
 

 هـ .5341السابع . شعبان 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 لواحد األحد، وصالًة زاكيًة عاطرًة على خري البشر، وبعد:امحداً هلل 

مجعناه من عدة " من طالباٍت مبتدئات يف عامل القانون ، عمٌل بسيط شذرات قانونيةهكذا امسيناها "
 ابتغينا به وجه اهلل أواًل ونشر الثقافة القانونية ثانيا، فخصصناها للعامة من الناس غري املختصنيمصادر 

 .د اجملتمع ، وندرة املهتمني بذلكبني أفراهبدف رفع مستوى الوعي القانوين هبذا اجملال، 

خفيفة ينتفع هبا غري املختص ، فاجتهدنا يف ذلك قدَر املستطاع ، فما نزاُل يف معلومات لطيفة أردناها 
 بداية الطريق ونعلم أهنا ال ختلو من القصور.!

 شكر اهلل أوال فهو املوفق واملعني.! نشكر كل من صّحح ونقد ووّضح بعدَ 

 

 

 

 فريق اإلعداد:

 عبداهلل الشريف.بنت بشاير 

 علي الغامدي.بنت سندس 

 مشاعل بنت سليم احلريب.

 محدان الرفاعي.بنت مها 

 سعود الشرمي.بنت نورة 

 

 تنسيق وتصميم :

 .بشاير بنت عبداهلل الشريف

 نورة بنت سعود الشرمي.
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 اعرف حقوقك !
 إعداد : سندس بنت علي الغامدي

وقد تناولنا يف  حقوق املرأة حسبما أوردته األنظمة القضائية السعودية  ..سنتناول يف هذا املوضوع سلسلة خمتصرة من 
 األعداد السابقة حقوق املرأة السعودية عند التوكيل وحقوقها عند التحقيق ، ونكمل :

 
 : الترافع وعند المحاكم في المرأة حقوق:  ثالثا

 المقامة الدعوى في بالنظر المملكة محاكم تختص"  المرافعات نظام من والعشرون السابعة المادة نصت .1
 :اآلتية األحوال في وذلك ، المملكة في مختار أو عام إقامة محل له ليس الذي السعودي غير المسلم على

 أ . اململكة يف إبرامه يراد زواج عقد يف معارضة الدعوى كانت إذا ـ
ب فقدت اليت أو ، السعودية الزوجة من مرفوعة وكانت ؛ الزواج عقد فسخ أو ، الطالق بطلب الدعوى كانت إذا ـ 

 السعودية غري الزوجة من مرفوعة الدعوى كانت أو ، اململكة يف مقيمة منهما أي كانت مىت ؛ الزواج بسبب جنسيتها
 ، اخلارج يف إقامته حمل وجعل زوجته هجر قد الزوج كان مىت فيها إقامة حمل له كان الذي على زوجها اململكة يف املقيمة

 اململكة. أراضي من أبعد قد كان أو
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ج  إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان املطلوب له النفقة مقيماً يف اململكة . ـ
أو كانت متعلقة مبسألة من مسائل  إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغري يف اململكة ، ـ  د

 الوالية على النفس أو املال ؛ مىت كان للقاصر أو املطلوب احلجر عليه حمل إقامة يف اململكة .
إذا كانت الدعوى متعلقة مبسألة من مسائل األحوال الشخصية األخرى ؛ وكان املدعي  ـ  هـ

ذا مل يكن للمدعى عليه حمل إقامة سعوديّاً ، أو كان غري سعودي مقيماً يف اململكة ، وذلك إ
 معروف يف اخلارج .

 
هذا هو نص املادة ومنه يتضح أن النظام جعل للمرأة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو  

زوجها إذا كان يقيم خارج اململكة ويف هذا من التسهيل والتيسري الشيء الكثري سواء كان 
ما أن املادة جعلت للمرأة أن تتقدم بدعوى ضد عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطالق أو غريه ك

زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الوالية عليه بل إن املادة 
إقامة الدعوى من املرأة و إن كانت غري سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا  توسعت يف إمكانية 

 كان مكانه خارج اململكة غري معروف .
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  نصت المادة الثانية والثالثون من نظام المرافعات على ما يأتي :. 2
" من غري إخالل مبا يقضي به ديوان املظامل ، ختتص احملاكم العامة جبميع الدعاوى 

 ألمور اآلتية : اخلارجة عن اختصاص احملاكم اجلزئية ، وهلا على وجه اخلصوص النظر يف ا
ب إثبات الزواج ، والوصية ، والطالق ، واخللع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة . - 
د  فرض النفقة وإسقاطها . -
هـ تزويج من ال ويل هلا من النساء ." - 
 

 كما نصت الالئحة التنفيذية :
بقبض عوض املخالعة ، أو حضور  ( يراعى إلثبات اخللع : اقرتانه بإقرار املخالع 22/4 

 الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
يدخل يف فقرة ) من ال ويل هلا من النساء ( : من انقطع أولياؤها ؛ بفقٍد ، أو  11/ 22

موٍت ، أو غيبٍة يتعذر معها االتصال هبم ، أو حضورهم ، أو  توكيلهم ومن عضلها 
 م بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس هلا ويل مسلم .أولياؤها ، وحك
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من انقطع أولياؤها ؛ بفقٍد ، أو  يدخل يف فقرة ) من ال ويل هلا من النساء ( : 11/ 22
موٍت ، أو غيبٍة يتعذر معها االتصال هبم ، أو حضورهم ، أو  توكيلهم ومن عضلها أولياؤها 

 ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس هلا ويل مسلم .

ذوات الظروف اخلاصة يبىن النظر يف تزوجيهن على خطاب اجلهة املختصة بوزارة  12/ 22
 ون االجتماعية وفق التعليمات . (العمل والشؤ 

وهذه املادة ولوائحها التنفيذية جعلت للمرأة احلق يف حتديد العوض يف املخالعة وطريقة 
السداد واشرتطت حضور املرأة  حىت تقرر قبض عوض اخللع أو كيفيته كما أن املادة أشارت 

ويل هلا واعتربت املادة أن  إىل حق املرأة يف التزوج وأن الوالية للقاضي إذا كانت املرأة ال
 صدور حكم بثبوت عضل الويل للمرأة من أسباب انتقال الوالية إىل القاضي .

 

  للمرأة الترافع حقوق اهلل بإذن القادمة األعداد في ونكمل
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 ..شخصية قانونية

 إعداد : نورة بنت سعود الشريم

 عبدالقادر عودة

 هـ بقرية كفر احلاج شربيين من 1221قاضي وفقيه دستوري، ولد سنة             
 شربني مبحافظة الدقهلية مبصر ألسرة عريقة تعود أصوهلا إىل اجلزيرة العربية أعمال مركز      

 م، وكان من أول الناجحني. 1321التحق بكلية احلقوق بالقاهرة، وخترج فيها عام  
 

 كعامل وفقيه ورجل قانون حمنك وخطيب مفوه حصل على قدر كبري من املعرفة بالقوانني   اشتهر
اجلنائية يف مصر، اليت درسها طالبا ومارس تطبيقها قاضيا وحماميا، وهو أحد أعالم الفقه اإلسالمي 

 ه الواسعةاملعاصرين، وقد دفعه حبه للشريعة اإلسالمية إىل دراسة علوم الفقه اإلسالمي، وأكسبته خربت
 تطبيقها. يف سلك القضاء باحملاكم املصرية قناعة وإميانا بضرورة إحياء علوم الشريعة واملبادرة إىل 

 :يلي ما إىل عودة القادر عبد الشهيد يف اإلعدام حكم تنفيذ أسباب تعود* 
  رئاسة من جنيب حممد بعزل قرار اختاذ إىل الضباط عمد حني خالًدا وطنيًّا موقًفا وقف أنه .1

 اجلماهري من اآلالف عشرات ونظم احلركة، قيادة وابتدر الراية استالم على فأقدم اجلمهورية،
  الرضوخ على والوزراء الضباط أرغم ما وهو كله؛ مصر تاريخ يشهدها مل مظاهرة يف    

 .رئيًسا ملصر «جنيب حممد» اللواء وإعادة الشعب إلرادة
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 ومن األسباب كذلك أن عبد الناصر أقدم على. 2
 توقيع معاهدة مع اإلجنليز، فطلب مكتب اإلرشاد من 

 أن يتناول االتفاقية تناوالً قانونيًّا، « عبد القادر عودة»الفقيه القانوين 
 بعيًدا عن أسلوب التحامل والتشهري، فجاءت الدراسة اليت سلمت إىل السلطات 

 ت، دراسًة قانونيًة تربز للعيان ما جتره االتفاقية على البالد من استبقاء املصرية يف ذلك الوق
االحتالل الربيطاين مقنًعا، مع إعطائه صفة االعرتاف الشرعية، فضالً عما جيره على مصر والبالد 
العربية من ويالت احلروب دفاًعا عن مصاحل اإلجنليز واألمريكان، وبذلك ازداد احلكم رغبًة يف 

 ام من عبد القادر عودة.االنتق
 م. 1394ديسمرب عام  3* استشهد عبد القادر عودة يف 

 :مثل قانونية مكتبة أي عنها تستغين ال اليت املوسوعية الكتب من جمموعة له* 
 «القانونية وأوضاعنا اإلسالم» -    

 «السياسية وأوضاعنا اإلسالم» -       
 «علمائه وعجز أبنائه جهل بني اإلسالم» -          

 «اإلسالم يف واحلكم املال» -               
 «الوضعي بالقانون مقارنا اإلسالم يف اجلنائي التشريع» -                 

 ..شخصية قانونية
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فعاالً من اجملتمع  تكون جزءً عتها ومل مينعها من أن كرم اإلسالم املرأة وكفل هلا حقوقها مبا يتوافق مع طبي
الذي تنتمي إليه فأباح هلا العمل مبا يالئم قدراهتا ويف شىت اجملاالت الرتبوية ، الدعوية ، الصحية ، التعليمية 

 ، املهنية ، اخلدمية ، االقتصادية ، االجتماعية ، التطوعية وغريها ، مراعية يف ذلك الضوابط الشرعية .
ديد من النصوص اليت حتث على العمل والكسب احلالل عن أيب هريرة رضي اهلل تضمنت السنة الشريفة الع

)) ألن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره ، خير له من عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 
 متفق عليه . أن يسأل أحداً ، فليعطيه أو يمنعه ((

 الذي حياول النهوض والتغيري هو من ميكن للمرأة من العمل انطالقاً من كوهنا نواة اجملتمع ونصفه  اجملتمع
 وهي من تلد وتريب النصف اآلخر حيث ال ميكن جملتمع أن يعزل املرأة ومينعها من ممارسة هذا احلق 

 ابط تكفل الذي ينبين على اإلباحة وما احاطته الشريعة االسالمية الغراء من ضمانات وضو 
 حفظ مصاحلها بشكل خاص واجملتمع بشكل عام وتدرأ املفاسد عنهما مجيعاً وعلى األخص 

 عندما تكون املرأة حباجة إىل اإلعالة أو ترغب يف نفع بيتها وتنمية مهاراهتا وجتارهتا إذ هو حق 
 :مشروع لداللة عموم اآلية 

 .222البقرة/ عليهن  درَجة واهللُ عزيٌز حكيٌم (مثُل الذْي عليِهن  بالمعروِف وللر جاِل  ن  ) وله 

 والنظام الشريعة بين العمل في المرأة حق

 مشاركة : 

مكتب ديوان االستشارات للمحاماة 
 للدكتور ماجد الفهد.

 saudiAdvisor@ تويتر :
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 ونظام المدنية الخدمة نظام" العمل جمال يف املطبقة واألنظمة للحكم األساسي النظام أن جند اململكة ويف
 األساسي النظام نص حيث ، عليها أساساً  بنيت اليت اإلسالمية الشريعة ألحكام موافقة أتت "العمل

 وتسن ، عليه قادر لكل العمل مجاالت الدولة تيسر":  أنه على والعشرون الثامنة املادة يف للحكم
 مراعاة على حبرصها فتتميز بالعمل تُعىن اليت األنظمة أما ،" العمل وصاحب العامل تحمي التي األنظمة

 ، عليها اجهاداً  أو ضرراً  ترتب وال هبا وتليق تشغلها اليت األعمال ألنواع تقريرها حيث من املرأة طبيعة
 حيث من امرأة كـ اخلاصة ظروفها راعت كما ، العامة الواليات من وحنوها والقضاء الكربى كاإلمامة
 عشرة إحدى عن تقل ال الليل من فترة أثناء النساء تشغيل يجوز ال" والراحة العمل وساعات االجازات

 (.العمل نظام 150 م" )الوزير من قرار بها يصدر التي الحاالت في إال متتالية ساعة
 

  هو املرأة فعمل ، الدولة من بالغ باهتمام حتظى اليت املهمة القضايا إحدى السعودية املرأة عمل يعترب
  خمتلف يف - وابناً  وزوجا وأخا أبا - للرجل أساسياً  شريكاً  كانت فقد ، اجملتمع يف وأصيل قدمي واقع

 من التنمية جوانب يف اهلائل التوسع أمهها لعل متعددة دوافع اجملتمع يف املرأة عمل ويفرض ، األعمال
 . وغريها وثقافية واجتماعية اقتصادية

 

 المستشارة القانونية :

 إيمان بنت زيد المعطش
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 *مصطلحات في القانون الجنائي* 

 تعين اجلرمية أياً كانت درجة جسامة الفعل، أما اجلناية يف القانون فتعين اجلرمية اجلسيمة دون غريها. ةيف الشريع الجناية .1

 من الزمن بسب تداخل إدارة اجلاين والذي ميلك وضع هناية هلذه احلالة غري املشروعة هي تلك اليت يستغرق تنفيذها فرتة الجريمة المستمرة: قانونية. 2

 مثال: محل سالح بدون ترخيص. 

نفس اللحظة اليت تتحقق فيها أركاهنا كالسرقة والقتل. وهذه اجلرمية قد تتم على مرحلة واحدة أو على عدة  هي تلك اليت يتم تنفيذها يف الجريمة الوقتية:. 2
 مراحل متعاقبة على دفعات.

 يشرتط اجتاه اإلدراك واإلرادة حنو النتيجة اإلجرامية اليت متثلها وتوقعها اجلاين بصفة مؤكدة. هنإف القصد الجنائي )المباشر(:. 4

 اجتاه اإلدراك واإلرادة حنو نتيجة مؤكدة مع توقع اجلاين حتقق نتائج أخرى ممكنة وحمتملة يتقبلها وال يباىل هبا. االحتمالي:القصد . 9

 قانونية  مصطلحات

 إعداد : مها بنت حمدان الرفاعي
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 * الدولي القانون في مصطلحات* 
 

 هيئة عن صدرت ما إذا واألخالقي السياسي بالثقل وتتمتع ومعنوية، أدبية قيمة وله ، زاميةاالل بالصفة تتمتع ال ، عامة ومبادئ أفكار جمموعة : إعـالن .1
  أمهية ذات مبادئ على ينص حينما نادرة ظروف يف يصدر ما غالباً  واإلعالن. الدويل العرف قبيل من يعد واإلعالن. املتحدة لألمم العامة اجلمعية مثل دولية

 ..توجيهية مبادئ – مدونة – مبادئ – قواعد:  مرادف واإلعالن اإلنسان ، حلقوق العاملي لإلعالن بالنسبة احلال هو كما دائمة وقيمة كربى
  املنعقدة السالم معاهدة مثل سياسي، طابع وذات خاصة أمهية ذات موضوعاً  القانوين بالتنظيم يتناول الذي الدويل االتفاق على عادة تطلق :معاهدة. 2

  1322 أغسطس 22 يف املصرية واململكة املتحدة اململكة بني والتحالف الصداقة ومعاهدة أملانيا، املتحالفة، الدول بني 1313 يونيه 22 يف بفرساي
 .ألطرافها ملزمة قانونية قواعد وضع به يقصد الدويل االتفاق على يطلق اصطالح : اتفاقية. 2
  معيناً، حالً  أو تنظيماً  االتفاقية هلا تضع حبيث األطراف الدول هتم معينة مسألة أو معني وضع موضوعها ويكون دولتان بني ثنائية تكون :عقدية اتفاقية. 4

 .بينهم القائمة األولية للقواعد بالتطبيق أطرافها عاتق على التزامات خلق جمرد منها اهلدف ويكون
  فإن للدول متقابلة التزامات جمرد وليس قانونية قواعد خلق أو موضوعية دولية قواعد إنشاء موضوعها ويكون األطراف متعددة تكون : شارعه اتفاقية. 9

  سن إبرامها وراء من أطرافها ويهدف االتفاقية، أنشأهتا اليت القانونية القواعد وقيمة موضوعها وحدة إىل راجع وذلك واحدة تكون الدويل االتفاق أطراف إرادة
  اتفاقيات مثل شارعه دولية اتفاقيات هي اجلماعية أو األطراف متعددة الدولية االتفاقيات تكون أن والغالب. بينهم العالقات تنظم جديدة دولية قواعد

 . القانونية للقواعد مصدراً  تكون الشارعة واالتفاقيات لاللتزامات، مصدراً  تكون العقدية واالتفاقيات،  املتحدة األمم وميثاق اإلنسان حقوق
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أولت الشريعة اإلسالمية النسب مزيدًا من العناية ، وأحاطته ببالغ الرعاية ، وال أدل علي ذلك من 
، وقد  –وهي : الدين والنفس والعرض )النسل( والعقل واملال  –جعله يف طليعة الضروريات اخلمس 

يا أيها الناس إنا  ، فقال عز وجل : )ائل ليتعارفوا أمنت اهلل على عباده بأن جعلهم شعوبًا وقب
( وال يتحقق خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اهلل اتقاكم 

 .ذلك إال مبعرفة األنساب وحفظها عن االشتباه واالختالط
 

  طرق إثبات النسب :
، والبينة ، والقافة ، والقرعة(. والثالثة  طرق إثبات النسب مخسة ، وهي : )الفراش ، اإلستلحاق

األول حمل اتفاق بني العلماء ، أما الرابع فمحل خالف والراجح جواز اللجوء له عند انعدام الثالثة ، 
 .وليس اجملال لبسطه واالستفاضة فيه… واخلامس حمل خالف كبري 

 

 البصمة الوراثية 

 سعود الغز ي  . مستشار قانوني أ.
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 الطريق الشرعي لنفي النسب
حيث  من أجل حماسن شريعة اإلسالم املباركة ، رعايتها لألنساب ، وعنايتها باحلفاظ عليها ، ومن مظاهر ذلك تشوفها إيل ثبوت النسب ودوامه ،

 . ال عن طريق واحد ، وهو اللعانإكان احلامل عليه أو الداعي إليه ال تقبل الشريعة اإلسالمية نفي النسب بعد ثبوته مهما  
 .شهادات مؤكدات بإميان من زوجني مقرونة بلعن أو غضب وهو : 

ستفاضة زنا واللعان ال يشرع إال حني يعلم الزوج بزنا زوجته إما برؤية ، أو إخبار ثقة ، أو مشاهدة رجل فاجر يدخل عليها ، أو خيرج منها ، أو با
 . عند الناس ، وحنو ذلك

وجودة يف خاليا مجيع الكائنات احلية، وهي اليت جتعل كل إنسان خمتلفا عن غريه ، وهو ما يعرف هي املادة الوراثية امل :”)dna(“ البصمة الوراثية
 . باحلمض النووي

التجريبية علي أن نسبة النجاح يف إثبات النسب أو نفيه عن طريق معرفة البصمات الوراثية يصل يف حالة النفي إيل حد قد دلت األحباث الطبية 
 % تقريباً  33%أما يف حالة اإلثبات فإنه فأنه يصل إيل قريب من القطع وذلك بنسبة  111القطع أي بنسبة 

  :إثبات النسب ونفيه باستخدام البصمة الوراثية
هـ واملتضمن ما 1422بدورته السادسة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة عام صدر قرار سبق أن  أنه ال جيوز للزوج أن : ” خالصته جممع الفقه اإلسالمي  

دعوى ة بيعتمد على البصمة الوراثية لنفي نسب من تلده زوجته ، وإمنا طريق ذلك اللعان بشروطه الشرعية، وال جيوز االعتماد على البصمة الوراثي
 .االستيثاق من صحة من ثبت نسبهم شرعا

دلة أو ولكن ال بأس باالعتماد على البصمة الوراثية يف حاالت التنازع على جمهول النسب ، سواء أكان التنازع على جمهول النسب بسبب انتفاء األ
 .تساويها، أم كان بسبب االشرتاك يف وطء الشبهة وحنوه

 .اليد يف املستشفيات، ومراكز رعاية األطفــال وحنوها، وكذا االشتباه يف أطفال األنابيبوكذلك يف حاالت االشتباه يف املو 
 ونفس احلكم يف حاالت ضياع األطفال واختالطهم، بسبب احلوادث أو الكوارث أو احلروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث مل ميكن التعرف
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فاهلل تعاىل أمرنا وفرض علينا أحكاماً شرعية تؤخذ من أدلتها وجتب بذمة احلقيقة العلمية وبني احلكم الشرعي أنه جيب التفريق بني  والخالصة :
له املكلف بوجودها وتفرض ألصحاهبا ، دون النظر للحقائق العلمية إذ أن مناط األحكام أدلتها ، ومن ذلك صيام شهر رمضان ؛ فاحلكم الشرعي 

ولو عارض ذلك ما أثبته علماء الفلك ورجال …  ثقة وأن كان فرداً  إخبار مسلمهو : وجوب صيام شهر رمضان بثبوت رؤية هالله عن طريق 
يس ألحد أن املراصد أن يوم غٍد هو املكمل للثالثني من شعبان مل نقبل قوهلم وتعبدنا اهلل بالصيام ، ونفس األمر يقال يف إثبات النسب ونفيه ؛ فل

 .دون غريه فقطللزوج احلكم الشرعي الثابت  يقدم نتائج فحوصات البصمة الوراثية على
فما الحكم ؟ وهل يحتكم … ادعى أنه ليس ابن ألبيه  –ذكراً كان أو أنثى  –الصورة العكسية والواقع العملي : لنفترض أن هنالك ولد  

 للبصمة الوراثية ؟
شرع إلثبات األنساب وحفظها بل سبق أن وضحنا مبا سبق احلكم الشرعي للنسب وطرق إثباته ونفيه ومن له احلق يف ذلك دون غريه ، وتشوف ال

لكن لو ادعى ولد أن والده يتربأ من أبوته ويعّرض به يف اجملالس ؛ فاملعمول به أنه يستدعى والده جمللس … ووضع العقوبات الرادعة للتعدي عليها 
للمدعي أن هذا املدعى عليه هو )والده(  القضاء ُويسأل عن هذه الدعوى ويف نفس الوقت تؤخذ العينات إلجراء البصمة الوراثية ، ويوضح القاضي

ه سيحده حقاً ، وقد ثبت نسبه واشتهر بني الناس بنوته له ، ويغلظ يف الكالم على املدعى عليه ويبني له أنه لو ثبت حقاً تعريضه بنسب ولده فإن
 ا.لألنساب ومحاية هلوما ذاك إال حفظ من الشريعة … حد )القذف( ؛ حيث أنه ال يسمع دعوى اللعان بعد فوات وقتها 

ه وزوجته ، تعد قرينة ليس إال ؛ وسبباً قوياً للقاضي يف التشديد على املدعى عليه إن ثبت ما نسب إليه من تعريضه بولد ونتيجة التحليل  اإلجيابية 
 فال يتلفت إليها ملا سبق توضيحه أعاله.أما إن ظهرت النتيجة  سلبية 

ع شخصياُ بوقوعها ؛ فلو كان الرجل يدعي عدم بنوته لولده ملا سكت حىت يكرب ويشتهر بني الناس باعتباره ابنه وهذه احلالة نادرة احلدوث ؛ ومل امس
 .واهلل سبحانه أعلم وأحكم       ومن صلبه. ولو فعل وقد كرب ولده فللقاضي أن جيلده حده )القذف(.
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  .. مقابلة مع أ. روابي العتيبي

 بشاير بنت عبداهلل الشريف : الُمعدة 

لتقول أن للمرأة نصيب  َمن تسعى لوضع بصمة نسائية في هذا العالم في عالم القانون المكافحاتالقانونيات أقامت المجلة لقاء مع أوائل 
 قد أكرمتنا بهذا اللقاء فنشكر لها تعاونها  . أ. روابي العتيبي ، وأنها أهل لهذه المهنة من هذا المجال 

 !.فمن هي ؟ وما هي رسالتها ؟روابي العتيبي (  )قد يجهل البعض شذرات : 
بداع خرجية كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة امللك سعود طموحي عظيمني يدعماين دائما للتميز واإلفتاة سعودية وابنه ألبوين  أ.روابي :

ما سأرى  ن اكون فجرًا جديدًا لوطين بأن تكون يل بصمة يف جمايل القانوين ويوماً أ" و لسان صدٍق يف اآلخرينالمتناهي ، أطمح أن جيعل اهلل يل " 
 جبانب اسم أبو القانون د. السنهوري . امسي مكتوباً 

 

 روابي العتيبي الدراسية حتى أصبحت المستشارة القانونية روابي ؟أ. كيف كانت مسيرة   شذرات :
 عتبار أينّ اكانت علمية ب  ذكر حيث أن ميويلأفقد كان الرغبة اخلامسة على ما  ال أخفيك بأنه مل يكن ختصص القانون من رغبايت األولوية : أ.روابي

حدى املنتسبات لكلية احلقوق، إون أكت بأن ءرادة اهلل شاإرغبايت هي التخصصات الطبية ولكن خترجت من الثانوية من القسم العلمي فكانت أوىل 
الذات، املواد اليت درستها صقلت جوانب عتربها نقطة حتول يف حيايت تعلمت من خالهلا االعتماد على أممتعه و  السنوات الدراسية األربعة كانت جداً 

م لكل مادة على حده رغم تلك السنني مل تكن سهله واجهت ضغوط االختبارات واألحباث والعروض اليت تقد عديدة من شخصييت، لكن فعالً 
 فتقدهتا كثرياً بعد التخرج.أ ةهناك متع تنه كانأال إصعوبتها 
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 ماهي الصعوبات التي واجهتها لوصولك إلى ما أنِت عليه ؟شذرات : 

ليه حىت هذه اللحظة ، من إوصلت  هلل والشكر له على ما مما أنا أطمح إليه لكن احلمد ال جزء يسري جداً إن حقق حىت اآلأ مل أرى بأينّ  أ.روابي:
بأن أي شخص عندما يبدأ يف مرحلة جديدة وخطوة جديدة أن يواجه العديد من الصعوبات والعقبات اليت تعيق مواصلته للمسرية،  الطبيعي جداً 

ق تواجهه هو مبثابة درس البد أن يستفاد منه، وبطبيعة فيد منها فكل عقبه أو معوّ تلكن االهم هو كيف ننظر هلذه العقبات وكيف نتخطاها ونس
املعرقلة لبعض األمور لكن أبرز  جتماعيةاالضافة بعض القيود إمع  عوبات اليت يواجهها أي حمام رجلاليت واجهتها هي نفس الص احلال الصعوبات

كرب دليل أا وهلل احلمد واثبت هلم كفاءيت و العقبات اليت واجهتها كانت تتمحور حول انتقاد الناس لتخصصي واستخفافهم مبستقبلي الوظيفي ختطيته
 عتربه أوىل خطوات النجاح.أها ويطلب مشوريت،وهذا حبد ذاته هو نفسه اليوم من حياول أن يستفيد من ن من كان يستخف بقدرايت سابقاً أعلى ذلك 

  

 !  هل المجتمع يرحب بكونك قانونية أم هناك تحفظ على الفكرةشذرات : 
لها القانوين، لكن بعدما كون أن املرأة بطبيعتها عاطفية فهذا قد يعيق عمثناء دراسيت كان هناك الكثري من االنتقادات وبعض التحفظات  أ أ.روابي :
 .ة كفتني متوازيتني يف ميزان العدالرى احملامي واحملامية على  أصبحت أة بشكل رمسي ىل املنظومة العدليّ إانضميت 

 

 ما رأي القانونيين مع مخالطتك لهم بتقبل فكرة مرأة قانونية ؟شذرات : 
ودقة يف عملية البحث العلمي والتنظيم أحد احملامني  الكثري ممن تدربت وعملت معهم يثقون بقدرات املرأة كوهنا من وجهة نظرهم أشد دأباً  أ.روابي :

 قال يل بأنه جيزم بأن رفع مستوى مهنة احملاماة سيكون من خالل الفتاة القانونية السعودية.
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 ما مدى صعوبة المهنة القانونية على المرأة ؟ شذرات :
ن من وجهة نظري الصعوبة تكمن فقط يف تقبل بعض احملاميات وكذلك العاملني باجلهات األمنية يف مراجعة مراكز الشرط وغريها لك أ.روابي :

نه ال شك يف أن صفات احملامية اتساقًا مع الطبيعة العامة للمرأة، جعلتها قبلة أال أرى أي صعوبة حبيث  ةوجهة نظري اخلاص  بشكل عام ومن
الطباع  األنظار للموكلني، باعتبار أهنا أكثر جالدة وطول بال وسعة صدر وكرب اهتمام مبطالب الناس وفًقا لطبيعة األنثى بشكل عام، فتوظيف هذه

سها مكانًا مميزًا وسط اجملتمع، كما أن النظام السعودي مل يفرق بني املرأة والرجل يف نصوص احلميدة يف الساحة القضائية جعل احملامية تصنع لنف
كن تزداد احلاجه احملاماة الصادرة من جملس الوزراء و احلاجه ملحه ومتزايدة لوجود حماميات يقدمن االستشارات واملرافعات يف كافة اجملاالت احلقوقية ل

 . التغيري يف نظرة اجملتمع إليها« تصنع»حتتاج ذكاء وإخالصاً وضمرياً لتستطيع املرأة أن « من جّد وجد»ة مهن يف دعاوى األحوال الشخصية
  

 ماهي المشاكل التي قد تتعرض لها القانونية ؟ شذرات :
باحلياة بشكل عام البد أن تواجه ألي خطوة  فعاًل وهلل احلمد لكن دائما يف كل بداية  حبجم كلمة مشاكل  عن نفسي مل أواجه مشاكل  أ.روابي :

 ومث بالعزمية واإلصرار والصرب. بعض العقبات اليت يتجاوزها الشخص بالتوكل على اهلل أوالً 
  

 ماهي أهم مالمح الشخصية القانونية التي يجب أن تكتسبها المرأة لتتميز في هذا الوسط ؟ شذرات :
بني العلم والقانون باإلضافة إىل  عنك حمامية حيث أن الشخصية القانونية البد أن جتمع ماقال تكفي وحدها حىت يُ  شهادة القانون ال أ.روابي :
فقد مسى بيريو كاالماندري مهنيت الطب واحملاماة  والشخصية احليادية والدماثة واحللم والصرب واحلكمة ةى التحليل والرتكيب وسرعة البديهالقدرة عل

       . ميارسون طقوساً من التضامن االجتماعي يف مواساة احملتاجوذلك ألهنم باحلرف اخلريية ( )
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 ماهي المجاالت التي تنصحي بها القانونية للتخصص بها ؟ شذرات :
امليول والشواغر  وأخرياً  جماالت العمل يف املنظومة القانونية متشعبه جدًا لو تطرقت هلا سأحتاج إىل حوار مستقل هبذا املوضوع، لكن أوالً  أ.روابي :

 والدورات التدريبية هي اليت حتدد رغبة الشخص وأين يكمن ابداعه.
  

 هل تنصحي بمهنة المحاماة للمرأة ؟ شذرات :
 للوضع الراهن أرى بأهنا ضرورة حتمية للمجتمع. وفقاً  أ.روابي :

  

 نصائح لكل دارسة قانون ، وكل من تطمح للعمل فيه : شذرات :
فيه حىت تعرف أسراره مامك أكثر مما وجدت هذا التخصص حبر جيب أن تغوص أما أدركته منه فالزال  يغّرك   احرصي على طلب العلم وال أ.روابي :

ا اإلكثار من البحوث الصغرية أو اليت تكلفني هبا كطالبة واحتفظي هب مة يف مجيع ختصصات القانون وعليك  من معرفة األسس الالز  لذا البد لك  
 يصعب عليك فهمه. كثري من قراءتك لألنظمة واللوائح وال تستحي من السؤال حول ماأخرى حىت تصويب اخلطأ، أوراجعيها بني الفينة و 

  

 كلمة أخرة للمستشارة روابي العتيبي :  شذرات :
البات القانون والاليت يطمحن من أسباب الدعم لطمتىن أن يكون أحد احملفزات وسبب أ بشاير هذا احلوار اللطيف الذي شاكرة لك اخيت  أ.روابي :

 . سرة احملاميات السعودياتأعضاء أن يكن أحد أيف 
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لتحقق الغاية املتمثلة باملصلحة العامة للمجتمع، فإذا احنرفـت اإلدارة يف اسـتعمال السلطة اليت تتمتع هبا اإلدارة ليست غاية يف ذاهتا أمنا هي وسيلة إّن 
هبا ويعد هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقق أهداف تتعارض مع املصلحة العامة فأن قرارها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو االحنراف 

 لى القرار اإلداري .هذا العيب من أسباب الطعن باإللغاء اليت ترد ع
 تعريف عيب إساءة استعمال السلطة :

صل هذا يكون القرار اإلداري معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة إذا استعمل رجل اإلدارة صالحياته لتحقق غاية غري تلك اليت حددها القانون ويت
 لإلدارة وال يثار إذا كانت سلطة اإلدارة مقيدة حبدود معينة.العيب بنية مصدر القرار وبواعثه، لذلك يقرتن هذا العيب بالسلطة التقديرية 

لبواعث وقد حظي هذا العيب بأمهية كبرية يف القضاء اإلداري يف فرنسا ومصر واألردن والسعودية على السواء إال أن أمهيته تضاءلت ألنه يتصل با
 هذه البواعث وهو غاية بعيدة املنال.النفسية اخلفية جلهة اإلدارة، وإثباته يتطلب أن يبحث القضاء يف وجود 

لذلك أضفي القضاء علي هذا العيب الصفة االحتياطية فال يبحث يف وجوده طاملا أن هناك عيب أخر شابه القرار اإلداري مثل عيب عدم 
 . االختصاص أو عيب الشكل أو خمالفة القانون

 صور إساءة استعمال السلطة:
 القرار اإلداري يتخذ عيب االحنراف يف استعمال السلطة صورا عده سأتناوهلا بإجياز شديد :مثلما هو احلال يف سائر عيوب 

 

 إثبات عيب إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها

 إعداد : مها بنت حمدان الرفاعي
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 البعد عن المصلحة العامة: -أوالً 
 عى إليهاالقانون مل يعط اإلدارة السلطات واالمتيازات أال باعتبارها وسائل تساعدها علي حتقيق الغاية األساسية اليت تس

 .وهي املصلحة العامة
 وإذا ما حادت اإلدارة عن هذا اهلدف لتحقيق مصاحل شخصية ال متت للمصلحة العامة بصلة كمحاباة الغري أو حتقيق غرض

 سياسي أو استخدام السلطة بقصد االنتقام فإن قراراهتا تكون معيبة بعيب االحنراف بالسلطة .
 مخالفة قاعدة تخصيص األهداف: -ثانياً 

 هدف حتقيق املصلحة العامة دائماً فقد حيدد املشرع لإلدارة هدفاً خاصاً على الرغم من أن اإلدارة تست
 جيب أن تسعى قراراهتا  لتحقيقه وإذا ما خالفت هذا اهلدف فإن قرارها يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة

 ولو تذرعت اإلدارة بأهنا قد قصدت حتقيق املصلحة العامة، وهذا ما يعرف مببدأ ختصيص األهداف
 ثال ذلك قرارات الضبط اإلداري اليت حدد هلا القانون أهدافاً ثالثة ال جيوز لإلدارة خمالفتها وهي احملافظةوم

 على األمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، فإذا خالفت اإلدارة هذه األهداف يف قرار الضبط اإلداري
 راً باإللغاء .فإن قراراها هذا يكون مشوباً بعيب االحنراف بالسلطة وجدي

 إساءة استعمال اإلجراءات: -ثالثاً 
 حتصل هذه احلالة من االحنراف عندما تستبدل اإلدارة اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلصدار قرار معني بإجراءات أخرى لتحقيق 

 اهلدف الذي تسعى إليه، وتلجأ اإلدارة إىل هذا األسلوب أما ألهنا تعتقد أن اإلجراء الذي اتبعته ال ميض لتحقيق أهدافها 
 أو أهنا سعت إىل التهرب من اإلجراءات املطولة أو الشكليات املعقدة .

 االنتداب لتجريده من ضمانات التأديب .  قرارومثال ذلك أن تقرر اإلدارة انتداب موظف وهي تستهدف يف احلقيقة معاقبته فتلجأ إىل
 21 



   

 وسائل إثبات عيب االنحراف بالسلطة :
عليه فقهاً وقضاًء أن على مدعي احنراف اإلدارة بسلطتها فيما أصدرته من قرارات يقع عليه وحده عبء إثبات دعواه، إعماالً للقاعدة  املستقر

 القانونية يف اإلثبات املتمثلة يف: "أن على املدعي إثبات صدق ما يدعيه". 
 القرارات اإلدارية واليت مبوجبها يفرتض يف تلك القرارات صدورها صحيحة  وجتد تلك القاعدة مربرها يف قرينة الصحة املفرتض توافرها يف كافة

 يدعيه . مطابقة للقانون من حيث االختصاص والشكل والسبب واحملل والغاية وعلى مدعي عكس ذلك إثبات ما
 إن مل تسعفه تلك الوسائل وتأسيساً على ذلك فإن مدعي احنراف اإلدارة بسلطتها قد يستعني إلثبات صحة دعواه بوسائل مباشرة، ف

 .جلأ إىل أخرى غري مباشرة يدلل هبا على احنراف اإلدارة بسلطتها
ن ويدلل مدعي االحنراف بالسلطة على وجوده مباشرة من خالل نص القرار الذي يدعي انطوائه على احنراف بالسلطة، فإذا مل يتيسر له الكشف ع

 بالسلطة من نص القرار مل يعد أمامه سوى فحص ملف املوضوع مبا حيويه من مستندات االحنراف
 .قد تنبئ عن قيام هذا العيب 

 . الوسيلة األولى: إثبات االنحراف بالسلطة من نص القرار
 .الوسيلة الثانية: إثبات االنحراف بالسلطة من ملف الموضوع

 .الوسيلة الثالثة : ظروف إصدار القرار
 .: اإلثبات غير المباشر لعيب االنحراف بالسلطةةالوسيلة الرابع

 
 ولشرح هذه الوسائل تتّمة يف العدد القادم بإذن اهلل 
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 ما هي أنظمتنا ؟!

 بشاير بنت عبداهلل الشريف  إعداد : 

 العربية السعودية بوجود نظام قانوين متميز. هذا النظام خيتلف عن مثيالته يف األنظمة القانونية املتعارف عليها  نفرد اململكة
 :يتهو اآلبرز مالمح هذا التميز أو 

 .أن الشريعة اإلسالمية هي مصدر التشريع  .1
 . متزامنا معه ) التقنني( الوضعي والذي يصدره ويل األمر يف صيغة أنظمة )قوانني( ال ختالف الشريعة اإلسالمـية .2
 . مبخالفة الشريعة اإلسالمية عن قانون لكون األخري مرتبط دائماً  استـخدام مصطلح نظام بديالً  .2

 : ( وذلك من جهتنيري ما أنزل اهلل وخمالفة الشريعةاحلكم بغمصطلح ) نظومة الشرعية وال يأخذاملمن يعترب جزء  نظامالوداللة ذلك أن أي 
 وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكمعلى قوله تعاىل  ره ، فهو يصدر من ويل األمر بناءً من جهة إصدا (  ). 
 من جهة عدم خمالفته للشريعة اإلسالمية فهي النظام العام للمملكة العربية السعودية . 

 
بط بضباط الشرع اإلسالمي ويف الغالب خيالفه ، ضقانون وذلك يف كون األخري غري منبني النظام وبني ال واالختالفالتفرد والتميز من هنا يأيت 

عبارة  غالبهساسي أو وحيد ، كما أن يف أمن مصادره وليس مصدر  اطيياحتيعترب الشريعة اإلسالمية مصدر  فمن املتعارف عليه أن القانون غالباً 
 .ليست الشريعة اإلسالمية حاكمة عليه ةفكار متعددة ومتباينأعن تلفيق من أقوال و 
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 إحصائيات : 
 نظام . 222 جمموع األنظمة :،  2عدد القواعد : ،  23عدد التنظيمات : ،  212عدد األنظمة : 

 وثيقة .   221: عدد الوثائق ،  491عدد قرارات جملس الوزراء : ،  244عدد املراسيم امللكية : ،  24عدد األوامر امللكية : 
 

،  فمنها استندنا على هذه اإلحصائيات " هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء " يكون من موقع على األنظمة كمان أن مرجع أي قانوين أو مطلع
هـ قدمت هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء " جمموعة األنظمة السعودية " يف سبعة جملدات، وحظيت برتحيب كبري  1422عام يف كما أنه 

 .من املختصني يف الدراسات النظامية والقانونية واملهتمني هبا، داخل اململكة وخارجها
هـ، بعد حتديثها واستبعاد ما ألغى منها، وإدراج  1421 عامهي مرة أخرى تقدم جمموعة األنظمة السعودية يف إصدارها الثاين  وها

 .، كمان أهنا حتدث موقعها بأي مستجد  التعديالت اليت أضيفت إليها
 

 وستكون هذه الزاوية بقعة ضوء على أنظمتنا بإبراز بعض األنظمة وتسليط الضوء على بعض املواد املهمة اليت قد 
 افظة عليها ، تعيد احلق املسلوب حتمي احلق املوجود وتطالب باحلق املفقود جيهلها الكثري قد تكون جالبة حلقوق وحم

 . حتت ظل أنظمة وضعتها حكومتنا الرشيدة ولنكون جمتمع حيرتم النظام وحيفظ احلقوق 

23 

http://www.boe.gov.sa/MainDefault.aspx?lang=ar


 

 تهم بمواضيع تختص عليها ومختصرة  وافية وشروحات وإجابات القانونية األسئلة من عةمجمو  وسلس سهل أسلوب عبر يقدم
 ) الوكالة ( .  عن المطروحة األسئلة ستكون العدد ذاه في معرفتها عن للفرد ىغ ال قوانين عدة ينب وتتنوع ة/واطنالم
 
   هي الوكالة وكيف تكون ؟ ما

 .أن يستنيب شخص من ينوب عنه يف أمر من أمور اليت جيوز فيها النيابة، كالبيع والشراء وغري ذلك هي
 
  الحكمة من مشروعية الوكالة ؟ا م

كــل إنســان أن يباشــر أعمالــه كلهــا بنفســه، فيحتــاج إيل تفــويض أو توكيــل أحــد يقــوم  اإلســالم الوكالــة وذلــك ألنــه لــيس مــن مقــدور  أجــاز
 .ببعضها نيابة عنه

 

 سؤال و جواب !
 مشاعل بنت سليم الحربي إعداد : 
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 ماهي شروط صحة الوكالة ؟
 أن يكون كل من املوكل والوكيل أهاًل للتصرف . 
 يكون الشيء املوكل فيه ملًكا للموكل ومعلوًما: مبعين أن حيدد ما سيقوم بعمله، كأن يطلب منه شراء أن 

  . قميص، فيقول له: اشرت يل قميًصا مثاًل أو بنطلونًا أو غري ذلك 
 ء إن كانأن تكون الوكالة يف األمور اليت جيوز فيها اإلناب: أي يف األمور املباحة، كإثبات حق املوكل أمام القضا 

 لية الوكيل حماميا، ويف حضور االجتماعات، ويف إدارة أموال املوكل ويف بعض العقود كالزواج، أو الرهن، أو التأجري، أو بعض العبادات املا 
 : م هبا بنفسه مثلكاحلج، والصدقة، والزكاة، كما تصح يف إقامة احلدود. وهناك أمور ال جتوز فيها اإلنابة أو الوكالة، وجيب علي املوكل أن يقو 

 .احللف باليمني، العبادت البدنية كالصالة، والصوم وغري ذلك
 . ثاًل أو السرقةكما جيوز اعرتاف الوكيل عن موكله يف األمور اليت فيها حدود أو قصاص، فال جيوز له أن يقول: اعرتف نيابة عن موكلي بأنه قام بالقتل م

 

 أنواع الوكالة ؟ ما
 : والوكالة نوعان

 .          كالة مطلقة -1
 .  كالة مقيدة  -2

ملوكله ما يعتقد أنه يناسبه، وأن يشرتيه بسعر  فإذا قال املوكل لوكيله اشرت يل قميًصا، ومل يبني له لونه، أو مل حيدد له مثنه فهي وكالة مطلقة وعلي الوكيل أن يشرتي
 .احلق يف عدم نفاذ الشراء وإلزام الوكيل مبا اشرتاهالسوق، فال يدفع يف الشيء أكثر من حقه، فإن فعل ذلك كان للموكل 

حـدد الـثمن واللـون، وال حيـل وأما إذا قال الوكيل ملوكله: اشرت يل قميًصا لونه أمحر، أو مثنه عشـرة جنيهـات، فهنـا يكـون املوكـل قـد أنـاب الوكيـل إنابـة مقيـدة، ألنـه 
صفات املطلوبة، ولكنـه أرخـص منـه مـثاًل، كـأن جيـده بثمانيـة جنيهـات، فيفضـله علـي نظـريه الـذي مثنـه للوكيل أن خيالف أمر موكله إال إذا وجد له قميًصا بنفس ال

 . عشرة جنيهات
 .وإذا نّفذ الوكيل ما أراده املوكل دون تعد منه؛ ألزم املوكل بالشيء الذي وكله فيه
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 هل تصح الوكالة مقابل أجر؟

 .تصح الوكالة بأجر ويشرتط فيها حتديد األجرة، وبيان العمل الذي يقوم به املوكل
 

 الوكالة ؟ هل يُفسخ عقد 
 .للموكل والوكيل احلق يف فسخ الوكالة مىت شاء أحدمها ذلك

 
  متي ينتهي عقد الوكالة ؟

 إذا مات املوكل أو الوكيل أو أصيب أحدمها باجلنون. 
 إذا عزل املوكل وكيله عن اإلنابة عنه، أو عزل الوكيل نفسه. 
 أن ينتهي العمل الذي أسنده املوكل إيل وكيله. فانتهاء العمل معناه انتهاء الوكالة اليت بينهما. 
  املوكـل صـاحب شـركة مـثاًل، ووكـل غـريه إلداراهتـا، مث بيعـت الشـركة ومل أن يصبح املوكل غري مالك للشيء الذي وكل فيه غريه فـإن كـان

 يعد املوكل صاحًبا هلا. 
 .هنا تنتهي وكالة غريه بإدارة الشركة

 

26 



 

 روابط األعداد السابقة للتحميل 

 

 العدد األول

 العدد الثاني

 العدد الثالث

 العدد الرابع

 العدد الخامس

  العدد السادس
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