد ابــن مفلــح ،أبــو إســحاق ،برهــان الديــن ،المبــدع فــي شــرح المقنــع ،الناشــر:
دار الكتــب العلميــة ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :األولــى 1418 ،هـــ  1997 -م ،264 /6 ،ابــن حــزم ،أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم
األندلســي القرطبــي الظاهــري ،المحلــى باآلثــار ،الناشــر :دار الفكــر – بيــروت ،الطبعــة :بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ 9/114
 -39ومــن هــؤالء :القرطبــي ،أبــو عبــدهللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح األنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن ،الجامــع ألحــكام القــرآن ،دار
الكتــب المصريــة بالقاهــرة ،الطبعــة الثانيــة1384 ،هـــ ،5/172 ،الطبــري ،جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن (تفســير الطبــري) ،محمــد بــن جريــر
بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب اآلملــي ،أبــو جعفــر ،دار هجــر للطباعــة والنشــر ،الطبعــة األولــى1422 ،هـــ ،6/535 ،ابــن كثيــر ،أبــو الفــداء إســماعيل
بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي ،تفســير القــرآن العظيــم ،الشــهير بتفســير ابــن كثيــر ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،منشــورات
محمــد علــي بيضــون – بيــروت ،الطبعــة :األولــى  1419 -هـــ. 258 /2 ،
 - 40سبق تخريج الحديث.
 -41الحديــث طويــل ،وفيــه« :اتقــوا هللا فــي النســاء ،فإنكــم أخذتموهــن بأمــان هللا ،واســتحللتم فروجهــن بكلمــة هللا ،ولكــم عليهــن أن ال يوطئــن فرشــكم
أحــدا تكرهونــه ،فــإن فعلــن ذلــك فاضربوهــن ضربًــا غيــر مبــرح »...مســلم ،صحيــح مســلم (مرجــع ســابق) ،بــاب (حجــة النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم) ،890 ،2/889 ،حديــث رقــم .1218
 -42البخــاري ،صحيــح البخــاري (مرجــع ســابق) بــاب( :لتركبــن طبقــا عــن طبــق) ،6/169 ،حديــث  ،4942مســلم ،صحيــح مســلم ،بــاب (النــار
يدخلهــا الجبــارون والجنــة يدخلهــا الضعفــاء)  ،4/2191حديــث .2855
 -43الشافعي ،األم (مرجع سابق) .6/156
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السيد ،عبدالعزيز
حديثــة ذهبــت إلــى إنــكار ذلــك علــى الــزوج.
ســا علــى أن المقصــود بالضــرب
فقــد ذهــب د .عبــد الحميــد أبــو ســليمان إلــى عــدم حــق الــزوج فــي ضــرب زوجتــه ،تأسي ً
فــي اآليــة هــو المفارقــة وليــس الضــرب بمعنــاه الظاهــر (اإليــام البدنــي) ،ويســتند هــذا الــرأي إلــى عديــد مــن األدلــة أهمهــا
(((4
أن كثيــرا مــن معانــي الضــرب التــي وردت فــي القــرآن العظيــم جــاءت بمعنــى المفارقــة واإلبعــاد والعــزل  ،ومــن ذلــك قولــه
ن َ
الصّ لَاة ِ﴾ [النســاء ]101:فقــال :الضــرب فــي األرض
ح أَ ن تَقْصُر ُوا م ِ َ
ْس عَلَيْك ُ ْم جُنَا ٌ
ض فَلَي َ
تعــاىل ﴿ :و َِإذ َا ضَر َب ْتُم ْ فِي الْأَ ْر ِ
اب﴾ [الحديــد ]13:فقــال :معنــى ذلــك عزلهــم
ضــا :قولــه تعالــى ﴿ :ف َضُر ِبَ بَيْنَه ُم بِس ُو ٍر ل َ ّه ُ ب َ ٌ
هــو الســفر والمفارقــة ،ومنهــا أي ً
ومنعهــم عــن بعــض.
(((4

ضــا
واســتدل هــذا الــرأي أي ً
عليهن .

(((4

ـهرا خــارج بيوتهــن حينمــا غضــب
بفعــل النبــي صلــى هللا عليــه وســلم حيــن هجــر زوجاتــه شـ ً

أمــا الدليــل العقلــي فيــرى صاحــب هــذا الــرأي أن هــذا هــو التــدرج الطبيعــي لعقــاب الــزوج مــن مجــرد الوعــظ إلــى الهجــر
فــي المضجــع ،ثــم الهجــر خــارج البيــت ،وذلــك لتكــون المرحلــة األخيــرة التــي تقــف الزوجــة أمــام نفســها ،لتــرى هل تســتطيع
مفارقــة زوجهــا أبـدًا إذا طلقهــا لنشــوزها ،أم ال تقــدر علــى هجــره ومفارقتــه فترجــع عــن نشــوزها وتطيعــه.
هــذا ،كمــا يــرى د .عرفــات ســتوني أن الضــرب المذكــور فــي القــرآن هــو الضــرب بمعنــاه الحقيقــي الظاهــر ،وأن الــزوج
كان يحــق لــه ضــرب زوجتــه ،لكــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم منــع ذلــك ،ونهــى عنــه لمــا تحــول ضــرب الرجــال لنســائهم
إلــى تعذيــب وانتقــام ،وكان ذلــك نهايــة لهــذه العــادة الســيئة.
(((4

واســتدل هــذا الــرأي علــى مــا ذهــب إليــه بــأن اإلســام قــد اتبــع إللغــاء هــذه العــادة منهــج التــدرج التشــريعي كمــا فعــل
فــي تحريــم الخمــر ،ذلــك أن هــذه العــادة كانــت مســتفحلة لــدى العــرب فــي الجاهليــة ،حيــث لــم يجــدوا أي غضاضــة فــي
ضــرب نســائهم ،ثــم لمــا جــاء اإلســام راعــى انتشــار هــذه العــادة لديهــم ،فبــدأ يبيــن لهــم مكانــة المــرأة ،ونهــى عــن ضــرب
(((4
النســاء فــي قولــه صلــى هللا عليــه وســلم »:ال تضربــوا إمــاء هللا» ولمــا انقلــب األمــر لضــده وتجــاوزت المــرأة حدودهــا
مــع زوجهــا خاصــة بعــد اختالطهــا بامــرأة األنصــار ،أذن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم للصحابــة بضــرب نســائهم ،ولكــن لمــا
(((5
تحــول ضربهــم لنســائهم إلــى االنتقــام ،نهــى النبــي عــن ذلــك فــي قولــه صلــى هللا عليــه وســلم « :ليــس أولئــك بخياركــم» ،
أي أن الــذي يضــرب زوجتــه ال مــروءة فيــه وال خيــر.
(((4

أي أن صاحــب هــذا الــرأي يــرى أن القــرآن قــد رخــص فــي الضــرب التأديبــي ،فلمــا أصبــح تعذيبًــا ال تأديبًــا نهــى النبــي

 -44د .أبــو ســليمان ،عبــد الحميــد ،ضــرب المــرأة هــل هــو الفهــم الصــواب لحــل الخالفــات الزوجيــة ( رؤيــة اجتهاديــة قرآنيــة معاصــرة) عبــد الحميــد
أحمــد أبــو ســليمان ،المعهــد العلمــي للفكــر اإلســامي ،دار الســام للطباعــة والنشــر والترجمــة ،الطبعــة الثانيــة 2010م ،ص .26
 -45المرجع السابق ،ص .21
 -46المرجع السابق ،ص.26
 -47د .عرفــات كــرم ســتوني ،بحــث بعنــوان :ضــرب المــرأة ليــس حـ ً
ـا للخالفــات الزوجيــة ،قــراءة نقديــة تحليليــة ،ص ( ،)15 ،14تاريــخ نشــره
6/2/2013م ،منشــور علــى موقــع جامعــة ســوران العراقيــة علــى شــبكة اإلنترنــتhttp://www.soran.edu.iq/images/staff/Dr-Arafat- ،
 Karam/arafat15.pdfتاريــخ الزيــارة (10/5/2019م) .
 -48المرجع السابق ،ص.14
 -49الحديــث :عــن الزهــري ،عــن عبيــد هللا بــن عبــد هللا ،عــن إيــاس بــن عبــد هللا بــن أبــي ذبــاب ،قــال « :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :ال
تضربــوا إمــاء هللا» « ،فجــاء عمــر إلــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فقــال :يــا رســول هللا ،ذئــرن النســاء علــى أزواجهــن .فرخــص فــي ضربهــن،
فطــاف بــآل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم نســاء كثيــر يشــتكين أزواجهــن ،فقــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم« :لقــد طــاف بــآل محمــد صلــى هللا
عليــه وســلم نســاء كثيــر يشــتكين أزواجهــن ،ليــس أولئــك بخياركــم» .البيهقــي ،الســنن الكبــرى (مرجــع ســابق) ،7/496 ،حديــث رقــم  ،14775ابــن
ماجــة ،ابــن ماجــة :أبــو عبــد هللا محمــد بــن يزيــد القزوينــي ،الناشــر :دار إحيــاء الكتــب العربيــة  -فيصــل عيســى البابــي الحلبــي ،بــدون طبعــة ،دون
تاريــخ ،1/638 ،حديــث رقــم .1985
وذكــر الحاكــم أنــه صحيــح .أبــو عبــد هللا الحاكــم محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهمانــي النيســابوري
المعــروف بابــن البيــع ،المســتدرك علــى الصحيحيــن ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة – بيــروت ،الطبعــة :األولــى1411 ،هـــ– 1990م ،2/205 ،حديــث
رقــم .2765
 -50سبق تخريج الحديث.
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
صلــى هللا عليــه وســلم عنــه

.

(((5

مناقشة الرأيين السابقين:
إن الــرأي القائــل بعــدم حــق الــزوج فــي ضــرب زوجتــه ،وأن كلمــة ضــرب جــاءت فــي القــرآن الكريــم بمعنــى المفارقــة ال
اإليــذاء البدنــي ،رغــم كونــه براقًــا فــي ظاهــره ،منطقيًــا فيمــا جــاء بــه مــن ترتيــب مراحــل تأديــب الــزوج زوجتــه ،إال أنــه
ال يمكــن قبولــه لعــدة أســباب:
ـرا ،فــكل مــا اســتند إليــه مــن الســنة هــو هجــر النبــي لزوجاتــه خــارج
 إن هــذا الــرأي ال يعــول علــى الســنة النبويــة كثيـ ًبيوتهــن ،وحتــى هــذه الواقعــة لــم يثبــت أنــه قــد ســبقها هجــر النبــي لزوجاتــه داخــل بيوتهــن ،حتــى يمكننــا القــول إن مفارقتــه
وهجــره خــارج البيــت هــي المرحلــة الثالثــة فــي عقــاب زوجاتــه ،وعليــه فهــي ال تصلــح لالســتدالل بهــا فــي هــذا المقــام.
 وغيــر هــذه الواقعــة فلــم يعـ ّـول هــذا الــرأي علــى الســنة الشــريفة ،والحــق أن هنــاك أحاديــث عديــدة جــاءت بمــا يــدل علــى(((5
إباحــة الضــرب ،مثــل قــول النبــي « :وال تضــرب الوجــه وال تقبــح» وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم فــي حجــة الــوداع:
(((5
« ولكــم عليهــن أال يوطئــن فرشــكم أحــدا تكرهونــه ،فــإن فعلــن فاضربوهــن ضربًــا غيــر مبــرح» .
 إن القــرآن الكريــم الــذي عـ ّـول صاحــب هــذا القــول عليــه بشــكل أساســي ،قــد وردت فيــه كلمــة الضــرب بــه عــدة مــرات(((5
بمعنــاه األصلــي الظاهــر وهــو اإليــام البدنــي ،وهــو األمــر الــذي أقــره صاحــب هــذا القــول نفســه  ،وذلــك مثــل قولــه
ق
كي َْف ِإذ َا تَو ََف ّتْهُم ُ ال ْمَلَائِك َة ُ يَضْر ِبُونَ وُجُوهَه ُ ْم و َأَ دْبَار َه ُ ْم ﴾ [محمد ]27 :وقوله تعالى ﴿ :فَاضْر ِبُوا فَو ْقَ الْأَ عْنَا ِ
تعالى ﴿ :ف َ َ
ل بَنَانٍ﴾ [األنفــال ]12:وعليــه ،فلــم يعــد ث ـ ّم دليــل نقلــي قاطــع الداللــة علــى رأيــه ،ال ســيما أن االجتهــاد
و َاضْر ِبُوا مِنْه ُ ْم ك ُ َ ّ
(((5
فــي فهــم النصــوص فــي الواقــع المتغيــر يجــب أن ينضبــط بضوابــط ،منهــا :فهــم مدلــوالت األلفــاظ فــي ســياقها اللغــوي .
 كذلــك فــإن الدليــل العقلــي الــذي اســتند إليــه هــذا الــرأي  -وهــو أن الهجــر خــارج البيــت هــو التــدرج الطبيعــي للعقــاب بعــدالوعــظ والهجــر داخــل البيــت  -قــد افتــرض أن معنــى الهجــر الــوارد فــي اآليــة هــو الهجــر فــي البيــت ،وقــد مــر بنــا أنــه ليــس
ثـ ّم مــا يقطــع بــذاك المعنــى ،وأن علمــاء القــرآن ومفســريه قــد اختلفــوا فــي معنــى الهجــر فــي اآليــة.
وعليــه ،فقــد ثبــت لنــا عــدم جــواز التعويــل علــى هــذا القــول ،و لعــل الهــدف مــن هــذا التفســير واالجتهــاد الحــرص علــى عــدم
(((5
إســاءة فهــم المســلمين لآليــة ،فــي ظــل مــا صاحــب ذلــك مــن إســاءة فــي التطبيــق .
أمــا الــرأي القائــل بــأن الضــرب التأديبــي أُذن بــه مــن خــال القــرآن الكريــم ،ثــم نهــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عنــه
ضــا ،لعــدة أســباب:
بقولــه »:ومــا أولئكــم بخياركــم» فهــو رأي ال يمكــن التســليم بــه أي ً
 ّإن هــذا الــرأي قــد افتــرض أن خبــر اآلحــاد يمكــن أن ينســخ القــرآن ،مــع أن الــرأي الراجــح لــدى علمــاء األصــول خــاف
(((5
ذلك .

 -51د .ستوني ،عرفات كرم ،ضرب المرأة ليس ً
حل للخالفات الزوجية (مرجع سابق) ،ص .15
 -52سبق تخريج الحديث.
 -53الحديــث طويــل ،وفيــه« :اتقــوا هللا فــي النســاء ،فإنكــم أخذتموهــن بأمــان هللا ،واســتحللتم فروجهــن بكلمــة هللا ،ولكــم عليهــن أن ال يوطئــن فرشــكم
أحــدا تكرهونــه ،فــإن فعلــن ذلــك فاضربوهــن ضربًــا غيــر مبــرح »...مســلم ،صحيــح مســلم (مرجــع ســابق) ،بــاب (حجــة النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم) ،890 ،2/889 ،حديــث رقــم .1218
 -54د .أبو سليمان ،عبد الحميد ،ضرب المرأة وسيلة لحل الخالفات الزوجية (مرجع سابق) ،ص.21
 -55حصــوة ،د .ماهــر حســين ،فقــه الواقــع وأثــره فــي االجتهــاد ،المعهــد العالمــي للفكــر اإلســامي ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة1430 ،هـــ -
2009م ،ص.199 :
 -56حصوة ،د .ماهر حسين ،فقه الواقع وأثره في االجتهاد (مرجع سابق) ص.199 :
 -57النملة ،المهذب في علم أصول الفقه المقارن (مرجع سابق) 607 /2
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

السيد ،عبدالعزيز
 هــذا الــرأي قــد ذهــب إلــى أن قــول النبــي للصحابــي « :ال تضــرب الوجــه»فحــذره أن يكــون ذلــك بعي ـدًا عــن الوجــه ،تكرمــة لــه ،وألنــه موطــن الجمــال .
(((5

(((5

ـرا علــى هــذا الفعــل،
ل َّمــا وجــده مصـ ً

والســؤال هنــا :هــل يمكــن أن يبيــح النبــي الضــرب لشــخص بعينــه لمجــرد أنــه لــم يســتطع التخلــص مــن هــذه العــادة الجاهليــة؟
وهــل إذا وجــد النبــي هــذا الشــخص ال يســتطع التخلــص مــن عــادة شــرب الخمــر – وهــو نفــس المثــال الــذي أتــى بــه صاحــب
هــذا الــرأي ليقيــس عليــه مســألة الضــرب – فإنــه كان ســيبيح لــه ذلــك؟ قطعًــا ال.
 الحديــث ليــس بــه أي قطعيــة فــي الداللــة علــى نهــي النبــي عــن الضــرب نهائيًــا ،بــل إن قولــه صلــى هللا عليــه وســلم:(((6
« ومــا أولئــك خياركــم» والــذي جــاء فــي روايــة أخــرى بلفــظ »:ولــن يضــرب خياركــم» فيــه دليــل علــى مخالفــة األولــى،
أي األولــى الصبــر وعــدم الضــرب.
وعلــى ذلــك ،فإنــه يمكــن القــول إنــه ال مفــر مــن االنتصــار لمذهــب الفقهــاء القدامــى فــي قولهــم بحــق الــزوج فــي تأديــب
(((6
زوجتــه بالضــرب ،إال أن األفضــل لــه عــدم الضــرب ،وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء .
وإذا ســلمنا بهــذا الحــق للــزوج ،إال أننــا نجــزم أن تقريــره لــه ليــس مــن قبيــل محابــاة الرجــل وال العــداء للمــرأة ،وإنمــا ألجــل
مصلحــة أخــرى تعلــو علــى المصلحــة الخاصــة لــكل منهمــا ،هــي مصلحــة األســرة بأكملهــا ،لــذا فقــد أحــاط الشــرع هــذا الحــق
بســياج مــن الضوابــط والحــدود ،التــي تحفــظ للمــرأة كرامتهــا فــي هــذه األســرة ،وفــي المجتمــع ككل ،فمــا هــي هــذه الحــدود؟
ذهــب المالكيــة إلــى أن الــزوج ال يجــوز لــه أن يضــرب زوجتــه إال إذا لــم يبلــغ نشــوزها اإلمــام ،أو بلغــه نشــوزها وطلــب
(((6
مــن الــزوج تأديبهــا ،ألنــه رأى إصالحهــا علــى يــده ،وهــو قــول لــدى الشــافعية .
(((6

وأيــد هــذا الــرأي صاحــب التحريــر والتنويــر مدع ًمــا قولــه بــأن الخطــاب فــي قولــه تعالــى ﴿ :و َالل َ ّاتِي تَخَافُونَ نُش ُوز َه َُن ّا﴾
ـادرا
لــوالة األمــور ،وذلــك يقتضــي أن يكــون أمــر النشــوز قــد ُرفــع إليهــم بشــكوى مــن الــزوج ،ويكــون األمــر بالضــرب صـ ً
ـر بنــا فــي الحديــث أن الصحابــة قــد اســتأذنوا النبــي صلــى
منهــم ،وال نــرى أن هــذا الــرأي بعيــد عــن الصــواب ،خاصــة وقــد مـ ّ
هللا عليــه وســلم فــي ضــرب زوجاتهــم ،فــأذن لهــم.
(((6

ويــرى بعــض الشــافعية
لــه ضربها بنفســه.

(((6

أن يتــرك أمــر تأديبهــا بالضــرب لإلمــام حــال أن يكــون بينهــا وبيــن زوجهــا عــداوة ،فهنــا ال يجــوز

 -58د .ستوني ،عرفات كرم ،ضرب المرأة ليس ً
حل للخالفات الزوجية (مرجع سابق) ،ص .15
 - 59سبق تخريج الحديث.
 -60سبق تخريج الحديث.
 -61الشــنقيطي ،محمــد بــن محمــد ســالم المجلســي الشــنقيطي ،لوامــع الــدرر فــي هتــك أســتار المختصر(شــرح مختصــر خليــل) ،الناشــر :دار
الرضــوان ،نواكشــوط -موريتانيــا ،الطبعــة :األولــى 1436 ،هـــ  ،6/635 ،2015 -األم (مرجــع ســابق)  ،6/156الجوينــي ،عبــد الملــك بــن عبــد هللا
بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي ،أبــو المعالــي ،ركــن الديــن ،الملقــب بإمــام الحرميــن ،نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب ،الناشــر :دار المنهــاج،
الطبعــة :األولــى1428 ،هـــ2007-م ،13/276 ،ابــن مفلــح ،إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد ابــن مفلــح ،أبــو إســحاق ،برهــان الديــن ،المبــدع
فــي شــرح المقنــع ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :األولــى 1418 ،هـــ  1997 -م ،6/264 ،الشــوكاني ،نيــل األوطــار (مرجــع
ســابق) .6/251
 -62الحطاب ،مواهب الجليل (مرجع سابق)  ،4/15الخرشي ،شرح مختصر خليل (مرجع سابق) .4/7
 -63النــووي ،روضــة الطالبيــن (مرجــع ســابق)  .7/369البجيرمــي ،ســليمان بــن محمــد بــن عمــر ،تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب (حاشــية
البجيرمــي علــى الخطيــب) ،الناشــر :دار الفكــر ،الطبعــة :بــدون طبعــة ،تاريــخ النشــر1415 :هـــ 1995 -م.3/478 ،
 -64ابــن عاشــور ،محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر التونســي ،التحريــر والتنويــر (تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن
تفســير الكتــاب المجيــد) ،الناشــر  :الــدار التونســية للنشــر – تونــس ،ســنة النشــر 1984 :م 5/43
 -65هــذا الــرأي للزركشــي الشــافعي ،ذكــره كثيــر مــن الشــافعية فــي كتبهــم ،منهــم :الســنيكي ،زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا األنصــاري ،زيــن الديــن
أبــو يحيــى ،أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب ،الناشــر :دار الكتــاب اإلســامي ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ ،3/239 ،والشــربيني ،شــمس
الديــن ،محمــد بــن أحمــد الخطيــب ،مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األولــى1415 ،هـــ -
1994م ،4/427 ،وغيرهمــا.
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
كذلــك اشــترط الحنابلــة لتأديــب الــزوج زوجتــه بالضــرب أن يكــون مؤديًــا حقوقهــا غيــر مقصــر فيهــا ،وهــذا أمــر منطقــي،
ألنــه ليــس مــن المعقــول أن يكــون الــزوج ناشـ ً
ـزا ،ثــم يقــوم بتأديبهــا إذا نشــزت هــي أو أخلــت ببعــض حقوقــه ،فهنــا يكــون
متعديًــا عليهــا ،ظال ًمــا إياهــا.
(((6

ويشــترط علــى الــزوج أن يكــون مقصــده مــن وراء ضــرب زوجتــه إصالحهــا وإرجاعهــا عــن نشــوزها ،وهــي الغايــات التــي
شــرع مــن أجلهــا الضــرب ،أمــا إذا كان مقصــد الــزوج مــن وراء ضربــه زوجتــه مقصـدًا غيــر مشــروع ،كإذاللهــا أو االنتقــام
منهــا ،فــإن ذلــك ال يجــوز ،ويكــون الــزوج فــي هــذه الحالــة متعسـفًا فــي اســتعماله لحــق الضــرب ،فقصــد الشــارع مــن وراء
تشــريع هــذا الحــق للــزوج هــو تقويــم الزوجــة ،وبالتالــي اســتقامة الحيــاة الزوجيــة ،فــإذا لــم يتفــق مقصــد الــزوج مــع مقصــد
(((6
المشــرع هــذا ،فقــد اســتعمل الحــق فــي غيــر الوســيلة التــي شــرع مــن أجلهــا .
أيضــا اشــترط المالكيــة والشــافعية لضــرب الــزوج زوجتــه أن يغلــب علــى ظنــه أن فيــه صالحهــا ،فــإن تأكــد أو غلــب
(((7
علــى ظنــه أنــه ليــس فيــه صالحهــا ،فــا يضربهــا ،وهــذا أمــر بديهــي ،ألن الوســائل تســقط بســقوط المقاصــد .
(((6

(((6

ويقــول صاحــب منــح الجليــل فــي ذلــك « :إن الضــرب وســيلة إلــى إصــاح حالهــا ،والوســيلة ال تشــرع عنــد ظــن عــدم
ترتــب المقصــود عليهــا « ،وعلــي ذلــك ،فــإذا اســتعمل الــزوج وســيلة الضــرب حيــث يعلــم عــدم تحقيقهــا لغايتهــا فهــو
(((7
متعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق ،ذلــك أن انتفــاء المصلحــة قرينــة علــى قصــد اإلضــرار الــذي بــه يتحقــق التعســف .
(((7

وقــد اختلــف الفقهــاء هــل يحــق للــزوج أن يضــرب زوجتــه بمجــرد خوفــه نشــوزها ،أم إذا حــدث النشــوز بالفعــل؟ بــل واختلف
القائلــون بأنــه ال يجــوز الضــرب إال بعــد حــدوث النشــوز فعـ ً
ـا بيــن مــا إذا كان يشــترط نشــوزها أكثــر مــن مــرة أم يكفــي
النشــوز مــرة واحــدة منهــا حتــى يحــق لــه ضربهــا.
فقــد ذهــب بعــض الشــافعية أن لــه ذلــك بمجــرد خــوف النشــوز ،ألن ظاهــر اآليــة يقتضــي ذلــك ،بينمــا ذهــب المالكيــة
(((7
(((7
وبعــض الشــافعية والحنابلــة إلــى أنــه ليــس لــه أن يضربهــا إال إذا نشــزت أكثــر مــن مــرة ،ألن ترتيــب اآليــة يقتضــي
ذلــك ،فالمعنــى :إذا خفتــم نشــوزهن فعظوهــن ،فــإن نشــزن ،فاهجروهــن ،فــإذا أصــررن علــى النشــوز فاضربوهــن.
(((7

واتفــق العلمــاء

(((7

(((7

ـرا
علــى أنــه ال يجــوز أن يضــرب الــزوج زوجتــه ضربــا مبر ًحــا ،والمقصــود :أال يكــون الضــرب مؤثـ ً

 -66البهوتــي ،منصــور بــن يونــس ابــن صــاح الديــن بــن حســن بــن إدريــس ،كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،دون
طبعــة ،دون تاريــخ ،5/210 ،ابــن ضويــان ،إبراهيــم بــن محمــد بــن ســالم ،منــار الســبيل فــي شــرح الدليــل ،الناشــر :المكتــب اإلســامي ،الطبعــة:
الســابعة  1409هـــ1989-م.225 /2 ،
 -67الدريني ،فتحي ،نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،الطبعة الرابعة 1408هـ ،ص.252 :
 -68مواهب الجليل (مرجع سابق)  ،15 /4أسهل المدارك (مرجع سابق) .131 /2
 -69البجيرمــي ،حاشــية البجيرمــي علــى الخطيــب (مرجــع ســابق)  ،3/442الجمــل ،ســليمان بــن عمــر ابــن منصــور العجيلــي األزهــري المعــروف
بالجمــل ،فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب المعــروف بحاشــية الجمــل ،الناشــر :دار الفكــر ،الطبعــة :بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ،
.289 /4
 -70عبــد الســام ،أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبــي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي ،الملقــب بســلطان العلمــاء،
قواعــد األحــكام فــي مصالــح األنــام ،الناشــر :مكتبــة الكليــات األزهريــة – القاهــرة ،طبعــة 1414 :هـــ  1991 -م.1/121 ،
 - 71عليش ،منح الجليل (مرجع سابق).3/545 ،
 -72الدرينــي ،نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق فــي الفقــه اإلســامي ،ص ،246 :ويقــول فــي ذلــك« :غيــر أنــه لعســر تبيــن هــذه النيــة – ويقصــد
نيــة اإلضــرار بالزوجــة -يســتعان بالقرائــن ،ومــن ذلــك أال يكــون لــه منفعــة فــي اســتعمال حقــه ،ومــع ذلــك يترتــب عليــه ضــرر بغيــره ،فمنــع ذلــك،
ألنــه قرينــة علــى فصــد اإلضــرار»( .الصفحــة نفســها)
 -73العمرانــي اليمنــي ،البيــان فــي مذهــب الشــافعي (مرجــع ســابق) ،529 /9النــووي ،أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف ،المجمــوع شــرح
المهــذب (مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي) ،الناشــر :دار الفكــر ،دون طبعــة ،دون تاريــخ.16/445 ،
 -74أسهل المدارك (مرجع سابق) 1313 /2
 -75العمراني اليمني ،البيان (مرجع سابق)  ،529 /9النووي ،المجموع شرح المهذب (مرجع سابق) .16/445
 -76ابن قدامة ،المغني (مرجع سابق)  ،318 /7ابن المنجي التنوخي ،الممتع في شرح المقنع (مرجع سابق) .3/742
 77الكاســاني ،بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق)  ،2/334الحطــاب ،مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق)  ،4/15العمرانــي ،البيــان (مرجــع ســابق)
 ،5/35البهوتــي ،شــرح منتهــى اإلرادات (مرجــع ســابق)  ،3/54ابــن حــزم ،المحلــى باآلثــار (مرجــع ســابق).11/226 ،
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السيد ،عبدالعزيز
وال شــاقًا ،أي ال يكســر عظ ًمــا وال يشــين جارحــة ،وذهــب بعــض المالكيــة
يظهــر أثــره.

(((7

إلــى أن المقصــود بالضــرب المبــرح أي الــذي

وعلــى ذلــك ،فــإن غلــب علــى ظــن الــزوج أن زوجتــه ال يعالــج نشــوزها إال بالضــرب المبــرح ،ال يجــوز لــه أن يعزرهــا
(((7
أصـ ً
ـا .
كمــا اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يشــترط فــي الضــرب أال يصيــب األماكــن المخوفــة مــن الجســد ،كالوجــه ،فقــد روى عــن النبــي
(((8
صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال« :وال تضــرب الوجــه وال تقبــح» .
(((8
(((8
ـرا ،فبينمــا ذهــب بعــض الشــافعية وبعــض الحنابلة إلــى
أمــا عــن أداة الضــرب ،فقــد اختلــف العلمــاء فــي ذلــك اختالفًــا كبيـ ً
(((8
أن المقصــود هــو الضــرب بمنديــل ملفــوف ،وليــس لــه أن يضربهــا بخشــب أو ســوط ،ذهــب بعــض الحنابلــة إلــى أن لــه
أن يجلدهــا بالســوط.

ضــا فــي عــدد الضربــات التــي يجــوز للــزوج ان يضربهــا للزوجــة ،فذهــب الحنابلــة والظاهريــة إلــى
واختلــف الفقهــاء أي ً
أنــه ال يجــوز لــه أن يضربهــا أكثــر مــن عشــر ضربــات ،لقــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم « :ال يجلــد أحــد فــوق عشــرة
أســواط إال فــي حــد مــن حــدود هللا»( ،((8وذهــب الشــافعية ( ((8أنــه ال يجــوز لــه أن يجلدهــا أكثــر مــن تســع وثالثيــن ســو ً
طا.
(((8

(((8

وفي رأينا أن القول بجواز ضرب الزوجة بالعصا أو السوط ال يمكن قبوله مطلقًا ،وذلك لعدة أسباب:
 إن هــذا القــول بــه بعــض التناقــض؛ ألن الفقهــاء الذيــن يجيــزون الضــرب بالســوط أو العصــا هــم أنفســهم الذيــن يشــترطونأال يكــون الضــرب مبر ًحــا ،ويعللــون ذلــك بــأن الغــرض منــه التأديــب ال اإليــام ،فأنــى يكــون ضربهــا بالعصــا أو الســياط
غيــر مؤلــم؟
 حتــى إذا كان الضــرب لــم يظهــر أثــره مباشــرة علــى الجســد ،فهــذا ال يعنــي أنــه ليــس لــه أثــر ،ســواء كان مــن الناحيــةالماديــة بــأن يظهــر أثــره مباشــرة علــى الجســد ،أو مــن الناحيــة المعنويــة ،فهــو مهيــن للزوجــة ،خاصــة إذا كانــت ذات مكانــة
ال تســمح بذلــك.
 إن الســماح للــزوج بضــرب زوجتــه أمــر قــد شــرع اســتثناء للضــرورة وهــي الحفــاظ علــى ســامة األســرة ،واســتقرارها،وعلــى ذلــك ،فــا ينبغــي أن يكــون مــا أريــد بــه إصــاح الحــال ســببًا فــي زيادتــه ســو ًءا ،ألن ضــرب الــزوج زوجتــه علــى
هــذا الوجــه معنــاه قطعًــا زيــادة عنادهــا ونشــوزها ،وقطــع أي ســبيل إلصالحهــا.

 - 78الحطــاب ،مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق)  ،4/15الزييــدي ،عثمــان بــن المكــي التــوزري ،توضيــح األحــكام ،شــرح تحفــة الحــكام ،الناشــر:
المطبعــة التونســية ،الطبعــة :األولــى 1339 ،هـــ.2/81 ،
 - 79الحطــاب ،مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق)  ،16 ،4/15ابــن عرفــة ،محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي التونســي المالكــي ،أبــو عبــد هللا،
المختصــر الفقهــي ،الناشــر :مؤسســة خلــف أحمــد الخبتــور لألعمــال الخيريــة ،الطبعــة :األولــى 1435 ،هـــ  2014 -م ،290 /10الســعدي ،أبــو محمــد
جــال الديــن عبــد هللا بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجذامــي ،عقــد الجواهــر الثمينــة فــي مذهــب عالــم المدينــة ،الناشــر :دار الغــرب اإلســامي،
بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :األولــى 1423 ،هـــ2003 ،م.1/492 ،
 - 80سبق تخريج الحديث.
 - 81الماوردي ،الحاوي الكبير (مرجع سابق) .13/423
 - 82البهوتي ،كشاف القناع (مرجع سابق) 5/210
 - 83البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات (مرجع سابق) .3/54
 - 84البهوتي ،كشاف القناع (مرجع سابق) .5/209
 - 85ابن حزم ،المحلى باآلثار (مرجع سابق) .11/226
 - 86الحديــث فــي صحيــح البخــاري (مرجــع ســابق) بلفــظ« :ال تجلــدوا فــوق عشــرة أســواط إال فــي حــد مــن حــدود هللا»(بــاب كــم التعزيــر واألدب)،
 ،174 /8حديــث رقــم  ،6850وموجــود باللفــظ عاليــه بصحيــح مســلم (مرجــع ســابق) (بــاب قــدر أســواط التعزيــر) ،1332 /3 ،حديــث رقــم .1708
 - 87المــاوردي ،الحــاوي الكبيــر (مرجــع ســابق)  ،13/423ابــن الرفعــة ،أحمــد بــن محمــد بــن علــي األنصــاري ،أبــو العبــاس ،نجــم الديــن،
المعــروف بابــن الرفعــة ،كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األولــى2009 ،م.13/352 ،
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
وعليــه ،فإنــه ال يشــترط للقــول بتعــدي الــزوج حــدود حقــه فــي الضــرب أن يكــون قــد أحــدث لزوجتــه عاهــة أو جر ًحــا ،أو
ظهــر أثــر الضــرب مباشــرة علــى جســدها ،بــل إن مجــرد مــا يحدثــه لهــا مــن األلــم الشــديد فيــه تجــاوز لهــذه الحــدود ،وســواء
كان األلــم ماديًــا أو معنويًــا.
وبعــد أن تعرفنــا علــى حــدود حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،كان لزا ًمــا أن نتســاءل :مــا هــو األثــر المترتــب إذا تجــاوز
الــزوج هــذه الحــدود فــي تأديــب زوجتــه؟ وهــذا مــا نتناولــه فــي الصفحــات التاليــة.

المبحث األول
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في الفقه اإلسالمي
قــد ينتــج عــن تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه آثــار تختلــف باختــاف وســيلة التأديــب التــي تعســف
الــزوج فــي اســتعمالها ،فيختلــف األثــر طبقًــا لمــا إذا تعســف فــي اســتعمال حقــه فــي الوعــظ أو الهجــر أو الضــرب ،إال أن
ـارا عامــة تترتــب علــى تعســفه فــي اســتعمال أي وســيلة مــن هــذه الوســائل.
هنــاك آثـ ً
وعلــى ذلــك ،فســوف نقــوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن ،نتنــاول فــي أولهمــا :اآلثــار الخاصــة المترتبــة علــى تعســف
الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه ،ونتنــاول فــي ثانيهمــا :اآلثــار العامــة المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي
اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه.

المطلب األول
اآلثار الخاصة المترتبة على تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
قلنــا :إن الــزوج قــد يتعــدى حــدود حقــه فــي اســتعمال كل وســيلة مــن وســائل تأديــب زوجتــه ،وإن ذلــك قــد يترتــب عليــه
بعــض اآلثــار الخاصــة ،وعليــه فســوف نقــوم بتقســيم هــذا المطلــب إلــى ثالثــة فــروع ،نتنــاول فــي أولهــم :اآلثــار المترتبــة
علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي وعــظ الزوجــة ،ونتنــاول فــي ثانيهــم :اآلثــار المترتبــة علــى تعســف الــزوج
فــي اســتعمال حقــه فــي هجــر الزوجــة ،ونتنــاول فــي ثالثهــم :اآلثــار المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي
ضــرب الزوجــة.

الفرع األول
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في الوعظ
قلنــا :إن الــزوج فــي وعظــه لزوجتــه يجــب أن يذكرهــا بتقــوى هللا ،وبحقوقــه عليهــا ،وبوجــوب طاعتــه ،وســقوط نفقتهــا إذا
أصــرت علــى عصيانــه ،وذلــك كلــه بالليــن الطيــب مــن الــكالم ،فــا يحــق لــه أن يهددهــا ،أو يعظهــا بعنــف وغلظــة ،أو يعنفهــا
بحجــة تأديبهــا أمــام الغيــر كجيرانهــا ونحوهــم ،بــل ال يحــق لــه ذلــك أمــام أبنائهــا أو ذويهــا ،حيــث ســتظهر أمــام هــؤالء
بمظهــر الناشــز المقصــرة فــي حــق زوجهــا ،وهــو األمــر الــذي قــد يشــينها ويؤذيهــا نفس ـيًا ،فــإذا فعــل شــيئًا مــن ذلــك كان
ـررا معنويًــا لزوجتــه ،كان
متعسـفًا ،وإذا تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي الوعــظ علــى هــذا النحــو ،فســبب بذلــك ضـ ً
عليــه أن يضمــن مــا ســببه لهــا مــن ضــرر ،ونســتند فــي ذلــك علــى مــا يلــي:
 قــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم « :ال ضــرر وال ضــرار» فمــن األصــول العامــة الراســخة فــي الشــريعة قاعــدة الضــرر وال ضــرار فــي اإلســام ،فــإذا كان مــن حــق الــزوج علــى زوجتــه أن يؤدبهــا ،فمــن حقهــا عليــه أال يؤذيهــا أو يســبب
ـرارا ماديــة أو معنويــة ،فالضــرر هنــا ضــرر عــام شــامل لجميــع أنواعــه الماديــة والمعنويــة ،ألنــه ليــس ثــم أي دليــل
لهــا أضـ ً
يقطــع بعــدم شــمول الحديــث للضــرر النفســي.
(((8

 - 88ابــن ماجــة فــي ســننه (مرجــع ســابق)  ،3/784حديــث رقــم  ،2340البيهقــي ،الســنن الكبــرى (مرجــع ســابق)  ،6/115حديــث رقــم ،11385
ضــا .الزرقانــي ،حمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف ،شــرح الزرقانــي
وذكــر الزرقانــي أن النــووي قــال :إنــه حديــث حســن ،لــه طــرق يقــوي بعضهــا بع ً
علــى موطــأ اإلمــام مالــك ،ج ،4مكتبــة الثقافــة الدينيــة ،القاهــرة ،الطبعــة :األولــى1424 ،هـــ ،ص ،66 :حديــث رقــم .1461
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السيد ،عبدالعزيز
 إن األلــم النفســي قــد يكــون أشــد علــى النفــس مــن األلــم المــادي ،فــإذا كان ممــا ال خــاف فيــه أن الــزوج إذا تعــدى علــىضــا
ـرارا ماديــة بجســدها يضمــن مــا أتلفــه علــى مــا ســنرى ،فإنــه يجــب القــول أي ً
زوجتــه بالضــرب المبــرح وســبب لهــا أضـ ً
بأنــه يضمــن مــا أصابهــا بســببه مــن إيــذاء نفســي.
 إن عــدم جبــر الزوجــة المعتــدى عليهــا نفســيا بتعويضهــا ماليًــا يفتــح البــاب لتكــرار تهــاون الــزوج فــي حقهــا والعبــثبمشــاعرها كمــا يشــاء ،وال يحقــق الــردع العــام ،بــل حتــى إذا تــم تعزيــر هــذا الــزوج المعتــدي مــن قبــل القاضــي (كمــا
ســنرى) ،فيجــب أيضــا إلزامــه بضمــان مالــي لمــا أصابهــا مــن أضــرار نفســية ،ذلــك أن العقــاب المالــي بالنســبة للــزوج قــد
يكــون أشــد علــى نفســه وأكثــر ردعــا لــه .

الفرع الثاني
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في الهجر
انتهينــا فــي مســألة التأديــب بالهجــر أن الــزوج يحــق لــه هجــر المنــزل إذا رأى أن ذلــك يتناســب مــع طبــاع زوجتــه وخصالهــا،
وأنــه األردع لهــا فــي رجوعهــا عــن النشــوز ،وانتهينــا أيضــا أنــه ال يجــوز لــه أن يهجــر منــزل الزوجيــة تــاركا زوجتــه
ـا كانــت أو حائـ ً
مريضــة حامـ ً
ـا ،وال يجــوز لــه تركهــا إذا كانــت تســكن فــي مــكان موحــش غيــر آمــن ،وخاصــة إذا كانــت
صغيــرة يفزعهــا الخــوف مــن الوحــدة ،فــإذا فعــل شــيئًا مــن ذلــك كلــه اعتبــر متعديًــا حــدوده فــي التأديــب بالهجــر ،متعسـفًا
فــي اســتعمال هــذا الحــق.
وعليــه ،فــإذا حــدث ضــرر للزوجــة مــن جــراء هــذا الهجــر الــذي تعــدى بــه الــزوج الحــدود المشــروعة ،وذلــك كأن ماتــت
الزوجــة مــن الخــوف أو أســقطت ولدهــا ،أو حــدث لهــا ضــرر أو تلــف للعقــل أو غيــره مــن أعضائهــا ،فنــرى أنــه يجــب أن
يضمــن الــزوج ذلــك كلــه.
عــا بعــد طلــب الســلطان لهــا  ،أو
ونســتند فــي ذلــك علــى مــا ذهــب إليــه الحنابلــة أنــه إذا أســقطت امــرأة حملهــا فز ً
عــا  -ولــو مــن غيــر حمــل -أو ذهــب عقلهــا ،فــإن الســلطان يضمــن ذلــك كلــه ،ألن الهــاك كان بســببه ،وكــذا عليــه
ماتــت فز ً
ديــة الجنيــن الــذي مــات ،ومــن بــاب أولــى يجــب علــى الــزوج أن يضمــن مــا حــدث لزوجتــه مــن ضــرر بســبب تعســفه فــي
تأديبهــا.
(((9

(((8

الفرع الثالث
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في الضرب
(((9
(((9
يمكــن التنويــه ً
أول إلــى أن فقهــاء الحنفيــة والشــافعية ذهبــوا إلــى أن الزوجــة إذا هلكــت أو تلــف أحــد أعضائهــا مــن
تأديــب الــزوج المشــروع لهــا (أي التأديــب الــذي لــم يتعســف الــزوج فيــه) فإنــه يضمــن ،ألن تأديــب الــزوج لزوجتــه بالضرب
(((9
مبــاح ،ليــس بواجــب ،فهــو لنفــع نفســه ،لذلــك فهــو متقيــد بشــرط الســامة ،فيضمــن حتــى ولــو لــم يتعــد حــدود التأديب بينمــا

 - 89البهوتي ،كشاف القناع (مرجع سابق)  ،6/16ابن قدامة ،المغني (مرجع سابق) .8/432
 - 90كذلــك ذهــب الشــافعية غلــى أنــه يضمــن ديــة الجنيــن لــو أجهضــت بســبب الفــزع ،أمــا لــو ماتــت هــي نفســها ،فــا يضمــن .الشــربيني ،مغنــي
المحتــاج (مرجــع ســابق)  ،5/336الجمــل ،حاشــية الجمــل (مرجــع ســابق) .5/81
 - 91الكاســاني ،بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق)  ،7/305الحصكفــي ،الــدر المختــار (مرجــع ســابق)  ،1/708ابــن نجيــم المصــري ،البحــر الرائــق
(مرجــع ســابق) .5/53
 - 92الماوردي ،الحاوي الكبير (مرجع سابق) ،5/599السنيكي ،أسنى المطالب (مرجع سابق) .2/164
 - 93لــذا فــرق الحنفيــة بيــن تأديــب الــزوج زوجتــه ،وتأديــب اإلمــام ،فــاألول مبــاح ،لــذا هــو مقيــد بشــرط الســامة ،والثانــي واجــب ،فــا يتقيــد بهــذا
الشــرط .الكاســاني ،بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق)  ،7/305الزيلعــي ،عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي ،فخــر الديــن ،تبييــن الحقائــق شــرح
كنــز الدقائــق ،الناشــر :المطبعــة الكبــرى األميريــة  -بــوالق ،القاهــرة ،الطبعــة :األولــى1313 ،هـــ .3/211
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
ذهــب المالكيــة

(((9

والحنابلــة

(((9

عا
عا ،ألنــه مــأذون فيــه شــر ً
إلــى عــدم الضمــان طالمــا كان التأديــب مشــرو ً

(((9

.

ويســتند الحنفيــة فــي قولهــم هــذا علــى القاعــدة الفقهيــة( :الجــواز الشــرعي ينافــي الضمــان) ،وتعنــي أن األمــر إذا كان مبا ًحا
(((9
فعــا أو تــر ًكا ينافــي ضمــان مــا حصــل بــه مــن تلــف  ،ويقيــد الحنفيــة إعمــال هــذه القاعــدة بشــرط الســامة ،كمــا يعــول
(((9
ضــا نفــس القيــد
الشــافعية علــى قاعــدة مماثلــة هــي « :المتولــد مــن مــأذون فيــه ال أثــر لــه» ،حيــث يشــترطون إلعمالهــا أي ً
السابق.
(((9

أما المالكية

(((10

والحنابلة

(((10

عا فال ضمان.
فيرون األمر على إطالقه ،فطالما كان مأذونًا فيه شر ً

ونؤيــد رأي الحنفيــة فيمــا يرونــه مــن ضــرورة ضمــان الــزوج مــا أتلفــه مــن زوجتــه نتيجــة تأديبهــا حتــى ولــو لــم يتعســف فــي
(((10
التأديــب؛ ذلــك أن األصــل فــي قواعــد الشــريعة أنهــا ال تســمح أن يقضــي أحــد لنفســه ،وعليــه ،فقــد ســمح ذلــك للضــرورة
وعلــى ســبيل االســتثناء؛ لــذا كان البــد مــن تقييــده بشــرط الســامة .
ومحــل تســاؤلنا اآلن هــو حالــة مــا إذا ترتــب التلــف علــى التأديــب غيــر المشــروع أي الــذي تعســف فيــه الــزوج وتجــاوز
حــدود التأديــب.
لقــد فــرق الفقهــاء فــي هــذا الشــأن بيــن مــا إذا اســتعمل الــزوج آلــة غيــر معــدة للتأديــب أصـ ً
ـا ،أو اســتعمل آلــة معــدة لــه ،حيــث
(((10
اتفقــوا علــى أن الــزوج إذا اســتعمل فــي التأديــب آلــة غيــر معــدة لــه ،فــأدى ذلــك إلــى هــاك نفــس الزوجــة أو تلــف عضــو،
ككســر يــد ،أو فقــأ عيــن ،فــإن عليــه القصــاص فــي النفــس ودونهــا ،ألن فعلــه يعتبــر عمـدًا بــا خــاف.
واختلــف الفقهــاء حــال إذا كانــت اآللــة معــدة للتأديــب أصـ ً
ـا ،ولكــن الــزوج أســرف فــي اســتعمالها ،فــأدى ذلــك إلــى تلــف
(((10
(((10
(((10
إلــى أن القتــل الواقــع بهــذا الفعــل هــو قتــل شــبه
وجمهــور الحنابلــة
وبعــض المالكيــة
الزوجــة ،فذهــب الحنفيــة
 - 94عليــش ،محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ،أبــو عبــد هللا المالكــي ،منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل ،الناشــر :دار الفكــر – بيــروت ،الطبعــة :بــدون
طبعــة ،تاريخ النشــر1409 :هـــ.9/361 ،
 - 95ابــن قدامــة ،المغنــي (مرجــع ســابق)  ،9/179أبــو النجــا ،موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقدســي ،ثــم
الصالحــي ،شــرف الديــن ،اإلقنــاع فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ،الناشــر :دار المعرفــة بيــروت – لبنــان.205/ 4 ،
 -96البهوتي ،كشاف القناع (مرجع سابق) 5/210
 - 97ابــن نجيــم ،زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد ،األشــباه والنظائــر علــى مذهــب أبــي حنيفــة النعمــان ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت –
لبنــان ،الطبعــة :األولــى 1419 ،هـــ  1999 -م .1/249
 - 98الزرقا ،أحمد بن الشيخ محمد ،شرح القواعد الفقهية ،الناشر :دار القلم  -دمشق  /سوريا ،الطبعة :الثانية1409 ،هـ 1989 -م.1/499 ،
 - 99الســيوطي ،عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر ،جــال الديــن ،األشــباه والنظائــر ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األولــى1411 ،هـــ 1990 -م
 ،1/141الســنيكي ،أســنى المطالــب (مرجــع ســابق) .2/164
 - 100عليش ،منح الجليل شرح مختصر خليل (مرجع سابق)  ،9/361 ،الشنقيطي ،لوامع الدرر (مرجع سابق) .14/43
 - 101ابــن قدامــة ،المغنــي (مرجــع ســابق)  ،9/179أبــو النجــا ،موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقدســي،
ثــم الصالحــي ،شــرف الديــن ،اإلقنــاع فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ،الناشــر :دار المعرفــة بيــروت – لبنــان.205/ 4 ،
 - 102ابن عاشور ،التحرير والتنوير (مرجع سابق) .5/44
 - 103السرخســي ،محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس األئمــة ،المبســوط ،الناشــر :دار المعرفــة – بيــروت ،الطبعــة :بــدون طبعــة ،تاريــخ النشــر:
1414هـــ 1993 -م ،26/93 ،الكاســاني ،بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق)  ،7/234الدســوقي ،حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر (مرجــع ســابق)
 ،4/242 ،2/343الزرقانــي ،عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد ،شــرح الزرقانــي علــى مختصــر خليــل ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت –
لبنــان ،الطبعــة :األولــى 1422 ،هـــ  2002 -م ،8/13 ،المــاوردي ،الحــاوي الكبيــر (مرجــع ســابق)  ،423 /13الرملــي ،شــمس الديــن محمــد بــن أبــي
العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن ،الناشــر :دار الفكــر ،بيــروت ،الطبعــة :األخيــرة – 1405هـــ1984 ،/م ،8/31 ،ابــن قدامــة ،المغنــي (مرجــع
ســابق) .8/271
 - 104السرخسي ،المبسوط (مرجع سابق) ،26/93الكاساني ،بدائع الصنائع (مرجع سابق) .7/234
حصيـ ِل ونتائــج لطائــف التَّأ ْ ِويــل فــي شــرح المدونــة وحــل مشــكالتها ،الناشــر :دار ابــن
 - 105الرجراجــي ،أبــو الحســن علــي بــن ســعيد ،منَا ِهـ ُج الت َّ ِ
حــزم ،الطبعــة :األولــى 1428 ،هـــ 2007 -م  ،10/121ابــن عرفــة ،المختصــر الفقهــي (مرجــع ســابق) .10/291
 - 106ابــن قدامــة ،المغنــي (مرجــع ســابق)  ،8/271المــرداوي ،اإلنصــاف (مرجــع ســابق)  ،10/14ابــن مفلــح (مرجــع ســابق) المبــدع فــي شــرح
المقنــع .7/199
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السيد ،عبدالعزيز
عمــد ،ال يجــب فيــه القــود ،بــل الديــة المغلظــة  ،لمــا روى عمــرو ابــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده عــن النبــي صلــى هللا
(((10
عليــه وســلم أنــه قــال « :عقــل شــبه العمــد مغلــظ مثــل عقــل العمــد ،وال يقتــل صاحبــه» .
(((10

أمــا بخصــوص الديــة ،فــرأى الحنفيــة وأغلــب مــن اتجهــوا هــذا االتجــاه مــن الحنابلــة
وجوبهــا علــى العاقلــة ،للحديــث
(((11
(((11
وجوبهــا فــي مــال القاتــل نفســه.
الســابق ،بينمــا رأى مــن ذهــب لذلــك مــن المالكيــة وبعــض الحنابلــة
(((11

(((10

فحيــث ال يعتــدون بالقتــل شــبه العمــد أصـ ً
أمــا جمهــور المالكيــة
ـا ،فــرأوا أن القتــل الناتــج مــن إســراف الــزوج فــي
التأديــب باآللــة المعــدة لــه هــو مــن قبيــل القتــل الخطــأ الــذي يجــب فيــه الديــة علــى العاقلــة ،كمــا تجــب فيمــا دون النفــس إذا
بلغــت الثلــث.
(((11

أمــا الشــافعية فقــد رأوا أنــه إذا خالــف المــؤدِب فــي تأديبــه العــرف ،كأن والــى فــي ضربــه بالســوط أو العصــا ،أو ضــرب
(((11
(((11
(((11
وبعــض
وهــو رأى بعــض المالكيــة
فأتلــف المــؤدَب ،يعتبــر فعلــه عمـدًا ،وعليــه القــود
فــي بــرد أو حــر شــديدين
(((11
(((11
ضــا ،حيــث رأى أن الــزوج إذا تعــدى حــدوده فــي الضــرب
الحنابلــة  ،وإليــه ذهــب اإلمــام ابــن حــزم الظاهــري
أي ً
وأســرف فــي العــدد أو اســتعمل آلــة غيــر معــدة للتأديــب ،فــأدى ذلــك إلــى تلــف أحــد أعضــاء الزوجــة أو موتهــا ،فــإن ذلــك
(((12
يعتبــر عمـدًا ،ويقتــص منــه فــي النفــس ودونهــا .
(((11

ونرجــح رأي الشــافعية ومــن وافقهــم القــول بأنــه إذا جــاوز الــزوج حــدوده فــي الضــرب ،فــأدى ذلــك إلــى تلــف بعــض أعضــاء
 - 107هي مائة من اإلبل فيها أربعون خلفة .الرجراجي ،مناهج التحصيل (مرجع سابق) 10/123
 - 108الحديــث فــي ســنن أبــي داود ،أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو األزدي ،الناشــر :دار الرســالة
العالميــة ،الطبعــة :األولــى 1430 ،هـــ  2009 -م ،2/624 ،حديــث رقــم  ،4565وســنن الدارقطنــي ،أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد ابــن
مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي ،مؤسســة الرســالة ،بيــروت ،الطبعــة :األولــى1424 ،هـــ 2004 -م ،4/85 ،حديــث
رقــم . 3144
وذكــر الزيلعــي هــذا الحديــث ضمــن مجموعــة أحاديــث مرســلة .جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد هللا بــن يوســف بــن محمــد ،نصــب الرايــة ألحاديــث
الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة األلمعــي فــي تخريــج الزيلعــي ،الناشــر :مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر  -بيــروت – لبنــان ،دار القبلــة للثقافــة اإلســامية-
جــدة – الســعودية ،الطبعــة :األولــى1418 ،هـــ1997/م.4/332 ،
 - 109السرخسي ،المبسوط (مرجع سابق)  ،26/93الكاساني ،بدائع الصنائع (مرجع سابق) .7/234
 - 110ابن قدامة ،المغني (مرجع سابق)  ،8/271المرداوي ،اإلنصاف (مرجع سابق) .10/128
 - 111الرجراجي ،مناهج التحصيل (مرجع سابق) .10/121
 - 112وهــو قــول أبــي بكــر مــن الحنابلــة ،ذكــره الحنابلــة فــي كتبهــم .ابــن قدامــة ،المغنــي (مرجــع ســابق)  ،8/271ابــن مفلــح ،المبــدع (مرجــع ســابق)
 ،7/199المــرداوي ،اإلنصــاف (مرجع ســابق) .10/14
 - 113شرح الزرقاني (مرجع سابق)  ،8/13مناهج التحصيل (مرجع سابق).10/121
 - 114الماوردي ،الحاوي الكبير (مرجع سابق) .5/599
 - 115المرجع السابق .12/35
 - 116ورأى الشــافعية أنــه يشــترط لكــي يعتبــر المــؤدِب عامـدًا أن يســرف فــي ضــرب المــؤدَب منــذ البدايــة ،بمعنــى أن الــزوج إذا نــوى فــي البدايــة
ضــرب زوجتــه أكثــر مــن عشــر ضربــات متتاليــة ،فماتــت ،كان عليــه القصــاص ،امــا لــو نــوى ضربهــا واحــدة أو اثنتيــن أو ثــاث ضربــات ،ثــم
جــاوز ،فــا قصــاص عليــه ،ألنــه قــد اختلــط العمــد بشــبه العمــد .النــووي ،روضــة الطالبيــن  ،9/253الدميــري ،النجــم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج
.419 /7
 - 117الرجراجي ،مناهج التحصيل  ،10/122الكشناوي ،أسهل المدارك .3/128
 - 118المرداوي ،اإلنصاف .10/14
 - 119ابن حزم ،المحلى باآلثار .11/226
 - 120بخصــوص إرث الــزوج مــن زوجتــه التــي قتلهــا بســبب تجــاوزه حــدود التأديــب ،فقــد ذهــب الحنفيــة والشــافعية وجمهــور الحنابلــة أنــه ال يــرث
منهــا ،أمــا المالكيــة فيمكــن القــول إن مواقفهــم قــد تعــددت طبقــا للوصــف الــذي خلعــوه علــى قتــل الــزوج الناتــج عــن تجــاوزه حــدوده فــي التأديــب ،كمــا
ذكــر عاليــه ،فمــن رأى أنــه قتــل عمــد يــرى أن الــزوج يحــرم مــن الميــراث ،ومــن يــرى أنــه خطــأ فيرتــب علــى ذلــك عــدم حرمانــه مــن الميــراث ،أمــا
شــبه العمــد ،ففيــه خــاف ،فبعــض مــن أقــروا القتــل شــبه العمــد قــد ألحقــه بالخطــأ ،وبعضهــم قــد ألحقــه بالعمــد ،وهــو األقــوى .الســمرقندي ،عيــون
المســائل (مرجــع ســابق)  ،1/243القيروانــي ،أبــو محمــد عبــد هللا بــن (أبــي زيــد) عبــد الرحمــن النفــزي ،النــوادر والزيــادات علــى مــا فــي المدونــة
مــن غيرهــا مــن األُمهــاتِ ،الناشــر :دار الغــرب اإلســامي ،بيــروت ،الطبعــة :األولــى1999 ،م ،14/134 ،الكلبــي ،أبــو القاســم ،محمــد بــن أحمــد
بــن محمــد بــن عبــد هللا ،ابــن جــزي ،القوانيــن الفقهيــة ،دون دار نشــر ،دون طبعــة ،دون تاريــخ ،1/266 ،النــووي ،المجمــوع شــرح المهــذب (مرجــع
ســابق)  ،16/61الدميــري ،النجــم الوهــاج (مرجــع ســابق)  ،6/175المــرداوي ،اإلنصــاف (مرجــع ســابق) .7/368
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
عولــوا علــى
الزوجــة أو موتهــا ،فإنــه يقتــص منــه جــزاء لــه ورد ً
عــا لغيــره عــن القيــام بمثــل ذلــك ،ألن رأي الفقهــاء الذيــن ً
مجــرد اآللــة المســتعملة العتبــار الفعــل عم ـدًا ،وعليــه فــا يكــون أي ضــرب عمديًــا إال إذا اســتخدم الــزوج فيــه آلــة معــدة
للقتــل ،يفتــح البــاب أمــام تهــاون األزواج فــي حــق زوجاتهــم ،متشــدقين فــي ذلــك بحــق الرجــل فــي تأديــب زوجتــه ،ومدلليــن
عليــه باســتعمالهم آللــة مــن شــأنها التأديــب وليــس القتــل.
هــذا ،إذا انتهينــا إلــى حــق ولــي الزوجــة فــي طلــب القصــاص مــن نفــس الــزوج إذا أدى تعســفه فــي ضربهــا إلــى المــوت،
وكــذا حقهــا فــي طلــب القصــاص منــه فيمــا دون النفــس حــال أدى هــذا التعســف إلــى تلــف أحــد أعضائهــا فكســر عضـ ًـوا أو
فقــأ عينًــا ،فهــل لهــا مــن حــق لــدى زوجهــا إذا أدى تعســفه هــذا إلــى مجــرد األلــم العضــوي أو النفســي دون أن يكســر أو يفقــأ
أو يميــت؟
هذا ما سوف نجيب عليه في المطلب التالي.

المطلب الثاني
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في التأديب عمو ًما
قلنــا :إنــه قــد يتعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي التأديــب ،فينتــج عــن ذلــك آثــار خاصــة ،تختلــف تبعــا للوســيلة التــي
تعســف فــي اســتعمالها ،لكــن هنــاك آثــار عامــة تنتــج عــن تعســفه فــي اســتعمال وســائل التأديــب عمو ًمــا ســواء ترتبــت هــذه
اآلثــار الخاصــة أو لــم تترتــب ،كأن يهجــر الــزوج زوجتــه فــي مــكان غيــر آمــن ،ولــم يترتــب علــى هجــره ضــرر يوجــب
صــا.
ضمانًــا ،أو يضربهــا دون أن يترتــب مــا يوجــب قصا ً
وأهم هذه اآلثار العامة التي تترتب في مثل هذه الحاالت :حق الزوجة في التطليق للضرر ،ووجوب تعزير الزوج المتجاوز
لحدود التأديب.

ً
إلــى حــق الزوجــة
والمالكيــة
أول :حــق الزوجــة المعتــدى عليهــا فــي التمســك بالتطليــق :ذهــب الحنفيــة
التــي اعتــدى عليهــا زوجهــا ســواء بالتقبيــح ،أو الضــرب المتجــاوز لحــدود التأديــب أن تطلــب مــن القاضــي التطليــق للضــرر.
(((12

(((12

وهــذا األمــر يبــدو منطقيًــا ،وإن لــم يصــرح بــه الفقهــاء ،ألننــا نــرى أن المالكيــة  -وهــم الذيــن يظهــر فــي فقهــم بوضــوح حــق
ـرارا بهــا يجيــز لهــا
الزوجــة فــي التطليــق للضــرر -قــد اعتبــروا أن مجــرد تحويــل الــزوج وجهــه عــن زوجتــه يتضمــن إضـ ً
طلــب التفريــق ،فــإذا كان األمــر كذلــك ،فمــن بــاب أولــى يكــون مــن قبيــل الضــرر تهديــده لهــا أو تعنيفهــا بغلظــة أمــام الغيــر
(((12
أو ضربــه إياهــا مجـ ً
ـاوزا حــدوده فــي التأديــب ،كأن يلطمهــا علــى وجههــا .
ثانيــا :وجــوب تعزيــر الــزوج :هــذا كمــا ذهــب الحنفيــة والمالكيــة إلــى وجــوب تعزيــر الــزوج الــذي يتعســف فــي
عــا لــه عــن العــودة إلــى االعتــداء عليهــا.
اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه ،رد ً
(((12

وقــد أحســن فقهــاء المالكيــة (

(((12

) فيمــا ذهبــوا إليــه مــن أنــه يجــب علــى ولــي األمــر أن يتبــع فــي تأديــب الــزوج المتعــدي

(((12

 - 121ابن نجيم المصري ،البحر الرائق (مرجع سابق)  ،5/53الحصكفي ،الدر المختار (مرجع سابق) . 1/320
 -122الدســوقي ،حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر (مرجــع ســابق)  ،2/343الخرشــي ،شــرح مختصــر خليــل (مرجــع ســابق)  ،4/7المــواق،
التــاج واإلكليــل (مرجــع ســابق) .5/263
ـرارا
 - 123كمــا يــرى المالكيــة أن الزوجــة إذا كانــت قــد اشــترطت علــى زوجهــا أال يضــر بهــا ،فتجــاوز معهــا حــدود التأديــب ،فــإن ذلــك يعتبــر إضـ ً
يجيــز لهــا التمســك بحقهــا فــي فســخ العقــد لمخالفــة الشــرط .الجيانــي ،عيســى بــن ســهل بــن عبــد هللا األســدي الجيانــي القرطبــي الغرناطــي أبــو
صبَــغ ،ديــوان األحــكام الكبــرى أو اإلعــام بنــوازل األحــكام وقطــر مــن ســير الحــكام ،الناشــر :دار الحديــث ،القاهــرة – جمهوريــة مصــر العربيــة،
األ َ ْ
عــام النشــر 1428 :هـــ  2007 -م.1/253 ،
 - 124ابن نجيم المصري ،البحر الرائق (مرجع سابق)  ،5/53الحصكفي ،الدر المختار (مرجع سابق) .1/320
 - 125الدســوقي ،حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر (مرجــع ســابق)  ،2/343الخرشــي ،شــرح مختصــر خليــل (مرجــع ســابق)  ،4/7المــواق،
التــاج واإلكليــل (مرجــع ســابق) .5/263
 - 126الدسوقي ،حاشية الدسوقي (مرجع سابق)  ،2/343الخرشي ،شرح مختصر خليل (مرجع سابق) .4/7
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

السيد ،عبدالعزيز
علــى زوجتــه بحجــة تأديبهــا ،نفــس النهــج الــذي يتبعــه الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،فقالــوا إنــه يجــب علــى اإلمــام أن يعظــه
ً
أول ســواء جــزم بإفــادة الوعــظ أو ظنــه او شــك فيــه ،فــإن لــم يج ـ ِد الوعــظ ،عليــه أن يأمــر الزوجــة بهجــره ،فــإن لــم تج ـ ِد
تلــك الوســيلة ،فعليــه أن يضربــه.
ونؤيــد القــول بوجــوب تعزيــر الــزوج ،ألن الــزوج إذا لــم يعــزر عــن هــذا الفعــل ،فهــذا يعنــي أنــه قــد يفلــت مــن أي عقــاب
صــا ،هــذا مــن ناحيــة ،كمــا أنــه – مــن ناحيــة ثانيــة-
حــال إذا لــم ينتــج عــن هجــره أو ضربــه مــا يوجــب ضمانًــا أو قصا ً
يســتجيب لرغبــة الزوجــة التــي يعتــدي عليهــا زوجهــا بحجــة تأديبهــا ،وترغــب فــي البقــاء معــه ولكنهــا فــي نفــس الوقــت تكــره
منــه هــذا االعتــداء عليهــا ،فيؤدبــه القاضــي ،وبذلــك تكــون قــد تحققــت لهــا بغيتهــا فــي البقــاء معــه مــع تأديبــه لئــا يعــود إلــى
مثــل هــذا االعتــداء عليهــا مــرة أخــرى.
بــل إننــا نــرى أنــه يجــب تعزيــر الــزوج حتــى إذا طلبــت الزوجــة التطليــق بســبب هــذا االعتــداء ،وطلقهــا عليــه القاضــي،
وذلــك إذا استشــعر القاضــي أن تطليــق زوجتــه منــه ليــس عقابًــا كافيًــا لردعــه عــن القيــام بمثــل هــذا االعتــداء علــى غيرهــا
مــن الزوجــات ،وذلــك حمايــة لزوجــة أخــرى قــد يكــون لهــا نفــس المصيــر.
بــل لقــد ذهــب ابــن عاشــور( ((12إلــى أبعــد مــن ذلــك ،ورأى عقــاب مــن اســتعمل وســيلة الضــرب أصـ ً
ـا إذا تفشــى فــي المجتمــع
ظلــم األزواج لزوجاتهــم ،ورأى والة األمــور أنهــم ال يحســنون وضــع العقوبــات الشــرعية موضعهــا ،وذلــك كــي ال يتفاقــم
أمــر اإلضــرار بالزوجــات فــي المجتمــع .
ويبدو لنا وجوب العمل بهذا القول ونستند في هذا لما يلي:
(((12
ً
أول :قاعــدة ســد الذرائــع (أي منــع الجائــز كــي ال يتوســل بــه إلــى الممنــوع)  ،وعلــى ذلــك فــإذا أدى الضــرب إلــى مفاســد
أكبــر مــن المصالــح التــي شــرع مــن أجلهــا أصـ ً
ـا ،فيجــب منــع األزواج مــن ضــرب زوجاتهــم ،وعقابهــم إن هــم خالفــوا؛
وذلــك سـدٌ للذريعــة ،ولئــا تتخــذ هــذه الوســيلة المشــروعة بــاب للنفــاذ منــه إلــى اإلضــرار بالزوجــات وإذاللهــن.

ثانيــا :قاعــدة النظــر فــي مــآالت األفعــال ،وع ـ ّل هــذه القاعــدة هــي األصــل فــي اعتبــار ســد الذرائــع ،ويقصــد بذلــك :عــدم
(((12
الحكــم علــى فعــل مــن األفعــال باإلقــدام أو اإلحجــام إال بعــد النظــر إلــى مــا يــؤول إليــه هــذا الفعــل أي أن الفعــل فــي ذاتــه
عا ،ولكــن يكــون لــه مــآالت ونتائــج غيــر التــي شــرع مــن أجلهــا ،وفــي ذلــك يقــول الشــاطبي “ :فربمــا أدى
قــد يكــون مشــرو ً
اســتجالب المصلحــة فيــه إلــى مفســدة تســاوي المصلحــة أو تزيــد عليهــا ،فيكــون هــذا مانعًــا مــن إطــاق القــول بالمشــروعية
(((13
عا فــي ذاتــه ،ولكــن يــؤدي إلــى مفاســد أكبــر مــن المصلحــة التــي شــرع
“  ،وهكــذا فــإن ضــرب المــرأة قــد يكــون مشــرو ً
(((13
مــن أجلهــا  ،وعـ ّل هــذا مــا دعــا بعــض القوانيــن الوضعيــة إلــى تجريمــه كمــا ســنرى فــي المبحــث التالــي.

المبحث الثاني
تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في القوانين الوضعية
تناولنــا فــي المبحــث الســابق موقــف الفقــه اإلســامي مــن تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه ،وانتهينــا إلــى
ـارا خاصــة طبقًــا لمــا إذا كان قــد تجــاوز حــدوده فــي الوعــظ أو
أن الــزوج إذا تجــاوز حــدوده فــي التأديــب فــإن ذلــك يرتــب آثـ ً
ـارا عامــة هــي وجــوب تعزيــره وحــق
الهجــر أو الضــرب ،كمــا يرتــب آثـ ً
 - 127ابن عاشور ،التحرير والتنوير (مرجع سابق) .5/44
 - 128الشــاطبي ،إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي ،الموافقــات ،الناشــر :دار ابــن عفــان ،الطبعــة :األولــى
1417هـــ1997 /م ،3/564 ،وعرفهــا أيضــا أنهــا :منــع الشــارع األشــياء لجرهــا إلــى منهــي عنــه .نفــس المرجــع .527 /20
 - 129الشاطبي ،الموافقات .5/177
 - 130المرجع السابق.178 ،177 /5 ،
 - 131ويقــول الشــاطبي فــي موضــع آخــر« :وثمــرة اعتبــار الحــق مجــرد وســيلة إلــى تحقيــق مصلحــة شــرع مــن أجلهــا أنــه مقيــد فــي اســتعماله بمــا
يحقــق هــذه المصلحــة ،وإال اعتبــر المســتعمل متعسـفًا كأن يتخــذه ذريعــة إلــى مجــرد اإلضــرار بغيــره ،أو لتحقيــق نتائــج ضــارة بغيــره ،ترجــح علــى
مــا يجنيــه مــن مصلحــة ،وهــذان الوجهــان مــن االعتســاف يقتضيــان النظــر فــي البواعــث النفســية أو النتائــج الماديــة التــي تنجــم عــن اســتعمال الحقــوق
كمعياريــن يعــرف بهمــا التعســف» المرجــع الســابق .120 /3
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
الزوجة في التمسك بالضرر الناتج عن هذا التجاوز لطلب التطليق للضرر.
والــذي نريــد الوقــوف عليــه اآلن هــو موقــف القوانيــن الوضعيــة ،ومعرفــة مــا إذا كان هــو نفســه موقــف الفقــه اإلســامي أم
أن األمــر يختلــف؟ وهــل تنــاول قانــون األحــوال الشــخصية هــذا األمــر أم لــم يكــن محـ ً
ـا لالعتبــار فيــه؟ ومــا موقــف القوانيــن
الجنائيــة فــي هــذا الشــأن؟ ولإلجابــة علــى كل هــذه األســئلة ســوف نقــوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن :نتنــاول فــي
أولهمــا موقــف قانــون األحــوال الشــخصية مــن المســألة ،ونتنــاول فــي ثانيهمــا موقــف القوانيــن الجنائيــة منهــا.

المطلب األول
آثار تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في قوانين األحوال الشخصية
ً
أصــا مســألة حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه عندمــا
باســتعراض قوانيــن األحــوال الشــخصية تبيــن أنهــا لــم تتنــاول
(((13
تناولــت حقــوق كل مــن الزوجيــن ،واكتفــت بإقــرار حقــه فــي الطاعــة ،تاركــة أمــر التأديــب لشــروحات القانــون ولوائحــه
(((13
التوضيحيــة  ،ومــن ثــم كان مــن البديهــي أال تتعــرض صراحــة بنصــوص خاصــة لمســألة أثــر تعســف الــزوج فــي
اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه.
ورغــم ذلــك يمكــن القــول بثبــوت حــق التطليــق للزوجــة التــي تعســف زوجهــا أو تجــاوز فــي اســتعمال حقــه فــي تأديبهــا،
وذلــك اســتنادًا بشــكل ضمنــي إلــى نصــوص قوانيــن األحــوال الشــخصية التــي تقــرر لهــا حــق التطليــق للضــرر ،وكذلــك
وأخيــرا ،تســتمد
اســتنادًا إلــى نصــوص القوانيــن المدنيــة التــي تتنــاول فكــرة التعســف فــي اســتعمال الحــق بشــكل عــام،
ً
الزوجــة هــذا الحــق مــن خــال األحــكام القضائيــة التــي أقــرت حقهــا فــي ذلــك.
ً
أول :نصوص قوانين األحوال الشخصية التي تقرر لها الحق في التطليق للضرر وسوء العشرة:
إن مرونــة النصــوص التــي أرســت هــذا الحــق للزوجــة تجعلنــا نؤكــد باطمئنــان أنهــا تتنــاول هــذا التعســف بحاالتــه الثــاث،
أي التعســف فــي الوعــظ والهجــر والضــرب ،ومــن ذلــك مــا ورد فــي المــادة  6مــن قانــون األحــوال الشــخصية المصــري رقــم
 25لســنة 1929م ،والمعــدل بالقانــون  100لســنة 1985م « :إذا ادعــت الزوجــة إضــرار الــزوج بهــا بمــا ال يســتطاع معــه
دوام العشــرة بيــن أمثالهــا يجــوز لهــا أن تطلــب مــن القاضــي التفريــق « ،ومثلــه مــا جــاء بالمــادة  129مــن قانــون األحــوال
الشــخصية القطــري رقــم  22لســنة 2006م « :للزوجــة قبــل الدخــول أو بعــده طلــب التفريــق للضــرر الــذي يتعــذر معــه دوام
العشــرة لمثلهــا.»...
فهــذه القوانيــن وغيرهــا جعلــت معيــار الضــرر الــذي يجــوز للزوجــة معــه طلــب التطليــق مــن زوجهــا هــو الضــرر الــذي ال
يســتطاع معــه دوام العشــرة بيــن أمثالهــا.
وقــد أحســنت التشــريعات إذ أتــت بهــذا المعيــار المــرن ليتســع لــكل ضــرر ال تســتطيع معــه الزوجــة االســتمرار فــي الحيــاة
مــع زوجهــا ،وعلــى ذلــك يمكــن القــول بمــا يلــي:
 إن الضــرر الــذي يجيــز للزوجــة التطليــق يشــمل اإلضــرار بالقــول والفعــل ،وهــو األمــر الــذي صرحــت بــه كثيــر مــن(((13
التشــريعات ،ومنهــا القانــون الكويتــي رقــم  51لســنة 1984م  ،وذلــك فــي مادتــه  126التــي جــاء فيهــا « :لــكل مــن
ـول أو فعـ ً
الزوجيــن قبــل الدخــول وبعــده أن يطلــب التفريــق بســبب إضــرار اآلخــر بــه قـ ً
ـا بمــا ال يســتطاع معــه دوام العشــرة
بيــن أمثالهمــا».

 - 132من ذلك :السرطاوي ،محمود علي ،شرح قانون األحوال الشخصية ،الناشر :دار الفكر ،طبعة1431 :هـ2010 ،م ،ص.95
 - 133مــن ذلــك مــا جــاء فــي المذكــرة اإليضاحيــة لقانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي ،القانــون االتحــادي  28لســنة 2005م ،والــواردة فــي
ملحــق مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون ،العــدد الســادس والعشــرون ،ربيــع األول ،1427إبريــل2006م ،ص .125 ،124
 - 134والمعدل بالقوانين  61لسنة  1996م و  29لسنة  2004م و  66لسنة 2007م.
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السيد ،عبدالعزيز
 إن الضــرر المقصــود قــد يكــون ماديًــا أو معنويًــا ،وهــو األمــر الــذي صرحــت بــه بعــض القوانيــن كمدونــة األحــوالـررا لطلــب التطليــق
ـررا مبـ ً
الشــخصية المغربيــة الصــادرة فــي  3/2/2004م حيــث جــاء بالمــادة  99مــا نصــه « :يعتبــر ضـ ً
كل تصــرف مــن الــزوج أو ســلوك مشــين أو مخــل لألخــاق الحميــدة يلحــق بالزوجــة إســاءة ماديــة أو معنويــة تجعلهــا غيــر
قــادرة علــى االســتمرار فــي العالقــة الزوجيــة « ،وعليــه ،يمكننــا القــول إنــه إذا ضــرب الــزوج زوجتــه ضربًــا خفيفًــا لــم
ـررا يجيــز
يســبب لهــا أي إيــام ولكــن كان ذلــك فــي مــكان عــام ،أو أمــام بعــض األقــارب والمعــارف ،فــإن ذلــك يعتبــر ضـ ً
لهــا طلــب التفريــق  -فــي رأينــا -وال يمكــن قبــول قولــه إنــه كان يســتعمل حقــه فــي تأديبهــا.
 الضــرر المذكــور يشــمل الهجــر بــا مســوغ شــرعي ،وقــد نصــت بعــض القوانيــن علــى ذلــك صراحــة ،كالقانــون الجزائريرقــم  ،84-11المــؤرخ  9يونيــو 1984م ،فقــد أتــى ضمــن تناولــه لحــاالت الضــرر التــي تجيــز للزوجــة طلــب التفريــق بحالــة
الهجــر فــي المضجــع بشــكل خــاص ،حيــث ورد بالمــادة  52مــا نصــه« :ويجــوز للزوجــة أن تطلــب التطليــق لألســباب
اآلتيــة -3...« :الهجــر فــي المضجــع فــوق أربعــة أشــهر ،»...كمــا أشــارت إلــى ذلــك المذكــرات التوضيحيــة لبعــض القوانيــن،
كالمذكــرة اإليضاحيــة لقانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي ( القانــون االتحــادي  28لســنة 2005م) ،حيــث ورد بهــا... « :
(((13
كمــا يشــمل الهجــر بــا مســوغ شــرعي» وعلــى ذلــك ،فهــذا الضــرر يشــمل حالــة التعســف فــي التأديــب فــي الهجــر ،ألنــه
(((13
بمجــرد التعســف صــار الهجــر غيــر شــرعي .
هــذا ورغــم أننــا نستحســن مــا فعلــت قوانيــن األحــوال الشــخصية مــن إتيانهــا بلفــظ الضــرر الــذي يجيــز للزوجــة التطليــق
مــن زوجهــا مرنًــا ليشــمل نوعــي الضــرر المــادي والمعنــوي ،وليتســع لعديــد مــن األســباب ،ومــن بينهــا تعســف الــزوج فــي
اســتعمال حقــه فــي التأديــب ،إال أننــا كنّــا نرنــو إلــى أن تتنــاول هــذه التشــريعات مســألة تأديــب الــزوج زوجتــه بنصــوص
خاصــة ،مقــررة حقهــا فــي طلــب التطليــق حــال تعديــه حــدود التأديــب ،حتــى وإن تركــت أمــر هــذه الحــدود للقضــاء ،أو
أحالــت فيــه ألحــكام الشــريعة اإلســامية ،وذلــك حســما لألمــر وسـدًا علــى الــزوج المتعــدي اتخــاذ تأديبــه ذريعــة للنفــاذ منهــا
لرفــض القاضــي التطليــق.
ثانيا :نصوص القانون المدني التي تتناول فكرة التعسف في استعمال الحق بشكل عام:
ـرا غيــر مشــروع،
تناولــت كل القوانيــن المدنيــة نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق ،واعتبــرت ممارســة الحــق بتعســف أمـ ً
ومــن ذلــك نــص المــادة  5مــن القانــون المدنــي المصــري رقــم  131لســنة 1948م ،حيــث جــاء فيهــا « :يكــون اســتعمال الحــق
غيــر مشــروع فــي األحــوال اآلتيــة( :أ) إذا لــم يقصــد بــه ســوى اإلضــرار بالغيــر( .ب) إذا كانــت المصالــح التــي يرمــى إلــى
تحقيقهــا قليلــة األهميــة ،بحيــث ال تتناســب البتــة مــع مــا يصيــب الغيــر مــن ضــرر بســببها( .ج) إذا كانــت المصالــح التــي
يرمــى إلــى تحقيقهــا غيــر مشــروعة» ومثــل ذلــك المــادة  66مــن القانــون المدنــي األردنــي رقــم  43لســنة 1976م ،حيــث
ً
ـتعمال غيــر مشــروع» ونصــت فــي فقرتهــا
نصــت فــي فقرتهــا األولــى علــى « :يجــب الضمــان علــى مــن اســتعمل حقــه اسـ
الثانيــة علــى « :يكــون اســتعمال الحــق غيــر مشــروع :أ -إذا توفــر قصــد التعــدي .ب -إذا كانــت المصلحــة المرجــوة مــن
الفعــل غيــر مشــروعة .ج -إذا كانــت المنفعــة منــه ال تتناســب مــع مــا يصيــب الغيــر مــن ضــرر .د -إذا تجــاوز مــا جــرى
(((13
عليــه العــرف والعــادة» .
 - 135المذكــرة اإليضاحيــة لقانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي ،والمنشــورة بملحــق مجلــة الشــريعة والقانــون العــدد الســادس والعشــرون ،ربيــع
األول1427،هـ2006 ،م .ص .211
 - 136ذهــب البعــض إلــى التعويــل علــى النصــوص التــي تجيــز للزوجــة طلــب التفريــق للغيبــة ،حــال إرادتهــا التطليــق للهجــر ،حيــث اعتبــروا أن
الهجــر المقصــود فــي مــواد التطليــق للغيبــة يمكــن أن يتســع ليشــمل أيضــا الهجــر فــي الفــراش ،وذلــك لحــدوث الضــرر فــي الحاليــن .كريــم ،فــاروق
عبــد هللا ،الوســيط فــي شــرح قانــون األحــوال الشــخصية العراقــي رقــم  188لســنة 1959م وتعديالتــه (عقــد الــزواج وآثــاره والفرقــة وآثارهــا ونفقــات
األقــارب) طبعــة :جامعــة الســليمانية 2004م ،ص .208
ونــرى أنــه ال فائــدة مــن اســتناد الزوجــة إلــى مثــل هــذه النصــوص ،ألنهــا تشــترط مــدة معينــة لغيــاب الــزوج بــا عــذر ،تتــراوح هــذه المــدة بيــن
الســنة (كمــا فــي القانــون المصــري  25لســنة  ،29والمعــدل بالقانــون  100لســنة 1985م ،مــادة  ،12والقانــون الكويتــي  51لســنة  ،1984فــي المــادة
ســا إلــى مــا ذكرنــا مــن إمكانيــة
 ،136والســنتين (كمــا فــي القانــون العراقــي  188لســنة 1959م ،فــي مادتــه  ،43فقــرة  )2وهــي مــدة طويلــة جــدا قيا ً
اســتناد الزوجــة للنصــوص التــي تجيــز لهــا الحــق فــي التطليــق للضــرر ،حيــث ال يشــترط إال إثبــات أن الضــرر الناتــج عــن الهجــر ال تســتطيع معــه
اســتمرار الحيــاة الزوجيــة.
 - 137ومثل ذلك المادة رقم  106من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي ،الصادر بالقانون االتحادي رقم  5لسنة 1985م ،والمعدل بالقانون
االتحادي رقم  1لسنة 1987م ،وكذلك المادة رقم  7من القانون المدني العراقي رقم  40لسنة 1951م ،والمادة رقم  30من القانون المدني الكويتي
رقم  67لسنة 1980م ،وغيرها.
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
وعليــه ،فــإذا تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه علــى هــذا النحــو ،بــأن هجرهــا ،أو ضربهــا غيــر قاصــد
إال اإلضــرار بهــا ،أو لــم تتــوازن مصلحتــه مــن وراء إصالحهــا فــي الضــرر الناجــم مــن وراء هجرهــا أو ضربهــا فإنــه
يكــون متعسـفًا – طبقــا ألحــكام القانــون المدنــي ،وعليــه يحــق لهــا طلــب التطليــق طبقــا لذلــك.
ثالثا :األحكام القضائية التي تقر حق الزوجة في التطليق إذا تجاوز زوجها أو تعسف في استعمال حقه في تأديبها:
هنــاك أحــكام قضائيــة عديــدة قــد اســتقرت علــى حــق الزوجــة فــي التطليــق إذا تعســف زوجهــا أو تعــدى حــدود حقــه فــي
تأديبهــا ،ومــن ذلــك :قضيــة ( ق –غ ) ،ضــد( ب -ج ) ،حيــث أشــار الحكــم المطعــون عليــه إلــى أن المطعــون ضدهــا قــد
تضــررت مــن معاشــرة زوجهــا الطاعــن بســبب تعديــه عليهــا بالضــرب وقيامــه بطردهــا مــن منــزل الزوجيــة ليـ ً
ـا؛ ممــا أدى
بهــا إلــى طلــب التطليــق والتعويــض لثبــوت تضررهــا ،وذهبــت المحكمــة العليــا فــي قرارهــا الصــادر فــي  21يونيــه 1998م،
(((13
ضــا قضــاء محكمــة
أن قضــاة الموضــوع ل َّمــا قضــوا بتطليــق الزوجــة وتعويضهــا طبقــوا صحيــح القانــون  ،ومــن ذلــك أي ً
النقــض المصريــة الــذي أيــدت فيــه الحكــم الصــادر بتطليــق الزوجــة (المطعــون عليهــا) معتبــرة أن هجــر الــزوج (الطاعــن)
(((13
زوجتــه وإهانتهــا أمــام زمالئهــا مــن قبيــل الضــرر الــذي يبــرر التطليــق .

المطلب الثاني
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في القوانين الجنائية

قلنــا :إن فــي قولــه تعالــى﴿ :و َالل َ ّاتِي تَخَافُونَ نُش ُوز َه َُنّ ف َعِظ ُوه َُنّ و َاهْ ج ُر ُوه َُنّ فِي ال ْمَضَاج ِِع و َاضْر ِبُوه َُنّ ف َِإ ْن أَ َطعْنَك ُ ْم فَلَا تَب ْغ ُوا
ـرارا مــن الشــريعة اإلســامية لحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه.
عَلَيْه َِنّ سَب ِيلًا ِإ َ ّ
الل ّه َ ك َانَ عَل ًِي ّا كَب ِير ًا﴾ [النســاء ]34 :إقـ ً
ن َ
ولقــد كان فــي إعــاء حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه علــى حقهــا فــي ســامة جســدها ،إعــاء لحــق األســرة ،بمنــح صاحــب
القوامــة والســلطة هــذا الحــق ،والــذي ُحــد بحــدود شــرعية  -ســبق الحديــث عنهــا – وحــدود قانونيــة ،هــي محــل الحديــث اآلن.

لقــد اختلفــت مواقــف القوانيــن العقابيــة فــي الــدول العربيــة بالنســبة لهــذا الحــق ،مــا بيــن مصــرح بتأييــده ومصــرح برفضــه،
ومتــردد بيــن التأييــد والرفــض ،ومــن هــذه القوانيــن مــا اكتفــى باإلحالــة للشــريعة اإلســامية.
وســنتناول موقــف التشــريعات مــن تأديــب الــزوج لزوجتــه ،مــا بيــن مخفــف للعقوبــة أو مشــدد لهــا علــى اعتبــار رابطــة
الزوجيــة ،ســواء فــي ذلــك التشــريعات الجنائيــة العربيــة أو الغربيــة ،ولتنــاول ذلــك ســوف نقــوم بتقســيم هــذا المطلــب إلــى
فرعيــن :نتنــاول فــي أولهمــا :أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي التشــريعات الجنائيــة العربيــة،
ونتنــاول فــي ثانيهمــا :أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي التشــريعات الجنائيــة الغربيــة.

الفرع األول
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في التشريعات الجنائية العربية
الحــق نقــول :إنــه حتــى نقــف علــى أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي القوانيــن – وهــو الحــق
عا – كان لنــا ً
أول أن نتطلــع بكثيــر مــن الحــرص والدقــة لموقــف التشــريعات الجنائيــة العربيــة مــن تأديــب
المقــرر شــر ً
الزوجــة ،ثــم نعــرض ألثــر التعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق ،وقــد اختلفــت القوانيــن العقابيــة فــي الــدول العربيــة فــي النــص
علــى هــذا الحــق بيــن اتجاهــات ثالثــة نعرضهــا كالتالــي:

االتجاه األول:

 - 138المحكمة العليا ،غرفة األحوال الشخصية ،قرار رقم  1926665مؤرخ في  21/07/1998م (ج -ب)9ضد(ق–غ ) ،المجلة القضائية عدد
خاص ،الجزائر  2001،م ،ص.117 :
 - 139الطعن رقم  0005لسنة 1946م مكتب فنى  28صفحة رقم 1644بتاريخ 09-11-1977م ،مصر.
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السيد ،عبدالعزيز
مــن القوانيــن التــي تمثــل االتجــاه األول :قانــون العقوبــات العراقــي الــذي نصــت المــادة  41/1منــه علــى» ال جريمــة إذا وقــع
ً
ـتعمال لحــق مقــرر بمقتضــى القانــون ،ويعتبــر اســتعماالً لحــق:
الفعــل اسـ
عا أو
 -1تأديــب الــزوج لزوجتــه وتأديــب اآلبــاء والمعلميــن ومــن فــي حكمهــم األوالد القصــر فــي حــدود مــا هــو مقــرر شــر ً
(((14
قانونًــا أو عرفًــا . »....
فهــذا القانــون قــد صــرح بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،وأنــه ال يعتبــر جريمــة إذا وقــع فعلــه فــي إطــار تأديــب الــزوج
زوجتــه.
ونالحــظ أن هــذا النــص جــاء مختلفًــا عمــا ورد فــي النــص الــوارد فــي قانــون العقوبــات البغــدادي الــذي لــم يكــن صري ًحــا
إلــى هــذا الحــد ،حيــث نــص علــى أنــه « :ال يســري أحــكام قانــون العقوبــات علــى كل فعـ ٍل ارتكــب بحســن نيــة وعمـ ً
ق
ـا بحـ ٍ
(((14
مقــرر بمقتضــى القانــون « .
عا بتأديــب زوجتــه ،كمــا أجمــع
هــذا وإذا كان المشــرع العراقــي قــد توجــه للتصريــح بحــق الــزوج باســتخدام حقــه المقــرر شــر ً
الفقهــاء ،فــإن القضــاء قــد وضــع حــدودًا لهــذا الحــق ،كمــا فــي تقريــره لمســؤولية الــزوج الــذي اســتخدم ألفــاظ الســب والقــذف
مــع زوجتــه والحكــم عليــه اســتنادًا للمــادة  434مــن قانــون العقوبــات العراقــي والتــي تنــص علــى أنــه “ :الســب مــن رمــي
الغيــر بمــا يخــدش شــرفه أو اعتبــاره أو يجــرح شــعوره وإن لــم يتضمــن إســناد واقعــة معينــة ،ويعاقــب مــن ســب غيــره
بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة وبغرامــة ال تزيــد علــى مائــة دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن ،وإذا وقــع الســب بطريــق
(((14
عــد ذلــك ظرفًــا مشــددًا” .
النشــر فــي الصحــف او المطبوعــات أو بإحــدى طــرق اإلعــام األخــرى ُ
فقــد جــاء فــي قــرار محكمــة التمييــز مــا نصــه .....“ :الســب والشــتم والقــذف ليســت مــن األمــور التــي تدخــل فــي حــدود
(((14
تأديــب الــزوج لزوجتــه المشــمولة بالمــادة  41مــن قانــون العقوبــات ويعاقــب الــزوج بموجــب المــادة  434عقوبــات “ .
وعليــه نجــد أن القانــون العراقــي وقــد أبــاح للــزوج تأديــب زوجتــه صراحــة عمـ ً
ـا بنــص المــادة  ،41إال أنــه اعتبــر الســب
والشــتم وعبــارات القــذف ليســت تأديبًــا وأنــه بذلــك يعــد متجـ ً
ـاوزا لحــدوده الشــرعية ،وهــو مــا يجعلــه يخــرج مــن حــدود
اإلباحــة إلــى حــدود التحريــم والتجريــم ،وتنعقــد مســؤوليته الجنائيــة طبقًــا للنصــوص العقابيــة ،وحسـنًا فعــل حينمــا أقــر هــذا
المنهــج بقــرارات محكمــة التمييــز.
أمــا بشــأن الضــرب المعتبــر تأديبًــا فــي حــدوده ،فقــد عرفتــه محكمــة التمييــز العراقيــة بأنــه الضــرب غيــر المبــرح الــذي
عا أن يضــرب زوجتــه ضربًــا غيــر مبــرح ،ومعنــى مبــرح
أجــازت للــزوج اســتعماله بقولهــا ..... « :وجــد أن للــزوج شــر ً
ً
عا يبــاح للــزوج تأديــب زوجتــه تأديبًــا خفيفــا علــى كل معصيــة لــم يــرد فــي شــأنها
لغــة أتعبــه وأجهــده وآذاه أذى شــديدًا ،وشــر ً
(((14
حــد مقــدر ،وال يجــوز لــه أصـ ً
ـا أن يضربهــا ضربًــا فاح ً
شــا ولــو بحــق»  ،وعليــه فقــد اســتقر القضــاء علــى األخــذ بمعيــار
الضــرب المبــرح أو غيــر المبــرح -طبقــا لتعريــف محكمــة التمييــز للضــرب المبــرح -وذلــك العتبــار الــزوج متعس ـفًا أو
(((14
ضــا .
غيــر متعســف فــي تأديبــه لزوجتــه ،وهــذا مــا اســتقر عليــه الفقــه العراقــي أي ً
كمــا ذهبــت محكمــة التمييــز العراقيــة إلــى إدانــة المتهــم (الــزوج) اســتنادا ً للمــادة  415مــن قانــون العقوبــات ،حيــث نصــت
علــى أنــه ... « :أن اعتــداء المتهــم علــى زوجتــه بالضــرب بيــده علــى وجههــا ،أو جــر شــعرها فــي الشــارع أمــام الماريــن
يخــرج عــن حــدود التأديــب المســموح بــه للــزوج علــى زوجتــه ويشــكل جريمــة تنطبــق عليهــا المــادة  415مــن قانــون

 - 140المادة  41من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م.
 - 141المادة  44من قانون العقوبات البغدادي رقم  51لسنة 1968م.
 - 142المادة  434من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م.
 - 143قرار رقم  115في  11/6/1974النشرة القضائية ،س  ،5ع  ،1ص408
 - 144القرار رقم  265في  ،3/1/1967النشرة القضائية س  ،10ص .398
 - 145د .الحســني ،عبــاس الســامرائي كامــل ،الفقــه الجنائــي فــي قــرارات محاكــم التمييــز المدنيــة والعســكرية وأمــن الدولــة ،المجلــد األول ،مطبعــة
اإلرشــاد ،بغــداد  ،1984ص .348
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
ـرا بجســم المجنــي عليــه
العقوبــات العراقــي»  ،وتنــص المــادة  415علــى "كل مــن وقــع منــه اعتــداء خفيــف لــم يتــرك أثـ ً
(((14
.
ـارا أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن"
يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر وبغرامــة ال تزيــد علــى ثالثيــن دينـ ً
(((14

وحسـنًا مــا فعلــت محكمــة التمييــز العراقيــة بقضائهــا هــذا الــذي يتســق مــع مــا ســبق أن اتفــق عليــه الفقهــاء مــن عــدم جــواز
الضــرب علــى الوجــه ،وإن لــم يشــكل اعتــداء جســي ًما.
ـرض ألن يتعســف فــي
وإذا أُقــر للــزوج بحــق تأديــب زوجتــه شــر ً
عا وقانونًــا ،فــإن أي صاحــب حــق  -فــي اســتعماله لــه -معـ ٌ
ضــا مــن ناحيــة القصــد ،فقــد يقــع
هــذا الحــق ،والتعســف فــي اســتعمال الحــق كمــا قــد يكــون مــن الناحيــة الموضوعيــة يكــون أي ً
التعســف بطريــق العمــد ،عندمــا يتعــدى الــزوج حــدود حقــه فــي التأديــب وهــو يعلــم بذلــك ،ولديــه إرادة هــذا الفعــل.
والحقيقــة أن القضــاء العراقــي تنبــه لهــذا األمــر حتــى أن محكمــة التمييــز ذهبــت إلــى القــول ....« :أن الــزوج الــذي يضــرب
زوجتــه ضربًــا شــديدًا متجـ ً
ـاوزا حــق التأديــب قاصـدًا إحــداث النتيجــة ،فيترتــب علــى ذلــك أثــر علــى جســد الزوجــة ،يُســأل
(((14
ضــا. »...
عــن جريمــة االعتــداء العمــد بالضــرب أو الجــرح أو بارتــكاب أي فعـ ٍل يســبب أذى أو مر ً
أمــا التعســف غيــر العمــدي فهــو إخــال الــزوج بواجبــات الحيطــة أو الحــذر التــي يفرضهــا القانــون وعــدم حيلولتــه تبعًــا
لذلــك دون أن يــؤدي فعلــه إلــى إحــداث النتيجــة الجرميــة فــي وقــت كان بإمكانــه ذلــك ،وكان واجبًــا عليــه .وفــي ذلــك تذهــب
محكمــة التمييــز « ...فــإن حصــل التجــاوز لســبب إهمــال أو عــدم احتيــاط ال يصــدر مــن الشــخص العــادي إذا وجــد فــي نفــس
(((15
الظــروف ،ســئل المتســبب فــي النتيجــة عــن خطئــه لمســؤولية غيــر عمديــة»...
(((14

هــذا مــا أقــره القضــاء ،أمــا قانــون العقوبــات العراقــي فلــم ينــص فيــه علــى حالــة التجــاوز فــي اإلباحــة ســواء العمديــة أم غيــر
(((15
العمديــة ،إنمــا تــرك التجــاوز فــي اســتعمال الحــق للقاعــدة العامــة فــي التجــاوز فــي الدفــاع الشــرعي  ،أي أن التجــاوز فيــه
عــن قصــد أو إهمــال يشــكل جريمــة ،ويكــون ســببًا للمســؤولية ،ولكــن للمحكمــة ســلطة تقديريــة فــي اعتبــاره ظرفًــا تخفــف
(((15
بــه العقوبــة ،وذلــك كمــا جــاء فــي المــادة  45مــن القانــون .
ونــرى أنــه بتقريــر حــق الــزوج فــي الضــرب لتأديــب زوجتــه ووضــع حــدو ٍد غيــر واضحــة ،هــو غالبًــا مــا يــؤدي إلــى تجــاوز
الــزوج لحــدود حقــه إلــى الضــرب المجــرم قانونًــا ،ويصبــح مسـ ً
ـؤول مســؤولية جنائيــة عــن أفعاله.
وعلــى ذلــك ،يمكــن القــول إجمـ ً
ـال إنــه إذا كان يحمــد للقانــون العراقــي النــص الصريــح علــى حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه،
وعــدم تــرك األمــر الجتهــادات القضــاة - ،وإذا كان يحمــد للقضــاء بــدوره -أنــه وضــع فــي االعتبــار مــا أقــره الفقهــاء مــن
حــدود ال يجــب للــزوج تعديهــا فــي تأديبــه زوجتــه ،إال أننــا نــرى أن مــا يؤخــذ علــى المشــرع العراقــي أنــه جعــل اســتعمال
(((15
عا أو قانونًــا أو عرفًــا  ،مضيفًــا بذلــك إلــى الحــدود التــي أوجبهــا الشــرع والقانــون
هــذا الحــق فــي حــدود مــا هــو مقــرر شــر ً
ح ـدًا آخــر هــو العــرف ،وهــو مــا يفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام الــزوج للتعســف واالفتئــات علــى الحــدود التــي اتفــق
 - 146قرار محكمة التمييز رقم503/1976م في 9/5/1976م ،مجلة األحكام العدلية ،س  ،7/14ص.372
 - 147المادة  415من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م.
 - 148قرار محكمة التمييز رقم 1976/ 501م في 11/5/1976م ،مجموعة األحكام العدلية ،س  ،7/14ص 370
 - 149د .أحمــد ،إبراهيــم ســيد ،التعســف فــي اســتعمال الحــق فق ًهــا وقضــاء ،اإلســكندرية ،دار الفكــر الجامعــي2002 ،م ،ص  700ومــا بعدهــا؛ د.
ســامة ،أحمــد ،المدخــل لدراســة القانــون ،مطبعــة نهضــة مصــر ،القاهــرة1963 ،م ،ص 378ومــا بعدهــا؛ د .كيــرة ،حســن ،الموجــز فــي المدخــل
لدراســة القانــون ،منشــأة المعــارف ،اإلســكندرية1960 ،م ،ص 345ومــا بعدهــا ،د .عثمــان ،ســعيد ،اســتعمال الحــق كســبب لإلباحــة ،القاهــرة ،دون
ناشــر1968 ،م ،ص.498

 -150قرار محكمة التمييز رقم  35في 1973/4/7م ،النشرة القضائية س ،4ع 1976 ،2م ،ص .377
 - 151فــي ذلــك د .مبــارك ،ســعيد ،التعســف فــي اســتعمال الحــق ،مجلــة القانــون المقــارن ،العــدد :الحــادي والعشــرون ،بغــداد ،جمعيــة القانــون
المقــارن العراقيــة1989 ،م ،ص ،64د .الصالحــي ،ضيــاء الديــن ،حــق الدفــاع الشــرعي فــي القانــون العراقــي واأللمانــي ،مجلــة القضــاء ،العــدد:
األول ،س1987 ، 42م ،ص .142
 - 152نصــت هــذه المــادة علــى أنــه :ال يبيــح حــق الدفــاع الشــرعي إحــداث ضــرر أشــد ممــا يســتلزمه هــذا الدفــاع ،وإذا تجــاوز المدافــع عم ـدًا أو
ـال حــدود هــذا الحــق أو اعتقــد خطــأ أنــه فــي حالــة دفــاع شــرعي ،فإنــه يكــون مسـ ً
إهمـ ً
ـؤول عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا ،وإنمــا يجــوز للمحكمــة فــي
هــذه الحالــة أن تحكــم بعقوبــة الجنحــة بــدال مــن عقوبــة الجنايــة ،وأن تحكــم بعقوبــة المخالفــة بـ ً
ـدل مــن عقوبــة الجنحــة.
 - 153راجع نص المادة  41من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م.
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السيد ،عبدالعزيز
الفقــه – علــى اختالفــه -والقانــون علــى االلتــزام بهــا عنــد اســتعماله لحقــه ،فقــد يتمســك الــزوج بمــا يبيحــه لــه العــرف الــذي
يحكــم المجتمــع الــذي يعيــش فيــه مــن حيــث الوســيلة المســتعملة وشــدتها ممــا يتعــارض مــع طبيعــة التأديــب الــذي اتفــق عليــه
فق ًهــا وقانونًــا.
وعلــى نفــس النمــط التشــريعي مــن النــص الصريــح علــى إباحــة قيــام الــزوج بتأديــب زوجتــه جــاءت المــادة  53مــن قانــون
ً
ـتعمال لحــق مقــرر بمقتضــى
العقوبــات االتحــادي اإلماراتــي بالنــص علــى أنــه »:ال جريمــة إذا وقــع الفعــل بنيــة ســليمة اسـ
ً
ـتعمال للحــق:
القانــون وفــي نطــاق هــذا الحــق ،ويعتبــر اسـ
عا أو قانونًــا»
 -1تأديــب الــزوج لزوجتــه وتأديــب اآلبــاء ومــن فــي حكمهــم لــأوالد القصــر فــي حــدود مــا هــو مقــرر شــر ً
(((15
 ،ونالحــظ علــى المــادة المشــار إليهــا أنهــا نصــت صراحــة علــى اعتبــار قيــام الــزوج بتأديــب زوجتــه هــو ســبب مــن
عا ،أي ان المشــرع اإلماراتــي قيــد هــذا الحــق بالحــدود الشــرعية.
أســباب اإلباحــة لقيــام الــزوج باســتخدام حــق مقــرر لــه شــر ً
وإذا كان هــذا حقـاً ،فالتعســف قريــن اســتعمال الحــق كمــا قلنــا ،لــذا نلحــظ أن المشــرع اإلماراتــي قــد تنبــه للتجــاوز فــي القصــد
( ((15حيــث أتــى بعبــارة «حســن النيــة» فــي المــادة  ،53وعليــه نــرى أن الــزوج يعــد مسـ ً
ـؤول مســؤولية جنائيــة عــن فعلــه فيمــا
لــو ابتغــى مــن وراء ضربــه لزوجتــه االنتقــام منهــا أو إهانتهــا وإذاللهــا وتحقيرهــا ،كأن يصاحــب الضــرب مثـ ً
ـا فعــل مهيــن
آخــر ،كالبصــق وجــر الشــعر وكذلــك الســب ،وهــذا مــا تضمنتــه أحــد أحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا ،حيــث أيــدت عقــاب
الــزوج المقــدم للمحاكمــة بتهمــة االعتــداء بالضــرب علــى زوجتــه ،وإحــداث إصابــات أعجزتهــا عــن أعمالهــا الشــخصية مــدة
(((15
ال تزيــد عــن عشــرين يو ًمــا ،وســبها بألفــاظ تحــط مــن شــأنها .
هــذا بالنســبة للتجــاوز فــي القصــد ،أمــا مــن حيــث التجــاوز الموضوعــي لحــق التأديــب فنجــد أن القانــون اإلماراتــي تــرك
األمــر علــى عواهنــه ،فــي تقريــر حــق الــزوج فــي التأديــب ،فلــم تتضمــن نصوصــه أيــة إشــارة عمــا إذا حــدث تجــاوز لهــذا
الحــق تحدي ـدًا ،وإنمــا جــاءت المــادة  59مــن نفــس القانــون بصياغــة عامــة جــاء فيهــا» يعــد تجــاوز حــدود اإلباحــة بحســن
(((15
ـذرا مخففًــا ويجــوز الحكــم بالعفــو إذا رأى القاضــي محـ ً
ـا لذلــك» .
نيــة عـ ً
ويــرى الفقــه الجنائــي
أن المشــرع اإلماراتــي بنصــه هــذا يرجــع األمــور للقواعــد العامــة ،وبالتالــي يظــل تقديــر التجــاوز
ً
إن كان موجبًــا للمســؤولية الجنائيــة أم مخففــا لهــا أو معفيًــا منهــا هــي ســلطة تقديريــة للقاضــي ،فــإن رأى عــدم انطبــاق نــص
المــادة  59بشــرطها وهــو حســن النيــة ،كان لــه أن يطبــق النصــوص المجرمــة مــن المــواد  339ومــا بعدهــا ،مــن جرائــم
(((15
ضــا مــا ينطبــق علــى التعســف فــي اســتعمال الحــق للــزوج فــي التأديــب اللفظــي،
الضــرب البســيط إلــى األشــد  ،وهــو أي ً
(((16
حــال التجــاوز.
الــذي يعاقــب عليــه بجرائــم الســب والقــذف
(((15

ونــرى أنــه حسـنًا مــا فعــل المشــرع اإلماراتــي –كنظيــره العراقــي -مــن النــص الصريــح علــى حــق تأديــب الــزوج زوجتــه،
عا أو قانونًــا ،وذلــك حسـ ًما لألمــر ،ومنعــا اللتباســه فــي
معفيًــا إيــاه مــن المســؤولية طالمــا كان ذلــك فــي الحــدود المقــررة شــر ً
ضــا إذ أقــر مســؤولية الــزوج المــؤدب زوجتــه حــال قصــده االعتــداء والتجــاوز ،لكنــه كان أولــى بــه
األذهــان ،كمــا أحســن أي ً
صــا يتنــاول أثــر التجــاوز الموضوعــي للــزوج فــي تأديبــه زوجتــه ،بحيــث يجــرم هــذا التجــاوز قانونًــا ،دون
صــا خا ً
أن يــورد ن ً
تــرك أمــر التجريــم مــن عدمــه بيــد القضــاء.

 -154المادة  53من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي رقم  3لسنة  1987والمعدل بالقانون  34لسنة 2005م.
 - 155أ .العكيلي ،عبد األمير ،د .حربة ،سليم ،أصول المحاكمات الجزائية ،ج ،1بغداد ،دار الكتب1988 ،م ،ص 145وما بعدها.
 - 156انظــر حكــم المحكمــة اإلداريــة العليــا ،الطعــن  1259لســنة 2012م ،الســنة الثامنــة والعشــرون ،منشــورات وزارة العــدل ،العــدد  ،56ص
.265
 - 157المادة  59من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي.
 - 158د .حمــودة ،علــي ،شــرح األحــكام العامــة لقانــون العقوبــات االتحــادي ،النظريــة العامــة للجــزاء الجنائــي (العقوبــة والتدابيــر) ،أكاديميــة شــرطة
دبــي ،اإلمــارات2008 ،م ،ص .259
 - 159انظر المواد  139وما بعدها من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي.
 - 160المادة  372من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي.
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته

ثانيًا :االتجاه الثاني:
أمــا االتجــاه الثانــي مــن التشــريعات العربيــة ،فلــم تنــص القوانيــن التــي تمثلــه – صراحــة -علــى أن تأديــب الــزوج لزوجتــه
ـورا الســتعمال الحــق ،وإنمــا اكتفــت بنــص مطلــق
ـررا لــه ،ولــم تذكــر حتــى صـ ً
ســبب مــن أســباب اإلباحــة ،الســتعماله حقًــا مقـ ً
للحقــوق التــي تقررهــا الشــريعة ،ومــن أمثلــة هــذه التشــريعات قانــون العقوبــات المصــري ،حيــث نصــت المــادة  60مــن
القانــون علــى »:ال تســري أحــكام قانــون العقوبــات علــى كل فعــل ارتكــب بنيــة ســليمة عمـ ً
ـا بحــق مقــرر بمقتضــى الشــريعة»
(((16
.
وبنــاء علــى مــا جــاء بنــص المــادة  ،60فالــزوج ملــزم باتبــاع حــدود التأديــب التــي اتفــق عليهــا الفقهــاء ،ومــا يجــاوز ذلــك
فهــو مســؤول عنــه جنائيًــا.
ونلحــظ مــن نــص المــادة أن المشــرع المصــري لــم يعــدد أســباب اإلباحــة ومنهــا صــور اســتعمال الحــق
األمــر إلــى أي حــق مقــرر بمقتضــى الشــريعة اإلســامية.

(((16

 ،وإنمــا أرجــع

ونحــن وإن كنــا نحمــد للمشــرع المصــري اهتمامــه بــرد األمــر إلــى الشــريعة الغــراء ،كنــا نتمنــى عليــه – طالمــا أن هنــاك
تشــريعًا جنائيًــا وضعيًــا كقانــون العقوبــات -أن ينــص علــى أســباب اإلباحــة علــى ســبيل الحصــر ،ومــن بينهــا تأديــب الــزوج
زوجتــه ،وأثــر التعســف فــي التأديــب ،وإن تــرك أمــر حــدود التأديــب للشــريعة اإلســامية.
فنصــوص المــواد  240ومــا بعدهــا مــن نصــوص الكتــاب الثالــث ،البــاب األول ،القتــل والجــرح والضــرب جــاءت عامــة،
ـرورا بالضــرب أو الجــرح الــذي يســبب عال ًجــا للمجنــي عليــه يصــل
ـرا ،ومـ ً
حيــث تناولــت الضــرب البســيط الــذي ال يتــرك أثـ ً
(((16
إلــى عشــرين يو ًمــا ،وكذلــك الضــرب أو الجــرح الــذي يفقــد أحــد أعضــاء الجســم منفعتــه ،أو يكــف بصــره  ،انتهــاء بالمــادة
 236التــي تنــص علــى « كل مــن جــرح أحـدًا أو ضربــه أو أعطــاه مــواد ضــارة دون أن يقصــد مــن ذلــك قتـ ً
ـا ولكنــه أفضــي
إلــى المــوت يعاقــب باألشــغال الشــاقة أو الســجن مــن ثــاث ســنوات إلــى ســبع ســنوات وأمــا إذا ســبق ذلــك إصــرار أو ترصــد
(((16
فتكــون العقوبــة الســجن المشــدد أو الســجن» .
وفــي حكــم لمحكمــة النقــض المصريــة « إذا تعــدى الــزوج حــدود تأديبــه لزوجتــه وضربهــا ضربــة أدت إلــى وفاتهــا ،فإنــه
(((16
يكــون مسـ ً
ـؤول عــن ضــرب أفضــى إلــى مــوت دون القتــل الخطــأ» .
ومــن ذلــك كلــه يمكــن القــول إن المشــرع المصــري ال يخــص الــزوج بأيــة عقوبــات مختلفــة ،ســيما وأنــه لــم يــرد أي نــص
ً
ـتعمال لحــق ،اللهــم إال نــص المــادة  251والتــي تنــص علــى « :ال يعفــي مــن العقــاب
عــن التعســف فــي التأديــب باعتبــاره اسـ
بالكليــة مــن تعــدي بنيــة ســليمة حــدود حــق الدفــاع الشــرعي أثنــاء اســتعماله إيــاه دون أن يكــون قاصـدًا إحــداث ضــرر أشــد
ـذورا إذا رأي لذلــك محــل وأن يحكــم
ممــا يســتلزمه هــذا الدفــاع ،ومــع ذلــك يجــوز للقاضــي إذا كان الفعــل جنايــة أن يعــده معـ ً
(((16
عليــه بالحبــس بـ ً
ـدل مــن العقوبــة المقــررة فــي القانــون» =.
=ويتضــح مــن العــرض أن النــص خــاص بحالــة مــن حــاالت اإلباحــة وهــي الدفــاع الشــرعي ،والواقــع أنــه فــي غيــاب النــص
علــى التعســف فــي اســتخدام حــق التأديــب ومســؤولية صاحــب الحــق فــي هــذه الحالــة ،نــرى أنــه ال مجــال لتطبيــق نفــس
ســا عليــه ،وإنمــا يرجــع فيــه إلــى نصــوص القانــون المعاقــب بــه ،وهــذا مــا يؤكــد ضــرورة تضميــن نــص خــاص
النــص قيا ً
يتنــاول حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه.
 - 161المادة  60من قانون العقوبات المصري رقم  58لسنة 1937م والمعدل بالقانون  95لسنة 2013م.
 - 162د .حســنى ،محمــود نجيــب ،أســباب اإلباحــة فــي التشــريعات العربيــة ،معهــد الدراســات العربيــة العالميــة ،الطبعــة الثالثــة ،القاهــرة1987 ،م،
ص .48
 - 163راجع المواد  242،241،240 ،243من قانون العقوبات المصري.
 - 164المادة  236من قانون العقوبات المصري.
 - 165حكم محكمة النقض المصرية ،الدائرة الجنائية ،رقم الطعن  45623السنة  ،88ص .203
 - 166المــادة  251مــن قانــون العقوبــات المصــري ،وفــي نفــس الســياق انظــر د .حســني ،محمــود نجيــب ،أســباب اإلباحــة فــي التشــريعات العربيــة
(مرجــع الســابق) ص.54
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

السيد ،عبدالعزيز
كذلــك فالتأديــب اللفظــي والــذي يحــق للــزوج ،كالوعــظ والتأنيــب ،يجــب أال يتضمــن أي تجــاوز كالســب والقــذف ،وإذا مــا
(((16
تجــاوز الــزوج لتعــرض للمســؤولية الجنائيــة بمقتضــى المــواد  306 ،303مــن قانــون العقوبــات المصــري  ،والــذي
ضــا.
جــاءت عامــة أي ً
وعلــى ذلــك نجــد أن أمــر تأديــب الــزوج زوجتــه وتقديــر حــدوده وتجــاوزه فــي يــد القضــاء ،فمثــا :نجــد حكــم محكمــة النقــض
المصريــة تقــرر أن « صفــع الــزوج زوجتــه أمــام مقــر عملهــا ،وبالشــارع ،وبمــرأى مــن زمــاء وزميــات العمــل ،وتوالــي
ضربــه لهــا بقبضــة يــده فــي أجــزاء مــن جســمها ،يجعلــه فــي دائــرة المســاءلة الجنائيــة ،حيــث إنــه تجــاوز حقــه فــي تأديــب
(((16
زوجتــه ،ممــا يســتوجب تأييــد الحكــم الصــادر ضــده بالحبــس والغرامــة» .
وعليــه ،فــإذا كان هنــاك حــق للــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،وهــو حــق يعتــرف بــه القانــون ،إال أن وســائل اســتعمال هــذا الحــق
يجــب أن تتقيــد بالنصــوص الــواردة فــي قانــون العقوبــات المصــري ،فــا يجــوز أن يكــون اســتعمال الحــق المعتــرف بــه
قانونًــا بوســيلة يعتبرهــا قانــون العقوبــات جريمــة ،مثــل الضــرب أو غيــره مــن صــور اإليــذاء كالســب أو القــذف.
وبنــاء عليــه نقــرر أنــه إذا كان قانــون العقوبــات المصــري يجــرم الضــرب ،فــا يجــوز اســتعمال الضــرب كوســيلة لممارســة
أحــد الحقــوق التــي يعتــرف بهــا القانــون ،وال يكــون الضــرب كوســيلة الســتعمال الحــق مبا ًحــا إال إذا اســتثنى القانــون مــن
الضــرب المعاقــب عليــه حالــة ضــرب الــزوج لزوجتــه تأديبًــا لهــا .فــا يكفــي إلباحــة ضــرب الزوجــة قانونًــا بحجــة تأديبهــا
أن يوجــد نــص شــرعي أو اتفــاق فقهــي أو عــرف مســتقر يبيــح ضــرب الزوجــة ،ولــو كان المتهــم بالضــرب زو ًجــا لهــا.
ففــي ظــل نظــام قانونــي وضعــي ال يعتمــد أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي التجريــم والعقــاب وأســباب اإلباحــة ،ال يجــوز
إباحــة ضــرب الزوجــة قانونًــا إال بنــص خــاص فــي قانــون العقوبــات يســتثنى هــذه الصــورة مــن الضــرب مــن مجــال
التجريــم ،ألنــه مــن المســلم بــه أن مصــدر التجريــم يجــب أن يكــون هــو ذاتــه مصــدر اإلباحــة ،فــإذا جــرم قانــون العقوبــات
ســلو ًكا مــا ،لــزم إلباحــة بعــض صــور الســلوك المجــرم أن يوجــد نــص مــن الدرجــة ذاتهــا فــي قانــون العقوبــات ذاتــه إلمــكان
إباحــة هــذا الســلوك ،فالعــرف مهمــا طــال أمــده ال يســتطيع إلغــاء نــص التجريــم ،ونــص التجريــم مهمــا طالــت مــدة عــدم
تطبيقــه علــى وقائــع معينــة تدخــل فــي إطــار النــص يظــل ســاري المفعــول ،كمــا أن تهــاون الســلطات العامــة فــي تطبيــق
النــص أو التغاضــي عــن تطبيقــه العتبــارات معينــة ال يشــكك فــي وجــوده وقوتــه وصالحيتــه للتطبيــق فــي أي وقــت علــى
مــا يدخــل فــي نطاقــه مــن وقائــع مســتوجبة للعقــاب.
يضــاف إلــى ذلــك أنــه إذا ســلمنا جـ ً
ـدل بــأن ضــرب الزوجــة هــو تأديــب لهــا علــى معصيــة ال توجــد لهــا عقوبــة مقــررة ،أو
هــو عقوبــة علــى نشــوزها وعــدم طاعتهــا لزوجهــا ،فــإن هــذه العقوبــة ال يمكــن إقرارهــا فــي ظــل النظــام القانونــي الوضعــي
المصــري ،الــذي يعتمــد مبــدأ شــرعية التجريــم وقضائيــة العقــاب كضمانــة دســتورية وقانونيــة لتجريــم األفعــال والعقــاب
عليهــا ،ومقتضــى هــذا المبــدأ الــذي تقــرره المــادة  95مــن الدســتور المصــري أنــه ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــاء علــى قانــون،
وال توقــع عقوبــة إال بحكــم قضائــي  ،...كمــا تنــص المــادة  96مــن الدســتور علــى أن« :المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي
محاكمــة قضائيــة عادلــة ،تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه» ،والتســليم بــأن ضــرب الــزوج لزوجتــه يعــد عقابًــا لهــا
علــى نشــوزها يخلــق جريمــة مــن دون نــص قانونــي ،كمــا أنــه ينشــئ عقوبــة توقــع علــى الزوجــة مــن دون محاكمــة ،وهــو
مــا يخالــف نصوص ـا ً دســتورية ،ومواثيــق دوليــة صدقــت عليهــا مصــر تتعلــق بحمايــة حقــوق اإلنســان ،وتصبــح لهــا قــوة
القانــون بعــد نشــرها وفق ـا ً لألوضــاع المقــررة حســب مــا تقــرره المــادة  93مــن الدســتور .وقــد حــددت نصــوص المــواد 9
ومــا بعدهــا مــن قانــون العقوبــات الجرائــم ،وجعلتهــا ثالثــة أنــواع هــي :الجنايــات والجنــح والمخالفــات ،وال يوجــد مــن بينهــا
جريمــة نشــوز الزوجــة ،كمــا حــددت العقوبــات المقــررة لهــذه الجرائــم ،وال تتضمــن عقوبــة الضــرب.
عا للــزوج جريمــة يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات
لذلــك يكــون ضــرب الزوجــة ولــو تحــت ســتار حــق التأديــب المقــرر شــر ً
المصــري ،وال ســبيل إلخــراج ضــرب الزوجــة مــن مجــال التجريــم القانونــي إال بنــص خــاص فــي قانــون العقوبــات يرفــع
ً
ـتعمال لحــق التأديــب.
صفــة التجريــم عــن الضــرب الواقــع مــن الــزوج علــى زوجتــه اسـ

 - 167راجع المادتين  306 ،303من قانون العقوبات المصري رقم  58لسنة 1937م والمعدل بالقانون  95لسنة 2013م.
 - 168حكم محكمة النقض المصرية ،الدائرة الجنائية ،رقم الطعن  ،20385السنة السادسة والثمانون ،ص .349
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
وال نجــد مــا يدعــم موقفنــا فــي المطالبــة بالنــص المذكــور أقــوى ممــا صرحــت بــه محكمــة النقــض فــي حكــم قديــم لهــا بأنــه
(((16
«ال يوجــد فــي القانــون مــا يســقط عقوبــة الــزوج عــن ضــرب زوجتــه ،وإن لــم يتجــاوز فــي ضربهــا حــدود التأديــب» .
فبهــذا الحكــم يكشــف القضــاء المصــري عــن تصريــح لــه بأنــه طبقًــا لنصــوص القانــون الوضعــي ،ليــس هنــاك نــص صريــح
يبيــح للــزوج تأديــب زوجتــه ،وبالتالــي فليــس هنــاك نــص يحكــم التجــاوز مــن بــاب أولــى.
هــذا كمــا شــايع المشــرع المصــري فــي نفــس اتجاهــه المشــرع الليبــي والمشــرع الكويتــي والبحرينــي ،حيــث نصــت المــادة
ً
ـتعمال لحــق يقــرره القانــون بشــرط أن
 29مــن قانــون الجــزاء الكويتــي علــى « :ال جريمــة إذا ارتكــب الفعــل بنيــة حســنة اسـ
(((17
يكــون مرتكبــه قــد التــزم حــدود هــذا الحــق»  ،ولعــل فــي صياغــة المــادة  29مــن قانــون الجــزاء الكويتــي ،مــا يؤكــد علــى
(((17
أن تعســف صاحــب الحــق فــي اســتعمال حقــه مــن الناحيــة الموضوعيــة أو مــن ناحيــة القصــد  ،يخــرج عــن مظلــة حســن
النيــة ،متحمـ ً
ـا لمســؤوليته القانونيــة طبقًــا للقواعــد العامــة فــي قانــون الجــزاء الكويتــي.
ولكننــا نــرى أن معيــار حســن النيــة كمبــرر لممارســة حــق هــو بطبيعتــه مطاطــي ،مــا يجعــل تقديــر األمــر عمــا إذا كان فــي
حــدود التأديــب الشــرعي ،أم متجـ ً
ـاوزا فيهــا ،متــرو ًكا لســلطة القضــاء التقديريــة ،وهــو مــا يصــم األمــر بكثيــر مــن الغمــوض
الــذي ننــأى بالمشــرع الجنائــي عنــه.
وقــد نصــت المــادة  69مــن قانــون العقوبــات الليبــي أنــه « :ال عقــاب إذا وقــع الفعــل ممارســة لحــق أو أداء لواجــب فرضــه
(((17
أمــر مشــروع صــدر مــن الســلطة العموميــة»...
يعالــج مســألة التعســف فــي حــاالت اســتعمال
هــذا ولــم نقــف علــى أي نــص فــي قانــون العقوبــات الكويتــي وال الليبــي
حــق اإلباحــة ،اللهــم فــي نصــوص الدفــاع الشــرعي علــى اعتبــاره ممارســة لحــق ،وتجــاوزه بحســن نيــة مدعــاة لتخفيــف
العقوبــة ،وقــد وضحنــا مــن قبــل موقفنــا مــن عــدم اعتبارنــا بجــواز قيــاس اســتعمال الحــق فــي التأديــب علــى الدفــاع الشــرعي
فــي الحكــم ،الختــاف العلــة ،وأنــه ال قيــاس مــع وضــوح النــص.
(((17

ً
ـتعمال لحــق مقــرر بمقتضــى
وتنــص المــادة  16مــن قانــون العقوبــات البحرينــي علــى أنــه « :ال جريمــة إذا وقــع الفعــل اسـ
(((17
القانــون أو العــرف» .
ً
ـتعمال لحــق قــرر فــي القانــون
ولعــل فــي صياغــة المــادة  16مــا يدعــو للنظــر مــن اعتبــار أنــه ال جريمــة إذا وقــع الفعــل اسـ
ـرا اتفــق عليــه الفقهــاء -لــم ينــص عليــه القانــون ،كمــا أنــه مــن
أو العــرف ،فحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه – وإن كان أمـ ً
ـررا بمقتضــى العــرف ،فالعــرف
المنتقــد أن يصبــح ارتــكاب فعــل يعــد فــي األصــل جريمــة ،كأن ال جريمــة فيــه إن كان مقـ ً
ـدرا لالســتثناء فــي قواعــد التجريــم والعقــاب ،كمــا ســبق القــول.
مختلــف ومتعــدد ،وال يقــوى علــى أن يكــون مصـ ً
ـذرا مخففًــا،
وقــد نصــت المــادة  21مــن قانــون العقوبــات البحرينــي علــى أنــه « :يعــد تجــاوز حــدود اإلباحــة بحســن نيــة عـ ً
ويجــوز الحكــم باإلعفــاء إذا رأى القاضــي محـ ً
ـا لذلــك».
وأمــام عموميــة هــذا النــص نــرى أن الــزوج الــذي يقــع تحــت طائلــة القانــون نتيجــة تعســفه فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب
زوجتــه ،يســتحق تخفيــف العقوبــة بنــص القانــون ،طالمــا كان يســتعمل حقــه ،وبحســن نيــة ،ولكــن حــدث تجــاوز موضوعــي؛
إذ إن لفظــة حســن النيــة تخــرج التجــاوز فــي القصــد عــن إطــار حســن نيــة.
 -169نقض  9يناير 1897م ،مجلة القضاء  ،س  ، 4ص .110
 -170المادة  29من قانون الجزاء الكويتي رقم  16لسنة 1960م.
 - 171د .عبدالغني ،سمير ،شرح قانون الجزاء الكويتي(القسم العام) ،دار الكتب القانونية ،الكويت2008 ،م ،ص 198
 - 172المادة  69من قانون العقوبات الليبي رقم  48لسنة 1956م.
 - 173د .البرعصي ،محمود ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية2012،م ،ص .99
ضــا د .شــنه ،محمــد ،قانــون العقوبــات البحرينــي ،القســم العــام ،جامعــة
 - 174المــادة  16مــن قانــون العقوبــات البحرينــي رقــم 15/1976م ،انظــر أي ً
البحريــن ،البحريــن2006 ،م ،ص.172
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السيد ،عبدالعزيز
وتقديــر ذلــك كلــه يخضــع لقاضــي الموضــوع ،وهــو مــا يؤكــد علــى أن األمــر أصبــح تقديريًــا ،وليــس لــه حــدود واضحــة،
وهــو مــا يخــرج عــن القواعــد األصوليــة فــي علــم الجريمــة والعقــاب مــن وجــوب النــص المحــدد الخالــي مــن الغمــوض
واللبــس ،حتــى ال يواجــه ثغــرات جمــة فــي التطبيــق.

االتجـــــــــــاه الثالث:
نصــت قوانيــن العقوبــات اللبنانيــة والقطريــة والعمانية بشــكل إجمالــي ،نفصلــه بعــد حيــن ،أنــه ال يعــد جريمــة الفعــل الــذي
يجيــزه القانــون ،محــددة حــاالت إباحــة تأديــب األبنــاء مــن قبــل آبائهــم ومعلميهــم ،وإباحــة العمليــات الجراحيــة وغيرهــا دون
أن تذكــر تأديــب الزوجــة ،حيــث نصــت المــادة  186مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي علــى « ال يعــد جريمــة الفعــل الــذي
يجيــزه القانــون.
يجيز القانون:
 -1ضروب التأديب التي ينزلها باألوالد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبينه العرف العام.
 -2العمليــات الجراحيــة والعالجــات الطبيــة المنطبقــة علــى أصــول الفــن شــرط أن تجــرى برضــى العليــل أو رضــى ممثليــه
الشــرعيين أو فــي حــاالت الضــرورة الماســة.
 -3أعمال العنف التي تقع أثناء األلعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب»

(((17

ويتضــح مــن النــص المشــار إليــه أن المشــرع اللبنانــي حــدد حــاالت اإلباحــة فــي القانــون بالحــاالت الثــاث المنصــوص
(((17
عليهــا بالمــادة .186
كمــا جــاءت المــادة 185مــن قانــون العقوبــات الســوري  ،والمــادة  62مــن قانــون العقوبــات األردنــي  ،والمــادة  38مــن
(((17
بنفــس المعنــى والصياغــة ،مــن النــص علــى ضــروب التأديــب التــي منهــا تأديــب األب البنــه،
قانــون الجــزاء العمانــي
وتأديــب المعلــم للتلميــذ دون أن يقتــرن النــص بــأي إشــارة لتأديــب الزوجــة ،واكتملــت المــواد بذكــر صنــوف اإلباحــة األخــرى
مــن ممارســة األلعــاب الرياضيــة واألعمــال الطبيــة ،وهــو مــا جعــل بعــض الفقهــاء القانونييــن يعتقــدون أن هــذه القوانيــن ال
(((18
(((18
تعتــرف بحــق تأديــب الزوجــة  ،إال أن البعــض اآلخــر يســتند إلــى نــص آخــر فــي هــذه القوانيــن يســتفاد منهــا إباحــة
(((18
تأديــب الزوجــة مــن قبــل الــزوج ،وهــذا النــص هــو « ال يعــد جريمــة الفعــل المرتكــب فــي ممارســة حــق دون تجــاوز» .
(((17

(((17

(((18
والحــق أن هنــاك خالفًــا فقهيًــا لــم يحســم فــي مــدى اعتــراف هــذه القوانيــن فــي مســألة تأديــب الــزوج زوجتــه  ،ونحــن
صــا صري ًحــا علــى حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه بيــن
مــع الجانــب الــذي يعتقــد أن عــدم نــص المشــرع فــي هــذه القوانيــن ن ً
نصــوص المــواد التــي تتنــاول أســباب اإلباحــة ،ومنهــا تأديــب اآلبــاء ألبنائهــم ،وتأديــب المعلميــن لــأوالد ،هــو أمــر متعمــد،

 - 175المادة  186من قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم رقم  430لسنة 1943م.
 - 176د .حســني ،محمــود نجيــب ،شــرح قانــون العقوبــات اللبنانــي ،القســم العــام ،دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،القاهــرة،
1984م ،ص .346
 - 177المادة  185من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم رقم  148في 1949م.
 - 178المادة  62من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة 1960م وآخر تعديالته في .2011
 - 179المادة  38من قانون الجزاء العماني رقم  7لسنة 1974م.
 - 180د .الخطيــب ،عدنــان ،الوجيــز فــي شــرح قانــون العقوبــات الســوري ،ج ،2المكتبــة الظاهريــة ،دمشــق ،1958 ،ص ،156د .حومــد ،عبــد
الوهــاب ،شــرح قانــون الجــزاء الكويتــي ،القســم العــام ،الطبعــة :األولــى ،المطبعــة العصريــة ،الكويــت ،ص .232
 - 181د .حسني ،محمود نجيب ،أسباب اإلباحة في التشريعات العربية (مرجع سابق) ،ص.70
 - 182المــادة  183مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي ،المــادة  182مــن قانــون العقوبــات الســوري ،المــادة  59مــن قانــون العقوبــات األردنــي ،المــادة
 36مــن قانــون الجــزاء العمانــي.
 - 183د .حسني ،محمود نجيب ،أسباب اإلباحة في التشريعات العربية (مرجع سابق) ،ص.71،70
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
فــا نظنــه قــد غفــل عــن تأديــب الزوجــة مــن قبــل زوجهــا ،حيــث نجــد النــص علــى تأديــب الزوجــة قرينًــا للنــص علــى تأديــب
األبنــاء واألوالد فــي التشــريعات المقارنــة؛ لــذا فنظــن أن عــدم النــص علــى تأديــب الزوجــة لــم يكــن إال فعـ ً
ـا إراديًــا للمشــرع،
ففــي صياغــة المــواد المشــار إليهــا عاليــه مــن نصهــا علــى أســباب اإلباحــة فيهــا ،وباألخــص ضــروب التأديــب معــددًا إياهــا،
دون ذكــر لتأديــب الزوجــة -علــى الرغــم مــن أن هــذه الضــروب مــن التأديــب غالبًــا مــا تــرد فــي القوانيــن المقارنــة ،قرينًــا
لتأديــب الزوجــة -مــا يشــير إلــى عــدم معرفــة هــذه القوانيــن بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،واعتبــاره ســببًا مــن أســباب
اإلباحة.
وبالتالــي نــرى أن الــزوج فــي ضــوء هــذه النصــوص مسـ ً
ـؤول جنائيًــا عــن أفعالــه تجــاه زوجتــه ،ســواء كان ذلــك فــي حــدود
مــا يعتقــد أنــه يســتعمل حقًــا لــه ،أو مــا زاد عــن ذلــك ،حيــث إنــه فــي ضــوء ذلــك ال مجــال للتعســف باألســاس ،ألن مــن
ق طبقــا لهــذه القوانيــن.
يتعســف هــو صاحــب الحــق ،والــزوج هنــا ليــس صاحبًــا لحـ ٍ
أمــا عــن الــرأي القائــل بــأن النــص « ال يعــد جريمــة الفعــل المرتكــب فــي ممارســة حــق دون تجــاوز» يســتفاد منــه إباحــة
تأديــب الــزوج لزوجتــه ،فنــرى أنــه ليــس بــه مــا يــدل علــى ذلــك ،إنمــا هــو تأكيــد وإطنــاب علــى الحقــوق التــي ســبق النــص
عليهــا كتأديــب األوالد مــن قبــل آبائهــم ومعلميهــم وغيرهــا ،بشــرط عــدم إســاءة اســتعمال هــذا الحــق ،إذ إن هــذا النــص ال
يقــر حقًــا غيــر مقــر ،وغيــر منصــوص عليــه ،وإنمــا يؤكــد علــى حــق مقــر ومنصــوص عليــه ،وأن المــادة تؤكــد علــى أن
هــذه األفعــال بنــاء علــى ممارســة الحــق  -حتــى تعتبــر ال جريمــة فيهــا -يجــب أن تمــارس بحســن نيــة مقرونــة بعــدم التجــاوز
والتعســف ،كمــا وأن القاعــدة أن االســتثناء ال يقــاس عليــه ،وأســباب اإلباحــة فــي القانــون اســتثناء مــن األصــل ،لــذا ال يجــوز
القيــاس عليهــا مطلقًــا ،وتقريــر ســبب لإلباحــة لــم يــرد فيــه نــص.
ولعــل مــا الحظنــاه اختالفًــا فــي الصياغــة ،ودم ًجــا ألكثــر مــن اتجــاه كان لنــص المــادة  47مــن قانــون العقوبــات القطــري
ً
ـتعمال لحــق مقــرر بمقتضــى الشــريعة اإلســامية أو
والتــي جــاءت كالتالــي »:ال جريمــة إذا وقــع الفعــل بنيــة ســليمة ،اسـ
ً
ـتعمال للحــق:
القانــون ،وفــي نطــاق هــذا الحــق ،ويعتبــر اسـ
 -1ممارسة األعمال الطبية ...
 -2أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة األلعاب الرياضية.
 -3أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا ً بها...
 -4مــا يقــع مــن الخصــوم مــن طعــن فــي بعضهــم أثنــاء الدفــاع الشــفوي أو المكتــوب  ، »...فهــذا النــص افتتــح بأنــه ال
ً
ـتعمال لحــق مقــرر فــي الشــريعة اإلســامية والقانــون ،وهــو بهــذا يتجــه نفــس االتجــاه لبعــض
جريمــة إذا وقــع الفعــل اسـ
المشــرعين الــذي أرجــع األمــر للشــريعة اإلســامية ،إال أن المشــرع القطــري لــم يقــف عنــد هــذا الحــد بــل زاد األمــر بــأن
ً
ـتعمال للحــق) ولــم يذكــر فــي هــذه الحــاالت أيــة صنــوف أو ضــروب
نــص معــددًا الســتعمال الحــق بعبــارة (ويعتبــر اسـ
للتأديــب ،ويخصنــا منهــا تأديــب الزوجــة ،وهــو مــا نعتقــد معــه أن المشــرع القطــري أراد بهــذا األمــر رد بعــض األمــور
للشــريعة اإلســامية التــي قــررت حقوقًــا أخذتهــا عنهــا القوانيــن.
(((18

فبالرغــم مــن النــص علــى صــور اســتعمال الحــق فــي المــادة  ،47إال أننــا نــرى أن هــذا النــص جــاء بمعــزل عــن الحقــوق
التــي أقرتهــا الشــريعة اإلســامية بوضــوح ،لــذا نــرى أنــه قــد نــص علــى هــذه الحقــوق ،محيـ ً
ـا أمــر الحقــوق األخــرى التــي
أقرتهــا الشــريعة اإلســامية –والتــي مــن أبرزهــا حــق تأديــب الــزوج زوجتــه -للشــريعة ،وهــو األمــر الــذي يأخذنــا إلــى
االعتقــاد باعتــراف المشــرع القطــري بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،بمقتضــى مــا جــاء فــي نــص المــادة .47
ونحــن فــي محلنــا هــذا ،لســنا بصــدد إنــكار أو إثبــات حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،والــذي أٌقــر مــن قبــل الفقهــاء الذيــن لــم
يتفقــوا اتفاقًــا تامــا فــي حــدوده ،علــى نحــو مــا جــاء فــي صــدر البحــث ،ولكننــا بمعــرض تحليــل القوانيــن العربيــة المقارنــة،
والخــروج مــن هــذا التحليــل بعــدة نتائــج طبقًــا لنصوصهــا الموضوعيــة ،وتأكيـدًا لمبــدأ المشــروعية فــي الجريمــة والعقوبــة.
 - 184المادة  47من قانون العقوبات القطري رقم  11لسنة 2004م.
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

السيد ،عبدالعزيز
وبهــذا ،وبعــد هــذه المعالجــة لالتجاهــات الواضحــة فــي التشــريعات الجنائيــة العربيــة ،ألقينــا نظــرة أخــرى للتعــرف علــى
موقــف هــذه التشــريعات مــن إصــدار قوانيــن لمكافحــة العنــف األســري ،ســيما أن أغلــب التشــريعات لــم تنــص بشــكل واضــح
علــى المســؤولية الجنائيــة عــن حــاالت التعســف فــي اســتعمال الحــق ومنهــا تعســف الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،وكذلــك أن
ـررا فــي الشــريعة اإلســامية،
بعــض اتجاهــات المشــرعين قــد منحــت الــزوج حــق تأديــب زوجتــه طالمــا كان هــذا الحــق مقـ ً
دون ان تحــدد ضوابــط هــذا الحــق ،ســيما فــي ظــل اتفــاق الفقهــاء علــى المبــدأ وخالفهــم علــى تطبيقــه.
وعلــى ســبيل المثــال نجــد المشــرع العراقــي الــذي صــرح فــي نصــوص قانــون عقوباتــه بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه
طبق ـا ً لمــا جــاء بالشــرع أو القانــون أو العــرف ،لــم يصــدر تشــريعا ً لمكافحــة العنــف األســري ،اللهــم فــي منطقــة كردســتان
(((18
العــراق بالقانــون عــام  ، 2011وكان األولــى بالمشــرع العراقــي إصــدار قانــون لمكافحــة العنــف األســري لــرأب الصــدع
الــذي ينشــأ عــن تطبيــق نصــوص قانــون العقوبــات فــي هــذا األمــر والــذي تركــت فيــه دون تنظيــم وضوابــط ،كمــا لــم يصــدر
المشــرع المصــري أيــة قوانيــن لمكافحــة العنــف األســري ،بالرغــم مــن قيامــه بتــرك أمــر تأديــب الــزوج لزوجتــه ،دون
ضوابــط وضمانــات ،واكتفائــه بالنــص علــى حــاالت اإلباحــة ومنهــا اســتعمال حــق مقــرر بمقتضــى الشــريعة اإلســامية،
حتــى أنــه لــم يعالــج مســألة تعســف الــزوج فــي اســتعماله حقــه ،وكنــا نــرى أنــه كان مــن األولــى أن يســن المشــرع المصــري
قانونًــا لمكافحــة العنــف األســري يعالــج مــا بقانــون العقوبــات مــن نقــص فــي النصــوص التــي تجــرم مســألة التعســف فــي
(((18
اســتعمال حــق الــزوج بتأديــب زوجتــه ،وذلــك علــى غــرار نظــام مكافحــة اإليــذاء الســعودي .
حيــث نجــده يتســع ليشــمل تعســف الــزوج فــي التأديــب ،بمــا يشــكل إيــذاء للزوجــة ،وإن لــم يصــل األمــر لكــي يشــكل جريمــة
طبقـا ً لنظــام العقوبــات.
وحسـنًا فعــل المنظــم الســعودي ،حينمــا أصــدر هــذا النظــام الــذي عالــج النقــص فــي التشــريعات الجنائيــة لمواجهــة حــاالت
تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه علــى ســند مــن القــول باســتعمال حــق مقــرر لــه بموجــب أحــكام الشــريعة اإلســامية،
وحــري بالعديــد مــن التشــريعات العربيــة التــي تركــت تشــريعها العقابــي فــي هــذا األمــر خاليــة مــن أيــة قيــود وضوابــط ،أن
تســد هــذه الثغــرات بســن قانــون يكــون هدفــه حمايــة الفئــات التــي يســتخدم حــق فــي مواجهتهــا دون تنظيــم واضــح ،كالزوجــة،
ســيما فــي الحــاالت التــي يحــدث فيهــا تعس ـفًا الســتعمال الحــق ،لكنــه لــم يصــل لمســتوى التجريــم المنصــوص عليــه فــي
قانــون العقوبــات.

الفرع الثاني
موقف التشريعات الجنائية الغربية من تأديب الزوجة
ـرا
المســتطلع ألمــر التشــريعات الجنائيــة الغربيــة يجــد أن الموقــف الــذي اتخذتــه مــن مســألة تأديــب الزوجــة ،موقفًــا مغايـ ً
تما ًمــا لمــا جــاء بالتشــريعات العربيــة كالقانــون العراقــي الصريــح فــي هــذا األمــر ،حيــث إن هــذه التشــريعات الجنائيــة
(((18
الغربيــة ال تعتــرف بهــذا الحــق للــزوج ،إنمــا تعــده مــن قبيــل العنــف ضــد المــرأة ،وهــو مــا يعــرف بالعنــف األســري  ،لــذا
ولمــا كان توجهنــا ومنــاط بحثنــا ليــس العنــف الواقــع علــى المــرأة أو الزوجــة ،وإنمــا نظــرة الفقــه والقوانيــن المقارنــة التــي
تعتــرف بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،لــذا كانــت التشــريعات المقارنــة الغربيــة تخــرج عــن إطــار بحثنــا علــى اعتبــار
 - 185قانون مناهضة العنف األسري رقم  8لسنة  2011م الصادر في إقليم كوردستان العراق.
 - 186نظــام مكافحــة اإليــذاء الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 52/فــي 15/11/1434هـــ ،والــذي تضمــن تعريفـا ً لإليــذاء» بأنــه هــو كل
شــكل مــن أشــكال االســتغالل ،أو إســاءة المعاملــة الجســدية أو النفســية أو الجنســية ،أو التهديــد بــه ،يرتكبــه شــخص تجــاه متجــاوز بذلــك حــدود مــا
لــه مــن واليــة عليــه أو ســلطة أو مســؤولية أو بســبب مــا يربطهمــا مــن عالقــة أســرية أو عالقــة إعالــة ،شــخص آخــر أو كفالــة أو وصايــة أو تبعيــة
معيشــية ،ويدخــل فــي إســاءة المعاملــة امتنــاع شــخص أو تقصيــره فــي الوفــاء بواجباتــه أو التزاماتــه فــي توفيــر الحاجــات األساســية لشــخص آخــر
مــن أفــراد أســرته أو ممــن يترتــب عليــه شــرعا ً أو نظامـا ً توفيــر تلــك الحاجــات لهــم»  ،ونجــد المــادة  11تنــص علــى» إذا رأت الــوزارة أن واقعــة
اإليــذاء تشــكل جريمــة فعليهــا إبــاغ جهــة الضبــط المختصــة نظا ًمــا التخــاذ اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة» ،ونجــد المــادة  13تنــص علــى « دون
اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد مقــررة شــرعًا أو نظامــا يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد علــى ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن خمســة آالف
وال تزيــد عــن خمســين ألــف أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ارتكــب فعـ ً
ـا شــكل جريمــة مــن أفعــال اإليــذاء الــواردة فــي المــادة (األولــى) مــن
هــذا النظــام ،وفــي حــال العــود تضاعــف العقوبــة وللمحكمــة المختصــة إصــدار عقوبــة بديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة»
 - 187د .توفيق ،حسنين ،ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت1992 ،م ،ص .46
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
أن حــق الــزوج فــي تأديــب الزوجــة مســألة تتعلــق بالفقــه اإلســامي دون غيــره ،لــذا عرضنــا لهــذا األمــر فــي عجالــة فقــط
لالســتنارة والتعــرف علــى رأي التشــريعات الغربيــة فــي مســألة اإليــذاء الــذي يتــم مــن خــال ربــاط الزوجيــة ،واإليــذاء الــذي
(((18
يقــع علــى الزوجــة ســواء كان إيــذاء بدنيًــا أو نفسـيًا أو جنسـيًا .
وقــد توقفنــا عنــد بعــض التشــريعات آخذيــن منهــا مثـ ً
ـا ،وذلــك كتشــريع دولــة جنــوب إفريقيــا التــي تعــد مــن أولــى الــدول
(((18
التــي ســنت قانونـا ً لمكافحــة العنــف األســري والصــادر عــام 1993م ،فهــو القانــون األقــدم فــي القــارة اإلفريقيــة  ،وفــي
(((19
ماليزيــا صــدر قانــون لمكافحــة العنــف العائلــي عــام 1994م ،والــذي أصبــح نافــذا ً فــي عــام 1996م  ،كمــا أصــدرت تركيــا
(((19
أيض ـا ً قانــون حمايــة العائلــة فــي عــام 1998م  ،وفــي أمريــكا الجنوبيــة أصــدرت عــدد مــن الــدول فــي اإلقليــم قوانيــن
(((19
ضــد العنــف العائلــي كاإلكــوادور  ،وذلــك بعــد توقيــع دول أمريــكا الجنوبيــة علــى االتفاقيــة األمريكيــة لمنــع العنــف ضــد
النســاء عــام 1994م.
أمــا الــدول األوروبيــة فلــم تتــوان عــن إصــدار قوانيــن تكافــح العنــف األســري ،ومــا كان الفتًــا للنظــر أن فرنســا أصــدرت
قانونًــا لمكافحــة العنــف األســري ،بالرغــم مــن أن قانــون العقوبــات الفرنســي عاقــب علــى أعمــال العنــف الواقعــة ضــد
األشــخاص مــن ضــرب وجــرح ،وقــد عــد صفــة كــون المجنــي عليــه زوجــة للجانــي ظرفًــا مشــددًا للعقوبــة ،فضـ ً
ـا عــن أن
هــذا القانــون قــد اعتبــر كل عنــف يرتكبــه الــزوج هــو مــن قبيــل جرائــم الجنايــات بصــرف النظــر عــن مــدى العجــز الــذي
(((19
نتــج عنــه ،أي دون أن يكــون لجســامة الضــرر أي تأثيــر فــي صفــة الجنايــة ،وإن كان لهــا تأثيــر فــي مقــدار العقوبــة .
**************

خاتمة البحث
تناولنــا فــي هــذا البحــث اآلثــار المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه ،وتوصلنــا إلــى أهــم
النتائــج التاليــة:
 -1مســألة تأديــب الزوجــة مســألة اجتهاديــة ،وهــي وســيلة مــن وســائل عــاج نشــوز الزوجــة ،غيــر أنــه إذا لــم تحقــق هــذه
الوســيلة مقصدهــا فــا ينبغــي التمســك بهــا ،حتــى ال تصبــح ذريعــة إلــى مناقضــة مقصــود المشــرع .
 -2يجب أن يتقيد الزوج في تأديبه زوجته بقيود تختلف عما إذا كان يستعمل حقه في الوعظ أو الهجر أو الضرب.
 -3إذا تعــدى الــزوج حــدود حقــه فــي التأديــب ،فإنــه ينشــأ عــن ذلــك بعــض اآلثــار الخاصــة التــي تختلــف طبقــا لوســيلة
التأديــب التــي تجــاوز الــزوج فــي اســتعمالها ،كمــا ينشــأ عنــه بعــض اآلثــار العامــة التــي تترتــب أيــا كان نــوع الوســيلة التــي
تــم التجــاوز فيهــا.
 -4إذا تعســف الــزوج فــي حقــه فــي هجــر الــزوج ،فهجرهــا فــي حالــة لــم يكــن لمثلهــا احتمــال هــذا الهجــر ،فــأدى ذلــك إلــى
ضــرر بهــا او بحملهــا ،فإنــه يضمــن ذلــك كلــه.
 -5إذا أدى تعســف الــزوج فــي حقــه فــي ضــرب زوجتــه إلــى هالكهــا أو تلــف أحــد أعضائهــا ،فقــد يوصــف فعلــه علــى
اعتبــاره عم ـدًا أو خطــأ ً أو شــبه عمــد ،طبقــا لنــوع اآللــة المســتخدمة ،ونظــرة الفقهــاء لشــبه العمــد.

 -188د .الشاوي ،سلطان ،الجرائم الماسة بسالمة الجسد ،مجلة العلوم القانونية ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،ع 1994 ،2م ،ص .20
 - 189تقريــر األميــن العــام حــول القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة ،اســتراتيجيات منــع الجريمــة ومكافحتهــا وال ســيما فــي المناطــق الحضريــة،
فيينــا  28ابريــل  9-مايــو  ،1997المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،األمــم المتحــدة ،ص.3
 - 190قانون مكافحة العنف العائلي الماليزي الصادر في عام 1994م.
 - 191قانون حماية العائلة التركي الصادر في 1998م.

 - 192قانون مكافحة العنف ضد النساء في االكوادور الصادر عام 1995م.
 -193قانون العقوبات الفرنسي رقم  ، 92-684النافذ في مايو1994م ،انظر المادة .222/7
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السيد ،عبدالعزيز
 -6تتمثــل اآلثــار العامــة المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي حقهــا لطلــب التفريــق
للضــرر ،ووجــوب تعزيــر الــزوج لتعســفه فــي اســتعمال حقــه.
 -7رغــم أنــه كان يجــدر بقوانيــن األحــوال الشــخصية أن تضــع حــدودًا واضحــة لتأديــب الــزوج زوجتــه ال يجــوز لــه تعديهــا،
إال أنهــا قــد أحســنت حينمــا أتــت بلفــظ الضــرر الــذي يجيــز التفريــق للزوجــة مرنًــا ،ممــا يتيــح لهــا الفرصــة لطلــب التفريــق
بســبب تجــاوز الــزوج حــدوده فــي التأديــب.
 -8انقســم المشــرعون العــرب إلــى اتجاهــات ثــاث فــي النــص علــى تأديــب الزوجــة ،مــا بيــن مصــرح بأنــه ســبب من أســباب
اســتعمال الحــق ،وبيــن محيــل ألحــكام الشــريعة اإلســامية ،وبيــن مــن صمــت عــن هــذا األمــر رغــم ذكــره ألســباب اســتعمال
الحــق األخــرى فــي الشــريعة والقانــون.
 -9صــرح قانــون العقوبــات العراقــي فــي المــادة  41علــى أن يكــون للــزوج حــق تأديــب زوجتــه ويحتكــم فــي ذلــك لمــا جــاء
بالشــرع أو القانــون أو العــرف .
 -10االتجــاه المصــرح بتأديــب الزوجــة ،وكذلــك االتجــاه المحيــل ألحــكام الشــريعة اإلســامية لــم يحــددا كيفيــة التعامــل مــع
تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه ،بالرغــم مــن نصــه علــى التجــاوز فــي اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي ،وبالتالــي يظــل
التجــاوز محكو ًمــا بالقواعــد العامــة فــي التشــريع العقابــي ،ســواء التجــاوز اللفظــي أو البدنــي.
 -11المشــرع الســوري واللبنانــي والعمانــي لــم يض ّمنــوا التشــريع العقابــي النــص علــى حــق الــزوج فــي التأديــب باألســاس،
بالرغــم مــن وجــود نصــوص لمــواد تتضمــن حــق األب فــي تأديــب األوالد ،والمعلــم فــي تأديــب التالميــذ ،وكذلــك نصــوص
المــواد التــي تؤكــد علــى أســباب اإلباحــة فــي القانــون.
 -12المشــرع القطــري رأى أن أمــر تأديــب الزوجــة أمــرا مــرده إلــى الشــريعة اإلســامية ،وحــرص علــى أن يخــرج مــن
مــأزق النــص علــى أمــر تأديــب الزوجــة ،وكذلــك بالقيــاس عــدم النــص علــى تأديــب األوالد ،بالرغــم مــن معالجتــه ألســباب
ـررا فــي الشــريعة اإلســامية ،فنــص
اإلباحــة فــي هــذه المــادة ،وانمــا صــرح بــأن مــن أســباب اإلباحــة مــن يســتعمل حقًــا مقـ ً
علــى بعــض أســباب اإلباحــة وتــرك بعضهــا للشــريعة اإلســامية.
 -13وضــوح أمــر التجــاوز فــي التأديــب اللفظــي ،حيــث إن التجــاوز فيــه يدخــل فــي إطــار المســؤولية الجنائيــة عــن الســب
أو القــذف.
 -14يقــف القضــاء فــي تحديــد أمــر التجــاوز ،جنبًــا إلــى جنــب مــع التشــريعات الوضعيــة التــي أحالــت للشــريعة اإلســامية،
ـرا مــن أحــكام القضــاء كانــت محـ ً
ـا لترســيخ مبــدأ قانونــي فــي هــذا
حيــث يعــد الضابــط والضمــان لتحديــد التجــاوز ،وكثيـ ً
اإلطــار.
 -15نــدرة التشــريعات الجنائيــة التــي شــرعت لمواجهــة العنــف األســري بالرغــم مــن نقــص البيــان فــي التشــريعات الجنائيــة
لمواجهــة تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه.
التوصيات :
نوصي من خالل هذا البحث بما يلي:
 -1نوصــي المشــرع العراقــي بــأن يعيــد صياغــة المــادة  41مــن قانــون العقوبــات العراقــي والتــي تتضمــن اعتبــار العــرف
ـارا لحــدود الــزوج فــي التأديــب.
مرجعًــا ومعيـ ً
 -2نوصــي بــأن يتــم النــص علــى حكــم تجــاوز اســتخدام الحــق فــي التأديــب للــزوج ،فــي التشــريعات العقابيــة ،ســيما وأن
القصــور فــي هــذا الجــزء غيــر مبــرر ،خاصــة مــع تضميــن القانــون لنصــوص تتنــاول غيــره مــن أســباب اإلباحــة.
 -3نوصــي القاضــي الجزائــي بــأن يشــارك فــي إقــرار مبــادئ قانونيــة ،عــن طريــق األحــكام التــي تنظــر فــي أمــر التأديــب،
وذلــك لالحتــكام إليهــا ،واالســتئناس بهــا ،حــال نقــص التشــريع ،ســيما فــي المناطــق الرماديــة التــي ال يصــل فيهــا التأديــب
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أثر تعسف الزوج يف استعمال حقه يف تأديب زوجته
لكــي يشــكل جريمــة ،وإنمــا تجـ ً
ـاوزا لحــدود التأديــب.
ـرا نفس ـيًا مســيئًا،
 -4نوصــي كل مــن المشــرع الجنائــي والقاضــي الجنائــي النظــر بعيــن االعتبــار للتجــاوز الــذي يحــدث أثـ ً
بنفــس النظــرة للتجــاوز الــذي يحــدث اعتــداء جســمانيًا.
ي بالعديــد مــن التشــريعات التــي تنــص علــى حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه ،تاركــة األمــر بــا تحديــد لضوابــط
 -5حــر ٌ
وضمانــات الســتعمال هــذا الحــق ضمــن حــدوده الشــرعية ،أن تســن تشــريعات لمكافحــة العنــف األســري ،وذلــك لســد النقــص
فــي التشــريع العقابــي.
 -6نوصــي بتضميــن قوانيــن األحــوال الشــخصية لمــواد تفيــد حــق القاضــي فــي تعزيــر الــزوج الــذي تجــاوز فــي تأديــب
زوجتــه ،وإن لــم يشــكل تجــاوزه جريمــة جنائيــة.
 -7نوصــي قضــاة محاكــم األحــوال الشــخصية اعتبــار الضــرر المعنــوي الناتــج عــن تجــاوز الــزوج حــدوده فــي تأديــب
زوجتــه ،مــن األضــرار التــي يقبــل بســببها طلبهــا للتطليــق ،وذلــك طبقًــا لمــا لهــم مــن ســلطة واســعة فــي هــذا الشــأن.
ـرا ،نوصــي الجهــات المختصــة –كمحاكــم األســرة وغيرهــا -العمــل علــى إعــداد برامــج توعويــة موجهــة لــكل مــن
 -8أخيـ ً
الزوجيــن ،يكــون مــن أهــم أهدافهــا إفهــام كل منهمــا مــا لــه مــن حقــوق ،ومــا عليــه مــن واجبــات ،وحــدود كل حــق مقــرر
لكليهمــا ،لئــا ينقلــب الحــق تعديًــا.
هذا ،وكل خطأ أو نقص أو سهو ،فهو منّا ،وكل توفيق هو من هللا تعالى.
*******************

ً
اإلسالمية:
أول :كتب الشريعة ٍ

أهم مصادر ومراجع البحث

 -1األميــر المالكــي ،محمــد (المتوفــى1232 :هـــ) ،ضــوء الشــموع شــرح المجمــوع فــي الفقــه المالكــي ،الناشــر :دار يوســف
بــن تاشــفين  -مكتبــة اإلمــام مالــك [موريتانيــا  -نواكشــوط] ،الطبعــة :األولــى 1426 ،هـــ  2005 -م.
 -2األلبانــي ،محمــد ناصــر الديــن ،إرواء الغليــل فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل ،الناشــر :المكتــب اإلســامي – بيــروت،
الطبعــة :الثانيــة  1405هـ 1985 -م.
 -3البجيرمــي ،ســليمان بــن محمــد بــن عمــر (المتوفــى1221 :هـــ) ،تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب (حاشــية البجيرمــي
علــى الخطيــب) ،الناشــر :دار الفكــر ،الطبعــة :بــدون طبعــة ،تاريــخ النشــر1415 :هـــ 1995 -م.
 -4البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدهللا البخــاري الجعفــي ( المتوفــى256 :هـــ) ،الجامــع المســند الصحيــح المختصــر
مــن أمــور رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وســننه وأيامــه ،المعــروف بصحيــح البخــاري ،المحقــق :محمــد زهيــر بــن
ناصــر الناصــر ،الناشــر :دار طــوق النجــاة ،الطبعــة :األولــى1422 ،هـــ.
 -5البهوتــي ،منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس (المتوفــى1051 :هـــ) ،دقائــق أولــي النهى لشــرح
المنتهــى المعــروف بشــرح منتهــى اإلرادات ،الناشــر :عالــم الكتــب ،الطبعــة :األولى1414 ،هـــ 1993 -م.
 -6البهوتــي ،منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس (المتوفــى1051 :هـــ) ،كشــاف القنــاع عــن متــن
اإلقنــاع ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
ـر ْو ِجردي الخراســاني ،أبــو بكــر ،الســنن الكبــرى ،الناشــر :دار
 -7البيهقــي ،أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى ال ُخ ْسـ َ
الكتــب العلميــة ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثالثــة 1424 ،هـــ  2003 -م.
 -8التنوخــي ،زيــن الديــن ال ُمنَ َّجــى بــن عثمــان بــن أســعد ابــن المنجــى ( 695 - 631هـــ) ،الممتــع فــي شــرح المقنــع ،دراســة
وتحقيــق :عبــد الملــك بــن عبــد هللا ابــن دهيــش ،الطبعــة :الثالثــة 1424 ،هـــ  2003 -م.
 -9التويجــري ،محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد هللا التويجــري ،موســوعة الفقــه اإلســامي ،الناشــر :بيــت األفــكار الدوليــة،
الطبعــة األولــى 1430 ،هـــ 2009 -م.
 -10الجمــل ،ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي األزهــري المعــروف بالجمــل (المتوفــى1204 :هـــ) ،فتوحــات الوهاب
بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب المعــروف بحاشــية الجمــل ،الناشــر :دار الفكــر ،الطبعــة :بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 -11الجوينــي ،عبــد الملــك بــن عبــد هللا بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي ،أبــو المعالــي ،ركــن الديــن ،الملقــب بإمــام الحرميــن
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السيد ،عبدالعزيز
(المتوفــى478 :هـــ) ،نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب ،الناشــر :دار المنهــاج ،الطبعــة :األولى1428 ،هـــ2007-م.
 -12الجوينــي ،عبــد الملــك بــن عبــد هللا بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي ،أبــو المعالــي ،ركــن الديــن ،الملقــب بإمــام الحرميــن،
نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهب ،الناشــر :دار المنهــاج ،الطبعــة :األولى1428 ،هـــ2007-م.
صبَــغ (المتوفــى486 :هـــ) ،ديــوان
 -13الجيانــي ،عيســى بــن ســهل بــن عبــد هللا األســدي الجيانــي القرطبــي الغرناطــي أبــو األ َ ْ
األحــكام الكبــرى أو اإلعــام بنــوازل األحــكام وقطــر مــن ســير الحــكام ،المحقــق :يحيــي مــراد ،الناشــر :دار الحديــث،
القاهــرة ،مصــر 1428 ،هـــ  2007 -م.
 -14الحاكــم محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهمانــي النيســابوري المعــروف بابــن
البيــع (المتوفــى405 :هـــ) المســتدرك علــى الصحيحيــن ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة – بيــروت ،الطبعــة :األولــى.
 -15ابــن حجــر الهيثمــي ،أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي األنصــاري ،شــهاب الديــن شــيخ اإلســام،
أبــو العبــاس (المتوفــى974 :هـــ) ،الزواجــر عــن اقتــراف الكبائــر ،الناشــر :دار الفكــر ،الطبعــة :األولــى1407 ،هـــ -
1987م.
 -16ابــن حــزم ،أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلســي القرطبــي الظاهــري (المتوفــى456 :هـــ) المحلــى
باآلثــار ،الناشــر :دار الفكــر – بيــروت ،الطبعــة :بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 -17حصــوة ،ماهــر حســين ،فقــه الواقــع وأثــره فــي االجتهــاد ،المعهــد العالمــي للفكــر اإلســامي ،الواليــات المتحــدة
األمريكيــة1430 ،هـــ 2009 -م.
 -18الحطــاب ،شــمس الديــن أبــو عبــد هللا محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربــي ،المعــروف بالحطــاب
(المتوفــى954 :هـــ) ،مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل ،الناشــر :دار الفكــر ،الطبعــة :الثالثــة1412 ،هـــ -
1992م.
 -19الدارقطنــي ،أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي (المتوفــى:
 ،)385الناشــر :مؤسســة الرســالة ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :األولــى 1424 ،هـــ  2004 -م.
 -20أبــو داود ،ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو األزدي (المتوفــى275 :هـــ) ،ســنن أبــي
داود ،الناشــر :دار الرســالة العالميــة ،الطبعــة :األولــى 1430 ،هـــ  2009 -م.
 -21الدرينــي ،فتحــي ،نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق فــي الفقــه اإلســامي ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان ،الطبعــة الرابعــة
1408هـ.
 -22الدســوقي ،محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة ،حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر ،الناشــر :دار الفكــر ،بــدون طبعــة ،بــدون
تاريخ.
 -23الدميــري ،كمــال الديــن ،محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الد َِّميــري أبــو البقــاء الشــافعي (المتوفــى808 :هـــ)،
النجــم الوهــاج علــى شــرح المنهــاج ،الناشــر :دار المنهــاج (جــدة) تحقيــق :لجنــة علميــة ،الطبعــة :األولــى1425 ،هـــ -
2004م.
ْ
حصيـ ِل ونتائــج لطائــف التَّأ ِويــل فــي شــرح
 -24الرجراجــي ،أبــو الحســن علــي بــن ســعيد (المتوفــى :بعــد 633هـــ) ،منَا ِهـ ُج الت َّ ِ
المدونــة وحــل مشــكالتها ،الناشــر :دار ابــن حــزم ،الطبعــة :األولــى 1428 ،هـــ  2007 -م.
 -25ابــن رشــد ،أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي ،البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل
المســتخرجة ،الناشــر :دار الغــرب اإلســامي ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة 1408 ،هـــ  1988 -م.
 -26رشــيد رضــا ،محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن بــن منــا علــي خليفــة
القلمونــي الحســيني (المتوفــى ،)1354 :تفســير القــرآن الحكيــم (الشــهير بتفســير المنــار) ،الناشــر :الهيئــة المصريــة
العامــة للكتــاب1999 ،م.
 -27ابــن الرفعــة ،أحمــد بــن محمــد بــن علــي األنصــاري ،أبــو العبــاس ،نجــم الديــن ،المعــروف بابــن الرفعــة (المتوفــى:
710هـــ) ،كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه ،المحقــق :مجــدي محمــد ســرور باســلوم ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعة:
األولــى2009 ،م.
 -28الرملــي ،شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن (المتوفــى1004 :هـــ) ،نهايــة المحتــاج
إلــى شــرح المنهــاج ،الناشــر :دار الفكــر ،بيــروت ،الطبعــة :األخيــرة 1404 -هـــ1984/م.
 -29الزييــدي ،عثمــان بــن المكــي التــوزري ،توضيــح األحــكام ،شــرح تحفــة الحــكام ،الناشــر :المطبعــة التونســية ،الطبعــة:
األولــى 1339 ،هـ.
 -30الزرقــا ،أحمــد بــن الشــيخ محمــد ،شــرح القواعــد الفقهيــة ،الناشــر :دار القلــم  -دمشــق  /ســوريا ،الطبعــة :الثانيــة،
اإلصدار الثاني ،السنة الثالثة2019 ،
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1409هـــ 1989 -م.
 -31الزرقانــي ،عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد (المتوفــى1099 :هـــ) ،شــرح الزرقانــي علــى مختصــر خليــل ،ضبطــه
وصححــه :عبــد الســام محمــد أميــن ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة :األولــى 1422 ،هـــ  2002 -م.
 -32الزيلعــي ،جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد هللا بــن يوســف بــن محمــد (المتوفــى ،)762 :نصــب الرايــة ألحاديــث الهدايــة
مــع حاشــيته بغيــة األلمعــي فــي تخريــج الزيلعــي ،الناشــر :مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر  -بيــروت – لبنــان ،دار
القبلــة للثقافــة اإلســامية -جــدة – الســعودية ،الطبعــة :األولــى1418 ،هـــ1997/م.
 -33الزيلعــي ،عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي ،فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي (المتوفــى 743 :هـــ) ،تبييــن الحقائــق
شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي ،الحاشــية :شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس بــن إســماعيل بــن
يونــس (المتوفــى 1021 :هـــ) ،الناشــر :المطبعــة الكبــرى األميريــة  -بــوالق ،القاهــرة ،الطبعــة :األولــى 1313 ،هـــ.
 -34السرخســي ،محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس األئمــة (المتوفــى483 :هـــ) ،المبســوط ،الناشــر :دار المعرفــة –
بيــروت ،الطبعــة :بــدون طبعــة ،تاريــخ النشــر1414 :هـــ 1993 -م.
 -35الســعدي ،أبــو محمــد جــال الديــن عبــد هللا بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجذامــي ،عقــد الجواهــر الثمينــة فــي مذهــب
عالــم المدينــة ،الناشــر :دار الغــرب اإلســامي ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :األولــى 1423 ،هـــ2003 ،م.
 -36ســليمان ،عبــد الحميــد ،ضــرب المــرأة هــل هــو الفهــم الصــواب لحــل الخالفــات الزوجيــة؟ (رؤيــة اجتهاديــة قرآنيــة
معاصــرة) المعهــد العلمــي للفكــر اإلســامي ،دار الســام للطباعــة والنشــر والترجمــة ،الطبعــة الثانيــة 2010م.
 -37الســنيكي ،زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا األنصــاري ،زيــن الديــن أبــو يحيــى( ،المتوفــى926 :هـــ) ،أســنى المطالــب فــي
شــرح روض الطالــب ،الناشــر :دار الكتــاب اإلســامي ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 -38الســيوطي ،عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر ،جــال الديــن ،األشــباه والنظائــر ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة:
األولــى1411 ،هـــ 1990 -م.
 -39الشــاطبي ،إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي ،الموافقــات ،الناشــر :دار ابــن عفــان،
الطبعــة األولى 1417هـــ1997 /م.
 -40الشــربيني ،شــمس الديــن ،محمــد بــن أحمــد الخطيــب (المتوفــى977 :هـــ) ،مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ
المنهــاج ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األولــى1415 ،هـــ 1994 -م.
 -41الشــنقيطي ،محمــد بــن محمــد ســالم المجلســي ،لوامــع الــدرر فــي هتــك أســتار المختصر(شــرح مختصــر خليــل)،
الناشــر :دار الرضــوان ،نواكشــوط -موريتانيــا ،الطبعــة :األولــى 1436 ،هـــ 2015 -م.
 -42الشــوكاني ،محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد هللا ( المتوفــى1250 :هـــ) ،نيــل األوطــار ،تحقيــق :عصــام الديــن
الصبابطــي ،الناشــر :دار الحديــث ،مصــر ،الطبعــة :األولــى1413 ،هـــ 1993 -م.
 -43الشــيباني ،مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري
ابــن األثيــر ،جامــع األصــول فــي أحاديــث الرســول ،الناشــر  :مكتبــة الحلوانــي  -مطبعــة المــاح  -مكتبــة دار البيــان،
الطبعــة  :األولــى ،دون تاريــخ.
 -44ابــن عابديــن ،عــاء الديــن محمــد بــن محمــد أميــن بــن عمــرو بــن عبــد العزيــز عابديــن (المتوفــى ،)1252 :قــرة عيــن
األخيــار لتكملــة رد المحتــار علــي الــدر المختــار ،الناشــر :دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،بيــروت – لبنــان،
الطبعــة :الثانيــة1412 ،هـــ 1992 -م.
 -45ابــن عاشــور ،محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر التونســي ،التحريــر والتنويــر (تحريــر المعنــى الســديد
وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد) ،الناشــر  :الــدار التونســية للنشــر – تونــس ،ســنة النشــر 1984 :م.
 -46ابــن عبــاس ،عبــد هللا بــن عبــاس  -رضــي هللا عنهمــا (المتوفــى68 :هـــ) ،تنويــر المقيــاس مــن تفســير ابــن عبــاس ،جمعه:
مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد ابــن يعقــوب الفيروزآبــادى ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة – لبنــان ،بــدون طبعــة ،بــدون
تاريخ.
 -47عبــد الســام ،أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبــي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي ،الملقــب
بســلطان العلمــاء ،قواعــد األحــكام فــي مصالــح األنــام ،الناشــر :مكتبــة الكليــات األزهريــة – القاهــرة ،طبعــة1414 :
هـ  1991 -م.
 -48ابــن عثيميــن ،محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيميــن (المتوفــى1421 :هـــ) ،الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع ،الناشــر:
دار ابــن الجــوزي ،الطبعــة :األولــى 1428 - 1422 ،هـ.
 -49ابــن عرفــة ،محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي التونســي المالكــي ،أبــو عبــد هللا (المتوفــى 803 :هـــ) ،المختصــر
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السيد ،عبدالعزيز
الفقهــي ،المحقــق :د .حافــظ خيــر ،الناشــر :مؤسســة خلــف الخبتــور لألعمــال الخيريــة ،الطبعــة :األولــى 1435 ،هـــ -
2014م.
 -50العســقالني ،أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر ،التلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث
الرافعــي الكبيــر ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :الطبعــة األولــى 1419هـــ1989 -م.
 -51عليــش ،محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ،أبــو عبــد هللا المالكــي (المتوفــى1299 :هـــ) ،منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل،
الناشــر :دار الفكــر – بيــروت ،الطبعــة :بــدون طبعــة ،تاريــخ النشــر1409 :هـــ1989/م.
 -52العمرانــي اليمنــي ،أبــو الحســين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن ســالم العمرانــي اليمنــي الشــافعي( المتوفــى ،)558 :البيــان
فــي مذهــب اإلمــام الشــافعي ،الناشــر :دار المنهــاج – جــدة ،الطبعــة :األولــى 1421 ،هـــ 2000 -م.
 -53العينــي ،أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتابــى الحنفــى بــدر الديــن العينــي ،عمــدة
القــاري بشــرح صحيــح البخــاري (المتوفــى855 :هـــ) ،عمــدة القــاري بشــرح صحيــح البخــاري ،الناشــر :دار إحيــاء
التــراث العربــي – بيــروت ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 -54ابــن قدامــة ،أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي،
الشــهير بابــن قدامــة المقدســي (المتوفــى620 :هـــ) المغنــي ،الناشــر :مكتبــة القاهــرة ،بــدون طبعــة ،تاريــخ النشــر:
1388هـ1968 ،م.
 -55القرطبــي ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح األنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن (المتوفــى:
 ،)671الجامــع ألحــكام القــرآن ،الشــهير بتفســير القرطبــي ،الناشــر :دار الكتــب المصريــة – القاهــرة ،الطبعــة :الثانيــة،
1384هـــ 1964 -م.
 -56القيروانــي ،أبــو محمــد عبــد هللا بــن (أبــي زيــد) عبــد الرحمــن النفــزي (المتوفــى386 :هـــ) ،النــوادر والزيــادات علــى
مــا فــي المدونــة مــن غيرهــا مــن األُمهــاتِ ،تحقيــق :مجموعــة مــن األســاتذة ،الناشــر :دار الغــرب اإلســامي ،بيــروت،
الطبعــة :األولــى1999 ،م.
 -57الكاســاني ،عــاء الديــن ،أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد (المتوفــى ،)587 :بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع،
الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :الثانيــة1406 ،هـــ 1986 -م.
 -58ابــن كثيــر ،أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي (المتوفــى774 :هـــ) ،تفســير القرآن
العظيــم (تفســير ابــن كثيــر) ،تحقيــق :محمــد حســين شــمس الديــن ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،منشــورات محمــد علــي
بيضــون ،بيــروت ،الطبعــة :األولــى  1419هـ.
 -59الكشــناوي ،أبــو بكــر بــن حســن بــن عبــد هللا ،أســهل المــدارك (شــرح إرشــاد الســالك فــي مذهــب إمــام األئمــة مالــك)،
الناشــر :دار الفكــر ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة ،بــدون تاريــخ.
 -60الكلبــي ،أبــو القاســم ،محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد هللا ،ابــن جــزي (المتوفــى ،)741 :القوانيــن الفقهيــة ،بــدون
دار نشــر ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 -61ابــن ماجــة ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن يزيــد القزوينــي (المتوفــى273 :هـــ) ســنن ابــن ماجــة ،الناشــر :دار إحيــاء الكتــب
العربيــة ،فيصــل عيســى البابــي الحلبــي ،دون طبعــة ،دون تاريــخ.
 -62المــاوردي ،أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي ،الشــهير بالمــاوردي (المتوفــى:
450هـــ) الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي ،المحقــق :الشــيخ علــي محمــد
معــوض  -الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :األولــى1419 ،
هـ 1999-م.
 -63المــرداوي ،عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبلــي (المتوفــى،)885 :
اإلنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف ،الناشــر :دار إحيــاء التــراث العربــي ،الطبعــة :الثانيــة ،بــدون تاريــخ.
 -64مســلم ،مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري ،المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،المعــروف بصحيــح مســلم ،الناشــر :دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت ،بــدون
طبعــة ،بــدون تاريــخ.
ي ،صــدر الديــن (المتوفــى803 :هـــ)،
 -65المعالــي ،محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الســلمي ال ُمنَــا ِوي ثــم القاهــري ،الشــافع ّ
كشــف المناهــج والتناقيــح فــي تخريــج أحاديــث المصابيــح ،الناشــر :الــدار العربيــة للموســوعات ،بيــروت – لبنــان،
الطبعــة :األولــى 1425 ،هـــ  2004 -م.
 -66ابــن مفلــح ،إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد ابــن مفلــح ،أبــو إســحاق ،برهــان الديــن (المتوفــى884 :هـــ)،
اإلصدار الثاني ،السنة الثالثة2019 ،
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المبــدع فــي شــرح المقنــع ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :األولــى 1418 ،هـــ  1997 -م.
 -67المــواق ،محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرناطــي ،أبــو عبــد هللا ،التــاج واإلكليــل لمختصــر
خليــل ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األولــى1416 ،هـــ1994-م.
 -68الموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404هـ).
 -69أبــو النجــا ،موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقدســي ،ثــم الصالحــي ،شــرف
الديــن (المتوفــى968 :هـــ) ،اإلقنــاع فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ،الناشــر :دار المعرفــة بيــروت – لبنــان.
 -70النجــدي ،عبدالرحمــن بــن محمــد بــن قاســم ،العاصمــي ،الحنبلــي ،حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع ،دون
دار نشــر ،الطبعــة األولــى 1397هـــ.
 -71ابــن نجيــم ،زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد ،األشــباه والنظائــر علــى مذهــب أبــي حنيفــة النعمــان ،الناشــر :دار الكتــب
العلميــة ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :األولى 1419 ،هـــ  1999 -م.
 -72ابــن نجيــم المصــري ،زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد ،المعــروف بابــن نجيــم المصــري (المتوفــى970 :هـــ) ،البحــر
الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ،الناشــر :دار الكتــاب اإلســامي ،الطبعــة :الثانيــة ،بــدون تاريــخ.
 -73النســائي ،أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني (المتوفــى303 :هـــ) ،الســنن الكبــرى ،قــدم لــه :عبــد
هللا ابــن عبــد المحســن التركــي ،الناشــر :مؤسســة الرســالة – بيــروت ،الطبعــة :األولــى 1421 ،هـــ 2001 -م.
 -74النملــة ،عبــد الكريــم بــن علــي بــن محمــد ،المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه المقــارن ،الناشــر :مكتبــة الرشــد – الريــاض،
الطبعــة األولــى 1420 :هـ  1999 -م.
 -75النــووي ،أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف (المتوفــى676 :هـــ) ،المجمــوع شــرح المهــذب (مــع تكملــة الســبكي
والمطيعــي) ،الناشــر :دار الفكــر ،دون طبعــة ،دون تاريــخ.
 -76النــووي ،أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي (المتوفــى676 :هـــ) ،روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن،
تحقيــق :زهيــر الشــاويش ،الناشــر :المكتــب اإلســامي ،بيــروت -دمشــق -عمــان ،الطبعــة :الثالثــة1412 ،هـــ 1991 /م.

ثانيـــــــــــــاً :المراجــــــــــع القانونيـــــــــــــة:
أ -الكتب:
 -1أحمد ،إبراهيم سيد ،التعسف في استعمال الحق فق ًها وقضاء ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي2002 ،م.
 -2البرعصي ،محمود ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية 2012 ،م.
 -3الحســني ،عبــاس ،الســامرائي ،كامــل ،الفقــه الجنائــي فــي قــرارات محاكــم التمييــز المدنيــة والعســكرية وأمــن الدولــة،
المجلــد األول ،مطبعــة اإلرشــاد ،بغــداد 1984م.
 -4الخطيب ،عدنان ،الوجيز في شرح قانون العقوبات السوري ،ج ،2المكتبة الظاهرية ،دمشق1958 ،م.
 -5السرطاوي ،محمود علي ،شرح قانون األحوال الشخصية ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1431 ،هـ2010 ،م.
 -6توفيق ،حسنين ،ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت1992 ،م.
 -7حربة ،سليم ،أ .العكيلي ،عبد األمير ،أصول المحاكمات الجزائية ،ج ،1بغداد ،دار الكتب 1988 ،م.
 -8حســني ،محمــود نجيــب ،شــرح قانــون العقوبــات اللبنانــي ،القســم العــام ،دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
القاهرة1984 ،م.
 -9حســني ،محمــود نجيــب ،أســباب اإلباحــة فــي التشــريعات العربيــة ،معهــد الدراســات العربيــة العالميــة ،الطبعــة الثالثــة،
القاهــرة1987 ،م.
 -10حمــودة ،علــي ،شــرح األحــكام العامــة لقانــون العقوبــات االتحــادي ،النظريــة العامــة للجــزاء الجنائــي (العقوبــة
والتدابيــر) ،أكاديميــة شــرطة دبــي ،اإلمــارات2008 ،م.
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السيد ،عبدالعزيز
 -11حومد ،عبد الوهاب ،شرح قانون الجزاء الكويتي ،القسم العام ،الطبعة :األولى ،المطبعة العصرية ،الكويت.
سالمة ،أحمد ،المدخل لدراسة القانون ،مطبعة نهضة مصر ،القاهرة1963 ،م.
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مل ّخص الدّراسة
الغــرض :تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى دراســة العالقــة بيــن تأثيــر تطويــر المعاييــر المحاســبية والمــدى الــذي يمكــن
أن تســهم بهــا المحاســبة فــي مالحقــة التطــورات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،والتنميــة المســتدامة للمنظمــة ،و كذلــك دراســة
التناقــض بيــن االســتدامة والممارســات المحاســبية علــى أســاس اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبية
ـروج للمعاييــر المحاســبية الحاليــة علــى أنهــا تمثــل محاولــة لتقديــم وجهــة نظــر «حقيقيــة وعادلــة».
الدوليــة؛ إذ يُـ ّ
تصميــم الدراســة و منهجيــة البحــث :تعــد الدراســة فــي األســاس دراســة مرجعيــة ألدبيــات المحاســبة؛ إذ تســعى الدراســة
إلــى مناقشــة و تفنيــد عــدد مــن االفتراضــات الضمنيــة داخــل اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبية الدوليــة،
وذلــك فيمــا يتعلــق باالســتدامة .
النتائــج :أشــارت الدراســة إلــى ّ
أن اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة  -وهــي تحــاول التقريــر
عــن األبعــاد البيئيــة واالجتماعيــة واالســتدامة  -تعانــي مــن بعــض االختــاالت التــي أدت إلــى إهمــال التقريــر عــن التدميــر
البيئــي ،وتــآكل أي مفهــوم واقعــي للعدالــة االجتماعيــة.
التطبيــق العملــي :تســعى الدراســة إلــى إثبــات التناقــض بيــن االســتدامة والممارســات المحاســبية التقليديــة علــى أســاس
اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبية الدوليــة واآلثــار القويــة واألساســية التــي ينطــوي عليهــا هــذا بالنســبة
للتقاريــر الماليــة التقليديــة والتعديــات غيــر الهامــة علــى هــذه التقاريــر مــن خــال «نمــاذج جديــدة مــن التقاريــر التنظيميــة”.
األصالــة  /القيمــة :تســلط الدراســة الضــوء علــى تجاهــل العوامــل الخارجيــة باعتبارهــا عقبــة رئيســة أمــام تقريــر االســتدامة،
وتقتــرح تصاميــم محاســبية وضريبيــة لتحديــد التكاليــف المرتبطــة بالعوامــل الخارجيــة كأســاس للتقاريــر العادلــة ،والتســعير
والممارســات التجاريــة المســتدامة.
الكلمــات المفتاحيــة :المعاييــر المحاســبية؛ االســتدامة؛ التقاريــر االجتماعيّــة للشــركات والبيئيــة؛ محاســبة التكاليــف الكاملــة؛
التعديــات الضريبيــة.
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Abstract:
Purpose: The study aims to investigate the relationship between the impact of the development
of accounting pronouncements and the extent to which accounting can or should contribute
to the pursuit of economic & social developments, and the sustainable development of an
organization, and the contradiction between sustainability and accounting practices based on
traditional financial reporting standards. It has been argued that the current accounting standards
represent an attempt to present a ‘true and fair’ view.
Design/methodology/approach: The study is essentially a literature review study that seeks to
discuss a number of implicit assumptions within traditional accounting by IASB.
Findings: Regulatory reports on the social and environmental dimension, particularly
sustainability reports, demonstrate that accounting pronouncements, while trying to report
on the environmental and social dimensions, suffer from some imbalance that has omitted
environmental destruction and eroded any realistic concept of social justice.
Practical implications: In this sense, this study seeks to demonstrate this contradiction and
the strong and fundamental implications that this implies for traditional financial reporting and
insignificant adjustments to these reports through "new models of regulatory reporting.
Originality/value: The study highlights the disregard of external factors as a major obstacle to
the sustainability report and proposes accounting and tax designs to identify costs associated
with external factors as a basis for fair reporting, pricing and sustainable business practices.
Keywords: Accounting Standards; Sustainability; Social corporate and Environmental reports;
Full Cost Accounting; Tax Adjustments.

المقدّمة

ّ علــى الرغــم مــن عــدم وجــود اتفــاق علــى تعريــف التنميــة المســتدامة إال
أن هنــاك اهتمامــا متزايــدا بتوفيــر المعلومــات حــول
 ويمكــن أن تتخــذ المعلومــات. ) Byrch et al.2007( الطريقــة التــي توفــر بهــا المجتمعــات االســتدامة لألجيــال القادمــة
ً حــول هــذه األنشــطة أشـ
 وينشــأ، تحــت فئــة واســعة مــن المعلومــات حــول التنميــة المســتدامة-ـكال عديــدة ولكنهــا تقــع –عمو ًمــا
عــدد مــن األســئلة المختلفــة عنــد النظــر فــي األنشــطة التــي تؤثــر علــى تقــدم المجتمــع أو قدرتــه علــى المحافظــة علــى وتيــرة
 والســؤال الثانــي يتعلــق بالمعلومــات،و الســؤال األول يتعلــق بتحديــد مــا يجــب الحفــاظ عليــه.التنميــة الحاليــة أو مســارها
 وأخيــرا ً كيفيــة إتاحــة هــذه المعلومــات،المفيــدة فــي تحديــد مــا إذا كانــت التنميــة فــي بلــد معيــن مســتدامة أو غيــر مســتدامة
 و، وهنــاك تعــارض بيــن االســتدامة ونموذجهــا االقتصــادي مــن جهــة.)Dumitrana et al. 2009; Jaccard, 2006(
 والــذي تعتمــد عليــه مفاهيــم المحاســبة األساســية مــن خــال تنفيــذ الممارســات،نمــوذج الســوق الرأســماليمن جهــة أخــرى
 وبالتالــي،المحاســبية التــي تقــوم عليهــا المعاييــر المحاســبية؛ إذ تقــوم المحاســبة علــى ضــرورة وجــود عمليــة محاســبية
 كمــا،تتجاهــل معــدل اســتهالك المــوارد النــادرة ممــا يــؤدي إلــى أن محاولــة اســتدامة المــوارد المحــدودة قــد تبــدو متناقضــة
ّ
 والتــي،وأن التقاريــر الماليــة المرتكــزة علــى نمــوذج الســوق الرأســمالي تتبنــى تعظيــم القيمــة و زيــادة ثــروة المســاهمين
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يتوقعهــا مبــدأ «مقابلــة اإليــرادات بالمصروفــات» ،دون االعتــراف بالتكاليــف الكاملــة لالســتدامة أخيــراً ،وقــد يــؤدي الفشــل
فــي تفســير االســتدامة بشــكل كاف إلــى تحــدي الفــرض المحاســبي “االســتمرارية”  ،والــذي يفتــرض أن المنظمــة ستســتمر
إلــى األبــد ،و عليــه فقــد تتغيــر القيــم الــواردة فــي التقاريــر علــى هــذا األســاس بشــكل ملحــوظ .إن تجاهــل آثــار االســتدامة
فــي مفاهيــم المحاســبة األساســية قــد يبــدو غيــر مالئــم .وهــذا يثيــر التســاؤل عمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة التــي تفشــل فــي
حســاب االســتدامة و التقريــر عنهــا بشــكل كافٍ  ،تعبــر تعبيــرا َ صادقـا َ عــن عمليــات المنشــأة ؟ ( .)Russell, 2014وتوجــد
صعوبــة فــي تحقــق التكاليــف الكاملــة لالســتدامة  ،حيــث ال يمكــن تحديدهــا بســهولة وبالتالــي تســجيلها وترحيلهــا فــي النظــام
المحاســبي ،فمــن شــأن ذلــك أن يجعــل نظــم التكاليــف بالشــركات تقــوم بتســجيل تكاليــف تــم تجاهلهــا فــي الســابق ،وهــذا مــن
شــأنه أن يــؤدي إلــى تحقــق قيمــة مختلفــة وربمــا أقــل قيمــة لنشــاط األعمــال ،وقــد يشــكك فــي جــدوى أنشــطة معينــة تنطــوي
علــى اســتهالك مفــرط للمــوارد والتلــوث مقارنــة بقيمتهــا المضافــة.
وعلــى ذلــك تبحــث الدراســة فــي اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبية الدوليــة التــي تناولــت مثــل هــذه
التطــورات ،وكــذا فــي مبــادئ المحاســبة التــي يتــم توخيهــا مــن خــال تطبيــق معاييــر المحاســبة للتقاريــر ،المتعلقــة بتقييــم
هــذه األمــور .وتتســاءل الدراســة عمــا إذا كانــت المحاســبة  -فــي شــكلها الحالــي  -يمكــن اعتبارهــا مســتدامة أو غيــر
مســتدامة؟ وتناقــش جــدوى اقتــراح إعــادة تنظيــم المحاســبة ،واالعتــراف باألمــور الخارجيــة غيــر التقليديــة فــي محاولــة
لتحســين التقاريرالتنظيميــة.

األساس النظري:

يمكــن النظــر إلــى التنميــة المســتدامة علــى أنهــا تنميــة اقتصاديــة تراعــي احتياجــات األجيــال القادمــة عنــد صياغــة خطــط
وممارســات التنميــة الحاليــة ( .)Das, 2 009; UNCED,1987ويمكــن النظــر إلــى مســألة مــا يجــب الحفــاظ عليــه
تحديــدا َ مــن حيــث المنفعــة أو اإلنتاجيــة ( .)Daly,2006فــي حيــن أن المنفعــة أســاس مفاهيمــي جيــد لمراجعــة إســتراتيجية
التنميــة المســتدامة ،إال أنــه مــن الصعــب قيــاس المســتوى الحالــي مــن المنفعــة ،ناهيــك عــن منفعــة األجيــال القادمــة
( )Ko¨bberling and Wakker, 2004 Wesibrod) 1977وبالتالــي تصبــح إنتاجيــة المــوارد الماديــة هــي المفهــوم
القابــل للقيــاس لمــا يجــب الحفــاظ عليــه( . )Daly,2006وهــذا ينطــوي علــى رؤيــة للتنميــة المســتدامة ترتبــط بالعمليــات
اإلنتاجيــة للــدول ،وترتبــط بالقــدرة علــى الحفــاظ علــى مخــزون رأس المــال ( ) )Harte) 1995ففــي البلــدان األقــل تطــورا ً
ترتكزمعظــم عمليــات التنميــة علــى المشــروعات الحكوميــة ،ومــع كــون الــدول أكثــر تطــورا ً فــإن منظمــات األعمــال تقــوم
بــدور أكبــر فــي عمليــة التنميــة .ولذلــك تصبــح المعلومــات المتعلقــة بأنشــطتها مــن األهميــة بمــكان لفهــم اتجــاه عمليــة التنميــة،
وبالتالــي اســتدامة العمليــة ( . )Ma´lovics et al, 2008وتقــوم منظمــات األعمــال بتوفيــر أنــواع معينــة مــن المعلومــات
المتعلقــة بعملياتهــا.
إن جــودة نظــام المعلومــات الــذي تســتخدمه الشــركة لــه تأثيــر كبيــر علــى جــودة المعلومــات التــي يمكــن اســتخدامها .حيــث
إن المعلومــات األكثــر طلبــا ً مــن مؤسســات األعمــال هــي البيانــات الماليــة ،فــإن لــدى الــدول المختلفــة معاييــر مختلفــة
لتطويــر هــذه البيانــات الماليــة .والمعاييــر الســائدة المســتخدمة مــن قبــل الشــركات فــي البلــدان األكثــر تقدمــا هــي مبــادئ
محاســبية مقبولــة قبــوالَ عام ـا َ ( )US GAAPوالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )IFRSلقــد تــم تصميــم هــذه
المعاييــر لتوصيــل المعلومــات الماليــة ،ويجــب مراجعــة هــذه المعلومــات الماليــة مــن قبــل مدقــق حســابات مســتقل قبــل
إصدارهــا للجمهــور العــام .ويمكــن أن توفــر المعلومــات الــواردة فــي هــذه التقاريــر بعــض المعلومــات التــي قــد تكــون مفيــدة
لتحديــد جوانــب معينــة مــن النمــوذج الضعيــف لالســتدامة ( .)Daly,2006ومــع ذلــك فقــد قيــل إن األنــواع األخــرى مــن
المعلومــات ســتكون أكثــر فائــدة فــي تحديــد الممارســات المســتدامة للشــركات ،فهنــاك عامــل حاســم مــن حيــث المعلومــات
حــول الممارســات المســتدامة لمنظمــات األعمــال يتعلــق بوجهــة نظــر مجلــس اإلدارة مفــاده أن هنــاك دوائــر أخــرى إلــى
جانــب المســاهمين التقليدييــن الذيــن يجــب أخــذ مصالحهــم بعيــن االعتبــار فــي حوكمــة الشــركةRoche, 2005; OECD,( :
);2004; Hillman and Keim, 2001; Clarkson1995; Chakravarthy, 1986
واالســتدامة هــي عمليــة تضمــن تطويــر جميــع جوانــب الحيــاة البشــرية ،وتعنــي حــل الصــراع بيــن مختلــف األهــداف
المتنافســة ،وتنطــوي علــى الســعي فــي نفــس الوقــت لتحقيــق االزدهــار االقتصــادي ،ونوعيــة البيئــة والعدالــة االجتماعيــة
المعروفــة باســم الخالصــة الثالثيــة مــع العامــل التكنولوجــي (.)Das, 2009, p. 2
تُعـدُّ تقاريــر الشــركات  -وتطبيــق معاييــر المحاســبة المتفــق عليهــا دوليــا  -محاولــة لمواءمــة القيــاس ،وتوفيــر بعــض االتســاق
للتقريــر عــن أداء الشــركة .إن غيــاب معاييــر محــددة إلعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة ( )IFRSمــن أجــل االســتدامة فيمــا
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أبومسك
يتعلــق بالتقييــم الــذي يمكــن االعتمــاد عليــه أو بــدالً مــن ذلــك تضميــن االســتدامة فــي جميــع المعاييرالمحاســبية ،يشــيرهذا
الغيــاب إلــى فشــل تنظيمــي لهــذه المعاييــر أو نقــص فــي اإلطــار النظــري أو المفاهيمــي .ال تشــمل تعريفــات المفاهيــم
األساســية للمحاســبة علــى المســائل ذات األهميــة فيمــا يتعلــق باالســتدامة ،وعــادة مــا تقتصــر علــى االلتزامــات الطارئــة،
أوالتقريــر الســردي للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات ( ، )CSRوهــذه األخيــرة مصممــة لالســتهالك مــن قبــل جمهــورال
يتعـ�دى المحلّليـ�ن المالييـ�ن ،وبالفعـ�ل فـ�إن عـ�دم وجـ�ود تعريـ�ف متفـ�ق عليـ�ه لمـ�ا يشـ�كل المسـ�ؤولية االجتماعيـ�ة للشـ�ركات( (�Or
 ، )tiz-Martinez and Crowther, 2005باإلضافــة لكيفيــة تقديــر حجــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بشــكل فعــال
والتقريــر عنهــا ال يــزال مشــكلة ليــس أقلهــا أن التقديــرات قــد تتأثــر باألهــداف المؤسسـيّة و بطــرق التقديــر المتنوعــة (Aras
;and Crowther, 2011; Campbell, 2007; Scott, 2005; Moir, 2001; Scott, 2001; Neumayer, 1999
Gonella et al., 1998; Suchman, 1995; Wood, 1995; Lindblom, 1994; North, 1990; Wartick and
.)Cochran, 1985; Carroll, 1979
و قــد اقتــرح  ،)1999( Neumayerنموذجيــن اقتصادييــن مختلفيــن لالســتدامة يســتندان إلــى أشــكال االســتدامة الضعيفــة
والقويــة ،وتتطلــب االســتدامة  -فــي شــكلها الضعيــف  -الحفــاظ علــى إجمالــي رأس المــال البشــري ورأس المــال الطبيعــي
مجتمعيــن .يؤكــد نمــوذج االســتدامة الضعيــف أن رأس المــال الطبيعــي يمكــن أن ينضــب طالمــا أن رأس المــال البشــري
يمكــن أن يحــل محلــه .مــن ناحيــة أخــرى تؤكــد االســتدامة فــي شــكلها القــوي علــى أن رأس المــال الطبيعــي غيــر قابــل
لالســتبدال بأشــكال أخــرى مــن رأس المــال .أصبــح االهتمــام بكيفيــة حســاب مســائل االســتدامة مجــاالً للنقــاش الجوهــري
لمهنــة المحاســبة .ويؤكــد ( )Aras and Crowther, 2011أن نضــوب المــوارد فيمــا يتعلــق بالطاقــة قــد أشــعل االهتمــام
الحالــي باالســتدامة  .وكمــا ناقشــا مســألة أن العيــب فــي النظــام الحالــي للتقاريــر الماليــة هــو أن القيمــة المضافــة يتــم
االعتــراف بهــا فقــط كمنتــج فرعــي الســتهالك رأس المــال ،ممــا يــؤدي إلــى تســخير المحاســبة لتقديــم صــورة غيــر كاملــة،
علــى أســاس أن القيــم فــي غيــر محلهــا؛ إذ تتجاهــل بشــكل أساســي نمــوذج االســتدامة القــوي .فــي هــذا الســياق يمكــن اعتبــار
التقاريــر الماليــة للنجــاح االقتصــادى بمثابــة موانــع لالســتدامة .و قــد بيّــن ( )Carroll, 1979أن المســؤولية االجتماعيــة
ليســت منفصلــة ومتميــزة عــن األداء االقتصــادي ،وبــدالً مــن ذلــك ينبغــي النظــر إليهــا علــى أنهــا جــزء مكــون مــن المســؤولية
االجتماعيــة لألعمــال التجاريــة .إن اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبية الدوليــة  -فــي شــكلها الحالي  -فشــل
فــي تلبيــة هــذه التوقعــات؛ ألن المســؤولية االجتماعيــة ال يتــم االعتــراف بهــا صراحــة مــن خــال إعــداد التقاريــر الماليــة،
باســتثناء مــدى التأثيــر المباشــر علــى األداء المالــي للربــح خــال الســنة ،فــي مقابــل أي اعتــراف بالمســؤولية االجتماعيــة
للشــركات كأصــل أو التــزام ضمــن قائمــة المركــز المالــي.

المسؤولية االجتماعية للشركات:

هنــاك اهتمــام متزايــد بالطريقــة التــي تنفــذ بهــا الشــركات مهمتهــا ،فبشــكل أكثــر تحديـدًا تتألــف اإلدارة مــن مجلــس اإلدارة،
واإلدارة العليــا المســؤولة عــن تطويــر السياســة والتوجيــه للمنظمــة .وفيمــا يتعلــق بوضــع السياســات يقــوم مجلــس اإلدارة
باختيــارات بخصــوص المجموعــة (أو المجموعــات) التــي ترتبــط مصالحهــا بهــذه السياســات .إن الدرجــة التــي يتــم النظــر
فيهــا إلــى مجموعــات مختلفــة و متباينــة هــي قضيــة مركزيــة تميــز بيــن مجالــس اإلدارة والشــركات التــي يحكمونهــا مــن
حيــث ممارســات المســؤولية االجتماعيــة فــي أدبيــات حوكمــة الشــركات ،وتندمــج هــذه المجموعــات فــي فئتيــن عريضتيــن:
المســاهمين ،و باقــي أصحــاب المصالــح .ويشــكل المســاهمون المجموعــة التقليديــة التــي يتــم التعــرف علــى أهدافهــا مــن
خــال هيــكل حوكمــة الشــركة ،ويســتند هــذا إلــى الــرأي القائــل بــأن هــذه المجموعــة توفــر رأس المــال متحملــة للمخاطــر
لدعــم أنشــطة المنظمــة ،وبالتالــي يجــب أن تــدار المنظمــة مــع مراعــاة مصالحهــا .وقــد تعرضــت هــذه الرؤيــة لهجــوم مــن
وجهــات نظــر مختلفــة .ويتمثــل أحــد االنتقــادات األوليــة فــي أن اهتمامــات حملــة األســهم تركــز علــى العائــدات قصيــرة
األجــل علــى حســاب القيمــة طويلــة األجــل ( .)Blair, 1995ووجهــة النظــر البديلــة هــي أن مؤسســات األعمــال ينبغــي أن
تحكــم بمراعــاة مصالــح مجموعــة أكبــر مــن األطــراف المعنيــة أال وهــي باقــي أصحــاب المصالــح.
يــدرك أصحــاب المصالــح فــي حوكمــة الشــركات أن هنــاك مجموعــات أخــرى لهــا اهتمامــات يمكــن تحديدهــا ،وأنــه ينبغــي
النظــر فــي مصالــح هــذه المجموعــات ( .)Miller, 1998; Freeman, 1984ويتطلــب هــذا الــرأي النظــر إلــى منظمــات
األعمــال مــن حيــث دورهــا األكبــر فــي االقتصــاد والمجتمــع .أحــد هــذه اآلراء المتمثــل فــي وجهــة نظــر الكيــان االجتماعــي
يعتبــر الشــركة كيانــا اجتماعيــا يجــب أن يخــدم مصالــح أوســع مــن المســاهمين لجعــل الشــركة أكثــر شــرعية (Letza et al.,
 .)2004ومــن وجهــة نظــر أخــرى فــإن وجهــة نظــر أصحــاب المصالــح المؤثريــن ترتكــز علــى الــرأي القائــل بــأن خدمــة
مجموعــة أوســع مــن المصالــح أمــر بالــغ األهميــة ،وتعتبــر هــذه الرؤيــة األوســع مهمــة لتحســين الكفــاءة والنجــاح االقتصــادي
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أثر تطوير املعايري احملاسب ّية لتحقيق التنمية املستدامة :دراسة مرجع ّية
والنتائــج طويلــة األجــل للمنظمــة )Campbell, 1997( .ويختلــف منظــور النجــاح االقتصــادي هــذا عــن المنظــور قصيــر
األجــل الــذي ينتــج عندمــا تخضــع الشــركات لخدمــة تعظيــم القيمــة و ثــروة المســاهمين .ويزعــم  )1997( Campbellفــي
األســاس أنــه لتحقيــق النمــو المســتدام يجــب مراعــاة مصالــح المجموعــات األخرى فــي عملية إدارة الشــركات .ومــن الواضح
أن هنــاك اختالفـا ً بيــن السياســات المص ّممــة لتعزيــز العائــدات قصيــرة األجــل وممارســات الحكــم التــي تســعى إلــى ممارســات
تجاريــة طويلــة األجــل أو مســتدامة .وإن دمــج الممارســات المســؤولة اجتماعيًــا كجــزء مــن هيــاكل الحوكمــة العامــة للشــركة
يجعــل مصالــح مجموعــة أصحــاب المصالــح األوســع جــز ًءا مــن عمليــات الشــركات ،وبالتالــي يضــع االســتدامة فــي بــؤرة
االهتمــام( ، )Kolk and Pinkse, 2010; Wales et al) 2010وهــذا يثيــر الســؤال المتعلــق بالممارســات التــي ينبغــي
أن تضطلــع بهــا شــركة مســؤولة اجتماعيــا وكيفيــة توصيلهــا .إن وضــع سياســات تتحــدث مــع مجتمــع أصحــاب المصالــح
علــى نطــاق أوســع إلــى جانــب عمليــة دمــج ممارســات الحوكمــة الموجهــة نحــو أصحــاب المصالــح لهــي محــاوالت لتقديــم
معلومــات حــول هــذه الممارســات .ويمكــن تحديــد حــدود الشــركة وأنشــطتها بشــكل واضــح ،وبالتالــي يمكــن تحديــد أصحــاب
المصالــح مثــل الموظفيــن والبائعيــن والعمــاء والمســاهمين وحاملــي الســندات علــى حــد ســواء ،ومــن ثــم تأســيس المعلومــات
ذات الصلــة بهــذه المجموعــات ( . )Adams and Narayan, 2007إضافــة إلــى وضــع مبــادئ توجيهيــة عامــة للتقريــر،
مثــل إعــداد تقاريــر موضوعيــة تتضمــن المشــكالت إضافــة إلــى النجاحــات ،وقــد أنشــأت مبــادرة إعــداد التقاريــر العالميــة
( ، )GRI, 2006مجموعــة مــن اإلرشــادات للشــركات التــي ترغــب فــي إنشــاء تقاريــر ألصحــاب المصالــح(Bromwich
;et al., 2005; Morhardt et al., 2002; Rivera-Camino, 2001) Bowen, 2000; Howard et al., 1999
 ) .)Dechant et al 1994وعلــى وجــه الخصــوص ،يتضمــن  GRIالمبــادئ التوجيهيــة للتقريــر عــن حقــوق اإلنســان
وممارســات العمــل جنبــا إلــى جنــب مــع مســؤولية المنتــج ،فــي حيــن أن التقاريــر المتعلقــة باألنشــطة فــي هــذه المجــاالت
ضــا عــن أصحــاب المصالــح األخرىــن كالموظفيــن والعمــاء و غيرهــم .وتتنــاول
لهــا بالتأكيــد اهتمــام عــام ،فإنهــا تتحــدث أي ً
المبــادئ التوجيهيــة األخــرى مثــل تلــك التــي تتنــاول البيئــة والمجتمــع ككل مصالــح مجموعــة أقــل تحدي ـدًا مــن أصحــاب
ً
أشــكال عديــدة إال أن
المصالــح .فــي حيــن أن هــذه التقاريــر غيــر مطلوبــة ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التقاريــر تتخــذ
هنــاك بعــض األدلــة علــى أن بعــض الشــركات تعمــل علــى تحســين تقاريــر االســتدامة )Borkowski et al., 2010( .
فتقديــم تقاريــر االســتدامة هــذه تعــد وجهــة نظــر للمنظمــة مــن حيــث أنشــطتها المســؤولة اجتماعيـاً ،وتوفــر ملحقًــا للبيانــات
ضــا أن تصبــح هــذه
الماليــة التقليديــة التــي توفــر معلومــات حــول مجموعــة معينــة مــن أنشــطة المنظمــة .وهــذا يتطلــب أي ً
الممارســات جــز ًءا مــن ثقافتهــا المؤسســية ،وأن يتــم دمجهــا فــي عمليــة التقييــم ،ففــي حيــن أن جــودة المعلومــات حــول أنشــطة
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات تتزايــد يجــب علــى المســتثمرين وأصحــاب المصالــح األخرىــن اســتخدام هــذه المعلومــات
أو ســتتعرض اســتدامة مثــل هــذه الممارســات للخطــر(KPMG, 2017; Damak-Ayadi, 2011; Eccles and Krzus,
2010; Rake and Grayson, 2009; Young and Thyil, 2009; White, 2009; KPMG, 2008; Epstein
.)and Roy, 2003; Martin, 2002; Waddock and Smith, 2000

التنمية المستدامة في الشركات :

ركــزت الشــركات علــى االعتــراف بقضايــا االســتدامة ،وقياســها فــي التقاريــر الماليــة علــى مــدى العقديــن الماضييــن؛ حيــث
أصبــح تأثيــر أنشــطة األعمــال والعمليــات علــى البيئــة مه ًمــا بشــكل متزايــد ألصحــاب المصالــح ،بخــاف حملــة األســهم
الذيــن يتألفــون مــن العمــاء والموظفيــن والــوكاالت الحكوميــة والجمهــور العــام Bobe and Dragomir, 2011; (.
. )Ilinitch et al., 1998إن أصحــاب المصالــح يريــدون الحصــول علــى معلومــات ذات صلــة حــول قضايــا االســتدامة
فــي التقاريــر الســنوية التخــاذ قراراتهــم ( .)Walden and Schwartz, 1997فهنــاك علــى األقــل ثالثــة عوامــل تشــجع
المديريــن علــى تأســيس نظــم محاســبية توفــر معلومــات لتقييــم أنشــطة األعمــال واإلجــراءات المتعلقــة باالســتدامة ،وهــي:
الضغــط التشــريعي ،والتنظيــم الذاتــي ،واالســتدامة فــي األعمــال)Schaltegger and Burritt, 2006( .
أوالً  :تتطلــب اللوائــح القانونيــة مــن الشــركات التقريــر عــن نتائــج أنشــطتها فــي قضايــا االســتدامة  .إن عــدم االنصيــاع إلــى
اللوائــح ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات علــى الشــركات.
ثانيـاً :التنظيــم الذاتــي الــذي يــؤدي إلــى اإلفصــاح الطوعــي عــن المعلومــات االجتماعيــة والبيئيــة ،وهــو أمــر مهــم للشــركات
لتحســين أدائهــا وســمعتها .كمــا يســاعد التنظيــم الذاتــي الشــركات علــى تجنــب التدخــل الحكومــي اإللزامــي.
ثالث ً ـاً :تســاعد محاســبة االســتدامة اإلدارة علــى تحديــد وإدراك اإلمكانــات االقتصاديــة ،مثــل خفــض التكاليــف ،أو زيــادة
إيــرادات المبيعــات لألنشــطة البيئيــة الطوعيــة .ويرتبــط ذلــك بتحســين أداء األعمــال ،باإلضافــة إلــى الرغبــة العامــة فــي
التأثيــر علــى التنميــة المســتدامة لالقتصــاد .وتعتبــر هــذه العوامــل الثالثــة مهمــة لالســتدامة فــي الشــركات.
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أبومسك
وقــد تــم التعامــل مــع قضايــا االســتدامة فــي المعاييــر المحاســبية بمــا فــي ذلــك اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر
المحاســبية الدوليــة ومعاييــر المحاســبة األمريكيــة  GAAP -بعــدة طــرق .فعلــى ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل معيــار المحاســبة اﻟدوﻟﯾﺔ
( )IAS 36والــذي يتنــاول اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ األصــول ،و معيــار المحاســبة اﻟدوﻟﯾﺔ ( )IAS 37والــذي يتنــاول اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ،والــذي ال يشــمل المســؤوليات البيئيــة واالجتماعيــة بســبب نقــص «معاييــر وقواعــد التقديــر المناســبة».
و معيــار المحاســبة اﻟدوﻟﯾﺔ ( )IAS 38والــذي يتنــاول األصــول ﻏﯾر اﻟﻣﻟﻣوﺳﺔ ،ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﮐﺎﻓﯾﺔ فقــد
ـارا محاســبيًا لمعالجــة االلتزامــات الطارئــة الناتجــة عــن التلــوث البيئــي .باإلضافــة
اقترحــت معاييــر المحاســبة األمريكيــة إطـ ً
إلــى ذلــك تطلــب هيئــة ســوق األوراق الماليــة األمريكيــة مــن الشــركات المكتتــب فــي أســهمها إكتتاب ـا َ عام ـا َ  -والمدرجــة
فــي البورصــات األمريكيــة  -الكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بقضايــا االســتدامة ( . )Roberts, 1993إن أحــد األســباب
الرئيســية وراء تركيــز العديــد مــن الشــركات علــى االعتــراف بقضايــا البيئــة وقياســها فــي التقاريــر الماليــة هــو أنهــا تؤثــر
علــى أداء وربحيــة األعمــال.

المعايير المحاسبية لمالحقة التنمية المستدامة:

ومــن المثيــر لالهتمــام أنــه عندمــا يتــم فحــص مجموعــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الحاليــة مــن منظــور
االســتدامة فــإن عــددا َ مــن األمــور تلفــت النظــر ،أولهــا  :ال يأخــذ رقــم األربــاح القائمــة علــى أســاس االســتحقاق قضايــا
االســتدامة فــي الحســبان .وهــذا ال يوفــر جانــب التمويــل فــي قائمــة المركــز المالــي بشــكل وافٍ معلومــات عــن الخصومــة
التــي قــد تنشــأ بســبب أنشــطة االســتدامة الســابقة للشــركة .ثاني ـا ً  :بمــا أن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة تتمتــع بدعــم
قانونــي فــي كثيــر مــن دول العالــم  -و مــن خــال اإلطــار المفاهيمــي الحالــي  -فــإن لديهــا ميــزة فريــدة فــي جعــل مســائل
االســتدامة أمــرا َ حاضــرا َ فــى مجالــس اإلدارة واألســواق الماليــة .عــاوة علــى ذلــك حاولــت األبحــاث الســابقة ربــط
اإلفصــاح البيئــي مــع المتغيــرات المحاســبية و الســوقية .إال أنهــا لــم تقــدم نظريــات كافيــة حــول محاســبة االســتدامة .
(Cho et al., 2012; Negash, 2012; Chen and Chen, 2010; Givoly et al., 2010; Tinker and Sy,
)2009; Barth et al., 2008; Swanson, 2006; Llewelyn’s; 2003; Tinker and Gray, 2003
إن معاييــر إعــداد التقاريــر الماليــة العالميــة لديهــا القــدرة علــى تجميــع أســباب وآثــار التدهــور البيئــي ،وتدعــي تقديــم نمــوذج
محاســبي عالمــي للمــوارد ،واألحــداث ،والعمــل ( )REAفــي ســياق الصالــح العــام والمعاييــر الدوليــة للتقارير المالية .يكشــف
النظــر إلــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة وجــود العديــد مــن المعاييــر والتفســيرات التــي ترتبــط بشــكل أو بآخــر
بالبيئــة .ﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺗﻔﺳﯾر ( )IFRIC 3الصــادر عــن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﻘوق اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
(اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت) وﯾﺗﻌﻟق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻟﺣدود وبالمثــل يحــدد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )IFRS 8القطاعــات التــي
يمكــن التقاريــر عنهــا (اإلفصاحــات القطاعيــة والجغرافيــة) .كمــا يحــدد المعيــار المحاســبي الدولــي ( )IAS 27كيفيــة توحيــد
الكيانات المترابطة .وﯾﺗﻧﺎول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ( )IAS 28وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ( )IAS 31ﻋﻟﯽ اﻟﺗواﻟﻲ اﻟﺷرﮐﺎت
اﻟزﻣﯾﻟﺔ واﻟﻣﺷروعــات اﻟﻣﺷﺗرﮐﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( )IFRS 3ﻣﻊ اﻻﻧدﻣﺎج واﻻﺳﺗﺣواذ .كمــا
يتعامــل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ( )IAS 38مــع اﻧﺧﻔﺎض و اضمحــال ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘوق اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت (كأصــول غيــرﻣﻟﻣوﺳﺔ) .كمــا
أن معيــار المحاســبة الدولــي ( ، )IAS 32المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )IFRS 7ومعيــار المحاســبة الدولــي (IAS
 )39المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )IFRS 9الجديــد  12نوفمبــر  ،)2009والتــي تتنــاول العــرض واإلفصــاح
وتحقق وقياس األدوات المالية .كما ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( )IFRS 6واﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ،2009
اﺳﺗﮐﺷﺎف وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،ويتطــرق تفســير ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ( )IFRIC 1للتغيــرات فــي اإللغــاء
والتجديــد وإعــادة التأهيــل وااللتزامــات المماثلــة .كمــا ﯾﻧص التفســير ( )IFRIC 5والمعمــول بــه فــي ﯾﻧﺎﯾر 2006ﻋﻟﯽ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺻﻧﺎدﯾق إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل ،وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل ،وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻳﺘﻨﺎول ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ( )IAS 37اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت .وعليــه يمكــن القــول بــأن لــدى مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بالفعــل األســاس الــذي يمكــن مــن خاللــه التقريــر
عــن معلومــات االســتدامة علــى مســتوى الشــركات .يحتــوي الجــدول رقــم ( )1علــى ملخــص لمعاييــر إعــداد التقاريــر الماليــة
ذات الصلــة بالبيئــة ،كمــا يشــير إلــى المصطلحــات والعبــارات والفقــرات و المالحظــات ذات الصلــة.
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أثر تطوير املعايري احملاسب ّية لتحقيق التنمية املستدامة :دراسة مرجع ّية
جدول ( :)1معايير المحاسبة الدولية و المعايير الدولية ذات الصلة بالتقارير المالية المتعلقة بالبيئة
رقم المعيار

اسم المعيار/الوصف

اإلطار

إطار إلعداد وعرض
القوائم المالية

IAS 41

الصناعات التحويلية.

IFRS 6

استكشاف الموارد
المعدنية وتقييمها

رقم الفقرة
المساءلة ( ، )14المالءمة (، )26
األهمية النسبية ( 29و ،)35( )30
التركيز على الجوهر  ، )36( ،الحياد
( ، )37اكتمال ( ، )38الخصوم ()60
 ،الحفاظ على رأس المال (، )81
االحتمال ( ، )85موثوقية القياس ()86
االعتراف بالخصوم ()91

الفقرة ( :)11متطلبات توفير
المخصصات وااللتزامات الطارئة

IFRIC 3
(تم سحبه)

حقوق و مخصصات
االنبعاثات

IAS 20

المنح الحكومية

IFRIC 5

صناديق اإللغاء
والتأهيل وإعادة
التأهيل البيئي

IFRS 8

القطاعات التشغيلية

التوحيد
واالستثمارات في
IAS 27,
عمليات الدمج
,IFRS 3
واالستحواذ،
والمصالح في
IAS 28
المشاريع المشتركة
and IAS
 31, SIC 12والشركات الزميلة،
توحيد الكيانات ذات
األغراض الخاصة
المخصصات
والخصوم الطارئة و
IAS 37
المحتملة و واألصول
الطارئة و المحتملة
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عدد فقرات الحقوق الحكومية
المخصصة ؛ المعالجة المحاسبية في
بداية االنبعاثات

المالحظات
بيان مفاده أن االستدامة البيئية تقع ضمن حدود اإلطار
المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير
المحاسبة المالية األمريكي.
حساسية قطاع البيئة -راجع تصنيف ISO
يرجى الرجوع إلى اإلحصاءات المتعلقة باالنبعاثات ،إنتاج
الملوثات ،أنظمة التخلص من النفايات السامة ،وتلوث المياه
الجوفية ،وتدهور األراضي والمناطق الساحلية (الحياة
البحرية) ؛ استنزاف الحوادث الصناعية ،دراسات التأثير
البيئي ،دراسات عملية إعادة هندسة فعالة للبيئية.
اتفاقية كيوتو ،قمة كوبنهاغن .اتفاق مقابل معاهدة ،كفاءة
توزيع الحقوق الوطنية والعالمية .نظم حقوق االنبعاث
والتخمين بها وإمكانية نقلها ،ما إذا كان لتغير المناخ آثار
عابرة للحدود وغير عابرة للحدود على حد سواء ،أسواق
للتبادل التجاري وحقوق مماثلة ومشتقاتها ،حقوق سيادية،
قواعد البيانات المشتركة العالمية ()REA

يمكن أن تتأثر المنح الحكومية بسياسات اآلنية ،أي أن المنح
عمليات االستحواذ األولية لحقوق
الحكومية تكون تحت العجز و الزيادة ،وبالتالي يؤثر على
االنبعاثات والبدالت المسجلة
سعر األوراق المالية للكربون .قد يؤدي الفساد المستشري في
كموجودات تخضع تقييماتها الختبارات
القطاع العام إلى إحباط النظام .إن األسباب العابرة للحدود
انخفاض القيمة
وغير العابرة للحدود تحتاج إلى معاهدة دولية
الغرض من الصندوق ( ، )1والمساهمة
الطوعية والمطلوبة للصندوق ()2
 ،والمواقع الموزعة جغرافيا (، )2
اإلفصاح عن حجم الصندوق ،المساواة بين األمناء ،خطط
واألمناء المستقلون  ،والمحاسبة عن
المساهمات اإلضافية ،المسؤولية عن االنخفاضات في
الفائدة في الصندوق ( ، )7وااللتزامات
الماضي ،كفاية وسيولة الصندوق.
بتقديم مساهمات إضافية (، )10
والمسؤولية الطارئة (  ، )10حقوق
السداد ()BC 12
المبدأ األساسي ( ، )1طبيعة القطاع
بالنسبة لشركة عالمية تعمل فروعها وشركاتها التابعة في
التشغيلي ( ، )5معايير التجميع (، )12
الحدود الكمية ( ، )13اإلفصاح ( ، )20قطاعات حساسة بيئيا ً وما إذا كان الجزء يفي بالحدود الكمية،
الربح  /الخسارة  /األصول والخصوم أو ما إذا كان مطلوبًا إلعداد البيانات المالية الموحدة ،وما إذا
كانت الشرائح التابعة له تستوفي المعايير الدولية
( ، )23القياس ( ، )25المعلومات
الجغرافية ()33

تتعلق عدة فقرات بالملكية والمخاطر
والعوائد والتأثير الملموس الواضح

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة و للكيانات
القانونية المدرجة .قد تتم مقاضاة الشركات المدرجة وغير
المدرجة في البورصة النتهاكها المعايير البيئية في البلدان
التي تعمل فيها أو تعمل فيها شرائحها في الماضي .وهذا
بدوره قد يؤدي إلى موجة عشوائية وبالتالي تظهرالحاجة
إلى معاهدة عالمية

العديد من الفقرات التي تتطلب
فرض رسوم على األرباح الحالية
للمخصصات العادية وااللتزامات
الطارئة

الغياب وعدم كفاية المخصصات يشير إلى المبالغة في تقدير
األرباح والتي بدورها تؤثر على القيم الحقيقية (األساسية)
لألسهم.

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

أبومسك

IAS 8

IAS 1

IFRS 1

IFRS 7,
IAS 37
and IAS
39, IFRS
9, IAS 38

السياسات المحاسبية ( ، )10التطبيق
السياسات المحاسبية
بأثر رجعي ( ، )22التزامات الضمان
والتغيرات في
( 32و  ، )33األخطاء ( ، )41أخطاء
التقديرات المحاسبية
الفترة السابقة ( ، )49عدم إمكانية
واألخطاء
إجراء تعديالت بأثر رجعي ()51-53
إغفال البنود ذات األهمية النسبية
( )7؛ الغرض من البيانات المالية
الحد األدنى من المعلومات التي يجب تضمينها في البيانات
( ، )9العرض العادل (، )15
عرض القوائم المالية
المالية للشركات الحساسة بيئيًا
تصحيح السياسات المحاسبية ()18
 ،االستمرارية ( ،)25المخصصات
( ،)54تقدير عدم التأكد ()125
السياسة المحاسبية ( )97والقيمة
العادلة ( )16واألدوات المالية المركبة
( )23والشركات القابضة والشركات
المرة األولى العتماد
التابعة والمشاريع المشتركة والزميلة
القيمة العادلة لألصول والخصوم والمخصصات المتعلقة
المعايير الدولية
( )24والتغييرات في إيقاف التشغيل،
بالبيئة
إلعداد التقارير
واالستعادة ،والخصوم المماثلة ()25E
المالية
المقارنة من غير المعايير
 ،والمعلومات
َ
الدولية إلعداد التقارير المالية (، ) )36
والتسويات ()39
اإلفصاح عن األدوات
المالية وعرضها
اإلفصاح عن (المخاطر) السابقة والحالية المتعلقة بالبيئة،
واالعتراف بها
وصف نوعي وكمي الستراتيجية إدارة المخاطر الفعالة
فقرات متعددة
وقياسها ،واألصول
وغير الفعالة ،القيمة العادلة للمشتقات الكربونية والموجودات
غير الملموسة ،و
والمطلوبات األخرى المتعلقة بالبيئة .
اضمحالل القيمة و
إنخفاضها .
مدى الحاجة إلى إعادة حساب األرباح السابقة ،وكيف
سيظهر ذلك في البيانات المالية السابقة والحالية والمستقبلية
(التعديالت بأثر رجعي أو مرتقب)

المصدرNegash, M., 2012 :

أوجه القصور في المحاسبة:

أمــا فيمــا يتعلــق بوجهــة النظــر المقابلــة والتــي تــرى أن المعاييــر المحاســبية تعانــي مــن القصــور فيمــا يتعلــق بمالحقــة
تطــورات االســتدامة فإنهــا تعتبــر أن طــرق المحاســبة الحاليــة حاســمة بالنســبة للرأســمالية ،وبالتالــي يمكــن القــول إنهــا
تخــدم نظا ًمــا فكريًــا بشــكل محــدد .إذ إن النظــم الحاليــة لقيــاس المحاســبة التــي تعمــل مــن خــال األســواق الماليــة تضمــن أن
مكونــات الرأســمالية يجــب أن تســعى لتحقيــق الربــح فــوق كل شــيء آخــر ،وبغــض النظــر عــن أي عوامــل أخــرى هــي-
بحكــم تعريفهــا  -عوامــل خارجيــة .تتمثــل فــي المحاســبة االجتماعيــة والبيئيــة  ،ومحاســبة االســتدامة علــى نحــو متزايــد،
تعــرض (مــن حيــث المبــدأ علــى األقــل) حســابات بديلــة تكــون فيهــا هــذه «العوامــل الخارجيــة» مركزيــة ،ويتــم التعبيــر عــن
تكاليــف النجــاح االقتصــادي للقلــة  -المســاهمين -مــن خــال الكثــرة و االســتدامة -العوامــل الخارجيــة  .-إذا كان جــزء مــن
المشــكلة يكمــن فــي المحاســبة الماليــة ،فمــن المرجــح أن يؤثــر التغييــر فقــط علــى إعــادة العمــل األكثــر جذريــة .ال يعالــج
أي مــن النقــاش الســائد الــذي يحيــط بالمحاســبة الماليــة ،فعلــى ســبيل المثــال التحــوالت المحليــة للمحاســبة ،والتغييــر فــي
متغيراتهــا الحاليــة ،والقضايــا األساســية ،أي القضايــا االجتماعيــة والبيئيــة واالســتدامة
(Aon Benfield 2018; Leatherbury 2017; Cooper et al., 2005; EEA, 2005; Millennium Ecosys;tem Assessment Board, 2005; Porritt, 2005; Bakan, 2004; Meadows et al., 2004; WWF, 2004
;Tinker and Gray, 2003; UNEP, 2002; Bebbington et al., 2001 Gray and Bebbington, 2001
Hertz, 2001; Thielemann, 2000; Brown and Flavin, 1999; Korten, 1995; Van Dieran, 1995; Bai;ley et al., 1994; Ekins, 1992; Robson, 1992; Jacobs, 1991; Daly and Cobb, 1990; Gray, 1990
)Robertson, 1990; Pearce et al., 1989
ومــن منظــور االســتدامة البيئيــة قــد ال تشــمل األســعار الحاليــة جميــع العوامــل الخارجيــة البيئيــة ،ممــا يــؤدي إلــى حالــة ال
تتخــذ فيهــا القــرارات الخاصــة علــى أســاس التكلفــة العامــة الكاملــة أو الكليــة لهــذه القــرارات .وتتولــد هــذه العوامــل الخارجيــة
عندمــا ال يُســأل صانــع القرارعــن التكاليــف العامــة الكاملــة العالميــة للقــرار الخــاص ،ولكنهــا تتولــد فــي المجتمــع ككل .ويثار
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أثر تطوير املعايري احملاسب ّية لتحقيق التنمية املستدامة :دراسة مرجع ّية
الجــدل حــول هــذه التكاليــف ،وأنــه ينبغــي أن تقــاس نقــدا ً داخــل الشــركات ،و يتــم المحاســبة عليهــا فــي النظــم المحاســبية
بمثــل مــا يتــم تجــاه التكاليــف التــي تتكبدهــا المنظمــة تقليديًــا؛ أي التــي يكــون متخــذ القــرار مســؤوالَ عنهــا (Unerman et
 ، )al., 2018علــى ســبيل المثــال مشــكلة االحتبــاس الحــراري الــذي مــا زال غيــر مصحــح مــن قبــل الســوق أو أيــة مؤسســة.
يوافــق  )2007( Sternعلــى أن مثــل هــذه التكاليــف ال تتــم معالجتهــا مــن خــال األســواق أو بطــرق أخــرى ،ممــا يســمح
بالعواقــب الكاملــة لتكلفــة هــذه اإلجــراءات فــي البقــاء دون حســاب .ويجــب أن تتطلــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
التعامــل مــع هــذه التكاليــف الخارجيــة بشــكل كامــل مــن قبــل المســؤولين .وتطــرح العوامــل الخارجيــة العديــد مــن التحديــات
النظريــة .إذا تــم حســاب تكاليــف التلــوث (علــى ســبيل المثــال)  ،فيجــب أوالً تحديــد تكاليــف التلــوث الخــاص وتحويلــه إلــى
نقــود .فــإدراج آثــار التلــوث فــي النظــم االقتصاديــة ،وتقديــر التكاليــف وإعــداد التقاريــر الماليــة ليــس بالمهمــة الســهلة.
والحــظ  )2007( Sternأن معالجــة مثــل هــذه العوامــل الخارجيــة تــزداد تعقيــدا؛ ألن تأثيــر التلــوث فــي هــذه الحالــة مســتقل
عــن انبعاثاتــه ألن تأثيــر التلــوث يعتمــد علــى الجغرافيــا وعوامــل أخــرى مثــل االعتمــاد علــى الزراعــة .ومــن وجهــة نظــر
االســتدامة البيئيــة فــإن التقاريــر وحدهــا لــن تحظــر بعــض هــذه التكاليــف التــي تتحملهــا أطــراف أخــرى غيــر مســؤولة عــن
التســبب فــي التكلفــة فــي المقــام األول .ومــع ذلــك يمكــن اســتخدام التكاليــف المحســوبة كأســاس لتأميــن االحتياطيــات لمنــع
توزيــع جميــع األربــاح المحققــة ،ولكــن يتــم االحتفــاظ بهــا لتغطيــة الخصــوم الطارئــة فــي حالــة تحققهــا .ويمكــن اإلفصــاح
عــن هــذه االحتياطيــات المحتفــظ بهــا بهــذه الطريقــة بشــكل منفصــل ،وتقديــم تقديــر فــوري لألثــر البيئــي للشــركات .فــي ظــل
غيــاب إطــار مفاهيمــي ونظــري ليشــمل العوامــل الخارجيــة  ،فيصبــح مــن الضــروري التدخــل مــن خــال تطبيــق معاييــر
محــددة إلعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة لتحقيــق ذلــك .ووفقــا لـــ ، )1996( Bebbington and Thomsonفــإن للمحاســبة
القــدرة علــى معالجــة القضايــا البيئيــة واالســتدامة بطريقتيــن ،األولــى :فــي اتخــاذ القــرارات داخــل المنظمــة ،والثانيــة :فــي
كيفيــة اتصــال المنظمــة بأصحــاب المصالــح .ومــع ذلــك فقــد أدلــى ( Bebbington and Gray )2001بمالحظتيــن هامتين
عنــد محاولــة وضــع إطــار لالســتدامة والمحاســبة .أوالً  :يــؤدي ربــط االســتدامة بالمحاســبة إلــى إبــراز اســتدامة المؤسســة.
ثانيـا ً  :يســتبعد اإلقــرار بهــذا الربــط ســيناريو العمــل التقليــدي المعتــاد.

الخصائص الالزمة لحسابات العوامل الخارجية لدعم تقارير الشركات:

يتــم تنظيــم شــكل ومحتــوى التقاريــر الماليــة إلــى حــد كبيــر مــن خــال المعاييــر المحاســبية ،وقــد قامــت جهــات إصــدار
المعاييــر المحاســبية بوضــع أطــر مفاهيميــة لتوجيــه التطويــر وصياغــة المعاييــر المحاســبية .و تهــدف هــذه األطــر المفاهيميــة
إلــى المســاعدة فــي التأكيــد علــى أن التقاريــر الماليــة ســتكون مفيــدة فــي صنــع قــرارات االســتثمار فــي مختلــف مؤسســات
إعــداد التقاريــر  ، )Nobes and Stadler, 2017; IASB, 2015; Deegan and Unerman 2011( .و تحــدد األطــر
المفاهيميــة الخصائــص النوعيــة التــي ينبغــي أن تتصــف بهــا المعلومــات المتعلقــة بالتقريــر المالــي فــي دعــم عمليــة صنــع
القــرار االقتصــادي للمســتثمرين.
علــى ســبيل المثــال  ،يحــدد مشــروع مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة ( )IASBمشــروع اإلطــار المفاهيمــي المنقــح
(“ )IASB, 2015الخصائــص النوعيــة األساســية بالمالئمــة والتعبيرالصــادق ،ويعتبــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة
أن المعلومــات تكــون مالئمــة إذا كان يمكــن اســتخدامها للتنبــؤ بالنتائــج المســتقبلية أو تأكيــد النتائــج الســابقة .ولهــذا الغــرض
يجــب أن تكــون المعلومــات ذات أهميــة نســبية ألنــواع القــرارات التــي تعتمــد فــي صنعهــا علــى التقاريــر الماليــة ،وقــد
تمــت إضافــة تقليــل مســتوى عــدم التأكــد فــي القيــاس  ،إذ يمكــن أن تزيــد مــن أهميــة معلومــات التقريــر لصانعــي القــرار
(المســتثمرين).وفيما يخــص التعبيــر الصــادق ،فقــد أشــار مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة إلــى أن المعلومــات يجــب أن
تكــون «كاملــة ومحايــدة وخاليــة مــن الخطــأ» كلمــا أمكــن ذلــك .كمــا يحــدد مشــروع اإلطــار المفاهيمــي المنقــح لمجلــس
معاييــر المحاســبة الدوليــة أربــع خصائــص نوعيــة محسّــنة  ،وهــي  (:إمكانيــة المقارنــة ،وإمكانيــة التحقــق ،والتوقيــت،
وإمكانيــة الفهــم» والتــي يجــب تعظيمهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن ألي بنــد مــن المعلومــات الماليــة الــواردة بالتقاريــر الماليــة
 .لــذا يتضــح مــن اإلطــار المفاهيمــي لمجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة (وتلــك الخاصــة بمواصفــات المعاييــر الماليــة
ـرا حاسـ ًما فــي توفيــر معلومــات قابلــة للمقارنــة بشــكل فعــال
األخــرى) أن القيــاس النقــدي للقيــم التاريخيــة أو الحاليــة يعتبــر أمـ ً
ضمــن التقاريــر الماليــة للشــركة )IASB, 2015(.وعلــى الرغــم مــن أن آثارالعوامــل الخارجيــة  -بحكــم تعريفهــا -ليســت
جــزءا ً مــن القيــم االقتصاديــة المدرجــة فــي األســعار المســتمدة مــن األســواق التــي يمكــن مالحظتهــا فــي المعامــات كمــا هــي
مســجلة فــي دفاترهــا الماليــة.
ولمعالجــة هــذه الفجــوة فــي المعلومــات المســجلة حاولــت العديــد مــن التجــارب مــع محاســبة التكاليــف الكاملــة تحديد وتســجيل
التأثيــرات الخارجيــة المحــددة ،مــن أجــل المســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات داخــل هــذه المنظمــات أو لمنفعــة أصحــاب المصالح.
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أبومسك
ومــع ذلــك فــإن مقارنــة هــذه المعلومــات الخارجيــة بيــن المنظمــات هــي مــن الصعوبــة بمــكان ،و ذلــك بســبب تعــدد المنهجيات
المقبولــة والقابلــة للدفــاع عــن القيــاس الكمــي للعمليــات الخارجيــة والداخليــة الماليــة  ،والتــي توفــر مقاييــس مختلفــة علــى
نطــاق واســع للتأثيــرات االقتصاديــة مــن منهجيــة إلــى أخــرى  . )Natural Capital Collation (NCC, 2017وهــذا
يبــرز تحديًــا لمعلومــات العوامــل الخارجيــة التــي يتــم الكشــف عنهــا فــي تقاريــر الشــركات ،ففــي حيــن أنــه يمكــن أن يســاعد
ذلــك فــي اتخــاذ القــرارات إال أن إمكانيــة المقارنــة بيــن المنظمــات تصبــح مشــكلةً مــا لــم يتــم تطويــر مقاييــس القيــاس النقــدي
واســتخدامها .علــى الرغــم مــن عــدم وجــود قياســات موحــدة  ،فــإن الخصائــص األخــرى المرغوبــة للمعلومــات موضحــة فــي
العديــد مــن أطرالمفاهيميــة إلعــداد التقاريــر قــد تكــون محققــة فــي التقاريــر غيــر الماليــة.
ومــع اختــاف األهــداف والقــراء المســتهدفين للتقاريــر الماليــة واالســتدامة ،فقــد تختلــف الخصائــص الرئيســية المرغوبــة
للمعلومــات الــواردة فــي كل إطــار مــن أنــواع أطــر التقاريــر .ولتحديــد هــذه االختالفــات يقــارن الجــدول ( )2الخصائــص
النوعيــة للمعلومــات الــواردة فــي مشــروع تحديــث مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة لعــام  2015الخــاص بإطــاره المفاهيمــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )IASB 2015؛ مبــادئ إعــداد تقاريــر  GRIضمــن معاييــر التقريــر عــن االســتدامة لعــام 2016
( )GRI 2016؛ اإلطــار الدولــي المتكامــل للتقاريــر العــام  )IIRC 2013( 2013؛ المبــادئ األساســية لفرقــة التدخل الســريع
المعنيــة باإلفصاحــات الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ  )TCFD 2017( 2017؛ اإلطــار المفاهيمــي لمجلــس معاييــر المحاســبة
المســتدامة لعــام  )SASB 2017( 2017وإطــار التقريــر عــن المخاطــر البيئيــة والطبيعيــة الصــادر عــن مجلــس معاييــر
المنــاخ لعــام  )CDSB 2015(. 2015تــم اختيــار أطــر إعــداد التقاريــر هــذه علــى أســاس أهميتهــا بالنســبة إلعــداد التقاريــر
الماليــة ( ، )IASBوطــول عمرهــا (فــي حالــة  ، )GRIورغبتهــا فــي توصيــل التقاريــر الماليــة واالســتدامة ( )IIRCو
( )TCFDوكذلــك دورهــا فــي التوســط عبــر جوانــب محــددة مــن التأثيــر المعلوماتــي ()SASB); (CDSB( ، )TCFD
تحــدد جميــع أطــر التقريــر التــي تــم تحليلهــا فــي الجــدول ( )2أن المعلومــات التــي يتــم التقريــر عنهــا يجــب أن تحتــوي علــى
عناصــر يصفهــا إطــار عمــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة باعتبارهــا مالئمــة للقــرار ،علــى الرغــم مــن أن األهميــة
ضــا كل الخصائــص
النســبية هــي الخاصيــة الرئيســية الوحيــدة مــن المالئمــة المحــددة فــي جميــع األطــر .ويحــدد كل إطــار أي ً
الثالثــة للتعبيــر الصــادق الرئيســية الخاصــة بمجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ( ، )IASBوهــي :االكتمــال ،والحيــاد،
والدقــة .وتعــد القابليــة للمقارنــة االتســاق هــي الخاصيــة الوحيــدة األخــرى المشــتركة فــي جميــع أطــر التقريــر .وعلــى
النقيــض مــن تركيــز إطــار المفهــوم الخــاص بمجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة علــى المعلومــات الكميــة فــإن جميــع أطــر
التقريــر األخــرى تعتــرف بــأن المعلومــات الكميــة والنوعيــة مــن المحتمــل أن تكــون ضروريــة لتحقيــق أهدافهــا فــي إعــداد
التقاريــر .ومــع ذلــك فــإن الخطــاب الســائد بيــن صانعــي السياســات والممارســين يحــث علــى تطويــر واســتخدام البيانــات
الكميــة ،وخاصــة البيانــات المقاســة نقديـاَ ،علــى األغلــب لتحقيــق أهــداف التقاريرعــن العوامــل الخارجيــة التــي يتناولهــا كل
إطــار ()Humphrey et al., 2017; KPMG 2017
كمــا أن إمســاك الدفاتــر الماليــة هــو مصــدر رئيــس للمعلومــات المحولــة إلــى نقــد فــي تجميــع التقاريــر الماليــة للمنظمــة
لتلبيــة هــذه الخصائــص النوعيــة ،ويمكــن أن تكــون البيانــات علــى مســتوى الكيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي حســابات
العوامــل الخارجيــة مصــدرا ً هام ـا ً للمعلومــات للوفــاء بهــذه المعاييــر عنــد التقريــر عــن العوامــل الخارجيــة .وتناقــش فــي
القســم التالــي األفــكار األكاديميــة حــول هــذه المحاســبة عــن العوامــل الخارجيــة.
الجدول ( )2الخصائص النوعية الرئيسة للمعلومات الخارجية في أطر التقرير.
TCFD SASB CDSB
الخصائص النوعية الرئيسية
المالئمة (طبقا لمجلس معايير المحاسبة الدولية)
القدرة التنبؤية
✓
✓
✓
القيمة التأكيدية
األهمية النسبية
✓
✓
✓
الحد األدنى من قياس عدم التأكد
التعبير الصادق (طبقا لمجلس معايير المحاسبة
الدولية)
االكتمال
✓
✓
✓
الحياد  /التوازن
✓
✓
✓

IIRC

GRI

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

اإلصدار الثاني ،السنة الثالثة2019 ،

IASB
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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الدقة  /الخلو من الخطأ الجوهري
الخصائص المعززة (طبقا لمجلس معايير المحاسبة
الدولية)
المقارنة  /االتساق
التحقق
التوقيت
الفهم  /الوضوح
الخصائص النوعية األخرى
تجنب اإلفصاحات المعيارية
استخدام البيانات النوعية والكمية
اإليجاز
اتصال المعلومات
التقرير عن المعلومات النصية
التركيز اإلستراتيجي
إشراك أصحاب المصالح
المصدرUnerman et al. 2018 :

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

محاسبة التكاليف الكاملة:

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

تــؤدي أوجــه القصــور فــي النظــام االقتصــادي المرتكــز علــى إقتصــاد الســوق إلــى ظهــور عوامــل خارجيــة تنشــأ عــن أمــور
كثيـ�رة ،منهـ�ا علـ�ى سـ�بيل المثـ�ال :حقـ�وق الملكيـ�ة العامـ�ة ،ممـ�ا يسـ�مح بالوصـ�ول الحـ�ر إلـ�ى المـ�وارد (Maskin and New�(.
ضــا كتكلفــة للفــرص الضائعــة  ،ممــا يتطلــب تحديــد التكلفــة علــى المــدى
 )bery, 1990كذلــك قــد تنشــأ العوامــل الخارجيــة أي ً
الطويــل جــدا َ الســتخدام المــوارد النــادرة بشــكل أنــي .لــذا يجــب أن تنعكــس هــذه األمــور فــي تطويــر النظريــة والنمــاذج فــي
الســعي إلــى التقييــم ،وتحقيــق الدخــل بشــكل يمكــن التعبيرعنــه تعبيــرا َ نقديـاَ .ومــع ذلــك فــإن فعاليــة المســاءلة فــي هــذا الســياق
تتطلــب االعتــراف باألثــر البيئــي لالرتبــاط مــع النشــاط الــذي تســبب فــي تحديــد التأثيــر .ويجــب أن تكــون منهجيــة تحويــل
اآلثــار الخارجيــة وإدراجهــا ألغــراض التقريــر مجديــة وموثوقــة وقابلــة للتطبيــق عمليًــا (.)Stern, 2007
إن محاســبة التكاليــف الكاملــة هــي مبــدأ التقييــم االقتصــادي الســتهالك البيئــة كجــزء مــن النشــاط االقتصــادي للمنظمــة.
وقــد حــدد االتحــاد الدولــي للمحاســبين ( )IFACمحاســبة التكاليــف الكاملــة بأنــه  “ :المصطلــح المقبــول عموم ـا ً المطبــق
علــى تحديــد وتقييــم وتوزيــع مجموعــة مشــتركة مــن المحتمــل أن تكــون معقــدة ،ومــن التكاليــف التقليديــة والتكاليــف البيئيــة
والتكاليــف االجتماعيــة”.
فــي إطــار الممارســات المحاســبية واألدبيــات األكاديميــة مــع تطــور الوعــي بتنــوع وشــدة العوامــل الخارجيــة االجتماعيــة
والبيئيــة الناشــئة عــن اإلجــراءات التنظيميــة فــإن االهتمــام بالعوامــل الخارجيــة يترجــم إلــى مجــال فرعــي للمحاســبة ،ويركــز
علــى دعــم اتخــاذ القــرارات اإلداريــة الداخليــة ،ويقــوم علــى حســاب التكلفــة الكاملــة .ذكــر )Bebbington et al. (2001
أربــع خطــوات فــي إطــار محاســبة التكاليــف الكاملــة بــدأت أولــى هــذه المراحــل األربــع مــن المحاســبة مــن العوامــل الخارجية
فــي الســبعينيات عندمــا ســعت حركــة المراجعــة االجتماعيــة المبكــرة إلــى توفيــر معلومــات حــول اآلثــار األوســع نطاق ـا ً
الناتجــة مــن ســلوك الشــركات ،ومازالــت هــذه المراحــل مســتمرة حتــى الوقــت الراهــن كمــا يلــي (:)Gray et al., 2014
( 	)1تحديــد الموضــوع والمســتوى اللذيــن يخضعــان لممارســة محاســبة التكاليــف الكاملــة ،علــى ســبيل المثــال ،منتــج أو
عمليــة أو المنظمــة بأكملهــا.
( 	)2إنشــاء نطــاق التحليــل ،وهــذه هــي مجموعــة فرعيــة مــن جميــع العوامــل الخارجيــة المحتملــة التــي ســيتم تقييمهــا ،وعلــى
أي مســتوى مــن الدقــة تنشــأ هــذه التأثيــرات .
( 	)3تحديــد وقيــاس العوامــل الخارجيــة مــن الناحيــة الماديــة ،وبالتالــي ربــط كل نشــاط وعواملــه الخارجيــة عــن طريــق
القيــاس المباشــر أو غيــر المباشــر .تمتلــك الحكومــات – عــادة  -بيانــات مــن هــذا النــوع لصنــع قراراتهــا ،والتــي
يمكــن االعتمــاد عليهــا للمســاعدة فــي القيــام بحســاب العوامــل الخارجيــة علــى مســتوى المنظمــة .فعلــى ســبيل المثــال
يمكــن للوحــدة االقتصاديــة اســتخدام عــدد ســاعات الكيلــو واط مــن الكهربــاء التــي يســتهلكها مــع مضاعفــات الكربــون

104

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

أبومسك
المنشــورة مــن الحكومــة لتقديــر كميــة التلــوث المنبعثــة (فــي المتوســط) لتوليــد الكهربــاء التــي اســتخدمها.
( 	)4القيــاس النقــدي لهــذه التأثيــرات؛ حيــث توجــد فــي الغالــب مجموعــة متنوعــة واســعة مــن تقنيــات القيــاس التــي يمكــن أن
تــؤدي إلــى إختــاف حســاب التقديــرات اختالفـا ً واســع النطــاق للعوامــل الخارجيــة (.)Antheaume 2004
تتطلــب كل خطــوة مــن هــذه الخطــوات الســابقة أحكا ًمــا شــخصية مهنيــة معقــدة لحســاب التأثيــر المــادي للعوامــل الخارجيــة.
وقــد أدى هــذا التعقيــد إلــى توقــف بعــض تجــارب محاســبة التكاليــف الكاملــة عنــد الخطــوة رقــم ( .)3فقــد توقفــت كثيــر مــن
التجــارب قبــل مرحلــة القيــاس النقــدي ،األمــر الــذي يدعــو إلــى ضــرورة توخــي الحــذر فــي القيــاس النقــدي .وقــد تــم تطويــر
المزيــد مــن الحســابات الخارجيــة عــن تلــك الموجــودة فــي المجــال العــام .إن الجــدل حــول التقنيــات مــن حيــث الكــم المحتمــل
مــن التكاليــف المرتبطــة بالعواقــب الخارجيــة ،وتشــعبات البيانــات الخارجيــة جميعهــا ،تقــدم أســبابًا لبعــض المنظمــات الحــذرة
والمبتكــرة للحفــاظ علــى ســرية االســتخدام الداخلــي لهــذه التجــارب والبيانــات التــي تنتجهــا .ويمكــن تفســير هــذا التوتــر حــول
الحســابات الداخليــة للعمليــات الخارجيــة مــن خــال أي مــن هــذه الحســابات التــي تُعــرض مباشــرة فــي نقاشــات المســؤولية
والمساءلة
;(Bebbington and Unerman 2018; Unerman et al., 2018; Humphrey et al., 2017; KPMG, 2017
Russell et al., 2017; TCFD 2017; O’Dwyer and Unerman 2016; Bebbington and Larrinaga,
;2014; A4S 2012; Frame and O’Connor, 2011; Gasparatos et al., 2009; Frame and Brown, 2008
Antheaume, 2007; Bebbington et al., 2007; Herbohn, 2005; Jones and Dugdale, 2001; Lamber)ton, 2000
و قــد أشــار Bebbington et al. (2001)vإلــى أن النمــوذج الســابق يمكــن أن يســاعد فــي تحديــد العوامــل الخارجيــة
واالعتــراف بهــا وقياســها إلــى جانــب االعتــراف بالتأثيرالنقــدي لهــذه العوامــل الخارجيــة .عــاوة علــى ذلــك فقــد نــوه()1997
 Macveإلــى أن نمــوذج  FCAيمكــن أن يوفــر وســيلة لتحســين التحليــل والتدقيــق ،األمرالــذي قــد يوفــر فرصــة إلضفــاء
الشــرعية علــى نمــوذج اقتصــادي ناقــص ،ربمــا يزيــد مــن احتمــال القبــول والتبنــي مــن جانــب أصحــاب المصالــح الذيــن
لديهــم بعــض التحيــز تجــاه الوضــع االقتصــادي الراهــن ( . )Russell, 2014يمكــن أن تتحقــق المزايــا الســابقة شــريطة
إمــكان التغلــب علــى التحفظــات «ذات الطابــع الفنــي والسياســي” .فمــن المنظــور الفنــي ســتحتاج المنظمــات إلــى تســجيل
وتدقيــق كميــة ضخمــة مــن البيانــات ،والتــي قــد ال تنشــأ مــن خــال أنظمــة معالجــة العمليــات المحاســبية التقليديــة ،األمــر
الــذي قــد يســتدعي مداخــل جديــدة لتســجيل البيانــات والتحقــق منهــا .وفيمــا يخــص المنظــور السياســي  ،تعتمــد فعاليــة نهــج
 FCAعلــى األســعار المعدلــة للســلع والخدمــات التــي تتجــاوز ممارســة المســاءلة ،ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع التكاليــف الــواردة
بالتقاريــر و مــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات ،وينبغــي االعتــراف بــأن مقاومــة مثــل هــذا النهــج يمكــن مواجهتهــا علــى نطــاق
متزايــد ،تقودهــا أكثــر الممارســات غيــر المســتدامة التــي تــؤدي إلــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب الماليــة.

الضرائب "بديل أم تعديل ؟"

يعتبــر االعتــراف بضــرورة التقييــم الخارجــي ألغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة فــي إطــار الســعي إلــى «حوكمة االســتدامة “
ـرا مه ًمــا للغايــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن الحاجــة إلــى تعديــل أســعار الســلع والخدمــات مــن خــال نقلــة نوعيــة تقــوم على
أمـ ً
ـرض مهنــة المحاســبة لتحـ ٍد
إعــادة تعريــف للمبــادئ االقتصاديــة أو تعديلهــا بعقالنيــة باســتخدام إطــار تحليلــي متفــق عليــه ،تُعـ ّ
ـارا
نظــري يتطلــب اشــتقاق معاييــر ( )IFRSمناســبة الســتيعاب هــذه التقييمــات الخارجيــة .ويمثــل ذلــك تحديًــا نظريًــا واختبـ ً
الســتقاللية المهنــة فــي القــدرة علــى مقاومــة ضغــط أصحــاب المصالــح الذيــن لديهــم أكبــر الممارســات غيــر المســتدامة .
(. )Barth and Wolff, 2009; Albareda et al., 2007
إن أســاس إطــار مفاهيمــي لمحاســبة االســتدامة المتحققــة مــن خــال المعاييــر المحاســبية يتطلــب إقــرارا ً بضــرورة الحفــاظ
علــى رأس المــال الطبيعــي مــن خــال إضفــاء الطابــع الداخلــي علــى العوامــل الخارجيــة التــي تــم تجاهلهــا ســابقا ً فــي نظــم
التقريــر واالعتــراف بااللتزامــات المحتملــة التــي قــد تشــكلها .ويمكــن احتســاب مــا ســبق مــن خــال التكاليــف المحســوبة،
والتــي « يتــم إقفالهــا فــي الحســابات» فــي وقــت الحــق مــن خــال االحتياطيــات غيــر القابلــة للتوزيــع ،تاركــة آليــات التكلفــة
والتســعير القائمــة كمــا هــي  ،بــدالً مــن مراجعــة وتعديــل التكاليــف واألســعار للســماح بتبعــات اإلجــراءات غيــر المســتدامة
لهــو أمــر يســتحق النقــاش .ومــع ذلــك يمكــن االعتــراف بــأن مبــدأ محاســبة التكاليــف الكاملــة يوفــر بعــض المجــال إلصــاح
معاييــر المحاســبة .إن مثــل هــذا اإلصــاح لمتابعــة أجنــدة االســتدامة الضعيفــة أو القويــة ســيخضع للسياســة والتنــازالت،
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أثر تطوير املعايري احملاسب ّية لتحقيق التنمية املستدامة :دراسة مرجع ّية
األمــر الــذي مــن غيــر المحتمــل أن يــؤدي إلــى تحــول فــي النمــوذج ،أو تغييــرات كبيــرة لتحقيــق األهــداف المرجــوة .إال أنــه
يمكــن متابعــة مثــل هــذه األجنــدة بمزيــد مــن الفعاليــة مــن خــال تعديــات األســعار عــن طريــق فــرض ضريبــة علــى جانــب
العــرض مــن خــال تعديــل نظــام الضرائــب(. )Payne and Raiborn, 2018; Martindale, 2017; Russell, 2011
إن تســعير العوامــل الخارجيــة البيئيــة مــن خــال النظــام الضريبــي لهــو أمــر يســتحق النقــاش .فهــذه الضريبــة تُســتخدم  -ولــو
جزئيـا ً علــى األقــل  -لتزويــد المجتمــع بخدمــات مــن أجــل الصالــح العــام .وعــاوة علــى ذلــك « ،يمكــن أن تكــون الضرائــب
البيئيــة أدوات سياســية قويــة” وقــد تخــدم متطلبــات الحفــاظ علــى مخــزون رأس المــال الطبيعــي  ،إمــا عــن طريــق تثبيــط
االســتهالك والتلــوث أو إمكانيــة إصــاح أو تنظيــف رأس المــال الطبيعــي ،وذلــك مــن خــال فــرض الضرائــب البيئيــة
()Mirrlees et al., 2011; Foley, 2003; James and Nobes, 2000
يثــار الجــدل بــأن «الضريبــة (إذا تــم تحديدهــا علــى المســتوى الصحيــح)  ،ســتكون فــي الغالــب أكثــر كفــاءة مــن الناحيــة
االقتصاديــة»؛ إذ تســمح لألفــراد بتقديــر تكاليــف وفوائــد ســلوكهم علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة  .ويترتــب علــى ذلــك
أن التعديــات التــي أدخلــت علــى نظــام الضرائــب يمكــن أن تســتخدم كبديــل لإلصــاح الشــامل للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة ،أو ربمــا تكمــل إصالحــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،التــي يدعمهــا نمــوذج مفاهيمــي يعتــرف بنمــوذج
االســتدامة ( . )Pearson and Smith, 1990وتوفــر الضرائــب فرصــة لالعتــراف بمتطلبــات اإلطــار المفاهيمــي الــذي
تقــوم عليــه محاســبة التكاليــف الكاملــة إلعطــاء قيمــة نقديــة للعوامــل الخارجيــة التــي تــم تجاهلهــا ســابقًا ،وعنــد القيــام بذلــك
يجــب التقريــر عــن «التكلفــة الكاملــة» المرتبطــة باســتهالك رأس المــال الطبيعــي.
فــي هــذا الســياق قــد توفــر الضرائــب أوالً  :إعــداد التقاريــر  ،وثاني ـا ً  :فرصــة المســاءلة للكيانــات االقتصاديــة التــي تســمح
بالتقريــر عــن اآلثــار الماليــة الســتهالك رأس المــال الطبيعــي علــى طــول خطــوط التقاريــر التقليديــة ،دون الحاجــة إلــى
تحديــد القيــم ،يمثــل هــذا األخيــر توفيــر حاجــز مصطنــع الســتخدام االحتياطيــات للمنظمــة .وبــدالً مــن ذلــك ســيكون للتقريــر
عــن انخفــاض األربــاح نفــس األثــر ،مــع عــدم االحتفــاظ بالفــرق أو نقلــه إلــى إحتياطــي بيئــي .ومــع ذلــك ينبغــي أال يُزيــد هــذا
النهــج العــبء اإلجمالــي للضرائــب علــى األعمــال حتــى ال يــؤدي إلــى خفــض الربحيــة ،بــل إلــى تحفيــز االســتخدام األكثــر
كفــاءة للمــوارد ومتابعــة ممارســات أكثــر اســتدامة (.)Ekins, 1999
غيــر أن التعديــل الضريبــي المقتــرح قــد يــؤدي إلــي حــدوث تشــوه إقتصــادي؛ إذ يتــم االعتــراف باالســتدامة علــى نحــو
متزايــد بهــذه الطريقــة ،األمــر الــذي يحــدث تغييــرات ماديــة فــي أســعار الســلع والخدمــات .لــذا فــإن اعتبــار هــذا المقتــرح
ـر يمكــن تفنيــده ،حيــث يمكــن التأكيــد علــى أن هــذا هــو اعتــراف بــأن األســعار قــد تــم تشــويهها ،وأن
تشــويها ً اقتصادي ـا ً أمـ ٌ
ضــا هــو أن مثــل هــذا اإلجــراء
الممارســات غيــر المســتدامة قــد تــم تقييمهــا بأقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة .ومــا هــو أقــل تناق ً
مــن شــأنه أن يغيــر األســعار النســبية ،وهــذا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج والــذي بــدوره قــد يكــون لــه تأثيــر علــى
التنافســية الدوليــة ( .)Tulpule et al., 1998; Ekins, 1994; Pearson and Smith, 1990يمكــن تصميــم مثــل هــذا
المقتــرح الضريبــي علــى أفضــل وجــه كتعديــل للضرائــب الحاليــة ،مــع درجــة عاليــة مــن االمتثــال .ويجــب أن يكــون معــدل
الضريبــة محــددا َ بدقــة إلحــداث التــوازن بيــن جــدول أعمــال االســتدامة وعواقــب االســتهالك .ويتمثــل التحــدي المفاهيمــي
فــي كيفيــة التعــرف علــى هــذه الخصائــص لتصميــم الضرائــب جنبـا ً إلــى جنــب مــع نهــج محاســبة التكاليــف الكاملــة لتدعيــم
التقاريــر الماليــة لمعالجــة التناقــض الحالــي بيــن ممارســات االســتدامة والمحاســبة فــي الســعي لتحقيــق برنامــج اســتدامة
قــوي.

خالصة الدراسة:

إن العوامــل الخارجيــة هــي ســمة متأصلــة فــي اقتصــاد الســوق بطبيعتهــا ،ويمكــن أن يكــون مــن الصعــب التعــرف عليهــا
فــي الزمــان والمــكان ،وتنــازع ملكيتهــا فــي بعــض الحــاالت ،وقــد تســتمر األســواق فــي العمــل بتجاهــل العوامــل الخارجيــة.
ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن العوامــل الخارجيــة تجبراألســواق علــى االعتــراف بوجودهــا فــي نهايــة المطــاف ،فعلــى ﺳﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل اﺳﺗﻐرق اﻷﻣر ﺳﻧوات ﻟﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺑﻎ وآﺛﺎرھﺎ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻌﻘﺑﮭﺎ واالﻋﺗراف بآثارهــا الماليــة داخلي ـا َ
(ﻋﻟﯽ اﻷﻗل إﻟﯽ ﺣد ﻣﺎ ) ﻣن ﺧﻼل الــدﻋﺎوى القضائيــة ،وﺿراﺋب اﻟﺗﺑﻎ.
ضــا جــز ًءا مــن الحــوار المســتمر بيــن قطــاع األعمــال والمجتمــع حــول طبيعــة مســؤوليات
تشــكل العوامــل الخارجيــة أي ً
العمــل ،والواجبــات المرتبطــة بالمســاءلة .ففــي ســياق التزايــد الســريع للعالقــة بيــن العوامــل الخارجية وإســتراتيجية الشــركة،
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أبومسك
والحاجــة إلــى ســد الفجــوة بيــن التقريــر عــن العوامــل الخارجيــة فــي المجــاالت المتميــزة تقليديًــا فــي االســتدامة والتقريــر
المالــي ،كان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تحــري الــرؤى حــول دورالمعاييــر المحاســبية للقيــاس و التقريــر عــن العوامــل
الخارجيــة التــي يمكــن أن تســاعد فــي النهــوض باالســتخدام الفعــال للمعلومــات الخارجيــة فــي كل مــن التقاريــر الماليــة
واالســتدامة ألصحــاب المصالــح الذيــن يســعون إلــى فهــم كامــل لــأداء المالــي للوحــدة اإلقتصاديــة وموقفــه وآفاقــه .وقــد
ناقشــت الورقــة وجهــة النظــر القائلــة بتوفيــر معاييــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة لإلطــار الــازم لتوليــد معلومــات
االســتدامة  .ومــع ذلــك  -إال أنــه مــن منظــور اإللتــزام  -فيســتحيل اســتنتاج أن الشــركات تلبــي بالفعــل متطلبــات المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،وعلــى ذلــك فقــد انتقلــت الدراســة إلــى مناقشــة وجهــة النظــر المقابلــة المناديــة بقصــور المعاييــر
المحاســبية عــن تلبيــة و مواكبــة هــذه االحتياجــات .إن هنــاك تركيــزا محــددا علــى اإلمكانيــات والتحديــات والقيــود المتعلقــة
بالعوامــل الخارجيــة .تشــير معظــم أطــر تقاريــر الشــركات إلــى أن المعلومــات يجــب أن تكــون قابلــة للمقارنــة  -كاملــة –
ومحايــدة ،وخاليــة مــن األخطــاء الماديــة .وبينمــا تســلم أطــر التقريــر عــن االســتدامة بــدور مهــم للتقريــر عــن البيانــات
الخارجيــة النوعيــة والكميــة علــى حــد ســواء ،فــإن البيانــات الكميــة و المعبــر عنهــا نقدي ـا َ تعتبــر فــي كثيــر مــن األحيــان
مثاليــة للوفــاء بخصائــص المعلومــات النوعيــة كالحيــاد و القابليــة للمقارنــة .إن إمســاك حســابات العمليــات الخارجيــة هــي
مصــدر محتمــل لهــذه البيانــات  -وإن كان ذلــك مــع وجــود تحذيــرات كبيــرة -فقــد أشــارت الدراســة إلــى أربــع مراحــل مــن
المحاســبة عــن العوامــل الخارجيــة منــذ الســبعينات والتــي هدفــت إلــى تحديــد وقيــاس العوامــل الخارجيــة لألحــداث كمي ـاَ.
وقــد انتقلــت هــذه مــن عمليــات التدقيــق االجتماعــي مــن خــال تجــارب محاســبة التكاليــف الكاملــة وأدوات تقييــم التجــارب
إلــى أحــدث مراحلهــا ،والتــي تميــزت بظواهــر فكريــة وتطويــر أدوات وأطــر للمســاعدة فــي تحديــد الحجــم ،وتســجيل
ـم التقريرعنهــا .وتشــير التعقيــدات الكبيــرة للتأثيــرات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة المتفاعلــة
العوامــل الخارجيــة ومــن ثـ َ
إلــى الحاجــة إلــى معلومــات ســياقية إلثبــات و تفســير وفهــم اآلثــار الخارجيــة (والمخاطــر) ،كمــا أنهــا تجعــل مــن الصعــب
تحديــد العديــد مــن العوامــل الخارجيــة بطــرق قابلــة للمقارنــة وكاملــة ومحايــدة .ومــن النهــج الــذي يمكــن أن تحقــق بســرعة
أكبــر العديــد مــن العوامــل الخارجيــة الحاليــة بقــوة أكبــر فــي مجــال التقريــر المالــي أن نعتــرف بالعمليــات التــي تصبــح فيهــا
العوامــل الخارجيــة تدريجـا ً ماليـاً .باالعتمــاد علــى نظريــة العقــد االجتماعــي ،ولقــد رســمت هــذه الورقــة سلســلة متصلــة مــن
هــذه العمليــات .ومــع تزايــد وعــي المجتمعــات باإللحــاح علــى اتخــاذ إجــراءات ذات مغــزى فــي العديــد مــن مجــاالت التنميــة
المســتدامة ،ومــن الممكــن بــل وربمــا مــن المرجــح أن تتدخــل الحكومــات بطــرق تحــول بســرعة مــن خــال تنظيــم العديــد
مــن العوامــل الخارجيــة الحاليــة إلــى مجــاالت داخليــة ماليــة .كمــا أشــارت الدراســة إلــى مســاهمة النظريــة المثلــى للضرائــب
إلظهــار مــدى أهميــة الســعي وراء التقريــر عــن «التكاليــف الكاملــة» كأمــر مهــم فــي النقــاش حــول اســتدامة الشــركات.
كمــا أشــارت الدراســة لجــدوى االســتيعاب الداخلــي للعوامــل الخارجيــة ،وأهميــة األدوات االقتصاديــة فــي تحقيــق ذلــك .لــذا
ينبغــي أن تســمح المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بإعــادة تنظيــم المحاســبة لمراعــاة اآلثــار المســتدامة للقــرارات االقتصاديــة
والتجاريــة بقــدر اإلمــكان .وثمــة مجــال لتوســيع معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  37ليشــمل المســؤوليات البيئيــة واالجتماعيــة
والتــي يمكــن أن تســتوعب التكاليــف التــي تــم تجاهلهــا ســابقا دون اللجــوء إلــى تعديــل الضرائــب .ويتطلــب هــذا االعتــراف
مــن قبــل مهنــة المحاســبة أن يكــون لهــا دور أساســي فــي اإلفصــاح مــن خــال قيــاس األصــول والخصــوم فــي القوائــم الماليــة
كــي يتــم اســتيعاب االســتدامة فــي التقريرالمحاســبى .مثــل هــذا االعتــراف يتحــدى المهنــة إلعــادة تقييــم الغــرض األساســي
للتقريــر المالــي مــن خــال إعــادة تعريــف أصحــاب المصالــح ،واالعتــراف بضــرورة اتبــاع نهــج منظــم لالســتدامة.
وقــد تتطلــب هــذه المســاهمة فــي مناقشــة أوســع للسياســة العامــة .فقــد يســاهم تعديــل معاييــر إعــداد التقاريــر باســتخدام
الضرائــب فــي إيقــاف اســتهالك رأس المــال الطبيعــي .و توفــر الضرائــب الفرصــة لمهنــة المحاســبة للمضــي قد ًمــا نحــو
أجنــدة قويــة إلعــداد التقاريــر حــول االســتدامة دون مراجعــة أو تغييــر النظريــة االقتصاديــة .عــاوة علــى ذلــك توفــر
الضرائــب عائــدًا مزدو ًجــا مــن حيــث زيــادة العائــدات ،وتخفيــف الســلوك غيــر المســتدام .إن المحاســبة علــى أســاس
االســتدامة القائمــة علــى الضرائــب التــي تعتمــد مبــادئ محاســبة التكاليــف الكليــة  ، FCAتوفــر فرصــا لتحســين البيئــة
ونظــام التقريــر المالــي .وهنــاك رغبــة إلصــاح معاييــر المحاســبة أو اإلصــاح الضريبــي لتحقيــق أجنــدة اســتدامة قويــة،
وكالهمــا لديــه القــدرة علــى تقليــل األربــاح .وقــد يوفــر اإلصــاح الضريبــي أيضـا ً فرصـا ً للتخطيــط و اإلعفــاءات الضريبيــة،
وإن كان ذلــك يتطلــب التدقيــق الحــذر لهــذا المقتــرح.

اتجاهات البحوث المستقبلية المقترحة:

يُقتــرح أن تكــون نقــاط البحــث التاليــة محــاور لألبحــاث المســقبلية لتعزيــز فعاليــة المعلومــات عــن العوامــل الخارجيــة لحلحلــة
النطاقــات المنفصلــة التقليديــة للتقاريــر الماليــة وتقاريــر االســتدامة التــي هــي فــي حقيقتهــا تقاريــر تجميليــة وال تركــز علــى
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أثر تطوير املعايري احملاسب ّية لتحقيق التنمية املستدامة :دراسة مرجع ّية
االســتدامة نفســها .فمــن الضــروري القيــام بدراســة كفايــة ومنفعــة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﻃﺎرات الحاليــة ﺣﻮل التقريــر ﻋﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ
األﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
	•دراســة دور القيــاس الكمــي النقــدي للتأثيــرات الخارجيــة المتكافئــة التــي تبــدو غيــر قابلــة للتناســب مــن حيــث الحجــم،
والمســائل التــي تنشــأ عــن مثــل هــذه المحــاوالت.
	•دراســة العمليــات التــي يتــم مــن خاللهــا دمــج المعلومــات الخارجيــة فــي صنــع القــرار االســتثماري  ،بمــا فــي ذلــك
كيفيــة اســتخدام البواعــث االســتثمارية ذات األهــداف طويلــة األجــل مثــل صناديــق المعاشــات ،للمعلومــات الخارجيــة.
	•دراســة أثــر العمليــات المتنوعــة التــي يتــم مــن خاللهــا دمــج المعلومــات المتعلقــة باآلثــار الماليــة المترتبــة علــى العوامــل
الخارجيــة فــي اتخــاذ القــرارات الداخلية.
•دراســة حالــة التجــارب المبتكــرة لبعــض الشــركات فيمــا يخــص المحاســبة عــن العوامــل الخارجيــة ،لفهــم كيفيــة تفاعــل
المحاســبين ،مــع الســعي إلــى تطويــر حســابات العوامــل الخارجيــة ،والتقريــر عــن مثــل هــذه العوامــل الخارجيــة .علــى
ســبيل المثــال يمكــن أن يكــون التركيــز بشــكل خــاص علــى شــركات التأميــن كقطــاع يعتبــر اآلن التأثيــرات الخارجيــة
ـرا فيمــا يتعلــق بمطالبــات التأميــن األعلــى.
ـرا ماليًــا كبيـ ً
لآلخرىــن فيــه خطـ ً
•دراسة التأثيرات الضريبة كمدخل مكمل لمحاسبة التكاليف الكاملة.
•دراسة تحديد المعدل الضريبي المناسب إلحداث التوازن الذي ال يؤثر سلبا َ على الوحدات اإلقتصادية.
ومــع ذلــك فقــد تســتمر الشــركات علــى المــدى القصيــر فــي التقريــر عــن األداء علــى أســاس الممارســات غيــر المســتدامة،
وعلــى المــدى الطويــل يجــب االعتــراف بهــذه االلتزامــات واإلفصــاح عنهــا ،والناشــئة عــن االســتهالك المفــرط لــرأس
المــال الطبيعــي .ومــع زيــادة اســتهالك رأس المــال الطبيعــي تصبــح اآلثــار الماليــة للممارســات غيــر المســتدامة أكبــر بشــكل
ملحــوظ .باإلضافــة إلــى ذلــك مــن دون التمكــن مــن بلــورة األحــكام الالزمــة لمثــل هــذه االلتزامــات ،وقــد يواجــه المجتمــع
مــرة أخــرى ضــرورة التصــدي لعواقــب قــرارات االســتهالك الجائــرة ،حيــث تــم المبالغــة فــي تقديــر األربــاح والتقريــر
عنهــا وتوزيعهــا ،قبــل أن يتــم فهــم أو الكشــف عــن مــدى الخصــوم بشــكل مالئــم و كامــل .وتســاعد الدراســة فــي تقديــم أفــكار
تســاعد مهنــة المحاســبة فــي تطويــر محــاوالت مبتكــرة وذات تأثيــر علــى الفــرص والمخاطــر المرتبطــة بالتنميــة المســتدامة.
فــإن تزايــد الوعــي فــي العديــد مــن المجتمعــات بأنــواع اآلثــار الخارجيــة الســلبية المتعــددة علــى المجتمــع والبيئــة الطبيعيــة
واالقتصاديــة الناشــئة عــن األنشــطة التنظيميــة ،إلــى جانــب تقليــل التســاهل إزاء هــذه التأثيــرات يجعــل اإلجــراءات التنظيميــة
للحــد مــن العوامــل الخارجيــة أكثــر إلحاحـا ً واحتمــاالً .كمــا يمكــن أن يســاعد فــي اســتيعاب هــذه العوامــل الخارجيــة داخليـا َ
وقياســها نقديـاَ ،ال ســيما فــي إطــار الزخــم المتنامــي التخــاذ إجــراءات تشــريعية للتعامــل مــع اآلثــار غيــر المقبولــة للعوامــل
الخارجيــة .وهــذا يزيــد مــن مالءمــة المعلومــات للمســتثمرين حــول النتائــج الماليــة علــى الوحــدة اإلقتصاديــة بمــا فيهــا
مــن التأثيــرات االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة األوســع نطاق ـا ً والناتجــة عــن العوامــل الخارجيــة .وتســلط هــذه العوامــل
الضــوء علــى أهميــة وضــرورة تقديــم مقترحــات للتطويــر فــي المعاييــر المحاســبية فــي التقريــر عــن الشــركات مــن أجــل
توفيــر معلومــات مفيــدة وشــاملة وقابلــة للمقارنــة عــن العوامــل الخارجيــة ،ولمالحقــة التطــورات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة،
و تحقيــق التنميــة المســتدامة للوحــدة اإلقتصاديــة.
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