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هيئة التحرير
أ .د .أمحد بن ســــــــــــــامل العـامري

رئيس التحرير

أ .د .صــــالـــح بــن رميـــــح الرميــح
أ .د .خــــالــد بن عبــداهلل الــرشــــيد
أ .د .إبراهيم بن مـحــمد الشــهـــوان
أ .د .أنيــس بن حــمـزة فـــقــيـــــهــــا
أ .د .مازن بن فارس رشيـــــــــــــــــد
أ .د .علي بن عبداهلل الصيــــــــــــــاح
أ .د .علي بن سامل باهمـــــــــــــــــــام
أ .د .عبدالعزيز بن ســــــــعود الغزي
أ.د .عبد اهلل بن مـحمد الــدوســــري
د .إبراهيـــــــــــم بن يوسف البلوي
د .مــنـصــور بن مــحـمد السليمان
د .أســـامة بن مــحــمد السليمانـــي
أ .د .عـــلـــي بـــن حمـمــد الـــتــركــــي
أعضاء هيئة التحرير الفرعية
د .أســامـــة بــن مــحــمد السليماني

رئيساً

أ .د .حـسن عبـداحلميد حمــــــــــــمـــود

عضواً

أ.د .عبـدالسـتار عبـداحلـمـيد سـلـمي

عضواً

أ.د .عبـد الـله جـــــرب الــــعـــتـــيـــبـي

عضواً

أ.د .مـحـــمـد عــلـي املـسـعـــــــودي

عضواً

ح 0214م (1415هـ) دار جامعة امللك سعود للنشر
مجيع حقوق الطبع حمفوظة .ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من اجمللة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة ،سواء أكانت إلكرتونية أم آلية ،مبا يف ذلك
التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون احلصول على موافقة كتابية من رئيس حترير اجملـلة.
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الصلح الجنائي في جرائم االعتداء الجسدي
ممدوح بن رشيد بن مشرف العنزي
أستاذ القانون اجلنائي املساعد
قسم األنظمة ،كلية الشريعة واألنظمة،
جامعة الطائف
(قدم للنشر يف 0424/11/62هـ؛ وقبل للنشر يف 0424/00/62هـ)
ملخص البحث .يرتتب على اجلرمية املرتكبة ضرراً يلحق باجملتمع عامة ،واجملين عليه خاصة ،إضافة ملا حتدثـه اجلرميـة
من توتر يف العالقـا اججتماعيـة بـجمل اجملـين عليـه واملـتيتم والـو قـد تطـوز فـرتا مـن مـن ـا ينـتي عنيتـا مـن كراهيـة
وبغضــا  ،وتتطلــب السياســة اجلنائيــة املعاصــرإ ضــرورإ إلــاد بــدائل للبعــومة اجلنائيــة بعيــدإ عــن األخـ بالوســائل
أهمية العلح اجلنـائي والـ ي يـ دي إ إنيتـا النـاا احلاصـل

التقليدية للدعوى اجلنائية ،وأمام تلك املتطلبا بر

بجمل طريف الدعوى اجلنائية وحتديداً يف القضايا الو يرتب علييتا حق خاص للمجين عليه ،كمـا أن لـه دور يف احلـد مـن
يادإ أعداد القضـايا املنظـورإ أمـام ااـاكم اجلنائيـة ،فاألخـ بنظـام العـلح اجلنـائي لـه دور مـن ناحيـة تيسـب وتبسـي
اإلجرا ا اجلنائية واختعارها واإلسرا  ،بوضـع لليـة ملواجيتـة أ مـة العدالـة اجلنائيـة ،كمـا أن دورا يـ

مـن ناحيـة

إنيتا الناا بجمل اجملين عليه واملتيتم أحيانا خارج دائرإ القضا  .وأخباً قسمت الدراسة إ مباحـ ،،حتـدثنا يف املبحـ،
األوز حتدثنا فيه عن ماهية العلح اجلنائي مبينجمل املقعود به وطبيعته القانونية وأهميته ،أمـا املبحـ ،النـاني حتـدثنا فيـه
عن نطاق تطبيق العلح ومراحل إجرا ا ويف املبح ،النال ،تناولنا شـرو العـلح و األثـر املرتتـب عليـه ،ويف نيتايـة
الدراسة اختتمنا بأهم النتائي والتوصيا الو توصلنا إلييتا.

مقدمة

حلق به من ضرر مادي أو معنوي ،ونتيجة ملا جقاا

كل مساس بسالمة جسم اإلنسان والتعدي عليه جرمية

اجملين عليه من اهتمام تشريعي وفقيتي يف اوآونة

يعاقب علييتا القانون ،نتيجة للبطأ املرتكب والضرر

األخبإ من ناحية حقوقه يف اإلجرا ا اجلنائية ،أصبح

ال ي حلق به ،ويقتعر دور اجملين عليه على تقديم

له دورًا فاعالً يف الدعوى اجلنائية ،فله حق حتريكيتا

املبتعة ،للمطالبة

املبتعة واملطالبة بتعويضه

شكوى منه أو من مينله للجيتا
بتوقيع أشد العقوبا

حبق اجلاني إلرضا شعورا ملا

ومباشرتيتا أمام اجليتا

مادياً ومعنوياً ،كما أن له إيقاف الدعوى اجلنائية عند
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أي مرحلة يراها مناسبة له .باعتبارا صاحب حق أصيل

البدائل قابلة للتطور يف حل املنا عا اجلنائية (سرور،

فييتا ،بعد أن كان مينل الطرف األضعف (كبيش،

0822م) ،وهادفة لتحقيق التوا ن بجمل حق املتيتم يف

6110م).

حماكمة سريعة ،ورغبة اجليتة املبتعة بالتحقيق
فكرإ األخ بنظام

الوصوز للحقيقة ،وأمام تلك املطالب يعد العلح

ومن ه ا املنطلق بر

العلح اجلنائي باعتبارا من األنظمة اإلجرائية الو

اجلنائي من أهم البدائل للدعوى اجلنائية ملواجيتة ما

تيتدف لتبسي اإلجرا ا اجلنائية واختعارها ،ويعت

يعرف بأ مة العدالة اجلنائية ،كما يعد إجرا بديالً

إحدى الطرق غب التقليدية إلدارإ الدعوى اجلنائية جتنباً

لتيسب وتبسي اإلجرا ا

لألخ باإلجرا ا التقليدية الو يرتب علييتا طوز يف

الايادإ يف أعداد القضايا املنظورإ أمام اااكم اجلنائية

تلك اإلجرا ا وا دحام اااكم اجلنائية ااملة فوق

الو من املمكن حليتا خارج دائرإ القضا  ،وما يقابله

طاقتيتا بعدد كبب من القضايا ،ونتيجة للجرمية املرتكبة

يف اجلانب األخر من حتمل الدولة لكنب من النفقا

حيدث توتر يف العالقا اججتماعية ما بجمل اجملين عليه

واجليتود املب ولة من قبل القضاإ ،وأيضا ما يتكبدا

الدعوى،

وما يرتتب عليه من مضيعه

واملتيتم وال ي قد يطوز بطوز إجرا ا

املتقاضون من نفقا

اجلنائية ،وأيضا احلد من

ويرجع ذلك إ أن األحكام القضائية ،وبالرغم من

ألوقاتيتم أثنا سب اإلجرا ا مروراً مبرحلة التحقيق

الناشئة عن اجلرمية ،إج أنيتا يف

وانتيتا ها مبرحلة اااكمة سوا بطريق مباشر أو غب

املقابل األخر ج حتسميتا من الناحية اججتماعية

مباشر ا يلحق يف األخب أشد األضرار باجملتمع

حسميتا للبالفا

والعائلية ،فإذا األخ بإجرا العلح اجلنائي ي دي إ
انقضا الدعوى اجلنائية دون صدور حكم با

فييتا

(سرور0822 ،م ،اجلابري6100 ،م) .ويعد إجرا
بديالً قادراً على إنيتا الناا باعتبارا يستند إ رضا

(سامل0881 ،م) ،إضافة إ

أن وقوفيتم موقف

اجتيتام أمام السلطا القضائية يناز من كيانيتم املادي
واألدبي.
كما ي دي العلح دوراً فاعالً من ناحية جتنب

اجملين عليه واجلاني فال ميكن إمتامه إج مبوافقتيتم.

املتيتم لثار العقوبة وحتديداً العقوبا السالبة للحرية ملا

أهمية الدراسة

هلا من تأثب سيئ عليه وعلى أسرته ا يسمح له

تتطلب السياسة اجلنائية املعاصرإ ضرورإ إلاد

باجندماج مرا أخرى يف اجملتمع ،وه ا ما دفع القوانجمل

بدائل للدعوى اجلنائية ملواجيتة ما يعرف بأ مة العدالة

املقارنة إ التوسع يف إجا إ العلح اجلنائي يف اجلرائم

اجلنائية تكون ذا

مرونة أكنر بعيدًا عن األخ

بالوسائل التقليدية للدعوى اجلنائية ،وأن تكون تلك

الو متنل اعتدا ً على األشباص ،فاألخ بنظام
العلح اجلنائي ييتدف إ اختعار اإلجرا ا اجلنائية
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التقليدية دون املرور مبراحليتا اإلجرائية املبتلفة،
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- 2ما الفائدإ الو ستعود على كل من الدولة

اجستدجز ،والتحقيق ،واااكمة وما يسببه طوز تلك

وأجيتاتيتا وأطراف الدعوى يف حالة األخ

اإلجرا ا من معاناإ للمجين عليه واجلاني ،وأخبًا

بإجرا العلح؟

إن تعاون كافة أجيتاإ الدولة املعنية يف تفعيل دور

- 4ما اجلرائم الو لو العلح فييتا؟

العلح اجلنائي وبيان حماسنه ي دي إ إنيتا الدعوى

- 1ما األثر املرتتب على الدعوى اجلنائية يف حاز

اجلنائية وعودإ العالقا

اججتماعية الو تأثر

باجلرمية املرتكبة بجمل اجملين عليه واملتيتم (ميتدي،
6112م ،كامل6114 ،م ،عبيد6111 ،م).
أهداف الدراسة
تيتدف الدراسة للتعرف على :أهمية العلح
لكل من اجملين عليه واملتيتم وسلطة التحقيق،
والقضا  ،وبيان طبيعته ،وتيتدف ه ا الدراسة أيضا:
إ بيان اجلرائم اجلائا العلح فييتا وحتديداً الو متنل
اعتدا على األشباص ومن ثم بيان موقف القوانجمل
املقارنة من العلح اجلنائي ومن تلك اجلرائم وأيضا
األثر املرتتب عليه بالنسبة للدعوى.
تساؤالت الدراسة
لكل دراسة تساؤج ينبغي اإلجابة عنيتا ،ومن
ثم تقتضي دراستنا اإلجابة على جمموعه من
التساؤج :
- 0ما العلح اجلنائي وشروطه؟
- 6ما موقف القوانجمل العربية من العلح
اجلنائي؟

إمتام العلح؟
منهج الدراسة
ترتكا دراستنا على املنيتي الوصفي الدقيق ملا هو
عليه حاز القوانجمل املقارنة حمل الدراسة ،ه ا من
جانب ،وعلى املنيتي التحليلي لنعوص املواد القانونية
من جانب أخر ،وذلك بتحليليتا والوقوف على املراد
منيتا وبيان موقف القوانجمل ذا العلة مبوضو البح،
من العلح واجلرائم اجلائا العلح فييتا ،أما من جانب
أخر اعتمدنا على لرا شراح القانون وم لفاتيتم.
خطة الدراسة
يشتمل حبننا على اوآتي:
املقدمة
املبح ،األوز :ماهية العلح اجلنائي
املطلب األوز :التعريف بالعلح اجلنائي
وطبيعته.
املطلب الناني :أهمية العلح اجلنائي.
املبح ،الناني :نطاق تطبيق العلح اجلنائي
ومراحل إجرائه.
املطلب األوز :نطاق تطبيق العلح اجلنائي.
املطلب الناني :مراحل إجرا العلح اجلنائي.
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املبح ،النال :،شرو العلح واوآثار املرتتبة
عليه.

املطلب األوز :تعريف العلح اجلنائي وطبيعته
القانونية.
املطلب الناني :أهمية العلح ألطراف الدعوى

املطلب األوز :شرو تطبيق العلح.
املطلب الناني :األثر املرتتب على العلح.

اجلنائية.

اخلامتة:

المطلب األول :تعريف الصلح وطبيعته القانونية
نستعرض من خالز ه ا املطلب تعريف العلح

النتائي والتوصيا :

من اجلانب القضائي والقانوني حماولجمل يف األخب

قائمة املراجع:

الوصوز إ تعريف مناسب له:
الفرع األول :تعريف الصلح الجنائي

المبحث األول :ماهية الصلح الجنائي
ينشأ عن كل جرمية مرتكبه حق للدولة يف معاقبة

من خالز تتبعنا للقوانجمل املقارنة حمور دراستنا

فاعليتا ،ووسيلة الدولة جقتضا ه ا احلق الدعوى

للبح ،بجمل طياتيتا عن تعريف للعلح اجلنائي جند أنيتا

اجلنائية الو تباشر باسم اجملتمع ونيابة عنه ،ومبا أن

مل تضع تعريفاً له تاركه تلك امليتمة للفقه والقضا ،

سلطة التحقيق تعت اجليتة املكلفة مبمارسة الدعوى

والسبب أن التعريف ليس من ميتمة املشر بل مسندا

اجلنائية إج أن ه ا ج يعين أنيتا ملك هلا بل نائبه عن

للفقه اجلنائي ال ي يتو تلك امليتمة ،وال ي بدورا

اجملتمع يف استعماز تلك الدعوى ،ومع ذلك خرجت

يعرف لنا ما هو العلح اجلنائي؟ فقبل اخلوض يف

القوانجمل املقارنة حمل الدراسة عن ه ا األصل العام

تعريفا الفقه ،ينبغي لنا بيان التعريف القضائي ،ومن

ونعت على جوا العلح بجمل اجملين عليه و املتيتم

ثم نتبعه بالتعريف الفقيتي.

وحتديدا يف اجلرائم الو متنل اعتدا ً جسدياً على

التعريف القضائي للصلح :يعرف العلح بأنه

الشبص ،بعد أن أصبحت األساليب غب القضائية

مبنابة ناوز من اهليئة اججتماعية عن حقيتا يف الدعوى

إلدارإ الدعوى اجلنائية ضرورإ ملحة يف وقتنا احلالي

اجلنائية مقابل اجلعل ال ي قام عليه العلح وحيدث أثرا

وذا أهمية مُنلى لتيسب وتبسي اإلجرا ا
التقليدية ،عن طريق إلاد إجرا ا

اجلنائية

جنائية خمتعرإ

وميسرإ (سرور0822 ،م ،حسجمل6118 ،م).
وبنا ً على ما سبق قمنا بتقسيم ه ا املبح ،إ
مطلبجمل:

بقوإ القانون ا يقتضي من ااكمة إذا مت التعاحل أثنا
نظر الدعوى أن حتكم بانقضا الدعوى اجلنائية أما إذا
تراخي إ ما بعد الفعل يف الدعوى اجلنائية فانه
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يرتتب عليه وجوبا وقف تنفي العقوبة اجلنائية املقضي

بغب حكم يف موضوعيتا وحيوز دون معاقبة اجلاني

بيتا (.)0

شريطة أن ج يرتتب علي ه ا حق عام للدولة.
التعريف الفقهي للصلح :تعدد تعريفا الفقه

ومن جانب أخر عرف الفقه العلح بأنه ناوز

للعلح اجلنائي ،فجانب منه يعرفه بأنه تنا ز اهليئة

اجملتمع عن سلطته يف العقاب يف بعض اجلرائم مقابل

اججتماعية عن حقيتا يف الدعوى اجلنائية ضد املتيتم يف

مبلغ من املاز يدفع كتعويض للدولة نتيجة للتعاحل

بعض اجلرائم إذا قام بدفع مبلغا معيناً خالز مدإ معينة

معيتا من قبل املتيتم ،أو تعويض للمجين عليه نتيجة

فيتحقق الغرض املقعود من الدعوى اجلنائية فتنقضي

للعلح بينه وبجمل املتيتم مقابل انقضا الدعوى اجلنائية

تبعاً ل لك (عقيدإ6112 ،م).

(ميتدي6112 ،م ،حسجمل6118 ،م ،عبدالعليم،

وما ي خ على ه ا التعريف أن األثر املرتتب

6112م).

على العلح يتمنل يف تنا ز الدولة عن حقيتا يف

ويف نظرنا أن ه ا التعريف جا جامعاً لنظامي

الدعوى اجلنائية ،فالواقع أنه ج تنا ز من قبل الدولة

العلح والتعاحل وما يعنينا هنا هو وضع تعريف خيتص

عن الدعوى اجلنائية وإمنا هلا التنا ز عن حقيتا يف

بالعلح باعتبار أنه يتم بجمل اجملين عليه واملتيتم ،أما

عقاب اجلاني باعتبار أن معدر حق الدولة يف العقاب

التعاحل فيتم بجمل جيتة اإلدارإ واملتيتم كتسوية بينيتم

هي اجلرمية املرتكبة ،ومن ثم فإن حق الدولة يف

نتيجة ملا أرتكبه من خمالفا أو جنح وهو ليس حمور

الدعوى ج ينشأ مبجرد ارتكاب اجلرمية بل يعت حق

حديننا ( .)6و ا ي خ على ه ا التعريف أنه مل يبجمل

ثابت هلا وقائم ب اته بعفه مستقلة عن أي جرمية

الوقت اادد إلجرا العلح بالنسبة ملراحل الدعوى

مرتكبه وهو ما يعرف باحلق العام إذ تقضي ااكمة

اجلنائية.

فق بانقضا الدعوى اجلنائية بالعلح (رمضان ،بدون
تاريخ ،عبدالعليم6112 ،م) ،أما ما يعرف باحلق
اخلاص ف لك عائد للمتيتم له التنا ز عنه أو السب فيه
ألن العلح اجلنائي ي دي إلي إنيتا الدعوى اجلنائية

( )6من أوجه اجختالف بجمل التعاحل والعلح أن التعاحل يتم بجمل
الدولة باعتبارها صاحبة حق يف العقاب وبجمل املتيتم ،أما العلح
فيتم بجمل اجملين عليه واملتيتم ،كما خيتلف التعاحل عن العلح من
حي ،طريقة العرض ،ففي التعاحل النيابة العامة أو مأمور

( )0نقض 0822 /06/02م ،جمموعة أحكام حمكمة النقض

الضب القضائي ملام قانونا بعرض التعاحل على املتيتم ،أما يف

املعرية ،س  ،04رقم  ،082ص 061؛ نقض

العلح فاجملين عليه غب ملام بعرض العلح على املتيتم ،وقد

0826/00/02م ،جمموعة أحكام حمكمة النقض املعرية ،س

يتم مبقابل أو دون مقابل ،أما التعاحل فيتم مبقابل يدفعه املتيتم

 ،22رقم  ،021ص .282

إ جيتة اإلدارإ( .العيفي6116 ،م).
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الفقه

على رضا اجلاني وتعت استننا على مبدأ قضائية

وأخبا وبعد أن استعرضنا تعريفا

للعلح اجلنائي كان لااماً علينا وضع تعريفاً له ،ومن

العقوبة فالعلح وفقا هل ا الرأي يعت وسيلة غب

ثم نعرفه بأنه تنا ز اجملين عليه عن حقه اخلاص يف

قضائية إلدارإ الدعوى اجلنائية يتم حتت رقابة النيابة

اجلرائم اجلائا العلح فييتا مع املتيتم ،ويف أي مرحلة

العامة أو حتت رقابة حمكمة املوضو .

تكون علييتا الدعوى اجلنائية ولو بعد صدور حكم

بينما اجلانب األخر من الفقه وال ي منيل بدورنا

نيتائي فييتا ،مقابل مبلغ من املاز يدفعه املتيتم للمجين

لألخ به (ميتدي6112 ،م ،املرصفاوي6111 ،م)،

عليه كتعويض عما أصابه من ضرر ،أو تنا له دون

يرى أن العلح ليس عقداً أو عقوبة مالية بل عمل

مقابل إذا رضيا بالعلح.

إجرائي إرادي يرتب عليه القانون أثراً يتمنل يف انقضا

الفرع الثاني :الطبيعة القانونية للصلح

سلطة الدولة يف العقاب مقابل مبلغ مالي يدفعه املتيتم

يتم العلح يف اجلرائم الواقعة على األشباص

للمجين عليه كتعويض عن الضرر ال ي أصابه ،ويتم

بجمل اجملين عليه واملتيتم ويرتتب على ه ا العلح انقضا

ه ا اإلجرا يف حاز موافقة طريف الدعوى على

الدعوى اجلنائية دون صدور حكم من ااكمة ،ا

العلح ،وجتدر اإلشارإ بنا إ أن العلح ليس واجباً

حيوز معه دون معاقبة اجلاني ،ولتحديد الطبيعة

على املتيتم إذ مت عرضه من قبل اجملين عليه إي أنه

القانونية للعلح جند أنه ثار جدز فقيتي لتحديد تلك

اختياري له فقد يرفض املتيتم قبوز العلح إذا أراد

الطبيعة ،فجانب منه (عوض6116 ،م ،العيفي،

إثبا برا ته أمام جيتة التحقيق أو القضا ا لعل له

6116م ،عقيدإ6112 ،م ،اجلابري6100 ،م،

جماجً واسعاً إلثبا

برا ته والدفا عن نفسه ،وقد

عرفة6112 ،م ،خلف6112 ،م) ،يرى أن العلح

يقبل املتيتم بالعلح إذا رأى أن أدلة اإلدانة أقرب من

عقد رضائي يتم بجمل طريف الدعوى اجلنائية اجملين

ال ا إ (ميتدي6112 ،م ،عبدالعليم6112 ،م،

عليه ،أو وكيله اخلاص ،وبجمل املتيتم ،حلسم الناا

امحد6116 ،م ،خلف6112 ،م ،عرفة6112 ،م).

احلاصل بينيتم ،وج ينعقد العلح إج بالتقا إرادإ

المطلب الثاني :أهمية الصلح بالنسبة ألطراف
الدعوى الجنائية

الطرفجمل اإللاب والقبوز ،ويكون على اتفاق معجمل
بتنا ز كل منيتم عن جا من احلق ال ي يطالب به
خعمه.

ت

أهمية العلح اجلنائي للمجتمع عامة،

وللمجين عليه واملتيتم خاصة ،فاجملين عليه يعت

وي هب فريق أخر من الفقه (حسجمل،

الطرف األهم يف الدعوى اجلنائية وصاحب احلق فييتا،

6118م) ،إ أن العلح عقوبة مالية يتوقف تنفي ها

باعتبار أن إنيتا الدعوى عند مرحلة معينة أو
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اجستمرار فييتا يتوقف على إرادته متى شا ذلك،

أما بالنسبة ألهمية العلح للمتيتم تتمنل من

فاجملين عليه صاحب دور الابي يف الدعوى اجلنائية

ناحية جتنبه الوقوف أمام سلطة التحقيق والقضا ومن

وه ا يرجع ملا جقاا يف اوآونة األخبإ من اهتمام فقيتي

ثم حماكمته وقيد ما ارتكبه من فعل كسابقه قضائية حبقه

وتشريعي حبقوقه ،باعتبارا الشبص ال ي حلقه ضرر

والو يكون هلا تأثبًا معنويًا عليه (اجلابري،

من اجلرمية املرتكبة وصاحب احلق يف التعويض املادي

6100م) ،وأيضا جتنبه لكنب من النفقا

القضائية

واملعنوي ،فيحعل على التعويض املادي باقتطا جا

كتوكيل حمامي لدفا عنه ،وما يعقب ذلك من طوز

من أمواز اجلاني ودفعيتا له ،أما التعويض املعنوي

يف اإلجرا ا إ حجمل صدور حكم يف الدعوى ضدا

فيكون بتوقيع العقوبة على اجلاني (سالمة6111 ،م،

ا يفقدا لعمله وتتضرر مسعته وأيضا احلد من املعاناإ

كبيش6110 ،م ،سامل0881 ،م ،حسجمل،

النفسية الو يعانييتا وما يلحق بسمعته الو تعاحبه

6118م).

طيلة فرتإ اجتيتام ،كما أن للعلح أهميته يف جتنب

وه ا يسيتم من احلد يف رغبة اجملين عليه اجنتقام

املتيتم مساوئ العقوبا السالبة للحرية قعبإ املدإ ا

دور العلح يف إنيتا اوآثار السلبية

يرتتب عليه يف حاز تطبيقيتا من اختال املتيتم بغبا من

الو أحدثتيتا اجلرمية وما سببته من معاناإ نفسية

معتادي اإلجرامي (نايل6110 ،م ،حسجمل،

للمجين عليه وأسرته والو لن تنتيتي تلك اوآثار إج

6118م) ،وه ا يساعدا على التأقلم مع اجملتمع

من املتيتم ،كما ي

بعودإ العالقا

اججتماعية إ

سابق عيتدها قبل

اجلرمية أو بتعويض اجملين عليه (اجلابري6100 ،م).

والعودإ إليه من جديد.
وأخبًا ت

أهمية العلح بالنسبة للمجتمع يف

واحلكمة من تغليب معلحة اجملين عليه على

احلد من ردإ فعل اجلماعة نتيجة لآلثار الو أحدثتيتا

معلحة اجملتمع ترجع إ أن اجملين عليه وحدا له احلق

اجلرمية من خالز ناوله عن سلطته يف توقيع العقاب

يف السب بالدعوى اجلنائية أو عدم السب فييتا باعتبار أن

على اجلاني يف اجلرائم الو يرتتب علييتا حق خاص

كنب من اجلرائم الو تقع على اجملين عليه تبدأ مباشرإ

للمجين عليه ،وأيضا تعويضه مادياً كمحاولة إلنيتا

اإلجرا ا بعد وقوعيتا سعيا للمطالبة بتوقيع العقاب

الناا احلاصل بينه وبجمل املتيتم ،عن طريق إخراج

على اجلاني ،إج أنه بعد فرتا من الامن تيتدأ النفوس،

القضايا اجلنائية من دائرإ القضا وحليتا جمتمعيا

ا يعقب ذلك إتبا إجرا ا العلح بجمل اجملين عليه و

بالعلح ،ا يعود بالفائدإ على اجملتمع من ناحية حتقيق

املتيتم (املرصفاوي6111 ،م).

األمن واجستقرار له (عبدالعليم6112 ،م ،عرفة،
6112م)،كما يسيتم العلح يف التبفيف من أعداد
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القضايا الو تنظرها اااكم وحتديداً تلك الو يرتتب

اجلرائم اجلائا العلح فييتا ،واملسار الناني يضيق من

علييتا حق خاص ومن ثم النظر يف القضايا األخرى

اجلرائم اجلائا العلح.

الو تشكل خطراً على اجملتمع عامه ،إج أن ذلك

الفرع األول :القوانين الموسعة للجرائم الجائز

ينبغي أج يكون على حساب املبادئ األساسية يف

الصلح فيها :يتفق كل من القانون املعري والقانون

القانون (نايل6110 ،م ،املغربي6100 ،م).

الكويو من ناحية التوسع يف اجلرائم اجلائا العلح
فييتا ،فبالنسبة للقانون املعري جند أنه توسع يف جماز

المبحث الثاني :نطاق تطبيق
الصلح ومراحل إجرائه

أي ضرر يعيب اجملين عليه جبسمه هو من

اجلنح الو لو العلح فييتا وأيضاً املبالفا (عقيدإ،
6112م) ،باعتبار أن املادإ ( )02مكرر (أ) من قانون
اإلجرا ا اجلنائية أجا

العلح يف اجلرائم الواردإ يف

يتحمل وحدا تبعا ه ا األضرار باملقارنة بغبا من

قانون العقوبا  ،وبالرجو إ تلك اجلرائم نستطيع

أفراد اجملتمع باعتبار أن القانون حيمي جسم اإلنسان من

القوز أنيتا اشتملت على نوعجمل من اجلرائم ،النو

أي اعتدا عليه ،وهناك جرائم حددتيتا القوانجمل املقارنة

األوز مينل جرائم اجعتدا العمد على سالمة جسم

العلح فييتا يف أي مرحلة تكون علييتا

اإلنسان ،أما النو الناني فيمنل جرائم اجعتدا غب

وأجا

الدعوى اجلنائية سوا كانت منظورا أمام جيتة التحقيق
اجبتدائي أو ااكمة بل وأجا

العلح إ ما بعد

صدور احلكم منيتا.
وبنا ً على ما سبق قسمنا ه ا املبح ،إ
مطلبجمل:

العمد على سالمة جسم اإلنسان:
فبالنسبة جلرائم اجعتدا العمد على سالمة
جسم اإلنسان اجلائا العلح فييتا جند أنيتا تتمنل يف
جرائم اجلرح والضرب والو ينشاْ عنيتا مرض أو عجا
عن األشغاز الشبعية مدإ تايد على عشرين يوماً

املطلب األوز :نطاق تطبيق العلح.

(املادإ  0/640من قانون العقوبا ) وأيضا جرائم

املطلب الناني :مرحلة إجرا العلح.

اجلرح أو الضرب املقرتن بسبق اإلصرار أو الرتصد

المطلب األول :نطاق تطبيق الصلح الجنائي

(املادإ  6/640من قانون العقوبا ) وجرائم الضرب

تتفق مجيع القوانجمل حمل الدراسة على إجا إ

أو اجلرح مع سبق اإلصرار أو الرتصد (املادإ )6/646

العلح يف بعض اجلرائم الو متنل اعتدا ً جسدياً على

و جرائم الضرب مع استبدام ععي أو لج

أو

األشباص ،وبإلقا نظرا سريعة على تلك القوانجمل

أسلحة (املادإ  2 /646من قانون العقوبا ) و جرمية

جند أنيتا سلكت مسارين ،املسار األوز يوسع من
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إعطا جواهر غب قاتله نشأ عنيتا مرض أو عجا وقو

الو أجا القانون املعري العلح فييتا فيتي قضايا

عن العمل (املادإ  221من قانون العقوبا ).

املشاجرا أو التعدي أو اإلي ا اخلفيف ،دون حعوز

ويعود السبب من حي ،إجا إ القانون املعري

ضرب أو جرح (املادإ  8/221من قانون العقوبا ).

للعلح يف ه ا النو من اجلرائم إ إمكانية حدوثيتا

فإجا إ القانون املعري للعلح يف اجلرائم غب

بشكل يومي ألسباب اجتماعية أو اقتعادية وسياسية

العمدية جند أنه يرجع ألسباب منيتا أن الضرر ال ي

إذ من السيتل وقو منل تلك اجلرائم كالضرب واجلرح

حتدثه تلك اجلرائم يعت ضرراً غب عمدي كما أنه من

بجمل األشباص وأيضاً ملا متنله تلك اجلرائم من ضرر

املمكن حدوثيتا يف الطرقا

العامة وأماكن العمل

يلحق مباشرإ باجملين عليه وهو من يتحمل وحدا ما

إضافة ل لك أن ارتكابيتا ج يدز على توافر خطورإ

يرتتب على تلك اجلرائم من أثار تلحق به (عبيد،

إجرامية لدى مرتكبيتا (عبيد6111 ،م).

6111م ،أمحد6116 ،م) ،وج خيفا علينا أن البعض

ويف املقابل األخر جند القانون الكويو توسع يف

من أفراد اجملتمع يتدخل بجمل طريف الناا عند وقو

اجلرائم اجلائا العلح فييتا والو تتمنل يف جرائم

اجلرمية حماوجً تيتدئة النفوس بعد نفورها والتقريب بينيتا

اإلي ا  ،والتعدي الو ج تايد عقوبتيتا على احلبس

وإعادإ العالقا اججتماعية الو قد تنجح مساعيه يف

ملدإ مخس سنوا  ،وجرائم انتيتاك حرمة امللك،

ا يكون له األثر اإللابي من

وجرائم التيتديد .كما أجا العلح يف اجلرائم الو

العلح وإنيتا الناا

ناحية توقف اإلجرا ا وانقضا الدعوى اجلنائية .

يشرت لرفع الدعوى فييتا صدور شكوى من اجملين

أما بالنسبة للنو الناني من اجلرائم اجلائا

عليه ومن ه ا اجلرائم جرائم خطف اإلناث ،وجرائم

العلح فييتا نلحظ أنيتا تتمنل يف جرائم اجعتدا غب

السب ،وجرمية الانا والق ف( .)2فاجلرائم السابق

العمد على سالمة اجلسم وهي القتل غب العمدي

ذكرها متنل اعتدا على اجملين عليه وتعد من اجلنح

البسي (املادإ  0/622من قانون العقوبا ) وجرائم

اجلائا العلح فييتا.

القتل غب العمدي املقرتن بظرف مشدد (املادإ 6/622

الفرع الثاني :القوانين المضيقة للجرائم الجائز

من قانون العقوبا ) وجرائم اجلرح أو اإلي ا غب

الصلح فيها :يعد القانون اإلماراتي مناجً للقوانجمل

العمدي يف صورته البسيطة (املادإ 0/644من قانون

املضيقة للجرائم اجلائا العلح فييتا وحتديداً ما جا

العقوبا ) وجرائم اجلرح أو اإلي ا غب العمدي ال ي
نشأ عنه عاهة مستدمية أو أقرتن بظرف مشدد (املادإ
 0/644من قانون العقوبا ) ،أما بالنسبة للمبالفا

( )2انظر املادإ ( )018واملادإ ( )641من قانون اإلجرا ا
واااكما اجلاائية الكويو.
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بنص املادإ ( )61مكرر من قانون اإلجرا ا اجلاائية
الو أجا

وكان اخلطأ نتيجة لإلهماز أو الرعونة أو عدم اجحرتا

العلح يف اجلرمية الواردإ يف املادإ ()228

أو عدم مراعاإ القوانجمل واللوائح (املادإ  200من قانون

والو تتمنل يف جرائم اجعتدا

العقوبا ) ،وجرمية اإلصابة اخلطأ العادرإ من

على األشباص بأية وسيلة وأن يرتتب على ه ا

شبص جتاا شبص أخر نتيجة لإلهماز أو الرعونة أو

اجعتدا إصابة اجملين عليه وعجاا عن أعماله

عدم احرتا أو عدم مراعاإ للقوانجمل واللوائح إذا نشأ

الشبعية مدإ ج تايد على عشرين يوماً.

عنيتا عاهة مستدمية (املادإ  206من قانون العقوبا ).

من قانون العقوبا

وبالرغم من إجا إ القانون اإلماراتي العلح يف

وبالرغم من إجا إ القانون القطري العلح يف

اجلنح الو أوردها على سبيل احلعر يف قانون

تلك اجلرائم إج أننا نرى أن يتوسع املشر القطري يف

العقوبا إج أننا نرى أنه ج مانع من التوسع يف اجلرائم

اجلرائم اجلائا العلح فييتا وعدم حعرها يف نطاق

اجلائا العلح فييتا وحتديداً الو فييتا اعتدا جسدي

ضيق ،ونرى أنه من املمكن قياس أي جنحه أخرى

على األشباص منل القتل اخلطأ واملشاجرا وغبها

غب اجلنح السابق ذكرها واجلائا العلح فييتا على

من اجلرائم الو ج تشكل خطراً على اجملتمع عامه،

اجلنح الو تكون عقوبتيتا مبا ج يايد احلبس فييتا عن

وعدم حعر العلح يف اجلرمية الواردإ يف املادإ ()228

ثالث سنوا والغرامة الو تايد عن ألف رياز ومن

ملا له من أهمية بالنسبة للمجين

ثم إجا إ العلح فييتا.
ويف املقابل جند املنظم السعودي مل يتطرق
للعلح يف نظام اإلجرا ا اجلاائية ،كما مل يرد النص
عليه يف أي موضع أخر من ذا النظام ،إج أنه من
مالحظتنا للمادإ ( )6/62من نظام اإلجرا ا اجلاائية
ذكر أن من أسباب انقضا الدعوى اجلاائية اخلاصة
عفو اجملين عليه أو وارثه ،و ا ينبغي إيضاحه أن العفو
املقعود هنا هو التنا ز من قبل اجملين عليه ،وج ينطبق
على مفيتوم العلح اجلنائي إذ أن العفو حق مقرر ملن له
احلق فيه سوا أكان للمجين عليه أم وارثه ويعدر
العفو وينتي لثارا دون توقف على رضا املتيتم ويتم
بال مقابل يف الدعوى اجلاائية ولكي ينتي التنا ز أثرا
أن تتجه إليه إرادإ صاحب احلق فيه يف أي مرحلة من

من قانون العقوبا

عليه واملتيتم واجملتمع عامة ،باعتبار أن املشر
اإلماراتي ميلك إضافة ما شا من اجلرائم اجلائا العلح
فييتا ،ج سيما وأن عرفنا مدى اهتمام دولة اإلمارا
العربية املتحدإ بإلاد احللوز البديلة لبعض املنا عا
وإنشا العديد من الدوائر القضائية على مستوى إمارإ
أبو ظيب ونشر ثقافة املعاحلة باعتبارها اقعر الطرق و
أجنحيتا (اجلابري6100 ،م).
أما بالنسبة للقانون القطري فقد أجا العلح يف
املادإ ( )02من قانون اإلجرا ا اجلنائية وحتديداً اجلنح
اجلائا العلح فييتا يف قانون العقوبا  ،واملتمنلة يف
جرمية اإلصابة اخلطأ إذا ترتب علييتا وفاإ اجملين عليه
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مراحل الدعوى اجلنائية (اجلابري 6100م) ،بينما
العلح ج يتم إج باتفاق إرادتي املتيتم واجملين عليه
ويشرت وجود مقابل يدفعه املتيتم للمجين عليه ،فإذا
العفو يف املادإ السابقة ج يعين العلح وال ي يتطلب
إلجرائه موافقة طريف الدعوى اجلنائية ،إج أن ه ا ج
يعين أن النظام السعودي مل يأخ بالعلح يف الدعوى
اجلاائية يف أنظمته األخرى إذ بينت املادإ ( )660من
نظام اإلجرا ا اجلاائية بأن " تطبق األحكام الواردإ يف
نظام املرافعا الشرعية فيما مل يرد له حكم يف ه ا
النظام وفيما ج يتعارض مع طبيعة الدعاوي اجلاائية".
فإذا وفقاً هل ا املادإ ينبغي علينا الرجو لنظام
املرافعا الشرعية للبح ،بجمل طياته عن أي حكم
خيتص بالعلح وهو ما جندا يف املادإ ( )21منه والو
أجا للبعوم أن يطلبوا من ااكمة يف أي حاز
تكون علييتا الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو
صلح يف حمضر ااكمة ،وبالرغم من أن النظام
السعودي اكتفى بإجا ته للعلح يف نظام املرافعا
الشرعية إج أنه ما از يشوبه القعور سوا يف نظام
اإلجرا ا اجلاائية أو يف نظام املرافعا الشرعية إذ مل
يبجمل اجلرائم اجلائا العلح وج الطريقة املتبعة إلجرائه،
إذ جا املادإ ( )21من نظام املرافعا خاليه من ذلك
واكتفت بطلب اخلعوم من ااكمة تدوين ما اتفقوا
عليه من صلح يف حمضر ااكمة ،ومن ثم نرى تدخل
املنظم السعودي ملعاجلة ذلك القعور وبيان تفعيالً
أكنر عن نظام العلح سوا بالنص صراحة عليه يف
نظام اإلجرا ا اجلاائية أو نظام املرافعا الشرعية
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وبيان اجلرائم اجلائا العلح فييتا وإن كنا نرى أن يُشمل
جا من اجلرائم الكببإ املوجبة للتوقيف ويدخليتا
ضمن اجلرائم اجلائا العلح فييتا ومن ه ا اجلرائم
جرائم اجعتدا عمداً على مادون النفس الناتي عنيتا
واز عضو ،أو تعطيل منفعة أو جا منيتا أو إصابة
مدإ الشفا منيتا تايد عن مخسة عشر يوماً (.)4
واحلكمة من ذلك ترجع جتفاق القواعد القانونية يف
النظام السعودي مع أحكام الشريعة اإلسالمية
باعتبارها املعدر الرئيسي جلميع األنظمة املعموز بيتا يف
اململكة العربية السعودية ،وحبكم أن الشريعة
اإلسالمية أجا العلح يف أكنر من موضع يف القرلن
الكريم والسنة النبوية املطيترإ ،وحتديداً يف جرائم
اجعتدا اجلسدي على األشباص والو تكون
عقوبتيتا القعاص أو الدية ،والو أعطت احلق لولي
الدم التنا ز عن القعاص يف القتل العمد أو اخلطأ بدية
أو بغب دية ،وذلك معداقاً لقوله تعا :

ﮋﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮊ

البقرإ اوآية .012

ويف القتل اخلطأ ،قوله تعا :

ﮋﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ

( )4تعميم و ير الداخلية رقم  0811وتاريخ 0462هـ بشأن حتديد
اجلرائم الكببإ املوجبة للتوقيف.
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ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

العب عن كاهل القضا لكي ج ترتاكم القضايا

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ويتأخر الفعل فييتا.

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮊ

النسا اوآية .86

النانية :ثبت أن احللوز الرضائية تكون ذا
فاعلية أك يف إعادإ العالقا

كما حنت السنة النبوية على األخ بالعلح

اججتماعية من حالة

صدور أحكام جنائية من القضا والو ج يرتتب علييتا

وذلك معداقاً حلدي ،الرسوز صلى ا هل عليه وسلم

سوى الضغينة بجمل األفراد و يادإ التوتر يف العالقا

"من قتل عمداً دفع إ أوليا املقتوز فإن شا وا قتلوا،

اججتماعية.

وإن شا وا أخ وا الدية ..وما أصلحوا عليه فيتو هلم".

وبالرغم من القعور ال ي يشوب العلح يف

وبعد استعراضنا ملدى توافق أحكام النظام

النظام السعودي نستطيع القوز أنه أخ بالعلح يف

السعودي مع الشريعة اإلسالمية نرى أن يتدخل املنظم

نظام املرافعا

الشرعية وأيضا ما يكشفه لنا الواقع

السعودي بالنص صراحة على العلح اجلنائي وذلك

العملي من مدى تطبيق نظام العلح يف أروقة اااكم

اجلاائية تكون بالنص

وحتديداً اااكم العامة واجلائية عن طريق إنشا مكاتب

التالي " للمجين عليه أو وكيله اخلاص أن يطلب من

للعلح فييتا تيتدف للتقريب بجمل وجيتا

نظر

هيئة التحقيق واجدعا العام أو ااكمة إثبا صلحه

املتباصمجمل بيتدف الوصوز حلل يرضييتم ،ومن

مع املتيتم يف اجلرائم الو يرتتب علييتا حق خاص،

القضايا الو يتم النظر فييتا القضايا اجلنائية الو ليس

وتنقضي الدعوى اجلاائية بالعلح".

فييتا حق عام وقضايا السب والق ف ،وإن كنا نرى أن

بإضافة مادإ لنظام اإلجرا ا

كما نرى أن يُشمل اجلرائم الكببإ املوجبة

ميتد عمل تلك املكاتب إ

أروقة هيئة التحقيق

للتوقيف السابق ذكرها جبوا العلح فييتا ،وباعتقادنا

واجدعا العام بإنشا مكاتب للعلح فييتا تكون

أن النص صراحة على نظام العلح حيقق يف ذلك

ميتمتيتا مطابقة مليتمة عمل املكاتب يف اااكم.

فائدتجمل:

المطلب الثاني :مراحل إجراء الصلح الجنائي

األو  :ملا يوفرا من جيتد بالنسبة ألعضا هيئة

ليس هناك ما مينع من إجرا العلح بجمل املتيتم

التحقيق واجدعا العام عندما تنتيتي الدعوى اجلاائية

واجملين عليه يف أي مرحلة تكون علييتا الدعوى اجلنائية

بالعلح خالز مرحلة التحقيق اجبتدائي ،وأيضا

سوا كانت منظورا أمام جيتة التحقيق أو ااكمة ،إج

تقليص عدد القضايا الو حتاز للمحاكم وختفيف

أن هناك اختالفا بجمل القوانجمل املقارنة من حي ،حتديد
تلك املرحلة ،فالبعض منيتا يقعر إجرا العلح على
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مرحلة التحقيق اجبتدائي ومرحلة اااكمة ،والبعض

لب التأكد منيتا وعدم األخ بيتا إج بعد موافقة اجملين

األخر يقعرا على مرحلة اااكمة ،وسنتناوز موقف

عليه أو وكيله اخلاص أمام اجليتة الو تنظر العلح

تلك القوانجمل من مراحل إجرا العلح.

(رمضان ،بدون سنة نشر).

الفرع األول :القوانين التي أجازت إجراء

الفرع الثاني :القوانين التي أجازت إجراء

الصلح خالل مرحلة التحقيق والمحاكمة :يتفق كل

الصلح خالل مرحلة المحاكمة :يعت النظام السعودي

من القانون املعري والقطري واإلماراتي من حي،

من القوانجمل الو أجا

العلح خالز مرحلة اااكمة

إجا تيتم للعلح يف أي مرحلة تكون علييتا الدعوى

باعتبار أنه حدد وقت العلح وإثباته أمام ااكمة يف أي

اجلنائية سوا كانت منظورإ أمام النيابة العامة أو أمام

حاله تكون علييتا الدعوى ،والو علييتا إصدار صك

ااكمة ،وذلك من واقع املواد ( )02مكرر (أ) من

بالعلح .وذلك وفقا للمادإ ( )21من نظام املرافعا

اجلاائية املعري ،واملادإ ( )02من

الشرعية والو نعت على أنه " للبعوم أن يطلبوا من

قانون اإلجرا ا

قانون اإلجرا ا اجلنائية القطري ،واملادإ ( )61مكرر

ااكمة يف أي حاز تكون علييتا الدعوى تدوين ما

من قانون اإلجرا ا اجلاائية اإلماراتي ،والو تتفق

اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غب ذلك يف حمضر

من ناحية إجا تيتم للمجين عليه أو لوكيله اخلاص أن

ااكمة ،وعلى ااكمة إصدار صك ب لك ".

يطلب إ النيابة العامة أو ااكمة حبسب األحواز
إثبا صلحه مع املتيتم.
وبالرغم من اتفاق القانون املعري مع سابقيه

كما أجا القانون الكويو إجرا العلح أمام
ااكمة يف أكنر من موضع يف قانون اإلجرا ا
واااكما

اجلاائية ،فاملادإ ( )641أجا

للمجين

إج أنه ذهب إ أبعد من ذلك عندما أجا امتداد نطاق

عليه أن يتعاحل مع املتيتم على ماز قبل صدور احلكم

العلح إ ما بعد صبورإ احلكم باتاً ( .)1كما اشرت

أو بعدا ،وأيضا املادإ ( )640عندما بينت أنه ج يرتتب

على اجليتة الو ينظر أماميتا العلح أن تتأكد من أن

على العلح لثارا إج مبوافقة ااكمة ،وأيضا املادإ

طالب العلح هو اجملين عليه والتأكيد على وجود

( )642عندما بينت أنه إذا مل يكن للمجين عليه ناقص

توكيل خاص من اجملين عليه لوكيله اخلاص يسمح

األهلية أو الغائب ولي شرعي فإن للمحكمة املرفوعة

مبوجبه إمتام العلح (سالمة6111 ،م) ،وأيضا التأكد

هلا الدعوى بنا على طلب يتقدم به من له معلحة أن

من أقواز اجملين عليه ،ويف حاز تقديم مستندا فإنه

يعدر إذنا ألحد أقارب اجملين عليه أو املدعي عليه أو
النائب العام بان ينوب عنه يف مباشرإ حق العلح.

( )1املادإ ( )02مكررًا (أ) من قانون اإلجرا ا اجلنائية املعري.
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ومل يقف القانون الكويو عند مرحلة اااكمة
من ناحية إجا ته للعلح بل ذهب إ أبعد من ذلك
عندما أجا للمجين عليه أن يتقدم بطلب إ ااكمة
الو أصدر حكميتا النيتائي ضد ااكوم عليه مبديا
رغبته يف العلح معه (.)2
وحيسب ه ا املسلك للقانون الكويو من حي،
إجا ته للعلح بعد صدور احلكم النيتائي من ااكمة
وهو ما ن يدا لسبب أن اجملين عليه بعد صدور حكم
ااكمة ضد ااكوم عليه قد يرتاجع عن موقفه جتاا
ااكوم عليه إما جليتله حبقه يف العلح ،أو عندما يرى
أن صدور حكم من ااكمة لعاحله فيه إرضا لشعورا
وحتديدا عندما يشاهد اجلاني يف موقف اجتيتام أمام
ااكمة ،ومن ثم يرى بعد ذلك أن العلح معه أفضل
من توقيع العقوبة عليه ،وأخباً يعد العلح اجلنائي
دافعا لعودإ العالقا بجمل اجملين عليه وااكوم عليه،
والفائدإ الو تعود علي ااكوم عليه وعلى عائلته
اجتماعياً.
المبحث الثالث :الشروط التي ينبغي
توافرها في الصلح و األثر المترتب عليه
للعلح أهميته يف إنيتا الدعوى اجلنائية ،سوا
كانت منظورا أمام مرحلة التحقيق أو اااكمة ،فإذا مت
قبل قيام السلطة املبتعة بالتحقيق يف الدعوى فيتنا
حتفظ  ،أما إذا مت أثنا التحقيق ففي ه ا احلالة تعدر

سلطة التحقيق أمرها بأن ج وجه إلقامة الدعوى
اجلنائية جنقضائيتا بالعلح ،أما إذا مت العلح أمام
ااكمة فيتنا تنقضي الدعوى اجلنائية بالعلح ،ومن ثم
ينبغي جكتسابه العفة القانونية ،وما يرتتب عليه من
أثر يف إنيتا الدعوى اجلنائية ،أن تكون اجلرمية الو فييتا
اعتدا على الفرد جائا العلح فييتا ،وأج يكون معلقاً
على شر .
وقد قمنا بتقسيم ه ا املبح ،إ مطلبجمل:
املطلب األوز :الشرو الو ينبغي توافرها
إلمتام العلح.
املطلب الناني :األثر املرتتب على العلح
اجلنائي.
المطلب األول :الشروط التي ينبغي توافرها لتطبيق
الصلح
لكي ينتي العلح لثارا الو رتبيتا القانون
واملتمنلة يف انقضا الدعوى اجلنائية ينبغي توافر شرو
تتمنل يف اوآتي:
الشرط األولى :أن تكون الجريمة التي فيها
اعتداء على األشخاص جائز الصلح
()1
فيها
يشرت إلمتام العلح بجمل اجملين عليه واملتيتم أن
تكون اجلرمية الو فييتا اعتدا بدني على اجملين عليه
جائا العلح فييتا وميكن حتديد تلك اجلرائم من خالز
( )1حتدثنا سابقاً من ه ا البح ،عن اجلرائم اجلائا العلح فييتا

( )2املادإ ( )640من قانون اإلجرا ا واااكما اجلاائية الكويو.

بالتفعيل بعنوان " نطاق تطبيق العلح اجلنائي " .
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النص علييتا يف نعوص القوانجمل املقارنة ،وبنظرا
سريعة على تلك القوانجمل نلحظ مدى اتفاقيتا على
جوا العلح يف اجلنح ،ومن تلك القوانجمل القانون
املعري ال ي أجا العلح يف اجلنح املنعوص علييتا يف
قانون العقوبا مبوجب نص املادإ ( )02مكرراً (أ) من
قانون اإلجرا ا

اجلنائية والو نعت على تلك

اجلرائم على سبيل احلعر ،كما أجا العلح يف
املبالفا .
كما يتفق القانون القطري واإلماراتي مع
القانون املعري والل ان أجا ا العلح يف اجلنح الواردإ
يف قانون العقوبا

وذلك وفقاً ملا نعت عليه املادإ

( )02من قانون اإلجرا ا

اجلنائية القطري ،واملادإ

( )61مكرر من قانون اإلجرا ا اجلاائية اإلماراتي.
ويف املقابل األخر جند القانون الكويو وبالرغم
من اتفاقه مع سابقيه من حي ،إجا ته للعلح يف اجلنح
الواردإ يف املادإ ( )641من قانون اإلجرا ا
واااكما اجلاائية ،إج أنه أشرت إلمتام العلح يف
اجلرائم الو بينتيتا املادإ ( )018من قانون اإلجرا ا
صدور شكوى من اجملين عليه (.)2

611

أما بالنسبة للنظام السعودي فإنه مل حيدد
اجلرائم اجلائا العلح فييتا إج أننا نرى وحبكم اتفاق
قواعدا القانونية مع أحكام الشريعة اإلسالمية أن
املعموز به هو السعي بالعفو من ورثة اجملين عليه جتاا
اجلاني يف جرائم القعاص أو الدية (.)8
الشرط الثاني :إثبات الصلح أمام الجهات
المختصة
ختتلف اجليتة الو يتم إثبا العلح أماميتا
باختالف مراحل الدعوى اجلنائية فإذا كانت الدعوى
يف مرحلة التحقيق اجبتدائي فيقدم طلب إثبا العلح
إ اجليتة املبتعة بالتحقيق ،أما إذا أحيلت الدعوى
اجلنائية إ ااكمة ففي ه ا احلالة ينبت العلح أماميتا
باعتبار أنه لو إثبا العلح يف أية مرحله من مراحل
الدعوى اجلنائية ،ول لك جند اتفاق كل القانون
املعري والقطري واإلماراتي من حي ،حتديد اجليتة
الو ينبت أماميتا العلح وهي النيابة العامة إذا كانت
الدعوى اجلنائية منظورا أماميتا ،أو ااكمة إذا كانت
الدعوى منظورا أماميتا (.)01
( )8صدر التوجيه السامي الكريم رقم (خ  )2 /141 /يف
0461/00/6هـ .إ مجيع أمرا املناطق وااافظا والقاضي
بوجوب السعي يف العفو يف قضايا القعاص قبل تنفي احلكم

( )2اجلرائم الو نعت علييتا املادإ ( )018من قانون اإلجرا ا
واااكما

اجلاائية الكويو والو يشرت لرفع الدعوى فييتا

صدور شكوى من اجملين عليه هي جرائم السب والق ف وإفشا

باعتبار أن جرائم القعاص والدية من اجلرائم الو يغلب فييتا
حق العبد ومن ثم فله حق العفو فييتا إما بالناوز عن القعاص
مقابل الدية أو دون مقابل.

األسرار ،جرمية الانا ،جرائم خطف اإلناث ،جرائم السرقة

( )01املادإ ( )02مكرراً (أ) من قانون اإلجرا ا اجلنائية املعري،

واجبتاا والنعب وخيانة األمانة إذا كان اجملين عليه من صوز

واملادإ ( )02من قانون اإلجرا ا

اجلنائية القطري ،واملادإ

اجلاني أو فروعه أو كان وجه.

( )61مكرر من قانون اإلجرا ا اجلاائية اإلماراتي.
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وي هب رأي يف الفقه إ أنه لو أن يتقدم

ااكمة بعد أن يُطلب من اخلعوم تدوين ما اتفقوا عليه

اجملين عليه أو وكيله اخلاص بطلب إثبا صلحه مع

من صلح يف حمضر ااكمة ومن ثم يعدر صك منيتا

املتيتم إ مأمور الضب القضائي وال ي عليه أن ينبته

بالعلح (.)06

وج تنقضي الدعوى

فإذاً ج بد أن ينبت العلح أمام اجليتة الو

يف حمضر مجع اجستدجج

اجلنائية يف ه ا احلالة ألن التعرف فييتا من اختعاص

حددها القانون وينبغي لتحقق أثر العلح واملتمنل

النيابة العامة باعتبارها النائبة عن اجملتمع يف مباشرإ

بانقضا الدعوى اجلنائية أن يكون املتيتم على علم

الدعوى اجلنائية ،ويتم بعد إثبا العلح أمام مأمور

بتقديم اجملين عليه لطلب العلح لكي يعطى وقتًا

الضب القضائي إرساز حمضر اجستدجج إ النيابة

للتعبب عن إرادته و ينبغي التأكد من قبل اجليتة الو

العامة للتعرف فيه على أساس وجود العلح

عرض أماميتا العلح من عدم اعرتاض املتيتم عليه

(املرصفاوي6111 ،م).

(سالمة6111 ،م ،ميتدي6112 ،م ،عوض،

أما بالنسبة للقانون الكويو فإن اجليتة الو ينبت

6116م).

أماميتا العلح هي ااكمة ويتم ذلك عن طريق طلب

ويف األخب نرى أن إمتام العلح غب مقيد مبكان

العلح يف أية حاز كانت علييتا

أو موعد معجمل إذ أنه من اجلائا إجرا ا خارج دائرإ

الدعوى ( .)00وه ا يعين أنه إذا وافق اخلعوم على

القضا أو بعيدًا عن تدخل جيتة التحقيق عن طريق

العلح أمام سلطة التحقيق فإنه ج ينبت أماميتا ولو

تدخل أشباص لخرين تكون ميتمتيتم السعي للتوفيق

كانت الدعوى منظورا أماميتا ،باعتبار أن اجليتة الو

بجمل اجملين عليه واملتيتم باعتبار أن ما ييتدف إليه العلح

ينبت أماميتا العلح هي ااكمة والو علييتا أن تعدر

هو إنيتا الناا احلاصل بينيتم فبعد إمتام العلح يتقدم

اخلعوم منيتا إثبا

حكميتا بانقضا الدعوى اجلنائية بالعلح.
أما بالنسبة للنظام السعودي بالرغم من عدم
وجود نص يف نظام اإلجرا ا
املبتعة بإثبا

اجلاائية يبجمل اجليتة

العلح أماميتا ،إج أنه برجوعنا إ

نظام املرافعا الشرعية جند أن إثبا العلح يتم أمام

اجملين عليه أو وكيله اخلاص إ
الدعوى اجلنائية طالباً إثبا

اجليتة الو تنظر
صلحه مع املتيتم

(العيفي6116 ،م) ،باعتبار أنه إذا مل يُنبت العلح
أمام اجليتة الو حددها القانون أو أثبت من غب اجملين
عليه أو وكيله اخلاص فإنه ج يرتتب على إمتامه انقضا
الدعوى اجلنائية وج يعمل به (خلف6112 ،م).

( )00املواد ( )642 ،646 ،641من قانون اإلجرا ا واااكما
اجلاائية الكويو.

( )06املادإ ( )21من نظام املرافعا الشرعية السعودي.
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الشرط الثالث :اتفاق المجني عليه والمتهم
على الصلح
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إما بالنسبة للتحقق من إمتام العلح فيتم عن
طريق إقرار اجملين عليه أو وكيله اخلاص أمام اجليتة

لب اتفاق كل من اجملين عليه واملتيتم على

الو تنظر الدعوى اجلنائية أو عن طريق تقديم أوراق،

العلح لكي ينتي أثرا املتمنل يف انقضا الدعوى

أو مستندا موثقه ،أو مكاتبا رمسية تنبت العلح،

اجلنائية ،إج أن اخلالف الفقيتي يدور حوز ه ا اجتفاق

أما يف حاز اجتفاق مع ورثة اجملين عليه على العلح

هل يشرت أن يتم مبقابل أم من غب مقابل؟

يتضح لنا أن القانون املعري مل يواجه ه ا الفرض

يرى جانب من الفقه (املرصفاوي6111 ،م،

صراحة يف قانون اإلجرا ا اجلنائية ،ومع ذلك جرى

رمضان ،بدون سنة نشر) ،أنه ج يشرت يف العلح أن

العمل على أنه لب التأكد من حعوز العلح من

يكون مبقابل يدفع كتعويض للمجين عليه ،أو كان

مجيع ورثة اجملين عليه النابتة أمسائيتم يف إشيتاد الوراثة

املقابل ج يتناسب مع حجم الضرر .فالعلح هنا يقع

العادر من ااكمة (.)02

صحيحاً ولو مت بغب مقابل أو جملرد اعت ار املتيتم
للمجين عليه.
بينما اجلانب األخر من الفقه (حسجمل،

أما بالنسبة للنظام السعودي والقانون اإلماراتي
والكويو والقطري فإنيتا مل تعاجل تلك اجلائية وهي
العلح مع ورثة اجملين عليه ،وإن مت معاجلة موضو

6118م) ،يرى أن العلح إذا مت بال مقابل بجمل اجملين

التنا ز عن الشكوى ،فالنظام السعودي بجمل أن من

عليه واملتيتم فإنه ج يعت صلحاً يف ه ا احلالة بل يعت

أسباب انقضا الدعوى اجلنائية عفو ورثة اجملين عليه،

تنا جً أو عفواً ،وي هب ه ا الرأي إ أن العلح ج

أما بالنسبة للقانون اإلماراتي فقد أوضح أنه إذا توفى

يتم إج مبقابل ويتوقف على رضا املتيتم.

اجملين عليه بعد تقديم الشكوى انتقل احلق يف التنا ز

وبالرغم من وجاهة ه ا الرأي إج أننا ج منيل

إ ورثته( .)04بينما جند القانون القطري مل يعطي لورثة

لألخ به لسبب أنه لو العلح بجمل اجملين عليه واملتيتم

اجملين عليه احلق يف التنا ز عن الشكوى إذ تنقضي

مبقابل أو دون مقابل وج نعت العلح بال مقابل

الشكوى بوفاإ اجملين عليه(.)01

تنا جً ،ألن التنا ز يتم من جانب اجملين عليه وحدا
وج يتوقف على إرادإ املتيتم ال ي ج دور له فيه ،بينما
جند العلح ج يتم إج باتفاق اجملين عليه واملتيتم بل من
املمكن رفضه من قبل املتيتم إذا أراد إثبا برا ته أو
املوافقة عليه.

( )02الكتاب الدوري رقم ( )06لسنة 6112م العادر من النائب
العام املعري بشأن العلح يف بعض اجلرائم.
( )04املادإ ( )61من قانون اإلجرا ا اجلاائية اإلماراتي.
( )01املادإ ( )2و( )01من قانون اإلجرا ا اجلنائية القطري.
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وه ا فراغ تشريعي لب معاجلته من قبل

سبق إثباته أمام جيتة التحقيق أو ااكمة (عبيد،

القوانجمل امل كورإ ،لكي تكون فائدإ العلح أعم

6111م) ،ويرجع ذلك لعدإ أسباب منيتا ضمان عدم

وأمشل وعدم قعر نطاق العلح على حياإ اجملين عليه

تراجع اجملين عليه عن صلحه بعد حعوله على

ينتيتي العلح بوفاته ،بل لب أن ميتد العلح لورثته

تعويض مقابل الضرر ال ي حلق به من اجلرمية ،وأيضا

لكي ج ختلف اجلرمية املرتكبة العداوإ والبغضا  ،ألنه

للحد من تالعب اجملين عليه باإلجرا ا

اجلنائية

من املمكن أن الضرر ال ي حلق مبورثيتم قد يلحق بيتم

واختاذها سبيالً للكيد من املتيتم ،فإذا ليس ألي من

ومن ثم ج تاوز أثار ه ا األضرار إج بالعلح معيتم

طريف العلح العدوز عنه فإذا عدز أحدهم فال اعتبار

وتعويضيتم مادياً أو معنوياً.

لعدوله ولو كان سابقا على طلب إثباته جن العلح

الشرط الرابع :أال يكون الصلح معلقاً على
شرط

لكي يتحقق العلح وينتي أثرا املتمنل يف انقضا

ينتي أثرا قانونا مبجرد املوافقة عليه ج مبجرد إثباته
(عوض6116 ،م).
المطلب الثاني :األثر المترتب على الصلح الجنائي

الدعوى اجلنائية لب على اجملين عليه عدم تعليق

إذا مت العلح بجمل اجملين عليه واملتيتم فإنه يرتتب

صلحه مع املتيتم على شرو  ،كأن يعلق صلحه مع

عليه أثار عدا سوا مت قبل صدور حكم نيتائي

املتيتم على شفائه من إصابة حلقت به ،إذ ج بد أن

بالدعوى أو بعد صدورا ،ومن ضمن اوآثار الو

تكون موافقة اجملين عليه على العلح مع املتيتم وإقرارا

ترتتب على إمتامه:

به صرحياً وباتاً غب معلق على شر ولو أن يكون

-1انقضاء الدعوى الجنائية

شفوياً أو كتابياً (خلف6112 ،م) ،باعتبار أنه ج

يعد ه ا األثر من أهم اوآثار الو ترتتب على

يشرت شكل خاص يف العلح إذ يكفي إلجرائه أتفاق

إمتام العلح ،ولو أن يتم يف أية مرحلة من مراحل

اجملين عليه واملتيتم ،وأن ينبت أمام جيتة التحقيق أو

الدعوى اجلنائية ،وتتفق غالبية القوانجمل على انقضا

ااكمة.

الدعوى اجلنائية بالعلح ( .)02وحتديداً يف اجلرائم الو

ومن ثم ج لو لسلطة التحقيق أو ااكمة

متنل اعتدا ً جسديا على اجملين عليه اجلائا العلح

املوافقة على طلب اجملين عليه إذا كان معلقاً على

فييتا ،والعلة من ذلك أن العلح ليس سبباً عامًا

شر  ،إذ لب أن يقر اجملين عليه بالعلح إقرارًا صرحياً
بعدم متابعة لإلجرا ا

اجلنائية قبل املتيتم ،وج أثر

لرجو اجملين عليه يف العلح إذا أراد الرجو يف صلح

( )02املادإ ( )02مكررا (أ) من قانون اإلجرا ا اجلنائية القطري
واملادإ ( )02من قانون اإلجرا ا اجلنائية القطري.
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جنقضا الدعوى اجلنائية ،وإمنا سبباً خاصاً لبعض

الدعوى اجلنائية للعلح وأيضا بعدور حكم ااكمة

اجلرائم الو متنل اعتدا ً على اجملين عليه.

بانقضائيتا بالعلح وليس مبجرد إثبا العلح.

وختتلف اوآثار املرتتبة على العلح باختالف

بينما ي هب رأي أخر يف الفقه وال ي ن يدا إ

الوقت ال ي يتم فيه ،وقد بجمل القانون املعري

أنه يف حاز رفع الدعوى اجلنائية إ ااكمة بعد إمتام

والقانون القطري اوآثار املرتتبة على العلح ،فإذا

العلح فإن علييتا أن تعدر حكميتا بعدم القبوز

كانت الدعوى اجلنائية منظورا أمام النيابة العامة قبل

(عوض6116 ،م) ،وإذا انقضت الدعوى اجلنائية فإنه

أن تشر يف التحقيق فييتا فإنه يتعجمل علييتا أن تأمر حبفظ

لب اإلفراج عن املتيتم إذا كان حمبوسا احتياطيا،

الدعوى اجلنائية استنادا جنقضائيتا بالعلح بجمل اجملين

وإطالق سراحه إذا كان قد حكم عليه.

عليه واملتيتم ومن ثم حفظيتا وعدم حتريكيتا (حسين،
0882م).

وأخباً فإنه ج أثر لرجو اجملين عليه أو وكيله
اخلاص أو ورثته أو وكيليتم اخلاص يف العلح ال ي

أما إذا مت العلح أمام النيابة العامة خالز مرحلة

حعل وفقاً للقواعد املقررإ يف التعرف باحلفظ أو

التحقيق فإنيتا تعدر أمرها بأج وجه إلقامة الدعوى

بالتقرير بأج وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ال ي مت يف

اجلنائية عن طريق قرار يعدر من ااقق بانتيتا التحقيق

الدعوى (.)01

اجبتدائي وتوقف الدعوى اجلنائية عند ه ا املرحلة

 -2وقف تنفيذ العقوبة

جنقضائيتا بالعلح (حسين0882 ،م ،رمضان ،بدون

وسيلة الدولة يف اقتضا حقيتا يف العقاب هي

سنة نشر) ،أما إذا مت العلح بعد حتريك الدعوى

املبتعة يف سبيل

الدعوإ اجلنائية ،وتباشر السلطا

اجلنائية ففي ه ا احلالة يتعجمل على ااكمة أن تعدر

ه ا احلق اإلجرا ا

حكميتا بعدم قبوز الدعوى اجلنائية نتيجة للعلح.

باإلدانة أو بال ا إ ويكون ه ا احلكم فاصل يف

وي هب رأي يف الفقه (خلف6112 ،م) ،إ

املشروعة للوصوز إ

حكم

املوضو إج أنه من املمكن أن تنقضي الدعوى اجلنائية

أنه إذا مت العلح أمام النيابة العامة ومع ذلك حركت

دون صدور حكم من القضا نتيجة ألسباب معينه تطرأ

الدعوى اجلنائية بإحالتيتا للمحكمة املبتعة فإنه ج مينع

علييتا بعد رفعيتا وقبل أن يعدر حكم با

فييتا

ااكمة من أن تقضي بانقضا الدعوى اجلنائية بالعلح

(اجلابري 6100م) ،ومن تلك األسباب العلح

بدج من أن تعدر حكميتا بعدم قبوز الدعوى اجلنائية
نتيجة للعلح نظرا ألن الدعوى تنقضي بعدور أمر من
النيابة العامة سوا حبفظ األوراق أو بأن ج وجه إلقامة

( )01الكتاب الدوري رقم ( )06لسنة 6112م للنائب العام املعري
بشأن نظام العلح يف بعض اجلرائم.
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اجلنائي ال ي يرتتب عليه سقو حق الدولة يف عقاب

اإلفراج عنه فورا ويوقف تنفي العقوبة جنقضا

اجلاني ،باعتبار أنه إذا مت العلح قبل صدور حكم با

الدعوى اجلنائية وإلغا أي أثر يرتتب علييتا ،كما نرى

يف الدعوى اجلنائية فإنه يرتتب عليه انقضائيتا ،أما إذا مت

امتداد نطاق العلح إ ما بعد صدور حكم با يف

وأثنا تنفي العقوبة

صلحه مع

العلح بعد صدور احلكم البا

الدعوى إذا تقدم اجملين عليه طالباً إثبا

فإنه يرتتب عليه وقف تنفي ها ،وقد أجا كل من

ااكوم عليه أثنا تنفي العقوبة حبقه داخل امل سسا

القانون املعري والقطري وقف تنفي العقوبة بعد إمتام

العقابية وج شك أن ذلك يعود بعدإ فوائد منيتا
التبفيف على امل سسا

العلح.
وقد جرى العمل يف القانون املعري على أنه يف

العقابية يف حاز أفرج عن

ااكوم عليه نتيجة لعلح اجملين عليه معه ا لنبه

حالة إمتام العلح بعد احلكم ولو كان باتاً ،أو أثنا

مساوئ العقوبة واختالطه بغبا من معتادي اإلجرام

تنفي العقوبة فإنه لب على أعضا النيابة العامة أن

إضافة ل لك ما ي دي إليه العلح من اجعرتاف

يبادروا إ إرساز ملفا القضايا مرفقاً بيتا الطلبا

للمجين عليه بدور أكنر فاعليه يف اإلجرا ا اجلنائية

واألوراق واملستندا املتعلقة بالعلح إ النيابة الكلية

(عبدالعليم6112 ،م).

املبتعة لألمر بوقف تنفي العقوبة املقضي بيتا

 -3زوال اآلثار الجنائية للحكم

واإلفراج فوراً عن املتيتمجمل اابوسجمل تنفي اً هل ا

يرتتب على العلح إنيتا كافة اوآثار اجلنائية

األحكام وذلك بعد التحقق من إمتام العلح وفقاً

حلكم اإلدانة ال ي كان حمال للعلح فال يرتتب على

للقواعد املقررإ قانوناً ( .)02أما بالنسبة للقانون الكويو

إمتامه اعتبار الواقعة سابقه حبق املتيتم وج يقيد يف

فإنه رتب على العلح ما يرتتب على احلكم بال ا إ من

صحيفة السوابق القضائية وج ي ثر على أهلية املتعاحل

أثار (.)08

يف شي (ميتدي6112 ،م) ،وه ا األثر يعت من أهم

وأخباً نستطيع القوز أن العلح اجلنائي يرتتب

الفوائد بالنسبة للعلح الو تعود على املتيتم و ا

عليه انقضا الدعوى اجلنائية إذا كان العلح قد مت قبل

يشجعه على اجندماج مرا أخرى يف اجملتمع ،وقد بجمل

صدور حكم با فييتا ،فإذا كان املتيتم حمبوسا وجب

القانون القطري يف املادإ ( )01من قانون اإلجرا ا

( )02الكتاب الدوري رقم ( )06لسنة 6112م للنائب العام املعري
بشأن نظام العلح يف بعض اجلرائم..
( )08املادإ ( )641و( )640من قانون اإلجرا ا
الكويو.

واااكما

اجلنائية إنه يف حاز إمتام العلح فإنه تاوز مجيع اوآثار
اجلنائية املرتتبة على احلكم.
ويتفق القانون الكويو مع سابقه القطري
عندما رتب على العلح ما يرتتب على احلكم بال ا إ
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من أثار بشر موافقة ااكمة ،ويف غب اجلرائم الو

انقضا الدعوى اجلنائية إج إذا صدر من مجيع اجملين

يشرت رفع الدعوى فييتا شكوى اجملين عليه ( .)61ويف

علييتم ،أما يف حاز تعدد اجملين علييتم يف جرائم

األخب ج بد من إيضاح أنه ج أثر للعلح على اجلرائم

متعددإ سوا أكانت مرتبطة ارتباطا ج يقبل التجائة أو

املرتبطة جبرمية أخرى فإذا مت العلح يف جرمية معينه،

غب مرتبطة فال يكون للعلح إثرا إج بالنسبة للدعوى

تستمر اإلجرا ا

بالنسبة للجرمية األخرى دون أن

يكون للعلح تأثب علييتا (ميتدي6112 ،م).
 -4أثر الصلح في حال تعدد المجني
عليهم أو المتهمين

اجلنائية الو صدر بشأنيتا العلح (.)60
ويف املقابل األخر جند أن القانون الكويو قد
حسم ه ا األمر يف حالة تعدد اجملين علييتم نتيجة لفعل
أجرامي واحد ،وصدور العلح من بعضيتم دون

قد يتعدد اجملين علييتم يف إحدى اجلرائم اجلائا

البعض اوآخر ،فإنه ج أثر للعلح يف حالة موافقة

العلح فييتا ،فاألصل أنه يلام لكي ينتي العلح لثارا

البعض دون البعض األخر ،ولكي ينتي العلح أثرا

أن يوافق عليه مجيع اجملين علييتم ،فإذا مت العلح مع

لب موافقة البقية عليه أو أن تقرا ااكمة عند

بعضيتم دون البعض األخر وأقرا اوآخرون سوا أمام

معارضتيتم على العلح إذا تبجمل هلا أن معارضتيتم

النيابة العامة أو ااكمة فإن األثر املرتتب عليه انقضا

كانت تعسفية (املادإ  646من قانون اإلجرا ا

الدعوى اجلنائية ،ولكن قد حيدث أن يتم العلح من

واااكما ) ،ويبدو لنا أن قعد املشر الكويو

قبل بعض اجملين علييتم دون البعض األخر مع املتيتم

واضحاً من ناحية موافقة مجيع اجملين علييتم على

بعد أن قام بتعويضيتم عن األضرار الو حلقت بيتم

العلح يف حاز تعددهم لكي ج يتحكم البعض يف حق

(أمحد6116 ،م).

غبا ،كما ترفض العدالة حتكم صاحب احلق يف

مل يواجه القانون املعري ه ا الفرض صراحة

مباشرا حقه بغب سبب معقوز ،وهل ا السبب خوز

يف قانون اإلجرا ا اجلنائية بعدد أحكام العلح ومع

املشر الكويو ااكمة احلق يف تقدير مباشرإ العلح

ذلك جرى العمل على التفرقة يف حالة تعدد اجملين

ومن ثم يعد صادرًا من مجيع اجملين علييتم.

علييتم نتيجة فعل إجرامي واحد ،أو تعدد اجملين

أما بالنسبة حلالة تعدد اجلناإ ورغب اجملين عليه

علييتم يف جرائم متعددإ ،فبالنسبة لتعدد اجملين علييتم

العلح مع بعضيتم دون البعض األخر فإن ه ا األمر

نتيجة فعل إجرامي واحد ج يكون للعلح إثرا يف
( )60الكتاب الدوري العادر من النائب العام رقم ( )06لسنة
( )61انظر املادإ ( )640من قانون اإلجرا ا واااكما الكويو.

 6112بشأن نظام العلح يف بعض اجلرائم.
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مل حيسم من قبل القوانجمل املقارنة ،من ناحية النص

أثر ،وذلك لتشابه العلح بجمل اجملين عليه واملتيتم مع

على عدم جوا العلح يف حالة تعدد اجلناإ إذا وافق

التنا ز عن الشكوى من حي ،حتديد أصحاب احلق يف

اجملين عليه على العلح مع بعضيتم دون البعض

تقدمييتا أو التنا ز عنيتا.

األخر ،أو امتداد العلح إ

اجلناإ مجيعيتم عند
الخاتمة

تعددهم إذا وافق اجملين عليه على العلح بالنسبة إ
بعضيتم فق  .وميكننا معاجلة ه ا الوضع بالرأي الفقيتي

بعد أن انتيتينا من دراستنا املتعمقة ملوضو

القائل جبوا قياس العلح على التنا ز عن الشكوى

"العلح اجلنائي يف جرائم اجعتدا اجلسدي" الو

(عبيد6111 ،م) ،واعتبارا حاصالً فمنلما يتعدد

استعرضنا من خالهلا ماهية العلح اجلنائي ،وموقف

اجملين علييتم ويتنا ز البعض دون األخر ويعت ذلك

القوانجمل منه ،وما يرتتب عليه من أثر يتمنل يف إنيتا

التنا ز صادراً منيتم مجيعا ،أيضا من املمكن اعتبار

الدعوى اجلنائية ،فقد استطعنا التوصل إ جمموعة من

تنا ز اجملين عليه عن بعض اجلناإ وتعاحله معيتم

النتائي والتوصيا :

تنا جً وتعاحلًا مع مجيعيتم ،وأنه ج لو العلح يف

أوال :النتائج

حالة تعدد اجلناإ ووافق اجملين عليه على العلح بالنسبة

-0كشفت الدراسة عن أهمية العلح اجلنائي،

إ بعضيتم دون البعض األخر (أمحد6116 ،م)،

واألخ به ،ومدى مساهمته يف حتسجمل سب العدالة

ونسوق ت يرنا باتفاقنا مع الرأي السابق إ أنه من غب

اجلنائية من ناحية إنيتا الدعوى اجلنائية دون املرور

املمكن أن يوجه اجتيتام لبعض اجلناإ دون البعض

باإلجرا ا اجلنائية التقليدية اختعاراً للوقت يف كنب

األخر وهم شركا مجيعاً يف السلوك اإلجرامي

من القضايا الو فييتا اعتدا على األشباص ،وسرعة

لتعارض ذلك مع قاعدتي وحدإ اجلرمية وعدم التجائة

يف اإلجرا ا

مبا يسمح الفعل يف عدد أك من

(عبيد6111 ،م).

القضايا املنظورإ أمام اااكم.

وذلك من واقع املواد ( )01من قانون

-6األخ بالعلح اجلنائي ي دي إ

انقضا

اإلجرا ا

اجلنائية املعري و( )01من قانون

الدعوى اجلنائية ،وتعويض اجملين عليه على وجه

اإلجرا ا

اجلنائية القطري بالنسبة للتنا ز عن

السرعة خالز فرتإ منية حمددإ ا يرتتب عليه من ج

الشكوى والو تتطلب لكي يكون التنا ز عن الشكوى

للضرر ال ي حلق به سوا كان ضررًا ماديًا أو معنوياً.

صحيحاً يف حالة تعدد اجملين علييتم أن يعدر التنا ز

-2مل ينص املنظم السعودي على العلح

من مجيعيتم ،أما إذا صدر من بعضيتم فال يكون له

اجلنائي يف نظام اإلجرا ا اجلاائية وإمنا أعطى احلق
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للمجين عليه أو وارثه العفو عندما يتعلق بالدعوى

كالتالي " للمجين عليه أو وكيله اخلاص أن يطلب من

اجلاائية حق خاص هلما ا يرتتب عليه انتيتائيتا ،بينما

هيئة التحقيق واجدعا العام أو ااكمة إثبا صلحه

الشرعية جتيا

مع املتيتم يف اجلرائم الو يرتتب علييتا حق خاص،

للبعوم أن يطلبوا من ااكمة يف أي حاز تكون علييتا

وتنقضي الدعوى اجلاائية بالعلح " .والسبب يف ذلك

الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه صلح يف حمضر ااكمة،

يعود ملواجيتة الب

اجلنائية التقليدية،

وتعويل املنظم السعودي على نظام املرافعا الشرعية

بيتدف اختعار تلك اإلجرا ا

جند املادإ ( )21من نظام املرافعا

يرجع إ

نص املادإ ( )660من نظام اإلجرا ا

يف اإلجرا ا

واستبداهلا بوسائل

إجرائية بسيطة ،ومرنة ،لسرعة النظر يف الدعوى

اجلاائية الو نعت على أنه " تطبق األحكام الواردإ يف

اجلنائية بطريقه سيتلة ،وميسرإ ،وخمتعرإ ،ولتبفيف

نظام املرافعا الشرعية فيما مل يرد له حكم يف ه ا

العب عن كاهل القضا  ،وسلطة التحقيق ،ومدى

النظام وفيما ج يتعارض مع طبيعة الدعاوي اجلاائية ".

ماهلا من أهمية بالنسبة ألطراف الدعوى اجملين عليه،

-4األخ بإجرا العلح اجلنائي لعل دور

واملتيتم.

اجملين عليه فاعال وم ثرا باعتبار أن اإلجرا ا اجلنائية

-6يوصي الباح ،املشر اإلماراتي بالتوسع يف

احلقيقة ومعرفة اجلاني

اجلرائم اجلائا العلح فييتا وحتديداً الو متنل اعتدا

وأدانته ،ومن ثم ينعب اهتمام سلطة التحقيق

على األشباص ،وعدم قعر العلح على اجلرمية

والقضا على املتيتم ،و يكون دور اجملين عليه يف ه ا

الواردإ على سبيل احلعر يف املادإ ( )228من قانون

احلالة ثانوي باعتبارا شاهدًا وليس طرفاً يف الدعوى.

العقوبا .

العادية تيتدف للوصوز إ

-1كشفت الدراسة عن إجا إ القوانجمل حمل

-2معاجلة القعور الواضح يف القوانجمل حمل

الدراسة العلح اجلنائي يف اجلنح الواردإ يف قانون

الدراسة والو خلت من معاجلة قبوز العلح من اجملين

العقوبا  ،وما يرتتب عليه من إثر يف حاز إمتامه

عليه يف حاز تعدد املتيتمجمل وذلك بالنص صراحة على

وال ي يتمنل يف انقضا الدعوى اجلنائية ووقف تنفي

أن قبوز العلح من اجملين عليه يف حاز تعدد املتيتمجمل

العقوبة

يعين العلح معيتم مجيعاً ومن ثم انقضا الدعوى

ثانياً :التوصيات

اجلنائية قبليتم.

-0يوصي الباح ،املنظم السعودي بالنص

-4تفعيل دور العلح اجلنائي عن طريق عقد

صراحة على العلح اجلنائي يف نظام اإلجرا ا

الدورا التدريبية جليتا ي التحقيق واااكمة لبيان ماله

اجلاائية وذلك عن طريق إضافة مادإ يكون نعيتا

من أهمية للمجين عليه واملتيتم خاصة واجملتمع عامة،
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أيضا توعية أفراد اجملتمع بأهمية العلح واحل ،عليه
وبيان أثرا املتمنل يف انقضا الدعوى اجلنائية ،وعدم
تقييد إجرا العلح مبكان حمدد أو مرحله معينه ،ومن
ثم نرى إجا إ إجرائه خارج دائرإ القضا  ،أو بعيداً
عن تدخل جيتا التحقيق.
-1نرى امتداد نطاق العلح اجلنائي ملا بعد
صدور حكم نيتائي من ااكمة يف الدعوى اجلنائية
وإثنا تنفي العقوبة ،باعتبار أن كنب من القضايا يكون
موضوعيتا اجعتدا على األفراد إما بالضرب أو اجلرح
وبعد صدور احلكم النيتائي فييتا يرتاجع اجملين عليه عن
موقفه جتاا اجلاني إما جليتلة بالعلح أو إلرضا شعورا
ومن ثم يطلب بعدها العلح مع ااكوم عليه أو قد
تفلح املساعي احلميدإ من قبل أطراف اجملتمع حب،
اجملين عليه وطلبه العلح مع ااكوم عليه ،وه ا
ج أوسع ألهمية العلح.
يعطي جما ً
-2النظر من قبل القانون الكويو والقطري

الجابري ،إيمان محمد .العلح كسبب جنقضا
الدعوى اجلنائية .اإلسكندرية :دار اجلامعة
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الدعوى اجلنائية .القاهرإ :دار النيتضة العربية،
د. .

سالم ،عمر .حنو تيسب اإلجرا ا

اجلنائية .القاهرإ:

دار النيتضة العربية0881 ،م.
سرور ،أحمد فتحي" .املشكال

املعاصرإ للسياسة

واإلماراتي يف موضو العلح مع ورثة اجملين عليه ،إذ

اجلنائية ".جملة القانون واجقتعاد .كلية احلقوق،

مل يبينا أنه يف حاز وفاإ اجملين عليه أنه لو العلح مع

جامعة القاهرإ ،عدد خاص مبناسبة العيد املئوي

ورثته وذلك منلما فعل القانون املعري عندما أجا

للكلية0822 ،م.

العلح مع ورثة اجملين عليه.
المراجع

أحمد ،أمين مصطفى .انقضا الدعوى اجلنائية
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6116م.
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 العلح اجلنائي يف جرائم اجعتدا اجلسدي:دوح بن رشيد بن مشرف العناي

Criminal Reconciliation in Assaulting Crimes on Individuals
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Abstract. Committed crimes caused harm in society in general and to victim in particular. In addition, it creates
tension in social relation that may build up between both victim and offender. In fact, criminal contemporary
system requires an alternative system away from the taken traditional criminal prosecution. That’s in turn, reveal
the importance of criminal reconciliation in ending conflicts between the two parties (victim and offender),
especially in issues that relates to special right of the victim.
Criminal reconciliation, as a matter of fact, plays a role in reduce the increment numerals brought cases in the
criminal court. Another role it plays is in the simplifying criminal procedures and limits it by establishing a new
framework to face the crisis of criminal justice. Besides, it will end the conflict between both parties out judiciary
circle.
Accordingly, this study will be divided into three researches. First section contains on the definition of criminal
reconciliation. Second section, speaks about implementation area of criminal reconciliation and stages that will be
conducted through. Final section takes the terms that should apply on reconciliation and the findings that result on.
Finally, we conclude the study by highlighting the important results and recommendations.
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أحكام الحجز التنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني
في قانون التنفيذ األردني
أحمد عواد البنيان
وزارة العدل

أنيس منصور المنصور
جامعة العلوم اإلسالمية
كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون

(قدم للنشر يف 1474/05/68هـ؛ وقبل للنشر يف 1474/11/62هـ)
ملخص البحث  .تناولت هذه الدراسة أحكام احلجز التنفيذي على العقار وبيعه باملزاد العلين ،فحجـز العقـار هـو أول
خطوة تسبق عملية بيـ العقـار بـاملزاد العلـين يقـدم بطلـ

مـق قبـل امكـوم لـه يف لضـر التنفيـذ لـد دائـرة التنفيـذ

املختصـة ،يعقبــه رــدور قـرار مــق رئــيا التنفيـذ بإيقــا احلجــز علـى العقــار وتســطح كتـا حجــز إىل دائــرة تســجيل
األراضي وبعد أن يتم وض إشارة احلجز يتم إخطار امكوم عليه إخطاراً تنفيـذياً لتأديـة الـديق وتوابعـه و لـك خـالل
سبعة أيام تلي تاريخ اإلخطار ،وبانتهاء مدة اإلخطار تشر دائرة التنفيذ بوض اليـد علـى العقـار .وبعـد أن يـتم تبليـ
امكوم عليه اإلخطار التنفيذي ببي األموال غح املنقولـة وانقضـاء املـدة القانونيـة دون دفـ الـديق تباشـر دائـرة التنفيـذ
إجراءات بي العقار باملزاد العلين بنـاء علـى بلـ مـق الـدائق وقـرار يصـدر مـق رئـيا التنفيـذ بهـذا الشـأن ،ليباشـر
مأمور التنفيذ إجراءات املزايدة وفق األرول القانونية الواردة يف قانون التنفيذ ووفقا للتسلسل القانوني حتى الورـول
إىل اإلحالة املؤقتة والقطعية وتسجيل العقار موضو التنفيذ باسم ام ال عليه .وقـد بينـت هـذه الدراسـة يعـار بيـ املـال
غح املنقول باملزاد العلين ،سواء مق خالل امال عليه أو يف مواجهه املشرتي املتخلف عق الدف أو يف مواجهه املديق.

مقدمة

و لــك ع ـ إعطائــه احلــق بتــأخح البي ـ بشــرو معينــة

إن النظــرة إىل اعتبــار امللكيــة العقاريــة مــق أهــم عنارــر

ميكق أن تصل إىل سنة ،وكذلك إعطائه احلـق باسـرتداد

الذمـــة املاليـــة زالـــت تلقـــي بظالمـــا علـــى األحكـــام

ملكيته بعد ردور قرار اإلحالة.

املنظمة لعمليه بي العقار امجوز ،إ يالحظ أن املشـر

وتعقيد هذه اإلجراءات يساعد على إيصـال نـق

حياول بقدر اإلمكان تأخح النـز اربـ ي مللكيـة املـديق

العقار إىل أك قدر ممكق على أن هـذه املـ رات ت تعـد

مفســحاً الــال أمامــه للمحافظــة علــى ملكيتــه العقاريــة

مقنعة ،فالرغبة يف محاية الـدائق واملـديق ميكـق ققيقهـا
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بغـــح حاجـــة إىل التعقيـــد باعتبـــاره يـــؤدي إىل عكـــا

هذه احلقوق فـر و يتصـور حجزهـا بصـورة منفصـلة

املقصود منه ،فهو يرهق املـديق ألنـه يتحمـل يف النهايـة

عنــه وإ ا ورد التــامني أو الــرهق علــى عقــار وانتقلــت

مصاريف التنفيذ ويعطل مصاحله ،واملديق إ ا علم أنـه

ملكيه العقار ألي سـب

وأراد رـاح التـامني احلجـز

سينفذ على عقاره بيسر سيسار إىل الوفاء مبـا عليـه ممـا

عليه فإنه حيجز عليه قت يد حـائز العقـار واألرـل أنـه
يص ـ التنفيــذ إ علــى األمــوال الــيت تكــون مملوكــة

يقلل مق حا ت نز امللكية.
وعلى الرغم مق قبول فكـرة جـواز احلجـز علـى

للمــديق وم ـ لــك فإنــه اــوز نــز ملكيــة العقــار بعــد

العقار ،إ أن إجراءات التنفيذ على العقار دائمـاً تتميـز

خروجه مق ملك املديق إ ا كـان للـدائق رهـق أو امتيـاز

بالدقـــة ،و لـــك ملراعـــاة أهميـــة العقـــارات ملالكهـــا،

عليــه ايــز لــه تتبعــه يف يــد أي إنســان تنتقــل إليــه ملكيــه

وألهميتهــا يف اقتصــاد الــبالد األمــر الــذي يـ ر ضــرورة

العني وقد حيدث كذلك أن يرهق شخق عقـاره تأمينيـًا

محايتها ومحاية أرحا احلقوق عليها.

للوفاء بديق غحه ،فيكون للدائق نز ملكية هذا العقـار

واحلجــز العقــاري هــو بريــق للتنفيــذ مبقتضــاه

اململوا لغح مدينه.

توضـ عقــارات املــديق قــت يــد القضــاء لبيعهــا بــاملزاد

واألرــل أن احلجــز علــى العقــار يشــمل ملكيتــه

العلين لتسديد ديون احلـاجزيق وتتبـ إجـراءات احلجـز

الكاملة بكل عناررها أو سـلطاتها ولكـق لـيا نـة مـا

علـــى العقـــار بالنســـبة للعقـــارات بطبيعتهـــا كاألرضـــي

مين ـ مــق احلجــز علــى ملكيــة الرقبــة وحــدها أو علــى

واملبـــاني والعقـــارات بالتخصـــيق وهـــي املنقـــو ت

املنفعة وحدها ،كما أنه ليا نة ما مين مق احلجز علـى

املوجودة خلدمة العقار واليت ت تنفصل عنه ،كـاال ت

حصــة يف الشــيو  .وكــون العقــار مشــرتكًا بــني املــديق

املعدة ستغالل األرض الزراعية.

وغــحه لــيا مانعـاً مــق التنفيــذ عليــه فيص ـ التنفيــذ إ ًا

مق جهة أخر  ،قجـز بطريقـة احلجـز العقـاري

علــى اربــزء املشــا الــذي يــوازي حصــته يف هــذا العقــار

مجي احلقوق العينية العقاريـة ،كحـق ا نتفـا و لـك

اململوا على الشيو .

دون حـق ا سـتعمال أو السـكنى الـذي اـوز احلجـز

أهمية الدراسة

عتبـــارات

سيبني لنا مق خالل قليل نصوص قانون التنفيذ

شخصــية فهــو حــق مقصــور علــى رــاحبه يســتخدمه

املنظمــة ملوضــو البحــي األهميــة الكــبحة الــيت أو هــا

حلاجته وحاجات أسـرته وكـذلك قجـز حقـوق الـرهق

املشر لتنظيم إجـراءات التنفيـذ علـى العقـار ابتـداء مـق

والتامني الواقعة على عقار شـريطه أن قجـز مـ الـديق

تاريخ إيقا احلجز ولغاية بيـ العقـار بـاملزاد العلـين مـق

الــذي وضــعت لضــمان قصــيله ألنــه أرــل يف حــني أن

هنا تأتي أهمية هذه الدراسة ملا للعقـار مـق أهميـه ماديـة

علـــى أيهمـــا ألن هـــذا احلـــق أو اا ميـــن
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ومعنوية ،نظراً لكون العقار هـو أغلـى مـا ميلكـه املـديق

كــذلك يالحــظ أن املشــر األردنــي ت يــبني يف

وأن إجراءات نـز ملكيتـه تكتنفهـا الصـعوبة والتعقيـد،

نق املادة  /36مق قـانون التنفيـذ مـد جـواز ةزئـة

مما يستوج معاربة النصوص القانونية الناظمة للحجـز

العقــار الــذي ميلكــه املــديق إىل أجــزاء يســتفاد منهــا يف

علــى العقــار وبيعــه بــاملزاد العلــين علــى ــو يســهم يف

قصـيل حقـوق الـدائنني إن كــان العقـار يقبـل التجزئــة؟

محايــة حــق الــدائق يف اســتيفاء حقــه وبــنفا الوقــت

كــذلك يُهــار التســانل فيمــا إ ا كــان منــ امــامي مــق

إعطــاء املــديق الفررــة املالئمــة والوقــت الكــايف لســداد

ا شرتاا باملزايدة والذي قرره املشر األردنـي يف املـادة

الديق تالفياً لبي عقاره.

( ) 86مـــق قـــانون التنفيـــذ يشـــمل امـــامي أو الوكيـــل

مشكلة الدراسة

الذي يزايد بصفته وكيالً وليا بصفته أريالً؟ كما يُهار

تـــهح هـــذه الدراســـة العديـــد مـــق اإلشـــكاليات

التســانل عــق مــدة تبلي ـ املــديق قــرار اإلحالــة القطعيــة

والتســــان ت نتيجــــة غمــــوض وتنــــاقن النصــــوص

حيــي أغفــل املشــر األردنــي اإلشــارة إليهــا يف املــادة

القانونية الناظمة إلجراءات احلجز التنفيذي على العقار

()83؟

وبيعه باملزاد العلين مق لك أن املشر األردني ت يـرا

كما يالحظ أن املـادة ( )100مـق قـانون التنفيـذ

يف املــادة  31مــق قــانون التنفيــذ الرتتي ـ القــانوني لبي ـ

قــد أعطــت احلــق يف الزيــادة املدفوعــة مــق قبــل املشــرتي

العقار إ أن معاملة وض اليد على العقار وتعيني اخلبح

املتخلــف للمــديق والــدائق وأغفــل املشــر

تأتي كمرحلة سابقة على قرار برح العقار للبيـ بـاملزاد

الدائنني احلاجزيق ،فما هو األعر القانوني املرتتـ علـى

العلــين ،حبيــي يــتم بــرح العقــار للبي ـ إ إ ا متــت

لك؟ كما يالحظ أن املشر األردني قد أعطى يف املادة

إجراءات ما قبل البي بشكل كامل ،ملا لبيـ العقـار مـق

( )104مق قـانون التنفيـذ احلـق للمـديق باسـرتداد املـال

أهمية كبحة وخطورة تستوج أخذ احليطة التامة .وهنا

غــــح املنقــــول إ ا قــــام بــــدف بــــدل املــــزاد والرســــوم

يُهار التسـانل فيمـا إ ا كـان نـق املـادة املـذكور يتنـاقن

واملصاريف ،وهنا نتساءل ما ا لو كانت قيمة بدل املزاد

م نق املادة ( )80مق قانون التنفيذ واليت تـنق علـى

أقل مق قيمة الديق ؟ أو كانت قيمة بدل املـزاد تكفـي

أنــه (:يــتم قديــد موعــد للبي ـ بعــد رــدور قــرار مــق

سداد الديق باإلضافة لديق الدائنني احلاجزيق؟

الــرئيا للمباشــرة فيــه علــى أن يــدون يف امضــر ب ـأن

منهجية الدراسة

مجي اإلجراءات القانونية الـيت تسـبق البيـ قـد متـت
بشكل رحي )؟

كــر حــق

ســـو نتبــ يف هـــذه الدراســـة أســـلو املـــنه
التحليلي للنصوص القانونية مسرتشديق يف ات الوقت
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باجتهادات امـاكم وخارـة قـرارات لكمـه ا سـتفنا

إىل بيعهـــا باملزايـــدة العلنيـــة لتســـديد ديـــون احلـــاجزيق

األردنية.
خط ثثة الدراسة

والـــدائنني املشـــرتكني يف احلجـــز مـ ـق ننهـــا " (هنـــدي،
.)1227

ملا كانت إجراءات التنفيذ على العقار تنقسـم إىل

ال
ويشــرت يف العقــار لــل التنفيــذ أن يكــون قــاب ً

عــالث بوائــف ،األوىل تتعلــق بإيقــا احلجــز التنفيــذي

للتعامل عليه وجائزًا بيعـه بـاملزاد العلـين ،فـإ ا ت يكـق

علــى العقــار والهانيــة تتعلــق ببي ـ العقــار بــاملزاد العلــين

املال مما اوز بيعه على استقالل فال يكون التنفيـذ عليـه

والهالهــة تتعلــق ب عــار بيـ العقــار بــاملزاد العلــين مــق هنــا

بإجراءات التنفيذ على العقار جائزاً ،وتفريعًا علـى هـذا

سنقســم هــذا البحــي إىل عالعــة مباحــي علــى النحــو

اوز التنفيذ علـى حـق ا سـتعمال وحـق السـكنى ؛

االتي:

ألن هذيق احلقني مق احلقـوق غـح قابلـة للتصـر فيهـا
املبحـــي األول :إيقـــا احلجـــز التنفيـــذي علـــى

(النمر.)1288 ،

العقار

فحجز العقار هـو أول خطـوة تسـبق عمليـة بيـ
املبحي الهاني :بي العقار باملزاد العلين

العقار باملزاد العلين بطل يقدم مق قبـل امكـوم لـه يف

املبحي الهالي :يعار بي العقار باملزاد العلين

لضر التنفيذ لد دائـرة التنفيـذ املختصـة ويقـرر رئـيا
التنفيــذ إيقــا احلجــز علــى العقــار ومــق عــم يــتم تســطح

المبح األول :إيقاع الحجز
التنفيذي على العقار
إن أول إجراء و بي العقار بـاملزاد العلـين وفقـا
لقانون التنفيذ هو إيقا احلجز على عقار امكـوم عليـه
ووض إشارة احلجز على قيد العقار موضو التنفيـذ يف

كتـــا حجـــز إىل دائـــرة تســـجيل األراضـــي وهـــذا مـــا
سنعرضه يف الفر األول وسنفصل يعار احلجز يف الفـر
الهاني.
الفرع األول :وضع إشارة الحجز لدى دائرة
تسجيل األراضي

السجل العقاري وهذا ما سيتم تناوله يف املطلـ األول

يســتطي أي دائــق أن يطل ـ إيقــا احلجــز علــى

ليصـار بعــد لــك ا نتقــال إىل وضـ اليــد علــى العقــار

أمــوال مدينــه ســواء كــان دائن ـًا عادي ـاً أو دائن ـًا خار ـاً،

وسو خنصق له املطل الهاني عم نبحـي يف املطلـ

ال
فالدائق هو الـذي يقـوم باختيـار املـال الـذي يكـون لـ ً

الهالي قائمة شرو البي .
المطلب األول :ضوابط إيقاع الحجز على العقار

للحجز مق خالل تقديم بلـ إىل رئـيا دائـرة التنفيـذ

يعـــر احلجـــز العقـــاري بأنـــه " بريـــق للتنفيـــذ
مبقتضاه توض عقارات املديق قـت يـد القضـاء ويصـار

املختصـــة مبحضـــر يضـــم إىل لاضـــر القضـــية التنفيذيـــة
والذي يقرر إيقا احلجز على العقار و لـك بعـد التأكـد
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ومق خـالل األوراق واملسـتندات امـتالا املـديق للعقـار

و يكلف الدائق بطل القسمة قبل التنفيذ على العقار

املراد إلقاء احلجز على قيده.

املشا وحيل املشرتي باملزاد للجزء املشا لـل الشـريك

والغاية مق تسجيل احلجـز علـى رـحيفة العقـار

املديق ،فيكـون مالكـًا لنصـيبه الشـائ كمـا لـو كـان هـو

لد دائرة التسجيل هو محاية األغيـار الـذيق يتعـاملون

الشريك األرلي ولـه بلـ القسـمة فيمـا بعـد( .عنـ ،

م راح العقـار امجـوز بعـد احلجـز ،إ ميكـنهم أن

.)1288

يعرفــوا وضــ العقــار واملنازعــات الواقعــة بشــأنه وأن

ويــتعني العقــار لــل احلجــز بتحديــد نــو القط ـ

الشراء مذا العقار مق شأنه أن يكون نافذًا إ ا مـا نفـذ

العقاريــة الـــيت يـــراد حجزهـــا ومشـــتمالتها ومســـاحتها

علــى العقــار يف النهايــة وبي ـ بــاملزاد العلــين( .القضــاة،

وحــدودها وأرقامهــا وفقـًا للبيانــات املدرجــة يف الســجل

.)1226

العقاري ،وهذا البيـان جـوهري يرتتـ علـى إغفالـه أو

و يعد العقار املشـرتا بـني املـديق وغـحه مانعـًا

اخلطأ فيه بطالن احلجز (أبـو الوفـاء )1284 ،إ إن مـق

()1

مصـــلحة املـــديق امجـــوز عليـــه أن يـــتم قديـــد العقـــار

مق التنفيذ عليه ،بل يتم التنفيـذ علـى اربـزء املشـا

( )1بهذا اخلصوص ،قضت لكمه ا ستفنا بأنه( :ويف ردنا على
السب الراب مق أسبا ا ستفنا والذي يدعي فيه املستأنف
أن إجراءات وض اليد خمالفة للقانون واألرول ةد امكمة أن
احلجز قد مت على حصة املستأنف يف قطعة األرض رقم ()1051
حوض ( )2برق بينما ورد يف لضر وض اليد أن رقم قطعة
األرض هو ( )1054حوض  2برق وورد بتقرير اخل ة أن رقم
قطعة األرض هو ( 2 )1051برق  ،كما أن اخلبح قام بتقدير
كامل قيمة قطعة األرض موضو الدعو على الرغم مق أن
احلجز على حصة املستأنف فقط وهو ميلك حصة مق أرل
حصتني مق قطعة األرض رقم ( )1051حوض  2برق مما يعين
أن وض اليد وتقرير اخل ة جاء بصورة خمالفة للقانون وسب
ا ستفنا يرد على القرار املستأنف مق هذه الناحية فقط .لذا
وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول ا ستفنا موضوعاً و فسخ
القرار املستأنف وإعادة األوراق ملصدرها للسح بالدعو وفق
ما بينا يف ردنا على السب الراب مق أسبا ا ستفنا ) .قرار
لكمه استفنا

عمان رقم ( ،)6011/3035تاريخ

 ،6011/7/10منشورات عدالة.

امجوز قديداً كافياً كامالً دون خطأ أو لـبا .وبعـد أن
تتطابق بيانات أوراق احلجـز مـ حقيقـة العقـار امجـوز
عليــه يــتم تســطح كتــا إىل دائــرة األراضــي واملســاحة
املختصــة يتضــمق إيقــا احلجــز التنفيــذي علــى العقــار،
علماً بأن إيقا احلجـز يـؤدي إىل إخـرا ملكيـة املـال
غح املنقول مق ملك املديق تأسيساً على كون احلجز مـا
هــو إ مرحلــة متهيديــة مــق مراحــل بي ـ العقــار بــاملزاد
العلين.
هذا ويـتم تبليـ قـرار احلجـز إىل مـأمور تسـجيل
األراضي الذي تق ضـمق دائرتـه األمـوال غـح املنقولـة
الــيت تقــرر حجزهــا ،ليقــوم بوضــ إشــارة احلجــز يف
السجل املخصق على قيد األمـوال غـح املنقولـة املقـرر
حجزها ليمن أي تصر بهذا املال (القضاة .)1226
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وقد نصت علـى لـك املـادة (/30أ) مـق قـانون
التنفيــذ( )6والــيت جــاء بهــا( :ينفــذ احلجــز علــى العقــار

واج التنفيذ ولـو ت تكـق مسـجلة يف دوائـر التسـجيل
على أن تراعى الشرو التالية:
 -1أن يطلـ ـ امكـــوم لـــه إىل دائـــرة تســـجيل

بتسجيل احلجز يف سجل األمـوال غـح املنقولـة يف دائـرة
تسجيل األراضي).
وعندما تتسلم مديريه األراضـي املختصـة كتـا

األراضــي تســجيل األمــوال غــح املنقولــة باســم امكــوم
عليه.

احلجز يتحتم عليهـا الرجـو إىل قيـد العقـار املـذكور يف

 -6أن يقيــد مــدير تســجيل األراضــي الطل ـ يف

سجالتها ،فإ ا وجدت أن العقار املقرر حجـزه مسـجل

سجل خاص بشر أن ي ز امكـوم لـه رـورة مصـدقة

يف قيودها باسم املديق يتحتم عليها يف هذه احلالة القيـام

عــق احلكــم الــذي بيــده أو الســند أو أي بينـة أخــر قــد

مبا يلي:

يطلبها مدير تسجيل األراضـي مـ دفـ مجيـ الرسـوم

 -1التأشــح يف ســجل احلجــز عــق احلجــز املقــرر

املرتتبة على لك.

وتسلســل العقــار املطلــو حجــزه والتفارــيل اخلارــة

 -7أن اــري التحقيــق يف تصــر امكــوم عليــه

بطل احلجز وتاريخ وروده م وض رقم تسلسل هذا

بالصورة املعينة يف القوانني واألنظمـة املتعلقـة مبعـامالت

احلجز.

التسجيل اربديدة.
 - 6يؤشــر رقــم احلجــز وتارخيــه ورقــم ســجل

احلجز يف رحيفة العقار.
 - 7إعــالم دائــرة التنفيــذ بأنهــا وضــعت إشــارة
احلجز على قيد العقار املقرر حجزه.

مــق خــالل نــق املــادة املــذكور يســتطي الــدائق
التنفيذ على ما سـيؤول للمـديق مـق أمـوال غـح منقولـة
مســجلة باســم مــورث املــديق ،ويعطــي قــانون التنفيــذ
الصــالحية للــدائق بطلـ يقــدم لــرئيا التنفيــذ بتوجيــه

على أنه اـوز حجـز وبيـ األمـوال غـح املنقولـة

كتــا إىل دائــرة تســجيل األراضــي للســح بــإجراءات

العائــــدة للمــــديق غــــح املســــجلة يف مديريـــة تســــجيل

تســجيل حصــة املــديق يف العقــار العائــد ملــورث املــديق

األراضي املختصة و لك ضمق شـرو حـددها املشـر

وحبس حصته اإلرعية املقررة مق قبل امكمـة الشـرعية

يف الفقــرة ( ) مــق املــادة ( )30والــيت نصــت( :اــوز

املختصة.

حجـز أمـوال امكـوم عليــه غـح املنقولـة اربـائز حجزهــا

مــق جهــة أخــر  ،ت يــبني املشــر يف إجــراءات

قانون ـاً وبيعهــا وفــاء لــديق لكــوم بــه أو مربــو بســند

احلجز ضرورة بيـان ورـف العقـار املقـرر حجـزه وبيـان
موقعه ومساحته وحدوده( .القضاة.)1226 ،

( )6قانون التنفيذ رقم  65لسنه ،6003منشور على الصفحة 6626
مق عدد اربريدة الرمسية رقم  4861بتاريخ .6003 /4/12

ونر بأن ورف العقار ومساحته وحـدوده تـرد
يف لضــر وض ـ اليــد علــى العقــار أعنــاء انتقــال مــأمور
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التنفيذ م اخلبح املنتخـ وهـي مرحلـة حقـة للحجـز

احلجز على األموال غـح املنقولـة عـدة يعـار تتمهـل فيمـا

وبالتالي ضح مق عـدم كـر أورـا العقـار يف قـرار

يلي:
أوال :منع المدين (المحكوم عليه ) التصرف

احلجز .
ومق اربدير بالـذكر أنـه يشـرت أن يكـون العقـار

بالعقار :يقصد بالتصرفات املمنوعة هنا ما يتعارض

مســـجالً؛ ألن امللكيـــة يف العقـــار تنتقـــل يف التشـــري

منها م الغاية مق احلجز فال تعت نافذة ةاه احلاجز

األردنــي إ بالتســجيل .أمــا يف بعــن القــوانني العربيــة

وباقي الدائنني املشرتكني يف احلجز وأرحا التأمينات

ومنها قانون املرافعات املصري ،فان إجراء وض إشارة

اخلارة على العقارات املسجلة قبل احلجز( .القضاة،

احلجــز علــى العقــار يســبقه تنبيــه للمــديق بنــز امللكيــة
حيــي يــتم حجــز العقــار بالقيــام بعمــل قــانوني مرك ـ
يتكون مق عنصريق:
تنبيه بنز امللكية يعلق إىل املديق عم تسجيل هـذا
التنبيه يف مكت الشهر العقاري وكل عنصـر مـق هـذيق
العنصريق وحده يعت حجزا فالتنبيه وحـده يرتـ
يعار احلجـز والتسـجيل الـذي يسـبقه تنبيـه رـحي
يكفي أيضا لرتتي هذه االعار( .والي.)1282 ،
وتنبيه نز امللكية هو ورقـه مـق أوراق امضـريق
يوجههــا الــدائق إىل املــديق وتعلــق هــذه علــى يــد لضــر
لشخق املديق أو يف موبنـه  .وإ ا كـان العقـار مملوكـاً
ألكهر مق مديق ا إعالن التنبيه إىل كـل واحـد مـنهم
وإ كان اإلعالن بابال( .عبد الفتاح )1287
الفرع الثاني :آثار وضع إشارة الحجز
إن الــدائق منــذ تســجيل حجــزه يف الســـجل
العقــاري أو اشــرتاكه بــاحلجز ،يصــب برف ـاً يف القضــية
التنفيذيــة ،كمــا يصــب برفـًا كــذلك كــل رــاح حــق
عـــيين أو دائـــق مســـجل منـــذ إبالغـــه أحـــد إجراءاتهـــا
(هندي .)1227 ،وعليه فإنه يرتت على وضـ إشـارة

 .)1226وقاعدة عدم سريان تصرفات املنفذ عليه
تشمل البي  ،ومجي التصرفات الناقلة للملكية وإفراز
العقار وإنشاء أي حق عيين عليه ،ومهال لك امبة
واملقايضة والوقف ،كما أن التصر يتناول يف معناه
الرهق والتأمني وا نتفا  ،ألن مق شأن مجي هذه
التصرفات أن تنقق مق قيمة العقار وتبعد الراغبني فيه
عق الشراء ( عمر.)1223 ،
فهذه القاعدة على سائر تصرفات امجـوز عليـه
سواء كان مديناً أو كفيالً أو حائزاً للعقار ما دامـت هـذه
التصرفات مق شانها إخرا املال لل التنفيـذ مـق ملـك
امجوز عليه أو ترتي حق عليه مبا يتعارض مـ الغايـة
مق احلجز (والـي ،)1282 ،لكـون رعايـة حـق الـدائق
احلاجز تقتضي أ تكـون هـذه التصـرفات نافـذة حبقـه،
وإ

نعدم كل معنى للحجز( .مجيعي.)1221 ،
مق جهة أخر  ،يعت التصـر فيمـا بـني املنفـذ

عليه والغح والذي مبقتضاه مت التصر يف املـال امجـوز
رحيحاً شكالً وموضوعاً وإن كان فيـه خمالفـة للقواعـد
العامــة يف التنفيــذ علــى العقــار ،وبالتــالي يكــون األعــر
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املرتت على لك هو عدم ا عتداد ب عار التصـر  ،أن
أنه يرت البطالن نتفاء سببه( .خليل.)6002 ،

احلق (والي .)1282 ،وللمديق احلق يف استعمال
العقار واستغالله كما يشاء شريطة أن

يرتت

على

ويرتتـ ـ علـــى تســـجيل احلجـــز اعتبـــار العقـــار

هذا ا ستعمال ختري املال أو نقصان قيمته ويظل هذا

لجوزا ،وملـا كـان احلجـز يرتتـ عليـه خـرو املـال

املال داخالً يف ضمانه العام جائزاً احلجز عليه لصاحل

امجــوز مــق ملكيــة املــديق ،فــإن املــديق يظــل لتفظ ـًا

دائنني يخريق (عمر.)1223 ،

مبلكية العقار ولكـق احلجـز يـؤعر يف عنارـر أو سـلطات
حق امللكية ،وهي التصـر وا سـتعمال وا سـتغالل.
(أبو الوفا.)1284 ،
مق جهة أخر فإن قاعدة عدم سريان التصـر
هي قاعدة مقررة حلماية أشـخاص معيـنني ،وبالتـالي
اــوز لغحهــم التمســك بهــا وبنــاء علــى لــك فــإ ا قــام
امجوز عليـه ببيـ العقـار امجـوز عـم رفـ احلجـز ألي
ســب فــال يســتطي البــائ أو املشــرتي التمســك بهــذه
القاعــدة للتهــر مــق بعــن يعــار البي ـ ألنهــا ت تقــرر
لصاحلهما (خليل.)6002 ،
و بــد مــق اإلشــارة أخــحًا إىل أن األعمــال غــح
النافــذة مــق تصــرفات املــديق والــيت متــت أعنــاء احلجــز
تصب نافذة إ ا زال احلجز ألي سب يتعلق ببطالنـه أو
بإلغائه وتعتـ تلـك األعمـال نافـذة مـق تـاريخ إجرائهـا
وليا مق تاريخ زوال احلجز(.)7
ثانيا :تقييد حق المدين في استعمال العقار
واستغالله والتصرف فيه :إن جمرد وض إشارة احلجز
يؤدي إىل إخرا املال امجوز مق ملك امجوز
عليه ،فيبقى مالكاً له أو يبقى حقه عليه أيا كان هذا
( )7خليل :أمحد ،مرج سابق ،ص .412

وميتن على مالك العقار أن يتصر

يف ملكه

بعد وض إشارة احلجز عليه لتعارض هذا التصر م
الغاية اليت مق أجلها مت تنفيذ احلجز( .الكيالني،
.)6010
ثالثا :حقوق والتزامات المستأجرين :يتوج
على املستأجر للعقار امجوز دف األجرة يف رندوق
دائرة التنفيذ وحلسا القضية التنفيذية ،ويقتصر هذا
األعر على األجرة املستحقة عق املدة اليت يتبل
املستأجر إخطارا حبجز ما قت يده مق أجور وامتناعه
عق دف األجرة إىل املديق وأن يقوم بإيداعها يف
رندوق دائرة التنفيذ (شوشواري.)6002 ،
وقد نصت املادة ( )35مق قانون التنفيذ على
لك حيي جاء فيها ( :إ ا كان العقار مؤجرا فعلى
املستأجر بعد تبليغه اإلخطار حبجز ما قت يده مق
أجور وامتناعه عق دف األجرة إىل املديق ،أن يقوم
بإيداعها يف رندوق الدائرة).
ومق اربدير بالذكر أنه إ ا كانت عقود اإلاار
بعد تاريخ وض اليد فتبقى هذه العقود سارية املفعول
إىل اليوم الذي يتم فيه تسليم املال غح املنقول إىل امال
عليه ،أما إ ا كانت عقود اإلاار عابتة التاريخ يف وقت
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اإلاار امل مة بأقل مق أجر املهل أو ملدة أكهر مق املدة

والدائنني وامال عليه للعقار (القضاه .)1226 ،وتعت

املعقولة ،فإنه

عقود اإلاار امل مة قبل تسجيل احلجز سارية يف حق

املزاد إ إ ا كان عابت التاريخ قبل التسجيل (مجيعي،

مجي احلاجزيق ومق يف مركزهم ألنه وقت إبرام هذه

 )1221و لك حلماية حقوق الدائق وباقي الدائنني

العقود ت يكق العقار مهقالً بأي حجز (عمر )1221

احلاجزيق.

وهذا ما استقر عليه القضاء األردني( .)4أما عقود
( )4بهذا اخلصوص  ،قضت لكمه ا ستفنا بأنه ( :ويف الرد
على أسبا ا ستفنا املنصبة على ختطفة رئيا التنفيذ لرفضه
بل املستأنف بعدم اإلخالء لكونه مستأجر مبوج عقد إاار
أرولي ومنظم بتاريخ سابق على إقامة الدعو موضو القضية
التنفيذية  .ويف لك جند أن اربهة املستأنفة تشغل املخزنني املقامني
على قطعة األرض رقم  57امالة على املزايديق واليت تقرر
تسجيلها بأمسائهما لد دائرة الراضي وإن اربهة املستأنفة تشغل
هذه املخازن بتاريخ عابت وسابق على إقامة الدعو وإجراءات
التنفيذ ومبوج عقد إجارة رحي  .وبالرجو إىل أحكام املادة
العاشرة مق قانون تقسيم األموال غح املنقولة املشرتكة جند أنها
نصت على ما يلي  ( :أ  -يف مجي األحوال اليت يتم فيها بي
وفراغ املال غح املنقول أو أي حصة فيه إىل غح الشركاء مبوج

يسري يف حق الدائنني والراسي عليه

رابعا :اعتبار المدين حارسا :نصت املادة ()37
مق قانون التنفيذ على  ( :يرتت على معاملة وض
اليد اعتبار املديق حارساً للعقار إىل أن يتم البي ما ت
يقرر الرئيا عزله مق احلراسة أو قديد سلطته).
ومق اربدير بالذكر أن املشر األردني اعت
املديق حارسا للعقار بعد إجراء معاملة وض اليد
خبال ما هبت إليه بعن التشريعات األخر واليت
اعت ت املديق حارساً للعقار مبجرد حجز العقار
وتسجيل التنبيه .
ونر هنا أنه كان يتوج على املشر األردني
اعتبار املديق حارسا قضائيا للعقار مبجرد وض إشارة

أحكام هذا القانون فإن كل شريك ت يتقدم للشراء يعت أنه

احلجز يف سجل األموال غح املنقولة يف دائرة تسجيل

 -إ ا ظهرت

األراضي و لك خشية مق قيام املديق بأي عمل يؤعر

إىل مشرتيه يقوم مأمور اإلجراء بتخليته وتسليمه ) .وحيي جند

=الوقت فإن كافة حقوق املؤجر األرلي تنتقل إىل املالك اربديد

مق خالل هذا النق أنه يعاجل مسالة املمانعة اليت يبديها أي مق

وبذات الشرو الواردة يف عقد اإلجارة وخارة أن املالك

الشركاء يف تسليم امل املبا على مشرتيه  .وحيي جند أن عقد

اربديد على علم وإبال بواقعة اإلجارة مق خالل تقرير وض

اإلجارة املقدم مق اربهة املستأنفة م م قبل إقامة الدعو

اليد وإعالن عرض العقار باملزاد بالصحف اليومية .ومبا أن قرار

موضو إزالة الشيو ومق املالك األرلي للعقار ،ومسجل

رئيا التنفيذ املتضمق إخالء اربهة املستأنفة للعقار موضو

اسقط حقه يف املطالبة بالشفعة أو الرجحان .

أي ممانعة يف تسليم امل املبا على الوجه املبني يف هذا القانون

 ،فإن يد اربهة املستأنفة على املخزنني

الطل جاء يف غح لله مما يستوج معه فسخ هذا القرار) .قرار

موضو الطل تكون يد مشروعة ويبقى مق حقها إشغال العقار

لكمه استفنا

عمان رقم ()6010/3076ـ تاريخ

املأجور بالشرو والكيفية الواردة يف عقد اإلجارة وبذات=

 6010/6/14ـ منشورات عدالة .

لد أمانة عمان الك
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 -1بيان نو السند التنفيذي وتارخيه ومقدار

على قيمة العقار ا قتصادية والقيام بأي عمل أو

الديق املطلو .

تصر يؤعر على حقوق احلاجز.
المطلب الثاني :وضع اليد على العقار

 -6ورف العقار م بيان موقعه ومساحته

بعد أن يتم وض إشارة احلجز على أموال

وحدوده ورقمه ومنطقته العقارية .

امكوم عليه غح املنقولة لد دائرة تسجيل األراضي
خيطر امكوم عليه إخطاراً تنفيذياً لتأدية الديق وتوابعه

 -7تعيني موبق خمتار للدائق املباشر
لإلجراءات يف البلدة اليت يق فيها مقر الدائرة .

و لك خالل سبعة أيام تلي تاريخ اإلخطار وبانتهاء
مدة اإلخطار تشر دائرة التنفيذ بوض اليد على
العقار ،وحيي إن قانون التنفيذ قد أوج

 -4إن العقار سيبا ج ا إ ا امتن عق دف
الديق خالل سبعة أيام تلي تاريخ اإلخطار.

تبلي

وبعد أن يتم تسجيل احلجز يف دائرة تسجيل

امكوم عليه إخطار بي األموال غح املنقولة ومق عم

األراضي ووفقا لنق املادة ( ) / 30مق قانون التنفيذ

البدء مبعاملة وض اليد ،لذا سنتناول يف الفر األول

()5

إخطار املديق بي األموال غح املنقولة ويف الفر الهاني

العقار ملراجعة دائرة التنفيذ لدف قيمة الديق خالل

إجراءات وض اليد على العقار .

أسبو مق التبلي وإ ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات

الفرع األول :إخطار المدين ببيع العقار

يبل املديق إخطار ما قبل البي يتضمق أورا

البي على العقار امجوز عليه.

يبل املديق إخطارا تنفيذياً مدته أسبو بلزوم

وقد أراد املشر بذلك تنبيه املديق وإفساح الال

دف املبل امكوم به ،حبيي إن ت يتم ا لتزام بذلك

أمامه ليتدبر أمره ويتدارا ما يسدد به دينه إن شاء إنقا

خالل الفرتة امددة يف اإلخطار تباشر دائرة التنفيذ بناء

أمواله (العبودي )6005 ،مق البي مق جهة ومتكينه

التنفيذ ) بإجراء

وغحه مق ا عرتاض على احلجز إن كان لالعرتاض

على بل

يقدمه امكوم له (بال

معاملة وض اليد.

لل .

ولقد نصت املادة ( ) / 30مق قانون التنفيذ

ونر أن املشر األردني يف البند ( )4مق املادة

كرها يف

املذكورة قد فاته أن التنفيذ يكون دائماً لتحصيل ديق

التبلي  ،حيي جاء فيها ما يلي  (:بعد إمتام اإلجراءات

وإمنا قد يكون ألمور أخر كما لو كان التنفيذ إلزالة

األردني على جمموعة مق البيانات ا

املنصوص عليها يف الفقرتني (أ) و ( ) مق هذه املادة
يبل املديق إخطارا يتضمق ما يلي:

( )5تنق املادة ( )4/ / 30مق قانون التنفيذ (:إن العقار سيبا
ج ا إ ا امتن عق دف الديق خالل سبعه أيام تلي تاريخ
اإلخطار) .
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الشيو عق عقار وبالتالي فإن املديق يف هذه احلالة ليا

إجراء معاملة وض اليد لتأدية الديق وتوابعه و لك

لكوماً بديق لكي يتم إخطاره بدف الديق خالل سبعة

لألسبا االتية:
 -1إن تبلي امكوم عليه بعد وض اليد على

أيام ،فإ ا مت إخطاره على تلك الصورة فإن اإلخطار

العقار وقديد أورافه وتقدير قيمته مق قبل خبح

ينايف حقيقة التنفيذ.
فتبلي املديق إخطاراً ملا قبل بي األموال غح

يساعد يف جعل اإلخطار املوجه إىل املديق

منتخ

املنقولة وفقا لنق املادة ( )30قد جاء قبل معاملة

يشتمل على املعلومات الدقيقة عق العقار املراد بيعه،

وض اليد ( )2وأن مق الصوا أن يتم تبلي املديق بعد

كون عمليه وض اليد على العقار با ستعانة باخل اء
املختصني يف جمال املساحة والتقدير يعطي املعلومات

بأنه ("مق حيي

الوافية عق العقار ولكي يكون للمديق احلق يف

املوضو  :جند أن امكوم له كان قد برح للتنفيذ بهذه القضية

ا عرتاض على التقدير وكذلك احلق يف استفنا القرار

( )2بهذا اخلصوص ،قضت لكمه ا ستفنا

إعالم احلكم رقم ( )6002/780بداية حقوق شرق عمان
والقاضي بإلزام امكوم عليه بدف مبل ( ) 45160مخسه
وأربعون إلف ومائه وعشرون دينار للمدعي مبواجهة امكوم
عليه والكفيالن .وبعد السح بإجراءات التنفيذ وبتاريخ

الصادر مق رئيا التنفيذ بهذا اخلصوص.
 -6إنه مبجرد تسجيل القضية التنفيذية يتم
تسطح إخطاراً تنفيذيا للمديق مدته سبعة أيام ،حبيي

 6011/5/62ردر عق رئيا التنفيذ قراراً يقضي بإنابة دائرة

حيق للمديق تقديم ا عرتاض على الديق أو عرض

( )22حوض رقم ( )6وقطعة األرض (  )124حوض رقم

=تلي تاريخ اإلخطار .وبعد انقضاء املدة امددة يف املادة ()30

( )8مق أراضي ناعور ،وتسطح الكت الالزمة بذلك .ت يلق

مق قانون التنفيذ يقرر رئيا التنفيذ وبناء على بل

وي

القرار املذكور سالفا قبو لد املستأنفة فطعنت به لد لكمتنا

الشأن برح العقار باملزاد العلين ويقوم مأمور التنفيذ بوض اليد

لألسبا الواردة بالئحة استفنافه .ويف ردنا على السب األول

على العقار مستعينا خببح أو أكهر يسميه الرئيا وفق ما تقضي

مق أسبا ا ستفنا والذي مفاده خمالفة رئيا التنفيذ إلحكام

به املادة ( ) 31مق قانون التنفيذ .وعليه وملا كان يتوج على

املادة ( ) /30مق قانون التنفيذ .جند إن الفقرة ( ) مق املادة

دائرة التنفيذ تبلي املديق أخطارا قبل وض اليد وبرح العقار

( ) 30مق قانون التنفيذ أوجبت على دائرة التنفيذ وبعد إمتام

للبي باملزاد العلين وكانت دائرة تنفيذ شرق عمان قد أنابت

اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني ( أ و ) مق ات املادة

دائرة تنفيذ لكمة رل ناعور قبل تبلي املديق إخطار ما قبل

تبلي املديق إخطارا يتضمق ما يلي :بيان نو السند التنفيذي

البي فان دائرة التنفيذ تكون قد خالفت إحكام املادة ( )30مق

وتارخيه ومقدار الديق املطلو  .ورف العقار م بيان موقعه

قانون التنفيذ وأن سب ا ستفنا هذا يرد على القرار املستأنف

ومساحته وحدوده ورقمه ومنطقته العقارية .تعيني موبق خمتار

ويتوج

عمان رقم

للدائق املباشر لإلجراءات يف البلدة اليت يق فيها مقر الدائرة .إن

( ،)6011/62818تاريخ  ،6011/3/13منشورات مركز

العقار سيبا ج ا إ ا امتن عق دف الديق خالل سبعة أيام=

عدالة.

تنفيذ لكمة رل ناعور بوض اليد على قطعة األرض رقم

فسخه") .قرار لكمه استفنا
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التسوية

()3

وبالتالي فإن إخطار املديق إخطار بي

األموال غح املنقولة بعد وض احلجز على العقار
مباشرة حيقق الغاية مق التبلي بل يتوج وض اليد
ومق عم تبلي املديق بذلك.

=بوض اليد على العقار مستعينا خببح أو أكهر يسميه الرئيا".
ونصت املادة /36ا على "ينتقل املأمور م اخلبح إىل مكان العقار
لتقدير قيمته ووض اليد عليه وتنظيم لضر بذلك" .ونصت
املادة /7/17أ مق قانون وض األموال غح املنقولة تأميناً للديق

الفرع الثاني :وضع اليد على العقار

رقم  42لسنة  1257املعدل على "إ ا ت يؤد الديق خالل املدة

تنق املادة ( )31مق قانون التنفيذ على ما يلي:

املذكورة يف الفقرة (أ) مق هذه املادة أو املدة املذكورة يف الفقرة

(يقرر الرئيا بعد انقضاء املوعد امدد يف املادة ()30
مق هذا القانون وبناء على بل أي مق وي الشأن أو

منها يقرر رئيا التنفيذ وض اليد على املال املطلو بيعه ويتم
ورف هذا املال وتقدير قيمته بواسطة ربنة مق عالعة خ اء
يشكلها مذا الغرض" .وبالتالي فإن عدم إلزامية مأمور التنفيذ

امكوم عليه برح العقار باملزاد العلين ويقوم املأمور

با نتقال لوض اليد م اخل اء يستند يف النق املعدل على األعر

بوض اليد على العقار مستعينا خببح أو أكهر يسميه

الفوري املباشر الذي يتضمق اإلجراءات السابقة لوض العقار

الرئيا) .مق خالل هذا النق يتبني لنا أن وض اليد
على العقار هي مق مهام مأمور التنفيذ والذي بدوره

تأميناً للديق واليت يقوم بها موظف خمتق وفقاً ألحكام املادة 5
مق القانون املعدل رقم  8لسنة  6002النافذ بتاريخ
 .6002/7/1أما خبصوص قانون التنفيذ رقم  65لسنة 6003

ينتقل إىل موق العقار يرافقه اخلبح املعني مق قبل رئيا

ت يرد فيه اخلطوات الالزمة السابقة لوض العقار تأميناً للديق

التنفيذ لغايات قديد الورف الدقيق للعقار موضو

وفقاً ملا هو وارد عليه النق باملادة /7/17أ مق قانون وض

التنفيذ وتنظيم لضر بذلك يضم إىل لاضر القضية
التنفيذية وان هذا األمر مق األمور الواج اتباعها وفقا
لقانون التنفيذ(.)8

األموال غح املنقولة تأميناً للديق باعتبار أن قانون التنفيذ يتضمق
تنفيذ سندات الديق على العقار باعتبارها مق السندات القابلة
للتنفيذ اقتضاء حلق لقق الوجود أو موعوداً به معني املقدار
وحال الداء استناداً للمادة ( )2مق قانون التنفيذ ورسم املشر
الطريقة اخلارة بإجراءات وض اليد عليه سنداً للمادة  31مق

( )3املادة ( )66مق قانون التنفيذ األردني.

قانون التنفيذ واليت مق ضمنها انتقال مأمور التنفيذ م اخل اء

( )8بهذا اخلصوص ،قضت لكمه ا ستفنا بأنه"( :ويف ردنا على

على مكان العقار لتقدير قيمته ووض اليد عليه وتنظيم لضر

الطعق واليت لصلتها النعي على قرار رئيا التنفيذ

بذلك م بيان قيمة العقار ومساحته وحدوده ،وأورافه وقيمته

باخلطأ ملخالفته للقانون واألرول ومق عدم تطبيقه ألحكام

املقدرة وبيان ما إ ا كان املديق ساكناً فيه أو أنه مشغول مق الغح

أسبا

إعالن بطالن

وامسه ومستنده لإلشغال .وحيي أننا جند أن إجراءات وض

املادتني  31و 36مق قانون التنفيذ مما يستوج

إجراءات بي العقار باملزاد العلين .ويف لك جند إن املادة  31مق

اليد على العقار لل الرهق ت يكق بانتقال مأمور التنفيذ م

قانون التنفيذ قد نصت على "يقوم الدائق بعد انقضاء املوعد

اخل اء استناداً لتاريخ تنظيم السندات لل التنفيذ واليت توج

امدد يف املادة  30مق هذا القانون وبناء على بل أي مق وي

املادة  36مق قانون التنفيذ انتقاله معهم ليجعل مق إجراءات

الشأن أو امكوم عليه برح العقار باملزاد العلين ويقوم املأمور=

وض اليد اليت متت يف هذه الدعو التنفيذية خمالفة للقانون=
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ويالحظ أن املشر األردني ت يرا الرتتي

أنه( :ينتقل املأمور م اخلبح إىل مكان العقار لتقدير

القانوني لبي العقار ،حيي نق يف املادة ( )31مق

قيمته ووض اليد عليه وتنظيم لضر بذلك)  .بينما

قانون التنفيذ على أنه( :يقرر الرئيا بعد انقضاء

الفقرة ( ) مق ات املادة ،قدعت عق لضر وض

املوعد امدد يف املادة ( )30مق هذا القانون وبناء على

اليد وما يتوج تدوينه يف امضر حيي نصت ( :ا

بل أي مق وي الشأن أو امكوم عليه برح العقار

أًن يشتمل امضر على رقم العقار ومساحته وحدوده

باملزاد العلين ويقوم املأمور بوض اليد على العقار

وأورافه وقيمته املقدرة وبيان ما إ ا كان املديق ساكناً

مستعينا خببح أو أكهر يسميه الرئيا).

فيه أو أنه مشغول مق الغح وامسه ومستنده يف
اإلشغال) .

فمعاملة وض اليد على العقار وتعيني اخلبح
تأتي يف مرحلة سابقة على قرار برح العقار بالبي

ونر أن املادة ( ) / 36قد أوردت مشتمالت
لضر وض اليد مق حيي أورا

باملزاد العلين ،حبيي

يتم برح العقار للبي إ إ ا

العقار ورقمه

متت إجراءات ما قبل البي بشكل كامل ملا لبي العقار

ومساحته وحدوده وقيمته املقدرة ،علماً بأن تقدير

مق أهمية تستوج

أخذ احليطة التامة ،إضافةً إىل

العقار يتم بلحظة كتابة لضر وض اليد ،بل حيتا

تناقن نق املادة املذكورة م نق املادة ( )80مق
()2

إىل الوقت الكايف واحلسابات الدقيقة ،وقد حيتا إىل

قانون التنفيذ

بذل اربهد الكايف مق اخلبح املنتخ لغايات قديد قيمة

التنفيذ بالبي بعد أن تتم مجي اإلجراءات القانونية

العقار بشكل قري

مق الواق

وحيتا إىل سؤال

اليت أوجبت أن يصدر قرار رئيا

اليت تسبق البي بشكل رحي .
مق جهة أخر يالحظ أن املشر األردني قد

الاوريق للعقار للورول إىل التقدير الصحي .

أغفل يف املادة  /36مق قانون التنفيذ معاربة فيما إ ا
كان باإلمكان فصل العقار الذي يسكنه املديق إىل
ا ستفنا

واقعة يف للها.

= ويتوج

إبطاما وتكون أسبا

وعليه وسنداً ملا تقدم نقرر قبول ا ستفنا

موضوعاً وفسخ

أجزاء ميكق ا ستفادة منها منفصلة ،و لك ألن نق

القرار املستأنف وإعادة األوراق ملصدرها للسح بالتنفيذ وفقاً ملا
بيناه مق إجراءات وض اليد حس

األرول مق حيي تطبيق

املادة  36مق قانون التنفيذ حس

األرول") .قرار لكمه

بعد ردور قرار مق الرئيا للمباشرة فيه على إن يدون يف

تاريخ

امضر بان مجي اإلجراءات القانونية اليت تسبق البي قد متت

استفنا

عمان

رقم

(،)6010/15571

 ،6010/4/14منشورات مركز عدالة .

( )2تنق املادة ( )80مق قانون التنفيذ  ( :يتم قديد موعد للبي

بشكل رحي ) .
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املادة ( )68مق قانون التنفيذ

()10

قد نق على عدم

احلراسة أو قديد سلطته ،على خال

بعن

جواز بي بيت سكق املديق وبالتالي إ ا كان بيت سكق

التشريعات العربية اليت اعت ت املديق حارساً قضائياً

املديق ميكق ةزئته كما لو كان يسكق يف بيت شاس

للعقار مق تاريخ وض إشارة احلجز على قيد العقار يف

وعلى أرض واسعة ،فإنه يتوج

يف هذه احلالة،

دائرة التسجيل املختصة.

وحلماية حق الدائق يف استيفاء حقه ،أن يتضمق تقرير

وهذا احلكم الذي نصت عليه املادة ( )37مق

اخل ة املالزم ملعاملة وض اليد إمكانية فصل عقار

قانون التنفيذ أفضل مق احلكم السابق الذي نصت عليه

املديق ألجزاء ما أمكق لك لكي يتمكق الدائق وبقيه

املادة ( )84مق قانون اإلجراء امللغي يف ضمان حقوق

احلاجزيق مق التنفيذ على عقار املديق واستيفاء الديق

الدائنني احلاجزيق لك أن قانون اإلجراء

حيمل

وبذات الوقت إبقاء جزء مق العقار بيتاً لسكق املديق

املديق أيه مسؤولية عند قيامه بعمل يؤدي إىل نقصان

ومق يعيلهم مق هنا نر ضرورة النق يف قانون التنفيذ

قيمته سو قيام رئيا التنفيذ بلزوم ختليته مق هذا

على إعطاء الصالحية لرئيا التنفيذ لتحديد لك

العقار( .العبودي.)6005 ،

ومنحه رالحية إردار قرار موجه إىل دائرة تسجيل

ولقد أعطى قانون التنفيذ األردني يف املادة

األراضي لفرز العقار ما أمكق لك .والغاية مق معامله

( /34أ) احلق للدائق بأن يطل

مق رئيا التنفيذ

وض اليد ،تعيني العقار واحلقوق املتعلقة به وقت

تعيني حارس قضائي وأن يفوضه يف حصاد امصو ت

وض اليد عليه ،حتى يعر مق يرغ يف شرائه كل

وجين الهمار وبيعها.

ما يريد معرفته عق العقار املذكور ،وكل ما له تأعح يف

مق جهة أخر

القيمة مبجرد ابالعه على لضر وض اليد.
وقد اعت املشر األردني يف املادة  37مق قانون
التنفيذ املديق حارساً للعقار ابتداء مق معاملة وض
اليد إىل أن يتم البي ما ت يقرر رئيا التنفيذ عزله مق

بد مق اإلشارة إىل أن معاملة

وض اليد ا أن تتم مق خالل دائرة التنفيذ اليت يق
ضمق اختصارها موق العقار امجوز و لك قت
بائلة بطالن إجراءات التنفيذ.
وإ ا كان احلجز يشمل عده عقارات موجودة
مجيعها يف منطقه دائرة تنفيذ واحدة اري تنظيم لضر

( )10املادة (/68أ ) مق قانون التنفيذ ( :اوز بي البيت الذي
يسكنه املديق و حصته الشائعة فيه إ إ ا كان البيت أو احلصة
الشائعة مرهونة أو موض تأمني أو كان الديق ناشفا عق ننه
فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهق أو التأمني أو
الديق).

واحد بشأنها ،وإ ا كانت العقارات موجودة يف منابق
دوائر خمتلفة فإنه يصار إنابة كل دائرة يوجد يف منطقتها
أحد العقارات وتقوم هذه الدوائر بعد تنظيم اماضر
بإعادتها إىل الدائرة املنيبة (حيدر.)1222 ،
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وتطبيقا لذلك قضت لكمه التمييز األردنية

()11

ما يلي( :تتوىل الدائرة التابعة مكمه البداية اليت يوجد

بأنه ( :لدائرة التنفيذ التابعة مكمه البداية اليت يوجد

يف منطقه اختصارها املال غح املنقول أمر املزايدة

يف دائرة قضائها املال غح املنقول أمر املزايدة عليه إن

عليه ،فإن كانت الدائرة اليت أوقعت احلجز غح تلك

كانت دائرة التنفيذ اليت أوقعت احلجز غح تلك

الدائرة ،فيرتت عليها أن تني دائرة امل اليت يوجد

الدائرة ،فيرتت عليها أن تني دائرة التنفيذ اليت يوجد

فيه املال غح املنقول وتستكمل الدائرة املنابة معاملة

فيها املال غح املنقول وتكمل دائرة التنفيذ املنابة معاملة

املزايدة إىل أن تتم وعلى أن تقوم الدائرة املنيبة

املزايدة ).

مبعامالت تبلي املديق).

أما يف حال التنفيذ على العقار غح القابل

وةري معاملة وض يد واحدة حتى ولو

للقسمة والذي يتم برحه للبي باملزاد العلين ،إلزالة

أجريت بعد لك إنشاءات جديدة يف العقار ،ألن هذه

الشيو عنه ،فإنه يتب يف إجراءات بيعه باملزاد العلين

املعاملة تسري بالنسبة لإلنشاءات امدعة بعد لك،

اإلجراءات املتبعة يف قانون التنفيذ األردني ،وبنفا

ويعت املديق حارساً عليها و حاجة إلعادة معاملة

إجراءات التنفيذ على العقار امجوز ،على أن

تقل

وض اليد مره عانية بالنسبة مذه اإلنشاءات ،إ أنه

املزايدة عق الهمق املقدر للعقار مق قبل امكمة املصدرة

بد مق اإلشارة إليها يف امضر حتى يصار إىل كرها

للقرار

()16

ويتوج

إجراء معاملة وض يد وتقدير

عند وض قائمة بشرو البي .
ويالحظ أن املشر األردني يف املادة 81مق
قانون التنفيذ قد قصر اإلنابة يف املزايدة فقط وت يورد
نصًا يف اإلنابة بوض اليد وحيي إن معاملة وض اليد
تقل أهمية عق معاملة بي العقار باملزاد العلين لذا
فقد كان على املشر أن ينق على إنابة الدائرة اليت

( )11قرار لكمه التمييز رقم  ،1221 /256ا جتهاد القضائي ـ
اربزء الراب  ،ص .160
( )16تنق املادة ( ) / 6مق قانون تقسيم األموال غح املنقولة
املشرتكة وتعديالته رقم  48لسنه  ،1257املنشور على الصفحة
 354مق عدد اربريدة الرمسية لقم  1175تاريخ /7/1

يق ضمق اختصارها العقار بوض اليد وعلى اعتبار

 ،1257على ما يلي ( :يف أي مق احلالتني املذكورتني يف البنديق

معاملة وض اليد يف الدائرة املنيبة بابلة كون العقار

(أ) ) ( ،مق هذه الفقرة إ ا ت يتقدم الشريك أو احد الشركاء

يق ضمق اختصارها.

لشراء احلصة غح القابلة للقسمة خالل مخسه عشره يوما مق
التاريخ الذي تعينه امكمة فيعرض كامل املال غح املنقول للبي
باملزاد العلين مبعرفه دائرة اإلجراء على أن
عق الهمق املقدر مق قبل امكمة).

يقل بدء املزايدة
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قيمة للعقار مق قبل دائرة التنفيذ و يُكَْتفَى بتقدير
امكمة مصدرة القرار املطروح للتنفيذ (.)17
( )17بهذا اخلصوص  ،قضت لكمه ا ستفنا
السببني الهالي واخلاما مق أسبا

ا ستفنا

ونر ضرورة إلغاء املشر األردني نق املادة
( ) /6مق قانون تقسيم األموال غح املنقولة واملتعلقة

بأنه( :أما عق
والذي مفاده

بعدم جواز بدء املزايدة على العقار موضو إزالة
الشيو عق الهمق املقدر واملسمى مق قبل امكمة

عدم قيام دائرة التنفيذ بإجراء معاملة وض اليد على الشقة
موضو التنفيذ  .ويف لك جند أن احلكم املطروح للتنفيذ قد

= هذا القانون وبناء على بل أي مق وي الشأن أو امكوم

تضمق أنه وعمالً باملادة ( )7/6مق قانون تقسيم األموال غح

عليه برح العقار باملزاد العلين ويقوم املأمور بوض اليد على

املنقولة املشرتكة إزالة الشيو يف الشقة رقم ( )111القائمة على

العقار مستعيناً خببح أو أكهر يسميه الرئيا " كما نصت املادة

قطعة األرض رقم ( )381حوض رقم ( )4جرينني الشرقي

( )36مق القانون اته على أنه:

و لك ببيعها باملزاد العلين  .وبالرجو إىل املادة (  )7/6مق

" - 1ينتقل املأمور م اخلبح إىل مكان العقار لتقدير قيمته

قانون تقسيم األموال غح املنقولة املشرتكة وتعديالته رقم 48

ووض اليد عليه وتنظيم لضر بذلك.

لسنة  1257قد نصت على ما يلي " :يزال الشيو يف املال غح

 - 6ا أن يشتمل امضر على رقم العقار ومساحته وحدوده

املنقول بتقسيمه بني الشركاء إ ا كانت احلصق مجيعها قابلة

وأورافه وقيمته املقدرة وبيان ما إ ا كان املديق ساكناً فيه أو أنه

للقسمة ،وإ ا كانت مجيعها غح قابلة للقسمة يزال الشيو فيه

مشغول مق الغح وامسه ومستنده يف اإلشغال "  .وحيي أن هذه

ببيعه مبجمله باملزاد ويوز الهمق بني الشركاء كل بنسبة حصته".

املواد وما بعدها هي الواجبة العمل بها عند التنفيذ على العقار

وحيي يتبني مق خالل احلكم املطروح للتنفيذ أن حصق

موضو هذه القضية ببيعه باملزاد العلين فإن مقتضى لك أن يتم

الشركاء يف الشقة السكنية رقم  )0111غح قابلة للقسمة وإن

وض اليد على العقار موضو التنفيذ وتقدير قيمته قبل الشرو

امكمة قررت إزالة الشيو فيها ببيعها باملزاد العلين فإنه ووفقاً

بباقي اإلجراءات املتعلقة ببي العقار يف املزاد العلين  .وبناء على

للمادة ( )11/7مق قانون لاكم الصل يتم بي هذه األموال

ما تقد م فقد كان على رئيا التنفيذ تطبيق إحكام قانون التنفيذ

غح املنقولة مبعرفة دائرة التنفيذ ويتوج عليها مراعاة األحكام

فيها يتعلق باملزاد العلين وخصوراً املواد (  31و )36وما بعدها

املتعلقة ببي املال غح املنقول املشرتا املنصوص عليها يف قانون

منه بأن يتم تقدير قيمة العقار ووض اليد عليه وليا اعتماد

تقسيم األموال غح املنقولة املشرتكة  .وحيي أن املادة ()7/6

القيمة املقدرة مق قبل امكمة اليت أردرت احلكم وحيي أنه ت

مق هذا القانون املبينة سابقاً قد بينت أنه يف حال كانت احلصق

يفعل ونه منهجاً مغايراً ملا تورلنا إليه ،وحيي إنه يرتت على

مجيعها غح قابلة للقسمة يزال الشيو فيه ببيعه مبجمله باملزاد

عدم تقيد دائرة التنفيذ مبا ورد يف املادة ( )31وما بعدها مق قانون

ويوز الهمق بني الشركاء كل بنسبة حصته .وحيي ت يرد يف

التنفيذ عدم رحة اإلجراءات اليت تليها وبالتالي فإن قرار رئيا

هذا القانون أي أحكام أخر خارة يف هذه احلالة بأن كانت

التنفيذ يكون واقعاً يف غح لله وهذيق السببني يردان عليه .لذا

مجي احلصق غح قابلة للقسمة فإن مقتضى لك أن يتم البي

وتأسيساً على ما تقدم نقرر فسخ القرار املستأنف وإعادة األوراق

باملزاد وفقاً لألحكام اخلارة به واملنصوص عليها يف قانون

ملصدرها للسح بها وفقاً ملا أوضحناه) .قرار لكمه استفنا عمان

التنفيذ  .وحيي أن املادة ( )31مق قانون التنفيذ قد نصت على

رقم ( ،)6010/8352تاريخ  ،6010/6/68منشورات

أنه " :يقرر الرئيا بعد انقضاء املوعد امدد يف املادة ( )30مق =

عدالة.
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املصدرة للقرار واتبا إجراءات قانون التنفيذ يف عملية

أ) على املأمور بعد إجـراء معاملـة وضـ اليـد أن

بي العقار املطروح للتنفيذ باملزاد العلين ،و لك ألن

يــنظم بنــاء علــى بل ـ أي مــق وي الشــأن أو امكــوم

تقدير امكمة للعقار قد يكون فيه مغا ة أو قد تتغح

عليه قائمة بشرو البي ويضمها إىل ملف القضية.

الظرو

ا قتصادية وتنخفن قيمة العقار مما يشكل

عزوفاً للمزايديق للمزايدة على العقار ،حبيي يبقى
يتقدم لشرائه أحد.

العقار قائمًا على الشيو

يلي:
 -1بيان السند التنفيذي الذي حصل اإلخطار

المطلب الثال  :قائمة شروط البيع
حتى يصار إىل بي العقار باملزاد العلين ،أوج
املشر األردني إعداد قائمة بشرو البي

) اـ أن تشــتمل قائمـة بيـ العقــار علــى مــا

تضم إىل

لاضر امللف التنفيذي متهيداً إلجراءات البي وفق
شرو وردت يف قانون التنفيذ تتضمق بيانات تتعلق
بالعقار املراد برحه للبي باملزاد العلين ،وتعد قائمة

مبقتضاه.
 -6تاريخ اإلخطار.
 -7تعيني العقار املبني يف اإلبار م بيان رقمه
وحدوده ومساحته وأورافه أو غح لك مما يقتضي
تدوينه .

شرو البي لررا يتضمق بيانات معينة يود على

 -4شرو البي والقيمة املقدرة .

رورة لضر (دويدار )1224 ،ولبحي قائمة شرو

 -5ةزئة بي العقار اململوا للمديق إىل

البي سنقسم هذا املطل
تنظيم قائمة شرو

إىل فرعني نتناول يف األول

البي ونتناول يف الهاني تأخح

إجراءات البي .
تبدأ عملية التحضح لبي العقار امجوز باملزاد
العلين بإعداد قائمة شرو البي مق قبل مأمور التنفيذ
وهو

يباشر لك إ

احلاجز

(احلجار.)6007 ،
ويف لك تنق املادة ( )32مق قانون التنفيذ
على ما يلي:

عمليه بي .
نالحظ ومق خالل هذا النق أنه قد تضمق

الفرع األول :تنظيم قائمه شروط البيع

بناء على بل

رفقات إن أمكق لك م

كر القيمة املقدرة لكل

سلسلة مق اإلجراءات واجبة اإلتبا بعد إمتام معاملة
وض اليد متهيداً لطرح العقار للبي يف املزاد العلين،
ومق هذه اإلجراءات إعداد قائمة بشرو البي تتضمق
أورا العقار وقيمته املقدرة عند وض اليد وبيان نو
السند التنفيذي املطروح للتنفيذ ،كما ا أن تتضمق
القائمة تعييناً للعقار م بيان موقعه ومساحته وحدوده

أنيا منصور املنصور وأمحد عواد البنيان :أحكام احلجز التنفيذي...

682

ورقمه ومنطقته العقارية وبيان اإلنشاءات واملباني

وت يــنق املشــر علــى بطــالن خــاص بالنســبة
لقائمـة البيـ فيمـا إ ا خلـت مـق أحـد هـذه البيانــات أو

القائمة على العقار(.)14

كان أحد هذه البيانات ناقصـاً ،ممـا يتوجـ معـه تطبيـق
( )14بهذا اخلصوص ،قضت لكمه ا ستفنا بأنه" :وعق أسبا

القاعدة العامة للـبطالن سـنداً ألحكـام املـادة ( )64مـق

واليت مفادها ختطفة رئيا

قانون أرول اماكمات املدنية األردنـي والـذي مبقتضـاه

التنفيذ بعدم الرد على ا عرتاضات املقدمة حول تقرير اخل ة

يكون اإلجراء بابالً إ ا شابه عي جوهري ترت عليه

ا ستفنا مق األول وحتى الراب

وإردار قرار اإلحالة القطعية رغم عدم الرد على ا عرتاضات
املقدمة مق املستأنف بتاريخ  .6002/3/16ويف لك جند إن
قرار احلكم املطروح للتنفيذ والذي حيمل الرقم ()6003/222
قد تضمق ورفا لقطعة األرض لل املزاد وان مساحتها تبل
( ) 208أمتار وتق ضمق منابق الصناعات اخلفيفة ومقام عليها
بناء مؤلف مق بابقني يستخدم كمستود للقط املستعملة
وتضمق قرار احلكم قيمة األرض وما عليها مق أبنية وإنشاءات
ومقدار حصق كل واحد مق الشركاء فيها وهذا كما هو عابت
مق سند التسجيل املتعلق بقطعة األرض املذكورة أعاله وامفوظ
رورة عنها يف ملف الدعو التنفيذية وما تضمنه تقرير الكشف
واخل ة الفنية اليت جرت مق قبل دائرة التنفيذ واليت جاءت
منسجمة م ما تضمنه قرار احلكم لل التنفيذ وبالتالي فان تقرير
الكشف واخل ة املعد مق قبل اخلبح املنتخ

املساح امحد

الزرقان جاء متضمنا ورفا وافيا وشامال لقطعة األرض موضو
الدعو مق حيي املساحة واألبنية واخلدمات بعد مطابقة سند
التسجيل وخمطط األراضي وخمطط املوق م بعضها البعن وم
الواق وتقدير قيمة األرض وما عليها مق أبنية تقديرا متفقا إىل
حد كبح م ما جاء يف تقدير لكمة املوضو مصدرة احلكم
موضو التنفيذ مما اعل مق ا عرتاضات املقدمة مق قبل

ضرراً للخصم.
وترفـق بقائمـة شـرو البيـ وفقـًا للمــادة ()33
مق قانون التنفيذ األردني ما يلي:
أ) شــهادة بيــان الضــرائ املســتحقة علــى العقــار
امجوز وما عليه مق تكاليف .
) السند الذي يباشر التنفيذ مبقتضاه.
) قيد السجل العقاري يف تاريخ إلقاء احلجز.
واملقصــــود بهــــذا البيــــان قديــــد احلجــــوزات
والرهونات املسجلة ملصلحة الدائنني ضـد مالـك العقـار
ومعرفة مقدار ديونهم ؛ألن هـؤ ء الـدائنني هـم الـذيق
يشرتكون يف إجراءات التنفيذ .وكذلك تكمق فائدة كـر
خالرة األعمال السابقة ضـمق قائمـة الشـرو يف أنهـا
تتي للغح ،وباألخق ملق يرغ با شـرتاا باملزايـدة،
التأكد مق سالمة تلك اإلجراءات ورحتها.
ويالحظ مق خالل نق املـادة (  )32مـق قـانون

ترد عليه و تنال منه سيما وان اخلبح املنتخ قد

التنفيذ ،أن إعداد قائمة بشرو البي ليا أمراً وجوبيـًا

عليه يف استكمال باقي إجراءات بي العقار باملزاد العلين مق

= ترد على القرار املستأنف و تنال منه ويتوج ردها) .قرار

إعالن عق البي يف الصحف اليومية واملزايدة على العقار وإحالته

لكمه استفنا عمان رقم ( ،)6010/71676تاريخ /8 /18

إحالة مؤقتة وقطعية على املراود األخح مما اعل هذه األسبا =

 ،6010منشورات مركز عدالة.

املستأنف

نهن باملهمة املوكولة إليه بصورة ةعل مق تقريره تقريرا يعتمد
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يكلــف مــأمور التنفيــذ بإعــداده إمنــا هــو أمــر جــوازي،

وفــوض للــدائق أمــر ا ســتيالء علــى هــذه احلارــالت

حبيــي يصــب وجوبيـًا إ ا بلـ أي مــق وي الشــأن أو

يؤخر بيعها على أنه إ ا حجز عليها لقاء ديق ممتاز تعـذر

امكوم عليه إعداد تلك القائمـة ،ولعـل السـب يكمـق

على الدائق أن يستويف دينه منها بصـورة منظمـة أو بـرأ

يف أن البيانات الـيت تـدر يف قائمـة شـرو البيـ قـد مت

بعد هذا التفوين أي حـادث منـ الـدائق مـق الورـول

تدوينها يف معاملة وضـ اليـد ومـق خـالل تقريـر اخلـ ة

إىل حقوقه ،فيجوز له أن يطل جمدداً بي تلك األموال

املعد مق قبل اخلبح املختق ،إضافة بـأن تلـك البيانـات

غــح املنقول ـة م ـ العلــم أن تــأخح البي ـ علــى الصــورة

واألورــا للعقــار قــد مت تبليغهــا للمحكــوم عليــه يف

املذكورة يستدعي رف احلجز عق األموال ،بل اـ

إخطار ما قبـل البيـ ممـا يقلـل مـق أهميـة قائمـة شـرو

أن تبقى لجوزة إىل أن يتم وفاء الديق كامالً.
 -إ ا ادعى املديق أن لديه إمكانية لدف الديق

البي .
إضافة إىل أن السند املطروح للتنفيذ قد مت إعـالم

إ ا أمهل ،وأن بي أمواله غح املنقولة م مراعاة مجيـ

املديق به مق خالل اإلخطارات التنفيذية املتتالية املتمهلـة

الظرو يوقعه يف ضيق غح مناس  ،فعلى الـرئيا أن

باإلخطـــار التنفيـــذي ا بتـــدائي وكـــذلك إخطـــار بيـ ـ

يــدعو الفــريقني ويســم أقواممــا ،فــإ ا اقتن ـ بصــحة

األموال غح املنقولة.

ادعاء املديق قـرر تـأخح البيـ ملـدة معقولـة أو أمـر بـدف

ونــر بــأن نــق املــادة ( )32مــق قــانون التنفيــذ

الديق امكوم به أقساباً خالل مـده تتجـاوز سـنة مـ

يكتنفه الغموض فيما يتعلق بشرو البيـ  ،حيـي أورد

بقاء احلجـز علـى تلـك األمـوال إىل أن يـتم وفـاء الـديق

املشــر (شــرو البي ـ ) وت حيــدد تلــك الشــرو وإمن ـا

وملحقاتــه) .وســنعرض هــاتني احلــالتني علــى التفصــيل

تركهـا علــى إبالقهــا ممــا يــهح التســانل عــق ماهيــة تلــك

االتي:

الشرو .

الحال ث ثثة األول ث ثثى :إ ا كان ث ثثال حا ث ثثالت أم ث ثثوال

الفرع الثاني :تأخير إجراءات البيع

المثثدين ريثثر المنقولثثة كافيثة لوفثثاء الثثدين المحكثثوم بثثه:

أعطـــى املشـــر الفررـــة للمـــديق يف ا حتفـــاظ

ورد النق على هذه احلالة يف املـادة (/32أ) مـق قـانون

بعقاره و لك قبل أن يتم بيـ العقـار بـاملزاد العلـين ،يف

التنفيــذ األردنــي حيــي أجــاز املشــر تــأخح بيـ العقــار

إحــد حــالتني نصــت عليهمــا املــادة ( )32مــق قــانون

امجوز م ختصيق حارالته لسداد الديق امكـوم بـه

التنفيــذ ،حيــي جــاء فيهــا مــا يلــي( :أ -إ ا كــان رــايف

بالشرو االتية:

احلارــالت الســنوية ألمــوال املــديق غــح املنقولــة كافي ـاً
لوفــاء الــديق امكــوم بــه أو لوفــاء القســم البــاقي منــه

أنيا منصور املنصور وأمحد عواد البنيان :أحكام احلجز التنفيذي...
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 -1أ يكون عقار املديق امجوز مرهوناً ؛ ألن
الدائق املرتهق يقدم عند التنفيذ على العقار على الـدائق

املديق غح املنقولة أن يطل جمدداً بي تلـك األمـوال إ ا
توافر شربان هما:

العادي.
 -6أن يكون رايف حارالت العقار امجـوز يف

أ) أن قجـز هــذه األمــوال لقـاء ديــق ممتــاز يتعــذر
معه على الدائق أن يستويف حقه بصورة منتظمة.

سنة واحـدة كافيـة للوفـاء بالـديق الـذي حجـز بسـببه أو
الوفاء بالباقي منـه ،وبإمكـان دائـرة التنفيـذ التحقـق مـق

) أن يطرأ بعـد تفـوين الـدائق أمـر ا سـتيالء
على احلارالت حادث مينعه مق حقوقه.

كفايــة حارــالت العقــار الصــافية لســنة واحــدة لتســديد

وإ ا قدم الطل يف امليعاد وأعبت املديق أن رايف

الديق عق بريـق ا سـتعانة بـاخل اء أو بـإجراء الكشـف

مـا تغلـه أموالـه كـا للوفـاء حبقـوق الـدائنني احلــاجزيق

عليه.

ومجي ـ الــدائنني الــذيق رــاروا برفــا يف اإلجــراءات،
 -7أن يبقــى العقــار لجــوزاً حتــى يــتم تســديد

الديق كامالً.
- 4أ تكون احلارالت املذكورة لجوزة لقاء

فلــرئيا التنفيــذ تأجيــل التنفيــذ ويتمت ـ رئــيا التنفيــذ
بســلطة واســعة يف إجابــة بل ـ التأجيــل أو رفضــه ويف
حالة إجابة الطل فله أن حيدد يوماً يخر للبيـ والقـرار

ديـــق ممتـــاز؛ ألن الـــدائنني أرـــحا حقـــوق ا متيـــاز

الــذي يصــدر بإجابــة بل ـ التأجيــل أو برفضــه خيض ـ

يقــدمون علــى الــدائق العــادي يف اســتيفاء ديــونهم مــق

للطعق فيه بطريق ا ستفنا .
الحالث ثثة الثانيث ثثة :تث ثثأخير بيث ثثع العقث ثثار مث ثثع إمهث ثثال

حارالت املال امجوز.
 - 5أن يفوض الدائق رالحية ا ستيالء على
حارالت املال امجوز.
 - 2أ يتعـذر ألي سـب اسـتيفاء ديـق الــدائق

المدين أو تقسيط الثدين :نصت على هذه احلالة املـادة
( ) / 32م ـق قــانون التنفيــذ ،ويشــرت لتــأخح بي ـ
العقار وفقا مذا النق توافر الشرو االتية:
أ) أن يطل املديق مق رئيا التنفيذ تأخح البي .

الذي حجز العقار بسببه فإ ا بـرأ أي حـادث منعـه مـق

) أن يهبت املديق أن بي عقاره امجـوز يوقعـه

احلصول علـى هـذه احلارـالت كـان لـه أن يطلـ بيـ

وأن بإمكانه دف قيمة الـديق

العقار امجوز مق جديد ،كما لـو تعـذر اسـتيفاء الـديق

يف ضيق مالي غح مناس

املذكور بسب تلف احلارالت بفعل املـديق أو الغـح أو

إ ا أمهل أو مت تقسيط الـديق لـه ملـدة معقولـة تتجـاوز

حبادث قاهر.

سنة.

وم لك أجـاز املشـر يف قـانون التنفيـذ للـدائق

يستفاد مـق حكـم الـنق السـابق أن أمـر احتفـاظ

الــذي فــوض لــه أمــر ا ســتيالء علــى حارــالت أمــوال

املــديق بعقــاره اـ مراعاتــه بقــدر اإلمكــان وأن يعطــى
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املــديق الفررــة علـــى أمــل دفــ الــديق وأن يكـــون

إىل اإلحالـة املؤقتــة والقطعيــة وتســجيل العقــار موضــو

مضطراً لبي العقار باملزاد العلين علمـاً بـأن تـأخح البيـ

التنفيــذ باســم امــال عليــه ،ولبحــي هــذه املراحــل ومــا

يف هذه احلالة يتم بطل يقدمـه املـديق يف لضـر التنفيـذ

يتخللها مـق شـرو للتقـدم باملزايـدة سـيتم تقسـيم هـذا

ويــذكر فيــه إمكانيتــه لــدف الــديق إ ا أمهــل أو أن بي ـ

املبحي إىل عالعة مطال على النحو االتي:

عقاره يوقعه يف ضيق غح مناس  ،عم يرف هذا الطل

املطل األول :اإلعالن عق البي .

إىل رئــيا التنفيــذ والــذي يقــرر قديــد جلس ـة تنفيذي ـة

املطل الهاني :اإلحالة املؤقتة.

يدعو إليها أبرا القضـية ويسـتم إىل أقواممـا؛ فـإ ا

املطل الهالي :اإلحالة القطعية.

وجد رئيا التنفيذ جدية املـديق يف دفـ قيمـة الـديق إ ا

المطلب األول :اإلعالن عن البيع وضوابط إجرائه

أمهل أو أن بي عقاره مق شـأنه أن يوقعـه يف ضـيق غـح

تنق املادة ( )87مق قانون التنفيذ على ما يلي:

مناس وأن بإمكان املديق تقسيط الديق بشـكل يرضـي

(" أ-يعلق عق وض العقار للبي باملزاد العلين بصحيفة

الدائق فله أن يقرر إمهال املـديق أو تقسـيط الـديق مبـا

يوميــة واحــدة وتعلــق نســخة مــق اإلعــالن علــى لوحــة

يتجاوز سـنة مـ إبقـاء إشـارة احلجـز علـى العقـار حلـني

إعالنات الدائرة وعلـى بـا امـل امجـوز - .اـ

استيفاء الديق وتوابعه ويتم وقف السح يف إجراءات بي

أن يشــمل اإلعــالن مجي ـ أورــا املــال غــح املنقــول

العقــار واملهــابرة علــى قــرار رئــيا التنفيــذ فيمــا يتعلــق

امققة عند وض اليد م أمساء الطرفني والوقت امدد

بإمهال املديق لدف الديق.

للمزايدة وشرو البي أو ا شرتاا فيها").
ويرتت على عدم التقيد بـنق املـادة املـذكور يف

المبح الثاني :بيع العقار بالمزاد العلني
يســـتلزم البيـــ بـــاملزاد العلـــين بطبيعتـــه اختـــا
اإلجراءات الالزمة اليت ةعل برح العقار للبي مبتناول
علم عموم الناس ،لتمكني مق يرغـ بالشـراء حضـور
املزايدة وا شرتاا فيهـا ويـتم بـرح العقـار للبيـ بـاملزاد
العلــين بنــاء علــى بل ـ مــق الــدائق وقــرار يصــدر مــق
رئـــيا التنفيـــذ بهـــذا الشـــأن ،ليباشـــر مـــأمور التنفيـــذ
إجــراءات املزايــدة وفــق األرــول القانونيــة الــواردة يف
قانون التنفيذ ووفقـاً للتسلسـل القـانوني حتـى الورـول

بي العقار باملزاد العلين بطـالن إجـراءات البيـ  ،كونـه
يرتتــ أعـــر علـــى اإلجـــراء املخـــالف للقـــانون (،)15
( )15قضت لكمه التمييز بهذا الشأن بقرارها الذي جاء فيه (وبعد
التدقيق واملداولة عق أسبا التمييز جند أن احلكم املميز معلل
تعليال وافيا و ترد عليه أسبا
ا ستفنا

قد عاربت هذه األسبا

الطعق ،خارة وان لكمه
معاربه وافيه ورحيحة،

تكفي للورول إىل النتيجة اليت تورل إليها احلكم املميز،
وعليه يكون احلكم املميز بالنظر ملا جاء فيه أسبا
رحيحا وموافقا ألحكام القانون ،و

وحيهيات

ترد عليه أسبا

ا ستفنا ) .وقرار لكمة ا ستفنا الذي أشارت إليه لكمة=
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ويتعني على رئـيا أو قاضـي التنفيـذ أ حيكـم بـبطالن

ويدون يف امضر بـأن مجيـ اإلجـراءات القانونيـة الـيت

إجــراءات اإلعــالن عــق البي ـ إ بنــاء علــى بل ـ مــق

تسبق البي قد متت بشكل رحي .

وي الشأن ،و يتقـرر الـبطالن إ بعـد رـدور حكـم

وا أن يشتمل اإلعالن علـى مجيـ أورـا

ال
بــذلك إ ا رأ قاضــي التنفيــذ أن الطلـ مقبــول شــك ً

العقــار امققـــة عنـــد وضــ اليـــد مــ أمســـاء الطـــرفني

وموضوعاً (شحاته.)1220 ،

والوقت امـدد للمزايـدة وشـرو البيـ وا شـرتاا فيـه

وعندما تستكمل اإلجراءات القانونية اليت تسبق
عملي ـة البي ـ  ،حيــدد رئــيا التنفيــذ بقــرار منــه موعــدًا

و بـــد أن يكـــون الـــال مفتوحـــا أمـــام عمـــوم النـــاس
لالشرتاا باملزايدة.

للبي  ،حبيي يعلق عق وض العقار للبي باملزاد العلـين

واملزايدة رورة مق رور البيو ارب ية اليت تـتم

بصحيفة يومية واحدة وتعلق نسخة مـق اإلعـالن علـى

عق بريق دائرة التنفيذ و يعـد بـرح املبيـ يف املزايـدة

لوحة إعالنات دائـرة التنفيـذ وعلـى بـا امـل امجـوز

إاابا وإمنا هو دعـوة إىل تقـديم العطـاءات أو اإلاابـات
عمال بأحكام املادة ( )107مق القـانون املـدني األردنـي
واليت جاء فيها "( :يـتم العقـد يف املزايـدات إ برسـو

= التمييز ،هو قرار

لكمة استفنا

عمان رقم

( ،)1288/1313والذي جاء فيه ( :وعق بقيه األسبا ،
وعند التدقيق يف القضية اإلجرائية وكل اإلجراءات اليت متت
فيها  ،وعند الرجو إىل املادة ( )82مق قانون اإلجراء ،فإنها
تنق على ما يلي ( :بعد إمتام وض اليد على األموال غح
املنقولة ينظم ألجل وضعه يف املزاد مق تاريخ نشر اإلعالن .كما
أن املادة ( )6 /26مق القانون نفسه تنق على أنه ( ا أن

املزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولـو وقـ بـابال
أو بإقفــال املزايــدة دون أن ترســو علــى أحــد و لــك مـ
عدم اإلخالل بأحكام القوانني األخر ").
ولكـــق ا شـــرتاا باملزايـــدة يتوقـــف علـــى علـــم
الناس مبكان حصول املزايدة وزمانها ونو وموارـفات
املال املطـروح للبيـ وسـعره التقـريو و يتحقـق علـم

يتضمق اإلعالن مجي أورا األموال غح املنقولة امققة عند

الناس بذلك إ إ ا قدد موعـد املزايـدة مسـبقا وأعلـق

وض اليد م أمساء الطرفني وشهرتهما والوقت املعني للمزايدة

عــق هــذا املوعــد بالوســائل الــيت تتــي للعمــوم العلــم

وشرو ا شرتاا بها) .وحيي إن مجي اإلعالنات اليت نشرت
يف الصف املية ت تتضمق أية أورا

للعقار املشاهد عند

وض اليد مما يرتت على خمالفة لك البطالن ،ومبا أن لكمة

مبوعد املزايدة.
وتفتــت املزايــدة ابتــداء مــق اليــوم التــالي لتــاريخ

البداية تورلت إىل هذه النتيجة يف حكمها املستأنف فيكون

اإلعالن وملدة عالعني يومـاً وعلـى الـراغبني يف املشـاركة

القرار املستأنف يف لله و ترد عليه األسبا ) .قرار لكمه

بالدخول يف املزايدة أن يراجعـوا دائـرة التنفيـذ بعـد دفـ

التمييز رقم ( ،)1282 /58تاريخ .1282/1/66
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عربون بواق عشرة باملفة مق القيمـة املقـدرة عنـد وضـ

املشـــــر تنـــــاول يف املـــــواد مـــــق ( 80ولغايـــــة ) 103

اليد.

اإلجــراءات الالحقــة لوض ـ اليــد علــى العقــار ،حيــي
و اوز إجراء املزايدة إ بناء على بلـ

وي

نق يف املـادة ( )80علـى أنـه(:يتم قديـد موعـد للبيـ

الشـــأن أي الـــدائق املباشـــر لإلجـــراءات أو غـــحه مـــق

بعد ردور قرار مق الرئيا للمباشرة فيه على أن يدون

أبرا التنفيـذ ،فـال اـوز للقاضـي مـق تلقـاء نفسـه أن

يف امضــر بــأن مجيـ اإلجــراءات القانونيــة الــيت تســبق

يــأمر بفــت املــزاد أو أن يفعــل لــك بنــاء علــى بلــ

البي قد متت بشكل رحي ).

شـخق مـق غـح أبـرا التنفيـذ وإ كـان البيـ بــابال

ولقد أوجبـت املـادة ( )87مـق قـانون التنفيـذ أن

(اربميعي ،)1221 ،كما ا علـى قاضـي التنفيـذ أن

يـتم إعــالن البيـ بــاملزاد العلـين بصــحيفة يوميـة واحــدة

يتأكد قبل إجـراء املزايـدة أن احلكـم املنفـذ مبقتضـاه كـان

وتعلق نسخة مق اإلعالن علـى لوحـة إعالنـات الـدائرة

قطعياً (شحاته. )1220 ،

وعلى رقبة العقار(.)12

وتتم إجراءات البي واملزايدة على العقار يف مقـر
دائــرة التنفيــذ واــوز ملــق يباشــر اإلجــراءات وللمــديق

( )12قضت لكمة استفنا عمان بهذا اخلصوص بالقرار الذي جاء
فيه"( :أما فيما خيق األسبا الهالي واخلاما والسادس واليت

واحلائز والكفيل العيين وكـل ي مصـلحة إن يستصـدر

لصلتها النعي على إجراءات التنفيذ باخلطأ ملخالفتها لألرول

إ نا مق قاضي التنفيذ بإجراء البي يف مكان العقـار أو يف

مق حيي إعالن البي يف امكمة أو على رقبة العقار وعدم كر

أي مكان غحه( .النمر)1288 ،
و حيــق لــرئيا التنفيــذ أن يقــرر البيــ بــدون

اسم املراود األول يف البي األول والهاني وت يتم كتابة لضر
املزايدة بواسطة مأمور التنفيذ .ويف لك جند أن املادة /87أ مق
قانون التنفيذ وبد لة املادة  12مق قانون وض األموال غح

بل ؛ ألن عدم تقديم الطل قد يكـون بسـب اتفـاق

املنقولة قد نصت على "يعلق عق وض العقار للبي باملزاد العلين

املديق م الدائق إما لعـدم مالئمـة الظـرو أ قتصـادية

بصحيفة يومية واحدة وتعلق نسخة مق اإلعالن على لوحة

للبي وإما للرغبة يف إجـراء تسـوية وديـة وإ ا ت يطلـ
أحد مق أرحا الشأن إجراء البي  ،فإن رئيا التنفيذ

إعالنات الدائق وعلى با امل امجوز" وباستعراض أوراق
الدعو واإلخطار الواردة بامللف مق حيي اإلعالن عق وض
العقار باملزاد لنجد انه قد متت اإلعالن عنه باملزاد بالصحف

يوقف اإلجراءات ويظل البي موقوفاً إىل أن تتم املهـابرة

اليومية دون إن يتم مراعاة ما تضمنته املادة  87مق قانون التنفيذ

على البي بناء على بل مق وي الشأن.

وحيي اإلعالن على لوحة اإلعالنات يف دائرة التنفيذ وعلى

ومــق اربــدير بالــذكر أنــه يتوج ـ تنظــيم لضــر
مزايدة لكل عقـار علـى حـده يف حـال كـان البيـ ألكهـر
مــق عقــار وبــالرجو إىل قــانون التنفيــذ األردنــي فــإن

با العقار املراد بيعه باملزاد مق ضرورات البي باملزاد وحيي جند
أن خمالفة دائرة التنفيذ إجراءات اإلعالن يرتت

عليها خمالفة

املادة  87مق قانون التنفيذ مما اعل القرار مستوج

للفسخ

وتكون األسبا املتعلقة ما ما ي رها دون حاجة للرد على =

أنيا منصور املنصور وأمحد عواد البنيان :أحكام احلجز التنفيذي...

626

واـ أن يشــتمل اإلعــالن علــى أورــا املــال
غح املنقـول عنـد وضـ اليـد وأمسـاء األبـرا ووقـت
املزايدة وشرو ا شرتاا فيها.

علـــيهم ا شـــرتاا فيهـــا باســـم أشـــخاص يخـــريق أو
حلسابهم).
ونر بـأن نـق املـادة املـذكور يكتنفـه الغمـوض

والغايــة مــق كــر هــذه البيانــات واألورــا هــو

فيما يتعلق باشرتاا امامي أو الوكيل عق املراود بصـفته

متكني الراغبني يف املزايدة على العقـار مـق العلـم بقيمتـه

وكيالً وليا بصفته الشخصية ،حيي أن الوكالـة ختـول

احلقيقيــة بقــدر اإلمكــان .هــذا وت يــأل املشــر جهــداً يف

الوكيل القيام باألعمال امددة بسند الوكالة عق املوكـل

التأكيـد علـى كـر مجيـ أورـا العقـار ووقـت بيعــه

ومــق ضــمنها املــزا وده باســم األرــيل .وكــذلك جنــد أن

وشــرو البيـ ملــا لبيـ العقــار مــق خصورــية وأهميــه

املشر قد أورد يف الـنق عبـارة (أو لـامي ووكـالء أي

نابعـة مــق احلــرص علــى إتبــا أجنـ الطــرق القانونيــة يف

مــق الفــريقني) وملــا كــان امــامي هــو وكيــل بالتــالي فــإن

نز ملكيته مق امكوم عليـه مـ إعطائـه الوقـت الكـايف

ورود كلمة لامي هي مق قبيل لزوم ما يلزم وتكـرار

سرتداد عقاره إن أمكق وتسديد قيمه الديق.
ومـــق اربـــدير بالـــذكر أن املزايـــدة علـــى العقـــار

موج ـ لــه ،نظــراً لوجــود مصــطل وكــالء أي مــق
الفريقني.

املطروح للبي بـاملزاد العلـين مفتوحـة للجميـ ولعمـوم

باإلضافة لذلك جند أن املشر األردني ت ينق

النــاس ولكــق املشــر األردنــي قــد أورد اســتهناء علــى

على من امكوم عليه مق املزايدة على عقـاره املطـروح

عمومي ـة املزايــدة وهــذا ورد يف نــق املــادة ( )86حيــي

للبي بـاملزاد العلـين ،كـون امكـوم عليـه هـو مـق أجـ

نصــت املــادة املــذكورة علــى أنــه(:ميتن علــى قاضــي

الدائق يف التنفيذ على عقاره ومق با أوىل سداد الديق

امكمة أو أي مق موظفي الدائرة أو لـامي ووكـالء أي

الذي يف مته واملقصر أوىل باخلسارة ،حبيـي يسـتوي

مق الفريقني قت بائلة بطالن اإلجـراءات ا شـرتاا يف

أن يكــون املــديق مزايــداً إ ق ـد يلجــا يف هــذه احلالــة إىل

املزايدة أو املشاركة فيها ولـو عـق بريـق غحهـم وحيظـر

عرقلة إمتام إجراءات املزاد.
مــق جهــة أخــر تــنق املــادة ( )84مــق قــانون

= السب الهاني مق أسبا الطعق مذا وتأسيساً على ما تقدم

التنفيـذ علـى أنــه( :أ -يعتـ افتتـاح املزايــدة مـق اليــوم

ولورود األسبا الهالي واخلاما والسادس على القـــــــــــرار

التالي لتاريخ اإلعالن وملده عالعني يوما وعلى الـراغبني

املستأنف نقرر قبول ا ستفنا موضوعاً وفسخ القرار املستأنف
وإعادة األوراق ملصدرها للسح بالتنفيذ حس األرول)  .قرار
لكمه استفنا

عمان رقم ( )6010 /46284ــ تاريخ

 6010/16/16ــ منشورات مركز عدالة.

يف املشــاركة يف الــدخول يف املزايــدة أن يراجعــوا الــدائرة
بعـد دفـ عربونـا بواقـ عشـرة باملفـة مـق القيمـة املقـدرة
عنــد وضـ اليــد)(

 -بانقضــاء الــهالعني يومــا املشــار
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إليها يف الفقرة (أ) مق هذه املادة حيال املبي إحالـة مؤقتـة
على الطال مق املزايديق بالبدل األعلـى ويـدر

لـك

تدويق مقدار املزايدة يف لضر املـزاد عـم يـدر يف قائمـة
املزايدة.

يف قائمــة املزايــدة ويصــادق عليــه املــأمور ويعــرض بعــد
لك على الرئيا).
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ودف العربون وجوبي اتباعا ملبدأ تقييد إجراءات
التنفيــذ علــى العقــارات والعلــة يف أخــذ العربــون مــق

مــق خــالل هــذا الــنق جنــد أنــه بعــد أن يصــدر
رئيا التنفيذ قراره بطرح العقار للبي باملزاد العلين يـتم

= القيمة املقدرة عند وض اليد هي ( )28130دينار مما يعين

اإلعالن عـق املزايـدة وملـدة عالعـني يومـاً وتفـت املزايـدة

إن النسبة املفوية  % 10هي ( ) 2813دينار وليا ()2000

ابتــداء مــق اليــوم التــالي لإلعــالن وملــده عالعــني يوم ـاً،

الورول املالي

وحيق ملق يرغ باملزايدة أن يتقدم خـالل فـرته اإلعـالن
و لــك بــدف العربــون يف رــندوق دائــرة التنفيــذ بواق ـ
عشرة باملفة مق القيمـة املقـدرة للعقـار

()13

قبـل أن يـتم

دينار املدفو بتاريخ  6010/7/71مبوج

رقم ( )0407657وأن هذه النسبة املفوية اليت ا

لغايات السماح للمراود بالدخول باملزاد وفقاً إلحكام املادة
( )84مق قانون التنفيذ إ

ردنا على أسبا

الطعق واليت لصلتها النعي على قرارات

التنفيذ باخلطأ ملخالفته للمواد (/48أ و  ) /88واليت توج
دف نسبة  % 10مق القيمة املقدرة عند وض اليد كعربون
لغايات الدخول باملزاد ومق عدم دف نسبة  % 10بعد مرور
العشرة أيام على املزاد الهاني.
يف لك جند ابتداء أن تقرير وض اليد املقدم مق اخلبح املنتخ
لد دائرة التنفيذ قد تضمق إن القيمة الكلية للعقار موضو
سند التنفيذ قد بلغت ( )28130دينار لكامل القطعة وما عليها
مق إنشاءات وحيي إن خالرة مضمون سند التنفيذ هو بي
العقار باملزاد العلين وقد مت إن اإلعالن عق لك بإعداد
الصحف اليومية العر

اليوم رقم ( )4241تاريخ

 6010/7/13والديار بالعدد رقم ( )1870تاريخ
 6010/7/13وقد تضمنت ريغة اإلعالن ووفقاً لنق املادة
(/84أ) على مق يرغ

بالدخول باملزاد إن يصطح

معه

نسبة  % 10مق قيمة املبل املقدر عند وض اليد وحيي إن =

اوز وفقاً لنق املادة املذكور إيراده

كمراود أو دخوله باملزاد إ بدف هذه النسبة ووفقاً لتقديرات
اخلبح بوض

( )13قضت لكمه استفنا عمان بهذا اخلصوص مبا يلي"( :ويف

دفعها

اليد وعلى ضوء قرار لكمتنا رقم

( )6010/71676تاريخ  6010/8/18والذي تورلت فيه
لصحة اخل ة وما قدم تقرير اخل ة أو باحلصول على إعفاء مق
قبل رئيا التنفيذ مق دف هذه النسبة باعتبار هذه النسبة شر
لصحة الدخول باملزاد.
وحيي إننا جند إن النسبة املفوية املدفوعة اليت اتاحت للمراود
الدخول باملزاد والذي أحيلت عليه العقار إحالة مؤقتة وإحالة
قطعية ت تكق وفقاً للنسبة امددة بالقانون وما تضمنه تقرير
خ ة وض اليد وت يكق املراود قد حصل على إعفاء مق رئيا
التنفيذ.
وحيي إن إجراءات املزاد واملتمهلة بقبول دخول املراود دون
دف النسبة املفوية امددة يف تقرير خ ة وض اليد والسح
بإجراءات املزاد يف ظل إغفال هذه النسبة اليت حددها املشر
اعل مق متابعة السح فيها خمالفة لألرول والقانون واعل مق
أسبا

ا ستفنا

ما ما ي رها وترد على القرار املستأنف

وتوج فسخه )  .قرار لكمه استفنا عمان رقم (/77077
 )6010ــ تاريخ  6010 /2/3ــ منشورات عدالة .
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املزايد هو تأمني استيفاء األضرار امتمل وقوعها بسب

باملشـر األردنـي أن يـنق علـى إعفـاء الـدائق مـق دفـ

نكول املشرتي عق الشـراء وحصـر املـزاد يف األشـخاص

العربون ويعطي الصالحية لرئيا التنفيذ بإعفاء الـدائق

الذيق يرغبون يف شراء العقار فعالً.

مق دف العربون ولكق بشر عـدم وجـود دائـق حـاجز

ويستطي الدائق أن يتقدم للمزايـدة ويعفـى مـق

يخر راح حق امتياز يتقدم على الدائق العادي علمًا

دف العربون و لـك يف األحـوال الـيت يسـاوي أو يزيـد

بأن املشر األردني قد أعطـى رئـيا التنفيـذ الصـالحية

فيها دينه عق بدل الطرح وقد قيد املشر هذه الرخصة،

يف إعفاء الـدائق مـق إيـدا الـهمق إ ا كـان قـرار اإلحالـة

حبيي حرم الدائق منها يف األحوال االتية:

أعفاه مق دف نـق املـزاد كلـه أو بعضـه ولكنـه ت يعطـه

 -1إ ا تقدم عليه دائق ممتـاز مهمـا تضـاءل ديـق
هذا األخح.
 -6إ ا شاركه دائق يخر يف احلجز مهما تضـاءل
ديق هذا املشارا .
وعلى لك فال يستفيد الدائق الراغ يف التقـدم

رالحية اإلعفاء مق دفـ العربـون األمـر الـذي يسـب
إشــكا ً تنفيــذياً يفــت الــال جتهــاد رئــيا التنفيــذ يف
اإلعفاء أو عدم اإلعفاء فما الضح مـق سـريان اإلعفـاء
ليشمل دف العربون.
المطلب الثاني :اإلحالة المؤقتة

للمزايـدة مــق اإلعفــاء مــق إيـدا بــدل الطــرح أو تقــديم

إ ا تقدم ضـمق مـدة اإلعـالن أكهـر مـق مزايـد،

كفالة إ إ ا كـان هـو الـدائق الوحيـد (خليـل)1221 ،

فيحال العقـار علـى املزايـد دافـ املقابـل األعلـى إحالـة

وإ ا كان نق املزاد ااوز حق الدائق وجـ عليـه إيـدا

مؤقتة ونقصد باإلحالة املؤقتـة اإلحالـة الـيت تكـون فيهـا

الفرق بني الهمق واحلق املنفذ به على أن يعفى مق إيـدا

مده املزايدة عالعني يوماً مق اليوم التالي لتاريخ اإلعـالن

الباقي(.)18

عق البي بعد إمتام معاملة وض اليد على األموال غـح

ومــق اربــدير باملالحظــة أن املشــر األردنــي ت

املنقولـة وبانتهــاء مــده الــهالعني يومــا علــى املــزاد تعــرض

يــنق علــى إعفــاء الــدائق مــق دف ـ العربــون كمــا فعــل

قائمـة املزايــدة علــى مــأمور التنفيــذ والــذي بــدوره حييــل

املشر السوري ( )12واملشر العراقـي( )60وكـان األجـدر

العقـار موضـو املــزاد علـى املزايـد دافـ البـدل األعلــى
إحالــة مؤقتــة عــم يعــرض األمــر بعــد لــك علــى رئــيا

( )18بلبه :أنور :مرج سابق :ص .202
( )12نق املادة ( ) 6 /408مق قانون أرول اماكمات السوري
رقم  84لسنة .1257
( )60نق املادة ( /23أ) مق قانون التنفيذ العراقي رقم  45لسنة
.1280

التنفيذ للمصادقة.
ويف هذا تنق املادة ( ) / 84مق قانون التنفيـذ
األردني على أنه( :بانقضاء الهالعني يوما املشار إليهـا يف
الفقرة (أ) مق هذه املادة حيـال املبيـ إحالـة مؤقتـة علـى

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6014م1475 /هـ)

الطالـ مــق املزايــديق بالبــدل األعلــى ويــدر
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لــك يف

وأمــا يف حالــة بــرح العقــار غــح القابــل للقســمة

قائمة املزايدة ويصادق عليه املـأمور ويعـرض بعـد لـك

لــد دائــرة التنفيــذ إلزالــة الشــيو عنــه بطريــق عرضــه

على الرئيا).

للبي باملزاد العلين وتنفيذ قسمة األمـوال غـح املنقولـة،

ونالحــظ أن املشــر األردنــي ت يشــرت أن تبــدأ

فإن قـانون تقسـيم األمـوال غـح املنقولـة

()66

أوجـ يف

املزايدة ببدل معني أو أن تقل املزايدة عق نسـبه مفويـة

حالة بي العقار عق بريـق دائـرة التنفيـذ أن يقـل بـدء

عق القيمة املقـدرة للعقـار كمـا فعـل املشـر األردنـي يف

املزايدة عق الهمق املقدر مق قبل امكمة(.)67

قانون وض األموال غح املنقولة تأمينا للـديق( )61حيـي
اشرت املشر يف لك القانون أن يقل بدل املـزاد عـق

( )66تنق املادة ( ) / 6مق قانون تقسيم األموال غح املنقولة
املشرتكة وتعديالته رقم  48لسنة  1257على ما يلي ( :يف أي

 %50مــق القيمــة املقــدرة يف بي ـ العقــار موضــو ســند

مق احلالتني املذكورتني يف البنديق (أ)  ) ( ،مق هذه الفقرة إ ا

الرهق العقاري وحبذا لو حذا املشر األردنـي يف قـانون

ت يتقدم الشريك أو احد الشركاء لشراء احلصة غح القابلة

التنفيــذ حــذو قــانون وضـ األمــوال غــح املنقولــة تأمينــا
للديق.
ومــق اربــدير بالــذكر أن تنفيــذ ســندات التــامني
على املال غح املنقول (سند الـرهق ) والـذي ينفـذ لـد
دائرة التنفيذ يتم وفقاً ألحكام قانون وض األموال غـح
املنقولة تأمينا للديق وتطبق نصوص لك القـانون علـى

للقسمة خالل مخسه عشره يوما مق التاريخ الذي تعينه امكمة
فيعرض كامل املال غح املنقول للبي باملزاد العلين مبعرفه دائرة
اإلجراء على أن

يقل بدء املزايدة عق الهمق املقدر مق قبل

امكمة).
( )67قضت لكمه استفنا عمان بهذا اخلصوص مبا يلي"( :ةد
لكمتنا إن موضو الدعو هو تقسيم أموال غح منقولة وحيي
إن املادة ( )6مق قانون تقسيم األموال غح املنقولة رقم ( )3لسنه
 1225وتعديالته قد أوجبت يف حال بي العقار عق بريق دائرة

إجــراءات بيـ العقــار بــاملزاد العلــين لــد دائــرة التنفيــذ

التنفيذ أن يقل بدء املزايدة عق الهمق املقدر مق قبل امكمة،

والذي ختتلف إجراءات بيعه للعقار عق إجراءات قانون

فكان حريا برئيا التنفيذ واحلالة هذه وقبل بدء املزايدة التحقق

التنفيذ.

مق مقدار الهمق الذي مت تقديره مق قبل امكمة كي يقل بدء
املزايدة عق لك الهمق وحيي إن ت يفعل فان قراره واحلالة
سابق ألوانه وسب ا ستفنا يرد عليه")  .قرار لكمه استفنا
عمان رقم  6016 /2113تاريخ  ،6016/7/2منشورات

( )61تنق املادة (  ) /7 /17مق قانون وض األموال غح املنقولة

عدالة.

تأمينا للديق وتعديالته ــ رقم ( )42ـ لسنة  ، 1257املنشور على

وأر  ،ومق خالل التطبيق العملي إن وجود نق املادة ()6

الصفحة  536مق عدد اربريدة الرمسية رقم  ، 1175تاريخ

مق قانون تقسيم األموال غح املنقولة واليت متن بدء املزايدة يف

 1257 /7/1على ما يلي ...( :و اوز أن تبدأ املزايدة بأقل

بي األموال غح املنقولة (أزاله الشيو غح القابلة للقسمة ) بأقل

مق ( ) %50مق القيمة املقدرة.) ...

مق القيمة املقدرة للمحكمة مصدره القرار إعناء برحها للبي =
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ومق اربدير بالذكر أن املشر األردني يشـرت

وبعد أن تتم اإلحالـة املؤقتـة للعقـار علـى املزايـد

فتتـاح املزايـدة أن يعـرض املزايــد بـد ً معينـًا كمـا هــو

داف ـ البــدل األعلــى يصــدر قــرار رئــيا التنفيــذ بطــرح

احلال يف بعـن القـوانني املقارنـة ،فاملـادة ( ) 6/23مـق

العقار للبي باملزاد العلين ملرة عانيـة وملـده مخسـة عشـرة

قانون التنفيذ العراقي رقـم  45لسـنه  1280تشـرت أ

يوما وتفتت املزايـدة مـق اليـوم التـالي لإلعـالن ،وتتبـ

تفت املزايـدة بأقـل مـق  %30مـق القيمـة املقـدرة للعقـار

نفـــا اإلجـــراءات الســـابقة مـــق حيـــي دفـ ـ العربـــون

امجــوز ،كــذلك األمــر يف القــانون اإلمــاراتي  ،فاملــادة

للمزايديق اربدد وإدرا قائمه مزايديق .وهذا ما نصـت

( )6/707مـــق قـــانون اإلجـــراءات املدنيـــة ا قـــادي

عليه املـادة ( /85أ) مـق قـانون التنفيـذ األردنـي( :بعـد

اإلماراتي رقم  11لسنه  1226تشرت أن تـتم إحالـة

اإلحالة املؤقتة يعلق عق برح العقار بـاملزاد العلـين ملـرة

العقـــار إ إ ا كـــان بـــدل املزايـــدة يقـــل عـــق الـــهمق

عانية وملدة مخسـة عشـرة يومـاً مـق اليـوم التـالي لتـاريخ

األساسي للعقار الذي حدده اخلبح م املصروفات.

اإلعــالن الــذي يتضــمق بــدل املــزاد يف اإلحال ـة املؤقتــة

ونــر ضــرورة أن يقتــدي املشــر األردنــي مبــا

واربهة اليت أحيل عليها العقار ويعت افتتاح املزايدة مق

ه إليه املشر العراقـي ويـورد نصـاً رـرحياً يف قـانون

تاريخ اليوم التالي لإلعالن ويرتت على مـق يرغـ يف

التنفيذ بأ يقل بدل املزاد عـق  %30مـق القيمـة املقـدرة

الــدخول فيهــا أن يــدف عربــون بواق ـ عشــرة باملف ـة مــق

للعقار و لك ملصلحة بـريف القضـية التنفيذيـة مـق جهـة

القيمة املقدرة عند وض اليد).

واملزايديق مق جهة أخر  ،إضافةً إىل تشجي الراغبني

المطلب الثال  :اإلحالة القطعية

باملزايدة على العقار بالتقدم واملشاركة يف املزايدة.

بانتهــاء فــرتة إعــالن اخلمســة عشــرة يومــاً بعــد
اإلحالة املؤقتة يقرر الرئيا اإلحالة القطعية على املزايد

= باملزاد العلين يف دائرة التنفيذ يؤدي إىل تعطيل تنفيذ بي العقار
باملزاد العلين ولكون أسعار العقارات تتغح نزو ورعودا مق
وقت إىل أخر  ،أضافه إىل عزو املزاوديق عق التقدم للمزاد
إن كان القيمة املقدرة للعقار مبالغا بها ،سيما وان املزايد هو
شخق يرغ

بشراء العقار باملزاد العلين لالستفادة املالية

والتجارية ،نتمنى على املشر األردني إن يلغي نق املادة
املذكورة يف قانون تقسيم األموال غح املنقولة وان تتم إجراءات
البي وفقا لقانون التنفيذ األردني والذي نظم عمليه املزايدة
بشكل تفصيلي.

داف بدل املزاد األعلى م مراعاة مـا ورد يف نـق املـادة
( )82مق قانون التنفيذ وهذا ما نصت عليه املـادة (85
 ) /مق قانون التنفيذ والـيت جـاء فيهـا( :بعـد انقضـاء
املدة املنصوص عليها يف الفقرة (أ) مق هذه املـادة ةـري
املزايدة العلنية بني الطالبني املوجوديق عـم يقـرر الـرئيا
اإلحالة القطعية للمشرتي الذي تقدم بالبدل األعلى).
ويتوج بانتهاء مـدة اإلعـالن رـدور قـرار مـق
رئــيا التنفيــذ باإلحالــة القطعيــة و لــك قــت بائلــة
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(أ) ويف هــذا تنــاقن إ يتوج ـ انتهــاء املزايــدة بانتهــاء
املــدة املضــروبة يف اإلعــالن وعلــى لــك نتمنــى علــى

وحيي إن املزايدة تبدأ مق اليوم التـالي لإلعـالن

املشر األردني أن يلغي الفقـرة ( ) مـق املـادة  85مـق

وتنتهــي بانتهــاء مــدة اإلعــالن ،جنــد الفقــرة ( ) تــنق

قانون التنفيذ م اإلبقاء على الشطر األخح مـق الفقـرة

على أن ةري املزايدة بعد انتهـاء املـدة امـددة يف الفقـرة

املـــذكورة وهـــو ( عـــم يقـــرر الـــرئيا اإلحالــة القطعيـــة

( )64قضت لكمه استفنا

عمان بهذا اخلصوص ما يلي:

(ولكمتنا ةد وقبل الرد على أسبا

الطعق واليت لصلتها

النعي على قرار رئيا التنفيذ باخلطأ يف ترجي ديق ضريبة
الدخل على الدائق املرتهق باعتبار أن املستأنفة راحبة ا متياز
اخلاص وإن تسجيل احلجز أسبق مق ضريبة الدخل واملبيعات،
ولكون القرار ت يكق معلالً وت يبنى على أساس مق القانون.
لنجد أن املشر قد رسم بريقاً واضحاً يف أحوال ا نتهاء مق
أعمال املزايدة وتبلي املديق امكوم عليه دف قيمة الديق م

للمشرتي الذي تقدم بالبدل األعلى).
ولكق إن ظهر فرق شاس ما بـني القيمـة املقـدرة
للعقار وبدل املزاد وفقا ملنطـوق املـادة ( )82مـق قـانون
التنفيـذ والـيت نصـت علـى مـا يلـي ( :إ ا ظهـر أن بـدل
مزاد األموال غح املنقولة املعروضة للبيـ يـنقق مبقـدار
( ) %65فأكهر مق قيمتها املقدرة وج على الرئيا أن
يعيد برح هذه األموال يف املـزاد ملـدة عالعـني يومـاً وملـرة

النفقات والرسوم والفوائد استناداً ألحكام املادة  17مق قانون

واحدة عم يقرر اإلحالة القطعية للمزايـد األخـح بالبـدل

وض األموال غح املنقولة تأميناً للديق أو مق خالل املادة  26مق

األعلى )  .ففي هذه احلالة فإن رئيا التنفيـذ يفـرق بـني

قانون التنفيذ وبعد لك يصار إلردار قرار مق قبل رئيا
التنفيذ يتضمق اإلحالة األوىل والقطعية سنداً ألحكام املادة 27
مق قانون التنفيذ واليت نصت على "تدون اإلحالة األوىل
واإلحالة القطعية يف لك ورقة املزايدة يف لضر امللف"  .وحيي
أننا جند أن رئيا التنفيذ قد أردر قراره املطعون فيه قبل البت يف
مسألة اإلحالة مق عدمها وكذلك دون أن ينظم مفردات وقائمة
األرول وتبليغها لألبرا

إلبداء حق

التوزي

حس

ا عرتاض عليها باعتبارها إجراءات أوج

قانون التنفيذ

فرضني:
األول :إ ا بل بـدل املـزاد لألمـوال غـح املنقولـة
أكهــر مــق ( ) %35مــق القيمــة املقــدرة للعقــار ،فعلــى
رئيا التنفيذ إردار القرار بإحالـة العقـار إحالـة قطعيـة
على املزايد الذي تقدم بالبدل األعلى .
الهـــاني :إ ا ت يبلــ بـــدل املـــزاد لألمـــوال غـــح

مراعاتها عند التنفيذ على األموال غح املنقولة ويرتت على عدم

املنقولـــة أكهـــر مـــق ( )%35مـــق القيمـــة املقـــدرة مـــذه

تقيد دائرة التنفيذ فيما ورد فيها عدم رحة اإلجراءات اليت

األمــوال ،فعلــى رئــيا التنفيــذ إعمــال املــادة ( )82مــق

تليها ،وبالتالي فأننا جند أن قرار رئيا التنفيذ املتضمق الرتجي
سابقاً ألوانه لعدم مراعاة الرتتي

اإلجرائي الذي نق عليه

القانون) .قرار لكمه استفنا عمان رقم ( )6010/8370ـ
تاريخ  6010/6/68ـ منشورات مركز عدالة.

قانون التنفيـذ وإعـادة بـرح العقـار للبيـ بـاملزاد العلـين
ملدة عالعني يوماً وملرة واحدة .
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ويقرر رئيا التنفيذ اإلحالة القطعية على املزايـد

بقرار اإلحالة القطعية وبـإجراءات مـا قبـل رـدور قـرار

داف البدل األعلى و لك بعد انتهاء فرتة إعـالن مخسـة

اإلحالة( )65ومقدار نق املزاد واسـم املـراود ولكـق نشـر

عشرة يوماً مـا بعـد اإلحالـة املؤقتـة إن كانـت قيمـة بـدل

اإلحالــة القطعيـــة يعتــ نهايـــة املطـــا فيمـــا يتعلـــق

املزاد تقل عق  %35أو يقـرر اإلحالـة القطعيـة بانتهـاء

باملزايدة.

إعــالن عالعــني يومــا للفــرق الشاس ـ وفقــا لــنق املــادة

إ يوج قانون التنفيذ على مـأمور التنفيـذ نشـر

( )82مق قانون التنفيـذ إن كانـت قيمـة بـدل املـزاد تقـل

قــرار اإلحالـة القطعيــة يف رــحيفة يوميـة واحــدة وعلــى

عق  %35مق القيمة املقدرة للعقار عند وض اليد.

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ علـى رـيغة إعـالن يشـتمل

ومــق اربــدير بالــذكر أن رئــيا التنفيــذ ميلــك

علــى بيــان العقــارات الــيت متــت إحالتهــا والــهمق الــذي

إعادة برح األموال غح املنقولة املعروضة للبي إ ا ظهر

أحيلت به ويبل املديق بقرار اإلحالـة القطعيـة وهـذا مـا

أن بدل مزاد األموال غح املنقولة يزيد على ( ) %35مق

نصت عليه املادة  83مق قانون التنفيذ واليت جـاء بهـا:

القيمة املقدرة مذه األموال مما يفيد أن رئيا التنفيـذ و

( ينشــر املــأمور فــور رــدور قــرار اإلحال ـة القطعيــة يف

سلطة مقيدة يف تقرير اإلحالة القطعية إ ا ت ينقق بدل

رــحيفة يومي ـة واحــدة وعلــى لوح ـة إعالنــات الــدائرة

مزاد العقار عـق قيمتـه املقـدرة مبقـدار( )%65فـأكهر مـق

إعالنــا يشــتمل علــى بيــان العقــارات الــيت متــت إحالتهــا

تلك القيمة.

والهمق الذي أحيلت به ويبل املديق بذلك).

وينشـر مـأمور التنفيـذ فــور رـدور قـرار اإلحالـة

مق جهة أخـر نـق املشـر يف املـادة ( )88مـق

القطعية يف رحيفة يومية واحدة وعلى لوحة إعالنـات

قانون التنفيذ على أنه ( أ  -لكل شخق غح ممنـو مـق

الــدائرة إعالنــا يشــتمل علــى بيــان العقــارات الــيت متــت

املزايدة أن يزيد على الهمق خـالل األيـام العشـرة التاليـة

إحالتها والهمق الذي أحيلت به ويبل املديق بذلك.

لنشــر اإلحالــة بشــر أن تقــل عــق عشــرة باملائــة مــق

ونـــر أن املـــادة ( )83ت قـــدد مـــدة لتبليـ ـ

الهمق.

املــديق قــرار اإلحال ـة القطعيــة وإمنــا ورد (يبل ـ املــديق
بذلك ) ،كما يالحظ أن املشـر قـد أغفـل الـنق علـى
تبلي اإلحالة القطعية على موق العقار.
ونشــر اإلحالـة القطعيــة هــو املرحلــة التاليــة الــيت
تأتي بعد إقفال با املزايدة علـى العقـار املطـروح للبيـ
باملزاد العلين ،حيي يتم إعالم العمـوم وكـذلك املـديق

( )65تنق املادة ( ) 83مق قانون التنفيذ األردني ،على ما يلي:
(ينشر املأمور فور ردور قرار اإلحالة القطعية يف رحيفة يومية
واحدة وعلى لوحة إعالنات الدائرة إعالنا يشمل على بيان
العقارات اليت متت إحالتها والهمق الذي أحيلت به ويبل املديق
بذلك).
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قبــول املزايــدة علــى بــدل املــزاد األخــح (شوشــاري،
.)6002
وزيــادة ( )%10تعتــ إشــكا أو بارئــاً مــق

 -إ ا قـــدمت عـــروض عـــدة بالزيـــادة يؤخـــذ

بوارئ التنفيذ ،بل هي امتداد إلجراءات البي ومرحلة

بالعرض املشتمل على أعلى نق أو العرض األول عنـد

ببيعية مـق مراحلـها (حيـدر .)1222 ،ويتوجـ علـى

تساوي العروض .

بال ـ الضــم أن يــود رــندوق دائــرة التنفيــذ مخــا

د -يكــون عــرض الزيــادة بــابال إ ا ت تــرا فيــه
أحكام هذا القانون).
إ ا ظهر مزايد يرغ بشـراء العقـار امـال إحالـة
قطعية ،فإن له أن يزيد علـى الـهمق املبـا بـه العقـار مـا

الــهمق املقــرر يف اإلحالــة القطعيــة و لــك لضــمان جديــة
الطل يف الزيادة (القضاه.)1226 ،
وقــد نــق املشــر األردنــي يف املــادة () / 88
مق قانون التنفيذ على أنه:

نسبته ( )%10مق القيمة امـال بهـا علـى األقـل وتكـون

(" يــود املزايــد يف رــندوق الــدائرة ( )%10مــق

املهلــة املخصصــة لراغ ـ الشــراء بزيــادة ( )%10كحــد

الهمق اربديد  )" ................ونر بأنه كـان األفضـل أن

أعلى عشرة أيام تلي نشر اإلحالة القطعية ،حبيي اـ

ينق املشر على مـا يلـي ( :يـود املزايـد يف رـندوق

علــى املزايــد أن يــود يف رــندوق دائــرة التنفيــذ النســبة

الـــدائرة ( )%10مـــق القيمـــة املقـــدرة للعقـــار ) و لـــك

املقــررة قانونــا ليصــار إىل قديــد موعــد جديــد يــدون يف

لألسبا االتية:

لضر التنفيذ إلجراء مزايدة جديدة مدتها مخسة عشرة
يوما.

 -1أن مق يرغ بالضم هو مزايـد وأن املزايـد
يتوج عليه دف  %10مق القيمة املقـدرة للعقـار أسـوة

ومـــق اربـــدير بالـــذكر أن الغايـــة مـــق الســـماح

ببــاقي املزايــديق ولــيا بــدف  %10مــق الــهمق الــذي

باملزايــدة بعــد قــرار اإلحالــة القطعيــة والــيت تقــل عــق

يرغ بطرحه و لك كي يتساو املزايدون يف احلقـوق

( )%10مـــق بـــدل املـــزاد األعلـــى هـــو احلـــرص علـــى

وا لتزامات اليت منحها قانون التنفيـذ مـم ،علمـاً بـأن

مصــلحة الــدائق واملــديق معــا وابتغــاء التورــل إىل بي ـ

املشر قد أوج علـى املزايـد دفـ عربـون ( )%10مـق

العقار بقيمته احلقيقية كـي يتضـرر الـدائق يف اسـتيفاء

القيمة املقدرة وكذلك يتوجـ سـريان هـذا األمـر علـى

حقه منقورا أو املديق يف بيـ مالـه بـهمق خبـا وحفظـا

املزايد أعناء فرتة الضم.

للمصــلحة العامــة مس ـ املشــر بعــد اإلحالــة القطعيــة

 -6قد تكون القيمة املقدرة للعقار أكهر مق قيمـة
املزايـدة وبالتــالي فـإن دفـ العربـون مــق القيمـة املقــدرة
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للعقار املطروح للمزاد يكون أفضل مق دف ( )%10مق
الهمق اربديد.

وإ ا ت تتــوافر الشــرو املــذكورة فــإن عــرض
الزيادة يعت بابالً و يؤخذ بـه وهـذا مـا نصـت عليـه

مــق جهــة اخــر فإنــه بعــد أن يــتم نشــر اإلحالــة

املادة (/88د) مق قانون التنفيذ.

القطعية وفقا لنق املـادة ( )83مـق قـانون التنفيـذ فإننـا

وتنق املادة ( )82مق قانون التنفيذ على أنه:

نكــون أمــام فرضــني :إمــا أن يــتم نشــر اإلحالــة القطعيــة

("أ) يتــوىل املــأمور اإلعــالن عــق البي ـ علــى أن

وتنتهي مـدة اإلعـالن و يتقـدم أحـد للمزايـدة ويقـرر

يشتمل هذا اإلعالن على اسم مق عرض الزيادة ولقبـه

رئيا التنفيذ اإلحالة القطعية على املزايـد األخـح وفقـا

ومهنته وموبنـه ومقـدار الـهمق املعـروض باإلضـافة إىل

لنق املادة ( )21مـق قـانون التنفيـذ األردنـي( .)62وأمـا

البيانات اليت كرت يف إعالن البي األول .

إن يتقــدم للمزايــدة مــق يرغ ـ بــذلك ضــمق شــرو
هي:

) تطبق بشأن اإلعـالن عـق هـذا البيـ احكـام
البي الواردة يف هذا القـانون دون التقيـد باملوعـد الـوارد

 -1أن تكــون املزايــدة علــى بــدل املــزاد األخــح
خــالل عشــرة أيــام تلــي نشــر قــرار اإلحالــة القطعيــة يف

فيها").
وةري املزايـدة اربديـدة وتقـرر اإلحالـة القطعيـة
ببقــا لألحكــام املقــررة يف شــان البي ـ األول وهــذا مــا

رحيفة يومية واحدة.
 -6أ تقــل هــذه الزيــادة عــق عشــرة باملائــة مــق

نصت عليه املادة ( )20مق قانون التنفيذ( )63ويتم تنفيـذ
اإلحالة القطعية للمزايـد بالبـدل األعلـى واـ أن يـتم

بدل املزاد األخح.
 -7أ يكـون املزايــد اربديـد ممنوعـاً مـق املزايــدة

تــدويق اإلحالــة األوىل واإلحالــة القطعيــة يف يــل ورقــة

مبقتضى املـادة ( )87مـق قـانون التنفيـذ وهـذا مـا نصـت

املزايــدة ويف لضــر ملــف التنفيــذ و لــك إعمــا لــنق

عليه املادة (/88أ ) مق قانون التنفيذ.

املادة ( )27مق قانون التنفيذ(.)68

 -4أن يــود يف رــندوق دائــرة التنفيــذ ()%10

وإ ا ت يتقدم أي شخق بعـرض  ،%10يصـدر

مق الهمق اربديـد (الـهمق امـال بـه العقـار مضـافًا عليـه

الرئيا قـرارًا باإلحالـة القطعيـة علـى مـق متـت اإلحالـة

 ) %10سندا لنق املادة ( ) /88مق قانون التنفيذ.

األوىل عليه وبالشرو

( )62حيي جاء فيها" :إ ا انقضى املوعد املنصوص عليه يف املادة

()63حيي جاء فيها ( :ةري املزايدة اربديدة وتقرر اإلحالة القطعية

( )85مق هذا القانون وت يتقدم أي شخق بعرض العشرة
باملائة يصدر الرئيا قرارا باإلحالة القطعية على مق متت اإلحالة
األوىل عليه وبالشرو

اتها") .

اتها وهذا ما نصت عليه املـادة

ببقا لألحكام املقررة يف شان البي األول).
()68حيي جاء فيها"( :تدون اإلحالة األوىل واإلحالة القطعية يف
يل ورقه املزايدة ويف لضر امللف").
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المطلب األول :حقوق والتزامات المحال عليه

انقضى املوعد املنصـوص عليـه يف املـادة ( )85مـق هـذا

يتمت امال عليه بالعديد مق احلقوق ،كمـا أن

القــانون وت يتقــدم أي شــخق بعــرض العشــرة باملائــة

عليــه العديــد مــق ا لتزامــات وردت يف قــانون التنفيــذ

يصــدر الــرئيا قــرارا باإلحالــة القطعيــة علــى مــق متــت

األردنــي ،وســنتناول هــذه احلقــوق وا لتزامــات مــق

اإلحالة األوىل عليه وبالشرو

اتها").

ونر أن املشر األردني وق يف خطـأ مـادي يف
نـــق املـــادة ( )21حيـــي أورد املشـــر "(:إ ا انقضـــى
املوعد املنصوص عليـه يف املـادة ( )85مـق هـذا القـانون

خــالل تقســيم هــذا املطلـ إىل فــرعني نتنــاول يف الفــر
األول حقوق امال عليه ويف الفر الهـاني نتحـدث عـق
التزاماته .
الفرع األول :حقوق المحال عليه

 )".........وكان ا أن يـذكر املـادة ( )88ولـيا املـادة

إن مق حقـوق امـال عليـه والـيت رتبهـا قـانون

( )85كــون نــق املــادة ( )21يتعلــق باإلحالــة القطعيــة

التنفيذ األردنـي حقـه يف تسـجيل العقـار موضـو املـزاد

إ ا ت يتقدم أي شخق بعرض العشرة باملائة وأن نق

بامسه لد دائرة تسـجيل األراضـي باإلضـافة إىل حقـه

املادة ( )88هي مق تناولت هذا املوضو وليسـت املـادة

يف تسلم العقار مطهرًا مق كافة احلجوزات والرهونات .

( )85مق قانون التنفيذ.

أوالً :حق المحال عليه في تسجيل العقار
المحال باسمه في دائرة تسجيل األراضي :تنق املادة

المبح الثال  :آثار بيع المال

( )25مق قانون التنفيذ على ما يلي"(:يطل

املأمور

رير المنقول بالمزاد العلني

تسجيل قرار اإلحالة القطعية بعد دف

الهمق

تتعدد يعار بي املـال غـح املنقـول بـاملزاد العلـين،

والنفقات") .يهح هذا النق املادة التسانل حول متى

ســواء مــق خــالل امــال عليــه أو يف مواجهــة املشــرتي

تنتقل ملكية العقار املبا باملزاد العلين إىل املشرتي

املتخلـــف عـــق الـــدف أو يف مواجهــة املـــديق مـــق هنـــا

(امال عليه)؟ فهل تنتقل مق تاريخ ردور قرار

سنقســم هــذا املبحــي إىل عالعــة مطالــ علــى النحــو

اإلحالة القطعية أم مق تاريخ إيدا نق املزاد أم مق

التالي:

تاريخ تسجيل العقار باسم امال عليه املشرتي لد

املطل األول :حقوق والتزامات امال عليه.
املطل الهاني :ا لتزامات املرتتبة علـى املشـرتي
املتخلف.
املطل الهالي :أحقيه املديق يف اسرتداد عقاره.

دائرة تسجيل األراضي املختصة؟

أنيا منصور املنصور وأمحد عواد البنيان :أحكام احلجز التنفيذي...
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أجا على هذا التسانل قـرار الـديوان اخلـاص

هذا و يرتت على اإلحالة انتقال امللكيـة وإمنـا

بتفسح القوانني رقـم  70لسـنه  )62(1237والـذي جـاء

إ ا مت تســجيل هــذا احلكــم تنتقــل امللكيــة إىل املشــرتي

فيه"( :إن معاملة بي وفـراغ األمـوال غـح املنقولـة وفـق

بــاملزاد (النمــر )1288 ،ويرتت ـ علــى تســجيل احلكــم

قانون اإلجراء تعت تامة مبجرد رـدور قـرار اإلحالـة

بإيقا البي انتقال ملكية العني املنزوعة ملكيتها ملق رسا

القطعية ،بل بـد مـق تنفيـذ هـذا القـرار بإمتـام املعاملـة

عليــه املــزاد ،وامللكيــة كمــا هــو الشــأن يف حالــة البيــ

لد دائرة تسجيل األراضي").

ا ختيــاري تنتقــل حبالتهــا الــيت كانــت عليهــا يف ملــك

وبــالرغم مــق أن قــانون التنفيــذ ت يــنق علــى

املالــك الســابق ،فــالبي اربــ ي خيتلــف عــق البيــ

الوقت الذي تنتقل فيه ملكيـة العقـار إىل املشـرتي ا أن

ا ختياري مق هذه الناحية ألنه ينشـئ ملكيـة جديـدة

القــانون املــدني قــد نظــم هــذه املســألة( )70باإلضــافة إىل

ت تكــق للمالــك الســابق ،كمــا أن نقــل ملكيــة العقــار

القوانني الناظمة لعميله بي وتسجيل العقارات كقـانون

املبي ـ مــق املــديق أو احلــائز بالتســجيل مين ـ مــق رف ـ

التصــر يف األمــوال غــح املنقولــة( )71وقــانون تســوية

دعو اإلبطـال أو الفسـخ أو اإللغـاء أو الرجـو لعيـ

األراضي واملياه(.)76

يشو إجراءات التنفيذ أو ملكيه املديق أو احلائز ،كمـا
أن احلكم ببطالن حكم رسو املزاد أو إلغائه يقرر ا الل

( )62قرار الديوان اخلاص بتفسح القوانني رقم ( )70لسنة ،1237
املنشور على الصفحة ( )6428مق عدد اربريدة الرمسية رقم
( ،)6428تاريخ .1237 /16 / 71

البي وزواله مق وقت إيقاعـه شـأنه يف لـك شـأن البيـ
ا ختياري( .بديوي.)1280 ،
ثاني ثاً :تطهيثثر العقثثار المبثثاع بثثالمزاد العلنثثي مثثن

( )70تنق املادة ( )1148مق قانون املدني األردني على ( :تنتقل

الوقوعات والحجثواات :إن مق حقـوق امـال عليـه أن

بني املتعاقديق ويف حق

تنتقل ملكية العقار إىل حوزته خالية مق حقوق ا متيـاز

امللكية و احلقوق العينية األخر

الغح إ بالتسجيل وفقا إلحكام القوانني اخلارة به).
( )71تنق املادة ( )6مق قانون التصر يف األموال غح املنقولة رقم
( )42لسنه  1257وتعديالته على( :ينحصر إجراء مجي

والتامني والرهق واحلجز ويتسلم العقار خاليا مـق كافـة
الدفو واحلجوزات ،إ إن هذه احلقـوق تنتقـل إىل نـق

يف األراضي األمحية واملوقوفة واألمالا

املزاد واملود يف رندوق دائـرة التنفيـذ وهـذا مـا نصـت

واملسقفان واملستغالت الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها يف

عليه املادة ( )22مق قانون التنفيـذ األردنـي والـيت جـاء

معامالت التصر

دوائر تسجيل األراضي).
( )76تنق املادة (  )7 /12مق قانون تسويه األراضي واملياه رقم
( )40لسنه  1256وتعديالته على ما يلي ( :يف األماكق اليت
متت التسوية فيها

يعت البي واملبادلة واإلفراز واملقامسة يف=

=األرض أو املاء رحية إ إ ا كانت املعاملة قد جرت يف دائرة
التسجيل) .
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بهــا  "( :يرتت ـ علــى تســجيل قــرار اإلحالــة القطعيــة

احلجــز وقديــد مكــان البي ـ ويومــه ،فهــم علــى علــم

تطهح العقار املبي مق حقوق ا متياز والتـامني والـرهق

باإلجراءات اليت روعي يف تنظيمها محايتهم وتدخلـهم

واحلجــز وتنتقــل هــذه احلقــوق إىل الــهمق مــ مراعــاة

مبا ميكـنهم مـق مراقبـة اإلجـراءات ،فـإ ا مسـ مـؤ ء

أحكام القوانني اخلارة").

الــدائنني باســتعمال ســلطة التتبــ يف مواجهــة املشــرتي

ويرتتـ ـ علـــى تســـجيل حكـــم إيقـــا البيـ ـ أو

باملزاد لكان معنى لك إعادة إجراءات التنفيـذ قـت يـد

التأشــح بــه تطهــح العقــار املبيــ مــق حقــوق ا متيــاز

املشرتي وهو تكرار موج له ،مق ناحية أخر فإنه

وا ختصــاص والرهــون الرمسيــة واحليازيــة وتفريعــا

يرتت ـ علــى الــتطهح ضــيا حقــوق هــؤ ء الــدائنني

علــى هــذا ،فــإن احلقــوق العينيــة التبعيــة تــزول ويطهــر

والتضحية بها ،فحقهـم يظـل لفوظـاً ولكنـه ينتقـل إىل

العقار منها وتنتقل امللكية إىل امال عليه خالية منها و

الهمق ويكون مم أولوية عليه ومق عم يضـارون مـق

يكـــون ألرـــحا هـــذه احلقـــوق إ حـــق األولويـــة يف

إجراءات التطهح (شحاته.)1220 ،

استيفاء ديونهم مق نق العقار (النمر.)1288 ،

ويقصــد بــتطهح العقــار ختليصــه مــق مجي ـ مــا

وترج احلكمة مق الـتطهح إىل أن بيـ العقـار يف

يهقله مق قيـود وحقـوق وأعبـاء حتـى ينتقـل خالصـًا إىل

املزايدة العلنية يكون قـت إشـرا القضـاء وتتخـذ فيـه

املشرتي باملزاد وهو يتم بقوه القانون عـق بريـق يليـات

إجراءات رمسية حددها القانون بدقة ،فضالً عق لـك

خارة حددها املشر (خليل.)6002 ،

فقــد وضــعت لــه مواعيــد متكــق أرــحا الشــأن مــق
ا عرتاض عليه (العبودي.)6005 ،
ويقوم التطهح على عدة اعتبـارات منهـا مـا هـو

ويعت امال عليه املشرتي للعقار خلفاً خاراً يف
امللكية برسو املزاد وهذه امللكية وإن كانـت تنتقـل إىل
امال عليه ما ت يسجل حكم رسو املزاد ،فإن لـك

عملي وهي تقتضي جذ أك عدد مق األفراد للتقدم

مينـ مــق أن ترفـ علــى امــال عليــه دعــو اإلبطــال أو

لشراء العقار ،باعتبـار أن العقـار مبـا عليـه مـق تأمينـات

الفســـخ أو الرجـــو لعيـ ـ يشـــو إجـــراءات التنفيـــذ

سو

يكون دافعاً مـم لإلعـراض عـق املزايـدة ،ومـق

(إبراهيم.)1287 ،

عم كان مق الضروري إعطاء ضمان مم لتملـك العقـار

ويعت ـ املشــرت بــاملزاد العلــين مالك ـًا للمبي ـ يف

خاليا مق هذه التأمينات  .ومق هـذه ا عتبـارات مـا هـو

مواجهة املنفذ عليه ومجي مق كـان برفـًا يف إجـراءات

فين يتمهل يف وجـود الضـمانات الكافيـة حلمايـة حقـوق

التنفيــذ وحيــق للمشــرتي بعــد اعتبــاره مالكــاً احلــق يف

هؤ ء الدائنني أعناء التنفيذ لك أن هـؤ ء الـدائنني قـد

املطالبة بالتسليم وإخـالء العقـار مـق املنفـذ أي يرفـ يـد

سبق إدخامم يف إجـراءات التنفيـذ ومت إعالنهـم بطلـ

هذا األخح عنه (خليل.)6002 ،

أنيا منصور املنصور وأمحد عواد البنيان :أحكام احلجز التنفيذي...

704

و يُخلَى مق العقار إ املنفذ عليه وعائلتـه أمـا

أمـا إ ا اسـتحق العقـار املبيـ  ،فيكـون للمشـرتي

الشاغلون االخرون كاملستأجريق ،فال ميكـق إخالنهـم

الرجو بالهمق وبالتعويضات علـى املـديق إن كـان مـا

بناء على قرار اإلحالة ،وعلـى املشـرتي ممارسـة حقوقـه

وجه (النمر.)1288 ،

إزائهــم أمــام القضــاء املخــتق( )77ويســتهنى مــق لــك

ومق احلقوق املمنوحة للمحال عليه بل فسـخ

ويعــود

املزايدة واسرتداد ما دفعه مق مال إ ا تعذر إمتام معاملـة

()74

إخــالء العقــار موضــو تنفيــذ ســند الــرهق

للمشــرتي بــاملزاد كــل مــا كــان للمنفــذ عليــه مــق حقــوق

البيـ والفــراغ ملشــرتي العقــار بــاملزاد العلــين ألي ســب

علـــى هـــذا العقـــار ،كمـــا يعـــود إليـــه كـــل العقـــارات

مق األسبا على و

بالتخصــيق امللحقــة بالعقــار ،كمــا يعــود إليــه ممارســة

يكون مذا املشرتي يد يف تعذر تسجيل العقـار

مجي ـ أعمــال اإلدارة وأعمــال التصــر بعــد تســجيل

لــه وهــذا احلــق أقرتــه املــادة ( )105مــق قــانون التنفيــذ

قرار اإلحالة له.

حيي نصت على أنـه  "( :إ ا تعـذر إمتـام معاملـة البيـ
والفراغ خالل عالعـني يومـا مـق تـاريخ اإلحالـة القطعيـة
بسب

( )77تنق املادة (  ) / 10مق قانون تقسيم األموال غح املنقولة
املشرتكة وتعديالته  ،على ما يلي ( :إ ا ظهرت أي ممانعة يف
تسليم امل املبا على الوجه املبني يف هذا القانون إىل مشرتيه
يقوم مأمور اإلجراء بتجليته وتسليمه).
( )74قضت لكمه استفنا

عمان بهذا اخلصوص مبا يلي:

("...وحيي أنه مق الهابت أن املستأنف يشغل الشقة رقم ()106
املقامة على قطعة األرض رقم ( )825حوض رقم ( )8امليالة
موضو سند تأمني الديق املطروح للتنفيذ واليت أحيلت على
البنك التجاري األردني إحالة قطعية وسجلت بامسه وت يقم
املستأنف بتسليم هذه الشقة خالية مق الشواغل إىل البنك
التجاري األردني .فإن مباشرة دائرة التنفيذ بإجراءات إخالء
العقار بناء على بل

البنك يتفق وأحكام القانون و حيتا

لك إىل ردور حكم بذلك مق امكمة وبالتالي فإن القرار
املستأنف واقعاً يف لله وأسبا ا ستفنا

ترد عليه مما يوج

ردها ) .قرار لكمه استفنا عمان رقم ( ) 6010 /67788ــ
تاريخ  6010 / 10 /12ــ منشورات عدالة.

يد للمشرتي فيـه جـاز لـه الطلـ مـق الـرئيا

فسخ املزايدة واستعادة ما دفعه ) .
ثالثثاً :عثثدم سثثماع دعثثوى فسثثد البيثثع بعثثد مثثرور

س ثثنة عل ثثى التس ثثجيل :باإلضـــافة ملـــا ورد فـــإن املشـــر
األردني قد نق على عدم مسـا ا دعـاء بفسـخ البيـ

الواق على العقار املبا باملزاد العلـين الـذي مت بواسـطة
دائرة التنفيذ بعد مرور سنة على هذا البيـ حبجـة وقـو
أخطــاء شــكلية ،حيــي نصــت املــادة ( )102مــق قــانون
التنفيــذ علــى أنــه "( :يســم أي ادعــاء بفســخ بي ـ أو
فــراغ أي أمــوال غــح منقولــة مت بواســطة الــدائرة بــاملزاد
العلين بعد مـرور سـنة علـى هـذا البيـ أو الفـراغ حبجـة
وقــو أخطــاء شــكلية يف إجــراءات التنفيــذ و يشــمل
حكــم هــذه املــادة القارــر والغائ ـ وفاقــد األهليــة و
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يعت وقـو ا حتيـال أو التزويـر يف التبليغـات التنفيذيـة

يعفيــه رئــيا التنفيــذ مــق دفــ الــهمق إ ا كــان املبلــ

مق األخطاء الشكلية").

امكوم به يغطي الهمق املطلو منه أن يدفعـه يف مقابـل

ومدة السـنة الـواردة يف نـق املـادة املـذكورة مـق

شــرائه للعقــار مــ مراعــاة حقــوق الــدائنني االخـــريق

ميعــاد تقــادم ،وهــذا

جــدو مــق دفعــه مــا دام أنــه

قــانون التنفيــذ هــي مــدة ســقو

(شــحاته )1220 ،إ

يفهم مق عبـارة ( يسـم أي ادعـاء) الـواردة يف املـادة

سيعود ألخذ دينه مقدماً علـى بـاقي الـدائنني مـق الـهمق

( )102مق قانون التنفيذ (شوشاري.)6002 ،

الذي دفعه واإلعفاء مـق دفـ الـهمق قـد يكـون كليـًا أو

ومــق احلقــوق املمنوحــة للمحــال عليــه مــا ورد

جزئياً حبس مقدار الـديق ومـا إ ا كـان يسـتغرق الـهمق

الــنق عليــه يف املــادة (  )103مــق قــانون التنفيــذ والــيت

كله أو جزءا منه ويف احلالـة األخـحة يلـزم بـدف الفـرق

جاء بها " ( :إ ا تقرر فسخ البي الناجم عق املزايدة مـق

بني الديق والهمق فقط (حيدر.)1222 ،

امكمة املختصة يبقى العقار مسـجالً باسـم امـال عليـه
إىل أن يستويف ما دفعه").

أوالً :الت ث ثزام المحث ثثال عليث ثثه بث ثثدفع بث ثثدل الم ث ثزاد

والنفقات :تتحقق مسؤولية املشرتي امال عليه بامتناعه

الفرع الثاني :التزامات المحال عليه

عق تأدية بدل املزاد بعد املدة القانونيـة وهـي عشـرة أيـام

يتم دف نق املزاد مق قبل املشرتي (امال عليـه)

مق تاريخ اإلحالة القطعية(.)35

باإلضافة إىل الرسـوم والنفقـات وعلـى املشـرتي القيـام

وإ ا ت يقم امال عليه بوفاء ا لتزامـات املرتتبـة

بــدف هــذه املبــال دون أي تكليــف تلقــائي مــق دائــرة

عليــه خــالل عشــره أيــام مــق تــاريخ ا حالــة القطعيــة،

التنفيذ .

تبلغــه دائــرة التنفيــذ إخطــارا بلــزوم الوفــاء با لتزامــات

والتزام املشرتي بدف الهمق لـيا مقابـل حقـه يف

خالل عالعة أيام وإ ا انقضت هذه املدة وت يقـم امـال

تســلم املبيــ  ،فهـــذا أعــر يرتتــ علـــى البيــ (والـــي،

عليــه بالوفــاء ،فيجــوز ملباشــر التنفيــذ أو أي بــر أن

.)1282

يطل إعادة البي .

ويتوج على امال عليه أن يـدف الـهمق الـذي
أحيل به العقار عليه ما ت يكق دائنا أعفاه قرار اإلحالة
مـــق إيـــدا الـــهمق كلـــه أو بعضـــه مراعـــاة ملقـــدار دينـــه
ومرتبته ،فقد يكون امال عليه العقار دائناً مببلـ يفـوق
نـــق املـــزاد ومرتبـــة دينـــه مقدمـــة علـــى بـــاقي الـــدائنني
أرحا الرهون أو التأمني أو ا متياز ففي هـذه احلالـة

( )75تنق املادة ( )24مق قانون التنفيذ األردني على ما يلي:
(على امال عليه أن يود الهمق يف الدائرة خالل عشرة أيام مق
تاريخ اإلحالة القطعية ما ت يكق دائنا أعفا قرار اإلحالة مق
إيدا الهمق ،كله أو بعضه ،مراعاة ملقدار دينه ومرتبته وتسلم
رورة قرار اإلحالة القطعية بعد لك).
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واعتبار املشرتي متخلفا

يتم بقوه القانون أي

يتوىل أمر إعالن بي العقـار بـاملزاد العلـين للمـرة الهانيـة

وهـذا

وفقــا لإلجــراءات املتبعــة يف اإلعــالن األول ،وةــري

مبجرد ختلفه عق دف الهمق ،بل بد مق بلـ

الطل يقدم مق مباشر التنفيذ وكل مق كـان برفـا فيهـا

املزايــدة يف املوعــد امــدد يف اإلعــالن والــذي ا ـ أ

ويعت املديق برفا يف هذه اإلجـراءات وحيـق لـه بالتـالي

يتجاوز مخسة عشرة يوماً التالية لتاريخ رـدور القـرار

بل إعادة البيـ

عـم يقـرر رئـيا التنفيـذ إعـادة البيـ

وفقـًا ملنطــوق املــادة ( )23مــق قــانون التنفيــذ عــم ةــري

وتعيني تاريخ اربلسة اليت اـري فيهـا واـ أن اـري

املزايــدة بعــد حصــول التبلي ـ بإعــادة البي ـ إ يتوج ـ

البي ـ يف موعــد يتجــاوز اخلمســة عشــر يوم ـاً التاليــة

على مق لديه اعرتاض على قـرار رئـيا التنفيـذ بإعـادة

لتاريخ ردور القرار(. )72

البي أن يقدم اعرتاضه لـد دائـرة التنفيـذ بطلـ يقـدم

بعد لك يقوم مأمور التنفيـذ بتبليـ قـرار رئـيا

لرئيا التنفيذ مبـدة تتجـاوز موعـد املـزاد بهالعـة أيـام

التنفيــذ بإعــادة البيــ فــوراً إىل املشــرتي املتخلــف وإىل

وإ سـقط احلـق يف تقـديم ا عـرتاض وهـذا مـا نصـت

الدائنني الذيق أربحوا برفًا يف اإلجراءات وإىل املديق .

عليــه امل ـادة ( )22مــق قــانون التنفيــذ والــيت جــاء بهــا:

ويتوىل مأمور التنفيذ اإلعالن عق البي الهاني وا أن

("أ  -ةــري املزايــدة بعــد التحقــق مــق حصــول التبليـ

يشــتمل اإلعــالن عــق البي ـ الهــاني علــى البيانــات الــيت

بإعادة البي .

كرت يف إعالن البي األول

()73

.

وإ ا انتهى املزاد بهمق يزيد على الـهمق ،فـالفرق
يكون مق حق املزايد السابق ،وإمنا مق حق املديق أو
الدائق وحبس األحوال علـى أنـه أيـًا كـان الـهمق الـذي

 -اـ إبـداء أوجـه املنازعـة يف قـرار

إعادة البي بتقرير يقـدم قبـل املوعـد امـدد للبيـ بهالعـة
أيــام علــى األقــل وإ ســقط احلــق فيهــا .

 -ينظــر

الرئيا يف النزا قبـل افتتـاح املزايـدة ويفصـل فيـه علـى
وجه السرعة").

يبا به العقـار ،فـان البيـ يكـون علـى مسـؤولية املزايـد

وةـــري املزايـــدة اربديـــدة ويقـــ البيـــ ببقـــًا

الذي سبق أن أحيل عليه العقار وختلف عق دف الـهمق

لألحكام املقررة بشان البي األول و تقبل املزايـدة مـق

(والي.)1282 ،

املشرتي املتخلف ولو قدم كفالة(.)78

وبعـــد أن يقـــوم مـــأمور التنفيـــذ بتبليـ ـ املـــديق
والــدائنني احلــاجزيق قــرار رئــيا التنفيــذ بإعــادة البي ـ

ثانيث ثاً :حظ ثثر تص ثثرف المح ثثال علي ثثه ف ثثي العق ثثار

خالل سنة من التسجيل :مـق ا لتزامـات الـيت تفـرض
علـى امـال عليـه أيضـاً حظـر تصـر املشـرتي بالعقــار

( )72املادة ( /23د) مق قانون التنفيذ األردني .
( )73املادة ( )28مق قانون التنفيذ األردني.

( )78املادة ( )100مق قانون التنفيذ األردني
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امال عليه خالل سنة تلي تاريخ تسـجيل قـرار اإلحالـة

كاملــة مــق تــاريخ اإلحالــة القطعيــة عليــه ،بــأن الــدائق

القطعية ومنعه مق أن يتصـر يف لـك العقـار بـالبي أو

املــرتهق الــذي أحيــل عليــه العقــار يصــب مالكــا للعقــار

الــرهق أو املبادلــة أو امبــة أو اإلفــراز خــالل ســنة مــق

ملكية كاملة ورحيحة إ أن املشر وضـ قيـدًا مؤقتـًا

تــاريخ تســجيل املــال بامســه إ حيــق للمــديق وورعتــه

على هذا العقار مينعه مق بيعـه أو رهنـه فقـط وملـدة سـنة

بدف بدل املزاد م الرسوم واملصاريف وهذا ما ورد يف

أجاز خالما للمديق اسرتداد العقار إ ا قام بـدف الـديق

نــق املــادة (/104أ) مــق قــانون التنفيــذ والــذي جــاء

وفوائده والرسـوم والنفقـات الـيت دفعهـا الـدائق إ أن

فيهــا "( :اــوز ملــق أحيــل عليــه املــال غــح املنقــول أن

املشر ت يصادر احلقوق األخر ملق أحيل عليه العقار

يتصر يف لك املال بالبي أو الرهق أو املبادلة أو امبـة

ومق هذه احلقوق حق اإلجـارة ويسـقط حـق املـديق يف

أو اإلفراز خالل سنة مق تاريخ تسجيل املال بامسه ،إ

ال بإحكــام املــادة ( )15مــق قــانون
اســرتداد عقــاره عم ـ ً

حيق خالل هذه املدة اسرتداد هذا املـال إ ا قـام املـديق أو

وض األموال غح املنقولة تأميناً للديق مبضـي مـدة سـنة

ورعته بدف بدل املزايدة م الرسوم والنفقات) .

مق تاريخ اإلحالة و يرد عليها قط أو وقف ") .

وبعد متام معاملة التسـجيل علـى الوجـه املـذكور
فإن حكم هذا البي

يبطل فيها لو رغ املديق يف أداء

المطلب الثاني :االلتزامات المترتبة على المشتري
المتخلف

الديق ،غـح أنـه يشـرت يف لـك عـدم دفـ املـديق دينـه

تــنق املــادة ( )23مــق قــانون التنفيــذ علــى أنــه:

قبل متام معاملة التسجيل أما إ ا دف املديق دينـه خـالل

("أ -إ ا ت يقم امال عليه بوفاء ا لتزامـات املرتتبـة

املــدة القانونيــة ،فــإن هــذا األمــر يــؤدي إىل إلغــاء األمــر

عليه يف املوعد املنصوص عليه يف املادة ( )24مق هذا

الصادر بالتسجيل.

القــانون تبلغــه الــدائرة إخطــاراً بلــزوم الوفــاء بهــذه

وتطبيقاً لذلك قضت لكمه التمييز األردنيـة

()72

بأنه"( :يستفاد مق أحكام املادة ( )15مـق قـانون وضـ

ا لتزامــات خــالل عالعــة أيــام وفقــا لشــرو البيــ .
-إ ا انقضــى املوعــد امــدد يف الفقــرة (أ) مــق هــذه

األمــوال غــح املنقولــة تأمينــا للــديق رقــم ( )42لســنه

املادة وت يقم امال عليه اوز ملباشر التنفيذ ولكـل مـق

 1257الــيت ةيــز للــدائق الــذي أحيــل العقــار علــى

كان برفا فيها أن يطل إعادة البي ").

امسه أن يتصر يف العقار بـالبي أو الـرهق خـالل سـنة

وتنق املادة ( )101مق قانون التنفيذ على أنـه:
("يلــزم املشــرتي املتخلــف مبــا يــنقق مــق نــق العقــار

( )72قرار لكمه التمييز األردنية رقم ( ،)21 /265منشورات
مركز عدالة.

وبالفوائــد ويشــمل قــرار اإلحالــة القطعيــة إلزامــه بفــرق
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الـهمق إن وجــد و حـق لــه يف الزيـادة الــيت تصـب حقــا

(" ةــري املزايــدة اربديــدة ويق ـ البي ـ ببقــا لإلحكــام

للمديق والدائق") .

املقررة بشان البي األول و تقبـل املزايـدة مـق املشـرتي

مق خـالل النصـوص املتقدمـة نـر أنـه يتوجـ

املتخلف ولو قدم كفالةً") .

على مشرتي العقار أن يدف الهمق خالل عشرة أيام مق

واحلكمــة مــق حرمــان امــال عليــه املتخلــف مــق

تــاريخ اإلحالــة القطعيــة ،كــون امللكيــة تهبــت للمشــرتي

املشاركة يف املزايدة هو جـزاء لنكولـه مـق جهـة؛ وألنـه

مبجرد ردور حكم رسو املزاد (فودة )6005 ،فـإ ا ت

أرب مبنزلة البائ فال يص أن يشرتي هـو ملـك نفسـه

يقــم بالوفــاء يبلـ إخطــارا بلــزوم الوفــاء بالتزامــه كــأعر

(شوشاري.)6002 ،

لعملية البي باملزاد العلين خالل عالعة أيام ،فإ ا انقضى

كمــا أن املشــرتي املتخلــف عــق الــدف معــرض

هــذا املوعــد وت يقــم بالوفــاء بالتزاماتــه حيــق لطالــ

لضمان الفرق الذي حيصل بني املزايـدتني ،فضـالً علـى

التنفيذ ولكل مق كـان برفـاً يف إجـراءات التنفيـذ بلـ

أنه إ ا ت يتقدم مزايد يف املزايدة الهانية فلـق تعتـد دائـرة

إعادة البي ويعني موعد ربلسة البي  ،حبيي اـوز أن

التنفيذ بالنكول (أبو الوفا.)1284 ،

تتجاوز اخلمسـة عشـر يومـًا التاليـة لتـاريخ رـدور قـرار
رئيا التنفيذ بإعادة البي .
فاملشــر يلــزم املشــرتي (امــال عليــه ) ،بإيــدا

وإ ا نقــق نــق العقــار يف املزايــدة الهانيــة عنــه يف
املزايدة األوىل ،فيلزم املشـرتي املتخلـف مبـا يـنقق مـق
الــهمق والفوائــد ويشــمل قــرار اإلحالــة القطعيــة علــى

الــهمق يف دائــرة التنفيــذ خــالل عشــرة أيــام مــق تــاريخ

املزايد اربديـد إلـزام املشـرتي املتخلـف بفـرق الـهمق و

اإلحالــة القطعيــة ،فــإ ا انقضــت مــدة العشــرة أيــام وت

حق له يف الزيادة اليت تصب حفـا للـدائق واملـديق وفقـًا

يــود امــال عليــه الــهمق يف دائــرة التنفيــذ ،فعلــى دائــرة

إلحكام املادة ( )101مق قانون التنفيذ.

التنفيذ أن تبلغه إخطـاراً بلـزوم الوفـاء بهـذه ا لتزامـات

ويعت الفرق هنا مبهابة امللحق بالهمق ولـذا فإنـه

خالل عالعة أيام وإ ا انقضت هذه املهلة وت يقـم امـال

يـدخل يف الــهمق ويــوز علـى الــدائنني حبسـ درجــات

عليــه بإيــدا الــهمق يف رــندوق دائــرة التنفيــذ فيجــوز

ديــونهم وأفضــليتها (حيــدر )1222 ،وميكــق اعتبـــار

ملباشر التنفيذ أن يطل إعادة بي العقار باملزاد العلـين،

شــراء املشــرتي الناكــل وكأنــه مت مبوج ـ عقــد متبــادل

وةري املزايدة اربديدة ببقا لألرول م عدم السـماح

يلقــي عليــه موج ـ إيــدا الــهمق خــالل مهلــة معينــة،

للمشــرتي املتخلــف مــق الــدخول يف املزايــدة ولــو ق ـدم

حبيـي إن ختلــف عـق اإليــدا خــالل املهلـة يكــون مبهابــة

كفالة؛ لكونه املسب للمزايدة الهانيـة وهـذا مـا ورد يف

شر إلغاء يفضي إىل إلغاء العقـد واإللغـاء هنـا حكـم

املادة ( )100مق قانون التنفيذ واليت جاء فيها:

مقرر بنق القانون( .احلجار.)6004 ،

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6014م1475 /هـ)

ونالحظ أن القانون يلـزم املزايـد املتخلـف بفـرق
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واملصاريف أكهر مق مقدار العربون الذي دفعه ،فيؤخذ

الــهمق علــى أســاس مســؤوليته يف ســح العطــاء الــذي

العربــون ويبل ـ املشــرتي املتخلــف إخطــارا بلــزوم دف ـ

تقدم به بعد اعتماده والذي رت التزامه بـدف الـهمق يف

الفرق املتبقي يف مته كما لو كان مديناً به مبوجـ سـند

مقابــل البيـ (مبحــن اختيــاره) ،فــيمكق اعتبــاره بهــذه

تنفيـــذي وحيصـــل منـــه (شوشـــاري )6002 ،وإ ا ت

املهابة تعويضاً ،جزاء اإلخالل بالتزامه املشار اليه وهـذا

يتقدم راغ للشراء يف املزايدة اربديدة ففي هذه احلالـة

التعــوين املقــدر تتعلــق بــه حقــوق الــدائنني ،كمــا هــو

تعد تأمينـات املشـرتي املتخلـف عائـدة للمـديق وتسـلم

الشــأن بالنســبة لبــاقي الــهمق ســواء بســواء؛ ألن إرســاء

إىل الدائق لسوبة على دينه ويعاد تقدير العقار ويعلـق

العطاء مق شأنه أن يرت مـم احلـق يف الـهمق يف مقابـل

عق بيعه مق جديد.

العقار املنفذ عليـه إ ا ت حيـدث نكـول مـق جانبـه ،فـإ ا

و نر مـا يوجـ إعـادة تقـدير العقـار بعـد أن

نكل مق اعتمد عطانه أعيـد البيـ علـى مسـفوليته وإ ا

ميتن املشرتي املتخلـف عـق دفـ نـق املـزاد كونـه لـيا

كان البعن يفسر لك بأنه جزء مق الهمق ،وي ر لك

هناا ما يوج إعادة التقدير ،ولكون عدم قيـام امـال

بأن اعتباره تعويضاً مق شـأنه أن يـؤدي إىل اقتسـامه بـني

عليه بدف الهمق يعـين بالضـرورة أن إجـراءات البيـ

الدائنني قسمة الغرماء (بديوي.)1280 ،

باملزاد العلين بابلة.
وتطبيقــــــا لــــــذلك قضــــــت لكمــــــه التمييــــــز
األردنيــة("( :)40إن قبــول لكمــة ا ســتفنا انســحا
املزايــد األخــح (املميــز ضــده ) واعتبــاره كــأن ت يكــق
واعتبار املزايد السابق له (املميز) هو املزايـد األخـح دون
مراعاة املادة ( )107مق القانون املـدني خمـالف للقـانون
واألرول وكـان يتوجـ اعتبـار عـرض املميـز بعـرض
يزيد عليـه وإحالـة املـزاد علـى املميـز ضـده ،ألنـه تقـدم
بعطاء ويعت عطانه إاابا ملزما له وأن العطـاء الالحـق
يســقط العطــاء الســابق وعليــه فيتوج ـ إحالــة املزايــدة
على املميـز ضـده ،فـإ ا أرـر علـى ا سـتنكا يوضـ

ويعـــد القـــرار بـــإلزام املشـــرتي املتخلـــف مبقـــدار
الفــرق بــني الهمــنني ســندًا تنفيــذياً ،تقــوم دائــرة التنفيــذ
بتنفيـــــذه دون حاجــــــة إىل اقرتانـــــه حبكــــــم قضــــــائي
(شوشاري . )6002 ،ويلـزم بـدف مـا يـنقق مـق نـق
العقار والفوائد الناشفة عـق إعـادة البيـ أي الفـرق بـني
البــدلني األول الــذي كــان قــد أحيــل بــه علــى املشــرتي
املتخلف والهاني اإلحالة اربديدة.
وبعد رـدور هـذا القـرار ينظـر فـإ ا كـان جممـو
نقق الهمق والفوائد ومصاريف املزايدة اليت جرت إعـر
النكول بقـدر العربـون الـذي دفعـه املشـرتي املتخلـف أو
اقــل ،فعندئــذ يســتقط منهــا ويعــاد البــاقي للمشــرتي
املتخلــــف ،أمــــا إ ا كــــان جممــــو الفــــرق والفوائــــد

( )40قرار لكمة التمييز رقم ( ) 21/ 1022لسنة ،1226
منشورات مركز عدالة.
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العقار يف املزايدة ملدة مخسة عشرة يومًا وةـري إحالتـه
علــى املزايــد األخــح ويضــمق املســتنكف (املميــز ضــده)
الفرق بني البدلني).
ومــق اربــدير بالــذكر وتعقيب ـًا علــى قــرار لكمــة
التمييز رقم ( ،)1221/1022فان القـرار جـاء يف ظـل
قانون اإلجراء األردني امللغـي ،حيـي إن قـانون التنفيـذ
يوجد يف نصوره ما يلزم بإحالـة العقـار علـى املزايـد
الســابق يف حالــه اســتنكا امــال عليــه املتخلــف ع ـق
الدف إمنا يتم إعادة املزاد مرة أخر .
وأر أن املشر األردني ت يعط احلق للمشرتي
املتخلــف بــدف نــق املــزاد بعــد أن يقــرر رئــيا التنفيــذ
إعــادة البي ـ وتعــيني جلســة للمــزاد ،وحبــذا لــو أعطــى
املشــر للمحــال عليــه املتخلــف (املشــرتي املتخلــف )،
بدف بـدل املـزاد إن رغـ بـذلك واعتبـار مـدة السـماح
هـذه سـارية ولغايـة موعـد جلسـه املـزاد املقـررة يف املـادة
( ) /23مق قانون التنفيذ ،حبيـي يسـم لـه دفـ نـق
املزاد ويسقط حقه يف حالة مت فت املزاد يف املوعـد امـدد
وتقدم مزايديق على العقار موضو املزاد ،و لك كـون
املشرتي املتخلف قد يكون وقـ يف ضـائقة ماديـة خـالل
فرتة العشرة أيام مق تاريخ اإلحالة القطعية وكذلك قـد
تـتم املزايـدة علـى العقــار بقيمـة البـدل املعـروض مــق
املشرتي املتخلف أو قد يتقدم أي شخق للمزايدة.
المطلب الثال  :أحقية المدين في استرداد العقار

إىل املزايـــد و لـــك خـــالل املـــدة الـــيت حـــددها املشـــر
األردني وهـذا مـا سـنتطرق لـه يف هـذا املطلـ  ،حبيـي
نتناول أحقية املديق يف دفـ قيمـة الـديق يف الفـر األول
ومق عم نبحي يف اسرتداد العقار يف املطل الهاني.
الفرع األول :أحقية المدين في دفع
قيمة الدين

تــنق املــادة ( )26مــق قــانون التنفيــذ علــى أنــه:
("للمديق وخالل مخسـة عشـره يومـا مـق اليـوم التـالي
لتاريخ اإلحالـة القطعيـة املشـار إليهـا يف هـذا القـانون أن
يــود يف رــندوق الــدائرة مبلغ ـاً يكفــي لوفــاء الــديون
والفوائد والنفقات اليت للدائق بالـ التنفيـذ والـدائنني
الــذيق اشــرتكوا يف احلجــز والــدائنني املقيــدة حقــوقهم
وللمبل الذي ررفه املزايد بالعشر يف إجراءات املزايـدة
ويف هـــذه احلالـــة يقـــرر الـــرئيا إلغـــاء اإلحالـــة أو أي
إجراءات متت بشأنها.
مـــق خـــالل هـــذا الـــنق جنـــد أن املشـــر ايـــز
للمحكـوم عليــه وخـالل مخســة عشـرة يومـاً مـق اليــوم
التــالي لتــاريخ اإلحالــة القطعيــة أن يــدف قيمــة املبــال
املطال ـ بهــا والفوائــد والرســوم والنفقــات وكــذلك أن
يود قيمـة الـديون يف القضـايا احلـاجزة إن وجـدت عـم
يقــرر رئــيا التنفيــذ وبنــاء علــى مطالعــة تــتم مــق قبــل
مأمور التنفيذ تفيد بـأن املـديق قـام بـدف الـديون املرتتبـة

إن للمـديق احلـق يف دفـ قيمـة املبلـ امكـوم بــه

عليه إلغاء اإلحالة القطعية وأي إجراءات متت بشأنها.

واحليلولــة بينــه وبــني بيـ عقــاره بــاملزاد العلــين وكــذلك

هــذا وت يشــر قــانون التنفيــذ إىل وجــو تبلي ـ

حقه باسرتداد العقار ولـو كـان لـك بعـد إحالـة العقـار

املــديق بورقــة إخبــار بنتيجــة اإلحالــة القطعيــة والــيت
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تكفــــي ســــداد الــــديق باإلضــــافة لــــديق الــــدائنني
احلاجزيق؟
مــق هنــا نــر بــأن تطبيــق نــق املــادة ( )26مــق

أمر ضروري لكي تكـون فررـة للمحكـوم عليـه بـدف

قـــانون التنفيـــذ أكهـــر ضـــمانة للمحكـــوم لـــه وللـــدائنني

قيمة الديق واحليلولة دون خسران املديق لعقاره.

احلاجزيق مق نق املادة (/104أ ) كون النق املذكور

الفرع الثاني :استرداد العقار

جاء ليشمل حقوق مجي الدائنني احلـاجزيق لـذا نقـرتح

تــنق املــادة (/104أ ) مــق قــانون التنفيــذ علــى

بأن يتم تعديل نـق املـادة (/104أ ) مـق قـانون التنفيـذ

أنــه "( :اــوز ملــق أحيــل عليــه املــال غــح املنقــول أن

حبيي حيق للمديق اسرتداد املال غح املنقول خـالل سـنة

يتصــر يف لــك املــال بــالبي أو الــرهق أو املبادلــة أو

مق تاريخ تسجيل املال بامسه إ ا قـام بـدف قيمـة املبلـ

امبــة أو اإلفــراز خــالل ســنة مــق تــاريخ تســجيل املــال

امكــوم بــه والرســوم واملصــاريف والفوائــد ودفـ قيمــة

بامسه ،إ حيق خـالل هـذه املـدة اسـرتداد هـذا املـال إ ا

ديون اربهات املشرتكة يف احلجز على العقار.

قــام املــديق أو ورعتــه بــدف بــدل املزايــدة مــ الرســوم
والنفقات").

وقد عرض على الديوان اخلاص بتفسح القوانني
بل تفسح املادة ( )15مـق قـانون وضـ األمـوال غـح

وبالرجو إىل نق املادة ( )26مق قانون التنفيـذ

املنقولة تأمينا للـديق رقـم  42لسـنه  1257لبيـان مـا إ ا

جنــد أنهــا تضــمنت إعطــاء املــديق احلــق بإلغــاء اإلحالــة

كان حق املديق املنصـوص عليـه يف هـذه املـادة باسـرتداد

الواقعــة علــى عقــاره إ ا أود يف رــندوق دائــرة التنفيــذ

العقار الذي أحيل أحاله قطعية على اسم الدائق إ ا قـام

مبلغـ ـاً يكفـــي لســـداد الـــديون امكـــوم بهـــا والرســـوم

بــدف الــديق وفوائــده والرســوم والنفقــات خــالل ســنة

واملصاريف والفوائد وكذلك ديـون اربهـات املشـركة يف

واحدة مق تاريخ اإلحالة القطعيـة يتوقـف علـى رـدور

احلجز على العقار خالل مخسـة عشـرة يومـاً مـق اليـوم

حكم مق امكمـة املختصـة أم أن رد العقـار للمـديق يف

الذي يلـي تـاريخ اإلحالـة القطعيـة ،بينمـا جنـد أن املـادة

مهــل هــذه احلالــة يكــون بــإجراء إداري تقــوم بــه دائــرة

(/104أ) مـــق قـــانون التنفيـــذ منحـــت احلـــق للمـــديق

األراضي (شوشاري.)6002 ،

باســرتداد عقــاره إن قــام بــدف بــدل املــزاد م ـ الرســوم
والنفقات .وهنا يهار التسانل التالي؟ ما ا لو كانت قيمة
بدل املزاد أقل مق قيمة الديق؟ أو كانت قيمة بدل املـزاد

وقد قرر الديوان اخلاص بتفسح القوانني( )41أنه:
( )41قرار الديوان اخلاص بتفسح القوانني رقم  4لسنه 1228
املنشور على الصفحة ( )23مق عدد اربريدة الرمسية رقم
( )6036الصادر بتاريخ 1228/6/1

أنيا منصور املنصور وأمحد عواد البنيان :أحكام احلجز التنفيذي...
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أنــه"( :يســتفاد مــق نــق املــادة ( )15مــق قــانون وض ـ

الراغبني يف الشراء للعقار باملا أنهم مهدديق خالل مـدة

األمــوال غــح املنقولــة تأمينـًا للــديق إن بيـ عقــار املــديق

سنة بإعـادة العقـار إىل املـديق ،لـذا نتمنـى علـى املشـر

نتيجـــة املـــزاد العلـــين هـــو عقـــد مقـــرتن بشـــر فاســـخ

إعادة النظر يف هذه املسألة.

منصوص عليه يف القـانون وهـو أن يكـون للمـديق حـق
اسرتداد العقار إ ا دف املديق فوائده والرسوم والنفقـات

الخاتمة

الــيت يكتســبها الــدائق خــالل ســنة مــق تــاريخ اإلحالــة

تـــبني لنـــا مـــق خـــالل هـــذه الدراســـة أن احلجـــز

القطعية وحيي إن الشر الفاسخ الصري اعل العقد

العقــاري هــو بريــق للتنفيــذ مبقتضــاه توض ـ عقــارات

مفسوخاً مق تلقاء نفسه مبجرد ققق الشر بغـح حاجـة

املديق قت يد القضاء ،حبيـي يصـار إىل بيعهـا باملزايـدة

إىل استصدار حكم به مق القضاء إ إ ا أعح نزا حـول

العلنية لتسـديد ديـون احلـاجزيق والـدائنني املشـرتكني يف

الشر فتكون امكمة حينفذ هـي رـاحبة الصـالحية يف

احلجز  .فحجز العقار هو أول خطوة تسـبق عمليـة بيـ

تقرير ما إ ا كان الشر قد ققق ،فيعت العقد مفسوخًا

العقار باملزاد العلين يقدم بطل مق قبـل امكـوم لـه يف

أو أنه ت يتحقق فيظل العقد قائماً ،فـإن مـا ينـبين علـى

لضر التنفيذ لد دائرة التنفيذ املختصة ،يتطلـ قـرارًا

لــك أن عقــد بيـ العقــار إىل الــدائق علــى امســه إحالــة

مق رئـيا التنفيـذ بإيقـا احلجـز علـى العقـار ومـق عـم

قطعية ،يعت مفسوخاً مق تلقاء نفسـه إ ا ققـق الشـر

تسطح كتا حجز إىل دائرة تسجيل األراضـي وبعـد أن

الفاسخ املشار إليه وت يهر نزا بشأنه ويكون مـق حـق

يتم وض إشارة احلجـز علـى أمـوال امكـوم عليـه غـح

دائــرة التســجيل يف هــذه احلالــة أن تعيــد تســجيل العقــار

املنقولة لد دائرة تسجيل األراضي خيطر امكـوم عليـه

باسم املديق بغح حاجة ستصدار حكـم بـذلك أمـا إ ا

إخطاراً تنفيذياً لتأدية الديق وتوابعه و لك خـالل سـبعة

حصل نزا بشأن ققق الشر بعد إعالم الـدائق برغبـة

أيام تلي تاريخ اإلخطار ،وبانتهاء مـدة اإلخطـار تشـر

املــديق يف اســرتداد العقــار فــال بــد مــق مراجعــة القضــاء

دائرة التنفيذ بوض اليد على العقار .وبعد أن يـتم تبليـ

للبت يف هذه املسألة").

امكــوم عليــه اإلخطـــار التنفيــذي ببيــ األمــوال غـــح

و بد مق اإلشارة إىل أن موقف املشر األردني

املنقولـة وانقضــاء املــدة القانونيــة دون دفـ الــديق تباشــر

يف املادة ( )100/104مق قانون التنفيـذ بإعطـاء املـديق

دائــرة التنفيــذ إجــراءات بيـ العقــار بــاملزاد العلــين بنــاء

احلــق باســرتداد العقــار خــالل ســنة يف حالــة قيامــه بــدف

على بل مـق الـدائق وقـرار يصـدر مـق رئـيا التنفيـذ

بدل املزايدة م الرسوم والنفقات هو أمر منتقد بأن مـق

بهذا الشأن ،ليباشر مأمور التنفيذ إجراءات املزايدة وفق

شـــأنه أن يـــؤدي يف كـــهح مـــق األحيـــان علـــى إحجـــام

األرـــول القانونيـــة الـــواردة يف قـــانون التنفيـــذ ووفقـــا
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للتسلســل القــانوني حتــى الورــول إىل اإلحالــة املؤقتــة

التنفيذية يتم تسـطح إخطـار تنفيـذي للمـديق مدتـه

والقطعية وتسجيل العقـار موضـو التنفيـذ باسـم امـال

سبعة أيام حيق للمديق خالمـا تقـديم ا عـرتاض

عليه.

على الديق أو عرض التسوية وبالتالي فإن إخطـار
وقــد بينــت هــذه الدراســة يعــار بيــ املــال غــح

املديق بي األموال غح املنقولة بعـد وضـ احلجـز

املنقول باملزاد العلين ،سواء مـق خـالل امـال عليـه أو

علــى العقــار مباشــرة ،كمــا هــو احلــال يف الــنق

يف مواجهه املشرتي املتخلف عق الـدف ،أو يف مواجهـه

احلــالي حيقــق الغايــة مــق التبلي ـ  ،بــل يتوج ـ

املــديق وقـد خلصــت هــذه الدراســة إىل عــدة تورــيات

وض اليد ومق عم تبلي املديق بذلك.

نتمنــى علــى املشــر األردنــي األخــذ بهــا وتتمهــل فيمــا

 - 4إلغـــاء نـــق املـــادة (  ) /6مـــق قـــانون تقســـيم

يلي:

األموال غح املنقولة ،فيما يتعلـق بعـدم جـواز بـدء

 - 1اعتبار املديق حارساً قضائياً للعقار مبجرد وضـ

املزايــدة علــى العقــار موضــو إزالــه الشــيو عــق

إشــارة احلجــز يف ســجل األمــوال غــح املنقولــة يف

الــهمق املقــدر واملســمى مــق قبــل امكمــة املصــدرة

دائرة تسجيل األراضي و لك ملن املديق مق القيام

للقرار واتبا إجراءات قانون التنفيذ يف عمليـة بيـ

بــأي عمــل يــؤعر علــى قيم ـة العقــار ا قتصــادية أو

العقار املطروح للتنفيذ بـاملزاد العلـين ،باعتبـار أن

يؤعر على حقوق احلاجز .

تقــدير امكمــة للعقــار قــد يكــون مغاليـاً فيــه أو قــد

 - 6حبذا لو استهنى املشر مق إخطـار مـا قبـل البيـ

تتغح الظـرو ا قتصـادية وتـنخفن قيمـة العقـار

الــوارد يف املــادة 4/30مــق قــانون التنفيــذ قضــايا

مما يسـب يف عـزو املزايـديق يف التقـدم للمزايـدة

التنفيــذ الــيت يكــون موضــوعها املطالبــة بــديق،

علــى العقــار ويبقــى العقــار قائم ـاً علــى الشــيو

كتلــك املتعلقـــة بتقســـيم األمـــوال غـــح املنقولـــة أو

يتقدم لشرائه أحد وهذا ما حيـدث فعـالً يف التطبيـق

إلزالة الشيو عنهـا يف حالـة عـدم قابليتهـا لإلفـراز

العملي.

علـى أن يبلـ امكـوم علــيهم إخطـارا بوضـ اليــد

 - 5تالفيــًا لعـــدم مراعـــاة الرتتيــ القـــانوني لبيــ

إلبداء أوجه اعرتاضهم على معاملة وضـ اليـد إن

العقار الـوارد يف نـق املـادة  31مـق قـانون التنفيـذ

رغبوا يف ا عرتاض .

ولتجن التناقن م نق املـادة ( )80مـق قـانون

 - 7تعــديل نــق املــادة  30مــق قــانون التنفيــذ حبيــي

التنفيذ واليت أوجبت أن يصدر قرار رئيا التنفيذ

يتم تبلي املديق بعد إجراء معاملة وض اليد لتأدية

بالبي بعد أن تتم مجي اإلجـراءات القانونيـة الـيت

الديق وتوابعه باعتبار أنـه ومبجـرد تسـجيل القضـية

تســبق البي ـ بشــكل رــحي نــر ضــرورة تعــديل
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نـــق املـــادة ( )31مـــق قـــانون التنفيـــذ ،ليصـــب

 - 10إعطاء الصالحية لرئيا التنفيـذ إلعفـاء لـدائق

كاالتي( :يقرر الـرئيا بعـد انقضـاء املوعـد امـدد

مق دف العربـون بشـر عـدم وجـود دائـق حـاجز

يف املادة ( )30مق هذا القانون وبناء على بل أي

يخـــر رـــاح حـــق امتيـــاز يتقـــدم علـــى الـــدائق

مق وي الشـأن أو امكـوم عليـه وضـ اليـد علـى

العــادي ،باعتبــار أن املشــر األردنــي قــد أعطــى

العقــار ويقـــوم املـــأمور بوضــ اليـــد علـــى العقـــار

رئيا التنفيذ الصالحية يف إعفاء الدائق مـق إيـدا

مستعينا خببح أو أكهر يسميه الرئيا).

نق املزاد كله أو بعضه.

 - 2تعديل نق املادة ( )86مق قانون التنفيـذ إلزالـة

 - 11النق رراحةً يف قـانون التنفيـذ علـى وجـو

مــا يكتنفــه مــق غمــوض وتنــاقن فيمــا يتعلــق

أن يقل بدل املزاد عق  %30مق القيمة املقـدرة

باشرتاا امامي أو الوكيل عق املزايد بصفته وكـيالً

للعقار و لك ملصلحة بريف القضية التنفيذية مـق

ولــيا بصــفته الشخصــية حيــي إن الوكالــة ختــول

جهـــة واملزايـــديق مـــق جهـــة أخـــر إضـــاف ًة إىل

الوكيل القيام باألعمـال امـددة بسـند الوكالـة عـق

تشــجي الــراغبني باملزايــدة علــى العقــار بالتقــدم

املوكل ومنهـا املزايـدة باسـم األرـيل لـذا حبـذا لـو

واملشاركة يف املزايدة.

اســتهنى املشــر امــامي أو وكــالء أي مــق الفــريقني

 - 16تعــديل رقــم املــادة ( )85الــوارد يف نــق املــادة

مق ا شرتاا باملزايدة بصفتهم الشخصية فقط.

( )21باملـادة  88و لــك كــون نــق املــادة ()21

8ـ ـ حــذ كلمــة لــامي مــق نــق املــادة  86حيــي إن

تتنــاول مــا يتعلــق باإلحالــة القطعيــة فيمــا إ ا ت

امامي هو وكيـل وبالتـالي فـإن ورود كلمـة لـامي

يتقدم أي شخق بعـرض العشـرة باملائـة ونـق

هو مق قبيل لزوم ما يلزم وتكرار موجـ لـه

املادة ( )88هي مق تناولت هذا املوضو ولـيا

نظراً ألن النق قد تضمق مصطل وكـالء أي مـق

املادة (.)85

الفريقني.
2ــ تعديل نق املادة  86مـق قـانون التنفيـذ حبيـي يـتم

 - 17تعــديل نــق املــادة (/104أ ) مــق قــانون التنفيــذ
حبيي تعطي احلق للمديق باسرتداد العقار خالل سـنة

إضافة امكوم عليه إىل األشـخاص املمنـوعني مـق

مــق تــاريخ تســجيل املــال إ ا قــام بــدف قيمــة املبل ـ

ا شرتاا باملزايدة ،كونه هو مق أج الـدائق علـى

امكوم به والرسوم واملصاريف والفوائد ودفـ قيمـة

التنفيذ علـى عقـاره واملقصـر أوىل باخلسـارة ،فـال

ديون اربهات املشرتكة يف احلجز علـى العقـار .و لـك

يستوي أن يكون املديق مزايـداً إ قـد يلجـا يف هـذه

لتجن التناقن ما بني نق املادة ( )26ونق املادة

احلالة إىل عرقلة إمتام إجراءات املزاد.

(/104أ) مق قانون التنفيذ.
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Abstract. This study tackles the provisions of executive seizure of immovable property and selling it at auction.
The seizure is the first step that precedes the sale, and then a decision is issued by the head of the execution
department at the competent court. The lands and survey department is notified by such a decision. The sentenced
will also be notified to give him a chance to settle his debt. If the prescribed time stipulated in the law has passed
without settling the debt, the department of execution will start the procedures to sell the property at an auction.
The study explained the effects of such a sale in regards to the transferee, the buyer who failed to pay the
prescribed amount or the debtor.
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االختصاص التأديبي لديوان المظالم السعودي
محمد سعد إبراهيم فوده
أستاذ القانون العام املساعد ،كلية إدارة األعمال
جامعة اجملمعة
(قدم للنشر يف 3414/03/68هـ؛ وقبل للنشر يف 3414/33/62هـ)
ملخص البحث .يعد التأديب مـ املووـوعاا امامـة يف جمـال الو يلـة العامـة وجـ مكمـً للناـام الـو يلت لتـأ
املباشر على مدى س املرافق العامة بانتاام واطراد ،ونتيجة لذلك كان اهتمـام املشـرعب ببيـان الناـام التـأديي الـذ
ينتهجه حتقيقا للمصـلةة العامـة ويقـوم التأديـب يف الو يلـة العامـة علـى عنصـري أساسـيب األول إرادة املشـر ،
فاملشر هو الذ حيدد األسس الكربى اليت يقوم عليها ناام التأديب يف دولة م الدول ،والثانت إىل الللسلة العامـة
االجتماعية اليت تعتنقها الدولة وذلك الختيار ناام التأديب الذ يتناسب مع تلك الللسلة وبالتـالت فالتأديـب عبـارة
ع ما تقوم به اجلهة اليت عينها املشر لتطبيق العقوباا التأديبية املنصوص عليها قانونـا والـيت حيكمهـا مبـدأ الشـرعية
حبيث ال جيوز ما تطبيق عقوبة تأديبية إال تلك املنصوص عليها وال جيوز ما التلـوي يف التأديـب إال بـن وختتلـ
السلطاا املختصة بالتأديب م ناام إىل آخر فم األنامة م أسند سلطة التأديب لإلدارة باعتبارهـا متعلقـة بسـلطة
اإلشراف والتوجيه ،وهناك م أسندها إلت القضا وأهمل دور اإلدارة يف هذا اجملال ،وأخرى خلطـ بـب السـلطتب
وجعل السلطة اإلدارية صاحبة احلق األصلت جبانب استشارتها ميئة معينة بهذا اخلصـوص وتعـد اململكـة العربيـة السـعودية مـ
الدول اليت م ج بب تلك األنامة وانته الدراسة إىل عدة توصياا كان م أهمها
- 3ورورة االهتمام بتوف وماناا التةقيق فعليا وأن يكون هناك قدرا م الشلافية ،مع السماح باالطً على مل
القضية ومناقشة الشهود ،وكذا التأكيد على ورورة الن على تسبيب القراراا اإلدارية التأديبية؛ - 6االهتمام بنشر أحكام
ديوان املاامل خاصة مع توافر التقنياا احلديثة لتةقيق أكرب استلادة ممكنة سوا للمشتغلب بالقضا أو احملققب أو املو لب
والباحثب؛ - 1اإلسرا يف إعادة النار يف قواعد اإلجرا اا واملرافعاا أمام الديوان وتطوير األنامة املتعلقة بالو يلة العامة
مبا يضم حتقيق العدالة الناج ة

مقدمة

خاصة بعد ت ايد عدد املخاللاا اليت ترتكب م قبل

يعد التأديب بوصله أحد موووعاا الو يلة العامة

املنتسبب حلقل الو يلة العامة واإلخًل مبقتضياتها

م املوووعاا امامة اليت تشغل بال رجال القانون

وكرامتها ،فباا ل اما على املشر واملعنيب البةث ع
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السبل املمكنة ملنع تلك املخاللاا أو على األقل احلد

التأديــب ســوا الناــام الرواســت أو الناــام القضــاوت أو

منها

الناام شبه القضاوت وفقـا لًعتبـاراا الـيت حتـيذ بهـذا
والتأديــب يف نطــاق الو يلــة العامــة هــو معاقبــة

النو أو ذاك م النام التأديبية  ،ووفقا لألهداف الـيت

املو ـــ  ،إلخًلـــه بواجباتـــه امللرووـــة عليـــه  ،أو

يبغى حتقيقها مـ تنايمـه للسـلطاا التأديبيـة علـى ـو

خروجه على مقتضـى الواجـب يف أعمـال و يلتـه  ،أو

معب )(Gazier, 1972

هور مباهر م شأنه اإلخًل بكرامة الو يلـة  ،كمـا
يعنى معاقبة املو

املخطئ  ،أ توقيـع جـ ا راد ،

مهما كان نو هذا اجل ا (الشلمانت )6002،

أهمية الدراسة
يف وــو ذلــك تــربز أهمي ـة الدراســة يف التعــرف
على تلك االنامة ومربراا االخذ بأحـدها دون اخخـر

وملا كان الناام التأديي يعد ج مكمـً للناـام

أو الــدمب بــب ناــامب ،باإلوــافة اىل تنــاول البةــث

الــو يلت ،وبالتــالت فــالتطور الــذى طــرأ علــى الو يلــة

للووـــع يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية للتعـــرف علـــى

العامة أ ر تـأ ا مباشـرا علـى ناـام التأديـب وأسـاليبه،

نهجها يف األخذ بأ م تلك االنامة وتطبيقاته لديها

بعد أن كان الو يلـة يف بدايـة األمـر صـلة مباشـرة بـب

وبـــاألحرى ســـيكون تنـــاول الدراســـة لـــديوان

احلاكم واحملكوم يقوم بتعيب م شا منهم ويلصله متى

املاـــامل بعـــد التطـــوراا الـــيت شـــهدتها اململكـــة علـــى

شــا دون أ وـــماناا للمو ــ تكلــل لـــه حقوقـــه

مستوى مرفق القضا بصلة عامة وعلـى مسـتوى مرفـق

(الطمــاو  )3993،وألهميــة الو يلــة العامــة هــرا

ديوان املاـامل والـذى أصـبث ثـل قضـا اداريـا مسـتقً

احلاجــة اىل ووــع ناــم أساســية مــا حتــدد أووــا م ـ

وانضــمام اململكــة إىل مصــاف الــدول الــيت تأخــذ بناــام

يشغلها وماله م حقوق وما عليه م واجبـاا لضـمان

القضا امل دوج

س املرافق العامة بانتاام واطراد

والشـــك أن اختصاصـــاا الـــديوان أصـــبة

وناريــة التأديــب يف الو يلــة العامــة تقــوم علــى

متعددة سـوا مـا يتعلـق منهـا بالـدعاوى االداريـة سـوا

عناصــر متعــددة أومــا إرادة املشــر  ،فاملشــر هــو

دعوى االلغا أو دعوى التعوي

أو الدعاوى اجل اويـة

الــذى حيــدد األســس الكــربى الــيت يقــوم عليهــا ناــام

أو الدعاوى التأديبية واليت سيدور حوما البةث املا ـل

التأديــب يف دولــة مــ الــدول ،و انيهــا إىل الللســلة

للتعرف على اختصاصاا الديوان يف جمال التأديب

العامة االجتماعيـة الـيت تعتنقهـا الدولـة وذلـك الختيـار

أهداف الدراسة

ناـــام التأديـــب الـــذى يتناســـب مـــع تلـــك الللســـلة
(الطمــاو  )3993،فتتبــاي الــدول يف األخــذ بأنامــة

ترتك أهداف الدراسة حول األهداف اختية
-3التعرف على ملهوم التأديب وطبيعته
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-6معرفة األساس القانونت لناام التأديب

األخذ بأ منها حسب ما يتوافق مـع طبيعـة كـل جمتمـع

-1التعرف على أهداف التأديب

وهــو مــا نتناولــه يف هــذا اللصــل علــى مبةــثب األول

-4التعرض ألنامة التأديب املختللة وتقييمها

نتنــاول فيــه ملهــوم التأديــب وبيــان أهدافــه وفــى الثــانت

-3التعرف على اختصاصاا ديوان املاامل بصلة

أنوا التأديب

عامة
-2التعرف على اختصاصاا الديوان يف جمال
التأديب
خطة الدراسة
سيتم تناول الدراسة م خًل فصلب

المبحث األول :مفهوم التأديب وأهدافه
ونعرض هـذا املبةـث مـ خـًل مطلـبب األول
ونتكلم فيه ع ملهوم التأديـب ومـ ـم التعـرف علـى
طبيعته م وجهة نار اللقه م نعرج بعـد ذلـك للتعـرف
على أساس التأديب وامدف منه باملطلب الثانت.

اللصل األول التأديب وأنواعه

المطلب األول :مفهوم التأديب وطبيعته

املبةث األول ملهوم التأديب وأهدافه

أوال :مفهوم التأديب :يقوم الناام التأديي على
العقوباا ع األخطا

املبةث الثانت أنوا التأديب

إمكانية جمازاة العامل ببع

اللصل الثانت اختصاصاا ديوان املاامل

اليت يرتكبها أ نا تأديته ألعماله املكل بها واليت تؤ ر

املبةث األول ديوان املاـامل وجهـاا التأديـب

على حس تأديتها (الناد )3998،
فالناـــام التـــأديي جـ ـ ال يتجـ ـ أ مـ ـ الناـــام

األخرى
املبةـــث الثـــانت نشـــأة وتطـــور ديـــوان املاـــامل
واختصاصاته
املبةث الثالـث اختصاصـاا ديـوان املاـامل يف
جمال التأديب
اخلامتة والتوصياا
الفصل األول :التأديب وأنواعه
الشك أنه م األهمية عند احلديث ع التأديـب

الو يلت وم م فإن التطور الـذى طـرأ علـى الو يلـة
العامــة ،كــان لــه صــدا املباشــر علــى ناــام التأديــب
(الطماوى)3993،
ويقوم تأديب العاملب بصلة عامة علـى األفكـار
األساسية اختية
 -3فكرة اجلر ة التأديبيـة مـ حيـث التعريـ
بها ،وحتديـد عناصـرها ،واملبـاد القانونيـة الـيت تقـوم
عليها ،وصلتها باألفكار القانونية املقاربة اخل

التعـــرف علـــى ملهومـــه وآرا اللقهـــا يف هــذا الصـــدد

 -6فكرة العقوبة التأديبية مـ حيـث أنواعهـا،

وكذلك التعرف على أنـوا التأديـب واهـا األنامـة يف

واالرتباط بينها وبب اجلر ة التأديبية ،وأ رها على حياة
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العامل الو يلية ،وكيليـة الـتخل

مـ معقباتهـا وآ ـار

االهاهاا االجتماعية املعاصرة على ذلك اخل

اإلدارة يف إشــــبا حاجــــاا اجلمهــــور املتعامــــل معهــــا
(فراج)6030 ،

 -1الســـلطة التأديبيـــة أ جهـــة االدارة الـــيت

أو أنـــه فاللـــة املو ـــ العمـــومت للواجبــــاا

متلك توقيع العقاب ،واألووا املختللة لتلـك السـلطة

املنصــــوص عليهــــا يف قــــانون الو يلــــة العموميــــة أو

عمـــً ،وتنوعهـــا بـــب الـــرويس اإلدار اللـــرد ،وبـــب

النصوص التنايمية أو أوامر الرؤسا الصادرة يف حدود

"السلطة اجلماعيـة" ،وبـب الطـابع اإلدار  ،والقضـاوت

القــانون أو خروجــه عــ مقتضــى الواجــب يف أعمــال

وشبه القضاوت لسلطة التأديب ،وتقييم كل ذلك عمً

و يلته أو تقص أو إهماله يف تأديتها مبا يتطلبه م دقة

رابعا اجرا اا التأديب منذ حتريـك االتهـام،

وأمانــة أو إخًلــه بالثقــة املشــروعة يف الو يلــة املوكولــة

حتى صدور العقوبة مـ اجلهـة املختصـة ـم تنليـذ هـذ

إليــه حيــث يعــد مرتكبــا للــذنب اإلدار  ،يســو معــه

العقوبة

متابعتــــــــه تأديبيــــــــا يف إطــــــــار الناــــــــام التــــــــأديي
تلك هت العناصـر األربعـة الـيت يقـوم عليهـا أ

()www.afi.ma/docs/admin/12.doc

ناام تأديي يف أ مجاعة ختضع للتأديـب (الطمـاو ،
)3993

أو أنـه اجلهـة املختصـة مبقتضـى القـانون مبمارســة
و ـــاو التأديـــب أ صـــاحبة االختصـــاص بتوقيـــع

وبالتالت فالتأديب عبـارة عـ مـا تقـوم بـه اجلهـة

العقوباا التأديبية املنطوية علـى احلرمـان مـ التمتـع

اليت عينها املشر لتطبيق العقوبـاا التأديبيـة املنصـوص

ببع

أو كل امل ايا الو يلية بصـورة مؤقتـة أو نهاويـة

عليها قانونا واليت حيكمها مبدأ الشـرعية حبيـث ال جيـوز

وذلــك يف وــو األووــا احملــددة قانونــا ،يف حالــة

ما تطبيق عقوبـة تأديبيـة إال تلـك املنصـوص عليهـا وال

بــــوا اإل خــــًل بواجبــــاا الو يلــــة ومقتضــــياتها

جيــوز مــا التلــوي

يف التأديــب إال بــن

(الطمــاو ،

)(plantey ,1971

ومنيــل مــذا التعري ـ الشــتماله علــى املقومــاا

)3929
أو أنه ما تقوم بـه اجلهـة أو اميئـة أو اللـرد الـذى

األساسية للتأديب ببيـان املخاللـة التأديبيـة الـيت تقتضـى

خيولــه القــانون ســلطة توقيــع اجل ـ ا اا التأديبيــة علــى

تدخل السلطة التأديبية لتوقيـع العقوبـة التأديبيـة املناسـبة

املـــو لب الـــذي يرتكبـــون املخاللـــاا التأديبيـــة بقصـــد

للجـــرم املرتكـــب وذلـــك يف وـــو الضـــماناا املقـــررة

حتقيــق الناــام داخــل املرافــق العامــة مبــا يضــم حس ـ

قانونا

س ـ ها بانتاــام واطــراد وحيقــق األهــداف املنشــودة م ـ

بينمــا يعــرف القــانون التــأديي للو يلــة العامــة
والذى ينام كل ما يتعلـق بالتأديـب بأنـه جمموعـة مـ

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6034م3413 /هـ)

القواعد القانونية الناامية لتوقيع اجلـ ا املقـرر لألخطـا

اجلناوت ،كما أنه قانون نـاق

املرتكبة خًل أو مبناسـبة العمـل الـو يلت والـيت حتمـل
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(عليلت)3922 ،

161

النمـو مل يكتمـل نضـجه

ويؤيد ذلك أنه م املسـلم بـه امجاعـا أن الناـام
التــأديي جــ أ ال يتجــ أ مــ أحكــام الو يلــة العامــة،

ثانياا :طبيعااة التأديااب :دون اخلــوض يف اخلــًف

ويكون عنصرا هاما ورويسيا م عناصر املرك الـو يلت

اللقهـــــت ســـــوا علـــــى مســـــتوى اللقـــــه اللرنســـــت

ونشأة القضا اإلدار – كما هـو

)Piquemal, 1979

الذى يشغله املو

 (Delperee,1969,أو اللقـــه العربـــت

معروف – مرتبطة متاما بالتميي بب روابذ القانون العام

مـا قيـل يف هـذا

وروابذ القانون اخلاص وأيا كان األسـاس الـذى يقـوم

أن القانون التأديي

عليــه القــانون اإلدار احلــديث ،فــإن اجملمــع عليــه أن

حول طبيعة التأديب فإنه ك تلخـي
الشأن فيما يلت حيث ير البع

قانون ذو طبيعة عقدية وخيتللون فيمـا بيـنهم يف تكييـ

حكمـــة القضـــا اإلدار تكمـــ يف ختصصـــه يف ناـــر

ذلــك العقــد وانتماوــه إلــت أ فــر مـ فــرو القــانون،

املنازعاا املتعلقة بالقانون العام (الطماو )3993 ،

بينما ير آخرون أنه قانون قاوم علـى الصـلة التنايميـة

وقــد أخــذ الناــام يف اململكــة العربيــة الســعودية

الًوةيــة وخيرجــون بــذلك القــانون التــأديي م ـ داوــرة

بلكـــرة العًقـــة التنايميـــة الـــيت تـــربذ املو ــ العـــام

القــــانون العــــام واخلــــاص ،ويــــذهب رأى الــــث إىل

بالدولة ونتيجة لذلك فإن السلطة التأديبية للدولة علـى

استقًل القانون التأديي ع القـانون اجلنـاوت اسـتقًال

املو ـ تســتند إىل مرك ـ  ،باعتبــار مرك ـ ا تنايميــا،

تاما وينتمت كـل منهمـا إىل قـانون مسـتقل عـ اخخـر،

يلـــرض عليـــه الت امـــاا عديـــدة؛ مـــذا تعـــد العقوبـــة

ويستدلون بأمور منها

التأديبيــة هــت إحــدى وســاول الســلطة لتةقيــق أهــدافها

 -3أن وجود القانون التأديي مكمل لوجود

ولضــمان احــرتام القواعــد القانونيــة ،وانتاــام اجلهــاز

القانون اجلناوت حبيث يسد القانون األول

اإلدار  ،والســ ـ املنــــتام واللعــــال للمرفــــق العــــام

نقصا يعج القانون الثانت ع شغله

(الااهر)6003 ،

-6إمكان اجلمع بب العقوبتب اجلناوية والتأديبية
(الشلمانت)6002،

إن الطــابع املمي ـ للعقوبــة التأديبيــة أنهــا متصــلة
بالو يلة العامة م ناحية السبب الذى يربزها للوجود،

ومـ ــم فــإن القــانون التــأديي قــانون ذو طبيعــة

وهو حتقق املخاللة التأديبية اليت تستل م اجل ا التـأديي

عقابيــة خاصــة ومســتقلة ع ـ الطبيعــة العقابيــة للقــانون

وتتميــ العقوبـــة التأديبيـــة عــ العقوبـــة اجلناويـــة بأنهـــا
تستهدف أساسا حماسـبة املو ـ عـ خطئـه الـو يلت،
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وان ال ج ا يناله يف حياته الو يلية  ،يف حـب أن ايقـا
اجل ا اا اجلناوية يكون على ارتكاب الشخ

جلر ـة،
()3

وان ال عقاب به يناله يف حريته الشخصية أو يف ماله

وم م يكون أساس العقوبة التأديبية هو حكم
الناام ود م تثب

مسئوليته ع فاللة تأديبية

واستةقاقه العقاب حتقيقا للمصلةة العامة ،فهت

المطلب الثاني :أساس التأديب وأهدافه

عقوبة متس املو

أوال :أساس التأديب :ويعنى السند القانونت

صور اجل ا  ،فإنها تهدف إىل تأمب حس س املرفق

الذى خيول للجهة االدارية أو للجهة القضاوية توقيع

العام وانتاامه ،وفى األصل محاية اجملتمع (الااهر،

تلك العقوبة التأديبية

)6003

يف حياته الو يلية ،وأيا كان

اللقه اىل ان اساس سلطة

ثانيا :أهداف التأديب :إن هدف التأديب قانونا

العام

هو النتيجة النهاوية اليت تسعى السلطة التأديبية إىل

بالدولة  ،وهى وفقا للراجث فقها عًقة الوةية مما

حتقيقها م ورا اختاذها قرارها أو حكمها التأديي

ويذهب بع

التأديب امنا يتمثل يف العًقة اليت تربذ املو
ملاد أن املو

العام يف مرك تنايمت والوةت وم

حيث إن ناام التأديب يهدف إىل جانب حتقيق حس

م فهو مل م بالقيام مبا يتطلبه شغل هذا املرك

س املرافق العامة بانتاام واطراد وومان ذلك ،فإنه

وباالمتنا عما يتنافى مع مصلةة املرفق العام الذى

يهدف إىل محاية مصلةة املو لب كذلك

يعمل به وإال تعرض للج ا التأديي م اجلهة املختصة

(عليلت)3922 ،

بذلك طبقا ملا حتدد القوانب واللواوث

)(plantey, 1971

ويتجلى هدف التأديب يف كون العقوبة التأديبية

كما ك القول بأن أساس سلطة التأديب هو القانون

تتسم باللاعلية والتأ اللور يف مواجهة املو لب،

فكما هو الشأن بالنسبة لقانون العقوباا جيد القاوت

ومنعهم م العودة الرتكاب املخاللة مستقبً بسبب

اجلناوت أساس توقيعه للعقوبة اجلناوية يف القانون  ،فإن

توافر خصوصية االقرتان ال منى بب إقرار العقوبة

السلطة التأديبية االدارية أو القضا اإلدار جيد أساس

وتنليذها ،فذلك مما ي يد يف فاعليتها للرد م ارتكاب

توقيعه العقوباا التأديبية يف ن

القانون الذى خيول

املخاللة التأديبية (الااهر) 6003 ،

أ منهما سلطة توقيع تلك العقوبة (فراج،6030،
الشلمانت)6002،

كما يستهدف التأديب حتقيق أهداف عديدة
تتصل مجيعها حبس س املرافق العامة واليت م
أهمها

( )3املذكرة التلس ية لناام تأديب املو لب يف اململكة
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- 3ومان س املرافق العامة بانتاام ،وذلك
مبنع االعتدا أو التجاوز واإلخًل بالناام العام ،وم
م حتقيق العدالة باحملافاة على الناام العام يف اجملتمع
- 6اإلصًح
املخال

وتقويم

سلوك

فالتأديب يهدف إىل كش

املو

العيوب يف البنا

أن "العقوبة اليت يوقعها على املو
عامة هت حس س
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ابتغا مصلةة

()6

العمل"

ووجود التأديب يف جمال الو يلة العامة حيقق
وروراا ًث البد م توافرها
- 3ورورة التنسيق والتقارب بب األنشطة

اإلدار متهيدا إلصًحه مبا نع م ارتكاب املخاللاا

اللردية بهدف إقامة ناام العدالة والطمأنينة يف الو يلة

مستقبً ،وبالتالت فهو إجرا وقاوت يومت يهدف إىل

العامة يستند إلت الروابذ املشروعة واملكافأة ألعضاوها

سد الثغراا واحليلولة دون وقو اخلطأ مستقبً
املو

- 6ورورة الدفا

اليت تقضت مبواجهة

- 1أن غاية التأديب ردعية وذلك م زجر

السلوك املنةرف املتلشت يف جمال الو يلة العامة

املخال وغ م املو لب (فراج)6030 ،

ومرافقها املختللة ع طريق تقرير إجرا اا وقاوية

وهذا ال نع البع

م تبين غرض فتلذ إذ

يرى أنه تقوم فكرة التأديب أو أساسها على اجملازاة ع
الذنب اإلدار الذ ارتكبه املو

وعقابية توقع على املنةرفب واملخلب بااللت اماا
الو يلية

على أن املؤاخذة

- 1ورورة الضبذ وتعين ممارسة كافة

على هذا الذنب هت احد وساول السلطة الرواسية،

اإلجرا اا اليت تستهدف إقامة وتثبي دعاوم الناام يف

اليت تكلل فاعلية أوامرها ونواهيها بتوقيع ج ا على

جمال الو يلة العامة واحملافاة عليه ومحايته م أ

كل م خيرج عليها رادعا له وزاجرا لغ
حلس س املرافق العامة ،وحثا للمو

وومانا

إخًل به

على احرتام

وم م فإن امدف األساست للقانون التأديي

واجباا و يلته وتقو ا لسلوكه على النهب السو ،

للو يلة العامة يتبلور يف ورورة العمل على ومان

وهت أهداف ليس منلصلة ع بعضها بل هت أهداف

وتأكيد حس س املرافق العامة بانتاام واطراد م

متداخلة حبيث يكمل أحدهما اخخر ويدعمه على و

خًل تقويم وإصًح السلوك غ السو للمو

فعال (الشيخلت )3981 ،وورد حبكم لديوان املاامل

املنةرف (عليلت)3986 ،

( )6حكم ديوان املاامل رقم /22ا 4/لعام3430هـ يف القضية /1/36ق
لعام 3402هـ غ منشور
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وتتجلى أهداف التأديب يف جمال الو يلة العامة

والتوجيه ،وهناك م أسند سلطة التأديب إلت القضا

وتاهر غايته بوووح  ،فالتأديب يستهدف أساسا يف

وأهمل دور اإلدارة يف هذا اجملال ،وأخرى خلط بب

جمال الو يلة العامة كلالة حس س املرافق العامة

السلطة اإلدارية صاحبة احلق

بانتاام واطراد وكذلك تثبي

السلطتب وجعل

دعاوم ناام الو يلة

األصلت يف هذا املضمار جبانب استشارتها ميئة معينة

العامة ع طريق توقيع ج ا اا تأديبية على املخاللب

بهذا اخلصوص وهذا التقسيم هو الذى اعتمد املعهد

وهذ اجل ا اا تستهدف أمري وفقا ملا يرا اللقه

الدولت للعلوم االدارية (الطماو 3993 ،؛ رسًن،

اإلدار

6001؛ مجعان3404 ،هـ ؛  )Gazier , 1977وتباي

:

األمر االول  :منع املخاللب م العودة مستقبً
إىل ارتكاب ذاا املخاللة أو غ ها م

القواعد اليت تنام سلطة التأديب يف جمال الو يلة

املخاللاا.

األمر الثاني  :ورب املثل ل مً املخال حتى
يتةرون الدقة يف أدا

الدول يف األخذ بهذا الناام أو ذاك يرجع إىل اختًف
العامة م تشريع خخر وما ثله م انعكاس ملا يسود
اجملتمع م

العمل املناط بهم.

أفكار وفلسلاا (فراج6030 ،؛

أ أن التأديب وتوقيع اجل ا التأديي يهدف

الصروخ )3984 ،وم

يف املقام االول إىل زجر العامل املخطئ

الساودة يف جمال التأديب للتعرف على ملهوم كل منها

إصًحا له وعربة لغ

م نتناول أنامة التأديب

وأساسه وتقدير كل ناام م هذ األنامة وموق

.

ال

الناام السعود منها وذلك باملطالب الثً ة التالية

يتج أ م الناام الو يلت  ،ألنه ال يستهدف العقاب يف

المطلب األول :النظام اإلداري أو الرئاسي

حد ذاته بل يهدف إىل ومان س املرافق العامة بانتاام

أوال :مفهومه :الناام اإلدار هو الناام الذ

وبنا على ذلك يعد الناام التأديي ج

واطراد ،حتقيقا للصاحل العام (فراج)6030 ،
المبحث الثاني :أنواع التأديب

يكون فيه للسلطة الرواسية وحدها احلق يف توقيع
اجل ا اا التأديبية بسيطة كان

أو جسيمة ،دون

كان التأديب ارس يف صورة قراراا إدارية،

إل امها باستشارة هيئة معينة أو األخذ برأيها ،وهذا

سوا صدر القرار التأديي م الرويس اإلدار اللرد،

الناام جيعل االختصاص للسلطة اإلدارية بتوقيع

أو م جملس تأديي ،ومع استةداث املشر لناام

اجل ا اا اإلدارية مهما كان

جسامتها (العتوم،

احملاكم التأديبية ،فإن السلطاا املختصة بالتأديب

)3984
فوالية التأديب معقودة أصً للجهة الرواسية

ختتل م ناام إىل آخر فم األنامة م أسند سلطة
التأديب لإلدارة باعتبارها متعلقة بسلطة اإلشراف

للمو

مبقتضى حقها يف االشراف على عمله إشرافا
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 -1لكت يكون للتأديب اللاعلية الكاملة جيب

يبيث ما االحاطة به وتقدير يف وو مًبساته
و روفه اخلاصة ،فإذا أخطأ أو أخل بواجب م

أن يتسم بالسرعة واحلسم والرويس املباشر هو األقدر

واجباا و يلته تكون هت أقدر م سواها على تقدير

علت تولت سلطة التأديب يف مثل هذ األحوال

مدى خطئه وما يستوجبه م ج ا حبكم إشرافها

 -4كما أن للرويس املباشر سلطة تقديرية يف

ورقابتها عليه (الناد  )3998،وتربير األخذ بهذا

توقيع اجل ا التأديي م عدمه وذلك باعتبار ملما
باروف العمل و روف املو

الناام
 -3أن اجلهة اليت متلك تعيب املو

وم م فقد جيد م

هت اليت

حيث املًومة عدم توقيع اجل ا لصاحل العمل وذلك

متلك تأديبه ،وأنها هت األقدر م غ ها يف احلكم على

سلطة توقيع اجل ا معقودة جلهة

سلوك املو

لقربها منه كما أنه يعطت السلطة

خبًف ما إذا كان

أخرى (الااهر)6003 ،

الرواسية القدرة واللاعلية يف ومان حس س العمل
وانتاامه باملرافق العامة (مجعان)3984 ،

يسلم م النقد إذ أنه م احملتمل إسا ة استعمال هذ

مبعنى أن رويس العمل هو املسئول ع حس
س

ورغم وجود هذ االعتباراا فإن هذا الناام مل

وانتاامه وحتقيق نتاوجه اإلجيابية م أنه هو

السلطة وعدم وجود وماناا كافية محاية حلقوق
املو

فضً ع احتمال تأ ر الرويس املباشر حال

املسئول أمام قياداته ع أ خروج عنه أو هاوز فيه

اختاذ القرار ببع

وم هنا فإنه م واقع مسئوليته هذ يتعب أن تنعقد له

(عبدالعال )6001 ،ولذا جلأا بع

السلطة الكاملة يف توقيع اجل ا التأديي (جعلر،

ووع ووابذ حتول بب الرويس والتعس يف استعمال

)6002

السلطة أو ووع ناام يقضت بضرورة استطً رأ

 -6إذا فقد الرويس املباشر التأديب واقتصر
دور علت جمرد اإلشراف وجمرد توجيه االتهام حال
وقو مثة فاللة فإن هذ السلطة اجملردة اليت مل تقرتن
بسلطة توقيع اجل ا تصبث غ ذاا مضمون مما يؤ ر
سلبا علت صورة الرويس أمام العاملب حت
(عصلور)3992 ،

رواسته

الضغوط م

جهاا فتللة
الدول إلت

جهة أخر داخل العمل قبل توقيع اجل ا أو منث
الرويس إصدار قراراا اجل ا اا البسيطة فقذ
وم الدول اليت أخذا بهذا الناام إجنلرتا
والوالياا املتةدة األمريكية

()1

ثانيا :أساسه :يقوم هذا الناام على أساس أن
السلطة التأديبية هت فر ع السلطة الرواسية ،أو
(<http://justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=23079> )1
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امتدادا ما ،فالتأديب هو الوسيلة اليت تكلل س

الصادر باملرسوم امللكت رقم م 2/بتاريخ

العمل يف املرافق العامة ،والرويس اإلدار ال كنه

3193/6/3ﻫ
وفى حكم لديوان املاامل جا فيه "مطالبة

القيام مبهام و يلته إال إذا كان له سلطة تأديبية على
مرؤوسيه يقدر أخطاوهم ويوقع اجل ا اا املناسبة

املدعى إلغا قرار جهة اإلدارة الصادر بتةويله م

(العتوم3984،؛ فراج)6030،

و يلة إىل و يلة كاتب باملرتبة اخلامسة –للوزير

ثالثا :مجاالته في النظام السعودي :إن ناام

املخت

نااما احلق يف حتويل املعلم الذى صدر عليه

تأديب املو لب مل يقصر مساول الرقابة والتأديب على

بعقوبة ال تصل إىل درجة اللصل م اخلدمة إىل و يلة

هيئة الرقابة والتةقيق فةسب ،بل ترك شطرا واوةا

إدارية -استناد القرار املتالم منه إىل القرار الشرعت

م مساول الرقابة والتأديب يف يد الوزير املخت

أو م

الصادر مبعاقبة املدعى لتوجه التهمة إليه وعلى حكم

يف حكمه م رؤسا املصاحل احلكومية ،وم واجباا

ديوان املاامل رقم /38د/تأ 3/لعام 3461هـ مبعاقبة

الرويس وصًحياته معا أن يراقب مرؤوسيه ،وأن

املدعى حبرمانه م عًوة واحدة والتوصية يف أسباب

حيقق مع املخطئ منهم ولذلك ترك الناام للوزير

احلكم بتةويله إىل عمل إدار -مؤدى ذلك سًمة

املخت

اختصاصاا ج اوية توجيهية ،ألن موجب

القرار املتالم منه -أ ر ذلك رف

دعوى اإللغا "

()3

عما

وملا كان الناام قد أعطت لرواسة السلطة اإلدارية

يقع فيه م خطأ و يلت وإن ال اجل ا املناسب على

اإلجرا اا التأديبية على مو ليها فإنه

العقوبة اإلدارية أساسا هو حماسبة املو
املو

املخت

م أجل هذا اخلطأ وبذلك يضم تقو ه،
()4

ويستليد منه غ ف تد ع الوقو فيما وقع فيه

فإن رواسة السلطة اإلدارية منوطة بالوزير
املخت

وم يف حكمه كرويس إدار ملصلةة مستقلة

أو ملؤسسة عامة ،أو م

نث تلويضا ملباشرة مهمة

إدارية بقرار مكتوب م الوزير أو م يف حكمه بنا
على ن

املادة رقم  42م ناام تأديب املو لب

صًحية بع

مل جيعل ذلك على إطًقه إذ استثين بع

العقوباا

ذاا الطابع الشديد سوا كان الرواسة اإلدارية متمثلة
يف الوزير أو م يف حكمه وذلك وفق ن

املادة

3/13م ناام تأديب املو لب (جيوز للوزير املخت
أن يوقع العقوباا املنصوص عليها يف املادة  16عدا
اللصل) والذى ختت

اميئة القضاوية واملتمثلة يف

ديوان املاامل بهذا االستثنا  ،وذلك ملا يرتتب على هذ
( )3حكم ديوان املاامل رقم /63د/ف 2/لعام  3462هـ يف القضية

(<www.cib.gov.sa/articles_detail.php?article_id=3> )4

رقم /3/6304ق لعام 3463هـ بتاريخ 3462/1/4هـ
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العقوبة م أورار جسيمة حبق املو

وختت

ناام تأديب املو لب

 -3إذا كان املخاللة تستةق اللصل فإن الناام

اجلهة

االدارية ببقية العقوباا واليت وردا يف املادة  16م
()2
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التأديي أعطى للرويس اإلدار اختاذ كل العقوباا
الواردة يف م  16م ناام تأديب املو لب باستثنا

وحتى ال يكون اختاذ مثل هذا القرار عشواويا أو

اللصل حتى ولو كان يرا األنسب ويكون الرويس

تعسليا فقد ووع الناام لذلك معاي وووابذ جيب

مل ما بإحالة األوراق إىل هيئة الرقابة والتةقيق دون

مراعاتها كما نص عليها املادة  6/ 13م ناام تأديب

الب

فيها إذ أن سلطة التةقيق م اختصاص اميئة

املو لب بقوما (وال جيوز توقيع عقوبة تأديبية على

وحدها وتقوم بإحالة أوراق املتهم إىل ديوان املاامل

إال بعد التةقيق معه كتابه ومسا أقواله

املو

وحتقيق دفاعه وإ باا ذلك يف القرار الصادر بالعقاب

وتطلب منه فصل املتهم
 -6أن يكون املو

لدى إحالته إىل احملاكمة

أو يف حمضر مرفق به) ،وتأتت املادة  19م نلس الناام

التأديبية قد انتقل م اجلهة اإلدارية اليت ارتكب بها

لتؤكد ذلك املضمون فتل م إبً هيئة الرقابة والتةقيق

املخاللة إىل جهة أخرى واملقصود هنا أن يكون قد

يف مجيع األحوال بالقرار الصادر م الوزير بالعقوبة

خرج م التبعية اإلدارية لوزير ما إىل التبعية اإلدارية

فور صدور القرار ،فإن مل يك القرار الصادر بالتطبيق

لوزير آخر وقد راعى الناام يف ذلك أن يتلادى

للمادة  18تعب أن يرسل ميئة الرقابة والتةقيق مع

تضارب السلطاا بب اجلهتب اليت كان بها املو

القرار صورة م مجيع أوراق التةقيق وللهيئة خًل

واليت نقل إليها وذلك مبنث سلطة التأديب جلهة بعيدة

ً ب يوما م تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراق

ع اال نب وهت ديوان املاامل (" )2إذا ارتكب املو

التةقيق إذا رأا أن املخاللة الصادرة يف شأنها القرار

فاللة يف جهة غ اليت يعمل فيها حيال املو

تستوجب اللصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التةقيق

هيئة الرقابة والتةقيق ،فإذا رأا اميئة أن األفعال

يف القضية غ أنه هناك حاالا ال جيوز للرويس

املنسوبة إىل املتهم تستوجب توقيع العقوبة حتيل

اإلدار وم يف حكمه اختاذ قرار عقوبة فيها مهما
كان

نوعية املخاللة بن

الناام التأديي للمو لب

وهذ احلاالا هت

الدعوى إىل التأديب"

()8

 -1إذا تعدد املخاللون وتعددا جهاا عملهم
سوا كان

املخاللة واحدة أو عدة فاللاا "حيال

( )2املذكرة التلس ية لناام تأديب املو لب ص 39
( )2س د ن

املادة  16م ناام تأديب املو لب الحقا ص 62

إىل

( )8م  40م ناام تأديب املو لب
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املو لون املتهمون بارتكاب فاللة أو فاللاا مرتبطة
بعضها ببع

إىل هيئة الرقابة والتةقيق إذا كانوا عند

قضاوية دون غ ها ومل يعذ الوزير تلك الصًحية ملا
فيها م خطورة على حياة املو

الو يلية

ارتكاب املخاللة أو املخاللاا أو عند اكتشافها تابعب

المطلب الثاني :النظام شبه القضائي

ألكثر م جهة ،فإذا رأا هيئة الرقابة والتةقيق أن

أوال :مفهومه :هو ناام رواست يف جوهر

الواقعة تستوجب توقيع العقوبة حتيل الدعوى إىل هيئة

وواوع الناام خيطو فيه خطوة و حتقيق وماناا

التأديب"

أكثر للمو

()9

 -4إذا كان املخاللة قد ارتكبها مو

وكان

قد ترك اخلدمة أ نا أو قبل اختاذ القرار بتوقيع العقوبة
بغرامة ال ت يد على ما يعادل

عليه ويعاقب املو

م تلك اليت يوفرها التأديب اإلدار

قبل توقيع اجل ا
ويأخذ الناام شبه القضاوت إحدى صور ًث
(الااهر)6003 ،

ً ة أمثال صايف آخر راتب كان يتقاوا أو باحلرمان

 -3إل ام السلطة الرواسية بأخذ رأى هيئة

م العودة للخدمة مدة ال ت يد على مخس سنواا أو

مستقلة قبل توقيع اجل ا  ،ويكون رأيها غ مل م

بالعقوبتب معا

()30

للسلطة الرواسية

وإمجاال فإن الناام أعطى للرويس اإلدار

 -6إل ام السلطة الرواسية بتسلم رأى هيئة

سلطاا واسعة يف توقيع كث م العقوباا تتعدى

مستقلة  ،ويتعب على اإلدارة احرتام رأى هذ اميئة،

اإلنذار واللوم ،األمر الذ يكلل للرويس اإلدار

وأن يكون للجهة اإلدارية حق تعديل مضمون الرأ

حتقيق سياسة داورته وتنليذ أوامر وس العمل بانتاام

املقرتح بتخلي

واطراد للوصول إىل امدف املرجو م ورا إقامة

االل امية نسبية

العقوبة ال بتشديدها ،أ أن هذ

املرفق ،ويف نلس الوق منث الناام املذكور الضماناا

 -1أن يوكل املنام للسلطة اإلدارية تطبيق

العام للدفا ع نلسه ودفع التهم

جملس تأديب بتوقيع

الكافية للمو

املنسوبة إليه وذلك ع طريق الضماناا اليت تعطى له
أ نا التةقيق ،كما جعل الناام عقوبة اللصل جلهة

العقوباا البسيطة ،بينما خيت
عقوباا م مستوى معب

وملهوم التأديب شبه القضاوت "أن اإلدارة وهت
صاحبة االختصاص بإيقا العقوبة ممثلة يف رويسها أو
م يلووه ومع ذلك يتعب قبل توقيع العقوبة استشارة

( )9م  43م ناام التأديب
( ( )30م  11م ناام التأديب )

هيئة معينة على أن حتتلظ اإلدارة بعد ذلك حبريتها
الكاملة إزا هذا الرأ  ،ويف بع

الصور تلت م

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6034م3413 /هـ)

113

السلطة الرواسية باحرتام رأ اميئة حبيث يكون رأ

حتتلظ اإلدارة بعد ذلك حبريتها الكاملة إزا هذا الرأ

األخ ة إل اميا وليس استشاريا ،وإن كان جيوز للسلطة

فإنه بهذا املعنى قليل الوجود يف الناام السعود  ،مثال

وذلك

ذلك ما ذكرته املادة  31م ناام تأديب املو لب (إذا

بتخلي اجل ا دون تشديد " وهذا امللهوم بشقيه ثل

أسلر التةقيق ع وجود شبهاا قوية متس كرامة

إحدى صور هذا الناام (العتوم )3984،

الو يلة أو الن اهة أو الشرف أو حس السمعة جاز

الرواسية عدم التقيد بهذا الرأ لصاحل املو

بينما تكون الصورة الثانية بتشكيل جمالس
تأديبية غالبية أعضاوها م رجال اإلدارة مع وجود

لرويس اميئة بعد أخذ رأ الوزير املخت
املو

اقرتاح فصل

بقرار م جملس الوزرا )

عنصر قضاوت يف تشكيلها وتصدر هذ اجملالس قراراا

كذلك أوردا املادة  18م نلس الناام (مع

نهاوية وليس جمرد رأى أو مشورة وهذ اجملالس تعترب

مراعاة أحكام املواد  43 ،40 ،12إذا رأا هيئة

فعً هيئاا شبه قضاوية أو هيئاا إدارية ذاا

الرقابة والتةقيق أن املخاللة ال تستوجب عقوبة
اللصل حتيل األوراق إىل الوزير املخت

اختصاص قضاوت (البندار )3983 ،

مع بيان

ثانيا :أساسه :وهذا الناام وإن كان ال ثل

األفعال املنسوبة إىل املتهم على وجه التةديد واقرتاح

تطورا حقيقيا يف ناام التأديب الرواست و الناام

العقوبة املناسبة للوزير املخت

مع بيان األفعال

القضاوت ،إال أنه ثل وماناا قد تقرتب م

املنسوبة إىل املتهم على وجه التةديد واقرتاح العقوبة

الضماناا القضاوية و ك القول بأن الناام شبه
القضاوت يهدف يف أساسه إىل احلد م تعس
الرواسية باختاذ بع

السلطة

اإلجرا اا والضماناا اليت ال

تصل إىل حد التما ل مع وماناا الناام القضاوت
(ع ا ،د ا) ،ورمبا كان م شأن هذا الناام تلاد

عقوبة أخرى مًومة م بب العقوباا اليت تدخل
وم اختصاصه)
وبامللهوم الذ يقوم على تشكيل جمالس تأديبية
غالبية أعضاوها م رجال اإلدارة مع وجود عنصر

بقدر

قضاوت يف تشكيلها ،وتصدر هذ اجملالس قراراا

قبل إصدار

نهاوية وليس جمرد رأ أو مشورة ،وأنها جمالس تعترب

أوجه النقد املوجهة للناام الرواست ويؤد
اإلمكان إلت توف الضماناا للمو

املناسبة وللوزير املخت

توقيع هذ العقوبة أو اختيار

قرار التأديب (حس )3998 ،

فعً هيئاا شبه قضاوية أو هيئاا إدارية ذاا

ثالثا :مجاالته في النظام السعودي :مبلهوم

اختصاص قضاوت ،فإن الناام السعود قد عرف

التأديب شبه القضاوت على أنه سلطة رواسية يف جوهر

ذلك وطبقه ،ويعترب هذا نصا خاصا ال يطبق على

وهذ السلطة يتعب عليها استشارة هيئة معينة على أن

مجيع املو لب فنجد يف املادة  42م ناام تأديب
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املو لب ما نصه (مع مراعاة أحكام األنامة اخلاصة

تتمتع باالستقًل الكامل ع اجلهة املختصة بتةريك

حياكم رويس وأعضا هيئة الرقابة والتةقيق ورويس

االجرا اا التأديبية وتوجيه االتهام التأديي ،ويعد

وأعضا هيئة التأديب تأديبا أمام هيئة م ً ة أعضا

قرار هذ اجلهة مل ما للسلطة االدارية (فراج،

تشكل بأمر ملكت ،وال جيوز أن توقع عليهم إال عقوبة

 ،)6030فلت هذا الناام ين

اللوم أو الع ل)

م يد السلطة الرواسية اليت يقتصر دورها على توجيه

وهر

حماكمة رويس وأعضا كل م هيئة

الرقابة والتةقيق وهيئة التأديب "قبل إلغاؤها" تأديبا
أمام هيئة خاصة نص

عليها إال أنها جعل

االتهام إىل املو

الناام سلطة التأديب

العام وجيعلها بيد حماكم تأديبية

مشكلة مذا الغرض (العتوم)3984 ،
ويتمي هذا الناام باقرتاب الدعوى التأديبية م

ذلك

مشروطا بأن ال يكون هؤال مم خيضعون لنام خاصة

الدعوى اجلناوية واألصل يف هذا الناام أنه يتطلب

تقرر أحكاما أخرى للتأديب ،فلو افرتونا أن رويس أ

فصً مطلقا بب السلطة الرواسية واليت ترفع الدعوى

م هيئة الرقابة والتةقيق أو هيئة التـأديب كان مبرتبة
وزير فإنه تبعا خيضع للقواعد اليت ين
اخلاص مبةاكمة الوزير

عليها الناام

()33

ويؤخذ على هذا الناام أنه ال يوفر الضماناا
الكافية للمتهم  ،إما ألنه ال يل م الرويس اإلدار برأ

التأديبية وتتابعها وبب اميئة القضاوية اليت ختت
الدعوى وتقدير اخلطأ املنسوب إىل املو

بنار

 ،وتوقع

اجل ا الذ ترا متناسبا مع الوقاوع الثابتة  ،واحلكم
الذ

تصدر اميئة املذكورة يكون مل ما للجهة

اإلدارية (البندار )3923 ،

اميئة االستشارية يف الصورة األوىل ـ وإما لعدم إملام

ويعد هذا الناام مبثابة نو م والية القضا ،

أعضا اللجنة املشكلة يف الصورة الثانية باروف

ولذلك جيب أن تتسم قواعد باملوووعية ،ويتةقق

ومًبساا عمل املو

ذلك حبصر اجلراوم التأديبية اليت ك أن يعاقب عليها

المطلب الثالث :النظام القضائي

املو

الفرع األول :مفهومه :يقوم الناام القضاوت

املنازعاا التأديبية وإعداد جمموعة لإلجرا اا اليت

للسلطة التأديبية على إسناد و يلة توقيع اجل ا اا
التأديبية ،وم

م بالضرورة إسناد و يلة التكيي

القانونت للمخاللاا التأديبية إىل جهة قضاوية واليت

مع ورورة قيام قضا يتوىل اللصل يف

تتبع يف هذ املنازعاا (فراج)6030،
الفرع الثاني :أساسه :يقوم هذا الناام على
عدة أسس منها
 -3أن أحكام اميئاا التأديبية املستقلة تتسم

( )33املذكرة التلس ية لناام تأديب املو لب ص 60

باملوووعية دون أن تتأ ر بالنلوذ السياست أو اإلدار
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 -6أن قيام هيئاا قضاوية مستقلة مبمارسة حق
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وحينما صدر املرسوم امللكت رقم م33/
وتاريخ 3406 /2/32هـ لناام ديوان املاامل بإعادة
تشكيل الديوان وإلغا هيئة التأديب أصبث يف اململكة

التأديب كنها م حتديد معاي السلوك املنتام جملمو

العربية السعودية قضا إداريا مستقً ويعترب هذا تطورا

اإلداراا واملؤسساا

شامً ألحكام الديوان واختصاصاته بعد أن كان يغلب

 -1أن غاية التأديب هت العقاب وإذا كان

على الناام التأديي يف اململكة الطابع اإلدار أصبث

األمر كذلك فإن هناك متا ً بب العقاب التأديي

بعد هذا التاريخ

ج بب الطابع اإلدار والقضاوت

والعقاب اجلناوت ،ولذلك جيب أن تستعار معام

ويعطت للسلطة اإلدارية احلق يف توقيع مجيع العقوباا

قواعد القانون اجلناوت اليت تتناسب مع التأديب،

عدا عقوبة اللصل خلطورتها وشدتها

خاصة فيما يتعلق بشرعية اجلر ة والعقوبة ،والربذ

وناام التأديب يف اململكة العربية السعودية

بينهما ،كذلك باستقًل أعضا سلطة التأديب ،يكون

أصاب يف هذا التنايم حيث مل يسلب اجلهة اإلدارية

ما مجيع الضماناا القضاوية باإلوافة إىل صبغ

سلطتها لتوقيع العقوباا وأعطاها سلطة تأديبية

إجرا اا التأديب بالصبغة القضاوية وم الدول اليت

تتناسب مع مسؤولياتها وهعلها قادرة على تأمب حس

تأخذ بهذا الناام مصر وأملانيا والنمسا ويوغسًفيا

س العمل وانتاامه وهو يف نلس الوق

(ع ا،د ا؛ فراج )6030،

اعتباراا الضمان والعدل للمتهم حيث جعل عقوبة

الفرع الثالث :مجاالته في النظام السعودي:

مل يغلل

اللصل م اختصاص جهة قضاوية مستقلة

كان الناام الغالب يف اململكة يف باد األمر ناام

كما ووع الناام عددا م الضماناا اإلجراوية

التأديب اإلدار  ،حيث كان السلطة التأديبية يف يد

املختللة ال جيوز لإلدارة فاللتها عند ممارستها ألعماما

اإلدارة وجمالس التأديب اليت كان

تابعة لإلدارة

التأديبية وإن خاللتها فإن ج ا ذلك هو البطًن

مباشرة وذاا طابع إدار  ،وبصدور ناام تأديب
املو لب عام  3193هـ أنشئ مبوجبه هيئتان مستقلتان
هما "هيئة الرقابة والتةقيق وهيئة التأديب" ،ختت

الفصل الثاني:
اختصاصات ديوان المظالم

األوىل برقابة أدا املو لب لواجباتهم والتةقيق مع م

بعد استعراونا مللهوم التأديب وأنواعه بصلة

ينسب له خطأ تأديي ،وتتوىل اميئة الثانية حماسبة م

عامة وجماالا كل منها بالناام السعود فإنه أصبث

يثب التةقيق إدانته (الااهر)6003 ،

حريا بنا التعرف على اختصاصاا ديوان املاامل
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وجهاا التأديب األخرى بالناام السعود

م بيان

ماهت اختصاصاا الديوان يف جمال التأديب ومراحل

وهذ اميئاا الثًث هت "هيئة الرقابة والتةقيق،
هيئة التأديب ،ديوان املاامل"

واجرا اا الدعوى واحملاكمة التأديبية وكذلك

أوال هيئة الرقابة والتةقيق

العقوباا اليت ك للديوان توقيعها حبق املو

 -3تشكيل هيئة الرقابة والتةقيق ترتبذ هيئة

املدان وذلك م خًل املبةثب التاليب

الرقابة والتةقيق مباشرة برويس جملس الوزرا وتشكل

المبحث األول :ديوان المظالم وجهات

م رويس ال تقل مرتبته ع املرتبة اخلامسة عشرة

التأديب األخرى

ووكيلب أو أكثر ال تقل مرتبة كل منهم ع املرتبة

إن ناام تأديب املو لب يف اململكة خول اجلهة

الثالثة عشرة وم عدد كاف م األعضا ذو

اإلدارية حق توقيع فتل العقوباا املنصوص عليها،

التخص

على املو لب املخطئب ،عدا عقوبة اللصل كما أن

اإلداريب واملستخدمب وتنقسم هيئة الرقابة والتةقيق

هناك حاالا تنع على السلطاا اإلدارية عقاب

إىل جهازي وهما "جهاز الرقابة ،جهاز التةقيق"

فيها ،بل أل م الناام إحالتها إىل هيئة الرقابة

ويتكون كل جهاز م إداراا يعب عددها وداورة

والتةقيق لكى تتوىل اختاذ اإلجرا اا الناامية فيها،

اختصاص كل منها واإلجرا اا اليت تس عليها بقرار

املو

وم م ترفع الدعوى فيها أمام ديوان املاامل
م أهم الضماناا لتأديب املو

()36

إذ

ويلةق باميئة العدد الكايف م املو لب

م جملس الوزرا بنا على اقرتاح رويس اميئة

العام وجوب إجرا

 -6اختصاص هيئة الرقابة والتةقيق أوردا

حتقيق معه قبل جمازاته عما نسب إليه م فاللاا

املادة اخلامسة م ناام تأديب املو لب اختصاصاا

تأديبية

اميئة حيث نص
وكان يتوىل التأديب يف اململكة العربية السعودية

ًث هيئاا خًف السلطة الرواسية كسلطة تأديبية
للمو

العام واليت خول م

خًما املشر

السعود الكث م الصًحياا ومل يغللها كسلطة
تأديبية حينما صدر املرسوم اخلاص بناام التأديب

اجلهة اإلدارية املعنية يف الرقابة وفة
والتةقيق ختت

اململكة

الشكاوى

هذ اميئة يف حدود القواعد

املنصوص عليها يف هذا الناام مبا يلت
أ) إجرا الرقابة الًزمة للكش ع املخاللاا
املالية واإلدارية
ب) فة

( )36املواد  43،40،3،13،16م ناام تأديب املو لب يف

على أنه مع عدم اإلخًل بسلطة

الشكاوى اليت حتال إليها م

الوزرا املختصب أو م أ جهة رمسية فتصة ع
املخاللاا املالية واإلدارية
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ج) إجرا التةقيق يف املخاللاا املالية واإلدارية
اليت تكش

عنها الرقابة وفيما حيال إليها م الوزرا

املختصب أو م أ جهة رمسية فتصة
د) متابعة الدعوى اليت حتال طبقا مذا الناام
إىل هيئة التأديب "ديوان املاامل حاليا"
انيا هيئة التأديب
(" )31ألغي

()31

مبوجب املرسوم امللكت رقم م 33/وتاريخ

3406/2/32هـ بإنشا ديوان املاامل ،كما ألغي املواد م 34
إىل 10م ناام تأديب املو لب اخلاصة بهيئة التأديب"
تشكيل هيئة التأديب
ترتبذ مباشرة برويس جملس الوزرا  ،وتشكل م رويس ال تقل
مرتبته ع املرتبة اخلامسة عشرة وناوب للرويس ال تقل مرتبته
ع املرتبة الثالثة عشرة وعدد كاف م األعضا ذو التخص
ويلةق باميئة العدد الكايف م املو لب اإلداريب واملستخدمب
اختصاصاا هيئة التأديب
ختت

هيئة التأديب بنار القضايا التأديبية اليت حتال إليها م

هيئة الرقابة والتةقيق
تنار القضايا املعرووة على هيئة التأديب بواسطة جملس يشكل
بقرار م رويس اميئة
يتكون م رويس وعضوي وأمب للمجلس وحبضور مندوب
ع هيئة الرقابة والتةقيق وعلى رويس جملس احملاكمة حال
ورود القضية إليه أن حيدد موعد لنارها ويتوىل اجمللس إبً
املتهم وهيئة الرقابة والتةقيق بذلك على أن ال تقل اللرتة بب
اإلبً وتاريخ اجللسة ع عشرة أيام وجيب أن يتضم إبً
املتهم صورة طبق األصل م قرار اإلحالة للمةاكمة
وجيوز ميئة التأديب اعادة النار يف القرار التأديي يف احلالتب
اختيتب  - 3إذا أخطأ القرار يف تطبيق الناام أو تأويله
- 6إذا هرا وقاوع أو مستنداا مل تك معلومة وق
صدور القرار وكان م شأن بوتها برا ة املتهم
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الثا ديوان املاامل
 -3إنشا ديوان املاامل ديوان املاامل هيئة
قضا إدار مستقلة أنشئ مبقتضت املرسوم امللكت رقم
م 33/وتاريخ 3406/2/32هـ يتبع خادم احلرميب
الشريلب مباشرة.

 -2تشكيل ديوان املظامل :يتأل

ديوان املاامل

م رويس مبرتبة وزير ،وناوب رويس أو أكثر ،وعدد
م النواب املساعدي واألعضا ذو التخص

يف

الشريعة واألنامة ويلةق به العدد الكايف م املو لب
اللنيب واإلداريب وغ

هم.

 -1اختصاصاا ديوان املاامل ترد تلصيً
باملبةث التالت
المبحث الثاني :نشأة وتطور الديوان
واختصاصاته
ثل ديوان املاامل صرحا شافا م صروح
العدالة يف هذ البًد املباركة واليت تعنى بالعدل بشتى
صور  ،فديوان املاامل هيئة قضا مستقلة تسعى
جاهدة بكل السبل والوساول إلرسا العدل واإلنصاف
والرقابة القضاوية اللاعلة على األعمال اإلدارية م
خًل الدعاوى املا لة أمامه لضمان حس تطبيق
األنامة واللواوث املقررة وتطوير آلياا التواصل مع
جهاا اإلدارة بتمكينهم م وساول التالم م قراراا
وأعمال اإلدارة املشوبة بعدم االختصاص أو وجود
عيب يف الشكل أو السبب أو فاللة النام واللواوث أو
اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها ،أو إسا ة استخدام السلطة
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مبا يكلل حتقيق العدل واسرتداد احلقوق ورد املاامل

املاامل ليواكب امدف الذ م أجله مت إنشاؤ فصدر

ألهلها (موقع ديوان املاامل )https://www.bog.gov.sa

املرسوم امللكت رقم ( )8239/31/2وتاريخ

واملسو يف إنشا الديوان وافراد بوالية قضاوية

3124/9/32هـ القاوت بتشكيل ديوان مستقل باسم

هو ما تتمتع به االدارة م متي وتلوق على األفراد

ديوان املاامل ويقوم بإدارته رويس بدرجة وزير يعب

حبكم قيامها على املصلةة العامة وتسي ها للمرافق،

مبرسوم ملكت

مما اكسبها هيمنة ونلوذا وسلطانا على األفراد م أجل

المرحلة الثالثة :أصبث ديوان املاامل يف هذ

حتقيق املصاحل العامة ولو على حساب املصاحل اخلاصة،

املرحلة هيئة قضا مستقلة مرتبطة مباشرة بامللك وذلك

ولضمان صةة تطبيق هذا املبدأ وسًمة تقدير مدا

وفقا لناامه الصادر باملرسوم امللكت رقم (م)33/

وحدود كان إنشا الديوان الذى يلصل يف أ ن ا

وتاريخ 3406/2/32هـ وكان اختصاصاا الديوان

تكون إحدى اإلداراا احلكومية خصما فيه نتيجة

يف ذلك الوق على النةو التالت

تصرفاتها اليت تبنيها على املصلةة العامة ،أو مبناسبة

 - 3القضا

تسي ها للمرافق العامة (املرزوقت )6004

األساست للديوان وم أجله أنشئ وهو على

ونشأة وتطور الديوان مرا بأربع مراحل
كالتالت

(أرزقت وآخرون6033 ،؛ ب

اإلدار

وهو االختصاص

أربعة أنوا

باز،

النو األول اللصل يف املنازعاا املتعلقة

6002؛ شلهوب6036 ،؛ بركاا6036،؛

باحلقوق املقررة يف نام اخلدمة املدنية والتقاعد ملو لت

حسب3996 ،؛ أبو طالب)3984 ،

الدولة ومستخدمت احلكومة واألجه ة ذواا الشخصية

المرحلة األولى :إنشا شعبة املاامل بديوان

املعنوية العامة
النو الثانت اللصل يف املنازعاا املتعلقة

جملس الوزرا مبوجب ناام شعب جملس الوزرا
الصادر بتاريخ 3121/2/36هـ واليت نص يف املادة

بالطع يف القراراا اإلدارية لألسباب املنصوص عليها

( )32على أنه "يشكل بديوان جملس الوزرا إدارة

يف الناام
النو الثالث اللصل يف الدعاوى املتعلقة

عامة باسم (ديوان املاامل) ويشرف على هذ اإلدارة
رويس يعب مبرسوم ملكت وهو مسؤول أمام جًلة

بالتعوي

امللك ،وجًلته املرجع األعلى له"

واألشخاص ذو الشخصية املعنوية بسبب أعماما

المرحلة الثانية  :بعد مضت فرتة م إنشا شعبة
املاامل رأى والة األمر إحداث نقلة يف عمل ديوان

املوجهة م

ذو

الشأن إىل احلكومة
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المرحلة الرابعة (الحالية) :بعد هربة زها ربع

النو الرابع اللصل يف املنازعاا املتعلقة
بالعقود اليت تكون احلكومة أو إحدى الشخصياا

قرن استشرف خًما املنام السعود مستقبل القضا

املعنوية العامة طرفا فيها

اإلدار يف اململكة وسبل دعمه وتطوير وختصيصه،

 - 6القضا التأديي وهو اللصل يف الدعاوى

قام املنام بإصدار ناام ديوان املاامل اجلديد باملرسوم

التأديبية اليت تقام ود املو لب ملخاللاا

امللكت رقم (م )28/وتاريخ 3468/9/39هـ والذ

تتعلق بأعمامم الو يلية أو سلوكهم

حدد األطر اجلديدة للقضا اإلدار مبا يلت

األخًقت
 - 1القضا

أوال حتويل فرو الديوان احلالت إىل حماكم
ويشمل اللصل يف

إدارية ،وإنشا حماكم إدارية يف باقت مناطق اململكة

اجل اوت

الدعاوى اجل اوية املوجهة ود املتهمب

وكذلك حتويل هيئة التدقيق بالديوان إىل حمكمة

بارتكاب اجلراوم املنصوص عليها يف بع

استئناف إدارية مبدينة الرياض ،وإنشا حماكم استئناف

األنامة واملراسيم امللكية ،مثل

جراوم

إدارية مبةافاة جدة والدمام وأبها

الرشوة ومباشرة األموال العامة وجراوم
الت وير وغ ها
 - 4القضا التجار

انيا احملاكم اإلدارية جا يف املادة األوىل م
ناام ديوان املاامل أن (ديوان املاامل هيئة قضا

ويشمل اللصل يف

الدعاوى التجارية وما يتعلق بها استنادا إىل

إدار مستقلة) وبنا عليه حدد املنام االختصاصاا
املناطة مبةاكمه فذكر يف املادة الثالثة عشرة ما نصه

قرار جملس الوزرا رقم ( )463وتاريخ

"ختت

3402/30/62هـ

أ) الدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة يف نام اخلدمة

احملاكم اإلدارية باللصل يف اختت

 - 3طلباا تنليذ األحكام األجنبية وذلك

املدنية والعسكرية والتقاعد ملو لت ومستخدمت

الناام السابق

احلكومة واألجه ة ذواا الشخصية املعنوية العامة

استنادا إىل املادة ( )8م
للديوان

 - 2اللصل فيما حيال إىل الديوان بقرار م

املستقلة أو ور تهم واملستةقب عنهم
ب) دعاوى إلغا القراراا اإلدارية النهاوية اليت يقدمها

جملس الوزرا أو النصوص اليت ترد يف بع

ذوو الشأن ،متى كان مرجع الطع

األنامة مسندة اللصل يف املنازعاا الواردة

االختصاص ،أو وجود عيب يف الشكل ،أو عيب

فيها إىل الديوان

يف السبب ،أو فاللة النام واللواوث ،أو اخلطأ يف

عدم

تطبيقها أو تأويلها ،أو إسا ة استعمال السلطة ،مبا
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يف ذلك القراراا التأديبية ،والقراراا اليت

اإلدارية العليا بأمر ملكت مبرتبة وزير ،وال تنهى

تصدرها اللجان شبه القضاوية واجملالس التأديبية

خدمته إال بأمر ملكت

وكذلك القراراا اليت تصدرها مجعياا النلع
العام وما يف حكمها املتصلة بنشاطاتها ،ويعد يف
حكم القرار اإلدار رف

خامسا إنشا جملس للقضا اإلدار وحتديد
االختصاصاا والوحداا التابعة له

جهة اإلدارة أو امتناعها

ع اختاذ قرار كان م الواجب عليها اختاذ طبقا

()34

سادسا سلخ القضاويب التجار

واجل اوت

وهيئاا تدقيقهما بالقضاة واألعوان م الديوان إىل

لألنامة واللواوث
ج) دعاوى التعوي

اليت قدمها ذوو الشأن ع

قراراا أو أعمال جهة اإلدارة
د) الدعاوى املتعلقة بالعقود اليت تكون جهة اإلدارة
طرفا فيها
هـ) الدعاوى التأديبية اليت ترفعها اجلهة املختصة

( )34وخيت

بالنار يف شؤون القضاة الو يلية ،م تعيب وترقية

وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنها خدمة وغ
ذلك ،وفقا للقواعد واإلجرا اا املقررة ،وذلك مبا يضم
استقًل القضاة.
-

إصدار اللواوث املتعلقة بشؤون القضاة الو يلية بعد موافقة

امللك عليها.

و) املنازعاا اإلدارية األخرى

 -إصدار الوةة للتلتيش القضاوت.

ز) طلباا تنليذ األحكام األجنبية وأحكام احملكمب

 -إنشا حماكم وفق األمسا املنصوص عليها يف املادة التاسـعة م

األجنبية
الثا :حماكم االستئناف ذكرا املادة الثانية
عشرة م

ناام ديوان املاامل اختصاص حماكم

االستئناف حيث نص على أن تتوىل حماكم االستئناف
اإلدارية النار يف األحكام القابلة لًستئناف الصادرة
م احملاكم اإلدارية ،وحتكم بعد مسا أقوال اخلصوم
وفق اإلجرا اا املقررة نااما
رابعا إنشا احملكمة اإلدارية العليا ومقرها
الرياض وتتكون م رويس وعدد كاف م القضاة
بدرجة رويس حمكمو استئناف ويعب رويس احملكمة

هذا الناام ،أو دجمها أو إلغا ها ،وحتديد اختصاصها املكانت
والنوعت مبا ال يتعارض مع حكم املادة اخلامسة والعشري م
هذا الناام ،وتألي

الدواور فيها.

 اإلشراف على احملاكم والقضاة وأعمامم يف احلدود املبينة يفهذا الناام.
-

تسمية رؤسا حماكم االستئناف ومساعديهم م بب قضاة

حماكم االستئناف ،ورؤسا

حماكم الدرجة األوىل ومساعديهم.

إصدار قواعد تنام اختصاصاا وصًحياا رؤسا احملاكمومساعديهم.

 إصدار قواعد تبب طريقة اختيار القضاة ،وإجرا اا وووابذتلريغهم للدراسة.
 -تنايم أعمال املًزمب القضاويب.

حتديد األعمال القضاوية النا ة املطلوبة لشغل الدرجااالقضاوية
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القضا العام ( ،/https://www.bog.gov.saشلهوب،

لتباشرها ،وفقا لنصوص ناام الديوان وقواعد

)6036

املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان

وأصبث الديوان هو اجلهة القضاوية املختصة
باللصل يف املنازعاا الناشئة ع

تطبيق األنامة

الثا

اختصاص قضا التعوي

الديوان أيضا بنار طلباا التعوي

خيت

ع األورار اليت

واجل ا اا املرتتبة على فاللة أحكامها حبسب ما تن

تسببها القراراا اإلدارية ومنها التأديبية غ املشروعة،

عليها (املرزوقت)6004 ،

وذلك بعد أن أصبث للديوان االختصاص العام يف نار

المبحث الثالث :اختصاصات ديوان المظالم في

املنازعاا اإلدارية ورقابة القضا للقراراا اإلدارية

مجال التأديب

التأديبية هت م أهم الضماناا للمو

إن اختصاصاا ديوان املاامل يف جمال تأديب
املو لب تتمثل يف اجملاالا التالية ( الااهر)6003 ،
أوال اختصاص قضا تأديي عهد املنام إىل
ديوان املاامل باختصاص قضاوت أصلى كمةكمة
تأديبية للنار يف الدعاوى التأديبية اليت ترفع إليه م

على مساولته تأديبيا  ،فللمو

 ،الًحقة

حق الطع قضاويا يف

القرار التأديي إلغا وتعويضا ،كما جيوز له أن يطع
يف األحكام التأديبية الصادرة بتوقيع ج ا عليه
بالشروط واألووا املقررة نااما
والشك أن وجود الناام التأديي يعترب أهم

هيئة الرقابة والتةقيق ،حيث تتوىل داورة التأديب يف

الضماناا اليت تؤدى إىل احرتام العامل ملقتضياا

احملال إليها حسب األصول

على

الديوان حماكمة املو

واجباته الو يلية ،فإذا كان القانون قد ن

الناامية  ،وتوقيع أ م العقوباا املنصوص عليها يف

حواف للعاملب باعتبارها إحدى السبل األساسية لرفع

ناام تأديب املو لب يف اململكة

الكلاية يف الو يلة العامة ،فإنه قد تضم اجل ا اا

انيا اختصاص رقابة قضاوية على القراراا
اإلدارية التأديبية يتوىل ديوان املاامل كمةكمة قضا

اليت توقع على العامل املهمل يف عمله الذى يسئ إىل
و يلته ( الناد )3998 ،

إدار النار يف الطعون املوجهة ود القراراا اإلدارية

وتبدأ الدعوى التأديبية باالدعا واحملاكمة

التأديبية اليت تصدر ع اجلهاا اإلدارية التأديبية

وإصدار احلكم التأديي ،م قبل الداورة التأديبية

مبوجب اختصاصاتها يف ايقا العقوباا التأديبية ،يف

املختصة بديوان املاامل وذلك وفقا للقواعد الواردة يف

جمال املخاللاا التأديبية للمو لب حيث تقدم الطعون

قرار جملس الوزرا رقم  390يف 3409/33/32هـ

م أصةاب الشأن إىل رويس الديوان أو م ينيبه،

واليت تضمن

قواعد اإلجرا اا واملرافعاا أمام

ويتم إحالتها إىل الداورة املختصة بديوان املاامل

الديوان
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المطلب األول :الدعوى التأديبية

تأديبيا) كان مذ اميئة -استقًال ع

الدعوى

ارس الديوان اختصاصه التأديي م خًل

اجلناوية -أن ترفع "الدعوى التأديبية "جملازاته إداريا عما

الدعوى التأديبية اليت ترفع إليه مبعرفة اجلهة اليت أناط

وقع منه يف حقها فاللا لنامها ،والدعوى التأديبية ال

بها الناام ذلك وهى هيئة الرقابة والتةقيق ،إذ تن

ترفع إال بنا على طلب اميئة اليت ينتسب إليها اللرد

املادة /31هـ" م ناام ديوان املاامل على اختصاص

املخال

الديوان بالدعاوى التأديبية اليت ترفعها اجلهة املختصة،

التأديبية إىل الديوان بواسطة هيئة الرقابة والتةقيق،

وبعد أن آل إليه اختصاصاا هيئة التأديب املنصوص

بقرار اتهام يتضم أمسا املتهمب وصلاتهم وأماك

عليها يف ناام تأديب املو لب واملستخدمب والعمال يف

إقامتهم والتهم املنسوبة إليهم ومكان وقوعها ،وأدلة

اميئة بو اولهم واعتماداتهم بالقرار الصادر باملرسوم

االتهام والنصوص النِاامية املطلوب تطبيقها عليهم،

امللكت رقم م  33 /وتاريخ  3406 / 2 / 32هـ

الدعوى ( )33وتتوىل اميئة متابعة

بإنشا ديوان املاامل بالن

على أن تؤول اختصاصاا

هيئة التأديب إليه  ،كما نص املادة  30م ناام ديوان
املاامل على إلغا املواد م  34إىل  10م ناام تأديب
املو لب اخلاصة بهيئة التأديب وينتقل االختصاص
إىل ديوان املاامل أيضا حبيث ال جيوز توقيع العقوبة
التأديبية إال بواسطته يف العديد م احلاالا وبهذا فإن

(أبو عامر )6003 ،وتتم إحالة الدعاوى

ويرفق به كامل مل

الدعوى واالدعا أمام الداورة املختصة يف اجلراوم
واملخاللاا اليت تتوىل اميئة التةقيق فيها
المطلب الثاني :العقوبة التأديبية
واليت نتناوما بالتعري

م بيان أنوا العقوباا

التأديبية والضماناا اليت تطلب الناام مراعاتها عند
توقيعها وكذلك العقوباا اليت ن

عليها الناام

ديوان املاامل أصبث فتصا بتأديب املو لب ومعاقبه

أوال :تعريف العقوبة التأديبية :العقوبة التأديبية

ب ارتكابه فاللة مالية أو إدارية وذلك

إال بعد ارتكابه خلطأ تأديي

كل مو

ال توقع على املو

مع عدم اإلخًل برفع الدعوى العامة أو دعوى

يستوجب معاقبته ،مبا يوجب على السلطة التأديبية

التعوي

املختصة بتوقيع العقاب التأكد أوال م وقو األفعال
والدعوى التأديبية هت دعوى متلكها هيئة على

املنسوبة إىل العامل واليت تكون خطأ تأديبيا ،م بعد

أحد األفراد املنتسبب إليها إذا ارتكب فعً ينطو على

ذلك توقع عليه اجل ا املناسب (الناد )3998 ،

إخًل بنامها فإذا كان ما وقع م هذا اللرد جر ة

ورغم أن التشريعاا املقارنة وكذا الناام السعود مل

تنطو م حيث هت فعل على اخًل بنام اميئة
وبالواجباا امللرووة على األفراد املنتسبب إليها (خطأ

(( )33م  8م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان)

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6034م3413 /هـ)

يضعوا تعريلا حمددا للعقوبة التأديبية اكتلا بالن

على

بيان أحكامها التلصيلية وحصر العقوباا اليت جيوز
توقيعها على املو

املخال

ومع ذلك فهناك بع

التعريلاا للعقوبة التأديبية واليت منها أنها "ج ا
أدبى أو مادى يف آن واحد ينطو على عنصر اإليًم
الذى يلةق باملو

ليس يف حياته أو شرفه أو ماله أو

حريته وذلك شأن العقوباا اجلناوية وإمنا يف ووعه
الو يلت فقذ فيؤدى إىل حرمانه م امل ايا واحلصاناا
الو يلية اليت يتمتع بها أو م الو يلة اليت يشغلها
كان ذلك بصلة مؤقتة أو نهاوية"

سوا

أو أنها "وسيلة مت إنشاؤها حلماية الناام داخل
املرافق العامة وحلماية املصلةة العامة والسلطة األدبية
يلية املختللة" )(Jacques, 1967: 50

كما تعرف بأنها اجل ا اا التأديبية احملددة قانونا
على سبيل احلصر واليت جيوز للسلطة التأديبية املختصة
توقيعها على املو

العام عند بوا إخًله بواجباا

و يلته عمً على حس وانتاام س العمل باجلهاز
اإلدار للدولة (فراج )6030 ،
أو "أنها اجل ا ذو النوعية اخلاصة الذ يلةق
باملو

العام دون غ

م أفراد اجملتمع بسبب

ارتكابه فاللة تأديبية مما يؤد إىل حرمانه م بع

أو

كل امل ايا الو يلية اليت يتمتع بها" (عليلت)3922 ،
وهو ما يرجةه الباحث لتضمنه مقوماا العقوبة
التأديبية

العقوبة

التأديبية

- jazirah.com/2006/20060711/qo3.htmwww.al

تنقسم العقوباا املنصوص عليها يف ناام تأديب
املو لب إىل ً ة أنوا
 - 3العقوباا األدبية وهت اإلنذار واللوم
 - 6العقوباا املالية وتتمثل يف احلسم م
املرتب واحلرمان م العًوة الدورية
 - 1العقوباا اليت تؤد إىل اإلبعاد ع
الو يلة وهت اللصل م اخلدمة
ثالثا :ضوابط توقيع العقوبات التأديبية
www.al

(الطماوى)3929،

للطواو الو

ثانيا:

أنواع
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)jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm

-

،الااهر )6003 ،
 -3شرعية العقوبة مبعنى أن اجلهة اإلدارية
مقيدة بالعقوباا الواردة يف املادة ( )16م ناام تأديب
املو لب وهت حمددة على سبيل احلصر وال ك
اخلروج عليها بتطبيق عقوبة أخرى غ منصوص عليها
يف الناام
 -6عدم جواز تعدد العقوباا التأديبية ع ذاا
اللعل ،وال جيوز معاقبة املو
أصليب مل ين

العام مرتب جب ا ي

الناام صراحة على اجلمع بينهما

 -1تناسب العقوباا مع املخاللة التأديبية
استنادا لللقرة األخ ة م املادة ( )14م ناام تأديب
املو لب (مراعاة الاروف املخللة واملشددة) وفى
حكم للديوان جا فيه "مطالبة هيئة الرقابة والتةقيق
معاقبة املدعى عليه وفقا لناام تأديب املو لب والوةة
انتها اخلدمة؛ خلروجه على مقتضى الواجب الو يلت
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بصدور قرار شرعت يقضت
قضاوت نهاوت يتضم

–صدور حكم

حيازته جهاز حاسب آلت

قيام القرار على وقاوع صةيةة و ابتة تربر اجل ا
التأديي املوقع على املو
 -3اللصل بب سلطيت التةقيق واملسا لة

وأقراص مدجمة وأشرطة مروية حتتوى مواد إباحية ،مع
سبق إنذار م قبل مرجعه لتللاه بأللا نابية منافية

(احلكم)
وبنا على ذلك وإعماال ملبدأ املشروعية (

لآلداب العامة –ما نسب إىل املتهم يعد فاللة شرعية
وخروجا ع املسلك الواجب إتباعه ،السيما وهو

والذى يعين خضو مجيع السلطاا واألفراد ،أ

يعمل يف حقل التعليم– مراعاة احملكمة للسوابق

احلاكم واحملكوم  ،لقواعد القانون وأحكامه ،أ

والاروف املخللة واملشددة يستوجب معاقبته حبسم

توافق التصرفاا اليت تصدر م

صافى راتب ً ة أشهر م مرتبه على أال يتجاوز

ومواطنيها مع قواعد موووعة م قبل ()Iukic, 1974

احملسوم شهريا لث صافى الراتب ،مع التوصية بإبعاد

فإن الديوان بتقيد يف توقيع العقوباا اليت يوقعها على

ع احمليذ الطًبت"

()32

املو

 -4تسبيب القرار التأديي وتكم أهميته يف
أنه

سلطاا الدولة

املرتكب إحدى املخاللاا اإلدارية بالعقوباا

السابقة الذكر حبيث ال جيوز له إيقا عقوبة مل ترد
وم العقوباا املنصوص عليها حصرا (جعلر،

املخاطب بالقرار حتى

 ،3982الدغيثر )3996 ،فالقضا اإلدار هو الذى

أ) ومانة للمو

يتسنى له الوقوف على األسباب اليت بين عليها يف

يراقب ذلك ،حيث يراقب الوقاوع املادية والقانونية

إصدار وم م يكون على بينة واوةة م أمر يف

للج ا اا التأديبية

وتطبيق مبدأ

حال الطع عليه أمام القضا اإلدار

املشروعية يف العقوبة التأديبية ،ومدى املً مة أو

ب) متكب اجلهة القضاوية م ممارسة رقابتها
على صةة القرار واألسباب اليت تضمنها للتأكد م

)(Peiser,2000

تناسب العقوبة مع املخاللة هت يف نهاية األمر تكون
للقضا اإلدار

وهذا ما استقر عليه أحكام ديوان

املاامل حيث ورد حبكم له بأن "ما استقر عليه القضا
( )32حكم الديوان رقم /9د/تأ33/لعام 3462هـ يف القضية رقم

م أن للسلطة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب

/1/392ق لعام 3462هـ بتاريخ 3462/30/2هـ ،وأيضا

اإلدار وما يناسبه م ج ا بغ معقب عليها يف ذلك

األحكام أرقام /9د/تأ 2/لعام 3462هـ يف القضية
/6/1243ق لعام 3462هـ/8 ،د/تأ 34/لعام 3462هـ يف
القضية رقم /4/331ق لعام 3462هـ بتاريخ 3462/3/1هـ،
/2د/تأ 32/لعام  3462يف القضية /3/ 360ق لعام 3462هـ

بشرط أال يشوب استعماما غلو" ،وفى حكم آخر
للديوان جا فيه "صدور قرار التكلي

املتالم منه

بعمل املدعى خارج املدينة اليت بها مقر عمله األصلت

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6034م3413 /هـ)

دون موافقتها – التكلي
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حسب منطوق القرار مل

للمو لب الذي يشغل املرتبة احلادية عشرة فما فوق

يتعلق بالقيام بأعمال و يلة معينة ومل يتعلق بالقيام

أو ما يعادما وهت اللوم ،احلرمان م عًوة دورية

مبهمة رمسية معينة – صدور بذلك فاللا ن
األوىل م الوةة التكلي

املادة

واحدة ،وأخ اللصل ويعاقب املو

الذ انته

– افصاح جهة اإلدارة أن

خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة ال ت يد على ما

أسباب تكليله عدم الت امه بأوقاا العمل – تلك

يعادل ً ة أمثال صايف آخر راتب كان يتقاوا أو

عرب

باحلرمان م العودة للخدمة مدة ال ت يد على مخس

األسباب ال تعدو أن تكون أسبابا لتأديب املو

تكليله خارج مدينة – فاللة ناام تأديب املو لب
الذى حصر العقوباا مبا يلت (اإلنذار ،اللوم،
احلسم م الراتب ،احلرمان م العًوة ،اللصل م
اخلدمة) وهت عقوباا كليلة بالرد وال جر ،شريطة

سنواا أو بالعقوبتب معا

()38

المطلب الثالث :اجراءات نظر الدعوى
التأديبية أمام ديوان المظالم
ونار الديوان للدعاوى التأديبية ر مبراحل

أن يتم وفق اإلجرا اا والعملية حسب ما ووع ما

أوما احملاكمة واليت تنتهى بإصدار احلكم والذى ك

م أنامة وتعليماا ،مؤدا صدور القرار بذلك

الطع عليه لتدقيقه على النةو اختت
الفرع األول :إجراءات نظر الدعوى والحكم

()32

باملخاللة للناام– أ ر إلغا قرار التكلي "

رابعا :العقوبات التي توقع على الموظف
والعقوباا اليت جيوز أن توقع على املو

وفقا

للمادة  16م ناام تأديب املو لب هت أوال
بالنسبة ملو لت املرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادما
وهت اإلنذار ،اللوم ،احلسم م املرتب مما ال يتجاوز
صايف راتب ً ة أشهر ،على أال يتجاوز احملسوم
شهريا لث صايف الراتب الشهر  ،كذلك احلرمان م
عًوة دورية واحدة ،وأخ ا اللصل انيا بالنسبة
( )32حكم ديوان املاامل رقم /300ا 4/لعام 3430هـ يف القضية
رقم /6/389ق لعام 3402هـ غ منشور  ،وحكمه رقم
/32د/ف 69/لعام 3462هـ يف القضية رقم /1/3066ق لعام
3462هـ بتاريخ 3462/8/9هـ

فيها :وهذ اإلجرا اا أوما احملاكمة مبا فيها م
اجرا اا ناامية تتعلق باإلعًن وحق للدفا
واالطً على املستنداا وانتها بصدور احلكم
أوال :المحاكمة :تتوىل هيئة الرقابة والتةقيق
وحدها االدعا أمام ديوان املاامل ،سوا كان اميئة
هت اليت وجه االتهام تلقاويا أم بنا على طلب م
اجلهة اإلدارية وم املباد العامة لشريعة العقاب يف
اجملالب اجلناوت والتأديي أن املتهم بر حتى تثب
إدانته يف حماكمة قانونية تكلل له فيها سبل الدفا ع
نلسه أصالة أو بالوكالة ،وورد هذا املبدأ يف إعًن
حقوق االنسان واالتلاقياا الدولية والدسات
( )38م  11م ناام تأديب املو لب

144

حممد سعد إبراهيم فود االختصاص التأديي لديوان املاامل السعود

(رسًن )6001 ،ويتم نار الدعوى م قبل الداورة
املختصة اليت تتكون م رويس وعضوي ( )39وال
تصلث جلساا الداورة إال حبضور مجيع أعضاوها
وحبضور ممثل االدعا ( )60وذلك بعد أن يكون رويس
الداورة قد حدد حال ورود القضية موعدا لنارها تبلغ
به هيئة الرقابة والتةقيق واملتهم مع ت ويد بصورة م
قرار االتهام ،وجيب أال تقل اللرتة بب اإلبً وتاريخ
اجللسة ع ً ب يوما )63(،ويشرتط يف إبً املتهم
جبلسة احملاكمة أن يكون خبطاب رمست ،وأن يوجه إىل
العنوان الثاب يف أوراق القضية أو على مقر الو يلة
اليت يشغلها حسب األحوال ،فإذا تعذر ذلك فيبلغ
بواسطة اجلريدة الرمسية ( )66فتبدأ إجرا اا احملاكمة
التأديبية بإعًن املتهم بالتهمة املنسوبة إليه ومبوعد
اجللسة احملددة لنارها ،ويعد هذا االعًن إجرا
جوهريا ال تنعقد احملاكمة بدونه ،ولذلك فإن إغلاله
يؤدى إىل بطًن مجيع االجرا اا التالية مبا يف ذلك
احلكم التأديي باعتبار أن احملاكمة شابها عيب جسيم
يضر وررا بالغا باملتهم (رسًن )6001 ،وحيضر
املتهم جلساا احملاكمة بنلسه يف الدعاوى التأديبية
ويبدأ دفاعه كتابة أو شلاهة ،وله أن يستعب مبةام
ويطلب استدعا الشهود لسما شهادتهم ،فإذا مل

حيضر املتهم يف الدعوى التأديبية بعد إبًغه إبًغا
صةيةا فعلى الداورة أن متضت يف إجرا اا
احملاكمة ( )61وتكون جلساا الداورة علنية إال إذا رأا
جعلها سرية مراعاة لآلداب أو حمافاة على الناام
العام على أن يكون النطق باحلكم يف مجيع األحوال يف
جلسة علنية وال تصث جلساا الداورة إال حبضور
مجيع أعضاوها وحبضور ممثل االدعا يف الدعوى
التأديبية ( )64ويعترب احلكم يف الدعوى التأديبية حضوريا
متى حضر املتهم إحدى اجللساا أو أبدى دفاعه ،ولو
تأجل احلكم بعد ذلك ومل حيضر عند صدور ( )63إذا
رأا الداورة اليت تنار دعوى تأديبية أن الواقعة اليت
وردا بقرار االتهام تكون جر ة ج اوية فعليها أن
توق اللصل يف الدعوى التأديبية وتقرر إعادة القضية
()62
إىل هيئة الرقابة والتةقيق الختاذ ما جيب ناَاما
وتعاد األوراق بعد ذلك إىل هيئة التةقيق لتقرير ما
جيب )62(،وذلك ألنه م املباد املسلمة أن احلكم
اجلناوت يتعلق بالناام العام وله حجية مطلقة سوا يف
منطوقه أو يف أسبابه ما كان منها الزما لللصل يف
الدعوى دون تلك اليت مل يستل مها اللصل فيها وهذا
ما أكد ديوان املاامل يف أحكامه حيث قرر بأن " مطالبة
هيئة الرقابة والتةقيق معاقبة املدعى عليه وفقا لناام

( )39م  34م ناام التأديب

( )61م  39م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان

( )60م 33م ناام تأديب املو لب

( )64م  33م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان

( )63م  9م ناام تأديب املو لب

( )63م  60م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان

( )66م  9م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان ،موقع

( )62م  62م قواعد املرافعاا أمام الديوان

ديوان املاامل www.bog.gov.sa

( )62م  62م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان
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تأديب املو لب والوةة انتها اخلدمة؛ خلروجه على
مقتضى الواجب الو يلت بصدور قرار شرعت يقضت
– صدور حكم قضاوت نهاوت – احلكم القضاوت
اجلناوت له احلجة الكاملة أمام القضا التأديي فيما
فصل فيه م وقاوع وما انتهى إليه م
حكم" ()68وللداورة أن تغ الوص النِاامت لللعل
املسند إىل املتهم أو أن تعدل التهمة بإوافة الاروف
املشددة اليت تثب للداورة م التةقيق أو م املرافعة يف
اجللسة ولو كان مل تذكر يف قرار االتهام وعلى
الداورة أن تنبه املتهم إىل هذا التغي وأن متنةه أجً
مناسبا لتةض دفاعه بنا على الوص أو التعديل
اجلديد إذا طلب ذلك ( )69وتلصل الداورة يف الوقاوع
اليت وردا بقرار االتهام ،ومع ذلك جيوز ما بنا على
طلب هيئة الرقابة والتةقيق احلكم يف وقاوع مل ترد يف
قرار االتهام أو على متهمب جدد إذا كان أوراق
القضية تتضم ذلك بشرط أن نث املتهم أجً مناسبا
لتةض دفاعه وللداورة م تلقا ذاتها التصد لذلك
بقرار تصدر بإحالة القضية إىل هيئة الرقابة والتةقيق
لكت تتوىل حتقيقها م اختاذ ما جيب ناَاما كأية قضية
أخرى وإذا أعيدا القضية إىل الديوان وجب إحالتها
إىل داورة أخرى غ تلك اليت تصدا ما فإذا كان
تلك الداورة مل تلصل يف الدعوى األصلية وكان هذ
مرتبطة بالدعوى اجلديدة ارتباطا ال يقبل التج وة وجب
( )68حكم ديوان املاامل رقم /36د/تأ 34/لعام 3462هـ يف

إحالة القضية كلها إىل الداورة اليت نارا الدعوى
()10
أساسا
ثانيا :إصدار الحكم التأديبي :تصدر الداورة
التأديبية بعد احملاكمة حكما يف الدعوى التأديبية بالربا ة
أو باإلدانة ،وتصدر األحكام باألغلبية ،وما يف حالة
اإلدانة أن توقع على املو

املدان إحدى العقوباا

الداخلة يف اختصاصها نااما وهت عقوبة اإلنذار
واللوم واحلسم م الراتب ،واحلرمان م عًوة دورية
واحدة ،واللصل وم الضماناا امامة ورورة أن
يشتمل إعًم احلكم على األسباب اليت بين عليها
(الشلمانت،6002 ،رسًن  )6001،وبيان مستند
والداورة اليت أصدرته وتاريخ صدور ومكانه
والدعوى الصادر فيها وما إذا كان صادرا يف دعوة
إدارية أو ج اوية أو تأديبية ،وأمسا أعضا الداورة
الذي مسعوا املرافعة واسم ممثل االدعا وطلباته
وأمسا أطراف الدعوى ،وصلاتهم ،وموط كل
منهم وحضورهم وغيابهم ،وأمسا ممثليهم ،وما
قدمو م طلباا أو دفو  ،وما استندوا إليه م أدلة،
وقد اعترب ديوان املاامل أن خلو احلكم م األسباب أو
قصور ينةدر به إىل درجة البطًن وعلى الداورة أن
تعلم احملكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعًم احلكم ،أن
له طلب تدقيق احلكم خًل ً ب يوما م تاريخ
تسليمه نسخة احلكم  ،وإال صار احلكم نهاويا واجب

القضية رقم /4/626ق لعام 3462هـ بتاريخ 3462/9/3هـ
( )69م  62م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان
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( )10م  68م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان
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النلاذ

()13

كما أن ما إذا رأا م أخًق احملكوم

عليه ،أو ماويه ،أو سنه أو روفه الشخصية ،أو
الاروف اليت ارتكب فيها اجلر ة أو غ ذلك مما يبعث
على القناعة أن توق

تنليذ احلكم

()16

وعند تضم

م آلياا لتةقيق العدالة ،وحتسب األدا بهدف
إيصال احلقوق ألهلها إبرا للذمة ،هو قيامه بتغي
التشكيل العام حملاكم الديوان ،فبعد أن كان

حماكم

الديوان تقوم على أساس وجود درجتب م درجاا

احلكم الصادر ما يش إىل حدوث جر ة جناوية تبلغ

التقاوت وهما هيئتا تدقيق القضايا ومهمتها تدقيق ما

جهة التةقيق املتخصصة بصورة م احلكم الختاذ ما

حييله إليها رويس الديوان م األحكام والقراراا اليت

يل م نااما

()11

تصدرها الدواور املختللة ،والدواور اإلدارية ومهمتها

تعترب أحكام التأديب نهاوية ،وذلك باستثنا

اللصل يف املنازعاا اإلدارية ،باإلوافة إىل إبراز دور

األحكام اليت تصدر عنه بلصل م يشغل م املو لب

احملكمة اإلدارية العليا واليت أولى عليها الناام أهمية

املرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادما إذ إنها ال

بالغة بأن جعلها على رأس امرم القضاوت اإلدار

تكون نهاوية إال بعد التصديق عليها بقرار م رويس

كدرجة التقاوت العليا والنهاوية يف الدعاوى اإلدارية،

للداورة أن تلسر احلكم التأديي

وأكسب أحكامها طبيعة خاصة ومتمي ة (الشهر ،

وتصةث ما يقع فيه م خطأ ماد م تلقا نلسه ،أو

)6033
ويكون ملمثل االدعا يف الدعاوى التأديبية
واحملكوم عليه أن يطلبا تدقيق احلكم خًل املدة احملددة
نااما مبا يف ذلك احلكم الصادر بتقرير وص اجلر ة
بأنها فلة بالشرف واألمانة املشار إليه يف املادة الثامنة
م هذ الًوةة وجيب أن يشتمل الطلب على البياناا
املتعلقة بأطراف الدعوى وبيان احلكم املطلوب تدقيقه
وتاريخ إبًغه واألسباب اليت بين عليها الطلب،
وحييل رويس الديوان أو م ينيبه الطلب مرفقا به مل
القضية إىل داورة التدقيق لنارة واللصل فيه ،ويكون
حكمها نهاويا باستثنا األحكام الصادرة بلصل مو لت
املرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادما ،فً تكون
نهاوية غً بعد التصديق عليها م رويس جملس
الوزرا  ،وإذا كان طلب التدقيق مرفوعا م ممثل

جملس الوزرا

()14

بنا على طلب أ م ذوى الشأن ،أما إذا وقع
غموض ،أو إبهام يف احلكم فأل م ذوى الشأن أن
يطلب م رويس الديوان إحالة القضية إىل الداورة اليت
أصدرته لتلس

()13

الفرع الثاني :تدقيق األحكام" :المحاكم
اإلدارية االستئنافية" إن م

أهم ممي اا الناام

احلديث لديوان املاامل ،وم أبرز ما جا به واستةد ه
( )13م  13م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان
( )16م  16م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان
( )11م  69م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان
( )14م  12م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان
( )13م  11م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان
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االدعا فيكون لداورة التدقيق أن تؤيد احلكم أو تلغيه
أو تعدله ،على أنه إذا كان التعديل يف غ صاحل املتهم
فيجب على الداورة مسا أقواله قبل التعديل ،أما إذا
كان طلب التدقيق مرفوعا م احملكوم عليه وحد
()12
فليس للداورة إال أن تؤيد احلكم أو تعدله ملصلةته
ويرتتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم داورة
التدقيق املختصة بتأييد احلكم أو نقضه وإذا نقضته فلها
أن تعيد إىل الداورة اليت أصدرته ،أو أن تتصدى لنار
القضية ،وإذا أعادته إىل الداورة اليت أصدرته وأصرا
تلك الداورة على حكمها فعلى داورة التدقيق أن
تتصدى لنار القضية إن مل تقتنع بوجهة نار تلك
الداورة ويف كل األحوال اليت تتصدى فيها داورة
التدقيق لنار القضية جيب أن يتم اللصل فيها بعد
مسا اقوال اخلصوم ،وجيوز لداورة التدقيق إجرا ما
ترى ل ومه م املعاينة أو االستعانة باخلربة ،ويكون
()12
حكم داورة التدقيق يف مجيع األحوال نهاويا
الفرع الثالث :االعتراض على األحكام:
"المحكمة اإلدارية العليا" تعرف النام القضاوية
فكرة إنشا حمكمة عليا على قمة التنايم القضاوت
تكون و يلتها العمل على وحدة تلس األنامة
وتطبيقها لدى كل احملاكم اليت يتكون منها اجلهاز
القضاوت ،وبذلك يطع أمامها يف األحكام بسبب خطأ
يف تطبيق القواعد واألنامة وتلس ها

( )12م  12م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان
( )12م  12م قواعد املرافعاا واإلجرا اا أمام الديوان
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وتعرف احملكمة اإلدارية العليا بأنها "هيئة قضاوية
على قمة التنايم القضاوت اإلدار

تقرر املباد

القضاوية العامة املل مة ،وتتوىل النار يف االعرتاواا
على األحكام اليت تصدرها حماكم االستئناف اإلدارية،
فيها وفقا ألحكام الناام حبكم ال جيوز

وتب

االعرتاض عليه بطرق الطع العادية
وتبرز أهمية إنشاء المحكمة اإلدارية العليا في
أنها:
- 3تضم

سًمة األحكام

إىل حد كب

القضاوية ومطابقتها لألنامة والواقع
- 6تعد باعثا للمةاكم الدنيا على حترى الدقة
والبعد ع الشبهة والتأنت فى إصدار األحكام وفق
األنامة
- 1كونها املرجع يف تقرير املباد

القضاوية

العامة وتوحيدها على مجيع املنازعاا واختيار
األنسب منها (الشهر )6033 ،
اختصاصات المحكمة اإلدارية العليا:
بين

املادة احلادية عشرة م

الناام اختصاصاا

احملكمة اإلدارية العليا حيث جا فيها " ختت

احملكمة

اإلدارية العليا بالنار يف االعرتاواا على األحكام
اليت تصدرها حماكم االستئناف اإلدارية  ،إذا كان حمل
االعرتاض على احلكم ما يأتت
أ) فاللة أحكام الشريعة اإلسًمية ،أو األنامة
اليت ال تتعارض معها أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها،
مبا يف ذلك فاللة مبدأ قضاوت تقرر يف حكم صادر م
احملكمة اإلدارية العليا
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ب) صدور ع حمكمة غ فتصة
ج) صدور ع حمكمة غ مكونة وفقا للناام
د) اخلطأ يف تكيي الواقعة  ،أو يف وصلها
هـ) فصله يف ن ا خًفا حلكم آخر سبق أن
صدر بب طريف الدعوى
و) تناز االختصاص بب حماكم الديوان (موقع
الديوان  ،/https://www.bog.gov.saشلهوب)6036 ،
واالعرتاض على احلكم أمام احملكمة اإلدارية العليا
بصلته دعوى قضاوية خيضع لإلجرا اا املنصوص
عليها نااما ،واليت تتمثل يف صةيلة االعرتاض وما
جيب أن تشتمل عليه م بياناا خاصة وما يتعلق بها
م أحكام م حيث عدم صةة ما ورد بها أو انعقاد
اخلصومة وشروطها ،وكذا ميعاد رفع االعرتاض م
حيث بد سريانه وامتداد وسبب وقله أو انقطاعه
وجيب االعرتاض على األحكام خًل ً ب يوما م
تاريخ تسليم صورة نسخة احلكم ،أو م التاريخ احملدد
لًستًم يف حال عدم احلضور (الشهر )6033 ،
وتنار احملكمة االعرتاض وفق االجرا اا املقررة م
تصدر حكمها والذى يكتسب حجية مطلقة أو نسبية
حبسب نو الدعوى الصادر فيها
الخاتمة والتوصيات:
تعرفنا على الناام التأديي م حيث أنه يقوم
على امكانية جمازاة العامل ببع العقوباا ع
األخطا اليت يرتكبها أ نا تأديته ألعماله املكل
بالقيام بها واليت تؤ ر على حس تأديتها ،كما أن

وجود الناام التأديي يعترب أهم الضماناا اليت تؤدى
إىل احرتام العامل ملقتضياا واجباته الو يلية
والعقوبة التأديبية ال توقع على املو إال بعد
ارتكابه خلطأ تأديي يستوجب معاقبته ،مبا يوجب على
السلطة التأديبية املختصة بتوقيع العقاب التأكد أوال م
وقو األفعال املنسوبة إىل العامل واليت تكون خطأ
تأديبيا  ،م بعد ذلك توقع عليه اجل ا املناسب
ويتوق األخذ بأحد أنامة التأديب الثًث
واليت أقرها املعهد الدولت للعلوم اإلدارية على قافة
وفلسلاا كل جمتمع  ،فبع الدول أخذا بالناام
الرواست وأخرى بالناام القضاوت بينما هناك م م ج
بب الناامب الرواست والقضاوت
وتبب لنا م خًل هذ الدراسة ميل الناام
السعود لألخذ بالناامب الرواست والقضاوت بل
وتوسع يف اختصاصاا الناام القضاوت وهو ما ملسنا
م التوسع يف اختصاصاا ديوان املاامل بوصله هيئة
القضا اإلدار باململكة ،وهو ما يش إىل حرص
املنام السعود على توف أكرب قدر ممك م
الضماناا للمو الذى جيرى التةقيق معه أو حال
حماكمته أو حتى بعد احلكم عليه
وفى ضوء ما تقدم أمكن التوصل إلى عدة
توصيات أهمها:
 -3أن اإلجرا اا اليت يتم اللجو إليها م قبل
صاحب الشأن قد تطول مما قد يؤ ر بالسلب على
عملية حس س املرفق بانتاام واطراد كنتيجة للتأ ر
صاحب املصلةة،
باحلالة اليت يكون عليها املو
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ولذلك كلما كان هناك اقتصاد وتبسيذ لإلجرا اا
كان النتاوب اجيابية لدرجة كب ة
 -2قصر املشر سلطة االدعا يف جهة الرقابة
والتةقيق وهذا وإن كان م جهة ثل جانب إجيابت،
ولك ينبغت االهتمام أيضا بتوف الكوادر البشرية اليت
تتةمل عب بيان العدالة وورورة احلرص بصلة
داومة على كون اميئة خصم شري يسعى إل هار
وجه العدالة أينما كان وليس بالضرورة البةث ع أية
أدلة أو حتى قراو إلدانة املخال  ،وبكل تأكيد فإن
ذلك يتطلب عقد العديد م الدوراا والندواا
ألعضا اميئة واجلهاا األخرى املعنية
 -3يف وو ما تشهد اململكة م نهضة شاملة
ملرفق القضا وخاصة القضا اإلدار ينبغت اإلسرا
يف إعادة النار يف قواعد اإلجرا اا واملرافعاا أمام
الديوان وتطوير األنامة املتعلقة بالو يلة العامة مبا
يضم حتقيق العدالة الناج ة
 -4نشارك الرأ الذى يطالب بإدخال حاالا
وم اختصاصات هيئة الرقابة والتةقيق ،لكى يتم
إحالتها إىل ديوان املاامل ،وذلك خلطورتها يف حق
واجملتمع مثل حالة إفشا األسرار وتوجيه
املو
النقد إىل احلكومة
 -5ضرورة االهتمام بتوف وماناا التةقيق
فعليا وأن يكون هناك قدرا م الشلافية بأن يقوم احملقق
كما يلعل القاوت بإحاطة املتهم مبا له وعليه مع
السماح باالطً على مل القضية ومناقشة الشهود،
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على تسبيب القراراا

وكذا التأكيد على ورورة الن
اإلدارية التأديبية
 -6عقد العديد م الندواا والدوراا
للعاملب باجلهاا واملصاحل اإلدارية لتوعيتهم مبا مم
وما عليهم م حقوق وواجباا و يلية
 -7االهتمام بنشر أحكام ديوان املاامل خاصة
مع توافر التقنياا احلديثة لتةقيق أكرب استلادة ممكنة
سوا للمشتغلب بالقضا أو احملققب أو املو لب
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Abstract. Discipline is an important part in the Public Sector and part and parcel of the occupational system
because of its direct effect on the smooth movement of the public facilities. As such; Legislators were concerned
with explaining the disciplinary system for the common good. Discipline in the Public Sector is based on two
basic elements:
1- The legislator’s will, as he defines the main principles of the disciplinary system in the state.
2- The common social philosophy of the state that selects the disciplinary system suitable for such philosophy.
Therefore, Discipline is what the party, appointed by the legislator, does to enforce the disciplinary rules stated
and governed by law. However it doesn’t have the right enforce a disciplinary action unless it is stated in law.
Disciplinary authorities differ from one system to another. Some systems authorize administration to enforce
discipline as for its connection to supervision and guidance. Some systems give the disciplinary authority to
Judiciary regardless of the administration’s role in that field. Some other systems mix both authorities and give the
main and original authority of discipline to the administrative body besides counseling with concerned bodies in
this regard. The Kingdom of Saudi Arabia is an example of the states that merge both systems.
The study concludes with several recommendations:
1- considering providing guarantees on the ground with transparency, and allowing obtaining information about a
given case’s file and interrogating witnesses, in addition to confirming the need of stating the reasons of the
administration’s decisions.
2- Publishing the rulings of the Grievance’s Bureau with all kinds of the new technology for the greater benefit for
all judges, investigators, employees and researchers.
3- Reconsidering the rules of procedures before the Bureau and developing the systems of the public Sector
guaranteeing effective justice.
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الزواج المختلط في المملكة العربية السعودية وإشكاالته

*

هواري محمد بلعربي
األستاذ املساعد بقسم القانون اخلاص،
كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية
(قدم للنشر يف 0252/07/66هـ؛ وقبل للنشر يف 0252/00/62هـ)
كلمات مفتاحية :الزواج املختلط ،اتفاقيات دولية ،حقوق االنسان ،اجلنسية ،األجانب ،أنظمة سعودية ،النسب
ملخص البحث  .تشهد اجملتمعات االنسانية يف الوقت الراهن انفتاحا علـ بعهـها الـبعن مـن جـراا وسـاا وتكـري
مبدأ حرية تنقل األفراد اليت أكدت عليها املواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية .لقد تيقن اإلنسـان علـ اـراو ديانتـ
بأهمية الزواج الذي سن اهلل لعباده وأكدت الشرائع السماوية ليكون بنو البشر خلفاا اهلل يف أوض  ،فزالت احلـدود مـن
ذهن اإلنسان وزادت فهوليت يف التعرف واالطالع عل اجملتمعات األخرى مما نتج عن ذلك ظهوو ما يسـم بـالزواج
املختلط .ومع بزوغ هذه الظاهرة ،بـدأت مالمـا األفـراد يف االنقسـام بـد مريـد ووافـن أـا دون أن يـرثر ذلـك علـ
انتشاوها داخل اجملتمعات .مل يسلم اجملتمع السعودي احملافظ من هذه الظاهرة اليت زادت يف توسعها يف اآلونة األخـةة
مما دفع باململكة ىل اإلسراع يف صداو أنظمة ولوائا تنظم زواج السعوديد والسعوديات مـن األجانـب .وبـالرام مـن
وجود التشريعات املنظمة للزواج املختلط يف اململكة ال أنهـا أصـب ت قاصـرة أمـام بـروز ظـاهرة الـزواج املخـتلط اـة
املرخص ب الذي وتب آثاوا سلبية أبرزها مشاكل األطفال املتخل عنهم .ميانا منها مبكانة الطفل يف اإلسالم ،وما جاا
يف املواثيق الدولية واإلقليميـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان ،بـادوت اململكـة ىل صـداو قـراوات تهـدف ىل التخفيـ مـن
معاناة هذه األسر واألطفال الذين يأملون يف املزيد من املساواة للتمتع باحلقوق اليت يتمتع بهـا أقـرانهم مـن السـعوديد
والسعوديات.

* أود أن أشكر مركز الب وث بكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة امللك سعود ،عل دعم أذه الدواسة ،كما أود أن أؤكد بأن اآلواا
الواودة يف هذا الب ث متثل وجهة نظر الباحث الشخصية ،وال متثل بأي حال من األحوال وأي اجمللة ،أو مركز الب وث لكلية احلقوق
جبامعة امللك سعود.
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أهمية البح

كما تظهر شكالية الب ث يف مسألة التوفيق

ظاهرة الزواج املختلط ليست بظاهرة اريبة أو جديدة

أيها بد حرية الفرد يف مسائل الزواج وحق الدولة يف

عل اجملتمعات اإلنسانية وحتديدا يف الوقت الراهن

تنظيم وحتديدا عندما يتعلق األمر بالزواج املختلط،

الذي أصبا العامل في عباوة عن قرية صغةة،

فانتشاو هذه الظاهرة يف اململكة يطرح تساؤالت عدة

باإلضافة ىل اعرتاف املواثيق واالتفاقيات الدولية حبرية

حول احللول التشريعية املنظمة ل  ،وعن األحكام اليت

التنقل للفرد وحرية الزواج.

وضعتها اململكة لتص يا أوضاع األطفال واألزواج

ومن هنا تربز أهمية الب ث من خالل
اإلشكاالت القانونية اليت يطرحها الزواج املختلط يف
اجملتمع السعودي ،فهو يعرض موق اجملتمع السعودي

يف جمال الزواج املختلط اة املرخص ب وصعوبة اثبات
الزواج أو نسب األطفال.
وبيان موق

العلماا والفقهاا من الزواج

من انتشاو هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها اجتماعيا

املختلط يف اململكة ،وكذا موقفهم حول الوسائل

وتشريعيا.

العلمية احلديثة يف جمال ثبات النسب وباخلصوص

كما يسلط الب ث الهوا عل احللول التشريعية
اليت اختذتها اململكة السعودية لتنظيم الزواج املختلط يف

عندما يتعلق األمر مبصة أسر الزواج املختلط اة
املرخص ب .

ظل االتفاقيات الدولية واإلقليمية اليت انهمت ليها يف
أهداف البح

جمال حقوق اإلنسان.

يهدف الب ث ىل ما يلي:
إشكالية البح
بالرام من قدم الظاهرة ال أن اجملتمعات
اإلسالمية واحملافظة منها بدأت تت فظ من مسألة ولوج
وانتشاو هذه الظاهرة بشكل الفت مما جعلها تتخوف
عل استقراوها ومصة هويتها وعاداتها وتقاليدها.
بد عاملية وسالة اإلسالم ونصوص املواثيق
الدولية واإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان ،وبد
املصل ة العليا للوطن واملواطن بدأت تتجل مالما
الصعوبة بد مشروعيت ومسألة تنظيم تشريعيا.

- 0التعري

بظاهرة الزواج املختلط ومدى

ولوجها وانتشاوها يف اجملتمع السعودي.
- 6عرض الوسائل التشريعية املنظمة للزواج
املختلط وآثاوها يف اململكة.
- 5عرض مواق

الفقهاا والعلماا حول

مشروعيت وضوابط تنظيم .
- 2مدى تأثة املواثيق الدولية واإلقليمية عل
تشريعات اململكة يف جمال تنظيم الزواج املختلط.
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مقدمة؛ املب ث التمهيدي :الهوابط الشرعية

من اآلثاو السلبية للزواج املختلط ،وتبيان قدوتها عل

والنظامية للزواج املختلط يف اململكة؛ املطلب األول:

تسوية أوضاع أزواج وأطفال الزواج املختلط اة

زواج السعودي بغة سعودية وآثاوه؛ املطلب الثاني:

املرخص ب .

زواج السعودية بغة سعودي وآثاوه؛ املب ث األول:
الزواج املختلط اة املرخص ب نظاماً و شكاالت ؛
منهجية البح

املطلب األول :العقوبات النظامية املقروة؛ املطلب

بغرض اإلملام بظاهرة الزواج املختلط يف

الثاني :االشكاالت واآلثاو املرتتبة عن الزواج اة

املنهج االستقرائي

املرخص ب نظاماً؛ املب ث الثاني :بعن احللول

الت ليلي للدواسات والتشريعات اليت تناولت ظاهرة

ملشاكل أطفال الزواج املختلط يف اململكة؛ املطلب

الزواج املختلط يف اململكة .كما يعرض الب ث حتليالت

األول :املبادئ والتوصيات الواودة يف املواثيق

لنصوص األنظمة ،واللوائا ،والقراوات اليت نظمت

واالتفاقيات الدولية واإلقليمية؛ املطلب الثاني:

بشكل مباشر الزواج املختلط بد السعودي واة

احللول النظامية يف اململكة؛ اخلامتة.

اململكة ،يعتمد الب ث عل

السعودية ،وبد السعودية واة السعودي ،كما يعتمد
مقدمة

عل املنهج املقاون الذي ميكن من خالل توضيا مدى
تطبيق التشريعات السعودية يف ظل املواثيق الدولية

الزواج يف اللغة االقرتان ،واالزدواج،

واإلقليمية ،ومدى مواامتها أا يف ظل وجود

واالوتباط لقول تعاىل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ (،)0

الت فظات اليت أبدتها اململكة السعودية عل األحكام
والنصوص املعاوضة ألحكام الشريعة اإلسالمية،
وكذا النظر يف احللول املنتهجة من قبل بعن القواند
العربية يف جمال الزواج املختلط.

أما معناه االصطالحي النكاح ،وهو عباوة عن عقد
يفيد حل العشرة بد الرجل واملرأة (الغندوو،
 ،)0996أو هو عقد انهمام وازدواج بد الرجل
واملرأة(.)6

خطة البح
وبهدف اإلملام جبوانب املوضوع كافة ،والب ث
عن احللول لإلشكاليات القانونية املطروحة اوتأينا
تقسيم الب ث وفق اخلطة التالية:

( )0سووة الدخان ،اآلية (.)32
( )6تعري عقد الزواج وآثاوه يف اجملتمع ،مقال منشوو عل الرابط
التالي:
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=335
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خالفاً ملا هو سائد يف اجملتمعات الغربية وتراجع

كما حث النيب



عل الزواج يف الكثة من
()3

الزواج فيها من حيث اإلقبال عل العالقات اة

األحاديث النبوية الشريفة داعياً ىل التكاثر والتناسل

املشروعة اليت تتم خاوج طاو الزواج حتت ستاو

ليباهي بهم األمم يوم القيامة ،وحذو من الزنا ومن

احلريات والت رو من األديان السماوية اليت تشكل يف

عواقب الوخيمة .كما بينت الشريعة اإلسالمية الغراا

نظرهم عائقاً لتطوو جمتمعاتهم ،فإن الشريعة اإلسالمية

حاالت وأنواع الطالق حفاظاً عل الروابط األسرية

وابت يف الزواج واهتمت ب لل فاظ عل األسرة اليت

ومحاية حلقوق األزواج عند حصول أبغن احلالل،

تشكل النواة األوىل للمجتمع اإلسالمي ،ولذا وودت

وحدد احلاالت واالستثنااات اليت يتم فيها اللجوا ىل

العديد من اآليات الكرمية اليت تركد عل مشروعية

اإلجهاض بغرض نقاذ حياة األمهات من خماطر احلمل

الزواج واحلث علي ( ، )5وحتريم الزنا( )2باعتباوه جرمية

الذي يردي ىل اأالك البد خالفا ملا تروج ل بعن

والعقيدة اإلسالمية للمسلم ،فالشريعة

اجملتمعات الغربية اليت وخصت ب عند عدم الرابة يف

اإلسالمية ال تعرتف بالعالقات اليت تتم بد الرجل

احلمل والرابة يف التخلص من اجلند مما أدى ىل التأثة

واملرأة خاوج طاو الزواج الشرعي.

بشكل مباشر عل النمو الدميوارايف بسبب اإلفراط

تتناف

والغلو يف استعمال مفهوم احلرية.
ومتاشياً مع موضوع حبثنا املتعلق بدواسة الوضع
( )5قال اهلل تعاىل يف حمكم تنزيل  :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮊ
سووة الروم ،اآلية 60؛ وقال أيها :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

القانوني ألطفال الزواج املختلط يف اململكة العربية
السعودية ،اوتأينا مما تقدم يهاح مشروعية الزواج يف
اإلسالم ومكانت اأامة عند املشرع اإلسالمي ،وبناا

ﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

علي فإن املالحظ يف الكثة من اآليات الكرمية

ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﮊ سووة الن ل،

واألحاديث النبوية الشريفة الدالة عل الرتايب يف

اآلية 76؛ وقال أيهاً :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

الزواج مل تعاوض عل ما يطلق علي اليوم "الزواج

( )2قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

( )3ووي عن معقل بن يساو وصي اهلل عن  ،قال" :جاا وجل ىل

ﮣ ﮤ ﮊ سووة الرعد ،اآلية 53؛...اخل.
ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ

النيب  فقال :ني أصبت امرأة ذات حسب ومجال ،و نها ال

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ سووة النوو ،اآلية 6؛ وقال سب ان

تلد أفأتزوجها؟ قال" :ال" ،ثم أتاه الثانية فنهاه ،ثم أتاه الثالثة

وتعاىل أيهاً :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ

فقال" :تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم " ،حديث

سووة اإلسراا ،اآلية 56؛ ...اخل.

ص يا وواه أبو داود والنسائي ،كتاب النكاح (.)6030
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املختلط"  ،بل وود قيد الديانة اإلسالمية الذي يشرتط

البعن حيث تدخلت اإلوادة البشرية لرسم احلدود بد

عل الزوج األجنيب الذي يراب يف االقرتان باملسلمة،

األقاليم والشعوب و ن كانت تتقاسم فيما بينها الكثة

وهذا كون أن اة املسلم ال حيل ل الزواج من

من العناصر املشرتكة كالديانة ،والعادات والتقاليد،

املسلمة( )2العتباو ذلك من موانع الزواج يف الشريعة

والبيئة ،واةها.

اإلسالمية ،كما ال حيل للمسلم الزواج من امرأة ال
تدين بدين مساوي خالفًا للزواج من الكتابيات(. )7
وحبكم عاملية وسالة اإلسالم جاات أحكام
حتث عل

احرتام االختالف والتنوع بد األمم،

ومن هذا املنطلق ،انفردت الدول حبكم متتعها
بالسيادة ىل حتديد األفراد الذين يشكلون شعبها
ومتييزهم عن الشعوب األخرى مبقته معياو حديث
يطلق علي "اجلنسية"  ،وبرزت األنظمة والقواند اليت

والشعوب ،واألقوام ،واللغات ،واأللوان باعتباوهم

تعك

خملوقات اهلل سب ان وتعاىل ،وأمة اإلسالم واحدة ال

اجلدير بالذكر أن التنظيم الدولي احلديث مل ميانع من

فرق فيها بد عربي وعجمي وال فهل ألحد عل

قامة العالقات املختلفة بد الدول مما أدى ىل تفتا

اآلخر ال بالتقوى(.)3

الدول عل بعهها البعن ،واالعرتاف حبرية األفراد

وبالرام من عاملية مبادئ الدين اإلسالمي
وقيم اإلنسانية البعيدة عن التمييز والتفرقة بد

وادة السلطات داخل هذه الدول واجملتمعات.

يف التنقل و قامة ووابط وعالقات مع باقي أفراد
اجملتمعات والدول اليت يتشكل منها اجملتمع الدولي.

الشعوب واألجناس ،ال أن تطوو اجملتمعات اإلسالمية

و عماالً ملبدأ حرية التنقل لألفراد ،وفهوليتهم

فرض عليها قواعد يقتهيها التنظيم الدولي احلديث مما

يف التعرف عن قرب عل اجملتمعات ،أصب ت مجيع

أدى ىل تقسيم اجملتمعات ىل دول مستقلة عن بعهها

الدول بدون استثناا تفتا أقاليمها لألجانب والسماح
أم باإلقامة فيها ألاراض ومصاحل متعددة حبيث مل

( )2قال اهلل تعاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ سووة البقرة ،اآلية .660
( )7قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ سووة البقرة ،اآلية .660
( )3قال وسول اهلل



يف خطبة الوداع " :يا أيها الناس ،أال ن

وبكم واحد و ن أباكم واحد أال ال فهل لعربي عل أعجمي،
وال لعجمي عل عربي وال ألمحر عل أسود وال ألسود عل
أمحر ال بالتقوى" وواه اإلمام أمحد.

يعد وضع األجنيب يف الوقت الراهن كما كان علي يف
السابق يف اجملتمعات القدمية اليت كانت تنعدم فيها
احلماية بسبب عدم االعرتاف ل بالشخصية القانونية
آنذاك حيث كان ينظر لي مبثابة العدو الذي يهدد كيانها
واستقراوها ،فهالً عن انعدام القواند واالتفاقيات
اليت حتفظ ل كرامت باعتباوه كإنسان.
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ومتاشياً مع التطوو احلديث للمجتمعات

وبعيداً عن شبا الطالق يف مثل هذا الزواج،

اإلنسانية ،نشأت ظاهرة حديثة من خالل التسمية و ن

تعيش بعن األسر مشاكل أخرى كصعوبة التأقلم يف

كانت قدمية مبعرفة اجملتمعات أال وهي ظاهرة الزواج

الدول اليت ال ينتمون ليها وحتديدا مع أسرة الزوج أو

املختلط واليت يقصد بها الزواج الذي ينعقد بد زوجد

الزوجة ،أو مع البيئة االجتماعية ككل مما يردي ذلك

من جنسيتد خمتلفتد ،وصووت زواج املواطن

ىل تهديد متاسك األسرة بسبب تأثر احلالة النفسية

باألجنبية وزواج املواطنة من األجنيب ،فمعياو التفرقة

للزوجد .أض

ىل ذلك املشاكل اليت قد يعاني منها

هنا يتمثل يف اجلنسية اليت تعترب كهابط حديث اقتهاه

أطفال الزواج املختلط بسبب تنكر بعن أنظمة الدول

التنظيم الدولي احلديث للتمييز بد الشعوب وكأداة

أم فيما يتعلق االعرتاف أم بنف

احلقوق اليت تقرها

لتوزيع سكان اجملتمع الدولي.

ألطفال الزواج الوطين كاجلنسية ،التعليم ،العالج،

ويشة واقع اجملتمعات اإلسالمية أن هذه

...اخل ،فيدخل الطفل يف صراع للب ث عن هويت ،

األخةة مل تسلم من هذه الظاهرة اليت انتشرت بشكل

والب ث عن قبول اجملتمع ل العتباوه كطفل كباقي

الفت داخل جمتمعاتها مما أدى ذلك ىل االعرتاف بها

األطفال ،أو كفرد كباقي أفراد اجملتمع الذي يعيش في .

ووضع تشريعات حتكمها وفق شروط وضوابط

ولقد أظهرت الدواسات االجتماعية والنفسية

تتماش مع كل جمتمع ،وبالتالي أصبا الزواج املختلط

األمراض والصعوبات اليت يواجهها أطفال الزواج

منتشراً يف مجيع الدول بدون استثناا ،وفتا جماالت

املختلط نتيجة عدم االستقراو النفسي ،وكذا النتائج

عدة لتبادل الثقافات واالطالع عل عادات وتقاليد

املهولة عن تفككك األسر عندما يهم أحد الزوجد

الشعوب مما حفز األفراد عل اإلقبال علي واملغامرة في

التنكر ملسروليات ويقرو التخلي عن أطفال حيث يكون

جاهلد يف بعن األحيان نتائج وآثاوه اليت ترتتب

ذلك سبباً يف تعقيد وضعيتهم وحرمانهم من العط

عند انقهاا العالقات الزوجية ،واملآسي اليت قد

والدفا العائلي الذي ينعم ب أطفال األسر األخرى.

حيدثها عند وجود أطفال من جراا الطالق كمسائل

وبالرام من أن الطفل أصبا حمل اعتباو

احلهانة ،والنفقة ،والنسب ،وحق الزياوة لغة املتمتع

الدولية(،)9

واهتمام

الكثة

من

االتفاقيات

حبق احلهانة ،واةها من اإلشكاالت القانونية اليت
تطفو فيما بعد نتيجة اختالف األنظمة القانونية لدول
اجملموعة الدولية.

( )9اتفاقية حقوق الطفل بتاويخ  0939 /00/60م اليت دخلت
حيز التنفيذ يف  0990/9/6م؛ عالن حقوق الطفل لعام
0939م.
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من آالم هذه

يهبها اهلل ملن يشاا( ،)00وعل هذا األساس أصدوت

وتنكر

اململكة العربية السعودية األنظمة ،واللوائا،

الشرحية واستمراوها يف املعاناة نتيجة ضع

التشريعات الداخلية أم وخلوها من األحكام اليت

والقراوات اليت تنظم مسألة الزواج املختلط ،وعلي

تعرتف أم حبقوق كاملة أسوة بباقي األطفال.

يثاو التساؤل حول معرفة احللول املنتهجة من قبل

ولقد واجهت اململكة العربية السعودية نف
الظاهرة حيث بدأ اإلعالم يدق ناقوس اخلطر نتيجة

اململكة لتنظيم  ،وكذا االطالع عل

الشروط

املوضوعة واآلثاو املرتتبة عن ذلك.

انتشاوها داخل اجملتمع السعودي ،وبدأت تظهر عرب

وأمام تفاقم الظاهرة داخل اجملتمع السعودي،

اجلرائد اليومية بعن صوو مآسي العائالت واألطفال

نههت بعن اجلمعيات للقيام بالدوو التوعوي حول

املتخل عنهم.

اجلوانب السلبية للزواج املختلط مما جيعلنا نتساال حول

اجلدير بالذكر أن اململكة العربية السعودية
انطالقاً من تشبثها بالشريعة اإلسالمية اليت بينت

مدى تقبل اجملتمع السعودي لفكرة الزواج املختلط،
وما موق الفقهاا والعلماا من ؟

أحكام الزواج الشرعي ،ومكانة األسرة املسلمة داخل

ىل جانب ذلك ،نشأت ظاهرة أكثر مأساة

اجملتمع ،وكذا احرتام الطفل ووعايت باعتباوه نعمة

تتمثل يف التخلي عن األطفال والتنكر أم مما يردي بنا
ىل طرح تساؤالت حول احللول واإلجرااات املنتهجة
من قبل اململكة العربية السعودية قصد معاجلة هذه
الظاهرة ،ومل مشل األسر ومساعدتها يف التوصل ىل

( )00عالن القاهرة حلقوق االنسان الصادو عن منظمة املرمتر

مواجهة العوائق املتمثلة يف اثبات الزواج ،ونسب

اإلسالمي بتاويخ  0990/3/2م ،املوافق  0200/2/05هـ؛

األطفال املتخل عنهم ،وكذا الصعوبات اليت تعيق

امليثاق العربي حلقوق االنسان املعتمد من قبل القمة العربية
السادسة

عشرة

واليت

استهافتها

تون

بتاويخ

6002/3/65م؛ ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مرمتر

تص يا أوضاعهم اليت نشأت بعيداً عن ما تتطلب
األنظمة السعودية؟

وزواا الشرون االجتماعية العرب سنة 0932م؛ عهد حقوق
الطفل يف اإلسالم الصادو عن منظمة املرمتر اإلسالمي يف
االجتماع الثاني والثالثون لوزواا اخلاوجية املنعقد يف صنعاا

( )00قال اهلل تعاىل :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

خالل املدة من 0262/3/65- 60هـ؛ عالن حقوق الطفل

ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ووعايت يف اإلسالم الذي أقره مرمتر القمة اإلسالمي السابع عام

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ سووة الشووى،

0992م.

اآليتان  29و . 30

هواوي حممد بلعربي :الزواج املختلط يف اململكة العربية السعودية و شكاالت
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وبناا عل هذه الهوابط ال يتم االعرتاف بالعالقات

ونصوص اليت تركد عل املساواة بد املواطند ،فهل

اليت تنشأ بعيدا ً وخاوج اإلطاو الشرعي احملدد أا.

ينطبق ذلك عل أزواج وأطفال الزواج املختلط؟

فالزواج الشرعي اليت بينت أحكام الشريعة اإلسالمية

انطالقاً من النظام األساسي لل كم

لقد انهمت اململكة العربية السعودية ىل العديد

هو من اكتملت أوكان وشروط اليت ال ينعقد وال

،

يرتب آثاوه ال بها ،ومن ثم يتم استبعاد العالقات اة

األنظمة

املشروعة أو الزنا الذي أدان الشاوع يف الكثة من

من االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
فهل كان أذه األخةة وقع وتأثة عل

()05

السعودية يف جمال الزواج املختلط ،وحتديداً ما يتعلق
حبقوق الطفل املولود من زواج خمتلط؟

اآليات القرآنية ثم األحاديث النبوية الشريفة.
ومتاشيا مع الشرع اإلسالمي باعتباوه دستوو
اململكة العربية السعودية ،ومصدو مباشر جلميع

المبح التمهيدي :الضوابط الشرعية والنظامية

أنظمتها ولوائ ها املنظمة لشرون احلياة داخل اجملتمع

للزواج المختلط في المملكة

السعودي( ،)02وكونها ملزمة للقهاة داخل حماكم

لقد حرص الشاوع اإلسالمي احلكيم عل أن

اململكة كما أشاوت لي نصوص النظام األساسي

خيص األسرة مبجموعة من األحكام املوض ة لتكوينها

للمملكة( ،)03وبالتالي ال يعرتف املنظم أو القاضي

ونشأتها ثم األحكام املبينة لكيفية وشروط احنالأا،

السعوديد ال بتلك الروابط األسرية اليت نشأت يف ظل
أحكام الشريعة اإلسالمية ،باإلضافة ىل ذلك مل ترد

( )06النظام األساسي لل كم الصادو باألمر امللكي وقم (أ،)90/

قيوداً شرعية عل الزواج املختلط ال فيما يتعلق بشرط

وتاويخ  0206/3/67هـ ،واملنشوو يف جريدة أم القرى يف

الديانة اإلسالمية حينما يتعلق األمر بزواج املسلمة بغة

عددها وقم (  ،)5597وتاويخ  0206/9/6هـ.

املسلم الذي حرمت الشريعة اإلسالمية بشكل صريا.

( )05اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 0923م؛ املرسوم
امللكي وقم (م ،) 06/وتاويخ  0203/2 /02هـ ،املوافق

وعلي قامت اململكة بإصداو أول الئ ة منظمة لزواج

0997/3 /09م ،املتهمن االنهمام ىل اتفاقية القهاا
عل مجيع أشكال التمييز العنصري؛ املرسوم امللكي وقم
(م،) 63/

وتاويخ

 0260 /3/63هـ،

املوافق

( )02املواد  ،33 ،23 ،23 ،62 ،65 ،7 ،0و  27من النظام
األساسي لل كم.

 6000/3 /63م ،واملتهمن االنهمام ىل اتفاقية القهاا

( )03تنص املادة  23من النظام األساسي لل كم عل أن  " :تطبق

عل كافة أشكال التمييز ضد املرأة؛ املرسوم امللكي وقم

احملاكم عل القهايا املعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية،

(م ،)7/وتاويخ 0202/2/02هـ ،املوافق 0992/0/62م،

وفقاً ملا دل علي الكتاب والسنة ،وما يُصدوه ولي األمر من

املتهمن االنهمام ىل االتفاقية الدولية حلقوق الطفل.

أنظمة ال تتعاوض مع الكتاب والسنة ".
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تن صر يف التأكد من عدم انتساب السعودي ىل الفئات

ومتاشياً مع املنع الذي حدده املنظم السعودي يف

املذكووة يف املادة األوىل من الالئ ة باإلضافة ىل التأكد

املادة األوىل من الالئ ة ،فإن من املنطقي يف حالة

من ص ة عقد الزواج الشرعي من قبل املمثليات

زواج السعودي الذي ال ينتمي ىل فئات املادة األوىل

السعودية يف حالة انعقاده خاوج اململكة ،أو من قبل

سيردي ب ىل احلرمان من شغل حدى الوظائ

احملكمة الشرعية يف حالة انعقاده داخل اململكة (املادة

املذكووة يف املادة السالفة الذكر من الالئ ة وفق ما

الثالثة من الالئ ة).

أكدت املادة الثامنة اليت تنص عل أن  " :مينع السعودي

واجلدير بالذكر أن املنظم السعودي ميز فيما
يتعلق باإلجرااات والشروط اخلاصة بزواج السعودي

املتزوج بغة سعودية أن يشغل حدى الوظائ
املنصوص عليها يف املادة األوىل".

من أجنبية مولودة يف اململكة من أم سعودية وأب

ن املتأمل يف نصوص الئ ة زواج السعودي

أجنيب ،وبد السعودي واألجنبية املولودة يف اململكة

بغة سعودية والسعودية بغة سعودي يستنتج أن الرقابة

من أبوين أجنبيد حبيث اشرتط عل املولودات يف

اليت متاوسها اململكة عل الزواج املختلط الغرض منها

اململكة من أم سعودية أن ال يكون السعودي املراوب

التأكد من مشروعية الزواج متاشياً مع أحكام الشريعة

الزواج من من الفئات اليت ذكرتها املادة األوىل من

اإلسالمية( ،)66وكما تقتهي املصل ة العامة اليت

الالئ ة ،بينما املولودة يف اململكة من أبويد أجنبيد

تراعي وحدة وأمن اجملتمع السعودي املتشبث بعادات

فقد اشرتط عليها أن تكون حائزة عل شهادة ميالد

وأعراف العربية اإلسالمية( ،)65أما ما يتعلق باشرتاط

()60

اإلذن املسبق للزواج من األجانب إلضفاا الرمسية

باإلضافة ىل محلها وخصة قامة ساوية املفعول مع

علي فذلك تقتهي مسألة تنظيمية كي يعرتف ب أمام

عدم انتساب الزوج السعودي ىل الفئات املذكووة يف

اجلهات الرمسية السعودية ومنها االعرتاف باآلثاو اليت

صادو من سجل املواليد طبقا لنظام األحوال املدنية

املادة األوىل من الالئ ة (املادتان الرابعة واخلامسة من
الالئ ة).

( )66تنص املادة الثالثة والعشرون من النظام األساسي لل كم عل
أن " :حتمي الدولة عقيدة اإلسالم ،وتطبق شريعت  ،وتأمر
باملعروف وتنه عن املنكر ،وتقوم بواجب الدعوة ىل اهلل".

( )60واجع املادة السادسة وما بعدها من نظام األحوال املدنية

( )65تنص املادة العاشرة من النظام األساسي لل كم عل أن :

وتاويخ

"حترص الدولة عل توثيق أواصر األسرة ،واحلفاظ عل قيمها

0207/2/60هـ ،واملنشوو يف جريدة أم القرى يف عددها وقم

العربية واإلسالمية ،ووعاية مجيع أفرادها ،وتوفة الظروف

( ،)5025وتاويخ  0207/3/9هـ.

املناسبة لتنمية ملكاتهم وقدواتهم" .

الصادو

باملرسوم

امللكي

وقم

(م،)7/
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ترتبها هذه العالقة الزوجية محاية أما ولألطفال

صراحة تنازل الزوجة األجنبية عن جنسيتها األصلية

املولودين منهما.

كي تتمتع باجلنسية السعودية كما نصت علي املادة

ن الزواج الشرعي والنظامي املنعقد بد
السعودي واألجنبية يرتب آثاوًا بالنسبة للزوجة األجنبية

السادسة عشرة من واليت تعرضت ىل تعديالت متتالية
كان آخرها عام  0263هـ(.)62

واألوالد فيما يتعلق باجلنسية اليت سنركز عليها يف هذا

لقد كانت تنص املادة السادسة عشرة من نظام

الصدد دون التطرق ىل بقية اآلثاو املعروفة واليت

اجلنسية العربية السعودية لعام  0572هـ قبل التعديل

ستناوأا يف مب ث الحق.

عل أن " :تكتسب املرأة األجنبية بالزواج جنسية

ن أنظمة اجلنسية السابقة يف اململكة

()62

ظهر

زوجها السعودي " .ولكن التعديالت اليت مست هذه

عليها تبنيها ملبدأ وحدة اجلنسية داخل األسرة حيث

املادة فيما بعد تركد وابة املنظم السعودي يف احرتام

تصبا األجنبية املتزوجة من سعودي سعودية مبجرد

وادة الزوجة األجنبية متاشيا مع ما تقتهي ونصت علي

انعقاد الزواج والتأكد من مشروعيت  ،ولكن املنظم

بعن االتفاقيات الدولية يف جمال جنسية املرأة

السعودي قام بالعدول عن هذا احلكم ابتداا من صدوو

املتزوجة( ،)67وعلي أصبا نص املادة السادسة عشرة

نظام اجلنسية لعام 0537هـ ،من خالل اشرتاط عليها

بعد التعديل ينص عل أن " :جيوز لوزير الداخلية منا

بعدم التشبث جبنسيتها األصلية يف مدة سنة بعد انعقاد

اجلنسية العربية السعودية للمرأة األجنبية املتزوجة من

الزواج كما وود يف املادة الثانية عشرة من (سالمة،
0203هـ).
ومع صدوو نظام اجلنسية العربية السعودية

()63

اته ت وادة املنظم السعودي من خالل اشرتاط

( )62املرسوم امللكي وقم (م ،)32/وتاويخ  0263/00/69هـ،
املنشوو يف جريدة أم القرى العدد وقم ( ،)2062وتاويخ
0263/00/62؛ املرسوم امللكي وقم ( ،)56وتاويخ
 0530/2/63هـ.
( )67نذكر عل سبيل املثال ال احلصر اتفاقية يشأن املرأة املتزوجة
اليت عرضت عل التوقيع والتصديق بتاويخ  0937/0/69م،

( )62نظام التابعية احلجازية لعام 0523هـ؛ نظام التابعية احلجازية
النجدية لعام 0529هـ.
( )63نظام اجلنسية العربية السعودية الصادو بقراو جمل

ودخلت حيز التنفيذ بتاويخ 0933/3/00؛ اتفاقية القهاا
عل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بتاويخ  0979/06/03م،

الوزواا

ودخلت حيز التنفيذ بتاويخ  0930/9/5م؛ اتفاقية اجلنسية

السعودي وقم ( ،)2وتاويخ  0572/0/63هـ ،والئ ت

جلامعة الدول العربية بتاويخ  0932/2/3م؛ اتفاقية الهاي

التنفيذية الصادوة بقراو مسو وزير الداخلية وقم (/72وز)،

املتهمنة بعن املسائل املتعلقة بتنازع القواند يف جمال اجلنسية

وتاويخ  0262/5/9هـ ،املنشووة يف جريدة أم القرى العدد

بتاويخ  0950/2/06م ،واليت دخلت حيز التنفيذ بتاويخ

وقم ( ،)2020وتاويخ  0262/5/05هـ.

 0957/7/0م.
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 - 3عدم وجود مالحظات أو قيود مسجلة عليها

وتنازلت عن جنسيتها األصلية ."...وبناا عل ما تقدم

لدى اجلهات املختصة.

يتها أن الزوجة األجنبية تبق خمةة بد االحتفاظ

 - 2أن تكون مقيمة يف اململكة.

جبنسيتها األصلية أو االلت اق جبنسية زوجها السعودي

 - 7أن ميهيَ عل الزواج مدة ( )3سنوات عل

ذا أبدت الرابة الصرحية يف ذلك وتنازلت صراحة عن

األقل مع امكانية ختفين هذه املدة حبسب

جنسيتها األصلية منعاً لالزدواجية اليت ال يأخذ بها

الهوابط واالعتباوات املتعلقة بالروابط األسرية

املنظم السعودي.

واإلجناب.

ويف حالة وابة الزوجة األجنبية االلت اق جبنسية

أما فيما يتعلق باملولود من عالقة الزواج املختلط

زوجها السعودي يقتهي األمر منها تقديم طلب ىل

بد السعودي واألجنبية يكون سعودياً بفهل جنسية

داوة األحوال املدنية( )63مستوفية فيذلك الشروط اليت

األب السعودي كما تقتهي املادة السابعة من نظام

نصت عليها املادية احلادية والعشرون من الالئ ة

اجلنسية العربية السعودية اليت تنص عل أن  " :يكون

التنفيذية لنظام اجلنسية العربية السعودية ،واليت تتمثل

سعودياً من ولد داخل اململكة العربية السعودية أو

يف:

خاوجها ألب سعودي ."...ويالحظ أن هذه املادة تعتد

 - 0ثبوت قيام العالقة الزوجية عل الوج الشرعي.

جبنسية األب عند الوالدة إلضفائها عل املولود دون

 - 6أن تعلن تنازأا عن جنسيتها األصلية أمام قاض

األخذ يف االعتباو مكان الوالدة أو جنسية األم اللذان

أو كاتب عدل.
 - 5أن يكون الزواج وفق التعليمات املنظمة لزواج

ال يرثران عل نقل اجلنسية ىل املولود من جهة األب،
ولكن ال تتم نقل اجلنسية ىل املولود ال وفق شروط

السعودي من أجنبية (الئ ة زواج السعودي بغة

تستوجب توافرها ،وهي:

سعودية والسعودية بغة سعودي لعام  0266هـ).

 - 0متتع األب باجلنسية السعودية عند الوالدة.

 - 2أن تقدم قراواً بأن مل يسبق احلكم عليها حبكم
قهائي يف جرمية جنائية أو أخالقية.

 - 6شرعية العالقة الزوجية وثبوت النسب فيها.
وعلي  ،يتمتع املولود جبنسية أصلية تنتقل لي
بقوة النظام مت توافرت في الشروط السالفة الذكر.
المطلب الثاني :زواج السعودية بغير سعودي وآثاره

( )63املادة السادسة عشرة من الالئ ة التنفيذية لنظام اجلنسية
العربية السعودية.

بالرام من الصعوبات اليت متر بها بعن األسر
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واملتمثلة يف جرااات احلصول عل تصريا الزواج،
والكفالة ،و شكالية نقل اجلنسية لألبناا فيما بعد ال أن

حالة شغلهن للوظائ

املذكووة يف املادة األوىل من

الالئ ة.
كما أن املرأة السعودية الراابة يف الزواج من

هناك من املواطنات السعوديات من يقبلن عل هذا

أجنيب تكون ملزمة اخلوض يف جرااات احلصول عل

النوع من الزواج نتيجة أسباب متعددة كانتشاو العنوسة

اإلذن املسبق من وزاوة الداخلية وفق ما نصت علي

وازدياد نسبة الطالق يف اململكة(.)50

املادة الثانية من الالئ ة املذكووة.

وكما هو معلوم ،فإن اململكة العربية السعودية

ومن ضمن الشروط والهوابط اليت وضعها

ليست الوحيدة اليت تعرف هذه الظاهرة ،بل أنها

املنظم السعودي ما يتعلق بسن السعودية املخطوبة الذي

مست مجيع اجملتمعات عل حد السواا وحت احملافظة

جيب أن ال يقل عمرها عن  63سنة خالفاً لسن

منها ،واملسلمة واة املسلمة .فالعامل أصبا قرية

اخلاطب السعودي الذي يراب الزواج من أجنبية حيث

صغةة يف ظل تطوو وسائل االتصال والتكنولوجيا

يشرتط أن ال يقل سن عن  53سنة كاملة ،ولعل تفسة

احلديثة اليت مست البعيد والقريب من سكان املعمووة.

هذا الفاوق يف السن هو حتفيز عل

الزواج بد

وعلي فإن املنظم السعودي مراعاة للمصل ة العامة

السعوديد ذا ما علمنا أن الشباب السعوديون يقبلون

وحفاظاً عل وحدة كيان اجملتمع السعودي املسلم

عل الزواج يف سن مبكرة بسبب العادات واألعراف

تدخل بتنظيم مسألة الزواج املختلط من خالل وضع

املنتشرة يف اجملتمع السعودي احملافظ.

الئ ة زواج السعودي بغة سعودية والسعودية بغة

أما فيما يتعلق بإجرااات طلب الرتخيص أو

سعودي( )50حبيث منع زواج السعوديات باألجانب يف

احلصول عل اإلذن للزواج من األجنيب( ،)56فإن
املل خيهع لدواسة عميقة من قبل وزاوة الداخلية أو
اإلماوة بقصد الوقوف عل نوايا اخلاطب األجنيب

( )69الزير ،حنان" ،سعوديات متزوجات من أجانب يطلنب
اجلنسية ألوالدهن " ،مقال منشوو عل الرابط التالي:

ومربوات الطلب محاية أا وجتنيبها مغبة الوقوع فريسة
سهلة لبعن األفراد ذوي النوايا السيئة طمعاً يف

http://www.alarabiya.net/articles/2004/10/24/7378.html

( )50اجلمعية اخلةية لرعاية األسر السعودية يف اخلاوج (أواصر)،
"أضراو الزواج من اخلاوج" ،دواسات وأحباث اجلمعية،
(0250هـ 6000 -م) ،مقال منشوو عل الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=study

( )50واجع يف هذا الصدد اأامش وقم .07

( )56لالطالع عل اإلجرااات والوثائق املطلوبة فيما يتعلق زواج
السعودية بغة سعودي واجع املوقع التالي:
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx
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جنسيتها ،أو وضعيتها االجتماعية ىل اة ذلك من

اإلسالمية ويعلن سالم أمام السلطات الرمسية

األسباب اخلفية اليت يصعب اكتشافها عند انعقاد

السعودية أو تقديم ما يثبت سالم  ،وهذا الت ريم
الشرعي خيص حت

الزواج.
ومتاشيا مع اعتباوات التجان

بد اجملتمع

السعودي وباقي جمتمعات دول اخلليج واشرتاكهم يف

أهل الكتاب عك

الرجل

السعودي الذي يسما ل بالزواج من الكتابية وفق
ضوابط شرعية(.)55

الكثة من العناصر كالبيئة ،والتاويخ ،والعادات

و ذا انعقد الزواج بد السعودية املسلمة واة

والتقاليد ،والديانة...،فإن املنظم السعودي عمد ىل

املسلم سواا أكان كتابياً أم اة كتابياً يكون هذا الزواج

ختفي اإلجرااات املتعلقة بزواج السعودية من مواطين

باطالً ويوجب التفريق بينهما يف احلال (الغندوو،

دول جمل

التعاون اخلليجي ال أن مسألة التأكد من

مرجع سابق :ص.)055

جرااات الزواج والعقد ختهع لرقابة املمثليات

ولإلشاوة فإن املنظم السعودي مل مييز بد

السعودية حال انعقاده خاوج اململكة ،أو من قبل

الرجل السعودي واملرأة السعودية فيما يتعلق باحلرمان

احملكمة الشرعية بالنسبة للمقيمد داخل اململكة حت

من الوظائ

يتم التأكد من مهنة الزوج اخلليجي وعدم وجود

الالئ ة املذكووة نظراً العتباوها وظائ

مالحظات علي من قبل اجلهات السعودية املختصة،

ومتصلة بنظام وأمن اململكة الداخلي كما اشاوت لي

وبناا علي تصدو املوافقة عل عقد الزواج بينهما وفق

املادة الثامنة من الالئ ة.

ما نصت علي املادة الثالثة من الالئ ة املذكووة.

اليت وود ذكرها يف املادة األوىل من
سيادية

ويف حالة احلصول عل املوافقة من قبل وزاوة

أما عندما يتعلق األمر بزواج السعودية من

الداخلية أو من اإلماوة ينعقد الزواج أمام احملكمة

التعاون اخلليجي فيلزم

الشرعية (حمكمة األحوال الشخصية طبقاً للمادة

أن ال يكون الزوج األجنيب من األشخاص اة

التاسعة من النظام القهائي السعودي اجلديد لعام

املراوب فيهم ألسباب تتعلق بديانت  ،أو شخصيت  ،أو

0263هـ) حت يتم التأكد من وجود املوافقة وشرعية

جنسيت  ،أو ممن لديهم معتقدات ال تقرها الشريعة

الزواج وص ت طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية

أجنيب ال ينتمي ىل دول جمل

اإلسالمية كما وض ت املادة السادسة من الالئ ة
املذكووة.
وكما هو معلوم فإن زواج السعودية املسلمة من
األجنيب اة املسلم حمرم شرعاً حت يعتنق الديانة

( )55قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ سووة البقرة ،اآلية.660
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الغراا ،ومن ثم يرتب الزواج مجيع آثاوه املالية واة
املالية بد الزوجد.

أما بالنسبة لألوالد املولودين من أم سعودية
وأب أجنيب ،فإن املنظم السعودي تراجع عن احللول

ومع انعقاد الزواج بد السعودية واة سعودي

السابقة اليت كان مينا من خالأا اجلنسية السعودية

أو األجنيب يفاجأ الزوج األجنيب بعدم وجود أحكام

ألبناا األجنيب ،وحت املولودين يف اململكة من أبوين

اجلنسية السعودية بناا عل زواج من سعودية،

أجنبيد كما أشاوت لي املادة السابعة من نظام اجلنسية

فخالفاً ملا هو خمصص للزوجة األجنبية املتزوجة من

السعودي القديم الصادو سنة  0937م؛ ومع صدوو

سعودي اليت مكنها املنظم السعودي من االلت اق

نظام اجلنسية العربية السعودية لعام  0572هـ ،قام

جبنسية زوجها السعودي بناا عل املادة السادسة عشرة

املنظم السعودي بت ديد ثالث فئات يف املادة الثامنة من

من نظام اجلنسية السعودي ،فإن املنظم السعودي

حيث يسما أا باحلصول عل اجلنسية السعودية،

جتاهل مسألة منا اجلنسية السعودية لألجنيب املتزوج

وهم:

من سعودية ،وبالتالي ال يكون أمام هذا الزوج

 - 0المولودون يف اململكة من أبوين أجنبيد.

األجنيب ال اللجوا ىل املادة التاسعة لطلب اجلنسية

 - 6المولودون يف اململكة من أم سعودية وأب أجنيب.

السعودية حيث وازى املنظم السعودي بد األجنيب

 - 5المولودون خاوج اململكة من أب معروف

متن

املتزوج من سعودية واألجنيب املولود بد أبوين أجنبيد
فيما يتعلق طلب احلصول عل اجلنسية السعودية.

اجلنسية وأم سعودية.
وعل هذا األساس ميكن للمولود الذي ينتمي

الواضا من استقراا نصوص نظام اجلنسية

ىل حدى الفئات الثالث اختياو اجلنسية السعودية عند

السعودي لعام  0572هـ ،يتها أن املنظم السعودي

بلوا سن الرشد والتمتع بها مبجرد استيفااه للشروط

الوقت مل

اليت نصت علي املادة الثامنة قبل التعديل ،وبالتالي

أخذ مببدأ استقاللية اجلنسية ال أن يف نف

مينا الزوج األجنيب امكانية االلت اق جبنسية زوجت

عند بلوا سن الرشد القانوني واختياوه للجنسية

السعودية بناا عل الزواج ،وهذا مغاير ملا أخذت ب
بعن التشريعات العربية يف جمال اجلنسية(.)52

=  0925م ،وتاويخ  0925/6/63م ،املتعلق بإعادة تنظيم
جملة اجلنسية التونسية املصادق علي بالقانون عدد ( )7لسنة

( )52املادة  9من قانون اجلنسية اجلزائري الصادو باألمر وقم

 0925املروخ يف  0925/2/66م ،املنشوو يف الرائد الرمسي

( ،)0/3وتاويخ  6003/6/67م ،املعدل واملتمم لألمر وقم

الصادو يف  0925/2/65- 09م ،ص 333؛ املادة  03من

( ،)32/70وتاويخ  0970/06/03م ،املتهمن قانون

القانون وقم ( )006/20الصادو بتاويخ  06يونيو  0920م،

اجلنسية اجلزائري؛ املادة  6- 60من املرسوم عدد ( )2لسنة =

واملتهمن مدونة اجلنسية املوويتانية.
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السعودية يقبل هذا االختياو تطبيقاً ألحكام املادة

عام  0203هـ بتعديل املادة الثامنة

املذكووة من نظام اجلنسية لعام  0572هـ ،ويكون ل

فئتد من نص املادة ،وهما:

احلق يف التمتع جبميع احلقوق اليت يتمتع بها السعوديون
مولداً ،ومنها احلصول عل حفيظة نفوس سعودية
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حيث أستبعد

 -املولودين يف اململكة من أبوين أجنبيد.

 -املولودين خاوج اململكة من أب معلوم

وعل جواز سفر سعودي(.)53

وأم سعودية.

كما جيدو التنوي أن املادة الثامنة قبل التعديل

وبالتالي مل يبق ال عل فئة واحدة وهي

تهمنت لفظ "احلق" فيما يتعلق اختياو اجلنسية

املولودين يف اململكة من أب أجنيب وأم سعودية حبيث

السعودية وهو حق موصوف يف النظام وال ميكن حجب

أصبا نص املادة الثامنة كما يلي:

ال مبقته أحكام النظام نفس  ،وبالتالي ذا حتققت

"جيوز منا اجلنسية العربية السعودية بقراو من

الشروط املذكووة يف املادة الثامنة قبل التعديل فال مربو

وزير الداخلية ملن ولد داخل اململكة من أب أجنيب وأم

لرد الطلب أو التأخة البت في ملا يف ذلك من تعطيل

سعودية ذا توافرت الشروط التالية:

مزاولة احلقوق املعينة واملوصوفة يف النظام( ،)52ويتم
تقديم طلب احلصول عل اجلنسية السعودية خالل سنة
من تاويخ بلوغ سن الرشد القانوني(.)57
وبعد مروو وبع قرن من صدوو نظام اجلنسية
العربية السعودية لسنة  0572هـ ،قام املنظم السعودي

أ) أن تكون ل صفة اإلقامة الدائمة يف اململكة
العربية السعودية عند بلوا سن الرشد.
ب) أن يكون حسن السةة والسلوك ومل يسبق
احلكم علي حبكم جنائي أو بعقوبة السجن جلرمية
أخالقية ملدة تزيد عن ستة شهوو.
ج) أن جييد اللغة العربية.
د) أن يقدم خالل السنة التالية لبلوا سن
الرشد طلبًا ملن

( )53الالئ ة التفسةية لنظام اجلنسية العربية السعودية الصادوة
بقراو جملي الوزواا وقم ( ،)073وتاويخ  0579/9/62هـ .
( )52الفقرة "و" من الالئ ة التفسةية لنظام اجلنسية العربية السعودية
الصادوة بقراو جمل

الوزواا وقم ( ،)073وتاويخ

اجلنسية العربية السعودية".

ومن استقراا املادة الثامنة املعدلة يتها جلياً أن
املنظم السعودي يراب يف التأكيد عل أن التمتع
باجلنسية السعودية مبقته هذه املادة عباوة عن من ة

 0579/9/62هـ .
( )57نصت الفقرة "هـ" من املادة الثالثة عل أن " :سن الرشد ما
نصت علي أحكام الشرع الشري " .

( )53عدلت املادة الثامنة مبوجب املرسوم امللكي وقم (م،)02/
وتاويخ  0203/3/62هـ .
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ك ق كما كان علي األمر قبل

من اململكة ولي

ميكن تكيي

مجيع عالقات الزواج املختلط ودوافعها

تعديلها ،ويستدل عل ذلك من خالل قيام املنظم

بهذه األوصاف وجعلها يف قالب واحد ،بل وحت ال

السعودي باستبدال لفظ "احلق" بلفظ "جيوز"  ،وبالتالي

ننكر وجود بعن العالقات املبنية عل نوايا سيئة ال أن

حت و ن استوف طالب اجلنسية شروط املادة الثامنة

هناك عالقات نشأت بسبب دوافع أخرى قد تتعلق

املعدلة تبق السلطة التقديرية لوزير الداخلية يف منا أو

خبياوات نابعة عن نوايا صادقة هادفة ىل بناا أسرة

وفن منا اجلنسية السعودية.

بغن النظر عن جنسية الزوج أو الزوجة ،وقد تتعلق
بدوافع ناجتة عن الوضع االجتماعي ،أو االقتصادي

المبح الثاني :الزواج المختلط

لبعن األفراد الذين وجدوا يف الزواج املختلط حالً

غير المرخص به نظاماً وإشكاالته

ملشكالتهم (العنوسة ،ضع االمكانيات املادية واالا

لعل من أهم املعهالت اليت يواجهها اجملتمع

املهوو ،املركز االجتماعي ،)...،وبالتالي و ن تعددت

السعودي تن صر يف ذلك الزواج املختلط الذي يتم

األسباب والدوافع لقيام الزواج املختلط ال أن ذلك مل

بعيدا عن أنظاو ووقابة السلطات السعودية

يرد ىل احلد من يف اجملتمع السعودي.

وأنظمتها(.)59

وبعيداً عن اخلوض يف أسباب ودوافع الزواج

وبالرام من اختالف التسميات واألوصاف

املختلط يف اجملتمع املسعودي ال أن املالحظ أن بعن

ال أن ال

األفراد قد يتجاهلون أو يت دون القيود النظامية

أذا النوع من الزواج من قبل البعن
( )59قراو جمل

()20

الوزواا السعودي وقم ( ،)362وتاويخ

 0595/7/00هـ ،املتهمن ضوابط زواج السعودي بغة
سعودية؛ الئ ة منظمة لزواج السعودي بغة سعودية وزواج
السعودية بغة سعودي الصادوة بقراو صاحب السمو امللكي
وزير الداخلية وقم( ،)2372وتاويخ  0266/06/60هـ،
ونشرت جبريدة أم القرى يف عددها وقم ( ،)5332وتاويخ
 0265/0/69هـ .
( )20لقد نعت البعن بالزواج العشوائي ،أو السياحي ،أو
املصل ي ،أو املسفاو ،...واجع يف هذا الصدد بعن املقاالت
املنشووة عل الروابط التالية:
http://www.aleqt.com/2012/06/25/article_669970.html
http://www.alyaum.com/News/art/53732.html
http://www.aleqt.com/2007/05/07/article_90714.html

املفروضة إلجرائ واحلصول عل

املوافقة املسبقة

إلبرام  .وبالرام من صداو أالف التصاويا من قبل
وزاوة الداخلية ،فإن املالحظ أن نسبة الذكوو
السعوديد احلاصلد عل التصاويا فاقت بالكثة نسبة
اإلناث من السعوديات( )20حبيث أن  %90من املتزوجد
من خاوج اململكة هم من الذكوو أما نسبة اإلناث مل
تتعد . %00
( )20عزيزة املانع" ،زواج خمتلط"  ،مقال منشوو عل الرابط
التالي:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Con201105314233
71.htm

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6002م0253 /هـ)

575

فالتصاويا الصادوة عن وزاوة الداخلية تشمل

المطلب األول :العقوبات النظامية المقررة

قيام الزواج املختلط داخل اململكة

لقد حرصت نصوص قراو جمل

املوافقة عل

الوزواا

وخاوجها ،أي مبعن ذلك يشمل زواج السعوديد

السعودي لعام  0595هـ( )25عل ضرووة احرتام هذه

والسعوديات من األجانب املقيمد داخل اململكة أو

األحكام ملا تقتهي املصل ة العليا للمملكة وحرصها

خاوجها.

احلفاظ عل استقراو وأمن اجملتمع السعودي ،وعل

ويف املقابل جند من يقومون باالستغناا عن هذه

هذا األساس جاات املادة الرابعة من القراو املذكوو

التصاويا ألسباب متعددة كطول اإلجرااات ،أو

واض ة من خالل نصها عل أن " :أي زواج يتم

بسبب القيود املفروضة عل السن( )26مما يردي ذلك ىل

باملخالفة لألحكام السابقة يرتتب علي ما يلي:

نتائج يدفع مثنها األطفال ولعل أبرزها احلرمان من
التمتع باجلنسية والتمتع ببقية احلقوق اليت تقرها
األنظمة السعودية.
وبالرام من مشروعية تلك العالقات الزوجية

 - 0فصــل املوظـ مــن وظيفتـ وفصــل الطالــب
املبتعث من بعثت .
 - 6عدم توثيق زواج من قبل اجلهـات املختصـة
السعودية.

واستيفائها للجوانب الشرعية الثابتة بأحكام الشريعة

 - 5عدم السماح بدخول الزوجة اة السعودية

اإلسالمية ال أن املنظم السعودي شدد عل ضرووة

ىل اململكة و نهاا قامتها ذا كانت مقيمة

طلب احلصول عل اإلذن من وزاوة الداخلية ،ويف

داخل اململكة" .

اياب ذلك يردي األمر ىل توقيع عقوبات عل كل من
خيال هذه التعليمات (املطلب األول).
كما أن اياب اإلذن الصادو عن الوزاوة وعدم
توثيق بشكل ومسي جيعل هذه األسر تواج مشاكل

ومن خالل استقراا املادة املذكووة آنفاً ،ميكن
التوصل ىل املالحظات التالية:
أوالً :يف حالة خمالفة املوظ
يعرض نفس ىل الفصل النهائي عن وظيفت وتطبيق

أذه األحكام

مجة ومعقدة يف جمال اثبات  ،واثبات نسب األطفال مما
يصعب من مهمة احلصول عل اجلنسية السعودية
(املطلب الثاني).
( 53 )26سنة بالنسبة للمواطن و  63سنة بالنسبة للمواطنة .واجع

( )25التعميم وقم (/6/090ت ) يف  0595/3/06م ،املتعلق
بشأن تنظيم زواج السعودي بغة السعودية أو زواج السعودية

الرابط التالي:

بغة السعودي مبوجب قراو جمل

http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx

وتاويخ  0595/7/00- 00هـ .

الوزواا وقم ( ،) 362
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املتهمن ألنواع

العقوبات املمكن تسليطها عل املوظفد مبا فيها عقوبة

ثانياً :لقد منا القراو اختصاص النظر يف طلبات

الزواج بد السعوديد واألجانب وكذا التأكد من توافر

الفصل اليت تعد من أقص وأشد العقوبات مقاونة مع

الشروط وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج ىل احملاكم

عقوبيت اللوم واإلنذاو الواودتد يف سلم

الشرعية اليت ترجع أا السلطة بقوة النظام يف املوافقة

العقوبات(املادة  56من نظام تأديب املوظفد) .كما أن

عل ابرام ومن ثم توثيق أو وفه لعدم مطابقت

ذلك يردي ىل احلرمان املطلق واة املقيد زمنياً فيما

للشروط الواودة يف القراو ،وبالتالي وفن توثيق

أحكام نظام تأديب املوظفد

يتعلق تولي الوظائ

()22

السيادية املدنية والعسكرية يف

اململكة (املادتان  0و  9من القراو).

بشكل ومسي.
وعدم قيده يف سجالت الزواج عل مستوى

باإلضافة ىل ما سبق ،جيب التذكة ىل أن

داوة األحوال املدنية وفق ما قهت ب املادة  29من

املخالفة من قبل الطالب السعوديد املبتعثد أذه

نظام األحوال املدنية لعام  0207هـ ،واملادة  5/06من

األحكام تعرضهم بدووهم ىل الفصل و نهاا البعثة

الالئ ة التنفيذية لنظام األحوال املدنية الصادو بقراو

حيث ينطبق ذلك عل الذين يدوسون يف اخلاوج سواا

وزير الداخلية وقم ( /93و ز) ،وتاويخ

أكانوا مبتعثد من قبل احلكومة أو يدوسون عل

0203/5/2هـ .

حسابهم اخلاص.
وتفسة قساوة العقوبة املوقعة عل

ثالثاً :لقد خول القراو وزاوة الداخلية السعودية
املبتعث

حق تنفيذ عقوبة اإلبعاد من اململكة عند خمالفة أحكام

فقط مبخالفت ألحكام القراو املذكوو بل

القراو بالنسبة للزوجة األجنبية يف حالة اقامتها أو

نقه للتعهد أو اإلقراو الذي يلتزم ب املبتعث عند

وجودها باململكة ،كما تشمل العقوبة احلرمان من

املوافقة عل بعثت القاضي بعدم الزواج بغة سعودية

الدخول ىل اململكة أيها .ويالحظ أن نص املادة

بدون احلصول عل املوافقة الرمسية يف هذا الشأن.

السابعة من القراو املذكوو تهمنها حالة وحيدة تتعلق

السعودي لي

بالعقوبات املوقعة عل الزوجة األجنبية دون ذكر
صراحة ما يتعلق بالزوج األجنيب املتزوج من سعودية،
( )22نظام تأديب املوظفد الصادو باملرسوم امللكي وقم (م،)7/
وتاويخ  0590/6/0هـ ،باملوافقة علي بناا عل قراو جمل
الوزواا وقم ( ،)0065وتاويخ  0590/00/63هـ ،ونشر
مبل ق جريدة أم القرى عدد وقم ( ،)6523وتاويخ
 0590/06/03هـ .

ولكن مت تداوك هذه الثغرة مع صدوو الئ ة زواج
السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي لعام
 0266هـ ،واليت نصت يف مادتها التاسعة عل
العقوبات املقروة حال خمالفة املادتان األوىل والثانية منها

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6002م0253 /هـ)

حيث نصت عل أن " :أي زواج يتبد لدى اجلهة

573

ويف األخة ،ميكن وبشكل استثنائي تفادي

املختصة خمالفت لألحكام السابقة يرتتب علي ما يلي:

العقوبات املقروة ذا صدوت اإلجازة من وزير الداخلية

أ) حماكمة املتزوج تأديبيًا لدى ديون املظامل.

لألشخاص الذين خالفوا تعليمات املادة الثانية

ب) عدم توثيق الزواج من قبل اجلهات املختصة

لالئ ة ،بينما املستثنون باملادة األوىل فال يتم جازة
زواجهم ال بنااً عل أمر من املقام السامي (املادة

السعودية.

ج) عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج
األجنيب ىل اململكة و نهاا قامتهما ذا كانا مقيمد داخل

العاشرة من الئ ة الزواج).
المطلب الثاني :االشكاالت واآلثار المترتبة عن الزواج

ن املالحظ من استقراا املادة التاسعة والعقوبات

غير المرخص به نظاماً
بالرام من محالت التوعية اليت تقوم بها وزاوة

اليت تهمنتها ،جند أن املنظم السعودي مل خيرج عن

الداخلية السعودية حول خماطر ومشاكل الزواج

ف وى عقوبات قراو  0595هـ يف جمملها ،ولكن الالئ ة

املختلط اة املرخص ب  ،أو الذي يتم بعيداً عن ما

قروت حماكمة املتزوج املخال تأديبياً لدى ديوان املظامل

تقتهي األنظمة السعودية اليت تراعي بالدوجة األوىل

وفق ما تقروه قواعد املرافعات واإلجرااات أمام ديوان

مصل ة الوطن واملواطن

()22

املظامل( )23وأحكام نظام تأديب املوظفد لعام  0590هـ .

كذلك من حتذيرات العلماا وأعهاا هيئة كباو

وجيدو بنا التنبي أن الفقرة "ج" من املادة التاسعة

العلماا( )27من ذلك ال أن هناك الكثةون من يقبلون

لالئ ة الزواج جاات حبكم أمشل مقاونة مبا وود يف

عل هذه املغامرة بعيد عن الشروط املطلوبة نظاماً سواا

املادة  5/2من القراو املذكوو حبيث أن حكمها يشمل

أكان ذلك عن قصد أو بغة قصد ،ولكن تبعة هذا

اململكة".

يف آن واحد ،وبالرام

الزوج األجنيب والزوجة األجنبية ومعاملتهم عل حد
السواا فيما يتعلق فرض عقوبة اإلبعاد أو نهاا اإلقامة

( )22السليمان ،منةة" ،سعوديون خالفوا التعليمات بالزواج من

عند وجودهما باململكة ،أو عدم السماح أما

مقيمات يف اململكة ومتت حالتهم للم كمة وتسفة زوجاتهم"،

بالدخول ىل اململكة حال وقوع الزواج خاوج اململكة

جريدة الرياض ،العدد وقم ( 0267/0/62( ،)05720هـ،

دون احلصول عل املوافقة الرمسية.

( )27املطلق ،الشيخ عبداهلل" ،الزواج الصيفي السياحي العشوائي

( )23قواعد املرافعات واإلجرااات أمام ديوان املظامل الصادو بقراو
جمل

الوزواا

0209/00/02هـ.

السعودي

وقم

املوافق  6002/6/63م).

(،)090

وتاويخ

من اخلاوج يقوم عل مصاحل شهوانية ،أو مالية تهاع

من

مفاسده" ،مقال منشوو عل الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=16
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التصرف ونتائج ال تقتصر عل الفاعل بل متتد آثاوه

ن الالفت للنظر أن األمر تعدى ىل بعن

ىل الزوج األجنيب أو الزوجة األجنبية وحت األطفال

الطالب املبتعثد الذين يقومون باللجوا ىل الزواج من

الذين جيدون أنفسهم مق مد يف هذه املعهلة اليت

أجنبيات ومن ثم هجرتهم والتخلي عن األبناا عند

نشأت بدون وادتهم بفعل التصرفات اة املسرولة

انتهاا البعثة الدواسية مما دفع األمر ببعن األمهات

لبعن األولياا.

األجنبيات ىل االستعانة جبميع الوسائل لتذكة بعن

ولقد وصدت مجعية أواصر السعودية أكثر من
 5000حالة( )23ألفراد سعوديون تعثرت معامالتهم يف

اآلباا مبسرولياتهم الزوجية والعودة لتص يا أوضاع
أبنائهم(.)29

ما يقاوب  50دولة يف العامل يكثر فيها السعوديون،

ولعل من أهم املشاكل اليت يتعرض أا األبناا

كما أن عدم تواصل السعوديون باملمثليات السعودية

املولودين من زواج خمتلط أو من آباا سعوديد تتمثل يف

وسفاوات خادم احلرمد الشريفد يفسر برابة البعن

صعوبة اثبات النسب أمام هجرة األب وتنكره للزواج

منهم يف احلفاظ عل سرية الزواج وعدم التصريا ب

وللزوجة األجنبية اليت يف االب األحوال تصعب عليها

خشية مساع األسرة واتقاا ودود أفعاأم عند مساعهم

مهمة اثبات الزواج ومن ثم نسب األوالد يف ظل اياب

خرب الزواج مما يدفع بالقول بأن األمر هنا ال يتعلق

األوواق الثبوتية والتكالي

املرتفعة فيما يتعلق بتوكيل

بزواج خمتلط فقط بل تعدى األمر ىل زواج عريف سري

حمامي لرفع دعوى قهائية بغرض اثبات النسب(،)30

مما حيرم الزجيات واألوالد االلت اق باململكة بشكل

ومع ذلك فقد جن ت سيدة مصرية من اثبات نسب

نظامي ،وحرمان األوالد من اجلنسية السعودية مما

مولودها أمام حمكمة اجليزة(( )30مجهووية مصر العربية)

يردي يف نهاية األمر ىل صعوبة احلصول عل فرص
التعليم ،التوظي  ،والرعاية الص ية ،والتأمد...،
اليت حيتاجها األبناا يف مقتبل العمر وبعده يف ظل اياب
ما يثبت هويتهم وجنسيتهم.

( )29العربية نت" ،سعوديون مبتعثون خيلفون ووااهم أطفاالً
منسيد" ،مقال منشوو عل الرابط التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/18/238667.html

()30

الشمري ،طالل " ،مشاكل وقهايا تهاع

معاناة

السعوديد يف لبنان" ،مقال منشوو عل جريدة اليوم عل الرابط
التالي:
( )23مجعية أواصر السعودية" ،أكثر من  5000فرد سعودي يف
اخلاوج أحواأم متعثرة" ،مقال منشوو عل الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=14

http://www.alyaum.com/News/art/11798.html

( )30الغنيم ،حممد" ،القهاا املصري :شهادة امليالد "قرينة" عل
ثبوت النسب" ،مقال منشوو يف جريدة الرياض ،العدد وقم
( 0255/0/09( ،)03373هـ ،املوافق  6000/06/02م).
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مراجعة حدى

اليت اعتربت شهادة ميالد االبن قرينة عل ثبوت نسب

جيب عل كل وب أسرة سعودي

باإلضافة ىل قرائن أخرى تتمثل يف قامة الزوج

دوائر األحوال املدنية خالل ثالث سنوات من تاويخ

السعودي مع الزوجة املصرية وقت محلها ووضعها ل

نفاذ هذا النظام لل صول عل دفرت يتهمن البيانات

دون اعرتاض من الزوج السعودي عل ذلك ،وعل

اخلاصة ب  ،وبأفراد أسرت يسم

"دفرت العائلة"

هذا األساس يعترب احلكم ملزماً ل  ،ومن ثم يتم تقدمي

ويستخرج من واقع قيود السجل املدني املركزي".

كوسيلة اثبات أمام اجلهات الرمسية السعودية خاصة

كما أن احلرمان من الدفرت العائلي حيرم من

أن اململكة العربية السعودية تتبع يف هذا اخلصوص

التمتع باجلنسية السعودية وذلك ما ذهبت لي املادة

اتفاقية الرياض للتعاون القهائي ،وكذا األخذ مببدأ
املعاملة باملثل يف تنفيذ األحكام األجنبية وفق ما أكده
()36

تعميم ديوان املظامل لعام  0203هـ

الذي تهمن

شروط و جرااات تنفيذها.
وعل

الرابعة من القراو الوزاوي
"...وبالنسبة ملن لي

()32

الذي ينص عل أن :

لدي حفيظة نفوس ولي

مهافاً

حبفيظة نفوس ص ي ة ال يسجل يف السجل املدني ال
من ثبتت جنسيت السعودية حسب نظام اجلنسية".

الزوجات

فغياب قيد األبناا ،والتصريا بوالدتهم ،وثبوت

ذات الصعيد ،تواج

األجنبيات مشكلة أخرى تتمثل يف اياب الدفرت العائلي

نسبهم يردي بهم ىل احلرمان من البطاقات الشخصية

السعودي الذي يقتصر أمر حصول عل الزوج وفق ما

اليت ميكن احلصول علي ابتداا من سن اخلامسة عشرة

نصت علي املادة اخلمسون من نظام األحوال املدنية
لعام  0207هـ ،اليت تنص عل أن " :جيب عل

( )35تنص املادة احلادية والتسعون من نظام األحوال املدنية لعام

الزوج مراجعة حدى داوات األحوال املدنية خالل

 0207هـ ،عل أن  " :يعترب وب األسرة يف جمال تطبيق هذا

ستد يوما من تاويخ عقد الزواج وذلك لل صول عل

النظام:

دفرت عائلة" ،كما تهي

املادة الثانية والسبعون من

عل أن " :مع مراعاة حكم املادة ( )30من هذا النظام

أ) الزوج بالنسبة للزوجة،
ب) األب بالنسبة ألوالده املهافد مع  ،وبنات اة املتزوجات،
ج) األم بالنسبة ألوالدها القصر وبناتها اة املتزوجات بعد وفاة
والدهم،
د) القريب بالنسبة ملن يعيش مع من أقاوب الذين يعوأم ،أو
يرعاهم ،ولو مل يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد وب

( )36تعميم ديوان املظامل بشأن اختصاص الديوان بالفصل يف
طلبات تنفيذ األحكام األجنبية وقم ( ،)7وتاويخ
 0203/3/03هـ.

أسرتهم ن مل يكن سبق قيدهم يف السجل املدني املركزي" .
( )32قراو مسو وزير الداخلية وقم ( /532و ز) ،وتاويخ
 0203/9/0هـ  ،املتعلق بالتسجيل يف السجل املدني املركزي.
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بعد موافقة ولي األمر (املادة  27من نظام األحوال

يتعلق مبعاملة أبناا السعوديات وعدم تفريق مشل

املدنية لعام  0207هـ) ،وبالتالي يردي انعدامها ىل ما

األسرة واحلفاظ عليها(. )33
أما فيما يتعلق حبصول األبناا من أب سعودي

ذكرت املادة السبعون من نظام األحوال املدنية اليت
تقهي بأن  " :ال جيوز ألي جهة أو مصل ة حكومية أو

عل

مرسسة عامة مبا يف ذلك اجلامعات واملعاهد،

ضافتهم لبطاقة العائلة ليتسن ضافة كل من الزوجة،

واملداوس ،وال الشركات واجلمعيات ،واملرسسات

والبنات اة املتزوجات ،واألبناا القصر يف جواز السفر

اخلاصة ،واألفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا يف

العادي كما اشاوت لي املادة السادسة من الالئ ة

خدمتهم بصفة موظ  ،أو مستخدم ،أو طالب أو بأي

التنفيذية لنظام وثائق السفر(.)32

صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل اخلامسة عشرة
من عمره ال ذا كان حيمل بطاقة شخصية".

جواز السفر السعودي ،فذلك يتوق

عل

وتقهي الالئ ة املكووة آنفا فيما يتعلق حصول
الزوجة السعودية املتزوجة من أجنيب ضرووة حصوأا

ويف املقابل ،تزداد مشاكل السعوديات

عل بطاقة أحوال مع حهوو زوجها ومع جواز سفره

املتزوجات من أجانب بسبب عدم حصول الزوج

وعقد الزواج (املادة اخلامسة من الالئ ة التنفيذية لنظام

األجنيب عل اجلنسية السعودية ولو تعلق األمر بوافد

وثائق السفر).

مولود يف اململكة مما يردي ذلك ىل حرمان أبنائهم من

واملالحظ أن ضافة األوالد القصر والبنات اة

التمتع ببعن احلقوق واالمتيازات ،باإلضافة ىل

املتزوجات يف جواز السفر ال يكون ال من واقع

خهوعهم ىل نظامي اإلقامة والكفالة حيث يكون

تسجيلهم بسجل األحوال املدنية (املادة السابعة من

الزوج األجنيب واألوالد حتت كفالة األم أو الزوجة

الالئ ة التنفيذية لنظام وثائق السفر).

السعودية.

ويف األخة ،ميكن القول بأن يف ظل اياب

ويف هذا الصدد ،وصدت مجعية حقوق

الوازع الديين واملسرولية لبعن األفراد يفاقم من

اإلنسان السعودية الكثة من احلاالت املتعلقة بأبناا

مسألة اثبات الزواج ونسب األطفال مما حيرمهم من

السعوديات املبعدين واملرحلد حيث طالبت اجلمعية
بهرووة مراعاة األنظمة السعودية يف هذا اجملال فيما

( )33الشري  ،معتوق " ،حقوق اإلنسان ترصد أبناا سعوديات
داخل عنابر اإلبعاد "  ،مقال منشوو عل الرابط التالي:
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.
htm

( )32الالئ ة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادوة بالقراو الوزاوي
وقم ( /7وز) ،وتاويخ  0266/9/65هـ .

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6002م0253 /هـ)

579

التمتع باجلنسية السعودية بسب جهل األنظمة أو

ويعترب املنظم السعودي األسرة مبثابة نواة

اإلقبال عل هذا النوع من الزواج العتباوات وأهداف

اجملتمع ،وأن تربية أفرادها يكون عل أساس العقيدة

قد ال تتماش مع الشرع والنية الصادقة يف بناا أسرة.

اإلسالمية (املادة التاسعة من النظام األساسي لل كم
لعام  0206هـ).

المبح الثاني :بعض الحلول لمشاكل
أطفال الزواج المختلط في المملكة

ولعل الالفت للنظر أن النظام األساسي لل كم
لعام  0206هـ ،حرص عل احلفاظ عل األسرة

يقول سب ان وتعاىل يف حمكم تنزيل  :ﮋ ﭵ

والذود عنها أمام كل خطر يهدد وحدتها ،كما حترص

ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ

الدولة عل توثيق أواصر األسرة والسعي ىل مل مشلها

ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ ( .اآلية ،05

حلمايتها من التفكك األسري .فاألفراد السعوديون

سووة احلجرات).
قد يرى البعن أن الزواج املختلط نقمة عل
اجملتمع ،ومصدواً للمآسي ،والتفكك االجتماعي،
وخطراً عل هوية اجملتمع وعادات وتقاليده ،ويف املقابل
يرى البعن اآلخر أن سبب للتقاوب ،و ثراا
للمجتمعات ،وفرصة لالطالع واالنفتاح عل
اجملتمعات األخرى وثقافاتها ،ولذا فاجملتمع السعودي
ال يعيش مبعزل عن هذه اجملتمعات ،وكما أن حداثة
الدولة السعودية الفتية وتوحيد أقاليمها عل يد املغفوو
ل امللك عبد العزيز ومح اهلل وطيب ثراه ،جعلت
اململكة حترص عل

القيم اإلسالمية للمجتمع

السعودي وهويت العربية اإلسالمية ليكون دستووها
القرآن الكريم وسنة أشرف اخللق سيدنا حممد صل اهلل
علي وسلم (املادة األوىل من النظام األساسي لل كم
لعام  0206هـ).

معتصمون حببل اهلل ،ويتعاونون عل الرب والتقوى
والتكافل فيما بينهم ،وعدم تفرقتهم (املادتان  00و00
من النظام األساسي لل كم).
ن وضع أطفال الزواج املختلط ،وحتديدا
األطفال املن دوين من زواج اة نظامي يب ثون حلوالً
تساعدهم عل

تص يا أوضاعهم (النسب،

اجلنسية )...،حت يتسن أم معاملتهم عل قدم
املساواة مع نظرائهم من األطفال السعوديد يف جماالت
عدة ،كالص ة ،والتعليم ،والتنقل ،التأمد،....،
ولذا سنعرض يف هذا املب ث احللول املعروفة وفق ما
يلي:
 - 0على المستوى الدولي واإلقليمي :وتتمثل هذه
احللول يف جممل النصوص االتفاقية واملعاهدات
الدولية واإلقليمية اليت حترص عل تص يا
األوضاع القانونية لألطفال ،وحتديداً ما يتعلق
بإثبات نسبهم ،وحقهم يف التمتع باجلنسية .ومن
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()37

الواضا أن اململكة حبكم أنها عهوة يف اجملتمع

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

الدولي ،قامت باالنهمام والتوقيع عل العديد

تهمن ملبادئ عامة والتزامات أدبية اجتاه أعهاا اجملتمع

من االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال

الدولي ال أن ذلك مل مينع من أن يشكل قاعدة

حقوق اإلنسان ،وبناا علي حيسن بنا عرض

ملختل االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان كما

نصوصها وحلوأا يف هذا اجملال ،والذي يتصل

سنوض

الحقاً .فنصوص اإلعالن جاات مركدة

مبوضوع حبثنا (املطلب األول).

للمساواة بد البشر بغن النظر عن انتماااتهم

 - 6على المستوى المحلي أو الداخلي :سنعرض
احللول الداخلية اليت أوجدتها اململكة جملابهة

 ،وبالرام من

السياسية ،الدينية ،العرقية ،االجتماعية(...،املادتان 0
و  6من اإلعالن).

املشاكل النامجة عن الزواج املختلط ،وكذا

ويف ذات الصعيد ،أكدت املادة السادسة عشرة

املبادوات والقراوات اليت صدوت يف هذا الشأن.

من اإلعالن عل مبدأ احلرية يف الزواج واعتباوه حقًا

الفقهاا وعلماا

لألفراد دون تقييده وهذا ما يتصل أيها وبشكل مباشر

هيئة كباو العلماا فيما يتعلق ببعن الوسائل

مبوضوع الزواج املختلط مادام النص يقهي بهذا احلق

العلمية احلديثة واملعروفة يف جمال اثبات النسب

بعيدا عن اختالف العرق واجلنسية ال فيما يتعلق

(املطلب الثاني).

باختالف الدين ،وهذا ما حتفظت علي اململكة أي

وعرض يف نف

السياق موق

المطلب األول :المبادئ والتوصيات الواردة في

مبعن وود الت فظ عل الفقرة األوىل فيما يتعلق

المواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية

باختالف الدين ،أما باقي فقرات املادة السادسة عشرة

سنعرض يف هذا املطلب املبادئ والتوصيات

ال تتعاوض مع الشريعة اإلسالمية اليت هي كذلك

الدولية أوالً ،ثم اإلقليمية ثانياً ،كما يلي:
أوالً :المبادئ والتوصيات الدولية

تركد عل مسألة الرضا يف الزواج ،وكذا حرصها
محاية األسرة باعتباوها نواة اجملتمع املسلم .وبناا علي

انطالقا من ميانها بعاملية اإلسالم ووسالت ،

تقرو نف احلقوق للسعودي والسعودية يف جمال الزواج

وحرصها الشديد عل االعتناا حبقوق اإلنسان اليت

املختلط ال فيما يتعلق بالقيود املعروفة اليت متنع زواج

ال
كرستها الشريعة اإلسالمية يف أكثر من موقع امتثا ً
لقول سب ان وتعاىل :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ (اآلية
 ،70سووة اإلسراا) .قامت اململكة باالنهمام ىل

( )37صوتت اململكة العربية السعودية لصاحل قراو اجلمعية العامة
أيئة األمم املت دة الذي أقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
بتاويخ  0923/06/00م ،وحتفظت اململكة عل املادتد ()02
و(.)03

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6002م0253 /هـ)
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املسلمة من اة املسلم أما ما عداها فالواجب قراو

الدولة يف حتديد األفراد الذين يتبعونها مع مراعاة القيود

احلقوق من قبل املنظم للزوجة األجنبية والزوج

الواودة يف االتفاقيات الدولية ،والعرف الدولي،

األجنيب وحتديدا فيما يتعلق باجلنسية كما هو واود يف

واملبادئ العامة املقروة يف جمال اجلنسية .كما اعتربت

نظام اجلنسية السعودية لعام  0572هـ ،الذي مكن

مجعية حقوق اإلنسان السعودية األحكام الواودة يف

الزوجة األجنبية من االلت اق جبنسية زوجها السعودي

نظام اجلنسية احلالي تتماش مع السيادة اليت تتمتع بها

مبقته املادة السادسة عشرة من  ،ومل يقرو املنظم هذه

اململكة حيث يعود أا احلرية يف منا أو عدم منا

اإلمكانية بالنسبة للزوج األجنيب املتزوج من سعودية.

جنسيتها لألجانب وفق ما خيدم مصل تها الوطنية(.)20

نف

كما يعد خرقا أذه املساواة فيما يتعلق حبق نقل

ولقد أكدت اململكة السعودية يف ذات السياق

اجلنسية الذي أقتصر حقها عل الزوج السعودي يف

متسكها باالتفاقية الدولية للقهاا عل مجيع أشكال
()20

واعرتافها حبق التزوج واختياو

نقل جنسيت ألبنائ  ،بينما ال ميكن للزوجة السعودية

التمييز العنصري

نقل جنسيتها ألبنائها حال زواجها من أجنيب ال

الزوج باعتباوه حقاً مشروعاً كفلت أحكام الشريعة

مبقته الشروط اليت وودت يف املادتد السابعة والثامنة

اإلسالمية( )26اليت ال تفرق بد عربي أو أعجمي(.)25

من نظام اجلنسية السعودي لعام  0572هـ(.)33
وبالرام من تأكيد املادة اخلامسة عشرة من
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  0923م ،عل
أحقية الفرد يف اجلنسية ال أن من املعروف دولياً أن

( )20مجعية حقوق اإلنسان السعودية ،التقرير األول عن أحوال
حقوق اإلنسان قي اململكة العربية السعودية لعام  0267هـ،
( 6002م) ،ص .62
( )20االتفاقية الدولية للقهاا عل مجيع أشكال التمييز العنصري

مسألة تنظيم اجلنسية من اختصاص الدولة صاحبة

املعتمد بقراو اجلمعية العامة لألمم املت دة وقم (،)6002

السيادة( )39وفق ما أكدت حمكمة العدل الدولية يف وأيها

وتاويخ  0923/06/60م ،واليت انهمت ليها اململكة

االستشاوي عام  0965م ،خبصوص مراسيم اجلنسية
لدوليت تون واملغرب.
ويف نف
 0950م نف

السياق ،أكدت اتفاقية الهاي لعام
املبدأ يف مادتها األوىل باعرتافها حبق

( )33واجع الشروط اليت ذكرناها يف املب ث األول.
()39

D. GUTMANN, Droit international privé, 5eme édition,
aris, Dalloz, (2007), P.288.

السعودية مبوجب املرسوم امللكي وقم (م ،)06/وتاويخ
 0203/2/02هـ ،كما أوودت اململكة حتفظاً عاماً عل كل ما
يتعاوض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وحتفظ خاص عل
املادة ( )66من االتفاقية املتعلق بعرض النزاع أو اخلالف حول
تفسة االتفاقية أو تطبيقها عل حمكمة العدل الدولية.
()26

االتفاقية الدولية للقهاا عل

مجيع أشكال التمييز

العنصري ،التقاوير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة
() 9

من

االتفاقية،

اململكة

العربية

 ، CERD/C/370/Add.1: 12/12/2001ص .00

السعودية
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كما جيدو بنا أن نوضا هنا أن مسالة املساواة بد
الرجل واملرأة ليست عل

طالقها يف الشريعة

بالنسب وتوويثها كما يووث االسم يف اجملتمعات
اإلسالمية.

اإلسالمية اليت واعت اجلوانب اليت ينفرد فيها الرجل

ولقد انهمت اململكة السعودية ىل اتفاقية

حبقوق كالشهادة ،واملةاث ،والقوامة...،فهي مساواة

كافة أشكال التمييز ضد املرأة

يف معن اإلنسانية(.)22

القهاا عل
()22

(السيداو)

اليت تقهي يف فقرتها الثانية من املادة

ومن هذا املنطلق ،وبط املنظم السعودي مسألة

التاسعة عل أن" :متنا الدول األطراف حقاً مساوياً

نقل اجلنسية السعودية لألبناا بالقوامة اليت أقرها اهلل

حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاأما"  ،فت فظ

سب ان وتعاىل للرجال دون النساا لقول  :ﮋ ﭑ

اململكة السعودية عل هذه الفقرة كان ل تأثة مباشر

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ (سووة النساا ،اآلية
 ،)52حبكم أن اهلل أوجد صفات ومسات أسست
للمفاضلة بد الرجال والنساا( ،)23وكذا وبط اجلنسية

عل مسألة الزواج املختلط فيما خيص زواج السعودية
من أجنيب ،حبيث عل خالف املولود من أب سعودي
الذي يتمتع حبق الدم املطلق ،وحق األب السعودي يف
نقل جنسيت ألبنائ دون مراعاة جنسية زوجت سواا
أكانت سعودية أم أجنبية ،وال تأثة ملكان والدة املولود
عل هذا احلق وفق ما جاا يف املادة السابعة من نظام

( )25خطبة الرسول صل اهلل علي وسلم يف حجة الوداع حيث
خاطب اجلماعة بقول  " :يا أيها الناس ن وبكم واحد ،و ن
أباكم واحد كلكم آلدم وآدم من تراب ن أكرمكم عند اهلل
أتقاكم ولي

اجلنسية السعودي ،وهذا ما ال ينطبق طالقاً عل
املولود من أم السعودية وأب أجنيب الذي يتمتع حبق
الدم املقيد حبيث ال ميكن لألم السعودية يف هذه احلالي

لعربي عل أعجمي وال أبين عل أسود فهل

ال بالتقوى ،أال هل بلغت..اللهم فاشهد..أال فليبلغ الشاهد

( )22اتفاقية القهاا عل كافة أشكال التمييز ضد املرأة (السيداو)

منكم الغائب" وواه اإلمام أمحد ( ،)53/272وص

املعتمدة من اجلمعية العامة لألمم املت دة بقراو وقم

األلباني يف السلسلة الص ي ة.

( ،)030/52وتاويخ  0979/06/03م ،واليت انهمت ليها

( )22مصيل ي ،حممد احلسيين" ،حق املساواة بد الرجل واملرأة يف

اململكة مبوجب املرسوم امللكي وقم (م ،)63/وتاويخ

الشريعة اإلسالمية ،جملة العدل السعودية ،العدد (( ،)9حمرم

 0260/3/63هـ ،حيث أوودت اململكة حتفظاً عاماً عل

 0266هـ) ،ص .2

أحكامها اليت ختال الشريعة اإلسالمية وحتديداً املادتد ()6/9

( )23املقرن ،حممد بن سعد بن حممد " ،القوامة الزوجية:

املتعلقة باملساواة بد الرجل واملرأة يف نقل اجلنسية لألبناا ،واملادة

أسبابها  -ضوابطها  -مقتهاها"  ،جملة العدل السعودية،

( )69منها املتعلقة بعرض اخلالف بد دولتد أو أكثر من الدول

العدد (( ،)56شوال  0267هـ) ،ص .60

املنهمة ىل االتفاقية عل حمكمة العدل الدولية.
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اليت تنص عل أن " :ال خيل تطبيق هذا النظام مبا

السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي لعام

اوتبطت ب اململكة السعودية مع الدول واأيئات

 0266هـ .

واملنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات".

ويف ذات السياق ،تركد االتفاقية عل حق

فاملادة الثالثة من االتفاقية أيدت تغليب مصل ة

الطفل يف اجلنسية مبقته الفقرة األوىل من املادة

يف مجيع اإلجرااات اليت تتعلق

السابعة لالتفاقية ،و ن كان ال مسنا بعن احلاالت

باألطفال ومراعاتها يف التشريعات الداخلية دون متييز

ختص أطفاالً من دوين من زواج خمتلط ال يزالون

بد األطفال ،وعل هذا األساس ،ما تقهي ب

حمرومد من اجلنسية السعودية بسبب عدم قدوتهم

نصوص األحوال املدنية ونظام اجلنسية يتعاوضان مع

عل مجع النقاط املطلوبة لل صول عل اجلنسية

ما تقهي ب املادة الثالثة من االتفاقية.

السعودية وفق ما أشاوت لي الفقرة الثالثة من املادة

الطفل الفهل

باإلضافة ىل ذلك ،تعرتف االتفاقية حبق

الثامنة لالئ ة التنفيذية لنظام اجلنسية السعودي.

تسجيل الطفل يف احلالة املدنية فوو والدت  ،وحق يف

ولو فرضاً متسكنا بتطبيق املادتد السابعة من

اكتساب اجلنسية ،وكذا احلق يف معرفة والدي والعيش

نظام اجلنسية السعودي واملادة الثانية من الئ ة زواج

معهما واالستفادة من وعايتهما (املادة السابعة من

السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي قد نقع

االتفاقية) .وعدم فصل الطفل عن والدي ال للهرووة

أمام حالة ال ميكن مواجهتها أو حلها وتتمثل يف لو

القصوى ومراعاة ملصل ت الفهل (املادة التاسعة من

أبرم سعودي زواج مع أجنبية دون احلصول عل ذن

االتفاقية) ،وال نعتقد يف هذا الصدد أن مسألة احلفاظ

مسبق من وزاوة الداخلية فهذا سيردي ىل حرمان

مشل األسرة يتعاوض مع أحكام الشريعة

األبناا من جنسية الوالد أو األب بسبب عدم توثيق

عل

اإلسالمية اليت بالعك

حترص أشد احلرص عل

ذلك.

الزواج لدى اجلهات الرمسية (العقوبة الواودة يف الفقرة
"ب" من املادة التاسعة عند خمالفة أحكام الئ ة زواج

فإنكاو نسب األوالد ،وعدم تسجيلهم

السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي) ،و ذا

والتصريا بهم لألحوال املدنية ال يتعاوض فقط مع

كان تشريع اجلنسية لدولة األم ال مينا اجلنسية ألبناا

املادة السابعة من االتفاقية بل حت مع أحكام الشريعة

املواطنة املتزوجة من أجنيب فهذا سيردي حتماً ىل

اإلسالمية مادام الزواج ص ي اً وشرعياً ولكن يفتقد

نتيجة مفادها انعدام جنسية األبناا.

ىل املوافقة املسبقة اليت نصت عليها الئ ة زواج

ف رمان التسجيل لدى األحوال املدنية حال
وقوع زواج اة مصرح ب  ،واحلرمان من اجلنسية

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6002م0253 /هـ)

533

السعودية يعد ذلك تعاوضاً مع نصوص اتفاقية الطفل

الشخصية ىل اةها من احلاالت اليت تبق يف تقديرنا

وحتديدًا الفقرة األوىل من املادة السابعة ،والفقرة األوىل

مسائل تنظيمية حبتة مرتبطة بالدولة واستمراويتها.

من املادة الثامنة لالتفاقية .كما أن اقتصاو حق استصداو

ثانيا :المبادئ والتوصيات اإلقليمية

البطاقات الشخصية عل الذكوو طبق للمادة السابعة

انهمت اململكة السعودية ىل العديد من

والستد من نظام األحوال املدنية السعودي ميثل

الصكوك اإلقليمية العربية واإلسالمية يف جمال حقوق

تعاوضاً مع الفقرة األوىل من املادة الثانية ،والفقرة

اإلنسان .فمن ضمن املبادئ اليت أقرها ميثاق حقوق

األوىل من املادة الثامنة لالتفاقية.

الطفل العربي لسنة  0932م ،باعتباوها احلقوق

ويف األخة يتجل لنا الكثة من التعاوض بد

األساسية للطفل هو تأكيده وكفالت حلق يف الرعاية

نصوص األنظمة مع نصوص االتفاقيات الدولية

والتنشئة األسرية القائمة عل االستمراو األسري،

املذكووة آنفاً من خالل األمثلة اليت عرضناها حبيث أن

وتأكيد كفالة حق الطفل يف أن يعرف باسم وجنسية

هناك من نصوص االتفاقيات الدولية اليت ال تتعاوض

معينة منذ مولده (املادتان الثامنة والعاشرة من امليثاق).

ىل جانب

املالحظ أن ميثاق حقوق الطفل العربي لعام

احلقوق اليت ومسها

 0932م ،مل يتهمن ال تدابة ،ومبادئ ،وتوصيات

الشرع واليت سبقت فيها الشريعة اإلسالمية مجيع

اة مدعومة بآليات تلزم الدول األعهاا بتغية

االتفاقيات الدولية السيما اآليات القرآنية الكرمية

تشريعاتها الداخلية والعمل مبا تهمن امليثاق ،وهذا

واألحاديث النبوية الشريفة اليت حتفظ وتصون الكرامة

بالرام من تهمن امليثاق جلزا حتت عنوان "املتطلبات

كافة أشكال التمييز بد

والوسائل" واليت من خالأا يوصي امليثاق تعديل

مع أحكام الشريعة اإلسالمية كاليت تق
األسرة والطفل من خالل تكري

اإلنسانية وتقهي عل
املخلوقات البشرية.

ولعل يف بعن احلاالت اليت تتدخل فيها الدولة
بوضع تنظيمات أو تشريعات لتنظيم حياة األفراد يفسر

القواند الداخلية للدول العربية مبا يتفق مع مصل ة
الطفل ومحاية األسرة.
كما دع امليثاق ىل انشاا منظمة عربية للطفولة

حبقها السيادي الذي يدخل يف طاو احملافظة عل

ذات اختصاصات متعددة تصب يف مصل ة الطفل

املصل ة العليا للمجتمع والوطن و ن كانت احلاالت

العربي ووعايت  ،ولكن الواقع يشة ىل عدم ظهووها

بعيدة كل البعد عن خمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية

عل الواقع .كما مل يعاجل امليثاق مسالة أبناا الزواج

كما هو واضا يف املسائل املتعلقة بالتسجيل يف

املختلط بل تهمن توصيات حول ضرووة حتديد احلد

سجالت األحوال املدنية ،استصداو البطاقات
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األدن لسن الزواج ،وضرووة جراا الف وصات

يردي ىل الت رين عل التمييز العنصري بكافة

الطبية ،وتنظيم الطالق.

أشكال " .

أما عالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف

وعل خالف ما سبق ،ظهر امليثاق العربي
()29

اإلسالم لعام  0990م ،أشاوت املادة اخلامسة من ىل

حلقوق اإلنسان

اعتباو األسرة أساس بناا اجملتمع مع التأكيد عل حق

بد الرجل واملرأة يف الكرامة اإلنسانية واحلقوق

الرجل واملرأة يف الزواج دون أن حتوأم قيود منشرها

والواجبات يف ظل التمييز اإلجيابي الذي أقرت الشريعة

العرق ،أو اللون ،أو اجلنسية ،بل وأضافت املادة

اإلسالمية والشرائع السماوية األخرى والتشريعات

زالة

واملواثيق النافذة لصاحل املرأة (الفقرة الثالثة من املادة

نفسها التأكيد عل التزام الدولة واجملتمع عل

العوائق أمام الزواج وضرووة تيسة سبل ومحاية

حريصاً عل التأكيد عل املساواة

الثالثة من امليثاق).

األسرة ووعايتها ،وهذا ما يدعم بشكل كبة ومباشر

وفيما يتعلق حباالت اإلبعاد اليت قد يتعرض أا

مسالة الزواج املختلط باعتباو ما ذكر حقوقاً للرجل

الزوج األجنيب أو الزوجة األجنبية (الفقرة "ج" من

واملرأة عل حد السواا ،وبالتالي ال يتصوو وضع قيود

املادة التاسعة لالئ ة زواج السعودي بغة سعودية

حتد من مماوسة هذه احلقوق املشاو ليها يف اإلعالن.

والسعودية بغة سعودي) فإن نصوص امليثاق العربي

ولكن يف املقابل تناس اإلعالن التأكيد عل حق

حلقوق اإلنسان منعت أية دولة طرف بعاد أي شخص

الطفل يف االسم ،واجلنسية ،وحق يف التسجيل يف

ال حيمل جنسيتها ومتواجد بصووة شرعية عل

احلالة املدنية .فاملادة السابعة من اإلعالن اكتفت

أواضيها ال مبوجب قراو صادو وفقاً للقانون وبعد

باإلشاوة فقط ىل حق الطفل يف الرعاية املادية،

متكين من عرض تظلم عل اجلهة املختصة ما مل حتتم

الص ية ،واألدبية ،وبالتالي نالحظ أن عالن القاهرة

دواعي األمن الوطين خالف ذلك (الفقرة الثانية من

مل حيذو حذو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام

املادة السادسة والعشرون من امليثاق).

 0923م الذي أكد يف املادة اخلامسة عشرة حق الفرد يف

وخالفاً ايها إلعالن القاهرة لعام  0990م،

التمتع باجلنسية .ولكن بالرام من هذه الثغرة يف عالن

أكد امليثاق العربي حلقوق اإلنسان عل حق الفرد يف

القاهرة ال أن ال ميكن جتاهل ما تهمن من حرية

التمتع باجلنسية ،بل أكثر من ذلك ينص امليثاق عل

الزواج ،و لزام الدولة واجملتمع بتيسةه ،وكذا ما
ذهبت لي الفقر "د" من املادة الثانية والعشرون من عل
أن " :ال جيوز ثاوة الكراهية القومية واملذهبية وكل ما

( )29امليثاق العربي حلقوق اإلنسان املعتمد من قبل القمة العربية
السادسة عشرة اليت استهافتها مجهووية تون
 6002/3/65م.
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ويف ذات السياق ،نالحظ أن الفقرة الثانية من
املادة السابعة من العهد تتوافق مع الفقرة األوىل من

نصوصها ذات طابع لزامي فيما يتعلق بتطبيقها املباشر
أمام حماكم الدول كما هو احلال يف فرنسا.

املادة الثالثة والثالثون من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان

فهذه املرونة يف أحكام الصكوك اإلقليمية

حبيث أن مسألة احملافظة عل عناصر هوية الطفل

من ت احلق للدول يف وضع أحكام مغايرة حبجة

املذكووة يف الفقرة األوىل من املادة السابعة ختهع

احرتام سيادات الدول بدليل ووود عباوة " وفقاً

للقواند الداخلية للدولة كما هو مشاو لي يف الفقرة

للقواند الداخلية للدولة" يف أكثر من موقع يف هذه

الثانية من املادة السابعة للعهد.

االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية بالرام من شاوتها

كما تنص الفقرة األوىل من املادة العشرون من

وحرصها يف التأكيد عل املصل ة الفهل للطفل،

العهد عل أن " :تقع عل عاتق الوالدين أو املسرول

وهذا ما ملسناه عل سبيل املثال ال احلصر يف املادة

عن الطفل ،شرعاً أو قانوناً ،تربيت وحسن تنشئت " ،

التاسعة والعشرون من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان

وبالتالي يثوو التساؤل حول مدى امكانية األب املبعد

اليت وودت في عباوة "...أن تتخذ الدول اإلجرااات

أو األم املبعدة حق تربية الطفل وتنشئت يف ظل عقوبة

اليت تراها مناسبة ومبا يتفق مع تشريعاتها الداخلية

اإلبعاد ،أو عدم القدوة عل تسجيل لدى األحوال

اخلاصة باجلنسية."...

املدنية ،أو باملداوس ،أو للعالج يف املستشفيات بسبب

المطلب الثاني :الحلول النظامية في المملكة

هذه العقوبة املوقعة عند حدوث زواج اة نظامي؟

دواكاً منها بأهمية األسرة وضرووة مل مشلها

ما ذهبت لي املادة الثامنة من العهد اليت

ووعايتها وفق ما تقتهي نصوص النظام األساسي

تقهي بلم مشل األسرة واحلفاظ عل متاسكها وتوفة

لل كم السعودي ،وانطالقاً من تقديرها ملكانة األسرة

الرعاية ألفرادها.

والطفل يف الشريعة اإلسالمية ،قامت اململكة السعودية

فهذا خيال

ويف األخة ،جيدو بنا التنوي أن الصكوك

باختاذ جرااات سريعة ملواجهة املشاكل النامجة عن

اإلقليمية افتقدت ىل الوسائل القانونية اليت تقرو

الزواج املختلط ،وحتديداً معاجلة أوضاع أطفال األسر

الطابع اإللزامي للدول من خالل قراوها صراحة حبق

اليت نشأت بشكل اة نظامي (دون احلصول عل

الطفل يف نسب  ،وتسجيل عند والدت يف احلالة املدنية،

اإلذن الرمسي للزواج) ،وكذا األطفال املتخل عنهم

وحق يف اجلنسية كما وود يف املادة السابعة من االتفاقية

من قبل السعوديد يف اخلاوج.

الدولية حلقوق الطفل لعام  0939م ،اليت أصب ت
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السعودية بناا عل
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ثبوت النسب ،كما يثبت

حيث اعتربت

است قاقهم نظاماً للهمان االجتماعي (البندين األول

اململكة التخلي عن األوالد و هماأم ال يعد سااة

واخلام

من القراو) ،وبالتالي يعامل هرالا األطفال

لألب ف سب بل يعد ذلك سااة ىل مسعة اململكة يف

معاملة السعوديد دون متييز.

الوزواا السعودي املوقر

جمل

اخلاوج( )75ومكانة بالد احلرمد يف اجملتمع الدولي حيث

ثانياً :في حالة إنكار األب ألوالده أو تنكره
لهم

الدولية مع الدول العربية واإلسالمية واة اإلسالمية.

فهنا ميز القراو كذلك بد حالتد ،وهما:

أن اململكة السعودية تربطها الكثة من االتفاقيات
ولعل التجاوب الدولية يف جمال العالقات

 -1إنكار األب المطلق :ويتطلب األمر هنا

الدولية وض ت مدى تأثة مشكالت الزواج املختلط

ضرووة اثبات عقد الزواج من القبل الزوجة الشاكية

عل العالقات فيما بد الدول مما أدى بالبعن منها ىل

حبيث أن القراو يلزمها التقرب ىل املمثلية السعودية يف

اإلسراع يف توقيع اتفاقيات ثنائية بغرض احلد من تفاقم

بلدها األصلي وتقديم الوثائق املصدقة اليت تثبت

هذه املشكالت وتنظيمها بشكل ال يرثر عل عالقاتها

زواجها من املواطن السعودي ،واثبات أن األوالد

ومصاحلها(.)72

مولودين من هذا الزواج مما يلزم يف هذه احلالة املمثلية

ولقد ميز قراو جمل

الوزواا السعودي لعام

 0250هـ ،بد حالتد ،وهما:
أوالً :في حالة اعتراف األب بأوالده

السعودية القيام باإلجراا املتمثل يف خماطبة وزاوة
اخلاوجية السعودية اليت هي بدووها ختاطب اإلماوة
اليت تتواجد بها قامة املشتك من  ،أما ذا كانت قامت

ففي هذه احلالة يلزم األب بتص يا أوضاعهم

جمهولة فيتم يف هذه احلالة خماطبة وزاوة الداخلية ألخذ

وفق ما تقتهي األنظمة السعودية مبا يتعلق تسجيلهم

فادت عن ص ة ادعاا الزوجة املشتكية ،ويف حالة

لدى األحوال املدنية ،ومن ثم تثبت أم اجلنسية

وفات يتم أخذ اإلفادة من أحد أقاوب من الدوجة
األوىل.

الوزواا السعودي وقم ( ،)096وتاويخ

وعند اتباع هذه اإلجرااات ،وأمام استمراو

 0250/2/5هـ ،املتهمن لهوابط اخلاصة بوضع األطفال

تنكر املشتك من  -أو من يقوم مقام  -لنسب

()76

قراو جمل

السعوديد يف اخلاوج من أب سعودي وأم اة سعودية.
( )75البند الثالث من القراو وقم ( ،)096وتاويخ 0250/2/5هـ.
( )72االتفاقية الثنائية بد اجلزائر وفرنسا بتاويخ  0933/2/60م،
املتعلقة بأطفال الزواج املختلط يف جمال الطالق.

األوالد لي يتم بالغ اللزوجة املشتكية وفق نف
اإلجرااات وعرب القنوات السالفة الذكر بهذا اإلنكاو
وال يكون أمامها ال قامة دعوى قهائية إلثبات
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النسب أمام حماكم دولتها اليت تتبع أا .أما ذا كانت

أ) الفراش الص يا.

مقيمة باململكة ،فيجوز أا وفع الدعوى أمام احملاكم

ب) اإلقراو بالنسب.

السعودية بناا عل

املادة  62من نظام املرافعات

ج) ثبوت النسب بالبينة.

الشرعية السعودي الذي ينص عل أن " :ختتص حماكم

ومع التطوو التكنولوجي الواقع يف الوقت

اململكة بنظر الدعاوى اليت ترفع عل السعودي؛ ولو

الراهن ،شهد العامل ولوج وسائل علمية حديثة

مل يكن ل حمل قامة عام أو خمتاو يف اململكة ،فيما عدا

مساعدة عل ثبات النسب متمثلة يف البصمة أو حتاليل

الدعاوى العينية املتعلقة بعقاو واقع خاوج اململكة" .

احلمن النووي اليت عرفها اجملمع الفقهي اإلسالمي

أما ذا تعلق األمر برفع دعوى ثبات النسب من

املنعقد مبكة املكرمة (اململكة السعودية) عل أنها" :

قبل السعودية زوجة األجنيب املقيمة يف اململكة فيتم

هي البينة اجلينية نسبة ىل اجلينات أي املووثات اليت
()72

وفع دعوى اثبات النسب مبقته الفقرة "د" من املادة

تدل عل هوية كل نسان بعين "

السابعة والعشرون من نظام املرافعات الشرعية

شخص آلخر حبيث يست ال توافقها أو تشابهها ال يف

السعودي اليت تنص عل أن" :ختتص حماكم اململكة

حالة التوأم املتماثلة الواحدة( ،)77أما نسبة دقتها فهي

بالنظر يف الدعوى املقامة عل املسلم اة السعودي

ترتاوح بد  %93و .% 000

الذي لي

ل حمل قامة عام أو خمتاو يف اململكة ،

ولقد اختل

فهي ختتل

من

الفقهاا املعاصرون حول مدى

وذلك يف األحوال اآلتية :

اعتباوها كوسيلة من وسائل االثبات يف مسائل النسب

د ـ ذا كانت الدعوى بشأن نسب صغة يف اململكة."...

حبيث اقتصر اجملمع الفقهي عل االعتداد بها يف حاالت

ن ثبات النسب يف الشريعة اإلسالمية يتم بناا

حمددة ،وهي:

عل الطرق التالية(:)73
( )72قراوات اجملمع الفقهي اإلسالمي ،القراو السابع بشأن البصمة
( )73احلموي ،أسامة" ،التبين ومشكلة اللقطاا وأسباب ثبوت

النسب  -دواسة فقهية معاصرة " ،جملة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية ،اجمللد( ،)65العدد ( 6007( ،)6م)،
ص  366وما بعدها؛ الصاحل ،حممد بن أمحد ،الطفل يف
الشريعة اإلسالمية :تنشأت  -حيات  -حقوق اليت كفلها
اإلسالم ،الطبعة الثانية ،اململكة العربية السعودية ،مطابع
الفرزدق التجاوية 0205( ،هـ) ،ص  73وما بعدها.

الوواثية وجماالت االستفادة منها ،الدووة السادسة عشرة،
( 0266/00/62- 60هـ  6000-م) ،ص 525؛ قاسم،

عبد الرشيد حممد أمد" ،البصمة الوواثية وحجيتها" ،جملة العدل
السعودية ،العدد وقم (( ،)65وجب  0263هـ) ،ص .35
)D. FENOUILLET, droit de la famille, Paris, Dalloz, (1997), (77
P. 184; A. BOTTIAU,"Empreintes génétiques et droit de la
filiation", Dalloz, 1999, Chron. 291; I.ARNOUX, Les droits d
l'être humain sur son corps, Presses Universitaires de
Bordeaux, (2003), P. 126; J.-C GALLOUX, "L'empreinte
génétique: la preuve parfaite", JCP, (1991), (I),(3497).
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 توثيق كـل خطـوة مـن خطـوات حتليـل البصـمة

صوو التنازع اليت ذكرها الفقهاا ،سواا أكان التنازع

الوواثيـــة ،بـــداًا مـــن نقـــل العينـــات ىل ظهـــوو

عل جمهول النسب بسبب انتفاا األدلة أو تساويها ،أم

النتـــائج النهائيـــة ،حرصــًا علــ ســـالمة تلـــك

كان بسبب االشرتاك يف وطا الشبهة وحنوه.

العينات من االختالط بغةها(.)79

ب) حاالت االشتباه يف املواليد واملستشفيات

كما وافقت هيئة كباو العلماا السعودية عل

ومراكز وعاية األطفال وحنوها ،وكذا االشتباه يف

استخدام نتائج حتاليل احلمن النووي يف مسالة ثبات

أطفال األنابيب.

النسب واأوية بغرض منا اجلنسية ،حيث أكد أحد

ج) حاالت ضياع األطفال واختالطهم ،بسبب

أعهائها

()30

أن مل يكن لدى اأيئة اعرتاض عل

احلوادث أو الكواوث أو احلروب وتعذو معرفة أهلهم،

استخدام احلمن النووي إلثبات اأوية عل أال يرتتب

أو وجود جثث مل ميكن التعرف عل هويتها أو بقصد

عل ذلك يف عملية ثبات النسب سوى يف حال

الت قق من هويات اسرى احلرب واملفقودين(.)73

اإلثبات دون النفي ،مشدداً عل من أحلق ب نسب

ولكي يعتد بالبصمة الوواثية ،اشـرتط األطبـاا
املختصون والفقهاا ضوابط وشروط ،وهي:
 أن تكون خمتربات ف ص البصمة الوواثية تابعـة

وأواد نفي فلي ل سوى حق املالعنة(.)30
واملالحظ أن القهاا السعودي ال يزال يعترب
نتائج حتاليل احلمن النووي كقرينة إلثبات النسب

للدولة.
 أال يتم الت ليل ال بإذن من اجلهة املختصة.
 توافر مجيع الهوابط العلمية واملعمليـة املعتـربة
حملياً وعاملياً يف هذا اجملال.
 أن يكــون القــائمون عل ـ العمــل يف املختــربات
املنوط ليها جـراا حتاليـل البصـمة الوواثيـة مـم

( )79اخلطيب ،ياسد بن ناصر" ،البصمة الوواثية  -مفهومها،
حجيتها ،وجماالت االستفادة منها ،واحلاالت اليت مينع عملها
فيها ،واالعرتاضات الواودة عليها " ،جملة العدل السعودية،
العدد وقم (( ،)20حمرم  0250هـ) ،ص 093- 097؛

السبيل ،عمر بن أمحد ،البصمة الوواثية ومدى مشروعية
استخدامها يف النسب واجلناية ،الطبعة األوىل ،الرياض ،داو

يوثق بهم علماً وخلقاً ،وممن تتوافر فيهم أهلية

الفهيلة للنشر والتوزيع 0265 ( ،هـ  6006-م) ،ص 33

الشهادة.

وما بعدها.
( )30بن منيع ،الشيخ عبد اهلل ،عهو هيئة كباو العلماا السعودية.

( )73القراو السابع بشأن البصمة الوواثية وجماالت االستفادة منها،

( )30صاحل ،هدى" ،هيئة كباو العلماا جتيز االستعانة باحلمن

الدووة السادسة عشرة بتاويخ  0266/00/62- 60هـ -

النووي إلثبات النسب" ،جريدة الشرق األوسط ،العدد وقم

 6000م ،ص .522

( 6006/7/9( ،)06677م).
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دون أن ترتقي ىل الدليل القاطع لنتائجها الظنية ،ولذا

تسجيلهم لدى سفاوات خادم احلرمد الشريفد وذلك

هيئة كباو العلماا السعودية

لت سد أوضاعهم وتذليل الصعوبات اليت تعرتض

اجتاه استخدام نتائج احلمن النووي يف مسالة ثبات

سبيلهم؛ ويف ذات السياق قامت السفاوة السعودية

النسب خطوة جيابية متمنيا يف الوقت نفس أن يأخذ بها

باململكة املغربية بدعوة مواطنيها املتزوجد من املغربيات

ال من أن يعتد بها كقرينة(.)35
القهاا كدليل قاطع بد ً

ىل تص يا أوضاعهم والتصريا بهذا الزواج حت

يعترب البعن( )36أن موق

ويف حالة اللجوا ىل القهاا ومتكن األم

يتمكن أطفال زوجاتهم املطلقات من احلصول عل

املشتكية من احلصول عل حكم قهائي يثبت نسب

الرعاية واملساعدات اليت خصصت أم من قبل

الطفل يتم تقدمي ىل السلطات السعودية من خالل

السلطات السعودية ومساعدات من طرف مجعية

ممثلياتها يف اخلاوج بغرض تنفيذه وفق اإلجرااات

وعاية األسر السعودية باخلاوج واليت تنسق عملها يف

والشروط املنصوص عليها يف تعميم ديوان املظامل لعام

هذا اجملال مع وزاوة الداخلية السعودية ملعاجلة

 0203هـ ،وبالتالي يلزم األب بتص يا أوضاع أبنائ

وتص يا أوضاع أطفال السعوديد وتوفة اخلدمات

نظاماً ودفع مجيع ما صرف عليهم من نفقة وذلك وفق

الص ية واالجتماعية أم(.)32

ضوابط تنفيذ األحكام األجنبية.
-2

اإلنكار

بسب

ولقد ألزم قراو جمل
الظروف

الوزواا السعودي لعام

المادية،

 0250هـ ،يف هذه احلالة اآلباا تص يا أوضاع أبنائهم

االجتماعية ،والنظامية :ويتها من خالل هذه احلالة

نظاماً وصرف نفقاتهم ،ويف حالة العجز عن صرفها

الظروف املعيشية واملادية لبعن اآلباا الذين يعانون

يتم تسجيل األسرة لدى اجلمعية اخلةية لرعاية األسر

منها واليت تشكل عائقاً أم لتص يا أوضاع أسرهم

السعودية باخلاوج أو اةها من اجلمعيات املماثلة لتتوىل

وأبنائهم مما دفع بالسفاوات السعودية يف اخلاوج

الصرف عنهم وفقاً لنظامها.

بالتنسيق مع مجعية وعاية األسر السعودية باخلاوج ىل
الوقوف عل

حجم هذه احلاالت واملباشرة يف

( )36الق طاني ،مفلا بن وبيعان ،وئي

مجعية حقوق اإلنسان

السعودية.
( )35جملة اجلوف" ،د .مفلا الق طاني وئي

لعام  0250هـ ىل تفعيل دوو اجملل

التنسيقي

املنصوص علي يف برقية املقام السامي وقم ( /0050م
ب) ،وتاويخ  0269/6/00هـ ،املتهمنة نشاا جمل

مجعية حقوق

اإلنسان السعودية :تلقينا طلبات نساا بإثبات البنوة عرب احلمن
النووي"  ،مقال منشوو عل

كما أشاوت املادة الرابعة من قراو جمل

الوزواا

الرابط التالي:

http://www.juof7.com/news-action-show-id-24806.htm

( )32جملة زابري  " ،تسجيل أطفال املغربيات املطلقات من
السعوديد يف احلالة املدنية"  ،مقال منشوو عل الرابط التالي:
http://www.zapress.com/index.php?page=article&ida=2551
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تنسيق مكون من مندوبد من وزاوة الداخلية السعودية

أ) زوج املواطنة السعودية اة السعودي شريطة

(الشرون العامة  -األحوال املدنية) ،ووزاوة

أن تكون املواطنة السعودية يف ذمت أو لدي أطفال منها.

اخلاوجية ،ووزاوة الشرون االجتماعية ،ووزاوة

ب) أبناا املواطنة السعودية اة السعوديد.

املالية ،ووئاسة االستخباوات العامة ،واجلمعية اخلةية

ج) زوجة املواطن السعودي اة السعودية

لرعاية األسر السعودية يف اخلاوج ويكون مقره وزاوة

شريطة أن تكون يف ذمت أو لدي أطفال من .

الداخلية السعودية وذلك للبت يف قهايا األسر

ن املتتبع ألوضاع أطفال الزواج املختلط

السعودية يف اخلاوج ووعاية شرونهم وفقاً ملا هو

يالحظ وجود وادة جادة وقوية من لدن قيادة حكيمة

التنسيق

تسع جاهدة للتخفي عن معاناة هذه الفئة مياناً منها

منصوص علي يف املهمات املوض ة جملل
املشاو لي يف األمر السامي السال الذكر.

بسمو املبادئ اإلسالمية اليت تبق اململكة السعودية

كما سيتم دعم وزاوتي اخلاوجية واملالية

متشبثة بها حيث جعلتها تقوم باملبادوة تلوى األخرى

باحثد وأخصائيد للعمل يف

لت سد أوضاعهم داخل اجملتمع السعودي وكان

السعوديتد بوظائ

البعثات السعودية يف اخلاوج ليقوموا مبتابعة حاالت

أخرها قراو جمل

الوزواا السعودي

()33

الذي خف

هرالا األطفال لسعوديد املوجودين يف اخلاوج والذين

من هاج

يعانون اإلهمال ،والعوز ،واإلنكاو ،والتنكر من قبل

يستبشر خةاً معتربين ذلك كخطوة متهيدية لقراو أحقية

اآلباا (املادة السادسة من قراو جمل

الوزواا لعام

 0250هـ).

أسر الزواج املختلط مما جعل البعن

املرأة السعودية يف منا جنسيتها ألبنائها

()32

حبيث

تهمن القراو الصادو منا اإلقامة ألبناا السعودية

وكخطوة ضمن اخلطوات اليت بادوت بها

وعل كفالتها ،وأا حق استقدامهم ذا كانوا خاوج

اململكة السعودية اجتاه األسر الناشئة عن الزواج

اململكة لإلقامة معها وعل كفالتها شريطة عدم وجود

املختلط ما قام ب جمل

الوزواا السعودي عندما أصدو

القراو وقم ( /05605م) ،وتاويخ 0262/06/62

()33

قراو جمل

الوزواا السعودي وقم ( ،)202وتاويخ

هـ الذي ينظم كيفية معاملة أبناا السعوديات الذين ال

 0255/06/67هـ ،املتهمن املوافقة عل الرتتيبات اخلاصة

حيملون اجلنسية السعودية وأزواجهن واعتباوهم ضمن

بأوالد املواطنة السعودية من اة السعودي.

نسبة السعودة املطلوبة يف منشأة القطاع اخلاص،
وكذلك اة السعوديات املتزوجات من سعوديد حيث
مت عفاا الفئات التالية من متطلبات السعودة ،وهم:

( )32الغامدي ،فاطمة – القرني ،حسنة " ،مجاع بإجيابية القراو

وتباشة مبنا اجلنسية ألبناا السعودية من أجنيب" ،جريدة
الرياض السعودية ،العدد وقم ( 0252/2/0( ،)02505هـ،
املوافق  6005/6/00م).
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مل وظات أمنية عليهم .كما تت مل الدولة السعودية

واـة املوثـق لــدى األحـوال املدنيــة السـعودية أي مبعنـ

وسوم قامة مجيع أبنائها ،والسماح أم بالعمل لدى

ذلك الـزواج الـذي خيـال الئ ـة زواج السـعودية بغـة

القطاع اخلاص دون نقل كفالتهم مع معاملتهم معاملة

سعودي والسعودي بغة سعودية لعام  0266هـ .

السعوديد من حيث الدواسة ،والعالج ،واحتسابهم
ضمن نسبة السعودة يف القطاع خلاص.
كما يهي القراو السماح للمواطنة السعودية
املتزوجة من أجنيب استقدام ذا كان خاوج اململكة

كما أن هذه األسر وأبنائها ستواج شكالية
ثبات أوية يف ظل عدم توثيق الزواج واألبناا لدى
األحوال املدنية السعودية مما سيعرقل مهمة حصوأم
عل اجلنسية السعودية فيما بعد.

السعودية أو نقل كفالت عليها ذا كان داخل اململكة ن

ويف األخة ،ميكن القول أن املنظم السعودي

واب يف ذلك باإلضافة ىل تدوين عباوة "زوج مواطنة

ضافة ىل املبادوات واحللول املذكووة سابقاً تنتظره

سعودية" عل بطاقة قامت مع السماح ل بالعمل يف

خطوات وحلول أخرى متكن من القهاا عل اآلثاو

القطاع اخلاص شريطة أن يكون لدي جواز سفر معرتف

السلبية للزواج املختلط.

ب ميكن من العودة يف أي وقت لبلده.
وجيدو بنا التنبي ىل أن أحكام قراو جمل
الوزواا لعام  0255هـ ال ميكن سريانها ال بتوافر
شروط ،وهي:
أ) أن يكون انعقاد الزواج مت مبوافقة اجلهة
السعودية املختصة (اإلذن املسبق من وزاوة الداخلية).
ب) أن يكون الزواج موثقاً لدى اجلهات
السعودية املختصة.
ج) أن يكون ألبناا السعودية املتزوجة من اة
السعودي وثائق تثبت هوياتهم.
وبنــاا عل ـ مــا تقــدم ذكــره فيمــا يتعلــق بهــذه
الشــروط ،ميكننــا أن نســتنتج أن القــراو املــذكوو يســتبعد

الخاتمة
مل يسلم اجملتمع السعودي من ظاهرة الزواج
املختلط كباقي اجملتمعات اإلنسانية األخرى ،واليت
انتشرت بشكل كبة يف اآلونة األخةة.
وبالرام من وجود أنظمة ،ولوائا ،وقراوات
منظمة للزواج املختلط يف اململكة ال أن ذلك مل خيف
من حدة آثاوه يف ظل وجود األطفال ،وحتديداً ممن
ين دوون من زواج خمتلط اة نظامي.
وأمام مآسي تلك الشرحية ،بادوت اململكة
السعودية بإجرااات اأدف منها تسوية أوضاعهم
والتكفل بهم يف ظل الظروف الصعبة اليت يواجهونها.

أسر الزواج املخـتلط اـة املـرخص بـ أي املنعقـد بـدون

و مياناً منها باألسرة ومكانتها يف الشريعة

هــذه املوافقــة املســبقة مــن وزاوة الداخليــة الســعودية،

اإلسالمية ،أولت اململكة السعودية اهتماماً ووعاية بها
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من خالل حتصينها بنصوص يف النظام األساسي وباقي

 - 3صعوبة تسوية األوضاع النظامية لبعن األسر

األنظمة الصادوة ،واليت أكدت عل ضرووة مل مشل

املوجودة خاوج اململكة يف ظل اياب الوثائق

األسرة واحملافظة عليها من االنفكاك.

اإلثباتية للزواج ونسب األطفال.

وانطالقاً من عهويتها يف اجملتمع الدولي،

 - 2حتفظ اململكة عل بعن نصوص االتفاقيات

ساوعت اململكة السعودية ىل االنهمام التفاقيات

الدولية ،ومنها اليت تقيد حق املرأة يف نقل

دولية وصكوك قليمية عربية و سالمية اليت تهع

جنسيتها ألبنائها.

مصل ة الطفل الفهل فوق كل اعتباو بغرض مالءمة

 - 7اياب األحكام النظامية املنظمة ألوضاع

تشريعاتها الداخلية مع النصوص الدولية اليت تتماش

األطفال املولودين من زواج خمتلط اة املرخص

مع الشريعة اإلسالمية.

ب.

ن صدوو القراوات األخةة عن جمل

الوزواا

أما توصيات الب ث تتمثل فيما يلي:

السعودي تعترب بادوة خة حبيث نفست عن الكثة من

 - 0فتا قنوات عالمية و قامة محالت توعية

األسر اليت واجهتها تلك الصعوبات املتمثلة يف التشتت

حول الزواج املختلط والتنبي حول اآلثاو

األسري وما يرتتب عن من سلبيات اثرت بشكل كبة

السلبية املتعلقة بالزواج املختلط اة املرخص

عل اجملتمع السعودي.

ب.

وبناا عل ما تقدم ذكرهن ميكن تلخيص نتائج
الب ث فيما يلي:
 - 0اوتفاع احصائيات ونسب الزواج املختلط يف
اململكة بشكل كبة.
 - 6النظر من قبل البعن يف الزواج املختلط ك ل
بديل ألوضاعهم االجتماعية واالقتصادية.
 - 5جهل وعدم دواية البعن باألنظمة الساوية
املفعول يف جمال الزواج املختلط.
 - 2تعنت بعن اآلباا ،وتنكرهم ،و نكاوهم
للزواج واألبناا املولودين عن هذا الزواج.

 - 6ضرووة التوسع يف تطبيق أحكام القراوات
األخةة لتسوية أوضاع أطفال الزواج املختلط
اة املرخص ب .
 - 5حث القهاا عل اللجوا ىل الوسائل
العلمية احلديثة يف مسائل ثبات النسب وفق
الهوابط الشرعية.
 - 2ضرووة التأكيد عل
الفهل

مصل ة الطفل

يف كافة التشريعات الصادوة يف

اململكة ،واليت تقهي عل التمييز بد أطفال
الزواج املختلط واة املختلط.
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 - 3تفعيل دوو اجملل التنسيقي املنصوص علي
يف برقية املقام السامي وقم ( /0050م ب)،
وتاويخ  0269/6/00هـ ،وضرووة التنسيق
مع اجلمعيات اخلةية ملعاجلة ومتابعة أوضاع
األطفال املتخل عنهم يف اخلاوج.
 - 2تفعيل قراو جمل

الوزواا السعودي وقم

( ،)202وتاويخ  0202/3/3هـ الصادو
بشأن من يسيئون ىل مسعة اململكة السعودية
يف اخلاوج واإلجرااات الالزمة لتنفيذه الصادوة
مبوجب قراو مسو وزير الداخلية وقم (02
س ،)999/وتاويخ  0203/5/2هـ عل من
ينكر أوالده أو يتنكر أم باعتباوهما سااة
لسمعة اململكة السعودية يف اخلاوج.
 - 7متكد األسر اليت خصها القراو وقم
( ،)202وتاويخ  0255/06/67هـ ،واليت
نشأ أفرادها وترعرعوا يف اململكة بشكل نظامي
من احلصول عل اجلنسية السعودية وتيسة
جراااتها وشروطها.
المراجع

أوالً:المراجع العربية
المواثيق الدولية واإلقليمية
 -1االتفاقيات الدولية
االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز
العنصري اليت اعتمدت وعرضت للتوقيع

والتصديق واالنهمام مبوجب قراو اجلمعية
العامة لألمم املت دة  6002أل (د )60-
املروخ يف  ،0923/06/60تاويخ بدا النفاذ:
 ،0929/0/ 2وفقا للمادة .09
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري ،التقاوير املقدمة من الدول األطراف
مبوجب املادة  9من االتفاقية ،اململكة العربية
السعوديةCERD/C/370/Add.1: 12/12/2001 :
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
بتاويخ  0979/06/03م ،ودخلت حيز
التنفيذ بتاويخ  0930/9/5م.
اتفاقية حقوق الطفل بتاويخ  0939/00/60م،
واليت دخلت حيز التنفيذ يف  0990/9/6م.
اتفاقية الهاي المتضمنة بعض المسائل المتعلقة بتنازع
القوانين في مجال الجنسية بتاويخ
 0950/2/06م ،واليت دخلت حيز التنفيذ
بتاويخ  0957/7/0م.
اتفاقية يشأن المرأة المتزوجة اليت عرضت عل
التوقيع والتصديق بتاويخ  0937/0/69م،
ودخلت حيز التنفيذ بتاويخ  0933/3/00م.
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  0923م.
إعالن حقوق الطفل لعام  0939م.
 -2المواثيق واالتفاقيات اإلقليمية العربية
واإلسالمية
اتفاقية الجنسية لجامعة الدول العربية بتاويخ
 0932/2/3م.
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إعالن القاهرة لحقوق االنسان الصادو عن منظمة
املرمتر اإلسالمي بتاويخ  0990/3/2م،
املوافق  0200/2/05هـ .
إعالن حقوق الطفل ورعايته في اإلسالم الذي أقره
مرمتر القمة اإلسالمي السابع عام  0992م
عهد حقوق الطفل في اإلسالم الصادو عن منظمة
املرمتر اإلسالمي يف االجتماع الثاني والثالثون
لوزواا اخلاوجية املنعقد يف صنعاا خالل املدة
من  0262/3/65- 60هـ .
قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي ،القراو السابع
بشأن البصمة الوواثية وجماالت االستفادة منها،
الدووة السادسة عشرة بتاويخ - 60
 0266/00/62هـ  6000-م.
الميثاق العربي لحقوق االنسان املعتمد من قبل القمة
العربية السادسة عشرة واليت استهافتها تون
بتاويخ  6002/3/65م.
ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مرمتر وزواا
الشرون االجتماعية العرب سنة  0932م.
الكتب
القرآن الكريم.
جمعية حقوق اإلنسان السعودية .التقرير األول عن

أحوال حقوق اإلنسان قي اململكة العربية
السعودية لعام  0267هـ 6002 (،م).
السبيل ،عمر بن أحمد .البصمة الوواثية ومدى
مشروعية استخدامها يف النسب واجلناية،
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الطبعة األوىل ،الرياض :داو الفهيلة للنشر
والتوزيع 0265( ،هـ  6006-م).
سالمة ،أحمد عبد الكريم .القانون الدولي اخلاص
السعودي ،مطابع جامعة امللك سعود،
0203هـ.
سنن أبو داود والنسائي .كتاب النكاح (.)6030
الصالح ،محمد بن أحمد .الطفل يف الشريعة

اإلسالمية :تنشأت  -حيات  -حقوق اليت كفلها
اإلسالم ،ط .6اململكة السعودية :مطابع

الفرزدق التجاوية 0205 ( ،هـ) .
الغندور ،أحمد .األحوال الشخصية يف التشريع
اإلسالمي ،ط .2الكويت :مكتبة الفالح،
( 0996م).
التشريعات السعودية
تعميم ديوان املظامل بشأن اختصاص الديوان بالفصل
يف طلبات تنفيذ األحكام األجنبية وقم (،)7
وتاويخ  0203/3/03هـ.
التعميم وقم (/6/090ت ) يف  0595/3/06م،
املتعلق بشأن تنظيم زواج السعودي بغة
السعودية أو زواج السعودية بغة السعودي
مبوجب قراو جمل الوزواا وقم (  ) 362يف
 0595/7/00-00هـ.
قراو جمل الوزواا السعودي املوقر وقم (،)605
وتاويخ  0267/3/63هـ ،املتهمن املوافقة
عل انهمام اململكة ىل عهد حقوق الطفل يف
اإلسالم الصادو عن منظمة املرمتر اإلسالمي يف
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االجتماع  56لوزواا اخلاوجية املنعقد يف صنعاا
(اليمن) خالل املدة من 0262/3/65-60هـ .
قراو مسو وزير الداخلية وقم ( /532و ز) ،وتاويخ
 0203/9/0هـ ،املتعلق بالتسجيل يف السجل
املدني املركزي.
قراو جمل الوزواا السعودي وقم ( ،)096وتاويخ
 0250/2/5هـ ،املتهمن لهوابط اخلاصة
بوضع األطفال السعوديد يف اخلاوج من أب
سعودي وأم اة سعودية.
قراو جمل الوزواا السعودي وقم ( ،)202وتاويخ
 0255/06/67هـ ،املتهمن املوافقة عل
الرتتيبات اخلاصة بأوالد املواطنة السعودية من
اة السعودي.
قراو جمل الوزواا السعودي وقم ( ،)362وتاويخ
 0595/7/00هـ ،املتهمن ضوابط زواج
السعودي بغة سعودية.
قواعد املرافعات واإلجرااات أمام ديوان املظامل
الصادو بقراو جمل الوزواا السعودي وقم
( ،)090وتاويخ  0209/00/02هـ .
الالئ ة التفسةية لنظام اجلنسية العربية السعودية
الصادوة بقراو جملي الوزواا وقم (،)073
وتاويخ  0579/9/62هـ .
الالئ ة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادوة بالقراو
الوزاوي وقم ( /7و ز) ،وتاويخ
 0266/9/65هـ.

الئ ة مأذوني عقود األنك ة الصادوة بقراو وزير
العدل عام  0262هـ.
الئ ة منظمة لزواج السعودي بغة سعودية وزواج
السعودية بغة سعودي الصادوة بقراو صاحب
السمو امللكي وزير الداخلية وقم(،)2372
وتاويخ  0266/06/60هـ ،ونشرت جبريدة أم
القرى يف عددها وقم ( ،)5332وتاويخ
 0265/0/69هـ .
املذكرة التوضي ية لقراو جمل الشووى السعودي
بشأن املصادقة عل عهد حقوق الطفل يف
اإلسالم يف طاو منظمة املرمتر اإلسالمي وقم
( ،)07/67وتاويخ  0267/3/0هـ .
املرسوم امللكي وقم (م ،)06/وتاويخ
0203/2/02هـ ،املوافق  0997/3/09م،
املتهمن االنهمام ىل اتفاقية القهاا عل
مجيع أشكال التمييز العنصري.
املرسوم امللكي وقم (م ،)02/وتاويخ
0203/3/62هـ املعدل للمادة الثامنة من نظام
اجلنسية السعودي.
املرسوم امللكي وقم (م،)63/وتاويخ 0260/3/63
هـ ،املوافق  6000/3/63م ،واملتهمن
االنهمام ىل اتفاقية القهاا عل كافة أشكال
التمييز ضد املرأة.
املرسوم امللكي وقم (م ،)32/وتاويخ
 0263/00/69هـ ،املنشوو يف جريدة أم
العدد وقم ( ،)2062وتاويخ
القرى

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6002م0253 /هـ)

0263/00/62؛ املرسوم امللكي وقم (،)56
وتاويخ  0530/2/63هـ.
املرسوم امللكي وقم (م ،)7/وتاويخ
0202/2/02هـ ،املوافق  0992/0/62م،
واملتهمن االنهمام ىل االتفاقية الدولية حلقوق
الطفل.
نظام األحوال املدنية الصادو باملرسوم امللكي وقم
(م ،)7/وتاويخ  0207/2/60هـ ،واملنشوو
يف جريدة أم القرى يف عددها وقم (،)5025
وتاويخ  0207/3/9هـ.
النظام األساسي لل كم الصادو باألمر امللكي وقم
(أ،)90/وتاويخ  0206/3/67هـ ،واملنشوو
يف جريدة أم القرى يف عددها وقم 5597
وتاويخ  0206/9/6هـ.
نظام اجلنسية التابعية احلجازية النجدية لعام  0529هـ.
نظام اجلنسية التابعية احلجازية لعام  0523هـ .
نظام اجلنسية العربية السعودية الصادو بقراو جمل
الوزواا السعودي وقم ( ،)2وتاويخ
 0572/0/63هـ ،والئ ت التنفيذية الصادوة
بقراو مسو وزير الداخلية وقم (/72وز)،
وتاويخ  0262/5/9هـ ،املنشووة يف جريدة أم
القرى العدد وقم ( ،)2020وتاويخ
 0262/5/05هـ.
نظام القهاا السعودي اجلديد الصادو باملرسوم امللكي
وقم (م ،)73/وتاويخ  0263/9/09هـ.
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نظام تأديب املوظفد الصادو باملرسوم امللكي وقم
(م ،)7/وتاويخ  0590/6/0هـ ،باملوافقة
علي بناا عل قراو جمل الوزواا وقم
( ،)0065وتاويخ  0590/00/63هـ ،ونشر
مبل ق جريدة أم القرى عدد وقم (،)6523
وتاويخ  0590/06/03هـ .
القوانين األجنبية
القانون وقم ( )006/20الصادو بتاويخ  06يونيو
 0920م واملتهمن مدونة اجلنسية املوويتانية.
املرسوم عدد ( )2لسنة  0925م ،وتاويخ
 0925/6/63م املتعلق بإعادة تنظيم جملة
اجلنسية التونسية املصادق علي بالقانون عدد
( )7لسنة  0925املروخ يف  0925/2/66م،
املنشوو يف الرائد الرمسي الصادو يف - 09
 0925/2/65م.
االتفاقية الثنائية بد اجلزائر وفرنسا بتاويخ
 0933/2/60م ،املتعلقة بأطفال الزواج
املختلط يف جمال الطالق.
قانون اجلنسية اجلزائري الصادو باألمر وقم (،)0/3
وتاويخ  6003/6/67م ،املعدل واملتمم لألمر
وقم ( ،)32/70وتاويخ  0970/06/03م،
املتهمن قانون اجلنسية اجلزائري.
المقاالت الورقية
الحموي ،أسامة" ،التبين ومشكلة اللقطاا وأسباب
ثبوت النسب  -دواسة فقهية معاصرة " ،جملة
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جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
اجمللد( ،)65العدد ( 6007( ،)6م).
الخطيب ،ياسين بن ناصر" ،البصمة الوواثية -
مفهومها ،حجيتها ،وجماالت االستفادة منها،
واحلاالت اليت مينع عملها فيها ،واالعرتاضات
الواودة عليها " ،جملة العدل السعودية ،العدد
وقم (( ،)20حمرم  0250هـ) .
قاسم ،عبد الرشيد محمد أمين " ،البصمة الوواثية
وحجيتها" ،جملة العدل السعودية ،العدد وقم
(( ،)65وجب  0263هـ) .
مصيلحي ،محمد الحسيني" ،حق املساواة بد الرجل
واملرأة يف الشريعة اإلسالمية" ،جملة العدل
السعودية ،العدد (( ،)9حمرم  0266هـ) .
المقرن ،محمد بن سعد بن محمد" ،القوامة الزوجية:
أسبابها  -ضوابطها  -مقتهاها"  ،جملة
العدل السعودية ،العدد (( ،)56شوال 0267
هـ) .
المقاالت اإللكترونية
"اإلجرااات والوثائق املطلوبة فيما يتعلق زواج
السعودي بغة سعودية"  ،واجع املوقع التالي:
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Proced
ures.aspx

"تعري عقد الزواج وآثاوه يف اجملتمع"  ،مقال منشوو
عل الرابط التالي:
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=335

الجمعية الخيرية لرعاية األسر السعودية في الخارج
(اواصر)" ،أضراو الزواج من اخلاوج" ،
دواسات وأحباث اجلمعية 0250( ،هـ -
 6000م) ،مقال منشوو عل الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=study

جمعية أواصر السعودية" ،أكثر من  5000فرد سعودي
يف اخلاوج أحواأم متعثرة"  ،مقال منشوو عل
الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det
&id=14

الزير ،حنان" ،سعوديات متزوجات من أجانب يطلنب
اجلنسية ألوالدهن " ،مقال منشوو عل الرابط
التالي:

http://www.alarabiya.net/articles/2004/10/24/7378.ht
ml

السليمان ،منيرة " ،سعوديون خالفوا التعليمات
بالزواج من مقيمات يف اململكة ومتت احالتهم
للم كمة وتسفة زوجاتهم" ،جريدة الرياض،
العدد وقم ( 0267/0/62( ،)05720هـ،
املوافق  6002/6/63م) ،مقال منشوو عل
الرابط التالي:

http://www.alriyadh.com/2006/02/25/article133413.ht
ml

الشريف ،معتوق" ،حقوق اإلنسان ترصد أبناا
سعوديات داخل عنابر اإلبعاد"  ،مقال منشوو
عل الرابط التالي:
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con2009
0222260264.htm
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الشمري ،طالل " ،مشاكل وقهايا تهاع معاناة
السعوديد يف لبنان"  ،مقال منشوو عل جريدة
اليوم عل الرابط التالي:

http://www.alriyadh.com/2011/12/14/article691582.ht
ml

http://www.alyaum.com/News/art/11798.html

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Con20
110531423371.htm

صالح ،هدى" ،هيئة كباو العلماا جتيز االستعانة
باحلمن النووي إلثبات النسب" ،جريدة
الشرق األوسط ،العدد وقم (،)06677
( 6006/7/9م) ،مقال منشوو عل الرابط
التالي:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&articl
e=685513&issueno=12277

العربية نت" ،سعوديون مبتعثون خيلفون ووااهم
أطفاالً منسيد"  ،مقال منشوو عل الرابط
التالي:

http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/18/238667.
html

الغامدي ،فاطمة – القرني ،حسنة " ،مجاع بإجيابية
القراو وتباشة مبنا اجلنسية ألبناا السعودية من
أجنيب"  ،جريدة الرياض السعودية ،العدد وقم
( 0252/2/0( ،)02505هـ ،املوافق
 6005/6/00م) ،مقال نشوو عل الرابط
التالي:

http://www.alriyadh.com/2013/02/11/article809449.ht
ml

الغنيم ،محمد" ،القهاا املصري" :شهادة امليالد
"قرينة" عل ثبوت النسب"  ،مقال منشوو يف
جريدة الرياض ،العدد وقم (،)03373
( 0255/0/09هـ ،املوافق 6000/06/02
م) ،مقال منشوو عل الرابط التالي:

المانع ،عزيزة " ،زواج خمتلط"  ،مقال منشوو عل
الرابط التالي:

مجلة الجوف" ،د .مفلا الق طاني وئي مجعية
حقوق اإلنسان السعودية :تلقينا طلبات نساا
بإثبات البنوة عرب احلمن النووي"  ،مقال
نشوو عل الرابط التالي:

http://www.juof7.com/news-action-show-id24806.htm

مجلة زابريس " ،تسجيل أطفال املغربيات املطلقات من
السعوديد يف احلالة املدنية" ،مقال منشوو عل
الرابط التالي:

http://www.zapress.com/index.php?page=article&ida
=2551

المطلق ،الشيخ عبداهلل" ،الزواج الصيفي السياحي
العشوائي من اخلاوج يقوم عل مصاحل
شهوانية ،أو مالية تهاع من مفاسده"  ،مقال
منشوو عل الرابط التالي:

http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det
&id=16

ثانياً :المراجع األجنبية

LIVRES
D. FENOUILLET, droit de la famille, Paris, Dalloz,
(1997).
D. GUTMANN, Droit international privé, 5eme
édition, Paris, Dalloz, (2007).
I.ARNOUX, Les droits d l'être humain sur son corps,
Bordeaux, Presses Universitaires de, (2003).
Revues Périodiques
A. BOTTIAU,"Empreintes génétiques et droit de la
filiation", Paris, Dalloz, (1999), Chron. 291.
Bulletin Civil, 1, n°213.
J.-C GALLOUX, "L'empreinte génétique: la preuve
parfaite", JCP, (I),(3497), (1991).

 الزواج املختلط يف اململكة العربية السعودية و شكاالت:هواوي حممد بلعربي

Issues related to mixed marriages in kingdom of Saudi Arabia
Houari Belarbi
Assistant professor- Private Law Departement
College of Law and Political Science
King Saud University- Kingdom of Saudi Arabia
(Received 28/05/1434 H.; accepted for publication 26/11/1434 H.)
Key Words: Mixed marriages, International agreements, Human Rights, Nationality, Foreigners, Saudi Arabia
Laws, Filiation
Abstract. Nowadays, human societies have become much more open towards each other thanks to the individuals'
freedom of movement all over the world as emphasized by national as well as international treaties and
agreements.
All man beings are perfectly well aware of the importance of marriage as emphasized by all religions. This
particular fact led human being to overcome all boundaries and increase their curiosity to know more about other
cultures and societies, which led to the emergency of a new phenomenon called mixed marriages.
At first, there wasn't a completely shared agreement among people about this phenomenon. The Saudi
conservative society was no exception. However owing to this increasing by emerging issue of mixed marriages,
Kingdom of Saudi Arabia has launched some new regulations and laws organizing mixed marriages among Saudi
and non Saudi.
In spite of these new regulations, they proved to be insufficient with the existence of a new emerging
phenomenon known as illegal marriages which brought about negative effects especially on neglected children.
Thanks to the great value that Islam has granted to the family in general and children in particular, as emphasized
by national and international agreements in the human rights treaties, Kingdom of Saudi Arabia was a pioneer in
taking the necessary decisions to reduce the suffering of these neglected families and children who aspire for a
better and more decent life as all other Saudi individuals.
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الدور العربي واإلرفرقيي رفي تسوقة الصراع رفي داررفور ()3002-3002

*

نجوى محمد علي البشير
أستاذ مساعد ،قسم العلوم السياسية،
كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة امللك سعود
(قدم للنشر يف 0343/07/66هـ؛ وقبل للنشر يف 0343/00/62هـ)
ملخص البحث .تناقش هذه الدارسة الد ور اإلقليمي العربي واإلفريقـي يف تسـوية الاـرال العسـارد الـداذر منـذ عـام
 6004م بإقليم دارفور بغرب السودان بني احلاومة السودانية واحلركات القبلية املسلحة بـاإلقليم وتـيتي أهميـة لليـل
هذا الدور يف ظل تدويل الارال الداخلي يف اإلقليم وتوجيه اتهامات إىل قيادات سودانية على سدة احلاـم ملـل تهمـة
اإلبادة اجلماعية وجراذم احلرب
باستخدام املـنه الوفـ ي املقـارن ،تـبني الدراسـة أنـه بـالرلم مـس التنـافن والتبـايس يف دور ال ـاعلني مـس احلاومـات
واملنظمات العربية واإلفريقية وحرص كل منهما على احملافظة على أمس النظام السوداني على حساب األزمة اإلنسانية
باإلقليم ،إال أنه هنالك إماانية لدور عربي إفريقي فاعل لتسوية الارال يف إقليم دارفور ،دور يعتمد علـى املؤسسـية
ويعطي فرفة لال مس اجلامعة العربية وااللاد اإلفريقي لياونا أحد ال اعلني يف اجملتمع الـدولي أسـوة بـاألمم املتحـدة
حلل األزمات اإلنسانية والسياسية يف الوطس العربي والقارة اإلفريقية

* أود أن أشار كرسي دراسات السالم بالية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة امللك سعود على متويله هذه الدراسة كما أود أن أؤكد بين
اآلراء الواردة يف هذا البحث متلل وجهة نظر الباحلة الشخاية ،وال متلل بيد حال مس األحوال رأد اجمللة ،أو الارسي أو كلية احلقوق
والعلوم السياسية جبامعة امللك سعود
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جنوى حممد علي البشري :الدور العربي واإلفريقي يف تسوية الارال يف دارفور ()6004 -6004

ميدمة
إقليم دارفور هو تلك املنطقة اليت تقع بغرب
السودان ومساحتها تقدر خبمن مساحة السودان
وتعادل مساحة دوله ملل فرنسا ميتد اإلقليم مس
الاحراء الاربى يف مشاله إىل السافانا ال قرية يف وسطه
والغنية يف جنوبه وتوجد باإلقليم املرت عات اجلبلية
أهمها جبل مرة والذد توجد به أكلر األراضي خاوبة
لد اإلقليم ثالث دول :مس الشمال الغربي ليبيا ومس
الغرب تشاد ومس اجلنوب الغربي إفريقيا الوسطي
ولتسهيل إدارة اإلقليم ،مت تقسيمه يف عهد حاومة
منريد يف عام  0473إىل مديرتي مشال وجنوب دارفور
ومس ثم يف عهد حاومة البشري مت تقسم اإلقليم يف عام
 0444إىل ثالث واليات :والية مشال
دارفور(وعافمتها ال اشر) ،والية لرب دارفور
(وعافمتها اجلنينة) ووالية جنوب دارفور (وعافمتها
نياال) ويف يناير  6006متت إضافة والية شرق دارفور
(وعافمتها الضعني) ،ووسط دارفور (وعافمتها
زالنجي) لياري عدد واليات إقليم دارفور مخسة
واليات( )0تقطس اإلقليم( )6العديد مس القباذل ذات
( )0جريدة الاحافة اإللارتونية 04 ،يناير 6006

اجلذور العربية واإلفريقية أهمها قباذل ال ور،
والزلاوة ،والرزيقات والبقارة
يشهد اإلقليم منذ عام  6004أنواعاً خمتل ة مس
الاراعات وفل كل منها حد االحرتاب والعنف
املسلح ولقد فرح وكيل األمني العام للشؤون
اإلنسانية باألمم املتحدة جون هوملز بين عدد القتلى يف
= فقط يف أساليب كسب العيش حيث متتهس القباذل اإلفريقية
الزراعة كمهنة رذيسية يف الغالب ،أما القباذل العربية فتمارس
الرعي ملال لذلك ترعى قباذل البقارة يف املناطق اجلنوبية األبقار
وقبيلة الرزيقات يف املناطق الشمالية ترعى اإلبل ،إال أن كلريا
مس القباذل فى دارفور باتت لرتف احلرفتني معاً :الرعي
والزراعة توجد يف مشال دارفور أللبية القباذل العربية ومس
أهمها الزيادية وبين فضل والرزيقات ومس فروعها احملاميد
واملاهرية والعريقات والعطي ات والزبالت ويعرفون برزيقات
الشمال ،مقابل رزيقات اجلنوب الذيس هم أكلر اختالطا بالقباذل
اإلفريقية وتوجد كذلك بالشمال قباذل ذات أفول إفريقية ملل
قبيلة ال ور -اليت أعطت امسها لإلقليم -وميتهس لالب أبناذها
الزراعة كما توجد قبيلة الزلاوة ذات النشاط التجارد الواسع
وامتدادها يدخل يف ليبيا وتشاد ،وإليها ينتسب الرذين التشادد
احلالي إدرين دييب وكبار أعضاء حاومته ،فضال عس قباذل
ملل الربتى وامليدوب أما لرب دارفور فتستوطنه قباذل إفريقية

http://www.alsahafasd.net/details.php?articleid=40145#40145

مس أبرزها املساليت وهم يسانون مدينة اجلنينة عافمة املنطقة

( )6ينقسم ساان منطقة دارفور إىل جمموعتني عرقيتني ذات أفول

وهناك قباذل التاما والزلاوة وبعض القباذل العربية ملل بين

إفريقية وأخرى ذات أفول عربية إال انه ال يوجد هناك متايز

حسني ويف جنوب دارفور قباذل عربية ملل الرزيقات اجلنوبيون

شديد الوضوح بني هاتني اجملموعتني العرقيتني وذلك ب ضل

واهلبانية والتعايشة ،وقباذل الربقد واملعاليا والبين هلبة وال التة

التمازج واالناهار الذد حدث منذ مئات السنني كما إن

والقمر باإلضافة إىل قباذل إفريقية أخرى (حممد ،سليمان حممد،

اإلسالم واللغة العربية يعتربان مس العوامل املشرتكة بني كل

 ،)6000وملزيد مس املعلومات عس التوزيع السااني باإلقليم

اجملموعات اليت تقطس منطقة دارفور والتميز بينهما ينحار=

مياس الرجول إىل عبد الاريم ،عبد اجلبار أدم6002 ،
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إقليم دارفور قد بلغ  400ألف شخص -وهذا الرقم
يضم الوفيات بسبب األمراض وسوء التغذية-
باإلضافة إىل أكلر مس  6.7مليون نازح ( )4ويعزد
البعض (حممد،أدم )6004،أسباب الارال إىل
عوامل جذرية وأخرى ظرفية حيث مت تانيف
العوامل اجلذرية إىل (أ) فرال حول املوارد( ،ب)
فرال التنافن ذو األبعاد السياسية( ،ج) فرال
العداوة الليرية أما العوامل الظرفية فتتعلق باألتي:
التغيريات البيئية املناخية ،انتشار السالح بني القباذل،
السياسات املركزية وتسيين القباذل واألعراق والتيثري
السالب للحروب يف دول اجلوار
ستتطرق هذه الدراسة باستخدام املنه
التحليلي الوف ي ،إىل سياسات املركز اليت آدت
لتسيين القباذل ،ورلم تانيف بعض الباحلني
(حممد ،أدم :املرجع ن سه) هلذا العامل بينه مس
( )4مركز أنباء األمم املتحدة:
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=9095

ال توجد معلومات فحيحة حول أعداد الوفيات الناجتة عس
العنف والارال يف إقليم دارفور حيث هنالك اختالف يف
األرقام اليت رفدتها منظمة الاحة العاملية وتقديرات فريق
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األسباب الظرفية إال أن هذا العامل يعتربه الباحث مس
العوامل اجلوهرية اليت أسهمت يف تيجي الارال يف
اإلقليم وذلك لألسباب اآلتية :أوالً نقل الارال بني
قباذل إقليم دارفور مس فرال حول املوارد إىل فرال
ضد الدولة ثانياً عمل على تاعيد مشالة دارفور مس
شين سوداني حملي إىل شان دولي وفل إىل حد إحالة
جملن األمس الارال يف دارفور إىل احملامة اجلناذية
الدولية وتوجيه اتهامات اإلبادة اجلماعية وارتااب
جراذم حرب إىل قيادات احلاومة السودانية
كذلك ،باستخدام املنه املقارن ،ستتناول
الدراسة فاعلية الدور العربي-اإلفريقي متملالً يف
املؤسسات واملنظمات احلاومية كوسيط يف تسوية
الارال( )3الداذر يف إقليم دارفور حيث سيتم الرتكيز
على الدور اإلفريقي متملالً يف االلاد اإلفريقي
واحلاومة التشادية وستطرح عدة تساؤالت مس
ضمنها :ما دوافع وأبعاد الدور اإلفريقي يف تسوية
الارال يف إقليم دارفور؟ وما أهمية وفعالية دور
احلاومة التشادية وااللاد اإلفريقي يف تسوية الارال؟
أما فيما خيتص بالدور العربي يف تسوية الارال يف

األحباث املاون مس مسئولني مس اخلارجية األمرياية والوكالة
األمرياية للتنمية ومنظمات أمرياية أخرى إال أن اخلرباء منحوا

( )3استخدمت الدراسة ماطلح تسوية الارال بدال مس حل

ثقة لتقديرات مركز حبوث األوبئة الناجتة عس الاوارث التابع

الارال حيث إن التسوية تهدف إىل التوفل إىل ات اق مس خالل

ملنظمة الاحة العاملية ببلجياا حيث قدر عدد الوفيات الناجتة

امل اوضات دون معاجلة اجلذور العميقة للارال يف حني حل

عس الارال منذ  6004إىل  6001حواىل  41ألف ملزيد عس

الارال يرتبط باحلاجات األساسية اليت ال مياس الت اوض بشينها

املعلومات حول اجلدل الداذر حول أعداد الوفيات مياس الرجول

بل البد مس حلها معا ببعدها السياسي ،االقتاادد

إىل ممداني ،حممود " دارفور منقذون وناجون :السياسة واحلرب

واالجتماعي وحل الارال يتسم بالدميومة ويستغرق وقتاً

على اإلرهاب" ،6000 ،ص 15-30

أطول (شافعي ،بدر  ،6004ص )64
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اإلقليم ،سيتم الرتكيز على دور اجلامعة العربية
واحلاومات العربية ( لبيبا ،مار وقطر) وستطرح
عدة تساؤالت يف هذا الادد مس ضمنها :ما حقيقة
لياب الدور العربي يف قضايا السودان؟ هل جنحت كل
مس ات اقية أبوجا وات اقية الدوحة يف احتواء ملف
دارفور يف اإلطار اإلقليمي بعيدًا عس تدخل القوى
الغربية ومنع تدويل مشالة إقليم دارفور؟ أد مس
األدوار كان أكلر فعالية :الدور العربي أم اإلفريقي
وملاذا؟
تعتمد الدراسة على عدة مؤشرات لقياس الدور
العربي واإلفريقي مس ضمنها اآلتي :الت اعل االجيابي
والتحرك النشط لتسوية الارال عس طريق امل اوضات،
إدراك البعد اإلنساني والسياسي للارال ،ونوعية
ودميومة جهود تسوية الارال
الصراع رفي إقليم داررفور( )5خلفية تارقخية
لقد تسبب اجل اف الذد ضرب املناطق الشمالية
يف اللمانينات مس هذا القرن يف دارفور يف نزوح كلري مس
القباذل الشمالية جنوباً ،وكان أهم نزوح يف هذا اجملال،
( )1ملزيد مس املعلومات عس خل ية الارال يف دارفور مياس الرجول
إىل املراجع اآلتية :التجاني ماط ي حممد فاحل" ،الارال
القبلي يف دارفور :أسبابه وتداعياته" ،على حقار "البعد
السياسي للارال يف دارفور" ،وموقع املقاتل"مشالة دارفور
وتداعياتها احمللية واإلقليمية" كتاب فادر عس املوقع
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Darfur/index.h
tm

ممداني املرجع السابق ،ف حة  ،603-040وف حة 402-650

نزوح قباذل األبالة (القباذل اليت ترعي اإلبل) إىل
مناطق جبل مرة ،حيث توفر أراضي جبل مرة املياه
واملراعي طوال السنة ،إال أنها حواكري (أراضي مملوكة
تارخيياً) لقبيلة ال ور وتعترب الاوارث الطبيعية مس
ج اف وتاحر مس ضمس األسباب الرذيسية اليت
ساهمت يف تااعد الارال يف دارفور وكانت أكلر
القباذل تضرراً تلك اليت تقطس مشال اإلقليم ولربه
وشرقه ملل قباذل الزلاوة ،الربتي ،امليدوب والقمر
والرزيقات الشمالية والزيادية ( حقار)6004 ،
كذلك نزحت بطون مس رزيقات الشمال وهي
قباذل عربية (ماهرية ،حماميد ،عريقات ،عطي ات) إىل
مناطق حول جبل مرة ،حيث نازعوا أهلها مس قبيلة
املساليت يف األراضي واملوارد كما أن قباذل الزلاوة
اليت متتهس الزراعة أضطرها اجل اف للنزوح جنوباً إىل
أراضٍ يسانها رزيقات اجلنوب وهنالك وقعت
نزاعات وحروب بلغت حد االقتتال يف عام

0442م.

إن فرال املوارد هو املسئول عس  %50مس حاالت
الارال يف اإلقليم ومل يستلين القباذل العربية حيث
احتدم الارال بينهما ملل قبيلة املاهرية (مربي اجلمال
مس مشال دارفور) وقبيلة بين هلبه املستقريس يف جنوب
دارفور (حممد ،أدم الزيس)6004 ،
بدا الارال يف دارفور ييخذ منحى االنتماءات
اإلثنية القبلية يف ظل األنظمة السلطوية (عهد حاومة
مايو 0454-0424م ،وحاومة اإلنقاذ 0454م-
 )6004حيث مل ياس للرالبني يف تبوأ املنافب
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القيادية سوى االنضمام للحزب احلاكم أو اللجوء

مساراً أخراً مس فرال على األرض( )2إىل فرال تدفعه

للقبيلة لنيل أفوات الناخبني وقد ساهم تقسيم

إيديولوجيتان متعابتان :إحداهما تدعو إىل سيادة

اإلقليم إىل ثالثة واليات يف إذكاء هذا االنتماء

عربية واألخرى إىل وطنية فوراوية ولقد مشلت تلك

والتحزب ،وذلك عندما استغل طالبو املواقع القيادية

التطورات اآلتي:
أوالً :اذتالف العديد مس القباذل العربية يف كيان

مس اجملموعة العربية (قباذل البقارة) هذا التقسيم
واستحلوا االستقطاب العربي بتسمية ساان والية

اختذ مسة " عربية" ،وعلى اجلانب األخر اذتل ت

جنوب دارفور إىل عرب وزرقة ،وذلك رلم التااهر

جمموعة ال ور اليت تعيش يف مناطق مت رقة يف كيان اثين

بني تلك اجملموعات وقد أوضحت بعض الدراسات

واحد

(أيوب 0446 ،ورباح  )0445أن هنالك حنو 40

ثانياً :تااعد مستوى الوحشية اليت أطلقتها
املليشيات يف الارال مما يؤكد أن اجملتمع املدني يف

قبيلة مس أفول عربية اشرتكت يف احلرب ضد املساليت
وال ور
أما يف مشال دارفور ،بالنسبة للمجموعة العربية
( قباذل الرزيقات) ،فإن الوضع خيتلف عنه يف جنوب
دارفور لعدة اعتبارات :أوالً :تعترب منطقة جنوب

( )2ادعت القباذل العربية يف إقليم دارفور بينها ضحية اندفال قبيلة
ال ور اليت عملت على إخراجهم مس األرض باعتبارهم
مستوطنني وقد عرب عس ذلك املوقف معلم مدرسة ابتداذية مس
اإلقليم قاذالً " :تعايشت قبيلتنا العربية وال ور بسالم معاً طوال

دارفور ديار للمجموعة العربية (قبلية البقارة) وهم ال

تاريخ دارفور املعروف لاس الوضع مل يعد مستقراً يف نهاية

يستضع ون القباذل األخرى ثانياً :منطقة البقارة لنية

السبعينيات ،عندما رفع ال ور شعاراً يدعي أن دارفور لل ور

باملوارد الطبيعية ومل تتيثر باجل اف الذد ضرب مشال
دارفور ثاللاً :ال يوجد اختالف واضح بني سحنة

وتزامس ذلك مع تولي فرد مس ال ور رذاسة أول حاومة إقليمية
يف دارفور ،فلم يرفع إفبعا لتهدذة هذا االجتاه اخلطري ،وت اقم
الوضع عندما اعتمد بعض امللق ني ال ور يف جبهة نهضة دار فور

اجملموعات ذات األفول العربية واجملموعات األخرى

وااللاد املستقل شعار "دارفور لل ور" فوف وا العرب بينهم

على عان القباذل العربية يف مشال دارفور (األبالة)

لرباء جيب طردهم مس منطقة دارفور وإلكساب هذا الشعار

اليت مل ختتلط بالقباذل اإلفريقية يف املنطقة (حممد،
أدم ،املادر السابق)

مضموناً مهماً ،دربت قوات "مليشيا" ال ور بإشراف حاكم
دارفور ال ورد يف فرتة مايو -0452سبتمرب  0452قواتنا هي
دفال مشرول عس الن ن ،وسنوافل الدفال عس حقنا يف

وعلى أرض الواقع الدارفورد ،هنالك عدة

احلاول على املاء واملرعى لاس دعونا ال نشك يف مس بدأ هذه

تطورات ساعدت على أن ييخذ الارال يف دارفور

احلرب :إنهم ال ور الذيس أرادوا طرد كل العرب مس هذه
األرض يف سعيهم إىل توسيع ما يدعى "احلزام الزجني" "
)(Harir,1994
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احلرب ياري أشد وحشية مس الارال بني الدول حيث

(األبالة) مع مليشيات اجلنجويد
()4

()5

إجالء جمموعة

انتهك العرب مزارل ال ور ،وأحرقوا لالهلم واقتلعوا

ال ور

بساتينهم ويف املقابل أحرق ال ور املراعي وحرموا

وإتالف مزارعهم وعلى فعيد آخر ،كانت جمموعة

الرعاة مس الوفول إىل ماادر املياه

ال ور ترد بين املركز (حاومة البشري) احنازت إىل

ثالثا:

باستخدام القوة املسلحة وجرف قراهم

توسع الارال ليضم أطراف وطنية

اجملموعة العربية يف اإلقليم ،وبدورهم كونوا مليشيات

وإقليمية ودولية عندما حبث كل جانب عس حل اء له يف

للدفال عس أمواهلم وأراضيهم الزراعية ومس هذه

املركز (احلاومة) وعلى الاعيد اإلقليمي تطلع العرب

املليشيات ظهرت احلركات املسلحة وأهمها حركة لرير

إىل ليبيا ،وال ور إىل كل مس تشاد والواليات املتحدة
للحاول على السالح (ممداني)6000 ،
بدأ الارال يف دارفور ياتسب ما مياس أن يطلق
عليه " الطابع اإلثين"( )7حني قررت اجملموعة العربية

( )5كلر احلديث عس هذا التنظيم يف وساذل اإلعالم وعلى ألسنة
املهتمني بالشين السوداني لين هنالك ت سرياً مت قاً عليه لالمة
اجلنجويد فالبعض جيعلها ل ظاً منحوتاً مس العبارة "جس على
جواد" والبعض يقول بينها حنتت مس ثالث كلمات تبدأ كلها

( )7يف استخدامي ملاطلح "الطابع اإلثين" يف هذه الدراسة ال أت ق
مع ما يرتدد يف اإلعالم الغربي الذد درج على تسمية الارال يف

دارفور بينه فرال بني "العرب" و"األفارقة" وأنه تطهري عرقي
يرتابه العرب ضد األفارقة يف إقليم دارفور ويقاد هنا بالطابع
اإلثين التاتالت اإلثنية للنزال بني جمموعة اختذت مسمي "عربية"
واألخرى "إفريقية" وأت ق مع ما ورد يف تقرير اللجنة الدولية
لألمم املتحدة يف أن التطورات السياسية هي اليت تدفع التمييز
املتنامي بني "العرب" و"األفارقة" ،حيث أفبحت "العروبة"

حبرف اجليم وهي :جس وجواد وجيم ثالثة ( )G3السالح
املعروف يف حني يربطها البعض باعلوك مس عرب دارفور
يدعى حامد جنجويت مارس احلرابة مع عاابته ضد القرى
اإلفريقية يف اللمانينيات مس القرن املاضي فيدخل الرعب يف
قلوب الساان ومهما تعددت ت اسري الل ظ فإن له معنى مشرتكاً
بينها مجيعاً وهو أنها مجاعة مسلحة بدارفور حيملها أكلر مس
طرف مسؤولية اإلخالل باألمس يف اإلقليم ملزيد مس املعلومات
عس مليشيا اجلنجويد مياس الرجول إىل (ممداني ،املرجع
السابق)( ،فلنت )6004 ،وإىل املوقع:

و"اإلفريقية" هويتني سياسيتني بدالً مس هويتني عرقيتني" :القباذل

http://www.slm-sudan.com/details.php?rsnType=1&id=44

اليت تدعم املتمرديس يف دارفور تعرف على حنو متزايد بينها

( )4ال ور القبيلة الرذيسية مس ساان اإلقليم ويسمى إقليم دارفور

"إفريقية" فيما تعرف تلك اليت تدعم احلاومة بينها "عربية"،

نسبة لقبيلة ال ور وكان يطلق على قباذلهم (التورا) وهي تعين

ولعل اجلمري مس األمللة اجليدة إليضاح ذلك ،فهي قبيلة

العمالقة ،حيث أقاموا جببل مرة ومل خيتلطوا بغريهم مس القباذل

إفريقية موالية للحاومة وتعتربها القباذل اإلفريقية املعارضة بينها

إال بعد دخول اإلسالم ،حيث اختلطوا بالتنجور وحدثت بينهم

" استعربت" " انظر:
(United Nation Report of International Commission of Inquiry On
Darfur for the United Nation General Secretary-Pursuant to
Security Council Resolution 1564 of 18 Sept. 2004, Geneva,
25 Jan. 2005 ) p.131

مااهرات ولقد كان السلطان سليمان سلونق ،أول سلطان
يقوم بتيسين دولة دارفور اإلسالمية عام 0331م (حممد،
سليمان ،املرجع السابق)
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أفبحت مليشيا اجلنجويد عنارا بارزا يف
خريطة دارفور العسارية واالجتماعية وتتهمها
احلركات العسارية باإلقليم (حركة لرير السودان

( )00تتاون حركة لرير السودان مس مقاتلني ينتمون أساسا إىل

وحركة العدالة واملساواة) بينها الذرال العسارد

قباذل الزلاوة واملساليت وال ور ،وعرفت يف البد باسم "جبهة

حلاومة السودان يف دارفور ،وهو أمر تن يه اخلرطوم إذ

لرير دارفور" وكانت عضويتها مقاورة علي بعض أبناء قبيلة
ال ور ولقد افبح للحركة حضور عسارد بعد انتزاعها لبلدة
قولو لرب دارفور يف فرباير  6004تزعم احملامي عبد الواحد
وهو مس قبيلة ال ور وشغل مين اركوى مناود وهو مس قبيلة
الزلاوة مناب األمني العام للحركة قاد احملامي عبد الواحد
حممد نور -وهو مس قبيلة ال ور وكان عضوا يف احلزب الشيوعي
السوداني -حركة لرير السودان منذ إنشاذها ونشطت مليشياته
املسلحة يف جبل مرة ثم التحق جبنوب السودان ووفل كينيا ثم
إريرتيا ويشغل منى أركو -وهو مس قبيلة الزلاوة -مناب
األمني العام للحركة واشتهر كقاذد ميداني له عالقات وثيقة
بالنظام اإلريرتد
.http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d31b66a5-6408-4e34b1df-5c61a560251b

بعد خالفات بني قاذد احلركة واألمني العام انقسمت احلركة لت
مسمى "حركة لرير السودان جناح عبد الواحد" و"حركة لرير
السودان جناح مين أركو مناود"  ،ولقد وقع اجلناح األخري
علي ات اقية أبوجا مع احلاومة يف ،6002حيث شغل مين أركو
مناب مستشار الرذين البشري إال أنه بعد خالفات مع احلاومة
عاد حلمل السالح ضد حاومة البشري
( )00حركة العدل واملساواة هي إحدى احلركات العسارية يف
دارفور وهي حركة ثورية منشقة عس حركة لرير السودان يف
 ،6000ويقودها الراحل خليل إبراهيم الوزير السابق لألمس يف
حاومة عمر البشري احلركة ذات أللبية تنتمي لقبيلة الزلاوة
استطاعت احلركة أن تال بقضية دارفور إىل جملن األمس
الدولي ،بالرلم مس االنشقاقات اليت حدثت داخل احلركة إال
إنها ال زالت نشطة يف امليدانيني العسارد والسياسي اعرتف =

ترى فيهم مجاعة مسلحة لري خاضعة ألد جهة
تعود "إسرتاتيجية املليشيا

"

إىل ما قبل حام

اإلنقاذ ،فقد وظ ت حاومة املشري سوار الذهب ما
يعرف مبليشيات املراحلني ألول مرة بشال منهجي
بهدف تدمري اجملتمعات اليت يشتبه يف دعمها للجيش
الشعيب لتحرير السودان (

Sudanese Liberation Army,

 ،)SPLAمقابل السماح هلا باحل اظ مبا تغنمه مس
قطعان املاشية واملمتلاات املنزلية ،بل وحتى النساء
واألط ال ،وقد اتسمت فبغة ماافحة التمرد هذه
بالقتل العرقي املستهدف واإلفالت مس الاامل مس
املسئولية( .موسي ،إمساعيل)6000 ،
وقد وافلت حاومة الاادق املهدد سياسة
املشري سوار الذهب يف دعم مليشيات املراحيل ملاافحة
= الراحل خليل إبراهيم بينه -قبل تيسين احلركة -أفدر ما
يعرف بالاتاب األسود يف عام 0444وهو أول كتاب يتناول
االختالل يف موازيس تقسيم السلطة واللروة يف السودان،
ويوضح الاتاب أن جمموعة ساانية فغرية مس مشال السودان
تسيطر على البالد وأن أللب املناطق مهمشة وعلى رأسها إقليم
دارفور (املرجع اجلزيرة نت):
http://www.aljazeera.net/news/pages/23523354-a92f-46be-8bbd-

-

25be71c322ad-721k01-70-2001
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اجليش الشعيب دون أن متنع هجمات املليشيات على

بدأ الارال العسارد ضد املركز(حاومة

قرى ال ور استحدثت حاومة البشري ما يعرف

البشري) يف أبريل  6004عندما هامجت حركة لرير

مبليشيات الدفال الشعيب وال رسان ،فاونت قوة

السودان مطار مدينة ال اشر كربد مدن إقليم دارفور

مشرتكة مس اجليش وال رسان ألول مرة يف عام 0440م

ليشال ذلك بعداً أخراً للارال يف دارفور؛ حيث مت

بهدف التادد لتولل قوة مس اجليش الشعيب بقيادة

تدمري العديد مس الطاذرات وقتل  70مس اجليش

املهندس داؤود حييى بوالد ،حيث أحرقت تلك القوة

السوداني وأسر قاذد القوات اجلوية باملنطقة الغربية

املشرتكة قرى يقطنها ال ور بااملها جملرد االشتباه يف

(اللواء إبراهيم بشرى) و 66فرداً مس اجليش
()06

ثم تااعد الارال بني احلاومة

كونها قدمت دعماً للغزاة وقد ساعدت معلومات

السوداني

استخباراتية قيمة قدمها بعض قيادات ال ور يف القبض

واحلركات الدارفورية املسلحة ،حني شنت حركة

على املهندس بوالد وقتله قبل أن يال إىل جبل مرة،

العدل واملساواة -أقوى احلركات الدارفورية عساريا-

مما ساعد ذلك على إمخاد اللورة يف مهدها وفيما بعد

هجوماً عسارياً على العافمة القومية أمدرمان يف مايو

توافلت أعمال ما يسمي النهب املسلح واالعتداء

 6005وجنحت يف التسلل إىل أمدرمان متحركة مس

على املزارعني والقرى والطرقات واألسواق يف مناطق

احلدود السودانية مع تشاد دون أعاقة مس اجليش

ال ور دون رادل وفى عام  ،0444قامت حاومة

السوداني

البشري بتسليح املليشيا العرقية يف والية لرب دارفور

يرجع تاعيد مشالة دارفور مس فرال حملي

لدعم قراراتها بإنشاء إمارات يف (دار مساليت) بهدف

قبلي حول املوارد إىل فرال اثين مسلح ضد املركز إىل

تغيري ميزان القوى لااحل القباذل العربية فى حاكورة

عجز احلاومة السودانية عس ادارك األسباب احلقيقية

املساليت وبعد هجمات وحشية متاررة أس رت عس

للارال والذد يناب حول املوارد وأن طاقة األرض

قتل املئات وحرق عشرات القرى وعمليات سلب

االستيعابية يف اإلقليم مل تعد تغطي احتياجات الرعاة

واسعة ،أرسل الرذين البشري مملله الشخاي اللواء

واملزارعني ،باإلضافة لوجود وافديس مس دول اجلوار

(الدابى) الستعادة اهلدوء ،فاان سالحه إنشاء مليشيا

والذيس أفبحوا جزءً مس هذا الارال كذلك أسهم

ماونه مس شيوخ القباذل العربية املعينني حديلاً يف

لياب احلاومة يف إدارة وتسوية تلك املشالة يف أن

حاكورة املساليت ،حيث توافلت عمليات حرق

ختتار تلك اجملموعات بين تيخذ القانون بيدها وفرضوا

القرى وتدمري املزارل ،القتل ،السلب وارتااب
ال ظاذع دون رادل (موسى ،إمساعيل ،املرجع ن سه)

( )06موقع التحالف العربي مس أجل دارفور:
http://acdarfur.net/?page_id=15
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خيارتهم باستخدام العنف وفار شعار رجال القباذل

اإلبادة اجلماعية والتطهري العرقي" وكان له تيثري فعال يف

"بندقييت هي حاوميت"

توجيه الرأد العام وفانعي السياسات يف الواليات

ولقد اقتار تدخل احلاومات السودانية

املتحدة األمرياية للتحرك ودعم احلركات الدارفورية

املتعاقبة يف إدارة تلك الاراعات على عقد مؤمترات

وهاذا أفبحت مشالة دارفور لين مشالة سودانية

فلح اثين-قبلي يف ال رتة ( )6004-0463ولقد

حبته ،بل شاناً دولياً له قوة وفدد يف اإلعالم

ركزت توفيات تلك املؤمترات على معاجلة األسباب

األمرياي والغربي ولقد أقر العاملون يف اجملال

العرضية للمشالة بدالً مس الرتكيز على مشالة املوارد

اإلنساني بين ضغط الناشطني يف املنظمات لري

وتنمية اإلقليم واختزلت أسباب الارال يف)0( :

احلاومية أبقى على دارفور يف جداول أعمال

املعاداة الليرية )6( ،ضعف هيبة الدولة )4( ،لياب

احلاومات واملؤسسات الغربية

اإلدارة األهلية )3( ،قيام طرف باالست زاز واالعتداء
على األخر ومنعه احتياجاته (حممد ،أدم)6004 ،
هنالك عوامل أخرى أدت إىل التاعيد
العسارد للنزال يف دارفور مس ضمنها :حمادثات

ونتيجة للسياسات اخلاطئة اليت اتبعتها القيادة
السودانية يف معاجلة مشالة دارفور أفدرت املنظمات
الدولية العديد مس القرارات ضد النظام السوداني
حيث(:)03

احلاومة السودانية مع اجليش الشعيب لتحرير السودان
وجناح األخري بتوقيع ات اق السالم الشامل عام 6001
(Peace Agreement, CPA

 ،)Comprehensiveوبذلك

= االذتالف ليضم  040منظمة إنسانية حلقوق اإلنسان مهمتها

اثبت اجلماعات املسلحة أنها األقدر على الدخول يف

رفع الوعي وحشد لوبي واسع ضد اجلراذم يف دارفور ومتارس

مباحلات مع احلاومة وأن استخدام السالح هو تذكرة

الضغط السياسي على القادة السياسيني إلنهاء ما تدعي باإلبادة

الدخول إىل امل اوضات مع احلاومة كذلك تااعد
نشاط منظمات لري حاومية إقليمية ـ وحملية وعاملية
ملل لالف "أنقذوا دارفور"

()04

والذد أطلق مزاعم "

( )04لالف "أنقذوا دارفور" يعود إىل قمة طوارئ دارفور يف
نيويورك اليت أنشئت يف يوليو 6003م ،واليت بدأت كاجتمال
نظمه متحف اهلولوكوست األمرياي يف جامعة سييت يف
نيويورك بالتعاون مع املنظمة العاملية اليهودية-األمرياية منا =

اجلماعية يف القرن احلادد والعشريس ملزيد مس املعلومات عس
حركة "أنقذوا دارفور" مياس الرجول إىل:
http://issuu.com/savedarfurcoalition/docs/2008_sdc_annual_report

وملزيد مس املعلومات عس دور حركة انقذوا دارفور يف التيثري على
الرأد العام العاملي وفناعي القرار يف أمرياا انظر ممداني،
املرجع السابق ،ف حات 74-24
( )03مت جتميع القرارات مس عدة ماادر (فحي ة الشرق األوسط
عدد  4 00014مارس  ،6004املهدد 044:بدون تاريخ،
وأرشيف مركز أنباء األمم املتحدة:
http://www.un.org/arabic/news/archives

306

جنوى حممد علي البشري :الدور العربي واإلفريقي يف تسوية الارال يف دارفور ()6004 -6004

 - 0فدر تسعة وعشرون قرار مس جملن

املقاومة ،وتعدد وتضارب مواقف الوسطاء

األمس ضد احلاومة السودانية خالل مخن سنوات

اإلقليميني ،ومااحل الوسطاء الدوليني( ،)01فإن أزمة

( ،)6004 - 6003وهو سجل لري مسبوق يف تاريخ

دارفور أفبحت "أزمة السودان يف دارفور"

السودان أو لريه مس الدول
 - 6وضع إقليم دارفور لت إشراف قوات
إفريقية مبوجب القرار  0140يف يونيو  6003ثم تقرر
لويل املهمة ملا يسمي بالقوة اهلجني (املشرتكة) املاونة
مس االلاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف  40يوليو
 6007مبوجب القرار  0724وفدر القرار  0140يف
مارس  6001ملعاقبة األطراف املعتدية يف دارفور
ومشلت العقوبات اثنني مس قادة احلركات املسلحة
والرذين السابق للقوات السودانية باإلضافة إىل أحد
زعماء مليشيا اجلنجويد
 - 4أُفدر القرار  0144يف مارس 6001
والذد أحال جتاوزات دارفور للمحامة اجلناذية
الدولية ،وأفدرت احملامة مذكرة اعتقال بتهمة
ارتااب جراذم حرب وجراذم ضد اإلنسانية حبق وزير
الدولة للشؤون الداخلية السابق أمحد هارون والقاذد
امليداني للجنجويد علي كوشيب
 - 3فدرت مذكرة اعتقال الرذين البشري مس
احملامة اجلناذية يف  3مارس 6004

التنظيمات اإلقليمية وتسوقة الصراع
أدارة وتسوية الارال تتم عادة عس طريق
طرف ثالث واليت مس بينها التوفيق ،التحقيق
واملساعي احلميدة وتعترب الوساطة مس أهم تلك
الوساذل إلدارة وتسوية الارال ويشري م هوم
الوساطة إىل قيام جهة دولية معينة مبحاولة التقريب
بني طريف النزال ودعوتهم إىل طاولة امل اوضات
وطرح مقرتحات توفيقية حمايدة مقبولة مس الطرفني
هنالك نوعني مس الوساطة( :أ) وساطة فردية ويقاد
بها قيام دولة مملله-لالبا -يف حاكمها بالتوسط بني
أطراف النزال وتقديم مقرتحات للوفول إىل تسوية
الارال ملال لذلك االت اق على مسيلة الاحراء
الغربية بني املغرب واجلزاذر جاءت تتوجيا لوساطة امللك
فهد بس عبد العزيز والقمة اللالثية اليت عقدت يف
( 0457ب) وساطة مجاعية مؤسسية وتقوم بها
منظمة إقليمية أو دولية وفقا ملا ينص بها ميلاقها
(مهدد)6004 :

منذ اندالل األزمة يف دارفور واختاذها فورة
الارال املسلح يف  ،6004ازدادت األزمة تاعيداً
وتعقيداً عاماً بعد عام ونتيجة للتشخيص اخلاطئ
لألزمة وتالب موقف احلزب احلاكم ،وت رق كلمة

( )01ملعرفة املزيد عس تالب احلاومة وتضارب موقف الوسطاء
اإلقليمني والدوليني انظر املراجع (بريامبو6000 ،؛
وويسشلر6000،؛ وفلنت؛)6000
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وتشري بعض الدارسات السابقة بين املنظمات

(اخلربة والبريوقراطية املركزية) ،واملوارد ال ارية

اإلقليمية تساعد على تقليل الارال مس خالل عزل

(الشرعية واحليادية ) ورلم أن املنظمات اإلقليمية يف

وتقسيم الاراعات احمللية قبل أن تابح مس القضايا

كلري مس األحيان متلك القليل مس املوارد املادية أو

الدولية املستعاية إال أن تلك املنظمات اإلقليمية ت تقر

ال ارية مقارنة مع املنظمات الدولية ،لاس لديها ميزة

احليادية الالزمة للوساطة وتسوية النزاعات اليت متتلاها

امتالك املعلومات مما يساعدها على تقييم النزاعات

املنظمات الدولية وذلك لعدم فلة األخرية بطريف

احملتملة وتوجيه املوارد التنظيمية احملدودة وبالتالي لعب

بينما أكدت دراسات أخرى بين املنظمات

دور أكلر فعالية يف تسوية الارال كما أن جناح

اإلقليمية قد تاون أكلر فعالية يف لعب دور الوسيط

املنظمات يف تسوية الارال يتطلب منها أن تتحال

وذلك ألن الدول األعضاء فيها لديهم مااحل مشرتكة

على املعلومات مس ماادر خمتل ة (احلاومات،

جتعلهم أكلر ت اعالً وحرفاً على تسوية الاراعات

املنظمات لري احلاومية واملؤسسات البحلية) لتقديم

الداخلية وبني الدول األعضاء كما إن الوسطاء

توفيات حيادية وأكلر فعالية كذلك مياس للمنظمات

اإلقليمني هم أقرب إىل املتنازعني وبالتالي هم أكلر

التيكد مس امتلال طريف النزال لالت اقات عس طريق

استعداداً لبناء وساطة قاذمة على اللقة تؤدد يف نهاية

املراقبة املستمرة

وتقديم املشورة إىل

املطاف إىل توقيع ات اقات أكلر إلزاماً ولاس العديد مس

األطراف يف النزال (املرجع ن سه)

النزال

)(monitoring

الدراسات أوضحت بينه وبالرلم مس جناح بعض

باإلضافة للعوامل السابقة أوضح مايرز 0423

املنظمات اإلقليمية يف تسوية بعض النزاعات ملل رابطة

(نقال مس املرجع ن سه) بين عدم وجود سلطة مركزية

أمم جنوب شرق آسيا ) ،(ASEANإال أن الواقع يشري

هو السبب الرذيسي يف حمدودية دور املنظمات اإلقليمية

بان معظم املنظمات اإلقليمية ال متلك إال جناحاً حمدوداً

يف تسوية الاراعات حيث عدم وجود سلطة مركزية

يف حل أو تسوية الاراعات )(Hanesen et. al , 2008

وعدم استقاللية منظمة الوحدة اإلفريقية جعلها تعتمد

فعالية املنظمات اإلقليمية كوسطاء لتسوية

على امتلال الدول األعضاء طوعية لالت اقات ولذلك

الارال تعتمد على عدة عوامل منها استقاللية املنظمة

كانت منظمة الوحدة اإلفريقية فعالة فقط عندما كان

عس الدول األعضاء فيها ،وجود املوارد الاافية لتحقيق

أطراف الارال مس الدول األعضاء وحينما مل تهدد

أهدافهم ،وأن يتضمس ميلاقها التنظيمي وساذل تسوية

األحاام الاادرة مس املنظمة وضع قيادات الدول

واضحة وملزمة وتشمل املوارد الاافية اآلتي :املادية

املتنازعة

(املال ،وقوات ح ظ السالم) ،املوارد املعلوماتية
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ويف إطار م هوم الوساطة ال ردية واجلماعية

ولقد لعبت احلاومة التشادية دور الوسيط يف

سيعاجل اجلزء التالي مس الدراسة دور بعض احلاومات

م اوضات أباشي األوىل واللانية ( )6004انتهت تلك

واملنظمات العربية واإلفريقية يف تسوية الارال يف إقليم

امل اوضات مبطالبة األطراف املتحاربة (احلاومة

دارفور.

السودانية وحركة التحرير السودان وحركة العدل
واملساواة) بوقف إطالق النار

الدور اإلرفرقيي لتسوقة الصراع:

عقب انهيار م اوضات أباشي نتيجةً ملطالب

الحكومة التشادقة واالتحاد اإلرفرقيي
انعان الدور اإلفريقي يف اهتمام وجهود كل
مس احلاومة التشادية والرذين النيجريد با ته رذيساً
لاللاد اإلفريقي بين يلعب كل منهما دور حيود يف

وفد حركة لرير السودان التعجيزية -مس ضمنها
املطالبة حبام ذاتي يف إطار دولة فيدرالية ،وختايص
= مايو  6005والذد قطعت على إثره اخلرطوم وإجنمينا

م اوضات إجنمينا  6004وأبوجا  6003و6002

عالقاتهما الدبلوماسية اليت استؤن ت الحقاً يف نوفمرب6005م

African Mission in

وكانت أول مثار خطوات التقارب هي توقيع السودان وتشاد يف

ونشر البعلة اإلفريقية يف السودان (
AMIS

 )Sudan,حل ظ السالم يف إقليم دارفور منذ

أكتوبر 6003

منتاف يناير6000م يف إجنمينا ات اقا لتطبيع عالقاتهما ،مرفقا
بـ"بروتوكول" إلحالل األمس على احلدود ،حيث ات قا على
تشايل قوة مشرتكة ملراقبة احلدود بينهما تتيلف مس ثالثة آالف

تلعب تشاد حبام موقعها مس إقليم دارفور

عنار حبيث يقدم كل بلد  0100جندد ووقف أد دعم

وحبام التداخل القبلي (ملل قبيلة الزلاوة) ،الدور

حلركات التمرد يف كل منهما ،ووضعا أيضاً جدوال زمنيا

الرذيسي يف التيثري والتيثر بالارال يف إقليم دارفور
ويرتاوح دورها بني دعم احلركات الدارفورية كرد فعل
لدعم احلاومة السودانية للمعارضة التشادية وبني لعب
دور الوسيط بني احلاومة واحلركات الدارفورية

()02

لتشايل قوة مشرتكة االت اق كان له أهمية قاوى ألنه حيرم
احلركات العسارية يف دارفور مس أحد أهم جهات الدعم
اخلارجي املادر:
http://arabic.cnn.com2010/middle-east/2/9/debbi-Sudanvisit/index.html

ورلم أن البعض شاك يف فمود االت اق السابق طويال بالنظر
إىل انهيار ات اقيات مماثلة يف السابق على إثر ضغوط أمرياية
وفرنسية وإسراذيلية على تشاد ،إال أن اقرتب متمردو تشاد مس

( )02يف مايو ،6004أوشات اجلارتان على الدخول يف مواجهة

القار الرذاسي أكد حلاومة الرذين إدرين دييب أن الغرب لس

عسارية بعد اجتياز قوات تشادية احلدود ملالحقة متمرديس داخل

ي يدها كلريا يف حال جنح االنقالب العسارد املدعوم مس

األراضي السودانية وقبل ذلك ،اتهمت احلاومة السودانية

اخلرطوم-علماً بين حاومة البشري ساعدت يف االنقالب

نظريتها التشادية بالضلول يف اهلجوم الذد شنه متمردو "حركة

العسارد الذد ن ذه الرذين دييب ضد حاومة حسني هربد-

العدل واملساواة" على العافمة السودانية اخلرطوم يف =

لذلك مازال االت اق بني احلاومتني قاذماً وفامداً
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 %04مس عاذدات البرتول لإلقليم -بدأت مسال ٍ

بعد انهيار ات اقيات أباشي األولي واللانية،

تشادية أخرى بدعم مس الواليات املتحدة وفرنسا لعقد

وانهيار ات اقية إجنمينا ،انعقدت م اوضات أخرى

لقاءات يف إجنمينا (التقرير اإلسرتاتيجي العربي

بيبوجا عافمة نيجريا بني احلاومة السودانية وحركيت

.)6003-6004

املعارضة يف سبتمرب ،ونوفمرب 6003ملناقشة القضايا

تعلرت ،أيضاً ،م اوضات إجنمينا وذلك

األمنية واإلنسانية يف دارفور حيث مت التوقيع على

لتح ظ حاومة السودان على وجود مراقبني مس

الربتوكول األمين واإلنساني الذد يلزم األطراف

الواليات املتحدة وااللاد األوربي واملطالبة بين تقتار

بوقف النار برا وجوا واالمتلال الت اقية إجنمينا وذلك

رعاية امل اوضات على تشاد مبساعدة االلاد اإلفريقي

باإلفراج ال ورد للمعتقلني وكذلك محاية املدنيني،

وعلى اجلانب األخر متسات حركتا "العدل واملساواة"

وُطلب مس االلاد اإلفريقي املتواجد يف اخلرطوم مراقبة

و"لرير السودان" حبضور املراقبني التهامهم للحاومة

تن يذ بنود الربتوكول األمين واإلنساني( املرجع ن سه)

التشادية باحنيازها للخرطوم إال أنه وبعد العديد مس

وافق االلاد على تشايل جلنة مراقبة وقف

اخلالفات وقع الطرفان يف 5إبريل  6003على ات اق

إطالق النار ويف  03مايو  6003طلب جملن السلم

وقف النار اشتمل ات اق إجنمينا على عدة نقاط أساسية

واألمس اإلفريقي مس اللجنة نشر بعلة مراقبة تضم أفراد

تتضمس( :أ) وقف العداذيات ملدة  30يوما قابلة

مدنيني وعساريني تتاون مس  046مراقباً  20مس

للتجديد( ،ب) إطالق سراح أسرى احلرب واآلخريس

االلاد اإلفريقي ومع تااعد األزمة يف إقليم دارفور

املوقوفني ألسباب تتعلق بالارال( ،ج) تسهيل وفول

يف يوليو  6003لرك االلاد على مستويني:

إمدادات العون اإلنساني للنازحني والضحايا املدنيني

األول :سياسي مس خالل امل اوضات اليت

ووقف اخلاومات واحلمالت اإلعالمية كذلك

عقدت يف أدين أبابا مقر االلاد اإلفريقي (يف منتاف

التزمت احلاومة بالسيطرة على املليشيات املسلحة

يوليو  )6003ويف دولة نيجرييا (يف أواخر ألسطن

(قوات اجلنجويد) لري أن كل مس حركيت العدل

 )6003بوف ها رذين االلاد اإلفريقي

واملساواة ولرير السودان تنالتا مس االت اقية بعد ثالثة

اللاني :عسارد ومتلل يف قرار االلاد بإرسال

أسابيع مس االت اقية وأكدتا بين مملليهما مت ت ويضهما

قوة حل ظ السالم تتاون مس  ( 6300متت زيادتها

فقط إلنشاء جلنة وقف النار وأنهما وقعوا على االت اقية

الحقا إىل سبعة آالف) جندد حلماية بعلة املراقبني

لت الضغط واإلرهاب (املرجع ن سه)

املوجوديس يف إقليم دارفور ،وكذلك محاية املدنيني
(شافعي)6000 ،
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ويف اجتمال جملن السلم واألمس اإلفريقي رقم

الارال يف إقليم دارفور إىل إنه أول نزال يقوم فيه

" "07الذد عقد بتاريخ أكتوبر  6003مت تشايل بعلة

اجمللن بتاويس قوة ح ظ سالم كبرية تضم عساريني

قوة ح ظ السالم باسم امين ( )AMISوتتلخص أهم

ومدنيني بعيدا عس االكت اء بدبلوماسية احلوار يف تسوية

أهداف البعلة يف اآلتي:

الاراعات ثانياً :جتنيب إقليم دارفور مذابح ملل تلك

 -1التيكد مس التزام أطراف الارال كافة بات اقية

اليت حدثت يف رواندا وما تزال جتربتها عالقة يف

إجنمينا لوقف إطالق النار يف أبريل  6003ولريها

األذهان ثاللاً :انشغال الدول الغربية واألمم املتحدة

مس االت اقيات

عند بدايات الارال يف دارفور بامللف العراقي وحماربة

 -2بناء اللقة واملساهمة يف خلق بيئة أمنة يف اإلقليم،

اإلرهاب وذلك أفسح اجملال لاللاد اإلفريقي للقيام

لتامني مواد اإللاثة وتوزيعها وتوفيلها إىل

بتسوية الارال يف دارفور مس منطلق ال ال اللامس

املتضرريس ،وتيسري عودة النازحني إىل ديارهم

املادة  16مس ميلاق األمم املتحدة( )05واليت تنص بين

والالجئني إىل السودان

تتم تسوية الاراعات الداخلية واإلقليمية يف إطار

 -3محاية املدنيني املهدديس يف هذا الارال ،وتسوية
الارال سليماً والعمل على لقيق وحدة واستقرار
السودان (أحطيبة)6000 ،

املنظمات اإلقليمية
رابعاً :توجه احلاومة السودانية بان لل قضاياه
العالقة ضمس اإلطار اإلفريقي كما حدث يف حمادثات

ومياس ت سري ت اعل االلاد اإلفريقي النشط مع

ني اشا ولقد ظهر هذا التوجه يف تاريح األمني العام

أزمة دارفور وسعيه لتسوية الارال داخل اإلطار

للمجلن السوداني للعالقات اخلارجية بوزارة

اإلفريقي إىل عدة عوامل مس ضمنها أوالً :ضرورة

اخلارجية يف مقابلة فح ية قاذالً " :أنه مس الطبيعي أن

ت عيل دور جملن األمس والسلم الذد جاء اإلعالن

يتوجه السودان إىل إفريقيا وذلك على أساس أن

إلنشاذه يف القمة األولي لاللاد اإلفريقي بديربان
جبنوب إفريقيا يف يوليو  6006بغرض محاية املواطنني

= النزاعات وتسويتها يف إفريقية" جملة دمشق للعلوم االقتاادية

األفارقة يف حالة احلروب واجلراذم ضد اإلنسانية

والقانونية ،جملد  ،67عدد  ،6000 ،4كذلك مياس الرجول

وترجع أهمية دور جملن السلم واألمس( )07يف معاجلة

إىل املواقع التالية:

( )07ملزيد مس املعلومات عس دور جملن السلم واألمس اإلفريقي يف
تسوية الارال يف إقليم دارفور مياس الرجول إىل املرجع أحطيبة،
حممد هيبة علي "دور جملن السلم واألمس اإلفريقي يف حل =

http://www.issafrica.org/AF/RegOrgunity_to_union/pdfs/centorg/P
SC/2005/42brf
http://www.issafrica.org/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/centorg/
PSC/2005/17comm.pdf
http://www.issafrica.org/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/centorg/
PSC/2005/28
http://www.un.org/ar/documents/charter/ chapter8
)(78
.shtml#article52
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االلاد اإلفريقي واملنظمات االقتاادية اإلقليمية بل
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ونتيجة للتحرك السريع والت اعل االجيابي
لاللاد اإلفريقي مع األزمة يف دارفور ،وافقت
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 -3دفع تعويضات للمتضرريس مس اخلساذر يف
األرواح واملمتلاات.

 -4إنشاء بعلة للتعليم املشرتك لتحديد االحتياجات
وعقد مؤمتر للماحنني.

 -5محاية حقوق امللاية لألراضي القبلية ومسالك
املواشي العرفية.

 -6إعادة حدود اإلقليم إىل املواقع اليت كانت عليها يف
عام 0412م

احلاومة السودانية وحركة لرير السودان جناح مين

 -7تقوم حاومة السودان ،فور التوقيع على

أركو مناود على اجللوس على طاولة امل اوضات ومت

االت اقية ،بإنشاء سلطة دارفور اإلقليمية االنتقالية

التوقيع على "ات اقية سالم دارفور" ،ويطلق عليها أيضا

ميلل فيها احلركات املوقعة.

"إت اقية أبوجا"

()60

يف اجلولة السابعة مس م اوضات

أبوجا يف منتاف مايو  6002ولقد تضمنت االتفاقية
أهم النياط

التالية:

 -8للجماعات العرقية واللقافية احلق يف تنمية ثقافاتها
ضمس عاداتها.

وبالرلم مس الدور ال اعل للحاومة التشادية

 -1ضمان مشاركة أهل دارفور يف كافة مستويات

وااللاد اإلفريقي وحماوالتهم اجلادة لتسوية الارال يف

احلام ويف مجيع مؤسسات الدولة مس خالل

دارفور بالتوفل إىل ات اقية "سالم دارفور" ،إال إن هذا

معايري حمددة لتقاسم السلطة.

الدور واجه عدة معوقات مس ضمنها:

 -2دم املقاتلني السابقني املؤهلني مس قوات احلركات

 -1اخلالفات بني احلركات املسلحة وداخل احلركة

املسلحة يف القوات املسلحة السودانية ويف أجهزة

الواحدةـ ملل اخلالفات اليت وقعت بني حركة

تطبيق القانون واخلدمات األمنية

لرير السودان جناح مناود وحركة لرير السودان
جناح عبد الواحدـ مما أدد لغياب الرؤية السياسية

) (04فحي ة أخبار اليوم االثنني  60يناير:6004
http://www.akhbarelyoumsd.net

( )60ملزيد مس املعلومات عس بنود االت اقية مياس الرجول إىل
ت افيل ات اقية أبوجا:
http://arabic.cnn.com/darfur/interactives/pdf/abuja.pdf

واملوقف الت اوضي الواحد ،بل يف بعض األحيان
التنال مس االت اقيات بعد توقيع ممللي احلركة
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 -2عدم رضا احلركات الدارفورية لقيادة االلاد
اإلفريقي الحتواء األزمة ،بل كانت ت ضل دوراً
()60

اكرب لاللاد األوربي والواليات املتحدة

ال افل (النهاذي)

()66

اهلادفة إىل لقيق ات اق

بغض النظر عس وجود آليات اإللزام يف حالة فشل
املوعد ال افل

()64

 -3تعدد األدوار وال اعلني يف ساحة امل اوضات

 -6واجهت حمادثات السالم يف أبوجا أسئلة متعلقة

وبروز أجندة دولية وإقليمية أثرت على امل اوضات

بالتوقيت خلاها مسئول يف االلاد اإلفريقي قاذال:

وت اقم الارال يف دارفور

"م اوضات السالم مت إطالقها يف وقت أعتقد

 -4مل تاس الوساطة شاملة حبيث مل تضم معظم

الطرفان إن بإماانهما لسني مواق هم مبيدان

اجملتمعات احمللية اليت مس دونها ال مياس لقيق

القتال لذا كان كل طرف متمنعاً ولري حريص منذ

سالم مستدام ومنهم ضحايا احلرب والعرب

البداية وحتى النهاية ظل الطرفان مييالن إىل اعتبار

الرحل ال قراء الذيس يشال بعض منهم مجاعة

أبوجا منتدىً تاتياياً ،أكلر منه مسرحاً مس خالله

اجلنجويد
 -5فقد االلاد اإلفريقي السيطرة على مسار

مياس

إجياد

حالً

للنزال

يف

دارفور"

(سارجوه) 6000،

االت اقيات بسبب ضغط ال اعلني مس الدول
الغربية (الواليات املتحدة األمرياية ،بريطانيا
وااللاد األوربي وفرنسا) ودبلوماسية املوعد

( )66تعاملت الواليات املتحدة مع حركة لرير السودان-جناح
عبدالواحد مس منطلق هذه الدبلوماسية حني طلبت احلركة متديد
التوقيع إىل نهاية مايو  6002ولاس مساعد وزير خارجية
الواليات املتحدة للشؤون اإلفريقية جينداد فريزر رفض قاذال "
لس نقوم بإعادة فتح امل اوضات ما عاد لعبد الواحد مزيد مس

( )60ملزيد مس املعلومات عس االستجابة الدولية الزمة دارفور ودور

الن وذ وانتهى الوقت الذد منح له ات اق سالم دارفور يوفر له

الواليات املتحدة وااللاد األوربي مياس الرجول إىل املاادر:

مقعداً على الطاولة حتى يتماس مس لقيق بعض مس أفااره

Slim, Hugo “Dithering over Darfur? A Preliminary Review of
International Response”, International Affairs, vol 80, no 5,

ومطالبه مس احلاومة لس حيرز شيئا وهو جالن وحده يف فندق

 ،2004,pp.لي ،ليجيا "دور االلاد األوربي جتاه

يف أبوجا وهو يرفع سقف مطالبه العامل يتحرك لألمام"

811-833:

أزمة دارفور منذ  "6000- 6004يف مؤمتر ال جوة بني الروايات

(فلنت)6000 ،

واملمارسات"  ،فرايد ،مدريد :6000 ،روهي ،إليسون "إعادة

( )64ملزيد مس املعلومات مياس الرجول إىل مقال لورد ناثان وهو

رسم السياسة اخلارجية األمرياية يف ضوء معطيات الواقع يف

مس أعضاء فريق وساطة االلاد اإلفريقي الذد عمل على

دارفور" يف مؤمتر ال جوة بني الروايات واملمارسات" ،مدريد،

التوفل إىل "ات اقية سالم دارفور" املرجع:

6000

Laurie Nathan ‘ Making and unmaking of Darfur Peace
Agreement” in Alex de Waal (ed.) 2007.
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 -7مل تنجح البعلة اإلفريقية ( )AMISيف مهمتها
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رأد العديد مس املراقبني

()61

بين الوضع يف

اخلافة بوقف أطالق النار ونزل السالح ومحاية

دارفور بعد ات اق "سالم دارفور" فار أسوا مما كان

املدنيني وذلك ألن القيادات السياسية يف اخلرطوم

عليه فقد أن جر القتال بني املتمرديس الذيس وقعوا على

مل تاس تيخذ بنايحة القاذد األمين للبعلة كما أنه

االت اقية وبني الذيس مل يوقعوا عليها ،ولول الارال

مت لجيم دور البعلة اإلفريقية مس قبل حاومة

بينهما إىل حرب م توحة يستمد كل منهما دعمه مس

البشري وحار دورها يف إطار محاية املراقبني

فئة أثنية خمتل ة وكان هنالك قادة متمرديس متهمني

( )monitorsبدالً عس محاية املدنيني يف إقليم

بإساءة السلطة وقتل كلري مس املواطنني وجتنيد األط ال

دارفور حيث أوضح وزير اخلارجية السوداني بين

ومهامجة الشاحنات املدنية والقوافل اإلنسانية

ذلك يدخل ضمس مسئولية احلاومة السودانية

()63

 -8تعرضت ماداقية وحيادية بعلة االلاد اإلفريقي

للحاول على الوقود واملواد التموينية وسلب النقود
مس ساذقيها ونهب املواشي مس القباذل الرحل

( )AMISلالختبار عندما طردت ،بناء على طلب

وعلى اجلانب األخر ،بدأت القباذل العربية

مس الواليات املتحدة واحلاومة السودانية،

الرحل تتساءل عس جدوى لال هم مع احلاومة حيث

احلركات لري املوقعة على ات اقية أبوجا مس "جلنة

مل يتم استشارتهم يف ات اق "سالم دارفور" بل إن

وقف أطالق النار" وهي هيئة تهدف إىل متاني

االت اقية ال متلل مااحلهم وأدركت بين احلاومة لس

األطراف ومعاجلات االنتهاكات بشال مشرتك

ترتد يف التخلي عنهم مس أجل مالحتها ويف أواخر

وهذا األمر ترك اجملال فقط للحاومة السودانية

 6002ظهرت جمموعة متمردة ينظمها الدارفوريني

وحلركة مناوى املوقعة على االت اقية يف التحقيق

العرب ودعت اجلماعات املتمردة إىل حوار دارفورد-

فيما يرتاب مس انتهاكات ،مما حدا حبركة العدل

دارفورد ملعاجلة االنقسامات اإلثنية وظهر إدراك

واملساواة بين تزعم بين االلاد اإلفريقي لول إىل

متنامي بني القباذل يف املنطقة بين املشالة هي احلاومة

جهاز تن يذد حلاومة البشري (فلنت)6000 ،

ولين القباذل العربية يف دارفور ولقد خلص عمدة نازح
مس قبيلة ال ور الوضع قاذال "

( )63ملزيد مس املعلومات انظر املراجع:
Waal, Alex De, “Darfur and the failure of the responsibility to
protect”, International Affairs, 2007, pages: 1039–1054.
?Bellamy, Alex J. “Responsibility to Protect or Trojan Horse
The Crisis in Darfur and Humanitarian Intervention after Iraq”,
Ethics and International Affairs, pp. 31-53

إن مشالتنا ليست مع

العرب ،بل مع احلاومة احلاومة دمرت منطقتنا حتى
()61

United Nations, “Darfur Joint Assessment Mission (D-

JAM):Track 1-Darfur Early Recovery, Peace and Security,
,Assessment Planning Workshop Report”, Khartoum, Sudan.
15-18July 2006.
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ولو شارك العرب ،فإنهم قوم فقراء مللنا واحلاومة

تعرتف كل مس اجلهات اليت تنتقد السودان وخاوم

تقف وراء ذلك" مل يتغري الرتكيز حنو احلاومة كمادر

حاومة السودان -الذيس يرون أن اخلرطوم هي املشالة -

للمشالة فحسب بل تنامى إدراك أعمق بين لياب

أن جزءا كبريا مس التسوية ييتي مس اخلرطوم دون

احلاومة يعظم املشالة ويف ذلك أوضح النازحون

سواها ولقد خلات الدراسة األبعاد العديدة هلذه

اهلوسا يف جنوب دارفور بان "املشالة ليست قبلية بل

األزمة يف األطر التالية:

ال وضى وتلك حالة أسوأ بالري مس اخلضول حلاومة

 - 0إنها أزمة ناشئة عس الوضع يف دارفور املتعرض

ظاملة" (

Fadul and Tanner

نقال عس ممداني ،املرجع

السابق)
مل يات ي االلاد اإلفريقي باالستسالم ل شل
م اوضات أبوجا ،بل ويف تطور الحق شال االلاد

للتهميش باعتباره إقليما بعيدا عس املركز بالسودان .

وبهذه الا ة ،ياشف هذا الوضع التحديات
الوطنية األوسع نطاقا للتحول الدميقراطي والتنمية
العادلة الواجب إحرازهما؛

بقرار فادر مس جملن السلم واألمس (بتاريخ  60يوليو

 - 6إنها أزمة النعدام األمس املادد وانتهاكات حقوق

 )6005فريقاً رفيع املستوى بقيادة رذين جنوب إفريقيا

اإلنسان والنزوح اجلماعي وانقطال سبل العيش

السابق (ثابو مبياي) للقيام بدراسة معمقة عس أزمة

واحلاول على األراضي وت ايك النسي

دارفور وتقديم التوفيات إىل االلاد اإلفريقي أوضح

االجتماعي واالفتقار إىل اإلدارة األساسية

مضمون الدراسة موقف االلاد اإلفريقي الذد يسعي

للمواطنني السودانيني املقيمني يف دارفور ؛

الحتواء أزمة دارفور يف اإلطار احمللي واإلقليمي بعيداً

 - 4إنها أزمة دولية  ،ما دامت احلاومات األجنبية

عس التدويل ويف ذلك ترى الدراسة بينه بدالً مس

واملنظمات متعددة األطراف هلا مااحل يف دارفور،

توفيف األزمة بينها " أزمة دارفور"— وهو األمر

ومادامت بعض املبادئ الدولية معرضة للخطر وما

الذد مس شينه أن حيار األزمة يف إقليم دارفور—أنه

دام تسوية هذه األزمة يتطلب تطبيع عالقات

مس األنسب تعريف األزمة بينها " أزمة السودان يف

السودان مع جريانه وبقية اجملتمع الدولي.

)(62

دارفور" ويربز هذا التعريف احلقيقة املتمللة يف أن
جذور الارال األساسية تامس يف املمارسة السياسية
لري العادلة للحاومات السودانية املتعاقبة وأن تسوية
األزمة يتطلب مساهمات حامسة مس جانب حاومة
الوحدة الوطنية السودانية ويف الوقت ن سه ،يتعني أن

( )62تقرير ال ريق الرفيع املستوى لاللاد اإلفريقي "دارفور املساعي
مس أجل السالم والعدالة واملااحلة" ،تقرير ال ريق الرفيع
املستوى لاللاد اإلفريقي ،جملن االمس والسلم ،االجتمال
 64 ،607أكتوبر  ،6004أبوجا ،نيجريا ،ص ص 64-66
www.africa-union.org/root/au/organs/207%20AUPD%20Report
%20on%20Darfur%20_Arabic_.pdf
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الدور العربي لتسوقة الصراع:

360

بعلة تقاي احلقاذق الذد أرسلته اجلامعة العربية يف

جامعة الدول العربية والحكومات العربية

مايو  6003والذد أوضح بان هنالك انتهاكات مس

ل هم الدور العربي متملال يف اجلامعة العربية أو

قبل كل األطراف مبا فيها احلاومة السودانية (ويرب،

احلاومات العربية كوسيط يف تسوية الارال يف إقليم

)6000

دارفور ،ال بد أن نتطرق للمحددات اليت حالت دون

ثالثاً :لياب رؤية عربية إسرتاتيجية جتاه
املهددات اليت ترتتب على وجود فرال مسلح يف إقليم

احلار يف احملددات التالية:

دارفور ،بل ومل تتعامل الدول العربية مع املعطيات

أوالً :اقتارت وساطة اجلامعة العربية كتنظيم
إقليمي على الاراعات بني الدول العربية ،كما إن

اليت فجرت الارال مما كان السبب وراء تيخر الت اعل
مع احلركات املسلحة ولاس بدأ الرأد العام العربي

اجلامعة تسعي إىل تعزيز الوحدة العربية كهدف

والقيادات العربية تت اعل مع الارال يف دارفور بعد

أساسي ،وال يوجد يف هيالها التنظيمي آلية ل ض

تااعد األحداث يف السودان وذلك حني شنت حركة

الاراعات واحلروب األهلية لذلك احنار الدور

العدل واملساواة هجوم عسارد على العافمة القومية

العربي يف تسوية الارال يف إقليم دارفور على الرتكيز

أمدرمان يف مايو 6005م ،وبعد فدور مذكرة توقيف

على احلاومة السودانية وعلى ضرورة استقرار نظام

الرذين البشري يف مارس 6004م عقب هذه

البشري وذلك بعقد م اوضات وساطة بني احلاومة

األحداث ،أخذت الرؤية العربية جتاه الارال يف دارفور

السودانية واحلاومة التشادية ،ومس ثم أعقبتها

تتشال كرد فعل للتاعيد العسارد والدولي ألزمة

م اوضات طرابلن والدوحة واليت سعت إىل مجع

دارفور(هيجليت) 6000 ،

أطراف الارال مع احلاومة السودانية إىل طاولة

رابعاً :نظرة الشك والريبة ملنافرد التعدد
اللقايف والعرقي واعتبارهم مس قبل السياسيني وبعض

ثانياً :موقف الدول يف اجلامعة العربية املؤيد
للحاومة السودانية حال دون إن تاون اجلامعة وسيطًا

امل اريس يف الدول العربية كمخربني ومتآمريس ضد
القومية العربية جعلت مس الاعب تقبل مشاكل أقليات

حمايداً ومل تنل انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتابتها

ملل املسيحيني ،واألكراد والزنوج والرببر ومس ثم مل

احلاومة السودانية اهتمام اجلامعة العربية بل كان

جتد مشالة جنوب السودان أو إقليم دارفور تعاط اً مس

الرتكيز على سيادة السودان ومل تاشف اجلامعة

الدول العربية بل دعمت بعض الدول حاومة البشري

فاعلية هذا الدور واليت تشتمل على سبيل امللال ولين

امل اوضات

العربية عس ما جيرد يف دارفور حتى بعد فدور تقرير
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لاي لسم نزاعها عسارياً مع تلك اجلماعات املسلحة

دول واحده ملل كندا ي وق ما منحته  66دولة عربية

(على )6004 ،

(سارجوه)6000،

خامسا :التغطية اإلعالمية الغربية للنزال يف

سادسا :أدى التنافن اإلقليمي العربي حلل

دارفور والوضع اإلنساني يف اإلقليم مل حيظ بلقة

املشالة إىل فشل مبادرات تسوية الارال ونت عنه

املواطس العربي ويف املقابل كان هنالك لياب تام

انعقاد عدة قمم بشين دارفور يف طرابلن مل لضره

لألعالم العربي واملنظمات العربية يف دارفور واليت كان

مار ،ودور إريرتد مل حيظ برتحيب مس جهات عدة،

يتوقع منها أن تعمل على نقل املعلومات الاحيحة عس

إضافة إىل فاعلية سعودية حالت على انتقادات ليبية

الوضع اإلنساني يف اإلقليم وعلى النقيض ،حظيت
قرارات احملامة اجلناذية بتغطية إعالمية ضخمة وف ت

سابعاً :اجلامعة العربية ،رلم أنه مس امل رتض أن

تعمل كمنظمة إقليمية إال أنها يف كلري مس األحيان

فيها قرارات احملامة باالزدواجية يف تطبيق معايري

تعمل كادى للتوجهات السياسية لدوهلا األعضاء

العدالة الدولية

واليت تتسم يف بعض األحيان بعدم التجانن

متت هذه املقاربة على املستود الرمسي حني

واالختالف يف املااحل والرؤى السياسية

فرح األمني العام للجامعة العربية قاذال " :مت فهم

ولاس رلم تلك احملددات ،إال أن الدول العربية

الارال يف السودان بوف ه حرباً شبه أهلية ،مع

قدمت العديد مس مبادرات السالم ،كان القليل منها

مسئولية مرتوكة مس قبل أطراف كلرية مذكرة االعتقال

لت إشراف اجلامعة العربية ،وأكلرها مبادرات فردية

هي ضد رذين دولة على سدة احلام ،لاس ما حيدث

مس الدول العربية وسرتكز هذا الدراسة على دور

يف فلسطني هو احتالل عسارد مسئول عس كل ما

اجلامعة العربية وكل مس حاومة ليبيا وحاومة مار

حيدث على األرض" (ويرب ،املرجع السابق)

وحاومة قطر نسبة للدور الواضح هلذه املؤسسات

وعلى الاعيد األخر ،ركز الرأد العام العربي
واحلاومات العربية على امل هوم األمين للنزال يف

الرمسية يف دعم أو إعاقة م اوضات سالم دارفور
الجامعة العربية

دارفور على حساب اجلانب اإلنساني ويتضح عدم

دور اجلامعة العربية يف الوساطة وتسوية

اكرتاث الدول العربية باجلانب اإلنساني للنزال يف

النزاعات مقيد بنص املادة  )67(1مس ميلاق اجلامعة اليت

دارفور يف الدعم املادد الذد منحته اجلامعة العربية
للبعلة اإلفريقية يف السودان وللنازحني مس إقليم
دارفور ،حيث جند الدعم املادد لإلقليم الذد تقدمه

( )67تنص املادة  1على اآلتي" ال جيوز االلتجاء إىل القوة ل ض
النزال بني دولتني أو أكلر مس دول اجلامعة ،فإذا نشب بينهما
خالف ال يتعلق باستقالل الدولة أو سيادتها أو سالمة =
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تشرتط موافقة طريف النزال لاي تتدخل اجلامعة ل ض

املؤسسات العربية والتنظيمات الداخلية لألمانة العامة

النزال إال أنه حدث تطور إجيابي يف قمة اخلرطوم

اليت تعين بذلك )4( ،تقديم املقرتحات حول القيام

 ،6002حني قررت اجلامعة املوافقة على إنشاء جملن

بالوساطة والتوفيق واملساعي احلميدة بني األطراف

للسلم واألمس العربي ،والذد مس املقرر أن لل

العربية املتنازعة لتحقيق التسوية السلمية )3( ،اقرتاح

أحاامه حمل أحاام آلية جامعة الدول العربية للوقاية

اآلليات الالزمة حل ظ السالم بني الدول العربية واقرتاح

()65

تاويس قوات ح ظ السالم بني الدول العربية)1( ،

ولقد وقعت مجيع الدول العربية على النظام األساسي

التنسيق مع املنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز السالم

للمجلن يف حني مل تاادق عليه سوى  06دولة حتى

واألمس واالستقرار يف العامل العربي وتسوية النزاعات

تاريخ  6005/0/63وفقا ملعلومات موقع جامعة

بني أد دولة عربية ودولة أخرى )1( ،جيوز للمجلن

الدول العربية دخل اجمللن حيز التن يذ اعتبار مس

يف حالة ت اقم النزال ،باإلضافة إىل توفياته بالتدابري

 ،6007/2/04إال أن الواقع يشري بان مهام اجمللن مل

الا يلة بإيقافه ،أن يطلب مس جملن اجلامعة عقد دورة

مس النزاعات بني الدول العربية وأدارتها وتسويتها

ت عل أو تدخل حيز التن يذ فيما خيص تسوية الارال يف
دارفور

استلناذية الختاذ القرارات الالزمة بشينه

()64

عدم ت عيل مهام اجمللن ولجيم دوره يرجع
ووفقاً للمادة السادسة للنظام األساسي جمللن

لتقييد اختاافاته وفقا للمادة  5مس النظام األساسي

السلم واألمس العربي يتوىل اجمللن عدة مهام مس

جمللن السلم واألمس العربي حيث نات املادة على أن

ضمنها اآلتي )0( :اقرتاح اسرتاتيجيات احل اظ على

جملن اجلامعة هو الذد يقوم بتاليف اجمللن الختاذ

األمس القومي العربي الشامل )6( ،العمل على تعزيز

اإلجراءات الالزمة الستتباب األمس ،كذلك حيدد

القدرات العربية يف جمال العمل الوقاذي بالتنسيق مع

جملن اجلامعة املواضيع اليت خيول فيها جمللن السلم

= أراضيها ،وجلي املتنازعون إىل اجمللن ل ض هذا اخلالف ،كان
قراره نافذاً وملزماً ،ويف هذه احلالة ال ياون للدول اليت وقع
بينهما خالف االشرتاك يف مداوالت اجمللن وقراراته ،ويتوسط
يف اخلالف الذد خيشي فيه وقول حرب بني دولة مس دول
اجلامعة أو لريها للتوفيق بينهما وتادر قرارات التحايم اخلافة
بالتوسط بيللبية اآلراء" (شافعي)6000 :34 :
( )65فدر قرار املوافقة على إنشاء آلية الوقاية مس النزاعات بني
الدول العربية يف مؤمتر القاهرة الطارئ يف يونيو 0442

( )64ملزيد مس املعلومات عس مهام وأهداف اجمللن مياس الرجول
(بغة ،)6000 ،ص  ،660-600وأيضا مياس الرجول إىل
موقع جامعة الدول العربية:
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/about_las_sectors/natio
nal_security_sector/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9
CP0os3gXy8CgMJMgYwN3S3cDA09PZ_egAD8nA5MwE6
B8JJK8hWGYBVA-0CnAJcjUwD3QjCTdBiHZgaeRh4uQX6GfsYWXoYEdAcnFumHg1yM3wUo8ljsAMk
b4ACOBvpHvm5qfoFuaERFZ5ZJgCEgtmt/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQ
SEh/
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واألمس العربي باختاذ القرارات وبذا فار اجمللن جلنة

وعليه مياس القول بان دور جامعة الدول العربية

أو هيئة تن يذية لدى جملن اجلامعة يعمل بتاليف منه

لتسوية الارال يف دارفور احنار يف مبادرات جملن

ويف إطار السلطات اليت خيوهلا له (بغة)6000 ،

اجلامعة وأمينها العام وعلى سبيل امللال مياس رفد

ولقد اعرتفت "اللجنة املستقلة إلفالح وتطوير

املبادرات التالية:

جامعة الدول العربية" يف تقررها الذد نوقش يف اجتمال

 - 0أرسلت اجلامعة يف مايو  6003بعلة لتقاي

القمة العربية يف الدوحة ( مارس  )6004بالقاور يف

احلقاذق يف دارفور ولقد خلات نتيجة التحقيق

دور اجمللن حيث ورد يف التقرير بين " جملن األمس

بين هنالك مليشيات مؤيدة حلاومة البشري ارتابت

والسلم العربي عاجز عس القيام بيد مس وظاذ ه ،رلم

انتهاكات حلقوق اإلنسان يف اإلقليم إال أن

ما شوهد مس تهديدات ألمس وسالمة بعض الدول

اعرتاض احلاومة السودانية يف قمة تونن

العربية وشعوبها" وإنه حني لركت اجلامعة وتدخلت

ألسطن  6003لنتاذ التقرير حال دون نشر

حل ظ السلم واألمس فإنها فعلت ذلك مس خالل جملسها

اجلامعة لتقرير جلنة تقاي احلقاذق

()40

الوزارد ،ال مس خالل جملن األمس والسلم املعطل"

 - 6قرار قمة اخلرطوم  6002بدعم ومتويل قوات

وكان مس ضمس مقرتحات اللجنة إعادة النظر يف

االلاد اإلفريقي ( )AMISماديا وعساريا ومطالبة

تشايل اجمللن وقواعد عمله وإنشاء حمامة العدل

الدول العربية اإلفريقية بتعزيز مشاركتها يف قوات

العربية لتسوية النزاعات العالقة بني الدول العربية

()40

رلم أن مطلب إنشاء حمامة عدل عربية كان

ومراقيب االلاد يف إقليم دارفور ورفض إرسال
قوات دولية دون موافقة احلاومة السودانية

()46

موضع اهتمام العديد مس اجتماعات القمة العربية يف

 - 4مبادرة االجتمال الوزارد لوزراء اخلارجية

السابق لتعزيز دور اجلامعة يف فض املنازعات العربية،

العرب سبتمرب  ،6005القاضي بتشايل "جلنة

إال إن معظم الدول العربية ال ت ضل هذا النول مس

وزارية سداسية" تتاون مس ستة دول (السعودية

تسوية املنازعات وذلك يرجع لعدم اطمئنان الدول

ومار وليبيا واجلزاذر وقطر وسوريا) لرتتيب

العربية إىل قواعد القانون الدولي العام ،كما أن هذه

ورعاية السالم يف دارفور وتشال املبادرة أول

الدول تؤثر حل قضاياه دبلوماسياً ولين قضاذياً
(لالي)0477 ،

( )40موقع هيومس رايتن ووتش:
http://www.hrw.org/ar/news/2004/08/06

( )40فحي ة احلياة  62مارس :6004
http://alhayat.com/Details/496772

( )46موقع جامعة الدول العربية ،قرارات قمة اخلرطوم :6002
ق -34/ )04 /02( 05 /و()0075
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حماولة للجامعة العربية يف الولوج للمشال

بالتزاماتها اليت وعدت بها يف اخلرطوم  ،واليت

الدارفورد منذ اندالل األزمة وتتطلع اجلامعة

وافقت مبوجبها على تقديم ( )610مليون دوالر،

العربية أن يعينها حل أزمة دارفور يف إحداث

مس اجل إعادة البناء وإعمار ما دمرته احلرب

اخرتاق يف ملف احملامة اجلناذية الدولية ،بالتنسيق

باإلقليم

()44

مع االلاد اإلفريقي إلقنال جملن األمس الدولي

 - 2رفض الدول األعضاء يف قمة اجلامعة العربية

بإفدار قرار بتيجيل إجراءات احملامة اجلناذية،

بالدوحة  6004لقرار احملامة اجلناذية الدولية اليت

وإتاحة ال رفة للقضاء السوداني ليقوم مبحاسبة

أفدرت مذكرة توقيف حبق البشري على خل ية

مرتايب جراذم احلرب يف دارفور (إزيرق،

النزال يف إقليم دارفور بغرب السودان وتؤكد بنود

)6005

إعالن قمة الدوحة التضامس مع السودان حاومة

 - 3رحبت احلاومة السودانية باملبادرة كما جاء

وشعباً والطلب مس الدول العربية كافة عدم

على لسان وزير الدولة باخلارجية على كرتي يف

التجاوب مع إجراءات احملامة اجلناذية الدولية

حواره مع وكالة سونا لألنباء وأعتربها مس أهم

كذلك رفض حماوالت تسيين مبادئ العدالة

قرارات جملن وزراء اخلارجية العرب بالقاهرة،

الدولية واستخدامها يف االنتقاص مس سيادة الدول

مشرياً إىل أن عمل هذه اللجنة هو ضمس حزم احلل

ووحدتها واستقرارها لت ستار العدالة اجلناذية

املتوافق عليها بني السودان واجلامعة العربية باعتبار
أن هذه احلزمة لتاج إىل حل شامل جيمعها وهو
السالم عرب امل اوضات (املرجع ن سه)

()43

الدولية.

 - 7عقد جملن اجلامعة العربية اجتماعا استلناذياً
يف  03فرباير  6000مبدينة ال اشر عافمة والية

 - 1عينت اجلامعة مبعوثها فالح حليمة إىل

مشال دارفور لربي السودان برذاسة األمني العام

السودان يف يونيو  ،6005للقيام خبطة عمل

للجامعة العربية عمرو موسى يهدف لتيكيد

موسعة لتحقيق عدد مس األهداف ،أهمها متابعة

تضامس اجلامعة ووقوفها مع السودان مس أجل

تن يذ توفيات مؤمتر املاحنني العرب الذد عقد يف
أكتوبر  6007دعما للتنمية يف دارفور ويف هذا
الادد أوضح مستشار األمني العام للجامعة
للشؤون اإلفريقية الس ري زيد الابان يف تارحيات
سابقة على ضرورة إي اء الدول العربية املاحنة

( )44إذاعة وادد النيل:
http://wadi.sudanradio.info/arabic/modules/news/article.php?storyi
d=461

) (43ملزيد مس املعلومات عس بنود اإلعالن أنظر موقع اجلامعة:
ق.ق : 465د.ل ( 6004/4/40 )60
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/75b10d804510fcd9bbb
fff6a5847d031/21.pdf?MOD=AJPERES
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وحدته ولقد قام وفد اجلامعة بافتتاح قريتني

علي عبد الرمحس قاذالً "حنس مبدذياً نوافق لاس ال نقبل

منوذجيتني بال مس جنوب ولرب دارفور ولقد

باجلامعة العربية وأمينها العام عمرو موسى أن ياون

أكد األمني العام بان اجلامعة تعتزم االنتقال مس

طرفاً يف املوضول جيب أن تاون دولة قطر ألننا حنرتمها

تقديم املعونات العاجلة إىل املشاركة يف التنمية

وأن تاون الوسيط ،لاس اجلامعة أدانت دخول احلركة

املستدامة

()41

ألم درمان وبالتالي وساطتها نرفضها لاس متى ما

يتضح مما سبق بان دور جامعة الدول العربية

قدمت لنا الدعوة ندرس األمر ونليب الدعوة" (إزيرق:

اقتار على تلك املبادرات العديدة واليت اعتمدت

)6005

أساساً على قرارات القمم العربية مس الدعم(،)42

الدور الليبي

والتنديد إىل الرفض أو لركات أمينها العام دون أن

ترجع أهمية الدور اللييب نسبة للموقع اجلغرايف

تتولي اجلامعة مباشرةً رعاية أد مس امل اوضات بني

إلقليم دارفور الذد جياور الاحراء الليبية اجلنوبية،

احلاومة السودانية واجلماعات املسلحة بل أنها مل

كذلك هنالك تداخل قبلي حيث تساس جمموعة كبرية

تتماس مس أن تشرف على م اوضات الدوحة مللها

مس قبيلة الزلاوة لرب ليبيا وبالتالي ،فان أد خلل يف

ملل االلاد اإلفريقي واألمم املتحدة وذلك لتح ظ

الرتكيبية اجلغرافية ،السياسية أو الساانية يف إقليم

احلركات املسلحة لدور اجلامعة واليت تراه معظم

دارفور مياس إن ينعان على ليبيا بل ودول املنطقة

احلركات مساند للنظام احلاكم يف اخلرطوم

حاولت ليبيا بان تلعب دور ال اعل اإلقليمي

ولقد انعاست تلك التح ظات يف تارحيات

وذلك حني استضافت يف أكتوبر  ،6003قمة مخاسية

بعض قيادد حركة العدل واملساواة حيث أوضح زكريا

يف مدينة سرت ضمت كل مس رؤساء السودان،
نيجريا ،مار وتشاد وليبيا دعت القمة إىل رفض أد

( )41ملزيد مس املعلومات مياس الرجول إىل فحي ة املدينة نقال عس
واس االثنني 6000/6/01

تدخل أجنيب يف قضية دارفور باعتبارها قضية إفريقية،
ودعت حركيت لرير السودان ،والعدل واملساواة إىل

http://www.al-madina.com/node/224463

التوقيع على الربوتوكول اإلنساني ولقد فوضت القمة

اإلفريقي اجلهود إلرساء األمس واالستقرار يف دارفور ،والطلب

العقيد الراحل القذايف ببعض الاالحيات لرتتيب

( )42دعم وتيكيد على أهمية موافلة احلاومة السودانية وااللاد
إليهما موافلة رعاية الوساطة السياسية بني احلاومة السودانية
ولري املوقعني على أت اق أبوجا بهدف التوفل إىل تسوية شاملة
(قرارات قمة دمشق ،6005
()0634

ق-30/)04/05 (60/و

االتااالت مع زعماء املعارضة يف اإلقليم (فلنت،
املرجع السابق:ص )62كذلك استضافت ليبيا قمة
أخرى يف مايو  6001ومؤمتراً دولياً يف أبريل ،6007
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حذر فيه الرذين الراحل القذايف الغرب مس التدخل يف

الليبية وجهة نظرنا على آمل التوفل إىل موقف لري

أزمة إقليم دارفور ،ومتهما احلركات املسلحة "بتوريط

منحاز" ( شباة اإلعالم العربية ،املرجع ن سه)

العامل يف األزمة والسعي لتدويلها" وأن أزمة دارفور

وتلبية لنداء وجهه العقيد الراحل القذايف،

مستمرة الن األطراف املتحاربة ترفض احلل بشينه،

أعلنت يف يناير  6000ستة فااذل سياسية وعسارية

وطالب العامل إن ياف عس دعم احلركات املسلحة

مس إقليم دارفور توحدها يف جتمع سياسي واحد

وعدم إرسال قوات دولية لدارفور

()47

تشارك لت مظلته يف م اوضات احلل السلمي ملشالة

تستدعي املالحة الليبية حار املشالة سلميًا

اإلقليم وأطلق على التجمع السياسي اجلديد اسم

يف اإلطار اإلفريقي ولعب دور فاعل يف تسوية الارال

"جيش لرير السودان" -القوى اللورية" ويضم "حركة

لعدة أسباب مس ضمنها الدور املؤسسي للعقيد الراحل

جيش لرير السودان" -القيادة امليدانية ،و"حركة لرير

القذايف كرذين لاللاد اإلفريقي والرلبة الليبية يف

السودان" -قيادة الوحدة ،و"اجلبهة الوطنية للدميقراطية

لسني عالقاتها مع الدول الغربية وذلك مس خالل

والعدالة والتنمية" ،و"احلركة الوطنية لإلفالح

السماح لقوافل اإللاثة باملرور عرب األراضي الليبية إىل

والتنمية" ،و"جبهة القوى اللورية املتحدة" و"حركة

إقليم دارفور لذلك وق ت القيادة الليبية كرذيسة

لرير السودان بقيادة مخين عبد اهلل بار"

لاللاد اإلفريقي وراء فدور قرار االلاد اإلفريقي يف

التجمع على وحدة السودان أرضاً وشعباً وفق معايري

يونيو  6004بوقف التعاون مع احملامة الدولية وتسليم

موضوعية جديدة تعرب عس النسي االجتماعي لشعب

البشري وأنتقد القرار جملن األمس الدولي لعدم رده

السودان ،كما أكد على خيار الت اوض السلمي كخيار

على طلب االلاد اإلفريقي بتعليق املالحقة حبق

اسرتاتيجي للوفول إىل سالم عادل وداذم يف دارفور

الرذين البشري( شباة اإلعالم العربية)6000 ،

وجدد التجمع التيكيد على أهمية دور دول اجلوار

()45

شدد

ظلت احلاومة الليبية حلقة الوفل بني احلاومة

اإلقليمي وعلى رأسها ليبيا ومار وتشاد وأريرتيا،

السودانية واحلركات املسلحة وحاولت كسب ثقة بعض

مؤكدا أن الباب مازال م توحاً جلميع احلركات

منها ويف هذا الادد فرح املتحدث باسم حركة العدل

السياسية والعسارية األخرى لالنضمام إليها لتحقيق

واملساواة قاذال" جئنا إىل طرابلن لنعرض على القيادة

الوحدة الشاملة والااملة (املرجع ن سه)

( )47ملزيد مس املعلومات مياس الرجول إىل املوقع:
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180396

( )45ملزيد مس املعلومات عس تلك احلركات انظر فلنت:47-42:
)6000
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سعت القيادة الليبية للقيام بوساطة ودور فاعل

لذلك كانت احلاومة البشري ال تعول عليه كلرياً يف

لتسوية الارال يف دارفور ،إال إن كلرياً مس اخلرباء

لقيق تسوية أو ان راج حقيقي ألزمة دارفور ولقد

بالشين اإلفريقي حذروا مس الدور اللييب ،وأنه بالرلم

فرحت القيادة السودانية ،بعد سقوط نظام الراحل

مس انعقاد العديد مس اللقاءات ومؤمترات القمة يف

القذايف ،بين هنالك عالقة وثيقة بني نظام القذايف

طرابلن إال إنها مل تنت عس تسوية أد مشالة إفريقية

واحلركات الدارفورية املسلحة وذلك عندما أعلس

وتشري األحداث إىل عدم أتساق الدور اللييب يف قضايا

البشري يف لقاء مجاهريد بين حاومته دعمت وسلحت

السودان وارتباطه مبااحل النظام اللييب ملال لذلك ما

ثوار ليبيا رداً على مساندة العقيد اللييب الراحل معمر

حدث يف السنوات األوىل حلاومة البشري حني تربعت

القذايف متمردد "حركة العدل واملساواة" الذيس هامجوا

ليبيا بسخاء لدارفور ووعدت بإنشاء طريق برد بني

العافمة اخلرطوم يف مايو ( 6005فحي ة احلياة،

ال اشر والا رة ولاس مت إلغاء هذا الطريق بسبب

)6000

اخلالفات بني السودان وليبيا كذلك مت إنشاء جامعة

الدور المصري

ال اتح مس سبتمرب يف ال اشر استمرت ألربعة سنوات

ترجع أهمية الدور املارد للواقع التارخيي-

بتمويل مباشر مس النظام اللييب ولاس حينما مت تغيري

السياسي والذد تقوم على أساسه العالقات السودانية

اسم اجلامعة سحب النظام التمويل املخاص للجامعة

املارية ،حيث يشال السودان العمق اإلسرتاتيجي

وكذلك طالب العقيد الراحل مس احلاومة السودانية

وامتدادا لألمس القومي املارد كما إن التقاء احلدود

بسحب املبالغ اليت ساهم بها يف متويل قوات االلاد

املارية-الليبية السودانية هي منطقة حمورية للتجارة

اإلفريقي يف دارفور بعد جناح الوساطة السعودية بني

وانتقال القباذل بينهما ،وفيها تقع منطقة مشال دارفور

السودان وتشاد ثم توالت األحداث بني السودان وليبيا

واليت أثبتت فور األقمار الاناعية إن لت رماهلا يقع

حتى وفلت إىل تبادل طرد الدبلوماسيني بينهما

()44

ارتبطت السياسية اخلارجية الليبية جتاه احمليط

اخلزان اجلويف الرملي ،والذد تتقاسم ملاية مياه مع
السودان كل مس مار ولبيبا وتشاد

اإلقليمي بشخاية العقيد الراحل وتقلباته املزاجية

وبالرلم مس أهمية الدور املارد يف قضايا

اليت تنتقل مس النقيض إىل النقيض وبدون مربرات

السودان السياسية ،إال أن هنالك تراجع واضح للدور

جوهرية ،ما بني السلم واحلرب ،الاداقة والعداء

اإلقليمي املارد والذد يرجعه البعض لعدة أسباب

( )44ملزيد مس املعلومات مياس الرجول إىل املوقع:
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_12953.shtml

داخلية تتملل يف :ضعف القدرات الدبلوماسية
وترهلها وضعف القدرات االقتاادية كذلك عدم
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امتالك الدبلوماسية املارية عالقات متوازنة مع أطراف

يف خانة األهداف الغربية الرامية لتدويل املشالة

األزمات

السودانية ،والسماح بالتالي مبزيد مس التدخل الدولي

يالحظ املراقبون بين القيادة املارية تستقبل

واخلارجي ،كما حدث يف مشالة اجلنوب وانتهى

بالرتحاب كل األطراف يف قضية دارفور دون أن ياون

بسيناريو االست تاء على تقرير ماري اجلنوب يف

ملار دور رذيسي يف م اوضات "سالم دارفور" بل مل

سبتمرب( 6000عرفة)6004 ،

تقدم القيادة املارية مقرتحات ورؤية سياسية واضحة

يف أطار التعامل مع احلاومة السودانية وأزمة

لتسوية الارال يف دارفور ويعزد هانئ رسالن حيادية

احملامة اجلناذية ،تبلورت يف عهد الرذين السابق

الدور املارد إىل اإلسرتاتيجية املتوازنة اليت تنتهجها

حسين مبارك وجهيت نظر ماريتني داخليتني على

القيادة املارية واليت تقوم على عدم االحنياز لقود

النحو التالي:

سياسية دون األخرى وذلك بتبين عالقات م توحة مع

وجهة النظر األولى :تتبناها بشال أكرب أجهزة

كل القود السياسية (احلاومة السودانية ،املعارضة

األمس القومي ،وتدفع باجتاه الوقوف جبانب السودان

واحلركات املسلحة) حتى ال تساهم يف زيادة ال رقة بني

وتعظيم الوحدة فيه ،وهي اليت سعت وراء زيارة

األطراف املتاارعة (رسالن)6004 ،

الرذين مبارك األوىل مس نوعها جلنوب السودان يف

على النقيض مس ذلك ،مل تعان تارفات

نوفمرب 6005لتخ يف أجواء االحتقان بني الشمال

القيادة املارية السابقة تلك احليادية ،بل كان هلا

واجلنوب حينئذ وهي أيضاً اليت شجعت مشاركة مار

ل ظات على تعامل اخلرطوم مع أزمة دارفور ومع

يف القوة الدولية واإلفريقية املشرتكة بدارفور مس خالل

احملامة اجلناذية ظهر ذلك جلياً يف املواقف املارية

إرسال ما يعادل  %60مس قوة ح ظ النظام املشرتكة يف

املختل ة بداية مس مطالبة احلاومة السودانية بـ"الت اعل

اإلقليم ملوازنة أجندة القوات األخرى اإلفريقية أو

اإلجيابي" مع املشالة ،وانتهاءً بطلب إجراء حماكمات

الغربية اليت يضغط الغرب إلدخاهلا إىل إقليم دارفور،

داخلية يف دارفور لاسر حدة األوضال السيئة بني

وهذه الرؤية تنظر ملساندة السودان  -ظاملاً أو مظلوماً-

السودان واحملامة اجلناذية الدولية ،بل التلميح لتقديم

على أنه أمس قومي-مارد وهدف حيود؛ ألن

مزيد مس التنازالت هذه التح ظات املارية كانت ملار

السودان هو الباحة اخلل ية والبوابة اجلنوبية حلماية

خالفات واضحة بني البلديس لين آخرها رفض

األمس املارد.

اخلرطوم طلب مار عقد مؤمتر دولي لبحث أزمة

وجهة النظر الثانية :تبناها بشال أكرب رموز

احملامة والسودان على اعتبار أن الطلب املارد ياب

"احلرس اجلديد" يف احلزب الوطين احلاكم سابقاً ويف
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وزارة اخلارجية ،وتنظر لألزمة نظرة برالماتية

وضع لري إنساني وهو شق حيتاج إىل دفعة جديدة سواء

( ،)pragmaticمس حيث مدى تيثريها على العالقات

بالنسبة حلماية املخيمات أو توفري القوافل اليت تال

املارية مع الغرب وخاوفا واشنطس ،حلد التلميح

دون أن يتم التعرض هلا وأشار وزير اخلارجية السابق

أحيانا إىل ن ض يدها مس هذا اخلالف يف دارفور أو

بين مار عرضت على السودان -يف إطار هذا الشق

التعامل معه كمجرد وسيط حمايد بن ن الاي ية اليت

اإلنساني -ح ر  30بئرا عميقة يف األقاليم اللالثة اليت

اتبعتها مار يف الت اوض بني إسراذيل وال ااذل

تشال إقليم دارفور ،موضحاً إىل أن هذه اآلبار ستمد

سه).

الشعب السوداني هناك بآالف األمتار مس املياه يوميا

ال لسطينية (عرفة ،املرجع ن

ولقد انعاست هذه النظرة الربالماتية يف تباطؤ

وأن مار اقرتبت مس االت اق مع حاومة السودان على

القاهرة يف مساندة اخلرطوم يف أزمة دارفور وترك امللف

ذلك

يف أيدد دول أخرى ملل ليبيا أو االلاد اإلفريقي

المحور الثالث :وهو السياسي الذد يتعلق

وأخريًا قطر ،أو على أقل تقدير التحرك متيخرًا

مبجموعة مس األطراف الدولية اجتمعت يف أبوجا مس

والتدخل لوقف تداعيات األزمة

بينها مار وتوفلت إىل ات اق سياسي يؤدد إىل لقيق

ويف حماولة ل هم األزمة يف دارفور ،خلص التيار

وقف إطالق النار وبدء عملية سياسية األمر الذد قبلته

الربالماتي لت قيادة وزير اخلارجية املارد السابق

بعض ال ااذل ورفضته أخرى (اهليئة املارية العامة

حممد أبو الغيط الدور املارد يف ثالثة حماور:

لالستعالمات)6000،

المحور األول :هو حمور عملية ح ظ السالم

وتتضح وجهة نظر التيار الربالماتي-الذد

واليت قام بها االلاد اإلفريقي قبل أن تنضم أطرافًا مس

حرص داذما على موازنة عالقات مار مع الغرب

األمم املتحدة يف فورة حزمة الدعم اخل يف وحزمة

على حساب لعب دور رذيسي يف تسوية أزمة دارفور-

الدعم اللقيل ثم القوة املهجنة لألمم املتحدة وااللاد

يف تاريح وزير اخلارجية املارد السابق بعد لقاء

United Nation and

القيادة السودانية مع بعض املسئولني األمريايني يف

واليت

سبتمرب  6002حيث أعرب الوزير عس أمل مار يف

شاركت فيها القوات املارية بنحو  0600جندد

أن يتمسك اجلميع بالعقل وباملشاورات وبتسوية املسيلة

مارد

يف إطار مس الت اهم وقال "ال أتاور أن قراراً يادر عس

اإلفريقي يف دارفور اليوناميد (

)African Union Mission in Darfur, UNAMID

المحور الثاني :هو الشق اإلنساني حيث

جملن األمس مياس أن ي رض على حاومة السودان"،

تعرضت الالري مس القوافل واملخيمات واملعسارات إىل

مضي اً أنه على اجلانب األخر فإن على احلاومة
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السودانية أن تتعامل مع رلبات اجملتمع الدولي بهذا

منها السودان ودول القرن اإلفريقي ،يتجلى ذلك مس

القدر مس ال هم لالحتياجات( ".املرجع ن سه)

خالل الدور الذد لعبته الوساطة القطرية بني كل مس

الدور اليطري

إريرتيا وإثيوبيا حل ظ األمس واالستقرار يف منطقة القرن

يعتقد بعض احملللون أن اختيار احلاومة القطرية

اإلفريقي وأيضاً يف إقرار املااحلة الاومالية مس خالل

للقيام بهذه الوساطة مس أجل تسوية أزمة دارفور ،نابع

استضافتها عدداً مس قيادات املعارضة خافة مس

مس السمات الرذيسة التالية:

قيادات الاد احملاكم اإلسالمية (حسب اهلل)6000،

السمة األولى ،إن الدبلوماسية القطرية أثبتت

خيتلف احمللل (أمحد )6000،مع وجهة النظر

ك اءة عالية يف األداء وال اعلية يف تسوية العديد مس

السابقة ويعتقد بين التناقضات السياسية واإلسرتاتيجية

األزمات العربية ،ولعل آخرها الدور القيادد القطرد

هي اليت تسمح بهامش احلراك للدور القطرد الذد

يف تسوية األزمة اللبنانية ،اليت تعترب مس أخطر األزمات
العربية
السمة الثانية :لقد جنحت الدبلوماسية القطرية

يستلمر تناقضات األدوار الاربى

()30

سودانياً ،مياس

( )30يف األزمة اللبنانية اليت أعقبت أحداث التاسع مس مايو 6005
لعبت قطر دورها يف رعاية مؤمتر الدوحة لتسوية األزمة اللبنانية،

خالل السنوات القليلة املاضية يف القيام بعدة وساطات

وكان واضحا يف تلك األجواء أن الدور امل رتض والغاذب

ناجحة بني حركيت فتح ومحاس ،السيما بعد سيطرة

والرذيسي هو الدور السعودد-السورد ،لاس اخلالفات اليت

هذه األخرية على قطال لزة ،وقامت احلاومة القطرية
أيضاً جبهود إلقرار تهدذة مستمرة بني احلاومة
اإلسراذيلية والسلطة ال لسطينية
كما توسطت قطر بني إيران واإلمارات يف
نزاعهما حول ملاية جزر طنب الاغرى وطنب
الاربى وأبو موسى باخللي حيث ساهمت يف اللجنة

كانت لام العالقة بني سوريا والسعودية مسحت بهامش حراك
للدور القطرد باإلضافة إىل الضوء األخضر الذد مسحت به
إيران لقطر ـ باعتبار هذه األخرية إحدى دول حمور املمانعةـ
لتحقيق النجاح يف ذلك املؤمتر وبالنسبة ألمرياا ،لين هناك
اهتمام إسرتاتيجي بلبنان فلبنان يظل بالنسبة ألمرياا مبلابة (خطي
تارخيي وجغرايف) كما عرب ذات مرة وزير خارجية أمرياا األسبق
هنرد كيسنجر ،وهلذا فإن احلراك القطرد على هامش هذه
القناعة مسموح به(أمحد )6000 ،كما وفرت عالقة قطر

اللالثية اخلليجية املال ة بإجياد آلية لتسوية اخلالف بني

اإلسرتاتيجية املتميزة مع الواليات املتحدة األمرياية—واليت

إيران واإلمارات العربية املتحدة يف شين اجلزر

متللت يف أكرب قاعدة جوية أمرياية على األراضي القطرية

اإلماراتية
السمة الثالثة :إن الدبلوماسية القطرية مطلعة
بشال جيد على اجلوانب املختل ة لألزمات اليت يعاني

وتوطدت هذه العالقة بعد أحداث احلادد عشر مس
سبتمرب—6000األرضية إلماانية دعم أمرياي للدبلوماسية
القطرية النشطة يف تسوية العديد مس األزمات على املستوى
اإلقليمي
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لليل اهتمام قطر برعاية م اوضات دارفور لت ما

واحدة ،ومت توقيع عدد مس االت اقيات املبدذية بني

يسمى "بات اق الدوحة" و"منرب الدوحة" جاء على

احلاومة السودانية وبعض احلركات ،مت مبوجبها

هامش اخلالف بني السودان ومار ،كما أن الواليات

الت اوض على كلري مس القضايا اجلوهرية كما تشاورنا

املتحدة اليت تدرج السودان ضمس منطقة القرن

مع ممللي اجملتمع املدني والنازحني والالجئني حول

اإلفريقي أد خارج املنطقة العربية لسياساتها مسحت

العملية السلمية اجلارية" (فحي ة السيادة اإللارتونية،

لقطر بذلك الدور كيحد احللول املقرتحة ملشاالت

)6000

السودان الشمالي ،بعيدا عس السودان اجلنوبي الذد
تتوىل الواليات املتحدة أدارة مل ه بامتياز

جنحت الوساطة القطرية يف إعداد وثيقة سالم
شامل أخذت يف االعتبار ات اقيات السالم واالت اقيات

تولت دولة قطر ،يف إطار اللجنة الوزارية

اإلطارية اليت مت توقيعها يف الدوحة ،ومواقف

العربية اإلفريقية( ،)30رعاية جهود الوساطة لتسوية

األطراف واملشاورات اليت متت مع اجملتمع املدني،

الارال يف دارفور ويف هذا اإلطار قامت دولة قطر

وكل ما مت حول هذه األزمة ،لتاون أساساً موحداً

بالتنسيق التام مع جربيل باسولي اململل املشرتك لاللاد

للسالم يف دارفور ،متت مناقشتها مع كافة األطراف

اإلفريقي واألمم املتحدة باستضافة "م اوضات

دون استلناء

الدوحة" يف  03يناير 6004وبعد عقد العديد مس

يف البدء حظي الدور القطرد بوجه خاص،

االجتماعات واللقاءات ألطراف األزمة ،توفلت

بقبول كبري مس قبل حركة العدل واملساواة اليت تعد

بعض فااذل دارفور إىل توقيع االت اق اإلطارد يف

أقوى احلركات املتمردة املسلحة يف دارفور تيثرياً ،حيث

الدوحة بتاريخ  07فرباير  6004وأوضح أمري قطر أنه

مثنت احلركة تارحيات وزير اخلارجية القطرد إلذاعة

بالرلم مس الاعوبات اليت واجهت الوساطة ،فإن

اليب بي سي ( ،)BCCوذلك بعد يومني مس النجاح

اجلهود توافلت ،حيث مت التماس مبساعدة قادة دول

الابري لوساطة دولة قطر بني ال رقاء يف لبنان واليت أفاد

اجلوار مس التغلب على بعض هذه الاعوبات ،وقال:

فيها بين وف ة (الدوحة) لتسوية املشالة يف لبنان،

"استطعنا أن جنمع العديد مس ال ااذل يف حركة

مياس لو توافرت الظروف ،أن تاون ناجعة وم يدة

( )30تضم اللجنة الوزارية العربية كال مس اجلمهورية اجلزاذرية
واململاة العربية السعودية واجلمهورية العربية السورية
واجلماهريية العربية الليبية ومجهورية مار العربية واألمني العام
جلامعة الدول العربية ورذين م وضية االلاد اإلفريقي

ملشالة دارفور وعلى الاعيد اآلخر رحبت احلاومة
السودانية بالدور القطرد وذلك حني فرح وأشاد
الدكتور ماط ى علمان إمساعيل ،مستشار الرذين
السوداني جبهود قطر يف دعم خطط لقيق السالم يف
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السودان قاذال "إن قطر ساهمت جبهد كبري يف لقيق

اشتملت الوثيقة النهاذية لسالم دارفور على

السالم يف شرق السودان فضالً عس جناحها يف ملف

سبعة حماور حول التعويضات وعودة النازحني

لبنان وأعرب عس أمله يف أن تالل جهود قطر بالنجاح

والالجئني ،اقتسام السلطة والوضع اإلدارد ،واقتسام

وليحت ل اجلميع بتحقيق السالم يف دارفور"(املرجع

اللروة ،حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،العدالة

ن سه)

واملااحلة  ،والوقف الداذم إلطالق النار والرتتيبات
ولقد فرح الرذين البشري يف عدة لقاءات بان

األمنية النهاذية ،وآلية التشاور واحلوار الداخلي وآليات

منرب الدوحة هو اإلطار الوحيد الذد ست اوض

التن يذ أولت االت اقية اهتماماً خافاً مبجموعة

احلاومة مس خالله احلركات املسلحة وال ااذل

النازحني والالجئني يف املادة  07فقرة  060واليت

الدارفورية وبعد  40شهراً مس امل اوضات وقعت

نات على إن أوىل أوليات هذه االت اق تتملل يف تلبية

يف

احتياجات املناطق املتضررة مس الارال مع إيالء عناية

الدوحة على وثيقة سالم دارفور يف 03يوليو6000

خافة هلذه اجملموعة وضمان توفري اخلدمات األساسية

حيث مت التوفل إىل الوثيقة مس خالل مؤمتر "أهل

واألمس الالزم لعودتهم لديارهم ،وتقديم املساعدة

املالحة يف دارفور"( )34الذد عقد يف الدوحة يف مايو

إلدماج العاذديس يف جمتمعاتهم مبا يف ذلك اسرتداد

6000

حقوقهم يف امتالك األراضي ،وتعويضهم عس اخلساذر

احلاومة السودانية وحركة التحرير والعدالة

()36

واألضرار اليت حلقت بهم جراء الارال
( )36حركة التحرير والعدالة هي أحد اجلماعات الدارفورية يرتأسها
دكتور التجاني سيسي وهي لالف لعشر مجاعات فغرية
تشال التجمع يف فرباير  ،6000ولقد وقعت احلركة ات اقية
وقف أطالق النار مع احلاومة السودانية يف مارس 6000م
ويالحظ بان احلركة ميدانيا لين لديها احلضور والقوة العسارية
اليت تتمتع بها كل مس حركة العدل واملساواة وحركة لرير

كما أعطت االت اقية أولوية خافة لتنمية وإدارة
األراضي واحلواكري واملوارد الطبيعية ،حيث نات
االت اقية على تعديل قانون تسجيل وتسوية األراضي
ليتضمس إقرار ومحاية حقوق ملاية األراضي القبلية
(احلواكري) واحلقوق التارخيية املتعلقة باألرض

السودان جناحي مناود وعبد الواحد
( )34وسط اهتمام كبري مس اجملتمع الدولي مملال يف األمم املتحدة،
االلاد اإلفريقي ،اجلامعة العربية واملؤمتر اإلسالمي والشركاء
وحبضور مساعد رذين حاومة السودانية وقرابة أربعماذة مشارك
مس خمتلف القطاعات الدارفورية أنعقد مؤمتر أفحاب املالحة
يف الدوحة يف ال رتة 6000/1/40-67م ولقد مت فيه اعتماد=

= وتقديم التوفيات للوثيقة النهاذية لسالم دارفور مس قبل
املشاركني يف املؤمتر
http://www.suanradio.info/arabic/modules/news/29/5/2011
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واملسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص

مل اوضات الدوحة قاذالً "إن االت اق الذد يتم التوقيع

( )33

عليه اليوم بني احلاومة وحركة التحرير والعدالة مينح

الوفول إىل ماادر املياه

رحب جملن السلم واألمس اإلفريقي وجملن

احلركة مناب وزير الادد ووزيرد دولة ووالي

األمس التابع لألمم املتحدة بالوثيقة ،كما رحب اجملتمع

للواليات اجلديدة يف دارفور وزراء ومعتمديس بواليات

الدولي والواليات املتحدة وأهل دارفور باالت اقية

دارفور" وأضاف قاذالً "بان مشاركة أهل دارفور يف

وحلوا احلركات املسلحة األخرى بالتوقيع على الوثيقة

السلطة ستاون وفق نسبة ساان دارفور لساان

مل توقع حركتا لرير السودان (جناحي مناود وعبد

السودان"

()32

الواحد) والعدل واملساواة على الوثيقة ،رلم إن

وأسوة مبا ورد يف ات اقية أبوجا املادة  ،2نات

األخرية فرحت على لسان الناطق الرمسي جربيل

املادة  00مس وثيقة الدوحة على إنشاء سلطة دارفور

إبراهيم حممد بان الوثيقة حماولة مبدذية للسالم يف

اإلقليمية على أن تاون األداة الرذيسية لتن يذ االت اق

دارفور وأن حركة العدل واملساواة ستعمل على مجع

وتعزيز األمس والسالم ،ولقيق التنمية االقتاادية

فف املقاومة "ألجل أن تاون االت اقية املرجوة شاملة

واالجتماعية واالستقرار والنمو كذلك تعزيز العدالة

للجميع" كذلك تقف احلركة مع مضمون بيان الوثيقة "

واملااحلة وتضميد اجلراح كما نات أيضا على أن

ملا متلله مس توازن راعى كافة اجلوانب اليت جيب إن

تشرف سلطة دارفور اإلقليمية على إجراء است تاء

تراعى" (قناة اجلزيرة اإلخبارية)6000 ،

لتحديد الوضع اإلدارد لدارفور وخافة فيما أذا كان

إال أن املتحدث الرمسي باسم حركة العدل
واملساواة وفف وثيقة الدوحة بينها "ات اقية توظيف،

سيتم اإلبقاء على نظام الواليات اللالثة أم جيرى
االعتماد على إقليم واحد

()37

إذ تعطي وظاذف دبلوماسية ملس وقع عليها وت شل يف

ووفقا لوثيقة الدوحة كان مس امل رتض أن يتم

وذلك

االست تاء اإلدارد -وهو على خالف االست تاء

بعد تاريح املتحدث الرمسي باسم وفد احلاومة

السياسي جلنوب السودان الذد انتهى بان اال

إجياد حلول للمشاكل احلقيقية يف دارفور"

()31

اجلنوب-عرب خياريس :إقليم واحد أو عدد مس األقاليم
( )33ملزيد مس املعلومات انظر وثيقة الدوحة لسالم دارفور:
http://unamid.unmissions.org/Portals/UNAMID/DDPD%20Arabic.
pdf

( )31نقال عس جريدة الرياض اجلمعة  01يوليو  ،6000عدد
:01762
http://www.alriyadh.com/2011/07/15/article650904.html

( )32فحي ة عرب نيوز :6000/7/01
http://arabic.news.cn/speak/2011-7/15/c_13986101.htm

( )37املرجع ن سه
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وذلك بعد مرور عام مس توقيع ات اقية الدوحة (إد يف

ولاس مياس القول بين الوساطة القطرية مقارنة

يوليو  )6006ولاس استبقت حاومة البشري األحداث

بتجارب احلاومات األخرى (التشادية ،املارية

وأفدرت مرسوما رذاسيا يف  00يناير6006

والليبية) قد جنحت نسبياً -مس خالل امل اوضات اليت

باستحداث والييت وسط دارفور وشرق دارفور لتابح

استمرت  40شهراً ومس خالل دبلوماسيتها طويلة

واليات اإلقليم مخسة واليات وذلك على عان ما

الن ن والوعود بإنشاء بنك للتنمية يف دارفور برأمسال

كانت تدعو هلا احلركات الدارفورية املسلحة واليت مل

مقداره مليونا دوالر يتم مس خالله دعم األوضال

توقيع على االت اقية ،مما زاد مس تعنتها ورفضها

اإلنسانية واالقتاادية يف اإلقليم -إن تقنع بعض

الدخول يف م اوضات مع حاومة البشري

احلركات املسلحة بتوقيع ات اقية "وثيقة سالم دارفور"

هنالك ختوف مس املراقبني بان تنتهي االت اقية

وأن حيل بعض اهلدوء يف إقليم دارفور ولاس ما تزال

إلي ما آلت إليه ات اقية الشرق عام  6002بني احلاومة

هنالك عدة لديات تواجه الدور القطرد وتهدد "وثيقة

وحركة البجة ومجاعة األسود احلرة واليت حال

سالم دارفور" ،ومس أهمها:

مبوجبها أبناء الشرق على وعود بالتنمية وعدة وظاذف

أوالً :أزمة دارفور ما تزال تعاني مس مشالة
تعدد ال ااذل واحلركات الدارفورية ولقد متت عدة

السلطة شالي ،وال يشاركون مشاركة فعلية أو حقيقية

حماوالت لتجميع هذه احلركات وال ااذل يف أروشا

يف فنع القرار السياسي (موسي )6000 ،

وجوبا وطرابلن لذا يعترب توحيد ال ااذل الدارفورية

قيادية وقد أقر رذين مؤمتر البجة بين وجودهم يف

إن ال رفة لت عيل هذه االت اقية وتطبيقها على

مس أفعب األمور ،وأن هذا األمر مازال يؤثر يف أد

أرض الواقع ضعي ة وات ق مع الباحلة أماني الطويل

لرك حنو السالم فلذا ،فإن اخلطوة األساسية هي-

بين "وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور" تشال "خمرجا

على أقل تقدير -بناء أرضية مشرتكة وآلية متاس

دبلوماسيا لال مس السودان ودولة قطر مس الطريق

ال ااذل مس توحيد مطالبهم وأجندتهم للت اوض مع

املسدود الذد كانت األزمة يف دارفور قد وفلت إليه

احلاومة السودانية قبل الشرول يف حمادثات رمسية

وهي أزمة قابلة للت اعل يف املراحل املقبلة مس تاريخ

وكذلك وضع هيال عام يضمس حقوق بقية ال ااذل

السودان"

()35

واليت تلجي داذما إىل املقاطعة

()34

( )34ملزيد مس املعلومات مياس الرجول إىل املركز التشادد
( )35مقابلة تل زيونية لقناة دويتش فيل مع دكتورة أماني الطويل:
www.dw.de/dw/article/0,,15240596,00.html

للدراسات اإلسرتاتيجية:
http://lecentretchadien.blogspot.com
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ثانياً :إن م اوضات الدوحة مل تنجح يف ضم
عنافر أساسية وفاعلة يف مشالة دارفور تتملل يف

حماولة فهم آثاره السياسية أدت إىل توقف م اوضات

حركة لرير السودان (جناح عبد الواحد وجناح

السالم مع احلركات املسلحة ،بل تعنت بعضها

مناود) وخليل إبراهيم رذين حركة العدل واملساواة

وانسحاب حركة لرير السودان مس ات اقها مع حاومة

لذلك فإن التوقيع على االت اقية يعترب جزذياً ومبلابة

البشري ويف هذا الشين أوضح رذين السنغال عبد اهلل

مولود ناقص ،حيمل ن ن األعراض اليت أدت ل شل

وداد قاذال" :أن اتهام احملامة اجلناذية جاء ليعقد

ات اقية أبوجا واليت قاطعتها أقوى احلركات املسلحة

األمور ،الن املتمرديس يقولون اآلن كيف لنا أن

بدارفور ،وبذلك تابح االت اقية عاجزة عس لقيق

تاعيد اجلدل القانوني حول الارال يف دارفور دون

()10

نت اوض مع رذين سيذهب إىل السجس"

األمس واالستقرار يف اإلقليم وإنهاء األزمة وعليه،

ويرى البعض أن مذكرة توقيف البشري لولت

يتوقع أن تاعد احلركات املسلحة نشاطها العسارد

مس قرار قانوني إىل أداة سياسة تاب يف مالحة

على األقل مس باب ل ت النظر وإثبات عدم مشولية

احلركات الدارفورية املسلحة وفاعلني آخريس هلم

االت اق وعجزه عس لقيق االستقرار ،ورمبا تدفع هذه

مالحة يف اإلقليم كما انه مس خالل قرار التوقيف

اخلطوة إىل مزيد مس التحال ات وتوحيد احلركات ضد

سعت احملامة إىل أثارة االنتباه لقضايا ال تعترب مس

االت اقية ( التاد)6000 ،

فميم سلطة احملامة ملل :كارثة إنسانية ،بناء الدولة،

كما تشري املعطيات بان هذه احلركات قد تتخذ
دولة جنوب السودان اجلديدة مالذ أمنا هلا لشس

فض النزاعات ،ومنع النزاعات يف املستقبل (

Babuna,

)2010

عملياتها العسارية ضد احلاومة السودانية ولقد
أكدت كلري مس الدراسات بان تطويل أمد احلروب

رابعاً :ظهور بوادر للدور الغاذب لال مس مار

وليبيا خافة بعد تارحيات قيادات حركة العدل

األهلية ال يقتار بعدد وعتاد احلركات املسلحة ،إمنا

واملساواة عس احنياز قطر لتوجهات احلاومة السودانية،

بوجود قاعدة عسارية خارج الوطس تشس مس خالهلا

واستقبال كل مس القيادات املارية والليبية السابقة

عملياتها العسارية ()Adyin and Patrick, 2011

لزعيم احلركة إبراهيم خليل ويعتقد البعض بين

ثالثاً :جعلت مذكرة التوقيف بشين الرذين
السوداني عمر حسس البشري مس الاعب التوفل

الدبلوماسية املارية يف عهد الرذين مبارك تقلل مس

الت اق سالم مع احلركات املسلحة ويعتقد بعض مس
القادة األفارقة بين سعي احملامة اجلناذية الدولية إىل

دور الدبلوماسية القطرية يف تسوية الاراعات يف الدول
()10

http://news.bbc.co.uk/z/hi/african/7923797-stm:BBC.
Africa.News
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العربية وتا ها بعدم االحرتافية واالستعاضة عس ذلك

بدفع االستحقاقات وذكر أنه استلم فورة مس خطاب

بدفع األموال ()Rolandsen and Jacob, 2010

الرذين املوجه لتلك الوزارة" ،مضي اً" :ونعول بعد

خامسا :عدم التزام املاحنني الدوليني واجملتمع
الدولي بتعهداته املالية والسياسية ولقد كان ذلك مس

االلتزام احلاومي على التزامات مؤمتر املاحنني لدفع
عملية السالم يف دارفور "

()16

أهم أسباب انهيار ات اقية أبوجا ،حيث اعتمدت

إال انه يف األوان األخرية تاللت مساعي رذين

احلاومة السودانية على اجملتمع الدولي لتن يذ

سلطة دارفور اإلقليمية (السيسي) يف استقطاب %10

مشروعات التنمية يف اإلقليم ودفع التعويضات ولقد

مس ميزانية مشاريع تنمية اإلقليم وذلك حني مت

حذر التجاني السيسي رذين حركة التحرير والعدالة

ختايص  55.1مليون دوالر مس املنحة القطرية يف

املوقعة على االت اقية مس أن تلاؤ احلاومة واملاحنني يف

مؤمتر املاحنني الذد عقد يف الدوحة يف ابريل 6004

اإلي اء بتعهداتهم لاندوق أعمار دارفور والبالغة

واعتمد املشاركون يف املؤمتر تشايل جلنة متابعة فنية ميتد

 4.21مليار دوالر ،والتباطؤ يف إن اذ بند الرتتيبات

عملها ملدة سنة برذاسة قطر وعضوية حاومة السودان،

أألمنية جيعل ات اق الدوحة للسالم يف مهب الريح

والسلطة اإلقليمية لدارفور ،وفريق األمم املتحدة

وفرح بين ات اق الدوحة لين ملاليا ولاس البديل يبدو

القطرد ،وبعلة األمم املتحدة وااللاد اإلفريقي

قامتا وخمي ا

()10

تداول اإلعالم السوداني اخلالفات بني حركة

املشرتكة (يوناميد) وممللني عس املاحنني وشركاء
التنمية

()14

التحرير والعدالة وحاومة البشري حول االلتزامات
املالية ،حيث أوضح التجاني السيسي رذين السلطة

الخاتمة :الدور العربي -اإلرفرقيي

اإلقليمية ورذين حركة التحرير والعدالة مبينا أن

لتسوقة الصراع بين التنارفس والتباقن

القضايا اليت هلا أثر مباشر على أرض الواقع مازالت

أكدت الدراسات

( Touval,1982, Young, 1967,

عالقة ملل الرتتيبات األمنية وحال عدم توفر اإلماانات

et.al, 2000, Park, 2010

 )Bercovitchبين الاراعات

دون تن يذها يف وقتها املعلوم إال انه بعد لقاذه مع
ال "إنه سعيد بين
القيادة السودانية يف اخلرطوم فرح قاذ ً
لقاءه بالرذين عمر البشري أمثر توجيها لوزارة املالية
( )10فحي ة الراكوبة اإللارتونية:
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-20506.htm

( )16بوابة الشرق  04ديسمرب:6006
http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=223658
&CatID:

( )14مركز أنباء األمم املتحدة:
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=18356#.Ui2_53
_DXzw
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ذات الطابع اإلثين أو اإليديولوجي أو تلك اليت

الضعي ة يف احلركات املسلحة بغرض زرل اخلالفات

تطالب بتقرير املاري ،تعقد دور الوسيط بل ياعب،

بينهم وإحراج األطراف القوية إقليميا ودولياً الوساطة

يف معظم األحيان ،الوفول فيها إىل ات اقيات نهاذية

ال اعلة تتطلب مس الوسيط أو الوسطاء عدم تارار أو

وإىل سالم داذم كذلك طبيعة وموقع األطراف

استبعاد اإلسرتاتيجيات اليت مل تؤد إىل سالم داذم

املتنازعة مس حيث القوة العسارية جيعل الطرف

باإلضافة إىل االست ادة مس جتربة الوساطة القطرية اليت

األقوى أقل محاساً للمشاركة يف امل اوضات ألنه يعترب

كانت أكلر فاعلية مقارنة بالوساطة التشادية أو الليبية

الوسيط حاجزاً أمام لقيق مااسبه وعلى اجلانب
األخر الطرف األضعف ياون أقل محاساً للمشاركة

( )13احلاومة السودانية عملت على توقيع ات اق مع ال ايل املنشق

يف امل اوضات خوفاً مس أن الطرف القوى سيستخدم

عس حركة العدل واملساواة "حممد بشر" يوم اخلمين  63يناير

الوسيط كمعرب لتحقيق مااسب خافة علي حسابه

 6004يف الدوحة وينص االت اق على التوقيع على جدول

وبالنظر إىل الارال يف دارفور ،جند أن عدم
جناح الوساطة العربية اإلفريقية املتمللة يف "وثيقة

أعمال امل اوضات بينهما مس أجل لقيق تسوية شاملة للارال
يف دارفور على أساس وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور وقال
الوسيط القطرد ال حممود  ،وعاذشة مينداودو الوسيط املشرتك

الدوحة" يف الوفول إىل سالم داذم يعزى لين فقط

باإلنابة لاللاد اإلفريقي واألمم املتحدة لدارفور ،يف بيان مشرتك

لشدة اخلالف بني األطراف املتنازعة يف دارفور ودور

"إن التوقيع على جدول األعمال بني احلركة واحلاومة ميهد

القوى اخلارجية ،بل يرجع أساسا إىل عدم ثقة
احلركات املسلحة األقوى يف حيادية الوسيط وكونه
حاجز حيول دون لقيق مااحلها و أجندتها
ولتحقيق وساطة أكلر فاعلية ال بد مس وساطة
ال يستبعد فيه أد طرف بل تتقاسم املسؤوليات فيها
القوى اإلقليمية (مار ،ليبيا وتشاد) ،واملنظمات

للبدء ال ورد يف امل اوضات بني الطرفني طبقا ملا مت االت اق عليه
بينهما يف اإلعالن الاادر يوم 63أكتوبر  6006حول االلتزام
بعملية السالم ووقف األعمال العداذية ،وذلك مس أجل
الوفول إىل ات اق سالم شامل يضع حدا للنزال يف دارفور"
ومس جانب احلركات املسلحة ،وف ت حركة العدل واملساواة
ما جرى يف الدوحة بينه سيناريو مت توقيعه منذ فرتة على
استيعاب اجملموعة املنشقة مس احلركة يف اجلانبني العسارد أو
السياسي مس قبل احلاومة وأكد جربيل آدم بالل الناطق

اإلقليمية (االلاد اإلفريقي واجلامعة العربية) للوفول

الرمسي حلركة العدل واملساواة (لراديو دبنقا) " ،أن املنشقني

إىل لقيق سالم داذم ولين تسوية مع األطراف

الذيس وقعوا يف الدوحة وقعوا على ورقة (فاضيه)" وأضاف
جربيل قاذال " ليست هناك أد ورقة تتضمس حقوق أهل دارفور،
وال أعتقد أن هذه اجملموعة تستطيع أن توقع على وثيقة مس
شينها أن تسات السالح بدارفور أو لل اإلشاالية احلقيقة اليت
مس اجلها قامت احلرب" ()http://ifhamdarfur.net/?p=8677
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أعتقد أن النجاح النسيب للوساطة القطرية يرجع

ومس النتاذ األخرى اليت تؤكدها هذه الدراسة

إىل ما تتاف به الدبلوماسية القطرية مس سياسة الن ن

أن اجلامعة العربية مل تناب ن سها قاذدة للسالم يف

الطويل واملرونة والدينامياية الربالماتية وكذلك

إقليم دارفور بالرلم مس العدد الضخم مس املبادرات

قدرتها على توظيف األدوات االقتاادية والسياسية،

العربية ،يف حني أخذ االلاد اإلفريقي زمام املبادرة

باإلضافة الستخدامها ملنربها اإلعالمي "قناة اجلزيرة"

إلدارة عملية السالم يف اإلقليم ويرجع ذلك لعدة

كيداة لتحقيق أهدافها الدبلوماسية وتت ق هذه النتيجة

أسباب مس ضمنها:

مع الدراسة امليدانية اليت قام بها جمموعة مس الباحلني

 - 0م هوم الوساطة وفقا مليلاق اجلامعة العربية يقتار

الختبار أهمية إسرتاتيجية الوسيط يف تسوية

على الاراعات بني الدول العربية ،وتسعي

الاراعات ولقد خلات تلك الدراسة إىل أن %16.4

اجلامعة العربية إىل تعزيز الوحدة العربية والسالم

مس الوساطة جنحت حني استعملت إسرتاتيجية

يف مواجهة العامل اخلارجي ،ومس ثم كان جل

 )manipulativeبينما جنحت

اهتمامها يناب على حروب اخللي املختل ة،

()11

التحايل

(strategy

اإلسرتاتيجية اليت تقدم فيها التسهيالت (

facilitative

 )strategyبنسبة ) Park, 2010( %46.4

وحرب العراق والارال ال لسطيين اإلسراذيلي
 - 6يعتمد جناح الوساطة لدى جامعة الدول العربية
على شخاية وك اءة األمني العام ،ويف بعض

( )11يرتبط ماطلح ( )Manipulativeمب هوم التعامل الذكي واحلذر
بني البشر ويعتمد هذا املالح علي عدة أسن علي سبيل امللال:
( )0يت ق مع حالة قاذمة حيث يتم إيهام ال رد بإماانية إشبال أد
مس حاجاته بسهولة ويسر )6( ،إشراك اآلخريس ودجمهم يف
القضايا مس خالل استخدام الضمري "حنس" دوما ومس يستخدم
هذه اإلسرتاتيجية البد له إن يتبع عدة قواعد ملل التعرف علي
اخلاوم يف مجيع السياقات اليت ليط به ،واختيار الوقت
والوضع املناسبني ،حيث إن عملية إفدار القرار جيب أن تراعي

األحيان علي دبلوماسية مؤمترات القمة كوسيلة
()12

لتسوية النزاعات

واملالحظ أن حار الوساطة

يف شخص األمني العام تعتمد على فالحياته
وفقا للميلاق اجلامعة ،وهي يف الواقع لري كافية
للقيام بواجباته كما إن جناح دبلوماسية مؤمترات
القمة حمدودة نتيجة للخالفات واملااحل املتباينة
لدول اجلامعة العربية

الو ضع العام لل رد الذد ينود اختاذ القرار ومعرفة الشخص
الذد يؤثر فيه القرار (ملزيد مس املعلومات مياس الرجول إىل
حسس ،علي عمار "التحايل السياسي :إسرتاتيجيات املواجهة
احلذرة" يف السياسات احمللية والدولية" ،السياسة الدولية،
 6000ص ص()20-10

( )12ملزيد مس املعلومات عس دور األمني العام انظر (دهيب،
)6002

جنوى حممد علي البشري :الدور العربي واإلفريقي يف تسوية الارال يف دارفور ()6004 -6004

330

 - 4يتقدم االلاد اإلفريقي اجلامعة العربية فيما خيص

مسئولية انتهاكات تعادل "جراذم حرب" ترجع أهمية

هيالته املؤسسية ،وإرادته السياسية ودعم أللب

لغة النتاذ اليت توفلت إليها اللجنة الدولية يف أنه لو

األعضاء له

مت وفف العنف يف دارفور "باإلبادة اجلماعية" لاان

 - 3ميتلك االلاد اإلفريقي اآلليات والنظام املطبق

لزاماً على القوى الاربى التدخل عسارياً لوقف

للتدخل والتعامل مع الاراعات ملل أزمة

العنف ضد املدنيني بينما تسمية العنف ب"اجلراذم ضد

دارفور

اإلنسانية" و"جراذم حرب" يتطلب تدخالً قانونياً حمدوداً

- 1االن تاح السياسي إلفريقيا ماس القادة األفارقة
مس مناقشة التدخل االنتقاذي وعلى أساس هذه

يتملل يف تسليم مرتايب تلك اجلراذم ( ممداني ،املرجع
السابق)

السياسة تبين االلاد اإلفريقي (مس خالل جملن

ويتضح مما سبق أن دور االلاد اإلفريقي

السلم واألمس) النظام األمين األكلر تدخال يف

تزامنت فيه عملية ح ظ السالم مع فنع السالم

()15

العامل فيما خيص جراذم احلرب واجلراذم ضد

حيث مت نشر قوات  Amisحلماية املدنيني وإجياد مناخ

اإلنسانية واإلبادة اجلماعية

()17

مستقر لعملية الوساطة والت اوض ومس ثم مراقبة

اإلطار اإلسرتاتيجي لاللاد اإلفريقي ل هم

انتهاك وقف إطالق النار بعد توقيع االت اق بني أطراف

الارال يف دارفور تداخلت فيه األهداف السياسية مع

الارال وعليه فإن مرحلة حل الارال بني األطراف

اإلنسانية واألخالقية وهو يستند على اعتباريس:

وبناء السالم -مبا يتضمنه مس تنمية مستدامة ومشاركة

"محاية الساان املدنيني" و"إجياد تسوية سياسية شاملة"

فعلية يف السلطة وبناء اجملتمع املدني واملنظمات

حيث ات ق االلاد اإلفريقي مع ما توفلت إليه اللجنة

احلقوقية -يف إقليم دارفور مل تنل حظاً مس التحقيق يف

الدولية التابعة لألمم املتحدة واليت كل ت بإجراء لقيق

أجندة االلاد اإلفريقي احلالية

بشان الوضع يف دارفور يف وفف العنف الذد يرتاب

وبالرلم مس التنافن والتبايس يف الدور الذد

يف دارفور مس قبل احلاومة يعادل "اجلراذم ضد

تلعبه املنظمات واحلاومات اإلفريقية والعربية لتسوية

اإلنسانية" ولين "إبادة مجاعية" كما أدعت بعض
اجلماعات الدولية ،كما محل التحقيق املتمرديس
( )15ملزيد مس املعلومات عس ال رق بني عملية ح ظ السالم وفنع
( )17ملزيد مس املعلومات أنظر ويرب ،وبريامبو ،أوراق مؤمتر مؤسسة
فرايد6000 :

السالم وبناء أنظر الشافعي ،تسوية الاراعات يف
إفريقيا 6004:ف حات 43-40
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حبق

تتبعها احملامة يف قراراتها حيث تشدد على مالحقة

الرذين البشري واليت أفدرها املدعي العام للمحامة

ومعاقبة قيادات مس دول العامل اللالث بينما تتغاضى

اجلناذية الدولية لوين مورينو أوكامبو يف مارس 6004

عس جراذم حرب ارتابتها قيادات إسراذيلية ضد

مهدت الختاذ موقف موحد مس خالل اجلامعة العربية

ال لسطينيني

وااللاد اإلفريقي والرأد العام العربي اإلفريقي الذد

يت ق أكادميي لربي (هيجليت ،املرجع السابق)

يرى توقيف البشري وهو على سدّة احلام ال مياس النظر

مع املوقف العربي اإلفريقي يف أن الرتكيز األمرياي

إليه مس الزاوية القانونية فقط ،إمنا ال بد مس أخذ

األوربي على العدالة وعلى محاية املدنيني لين هو

اجلوانب السياسية واإلنسانية بعني االعتبار وتعرض

أفضل سبيل لربط الرأد العام العربي واإلفريقي وإثارة

هذا املوقف املوحد إىل معايري العدالة املزدوجة اليت

وعيه حول الوضع يف دارفور ألن هذه امل اهيم خمتلطة

( )14مبوجب املادتني  6و 7مس ميلاق احملامة اجلناذية مت توجيه تهمة
جراذم حرب وجراذم ضد اإلنسانية إىل عمر البشري بوف ة
رذيساً حلاومة السودان والقاذد األعلى للقوات املسلحة وقد
جاء يف حيليات القرار بان اجلراذم اليت على أساسها وجهت
االتهامات ارتابت على مدار مخن سنوات مس العمليات
املسلحة اليت شنتها احلاومة ضد جيش لرير السودان وحركة
العدل واملساواة ومجاعات أخرى مسلحة يف دارفور تعارض
احلاومات وأن البشري مسئول جناذيا ،واسهم بطريقة لري
مباشرة يف جراذم بطريقة مقاودة ،وشس هجوماً يف أجزاء
ومناطق مهمة ضد الساان املدنيني يف دارفور ،وكذلك قام
بعمليات قتل وتعذيب ونقل أعداد كبرية مس املدنيني قسراً،
ونهب لللروات مس تلك املناطق ملزيد مس املعلومات حول هذا
املوضول مياس الرجول إىل:

بشباة مس املظامل وبسبب تطبيق احلاومات الغربية
االنتقاذي مل اهيم العدالة واحلماية
على الاعيد العربي ،طالبت الدول العربية
بعقد مؤمتر دولي تشرف عليه اجلامعة العربية بالتنسيق
مع االلاد اإلفريقي ،ويتضمس وضع خارطة طريق
وجدول زمين لتسوية األزمة مع إعطاء األولوية
للتسوية السلمية ،وإعطاء القضاء السوداني ال رفة
لتشايل احملاكم املناسبة مع تقديم املساعدة العربية
واإلفريقية مس خالل قضاة وحمامني عرب وأفارقة
(عاشور)6000 ،
وقد أعلنت قطر أن "مذكرة التوقيف ال ختدم

http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/0EF62173-05ED-403A-80C8F15EE1D25BB3.htm

األمس واالستقرار يف إقليم دارفور املضطرب ،ومس

كذلك الرجول إىل " احملامة اجلناذية الدولية والسودان :الوفول

شينها إعاقة اجلهود اليت قامت بها قطر إلحالل السالم

للعدالة وحقوق اجملين عليهم" تقرير برنام احملامة اجلناذية
الدولية عس مؤمتر املاذدة املستديرة ،اخلرطوم أكتوبر 6001م
الذد نظمته ال درالية الدولية حلقوق اإلنسان(،)www.fidh.org
واملنظمة السودانية ملاافحة التعذيب

يف دارفور" وطالبت جملن األمس باستخدام فالحياته
وفق املادة  02مس نظام احملامة األساسي يف إرجاء
النظر يف الطلب ل رتة عام إلفساح اجملال جلهود
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الوساطة اليت تقوم بها قطر يف دارفور للوفول للسالم

إفريقي فاعل حلل أزمة دارفور يدرك تعقيداتها بال

املنشود" (بار وعاام عبد الشايف)6000،

أبعادها السياسية واإلنسانية والقانونية؟

أثار قرار توقيف البشري ،أيضا ،قلق االلاد

اإلجابة على هذا التساؤل تتطلب مس املنظمات

اإلفريقي وذلك ألن القرار قد يعقد جهود السالم اليت

واحلاومات العربية اإلفريقية أن تقوم باآلتي أوالً:
امتالك رؤية شاملة للنزال يف دارفور وعدم اختزال

مس

الارال يف الرواية اليت تاررها احلاومة السودانية بينه

يتبناها االلاد وخلص مسئول إفريقي موقف االلاد
قاذال ":حنس

ندعم

مقاومة

اإلفالت

العقاب( ،)impunityلاننا نقول إن السالم والعدالة

فرال قبلي حول املرعى

جيب أال يتاادما ،وأن احلاجة إىل العدالة جيب أال

األساسي احملافظة على أمس النظام السوداني ،بل

تتجاوز احلاجة إىل السالم" ( نيوز ووتش ،مارس

السعي إىل ربط احللول السياسية -مس خالل الدعوة

)6004

إىل امل اوضات -مع احللول اليت تسعى إىل لسني

()20

رؤية ال ياون هدفها

حاولت الدول العربية واإلفريقية مببادرة مس

الوضع اإلنساني يف اإلقليم ثانياً :جتاوز اخلالفات
والتنافن القطرد لتسوية أزمة دارفور ودعم دور دولة

األساسي والذد ختول جملن األمس جتميد قرار احملامة

قطر لت رذاسة اللجنة الوزارية العربية اإلفريقية إذ إن

اجلناذية ملدة عام قابلة للزيادة ويف فرباير 6004م

جناح الوساطة القطرية قد يعد ماسباً للدور العربي-

تشال وفد عربي-إفريقي وذهب لنيويورك لت عيل هذا

اإلفريقي يف تسوية الاراعات ،كما أنه يعترب فرفة

احلاومة السودانية االست ادة مس املادة  02مس القانون

املادة ورلم تعاطف الاني وروسيا مع السودان إال أن
قرار التجميد واجه ممانعة مس بريطانيا ،والواليات
املتحدة ،وفرنسا ( أبو ال ضل)6004 ،
مازال قرار التوقيف عالقاً يستخدم مس قبل
اجملتمع الدولي البتزاز حاومة البشري ،إال أن املوقف

( )20عدم وضح الرؤية يتضح يف اختزال بعض القادة العرب ملل
تاريح الرذين الراحل القذايف ليب بي سي يف أكتوبر 6007م
ووف ه للنزال بينه " مشاجرة حول ناقة":
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/705867/stmi

وكذلك يف تاريح الرذين املارد السابق حسين مبارك يف
أبريل

2006

لقنـاة العـــربية ال ضاذية حبديث فح ي جاء فيه

املوحد للدول العربية واإلفريقية حال دون تن يذه بينما

متحدثا باللهجة املارية " إنيت عارفة دارفور قد إيه دد قد فرنسا

ما يزال الارال يف دارفور يراوح ماانه وما تزال

ضخمة جدا فحراء كبرية يف دارفور مس قديم األزل قبيلتان

احلركات األقوى عسارياً نشطة ميدانياً ختاماً يظل
السؤال قاذماً :هل مازالت هنالك فرفة لدور عربي-

كبريتان قبيلة ينزل عندها مطر واللانية عنده ج اف واللي عندها
ج اف تروح اللي عندها مطر ويتعاركوا ويعملوا مااحلة كل
سنه والسنة اللي بعديها املطر هنا واجل اف هناك دد بتحال
على مدى سنوات ولاس املرة دد املوضول كرب"
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للجامعة العربية وااللاد اإلفريقي بين ياونا مس بني

اإلجيابية لري املقاودة لقرار احملامة اجلناذية الدولية

األطراف ال اعلة يف اجملتمع الدولي لتسوية األزمات

واخلاص بتوقيف الرذين البشري ولقد ُطرح هذا

اإلنسانية والسياسية ثالثاً :ت عيل الدور التااملي مع
الدول اإلفريقية وااللاد اإلفريقي وذلك مس خالل

االقرتاح بعد إنشاء جلنة مستقلة ماونة مس بعض القادة
األفارقة مت ت وضها مس قبل االلاد اإلفريقي لدراسة

قيام الدول العربية واجلامعة العربية بالوفاء بالتزاماتها

الوضع يف دارفور ،وتقديم مقرتحات إىل اجمللن متللت

املالية اليت تعهدت بها لدعم بعلة االلاد اإلفريقي يف

يف إنشاء "جلنة للحقيقة واملااحلة" ،و"حمامة هجني

إقليم دارفور واملساهمة يف تنمية اإلقليم رابعاً :دعم
منظمات اجملتمع املدني العربية واإلفريقية وتشجعيها يف

حملاكمة املسئولني عس اجلراذم يف دارفور"

جمال العمل اإلنساني بدالً عس املنظمات الغربية اليت

المراجع

تسيطر على العمل اإلنساني يف دارفور وتقوم بنقل

أوالً :المراجع العربية

ماداقية لدى الرأد العام العربي واإلفريقي خامسا:

أبو الفضل ،محمد "احملامة اجلناذية واخليارات

معلومات عس الوضع يف إقليم دارفور لين هلا

أ) األبحاث والكتب

إجياد آلية للضغط وتوقيع العقوبات على احلركات

السودانية" السياسة الدولية عدد()072

املسلحة اليت رفضت التوقيع على وثيقة منرب الدوحة

( ،)6004ص630-642

اليت

أحطيبة ،محمد هيبة علي "دور جملن السلم واألمس

بادر اجمللن التن يذد لاللاد اإلفريقي باقرتاحها كآلية

اإلفريقي يف حل النزاعات وتسويتها يف إفريقية"

عدالة جناذية إفريقية بدالً عس إحالة القضايا اإلفريقية

جملة دمشق للعلوم االقتاادية والقانونية

إىل حمامة العدل الدولية ،وتعترب هذه اخلطوة مس اآلثار

جملد( ،)67عدد ()6000 ( ،)4

()20

وأخريًا ت عيل ودعم احملامة اهلجني

( )20احملامة اهلجني أو املختلطة املقرتحة مس قبل االلاد اإلفريقي
ستتيلف مس داذرة جناذية خمتلطة ينبغي أن تتاون مس سودانيني
مؤهلني تيهيال عاليا ومناسباً وآخريس لري سودانيني يتوىل االلاد
اإلفريقي ترشيحهم كما يقوم بتشايل ال رق وتقديم الدعم
للتحقيقات واملدعني العامني (تقرير ال ريق الرفيع املستوى
لاللاد اإلفريقي ،جملن األمس والسلم ،االجتمال 64 ،607
أكتوبر  ،6004مرجع سابق :ص )007

احمد ،محمد جميل "قطر :دور على اهلامش" جملة
ألف اإلكرتونية:)6000( ،
http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/7/579412.h
tm

أقوب ،مني طه مؤمتر الالح بني ال ور والعرب
كنموذج حلل الاراعات العرقية يف السودان
رسالة ماجستري مقدمة إىل معهد الدراسات
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اإلفريقية واألسيوية ،جامعة اخلرطوم،

بيرامبو ،إقزابيل "ال جوة بني الاالم واملمارسات" تقرير

إزقرق ،خالد البلولة "دارفور قطار األزمة يال حمطة

مؤمتر "ال جوة بني الروايات واملمارسات:
استجابة العامل العربي" ،مدريد ،نظم املؤمتر

العرب :الدوحة علي اخلط" موقع النيلني

مؤسسة فرايد واملعهد العربي حلقوق اإلنسان

()6005

باالشرتاك مع مركز السالم النروجيي)6000(،

()0446

http://www.alnilin.com/news-action-show-id3848.htm

باه ،سارجوه "االلاد اإلفريقي يف دارفور :فهم
االستجابة العربية واإلفريقية يف األزمة " يف

مؤمتر "ال جوة بني الروايات واملمارسات:
استجابة العامل العربي" ،مدريد ،نظم املؤمتر
مؤسسة فرايد واملعهد العربي حلقوق اإلنسان
باالشرتاك مع مركز السالم النروجيي،
()6000
بيبرس ،سامية "الدور القطرد يف تسوية األزمات
اإلقليمية" شؤون عربية ،عدد (،)034
( ،)6006ص047-073
بكر ،نهي وعصام عبد الشارفي" .املواقف العربية
الرمسية جتاه االتهام إىل البشري" يف مؤمتر

"ال جوة بني الروايات واملمارسات :استجابة
العامل العربي" ،مدريد ،نظم املؤمتر مؤسسة
فرايد واملعهد العربي حلقوق اإلنسان باالشرتاك
مع مركز السالم النروجيي)6000( ،
بغة ،محمد الصدقق "جامعة الدول العربية ونظام
األمس اجلماعي العربي" ،شؤون عربية ،عدد
( ،)6000( ، )036ص 660-600

حسب اهلل ،على منصور "دارفور األزمة واحللول"،
()6000
http://montada.arahman.net/t26288.html

حسن ،علي عمار "التحايل السياسي :إسرتاتيجيات
املواجهة احلذرة" يف السياسات احمللية والدولية"،
السياسة الدولية ،عدد (،)6000( ،)056
ص20-10
حيار ،علي البعد السياسي للارال يف دارفور،
اخلرطوم ،شركة مطابع السودان للعملة
الاعبة)6004( ،
دهبي ،عبد الحق "وساذل تسوية املنازعات يف إطار
جامعة الدول العربية" ،احلوار املتمدن ،عدد
(( ،)0341يونيو )6002
عاشور ،محمد "دور الوساطة يف تسوية املنازعات
احلدود اإلفريقية" آفاق إفريقية جملد (،)00
عدد ( ،)6004( ،)45ص 33-61

عاشور ،محمد احملامة اجلناذية الدولية والسودان:
جدل حول السياسية والقانون ،بريوت ،مركز
دراسات الوحدة العربية)6000( ،

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)6الرياض (6003م0341 /هـ)

عبد الكرقم ،عبد الجبار أدم التوزيع السااني يف
دارفور والسودان عامة ،اخلرطوم ،مطابع
السودان للعملة )6002( ،
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المهدي ،الصادق ميزان املاري الوطين يف السودان،
حبث لري منشور ،د ت
محمد ،آدم الزقن " حنو جتاوز حالة االحرتاب يف

عررفة ،محمد جمال" ،املياه ،واحلدود ،وأمس البحر

دارفور :املدخل التنمود" يف كتاب التنمية
م تاح السالم يف دارفور ،لرير حممد  ،أدم

املارد" ،مدونات الارتونية)6004( ،

الزيس وآخرون اخلرطوم :مركز دراسات

األمحر السودان واجلناذية :لديات ثالثة لألمس
http://rashedghazaly.blogspot.com/2009/03/blogpost_8858.html

علي ،حيدر إبراهيم "جملن التعاون اخلليجي وأزمة

دارفور" يف التقرير السنود لدول اخللي يف عام
 ،6005-6007مركز اخللي لألحباث،
()6004
الغزو ،علي عبد اهلل وزقنب أبوبكر "أزمة دارفور بني

اإلقليمية والعاملية" ،دراسات تربوية ،
اجتماعية ،جملد ( ،)01عدد ()6004( ،)00
ص 030-000

رفلنت ،جولي اخلطابة والواقع :فشل حل الارال يف
دارفور ،ورقة التقييم األساسي لألمس البشرى
رقم  ،04جنيف :املعهد العالي للدراسات
الدولية والتنموية)6000( ،

رفلنت ،جولي ما بعد اجلنجويد :فهم مليشيات
دارفور ،جنيف ،املعهد العالي للدراسات
الدولية والتنموية)6004( ،

غالي بطرس بطرس جامعة الدول العربية وتسوية
املنازعات احمللية القاهرة :دار الطباعة احلديلة،
()0447

السالم والتنمية ،جامعة جوبا ومؤسسة
فريدريش إيربت)6004( ،

محمد ،سليمان محمد السودان حروب املوارد
واهلوية لندن :دار كمربدج للنشر)6000( ،
مصطفي محمد صالح ،التجاني :الارال القبلي يف
دارفور :أسبابه وتداعياته ،اخلرطوم :شركة
مطابع السودان للعملة  ،د ت
موسى ،عبده مختار".التهميش واالستقرار السياسي يف
السودان :حالة دارفور" ،السياسة الدولية،
عدد ( ،)6000( ،)056ص 04-5
موسى ،إسماعيل عبد اهلل "مليشيات اجلنجويد"
اخلرطوم)6000( :
=http://www.slm-sudan.com/details.php?rsnType
1&id=44.

ممداني ،محمود .دارفور منقذون وناجون :السياسية
واحلرب علي اإلرهاب ،ترمجة عمر سعيد
االيوبي ،بريوت:

مركز دراسات الوحدة

العربية)6000( ،
هيجليت ،جاكوب "دارفور والرأد العام العربي:

إسرتاتيجيات االرتباط" يف مؤمتر ال جوة بني
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الروايات واملمارسات :استجابة العامل العربي،

ماجستري مقدمة لشعبة العلوم السياسية ،جامعة

مدريد ،نظم املؤمتر مؤسسة فرايد واملعهد

اخلرطوم ،كلية الدراسات العليا0455 ،

العربي حلقوق اإلنسان باالشرتاك مع مركز

رسالن ،هانئ" .مقابلة مع موقع احلدق مع خبري مركز

السالم النروجيي)6000( ،

األهرام للدراسات اإلسرتاجتية":

شارفعي ،بدر تسوية الاراعات يف إفريقيا :منوذج
اإلياواس ،القاهرة :دار النشر للجامعات،
()6004
وقبر ،أنيت "جتسري ال جوة بني الروايات واملمارسات:

دور جامعة الدول العربية يف دارفور" مؤمتر
ال جوة بني الروايات واملمارسات :استجابة
العامل العربي ،مدريد ،نظم املؤمتر مؤسسة
فرايد واملعهد العربي حلقوق اإلنسان باالشرتاك
مع مركز السالم النروجيي()6000
وقسشلر ،جوانا "استجابة األمم املتحدة الزمة

دارفور" مؤمتر ال جوة بني الروايات
واملمارسات :استجابة العامل العربي ،مدريد،

http://www.alhadag.com/interviews1.php?id=390

ثانياً :التيارقر والوثائق

التقرير االسرتاتيجي العربي :6003-6004األزمة
السودانية حااد امل اوضات الاعبة ،مركز
األهرام للدارسات السياسية واإلسرتاتيجية:
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB55.H
TM

تقرير ال ريق الرفيع املستوى لاللاد اإلفريقي" ،دارفور
املساعي مس أجل السالم والعدالة واملااحلة"،
جملن األمس والسلم ،االجتمال 64 ،607
أكتوبر  ،6004أبوجا ،نيجريا:
www.africa-union.org/root/au/organs/207%20AUPD
%20Report%20on%20Darfur%20_Arabic_.pdf

وثيقة ات اقية أبوجا:
http://arabic.cnn.com/darfur/interactives/pdf/abuja.pdf

نظم املؤمتر مؤسسة فرايد واملعهد العربي حلقوق

وثيقة ات اقية الدوحة لسالم دارفور:

اإلنسان باالشرتاك مع مركز السالم النروجيي،

http://unamid.unmissions.org/Portals/UNAMID/DDP
D%20Arabic.pdf

()6000
التاي ،أحمد قوسف "عقبات أساسية أمام وثيقة
دارفور"،

فحي ة

أالنتباهه

()6000

: 6000/7/07
http:www.alintibaha.net/Arabic/news.php?action=vie
w&id=72732

رباح ،نازك الطيب دور احلاومة املركزية واإلدارة
األهلية يف فض الارال يف دارفور رسالة

ثالثاً :الصحف والمواقع اإللكترونية
والينوات اإلخبارقة

فحي ة أخبار اليوم االثنني  60يناير:6004
http://www.akhbarelyoumsd.net

فحي ة احلياة السعودية:6000/00/67 :
http://international.daralhayat.com/internationalarti
cle/322819

فحي ة احلياة 62 ،مارس :6004
http://alhayat.com/Details/496772
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The african and Arab roles in the process of
Conflict resolution in Darfur (2003-2013)
Nagwa Mohamed Ali ELBashir
Assistant Professor,
Dept. of Political Science, College of Law and Political Science,
King Saud University
(Received 22/05/1434 H.; accepted for publication 26/11/1434 H.)
Abstract. This study examines the regional role of both African and Arab States in resolving the ongoing armed
conflict in Darfur between the Sudanese government and tribal militia in the region which took place since 2003.
The significance of analyzing the role of such regional actors stems from the fact that the internal Darfur conflict
has been internationalized and that some Sudanese political leaders are accused of Genocide and war crimes.
Applying the descriptive and comparative methods, the study concludes that despite the competition and disparity
in the role of the Africans and the Arabs as regional Actors and the keenness of both to maintain the security of the
Sudanese regime at the expense of humanitarian crisis in Darfur; there is potentiality for active Afro-Arab role in
contributing to the process of peace agreements in Darfur based on institutions. Such a role would enable both the
Arab League (AL), and the African Union (AU) to act equally as United Nation (UN) and become one of the
essential Actor in resolving Humanitarian and political crises in the Arab world as well as the African continent
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