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 أهداف المجلة: 
تسعى مجلة العلوم القانونية إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها:

تعميق المعرفة بأحكام الشريعة اإلسالمية والتشريعات القانونية واإلقتصادية على   -1
المستويين المحلي واإلقليمي.

المساهمة في إثراء البحث القانوني لدى المشتغلين بالقانون داخل الدولة وخارجها.  -2

التعاون مع كليات القانون والشريعة والحقوق على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.  -3

تدعيم التواصل مع كافة األجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة العاملة   -4
في المجال القانوني.

تقديم العون للجهات القضائية من خالل التعليق على األحكام والمبادئ القضائية   -5
وتحليلها.

اهتمامات المجلة: تعنى المجلة بنشر ما يلي:
البحوث العلمية الرصينة في مجاالت التخصص.  -1

البحوث والدراسات المعنية بالفقه االسالمي.  -2

البحوث والدراسات النقدية التي تتصل باإلصدارات في مجاالت التخصص التي تعنى بها   -3
المجلة.

البحوث والدراسات العلمية المعنية بمعالجة المشكالت المعاصرة والقضايا المستجدة في   -4
مجال الشريعة والقانون واإلقتصاد.

البحوث والدراسات العلمية التي تسهم في رقي المجتمع حضاريًا والمحافظة على هويته   -5
العربية واإلسالمية.
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قواعد النشر في المجلة:
تعهد من الباحث بأن البحث لم يسبق نشره وأنه يلتزم بالمبادرة بإخطار المجلة في حالة تقديم البحث   -1

للنشر في مجلة أخرى طالما لم تبد المجلة رأيها - بعد - في البحث.

ال يجوز نشر البحث في مجلة أخرى )أو مؤتمر أو ندوة علمية أو بأي وسيلة أخرى( بعد قبوله للنشر في   -2
المجلة إالّ بعد الحصول على إذن كتابي من مدير التحرير.

أن يلتزم الباحث المنهجية العلمية والتوثيق العلمي لمادة البحث ، وأن يتسم البحث باألصالة واإلضافة   -3
للمعرفة القانونية.

أال يكون البحث مستاًل من رسالة علمية )ماجستير أو دكتوراه( نال بها الباحث درجة علمية، أو منشورا من   -4
قبل على أي صورة من صور النشر.

أال يتجاوز حجم البحث خمسين صفحة ، إالّ إذا اقتضى ذلك الحفاظ على وحدة البحث.  -5

تقدم البحوث مطبوعة بخط Simplified Arabic وتكتب العناوين الرئيسة والفرعية بالخط األسود   -6
العريض بحجم )16( ، وحجم )14( للنصوص في المتن، وبحجم )12( للهوامش في أسفل كل صفحة، ويكتب 
البحث على وجه واحد، مع ترك مسافة 1.5 بين السطور. وينبغي مراعاة التصحيح الدقيق في جميع النسخ.

تكون الحواشي 2.5 سم على جوانب الصفحة األربعة.  -7

أن يراعي في التهميش والترقيم والتواريخ وذكر المراجع والمؤلفين اآلتي:  -8

أن تكون اإلشارة إلى صفحات المصادر والمراجع في الهامش وليس في صلب البحث. أ. 

أن ترقم هوامش كل صفحة على حده، ويراعي في الترقيم األرقام المتعارف عليها في األسلوب العربي. ب. 

عند ذكر األعالم والمؤلفين يذكر اسم الشخص أوال ثم اسم أبيه وجده ثم لقبه. ت. 

تثبت المصادر والمراجع العلمية ومؤلفوها في نهاية البحث بالترتيب الهجائي، مع بيانات الطباعة والنشر. ث. 

ُد هيئة التحرير بثالث نسخ منها  نسخة إلكترونية ) CD ( ، مع  يقدم البحث مطبوعًا على الحاسوب ، وُتَزوَّ  -9
مراعاة التدقيق اللغوي. وُيفضل إرساله عن طريق البريد اإللكتروني ، أن تكون إحدى نسخ البحث بصيغ 

 Pdf واأُلخرى بصيغة ، )word2000(

ُيقدم الباحث موجزًا لسيرته العلمية في حدود عشرة سطور في صفحة مستقلة، تتضمن: االسم، وجهة   -10
عمله، ورتبته العلمية، وأهم أبحاثه، مع صورة شخصية حديثة، وملخص للبحث في حدود صفحة واحدة 

باللغتين العربية واإلنجليزية. 

يتم عرض البحث - على نحو سري – على محكمين من ذوي الكفاءة ممن يقع عليهم اختيار المجلة.  -11

تخطر المجلة أصحاب البحوث المقدمة بموقفها من نشر بحوثهم على النحو التالي:  -12

يخطر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة خالل أسبوع من تاريخ الوصول. أ. 

يخطر أصحاب البحوث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر. ب. 

في حالة وجود مالحظات على البحث، يعاد البحث لصاحبه الستيفاء هذه المالحظات ليكون صالحًا للنشر. ت. 

يعتذر للباحث الذي لم توافق لجنة المحكمين على نشر بحثه دون االلتزام بإبداء األسباب.  -13

أصول البحوث المقدمة للمجلة ال ترد سواًء نشرت أو لم تنشر.  -14

ما ينشر في المجلة من آراء تعبر عن أفكار أصحابها وال تمثل بالضرورة رأي المجلة أو الجامعة.  -15

أن يكون البحث متعلقًا بمجال العلوم القانونية والشرعية.  -16

تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، وفي حالة رغبة المجلة في إعادة نشر البحث فإن عليها أن تحصل على   -17
موافقة مكتوبة من صاحبه.

تقّدم البحوث بإحدى اللغات اآلتية: العربية، اإلنجليزية، الفرنسية.  -18

يجب ضبط النصوص الشرعية بالشكل الكامل.  -19
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
كلمة العدد

الحمد هلل رب العالمين ، نحمده سبحانه ، أكمل لنا ديننا ، واتمم علينا نعمته ، ورضي لنا اإلسالم دينًا ، وسجلَّ ذلك 
في كتابه العزيز ، حيث قال عز َمْن قائل : ) اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم اْلِإْسَلاَم ِديًنا ( .

والصالة والسالم علي أشرف الخلق وسيد المرسلين ، سيدنا محمد صلَّ اهلل عليه وسلم القائل في حديثه الشريف 
: ) من سلك طريقًا يلتمس به علمًا َسهلَّ اهلل له به طريقًا إلي الجنة ( .

اللهم صلي وسلم وبارك عليه ، وعلي آله األطهار ، وأصحابه األخيار ، ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين ..

ثم أما يعد ..

تطل عليكم مجلة العلوم القانونية بعددها السادس من سلسلة أعدادها الدورية ، لتخطو به خطوة جديدة في 
مجال النشر العلمي ، السيما مع ازدياد ثقة الباحثين في المجلة ، وما تنشره من أبحاث علمية متميزة ، نالت قبول الهيئة 

االستشارية بالمجلة .

المجالت  ضمن  وتصنف   ، واألكاديمي  العلمي  الوسط  في  طيبة  بسمعة  القانونية  العلوم  مجلة  وتتمتع   ، هذا 
القانونية والشرعية األولى المحررة باللغة العربية . وتسعى هيئة التحرير - كما ذكرنا في العدد السابق - بالتعاون مع 
الهيئة االستشارية للمجلة ، سعيًا حثيثًا  نحو رفع تصنيف المجلة عالميًا ، وذلك من خالل ضمها إلي المؤسسات العالمية 
 ، فيها  تنشر  التي  البحوث  اختيار  في  والتدقيق  النشر  قواعد  تعديل  إلي  باإلضافة   . العلمية  المجالت  بتصنيف  الخاصة 

واعتماد ُمَحَكِمين من ذوي الكفاءة العلمية الرصينة .

القامات  أصحاب  األجالء  للسادة  والعرفان  التحية  ووافر  الشكر  بجزيل  نتقدم  أن  العدد  يفوتنا في مقدمة هذا  وال 
الشامخة أعضاء الهيئة االستشارية ، الذين ال يبخلون على المجلة أو ناشريها بوقتهم الثمين ، وعلمهم الغزير في تقييم 
ما يرد إلي المجلة من بحوث علمية ، لتحديد ما يصلح منها للنشر وما ال يصلح ، مع إمداد الباحث وتزويده بمواطن القوة 
والضعف في ثنايا بحثه ، وهم يؤدون هذا العمل بكل أمانة وموضوعية ، وهو ما يزيد من قيمة ومصداقية المجلة في كافة 

األوساط العلمية .

ة في تخصصات مختلفة في القانون بفرعيه العام والخاص  ويصدر هذا العدد السادس متضمنًا سبعة بحوث َقِيمَّ
اإلسالمي  الفقه  والجماد في  المال  اللقيط على  اللقيط وأحكام جنايته   (  : بعنوان  األول  البحث  . وكان  اإلسالمي  والفقه   ،
والقانونين المصري واإلماراتي دراسة مقارنة( لألستاذ الدكتور حسني محمود عبد الدايم ، وهو تكملة للجزء األول من البحث 
الذي تم نشره في العدد الخامس من المجلة . ثم جاء البحث الثاني بعنوان : )الوضع القانوني لجنسية المرأة في القانون 
اإلماراتي( للدكتور أحمد الفضلي ، ثم تاله البحث الثالث بعنوان : )إنهاء عقد احتراف العب كرة القدم باإلرادة المنفردة دراسة 
تحليلية في الئحة االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقاالتهم السعودية( ، وهو بحث مشترك بين األستاذ الدكتور هيثم حامد 
المصاروه ، والدكتور عمار سعيد الرفاعي ، ويأتي البحث الرابع بعنوان : )مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي 
على أموال مدينه وااللتزام بالسريَّة المصرفية دراسة في التشريعين السوري والقطري( للدكتور أحمد عادل أبو زيد . وجاء 
البحث الخامس بعنوان : )القواعد اإلجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقًا لالتفاقيات الدولية( ، وهو بحث 
مشترك بين الدكتور محمد أحمد عيسى ، والدكتور عبد العزيز عبد اهلل الرشود . وأما البحث السادس ، فقد جاء تحت 
عنوان : )اتفاق إعالن سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي( للدكتور إكرامي بسيوني عبد الحي خّطاب( . 
وجاء البحث السابع واألخير بعنوان : )دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة 

األمن النفسي والسالمة المدرسية بمنطقة الرياض( للدكتور عبد المحسن عبيد اهلل المذلي .

وأخيرًا ، نلفت النظر ، إلي أن كل ما تقدمه المجلة من خدمات ، يتم بصورة مجانية ، إذ ال تتقاضى المجلة أية مبالغ 
مالية ِمَمْن ُتْنَشر بحوثهم بها ، أو ِمَمْن يستفيدون من أعداد المجلة المختلفة . كما أنه ال يفوتنا أن نذكر ، أن هذا العدد هو 
ثمرة الجهود المتواصلة ألعضاء هيئة التحرير واللجنة االستشارية لهذا العدد ، والمدقق اللغوي ، فلهم منا الشكر والتقدير 

والثناء ، ولهم من اهلل المغفرة والمثوبة والعطاء . واهلل من وراء القصد ، وهو الموفق والهادي إلي سواء السبيل ،،،

األستاذ الدكتور / حسني محمود عبد الدايم

نائب رئيس تحرير المجلة
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اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

اللقيط وأَحكام جنايته على المال 
والجماد 

في الفقه اإِلسالمي والقانونين المصري واإلماراتي
دراسة مقارنة  )الجزء الثاني(

إعداد األستاذ الدكتور
حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

أستاذ قانون المعامالت المدنية بكلية القانون
جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 

 المبحث الثاني
 جنایة اللقیط على المال والجماد

 وفیھ مطلبان :
 المطلب األَول : نظرة الفقھ اِإلسالمي لجنایة اللقیط على المال والجماد.

 المطلب الثاني : موقف المشرعین المصري واِإلماراتي من جنایة اللقیط على المال والجماد.
 المطلب األَول

 اللقیط على المال والجمادنظرة الفقھ اِإلسالمي لجنایة 
إنَّ من أھم آثار الجنایة على المال والتعدي علیھ، ھو وجوب التعویض أو الضمان عند إتالفھ وھالكھ، یستوي 
أن یكون اإلتالف أو الھالك عن عمد أو خطأ، كما یستوي أن یكون الجاني بالغاً، أو لم یصل بعد إلي سن البلوغ. 

). كما أن البالغ العاقل، والصبي ممیزاً كان أو غیر ممیز، 1تفاق الفقھاء (فالمتلف عمداً أو خطأ ضامن با
َماُن َعلَْیِھ،  قال النووي :). 2والمجنون والمعتوه، ضامنون أیضاَ عند جمھور الفقھاء ( ( َولَْو أَْتلََف َماالً، فَالضَّ

( َوإِْن  وجاء في المغني :). 3َوَال تَُكوُن ِجنَایَتُھُ فِي بَْیِت اْلَماِل ) ( فَإِْن َكاَن اللَّقِیطُ َمْحُكوًما بُِكْفِرِه، فَالتَِّرَكةُ فَْيٌء،
تِِھ َحتَّى یُوِسَر ) ( (ولو  وقال إمام الحرمین :). 4َكانَْت ُموِجبَةً لِْلَماِل، َولَھُ َماٌل، اُْستُْوفَِي ِمْنھُ، َوإِالَّ َكاَن فِي ِذمَّ

رب بدُل ما أتلف على بیت المال؛ فإن ھذا الغرم غیُر معقول وال محمول ) أتلف ماالً، فال یكاد یخفى أنھ ال یُض
)5.( 

ولم یُخالف في ذلك إال فقھاء المالكیة، حیث یَُمیُِزوَن في الحكم بین الصبي الممیز وغیر الممیز، ویقولون  ھذا،
لھ مال. أما إن لم یكن  بوجوب الضمان إذا وقع التعدي من صبي ممیز، حیث یُستوفَى ما أتلفھ من مالھ إن كان

لھ مال، فیظل دیناً في ذمتھ إلي أن یوسر. وأما إذا وقع التعدي من صبي غیر ممیز، فال شيء علیھ لما أتلفھ أو 
قال ابن جزي )، وقیل : ھو ھدر، وقیل : یضمن ما أتلفھ، ویكون ذلك في مالھ. 6أھلكھ من مال، كالعجماء (

بِي الَِّذي الكلبي :  َال یعقل، فََال َشْيء َعلَْیِھ فِیَما أْتلفھ من نفس أَو َمال، كالعجماء. َوقیل : الَمال ھدر، ( َوأما الصَّ
 ).7والدماء على اْلَعاقِلَة، َكاْلَمْجنُوِن، َوقیل : الَمال فِي َمالھ، َوالدَّم على َعاقِلَتھ إِن بلغ الثُّلُث ) (

                                                
المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اِإلمام أَبي حنیفة رضي هللا عنھ : أَبُو المعالي برھان الدین محمود بن أَحمد بن َماَزةَ  )1(

الناشر : دار الكتب  -م 2004ھـ/1424الطبعة األُولى عام  -المحقق : عبد الكریم سامي الجندي - 444ص  7ج-البخاري الحنفي
ص  3ج -، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ابن عرفة 175ص  2ج -، الفواكھ الدواني : للقیرواني بنانل -بیروت  -العلمیة 

 .114ص  6ج -، المغني : ابن قدامة 48ص  8ج -، الحاوي الكبیر : الماوردي 435ص  5ج -، روضة الطالبین : النووي 296
ْتَالَف َال یَْخلُو، 2( ا أَْن یرد َعلَى َغْیِرِھْم ِمْن اْلبَھَائِِم َواْلَجَماَداِت.. َوإِْن َوَرَد ) قال الكاساني : ( إنَّ اْإلِ ا أَْن یَرَد َعلَى بَنِي آَدَم، َوإِمَّ إمَّ

َماَن إَذا اْستَْجَمَع َشَرائِطَ اْلُوُجوِب ). انظر : بدائع الصنائع : ج  ي الكبیر : ، الحاو164ص  7َعلَى َغْیِر بَنِي آَدَم، فَإِنَّھُ یُوِجُب الضَّ
َماِن َعلَْیِھمَ 318ص  12ج -الماوردي  فِیِھ، فِي ُوُجوبِ الضَّ بِيِّ َواْلَمْجنُوِن، َكاْلُحْكِم فِي السَّ فِیَما  ا. وقال ابن قدامة : ( َواْلُحْكُم فِي الصَّ

 .353ص  4ا ). راجع : المغني : ج أَْتلَفَاهُ ِمْن َماِل َغْیِرِھَما بَِغْیِر إْذنِِھ أَْو َغَصبَاهُ فَتَلَِف فِي أَْیِدیِھمَ 
 .408 - 407ص  6ج -، العزیز شرح الوجیز : للرافعي القزویني 435ص  5) راجع : روضة الطالبین : ج 3(
. وقال البھوتي : ( َوإِْن َكانَْت) اْلِجنَایَةُ 254ص  4ج -،، مطالب أولي النھى : الرحیباني 114ص  6ج -) المغني : ابن قدامة 4(

 َمالِِھ ( َوإِالَّ ) بِأَْن لَْم یَُكْن لَھُ َماٌل قِیِط ( ُموِجبَةً لِْلَماِل، َولَھُ)، أَْي : اللَّقِیِط ( َماٌل اْستَْوفَى ) َما َوَجَب بِاْلِجنَایَِة ( ِمْنھُ )، أَْي : ِمنْ ِمْن اللَّ 
تِِھ، َحتَّى یُوِسَر ) َكَسائِرِ  یُوِن ). انظر : كشاف القناع : ج (َكاَن) َما َوَجَب بِاْلِجنَایَِة ( فِي ِذمَّ  .233ص  4الدُّ

 8ج -) راجع : نھایة المطلب في درایة المذھب : أبو المعالي عبد الملك بن یوسف بن محمد الجویني، الملقب بإمام الحرمین 5(
 : دار المنھاج. الناشر –م 2007ھـ/1428الطبعة األولى عام  –حققھ ووضع فھارسھ : د/ عبد العظیم محمود الدیب  – 536ص 

یَِت اْلبَِھیَمةُ َعْجَماَء ِألَنَّھَا َال تَتََكلَُّم َوُكلُّ َمْن  -بِفَْتِح اْلُمْھَملَِة، َوُسُكوِن اْلِجیِم، َوبِاْلَمدِّ تَأْنِیُث أَْعَجَم  -) اْلَعْجَماُء 6( َوِھَى :  اْلبَِھیَمةُ، َوُسمِّ
َواْلَمْرأَةُ  أَْعَجُم، َوُمْستَْعِجٌم. َواْألَْعَجُم أَْیًضا الَِّذي َال یُْفِصُح، َوَال یُبَیُِّن َكَالَمھُ، َوإِْن َكاَن ِمَن اْلَعَرِب. َال یَْقِدُر َعلَى اْلَكَالِم أَْصًال فَھُوَ 

ابَّةُ َعْجَماُء. َواْألَْعَجُم أَْیًضا الَِّذي فِي لَِسانِِھ ُعْجَمةٌ، َوإِْن أَْفَصَح بِاْلَعَجِمیَِّة. َوقَاَل التِّْرمِ  ِذيُّ : فَسََّر بَْعُض أَْھِل اْلِعْلِم، قَالُوا : اْلَعْجَماُء الدَّ
مادة :  - 201ص  -لرازي اْلُمْنفَلِتَةُ ِمْن َصاِحبِھَا، فََما أََصابَْت ِمِن اْنفَِالتِھَا، فََال ُغْرَم َعلَى َصاِحبِھَا. ( راجع : مختار الصحاح : ا

 ). 255ص  12ج -، فتح الباري : ابن حجر 187ص  3ج -ث واألثر: ابن األثیر (ع ج م )، النھایة في غریب الحدی
بِيَّ َواْلَمْرأَةَ إَذا َكانَْت ِجنَایَتُھَُما ُدوَن 219 - 218ص  -) القوانین الفقھیة : ابن جزي الكلبي الغرناطي (7 . وقال الباجي : ( إنَّ الصَّ

ْت ِدیَةُ َذلَِك بِأَْمَوالِ  اَن ِة، َوھََذا إَذا كَ ِھَما، فَإِْن لَْم یَُكْن لَھَُما َماٌل، ثَبََت َذلَِك َدْینًا َعلَْیِھَما، َوَال یَتََعلَُّق َشْيٌء ِمْن َذلَِك بِاْلَعاقِلَ الثُّلُِث اْختَصَّ
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 المبحث الثاني
 جنایة اللقیط على المال والجماد

 وفیھ مطلبان :
 المطلب األَول : نظرة الفقھ اِإلسالمي لجنایة اللقیط على المال والجماد.

 المطلب الثاني : موقف المشرعین المصري واِإلماراتي من جنایة اللقیط على المال والجماد.
 المطلب األَول

 اللقیط على المال والجمادنظرة الفقھ اِإلسالمي لجنایة 
إنَّ من أھم آثار الجنایة على المال والتعدي علیھ، ھو وجوب التعویض أو الضمان عند إتالفھ وھالكھ، یستوي 
أن یكون اإلتالف أو الھالك عن عمد أو خطأ، كما یستوي أن یكون الجاني بالغاً، أو لم یصل بعد إلي سن البلوغ. 

). كما أن البالغ العاقل، والصبي ممیزاً كان أو غیر ممیز، 1تفاق الفقھاء (فالمتلف عمداً أو خطأ ضامن با
َماُن َعلَْیِھ،  قال النووي :). 2والمجنون والمعتوه، ضامنون أیضاَ عند جمھور الفقھاء ( ( َولَْو أَْتلََف َماالً، فَالضَّ

( َوإِْن  وجاء في المغني :). 3َوَال تَُكوُن ِجنَایَتُھُ فِي بَْیِت اْلَماِل ) ( فَإِْن َكاَن اللَّقِیطُ َمْحُكوًما بُِكْفِرِه، فَالتَِّرَكةُ فَْيٌء،
تِِھ َحتَّى یُوِسَر ) ( (ولو  وقال إمام الحرمین :). 4َكانَْت ُموِجبَةً لِْلَماِل، َولَھُ َماٌل، اُْستُْوفَِي ِمْنھُ، َوإِالَّ َكاَن فِي ِذمَّ

رب بدُل ما أتلف على بیت المال؛ فإن ھذا الغرم غیُر معقول وال محمول ) أتلف ماالً، فال یكاد یخفى أنھ ال یُض
)5.( 

ولم یُخالف في ذلك إال فقھاء المالكیة، حیث یَُمیُِزوَن في الحكم بین الصبي الممیز وغیر الممیز، ویقولون  ھذا،
لھ مال. أما إن لم یكن  بوجوب الضمان إذا وقع التعدي من صبي ممیز، حیث یُستوفَى ما أتلفھ من مالھ إن كان

لھ مال، فیظل دیناً في ذمتھ إلي أن یوسر. وأما إذا وقع التعدي من صبي غیر ممیز، فال شيء علیھ لما أتلفھ أو 
قال ابن جزي )، وقیل : ھو ھدر، وقیل : یضمن ما أتلفھ، ویكون ذلك في مالھ. 6أھلكھ من مال، كالعجماء (

بِي الَِّذي الكلبي :  َال یعقل، فََال َشْيء َعلَْیِھ فِیَما أْتلفھ من نفس أَو َمال، كالعجماء. َوقیل : الَمال ھدر، ( َوأما الصَّ
 ).7والدماء على اْلَعاقِلَة، َكاْلَمْجنُوِن، َوقیل : الَمال فِي َمالھ، َوالدَّم على َعاقِلَتھ إِن بلغ الثُّلُث ) (

                                                
المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اِإلمام أَبي حنیفة رضي هللا عنھ : أَبُو المعالي برھان الدین محمود بن أَحمد بن َماَزةَ  )1(

الناشر : دار الكتب  -م 2004ھـ/1424الطبعة األُولى عام  -المحقق : عبد الكریم سامي الجندي - 444ص  7ج-البخاري الحنفي
ص  3ج -، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ابن عرفة 175ص  2ج -، الفواكھ الدواني : للقیرواني بنانل -بیروت  -العلمیة 

 .114ص  6ج -، المغني : ابن قدامة 48ص  8ج -، الحاوي الكبیر : الماوردي 435ص  5ج -، روضة الطالبین : النووي 296
ْتَالَف َال یَْخلُو، 2( ا أَْن یرد َعلَى َغْیِرِھْم ِمْن اْلبَھَائِِم َواْلَجَماَداِت.. َوإِْن َوَرَد ) قال الكاساني : ( إنَّ اْإلِ ا أَْن یَرَد َعلَى بَنِي آَدَم، َوإِمَّ إمَّ

َماَن إَذا اْستَْجَمَع َشَرائِطَ اْلُوُجوِب ). انظر : بدائع الصنائع : ج  ي الكبیر : ، الحاو164ص  7َعلَى َغْیِر بَنِي آَدَم، فَإِنَّھُ یُوِجُب الضَّ
َماِن َعلَْیِھمَ 318ص  12ج -الماوردي  فِیِھ، فِي ُوُجوِب الضَّ بِيِّ َواْلَمْجنُوِن، َكاْلُحْكِم فِي السَّ فِیَما  ا. وقال ابن قدامة : ( َواْلُحْكُم فِي الصَّ

 .353ص  4ا ). راجع : المغني : ج أَْتلَفَاهُ ِمْن َماِل َغْیِرِھَما بَِغْیِر إْذنِِھ أَْو َغَصبَاهُ فَتَلَِف فِي أَْیِدیِھمَ 
 .408 - 407ص  6ج -، العزیز شرح الوجیز : للرافعي القزویني 435ص  5) راجع : روضة الطالبین : ج 3(
. وقال البھوتي : ( َوإِْن َكانَْت) اْلِجنَایَةُ 254ص  4ج -،، مطالب أولي النھى : الرحیباني 114ص  6ج -) المغني : ابن قدامة 4(

 َمالِِھ ( َوإِالَّ ) بِأَْن لَْم یَُكْن لَھُ َماٌل قِیِط ( ُموِجبَةً لِْلَماِل، َولَھُ)، أَْي : اللَّقِیِط ( َماٌل اْستَْوفَى ) َما َوَجَب بِاْلِجنَایَِة ( ِمْنھُ )، أَْي : ِمنْ ِمْن اللَّ 
تِِھ، َحتَّى یُوِسَر ) َكَسائِرِ  یُوِن ). انظر : كشاف القناع : ج (َكاَن) َما َوَجَب بِاْلِجنَایَِة ( فِي ِذمَّ  .233ص  4الدُّ

 8ج -) راجع : نھایة المطلب في درایة المذھب : أبو المعالي عبد الملك بن یوسف بن محمد الجویني، الملقب بإمام الحرمین 5(
 : دار المنھاج. الناشر –م 2007ھـ/1428الطبعة األولى عام  –حققھ ووضع فھارسھ : د/ عبد العظیم محمود الدیب  – 536ص 

یَِت اْلبَِھیَمةُ َعْجَماَء ِألَنَّھَا َال تَتََكلَُّم َوُكلُّ َمْن  -بِفَْتِح اْلُمْھَملَِة، َوُسُكوِن اْلِجیِم، َوبِاْلَمدِّ تَأْنِیُث أَْعَجَم  -) اْلَعْجَماُء 6( َوِھَى :  اْلبَِھیَمةُ، َوُسمِّ
َواْلَمْرأَةُ  أَْعَجُم، َوُمْستَْعِجٌم. َواْألَْعَجُم أَْیًضا الَِّذي َال یُْفِصُح، َوَال یُبَیُِّن َكَالَمھُ، َوإِْن َكاَن ِمَن اْلَعَرِب. َال یَْقِدُر َعلَى اْلَكَالِم أَْصًال فَھُوَ 

ابَّةُ َعْجَماُء. َواْألَْعَجُم أَْیًضا الَِّذي فِي لَِسانِِھ ُعْجَمةٌ، َوإِْن أَْفَصَح بِاْلَعَجِمیَِّة. َوقَاَل التِّْرمِ  ِذيُّ : فَسََّر بَْعُض أَْھِل اْلِعْلِم، قَالُوا : اْلَعْجَماُء الدَّ
مادة :  - 201ص  -لرازي اْلُمْنفَلِتَةُ ِمْن َصاِحبِھَا، فََما أََصابَْت ِمِن اْنفَِالتِھَا، فََال ُغْرَم َعلَى َصاِحبِھَا. ( راجع : مختار الصحاح : ا

 ). 255ص  12ج -، فتح الباري : ابن حجر 187ص  3ج -ث واألثر: ابن األثیر (ع ج م )، النھایة في غریب الحدی
بِيَّ َواْلَمْرأَةَ إَذا َكانَْت ِجنَایَتُھَُما ُدوَن 219 - 218ص  -) القوانین الفقھیة : ابن جزي الكلبي الغرناطي (7 . وقال الباجي : ( إنَّ الصَّ

ْت ِدیَةُ َذلَِك بِأَْمَوالِ  اَن ِة، َوھََذا إَذا كَ ِھَما، فَإِْن لَْم یَُكْن لَھَُما َماٌل، ثَبََت َذلَِك َدْینًا َعلَْیِھَما، َوَال یَتََعلَُّق َشْيٌء ِمْن َذلَِك بِاْلَعاقِلَ الثُّلُِث اْختَصَّ
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اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

یھ وإتالفھ للمال، ویكون ضمانھ لما أتلّف من مالھ الخاص، ألنّھ من أھل  ووفقاً لما تقدم، فإن اللقیط یضمن بتعدِّ
). فإن لم یكن لھ مال، یظل دیناً في ذمتھ إلي أن یوسر كسائر الدیون، السیما لو كان صاحب صنعة، 8الضمان (

ن من أصحاب الصناعات والحرف، وإال أو تجارة رابحة، وفتح هللا علیھ من أبواب الرزق، كما ھو ُمَشاھَد اآل
 ).9یُْدفَُع لھ من مصرف الغارمین، من زكاة المسلمین، ما لم یعف أصحاب الدیة، فتسقط عنھ (

 المطلب الثاني
 موقف المشرعین المصري واإلماراتي من جنایة اللقیط على المال والجماد

مدنیة االتحادي والقانون المدني المصري فیما ال خالف بین الشریعة اإلسالمیة، وكل من قانون المعامالت ال
ً نسبھ  –یتعلق بالمسؤولیة المدنیة للصغیر الممیز  ً كان أو معروفا یة حیث أَْقرَّت ھذه الشرائع مسؤول –لقیطا

 الصغیر الممیز بتضمینھ نتیجة فعلھ الضار بمجرد تحقق الضرر. 
یكون مسؤوالً متى ارتكب جنایة  –لسابعة من عمره وھو من بلغ سن ا –فإن الصغیر الممیز  ووفقاً لما تقدم،

ً للغیر، ضمنھ، أي لزمھ التعویض، في مالھ. وإن لم یكن لھ  على المال. فلو أتلف الصغیر الممیز ماالً مملوكا
بِيٌّ ( إذا أَْتلََف صَ  جاء في مجلة األحكام العدلیة :مال یستطیع دفعھ حاالً، فنظرة إلي میسرة، وال یضمن ولیھ. 

َماُن ِمْن َمالِِھ. َوإِْن لَْم یَُكْن لَھُ َماٌل، یُْنتَظَُر إلَى َحاِل یُْسٍر َوَال یَْضَمُن وَ مَ   ).10لِیُّھُ ) (اَل َغْیِرِه، یَْلَزُم الضَّ
بِيُّ اْلَمْحُجوُر َعلَْیِھ، ُمَؤاَخٌذ بِأَْفَعالِِھ، فَیَْضَمُن َما أَْتلَفَھُ ِمْن اْلَمالِ  وقال ابن نجیم :  ). 11) ( ( الصَّ
بِيِّ اْلُمَمیِِّز َویَُؤدَُّب ) ( وقال الحطاب :  ).12( قَاَل اْبُن اْلَحاِجِب: َویُْؤَخُذ بَِحقِّ اْلَمْغُصوِب ِمْن َماِل الصَّ

                                                
ِضیُع فََما أَْتلََف َوَجنَي فَھَْدٌر ). انظر : المنتقى شرح الموطأ : أبو ا الرَّ بِيُّ یَْعقُِل، َوأَمَّ ب الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیو الصَّ

بجوار  –الناشر : مطبعة السعادة  -ھـ 1332الطبعة األولى عام  – 103ص  7ج -بن وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 
 محافظة مصر. 

 عسار.التي ال تسقط باإل) وھذا معناه أنَّ ذمة اللقیط تبقى مشغولة بھذا الدین، حتى یوسر كسائر الدیون، وكضمان المتلفات، 8(
) وعلیھ، فإن تعدیھ وآثار إتالفھ للمال، إذ لم یكن لھ مال، ال یُْلَحُق ببیت مال المسلمین، وإن كان والؤه لھ. ( راجع : الحاوي 9(

، أحكام اللقیط في اإلسالم 233ص  4، كشاف القناع : ج114ص  6ج -، المغني : ابن قدامة 48ص  8ج -الكبیر : الماوردي 
الناشر : المطبعة اإلسالمیة  –م 1992ھـ/1413الطبعة األولى عام  – 87ص  –ع دراسة میدانیة : د/ مریم أحمد الداغستاني م

 - مذكرة لنیل شھادة الماجستیر –القاھرة، أحكام اللقیط دراسة تأصیلیة تطبیقیة : سعیدي زیان  –حلمیة الزیتون  –الحدیثة 
، أحكام اللقیط 131ص  -م 2006 -2005ھـ/1427 -1426عام  -جامعة الجزائر  -إلسالمیة كلیة العلوم ا -تخصص أصول الفقھ 

سالة مقدمة ر –في الفقھ اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصیة المعمول بھ في قطاع غزة : وجیھ عبد هللا سلیمان أبو معیلق 
عام  –استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر  -فلسطین  –إلي كلیھ الشریعة والقانون بالجامعة اإلسالمیة بغزة 

 ). 324ص  35، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ج92ص  -م 2006ھـ/1427
 – 3226ص  4ج –، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ : د/ وھبة الزحیلي 177من مجلة األحكام العدلیة : ص  916) راجع المادة 10(

َماُن ِمْن . ویقول علي حیدر، في شرحھ لھذا 3227 النص : فــ ( َمثًَال : لَْو بَال َصبِيٌّ ِمْن فَْوِق السَّْطِح، فَأَْفَسَد ثَْوبًا ِآلَخَر؛ لَِزَم الضَّ
بِيِّ َماٌل یُْنتَظَُر َحاُل یُْسِرِه. َكَما َال یُطَالَُب اْلَمِدیُن اْلُمْعِسرُ  ْیِن إلَ  َمالِِھ.. َوإَِذا لَْم یَُكْن لَِذلَِك الصَّ یُّھُ، ى أَْن یُْصبَِح ُمْیِسًرا، َوَال یَْضَمُن َولِ بِالدَّ

، َكاْلَكفَالَِة َواْلَحَوالَِة، فََال یُطَالَُب أَْي : أَبُوهُ أَْو َوِصیُّھُ َمثًَال ِمْن َمالِِھ، َوَال یُْجبَُر أََحٌد َعلَى تَأِْدیَِة َماِل اْلَغْیِر َما لَْم یُوَجْد سَ  بٌَب َشْرِعيٌّ
ْیِن الَّ  ِة أََحٍد أَبُوهُ أَْو اْبنُھُ ).بِالدَّ  ِذي تََعلََّق بِِذمَّ

الطبعة  -تعریب : فھمي الحسیني  - 605ص  2ج -انظر : درر الحكام في شرح مجلة األحكام : علي حیدر خواجھ أمین أفندي 
 الناشر : دار الجیل. -م 1991ه/1411األولى عام 

ص  -أَبِْي َحنِْیفَةَ النُّْعَماِن : زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري  ) اْألَْشبَاهُ َوالنَّظَائُِر َعلَى َمْذھَبِ 11(
الناشر : دار الكتب  -م 1999ھـ/1419الطبعة األولى عام  -وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ : الشیخ / زكریا عمیرات  - 238

، مجمع الضمانات في مذھب اإلمام األعظم 146ص  6ج –ابن عابدین لبنان، رد المحتار على الدر المختار :  -بیروت  -العلمیة 
الناشر : دار  -الطبعة : بدون طبعة وبدون تاریخ  - 423ص  -أبي حنیفة النعمان : أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي 

 الكتاب اإلسالمي.
ْلَعَرِب ُمْنطَلٌِق َعلَى أَْخِذ ُكلِّ ِمْلٍك بَِغْیِر ِرَضا َصاِحبِِھ ِمْن َشْخٍص، أَْو َماٍل، ) وقال أیضاً : ( َوفِي التَّْنبِیھَاِت : اْلَغْصُب فِي لَِساِن ا12(

ا، أَْو َجْھًرا، أَْو اْختَِالًسا، أَْو َسِرقَةً، أَْو ِجنَایَةً، أَْو قَْھًرا. غَ  فِي ُعْرِف اْلفُقَھَاِء فِي ْیَر أَنَّ اْلَغْصَب اُْستُْعِمَل أَْو َمنَافَِع. َوَكَذلَِك التََّعدِّي ِسّرً
ٍة، َواْستُْعِمَل اْلُمتََعدِّي ُعْرفًا فِي أَْخِذ أَْعیَاِن اْلُمتََملََّكاِت بَِغْیِر ِرَضا أَْربَابِھَا َوَغْیِر َما یَِجُب َعلَى َوْجِھ اْلقَْھِر َواْلَغلَبَِة ِمْن  ِذي ُسْلطَاٍن َوقُوَّ

نَ فِِعھَا، َسَواٌء َكاَن لِْلُمتََعدِّي فِي َذلَِك یٌَد بِیَِد أَْربَابِھَا، أَْو لَْم یَُكْن، َكاْلقَِراِض َواْلَوَدائِِع َواْإلِ التََّعدِّي َعلَى َعْینِھَا أَْو َمنَا ائِِع َجاَرِة َوالصَّ

 
 

بِيَّ اْلُمَمیَِّز َما َكَسَرهُ ِمْن َمتَاٍع، أَْو أَْفَسَدهُ، أَْو اْختَلََسھُ، َوَما فَعَ  وقال علیش : َل ِمْن َذلَِك    َضِمنَھُ.. فِي ( َویَْلَزُم الصَّ
تِِھ ) (  ).13َمالِِھ. فَإِْن لَْم یَُكْن لَھُ َماٌل فَفِي ِذمَّ

 ٍر، أَوْ ( َولَْم أَْعلَْم بَْیَن اْلُمْسلِِمیَن اْختَِالفًا، أَنَّ َما َكاَن َمْمنُوًعا أَْن یُْتلََف ِمْن نَْفِس إْنَساٍن، أَْو طَائِ  وجاء في األم :
ا یَُجوُز ِمْلُكھُ، فَأََصابَھُ إْنَساٌن َعْمًدا، فََكاَن َعلَى َمْن أََصابَھُ فِیِھ ثََمٌن یَُؤدَّى َدابٍَّة،   لَِصاِحبِِھ. َوَكَذلِكَ أَْو َغْیِر َذلَِك ِممَّ

 ).14فِیَما أََصاَب ِمْن َذلَِك َخطَأً، َال فَْرَق بَْیَن َذلَِك إالَّ اْلَمأْثَُم فِي اْلَعْمِد ) (
 ).15( أَنَّ َما ضِمَن فِي اْلَعْمِد، ضِمَن فِي اْلَخطَأِ، َكاْلَماِل ) ( المغني :وجاء في 

َم ُكلُّ َذلَِك  وجاء في المحلى باآلثار : ( َمْن َكَسَر ِآلَخَر َشْیئًا، أَْو َجَرَح لَھُ َعْبًدا، أَْو َحیََوانًا، أَْو َخَرَق لَھُ ثَْوبًا، قُوِّ
ْيِء َما بَ  َم َكَما ھَُو السَّاَعة، َوُكلَِّف اْلَجانِي أَْن یُْعِطَي َصاِحَب الشَّ ا َجنَي َعلَْیِھ، ثُمَّ قُوِّ  ).16قِیَمتَْیِن ) (ْیَن الْ َصِحیًحا ِممَّ

وإنما الخالف بینھم جاء وَداَر، حول مسؤولیة الصغیر غیر الممیز، ( أي عدیم التمییز )، وَمْن في حكمھ،  ھذا،
ھل یُسأل عن فعلھ الذي یترتب علیھ إلحاق الضرر بأموال اآلخرین أم ال؟ أو بعبارة أخرى: ھل یلزم أن یتوافر 

فھم وجاء خالز حتى یكون مسؤوالً مسؤولیة مدنیة عن أفعالھ الضارة؟ لدى الصغیر عنصر اإلدراك أو التمیی
 على رأیین :
ذھب إلى القول بتضمین عدیم التمییز، فال یلزم أن یكون المسؤول ممیزاً، أي مدركاً لما في عملھ  الرأي األول :

الذي یأتیھ من معنى االنحراف أو التعدي. فالمسؤولیة ھنا تقوم على الضرر ال على الخطأ الذي یتطلب اإلدراك 
 أو التمییز.

ون السابعة ) وَمْن في حكمھ، كالمجنون، والمعتوه، یُسأل الصغیر غیر الممیز، ( َمْن د وإعماالً لما تقدم،
ً مغناطیسیاً، والمصاب بمرض النوم، وَمْن فقد رشده 18)، والنائم (17والسفیھ، وذي الغفلة ( )، والمنوم تنویما

                                                
َق اْلفُقَھَاُء بَْیَن اْلَغْصِب َوالتََّعدِّي فِي ُوُجوٍه، ِمْنھَا ْلَعِة یَْوَم اْلَغْصِب ؛ ِألَنَّھُ یَْوَم  َواْلبََضائِِع َواْلَعَواِرّي. َوفَرَّ : أَنَّ اْلَغاِصَب َضاِمٌن لِلسِّ

َعدِّي تَ ُمتََعدِّي َال یَْضَمُن إالَّ اْلَكثِیَر. َوَعلَى اْلمُ َوْضِع یَِدِه َعلَْیھَا بِالتََّعدِّي، َواْلُمتََعدِّي یَْوَم التََّعدِّي. َواْلَغاِصُب یَْضَمُن اْلفََساَد اْلیَِسیَر، َوالْ 
َكثِیٍر ِمْن ھَِذِه اْألُُصوِل اْختَِالٌف ِمْن  ِكَراُء َما تََعدَّى َعلَْیِھ َوأُْجَرتُھُ بُِكلِّ َحاٍل ِعْنَد َمالٍِك، َوقَاَل فِي اْلَغاِصِب : َال ِكَراَء َعلَْیِھ. َوفِي

ص  3، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر : ج 274ص  5ج –أَْصَحابِنَا َمْعلُوٌم، اْنتَھَى ). راجع : مواھب الجلیل : للحطاب 
: ( التََّعدِّي فِي اْألَْمَوال َوھَُو  218ص  -. وجاء في القوانین الفقھیة : البن جزي 175ص  2ج –، الفواكھ الدواني : للنفراوي 538

قَبَة، َوھَُو اْلَغْصب.. (الثَّانِي) أَخذ الْ  قَبَة، َوھَُو ضرب من اْلَغْصب.. (الثَّالِث) على أَْربََعة أَْنَواع، (األول) أَخذ الرَّ َمْنفََعة دون الرَّ
 االستھالك بِإِْتَالف الشَّْيء، َكقَتل اْلَحیََوان، أَو تحریق الثَّْوب ُكلھ، أَو تخریقھ

نَانِیر َوالدََّراِھم، َوشبھ َذلِك، َویْجِري مجْ  تاً َراه التسبیب فِي التّلف، كمن فتح حانو، َوقطع الّشجر، َوكسر الفخار، َوإِْتَالف الطََّعام َوالدَّ
یَْوم  د نَارا فِيلرجل، فَتَركھ َمْفتُوحاً، فَُسِرَق، أَو فتح قفص طَائِر، فطار، أَو َحلَّ َدابَّة، فھربت، أَو َحلَّ عبداً موثقًا، فأبق، أَو أوق

. یِھ إِْنَسان أَو بَِھیَمة، أَو قطع َوثِیقَة، فََضاَع َما فِیھَا من اْلُحقُوقریح، فأحرقت َشْیئا، أَو حفر بِْئرا بَِحْیُث یكون حفره تََعدیاً، فَسقط فِ 
 خطأ ).فَمن فعل َشْیئا من َذلِك، فَھَُو َضاِمن لما اْستَْھلكھُ، أَو أْتلفھ، أَو تسبب فِي إِْتَالفھ، َسَواء فعل َذلِك ُكلھ عمداً أَو 

. وجاء في 296ص  3ج –الدسوقي على الشرح الكبیر : ابن عرفة  ، حاشیة78ص  7) منح الجلیل شرح مختصر خلیل : ج13(
ْمِد َواْلَخطَأِ ). راجع : االستذكار : أَبُو االستذكار : ( قَاَل أَبُو ُعَمَر : اْألَْمُر اْلُمْجتََمُع َعلَْیِھ ِعْنَدنَا فِي َذلَِك، أَنَّ اْألَْمَواَل تُْضَمُن بِاْلعَ 

الطبعة  -تحقیق : سالم محمد عطا، محمد علي معوض  - 300ص  7ج -بن عبد البر بن عاصم عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد 
 بیروت. -الناشر : دار الكتب العلمیة  -م 2000ھـ/1421األُولى عام 

 .200ص  2ج  -) األم : لإلمام الشافعي 14(
 .184ص  8ج -) المغني : ابن قدامة 15(
 َمْسأَلَةٌ أَْتلََف ِآلَخَر َشْیئًا. - 439ص  6ج -) المحلى باآلثار : ابن حزم الظاھري 16(
ابِحَ 17( فَاِت الرَّ فِ ) ُذو اْلَغْفلَِة، ھَُو : َمْن یُْغبَُن فِي اْلبُیُوِع لَِسالََمِة قَْلبِِھ، َوالَ یَْھتَِدي إِلَى التََّصرُّ فِیِھ، بِأَنَّ السَّ یھَ ُمْفِسٌد ِة. َویَْختَلُِف َعِن السَّ

ا ُذو اْلَغْفلَِة، فَإِنَّھُ لَْیَس بُِمْفِسٍد لَِمالِِھ، َوالَ یَْقِصُد اْلفََساَد. ( راجع : الحاوي الكبیلَِمالِِھ، َوُمتَابِ  ص  17ج -ر : للماوردي ٌع لِھََواهُ. أَمَّ
 ). 4500ص  6ج -، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ : د/ وھبة الزحیلي 97ص  17، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ج222

و : فتور طبیعي یعتري اإلنسان في فترات منتظمة أو غیر منتظمة ال یزیل العقل، بل یمنعھ عن العمل، وال یزیل ) النوم، ھ18(
الحواس الظاھرة، بل یمنعھا أیضاً عن العمل. أو ھو : فترة طبیعیة تحدث لإلنسان بال اختیار منھ، وتمنع الحواس الظاھرة والباطنة 

قل مع قیامھ. ھذا، ویختلف النوم عن اإلغماء في أنَّ األخیر، ھو : تعطل القوى المدركة عن العمل مع سالمتھا، واستعمال الع
المحركة حركة إرادیة بسبب مرض یعرض للدماغ أو القلب. وھو یشبھ النوم في تعطیل العقل، إال أن النوم عارض طبیعي ( أي 

 م والمغمى علیھ، ال اعتبار لھا إطالقاً. من السالمة )، واإلغماء غیر طبیعي ( أي من المرض ). وعبارات النائ
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بِيَّ اْلُمَمیَِّز َما َكَسَرهُ ِمْن َمتَاٍع، أَْو أَْفَسَدهُ، أَْو اْختَلََسھُ، َوَما فَعَ  وقال علیش : َل ِمْن َذلَِك    َضِمنَھُ.. فِي ( َویَْلَزُم الصَّ
تِِھ ) (  ).13َمالِِھ. فَإِْن لَْم یَُكْن لَھُ َماٌل فَفِي ِذمَّ

 ٍر، أَوْ ( َولَْم أَْعلَْم بَْیَن اْلُمْسلِِمیَن اْختَِالفًا، أَنَّ َما َكاَن َمْمنُوًعا أَْن یُْتلََف ِمْن نَْفِس إْنَساٍن، أَْو طَائِ  وجاء في األم :
ا یَُجوُز ِمْلُكھُ، فَأََصابَھُ إْنَساٌن َعْمًدا، فََكاَن َعلَى َمْن أََصابَھُ فِیِھ ثََمٌن یَُؤدَّى َدابٍَّة،   لَِصاِحبِِھ. َوَكَذلِكَ أَْو َغْیِر َذلَِك ِممَّ

 ).14فِیَما أََصاَب ِمْن َذلَِك َخطَأً، َال فَْرَق بَْیَن َذلَِك إالَّ اْلَمأْثَُم فِي اْلَعْمِد ) (
 ).15( أَنَّ َما ضِمَن فِي اْلَعْمِد، ضِمَن فِي اْلَخطَأِ، َكاْلَماِل ) ( المغني :وجاء في 

َم ُكلُّ َذلَِك  وجاء في المحلى باآلثار : ( َمْن َكَسَر ِآلَخَر َشْیئًا، أَْو َجَرَح لَھُ َعْبًدا، أَْو َحیََوانًا، أَْو َخَرَق لَھُ ثَْوبًا، قُوِّ
ْيِء َما بَ  َم َكَما ھَُو السَّاَعة، َوُكلَِّف اْلَجانِي أَْن یُْعِطَي َصاِحَب الشَّ ا َجنَي َعلَْیِھ، ثُمَّ قُوِّ  ).16قِیَمتَْیِن ) (ْیَن الْ َصِحیًحا ِممَّ

وإنما الخالف بینھم جاء وَداَر، حول مسؤولیة الصغیر غیر الممیز، ( أي عدیم التمییز )، وَمْن في حكمھ،  ھذا،
ھل یُسأل عن فعلھ الذي یترتب علیھ إلحاق الضرر بأموال اآلخرین أم ال؟ أو بعبارة أخرى: ھل یلزم أن یتوافر 

فھم وجاء خالز حتى یكون مسؤوالً مسؤولیة مدنیة عن أفعالھ الضارة؟ لدى الصغیر عنصر اإلدراك أو التمیی
 على رأیین :
ذھب إلى القول بتضمین عدیم التمییز، فال یلزم أن یكون المسؤول ممیزاً، أي مدركاً لما في عملھ  الرأي األول :

الذي یأتیھ من معنى االنحراف أو التعدي. فالمسؤولیة ھنا تقوم على الضرر ال على الخطأ الذي یتطلب اإلدراك 
 أو التمییز.

ون السابعة ) وَمْن في حكمھ، كالمجنون، والمعتوه، یُسأل الصغیر غیر الممیز، ( َمْن د وإعماالً لما تقدم،
ً مغناطیسیاً، والمصاب بمرض النوم، وَمْن فقد رشده 18)، والنائم (17والسفیھ، وذي الغفلة ( )، والمنوم تنویما

                                                
َق اْلفُقَھَاُء بَْیَن اْلَغْصِب َوالتََّعدِّي فِي ُوُجوٍه، ِمْنھَا ْلَعِة یَْوَم اْلَغْصِب ؛ ِألَنَّھُ یَْوَم  َواْلبََضائِِع َواْلَعَواِرّي. َوفَرَّ : أَنَّ اْلَغاِصَب َضاِمٌن لِلسِّ

َعدِّي تَ ُمتََعدِّي َال یَْضَمُن إالَّ اْلَكثِیَر. َوَعلَى اْلمُ َوْضِع یَِدِه َعلَْیھَا بِالتََّعدِّي، َواْلُمتََعدِّي یَْوَم التََّعدِّي. َواْلَغاِصُب یَْضَمُن اْلفََساَد اْلیَِسیَر، َوالْ 
َكثِیٍر ِمْن ھَِذِه اْألُُصوِل اْختَِالٌف ِمْن  ِكَراُء َما تََعدَّى َعلَْیِھ َوأُْجَرتُھُ بُِكلِّ َحاٍل ِعْنَد َمالٍِك، َوقَاَل فِي اْلَغاِصِب : َال ِكَراَء َعلَْیِھ. َوفِي

ص  3، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر : ج 274ص  5ج –أَْصَحابِنَا َمْعلُوٌم، اْنتَھَى ). راجع : مواھب الجلیل : للحطاب 
: ( التََّعدِّي فِي اْألَْمَوال َوھَُو  218ص  -. وجاء في القوانین الفقھیة : البن جزي 175ص  2ج –، الفواكھ الدواني : للنفراوي 538

قَبَة، َوھَُو اْلَغْصب.. (الثَّانِي) أَخذ الْ  قَبَة، َوھَُو ضرب من اْلَغْصب.. (الثَّالِث) على أَْربََعة أَْنَواع، (األول) أَخذ الرَّ َمْنفََعة دون الرَّ
 االستھالك بِإِْتَالف الشَّْيء، َكقَتل اْلَحیََوان، أَو تحریق الثَّْوب ُكلھ، أَو تخریقھ

نَانِیر َوالدََّراِھم، َوشبھ َذلِك، َویْجِري مجْ  تاً َراه التسبیب فِي التّلف، كمن فتح حانو، َوقطع الّشجر، َوكسر الفخار، َوإِْتَالف الطََّعام َوالدَّ
یَْوم  د نَارا فِيلرجل، فَتَركھ َمْفتُوحاً، فَُسِرَق، أَو فتح قفص طَائِر، فطار، أَو َحلَّ َدابَّة، فھربت، أَو َحلَّ عبداً موثقًا، فأبق، أَو أوق

. یِھ إِْنَسان أَو بَِھیَمة، أَو قطع َوثِیقَة، فََضاَع َما فِیھَا من اْلُحقُوقریح، فأحرقت َشْیئا، أَو حفر بِْئرا بَِحْیُث یكون حفره تََعدیاً، فَسقط فِ 
 خطأ ).فَمن فعل َشْیئا من َذلِك، فَھَُو َضاِمن لما اْستَْھلكھُ، أَو أْتلفھ، أَو تسبب فِي إِْتَالفھ، َسَواء فعل َذلِك ُكلھ عمداً أَو 

. وجاء في 296ص  3ج –الدسوقي على الشرح الكبیر : ابن عرفة  ، حاشیة78ص  7) منح الجلیل شرح مختصر خلیل : ج13(
ْمِد َواْلَخطَأِ ). راجع : االستذكار : أَبُو االستذكار : ( قَاَل أَبُو ُعَمَر : اْألَْمُر اْلُمْجتََمُع َعلَْیِھ ِعْنَدنَا فِي َذلَِك، أَنَّ اْألَْمَواَل تُْضَمُن بِاْلعَ 

الطبعة  -تحقیق : سالم محمد عطا، محمد علي معوض  - 300ص  7ج -بن عبد البر بن عاصم عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد 
 بیروت. -الناشر : دار الكتب العلمیة  -م 2000ھـ/1421األُولى عام 

 .200ص  2ج  -) األم : لإلمام الشافعي 14(
 .184ص  8ج -) المغني : ابن قدامة 15(
 َمْسأَلَةٌ أَْتلََف ِآلَخَر َشْیئًا. - 439ص  6ج -) المحلى باآلثار : ابن حزم الظاھري 16(
ابِحَ 17( فَاِت الرَّ فِ ) ُذو اْلَغْفلَِة، ھَُو : َمْن یُْغبَُن فِي اْلبُیُوِع لَِسالََمِة قَْلبِِھ، َوالَ یَْھتَِدي إِلَى التََّصرُّ فِیِھ، بِأَنَّ السَّ یھَ ُمْفِسٌد ِة. َویَْختَلُِف َعِن السَّ

ا ُذو اْلَغْفلَِة، فَإِنَّھُ لَْیَس بُِمْفِسٍد لَِمالِِھ، َوالَ یَْقِصُد اْلفََساَد. ( راجع : الحاوي الكبیلَِمالِِھ، َوُمتَابِ  ص  17ج -ر : للماوردي ٌع لِھََواهُ. أَمَّ
 ). 4500ص  6ج -، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ : د/ وھبة الزحیلي 97ص  17، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ج222

و : فتور طبیعي یعتري اإلنسان في فترات منتظمة أو غیر منتظمة ال یزیل العقل، بل یمنعھ عن العمل، وال یزیل ) النوم، ھ18(
الحواس الظاھرة، بل یمنعھا أیضاً عن العمل. أو ھو : فترة طبیعیة تحدث لإلنسان بال اختیار منھ، وتمنع الحواس الظاھرة والباطنة 

قل مع قیامھ. ھذا، ویختلف النوم عن اإلغماء في أنَّ األخیر، ھو : تعطل القوى المدركة عن العمل مع سالمتھا، واستعمال الع
المحركة حركة إرادیة بسبب مرض یعرض للدماغ أو القلب. وھو یشبھ النوم في تعطیل العقل، إال أن النوم عارض طبیعي ( أي 

 م والمغمى علیھ، ال اعتبار لھا إطالقاً. من السالمة )، واإلغماء غیر طبیعي ( أي من المرض ). وعبارات النائ
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اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

كِّر ( یُسأل في مالھ عن أفعالھ الضارة للغیر. فالفعل الضار فعل  -)، والغیبوبة، والمرض 19لسبب عارض، كاْلسُّ
). وھذا 20مشروع، ولذا یكون سبباً لضمان ما ترتب علیھ من تلف، بغض النظر عن قصد فاعلھ وإدراكھ (غیر 

 ). 21ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء (
 جاء في درر الحكام في شرح مجلة األحكام :

، َسَواٌء أََكاَن ُمَمیًِّزا أَْم َغْیَر ُمَمیٍِّز، َمأُْذونًا أَْم غَ  ْیَر َمأُْذوٍن، َماًال ِآلَخَر، َصبِیًّا َكاَن أَْو بَالًِغا، بَِال أَْمٍر ( لَْو أَْتلََف َصبِيٌّ
بِيَّ یَُؤاَخُذ، فَأَْفَعالُ  َماُن ِمْن َمالِِھ ؛ ِألَنَّ الصَّ ِة ِمْن اْآلَخِر، أَْو أَْحَدَث فِیِھ نُْقَصانًا َما ؛ لَِزَم الضَّ  96ھُ لَھُ بُِمْقتََضى اْلَمادَّ

 ).23ُجوًرا ) () َولَْو َكاَن َمحْ 22(
  وقال الكاساني :

ا أَْن یرد َعلَى َغْیِرِھْم ِمْن اْلبَھَائِِم َواْلَجَمادَ  ا أَْن یرد َعلَى بَنِي آَدَم، َوإِمَّ ْتَالَف َال یَْخلُو إمَّ اِت، فَإِْن َوَرَد َعلَى بَنِي ( اْإلِ
َماَن إَذا اْستَْجَمَع َشَرائَِط اْلُوُجوِب ) (آَدَم.. َوإِْن َوَرَد َعلَى َغْیِر بَنِي آَدَم، فَإِنَّھُ یُوِجُب ا  ).24لضَّ

                                                
، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ : د/ 331ص  -، التوقیف على مھمات التعاریف : للمناوي 536ص  -( انظر : قواعد الفقھ : للبركتي 

، كشف األسرار شرح أصول البزدوي : 267ص  5، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ج2973 - 2972ص  4ج -وھبة الزحیلي 
 ). 278 - 277ص  4ج -بد العزیز البخاري ع
ْكر، ھو : حالة تعرض لإلنسان بامتالء دماغھ من األبخرة المتصاعدة إلیھ، فیتعطل معھ عقلھ الممیز بین األمور الحسنة 19( ) السُّ

ن غیر عقلھ موالقبیحة. أو ھو : سرور یغلب على العقل بمباشرة بعض األسباب الموجبة لھ، فیمنع اإلنسان عن العمل بموجب 
أن یُزیلھ. وھو نوعان : سكر بطریق مباح، كالحاصل من الدواء أو البنج، أو حالة االضطرار أو اإلكراه. وسكر بطریق حرام، 
ْكر بنوعیھ ال یذھب العقل، بل یعطلھ فترة من الزمن، ویزیل اإلرادة  كالحاصل من الخمر أو أي مسكر آخر حتى البیرة.  والسُّ

، المسؤولیة الجنائیة للصبي في الفقھ اإلسالمي 2973ص  4ج -الفقھ اإلسالمي وأدلتھ : د/ وھبة الزحیلي  والقصد. ( راجع :
م 2004ھـ/1425الطبعة األولى عام  - 143ص  -دراسة مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي : د/ حنان شعبان مطاوع عبد العاطي

 القاھرة ). -الناشر : دار النھضة العربیة  -
لقاعدة في الشریعة اإلسالمیة أنھا ال تفرق في الحكم بین الممیز وغیر الممیز، فكالھما مسؤول في مالھ إذا أتلف ماالً ) فا20(

 آلخر. فالمباشر ضامن في مالھ إذا أتلف مال غیره، یستوي أن یكون ممیزاً أو غیر ممیز.
، الشرح الكبیر على مختصر خلیل 191ص  5ج -ي علیھ ) انظر : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : للزیلعي، وحاشیة الشبل21(

. ھذا، 353ص  4ج -، المغني : ابن قدامة 6ص  9ج -، تحفة المحتاج : ابن حجر الھیتمي 443ص  3ج -: للشیخ/ أحمد الدردیر 
الضارة  عن أفعالھ وعلى الرغم من اتفاق فقھاء المالكیة مع جمھور فقھاء المذاھب األخرى في القول بتضمین الصغیر غیر الممیز
 218ھ ص ما نص -في مالھ، إال أنني وجدت نصوصاً عند البعض منھم تفید غیر ذلك، فقد جاء في القوانین الفقھیة : البن جزي 

بِي الَِّذي َال یعقل، فََال َشْيء َعلَْیھِ فِیَما أْتلفھ من نفس أَو َمال، كالعجماء. َوقیل : الَمال ھدر و 219 - اقِلَة، الدماء على اْلعَ : ( َوأما الصَّ
ًرا ِصُب ُمَمیًِّزا بَْل َكاَن َصِغیَكاْلَمْجنُوِن. َوقیل : الَمال فِي َمالھ َوالدَّم على َعاقِلَتھ إِن بلغ الثُّلُث ). وقال الخرشي : ( َوإِْن لَْم یَُكْن اْلَغا

ٌد أَْي طَِریقَتَاِن طَِریقَةُ اْبِن اْلَحاجِ  َالِم تَْحِكي اْلِخَالَف فِي ِسنِِّھ أَْو َمْجنُونًا، فَتََردُّ ِب تَْحِكي ثََالثَةَ أَْقَواٍل فِي َضَمانِِھ َوطَِریقَةُ اْبِن َعْبِد السَّ
ُر بِِھ اْلَمْتُن، َوَكأَنَّھُ قَاَل : َوأُدَِّب ُمَمیٌِّز َمَع َضَمانِِھ، َوإِالَّ یَُكْن اْلَغا ي َضَمانِِھ َوَعَدِمِھ، َوَعلَى َضَمانِِھ ِصُب ُمَمیًِّزا فَفِ َوھََذا أَْحَسُن َما یُقَرَّ

َماُن، َوأَنَّھُ یَْضَمنُ  ٌد. َواْلَمْذھَُب ِمْن اْلِخَالِف الضَّ َم إْن لَْم یَْبلُْغ الثُّلَُث فِي َمالِِھ، فََماَذا یَْضَمُن َوَما ِسنُّھُ الَِّذي یَْضَمُن بِِھ، تََردُّ  اْلَماَل َوالدَّ
، وكذا حاشیة الصعیدي العدوي على 131ص  6ج -َعلَى َعاقِلَتِِھ ). ( راجع : شرح مختصر خلیل : للخرشي َوإِْن بَلََغ الثُّلَُث، فَ 

 ). 131ص  6شرح مختصر خلیل : ج
وھكذا، تتلخص األقوال التي ذكرھا ابن الحاجب في مدى مسؤولیة عدیم التمییز في ثالثة أقوال، ھي كاآلتي : األول : یضمن 

دیة على عاقلتھ، إن بلغت الثلث، وإال ففي مالھ. والثاني : ال یضمن المال، وأما الدیة فعلى عاقلتھ، إن بلغت المال في مالھ، وال
لى أنَّ األو -على ما جاء بھ الخرشي  -الثلث، وإال ففي مالھ. والثالث : ال یضمن ماالً وال دیةً، ویكونان ھدراً. ویرى ابن الحاجب 

 القول بتضمینھ.
َف فِي ِمْلِك اْلَغْیِر بَِال إْذنِِھ ). 96 ) تنص المادة22(  من مجلة األحكام العدلیة على أنھ : ( َال یَُجوُز ِألََحٍد أَْن یَتََصرَّ
 .604ص  2ج -) درر الحكام في شرح مجلة األحكام : علي حیدر 23(
َذ بِاْألَْفَعاِل َحتَّى إنَّ ِطْفَل یَْوٍم لَْو اْنقَلََب . وقال الشبلي : ( یَُؤاخَ 164ص   7ج -) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : الكاساني 24(

َق ثَْوَب إنْ  َماُن. َوَكَذلَِك اْلَمْجنُوُن الَِّذي َال یُفِیُق إَذا َمزَّ َماُن ؛ ِألَنَّ اْألَْفَعاَل َال تَقُِف َعلَى َماِل إْنَساٍن فَأَْتلَفَھُ، یَْلَزُمھُ الضَّ َساٍن، یَْلَزُمھُ الضَّ
ا، بِِخَالِف اْألَفْ َعلَى الْ  ا َوُمَشاھََدةً، َوَال إْمَكاَن لَِردِّ َما ھَُو ثَابٌِت ِحّسً ِحیِح ؛ ِألَنَّھَا تُوَجُد ِحّسً ْبھَِة، َكاْلُحُدوِد قَْصِد الصَّ َعاِل الَّتِي تَْسقُطُ بِالشُّ

بَا َواْلُجنُوَن یَُؤثَِّراِن فِیھَا ؛ ِألَنَّ اْلحُ  بِيُّ َواْلَمْجنُوُن لَْیَسا ِمْن أَْھِل اْلُعقُوبَِة فََسقَطَْت َواْلقَِصاِص، فَإِنَّ الصِّ ُدوَد َواْلقَِصاَص ُعقُوبَةٌ، َوالصَّ

 
 

بِيَّ اَغْیَر اْلُمَمیِِّز، َواْلَمْجنُوَن یَْضَمنَاِن اْلَماَل فِي َمالِِھَما ) ( وقال الدردیر :  ).25( ثُمَّ اْلَمْذھَُب أَنَّ الصَّ
بِيِّ َواْلَمْجنُوِن، َكاْلحُ  وجاء في المغني : َماِن َعلَْیِھَما فِیَما أَْتلَفَاهُ ( َواْلُحْكُم فِي الصَّ فِیِھ، فِي ُوُجوِب الضَّ ْكِم فِي السَّ

 ).26ِمْن َماِل َغْیِرِھَما بَِغْیِر إْذنِِھ، أَْو َغَصبَاهُ فَتَلَِف فِي أَْیِدیِھَما ) (
ْتَالِف الَِّذي ھَُو عِ  وقال ابن قیم الجوزیة : ْثِم. ( فَاْلَخطَأُ َواْلَعْمُد اْشتََرَكا فِي اْإلِ َماِن، َوإِْن اْفتََرقَا فِي ِعلَِّة اْإلِ لَّةٌ لِلضَّ

ْتَالِف ِمْن بَاِب َرْبِط اْألَْحَكاِم بِأَْسبَابِھَا، َوھَُو ُمْقتََضى اْلَعْدِل الَِّذي َال تَتِ  َماِن بِاْإلِ َما مُّ اْلَمْصلََحةُ إالَّ بِِھ، كَ َوَرْبِط الضَّ
بِيُّ َواْلَمْجنُوُن َوالنَّائَِم َما أَْتلَفُوهُ مِ أَْوَجَب َعلَى اْلقَاتِِل َخطَأَ دِ  ْن یَِة اْلقَتِیِل ؛ َولَِذلَِك َال یُْعتََمُد التَّْكلِیُف، فَیَْضَمُن الصَّ

َرائِعِ اْلَعامَّةِ الَّتِي َال تَتِمُّ َمَصالُِح اْألُمَّةِ إالَّ بِھَا ؛ فَلَْو لَْم یَْضمَ  ھُْم وا ِجنَایَاتِ أَْیِدیِھْم، َألَْتلََف بَْعضُ نُ اْألَْمَواِل، َوھََذا ِمْن الشَّ
 ).27أَْمَواَل بَْعٍض، َوادََّعى اْلَخطَأَ َوَعَدَم اْلقَْصِد ) (

ث حیأنَّ ھذا الرأي ھو ما أخذ بھ وتبناه واعتنقھ قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي ،  ھذا، والجدیر باالعتبار،
 منھ على اآلتي : 282نصت المادة 

 ).28إضرار بالغیر، یلزم فاعلھ، ولو غیر ممیز، بضمان الضرر ) (( كل 
                                                

ِحیِح ). راجع : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : للزیلعي، وحاشیة ا  5ج -لي علیھ لشبَعْنھَُما لِقُُصوٍر فِي فِْعلِِھَما لَِعَدِم اْلقَْصِد الصَّ
 .191ص 

 .443ص  3ج -شرح الكبیر على مختصر خلیل : للشیخ/ أحمد الدردیر ) ال25(
 .353ص  4ج -) المغني : ابن قدامة 26(
تحقیق : محمد عبد السالم  - 116ص  2ج -) إعالم الموقعین عن رب العالمین : محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة 27(

 بیروت. -: دار الكتب العلمیة  الناشر -م 1991ھـ/1411الطبعة األولى عام  -إبراھیم 
ً على ھذا النص ما یلي : ( في ھذه المادة یُقرر المشرع القاعدة 28( ) ھذا، وقد ورّد في المذكرة اإلیضاحیة لھذا القانون تعلیقا

المیة سالعامة من أن كل فعل یُصیب الغیر بضرر، فإنھ یستوجب التعویض. وھذه القاعدة تستند على ما ھو مقرر في الشریعة اإل
من المجلة )، أو : ( إذا بطل األصل یُصار  20من المجلة )، و : ( الضرر یُزال ) ( م  19من أنھ : ( ال ضرر وال ضرار ) ( م 

مجلة ).. ویُْغنِي لفظ : ( اإلضرار ) في ھذا المقام عن سائر النعوت والُكنى التي تخطر في معرض التعبیر،  53إلي البدل ) ( م 
عمل غیر المشروع )، أو : ( العمل المخالف للقانون )، أو : ( الفعل الذي یُحرمھ القانون ).. الخ. وغني عن كاصطالح : ( ال

البیان، أنَّ سرد األعمال التي یتحقق فیھا معنى اإلضرار، في نصوص التشریع، ال یكون من ورائھ إال ضرب األمثال، وال تُؤدي 
ید ما فیھ إضرار لتقدیر القاضي، وھو یسترشد في ذلك، بما یستخلص من طبیعة قط إلى وضع بیان جامع مانع. فیجب ترك تحد

نھي القانون عن اإلضرار من عناصر التوجیھ، فثمة التزام یفرض على الكافة عدم اإلضرار بالغیر، وُمخالفة ھذا النھي ھي التي 
عمال عنایة الرجل الحریص.. والمقصود ینطوي فیھا اإلضرار. ویقتضي ھذا االلتزام تبصراً في التصرف، یُوجب بذلك إ

باإلضرار ھنا محاولة ( مجاوزة الحد ) الواجب الوقوف عنده، أو ( التقصیر عن الحد ) الواجب الوصول إلیھ في الفعل أو االمتناع 
ل على حد مامما یترتب علیھ الضرر، فھو یتناول الفعل السلبي واالیجابي، وتنصرف داللتھ إلى الفعل العمد، وإلى مجرد اإلھ

سواء، ذلك أنَّ الفقھ اإلسالمي كما یعرف الخطأ االیجابي، وھو ظاھر، یعرف الخطأ السلبي، ویُسمیھ : ( التقصیر )، و : ( عدم 
التحرز والتفریط )... وخالصة القول في ذلك : أنَّ الفعل إذا كان مؤدیاً إلى الضرر في ذاتھ، استوجب ضمان ما یترتب علیھ من 

حینئذ یكون فعالً محظوراً بالنظر إلى نتائجھ، فتقع تبعتھ على فاعلھ، فإن كان فاعلھ عدیم األھلیة، لم یؤثر ذلك في أنھ تلف، ألنّھ 
فعل ترتب علیھ ضرر بالغیر أوجب الشارع رفعھ لحدیث : ( ال ضرر وال ضرار )، وذلك یُوجب رفع الضرر مطلقاً، سواء 

وال سبیل إلى رفعھ في ھذه الحال إال بإیجاب الضمان في مالھ.. أما في الفقھ اإلسالمي،  أحدث من ُمَكلٍَّف أم من غیر ُمَكلٍَّف،
فمسؤولیة َمْن یضر بغیره مسؤولیة مالیة ال تقوم على الخطأ بل على الضرر، ولذا ال یُشترط في المسؤولیة المالیة أن یكون 

) لسنة 5لقانون المعامالت المدنیة الصادر بالقانون االتحادي رقم (مرتكب الفعل الضار ُمَمیَِزاَ ). ( راجع : المذكرة اإلیضاحیة 
 ). 277 - 274ص  -م 1987) لسنة 1م والمعدل بالقانون االتحادي رقم (1985

من قانون المعامالت المدنیة تلحقھ عدة انتقادات، حیث أطلقت ھذه المادة اإلضرار  282ھذا، ویرى البعض، بحق، أنَّ نص المادة 
حكم، وھو ضمان الضرر، على ھذا اإلطالق في اإلضرار دون تقیید لھ بأي قید. وھذا بال شك لیس على إطالقھ ال ورتبت ال

بالنظر الشرعي وال بالنظر القانوني، بل ھو مقید في الواقع بما إذا كان اإلضرار ( أو الفعل الضار ) من قبیل التعدي، لتخرج 
م الضمان الذي قررتھ ھذه المادة النتفاء التعدي عنھا. وذلك كالشخص الُمَكلَّف بتنفیذ بھذا التقیید صور كثیرة لإلضرار ال تستلز

الحدود أو التعازیر بالمجرمین، وكذلك من یُمارسون حقوقاً مشروعة، كما لو أراد شخص ذو مھنة، كحالق مثالً، أن یفتتح محالً 
ً من افت تاح ُمزاحم لھ، ولكن عمل ھذا المزاحم مشروع وإن تضرر منھ في قریة فیھا حالق وحید قبلھ، فإن القدیم یتضرر حتما

من المجلة ).  91ذاك، ألّن ذلك من األعمال المشروعة ویدخل تحت القاعدة القائلة إن : ( الجواز الشرعي یُنافي الضمان ) (م 
عن سائر النعوت والُكنى التي تخطر أّن : ( لفظ اإلضرار في ھذا المقام یُغني  282وقد ورّد في المذكرة اإلیضاحیة تحت المادة 
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بِيَّ اَغْیَر اْلُمَمیِِّز، َواْلَمْجنُوَن یَْضَمنَاِن اْلَماَل فِي َمالِِھَما ) ( وقال الدردیر :  ).25( ثُمَّ اْلَمْذھَُب أَنَّ الصَّ
بِيِّ َواْلَمْجنُوِن، َكاْلحُ  وجاء في المغني : َماِن َعلَْیِھَما فِیَما أَْتلَفَاهُ ( َواْلُحْكُم فِي الصَّ فِیِھ، فِي ُوُجوِب الضَّ ْكِم فِي السَّ

 ).26ِمْن َماِل َغْیِرِھَما بَِغْیِر إْذنِِھ، أَْو َغَصبَاهُ فَتَلَِف فِي أَْیِدیِھَما ) (
ْتَالِف الَِّذي ھَُو عِ  وقال ابن قیم الجوزیة : ْثِم. ( فَاْلَخطَأُ َواْلَعْمُد اْشتََرَكا فِي اْإلِ َماِن، َوإِْن اْفتََرقَا فِي ِعلَِّة اْإلِ لَّةٌ لِلضَّ

ْتَالِف ِمْن بَاِب َرْبِط اْألَْحَكاِم بِأَْسبَابِھَا، َوھَُو ُمْقتََضى اْلَعْدِل الَِّذي َال تَتِ  َماِن بِاْإلِ َما مُّ اْلَمْصلََحةُ إالَّ بِِھ، كَ َوَرْبِط الضَّ
بِيُّ َواْلَمْجنُوُن َوالنَّائَِم َما أَْتلَفُوهُ مِ أَْوَجَب َعلَى اْلقَاتِِل َخطَأَ دِ  ْن یَِة اْلقَتِیِل ؛ َولَِذلَِك َال یُْعتََمُد التَّْكلِیُف، فَیَْضَمُن الصَّ

َرائِعِ اْلَعامَّةِ الَّتِي َال تَتِمُّ َمَصالُِح اْألُمَّةِ إالَّ بِھَا ؛ فَلَْو لَْم یَْضمَ  ھُْم وا ِجنَایَاتِ أَْیِدیِھْم، َألَْتلََف بَْعضُ نُ اْألَْمَواِل، َوھََذا ِمْن الشَّ
 ).27أَْمَواَل بَْعٍض، َوادََّعى اْلَخطَأَ َوَعَدَم اْلقَْصِد ) (

ث حیأنَّ ھذا الرأي ھو ما أخذ بھ وتبناه واعتنقھ قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي ،  ھذا، والجدیر باالعتبار،
 منھ على اآلتي : 282نصت المادة 

 ).28إضرار بالغیر، یلزم فاعلھ، ولو غیر ممیز، بضمان الضرر ) (( كل 
                                                

ِحیِح ). راجع : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : للزیلعي، وحاشیة ا  5ج -لي علیھ لشبَعْنھَُما لِقُُصوٍر فِي فِْعلِِھَما لَِعَدِم اْلقَْصِد الصَّ
 .191ص 

 .443ص  3ج -شرح الكبیر على مختصر خلیل : للشیخ/ أحمد الدردیر ) ال25(
 .353ص  4ج -) المغني : ابن قدامة 26(
تحقیق : محمد عبد السالم  - 116ص  2ج -) إعالم الموقعین عن رب العالمین : محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة 27(

 بیروت. -: دار الكتب العلمیة  الناشر -م 1991ھـ/1411الطبعة األولى عام  -إبراھیم 
ً على ھذا النص ما یلي : ( في ھذه المادة یُقرر المشرع القاعدة 28( ) ھذا، وقد ورّد في المذكرة اإلیضاحیة لھذا القانون تعلیقا

المیة سالعامة من أن كل فعل یُصیب الغیر بضرر، فإنھ یستوجب التعویض. وھذه القاعدة تستند على ما ھو مقرر في الشریعة اإل
من المجلة )، أو : ( إذا بطل األصل یُصار  20من المجلة )، و : ( الضرر یُزال ) ( م  19من أنھ : ( ال ضرر وال ضرار ) ( م 

مجلة ).. ویُْغنِي لفظ : ( اإلضرار ) في ھذا المقام عن سائر النعوت والُكنى التي تخطر في معرض التعبیر،  53إلي البدل ) ( م 
عمل غیر المشروع )، أو : ( العمل المخالف للقانون )، أو : ( الفعل الذي یُحرمھ القانون ).. الخ. وغني عن كاصطالح : ( ال

البیان، أنَّ سرد األعمال التي یتحقق فیھا معنى اإلضرار، في نصوص التشریع، ال یكون من ورائھ إال ضرب األمثال، وال تُؤدي 
ید ما فیھ إضرار لتقدیر القاضي، وھو یسترشد في ذلك، بما یستخلص من طبیعة قط إلى وضع بیان جامع مانع. فیجب ترك تحد

نھي القانون عن اإلضرار من عناصر التوجیھ، فثمة التزام یفرض على الكافة عدم اإلضرار بالغیر، وُمخالفة ھذا النھي ھي التي 
عمال عنایة الرجل الحریص.. والمقصود ینطوي فیھا اإلضرار. ویقتضي ھذا االلتزام تبصراً في التصرف، یُوجب بذلك إ

باإلضرار ھنا محاولة ( مجاوزة الحد ) الواجب الوقوف عنده، أو ( التقصیر عن الحد ) الواجب الوصول إلیھ في الفعل أو االمتناع 
ل على حد مامما یترتب علیھ الضرر، فھو یتناول الفعل السلبي واالیجابي، وتنصرف داللتھ إلى الفعل العمد، وإلى مجرد اإلھ

سواء، ذلك أنَّ الفقھ اإلسالمي كما یعرف الخطأ االیجابي، وھو ظاھر، یعرف الخطأ السلبي، ویُسمیھ : ( التقصیر )، و : ( عدم 
التحرز والتفریط )... وخالصة القول في ذلك : أنَّ الفعل إذا كان مؤدیاً إلى الضرر في ذاتھ، استوجب ضمان ما یترتب علیھ من 

حینئذ یكون فعالً محظوراً بالنظر إلى نتائجھ، فتقع تبعتھ على فاعلھ، فإن كان فاعلھ عدیم األھلیة، لم یؤثر ذلك في أنھ تلف، ألنّھ 
فعل ترتب علیھ ضرر بالغیر أوجب الشارع رفعھ لحدیث : ( ال ضرر وال ضرار )، وذلك یُوجب رفع الضرر مطلقاً، سواء 

وال سبیل إلى رفعھ في ھذه الحال إال بإیجاب الضمان في مالھ.. أما في الفقھ اإلسالمي،  أحدث من ُمَكلٍَّف أم من غیر ُمَكلٍَّف،
فمسؤولیة َمْن یضر بغیره مسؤولیة مالیة ال تقوم على الخطأ بل على الضرر، ولذا ال یُشترط في المسؤولیة المالیة أن یكون 

) لسنة 5لقانون المعامالت المدنیة الصادر بالقانون االتحادي رقم (مرتكب الفعل الضار ُمَمیَِزاَ ). ( راجع : المذكرة اإلیضاحیة 
 ). 277 - 274ص  -م 1987) لسنة 1م والمعدل بالقانون االتحادي رقم (1985

من قانون المعامالت المدنیة تلحقھ عدة انتقادات، حیث أطلقت ھذه المادة اإلضرار  282ھذا، ویرى البعض، بحق، أنَّ نص المادة 
حكم، وھو ضمان الضرر، على ھذا اإلطالق في اإلضرار دون تقیید لھ بأي قید. وھذا بال شك لیس على إطالقھ ال ورتبت ال

بالنظر الشرعي وال بالنظر القانوني، بل ھو مقید في الواقع بما إذا كان اإلضرار ( أو الفعل الضار ) من قبیل التعدي، لتخرج 
م الضمان الذي قررتھ ھذه المادة النتفاء التعدي عنھا. وذلك كالشخص الُمَكلَّف بتنفیذ بھذا التقیید صور كثیرة لإلضرار ال تستلز

الحدود أو التعازیر بالمجرمین، وكذلك من یُمارسون حقوقاً مشروعة، كما لو أراد شخص ذو مھنة، كحالق مثالً، أن یفتتح محالً 
ً من افت تاح ُمزاحم لھ، ولكن عمل ھذا المزاحم مشروع وإن تضرر منھ في قریة فیھا حالق وحید قبلھ، فإن القدیم یتضرر حتما

من المجلة ).  91ذاك، ألّن ذلك من األعمال المشروعة ویدخل تحت القاعدة القائلة إن : ( الجواز الشرعي یُنافي الضمان ) (م 
عن سائر النعوت والُكنى التي تخطر أّن : ( لفظ اإلضرار في ھذا المقام یُغني  282وقد ورّد في المذكرة اإلیضاحیة تحت المادة 
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اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

من ذات القانون على مسؤولیة الصبي الذي یُتلف مال غیره، سواء كان ُممیزاً أَْو غیر  303كما تنص المادة 
  حیث نصت على أنھ :ممیز، 

 من مالھ ).( إذا أتلف صبي، ممیز أو غیر ممیز، وَمْن في حكمھما، مال غیره، لزمھ الضمان 
، فإن قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي قد أقام المسؤولیة على فكرة الضرر، 282ووفقاً لنص المادة  وعلیھ،

ال على فكرة الخطأ الذي یتطلب اإلدراك والتمییز. وقد اقتبس المشرع اإلماراتي ھذا الحكم من الفقھ اإلسالمي 
)، ولم یأخذ بفكرة الخطأ في التصرفات الفعلیة، 29( ] َر َوَال ِضَرارَ َضرَ  َال  [الذي استقاه من الحدیث الشریف : 

ً أو غیر متعد، وسواء كان متعمد أو غیر متعمد، ممیز أو غیر ممیز، فھو  فسواء كان ُمحدث الضرر متعدیا
 ).30ضامن لفعلھ (

ي اً في ذلك ذات النھج الذأنَّ المشرع اإلماراتي قد عالج مسؤولیة عدیم التمییز متلمس وھكذا، یتضح لنا جلیاً،
ً إیاھا على فكرة  سلكھ الفقھ اإلسالمي، حیث أَخذ بالمسؤولیة الكاملة لعدیم التمییز عن أفعالھ الضارة، مؤسسا

 اإلضرار، ولیس على فكرة الخطأ.
 وإلي أنَّ إقامة المسؤولیة على فكرة الضرر ال على فكرة الخطأ الذي یتطلب التمییز، وھ ھذا، ونلفت النظر،

الحكم الذي أخذ بھ الفقھ اإلسالمي وقانون المعامالت المدنیة اإلماراتي، أصبح ھو االتجاه المعمول بھ في العدید 
من التشریعات الحدیثة، كالقانون األلماني، وقانون االلتزامات السویسري، والقانون البولوني، والمشروع 

ذ لي، والقانون البلجیكي، والقانون السوفیتي الذي أخالفرنسي اإلیطالي، والقانون الصیني، والقانون البرتغا
بنظریة تحمل التبعة كقاعدة عامة في المسؤولیة، ونظریة تحمل التبعة، كما ھو معلوم، ال تعتد بركن الخطأ 

 ).31اكتفاًء بركن الضرر (
ن ال مسؤولیة دوذھب إلى اشتراط اإلدراك والتمییز حتى یُسأل اإلنسان عن أفعالھ الضارة، ف الرأي الثاني :

تمییز. فالخطأ ( الفعل الضار ) یرتبط باإلدراك والتمییز، فإذا كان الشخص ال یُدرك ما یصدر عنھ من أفعال، 
إذا كان الشخص لیست لدیھ القدرة على التمییز بین الخطأ والصواب، فال ینبغي أن یُسأل،  أو بعبارة أخرى :

 ).32(طالما أنَّ المسؤولیة تقوم على فكرة الخطأ 
                                                

في معرض التعبیر، كاصطالح : ( العمل غیر المشروع )، أو : ( العمل المخالف للقانون )، أو : ( الفعل الذي یُحرمھ القانون )، 
 وھذا غیر ُمَسلَّم بھ، بل البد من تقیید اإلضرار بوصف التعدي لیكون تعمیم الحكم سلیماً ).

نتقادات یُراجع : الفعل الضار والضمان فیھ دراسة وصیاغة قانونیة مؤصلة على نصوص الشریعة اإلسالمیة للمزید حول ھذه اال
 -م 1988ھـ/1408الطبعة األولى عام  - 72 - 71ص  -وفقھھا انطالقاً من القانون المدني األردني : د/ مصطفى أحمد الزرقا 

، المسؤولیة التقصیریة لعدیم التمییز دراسة مقارنة : فضل ماھر محمد دمشق -الناشر : دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع 
وطنیة جامعة النجاح ال -كلیة الدراسات العلیا  -أطروحة مقدمة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون الخاص  -عسقالن 

 .      120 - 115ص  -م 2008عام  -فلسطین  -نابلس  -
، السنن 2340حدیث رقم :  - 784ص  2ج  -بَاُب َمْن بَنَى فِي َحقِِّھ َما یَُضرُّ بَِجاِرِه  -ھ : ِكتَاُب اْألَْحَكاِم ) راجع : سنن ابن ماج29(

ْلِح  -الكبرى : للبیھقي  . ھذا، والحدیث الشریف 11384حدیث رقم :  - 114ص  6ج -بَاُب َال َضَرَر َوَال ِضَراَر  -ِكتَاُب الصُّ
 ً  ، سواء أحدث من ُمَكلٍّف أم من غیر ُمَكلّف ، وال سبیل إلي رفعھ في ھذه الحال إال بإیجاب الضمان.یوجب رفع الضرر مطلقا

 311ص  453فقرة  -) انظر : مصادر االلتزام في القانون المدني األردني دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي : د/ أنور سلطان 30(
عمان، أحكام المسؤولیة التقصیریة في قانون المعامالت المدنیة  -ردنیة الناشر : الجامعة األ -م 2012الطبعة األولى عام  -

دولة  -الشارقة  -الناشر : مكتبة الجامعة  -م 2010الطبعة األولى عام  - 20ص  29فقرة  -اإلماراتي : د/ فاروق األباصیري 
 .114ص  -ز: فضل ماھر محمد عسقالن األردن، المسؤولیة التقصیریة لعدیم التمیی -إثراء للنشر والتوزیع  -اإلمارات 

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید : د/ عبد الرزاق 312 - 311ص  453فقرة  -) د/ أنور سلطان : المرجع السابق 31(
ثة الطبعة الثال - 3ھامش رقم  913ص  540المجلد الثاني ( نظریة االلتزام بوجھ عام مصادر االلتزام ) فقرة  -أحمد السنھوري 

 لبنان. -بیروت  -الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة  -م 2011الجدیدة عام 
فقرة  -المجلد الثاني ( نظریة االلتزام بوجھ عام مصادر االلتزام )  -) الوسیط في شرح القانون المدني الجدید : د/ السنھوري 32(

 - 372ص  276فقرة -ج، ود/ مصطفى الجمال ، مصادر وأحكام االلتزام دراسة مقارنة : د/ توفیق حسن فر903ص  535
لبنان، الموجز في النظریة العامة لاللتزام ( القسم  -بیروت  -الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة  -م 2009الطبعة األولى عام 

ر النھضة العربیة الناشر : دا -م 1990الطبعة األولى عام  - 233ص  146فقرة  -األول مصادر االلتزام ) : د/ عبد الودود یحیي 

 
 

)، وَمْن فقد رشده لسبب عارض، كالُسْكِر 34)، والمعتوه عتھاً تاماً (33فالصبي غیر الممیز، والمجنون ( وعلیھ،
م تنویماً مغناطیسیاً، والمصاب بمرض النوم، والمصاب بالصرع، كل ھؤالء 35والغیبوبة والمرض ( )، والُمنَوَّ

). فاإلدراك والتمییز شرطان جوھریان للمسؤولیة 36ألعمالھم (ال یُمكن أن یُنسب إلیھم خطأ، ألنھم غیر مدركین 
منھ على ما  164حیث نصت المادة  -ومعھ نظیره الفرنسي  -). وھذا ما أخذ بھ القانون المدني المصري 37(

 یأتي :
 یكون الشخص مسؤوالً عن أعمالھ غیر المشروعة متى صدرت منھ وھو ممیز. -1( 
شخص غیر ممیز، ولم یكن ھناك َمْن ھو مسؤول عنھ، أو تعذر الحصول  ومع ذلك، إذا وقع الضرر من -2

على تعویض من المسؤول، جاز للقاضي أن یُلزم َمْن وقع منھ الضرر بتعویض عادل، مراعیاً في ذلك مركز 
 الخصوم ).

م أورد یز، ثیتبین لھ أنَّ المشرع المصري قد جاء بقاعدة عامة في مسؤولیة عدیم التمی والمتأمل في ھذا النص،
علیھا استثناء. وسوف نُلقي أضواء المعرفة الكاشفة على ھذین األمرین : القاعدة العامة في مسؤولیة عدیم 

 التمییز، والحاالت التي یتقرر فیھا بصفة استثنائیة مساءلة عدیم التمییز.
 

 
                                                

ص  -القاھرة، مصادر وأحكام االلتزام دراسة مقارنة : د/ مصطفى الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ نبیل إبراھیم سعد  -
 لبنان. -بیروت  -الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة  -م 2006الطبعة األولى عام  - 310 - 309

وع الجنون، ھل ھو مستمر أم أنھ متقطع، أي تتخللھ فترات إفاقة ؟. فإذا كان جنوناً ) یتوقف األمر في مساءلة المجنون على ن33(
مستمراً، فال مسؤولیة النعدام اإلدراك لدیھ. وإن كان متقطعاً، فالعبرة بحالة الشخص وقت ارتكابھ الفعل الضار، فإن كان في حالة 

یز. ( راجع :  مصادر وأحكام االلتزام دراسة مقارنة : د/ مصطفى إفاقة، فحكمھ حكم العاقل الممیز، وإال فیأخذ حكم عدیم التمی
 312ص  - 454فقرة  -، د/ أنور سلطان : المرجع السابق 311ص  -الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ نبیل إبراھیم سعد 

.( 
فیھ، ذا الحكم بالنسبة لذو الغفلة والس) أما المعتوه الممیز، فتجوز مساءلتھ، حتى لو كان محجوراً لتوافر ركن اإلدراك فیھ. وك34(

من القانون المدني  117ولو كانا محجورین،  واألصم واألبكم واألعمى، ولو تعین لواحد منھم مساعد قضائي، وفقاً ألحكام المادة 
 جع : الوسیطالمصري، حیث تجوز مساءلتھم جمیعاً، ألنھم یُدركون ما یصدر عنھم من أعمال، ویُمیزون بین الخیر والشر. ( را

ص  538فقرة  -في شرح القانون المدني الجدید : المجلد الثاني ( نظریة االلتزام بوجھ عام مصادر االلتزام ) : د/ السنھوري 
 ). 313 - 312ص  - 454فقرة  -، د/ أنور سلطان : المرجع السابق 909 - 908

خمر والمخدرات ونحو ذلك، فإن عدیم التمییز ال تنتفي مسؤولیتھ، ) ھذا، ونلفت النظر، إلي أنَّ انعدام التمییز لسبب عارض، كال35(
ر یُفقده دإال إذا كان سبب انعدام التمییز ال یرجع إلي خطأ منھ. فإذا ثبت أنَّ فقد التمییز لُِسْكٍر أو لمخدر، كان یعلم أن الُسْكَر أو المخ

عي. وفاقد التمییز لسبب عارض ھو الذي یقع علیھ عبء التمییز، فإنھ یكون مسؤوالً عن عملھ حتى لو ارتكبھ وھو فاقد الو
اإلثبات، فعلیھ أن یُثبت أنَّ فقد التمییز بغیر خطأ منھ، وال یُكلَّف المضرور أن یثبت أن فقد التمییز كان بخطأ المسئول. ( انظر : 

، د/ عبد 313 - 312ص  454 فقرة -، د/ أنور سلطان : المرجع السابق 909ص  539فقرة  -د/ السنھوري : المرجع السابق 
، د/ مصطفى الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ نبیل إبراھیم سعد : 234ص  146فقرة -الودود یحیي : المرجع السابق 

 ). 312 - 311ص  -المرجع السابق 
لت منھ إلي العصور ) یقول السنھوري : ( وھذه مسألة كاد اإلجماع ینعقد علیھا منذ تقررت في القانون الروماني، وانتق36(

ً خطوة  الوسطى، ومن ھذه إلي العصور الحدیثة. واعتبر سقوط المسؤولیة عن عدیم التمییز من الناحیتین الجنائیة والمدنیة معا
خطاھا القانون إلي األمام ). ( انظر : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید : المجلد الثاني ( نظریة االلتزام بوجھ عام مصادر 

 ). 903ص  545فقرة  -لتزام ) اال
) ولكن ھذا ال یعني أن یكون الشخص قد بلغ سن الرشد، ذلك أنَّ التمییز في المسؤولیة التقصیریة ال یُعد أھلیة یجب أن تتوافر 37(

لحالة ا كما ھو الشأن بالنسبة للعقد، ولكنھ عنصر اإلدراك في الخطأ، وإال ال یُعتبر الفعل الذي یصدر عن الشخص في مثل ھذه
خطأ. فمتى تحقق أنَّ الشخص الذي صدر منھ العمل الضار لم یكن ممیزاً، بأن كان فاقد الوعي وقت ارتكاب الفعل، ال تنبغي 
مساءلتھ، نظراً لعدم توافر عنصر اإلدراك لدیھ. ویكون األمر كذلك دون ارتباط بین ھذه الحالة الواقعیة وبین عوارض األھلیة 

ص  536قرة ف -عبرة بتوافر التمییز الفعلي وقت ارتكاب الفعل. ( راجع : د/ السنھوري : المرجع السابق في حالة التعاقد، فال
 ). 373ص  276فقرة  -، د/ توفیق حسن فرج، ود/ مصطفى الجمال : المرجع السابق 905



19 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية 

 
 

)، وَمْن فقد رشده لسبب عارض، كالُسْكِر 34)، والمعتوه عتھاً تاماً (33فالصبي غیر الممیز، والمجنون ( وعلیھ،
م تنویماً مغناطیسیاً، والمصاب بمرض النوم، والمصاب بالصرع، كل ھؤالء 35والغیبوبة والمرض ( )، والُمنَوَّ

). فاإلدراك والتمییز شرطان جوھریان للمسؤولیة 36ألعمالھم (ال یُمكن أن یُنسب إلیھم خطأ، ألنھم غیر مدركین 
منھ على ما  164حیث نصت المادة  -ومعھ نظیره الفرنسي  -). وھذا ما أخذ بھ القانون المدني المصري 37(

 یأتي :
 یكون الشخص مسؤوالً عن أعمالھ غیر المشروعة متى صدرت منھ وھو ممیز. -1( 
شخص غیر ممیز، ولم یكن ھناك َمْن ھو مسؤول عنھ، أو تعذر الحصول  ومع ذلك، إذا وقع الضرر من -2

على تعویض من المسؤول، جاز للقاضي أن یُلزم َمْن وقع منھ الضرر بتعویض عادل، مراعیاً في ذلك مركز 
 الخصوم ).

م أورد یز، ثیتبین لھ أنَّ المشرع المصري قد جاء بقاعدة عامة في مسؤولیة عدیم التمی والمتأمل في ھذا النص،
علیھا استثناء. وسوف نُلقي أضواء المعرفة الكاشفة على ھذین األمرین : القاعدة العامة في مسؤولیة عدیم 

 التمییز، والحاالت التي یتقرر فیھا بصفة استثنائیة مساءلة عدیم التمییز.
 

 
                                                

ص  -القاھرة، مصادر وأحكام االلتزام دراسة مقارنة : د/ مصطفى الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ نبیل إبراھیم سعد  -
 لبنان. -بیروت  -الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة  -م 2006الطبعة األولى عام  - 310 - 309

وع الجنون، ھل ھو مستمر أم أنھ متقطع، أي تتخللھ فترات إفاقة ؟. فإذا كان جنوناً ) یتوقف األمر في مساءلة المجنون على ن33(
مستمراً، فال مسؤولیة النعدام اإلدراك لدیھ. وإن كان متقطعاً، فالعبرة بحالة الشخص وقت ارتكابھ الفعل الضار، فإن كان في حالة 

یز. ( راجع :  مصادر وأحكام االلتزام دراسة مقارنة : د/ مصطفى إفاقة، فحكمھ حكم العاقل الممیز، وإال فیأخذ حكم عدیم التمی
 312ص  - 454فقرة  -، د/ أنور سلطان : المرجع السابق 311ص  -الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ نبیل إبراھیم سعد 

.( 
فیھ، ذا الحكم بالنسبة لذو الغفلة والس) أما المعتوه الممیز، فتجوز مساءلتھ، حتى لو كان محجوراً لتوافر ركن اإلدراك فیھ. وك34(

من القانون المدني  117ولو كانا محجورین،  واألصم واألبكم واألعمى، ولو تعین لواحد منھم مساعد قضائي، وفقاً ألحكام المادة 
 جع : الوسیطالمصري، حیث تجوز مساءلتھم جمیعاً، ألنھم یُدركون ما یصدر عنھم من أعمال، ویُمیزون بین الخیر والشر. ( را

ص  538فقرة  -في شرح القانون المدني الجدید : المجلد الثاني ( نظریة االلتزام بوجھ عام مصادر االلتزام ) : د/ السنھوري 
 ). 313 - 312ص  - 454فقرة  -، د/ أنور سلطان : المرجع السابق 909 - 908

خمر والمخدرات ونحو ذلك، فإن عدیم التمییز ال تنتفي مسؤولیتھ، ) ھذا، ونلفت النظر، إلي أنَّ انعدام التمییز لسبب عارض، كال35(
ر یُفقده دإال إذا كان سبب انعدام التمییز ال یرجع إلي خطأ منھ. فإذا ثبت أنَّ فقد التمییز لُِسْكٍر أو لمخدر، كان یعلم أن الُسْكَر أو المخ

عي. وفاقد التمییز لسبب عارض ھو الذي یقع علیھ عبء التمییز، فإنھ یكون مسؤوالً عن عملھ حتى لو ارتكبھ وھو فاقد الو
اإلثبات، فعلیھ أن یُثبت أنَّ فقد التمییز بغیر خطأ منھ، وال یُكلَّف المضرور أن یثبت أن فقد التمییز كان بخطأ المسئول. ( انظر : 

، د/ عبد 313 - 312ص  454 فقرة -، د/ أنور سلطان : المرجع السابق 909ص  539فقرة  -د/ السنھوري : المرجع السابق 
، د/ مصطفى الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ نبیل إبراھیم سعد : 234ص  146فقرة -الودود یحیي : المرجع السابق 

 ). 312 - 311ص  -المرجع السابق 
لت منھ إلي العصور ) یقول السنھوري : ( وھذه مسألة كاد اإلجماع ینعقد علیھا منذ تقررت في القانون الروماني، وانتق36(

ً خطوة  الوسطى، ومن ھذه إلي العصور الحدیثة. واعتبر سقوط المسؤولیة عن عدیم التمییز من الناحیتین الجنائیة والمدنیة معا
خطاھا القانون إلي األمام ). ( انظر : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید : المجلد الثاني ( نظریة االلتزام بوجھ عام مصادر 

 ). 903ص  545فقرة  -لتزام ) اال
) ولكن ھذا ال یعني أن یكون الشخص قد بلغ سن الرشد، ذلك أنَّ التمییز في المسؤولیة التقصیریة ال یُعد أھلیة یجب أن تتوافر 37(

لحالة ا كما ھو الشأن بالنسبة للعقد، ولكنھ عنصر اإلدراك في الخطأ، وإال ال یُعتبر الفعل الذي یصدر عن الشخص في مثل ھذه
خطأ. فمتى تحقق أنَّ الشخص الذي صدر منھ العمل الضار لم یكن ممیزاً، بأن كان فاقد الوعي وقت ارتكاب الفعل، ال تنبغي 
مساءلتھ، نظراً لعدم توافر عنصر اإلدراك لدیھ. ویكون األمر كذلك دون ارتباط بین ھذه الحالة الواقعیة وبین عوارض األھلیة 

ص  536قرة ف -عبرة بتوافر التمییز الفعلي وقت ارتكاب الفعل. ( راجع : د/ السنھوري : المرجع السابق في حالة التعاقد، فال
 ). 373ص  276فقرة  -، د/ توفیق حسن فرج، ود/ مصطفى الجمال : المرجع السابق 905
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اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

 أوالً : القاعدة العامة
) بعنصریھا المادي 38على فكرة الخطأ ( -عامة كقاعدة  -أقام المشرع المصري مسؤولیة عدیم التمییز 

والمعنوي، ال على فكرة الضرر، أي أنھ یربط بین المسؤولیة عن الفعل الضار والتمییز، فمْن كان ممیزاً  ولم 
یكن كامل األھلیة، كالصبي فوق السابعة ودون سن الرشد، یُسأل مسؤولیة كاملة عن الضرر الذي یُصیب الغیر 

التمییز، فال یُسأل عن الضرر الذي یُصیب الغیر بفعلھ، ألنَّ ھذا الفعل ال یصدق علیھ في القانون  بخطئھ. أما فاقد
 ).39المصري وصف الخطأ لتخلف ركن اإلدراك فیھ (

مة/ السنھوري، أنَّ ھذه القاعدة العامة تجد أساسھا في ضرورة توافر التمییز، نظراً  ھذا، ویرى الدكتور الَعالَّ
مییز ال یمكن أن یُنسب إلیھ خطأ ما. فللخطأ ركنان : األول مادي، وھو التعدي، وركن آخر معنوي، ألنَّ عدیم الت

 ویقول العالمة السنھوري، في ذلك :وھو اإلدراك. 
( وال تزال المسؤولیة المدنیة، مھما جردناھا من العوامل األدبیة، مرتبطة بھذا العامل األدبي ال یجوز أن تنفك 

ً وال عنھ. فھي تقوم ع لى التمییز، والشخص الذي ال یُدرك ما یصدر عنھ من عمل، ال تجوز مساءلتھ ال أدبیا
جنائیاً وال مدنیاً، مادامت المسؤولیة تقوم على الخطأ. وھذا ھو فضل النظریة الشخصیة، فھي تربط المسؤولیة 

ً ال یجوز ا ذاتي  الستغناء عنھ. إذ ھو عنصربالخطأ، وتربط الخطأ بالتمییز، فتشیع في المسؤولیة عامالً أدبیا
 ). 40یُخفف من حدة العنصر الموضوعي الذي یُھیمن على مقیاس الشخص المجرد ) (

 
 
 

                                                
ت ھذا األمر، ولذا تباینت وتضارب) إنَّ إعطاء تعریف للخطأ لیس باألمر الھین، إذ لم یختلف الفقھاء في أمر كاختالفھم في 38(

ً كبیراً في تحدید معنى الخطأ في المسؤولیة التقصیریة. غیر أنَّ الفقھ في مصر، یمیل إلي األخذ بالتعریف التقلیدي  اآلراء تباینا
یبني للخطأ، والذي یري أن الخطأ ھو : انحراف في سلوك الشخص مع إدراكھ لھذا االنحراف. وھذا التعریف كما ھو ظاھر، 

الخطأ على ركنین : الركن األول مادي، وھو االنحراف والتعدي، والركن اآلخر معنوي، وھو اإلدراك. ( راجع في ذلك : د/ 
وما  879ص  -وما بعدھا  526فقرة  -، د/ السنھوري : المرجع السابق 299ص  441فقرة  -أنور سلطان : المرجع السابق 

، د/ توفیق حسن فرج، ود/ مصطفى الجمال : المرجع السابق 231ص  145فقرة  -السابق بعدھا، د: عبد الودود یحیي : المرجع 
 ). 370ص  274فقرة  -

من القانون  163ھذا، وقد عرفت محكمة النقض المصریة الخطأ الموجب للمسؤولیة التقصیریة المنصوص علیھا في المادة 
یقتضیھ من یقظة وتبصر ). راجع : نقض مدني : جلسة  المدني بأنھ : ( االنحراف عن السلوك العادي والمألوف وما

 غیر منشور. -ق  43السنة  - 40الطعن رقم  -م 30/10/1987
، نظریة العقد 908ص  538فقرة  -، السنھوري : المرجع السابق 312ص  - 454فقرة  -) د/ أنور سلطان : المرجع السابق 39(

القاھرة.  -الناشر : دار النشر للجامعات المصریة  -م 1956األولى عام الطبعة  - 59ص  -والفعل الضار : د/ سلیمان مرقس 
ھذا، ویجب لتطبیق األحكام السابقة في شأن عدم مساءلة عدیم التمییز، أن یكون عدیم التمییز في مكان المسؤول، أي ھو ُمحدث 

فیجب عمالً بقواعد الخطأ المشترك تخفیف  الضرر. أما إذا كان في مركز المضرور، ونُسبَّ إلیھ إھمال ساعد على وقوع الضرر،
 المسؤولیة عن المسؤول.

من ذات المرجع : ( حتى لو قیل إّن الخطأ  904. ویقول أیضاً في ص 905ص  536فقرة  -) د/ السنھوري : المرجع السابق 40(
فقد  لقائلین بمسؤولیة عدیم التمییز.لیس لھ إال ركن واحد، ھو ركن التعدي. فإن المقیاس المجرد لھذا الركن ال یُسعف في نظرنا ا

قدمنا أنھ ال یصح اعتبار ظرف عام تشترك فیھ طائفة من الناس ظرفاً داخلیاً خاصاً بكل فرد من أفراد ھذه الطائفة، عند تقدیر ما 
ادة، ال م في العیصدر عادة من ھذه الطائفة من أعمال. فالصبیة والنساء والریفیون مقیاسھم المجرد، في األعمال التي تصدر منھ

یتجرد من عوامل السن والجنس والحالة االجتماعیة. ومقیاس كل طائفة من ھؤالء شخص من أوسطھم ینتمي إلي الطائفة بالذات، 
فال یتجرد من الممیز العام لھذه الطائفة، وإن تجرد من الظروف الداخلیة الشخصیة التي تتعلق بفرد منھا بعینھ. كذلك عدیمو 

ضاً طائفة من الناس تشترك في ممیز عام ھو انعدام التمییز، فال یجوز أن یتجرد مقیاسھم من ھذا الممیز في تقدیر التمییز ھم أی
األعمال التي تصدر منھم في العادة. ولما كان عدیمو التمییز ال یتصور فیھم أن یتصرفوا تصرف الممیزین، فإن كل عمل یصدر 

ً شاذاً، یدخل ضمن  أعمالھم المعتادة، ویجب أال یتجرد المقیاس فیھ من عامل انعدام التمییز. فإذا قیسَّ منھم، مھما كان غریبا
سلوكھم في أي عمل یصدر منھم إلي السلوك المألوف من شخص عدیم التمییز، فإن ھذا السلوك ال ینحرف عن مقیاسھ، وال یُعتبر 

 تعدیاً. وعلى ھذا الوجھ یكون عدیم التمییز غیر مسؤول ).

 
 

 ثانیاً : مسؤولیة عدیم التمییز في حاالت استثنائیة
لّما كان األصل أن الشخص یكون مسؤوالً عن أفعالھ الضارة متى صدرت منھ وھو ممیز، ولّما كان انعدام 

قد یصطدم أحیاناً مع اعتبارات العدالة، فقد تدارك القانون المدني المصري ذلك، وأجاز الرجوع على التمییز 
  بأنھ: 164فقضي في الفقرة الثانیة من المادة عدیم التمییز بالتعویض في نطاق محدد. 

حصول على ( ومع ذلك، إذا وقع الضرر من شخص غیر ممیز، ولم یكن ھناك َمْن ھو مسؤول عنھ، أو تعذر ال
ً في ذلك مركز  تعویض من المسؤول، جاز للقاضي أن یُلزم َمْن وقع منھ الضرر بتعویض عادل، مراعیا

 الخصوم ).
مسؤولیة عدیم التمییز، في ھذه الحالة، ال یمكن أن تكون مبنیة على خطأ، فالخطأ ركنھ  ونبادر إلى القول بأن :

تقوم المسؤولیة في ھذه الحالة على أساس تحمل التبعة. فالشخص اإلدراك، وعدیم التمییز ال إدراك عنده. وإنما 
 ).41غیر الممیز، بالشروط التي وردت في النص، یتحمل تبعة ما یقع منھ من ضرر (

 ) :42والمتأمل في النص المتقدم، یتبین لھ أنَّ مسؤولیة عدیم التمییز في ھذه الحالة تتمیز بأمرین ( ھذا،
فأما األمر األول، فھي أنھا مسؤولیة مشروطة، فھي مشروطة بعدم استطاعة المضرور الحصول على  -

تعویض من المسؤول عن عدیم التمییز، ألنَّ عدیم التمییز یكون في العادة موكوالً إلى رقابة شخص یكفلھ 
فیات یر عدیم التمییز، وأحد المستشویتولى الرقابة علیھ، كاألب، أو الجد، أو األم، أو أحد األقارب بالنسبة للصغ

المعدة لعالج األمراض العقلیة بالنسبة للمصاب بمرض عقلي. فإذا ُوِجد مسؤول عن عدیم التمییز، فھو الذي 
أو ُوِجد ولكنھ استطاع  -وھذا فرض نادر الوقوع  -یرجع علیھ المضرور بالتعویض كامالً، وأما إذا لم یوجد 

سوب إلیھ في رقابة عدیم التمییز، أو كان ُمْعِسَراً لم یستطع المضرور أن یحصل أن ینفي عن نفسھ الخطأ المن
 ).43أن یرجع بالتعویض على عدیم التمییز نفسھ ( -عندئذ  -منھ على التعویض، كان للمضرور 

ق لوأما األمر الثاني، فھي أنھا مسؤولیة مخففة وجوازیة للقاضي، بمعنى أنَّ األمر متروك للقاضي فیما یتع -
بالحكم بالتعویض ومقداره، فقد ال یحكم القاضي بالتعویض أصالً نظراً لثراء المضرور، وفقر عدیم التمییز، 
أو نظراً لخطأ المضرور في تعریض نفسھ لفعل عدیم التمییز. وبالعكس، قد یري القاضي وجوب تعویض 

یز واسع أو موفور الثراء، وإما تعویضاً ناقصاً المضرور، إما تعویضاً كامالً إذا كان فقیراً ُمْعَدَماً وعدیم التمی

                                                
، د/ توفیق 313ص  455فقرة  -، د/ أنور سلطان : المرجع السابق 911ص  540فقرة  -السنھوري : المرجع السابق ) د/ 41(

ص  147فقرة  -، د/ عبد الودود یحیي : المرجع السابق 373ص  277فقرة  -حسن فرج، ود/ مصطفى الجمال : المرجع السابق 
 .312ص  -نبیل إبراھیم سعد : المرجع السابق ، د/ مصطفى الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ 234

، الوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات في الفعل الضار 911ص  540فقرة  -) د/ السنھوري : المرجع السابق 42(
ولى عام الطبعة األ - 252ص  -المجلد األول  -( القسم األول في األحكام العامة )  -والمسؤولیة المدنیة : د/ سلیمان مرقس 

، القوة الملزمة للعقد : د/ 313ص  455فقرة  -القاھرة، د/ أنور سلطان : المرجع السابق  -الناشر : المطبعة العالمیة  -م 1988
اإلسكندریة، مدى مسؤولیة عدیم التمییز التقصیریة  -الناشر : مطبعة مصر -م 1949الطبعة األولى عام  - 189ص  -حسین عامر 

رن بحث مقارن في القانون الفرنسي والقانون المصري وفقھ الشریعة اإلسالمیة والقانون الكویتي : د/ أبو زید في القانون المقا
لسنة السادسة ا -العدد الرابع  -القسم الثاني  -بحث منشور بمجلة كلیة الحقوق التي تصدرھا جامعة الكویت  -عبد الباقي مصطفى 

الناشر  -م 1956الطبعة األولى عام  - 205ص  -لتقصیریة والعقدیة : د/ حسین عامر ، المسؤولیة المدنیة ا86ص  -م 1982عام 
 اإلسكندریة. -: مطبعة مصر 

، د/ عبد 313ص  455فقرة  -، د/ أنور سلطان : المرجع السابق 912ص  540فقرة  -) د/ السنھوري : المرجع السابق 43(
 .235ص  147فقرة  -الودود یحیي : المرجع السابق 
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 ثانیاً : مسؤولیة عدیم التمییز في حاالت استثنائیة
لّما كان األصل أن الشخص یكون مسؤوالً عن أفعالھ الضارة متى صدرت منھ وھو ممیز، ولّما كان انعدام 

قد یصطدم أحیاناً مع اعتبارات العدالة، فقد تدارك القانون المدني المصري ذلك، وأجاز الرجوع على التمییز 
  بأنھ: 164فقضي في الفقرة الثانیة من المادة عدیم التمییز بالتعویض في نطاق محدد. 

حصول على ( ومع ذلك، إذا وقع الضرر من شخص غیر ممیز، ولم یكن ھناك َمْن ھو مسؤول عنھ، أو تعذر ال
ً في ذلك مركز  تعویض من المسؤول، جاز للقاضي أن یُلزم َمْن وقع منھ الضرر بتعویض عادل، مراعیا

 الخصوم ).
مسؤولیة عدیم التمییز، في ھذه الحالة، ال یمكن أن تكون مبنیة على خطأ، فالخطأ ركنھ  ونبادر إلى القول بأن :

تقوم المسؤولیة في ھذه الحالة على أساس تحمل التبعة. فالشخص اإلدراك، وعدیم التمییز ال إدراك عنده. وإنما 
 ).41غیر الممیز، بالشروط التي وردت في النص، یتحمل تبعة ما یقع منھ من ضرر (

 ) :42والمتأمل في النص المتقدم، یتبین لھ أنَّ مسؤولیة عدیم التمییز في ھذه الحالة تتمیز بأمرین ( ھذا،
فأما األمر األول، فھي أنھا مسؤولیة مشروطة، فھي مشروطة بعدم استطاعة المضرور الحصول على  -

تعویض من المسؤول عن عدیم التمییز، ألنَّ عدیم التمییز یكون في العادة موكوالً إلى رقابة شخص یكفلھ 
فیات یر عدیم التمییز، وأحد المستشویتولى الرقابة علیھ، كاألب، أو الجد، أو األم، أو أحد األقارب بالنسبة للصغ

المعدة لعالج األمراض العقلیة بالنسبة للمصاب بمرض عقلي. فإذا ُوِجد مسؤول عن عدیم التمییز، فھو الذي 
أو ُوِجد ولكنھ استطاع  -وھذا فرض نادر الوقوع  -یرجع علیھ المضرور بالتعویض كامالً، وأما إذا لم یوجد 

سوب إلیھ في رقابة عدیم التمییز، أو كان ُمْعِسَراً لم یستطع المضرور أن یحصل أن ینفي عن نفسھ الخطأ المن
 ).43أن یرجع بالتعویض على عدیم التمییز نفسھ ( -عندئذ  -منھ على التعویض، كان للمضرور 

ق لوأما األمر الثاني، فھي أنھا مسؤولیة مخففة وجوازیة للقاضي، بمعنى أنَّ األمر متروك للقاضي فیما یتع -
بالحكم بالتعویض ومقداره، فقد ال یحكم القاضي بالتعویض أصالً نظراً لثراء المضرور، وفقر عدیم التمییز، 
أو نظراً لخطأ المضرور في تعریض نفسھ لفعل عدیم التمییز. وبالعكس، قد یري القاضي وجوب تعویض 

یز واسع أو موفور الثراء، وإما تعویضاً ناقصاً المضرور، إما تعویضاً كامالً إذا كان فقیراً ُمْعَدَماً وعدیم التمی

                                                
، د/ توفیق 313ص  455فقرة  -، د/ أنور سلطان : المرجع السابق 911ص  540فقرة  -السنھوري : المرجع السابق ) د/ 41(

ص  147فقرة  -، د/ عبد الودود یحیي : المرجع السابق 373ص  277فقرة  -حسن فرج، ود/ مصطفى الجمال : المرجع السابق 
 .312ص  -نبیل إبراھیم سعد : المرجع السابق ، د/ مصطفى الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ 234

، الوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات في الفعل الضار 911ص  540فقرة  -) د/ السنھوري : المرجع السابق 42(
ولى عام الطبعة األ - 252ص  -المجلد األول  -( القسم األول في األحكام العامة )  -والمسؤولیة المدنیة : د/ سلیمان مرقس 

، القوة الملزمة للعقد : د/ 313ص  455فقرة  -القاھرة، د/ أنور سلطان : المرجع السابق  -الناشر : المطبعة العالمیة  -م 1988
اإلسكندریة، مدى مسؤولیة عدیم التمییز التقصیریة  -الناشر : مطبعة مصر -م 1949الطبعة األولى عام  - 189ص  -حسین عامر 

رن بحث مقارن في القانون الفرنسي والقانون المصري وفقھ الشریعة اإلسالمیة والقانون الكویتي : د/ أبو زید في القانون المقا
لسنة السادسة ا -العدد الرابع  -القسم الثاني  -بحث منشور بمجلة كلیة الحقوق التي تصدرھا جامعة الكویت  -عبد الباقي مصطفى 

الناشر  -م 1956الطبعة األولى عام  - 205ص  -لتقصیریة والعقدیة : د/ حسین عامر ، المسؤولیة المدنیة ا86ص  -م 1982عام 
 اإلسكندریة. -: مطبعة مصر 

، د/ عبد 313ص  455فقرة  -، د/ أنور سلطان : المرجع السابق 912ص  540فقرة  -) د/ السنھوري : المرجع السابق 43(
 .235ص  147فقرة  -الودود یحیي : المرجع السابق 
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اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

). ویجب على القاضي، 44( جزئیاً )، إذا كان عدیم التمییز في سعة من العیش من غیر وفر، أي متوسط الحال (
 ).     45في ھذه الحالة، أن یترك لعدیم التمییز من مالھ مورداً كافیاً للنفقة على نفسھ، وعلى َمْن تجب علیھ نفقتھم (

یتبین لنَّا أنَّ المشرع المصري یقف موقفاً وسطاً بین التشریعات التي تأخذ بمسؤولیة  علیھ، ووفقاً لما تقدم،و
الصغیر غیر الممیز وتلك التي ترفض ھذه المسؤولیة، ویُعطي القاضي سلطة إلزام غیر الممیز أو عدم إلزامھ 

ً كلیاً، أو بتعویض عادل، مع إدخال مركز الطرفین في االعتبار، بحیث ی كون لھ أن یقرر للمضرور تعویضا
 جزئیاً، أو أن یرفض ذلك.

أنَّ الفقھ اإلسالمي، وكذا التشریعات التي حذت حذوه، كالتشریع اإلماراتي، كانت أكثر توفیقاً  ھذا، والذي نراه،
ستثنائیة یة امن المشرع المصري ونظیره الفرنسي، إذ أنَّ مسؤولیة عدیم التمییز في ھذین التشریعین مسؤول

وناقصة، انطالقاً من أنھما یربطان بین المسؤولیة والتمییز، فالشخص، في ظل ھذین التشریعین، ووفقاً للقاعدة 
العامة، ال یُسأل عن أفعالھ التي تضر بالغیر، إال إذا كان ممیزاً. والحق أنَّ فكرة الخطأ بمفھومھا التقلیدي، 

 العدالة.واعتبارھا أساساً للمسؤولیة، ال تحقق 
بحق، ضرورة إجراء تعدیالت تشریعیة في كل من  -كما یرى البعض  -فقد أصبح من الضروري  وعلیھ،

)، وھذا ما یحقق مصلحة 46مصر وفرنسا، بحیث تتقرر المسؤولیة الكاملة لعدیمي التمییز عن أفعالھم الضارة (
ن یھ. ولكي تتحقق العدالة، وحتى ال تكوالمضرور الذي تسعى التشریعات الحدیثة جاھدة إلي إسباغ الحمایة عل

ھناك تضحیة بمصلحة طرف على حساب طرف آخر، فإن األمر یقتضي أن یتم في إطار متوازن مراعاة 
 ).47لمصلحة عدیم التمییز والمضرور معاً، حتى ال تختل المراكز القانونیة ألي طرف من األطراف (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
والعلة في التخفیف من مسؤولیة عدیم التمییز في ھذه الحالة االستثنائیة، تتمثل في أنَّ ھذه المسؤولیة ال تُْبنَى على الخطأ،  )44(

ألنَّ الخطأ یتطلب في القانون المصري اإلدراك، والفرض أن المسؤول فاقده. ( انظر : د/ أنور  -كما قدمنا  -بل على تحمل التبعة 
 - 426ص  -، النظریة العامة لاللتزام ( مصادر االلتزام ) : د/ إسماعیل غانم 314ص  - 455فقرة  -لسابق سلطان : المرجع ا
 القاھرة ). -الناشر : مكتبة عبد هللا وھبة  -م 1966الطبعة األولى عام 

/ أنور سلطان : ، د252ص  -، د/ سلیمان مرقس : المرجع السابق 912ص  540فقرة  -) د/ السنھوري : المرجع السابق 45(
، د/ 374ص  277فقرة  -، د/ توفیق حسن فرج، ود/ مصطفى الجمال : المرجع السابق 314ص  445فقرة  -المرجع السابق 

، د/ مصطفى الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ نبیل إبراھیم سعد 235ص  147فقرة  -عبد الودود یحیي : المرجع السابق 
 .313 - 312ص  -: المرجع السابق 

على غرار ما فعلھ المشرع الكویتي في  -من القانون المدني المصري لتكون  164) ونقترح أن یكون تعدیل صیاغة المادة 46(
كل من أحدث بفعلھ الخاطئ ضرراً بغیره یلتزم بتعویضھ، سواء أكان في  -1على ما یأتي : (  -من القانون المدني  227المادة 

ویلتزم بتعویض الضرر الناشئ عن فعلھ الخاطئ ولو كان غیر ممیز ). فھذا النص، فضالً  -2باً. إحداثھ الضرر مباشراً أم متسب
عن كونھ مستمد من أحكام الفقھ اإلسالمي، فإن من شأنھ أن یُسبغ الحمایة على المضرور، ویحقق العدالة والتوازن بین المضرور 

 دیم التمییز عن أفعالھ الضارة.وعدیم التمییز معاً، وذلك بتقریره المسؤولیة الكاملة لع
 .124ص  -) المسؤولیة التقصیریة لعدیم التمییز دراسة مقارنة : فضل ماھر محمد عسقالن 47(

 
 

 
 الخاتمة

الصالحات، والصالة والسالم على النبي الھادي المؤید بالمعجزات الباھرات، وعلى  الحمد ß الذي بنعمتھ تتم
 أما بعد.. آلھ وأصحابھ البررة الثقات.

 فقد انتھینا في ھذه الدراسة إلى مجموعة نتائج وعدد من التوصیات، نذكر منھا اآلتي :
ا النتائج، أوالً : النتائج :   فھي :أمَّ

لقیط، والحث على التقاطھ وكفالتھ ورعایتھ، یُْظِھر بوضوح مدى شمول أحكام اإلسالم عنایة اإلسالم بأمر ال -1
لكل متطلبات الحیاة، وَسْبقِھ في كل مجال حیوي مفید، على نحو یفوق ما تعارف علیھ عالم الیوم من إقامة دور 

 الحضانة والمالجئ، للحفاظ على األیتام ومن ال عائل لھم من األطفال والعجزة.
اسم لمولود ( ذكراً أو أنثى ) آدمي حي حدیث الوالدة، غالباً، أَْو صغیر لم یصل إِلى سن اللقیط، ھو :  -2

التمییز، وقیل : إِلى البلوغ، وقیل : إِلى سن الرشد، مجھول الوالدین والھویة، وال كافل لھ معلوم، َضلَّ الطریق، 
ً من العیلة، أَْو فرار اً من تھمة الریبة، أَْو ألي باعث آخر حملھم على ھذا، التقط أَْو طرحھ ( نبذه ) أَھلھ خوفا

 .لحفظھ ورعایتھ
مفھوم الجنایة في الشریعة اإلسالمیة أوسع منھ في القوانین والتشریعات الوضعیة، نظراً لشمول مفھوم  -3

 المعصیة الذي یمتد إلى كل عمل آثم یغضب هللا تعالى.
وكل من قانون المعامالت المدنیة االتحادي والقانون المدني المصري ال خالف بین الشریعة اإلسالمیة،  -4

مسؤولیة  حیث أَقرَّت ھذه الشرائع –لقیطاً كان أو معروفاً نسبھ  –فیما یتعلق بالمسؤولیة المدنیة للصغیر الممیز 
 الصغیر الممیز بتضمینھ عن فعلھ الضار بمجرد تحقق الضرر.

حول مسؤولیة الصغیر غیر الممیز، ( أي عدیم التمییز )، وَمْن في حكمھ، ھل وإنما الخالف بینھم جاء وَداَر،  
یُسأل عن فعلھ الذي یترتب علیھ إلحاق الضرر بأموال اآلخرین أم ال؟ أو بعبارة أخرى : ھل یلزم أن یتوافر 

 لدى الصغیر عنصر اإلدراك أو التمییز حتى یكون مسؤوالً مسؤولیة مدنیة عن أفعالھ الضارة؟
ً في ذلك ذات النھج الذي سلكھ الفقھ فذھ ب المشرع اإلماراتي إلى معالجة مسؤولیة عدیم التمییز متلمسا

ً إیاھا على فكرة اإلضرار،  اإلسالمي، حیث أَخذ بالمسؤولیة الكاملة لعدیم التمییز عن أفعالھ الضارة، مؤسسا
 ولیس على فكرة الخطأ.

 ال یُسأل مدنیاً عن أفعالھ، لعدم توافر -كقاعدة عامة  -یر الممیز أما في القانون المدني المصري، فإن الصغیر غ
عنصر اإلدراك أو التمییز لدیھ، ولكن استثناء من ھذه القاعدة تمكن ُمساءلتھ مدنیاً، إذا ما توافر شرطان: األول 

ر ثاني: أن یتعذ: أال یكون ھناك َمْن ھو مسؤول عن رقابة الصغیر غیر الممیز، كما في حالة فقده عائلتھ. وال
الحصول على التعویض من المسؤول عن رقابة الصغیر ( متولي الرقابة )،  إما إلعساره، وإما لكونھ استطاع 
أن ینفي عن نفسھ الخطأ المنسوب إلیھ في رقابة الصغیر عدیم التمییز. فعندئذ یمكن للمضرور أن یرجع 

 بالتعویض على عدیم التمییز نفسھ.
 فھي :ما التوصیات، وأَ  ثانیاً التوصیات:

نشر الوعي داخل المجتمع بضرورة االھتمام بھذه الفئة في تربیتھم وتنشئتھم تنشئة سلیمة، والتنبیھ إلى أنَّ  -1
 ذلك جزءا من مسؤولیاتھم االجتماعیة، ألنَّ ھؤالء األطفال ھم، في الحقیقة، أوالد المجتمع.

المساعدات التي تقدمھا للدول الفقیرة والنامیة المعونات  حث الدول المتقدمة على أن تضع من ضمن أولویات -2
 المادیة والمعنویة الخاصة بالطفل اللقیط.

دعم المنظمات والمؤسسات األھلیة التي تعمل في مجال حقوق األطفال اللقطاء، ودعوتھا للمشاركة في  -3 
 ھیلي لألطفال اللقطاء.المجلس القومي لألمومة والطفولة، وتسھیل عملھا التربوي والدیني والتأ
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 الخاتمة

الصالحات، والصالة والسالم على النبي الھادي المؤید بالمعجزات الباھرات، وعلى  الحمد ß الذي بنعمتھ تتم
 أما بعد.. آلھ وأصحابھ البررة الثقات.

 فقد انتھینا في ھذه الدراسة إلى مجموعة نتائج وعدد من التوصیات، نذكر منھا اآلتي :
ا النتائج، أوالً : النتائج :   فھي :أمَّ

لقیط، والحث على التقاطھ وكفالتھ ورعایتھ، یُْظِھر بوضوح مدى شمول أحكام اإلسالم عنایة اإلسالم بأمر ال -1
لكل متطلبات الحیاة، وَسْبقِھ في كل مجال حیوي مفید، على نحو یفوق ما تعارف علیھ عالم الیوم من إقامة دور 

 الحضانة والمالجئ، للحفاظ على األیتام ومن ال عائل لھم من األطفال والعجزة.
اسم لمولود ( ذكراً أو أنثى ) آدمي حي حدیث الوالدة، غالباً، أَْو صغیر لم یصل إِلى سن اللقیط، ھو :  -2

التمییز، وقیل : إِلى البلوغ، وقیل : إِلى سن الرشد، مجھول الوالدین والھویة، وال كافل لھ معلوم، َضلَّ الطریق، 
ً من العیلة، أَْو فرار اً من تھمة الریبة، أَْو ألي باعث آخر حملھم على ھذا، التقط أَْو طرحھ ( نبذه ) أَھلھ خوفا

 .لحفظھ ورعایتھ
مفھوم الجنایة في الشریعة اإلسالمیة أوسع منھ في القوانین والتشریعات الوضعیة، نظراً لشمول مفھوم  -3

 المعصیة الذي یمتد إلى كل عمل آثم یغضب هللا تعالى.
وكل من قانون المعامالت المدنیة االتحادي والقانون المدني المصري ال خالف بین الشریعة اإلسالمیة،  -4

مسؤولیة  حیث أَقرَّت ھذه الشرائع –لقیطاً كان أو معروفاً نسبھ  –فیما یتعلق بالمسؤولیة المدنیة للصغیر الممیز 
 الصغیر الممیز بتضمینھ عن فعلھ الضار بمجرد تحقق الضرر.

حول مسؤولیة الصغیر غیر الممیز، ( أي عدیم التمییز )، وَمْن في حكمھ، ھل وإنما الخالف بینھم جاء وَداَر،  
یُسأل عن فعلھ الذي یترتب علیھ إلحاق الضرر بأموال اآلخرین أم ال؟ أو بعبارة أخرى : ھل یلزم أن یتوافر 

 لدى الصغیر عنصر اإلدراك أو التمییز حتى یكون مسؤوالً مسؤولیة مدنیة عن أفعالھ الضارة؟
ً في ذلك ذات النھج الذي سلكھ الفقھ فذھ ب المشرع اإلماراتي إلى معالجة مسؤولیة عدیم التمییز متلمسا

ً إیاھا على فكرة اإلضرار،  اإلسالمي، حیث أَخذ بالمسؤولیة الكاملة لعدیم التمییز عن أفعالھ الضارة، مؤسسا
 ولیس على فكرة الخطأ.

 ال یُسأل مدنیاً عن أفعالھ، لعدم توافر -كقاعدة عامة  -یر الممیز أما في القانون المدني المصري، فإن الصغیر غ
عنصر اإلدراك أو التمییز لدیھ، ولكن استثناء من ھذه القاعدة تمكن ُمساءلتھ مدنیاً، إذا ما توافر شرطان: األول 

ر ثاني: أن یتعذ: أال یكون ھناك َمْن ھو مسؤول عن رقابة الصغیر غیر الممیز، كما في حالة فقده عائلتھ. وال
الحصول على التعویض من المسؤول عن رقابة الصغیر ( متولي الرقابة )،  إما إلعساره، وإما لكونھ استطاع 
أن ینفي عن نفسھ الخطأ المنسوب إلیھ في رقابة الصغیر عدیم التمییز. فعندئذ یمكن للمضرور أن یرجع 

 بالتعویض على عدیم التمییز نفسھ.
 فھي :ما التوصیات، وأَ  ثانیاً التوصیات:

نشر الوعي داخل المجتمع بضرورة االھتمام بھذه الفئة في تربیتھم وتنشئتھم تنشئة سلیمة، والتنبیھ إلى أنَّ  -1
 ذلك جزءا من مسؤولیاتھم االجتماعیة، ألنَّ ھؤالء األطفال ھم، في الحقیقة، أوالد المجتمع.

المساعدات التي تقدمھا للدول الفقیرة والنامیة المعونات  حث الدول المتقدمة على أن تضع من ضمن أولویات -2
 المادیة والمعنویة الخاصة بالطفل اللقیط.

دعم المنظمات والمؤسسات األھلیة التي تعمل في مجال حقوق األطفال اللقطاء، ودعوتھا للمشاركة في  -3 
 ھیلي لألطفال اللقطاء.المجلس القومي لألمومة والطفولة، وتسھیل عملھا التربوي والدیني والتأ
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اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

من القانون المدني المصري، ونقترح أن یكون التعدیل كالتالي:  164نوصي بضرورة تعدیل صیاغة  المادة  -4
كل من أحدث بفعلھ الخاطئ ضرراً بغیره یلتزم بتعویضھ، سواء أكان في إحداثھ الضرر مباشراً أم متسبباً  -1(
علھ الخاطئ ولو كان غیر ممیز). فھذا النص، فضالً عن كونھ مستمدا ویلتزم بتعویض الضرر الناشئ عن ف -2

من أحكام الفقھ اإلسالمي، فإن من شأنھ أن یُسبغ الحمایة على المضرور، ویحقق العدالة والتوازن بین المضرور 
 وعدیم التمییز معاً، وذلك بتقریره المسؤولیة الكاملة لعدیم التمییز عن أفعالھ الضارة.

نتائج والتوصیات التي توصلنا إلیھا من خالل ھذه الدراسة.. وبھذا نكون قد أنھینا بحثنا ھذا بعون هللا ھذه ھي ال
وقدرتھ. وفي ھذا المقام أسأل هللا الكریم أن یحوز قبوالً لدى من یُطالعھ، وأن یجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم، وأن 

َ بِقَْلٍب َسلِیمٍ یَْوَم َال یَْنفَ  [یُثقل بھ كفة حسناتي یوم القیامة :   ). 48( ] ُع َماٌل َوَال بَنُوَن إِالَّ َمْن أَتَى هللاَّ
 والحمد á الذي بنعمتھ تتم الصالحات                                               

 األستاذ الدكتور                                                                   
 حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .89 – 88) سورة الشعراء اآلیتان رقما : 48(

 
 

 ثبت المراجع والمصادر
 أوال: القرآن وعلومھ :

عة الطب -المحقق : محمد صادق القمحاوي  -أَحكام القرآن : أَحمد بن علي أَبو بكر الرازي الجصاص الحنفي -1
 بیروت. -الناشر : دار إحیاء التراث العربي  -م 1985ھـ/1405عام األُولى 

حققھ وعلَّق علیھ : د/  -إعراب القرآن العظیم : زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري السنیكي  -2
 بدون دار نشر. -م 2001ھـ/1421الطبعة األولى عام  -موسى على موسى مسعود 

أحمد  تحقیق : –الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن فرح األنصاري القرطبي الجامع ألحكام القرآن : شمس -3
 القاھرة. –الناشر : دار الكتب المصریة  -م 1964ھـ/1384الطبعة الثانیة عام  -البردوني، وإبراھیم أطفیش

د بن یوسف أحم عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف األلفاظ ( معجم لغوي أللفاظ القرآن الكریم ) تألیف : الشیخ / -4
الطبعة األولى عام  –تحقیق : محمد باسل عیون الّسود  –بن عبد الدائم، المعروف بالسمین الحلبي 

 لبنان. –بیروت  –الناشر : دار الكتب العلمیة  –م 1996ھـ/1417
لبي ش المحقق : عبد الجلیل عبده -معاني القرآن وإعرابھ : أبو إسحاق إبراھیم بن السري بن سھل الزجاج  -5
 بیروت. -الناشر : عالم الكتب  -م 1988ھـ/1408الطبعة األولى عام  -

 ثانیاُ : كتب الحدیث الشریف :
ضبط نصھ : أبو عبد الرحمن  -أمالي بن بشران : أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد هللا بن بْشران  -1

 الریاض. -شر : دار الوطن النا -م 1997ھـ/1418الطبعة األولى عام  -عادل بن یوسف العزازي
تحقیق : سالم محمد عطا، محمد  -االستذكار : أَبُو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم  -2

 بیروت. -الناشر : دار الكتب العلمیة  -م 2000ھـ/1421الطبعة األُولى عام  -علي معوض 
صلى هللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، المشھور بصحیح الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا  -3

لناشر ا –المحقق : محمد زھیر بن ناصر الناصر  –البخاري : محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري الجعفي
 ھـ.1422: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)  الطبعة : األولى عام 

الم : محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني الكحالني الصنعاني، المعروف كأسالفھ سبل الس -4
 الناشر : دار الحدیث. –الطبعة : بدون طبعة وبدون تاریخ   -باألمیر 

المحقق : محمد محیي الدین عبد الحمید  –أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق األزدي  سنن أبي داود : -5
 بیروت. –صیدا  –مكتبة العصریة الناشر: ال  –
الناشر : دار إحیاء  –المحقق : أحمد محمد شاكر، وآخرون  –سنن الترمذي :  محمد بن عیسى الترمذي -6

 التراث.
إحیاء  الناشر : دار –تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي  -سنن ابن ماجھ : أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني  -7

 عیسى البابي الحلبي. فیصل –الكتب العربیة 
د المحقق : محمد عب –السنن الكبرى : أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخرساني، أبو بكر البیھقي  -8

 لبنان . –بیروت  –الناشر : دار الكتب العلمیة  –م 2003ھـ/1424الطبعة الثالثة عام  –القادر عطا 
تحقیق : شعیب األرنؤوط، محمد زھیر  –البغوي شرح السنة : أبو محمد الحسین بن مسعود بن الفراء -9

 بیروت. –دمشق  –الناشر : المكتب اإلسالمي  –م 1983ھـ/1403الطبعة الثانیة عام  –الشاویش 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى  -10

 بیروت. –إحیاء التراث العربي الناشر : دار  –الحنفى بدر الدین العینى
م كتبھ رق -فتح الباري شرح صحیح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي -11

قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ : محب الدین الخطیب  –وأبوابھ وأحادیثھ : محمد فؤاد عبد الباقي 
الناشر: دار المعرفة  -ھـ 1379الطبعة األولى عام  –هللا بن باز علیھ تعلیقات العالمة: عبد العزیز بن عبد  –
 بیروت. –
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 ثبت المراجع والمصادر
 أوال: القرآن وعلومھ :

عة الطب -المحقق : محمد صادق القمحاوي  -أَحكام القرآن : أَحمد بن علي أَبو بكر الرازي الجصاص الحنفي -1
 بیروت. -الناشر : دار إحیاء التراث العربي  -م 1985ھـ/1405عام األُولى 

حققھ وعلَّق علیھ : د/  -إعراب القرآن العظیم : زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري السنیكي  -2
 بدون دار نشر. -م 2001ھـ/1421الطبعة األولى عام  -موسى على موسى مسعود 

أحمد  تحقیق : –الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن فرح األنصاري القرطبي الجامع ألحكام القرآن : شمس -3
 القاھرة. –الناشر : دار الكتب المصریة  -م 1964ھـ/1384الطبعة الثانیة عام  -البردوني، وإبراھیم أطفیش

د بن یوسف أحم عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف األلفاظ ( معجم لغوي أللفاظ القرآن الكریم ) تألیف : الشیخ / -4
الطبعة األولى عام  –تحقیق : محمد باسل عیون الّسود  –بن عبد الدائم، المعروف بالسمین الحلبي 

 لبنان. –بیروت  –الناشر : دار الكتب العلمیة  –م 1996ھـ/1417
لبي ش المحقق : عبد الجلیل عبده -معاني القرآن وإعرابھ : أبو إسحاق إبراھیم بن السري بن سھل الزجاج  -5
 بیروت. -الناشر : عالم الكتب  -م 1988ھـ/1408الطبعة األولى عام  -

 ثانیاُ : كتب الحدیث الشریف :
ضبط نصھ : أبو عبد الرحمن  -أمالي بن بشران : أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد هللا بن بْشران  -1

 الریاض. -شر : دار الوطن النا -م 1997ھـ/1418الطبعة األولى عام  -عادل بن یوسف العزازي
تحقیق : سالم محمد عطا، محمد  -االستذكار : أَبُو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم  -2

 بیروت. -الناشر : دار الكتب العلمیة  -م 2000ھـ/1421الطبعة األُولى عام  -علي معوض 
صلى هللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، المشھور بصحیح الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا  -3

لناشر ا –المحقق : محمد زھیر بن ناصر الناصر  –البخاري : محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري الجعفي
 ھـ.1422: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)  الطبعة : األولى عام 

الم : محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني الكحالني الصنعاني، المعروف كأسالفھ سبل الس -4
 الناشر : دار الحدیث. –الطبعة : بدون طبعة وبدون تاریخ   -باألمیر 

المحقق : محمد محیي الدین عبد الحمید  –أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق األزدي  سنن أبي داود : -5
 بیروت. –صیدا  –مكتبة العصریة الناشر: ال  –
الناشر : دار إحیاء  –المحقق : أحمد محمد شاكر، وآخرون  –سنن الترمذي :  محمد بن عیسى الترمذي -6

 التراث.
إحیاء  الناشر : دار –تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي  -سنن ابن ماجھ : أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني  -7

 عیسى البابي الحلبي. فیصل –الكتب العربیة 
د المحقق : محمد عب –السنن الكبرى : أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخرساني، أبو بكر البیھقي  -8

 لبنان . –بیروت  –الناشر : دار الكتب العلمیة  –م 2003ھـ/1424الطبعة الثالثة عام  –القادر عطا 
تحقیق : شعیب األرنؤوط، محمد زھیر  –البغوي شرح السنة : أبو محمد الحسین بن مسعود بن الفراء -9

 بیروت. –دمشق  –الناشر : المكتب اإلسالمي  –م 1983ھـ/1403الطبعة الثانیة عام  –الشاویش 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى  -10

 بیروت. –إحیاء التراث العربي الناشر : دار  –الحنفى بدر الدین العینى
م كتبھ رق -فتح الباري شرح صحیح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي -11

قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ : محب الدین الخطیب  –وأبوابھ وأحادیثھ : محمد فؤاد عبد الباقي 
الناشر: دار المعرفة  -ھـ 1379الطبعة األولى عام  –هللا بن باز علیھ تعلیقات العالمة: عبد العزیز بن عبد  –
 بیروت. –
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اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر : زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن  -12
 مصر. –الكبرى الناشر : المكتبة التجاریة  -ھـ 1356الطبعة األولى عام  –زین العابدین الحدادي ثم المناوي 

 المحقق : شعیب األرنؤوط، –مسند اإلمام أحمد بن حنبل : أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني  -13
م 2001ھـ/1421الطبعة األولى عام  –إشراف : د/ عبد هللا بن عبد المحسن التركي –وعادل مرشد، وآخرون 

 الناشر : مؤسسة الرسالة. –
تصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المشھور بصحیح المسند الصحیح المخ -14

المحقق : محمد فؤاد عبد الباقي  الناشر : دار إحیاء  –مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري
 بیروت. –التراث العربي 

المحقق : طارق بن عوض هللا بن محمد  –المعجم األوسط : سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر الطبراني  -15
 القاھرة. –الناشر: دار الحرمین  –, عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني 

عطي المحقق : عبد الم -معرفة السنن واآلثار : أبو بكر البیھقي أحمد بن الحسین بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -16
 -ون : جامعة الدراسات اإلسالمیة ( كراتشي الناشر -م 1991ھـ/1412الطبعة األولى عام  -أمین قلعجي 

 القاھرة ). -دمشق )، دار الوفاء ( المنصورة  -بیروت )، دار الوعي ( حلب  -باكستان )، دار قتیبة ( دمشق 
المنتقى شرح الموطأ : أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي  -17

 بجوار محافظة مصر. –الناشر : مطبعة السعادة  -ھـ 1332ألولى عام الطبعة ا –األندلسي 
انیة الطبعة الث -المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج : أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  -18 

 بیروت. -الناشر : دار إحیاء التراث العربي  -ھـ 1392عام 
دین أَبو السعادات المبارك بن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن مجد الالنھایة في غریب الحدیث واألَثر :  -19

الناشر  –م 1979ھـ/1399الطبعة األَولى عام  –تحقیق : طاھر أَحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي –األَثیر 
 بیروت. –: المكتبة العلمیة 

 –تحقیق : عصام الدین الصبابطي  –نیل األوطار : محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني  -20
 مصر. –الناشر : دار الحدیث  –م 1993ھـ/1413الطبعة األولى عام 
 ثالثاً : كتب الفقھ :
 (أ) الفقھ الحنفي :

الناشر : دار الكتب   –تحقیق : د/ مصطفى صمیدة  –أحكام الصغار : اإلمام محمد بن محمود األستروشي  -1
 لبنان  -بیروت  –العلمیة 

الناشر :  –م 1937ھـ/1356طبعة عام  –ختیار لتعلیل المختار : عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلياال -2
 القاھرة. –مطبعة الحلبي 

انیة الطبعة الث –البحر الرائق شرح كنز الدقائق  : زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نُجیم  -3
 مي.الناشر : دار الكتاب اإلسال –بدون تاریخ 

ام الطبعة الثانیة ع –بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : عالء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني  -4
 الناشر : دار الكتب العلمیة. –م 1986ھـ/1406

الطبعة األولى عام  –البنایة شرح البدایة : أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي بدر الدین العیني  -5
 لبنان. –بیروت  –دار الكتب العلمیة  الناشر : –م 2000ه/1420

الناشر  -ھـ 1313الطبعة األولى عام  –تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : عثمان بن علي فخر الدین الزیلعي  -6
 القاھرة. –ببوالق  –: المطبعة الكبرى األمیریة 

 –م 1994ھـ/1414انیة عام الطبعة الث –تحفة الفقھاء : محمد بن أحمد أبو بكر عالء الدین السمرقندي  -7
 لبنان. –بیروت  –الناشر : دار الكتب العلمیة 

 –م 1983ھـ/1403الطبعة األولى عام  –التعریفات : علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني -8
 لبنان. –الناشر : دار الكتب العلمیة بیروت 

 
 

المطبعة  -ھـ 1322الطبعة األولى عام  –الزبیدي الیمنيالجوھرة النیرة : أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي  -9
 مصر. -الخیریة 

بدون طبعة وبدون  –درر الحكام شرح غرر األحكام : محمد بن فرامرز بن علي، الشھیر بمال خسرو  -10
 الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة. –تاریخ 

ة الطبع -تعریب : فھمي الحسیني  -أفندي درر الحكام في شرح مجلة األحكام : علي حیدر خواجھ أمین  -11
 الناشر : دار الجیل. -م 1991ه/1411األولى عام 

الطبعة الثانیة عام  –رد المحتار على الدر المختار : محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین  -12
 بیروت. –الناشر : دار الفكر  –م 1992ھـ/1412

ي الدین الحسن بن محمد بن الحسن بن حیدر العدوي العمري القرشي العباب الزاخر واللباب الفاخر : رض -13
 مأخوذ من المكتبة الشاملة موافق للمطبوع بدون ذكر الطبعة ودار النشر. –الصنعاني الحنفي 

لناشر ا –بدون طبعة وبدون تاریخ  –العنایة شرح الھدایة : محمد بن محمد بن محمود أكمل الدین البابرتي  -14
 ر.: دار الفك

 الناشر : دار الفكر. -ھـ 1310الطبعة الثانیة عام  -الفتاوى الھندیة : لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي  -15
ریخ بدون طبعة وبدون تا –فتح القدیر : كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، المعروف بابن الھمام  -16

 الناشر : دار الفكر. –
 –یة في األحوال الشخصیة على مذھب اإلمام أبي حنیفة النعمان : محمد قدري باشا كتاب األحكام الشرع -17

 الناشر : مطبعة التألیف بالفجالة بمصر. –م 1895الطبعة الثالثة عام 
 -المحقق : د/ سائد بكداش  -كنز الدقائق : أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي -18

 دار السراج. -الناشر : دار البشائر اإلسالمیة  -م 2011ھـ/1432م الطبعة األولى عا
 – بیروت –الناشر : دار المعرفة  –بدون رقم طبعة  –المبسوط : محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي  -19

 م.1993ھـ/1414عام 
 ي زاده، َویُعرَّفمجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر : عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان، المدعو بشیخ - -20

 الناشر : دار إحیاء التراث العربي. –بدون طبعة وبدون تاریخ  –بداماد أفندي 
مجمع الضمانات في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان : أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي  - -21

 الناشر : دار الكتاب اإلسالمي. -الطبعة : بدون طبعة وبدون تاریخ  -
المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اِإلمام أَبي حنیفة رضي هللا عنھ : أَبُو المعالي برھان الدین محمود  -22

م 2004ھـ/1424الطبعة األُولى عام  -المحقق : عبد الكریم سامي الجندي -بن أَحمد بن َماَزةَ البخاري الحنفي
 .لبنان -بیروت  -الناشر : دار الكتب العلمیة  -

ْغدي  -23  –المحقق : د/ صالح الدین الناھي  –النتف في الفتاوى : أَبُو الحسن علي بن الحسین بن محمد السُّ
 –بیروت  –األُردن  –عمان  –مؤسسة الرسالة  –الناشر : دار الفرقان  –م 1984ھـ/1404الطبعة الثانیة عام 

 لبنان.
 (ب) الفقھ المالكي :

 –: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الشھیر بابن رشد الحفید  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -1
 م.2004ھـ/1425عام  –القاھرة  –الناشر : دار الحدیث  –الطبعة : بدون 

بلغة السالك ألقرب المسالك، المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر للدردیر : أبو العباس أحمد  -2
 الناشر : دار المعارف. –بدون طبعة وبدون تاریخ  –صاوي المالكي بن محمد الخلوتي، الشھیر بال

 الطبعة األولى عام –التاج واإلكلیل لمختصر خلیل : محمد بن یوسف بن العبدري أبو عبد هللا المواق  -3
 الناشر : دار الكتب العلمیة. –م 1994ھـ/1416

ولى الطبعة األُ  -براھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون تبصرة الحكام في أُصول األَقضیة ومنَّاھج األَحكام : إِ  -4
 الناشر : مكتبة الكلیات األَزھریة. -م 1986ھـ/1406عام 
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المطبعة  -ھـ 1322الطبعة األولى عام  –الزبیدي الیمنيالجوھرة النیرة : أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي  -9
 مصر. -الخیریة 

بدون طبعة وبدون  –درر الحكام شرح غرر األحكام : محمد بن فرامرز بن علي، الشھیر بمال خسرو  -10
 الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة. –تاریخ 

ة الطبع -تعریب : فھمي الحسیني  -أفندي درر الحكام في شرح مجلة األحكام : علي حیدر خواجھ أمین  -11
 الناشر : دار الجیل. -م 1991ه/1411األولى عام 

الطبعة الثانیة عام  –رد المحتار على الدر المختار : محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین  -12
 بیروت. –الناشر : دار الفكر  –م 1992ھـ/1412

ي الدین الحسن بن محمد بن الحسن بن حیدر العدوي العمري القرشي العباب الزاخر واللباب الفاخر : رض -13
 مأخوذ من المكتبة الشاملة موافق للمطبوع بدون ذكر الطبعة ودار النشر. –الصنعاني الحنفي 

لناشر ا –بدون طبعة وبدون تاریخ  –العنایة شرح الھدایة : محمد بن محمد بن محمود أكمل الدین البابرتي  -14
 ر.: دار الفك

 الناشر : دار الفكر. -ھـ 1310الطبعة الثانیة عام  -الفتاوى الھندیة : لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي  -15
ریخ بدون طبعة وبدون تا –فتح القدیر : كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، المعروف بابن الھمام  -16

 الناشر : دار الفكر. –
 –یة في األحوال الشخصیة على مذھب اإلمام أبي حنیفة النعمان : محمد قدري باشا كتاب األحكام الشرع -17

 الناشر : مطبعة التألیف بالفجالة بمصر. –م 1895الطبعة الثالثة عام 
 -المحقق : د/ سائد بكداش  -كنز الدقائق : أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي -18

 دار السراج. -الناشر : دار البشائر اإلسالمیة  -م 2011ھـ/1432م الطبعة األولى عا
 – بیروت –الناشر : دار المعرفة  –بدون رقم طبعة  –المبسوط : محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي  -19

 م.1993ھـ/1414عام 
 ي زاده، َویُعرَّفمجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر : عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان، المدعو بشیخ - -20

 الناشر : دار إحیاء التراث العربي. –بدون طبعة وبدون تاریخ  –بداماد أفندي 
مجمع الضمانات في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان : أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي  - -21

 الناشر : دار الكتاب اإلسالمي. -الطبعة : بدون طبعة وبدون تاریخ  -
المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اِإلمام أَبي حنیفة رضي هللا عنھ : أَبُو المعالي برھان الدین محمود  -22

م 2004ھـ/1424الطبعة األُولى عام  -المحقق : عبد الكریم سامي الجندي -بن أَحمد بن َماَزةَ البخاري الحنفي
 .لبنان -بیروت  -الناشر : دار الكتب العلمیة  -

ْغدي  -23  –المحقق : د/ صالح الدین الناھي  –النتف في الفتاوى : أَبُو الحسن علي بن الحسین بن محمد السُّ
 –بیروت  –األُردن  –عمان  –مؤسسة الرسالة  –الناشر : دار الفرقان  –م 1984ھـ/1404الطبعة الثانیة عام 

 لبنان.
 (ب) الفقھ المالكي :

 –: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الشھیر بابن رشد الحفید  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -1
 م.2004ھـ/1425عام  –القاھرة  –الناشر : دار الحدیث  –الطبعة : بدون 

بلغة السالك ألقرب المسالك، المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر للدردیر : أبو العباس أحمد  -2
 الناشر : دار المعارف. –بدون طبعة وبدون تاریخ  –صاوي المالكي بن محمد الخلوتي، الشھیر بال

 الطبعة األولى عام –التاج واإلكلیل لمختصر خلیل : محمد بن یوسف بن العبدري أبو عبد هللا المواق  -3
 الناشر : دار الكتب العلمیة. –م 1994ھـ/1416

ولى الطبعة األُ  -براھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون تبصرة الحكام في أُصول األَقضیة ومنَّاھج األَحكام : إِ  -4
 الناشر : مكتبة الكلیات األَزھریة. -م 1986ھـ/1406عام 
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اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

مد بو المحقق : أبي أویس مح –التلقین في الفقھ المالكي : أبو محمد عبد الوھاب بن علي الثعلبي البغدادي  -5
 ر الكتب العلمیة.الناشر : دا –م 2004ھـ/1425الطبعة األولى عام  –خبزة 

المحقق : أبو عبد  -جامع األمھات : عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس بن الحاجب الكردي المالكي  -6
 الناشر : الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع. -م 2000ھـ/1421الطبعة الثانیة عام  -الرحمن األخضر األخضري 

الناشر  –بدون طبعة وبدون تاریخ  –أحمد بن عرفة الدسوقيحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : محمد بن   -7
 : دار الفكر.

–حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني : أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي  -8
 م.1994ھـ/1414عام  –بیروت  –الناشر : دار الفكر  –بدون طبعة 

طبعة ال –المحقق : محمد بو خبزة  –مد بن إدریس، الشھیر بالقرافي الذخیرة : أبو العباس شھاب الدین أح  -9
 بیروت. -الناشر : دار الغرب اإلسالمي –م 1994ھـ/1414األولى عام 

فكر الناشر : دار ال –بدون طبعة وبدون تاریخ  –شرح مختصر خلیل : محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي  -10
 بیروت. –للطباعة 

دون ب –ني على رسالة ابن أبي زید القیرواني : أحمد بن غانم بن سالم النفراوي األزھري الفواكھ الدوا -11
 م.1995ھـ/1415عام  –الناشر : دار الفكر  –طبعة 

طبعة األولى ال -القوانین الفقھیة : أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا بن جزي الكلبي الغرناطي  -12
 لبنان. -بیروت  -: دار الفكر الناشر  -بدون تاریخ  -

متن الخرقى على مذھب أبي عبد هللا أحمد بن حنبل الشیباني : أبو القاسم عمر بن الحسین بن عبد هللا  - -13
 الناشر : دار الصحابة للتراث بطنطا. -م 1993ھـ/1413الطبعة األولى عام  -الخرقي

الناشر : دار  –م 1994ھـ/1415طبعة األولى عام ال –المدونة: اإلمام مالك بن أنس بن عامر األصبحي -14
 الكتب العلمیة 

لمعونة على مذھب عالم المدینة اإلمام مالك بن أنس : أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي  -15
والكتاب في األصل رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة  -تحقیق ودراسة : حمیش عبد الحّق  -البغدادي 

 مكة المكرمة. -مصطفى أحمد الباز  -الناشر : المكتبة التجاریة  -الطبعة : بدون  -ة المكرم
 الناشر : دار الفكر –بدون طبعة  –منح الجلیل شرح مختصر خلیل : محمد بن أحمد بن محمد بن علیش  -16

 م.1989ھـ/1409عام  –بیروت  –
هللا محمد بن عبد الرحمن، المعروف  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل : شمس الدین أبو عبد -17

 الناشر : دار الفكر. –م 1992ھـ/1412الطبعة الثالثة عام  –بالحطاب 
الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة ( شرح حدود ابن عرفة للرصاع )  : أبو عبد  -18

 الناشر : المكتبة العلمیة. -ھـ 1350الطبعة األولى عام  –هللا محمد بن قاسم األنصاري الرصاع 
 (ج) الفقھ الشافعي :

–األَحكام السلطانیة : أَبُو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي  -1
 .القاھرة –الناشر : دار الحدیث 

بدون طبعة وبدون تاریخ  –أسنى المطالب في شرح روض الطالب : زكریا بن محمد بن زكریا األنصاري  -2
 الناشر: دار الكتاب اإلسالمي. –
إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ( ھو حاشیة على فتح المعین بشرح قرة العین بمھمات الدین ) :  -3

 -م 1997ھـ/1418الطبعة األولى عام  -أبو بكر (المشھور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي
 لبنان. -بیروت  -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  الناشر :

المحقق : مكتب البحوث والدراسات  –اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : محمد بن أحمد الخطیب الشربیني  -4
 بیروت. –الناشر : دار الفكر  –بدون تاریخ طبع أو سنة نشر  -دار الفكر –

 
 

ناشر : ال -الطبعة : بدون طبعة  -محمد بن إِدریس بن العباس بن عثمان  األُم : لِإلمام الشافعي أبو عبد هللا -5
 م.1990ھـ/1410عام  -بیروت  -دار المعرفة 

وي المحقق : قاسم محمد النو –البیان في مذھب اإلمام الشافعي : أبو الحسین یحیي بن أبي الخیر العمراني  -6
 جدة. –المنھاج الناشر : دار  –م 2000ھـ/1421الطبعة األولى عام  –
تبة الناشر : المك -بدون طبعة  -تحفة المحتاج  في شرح المنھاج : أَحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي  -7

 م.1938ھـ/1357عام النشر  -التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد 
ار الناشر : د –الطبعة : بدون  –حاشیتا قلیوبي وعمیرة : أحمد سالمة القلیوبي، وأحمد البرلسي عمیرة  -8

 م.1995ھـ/1415عام  –بیروت  –الفكر 
:  المحقق –الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي  -9

الناشر  –م 1999ھـ/1419الطبعة األولى عام  –الشیخ/ علي محمد معوض، والشیخ/ عادل أحمد عبد الموجود 
 لبنان. –بیروت  –ار الكتب العلمیة : د
شاویش تحقیق : زھیر ال –روضة الطالبین وعمدة المفتین : أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  -10

 عمان. -دمشق  –بیروت  –الناشر : المكتب اإلسالمي  –م 1991ھـ/1412الطبعة الثالثة عام  –
یر : عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أَبو القاسم الرافعي العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكب -11

 –م 1997ھـ/1417الطبعة األَولى عام  –المحقق : علي محمد عوض، عادل أَحمد عبد الموجود  –القزویني 
 لبنان. –بیروت  –الناشر : دار الكتب العلمیة 

الطبعة ألولى عام  –زكریا األنصاريفتح الوھاب بشرح منھج الطالب : زكریا بن محمد بن أحمد بن  -11
 الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر. –م 1994ھـ/1414

فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل : سلیمان بن عمر بن منصور  -12
 الناشر: دار الفكر. –بدون طبعة وبدون تاریخ  –األزھري، المعروف بالجمل 

 –في حل غایة االختصار : أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسیني، تقي الدین الشافعي كفایة األخیار -13
الناشر :  –م 1994ھـ/1414الطبعة األولى عام  –المحقق : علي عبد الحمید بلطجي، ومحمد وھبي سلیمان 

 دمشق. –دار الخیر 
لى الطبعة األو –د الخطیب الشربیني مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنھاج : شمس الدین محمد بن أحم -14

 الناشر : دار الكتب العلمیة. –م 1994ھـ/1415عام 
الطبعة األخیرة  –نھایة المحتاج إلي شرح المنھاج : شمس الدین محمد بن أبي العباس بن حمزة الرملي  -15

 بیروت. –الناشر : دار الفكر  –م 1984ھـ/1404عام 
ب : أبو المعالي عبد الملك بن یوسف بن محمد الجویني، الملقب بإمام نھایة المطلب في درایة المذھ -16

الناشر  –م 2007ھـ/1428الطبعة األولى عام  –حققھ ووضع فھارسھ : د/ عبد العظیم محمود الدیب –الحرمین 
 : دار المنھاج.

إبراھیم , ومحمد  المحقق : أحمد محمود –الوسیط في المذھب : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  -17
 القاھرة. –الناشر : دار السالم  –م 1997ھـ/1417الطبعة األولى عام  –محمد تامر 

 (د) الفقھ الحنبلي :
ن ناصر تحقیق : محمد ب –أخصر المختصرات في الفقھ على المذھب الحنبلي : محمد بن بدر الدین البلباني  -1

 بیروت. –الناشر : دار البشائر  –العجمي 
م تحقیق : محمد عبد السال -م الموقعین عن رب العالمین : محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة إعال -2

 بیروت. -الناشر : دار الكتب العلمیة  -م 1991ھـ/1411الطبعة األولى عام  -إبراھیم 
ف قق : عبد اللطیالمح –اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل : موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي  -3

 لبنان. –الناشر : دار المعرفة بیروت  –محمد موسى السبكي 
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ناشر : ال -الطبعة : بدون طبعة  -محمد بن إِدریس بن العباس بن عثمان  األُم : لِإلمام الشافعي أبو عبد هللا -5
 م.1990ھـ/1410عام  -بیروت  -دار المعرفة 

وي المحقق : قاسم محمد النو –البیان في مذھب اإلمام الشافعي : أبو الحسین یحیي بن أبي الخیر العمراني  -6
 جدة. –المنھاج الناشر : دار  –م 2000ھـ/1421الطبعة األولى عام  –
تبة الناشر : المك -بدون طبعة  -تحفة المحتاج  في شرح المنھاج : أَحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي  -7

 م.1938ھـ/1357عام النشر  -التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد 
ار الناشر : د –الطبعة : بدون  –حاشیتا قلیوبي وعمیرة : أحمد سالمة القلیوبي، وأحمد البرلسي عمیرة  -8

 م.1995ھـ/1415عام  –بیروت  –الفكر 
:  المحقق –الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي  -9

الناشر  –م 1999ھـ/1419الطبعة األولى عام  –الشیخ/ علي محمد معوض، والشیخ/ عادل أحمد عبد الموجود 
 لبنان. –بیروت  –ار الكتب العلمیة : د
شاویش تحقیق : زھیر ال –روضة الطالبین وعمدة المفتین : أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  -10

 عمان. -دمشق  –بیروت  –الناشر : المكتب اإلسالمي  –م 1991ھـ/1412الطبعة الثالثة عام  –
یر : عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أَبو القاسم الرافعي العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكب -11

 –م 1997ھـ/1417الطبعة األَولى عام  –المحقق : علي محمد عوض، عادل أَحمد عبد الموجود  –القزویني 
 لبنان. –بیروت  –الناشر : دار الكتب العلمیة 

الطبعة ألولى عام  –زكریا األنصاريفتح الوھاب بشرح منھج الطالب : زكریا بن محمد بن أحمد بن  -11
 الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر. –م 1994ھـ/1414

فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل : سلیمان بن عمر بن منصور  -12
 الناشر: دار الفكر. –بدون طبعة وبدون تاریخ  –األزھري، المعروف بالجمل 

 –في حل غایة االختصار : أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسیني، تقي الدین الشافعي كفایة األخیار -13
الناشر :  –م 1994ھـ/1414الطبعة األولى عام  –المحقق : علي عبد الحمید بلطجي، ومحمد وھبي سلیمان 

 دمشق. –دار الخیر 
لى الطبعة األو –د الخطیب الشربیني مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنھاج : شمس الدین محمد بن أحم -14

 الناشر : دار الكتب العلمیة. –م 1994ھـ/1415عام 
الطبعة األخیرة  –نھایة المحتاج إلي شرح المنھاج : شمس الدین محمد بن أبي العباس بن حمزة الرملي  -15

 بیروت. –الناشر : دار الفكر  –م 1984ھـ/1404عام 
ب : أبو المعالي عبد الملك بن یوسف بن محمد الجویني، الملقب بإمام نھایة المطلب في درایة المذھ -16

الناشر  –م 2007ھـ/1428الطبعة األولى عام  –حققھ ووضع فھارسھ : د/ عبد العظیم محمود الدیب –الحرمین 
 : دار المنھاج.

إبراھیم , ومحمد  المحقق : أحمد محمود –الوسیط في المذھب : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  -17
 القاھرة. –الناشر : دار السالم  –م 1997ھـ/1417الطبعة األولى عام  –محمد تامر 

 (د) الفقھ الحنبلي :
ن ناصر تحقیق : محمد ب –أخصر المختصرات في الفقھ على المذھب الحنبلي : محمد بن بدر الدین البلباني  -1

 بیروت. –الناشر : دار البشائر  –العجمي 
م تحقیق : محمد عبد السال -م الموقعین عن رب العالمین : محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة إعال -2

 بیروت. -الناشر : دار الكتب العلمیة  -م 1991ھـ/1411الطبعة األولى عام  -إبراھیم 
ف قق : عبد اللطیالمح –اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل : موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي  -3

 لبنان. –الناشر : دار المعرفة بیروت  –محمد موسى السبكي 
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اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

انیة الطبعة الث -اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف : عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي  -4
 الناشر : دار إحیاء التراث العربي. –بدون تاریخ 

وف بشرح منتھى اإلرادات : منصور بن یونس بن إدریس البھوتى دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعر -5
 الناشر : عالم الكتب. –م 1993ھـ/1414الطبعة األولى عام –الحنبلى 

تیبة المحقق : أبو ق –دلیل الطالب لنیل المطالب : مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي  -6
 الریاض. –الناشر : دار طیبة للنشر والتوزیع  –م 2004ھـ/1425الطبعة األولى عام  –نظر محمد الفاریابي 

المحقق : عبد الرحمن  –زاد المستقنع في اختصار المقنع : موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي  -7
 الریاض. –الناشر : دار الوطن للنشر  –بن علي بن محمد العّسكر 

الطبعة  –محمد بن عبد هللا الزركشي المصري الحنبلي شرح الزركشي على مختصر الخرقي : شمس الدین  -8
 الناشر : دار العبیكان. –م 1993ھـ/1413األولى عام 

 الناشر : دار الكتاب –الشرح الكبیر على متن المقنع : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  -9
 العربي للنشر والتوزیع.

 –بدون طبعة  –إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین المقدسي  العدة شرح العمدة : عبد الرحمن بن -10
 م.2003ھـ/1424عام  –القاھرة   –الناشر :  دار الحدیث 

 الطبعة األولى –الكافي في فقھ اإلمام أحمد : أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة  -11
 میة .الناشر : دار الكتب العل –م 1994ھـ/1414عام 
كتاب الفروع ومعھ تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي : محمد بن مفلح بن محمد بن  -12

 م.2003ھـ/1424الطبعة األولى عام  –المحقق : عبد هللا بن عبد المحسن التركي  –مفرج، أبو عبد هللا 
 الناشر : دار الكتب –تى الحنبلى كشاف القناع عن متن اإلقناع : منصور بن یونس بن إدریس البھو -13

 العلمیة.
الطبعة األولى عام  –المبدع في شرح المقنع : إبراھیم بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن مفلح  -14

 لبنان. –بیروت  –الناشر : دار الكتب العلمیة  –م 1997ھـ/1418
بعة الط –السیوطي الرحیبانى مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى : مصطفى بن سعد بن عبده  -15

 الناشر : المكتب اإلسالمي. –م 1994ھـ/1415الثانیة عام 
 م.1968 -ھـ 1388عام   –الناشر : مكتبة القاھرة  –بدون طبعة  –المغني :  البن قدامة المقدسي  -16

 (ھـ) الفقھ الظاھري :
بدون طبعة وبدون  – 103ص  1ج –المحلى باآلثار : أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي  )1(

 بیروت. –الناشر  دار الفكر  –تاریخ 
 رابعاً : كتب أصول الفقھ :

م 1985ھـ/1406الطبعة الثانیة عام  -اإلحكام شرح أصول األحكام : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي  -1
 اشر : بدون دار نشر.الن -
اْألَْشبَاهُ َوالنَّظَائُِر َعلَى َمْذھَِب أَبِْي َحنِْیفَةَ النُّْعَماِن : زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم  -2

 -م 1999ھـ/1419الطبعة األولى عام  -وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ : الشیخ / زكریا عمیرات  -المصري 
 لبنان. -بیروت  -العلمیة  الناشر : دار الكتب

المحقق  -التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب : خلیل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي  -3
الناشر : مركز نجیبویھ للمخطوطات  -م 2008ھـ/1429الطبعة األُولى عام  -: د/ أحمد بن عبد الكریم نجیب 

 وخدمة التراث.
 
 
 

 
 

 لغویة :خامساً : كتب المعاجم ال
أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاء : قاسم بن عبد هللا بن أمیر علي القونوي الرومي  -1

 الناشر : دار الكتب العلمیة. –م 2004ھـ/1424طبعة عام  –المحقق : یحیى حسن مراد  -الحنفي 
َّ  -تكملة المعاجم العربیة : رینھارت بیتر آن ُدوِزي  -2 طبعة ال -ھ إلى العربیة وَعلَّق علیھ : جمال الخیاط نَقَل

 الجمھوریة العراقیة. -الناشر : وزارة الثقافة واإلعالم  -م 1979/2000األولى عام من عام 
تحقیق : أحمد عبد الغفور  –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري  -3

 بیروت. –الناشر : دار العلم للمالیین  –م 1987ھـ/1407الطبعة الرابعة عام  –عطار 
 –الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة : أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، أبو البقاء الحنفي -4

 بیروت. –الناشر : مؤسسة الرسالة  –المحقق : عدنان درویش، محمد المصري 
بعة الط –الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري اإلفریقيلسان العرب : محمد بن مكرم بن على، أبو  -5

 بیروت. –الناشر : دار صادر  –م 1984ھـ/1404الثالثة عام 
یوسف  المحقق : –زین الدین أَبو عبد هللا محمد بن أَبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي مختار الصحاح :  -6

بیروت  –الدار النموذجیة  -الناشر : المكتبة العصریة  –م 1999ھـ/1420الطبعة الخامسة عام  –الشیخ محمد 
 صیدا. –
 –المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر :  أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس  -7

 بیروت. –الناشر : المكتبة العلمیة 
الطبعة األولي عام  -عدة فریق عمل معجم اللغة العربیة المعاصرة : د/ أحمد مختار عبد الحمید عمر، بمسا -8

 الناشر : عالم الكتب. -م 2008ھـ/1429
المحقق : عبد السالم  –معجم مقاییس اللغة : أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  -9

 عام النشر. –الناشر : دار الفكر  –م 1979ھـ/ 1399طبعة عام  –محمد ھارون 
إبراھیم مصطفى، وأحمد الزیات، وحامد عبد القادر،  –جمع اللغة العربیة بالقاھرة المعجم الوسیط : م -10

 الناشر: دار الدعوة. -ومحمد النجار 
ِزّى  بُ رِ غْ اْلمُ  -11 دون بدون طبعة وب –في ترتیب المعرب : ناصر بن عبد السید أبى المكارم الخوارزمي الُمطَرِّ

 الناشر : دار الكتاب العربي. –تاریخ 
 ساً : المؤلفات الحدیثة في الفقھ اإلسالمي :ساد

م 1992ھـ/1413الطبعة األولى عام  –أحكام اللقیط في اإلسالم مع دراسة میدانیة : د/ مریم أحمد الداغستاني -1
 القاھرة. –حلمیة الزیتون  –الناشر : المطبعة اإلسالمیة الحدیثة  –
القاھرة  -الناشر : دار الفكر العربي  -م 1958األولى عام الطبعة  -أصول الفقھ : الشیخ/ محمد أبو زھرة   -2
. 

الناشر : دار النھضة العربیة  -م 1976الطبعة األولى عام  -أصول الفقھ اإلسالمي : د/ محمد سالم مدكور  -3
 القاھرة. -
اع عن ( االمتن االمتناع عن اإلغاثة وتطبیقاتھا المعاصرة من الوجھتین الشرعیة والقانونیة دراسة مقارنة - -4

االمتناع عن المساعدة الطبیة والعالجیة ) : د/ حسني  –االمتناع في حالة التصادم البحري  –المساعدة البحریة 
 اإلسكندریة. -الناشر : دار الفكر الجامعي  -م 2008ھـ/1429الطبعة األولى عام  -محمود عبد الدایم 

ً بالقانون  -5 نة بدون تاریخ طبع أو س –الوضعي : الشیخ/عبد القادر عودة التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا
 بیروت. –الناشر : دار الكتاب العربي  –نشر 

 -م 1998ھـ/1419الطبعة األولى عام  -الجریمة والعقوبة في الفقھ اإلسالمي : الشیخ/ محمد أبو زھرة  -6
 القاھرة. -الناشر : دار الفكر العربي  -مطبعة المدني 

لطبعة ا -في الفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون : د/ حسن علي الشاذلي  الجنایات -7
 الناشر : دار الكتاب الجامعي. -الثانیة بدون تاریخ 
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 لغویة :خامساً : كتب المعاجم ال
أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاء : قاسم بن عبد هللا بن أمیر علي القونوي الرومي  -1

 الناشر : دار الكتب العلمیة. –م 2004ھـ/1424طبعة عام  –المحقق : یحیى حسن مراد  -الحنفي 
َّ  -تكملة المعاجم العربیة : رینھارت بیتر آن ُدوِزي  -2 طبعة ال -ھ إلى العربیة وَعلَّق علیھ : جمال الخیاط نَقَل

 الجمھوریة العراقیة. -الناشر : وزارة الثقافة واإلعالم  -م 1979/2000األولى عام من عام 
تحقیق : أحمد عبد الغفور  –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري  -3

 بیروت. –الناشر : دار العلم للمالیین  –م 1987ھـ/1407الطبعة الرابعة عام  –عطار 
 –الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة : أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، أبو البقاء الحنفي -4

 بیروت. –الناشر : مؤسسة الرسالة  –المحقق : عدنان درویش، محمد المصري 
بعة الط –الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري اإلفریقيلسان العرب : محمد بن مكرم بن على، أبو  -5

 بیروت. –الناشر : دار صادر  –م 1984ھـ/1404الثالثة عام 
یوسف  المحقق : –زین الدین أَبو عبد هللا محمد بن أَبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي مختار الصحاح :  -6

بیروت  –الدار النموذجیة  -الناشر : المكتبة العصریة  –م 1999ھـ/1420الطبعة الخامسة عام  –الشیخ محمد 
 صیدا. –
 –المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر :  أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس  -7

 بیروت. –الناشر : المكتبة العلمیة 
الطبعة األولي عام  -عدة فریق عمل معجم اللغة العربیة المعاصرة : د/ أحمد مختار عبد الحمید عمر، بمسا -8

 الناشر : عالم الكتب. -م 2008ھـ/1429
المحقق : عبد السالم  –معجم مقاییس اللغة : أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  -9

 عام النشر. –الناشر : دار الفكر  –م 1979ھـ/ 1399طبعة عام  –محمد ھارون 
إبراھیم مصطفى، وأحمد الزیات، وحامد عبد القادر،  –جمع اللغة العربیة بالقاھرة المعجم الوسیط : م -10

 الناشر: دار الدعوة. -ومحمد النجار 
ِزّى  بُ رِ غْ اْلمُ  -11 دون بدون طبعة وب –في ترتیب المعرب : ناصر بن عبد السید أبى المكارم الخوارزمي الُمطَرِّ

 الناشر : دار الكتاب العربي. –تاریخ 
 ساً : المؤلفات الحدیثة في الفقھ اإلسالمي :ساد

م 1992ھـ/1413الطبعة األولى عام  –أحكام اللقیط في اإلسالم مع دراسة میدانیة : د/ مریم أحمد الداغستاني -1
 القاھرة. –حلمیة الزیتون  –الناشر : المطبعة اإلسالمیة الحدیثة  –
القاھرة  -الناشر : دار الفكر العربي  -م 1958األولى عام الطبعة  -أصول الفقھ : الشیخ/ محمد أبو زھرة   -2
. 

الناشر : دار النھضة العربیة  -م 1976الطبعة األولى عام  -أصول الفقھ اإلسالمي : د/ محمد سالم مدكور  -3
 القاھرة. -
اع عن ( االمتن االمتناع عن اإلغاثة وتطبیقاتھا المعاصرة من الوجھتین الشرعیة والقانونیة دراسة مقارنة - -4

االمتناع عن المساعدة الطبیة والعالجیة ) : د/ حسني  –االمتناع في حالة التصادم البحري  –المساعدة البحریة 
 اإلسكندریة. -الناشر : دار الفكر الجامعي  -م 2008ھـ/1429الطبعة األولى عام  -محمود عبد الدایم 

ً بالقانون  -5 نة بدون تاریخ طبع أو س –الوضعي : الشیخ/عبد القادر عودة التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا
 بیروت. –الناشر : دار الكتاب العربي  –نشر 

 -م 1998ھـ/1419الطبعة األولى عام  -الجریمة والعقوبة في الفقھ اإلسالمي : الشیخ/ محمد أبو زھرة  -6
 القاھرة. -الناشر : دار الفكر العربي  -مطبعة المدني 

لطبعة ا -في الفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون : د/ حسن علي الشاذلي  الجنایات -7
 الناشر : دار الكتاب الجامعي. -الثانیة بدون تاریخ 



السنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 32

اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

عة الطب -الجنایات المختلف في تحمل العاقلة لھا في الفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة : د/ إسماعیل شندي  -8
 فلسطین. -الناشر : منشورات جامعة القدس المفتوحة  -م 2010ھـ/1431األولى عام 

لى الطبعة األو -الجنایات وموجبھا في الفقھ اإلسالمي دراسة فقھیة مقارنة : د/ بدیعة علي أحمد الطماالوي  -9
 مصر. -اإلسكندریة  -الناشر : دار الوفاء لدنیا للنشر والتوزیع  -م 2007ھـ/1426عام 
ى الطبعة األول -ألشخاص وعقوبتھا في الفقھ اإلسالمي : د/ عبد الحكیم أحمد محمد عثمان الجنایة على ا -10

 مصر . -الناشر : مكتبة األمانة بالمنصورة  -م 2002ھـ/1422عام 
الطبعة األولى عام  -الجنایة على األطراف في الفقھ اإلسالمي : د/ نجم عبد هللا إبراھیم العیساوي -11

دولة اإلمارات العربیة  -دبي  -اشر : دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث الن -م 2002ھـ/1422
 المتحدة.

الطبعة األولى عام  -الجنایة على الجنین وعقوبتھا دراسة فقھیة مقارنة : د/ سیف رجب قزامل -12
 .مصر  -الناشر : مكتبة الوفاء القانونیة  -م 2012ھـ/1433

الناشر :  -م 2002ھـ/1422الطبعة األولى عام  -النفس : د/ كیالني محمد المھدي الجنایة على ما دون  -13
 مصر. -مكتبة األمانة بالمنصورة 

م 2002/2003طبعة عام  -الجنایة على النفس وعقوبتھا في الفقھ اإلسالمي : د/ محمد عبد الفتاح البنھاوي  -14
 الناشر : بدون دار نشر. -

قوبة الجنائیة في الفقھ اإلسالمي مقارنا بالقانون : د/ منصور محمد منصور الشبھات وأثرھا في الع -15
 مصر. -الناشر : مطبعة األمانة بالزقازیق  -م 1986ھـ/1406الطبعة األولى عام  -الحفناوي 

 -ھـ 1422الطبعة األولى عام  -الشرح الممتع على زاد المستنقع : محمد بن صالح بن محمد العثیمین  -16
 بالسعودیة . –: دار ابن الجوزي الناشر 

 -م 2012ھـ/1433الطبعة األولى عام  -العاقلة في الفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة : د/ سیف رجب قزامل -17
 مصر ). -الناشر مكتبة الوفاء القانونیة 

الفعل الضار والضمان فیھ دراسة وصیاغة قانونیة مؤصلة على نصوص الشریعة اإلسالمیة وفقھھا  -18
الناشر  -م 1988ھـ/1408الطبعة األولى عام  -نطالقاً من القانون المدني األردني : د/ مصطفى أحمد الزرقا ا

 دمشق. -: دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع 
الناشر :  -م 1959الطبعة السادسة عام  -الفقھ اإلسالمي في ثوبھ الجدید : د/ مصطفى أحمد الزرقاء  -19

 دمشق. -مطبعة جامعة دمشق 
 –الناشر : دار الفكر  –م 1985ھـ/1405الطبعة الرابعة عام  –الفقھ اإلسالمي وأدلتھ : د/ وھبة الزحیلي  -20

 دمشق. –سوریة 
ات ) : أمثلة وتطبیق -التعازیر  -الحدود  -الدیات  -القصاص  -الفقھ الجنائي في اإلسالم ( ضروب القتل  -21

الناشر : دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع  -م 2010ھـ/1431بعة عام الطبعة الرا -د/ أمیر عبد العزیز 
 القاھرة. -والترجمة 

الناشر : مكتب الرسالة  –م 1997/1998الطبعة األولى عام  –فقھ المعامالت : د/ عبد العزیز محمد عزام  -22
 مصر . -الدولیة للطباعة والكمبیوتر 

الناشر :  –م 1986ھـ/1407الطبعة األَولى عام  –قواعد الفقھ : محمد عمیم اِإلحسان المجددي البركتي  -23
 كراتشي. –الصدف ببلشرز 

 سابعاً : المؤلفات القانونیة :
ة األولى الطبع -أحكام المسؤولیة التقصیریة في قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي : د/ فاروق األباصیري  -1

 األردن. -إثراء للنشر والتوزیع  -دولة اإلمارات  -الشارقة  -الناشر : مكتبة الجامعة  -م 2010عام 
 –حمایة حقوق الطفل دراسة مقارنة بین القانون الدولي العام والفقھ اإلسالمي : د/ منتصر سعید حمودة  -2

 اإلسكندریة. –الناشر : دار الفكر الجامعي  –م 2010الطبعة األولى عام 

 
 

الطبعة األولى عام  -شرح األحكام العامة في قانون العقوبات األردني دراسة مقارنة : د/ كامل السعید  -3
 األردن. -عمان  -الناشر : الدار العلمیة الدولیة، ودار الثقافة للنشر والتوزیع  -م 2002

الناشر  –م 1983العاشرة عام الطبعة  –شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) : د/ محمود محمود مصطفي -4
 : مطبعة جامعة القاھرة.

شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر االحترازي  -5
 القاھرة. -الناشر : دار النھضة العربیة  -م 2012الطبعة السابعة عام  -: د/ محمود نجیب حسني

 -م 2008الطبعة األولى عام  -بات ( القسم العام ) النظریة العامة للجریمة : د/ محمد نجم قانون العقو -6
 األردن. -عمان  -اإلصدار الثاني، الناشر : دار الثقافة للنشر والتوزیع 

 اإلسكندریة. -الناشر : مطبعة مصر -م 1949الطبعة األولى عام  -القوة الملزمة للعقد : د/ حسین عامر  -7
م والمعدل 1985) لسنة 5لمذكرة اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة الصادر بالقانون االتحادي رقم (ا -8

 م.1987) لسنة 1بالقانون االتحادي رقم (
المسؤولیة الجنائیة للصبي في الفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي : د/ حنان شعبان  -9

 القاھرة. -الناشر : دار النھضة العربیة  -م 2004ھـ/1425األولى عام الطبعة  -مطاوع عبد العاطي
الناشر : مطبعة  -م 1956الطبعة األولى عام  -المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة : د/ حسین عامر  -10

 اإلسكندریة. -مصر 
ة الطبع -: د/ أنور سلطان مصادر االلتزام في القانون المدني األردني دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي  -11

 عمان. -الناشر : الجامعة األردنیة  -م 2012األولى عام 
الطبعة األولى عام  -مصادر وأحكام االلتزام دراسة مقارنة : د/ توفیق حسن فرج، ود/ مصطفى الجمال  -12

 لبنان. -بیروت  -الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة  -م 2009
م دراسة مقارنة : د/ مصطفى الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ نبیل إبراھیم مصادر وأحكام االلتزا -13

 لبنان. -بیروت  -الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة  -م 2006الطبعة األولى عام  -سعد 
ولى الطبعة األ -الموجز في النظریة العامة لاللتزام ( القسم األول مصادر االلتزام ) : د/ عبد الودود یحیي -14

 القاھرة . -الناشر : دار النھضة العربیة  -م 1990عام 
الناشر : دار إحیاء التراث  -الطبعة : بدون طبعة وسنة نشر  -الموسوعة الجنائیة : جندي عبد الملك  -15

 بیروت. -العربي 
الناشر :  -م 1966الطبعة األولى عام  -النظریة العامة لاللتزام ( مصادر االلتزام ) : د/ إسماعیل غانم  -16

 القاھرة. -مكتبة عبد هللا وھبة 
الناشر : دار النشر للجامعات  -م 1956الطبعة األولى عام  -نظریة العقد والفعل الضار : د/ سلیمان مرقس  -17

 القاھرة. -المصریة 
 -مرقس  لیمانالوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة : د/ س -18

 القاھرة. -الناشر : المطبعة العالمیة  -م 1988الطبعة األولى عام  -( القسم األول في األحكام العامة ) 
 المجلد الثاني ( نظریة االلتزام -الوسیط في شرح القانون المدني الجدید : د/ عبد الرزاق أحمد السنھوري  -19

بیروت  -الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة  -م 2011ة الجدیدة عام الطبعة الثالث -بوجھ عام مصادر االلتزام ) 
 لبنان. -

 ثامناً : الرسائل العلمیة :
متطلبات رسالة مقدمة استكماالً ل –أحكام اللقیط بین الشریعة اإلسالمیة والقانون : منیر عبد الغني أبو الھیجاء  -1

عام  –نفلسطی –مدینة نابلس –لعلیا بجامعة الخلیلدرجة الماجستیر في القضاء الشرعي بكلیة الدراسات ا
 م .2006ھـ/1427

صول الفقھ تخصص أ -مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  –أحكام اللقیط دراسة تأصیلیة تطبیقیة : سعیدي زیان  -2
 م.2006 -2005ھـ/1427 -1426عام  -جامعة الجزائر  -كلیة العلوم اإلسالمیة  -
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الطبعة األولى عام  -شرح األحكام العامة في قانون العقوبات األردني دراسة مقارنة : د/ كامل السعید  -3
 األردن. -عمان  -الناشر : الدار العلمیة الدولیة، ودار الثقافة للنشر والتوزیع  -م 2002

الناشر  –م 1983العاشرة عام الطبعة  –شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) : د/ محمود محمود مصطفي -4
 : مطبعة جامعة القاھرة.

شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر االحترازي  -5
 القاھرة. -الناشر : دار النھضة العربیة  -م 2012الطبعة السابعة عام  -: د/ محمود نجیب حسني

 -م 2008الطبعة األولى عام  -بات ( القسم العام ) النظریة العامة للجریمة : د/ محمد نجم قانون العقو -6
 األردن. -عمان  -اإلصدار الثاني، الناشر : دار الثقافة للنشر والتوزیع 

 اإلسكندریة. -الناشر : مطبعة مصر -م 1949الطبعة األولى عام  -القوة الملزمة للعقد : د/ حسین عامر  -7
م والمعدل 1985) لسنة 5لمذكرة اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة الصادر بالقانون االتحادي رقم (ا -8

 م.1987) لسنة 1بالقانون االتحادي رقم (
المسؤولیة الجنائیة للصبي في الفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي : د/ حنان شعبان  -9

 القاھرة. -الناشر : دار النھضة العربیة  -م 2004ھـ/1425األولى عام الطبعة  -مطاوع عبد العاطي
الناشر : مطبعة  -م 1956الطبعة األولى عام  -المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة : د/ حسین عامر  -10

 اإلسكندریة. -مصر 
ة الطبع -: د/ أنور سلطان مصادر االلتزام في القانون المدني األردني دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي  -11

 عمان. -الناشر : الجامعة األردنیة  -م 2012األولى عام 
الطبعة األولى عام  -مصادر وأحكام االلتزام دراسة مقارنة : د/ توفیق حسن فرج، ود/ مصطفى الجمال  -12

 لبنان. -بیروت  -الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة  -م 2009
م دراسة مقارنة : د/ مصطفى الجمال، ود/ رمضان أبو السعود، ود/ نبیل إبراھیم مصادر وأحكام االلتزا -13

 لبنان. -بیروت  -الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة  -م 2006الطبعة األولى عام  -سعد 
ولى الطبعة األ -الموجز في النظریة العامة لاللتزام ( القسم األول مصادر االلتزام ) : د/ عبد الودود یحیي -14

 القاھرة . -الناشر : دار النھضة العربیة  -م 1990عام 
الناشر : دار إحیاء التراث  -الطبعة : بدون طبعة وسنة نشر  -الموسوعة الجنائیة : جندي عبد الملك  -15

 بیروت. -العربي 
الناشر :  -م 1966الطبعة األولى عام  -النظریة العامة لاللتزام ( مصادر االلتزام ) : د/ إسماعیل غانم  -16

 القاھرة. -مكتبة عبد هللا وھبة 
الناشر : دار النشر للجامعات  -م 1956الطبعة األولى عام  -نظریة العقد والفعل الضار : د/ سلیمان مرقس  -17

 القاھرة. -المصریة 
 -مرقس  لیمانالوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة : د/ س -18

 القاھرة. -الناشر : المطبعة العالمیة  -م 1988الطبعة األولى عام  -( القسم األول في األحكام العامة ) 
 المجلد الثاني ( نظریة االلتزام -الوسیط في شرح القانون المدني الجدید : د/ عبد الرزاق أحمد السنھوري  -19

بیروت  -الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة  -م 2011ة الجدیدة عام الطبعة الثالث -بوجھ عام مصادر االلتزام ) 
 لبنان. -

 ثامناً : الرسائل العلمیة :
متطلبات رسالة مقدمة استكماالً ل –أحكام اللقیط بین الشریعة اإلسالمیة والقانون : منیر عبد الغني أبو الھیجاء  -1

عام  –نفلسطی –مدینة نابلس –لعلیا بجامعة الخلیلدرجة الماجستیر في القضاء الشرعي بكلیة الدراسات ا
 م .2006ھـ/1427

صول الفقھ تخصص أ -مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  –أحكام اللقیط دراسة تأصیلیة تطبیقیة : سعیدي زیان  -2
 م.2006 -2005ھـ/1427 -1426عام  -جامعة الجزائر  -كلیة العلوم اإلسالمیة  -



السنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 34

اللقيط  وأحكام جنايته على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 
 

اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصیة المعمول بھ في قطاع غزة : وجیھ عبد هللا أحكام اللقیط في الفقھ  -3
استكماالً  -فلسطین  –رسالة مقدمة إلي كلیھ الشریعة والقانون بالجامعة اإلسالمیة بغزة  –سلیمان أبو معیلق 

 م.2006ھـ/1427عام  –لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 
رسالة مقدمة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستیر  -فقھ اإلسالمي : نزار رجا سبتي صبرة أحكام المتھم في ال -4

 م.2006عام  -فلسطین  -نابلس  -في الفقھ والتشریع بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة 
ر رسالة ماجستی –كفالة اللقیط وأثرھا في الوقایة من الجریمة دراسة تأصیلیة : علي بن محمد آل كلیب -5

عام  –اضالری –قسم العدالة االجتماعیة  –مقدمة إلي كلیة الدراسات العلیا بجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة 
 م.2011ھـ/1432

 أطروحة مقدمة استكماالً  -المسؤولیة التقصیریة لعدیم التمییز دراسة مقارنة : فضل ماھر محمد عسقالن  -6
 -س نابل -جامعة النجاح الوطنیة  -كلیة الدراسات العلیا  -في القانون الخاص  لمتطلبات درجة الماجستیر

 م.2008عام  -فلسطین 
ً ) : أمینة زواوي  -7  -المسؤولیة الجنائیة في الفقھ اإلسالمي والقانون الجنائي ( القانون الجزائري نموذجا

 م.2006-2005ھـ/1427 -1426عام  -ائر جامعة الجز -الخروبة  -رسالة مقدمة إلي كلیة العلوم اإلسالمیة 
 تاسعاً : األبحاث والمقاالت :

بحث منشور بمجلة  –أحكام رعایة الطفل اللقیط في الشریعة اإلسالمیة : د/ أمین عبد المعبود زغلول  -1
 – اإلمارات العربیة المتحدة –األحمدیة والتي تصدرھا دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث بدبي 

 م.2000ھـ/ أغسطس ( آب ) 1421جمادى األولى  –العدد السادس 
جامعة الكویت  – 1ص  –: د/ ولید خالد الربیع  -دراسة فقھیة مقارنة  –أحكام اللقیط في الفقھ اإلسالمي  -2

 بحث منشور على الشبكة العالمیة للمعلومات ( اإلنترنت ). انظر الموقع التالي : –م 2004ھـ/1425عام 
http://riyadhalelm.com/play-10736.html                                                                                          

 بحث -العزیز العجالن  حكم الجنایة على الجنین (اإلجھاض) دراسة فقھیة مقارنة : د/ عبد هللا بن عبد -3
مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء  -منشور بمجلة البحوث اإلسالمیة 

 م .2002ھـ/1422العدد الثالث والستون من ربیع األول إلي جمادى الثانیة عام  -والدعوة واإلرشاد 
ً : د/ الرعایة االجتماعیة بین االتفاقیات الدولیة و -4 القوانین المحلیة : دولة اإلمارات العربیة المتحدة نموذجا

دوریة علمیة فصلیة ُمَحكََّمة  –بحث منشور بدوریة رؤى استراتیجیة  –عثمان سراج الدین فتح الرحمن 
 م.2013سبتمبر  –العدد الرابع  –المجلد األول  –یصدرھا مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة 

ور بمجلة بحث منش -الشتراك المتعمد في الجنایة على النفس بالقتل أو الجرح : عبد هللا بن معتق السھلي ا -5
 م .2004ھـ/1423 - 25السنة  119العدد  -الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة 

والقانون  يمدى مسؤولیة عدیم التمییز التقصیریة في القانون المقارن بحث مقارن في القانون الفرنس - -6
مجلة كلیة بحث منشور ب -المصري وفقھ الشریعة اإلسالمیة والقانون الكویتي : د/ أبو زید عبد الباقي مصطفى 

 م.1982السنة السادسة عام  -العدد الرابع  -القسم الثاني  -الحقوق التي تصدرھا جامعة الكویت 
 عاشراً : موسوعات وكتب أُخرى :

  –الناشر : دار الفكر  –م 1971الطبعة الثالثة عام  –دائرة معارف القرن العشرون : د/ محمد فرید وجدي   -1
 بیروت. 

بدون تاریخ طبع أو سنة نشر  –دراسة في نصوص العصر الجاھلي تحلیل وتذوق : د/ السید أحمد عمارة  -2
 الناشر : مكتبة المتنبي. –
َب عب –ي اصطالحات الفنون ) : القاضي عبد النبي األحمدي نكري دستور العلماء ( جامع العلوم ف -3 ارتھ َعرَّ

بیروت  –الناشر : دار الكتب العلمیة  –م 2000ھـ/1421الطبعة األولى عام  –الفارسیة : حسن ھاني فحص 
 لبنان. –

 
 

 -م 2009ھـ/1430م الطبعة األَولى عا -موسوعة الفقھ اِإلسالمي : محمد بن إبراھیم بن عبد هللا التویجري  -4
 الناشر : بیت األَفكار الدولیة.

صادرة عن وزارة األوقاف والشئون  –م 1990ھـ/1410الموسوعة الفقھیة الكویتیة : الطبعة الثانیة عام  -5
 مطبعة الوزارة. –الكویت  -اإلسالمیة بدولة الكویت 

ى عام الطبعة األول -بن عودة العوایشة  الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الكتاب والسنة المطھرة : حسین -6
 -بیروت  -األردن، ودار ابن حزم  -عمان  -الناشر : المكتبة اإلسالمیة  -م 2009 - 2004ھـ/ 1429 -1423
 لبنان.
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 -م 2009ھـ/1430م الطبعة األَولى عا -موسوعة الفقھ اِإلسالمي : محمد بن إبراھیم بن عبد هللا التویجري  -4
 الناشر : بیت األَفكار الدولیة.

صادرة عن وزارة األوقاف والشئون  –م 1990ھـ/1410الموسوعة الفقھیة الكویتیة : الطبعة الثانیة عام  -5
 مطبعة الوزارة. –الكویت  -اإلسالمیة بدولة الكویت 

ى عام الطبعة األول -بن عودة العوایشة  الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الكتاب والسنة المطھرة : حسین -6
 -بیروت  -األردن، ودار ابن حزم  -عمان  -الناشر : المكتبة اإلسالمیة  -م 2009 - 2004ھـ/ 1429 -1423
 لبنان.

 





الوضع القانوني لجنسية المرأة  
دراسة في القانون اإلماراتي

إعداد الدكتور
أحمد الفضلي
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 الـمقـدمـــة

تعد المرأة نصف المجتمع لما تتمتع بھ من دور بارز في تنشئة أجیال من القیادیین القادرین على 
بھ المرأة في األسرة، إذ تعتبر المرأة  تقومالنھوض بالمجتمعات المختلفة، ویكمن ذلك الدور الذي 

یاً المرأة ركناً أساسم، فعندما تنشأ رابطة زوجیة تكون األزوجة والكونھا لإحدى ركائزھا األساسیة 
ي مجال دور المرأة ففي وما نود التركیز علیھ في ھذه الدراسة یتمثل  في نجاح أو فشل تلك الرابطة

خاصة وأن ظاھرة الزواج المختلط منتشرة في العصر الحالي في معظم المجتمعات، فما  ،الجنسیة
ى ھا على زوجھا وأبنائھا، باإلضافة إلر جنسیة المرأة نتیجة الزواج المختلط علیھا وتأثیریمدى تأث

ومخاطر الدخول في مشكلة تعدد الجنسیات أو مسألة تبعیة الزوجة لزوجھا في موضوع الجنسیة، 
القة عإلى غیر ذلك من المسائل الھامة في موضوع جنسیة أفراد العائلة و ،مشكلة انعدام الجنسیة

 .ھذا الموضوعبالمرأة  جنسیة

ً لقانون ھنا تكمن أھمیة ھ  ذه الدراسة التي سنسلط فیھا الضوء على موضوع جنسیة المرأة وفقا
في دراسة تحلیلیة ونقدیة لما ورد في نصوص قانون الجنسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

الجنسیة من أحكام تتعلق بجنسیة المرأة من حیث اكتسابھا وفقدانھا واستردادھا، باإلضافة إلى مدى 
لى درجة عالتي یتم التوصل إلیھا  لنتائج والتوصیاتاأن تكون  ونتمنى .لى زوجھا وأبنائھاتأثیرھا ع

 .بالً مستقذات الصلة أحكام قانون الجنسیة  بعض تعدیل في حافادة من األھمیة بما یمكن االست

  -وسنقوم بدراسة تلك الموضوعات في ثالثة مباحث على النحو اآلتي: 

 اكتساب المرأة الجنسیة اإلماراتیةالمبحث األول: 

 المطلب األول: زواج األجنبیة من مواطن بحكم القانون

 المطلب الثاني: زوجة المواطن بالتجنس

 المبحث الثاني: آثار تجنس المرأة بالجنسیة اإلماراتیة

 المطلب األول: اآلثار المتعلقة بالمرأة وزوجھا

 ائھاالمرأة على أبن ةالمطلب الثاني: آثار جنسی

 المبحث الثالث: فقد واسترداد المرأة للجنسیة اإلماراتیة

 حاالت فقد الجنسیة بالنسبة للمرأةالمطلب األول: 

 المطلب الثاني: استرداد المرأة لجنسیتھا الوطنیة بعد فقدھا

 المطلب الثالث: أثر االسترداد على األبناء
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 المبحث األول

 الجنسیة اإلماراتیةاكتساب المرأة 

لقد فسح المشرع اإلماراتي المجال للمرأة األجنبیة للدخول في جنسیة الدولة في عدة حاالت، منھا 
وكذلك زواجھا  اإلماراتیة،ومنھا أیضاً حالة تجنس زوجھا األجنبي بالجنسیة  ،زواجھا من مواطن

من مواطن بالتجنس، باإلضافة إلى الحالة العامة والتي تشمل جمیع األجانب وھي حالة التجنس 
 لتالي: اویمكننا تناول الحاالت المتعلقة بالمرأة بشكل خاص في المطلبین اآلتیین على النحو  .العادي

 المطلب االول: زواج األجنبیة من مواطن بحكم القانون

 اني: زوجة المواطن بالتجنسالمطلب الث

 المطلب األول

 زواج األجنبیة من مواطن بحكم القانون

ترتب ال یلقد نص المشرع اإلماراتي في المادة الثالثة من قانون الجنسیة على ھذه الحالة بقولھ: "
ت وزارة معلى زواج المرأة األجنبیة بمواطن في الدولة أن تكتسب جنسیة زوجھا إال إذا أعل

واستمرت الزوجیة قائمة مدة ثالث سنوات من تاریخ إعالنھا لھذه  ،خلیة برغبتھا في ذلكالدا
 ..."ویشترط أن تتنازل عن جنسیتھا األصلیة ،الرغبة

ھناك العدید من المالحظات التي یمكن التطرق إلیھا من خالل ھذا النص والتي تحتاج إلى مناقشة 
 وتوضیح.

لرابطة على أساس االجنسیة ھا ھذا النص بنفي ترتب منح بولى التي بدأ المشرع بدایة العبارة األ
اكتساب الجنسیة على أساس زواج الزوجیة من حیث المبدأ، مما یفید أن القاعدة العامة عدم ترتب 

 وبشروط معینة. االستثناءجنبیة من المواطن، وإنما یمكن ذلك على سبیل األ

على موقفھ الذي یسیر باتجاه استقالل جنسیة المرأة  التأكیدمن ذلك  وقد أراد المشرع اإلماراتي
وعدم فرض الجنسیة علیھا بالتبعیة دون االعتداد بإرادتھا بسبب زواجھا من مواطن، وھو اتجاه 

  1سارت علیھ أغلب التشریعات الحدیثة في مجال الجنسیة

تمكن ت حتىروطاً ال بد من تحققھا ویتبین من خالل ھذا النص أیضاً أن المشرع اإلماراتي وضع ش
 -التالي: النحو  على زوجة المواطن األجنبیة من الدخول في الجنسیة اإلماراتیة، وھي

 أوالً: أن تعلن عن رغبتھا باكتساب جنسیة زوجھا المواطن أمام وزارة الداخلیة.

 الرغبة.ثانیاً: استمرار عالقة الزوجیة قائمة مدة ثالث سنوات تبدأ من تاریخ إعالن 

																																																													
راجع االتجاھات المختلفة في موضوع أثر الزواج المختلط على جنسیة الدولة لدى: د. أحمد محمد الھواري ، الوجیز في القانون  - 1

 وما بعدھا 106م، ص 2008، 1ط –الشارقة  –الدولي الخاص اإلماراتي، مكتبة الجامعة 
، 2006بنان والدول العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،د. سعید یوسف البستاني، إشكالیة وآفاق تطور قانون الجنسیة في ل -

	وما بعدھا 126ص
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 ثالثاً: أن تتنازل عن جنسیتھا األصلیة.

لیتھا وقوف على مدى فاعوالتحلیل لل نود في ھذا اإلطار التعرض لھذه الشروط بشيء من التفصیل
 ومدى حاجتھا للتعدیل أو المراجعة.

 -المواطن: الحصول على جنسیة زوجھا في أوالً: االعتداد بإرادة المرأة ورغبتھا 

عدم فرض الجنسیة الوطنیة على زوجة المواطن األجنبیة  -بحق–ال شك أن المشرع اإلماراتي أراد 
بالتبعیة دون االعتداد بإرادتھا ورغبتھا في ذلك، مما قد یؤدي إلى نتائج سلبیة لو فرضت الجنسیة 

 ةیمثل ھذا الشخص عنصر ضعف في الدول قد الوطنیة على شخص أجنبي دون رغبتھ في ذلك، إذ
النعدام الوالء واالنتماء، باإلضافة إلى أن فرض الجنسیة على األجنبي دون رغبتھ یتنافى مع 

، ویكون التعبیر عن اإلرادة من قبل 2المبادئ العامة المتعارف علیھا بین الدول في مسائل الجنسیة
ة في ة في ھذه الحالة بشكل صریح من خالل اتباع إجراءات رسمیة أمام الجھات المختصأالمر

 وزارة الداخلیة تتمثل بتعبئة نموذج رسمي معد لھذه الغایة.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ أنھ یجب أن تتوفر لدى الزوجة أھلیة التعبیر عن إرادتھا، واألھلیة المطلوبة 
ھلیة األداء، بل یكتفى بأھلیة الزواج طالما أن الموضوع مرتبط بشكل أھنا ال یشترط أن تكون 

 3.ة الزوجیةمباشر بالرابط

وھناك مسألة ھامة جداً ال بد من مناقشتھا في ھذا الموضوع، أال وھي مسألة إرادة الطرف اآلخر 
في الجنسیة المتمثل في الدولة، إذ یظھر من خالل النص السابق أنھ في حال توافر الشروط السابقة 

ما لة ولیس جوازیاً، مسیة، فاألمر وجوبیاً على الدونفإنھ یصبح من حق الزوجة الحصول على الج
قد یعرض الدولة إلى مخاطر تتعلق بمنح الجنسیة لشخص أجنبي قد یكون غیر مناسب للدخول في 
جنسیة الدولة، فاألصل أن یكون للدولة سلطة تقدیریة بمنح الجنسیة للزوجة األجنبیة أو منعھا عنھا 

أن یترك للزوجة األجنبیة متى وجدت أسباب جدیة ومشروعة تبرر ھذا المنع، فمن غیر المعقول 
سلطة تقدیریة للتعبیر عن إرادتھا باكتساب جنسیة دولة زوجھا دون أن یكون بالمقابل للدولة مثل 

 .4تلك السلطة

ن الدولة ھي التي حددت الشروط التي تمنح على أساسھا الجنسیة إذلك بالقول  ىالبعض علوقد یرد 
لزوجة المواطن األجنبیة، فیعد ذلك تعبیر عن إرادتھا في منح الجنسیة للزوجة االجنبیة، إال أن ذلك 
ً عامة ال تنطبق بنفس القدر على جمیع النساء  قول علیھ رد، إذ أن تلك الشروط تعد شروطا

ن من مواطنین، فلیس جمیعھن یصلحن للدخول في جنسیة الدولة، فمن األجنبیات اللواتي یتزوج
ة الزوجأھلیة كون ھناك سلطة تقدیریة للدولة في كل حالة على حدة للتأكد من تالمفروض أن 

 .5كتساب جنسیة زوجھا المواطن، وھذا ما تنھجھ أغلب التشریعات العربیة المقارنةالاألجنبیة 

																																																													
 93انظر: د. أحمد محمد الھواري، المرجع السابق، ص  - 2
 -راجع: د. عكاشة عبد العال، دراسات في القانون الدولي الخاص في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، دار الجامعة الجدیدة للنشر - 3

 199م، ص1998 – ةاإلسكندری
راجع: د. محمد الروبي، تأمالت في قانون الجنسیة اإلماراتیة، بحث منشور في مجلة األمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، السنة  - 4

 وما بعدھا 110م، 2010الثامنة عشرة، العدد الثاني، 
) من قانون الجنسیة البحریني 7/1الجنسیة العماني والمادة () من قانون 5) من قانون الجنسیة الكویتي والمادة (8مثل المادة ( - 5

	) من قانون الجنسیة المصري.7) من قانون الجنسیة األردني والمادة (8/1والمادة (
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 -الزوجة: قیام الزوجیة مدة ثالث سنوات من تاریخ إعالن الرغبة من قبل ثانیاً: استمرار 

رة في والعب .اشترط المشرع من خالل النص السابق أن تستمر الرابطة الزوجیة لمدة ثالث سنوات
اكتساب الجنسیة اإلماراتیة، ولیس من تاریخ في تاریخ إعالن الزوجة رغبتھا من ھذه المدة بدء 

منع جدیة الزواج، حتى یفي األولى تتمثل  :اج، وتبریر ھذه المدة مرتبط بمسألتینإبرام عقد الزو
ي فحدوث تحایل بأن یكون الھدف من الزواج فقط الحصول على الجنسیة الوطنیة، والثانیة تتمثل 

 .استقرار الرابطة الزوجیة واندماج الزوجة في مجتمع زوجھا

توجد بشأنھا مالحظات، إذ أن المشرع اإلماراتي لم یشترط المدة ومسألة  جاالندماإال أن مسألة  
جنبیة في دولة اإلمارات، وبالتالي من الممكن اكتساب الزوجة األجنبیة جنسیة إقامة الزوجة األ

 ،الدولة رغم عدم إقامتھا اطالقاً، وھذا یتنافى تماماً مع الحكمة التي من أجلھا قررت السنوات الثالث
، فنقترح على 6ماج في المجتمع الوطني لدولة زوجھا دون أن تقیم فیھا تلك المدةفكیف یمكنھا االند

المشرع اإلماراتي ربط المدة الزمنیة باإلقامة في إقلیم الدولة، باإلضافة إلى أن المدة ذاتھا تعد مدة 
یة سقصیرة نسبیاً، خاصة أن المشرع اإلماراتي لم یفرق بین ما إذا كانت الزوجة األجنبیة من جن

عدیمة الجنسیة ومقیمة أصالً في دولة وال بین ما إذا كانت لھا جنسیة أو ، عربیة أم غیر عربیة
ال شك أن الحكم على جدیة الرابطة الزوجیة من ناحیة، ومدى اندماج واإلمارات العربیة المتحدة، 

اشر، بشكل مب بھاتین النقطتینالزوجة األجنبیة في المجتمع اإلماراتي من ناحیة أخرى مرتبط 
حبذا لو فرق المشرع اإلماراتي بین زوجة المواطن العربیة وغیر العربیة وجعل لكل منھما مدة و

 .7تختلف عن األخرى

العربیة خمس سنوات على األقل تبدأ من تاریخ إعالن الرغبة،  للمرأةونقترح أن تكون المدة بالنسبة 
ون المدة عدیمة الجنسیة فنقترح أن تك للمرأةأما بالنسبة  .لعربیةغیر ا للمرأةوسبع سنوات بالنسبة 

تكن من المقیمین في الدولة فتكون المدة  ملو لسنة واحدة إن كانت إقامتھا العادیة في اإلمارات، أما 
 ثالث سنوات، وعلة ذلك تكمن في القضاء على ظاھرة انعدام الجنسیة.

وھي أنھ في حالة انقضاء الرابطة الزوجیة ألي سبب  الشرط،یتبقى ھناك مالحظة أخیرة حول ھذا 
ن جنبیة، ونرى أنھ ال بد من التفرقة بیمن األسباب خالل تلك المدة ال یمكن منح الجنسیة للزوجة األ

حاالت انقضاء الزواج، واستثناء حالة وفاة الزوج، إذ أن المرأة في ھذه الحالة تستحق اكتساب 
الحصول على جنسیة زوجھا المتوفى قبل موتھ في ملة لمواطن أبدت رغبتھا كونھا تعد أرلالجنسیة 

 .المواطن اإلماراتي د یكون لدیھا أبناء منقطالما أنھا لم تتزوج من أجنبي، و

  -األصلیة: ثالثاً: أن تتنازل عن جنسیتھا 

جنسیات، وقد نص إن القاعدة العامة التي سار علیھا المشرع اإلماراتي ھي محاربة ظاھرة تعدد ال
 ال یمنح التجنس ألي: "أنھ على ذلك في المادة الحادیة عشرة من قانون الجنسیة التي تنص على

-" وللتأكید على ھذا الموضوع اشترط في المادة الثالثة شخص إال إذا تخلى عن جنسیتھ األصلیة

																																																													
 106راجع: د. محمد الروبي، المرجع السابق، ص  - 6
ین زوجة المواطن العربیة وغیر العربیة وذلك ب 1954) لسنة 6(على سبیل المثال: فرق المشرع االردني في قانون الجنسیة رقم   - 7

لألجنبیة التي تتزوج أردنیاً الحصول على الجنسیة األردنیة بموافقة وزیر الداخلیة إذا  -1في المادة الثامنة التي تنص على أنھ: " 
 جنسیة عربیة. إذا انقضى على زواجھا مدة ثالث سنوات وكانت تحمل -أعلنت عن رغبتھا خطیاً وذلك وفقاً لما یلي: أ
 إذا انقضى على زواجھا مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسیة غیر عربیة." -ب                                                 
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الحصول على جنسیة زوجھا المواطن أن في جنبیة التي ترغب على المرأة األ -التي نحن بصددھا
تجنب المخاطر والمشاكل الكثیرة في تتخلى عن جنسیتھا، وال شك أن الحكمة من ذلك تتمثل 

 . 8المترتبة على تعدد الجنسیات والتي ال یتسع المجال لذكرھا في ھذه الدراسة

الخاص بإصدار  1972) 2رة (ب) من المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (ق"وتنص الف
الالئحة التنفیذیة لقانون الجنسیة وجوازات السفر، على أنھ ال یتم تسجیل الزوجة في سجل الجنسیة 

 9إال إذا أبرزت ما یدل على تنازلھا عن جنسیتھا السابقة "

في ھذا الموقف الذي یحارب تعدد الجنسیات ھو الخوف من أنھ قد  إلیھإال أن ما تجدر اإلشارة 
واألولى أن یتم تجنب حدوثھ نظراً لما  ،خطورة من التعدد رأمر أكث انعدام الجنسیة، وھویؤدي إلى 

بحقوق اإلنسان، فنوصي بناء على ذلك أن یؤخذ بعین االعتبار  سمخاطر ومسایترتب علیھ من 
عدم تخلى الزوجة األجنبیة عن جنسیتھا األصلیة إال بعد اكتسابھا جنسیة زوجھا، أو أن یتم ذلك 

 زوجھا. دولة صلیة على تمام دخولھا في جنسیةیعلق فقدھا لجنسیتھا األبالتزامن، أو أن 

 -الموضوع: خالصة 

یل السابق للشروط التي وضعھا المشرع اإلماراتي لحصول زوجة المواطن األجنبیة من خالل التحل
على جنسیة اإلماراتیة والمالحظات السلبیة الواردة على الكثیر من ھذه الشروط، فإننا نقترح تعدیل 
نص المادة الثالثة من قانون الجنسیة حتى یتم تالفي االنتقادات الموجھة وحتى یكون النص أكثر 

 ، فإننا نعرض نصاً مقترحاً یكون على النحو اآلتي:دقة

ت وزارة الداخلیة برغبتھا الصریحة م" یجوز منح زوجة المواطن األجنبیة جنسیة الدولة إذا أعل
 :بالشرط التاليفي ذلك 

 .كانت تحمل جنسیة عربیةإذا استمرار قیام الزوجیة مدة خمس سنوات  –أ 

 .كانت تحمل جنسیة غیر عربیةإذا استمرار قیام الزوجیة مدة سبع سنوات  –ب 

  .كانت عدیمة الجنسیةإذا قیام الزوجیة مدة سنة واحدة  استمرار –ج 

على أن تبدأ المدة في الحاالت السابقة من تاریخ إعالنھا الرغبة على أن تتنازل عن جنسیتھا 
  .دولةاألصلیة بالتزامن مع اكتسابھا جنسیة ال

 .إقامتھا في الدولة إقامة عادیة خالل تلك المدة –د 

 "لزوج طالما أنھا لم تتزوج بأجنبيار قیام الزوجیة حالة وفاة اریستثنى من استم -ھـ 

 

 

																																																													
 وما بعدھا 60م، ص1977راجع: العقون األخضر، التنازع اإلیجابي والسلبي بین الجنسیات، جامعة الجزائر،  - 8
 203المرجع السابق، ص  راجع: عكاشة عبد العال، - 9
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 المطلب الثاني

 زوجة المواطن بالتجنس

اطنة بالتجنس موتعتبر زوجة المواطن " تنص المادة العاشرة من قانون الجنسیة اإلماراتي على أنھ
 ..."بالتجنس إذا تخلت عن جنسیتھا األصلیة

نتناول في ھذا المطلب الحاالت التي یمكن انطباقھا على ھذا النص، ویبدو أن ھناك فرضین یمكن 
ففي الفرض األول: زواج المرأة األجنبیة من مواطن بالتجنس، أما  ؛علیھماحدوثھما وینطبق 

م بین أجنبي وأجنبیة، ثم اكتسب الزوج الجنسیة اإلماراتیة یتمثل في زواج تفالفرض الثاني 
 -التالي: حو ح ذلك على النیبالتجنس وزوجتھ أجنبیة، وسیتم توض ابالتجنس، فیصبح الزوج مواطن

 -بالتجنس: الفرض األول: زواج األجنبیة من مواطن 

رنتھا بالحالة السابقة إن المتأمل في ھذه الحالة والنص الموجود بشأنھا في قانون الجنسیة ومقا
ام قانون أحكسینتقد  -من دون أدنى شك-أنھ ، ال بد المتعلقة بزواج األجنبیة من مواطن بحكم القانون

لمرأة ا وبیناإلماراتي الذي میز بین المرأة األجنبیة التي تتزوج من مواطن بالتجنس الجنسیة 
األجنبیة التي تتزوج من مواطن بحكم القانون، إذ لم یشترط في زوجة المتجنس سوى أن تتنازل 

العتبار ابعین  ذدون األخعن جنسیتھا األصلیة، بما یفید أنھ یمكنھا اكتساب الجنسیة اإلماراتیة 
جة المواطن مدة معینة على الرابطة الزوجیة، فھل من المعقول أن یشترط المشرع على زو رمرو

شترط اكتساب الجنسیة ولم یفي بحكم القانون مدة ثالث سنوات على قیام الزوجیة بعد إبداء الرغبة 
الحصول على في نھ لم یذكر شرط إعالنھا الرغبة إذلك على زوجة المواطن بالتجنس، وحتى 

ن ماراتي قد غیر مالجنسیة اإلماراتیة، أي أنھ یلحقھا بجنسیة زوجھا بالتبعیة، وكأن المشرع اإل
موقفھ من مبدأ استقالل الجنسیة إلى مبدأ وحدة الجنسیة في األسرة، ناھیك عن االنتقادات الموجھة 
لھذا المبدأ األخیر الذي یتنافى مع المبادئ العامة واألصول المتعارف علیھا بین الدول ومبادئ 

یھ من افة إلى ما یترتب علحقوق اإلنسان التي ترفض فرض الجنسیة جبراً على األجنبي، باإلض
في جنسیتھا دون أن یكون لدیھ والء وال انتماء لھذه  امخاطر على الدولة نفسھا عندما تقحم أجنبی

 .10.الدولة

قصد ذلك البتة، إذ أن الموضوع ھنا موضوع یإال أنھ یمكن تبریر ذلك بأن المشرع اإلماراتي لم یكن 
ونھا ال كلفرضھا على األجانب،  الواقعیةالجنسیة الالحقة على المیالد والتي ال یمكن من الناحیة 

ضاً إشارة المشرع في نفس النص إلى ضرورة تخلیھا عن جنسیتھا األصلیة، یتفرض بل تطلب، وأ
ى الحصول علفي عن رغبتھا  انما ذلك یعد إعالن، وإفإنھا دون شك ال ترید أن تبقى دون جنسیة

جنسیة زوجھا، إال أننا نتفق مع الرأي القائل بأن دقة الصیاغة التشریعیة تقتضي أن یقید المشرع 
 .11دخول زوجة المتجنس في جنسیة الدولة بطلبھا الصریح الدخول في ھذه الجنسیة

 -الموضوع: خالصة 

																																																													
	وما بعدھا 59م، ص2007 –القاھرة  –راجع: د. حسام فتحي ناصف، نظام الجنسیة في القانون المقارن، دار النھضة العربیة  - 10
	139انظر: د. محمد الروبي، المرجع السابق، ص - 11



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدةالسنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 44

االبتكار في المالية العامة - أ. د. محمد الحسين

	

افة في ھذا الفرض، فباإلضتطبیقھ مناسب الغیر من الجنسیة  نرى أن نص المادة العاشرة من قانون
ن بعدم اشتراط مرور مدة محددة على قیام الزوجیة، وعدم النص بشكل یإلى االنتقادین المتعلق

 اكتسابفي ) عن رغبتھا زوجة المتجنسصریح على وجوب إعالن صریح من المرأة األجنبیة (
المسألة  ، مما یجعل فيبالنسبة لزوجة المواطن بحكم القانون الجنسیة الوطنیة، في حین اشترط ذلك

، فإننا نرى أن یشمل نص المادة الثالثة زوجة المواطن بالتجنس مع من التمییز غیر المبرر انوع
األخذ بعین االعتبار المالحظات التي تحدثنا عنھا سابقاً بخصوص إضافة شرط اإلقامة المعتادة في 

ة المقررة الستمرار الزوجیة، إضافة إلى االستثناء المتعلق بوفاة الزوج أثناء تلك إقلیم الدولة، والمد
 المدة.

 

 -الزواج: الفرض الثاني: زوجة األجنبي الذي تجنس بجنسیة دولة اإلمارات بعد 

أجنبیة، وبعد ذلك تقدم الزوج بطلب اكتساب  امرأةیتمثل ھذا الفرض في حال زواج رجل أجنبي من 
ماراتیة بناء على إحدى حاالت التجنس التي نص علیھا المشرع اإلماراتي في قانون الجنسیة اإل

نطبق علیھا بالتأكید سی ؟الجنسیة، ومنحت لھ الجنسیة، فما الوضع في ھذه الحالة بالنسبة إلى زوجتھ
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت حكم المادة العاشرة التي تنص على أنھ: "

، ففي ھذه الحالة یكون من المستبعد تماماً أن یكون الزواج حصل من أجل عن جنسیتھا األصلیة..."
سبة للمرأة، لذلك قد یكون مبرراً عدم اشتراط مرور مدة معینة على نالحصول على الجنسیة بال

وجة على جنسیة زوجھا اإلماراتیة، لكننا نبقى على موقفنا فیما استمرار قیام الزوجیة لحصول الز
اكتساب الجنسیة بمجرد تخلیھا عن جنسیتھا األصلیة، إذ ال بد من أن یكون في یتعلق بحق الزوجة 

للدولة سلطة تقدیریة تتمكن بموجبھا من منع منح الجنسیة إذا توافرت أسباب مبررة ومشروعة 
ولة والمجتمع الوطني، باإلضافة إلى وجوب أن تكون الزوجة في ھذه تتعلق بالمصلحة العامة للد

الحالة مقیمة مع زوجھا في الدولة، فقد یحدث أن یقیم في اإلمارات أجنبي متزوج وتكون زوجتھ 
ویحصل على الجنسیة بموجب القانون، فكیف یعقل ھنا منحھا الجنسیة  ادم طلبقغیر مقیمة معھ، وی

نسیتھا األصلیة، فال بد إذن من اشتراط إقامتھا معھ مدة معینة في الدولة فقط بمجرد تخلیھا عن ج
 تكون كافیة الندماجھا في المجتمع، ولیتم تحدید مدى صالحیتھا الكتساب الجنسیة اإلماراتیة.

وبناء على ذلك یمكن تعدیل ھذا النص لیقتصر على ھذا الفرض دون الفرض األول مع إضافة 
 -اآلتي: بعض الشروط على النحو 

زوجة المتجنس الذي اكتسب جنسیة الدولة بعد الزواج على أن تكون مقیمة الجنسیة لیجوز منح "
وأن تتنازل عن جنسیتھا األصلیة  ،اكتساب الجنسیةفي إعالن رغبتھا بشرط  ،معھ في الدولة

 " .بالتزامن مع اكتسابھا جنسیة الدولة
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 المبحث الثاني

 تجنس المرأة بالجنسیة اإلمارتیةآثار 

في ھذا المطلب اآلثار القانونیة المترتبة على اكتساب المرأة األجنبیة جنسیة دولة اإلمارات  نتناول
 .بناءوكذلك اآلثار المتعلقة بأبنائھا إن كان لھا أ لزوجھا،العربیة المتحدة سواء بالنسبة لھا أو بالنسبة 

 على النحو اآلتي:وسنناقش ھذا الموضوع في مطلبین 

 .المطلب األول: اآلثار المتعلقة بالمرأة وزوجھا

 أبنائھا)جنسیة المرأة على  (آثارالمطلب الثاني: اآلثار المتعلقة بأبنائھا 

 المطلب األول

 اآلثار المتعلقة بالمرأة وزوجھا

 بالمرأة نفسھا ومن ثم نناقش اآلثار المتعلقة بزوجھا على النحو التالي: ةلآلثار المتعلقأوالً  نتعرض

ات، ھذا الموضوع الحقوق والواجبفي أوالً: بالنسبة لآلثار المتعلقة بالمرأة نفسھا، فإننا سنتناول 
 وكذلك مسألة تعدد وانعدام الجنسیة بالنسبة لھا.

ة األجنبیة جنسیة دولة اإلمارات بسبب الزواج بما أن المشرع اإلماراتي نص على إمكانیة منح المرأ
من مواطن بحكم القانون أو بالتجنس أو بسبب تجنس زوجھا األجنبي بجنسیة الدولة، فإن ظاھر 
النصوص یشیر إلى االختالف في الحقوق التي تتمتع بھا زوجة المواطن بحكم القانون عن تلك 

 جة األجنبي الذي تجنس بجنسیة الدولة، إذ تعدالحقوق التي تتمتع بھا زوجة المواطن بالتجنس وزو
والثانیة  ،األولى مواطنة بحكم القانون وتتمتع بكافة الحقوق التي یتمتع بھا المواطنون بحكم القانون

 12بالتجنس، حیث تمنع بعض الحقوق عن المواطنین بالتجنس، رغم أن البعض تانوالثالثة مواطن
تعد مواطنة بالتبعیة وال تتمتع بحقوق المواطنین بحكم یرى أن زوجة المواطن بحكم القانون 

القانون، مع أن المشرع اإلماراتي كان قد نص صراحة في المادة الثالثة عشرة من قانون الجنسیة 
ً إلحكام المواد على أنھ: "  10و9و8و7و6و 5ال یكون لمن كسب جنسیة اإلمارات بالتجنس وفقا

في أي ھیئة من الھیئات النیابیة أو الشعبیة أو في المناصب  حق الترشیح أو االنتخاب أو التعیین
ني بعد مرور ین من أصل عماني أو قطري أو بحروالوزاریة، ویستثنى من حكم ھذه المادة المواطن

 ".سبع سنوات على اكتسابھم الجنسیة

اطن والمو إذن، یبدو واضحاً أن المشرع اإلماراتي قد فرق في الحقوق بین المواطن بحكم القانون
بالتجنس، وھذا ما یدعو إلى وجوب معرفة وضع زوجة المواطن بحكم القانون التي اكتسبت جنسیة 

یتضح من خالل النص السابق أن حالة زوجة المواطن بحكم القانون والتي تم النص علیھا  .الدولة
في المادة الثالثة من قانون الجنسیة لم یشملھا حكم المادة الثالثة عشرة مع أنھ شمل حكم المادة 

واحد بأن الحكم بالنسبة إلى كلتیھما  13وقول البعض .العاشرة التي تناولت زوجة المواطن بالتجنس
ن عدم ذكر نص المادة الثالثة ضمن المواد المستثناة في المادة الثالثة مجرد (سھو) من قبل إو

																																																													
	133د. محمد الروبي، المرجع السابق، ص  لدى:راجع وجھة النظر ھذه  - 12
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 فعالً قد فرق بین اإلماراتيقول غیر مقبول من الناحیة القانونیة، خاصة وأن المشرع -المشرع 
یة زوجة المواطن بحكم القانون وزوجة المواطن بالتجنس في شروط اكتساب كل منھما لجنس

ً -الدولة، مع تقریرنا  ة لھذه التفرقة التي كان فیھا تمییز لمصلحة زوج الموجھ داالنتقا -كما ورد سابقا
المتجنس، فال أقل من أن تعد زوجة المواطن بحكم القانون مواطنة بحكم القانون، وتتمتع بكافة 

 .بحكم القانون الحقوق التي یتمتع بھا المواطنون

سبب بوانعدامھا بالنسبة للمرأة التي تكتسب جنسیة الدولة  تالجنسیاأما فیما یتعلق بمسالة تعدد 
الزواج، فقد كان المشرع اإلماراتي حاسماً فیما یتعلق بموضوع التعدد، بأن اشترط في كل الحاالت 

في المادة  كعلى جنسیة الدولة، وجوب تخلیھ عن جنسیتھ األصلیة، وذلأي أجنبي التي یحصل فیھا 
 ،ال یمنح التجنس ألي شخص إال إذا تخلى عن جنسیتھ األصلیة"الحادیة عشرة التي تنص على أنھ: "

باإلضافة إلى إیراد ھذا الشرط في النصوص المتعلقة بمنح الجنسیة لزوجة المواطن في المادتین 
ھا في ة انعدام الجنسیة یمكن حدوثوذلك للتأكید علیھ، إال أن مسألنفسھ القانون  الثالثة والعاشرة من

حال تخلت الزوجة عن جنسیتھا األصلیة ولم تتمكن من اكتساب جنسیة زوجھا المواطن ألي سبب 
ً  كان، مما سیؤدي إلى بقائھا دون جنسیة، لھذا اقترحنا في التعدیل لھذین النصین أن یكون  سابقا
 ة الدولة. تنازلھا عن جنسیتھا األصلیة بالتزامن مع اكتسابھا جنسی

  -المواطنة:  بزوجثانیاً: بالنسبة لآلثار المتعلقة 

 بأجنبیة ومن أجنبيأولھما زواج المواطنة من أجنبي، واآلخر زواج ھذه الحالة في فرضین،  تظھر
ثم حصول الزوجة فقط على الجنسیة اإلماراتیة بطریق التجنس، فقد حسم المشرع اإلماراتي ھذه 

ي جمیع ... وف" المسألة بنص واضح، وذلك في عجز المادة الثالثة من قانون الجنسیة التي جاء فیھا:
 األحوال ال یتبع الزوج جنسیة زوجتھ".

وقد سار المشرع اإلماراتي في ذلك على نھج أغلب التشریعات العربیة التي ال تجعل للزواج أي 
أثر على جنسیة الزوج، وقد یكون الھدف من ذلك عدم إحداث خلل بالتركیبة السكانیة لمواطني 

األبناء و الدولة، إال أننا نرى أن مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة وتحقیق المصلحة الستقرار األسرة
بأن یفسح المجال الكتساب الزوج جنسیة الدولة بناء على الزواج المختلط كما فسح المجال للمرأة 

دأت ن بعض التشریعات العربیة بإاالجنبیة على غرار ما تنتھجھ أغلب التشریعات الغربیة، حتى 
 .14باالتجاه نحو ذلك، خاصة إذا كانت دولة الزوجة ھي موطن الزوجیة

یمكن للمشرع اإلماراتي مسایرة ھذا التطور اإلیجابي في التشریعات العربیة، خاصة أن  وبالتالي
ً وتعد من الدول  ً وثقافیا ما قد لألجانب م المستقبلةدولة اإلمارات تعد من الدول المنفتحة اجتماعیا

یؤدي إلى حدوث مثل ھذا النوع من زواج المواطنات من أجانب، مع إمكانیة وضع نص قانوني 
حقق الضمانات المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة في ھذا المجال، بأن یحتوي النص على مرور ی

مدة معینة على الزواج مرتبطة بالجنسیة التي یحملھا الزوج، ومسالة اإلقامة في إقلیم الدولة فترة 
إبداء ومن الزمن، باإلضافة إلى جعل المسألة جوازیة بالنسبة للدولة حتى في حال تحقق الشروط 

																																																													
) من قانون الجنسیة العراقي 7) من قانون الجنسیة التونسي والمادة (21) من قانون الجنسیة الجزائري والمادة (9أنظر: المادة ( - 14

 ) من قانون الجنسیة العماني2/2والمادة (
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الزوج رغبتھ في الحصول على جنسیة زوجتھ المواطنة، إضافة إلى استمرار قیام الزوجیة مدة 
 .15معینة بعد إبداء الرغبة

 المطلب الثاني

 آثار جنسیة المرأة على أبنائھا

لم یرتب المشرع أیة آثار بالنسبة ألبناء المرأة المكتسبة للجنسیة الوطنیة على عكس المواطنة بحكم 
مرة  تمیز قد أحكام قانون الجنسیةكون تانون التي یمكن أن تمنح جنسیتھا ألبنائھا، وبالتالي الق

أخرى بین المواطنة بحكم القانون والمواطنة بالتجنس، ولكن في ھذه المرة كان التمییز لصالح 
ون الثانیة من قاند) من المادة والفقرة ( المواطنة بحكم القانون، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (ج)

 بحكم القانون: یعتبر مواطناالجنسیة التي تنص على أنھ: "

ً  –ج   .المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم یثبت نسبھ إلى أبیھ قانونا

 ".المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون وألب مجھول أو ال جنسیة لھ –د 

على القاعدة العامة التي نھجھا المشرع اإلماراتي  استثناءإن ھاتین الحالتین التي ورد ذكرھما یعدان 
في منح الجنسیة بحكم القانون على أساس حق الدم الممتد من األب، وسنقوم بمناقشة ھاتین الحالتین 

 -التالي: على النحو 

انوناً: قبحكم القانون ولم یثبت نسبھ إلى أبیھ  أوالً: المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة
- 

من خالل ھذا النص یتضح أنھ یشترط لثبوت الجنسیة أن تكون األم مواطنة بحكم القانون وھذا 
یعني أن النص ال یشمل المولود من أم مواطنة بالتجنس، وتعد ھذه أول مالحظة على موقف 

حمایة المولود من أن یكون عدیم في ا النص المشرع اإلماراتي الذي تكمن الحكمة لدیھ من ھذ
الجنسیة بسبب عدم ثبوت نسبھ إلى أبیھ وكون أمھ مواطنة، وھذه الحكمة ذاتھا تقتضي أن یمنح 

مقترن أما الشرط الثاني ال .المولود من أم مواطنة بالتجنس جنسیة الدولة حتى ال یكون عدیم الجنسیة
ثبوت نسب المولود إلى أبیھ قانوناً، إذ لو ثبت نسب  معد ھوفبأن تكون األم مواطنة بحكم القانون 
ومسألة عدم ثبوت النسب قانوناً ال تعني عدم معرفة األب  .المولود ألبیھ لتبع المولود جنسیة األب

 .16ا المھم في الموضوع عدم ثبوت النسب من الناحیة القانونیةمواقعیاً، وإن

حق كون المسألة متعلقة بحق الدم، ولدة على إقلیم الدولة، ولم یشترط المشرع اإلماراتي أن تتم الوال
 الدم مرتبط باألب أو األم ولیس لھ عالقة بمكان حدوث واقعة الوالدة.

ھ: لثانیاً: المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون وألب مجھول أو ال جنسیة 
-  

																																																													
 113راجع: د. محمد الروبي، المرجع السابق، ص  - 15
 192راجع: د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص  - 16
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ً اشترط المشرع أن تكون  األم مواطنة بحكم القانون، وال یسري الحكم على في ھذه الحالة أیضا
المواطنة بالتجنس، وھذا أیضاً یتنافى مع الحكمة التي قرر المشرع من أجلھا ھذه الحالة والمتمثلة 

 حمایة المولود من انعدام الجنسیة.في 

ة، الجنسیوالمالحظة الثانیة على ھذه الحالة، أنھ یشترط النطباقھا أن یكون األب مجھول أو عدیم 
واألب المجھول ھو نفسھ األب الذي لم یثبت نسب المولود إلیھ قانوناً، وھي الحالة األولى التي نص 
علیھا القانون، ویبدو أن المشرع كان یقصد أن یكون األب مجھول الجنسیة أو عدیم الجنسیة، إذ 

نھ یمكن أن یكون لألب كون جھالة الجنسیة مفادھا أل ،أن ھناك فرق بین جھالة الجنسیة وانعدامھا
 یكون لألب وبشكل مؤكد أیة جنسیة على االطالق. أالجنسیة إال أنھا غیر معروفة، أما االنعدام فھو 

بارة بدالً من ع الجنسیة) (مجھولنتمنى على المشرع اإلماراتي إضافة عبارة  ذلك فإنناوبناء على 
 الحالة السابقة.حتى یتضح المعنى وال یكون ھناك تكرار لنفس  مجھول) (ألب

ى أبیھ قانوناً ولود إلمتبقى مالحظة أخیرة على الحالتین السابقتین، تتمثل في حالة ثبوت نسب الو
أو معرفة جنسیة األب المجھولة في وقت الحق على منح المولود الجنسیة اإلماراتیة، فبمقتضى 

أثر لود الجنسیة بالنص یصبح أحد شروط منح الجنسیة غیر متحقق، وبالتالي تسحب عن المو
رجعي مع حمایة الغیر حسن النیة الذي قد یكون تعامل مع ھذا الشخص على أنھ إماراتي بحكم 

 القانون.      

 -الموضوع: خالصة 

نعرض ھنا بعض األمثلة التي یمكن حدوثھا من خالل الحالتین السابقتین لتوضیح شدة الحاجة إلى 
أب مجھول وولد مولود من أم مواطنة بحكم القانون  إجراء تعدیالت جوھریة علیھا، فمثالً لو
ً بحكم مالجنسیة أو عدیمھا أو لم یثبت نسب ال ولود إلیھ قانوناً، فإن ھذا المولود سیكون مواطنا

بالتجنس، سیكون المولود ھنا  االقانون، ولكن لو كانت األم مواطنة بحكم القانون وكان األب مواطن
ً مواطن ھذا المولود لو أنھ كان مولوداً غیر شرعي أو أن أمھ تزوجت  فضلی بالتجنس، وبالتالي قد ا

بحكم القانون، فھل من المنطق أن یكون  احتى یكون مواطن ولھاھمجمن رجل عدیم الجنسیة أو 
المولود من أبوین مواطنین أقل قدراً من أم مواطنة بحكم القانون وأب عدیم الجنسیة أو مولود نتیجة 

المولود أن یكون لقیطاً حتى یتمتع بالجنسیة الوطنیة بحكم القانون  فضلوقد ی ؟عالقة غیر شرعیة
ً من أم مواطنة بالتجنس أو أب مواطن بالتجنس إذا علمنا أن المشرع یعلى أن یكون ولداً شرع ا

اإلماراتي منح ذلك اللقیط الجنسیة بحكم القانون، وذلك وفقاً لحكم الفقرة (ھـ) من المادة الثالثة من 
ً بحكم القانون: ھـ" المولود في الدولة ألبوین یعتب أنھ قانون الجنسیة التي نصت على ر مواطنا

 تبر اللقیط مولوداً فیھا ما لم یثبت العكس" .عمجھولین وی

لذا نتمنى على المشرع اإلماراتي مرة أخرى إجراء تعدیالت على الحالتین السابقتین بجعل الحكم 
بحكم القانون أم بالتجنس أو  ةمواطنواطنة بشكل عام، سواء كانت ینطبق على المولود من أم م

ء الحالتین السابقتین وجعل المسألة ضمن اوھناك من یرى أكثر من ذلك، ویدعو إلى إلغ .بالتبعیة
المساواة  أبمبدالقاعدة العامة بحیث تتم المساواة بین المولود من أب مواطن أو أم مواطنة، عمالً 

منح الجنسیة التي یتمتعان بھا إلى أبنائھم، أسوة ببعض التشریعات بفي حقھما أة والمربین الرجل 
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العربیة التي أجرت تعدیالت على موقفھا من حق الدم الممتد من األب أو األم، مثل التشریع التونسي 
 .         17والمغربي والجزائري والمصري والعراقي

یؤدي إعمالھ إلى حدوث حاالت تعدد في الجنسیات لدى  أالونحن بدورنا نؤید ھذا التوجھ بشرط 
                         األبناء عندما یكون الزوجان مختلفي الجنسیة أو كون أحد الزوجین یحمل أكثر من جنسیة.                                             

 

 الثالثالمبحث 

 اإلماراتیةجنسیة للالمرأة  فقد واسترداد

ضافة د المرأة جنسیتھا الوطنیة، باإلقنتناول في ھذا المبحث المسائل المتعلقة بالحاالت المحتملة لف
أبنائھا،  على االستردادوأثر ذلك بعد فقدھا مرة أخرى  جنسیتھا الوطنیةالمرأة ل استرداد مكانیةإإلى 

 -التالیة: وذلك في المطالب الثالثة 

 المطلب األول: حاالت فقد الجنسیة بالنسبة للمرأة

 المطلب الثاني: استرداد المرأة لجنسیتھا الوطنیة بعد فقدھا

 على األبناء االستردادالمطلب الثالث: أثر 

 المطلب األول

 حاالت فقد الجنسیة بالنسبة للمرأة 

ت فقد الجنسیة عن طریق السحب الذي حدد المشرع اإلماراتي كغیره من التشریعات المقارنة حاال
یشمل من اكتسب الجنسیة اإلماراتیة الالحقة، وعن طریق اإلسقاط الذي یشمل كل من یحمل 
الجنسیة اإلماراتیة بشكل عام، وما یھمنا في ھذا اإلطار حاالت فقد الجنسیة بالنسبة للمرأة اإلماراتیة 

الت في المادة الرابعة عشرة من قانون ھذه الحاقد نص المشرع اإلماراتي على بشكل خاص، و
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من شخص الجنسیة التي تنص على أنھ "

یحمل جنسیة أجنبیة بجنسیتھا وال تفقدھا إال إذا دخلت في جنسیة زوجھا"، وكذلك ورد في نص 
ا القانون تحتفظ الزوجة ) من ھذ17حكام المادة (مع مراعة أالمادة الرابعة من نفس القانون أنھ: "

ت الجنسیة بالتبعیة لزوجھا وفقاً للمادة السابقة بجنسیة الدولة في حالة وفاة زوجھا وال التي اكتسب
 -اآلتیتین: الحالتینتسحب منھا إال في 

  .زواجھا من شخص یحمل جنسیة أجنبیة –أ 

 .عودتھا إلى جنسیتھا األصلیة أو اكتسابھا جنسیة أخرى –ب 

أن زواج المواطنة من أجنبي ال یؤدي إلى فقدانھا الجنسیة  بالنسبة للنص األول، فقد اعتبر المشرع
الوطنیة بسبب ھذا الزواج، مما یؤكد على موقف المشرع اإلماراتي الذي سار على نھج استقالل 

																																																													
 وما بعدھا 96راجع ھذا التوجھ لدى: د. محمد الروبي، المرجع السابق، ص  - 17
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عل جنبي، وجواطنة تحتفظ بجنسیتھا الوطنیة في حال زواجھا من أالجنسیة عن الزواج وجعل الم
في حالة محددة تتمثل في دخول المواطنة المتزوجة من أجنبي في جنسیة دولة  فقد الجنسیة استثناءً 

زوجھا، ولم یبین المشرع مسألة ما إذا كان دخولھا في جنسیة دولة زوجھا تم بإرادتھا أم بسبب 
ویبدو أن المشرع اإلماراتي  .لزوجھا بالتبعیة حسب قانون ذلك الزوج ضم دولة الزوج جنسیتھا

ووفقاً لمحاربة ظاھرة تعدد الجنسیات قرر فقدانھا للجنسیة الوطنیة بمجرد دخولھا في جنسیة دولة 
حسب -نھ من األفضل ألھذا التوجھ،  18وینتقد البعض .زوجھا األجنبي سواء تم ذلك بإرادتھا أم ال

أن یقتصر فقد الجنسیة في ھذه الحالة على دخولھا بإرادتھا في جنسیة دولة  -النظر ھذهوجھة 
(ج) من المادة الخامسة عشرة على  زوجھا، خاصة أن المشرع اإلماراتي نفسھ قد نص في الفقرة

 نسیةإذا تجنس مختاراً بج -تسقط جنسیة الدولة عن كل من یتمتع بھا في الحاالت التالیة: جـ أنھ: "
ن المواطنة عند قبولھا الزواج من أجنبي فإنھا تعلم إ"، وقد یتم الرد على ذلك بالقول: دولة أجنبیة

ً أن قانون دولة ھذا الزوج سیدخلھا بالتبعیة في جنسیة زوجھا، وبالتالي یعد قبولھا بالزواج  مسبقا
 ھا الوطنیة.منھ قبوالً ضمنیاً بدخولھا في جنسیتھ، مما یبرر للمشرع أن یفقدھا جنسیت

وھناك مالحظة أخرى على نص المادة الرابعة عشرة، تتمثل بشمولھا المواطنة بحكم القانون 
والمواطنة بالتجنس، ولكنھا ال تشمل المواطنة بالتبعیة التي حصلت على الجنسیة بسبب زواجھا 

ً بھا وذلك في نص المادة الراب ً خاصا عة من ھذا من مواطن، إذ جعل المشرع لھذه األخیرة حكما
ً یؤدي إلى سحب الجنسیة منھا في حالة وفاة زوجھا  القانون، وحكم ھذه المادة المشار إلیھ سابقا

ونرى أن حكم ھذا النص منتقد  .في جنسیتھ أم ال تسواء دخلالمواطن إذا تزوجت من رجل أجنبي 
 -من ناحیتین على النحو اآلتي: 

جنس والمواطنة بالتبعیة، خاصة أننا اعتبرنا في تحلیلنا فرق المشرع بین المواطنة بالت اأوالً: لماذ
السابق أن ھذه المرأة تصبح مواطنة بحكم القانون تبعاً لزوجھا المواطن بحكم القانون إذا توافرت 
الشروط المنصوص علیھا في القانون، فھل من المعقول أنھ بمجرد وفاة زوجھا تقید حریتھا بالزواج 

یجعل حكمھا كحكم المواطنة بالتجنس التي ال تفقد الجنسیة في حال  إال من مواطن، ولماذا لم
 زواجھا من أجنبي إال إذا دخلت في جنسیة زوجھا.

ثانیاً: قصر المشرع حالة احتفاظ المواطنة بالتبعیة بجنسیة زوجھا على موضوع وفاة الزوج ولم 
ني ذلك أنھ في حال انقضاء یذكر حالة انقضاء الزواج عن طریق الطالق أو التفریق مثالً، ھل یع

الزواج بعد حصول المرأة على الجنسیة الوطنیة فإنھا تفقد جنسیتھا اإلماراتیة، فھل من المنطق أن 
 یشترط الحتفاظ المواطنة بالتبعیة لجنسیتھا استمرار الزواج إلى األبد.

أحكام المادة مع مراعاة یبدو أن المشرع اإلماراتي أراد ذلك، خاصة أنھ في نفس النص قال: "
العودة في ) ھذه تتحدث عن المواطنة بحكم القانون، وعن حقھا 17ھذا القانون" والمادة ( ) من17(

 يإلى الجنسیة اإلماراتیة في حال فقدھا لھا بسبب حصولھا على جنسیة زوجھا األجنبي، ثم توف
 مادة السابعة عشرة.، أو ھجرھا أو طلقھا، ونرى أنھ ال رابط بین نص المادة الرابعة والزوجھا

وبناء على ذلك، نقترح على المشرع اإلماراتي إجراء تعدیل على ھذا الموضوع بإلغاء نص المادة 
الرابعة كلیاً، وإضافة عبارة المواطنة بالتبعیة لنص المادة الرابعة عشرة، بل ومن األفضل أن یكون 
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 أذا بي بجنسیتھا وال تفقدھا إالالنص كالتالي: " تحتفظ مواطنة الدولة التي تتزوج من شخص أجن
دخلت في جنسیة زوجھا األجنبي، وفي ھذه الحالة لھا العودة إلى جنسیة الدولة في حال انقضاء 

 الزواج بشرط التخلي عن جنسیة زوجھا ".

المواطنة بالتبعیة محتفظة بالجنسیة اإلماراتیة حتى لو انقضت رابطة الزوجیة  ن تبقىیفید أوھذا 
كان، وبالتالي في حال عودتھا إلى جنسیتھا األصلیة ینطبق علیھا حكم المادة الخامسة ألي سبب 

 عشرة الفقرة (ج) المشار إلیھا سابقاً.

 

 المطلب الثاني

 حاالت االسترداد

ي للمواطن بحكم القانون الذتنص المادة السابعة عشرة من قانون الجنسیة اإلماراتي على ما یلي: "
للمواطنة بحكم و أن یسترد جنسیتھ األصلیة إذا تخلى عن جنسیتھ المكتسبة. اكتسب جنسیة أجنبیة

القانون التي اكتسبت جنسیة زوجھا األجنبي ثم توفي عنھا زوجھا أو ھجرھا أو طلقھا أن تسترد 
 جنسیتھا بشرط أن تتخلى عن جنسیة زوجھا..."

الجزء الثاني من النص الذي تناول حالة استرداد  الدراسة،بالطبع ما یھمنا من ھذا النص في ھذه 
ال تُشمل المواطنة بالتجنس بحكم ھذا المواطنة بحكم القانون للجنسیة اإلماراتیة، ومن الطبیعي أ

 النص، إذ ورد في المادة الحادیة عشرة من ھذا القانون أنھ: " ال تمنح الجنسیة إال مرة واحدة".

ن إبرازھا بخصوص استرداد المواطنة بحكم القانون لجنسیتھا وھناك بعض المالحظات التي یمك
  -یأتي: الوطنیة وفقاً للنص السابق كما 

، تلك المرأة التي قد تكون اكتسبت الجنسیة أوالً: عدم شمول المواطنة بالتجنس بحكم النص
 .19بالتجنس، فكان من األجدر شمولھا بالنص اكون والدھا مواطنلاإلماراتیة منذ والدتھا 

ثانیاً: عدم اقتصار ھذه الحالة على انقضاء الزواج بالوفاة أو الطالق فحسب، وإنما تشمل أیضاً 
وقد  .ا كما في حالة ھجر الزوج لزوجتھ دون أن یطلقھاؤھوھن العالقة الزوجیة دون أن یتم انھا

وطنیة الجنسیة الأراد المشرع ھنا التوسیع على المواطنة السابقة بأن یتیح لھا المجال للعودة إلى 
ابیة تعد مالحظة إیج ذهلیبسط حمایتھ لھا، حتى تبقى تشعر دائماً أن لھا دولة تحمیھا وتساندھا، وھ

 على ھذا النص.

فقط وھو التخلي عن جنسیتھا األجنبیة  اواحد اثالثاً: اشترط المشرع اإلماراتي على ھذه المرأة شرط
كون موقف المشرع اإلماراتي لالتي حصلت علیھا بسبب الزواج من أجنبي، وھذا أمر بدیھي، 

ً في محاربة ظاھرة تعدد الجنسیات، وجعل المشرع عودة المرأة إلى الجنسیة الوطنیة  ثابت دائما
وط دون أن یكون للجھات المختصة سلطة تتم بقوة القانون إذا ما عبرت عن إرادتھا وتوافرت الشر

 تقدیریة لمنعھا من ذلك.
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رابعاً: لم یحدد المشرع اإلماراتي مدة معینة یشترط مرورھا على انقضاء الزوجیة أو مدة معینة 
عني ذلك أن من حق المرأة استرداد جنسیتھا یللھجر حتى یحق للمرأة العودة إلى الجنسیة الوطنیة، و

كونھا لھذه أیضاً تعد مالحظة إیجابیة و تحققت،قت ترغب بھ طالما أن الشروط اإلماراتیة في أي و
أن  نھ لم یشترطإتعطي المجال دون قیود زمنیة للمواطنة بالعودة إلى جنسیتھا اإلماراتیة، وحتى 

 تكون مقیمة داخل الدولة.

 المطلب الثالث

 أثر االسترداد على األبناء

جبھا بمو غریبة یمكنأشار المشرع اإلماراتي في عجز المادة السابعة عشرة إلى حالة استثنائیة 
التي تعود إلى جنسیتھا اإلماراتیة بعد أن فقدتھا بسبب زواجھا من  -ألبناء المواطنة بحكم القانون

... ھ: "أن مارات، وذلك بالنص علىأن یكتسبوا جنسیة اإل –أجنبي ودخولھا في جنسیة دولة زوجھا 
ویجوز ألوالدھا من الزوج أن یطلبوا الدخول في جنسیة الدولة إذا كانت إقامتھم العادیة في الدولة 

 وأبدوا رغبتھم في التخلي عن جنسیة أبیھم".

 -یلي: معتادة كما الغیر سنتولى شرح متطلبات تطبیق ھذه الحالة وأبعادھا 

الدخول في جنسیة الدولة، وھذا یعني أن ھؤالء األبناء قد أوالً: أجاز المشرع لھؤالء األبناء طلب 
وا سن الرشد، ألن طلب الدخول في الجنسیة یتطلب وجود إرادة لدیھم، وتقدیم ھذا الطلب من غبل

قبلھم ال یعني بالضرورة موافقة الدولة على منحھم الجنسیة، وإنما سینتظرون الموافقة من عدمھا 
 حسب سلطة الدولة التقدیریة.

والغریب في ھذا الموضوع أن ھؤالء األبناء البالغین یتمتعون بجنسیة أبیھم األجنبي، وبالتالي یثور 
ي فح لھم بطلب الدخول في جنسیة الدولة، فإذا كانت اإلجابة تكمن االتساؤل عن الحكمة من السم

األبناء  ن یشمل ذلكلم شمل األم المستردة لجنسیتھا بأبنائھا، فقد كان من األولى أفي رغبة المشرع 
لدیھم إرادة یعبرون من  تكونھم لیسلالقصر، إذ أن الواضح من النص عدم شمولھ األبناء القصر 

خاللھا عن رغبتھم في الدخول في جنسیة والدتھم، وإنما تكون إرادتھم إرادة ولیھم، أي والدھم 
 االجنبي.

 بب ھجر زوجھا األجنبي لھا، مما یفید أنثانیاً: یشمل ھذا النص أبناء المرأة المستردة لجنسیتھا بس
الزوجیة ما تزال قائمة من الناحیة القانونیة، وبالتالي ھناك احتمال لحل الخالف بین الزوجین 

 مستقبالً، فكیف یكون وضع االبناء بعد ذلك فیما لو كانوا فعالً قد اكتسبوا جنسیة الدولة.

في الدولة، ولم یشترط مدة زمنیة لذلك، مما یفید أن ثالثاً: اشترط المشرع أن تكون إقامتھم العادیة 
مجرد توطن ھؤالء األبناء ونیتھم االستقرار في الدولة یعطیھم حق طلب الدخول في جنسیة الدولة 

 بغض النظر عن مدة توطنھم.

 ن ولدیھم أبناء.یرابعاً: یثور التساؤل حول حكم زوجة وأبناء ھؤالء األبناء إذا كانوا متزوج

ة التي تبدو الصیاغوعن جنسیة أبیھم األجنبیة،  التخليفي خامساً: اشترط المشرع إبداء رغبتھم 
مكانیة منحھم الجنسیة غیر مؤكدة وبالتالي یتم ربط إكون لاستخدمھا المشرع موفقة في ھذا النص، 
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نعدام تخلیھم عن جنسیتھم بمنحھم جنسیة الدولة بالتزامن، مما یؤدي إلى منع حدوث ظاھرة ا
 الجنسیة بالنسبة لھم فیما لو تخلوا عن جنسیتھم ولم تتم الموافقة على منحھم جنسیة الدولة.

 -إلى حاالت تؤكد غرابة ما جاء في ھذا النص كما یلي: –بحق  – 20وقد أشار بعض الفقھ

الحالة األولى: حكم أبناء المواطنة بحكم القانون التي تزوجت من أجنبي ولكنھا لم تحصل على 
جنسیة زوجھا األجنبي وظلت محتفظة بالجنسیة اإلماراتیة، فلو حدث انقضاء للرابطة الزوجیة أو 

ً ھجرھا الزوج، ھل یحق لھم طلب الدخول في جنسیة  تھم دعلى أقرانھم ممن اكتسبت وال الدولة قیاسا
عامل أن ی وجبتجنسیة زوجھا األجنبي ثم عادت للجنسیة اإلماراتیة، فالمنطق والعدالة والمساواة 

نسیة التي یلقاھا أبناء المرأة التي فقدت الج نفسھا المعاملةأبناء المرأة التي ظلت محتفظة بجنسیتھا 
 بسبب الزواج ثم استردتھا.

دث حی أن دونالحالة الثانیة: أن تظل األم محتفظة بجنسیة الدولة وأن تستمر العالقة الزوجیة قائمة 
ھل یمكن لألبناء أن یطلبوا الدخول في جنسیة الدولة على أساس ھجر من قبل الزوج األجنبي، 

 انتسابھم إلى أم مواطنة بحكم القانون.

من المؤكد أن النص بصیغتھ الحالیة ال یشمل الحالتین السابقتین مما یؤدي اإلخالل بالمبادئ العامة 
یلھ ھذا النص أو تعدفي ظر على المشرع اإلماراتي إعادة الن نتمنىللمنطق والعدالة، وھذا ما یجعلنا 

حدث  ، وسواءان أم قَصریبشكل یضمن المساواة بین أبناء المواطنة بشكل كامل، سواء كانوا بالغ
   انقضاء للرابطة الزوجیة ألي سبب كان أم لم یحدث.
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 الخاتمة: 

لتي اوتتضمن الخاتمة أبرز النتائج التي تم التوصل إلیھا من خالل ھذه الدراسة وأھم التوصیات 
 تمنینا على المشرع اإلماراتي أخذھا بعین االعتبار تالفیاً لالنتقادات بشأنھا.

 أوالً: النتائج:

رغبتھا،  ان منح الجنسیة لزوجة المواطن األجنبیة یتم بموجب القانون إذا أعلنت الزوجة عن
وتوافرت الشروط دون أن یكون ھناك للجھات المختصة في الدولة سلطة تقدیریة لمنح أو منع 

 الجنسیة. 

 عدم تأثر جنسیة الزوج بالزواج المختلط، لوجود نص صریح في قانون الجنسیة اإلماراتي.

ل مسائبالتجنس في  وزوجة المواطنھناك تمییز بشكل عام بین زوجة المواطن بحكم القانون 
 اكتساب الجنسیة الوطنیة للدولة.

التي فقدت جنسیتھا بسبب اكتسابھا جنسیة زوجھا األجنبي حق  ةأجاز المشرع اإلماراتي للمواطن
العودة إلى الجنسیة الوطنیة في حال وھن العالقة الزوجیة، إضافة إلى حالة وفاة الزوج أو حدوث 

 ك إال بوجوب تنازلھا عن جنسیة زوجھا.للرابطة الزوجیة، ولم یقید المرأة في ذل إنھاء

 

  التوصیات:

نقترح على المشرع اإلماراتي ربط اإلقامة بإقلیم الدولة خالل المدة المحددة الكتساب زوجة 
 المواطن جنسیة الدولة.

  التوصیة بتعدیل مدة استمرار الزوجیة بعد إعالن الرغبة على النحو التالي:

 .تحمل جنسیة عربیة إذا كانت الزوجةاستمرار قیام الزوجیة مدة خمس سنوات  –أ 

 .تحمل جنسیة غیر عربیة إذا كانت الزوجةاستمرار قیام الزوجیة مدة سبع سنوات  –ب 

 عدیمة الجنسیة.إذا كانت الزوجة استمرار قیام الزوجیة مدة سنة واحدة  –ج 

 

الحاالت السابقة من تاریخ إعالنھا الرغبة على أن تتنازل عن جنسیتھا على أن تبدأ المدة في 
 .األصلیة بالتزامن مع اكتسابھا جنسیة الدولة

التوصیة بأن یتم النص على أن تتم عملیة تنازل الزوجة عن جنسیتھا األصلیة واكتسابھا جنسیة 
لھا في جنسیة دولة زوجھا، زوجھا بالتزامن، أو أن یعلق فقدھا لجنسیتھا األصلیة على تمام دخو

 .تجنباً لحدوث حالة انعدام الجنسیة
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الذي یمنح زوجة المواطن بحكم  –التوصیة بأن یشمل حكم نص المادة الثالثة من قانون الجنسیة 
حالة زوجة المواطن بالتجنس، وعدم تطبیق نص المادة العاشرة على  –القانون الجنسیة الوطنیة 

 ھذه الحالة.

لمجال الكتساب الزوج األجنبي جنسیة الدولة كما فُتح المجال الكتساب الزوجة األجنبیة إمكانیة فتح ا
جنسیة الدولة، مع وضع نص قانوني یحقق الضمانات المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة في ھذا 

 المجال.

حالة عدم  في –التوصیة بشمول النصوص المتعلقة بمنح الجنسیة ألبناء المواطنة بحكم القانون 
أبناء المواطنة  –ثبوت النسب إلى األب أو حالة ما إذا كان األب مجھول الجنسیة أو عدیمھا 

 التي شرعت من أجلھا ھذه النصوص. ذاتھا لحكمةلبالتجنس، تحقیقاً 

، وإضافة عبارة المواطنة بالتبعیة لنص إلغاء نص المادة الرابعةنقترح على المشرع اإلماراتي 
 تحتفظ مواطنة الدولة التي تتزوج منالمادة الرابعة عشرة، ومن األفضل أن یكون النص كالتالي: "

شخص أجنبي بجنسیتھا وال تفقدھا إال أذا دخلت في جنسیة زوجھا األجنبي، وفي ھذه الحالة لھا 
 ".العودة إلى جنسیة الدولة في حال انقضاء الزواج بشرط التخلي عن جنسیة زوجھا
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 الملخص

 
عقد احتراف العب كرة القدم لیس عقداً دائماً یستمر إلى ما ال نھایة، بل ھو عقد محدد المدة، وال بد من 

 یتصور أن یكون انقضاء العقد راجعاً إلرادة النادي المنفردة ومع ذلك فإنھأن تأتي علیھ لحظة ینقضي بحلولھا، 
واحدة بالنسبة لالعب وھي وجود سبب ریاضي  أو إرادة الالعب المنفردة، وقد سمحت الالئحة بذلك في حالة

أي بناء على سبب ریاضي مشروع، إضافة  ؛مشروع، في حین أنھا سمحت بذلك للنادي بناء على السبب ذاتھ
إلى ثالثة أسباب أخرى ھي صدور قرار من اتحاد كرة القدم بمنع الالعب من نشاطھ الكروي أو صدور حكم 
نھائي بإیقاف الالعب لتعاطیھ المنشطات، كما أنھا سمحت بذلك للنادي في حالة صدور حكم نھائي من الجھات 

 المختصة بسجن الالعب.
الدراسة لھذه الحاالت كلھا وتوصلت لعدد من النتائج والتوصیات كان أھمھا أن حاالت اإلنھاء وقد عرضت 

بالالئحة السماح بإیقاع عقوبات  سبیل المثال ال الحصر، وأنھ یجدرلسبب مشروع واردة في الالئحة على 
ة ط الجزائي، وضرورریاضیة على الالعب الذي ینھي العقد إنھاء غیر مشروع حتى ولو قام بدفع قیمة الشر

تحدید مدة تقادم للمطالبة بالتعویضات المترتبة على اإلنھاء لسبب غیر مشروع، إضافة إلى الحاجة إلى إجراء 
 مراجعة شاملة لصیاغة نصوص الالئحة وقواعدھا التفسیریة.

 .عقد، االنقضاء، إنھاء العقد االحتراف، الئحة االحتراف، الالعب، النادي، كرة القدم: الكلمات المفتاحیة*
  

 

 
Abstract 

 
A professional contract for a football player is not always a contract to 
continue to no end, it is a fixed-term contract, and it must be a moment of 
lapse taking up one time, however it is perceived to be a lapse due decade 
of the will of the individual club or the will of the player individual,  
Regulations has allowed so in the case of the player to present a legitimate 
sports project reason, while they permit the club based on the same reason 
which rely on a sports project reason, in addition to other reasons such the 
decision by the Football Association to prevent the player from his 
football, or a final judgment turn off the player for doping. It is also 
permitted to the club in the event of a final judgment by the competent 
authorities to jail the player. 
The study was presented to all these cases and reached a number of 
conclusions and recommendations. The most important of these were that, 
termination cases for legitimate reason were on the list as an example but 
not limited, and it should be regulation to allow sanctions on the player 
who ends the contract termination illegally even if he paid the value of the 
penalty, and the need to determine the statute of limitations period for 
claims and damages arising from the termination of the contract, in 
addition to the need for a comprehensive review of the drafting of the texts 
of regulations and rules of the explanatory. 
Key words: professional contract, a list of professionalism, the player, the 
club, football, contract termination, expiration. 
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Abstract 

 
A professional contract for a football player is not always a contract to 
continue to no end, it is a fixed-term contract, and it must be a moment of 
lapse taking up one time, however it is perceived to be a lapse due decade 
of the will of the individual club or the will of the player individual,  
Regulations has allowed so in the case of the player to present a legitimate 
sports project reason, while they permit the club based on the same reason 
which rely on a sports project reason, in addition to other reasons such the 
decision by the Football Association to prevent the player from his 
football, or a final judgment turn off the player for doping. It is also 
permitted to the club in the event of a final judgment by the competent 
authorities to jail the player. 
The study was presented to all these cases and reached a number of 
conclusions and recommendations. The most important of these were that, 
termination cases for legitimate reason were on the list as an example but 
not limited, and it should be regulation to allow sanctions on the player 
who ends the contract termination illegally even if he paid the value of the 
penalty, and the need to determine the statute of limitations period for 
claims and damages arising from the termination of the contract, in 
addition to the need for a comprehensive review of the drafting of the texts 
of regulations and rules of the explanatory. 
Key words: professional contract, a list of professionalism, the player, the 
club, football, contract termination, expiration. 
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 مقدمة

وحساس|||یة  أھمی|||ةب|||ین الع|||ب ك|||رة الق|||دم والن|||ادي م|||ن أكث|||ر المس|||ائل  حت|||رافالاعق|||د  إنھ|||اءیع|||د 
المتابع||||ة للمباری||||ات والبط||||والت  األندی||||ةط||||رفین، ل||||یس ھ||||ذا فحس||||ب، ب||||ل وبالنس||||بة لجم||||اھیر لبالنس||||بة ل

ب والن||ادي لتعاق||د لعالق||ة ب||ین الالع||اتنتھ||ي فیھ||ا یظھ||ر ذل||ك جلی||ا ف||ي الح||االت الت||ي  ذظیمھ||ا، إالت||ي ی||تم تن
ً  وأ خ|||ر ق|||د یك|||ون ن|||داً الالع|||ب م|||ع ن|||اد آ ت والمباری|||ات، ل|||ذلك ك|||ان ال ب|||د ف|||ي البط|||وال األولللن|||ادي  غریم|||ا

 من االھتمام بالحاالت التي ینتھي بھا عقد االحتراف بین الطرفین وتنظیم المسائل المتصلة بھا.
الئح||||ة االحت||||راف وأوض||||اع الالعب||||ین وانتق||||االتھم ف||||ي المملك||||ة العربی||||ة وبالفع||||ل فق||||د اھتم||||ت 

ب|||ین الالع|||ب والن|||ادي، فتول|||ت تنظ|||یم م بح|||االت انتھ|||اء عق|||د االحت|||راف 2016ھ|||ـ /1437الس|||عودیة لع|||ام 
انقض||||اء األج||||ل  ذ یتص||||ور ف||||ي ھ||||ذا الص||||دد انتھ||||اء العالق||||ة ب||||ین الط||||رفین بن||||اء عل||||ىإر منھ||||ا، ی||||الكث

، أو بن|||اء عل|||ى س|||بب اإلقال|||ةبینھم|||ا كم|||ا ف|||ي ح|||االت  إبرام|||ھاتف|||اق ت|||م  المض|||روب للعق|||د، أو بن|||اء عل|||ى
، ولك|||ن األكث|||ر أھمی|||ة م|||ن ذل|||ك ھ|||و بالالع|||ب كم|||ا ف|||ي حال|||ة لح|||وق عج|||ز بإرادتیھم|||اجنب|||ي ال ص|||لة ل|||ھ أ

اإلنھ|||اء المترت|||ب عل|||ى إرادة واح|||د م|||ن األط|||راف ودون قب|||ول م|||ن الط|||رف األخ|||ر، أو م|||ا یس|||مى اإلنھ|||اء 
ب|||اإلرادة المنف|||ردة، فف|||ي مث|||ل ھ|||ذه الحال|||ة یق|||وم الالع|||ب المحت|||رف أو الن|||ادي باالس|||تقالل بإنھ|||اء العالق|||ة 

للعق|||د ودون اتف|||اق بینھم|||ا أو ت|||وافر س|||بب اجنب|||ي یحملھم|||ا عل|||ى ب|||ین الط|||رفین قب|||ل انقض|||اء الم|||دة المح|||ددة 
 خر، بل وقد یلحق األضرار بھ.ورة على مصالح الطرف اآلطالعقد، األمر الذي قد یشكل خ نھاءإ

وبن|||||اء عل|||||ى ذل|||||ك فق|||||د التفت|||||ت الئح|||||ة االحت|||||راف وأوض|||||اع الالعب|||||ین وانتق|||||االتھم لمث|||||ل ھ|||||ذه 
، األم|||ر ال|||ذي ل|||م تغف|||ل ع|||ن جوان|||ب تنظیمھ|||اواألحك|||ام المتعلق|||ة بالح|||االت، ف|||أوردت بع|||ض النص|||وص 

التفص||||یلیة المتعلق||||ة  األحك||||امبع||||ض  أوردتعدی||||دة من||||ھ القواع||||د التفس||||یریة لالئح||||ة االحت||||راف، حی||||ث 
 أحك|||ام إض|||افةأخ|||رى إل|||ى  أح|||والذھب|||ت ف|||ي  أنھ|||ا كم|||اح|||د الط|||رفین، المنف|||ردة أل ب|||اإلرادةالعق|||د  بإنھ|||اء

 ي الالئحة.جدیدة غیر تلك الموجودة ف
 مشكلة الدراسة

أو  لالع||||بوتس||||مح بإنھ||||اء عق||||د احت||||راف ك||||رة الق||||دم ب||||اإلرادة المنف||||ردة  ق||||رّ ذا كان||||ت الالئح||||ة تُ إ
الن|||ادي، ف|||إن التس|||اؤل ال|||ذي ق|||د یط|||رح ھن|||ا ی|||دور ح|||ول ماھی|||ة الح|||االت الت|||ي یج|||وز فیھ|||ا لالع|||ب إنھ|||اء 

الح|||االت الت|||ي یج|||وز فیھ|||ا للن|||ادي إنھ|||اء العق|||د  ةماھی|||ح|||ول عق|||د االحت|||راف بإرادت|||ھ المنف|||ردة؟ وبالمقاب|||ل 
م||ة األحك||ام المتعلق||ة بإنھ||اء عق||د ءبإرادت||ھ المنف||ردة؟ غی||ر أن التس||اؤل األھ||م م||ن ذل||ك یتمث||ل ف||ي م||دى مال

، فھ|||ل األحك|||ام ال|||واردة ف|||ي الئح|||ة االحت|||راف وقواع|||دھا الع|||ب أو الن|||اديل االحت|||راف ب|||اإلرادة المنف|||ردة
بع|||ض بم|||ا یفض|||ي إل|||ى الق|||ول بوج|||ود تنظ|||یم دقی|||ق ومنض|||بط م|||ع  بعض|||ھا التفس|||یریة متناس|||قة ومنس|||جم

 لحاالت إنھاء عقد االحتراف باإلرادة المنفردة؟
ھ||||ذا م||||ا س||||نحاول اإلجاب||||ة عن||||ھ م||||ن خ||||الل التع||||رض لح||||االت إنھ||||اء عق||||د االحت||||راف ب||||اإلرادة 

 الالئحة وقواعدھا التفسیریة.في الواردة المنفردة 
 الدراسة أھمیة

 في اآلتي: إنھاء عقد احتراف العب كرة القدم باإلرادة المنفردةتكمن أھمیة دراسة 
بیان موقف التشریعات واللوائح ذات الصلة بعقود احتراف كرة القدم ونطاقھا ودورھا في تحدید  .1

 .كیفیة إنھاء ھذا العقد باإلرادة المنفردة
راف التي یتم إبرامھا بین األندیة عقود االحتإنھاء دراسة االلتزامات والحقوق الناجمة عن  .2

 .ومدى حریتھم في القیام بذلك والعبي كرة القدم المحترفین

 

احتراف كرة نھاء عقود إالنصوص ذات الصلة ب التعرف على مدى الحاجة إلدراج تعدیل على .3
 .عربیة السعودیةمملكة الالالقدم في 

 أسباب اختیار الموضوع
لدراسة الئحة وعقد احتراف لعبة كرة القدم بالنسبة لألندیة والالعبین، إضافة إلى  األھمیة البالغة  .1

، وال سیما في حاالت إنھاء عقود جماھیر اللعبة المھتمة والمتابعة ألخبار الالعبین وأندیتھم
 .االحتراف من جانب النادي أو الالعب المحترف

د احتراف لعبة كرة وعق حاالت إنھاءعدد األبحاث المتخصصة في رصد وتقصي وندرة قلة   .2
 .ةالمملكة العربیة السعودیالقدم في 

 مصطلحات الدراسة
إنھ|||اء عق|||د الع|||ب ك|||رة الق|||دم المحت|||رف ب|||اإلرادة المنف|||ردة بالمص|||طلحات ح|||االت دراس|||ة  تتص|||ل

 اآلتیة:
: وتس||||مى ف||||ي المملك||||ة العربی||||ة الس||||عودیة بالئح||||ة االحت||||راف وأوض||||اع الالعب||||ین الئحBBBBة االحتBBBBراف .1

: وھ|||ي عب|||ارة ع|||ن مجموع|||ة م|||ن القواع|||د العام|||ة المج|||ردة الص|||ادرة ع|||ن االتح|||اد العرب|||ي وانتق|||االتھم
 .)1(السعودي لكرة القدم والمتعلقة بتنظیم أوضاع العبي كرة القدم المحترفین

: ھ||و "عق||د مح||دد الم||دة بمقتض||اه یلت||زم الالع||ب بممارس||ة لعب||ة ك||رة القBBدم كBBرة العBBب احتBBراف عقBBد .2
ف وتوجی|||ھ الن|||ادي، وذل|||ك لق|||اء حص|||ولھ عل|||ى رات|||ب ش|||ھري ثاب|||ت، وذل|||ك بخ|||الف الق|||دم تح|||ت إش|||را

الریاض||ي  بالعم||ل الالع||ب یلت||زم ب||ھ بأن||ھ: "عق||د ت||م تعریف||ھ. كم||ا )2(االمتی||ازات المالی||ة األخ||رى"
 .)3(معلومة" ولمدة معلوم، عوض لقاء وتوجیھھ إلشرافھ ویخضع الریاضي، النادي لحساب

ً  ل||ھ م||رخص اعتباری||ة شخص||یة ذات ریاض||یة مؤسس||ةالن||ادي ھ||و : نBBادي كBBرة القBBدم .3  رس||میا

 .)4(القدم بممارسة األنشطة المتعلقة بلعبة كرة
ن الن||ادي ال||ذي یتعاق||د م||ع الالع||ب المحت||رف یتمث||ل ف||ي أوعل||ى نح||و أكث||ر تفص||یال یمك||ن الق||ول ب||

ش|||خص اعتب|||اري یتخ|||ذ م|||ن لعب|||ة ك|||رة الق|||دم نش|||اطا ل|||ھ. إذ یق|||وم ھ|||ذا الن|||ادي عق|||ب الحص|||ول عل|||ى 
الت|||رخیص م|||ن قب|||ل الجھ|||ات المختص|||ة بالمش|||اركة ف|||ي المس|||ابقات الریاض|||یة بف|||رق ریاض|||یة ووفق|||اً 

 -محت||||رفین أو ھ||||واة–التعاق||||د م||||ع العب||||ین لل||||وائح والض||||وابط المتعلق||||ة ب||||ذلك، األم||||ر ال||||ذي یتطل||||ب 
 .)5(یلعبون لحسابھ

ھ|||و "الالع|||ب ال|||ذي لدی|||ھ عق|||د مكت|||وب م|||ع أح|||د األندی|||ة ویتقاض|||ى أج|||راً العBBBب كBBBرة القBBBدم المحتBBBرف:  .4
نظی||||ر نش||||اطھ الك||||روي یف||||وق المص||||روفات الفعلی||||ة الت||||ي تترت||||ب عل||||ى ذل||||ك. أم||||ا جمی||||ع الالعب||||ین 

																																																													
ھی|||ثم حام|||د المص|||اروة، ص|||یاغة الئح|||ة احت|||راف العب|||ي ك|||رة الق|||دم الس|||عودیة، مجل|||ة جامع|||ة المل|||ك س|||عود  انظ|||ر: د. )1(

 .45، ص2016، الریاض، ینایر1، عدد 28(الحقوق والعلوم اإلنسانیة)، مجلد 
احت|||راف الع|||ب ك|||رة الق|||دم، الطبع|||ة األول|||ى، ملح|||ق مجل|||ة الحق|||وق (الع|||دد الراب|||ع، عب|||د الحمی|||د عثم|||ان الحفن|||ي، عق|||د  د. )2(

 .33، ص1995السنة التاسعة عشرة)، جامعة الكویت، 
 جل||||ة كلی||||ة الحق||||وق، جامع||||ة النھ||||رین،العراق||||ي، م الق||||انون ف||||ي الق||||دم ك||||رة الع||||ب احت||||راف جلی||||ل الس||||اعدي، عق||||د د. )3(

 .34، ص2013، بغداد، 15، االصدار1المجلد
 .2016القدم الصادرة عام  لكرة السعودي العربي األساسي لالتحاد انظر التعریفات في النظام )4(
ً الش|||روط الت|||ي ینبغ|||ي توافرھ|||ا لك|||ي یك|||وح|||ول ) 5(  النظ|||ام ) م|||ن10انظ|||ر: الم|||ادة ( ن الن|||ادي الریاض|||ي نادی|||اً محترف|||ا

 .االحتراف السعودیة) من الئحة 8المادة (، والقدم لكرة السعودي العربي األساسي لالتحاد
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احتراف كرة نھاء عقود إالنصوص ذات الصلة ب التعرف على مدى الحاجة إلدراج تعدیل على .3
 .عربیة السعودیةمملكة الالالقدم في 

 أسباب اختیار الموضوع
لدراسة الئحة وعقد احتراف لعبة كرة القدم بالنسبة لألندیة والالعبین، إضافة إلى  األھمیة البالغة  .1

، وال سیما في حاالت إنھاء عقود جماھیر اللعبة المھتمة والمتابعة ألخبار الالعبین وأندیتھم
 .االحتراف من جانب النادي أو الالعب المحترف

د احتراف لعبة كرة وعق حاالت إنھاءعدد األبحاث المتخصصة في رصد وتقصي وندرة قلة   .2
 .ةالمملكة العربیة السعودیالقدم في 

 مصطلحات الدراسة
إنھ|||اء عق|||د الع|||ب ك|||رة الق|||دم المحت|||رف ب|||اإلرادة المنف|||ردة بالمص|||طلحات ح|||االت دراس|||ة  تتص|||ل

 اآلتیة:
: وتس||||مى ف||||ي المملك||||ة العربی||||ة الس||||عودیة بالئح||||ة االحت||||راف وأوض||||اع الالعب||||ین الئحBBBBة االحتBBBBراف .1

: وھ|||ي عب|||ارة ع|||ن مجموع|||ة م|||ن القواع|||د العام|||ة المج|||ردة الص|||ادرة ع|||ن االتح|||اد العرب|||ي وانتق|||االتھم
 .)1(السعودي لكرة القدم والمتعلقة بتنظیم أوضاع العبي كرة القدم المحترفین

: ھ||و "عق||د مح||دد الم||دة بمقتض||اه یلت||زم الالع||ب بممارس||ة لعب||ة ك||رة القBBدم كBBرة العBBب احتBBراف عقBBد .2
ف وتوجی|||ھ الن|||ادي، وذل|||ك لق|||اء حص|||ولھ عل|||ى رات|||ب ش|||ھري ثاب|||ت، وذل|||ك بخ|||الف الق|||دم تح|||ت إش|||را

الریاض||ي  بالعم||ل الالع||ب یلت||زم ب||ھ بأن||ھ: "عق||د ت||م تعریف||ھ. كم||ا )2(االمتی||ازات المالی||ة األخ||رى"
 .)3(معلومة" ولمدة معلوم، عوض لقاء وتوجیھھ إلشرافھ ویخضع الریاضي، النادي لحساب

ً  ل||ھ م||رخص اعتباری||ة شخص||یة ذات ریاض||یة مؤسس||ةالن||ادي ھ||و : نBBادي كBBرة القBBدم .3  رس||میا

 .)4(القدم بممارسة األنشطة المتعلقة بلعبة كرة
ن الن||ادي ال||ذي یتعاق||د م||ع الالع||ب المحت||رف یتمث||ل ف||ي أوعل||ى نح||و أكث||ر تفص||یال یمك||ن الق||ول ب||

ش|||خص اعتب|||اري یتخ|||ذ م|||ن لعب|||ة ك|||رة الق|||دم نش|||اطا ل|||ھ. إذ یق|||وم ھ|||ذا الن|||ادي عق|||ب الحص|||ول عل|||ى 
الت|||رخیص م|||ن قب|||ل الجھ|||ات المختص|||ة بالمش|||اركة ف|||ي المس|||ابقات الریاض|||یة بف|||رق ریاض|||یة ووفق|||اً 

 -محت||||رفین أو ھ||||واة–التعاق||||د م||||ع العب||||ین لل||||وائح والض||||وابط المتعلق||||ة ب||||ذلك، األم||||ر ال||||ذي یتطل||||ب 
 .)5(یلعبون لحسابھ

ھ|||و "الالع|||ب ال|||ذي لدی|||ھ عق|||د مكت|||وب م|||ع أح|||د األندی|||ة ویتقاض|||ى أج|||راً العBBBب كBBBرة القBBBدم المحتBBBرف:  .4
نظی||||ر نش||||اطھ الك||||روي یف||||وق المص||||روفات الفعلی||||ة الت||||ي تترت||||ب عل||||ى ذل||||ك. أم||||ا جمی||||ع الالعب||||ین 

																																																													
ھی|||ثم حام|||د المص|||اروة، ص|||یاغة الئح|||ة احت|||راف العب|||ي ك|||رة الق|||دم الس|||عودیة، مجل|||ة جامع|||ة المل|||ك س|||عود  انظ|||ر: د. )1(

 .45، ص2016، الریاض، ینایر1، عدد 28(الحقوق والعلوم اإلنسانیة)، مجلد 
احت|||راف الع|||ب ك|||رة الق|||دم، الطبع|||ة األول|||ى، ملح|||ق مجل|||ة الحق|||وق (الع|||دد الراب|||ع، عب|||د الحمی|||د عثم|||ان الحفن|||ي، عق|||د  د. )2(

 .33، ص1995السنة التاسعة عشرة)، جامعة الكویت، 
 جل||||ة كلی||||ة الحق||||وق، جامع||||ة النھ||||رین،العراق||||ي، م الق||||انون ف||||ي الق||||دم ك||||رة الع||||ب احت||||راف جلی||||ل الس||||اعدي، عق||||د د. )3(

 .34، ص2013، بغداد، 15، االصدار1المجلد
 .2016القدم الصادرة عام  لكرة السعودي العربي األساسي لالتحاد انظر التعریفات في النظام )4(
ً الش|||روط الت|||ي ینبغ|||ي توافرھ|||ا لك|||ي یك|||وح|||ول ) 5(  النظ|||ام ) م|||ن10انظ|||ر: الم|||ادة ( ن الن|||ادي الریاض|||ي نادی|||اً محترف|||ا

 .االحتراف السعودیة) من الئحة 8المادة (، والقدم لكرة السعودي العربي األساسي لالتحاد
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إنهاء عقد احتراف العب كرة القدم باإلرادة المنفردة  -  د. هيثم حامد المصاروة  و  عمار سعيد الرفاعي

 

ل|||ذلك ف|||إن الئح|||ة االحت|||راف تش|||ترط العتب|||ار الالع|||ب محترف|||ا ت|||وافر  .)6(اآلخ|||رین فیعتب|||رون ھ|||واة"
 عدد من الشروط، ویمكن إجمالھا على االتي:

 .)7(ن یوجد عقد احتراف بین النادي والالعبأ أ.
 .)8(أن یتقاضى أجراً على عملھ الریاضي ب.
 .)9(، أي یتخذھا مھنة لھعب كرة القدم لممارسة ھذه اللعبةأن یتفرغ ال ج.
 .)10(أن یكون الالعب قد أكمل سن الثامنة عشرة د.

 منھج الدراسة
أن المنھج  ، ذلكالتحلیليمنھج المع شيء من االستعانة بباألساس على المنھج الوصفي  دراسةعتمد التس

ً في ھذا النوع من األبحاث والدراسات،  فھو من أكثر الوصفي یعد من أكثر مناھج البحث انتشاراً وشیوعا
 أنھ یالئم ھذا البحث على نحو جید.كما مة للعلوم اإلنسانیة والنظریة، ءالطرق البحثیة مال

 

 خطة الدراسة
م||||ن خ||||الل  إنھ||||اء عق||||د احت||||راف الع||||ب ك||||رة الق||||دم ب||||اإلرادة المنف||||ردةموض||||وع نت||||ولى دراس||||ة 

 التقسیم اآلتي:
 لالعب.المبحث األول: إنھاء عقد االحتراف باإلرادة المنفردة 

 حتراف باإلرادة المنفردة للنادي.المبحث الثاني: إنھاء عقد اال
  

																																																													
 . انظ|||ر ف|||ي معی|||ار التفری|||ق ب|||ین الالع|||ب المحت|||رف والالع|||ب الھ|||اوي: د.ةالئح|||ة االحت|||راف الس|||عودی) م|||ن 9/2الم|||ادة () 6(

حس|||ن حس|||ین الب|||راوي، الطبیع|||ة القانونی|||ة لعق|||د احت|||راف لالع|||ب ك|||رة الق|||دم، المجل|||ة القانونی|||ة والقض|||ائیة، الع|||دد الث|||اني، 
 .82، ص2011الدوحة، السنة الخامسة، 

 .الئحة االحتراف السعودیة) من 4/6انظر: المادة ( )7(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 6انظر المادة ( )8(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 4/3انظر: المادة ( )9(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 4انظر المادة ( )10(

 

 األول بحثالم
 إنھاء عقد االحتراف باإلرادة المنفردة لالعب

، فال الالعب وال النادي عب كرة القدم باإلرادة المنفردةإنھاء عقد احتراف العلى الالعب والنادي  یحظر
قد إخالال بالع ذلكیملك حریة إنھاء العقد وقتما شاء ودونما مبرر یسوغھ، واإلنھاء لو تم دون ذلك المبرر لعد 

 یتحمل معھ الطرف المخل تبعات قد ال تكون بسیطة.
) 16/2المادة ( لالعب بحق إنھاء العقد باإلرادة المنفردة في السعودیة أقرت الئحة االحترافومع ذلك فقد 

إنھاء  الغرفة) على ما یأتي: "للنادي والالعب المحترف أن یطلب من 16/2، إذ نصت المادة ()11()28والمادة (
) على اآلتي: "یمكن ألي من 28عقده مع نادیھ في حال وجود سبب ریاضي مشروع"، فیما نصت المادة (

الطرفین إنھاء العقد بدون تبعات من أي نوع (تعویضات مالیة أو عقوبات ریاضیة) إذا كانت ھناك أسباب 
 .)12(مشروعة"

والتبعات المترتبة على  ،اإلنھاء خاللھ یجوز ذيوقد تولت نصوص أخرى في الالئحة بیان الوقت ال
 تي: لحالة إنھاء العقد باإلرادة المفردة لالعب من خالل التقسیم اآل مخالفة قواعد اإلنھاء، لذا سنعرض

 المطلب األول: مفھوم اإلنھاء لسبب ریاضي مشروع
 المطلب الثاني: تكییف اإلنھاء لسبب ریاضي مشروع

 بب ریاضي مشروعالمطلب الثالث: وقت اإلنھاء لس
 المطلب الرابع: الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد اإلنھاء لسبب مشروع

 
  

																																																													
الش|||ك ح|||ول ص|||احب الح|||ق ف|||ي إنھ|||اء العق|||د ھ|||ل ھ|||و الن|||ادي أم غرف|||ة ف|||ض ق|||د یثی|||ر النص|||ان الم|||ذكوران ف|||ي الم|||تن  )11(

بین، تغف||||ل ذل||||ك الم||||ادة نوھ||||ذا م||||ا نرجح||||ھ كم||||ا س|||| -المنازع||||ات المحلی||||ة، فف||||ي ح||||ین تش||||یر الم||||ادة األول||||ى إل||||ى الغرف||||ة 
ھی||||ثم حام||||د المص||||اروة،  األخ||||رى، وھ||||و م||||ا یع||||د عیب||||ا ف||||ي ص||||یغتھما ویحس||||ن تدارك||||ھ. للمزی||||د م||||ن التفص||||یل انظ||||ر: د.

 .65لمرجع السابق، صا
 .2015یولیو  12) من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبین البحرینیة الصادرة في 31/3تقابل المادة () 12(
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 األول بحثالم
 إنھاء عقد االحتراف باإلرادة المنفردة لالعب

، فال الالعب وال النادي عب كرة القدم باإلرادة المنفردةإنھاء عقد احتراف العلى الالعب والنادي  یحظر
قد إخالال بالع ذلكیملك حریة إنھاء العقد وقتما شاء ودونما مبرر یسوغھ، واإلنھاء لو تم دون ذلك المبرر لعد 

 یتحمل معھ الطرف المخل تبعات قد ال تكون بسیطة.
) 16/2المادة ( لالعب بحق إنھاء العقد باإلرادة المنفردة في السعودیة أقرت الئحة االحترافومع ذلك فقد 

إنھاء  الغرفة) على ما یأتي: "للنادي والالعب المحترف أن یطلب من 16/2، إذ نصت المادة ()11()28والمادة (
) على اآلتي: "یمكن ألي من 28عقده مع نادیھ في حال وجود سبب ریاضي مشروع"، فیما نصت المادة (

الطرفین إنھاء العقد بدون تبعات من أي نوع (تعویضات مالیة أو عقوبات ریاضیة) إذا كانت ھناك أسباب 
 .)12(مشروعة"

والتبعات المترتبة على  ،اإلنھاء خاللھ یجوز ذيوقد تولت نصوص أخرى في الالئحة بیان الوقت ال
 تي: لحالة إنھاء العقد باإلرادة المفردة لالعب من خالل التقسیم اآل مخالفة قواعد اإلنھاء، لذا سنعرض

 المطلب األول: مفھوم اإلنھاء لسبب ریاضي مشروع
 المطلب الثاني: تكییف اإلنھاء لسبب ریاضي مشروع

 بب ریاضي مشروعالمطلب الثالث: وقت اإلنھاء لس
 المطلب الرابع: الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد اإلنھاء لسبب مشروع

 
  

																																																													
الش|||ك ح|||ول ص|||احب الح|||ق ف|||ي إنھ|||اء العق|||د ھ|||ل ھ|||و الن|||ادي أم غرف|||ة ف|||ض ق|||د یثی|||ر النص|||ان الم|||ذكوران ف|||ي الم|||تن  )11(

بین، تغف||||ل ذل||||ك الم||||ادة نوھ||||ذا م||||ا نرجح||||ھ كم||||ا س|||| -المنازع||||ات المحلی||||ة، فف||||ي ح||||ین تش||||یر الم||||ادة األول||||ى إل||||ى الغرف||||ة 
ھی||||ثم حام||||د المص||||اروة،  األخ||||رى، وھ||||و م||||ا یع||||د عیب||||ا ف||||ي ص||||یغتھما ویحس||||ن تدارك||||ھ. للمزی||||د م||||ن التفص||||یل انظ||||ر: د.

 .65لمرجع السابق، صا
 .2015یولیو  12) من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبین البحرینیة الصادرة في 31/3تقابل المادة () 12(
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إنهاء عقد احتراف العب كرة القدم باإلرادة المنفردة  -  د. هيثم حامد المصاروة  و  عمار سعيد الرفاعي

 

 األول مطلبال
 مفھوم اإلنھاء لسبب ریاضي مشروع

 .للقانون موافق نحو على القدم كرة احتراف عقد نھاءإب قیامال: )13(اإلنھاء لسبب ریاضي مشروعب یقصد
 اللجنة قرار صدور قبل بشأن إنھاء العقد خطوات أو تدابیر أو إجراءات أي اتخاذ عدم يیراع على الالعب أنف

، وھو )14(الریاضي السبب مشروعیة من طلب اإلنھاء المقدم من قبلھ، إذ یقع على عاتق ھذه اللجنة التحقق في
ستند إلیھ یما یطرح التساؤل عن كیفیة التحقق من السبب الریاضي المشروع، فكیف یعرف أن السبب الذي 

 الالعب لإلنھاء مشروعا أو غیر مشروع؟
 المشروعة األسباب أو السبب من التحقق لقد أجابت عن ذلك القواعد التفسیریة مباشرة، إذ جاء فیھا: "یتم

ر التي  إلنھاء المشروعة األسباب أو السبب حصر یمكن وال ،ةحد على حالة كل لحیثیات وفقًا العقد إنھاء تبرِّ
 ومع العقد، إلنھاء مشروًعا سببًا االحترافي العقد شروط ینتھك السلوك الذي اعتبار یمكن ال الحقیقة وفي العقد،

 من معینة فترة خالل االنتھاكات من العدید تراكم حال في أو طویلة، لفترة استمرار االنتھاك حال ففي ذلك
 االنتھاك من یعاني الذي للطرف فیھ یحق الذي المستوى ھذا إلى العقد خرق یبلغ أن المرجح حینھا من الزمن،

 .)15(واحٍد" جانب من العقد إنھاء
نھا إیستفاد من النص السابق أن صور السبب المشروع غیر محصورة في حالة أو حاالت معینة، بل 

ن ذلك ال یعني أن لالعب مطلق الحریة في أتركت ذلك ُمناطاً بتقدیر كل العب على حدة ووفقا لظروفھ، غیر 
ن ھذا السبب مشروع وكاف إلنھاء العقد، فترك األمر لھ على ھذا النحو قد یفضي بھ إلى المغاالة أاالدعاء ب

وعاً من النادي بالتزاماتھ سبباً مشرإخالل أو  خطأإلنھاء العقد، فقد یعتبر أي  اوالمبالغة فیما یعد سببا مشروع
التسلیم بصحتھ، لذلك فإن تقدیر ذلك الالعب  یتعذرلإلنھاء، حتى وان كان ذلك الخطأ یسیراً أو تافھاً، وھذا ما 

 )16(یةغرفة فض المنازعات المحلوقراره باإلنھاء بناء على توافر سبب مشروع یبقى مرھونا بموافقتھ لتقدیر 
، إذ یكون لھا التحقق من وجود ذلك السبب المشروع )17(ذلك السبب مشروعا من عدمھومدى قبولھا اعتبار 

 .)18(وبمعزل عن الحاالت األخرى ةلكل حالة على حد
ومع ذلك فقد أشارت القواعد التفسیریة لجانب من األمثلة على ما قد یصح اعتباره سبباً مشروعاً إلنھاء 

 العقد، ویظھر ذلك في الحالتین اآلتیتین:
ومثال ذلك عدم قیام النادي  )19(حالة قیام النادي بانتھاك االلتزامات الواقعة على عاتقھ لفترة طویلة أ.

 بالتأمین على الالعب لعدة أشھر إذا ما انتھى تأمینھ السابق.
 من معینة فترة خالل االنتھاكات المرتكبة من النادي بشأن االلتزامات المستحقة لالعب تراكم حالة ب.

كالتأخر في دفع  -مثال–. ومثال ذلك إخالل النادي بجانب من التزاماتھ خالل ثالثة أشھر )20(الزمن

																																																													
الئح||||ة م||||ن  )28) والم||||ادة (16/2(الم||||ادة  نظ||||رایس||||تخدم الئح||||ة االحت||||راف الس||||عودیة مص||||طلح "الس||||بب المش||||روع". ) 13(

فیم||||ا ق||||د تس||||تخدم الل||||وائح المن||||اظرة مص||||طلحات مرادف||||ة مث||||ل: "الس||||بب الع||||ادل". انظ||||ر الم||||ادة  .االحت||||راف الس||||عودیة
 .الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبین البحرینیة) من 31/3(
 ). 28) والمادة (16/2( للمادة التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 14(
 ).28للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةالتفسیریة لانظر القواعد ) 15(
الغرف||||ة المش||||ار إلیھ||||ا ف||||ي نص||||وص الالئح||||ة ك||||االتي: "غرف||||ة  الئح||||ة االحت||||راف الس||||عودیة) م||||ن 1/7تع||||رف الم||||ادة () 16(

 )".NDRCفض المنازعات المحلیة باالتحاد یرمز لھا (
 ).28/2( للمادة التفسیریة القواعد ، نصراف السعودیةالئحة االحتانظر القواعد التفسیریة ل) 17(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 29انظر المادة () 18(
 ).28/2( للمادة التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 19(
 ).16/2للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 20(

 

الالعب لعدة مرات إلى جانب التأخر في الموافقة على التحاقھ بتدریبات المنتخب الوطني أو  مستحقات
 .المماطلة في تزویده باألدوات والمالبس الالزمة للقیام باللعب والتدریبات مع النادي

على ما یمكن االستناد إلیھ بوصفھ سببا مشروعا إلنھاء  اخر فقد أوردت الالئحة مثاالً مباشرآومن جانب 
) ما نصھ: "إذا ثبت خالل أحد المواسم الریاضیة أن 29عقد االحتراف من قبل الالعب، فقد جاء في المادة (

) من إجمالي عدد المباریات الرسمیة لنادیھ، فعندئذ یجوز لھ %10الالعب المحترف قد شارك في أقل من (
مشروع، مع مراعاة ظروف الالعب عند تقییم الل انتھاء مدتھ على أساس أن السبب الریاضي إنھاء عقده قب

 .)21(حالتھ"
أما العلة من السماح لالعب باإلنھاء في مثل ھذه الحالة فترتبط بعدم تمكینھ من ممارسة اللعب واالحتراف 

ة، ى لیاقة الالعب وسمعتھ الكرویعلى النحو المفید والمرضي لھ، خصوصا وأن ذلك قد یرتب آثاراً سلبیة عل
، وبعبارة أخرى فإن الغرض من ھذه الحالة ومن ثم قدرتھ على االستمرار في ممارسة االحتراف في ھذه اللعبة

یتمثل في حمایة الالعب المحترف من الحاالت التي قد تحمل معنى التعسف من قبل النادي في مواجھتھ، 
ال في المباریات إشراكھ فع فيحد الالعبین المحترفین إن لم یكن یرغب أقد مع وبالتالي، فإنھ ال یجوز للنادي التعا

 .قیام النادي بتعطیل الالعب المحترف عن أداء عملھ إن ھو تعاقد معھ یجوز ال ذإالتي یخوضھا النادي، 
نھ یجب عند استعمال حق اإلنھاء أتشیر صراحة إلى  -سابقة الذكر–) من الالئحة 29غیر أن نص المادة (

جانبا  افي مثل ھذه الحالة :"مراعاة ظروف الالعب عند تقییم حالتھ"، وقد بینت القواعد التفسیریة للمادة ذاتھ
 أساسیًّا دوًرا تلعب أن یمكن التي األمور من االعتبارات التي تدخل في تقییم حالة الالعب، إذ جاء فیھا: "من

 التالي: الالعب حالة تقییم في
 .الملعب أرض على الالعب مركز أ.

  اللعب. من الالعب تمنع قائم إیقاف أو إصابات أي ب.
  .)22(سنة" )23( سن حتى أي التدریب مرحلة في زال ما الالعب كون ج.

 
 المطلب الثاني

 تكییف اإلنھاء لسبب ریاضي مشروع
مما سبق أن مفھوم السبب المشروع یدور حول المبرر المعقول والعادل الذي یجوز معھ لالعب  تبین لنا

المحترف استعمال حقھ في إنھاء العقد تبعاً إلخالل النادي بالتزاماتھ في مواجھة ذلك الالعب. وقد ذكرتھا الئحة 
 . االحتراف وقواعدھا التفسیریة في حاالت واردة على سبیل المثال ال الحصر

أن فكرة استعمال حق اإلنھاء استنادا إلى سبب مشروع على النحو السابق لیست فكرة ب نعتقدوبالتالي، 
ة نظرینھا تعد إحدى تطبیقات إبل  غریبة أو خاصة بحق اإلنھاء في عقود االحتراف دون غیره من الحقوق،

حد المتعاقدین لما رتبھ العقد من أ، والفسخ ھو نظام قانوني یقوم في حالة عدم تنفیذ )23(الفسخ، أي فسخ العقد
، وذلك وفقا لما ھو مقرر في القواعد العامة في القوانین المدنیة المقارنة وأحكام الفقھ )24(التزامات في ذمتھ

																																																													
 .الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبین البحرینیة) من 35تقابل المادة ( )21(
 ).29للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 22(
م یق|||م المتعاق|||د اآلخ|||ر بتنفی|||ذ یع|||رف الفس|||خ بأن|||ھ: "ح|||ق ك|||ل متعاق|||د ف|||ي العق|||د المل|||زم للج|||انبین، ف|||ي أن یطل|||ب مت|||ى ل|||) 23(

بلح||||اج  التزام||||ھ ح||||ل الرابط||||ة العقدی||||ة، وزوال آثارھ||||ا ب||||اثر رجع||||ي، فی||||تخلص م||||ن االلتزام||||ات الت||||ي فرض||||تھا علی||||ھ". د.
العرب|||||ي، مص|||||ادر االلت|||||زام ف|||||ي ض|||||وء قواع|||||د الفق|||||ھ اإلس|||||المي واألنظم|||||ة الس|||||عودیة واالجتھ|||||ادات القض|||||ائیة العربی|||||ة 

 .538، ص2015الثقافة، عمان،  والفرنسیة، الطبعة األولى، دار
 .538ص ،المرجع نفسھ) 24(
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الالعب لعدة مرات إلى جانب التأخر في الموافقة على التحاقھ بتدریبات المنتخب الوطني أو  مستحقات
 .المماطلة في تزویده باألدوات والمالبس الالزمة للقیام باللعب والتدریبات مع النادي

على ما یمكن االستناد إلیھ بوصفھ سببا مشروعا إلنھاء  اخر فقد أوردت الالئحة مثاالً مباشرآومن جانب 
) ما نصھ: "إذا ثبت خالل أحد المواسم الریاضیة أن 29عقد االحتراف من قبل الالعب، فقد جاء في المادة (

) من إجمالي عدد المباریات الرسمیة لنادیھ، فعندئذ یجوز لھ %10الالعب المحترف قد شارك في أقل من (
مشروع، مع مراعاة ظروف الالعب عند تقییم الل انتھاء مدتھ على أساس أن السبب الریاضي إنھاء عقده قب

 .)21(حالتھ"
أما العلة من السماح لالعب باإلنھاء في مثل ھذه الحالة فترتبط بعدم تمكینھ من ممارسة اللعب واالحتراف 

ة، ى لیاقة الالعب وسمعتھ الكرویعلى النحو المفید والمرضي لھ، خصوصا وأن ذلك قد یرتب آثاراً سلبیة عل
، وبعبارة أخرى فإن الغرض من ھذه الحالة ومن ثم قدرتھ على االستمرار في ممارسة االحتراف في ھذه اللعبة

یتمثل في حمایة الالعب المحترف من الحاالت التي قد تحمل معنى التعسف من قبل النادي في مواجھتھ، 
ال في المباریات إشراكھ فع فيحد الالعبین المحترفین إن لم یكن یرغب أقد مع وبالتالي، فإنھ ال یجوز للنادي التعا

 .قیام النادي بتعطیل الالعب المحترف عن أداء عملھ إن ھو تعاقد معھ یجوز ال ذإالتي یخوضھا النادي، 
نھ یجب عند استعمال حق اإلنھاء أتشیر صراحة إلى  -سابقة الذكر–) من الالئحة 29غیر أن نص المادة (

جانبا  افي مثل ھذه الحالة :"مراعاة ظروف الالعب عند تقییم حالتھ"، وقد بینت القواعد التفسیریة للمادة ذاتھ
 أساسیًّا دوًرا تلعب أن یمكن التي األمور من االعتبارات التي تدخل في تقییم حالة الالعب، إذ جاء فیھا: "من

 التالي: الالعب حالة تقییم في
 .الملعب أرض على الالعب مركز أ.

  اللعب. من الالعب تمنع قائم إیقاف أو إصابات أي ب.
  .)22(سنة" )23( سن حتى أي التدریب مرحلة في زال ما الالعب كون ج.

 
 المطلب الثاني

 تكییف اإلنھاء لسبب ریاضي مشروع
مما سبق أن مفھوم السبب المشروع یدور حول المبرر المعقول والعادل الذي یجوز معھ لالعب  تبین لنا

المحترف استعمال حقھ في إنھاء العقد تبعاً إلخالل النادي بالتزاماتھ في مواجھة ذلك الالعب. وقد ذكرتھا الئحة 
 . االحتراف وقواعدھا التفسیریة في حاالت واردة على سبیل المثال ال الحصر

أن فكرة استعمال حق اإلنھاء استنادا إلى سبب مشروع على النحو السابق لیست فكرة ب نعتقدوبالتالي، 
ة نظرینھا تعد إحدى تطبیقات إبل  غریبة أو خاصة بحق اإلنھاء في عقود االحتراف دون غیره من الحقوق،

حد المتعاقدین لما رتبھ العقد من أ، والفسخ ھو نظام قانوني یقوم في حالة عدم تنفیذ )23(الفسخ، أي فسخ العقد
، وذلك وفقا لما ھو مقرر في القواعد العامة في القوانین المدنیة المقارنة وأحكام الفقھ )24(التزامات في ذمتھ

																																																													
 .الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبین البحرینیة) من 35تقابل المادة ( )21(
 ).29للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 22(
م یق|||م المتعاق|||د اآلخ|||ر بتنفی|||ذ یع|||رف الفس|||خ بأن|||ھ: "ح|||ق ك|||ل متعاق|||د ف|||ي العق|||د المل|||زم للج|||انبین، ف|||ي أن یطل|||ب مت|||ى ل|||) 23(

بلح||||اج  التزام||||ھ ح||||ل الرابط||||ة العقدی||||ة، وزوال آثارھ||||ا ب||||اثر رجع||||ي، فی||||تخلص م||||ن االلتزام||||ات الت||||ي فرض||||تھا علی||||ھ". د.
العرب|||||ي، مص|||||ادر االلت|||||زام ف|||||ي ض|||||وء قواع|||||د الفق|||||ھ اإلس|||||المي واألنظم|||||ة الس|||||عودیة واالجتھ|||||ادات القض|||||ائیة العربی|||||ة 

 .538، ص2015الثقافة، عمان،  والفرنسیة، الطبعة األولى، دار
 .538ص ،المرجع نفسھ) 24(
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إنهاء عقد احتراف العب كرة القدم باإلرادة المنفردة  -  د. هيثم حامد المصاروة  و  عمار سعيد الرفاعي

 

 ألمرا ىن استدعالقواعد العامة إلمنصوص علیھا في ، لذا فإنھ یمكن االستفادة من أحكام الفسخ ا)25(اإلسالمي
 ذلك. 

وجود سبب مشروع وھو ما یعني تطبق  أن یراعى فیھ تستلزمن المطالبة بھذا الفسخ فإ ،ومن جانب آخر
ن یستعمل أ -وبضمنھم الالعب المحترف–، ذلك أن لكل شخص )26(أیضا التعسف في استعمال الحقنظریة 

ة في ذلك، وإال فإنھ یتحمل المسؤولی يءولكن بشرط أال یتعسف أو یسمھ ویحقق مصلحتھ، ئحقھ وفقا لما یال
یعد متعسفا في استعمال حقھ إذا كان یقصد إلحاق الضرر بالنادي،  -على وجھ الخصوص-عن تبعات ذلك، وھو 

أو الحصول على منفعة غیر مشروعة منھ، األمر الذي ینطبق على الحالة التي یرغب فیھا من استعمال حقھ 
 .)27(جسیم یلحق بالنادي الحصول على منفعة یسیرة مقابل ضرر

 
 لثالثا مطلبال

 وقت اإلنھاء لسبب ریاضي مشروع
یجب على الالعب المحترف الراغب في استعمال حقھ في اإلنھاء استناداً إلى السبب الریاضي المشروع 

 أن یكون استعمالھ لھذا الحق ضمن نطاق زمني محدد بقیدین بینتھما الالئحة وھما:
  رة المحمیة.حظر اإلنھاء خالل الفت1

، ویقصد بالفترة المحمیة بحسب ما )28(إذ ال یجوز لالعب إنھاء عقده مع النادي خالل الفترة المحمیة
 أتي أوالً تبدأ بعد سریان العقد إذا تم توقیعھت): "فترة ثالثة مواسم كاملة أو ثالث سنوات أیھما 15/1تفید المادة (

																																																													
عل|||ى االت|||ي: "یس|||تمد الحك|||م  1412) م|||ن النظ|||ام األساس|||ي للحك|||م ف|||ي المملك|||ة العربی|||ة الس|||عودیة لع|||ام 7ت|||نص الم|||ادة ( )25(

نظم|||ة ف|||ي المملك|||ة العربی|||ة الس|||عودیة س|||لطتھ م|||ن كت|||اب هللا تع|||الى وس|||نھ رس|||ولھ وھم|||ا الحاكم|||ان عل|||ى ھ|||ذا النظ|||ام وجمی|||ع أ
الدول||ة". وبن||اء عل||ى ذل||ك ف||إن القواع||د العام||ة ف||ي النظ||ام الق||انوني الس||عودي تتمث||ل ف||ي أحك||ام الش||ریعة اإلس||المیة. للمزی||د 

ن||||ایف الش||||ریف،  عب||||د الھ||||ادي الغام||||دي ود. عب||||د هللا العط||||اس ود. د. زی||||اد القرش||||ي و أیم||||ن س||||عد س||||لیم ود. انظ||||ر: د.
 .41ص ،2012حافظ، جدة، المدخل إلى دراسة األنظمة السعودیة، دار 

اس|||تعمال الح|||ق اس|||تعمال غی|||ر مش|||روع بحی|||ث یخ|||رج الش|||خص ع|||ن الغای|||ة الت|||ي یقص|||د بالتعس|||ف ف|||ي اس|||تعمال الح|||ق: ) 26(
، 1988توفی||||ق حس||||ن ف||||رج، الم||||دخل للعل||||وم القانونی||||ة، ال||||دار الجامعی||||ة، بی||||روت،  د.م||||ن أجلھ||||ا تق||||رر الح||||ق.  انظ||||ر: 

. 338، ص2008، نظری||||ة الح||||ق، الطبع||||ة األول||||ى، مرك||||ز یزی||||د، األردنخال||||د رش||||ید القی||||ام، نظری||||ة الق||||انون و .847ص
عب|||د الواح|||د ك|||رم، معج|||م مص|||طلحات الش|||ریعة  "اس|||تعمال ش|||خص لح|||ق ل|||ھ ینش|||أ عن|||ھ ض|||رر ب|||الغیر". د.كم|||ا ع|||رف بان|||ھ: 

 .123، ص2013والقانون، دار الكتب القانونیة، القاھرة، 
 یأتي:حاالت التعسف في استعمال الحق متعددة ومنھا ما ) 27(
 إذا كان القصد من استعمال الحق اإلضرار بالغیر. أ.

 إذا كان استعمال الحق بقصد الحصول على منفعة غیر مشروعة.  ب.
 إذا كان استعمال الحق یفضي إلى مصلحة یسیرة في مقابل ضرر فاحش یلحق بالغیر. ج.
 إذا كان استعمال الحق یجاوز ما جرى علیھ العرف والعادة. د.

إذا ك|||ان اس|||تعمال الح|||ق یس|||بب ض|||ررا للغی|||ر وك|||ان بالوس|||ع س|||لوك طری|||ق آخ|||ر ال یلح|||ق اس|||تعمالھ ض|||ررا ب|||الغیر.  ھ|||ـ.
للمزی|||د م|||ن التفص|||یل انظ|||ر: مال|||ك ج|||ابر حمی|||دي الخزاع|||ي، إس|||اءة اس|||تعمال الح|||ق خط|||أ تقص|||یریا یلت|||زم م|||ن ص|||در من|||ھ 

، 2009الع|||راق،  -، الع|||دد الث|||اني، باب|||ل17 بتع|||ویض الض|||رر الناش|||ئ عن|||ھ، مجل|||ة جامع|||ة باب|||ل (العل|||وم اإلنس|||انیة)، الجل|||د
. عب||||د الس||||الم الت||||ونجي، الش||||ریعة اإلس||||المیة ف||||ي الق||||ران الك||||ریم (نظری||||ة الح||||ق)، الطبع||||ة الثانی||||ة، بنغ||||ازي، 309ص

 .153، ص1997
م|||ا نص|||ھ: "إض|||افة إل|||ى االلت|||زام ب|||دفع تع|||ویض ی|||تم إیق|||اع  الئح|||ة االحت|||راف الس|||عودیة) م|||ن 31/3ج|||اء ف|||ي الم|||ادة () 28(

انظ|||ر ك|||ذلك الفق|||رة األول|||ى م|||ن الم|||ادة  ت ریاض|||یة عل|||ى أي الع|||ب ثب|||ت قیام|||ھ بإنھ|||اء العق|||د أثن|||اء الفت|||رة المحمی|||ة.."عقوب|||ا
 ذاتھا.

 

موسمین كاملین أو سنتین أیھما یأتي أوالً تبدأ بعد سریان العقد عاماً وفترة  28الالعب المحترف سن قبل بلوغ 
 .)29(عاماً" 28إذا تم توقیعھ بعد بلوغ الالعب المحترف سن 

 .حظر اإلنھاء أثناء الموسم الریاضي2
لما في ذلك من ضرر بلیغ على النادي ، ال یجوز لالعب إنھاء عقد االحتراف أثناء الموسم الریاضي

) من الالئحة، إذ نصت على اآلتي: 30سة الریاضیة القائمة، األمر الذي صرحت بھ المادة (وفرصھ في المناف
 . )30("ال یمكن إنھاء العقد من طرف وأحد أثناء الموسم الریاضي"

من  ا) یوم15فإذا ما انتھى الموسم الریاضي، فإنھ یجوز لالعب إنھاء العقد ولكن ضمن مدة محددة ھي (
) من الئحة االحتراف ما یأتي: "وال 29تاریخ آخر مباراة رسمیة في الموسم الریاضي، فقد جاء في المادة (

التالیة آلخر مباراة رسمیة في الموسم  ا) یوم15خالل ( یمكن لالعب المحترف إنھاء عقده على ھذا األساس إال
 الریاضي للنادي المسجل بھ". 

نھ یقع على الالعب التزام آخر یتمثل بإخطار النادي باإلنھاء إغیر أن األمر ال یقف عند ھذا الحد، بل 
) 29( للمادة التفسیریة القواعد وخالل مدة محددة نصت علیھا القواعد التفسیریة لالئحة االحتراف، إذ نصت

 نادیھ الالعب یخطر أن ضرورة مشروع ریاضي لسبب المبكر اإلنھاء عند من الالئحة على ما یأتي: "یراعى
 أن على الریاضي الَمْوِسم في لنادیھ رسمیة مباراة آخر من یوًما )15( مضي بعد العقد بإنھاء قیامھ عن رسمیًّا
 .)31(نادیھ" إخطار من ساعة )48( تتجاوز ال مدة خالل اإلخطار، من بصورة الالعب اللجنة یزود

فإذا ما انتھى عقد الالعب المحترف على النحو السابق، فإنھ یجوز لھ التسجیل مجددا لدى ناٍد آخر في 
) من الئحة االحتراف ما نصھ: "ال یجوز تسجیل الالعبین إال 19/1فترات التسجیل القادمة، فقد جاء المادة (

إحدى فترتي التسجیل السنویة المحددة بالتعمیم السنوي. وكاستثناء من ھذه القاعدة فإن الالعب المحترف  في
 الذي انتھى عقده قبل نھایة فترة التسجیل یمكن تسجیلھ خارج الفترة مع مراعاة نزاھة وتكامل المسابقات".

 المتعلقة بفترات تسجیل الالعبین لصالح) من الالئحة استثناًء على القاعدة 19/1إذن، فقد تضمنت المادة (
نھم احترافیة عقود بال وأصبحوا التسجیل، فترة نھایة قبل انتھت عقودھم الذین الالعبین الُمحترفین  من تَُمكِّ

 .)32(التسجیل، إذ یكون بوسعھم التسجیل خارج تلك الفترتین فترة انتھاء بعد لعبة كرة القدم نشاط ممارسة
ون للجنة االحتراف في حال اإلنھاء لسبب مشروع اتخاذ اإلجراءات المؤقتة في وجدیر بالذكر أنھ یك

برز األمثلة أ، إذ یعد من )33(حدود صالحیتھا لتفادي انتھاك العقود وحفاظاً على حقوق األطراف ذات العالقة
أما االعتبارات التي  تالیة، تسجیل فترة أول في جدید نادٍ  لدى بالتسجیل المؤقتة السماح لالعب التدابیر على ھذه

 إصالحھا یمكن ال التي المتضرر، وتجنبا لألضرار الطرف مصالح تملي مثل ھذا اإلجراء فتتمثل في حمایة
المثار  النزاع بشأن الدعوى نتیجة انتظار في ناٍد جدید مع مسیرتھ بمواصلة بعد، إذ یتم بذلك السماح لالعب فیما

 جمیع من بعد التحقق اللجنة قبل من الحقة في مرحلة النھائي قرارال اتخاذ یتم وعلى أن مع الطرف اآلخر،
 بالحفاظ الخاص التاسع الفصل في الواردة األحكام جمیع الشأن في ھذا وتراعى بالموضوع، ةالمتعلق المالبسات

 سواء التعاقُدیَّة العالقة إنھاء على المترتبة واآلثار واألْنِدیَة، الالعبین الُمْحتَِرفین بین العقود استقرار على
 .)34(الجدید النادي أو الالعب أو الحالي للنادي بالنسبة

																																																													
، ویش|||ار ھن|||ا إل|||ى أن ھ|||ذا الئح|||ة أوض|||اع وانتق|||االت الالعب|||ین البحرینی|||ة) م|||ن التع|||اریف ال|||واردة ف|||ي 16تقاب|||ل الفق|||رة ( )29(

 .على المعنى ذاتھ، حیث استخدمت مصطلح "فترة الحمایة"المادة استخدمت مصطلحا مرادفا للداللة 
) 1انظ|||ر ك|||ذلك البن|||د العاش|||ر (تع|||دیل وإنھ|||اء العق|||د) م|||ن نم|||وذج عق|||د الع|||ب ك|||رة الق|||دم المحت|||رف. الملح|||ق رق|||م ( )30(
 .الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبین البحرینیة) من 31/2تقابل المادة ( .الئحة االحتراف السعودیةل
 ).29( للمادة التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةعد التفسیریة لانظر القوا) 31(
 ).19/2للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 32(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 19/1انظر المادة () 33(
 ).19/1للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالسعودیةالئحة االحتراف انظر القواعد التفسیریة ل) 34(



69 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

موسمین كاملین أو سنتین أیھما یأتي أوالً تبدأ بعد سریان العقد عاماً وفترة  28الالعب المحترف سن قبل بلوغ 
 .)29(عاماً" 28إذا تم توقیعھ بعد بلوغ الالعب المحترف سن 

 .حظر اإلنھاء أثناء الموسم الریاضي2
لما في ذلك من ضرر بلیغ على النادي ، ال یجوز لالعب إنھاء عقد االحتراف أثناء الموسم الریاضي

) من الالئحة، إذ نصت على اآلتي: 30سة الریاضیة القائمة، األمر الذي صرحت بھ المادة (وفرصھ في المناف
 . )30("ال یمكن إنھاء العقد من طرف وأحد أثناء الموسم الریاضي"

من  ا) یوم15فإذا ما انتھى الموسم الریاضي، فإنھ یجوز لالعب إنھاء العقد ولكن ضمن مدة محددة ھي (
) من الئحة االحتراف ما یأتي: "وال 29تاریخ آخر مباراة رسمیة في الموسم الریاضي، فقد جاء في المادة (

التالیة آلخر مباراة رسمیة في الموسم  ا) یوم15خالل ( یمكن لالعب المحترف إنھاء عقده على ھذا األساس إال
 الریاضي للنادي المسجل بھ". 

نھ یقع على الالعب التزام آخر یتمثل بإخطار النادي باإلنھاء إغیر أن األمر ال یقف عند ھذا الحد، بل 
) 29( للمادة التفسیریة القواعد وخالل مدة محددة نصت علیھا القواعد التفسیریة لالئحة االحتراف، إذ نصت

 نادیھ الالعب یخطر أن ضرورة مشروع ریاضي لسبب المبكر اإلنھاء عند من الالئحة على ما یأتي: "یراعى
 أن على الریاضي الَمْوِسم في لنادیھ رسمیة مباراة آخر من یوًما )15( مضي بعد العقد بإنھاء قیامھ عن رسمیًّا
 .)31(نادیھ" إخطار من ساعة )48( تتجاوز ال مدة خالل اإلخطار، من بصورة الالعب اللجنة یزود

فإذا ما انتھى عقد الالعب المحترف على النحو السابق، فإنھ یجوز لھ التسجیل مجددا لدى ناٍد آخر في 
) من الئحة االحتراف ما نصھ: "ال یجوز تسجیل الالعبین إال 19/1فترات التسجیل القادمة، فقد جاء المادة (

إحدى فترتي التسجیل السنویة المحددة بالتعمیم السنوي. وكاستثناء من ھذه القاعدة فإن الالعب المحترف  في
 الذي انتھى عقده قبل نھایة فترة التسجیل یمكن تسجیلھ خارج الفترة مع مراعاة نزاھة وتكامل المسابقات".

 المتعلقة بفترات تسجیل الالعبین لصالح) من الالئحة استثناًء على القاعدة 19/1إذن، فقد تضمنت المادة (
نھم احترافیة عقود بال وأصبحوا التسجیل، فترة نھایة قبل انتھت عقودھم الذین الالعبین الُمحترفین  من تَُمكِّ

 .)32(التسجیل، إذ یكون بوسعھم التسجیل خارج تلك الفترتین فترة انتھاء بعد لعبة كرة القدم نشاط ممارسة
ون للجنة االحتراف في حال اإلنھاء لسبب مشروع اتخاذ اإلجراءات المؤقتة في وجدیر بالذكر أنھ یك

برز األمثلة أ، إذ یعد من )33(حدود صالحیتھا لتفادي انتھاك العقود وحفاظاً على حقوق األطراف ذات العالقة
أما االعتبارات التي  تالیة، تسجیل فترة أول في جدید نادٍ  لدى بالتسجیل المؤقتة السماح لالعب التدابیر على ھذه

 إصالحھا یمكن ال التي المتضرر، وتجنبا لألضرار الطرف مصالح تملي مثل ھذا اإلجراء فتتمثل في حمایة
المثار  النزاع بشأن الدعوى نتیجة انتظار في ناٍد جدید مع مسیرتھ بمواصلة بعد، إذ یتم بذلك السماح لالعب فیما

 جمیع من بعد التحقق اللجنة قبل من الحقة في مرحلة النھائي قرارال اتخاذ یتم وعلى أن مع الطرف اآلخر،
 بالحفاظ الخاص التاسع الفصل في الواردة األحكام جمیع الشأن في ھذا وتراعى بالموضوع، ةالمتعلق المالبسات

 سواء التعاقُدیَّة العالقة إنھاء على المترتبة واآلثار واألْنِدیَة، الالعبین الُمْحتَِرفین بین العقود استقرار على
 .)34(الجدید النادي أو الالعب أو الحالي للنادي بالنسبة

																																																													
، ویش|||ار ھن|||ا إل|||ى أن ھ|||ذا الئح|||ة أوض|||اع وانتق|||االت الالعب|||ین البحرینی|||ة) م|||ن التع|||اریف ال|||واردة ف|||ي 16تقاب|||ل الفق|||رة ( )29(

 .على المعنى ذاتھ، حیث استخدمت مصطلح "فترة الحمایة"المادة استخدمت مصطلحا مرادفا للداللة 
) 1انظ|||ر ك|||ذلك البن|||د العاش|||ر (تع|||دیل وإنھ|||اء العق|||د) م|||ن نم|||وذج عق|||د الع|||ب ك|||رة الق|||دم المحت|||رف. الملح|||ق رق|||م ( )30(
 .الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبین البحرینیة) من 31/2تقابل المادة ( .الئحة االحتراف السعودیةل
 ).29( للمادة التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةعد التفسیریة لانظر القوا) 31(
 ).19/2للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 32(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 19/1انظر المادة () 33(
 ).19/1للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالسعودیةالئحة االحتراف انظر القواعد التفسیریة ل) 34(
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إنهاء عقد احتراف العب كرة القدم باإلرادة المنفردة  -  د. هيثم حامد المصاروة  و  عمار سعيد الرفاعي

 

 
 الرابع مطلبال

 الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد اإلنھاء لسبب مشروع
المترتبة على إنھاء عقد االحتراف في حال  تحدید الجزاءات السعودیة) من الالئحة 31تولت المادة (

مخالفة القواعد المتعلقة باإلنھاء لسبب مشروع، إذ قضت ھذه المادة بنوعین من الجزاءات، وھما الحكم 
 .تاليالكنورده بشيء من التفصیل  ا، وھو م)35(بالتعویض، وإیقاع العقوبات الریاضیة

 التعویض .أوال
بإنھاء العقد لسبب غیر مشروع جملة من اإلضرار بالنسبة للنادي، فیكون من قد یترتب على قیام الالعب 

 حق النادي المطالبة بالتعویض، إذ یتم تقدیر ھذا التعویض بطریقتین ھما:
التقدیر باتفاق الطرفین، وھو ما یسمى بالشرط الجزائي، فیكون من حق النادي المطالبة بمبلغ التعویض  .1

–ومع ذلك فال مانع  یحول . )36(ن الطرفین والمنصوص علیھ في العقد االحترافيالمتفق علیھ ابتداًء بی
 ، ولیس عند إبرام العقد.)37(دون االتفاق بین الطرفین على تحدید ھذا المبلغ باتفاق الحق بینھما -أیضا

 ھذا بدفع لالعب یحقنھ أ )38(بحسب ما تشیر القواعد التفسیریة لالئحة االحتراف الشرط ھذا ومیزة
 دون ومن لحظة أي في العقد إلغاءبإمكانیة  یتمتع الالعب وبذلك واحد، جانب من العقد إنھاء للنادي المبلغ
المحمیة، لیس ھذا فحسب، بل إن الالعب یكون في مثل ھذه  الفترة كان خالل لو أي حتى وجیھ، سبب

 مفعول یسري ال أنھ مراعاة مع للعقد، المبكر لإلنھاء علیھ كنتیجة ریاضیة فرض عقوبات الحالة بمنأى عن
 .)39(التسجیل تافتر إحدى وقت في إال الحالة ھذه في اإلنھاء

ونعتقد بأنھ كان من األجدر عدم إعفاء الالعب من العقوبات الریاضیة في مثل ھذه الحالة، ذلك أن 
األصل في التعویض المقرر بموجب الشرط الجزائي أن یكون لجبر األضرار الالحقة بالنادي الذي ھجره 

سلوك  ترتبط بضبطالالعب بطریقة غیر مشروعة ودون سبب وجیھ، أما العقوبات الریاضیة فالحكمة منھا 
الالعب المحترف وضمان تقیده باللوائح واألنظمة، حتى ولو لم یترتب على إنھائھ المبتسر وغیر المشروع 

مقتضیات ل ضرر بالنسبة للنادي، وبتعبیر آخر فقد یثار للذھن التساؤل عن مدى موافقة اإلنھاء بھذه الطریقة
العب المحترف، ألم تلزمھ الالئحة بالتحلي باألخالق، ألخالق التي یجب أن یتحلى بھا الحسن النیة بل وا

																																																													
 .الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبین البحرینیة) من 31تقابل المادة ( )35(
یالح||||ظ بش||||أن القواع||||د التفس||||یریة انش||||غالھا بتوض||||یح بع||||ض المف||||اھیم القانونی||||ة المس||||تقرة ومزایاھ||||ا، وھ||||ذه المھم||||ة ) 36(

) تعری|||ف وبی|||ان 31/2ئ|||ھ، فق|||د ج|||اء ف|||ي ن|||ص القواع|||د التفس|||یریة للم|||ادة (اق|||رب م|||ا تك|||ون إل|||ى مھ|||ام ش|||راح الق|||انون وفقھا
 االحتراف||ي العق||د ف||ي یح||ددا أن الالع||ب) أو (الن||ادي للط||رفین للمقص||ود بالش||رط الجزائ||ي، إذ ج||اء فیھ||ا م||ا نص||ھ: "یج||وز

 ،)الجزائ||ي الش||رط واح||د (یُس||مى جان||ب م||ن العق||د إنھ||اء أج||ل م||ن التع||ویض س||بیل عل||ى منھم||ا أي یدفع||ھ ال||ذي المبل||غ
 للن||ادي المبل||غ ھ||ذا وب||دفع العق||د، ف||ي المبل||غ ھ||ذا وتحدی||د البدای||ة ف||ي المبل||غ عل||ى الط||رفین اتف||اق ھ||و الش||رط ھ||ذا ومی||زة
 القواع||د ، ن||صالئح||ة االحت||راف الس||عودیةواح||د..". انظ||ر القواع||د التفس||یریة ل جان||ب م||ن العق||د إنھ||اء لالع||ب یح||ق

 ).31/1للمادة ( التفسیریة
تش|||یر إلی|||ھ ھ|||ذه القواع|||د ھ|||و ذات|||ھ ال|||ذي ی|||ردده جان|||ب م|||ن ش|||راح الق|||انون، إذ یق|||ول ال|||بعض بص|||دد تعری|||ف ف|||المعنى ال|||ذي 

التع|||ویض االتف|||اقي (الش|||رط الجزائ|||ي): "ھ|||و االتف|||اق ب|||ین المتعاق|||دین عل|||ى تق|||دیر التع|||ویض ال|||ذي یس|||تحقھ م|||ن ش|||رط ل|||ھ 
، وھ|||و م|||ا یس|||مى ف|||ي االص|||طالح الح|||دیث ع|||ن الض|||رر ال|||ذي یلحق|||ھ إذا ل|||م ینف|||ذ اآلخ|||ر م|||ا الت|||زم ب|||ھ أو ت|||أخر ف|||ي تنفی|||ذه

بلح|||اج  ب|||التعویض االتف|||اقي أو الش|||رط الجزائ|||ي، وھ|||و أن یتف|||ق ال|||دائن والم|||دین مق|||دما عل|||ى تحدی|||د مق|||دار التع|||ویض. د.
العرب||||ي، إحك||||ام االلت||||زام ف||||ي ض||||وء قواع||||د الفق||||ھ اإلس||||المي واألنظم||||ة الس||||عودیة، الطبع||||ة الثانی||||ة، دار الثقاف||||ة، عم||||ان، 

 .146، ص2015
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 31/2انظر المادة ( )37(
الئح|||ة االحت|||راف ) م|||ن 31/1التفس|||یریة للم|||ادة ( القواع|||د ، ن|||صالئح|||ة االحت|||راف الس|||عودیةانظ|||ر القواع|||د التفس|||یریة ل) 38(

 .السعودیة
 ). 31/2للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 39(

 

ن، أم أن ذلك كلھ ینسى إذا ما استعد الالعب لدفع مبلغ من ویتأسى بھا اآلخر )40(وأن یكون قدوة حسنة
 المال!؟

اجھة جمیع لمو یانعتقد بأنھ یجدر تدارك مثل ھذا الحكم لدى تعدیل الالئحة، فمبلغ التعویض لیس كاف 
مترتبة على اإلنھاء غیر المشروع من قبل الالعب، والقول بخالف ذلك یعني إتاحة الفرصة أمام اآلثار ال

الالعب في كل مرة ومتى شاء للغلو وانتھاك العقود التي یبرمھا بال رادع، كل ذلك بمقابل دفع مبالغ معینة 
 تسلیم بصحتھ.یتم تحدیدھا مسبقا، وھو ما ال یستقیم مع حسن السیاسة التشریعیة، ویتعذر ال

ً والحالة ھذه  التعویض . التقدیر عن طریق لجنة االحتراف: إذ یتم احتساب2 العتبارات عدة أشارت  وفقا
 أخرى؛ موضوعیة معاییر وأي ) من الالئحة، إذ یدخل بضمنھا خصوصیة الریاضة،31/1إلیھا المادة (

 المدة وكذلك الجدید أو كال العقدین، العقد أو عقده الحالي بموجب لالعب، المستحقة والحوافز كالمكافآت،
 مدة خالل السابق النادي دفعھا التي والمصروفات خمس سنوات، أقصى بحد الحالي عقده من المتبقیة
 .)41(خارجھا أم المحمیة الفترة داخل المخالفة وقعت وھل التعاقد،

حول الشخص المستحق للتعویض والشخص الملزم بدفع مبلغ  رولكن السؤال المطروح ھنا قد یدو
 التعویض عن ھذا اإلنھاء غیر المشروع؟

الشخص المستحق للتعویض ھو النادي الذي كان یلعب معھ الالعب المحترف وأنھى عقده معھ على 
لى ذلك، ع نانحو غیر مشروع، ومن ثم فإنھ ال یجوز أن یدفع التعویض إلى شخص آخر، حتى ولو اتفق الطرف

نھ: "ال یمكن منح حق أ) من الالئحة، إذ نصت على 31/2فمثل ھذا االتفاق ال یعد مشروعا وفقا لنص المادة (
 الحصول على التعویض لطرف ثالث".

) صراحة 31/2أما الشخص الملزم بدفع التعویض فھو الالعب ونادیھ الجدید، وھو ما ذھبت إلیھ المادة (
ر .وإذاعندما نصت على اآلتي: ".  ِمن كل على سداده مسؤولیة فتقع الالعب الُمْحتَرف تعویًضا یدفعَ  أن تقرَّ

مًعا". وھذا یعني أن للنادي السابق المطالبة بالتعویض من الالعب والنادي الجدید الذي  الجدید ونادیھ الالعب
، )42(ضمھ إلى صفوفھ وبالتضامن بینھما، أي أن سداد كامل مبلغ التعویض یقع علیھما مجتمعین أو منفردین

ك المبلغ على الالعب ھذا إن كان الالعب قد التحق بناٍد جدید، أما إن لم یتحقق ذلك، فتقع مسؤولیة دفع ذل
 تعویًضا، الُمْحتَرف الالعب یدفع أن تقرر حال في أنھ جاء في القواعد التفسیریة ما نصھ: "یراعى فقد منفرداً.

  مًعا". االثنین أو الالعب أو النادي على سداده مسؤولیة فتقع
، إذ قضت للنادي السابقلتفصیل بشأن التعویض عن التدریب المستحق اكما جاءت القواعد التفسیریة 

 سن من األصغر لالعب التدریب عن التعویض یخص فیما التالیة األحكام ) بضرورة مراعاة31/2/3المادة (
 ) سنة:23(

 یتم فإنھ ال المحمیة، الفترة خارج أو داخل مشروع سبب بدون العقد لالعب السابق النادي أنھى إذا أ.
 التدریب. عن تعویض أي دفع

 یدفع الجدید النادي فإن المحمیة، الفترة خارج أو داخل مشروع سبب بدون العقد الالعب أنھى إذا ب.
 .بالعقد اإلخالل التعویض مقابل بدفع وكفیًال  متضامنًا كونھ إلى باإلضافة السابق للنادي التدریب عن التعویض

البة التعویض، فھل یجوز لھ مطومع ذلك، لم تبین الالئحة الفترة التي یجوز فیھا للنادي المطالبة بھذا 
ستة أشھر -الالعب والنادي في أي وقت؟ ومن جھة أخرى ماذا لو تأخر انضمام الالعب إلى ناٍد جدید لمدة ما 

حكام مثل أنعتقد بأنھ كان یجدر بالالئحة بیان  فھل یجوز مطالبة النادي الجدید بالتعویض أیضا؟ -أو أكثر مثال
 .تقادم یسقط بعدھا الحق في سماع الدعوى في مثل ھذه األحوالبإیراد مدة ھذه المسائل 

 
																																																													

 .الئحة االحتراف السعودیة) من 5/6انظر المادة () 40(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 31/1انظر المادة () 41(
 ). 31/2/2للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل )42(



71 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

ن، أم أن ذلك كلھ ینسى إذا ما استعد الالعب لدفع مبلغ من ویتأسى بھا اآلخر )40(وأن یكون قدوة حسنة
 المال!؟

اجھة جمیع لمو یانعتقد بأنھ یجدر تدارك مثل ھذا الحكم لدى تعدیل الالئحة، فمبلغ التعویض لیس كاف 
مترتبة على اإلنھاء غیر المشروع من قبل الالعب، والقول بخالف ذلك یعني إتاحة الفرصة أمام اآلثار ال

الالعب في كل مرة ومتى شاء للغلو وانتھاك العقود التي یبرمھا بال رادع، كل ذلك بمقابل دفع مبالغ معینة 
 تسلیم بصحتھ.یتم تحدیدھا مسبقا، وھو ما ال یستقیم مع حسن السیاسة التشریعیة، ویتعذر ال

ً والحالة ھذه  التعویض . التقدیر عن طریق لجنة االحتراف: إذ یتم احتساب2 العتبارات عدة أشارت  وفقا
 أخرى؛ موضوعیة معاییر وأي ) من الالئحة، إذ یدخل بضمنھا خصوصیة الریاضة،31/1إلیھا المادة (

 المدة وكذلك الجدید أو كال العقدین، العقد أو عقده الحالي بموجب لالعب، المستحقة والحوافز كالمكافآت،
 مدة خالل السابق النادي دفعھا التي والمصروفات خمس سنوات، أقصى بحد الحالي عقده من المتبقیة
 .)41(خارجھا أم المحمیة الفترة داخل المخالفة وقعت وھل التعاقد،

حول الشخص المستحق للتعویض والشخص الملزم بدفع مبلغ  رولكن السؤال المطروح ھنا قد یدو
 التعویض عن ھذا اإلنھاء غیر المشروع؟

الشخص المستحق للتعویض ھو النادي الذي كان یلعب معھ الالعب المحترف وأنھى عقده معھ على 
لى ذلك، ع نانحو غیر مشروع، ومن ثم فإنھ ال یجوز أن یدفع التعویض إلى شخص آخر، حتى ولو اتفق الطرف

نھ: "ال یمكن منح حق أ) من الالئحة، إذ نصت على 31/2فمثل ھذا االتفاق ال یعد مشروعا وفقا لنص المادة (
 الحصول على التعویض لطرف ثالث".

) صراحة 31/2أما الشخص الملزم بدفع التعویض فھو الالعب ونادیھ الجدید، وھو ما ذھبت إلیھ المادة (
ر .وإذاعندما نصت على اآلتي: ".  ِمن كل على سداده مسؤولیة فتقع الالعب الُمْحتَرف تعویًضا یدفعَ  أن تقرَّ

مًعا". وھذا یعني أن للنادي السابق المطالبة بالتعویض من الالعب والنادي الجدید الذي  الجدید ونادیھ الالعب
، )42(ضمھ إلى صفوفھ وبالتضامن بینھما، أي أن سداد كامل مبلغ التعویض یقع علیھما مجتمعین أو منفردین

ك المبلغ على الالعب ھذا إن كان الالعب قد التحق بناٍد جدید، أما إن لم یتحقق ذلك، فتقع مسؤولیة دفع ذل
 تعویًضا، الُمْحتَرف الالعب یدفع أن تقرر حال في أنھ جاء في القواعد التفسیریة ما نصھ: "یراعى فقد منفرداً.

  مًعا". االثنین أو الالعب أو النادي على سداده مسؤولیة فتقع
، إذ قضت للنادي السابقلتفصیل بشأن التعویض عن التدریب المستحق اكما جاءت القواعد التفسیریة 

 سن من األصغر لالعب التدریب عن التعویض یخص فیما التالیة األحكام ) بضرورة مراعاة31/2/3المادة (
 ) سنة:23(

 یتم فإنھ ال المحمیة، الفترة خارج أو داخل مشروع سبب بدون العقد لالعب السابق النادي أنھى إذا أ.
 التدریب. عن تعویض أي دفع

 یدفع الجدید النادي فإن المحمیة، الفترة خارج أو داخل مشروع سبب بدون العقد الالعب أنھى إذا ب.
 .بالعقد اإلخالل التعویض مقابل بدفع وكفیًال  متضامنًا كونھ إلى باإلضافة السابق للنادي التدریب عن التعویض

البة التعویض، فھل یجوز لھ مطومع ذلك، لم تبین الالئحة الفترة التي یجوز فیھا للنادي المطالبة بھذا 
ستة أشھر -الالعب والنادي في أي وقت؟ ومن جھة أخرى ماذا لو تأخر انضمام الالعب إلى ناٍد جدید لمدة ما 

حكام مثل أنعتقد بأنھ كان یجدر بالالئحة بیان  فھل یجوز مطالبة النادي الجدید بالتعویض أیضا؟ -أو أكثر مثال
 .تقادم یسقط بعدھا الحق في سماع الدعوى في مثل ھذه األحوالبإیراد مدة ھذه المسائل 

 
																																																													

 .الئحة االحتراف السعودیة) من 5/6انظر المادة () 40(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 31/1انظر المادة () 41(
 ). 31/2/2للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل )42(
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إنهاء عقد احتراف العب كرة القدم باإلرادة المنفردة  -  د. هيثم حامد المصاروة  و  عمار سعيد الرفاعي

 

  العقوبات الریاضیة والتأدیبیة ب.
تفرق الئحة االحتراف بشأن العقوبات الریاضیة التي توقع بحق الالعب الذي ینھي عقده بال سبب مشروع 

 بین حالتین ھما:
) 4.حالة قیام الالعب بإنھاء العقد أثناء الفترة المحمیة، إذ تكون عقوبة الالعب المحترف اإلیقاف لمدة (1

) أشھر، وفي 6أشھر عن اللعب في المباریات الرسمیة، ویجوز في حالة التشدید أن یكون اإلیقاف لمدة (
 . )43(دیة الموسم التالي مع نادیھ الجدیجمیع األحوال یبدأ تطبیق ھذه العقوبات الریاضیة على الالعب مع بدا

.حالة قیام الالعب بإنھاء العقد من طرف واحد بدون أسباب ریاضیة مشروعة أو غیرھا بعد الفترة 2
المحمیة، فال یترتب على ذلك فرض أي عقوبات ریاضیة، ولكن یجوز تطبیق إجراءات تأدیبیة خارج 

ً التالیة آل15د في (الفترة المحمیة لعدم تقدیم إشعار بإنھاء العق خر مباراة رسمیة في الموسم ) یوما
 .)44(الریاضي للنادي المسجل بھ الالعب

أن الجمع بین التعویض والعقوبات الریاضیة یطبق إذا وقع اإلنھاء من العب دون  وجدیر بالتنویھ ھنا
) عاماً، فیتم الجمع 28تجاوز سن (األولى من العقد، أما الالعب الذي  الثالثسنوات ال) عاماً وخالل 28سن (

للمادة  ةفقد جاء في القواعد التفسیری بین التعویض والعقوبات الریاضیة إذا وقع اإلنھاء خالل العامین األولین.
 مشروع سبب الالعب) بدون أو النادي( واحد طرف من العقد إنھاء الئحة االحتراف ما نصھ: "إن) من 31/4(

 خالل العقد إنھاء فإن ) سنة،28( سن إلى الالعب مع توقیعھ تَمَّ  الذي العقد حالة وفي مقبول، غیر دائًما ھو
 على ینطبق نفسھ والمبدأ المالي، التعویض عن فضال ریاضیة عقوبات فرض األولى یوجب الثالث السنوات

 األولین". العامین خالل العقد إنھاء تَمَّ  إذا فقط ولكن ) سنة،28( سن الالعب عمر عندما یتجاوز الموقعة العقود
 وما یجدر ذكره بشأن النص السابق مالحظتان ھما:

 .)45(أوال. ضعف الصیاغة القانونیة لعبارات وتراكیب الجمل الواردة في المادة
) من الالئحة تتحدث عن العقوبات التأدیبیة للنادي، أما القواعد التفسیریة فشملت 31/4ثانیا. أن المادة (

 القواعد الواردة في نأإلى جانبھ الالعب، وھو ما یعد خروجا على وظیفة القواعد التفسیریة، ھذا على فرض 
لكثیر من اإلضافة، األمر الذي تشیر لخالفھ االقواعد التفسیریة ھي فعال للتفسیر واإلیضاح ولیس للتفصیل و

 .)46(النصوص ومنھا النص محل البحث
 
 

 الثاني بحثالم
 إنھاء عقد االحتراف باإلرادة المنفردة للنادي

على غرار ما فعلت الئحة االحتراف بشأن إنھاء عقد االحتراف باإلرادة المنفردة لالعب المحترف، 
االحتراف بإرادتھ المنفردة ولكن لیس في حالة واحدة فقط، بل في حاالت أجازت الالئحة للنادي إنھاء عقد 

 عدیدة.
العب بالنسبة ل توافر سبب مشروع لإلنھاء على نحو ما فعلتلم تكتف الالئحة بحالة وبعبارة أخرى  

ـ ةمن خاللھا للنادي بإنھاء العقد بإرادتھ المنفرد سمحت ةمختلفة ومتنوعلحاالت ، وإنما تطرقت المحترف
ائي أو صدور حكم قض النشاط الریاضي ھ عنإیقاف وأ بصدور قرارات بمنع الالعب بعض ھذه الحاالت یتعلقو

																																																													
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 31/3انظر المادة () 43(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 31/3انظر المادة () 44(
 .52ھیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص انظر: د.للمزید ) 45(
 نفس المرجع.) 46(

 

على التتالي من خالل التقسیم بحقھ، إضافة إلى حالة وجود سبب ریاضي مشروع، وھو ما نتولى عرضھ 
 :االتي

 نشاطھ الكروي.المطلب األول: صدور قرار من اتحاد كرة القدم بمنع الالعب من 
 المطلب الثاني: صدور حكم نھائي بإیقاف الالعب لتعاطیھ المنشطات.

 المطلب الثالث: صدور حكم نھائي من الجھات المختصة بسجن الالعب.
 المطلب الرابع: توافر سبب مشروع إلنھاء عقد الالعب المحترف.

 
 األول مطلبال

 طھ الكرويصدور قرار من اتحاد كرة القدم بمنع الالعب من نشا
) من الئحة االحتراف ما نصھ: "إذا صدر قرار من االتحاد أو أي من لجانھ بمنع 50جاء في المادة (

 تباع التالي:االالعب من مزاولة نشاطھ الریاضي وبعد اتخاذ جمیع اإلجراءات النظامیة، یتم 
 وإبالغ اللجنة بما یفید ذلك..". یلغــي النــادي عقــد الالعـــب اعتبــاراً من تاریخ صدور القرار 50/1/1

یتضح من النص السابق أن الذي یقوم باتخاذ قرار إلغاء عقد االحتراف ھو النادي، وعقب صدور قرار 
، إذ ال خیرة للنادي في ذلك، وال یملك النادي اإلبقاء الریاضي نشاطھ مزاولة من الالعب منعاتحاد كرة القدم ب

 بق ھو نص آمر یتوجب االنصیاع لما ورد فیھ ووضعھ موضع التطبیق.على ذلك الالعب لدیھ، فالنص السا
 وعلى أیة حال، فإنھ یشترط إلنھاء عقد الالعب من قبل النادي توافر ما یأتي:

استكمال سائر اإلجراءات القانونیة الالزمة الستصدار قرار بإنھاء عقد الالعب المحترف من قبل اتحاد  أ.
 .)47(كرة القدم أو أي من اللجان التابعة لھ

، إذ یتوجب والحالة ھذه تسویة )48(أن یكون اإلنھاء اعتبارا من تاریخ صدور قرار اتحاد كرة القدم ب.
الماضیة، بحیث تعطى لھ مستحقاتھ عن الفترة السابقة لتاریخ إصدار القرار عن حقوق الالعب عن الفترة 

، وھو ما یعني بالضرورة عدم جواز مطالبة الالعب بأي مرتبات أو مستحقات مالیة عن الفترة )49(االتحاد
 المتبقیة من العقد.

 .)50(إبالغ لجنة االحتراف بإنھاء عقد احتراف الالعب ج.
رار عن اتحاد كرة القدم بالعفو عن الالعب الممنوع من ممارسة نشاطھ الكروي، ولكن ماذا لو صدر ق 

 فھل یرجع لنفس النادي الذي سبق التعاقد معھ، أم أنھ یتوجب علیھ التعاقد مجددا مع ذلك النادي أو ناد آخر؟
 ، إذ یتوجب التفریق في مثل ھذه الحالة بین فرضین:نفسھا أجابت عن ذلك الئحة االحتراف 
ه، إذ یتوجب على الالعب ؤلفرض األول: إذا صدر قرار العفو قبل انقضاء مدة عقد االحتراف الذي سبق إنھاا

العودة إلى نادیھ السابق الستكمال ذلك العقد وإتمام مدتھ وبنفس الشروط واألحكام المنصوص علیھا بالعقد قبل 
النحو اآلتي: "إذا صدر قرار عفو عن الالعب  ) من الالئحة على50/2صدور قرار إنھائھ، فقد جاء في المادة (

الممنوع من مزاولة نشاطھ الریاضي خالل الفترة المتبقیة من عقده الملغى، علیھ العودة إلى نادیھ السابق إلتمام 
 تلك الفترة من خالل أحكام العقد نفسھ قبل قرار المنع من مزاولة النشاط الریاضي".

د ه، إذ یجوز لالعب التعاقؤو بعد انقضاء مدة عقد االحتراف الذي سبق إنھاالفرض الثاني: إذا صدر قرار العف
) من الالئحة على ما 50/3اللعب معھ، حتى لو كان نادیھ السابق، فقد نصت  المادة ( فيمع أي ناد یرغب 

ة من بقییأتي: "إذا صدر قرار العفو عن الالعب الممنوع من مزاولة نشاطھ الریاضي بعد انتھاء الفترة المت
 عقده الملغى، فإنھ یحق لھ التسجیل في نادیھ األصلي أو أي ناٍد آخر".

																																																													
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/1/1انظر المادة ( )47(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/1/1انظر المادة ( )48(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/1/2انظر المادة ( )49(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/1/1انظر المادة ( )50(
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على التتالي من خالل التقسیم بحقھ، إضافة إلى حالة وجود سبب ریاضي مشروع، وھو ما نتولى عرضھ 
 :االتي

 نشاطھ الكروي.المطلب األول: صدور قرار من اتحاد كرة القدم بمنع الالعب من 
 المطلب الثاني: صدور حكم نھائي بإیقاف الالعب لتعاطیھ المنشطات.

 المطلب الثالث: صدور حكم نھائي من الجھات المختصة بسجن الالعب.
 المطلب الرابع: توافر سبب مشروع إلنھاء عقد الالعب المحترف.

 
 األول مطلبال

 طھ الكرويصدور قرار من اتحاد كرة القدم بمنع الالعب من نشا
) من الئحة االحتراف ما نصھ: "إذا صدر قرار من االتحاد أو أي من لجانھ بمنع 50جاء في المادة (

 تباع التالي:االالعب من مزاولة نشاطھ الریاضي وبعد اتخاذ جمیع اإلجراءات النظامیة، یتم 
 وإبالغ اللجنة بما یفید ذلك..". یلغــي النــادي عقــد الالعـــب اعتبــاراً من تاریخ صدور القرار 50/1/1

یتضح من النص السابق أن الذي یقوم باتخاذ قرار إلغاء عقد االحتراف ھو النادي، وعقب صدور قرار 
، إذ ال خیرة للنادي في ذلك، وال یملك النادي اإلبقاء الریاضي نشاطھ مزاولة من الالعب منعاتحاد كرة القدم ب

 بق ھو نص آمر یتوجب االنصیاع لما ورد فیھ ووضعھ موضع التطبیق.على ذلك الالعب لدیھ، فالنص السا
 وعلى أیة حال، فإنھ یشترط إلنھاء عقد الالعب من قبل النادي توافر ما یأتي:

استكمال سائر اإلجراءات القانونیة الالزمة الستصدار قرار بإنھاء عقد الالعب المحترف من قبل اتحاد  أ.
 .)47(كرة القدم أو أي من اللجان التابعة لھ

، إذ یتوجب والحالة ھذه تسویة )48(أن یكون اإلنھاء اعتبارا من تاریخ صدور قرار اتحاد كرة القدم ب.
الماضیة، بحیث تعطى لھ مستحقاتھ عن الفترة السابقة لتاریخ إصدار القرار عن حقوق الالعب عن الفترة 

، وھو ما یعني بالضرورة عدم جواز مطالبة الالعب بأي مرتبات أو مستحقات مالیة عن الفترة )49(االتحاد
 المتبقیة من العقد.

 .)50(إبالغ لجنة االحتراف بإنھاء عقد احتراف الالعب ج.
رار عن اتحاد كرة القدم بالعفو عن الالعب الممنوع من ممارسة نشاطھ الكروي، ولكن ماذا لو صدر ق 

 فھل یرجع لنفس النادي الذي سبق التعاقد معھ، أم أنھ یتوجب علیھ التعاقد مجددا مع ذلك النادي أو ناد آخر؟
 ، إذ یتوجب التفریق في مثل ھذه الحالة بین فرضین:نفسھا أجابت عن ذلك الئحة االحتراف 
ه، إذ یتوجب على الالعب ؤلفرض األول: إذا صدر قرار العفو قبل انقضاء مدة عقد االحتراف الذي سبق إنھاا

العودة إلى نادیھ السابق الستكمال ذلك العقد وإتمام مدتھ وبنفس الشروط واألحكام المنصوص علیھا بالعقد قبل 
النحو اآلتي: "إذا صدر قرار عفو عن الالعب  ) من الالئحة على50/2صدور قرار إنھائھ، فقد جاء في المادة (

الممنوع من مزاولة نشاطھ الریاضي خالل الفترة المتبقیة من عقده الملغى، علیھ العودة إلى نادیھ السابق إلتمام 
 تلك الفترة من خالل أحكام العقد نفسھ قبل قرار المنع من مزاولة النشاط الریاضي".

د ه، إذ یجوز لالعب التعاقؤو بعد انقضاء مدة عقد االحتراف الذي سبق إنھاالفرض الثاني: إذا صدر قرار العف
) من الالئحة على ما 50/3اللعب معھ، حتى لو كان نادیھ السابق، فقد نصت  المادة ( فيمع أي ناد یرغب 

ة من بقییأتي: "إذا صدر قرار العفو عن الالعب الممنوع من مزاولة نشاطھ الریاضي بعد انتھاء الفترة المت
 عقده الملغى، فإنھ یحق لھ التسجیل في نادیھ األصلي أو أي ناٍد آخر".

																																																													
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/1/1انظر المادة ( )47(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/1/1انظر المادة ( )48(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/1/2انظر المادة ( )49(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/1/1انظر المادة ( )50(
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إنهاء عقد احتراف العب كرة القدم باإلرادة المنفردة  -  د. هيثم حامد المصاروة  و  عمار سعيد الرفاعي

 

 الثاني مطلبال
 صدور حكم نھائي بإیقاف الالعب لتعاطیھ المنشطات

تقضي الئحة االحتراف بإنھاء عقد احتراف العب كرة القدم الذي یثبت تعاطیھ المنشطات، فقد جاء في 
صدر حكم نھائي من لجنة االستئناف في اللجنة السعودیة للرقابة على المنشطات  ) ما نصھ: "إذا50/4المادة (

 بإیقاف الالعب فیحق للنادي التالي:
 إلغاء عقد الالعب فور صدور الحكم النھائي دون دفع أي تعویضات لالعب والرفع للجنة بذلك..". 50/4/1

 افبإیق نھائي حكم على بناء وذلك الالعب، عقد یلغي الذي ھو النادي فإن السابقة، الحالة غرار على
 .لتعاطیھ المنشطات الالعب

یقضي بإلغاء عقد الالعب المحترف في حال صدور حكم نھائي من  ن النص السابقأولعل الالفت للنظر 
لجنة االستئناف في اللجنة السعودیة للرقابة على المنشطات بإیقاف الالعب، ولكن ماذا لو صدر القرار بمنع 

ر في مثل ھذه را، فالقمثالً  الالعب من اللجنة التأدیبیة السعودیة لقضایا المنشطات ولم یقم الالعب باستئنافھ
ً الحالة یعد نھائی القواعد  لعل ذاك ما لم یفت على ، فھل یلغى عقد الالعب أم یبقى قائما الن الالعب لم یستأنفھ!؟ا

 حكم تطبیق : "یراعىكاآلتيصریحا لسد النقص في الالئحة النص بھا  ىالتفسیریة خطورتھ واستدراكھ، فأت
. وھو ما )51("انھائی المنشطات لقضایا قرار لجنة االستماع فیھا یصبح التي الحاالت ) أیضا في05/4المادة (

 -ي الالئحةال ف–د النص على ذلك في القواعد التفسیریة وكان یجدر تالفیھ من قبل الالئحة مباشرة، ذلك أن ور
 قد یكون مدعاة لالحتجاج بمخالفتھ لالئحة. 

 وعلى كل حال، فإنھ یجب إلنھاء عقد الالعب في مثل ھذه الحالة توافر ما یأتي:
زاولة مأن یصدر حكم من لجنة االستئناف في اللجنة السعودیة للرقابة على المنشطات بإیقاف الالعب عن  أ.

 .)52(النشاط الكروي
 .)53(ا لجمیع طرق الطعن المتعلقة بھدأن یكون الحكم الصادر بحق الالعب حكما نھائیا، أي مستنف ب.
 .ف الالعب عن مزاولة نشاطھ الكرويأن یكون اإلنھاء فور صدور الحكم النھائي بإیقا ج.

بإبقاء الالعب المحترف وعدم إنھاء عقده، ولعل التساؤل المطروح ھنا یتعلق بمدى إمكانیة قیام النادي  
ن المادة المذكورة تستخدم عبارة (...فیحق للنادي التالي:..)،  فھل یجوز للنادي إبقاء ذلك الالعب أخصوصا و

 بین صفوفھ؟
ن ذلك یعد مخالفة قانونیة قد تفضي إلى إال نعتقد ذلك، وعلى الرغم من صیاغة النص السابقة، بل  

المباریات الرسمیة  في، فھل یتصور السماح لھذا الالعب بالمشاركة )55(، بل واتحاد كرة القدم)54(معاقبة النادي
األمر الذي یشیر بدوره إلى أھمیة تعدیل تلك الصیاغة التي أورثت الشك في  بعد الحكم بتعاطیھ للمنشطات!؟

 إمكانیة إلغاء عقد الالعب أو إبقائھ.

																																																													
 ).1-50/4، نص القواعد التفسیریة للمادة الخمسون (الئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 51(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/4انظر المادة ( )52(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/4انظر المادة ( )53(
األنظم|||||ة والق|||||وانین والل|||||وائح والق|||||رارات والتع|||||امیم الص|||||ادرة ع|||||ن االتح|||||اد یش|||||ار إل|||||ى أن الن|||||ادي مل|||||زم ب|||||احترام  )54(

. ویترت|||ب الئح|||ة االحت|||راف الس|||عودیة) م|||ن 8/1واالتح|||اد ال|||دولي واألع|||راف الریاض|||یة ونص|||وص العق|||ود. انظ|||ر الم|||ادة (
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 51ارتكابھ مخالفة لھا إیقاع العقوبات التأدیبیة. انظر المادة (على 

انظ||||ر الم||||ادة األول||||ى م||||ن الالئح||||ة الس||||عودیة للرقاب||||ة عل||||ى المنش||||طات الریاض||||یة الص||||ادرة ع||||ن اللجن||||ة الس||||عودیة  )55(
 . 2009للرقابة على المنشطات لعام 

 بتطبیق أنظمة مكافحة المنشطات إمكانیة اتخاذ اإلجراءات اآلتیة بحقھ:كما یترتب على عدم التزام االتحاد 
 إیقاف المساعدات المالیة أو غیر المالیة عن االتحاد. أ.

 ) من الالئحة السعودیة للرقابة على المنشطات الریاضیة.12تعلیق أو إلغاء عضویة االتحاد. انظر المادة ( ب.

 

المالیة عن الفترة السابقة على إیقافھ عن مزاولة نشاطھ الكروي، فال یجوز تم تسویة حقوق الالعب تأن  د.
حرمان الالعب من أجوره ومكافآتھ عن الفترة التي سبقت الحكم بإیقافھ، أما الحقوق المالیة األخرى التي قد 

الحتراف، ا منھا فیشترط إلجراء التسویة بشأنھا الحصول على موافقة لجنة ایكون الالعب قبضھا أو قبض جزء
وسواء كانت تلك التسویة تتضمن مطالبة الالعب برد مبالغ سبق لھ استلمھا أو كانت تتضمن إعفاءه منھا، 

) من الئحة االحتراف تعطى الحق للنادي في اآلتي: "مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمھا 50/4/2فالمادة (
إعادة تلك المبالغ شریطة الرفع للجنة بكل ما یتعلق كمقدم عقد أو االتفاق مع الالعب على عدم المطالبة ب

 بالموضوع ألخذ الموافقة على اإلجراءات التي أتخذھا النادي". 
 .)56(الرفع للجنة االحتراف بإنھاء عقد احتراف الالعب ھـ.

 
 
 

 الثالث مطلبال
 صدور حكم نھائي من الجھات المختصة بسجن الالعب

معاقبتھ من قبل القضاء بالسجن لمدة معینة، فقد نصت المادة  قد یرتكب الالعب جریمة ما تستوجب
) من الئحة االحتراف على ما یأتي: "إذا صدر حكم نھائي من الجھات المختصة في المملكة بسجن 50/5(

الالعب نتیجة القبض علیھ في جریمة أو مخالفة تتنافى مع األنظمة أو اللوائح أو الدین أو العادات والتقالید 
 .)57(اعیة فیحق للنادي... إلغاء عقد الالعب"االجتم

 :ةوفي ھذه الحالة یجوز للنادي إنھاء عقد الالعب حال توافر الشروط اآلتی 
 أن یصدر حكم من الجھات المختصة بسجن الالعب. أ.

 .)58(بل للطعن بھاأن یكون الحكم الصادر بحق الالعب حكما نھائیا غیر ق ب.
 .)59(أن یكون اإلنھاء فور صدور الحكم النھائي بسجن الالعب ج.
تسویة حقوق الالعب المالیة عن المدة السابقة على صدور الحكم بسجنھ، مع إعطاء النادي الحق في  د.

مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمھا كمقدم عقد أو االتفاق مع الالعب على عدم المطالبة بإعادة تلك 
 .)60(لناديتخذھا ااة الرفع للجنة بكل ما یتعلق بالموضوع ألخذ الموافقة على اإلجراءات التي المبالغ شریط

ثناء فترة سجنھ توجب أوتجدر اإلشارة ھنا إلى أن الالئحة ومراعاة منھا لوضع الالعب وأسرتھ 
مؤقتا  سجنصرف نصف أجر الالعب األساسي في الفترة السابقة على صدور الحكم النھائي بحقھ إذا ما 

) من الئحة االحتراف ما یأتي: "في حال تم 50/5/3وتم إطالق سراحھ دون معاقبتھ، فقد جاء المادة (
) من أجر راتبھ %50فیحق للنادي االحتفاظ لالعب بنسبة ( ،سجن الالعب مؤقتاً وقبل صدور حكم نھائي

صدر الحكم النھائي فال یحق لھ األساسي تسلم لھ حال إطالق سراحھ دون معاقبتھ بحكم نھائي، وفي حال 
 في استالم النسبة المنصوص علیھا في ھذه الفقرة، مع مطالبتھ بإعادة أي مبالغ استلمھا كمقدم عقد".

 .)61(الرفع للجنة االحتراف بإنھاء عقد احتراف الالعب ھـ.
 

																																																													
 .حتراف السعودیةالئحة اال) من 50/4انظر المادة ( )56(
وال|||واردة ف|||ي الم|||تن التزی|||د ف|||ي عبارتھ|||ا، إذ ال داع|||ي  الئح|||ة االحت|||راف الس|||عودیة) م|||ن 51/1یالح|||ظ عل|||ى الم|||ادة ( )57(

 لذكر السبب الذي من أجلھ تم الحكم على الالعب بالسجن.
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/5انظر المادة ( )58(
 .حتراف السعودیةالئحة اال) من 50/5انظر المادة ( )59(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/5انظر المادة ( )60(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/5انظر المادة ( )61(
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المالیة عن الفترة السابقة على إیقافھ عن مزاولة نشاطھ الكروي، فال یجوز تم تسویة حقوق الالعب تأن  د.
حرمان الالعب من أجوره ومكافآتھ عن الفترة التي سبقت الحكم بإیقافھ، أما الحقوق المالیة األخرى التي قد 

الحتراف، ا منھا فیشترط إلجراء التسویة بشأنھا الحصول على موافقة لجنة ایكون الالعب قبضھا أو قبض جزء
وسواء كانت تلك التسویة تتضمن مطالبة الالعب برد مبالغ سبق لھ استلمھا أو كانت تتضمن إعفاءه منھا، 

) من الئحة االحتراف تعطى الحق للنادي في اآلتي: "مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمھا 50/4/2فالمادة (
إعادة تلك المبالغ شریطة الرفع للجنة بكل ما یتعلق كمقدم عقد أو االتفاق مع الالعب على عدم المطالبة ب

 بالموضوع ألخذ الموافقة على اإلجراءات التي أتخذھا النادي". 
 .)56(الرفع للجنة االحتراف بإنھاء عقد احتراف الالعب ھـ.

 
 
 

 الثالث مطلبال
 صدور حكم نھائي من الجھات المختصة بسجن الالعب

معاقبتھ من قبل القضاء بالسجن لمدة معینة، فقد نصت المادة  قد یرتكب الالعب جریمة ما تستوجب
) من الئحة االحتراف على ما یأتي: "إذا صدر حكم نھائي من الجھات المختصة في المملكة بسجن 50/5(

الالعب نتیجة القبض علیھ في جریمة أو مخالفة تتنافى مع األنظمة أو اللوائح أو الدین أو العادات والتقالید 
 .)57(اعیة فیحق للنادي... إلغاء عقد الالعب"االجتم

 :ةوفي ھذه الحالة یجوز للنادي إنھاء عقد الالعب حال توافر الشروط اآلتی 
 أن یصدر حكم من الجھات المختصة بسجن الالعب. أ.

 .)58(بل للطعن بھاأن یكون الحكم الصادر بحق الالعب حكما نھائیا غیر ق ب.
 .)59(أن یكون اإلنھاء فور صدور الحكم النھائي بسجن الالعب ج.
تسویة حقوق الالعب المالیة عن المدة السابقة على صدور الحكم بسجنھ، مع إعطاء النادي الحق في  د.

مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمھا كمقدم عقد أو االتفاق مع الالعب على عدم المطالبة بإعادة تلك 
 .)60(لناديتخذھا ااة الرفع للجنة بكل ما یتعلق بالموضوع ألخذ الموافقة على اإلجراءات التي المبالغ شریط

ثناء فترة سجنھ توجب أوتجدر اإلشارة ھنا إلى أن الالئحة ومراعاة منھا لوضع الالعب وأسرتھ 
مؤقتا  سجنصرف نصف أجر الالعب األساسي في الفترة السابقة على صدور الحكم النھائي بحقھ إذا ما 

) من الئحة االحتراف ما یأتي: "في حال تم 50/5/3وتم إطالق سراحھ دون معاقبتھ، فقد جاء المادة (
) من أجر راتبھ %50فیحق للنادي االحتفاظ لالعب بنسبة ( ،سجن الالعب مؤقتاً وقبل صدور حكم نھائي

صدر الحكم النھائي فال یحق لھ األساسي تسلم لھ حال إطالق سراحھ دون معاقبتھ بحكم نھائي، وفي حال 
 في استالم النسبة المنصوص علیھا في ھذه الفقرة، مع مطالبتھ بإعادة أي مبالغ استلمھا كمقدم عقد".

 .)61(الرفع للجنة االحتراف بإنھاء عقد احتراف الالعب ھـ.
 

																																																													
 .حتراف السعودیةالئحة اال) من 50/4انظر المادة ( )56(
وال|||واردة ف|||ي الم|||تن التزی|||د ف|||ي عبارتھ|||ا، إذ ال داع|||ي  الئح|||ة االحت|||راف الس|||عودیة) م|||ن 51/1یالح|||ظ عل|||ى الم|||ادة ( )57(

 لذكر السبب الذي من أجلھ تم الحكم على الالعب بالسجن.
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/5انظر المادة ( )58(
 .حتراف السعودیةالئحة اال) من 50/5انظر المادة ( )59(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/5انظر المادة ( )60(
 .الئحة االحتراف السعودیة) من 50/5انظر المادة ( )61(
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إنهاء عقد احتراف العب كرة القدم باإلرادة المنفردة  -  د. هيثم حامد المصاروة  و  عمار سعيد الرفاعي

 

 الرابع مطلبال
 توافر سبب مشروع إلنھاء عقد الالعب المحترف

اإلنھاء لسبب ریاضي مشروع من قبل الالعب، ذھبت الالئحة إلى تطبیق على غرار ما عرضنا في 
 األحكام ذاتھا على اإلنھاء الذي یتم باإلرادة المنفردة للنادي مع إیراد بعض الفروق.

إنھاء العقد لسبب مشروع یرتبط بالخطأ الذي یرتكبھ الالعب ویسوغ للنادي إنھاء عقد فمفھوم حق 
 ي استعمال حقھ في اإلنھاء شریطة أال یتعسف في ذلك.یجوز للنادوالالعب. 

 في حالتین ھما: )62(ن اإلنھاء یكون لسبب مشروع من قبل الناديأوبناء علیھ، یمكن القول ب
. ومثال ذلك عدم االلتزام الالعب )63(حالة قیام الالعب بانتھاك االلتزامات الواقعة على عاتقھ لفترة طویلة أ.

 التدریبات أو عدم حضوره إلى المباریات الرسمیة.بالحضور إلى 
. ومثال ذلك )64(الزمن من معینة فترة خالل االنتھاكات المرتكبة من قبل الالعب اللتزاماتھ تراكم حالة ب.

كالتأخر في الحضور إلى التدریبات  -مثال–إخالل الالعب بجانب من التزاماتھ خالل ثالثة أشھر 
جانب اإلخالل بالتزامھ المتعلق بالمحافظة على لیاقتھ البدنیة أو بالتزامھ والمباریات لعدة مرات إلى 

 المتعلق بحقوق الدعایة واإلعالن.
، إذ یتسع الواقع العملي لعشرات الفروض )65(وھذه األسباب أیضا واردة على سبیل المثال ال الحصر

 ألسباب اإلنھاء المشروعة.
المطبقة على إنھاء الالعب مع إعطاء النادي الحق في إنھاء  أما وقت اإلنھاء فتطبق بشأنھ ذات األحكام

) 30/2العقد لسبب مشروع في أي وقت یشاء، أي حتى لو كان ذلك أثناء الموسم الریاضي، إذ جاء في المادة (
 النادي بین للعقد المبكر اإلنھاء تجیز ال التي من القواعد التفسیریة لالئحة االحتراف ما نصھ: "الحاالت

 ھي: الریاضي الَمْوِسم نھایة في إال عب،والال
 بعد  المشروع غیر السبب حالة في )الالعب أو (النادي الطرفین من أي قِبَل ِمن العقد إنھاء تَمَّ  إذا 2/1 – 30

 المحمیة. بالفترة یُسمى ما انتھاء
 الالئحة)". ھذه ) من29المادة ( مشروع (انظر ریاضي لسبب الالعب قِبَل ِمن العقد إنھاء تَمَّ  إذا 2/2 – 30

) من القواعد 30/2وتجدر اإلشارة ھنا إلى جملة من المالحظات حول الصیاغة القانونیة للمادة ( 
 التفسیریة لالئحة االحتراف، إذ یعد من بینھا ما یأتي:

 یمكن ال: "كاآلتي جاءت والتي الالئحة، من) 30( المادة لنص صریحا تعارضا تتضمن المادة ھذه أن .أ
 استثناء، دون الموسم أثناء اإلنھاء تحظر فھي". الریاضي الَمْوِسم أثناء في واحد طرف ِمن العقد إنھاء

 .معینة حاالت في الموسم أثناء اإلنھاء بجواز فتفید التفسیریة القواعد حكامأ أما
فقد بدأت المادة ) من الالئحة یحتاج إلى تعدیل في صیاغتھ، 30ویشار ھنا أیضا إلى أن نص المادة (

 المذكورة بعبارة "ال یمكن إنھاء العقد..". واألفضل بحسب المعتاد أن تبدأ بعبارة "ال یجوز إنھاء العقد..".
عدم الوضوح: فمثال یراد من المادة المذكورة حظر اإلنھاء في أوقات معینة وھذا ما عبرت عنھ دیباجتھا،  ب.

وقد یُغم علیھ األمر، وكان األجدر مثال أن تأتي صیاغتھا  ةبسھولھا قد ال یتوصل إلى ذلك أإال أن من یقر
 تي: "یحظر إنھاء العقد أثناء الموسم الریاضي في الحالتین اآلتیتین:...".كاآل
الالئحة)، وھذا تعبیر غیر مستخدم في النصوص  ھذه ) من29المادة ( تضمنت (انظر :ذیل الفقرة األخیرة ج.

 ) من ھذه الالئحة).29مع مراعاة ما ورد في المادة (: ام عبارةالقانونیة، إذ یفضل استخد

																																																													
 .الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبین البحرینیة) من 71) والمادة (31انظر المادة ( )62(
 ). 28/2( للمادة التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 63(
 ). 28/2للمادة ( التفسیریة القواعد ، نصالئحة االحتراف السعودیةانظر القواعد التفسیریة ل) 64(
، الئح|||ة االحت|||راف الس|||عودیة. انظ|||ر ك|||ذلك: القواع|||د التفس|||یریة لالئح|||ة االحت|||راف الس|||عودیة) م|||ن 28انظ|||ر: الم|||ادة () 65(

 .38). ص28( للمادة التفسیریة نص القواعد

 

ھ یستفاد من نأإال ، نیللقواعد التفسیریة الخاصة بالمادة الثالثوعلى الرغم من ضعف الصیاغة القانونیة 
الفقرة األخیرة منھا حظر اإلنھاء لسبب مشروع من قبل الالعب إال في نھایة الموسم، وبمفھوم المخالفة یمكن 
القول بأن للنادي القیام باإلنھاء لسبب مشروع أثناء الموسم، أما الحكمة من ذلك فلعلھا ترتبط بمدى الخطورة 

العب أثناء الموسم الریاضي، فقیام الالعب بذلك قد یفضي إلى أضرار ال طرف من العقدالمتأتیة من إنھاء 
بلیغة بالنادي وفرصتھ في المسابقات والبطوالت القائمة، في حین أن قیام النادي بذلك قد ال یفضي إلى أضرار 

 نھ في مصلحتھ. أمشابھة، لذلك فإن للنادي أن یقوم باإلنھاء أثناء الموسم الریاضي إن قدر 
ھي الحال بشأن العقوبات الریاضیة المطبقة بشأن النادي الذي یرتكب مخالفة لقواعد اإلنھاء، إذ وكذلك 

 للمطالبة دةم تحدید ھنا ویجدر ،ب، فیجوز إلزام النادي بالتعویضیطبق بشأنھا ذات األحكام المطبقة بشأن الالع
 .التعویض بھذا

ھو أن  إغفالھفي حال المخالفة، غیر أن ما ال یجب  النادي ىیجوز فرض عقوبات ریاضیة عل كما
) 31/4العقوبات الریاضیة المالئمة للتطبیق على النادي تختلف عن تلك المطبقة بشأن الالعب، لذلك أتت المادة (

من الئحة االحتراف لتحدد العقوبات الریاضة التي یتم إیقاعھا على النادي، إذ نصت على اآلتي: "إضافة إلى 
إذا ارتكب مخالفة إنھاء العقد أو حرض على ذلك  ام بدفع تعویض یتم إیقاع عقوبات ریاضیة على أي نادااللتز

أثناء الفترة المحمیة... وفي ھذه الحالة سوف یحرم النادي من تسجیل أي العبین جدد سواء سعودیین أو غیر 
 سعودیین لمدة فترتي تسجیل قادمتین".
ة بتحریض النادي لالعب على اإلنھاء غیر المشروع للعقد، فقد جاءت ونظرا لصعوبات اإلثبات المتعلق

) من الئحة االحتراف بقرینة قانونیة بسیطة لصالح النادي الذي تركھ الالعب مفادھا أن النادي 31/4المادة (
 يلى أن یثبت العكس، وفإالجدید المتعاقد مع الالعب ھو من حرض ذلك الالعب على اإلنھاء غیر المشروع و

ذلك إعفاء مؤقت للنادي السابق من اإلثبات إلى أن یثبت النادي الجدید براءة ساحتھ، فقد جاء في المادة المذكورة 
ما نصھ: "...وما لم یثبت عكس ذلك یفترض أن یكون النادي متھماً بالتحریض على ارتكاب ھذه المخالفة إذا 

 خر دون سبب مشروع..".آ ده مع نادعمد ھذا النادي إلى التعاقد مع أي العب قام بإنھاء عق
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ھ یستفاد من نأإال ، نیللقواعد التفسیریة الخاصة بالمادة الثالثوعلى الرغم من ضعف الصیاغة القانونیة 
الفقرة األخیرة منھا حظر اإلنھاء لسبب مشروع من قبل الالعب إال في نھایة الموسم، وبمفھوم المخالفة یمكن 
القول بأن للنادي القیام باإلنھاء لسبب مشروع أثناء الموسم، أما الحكمة من ذلك فلعلھا ترتبط بمدى الخطورة 

العب أثناء الموسم الریاضي، فقیام الالعب بذلك قد یفضي إلى أضرار ال طرف من العقدالمتأتیة من إنھاء 
بلیغة بالنادي وفرصتھ في المسابقات والبطوالت القائمة، في حین أن قیام النادي بذلك قد ال یفضي إلى أضرار 

 نھ في مصلحتھ. أمشابھة، لذلك فإن للنادي أن یقوم باإلنھاء أثناء الموسم الریاضي إن قدر 
ھي الحال بشأن العقوبات الریاضیة المطبقة بشأن النادي الذي یرتكب مخالفة لقواعد اإلنھاء، إذ وكذلك 

 للمطالبة دةم تحدید ھنا ویجدر ،ب، فیجوز إلزام النادي بالتعویضیطبق بشأنھا ذات األحكام المطبقة بشأن الالع
 .التعویض بھذا

ھو أن  إغفالھفي حال المخالفة، غیر أن ما ال یجب  النادي ىیجوز فرض عقوبات ریاضیة عل كما
) 31/4العقوبات الریاضیة المالئمة للتطبیق على النادي تختلف عن تلك المطبقة بشأن الالعب، لذلك أتت المادة (

من الئحة االحتراف لتحدد العقوبات الریاضة التي یتم إیقاعھا على النادي، إذ نصت على اآلتي: "إضافة إلى 
إذا ارتكب مخالفة إنھاء العقد أو حرض على ذلك  ام بدفع تعویض یتم إیقاع عقوبات ریاضیة على أي نادااللتز

أثناء الفترة المحمیة... وفي ھذه الحالة سوف یحرم النادي من تسجیل أي العبین جدد سواء سعودیین أو غیر 
 سعودیین لمدة فترتي تسجیل قادمتین".
ة بتحریض النادي لالعب على اإلنھاء غیر المشروع للعقد، فقد جاءت ونظرا لصعوبات اإلثبات المتعلق

) من الئحة االحتراف بقرینة قانونیة بسیطة لصالح النادي الذي تركھ الالعب مفادھا أن النادي 31/4المادة (
 يلى أن یثبت العكس، وفإالجدید المتعاقد مع الالعب ھو من حرض ذلك الالعب على اإلنھاء غیر المشروع و

ذلك إعفاء مؤقت للنادي السابق من اإلثبات إلى أن یثبت النادي الجدید براءة ساحتھ، فقد جاء في المادة المذكورة 
ما نصھ: "...وما لم یثبت عكس ذلك یفترض أن یكون النادي متھماً بالتحریض على ارتكاب ھذه المخالفة إذا 

 خر دون سبب مشروع..".آ ده مع نادعمد ھذا النادي إلى التعاقد مع أي العب قام بإنھاء عق
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 الخاتمة
حی||||ث  ،إنھ||||اء عق||||د احت||||راف الع||||ب ك||||رة الق||||دم ب||||اإلرادة المنف||||ردةم||||ن خ||||الل ھ||||ذه الدراس||||ة  تناولن||||ا

عرض|||نا لح|||االت اإلنھ|||اء م|||ن قب|||ل الالع|||ب أو الن|||ادي وش|||روط وأحك|||ام ك|||ل منھم|||ا بحس|||ب م|||ا ورد ف|||ي 
وم||||ا یتص||||ل بھ||||ا م||||ن  المملك||||ة العربی||||ة الس||||عودیةالئح||||ة االحت||||راف وأوض||||اع الالعب||||ین وانتق||||االتھم ف||||ي 

التع|||رض إل|||ى أھ|||م النت|||ائج والتوص|||یات الت|||ي ت|||م الدراس|||ة  ھ|||ذهیج|||در بن|||ا ف|||ي نھای|||ة و أنظم|||ة ول|||وائح،
 التوصل إلیھا.
 النتائج

طیع نھ یستأینقضي عقد االحتراف باإلرادة المنفردة للنادي أو الالعب المحترف في أحوال معینة، ومنھا  .1
، مع مراعاة اختالف جانب من األحكام حال توافر سبب ریاضي مشروع استعمال حقھ في اإلنھاءكل منھما 

 .والعقوبات المترتبة في حالة اإلنھاء من قبل الالعب عن نظیرتھا المترتبة على اإلنھاء من قبل النادي
حالة أو حاالت أن صور إنھاء عقد االحتراف باإلرادة المنفردة بناء على سبب مشروع غیر محصورة في  .2

 معینة، فھي واردة في الالئحة على سبیل المثال ولیس الحصر.
 .اعد العامةالمعروفة في القو الفسخ حد تطبیقات نظریةأبوصفھ  إنھاء عقد االحتراف باإلرادة المنفردة كیّفی .3
 عقوباتفرض أي  وبمنأى عن وجیھ سبب دون ومن لحظة أي في العقد إلغاءبإمكانیة  یتمتع الالعب .4

علیھ اذا ما استعد لدفع مبلغ الشرط الجزائي المنصوص علیھ في العقد، وھذا ما یتعذر تأییده أو  ریاضیة
 التسلیم بصحتھ لتعارضھ مع مقتضیات حسن النیة.

 ء العقد دونبإنھاأو النادي المطالبة بالتعویض في حالة قیام الالعب جوز فیھا تلم تبین الالئحة المدة التي  .5
 سبب مشروع.

ب، وذلك بالنسبة لالع اسمحت الالئحة للنادي بإنھاء عقد الالعب المحترف بناء على أسباب ال یتوافر مثلھ .6
في األحوال اآلتیة: صدور قرار من اتحاد كرة القدم بمنع الالعب من نشاطھ الكروي أو صدور حكم نھائي 

نادي في حالة صدور حكم نھائي من الجھات بإیقاف الالعب لتعاطیھ المنشطات، كما أنھا سمحت بذلك لل
 المختصة بسجن الالعب.

تقضي الالئحة بإلغاء عقد الالعب المحترف في حال صدور حكم نھائي من لجنة االستئناف في اللجنة  .7
السعودیة للرقابة على المنشطات بإیقاف الالعب، في حین أنھا لم تبین موقفھا من القرار الصادر بمنع 

 اللجنة التأدیبیة السعودیة لقضایا المنشطات.الالعب من قبل 
ھناك جملة من العیوب المتعلقة بالصیاغة القانونیة لالئحة بشأن النصوص الخاصة بإنھاء عقد االحتراف  .8

باإلرادة المنفردة، كما أن ھناك حالة من عدم التناسق واالنسجام بین نصوص الالئحة من جھة وقواعدھا 
 مر الذي قد یفضي إلى غموض أو لبس بشأن بعض األحكام.التفسیریة من جھة أخرى، األ

 التوصیات
یع|||د م|||ن و، یج|||در بالالئح|||ة تبنیھ|||ا بش|||أن إنھ|||اء عق|||د االحت|||راف ب|||اإلرادة المنف|||ردة اثم|||ة أحكام||| . أنأوالً 

 أھمھا ما یأتي:
ن المنفردة دوعدم إعفاء الالعب من العقوبات الریاضیة في حال قیامھ بإنھاء عقد االحتراف بإرادتھ  .1

 سبب مشروع حتى ولو التزم بدفع قیمة الشرط الجزائي المتفق علیھ مع النادي.
سبب  بإنھاء العقد دون أو النادي المطالبة بالتعویض في حالة قیام الالعب خاللھاجوز تبیان المدة التي  .2

  وذلك من خالل إیراد مدة تقادم یسقط بعدھا الحق في سماع الدعوى. ،مشروع
 يالمحترف من ممارسة النشاط الریاض قرار بمنع الالعبإلغاء عقد الالعب المحترف في حال صدور  .3

م صبح ھذا القرار نھائیا، أي حتى ولو لم یتأ ذا ماإ من قبل اللجنة التأدیبیة السعودیة لقضایا المنشطات
 . افھاستئن

ثانی|||||ا. یج|||||در باالتح|||||اد العرب|||||ي الس|||||عودي لك|||||رة الق|||||دم القی|||||ام بمراجع|||||ة ش|||||املة لنص|||||وص الئح|||||ة 
االحت|||راف وقواع|||دھا التفس|||یریة لتنقیحھ|||ا م|||ن عی|||وب الص|||یاغة القانونی|||ة الت|||ي تخللتھ|||ا ف|||ي مواض|||ع 

 

القواع|||||د ( ،)20/2، (القواع|||||د التفس|||||یریة للم|||||ادة م|||||ن الالئح|||||ة) 30: (الم|||||ادة ع|||||دة كم|||||ا ف|||||ي الم|||||واد
إزال|||ة أوج|||ھ التع|||ارض ب|||ین نص|||وص األم|||ر ال|||ذ یب|||دو أكث|||ر أھمی|||ة بش|||أن  )،31/4التفس|||یریة للم|||ادة 

م|||||ن  28والم|||||ادة  16/2: (الم|||||ادة ، كم|||||ا ف|||||ي الم|||||وادالالئح|||||ة أو بینھ|||||ا وب|||||ین القواع|||||د التفس|||||یریة
م||||ن الالئح||||ة  50/4) (الم||||ادة 32/4م||||ن الالئح||||ة  والقواع||||د التفس||||یریة للم||||ادة  28الالئح||||ة)، (الم||||ادة 

 .قواعدھا التفسیریة)و
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القواع|||||د ( ،)20/2، (القواع|||||د التفس|||||یریة للم|||||ادة م|||||ن الالئح|||||ة) 30: (الم|||||ادة ع|||||دة كم|||||ا ف|||||ي الم|||||واد
إزال|||ة أوج|||ھ التع|||ارض ب|||ین نص|||وص األم|||ر ال|||ذ یب|||دو أكث|||ر أھمی|||ة بش|||أن  )،31/4التفس|||یریة للم|||ادة 

م|||||ن  28والم|||||ادة  16/2: (الم|||||ادة ، كم|||||ا ف|||||ي الم|||||وادالالئح|||||ة أو بینھ|||||ا وب|||||ین القواع|||||د التفس|||||یریة
م||||ن الالئح||||ة  50/4) (الم||||ادة 32/4م||||ن الالئح||||ة  والقواع||||د التفس||||یریة للم||||ادة  28الالئح||||ة)، (الم||||ادة 

 .قواعدھا التفسیریة)و
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 مستخلص

ام ویحقق االلتز المص,,,,,رفي،یعد االلتزام بالس,,,,,ر المص,,,,,رفي من المبادئ المس,,,,,تقرة في العمل 

یس,,تفید العمیل في الحفاظ على المعلومات  جھةفمن  والبنك،المذكور مص,,الح مش,,تركة بین العمیل 

یس,,,تفید  ،أخرىومن جھة  الغیر،وال یعلم بھا  س,,,ریّة،حتى تبقى تلك المعلومات  للبنك،التي یقدمھا 

ھ یجاباً على نش,,,اطإمما ینعكس  العمالء،البنك من التزامھ بالس,,,ر المص,,,رفي عن طریق كس,,,ب ثقة 

سر المصرفي  لتزامباال التمسك ولكن ینبغي أّال یؤدي المصرفي. الح دائني بمص ضرارإلى اإلبال

یق التش,,,,,,,ریعات بتحق قامتلذلك  ،وحرمانھم من توقیع الحجز التنفیذي على أموال العمیل العمیل،

ومص,,الح العمیل من  ،التوازن بین مص,,الح مش,,روعة متض,,اربة ھي مص,,الح الدائن من جھة أولى

 ومصالح البنك من جھة ثالثة. ،جھة ثانیة

ى وص,,والً إل ،وتناول البحث تلك المعالجة ،عالج كل من التش,,ریع الس,,وري والقطري ذلكوقد 

بیان حق دائن العمیل في توقیع الحجز التنفیذي على أموال مدینھ على النحو الذي یحقق التوازن 

مع  ،كما وبیّن البحث اإلجراءات التي یمر بھا حق الدائن في الحجز التنفیذي ،بین تلك المص,,,,,,,الح

 فیھا.شارة إلى ضرورة الحفاظ على السریّة المصرفیة قدر اإلمكان اإل
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Abstract 

The obligation of banking secrecy is considered one of the most stable 

principles in the field of banking industry. This kind of obligation 

participates in establishing the common interests among the bank and its 

clients. On the one hand، all the clients' information is preserved and 

protected by the bank with the highest standards of confidentiality. On the 

other hand، the bank's adherent to this type of banking secrecy will increase 

the pillars of trust between the bank and its clients which will be reflected 

positively on its banking activities. Nevertheless، this kind of obligation 

should not be reflected negatively on behalf of the clients' creditors، and 

consequently prevent them from carrying out the executive seizure on the 

client's money. Thus، the banking legislations have attempted to create a 

kind of harmony between the different legitimate interests of the creditor، 

the client and the bank at large 

. In fact، both the Syrian legislation and the Qatari legislation have 

carefully tackled this issue، something that has been thoroughly 

investigated through this study along with the right of the clients' creditors 

in carrying out the executive seizure on the client's money in a manner that 

achieves a kind of balance among the different interests of all parties. This 

study also sheds light on the different procedures that will be conducted 

during the process of carrying out the executive seizure with regard to the 

importance of maintaining the banking secrecy as far as possible.  

 

  



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدةالسنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 86

مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه وااللتزام بالسرّية المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

 مقدمة

 یعلم الغیر بأس,,,,راره المالیة أكثر من حرص,,,,ھ أحیاناً على كتمان أس,,,,رار یحرص الفرد على أّال 

الش,,,,خص أموالھ لما یوفره  ولّما كانت البنوك منذ القدم ھي المكان الذي یودع فیھ ،حیاتھ الخاص,,,,ة

ولّما كان المص,,رف یعد  ،1فقد أص,,بحت مس,,تودعاً ألس,,راره المالیة ،مان لھا ض,,د الس,,رقةذلك من أ

لى تجمیع رؤوس األموال والمدخرات تمھیداً إفھو یس,,عى  ،وس,,یطاً یتخذ من النقود س,,لعتھ وتجارتھ

فتح اعتمادات أو إص,,,,,,,دار  أووظیفتھ كموزع لالئتمان في ص,,,,,,,ورة قروض نقدیة فوریة للقیام ب

وتنش,,ط االقتص,,اد القومي من  ،2 خطابات ض,,مان وأي ص,,ور أخرى تدعم الثقة في العمیل من جھة

 .3جھة أخرى

وتعد س,,ریّة العملیات المص,,رفیة من الناحیة القانونیة من أس,,اس,,یات العمل المص,,رفي في جمیع 

وعلى الرغم من  ،4ومن أھم المبادئ المس,,تقرة في العرف المص,,رفي منذ نش,,أة البنوك ،العالمأنحاء 

ً  أنّ  التش,,,,ریعات المنظمة  نجد أنّ  ،5نظام البنوك والمال في العالم غیر منظم تنظیماً جیداً ومتماس,,,,كا

 على وض,,ع أحكام قانونیة تحمي حس,,ابات العمالء ومعامالتھم وموجوداتھم لعمل البنوك حرص,,ت

ش,,,,,,اط الن تنمیة إلىمما یؤدي  ،في البنوك على النحو الذي یش,,,,,,جعھم على إیداع اموالھم في البنوك

سریّة المصرفیة ف وأجازت الكش المصرفي في الدولة. ونظمت التشریعات حاالت الكشف عن ال

 ي یمنحعلى النحو الذ یساء استخدام السریّة المصرفیة حیث ینبغي أّال  ،عنھا ضمن ضوابط قانونیة

 .عمیل فرصة للتھرب من دیونھال

تدعیم النشاط المصرفي وأثره في اقتصاد البالد بشكل  السوري بضرورةوإیماناً من المشرع 

ة الس,,ریّ  نظّم أحكام ،6إیجابي مما یحفز رؤوس األموال األجنبیة والوطنیة ویمنعھا من مغادرة البالد

ة ص,,,دار قانون جدید للس,,,ریّ إغاءه وتم إلأن ثم ما لبث  ،2001لس,,,نة  26المص,,,رفیة في القانون رقم 

																																																													
وقانون  1990لسنة  205سریة الحسابات المصرفیة على ضوء القرار بقانون رقم  ،: د. رضا السید عبد الحمید 1

 . 3ص  ،2002 ،جمھوریة مصر العربیة ،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،التجارة الجدید
 ،القاھرة ،ض,,,,,,,ة العربیةدار النھ ،عملیات البنوك ،قانون المعامالت التجاریة ،: د. محمود مختار احمد بریري  2

دار النھض,,,,,,ة  ،عملیات البنوك واالفالس ،د. محمد بھجت عبد هللا قاید ،4ص  ،2007 ،جمھوریة مص,,,,,,ر العربیة
 .178ص  ،2000 ،جمھوریة مصر العربیة  ،القاھرة ،العربیة

 ،العقود التجاریة) ،االفالس ،عملیات البنوك ،القانون التجاري ( األوراق التجاریة ،: د. حمد هللا محمد حمد هللا  3
 . 6ص  ،2006 ،الطبعة الثانیة ،جمھوریة مصر العربیة ،القاھرة ،دار النھضة العربیة

مجلة جامعة دمش,,,,ق للعلوم  ،الس,,,,ریة المص,,,,رفیة في التش,,,,ریع الس,,,,وري ،: د. أدیب میالة (و) د. محي محرزي 4
 . 8ص  ،2011سنة  ،العدد األول ،27المجلد  ،االقتصادیة والقانونیة

5  : Ray August & Don Mayer & Michael Bixby ، International Business Law ،( Tex 
، Cases ، And Reading )، Fifth Edition ، 2009 ، p 278.  

مجلة جامعة دمش,,,,,,ق للعلوم االقتص,,,,,,ادیة  ،الس,,,,,,ریّة المص,,,,,,رفیة في القانون الس,,,,,,وري ،: د. جمال الدین مكناس 6
 . 10ص  ،2002سنة  ،2العدد  ،18المجلد  ،والقانونیة
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من  10وما لبث األخیر حتى تم إلغاءه بموجب المادة  ،2005لس,,,,,,,نة  34المص,,,,,,,رفیة یحمل رقم 

سنة  30المرسوم التشریعي المسمى بـ,,,,,,, " قانون السریة المصرفیة رقم  أّما في دولة  .7" 2010ل

ً  ،قطر لمركزي وتنظیم المؤس,,س,,ات المالیة قانون مص,,رف قطر ا 8فقد نظّم الس,,ریّة المص,,رفیة حدیثا

 .2012لسنة  13رقم 

 أھمیة واھداف البحث:أوالً: 

 أھمیة البحث: 1

ث كونھ یواجھ موض,,,,,,,وعاً مختلطاً بین تخص,,,,,,,ص قانون المرافعات یتنبع أھمیة البحث من ح

حیث ینبغي التوفیق بین االعتبارات واألس,,,س التي یقوم علیھا قانون  ،وتخص,,,ص القانون التجاري

قانون التجاري ،المرافعات بھ من اعتبارات الثقة  ،وبین روح ال ھا من أ ،وما یتس,,,,,,,م  ھمیة وما ل

ن ح الدائھمیة البحث أیض,,,,,,اً من حیث كونھ یوفق بین مص,,,,,,الوتأتي أ ،خاص,,,,,,ة في الحیاة التجاریة

ومص,,,,,الح العمیل في الحفاظ  ،من جھة أولىموال مدینھ أنّى وجدت المش,,,,,روعة في الحجز على أ

ومص,,,,,الح البنك في المحافظة على ثقة  ،من جھة ثانیةة حس,,,,,اباتھ ومعامالتھ مع البنك على س,,,,,ریّ 

في الدولة ویھمھ اس,,,تمرار التعامل مع  اھام ااقتص,,,ادی االعمالء فیھ كمؤس,,,س,,,ة مالیة تزاول نش,,,اط

 .من جھة ثالثةالعمیل 

 ھداف البحث أ :2

 التالیة:لى تحقیق جملة من األھداف إیھدف البحث 

 ،ینموال الم,,دلحق ال,,دائن في توقیع الحجز التنفی,,ذي على أ بی,,ان الض,,,,,,,وابط الق,,انونی,,ة )1

 ،واختالفھا بین قانون الس,,,,ریّة المص,,,,رفیة القدیم عن قانون الس,,,,ریّة المص,,,,رفیة الجدید

والً وص ،ماقف كل منھوتقییم مو ،ومقارنتھا بموقف القانون القطري ،وذلك في سوریة

 ،تجارة واعتبارات قانون المرافعاتمع روح قانون ال یتالءمإلى الص,,,یغة األفض,,,ل بما 

 .ویحقق التوازن بین مصالح الدائن والعمیل والبنك 

جراءات من مع بیان ما یعتري ھذه اإل ،جراءات الخاص,,,,ة بالحجز التنفیذيبیان أھم اإل )2

ثر أتساھم في تخفیف  دیم حلولوتق ،خطورة على العمل المصرفي والسریّة المصرفیة

س,,,ریّة بما یحافظ على ال ،س,,,ریّة المص,,,رفیةعلى الالتنفیذي  الحجزحق الدائن في توقیع 

																																																													
 : متوافر نص القانون على موقع مصرف سوریة المركزي على شبكة االنترنت على الرابط اآلتي :  7

http://www.banquecentrale.gov.sy / 
 : متوافر نص القانون على موقع مصرف قطر المركزي على شبكة االنترنت على الرابط اآلتي : 8

http://www.qcb.gov.qa / 



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدةالسنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 88

مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه وااللتزام بالسرّية المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

بین مص,,,,الح الدائن والعمیل  المنش,,,,ود یخل بالتوازن وبما ال ،المص,,,,رفیة قدر اإلمكان

 والبنك.

 ت البحثإشكاالثانیاً: 

خطورة دور الحجز التنفیذي في في  یكمنھذا البحث  وإش,,,,,كال ،ت معینةإّن لكل بحث إش,,,,,كاال

سریّ  فرغ تحتى ال  ،وضرورة البحث في الضوابط القانونیة لھذا الدور ،ة المصرفیةالكشف عن ال

فإذا كان الحجز التنفیذي یس,,تھدف حص,,ول  ،التش,,ریعات المنظمة للس,,ریّة المص,,رفیة من مض,,مونھا

قانون الس,,ریّة المص,,رفیة یس,,تھدف أیض,,اً تنش,,یط عمل  أنّ إال  ،وھذا حق مش,,روع ،الدائن على حقھ

حث الب وما من ش,,ك في أنّ  ،ى تنمیة اقتص,,اد الدولةیؤدي إلعلى النحو الذي  ،المص,,ارف في الدولة

ش,,,,,,كاالت التي قد تعترض طریق الحجز التنفیذي وض,,,,,,رورة مراعاة تتجلى أھمیتھ عن طریق اإل

 قدر ممكن.اعتبارات الحفاظ على السریّة المصرفیة بأكبر 

 منھج البحثثالثاً: 

ن جھة موالمنھج المقارن بین التش,,,,,,,ریع الس,,,,,,,وري  ،تتمثل منھجیة البحث في المنھج التحلیلي

جز الح لحق الدائن فيالص,,یغة األفض,,ل  إلىوص,,والً  ،من جھة ثانیة التش,,ریع القطريومع  أولى،

 التنفیذي في الكشف عن السریّة المصرفیة.

 مخطط البحثرابعاً: 

 التالیة:سنتناول في معرض البحث الخطة 

 ماھیة السریّة المصرفیة تمھیدي: مبحث

 التنفیذي في ظل السریّة المصرفیةالحجز  حق الدائن في األول:المبحث 

 في التشریع السوري األول:المطلب 

 في التشریع القطري الثاني:المطلب 

  المصرفیة في ظل السریّةإجراءات الحجز التنفیذي  الثاني:المبحث 

 ما قبل تقدیم تقریر ما في الذمة مرحلة األول:المطلب 

 مرحلة ما بعد تقدیم تقریر ما في الذمة الثاني:المطلب 
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 تمھیدي مبحث

 ماھیة السر المصرفي

حاث أب ظھرتمع ذلك و النازیین،ة المص,,رفیة بدایةً لحمایة ممتلكات الیھود من تأس,,س,,ت الس,,ریّ 

 ویقوم االلتزام بالسر المصرفي على أساس أنّ  .9سطورة اخترعتھا البنوكیعد أ ذلك تؤكد أنّ جدیدة 

قة من العمیل في  لھ تقوم على ث یات البنوك والعالقة بین البنك وعمی عة عمل ما یكت أنطبی م البنك 

شؤونھ الخاصة  ،یفضي العمیل إلیھ من تصرفاتھ وأحوالھ المالیة وھي مسائل یعتبرھا العمیل من 

 یعبروھذا ما  . 10بغض النظر عما إذا كان العمیل تاجراً أو غیر تاجر الغیر، یعرفھا التي یجب أّال 

 .protection of privacy rights  11عنھ بحمایة الحق في الخصوصیة 

ھر تش,,ت التي ،وال یزال مص,,در ثروة بعض الدول كس,,ویس,,را ،وكان االلتزام بالس,,ر المص,,رفي

سویسرا في العام ة حیث ُعرفت السریّ  ،بالسریّة المصرفیة وكانت متجذرة  ،1930المصرفیة في 

حیث  ،12انتقاد لألمة أجمعھا وكأنھأي انتقاد لھا  ھ كان ینظر إلىفي المجتمع الس,,,ویس,,,ري بحیث أنّ 

 6ألف فرنك س,,,,ویس,,,,ري والس,,,,جن لمدة  50 إلىكان المنتھكون ألحكامھا یعاقبون بغرامة تص,,,,ل 

 .13أشھر

حاولت دول االتحاد األوروبي الضغط  ،1998د في العام وبالتحدی العشرین،ومع نھایة القرن  

تلك ھذا الض,,,,,غط و أنّ  إّال  ،ة المص,,,,,رفیة لدیھاعلى س,,,,,ویس,,,,,را من أجل التخفیف من حدة الس,,,,,ریّ 

س,,ویس,,را عن رغبتھا في الحفاظ  تثنلم  2003ویونیو  2002المفاوض,,ات التي حص,,لت بین یونیو 

ة من الدخل كضریبة من الفائدة العائد %35كانت قد سمحت باقتطاع  وإن ،ة المصرفیةعلى السریّ 

																																																													
9 :  Jean-Rodolphe W. Fiechter، Exchange of Tax Information: The End of Banking 
Secrecy in Switzerland and Singapore?، International Tax Journal،  November–
December 2010، p56 ، the article is available at the following link which visited at 
7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 

لدین عوض  10 یة ،: د. علي جمال ا قانون یات البنوك من الوجھة ال یة ،الطبعة الرابعة ،عمل  ،دار النھض,,,,,,,ة العرب
 . 1181ص  ،جمھوریة مصر العربیة ،القاھرة

 ،االس,,,,,كندریة ،دار الجامعة الجدیدة للنش,,,,,ر ،دور البنوك في مكافحة غس,,,,,یل األموال ،: د. جالل وفاء محمدین 11
 . 80ص  ،2000 ،جمھوریة مصر العربیة

12 :  Jean-Rodolphe W. Fiechter، Exchange of Tax Information: The End of Banking 
Secrecy in Switzerland and Singapore?، International Tax Journal،  November–
December 2010، p56 ، the article is available at the following link which visited at 
7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 
13 : Alexandre Ziegler، François & Xavier Delaloye & Michel Habib، Negotiating over 
Banking Secrecy: The Case of Switzerland and the European Union، October 5، 2005، 
p 1 ، the article is available at the following link which visited at 7/8/2016: 
http://www.ssrn.com/en/ 
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وعلى الرغم من الس,,,,ماح بتبادل المعلومات  ،14االتحاد األوروبي دول والذي یحص,,,,ل علیھ مواطن

 كونھا تحترم ،ة المص,,,,رفیةأبقت على الس,,,,ریّ  ،وأیض,,,,اً س,,,,نغافورة ،س,,,,ویس,,,,را   أنّ إّال  ،الض,,,,ریبیة

 .15موالھم في البنوك السویسریةن في إیداع أوالدول الراغب وطنع بھا مواالخصوصیة التي سیتمت

التمھیدي المقصود بالسر المصرفي (  المبحثسنتناول في ھذا  ،ولبیان ماھیة السر المصرفي

واس,,تثناءات الس,,ریّة المص,,رفیة (  ،) المطلب الثانيونطاق الس,,ریّة المص,,رفیة (  ،) المطلب األول

 وذلك على النحو اآلتي : ،) المطلب الثالث

 المطلب األول

 المقصود بالسر المصرفي 

الصفة التي ینحصر نطاق العلم بھا في عدد محدود من  أوتلك الواقعة بصفة عامة بالسر یقصد 

لم یظل الع أنأكثر في  أوثّمة مصلحة یعترف بھا القانون لشخص  ھنالك وذلك إذا كان ،األشخاص

فر  بتواالصفة سراً وفقاً لما سبق إّال  أوال تعد الواقعة  ،وعلى ذلك  ،16بھا محصوراً في ذلك النطاق

 ،في أش,,,خاص محددین ایكون نطاق العلم بھذه الواقعة أو الص,,,فة محص,,,ور أن:  األول ،ش,,,رطین 

الص,,,,,,,فة معلومة لعدد من الناس  أوكانت الواقعة  إذاأّما  ،اویتحقق ذلك حتى ولو كان عددھم كبیر

ف والمجالت كما لو كانت الواقعة منشورة في الصح ،17صفة السر عندئذٍ  عنھاتنتفي ف ،دون تعیین

 ،ھا القانون : یش,,,,,,ترط أن تكون ھنالك مص,,,,,,لحة مش,,,,,,روعة یقرّ  الثاني ،ومعلومة لدى الجمھور 

 .18في نطاق العلم بھ اویعترف القانون لصاحب السر في حق بقاء السر محصور

س,,,واء بمناس,,,بة  ،" كل أمر أو واقعة تص,,,ل إلى علم البنك فیقص,,,د بھ ،أّما عن الس,,,ر المص,,,رفي

حد أفض,,ى بھ أ األمر، أووس,,واء أفض,,ى العمیل نفس,,ھ إلى البنك بھذا  ،أو بس,,بب ھذا النش,,اط نش,,اطھ

																																																													
14 : Alexandre Ziegler، François & Xavier Delaloye & Michel Habib، Negotiating over 
Banking Secrecy: The Case of Switzerland and the European Union، October 5، 2005، 
p 4 ، the article is available at the following link which visited at 7/8/2016: 
http://www.ssrn.com/en/ 
15 :  Jean-Rodolphe W. Fiechter، Exchange of Tax Information: The End of Banking 
Secrecy in Switzerland and Singapore?، International Tax Journal،  November–
December 2010، p63 ، the article is available at the following link which visited at 
7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 

 ، 2012 ،القاھرة ،دار النھض,,,,ة العربیة ،القس,,,,م الخاص  ،ش,,,,رح قانون العقوبات ،محمود نجیب حس,,,,ني  : د. 16
 . 854ص  ،1015بند رقم  ،الطبعة الرابعة 

 . 855ص  ،1015بند رقم  ،مرجع سابق ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،: د. محمود نجیب حسني  17
 . 855ص  ،1015بند رقم  ،مرجع سابق ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،: د. محمود نجیب حسني  18
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وبالتالي ال یقتصر السر المصرفي على الوقائع  .19ویكون للعمیل مصلحة في كتمانھ " الغیر،من 

ن تد لیش,,,,مل الوقائع التي یعلم بھا البنك عن طریق الغیر ویكوبل یم ،التي یفض,,,,ي بھا العمیل للبنك

الخاصة  إعطاء المعلوماتب الذي یقوم البنكف ھا،إفشاءفال یجوز للبنك  ،للعمیل مصلحة في كتمانھا

یكون قد أخل بالتزامھ المكرس بموجب العقد المبرم مع العمیل والمتعلق بالس,,ر  الغیر،لى إبالعمیل 

 .20المصرفي

 الثانيالمطلب 

 نطاق السریة المصرفیة 

فیقص,,,,د بھ تحدید  ،أّما عن النطاق الش,,,,خص,,,,ي المصeeeeرفیة:النطاق الشeeeeخصeeeeي للسeeeeریّة  :أوالً 

دولة ة المص,,رفیة في التقوم التش,,ریعات المنظمة للس,,ریّ و ،األش,,خاص الملتزمین بالس,,ر المص,,رفي

ي على بالس,,ر المص,,رفالملتزمین یمكن تص,,نیف و ،بتحدید األش,,خاص الملتزمین بالس,,ر المص,,رفي

  :21النحو اآلتي

والمؤسسات المالیة التي  ،وتشمل المصارف العامة والخاصة ) : األشخاص االعتباریة : 1( 

 . خاصةودائع وتقدم تسھیالت ائتمانیة عامة و تتلقى

 نالمرتبطیش,,,,,,,خاص في  األ األولىتتمثل  ،ویش,,,,,,,ملون فئتین ): األشeeeeeeeخاص الطبیعیون : 2( 

 وأعضاء ،أعضاء مجلس إدارة المصرف  إلىكما ھو الحال بالنسبة  ،بروابط قانونیة المصارفب

																																																													
 ،ةجمھوریة مص,,,ر العربی ،القاھرة ،مكتبة عین ش,,,مس ،األس,,,س القانونیة لعملیات البنوك ،: د. س,,,میحة القلیوبي 19

 .225ص  ،بدون تاریخ
20 :  Ahmed Adnan Al-Nuemat، Money Laundering and Banking Secrecy in the 
Jordanian Legislation، Journal of International Commercial Law and Technology، 
Vol.9، No.2 (2014)، p 123. 

سنة 1نّصت المادة :  21 سوري  سریّة المصرفیة ال على أنھ " تخضع ألحكام ھذا المرسوم  2010/ب من قانون ال
ة السوریة بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة المؤسسات المالیة العاملة في الجمھوریة العربی التشریعي

ال  /ب أیض,,,اً على أنّھ "2كما ونص,,,ت المادة  ،السeeeوریة والمعبر عنھا أدناه بالمؤسeeeسeeeة أو المؤسeeeسeeeات المالیة"
بحكم  –أي المعلومات المحمیة بالسeeeeeeeریة  –یجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة السeeeeeeeابقة 

 ." ھا بما یخالف أحكام ھذا المرسوم التشریعيءنظمة النافذة إفشافتھ أو بما تسمح بھ القوانین واألوظیفتھ او ص
 2012لسنة  13من قانون مصرف قطر المركزي والتنظیم المؤسسات المالیة رقم  146فتنص المادة  ،أّما في قطر

شeeeeeاریھا ومشeeeeeرفیھا ووكالئھم عضeeeeeاء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومسeeeeeتأرؤسeeeeeاء و على أنّھ " یُحظر على
 وأو بیانات أو وثائق أكشeeف أو اإلفصeeاح عن أیّة معلومات و أ، إعطاء ومراسeeلیھا وخبرائھا وسeeائر العاملین بھا

ماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاصeeة بھم أو ما یتعلق أئھا أو حسeeاباتھم أو ودائعھم أو مسeeتندات عن عمال
ووفقاً للشeeeeeروط  ،حكام ھذا القانونأ في الحاالت المرخص بھا بمقتضeeeeeى وذلك إال ،بھم من معامالت أو شeeeeeؤون

. ویس,,ري الحظر المش,,ار إلیھ في الفقرة الس,,ابقة في مواجھة جمیع األش,,خاص  والضeeوابط التي یضeeعھا المصeeرف
الفقرة  إلیھم في أو بین أي من األش,,خاص المش,,ار ،ویظل قائماً حتى بعد انتھاء العالقة بین العمیل والبنك ،والجھات

 السابقة والبنك ألي سبب من األسباب ".
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 ،والمستشار القانوني والمالي للمصرف ،ومدقق حسابات المصرف ،اإلدارة التنفیذیة في المصرف

موظفي  فتتمثل في ،الثانیةأّما عن الفئة  ،وس,,,ائر العاملین في المص,,,رف بحكم طبیعتھم وص,,,فتھم 

لس مجلى إكما ھو الحال بالنس,,,بة  ،الرقابیة الذین یحق لھم االطالع على الس,,,ر المص,,,رفيالجھات 

سوریا المركزي سلیف ومدیریة مفوضیة الحكومة في مصرف  ھیئة مكافحة غسل  و ،22النقد والت

وغیرھم من الجھات  ، 24وموظفي مصرف قطر المركزي ،23في سوریا األموال وتمویل اإلرھاب

  .المحددة في القانون 

 ً ویقص,,,د بذلك تحدید المعلومات التي تعد محالً  المصeeeرفیة:النطاق الموضeeeوعي للسeeeریّة  :ثانیا

ویتمثل  ،حیث أولت التش,,ریعات المنظمة للس,,ریّة المص,,رفیة االھتمام بتحدیدھا ،للس,,ریّة المص,,رفیة

 :25فیما یلي النطاق الموضوعي لاللتزام بالسر المصرفي

ص,,,,,د ویق ،تعتبر معلومات س,,,,,ریة المعلومات التي تتعلق بھویة العمالء ) : ھویة العمالء : 1 (

ى سبیل وتشمل عل ،زھم عن غیرھم تي تحدد شخصیة العمالء والتي تمیبتلك المعلومات البیانات ال

عمیل رقم ال ،مكان وتاریخ الوالدة ،جنس,,یة العمیل ،اس,,م والدي العمیل ،المثال: اس,,م العمیل ونس,,بتھ

 از سفرهرقم جو أوالوطني 

كز عمالئھا تتر إلىالحسابات المصرفیة التي تفتحھا المصارف  إنّ ) : حسابات العمالء :  2 (

 .بشكل رئیسي في : حساب الودائع و الحساب الجاري و الحساب المشترك والحساب المرقم

																																																													
 . 2010لسنة  30) من قانون السریة المصرفیة السوري رقم 5:  البند ( أوالً ) من المادة ( 22
 لذلك اس,,تثنت ،ّن الس,,ریّة المص,,رفیة تش,,كل عائقاً وحاجزاً یعترض طریق الكش,,ف عن جرائم اإلرھابإ: حیث  23

 للمزید راجع : ،سریّة المصرفیة حاالت الكشف عن جرائم اإلرھاب من نطاقھاالتشریعات المنظمة لل
Paul Latimer ،  Bank secrecy in Australia: terrorism legislation as the new exception 
to the Tournier rule ، Journal of Money Laundering Control، Volume: 8 Issue: 1، 2005 
، p 57. 

 . 2012لسنة  13) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم  147/1: المادة (  24
/أ من قانون السریة المصرفیة السوري الجدید على انھ (( أ : تعتبر معلومات سریة في معرض 2تنص المادة :  25

اتھم وموجوداتھم ومعامالتھم مع المعلومات التي تتعلق بھویة العمالء وحسeeeeابتطبیق ھذا المرس,,,,وم التش,,,,ریعي 
كما وتنص المادة  ،) من ھذا المرسوم التشریعي ))3بما في ذلك الحاالت المذكورة في المادة ( المؤسسات المالیة

من قانون السریة المصرفیة الجدید على أنھ (( یحق للمؤسسات وحسب نشاطاتھا المنصوص علیھا في القوانین  3
لعمالئھا حس,,ابات مرقمة أو تؤجر ص,,نادیق حدیدیة خاص,,ة ال یعرف أس,,ماء أص,,حابھا إال واألنظمة النافذة أن تفتح 

صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقیمة وال یجوز اإلعالن عن  ،مدیر المؤسسة أو من یكلفھ خطیاً بذلك ھویة 
ھا في ھذا إال في األحوال المنص,,,,,,,وص علی ھذه الحسeeeeeeeابات أو موجودات الصeeeeeeeنادیق والعملیات الجاریة علیھا

من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,س,,,ات  145تنص المادة ف ،أّما في قطر ،المرس,,,وم التش,,,ریعي )) 
ماناتھم وخزائنھم في البنوك أجمیع حسeeeeeeابات العمالء وودائعھم و تكونعلى أنّھ "  2012لس,,,,,,نة  13المالیة رقم 

وال یجوز االطالع علیھا أو كشفھا أو إعطاء أي معلومات أو بیانات عنھا  ،سریّة ،وسائر المعامالت المتعلقة بھم 
أو بناء  ،إال بموجب إذن كتابي من العمیل أو ورثتھ أو الموص,,,ى لھم ،ألي ش,,,خص بطریق مباش,,,ر أو غیر مباش,,,ر

  على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائیة قائمة ".
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 تحفو ،تشمل معامالت العمالء بشكل عام فتح االعتمادات المستندیة ) : معامالت العمالء: 3 (

 ،خص,,م األوراق التجاریةو ، وتلقي كفاالت مص,,رفیة ،تلقي خطابات ض,,مانو ،االعتمادات العادیة

 .یجار الصنادیق الحدیدیة العادیة والخاصةإو

تش,,,,,,,مل موجودات العمالء بش,,,,,,,كل عام قیمة المبالغ المودعة في  ) : موجودات العمالء : 4 (

 ،قیمة مبلغ االعتمادات والكفاالتقیمة معامالت العمیل مع المص,,,,,,,رف من حیث و ،المص,,,,,,,رف

 .ة العادیة والخاصةیومحتویات الصنادیق الحدید

 المطلب الثالث

 استثناءات السریة المصرفیة 

ات حیث اتفقت التش,,,ریع ،من قبیل الس,,,ریّة النس,,,بیةالس,,,ریّة المص,,,رفیة تعد  ما من ش,,,ك في أنّ  

لفت من  أنّھا اختإّال  ،المنظمة للس,,,ریّة المص,,,رفیة على تبني الس,,,ریّة النس,,,بیة ونبذ الس,,,ریّة المطلقة

 لىإوالبعض اآلخر اتجھت  ،فبعض التش,,,,,ریعات اتس,,,,,عت في االس,,,,,تثناءات ،حیث نطاقھا ومداھا

 يالمش,,,رع الس,,,ور فقد نظم ، والقطري موقف التش,,,ریع الس,,,وري إلىأّما بالنس,,,بة  ،التض,,,ییق منھا

 30من قانون الس,,,ریّة المص,,,رفیة الجدید رقم  26اس,,,تثناءات الس,,,ریّة المص,,,رفیة في المادة الخامس,,,ة

																																																													
 بھا بأي االحتجاج یجوز وال التش,,,ریعي المرس,,,وم أحكام ھذا تطبق : تنص المادة الخامس,,,ة على ما یلي : (( ال 26

 مفوض,,,یة ومدیریة والتس,,,لیف النقد مجلس ممارس,,,ة معرض في - أ :أوال  :الحاالت التالیة في األحوال، من حال
المرس,,وم  ھذا بأحكام المش,,مولة المؤس,,س,,ات وعلى النافذة، واألنظمة القوانین في المنص,,وص علیھا الحكومة المھام

 المتعلقة النافذة واألنظمة القوانین تطبیق معرض في - ب .إبطاء دون لمطالب ھذه الجھات تستجیب أن التشریعي
 - المالیة المؤسسات لدى - المكلفة مھام الجھة ممارسة معرض في - وتمویل اإلرھاب . ج األموال غسل بمكافحة
 المركزیة الھیئة ممارسة معرض في - اإلرھاب . د وتمویل األموال غسل مكافحة االلتزام بإجراءات من بالتحقق
ھـ,,,, : بموجب  .فقط العامة المالیة بالمؤسسات یتعلق فیما المالیة لمھامھا للرقابة المركزي والجھاز والتفتیش للرقابة

ي معرض ممارسة الھیئة العامة للضرائب والرسوم : ف1موافقة تصدر عن وزیر المالیة بالذات في الحاالت التالیة:
سبیل تحصیل حقوق الخزینة العامة للدولة. 2007/ لعام 41لمھامھا بموجب القانون / : في معرض 2وتعدیالتھ في 

: في معرض 3وتعدیالتھ .  2003/ لعام 25ممارس,,,,,,,ة جھاز مكافحة التھرب الض,,,,,,,ریبي لمھامھ بموجب القانون /
علقة بتطبیق أحكام االتفاقیة الدولیة المبرمة بشأن تجنب االزدواج الضریبي  التعاون الجمركي تبادل المعلومات المت

ثانیاً: أ. في اتفاق س,,ابق مع العمیل  وتعدیالتھ .  2005/ لعام 44: في معرض تطبیق المرس,,وم التش,,ریعي رقم /4. 
ھ بجزء ش,,,ائع من التركة أو بجزء ب. بإذن من القاض,,,ي المختص یس,,,مح للورثة أو الموص,,,ى ل .أو بإذن خطي منھ

مرتبط تحص,,,,یلھ باألموال المودعة لدى المؤس,,,,س,,,,ة المالیة ، كما یجوز لھ بعد موافقة الورثة الخطیة أن یأذن للغیر 
ج . ش,,,,ھر إفالس المؤس,,,,س,,,,ة المالیة أو  .باالطالع على حس,,,,ابات وموجودات المورث خالل فترة تص,,,,فیة التركة

ھـ,,,,,,. بطلب من المحاكم القضائیة المختصة ، .إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصةم العمیل بطلب دد. تق.العمیل
بما في ذلك الشھادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائیة على أن یتم الطلب في القضایا الجنائیة المتعلقة بجرائم 

في القوانین الناظمة غس,,,,,,,ل األموال و/أو الجرائم األص,,,,,,,لیة التي ینتج عنھا أموال غیر مش,,,,,,,روعة الوارد ذكرھا 
لمكافحة غس,,,,,,ل األموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمویل اإلرھاب عن طریق ھیئة مكافحة غس,,,,,,ل األموال وتمویل 

و. الحجز  .اإلرھاب ، وعلى الھیئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي یطلبھا القض,,,,,,اء كاملة وعلى وجھ الس,,,,,,رعة
 )) التنفیذي
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من قانون  147و  145في المادتین  اتاالس,,,,,,تثناء 27كما ونظم المش,,,,,,رع القطري ،2010لس,,,,,,نة 

القانون واختلف فقھ  ،2012لس,,,,نة  13مص,,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,,س,,,,ات المالیة رقم 

 ویمكن تصنیف استثناءات السریة المصرفیة في ،التجاري في تصنیف حاالت السریّة المصرفیة

 على النحو التالي : ،الى أربع مجموعات رئیسیة  والقطري القانون السوري

وحالة  ،العمیل إذنوتتمثل في حالة  ،اسeeeeeeeتثناءات مقررة لصeeeeeeeالح العمیل األولى:المجموعة 

 قضائي.ذن إماح للورثة أو الموصى لھم بموجب الس

فالس والص,,,,,,,لح وتتمثل في حالة اإل ،اسeeeeeeeتثناءات مقررة لمصeeeeeeeلحة الغیر الثانیة:المجموعة 

واالطالع بموجب حكم قض,,,,,,,ائي واجب النفاذ في  ،في س,,,,,,,وریة وحالة الحجز التنفیذي ،الواقي

 قطر.سداد مبلغ الشیك في  ورفض ،خصومة قضائیة قائمة

ومنھا حالة تبادل المعلومات المتعلقة  ،اسeeeeeeتثناءات مقررة لمصeeeeeeلحة البنك الثالثة:المجموعة 

  أنفسھا.بالحسابات المدینة بین البنوك 

ومنھا حالة الجھات الرقابیة المحددة  ،مقررة للمصeeeلحة العامة اتاسeeeتثناء الرابعة:المجموعة 

 ،ومص,,,,رف قطر المركزيقانوناً في معرض ممارس,,,,تھا لوظائفھا كمص,,,,رف س,,,,وریة المركزي 

 وأیضاً بأمر من القضاء في معرض دعوى قضائیة منظورة.

 

 

																																																													
على أنّھ  2012لس,,نة  13مص,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,س,,ات المالیة رقم  من قانون 145المادة  تنص:  27

 ،یّةس,,,ر ،ماناتھم وخزائنھم في البنوك وس,,,ائر المعامالت المتعلقة بھم أجمیع حس,,,ابات العمالء وودائعھم و " تكون
وال یجوز االطالع علیھا أو كش,,,,,فھا أو إعطاء أي معلومات أو بیانات عنھا ألي ش,,,,,خص بطریق مباش,,,,,ر أو غیر 

أو بناء على حكم قض,,,,ائي واجب النفاذ في  ،إال بموجب إذن كتابي من العمیل أو ورثتھ أو الموص,,,,ى لھم ،مباش,,,,ر
ستثنى من  147كما وتنص المادة  خصومة قضائیة قائمة ". سریّة المنصوص علیھا على أنّھ " ت أحكام متطلبات ال
بموجب أحكام قانون مكافحة غس,,,,,,,ل  ،: اإلبالغ المحدد عن المعلومات 1الحاالت التالیة : ،في المادتین الس,,,,,,,ابقتین

التي یتطلبھا عمل موظفي المصرف  ،: اإلفصاح عن المعلومات أو البیانات2األموال وتمویل اإلرھاب المشار إلیھ.
: اإلفصاح من 3ووفقاً لتعلیماتھ . ،أو التي یرى المصرف ضرورتھا ألداء مھامھ ،الھم المنوطة بھمللقیام بمھام أعم

عن كل أو بعض المعلومات أو البیانات المتعلقة بالعمالء أو  ،بناًء على طلب الجھة القضائیة المختصة ،قبل البنوك
: 4بین البنك والعمیل بش,,,,,,,أن تلك المعامالت .وذلك لتوفیر األدلة القض,,,,,,,ائیة في نزاع قائم  ،ش,,,,,,,ؤونھم ومعامالتھم

فالس العمیل بموجب إ: في حالة إعالن 5لب صاحب الحق .إصدار شھادة أو بیان بأسباب رفض شیك بناًء على ط
حص,,,,,,ائیة المتعلقة بالحس,,,,,,ابات إذا ما نش,,,,,,رت بش,,,,,,كل مجمع أو دوري أو : المعلومات اإل6كم قض,,,,,,ائي نھائي .ح

ً  ،بھاالمعلومات العامة ذات الص,,,لة  ش,,,ریطة أال یؤدي ذلك إلى الكش,,,ف عن  ،وس,,,واء أكان ذلك النش,,,ر كلیاً أم جزئیا
 ھویة العمیل أو أي شيء یتعلق بشؤونھ المالیة أو المصرفیة .
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 األول المبحث

 حق الدائن في الحجز التنفیذي في ظل السریّة المصرفیة

نداً  لمن یحوز س,,,,,,,الحجز التنفیذي إّال  إلقاء أّنھ ال یجوز ،ريمن المبادئ العامة في التنفیذ الجب

 ً تعین تحدید وتعریف األس,,,,,ناد التنفیذیة التي یبوتقوم التش,,,,,ریعات المنظمة للتنفیذ الجبري  ،28تنفیذیا

 حیث عّرف ،جراءات الحجز التنفیذيإاً أن یحوزھا حتى یس,,,,,,,تطیع مباش,,,,,,,رة على الحاجز تنفیذی

 یة وص,,,كوك الزواجالتش,,,ریع الس,,,وري األس,,,ناد التنفیذیة بأنّھا األحكام والقرارات والعقود الرس,,,م

كما وعّرف التشریع القطري األسناد التنفیذیة  ،29وراق األخرى التي یعطیھا القانون قوة التنفیذواأل

 تت بمحضر الجلسة أو ألحقتوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثباألحكام واألبأنّھا 

أّن أھم ش,,روط الحجز  ،ویتبین مما س,,بق ،30واألوراق الرس,,میة التي یعطیھا القانون قوة التنفیذ ،بھ

 .  التنفیذي ھو ثبوت حق الدائن في سند توافرت فیھ شرائط القوة التنفیذیة

لدائن أن یحجز على ،ووفقاً للقواعد العامة  وإذا ،لدى الغیریكون لمدینھ من أموال ما  یجوز ل

 إّال  ،طبیعة عمل الغیر المحجوز لدیھالنظر عن  بغضكان األص,,,,,,,ل ھو منح الدائن الحق المذكور 

النش,,,اط  تنمیةنظراً ألھمیة الس,,,ریّة المص,,,رفیة ودورھا في  -المش,,,رع في كل من س,,,وریا وقطر أنّ 

وما تفرض,,ھ على البنك من التزام بالس,,ر  ،طبیعة العمل المص,,رفيراعى قد  -المص,,رفي في الدولة

 ،موال العمیل معاملة خاصةق الدائن في الحجز التنفیذي على أوحرص على معاملة ح ،المصرفي

 ومصالح البنك. ،ومصالح العمیل ،تستھدف التوفیق بین اعتبارات ثالث : مصالح الدائن 

 المطلب األول 

 في التشریع السوري

ثم ما لبث وأن أعاد تنظیمھا في سنة  ،2001السریّة المصرفیة بدایةً سنة م المشرع السوري نظّ 

 30وحدیثاً أعاد تنظیمھا في المرسوم التشریعي رقم  ،2005لسنة  34بموجب القانون رقم  2005

ي مدى أحقیة الدائن فوللتعرف على  ،متض,,,مناً تغییرات جدیدة مقارنة بالقانون القدیم 2010لس,,,نة 

ال بّد من مقارنة موقف قانون  ،على أموال المدین وكش,,,,,,ف الس,,,,,,ریّة المص,,,,,,رفیةالحجز التنفیذي 

وصوالً  ،وتقییم موقف كل منھم ، 2010مع القانون الجدید سنة  2005لسنة  34السریّة القدیم رقم 
																																																													

من  362والمادة  ،2016لس,,نة  1من قانون أص,,ول المحاكمات الس,,وري الجدید رقم  275: الفقرة (أ) من المادة  28
 . 2005لسنة  13والمعدل بالقانون رقم  1990لسنة  13م قانون المرافعات القطري رق

 .1/2016من قانون أصول المحاكمات السوري  275: الفقرة (ب) من المادة  29
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  362 : المادة 30
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه وااللتزام بالسرّية المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

مع  الءمیتالس,,,,ریّة المص,,,,رفیة بما  ظلالحجز التنفیذي في  لحق الدائن فيإلى الص,,,,یغة األفض,,,,ل 

 وروح التجارة والعمل المصرفي. ،جراءاتالمرافعات واإلاعتبارات قانون 

لسeeنة  34" قانون السeeریّة المصeeرفیة رقم  القدیم:موقف التشeeریع السeeوري أوالً: 

 الملغى " 2005

ھ على أنّ  2005لس,,نة  34رقم الملغى ة المص,,رفیة القدیم تنص المادة الخامس,,ة من قانون الس,,ریّ 

 ً ال یجوز إلق,,اء أي حجز على األموال والموجودات المودع,,ة ل,,دى  ،ألي نص ن,,اف,,ذ آخر ((خالف,,ا

عند صدور أحكام قضائیة المصارف المشار إلیھا في المادة األولى إال بإذن خطي من أصحابھا أو 

 ً  .))32لصالح الجھات العامة أو الخاصة 31بذمة المودعین قطعیة ترتب حقوقا

في - التنفیذي على أموال العمیل المدین علیھیشترط إلمكان الحجز كان  ،وبناًء على ھذا النص 

 توافر مجموعة من الشرائط تتمثل فیما یلي : -33غیر حالة اإلذن الخطي

د یكون الس,,,,ن أنوبالتالي یجب  :الشeeeeریطة األولى: یجب أن یكون بحوزة الدائن حكم قضeeeeائي 

 ً ضائیا شریطة القانونیة ،التنفیذي الذي یحوزه الدائن حكماً ق لقول بأنّھ لم یمكن ا ،وترتیباً على ھذه ال

ً للق,,انون الق,,دیم یكن ج,,ائزاً  حوزة ك,,ان ب إذاعلى أموال العمی,,ل الم,,دین التنفی,,ذي الحجز  توقیع وفق,,ا

 أوي الدائن س,,ند رس,,مكما لو كان بحوزة  ،الدائن س,,نداً تنفیذیاً آخر بخالف الحكم القض,,ائي القطعي

 لدائن فيا أنّ وال یقدح في ذلك  ،وراق التي تتمتع بالقوة التنفیذیةذلك من األ أو غیرورقة تجاریة 

 ،دعةموال المووالتي قد تفوق قیمة األ ،العمیل األخرى  مدینھموال ھذه الحالة یحق لھ التنفیذ على أ

																																																													
حول مدى اقتص,,,ار وص,,,ف العمیل على المودع فقط دون غیره من  تثیر تس,,,اؤال " المودعین ": كانت عبارة  31

 بل تش,,,مل أیض,,,اً االعتمادات ،فمن المعلوم أّن العملیات المص,,,رفیة ال تقتص,,,ر فقط على الودائع المص,,,رفیة ،عدمھ
لذلك كانت ھذه العبارة تثیر تس,,,,,اؤالً حول مدى اقتص,,,,,ار جواز  ،المس,,,,,تندیة وحس,,,,,ابات الخزائن الحدیدیة وغیرھا

وما من شك في أّن حاالت الكشف عن السریّة المصرفیة تعد  ،ز عند وجود حساب ودائع دون غیره من عدمھالحج
ى خالف القیاس وما ورد عل ،ائدة القائلة بأّن االستثناء ال یتوسع في تفسیرهف، وبالتالي وعمالً بالاستثناء من األصل
ً  مودعین "" الفإنّھ كان یتعین تفسیر عبارة   ،فغیره علیھ ال یقاس ضیقا على الودائع  والقول بأنّھا تقتصر ،تفسیراً 

 وما من شك في أّن ھذا الموقف التشریعي غیر صائب .  ،وال تشمل باقي أنواع الحسابات ،المصرفیة
: ویثور التس,,,اؤل في ظل القانون القدیم حول المعنى المقص,,,ود من عبارة " عند ص,,,دور أحكام قض,,,ائیة قطعیة  32

فھل یقتص,,,ر على الحاجز عندما یكون ش,,,خص,,,اً  ،لصeeeالح الجھات العامة أو الخاصeeeةة المودعین ترتب حقوقا بذم
اعتباریاً خاص,,,,اً أم انھ یتعدى لیش,,,,مل األش,,,,خاص الطبیعیین واالعتباریین على حد الس,,,,واء؟ یرى الباحث أّن مرد 

فھي عبارة مألوفة االس,,,تعمال للداللة على  ،الجھات الخاص,,,ةالتس,,,اؤل ھو عدم وض,,,وح العبارة المس,,,تخدمة وھي 
ومع ذلك یرى الباحث أنھ ما من مبرر للتمییز بین  ،األش,,,,,,خاص االعتباریة الخاص,,,,,,ة دون األش,,,,,,خاص الطبیعیین

في مركز الحاجز وذلك لتس,,,,,,اوي وتماثل المركز  نواألش,,,,,,خاص الطبیعیین عندما یكونو األش,,,,,,خاص االعتباریین
وبالتالي یس,,توي أن یكون الحاجز ش,,خص,,اً اعتباریاً خاص,,اً  ،لى أموال العمیل المدینالقانوني لكل منھم في الحجز ع

 طبیعیاً.كما یستوي أن یكون شخصاً  ،كما لو كان شركة
ن ذلك أنّھا تقتض,,ي م ،بل إلى ندرة حدوثھا ،لیس إلى عدم تص,,ورھا ،: ویرجع س,,بب اس,,تبعاد الباحث لھذه الحالة 33

وما من شك في أّن حدوث مثل ھذه الحالة  ،طیاً وصریحاً بالحجز التنفیذي على المبالغالمدین أن یمنح الدائن إذناً خ
فلماذا ال یدفع دینھ اختیاراً ویجنب دائنھ مش,,,,,,,اق وعقبات الحجز  ،ألن المدین الذي یرض,,,,,,,ى بذلك ،یعد أمراً نادراً 

 التنفیذي!!
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موال المودعة لھا األ إنّ حیث  ،كالعقارات المملوكة للمدین بخالف األموال المودعة في المص,,,,رف

 ركیزة أس,,اس,,یة في العمل تعد التي ،ة المص,,رفیةمحمیة بس,,یاج الس,,ریّ  یجعلھا ما من الخص,,وص,,یة

 المصرفي في الدولة .

یذیة كس,,ائھا الص,,یغة التنفإحكام المحكمین بعد حكم القض,,ائي المش,,ار إلیھا آنفاً أوتش,,مل عبارة ال

 .2008لسنة  4وفقاً ألحكام قانون التحكیم السوري النافذ حالیاً رقم 

باً على وترتی مبرماً،یجب أن یكون  أي :اقطعی الحكم القضائيیكون  أنیجب  الثانیة:الشریطة 

 برم،ملقاء الحجز التنفیذي بموجب حكم قض,,,ائي مش,,,مول بالنفاذ المعجل وغیر إ لم یكن جائزاً ذلك 

 ال أّنھ إّال  ،كان من الجائز فتح ملف تنفیذي بموجب الحكم المش,,,,,,,مول بالنفاذ المعجل إذا أّنھذلك 

 الحكم القض,,,,ائي ألنّ وذلك  ،موال المدین المودعة في المص,,,,رفالحجز التنفیذي على أ قاءإل یجوز

 مبرم.في ھذه الحالة غیر 

 " 2010لسنة  30السریّة المصرفیة رقم  قانون“الجدید: موقف القانون  ثانیاً:
متضمناً تنظیماً  2010لسنة  30ة المصرفیة الجدید بالمرسوم التشریعي رقم صدر قانون السریّ 

القانون في المادة الخامس,,,,ة على جملة من االس,,,,تثناءات التي ال  ونصّ  ،ة المص,,,,رفیةجدیداً للس,,,,ریّ 

ت . حیث نص,,,,,ّ ومن بینھا الحجز التنفیذي ة المص,,,,,رفیة عند توافر إحداھایجوز االحتجاج بالس,,,,,ریّ 

 یجوز وال التش,,ریعي المرس,,وم أحكام ھذا تطبق الھ " المادة الخامس,,ة من القانون المذكور على أنّ 

 ." و : الحجز التنفیذي.... ثانیاً...  ...أوالً  :الحاالت التالیة في األحوال، من حال بھا بأي االحتجاج

 ،القانون الجدید قد جعل من الحجز التنفیذي بمثابة اس,,,,,,,تثناًء من أحكامھ أنّ  س,,,,,,,بق،ویتبین مما 

ءات جراة المص,,,,رفیة في معرض اتخاذ إوبالتالي ال یجوز للمص,,,,رف االحتجاج بالتزامھ بالس,,,,ریّ 

 .مدینھالحجز التنفیذي على أموال 

على ذلك و ،ولم یش,,ترط المش,,رع الس,,وري في القانون الجدید ص,,فات معینة في الس,,ند التنفیذي 

ً قاع الحجز التنفیذي یجوز إی س,,,,,واء كانت  ،تتمتع بالقوة التنفیذیة لكافة األس,,,,,ناد واألوراق التي وفقا

انت طالما ك ( مش,,مولة بالنفاذ المعجل في حال عدم قطعیتھا ) غیر قطعیة أوحكام قض,,ائیة قطعیة أ

 راق تجاریة.وأو كانت أوسواء كانت أسناد رسمیة أو عادیة ثابتة بالكتابة  ،متمتعة بالقوة التنفیذیة

العمی,,ل بن,,اء على حكم ال یجوز توقیع الحجز التنفی,,ذي على أموال  ذل,,ك،وعلى النقیض من 

ضي وإن كانت تتمتع بقوة األمور المق المحكمین،حكام أ ألنّ  بعد، صیغة التنفیذ تبتحكیمي لم یكس

فحكم  ،34ھا الص,,,,یغة التنفیذیةبس,,,,اتكاال تعد بحد ذاتھا ص,,,,الحة للتنفیذ الجبري ما لم یتم  أنّھا إّال  ،بھ

 .تسابكاالوحكم  ذاتھحكم التحكیم  على التحكیم الصالح للتنفیذ الجبري ھو سند مركب یحتوي

																																																													
متع أحكام المحكمین الص,,,,ادرة انّھ " تتعلى  2008لس,,,,نة  4من قانون التحكیم الس,,,,وري رقم  53: تنص المادة  34

ص,,,,,,,فة األطراف أو بحكام ھذا القانون بحجیة األمر المقض,,,,,,,ي بھ وتكون ملزمة وقابلة للتنفیذ تلقائیاً من قبل أوفق 
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه وااللتزام بالسرّية المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

 والقدیم تقییم موقف التشریع الجدید ثالثاً:
 ة المص,,,رفیةالحجز التنفیذي على أموال العمیل وكش,,,ف الس,,,ریّ  إلقاء إجازة مما ال ش,,,ك فیھ أنّ 

 في:تتمثل  ،طراففي شأنھا مصالح مشروعة لكل من األیتصارع 

ینھ الحجز والتنفیذ على كافة أموال مدب حقھ مص,,لحتھ المش,,روعة في تتمثل للدائن،بالنس,,بة  •

 وھذا حق مشروع لھ.

سبة للعمیل المدین • سریة المعلومات مصلحتھ المشروعة تتمثل ،بالن  في حقھ بالحفاظ على 

 معھ.التي قدمھا للمصرف عند التعامل 

 اعتبارات الثقة في نفوس بغرسحقھ  مص,,,,لحتھ المش,,,,روعة فيتتمثل  ،بالنس,,,,بة للمص,,,,رف •

ارات اعتب إلىباإلض,,,,افة  ،المعلومات التي أبدوھا س,,,,ریّة العمالء حتى یكونوا مطمئنین على

داعھا في یاس,,تثمار أموالھم وإ نحوتمثل في تش,,جیع المس,,تثمرین على اإلقبال المس,,تمر مالیة ت

 ةحافظت على س,,,,,ریّ  إذاھ البنوك تؤمن بأنّ ف ،ة حس,,,,,اباتھمرف التي تؤمن لھم س,,,,,ریّ المص,,,,,ا

ویحول دون بحث الزبائن  ،لدى زبائنھا اجید اذلك س,,,,,,,یخلق انطباع فإنّ  ،معلومات عمالئھا

 .35أي یحقق عنصر االستمراریة في التعامل مع البنك ،عن بنوك أخرى للتعامل معھا

یة في تنظیم ة المص,,رفتقوم التش,,ریعات المنظمة للس,,ریّ  ،الذكر وللتوفیق بین االعتبارات الس,,ابقة

تش,,,,ترط ص,,,,فات معینة في الس,,,,ند  قد ھا أنّ إّال  ،الحجز التنفیذي على األموال أجلالكش,,,,ف عنھا من 

 االعتبارات.و الذي یوفق بین تلك التنفیذي وتضع إجراءات محددة على النح

المعالجة القانونیة لذلك في اش,,,تراط المش,,,رع في الس,,,ند  تمثلت ،ففي التش,,,ریع الس,,,وري القدیم 

یكون  نأحیث اش,,,,ترط  ،التنفیذي جملة من الش,,,,روط التي تكفل التوفیق بین المص,,,,الح المش,,,,روعة

 ً أخرى  اأنواعیخرج من عداده  أنھذا االشتراط من شأنھ  ومما ال شك فیھ أنّ  ،حكماً قضائیاً قطعیا

لقض,,,,,,ائیة غیر المبرمة واألوراق التجاریة واألس,,,,,,ناد الرس,,,,,,میة كاألحكام ا ،من األس,,,,,,ناد التنفیذیة

 س,,,بب اقتص,,,ار المش,,,رع في القانون القدیم على وإنّ  ،واألوراق األخرى التي تتمتع بالقوة التنفیذیة

الحكم القض,,ائي القطعي كس,,ند تنفیذي یعود إلى ض,,رورة التض,,ییق من حاالت الكش,,ف عن الس,,ریة 

ا في أمّ  ،التي یتأكد فیھا حق الدائن بموجب حكم قضائي مبرم المصرفیة واقتصارھا على الحاالت

رة للطعن بالطرق المقر یكون قابال مافمنھا  ،فال ترقى إلى مرتبة الحكم المبرم ،الحاالت األخرى

																																																													
وما یلیھا من ذات  54ونظمت المواد  ،رفض المحكوم علیھ تنفیذھا طوعاً بعد اكس,,,ائھا ص,,,یغة التنفیذ " إذاجباریة إ

 التنفیذیة.حكام المحكمین الصیغة أكساء إالقانون ضوابط 
35 :  Ahmed Adnan Al-Nuemat، Money Laundering and Banking Secrecy in the 
Jordanian Legislation، Journal of International Commercial Law and Technology، 
Vol.9، No.2 (2014)، p 123. 
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 من قبل المدین العمیل لالعتراض ومنھا ما یكون قابال ،ذ المعجلقانوناً كاألحكام المش,,,,,,,مولة بالنفا

في  الحقالدائن في الحاالت الس,,ابقة  منحوبالتالي لم یش,,أ المش,,رع الس,,وري  ،36 كاألوراق التجاریة

 ة المصرفیة بسبب احتمال عدم رجحان حقھم .الكشف عن السریّ 

ّما ھا جاءت نجد أ ،الحالة في القانون الجدید عن المعالجة القانونیة لھذه أ أطلق  حیث ،معیبةنّ

وأجاز لكل دائن بدین ثابت في س,,,ند یتمتع  ،مص,,,راعیھالمش,,,رع الس,,,وري العنان وفتح الباب على 

لة الكش,,ف وبالمحص,, ،بالقوة التنفیذیة طلب الحجز التنفیذي على أموال المدین العمیل في المص,,رف

وبالتالي لم یشترط المشرع في القانون الجدید أي شرط خاص في السند التنفیذي الذي  ،ةعن السریّ 

ت بكالس,,,,,,,ند العادي الثا ،لالعتراض علیھ د التنفیذي قابالكان الس,,,,,,,ن وإنبل حتى  ،یحوزه الدائن

 ،وھنا یش,,,یر الباحث إلى خطورة ھذا األمر على الس,,,ریّة المص,,,رفیة ،األوراق التجاریة أوبالكتابة 

ند یقبل االعتراض لدائن  وإذا ،فذلك الس,,,,,,, یذیة ویتعین على ا قد قوتھ التنف یھ ف مدین عل اعترض ال

كثیراً ما یلجأ الدائن في التطبیق العملي  ،القض,,,,,,,اء إلثبات حقھ. وتفادیاً العتراض المدین ةمراجع

 ، 37ارخطوبعد مض,,,,,,,ي فترة اإل ،وتبلیغ المدین في موطن وھمي ،التحایل على قواعد التبلیغ إلى

یغ یأتي المدین ویطعن بإجراءات التبل ،وش,,روع الدائن في التنفیذ والكش,,ف عن الس,,ریّة المص,,رفیة

 ةما الفائدة التي عادت على المدین بعد أن كش,,,,,,فت س,,,,,,ریّ  ،ففي ھذه الحالة ،یعترض على الس,,,,,,ندو

ألیس  ،ینھار على حاملھ بمجرد اعتراض المدین ،حس,,اباتھ بفعل س,,ند یمكن وص,,فھ ببیت العنكبوت

 !!أولى بالمشرع فیما لو تشدد في نوع السند التنفیذي القادر على كشف السریّة المصرفیة

ة لسریّ ا الكشف عن في نطاق ھالقانون الجدید معیب ویتضمن توسیعموقف  نّ أومما ال شك فیھ  

رفیة لك سeeریة مصeeیكاد ال یكون ھنا بأنّھمبرر على النحو الذي یمكن القول  بش,,كل غیرالمص,,رفیة 

وني الكشف عن السریّة المصرفیة ومن السھولة جداً في ظل ھذا الوضع القان ،حقیقیة في سوریة

 ،وكلما توسeeeع المشeeeرع وأفرط في حاالت الكشeeeف عن السeeeریّة المصeeeرفیة .38ض,,,رار العمالءوإ

																																																													
تب المش,,,,رع الس,,,,وري جزاًء خطیراً یوقع في حال اعتراض المدین بالورقة التجاریة أو أي دین ثابت : حیث ر 36

من  451المادة  راجع ،وضرورة مراجعة القضاء إلثبات الحق ،یتمثل في فقدان تلك الورقة للقوة التنفیذیة ،بالكتابة
 قانون أصول المحاكمات السوري.

 ون أصول المحاكمات السوري.من قان 448المادة  أیام، 5: وھي  37
فلو أراد أحد األشخاص مثالً الكشف عن حسابات  ،: یورد الباحث طریقة ابتكرھا المحامون في التطبیق العملي 38

إقناع شخص ویقوم ب ،فیقوم بكتابة سند دین عادي على الكومبیوتر باعتبار المدین بھ خصمھ التاجر ،خصمھ التاجر
ثم یقوم الدائن الوھمي بفتح ملف تنفیذي ویبلغ المدین بالسند الوھمي  ،ما غیر معروف للتاجر بأن یبصم على السند

ثم یطلب الحجز على رصیده لدى البنك ویأتي ویبلغ البنك  ،ایام ) 5وتمضي فترة االخطار (  ،على عنوان وھمي 
اجر بوص,,,,فھ محجوزاً علیھ وبعد ذلك یبلغ الت ،ة ویكش,,,,ف رص,,,,ید التاجرویحص,,,,ل على تقریر ما في الذم ،الحجز

عد أن ولكن ذلك حدث ب ،جراءات التبلیغ و بعدم ص,,حة الس,,ندإ، ویطعن ببطالن خیر ویعترض على الس,,ندویأتي األ
مكانیة مالحقة الحاجز بجرم إ، وخطورة ھذه الطریقة ھي لى مبتغاهإالمص,,,,رفیة ووص,,,,ل الحاجز  كش,,,,فت الس,,,,ریة

زویر . إال أن الواقع العملي كش,,,,,ف عن لجوء الكثیر إلیھا على الرغم من الخطورة الجزائیة. وھنا تكمن األھمیة الت
 في التشدد في نوع السند التنفیذي القادر على الكشف عن السریة المصرفیة.
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التالي وب ،أضeeر بمصeeالح العمالء والبنوك لصeeالح الدائنین  ،وتسeeاھل في شeeروط السeeند التنفیذي

 .أخل وفشل في تحقیق التوازن المنشود بین مصالح الدائن والعمیل والبنك

 دوره الحقیقي بین الق,,انون الق,,دیم في الحجز التنفی,,ذي في س,,,,,,,وری,,ة یختلف ویمكن القول ب,,أنّ 

موجبھ ب ة المصeeeeeeرفیةمن السeeeeeeریّ  ااسeeeeeeتثناء حقیقیفبینما اعتبره القانون الجدید  ،والقانون الجدید

ودعة موال المدین الموالحجز على كافة أ ،ة المص,,رفیةلس,,ریّ یس,,تطیع الحاجز تنفیذیاً الكش,,ف عن ا

ثناءات اسeeeتأحد الوسeeeائل القانونیة لوضeeeع القانون القدیم قد اعتبره بمثابة  أنّ نجد  المص,,,رف،في 

  .الحجز بذاتھ استثناء وال یعد ،موضع التنفیذ ة المصرفیةالسریّ 

الجدید لھ آثار سلبیة خطیرة على االقتصاد الوطني  السوريموقف المشرع  مما ال شك فیھ أنّ و

 تتجلى في:

اً منھ تفادی ،یلجأ العمیل من الممكن أن  ،في ظل الوض,,,,,ع القانوني الحالي للعمیل:بالنسeeeeeبة  •

حتى ال یتعرض  ،س,,حب أموالھ من المص,,ارف إلى ،ة حس,,اباتھالكش,,ف عن س,,ریّ  إلجراءات

وإیداعھا في  ،لمخاطر الكش,,,,ف عن أموالھ من أي ش,,,,خص یحوز س,,,,نداً تنفیذیاً في مواجھتھ

 البنوك خارج الدولة .

و أ ،البنوك منموال األ ھروب إلىالوض,,ع القانوني الحالي س,,یؤدي  إنّ  :بالنسeeبة للمصeeارف •

سریّ  ولعلّ  ،قلّة اإلیداع فیھا سھولة كشف   ةالسبب في ذلك یكمن في خوف كبار العمالء من 

 وبالتالي سیؤدي ذلك الى عرقلة النشاط المصرفي في الدولة . ،حساباتھم المصرفیة

ضرورة العودة  یوصي الباحث ،وتفادیاً لذلك سوري في  لى موقفھ القدیم وضرورة إالمشرع ال

ً  للحاجزیكون الس,,ند التنفیذي  أناش,,تراط  الح وال نقول بذلك تض,,حیةً في مص,, ،حكماً قض,,ائیاً قطعیا

 ،بل تحقیقاً للتوازن بین المص,,,الح الثالث المش,,,روعة والمتعارض,,,ة ،الدائن لص,,,الح العمیل والبنك

 البنك.مصالح  ،لمصالح العمی ،مصالح الدائن

 المطلب الثاني

 في التشریع القطري

لس,,,نة  13من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,س,,,ات المالیة رقم  145تنص المادة 

ماناتھم وخزائنھم في البنوك وس,,,,,ائر أجمیع حس,,,,,ابات العمالء وودائعھم و على أنّھ " تكون 2012

وال یجوز االطالع علیھا أو كش,,,,,,فھا أو إعطاء أي معلومات أو  ،س,,,,,,ریّة ،المعامالت المتعلقة بھم 

إال بموجب إذن كتابي من العمیل أو  ،بیانات عنھا ألي ش,,,,,,خص بطریق مباش,,,,,,ر أو غیر مباش,,,,,,ر
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كما  ،" او بناء على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائیة قائمة ،ورثتھ أو الموصى لھم

بعض  147ونظمت المادة  ،39ام بالس,,,ر المص,,,رفيالنطاق الش,,,خص,,,ي لاللتز 146ونظمت المادة 

ت المادة  ،الس,,ریّة المص,,رفیة اتاس,,تثناء ال یجوز توقیع الحجز على األموال على أنّھ "  149ونص,,ّ

إال في حاالت رفع السeeeeeeریّة المنصeeeeeeوص علیھا في  ،والموجودات المحمیة بموجب ھذا الفصeeeeeeل

 " 40) من ھذا القانون147( ،) 146المادتین (

 ً  بع,,د رفع ال یجوز توقیع الحجز التنفی,,ذي على أموال الم,,دین إّال  ،149ألحك,,ام الم,,ادة ووفق,,ا

ء سوا ،المشرع القطري قد حّصن أموال العمیل من الحجز علیھا مما یعني أنّ  ،السریّة المصرفیة

لى وباالطالع ع ،ة المص,,,,رفیةواش,,,,ترط إلمكان ذلك رفع الس,,,,ریّ  ، اأو تنفیذی االحجز احتیاطیكان 

 ،الباحث حالتین من حاالت رفع الس,,,,ریّة المص,,,,رفیة س,,,,یتناول ،ة المص,,,,رفیة رفع الس,,,,ریّ  حاالت

رفع  في ح,,ال,,ة الح,,ال,,ة األولى وتتمث,,ل ،ئن في إلق,,اء الحجز التنفی,,ذي بموجبھ,,ااوالبح,,ث في حق ال,,د

																																																													
اریھا عض,,,,,,اء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومس,,,,,,تش,,,,,,أعلى أنّھ " یُحظر على رؤس,,,,,,اء و 461: تنص المادة  39

إعطاء او كش,,ف أو اإلفص,,اح عن أیّة معلومات او  ،ومش,,رفیھا ووكالئھم ومراس,,لیھا وخبرائھا وس,,ائر العاملین بھا
ماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاص,,,ة أبیانات أو وثائق او مس,,,تندات عن عمالئھا أو حس,,,اباتھم أو ودائعھم أو 

قاً ووف ،حكام ھذا القانونأ في الحاالت المرخص بھا بمقتضى الوذلك إ ،بھم أو ما یتعلق بھم من معامالت أو شؤون
ویس,,,ري الحظر المش,,,ار إلیھ في الفقرة الس,,,ابقة في مواجھة جمیع  المص,,,رف.للش,,,روط والض,,,وابط التي یض,,,عھا 

أو بین أي من األشخاص المشار إلیھم  ،ویظل قائماً حتى بعد انتھاء العالقة بین العمیل والبنك ،األشخاص والجھات
 “.ي الفقرة السابقة والبنك ألي سبب من األسباب ف

حیث وقع المش,,,رع القطري في خطأ مادي  ،2012لس,,,نة  13: یورد الباحث مالحظة على القانون القطري رقم  40
حی,,ث ج,,اء في تل,,ك الم,,ادة " ال یجوز توقیع الحجز على األموال والموجودات المحمی,,ة  ،) من,,ھ149في الم,,ادة ( 

 ) من ھذا القانون147( ،) 146إال في حاالت رفع السeeریّة المنصeeوص علیھا في المادتین ( ،بموجب ھذا الفص,,ل
أن المشرع قد أحال إلمكانیة توقیع الحجز على حاالت رفع السریّة المصرفیة المشار  ،ویتبین من النص السابق ،"

من  146لى المادة إّنھ بالرجوع إ، حیث 146قحام المادة إ، ویكمن الخطأ المادي في 147و 146إلیھا في المادتین 
 ،القانون یتبین أنّھا تنظم النطاق الشخصي لاللتزام بالسر المصرفي وال تحتوي على حاالت لرفع السریّة المصرفیة

عضاء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومستشاریھا ومشرفیھا ووكالئھم أء فیھا أنّھ " یُحظر على رؤساء وحیث جا
و أو بیانات أو وثائق أكش,,,ف أو اإلفص,,,اح عن أیّة معلومات إعطاء او  ،ئر العاملین بھاومراس,,,لیھا وخبرائھا وس,,,ا

ماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاص,,ة بھم أو ما یتعلق بھم أاتھم أو ودائعھم أو مس,,تندات عن عمالئھا أو حس,,اب
ووفقاً للشروط والضوابط  ،نونحكام ھذا القاأ في الحاالت المرخص بھا بمقتضى وذلك إال ،من معامالت أو شؤون

 ،التي یض,,,عھا المص,,,رف . ویس,,,ري الحظر المش,,,ار إلیھ في الفقرة الس,,,ابقة في مواجھة جمیع األش,,,خاص والجھات
أو بین أي من األش,,,,خاص المش,,,,ار إلیھم في الفقرة الس,,,,ابقة  ،ویظل قائماً حتى بعد انتھاء العالقة بین العمیل والبنك

 في الحاالت المرخص بھا بمقتضeeeى وذلك إالوال یعتبر ذكر المش,,,رع لعبارة "  ،والبنك ألي س,,,بب من األس,,,باب "
" بمثابة تنظیم لحاالت رفع الس,,,,,,ریّة  ووفقاً للشeeeeeeروط والضeeeeeeوابط التي یضeeeeeeعھا المصeeeeeeرف ،حكام ھذا القانونأ

أتي على ن تلى حاالت رفع السریّة المصرفیة المذكورة في القانون دون أإ، فالعبارة المذكورة قد أحالت المصرفیة
حاالت رفع الس,,ریّة المص,,رفیة بل اقتص,,رت فقط على ذكر النطاق الش,,خص,,ي  146وبالتالي لم تنظم المادة  ،بیانھا

فبدالً من ذكر المادة  ،قد وقع في خطأ مادي في ذكر رقم المادة 149ویبدو أن المش,,رع في المادة  ،للس,,ر المص,,رفي
المش,,,,,رع القطري الى تص,,,,,حیح الخطأ المادي المش,,,,,ار إلیھ  ویدعو الباحث ،147و 146ذكر المادة  ، 147و145

 لألسباب المشار إلیھا آنفاً.
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 فتتمثل في ،أّما عن الثانیة ،) 147/4( م  إلى رفض س,,داد مبلغ الش,,یك اس,,تناداالس,,ریّة المص,,رفیة 

 .41) 145( م  ي واجب النفاذحالة االستناد في رفع السریّة المصرفیة إلى حكم قضائ

 الحجز التنفیذي استنادا إلى رفض سداد مبلغ الشیك أوالً:
لس,,,نة  13من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,س,,,ات المالیة رقم  147تنص المادة 

 ،المنص,,,وص علیھا في المادتین الس,,,ابقتینعلى أنّھ " تس,,,تثنى من أحكام متطلبات الس,,,ریّة  2012

: إصدار شھادة أو بیان بأسباب رفض شیك بناًء على طلب صاحب الحق 4الحاالت التالیة :...... .

ھ " ال یجوز توقیع الحجز على األموال  149كم,,,ا وتنص الم,,,ادة  ،" من ذات الق,,,انون على أن,,,ّ

ع الس,,,,,,,ریّة المنص,,,,,,,وص علیھا في إال في حاالت رف ،والموجودات المحمیة بموجب ھذا الفص,,,,,,,ل

المشرع القطري قد  أنّ  ،ویتبین من النصوص السابقة ،) من ھذا القانون "147( ،) 146المادتین (

أقرن جواز إلقاء الدائن الحجز التنفیذي على أموال عمیلھ في البنك بقید یتمثل في ض,,,,,,,رورة رفع 

المش,,,,,,ار إلیھا أعاله على حالة من  147) من المادة 4وقد نّص في الفقرة ( ،الس,,,,,,ریّة المص,,,,,,رفیة

بناًء  بأس,,باب رفض ش,,یك اأو بیان ةوتتمثل في إص,,دار البنك ش,,ھاد ،حاالت رفع الس,,ریّة المص,,رفیة

وبموجب ھذه الحالة یقوم المس,,,,تفید ( وھو دائن للعمیل الس,,,,احب ھنا )  ،على طلب ص,,,,احب الحق

س,,,,واء كان  ،42اد مبلغ الش,,,,یكویقوم األخیر برفض س,,,,د ،بتقدیم الش,,,,یك إلى المس,,,,حوب علیھ البنك

وقد أجاز القانون للبنك ھنا إصدار شھادة  ،الرفض لعدم كفایة الرصید أو لعدم وجود رصید أصالً 

ك وال تتض,,,من تل ،بھذا الرفض بناء على طلب ص,,,احب الحق ( وھو ھنا الدائن المس,,,تفید )أو بیان 

																																																													
سبب اقتصار الباحث على الحالتین المذكورتین إلى تحقیق عنصر المالئمة مع موضوع البحث تارة 41  ،: ویرجع 

إن ھذه الحالة ف ،من العمیل فبالنسبة إلى حالة رفع السریّة المصرفیة بناًء على إذن كتابي ،وإلى شیوعھا تارة أخرى
ویرجع س,,,بب ندرة لجوء الحاجز لھذه الحالة حتى یرفع الس,,,ّریة المص,,,رفیة إلى أّن المدین في حالة  ،نادرة الحدوث

، فلو نفیذيلى الحجز التإینھ حتى أجبر الدائن على اللجوء الحجز التنفیذي من المفترض فیھ أنّھ یتعنت في س,,,,,,داد د
 ،فیذيلى الحجز التنإن یض,,,,,طر الدائن للجوء أوفاء بدینھ طوعاً واختیاراً دون الكتابي لقام بالذن أراد فعالً منحھ اإل
ویص,,,,,ف البعض بأن اس,,,,,تفادة الدائن  ،لى ھذه الحالة یعد احتماالً نادر الحدوثإأن لجوء الحاجز لذلك یمكن القول ب

حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ  ،من ھذا االس,,,,,,,تثناء تعد نادرة ندرة الماس بین الحص,,,,,,,ى (  د. طلعت دویدار 
 20ص  ،2009 ،دار الجامعة الجدیدة ،دراس,,ة تحلیلیة تأص,,یلیة مقارنة ،الس,,ریّة المص,,رفیة وطبیعة العملیة البنكیة

بموجب أحكام قانون مكافحة  ،الة رفع الس,,,ریّة المص,,,رفیة وفقاً لإلبالغ المحدد عن المعلومات). أّما بالنس,,,بة إلى ح
 وكذلك األمر بالنسبة إلى ،وتخرج عن نطاق البحث ،فإنّھا تتعلق بالمصلحة العامة ،غسل األموال وتمویل اإلرھاب

تتعلق  حیث ،ھ العمل المص,,,,رفيفص,,,,اح موظفي البنك المركزي وفق ما یتطلبإلمص,,,,رفیة وفق حالة رفع الس,,,,ریّة ا
سبة إلى حالة إفالس العمیل بموجب حكم  ،بمصلحة عامة شرو ،نھائي  قضائيوأخیراً بالن طھا فتكاد ال تختلف في 

لذلك سیقتصر الباحث في دراسة حق دائن العمیل  ،عن شروط حالة الحكم الواجب النفاذ التي سیتعرض لھا الباحث
) وحالة  147/4ى حالة رفع الس,,ریّة المص,,رفیة وفق حالة رفض دفع مبلغ الش,,یك ( مفي الحجز التنفیذي اس,,تناداً إل

 ). 145االطالع بناء على حكم قضائي واجب النفاذ ( م 
متى كان  بأداء مبلغ الشیك ابحسبانھ ملتزم ،: ویكون البنك مسئوالً عن الرفض غیر المشروع لسداد مبلغ الشیك 42

الموانع القانونیة من مس,,,,ؤولیة البنك  ،زید راجع : د. فائق محمود محمد الش,,,,ماعللم ،للص,,,,رف موجوداً لدیھ وقابال
بحث منش,,,,ور في المجلة القانونیة  ،دراس,,,,ة في التطبیقات القض,,,,ائیة ،المس,,,,حوب علیھ بمناس,,,,بة أداء قیمة الش,,,,یك

 .116 ،115 ص ، 2011دیسمبر  ،السنة الخامسة ،العدد الثاني ،والقضائیة الصادرة عن وزارة العدل القطریة
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وال یُعد  ، 43الشھادة حقیقة الرصید المتبقي بل فقط تشیر إلى عدم وجود رصید كاف وقابل للسحب

وھنا یثور التسeeeeاؤل حول حق دائن  ،انتھاكاً من البنك اللتزامھ بالس,,,,ر المص,,,,رفي اإلص,,,,دار ذلك

لى ما ز التنفیذي عالعمیل في أن یسeeتفید من حالة رفع السeeریّة المصeeرفیة ھنا ویقوم بإلقاء الحج

من  یرى جانب تبقى من مبلغ الرصید إن كان السبب في الرفض ھو عدم كفایة الرصید للوفاء ؟

ما یمنع الدائن ھنا من إلقاء الحجز التنفیذي على  دأّنھ ال یوج –یؤیده الباحث  –الفقھ المص,,,,,,,ري 

حول ش,,,روط ممارس,,,ة  ویثور التس,,,اؤل ،44أي على الرص,,,ید المتبقي إن كان موجوداً  ،أموال مدینھ

فھل تتمثل في الش,,,روط العامة الوارد ذكرھا في  ،الدائن لحقھ في الحجز التنفیذي على أموال مدینھ

 ضافیة لجواز الحجز ؟إخاصة أو  اأم أّن ھنالك شروط ،عاتقانون المراف

ّنھ اس,,,,,,,تناداً إلى أحك المركزي وتنظیم  من قانون مص,,,,,,,رف قطر 149ام المادة یرى الباحث أ

باإلضافة إلى الشروط العامة التي یفرضھا  –یتعین توافر  ،2012لسنة  13المؤسسات المالیة رقم 

ض,,,افي لص,,,حة الحجز على الرص,,,ید إش,,,رط  - في الحجز التنفیذي فعات بص,,,فة عامةاقانون المر

ضرورة  ،ویتمثل ذلك الشرط ،المتبقي في ھذه الحالة اضي ز إلى قرفاق الدائن مع طلب الحجإفي 

شھادة أو بیان من البنك  شیكالتنفیذ  سداد مبلغ ال شرط جوھری ،برفض  لصحة  اوالزم اویعد ھذا ال

قد أقرن  13/2012ویرجع الس,,,,بب في ذلك إلى أّن المش,,,,رع القطري في قانون  ،إجراءات الحجز

س,,,,,,,ریّة الوبالتالي یعتبر رفع  ،جواز توقیع الحجز على أموال العمالء برفع الس,,,,,,,ریّة المص,,,,,,,رفیة

وما یثبت رفع السریّة المصرفیة في الحالة  ،المصرفیة شرطاً جوھریاً والزماً لصحة توقیع الحجز

یقع  يوبالتال ،المعروض,,,ة ھنا ھو البیان أو الش,,,ھادة الص,,,ادرة من البنك برفض س,,,داد مبلغ الش,,,یك

 .الحجزرفاق تلك الشھادة أو ذلك البیان مع طلب إباطالً الحجز الصادر بدون 

( أي االس,,تناد إلى حالة ش,,ھادة أو بیان بأس,,باب رفض الش,,یك بحس,,بانھا أحد  ویعیب ھذه الوس,,یلة

أّن المدین العمیل بإمكانھ التحایل علیھا  ، حاالت رفع الس,,,,,,ریّة المص,,,,,,رفیة ) بالنس,,,,,,بة إلى الدائن

عن طریق س,,,حب ما تبقى من أموالھ بعد ص,,,دور الش,,,ھادة وقبل ص,,,دور قرار  ،مفاعیلھا وإجھاض

إْذ  ،آلليا الص,,,راففي حالة حیازة المدین لبطاقة  س,,,ھولةویكون األمر أكثر  ،حجز وتبلیغھ للبنكال

 بإمكانھ سحب ما تبقى من حسابھ بسرعة أكبر حتى یتفادى الحجز علیھ.

 

																																																													
رجع سابق م ،حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ السریّة المصرفیة وطبیعة العملیة البنكیة ،: د. طلعت دویدار  43
 . 37ص  ،

 ،رجع سابقم ،حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ السریّة المصرفیة وطبیعة العملیة البنكیة ،: د. طلعت دویدار  44
 . 38ص 
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه وااللتزام بالسرّية المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

 لحكم قضائي واجب النفاذ استناداً الحجز التنفیذي  ثانیاً:

لس,,,نة  13المؤس,,,س,,,ات المالیة رقم من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم  145تنص المادة 

ماناتھم وخزائنھم في البنوك وس,,,,,ائر أجمیع حس,,,,,ابات العمالء وودائعھم و على أنّھ " تكون 2012

وال یجوز االطالع علیھا أو كش,,,,,,,فھا أو إعطاء أي معلومات أو  ،س,,,,,,,رّیة بھم،المعامالت المتعلقة 

إذن كتابي من العمیل أو إال بموجب  ،بیانات عنھا ألي ش,,,,,,خص بطریق مباش,,,,,,ر أو غیر مباش,,,,,,ر

 ". أو بناء على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائیة قائمة ،ورثتھ أو الموصى لھم

 االطالعكان بحوزة راغب  إذا لالطالعیجوز رفع الس,,,,ریّة المص,,,,رفیة  ،للنص الس,,,,ابقوفقاً و 

جز لدائن العمیل الح یمكن ،وبناًء على ذلك ،قض,,ائیة قائمة خص,,ومةحكماً قض,,ائیاً واجب النفاذ في 

 التنفیذي بناًء على رفع حالة السریّة المصرفیة ھنا وفق الشروط اآلتیة: 

ً  الذي یحوزه الدائن أن یكون الس,,,,,ند التنفیذي )1  وبالتالي ال یجوز رفع الس,,,,,ریّة ،حكماً قض,,,,,ائیا

 كما ھو الحال ،خرآبناًء على س,,,,,ند تنفیذي  ،الحجز على أموال المدینوبالتالي  ،المص,,,,,رفیة

 ،الدائن س,,نداً تنفیذیاً بخالف الحكم القض,,ائي ةكان بحوز إذاوعلیھ  التجاریة.بالنس,,بة لألوراق 

ة ص,,,,,طدم بعقبة الس,,,,,ریّ بینما س,,,,,ی ،فإنھ یس,,,,,تطیع الحجز التنفیذي على أموال المدین األخرى

 المصرف.المصرفیة التي ستمنعھ من الحجز التنفیذي على أموال المدین في 

وبالتالي ال یجوز رفع الس,,,,,ریّة المص,,,,,رفیة والحجز  ،الحكم القض,,,,,ائي واجب النفاذ أن یكون )2

 ویعد ھذا الش,,,,رط من ،ةكان س,,,,ند الحاجز حكماً ال یتمتع بالقوة التنفیذی إذاالمدین  أموالعلى 

ال یتص,,,,,,ور  ةالحكم القض,,,,,,ائي الذي ال یتمتع بالقوة التنفیذی أنّ ذلك  ،بدیھیات الحجز التنفیذي

 ف تنفیذي. معھ فتح مل

بل یمكن أن تكون الدعوى ما زالت قائمة أمام  ،اال یش,,,,,,ترط أن یكون الحكم القض,,,,,,ائي نھائی )3

 وھذا یستفاد من عبارة " في خصومة قضائیة قائمة ". ،القضاء

فھل یمكن رفع السریّة المصرفیة بموجبھا؟ وفقاً ألحكام  ،حكام المحكمینأالتساؤل حول  یثور و

یتعین ص,,,,,دور أمر من قاض,,,,,ي المحكمة  ،13/1990 ) من قانون المرافعات القطري204المادة (

 فقط ي ال یكفيوبالتال ،یكون ذلك الحكم قابالً للتنفیذ التحكیم حتىالتي أودع بقلم كتابھا أص,,,,,,ل حكم 

لمدین في موال األقاء الحجز التنفیذي على إوبالتالي  ،مص,,,رفیةص,,,دور حكم تحكیم لرفع الس,,,ریّة ال

 بالتنفیذ.بل ال بُّد من صدور األمر  ،المصرف

بأن دور الحجز التنفیذي في كش,,ف الس,,ریّة المص,,رفیة في القانون القطري  ،ویمكن القول أخیراً 

بل یعد  ،الجدید كما ھو الحال في التشریع السوري ،ال یعد استثناًء من السریّة المصرفیة بحد ذاتھ
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 یعد الحجز وال ،ة المصرفیة موضع التنفیذأحد الوسائل القانونیة لوضع استثناءات السریّ بمثابة 

ستثناء سریّة المصرفیة لمجرد حیازتھ  ،بذاتھ ا ً سنلذلك لیس بمقدور الحاجز أن یكشف ال  ،داً تنفیذیا

 السریّة المصرفیة حتى یستطیع ذلك. بل یتعین توافر أحد حاالت رفع

 الثاني المبحث

 المصرفیة السریّة في ظل إجراءات الحجز التنفیذي

ما للمدین لدى على  اً حجزیعد الحجز التنفیذي على األموال العائدة للعمیل لدى المص,,,,,,,ارف 

وینتھي مالً مختلطاً یبدأ بإجراء تحفظي ع-46على حد وص,,,,ف البعض –والذي بدوره یعد  ،45الغیر

قد اعتبر الحجز  2010الجدید س,,,نة  الس,,,وري كان قانون الس,,,ریة المص,,,رفیة وإذا بإجراء تنفیذي.

مر األ وكذلك ،بض,,,,مانات خاص,,,,ة ھفإنھ لم یحیط ،ة المص,,,,رفیةالتنفیذي بمثابة اس,,,,تثناء من الس,,,,ریّ 

 13بالنسبة إلى المشرع القطري في قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

 بل ترك  ،47خالفاً لبعض التشریعات العربیة ،الذي لم یحیطھ أیضاً بضمانات خاصة 2012لسنة 

تباع اإلجراءات التي اوعلى ذلك یتعین  ،األمر للقواعد العامة كل من المش,,,رع الس,,,وري والقطري

 13/1990 وقانون المرافعات القطري 1/2016 الس,,,,,,ورينص علیھا قانون أص,,,,,,ول المحاكمات 

بمرحلتین رئیسیتین تتمثل المرحلة األولى في ویمكن تلخیصھا  ،48حجز ما للمدین لدى الغیرن بشأ

وتتمثل المرحلة الثانیة في مرحلة ما بعد  ،األول ) المطلبمرحلة ما قبل تقدیم تقریر ما في الذمة ( 

 الثاني ). المطلبتقدیم تقریر ما في الذمة ( 

 

 

 

 

																																																													
دار النھض,,,,,,ة  ،الحجز على األموال الموجودة في الخزائن الخاص,,,,,,ة لدى البنوك ،: د. علي الش,,,,,,حات الحدیدي 45

 .51ص  ،1999 ،القاھرة ،العربیة
 .20ص  ،1964 ،بدون ناشر ،الحجز تحت ید البنوك ،: د. عبد المنعم حسني 46
رورة ض 2003لسنة  88لجھاز المصرفي رقم حیث ألزم قانون البنك المركزي والنقد وا ،: كالتشریع المصري 47

وما بعدھا من  97راجع المواد  الش,,أن،بالكش,,ف من قبل محكمة اس,,تئناف القاھرة بناء على طلب ذوي  ص,,دور أمر
 .2008لسنة  88قانون البنك المركزي والنقد والجھاز المصرفي رقم 

بینما  یلیھا.وما  360حجز ما للمدین لدى الغیر في المواد  1/2016: ینظم قانون أص,,,,ول المحاكمات الس,,,,وري  48
 الغیر.وما یلیھا حجز ما للمدین لدى  445في المواد  13/1990ینظم قانون المرافعات القطري 
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 األول المطلب

 مرحلة ما قبل تقدیم تقریر ما في الذمة 

 : صدور قرار الحجز التنفیذيأوالً 

ص,,,دور قرار من رئیس التنفیذ بإیقاع  1/2016الس,,,وري یتعین وفقاً لقانون أص,,,ول المحاكمات 

 المحكوم لھ في الملف التنفیذي لتقریر الحجز على أوالحجز التنفیذي بناًء على طلب یقدمھ الدائن 

ولم  ،وجدت إنویرفقھ بالوثائق المؤیدة  ،ھنا)البنك  أي(الغیر المبالغ المنقولة الموجودة في ذمة 

فقد  قطر،أّما في  .49یش,,,,ترط المش,,,,رع لص,,,,دور قرار الحجز وجود وثیقة معینة لدى طالب الحجز

مھمة التنفیذ إلى قاض,,,,ي مختص في اتخاذ  13/1990ت أناط المش,,,,رع القطري في قانون المرافعا

 – 50بحس,,,,ب جانب من الفقھ –ویعد اتجاه المش,,,,رع القطري  ،من إجراءات التنفیذ الجبري یلزمما 

ً ا بس,,بب ما تتمتع بھ إجراءات التنفیذ من حس,,اس,,یة وأھمیة بالغة تقتض,,ي وض,,عھا تحت  ،تجاھاً مثالیا

 .إشراف قاض متخصص

 ً   قرار الحجز : تبلیغثانیا

 51السوري ألزم قانون أصول المحاكمات :الدیھ: تبلیغ المؤسسة المالیة بحسبانھا محجوزاً 1

ویكون ذلك بموجب كتاب یرس,,,,,,ل  ،الحجز رالمحجوز لدیھ قرا تبلیغ 52وقانون المرافعات القطري

لغ وبیان بأص,,ل المب ،س,,ند الحاجزإلى المحجوز لدیھ مش,,تمالً على مجموعة من البیانات تتمثل في 

باإلضافة إلى نھي المحجوز لدیھ عن وفاء ما في یده إلى  ،المحجوز من أجلھ وفوائده والمصاریف

 إیاه.المحجوز علیھ وعن تسلیمھ 

على ض,,,,رورة ذكر بیان حول تكلیف  1/2016 ولم ینص قانون أص,,,,ول المحاكمات الس,,,,وري

المحجوز  على تنبیھ في س,,,,,,وریا دوائر التنفیذوقد درجت  ،المحجوز لدیھ بتقدیم تقریر ما في الذمة

لدیھ بضرورة تقدیم تقریر ما في الذمة على الرغم من عدم تطلب المشرع ذلك صراحة في بیانات 

																																																													
د المجل ،القانونیة واالقتص,,,,ادیةمجلة جامعة دمش,,,,ق للعلوم  ،حجز ما للمدین لدى الغیر ،: د. جمال الدین مكناس 49

 .301ص  ،2002سنة  ،العدد األول ،الثامن عشر
في الحص,,,ول على حقھ الثابت في الس,,,ند التنفیذي  التنفیذ) (طالبمدى حمایة حق الدائن  ،: د. محمد حاتم البیات 50

بحث منش,,,,,ور في  وتعدیالتھ، 1990) لس,,,,,نة 13بین النظریة والتطبیق في ض,,,,,وء قانون المرافعات القطري رقم (
 ، 54ص  ،2009عام  ،الس,,نة الثالثة ،العدد الثاني ،المجلة القانونیة والقض,,ائیة الص,,ادرة عن وزارة العدل القطریة

على  -مس,,,,,اًء  22.27 ،21/8/2016والذي تمت زیارتھ بتاریخ  -متوافر على موقع المجلة على ش,,,,,بكة االنترنت 
  http://www.moj.gov.qa/LJSC.phpالموقع اآلتي : 

 .1/2016من قانون أصول المحاكمات السوري  362: المادة  51
 . 13/1990من قانون المرافعات القطري  447: المادة  52
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غفالھا ھو افتراض المش,,,,,,,رع في المحجوز لدیھ العلم بوجوب تقدیم ولعّل القص,,,,,,,د من إ ، التبلیغ

 . 53بالقانوننھ ال جھل إإْذ  ،التقریر وال یعتد بجھلھ لھ

من قانون المرافعات القطري ض,,,,رورة  447) من المادة 4فقد اش,,,,ترطت الفقرة ( ،في قطر أّما

یان یقض,,,,,,,ي بتكلیف  یھذكر ب لد قدیم المحجوز  م تقریر بت تاب المحك مدین بقلم ك تھ لل ما في ذم ة ب

قد  المش,,رع القطري ویرى الباحث أنّ  ،المختص,,ة خالل خمس,,ة عش,,ر یوماً من یوم إعالنھ بالحجز

التزام المحجوز  ذلك أنّ  ،من قانون المرافعات 447) في المادة 4یراد الفقرة (التوفیق في إجانبھ 

من المفضل و ،وبالتالي ال جھل بحكم القانون ،لدیھ بتقدیم تقریر ما في الذمة ھو التزام سنده القانون

جة  حا یان دون ال ھذا الب قانون إلىفي التطبیق العملي ذكر مثل   ویدعم ذلك أنّ  ،ذكره في نص ال

مادة ھا لم یرتب بطالن الحجز على إ المش,,,,,,,رع في ال عدم  ، 54)4غفال ذكر الفقرة (ذات مما یعني 

 وبالتالي یعد ذكرھا من باب التزید وتأكید ما ھو مؤكد ویستحسن حذفھا . ،فائدتھا

ما في  یھ عن الوفاء  یھ قرار الحجز نھ لد مدین المحجوز ویترتب على تبلیغ المحجوز  تھ لل ذم

ھ عن تس,,,,,,,لیمھ للمحجوز علیھ. ویجب على فیترتب على التبلیغ نھی منقوالً،كان المال  وإذا ،علیھ

 ول,,ھ أن یودع,,ھ ،المحجوز ل,,دی,,ھ أن یحتفظ ب,,الم,,ال المحجوز إلى حین طلب,,ھ من قب,,ل دائرة التنفی,,ذ 

 .55الدائرة متى شاء

 لدیھ الموجودة اللتزامھ بالنھي عن الوفاء باألموال البنك المحجوز لدیھ تنفیذومن مقتض,,,,,,,یات  

 ،لياآل الصرافوعلى وجھ الخصوص بطاقة  ،للعمیل في ھذا الصدد قیامھ بتجمید حساب العمیل

حیث ینص,,,,,,,ح بأن یقوم  ،وھنا یش,,,,,,,یر الباحث إلى نقطة في غایة من األھمیة في التطبیق العملي

ز ویطل,,ب من,,ھ تنفی,,ذ قرار الحج ،ز في ب,,دای,,ة الیومالح,,اجز بتبلیغ البن,,ك المحجوز ل,,دی,,ھ قرار الحج

قیام الحاجز بتبلیغ المحجوز لدیھ في نھایة یوم  ذلك أنّ  ،اآللي للعمیل الص,,,,,,,رافوتجمید بطاقة 

ى أھمیة دّ وتتب ،مخاطر تنفیذ البنك لقرار الحجز للیوم التالي إلىیعرض الحاجز  أنالعمل من شأنھ 

 في حال وصل –إْذ سیسارع  ،آلي الصرافتلك المخاطر في حال كان العمیل المدین یحوز بطاقة 

والھ من البنك بعد انتھاء الدوام الرس,,,,مي للبنوك وقبل تنفیذ قرار س,,,,حب أم إلى -علمھ بالحجز  إلى

																																																													
 257-256ص  ،بدون سنة نشر  ،بدون ناشر ،أصول التنفیذ المدني ،: د. صالح سلحدار  53
من قانون المرافعات القطري على أنّھ " یحص,,,ل الحجز، بدون حاجة إلى إعالن س,,,ابق إلى  447: تنص المادة  54

ص,,,ورة الحكم أو الس,,,ند الرس,,,مي  -1 :المدین، بموجب إعالن یعلن إلى المحجوز لدیھ یش,,,تمل على البیانات اآلتیة
بیان أص,,,ل المبلغ المحجوز من أجلھ  -2 .لدینالذي یوقع الحجز بمقتض,,,اه أو إذن القاض,,,ي بالحجز أو أمره بتقدیر ا

تكلیف  .4- نھي المحجوز لدیھ عن الوفاء بما في یده إلى المحجوز علیھ أو تس,,لیمھ إیاه3 .- وفوائده والمص,,روفات
المحجوز لدیھ التقریر بما في ذمتھ للمدین بقلم كتاب المحكمة المختصeeة خالل خمسeeة عشeeر یوماً من یوم إعالنھ 

 )، كان الحجز باطالً ".3)، (2)، (1وإذا لم یشتمل اإلعالن على البیانات الواردة في البنود ( .بالحجز
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  374المادة : 55
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وإال  ،اً س,,,,,,,اب فورالحجز. وھنا یتعین على البنك بحس,,,,,,,بانھ ملتزماً بعدم الوفاء أن یقوم بتجمید الح

 ھمالھ.تعرض لمسئولیة إ

وقانون  56الس,,,,وري ألزم قانون أص,,,,ول المحاكمات علیھ:: تبلیغ العمیل بحسeeeeبانھ محجوزاً 2

حیث یجب تبلیغ  قرار  ،تبلیغ العمیل بوص,,,,,,,فھ محجوزاً علیھ قرار الحجز ، 57المرافعات القطري

وتكمن الحكمة من  ،الحاجزیھ مع بیان حص,,,,,,,ول الحجز وتاریخھ وس,,,,,,,ند الحجز إلى المحجوز عل

طالن ثارة بأو إرفع الحجز  أرادتطلب المش,,رع ذلك في تمكین المحجوز علیھ من القیام بالوفاء إذا 

ولیعلمھ بالسبب الذي یدعو المحجوز لدیھ لالمتناع عن  ،إجراءات الحجز إن كان ھنالك ثمة بطالن

 .58الوفاء بااللتزام المترتب في ذمتھ تجاھھ

الحجز التنفیذي في كل من التش,,ریع القطري والس,,وري یقع ویرتب آثاره دون  نّ أ ،ویالحظ ھنا

ناً فعل كل من المش,,,,,,,رعین بعدم اعتبار ، 59العمیل تبلیغ المحجوز علیھ إلىالحاجة  تبلیغ  وحس,,,,,,,

 وتكمن الحكمة من ذلك في منع المحجوز علیھ ،شرطاً لترتیب الحجز آلثاره العمیل المحجوز علیھ

بل  العمیل یھ ق لد ْذ إ ،یتبلغ األخیر قرار الحجز أنمن تھریب األموال الموجودة بحوزة المحجوز 

 إلىعالن الحجز على أموال,,ھ في البن,,ك العمی,,ل فور تلقی,,ھ إ المحجوز علی,,ھ یب,,ادر من الممكن أن

ھذه األموال قبل أن  كان بحوزة  ،البنك قرار الحجز یُبلغس,,,,,,,حب  حال  ویزداد األمر خطورة في 

إلى عدم عمد كل من المش,,,رع الس,,,وري والقطري  ،وس,,,داً لھذه الثغرة ،آلي ص,,,رفبطاقة  العمیل

 –ري ویرى جانب من الفقھ المص ،لترتیب الحجز آلثاره  بمثابة شرطتبلیغ المحجوز علیھ  اعتبار

أن ترتیب الحجز آثاره بمجرد إعالن أو تبلیغ البنك یؤدي إلى تراجع مزایا مبدأ الس,,,,,,,ریّة  –وبحق 

 .60فیة للعمیلالمصر

																																																													
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  364: المادة  56
 .13/1990افعات القطري من قانون المر 449: المادة  57
 ،كلیة الحقوق ،منش,,,,,,,ورات جامعة دمش,,,,,,,ق ،أص,,,,,,,ول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،جمال مكناس. د :  58

 .213ص  ،2010/2011
ت على  ،من قانون المرافعات القطري 447: یس,,,,,,,تفاد ذلك في التش,,,,,,,ریع القطري من نص المادة   59 والتي نص,,,,,,,ّ

 ،لى المحجوز لدیھإحیث یقع الحجز بموجب إعالن یبلغ  ،لى المدینإالحجز بدون حاجة إلى إعالن س,,ابق حص,,ول 
ت المادة  لى المحجوز علیھ بإعالن یش,,تمل إات القطري على وجوب تبلیغ الحجز من قانون المرافع 449كما ونص,,ّ

نصین أن تبلیغ الحجز الى المحجوز ویستفاد من ھذین ال ،على ذكر حصول الحجز تحت ید المحجوز لدیھ وتاریخھ
م من فعلى الرغ ،وكذلك األمر في التش,,,,ریع الس,,,,وري ،علیھ یكون بوقت الحق لوقع الحجز تحت ید المحجوز لدیھ

 ،لى تبلیغ س,,ابق للمحجوز علیھإلى حص,,ول الحجز دون الحاجة إیح قانون أص,,ول المحاكمات الس,,وري عدم تص,,ر
والتي نصت على وجوب تبلیغ الحجز للمحجوز علیھ   364یستفاد من المادة إال أن ذلك  ،كما فعل المشرع القطري
 ویستفاد من ذلك أن الحجز یقع قبل تبلیغ المحجوز علیھ . ،مع بیان حصول الحجز

 ،رجع سابقم ،حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ السریّة المصرفیة وطبیعة العملیة البنكیة ،: د. طلعت دویدار  60
 . 44ص 
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 ویثور التساؤل حول الجزاء القانوني المترتب على عدم تبلیغ المحجوز علیھ ؟

على الجزاء المترتب على عدم  1/2016 لم ینص قانون أص,,,,,ول المحاكمات الس,,,,,وري الجدید

ق,,د نّص  ،13/1990 ق,,انون المرافع,,ات القطري بینم,,ا نج,,د أنّ  ،تبلیغ المحجوز علی,,ھ قرار الحجز

یام أ عش,,,,,رةعلى اعتبار الحجز وكأنّھ لم یكن في حال عدم تبلیغ المحجوز علیھ قرار الحجز خالل 

 .61قرار الحجز من تاریخ صدور

 ً  واإلیداع:: الوفاء ثالثا

مدین المحجوز   تھ لل ما في ذم فاء  یھ عن الو یھ قرار الحجز نھ لد یترتب على تبلیغ المحجوز 

على  ویجب ،یھ عن تس,,,,,,,لیمھ للمحجوز علیھمنقوالً فیترتب على التبلیغ نھل كان الما وإذا ،علیھ

ول,,ھ أن یودع,,ھ  ،المحجوز ل,,دی,,ھ أن یحتفظ ب,,الم,,ال المحجوز إلى حین طلب,,ھ من قب,,ل دائرة التنفی,,ذ

في ما في ذمتھ ی أنفي جمیع األحوال  البنك یجوز للمحجوز لدیھ ،. وعلى ذلك62الدائرة متى ش,,,,,,اء

 .64وخزانة المحكمة المختصة في قطر ،63في سوریا التنفیذبإیداعھ صندوق دائرة 

قعت و ، بالحجوز التيالبنك یداع مقترناً ببیان موقع علیھ من المحجوز لدیھویجب أن یكون اإل

فاتھم وموطن كل منھم تحت یده وتواریخ تبلیغھا وأ  ،س,,,,,,,ماء الحاجزین والمحجوز علیھم وص,,,,,,,

وتكمن أھمیة اإلیداع  ،65والمبالغ التي حجزت من أجلھاواألس,,,,ناد التي وقعت الحجوز بمقتض,,,,اھا 

وینتھي  ، 66التقریر بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافیاً للوفاء بدین الحاجزعن  يھ یغنفي أنّ 

 .67أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لدیھ من وقت االیداع

 

 

 

																																																													
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  449المادة :  61
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  374المادة :  62
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  366: المادة  63
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  453: المادة  64
من قانون  454/2. والمادة 2016/ 1من قانون أص,,,,,,,ول المحاكمات الس,,,,,,,وري  367المادة : الفقرة (ب) من   65

 .13/1990المرافعات القطري 
من قانون  454/3. والمادة 2016/ 1من قانون أص,,,,,,,ول المحاكمات الس,,,,,,,وري  367: الفقرة (ج) من المادة   66

 .13/1990المرافعات القطري 
 .2016/ 1أصول المحاكمات السوري من قانون  368: الفقرة (ج) من المادة  67
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 الثاني المطلب

 مرحلة ما بعد تقدیم تقریر ما في الذمة 

 عفاء منھ إلوا وجوب تقدیم التقریر: أوالً 

المحجوز لدیھ تقدیم   68الس,,,,,,,وري وقانون المرافعات القطريألزم قانون أص,,,,,,,ول المحاكمات  

 .ویقوم ھذا الواجب في كل مرة یبلغ فیھا بحجز جدید على ما للمدین لدیھ ،تقریر ما في الذمة

 ویعفى المحجوز لدیھ من واجب تقدیم التقریر في الحاالت التالیة: 

ي فیعفى من تقدیم تقریر ما ف ،إذا قام المحجوز لدیھ في الوفاء واإلیداع لدى ص,,ندوق الدائرة )1

لذمة یاً للوفاء عن  يیغناإلیداع  إنّ حیث  ،ا كاف كان المبلغ المودع  لذمة إذا  التقریر بما في ا

 .69بدین الحاجز

صندوق الدائرة على ذمة الوفاء  إذا )2 طلب المحجوز علیھ من رئیس التنفیذ تقدیر مبلغ یودعھ 

 .71حیث یعفى المحجوز لدیھ في ھذه الحالة من تقدیم تقریر ما في الذمة ،70للحاجز

لذمة أّال  ما في ا قدیم تقریر  حاالت اإلعفاء من ت یل  عد من قب ناً وال ی مدی یھ  لد  یكون المحجوز 

لم یكن مدیناً أص,,,,,,الً للمحجوز علیھ  وإنحیث یتوجب على المحجوز لدیھ  ،لیھأص,,,,,,الً للمحجوز ع

 .72تقدیم التقریر

 ً   وشكلھ : مضمون التقریرثانیا

ویكون التقریر بكتاب عادي یوجھ  ،یتقدم بتقریر ما في الذمة أنیتوجب على المحجوز علیھ  

وبالتالي ال یش,,,ترط ش,,,كل معین للتقریر فیمكن أن  ،73إلى رئیس التنفیذ أو ببیان في محض,,,ر التنفیذ

حت ید إذا كان الحجز ت ،واستثناء مما سبق التنفیذ،ببیان یوضع في محضر  أویكون بكتاب عادي 

																																																													
من قانون المرافعات  456المادة  ،2016/ 1من قانون أص,,ول المحاكمات الس,,وري  369: الفقرة (أ) من المادة  68

 .13/1990القطري 
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 من قانون المرافعات 456. والمادة 2016/ 1من قانون أصول المحاكمات السوري  369: الفقرة (د) من المادة  72

 .13/1990القطري 
 .2016/ 1من قانون أصول المحاكمات السوري  369المادة :  73
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حدى المص,,,,,,,,الح  یة،إ قام  الحكوم ھادة تقوم م بھ ش,,,,,,, ناء على طل حاجز ب ھا أن تعطي ال وجب علی

 .74التقریر

 :75تتمثل في یحتوي التقریر على جملة من البیانات أنفیجب  ،ا عن مضمون التقریرأمّ 

مقدار الدین المترتب في ذمتھ تجاه المحجوز علیھ وس,,,,,ببھ وأس,,,,,باب انقض,,,,,ائھ إن كان قد  )1

 انقضى

 جمیع الحجوز الواقعة تحت یده )2

 األوراق المؤیدة لتقریره أو صوراً عنھا مصدقاً علیھا.  )3

وجب علیھ أن یرفق بالتقریر بیاناً مفص,,,,الً  ،إذا كانت تحت ید المحجوز لدیھ أعیان منقولة )4

 فیھا.

ونظراً لخطورة آثار تقریر ما في الذمة على الس,,ریّة المص,,رفیة من حیث كونھ یكش,,ف حس,,اب 

 أنّ ث یرى الباح ،العمیل المدین ویھدد السریّة المصرفیة والتي تعد من أساسیات العمل المصرفي

الوفاء  على سبیل وإیداعھ لدى الجھة المختصة قیام المصرف بتخصیص مبلغ مساوي لمبلغ الدین

خذ مع األ ،ة المص,,رفیةلكش,,ف الحجز التنفیذي للس,,ریّ یخفف من اآلثار الس,,لبیة  أنبالدین من ش,,أنھ 

شأ ین االعتبار أنّ بع  ،جزة المصرفیة بعد الحتحافظ على ما تبقى من السریّ  أننھا ھذه الوسیلة من 

المص,,,,,رف المحجوز لدیھ غیر ملزم بالكش,,,,,ف عن كامل دین  أنّ وما یزید من فعالیة تلك الوس,,,,,یلة 

لذلك یوصي الباحث المصارف . 76بل فقط یقوم بدفع المبلغ الذي یخصصھ لھ رئیس التنفیذ ،العمیل

 ،بأن تقوم بتخص,,,,,,یص مبلغ یعادل مبلغ دین الدائن الحاجز دون الكش,,,,,,ف عن مقدار أموال العمیل

ذا ھ وأنّ ال س,,یما  ،اإلمكان على الس,,ریّة المص,,رفیة وتودعھ لدى الجھة المختص,,ة حتى تحافظ قدر

وبذلك یكون المص,,,,,رف قد حقق التوازن بین المص,,,,,الح  ،اإلیداع یعد س,,,,,بباً معفیاً من تقدیم التقریر

 ،ومصلحة العمیل في عدم الكشف عن حساباتھ ،مصلحة الدائن في حصولھ على حقھ ،المتضاربة

وإظھار المص,,,,,رف بمظھر المحافظ على  ،ء الثقة في ص,,,,,دور العمال غرسومص,,,,,لحة البنك في 

 السریّة المصرفیة قدر اإلمكان.

																																																													
 .2016/ 1من قانون أصول المحاكمات السوري  370: المادة  74
مادة : الفقرة (ب) من   75 قانون أص,,,,,,,ول المحاكمات الس,,,,,,,وري  369ال مادة 2016/ 1من  قانون  456. وال من 

 .13/1990المرافعات القطري 
یداع وتتمثل في كمات الس,,وري على بیانات تقریر اإلمن قانون أص,,ول المحا 367ة (ب) من المادة : تنص الفقر 76

بیان موقع مع المحجوز لدیھ بالحجوز التي وقعت تحت یده وتواریخ تبلیغھا وأس,,,,,,,ماء الحاجزین والمحجوز علیھم 
اً وتماثلھا أیض ،حجزت من أجلھاوصفاتھم وموطن كل منھم واألسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاھا والمبالغ التي 

وبالتالي ال یلتزم البنك في بیان كامل رص,,,,,,,ید العمیل بل  ،من قانون المرافعات القطري 454) من المادة 2الفقرة (
 فقط یقوم بتخصیص مبلغ الدین دون الكشف عن كامل رصید العمیل.
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 ً   : األثر المترتب على عدم تقدیم التقریرثالثا

 لزام البنك المحجوزإفي ض,,رورة وض,,ع القواعد الكفیلة ب إیماناً من المش,,رع الس,,وري والقطري

في  اموتحقیقاً للغایات التش,,,,,,,ریعیة من إلزام المحجوز لدیھ بتقدیم التقریر  تقریره،لدیھ في تقدیم 

تقدیم  ب كل من المش,,,,رع الس,,,,وري والقطري جزاء على امتناع البنك المحجوز لدیھ عنرتّ  ،الذمة

سوري من قانون أصول المحاكمات 373بت المادة رتّ  حیث الذمة.تقریر ما في   جزاءً  1/2016 ال

ح ملزماً ھ یص,,,,بیتمثل في أنّ  ،ما في الذمةم المحجوز لدیھ في تقدیم تقریر خطیراً في حال عدم التزا

م التقریر تقدی البنك وعلیھ یتوجب على المحجوز لدیھ ،تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان س,,,بب الحجز

عن دین  ش,,خص,,یةفي المیعاد وعلى النحو المبین في القانون تحت طائلة اعتباره مس,,ؤوالً مس,,ئولیة 

حاجز. ویترتب الجزاء الس,,,,,,,,ابق ذكره یھ ،ال لد قدم المحجوز  نك حتى ولو  عاد  الب التقریر في المی

 أنّھیھ كما لو ذكر ف ،كاذبة أوالمعین لھ قانوناً متى كان ذلك التقریر یتض,,,,من معلومات غیر حقیقیة 

لذمة ّنھإّال  . 77برئ ا عدم تقدیمو ، أ المحجوز لدیھ تقریراً لما  نظراً لخطورة الجزاء المترتب على 

 قانون أص,,ول المحاكمات أجاز ،في ذمتھ من ص,,یرورتھ مس,,ؤوالً مس,,ئولیة ش,,خص,,یة تجاه الحاجز

 ،إعفاء المحجوز لدیھ من تلك المس,,,,,,ئولیة متى قدم لھا عذراً مقبوالً  79للمحكمة 78الجدید الس,,,,,,وري

 ،وترتیباً على ذلك ،لیةالعذر المقبول ینفي عنص,,,ر الخطأ الذي ھو أس,,,اس المس,,,ئو وأس,,,اس ذلك أنّ 

																																																													
 .218ص  ،ع سابقمرج ،أصول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،د. جمال مكناس:  77
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  373المادة :  78
ویبرر  ،عفاء المحجوز لدیھ من المسئولیةمنح رئیس التنفیذ أیضاً الحق في : یذھب جانب من الفقھ السوري الى  79

في  373والمقابلة للمادة  -من قانون األص,,,,,ول الملغى  371ذلك بأنھ كان من األجدر بالمش,,,,,رع لو نص في المادة 
على حق رئیس التنفیذ أیض,,,اً في قبول العذر على أس,,,اس أن حجز ما للمدین لدى الغیر قد  -قانون األص,,,ول الجدید

ً یفترض حینھ,,ا أن یكون رئیس التن ی,,اطی,,اً وق,,د یكون حجزاً احت ،فی,,ذ ھو المختص بقبول الع,,ذریكون حجزاً تنفی,,ذی,,ا
سلحدار صالح الدین  سابق ،أصول التنفیذ المدني ،یفترض حینھا من المحكمة قبول العذر ( د.  -261ص  ،مرجع 

وال یتفق الباحث مع الرأي  ،) 305ص  ،مرجع س,,,,,,ابق  ،حجز ما للمدین لدى الغیر ،د. جمال الدین مكناس، 262
من قانون أص,,,ول المحاكمات  373جع الس,,,بب في ذلك إلى انعدام األس,,,اس القانوني لھ ذلك أن المادة ویر ،الس,,,ابق

قد اقتص,,,رت في  1953المماثلة لھا من القانون القدیم الملغى س,,,نة  371وأیض,,,اً المادة  2016لس,,,نة  1الجدید رقم 
الحق في قبول العذر أیض,,,,اً ھذا من منح الحق في قبول العذر على المحكمة دون ان تص,,,,رح في منح رئیس التنفیذ 

یعتبر تقص,,یر المحجوز لدیھ في تقدیم تقریر ما في الذمة خطأً یوجب المس,,ئولیة وفق اجتھاد  ،ومن جھة ثانیة ،جھة
ولّما كان ذلك التقص,,یر یش,,كل خطأً یوجب المس,,ئولیة فإن التحقق من  ،محكمة النقض في قرارھا المش,,ار إلیھ أعاله

شأن لرئیس التنفیذ فیھا وجوده من عدمھ یعد م صالحیات قاضي الموضوع وال  ومن  ،سألة موضوعیة تدخل في 
یمكن القول بأن أص,,,حاب الرأي قد وقعوا في خلط بین الس,,,لطة المختص,,,ة بتوقیع الحجز على ما للمدین  ،جھة ثالثة

الزم فیما حقیقةّ ال یوجد ت إال انّھ ،لدى الغیر وبین السلطة المختصة في قبول العذر على أساس تالزم كال السلطتین
شأن لرئیس التنفیذ بھا وال داعي ألن ینص  ،یتعلق بقبول العذر بین السلطتین فقبول العذر ھو مسألة موضوعیة ال 

ة لى القول بأن الس,,,لطة المختص,,,إفي التنفیذ. لذلك ینتھي الباحث  المش,,,رع علیھا كونھا مس,,,تمدة من المبادئ العامة
الموضوع فقط وال شأن لرئیس التنفیذ فیھا كونھا مسألة موضوعیة تقوم على توافر الخطأ بقبول العذر ھي محكمة 

 في المسئولیة من عدمھ ولیست وقتیة .
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المحجوز لدیھ عدم  إثبات-محكمة النقض في أحد قراراتھا  إلیھما اتجھت  وفق-یعد عذراً مقبوالً 

  .80صابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقدیم التقریر النتفاء المسئولیةإ

مرونة كثر ) أ460( المادة  13/1990 قانون المرافعات المش,,,رع في موقف فكان ،في قطر أّما

ش,,,كل بس,,,ئولیتھ عن الدین مس,,,ئولیة ش,,,خص,,,یة حیث لم یرتب جزاًء یقض,,,ي بم ،مع المحجوز لدیھ

 رًء على طلب الحاجز لتقدیم تقریمھلة بنا لدیھبل منح قاض,,,ي التنفیذ س,,,لطة منح المحجوز  ،فوري

لدیھ  زم المحجودلما في ذمتھ في میعاد یحدده لذلك بشرط أال یزید على خمسة عشر یوماً. فإذا لم یق

التقریر في المیعاد المحدد، حكم علیھ القاضي بغرامة ال تجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجلھ تمنح 

ویفترق المیعاد الثاني الممنوح للمحجوز لدیھ عن  .كلھا أو بعض,,,,,ھا للحاجز على س,,,,,بیل التعویض

ً  15لھ یتمثل في  األقص,,,ىالحد  في أنّ  األص,,,لي،المیعاد  الحكم التنفیذ  اض,,,يلقوبالتالي یمكن  ،یوما

یوماً لتقدیم التقریر. فإذا أص,,ر المحجوز لدیھ على االمتناع عن التقریر رغم تكلیفھ بھ  15بأقل من 

على الوجھ المبین في المادة الس,,,,,,,ابقة أو قرر غیر الحقیقة أو أخفى األوراق الواجب علیھ إیداعھا 

ز من تنفیذي بدینھ، بالمبلغ المحجو لتأیید التقریر، جاز الحكم علیھ، للدائن الذي حص,,,,ل على س,,,,ند

بة على تقص,,,,,,,یره أو  ،أجلھ نات المترت بالتض,,,,,,,می یھ  لد ویجب في جمیع األحوال إلزام المحجوز 

 .81تأخیره

 لیھد تقدیم التقریر والجھة المقدمة إرابعاً: میعا

 حدد المش,,رع الس,,وري والقطري میعاداً یتعین فیھ على البنك المحجوز لدیھ تقدیم تقریر ما في 

ویبدأ المیعاد في  ،یوم في قطر 15و  ،ویتمثل ذلك المیعاد في ثمانیة أیام في س,,,,,,وریة ،الذمة خاللھ

لدیھ بقرار الحجز ھا . أقطر وس,,,,,,,وریة من یوم إعالن البنك المحجوز  قدم إلی ّما عن الجھة التي ی

 .82كمة المختصةكتاب المح فيبینما تتمثل في قطر  ،فتتمثل في سوریة في دائرة التنفیذ ،التقریر

 ً   المنازعة في التقریر: خامسا

لذي في التقریر ا البنك منازعة المحجوز لدیھ العمیل أو المحجوز علیھ الحاجز الدائنیس,,,,,تطیع 

بھ قدم  لدیھ  ،ت یة المحجوز  مدیون عدم  ید  یھ البنك كأن یكون التقریر یف جاه المحجوز عل  عمیل،الت

مح وقد س,,,,,,, ،منازعاً إیاه في ذلك إلثبات المدیونیة الدائن أو الحاجز العمیل فیتقدم المحجوز علیھ

																																																													
أص,,,,,,,ول التنفیذ في  ،د. جمال مكناسمش,,,,,,,ار إلیھ لدى  ، 7/10/1968تاریخ  385رقم  ،: قرار محكمة النقض  80

 . 217ص  ،مرجع سابق ،المواد المدنیة والتجاریة
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  461المادة  : 81
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  454: المادة  82
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كان  اإذا المش,,رع رفع دعوى أص,,لیة للمنازعة في التقریر تس,,مى دعوى المنازعة في التقریر . أمّ 

یاً فیعد إ التقریر الذي تقدم بھ المحجوز لدیھ قراراً عد إولكن ال ی ،قراراً منھ بمدیونیتھالبنك إیجاب

یاً  یھ معرض ھ لم یتم فيألنّ  ، 83قض,,,,,,,,ائ لد حاجز والمحجوز  یھ  ،دعوى بین ال أو بین المحجوز عل

 یذ.في بیان مسجل في محضر التنف أووإنّما تم أمام رئیس التنفیذ بكتاب موجھ إلیھ  ،والمحجوز لدیھ

ھي ف ،البنكالجھة المختص,,,,,,,ة في البت في دعوى المنازعة في التقریر المقدم من قبل  أّما عن

قاً للمادة وذلك وف ،المختص,,ة أص,,الً بنظر النزاع المص,,رفیة بحس,,بانھا في المحكمة ،س,,وریةبتتمثل 

حداث محاكم مص,,,,,,رفیة في الجمھوریة العربیة بش,,,,,,أن إ 2014لس,,,,,,نة  21من القانون رقم  األولى

وبالتالي ال یجوز  ،اتیاطیالحجز ھنا ھو حجز تنفیذي ولیس اح إلى أنّ ویعود ذلك   ، 84الس,,,,,,,وریة

 التنفیذیة التي یبت فیھا رئیس ش,,كاالتاإلھا ال تعد من قبیل ألنّ  ، 85رئیس التنفیذ المنازعة إلى تقدیم

دتھ محكمة وھذا ما أكّ  ،التنفیذ بحس,,,,,,بان دعوى المنازعة دعوى موض,,,,,,وعیة تبحث بأص,,,,,,ل الحق

 .87فتتمثل في قاضي التنفیذ ،في قطر أّما .86استئناف حلب في أحد قراراتھا

 نتائج الدراسة

كان ال بّد من بیان أھم نقاط االتفاق  ،كان المنھج المتبع في ھذه الدراس,,,ة ھو المنھج المقارن لّما

 اآلتي:وذلك على النحو  ،ونقاط االختالف

 أھم نقاط االتفاق 

اعترف كل من المشرع السوري والقطري بحق دائن العمیل في الحجز التنفیذي على أموال  )1

 مدینھ المودعة في المصرف.

من المش,,رع الس,,وري والقطري الس,,ریّة المص,,رفیة ولم یجز كش,,فھا إال في حاالت نظّم كل  )2

 محددة.

																																																													
 . 220ص  ،مرجع سابق ،أصول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،د. جمال مكناس:  83
فظة من محافظات على ما یلي: (( تحدث في كل محا 2014لس,,,,,,,نة  21تنص المادة األولى من القانون رقم :   84

یة التي یكون أحد فالجمھوریة العربیة السوریة محاكم مصرفیة بدائیة واستئنافیة تختص بالنظر في القضایا المصر
سلیف أ سھیالت االئتمانیة الخاضعة لرقابة مجلس النقد والت طرافھا مصرفاً أو مؤسسة مالیة تقبل الودائع وتمنح الت

ت  ،)) حكام محكمة  البدایة الطعن بطریق االس,,,,,,تئناف وتص,,,,,,در أحكام أالمادة الثانیة على انھ (( تقبل كما ونص,,,,,,ّ
 محكمة االستئناف مبرمة ))

 ،د. ص,,,الح س,,,لحدار  ،218ص  ،مرجع س,,,ابق ،أص,,,ول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،د. جمال مكناس:  85
 . 262ص  ،مرجع سابق ،أصول التنفیذ المدني

أص,,,,,ول  ،د. جمال مكناسمش,,,,,ار إلیھ في  ،21/5/1981تاریخ  115/  87محكمة اس,,,,,تئناف حلب رقم : قرار  86
 140ھامش  .218ص  ،مرجع سابق ،التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة

 .13/1990من قانون المرافعات القطري  459: المادة  87
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جراءات الحجز التنفیذي على أموال العمیل المدین إم كل من المشرع السوري والقطري نظّ  )3

 أو ما تعرف بإجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر. ،الموجودة لدى البنك

البنك بض,,رورة تقدیم تقریر ما في الذمة خالل مدة ألزم كل من المش,,رع الس,,وري والقطري  )4

 معینة.

 أھم نقاط االختالف 

أفرط المشرع السوري في حمایة حق الدائن في الحجز التنفیذي على أموال العمیل المودعة  )1

ومص,,,الح  ،مص,,,الح العمیل في الحفاظ على س,,,ریّة حس,,,اباتھبذلك متجاھالً  ،لدى المص,,,رف

 ،المص,,,الح المتعارض,,,ة بینومخالً بالتوازن المنش,,,ود  ،فيالبنك في  تنمیة النش,,,اط المص,,,ر

 ،وبالتالي لم یض,,ع أي ش,,رط في الس,,ند التنفیذي القادر على الكش,,ف عن الس,,ریة المص,,رفیة

ووض,,,ع  ،على خالف المش,,,رع القطري الذي حقق توازناً رائعاً بین المص,,,الح المتعارض,,,ة

سریة ال اشروط سند التنفیذي إلمكانیة رفع ال توقیع كانیة مإبین  قارنو ،مصرفیةمعینة في ال

 .ىبحیث جعل من الثانیة شرطاً مسبقاً لصحة األول ،الحجز التنفیذي ورفع السریّة المصرفیة

سریّة المصرفیة بحد ذاتھ )2 ستثناء من ال سوریة بمثابة ا بینما نجد أن  ،یعد الحجز التنفیذي في 

ولیس  ،ذاالستثناءات موضع التنفیالقانونیة لوضع  الوسائل یعد أحدالتنفیذي في قطر  الحجز

 استثناًء بحد ذاتھ.

 8ثل في یتم ،ففي س,,,,,وریة ،یختلف میعاد تقدیم تقریر ما في الذمة في س,,,,,وریة عنھ في قطر )3

 یوم. 15بینما في قطر یتمثل  ،أیام

 توصیات الدراسة

 ،2005یوصي الباحث المشرع السوري في ضرورة العودة إلى موقفھ القدیم في قانون سنة  )1

ي حتى یكون بإمكانھ الحجز بموجبھ یتعین على الدائن الحص,,,,,ول على حكم قض,,,,,ائي قطعو

وال نقول بذلك تض,,حیةً بحق  ،ة المص,,رفیةموال المودعة في المص,,رف ورفع الس,,ریّ على األ

بل تحقیقاً للتوازن المنش,,,,ود بین المص,,,,الح الثالث  ،ومراعاةً لمص,,,,الح العمیل والبنك ،الدائن

 مصالح البنك والعمیل والدائن. ،المشروعة

من قانون  447) من المادة 4یوص,,,,,,ي الباحث المش,,,,,,رع القطري بض,,,,,,رورة حذف الفقرة ( )2

فحكمھا مس,,,,,,,تمد من المبادئ العامة التي تقض,,,,,,,ي بعدم  ،لعدم فائدتھا 13/1990 المرافعات

 ذلكم ویدع ،وبالتالي ال حاجة إلیرادھا في نص المادة ،جواز االعتذار بالجھل في القانون

 غفالھا.إلى عدم ترتیب البطالن عند إالمشرع ذاتھ  اتجاه
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 149یھیب الباحث بالمشرع القطري بضرورة تصحیح الخطأ المادي الوارد في نص المادة  )3

واستبدال عبارة  ،2012من قانون مصرف قطري المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة سنة 

 على النحو الذي تم ذكره في الدراسة. "146" بعبارة  " 145" 

 بأن یقوم بتبلیغ البنك المحجوز لدیھكل من س,,,وریا وقطر  الحاجز فيینص,,,ح الباحث الدائن  )4

آللي ا الص,,,,,,,رافویطلب منھ تنفیذ قرار الحجز وتجمید بطاقة  ،قرار الحجز في بدایة الیوم

م العمل من ش,,,,,,,أنھ أن یعرض ذلك أّن قیام الحاجز بتبلیغ المحجوز لدیھ في نھایة یو ،للعمیل

 الحاجز إلى مخاطر تنفیذ البنك لقرار الحجز للیوم التالي.

یناش,,,د الباحث البنوك في كل من س,,,وریا وقطر بض,,,رورة تجمید حس,,,اب العمیل فور تبلغھا  )5

تفادیاً لمخاطر س,,,,حب األموال   -إن وجدت  –وإیقاف بطاقة الص,,,,راف اآللي  ،قرار الحجز

 مكانیة مقاضاة البنوك نتیجة اإلھمال المرتكب من قبلھا.إ وبالتالي ،من قبل العمیل

یناش,,د الباحث البنوك في كل من س,,وریا وقطر بالحفاظ على الس,,ریّة المص,,رفیة قدر اإلمكان  )6

من خالل قیامھا بتخص,,,,,یص مبلغ یعادل مبلغ دین الحاجز دون الكش,,,,,ف عن مقدار أموال  ،

سریّة المصرفیة ،وإیداعھ لدى الجھة المختصة ،العمیل ال  ،حتى تحافظ قدر اإلمكان على ال

وبذلك یكون المص,,,,,,رف قد حقق  ،س,,,,,,یما وأن ھذا اإلیداع یعد س,,,,,,بباً معفیاً من تقدیم التقریر

 ومص,,لحة العمیل ،مص,,لحة الدائن في حص,,ولھ على حقھ ،التوازن بین المص,,الح المتض,,اربة

 ،لثقة في ص,,,,دور العمالء ومص,,,,لحة البنك في زرع بذور ا ،في عدم الكش,,,,ف عن حس,,,,اباتھ

 وإظھار المصرف بمظھر المحافظ على السریّة المصرفیة قدر اإلمكان.

 خاتمة

أّن المشرع في كل من سوریا وقطر قد راعى حق الدائن في الحجز  ،یتبین من العرض السابق

وإیماناً من المش,,,,,,,رع القطري  ،على أموال مدینھ العمیل حجزاً تنفیذیاً والمودعة في المص,,,,,,,ارف

الحجز على األموال المحمیة بالس,,ر المص,,رفي  یجزلم  ،بض,,رورة الحفاظ على الس,,ریّة المص,,رفیة

سریّ إّال  وبالتالي ربط المشرع القطري حق الدائن في الحجز على األموال  ،ة المصرفیة بعد رفع ال

الجة ھذه المع أنّ وما من شك في  ،ة المصرفیةالمحمیة بالسریة المصرفیة وبین حاالت رفع السریّ 

ومص,,,,الح العمیل ومص,,,,الح  ،وتوفق بین اعتبارات ومص,,,,الح الدائن ،القانونیة تلقى االس,,,,تحس,,,,ان

جراءات الحجز على الس,,,,,ریة إالمش,,,,,رع الس,,,,,وري لم یحط  أنّ  ،بینما وجدنا في س,,,,,وریة ،البنوك

ً الباب على مصراعیھ لكل دائن یحوز سند فتحبل  ،المصرفیة بأیة ضمانات یحق لھ  حیثب ،اً تنفیذیا

 وما من ش,,,ك في أنّ  ،على خالف موقف التش,,,ریع القدیم ،ة المص,,,رفیةالحجز والكش,,,ف عن الس,,,ریّ 
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ق وأفرط في حمایة ح ،ة المصرفیة وبمصالح العمیلالمشرع السوري قد ضحى باعتبارات السریّ 

 الدائن في الحجز.

الناظمة لحق الدائن في الحجز التنفیذي الض,,,,,وابط نا في المبحث األول من ھذه الدراس,,,,,ة وقد بیّ 

حث الثاني نا في المبثم انتقلنا وبیّ  ،كل من القانون القطري والسوري في ظل السریّة المصرفیة في

االجراءات الخاص,,,ة بالحجز على رص,,,ید العمیل وفاًء لحق الدائن في كل من قطر وس,,,وریة. وقد 

 ج والتوصیات.مجموعة من النتائ إلىخلص الباحث في ھذه الدراسة 

 تم بحمد هللا وتوفیقھ

 قائمة المراجع
 المراجع العربیةأوالً: 

 : الكتب العامة 1

 ،منش,,,,ورات جامعة دمش,,,,ق ،أصeeeeول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،جمال مكناس. د .1

 .2010/2011 ،كلیة الحقوق

 ،االفالس ،عملیات البنوك ،القانون التجاري ( األوراق التجاریة ،د. حمد هللا محمد حمد هللا .2

 ،الطبعة الثانیة ،جمھوریة مص,,,,ر العربیة ،القاھرة ،دار النھض,,,,ة العربیة ،العقود التجاریة)

2006 . 

 ،القاھرة ،مكتبة عین ش,,,,,,,مس ،األسeeeeeeeس القانونیة لعملیات البنوك ،د. س,,,,,,,میحة القلیوبي .3

 بدون تاریخ . ،جمھوریة مصر العربیة

 بدون سنة نشر . ،بدون ناشر ،لمدنيأصول التنفیذ ا ،د. صالح سلحدار  .4

لدین عوض .5 یة ،د. علي جمال ا قانون یات البنوك من الوجھة ال عة ،عمل عة الراب دار  ،الطب

 جمھوریة مصر العربیة . ،القاھرة ،النھضة العربیة

 ،القاھرة ،دار النھض,,,,,,,ة العربیة ،فالسعملیات البنوك واإل ،د. محمد بھجت عبد هللا قاید .6

 .2000 ،جمھوریة مصر العربیة 

دار النھض,,,,,,,ة  ،عملیات البنوك ،قانون المعامالت التجاریة ،د. محمود مختار احمد بریري .7

 .2007 ،جمھوریة مصر العربیة ،القاھرة ،العربیة

 ،دار النھض,,,,ة العربیة ،القس,,,,م الخاص  ،شeeeeرح قانون العقوبات ،د. محمود نجیب حس,,,,ني  .8

 الطبعة الرابعة . ، 2012 ،القاھرة

 : الكتب المتخصصة2



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدةالسنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 118
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 ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،دور البنوك في مكافحة غسیل األموال ،د. جالل وفاء محمدین .1

 .2000 ،جمھوریة مصر العربیة ،االسكندریة

 205سریة الحسابات المصرفیة على ضوء القرار بقانون رقم  ،د. رضا السید عبد الحمید .2

جمھوریة مص,,,,,,,ر  ،القاھرة ،دار النھض,,,,,,,ة العربیة ،التجارة الجدیدوقانون  1990لسeeeeeeeنة 

 .2002 ،العربیة

حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ السeeeeریّة المصeeeeرفیة وطبیعة العملیة  ،د. طلعت دویدار .3

 2009 ،دار الجامعة الجدیدة ،دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة ،البنكیة

 .1964 ،بدون ناشر ،البنوكالحجز تحت ید  ،د. عبد المنعم حسني .4

 ،الحجز على األموال الموجودة في الخزائن الخاصة لدى البنوك ،د. علي الشحات الحدیدي .5

 .1999 ،القاھرة ،دار النھضة العربیة

 : األبحاث3

مجلة جامعة  ،السریة المصرفیة في التشریع السوري ،د. أدیب میالة (و) د. محي محرزي .1

 . 2011سنة  ،العدد األول ،27المجلد  ،دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة

مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،السریّة المصرفیة في القانون السوري ،د. جمال الدین مكناس .2

 .2002سنة  ،2العدد  ،18المجلد  ،االقتصادیة والقانونیة

مجلة جامعة دمش,,,,,,,ق للعلوم القانونیة  ،غیرحجز ما للمدین لدى ال ،د. جمال الدین مكناس .3

 . 2002سنة  ،العدد األول ،المجلد الثامن عشر ،واالقتصادیة

البنك المسeeeeeeحوب علیھ  مسeeeeeeؤولیةالموانع القانونیة من  ،د. فائق محمود محمد الش,,,,,,ماع .4

بحث منش,,,,,ور في المجلة  ،دراسeeeeeة في التطبیقات القضeeeeeائیة ،بمناسeeeeeبة أداء قیمة الشeeeeeیك

 ،الس,,,,,نة الخامس,,,,,ة ،العدد الثاني ،القانونیة والقض,,,,,ائیة الص,,,,,ادرة عن وزارة العدل القطریة

 .2011دیسمبر 
مدى حمایة حق الدائن ( طالب التنفیذ ) في الحصeeeeeeeول على حقھ  ،د. محمد حاتم البیات .5

ري رقم عات القطالثابت في السeeeند التنفیذي بین النظریة والتطبیق في ضeeeوء قانون المراف

بحث منش,,,ور في المجلة القانونیة والقض,,,ائیة الص,,,ادرة عن  ،وتعدیالتھ 1990) لسeeeنة 13(

 .2009عام  ،السنة الثالثة ،العدد الثاني ،وزارة العدل القطریة

 المراجع األجنبیةثانیاً: 

1. Ahmed Adnan Al-Nuemat، Money Laundering and Banking 

Secrecy in the Jordanian Legislation، Journal of International 

Commercial Law and Technology، Vol.9، No.2 (2014). 
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2. Alexandre Ziegler، François & Xavier Delaloye & Michel Habib، 

Negotiating over Banking Secrecy: The Case of Switzerland and 

the European Union، October 5، 2005. 

3. Jean-Rodolphe W. Fiechter، Exchange of Tax Information: The 

End of Banking Secrecy in Switzerland and Singapore?، 

International Tax Journal،  November–December 2010. 

4. Paul Latimer ،  Bank secrecy in Australia: terrorism legislation as 

the new exception to the Tournier rule ، Journal of Money 

Laundering Control، Volume: 8 Issue: 1، 2005. 

5. Ray August & Don Mayer & Michael Bixby ، International Business 

Law ،( Tex ، Cases ، And Reading )، Fifth Edition ، 2009 .  
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

 مقدمة
اإلجرائية  هو العمليةفوأكثرها شيوًعا،  مجرمين من أهم صور التعاون الدولينظام تسليم اليعتبر 

دولة ما إنفاذ إعادة شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة لكي يحاكم أو  اتهاسطالرسمية التي تطلب بو 
 ه بها في الدولة الطالبة.ليعلقضاء عقوبة ُحكم 

د األصولية ائية، الجماعية(، والتشريع الداخلي يضعان عددًا من القواعوالمعاهدات الدولية )الثن
لتحقيق  التسليم منهاتباعها من قبل الدولة الطالبة أو من قبل الدولة المطلوب واإلجراءات التي يجب ا

 تحقيقها، وهذه القواعد الشكلية تهدف إلى التوفيق بين صيانة حقوق  إلىطلب التسليم األهداف التي يسعى 
األفراد وكفالة ضماناتها األساسية وحرياتهم وبين تأمين الصالح العام الناشئ عن ضرورات التعاون في 

معينة تخضع ه يجب أن تتبع الدول األطراف في عملية التسليم قواعد إجرائية يعلو مكافحة اإلجرام، 
  لتشريعاتها الجنائية والتزاماتها الدولية بهدف إتمام إجراءات التسليم.

ناك بعض اإلجراءات تخص الدولة طالبة التسليم وأخرى تخص الدولة المطلوب منها التسليم، وه
يجوز  ى حال كانت االجراءات طويلةفوحتى ال يتمكن الشخص المطلوب تسليمه من الهروب من العدالة 

 ه مؤقتًا لحين إتمام إجراءات التسليم. يعلللدولة المطلوب منها إلقاء القبض 
 ة:أهمية الدراس
، عملية تسليم المجرمينالدراسة في تناول موقف المملكة العربية السعودية، من أهمية  تبرز

تفاقيات الثنائية أو االتفاقيات المملكة مع الدول األخرى سواء االها يإلتفاقيات التي انضمت ودراسة اال
 مجرمين. تسليم الب فيما يتعلقمتعددة األطراف، مما يساعد على تحديد توجهات المملكة 

 أهداف الدراسة:
 يسعى الباحث من اختيار موضوع الدراسة إلى تحقيق أهداف أهمها:

دراسة موقف المملكة العربية السعودية وتوجهاتها فيما يتعلق بنظام تسليم المجرمين، من خالل   •
 االتفاقيات الثنائية والجماعية متعددة األطراف التي عقدتها المملكة مع الدول األخرى. 

  ثارها مع دراسة الموقف العام للمملكة.راسة إجراءات التسليم وآد  •
 نهج البحث:م

 عامة الدولي بالتعاون  المتعلقة الدولية التفاقياتل التحليلي االستقرائياعتمدت الدراسة على المنهج 
 التي ترتبط بها المملكة العربية السعودية في مجال التسليم.  خاصة المجرمين وبتسليم

 دراسة:مشكلة ال
 في اآلتي: تتمثل مشكلة الدراسة

ما أواًل: عدم وجود نظام مستقل يعالج مسألة تسليم المجرمين داخل المملكة وإنما يعتمد النظام  
 على قرارات وأوامر سامية تنظم عملية تسليم المجرمين.تعقده المملكة من اتفاقيات دولية في هذا الشأن و 
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التي تقابل األجهزة المعنية باالسترداد داخل المملكة العربية وجود العديد من الصعوبات ثانيًا: 
ا الخصوص، أو كانت السعودية سواء كانت هذه الصعوبات في التطبيق الفعلي لالتفاقيات الموقعة في هذ

لمام العاملين في المجاالت األمنية المختلفة باإلجراءات المعمول بها في مجال تسليم ناتجة عن عدم إ
 . المجرمين

 خطة البحث:
 :يالتالتم تقسيم البحث على النحو 

 اإلطار القانوني لنظام تسليم المجرمين: المبحث األول

 اإلجراءات المطلوبة إلتمام التسليم: المبحث الثاني
 اإلجراءات التنفيذية الالحقة على طلب التسليم: المبحث الثالث

 نظام السعودي وكيفية التغلب عليهافي ال المجرمين متسليدأ مبق بيطتالمبحث الرابع: صعوبات 
 
 
 

 المبحث األول
 اإلطار القانوني لنظام تسليم المجرمين

نظرا لتزايد وتيرة الجريمة وانتشار شبكات دولية للمنظمات اإلجرامية تتعاون فيما بينها، والتقدم في 
رمين هذا التقدم في واستغالل المتهمين أو المج ى مجال المواصالت وسرعة التنقل من دولة إلى دولة أخر 

 يد العدالة. هليكون في مأمن من أن تطال أخرى دولة  إلىهم في دولة والفرار مارتكاب جرائ
المجتمع الدولى إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة انتشار الجريمة والعمل وقد سعى 

ائية أو الجماعية التى تتعلق على عدم إفالت المجرم من العدالة وذلك من خالل عقد االتفاقيات سواء الثن
لقواعد يستند فى مبرراته القانونية على أسس من الشرعية وتحكمه ا الذيبتسليم المجرمين، ذلك النظام 

 شخاص والجرائم الجائز من أجلها التسليم. الموضوعية فيما يتعلق باأل
 م هذا المبحث إلى المطالب اآلتية: يقسفقد تم توترتيبا على ذلك 

 ألول: مفهوم تسليم الجرمينالمطلب ا

 المطلب الثاني: مصادر نظام تسليم المجرمين
 المطلب الثالث: شروط التسليم 
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

 المطلب األول
 مفهوم تسليم الجرمين

األخرى تسليمها  عملية قانونية تتم بين دولتين تطالب إحداهمااستردادهم طلب  أو المجرمين تسليم
، أو لتنفذ ها قانونهايعلجريمة من اختصاص محاكمها ويعاقب لتحاكمه عن أراضيها  علىشخصًا يقيم 

 .من هذه المحاكم اً فيه حكمًا صادر 
ض لقبء القاإغايته جرام اإلمكافحة لهو نوع من أنواع التعاون بين الدول  ىوالتسليم بهذا المعن

للدولة  نمؤية أنه فمن ناحي يحقق مصلحة للدولتين يلالتان وإيقاع العقوبة بحقهم وبيرلفان اميرلمجاعلى 
 منهاوب لطلمالة دولامن ناحية أخرى يخلص و امها ظنونها وبقانذي عبث لرم المجامعاقبة  طالبة التسليم

 .فيهوب غرمر غير عنصن مم لتسليا
بين فقهاء  عليههم متفقا يعلوليس هناك تعريف لتسليم أو استرداد المتهمين الفارين والمحكوم 

لجماعية في التسمية فأحيانًا القوانين الوضعية والمعاهدات واالتفاقيات الثنائية واالقانون الدولي فقد اختلفت 
 التسمية بمعنى تسليم المجرمين. بير تسليم المجرمين وأحيانًا تأتيبمعنى االسترداد بداًل عن تع تأتي

 م،14/9/1952وقد استخدمت اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية في 
م، اعتمدت 1983االتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي المعقودة بالرياض  كما أنمصطلح التسليم 
 مصطلح التسليم.

 وقد وردت عدة تعريفات لتسليم المجرمين منها:
تسليم بأنه "اإلجراء القانوني لل the U.S.A supreme courtاألمريكية  ايعلالمحكمة ال تعريف

 ا، حيث تتسلم دولة ما من دولة أخرى شخصوطنيأو معاملة بالمثل أو قانون  المؤسس على معاهدة
، الدولي الجنائيجنائية ضد القوانين الخاصة بالدولة الطالبة أو مخالفة للقانون  ةمخالف اأو مرتكب امتهم

 .(1) "الدولة الطالبة فيحيث يعاقب على ذلك 
تحددددت عنددددوان  102يددددة التسددددليم فددددي المددددادة ولقددددد عددددرف النظددددام األساسددددي للمحكمددددة الجنائيددددة الدول

المصددطلحات: "يعنددى التسددليم نقددل دولددة مددا شخصددا إلددى دولددة أخددرى بموجددب معاهدددة أو اتفاقيددة أو تشددريع 
 .(2) "وطني....

                                                 
 انظر: (1)

Bassiouni"M.C","Extradition: the United States Model"R.I.D.P.1991,p.470  
 راجع حكم:

 U.S. Supreme Court TERLINDEN v. AMES, 184 U.S. 270 )1902( 184 U.S. 270 
 .1998للمحكمة الجنائية الدولية سنة  األساسي( راجع النظام 2)

 WWW.ara.amnesty.org.  
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كما أن المؤتمر العاشر لقانون العقوبات قد عرف تسليم المجرمين بأنه "إجراء للتعاون القضائي 
 عليهإلى نقل شخص يكون محال للمالحقة الجنائية أو محكوما  ويرمي الدول في المسائل الجنائية بين

 . (1)"جنائيا من نطاق السيادة القضائية لدولة إلى سيادة دولة أخرى 

يعرف التسليم  عليهو  االسترداد وكذا التسليم يمصطلح خداموفي المملكة العربية السعودية تم است
التسليم تسليم فرد موجود في  إليهاالمطلوب  هيسيادة و  بأنه " االجراء الذي بمقتضاه تقبل دولة ذات

 ". عليهأو تنفيذ عقوبة محكوم بها  تهالدولة الطالبة للتسليم لتمكينها من محاكم هىإقليمها إلى دولة أخرى و 
 المطلب الثاني

 مصادر نظام تسليم المجرمين
تسليم ى أخر من دولة  تطلبالذي على أساسه يجعل الدولة  ييقصد بمصادر التسليم السند القانون

، اوطني امتواجد على إقليمها، سواء كان هذا السند معاهدات دولية )ثنائية أو جماعية(، أو تشريع شخص
 .  ممارستها لعمليات التسليم أثناءتحدد نطاق التزام الدول التي  هيتلك المصادر 

 -ويمكن بيان ذلك وفق ما يلي:
 ةالفرع األول: مصادر التسليم األصلي

 الفرع الثاني: مصادر التسليم التكميلية
 الفرع الثالث: مصادر التسليم في المملكة العربية السعودية

 الفرع األول
 مصادر التسليم األصلية

  أوالً: المعاهدات واالتفاقات الدولية:
نظام تسليم المجرمين، كما ُتمثل  عليهستخدمت المعاهدات أساسًا ومصدرًا يقوم اطالما 

 ت الطريقة التي تتسم بأشد صفة الرسمية التي يمكن استخدامها لغرض تسليم المجرمين.المعاهدا
ل تسليم المجرمين هىوالغاية من إبرام المعاهدات الدولية المتعلقة بنظام تسليم المجرمين هو تس

عامة والعاديين منهم إلى الدولة طالبة التسليم، كما تتضمن بنودها األسس والشروط الأسواء الدوليين 
 .للتسليم، وتحديد الجهات المختصة للقيام بهذه العملّية

الدول إلى عقد معاهدات التسليم مع الدول المجاورة لها، أو األكثر ارتباطا بها سياسيا أو  لوتمي 
 اقتصاديا أو اجتماعيا في شكل طابع جماعي أو ثنائي.

 المعاهدات واالتفاقيات الثنائية: (أ)

                                                 
للبحوث  القومييصدرها المركز  التيانظر المجلة الجنائية القومية  1969العاشر لقانون العقوبات بروما عام  الدولي( عقد المؤتمر 1)

 .143، المجلد الثالث عشر، ص 1970االجتماعية والجنائية بمصر، العدد األول، مارس 
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

المعاهدة فقط، وفقًا للشروط واإلجراءات التي تكون مرعية  ونان طرفيالتي تتم بين دولتين تك هى
 في هذا االتفاق مسبقًا والتزام الطرفين بها. 

وتسليم  اق مبدأ التعاون الدولي فيما بينهلتوثي ام االتفاقيات الثنائية فيما بينهوتتجه الدول إلى إبرا
 ا. مهقاليالمجرمين الفارين من أ

 ات متعددة األطراف )الجماعية(:المعاهدات واالتفاقي (ب)
تعد االتفاقيات متعددة األطراف من األدوات القوية في مجال تسليم المجرمين، ويمكن أن تنطبق 

مثل االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب  ،اتفاقيات متعددة األطراف على نوع معين أو فئة معينة من الجرائم
م في الجرائم اإلرهابية عليهبتسليم المتهمين أو المحكوم  حيث نصت على "تعهد كل من الدول المتعاقدة

ا في هذه عليهالمطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص 
 .(1)االتفاقية"

 3الفقرة  تلزم الدول األطراف فيها بإدراج الجرائم الواردة في (2) الجريمة المنظمة كما أن اتفاقية
 ا.امها أية معاهدة تسليم فيما بينهاالتفاقية حيال إبر  16 من المادة

أن تعتبر هذه االتفاقية األساس القانوني للتسليم من االتفاقية  16من المادة  4الفقرة  أجازتكما 
 . هذه المادة عليهفيما يتعلق بأي جرم تنطبق 

مؤثرات العقلية قد أوجبت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات وال
اختالف  المادة السادسة من االتفاقية على الدول األطراف تسليم المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات على

 . (3)نتاج أو تصنيع أو االتجار بالمخدرات، وغسيل األموال المتحصل منها أنواعها مثل التهريب أو إ
على أنه يتعهد  38م، حيث نصت المادة 1983معاهدة الرياض العربية للتعاون القضائي سنة 

م اتهام من الجهات إليهكل طرف من األطراف المتعاقدة بأن يسلم األشخاص الموجودين لديه والموجه 
 أي من األطراف المتعاقدة األخرى. ئات القضائية لدىهىم من قبل العليهالمختصة أو المحكوم 

م، معاهدة نموذجية لتسليم المجرمين 1990 وجدير بالذكر أن منظمة األمم المتحدة وضعت عام
( مادة 18لتكون إطارا يساعد الدول التي بصدد التفاوض على اتفاقيات التسليم الثنائية، وتتكون من )

  .(4) التكميليةم، يتضمن بعض األحكام 1997باإلضافة إلى ملحق لها صدر عام 

                                                 
 م.22/4/1998في بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اعتمدت هذه االتفاقية  (1)
الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ  25يع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت وعرضت للتوق (2)

 م.2000 تشرين الثاني/نوفمبر 15في 
راجع نص المادة السادسة من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها ( 3)

 م.1988كانون األول / ديسمبر 19تمر في جلسته العامة السادسة المعقودة المؤ 

الجمعية العامة  تاعتمدت هذه االتفاقية في مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، وصدرت بقرارا (4)
ثالثة في الدورة الخامسة واألربعين للجمعية العامة، البند ، وذلك بناء على تقرير اللجنة ال116، 117، 118، 45/119لألمم المتحدة 
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وافر في إبرام العديد من معاهدات  هذا باإلضافة إلى جهود المجلس األوروبي الذي ساهم بنصيب
مجاالت التعاون القضائي والجنائي، والمساعدة  ل والمشترك بين دول المجلس في شتىالتعاون المتباد

المتبادلة وتسليم المجرمين، ويذكر في هذا المقام كمثال لهذه الجهود المعاهدة األوروبية للمساعدة المتبادلة 
م، وكذا المعاهدة األوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل 1959عام في المسائل الجنائية المعقودة 

 . (1)م1978الجنائية المعقودة عام 
 .وبروتوكوالتهام، 1957كانون األول/ديسمبر  13ُوقعت في واالتفاقية األوروبية لتسليم المجرمين  (ج)

ر األسلوب المتبع في غي الذيومن أبرز الجهود األوروبية في هذا المجال أمر التوقيف األوروبي 
 تسليم األفراد المطلوبين ضمن االتحاد األوروبي.

أنه: أي قرار قضائي يصدر عن أي دولة عضو في االتحاد األوروبي بغية توقيف أو  ويقصد به
، ألغراض القيام بمقاضاته جنائيًا أو تنفيذ حكم أخرى تسليم شخص مطلوب من جانب دولة عضو 

 . (2)بشأنه  او أمر احتجاز عليهبالسجن 
بعض الصعوبات التي  واالتفاقيات الدولية إال أن هناك يجابية للمعاهداتبالرغم من النتائج اإلو 
 :يلييمكن ردها إلى ما  واالتفاقياتمعاهدات تطبيق هذه التعترض 

ا فإن كان هذا التعارض ظاهريدا فقدط فديمكن عليهالتعارض بين المعاهدة السابقة والتشريع الالحق  .1
ق بينهمددا مدددن خددالل قاعدددة "الالحدددق ينسدد  السددابق" ويعدددد اسددتثناء مندده، فتسدددتمر المعاهدددات الدوليدددة التوفيدد

ا ويسدددرى التشدددريع عليهدددالخاصدددة السدددابقة فدددي السدددريان اسدددتثناء مدددن نطددداق تطبيدددق التشدددريع العدددام الالحدددق 
 .(3) الخاص الالحق في نطاقه استثناء من نطاق المعاهدات العامة السابقة

                                                                                                                                                         
من جدول األعمال، انظر الموسوعة الجنائية العربية، الئحة االتفاقيات الدولية، منظمة األمم المتحدة، المعاهدة النموذجية لتسليم  100

  (. 45/116م، برقم )14/12/1990المجرمين، الصادرة 
مد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين دراسة تحليلية وتأصيلية، رسالة الدكتوراه كلية الحقوق جامعة راجع: د. عبد الفتاح مح (1)

 وما بعدها.   8م، صد 1990المنصورة 

االتحاد األوروبي الى اتفاق على إصدار أمر قضائي يشمل القارة كلها، األمر الذي يزيل عقبات كبيرة أمام بت  وزراءوصل  (2)
عقدها أمس وزراء العدل والخارجية في  تاجتماعاوجاء االتفاق األوروبي خالل ، رحيل في قضايا اإلرهاب والجرائم الخطيرةطلبات الت

ايلول سبتمبر  11رد أوروبا على هجمات  إطاراالتحاد للبحث في اهم القضايا المتعلقة بخطط مكافحة االرهاب والتي تأتي في 
 .الماضي ضد الواليات المتحدة

د األوروبي تسليم شخص جب االتفاق الذي تم التوصل إلىه والذي يتعّين إقراره رسميًا الشهر المقبل، على أي دولة في االتحاوبمو 
أيام إذا لم يعترض المطلوب  10يومًا من تسّلمها طلبًا بهذا المعنى، وفي فترة  60لى دولة أخرى في االتحاد في خالل فترة إُمشتبه به 

يومًا إضافية في حال قّدم استئنافًا ضد قرار ترحيله الى المحاكم الدستورية أو  90استثناء يمنح المطلوب مهلة على ترحيله. وثمة 
 .المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

" مجلة الحقوق للبحوث القانونية االقتصادية، كلية الجنائي القاضيالمعاهدات الدولية أمام  يعبد القادر القهوج يانظر د/عل (3)
  .966م صد1991-الحقوق جامعة اإلسكندرية، العدد الرابع
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

منها على النص على أنه " ال يجوز لطرف في معاهدة  28فيينا فقد اقتصرت المادة  اتفاقيةأما 
 .(1) أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة"

جدداء بددنص  وقددد التعددارض بددين معاهدددة ثنائيددة وأخددرى إقليميددة متعددددة األطددراف فددي مجددال التسددليم .2
ة لتسليم المجرمين حل تدوفيقي لهدذه المشدكلة حيدث نصدت المدادة من اتفاقية جامعة الدول العربي 18المادة 

"إذا تعارضددت أحكددام هددذه االتفاقيددة مددع أحكددام إحدددى االتفاقيددات الثنائيددة المرتبطددة بهددا  هالمددذكورة علددى أندد
 .(2)دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان األحكام األكثر تيسيرا لتسليم المجرمين"

نهدا تعبدر إتهدا إذ يعلى المعاهدة من أهم المعوقات التي تفقد المعاهدة جزءا مدن فايعتبر التحفظ عل .3
وهددذا الددتحفظ يوجددد أيًضددا رغددم التفدداوض المسددبق  (3) معدينعدن نيددة الدولددة الصددريحة فددي عدددم قبولهددا لددنص 

 . (4) على تحرير المعاهدة
ية مدع الددول العظمدى أو عدم رغبة بعض الدول خاصة النامية منها في الدخول في اتفاقيات إلزام .4

ذات السدديطرة السياسددية فددي المجتمددع الدددولي وذلددك خشددية تعرضددها للضددغوط السياسددية والدوليددة عنددد بحددث 
 ا. عات التسليم وإجراءاته فيما بينهموضو 

 ثانيًا: التشريعات الداخلية: 
جراءاته قد تسن بعض الدول صراحة ومباشرة في قوانينها الداخلية البنود الخاصة بالتسليم وإ

 وشروطه وتغطية كافة جوانبه.
تقّيد الدولة التي شرعتها وسنتها، في تسليم  اإاّل أن ما يمّيز هذه النصوص التشريعية، أنه

شروط الجريمة التي يجوز فيها التسليم أو في الشخص  هالمجرمين إذا كان المطلوب تسليمه ال تتوافر في
تفاقات تتجاوز فيها حدود هذا القانون، لكن هناك بعض ذاته محل طلب التسليم، كما تمنعها من عقد ا

إذ نّصت في بنودها على أنه يجوز االتفاق على مخالفة أحكام القانون  العوائق،القوانين قد تداركت هذه 
 الداخلي، شريطة أن تتم المصادقة على هذه المعاهدات من البرلمان.

تسليم المجرمين كالمملكة األردنية التى وأصدرت الكثير من البلدان العربية تشريعات وطنية ل
مين ضمن ، ولبنان التى نظمت تسليم المجر م1927أصدرت قانون تسليم المجرمين الهاربين منذ سنه 

 7التى ضمتها النبذة  36حتى  30وذلك فى المواد  م،1943الصادر فى سنه قانون العقوبات اللبناني 
أحكام التسليم ضمن قانون اإلجراءات الجنائية فى المواد  ي االسترداد( ونظم المشرع الجزائر  بعنوان )فى

                                                 
 . 130صد  ، دار النهضة العربية القاهرة،1995العام، الطبعة الرابعة،  الدوليانظر د/ جعفر عبد السالم، مبادئ القانون  (1)
ن الواقع والقانون" رسالة دكتوراة كلية "تسليم المجرمين بي"تسليم المجرمين بين الواقع والقانون"  انظر د/هشام عبد العزيز مبارك (2)

 .232صد2006الحقوق، جامعة المنوفية، 
 . 113مرجع سابق صد "النظرية العامة لتسليم المجرمين" سراجمحمد انظر د/عبد الفتاح  (3)
-1طد-بدون دار نشر العام والشريعة االسالمية" الدوليالقانون  فيانظر د/عبد الغنى محمود" التحفظ على المعاهدات الدولية  (4)

 وما بعدها.  106صد-1986
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ديد الكتاب الخامس فى مشروع قانون اإلجراءات الجنائية الج ، واستحدث المشرع المصري 720إلى  694
وتم تقسيم هذا الكتاب إلى ثالثة أبواب رئيسية, خصص األول  ليتضمن أحكام التعاون القضائي الدولي

فرد الباب الثالث الستعراض لعامة, ثم تناول الباب الثاني أحكام تسليم المجرمين وأام امنها لبيان األحك
 أحكام التسليم المراقب.
 ثالثًا: العرف الدولي:

للعرف الدولي أهميته الفائقة في سد نقص عدم وجود المشرع بصورته المعهودة في المجتمعات 
ا في الدساتير عليهمركزية بذات الصورة المتعارف ئة تشريعية ىيهالداخلية، إذ يخلو المجتمع الدولي من 

 الداخلية.
وهو مصدر موجود دائما بخالف المصادر األخرى، التي قد تغيب تجاهال من الدول لها، كإبرام 

الداخلية، وتستقي منه الدول التي ال تتوافر فيها معاهدة، أو اتفاق  نالمعاهدات واالتفاقات أو سن القواني
أو حال غياب قانون داخلي ينظم التسليم في معالجة قضايا التسليم التي تعرض  لتسليم المجرمين،

 . (1)اعليه

 الفرع الثاني
 مصادر التسليم التكميلية

هو مبدأ راس  منذ زمن طويل في العالقات بين الدول بخصوص مسائل  المعاملة بالمثل: -أ
  .القانون الدولي والدبلوماسية

فإذا كانت هذه الدولة  ،عدم وجود معاهدة تسليم مع الدولة الطالبةويلجأ إلى هذا المصدر في حالة 
أما إذا كانت ال تقر بهذا المبدأ فللدولة  ،تقر مبدأ المعاملة بالمثل كان باإلمكان االستجابة لطلبها

 الخيار في قبول طلبها أو رفضه. ،المطلوب منها التسليم
الذي جاء  م،1969نون العقوبات في روما سنة المؤتمر الدولي العاشر لقا بهذا المبدأأوصى وقد 

" ال تتطلب العدالة التبادل كشرط للتسليم ومن المرغوب فيه أاّل يكون التبادل قاعدة  في توصياته بأنه
 جامدة في قانون التسليم " .

معاملة الدول على قدم فمن خالله تتم ، عدة مبدأ المعاملة بالمثل لتسليم المجرمين بمزايا ويتميز
تتضمن صعوبات  والتييخلو من العوائق والصعوبات المتعلقة بنظام المعاهدات،  وكذلك فإنهلمساواة، ا

 فيالتزام متبادل كااللتزام  عليهوالعمل بها كما أنه يترتب  إقرارهاالتفاوض وتأخذ وقتا طويال لحين  في

                                                 
الصادر من الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تعديل بعض صياغة  45/116ومن أمثلة العرف الدولي المكتوب القرار رقم  (1)

= =للدول األعضاء، ة المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين والتي ال تزال مبادئ توجيهيه ال تحمل أي قوة تنفيذية ذات صفة إلزامي
انظر د/عبد عليه العرف الدولي بعدم جواز تسليم رؤساء الدول األجنبية لعدم خضوعهم لنطاق إقليمية القاعدة الجنائية.  أيضًا ما جرى 

 . 139صدمرجع سابق  "النظرية العامة لتسليم المجرمين" سراجمحمد الفتاح 
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

التسليم المستند إلى إال أن  ورغم كل ما سبقالمعاهدات، كما يساعد على سرعة إتمام إجراءات التسليم، 
 .(1)بالتسليم كالتسليم المستند إلى المعاهدة المتعلقة  اً مبدأ المعاملة بالمثل ليس إجباري

، وإنما في معاهدة أو قانون داخلي عليها المبدأ أو النص ذطلوبة لهوال يعد التدوين من الشروط الم
الدول  بةناء التسليم ولكن يمكن تدوينه في حال رغيأتي من خالل سلوك متبادل بين الدول في عالقاتها أث

 (2) .م الدول للتعامل بإطارهالك ضمانا الحتر ذب
من الئحة النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية  (59)تقضى المادة  أحكام المحاكم الدولية: -ب

تلزم سوى أطراف ملزمة متمتعة بحجية األمر المقضي به وال  اً أن األحكام التي تصدر عنها تعتبر أحكام
 .(3) النزاع
المطلدددوبين الرتكدددابهم جدددرائم  ذلدددك أنددده إذا أصددددرت المحددداكم الدوليدددة قرارهدددا بتسدددليم األشدددخاص ويعندددي 

تهدد السلم واألمن الدوليين وجب تسليمهم إلى المحكمة لمحاكمتهم عما اقترفوه من جرائم في حالدة  جسيمة
 . (4) الجرائم الجسيمة أو اتباعها إجراءات غير منصفة عدم إمكانية محاكمتهم أمام المحاكم الوطنية عن

يجوز للمحكمة  "أنهالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على  من (89/1) المادة نصتوقد 
للقبض على شخص وتقديمه إلى أي  (91)أن تقدم طلبًا مشفوعًا بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة 

ا أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك عليهو  ،ص موجودًا في إقليمهادولة قد يكون ذلك الشخ
وعلى الدول األطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقًا ألحكام هذا الباب  ،الشخص وتقديمه

  .ا في قوانينها الوطنية"عليهولإلجراءات المنصوص 
الدولة الطرف الرضوخ لطلب  ة الجنائية الدولية اسي للمحكممن النظام األس( 89لب المادة )اوتط

حة روما األساسية ( من الئ9رقم ) ءمه إلى المحكمة الجنائية الدولية طبًقا للجز يالقبض على شخص وتسل

                                                 
 . 87-81مرجع سابق صد ة لتسليم المجرمين""النظرية العام سراجمحمد راجع د/ عبد الفتاح  (1)
مارات العربية المتحدة بمبدأ المعاملة بالمثل في واقعة تسليم " بيرانجان شاه " الهندي والمقيم بدولة االمارات، والمتهم ت اإلذقد أخ (2)

ليس حسابات، وطلبت الحكومة الهندية من من قبل السلطات القضائية الهندية بارتكابه جرائم خيانة أمانة والخداع والرشوة والتزوير وتد
ية الحكومة اإلماراتية تسليمها مواطنها على الرغم من عدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين الحكومتين، وبررت وزارة الداخلية اإلمارات

رجين على القانون أو الفارين من ليمها مالذًا للخاتقبل أن يكون إق أن تسليم " بيرانجان شاه " جاء من منطلق أن دولة االمارات ال
جرام توجب التسليم. للمزيد انظر المستشار عبد الوهاب عبدول، رئيس محكمة أبو تضيات التعاون الدولي لمكافحة اإلالعدالة وأن مق

ائي الدولي في التعاون القض –مارات العربية المتحدة وان " تسليم المجرمين في دولة اإلظبي االتحادية االستئنافية ورقة عمل بعن
 .80م، صد 1995سيراكوزا إيطإلىا  –المجال الجنائي في العالم العربي 

حجيته وضمانات تنفيذه" رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس  يالدول يإبراهيم عمر"الحكم القضائ يانظر د/ حسين حنف (3)
 وما بعدها.  167صد 1997

 (4) Rebecca M.M and others "International law" fourth edition, London. Sweet&Maxwell  2002 ,pp 
120-121.  
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 الذي ينهو اإلشارة إلى القانون الوط يإلى القانون الوطن 89/1ى المادة . واإلشارة فيوقانونها الوطن
 للدولة.  ياألساس ي، وليس إشارة إلى القانون الجنائميتسلينظم إجراءات القبض وال

هناك العديد من القرارات الصادرة عن المنظمات : القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية -ت
 فيالمؤرخ  1267قرار مجلس األمن رقم  منهاالدولية تطالب فيها الدول تسليم المتهمين بارتكاب جرائم 

  (1)يلي:جاء به ما  الذي 4051ة العامة رقم الجلس في م،1999أكتوبر  15
يصر مجلس األمن على امتثال الجماعة األفغانية المعروفة باسم طالبان والتي تطلق على نفسدها  .1

إمارة أفغانستان اإلسالمية على وجه السدرعة بقراراتده السدابقة وخاصدة االمتنداع عدن تدوفير الملجدأ والتددريب 
واتخدداذ اإلجددراءات الفعالددة المناسددبة لضددمان عدددم اسددتخدام األراضددي التددي لإلرهددابيين الدددوليين ومنظمدداتهم 

ا إلقامة المنشآت أو المخيمات اإلرهابيدة أو اإلعدداد أو تنظديم أعمدال إرهابيدة ضدد دول أخدرى عليهتسيطر 
 إدانتهم إلى العدالة.الذين تمت أو مواطني هذه الدول والتعاون مع الجهود المبذولة لتقديم اإلرهابيين 

يطالب مجلس األمن حركة طالبان بتسليم أسامة بن الدن دون تأخير إلى السلطات المختصة في  .2
فيها ويقددم  عليهأو في بلد سيقبض  إليهاالبلد الذي أدين فيه أو السلطات المعنية في بلد سوف تتم إعادته 

 إلى العدالة بالفعل.
قراره رقم  م،1996يناير  31المنعقدة في  3627في جلسته رقم مجلس األمن  أصدروكذا 

يطالب فيه مجلس األمن الحكومة  الذي 4ه في نصوص القرار البند رقم يهم ما يشار إلأ و  (2)1044
السودانية االمتثال لطلبات منظمة الوحدة اإلفريقية وهو التزام السودان بضرورة تسليم المشتبه فيهم إلى 

                                                 
(1) See:S/1999/1021.  

     "Demand that Taliban turn over Usama bin Laden to authorities",Meeting 4051,15 October 1999. 
     See also: Resolutions and Statements of the Security Council, 1999, United, New York 
SC/6792,26 January, 2000,P.63 et seq. 

االنتهاك الصارخ  يلعمل اإلجرامى، وشجب البند الثانتضمن البند األول إدانة ا-باجةيدون الد-جاء هذا القرار فى ثمانية بنود (2)
وثيقة مجلس  يقوانينها" راجع تفصيل القرار ف فقليمها تخالإلسيادة إثيوبيا، وذلك لقيام مجموعة من المجرمين بارتكاب جريمة على 

 . S/Res/1044/1996 األمن الصادرة برقم
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عدم وجود أي من المتورطين في هذا الحادث اإلجرامي  إال أن الحكومة السودانية أكدت مجددا (1) إثيوبيا
 . (2) فال يمكن إعمال قواعد التسليم التاليعلى إقليمها وب

 الفرع الثالث
 مصادر التسليم في المملكة العربية السعودية

 نظام التسليم في المملكة العربية السعودية إلى:  مصادرتنقسم 
بمعاهدددات خاصددة بتسددليم  أخددرى المية مددع دولددة إسددالمية ارتبدداط الدولددة اإلسددالشررريعة اإلسررالمية:  -1

المجدرمين هددو أمددر مشدروع تؤيددده النصددوص مددا لدم يتضددمن مخالفددة شددرعية، والقضداة فددي الدولددة اإلسددالمية 
السدائدة ي هدكانوا يقبلون كتابدة بعضدهم لدبعض وإن اختلفدت األقطدار وتباعددت، ألن أحكدام الشدريعة كاندت 

 بغيرها.ن حكمو ضاًء وتنفيذًا ولم يكونوا يق
ارتباط الدول اإلسالمية فيما بينها بمعاهدات خاصة بتسليم المجرمين عموم  مشروعية علىويدل 

األدلة الواردة في الكتاب والسنة والتي تأمر بالوفاء بالعهود والعقود، واألدلة التي تحث على التعاون على 
وحرمة إيواء المجرمين، وكذلك عموم األدلة  عن المنكر والتعاضد  يهواألمر بالمعروف والن والتقوى البر 

 الواردة بوجوب إقامة الحدود واألحكام الشرعية. 
ألنه كان بمثابة عهد أو  دراسة مسألة تسليم المجرمين فيولقد كان لصلح الحديبية أهمية خاصة 

كانت ملزمة  معاهدة بخصوص تسليم الفارين من المسلمين والكفار، وبرغم أنها كانت غير متكافئة ولكنها
 . (3)( والمسلمين للرسول )

                                                 
البند الرابع منه على "يطلب  3627الجلسة رقم يوالصادر ف م،31/1/1996المؤرخ فى  1044ينص قرار مجلس األمن رقم (1)

اتخاذ  -دون مزيد من التأخير وذلك من أجل: أ مجلس األمن من حكومة السودان االمتثال إلى طلبات منظمة الوحدة اإلفريقية
تسلم إلى إثيوبيا األشخاص الثالثة المشتبه فيهم الذين لجأوا إلى السودان والمطلوبين فى محاولة االغتيال من أجل ي إجراءات فورية لك

ن القيام بأنشطة لمساعدة ودعم الكف ع -ب .م1964محاكمتهم على أساس معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين إثيوبيا والسودان عام
األنشطة اإلرهابية وعن توفير الملجأ والمالذ للعناصر اإلرهابية والتصرف مع الدول المجاورة فى إطار التقيد التام بميثاق األمم  وتيسير

  S/Res/1044/1996 المتحدة وميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية. راجع القرار رقم
ن إخذ فى االعتبار على اإلطالق، إذ السودانية فى كل مرة عن عدم وجود األشخاص المطلوبين ال يؤ نالحظ أن إعالن الحكومة  (2)

المفترض فى مجال العالقات الدولية احترام إرادة  ه من، رغم أنيولم يعبأ بهذا التصريح الحكوم 1044مجلس األمن قد تدخل بقراره رقم
 الدول ومصداقيتها فيما يصدر عنها من تصريحات. 

 بدربعد معارك  قريشم( بين المسلمين وبين  628 مارسمن العام السادس للهجرة ) شوالشهر  فيصلح الحديبية هو صلح عقد  (3)
 بمقتضاه عقدت هدنة بين الطرفين مدتها عشر سنوات. الخندقو  أحدو 

 شروط الّصلح     
 ها من المسلمين. يوأال ترد قريش من يعود إل وليه،مسلما بدون إذن  قريشأن يرد المسلمون من يأتيهم من -1
 عهد محمد من غير قريش دخل فيه.  فيومن أراد أن يدخل  فيه،عهد قريش دخل  فيوأن من أراد أن يدخل -2
 وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيها الناس -3
 العام المقبل.  فيأن يدخلوا مكة معتمرين أن يعود المسلمون ذلك العام على -4
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" تمنح الدولة أن على( من النظام األساسي للمملكة العربية السعودية 42: نصت المادة )الدستور -2
حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد األنظمة واالتفاقيدات الدوليدة قواعدد وإجدراءات 

 .(1) تسليم المجرمين العاديين"

 تها في مجال عالقاتهدا الدوليدة إلدىيرجع التزام المملكة  باالتفاقيات التى عقد: تفاقيات الدوليةال   -3
"ال يخل تطبيدق هدذا النظدام بمدا ارتبطدت بده أنه  للحكم والتى نصت على ( من النظام األساسي81المادة )

 .واتفاقيات" ئات والمنظمات الدولية من معاهداتهىالمملكة العربية السعودية مع الدول وال
عقدت المملكة العربية السعودية العديد من االتفاقيات الدولية سواء ثنائية أو متعددة األطراف و 

م، 1931بريل إ 8مملكة العراق )سابقًا( بتاري  ة: تاليللتعاون القضائي وتسليم المجرمين مع الدول ال
م، اتفاقية 1942ابريل  20ويت بتاري  مشيخة الك هد،1353صفر عام  6منية )سابقًا( بتاري  يلاالمملكة 

 هد.1399ربيع األول عام  7التعاون بين المملكة والعراق في مجال اختصاص وزارتي الداخلية بتاري  
وكذا عقدت المملكة اتفاقيات ثنائية مع بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتعاون 

هد، االتفاقية بين المملكة ودولة 1402صفر  4رين بتاري  األمني منها: االتفاقية بين المملكة ودولة البح
مارات العربية المتحدة بتاري  االتفاقية بين المملكة ودولة اإل هد،1402ربيع الثاني  27قطر بتاري  

، االتفاقية األمنية بين هد29/4/1402هد، االتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4
       م.17/4/2001هد الموافق  23/1/1422اإليرانية اإلسالمية بتاري  المملكة والجمهورية 

المملكة العربية السعودية االتفاقية المبرمة بين دول  هايانضمت إلومن االتفاقيات الدولية التي 
هد، 21/6/1403م، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بتاري  14/9/1952الجامعة العربية بتاري  

اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة اإلرهاب  م،1998ابريل  22اقية العربية لمكافحة اإلرهاب بتاري  االتف
، االتفاقية (2)م، االتفاقية األمنية بين دول مجلس التعاون 4/1/2006ا المملكة في عليهالتي صدقت 

 م،5/4/1954 ا فيعليهم، وصدقت 23/5/1953ا المملكة في عليهالعربية لتسليم المجرمين وقعت 
م، اتفاقية مونتريال لقمع 16/12/1970اتفاقية الهاي لمنع االستيالء غير المشروع على الطائرات بتاري  

تفاقية األمم المتحدة وانضمت المملكة إلى ا، (3)م1971جرائم االعتداء على سالمة الطيران المدني عام 
 هد.11/6/1410قلية بتاري  تجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العلمكافحة اال

 
 

                                                 
 8/  27 وتاري : 90أ/ رقم:أمر ملكي ( من النظام األساسي للحكم للمملكة العربية السعودية الصادر في 42نص المادة )راجع  (1)
 هد.  1412 /
  .م1995مارس عام  29األربعاء  2157المنشورة بالجريدة الرسمية العدد  (2)
هد وتم تنفيذ هذا التصديق 1394ربيع األول  15بتاري   373راء التصديق على هذه االتفاقية بموجب قراره رقم أقر مجلس الوز  (3)

  هد.1394ربيع األول  22بتاري   9بموجب المرسوم الملكي رقم م /
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

 المطلب الثالث
 مرررررررررررروط التسليرررش

تكمن أهمية شروط التسليم في كونها تفصل حدود العالقة بين الدول األطراف في عمليدة التسليم، 
وتضع األحكام العامة التي على أساسها سيتم التسليم من عدمه، وذلك متى توافرت هذه الشروط حال 

التسليم، وتكاد تتفق هذه الشروط في جميع حاالت التسليم من حيدث العناصر، أما من البت في قرار 
محل خالف بين الدول وذلك بحسب حاجتهدا للتدسليم، واعتبارات المصالح الدولية  هىحيث الموضوع ف

 . (1) التي تراعيها كل دولة
لقواعد التي تنظم استرداد أو المملكة تقنين أو نظام مستقل يتضمن المبادئ العامة وا وال يوجد في

تسليم المجرمين، ولكن هناك العديد من الشروط وردت في العديد من االتفاقيات الثنائية التي عقدتها 
 المملكة مع العديد من الدول.

 ويمكن بيان شروط التسليم على النحو التالي:
 :الشرط األول: جسامة الجريمة أو الحد األدنى للعقوبة

من حيث خطورة وقائعها إلى جنايات وجنح ومخالفات فمنها ما تدستوجب عقوبة تختلف الجرائم 
جسيمة قد تصل إلى اإلعدام، ومنها ما هو مخالفة ال تستوجب سدوى عقوبدة بدسيطة تتناسب وخطورتها 

 على المجتمع. 
 :لتحديد الجرائم الجسيمة القابلة للتسليم وعلى ضدوء ذلك اتبعت الددول طريقتين

 : الترتيب والحصرطريقة ألولى ا 
ي للتسليم ف القابلةعدد فيها الجرائم ي   أو الئحةهو وضع جدول  األسلوبأو  الطريقةمضمون هذه و 

 يبالتسليم ف ملتزمةفتكون الدولة  يتشريعها الداخل يتضعه الدولة ف الذيصلب المعاهدة أو االتفاق 
  .(2)الحصرالمعاهدة على سبيل  يف الواردةالجرائم 

التسليم يقتصر على جرائم محددة حصرًا حيدث تمثل خطورة على أمن المجتمعات آنذاك،  فكان
لهذا كانت الدول ال تجد  ،للدولتين بالنسبة ةوتكلف نفقات كبير  ةنظرا ألن عملية التسليم كانت شاقة ومتعب

 .(3) يدةشد، وقصرت ذلك على الجرائم التى تستوجب عقوبات البسيطةما يبرر التسليم فى الجرائم 
 طريقة الستبعاد: الثانية 

                                                 
  .209ابق صد راجع د. عبد الفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، دراسة تحليلية وتأصيلية، مرجع س (1)
 .92-91م صد 1967المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة المجرمين" فى تسليم  محاضراتد/ محمد الفاضل " (2)
مبدأ عدم تسليم المجرمين فى الجرائم السياسية دراسة مقارنة" رسالة ماجستير، كلية الحقوق، "د / إلهام محمد حسن العاقل "  (3)

 .169 صد1992جامعة القاهرة،
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وعادة ما تكون  طريقة تعتمد على معيار العقوبة أساسًا لها في تحديدد الجدرائم القابلدة للتسليم، هىو 
استبعاد بعض الجرائم من نطاق التسليم و ( ة)عادة الحبس سن ةفيها ال تقل عن مدة محدد العقوبةمدة 

المحكوم بها مثال حبس  العقوبةيها فالتى ال تتجاوز  بسيطةرائم الالجأو كالجرائم السياسية والعسكرية 
 .(1)شهر

نصت  حيث اليمنيةوالجمهورية  وبين هااالتفاقية المعقودة بين فيقد أخذت المملكة بهذه الطريقة و 
 ان:يلاأن يكون التسليم واجبا إذا توافر في الطلب الشرطان الت :على من االتفاقية ةالمادة الحادية عشر 

إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا إلى القواعد المعمول  (أ
للعقوبة المقررة نظامًا  ىو التعزير أو أن يكون الحد األدنأريمة من جرائم الحدود أو القصاص بها تشكل ج

 ال يقل عن السجن ستة أشهر".
 أن منها على ىودولة باكستان اإلسالمية نصت المادة األول االتفاقية المعقودة بين المملكة كذاو 

"يوافق الطرفان على تسليم المجرمين كل إلى اآلخر في الحاالت التي تخضع للشروط المحددة الوارده في 
 عليهالحكم  ى هذه االتفاقية إذا كان الشخص موجودًا داخل حدود الدولة المطلوب منها وكان متهمًا أو جر 

 .  (2)الجرائم الواردة في الملحق المرفق وذلك إذا توافرت الشروط المحددة في المادة الثانية"  في جريمة من

                                                 
 .94سابق صد مرجع-المجرمينانظر د/ محمد الفاضل دمحاضرات فى تسليم  (1)
 الجرائم التي يجري تسليم مرتكبيها وفقا للمادة األولى من االتفاقية: (2)

   القتل العمد. (1
 الجسماني الجسيم. روح التي توقع عمدًا أو إيقاع األذىالج (2
 االغتصاب. (3
 ترويج الدعارة في الجنسين واالتجار فيها. (4
 ختطاف أو تقييد حرية الغير بدون حق أو االسترقاق.اال (5
 سرقة األطفال أو هجرهم أو تعريضهم للخطر أو حبسهم بطريقة غير شرعية. (6
 الرشوة. (7
 دالء بشهادة الزور أو الحث على شهادة الزور أو التواطؤ لتضليل العدالة.اإل (8
 الحريق العمد. (9
 جرائم تزييف العملة.  (10
 لتزوير.الجرائم المتعلقة بقانون ا  (11
السرقة واالختالس واالستيالء على أموال الغير عن طريق النصب واالحتيال وإساءة األمانة ووضع حسابات مزيفة بالتدليس   (12

والحصول على أمالك أو ائتمانات عن طريق امتيازات كاذبة، واستالم المسروقات أو أي جريمة أخرى تتعلق بالممتلكات 
 ويدخل فيها االحتيال والنصب.

 سطو أو اقتحام منازل الغير عنوة أو أي جريمة مماثلة.ال  (13
 السلب والنهب.  (14
 طريق استغالل النفوذ. رغام على دفع أموال عن طريق التهديد أو عناالبتزاز أو اإل  (15
 و قانون الشركات.جريمة بحق قانون التفليس أ  (16
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

 : الشرط الثاني: ازدواج التجريم
يقصد بازدواج التجريم أن يكون الفعل المطلوب التسليم بشأنه معاقبًا عنه في قوانين كلتدا الدولتين 

تتمسك به فإنه يرفض  لم يتحقق هذا الشرط بالندسبة للددول التدي الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك، وإذا
 .التسليم لعدم توفر شرط من شروطه

( منها على " يتم 2/1ففي االتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان اإلسالمية نصت المادة )
سجن مدة ال تقل عن سنة ا قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين بالعليهتسليم المجرمين في جريمة تعاقب 

 واحدة أو بعقوبة أشد أو صدر حكم بالسجن لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بعقوبة أشد".  
وفي االتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة قطر اقتصرت على أن تكون الجريمة بحسب وصفها من 

م ولكنها قيدتها بنوعيه من الجرائم قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة دون الدولة المطلوب منها التسلي
 .(1)للعقوبة المقررة نظامًا ال يقل عن السجن ستة أشهر"  القصاص او التعزير أو الحد األدنى"الحدود أو 

 : الشرط الثالث: مكان ارتكاب الوقائع 
البة وهو شرط ورد في بنود االتفاقيات الدولية للتسليم، إذ يعد المبرر المباشر لطلدب الدولدة الط

للتسليم باعتبار الوقائع وقعت على إقليمها الذي يخولها االختصاص في متابعدة الجداني وإنزال العقاب به 
 للقضاء وتحقيق مسعاه في يلً ه، وهذا تسإليهحيث تواجد األدلة التي تثبت إدانة الجاني باألفعال المنسوبة 

 .(2) تجسيد العدالة

                                                                                                                                                         
 لحاق الضرر بالممتلكات كيديًا أو عمدًا.إ  (17
 السيارات أو البواخر أو الطائرات للخطر. األفعال المرتكبة بقصد تعريض  (18
 الجرائم المتعلقة بقانون العقاقير الخطيرة أو المخدرات.  (19
 القرصنة.  (20
 التمرد على سلطة قبطان الباخرة أو قائد الطائرة.  (21
 حجار الكريمة والذهب والمعادن األخرى الثمينة.ظر االستيراد والتصدير الخاص باألمخالفة ح  (22
لتحريض أو تقديم المشورة أو التسبب في أي من الجرائم المذكورة أعاله أو المساهمة قبل أو بعد وقوع الفعل تقديم العون أو ا  (23

 أو المشروع أوالتآمر على ارتكاب أي منها. 
 من القسم الثاني من االتفاقية على النحو اآلتي: جاء نص المادة األولى (1)

ن التاليان: "إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة يكون التسليم واجبًا إذا توفر في الطلب الشرطا
للعقوبة المقررة نظامًا  القصاص او التعزير أو الحد األدنىالطالبة استنادا إلى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من جرائم الحدود أو 

 ال يقل عن السجن ستة أشهر". 
االتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  ة األمنية بين المملكة وقطر لمزيد من التفصيل راجع االتفاقي

بين ، وكذا االتفاقية هد29/4/1402هد، االتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  اإل
 هد.1402صفر  4ومملكة البحرين بتاري   المملكة

: دروس في القانون الدولي الخاص والقانون القضائي الخاص الددولي والتحكديم راجع د. هشام صادق، د. حفيظة السيد الحداد (2)
  .71-70د د.ت( ص، ٣مصر، ط –)مطبعدة االنتصار، اإلسكندرية 
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" إذا  ما يلى تسليم المعقودة بين المملكة ودولة قطر علىب( من اتفاقية ال /1نصت المادة )وقد 
كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكان 
النظام في الدولة الطالبة يعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها ويشمل التسليم الشخص المطلوب 

  .(1)التسليم"  إليهاالدولة المطلوب  حتى ولو كان من رعايا
 :الشرط الرابع: عدم انقضاء الدعوى العمومية

ويقصد بهذا الشرط أن تكون الدعوى العمومية للجريمة التي اتهدم بارتكابهدا الدشخص المطلوب 
ء تسليمه، وكذا العقوبة الصادرة بحقه ال تزال قائمة ولم تسقط أو تنقضي ألي سبب مدن أسباب االنقضا

القانونية منها أو القضائية، فعدم تحقق هذا الشرط يفقد التسليم أهميته ويدصبح بدون جدوى ما دام 
لوقائع لن يتابع ألجلها كسبب انقضاء الدعوى العموميدة، أو يسّلم بشأن عقوبة سقطت  اً الشخص مطلوب

 .(2) التسليمسيفرج عنه حتمًا بعد 
عن "يمتنع  أنه سليم المعقودة بين المملكة ودولة قطر علىنصت المادة الثانية من اتفاقية التوقد 

  .(3)أنظمة الدولة الطالبة"  ىعن الفعل أو سقطت العقوبة بمقتضالتسليم إذا زال الوصف الجرمي 
 :الشرط الخامس: عدم جواز تسليم الرعايا

من  سليم سواءيقصد به أن يكون الهارب المطلوب تسليمه من أحد رعايا الدولة المطلوب منها التد
الرعايا األصليين أو من المتجّنسين بجنسيتها، والذي ال يجوز تدسليمه مهمدا كاندت الوقائع التي ارتكبها من 

  .(4)خطورة تستوجب تسليمه
أول معاهدة نصت على جواز هذا المبدأ  ،م١٨٣٤وُتعد المعاهدة المبرمة بين فرنسا وبلجيكا سنة 

غلدب الدول في الوقت الحاضر حسب ما يستشف من قوانينها الداخلية أ  عليهوهو االتجاه الذي سدارت 
المتعلقة بالتسليم أو المعاهددات الثنائية بينها أو الجماعية، أما االتفاقية األوربية الخاصة بالتسليم لم توجب 

منها  (٦/1رفض تسليم الرعايدا وإن اعتبرت ذلك جوازيًا لسلطات الدولة المتعاقدة، حيث نصت المادة )
ن كل طرف في هذه االتفاقية له الحرية في رفض تسليم رعاياه " كما ندصت اتفاقيدة الريداض أعلدى: " 

                                                 
االتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  لمزيد من التفصيل راجع االتفاقية األمنية بين المملكة وقطر  (1)
بين ، وكذا االتفاقية هد29/4/1402هد، االتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  اإل

 هد.1402صفر  4ومملكة البحرين بتاري   المملكة
 .97الدولية، دار النهضة العربية، د. ط د. ت صدين والمرافعات المدنية : التنازع الدولي للقوانسالمة معبد الكريأحمد راجع د.  (2)

االتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  لمزيد من التفصيل راجع االتفاقية األمنية بين المملكة وقطر  (3)
بين ، وكذا االتفاقية هد29/4/1402كة وسلطنة عمان بتاري  هد، االتفاقية بين الممل1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  اإل

 هد.1402صفر  4ومملكة البحرين بتاري   المملكة
 ١مصر، ط، : اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي في تسليم المجرمين )دار النهضة العربية، القاهرةالفايز فايز محمدراجع د.  (4)
  د٥٤م( ص١٩٩٣،
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

من الباب السادس على جواز أن يمتنع كل طرف مدن األطراف  (39العربية للتعاون القضائي في المادة )
  .(1)المتعاقدة عن تسليم مواطنيه

ي أل" أنه ة المعقودة بين المملكة ودولة باكستان اإلسالمية علىنصت المادة الرابعة من االتفاقيوقد 
من رعاياه على أن يتولى محاكمته عن الجرائم  ألطراف الحق في أن يرفض تسليم أيطرف من ا

ن يقوم بتزويدها بصورة من التي تقدمها الدولة الطالبة على أمستعينا بالتحقيقات واألدلة  إليهالمنسوبة 
 ."بشأنهالحكم الذي يصدر 

 :الشرط السادس: عدم جواز تسليم من تمت محاكمتهم عرن الجريمرة المطلروب تسليمهم ألجلهرا
متى ما كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تدسليمه ألجلها 

ليم متى ما أو عوقب عنها فإنه ال يجوز تسليمه، ليس هذا فحسب بل إنه أيضا ال يجوز التس منها ىءفبر 
كان قيد التحقيق والمحاكمة عن ارتكابه فعال ما هو ذاته المطلوب تسليمه ألجله. ويعدد هذا الشرط من 
الضمانات األساسية عند محاكمة الشخص المطلوب تسليمه ويهدف إلدى تدوفير أكبر قدر ممكن من 

يتعرض هذا الشخص ال الحماية القضائية للشخص المطلوب تسليمه في الدولة الطالبة، وذلك حتى 
 .(2) لعقوبة مزدوجة

وهناك العديد من االتفاقيات والمعاهدات التي نصت وأكدت على هدذا الدشرط كمعاهددة األمم   
لتسليم المجرمين ة المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين في المادة الثالثة منها، واتفاقية جامعة الددول العربيد

  .(3) منهافي المادة الخامسة 
يمتنع  أنه نصت المادة الثالثة من االتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان اإلسالمية علىو 

ة )جد( " إذا كان المطلوب قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة اليالتسليم في الحاالت الت
أو جرت محاكمته في دولة ثالثة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدولة المطلوب منها التسليم 

 لنفس الجريمة".
 : السياسي الالجئلشرط السابع: عدم جواز تسليم ا

من المبادئ السائدة في أغلب التشريعات واالتفاقيات الدولية واإلقليميدة والثنائيدة المتعلقدة بتسليم 
يعات الدولية، وهذا يعني أنه أغلدب التشر  عليهالدسياسي. ولقدد أكددت  الالجئالمجرمين عدم جواز تسليم 

                                                 
: التعاون الدولي في تنفيذ األحكام الجنائية األجنبية، دراسدة مقارندة بدين القوانين الوضعية األجنبية رسفا جمال سيفراجع د.  (1)

  .٣٣٢-٣٢٩ دص .م٢٠٠٧، (، د.طمدصر-والقانون الدولي الجنائي )دار النهضة العربيدة، القداهرة 
  .381 دص .م٢٠٠٨، ١مدصر، ط –منصورة، المنصورة : القانون الدولي الخاص، مطبعة جامعة الراجع د. عصام الدىن القصبي (2)
ط،  مصر، د. -منشأة المعارف، اإلسكندرية  ) ،تنازع االختصاص القضائي الدوليدروس في راجع د. هشام على صادق،  (3)

  .178 دص( م١٩٧٢
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بتسليمه للدولة  اً إذا كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي في دولدة ما وقدمت دولة أخرى طلب
  .(1)التي منحته هذا الحق فال يجوز تسليمه لها حيث يعدد الجئًا سياسياً 

تجاه عام يقضي بعدم جواز في هذا المقام أنه يسود المجتمع الدولي ا إليهومما تجدر اإلشارة 
وذلك راجع إلى أن المجرم السياسي ال يعتبر مجرمدًا بدالمعنى الذي يحمله  (2)التسليم في الجرائم السياسية

هذا االصطالح في علم اإلجرام أو علم االجتماع، إذ غالبًا ما يرتكب السلوك بهددف تحقيق أغراض 
للوطن، وقد تنطوي على أعمدال بطولية لتحرير األرض  وأهداف قومية أو وطنية ناتجة عن انتمائه وحبه

من معاهدة األمم  (3المادة ) عليهوهذا االتجاه نصت ، واستقالل الوطن والدفاع عن مبادئ سامية
من اتفاقية جامعة الدول العربيدة لتدسليم  (4م، والمادة )١٩٩٠المتحددة النموذجيدة بدشأن تدسليم المجرمين 

مدن  (30من االتفاقية السعودية العمانية لتسليم المجرمين، وأيضًا المدادة ) (2المادة )م، و ١٩٥٢المجدرمين 
 .(3)االتفاقيدة األمنية لدول مجلس التعاون الخليجي

يمتنع  أنه نصت المادة الثالثة من االتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان اإلسالمية علىو 
إذا كانت الجريمة من الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية " ة )أ(اليالتسليم في الحاالت الت

 ة:اليمتروك للدولة المطلوب منها التسليم على أال تعتبر سياسية الجرائم الت
 جرائم االعتداء على رئيس الدولتين أو أصولهما أو فروعهما أو زوجاتهم. -1
فراد أو أوابه أو الوزراء ومن في حكمهم جرائم االعتداء على ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء او ن -2

 األسرة الحاكمة.
جرائم القتل العمد واالعتداء على السلطات الحكومية وممتلكاتها أو السكك الحديدية أو الطائرات بما فيها  -3

 جرائم االختطاف أو غير ذلك من وسائل النقل والمواصالت.
 جرائم التخريب باإلرهاب. -4
 .(4)أعاله  4، 3، 2، 1في الفقرات  الشروع في الجرائم المذكورة -5

 
 

                                                 
  .179 دص مرجع سابق ،تنازع االختصاص القضائي الدوليدروس في راجع د. هشام صادق،  (1)
التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربي )مكتبدة النهدضة العربيدة، القاهرة،  ع المستشار محمد عطية راغب،راج (2)

 . 23صد ، د.ت( ط مصر، د.
  .58العربي، مرجع سابق صد التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي  راجع المستشار محمد عطية راغب، (3)
االتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  لمزيد من التفصيل راجع االتفاقية األمنية بين المملكة وقطر  (4)
بين ، وكذا االتفاقية هد29/4/1402هد، االتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  اإل

 هد.1402صفر  4البحرين بتاري   ومملكة المملكة
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

 المبحث الثاني
 اإلجراءات المطلوبة إلتمام التسليم 

تلك القواعد ذات الصفة اإلجرائية التى تقوم بها كل من الدولتين الطالبة  هىإجراءات التسليم 
اهدات للتسليم والمطلوب منها ذلك، وينص على هذه اإلجراءات إما فى القوانين الداخلية أو فى المع

هذا سبق ُيقسم وترتيبا على ما طراف اإلخالل بها او تجاوزها، فاقيات الدولية والتى ال يجوز لألواالت
 المطالب اآلتية:إلى  مبحثال

 .األحكام العامة لطلب التسليم: المطلب األول
 .كيفية البت فى طلب التسليم: المطلب الثاني

 المطلب األول 
 األحكام العامة لطلب التسليم

لب التسليم هو األداة التي تعبر بها الدولة طالبة التسليم صراحة عن رغبتها في استالم الشخص ط
لذلك، يطلب وينفذ عبر قنوات سياسية ودبلوماسية  يمكن أن ينشأ الحق دون طلب كتابي المطلوب، فال

 الفروع اآلتية:ويمكن بيان ذلك من خالل ، مألوفة فيما بين الدول
 .ة طلب التسليميهما: الفرع األول
 .الجهات المنوط بها تقديم طلب التسليم وإعداده: الفرع الثاني
 .اآلثار المترتبة على إغفال وثائق وبيانات طلب التسليم: الفرع الثالث

 الفرع األول
 ة طلب التسليميهما

ص على يجري التسليم وفقًا إلجراءات معقدة تبدأ بطلب من الدولة المعنية إلى الدولة الموجود الشخ
إقليمها، حيث يعتبر طلب التسليم األداة التي تعبر بها الدولة الطالبة صراحة عن رغبتها في استالم 

 الشخص المطلوب، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اآلتية:
لدة مدع سدمه، جنسديته عملده وأوصداف كاملشخص المطلوب تسليمه بما فدى ذلدك ابيان كامل عن ا .1

 عالمة مميزة له.  يةصورة إن أمكن ذلك، أو أ
 أمر القبض الصادر ضده أو صورة رسمية منه وتاريخه. .2
 األدلة التى تثبت إدانة الشخص مع شهادة الشهود. .3
  .بيان نوع الجريمة التى ارتكبها وزمانها ومكانها .4
 النصوص القانونية التى تنطبق على الجريمة التى ارتكبها.  .5
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ادر ضده يجب إرسال الحكم القضائي كم قضائي صوفي حالة المطالبة بتسليم الشخص لتنفيذ ح
بها سواء أكان الحكم حضوريا أم غيابيا كما يجوز  عليهبادانته وبمدة العقوبة التى حكم  الذي يقضي

 إرسال أصول هذه البيانات أو صورة رسمية منها. 
ة للتسليم وتتماثل معظم األنظمة في طلب ذات الوثائق المطلوبة حيث أشارت االتفاقية النموذجي

 :يلي( منها على ما يلي " يرفق بطلب التسليم ما 5/2إلى هذه الوثائق المطلوبة حيث نصت المادة )
 في كل الحاالت، (أ)
أدق وصف ممكن للشخص المطلوب، مع أية معلومات أخرى قد تساعد في تحديد هويته وجنسيته  -1

 ومكانه.
لضرورة، بيان بما يتضمنه القانون ذو الصلة نص الحكم القانوني ذو الصلة الذي يحدد الجريمة أو عند ا -2

 بخصوص الجرم، وبيان بالعقوبة التي يمكن فرضها.
، أخرى إذا كان الشخص متهمًا بجرم، أمر قبض صادر عن محكمة او سلطة قضائية مختصة  (ب)

أو بنسخة مصدقة من األمر، وبيان بالجرم المطلوب التسليم ألجله، ووصف لألفعال أو أوجه التقصير 
 به، بما في ذلك بيان زمان ومكان اقترافه. ىونة للجرم المدعالمك

إذا كان الشخص مدانا بجرم، بيان بالجرم المطلوب التسليم ألجله، ووصف لألعمال أو أوجه   (ت)
تبين اإلدانة والعقوبة  أخرى ية وثيقة أالتقصير المكونة للجرم، والحكم األصلي أو نسخة مصدقة منه أو 

 ة واجبة التنفيذ، والمدة المتبقية من العقوبة.المفروضة، وكون العقوب
، بيان بالوسائل القانونية المتاحة للشخص للدفاع عن نفسه أو إذا كان الشخص مدانا بجرم غيابياً  (ث)

 )ج( من هذه المادة. 2إلعادة المحاكمة بحضوره، وذلك باإلضافة إلى الوثائق المذكورة في الفقرة 
صدر حكم بالعقوبة، بيان بالجرم المطالب بالتسليم ألجله، ووصف إذا كان الشخص مدانا بجرم ولم ي  (ج)

 .(1)لألعمال أو أوجه القصور المكونة للجرم، ووثيقة تبين اإلدانة وبيان يؤكد العزم على فرض العقوبة
المملكة العربية السعودية أشارت إلى الوثائق التي ينبغي أن يتضمنها ملف االسترداد المادتان وفى 

ا المملكة بتاري  عليهاتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية والتي وقعت  ( من10، 9)
م، وكذا 5/4/1954األمانة العامة للجامعة العربية بتاري   ىم، وتم إيداع وثائق التصديق لد23/5/1953

ن الالئحة التنفيذية التفاقية ( م40( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وأيضا المادة )42المادة )
ا بقرار مجلس عليهاألمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق 

  -تعاميم وزارة الداخلية وذلك وفقا لآلتي: إليها هد كما أشارت11/8/1419( في 168الوزراء رقم )
بالمطلوبين دوليًا د فقد تضمن أن تكون األوراق المتعلقة ه2/3/1393بتاري   16/8241تعميم الوزارة رقم  -أ

 تي:مشتملة على اآل
                                                 

 ( من االتفاقية النموذجية للتسليم.2\5راجع نص المادة رقم ) (1)
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

 فوتغرافية للشخص المطلوب ال تقل عن ثالث صور. صور -
صورة لجواز سفره موضحًا فيها الرقم والتاري  وجهة الصدور وعمل المتهم وعنوانه الكامل مع مالحظ أن  -

 للغة التي كتب بها الجواز تفاديًا للخطأ في الترجمة.سمه كاماًل باومات بما فيها اتكتب تلك المعل
 هد فقد تضمن بأن تشمل األوراق أيضًا: 29/6/1404بتاري   16/36239تعميم الوزارة رقم  -ب
 صورة من جواز المتهم. -
 صورة شمسية له. -
 بيان هويته وأوصافه وعنوانه في بالده. -
 صورة واضحة ألوراق التحقيق المتخذ حول الحادثة.  -

الطلب المادة الخامسة من االتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان االسالمية إلى  أشارتولقد 
 يجب أن يتضمن ملف الطلب:أنه  ت علىوالوثائق المؤيدة له حيث نص

آخر له نفس  اً حالة للمحاكمة أو الحكم أو أمر االعتقال أو أمر أو صورة مصدقة من قرار اإل أصالً  -1
 التأثير.

 ن أمكن.مطلوب وأوصافه مع صورته الشخصية إصاًل عن هوية الشخص البيانا مف -2
 عن الجريمة أو الجرائم التي ق دم من أجلها طلب التسليم ووقت ومكان ارتكابها.إيضاحًا  -3
د على الينسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصال من الجهة المختصة واضعة  -4

 التى تدل على مسئولية الشخص المطلوب. على تلك النصوص واألدلةباق الفعل القضية يتضمن انط
 وراق التحقيقات التي اتخذت بشأن الجريمة مصدقة من الجهة المختصة.أصورة من  -5
 د على القضية بعدم زوال أو سقوط العقوبة.اليبيانا من الجهة المختصة واضعة  -6
 شارة إلى أن الطلب موافق ألحكام هذه االتفاقية.اإل -7

 ع الثانيالفر 
 الجهات المنوط بها تقديم طلب التسليم وإعداده

العام ان يقدم طلب التسليم مكتوبا وبواسطة الطريق الدبلوماسى بين الدول ما لم تنص  األصل
ويرجع السبب فى اتباع الطريق الدبلوماسى لتقديم طلب التسليم إلى  (1) ذلكاتفاقيات التسليم على خالف 

 من أعمال السيادة ولهذا اليمكن أن تطلبه إال الحكومة. يعتبر عمالً  الذي التسليم أنه أكثر مالئمة لطبيعة
ن القنوات الدبلوماسية طريق وحيد أ( على 5/1شارت االتفاقية النموذجية للتسليم في المادة )ولقد أ

وكذلك  " يقدم طلب التسليم كتابة، ويحال الطلب ومستنداته، أنه لتبادل طلبات التسليم، حيث نصت على

                                                 
 7/1 )المادةها اختصارا للوقت إلىوالمطلوب  ةالعدل فى الدولتين الطالب ي ت تجيز االتصال المباشر بين وزير هناك بعض االتفاقيا (1)

 (.ةالسورية من االتفاقية المصري 49دة الما وأيًضاة القبرصية قيه المصريمن االتفا
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المراسالت الالحقة، عبر القناة الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل أو أية سلطات أخرى يحددها 
 الطرفان". 

الرياض أما في المملكة العربية السعودية فقد تناولت إجراءات تقديمه االتفاقيات الدولية ففي اتفاقية 
 أنه على (42)خل كل دولة حيث نصت المادة حالت على الجهة المختصة داالعربية للتعاون القضائي أ

التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة  طلبقدم يُ "
 التسليم". إليهلدى الطرف المتعاقد المطلوب 

تقديم الطلب  أ( من االتفاقية المعقودة بين المملكة والدولة الباكستانية على طريقة/5وأشارت المادة )
"تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة أنعن الطريق الدبلوماسي حيث نصت على 
 ها التسليم عبر القنوات الدبلوماسية".  يإلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إل

ه فيتم ن تكون هناك ضرورة ملحة لسرعة القبض على الشخص المطلوب تسليمأوقد يحدث أحيانا 
تقديم الطلب عن طريق البريد أو البرق أو الهاتف أو غير ذلك من وسائل االتصال السريعه، حتى يتسنى 

ها التسليم القبض مؤقتا، على الشخص المطلوب حتى يرسل إذن القبض مع طلب يللدولة المطلوب إل
 .(1) التسليم وبقية األوراق الالزمة للتسليم

 أنه من االتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة قطر حيث نصت على (9)ولقد أشارت لذلك المادة 
 "يجوز بصورة استثنائية طلب التسليم برقيًا أو هاتفيا"

مات يعلفطبقا لتتختلف الجهات المنوط بها إعداد طلب التسليم من دولة ألخرى ففي مصر مثال و 
تقديم طلب تسليم إلى دولة أجنبية، حيث  ة فى حالةالي( تتبع اإلجراءات الت1712النيابة العامة )المادة 

، في حين أن الوضع في المملكة ترسل النيابة المختصة طلب التسليم إلى مكتب المحامى العام األول
يختلف حيث يعتبر إعداد طلب التسليم من األعمال التي تختص بها إدارة الحقوق العامة بديوان وزارة 

هد بناء على برقية صاحب السمو 21/7/1425ا االسترداد بتاري  الداخلية، إلى أن تم إنشاء دائرة قضاي

                                                 
 م إرسال طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون.1953من اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية لعام  11أجازت المادة ( 1)

 :ياآلت م على1957لتسليم المجرمين لعام  يمن االتفاق األورب 16/3ت المادة ونص
“ A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the requested party 

either through the diplomatic channel or direct by post or telegraph or through the International 
Criminal Police Prganization )Interpol( or by other means affording evidence in writing or accepted by 
the requested party. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its 
request” 

 :يعلى اآلت 1990ألمم المتحدة لعام للتسليم ل يمن مشروع المعاهدة النموذج 11/1 ونصت المادة
“ in case of urgency a party may apply for the provisional arrest of the person sought pending 

the presentation of the request for extradition. The application may be transmitted by means of the 
facilities of the )Interpol(, by post or telegraph or by any other means affording a record writing.”  
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

س المتضمنه إناطة إعداد ملفات االسترداد للمطلوبين دوليًا 36/14/41060/2الملكي وزير الداخلية رقم 
ئة هية التحقيق واالدعاء العام بداًل من إدارة الحقوق العامة بديوان الوزارة استنادا إلى اختصاص هيئل

 .(1) واالدعاء العام بإصدار أوامر القبض والتوقيف وفقًا لنظام اإلجراءات الجزائيةالتحقيق 
 الفرع الثالث

 اآلثار المترتبة على إغفال وثائق وبيانات طلب التسليم
على القيام بالمالحقة  التسليم به يساعد الدولة المطلوب منها ن تقديم الطلب والمرفقات الملحقةإ
واتخاذ اإلجراءات القانونية حياله دون الحاجة  عليهص المطلوب تسليمه والقبض للشخ السريعة الجنائية

 .(2) الطالبةإلى إيًضاحات تكميلية من الدولة 
ا فى المعاهدات المبرمة فى هذا الشأن ولم تصل أوراق عليهإال أنه إذا انقضت المدة المنصوص  

 فرج عن الشخص المطلوب.فى نهاية المدة أ لوماسيالتسليم ومرفقاته بالطريق الدب
ن المملكة ودولة قطر حددت مدة ثالثيمن االتفاقية المعقودة بين  (9)المادة  طار فإنوفى هذا اإل

" تتخذ الدولة المطلوب أنيوما ينبغي خاللها أن تصل الوثائق المدعمة لطلب التسليم، حيث نصت على 
ق إلى أن يتم استكمال إجراءات المطالبة بتسليمه التسليم االحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص المالح إليها

توقيفه ثالثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل  ةويجوز لها أن توقفه احتياطيا على أن ال تتجاوز مد
على أن تحسم مدة  أخرى خاللها ملف طلب تسليمه أو تطلب الدولة المعنية تجديد توقيفه لثالثين يوما 

 قوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم".الحبس االحتياطي من الع
يخضع لتقدير سلطات الدولة المطلوب منها  ي نصوص هذه المواد أن اإلفراج جواز ويالحظ على 

ا من اتفاقية إلى أخرى فيما يتعلق بوصول طلب التسليم ومرفقاته عليهكما تختلف المدد المنصوص 
لقبض على ذات الشخص مرة أخرى وتسليمه إذا ما ، وأن هذا اإلفراج ال يحول دون إعادة اخاللها

 .  (3) الطلباستكملت مستندات 

 
 

                                                 
م على أنه " تتولى هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق  2013هد 1435الجزائية الصادر من نظام اإلجراءات  13نصت المادة  (1)

". إضافة إلى أن مذكرة التوقيف يتطلب صدورها من المحقق بهيئة التحقيق واالدعاء العام طبقا اواالدعاء العام طبقًا لنظامها والئحته
  من نظام اإلجراءات الجزائية. 114، 113 ،112للمواد 

وب منه التسليم أن "إذا رأى الطرف المتعاقد المطل همن االتفاقية المصرية القبرصية حيث تنص على أن 7/6( انظر المادة 2)
تزويده  خرقدمها الطرف المتعاقد الطالب غير كافية للموافقة على طلب التسليم فله أن يطلب من الطرف اآل يالمعلومات الت

 ية الالزمة وتحديد ميعاد للحصول على هذه المعلومات". لبالمعلومات التكمي
االتفاقية  ( من43)ونانية، والمادة اليمن االتفاقية المصرية  (8)من االتفاقية المصرية المجرية، والمادة ( 49)( انظر المادة 3)

 .نسيةاالتفاقية المصرية الفر من  (32)المصرية البحرينية، والمادة 
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 المطلب الثاني
 كيفية البت فى طلب التسليم

إما سلًبا أو إيجابا، وتختلف  إليهاالدولة المطلوب منها التسليم أن تبت في الطلب المقدم  علىيجب 
ت كل دولة تخصص جهات مختصة بالنظر الدول فى تعيين الجهة المختصة فى الفصل فى هذه الطلبا

ة وشروط محددة بحسب اختالف النظام القانوني المتبع في آليللتسليم وفق  إليهاوفحص الطلبات المقدمة 
 الفروع اآلتية: ويمكن استعراض ذلك من خالل، ذلك

 ي النظام اإلدار : الفرع األول
  يالنظام القضائ: الفرع الثانى 

 ختلط النظام الم: الفرع الثالث
 موقف المملكة العربية السعودية من هذه األنظمة: الفرع الرابع

 الفرع األول
 ي النظام اإلدار 

من تدابير السلطة التنفيذية التي تملك الصالحية  تسليم المجرمين تدبيراً  يعتبرلهذا النظام  ووفقاً 
 ويتطلب (1).ذلك من االعتباراتالعتبارات سياسية أو إدارية أو غير  المطلقة لتقرر التسليم من عدمه وفقاً 

هذا النوع من التسليم أن توجه أجهزة اإلنتربول بالدولة طالبة التسليم طلبها بشأن القبض على المتهم 
المختصة  داريةالمطلوب إلى إنتربول الدولة المطلوب منها التسليم، والتي تحيل الطلب إلى السلطة اإل

 .للدراسة والبحث
من ة إلى االعتقاد السائد من أن التسليم عمل ذه المهمة بالسلطه التنفيذييرجع السبب في إناطة هو 

ن التسليم قد يثير اعمال السيادة ال يحق لغير السلطة التنفيذية أن تمارس مثل هذه االعمال إضافة إلى أ
 .(2) تهاعلى معالج سياسية وتكون للسلطة التنفيذية القدرة التامة لمسائ

أكثر النظم سهولة ويسرا فى اإلجراءات بالنسبة إلى الدولتين )الطالبة أو  ويتميز هذا النظام بأنه
القبض الصادر ضد الشخص المطلوب  المطلوب منها( فالدولة الطالبة تقوم بإرسال طلب التسليم مع أمر

ية الموضوعية وإنما التسليم فهى ال تقوم بفحص الموضوع من الناح منهاتسليمه أما الدولة المطلوب 
ه وفقا يعلبفحصه من الناحية الشكلية، فهى تقوم بالتحقق من أن الشخص المطلوب أدين أو حكم  يتكتف

 من الجرائم الخاضعة للتسليم.  وأن الجريمة المطلوب من أجلها هي لقانونها،
ن إفية، إذ أنه ال يوفر للشخص المطلوب تسليمه الضمانات القانونية الكا يهإال أنه يؤخذ عل 

التسليم فى أغلب االحيان  ي هك هذه الضمانات والحقوق حيث يجر رية فى إجراءاتها قد تنتالسلطة اإلدا
                                                 

 26، عّمان طبعة غير مؤرخة ص لكيةالجابر إسماعيل : محاضرات في قانون تسليم المجرمين ، أكاديمية الشرطة الم عبد ( انظر1)
 .171صد ، 1991سنة - 5ط -الوليد  مطبعة خالد بن ،رامإلجولى فى مكافحة ادالتعاون ال ،محمد الفاضل ( د/2)
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

أن قيام  كما .الشخص المطلوب ودون أن يكون له حق االعتراض على قرار تسليمه يدون أن يؤخذ رأ
حيث  ةوالسالم ةاألعمال الدقالسلطه التنفيذية بأعمال ذات طبيعة قانونية وقضائية قد ال يضمن لهذه 

 .(1) يمكن أن تتأثر باالعتبارات السياسية
 الفرع الثانى
  يالنظام القضائ

فيستلزم  المطلوب منهايقصد به جعل االختصاص لفحص الطلبات للسلطات القدضائية فدي الدولدة 
حاميًا للدفاع عنه، م تبعا لذلك مثول الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة المختدصة مدصطحبا معده

لقاضي األدلة المقدمة من قبله واألوراق الثبوتية المقدمة ضدده، وإذا رأت المحكمة توافر مبررات ويفحص ا
قرارًا بالتسليم، وللسلطة التنفيذية إما أن تنفذ  يصدرالشخص المطلوب تسليمه،  قبلوكفاية األدلة ، للتسليم

فض التسليم تقيدت السلطة التنفيذية ال تنفذ، ويكون قراره قابال لالستئناف، ولكدن إذا رأت المحكمة ر  أو
  .(2) ابقراره

يقوم من خاللها ممثل االدعاء بتقديم الوثائق والمستندات المرفقة  كما تجرى المحاكمة بشكل علني
الشهود وسائر أدلة اإلثبات وأقوال ، (3)بطلب التسليم والمقدمة من الدولة الطالبة ومن بينها التحقيقات

طلوب تسليمه فيناقشها مع محاميه، وال يقرر القاضى تسليم الشخص المطلوب وُيسأل عنها الشخص الم
للحالة المعروضة  إال إذا تكونت لديه القناعة الوجدانية باستيفاء جميع الشروط الموضوعية واإلجرائية

 (4) الصدديصدره القاضى فى هذا  الذيالطعن بطريق االستئناف فى القرار  ويجوزالخاصة بالتسليم. 
مصلحة المتهم ويهتم بالضمانات الالزمة لحرية الشخص المطلوب تسليمه وذلك  نظام القضائي يراعيفال

  .يعبأ بالمتهم وتكون إجراءاته سرية الذى ال م اإلداري اعكس النظ
 
 

                                                 
صد  م،2011دار النهضة العربية، القاهرة،  ،في ظل قواعد القانون الدولي سليم المجرمينت سمحان، عبد الرحمن فتحي( انظر د/ 1)

271-272. 
أشخاص القانون الدولي، منشأة المعارف  –القانون الدولي العام " على صادق أبو هيفانظر د / خذ بهذا النظام بريطانيا، تأ( 2)

 .272صدباإلسكندرية، بدون سنة نشر، 
 ( انظر:3)

Stanbrook "I.", and Stanbrook "C.", "Procedure at the Hearing" Extradition: Law and Practice, 
2000, Ibid, pp. 196- 197. 

 ( انظر:4)
Nicholls "C." QC", and others "Judicial review" the law of extradition and Mutual Assistance, 

op.cit, Ibid, p. 20. 
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 الفرع الثالث
 النظام المختلط 

ارية على وهو ذلك النظام الذي يجعل سلطة االختصاص في طلب التسليم للجهدات القدضائية واإلد
دولة، وهو النظام األكثر انتشارًا حيث يوازن بين مصلحتين مع اختالف دور كل منهما في كل  سواء،حد 

فحص طلب متعارضتين، مصلحة الدولة طالبة التسليم ومصلحة الشخص المطلوب تسليمه، فيكون 
ت القانونية ويمنح الشخص المطلوب تسليمه كافة الضمانامن اختصاص السلطة القضائية  التسليم

 . (1)التنفيذية  للدفاع، مع جعل القرار النهائي للتسليم للسلطة
وقد تجعل نظم أخرى فحص طلب التسليم يدتم بمعرفدة الدسلطة التنفيذية ثم يعرض األمر على 

 كما تأثرت به عدد من الدول األوروبيدة م،١٨٠٨الجهات القضائية وقد طبق هذا النظام في فرنسا سنة 
 .(2) سويسرا وألمانيابلجيكا و 

 الفرع الرابع
 موقف المملكة العربية السعودية من هذه األنظمة

المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة 
ستنادًا إلى ا خرى تلتزم بمبدأ تسليم المجرمين الذين تطلبهم الدول األو ، الهاربينومالحقة المجرمين 

 ، أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.خرى تفاقيات الدولية المبرمة بينها وبين الدول األاال
ئة التحقيق واالدعاء العام )دائرة التعاون الدولي( مباشرة طلبات استرداد يهتتولى وفي هذا اإلطار 

 لية التالية:آلالمطلوبين والمحكومين سواًء أكان الطلب داخل البالد أو خارجها وفق ا
 أراضيها  ة مطلوب منها تسليم شخص موجود علىفي حالة كانت المملك 

الطالبة عن طريق وزارة الخارجية التي بدورها  ةعندما يرد الطلب من الجهات المختصة في الدول
وفقًا لقدوم ا برققائمة القبض وت لىع تسليمه تحيل األمر إلى وزارة الداخلية يتم وضع اسم المطلوب

أن يرفق  على ه 1422\3\27بتاري   7\13102ش 1سمو الملكي وزير الداخلية رقم لتعميم صاحب ال
  .ئة التحقيق واالدعاء العامهيوإحالة أوراقه ل هذا التعميم ضمن وثائق ملف االسترداد

عند القبض على المطلوب )المراد تسليمه( يتم سماع أقواله واستجوابه حيال االتهام المسند إليه 
ذا رغبته في تسليمه للسلطات الطالبة دون ملف استرداد، مع إفهامه أن من شأنه إنهاء وسماع دفاعه، وك

 ه.د ما يثبت ذلك إنهاء أمر القبض عليمبّرر الطلب من قبل السلطات الطالبة وورو 
الف ذلك خكما يجري إفهامه أن من شأن موافقته على تسليمه للسلطات الطالبة سرعة بعثه، و 

تندات التي بني عليها أمر الطلب بعد االنتهاء من سماع أقوال المطلوب تسليمه التأخر حتى ورود المس
                                                 

 .389سراج "النظرية العامة لتسليم المجرمين " مرجع سابق صدمحمد الفتاح  ( انظر د / عبد1)
 .45صد 2005طارق الديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون اإلجراءات الجزائية، فلسطين، طبعة ( انظر د / 2)
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يتم رفع كامل أوراقه إلى اإلنتربول الدولي بوزارة الداخلية سواًء أكان ذلك بشأن طلب استكمال مبررات 
 .أو بناًء على طلبه للرفع بذلك للمقام السامي)طلب تسليمه( الطلب 
 يتم تسليمه وفي حال االمتناع نشعر السلطات الطالبة بذلك.ورود الموافقة  وفي حالة 
 .عتبار بأن ذلك يخضع لالتفاقيات كتلك الموقعة )اتفاقية الرياض( أو االتفاقيات الثنائيةباالخذ مع األ

 والشخص المطلوب تسليمه خارج البالد ت المملكة هى الطالبةفي حال كان
 ه على ضرورة1414\6\25-24بتاري   49663 \16فقد أشار تعميم وزارة الداخلية رقم 

 :استيفاء متطلبات ملف االسترداد وتتضمن ما يلي (1
 هويته. –المتهم صورة من جواز سفر -أ
 ، ويكتب أسفل الصورة اسمه كامال.( صورة شخصية45) -ب
 قرار االتهام. -ت
 أن يكون الجرم المنسوب للمتهم )سالب للحرية(. -ث
 ا.مذكرة التسجيل الجنائي مستوفية لبياناته -ج
 أدلة االتهام. -ح
 قدوم.الب قإصدار أمر قبض وإحضار وتر  -خ

أو جهات التحقيق بأوصافها إلى دائرة التعاون الدولي،  ةوتحال من الجهة سواًء أكانت من الشرط
التي بدورها تقوم بدراسة تلك المسوغات وطلب استكمالها في حال النقص، وفي حال كانت مكتملة يعد 

لمتوقع صدوره على المتهم، وهويته بموجب جواز سفره، ومن ثم إعداد أمر قرار اتهام متضمنًا الحكم ا
 قبض.

تحال األوراق إلى اإلنتربول الدولي بوزارة الداخلية التي بدورها تقوم ببعثها إلى الجهة المختصة 
 باإلنتربول الدولي لوضع المتهم في قائمة المطلوبين دوليًا وطلب تسليمه للسلطات السعودية.

 الثالثالمبحث 
 اإلجراءات التنفيذية الالحقة على طلب التسليم

التسليم وتعزيز  حسن سير عمليةجراءات هدفها ضمان يلحق بطلب التسليم مجموعة من اإل قد
من خالل جراءات أهم هذه اإلسيتم تناول طلب التسليم ليحقق بذلك هدفه وهو تسليم الشخص المطلوب و 

  :المطالب التالية
 يقبض المؤقت أو الحجز التحفظالالمطلب األول: 

 المطلب الثانى: قرار التسليم والطعن فيه
 المطلب الثالث: الضمانات الخاصة بإجراءات التسليم
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 المطلب األول
 يالقبض المؤقت أو الحجز التحفظ

 (1)أوًل: المالحقة الجنائية والتعاون مع النتربول
بضبط  المطلوب منها التسليملمعنية فى الدولة يقصد بالمالحقة الجنائية قيام السلطات التنفيذية ا

هدف احتجازه تحفظا لحين مثوله أمام الجهات المنوط بها ب اإلقليمي هاالشخص المطلوب فى حدود نطاق
 فحص طلب التسليم للنظر فى أمره.

 إذا فإن المالحقة الجنائية ترتبط بالنطاق اإلقليمي للدولة المطالبة، ويكون االختصاص فيها لرجال
المطلوب للشرطة الجنائية الدولية فى الدولة  مكتب اإلقليميالة القضائية داخل الدولة بالتنسيق مع بطاالض
 .منها

ص المطلوب، ومنعه من الهروب، لحين مثوله خوتهدف المالحقة الجنائية إلى التحفظ على الش
 أمام سلطات فحص طلب التسليم. 

 ثانيًا: اإلجراءات التحفظية
ه واحتجازه تحفظيًا يءات التحفظية تقييد حرية الشخص المطلوب تسليمه بالقبض عليقصد باالجرا

 لحين صدور قرار السلطات المختصة سواء بالتسليم أو رفض التسليم.
جراء وال سيما أنه يدخل ضمن إطار تقييد الحريات الخاصة فيجب أن يكون ونظرا لخطورة هذا اإل

شتراط كفاية األدلة، اجراء التحفظي كعديد من الضمانات لهذا اإلوضعت ال، ولقد د قانونيمؤسسًا على سن
 أو وجود حكم قضائي صادر بحق الشخص المطلوب تسليمه.

                                                 
م في موناكو، 18/4/1914-14ترة ة لتأسيس اإلنتربول عندما عقد أول مؤتمر للشرطة القضائية خالل الفليبدأت الخطوات الفع (1)

م عقد المؤتمر الثاني في فيينا، وفيه تم تأسيس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، وتمت صياغة قانون أساسي لها، كما 1923وفي عام 
لتعاون الدولي م عقد مؤتمر في بروكسيل، واستؤنف ا1946تم تحديد فيينا كمقر للجنة، وبعد انتهاء الحرب العالمية وتحديدا في عام 

ة اعتماد كلمة )إنتربول( وألول مر للشرطة الجنائية، وتم اعتماد نظام أساسي جديد، كما تم نقل المقر من فيينا إلى باريس، وتم أيضا 
م تم تجديد القانون األساسي ليصبح أكثر مالئمة للتعاون على نطاق دولي واسع، بعد أن كان ذا 1956وفي عام  كعنوان لمقر اللجنة

إنتربول ومقرها  –بغة أوربية في أغلبه.كما تم استبدال اسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ليصبح )المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ص
 .فرنسا –ا في مدينة ليون اليح

 .األسبانية( –الفرنسية  –اإلنجليزية  –وتجدر اإلشارة إلى أن اللغات الرسمية )العربية 
ال يمكن تصور وجود هذا التواصل في فى هذه المنظمة أما إذا لم تكن كذلك ف اً ى هذا الدور بفاعلية متى كانت الدولة عضو نتربول فويساهم اإل

 فى عضويتها. ساهم بخدماتها إال للدول المشتركةنتربول منظمة غير حكومية ال تالتعاون الدولي، ألن اإل
هد 7/5/1372ثر دعوة رسمية من األمين العام إلى سفير المملكة بباريس بتاري  إعلى  م،1956وقد انضمت المملكة لعضوية المنظمة رسميا عام 

 .هد19/10/1378بتاري   134وقد صدر الحقا بذلك قرار مجلس الوزراء رقم  م.12/1/1953الموافق 
لية، دار ات الطبيعة الدو المتعلقة بمكافحة الجرائم ذ ي، أحكام القانون الدولي د/ محمد منصور الصاو لمزيد من التفصيل راجع، 
   . 643سكندرية، بدون سنة نشر، ص المطبوعات الجامعية، اإل
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

فراج عن مال إجراءات التسليم وإال يتم اإلكما تشترط الدول مدة معينة يجب أن يتم خاللها استك
 الشخص الموقوف.

، في حين أن االتفاقية األوروبية (1) يوما 03فنجد اتفاقية الرياض تنص على مدة ال تزيد عن 
لم تصل األوراق المطلوبة  إذايومًا، وذلك  40-18تتراوح فيها المدة من  16/4للتسليم وفقًا لنص المادة 

 للدولة المطالبة، وحددت االتفاقية النموذجية مدة الحجز التحفظي بأربعين يومًا.
، للسلطات (2) رهابلخليج العربية لمكافحة اإللدول ا جازت اتفاقية دول مجلس التعاون وقد أ

القضائية في الدولة طالبة التسليم أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بموجب طلب كتابي حبس 
ها ويجوز للدولة األخيرة تنفيذ ذلك، وال يجوز أن تزيد يالشخص المطلوب احتياطيًا لحين وصول الطلب إل

 .(3) عليهلقاء القبض مة على ثالثين يومًا من تاري  إليمدة حبس الشخص المطلوب تس
وقد أجازت المادة الثامنة من االتفاقية المعقودة بين المملكة العربية السعودية ودولة باكستان 
اإلسالمية بأن تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بوقف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتًا لحين ورود أوراق 

ال تتجاوز خمسة عشر يومًا،  أخرى يومًا قابلة للتمديد مدة  30مدة التوقيف المؤقت  التسليم على أن تكون 
لغاء التوقيف المؤقت إذا لم تستلم وثائق التسليم إ"يحق للدولة المطلوب منها التسليم  أنه حيث نصت على

مًا على يومًا من تاري  التوقيف كما يمكن تمديد فترة التوقيف المؤقت مدة خمسة عشر يو  30خالل 
 األكثر". 

 يالمطلب الثان
 قرار التسليم والطعن فيه
بعد استيفاء كافة الشروط،  متلقية الطلبقد يحظى طلب التسليم بالموافقة التامة من طرف الدولة 

تصدر قرارًا بذلك سواء بالقبول  المطلوب منها التسليموقد يقابل بالرفض. وفى كلتا الحالتين، فإن الدولة 
  .رارًا بقبول التسليم، أو بالرفض ويكون بذلك قرارًا برفض التسليمويكون بذلك ق

                                                 
ه يتلق الطرف المتعاقد المطلوب إلي فراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لمأنه "يجب اإل من االتفاقية على 44نصت المادة  (1)

 يوما من تاري  القبض عليه ". 30التسليم خالل 
هد والمرسوم 8/6/1419بتاري   125لبية الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم غاوقعت عليه  (2)

  .هد10/6/1419بتاري   66الملكي رقم م/
طريق من طرق  بأي-إلىهاالقضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب  للسلطات-1منها على  35نصت المادة  (3)
 )توقيف( الشخص احتياطيًا إلى حين وصول طلب التسليم. حبس-الكتابيةتصال اال
التسليم أن تحبس )توقف( الشخص المطلوب احتياطيًا، وإذا لم يقدم طلب التسليم  منهافي هذه الحالة للدولة المطلوب  ويجوز-2

ف( الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثالثين يومًا مصحوبًا بالمستندات الالزمة المبينة في المادة السابقة، فال يجوز حبس )توقي
 عليه.من تاري  القبض 

وصدقت عليه ا في  م2004مايو  4ه الموافق 1425ربيع االول  15في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاري  وقعت عليه المملكة 
  .م4/1/2006
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 الفرع األول
 قرار التسليم

إلجرائية بعد تأكد سلطات الدولة المطلوب منها التسليم من توافر شروط التسليم الموضوعية وا   
بتحديد ا التسليم المطلوب منهتجعل التسليم يخضع للرفض فتقوم سلطات الدولة  وعدم وجود موانع قانونية

 إجراءات استالم الشخص المطلوب مكن فيها للدولة الطالبة أن تنهيممكان وزمان التسليم، وأقصى مدة 
أن تطلق  المطلوب منها التسليم، فإذا لم تبادر الدولة الطالبة باستالم الشخص فإنه يجوز للدولة تسليمه

عن ذات الجريمة مرة أخرى، وهو ما نصت  سراحه من الحجز التحفظي دون أن تلتزم بإعادة مالحقته
  .(1)من االتفاقية النموذجية للتسليم  (11)المادة عليه 

( قد حددت 48وبالرجوع إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بهذا الشأن نجد أن المادة )
فراج  فيجوز اإلوافقة على التسليم وإالمدة خمسة عشر يومًا لتسلم الشخص المطلوب من يوم قرار الم

بعد انقضاء مدة الثالثين يوما على التوقيف ولكن ذات المادة جعلت  اً عنه، ثم جعلت هذا اإلفراج وجوبي
هناك استثناء لتلك المدد بالظروف االستثنائية حيث نصت على أنه يجوز االتفاق بين الطرفين المتعاقدين 

 .(2)هانقضائسبيل الشخص عند  ىخلجل نهائي للتسليم ي  أعلى 
 على (10)حيث نصت المادة  إلى ذلك من االتفاقية السعودية الباكستانية (10)ولقد أشارت المادة 

الدولة الطالبة في التاري  المحدد باستالمه إال إذا  مالشخص المطلوب تسليمه إذا لم تق إطالقجواز 
 يومًا. 15عن جيل تزيد مدة التأ أال علىطلبت تاجيل ذلك قبل يومين من التاري  المحدد 

برفض طلب التسليم ألسباب متعددة، قد تتعلق بعدم  المطلوب منها التسليموقد يصدر قرار الدولة 
توافر الشروط الموضوعية أو الشكلية للتسليم، أو توافر إحدى حاالت االستثناء من التسليم كالجنسية، 

 واء كان الرفض كليًا أو جزئيًا.ة( ويجب تسبيب رفض الطلب ساليوطبيعة الجريمة )سياسية، عسكرية، م
والجدير بالذكر أن هذا الحكم مستفاد من نصوص العديد من االتفاقيات منها اتفاقية الرياض 

الجهة المختصة لدى كل طرف من  " تفصل أنه ( على48العربية للتعاون القضائي حيث نصت المادة )
 طراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. األ

                                                 
افقة على التسليم، يتخذ الطرفان، دون تأخير ال مبرر له، لدى صدور المو -1( من االتفاقية النموذجية على 11نصت المادة ) (1)

الترتيبات لتسليم الشخص المطلوب، وت علم الدولة المطالبة الدولة الطالبة بالمدة الزمنية التي كان الشخص المطلوب محتجزًا أثناءها 
 رهن التسليم.

تلك الدولة التي يجوز لها، إذا لم ينقل الشخص في  ي نقل الشخص من أراضي الدولة المطالبة في غضون مهلة معقولة تحددها-2
 غضون تلك المهلة، إخالء سبيله كما يجوز لها رفض تسليمه بسبب الجرم ذاته.

عن إرادة أي طرف دون تسليم أو نقل  إذا حالت ظروف خارجة-3موذجية على ( من االتفاقية الن11/3كذا نصت المادة ) (2)
الطرف أن ُيعلم الطرف اآلخر بذلك، ويشترك الطرفان في تحديد موعد جديد لتنفيذ التسليم، الشخص المطلوب تسليمه، على هذا 

 من هذه المادة. 2وتطبق أحكام الفقرة 
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القواعد االجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا لالتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد اهلل الرشود

التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره  منهويخبر الطرف المتعاقد المطلوب 
( من االتفاقية 10/2ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي". وكذا المادة ) ،في هذا الشأن

 رفض كلي أو جزئي للطلب". " تقدم أسباب أي أنه لنموذجية للتسليم، حيث نصت علىا
" تفصل الجهة المختصة في  أنه على (6)وكذلك االتفاقية السعودية الباكستانية حيث نصت المادة 

 يضاح األسباب في حالة الرفض وذلكابا مع إيجلتسليم في طلب التسليم سلبًا أم إالدولة المطلوب منها ا
 خالل مدة ال تزيد عن ستين يوما".
ن االتفاقية السعودية الباكستانية أتت بذكر تسبيب الرفض مما يعد والمالحظ في هذا الشأن أ

ضمانة جوهرية لنزاهة اإلجراءات المتخذة في الدولتين، كما يضفي التسبيب نوعا من الجدية والبعد عن 
 الميل واالنحياز.

 الفرع الثانى
 لتسليمالطعن في قرار ا

تباع وسائل قانونية يمكن للخصوم كوسيلة إلظهار الحقيقة، من خالل ايأتي الطعن في قرار التسليم 
بمقتضاه أن يزيلوا ما أصابهم من ضرر ناشئ عن حكم أو قرار في غير صالحهم، ولم يرد حق الطعن 

كامه الموضوعية والشكلية في االتفاقيات الدولية لتعلقه بصفة أساسية بالتشريعات الوطنية التي تحدد أح
 على حد سواء.

ففي دولة االمارات يجيز المشرع " للنائب العام وللمطلوب تسليمه الطعن في القرار الصادر من 
المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة. ويكون ميعاد الطعن ثالثين يومًا من تاري  صدور قرار 

الشخص المطلوب تسليمه في حالة صدور القرار في المحكمة إذا كان حضوريًا ومن تاري  إعالن 
 .(1)غيبته"

م، قددد 23/12/1954فددي  ردن وسددورياتفاقيددة القضددائية المعقددودة بددين األن االأوتجدددر اإلشددارة إلددى 
لقانون النافدذ المفعدول حدين الطلدب إلى اطلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين  أحالت مسألة الفصل فى

حددق الشددخص المطلددوب تسددليمه  إلددىم، 1927أشددار قددانون التسددليم األردنددي لسددنة حيددث  ، منهمددالدددى كددل 
 .(2) اليعمام محكمة العدل الأقرار التسليم الصادر بحقه  علىالطعن 

( 205م، وبمناسبة الطعن رقدم )2009ومن السوابق القضائية أنه بتاري  التاسع من ديسمبر سنة 
مدن الجنسدية الروسدية علدى الحكدم الصدادر عدن محكمدة  جزائي المقدم من أحدد األشدخاصم،  2009لسنة 
ا عليدم، قضت المحكمة االتحادية ال2008( لسنة 14االتحادية االستئنافية في طلب التسليم رقم ) يأبو ظب

                                                 
 .م في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية2006لسنة  39المادة الثانية والعشرون من القانون االتحادي رقم  (1)

و بتخلية السبيل يخضع لالستئناف أمر بالتوقيف ن األأعلى "  م1927قانون التسليم األردني لسنة ( من 11/2نصت المادة ) (2)
افي وفق القواعد المقررة و تبليغ القرار االستئنأل المدة ذاتها اعتبارا من تفهيم خالل خمسة عشر يوما من تاري  صدوره وللتمييز خال

 .الجزائية"صول المحاكمات أبقانون 
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برفض الطعن، األمر الدذي يعندي جدواز السدير فدي إجدراءات تسدليم الطداعن )المطلدوب تسدليمه( إلدى الدولدة 
 .(1) (نالطالبة )جمهورية أذربيجا

ئددب العددام حينمددا طعددن شددخص فلسددطيني الجنسددية فددي القددرار الصددادر مددن النا أخددرى وفددي سددابقة 
التهامه بإخفاء معلومات عن بندك أبدو ظبدي  –أبو ظبي  –مارات العربية المتحدة المساعد بتسليمه إلى اإل

أصددر حكدم مجلدس حيدث  الوطنى المتعلقة بالقروض الممنوحة إلحدى موسسدات النقدل والمقداوالت العامدة،
بوقف تنفيدذ القدرار الصدادر بترحيدل المدذكور بصدفة مسدتعجلة، وفدى م، 29/12/1994في  الدولة المصري 

 .(2) الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار
" تسددتجوب السددلطة القضددائية المختصددة  أندده علدىجيددة ذ( مددن االتفاقيددة النمو 23/2ونصدت المددادة )

 علددىا كددان يوافدق ذلقدانون الشددخص المطلدوب فيمددا يتعلدق بظروفدده الشخصدية وتسددأله مدا إفدي البلدد معتمددد ا
حقدده فددي  إلددىأي أسدداس، وتوضددح لدده أيضددًا شددروط التسددليم وتشددير  علددىلك فذا كددان األمددر كددذتسددليمه، وإ

 التماس مراجعة قضائية وفي تعيين محام أو في أن تعين المحكمة له محاميًا".
كمة األوروبية لحقوق االنسان بقبول الطعن على قرار مجلدس اللدوردات حكم المح وفى هذا السياق

  .(3)قتادة ورفض تسليمه إلى األردن بو أمحمود محمد عثمان المعروف باسم  عمرالبريطاني بتسليم 
ويترتددب علددى الطعددن فددي أحكددام التسددليم إمددا اإلفددراج عددن الشددخص المطلددوب متددى تددم الفصددل فددي  

، أو استمرار حبسه احتياطيا لحين االنتهاء من إجراءات التسليم، غير أنه يجب الطعن المقدم منه لصالحه
مالحظددة أن قبددول الطعدددن فددي الحكددم أو القدددرار الصددادر بالتسدددليم ال يسددقط الدددعوى الجنائيدددة المقامددة ضدددد 

ار ثدار الطعدن ال تتجداوز قدر وبدة أيضدا، إذ إن آالشخص المطلوب في الدولة الطالبة، كمدا أنده ال يسدقط العق
 الحكم أو الدعوى. عليه أن تنال من أصل الموضوع الذي بني التسليم بالقبول أو الرفض دون 

 
 

                                                 
 .جزائي م2009( لسنة 205حكم المحكمة االتحادية العلىا في الطعن رقم )اجع ر  (1)

 م.26/12/1994ق/49-5932راجع الدعوى رقم  (2)

لى المملكة المتحدة وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب وأصدرت محكمة إردن بو قتادة األأغادر  1993في عام ( 3)
ن تسليمه أ عوى غاء هذا القرار من محكمة االستئناف البريطانية بدإلوتم  ردن،األو قتادة إلى أبيم قرارًا يقضي بتسل 2009عام بريطانية 
وتال ذلك قرار مجلس اللوردات البريطاني بتسليم المذكور للسلطات  المحاكمة،ثناء أحياته للخطر وعدم مراعاة حقوقه  سيعرض

 .صدرت قراراها المذكور بعدم جواز تسليمه إلى األردنأسان التي اإلية لحقوق وربمام المحكمة األألقرار وتم الطعن بهذا ا ردنية،األ





اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين 
الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي

إعداد الدكتور
إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب 

أستاذ القانون العام المشارك
كلية العلوم واآلداب بشقراء
المملكة العربية السعودية 
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 ملخص الدراسة
م وثيقة سميت " اتفاق إعالن المبادئ حول سد النهضة 23/3/2015وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 

 إطار في الملزمة وطبيعتها مفهومها، تحديد في واسعا قانونيا جدال الوثيقة هذه أثارت ولقد"، العظيم ثيوبياأل

أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية على جانب كبير من األهمية تتمثل في  كما. والداخلي الدولي القانون من كل

 الدستور نصوص ضوء في االتفاق هذا مثل على الشعبي االستفتاء بوسيلة الدستورية الرقابة فرض إمكانية

بكل الرقابة ستكون عديمة الجدوى إذا لم يتم تحديد مزايا هذا االتفاق وعيوبه  وهذهم. 2014 الحالي المصري

 دقة أمام جموع الشعب المصري قبل عرض هذا االتفاق عليه في استفتاء شعبي ليوافق عليه أو يرفضه. 

للهدف من هذه الدراسة فلقد قسمها الباحث إلى ثالثة مباحث خصص األول فيها لتحديد مفهوم " اتفاق  وتحقيقا

 الدولي القانونين في االتفاق لهذا الملزمة الطبيعة عن للحديث والثاني"، الشعبي واالستفتاء"، المبادئ إعالن

 عليه للموافقة شعبي استفتاء في لعرضه تمهيدا وعيوبه االتفاق هذا مزايا عرض عن للحديث والثالث والداخلي،

الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج وتوصيات هذه الدراسة وفي النهاية قائمة بالمراجع العربية  وأتبع. رفضه أو

 واألجنبية. 
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Abstract 
In 23/03/2015, Egypt, Sudan and Ethiopia signed a document titled "Agreement on 

Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project 

(GERDP) ". This Agreement caused a lot of miss understanding between jurists 

about it's definition and it's binding nature in international law and internal law. 

This Agreement also raised a great constitutional issue about a Referendum in 

current Egyptian constitution 2014. 

These constitution control method will be useless if we are not identify advantages 

and disadvantages of this Agreement strictly, before the Egyptian people approved 

this Agreement or reject it. 

To achieve the goal of this research; I divided it to three sections, first one I talked 

about the definition of "Declaration of Principles on the Grand Ethiopian 

Renaissance Dam Project (GERDP) "and " Referendum ", second one I talked about 

the binding nature of this Agreement in the international law and internal law, in the 

third I talked about the advantages and disadvantages of this Agreement. 

 After that I put a list of the most important results and recommendations, finally I 

put a list of Arab and foreign references. 
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 مقدمة
 لسائر بل فقط؛ لإلنسان ليس الكون في الحياة مصدر هو فالماء ،1َحي    َشْيء   ُكل   اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجعَْلنَاتعالي  قال

. وفي المسلحة والنزاعات الحروب ألجلها نشبت إذ الخليقة؛ بدء منذ كبيرة أهمية المياه وتكتسب الحية، الكائنات

العصر الحالي أصبح للمياه استخدامات متعددة فلم تعد تقتصر على االستخدام الرئيسي في الشرب والزراعة، 

 بل أصبحت مصدرا وعنصرا فاعال في التنمية وتوليد الطاقة المتجددة.

ية ويعد نهر النيل أطول األنهار في العالم بل وأهمها على اإلطالق إذ عاشت على جوانبه الحضارات اإلنسان 

العريقة وكان سببا رئيسا في معرفة المصري القديم، ومن بعده اإلنسانية كلها لفنون الزراعة وصناعة السفن، 

 وستظل جدران المعابد المصرية القديمة شاهدة على أهمية هذا النهر العظيم في حياة المصريين.

 اإلقليم، هذا في تجري أنهار من فيه بما إقليمها على السيادة في الكامل بحقها تتمتع دولة كل أن األصل كان وإذا

 بأي -للحدود عابر نهر في أخرى دول مع تشتركالتي - الدولة قيام وجرم السيادة هذه قيد الدولي القانون أن إال

 .بعضها أو معها المشتركة الدول بباقي يلحق جسيم ضرر إلى يؤدي أن شأنه من عمل

 شاطئتشاركها  التيال شك فيه أن بناء سدود على هذه األنهار سيترتب عليه ضرر محقق بباقي الدول  ومما

 الدول باقي إلى رحلته النهر منها يبدأ منبع دولة هي السد بناء تعتزم التي الدولة كانت إذا وخصوصا النهر، هذا

 .األخرى

 وذلك األزرق، النيل على" العظيم األثيوبي النهضة سدم أعلنت دولة أثيوبيا عزمها على بناء "2011عام  وفي

 انشغلت إذ صدفه محض المتزامن التوقيت هذا يكن ولم مصر، فيم 2011 يناير 25 ثورة اندالع أعقاب في

 كان طالما الذي المشروع هذا عن تعلن كي أثيوبيالدولة  مالئما الوقت وكان الداخلي، بواقعها المصرية الدولة

 دعمت ودولية إقليمية أطراف من بمساعدة اإلعالن لهذا التخطيط تم ولقد مصر، من وقوية دائمة معارضة مثار

 .األثيوبي الموقف هذا

 حول المبادئ إعالن اتفاق" بعنوان وثيقة وأثيوبيا والسودان مصر من كل وقعتم 2015مارس  23 وبتاريخ

تاريخ كتابة سطور هذا البحث لم ينته الجدل حول هذا "، ومنذ هذا التاريخ وحتى العظيم األثيوبي النهضة سد

االتفاق من قبل الخبراء القانونيين، والسياسيين، بل وجموع الشعب المصري، إلى الحد الذي يمكن معه القول 

 للدولة الحقيقي الوجود بل المصري القومي األمن تمس عام رأي قضية أضحي االتفاق هذا إن -وبحق–

 .المصرية

 االتفاق لهذا الملزمة الطبيعة فكرة على بظالله ألقى الذي الغموض وعباراته نصوصه في االتفاق هذا أثار ولقد

 .سواء حد على والداخلي الدولي القانون مستوى على

                                                           
 سورة األنبياء 30اآلية  )1(
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 الدولة سيادة يمس باعتباره االتفاق هذا على الرقابة في المصري الشعب أحقية مسألة االتفاق هذا يثير كما

 االتفاق هذا تقييم في الرقابي حقه ممارسة ثم ومنم، 2014 الحالي المصري الدستور أحكام ظل في المصرية

 .الرفض أو بالموافقة االتفاق هذا بشأن كلمته لقول وصوال

 مشكلة الدراسة
 -: اآلتية تتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤال

 الشعبي؟ االستفتاء بمصطلح المقصود هو وما المبادئ؟ إعالن باتفاق المقصود هو ما -1

 والداخلي؟ الدولي القانون في ملزمة بطبيعة المبادئ اعالن اتفاق يتمتع هل -2

 الحالي؟ المصري الدستور ظل في استفتاء في الشعب على االتفاق هذا عرض يلزم هل -3
 االتفاق؟ هذا وعيوب مزايا هي ما -4

 أهمية الدراسة 
 والقانونية السياسية، الساحة على وبقوة اآلن والمطروحةتمس هذه الدراسة أحد الموضوعات الشائكة  -1

 .المصرية والشعبية

 ولو-المياه المصدر الرئيسي للحياة على وجه الكرة األرضية، ومن ثم فإن أي دراسة ترتبط بالمياه  تعد -2

 .وداخليا دوليا الشأن هذا في كبيرة أهمية تكتسب فإنها -مباشر غير بشكل

األقالم التي تناولت مشكلة سد النهضة األثيوبي تحدثت عنه من زاوية فنية تتعلق بأسس بنائه أو  غالبية -3

 ودولة)مصر(  المصب دولة بين عدائية عالقات تتناول سياسية زاوية من أو المصرية، الدولة على آثاره

 والبحث دراسته ينبغي واقع كأمر عالناإل هذا مع التعامل يحاول من الباحث يجد ولم(، أثيوبيا) المنبع

تناول حق الشعب  امتخصص اعلمي ابحث الباحث يجد لم كما قانونية، مشكالت من أصابه لما حلول عن

 م.2014المصري في االستفتاء على هذا االتفاق في ظل الدستور المصري الحالي 

 االتفاق هذا حول -عن الشعب المصري ممثالباعتباره - المصري النواب لمجلس واضحة رؤية توجد ال -4

 على زخم من االتفاق هذا به يحظى ما رغم البحث، هذا كتابة تاريخ حتى لمناقشته يتطرق لم إنه بل

 تناول عن االمتناع وهذا المصري، القومي األمن يمس كونه عن فضال واإلعالمي، الشعبي المستوى

 .المبرر غير الغموض من بنوع يحيطه االتفاق هذا

الشعبية بوسيلة االستفتاء على المعاهدات واالتفاقيات الدولية تعد من الموضوعات التي يثور  الرقابة -5

حولها الجدل الفقهي القانوني سواء في المجال القانوني الدولي، أو في المجال القانوني الداخلي، ومن ثم 

 الدستور نصوص فيرد فإن تناول مثل هذا الموضوع يعد من الموضوعات القانونية الشائكة في ظل ما و

 هذا األسلوب من أساليب الرقابة.  لممارسة قواعد من الحالي المصري

 والقانون الدولي القانون مجال في المبادئ إعالن اتفاق مفهوم حول الغموض إزالة الدراسة هذه تحاول -6

 .الداخلي



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدةالسنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 160

اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 بهذا االتفاق دوليا وداخليا.  األطراف كافة التزام حول الغموض إزالة الدراسة هذه تحاول -7

لهذا االتفاق من خالل عرض مزاياه وعيوبه، وهو ما يسهل من مهمة الشعب  تقييما الدراسة هذه تضع -8

رأيه بالموافقة على هذا االتفاق أو رفضه، إذا ما عرض عليه في استفتاء وفقا ألحكام  إبداءالمصري في 

 م. 2014الدستور المصري الحالي 

 ةالدراس أهداف
 .المصرية الدولة تمس واقعية لمشكالت قانونية حلول وضع -1

 الدولية االتفاقات رفض أو إقرار في الدستوري حقه لممارسة المصري الشعب أمام عملية آلية وضع -2

 .المصرية األرض على السيادة حقوق تمس التي

 .الدراسة هذه عنه ستسفر ما إطار في االتفاق لهذا واإليجابية السلبية الجوانب ايضاح -3

 منهج الدراسة
 تحليال وتحليلها البحث لموضوع المنظمة القانونية القواعد وصف خالل من: التحليلي الوصفي المنهج -1

 .دقيقا

 المختلفة البحث مجاالت في المطروحة القانونية اآلراء كافة عرض خالل من: المقارن النقدي المنهج -2

 نظره في حسم هذا االختالف.  لوجهة الباحث عرض مع بينها، نقدية مقارنة إجراء مع

 الشعب على يتعين الذي الموقف يستشرف أن المنهج هذا خالل من الباحث حاول: االستقرائي المنهج -3

لهذا االتفاق  تصديهعند -الجديد المصري الدستور مظلة تحت الرقابي دوره إطارفي - اتخاذه المصري

 في حال عرضه على الشعب لالستفتاء عليه. 

 -مما سبق فإنه يمكن تقسيم هذه الدراسة إلى الفصول الثالثة اآلتية:  وانطالقا

 .الشعبي واالستفتاء المبادئ إعالن ماهية: التمهيدي الفصل

 .الداخلي والقانون الدولي االلتزام بين المبادئ إعالن التفاق القانونيةالقيمة  :األول الفصل

 .الشعبي االستفتاء ميزان في المبادئ إعالناتفاق  :الثاني الفصل
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 التمهيدي الفصل
 الشعبي واالستفتاء المبادئ إعالن اتفاق ماهية

 اتفاقبـ" سميت وثيقةم 23/3/2015 في الخرطوم السودانية بالعاصمة والسودان وإثيوبيا مصر من كل وقعت

وحيث إن موضوع هذه الدراسة يهتم ببيان دور االستفتاء  ،2األثيوبي النهضة بسد تتعلق 1"مبادئ إعالن حول

في الرقابة على هذه الوثيقة، لذا يلزم بيان ماهية هذه الوثيقة من جانب، والمقصود بمصطلح االستفتاء  الشعبي

  -الشعبي من جانب آخر في مبحثين على النحو اآلتي: 

 المبادئ إعالن اتفاق ماهية: األول المبحث
 الشعبي االستفتاء ماهية: الثاني المبحث

 األول  المبحث
 المبادئ إعالن اتفاق ماهية

 Agreement on Declaration of"" مبادئ عالنإحول  اتفاق" بعنوان -الدراسة  محل - الوثيقة جاءت

Principles" 3، دول ثالث بين اتفاق عن تتحدث الوثيقة هذه فإن لذا"Agreement،"  مبادئ إعالنوعن 

االتفاقية الدولية، وإعالن  من كل مفهوميتعين الوقوف على  ثم ومن ،""Declaration of Principles بينهم

 -المبادئ، في مطلبين على النحو اآلتي: 

 الدولية االتفاقية مفهوم: األول المطلب
 المبادئ إعالنالثاني: مفهوم  المطلب

 الدولية االتفاقية مفهوم: األول المطلب
لتحديد المقصود بمصطلح االتفاقية الدولية أن نطرح آراء الفقه القانوني الدولي حول هذا التحديد،  يتعين

 :اآلتي النحو علىوذلك في فرعين  الدوليةوالفرق بين مفهوم االتفاقية الدولية والمعاهدة 

 موقف فقه القانون الدولي من تعريف االتفاقية الدولية: :األول الفرع
 -: تيفي تحديد مصطلح االتفاقية الدولية بين أربعة اتجاهات للفقه على النحو اآل 4الباحث يميز 

 

 

                                                           
 م.23/3/2015نشرت هذه الوثيقة بجريدة "اليوم السابع" المصرية في عددها الصادر  )1(
. كيلومترا 40 و 20 بين تتراوح مسافة على ،السودانية اإلثيوبية الحدود من بالقرب قماز - بنيشنقول بوالية األزرق النيل على يقع ثيوبيأ سد هو )2(

 للكهرباء إنتاجا السدود أكبر قائمة في عالميا والعاشر األفريقية، القارة في كهرومائي سد أكبر يصبح سوف ،2017 سنة المرتقب إنشاءه، اكتمال وعند
 .أمريكي دوالر مليار 4.7 ب اإلنجاز تكلفة تقدر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9     
                م. 1/5/2016تم زيارته في 

(3) http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/ 
م1/5/2016تم زيارة هذا الموقع في   

 هذا التقسيم لالتجاهات الفقهية هو اجتهاد شخصي من الباحث. )4(
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 :الدولية لالتفاقيات محدد تعريف لوضع المنكر االتجاه :أوالا  
أن من الحكمة االمتناع  يمثل هذا االتجاه وجهة النظر السياسية في مجال العالقات الدولية؛ إذ يرى السياسيون 

عن تقديم أي تعريف في مجال العالقات الدولية حتى نُرضي جميع النزعات، وحتى ندع األبواب مفتوحة 

 .1لمختلف التفسيرات

ا   الشكلي:  االتجاه: ثانيا
 دبلوماسي تقارب بأنها الدولي القانون وفسرها الكلمة، واجتماع التقارب، معناها اتفاق كلمة أن االتجاه هذا يقرر

 فقط يعول بل التقارب هذا على تترتب التي اآلثار إلى ينظر ال الدولي لالتفاق التعريف فهذا ،2دولتين بين

 .الدولية العالقة أطراف على
 :الموضوعي االتجاه: ثالثاا

 عبارة الدولي االتفاق أن مقرًرا أطرافها عن النظر بغض الدولية االتفاقات موضوعات على االتجاه هذا يعول 

 الحقوق حفظ في تساهم قوانين فهي البشرية، الحياة مجاالت بكل متعلقة قانونية تشريعية لنصوص مشاريع عن

 أي وتحت مكان، أي في البشري للعنصر كريمة لحياة مناسبة إنسانية بيئة إليجاد بها، القيام الواجب والتدابير

 .3اللغة أو اللون أو الجنس في التمييز ودون إليه، ينتمي مذهبي أو ديني معتقد وألي ظرف

 :المختلط االتجاه: رابعاا
 بين مكتوب اتفاق فهي وموضوعا؛ شكال إليها النظر يتعين الدولية االتفاقية أن االتجاه هذا أنصار يرى 

 ،4الدولي القانون ظل في متبادلة والتزامات حقوقا ينشئ أن شأنه من الدولية، األشخاص من أكثر أو شخصين

 هذه لها تخضع التي القواعد وتحديد دولية قانونية عالقة تنظيم بغرض بينها فيما الدول تعقده اتفاق هيأو 

 .5دولية قانونية عالقة إنهاء أو تعديل أو خلق بغرض أو العالقة،

 محدد تعريف وضع فكرة تنكر التي السياسية النظر وجهة الدولي المجتمع يهجر أن يتعين أنه الباحث ويرى

 مرونة، من يحققه أن يمكن ما تفوق بدرجة والتضارب النزاع إلى اإلنكار هذا سيؤدي إذ الدولية، لالتفاقيات

جعل كل دولة تفسرة حسب  -المثال سبيل على-وليس أدل على ذلك من أن عدم وضع تعريف محدد لإلرهاب 

 في أرضه عن يدافع الذي فالمسلم وعسكريًا؛ وسياسيا اقتصاديا الخاصة مصالحها يخدم وبما لها يبدوما 

 اليهودي اعتداء يعد بينما إسرائيل؛ وحليفتها المتحدة كالواليات الدول بعض نظر وجهة من إرهابيا يعد فلسطين

 !.شرعيا؟ دفاعا المحتلين فلسطين مسلمي على

                                                           
، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، القاهرة ، مصر  8د. بطرس بطرس غالي: تعريف االتفاقية الدولية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، مجلد    )1(

 .12م ، ص1952، 
 ع السابق.د. بطرس بطرس غالي ، ذات المرج   )2(
م ، 2007هـ ، يوليو 1428، معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية ، رجب  35د. محمد بن حمد الدبيان ، مجلة الدبلوماسي ، ع   )3(

 .11ص
  .161، ص1962ون الدولي ، ، حولية القان 415م ، ص1981د. محمد عزيز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام ، مطبعة الداؤودي ، دمشق ،   )4(
  .526 ، دار المعارف ، اإلسكندرية ، مصر، ص 11د. على صادق أبو هيف: القانون الدولي العام ، ط  )5(
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أنه ال يجوز االعتماد على الجانب الشكلي لالتفاقية الدولية دون نظر لما يترتب عليها من التزامات في  كما

بتنفيذ ما تم االتفاق عليه، موضوعات محددة تعد هي الركيزة األساسية التي بمقتضاها تلتزم الدول األطراف 

باالتفاقية  خروجا الشكلي الجانب االعتبار في األخذ دون الموضوعية الجوانب على االعتمادوكذلك يعد 

الدولية عن طابعها الدولي ذاته؛ فاالتفاقية الدولية ال يمكن وصفها بهذا الوصف إال إذا تمت بين شخصين أو 

 أكثر من أشخاص القانون الدولي، وتم توثيق هذا االتفاق في وثيقة مكتوبة يسهل الرجوع إليها في أي وقت.

 الدولية، االتفاقية تعريف في والموضوعي الشكلي نبينالجا بين تجمع التي النظر وجهة الباحث يتبنى وهنا

 بغرض الدولي القانون أشخاص من أكثر أو شخصين بين ملزم مكتوب اتفاق" هي الدولية االتفاقية أن ويرى

 ".الدولي القانون وقواعد يتفق بما دولية قانونية عالقة تنظيم

 :الدولية واالتفاقية المعاهدة بين التمييز: الثاني الفرع
فقه القانون الدولي في تحديد العالقة بين مصطلح المعاهدة الدولية واالتفاقية الدولية، ويرى الباحث أن  اختلف

 -االتجاهات الفقهية لهذه العالقة يمكن تصنيفها على الوجه اآلتي: 

 :الوحدة: أوال

 مترادفين" الدولية"االتفاقية و" المعاهدة" مصطلحي أن يرى: أحدهما جانبين إلى االتجاه هذا أنصار ينقسم

 وأما"، المطلقة"الوحدة  مسمي الباحث عليه يطلق أن يمكن ما وهو اآلخر، عن كبديل أحدهما استخدام يمكن

 المستوى على هامة مسائل تمس لكونها االتفاق عن الدولية المعاهدة سمو مع المعنى بنفس أنهما فيرى: اآلخر

 ".السمو مع الوحدة" مسمى الباحث عليه يطلق أن يمكن ما وهو الدولي،

 يعقد أكثر أو دولتين بين"اتفاق  هي المعاهدة أن رأى من االتجاه هذا أنصار بين من": المطلقة الوحدة" (ا)

 شروط ولها ألطرافها ملزمة وتكون ،األهمية في غاية سياسية عالقة لتنظيم ،الدولي للقانون ويخضع كتابة

 الدول تعقدها اتفاقات" أنها قرر من ومنهم ،1"الدولي القانون مصادر من مصدرا وتعد ،وموضوعية شكلية

 اتفاقات" أو ،2"العالقة هذه لها تخضع التي القواعد وتحديد دولية قانونية عالقة تنظيم بغرض بينها فيما كتابة

 .3"دولية قانونية عالقة إنهاء أو تعديل أو خلق بغرض الدول تعقدها

-Treatyأ على أنه " يقصد بالمعاهدة /2/1نصت م/ حيث المعاهدات لقانون فينا اتفاقية ذهبت االتجاه هذاإلى و 

Traité  اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو وثيقتين

 .4أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه"

 المصطلحات تدور حيث ؛ومن بين أنصار هذا االتجاه من رأى أن التخصيص في التسمية ليس له نتيجة عمليه 

 يعطي ما باختالف تختلف ال معينة نتائج عليه تترتب أكثر أو دولتين بين اتفاق قيام في تتمثل واحدة فكرة حول

                                                           
 .22م ، ص 2011د. صباح لطيف الكربولي : المعاهدات الدولية: الزامية تنفيذها في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي ، دار دجلة ، عمان ، األردن ،  )1(
   523. ص ، ، مرجع سابق العام الدولي القانون : هيف أبو صادق على. د )2(
 1 العدد ، 42 المجلد ، والقانون الشريعة علوم ، دراسات مجلة ، مقارنه دراسة ، الدولية المعاهدات دستورية على الرقابة شطناوي: عقله فيصل. د ((3
 .47 ص م ،2005 ،
 .140م ، ص2010،  1، دار إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ط القانون الدولي العامد. رياض صالح أبو العطا:   )4(
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 بالتخصيص التقيد دون كمترادفتين واتفاقية معاهدة لفظي استعمال على العمل جرى وقد تسمية، من لالتفاق

 سواء ، الدولي القانون عليه ويجري الدول بين كتابة يبرم دولي اتفاق كل هي الدولية فالمعاهدة ،1ذكره المتقدم

 المطلق الخاص االسم كان وكيفما بينها فيما مرتبطة وثائق عدة أو وثيقتين أو فريدة وثيقة في محررا كان

 2.عليها

الدولية ليست في حقيقتها سوى تشريعات ألبسها واضعوها ثوب  االتفاقيات" بأن القول إلى خرآذهب رأي  كما

 .3"المعاهدات لسائر المنظمة للقواعد إبرامها سلوبأالمعاهدة، وتخضع في شكلها أو في 

 بين اتفاق وجود منها سسأ خمس على تقوم أن يلزم الدولية المعاهدة أن رأى من االتجاه هذا أنصار بين ومن

 وفقا إبرامه ويتم مكتوبا، يكون أن البد االتفاق وهذا العام، الدولي القانون أشخاص من أكثر أو شخصين

 .4"قانونية ثارآ ترتيبو إحداث إبرامه من الهدف يكون وأن الدولي، القانون ألحكام

"االتفاق"  مصطلح على"المعاهدة"  مصطلح بسمو القول إلى الفقه من البعض ذهب: "السمو مع( "الوحدة ب) 

 إلى خاصة بصفة معاهدة لفظ ينصرف أن -الدولي القانون فقهاء من الكثير رأيفي - األصل أن مقرًرا

 الدولية الصكوك من غيرها أما والتحالف، الصلح كمعاهدات السياسي؛ الطابع ذات الهامة الدولية االتفاقيات

 .5اتفاق أو اتفاقية اسم عليها فيطلق أهمية، األقل

 :االنفصال: ثانيا
 أن الدولي القانون في األصل أن يرى إذ"، االتفاقية" ومصطلح" المعاهدة" مصطلح بين االتجاه هذا يفصل 

 أتفاق" هي الدولية فالمعاهدة اتفاقية، أو اتفاقا تسمى فإنها سياسية غير كانت إذا أما سياسية، تكون المعاهدات

 ملزمة وتكون األهمية في غاية سياسية عالقة لتنظيم الدولي للقانون ويخضع كتابة يعقد أكثر أو دولتين بين

 .6"الدولي القانون مصادر من مصدرا وتعد وموضوعية شكلية شروط ولها ألطرافها

الباحث أن التفرقة بين مصطلح االتفاقية والمعاهدة ال جدوى من ورائه، ويتضح ذلك من استخدام غالبية  ويرى

االتفاق أو االتفاقية عند تعريفهم للمعاهدة الدولية، فالعبرة ليست باأللفاظ  لمصطلح -سبق ما نحو على-الفقه 

دتين أو أكثر ألشخاص القانون الدولي، وتخضع والمباني وإنما بالمقاصد والمعاني، فالمعاهدة تتم باتفاق إرا

لقواعد هذا القانون والتزاماته، وهنا يرى الباحث أن تعريفه للمعاهدة ال يختلف عن تعريفه لالتفاقية الدولية، 

 اإلشارة إليه، لذا يحيل إليه منعًا للتكرار. ةالسابق
                                                           

، كلية  38ع د. عبد الوهاب عبد الكريم محمد المبارك: االتفاقات الدولية المائية وإشكالية سد األلفية ، مجلة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،   )1(
من ميثاق  102،  43من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ، والمواد  38،  36،  35وما بعدها ، والمواد  612العلوم ، القاهرة ، مصر ، صدار 

 األمم المتحدة 
 31 ص ، م1984 ، المغرب ، 1 ط ، الرباط ، المعارف مكتبة ، العام الدولي القانون : القادري القادر عبد. د )2(
 .20م ، ص 1999د. محمد سامي عبد الحميد وأخرون: القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ،  )3(
 625 ص ، 6 ط ، الجديدة الجالء مكتبة ، والحرب السلم في العام الدولي القانون : بشير الشافعي. د )4(
: علوان يوسف محمد. دوما بعدها ،  612دولية المائية وإشكالية سد األلفية ، مرجع سابق ، صد. عبد الوهاب عبد الكريم محمد المبارك: االتفاقات ال )5(

 لطيف صباح. د ، بعدها وما 164ص ، م2007 ، الثانية الطبعة ، األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر وائل دار ، والمصادر المقدمة العام الدولي القانون
 .44 ص ، سابق مرجع ، الدولي والقانون اإلسالمي الفقه في تنفيذها الزامية: الدولية المعاهدات: الكربولي

 المتصلة السياسية القضايا مثل للدول بالنسبة األهمية في غاية موضوع تعالج المعاهدة أن مفادها حجة على للمعاهدة تعريفه في الرأي هذا استند )6(
لطيف الكربولي: المعاهدات الدولية إلزامية تنفيذها في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي ، مرجع سابق ، د. صباح السياسية  والتحالفات الحدود بقضايا

 .22،  21ص
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 المبادئ عالنإالثاني: مفهوم  المطلب
نعرض لهما في فرعين  قسمين إلى ،"Declaration"الفقه القانوني الدولي في تعريف إعالن المبادئ  انقسم

 :تيعلى النحو اآل

 : اإلعالن معاهدة دولية غير ملزمة: األول الفرع
 تحقيق بغية عامة مبادئ إلرساء دولية معاهدة إال هو ما المبادئ إعالن بأن القول إلى الفقه في رأي يذهب

أي - فهو الدولية، بالتزاماتها الوفاء عند فيه جاء ما بروح لالهتداء المشاركة الدول بواسطة معين هدف

وقد  .ألطرافه ملزمة قانونية وثيقة كونه من أكثر الدولي المجتمع تجاه وسياسية أدبية حقوقا ينشئ -اإلعالن

يكون اإلعالن باإلرادة المنفردة كأن تصدر حكومة دولة ما إعالنا عن موقف قانوني معين تكون هي ملتزمة 

وفق ما جاء  -التعامل مع الدولة صاحبة اإلعالن  في وإذا صادف أن رغب المجتمع الدولي ،الغير تجاه به

 .1قانونية ثاراآيا وال يرتب يصبح ذلك اإلعالن وثيقة سياسية ملزمة لألطراف أدب -في اإلعالن 

 : اإلعالن ال يكون ملزما إال بإرادة الدول المشاركة فيه:الثاني الفرع
 صكوك لوصف يستخدم" المشترك التصريح" أو" اإلعالن" اصطالح بأن القول إلى الفقه في رأي ذهب 

 بل ملزمة، قانونية أداة خلق نيتهم في ليس أنه على للداللة االصطالح لهذا األطراف اختيار يقع وقد متباينة،

الخاص بالبيئة لعام  "ريو"ومثال ذلك إعالن  الملزمة، غير المشتركة المواقف أو المبادئ بعض إعالن مجرد

 الذي المعاهدات عقد إلى للتوصل واالقتصادي والسياسي العسكري اإلكراه إلى اللجوء حظر وإعالن ،م1992

 نية تتجه حينوذلك  الكلمة، بمعنى ملزمة معاهدة يكون وقد ،م 1969 المعاهدات لقانون فيينا مؤتمر اعتمده

 بين المشترك اإلعالن معاهدة بمثابة تعد التي اإلعالناتومن أمثلة  ،ملزمة قانونية أداة إنشاء إلى أطرافه

 القانون عن معبرة تنشأ قد اإلعالنات بعض هناك أن كما ، م1984 كونج هونج حول والصين المتحدة المملكة

 العالمي اإلعالن حال هو وهذا العرفي، الدولي القانون صفة تالية مرحلة في أحكامها لتكتسب العرفي الدولي

 .2 م1959 لعام الطفل حقوق وإعالن م،1948 لعام اإلنسان لحقوق

 ال األخير هذا وبدون اإللزام، وصف له يتوافر أن يتعين الدولي الطابع يأخذ كي اإلعالن أن الباحث ويرى

فإذا كان توقيع الدول على إعالن ما غير ملزم لها فلماذا توقعه إذن؟! فالدول حينما تتفق على  .لإلعالن حاجة

 ليس اإللزام أساس فإن لذا االتفاق، بهذا االلتزام عليها يتعين اإلجراءات أو المبادئ من مجموعة حول عالنإ

 .بعضمع بعضها  اتفقبل في إرادة الدول المعلن عنها باالتفاق والتي  ،كوثيقة اإلعالن في

 بمصطلح عنه واالستعاضة الدولية العالقات في"اإلعالن"  مصطلح عن االبتعاد ضرورة الباحث يرى وهنا

 إرادات تالقي عن الناتج االتفاق في بوضوح تظهر التي اإلرادة عن تعبير ذاته في اإلعالن إن حيث"، االتفاق"

 .فيه األطراف الدول
                                                           

السنة  –ون المستشار خالد عثمان محمد طه : مذكرة حول المعاهدات الدولية واإلقليمية واالتفاقيات الثنائية ، مجلة العدل ، العدد السابع والثالث   )1(
 .395، ص  393عشرة ، ص الرابعة

 .168م ، ص2007د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام المقدمة والمصادر ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، الطبعة الثانية ،   )2(
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 األثيوبي النهضة سد حول المبادئ إعالن التفاق مفهوم وضع يتعين السابقة، والمصطلحات المفاهيم ضوء في

 والتي االتفاق وثيقةفي الباحث أن وضع هذا المفهوم يكون بتحليل مفرداته كما جاء  ويرى -الدراسةموضوع -

 الديمقراطية الفدرالية ثيوبياأحول إعالن مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية  اتفاق" أنه قررت

 ".العظيم ثيوبياأل النهضة سد مشروع حول السودان وجمهورية

 عالنإبل هو اتفاق حول  ،فحسب ااتفاق ليس فهو الغموض يثير الوثيقة هذه عنوان أن يتضح السابق النص من

 ،"مبادئ إعالن" كلمة وردت فلماذا األثيوبي النهضة سد مشروع حول دوليا اتفاقا االتفاق هذا كان فلو مبادئ،

" إنما كان للتأكيد على أنه ليس مجرد إعالن غير اتفاق" كلمة على النص على اإلصرار أن الباحث يرى وهنا

وثيقة يجدها محل نظر ملزم بل هو اتفاق دولي يكتسب صفة اإللزام ، ولكن المتفحص لصفة اإللزام في هذه ال

 بمفردات صياغتها جاءت كما ،حول االلتزام بها ادولي خالف ال التي الدولية اإلعالنات من بمجموعة تتعلق إذ

فاتفاق إعالن المبادئ إذن هو اتفاق دولي  ،1أطرافه بين محدد بشكل متبادلة التزامات بوجود توحي ال غامضة

 بالمعنى الشكلي فقط. 

 الثاني المبحث
 الشعبي االستفتاء ماهية

ثم بيان موقف الدستور المصري الحالي من هذا  الشعبي،ماهية االستفتاء  نوضح سوف المطلب هذا خالل من

 -المصطلح في مجال االتفاقيات الدولية، وذلك في المطلبين اآلتيين: 

 الشعبي االستفتاء مفهوم: األول المطلب
 م2014 الحالي المصري الدستور في الدولية االتفاقيات على الشعبي االستفتاء: الثاني المطلب

 الشعبي االستفتاء مفهوم: األول المطلب
نعرض لها في الفروع  اتجاهات عدة إلىاالتجاهات الفقهية في تحديد مفهوم االستفتاء الشعبي  نقسم أن يمكننا

 -اآلتية: 

 :الشعبية الرقابة أنواع من نوع االستفتاءاألول:  الفرع

 تمثل التي الرقابة تلك ،2الشعبية الرقابة أنواع من نوع هو الشعبي االستفتاء بأن القول إلى الفقه في رأي يذهب

 من يجعل الذي الديمقراطي بالمناخ وتقترن ،السلطات مصدر بصفته الشعب سيادة لتحقيق الفعالة الوسيلة

 أن البرلمانية للهيئة يجوز ال إذ واقعيين، أمرين واإلدارية السياسية السلطة تصرفات على والمسئولية الرقابة

 . 3السلطات مصدر الشعب عن وكيلة مجرد ألنها اإلدارية السلطة أعمال على بالرقابة تستأثر

                                                           
 سوف يتعرض الباحث لبيان مدى إلزام هذه الوثيقة دوليًا وداخليا في الفصل األول من هذه الدراسة. )1(
باعتبارها رقابة  أنواع الرقابة الشعبية: رقابة الرأي العام، رقابة الصحافة، واألحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ورقابة البرلمان (2

قارنه في النظام اإلسالمي شعبية بطريق غير مباشر، يراجع د. حمود أحمد محمد عبده الفقيه: الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية، دراسة م
 وما بعدها.   13م ، ص2008اليمني والسوداني، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان،  والقانون

المعاصرة، رسالة دكتوراه، طبعة أولى، دار الفكر : الرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية والنظم الحكيمد. سعيد عبد المنعم ( 3
 .163،  162م، ص1976العربي، القاهرة، مصر، 



167 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 :المباشرة شبه الديمقراطية أداة االستفتاءالثاني:  الفرع

 يدعى التي المباشرة شبه الديمقراطية أداة" نه، وذلك ألالشعبي لالستفتاء سياسي مفهوم لتبنى البعض يذهب

إلى التعبير عن رأيه وإرادته تجاه تدبير اتخذته السلطة عن طريق تصويت شعبي  1السياسي الشعب بموجبها

وعيوبه  هتم إحاطته بمناقشة علنية تبرز مزاياتويلزم لممارسة هذه األداة أن  .2على الموضوع المستفتي عليه"

 المطروح الموضوع بأهمية المواطنين توعية بهدف االستفتاء إلجراء المحدد الموعد قبل كافية زمنية مدة في

 .3" موقفهم تحديد من تمكنهم لالستفتاء

 قانوني أو دستوري مشروع في الرأي إلبداء دستورية أداة االستفتاءالثالث:  الفرع
 مشروع في الشعب رأي على الوقوف خاللها من يمكن دستورية كأداة االستفتاء إلى االتجاه هذا أنصار ينظر 

 .4قانوني مشروع أو الدستور بنشأة يتعلق دستوري

 :وسياسية وتشريعية دستورية ة؛ثالث مدلوالت له االستفتاءالرابع:  الفرع
 األمر هذا كان فإن ،األمور من أمر في الشعب رأي أخذ باالستفتاء المقصود أن االتجاه هذا أنصار يرى 

 وإن تشريعيا، االستفتاء كان بالقانون األمر تعلق وإن دستوريا، استفتاء كان تعديله أو الدستور بتأسيس يتعلق

الباحث أن تحديد مصطلح "االستفتاء" كنوع  ويرى. 5اسياسي االستفتاء كان ما ةخط أو كقرار ذلك غير كان

من أنواع الرقابة الشعبية يفقده ذاتيته التي تميزه عن غيره من األنواع األخرى، كما أن تعريف االستفتاء من 

يجعله يختلط بالرقابة البرلمانية على أعمال السلطة  -باعتباره أداة الديمقراطية شبه المباشرة-منظور سياسي 

 فهي إذن رقابة غير مباشرة أيًضا. ،التنفيذية؛ فهذه األخيرة تعد رقابة شعبية يمارسها الشعب من خالل نوابه

 فهو قانونية، مشروعات أو الدستور نشأة مسألة في الرأي إلبداء دستورية أداة هو" االستفتاء" بأن القول وأما

 مشروعات أو الدساتير، على االستفتاء أي الدستور، نشأة مسائل في االستفتاء حصر أنه إذ الصواب يجانبه قول

 .الدستور على االستفتاء جانب إلى هامة دولية واتفاقات معاهدات يشمل قد االستفتاء أن والحقيقة القوانين،

ال محل له إذ أن -في نظر الباحث-التمييز بين االستفتاء التشريعي والدستوري والسياسي، فهذا التمييز  وأما

االستفتاء في جميع حاالته ينبغ من مصدر واحد وهو الدستور، لذا فإن االستفتاء التشريعي والسياسي يمكن 

 .الوقتوسياسية في نفس أن يطلق عليه وصف الدستوري، ألن الدستور وثيقة قانونية )تشريعية( 

                                                           
ن المسجلين في جداول االنتخاب، وتتوافر فيهم صالحية مباشرة الحقوق السياسية، ويستخدم ييقصد بمصطلح "الشعب السياسي" ، مجموع المواطن (1)

، د. محمود محمد الشعب االجتماعي"  "واطنين غير المسجلين بجداول االنتخاب والذين يطلق عليهم مصطلح هذا المصطلح لتمييز هيئة الناخبين عن الم
 .192م، ص1999، دار النهضة العربية، القاهرة، 3حافظ: الوجيز في القانون الدستوري، ط

سبتمبر ،  -، يوليو 17والدساتير العربية ، مجلة الثوابت ، ع العام وانتخاب رئيس الجمهورية في الدستور اليمني االستفتاءد. قائد محمد طربوش :  (2)
 .86م ، ص1999صنعاء ، اليمن ، 

 .524م ، ص 2000د. ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ،  ((3
 .68، ص 19ت دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، دون سنة ، ص د. حسن الحسن: القانون الدستوري والدستور ي لبنان ، منشورا )4(
، د. ابتهال كريم عبد  162م ، ص 201د. عبد الكريم علوان: النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،  )5(

، د. ياسين محمد  12م ، ص 2003الة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، العراق ، هللا محمد أمين الجاف: االستفتاء الشعبي )دراسة مقارنه( ، رس
داد، العراق، عبد الكريم الخراساني: المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغ

 .107م، ص2000
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

على ما سبق يرى الباحث أن االستفتاء الشعبي هو "وسيلة دستورية للشعب السياسي يستطيع  وتأسيسا

بمقتضاها أن يمارس سلطته في قبول أو رفض ما يعرض عليه من موضوعات باعتباره صاحب السلطة 

 األصلي". 

 م2014 الحالي المصري الدستور في الشعبي االستفتاء: الثاني المطلب
 وهو ويحميها، يمارسها وحده، للشعب السيادة" أن علىم 2014 الحالي المصري الدستور من 4/م نصت

 جميع بين الفرص وتكافؤ والعدل المساواة مبادئ على تقوم التي الوطنية وحدته ويصون السلطات، مصدر

 ".الدستور في المبين الوجه على وذلك المواطنين

 في السلطات كل مصدر واعتبره وحده، السيادة الشعب منح المصري الدستور أن السابق النص من ويتضح

 اتفاق رقابةفي  -السلطات ومصدر السيادةصاحب - المصري الشعب حق حول التساؤل يثار وهنا .الدولة

 األثيوبي؟ النهضة سد مبادئ إعالن

م على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في عالقاتها 2014من الدستور المصري الحالي  151نصت م/ 

الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًأ 

لتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ألحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين لالستفتاء على معاهدات الصلح وا

وال يتم التصديق إال بعد إعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة، وفي جميع األحوال ال يجوز إبرام أية معاهدة تخالف 

 أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

 -الثة أنواع من االتفاقيات على النحو اآلتي: ضوء النص السابق يرى الباحث أنه يتعين التفرقة بين ث في

 فيها يلزم فهذه السيادة، حقوق أو والتحالف الصلح بمعاهدات تتعلق ال التي أي األهمية قليلة االتفاقيات -1

 الحالة هذه في يمارس النواب مجلس أن أي عليها، الجمهورية رئيس تصديق قبل النواب مجلس موافقة

 .المختصة السلطة مع بنودها تعديل حول التشاور أو رفضها أو قبولها حقه فمن ،الكاملة الرقابة سلطة

معاهدات بالغة األهمية أي تتعلق بمعاهدات الصلح والتحالف أو حقوق السيادة، فهذا النوع ال يملك مجلس   -2

النواب رفضه أو قبوله بل إن السلطة المخولة بذلك تتمثل في سلطة الشعب عن طريق االستفتاء، وهنا 

 تنحسر سلطة الرقابة عن مجلس النواب، وتنتقل إلى صاحبها األصلي الشعب.

 من جزء أي عن التنازل عليها يترتب التي المعاهدات وهي الدستور، ألحكام لمخالفتها منعدمه عاهداتم -3

 برلمانية رقابة عن للحديث مجال فال ثم ومن سواء، والعدم هو المعاهدات من النوع فهذا الدولة، إقليم

 .بشأنها

 المعاهدات هي فما الدولية؛ المعاهدات ألنواع الحالي المصري الدستور في الوارد السابق التقسيم كان وإذا

 عليها؟ الشعبي االستفتاء في حقه يمارس أن الشعب يستطيع التي
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 1السيادة فأعمال ،"  السيادة حقوق"و ،"  السيادة أعمال" مصطلحي بين نفرق أن علينا يتعين أنه الباحث يرى

غالبا ما ترتبط بفكرة تحصين تصرفات السلطة اإلدارية ضد رقابة القضاء، فهي "عمل يصدر عن السلطة 

وتخرج من رقابة المحاكم متى  ،التنفيذية وتحيط به اعتبارات خاصة كسالمة الدولة في الخارج أو الداخل

يًا فقهيًا يتحدث عن السيادة كحق؛ رأ -فيما يعلم-أما حقوق السيادة فلم يجد الباحث  2.قرر القضاء هذه الصفة

دارت التعريفات حول مفهوم "السيادة" نفسها، حيث ذهب رأي في الفقه  إلى أن السيادة هي "استقاللية  بل

أو "الخاصية التي تميز الدولة علن سائر الوحدات السياسية،  ،3القرار الوطني في المجال الداخلي والخارجي" 

ة الفعلية القائمة عن ممارسة اختصاصاتها في الداخل والخارج، دون أن تقيدها والمظهر الذي تعبر به السلط

أو تشاركها في ذلك أية سلطة أخرى أعلى منها، فهي تميز الدولة عن سائر األشخاص القانونية والدولية، 

 .4ارة لها عناصر اإلقليم والسكان وحكومة اإلد دالبشرية واإلقليمية التي قد تتوار التجمعاتوعن سائر 

: صالحية قانونية دولية تمكن الدولة من حماية أركانها هويؤكد الباحث أن المقصود "بحق السيادة" إنما  وهنا

المقصود بالمعاهدات التي تتعلق بحق  فإن ثم ومن ،اإلقليم والشعب والسلطة المنتخبة في مواجهة الغير ةالثالث

 ةي الحالي: كل اتفاق دولي يمس أركان الدولة الثالثمن الدستور المصر 151السيادة الوارد بنص المادة 

 اإلقليم والشعب والسلطة المنتخبة.

 ً على ذلك يمكن للباحث أن يحدد مفهوم االستفتاء الشعبي على االتفاقيات الدولية في ظل دستور مصر  وترتيبا

: السلطة الدستورية الممنوحة للشعب المصري في قبول أو رفض كل اتفاق دولي يمس أركان بأنهالحالي 

 الدولة المصرية من شعب وإقليم وسلطة منتخبة.

أن يؤثر على حرية الدولة في اختيار  هستفتاء عام على كل اتفاق من شأنومن ثم يتعين موافقة الشعب في ا 

نظامها السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي، أو يؤدي إلى تقسيم الدولة إلى دويالت، أو يؤثر على قرار 

ل في من التدخ "الغير"مع ما يجب أن تتمتع به الدولة من إرادة حرة تمنع  يتنافىكمة فيها بما االسلطة الح

 شؤونها الداخلية.

 من يعد" األثيوبي النهضة سد حول المبادئ إعالن اتفاق" أن يرى الباحث فإن السابق المفهوم من وانطالقا

 الجمهورية رئيس تصديق قبل عام استفتاء في عليها الشعب موافقة يتعين التي األهمية بالغة الدولية المعاهدات

 االتفاق فهذا ثم ومن المصرية، الدولة إقليم من اجزء تعد التي النيل نهر بمياه االتفاقية هذه تتعلق إذ عليها،

                                                           
، وعرفها رأي في الفقه بأنه "األعمال 127صم، 1986دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  اإلدارية، للقرارات العامة النظرية الطماوي، سليمان. د ((1

داخلية كانت  التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم ال سلطة إدارة تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم عالقاتها بالسلطات العامة األخرى
، ويذهب رأي  425رجية أو تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو الخارج"، د. مصطفى كيره: قانون المرافعات الليبي، صأو خا

عية لمشروأخر لتعريفها بأنها "طائفة األعمال واإلجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية وال تخضع لرقابة القضاء، وتمثل خروجا صريحا على مبدأ ا
. ، ومن اعمال السيادة إبرام المعاهدات وما يتعلق بها من مفاوضات أو 205وتجاهال ألحكام هذا المبدأ" ، د. رمزي الشاعر، القضاء اإلداري ، ص

والقانون المصري،  توقيع أو تصديق، أو قرار أو تفسير، د. حامد محمد عبد الرحمن أبو طالب: منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة اإلسالمية
 .36دار الكتاب الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ص

  .127( د. سليمان الطماوي: النظرية العامة للقرارات اإلدارية، ص (2
 واة،المسا مبدأ وتقويض العولمة :الطاهر ذديك. د، 90ص ، م1994 الجامعية، المطبوعات ديوان المعاصر، الدولي المجتمع قانون: عامر بن تونسي. د (3

 35ص ، 2003 ، 2ع ، الجزائر ، الباحث مجلة
(4) Burdeque (Georges):Droit Constitutionnel et institutions politiques,1965,p113-114 
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 حقوقها على والحفاظ بحمايته ملزمة وهذا ما يجعلها الدولة، أركان كأحد اإلقليم بركن مباشر بشكل يتعلق

 . 2م2014 الحالي المصري الدستور من 44المادة   نص وفق ،1به المتعلقة التاريخية

 

 األول الفصل

 الداخلي والقانون الدولي االلتزام بين المبادئ إعالن التفاق القانونية القيمة
 ذات الحالية بصورتها الوثيقة هذه هل :أحدهما هامين تساؤلين على اإلجابة الفصل هذا في الباحث يحاول

 الداخلي القانون مجال في ملزمة الوثيقة هذه هل :واآلخر ال؟ أم الدولي القانون مجال في ملزمة طبيعة

 ال؟ أم المصري

 :اآلتيين المبحثين إلى الفصل هذا تقسيم السابقين التساؤلين على اإلجابة وتقتضي

 واالنعدام اإللزام بين الدولي القانون في المبادئ اتفاق إعالن طبيعة: األول المبحث
 واالنعدام اإللزام بين الداخلي القانون في المبادئ اتفاق إعالن طبيعة: الثاني المبحث

 األول المبحث
 .واالنعدام اإللزام بين الدولي القانون في المبادئ اتفاق إعالن طبيعة

 في عدمه من الدولي القانون مجال في االتفاق هذا إلزام مدى يوضح أن المبحث هذا خالل من الباحث يحاول

 -: اآلتي النحو على الدولي الفقه آراء ضوء

 المبادئ إعالن التفاق الملزمة الطبيعة: األول المطلب
 الثاني: الطبيعة غير الملزمة التفاق إعالن المبادئ  المطلب

 األول المطلب
 المبادئ إعالن التفاق الملزمة الطبيعة

 من فمنهم ؛مذاهب عدة إلى -الدولية لالتفاقات الملزمة الطبيعة عن تعبيرهم في- الدولي القانون فقهاء انقسم

 اعتبر من ومنهم المنفردة، باإلرادة الدولية اتياالتفاق من التنصل بتحريم الملزمة الطبيعة هذه عن عبر

 أركان من كركن اإللزام بصفة تتمتع فهي ثم ومن الدولي، القانون مصادر من امصدر الدولية االتفاقية

  - اآلتي: النحو على فرعين في االتجاهين لهذين ونتعرض الدولية، القانونية القاعدة

 

 

                                                           
، ورقابة الشعب ممثلة البرلمانية الرقابة مجال في كمترادفين والمعاهدة الدولية االتفاقية مصطلح استخدام ضرورة على الصدد هذا في الباحث ويؤكد )1(

 اتياالتفاق من العديد خروج المصطلحين انفصال على سيترتب إذ ،في مجال االتفاقيات الدولية  التنفيذية السلطة أعمال على في االستفتاء الشعبي
 المعاهدات في الرقابة رتصح التي الدستور من 151 المادة لنص وفقًا التنفيذية، السلطة أعمال على البرلمانية الرقابة مجال من الدولية هداتاعلموا

 .فقط
م على أنه "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، 2014من الدستور المصري الحالي  44نصت م/ )2(

 تلويثها،.............."وترشيد االستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو 
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 منها التنصل يجوز ال الدولية االتفاقية :األول الفرع

 ألي يحق ال إذا الدولية، االتفاقية من التنصل طرف ألي ليس أنه مفادها منطقية حجة إلى االتجاه هذا يستند 

 .1جانبه من منفردة بإرادة باالتفاقية العمل انهاء طرف

 الباحث هنا حول وجود نص باتفاق إعالن المبادئ يفيد عدم جواز التنصل من هذا االتفاق أم ال؟ ويتساءل

 بالمبادئ أنفسها الثالث الدول لزمتأ" عبارة وجود حقيقة حول حقيقي خالف وجود الباحث يرى يةالبدا في

 ".أنفسها" كلمة بدون االتفاقية لهذه اإلنجليزي النص في يأتي تارة النص فهذا ،"النهضة سد بشأن اآلتية

 "The three countries have committed to the following principles on the GERD"2 

 "أنفسها" بضمير يأتي أخرى وتارة

"The three countries have committed themselves to the following principles on the 
3GERD" 

 النص هذا ترجمة في اختالف السابقة اإلنجليزية النصوص اختالف على حتًما سيترتب أنه فيه شك ال ومما

 إذا الخصوص وجه وعلى أخرى، ناحية من العربية اللغة إلى المترجم النص حول الشك يثير كما ناحية، من

 /3 /27 بتاريخ اإللكتروني موقعها على نشرت قد بروكسيل البلجيكية العاصمة في اإلثيوبية السفارة كانت

" يعنى ان الدول Committed to" فمصطلح  ؛ Themselves" "4 كلمة بدون اإلنجليزي النص م2015

كما تؤكد على أن هذه  ،الغموض -في رأي الباحث-ملتزمة، وليس الزمت أنفسها، إذ تثير عبارة ألزمت أنفسها 

الوثيقة يمكن التحلل من االلتزامات الواردة بها، فمصدر االلتزام هنا اإلرادة الذاتية وليس قواعد القانون الدولي؛ 

 المنفردة، يحق لها أن تتنصل من هذا االتفاق بنفس اإلرادة. فالدولة التي تلزم نفسها بإراداتها

 تؤكد والتي- الوثيقةمن بين النصوص الواردة في هذه  أنه نجد سبق مما تماما النقيض وعلى أنه الباحث ويرى

ورد بمبدأ "التسوية السلمية للمنازعات" إذ ورد النص  ما -على عدم جواز التنصل من االلتزامات الواردة بها

الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا االتفاق بالتوافق من خالل  اعلى أنه "تقوم الدول الثالث بتسوية منازعاته

إذا لم تنجح األطراف في حل الخالف من خالل المشاورات و .المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا

الوساطة، أو إحالة األمر إلى عناية رؤساء أو ضات، فيمكن لهذه األطراف مجتمعة طلب التوفيق، أو المفاو

 .5الدول"

                                                           
 .19م ، ص 1996د. مصطفى صغري: االتفاقيات القضائية الدولية أحكامها، نصوصها، مطابع أبو مريس ،    )1(

 اآلتي الموقع ومنها themselves ضمير بدون االتفاقية نص نشرت أثيوبية مواقع هناك أن الباحث الحظ لقد (2)
text-full-principles-of-declaration-on-agreement-sudan-ethiopia-http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt/ 

 Monday 23 Mar 2015من هذه المواقع موقع بوابة األهرام ، مقال منشور بتاريخ  )3(
 http://english.ahram.org.eg/News/125941.aspx  م.9/9/2017، وتم زيارة الموقع في 
 م 2015مارس  27لكتروني للسفارة اإلثيوبية في العاصمة البلجيكية بروكسيل بتاريخ بالموقع اإل يراجع نص االتفاقية المنشور  )4(

http://www.ethiopianembassy.be/wp-content/uploads/Newsletter-29.pdf 
 م9/9/2017تم زيارته في 

 
 -ورد النص باللغة اإلنجليزية على النحو اآلتي: )5 (
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 يتعين بل االتفاق هذا لبنود تطبيقها أو بتفسيرها تستقل أن منفردة لدولة يجوز ال أنه السابق النص من ويتضح

 بإرادتها االتفاق هذا من تتنصل أن منفردة لدولة يجوز ال أولى باب ومن الثالث، الدول بين بالتوافق ذلك يتم أن

 .المنفردة

يرى الباحث أن النص على عبارة "يمكن لهذه األطراف مجتمعة طلب التوفيق...." قد يفقد هذا النص  وهنا

تختلف الدول الثالث حول  قد إذ الواقعية؛تفتقد إلى  ،"jointly request"طابعة الملزم إذ أن كلمة "مجتمعة" 

فكيف تطلب الدول الثالث مجتمعة التوفيق أو الوساطة أو إحالة األمر إلى رؤساء الدول، وكان من  ،أمر معين

 وليس لألطراف مجتمعة. ةاألفضل أن يتاح هذا الطلب لكل دولة على حد

  الدولي القانون مصادر من مصدر الدولية االتفاقية :الثاني الفرع

 مصدران خاصة بصفة الدولي والعرف الدولية المعاهدات أن: مفادها حقيقة إلى االتجاه هذا أنصار يستند

 لديها وكان إال أخرى مع دولية معاهدة تبرم دولية منظمة أو دولة من ما فإنه ثم ومن الدولي، للقانون رئيسان

 . 1إبرامها بعد كان أم إبرامها، اثناء أو قبل ذلك كان سواء بإلزامها، الشعور

من مصادر  امصدر -بحسب األصل-وترتيبًا على ما سبق فإن االتفاقية الدولية تكتسب صفة اإللزام لكونها  

يعد عنصًرا مميًزا للقانون الدولي عن قواعد األخالق وقواعد  Obligatoire)القانون الدولي، فاإللزام )

القانونية؛ فال يجوز أن يترك احترام القواعد القانونية  المجامالت الدولية، وبدونه تفتقد القاعدة الدولية للصفة

الدولية لمشيئة كل دولة، بل إن هذا االحترام مفروض عليها، سواء قبلت حكم القاعدة أو رفضته؛ إذ تقترن 

 .3بما تستلزمه من وجود جزاء يوقع على من يخالف حكمها 2ولية القانونيةؤالقاعدة القانونية بفكرة المس

 مصادر من امصدر باعتباره ملزًما المبادئ إعالن اتفاق يعد هل الصدد هذا في نفسه يطرح الذي والتساؤل

 ال؟ أم الدولي القانون

: إحداهما 4الدولية المعاهدات من نوعين بين التفرقة تقتضي السابق التساؤل على اإلجابة أن الباحث يرى

" التي يتم إبرامها بين عدد كبير من الدول لتنظيم عالقات هامة في Traités Lois الشارعة"المعاهدات 

                                                           
"The Three Countries will settle disputes, arising out of the interpretation or implementation of this agreement, 
amicably through consultation or negotiation in accordance with the principle of good faith. If the Parties are unable 
to resolve the dispute thorough consultation or negotiation, they may jointly request for conciliation, mediation or 
refer the matter for the consideration of the Heads of State/Heads of Government". 
http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/ 

م ، ص 2010لطبعة األولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د. رياض صالح أبو العطا: القانون الدولي العام، مكتبة جامعة الشارقة، ا   )1(
71. 

د السادس د. محمد اسماعيل علي: طبيعة القاعدة القانونية الدولية وعالقتها بفكرة الجزاء، دراسة فقهية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجل )2(
 وما بعدها. 96م، ص 1980والثالثون، 

 .20م ، ص1986السالم: مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، د. جعفر عبد  )3(
ات يقسم فقه القانون الدولي المعاهدات الدولية لعدة أقسام فمن حيث عدد الدول األطراف يمكن تقسيم المعاهدات إلى معاهدات ثنائية ومعاهد )4(

"، كما تنقسم من حيث اإلجراءات إلى "Traités Plurilatéraux "مى "المعاهدات متعددة األطرافجماعية، وأخرى في منطقة متوسطة بينهما تس
 معاهدات مطولة ، وأخرى مبسطة .

-Mc Nair (Lord): The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961, XX11, pp.739-754. 
- Reuter (Van Paul) : La Personnalité international du CICR, Mélanges, Pictet, Geneva, 1984, p.57. 
- Fauchill(Paul) : Traite' de Droit International Public, Librairie Arthur Rousseau, Paris, France, 1927, P.350. 
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المجتمع الدولي تهم جميع أعضائه، وتهدف إلى وضع تشريعات أو قواعد لتنظيم عالقات هامة في المجتمع 

"المعاهدات  أي التي تضع تشريعا عاما للمجتمع الدولي، واألخرى "الشارعةـ"بالدولي، ومن هنا جاء وصفها 

دولتين أو -أي المعاهدات التي تبرم غالبا في نطاق عدد محدود من الدول  Traités Contractés"قدية الع

وتهدف إلى تبادل الحقوق وااللتزامات بين الدول األطراف فيها، وال يتعلق موضوعها بشكل مباشر  -أكثر

 .1بأمور تهم غالبية الدول األخرى في المجتمع الدولي

فقط هي التي تعد مصدًرا من مصادر القانون الدولي، إذ تقوم  "الشارعة"فإن المعاهدات للمنطق السابق  ووفقا

 أما المعاهدات العقدية فال تعد مصدًرا من مصادر القانون الدولي. .مقام التشريع في القانون الداخلي

اللتزام به منطقيًا ال وحيث إن اتفاق إعالن المبادئ يمكن تصنيفه على أنه من قبيل المعاهدات العقدية؛ فإن ا 

 يستند إلى كونه مصدًرا من مصادر القانون الدولي؛ بل استنادًا إلى فكرة االلتزام التعاقدي.

الباحث أن اتفاق إعالن المبادئ كاتفاق دولي ال ينبغي النظر إليه من منظور القانون الداخلي كتشريع  ويرى

 منها: داخلي أو كعقد من عقود القانون الخاص، لعدة أسباب 

 .2ومنهجية وصفية قيمة سوى له وليس نظر، محل هو عقدية وأخرى "شارعه" إلى المعاهدات تصنيف أن -1

فالدولة تضع قوانينها بما لها من سيادة  الداخلي،ال مجال للقياس بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون  -2

أما في مجال القانون الدولي فال توجد سيادة تشريعية لدولة في مواجهة دولة  وشعبها،داخلية على أراضيها 

طراف أهي المصدر الرئيسي اللتزام  -في إطار المصالح المتبادلة-أخرى، بل إن اإلرادة المشتركة للدول 

 التزامات وحقوق متبادلة. االتفاقية بما جاء بها من

وترتيبًا على ما سبق فإنه ينبغي النظر إلى فكرة اإللزام في االتفاقية الدولية من جانبين أحدهما: إرادة األطراف  

 خر: موقع هذا االتفاق من القانون الداخلي للدول األطراف فيه.الموقعة على هذا االتفاق، واآل

ن المبادئ نجد أن إرادة أطراف االتفاق قد اتجهت إلى االلتزام بما المنطق السابق على اتفاق إعال وبتطبيق

خر، والمرتبط بموقع هذا االتفاق من القانون الداخلي وأما العنصر األ -كما سبق القول-ورد به من مبادئ 

المصري فإنه سيكون مجاله المبحث الثاني من هذا الفصل عند الحديث عن موقف القانون الداخلي المصري 

 هذا االتفاق.       من

 

 

                                                           
- Rousseau (Charles) : Principes généraux de droit International, Revue Internationale de droit Compare', Sirey, Paris, 
1971, pp.132-141. 

، 1دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ط  د. عبد الكريم بوزيد المسماري : )1(
 ، وما بعدها.170، د. محمد يوسف علوان: القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، مرجع سابق، ص 26،  25م، ص 2008

(2) LauterPacht (Hersch): Private Law Sources and Analogies of International Law, Longmans, Green and co. LTD, 
London, 1927, p.70. 
- Brownile (Ian): Principles of Public International Law, Fourth Edition, Claredon Press, Oxford, 1990, p.632. 
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 الثاني المطلب
 المبادئ إعالن التفاق الملزمة غير الطبيعة

 ثم ومن الصحيح، بالمعني دولي اتفاق هو معينة ظروف في دولتين بين يتم الذي االتفاق أن فيه شك ال مما

 .الفور على ينفذ فإنه األطراف، الدول في والدستورية القانونية إجراءاته استكمل ما إذا االتفاق هذا فإن

 هذا أمام كثيرة صعوبات تضع واجتماعية واقتصادية سياسية تغيرات األحيان بعض في حدثت قد ولكنه 

  عدمه؟ من الجوهري التغير لهذا وفقا االتفاق بنود من بند تعديل الدولتين من ألي يجوز فهل التنفيذ،

 ظروف تغيرت فإذا ظلها، في عقدت التي األحوال استمرار شرط تحت تعقد الدولية المعاهدات أن األصل

 أو االتفاق تعديل اآلخر الطرف من المتضررة الدولة طلبل مبررا ذلك كان جوهريا تغيًرا المعاهدة برامإ

 بل طرفيه، بين اعتبار محل تكون ما غالبا باالتفاق المحيطة الظروف أن إلى تعود ذلك من والحكمة الغائه،

 . 1االتفاق هذا وجود سبب أحيانا تكون وقد

 ممكن غير الدولي االتفاق تنفيذ تجعل قد جوهرية ظروف وجود بإمكانية الدولي القانون فقهاء اعتراف ورغم

 المعاهدة أن إلى ذهب من فمنهم ؛نفسه االتفاق على الظروف هذه أثر في اختلفوا أنهم إال األحيان بعض في

 بعد، تبدأ لم ألنها فسخها طرف ألي يجوز فإنه أحكامها؛ وسريان وتنفيذ لبدء محددة مدة تتضمن لم التي

 .2الفسخ هذا يجيز الذي الضمني بالشرط يسمي ما وجود على تقوم ذلك في وحجتهم

وثمة فقهاء يرون أن األثر القانوني المترتب على تغير الظروف تغيرا جوهريا ال ينبغي أن يصل إلى حد  

فسخ االتفاق باإلرادة المنفردة؛ بل ينحصر هذا األثر في التزام كافة أطراف االتفاقية بقبول التفاوض مع 

عديل أو انقضاء االتفاقية على من أجل الوصول إلى اتفاق من شأنه ت –بناء على طلبه–الطرف المتضرر 

 .3نحو يتمشى مع الظروف الجديدة

- واحد جانب من الدولية االتفاقات نهاءإ بأن القول من السابق الرأي إليه ذهب ماالفقهاء  بعض عارض وقد

 إعمال إلى يؤدي دولي بالتزام خالالإيعتبر استنادا إلى كونه  -الجوهرية الظروف تغيير نظرية أساسعلى 

 لقانون فينا اتفاقية من 9 المادة بنص الوارد النية حسن مبدأ مع ويتعارض الدولية، المسؤولية أحكام

 .4المعاهدات

                                                           
 .220م ، ص2009ار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية، د. محمد سعيد الدقاق ، د. إبراهيم خليفة: القانون الدولي العام، د )1(
 الثاني، المجلد البحرين، جامعة الحقوق كلية الحقوق، مجلة الدولي، القانون ومبادئ قواعد ضوء في المعاهدات آثار: الطراونة محمد. د يراجع )2(

 .423ص ، م2005 ، األول العدد
 .259م، 2003د. محمد سامي عبد الحميد وآخرون: القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  )3(
، يعتبر  609م ، ص 2013،  69 د. وليد حسن فهمي : أثر انهاء المعاهدات الدولية في ضوء القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، ع  )4(

م ، ويشترط رأي في الفقه في التغير الجوهري المبرر 2003وهري في الظروف حالة احتالل العراق من جاب القوات األجنبية عام من قبيل التغير الج
تزامات إلنهاء المعاهدة أن تكون هذه الظروف المكون األساسي الهام لرضى األطراف بالمعاهدة، وأن يترتب على التغيير تبديل جذري في نطاق االل

، ن تنفذ مستقبال. وال يجوز أن يكون التغيير الجوهري سببا إلنهاء االتفاق الدولي في حالتين، إحداهما : أن تكون المعاهدة منشئة لحدودالتي يجب أ
ة عاهدواألخرى: إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نتيجة إخالل أحد األطراف بالتزامه طبقا لالتفاق أو بالتزام دولي ألي طرف من أطراف الم

 .175،  174األخرين، د. رياض صالح أبو العطا: القانون الدولي العام، مرجع سابق ، ص 
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 حال في -محل الدراسة-عالن المبادئ إلزامية اتفاق إاالتجاه الفقهي السابق إلى التساؤل حول مدى  ويدفعنا

 عليها؟ التوقيع ظروف تغير

أنها  إذ أحكامها؛ سريان لبدء زمنية ضوابط تضع أنها على يدل -هظاهر في-الباحث أن عنوان الوثيقة  يرى

 Agreement on Declaration of Principles on the Grand" ترتبط بمشروع سد النهضة األثيوبي

Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP"بمشروع يتعلق االتفاق فهذا ؛ ""Project،  ومن

وينبني على ذلك أنه فمن المنطقي أن ينتهي هذا االتفاق بانتهاء المدة الزمنية إلنشاء هذا المشروع )السد(  ثم

إذا وجدت ظروف تحول دون استكمال بناء هذا السد كانهياره على سبيل المثال ، فهنا يجوز ألي من األطراف 

 االنسحاب من اإلعالن. 

 القانون في العامة المبادئ من بمجموعة يتعلق وموضوعه محله في يجده االتفاق ذاه لبنود المتفحص ولكن

الدولي كمبدأ "التعاون"، و"التنمية المستدامة"، و"التسوية السلمية للمنازعات"...الخ، وهذه المبادئ تتسم 

يق الدولية، كما أن هذا باالستمرار والثبات بحكم طبيعتها، وبحكم التزام الكافة بها في مجال العالقات والمواث

أنه االتفاق قد تضمن التعاون المستقبلي في مجال قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، وهذا التشغيل ال شك 

 .الظروف بتغير تتأثر ال العامة المبادئ فهذه ثم ومن ،السدسيستمر بعد بناء 

لوجود شرط ضمني يتيح الفسخ، مع  استناداعلى ذلك يرى الباحث أن هذا االتفاق ال يمكن فسخه  وترتيبًا

ولية الدولية ؤاالعتراف بأنه قد يحدث واقعيا أن تتنصل أي من أطراف هذا االتفاق منه وتتحمل تبعات المس

 ما غالبًا الدولية فالعالقات نهاية، ال ما إلى بنوده بنفس قانوني باتفاق دولة إلزام يمكن ال إذ ؛1في هذا الشأن

 كثيره، أحيان في مدمرة تكون قد التي المستمرة التغيير رياح بها وتعصف بل االستقرار، على تستعصي

 .منها القليل رزالن في وآمنة

الباحث في مسألة تحديد الطبيعة القانونية التفاق إعالن مبادئ سد النهضة األثيوبي بين اإللزام  ويخلص

واالنعدام إلى التأكيد على أن اتفاق إعالن المبادئ يعد ملزًما كاتفاق دولي يعبر عن إرادة أطرافه كدول صاحبة 

مع القواعد القانونية الداخلية للدول األطراف سيادة بشرط أن تكون تلك اإلرادة قد تم التعبير عنها بصورة تتفق 

فيه، مع التسليم واقعيا بإمكانية فسخ االتفاق من قبل أي طرف من أطرافه، وبحيث يتحمل هذا األخير تبعات 

 ولية الدولية الناجمة عن هذا الفسخ. ؤالمس

 

 

 

                                                           
ت الدبلوماسية، قد تتعرض الدولة في هذه الحالة لنوع أو أكثر من الجزاءات الدولية التي تتدرج من الجزاءات األدبية أو المعنوية ومرورا بقطع العالقا )1(

واالقتصادية، والجنائية، والمعاملة بالمثل، وصوال إلى الجزاءات العسكرية، أو تعويض الدولة المتضررة من جراء فسخ  والجزاءات التأديبية والقانونية
م ، ص 2005ثة ، أحد أطراف االتفاقية لالتفاق بإراداته المنفردة، د. مصطفي أحمد فؤاد: القانون الدولي العام، الجزء األول: القاعدة الدولية ، ط ثال

107-113. 
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 الثاني المبحث
 واالنعدام اإللزام بين الداخلي القانون في المبادئ اتفاق إعالن طبيعة

خالل هذا المبحث يتعين التعرف على موقف القانون الداخلي من اتفاق إعالن المبادئ، هل يعد هذا االتفاق  من

 بوضعه الحالي ملزما للدولة المصرية في مجال القانون الداخلي أم ال؟ 

 الداخلي، القانون في الدولية باالتفاقية لاللتزام القانونية للضوابط نعرض أن يتعين السابق التساؤل على لإلجابة

 على مطلبين في وذلك المبادئ، إعالن التفاق الملزمة الطبيعة من الحالي المصري الدستور لموقف نعرض ثم

 :اآلتي النحو

 الداخلي القانون مجال في الدولية باالتفاقية لاللتزام القانونية الضوابط: األول المطلب
 الثاني: موقف الدستور المصري الحالي من الطبيعة الملزمة التفاق إعالن المبادئ  المطلب

 األول المطلب
 الداخلي القانون مجال في الدولية باالتفاقية لاللتزام القانونية الضوابط

 بين للعالقةكمحدد - الداخلية القانونية والقواعد الدولية االتفاقيات بين العالقة طبيعة تحديد حول الخالف احتدم
 محكمة قضاء وتدخل ،2الثنائية مذهب وأنصار ،1الوحدة مذهب أنصاربين  -الداخلي والقانون الدولي القانون
 على الدولية والمعاهدات االتفاقيات لقواعد التطبيق أولويه مانًحا بينهما التعارض مشكلة وحسم الدولية العدل

 . 3أحكامه من العديد في الداخلية القواعد حساب

ليه القوانين، ثم اللوائح، تكان القانون الداخلي ينقسم داخليًا إلى الدستور كأعلى قاعدة قانونية داخل الدولة،  وإذا

فإنه من األهمية بمكان أن نعرف موقف الدساتير المقارنة من العالقة بين االتفاقية الدولية والقانوني الداخلي 

                                                           
سوفياتي يعتبر الفقيه كلسن هو صاحب هذا المذهب في مضمونه العلمي الذي يجعل من القانون الدولي جزًءا من القانون الداخلي، وقد تمسك الفقه ال  )1(

اتها الخارجية لمبدأ وأتباعه قبل انهيار المعسكر الشيوعي بمذهب أولوية القانون الداخلي على القانون الدولي على اعتبار أن الدولة تخضع في تصرف
إلى القول بوحدة  (Kunz Vedross)والفقيه النمساوي  (Duguit , Politis ,Scelle)السيادة، وانقسم هذا االتجاه داخليا على نفسه؛ إذ ذهب الفقه الفرنسي 

الحديثي: القانون الدولي العام المبادئ واألصول،  القانونين لكن مع أولوية القانون الدولي على الداخلي. لمزيد من التفاصيل يراجع د. على خليل اسماعيل
 العربية، النهضة دار العام، الدولي القانون لدراسة مقدمة: عامر الدين صالح. د، 21م، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1الجزء 
 .35 ص م،2002 لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات العام، الدولي القانون :المجذوب محمد. د ،143-142ص م،2003 مصر، القاهرة،

- Kackorowska (Alina) : Public International Law, fourth Edition, Rout ledge ,Tayler & Française ,e. library  ,2010,p.147 
- Dixon(Martin): Text Book on International Law ,fifth Edition, Black stone Press Limited, London  ,2007,p.88-89 
- Rousseau (Charles) : Droit international Public ,11 éd, Dalloz, Parise, France, 1987, pp.9-11. 

الذي يري أن  (Anzelotti)، واإليطالي انزيلوتي (Triepel)رادية مثل الفقيه األلماني تربيل دافع عن هذا المذهب زعماء المدرسة الوضعية اإل  )2(
واألشخاص المخاطبين بهما والهيئات  المصادرمن حيث  كالهما عن اآلخر؛نظامان قانونيان مختلفان ومستقل  :القانون الدولي العام والقانون الداخلي هما

و اإلرادة المنوط بها اإلشراف عليهما؛ فمن حيث المصادر فالقانون الدولي مصدره اإلرادة الجماعية المشتركة للدول أما القانون الداخلي فمصدره ه
ت الدولية الحكومية بينما قواعد القانون الداخلي تخاطب المنفردة للدولة، ومن حيث األشخاص المخاطبين : فقواعد القانون الدولي تخاطب الدول والمنظما

أو مع السلطات العامة في الدولة، ومن حيث الهيئات المنوط بها اإلشراف على القانونين: فالقانون  وبعض، نية بين بعضهمياألفراد في عالقاتهم الب
وسلطة قضائية تسهر على تطبيقه، أما القانون الدولي فهو يتميز بضعف أجهزته وسلطة تنفيذية تقوم بتنفيذه  هالداخلي تشرف عليه سلطة تشريعية تقوم بسن

د. أحمد بلقاسم : القانون الدولي العام "المفهوم والمصادر" ، دار هومه للطباعة  يراجع التنفيذية القضائية وعدم تطبيق الجزاء إال في حاالت نادرة ،
العالقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، دراسة تطبيقية على دولة : محمد حسن القاسمي ، د.23- 21م، ص 2006والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 وما بعدها. 119م ، ص 2014 دبي، اإلمارات العربية المتحدة، العدد األول، السنة الثامنة والعشرين، اإلمارات العربية المتحدة، مجلة األمن والقانون،
المصالح األلمانية م ، و1925تبادل السكان بين تركيا واليونان و،  م1932ة الدائمة للعدل الدولي في قضايا: السفينة ويمبيلدون أحكام المحكميراجع   )3(

المصائد األنجلو وم، 1932 (Dantzig)الرعايا البولنديين في دانتزيغ و،  م1932المناطق الحرة بين فرنسا وسويسرا و،  م1929في سيليزيا العليا 
النزاع بين م، و1994 إبريل 26 في بنيويورك الفلسطينية التحرير منظمة مقر إغالقوم ، 1952الرعايا األمريكيين في المغرب و، م1951ية نرويج

: حسين د.شرون ، يراجعوالبحرين قطر بين البحرية الحدود قضية في م1994 يناير 1 في وحكمها م ،1994 فبراير 3 في الصادر حكمهاليبيا وتشاد في 
.                                                         195 ، 194ص الجزائر، ببسكرة، خيضر محمد جامعة ، 3 العدد المفكر، مجلة ، الداخلي والقانون االتفاقيات بين التعارض من الدولي القضاء موقف

 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3م 1/5/2016تم زيارته في 
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قانونية لاللتزام باالتفاق الدولي من ناحية أخرى، لذا سوف يقسم الباحث هذا المطلب من ناحية، والضوابط ال

 -إلى الفرعين اآلتيين: 

 .الداخلي والقانون الدولي االتفاق بين العالقة من المقارنة الدساتير موقف: األول الفرع

 ضوابط االلتزام باالتفاق الدولي في النظام القانوني الداخلي. :الثاني الفرع

 األول الفرع
 الداخلي والقانون الدولي االتفاق بين العالقة من المقارنة الدساتير موقف

تقسيم موقف األنظمة الدستورية المقارنة من العالقة بين االتفاق الدولي والقانون الداخلي على النحو  يمكن

 -اآلتي: 

 (:الصامت االتجاهوضع تحديد لمكانة االتفاقية الدولية بالنسبة للقانون الداخلي ) عدم: أوال
 كانت سواء الداخلية للتشريعات بالنسبة ليةالدو المعاهدة مكانة يحدد لم إذ اإليطالي الدستور االتجاه هذا يمثل

 القضائي النظام يتقيد" أنه إلى -منه العاشرة المادة في- باإلشارة واكتفى عادية، قوانين أم دستورية نصوًصا

 يلتزم إيطاليا في الداخلي القضائي النظام أن فاألصل ثم ومن ،1"عموًما بها المعترف الدولية بالقوانين اإليطالي

، ولقد اتبع نفس المنهج الدستور 2الداخلية القانونية للقواعد بالنسبة لمكانتها تحديد دون الدولية بالقوانين

 .3المغربي، واألردني

 :الداخلي القانون من مرتبة أدني الدولية االتفاقية: ثانيا
 القانون من أدنى مرتبة واقعيًا الدولي القانون يحتل إذ البريطاني، القانوني النظام االتجاه هذا إلى يذهب

 قانونية قواعد يخالف قانونًا يسن أن بإمكانه البريطاني فالبرلمان بينهما، الشكلية المساواة من بالرغم الداخلي،

 تعلقت إذا خاصة برلماني، تشريع طريق عن استقبالها يتم لم ما الدولية لالتفاقيات قيمة ال أنه كما سابقة، دولية

 الدولية لالتفاقيات الحقًا الصادر القانون أن يعنى وهذا البريطانيين، المواطنين وحريات بحقوق االتفاقيات تلك

 .4عليها األولوية له

 :الداخلي القانون بقوة تتمتع الدولية االتفاقية: ثالثا

 الدولي فالقانون الداخلي، القانون مراحل بنفس الدولية االتفاقية تمر إذ 5األمريكي الدستور االتجاه هذا يتبنى

 الجديدة القاعدة بأن االعتبار في األخذ مع البالد، قانون من جزءا يعتبر األمريكية المتحدة الواليات في العرفي
                                                           

(1)https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=ar تم زيارته في 2016/5/1م 
، (60) العدد الدولي، للقانون المصرية المجلة د. أشرف أبو حجاز: مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية،  )2(

 .119م ، ص 2004مصر ، 
عاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم أنه "يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه ال يصادق على الم الدستور المغربي على من 31م/نصت  )3(

على أن "الملك هو الذي هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم الدستور األردني  من 33/ونصت ممالية الدولة إال بعد الموافقة عليها بقانون ..."، 
 المعاهدات واالتفاقات".

، 1، العدد 42لية دراسة مقارنه، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد د. فيصل عقله شطناوي: الرقابة على دستورية المعاهدات الدو  )4(
 .49م، ص 2015

تكون له السلطة بمشورة مجلس " هنأعلى عند الحديث عن صالحيات رئيس الواليات المتحدة ( من الدستور األمريكي 2( من المادة )2تنص فقرة ) )5(
الدستور الفيدرالي "من الدستور ذاته على أن 6م/ " ، ونصتالمعاهدات شرط أن يوافق عليها ثلثا أعضاء المجلس الحاضرينالشيوخ وموافقته في عقد 

د وهي ملزمة وكذا قوانين الواليات المتحدة التي تصدر طبقا له وجميع المعاهدات الدولية المبرمة بواسطة الواليات المتحدة هي القانون األعلى للبال
 "ضاة وفي جميع الواليات بغض النظر عن النصوص المخالفة المدرجة في دستور أو قوانين أية والية يكون مخالفا لذلكلجميع الق
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 مكانيةإ إلى يؤدي ما وهو ،1المضمون في معها والمتعارضة القوة في لها المماثلة القديمة القاعدة على تسمو

 .2الحق قانون بواسطة عليها التصديق تم التي االتفاقية تعديل أو الغاء

 والدستور الداخلي القانون بين وسط مرتبة في الدولية االتفاقية: رابعا

 االتفاقية تعتبر إذ ؛5والجزائري ،4والروسي ،3واأللماني ،م1958 لعام الفرنسي الدستور االتجاه بهذا أخذ

 من أعلى مرتبة إلى سموها في ترقى ال ولكنها العادي القانون من أعلى مرتبة في االتجاه لهذا وفقًا الدولية

 .نصوصه تخالف وال معه تتفق أن دوما يتعين إذ الدستور

 الدستور على تسمو الدولية االتفاقية: خامساا

 على الدولي االتفاق سمو ويظهرم، 2008 عام في والمعدلم 1815 لعام الهولندي الدستور االتجاه هذا تبنى

 وعدم للدستور، هولندا تبرمها التي الدولية االتفاقية مخالفة إمكانية: منها مظاهر عدة في الهولندي الدستور

 والسابقة لها الالحقة الداخلية التشريعات على تسمو التي االتفاقية دستورية بعدم الحكم على المحاكم قدرة

 .عليها

 الدستور أحكام مع تتعارض والتي عليها المصدق الدولية االتفاقية تطبيق بأن القول إلى دفع ما هو السمو وهذا

 سمو هو هولندا في الدولية االتفاقيات سمو أن على خرآ رأي أكد بينما ،6ذاته القائم للدستور تعديل بمثابة يعد

 .7الهولندي الدستور من 63/م لنص طبقا مطلقا سمًوا ليس فهو ثم ومن الدولية، الحياة بضرورات محدود

هو مقيد بصدور قرار  بل 8الباحث أن هذا السمو في النظام الدستوري الهولندي ليس سمًوا مطلقًا  ويرى

بأغلبية ثلثي أصوات مجلسي البرلمان )النواب والشيوخ( بالموافقة والتصديق على المعاهدات، فالدستور إذن 

هو المهيمن على االتفاقية فهو الذي يضع آلية التصديق والموافقة عليها حتى في حال مخالفتها للدستور، وهو 

اقية المخالفة للدستور الهولندي تعد بمثابة تعديل له، إذ أن الدستور األمر الذي ال يمكن معه القول بأن االتف

من  91نفسه هو الذي يسمح بهذه المخالفة بموافقة مجلسي البرلمان، وهذا واضح من التعديل األخير لنص م/

ز ال يجوز التزام المملكة بالمعاهدات، كما ال يجو -1م والتي قررت أنه "2008الدستور الهولندي في عام 

                                                           
(1) Economides (Constantin) : La Position du Droit International dans L'ordre Juridique Interne et L'application des 
Règles du Droit International par le Juge National, In Rev., Hell, D.l.1996, p.208.   
(2) Carreau (Dominique) : Droit International, A.Pedone, Parise, France, 1988, p.64 

 حقوق مباشرة منها ويتولد القوانين على تعلو وهي الفيدرالي القانون من يتجزأ ال جزءا الدولي للقانون العامة القواعد تعد" األلماني الدستور من 25/م (3
 "الفيدرالي اإلقليم لسكان والتزامات

https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar 
 القانون عليها ينص التي تلك غير روسيا لفيدرالية دولية معاهدة طرف من أخرى قواعد وضع تم "...اذا 15/4/م لروسيا الفيدرالية الجمهورية دستور ((4

 ".األولوية لها تكون الدولية والمعاهدات القواعد فإن
https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014.pdf?lang=ar 

 المنصوص الشروط حسب الجمهورية رئيس عليها يصادق التي المعاهدات" أن علىم 2016المعدل في  الجزائري الدستور من 150 الماد ونصت ((5
 .29ص ،م2016مارس  7، الصادر يوم اإلثنين الموافق  53لعام  14، يراجع الجريدة الرسمية الجزائرية، ع  "القانون على تسمو الدستور في عليها

 260م، ص 1987كتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر د. عبد المنعم محمد داوود: التطبيق المباشر لقانون الجماعات األوربية، رسالة د )6(
 وما بعدها.

 .84ص م،2005 الجزائر، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار والمصادر، العام الدولي القانون مانع: الناصر عبد جمال. د  )7(
"أن القواعد واألنظمة واللوائح القانونية م والتي قررت 2008من الدستور الهولندي الحالي والمعدل في عام  94هذا السمو المطلق قد يؤكده نص م/  )8(

مع أحكام  السارية داخل المملكة، ال يجوز أن تصبح قابلة للتطبيق إذا كان ذلك التطبيق يتعارض مع أحكام المعاهدات الملزمة لجميع األشخاص أو
                                       القرارات من قبل المؤسسات الدولية " ، ولكن نصوص الدساتير ال ينبغي النظر إليها كنصوص منفصلة بل هي كتلة واحدة مترابطة العناصر.
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نقض هذه المعاهدات دون موافقة مسبقة من البرلمان. كما ينبغي تحديد الحاالت التي ال يشترط فيها ضرورة 

ينبغي وضع الطريقة التي يتم فيها منح الموافقة  -2الحصول على موافقة المجلس بقانون صادر عن البرلمان، 

إن أحكام أية معاهدة قد  -3فقة ضمنية. بموجب قانون صادر عن البرلمان، مما قد يوفر إمكانية إعطاء موا

 ما البرلمان مجلسي من عليها المصادقة يجوز ال معه، نزاعات نشوء إلى تؤدي قد أو الدستور مع تتعارض

 .1"عليها والمصادقة الموافقة لصالح البرلمان في بها المدلى األصوات ثلثي على تحصل لم

 الثاني الفرع
 الداخلي القانوني النظام في الدولي باالتفاق االلتزام ضوابط

ال يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن -1م على أنه "1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  46م/ نصت

 كسبب المعاهدات بإبرام باالختصاص يتعلق الداخلي قانونها في لحكم بالمخالفة تم قد بمعاهدة بااللتزام رضاها

-2. الداخلي قانونها قواعد من جوهرية أهمية ذات بقاعدة ومتصال واضحا إخالال كان إذا إال رضاها، إلبطال

 العادي السلوك وفق الشأن هذا في تتصرف دولة ألية موضوعية بصورة تبين إذا واضحا اإلخالليعتبر 

 ".نية وبحسن

االلتزام  ارتضاهامن ذات االتفاقية على أنه "إذا كانت سلطة ممثل الدولة في التعبير عن  47نصت م/  كما

بمعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص وأغفل الممثل مراعاة هذا القيد فال يجوز التمسك بهذا اإلغفال إلبطال ما عبر 

 ".اإال إذا كانت الدول المتفاوضة قد أبلغت بهذا القيد قبل تعبيره عن الرض اعنه من رض

من النصين السابقين أن هناك قواعد اللتزام الدول داخليا باالتفاقية الدولية يمكن حصرها على النحو  ويتضح

 -اآلتي: 

 .الداخلي للقانون مخالفة وجود بحجة منه التنصل دولي اتفاق في طرف ألي يجوز ال أنه األصل -1

 -االستثناء من هذا األصل العام بتوافر الشرطين اآلتيين:  يجوز -2

 .الداخلي القانون في جوهرية لقاعدة واضحة مخالفة وجود -أ

 .نية وبحسن عادي مسلك االتفاق هذا في الدولة مسلك يكون أن -ب

 أخطر إذا إال توقيعه، على خاص لقيد مخالفته بحجة االتفاق من التنصل الدولة لممثل يجوز ال -3

 .القيد بهذا التوقيع قبل األخرى األطراف

 أي في قانونية قاعدة توجد ال إذ الدستور، الصدد هذا في" الجوهرية بالقاعدة" المقصود أن الباحث ويرى

 الدولية االتفاقية نإ -وبحق– القول يمكن ثم ومن الدستور، نصوص من وقيمة مرتبة أعلى داخلي قانوني نظام

 سلوكها اتسم ذلك تريد التي الدولة تكون أن بشرط منها التنصل جاز وإال الدستور، نصوص مع تتفق أن يتعين

 .النية بحسن

                                                           
(1)https://www.constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008.pdf?lan 
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 السلطة على االتزام وضع بل الدستور، نصوص مع المعاهدة اتفاق ضرورة ببيان السابق النص يكتف ولم

تلتزم بالقيود الدستورية لهذا التوقيع، وأن تخطر أطراف  بأن 1االتفاقية على التوقيع في تفويضها يتم التي

 عدم القيد بهذا االلتزام عدم على ويترتب ،2االتفاقية على التوقيع قبل توقيها على القيد هذا بوجود االتفاقية

 .االتفاقية على توقيعها إبطالب الحالة هذه في الدولة أحقية

 التزام بين جمع إذ بينهما فاصلة حدودا ووضع التزامين بين جمع قد السابق النص أن هنا الباحث ويالحظ

 االلتزام إلى النظر يمكن ال ثم ومن الداخلي، نطاقها في بالتزامها وربطه الدولي المستوى على باالتفاقية الدولة

 .الداخلي القانوني الواقع عن بعيدا الدولي

 الداخلي القانوني وااللتزام الدولية االلتزامات بين االرتباط هذا أن بحجة االنتقاد الباحث لرأي يوجه وقد

 الدولة، دستور من مشروعيتها أو صحتها تستمد الدولية االتفاقيات عن الناشئة الدولية االلتزامات سيجعل

 يستتبع أن بد ال الداخلي الدستور على يطرأ تغيير أي أن يعنى مما صحيًحا، الدولة دستور بقي طالما وتبقى

 .العمل عليه جري ما تخالف مسألة وتلك الدولية، واالتفاقيات المعاهدات في أيضا تغيرا

 للقواعد االلتزامات هذه وموافقة الدولية، بالتزاماتها الدولة وفاء بين التالزم بأن القول يمكن ذلك على وللرد

 هو فالدستور عنه؛ مندوحة وال منطقيًا أمرايعد  -الدستور لنصوص الخصوص وجهوعلى - الداخلية القانونية

 يقوم من شرعية مصدر هو بل مشروعيتها مصدر إذن فهو ،الدولية اتفاقياتها إبرام طريق للدولة يرسم الذي

 تنفذ أن الحاكمة السلطة تستطيع فلن زوال إلى هو للدستور المخالفة االتفاقية مآل فإن لذا عليها، بالتوقيع

 .لدستورها بالمخالفة الدولية التزاماتها

يرى الباحث أن القول بأن التغيير الذي سيطرأ على الدستور الداخلي سيستتبع تغييرا في المعاهدات  كما

واالتفاقيات الدولية، فهذا قول تعوزه الدقة؛ فالعبرة هي بموافقة االتفاقية لنصوص الدستور القائم وقت إبرامها، 

للنطاق الزماني لتطبيق القواعد الدستورية  ير نصوص الدستور بعد إبرام االتفاقية، وفقايوال يوجد أثر لتغ

كنصوص قانونية، فاألصل أن نصوص الدستور تطبق بأثر فوري ومباشر على كافة الوقائع القانونية التي 

 تحدث في ظلها ومن بينها االتفاقيات الدولية، وال تسري بأثر رجعي. 

 

 

 

                                                           
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات كل األشخاص الذين يستطيعون تمثيل دولهم بحكم  7د بالسلطة المختصة كما نصت الفقرة الثانية من المادة يقص   )1(

لمعاهدات، اوظائفهم دون الحاجة إلى وثائق تفويض وهم: رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع األعمال الخاصة بإبرام 
ول لدى مؤتمر ورؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدول المعتمدين لديها، والممثلون المعتمدون من الد

 دولي فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر.
، ويقصد به التصديق الذي يتم طة المختصة بإبرام االتفاقية مصطلح "التصديق الناقص"ويطلق الفقه القانوني على القيود التي ترد على توقيع السل )2(

م ذلك، ولقد أثار بالمخالفة لنصوص الدستور الداخلي للدولة التي قامت به، كأن يتم التصديق دون موافقة البرلمان إذا كان الدستور الداخلي للدولة يستلز
 153دول به. لمزيد من التفاصيل، يراجع د. رياض صالح أبو العطا: القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، صهذا التصديق الخالف حول مدى التزام ال

 وما بعدها. 
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 الثاني المطلب
 المبادئ إعالن التفاق الملزمة الطبيعة من الحالي المصري الدستور موقف

ها على المستوى الوطني بشكل ذالدول بتنفيذ قواعد القانون الدولي على المستوى الدولي ال يعنى نفا التزام

النظام القانوني الداخلي للقاعدة الدولية،  "Réception"تلقائي، وإنما يتوقف النفاذ الوطني على كيفية استقبال 

 .1وهو أمر يحدده عادة دستور الدولة

المنطق السابق على النظام الدستوري المصري نجد أن الدستور المصري الحالي قد وضع عدة  وبتطبيق

وابط لاللتزام باالتفاقية الدولية ومن بينها اتفاق إعالن المبادئ، كما أن التوقيع على هذا االتفاق قد صاحبه ض

 -عدد من المشكالت الدستورية، لذا يقترح الباحث تناول هذا المطلب في فرعين على النحو اآلتي: 

 م(. 2014) : ضوابط اتفاق إعالن المبادئ في الدستور المصري الحالياألول الفرع

 المشكالت الدستورية في اتفاق إعالن المبادئ. :الثاني الفرع

 األول الفرع
 م(.2014) الحالي المصري الدستور في المبادئ إعالن اتفاق ضوابط

من الضوابط لاللتزام باتفاق إعالن المبادئ  ام( قد وضع عدد2014الباحث أن الدستور المصري الحالي ) يرى

 -على النحو اآلتي: 

 :والدستور القانون بين المتوسطة المنطقة في يقع المبادئ اعالن اتفاق: أوال

م( في 1971الفقه القانوني المصري في خالف حول المذهب الذي اعتنقه الدستور المصري السابق ) كان

شأن تحديد العالقة بين االتفاقية الدولية والقانون الداخلي؛ إذ ذهب البعض إلى القول بأن للمعاهدة قوة القانون 

 ،2خطوات الخاصة بإصدار القوانينغير معلق على ال نفاذهابعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها، أي أن 

 التشريع مرتبة تتجاوز ال مرتبتها أن أي فقط، القانون قوة تكتسب المعاهدة أن إلى البعض اآلخر ذهب بينما

 .3العادي

 على المبادئ إعالن واتفاق ،عامة الدولية االتفاقية أن يرى الباحث فإن الحالي المصري الدستور ظل في أما

عالقته  مع والسمو الوحدة مظهري بين يجمع فإنه ،الدستورية والضوابط للشروط استيفائه بعد الخصوص وجه

 بالقانون الداخلي.

من الدستور المصري الحالي من أنه "تلتزم الدولة باالتفاقيات  93ويتضح مظهر الوحدة فيما ورد بنص م/ 

صبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي تصدق عليها مصر، وت

 لألوضاع المقررة".

                                                           
 57م، ص1992د. سعيد الجدار: دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، اإلسكندرية،   )1(

 وما بعدها.
الدولي،  د. عبد العزيز محمد سرحان، النظام القانوني للعالقات الدولية في دستور جمهورية مصر العربية، مقال منشور في المجلة المصرية للقانون   )2(

 .27، ص  29المجلد 
 .60للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، بدون سنة طباعة، صد. على عبد القادر القهوجي، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ، الدار الجامعية   )3(
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 المعاهدات، ويبرم الخارجية، عالقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل" أنه من 151/م بنص ورد ما وكذلك

 ...."الدستور ألحكام وفقًأ نشرها بعد القانون قوة لها وتكون النواب، مجلس موافقة بعد عليها ويصدق

مظاهر سمو االتفاقية على القانون العادي فإنها تأخذ وجهين أحدهما: وجوب عرض االتفاقية على االستفتاء  اما

الشعبي في حاالت محددة، واآلخر: مرور االتفاقية الدولية بمراحل دستورية مختلفة عن القانون العادي إذ يتم 

جلس النواب أو االستفتاء الشعبي عليها، ثم إبرامها من قبل رئيس الجمهورية ثم الموافقة عليها من جانب م

 التصديق النهائي عليها ونشرها. 

على هذا الضابط أن يصبح إعالن المبادئ بعد التصديق عليه واستيفائه كافة الشروط الدستورية قانونًا  ويترتب

ي فالخطورة يتمثل  ثر بالغأ -في رأي الباحث-لتزم به الكافة، وهذه النتيجة يترتب عليها تمن قوانين الدولة 

 من قوانين الدولة. اخضوع هذه االتفاقية بعد التصديق عليها ونشرها للرقابة الدستورية باعتبارها قانون

 :عليه التصديق قبل المبادئ إعالن اتفاق على استفتاء في الشعب موافقة لزاميةإ: ثانيا
من الدستور المصري الحالي رئيس الجمهورية بالحصول على موافقة الشعب في استفتاء عام  151م/ ألزمت

 قبل التصديق على هذه االتفاقية باعتبارها تتعلق بحق السيادة على جزء من إقليم الدولة وهو نهر النيل. 

ا   :للدستور بالمخالفة تم إذا المبادئ إعالن اتفاق بطالن: ثالثا

 أحكام تخالف اتفاقية أي إبرام يجوز ال بمقتضاه عاًما حكما الحالي المصري الدستور من 151/م قررت

 ...".الدستور أحكام تخالف معاهدة أية إبرام يجوز ال األحوال جميع وفي"......  أنه صراحة قررت إذ الدستور

 الثاني الفرع
 المبادئ إعالن اتفاق في الدستورية المشكالت

 -من المشكالت الدستورية على النحو اآلتي:  ااتفاق اعالن المبادئ عدد يثير

 :اآلن حتى عليه العرض وعدم البرلمان غيبة في المبادئ عالنإ اتفاق إبرام: أوال

م، ولم يكن مجلس الشعب المصري قائًما، ولقد عقد مجلس 23/3/2015عالن المبادئ في إتم إبرام اتفاق  

 المشرع يلزم هل األهمية من كبير قدر على تساؤل يثار وهنا ،1م16/1/2016جلساته في النواب أولى 

 ال؟ أم له انعقاد أول في النواب مجلس على دولي كاتفاق المبادئ عالنإ اتفاق عرض الدستوري

من الدستور المصري الحالي على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب  156م/ نصت

اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس النعقاد طارئ لعرض األمر 

ين، على أن يتم عرضها عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوان

ومناقشتها والموافقة عليها خالل خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا 

                                                           
 16هـ الموافق 1437من ربيع اآلخر  6يراجع نشرة مجلس النواب المصري، العدد األول، الفصل التشريعي األول، دور االنعقاد العادي األول،  )1(

 م.2016يناير 
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عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، 

 ثار".آلسابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من في الفترة ا نفاذهاالمجلس اعتماد  ىإال إذا رأ

 فهنا ؛برلمانية عطلة في ولكنه قائما المجلس يكون أن: إحداها النواب لمجلس حالتين بين السابق النص فرق

 لمواجهة تدابير من سيتخذه ما عليه ليعرض طارئ النعقاد النواب مجلس ةدعو الجمهورية رئيس على يتعين

 رئيس قبل من العرض يقتصر وهنا قائم، غير المجلس يكون أن: واألخرى التأخير، تحتمل ال حاالت

 لمجلس انعقاد دور أول تاريخ من ايوم 15 خالل وذلك بقوانين، قرارات من يصدره ما على الجمهورية

 .النواب

 االتفاقيات بإبرام يرتبط ال النواب مجلس على الجمهورية رئيس قبل من بالعرض االلتزام أن سبق مما ويتضح

 كنص المصري الدستور من 151/م نص تطبيق ضرورة الباحث يرى وهنا المبادئ، اعالن كاتفاق دوليةال

 الخارجية، عالقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل" أنه 151/م قررت حيث السابقة، 156/م لنص مكمل

 أية إبرام يجوز ال األحوال جميع وفي............، النواب مجلس موافقة بعد عليها ويصدق المعاهدات، ويبرم

 ............". الدستور أحكام تخالف معاهدة

 مجلس على المبادئ عالنإ اتفاق عرض ضرورة إلى يؤدي السابقين النصين بين الربط أن الباحث ويرى

 النص هذا أن في يكمن االستنتاج هذا على والدليل 1.تقدير أقل على ادولي ااتفاق باعتباره عليه للموافقة النواب

ومن ثم فهو نص ملزم لرئيس  2المبادئ عالنإ اتفاق على التوقيع قبل ساريًا كانم( 156)م/ الدستوري

 الجمهورية. 

في جميع األحوال مناقشة هذا االتفاق بمقتضى سلطته الرقابية  النواب إلى ما سبق أن من حق مجلس ويضاف

من الدستور المصري الحالي، ولو لم يعرض عليه هذا  137على أعمال السلطة التنفيذية المحددة بنص م/

االتفاق من قبل رئيس الجمهورية، وهنا يكمن موطن التعجب في عدم تناول مجلس النواب المصري لهذا 

 ته حتى لحظة كتابة هذه الدراسة؟! االتفاق رغم خطور

 : اتفاق اعالن المبادئ وفكرة حقوق السيادة: ثانيا
عالن المبادئ حول سد النهضة األثيوبي الذي قام رئيس الجمهورية بالتوقيع عليه مشكلة دستورية إاتفاق  يثير

 حول مدى تعلقه بحقوق السيادة من عدمه؟ 

 الدولة في اإلقليم ركن من اجزء يمثل الذي النيل بنهر متعلقًا يعد االتفاق هذا بأن القول للباحث سبق ولقد

 استفتاء في عرضه يتعين المصرية الدولة إقليم على السيادة بحقوق يتعلق دولي اتفاق فهو ثم ومن المصرية،

                                                           
عرضه على الشعب في استفتاء، ولكن على أقل تقدير كان يتعين عرض هذا االتفاق يرى الباحث أن هذا االتفاق يتعلق بحقوق السيادة ومن ثم يجب  )1(

 على مجلس النواب لمناقشة بنوده باعتباره اتفاقا دوليا.
توقيعه م ، في حين أن اتفاق اعالن المبادئ تم 2014يناير  18مكرر )أ( في  3م بالجريدة الرسمية في العدد 2014نشر الدستور المصري الحالي  )2(

 م.23/3/2015في 
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 التمهيدي الفصل في ذكره سبق لما الصدد هذا في الباحث يحيل لذا عليه، للموافقة المصري الشعب على عام

 .الدراسة هذه من

 االستفتاء على المبادئ إعالن اتفاق بعرض المختصة السلطة: ثالثاا
يتعلق بحقوق السيادة ومن ثم يتعين  -في رأي الباحث-عالن المبادئ حول سد النهضة اإلثيوبي إكان اتفاق  إذا

هل رئيس الجمهورية أم مجلس  ،عرضه في استفتاء على الشعب، فما هي السلطة المختصة بهذا العرض

 النواب؟

 النواب مجلس يتولى"  أنه قررت والتي الدستور من 101/م لنص اعرض تقتضي السابق التساؤل على اإلجابة

 والموازنة واالجتماعية، االقتصادية، للتنمية العامة والخطة للدولة، العامة السياسة وإقرار التشريع، سلطة

 ".الدستور في المبين النحو على كله وذلك التنفيذية، السلطة أعمال على الرقابة ويمارس للدولة، العامة

 والتحالف الصلح معاهدات على لالستفتاء الناخبين دعوة".......ويجب  أنه الدستور من 151/م قررت كما

 ......"بالموافقة االستفتاء نتيجة إعالن بعد إال التصديق يتم وال السيادة، بحقوق يتعلق وما

 بعرض المختصة الجهة يحدد صريح دستوري نص يوجد ال السابقين النصين ضوء في أنه الباحث يرى

 على العرض بتوجيه المختصة الجهة حدد الذي الوحيد والنص عليها، لالستفتاء الشعب على الدولية االتفاقية

 مجلس حل الجمهورية لرئيس يجوز ال" أنه قررت والتي الدستور من 137/م نص هو الشعبي االستفتاء

 رئيس ويصدر.... المجلس حل يجوز وال الشعب، استفتاء وبعد مسبب، وبقرار الضرورة، عند إال النواب

 .".األكثر على يوما 20 خالل الحل على االستفتاء وإجراء المجلس، جلسات بوقف اقرار الجمهورية

الباحث أن المختص بعرض اتفاق إعالن المبادئ على االستفتاء الشعبي هو مجلس النواب وذلك لعدة  ويرى

 -دالئل منها: 

 يجعل أن أراد النواب مجلس حل حالة في الجمهورية لرئيس االختصاص هذا منح عندما الدستور أن -1

 الذي النواب مجلس انتخب من هو فالشعب السلطات، مصدر الشعب لرقابة خاضعا الجمهورية رئيس

 المنتخب المجلس حل على الموافقة أمر يعود أن المنطقي من كان وهنا حله، الجمهورية رئيس ىرأ

 غير الحكمة وتلك النواب، مجلس أعضاء انتخب الذي األصيل االختصاص لصاحب عدمه من

 .المبادئ إعالن اتفاق على االستفتاء في موجودة

 الذي هو أنه إذ منه، الحكمة مع تتناقض الجمهورية لرئيس المبادئ عالنإ اتفاق عرض سلطة منح أن -2

 تمنح أن المنطقي من فإنه لذا! عدمه؟ من االستفتاء على عرضه سلطة يمنح فكيف االتفاق، بإبرام قام

 .األصيل والسلطة السيادة صاحب الشعب عن ممثال باعتباره النواب لمجلس السلطة هذه

 أن كما التنفيذية، السلطة أعمال على الرقابي دوره طبيعة مع تفقي النواب لمجلس السلطة هذه منح -3

 يقرر أن سيستطيع كما االتفاق، جوانب كافة مناقشة سيستطيع متخصصة لجان من يحويه بما المجلس

 .أم ال السيادة بحقوق يتعلق االتفاق هذا كان إذا ما بوضوح
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 النواب مجلس على ويجب"....  عبارة بإضافة الدستور من 151/م نص تعديل لضرورة الباحث يشير وهنا

 ...." السيادة بحقوق يتعلق وما والتحالف الصلح معاهدات على لالستفتاء الناخبين دعوة

 االستفتاء على المبادئ إعالن اتفاق لعرض الالزمة المدة: رابعا 
للمدة التي يلزم فيها عرض االتفاق الدولي المتعلق بحق من حقوق السيادة على  ايتضمن الدستور تحديد لم

من الدستور بما يسمح بوضع مدة محددة يلزم فيها 151الشعب، وهنا يشير الباحث لضرورة تعديل نص م/

 في الشعب على العرض حالة في الخصوص وجه وعلى النواب، مجلس على عامة الدولية االتفاقيات عرض

 .االستفتاء

 :اآلتي النحو على التعديل بعد 151/م نص يكون أن الباحث ويقترح

 موافقة بعد عليها ويصدق واالتفاقيات، المعاهدات ويبرم الخارجية، عالقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل

 واالتفاقيات المعاهدات عرض ويجب. الدستور ألحكام وفقًأ نشرها بعد القانون قوة لها وتكون النواب، مجلس

 مجلس وعلى عليها، التوقيع تاريخ من يوًما( 15) خالل النواب مجلس على الجمهورية رئيس قبل من الدولية

 تتجاوز ال مدة خالل السيادة بحقوق يتعلق وما والتحالف الصلح معاهدات على لالستفتاء الناخبين دعوة النواب

 االستفتاء نتيجة إعالن بعد إال التصديق يتم وال الجمهورية، رئيس قبل من عليه عرضها تاريخ من يوًما( 30)

 عن التنازل عليها يترتب أو الدستور، أحكام تخالف معاهدة أية إبرام يجوز ال األحوال جميع وفي .بالموافقة

 .الدولة إقليم من جزء أي

 والتصديق المبادئ عالنإ اتفاق: خامسا
 عليه، النواب مجلس موافقة بعد إال نافذا يعد ال االتفاق هذا بأن يفيد ما المبادئ عالنإ اتفاق بنصوص يرد لم

 إبرام وقت وساريا القول سبق كما واضحا كان الدستوري النص ولكن اإلبرام، وقت قائما يكن لم المجلس ألن

 ال؟ أم عليه نهائي تصديق بمثابة الجمهورية رئيس قبل من عليه والتوقيع االتفاق هذا إبرام يعد فهل المعاهدة،

 -في رأي الباحث-بين التوقيع على االتفاق والتصديق عليه، فالتوقيع على االتفاق  التفريقالبداية يتعين  في

هو "اإلجراء القانوني الذي تتخذه السلطة المختصة في الدولة للتعبير عن رضاها ببنود اتفاق على المستوى 

  .الدولي"

قبولها  -وفقا ألوضاعها الدستورية الداخلية-التصديق فهو "اإلجراء القانوني الذي بموجبة تعلن الدولة  أما

  والتزامها النهائي بأحكام االتفاقية الدولية".

 التوقيع يغني ال إذ ،به ورد بما النهائي االلتزام يعنى ال المبادئ عالنإ اتفاق على التوقيع أن سبق مما ويتضح

 كبيرة بفرصة لنفسها تسمح أن عليها يتعين المتفاوضة الدول أن إلى ترجع ذلك من والحكمة التصديق، عن

 .1"الدولية االتفاقية نصوص" ودراسة لمراجعة

                                                           
 .47م، ص2003هـ / 1424، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، القانون الدولي العام :د. وائل أحمد عالم   )1(

Dinh(Nguyen -Quoc) ,  Daillier(Patrick) et Pellet(Alain) :Droit  International public ,L.g.d.j.,Paris,France,1987,p.134. 
Suzanne Bastid ,Cours de Droit International Public ,Les Cours de droit,Paris,1976-1977,p.43. 
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 المادة أن إال السابق النحو على المبادئ إعالن باتفاق النهائي االلتزام يعنى ال ذاته حد في التوقيع كان وإذا

 في الدولي باالتفاق النهائي االلتزامعن  كتعبير للتصديق شروًطا وضعت للمعاهدات فينا اتفاقية من 14/1

 :التالية الحاالت

 .الرضا عن التعبير وسيلة هو التصديق يكون أن على المعاهدة نصت إذا -أ

 .التصديق اشتراط على اتفقت قد كانت المتفاوضة الدول أن أخرى بطريقة ثبت إذا -ب

 .الالحق التصديق بشرط التحفظ مع المعاهدة على وقع قد الدولة ممثل كانإذا  -ج

 أو ممثلها تفويض وثيقة من وذلك الالحق، التصديق بشرط التوقيع يكون أن في المعنية الدولة نية بدتإذا  -د

 .المفاوضة أثناء ذلك عن عبرت

 على يؤكد شرًطا -ضمنا وال صراحة ال- يتضمن لم نجده المبادئ إعالن اتفاق على السابقة الشروط وبتطبيق

 ااتفاق -ظاهره في- الحالية بصورته المبادئ عالنإ اتفاق يجعل الذي األمر وهو للتصديق، الرجوع أو التحفظ

 .الدولية النظر وجهة من تصديق إلى يحتاج ال انهائي

المتفحص لطبيعة هذا االتفاق يجده يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون اتفاقًا باطالً يجوز التنصل منه وفق  ولكن

باالتفاق  رضاهام فيما قررته من جواز تمسك الدولة بأن 1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  46نص م/

من الدستور  151ذه الحالة نص م/الدولي قد خالف قاعدة جوهرية من قواعد قانونها الداخلي، وهي في ه

المصري الحالي، أو أنه يحتاج إلى تصويب وتصحيح بالموافقة عليه من البرلمان ثم التصديق عليه من رئيس 

 الجمهورية.

الباحث على ضرورة عرض هذا االتفاق على مجلس النواب الحالي والسماح بمناقشته مناقشة  ويؤكد

وعلى وجه  ،مستفيضه، إذ أن االتفاق الدولي ال يجوز النظر إليه بمعزل عن القواعد القانونية الداخلية

هو الذي يمنحها الخصوص الدستور باعتباره المنظم لسلطة إبرام االتفاقيات الدولية، وسلطة مراقبتها، و

صالحية االندماج في قواعد القانون الداخلي، فال يجوز أن تتجاوز االتفاقية الدولية المصدر القانوني المنظم 

 إلجراءاتها، والذي يستطيع أن يحكم ببطالنها وانعدامها إذا كانت مخالفة ألحكامه. 

 الدستوري والبطالن المبادئ اعالن اتفاق: سادسا
 151/م قررتوفي هذا الصدد  ؟تهدستوري مدى حول التساؤل المبادئ عالنإ اتفاق بها تم التي اإلجراءات تثير

 ال" عبارة أن الباحث ويرى ".الدستور أحكام تخالف معاهدة أي إبرام يجوز ال" أنه صراحة الدستور من

 صريح بنص العبارة هذه استبدال األوفق من وكان ،البطالن معنى إلى الوصول في حاسمة تكن لم هنا" يجوز

وأيا ما كان األمر فإن عدم الجواز  ،"الدستور ألحكام بالمخالفة إبرامه يتم اتفاق أو معاهدة كل تبطل" مؤداه
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يعنى وجود نهي عن مخالفه الدستور، فأي مخالفة من قبل المعاهدة أو االتفاق الدولي لنصوص الدستور تعد 

 .محظورة

 ثيوبي قد خالف نصوص الدستور على النحو اآلتي: عالن المبادئ حول سد النهضة األإالباحث أن اتفاق  ويرى

 .الدستور من 151/م لنص بالمخالفة اآلن، حتى الشعبي االستفتاء أو نوابال مجلس على العرض عدم -1

 .اآلن حتى عليها التصديق دون المعاهدة إبرام تم إذ الدولية لالتفاقات الدستورية اإلجراءات مخالفة -2

 ااعتراف تتضمن االتفاق ووثيقة النيل، نهر مياه من مصر حصة على ابالغ اضرر يمثل النهضة سد -3

 تلتزم" أنه قررت التي الدستور من 44/م نص يخالف الذي األمر وهو بنائه، ومشروعية السد بهذا

 ".به المتعلقة التاريخية مصر حقوق على والحفاظ النيل نهر بحماية المصرية الدولة

 الثاني الفصل 
 الشعبي االستفتاء ميزان في المبادئ عالنإ اتفاق

عالن المبادئ من االتفاقات الدولية التي تتعلق بحق السيادة وفق نص إكان الباحث قد انتهى إلى أن اتفاق  إذا

م، وهو األمر الذي يستلزم عرض هذا االتفاق في استفتاء شعبي 2014من الدستور المصري الحالي  151م/

ق أمام جموع الشعب المصري ليسهل للموافقة عليه أو رفضه، لذا كان لزاما توضيح مزايا وعيوب هذا االتفا

 تقرير مصير هذا االتفاق إما بالموافقة أو الرفض. -في حال دعوة الشعب لالستفتاء عليه-عليه 

 -على ما سبق يرى الباحث أنه يمكن تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين اآلتيين:  وترتيبا

 المبادئ إعالن اتفاق مزايا: األول المبحث
 المبادئ اعالن اتفاق عيوب: الثاني المبحث

 األول المبحث
 المبادئ إعالن اتفاق مزايا

 -حصر مزايا هذا االتفاق وفقا لرأي البعض في عدة مزايا على النحو اآلتي:  يمكن

 (التصادم عن بديال التعاون خيار) التعاون أواصر دعم: أوالا 
 عليها، الموقعة الثالث الدول بين والتنمية، للتعاون عام إطار بمثابة االتفاقية هذه بأن القول إلى رأي ذهب

 للجميع، والمكاسب النية، وحسن التعاون روح أن يؤكدون إذ منها، 2والثاني 1األول المبدأين في ظاهر وهذا

 المشترك التاريخ تؤكدل المهمة التاريخية الحقبة لهذه تأسيسا االتفاقية أكدتها مبادئ بالغير اإلضرار وعدم

 عن فضالً  الثالث، الشرقي النيل حوض لشعوب والتنمية االزدهار في والطموحات واآلمال المصير ووحدة

                                                           
المكاسب للجميع،  ورد في المادة األولى من هذه االتفاقية بعنوان "مبدأ التعاون" "التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، )1(

 تعاون في تفهم االحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها"ومبادئ القانون الدولي، ال
ون عبر الحدود ورد في المادة الثانية بعنوان "مبدأ التنمية والتكامل اإلقليمي واالستدامة" الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة...، الترويج للتعا )2(

 والتكامل اإلقليمي..."
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 الدراسات مجال في المستقبلي التعاون استمرار إلى وتحتاج االتفاقية تضمنتها التي األمور من العديد وجود

 .1والمعلومات البيانات وتبادل المستقبلية

 لدولتي األولوية وإعطاء الثقة بناء مبدأ: أحدهما مظهرين يأخذ التعاون هذا بأن القول إلى آخر رأي وذهب

: واآلخر الثالثة، األطراف بين والثقة التعاون من لنوع تدفع والتي توليدها، سيتم التي الطاقة شراء في المصب

 تأثير حول سليمة لنتيجة الوصول إلى يدفع بما الخبراء لجنة لمساعدة المطلوبة والبيانات المعلومات تبادل مبدأ

 .2السد

ثابتة لهذا  اأو أطر امحدد االباحث أن هذه المزايا هي مزايا شكلية ال تتضمن في جوهرها مضمون ويرى

 االقتصادي، للتعاون اتفاقا ليس األصل بحسب فهو ثم ومن ،التعاون؛ فاالتفاق محله سد النهضة األثيوبي

 أن على االتفاقية تنص محدد مشروع إطار في وليس مشتركة مشروعات إطار في يتم االقتصادي فالتعاون

 البيانات وتبادل للجميع والمكاسب النية لحسن مبادئ بوجود القول وأما أثيوبيا، لدولة فيه والتحكم الملكية حق

 ال نصوص مجرد وتجعلها مضمونها من تخرجها بطريقة صياغتها تمت مبادئ فجميعها....الخ والمعلومات

 الحصر ال المثال سبيل فعلى الفصل؛ هذا من الثاني المبحث في الباحث سيوضحه ما وهو اإللزام حد إلى ترقى

 األخطاء تدارك سيتم فكيف ،لبنائه الفنية الدراسات وصول دون يبنى والسد النية حسن بمبدأ الدول تلتزم كيف

 !.السد؟ بناء بعد وجدت إن اإلنشائية

 االتفاق هذا عيوب يعالجان الدولي والعرف السابقة الدولية االتفاقيات: ثانياا
 قواعد وجود على التأكيد خالل من االتفاق هذا إلى الموجه االنتقادات حدة من يخفف أن 3رأي في الفقه حاول

 أن مقرًرا االتفاق، هذا به مني الذي القصور وذاك العجز هذا تعالج أن يمكنها دولية عرفية وأخرى قانونية

 الذي ساسياأل المرجع أو ،threshold األولي العتبة تمثل الدولي القانون أحكام بموجب اإلطارية االتفاقية

 فالمبادئ الفنية؛ وغير الفنية البروتوكوالت أو االتفاقيات الحقا ستبرم التي الدول وأحكامه بنصوصه هتديت

 النص يحيف أن المتصور من فليس لذا والمسار، والتبيان الهدي بمثابة تعد االتفاقية هذه في الواردة العامة

 السابقة الدولي القانون أحكام المكتوبة واالتفاقيات المعاهدات تنسخ أن يستحيل كما السابق، بالنص الالحق

 .عليها

لهذا االتفاق تكمل ما أصابه من نقص الستحالة  امن الرأي السابق أن قواعد القانون الدولي تمثل مرجع ويستفاد

في مجال القانون الدولي، ومن ثم فهذه  الشارعهأن تنسخ أو تلغي االتفاقية العقدية القواعد واالتفاقيات الدولية 

 لي المستقرة في هذا الشأن.االتفاقية يمكن الرجوع في تفسيرها إلى قواعد القانون الدو

                                                           
 يوم المنشور ،139 السنة ،46869 العدد المصرية، األهرام جريدة األثيوبي، النهضة سد حول المبادئ إعالن التفاقية قانونية ةقراء: سالمة أيمن. د )1(

 مجلة تقيميه، رؤية سياسي، تسرع أم قانوني إلزام النهضة سد وثيقة: نبهان عادل .أ، 2015 أبريل 3 الموافق هــ1436 اآلخرة جمادي من 14 الجمعة
 .م2015 إبريل 19 عدد الين اون فكر

 مرجع سابق. نبهان عادل .أ  )2(
 ، مرجع سابق. سالمة أيمن. د )3(
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 المصدر الدولية، المعاهدات جانب إلى يمثل باعتباره الدولي العرف إلى يلجأ أن السابق الرأي حاول ولقد

 الدولية االتفاقيات يفوق ثم ومن الدولي، القانون لنشأة األساس حجر هو إذن فالعرف الدولي، للقانون األصلي

 .األصل في ومستقرة موجودة قانونية قواعد تدوين مجرد على األخيرة هذه دور يقتصر حيث األهمية في

 والحقوق الدولية، المالحة أغراض غير في الدولية نهاراأل بمياه واالنتفاع االستعمال تحدد التي فالقواعد

 والواردة المسبق، خطارواإل الحق، استخدام في التعسف وعدم والحيطة، ضراراإل وعدم المكتسبة، التاريخية

 تأويل يأب ةجالمحا مكنت ال صراحة؛ الدولي القانون لمبادئ أشارت التي االتفاقية من األولي المادة ثنايا في

 .اليه المشار الدولية لألنهار واالستعمال االنتفاع شأن في المستقرة العالمية األعراف يخالف لها

 بين االتفاقيات من معينة أنواع برامإ تكرار أن مؤداها بحجة منظره وجهة الرأي هذاأصحاب  أكد ولقد

 تعارف على دليال يشكل االتفاقية، هذه برامإ وحتى ،رعش التاسع القرن نهاية ومنذ النيل حوض دول مجموعة

 .عرفية قانونية قواعد لنشوء مصدرا بالتالي فتكون القانونية، القواعد من معينة بمجموعة االلتزام على الدول

 -المالحة أغراض غير في النيل بنهراالنتفاع - معينة مسألة بتنظيم الخاصة االتفاقيات تعتبر أخري، بعبارة

ن إ، كما أن هذا االتفاق والدولي العرف نشاءإ في تساهم والتي الدول بها تقوم التي السلوكيات من جزء بمثابة

 جديدة عرفية قاعدة نشوء علي دليال ينهض ال ذلك فإن( عنتيبياتفاقيات دولية سابقة )اتفاق  -فرًضا–خالف 

 العالمية لألعراف الدول مجموعة أو الدولة مخالفة نإف ذلك من النقيض على بل العالمية؛ للقاعدة مخالفة

 أو ينسخها أو يبطلها وال الراسخة، العرفية القاعدة يدعم ،ىأخر دولية ألنهار "المشاطئة" الدول ىلد السائدة

 .لزاميتهاإو جدارتها في يشكك

 المنظمة القواعد مثل مرة،اآل القاعدة بصفة تتمتع التي العرفية القانونية القاعدة أن على الرأي هذا يؤكد كما

 ممارسة هناك تكن لم ما تغيير ألي محال تكون أن يمكن ال المالحة، أغراض غير في الدولية باألنهار لالنتفاع

 الدول ألكثرية الدولية، الممارسات تغير هنا، العالمية بالممارسة والمقصود .التغيير ذلك تدعم عالمية

 .العالم دول باقي في دولية، ألنهار "المشاطئة"

ون أن الباحث أن هذا الرأي منتقد؛ فاألصل أن هذه االتفاقية كاتفاقية دولية عقدية هي ملزمة ألطرافها د ويرى

 يصيب الذي الغموض أو النقص فإن لذا ؛"الشارعة"تكون ملزمة للدول األخرى كما هو الشأن في االتفاقيات 

 يمكن وال الغموض، هذا ومعالجة النقص هذا رأب على أطرافها بين واتفاق تفاوض إلى يحتاج االتفاقية هذه

 ما وإال مجتمعة، االتفاق أطراف بإرادة إال مباشرة الدولي القانون لقواعد أو الدولي للعرف ذلك في الرجوع

 .النهاية في ستطبق التي هي الدولي القانون قواعد أن طالما االتفاق لهذا حاجة هناك تكان

أي أن  1التعاون إطار في وردت إنما االتفاق هذا في الدولي القانون لمبادئ الوحيدة اإلشارة أن عن فضال هذا

مناط التزام أطراف االتفاقية إنما ينصب على مبادئ القانون الدولي التي تحكم التعاون بين الدول فقط دون 

 غيرها من المبادئ المتعلقة باألنهار الدولية.

                                                           
 يراجع المادة األولى من االتفاق. )1(
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 جله يترك ال كله يدرك ال ما: ثالثاا
ً  فأخذ المصري المفاوض تحقيقه على عمل ما هو" جله يُترك ال كله يُدرك ال"ما  مبدأ أن يبدو  ً أ تعهدا  ثيوبيا

 األمور تبدو وهكذا التشغيل، في للتعاون مشتركة آلية إنشاء ثم مرة، ألول السد خزان ملء مسألة في بالتعاون

 وتراجع الراهنة القوى توازن سياسات وسلبا إيجابا فيه وتؤثر النية، حسن على يعتمد سياسي اتفاق أمام وكأننا

 .1المصرية المائية الهيمنة

 هذا في القوي القانوني المصري المفاوض موقف مع البتة يتناسب ال المبدأ لهذا اللجوء أن الباحث ويرى

في األصل عمل غير مشروع وفقا لقواعد القانون الدولي،  هو -المصب دولتي إخطار دون- السد فبناء ،الشأن

مكنه من الحصول على قرار من ييستطيع أن يتخذ من اإلجراءات القانونية ما  وكان المفاوض المصري

مجلس األمن بوقف بناء هذا السد باعتباره عمالً غير مشروع يهدد السلم واألمن الدوليين ويخالف القواعد 

المنظمة الستخدامات األنهار العابرة بين الدول، ولكن لم يستخدم المفاوض المصري تلك القانونية الدولية 

 ! مكتفيًا بالسعي وراء أمور فنية عقيمة وطويلة األمد لم ولن تحقق أية مصالح لمصر.األدوات

  المزايا بعض يحقق قد االتفاق موضوع السد: رابعا

 المياه تبخر معدالت أن: إحداهما ،رئيستين ميزتين يحقق قد األثيوبي النهضة سد بناء أن 2بعض الخبراء يرى

 عند المياه من مزيد تخزين أن يعني بما أسوان، عند الموجودة المعدالت تلك من بكثير أقل النهضة سد عند

 قرار أن: واألخرى. الثالث الدول في الطاقة وإنتاج الري ألغراض المياه من امزيد يوفر قد النهضة سد موقع

 هذا إنتاج ألن مصر، صالح في يكون ربما االقتصادية التنمية لتحقيق الكهرومائية الطاقة على االعتماد ثيوبياأ

 الزراعة نمط عن اإلثيوبي التحول فإن وعليه المياه، تستهلك ال وهي "التوربينات" على يعتمد الطاقة من النوع

 .مصر إلى تدفقها يمكن التي المياه من مزيد توفير يعني قد أكثر مياها تستهلك التي المروية

الباحث أن هاتين الميزتين ال يمكنهما الصمود طويال أمام األضرار الكارثية التي ستصيب الدولة  ويرى

المصرية من جراء بناء هذا السد، ومنها انخفاض كفاءة السد العالي في توليد الطاقة الكهربائية، وتقليص 

بخر أو التقليل تعة، ونقص مياه الشرب، وتلك مشكالت تفوق بكثير مسألة خفض معدالت الولمزرالمساحات ا

ل بقاء الدولة اشكإبال -اإلثيوبية، فهذه المشكالت ستهدد  "التوربينات"من استهالك المياه نتيجة استخدام 

 المصرية.

  والمنصف العادل لالستخدام مؤشرات وضع: خامساا
 ورد ولقد والمناسب، المنصف االنتفاع مبدأ يتضمن اتفاق أي على التوقيع على السابق في تتحفظ إثيوبيا كانت

 بين ومن"، والمناسب المنصف االستخدام مبدأ" عنوان تحت االتفاق من الرابعة المادة في ذلك على التأكيد

 .الخ.... واالقتصادية االجتماعية واالحتياجات والمناخية، والمائية الجغرافية العناصر االستخدام هذا مؤشرات

                                                           
  والبدائل التحديات ،للسد الشرعي الميالد ،الواقع األمر اتفاق :الرحمن عبد حمدي. أ يراجع  )1(

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/24/%D8%B3%D8%AF- 1/6/2016 في زيارته تم.  
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أن المادة السابقة تعد من مزايا االتفاق إال أنها لم تضع آلية لضمان هذا االستخدام أو تنفيذه، وتحديد  ورغم

الحصص المائية لكل دولة في ضوء تلك المعايير، وهنا يثار التساؤل عن جدوى وضع مبدأ دون وضع آلية 

 !.لتنفيذه؟إجرائية 

 

 الثاني  المبحث
 المبادئ إعالن اتفاق عيوب

 :اآلتي النحو على االنتقادات من للعديد المبادئ عالنإ اتفاق تعرض

 والتصحر والجفاف األمن وانعدام البيئي والتدهور والفقر، المياه، ندرة: أوالا 
 ومياه الطاقة توليد في تستخدمها التي بالمياه كبير بشكل يرتبط وتنميتها دولة أي مستقبل أن فيه شك ال مما

 بحق صراحة يقر االتفاق إن بل النيل، مياه في يذكر حق أي لمصر االتفاق هذا يمنح ولم والزراعة، الشرب

ويذهب رأي إلى  .مياه من يخزنه وما طاقة من ينتجه ما وعلى عليه والسيطرة السد إدارة في الكامل ثيوبياأ

 هو للمشروع المشتركة واإلدارة التمويل في بالمشاركة والسودان لمصر ثيوبيأ عرض عن أثيرالقول بأن ما 

 .1السد ببناء موقفهم يبرروا حتى ثيوبيأ كالم مجرد

 األمر وهو ،والخارجية الداخلية التوترات في زيادة -شك بال- لمصر المائي الفقر هذا على يترتب وسوف

 ستتأثر التي الداخلية للصراعات كنتيجة ،2وأثيوبيا مصر بين المياه حول عسكرية نزاعات بوقوع ينذر الذي

 الدولة في الحياة على واضح بشكل ستؤثر والتي المياه، في والمستقبلي الحالي الشديد العجز هذا إثر البالد بها

 .المصرية

 يوازي ما خزانه في يستوعب أن الحالي بتصميمه يستطيع أنه علمنا إذا ومساوئه السد هذا خطورة وتزداد

 على يقينا يؤثر سوف الجفاف سنوات في والسيما الخزان ملء فإن وعليه عام، لمدة النيل مياه تدفق إجمالي

 .3مصر إلى المياه تدفق

ا   الفنية المسارات على والتركيز القانوني المسار عن االبتعاد: ثانيا

 أن فاألصل لموضوعه؛ القانوني األساس تجاهل ألنه االتفاق لهذا توجه التي العيوب أخطر من العيب هذا يعد

 والحصول المصب لدولتي المسبق اإلخطار بعد إال المشتركة األنهار على السدود إنشاء على تقدم ال الدول

 عليه سابقة قانونية أوضاع استيفاء إلى يحتاج سكنية عمارة كان ولو هؤإنشا يتم بناء فأي موافقتها، على

 يقع الذى النهضة، سد حالة في يحدث لم ما وهو الفني، الجانب ذلك بعد يأتي ثم البناء، رخصة كاستخراج

                                                           
 ،4199 ع اليوم، المصري صحيفة سالم، متولى أجراه ،" واحدة مياه نقطة" مصر يمنح ال" المبادئ اتفاق" بعنوان صحفي حديث:  المفتي أحمد. د )1(

 القانوني المستشار وهو المبادئ إعالن اتفاق حول للسد الدولية اللجنة من مستقيال عضوا المفتي أحمد /د ويعد هذا م،12/12/2005 السبت يوم الصادر
 .السوداني الري لوزير السابق

المركز الديمقراطي العربي، القاهرة،  الخارجية، التدخالت في دراسة النيل: حوض ودول مصر بين المائي الصراع :محمد إبراهيم شاكر ءصفا. د )2(
                                                                                                                م.2010
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 كان لذا للتفاوض الحالي اإلطار في خلل وجود يعنى ما مياهه، في تتشارك دول، ثالث يضم دولي، نهر على

 الجوانب استيفاء قبل التنفيذ ثيوبياأل الجانب يبدأ وأال قانونيين، خالل من والتفاوض االتفاق يتم أن المتعين من

 .1القانونية

 من االتفاق هذا في قانوني عضو أي مشاركة عدم الفني المسار إلى القانوني المسار عن التحول مظاهر ومن

 ما وهو ،2القانونيين من أعضاء بسبعة االتفاق هذا في شاركت فلقد ثيوبياأ أما والسودان، مصر من كل جانب

 .مصالحها يحقق بما االتفاق نصوص صياغة على ثيوبياإ حرص يؤكد

 النحو على نتائج عدة عليه ترتبت قد الفني المسار إلى القانوني المسار عن التحول هذا أن الباحث ويرى

  :اآلتي

 مشروع شيء لىع إال نتفاوض ال إننا يقول المنطق أن إذ السد، بناء بمشروعية الصريح االعتراف -1

 هذا مشروعية عدم عن للحديث مستقبلية محاولة يةأ إفشال بل إضعاف إلى سيؤدي ما وهو قانونًا

 .الدولي المجتمع أمام القانونية الناحية من البناء

 بخبرائها إثيوبيا استطاعت إذ والسوداني، المصري نظيريه حساب على ثيوبياأل المفاوض تقوية -2

 المبادئ من بمجموعة عنه واالستعاضة المائي األمن بند حذف االتفاق هذا في المشاركين القانونيين

 .الحقيقي مضمونها عن تخرجها بطريقة صياغتها تمت التي

 التخزينية السعة مضاعفة إلى األخير هذا عمد إذ األثيوبي، الموقف يغير أن الفني المسار يستطع لم -3

 الخبرة بيوت قبل من المحددة السعة أضعاف ستة تشكل وهي مكعب، متر مليار 74 نحو لتصبح للسد

 . األميركية

 افإذ عليه، استفتاء في الشعب على االتفاق عرض خالل من ممكنا زال ما القانوني المسار أن الباحث ويرى

 اتخاذ المصرية للدولة يبيح مشروع غير عمال السد بناء يعد ثم ومن يكن لم كأنه اتفاق أمام أصبحنا رفض

 .ضده القانونية اإلجراءات كافة

 السد بناء بمشروعية صريح اعتراف االتفاق: ثالثا
 ومعترفاثيوبي أصبح مولودا شرعيا رأي إلى القول بأن توقيع هذا االتفاق يعد بمثابة اعتراف بأن السد األ ذهب

به من دول حوض النيل كافة، وهو األمر الذي سيؤثر بصورة بالغة على حصة مصر من مياه النيل التي 

 3ثيوبيا دوما االعتراف بهاأترفض 

 ،أشيع كما السد بوجود ااعتراف ليست المبادئ إعالن وثيقة بأن القول إلى رأي يذهب ذلك من العكس وعلى

 والتي السد راآث لتقييم الدولية اللجنة يف الدخول وحتى تشييده منذ واقع كأمر بالسد اعترفت مصر أن فالحقيقة

                                                           
م ، ثم تم تجاهل هذا الدور 2013يرى الباحث أن الوجود الحقيقي للجانب القانوني لم يظهر إال في لجنة تقييم آثار السد التي أودعت تقريرها في   )1(

 ، مرجع سابق.المفتي أحمد. دالقانوني بعد ذلك، يراجع ، أ. عادل نبهان، مرجع سابق، 
 ، مرجع سابق.المفتي أحمد. د  )2(
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% 40 من أكثر تشييد مع الواقع لألمر استكمال هو إنما االتفاق هذه مثل فتوقيع وبالتالي ،2012 في تشكلت

 .1السد إنشاءات حجم من

الباحث أن الرأي السابق منتقد إذا أن التعامل مع األمور غير المشروعة وكأنها أمر واقع يعد بمثابة  ويرى

التحرك على المستوى الدولي إلثبات عدم مشروعية هذا العمل، وليس  عناعتراف بعجز الدولة المصرية 

سير في المسار القانوني مبرًرا للتفاوض الفني على بناء هو في األصل غير مشروع، وكان من الممكن ال

 على الحصول من تمكنها عديدة دولية قانونية خبرات من مصر تمتلكه لما فيه الخوض سهل مسار وهو أوال،

 .السد بناء مشروعية بعدم صريح دولي اعتراف

 -الباحث أن أهم النتائج المترتبة على هذا االعتراف بالميالد الشرعي لهذا السد تتمثل في اآلتي:  ويرى

 .األخرى الدولية والجهات الدولي البنك قبل من السد بناء تمويل عن الحظر رفع -1

 في موقفه تدعم ثيوبياأل للجانب حجة بمثابة االتفاق هذا سيعد إذ المصري المفاوض موقف إضعاف -2

 هذا بعد بنائه في دولية قانونية مخالفات عن الحديث المصري المفاوض على ويصعب السد، بناء

 .االتفاق

 األخرى السدود من العديد بناء في األخرى النيل حوض ودول أثيوبيا لدولة سابقة السد هذا سيعد -3

 .الدولي القانون لقواعد بالمخالفة

 الدولي القانون بمبادئ الواضح اإلخالل: رابعاا
 تلك أفرغ -واقعيا– أنه إال الدولية؛ القانونية المبادئ من العديد حوى قد المبادئ عالنإ حول االتفاق أن رغم

 المفاوض حساب على ثيوبياأل المفاوض مصلحة في تصب أساسية مبادئ أغفل أنه كما ،مضمونها من المبادئ

 :اآلتي النحو على المصري

  Notification of Planned Measures المسبق اإلخطار مبدأ( 1)

 دولة ألي يجوز ال أنه الدول بين المشتركة األنهار على السدود عمل بتنظيم المعنية الدولية االتفاقيات أكدت

 مبدأ" مضمون هو وهذا األخيرة، هذه موافقة وبعد األخرى الدول خطارإ دون النهر هذا على سدا تقيم أن

 .2"المسبق اإلخطار

 ادولت به التزمت إذا إال المسبق اإلخطار بهذا تلتزم ال أنها بحجة المبدأ بهذا التزامها عدم ثيوبياأ وتبرر هذا

 لها مصر إخطار عدم إلى واستندت المسبق، اإلخطار لمبدأ التبادلي بالتطبيق يعرف ما وهو المصب،

 إلى سيؤديان أنهما مدعية المشروعين لهذين التام رفضها عن وعبرت ،السالم وترعة توشكي بمشروعي

 م؛1997 الجديدة األنهار اتفاقية على التصويت عن إثيوبيا امتنعت كما النيل، مياه من مصر حصة زيادة

                                                           
 مرجع سابق.  ، نبهان عادل .أ )1(
إدارة أذمه المياه في العالم اإلسالمي ، مقاربة إسالمية لحوكمة المياه ، المركز العربي للدراسات  : طايع سالمان محمد. دلمزيد من التفاصيل يراجع  )2(

 ملف النيل، لنهر القانوني اإلطار من مصر لموقف القانونية األسانيد ، العال عبد شوقي محمد. د،  267 ص م ،2010اإلنسانية ، القاهرة ، مصر ، 
 2009 ، القاهرة ، األهرام ، االستراتيجي األهرام
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 والخاص االتفاقية من الثالث الجزء وأن المنبع، ودول المصب دول بين التوازن تحقق ال االتفاقية أن ترى ألنها

 .1مياهها على بمشروعات القيام تنوى التي الدولة على ثقيلة أعباء يضع اتخاذها المزمع باإلجراءات

ثيوبي غير منطقي لسببين أحدهما: أنه يتناقض مع الهدف من وراء هذا المبدأ، الباحث أن هذا المبرر األ ويرى

ل المشتركة في النهر الواحد، ومن ثار السلبية التي يمكن أن تصيب الدوفالغرض من اإلخطار هو دراسة اآل

 فيما ثيوبياألخطار دولة المصب )مصر( إثم منحها فرصه في الموافقة أو الرفض، وال يتحقق هذا الهدف من 

 تال موقع في النهر بجريان يتعلق فيما جغرافيا تقع ال إثيوبيا أن إذ السالم وترعة توشكي بمشروعي يتعلق

 خاصا ملكا تعد مصر إلى تصل التي النيل فمياه المياه، حصة أو النهر بجريان تتأثر فلن ثم ومن مصر، لموقع

 .الحوض دول من أخرى دولة بأي امصب كدولة إليها تصل التي هاهلميا استخدامها يمثل وال بها،

 هذه دولية مع يتعارض الم 1977 عام الجديدة األنهار اتفاقية على ثيوبياأ تحفظ أن في يتمثل: اآلخر والسبب

 بهذا تتمسك أن الدول من وغيرها مصر حق فمن ثم ومن األخرى، الدول كافة مواجهة في وسريانها االتفاقية

 .ةالدولي العدل محكمة ثم ومن الدولي، المجتمع أمام المبدأ

  النية حسن بمبدأ اإلخالل( 2)

منها و اإلبرام، أثناءومنها ما هو  االتفاق، إبرام قبل ما هو منها محاور عدة في النية حسن بمبدأ اإلخالل يظهر

 :اآلتي النحو على اإلبرام بعدما هو 

 :االتفاق إبرام قبل)أ( 
ليبرمان" وزير الخارجية اإلسرائيلي  أفيجدور" زيارة عنه أسفرت ما المرحلة تلك في النية سوء دالئل من 

م محرًضا إياها ضد مصر، وعارضا خدمات 2/9/2011لدول منابع النيل وبخاصة أثيوبيا وكينيا وأوغندا في 

إسرائيل العسكرية لتعزيز قواتها المسلحة للتصدي ألي حرب يمكن أن تشنها مصر في المستقبل في حال 

لى بناء مشاريع لتحويل مياه النيل، وتم عقد اتفاقيات متعددة للتعاون في ثيوبيًا عأإقدام هذه البلدان وخصوًصا 

 .2مجال الزراعة والري

 حذرت بعدما خصوصا لمصر وتهديدا حدة أكثر األثيوبي الري وزير كان بل الحد هذا عند األمر يتوقف ولم

 وبعض اسرائيل تكفلت دوالر مليارات سبعة وبتكلفة النيل نهر على سد من أكثر بناء على واعترضت القاهرة

 مياهها فالمياه ذلك على ثيوبياأ إقدام دون تحول العالم في قوة توجد ال" قال إذا بدفعها كبرىال وربيةاأل دولال

 .3"مشروعاتنا ضد "الفيتو" يملك بأن ألحد حق وال

                                                           
 .464 ص ، 2008 – 2007،  القاهرة جامعة ، فريقيةاإل والدراسات البحوث معهد ، األفريقي االستراتيجي التقرير  )1(

(2)"Cabinet Communique (10 July 2011 meeting)" (Press release). Israeli Ministry of Foreign Affairs. 10 July 2011. 
Retrieved 28 July 2011; William, Dan (10 July 2011). "Israel recognizes South Sudan, offers economic aid". Reuters. 
Retrieved 28 July 2011; Aboudi, Sami (July 15, 2011). "South Sudan will have relations with Israel-official". Reuters. 
Retrieved July 15, 2011; Ravid, Barak (28 July 2011). "Israel announces full diplomatic ties with South Sudan". 
Haaretz. Retrieved 28 July 2011. 

 ص ، 38 العدد اإلسالمية، والدراسات البحوث مركز مجلة األلفية، سد شكاليةإو المائية الدولية االتفاقيات :المبارك محمد الكريم عبد الوهاب عبد. د )3(
617 
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 وترعة توشكي مشروعي على ثيوبياأ اعتراض من قوله سبق ما االتفاق برامإ قبل أيضا النية سوء دالئل ومن

 هذا عند األمر يتوقف ولمم، 1997 عام الجديدة األنهار اتفاقية على وتحفظها العالي، السد قبلهما ومن السالم،

 األمة أمجاد يعيد قوميا مشروعا باعتباره السد هذا حول كبيرة بدعاية موقفه ثيوبياأل المفاوض غلف بل الحد

 .م1896 عام عدوة موقعة في الغازية اإليطالية القوات هزمت التي الحبشية

 :التفاوضأثناء  )ب(
 عن تفصيلية معلومات أو بيانات أية يقدم لم إذ التفاوض مدة طوال بالمماطلة ثيوبياأل المفاوض اتسم 

 .المصب دولتي على المحتملة ثارهآ أو للسد، التخزينية والسعة الفنية المواصفات

 ينتزع أن األثيوبي المفاوض استطاع بل ،السد هذا حول التفصيلية البيانات إخفاء حد عند األمر يتوقف ولم

 االتفاق هذا من الخامسة المادة في ورد إذ السد، بناء عن للحظة ولو التوقف عدم على االتفاقية أطراف موافقة

 مع بالتوازي سيتم النهضة لسد األول الملء وقواعد اإلرشادية الخطوط حول االتفاق أن على النص صراحة

 بها ثيوبياأ تلتزم لن إذ ،الجدوى عديمة الفنية وااللتزامات التقارير كل يجعل الذي األمر وهو السد، بناء عملية

 للتنفيذ محال تكون فلن ثم ومن السد بناء بعد الحقا سترد الفنية التقارير هذه أن ، وهومنطقي لسبب مطلقا

 .الواقع أرض على الفعلي

ثيوبي لسياسة األمر الواقع على نظيريه المصري والسوداني في هذا االتفاق، إلى فرض المفاوض األ ضافةإو

فإن صياغة نصوص االتفاق قد ساهمت إلى حد كبير في فرض هذه السياسة، وهو ما سيوضحه الباحث عند 

 الحديث عن عيوب الصياغة في بنود االتفاقية. 

 :االتفاق توقيع)ج(بعد 
 االستشارية الفنية المكاتب بين الخالف استثمار خالل من االتفاق توقيع بعد ثيوبياأل الجانب نية سوء يظهر 

 االجتماعات أن كما الجدوى، عديمة الفنية اآلراءتصبح  -القول سبق كما- ثمومن  السد بناء من االنتهاء لحين

 .جديدة تفاوضيه مشكالت بخلق يسمح بما متباعدة زمنية فترات على تتم المكاتب هذه تحديد حول

  :المكتسبة التاريخية الحقوق بمبدأ اإلخالل( 3) 

 الحقوق مبدأ علىم 2004 برلين وقواعد ،م 1997 لعام المتحدة األمم واتفاقية م،1966 هلسنكي قواعد أكدت

 اقتسام في بها العمل جرى التي الكيفية احترام ضرورة مؤداها فكرة على المبدأ هذا ويقوم المكتسبة، التاريخية

 قد واالستخدام االقتسام هذا يكون أن بشرط مجراه، في المشاركة الدول بين فيما الدولي النهر مياه واستخدام

 متواترا   واقعا   الدولة تستخدمها التي المياه حصة معه تصبح الذى الحد إلى طويلة تاريخية لفترة تطبيقه جرى

 .1المستفيدة الدولة حياة في حيوية أهمية ذات الحصة هذه تصبح بحيث ،النهر دول اعتراض دون طويلة لفترة

                                                           
 القاهرة، جامعة األفريقية، المصرية الدراسات برنامج ات،يالتسعين يف النيل حوض دول تجاه المصرية السياسة :كشك الحميد دبع أشرفد.  )1(

 .159 ،158 ص ،2006
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اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 النيل، مياه في المكتسبة التاريخية مصر حقوق على يؤكد -وبيقين– نجده السابق المبدأ مضمون وبتطبيق

 مقولة يقبل ال الدولي القانون أن بحجةم 1959 اتفاق بموجب الثابتة الحقوق هذه على احتجت ثيوبياأ ولكن

 من دولتين بين توقيعها تم االتفاقية تلك أن ترى أنها كما دولي، نهر في ما لدولة الثابتة أو المكتسبة الحقوق

 سالفة القانونية القواعد تنكره ما وهو بها، االعتراف يجوز ال وبالتالي بكامله الحوض دول هما عشرة أصل

 .1الذكر
استطاع المفاوض األثيوبي أال يمنح الجانب المصري في ظل هذه االتفاقية أي اعتراف بالحقوق التاريخية  ولقد

لمصر في مياه النيل، وهو األمر الذي يعكس ضعف المفاوض المصري في هذه االتفاقية؛ فكان من المنطقي 

في مياه النيل والعمل على تعظيمها، أن يقابل االعتراف ببناء السد االعتراف بحصة مصر  -على أقل تقدير-

 !يحدث؟ولكن هذا ما لم 
 :اإلضرار عدم مبدأ( 4)

 األنهار في المشتركة بالدول الجسيم الضرر لحاقإ جواز عدم مبدأ علىم 1997 الجديدة األنهار اتفاقية أكدت

 ضرر" بمصطلح" الجسيم الضرر" مصطلح استبدال لنا يفسر ما وهو ،2المبدأ هذا ثيوبياأ رفضت ولقد الدولية،

 الثالث الدول تتخذ سوف" أنه من تضمنه فيما االتفاق من الثالثة المادةعليه في  النص ورد الذي" شأن ذي

 النهر /األزرق للنيل استخدامها خالل شأن ذي ضرر في التسبب لتجنب المناسبة اإلجراءات كل

 The" Three Countries shall take all appropriate measures to prevent the".الرئيسي

causing of significant harm in utilizing the Blue/Main Nile." 

 " بمصطلح ضرر ذي شأنSerious Harmالباحث أن استبدال مصطلح الضرر الجسيم " ويرى

"Significant Harm ،"وغير غامضا يبدو الذي األخير المصطلح بهذا المقصود تحديد دوامة في يدخلنا 

 عدم حالة في ومحددة واضحة غير جاءت معالجته وكيفية الضرر وحدوث التعويض عملية أن كما مفهوم،

 .المبدأ بهذا األثيوبي الطرف إلزام بصعوبة يدفع مما الضرر عنه نتج الذي الفعل حول اتفاق وجود

 :االتفاق لنصوص القانونية الصياغة مساوئخامسا: 
 هذه بشدة يعارض: أحدهما االتفاق بهذا القانونية الصياغة مشكالت لتناول اتجاهين بين يفرق أن للباحث يمكن

 :االتي النحو على عيوب من الصياغة هذه أصاب ما نفي يحاول: واآلخر الصياغة،

  :عيوبه أهم لالتفاق القانونية الصياغة)أ( 

 الدولية االتفاقات مصاف من ينحدر االتفاق هذا جعلتذهب رأي إلى القول بأن الصياغة القانونية لهذه الوثيقة  

 بسد وترتبط الدولي القانون في أصال عليها المتعارف المبادئ من مجموعة تضمنت إذ اإلعالن، مجرد إلى

                                                           
 ، مرجع سابق. نبهان عادل أ.  )1(
 ،191 العدد الدولية، السياسة مجلة النيل، لنهر القانوني الوضع ضوء في النهضة سد مشروع: العادل غير االنتفاع :العال عبد شوقي محمد د. )2(

 2013 القاهرة، األهرام،
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 الفترة منذ النيل لمياه الحاكم القانوني اإلطار عن يُبعدها ما وهو النيل، بمياه وليس ثيوبياأل النهضة

 .1االستعمارية

 خاص إطاري اتفاق بمثابة جعلتها الوثيقة لهذه القانونية الصياغة أن مقررانفسه  المعنى على آخر رأي وأكد

 ومن أطرافها، كافة على واضحة وحقوق اللتزامات توثق مفصلة إجراءات ينشئ ااتفاق وليس عامة بمبادئ

 2.أخرى تفصيلية اتفاقات إلى يحتاج فهو ثم

 :المتبادلة االلتزامات ترتيب في األساس ليست القانونية الصياغة)ب( 
 صياغتها أن بزعم االتفاقية، لنصوص االنتقادات توجيه بأن القول إلى رأي ذهب السابق االتجاه عكس على

 المبتغاة القانونية القوة تحوز ال تحديدا، أثيوبيا إلى الموجهة الخطاب لغة وأن الجامع، المانع االلزام الي ترق لم

 في المائية مصر وحصص حقوق عن بالتنازل المصريين ولينؤالمس واتهام المصرية، القومية للمصالح وفقا

 الخامسة المادة في وردت التي" احترام" كلمة إلى واالستناد األخيرة، المسائل هذه االتفاقية لتجاهل النيل، نهر

 اللحظة هذه في- الدولي القانون أصبح إذ منتقد أمر هو قانوني، بناء أي لهدم رئيسي كمعول االتفاقية، هذه من

 .3واالدعاء لالتهام ومنصة لإلفتاء، ساحة التاريخيةــ

 -على النحو اآلتي:  مستنداتهذا الرأي إلى عدة  واستند

 يدرك إذ ،"والمعاني بالمقاصد العبرة ولكن والمباني، باأللفاظ العبرة ليست" الفقهية القاعدة إلى االستناد -1

 جميع ينظم راسخا قانونيا مبدأ باعتباره المبدأ هذا بتطبيق الفقهية المدارس مختلف في القانونيون

 عند وذلك أيضا، التشريعية والنصوص والدساتير بل العالقة، هذه أطراف بين التعاهدية العالقات

 االتفاقية أطراف الدول بمقاصد فالعبرة الدولية؛ واالتفاقيات المعاهدات تفسير حول قانوني نزاع حدوث

  .االتفاقية بهذه ألفاظ من ورد بما وليس التفاوض، أثناء

 من عداه ما على ويهيمن يسود الذي النص وهو دولية، اتفاقية كل في" الحاكم" بالنص يسمي ما وجود -2

 هذا وكنه تأويل حول بينها التنازع حين المصالح، المتعارضة الدول لتأويالت وفقا تخالفه، نصوص

 يخالف ال بما الوثيقة في خرآ نص أي ويؤول يفسر الحالة هذه في ففي الحاكم؟ للنص المخالف النص

 ال بما آخر نص أي يلغي أي وينسخ حكمه، يرجح معه الصريح التعارض إن بل الحاكم، النص هذا

 يخالف بما االتفاقية، متن في الواردة «احترام» عبارة تفسير يجوز ال وهنا الحاكم، النص هذا يخالف

 هذه في الحاكم النص تمثل باعتبارها" التالية بالمبادئ أنفسها الثالث الدول ألزمت: "عبارة تفسير

  .االتفاقية

 إذ الدولية، المجامالت قواعد من غيرها عن تميزها والتي الدولية لالتفاقات الملزمة القانونية الطبيعة  -3

 وهو االتفاقية، هذه من األول المبدأ في الدولي القانون مبادئ أساس على التعاون مبدأ على النص ورد

                                                           
  مرجع سابق. الرحمن، عبد حمدي. أ يراجع  )1(
 ، مرجع سابق.نبهان عادل .أ ((2
 ، مرجع سابق. سالمة أيمن. د )3(
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 هذا في طرف أي تجاه لمصر قانونية حجة تعد والتي الحاكمة، الدولية القانونية الضمانات أهم أحد يعد

ً  ولكن عام بشكل العام الدولي القانون مبادئ المقصود ليس وهنا االتفاق،  الدولي القانون مبادئ أيضا

 األمم اتفاقية قننتها والتي النهرية المالحة أغراض غير في الدولية بمسارات األنهار باالنتفاع المتعلقة

 .م1997 عام المالحة أغراض في المائية المجاري استخدام بشأن المتحدة

 

 وجوه عدة من الصواب جانبه قد أنه إال القانوني منطقه وقوة وجاهته رغم الثاني االتجاه أن الباحث ويرى

 :اآلتي النحو على

 للبحث تدفعنا القاعدة هذه" والمباني باأللفاظ وليست والمعاني بالمقاصد العبرة" قاعدة إلى االرتكان -1

 وأصعب منه مستحيال، يكن لم إن الصعوبة بالغ األمر وهذا الثالث، الدول من دولة كل مقاصد عن

 يختلف ومعني ومقصد بتفسير ستتمسك -شك ال- دولة فكل الدول، لهذه المشتركة اإلرادة عن البحث

 .واضحة وغير مبهمة بطريقة صياغتها تمت نصوص وجود ظل في األخرى الدولة عن

 يرجع ثم ومن حاكم، نص التالية بالمبادئ أنفسها ألزمت الثالث الدول بأن القاضي النص بأن القول -2

 كما بالمبادئ التزمت الثالث فالدول الدقة، تعوزه قول االتفاق نصوص بين تعارض وجود عند إليه

 .الدولي القانون مجال في المبادئ هذه عليه تكون أن يجب بما وليس االتفاق، بنصوص جاءت

 يتعدى أن دون ألطرافها ملزمة فهي ثم ومن ،شارعه وليست عقدية اتفاقية هي الدراسة محل االتفاقية -3

 مثل لتوقيع حاجة في كنا لما ذاتها في ملزمة وقواعده الدولي القانون مبادئ أن ولو للغير، اإللزام هذا

 مبدأ مثل القول سبق كما الدولي القانون في الثابتة الحقوق ببعض تعترف ال أثيوبيا فدولة االتفاق، هذا

 .م1997 المائية األنهار استخدام اتفاقية على تحفظت كما المكتسبة، التاريخية الحقوق

مما سبق فإن الباحث يرى أهمية التفرقة بين ما يمكن أن يكون سندا وسالحا يمكن للمفاوض المصري  وانطالقًا

ال الذي يستبين بجالء من خالل وبين واقع الح وغموض،أن يتمسك به لتالفي ما أصاب هذا االتفاق من إبهام 

ومن أمثلة هذه النصوص على سبيل المثال  وإبهامها،نصوص هذا االتفاق مؤكدا على عدم وضوح صياغتها 

 -ال الحصر ما يلي:

 المشترك، الفهم أساس على التعاون" أن على النص جاء" التعاون مبدأ" األول بالمبدأ يتعلق فيما -1

 تفهم في التعاونو الدولي، القانون ومبادئ للجميع، المكاسب النوايا، حسن المشتركة، المنفعة

 "مناحيها بمختلف والمصب المنبع لدول المائية االحتياجات

 لدول المائية االحتياجات تفهم في التعاون" "المشترك الفهم في"التعاون  عبارة من النص هذا غموض يتضح

 الفهم في التعاون من النتيجة هي فما والفهم، التفهم بمجرد يتعلق االلتزام مضمون فكأن" والمصب المنبع

 أن أي التعاون مبدأ مضمون تحت فقط وارد الدولي القانون مبادئ مصطلح كون عن فضال هذا! والتفهم؟

 المبادئ من غيرها دون الثالث الدول بين بالتعاون فقط تتعلق التي الدولي القانون بمبادئ إال تلتزم لن ثيوبياأ
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 لهذا اأساس كونها عن لتعبر الوثيقة صدر في الدولي القانون مبادئ عبارة ترد أن األولي من وكان األخرى،

 .مبادئه من فقط واحد مبدأ إطار في داخلة وليست له، ومكملة االتفاق

أن  واالستدامة اإلقليمي التكامل التنمية، مبدأ بعنوان االتفاق مبادئ من الثاني المبدأ في النص ورد -2

 فضال ،النص فهذا...." االقتصادية التنمية في المساهمة الطاقة، توليد هو النهضة سد من الغرض"

 في المساهمة" عبارةيتضمن  السد، نشاءإ على والموافقة بل الصريح االعتراف بمثابة هكون عن

 حول التساؤل يثار وهنا ،فقط الطاقة توليد ليس السد بناء من الهدف تجعل " التياالقتصادية التنمية

 من ذلك ليسأ أخرى، اقتصادية وسيلة أي أو السمكي االستزراع أو الزراعة ألغراض المياه تخزين

 السد بأن والسودان مصر إلزام في نجحت ثيوبياأ تكون وهنا االقتصادية؟ التنمية في المساهمة قبيل

 أي أو للزراعة المياه تخزين إمكانية -بالضرورة– يعني ما وهو األخرى ولألغراض للطاقة هو

 .فقط الطاقة لتوليد اسد ليس فهو إذن .خرآ غرض

 سوف" أنه على" شأن ذي ضرر في التسبب عدم مبدأ" بعنوان جاء والذي الثالث المبدأ في النص ورد -3

 للنيل استخدامها خالل شأن ذي ضرر في التسبب لتجنب المناسبة اإلجراءات كل الثالث الدول تتخذ

 فإن الدول، إلحدى شأن ذي ضرر حدوث حالة ففي ،ذلك من الرغم على ،الرئيسي النهر /األزرق

 اإلجراءات كافة اتخاذ الفعل، هذا حول اتفاق غياب وفي الضرر، هذا إحداث في المتسببة الدولة على

 كلما التعويض مسألة ومناقشة الضرر، هذا منع أو لتخفيف المتضررة الدولة مع بالتنسيق المناسبة

 ".مناسبًا ذلك كان

 الضرر أن أي ؟اجسيم الضرر يكون أن تعنى هل "شأن ذي" عبارة معنى حول الغموض السابق النص ويثير

 العالقات مجال في شأن ذي غير خرآو شأن وذ ضرر هناك وهل الجسيم، الضرر هو تجنبه يجب الذي

 !شأن؟ اذ اضرر يعد الذي هو النيل نهر جفاف أن أم شأن، اذ اضرر يعد المياه نقص وهل الدولية؟

 اجسيم اضرر الطاقة نتاجإو المياه تخزين ألغراض السد بناء اعتبار يمكن ال أنه السابق النص من يفهم كما

 الوثيقة وهذه اتفاق، محل يكن لم الضار الفعل بكون مرهون اإلجراءات هذه اتخاذ شرط نأل الدول حدىإل

 ثم ومن عليها، المتفق فعالاأل قبيل من يعد السد بناء ففعل ثم ومن المياه، وتخزين للطاقة سد بوجود اعتراف

 التعويض تستحق مسائل وجود حال في وحتى تخفيفه، أو الضرر هذا لمنع إجراء أي باتخاذ أثيوبيا تلتزم ال

 .ذاته التعويض وليس التعويض، مسألة مناقشة حول يكون االلتزام فإن

 عيةوومشر بشرعية ااعتراف كونه عن فضال السد، وإدارة األول الملء في التعاون بمبدأ يتعلق فيما -4

 لجنة أن المعلوم فمن ،مضمونه من لتفرغه المبدأ هذا عبارات بعض جاءت فلقد السد هذا تشغيل

 لعملية تاليًا التقرير هذا كان فإذا الواقع أرض على تنفيذها سيتم توصيات ستصدر الدولية الخبراء

 الدراسات تلك أن على النص ورد إذ ؟إذن التقارير هذه وراء من والجدوى الحكمة هي فما البناء

 . السد بناء عملية مع بالتوازي ستتم والتقارير
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 والتي النهضة، لسد السنوي التشغيل وقواعد اإلرشادية الخطوط على االتفاق" أن على واضحا النص جاء كما

 القول صاحبة فهي السد لهذا مالكه اباعتباره أثيوبيا أن بمعنى" آلخر وقت من ضبطها السد لمالك يجوز

 هذه ضبط ألثيوبيا ويجوز ااسترشادي سيكونفاالتفاق على قواعد التشغيل إذن  التشغيل؛ قواعد في الفصل

 .عليها معقب دون السد فتحات تغلق أن -النص هذا وفق- ألثيوبيا يجوز آخر بمعنى آلخر، وقت من القواعد

 لعملية الضبط إعادة تستدعي طارئة أو منظورة غير ظروف بأية المصب دولتي إخطار" على النص أن كما

 األولي وكان .فقط اإلخطار مجرد على ينصب هنا االلتزام أن إذ ،صياغته في األخطر النص يعد" السد تشغيل

صياغة النص بما يسمح بأخذ رأي وموافقة الدول األطراف في االتفاق قبل القيام بإعادة ضبط عملية تشغيل 

وإذا كان الغرض من ذلك مواجهة ظروف ال تحتمل التأخير فكان من األولى  .وحدهاالسد من قبل أثيوبيا 

 سالمة من للتأكد األطراف الدول على اإلجراءات بهذه القيام بعد وجيزة زمنية فترة في الظروف هذا عرض

 .اإلجراءات هذه

 خزانات مع النهضة سد تشغيل حول والتنسيق التعاون استمرارية لضمانورد النص أيضا على أنه " ولقد

" بينها فيما مناسبة تنسيقية آلية بالمياه، المعنية الوزارات خالل من الثالث، الدول تنشئ سوف المصب، دولتي

 فهل مطلق، حق وهو السد، تشغيل عمليه ضبط في السد مالك بحق الخاص النص مع يتناقض النص هذا

 !ال؟ أم األخرى السدود مع السد بتشغيل ستسمح التنسيقية اآللية

 شهرا عشر خمسة يستغرق سوف أعاله إليها المشار العملية لتنفيذ الزمني اإلطارورد النص على أن " كما

 خصوصا جدا طويلة تعد الفترة وهذه"، ةيالدول الخبراء لجنة جانب من بهما الموصي الدراستين إعداد بداية منذ

 .المدة هذه تجاوزت اآلن المفاوضات أن

 الطاقة شراء في األولوية المصب دول عطاءإ سيتم" أنه على النص ورد الثقة بناء بمبدأ يتعلق فيما -5

 النقص أمام الطاقة شراء من الحكمة ماهي إذ الجدوى عديم النص وهذا ،"النهضة سد من المولدة

 .المصرية الزراعية األراضي وبوار الشرب، مياه في الشديد

 ثيوبياأو مصر من كل توفر سوف" أنه على النص ورد والبيانات المعلومات تبادل بمبدأ يتعلق فيما -6

 وذلك ن،يالوطني الخبراء للجنة المشتركة الدراسات إلجراء الالزمة والمعلومات البيانات والسودان

 عدم فإن ثم ومن المالئم، التوقيت هذا إلى اإلشارة تتم ولم" المالئم التوقيت وفي النية حسن بروح

 عبارة إضافة أو الوقت تحديد المستحسن من وكان االلتزام، من التنصل عملية يسهل التوقيت تحديد

 ".البيانات أو الدراسات هذه الدول من أي طلبت متى"

 حتى أثيوبيا بذلتها التي الجهود الثالث الدول تقدر" أنه على النص ورد السد، أمان بدأبم يتعلق فيما  -7

 نيه، بحسن أثيوبيا، تستكمل سوف"و"  السد بأمان المتعلقة الدولية الخبراء لجنة توصيات لتنفيذ اآلن

 ال النص وهذا" الدولية الخبراء لجنة تقرير في الواردة السد بأمان الخاصة للتوصيات الكامل التنفيذ

 بعد التوصيات بتنفيذ ستقوم فكيف السد بناء من االنتهاء على أوشكت ثيوبياأ أن إذ ورائه من جدوى
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 في أو السد تشييد عملية في أخطاء وجود إلى االستشارية والمكاتب الخبراء لجنة انتهت فلو البناء،

 !البناء؟ بعد المواصفات هذه من ثيوبياأ ستعدل فكيف التخزينية سعته

 األخيرة بالمادة الوارد للنزاعات السلمية التسوية مبدأ صياغة تتم النزاعات، تسوية آلية فاعلية انعدام -8

 فإن ،وتفاوض مشاورات إلى يحتاج الخالفات حل أن إذ مضمونها، من تفرغها بطريقة االتفاقية من

 الجهة هي فما .مجتمعة األطراف بموافقة الوساطة أو التوفيق طلب إلى اللجوء يتم اآللية تلك تفلح لم

 أو التوفيق طلب على الثالثة األطراف تتفق أن الممكن من وهل ؟وساطتها أو توفيقها طلب سيتم التي

 األمر إحالة النهاية في ثم جراء،اإل هذا إلى اللجوء بعدم -األقل على- اأحده تمسكوما ذا لو  الوساطة؟

 ال بأنه -وضوح بكل- القول يمكن فهنا ؟الدول رؤساء يتفق لم لو ذا وما الدول، رؤساء عناية إلى

 محايدة لجنة تشكل أن -الباحث نظر في- األوفق من وكان الخالفات، لحل وحاسمة واضحة ليةآ توجد

 .االتفاق هذا تطبيق عن تنشأ التي الخالفات لحسم دولية

بحث أن عيوب الصياغة القانونية لنصوص هذا االتفاق بعد من كل ما سبق يستطيع الباحث أن يقرر  وانطالقا

ولكنه بالنظر  الظاهري،طاره الشكلي إطبيعة دولية في  اعلى النحو السابق قد جعلت اتفاق إعالن المبادئ ذ

يرتب أية التزامات قانونية حقيقية  العميق لفحوى ومضمون ما جاء به من بنود نجده مجرد إعالن مبادئ ال

 على الدول األطراف فيه.
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 الدراسة نتائج
- الطبيعة الملزمة التفاق اعالن المبادئ ال يمكن النظر إليها فقط من منظور النظام القانوني الداخلي -1

بل يتعين النظر إليها في نطاق فكرة اإللزام في  -كقانون داخلي أو كعقد من عقود القانون الخاص

وجود عنصرين أحدهما: اإلرادة المشتركة  -في رأي الباحث-القانون الدولي العام والتي تفترض 

 في الدستور.  لنفاذهألطراف االتفاق بما يفيد االلتزام ببنود هذا االتفاق، واآلخر: توافر الشروط الالزمة 

بيعة دولية ملزمة من الناحية الشكلية، ولكنه لم يرق بعد إلى حد اإللزام في اتفاق إعالن المبادئ ذو ط -2

، ومن أهمها ضرورة هلنفاذمجال القانون الداخلي المصري، إذ لم يستوف الشرائط الدستورية الالزمة 

عرضه على الشعب في استفتاء شعبي لتعلقه بحق السيادة على جزء من إقليم الدولة المصرية وهو 

 نيل"."نهر ال

 المبادئ على الشعب في استفتاء عام. إعالنمجلس النواب هو الجهة المختصة بعرض اتفاق  -3

 للدولة مصلحة أية يحقق لن الفنية المسارات وراء الحثيث والسعي ،القانوني المسار عناالبتعاد  -4

 موقف سيضعف الذي األمر وهو السد، بناء بمشروعية صريح اعتراف بمثابة يعد بل المصرية،

 حتما ستنجم التي الضارة اآلثار بوقف مطالبته عند مستقبال الدولي المستوى على المصري المفاوض

  .السد هذا بناء عن

 وتثير مضمونها، عن تخرجها بطريقة صياغتها تتم االتفاق هذا محل الدولية القانونيةالمبادئ  -5

 عالنإ ومجرد شكله، في دوليا اتفاقا االتفاق هذا من جعل الذي األمر وهو بها، االلتزام حول الشبهات

 ألطراف واضح بشكل ملزمة قانونية ثارآ بوجود الجزم يمكن ال إذ مضمونه، في ملزم غير دولي

 .االتفاق هذا

 .انتقادات من إليه وجه ما مع البتة تتناسب ال محدودة مزايا من المبادئ عالنإ اتفاق حققهما  -6

 امخرج ذلك يعد إذ عليه، االستفتاء بعد الشعب قبل من رفضه تم إذا االتفاق هذا عيوب تجاوزيمكن  -7

 انتهاء لحين البناء هذا لوقف المعنية الدولية المؤسسات إلى مباشرة واللجوء عيوبه، لمعالجة اقانوني

 .حوله الدراسات

 .الرفض حتًما همآل فإن عام استفتاء في المصري الشعب على المبادئ إعالن اتفاق عرضإذا  -8
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 :والمقترحات التوصيات

 لكافة يتاح حتى الرسمي موقعها على االتفاق لهذا األصلي النص بنشر الجمهورية رئاسة أوصي -1

 .الشفافية لمبدأ تحقيقا والتحليل، بالدراسة ومناقشته عليه االطالع الباحثين

 .االتفاق هذا على الرقابي دوره بممارسة النواب مجلس أوصى -2

 الشعب على طرحه ثم لمناقشته البرلمان على االتفاق هذا عرض بضرورة الجمهورية رئيس وصيأ -3

 .شعبي استفتاء في

 إلى واللجوء للتفاوض الفني المسار وراء اللهث عن الفوري بالتوقف المصرية السلطات أوصي -4

 .سرعه بأقصى القانوني المسار

 وضع بضرورة -الفني المسار على التفاوض في استمرارها حال في- المصرية السلطات أوصي -5

 . إضافية ثالثية أو ثنائية اتفاقيات خالل من االتفاق هذا لبنود حاسمة تنفيذية آليات

 النص هذا قصور لمعالجة م2014 الحالي المصري الدستور من 151/م نص تعديل الباحث يقترح -6

 المتعلق االتفاق بإحالة المختصة الجهة وتحديد الدولية، االتفاقيات مصطلح استخدام بعدم يتعلق فيما

 مجلس على أو استفتاء في االتفاق لعرض الالزمة المدة وتحديد عليه، لالستفتاء للشعب السيادة بحقوق

 النحو على التعديل بعد النص ليصبح السيادة، بحقوق تتعلق ال التي األخرى االتفاقات كافة في النواب

 :اآلتي

 موافقة بعد عليها ويصدق واالتفاقيات، المعاهدات ويبرم الخارجية، عالقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل

 واالتفاقيات المعاهدات عرض ويجب. الدستور ألحكام وفقًأ نشرها بعد القانون قوة لها وتكون النواب، مجلس

 مجلس وعلى عليها، التوقيع تاريخ من يوًما( 15) خالل النواب مجلس على الجمهورية رئيس قبل من الدولية

 تتجاوز ال مدة خالل السيادة بحقوق يتعلق وما والتحالف الصلح معاهدات على لالستفتاء الناخبين دعوة النواب

 ءاالستفتا نتيجة إعالن بعد إال التصديق يتم وال الجمهورية، رئيس قبل من عليه عرضها تاريخ من يوًما( 30)

 عن التنازل عليها يترتب أو الدستور، أحكام تخالف معاهدة أية إبرام يجوز ال األحوال جميع وفي بالموافقة،

 .الدولة إقليم من جزء أي

 

 

 

 

 

 

 



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدةالسنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 204

اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 المراجع قائمة
  العربية المراجع: أوال

: القانون الدولي العام "المفهوم والمصادر"، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، بلقاسم أحمد. د .1

 م. 2006الجزائر، 

 برنامج ات،يالتسعين في النيل حوض دول تجاه المصرية السياسة. أشرف عبد الحميد كشك: د .2

 .م2006 القاهرة، جامعة األفريقية، المصرية الدراسات

 م.1986مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  :السالم عبد جعفر. د .3

 عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار والمصادر، العام الدولي القانون: مانع الناصر عبد جمال. د .4

 .م2005 الجزائر،

 إثراء دار األولى، الطبعة الشارقة، جامعة مكتبة العام، الدولي القانون: العطا أبو صالح رياض. د .5

 م.2010 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر

: دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، الجدار سعيد. د .6

 م. 1992حقوق اإلسكندرية، 

 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار العام، الدولي القانون لدراسة مقدمة :عامر الدين صالح. د .7

 .م2003

دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية، دار  :المسماري بوزيد الكريم عبد. د .8

 م. 2008، 1الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ط 

 الحقوق كلية دكتوراه، رسالة األوربية، الجماعات لقانون المباشر التطبيق: داوود محمد المنعم عبد. د .9

 م.1987 مصر، المنصورة، جامعة

، دار النهضة 1، الجزء "القانون الدولي العام "المبادئ واألصول :الحديثي اسماعيل خليل على. د .10

 م.2010العربية، القاهرة، مصر، 

 والنشر، للطباعة الجامعية الدار الجنائي، القاضي أمام الدولية المعاهدات: جيوالقه. على عبد القادر د .11

 .طباعة سنة بدون لبنان، بيروت،

القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  :وآخرون الحميد، عبد سامي محمد. د .12

 م.2003

 اإلسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار العام، الدولي القانون خليفة، إبراهيم. د الدقاق، سعيد محمد. د .13

 .م2009



205 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدة  

: القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، علوان يوسف محمد. د .14

 م. 2007األردن، 

 .م2002القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  محمد المجذوب: .د .15

 م. 1996االتفاقيات القضائية الدولية أحكامها، نصوصها، مطابع أبو مريس،  :صغري مصطفى. د .16

 م.2005 ثالثة، ط الدولية، القاعدة: األول الجزء العام، الدولي القانون: فؤاد أحمد مصطفي. د .17

 م.2003هـ / 1424 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار العام، الدولي القانون: عالم أحمد وائل. د .18

 :األجنبية المراجع: ثانيا
1- Brownile (Ian): Principles of Public International Law, Fourth Edition, Claredon 

Press, Oxford, 1990. 

2- Carreau (Dominique) : Droit International, A.Pedone, Parise, France, 1988. 

3- Dinh (Nguyen -Quoc) :Daillier(Patrick) et Pellet(Alain) : Droit International public, 

L.g.d.j., Paris, France, 1987. 

4 - Dixon (Martin): Text Book on International Law, fifth Edition, Black stone Press 

Limited, London, 2007. 

5- Economides (Constantin) : La Position du Droit International dans L'ordre 

Juridique Interne et L'application des Règles du Droit International par le Juge 

National, In Rev., Hell, D.l.1996.   

6- Fauchill(Paul) : Traite' de Droit International Public, Librairie Arthur Rousseau, 

Paris, France, 1927. 

7 - Kackorowska (Alina) : Public International Law, fourth Edition, Rout ledge 

,Tayler &Française ,e. library  ,2010. 

8- LauterPacht (Hersch): Private Law Sources and Analogies of International Law, 

Longmans, Green and co. LTD, London, 1927. 

9- Mc Nair (Lord): The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961. 

10- Reuter (Van Paul) : La Personnalité international du CICR, Mélanges, Pictet, 

Geneva, 1984. 

11-Rousseau (Charles) : 



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدةالسنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 206

اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

- Principes généraux de droit International, Revue Internationale de droit 

Compare', Sirey, Paris, 1971. 

- Droit international Public ,11 éd, Dalloz, Parise, France, 1987. 

12-Suzanne (Bastid) : Cours de Droit International Public, Les Cours de droit, Paris, 

1976-1977. 

 :ترونيةاإللك والمواقع والدوريات البحوث: ثالثا
 متولي :أجراه"،  واحدة مياه نقطة"  مصر يمنح ال" المبادئ اتفاق" بعنوان صحفي حديث. أحمد المفتي: د -1

 .م12/12/2005 السبت يوم الصادر، 4199 ع اليوم، المصري صحيفة سالم،

مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية، المجلة  :حجاز أبو أشرف. د -2

 .مصر القاهرة،م، 2004(، 60المصرية للقانون الدولي، العدد )

قراءة قانونية التفاقية إعالن المبادئ حول سد النهضة األثيوبي، جريدة األهرام المصرية،  :سالمة أيمن. د -3

 أبريل 3 الموافق هــ1436 اآلخرة جمادي من 14 الجمعة يوم المنشور ،139 السنة، 46869العدد 

 .م2015

اتفاق األمر الواقع، الميالد الشرعي للسد، التحديات والبدائل، منشور بالموقع  :الرحمن عبد حمدي. د -4

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/24/%D8%اإللكتروني

B3  

 كلية الحقوق، مجلة العام، الدولي القانون ومبادئ قواعد ضوء في المعاهدات آثار: الطراونة محمد. د -5
 . م2005 ، 1ع ، الثاني المجلد البحرين، جامعة الحقوق،

 .م23/3/2015اليوم السابع المصرية في عددها الصادر في  جريدة -6

موقف القضاء الدولي من التعارض بين االتفاقيات والقانون الداخلي، مجلة المفكر،  حسين: شرون. د -7

 الجزائر.                                                          ببسكرة،، جامعة محمد خيضر 3العدد 

 التدخالت في دراسة: النيل حوض ودول مصر بين المائي الصراع: محمد إبراهيم شاكر صفاء. أ -8

 م.2010 القاهرة، العربي، الديمقراطي المركز الخارجية،

 عدد الين اون فكر مجلة تقيميه، رؤية سياسي، تسرع أم قانوني إلزام النهضة سد وثيقة :نبهان عادل. أ -9

 .م2015 إبريل 19

 العربية، مصر جمهورية دستور في الدولية للعالقات القانوني النظام: سرحان محمد العزيز عبد. د -10

 .29 المجلد الدولي، للقانون المصرية المجلة في منشور مقال

 مركز مجلة األلفية، سد واشكالية المائية الدولية االتفاقيات: المبارك محمد الكريم عبد الوهاب عبد. د -11

 .38 العدد اإلسالمية، والدراسات البحوث



207 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدة  

الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنه، مجلة دراسات  :شطناوي. فيصل عقله د -12

 م.2015، 1، العدد 42علوم الشريعة والقانون، مجلد 

 المجلة فقهية، دراسة الجزاء، بفكرة وعالقتها الدولية القانونية القاعدة طبيعة ،علي اسماعيل محمد. د -13

 م.1980 والثالثون، السادس المجلد الدولي، للقانون المصرية

 دولة على تطبيقية دراسة الداخلي، والقانون العام الدولي القانون بين العالقة: القاسمي حسن محمد. د -14

 اإلمارات دبي، والعشرين، الثامنة السنة األول، العدد والقانون، األمن مجلة المتحدة، العربية اإلمارات

 م.2014 المتحدة، العربية

المياه، المركز  لحوكمةمه المياه في العالم اإلسالمي، مقاربة إسالمية زإدارة أ :انطايع. محمد سالم د -15

 م.2010العربي للدراسات اإلنسانية، القاهرة، مصر، 

 :العال عبد شوقي محمد. د -16

 القاهرة، األهرام، االستراتيجي، األهرام ملف النيل، لنهر القانوني اإلطار من مصر لموقف القانونية األسانيد -

2009 

 األهرام،، 191 العدد الدولية، السياسة مجلة النيل، لنهر القانوني الوضع ضوء في النهضة سد مشروع -

 .م2013 القاهرة،

نهاء المعاهدات الدولية في ضوء القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون إ: أثر فهمي حسن وليد. د -17

 م. 2013، 69الدولي، ع 

 .2008 – 2007معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة،  األفريقي، االستراتيجي التقرير -18

 6 األول، لعاديا االنعقاد دور األول، التشريعي الفصل األول، العدد ،المصري النواب مجلس نشرة -19

 م.2016 يناير 16 الموافقهـ 1437 اآلخر ربيع من

20- Cabinet Communique (10 July 2011 meeting)" (Press release). Israeli 

Ministry of Foreign Affairs. 10 July 2011. Retrieved 28 July 2011 

21- William, Dan (10 July 2011). "Israel recognizes South Sudan, offers economic 

aid". Reuters. Retrieved 28 July 2011. 

22- Aboudi, Sami (July 15, 2011). "South Sudan will have relations with Israel-

official". Reuters. Retrieved July 15, 2011. 

23- Ravid, Barak (28 July 2011). "Israel announces full diplomatic ties with South 

Sudan". Haaretz. Retrieved 28 July 2011. 



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدةالسنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 208

اتفاق إعالن مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي واالستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

24- http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-

on-declaration-of-principles-full-text م18/4/2016 في زيارته تم/  

25- http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/3/23/%D8%A5

%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86- 9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-

%D8%B3%D8%AF- 

26- http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-

on-declaration-of-principles-full-text/ 

27- http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3 

https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=ar 

28- https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic

_2012.pdf?lang=ar 

29- https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014.pdf?lang=ar 

30- https://www.constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008.pdf?lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 :الدولية القضائية األحكام: رابعاا
م، وتبادل السكان بين تركيا واليونان 1932 ويمبيلدونالدائمة للعدل الدولي في قضايا: السفينة  المحكمة -1

م، 1932م، والمناطق الحرة بين فرنسا وسويسرا 1929العليا  سيليزيام، والمصالح األلمانية في 1925

م، والرعايا األمريكيين 1951م، والمصائد األنجلو نرويجية 1932 (Dantzig) دانتزيغوالرعايا البولنديين في 

 بين والنزاع م،1994 إبريل 26مقر منظمة التحرير الفلسطينية بنيويورك في م، وإغالق 1952في المغرب 

 البحرية الحدود قضية في م1994 يناير 1 في وحكمها م،1994 فبراير 3 في الصادر حكمها في وتشاد ليبيا

 .والبحرين قطر بين

ا   الدساتير: خامسا
 .المغربيالدستور -1

 م.2014 المصريالدستور -2

 .األمريكيالدستور -3

 م.2012 تعديالته آلخر وفقا األلمانيالدستور -4

 م.2014 تعديالته آلخر وفقام 1993 لعام الروسيالدستور -5

 م.2016 الجزائريالدستور -6

 م.2008 تعديالته آخر وفقم 1815 الهولنديالدستور -7
 





دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن 
النفسي دراسة تطبيقية على العاملين 

في إدارة األمن والسالمة المدرسية 
بمنطقة الرياض

إعداد الدكتور
عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي 

جامعة نايف العربية العربية للعلوم األمنية
كلية العدالة الجنائية
قسم الدراسات األمنية



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدةالسنة الثالثة - العدد السادس - يوليو 201٧ممجلة العلوم القانونية 212

دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

 

 الملخص باللغة العربیة

 دور الرضا الوظیفي في تحقیق األمن النفسي 

دارة األمن والسالمة المدرسیة بمنطقة إدراسة تطبیقیة على العاملین في         
 الریاض

ي لدى العاملین في من النفسألتحقیق ادور معوقات الرضا الوظیفي في ى إلھدفت ھذه الدراسة التعرف 
دارة األمن إمن جمیع العاملین في  ومجتمع الدراسة من والسالمة المدرسیة بمنطقة الریاضألا دارةإمجال 

تم ھـ. أما عینة الدراسة 1436/1437في الفصل الدراسي الثاني للعام  والسالمة المدرسیة في مدینة الریاض
ھداف الدراسة أل. ولتحقیق ) عام100ة تتكون من (تم اختیار عینة عشوائیاختیارھا بالطریقة العشوائیة    و

ھا وثباتھا باستخدام معامل ارتباط كرونباخ التأكد من صدقو حث على االستبانة لجمع المعلومات,البااعتمد 
َّ  أظھرت نتائج الدراسة كالً والفا،   یلي: مما

الرضا الوظیفي و (مجال  ضمن ن المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطةإ  -1
ن المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة إ) وومجال آلیات تحفیز الرضا الوظیفي من النفسياألمجال 

 معوقات الرضا الوظیفي ).جاءت مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة ضمن مجال (
ھناك  تلمتغیر الجنس بینما كانحصائیة في المجال الثاني والرابع تعزى إروق ذات داللة كن ھناك فتلم   -2

 لمتغیر الجنس ولصالح فئة (ذكر).ول والثالث تعزى ألاحصائیة في المجال اذات داللة  فروق
ً ن ھناك فروقإ -3 حصائیة في المجال األول والثاني والثالث والرابع تعزى لمتغیر سنوات إذات داللة  ا

 سنوات فاكثر"  10الخبرة ولصالح فئة "
ً ن ھناك فروقإول و الثالث والرابع و ألحصائیة في المجال اإلم یكن ھناك فروق ذات داللة  -4 ذات داللة  ا

 حصائیة تعزى لمتغیر الدرجة العلمیة في المجال الثاني لصالح فئة (ماجستیر).إ

دارة األمن والسالمة إرشاد للعاملین في اإلعمل على تخطیط برامج التوجیھ واأوصت نتائج الدراسة بال 
دارة األمن والسالمة في مجال األمن النفسي إتدریب العاملین في و األمن النفسي. في مجالوتطویرھا 

 والرضا الوظیفي أثناء الخدمة .

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 

The role of job satisfaction in achievement of psychological security to security and safety 
management workers in school of Riyadh 

This study aimed to identify the role of job satisfaction obstacles in achievement of 
psychological security to security and safety management workers in school of Riyadh 

 
The study population consists of security and safety management workers in school of Riyadh in 
second semester in 1436 -1437 ,the study sample will be selected randomly from study 
population which is (100) workers. To achieve the goals of study, questionnaire used as main 
tool, and then measures its validity and reliability by using the coefficient of correlation 
Cronbach's alpha. 
The study reveals results, such as: 

1- The mean of the study paragraphs was high and medium within the domains of (job 
satisfaction, psychological security and methods of job satisfaction) and the arithmetic 
mean of the paragraphs of the study was high, medium and low within the scope of (job 
satisfaction obstacles). 

2- There were no statistically significant differences in the second and fourth domains due 
to gender variable while there were statistically significant differences in the first and 
third domains due to gender variable in favor of a (Male). 

3- There were statistically significant differences in all domains due to years of experience 
in favor of category of "10 years and over." 

4- There were no statistically significant differences in the first, third and fourth domains 
due to variable while there were statistically significant differences in the second domains 
due to scientific degree variable in favor of a (MA). 

 
In light of this study results, the researcher present recommendations which: 

1- Work on planning of guidance and counseling programs for security and safety 
management workers in school of Riyadh and develop psychological security concept 
and train security and safety management workers at field of job satisfaction and 
psychological security during service. 
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

 
 المقدمة

ن تطورات ھائلة في العدید من مجاالت الحیاة، فصاحب ھذا القرن ثورات وشھد القرن الحادي والعشر
علمیة متنوعة في كافة جوانب الحیاة أیضاً، والمتعلقة بالتكنولوجیا، والطب، واالتصاالت، والصناعة، وذلك 

دات الحیاة ونشوب یالمشكالت المعقدة التي شھدھا القرن الماضي مما عمل على زیادة تعقبسبب 
من  ، لذلك اعتبراالھتمام بموضوع تحقیق األمن النفسي والرضا الوظیفياالضطرابات الھائلة، حیث تم 

 عامل معھا.وتحسین كفاءة فرد معینة وتطویرھا من أجل الت تي تحتاج من االنسان التأقلم معھالظواھر ال

 نوالسلوكی یھتم بھا التي الموضوعات حدأمن  الوظیفي الرضا بات موضوع وفي المؤسسات التربویة
 مستوى الوظیفي ومصادره وقیاس الرضا المجاالت المختلفة ألسالیب وذلك عن طریق تنقیب ن،وواإلداری

 أدائھ على ألنھ ینعكس الوظیفي، وذلكالرضا  عدم ومصادر والبحث في أسباب اتجاه وظائفھم، األفراد رضا
 كما منھم، المطلوبة بالواجبات والقیام للعاملین الوظیفي باألداء الوظیفي الرضا یرتبط مفھوم وقد الوظیفي،

 بأھداف واقتناعھ لفردا قبل من المبذول الجھد على یستندوكما  عامل آلخر من قد یختلف العمل أداء أن
التعلیم(األفندي،  في میدان كبیر بشكل مطلوب الجھد وھذا لمطلوبة،ا بواجباتھا والتزامھ لھا ووالئھ المؤسسة

 ).3ص2009

كما وانتشر استخدام الرضا الوظیفي داخل المؤسسات العلمیة والخاصة، وفي أغلب میادین العمل، 
لھ أثر فعال على وحیث اھتم القادة بھذا الموضوع بشكل خاص لكونھ من العناصر المحفزة للعاملین، كما 

 ).820ص 2007(حجاج، نتاجیة، تطور العمل واإل

لذا ظھرت الحاجة إلى األمن النفسي من منطلق أن الفرد بحاجة إلى العیش في راحة وسالم، والبعد عن 
 حدأخرین ورؤساء العمل، ویعد ذلك من حساس بالحب من قبل اآلب التوتر والقلق، والحاجة إلى اإلأسبا

داع في میادین العمل، بتقرار النفسي والذي یؤدي إلى اإلاألمور التي تساھم في تحقیق األمن النفسي واالس
ً في حاجة إلى من یقدر عملھ وجھده ، ویحفزه على االستمرار في العمل  فالعامل المجد في عملھ دائما

 .واالبتكار، بحیث یشعره بالتفاؤل

 مشكلة الدراسة :  

ً مھم یلعب  دوراً   دارة األمن والسالمةإالعامل في تتمثل مشكلھ الدراسة  في اعتبار  رسالة في تأدیة  ا
العامل  ھدافھا على الرغم من وجود كثیر من المشكالت التي تواجھأوتحقیق  بھا والنھوض وأھداف المدرسة

دائھم ومدى ألى مستوى رضاھم، وبالتالي مستوى وتؤثر ع المدرسیة دارة العامة لألمن والسالمةفي اإل
ي ، ومن خالل الدراسة االستطالعیة الت المدرسیة دارة األمن والسالمةإفي تھم في االضطالع بدورھم ءكفا

والتي   العاملینخالل تصمیم استبانھ كشفت نتائجھا عن كثیر من المشكالت التي تواجھ  قام بھا الباحث من
العاملین في على نسبة الرضى لدى  ةاستقراره  وفیما یلي مؤشرات واضحالنفسي و  منھأبدورھا تؤثر عل  

ویعزز ذلك نتائج الدراسة االستطالعیة المیدانیة التي قام  بھا الباحث  المدرسیة دارة العامة لألمن والسالمةاإل
دارة األمن إمن العاملین في  عامالً ) 15ه على عینة بلغت (1437ه/1436خالل الفصل الدراسي الثاني 

 يوذلك بھدف تعرف آراء  ، وقد جاءت ھذه الدراسة في صورة استبیان یضم ثمان المدرسة  والسالمة في
 .یھالإ) یوضح خالصة النتائج التي تم التوصل 1)، والجدول (1عبارات (ملحق

 

 

 ): النسب المئویة لعینة الدراسة االستطالعیة1جدول (
 
 

                           العبارات   
 الدرجات

متوفر بدرجة 
 عالیة

متوفر 
بدرجة 
 بسیطة

 غیر متوفر

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 60 9 33.33 5 6.66    1  درجة الرضى عن العمل نفسة

درجة الرضا عن العالقات بین 
 53.33 8 26.66 4 20 3 الزمالء والمسؤولین

 53.33 8 20 3 26.66 4 الرضا عن الحوافز المادیة والمكآفات
 66.66 10    20 3 13.33 2 فرص النمو والترقیة المھنیة

 53.33 8 20 3 26.66 4 دارة المباشرةاإل
 60 9 26.66 4 13.33 2 مان الوظیفياأل

 86.66 13 6.66 1 6.66 1 من النفسيالشعور باأل

 وتتمثل أسئلة الدراسة فیما یلي:

دارة إمن النفسي لدى العاملین في في تحقیق األ ا دور الرضا الوظیفيالسؤال الرئیسي: م
 ؟ المدرسیة والسالمةاألمن 

 األسئلة الفرعیة: -
 ؟ المدرسیة العاملین في ادارة األمن والسالمة ما مستوى الدور الوظیفي في تحقیق االمن النفسي لدى .1
 ؟ المدرسیة دارة األمن والسالمةإلدى العاملین في  من النفسيما مستوى األ .2
 ؟ المدرسیة دارة األمن والسالمةإلدى العاملین في من النفسي عوقات الرضا الوظیفي في تحقیق األما م .3
 دارة األمن والسالمةإلدى العاملین في من النفسي األ ما دور آلیات تحفیز الرضا الوظیفي في تحقیق .4

 ؟ المدرسیة
دارة إلدى العاملین في  من النفسيلدور الرضا الوظیفي في تحقیق األ حصائیةإھل ھناك فروق ذات داللھ  .5

تبعا لمتغیر الجنس و سنوات الخبرة العلمیة والدرجة العلمیة والعمر والمسمى  المدرسیة األمن والسالمة
 الوظیفي ؟
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 أھداف الدراسة: -

 لى التعرف على: إتھدف الدراسة 

  المدرسیة والسالمةدارة األمن إلدى العاملین في من النفسي الدور الوظیفي في تحقیق األ رفع .1
  المدرسیة دارة األمن والسالمةإلدى العاملین في من النفسي األ رفع .2
 دارة األمن والسالمةإین في لدى العاملمن النفسي الرضا الوظیفي في تحقیق األ مواجھة .3

  المدرسیة
األمن دارة إلدى العاملین في  من النفسيتحفیز الرضا الوظیفي في تحقیق األللیات اآل تفعیل .4

  المدرسیة والسالمة
لدى من النفسي لدور الرضا الوظیفي في تحقیق األ الداللة اإلحصائیةالفروق ذات تحدید  .5

تبعا لمتغیر الجنس و سنوات الخبرة العلمیة  المدرسیة دارة األمن والسالمةإالعاملین في 
 والدرجة العلمیة والعمر والمسمى الوظیفي

 أھمیة الدراسة: -
 ما یلي :فی أھمیة الدراسة تأتي

 دارة األمن والسالمةإلدى العاملین في تناولت مفھوم الرضى الوظیفي  قلة الدراسات التيل
  المدرسیة

لدى العاملین لى الكشف عن مستوى الرضى الوظیفي إمن المتوقع ان تؤدي ھذه الدراسة 
 النفسي  باألمن وعالقتھم المدرسیة دارة األمن والسالمةإفي 

 دارة العامة لألمن والسالمةلومات الزمة لصانعي القرار في اإلن توفر معأمن المتوقع 
من بتحقیق الرضى واأل الكفیلمما یساعد على تھیئة الظروف للعمل المناسب  المدرسیة

عن شح الموارد المالیة والنفسیة  ةثار السلبیة الناجمداء لمواجھة اآلوالنفسي وتحسین األ
 المساعدة على العمل.  

 حدود الدراسة : -

 ھذه الدراسة بحدود مكانیة وزمانیة كما یلي: تحددت 

 دارة األمن والسالمة المدرسیة بمنطقة الریاض إھذه الدراسة في  حددت حدود مكانیة: -
 المدرسیة والسالمةدارة األمن إالعاملین في تم تطبیق الدراسة على  حدود بشریة: -
 .ھـ1436/1437الفصل الدراسي الثاني للعام ھذه الدراسة في  أجریت حدود زمانیة : -

 

 مصطلحات الدراسة: -
بأنھ: األمن الذاتي للفرد بحیث یكون  ) األمن النفسيKulikova, 2009, p459عرف (

في حاجة للطمأنینة النفسیة واالنفعالیة وبعیداً عن الخطر والتھدید، وتتعلق الحاجة لألمن بغریزة 
 الحفاظ على البقاء.

شباع إحساس الفرد بإمأنینة االنفعالیة والوجدانیة، والط ویعرف الباحث األمن النفسي بأنھ:
من واالنتماء وتقدیر الذات، ض لألخطار كحاجتھ للحب واألیر معرحاجاتھ، وأن یكون غ

 من النفسي.والعمل بذل الجھد لتحقیق األ

ً بلا) 159، ص2006المعیلي ( عرف الرضا الوظیفي: حیث رضا الوظیفي أكثر وضوحا
ً ل قدراتھ ومیولھ عرفھ بأنھ رضا العاملین عن عملھم عندما یجد في ھذا العمل منفذاً مناسبا

، مرتبطا ًذلك بموقعھ وطریقة الحیاة التي یستطیع بھا أن یلعب الدور تھشخصیتھ وقیموسمات 
 الذي یتمشى مع نموه وخبراتھ.

بأنھ عبارة عن مفھوم معقد متعدد المسارات واالتجاھات  و یعرف الباحث الرضا الوظیفي
في العمل ومن  یتمثل في الرضا الكلي الذي یكتسبھ الفرد العامل من وظیفتھ ومن المحیطین بھ

 ھا.فیة التي یعمل القائمین على اإلشراف علیھ ومن البیئ
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة -
لدى یتناول ھذا الفصل األدب النظري المتعلق بالرضا الوظیفي وعالقتھ باألمن النفسي 

، والدراسات العربیة واألجنبیة ذات الصلة  المدرسیة دارة األمن والسالمةإالعاملین في 
 بموضوع الدراسة.

 أوالً: األدب النظري:
بموضوع الدراسة في  یتناول الباحث في ھذا الجزء أھم عناصر األدب النظري المتعلقة

مبحثین وھما: المبحث األول: الرضا الوظیفي، المبحث الثاني: األمن النفسي، وذلك على النحو 
 التالي:

 المبحث األول: الرضا الوظیفي.
یھتم بھا  التي الموضوعات حدأمن  في المؤسسات التربویة الوظیفي الرضا بات موضوع

الوظیفي ومصادره  الرضا المجاالت المختلفة ألسالیب وذلك عن طریق تنقیب ن،واإلداری
الرضا الوظیفي،  عدم ومصادر اتجاه وظائفھم، والبحث في أسباب األفراد رضا مستوى وقیاس
وقد اھتم القادة بالرضا     ).3ص2009(األفندي،  أدائھ الوظیفي، على ألنھ ینعكس وذلك

ولھ أثر فعال ن العناصر المحفزة للعاملین، لكونھ م داخل المؤسسات العلمیة والخاصة، الوظیفي
بالعمل،  نتاجیة، حیث یساعد في التزام العاملین بمؤسساتھم وتعلقھمعلى تطور العمل واإل

فراد العاملین ونمط الحیاة الداخلي ة إلى أنھ یساعد في تحسین صحة األإضاف
 ).820ص 2007والخارجي(حجاج،

 مفھوم الرضا الوظیفي -
یعد العمل من أھم متطلبات كل فرد، وباستمرار الفرد في ھذا العمل لوقت طویل قد یعمل 

ما یحیط بالعمل، وھو ما یسمى  حاسیس حولمجموعة من المعتقدات واآلراء واألعلى تكوین 
بالرضا عن العمل، والذي یبدأ بقیام الفرد ببناء مجموعة من المعارف حول الوظیفة التي یقوم 

ً اتجاه إدى الفرد مشاعر نحو العمل ویتجھ بھا، وبناًء على ذلك یتكون ل لى التصرف سلوكیا
 وأسلوبر عن العمل والتأخ الئھ، والغیابات المتكررةالعمل بشكل محدد، كنمط تعاملھ مع زم

 ).2، ص2011احترامھ لآلخرین(الوناس، 

 ویتأثر واألبعاد، الجوانب متعدد الوظیفي الرضا مفھوم ) إن42، ص2008ویرى فلمبان(
 العمل وبیئة العمل بجماعة اآلخر بعضھا یتعلق بینما ذاتھ إلى العمل بعضھا یعود بعوامل

 لھ، أدنى حد أو على أ ھناك حد لیس إذ مطلقة، ولیست نسبیة مسألة الوظیفي والرضا المحیطة،
 موقف في فعالً  علیھ حصلما ی وبین الفرد یرید بینما التفاعل حصیلة ھو بالرضا والشعور

 معین.

ً آ25، ص2007بینما قدم الجرید (  حصیلة : خر للرضا الوظیفي حیث عرفھ بأنھ) تعریفا
 العمل ذلك الفرد بقبول � أساسا تقاسلتي وا الوظیفي بالعمل الصلة ذات العواملمجموعة 

 بعملھ القیام من الفردیمكن  الذيني الوجدا للشعور نتیجة اإلنتاج وفاعلیھ نفس ورضا بارتیاح
 ضیق. أو ملل دون

) بأنھ:  حالة من المشاعر التي تنتج عن تقییم الفرد لبیئة Sageer et al,2009,p1وعرفھ(
مدركات وتوقعات ومعتقدات داخلیة مخفیة أو ضمنیة، وقد  العمل مقارنة مع توقعاتھ، وھي تمثل

تظل ھذه المشاعر واألحاسیس مستترة داخل الفرد، وقد تظھر في سلوكھ الخارجي وتبدو من 
 تصرفاتھ.

بأنھ عبارة عن مفھوم معقد متعدد  وبناًء على ما تقدم یعرف الباحث الرضا الوظیفي
ي الذي یكتسبھ الفرد العامل من وظیفتھ ومن المسارات واالتجاھات یتمثل في الرضا الكل
 ھا.فیراف علیھ ومن البیئة التي یعمل المحیطین بھ في العمل ومن القائمین على اإلش

 العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي:
)  العدید من العوامل  التي تؤثر على الرضا 30- 28، ص 2003وقد ذكر المدلج (

في مستوى أھمیتھا من فرد آلخر، كما وتختلف أھمیتھا الوظیفي للعاملین، والتي تختلف 
 باختالف التنظیمات اإلداریة والبیئة المحیطة بھا. وھي:

ضاه الموظف نظیر عملھ الیومي الذي یقدم فیھ جھده للتنظیم، االراتب: وھو المبلغ الذي یتق -1
 .ھ الفرد إلشباع حاجاتھ األساسیةوھذا المبلغ من المال یستخدم

لى الترقیة بأنھا حصول العامل على فرص للترقیة إلى مراتب أعلى في إم النظر الترقیة: یت -2
 شباع المادي والمعنوي.اإل یب اإلداري، حیث تقدم الترقیة لھالترت

ل كانت خالألیھا سواء عضمانات التي یسعى العامل للحصول ال حدأاألمن: یعد األمن من  -3
 .بعد تركھ لھ مقیامھ بالعمل أ

، وقد رفع هللا سبحانھ وتعالى من قیمة اإلنسان كانة عالیةوالتقدیر: لإلنسان ماالحترام  -4
تقدیر وكرمھ على سائر مخلوقاتھ، والعامل (كإنسان) یجتھدمن أجل الحصول على ال

ً  غلب وقتھ یومیاً،أي فیھ قضواالحترام في العمل الذي ی حساسھ بالتقدیر الذي یدخلھ إوثانیا
ترام یق مستوى من الرضا الوظیفي عن عملھ. ویأتي ھذا االحفي البھجة ویعمل على تحق
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 ویتأثر واألبعاد، الجوانب متعدد الوظیفي الرضا مفھوم ) إن42، ص2008ویرى فلمبان(
 العمل وبیئة العمل بجماعة اآلخر بعضھا یتعلق بینما ذاتھ إلى العمل بعضھا یعود بعوامل

 لھ، أدنى حد أو على أ ھناك حد لیس إذ مطلقة، ولیست نسبیة مسألة الوظیفي والرضا المحیطة،
 موقف في فعالً  علیھ حصلما ی وبین الفرد یرید بینما التفاعل حصیلة ھو بالرضا والشعور

 معین.

ً آ25، ص2007بینما قدم الجرید (  حصیلة : خر للرضا الوظیفي حیث عرفھ بأنھ) تعریفا
 العمل ذلك الفرد بقبول � أساسا تقاسلتي وا الوظیفي بالعمل الصلة ذات العواملمجموعة 

 بعملھ القیام من الفردیمكن  الذيني الوجدا للشعور نتیجة اإلنتاج وفاعلیھ نفس ورضا بارتیاح
 ضیق. أو ملل دون

) بأنھ:  حالة من المشاعر التي تنتج عن تقییم الفرد لبیئة Sageer et al,2009,p1وعرفھ(
مدركات وتوقعات ومعتقدات داخلیة مخفیة أو ضمنیة، وقد  العمل مقارنة مع توقعاتھ، وھي تمثل

تظل ھذه المشاعر واألحاسیس مستترة داخل الفرد، وقد تظھر في سلوكھ الخارجي وتبدو من 
 تصرفاتھ.

بأنھ عبارة عن مفھوم معقد متعدد  وبناًء على ما تقدم یعرف الباحث الرضا الوظیفي
ي الذي یكتسبھ الفرد العامل من وظیفتھ ومن المسارات واالتجاھات یتمثل في الرضا الكل
 ھا.فیراف علیھ ومن البیئة التي یعمل المحیطین بھ في العمل ومن القائمین على اإلش

 العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي:
)  العدید من العوامل  التي تؤثر على الرضا 30- 28، ص 2003وقد ذكر المدلج (

في مستوى أھمیتھا من فرد آلخر، كما وتختلف أھمیتھا الوظیفي للعاملین، والتي تختلف 
 باختالف التنظیمات اإلداریة والبیئة المحیطة بھا. وھي:

ضاه الموظف نظیر عملھ الیومي الذي یقدم فیھ جھده للتنظیم، االراتب: وھو المبلغ الذي یتق -1
 .ھ الفرد إلشباع حاجاتھ األساسیةوھذا المبلغ من المال یستخدم

لى الترقیة بأنھا حصول العامل على فرص للترقیة إلى مراتب أعلى في إم النظر الترقیة: یت -2
 شباع المادي والمعنوي.اإل یب اإلداري، حیث تقدم الترقیة لھالترت

ل كانت خالألیھا سواء عضمانات التي یسعى العامل للحصول ال حدأاألمن: یعد األمن من  -3
 .بعد تركھ لھ مقیامھ بالعمل أ

، وقد رفع هللا سبحانھ وتعالى من قیمة اإلنسان كانة عالیةوالتقدیر: لإلنسان ماالحترام  -4
تقدیر وكرمھ على سائر مخلوقاتھ، والعامل (كإنسان) یجتھدمن أجل الحصول على ال

ً  غلب وقتھ یومیاً،أي فیھ قضواالحترام في العمل الذي ی حساسھ بالتقدیر الذي یدخلھ إوثانیا
ترام یق مستوى من الرضا الوظیفي عن عملھ. ویأتي ھذا االحفي البھجة ویعمل على تحق
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

ً المتعاملین والتقدیر من  القادة والمشرفین والزمالء المحیطین في العمل، كما ویتضمن أیضا
 .لمادیة والمعنویة ا مؤسسة ویتم التعبیر عنھ بالحوافزالفي 

األفراد العاملین،  في المؤسسات عدد من العالقات التي تحدث بینجماعات العمل: یسود  -5
 .التي یشعر بھا الفرد اتجاه عملھوالتي بدورھا تؤثر في درجة الرضا الوظیفي 

ھا على نوع اإلشراف إلى وجود عالقة بین ؤینت نتائج الدراسات التي تم إجرااإلشراف: ب -6
نمط اإلشراف ورضا القادة عن العمل، فقد أشارت دراسات جامعة میتشجن إلى أن المشرف 

یجعل مرؤسیھ محل اھتمام، ویقیم عالقات طیبة بینھ وبینھم على أساس من التفاھم الذي 
واالنسجام، ویسعى إلى تفھم مواقفھم المتنوعة في العمل، ویذلل العقبات التي تعترض 

مل تحقق الرضا ویخلق بیئة ع مسیھوؤقد یساھم القادة في كسب والء مر طریقھم، كافة ذلك
 .الوظیفي عن العمل

في العمل: إن القصد بالحریة المتوفرة في العمل مقدار ما ینتاب الفرد من الشعور  الحریة -7
یة لدیھ، وتقریر اإلجراءات التي باالستقاللیة وحریة التصرف في جدولة األعمال الیوم

حساسھ بالمسؤولیة الذاتیة إفرد مستوى من الحریة في العمل، ونفذھا بھا، حیث توفر للی
أو الفشل التي یمكن أن تحدث في تطبیق تلك األعمال والنتائج حول إمكانیات النجاح 

ھم توى الرضا الوظیفي للعاملین ورضاالمترتبة علیھا، وھذا بدوره قد یعمل على زیادة مس
 عنھ.

من إحدى المتغیرات  العالوات والبدالت والمكافآت: تعد العالوات والبدالت والمكافآت -8
 .للنشاطتي تعمل على إثارة الفرد المادیة ال

أنھ ال یوجد اختالف في آراء الباحثین حول العوامل المؤثرة في الرضا  ویرى الباحث
الوظیفي، وإن اختلفت التسمیة أحیاناً، حیث نجد أن البعض قد دمج أكثر من بعد في نقطة واحدة 

 في حین قام اآلخرون بتفصیلھا أو عزلھا إلى أكثر من بعد. 

 أنواع الرضا الوظیفي: -
ا إلى متجزئتھ تحیث تم ) نوعین من أنواع الرضا الوظیفي39، ص2011البالدي (  قدم

ً  عدة أجزاء  العتبارات معینة وھي: تبعا

 أوالً : أنواع الرضا الوظیفي العتبار شمولیتھ : 
ة للعامل كاالحترام والتقدیر یرتبط ھذا النوع بالجوانب الذاتی الرضا الوظیفي الداخلي: -1

 والتمكن من العمل والتعبیر عن الشخصیة.نجاز حساس باإلواإل

یرتبط ھذا النوع بالجوانب المادیة للعامل والبیئة المحیطة بھ  الرضا الوظیفي الخارجي: -2
 كالقادة والزمالء وطبیعة العمل ونمطھ.

حساس بالرضا الوظیفي بشكل تام نحو األبعاد الداخلیة یمثل ھذا النوع اإلالرضا الكلي العام:  -3
 معاً.والخارجیة 

 

 

 ثانیاً: أنواع الرضا الوظیفي باعتبار زمنھ :
ه الوظیفي إذا كان ءالنوع ینتاب العامل شعور بأن أدافي ھذا  الرضا الوظیفي المتوقع: -1

 ً  أن ما یقوم بھ من جھد یتناسب مع الغرض من العمل.  متوقعا

: ینتاب العامل في ھذا النوع الشعور بالرضا بعد مرحلة الرضا الرضا الوظیفي الفعلي -2
 الوظیفي المتوقع، وذلك حینما یحقق الغرض من العمل یشعر بالرضا الوظیفي. 

وجمع كافة مجاالت  : وھنا یكون العامل قد حقق أقصى مستوى رضاه الوظیفيالرضا الكلي -3
 .ر الرضا الوظیفيالعمل كافة عناصالعمل حیث ال ینبغي أن تتاح ضمن ھذا 

: وھنا یحقق الفرد درجة مناسبة لبعض جوانب العمل حیث ما زال یشعر الرضا الجزئي -4
 باالستیاء إال أنھ یؤدي أعمالھ.

 :أھمیة الرضا الوظیفي -
 حدد وتوضیحھا حیث الوظیفي الرضا أھمیة بیان ) إلى45، ص2008فلمبان ( تطرق وقد

 :التالي النحو على وھي الوظیفي بالرضا االھتمام إلى تدعو التي من األسباب عدداً 

في  العاملین لدى الطموح إلى زیادة مستوى یؤدي الوظیفي الرضا زیادة مستوى إن -1
 .المختلفة المؤسسات

 في المؤسسات غیابات العاملین نسبة إلى التقلیل من یؤدي الوظیفي الرضا مستوى إن زیادة -2
 .المختلفة المھنیة

في حیاتھ  فراغھ وقت عن رضا أكثر یكون المرتفع الوظیفي الرضا مستویات ذو لفردا إن -3
 العامة.

 .العمل لحوادث عرضة أقل یكونون عن أداء أعمالھم، رضا األكثر ألفراد العاملین ا إن -4

 درجة عالیة ھناك كانما فكل العمل، في واإلنتاجیة الوظیفي الرضا مابین وثیقة عالقة ھناك -5
 اإلنتاجیة في العمل. زیادة إلى ذلك أدى الوظیفي الرضا من
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حساس بالرضا الوظیفي بشكل تام نحو األبعاد الداخلیة یمثل ھذا النوع اإلالرضا الكلي العام:  -3
 معاً.والخارجیة 

 

 

 ثانیاً: أنواع الرضا الوظیفي باعتبار زمنھ :
ه الوظیفي إذا كان ءالنوع ینتاب العامل شعور بأن أدافي ھذا  الرضا الوظیفي المتوقع: -1

 ً  أن ما یقوم بھ من جھد یتناسب مع الغرض من العمل.  متوقعا

: ینتاب العامل في ھذا النوع الشعور بالرضا بعد مرحلة الرضا الرضا الوظیفي الفعلي -2
 الوظیفي المتوقع، وذلك حینما یحقق الغرض من العمل یشعر بالرضا الوظیفي. 

وجمع كافة مجاالت  : وھنا یكون العامل قد حقق أقصى مستوى رضاه الوظیفيالرضا الكلي -3
 .ر الرضا الوظیفيالعمل كافة عناصالعمل حیث ال ینبغي أن تتاح ضمن ھذا 

: وھنا یحقق الفرد درجة مناسبة لبعض جوانب العمل حیث ما زال یشعر الرضا الجزئي -4
 باالستیاء إال أنھ یؤدي أعمالھ.

 :أھمیة الرضا الوظیفي -
 حدد وتوضیحھا حیث الوظیفي الرضا أھمیة بیان ) إلى45، ص2008فلمبان ( تطرق وقد

 :التالي النحو على وھي الوظیفي بالرضا االھتمام إلى تدعو التي من األسباب عدداً 

في  العاملین لدى الطموح إلى زیادة مستوى یؤدي الوظیفي الرضا زیادة مستوى إن -1
 .المختلفة المؤسسات

 في المؤسسات غیابات العاملین نسبة إلى التقلیل من یؤدي الوظیفي الرضا مستوى إن زیادة -2
 .المختلفة المھنیة

في حیاتھ  فراغھ وقت عن رضا أكثر یكون المرتفع الوظیفي الرضا مستویات ذو لفردا إن -3
 العامة.

 .العمل لحوادث عرضة أقل یكونون عن أداء أعمالھم، رضا األكثر ألفراد العاملین ا إن -4

 درجة عالیة ھناك كانما فكل العمل، في واإلنتاجیة الوظیفي الرضا مابین وثیقة عالقة ھناك -5
 اإلنتاجیة في العمل. زیادة إلى ذلك أدى الوظیفي الرضا من
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

كان لألمور التي  ذاتھ بلفي حد مام بالرضا الوظیفي لم یكن لھ بأن االھت ویرى الباحث
داة واإلنتاجیة وغیرھا، فكان من الضروري أن تتم ا ألالرضا وتسمى نتائج الرضا كى ؤثر علت

الرضا الوظیفي یعتبر من  نأیرى الباحث دراستھ ألنھ یعتبر من األمور المتغیرة باستمرار. 
المؤشرات المھمة التي تدل على فاعلیة المنظمة، على االفتراض القائل أن الموظف الراضي 

 وكذلك أھدافھ.  عن عملھ ھو أكثر استعداداً  لالستمرار في وظیفتھ وتحقیق أھداف المنظمة

 

 خصائص الرضا الوظیفي:
 یلي: فیما الوظیفي الرضا خصائص )أھم49-48، ص2007حدد الجرید (

 إلى الوظیفي الرضا مجال ین فيالباحث منالعدید  : أشارالقیاس وطرقلمفاھیم ا تعدد -1
 النظر وجھات الختالف ذلكحیث یرجع  الوظیفي اـالرض حول وتباینھا التعریفات تعدد
 الوظیفي. اـالرض فـتعری ولـح عام اتفاق وجود عدم یشمل وھذاوتباینھا  العلماء بین

لى إحیان یتم النظر في الكثیر من األ فردي: موضوع الوظیفيعلىأنھ الرضاإلى  النظر -2
 یكون قدلعامل ما ا رضا الرضا الوظیفي على أنھ ذو موضوع فردي بمعنى بأن ما یكون

لى إ وقت منتختلف  ودوافع یمتلك متطلباتمعقد كائن بطبیعتھ  فاإلنسانآلخر رضا عدم
 .لمستخدم ا لقیاس طرقا تنوع على، والذي ینعكس آخر

لتعدد  نظراًو اإلنساني : للسلوكالجوانب المتداخلة  من بالعدید یتعلق الوظیفي الرضا -3
 مما ألخرى دراسة ومن آلخر موقف من أنماطھاواختالف  نينسااإل السلوك جوانب
لظروف االوظیفي العتبار تصور الرضا  تناولتالتي  للدراسات متناقضة نتائج تظھر

 ھا على تلك الدراسات.. ؤالمحیطة التي تم اجرا

 القناعة من حالھ بأنھ الوظیفي الرضا یتسم والقبول: القناعة من حالھ الوظیفي الرضا -4
رغباتھم  إشباع وعنتنشأ عن مدى تفاعل العاملین مع البیئة المحیطة بھم  والقبول

 لھ واالنتماء والوالء العمل على بالثقةحساس حیث یؤدي إلى اإل وحاجاتھم وتطلعاتھم
 المنشودة.  العمل غایاتتحقیق من أجل  واإلنتاج األداء فاعلیة وارتفاع

 الوظیفي الرضا تبریع : االجتماعي والنظام العمل تنظیم بسیاق ارتباط العمل عن للرضا -5
ً ناتج ً نھائی ا  ملاوب بھا وغیر المرغوب بھا والتي تتعلق بالعغالمرالحاجات من  للكثیر ا

 ستوى كبیرعلى م یردالتق ھذاإذ یرتكز وإدارتھ  نفسھ لتقدیر أدائھ العملي حیث یظھر عن
 مھاتقدتى ال اإلسھامات وعلى الشخصیة الغایات لتحقیق الشخصيالفشل  أو النجاح من

 إدارة العمل من أجل الوصول إلى األھداف المنشودة.

 رضا یعتبر : األخرى العناصر عن رضاه على دلیال لیسمعین  عنصر عن الفرد رضا -6
ً وافسمثل دلیالً  المحدد  عنصر عن العامل ، إذ  األخرى العناصر بقیةعن  رضاه على یا

ً لیس  معي، عامل ما لرضا یؤدي قد ما نإ  نتیجة وذلكعند اآلخرین  تحققی أن شرطا
 تھم.اـوتوقع لعاملینا اتـحاج لتباین

 كیفیة حدوث الرضا الوظیفي : -
األعمال لكي یصلوا إلى غایات محددة، حیث یعملون بنشاط یقوم العدید من الناس بأداء 

كثر رضا عن أعمالھم، ألھم ألھدافھم سیجعل منھم أفراًد لتحقیق األداء المتمیز، وأن وصو
فاألداء الجید یؤدي إلى الرضا الوظیفي، وعند النظر إلى الرضا العتباره نتیجة من أجل بیان 

المسؤولة عن حدوثھ، فالعوامل التي تعمل تلك التفاعالت الكیفیة التي یتحقق بھا تعتبر بمثابة 
 ): 68، ص 2012تكمن فیما یلي ( عوض هللا، 

یقھا، والعمل یعد من الحاجات : یمتلك كل فرد العدید من الحاجات التي یرغب في تحق -1
 شباع تلك الحاجات.إأكثر مصادر 

للعمل نحو  عیة التي توجھھالدافعیة : إن الحاجات التي یمتلكھا الفرد تولد لدیھ الداف  -2
 شباع تلك الحاجات عن طریقھا. إالمصادر المتوقع 

 اشكل خاص في عملھ اعتقاداً بأن ھذاألداء : تتحول الدافعیة الى أداء فعال لدى الفرد ب -3
 األداء عبارة عن وسیلة إلشباع حاجاتھ الفردیة . 

 اإلشباع : یؤدي األداء الفّعال الى إشباع حاجات الفرد .  -4
قد  لرضا: إن وصول الفرد إلى مرحلة اإلشباع عن طریق األداء المتمیز في عملھا -5

 شباع حاجاتھ .إیجعلھ راضیاً عن العمل لكونھ الوسیلة التي یتم من خاللھا 
 طرق قیاس الرضا الوظیفي: -

أھم ما یمكن مالحظتھ أن عملیة قیاس الرضا للعاملین ال تتحد بطریقة أو وسیلة أو مقیاس 
لى إمر الذي یرجع أو عدم رضا العامل نحو عملھ، األ لقیاس درجة الشعور بالرضاواحد 

حاسیس والمعتقدات بین عامل وآخر، التي تسیطر وتتحكم فیھا عدة متغیرات االختالف في األ
).وفي ضوء ذلك، أوضح (أبو شمالة، 48، ص2008موضوعیة (فاتح،  مكانت ذاتیة أأسواء 
 یلي: بماس الرضا الوظیفي، والتي تتلخص لفة لقیا) الطرق المخت38-37، ص2010

فراد من خالل أسئلة، تتضمن عوامل ترتبط بعملیة أخذ آراء األطریقة االستقصاءات: -1
كطبیعة العمل ونوعھ ومحتواه، ساعات العمل وظروفھ، زمالء العمل، األجر، اإلشراف، 

و االستبیان بأسلوب یخدم اتجاھات اإلدارة، ویتم العمل على تصمیم عناصر االستقصاء أ
في نفس الوقت تنسجم مع مستویات األفراد المراد وأھداف الباحثین الداخلیة أو الخارجیة، 
 استطالع آرائھم حول الرضا الوظیفي.

ت رسمیة، والمقابالالغیر ذه الطریقة المقابالت الرسمیة وطریقة المقابالت: تضم ھ-2
أكثر المقاییس فاعلیة حول معرفة الرضا الوظیفي مخطط لھا، وتعد من الغیر المخطط لھا و

 للعاملین خصوصاً إن كانت بحجم المنشأة .
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ً لیس  معي، عامل ما لرضا یؤدي قد ما نإ  نتیجة وذلكعند اآلخرین  تحققی أن شرطا
 تھم.اـوتوقع لعاملینا اتـحاج لتباین

 كیفیة حدوث الرضا الوظیفي : -
األعمال لكي یصلوا إلى غایات محددة، حیث یعملون بنشاط یقوم العدید من الناس بأداء 

كثر رضا عن أعمالھم، ألھم ألھدافھم سیجعل منھم أفراًد لتحقیق األداء المتمیز، وأن وصو
فاألداء الجید یؤدي إلى الرضا الوظیفي، وعند النظر إلى الرضا العتباره نتیجة من أجل بیان 

المسؤولة عن حدوثھ، فالعوامل التي تعمل تلك التفاعالت الكیفیة التي یتحقق بھا تعتبر بمثابة 
 ): 68، ص 2012تكمن فیما یلي ( عوض هللا، 

یقھا، والعمل یعد من الحاجات : یمتلك كل فرد العدید من الحاجات التي یرغب في تحق -1
 شباع تلك الحاجات.إأكثر مصادر 

للعمل نحو  عیة التي توجھھالدافعیة : إن الحاجات التي یمتلكھا الفرد تولد لدیھ الداف  -2
 شباع تلك الحاجات عن طریقھا. إالمصادر المتوقع 

 اشكل خاص في عملھ اعتقاداً بأن ھذاألداء : تتحول الدافعیة الى أداء فعال لدى الفرد ب -3
 األداء عبارة عن وسیلة إلشباع حاجاتھ الفردیة . 

 اإلشباع : یؤدي األداء الفّعال الى إشباع حاجات الفرد .  -4
قد  لرضا: إن وصول الفرد إلى مرحلة اإلشباع عن طریق األداء المتمیز في عملھا -5

 شباع حاجاتھ .إیجعلھ راضیاً عن العمل لكونھ الوسیلة التي یتم من خاللھا 
 طرق قیاس الرضا الوظیفي: -

أھم ما یمكن مالحظتھ أن عملیة قیاس الرضا للعاملین ال تتحد بطریقة أو وسیلة أو مقیاس 
لى إمر الذي یرجع أو عدم رضا العامل نحو عملھ، األ لقیاس درجة الشعور بالرضاواحد 

حاسیس والمعتقدات بین عامل وآخر، التي تسیطر وتتحكم فیھا عدة متغیرات االختالف في األ
).وفي ضوء ذلك، أوضح (أبو شمالة، 48، ص2008موضوعیة (فاتح،  مكانت ذاتیة أأسواء 
 یلي: بماس الرضا الوظیفي، والتي تتلخص لفة لقیا) الطرق المخت38-37، ص2010

فراد من خالل أسئلة، تتضمن عوامل ترتبط بعملیة أخذ آراء األطریقة االستقصاءات: -1
كطبیعة العمل ونوعھ ومحتواه، ساعات العمل وظروفھ، زمالء العمل، األجر، اإلشراف، 

و االستبیان بأسلوب یخدم اتجاھات اإلدارة، ویتم العمل على تصمیم عناصر االستقصاء أ
في نفس الوقت تنسجم مع مستویات األفراد المراد وأھداف الباحثین الداخلیة أو الخارجیة، 
 استطالع آرائھم حول الرضا الوظیفي.

ت رسمیة، والمقابالالغیر ذه الطریقة المقابالت الرسمیة وطریقة المقابالت: تضم ھ-2
أكثر المقاییس فاعلیة حول معرفة الرضا الوظیفي مخطط لھا، وتعد من الغیر المخطط لھا و

 للعاملین خصوصاً إن كانت بحجم المنشأة .
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

طریقة تحلیل البیانات الثانویة: ترتبط ھذه الطریقة بتحلیل البیانات الثانویة المتاحة التي -3
ال ذلك: معدالت الغیاب، تعمل على استنتاج درجة الرضا الوظیفي في المؤسسة، ومن أشك

واالستقاالت التآلف، عدد الحوادث ب العاملین، معدل دوران العاملین، سب ىكاوحجم ش
 شكال.وغیرھا العدید من األ

طریقة المالحظة: تسھم ھذه الطریقة في توضیح سلوك العاملین على أرض الواقع مع -4
 جمع المعلومات المرتبطة بقیاس درجة الرضا الوظیفي.

ً ووفق ویرى الباحث لكل طریقة من طرق قیاس الرضا الوظیفي مزایا  لما تم ذكره أن ا
ً وعیوب  من خالل مراعاة عدة اعتبارات وھي: ا، ویعمل الباحث على التفریق بینھا

 التوافق مع مجتمع البحث ومفردات العینة التي یود اختبارھا. -

 التسھیالت واإلمكانات المتاحة لھ باستخدام كل طریقة. -

كانت أدرجة الدقة التي یتوقعھا كنتیجة وطبیعة المؤشرات التي یعمل للوصول إلیھا سواء  -
 نوعیة. مكمیة أ

 مالحظة نقاط الضعف والقوة التي تندرج تحتھا كل طریقة. -

 :معوقات الرضا الوظیفي لدى العاملین -
ما  للرضا الوظیفي عدة معوقات تعوق من تحقیق األمن النفسي ومن أبرز ھذه المعوقات

 ) وھي:Kızılcı et al,2012,p 312؛ 2013(ذكره الھاشمي وبومنقار

یشعر الفرد العامل بأن لدیھ العدید من األعباء الموكلة إلیھ، ویستوجب  ضغوطات العمل: -1
 .داً وعن طریق مصادر محدودة جداً علیھ تحقیقھا في فترة زمنیة قصیرة ج

مل في اتخاذ القرارات المناسبة تعد محدودیة صالحیات العمحدودیة صالحیات العمل:  -2
لحل المشكالت التي تواجھ المؤسسة من إحدى العوامل التي تؤدي إلى عدم الرضا عن 

حریة التصرف یید وفیر قوانین مؤكدة على منع تقالعمل وتأتي ھذه المكانة من خالل ت
 واتخاذ االجراءات المالئمة من قبل األفراد العاملین.

في عملھ، فیستوجب  كبیر ما یقوم الفرد العامل ببذل جھدعند یجابي:إلنقص التعزیز ا -3
 ضافة ساعات أخرى دون مقابل مادي أو معنوي .إذلك علیھ 

یطلب منھ  الذيفإن الفرد العامل  من إحدى مصادر ضغوطات العمل: كثرة أعباء العمل -4
یة لفھناك احتما مع طاقاتھ مءعمال في وقت واحد والتي ال تتالالقیام بالعدید من األ

نجاز أعمالھ كما إال یمتلك الطاقات التي تمكنھ من تعرضھ لعدم الرضا عن عملھ، فھو 
 ).Korunka etal,2011,p 13توفر لھ الوقت المالئم ألداء أعمالھ (یأنھ ال 

مشاركة اآلخرین في ھمومھم  لفرد في معظم األوقات من ایتطلب  العزلة االجتماعیة: -5
الك بعض األعمال التي تحتاج إلى عزلة اجتماعیة حیث یكون ھم، ولكن ھنوأفراح

اآللي وداخل المكاتب المغلقة  والحاسب یةلتعامل فیھا مع األجھزة االلكترونا
 والمختبرات.

یتم تحمیل الفرد العامل أكثر من طاقاتھ  في بعض األحیاننصاف: عدم العدل واإل -6
ث یكون تقصیره في عملھ لیس التحملیة، وعند تجاوزه عن عملھ یتم محاسبتھ، حی

من العامل، ولكن یرجع السبب لتعاسة األجھزة ومحدودیة البرامج، باإلضافة  ؤاً تباط
 بالواجبات المطلوبة.م ات فنیة لدیھا القدرة على القیاإلى عدم وجود كفاء

) أن من أبرز معوقات الرضا الوظیفي تكمن فیما Okpara, 2005, p82-84ویرى (
 یلي:

ح المعنویة لدى الموظفین، وضعف انخفاض بالرو فقد ینجم عن ذلك :جورقلة األ     .1
 ألداء، وانخفاض في اإلنتاجیة والربحیة للمنظمة، واإلحباط لدى الموظفین.ا

ویكون ذلك في مسألة كیفیة اتخاذ القرارات، وعدم  :عدم وجود ترقیة للموظفین     .2
 التقییم المناسب للموظفین.

المساواة بین الجنسین بعدة ناث): وھو عدم إریق بین جنس الموظفین (ذكور وفالت    .3
 .ن كانت بالترقیات أو المعامالت أو االجور والضغوطاتإأمور 

والتي لھا  لمدارسداریة في ان االجراءات اإلأ)  Strydom et al,2012(وأشارت نتائج 
مراجعة موضوعیة وواعیة للكشف تحتاج إلى العاملین  عالقة مباشرة بالرضا الوظیفي لدى 

دارة لھذه المؤسسات، كما أن العوامل المادیة تحقیق الرضا الوظیفي عند ھذه اإل عن أسباب عدم
ً داخلیاً لى الحد الذي یعطي العاملین إلرواتب واألجور والحوافز لم تصل المتعلقة با انعكاسا
النفسیة التي تھيء  العوامل و حجم العمل الذي یقوم بھ ومقدار األجر، كما أننحبالرضا 

وب الذي یجعل من لدارة السالمة المدرسیة غیر كافیة ولیست بالمستوى المطإالعاملین في 
ً بھ، باإلم عاملال ضافة إلى أن تأھیل العاملین من النواحي التدریبیة لم قبالً على عملھ ومتمسكا

ً یعد اھتمام ً كافی ا  في وظیفتھ. العاملفي المدرسة ولعل ذلك أدى إلى عدم ثبات  ا

بأن المؤسسة التي یعمل بھا الفرد تمتلك العالقة الكبرى بعدم الرضا  ویرى الباحث
الوظیفي، وذلك بسبب الضغوطات العملیة التي تجعل من الفرد فرداً ال یمتلك القدرة على التأقلم 
والتكیف مع تلك الضغوطات، فالناحیة الوظیفیة في المنظمة قد تؤدي دوراً ھاماً في حدوث عدم 

فالعمل قد یؤثر سلباً أو ایجاباً على أداء الفرد ومدى رضاه الوظیفي وتحقیق الرضا عن العمل، 
ً في حیاة الفرد حیث یساھم في تحقیق متطلباتھ األساسیة  أمنھ النفسي، كما أنھ یؤدي دوراً ھاما

العملي  مداده بالمال، إال أن فشلھ في تحقیق متطلباتھ سیشعره بالضغطإفي العمل، ویزید فرصة 
 من النفسي.ه الوظیفي، و ینتھي إلى وصولھ إلى عدم األوعدم رضا

 المبحث الثاني: األمن النفسي. 
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اآللي وداخل المكاتب المغلقة  والحاسب یةلتعامل فیھا مع األجھزة االلكترونا
 والمختبرات.

یتم تحمیل الفرد العامل أكثر من طاقاتھ  في بعض األحیاننصاف: عدم العدل واإل -6
ث یكون تقصیره في عملھ لیس التحملیة، وعند تجاوزه عن عملھ یتم محاسبتھ، حی

من العامل، ولكن یرجع السبب لتعاسة األجھزة ومحدودیة البرامج، باإلضافة  ؤاً تباط
 بالواجبات المطلوبة.م ات فنیة لدیھا القدرة على القیاإلى عدم وجود كفاء

) أن من أبرز معوقات الرضا الوظیفي تكمن فیما Okpara, 2005, p82-84ویرى (
 یلي:

ح المعنویة لدى الموظفین، وضعف انخفاض بالرو فقد ینجم عن ذلك :جورقلة األ     .1
 ألداء، وانخفاض في اإلنتاجیة والربحیة للمنظمة، واإلحباط لدى الموظفین.ا

ویكون ذلك في مسألة كیفیة اتخاذ القرارات، وعدم  :عدم وجود ترقیة للموظفین     .2
 التقییم المناسب للموظفین.

المساواة بین الجنسین بعدة ناث): وھو عدم إریق بین جنس الموظفین (ذكور وفالت    .3
 .ن كانت بالترقیات أو المعامالت أو االجور والضغوطاتإأمور 

والتي لھا  لمدارسداریة في ان االجراءات اإلأ)  Strydom et al,2012(وأشارت نتائج 
مراجعة موضوعیة وواعیة للكشف تحتاج إلى العاملین  عالقة مباشرة بالرضا الوظیفي لدى 

دارة لھذه المؤسسات، كما أن العوامل المادیة تحقیق الرضا الوظیفي عند ھذه اإل عن أسباب عدم
ً داخلیاً لى الحد الذي یعطي العاملین إلرواتب واألجور والحوافز لم تصل المتعلقة با انعكاسا
النفسیة التي تھيء  العوامل و حجم العمل الذي یقوم بھ ومقدار األجر، كما أننحبالرضا 

وب الذي یجعل من لدارة السالمة المدرسیة غیر كافیة ولیست بالمستوى المطإالعاملین في 
ً بھ، باإلم عاملال ضافة إلى أن تأھیل العاملین من النواحي التدریبیة لم قبالً على عملھ ومتمسكا

ً یعد اھتمام ً كافی ا  في وظیفتھ. العاملفي المدرسة ولعل ذلك أدى إلى عدم ثبات  ا

بأن المؤسسة التي یعمل بھا الفرد تمتلك العالقة الكبرى بعدم الرضا  ویرى الباحث
الوظیفي، وذلك بسبب الضغوطات العملیة التي تجعل من الفرد فرداً ال یمتلك القدرة على التأقلم 
والتكیف مع تلك الضغوطات، فالناحیة الوظیفیة في المنظمة قد تؤدي دوراً ھاماً في حدوث عدم 

فالعمل قد یؤثر سلباً أو ایجاباً على أداء الفرد ومدى رضاه الوظیفي وتحقیق الرضا عن العمل، 
ً في حیاة الفرد حیث یساھم في تحقیق متطلباتھ األساسیة  أمنھ النفسي، كما أنھ یؤدي دوراً ھاما

العملي  مداده بالمال، إال أن فشلھ في تحقیق متطلباتھ سیشعره بالضغطإفي العمل، ویزید فرصة 
 من النفسي.ه الوظیفي، و ینتھي إلى وصولھ إلى عدم األوعدم رضا

 المبحث الثاني: األمن النفسي. 
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

حدى الضروریات التي یسعى الفرد من أجل الوصول إلیھا إیعد موضوع األمن النفسي من 
ھ وطموحاتھ وخاصة في بدایة حیاتھ، فھي المصدر الذي یحقق من خاللھ أھدافھ وتطلعات

لى االستقرار النفسي إن مستوى تفاعلھ مع المجتمع لیصل إلى أنھا تزید مضافة المستقبلیة، باإل
مھ مع المحیطین بھ، كما أن األمن النفسي یعد من الموضوعات الضروریة التي تجعل ؤوتال

الفرد یدبر أمور حیاتھ ویدیرھا ویساھم في مشاركة اآلخرین في بناء المجتمع، لذا یعتبر من 
لدى الفرد، وتجعلھ یتعامل مع المواقف والمشكالت التي یواجھھا  إحدى مظاھر الصحة النفسیة

ذا استسلم الفرد مور المحیطة بھ، ومن جانب آخر  فإظرة الفرد المدرك لألنبحذر ودقة ول
ینتابھ الشعور بعدم األمن النفسي فإنھ حتماً سیصل للوحدة النفسیة والرغبة في للضغوط النفسیة 

یزید من االضطرابات  اء حالتھ ممولى تراكمات نفسیة وتسإل بھ االبتعاد عن اآلخرین مما یص
 ).3، ص2014النفسیة(الحربي، 

 مفھوم األمن النفسي: -
ً الختالف الباحثین ووجھات نظرھم، ولم  لقد تنوعت مفاھیم األمن النفسي واختلفت تبعا

ذاتي والطمأنینة خرى كاألمن االنفعالي والنفسیة األذلك من التداخالت مع بعض المفاھیم ال یخل
الذاتیة، فالشعور باألمن النفسي ینطوي على عدة أحاسیس تعتمد على مدلوالت متشابھة فغیاب 
الخوف والمرض والمخاطر والشعور بالطمأنینة واالستقرار المادي والعاطفي وعالقات التقبل 

 ,Mulyadi(لى مفھوم األمن النفسي إأنھا تشیر مع اآلخرین جمیعھا جاءت في علم النفس على 
2010, p75. ( 

حساس الفرد بأنھ إ) بأن األمن النفسي ھو 13، ص2007فقد عرف ماسلو نقالً عن السھلي(
خرین ومحبوب ویمتلك مكانھ مھمة بینھم، ویدرك بأن البیئة التي یعیش فیھا متقبل من قبل اآل

 غیر مھددة بالخطر والقلق.  

شعور الفرد بالسعادة والطمأنینة ) األمن النفسي بأنھ: " 8، ص2009ویعرف عقل(
ً وذلك من خالل رضاه عن نفسھ وتقبلھا والقناع ً وخارجیا ة بما  كتبھ هللا والراحة النفسیة داخلیا

شباع حاجاتھ الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة بنفسھ، وقدرة الفرد على إلھ وقدرتھ على 
م مشكالتھ وعدم شعوره باآلال على حلالتكیف والتوافق مع الحیاة التي یعیشھا وقدرتھ 

 واألحزان". 

) األمن النفسي بأنھ: األمن الذاتي للفرد بحیث Kulikova, 2009, p459وأیضاًعرف (
یكون في حاجة للطمأنینة النفسیة واالنفعالیة وبعیداً عن الخطر والتھدید، وتتعلق الحاجة لألمن 

 بغریزة الحفاظ على البقاء.

شباع إحساس الفرد بإمأنینة االنفعالیة والوجدانیة، والط ي بأنھ:ویعرف الباحث األمن النفس
 حاجاتھ، وأن یكون غیر معرض لألخطار كحاجتھ للحب واالمن واالنتماء وتقدیر الذات،

 لى عملھ وتلمس منھ التسامح مع اآلخرین. إنھ مشتاق أویمتلك مكانھ مھمة بین زمالئھ و

 أھمیة األمن النفسي وخصائصھ: -
یرغب الفرد في تحقیقھا والوصول  النفسي من أھم األساسیات في الحیاة والتيیعد األمن 

لیھا، فإذا وجد ما یھدد أمنھ النفسي فإنھ یھرع إلى األمان والطمأنینة، فتظھر أھمیة الحاجة إلى إ
نموذجھ في التقسیم الثاني نسانیة فقد وضعھا ماسلو في ات اإلاألمن في تقسیمات ماسلو للحاج

یر دلى الحب والتقإفي الحاجات الفسیولوجیة والحاجة للحاجات، حیث یبدأ ھذا التقسیم 
 ).79، ص2015واالحترام وتحقیق الذات (العرجا وعبدهللا، 

إحدى  ) إلى أن أھمیة األمن النفسي تبرز لكونھ من28، ص2009ویشیر الشھري(
ول م ھي المصدر األالتي تظھر منذ طفولة الفرد، فاألیة ونسانالحاجات الھامة للشخصیة اإل

من حساس الفرد باألإخبرات الطفولة لھا دور بارز في  نأمن النفسي ، كما لشعور الطفل باأل
ھ الضغوط ما واج اذإیكون مھددا في كافة مراحل حیاتھ من النفسي عند الفرد النفسي، فاأل

نسان حدى متطلبات اإلإمن النفسي من لذا یعد األلى االضراب النفسي، إالنفسیة والتي تؤدي بھ 
 األساسیة لتحقیق حاجاتھ في الحیاة. 

 ) فیما یلي:Mulyadi, 2010, p73من أبرز خصائص األمن النفسي ما أشار إلیھ (

ا كالتسامح یتعین تحدید األمن النفسي من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة، واتباع أسالیبھ -1
 .لعقاب والتسلط والكراھیة والرفضتقبل أحیاناً اوالحب والدیمقراطیة و

 من النفسي.كثر شعورا باألأالمتعلمون ھم  -2
 نفسیا أكثر ابتكارا من غیرھم. اآلمنون -3
بالقلق والتوتر، وبالتالي یسبب خطرا على الصحة  امن النفسي مرتبطحساس باألیعد اإل -4

 البدنیة والنفسیة.
 أبعاد األمن النفسي:  -

) على 17-16، ص2009لألمن النفسي أبعاد أساسیة وثانویة وھي كما ذكرھا عقل(
 النحو التالي:

حدى إحساس بالحب وتقبل اآلخرین، ومن األبعاد األساسیة: وھي اإل -
 .یاة والزواج واشباع حاجات االسرةمظاھر ذلك االستقرار في الح

ومن األبعاد الثانویة لتحقیق األمن النفسي ھي: التسامح مع اآلخرین  -
ھم، وتبادل خرین والثقة فیما بینحسن التعامل مع اآلوومع النفس وتقبلھا والثقة بھا ، 

 .خریناالحترام مع اآل
 أسالیب تحقیق األمن النفسي: -

وعملھ وأسرتھ، ھناك الكثیر من األسالیب لتحقیق األمن النفسي للفرد داخل مجتمعھ 
 ) على النحو التالي:81، ص2015ومن أھمھا ما جاء عند العرجا وعبدهللا(

 حساس بالطمأنینة النفسیة.ساسیة لإلشباع رغبات الفرد ومتطلباتھ األإ -1



227 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدة

 أھمیة األمن النفسي وخصائصھ: -
یرغب الفرد في تحقیقھا والوصول  النفسي من أھم األساسیات في الحیاة والتيیعد األمن 

لیھا، فإذا وجد ما یھدد أمنھ النفسي فإنھ یھرع إلى األمان والطمأنینة، فتظھر أھمیة الحاجة إلى إ
نموذجھ في التقسیم الثاني نسانیة فقد وضعھا ماسلو في ات اإلاألمن في تقسیمات ماسلو للحاج

یر دلى الحب والتقإفي الحاجات الفسیولوجیة والحاجة للحاجات، حیث یبدأ ھذا التقسیم 
 ).79، ص2015واالحترام وتحقیق الذات (العرجا وعبدهللا، 

إحدى  ) إلى أن أھمیة األمن النفسي تبرز لكونھ من28، ص2009ویشیر الشھري(
ول م ھي المصدر األالتي تظھر منذ طفولة الفرد، فاألیة ونسانالحاجات الھامة للشخصیة اإل

من حساس الفرد باألإخبرات الطفولة لھا دور بارز في  نأمن النفسي ، كما لشعور الطفل باأل
ھ الضغوط ما واج اذإیكون مھددا في كافة مراحل حیاتھ من النفسي عند الفرد النفسي، فاأل

نسان حدى متطلبات اإلإمن النفسي من لذا یعد األلى االضراب النفسي، إالنفسیة والتي تؤدي بھ 
 األساسیة لتحقیق حاجاتھ في الحیاة. 

 ) فیما یلي:Mulyadi, 2010, p73من أبرز خصائص األمن النفسي ما أشار إلیھ (

ا كالتسامح یتعین تحدید األمن النفسي من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة، واتباع أسالیبھ -1
 .لعقاب والتسلط والكراھیة والرفضتقبل أحیاناً اوالحب والدیمقراطیة و

 من النفسي.كثر شعورا باألأالمتعلمون ھم  -2
 نفسیا أكثر ابتكارا من غیرھم. اآلمنون -3
بالقلق والتوتر، وبالتالي یسبب خطرا على الصحة  امن النفسي مرتبطحساس باألیعد اإل -4

 البدنیة والنفسیة.
 أبعاد األمن النفسي:  -

) على 17-16، ص2009لألمن النفسي أبعاد أساسیة وثانویة وھي كما ذكرھا عقل(
 النحو التالي:

حدى إحساس بالحب وتقبل اآلخرین، ومن األبعاد األساسیة: وھي اإل -
 .یاة والزواج واشباع حاجات االسرةمظاھر ذلك االستقرار في الح

ومن األبعاد الثانویة لتحقیق األمن النفسي ھي: التسامح مع اآلخرین  -
ھم، وتبادل خرین والثقة فیما بینحسن التعامل مع اآلوومع النفس وتقبلھا والثقة بھا ، 

 .خریناالحترام مع اآل
 أسالیب تحقیق األمن النفسي: -

وعملھ وأسرتھ، ھناك الكثیر من األسالیب لتحقیق األمن النفسي للفرد داخل مجتمعھ 
 ) على النحو التالي:81، ص2015ومن أھمھا ما جاء عند العرجا وعبدهللا(

 حساس بالطمأنینة النفسیة.ساسیة لإلشباع رغبات الفرد ومتطلباتھ األإ -1
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

من النفسي، والعكس من ذلك بالذات من أھم ما یعزز الفرد باألتعد الثقة  -2
 ھو فقدان الثقة بالذات. من النفسيح حیث یعد من أحد أسباب فقدان األصحی

من سالیب التي یعتمد علیھا الفرد لتحقیق األحد األأتقدیر الذات من  -3
 زمات.النفسي ویعتمدھا عند تعرضھ لأل

ھم العاطفیة العمل على كسب رضا اآلخرین وحبھم ومساندت -4
 لیھ عند الحاجة.إیجاد من یرجع إواالجتماعیة من أجل 

یث بات الفرد یعتمد بیر في الحیاة حمعرفة حقیقة الواقع وھذا لھ دور ك -5
 عالم في معرفة الحقیقة.على وسائل اإل

 

 من النفسي:المات الشعور بعدم األع -
حساس بعدم األمن النفسي لھ عالمات ودالئل ومن لى أن اإلإ) 29، ص2009یشیر الشھري(

 أبرزھا :

لخطر بحیث ینعكس ذلك بارد من األمن النفسي یجعلھ مھددا حرمان الف -1
 حیاتھ النفسیة واالجتماعیة، وعدم قدرتھ على االستجابة للمواقف الخطرة.على 

 من النفسي قد یعرض الفرد لحالة من القلق نحوحساس باألإلعدم ا -2
لى إاالرتیاح، والذي یعرضھ فیما بعد حساس بعدم العدید من المواقف  والھموم واإل

 المرض والتعب.
من كراھیة الحیاة وفقدان األلنفسیة وتعرض الفرد للعدید من المشكالت ا -3

 والشعور بالحزن واالستسالم.
قبل حساسھ بأنھ منبوذ من إمأنینة النفسیة والطم حساس الفرد بعدإ -4

 حساس المستمر بأنھ عرضھ للخطر.اآلخرین، وشعوره بالوحدة واإل

ً على اإلننھ سوف ین ال یجد ھذا في المؤسسة ألأو ما یسعى لھ الباحث  نتاجیة عكس سلبا
 . سلوكاً غیر مقبول یظھرن أوالخوف كل الخوف عمال السالمة , أوخاصة في 

 معوقات األمن النفسي: -
إن معوقات األمن النفسي تمثل أمراً في غایة الخطورة على المجتمع والفرد حیث 
ً مستمراً لھ ومن ھذه المعوقات مایلي  یواجھ الفرد عدة عوامل ضاغطة تمثل قلقا

 ):34-33ص ،2007(السھلي، 
ھدد المستوى االقتصادي حیاة الفرد، یالمعوقات االقتصادیة: قد  -1

شعر الفرد بعدم یخلق العدید من المشاكل ویرد قد فانخفاض الدخل الشھري للف
 شباع حاجاتھ الیومیة.إطمئنان والراحة وعدم قدرتھ على اال

ھذه ي لى معتقداتھ التي یؤمن بھا فإغییر في القیم، فقیم الفرد تشیر الت -2
من شباع الحاجة لألشكال السلوك التي یختارھا إلأ حدي أا فالحیاة فإذا حدث تغییر م

مقبول كتبریره بأن العدوان ھو الغیر  قد تبرر السلوك االنفسي فالفرد ھنا یتبنى قیم
 دفاع عن الذات.

 تقبل المنظمة من ن الأو دارة السالمةإن ھذه النقطة مھمة للعاملین في أیرى الباحث 
   مقبول.الغیر یبرر للسلوك 

ن لبلبة العوامل إوالتنشئة االجتماعیة المضطربة:  العوامل الثقافیة -3
مة للتنشئة االجتماعیة جمیعھ نماط غیر سلیأ افیة واضطرابھا في المجتمع وظھورالثق
 لى صراعات تھدد الفرد في حال مواجھتھا.إؤدي یقد 

توى الوازع الدیني عند الفرد یعتبر انخفاض مسضعف الوازع الدیني:  -4
ع، من النفسي للفرد والمجتمتھدد الطمأنینة واأل حدى الوسائل التي تقف كعائقإمن 

حساس یمان با¢ واإلبین اإل بةن ھناك عالقة موجألى إكما بینت العدید من الدراسات 
 من النفسي .باأل

ن الوازع الدیني أالندوات والدورات و ركیز علیھ فيوھذا في نظر الباحث ما یجب  الت
 .ھو العامود الفقري لمن یبحث عن األمن النفسي ویرسخ الرضاء الوظیفي

 :عالقة الرضا الوظیفي باألمن النفسي -
أن الفرد بحاجة إلى العیش في راحة وسالم،  جة إلى األمن النفسي من منطلقتظھر الحا
خرین ورؤساء حساس بالحب من قبل اآلاإل ب التوتر والقلق، والحاجة إلىوالبعد عن أسبا

ستقرار النفسي والذي األمور التي تساھم في تحقیق األمن النفسي واال حدأالعمل، ویعد ذلك من 
ً في حاجة إلى من یقدر عملھ یؤدي إلى اإل بداع في میادین العمل، فالعامل المجد في عملھ دائما

بحیث یشعره عمال السالمة أوخاصة في عمل واالبتكار، ده ، ویحفزه على االستمرار في الوجھ
)، فوجود درجة من األمن النفسي في المؤسسة فإنھ حتماً Kelly, 2010, p1-2( بالتفاؤل

داري یحدد مسؤولیات العامل، إتاحة نظام إالوظیفي عن العمل، وذلك من خالل سیرسخ الرضا 
ھ حریة التصرف ئعطاإلیھ، وإبالمھام الموكلة  مكنھ من القیامومنحھ العدید من السلطات، والتي ت

العلمي  مفي حدود مھامھ من أجل تحقیق ذاتھ، وتوفیر الفرصة أمام العاملین لتطویر مستواھ
، 2007بالدورات التدریبیة وحضور المؤتمرات(السھلي،  موالوظیفي وذلك من خالل التحاقھ

 ).58ص

العاملین عن وظیفتھم وأدائھم العملي  ) بأن درجة رضاOgresta et al,2008:2حیث یوضح (
 واتخاذھم لقرار ما یرتبط باالستمرار بالعمل .

من خالل استقراء ما سبق حول العالقة ما بین األمن النفسي وكیفیة تأثیره  ویرى الباحث
فسي سوف یؤثر ذلك في اتجاھاتھم باألمن الن العاملینعلى الرضا الوظیفي بإحساس 
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ھذه ي لى معتقداتھ التي یؤمن بھا فإغییر في القیم، فقیم الفرد تشیر الت -2
من شباع الحاجة لألشكال السلوك التي یختارھا إلأ حدي أا فالحیاة فإذا حدث تغییر م

مقبول كتبریره بأن العدوان ھو الغیر  قد تبرر السلوك االنفسي فالفرد ھنا یتبنى قیم
 دفاع عن الذات.

 تقبل المنظمة من ن الأو دارة السالمةإن ھذه النقطة مھمة للعاملین في أیرى الباحث 
   مقبول.الغیر یبرر للسلوك 

ن لبلبة العوامل إوالتنشئة االجتماعیة المضطربة:  العوامل الثقافیة -3
مة للتنشئة االجتماعیة جمیعھ نماط غیر سلیأ افیة واضطرابھا في المجتمع وظھورالثق
 لى صراعات تھدد الفرد في حال مواجھتھا.إؤدي یقد 

توى الوازع الدیني عند الفرد یعتبر انخفاض مسضعف الوازع الدیني:  -4
ع، من النفسي للفرد والمجتمتھدد الطمأنینة واأل حدى الوسائل التي تقف كعائقإمن 

حساس یمان با¢ واإلبین اإل بةن ھناك عالقة موجألى إكما بینت العدید من الدراسات 
 من النفسي .باأل

ن الوازع الدیني أالندوات والدورات و ركیز علیھ فيوھذا في نظر الباحث ما یجب  الت
 .ھو العامود الفقري لمن یبحث عن األمن النفسي ویرسخ الرضاء الوظیفي

 :عالقة الرضا الوظیفي باألمن النفسي -
أن الفرد بحاجة إلى العیش في راحة وسالم،  جة إلى األمن النفسي من منطلقتظھر الحا
خرین ورؤساء حساس بالحب من قبل اآلاإل ب التوتر والقلق، والحاجة إلىوالبعد عن أسبا

ستقرار النفسي والذي األمور التي تساھم في تحقیق األمن النفسي واال حدأالعمل، ویعد ذلك من 
ً في حاجة إلى من یقدر عملھ یؤدي إلى اإل بداع في میادین العمل، فالعامل المجد في عملھ دائما

بحیث یشعره عمال السالمة أوخاصة في عمل واالبتكار، ده ، ویحفزه على االستمرار في الوجھ
)، فوجود درجة من األمن النفسي في المؤسسة فإنھ حتماً Kelly, 2010, p1-2( بالتفاؤل

داري یحدد مسؤولیات العامل، إتاحة نظام إالوظیفي عن العمل، وذلك من خالل سیرسخ الرضا 
ھ حریة التصرف ئعطاإلیھ، وإبالمھام الموكلة  مكنھ من القیامومنحھ العدید من السلطات، والتي ت

العلمي  مفي حدود مھامھ من أجل تحقیق ذاتھ، وتوفیر الفرصة أمام العاملین لتطویر مستواھ
، 2007بالدورات التدریبیة وحضور المؤتمرات(السھلي،  موالوظیفي وذلك من خالل التحاقھ

 ).58ص

العاملین عن وظیفتھم وأدائھم العملي  ) بأن درجة رضاOgresta et al,2008:2حیث یوضح (
 واتخاذھم لقرار ما یرتبط باالستمرار بالعمل .

من خالل استقراء ما سبق حول العالقة ما بین األمن النفسي وكیفیة تأثیره  ویرى الباحث
فسي سوف یؤثر ذلك في اتجاھاتھم باألمن الن العاملینعلى الرضا الوظیفي بإحساس 
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

سة التعلیمیة التي یعملون فیھا، فمنھم من یشعر باألمن والراحة النفسیة حاسیسھم اتجاه المؤسأو
ً من فقدان إأ بسبب انتمائھم ووالئھم للمؤسسة، ومنھم من یلج لى االنتقال من المؤسسة خوفا

ر في بیئة العمل، وھذا دلیل على توافیینبغي أن  ذيناسب الذي یوفر األمن النفسي الالمناخ الم
وھذا ما یساھم في  ل یكون في بعض الوقت نتاج نجاحات الفرد داخل عملھ،ن الرضا عن العمأ

نتاج یادة اإللز یعمل على بناء دافع قويحساس بالثقة بالنفس مما تاحة اإلإالمساعدة على 
 والدیمومة في العمل.

 ثانیاً: الدراسات السابقة:
الصلة بموضوع یعرض الباحث في ھذا الجزء ألھم الدراسات العربیة واألجنبیة ذات 

الدراسة، وقام الباحث بتقسیم ھذه الدراسات إلى محورین: المحور األول: الدراسات المتعلقة 
بترتیب ھذه الدراسات وفقاً  بالرضا الوظیفي، المحور الثاني: الدراسات المتعلقة باألمن النفسي.

 لتسلسلھا الزمني من األقدم إلى األحدث، وذلك على النحو اآلتي:

 

 

 األول: الدراسات المتعلقة بالرضا الوظیفي: المحور -
 الدراسات العربیة: -

العلوم بالمرحلة الثانویة  ) بعنوان : الرضا الوظیفي لدى معلمي2006، دراسة (المعیلي
المرحلة  ھدفت الدراسة إلى استطالع آراء معلمي العلوم في في المملكة العربیة السعودیة",

العمل، حیث  السعودیة حول العوامل المؤثرة على رضاھم عنالثانویة في المملكة العربیة 
ً من معلمي العلوم88طبقت الدراسة على عینة عشوائیة تألفت من ( بالمدارس الثانویة  ) معلما

) عبارة 44استبانة مكونة من ( بمدینة الدمام وتوابعھا في المملكة العربیة السعودیة، باستخدام
أسفرت الدراسة عن وجود  .للموظفین ر على الرضا الوظیفيتمثل العوامل التي یمكن أن تؤث

أولیاء األمور مع المؤسسة، تعیینھم على مستوى  عوامل مؤثرة على الرضا أھمھا : عدم تعاون
األمر دون الرجوع إلیھم، وضع حصصھم في أوقات  أقل مما یستحقونھ ، األخذ برأي ولي

د خارجة عن تخصصاتھم، بعد المؤسسة عن بتدریس موا متأخرة من الیوم الدراسي، تكلیفھم
ً عند  .المدینة التي یعیش بھا أھل المعلم كما أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائیا

ً لجنسیة المعلم، وعدم وجود  ) في درجة تأثیر ھذه0.05مستوى ( العوامل على الرضا تبعا
ً الختالف خبرة المعلم المستوى في درجة تأثیر ھذه العوا فروق دالة إحصائیا عند نفس مل تبعا

على ھذه النتائج أوصى الباحث بمجموعة من التوصیات أھمھا : ضرورة  في التدریس؟ وبناءً 
اآلباء، وإعادة النظر في المستوى الوظیفي للموظفین الذین عینوا على  تفعیل دور مجالس

 .راسیةیستحقون، واألخذ بمالحظات المعلم عند تطویر الكتب الد مستوى أقل مما

) بعنوان :"الرضا الوظیفي لمحضري المختبرات في المرحلتین 2006دراسة (الفالح،
ھدفت الدراسة إلى التعرف على الرضا الوظیفي  المتوسطة والثانویة في مدینة الریاض"،

لمحضري المختبرات في المرحلتین المتوسطة والثانویة في مدینة الریاض . وكذا التعرف على 
الفروق بینھم في الرضا الوظیفي حسب المتغیرات المستقلة التالیة: المرحلة التي یعمل بھا 

 النتائج التالیة أن :  ىدراسة إلت الوتوصلتبر ، والعمر، والخبرة في العمل. محضر المخ

) 4.68-2.13(  المتوسطات الحسابیة للرضا الوظیفي لمحضري المختبرات جاءت ما بین 
) وھذا یعني أن محضري المختبرات یتمتعون برضا وظیفي بدرجة 3.72وبمتوسط عام بلغ (

ي المختبرات متوسطة ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي بین محضر
) في 0.05تعزى للمرحلة الدراسیة التي یعملون بھا، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة عند (

الرضا الوظیفي بین محضري المختبرات تعزى لمتغیر العمر، في محوري بیئة العمل والعبء 
ة وجود فروق ذات دالل  العملي في المؤسسة وھذه الفروق لصالح الفئة العمریة األكبر، وعدم

في العمل فیما یخص محور بیئة  إحصائیة بین أفراد العینة في الرضا الوظیفي تعزى لخبراتھم
العمل ، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في الرضا الوظیفي تعزى 

) لصالح ذوي الخبرة األكثر في العمل فیما یخص محوري  0.05في العمل عند ( لخبراتھم
المؤسسة والممیزات المادیة والمعنویة. وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین العملي في  العبء

  أفراد العینة في الرضا الوظیفي تعزى لخبراتھم في العمل في محور العالقات االجتماعیة عند
 ) لصالح ذوي الخبرة األكثر. 0.01( 

المدارس ) بعنوان" مستوى الرضا المھني لدى معلمي ومعلمات 2007دراسة (الشوامرة،
لى التعرف على مستوى إ" ، وھدفت الخاصة في مدارس نور الھدى التطبیقیة في بلدة بیتونیا

الرضا المھني لدى معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في مدارس نور الھدى التطبیقیة في بلدة 
الرضا الوظیفي للموظفین  ألثربیتونیا, وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

حصائیا. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة إالمعلمات تبعا لمتغیر الجنس حیث ھي  دالة و 
الرضا الوظیفي للموظفین و المعلمات تبعا لمتغیر المؤھل العلمي ، وإلى عدم وجود فروق  ثرأل

 لمتغیر سنوات الخبرة.الرضا الوظیفي للموظفین و المعلمات تبعا  ألثرذات داللة إحصائیة 

"الرضا الوظیفي وعالقتھ ببعض  ) بعنوان2008دراسة (الشیخ خلیل و شریر، 
بین الرضا ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة  "المتغیرات (الدیموغرافیة) لدى الموظفین

الدیموغرافیة) لدى الموظفین(الجنس ،المؤھل العلمي ، سنوات  )یراتالوظیفي وبعض المتغی
)معلما ومعلمة، وقد تم أخذھا 360الدراسیة)،وقد تكونت عینة الدراسة من( ، المرحلةالخبرة 
 )مدرسة (بنون وبنات)وقد أعد الباحثان استبانة لقیاس الرضا18عشوائیة عنقودیة من ( بطریقة

 وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیا في الرضا الوظیفي خاصة بالدراسة،
لم توجد  لصالح اإلناث وحملة الدبلوم المتوسط والمرحلة األساسیة الدنیا، بینماالوظیفي ككل 

اإلناث، حملة  فروق في الرضا عن المادة، وبالنسبة لتحقیق المھنة للذات فكانت الفروق لصالح
وظروفھ، والعالقة  الدبلوم المتوسط والمرحلة األساسیة الدنیا، وبالنسبة لطبیعة العمل



231 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة اإلمارات العربية المتحدة

) بعنوان :"الرضا الوظیفي لمحضري المختبرات في المرحلتین 2006دراسة (الفالح،
ھدفت الدراسة إلى التعرف على الرضا الوظیفي  المتوسطة والثانویة في مدینة الریاض"،

لمحضري المختبرات في المرحلتین المتوسطة والثانویة في مدینة الریاض . وكذا التعرف على 
الفروق بینھم في الرضا الوظیفي حسب المتغیرات المستقلة التالیة: المرحلة التي یعمل بھا 

 النتائج التالیة أن :  ىدراسة إلت الوتوصلتبر ، والعمر، والخبرة في العمل. محضر المخ

) 4.68-2.13(  المتوسطات الحسابیة للرضا الوظیفي لمحضري المختبرات جاءت ما بین 
) وھذا یعني أن محضري المختبرات یتمتعون برضا وظیفي بدرجة 3.72وبمتوسط عام بلغ (

ي المختبرات متوسطة ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي بین محضر
) في 0.05تعزى للمرحلة الدراسیة التي یعملون بھا، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة عند (

الرضا الوظیفي بین محضري المختبرات تعزى لمتغیر العمر، في محوري بیئة العمل والعبء 
ة وجود فروق ذات دالل  العملي في المؤسسة وھذه الفروق لصالح الفئة العمریة األكبر، وعدم

في العمل فیما یخص محور بیئة  إحصائیة بین أفراد العینة في الرضا الوظیفي تعزى لخبراتھم
العمل ، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في الرضا الوظیفي تعزى 

) لصالح ذوي الخبرة األكثر في العمل فیما یخص محوري  0.05في العمل عند ( لخبراتھم
المؤسسة والممیزات المادیة والمعنویة. وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین العملي في  العبء

  أفراد العینة في الرضا الوظیفي تعزى لخبراتھم في العمل في محور العالقات االجتماعیة عند
 ) لصالح ذوي الخبرة األكثر. 0.01( 

المدارس ) بعنوان" مستوى الرضا المھني لدى معلمي ومعلمات 2007دراسة (الشوامرة،
لى التعرف على مستوى إ" ، وھدفت الخاصة في مدارس نور الھدى التطبیقیة في بلدة بیتونیا

الرضا المھني لدى معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في مدارس نور الھدى التطبیقیة في بلدة 
الرضا الوظیفي للموظفین  ألثربیتونیا, وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

حصائیا. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة إالمعلمات تبعا لمتغیر الجنس حیث ھي  دالة و 
الرضا الوظیفي للموظفین و المعلمات تبعا لمتغیر المؤھل العلمي ، وإلى عدم وجود فروق  ثرأل

 لمتغیر سنوات الخبرة.الرضا الوظیفي للموظفین و المعلمات تبعا  ألثرذات داللة إحصائیة 

"الرضا الوظیفي وعالقتھ ببعض  ) بعنوان2008دراسة (الشیخ خلیل و شریر، 
بین الرضا ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة  "المتغیرات (الدیموغرافیة) لدى الموظفین

الدیموغرافیة) لدى الموظفین(الجنس ،المؤھل العلمي ، سنوات  )یراتالوظیفي وبعض المتغی
)معلما ومعلمة، وقد تم أخذھا 360الدراسیة)،وقد تكونت عینة الدراسة من( ، المرحلةالخبرة 
 )مدرسة (بنون وبنات)وقد أعد الباحثان استبانة لقیاس الرضا18عشوائیة عنقودیة من ( بطریقة

 وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیا في الرضا الوظیفي خاصة بالدراسة،
لم توجد  لصالح اإلناث وحملة الدبلوم المتوسط والمرحلة األساسیة الدنیا، بینماالوظیفي ككل 

اإلناث، حملة  فروق في الرضا عن المادة، وبالنسبة لتحقیق المھنة للذات فكانت الفروق لصالح
وظروفھ، والعالقة  الدبلوم المتوسط والمرحلة األساسیة الدنیا، وبالنسبة لطبیعة العمل
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

والمرحلة األساسیة الدنیا، أما  ت الفروق لصالح اإلناث، حملة الدبلوم المتوسطبالمسئولین كان
 الوظیفي. سنوات الخبرة فال یوجد لھا أي أثر على الرضا

) بعنوان: مستوى تطبیق الالمركزیة في مدارس التعلیم العام 2014دراسة القرشي(
. والتي ھدفت وجھة نظرھمبالعاصمة المقدسة وعالقتھا بالرضا الوظیفي لدى المعلمین من 

إلى معرفة مستوى الالمركزیة في مدارس التعلیم العام بالعاصمة المقدسة من وجھة نظر 
المعلمین، وكذلك معرفة مستوى الرضا الوظیفي، كما ھدفت إلى معرفة العالقة االرتباطیة بین 

ج الوصفي مستوى تطبیق الالمركزیة وبین مستوى الرضا الوظیفي. واستخدم الباحث المنھ
المسحي، وتم تطویر وبناء استبانة كأداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي 
مدارس التعلیم العام في العاصمة المقدسة والمزاولین لعملھم في الفصل الثاني من العام 

 ھـ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:1434/1435الدراسي 

في مدارس التعلیم العام في العاصمة المقدسة جاء أن مستوى تطبیق الالمركزیة  -1
 ة ككل.ساربدرجة متوسطة للد

وامل المؤثرة في تطبیق الالمركزیة في مدارس التعلیم العام في العاصمة أن الع -2
 المقدسة جاء بمستوى تأثیر (كبیر) لألداة ككل.

عام في أن األسالیب التي تسھم في تعزیز تطبیق الالمركزیة في مدارس التعلیم ال -3
 سھام كبیر للمجال ككل.إسة جاءت بمستوى العاصمة المقد

النتائج المتعلقة بمستوى الرضا الوظیفي لمعلمي مدارس التعلیم العام في العاصمة  -4
 المقدسة كان بدرجة متوسطة للمقیاس الكلي ألداة الدراسة. 

ة البدنیة ذة التربی) بعنوان: الرضا الوظیفي ألسات2015دراسة بورغدة وعبد الوھاب(
والتي تسعى الى الكشف عن العالقة والریاضیة لمرحلة التعلیم المتوسط وعالقتھ بأدائھم. 

ساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في طور التعلیم أداء لدى الرتباطیة بین الرضا الوظیفي واألا
وھذا على داء. خرى األاألھما یخص الرضا الوظیفي واحدإالمتوسط. حیث استخدما استبانتین 

في التربیة البدنیة والریاضیة في كل من والیة (قسنطینة، میلة،  استاذأ 130ا عینة بلغ عددھ
داء ویة ودالة بین الرضا الوظیفي واألباتنھ، سطیف). وتظھر النتائج وجود عالقة ارتباطیة ق

قویة بین  ساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في طور التعلیم المتوسط، وعالقة ارتباطیةألدى 
لتحاق بالقسم) وكل من الرضا المتغیرات الشخصیة (الخبرة المھنیة، عالقة العمل، الجنس، اال

 داء لدى عینة الدراسة. واأل

 

 الدراسات األجنبیة: -
لى تحدید مستوى الرضا الوظیفي إ)ھدفت ھذه الدراسة Strydom et al,2012دراسة (

وكیفیة التعامل مع التغییرات في المناھج الدراسیة، بین المعلمین في مدارس التربیة الخاصة 

ن المتعلمین ذوي االحتیاجات إحیث  والواجبات اإلداریة، و مع احتیاجات المتعلمین المتنوعة.
، وكذلك المدارس التي تلبي احتیاجات المتعلمین الذین امعین اتعلیمی ابرنامج ونالخاصة یتطلب

من  101فیة واجتماعیة. وتألفت عینة البحث  من یعانون من مشاكل عصبیة أو جسدیة عاط
المدرسین العاملین في ست مدارس خاصة مختلفة تقع في أجزاء مختلفة من منطقة بلومفونتین. 
وقد جمعت البیانات لھذه الدراسة عن طریق استبیان. أشارت النتائج إلى أن المعلمین من ذوي 

اإلضافة إلى ھذا االستنتاج، وجدت اختالفات من الرضا الوظیفي. بالخبرة على مستوى متوسط 
 أیضا في مستویات الرضا الوظیفي تعود لمختلف األعراق، ولیس بین الجنسین.

 العمل ضغوط بین العالقة عن الكشف إلى الدراسة ) ھدفتPeltzer et al,2008دراسة (
 أجریت وقد المعلمین، لدى بالضغوط المرتبطة األمراض وانتشار الوظیفي الرضا الذاتیة،
ً 21307من ( الدراسة عینة تكونت إفریقیـا، جنوب في العامة المدارس في الدراسة  من ) معلما
 بین كبیر بشكل التوتر مستویات ارتفاع الدراسة نتائج وأظھرت العامة، المدارس معلمي

 معظم مـع العمل عن الرضا وعدم العمل ضغوط بین عالقة وجود وأظھرت المعلمین،
 المعـدة وقرحـة القلـب وأمـراض الـدم ضـغط ھي : ارتفاع بالضغوط المرتبطة األمراض

 التدریس طرائق ضغوط أن وبینت والكحول، التبغ استخدام وإساءة النفسیة واالضطرابات
 وغیاب الوظیفي األمن انعدام وارتبط الدم، ضغط بارتفاع مرتبطة كانت األقران دعم وانخفاض

 العقلي. واالضطراب المعدة بقرحة باإلصابة الوظیفي التقدم

 المحور الثاني: الدراسات المتعلقة باألمن النفسي: -
 الدراسات العربیة: -

) بعنوان: الشعور بالوحدة النفسیة واألمن النفسي 2013دراسة مصطفى والشریفیین (
. والتي ھدفت إلى الكشف والعالقة بینھما لدى عینة من الطلبة الوافدین في جامعة الیرموك

عن العالقة بین الشعور بالوحدة النفسیة واألمن النفسي لدى عینة من الطلبة الوافدین الدارسین 
ً وطالبة تم اختیارھم بالطریقة 158في جامعة الیرموك. وتكونت عینة الدراسة من ( ) طالبا

للعام الدراسي  القصدیة من طلبة جامعة الیرموك المسجلین في الفصل الدراسي الثاني
م. ولتحقیق ھدف الدراسة تم بناء مقیاسین لقیاس الشعور بالوحدة واألمن النفسي. 2011/2012

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الوحدة النفسیة لدى الطلبة الوافدین كان متوسطاً، وأن 
ً عند مستوى الدالإجمیعھا بین المقیاسین كانت دالة معامالت االرتباط  ) α≥0.05لة (حصائیا

 باستثناء بعد المشاعر الذاتیة مع مقیاس األمن النفسي وأبعاده وذات اتجاه سلبي (عكسي). 

قتھ باألمن النفسي لدى طالب ) بعنوان: الذكاء االجتماعي وعال2014دراسة الحربي(
والتي ھدفت إلى تحدید مستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب الجامعة،  ة القصیم.جامع

الى تحدید مستوى الذكاء االجتماعي باختالف متغیراتھم الشخصیة، كما ھدفت  باإلضافة
الدراسة إلى تحدید مستوى األمن النفسي لدى طالب الجامعة، وقام الباحث باالعتماد على 

) طالبا من طالب 148المنھج الوصفي االرتباطي، وقام الباحث باختیار عینة مكونة من (
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ن المتعلمین ذوي االحتیاجات إحیث  والواجبات اإلداریة، و مع احتیاجات المتعلمین المتنوعة.
، وكذلك المدارس التي تلبي احتیاجات المتعلمین الذین امعین اتعلیمی ابرنامج ونالخاصة یتطلب

من  101فیة واجتماعیة. وتألفت عینة البحث  من یعانون من مشاكل عصبیة أو جسدیة عاط
المدرسین العاملین في ست مدارس خاصة مختلفة تقع في أجزاء مختلفة من منطقة بلومفونتین. 
وقد جمعت البیانات لھذه الدراسة عن طریق استبیان. أشارت النتائج إلى أن المعلمین من ذوي 

اإلضافة إلى ھذا االستنتاج، وجدت اختالفات من الرضا الوظیفي. بالخبرة على مستوى متوسط 
 أیضا في مستویات الرضا الوظیفي تعود لمختلف األعراق، ولیس بین الجنسین.

 العمل ضغوط بین العالقة عن الكشف إلى الدراسة ) ھدفتPeltzer et al,2008دراسة (
 أجریت وقد المعلمین، لدى بالضغوط المرتبطة األمراض وانتشار الوظیفي الرضا الذاتیة،
ً 21307من ( الدراسة عینة تكونت إفریقیـا، جنوب في العامة المدارس في الدراسة  من ) معلما
 بین كبیر بشكل التوتر مستویات ارتفاع الدراسة نتائج وأظھرت العامة، المدارس معلمي

 معظم مـع العمل عن الرضا وعدم العمل ضغوط بین عالقة وجود وأظھرت المعلمین،
 المعـدة وقرحـة القلـب وأمـراض الـدم ضـغط ھي : ارتفاع بالضغوط المرتبطة األمراض

 التدریس طرائق ضغوط أن وبینت والكحول، التبغ استخدام وإساءة النفسیة واالضطرابات
 وغیاب الوظیفي األمن انعدام وارتبط الدم، ضغط بارتفاع مرتبطة كانت األقران دعم وانخفاض

 العقلي. واالضطراب المعدة بقرحة باإلصابة الوظیفي التقدم

 المحور الثاني: الدراسات المتعلقة باألمن النفسي: -
 الدراسات العربیة: -

) بعنوان: الشعور بالوحدة النفسیة واألمن النفسي 2013دراسة مصطفى والشریفیین (
. والتي ھدفت إلى الكشف والعالقة بینھما لدى عینة من الطلبة الوافدین في جامعة الیرموك

عن العالقة بین الشعور بالوحدة النفسیة واألمن النفسي لدى عینة من الطلبة الوافدین الدارسین 
ً وطالبة تم اختیارھم بالطریقة 158في جامعة الیرموك. وتكونت عینة الدراسة من ( ) طالبا

للعام الدراسي  القصدیة من طلبة جامعة الیرموك المسجلین في الفصل الدراسي الثاني
م. ولتحقیق ھدف الدراسة تم بناء مقیاسین لقیاس الشعور بالوحدة واألمن النفسي. 2011/2012

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الوحدة النفسیة لدى الطلبة الوافدین كان متوسطاً، وأن 
ً عند مستوى الدالإجمیعھا بین المقیاسین كانت دالة معامالت االرتباط  ) α≥0.05لة (حصائیا

 باستثناء بعد المشاعر الذاتیة مع مقیاس األمن النفسي وأبعاده وذات اتجاه سلبي (عكسي). 

قتھ باألمن النفسي لدى طالب ) بعنوان: الذكاء االجتماعي وعال2014دراسة الحربي(
والتي ھدفت إلى تحدید مستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب الجامعة،  ة القصیم.جامع

الى تحدید مستوى الذكاء االجتماعي باختالف متغیراتھم الشخصیة، كما ھدفت  باإلضافة
الدراسة إلى تحدید مستوى األمن النفسي لدى طالب الجامعة، وقام الباحث باالعتماد على 

) طالبا من طالب 148المنھج الوصفي االرتباطي، وقام الباحث باختیار عینة مكونة من (
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

ً لألمن النفسي من ، وقد استخدم الباحألغراض الدراسةجامعة القصیم  عداد الدلیم إث مقیاسا
ً ل1993وفاروق والفتة ( ) لقیاس مستوى 2008عداد أبو ھاشم (إلذكاء االجتماعي من ) ومقیاسا

أن  إلىالدراسة. وتوصلت نتائج الدراسة كل من األمن النفسي والذكاء االجتماعي لدى عینة 
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 ). 0,05حصائیة عند مستوى داللة (إغیر دالة 
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بشكل كبیر وقد تبین ذلك باإلبداع  واألمن الحریة یتلقون الذین الطالب من أن ھناك المزید
 لدیھم.

 الحیاة في النفسي واألمن لى التعرف على القلقإوھدفت  )Kelly, 2010دراسة(
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) مشاركاً، 14ن (الوصفي باستخدام المقابالت كأداة لجمع البیانات، وتكونت عینة الدراسة م
 من النفسي بالحیاة التنظیمیة لألفراد.ة قویة تربط األنھ یوجد ھناك عالقلى أإوأظھرت النتائج 

 النفسي لى التعرف على األمنإوھدفت ) Jun-hui and Hai-bin, 2011دراسة(
األمن الفعال لدى طالب الجامعات، وقد استخدم  بناء كیفیة یناقش المؤثرة فیھ، كما والعوامل

الباحث المنھج الوصفي باستخدام االستبیان كأداة لجمع البیانات، وتكونت عینة الدراسة من 
بمستوى فوق من النفسي لدى الطالب لى أن األإطالباً، وأشارت النتائج الدراسة ) 354(

لدى الطالب،  والقیادة یة واإلقلیمیة لدیھم،الخلفیة الرئیس بجنسھم، من یتأثرالمتوسط، كما أن األ
 في تفاعلي تأثیر لھا یكون الجامعات طالب لدى واإلقلیمیة الرئیسیة ضافة الى أنھ الخلفیةباإل

 األخرى. المتغیرات بین كبیر لیس لھ أثر والتفاعل النفسي، األمن

 التعلیق على الدراسات: 

 السابقة:وما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات  -
العاملین بالرضا الوظیفي وعالقتھ باألمن النفسي لدى تطویر اإلطار النظري المتعلق  -1

لم یتم التطرق لھ من قبل حیث تم بذلك إضافتھ  اباعتبارھا موضوعدارة األمن والسالمة إفي 
 إلى المكتبة المعرفیة.

لدى العاملین الرضا الوظیفي وعالقتھ باألمن النفسي لم یتم إجراء دراسة من قبل عن  -2
 .دارة األمن والسالمةإفي 

حجم عینة الدراسة عن الدراسات السابقة والوحدات المختارة للدراسة والفترة  اختلف -3 
 الزمنیة للدراسة.

دارة إلدى العاملین في الرضا الوظیفي وعالقتھ باألمن النفسي الدراسات التي تناولت  -4
 قد تكون قلیلة ونادرة.من والسالمة األ

 تم تحدید التعریفات اإلجرائیة لمصطلحات الدراسة بشكل مفصل.  -5

 التعرف على العدید من الكتب والمراجع العلمیة التي تخدم وتثري الدراسة الحالیة.  -6

تحدید المعالجات اإلحصائیة المناسبة والتي استخدمت في اختبار فرضیات الدراسة   -7
 وتحلیل البیانات والنتائج.

 اإلسھام في تفسیر النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة تفسیراً علمیاً وموضوعیاً. -8

 مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة: -
في ضوء عرض الدراسات السابقة استفاد الباحث من تلك الجھود في عدة مجاالت یمكن 

 -إجمالھا باآلتي:

 إلى بعض المصادر العربیة واألجنبیة التي تناولت موضوع البحث.االھتداء  -

 صیاغة منھجیة الدراسة. -

 تحدید المتغیرات الرئیسیة والفرعیة للدراسة ومدى درجة العالقة بینھما. -

 تحدید الوسائل اإلحصائیة التي تالئم معالجة بیانات ومعلومات الدراسة الحالیة. -
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

 ان اإلطار النظري للدراسة.المساعدة في بناء بعض أرك -

االستفادة من الدراسات السابقة من خالل تحدید الحجم المناسب لعینة الدراسة بعد  تم -
على حجم العینات المعتمدة في ھذه الدراسات مما سھّل علینا التوصل إلى استنتاجات  االطالع

 وتوصیات مھمة في دراستنا.

تخدمة في ھذه الدراسات التي عن طریق االطالع على أسالیب الصدق والثبات المس -
 عرضھا تمكنا من تحدید األسالیب المناسبة لمتغیرات الدراسة.

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 جراءاتالطریقة واإل -

یتناول ھذا الفصل وصفا مفصال لإلجراءات التي اتبعھا الباحث في تنفیذ الدراسة ومن ذلك 
عداد أداة الدراسة إعینة الدراسة, و الدراسة, وتحدیدتعریف منھج الدراسة, وصف مجتمع 

(االستبانة) والتأكد من صدقھا وثباتھا, وبیان إجراءات الدراسة, وتصمیم الدراسة, واألسالیب 
 اإلحصائیة التي استخدمت في معالجة النتائج, وفیما یلي وصفا لھذه اإلجراءات: 

 أوالً: منھج الدراسة:  
أسئلتھا تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي الذي یُعتبر لتحقیق أھداف الدراسة واإلجابة عن 

الواقع الحقیقي للظاھرة  وصف على العتماده من أكثر المناھج البحثیة مالئمةً للدراسة الحالیة،
یعتمد ھذا  المدروسة ، ومن ثم تحلیل النتائج وبناء االستنتاجات في ضوء الواقع الحالي ، حیث

الظاھرة كما  أو )  على دارسة الواقع183،  2007، وعبد الحق( عدس ذكر عبیدات، المنھج كما
تعبیًرا كیفیا أو تعبیراً كمیاً، حیث ھدفت الدراسة  عنھا ویعبر دقیقًا وصفًا بوصفھا ھي، ویھتم

دارة إلدى العاملین في من النفسي ى دور الرضا الوظیفي في تحقیق األالحالیة إلى  التعرف عل
 .المدرسیة األمن والسالمة

 ثانیاً: ُمجتَمع الّدراسة:
دارة األمن والسالمة المدرسیة في مدینة إالعاملین في  مجتمع الدراسة من جمیعتكون 

 .ھـ1436/1437في الفصل الدراسي الثاني للعام  الریاض

 عینة الدراسة: -

دارة األمن والسالمة إالعاملین في  أعضاءمن   عامل)100تكونت عینة الدراسة من (
 .ھـ1436/1437في الفصل الدراسي الثاني للعام  المدرسیة

 والذین تم اختیارھم بالطریقة الطبقیة العشوائیة:

 ) توزیع أفراد عینة الدراسة1الجدول (
 النسبة المئویة التكرارات الفئات المتغیر

 %55 55 ذكر النوع
 %45 45 انثى

 %29 29 قلأسنوات ف 5 سنوات الخبرة
 %45 45 سنوات 9 – 5

 %26 26 سنوات فاكثر 10
 %29 29 ثانوي الدرجة العلمیة

 %45 45 بكالوریوس
 %26 26 ماجستیر 

 %27 27 قلأف 30 العمر
 %42 42 سنة 40 – 35
 %31 31 كثرأسنة ف 41

أن فئة "ذكر " في متغیر النوع  قد حصلت على النسبة األكبر أعاله یظھر من الجدول  - 1
) أي بنسبة 100( ) من أصل العینة الكلیة والبالغ عددھا55حصلت على ( من العینة حیث

) عینة من أصل 45نثى " فقد جاءت في المرتبة االخیرة والتي حصلت على (أ) أما فئة "55%(
 ) في متغیر النوع.%45ي بنسبة (أ) عینة 100لكلیة والبالغ عددھا (العینة ا

نوات " في متغیر سنوات الخبرة  قد حصلت س 9 – 5أن فئة "أعاله یظھر من الجدول  -2
) من أصل العینة الكلیة والبالغ عددھا 45على النسبة األكبر من العینة حیث حصلت على (

كثر " فقد جاءت في المرتبة االخیرة والتي أسنوات ف 10) أما فئة "%45بنسبة () أي 100(
) في %26ي بنسبة (أ) عینة 100ة والبالغ عددھا () عینة من أصل العینة الكلی26حصلت على (

 متغیر سنوات الخبرة.
عالةأن فئة "بكالوریوس " في متغیر الدرجة العلمیة  قد حصلت على أیظھر من الجدول  -3

) أي 100) من أصل العینة الكلیة والبالغ عددھا (78النسبة األكبر من العینة حیث حصلت على (
" فقد جاءت في المرتبة  وریوس والماجستیرحاملة الثانویة والبكال) أما فئة "%78بنسبة (

ي أ) عینة 100لكلیة والبالغ عددھا () عینة من أصل العینة ا22االخیرة والتي حصلت على (
 ) في متغیر الدرجة العلمیة.%22بنسبة (

سنة" في متغیر العمر  قد حصلت على  40 – 35أن فئة "" ه عالأیظھر من الجدول  -4
ي ) أ100) من أصل العینة الكلیة والبالغ عددھا (42حیث حصلت على ( النسبة األكبر من العینة
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

) 27قل " فقد جاءت في المرتبة االخیرة والتي حصلت على (أسنة ف 30) أما فئة "%42بنسبة (
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من النفسي س دور الرضا الوظیفي في تحقیق األاستخدم الباحث االستبانة كأداة رئیسیة لقیا

 عضاء ھیئة التدریس، حیث قام الباحث بتطویرھا وبناء فقراتھا من خالل الخطوات التالیة : ألدى 
 محمد مثل دراسة جواد االطالع على البحوث والدراسات التي لھا عالقة بموضوع الدراسة -1

 ).2013) ودراسة مصطفى والشریفیین (2008شریر ( الشیخ، عزیزة
 وضوع األمن النفسي والرضا الوظیفي. مع على األدب النظري المتعلق باالطال -2
 ستبانة . تحدید المجاالت الرئیسیة لال -3
 صیاغة الفقرات التي یتضمنھا كل مجال .  -4
 إعداد االستبانة بصورتھا األولیة.  -5
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ألمن النفسي أو الرضا اة تدلُّ على وجود درجة قلیلة من أو الرضا الوظیفي والدرجة المنخفض
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 (دائما ,غالبا, أحیانا ,نادرا , أبدا) . لیختار المستجیب إحداھا حسب تقدیره.

 صدق أداة الدراسة: -
ن العاملی )  من15تم عرض االستبانة في صورتھا األولیة على لجنة من المحكمین عددھم (
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رائھم ومالحظاتھم حول عبارات االستبانھ، من آاب السعادة من  المحكمین إلبداء صحأمن قبل 
حیث مدى مناسبة ووضوح العبارة ، ومدى انتماء كل عبارة من العبارات بالمجال الذي تنتمي 

ھا واھمیتھا لتحقیق إلیھ العبارة ، والحكم على مدى سالمة صیاغتھا اللغویة ، ومدى مالئمت
الھدف الذي وضعت من أجلھ، واقتراح طرق تحسینھا باإلضافة أو إعادة الصیاغة أو الحذف أو 

ً ، باإلضافة غیر ما ور لى النظر في تدریج المقیاس ومدى مالئمتھ لقیاس إد مما یرونھ مناسبا
الوظیفي، وبعد السمات المقیسة، ومدى كفایة المجاالت لقیاس مظاھر األمن النفسي والرضا 

استعادة النسخ الُمحَكمة  تم تعدیل صیاغة بعض العبارات باالستبانة في ضوء آراء 
) على %80). حیث نالت نسبة اتفاق بین  المحكمین أعلى أو تساوي (1المحكمین(انظر ملحق

ة ) عبارة باالستبانة، حیث نالت نسب40أنھا تنتمي للمجال الذي تقیسھ، وبالتالي اإلبقاء على (
نھُ تم إعادة الصیاغة اللغویة والنحویة للعدید ألى إضافة ) فأكثر بین المحكمین، باإل%80ق (اتفا

ً للمالحظات والمقترحات المتعلقة باللغة، وعلیھ یمكن االطمئنان على توافر  من العبارات وفقا
 و صدق المحكمین .أالصدق الظاھري لالستبانة 

 
 
 

 ثبات أداة الدراسة -
االستبانة على أفراد العینة االستطالعیة وذلك باستخدام حساب الثبات  تم تقدیر ثبات

). ویبین جدول Cronbach Alphaبطریقة التجانس الداخلي بتطبیق معادلة ألفا كرونباخ (
 ) ثبات األداة 5(

 ) نسبة الثبات2جدول (
 

عدد  المجال
 الفقرات

قیمة 
كرونباخ 

 الفا
 لنفسي لدى من ادور الرضا الوظیفي في تحقیق األ

 دارة األمن والسالمة إالعاملین في 
40 79% 

 
بقیمة  ن قیمة معامل الفا لجمیع مجاالت الدراسة جاءتأجات السابقة نستنتج من المخر

سئلة  قویة وكلما رجة االتساق الداخلي إلجابات  األن دأمما یدل على  %60تزید عن 
 ألداة القیاس.كبر أمة ھذا المعامل دل ذلك على ثبات ارتفعت قی

 
 إجراءات تطبیق أدوات الدراسة  -
 قام الباحث بتطبیق االستبانة وفق اإلجراءات التالیة: -
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

، بالدراسةیفید ارتباط الباحث  دارة السالمةإحصول الباحث على خطاب تعریف من  -1
وذلك بكتابة خطاب إلى إدارة التربیة والتعلیم یتضمن طلب الموافقة على تطبیق 

 . دارة المدرسیة بالریاضدارة والسالمة باإلالشفوي مع مدیر اإلوالتنسیق  االستبانة
 دارة األمن والسالمةإالعاملین في قام الباحث بتطبیق أداة الدراسة على جمیع  -2

حیث تم التوضیح والشرح ألفراد عینة الدراسة بضرورة االھتمام باالستبانة  المدرسیة
من حیث االطالع على مفرداتھا ومن ثم اإلجابة علیھا بكل موضوعیة واستكمال جمیع 

 الحقول.
قام الباحث بعد ذلك بجمع االستبانات الموزعة استعداداً لتفریغ االستجابات الواردة في  -3

ة، وقد اتبع الباحث المعاییر الواردة في تدرج (لیكرت الخماسي), األداة من عینة الدراس
دائما ,غالبا, ) ویقابلھ على األداة (1-2-3-4-5حیث أعطي لكل عبارة ما یقابلھا (  

) واستخدم الباحث برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم أحیانا ,نادرا , أبدا
 ائج.لمعالجة البیانات والحصول على النت spss)االجتماعیة(

 خامسا: المحك المستخدم في الدراسة :
وللحكم على درجة األمن النفسي والرضا الوظیفي على كلِّ عبارات االستبانة ، تم حساب المدى 

، وبتقسیم المدى على عدد درجات تقدیر األمن النفسي والرضا  ٤لمستویات االستجابة وھو = 
أصبح معیار  ھو یمثل طول الفئة، وبذلكو ٠.٨٠، كان ناتج القسمة =  ٥الوظیفي الذي یساوي 
 ).6النفسي والرضا الوظیفي كما بالجدول(ن الحكم على درجة األم

 ) معیار الحكم على األمن النفسي والرضا الوظیفي6جدول ( 

 المتوسط الدرجة 
 1.80إلى أقل من  1من  أبدا

 2.60إلى أقل من  1.80من  نادرا

 3.40إلى أقل من  2.60من  أحیانا
 4.20إلى أقل من  3.40من  غالبا
 دائما

 

 5إلى   4.20من 

 
 سادسا: تصمیم الدراسة: 

 مثل:توت المتغیرات الدیموغرافیة •
 النوع:ذكر أنثى 

 سنوات أو أكثر 10سنوات،  9-5سنوات الخبرة العلمیة: خمس سنوات فأقل، 
 ماجستیربكالوریس,  ،ثانویةالدرجة العلمیة:

 سنة أو أكثر 41سنة،  40- 35فأقل،  30العمر: 
 حارس.، مساعالمسمى الوظیفي: رئیس قسم، 

 :الرضا الوظیفيالمتغیرات المستقلة •
 األمن النفسيالمتغیر التابع: •

 سابعا: المعالجة واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة:
 تم  استخدام  األسالیب اإلحصائیة التالیة لتحلیل البیانات:

 التكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص أفراد عینة الدراسة.  -
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وذلك لحساب القیمة التي یعطیھــا أفراد عینة   -

 أو مجموعة من العبارات (محور)، والمتوسط الحسابي العام لكل محور.  الدراسة لكل عبارة
للتعرف على داللة ما قد (One-way ANOVA)االتجاه  تحلیل التباین أحادي -

 یوجد من فروق في متوسطات درجات استجابات أفراد عینة  الدراسة.
 .ینقلتمستلعینتین  Tاختبار  -

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 تحلیل نتائج الدراسة وعرضھا -

 

من وظیفي في تحقیق األ:ما مستوى الدور الول والذي ینص علىلإلجابة عن السؤال األ
 ؟المدرسیة دارة األمن والسالمة إلدى العاملین في النفسي 

فقد تم ایجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمجال الذي یقیس الرضا الوظیفي 
للمجال الذي  )المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة3جدول () یوضح ذلك 3والجدول (

 الوظیفيیقیس الرضا 

الر
 قم

المتو الفقرة
سط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعیاري

الرت
 بة

درجة 
 االنطباق

توجد لي وظیفتي مكانة اجتماعیة ممتازة متناسبة  3
 مرتفعة 1 0.91 3.72 مع تطلعاتي

توفر لي وظیفتي الدورات والمؤتمرات العلمیة  4
 التي من الممكن أن أشارك بھا

 مرتفعة 2 0.85 3.70

بالعمل توفر لي وظیفتي جوا من االستقاللیة  2
 والقرارات

 متوسطة 3 1.22 3.64
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للمجال الذي  )المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة3جدول () یوضح ذلك 3والجدول (

 الوظیفيیقیس الرضا 

الر
 قم

المتو الفقرة
سط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعیاري

الرت
 بة

درجة 
 االنطباق

توجد لي وظیفتي مكانة اجتماعیة ممتازة متناسبة  3
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

توفر لي وظیفتي سبل التعاون مع زمالئي لتبادل  8
 المعلومات والخبرات

 متوسطة 4 0.85 3.32

 متوسطة 5 0.83 3.32 توفر وظیفتي العدالة والمساواة عند تقییم أعمالي 7

 متوسطة 6 0.87 3.28 راحاتي ویؤخذ بھایحترم رؤسائي اقت  6

 متوسطة 7 0.96 3.16 مالئم مع عملي الذي أقوم بھ على راتبأحصل  9

 متوسطة 8 1.05 3.12 أشارك في اتخاذ القرارات بالتعاون مع زمالئي  10

 متوسطة 9 0.92 2.56 تقدم لي وظیفتي فرص التقدم والترقي 5

تقدم لي وظیفتي فرصا لتعلم  مھارات وخبرات  1
 لیست لدي 

 متوسطة 10 0.66 2.42

 متوسطة  0.72 3.22 االداء ككل 

مرتفعة ومتوسطة  ن المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة جاءتأ) 3یظھر من الجدول (
فراد عینة الدراسة حیث جاء المتوسط الحسابي الكلي أإلجابات  ضمن مجال الرضا الوظیفي

) التي 3) حیث جاءت الفقرة (0.72) وبانحراف معیاري (3.22بدرجة انطباق متوسطة بلغت (
ولى ناسبة مع تطلعاتي" في المرتبة األتنص على "توجد لي وظیفتي مكانة اجتماعیة ممتازة مت

) والتي 4ءت في المرتبة الثانیة الفقرة () بدرجة انطباق مرتفعة  وجا3.72بمتوسط حسابي (
تنص على " توفر لي وظیفتي الدورات والمؤتمرات العلمیة التي من الممكن أن أشارك بھا"  

) والتي تنص على " تقدم 5) بدرجة انطباق مرتفعة كما جاءت الفقرة (3.70بمتوسط حسابي (
طباق متوسطة وجاءت جة ان) بدر2.56لي وظیفتي فرص التقدم والترقي." بمتوسط حسابي (

) والتي تنص على "تقدم لي وظیفتي فرصا لتعلم  مھارات 1خیرة الفقرة (في المرتبة األ
 ) بدرجة انطباق متوسطة.2.42ابي (وخبرات لیست لدي " بمتوسط حس

دارة إلدى العاملین في من النفسي ما مستوى األجابة عن السؤال الثاني والذي ینص على : لإل
واالنحرافات المعیاریة لمجال  فقد تم ایجاد المتوسطات الحسابیة؟ المدرسیة والسالمةاألمن 

 ) یوضح ذلك :4من النفسي والجدول (األ

 من النفسيواالنحرافات المعیاریة لمجال األ ) المتوسطات الحسابیة4جدول (

الر
 قم

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحرا
ف 

المعیار
 ي

الرت
 بة

درجة 
 االنطباق

 مرتفعة 1 1.25 3.99 نجاز عمل ماال أعتقد أن قدراتي كافیة إل 8

 مرتفعة 2 0.74 3.82 أجد نفسي دائما منطویا عن اآلخرین 9

 متوسطة 3 0.66 3.65 لى أحدھم االنتقادإأشعر بالحرج عندما یوجھ  5

 اأشعر باالرتیاح عندما أرى أشخاص 10
 مسرورین

 متوسطة 4 0.53 3.48

فائدة من وجودي وقد أسبب أشعر أنني ال  7
 العبء على اآلخرین

 متوسطة 5 0.78 3.46

 متوسطة 6 0.91 3.28 أشعر  بالتفاؤل والرضا عن الذات 2

 متوسطة 7 1.05 3.24 أشعر بأني محبوب ومتقبل مـن اآلخرین 1

 متوسطة 8 0.77 3.04 ال أثق بأي أحد بسھولة 6

 متوسطة 9 0.84 2.96 أشعر أنني أتمتع بصحة جیدة 3

 متوسطة 10 0.84 2.90 أندمج مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة 4

 متوسطة  0.45 3.37 داء ككلاأل 

 

ضمن  ن المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطةأ) 4یظھر من الجدول (
فراد عینة الدراسة حیث جاء المتوسط الحسابي الكلي بدرجة أإلجابات  من النفسيمجال األ

) التي تنص 8) حیث جاءت الفقرة (0.45) وبانحراف معیاري (3.37انطباق منخفضة بلغت (
) 3.99عمل ما " في المرتبة االولى بمتوسط حسابي ( إلنجازعلى "ال أعتقد أن قدراتي كافیة 

) والتي تنص على " أجد 9رتبة الثانیة الفقرة (بدرجة انطباق متوسطة مرتفعة  وجاءت في الم
كما جاءت  ) بدرجة انطباق مرتفعة3.82نفسي دائما منطویا عن اآلخرین"  بمتوسط حسابي (

) بدرجة 2.96) والتي تنص على " أشعر أنني أتمتع بصحة جیدة" متوسط حسابي (3الفقرة (
تي تنص على "أندمج مع اآلخرین ) وال4خیرة الفقرة (طباق متوسطة وجاءت في المرتبة األان

 ) بدرجة انطباق متوسطة.2.90في المواقف االجتماعیة" بمتوسط حسابي (

من ضا الوظیفي في تحقیق األما معوقات الرجابة عن السؤال الثالث والذي ینص على : لإل
 ؟المدرسیة  دارة األمن والسالمةإلدى العاملین في النفسي 

یجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال معوقات الرضا الوظیفي إفقد تم 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال )5جدول () یوضح تلك النتائج 5والجدول (

 معوقات الرضا الوظیفي

الر
 قم

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحرا
ف 

المعیار
 ي

درجة  الرتبة
 االنطباق
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 متوسطة 3 0.66 3.65 لى أحدھم االنتقادإأشعر بالحرج عندما یوجھ  5

 اأشعر باالرتیاح عندما أرى أشخاص 10
 مسرورین

 متوسطة 4 0.53 3.48

فائدة من وجودي وقد أسبب أشعر أنني ال  7
 العبء على اآلخرین

 متوسطة 5 0.78 3.46

 متوسطة 6 0.91 3.28 أشعر  بالتفاؤل والرضا عن الذات 2

 متوسطة 7 1.05 3.24 أشعر بأني محبوب ومتقبل مـن اآلخرین 1

 متوسطة 8 0.77 3.04 ال أثق بأي أحد بسھولة 6

 متوسطة 9 0.84 2.96 أشعر أنني أتمتع بصحة جیدة 3

 متوسطة 10 0.84 2.90 أندمج مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة 4

 متوسطة  0.45 3.37 داء ككلاأل 

 

ضمن  ن المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطةأ) 4یظھر من الجدول (
فراد عینة الدراسة حیث جاء المتوسط الحسابي الكلي بدرجة أإلجابات  من النفسيمجال األ

) التي تنص 8) حیث جاءت الفقرة (0.45) وبانحراف معیاري (3.37انطباق منخفضة بلغت (
) 3.99عمل ما " في المرتبة االولى بمتوسط حسابي ( إلنجازعلى "ال أعتقد أن قدراتي كافیة 

) والتي تنص على " أجد 9رتبة الثانیة الفقرة (بدرجة انطباق متوسطة مرتفعة  وجاءت في الم
كما جاءت  ) بدرجة انطباق مرتفعة3.82نفسي دائما منطویا عن اآلخرین"  بمتوسط حسابي (

) بدرجة 2.96) والتي تنص على " أشعر أنني أتمتع بصحة جیدة" متوسط حسابي (3الفقرة (
تي تنص على "أندمج مع اآلخرین ) وال4خیرة الفقرة (طباق متوسطة وجاءت في المرتبة األان

 ) بدرجة انطباق متوسطة.2.90في المواقف االجتماعیة" بمتوسط حسابي (

من ضا الوظیفي في تحقیق األما معوقات الرجابة عن السؤال الثالث والذي ینص على : لإل
 ؟المدرسیة  دارة األمن والسالمةإلدى العاملین في النفسي 

یجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال معوقات الرضا الوظیفي إفقد تم 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال )5جدول () یوضح تلك النتائج 5والجدول (

 معوقات الرضا الوظیفي

الر
 قم

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحرا
ف 

المعیار
 ي

درجة  الرتبة
 االنطباق
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

 مرتفعة 1 0.99 4.23 جازةإجراءات العمل لحصولي على إعدم تسھیل  5

 مرتفعة 2 0.90 4.04 شروط الترقیة والترفیع غیر منصفة 6

 مرتفعة 3 0.71 3.88 التربط بیني وبین زمالئي في العملوقلة التعاون  8

 متوسطة 4 0.85 3.46 تعد ساعات عملي طویلة 3

 متوسطة 5 1.17 3.24 لتطویر قدراتي عدم توفر دورات تدریبیة كافیة 9

 متوسطة 6 1.01 2.96 الرواتب والعالوات غیر كافیة 1

 متوسطة 7 0.87 2.90 سوء العالقة بیني وبین زمالئي 2

 متوسطة 8 1.02 2.70 عدم الموضوعیة في توزیع الحوافز 10

ال تتیح الفرصة الكافیة لي ألشارك في صنع  7
 القرار

 متوسطة 9 0.80 2.46

 منخفضة 10 0.54 2.22 في عمليئا المھام الموكلة لي تشكل عب 4

 متوسطة  0.64 3.21 داء ككلاأل 

ن المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطة  أ) 5یظھر من الجدول (
فراد عینة الدراسة حیث جاء أإلجابات  معوقات الرضا الوظیفيومنخفضة ضمن مجال 

) 0.64) وبانحراف معیاري (3.21الحسابي الكلي بدرجة انطباق متوسطة بلغت (المتوسط 
جازة " إجراءات العمل لحصولي على إ) التي تنص على "عدم تسھیل 5رة (حیث جاءت الفق

) بدرجة انطباق مرتفعة  وجاءت في المرتبة الثانیة 4.23ولى بمتوسط حسابي (في المرتبة األ
) 4.04شروط الترقیة والترفیع غیر منصفة "  بمتوسط حسابي ( ) والتي تنص على "6الفقرة (

) والتي تنص على " ال تتیح الفرصة الكافیة لي 7كما جاءت الفقرة ( بدرجة انطباق مرتفعة
طباق متوسطة وجاءت في المرتبة ) بدرجة ان2.46ألشارك في صنع القرار " بمتوسط حسابي (

في عملي" بمتوسط حسابي  ئاام الموكلة لي تشكل عبعلى "المھ ) والتي تنص4خیرة الفقرة (األ
 ) بدرجة انطباق منخفضة .2.22(

تحفیز الرضا الوظیفي في تحقیق ما دور آلیات جابة عن السؤال الرابع والذي ینص على : لإل
 دارة األمن والسالمة المدرسیة ؟إن في لدى العاملیمن النفسي األ

واالنحرافات المعیاریة لمجال آلیات تحفیز الرضا الوظیفي یجاد المتوسطات الحسابیة إفقد تم 
 ) یوضح تلك النتائج :6والجدول (

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال آلیات تحفیز الرضا الوظیفي)6جدول (

درجة الرتاالنحراالمتوسط  الفقرةالر

ف  الحسابي قم
المعیار

 ي

 االنطباق بة

الدوام قیاسیة لقدرات ن تكون ساعات أ 7
 الموظف حتى ال یصاب بالملل او الضعف .

 مرتفعة 1 0.66 4.36

ن یكون التقییم من خالل جھات متخصصة أ  2
 وفقاً لمعاییر موحدة.

 مرتفعة 2 0.72  4.12

 مرتفعة 3 0.54 3.90 المشاركة في األنشطة الریاضیة واالجتماعیة. 6

 مرتفعة 4 0.98 3.70 ن تكون الوظیفة مناسبة للمؤھل العلمي.  أ 1

ن یستفید الموظف بالتأمین الصحي الالزم أ 9
 ألسرتھ

 متوسطة 5 0.52 3.47

جازات مناسبة  وفقا لطبیعة عملھ إن یعطى أ 5
 بحیث تضمن استمرار العطاء الوظیفي.

 متوسطة 6 0.69 3.11

األداء والدقة ن تكون الحوافز مرتبطة بحسن أ 3
 متوسطة 7 0.70 3.02 في العمل.

ً لقواعد نظامیة تضمن أ 10 ن تكون الترقیة وفقا
 متوسطة 8 0.62 2.95 من تنفیذ العدالة والمساواة.

 ان یعطى للموظف دورات تدریبیة وفرصأ 4
 متوسطة 9 0.61 2.77 علمیة ذات عالقة بالوظیفة

العمل  ءمع عب ان یكون الراتب مناسبأ 8
 متوسطة 10 0.54 2.68 ومخاطرة.

 متوسطة  0.52 3.41  

 ن المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة و متوسطةأ) 6یظھر من الجدول (
فراد عینة الدراسة حیث جاء المتوسط أات تحفیز الرضا الوظیفي إلجابات ضمن مجال آلی

جاءت  ) حیث0.52) وبانحراف معیاري (3.41(الحسابي الكلي بدرجة انطباق متوسطة بلغت 
ن تكون ساعات الدوام قیاسیة لقدرات الموظف حتى ال یصاب أ) التي تنص على "7الفقرة (

) بدرجة انطباق مرتفعة  4.36بالملل او الضعف " في المرتبة االولى بمتوسط حسابي (
التقییم من خالل جھات ن یكون أي تنص على ") والت2وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة (

ً لمعاییر موحدة."  بمتوسط حسابي ( اءت ) بدرجة انطباق مرتفعة كما ج4.12متخصصة وفقا
علمیة ذات عالقة  ان یعطى للموظف دورات تدریبیة وفرصأ) والتي تنص على " 4الفقرة (

قرة خیرة الف) بدرجة انطباق متوسطة وجاءت في المرتبة اال2.77بالوظیفة" بمتوسط حسابي (
" بمتوسط حسابي هالعمل ومخاطر ءمع عب ان یكون الراتب مناسبأ) والتي تنص على "8(
 ) بدرجة انطباق متوسطة .2.68(
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ف  الحسابي قم
المعیار

 ي

 االنطباق بة

الدوام قیاسیة لقدرات ن تكون ساعات أ 7
 الموظف حتى ال یصاب بالملل او الضعف .

 مرتفعة 1 0.66 4.36

ن یكون التقییم من خالل جھات متخصصة أ  2
 وفقاً لمعاییر موحدة.

 مرتفعة 2 0.72  4.12

 مرتفعة 3 0.54 3.90 المشاركة في األنشطة الریاضیة واالجتماعیة. 6

 مرتفعة 4 0.98 3.70 ن تكون الوظیفة مناسبة للمؤھل العلمي.  أ 1

ن یستفید الموظف بالتأمین الصحي الالزم أ 9
 ألسرتھ

 متوسطة 5 0.52 3.47

جازات مناسبة  وفقا لطبیعة عملھ إن یعطى أ 5
 بحیث تضمن استمرار العطاء الوظیفي.

 متوسطة 6 0.69 3.11

األداء والدقة ن تكون الحوافز مرتبطة بحسن أ 3
 متوسطة 7 0.70 3.02 في العمل.

ً لقواعد نظامیة تضمن أ 10 ن تكون الترقیة وفقا
 متوسطة 8 0.62 2.95 من تنفیذ العدالة والمساواة.

 ان یعطى للموظف دورات تدریبیة وفرصأ 4
 متوسطة 9 0.61 2.77 علمیة ذات عالقة بالوظیفة

العمل  ءمع عب ان یكون الراتب مناسبأ 8
 متوسطة 10 0.54 2.68 ومخاطرة.

 متوسطة  0.52 3.41  

 ن المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة و متوسطةأ) 6یظھر من الجدول (
فراد عینة الدراسة حیث جاء المتوسط أات تحفیز الرضا الوظیفي إلجابات ضمن مجال آلی

جاءت  ) حیث0.52) وبانحراف معیاري (3.41(الحسابي الكلي بدرجة انطباق متوسطة بلغت 
ن تكون ساعات الدوام قیاسیة لقدرات الموظف حتى ال یصاب أ) التي تنص على "7الفقرة (

) بدرجة انطباق مرتفعة  4.36بالملل او الضعف " في المرتبة االولى بمتوسط حسابي (
التقییم من خالل جھات ن یكون أي تنص على ") والت2وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة (

ً لمعاییر موحدة."  بمتوسط حسابي ( اءت ) بدرجة انطباق مرتفعة كما ج4.12متخصصة وفقا
علمیة ذات عالقة  ان یعطى للموظف دورات تدریبیة وفرصأ) والتي تنص على " 4الفقرة (

قرة خیرة الف) بدرجة انطباق متوسطة وجاءت في المرتبة اال2.77بالوظیفة" بمتوسط حسابي (
" بمتوسط حسابي هالعمل ومخاطر ءمع عب ان یكون الراتب مناسبأ) والتي تنص على "8(
 ) بدرجة انطباق متوسطة .2.68(
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

لدور  حصائیةإ ةھل ھناك فروق ذات دالللالجابة عن السؤال الخامس والذي ینص على : 
المدرسیة دارة األمن والسالمة إلدى العاملین في  من النفسيالرضا الوظیفي في تحقیق األ

 تبعا لمتغیر الجنس و سنوات الخبرة العلمیة والدرجة العلمیة والعمر والمسمى الوظیفي ؟

فراد عینة الدراسة كما أحصائیة بین استجابات الفروق ذات الداللة اإل إلیجاد یجاد اختبارإفقد تم 
 وال : متغیر الجنسأ دناهأھو موضح 

 فراد عینة الدراسة لمتغیر الجنسأحصائیة بین استجابات الداللة اإل )الفروق ذات7ول (دج

مستوى 
 المعنویة

درجات  قیمة ف
 الحریة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المجال المتغیر

0.000 

 

23.095 

 

 الرضا الوظیفي  ذكر 0.72 3.91 98

 نثىأ 0.44 3.30 98

0.813 

 

26.903 

 

 النفسي مناأل ذكر 0.45 3.07 98

 نثىأ 0.61 2.42 98

0.000 
20.816 

 

 معوقات الرضا الوظیفي ذكر 0.62 3.18 98

 نثىأ 0.52 2.44 98

یات تحفیز الرضا آل ذكر 0.78 3.54 98 28.780 0.583
 الوظیفي

 نثىأ  2.65 9

 نھ لم یكن ھناك فروق ذات داللة أعاله أیظھر من الجدول 

 )0.05كبر من (&=أحیث كانت قیمة مستوى الداللة  الثاني والرابعحصائیة في المجال إ

ول بین فئة (ذكر) حصائیة في المجال األإذات داللة  ان ھناك فروقأعاله أیظھر من الجدول 
لى قیم إ) وبالرجوع 0.05قل من (&=أى) حیث جاءت قیمة مستوى الداللة نثأوفئة (

 لصالح فئة (ذكر) والتي حصلت على متوسطن الفروق كانت أالمتوسطات الحسابیة نجد 
 )3.30نثى) على متوسط حسابي (أ) في حین حصلت فئة (3.91حسابي (

جال الثالث بین فئة (ذكر) حصائیة في المإذات داللة  ان ھناك فروقأعاله أیظھر من الجدول 
لى قیم إ) وبالرجوع 0.05قل من (&=أى) حیث جاءت قیمة مستوى الداللة نثأوفئة (

 ن الفروق كانت لصالح فئة (ذكر) والتي حصلت على متوسطأسابیة نجد توسطات الحالم
 2.4نثى) على متوسط حسابي (أ) في حین حصلت فئة (3.18حسابي (

 ثانیا : متغیر الخبرة

 فراد عینة الدراسة:أجابات إفي  سنوات الخبرة ثر متغیرأحادي لبیان نتائج تحلیل التباین األ

 سنوات الخبرة ثر متغیرأي لبیان حادتحلیل التباین األ )8جدول (

مستوى 
 الداللة

قیمة 
F 

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحریة

مجموع 
 المربعات

 المجال مصدر التباین

بین  0.253 2 2.127   3.302 0.04
 المجموعات

الرضا 
 الوظیفي

داخل  23.927 97 2.420   
 المجموعات

 المجموع 24.181 99   

بین  0.420 2 2.210 3.308 0.03
 المجموعات

 من النفسياأل

داخل  38.885 97 2.682  
 المجموعات

 المجموع 39.305 99   

بین  4.173 2 2.078 3.013 0.05
 المجموعات

معوقات 
الرضا 
 الوظیفي

داخل  39.477 97 0.693  
 المجموعات

 المجموع 43.650 99   

بین  1.550 2 0.775 4.294 0.018
 المجموعات

لیات تحفیز آ
الرضا 
 الوظیفي

داخل  10.290 97 0.181   
 المجموعات

 المجموع 11.840 99   

 

=&) 0.05حصائیة عند مستوى الداللة (إذات داللھ  اھناك فروق نأیظھر من الجدول السابق 
ذات فئات كانت الفروق ولمعرفة لصالح أي من ال في متغیر الخبرة في كافة مجاالت الدراسة

 ) یوضح تلك النتائج:8جراء اختبار شافیة البعدي والجدول (إتم  حصائیةالداللة اإل
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 فراد عینة الدراسة:أجابات إفي  سنوات الخبرة ثر متغیرأحادي لبیان نتائج تحلیل التباین األ

 سنوات الخبرة ثر متغیرأي لبیان حادتحلیل التباین األ )8جدول (

مستوى 
 الداللة

قیمة 
F 

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحریة

مجموع 
 المربعات

 المجال مصدر التباین

بین  0.253 2 2.127   3.302 0.04
 المجموعات

الرضا 
 الوظیفي

داخل  23.927 97 2.420   
 المجموعات

 المجموع 24.181 99   

بین  0.420 2 2.210 3.308 0.03
 المجموعات

 من النفسياأل

داخل  38.885 97 2.682  
 المجموعات

 المجموع 39.305 99   

بین  4.173 2 2.078 3.013 0.05
 المجموعات

معوقات 
الرضا 
 الوظیفي

داخل  39.477 97 0.693  
 المجموعات

 المجموع 43.650 99   

بین  1.550 2 0.775 4.294 0.018
 المجموعات

لیات تحفیز آ
الرضا 
 الوظیفي

داخل  10.290 97 0.181   
 المجموعات

 المجموع 11.840 99   

 

=&) 0.05حصائیة عند مستوى الداللة (إذات داللھ  اھناك فروق نأیظھر من الجدول السابق 
ذات فئات كانت الفروق ولمعرفة لصالح أي من ال في متغیر الخبرة في كافة مجاالت الدراسة

 ) یوضح تلك النتائج:8جراء اختبار شافیة البعدي والجدول (إتم  حصائیةالداللة اإل
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

 ) : اختبار شافیھ البعدي9جدول (

 9–5 كثرأسنوات ف 10
 سنوات

سنوات فما  5
 دون

 المجال 

 3.79   3.11   3.30 

سنوات فما  5 3.30  0.921  0.457 
 دون

 مستوى الرضا الوظیفي

 
 سنوات 9–5 3.11   0.044 

 كثرأسنوات ف 10 3.79   

 9–5 كثرأسنوات ف10
 سنوات

سنوات فما  5
 دون

 مستوى األمن النفسي  

 

 
 3.79  3.11   3.30   

سنوات فما  5 3.30  0.921  0.457 
 دون

 سنوات 9–5 3.11   0.044 

 كثرأسنوات ف 10 3.79   

 9–5 كثرأسنوات ف 10
 سنوات

سنوات فما  5
 دون

 معوقات رضى الموظفین 

 
 3.79 3.11   3.30 

سنوات فما  5 3.30  0.921  0.457  
 دون

 سنوات 9–5 3.11   0.044 

 كثرأسنوات ف 10 3.79   

 9–5 كثرأسنوات ف 10
 سنوات

سنوات فما  5
 دون

 آلیات رضى الموظفین 

 
 3.79 3.11  3.30 

سنوات فما  5 3.30  0.921 0.457 
 دون

 

حصائیة للمجال األول والذي ینص على " ن الفروق ذات الداللة اإلأا عالهأیظھر من الجدول 
كثر " وبالرجوع أف سنوات 10سنھ"  وفئة "  9–5" كانت بین متوسط فئة "من الرضا الوظیفي

ائیة كانت لصالح حصإللة ان الفروق ذات الدالأات الحسابیة لكلتا الفئتین یظھر لى قیم المتوسطإ
–5) بینما حصلت فئة "من 3.79كثر" والتي حصلت على متوسط حسابي (أسنوات ف 10فئة "

 )3.11سنوات " على متوسط حسابي ( 9

ینص على " حصائیة للمجال الثاني والذي ن الفروق ذات الداللة اإلأ عالهأیظھر من الجدول 
كثر " وبالرجوع أف سنوات 10سنھ"  وفئة "  9–5األمن النفسي " كانت بین متوسط فئة "من 

ائیة كانت لصالح حصن الفروق ذات الداللة اإلأات الحسابیة لكلتا الفئتین یظھر لى قیم المتوسطإ
–5) بینما حصلت فئة "من 3.79كثر" والتي حصلت على متوسط حسابي (أسنوات ف 10فئة "

 )3.11سنوات " على متوسط حسابي ( 9

حصائیة للمجال الثالث والذي ینص على " ن الفروق ذات الداللة اإلأ عالهأیظھر من الجدول 
كثر " أف سنوات 10سنھ"  وفئة "  9–5معوقات رضى الموظفین " كانت بین متوسط فئة "من 

حصائیة روق ذات الداللة اإلن الفأات الحسابیة لكلتا الفئتین یظھر لى قیم المتوسطإوبالرجوع 
) بینما حصلت 3.79كثر" والتي حصلت على متوسط حسابي (أف سنوات 10كانت لصالح فئة "

 )3.11سنوات " على متوسط حسابي ( 9–5فئة "من 

حصائیة للمجال الرابع " آلیات الرضا ن الفروق ذات الداللة اإلأیظھر من الجدول السابق 
لى إكثر " وبالرجوع أف سنوات 10سنھ"  وفئة "  9–5"من  الوظیفي"" كانت بین متوسط فئة

ائیة كانت لصالح فئة حصن الفروق ذات الداللة اإلأات الحسابیة لكلتا الفئتین یظھر قیم المتوسط
 9–5) بینما حصلت فئة "من 3.79كثر" والتي حصلت على متوسط حسابي (أسنوات ف 10"

 )3.11سنوات " على متوسط حسابي (

 غیر الدرجة العلمیةثالثا : مت
فراد عینة الدراسة لمتغیر أالداللة االحصائیة بین استجابات یجاد اختبار الفروق ذات إفقد تم 

 .) یوضح ذلك10الدرجة العلمیة والجدول (

فراد عینة الدراسة لمتغیر الدرجة أحصائیة بین استجابات )الفروق ذات الداللة اإل10ول (دج
 العلمیة

 سنوات 9–5 3.11   0.044 

 كثرأسنوات ف 10 3.79   
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حصائیة للمجال األول والذي ینص على " ن الفروق ذات الداللة اإلأا عالهأیظھر من الجدول 
كثر " وبالرجوع أف سنوات 10سنھ"  وفئة "  9–5" كانت بین متوسط فئة "من الرضا الوظیفي

ائیة كانت لصالح حصإللة ان الفروق ذات الدالأات الحسابیة لكلتا الفئتین یظھر لى قیم المتوسطإ
–5) بینما حصلت فئة "من 3.79كثر" والتي حصلت على متوسط حسابي (أسنوات ف 10فئة "

 )3.11سنوات " على متوسط حسابي ( 9

ینص على " حصائیة للمجال الثاني والذي ن الفروق ذات الداللة اإلأ عالهأیظھر من الجدول 
كثر " وبالرجوع أف سنوات 10سنھ"  وفئة "  9–5األمن النفسي " كانت بین متوسط فئة "من 

ائیة كانت لصالح حصن الفروق ذات الداللة اإلأات الحسابیة لكلتا الفئتین یظھر لى قیم المتوسطإ
–5) بینما حصلت فئة "من 3.79كثر" والتي حصلت على متوسط حسابي (أسنوات ف 10فئة "

 )3.11سنوات " على متوسط حسابي ( 9

حصائیة للمجال الثالث والذي ینص على " ن الفروق ذات الداللة اإلأ عالهأیظھر من الجدول 
كثر " أف سنوات 10سنھ"  وفئة "  9–5معوقات رضى الموظفین " كانت بین متوسط فئة "من 

حصائیة روق ذات الداللة اإلن الفأات الحسابیة لكلتا الفئتین یظھر لى قیم المتوسطإوبالرجوع 
) بینما حصلت 3.79كثر" والتي حصلت على متوسط حسابي (أف سنوات 10كانت لصالح فئة "

 )3.11سنوات " على متوسط حسابي ( 9–5فئة "من 

حصائیة للمجال الرابع " آلیات الرضا ن الفروق ذات الداللة اإلأیظھر من الجدول السابق 
لى إكثر " وبالرجوع أف سنوات 10سنھ"  وفئة "  9–5"من  الوظیفي"" كانت بین متوسط فئة

ائیة كانت لصالح فئة حصن الفروق ذات الداللة اإلأات الحسابیة لكلتا الفئتین یظھر قیم المتوسط
 9–5) بینما حصلت فئة "من 3.79كثر" والتي حصلت على متوسط حسابي (أسنوات ف 10"

 )3.11سنوات " على متوسط حسابي (

 غیر الدرجة العلمیةثالثا : مت
فراد عینة الدراسة لمتغیر أالداللة االحصائیة بین استجابات یجاد اختبار الفروق ذات إفقد تم 

 .) یوضح ذلك10الدرجة العلمیة والجدول (

فراد عینة الدراسة لمتغیر الدرجة أحصائیة بین استجابات )الفروق ذات الداللة اإل10ول (دج
 العلمیة

 سنوات 9–5 3.11   0.044 

 كثرأسنوات ف 10 3.79   
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

مستوى 
المعنو

 یة

درجات  ف قیمة
 الحریة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المجال المتغیر

0.901 

 

29.457 

 

 الرضى الوظیفي ماجستیر 0.50 2.90 98

 بكالوریوس 0.55 2.32 98

 ثانویة 0.55 2.32 98  

0.000 

 

20.990 

 

 من النفسياأل ماجستیر 0.45 4.07 98

 بكالوریوس 0.70 2.23 98

 ثانویة 0.70 2.23 98  

 0.423  
37.816 

 

 معوقات الرضى لوظیفي ماجستیر 0.63 3.45 98

 بكالوریوس 0.44 2.29 98

 ثانویة 0.44 2.29 98  

  

0.175 

 لیات تحفیز الرضى الوظیفيآ ماجستیر 0.61 4.01 98 34.901

 بكالوریوس 0.52 2.66 98

 ثانویة 0.52 2.66 98  

ول و الثالث األحصائیة في المجال إنھ لم یكن ھناك فروق ذات داللة أعاله أیظھر من الجدول 
 ) 0.05كبر من (&=أبع حیث كانت قیمة مستوى الداللة والرا

حصائیة في المجال الثاني بین فئة إذات داللة  ان ھناك فروقأعاله أیظھر من الجدول 
ن الفروق كانت أات الحسابیة نجد لى قیم المتوسطإ) وبالرجوع بكالوریوسال) وفئة (الماجستیر(

) في حین حصلت فئة 4.07) والتي حصلت على متوسط حسابي (ماجستیرلصالح فئة (
 ).2.23(ماجستیر) على متوسط حسابي (

 الفصل الخامس
 

 مناقشة النتائج والتوصیات
من مستوى الدور الوظیفي في تحقیق األما : مناقشة نتائج السؤال األول والذي ینص على 

 ؟ المدرسیة دارة األمن والسالمةإلدى العاملین في النفسي 

مرتفعة ومتوسطة ضمن  المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة جاءت نأأظھرت نتائج الدراسة 
) التي تنص على 3فراد عینة الدراسة حیث جاءت الفقرة (أإلجابات  مجال الرضا الوظیفي

"توجد لي وظیفتي مكانة اجتماعیة ممتازة متناسبة مع تطلعاتي" في المرتبة االولى بمتوسط 
األعمال بشكل  لى أن االدارة داخل بیئة العمل تقوم بتوزیعإویعید الباحث ذلك ) 3.72حسابي (

ریق وضمن مجموعات وھذا یعزز من التفاعل كد على العمل ضمن فؤجماعي بحیث أنھا ت
لى إ باإلضافةاالجتماعي  میجاد مكانتھإعلى  العاملیناالجتماعي داخل بیئة العمل مما یساعد 

وجاءت في  .أمام  زمالئھ العاملعمال التي یقوم بھا یز الذي یحدث مقابل األالتعزیز والتحف
لي وظیفتي فرصا لتعلم  مھارات وخبرات ) والتي تنص على "تقدم 1خیرة الفقرة (المرتبة األ

لى أن إانطباق متوسطة ویعید الباحث ذلك ) بدرجة 2.42لیست لدي " بمتوسط حسابي (
ضافیة من خالل الدورات والندوات التدریبیة وذلك لضیق رات اإلالوظیفة ال تقدم أي من المھا

. واتفقت ھذه النتائج مع والسالمةدارة األمن إالعاملین في الوقت وكثرة األعباء المتراكمة على 
 )2014) و نتائج دراسة القرشي(2011نتائج دراسة الھذلي(

دارة إالعاملین في  من النفسي لدىما مستوى األ: مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ینص على 
 ؟ المدرسیة األمن والسالمة

ضمن  جاءت مرتفعة ومتوسطةن المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة أأظھرت نتائج الدراسة 
المتوسط الحسابي الكلي بدرجة  فراد عینة الدراسة حیث جاءأإلجابات  من النفسيمجال األ

) التي تنص 8) حیث جاءت الفقرة (0.45) وبانحراف معیاري (3.37انطباق منخفضة بلغت (
) 3.99نجاز عمل ما " في المرتبة االولى بمتوسط حسابي (على "ال أعتقد أن قدراتي كافیة إل

لى أن االدارة داخل بیئة العمل ال تعمل على إمتوسطة مرتفعة ویعید الباحث ذلك بدرجة انطباق 
على تنمیة ادر ثقتھ بنفسھ ویصبح غیر ق العاملبالتالي یفقد وتنمیة قدرات الموظف المھنیة 

حساس إتالي یؤثر على أمنھ النفسي فعدم بالوخاذ قراراتھ المعرفیة التي تساعده في ات ھتقدرا
من األمن النفسي  االموظف بقدراتھ الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة یولد لدیھ مستوى منخفض

بالتالي یفقد قدرتھ على العمل ویجعل تقبلھ لآلخرین تقبال ضعیفا وتھتز ثقتھم بھ ویفقد اتزانھ و
ني ) والتي تنص على "أن4اءت في المرتبة االخیرة الفقرة (االنفعالي والنضج االجتماعي. وج

نطباق متوسطة. ) بدرجة ا2.90دمج مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة" بمتوسط حسابي (أن
مع البیئة المحیطة داخل العمل من خالل الخبرات التي یمر بھا العامل لى أن إ ویعید الباحث ذلك

في العمل كفریق واحد  العاملیندارة من خالل دمج ي توفرھا اإلیئیة واالجتماعیة التوالعوامل الب
و  العاملینمن النفسي لدى اس المساواة یؤثر على المستوى األو معاملة الموظفین على أس

 بالتالي یرتفع مستوى الرضى داخل بیئة عملھ. واتفقت ھذه النتائج مع نتائج دراسة
 .)2007السھلي(

من النفسي عوقات الرضا الوظیفي في تحقیق األما مالسؤال الثالث والذي ینص على :  مناقشة
 ؟ المدرسیة دارة األمن والسالمةإالعاملین في  لدى 
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مرتفعة ومتوسطة ضمن  المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة جاءت نأأظھرت نتائج الدراسة 
) التي تنص على 3فراد عینة الدراسة حیث جاءت الفقرة (أإلجابات  مجال الرضا الوظیفي

"توجد لي وظیفتي مكانة اجتماعیة ممتازة متناسبة مع تطلعاتي" في المرتبة االولى بمتوسط 
األعمال بشكل  لى أن االدارة داخل بیئة العمل تقوم بتوزیعإویعید الباحث ذلك ) 3.72حسابي (

ریق وضمن مجموعات وھذا یعزز من التفاعل كد على العمل ضمن فؤجماعي بحیث أنھا ت
لى إ باإلضافةاالجتماعي  میجاد مكانتھإعلى  العاملیناالجتماعي داخل بیئة العمل مما یساعد 

وجاءت في  .أمام  زمالئھ العاملعمال التي یقوم بھا یز الذي یحدث مقابل األالتعزیز والتحف
لي وظیفتي فرصا لتعلم  مھارات وخبرات ) والتي تنص على "تقدم 1خیرة الفقرة (المرتبة األ

لى أن إانطباق متوسطة ویعید الباحث ذلك ) بدرجة 2.42لیست لدي " بمتوسط حسابي (
ضافیة من خالل الدورات والندوات التدریبیة وذلك لضیق رات اإلالوظیفة ال تقدم أي من المھا

. واتفقت ھذه النتائج مع والسالمةدارة األمن إالعاملین في الوقت وكثرة األعباء المتراكمة على 
 )2014) و نتائج دراسة القرشي(2011نتائج دراسة الھذلي(

دارة إالعاملین في  من النفسي لدىما مستوى األ: مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ینص على 
 ؟ المدرسیة األمن والسالمة

ضمن  جاءت مرتفعة ومتوسطةن المتوسطات الحسابیة لفقرات الدراسة أأظھرت نتائج الدراسة 
المتوسط الحسابي الكلي بدرجة  فراد عینة الدراسة حیث جاءأإلجابات  من النفسيمجال األ

) التي تنص 8) حیث جاءت الفقرة (0.45) وبانحراف معیاري (3.37انطباق منخفضة بلغت (
) 3.99نجاز عمل ما " في المرتبة االولى بمتوسط حسابي (على "ال أعتقد أن قدراتي كافیة إل

لى أن االدارة داخل بیئة العمل ال تعمل على إمتوسطة مرتفعة ویعید الباحث ذلك بدرجة انطباق 
على تنمیة ادر ثقتھ بنفسھ ویصبح غیر ق العاملبالتالي یفقد وتنمیة قدرات الموظف المھنیة 

حساس إتالي یؤثر على أمنھ النفسي فعدم بالوخاذ قراراتھ المعرفیة التي تساعده في ات ھتقدرا
من األمن النفسي  االموظف بقدراتھ الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة یولد لدیھ مستوى منخفض

بالتالي یفقد قدرتھ على العمل ویجعل تقبلھ لآلخرین تقبال ضعیفا وتھتز ثقتھم بھ ویفقد اتزانھ و
ني ) والتي تنص على "أن4اءت في المرتبة االخیرة الفقرة (االنفعالي والنضج االجتماعي. وج

نطباق متوسطة. ) بدرجة ا2.90دمج مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة" بمتوسط حسابي (أن
مع البیئة المحیطة داخل العمل من خالل الخبرات التي یمر بھا العامل لى أن إ ویعید الباحث ذلك

في العمل كفریق واحد  العاملیندارة من خالل دمج ي توفرھا اإلیئیة واالجتماعیة التوالعوامل الب
و  العاملینمن النفسي لدى اس المساواة یؤثر على المستوى األو معاملة الموظفین على أس

 بالتالي یرتفع مستوى الرضى داخل بیئة عملھ. واتفقت ھذه النتائج مع نتائج دراسة
 .)2007السھلي(

من النفسي عوقات الرضا الوظیفي في تحقیق األما مالسؤال الثالث والذي ینص على :  مناقشة
 ؟ المدرسیة دارة األمن والسالمةإالعاملین في  لدى 
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق األمن النفسي دراسة تطبيقية على العاملين في إدارة األمن والسالمة المدرسية  -  د. عبد المحسن عبيد اهلل المقذلي  

 رات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطةن المتوسطات الحسابیة لفقأأظھرت نتائج الدراسة 
عینة الدراسة حیث جاء فراد أإلجابات  ومنخفضة ضمن مجال معوقات الرضا الوظیفي

) 0.64) وبانحراف معیاري (3.21المتوسط الحسابي الكلي بدرجة انطباق متوسطة بلغت (
جازة " إجراءات العمل لحصولي على إ) التي تنص على "عدم تسھیل 5رة (حیث جاءت الفق

من دارة األإت من خالل المدیرین للعاملین في ر التسھیاللى أن عدم توفیإویعید الباحث ذلك 
وعدم وجود كادر كامل لدیھ دارة األمن والسالمة إالعاملین في  یعود لزیادة أعباء والسالمة

المجاز ورؤیة العاملین في ادارة األمن والسالمة  المقدرة على تغطیة مكانھ وسد فجوة غیاب
دارة إالعاملین في دارة في أن العملیة التعلیمیة ال تأخذ مسارھا الصحیح حین غیاب أي من اإل

جھتھ أي من الظروف الخارجیة التي انفسھ غیر مطمئن عند مو العاملفیجد األمن والسالمة 
فھنا یحول دون تحقیق األمن النفسي وبالتالي ال یتحقق الرضا  عملتستدعي غیابھ عن ال

على "المھام الموكلة لي تشكل  ) والتي تنص4الوظیفي. وجاءت في المرتبة االخیرة الفقرة (
لى أن إالباحث ذلك یعید . و) بدرجة انطباق منخفضة2.22عملي" بمتوسط حسابي (في  ئاعب

فبالتالي  واحد بل توزع المھام كل حسب مقدرتھ ومؤھالتھلعامل التوكل كافة المھام ل االدارة ال
ترتیب أولویاتھ والتركیز على المھام الموكلة إلیھ  بإمكانھنفسھ بل  ال یشكل عبئا على العامل

ال یتولد ھدر في وقت العمل وعدم حدوث  لیھ بحیث إاع داخل نطاق مھامھ الموكلة انقطدون 
توقف متعدد یعرقــل تدفق العمل وال یؤخر اتخاذ القرارات، باإلضافة إلى عدم تولد التوتر 
والتشتت مما یؤدي تحقیق األمن النفسي والرضا الوظیفي واختلفت ھذه النتائج مع نتائج دراسة 

) ودراسة 2014) و دراسة القرشي(2015بورغدة وعبد الوھاب(كل من دراسة 
)Narimawati,2007.( 

 من النفسيتحفیز الرضا الوظیفي في تحقیق األما دور آلیات السؤال الرابع والذي ینص على : 
 ؟ المدرسیة دارة األمن والسالمةإلدى العاملین في 

ضمن  الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطةن المتوسطات الحسابیة لفقرات أئج الدراسة أظھرت نتا
فراد عینة الدراسة حیث جاء المتوسط الحسابي أات تحفیز الرضا الوظیفي إلجابات مجال آلی

جاءت الفقرة  ) حیث0.52) وبانحراف معیاري (3.41الكلي بدرجة انطباق متوسطة بلغت (
 یصاب بالملل او ن تكون ساعات الدوام قیاسیة لقدرات الموظف حتى الأ) التي تنص على "7(

نطباق مرتفعة  ویعید الباحث ) بدرجة ا4.36الضعف " في المرتبة االولى بمتوسط حسابي (
دارة األمن إن قبل المدیرین لكل العاملین في ینة وقیاسیة ملى أنھ عند تحدید ساعات معإذلك 

ل لكل ظبدقة وی معلى تنظیم أعمالھ مالشعور بالراحة واالستقرار ومقدرتھوالسالمة یولد لدیھم 
أوقات لتنمیة قدراتھ  إلیجادیضا من التفرغ أویمكنھ ذلك  إلنجازھالیھ ساعة محددة إمھمة موكلة 

نھ الداخلي الوظیفي ؤھالتھ وتعمل على اتزابم الثقةوالتحاقھ بدورات تدریبیة تساعده على 
اءت في المرتبة من النفسي. وجعالي بالتالي یجد نفسھ بھالة كاملة من األ اویحقق رضا وظیفی

" هالعمل ومخاطر ءمع عب ان یكون الراتب مناسبأ) والتي تنص على "8خیرة الفقرة (األ
دارة داخل لى أن اإلإنطباق متوسطة. ویعید الباحث ذلك ) بدرجة ا2.68بمتوسط حسابي (

تعیق من أداء  مشكالت مادیة العاملتقدم رواتب وحوافز غیر مجزیة فبالتالي یواجھ  مدرسةال

بالتفكیر بسد احتیاجاتھ المادیة خارج  النشغالھتمام عملھ إفتھ بأكمل وجھ ویقلل من تركیزه بوظی
العمل وربما انشغالھ عن العمل من خالل البحث عن وظیفة مساعدة بجانب وظیفتھ أو وظیفة 

 ,Zinchenko et al) و دراسة(2007السھلي( واتفقت ھذه النتائج مع نتائج دراسة بدیلھ عنھا.
2013.( 

لدور  حصائیةإ ةھل ھناك فروق ذات دالللالجابة عن السؤال الخامس والذي ینص على : 
 المدرسیة دارة األمن والسالمةإالعاملین في من النفسي لدى الرضا الوظیفي في تحقیق األ

 تبعا لمتغیر الجنس و سنوات الخبرة العلمیة والدرجة العلمیة والعمر والمسمى الوظیفي ؟

 وال : متغیر الجنسأ
حیث كانت  حصائیة في المجال الثاني والرابعإذات داللة  اھناك فروق أظھرت نتائج الدراسة أن

معوقات آلیات لى أن تواجد إ) ویعید الباحث ذلك 0.05ر من (&=كبأقیمة مستوى الداللة 
أو  االرضا الوظیفي بشكل عام وتوافرھا في الكلیة ال تنطبق على جنس معین سواء كان ذكر

ز یینتمون لبیئة عمل واحدة  ویتبعون نظام عمل واحد بدون أي تمیالعاملین أنثى ألن كافة 
 لعینةویمكن تفسیر ذلك بأن الظروف والمناخ السائد یكاد یكون واحدا لدى أفراد ا لجنس معین

ظھرت نتائج أ ولعمل. من حیث طبیعة العمل وظروفھ، وفرص النمو المھني، واستقرار ا
ول والثالث بین فئة (ذكر) وفئة حصائیة في المجال األإذات داللة  اھناك فروق الدراسة أن

ن الفروق كانت لصالح فئة إ) حیث  0.05قل من (&=أى) حیث جاءت قیمة مستوى الداللة نثأ(
الذكور لتحملھم  دارة األمن والسالمةإالعاملین في لى طبیعة إید الباحث ھذه النتیجة ذكر)  ویع(

ال یتأثر مستوى األمن النفسي والرضا ف على الرضا الوظیفي تي تؤثر ضغوط العمل واألعباء ال
 العاملینعضاء األات واتزان على عكس یواجھون المعوقات داخل العمل بثبالوظیفي بسھولة و

 ).2015واتفقت ھذه الدراسة مع دراسة غربي(ناث. اإل

 ثانیا : متغیر الخبرة
حیث  حصائیة في كل من مجاالت الدراسةإ ةذات دالل قاھناك فرو أظھرت نتائج الدراسة أن

دارة األمن إالعاملین في  لى أنإكثر" ویعید الباحث ذلك أسنوات ف 10كانت لصالح فئة "
ن بقلة االستیاء والتوتر من وكثر"  بطبیعتھم یتمیزأف سنوات 10فئة " ذوي المدرسیة والسالمة

للبیئة التي یعملون  العمل في ھذه المھنة ویرجع كذلك أنھم أكثر التزاما وانضباطا، وأكثر فھما
ي صعوبة تقلل من رضاھم أب ابصورة كبیرة فمن الصعب أن یتأثرودافعیة ونشاط  مبھا ، ولدیھ

مجموعة من الخصائص والخبرات لك ة  في ھذه المھنة یمتألكثر خبرا العاملالوظیفي. كما أن 
 أھمیة منطلق من النتیجة أقدر على احتوائھم، وتفسر ھذهالعاملین كافة والكافیة للتعامل مع 

زیادة الثقة بالنفس، والثقة بالعمل  إلى تؤدي ،نظراً لكون الخبرة العمل مجال أیضا، في الخبرة،
المكتسبة مما یقضي على عوامل القلق  المھارات ،وتنمي متجددة مھارات وتؤدي إلى اكتساب

والتردد وتعزز عوامل الرضا الوظیفي واألمن النفسي واختلفت ھذه النتائج مع نتائج دراسة 
 ).2008شریر ( الشیخ، عزیزة محمد جواد
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بالتفكیر بسد احتیاجاتھ المادیة خارج  النشغالھتمام عملھ إفتھ بأكمل وجھ ویقلل من تركیزه بوظی
العمل وربما انشغالھ عن العمل من خالل البحث عن وظیفة مساعدة بجانب وظیفتھ أو وظیفة 

 ,Zinchenko et al) و دراسة(2007السھلي( واتفقت ھذه النتائج مع نتائج دراسة بدیلھ عنھا.
2013.( 

لدور  حصائیةإ ةھل ھناك فروق ذات دالللالجابة عن السؤال الخامس والذي ینص على : 
 المدرسیة دارة األمن والسالمةإالعاملین في من النفسي لدى الرضا الوظیفي في تحقیق األ

 تبعا لمتغیر الجنس و سنوات الخبرة العلمیة والدرجة العلمیة والعمر والمسمى الوظیفي ؟

 وال : متغیر الجنسأ
حیث كانت  حصائیة في المجال الثاني والرابعإذات داللة  اھناك فروق أظھرت نتائج الدراسة أن

معوقات آلیات لى أن تواجد إ) ویعید الباحث ذلك 0.05ر من (&=كبأقیمة مستوى الداللة 
أو  االرضا الوظیفي بشكل عام وتوافرھا في الكلیة ال تنطبق على جنس معین سواء كان ذكر

ز یینتمون لبیئة عمل واحدة  ویتبعون نظام عمل واحد بدون أي تمیالعاملین أنثى ألن كافة 
 لعینةویمكن تفسیر ذلك بأن الظروف والمناخ السائد یكاد یكون واحدا لدى أفراد ا لجنس معین

ظھرت نتائج أ ولعمل. من حیث طبیعة العمل وظروفھ، وفرص النمو المھني، واستقرار ا
ول والثالث بین فئة (ذكر) وفئة حصائیة في المجال األإذات داللة  اھناك فروق الدراسة أن

ن الفروق كانت لصالح فئة إ) حیث  0.05قل من (&=أى) حیث جاءت قیمة مستوى الداللة نثأ(
الذكور لتحملھم  دارة األمن والسالمةإالعاملین في لى طبیعة إید الباحث ھذه النتیجة ذكر)  ویع(

ال یتأثر مستوى األمن النفسي والرضا ف على الرضا الوظیفي تي تؤثر ضغوط العمل واألعباء ال
 العاملینعضاء األات واتزان على عكس یواجھون المعوقات داخل العمل بثبالوظیفي بسھولة و

 ).2015واتفقت ھذه الدراسة مع دراسة غربي(ناث. اإل

 ثانیا : متغیر الخبرة
حیث  حصائیة في كل من مجاالت الدراسةإ ةذات دالل قاھناك فرو أظھرت نتائج الدراسة أن

دارة األمن إالعاملین في  لى أنإكثر" ویعید الباحث ذلك أسنوات ف 10كانت لصالح فئة "
ن بقلة االستیاء والتوتر من وكثر"  بطبیعتھم یتمیزأف سنوات 10فئة " ذوي المدرسیة والسالمة

للبیئة التي یعملون  العمل في ھذه المھنة ویرجع كذلك أنھم أكثر التزاما وانضباطا، وأكثر فھما
ي صعوبة تقلل من رضاھم أب ابصورة كبیرة فمن الصعب أن یتأثرودافعیة ونشاط  مبھا ، ولدیھ

مجموعة من الخصائص والخبرات لك ة  في ھذه المھنة یمتألكثر خبرا العاملالوظیفي. كما أن 
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زیادة الثقة بالنفس، والثقة بالعمل  إلى تؤدي ،نظراً لكون الخبرة العمل مجال أیضا، في الخبرة،
المكتسبة مما یقضي على عوامل القلق  المھارات ،وتنمي متجددة مھارات وتؤدي إلى اكتساب

والتردد وتعزز عوامل الرضا الوظیفي واألمن النفسي واختلفت ھذه النتائج مع نتائج دراسة 
 ).2008شریر ( الشیخ، عزیزة محمد جواد
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 ثالثا : متغیر الدرجة العلمیة
ول و الثالث ألاة في المجال حصائیإأنھ لم یكن ھناك فروق ذات داللة أظھرت نتائج الدراسة 

لى أن إ)  ویعید الباحث ذلك 0.05من (&= كبرأداللة والرابع حیث كانت قیمة مستوى ال
،  خضاعھم لدوراتإمھما كانت درجتھم العلمیة یتم  المدرسیة دارة األمن والسالمةإالعاملین في 
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الماجستیر لدیھم قدرة كبیرة في مواجھة أي من صعوبات  دارة األمن والسالمةإالعاملین في 
أثناء دراستھم للماجستیر والتي تساعدھم على تحقیق  ال من خالل مھاراتھم التي یتلقونھالعم

 .مدرسةالرضا الوظیفي داخل ال

 التوصیات: -
 النتائج خرج الباحث بجملة من التوصیات كانت أھمھا:من خالل تلك 
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 الخدمة .أثناء 
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 األمن النفسي والرضا الوظیفي.
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 .المدرسیة
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توسط وعالقتھ بأدائھم، األكادیمیة للدراسات االجتماعیة والریاضیة لمرحلة التعلیم الم
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).الرضا الوظیفي وعالقتھ 2008الشیخ خلیل، جواد محمد،و شریر، عزیزة عبد هللا( -11
السادس  ة) لدى الموظفین. مجلة الجامعة،المجلدببعض المتغیرات (الدیموغرافی

 العدد األول.  الدراسات اإلنسانیة  م 2008 /   1429عشر
). الرضا الوظیفي لدى موظفي وزارة الحكم المحلي الفلسطینیة، 2007حجاج، خلیل،( -12

مجلة الجامعة اإلسالمیة (سلسلة الدراسات اإلنسانیة) المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، 
 .844ص -819ص 

الذكاء االجتماعي وعالقتھ باألمن النفسي لدى طالب جامعیة القصیم، ). 2014الحربي، بدر(
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة.

 الرسائل واألطروحات الجامعیة: §
المؤسسة ). التحفیز وأثره على الرضا الوظیفي للمورد البشري في 2007زھیة، عزیون ( -

زحدةنومیدیابقسنطنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجمھوریة  -دراسة حالة -االقتصادیة
 الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة.

). األمن النفسي وعالقتھ باألداء الوظیفي، رسالة ماجستیر غیر 2007السھلي، ماجد( -
 منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، السعودیة.

). مستوى الرضا المھني لدى معلمي ومعلمات 2007محمد خلیل عیسى( الشوامرة، -
جامعة  رسالة ماجستیر، المدارس الخاصة في مدارس نور الھدى التطبیقیة في بلدة بیتونیا.

 \القدس المفتوحة
من النفسي لدى عینة من المعاملة المدرسیة وعالقتھا باأل ). إساءة2009الشھري، عبدهللا( -

المرحلة االبتدائیة بمحافظة الطائف، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى،  تالمیذ
 مكة المكرمة، السعودیة.
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