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ا  :  

هيدف هذا البحث إىل توضيح نطاق واجـب املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة      

لواجـب، العامة، وحدود سلطة اإلدارة يف حماسبة املوظـف عـن اإلخـالل هبـذا ا

وقد اتبعت املنهج التأصـييل، والتحلـييل، والتـارخيي، واملقـارن؛ وتوصـلت مـن 

خـالل هــذا البحــث إىل جمموعــة مـن النتــائج أوجزهــا يف أن املــرشع مل يتعــرض 

لتعريف واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامـة، واكتفـى بـذكر أمثلـة هلـذا 

العامة يعترب وسيلة للحفـاظ الواجب، وأن واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة 

احلفــاظ عــىل هيبــة الوظيفــة عــىل ثقــة األفــراد يف الوظــائف العامــة وشــاغليها، و

ً؛ وأن هذا الواجب يعترب واجبا عاما ومـستمرا التمكني لسلطة اإلدارة، والعامة ً ً

ًومرنا؛ ويعترب أعم من واجب التحفظ، كام خيتلف عن واجب احليدة والنزاهة؛ 

، حـسن معاملـة اجلمهـور والرؤسـاء واملرؤوسـني، ولزمالءحسن معاملة اوأن 

 يف املـصالح عـدم اسـتغالل الوظيفـةوحسن مظهر املوظف العام أثناء العمل، و

اخلاصة أثناء ساعات العمل تعترب من مظاهر احلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامة 

ملوظف يف حياة املوظف العامة؛ كام أن االمتناع عن السلوكيات املسيئة لسمعة ا

ــة ــني الوظيف ــع ب ــر اجلم ــة، وحظ ــاة اخلاص ــة يف احلي ــامل والوظيف ــة واألع  العام
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األخرى، وعدم إفشاء األرسار، ووجوب الـوالء والـتحفظ  تعتـرب مـن مظـاهر 

وأنـه يلـزم لقيـام . احلفاظ عىل كرامـة الوظيفـة العامـة يف حيـاة املوظـف اخلاصـة

ًعنـوي، وأخـريا يتمثـل األثـر اجلريمة حتقق أركاهنا الثالثة الـرشعي واملـادي وامل

املرتتب عىل ارتكاب جريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة يف توقيـع العقـاب 

التأديبي عىل املخالف مع التقيد بعدم جتاوز العقوبات التأديبية املنصوص عليها 

 .وتسبيب القرار التأديبي وجتنب الغلو

 ت اهيبـة –حريـة املوظـف –  حماسـبة املوظـف–كرامة الوظيفة : ا 

ــة  ــة –الوظيف ــف اخلاص ــاة املوظ ــف– حي ــلوكيات املوظ ــف - س ــمعة املوظ  س

   .وسريته
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Abstract:        

    This research aims to clarify the scope of the duty to maintain 

the dignity of the public office، and the limits of management's 

authority to hold the employee accountable for breaching this 

duty، It followed the Indigenization, analytical, historical, and 

comparative method، through this research, I reached a set of 

results that he summarized in that the legislator did not address 

the definition of the duty to preserve the dignity of the public 

office. he confined himself to giving examples of this duty. and 

that the duty to preserve the dignity of the public office is 

considered a means of preserving the confidence of individuals 

in public offices and their occupants, preserving the prestige of 

the public office, and empowering the authority of the 

administration; and that this duty is considered a general, 

continuous and flexible duty; it is considered more general than 

the duty of reticence، it also differs from the duty of 

monofilament and impartiality; Good treatment of colleagues, 

superiors and subordinates, good treatment of the public, good 

appearance of the public employee during work, and the non-
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exploitation of the position in private interests during working 

hours are among the manifestations of preserving the dignity of 

the public office in the employee's public life، In addition, 

abstaining from behaviors that are detrimental to the employee’s 

reputation and the job in private life, the prohibition of 

combining the public office with other business, the non-

disclosure of secrets, the obligation of loyalty and reservation are 

among the manifestations of preserving the dignity of the public 

office in the employee’s private life. and it is necessary for the 

crime to fulfill its three legal, material and moral pillars, and 

finally the effect of committing the crime of breaching the 

dignity of a public office is to impose disciplinary punishment on 

the offender while being bound not to bypass the stipulated 

disciplinary penalties, causing the disciplinary decision and 

avoiding exaggeration. 

keywords: Dignity of the job  - Employee accountability  - 

Employee freedom   - The prestige of the job  - Private employee 

life  - Employee behaviors  -The employee's reputation and his 

biography. 
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ا ا ا   

  

  

      احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، وخاتم 

النبيني، ورمحة اهللا للعاملني، سيدنا حممد النبي األمي العريب الكريم، وعىل آله 

 ثم أما بعد.. وأصحابه ومن تبعه وسار عىل هنجه بإحسان إىل يوم الدين

أسـاس الكفـاءة واسـتيفاء  لوظائف العامـة حـق للمـواطنني عـىل    إذا كانت ا

) ١٤( طبقا للـامدة - الدولة وساطة؛ وتتكفل أو حماباة ودون الرشوط املطلوبة،

م بحامية حقـوق شـاغيل الوظـائف العامـة؛ إال أن الوظـائف ٢٠١٤من دستور 

الــشعب ورعايــة  خلدمــة هبــا للقــائمني العامــة تعتــرب يف الوقــت نفــسه تكليــف

 . احلهمص

     وإذا كان منـسويب الوظـائف العامـة هلـم احلـق يف التمتـع باحلريـة الشخـصية 

ــتور  ــصوص الدس ــم بن ــة هل ــة–املكفول ــواطنني يف الدول ــة امل ــأن بقي  إال أن - ش

وضعهم الوظيفي يفرض عليهم االلتزام بالعديد من القيود التي جيـب علـيهم 

لوظيفية أثناء سـاعات العمـل أن حيرتموها ويلتزموا هبا، ليس فقط يف حياهتم ا

الرسمية، بل وحتى يف حياهتم اخلاصة خـارج املكـان والزمـان املحـددين ألداء 

العمل، بحيث يمكن أن متتد سلطة اإلدارة التأديبية إىل سـلوكيات املوظـف يف 

حياته اخلاصة طاملا كانت تؤثر يف مركـزه الـوظيفي؛ وهـذه الواجبـات والقيـود 

سري املرافق العامة، والقدرة عىل إشباع احلاجـات تستهدف يف جمموعها حسن 

 . العامة عىل الوجه األكمل



 

)٥٥٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

     ويعترب واجب احلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامة مـن أبـرز وأهـم الواجبـات 

التي يتقيد هبا املوظـف العـام يف حياتـه العامـة واخلاصـة عـىل الـسواء، ولـذلك 

 تأديـب املوظـف العـام عـن تتمتع اجلهات اإلداريـة بـسلطة تقديريـة واسـعة يف

ًاألفعال التي تؤثر يف سمعته ومركزه، ومن ثم تشكل إخـالال بكرامـة الوظيفـة 

 .  ًالعامة، وانتقاصا من االحرتام الواجب هلا

ً     وحتى ال تشكل هذه القيود تغوال عىل حياة املوظف اخلاصة، واعتـداء عـىل  ً

 للحجــر عــىل املــوظفني، حريتــه الشخــصية، وتتحــول الوظيفــة العامــة إىل أداة

ًوعمال عىل احليلولة دون التعـسف والتجـاوز يف اسـتعامل الـسلطة مـن جانـب 

 كـان مــن الــالزم عــدم إطـالق ســلطة اإلدارة يف تأديــب املوظــف عــن -اإلدارة

ــن  ــة م ــصالحية بمجموع ــذه ال ــبط ه ــة، وض ــة العام ــة الوظيف ــالل بكرام اإلخ

ملـصلحة العامـة، وتـضمن الضوابط التي تضمن عدم االنحراف هبا عن غايـة ا

متتع املوظف بحريته الشخصية، ومـن ثـم يتحقـق التـوازن بـني حريـة املوظـف 

  . وسلطة اإلدارة

ا أ:  

     إن احلديث عن موضـوع املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة حيتـل أمهيـة 

بالغة، إذ يتوقف عليه حسن سري العمل اإلداري، باعتبار أن سلوكيات شاغيل 

ظائف العامة يف حياهتم العامة واخلاصة تعتـرب هـي التجـسيد العمـيل ملكانـة الو

الوظيفة العامة التي يشغلوهنا وينتسبون إليها يف قلوب املنتفعني هبا واملتعاملني 

معها، فإن كانت سلوكياهتم الئقة بمن يشغل هذا املنصب أو املركـز الـوظيفي 

ــان إىل قلــوب األفــراد زادت الثقــة يف الوظيفــة ويف شــاغليها، وتــسلل  االطمئن
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لشعورهم بأن حقوقهم ومصاحلهم يف أيدي أمينـة، ممـا يـساهم يف تعزيـز الثقـة 

أخـرى؛  ناحيـة مـن سلطات الدولة وبني املتبادلة بني فئات املجتمع من ناحية،

أما إذا ظهر منسويب الوظائف العامة باملظهر غري الالئق بمراكزهم ومناصـبهم 

       .عىل عالقة األفراد باملرافق العامةًفإن ذلك ينعكس سلبا 

  : أب ار اع

ًالرغبة يف إبـراز هـذا الواجـب مـن بـني الواجبـات الوظيفيـة نظـرا ألمهيتـه  - ١

وتأثريه البـارز عـىل سـري العمـل اإلداري، وتعلقـه بحيـاة املـوظفني العمـوميني 

 .   العامة واخلاصة عىل السواء

ول واجب املحافظة عىل كرامـة الوظيفـة  الرغبة يف إضافة بحث مفصل ح - ٢

إىل املكتبــة القانونيــة، واإلســهام مـــن خاللــه يف االرتقــاء بالوظيفــة العامـــة، 

ًخــصوصا يف ظــل جهــود اإلصــالح اإلداري املبذولــة عــىل كافــة املــستويات يف 

 .الدولة

اف اأ : 

توضيح نطاق واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة، حتـى ال يتـوهم  - ١

منــسويب الوظيفــة العامــة أن حيــاهتم اخلاصــة بمعــزل عــن مركــزهم الــوظيفي، 

 . ًونرش ثقافة الترصف بمسئولية خصوصا يف نطاق حياة املوظف اخلاصة

إذا كان كل مـن املـرشع والفقـه والقـضاء يـسلم بوجـوب التـزام املوظـف  - ٢

د العام بواجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة، فلنـا أن نتـساءل عـن حـدو

هذا االلتزام ومظاهره يف حياة املوظف العامة واخلاصة عىل حد سواء، وحدود 

 .سلطة اإلدارة يف حماسبة املوظف عن اإلخالل هبذا الواجب
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ــاحيتني  - ٣ ــة مــن الن ــة الوظيفــة العام ــة عــىل كرام  التأصــيل لواجــب املحافظ

 .  القانونية والرشعية

ا إ :  

 التوفيق بني احلرية الشخصية للموظـف  كيفية مناقشةيقوم هذا البحث عىل     

 سـلطة اإلدارة يتمتع به من حريـة يف حياتـه اخلاصـة، وبـنيينبغي أن العام، وما 

تـه بـشكل عـام وأخـصها واجبـات وظيفالتي تستهدف مراقبة التزام املوظـف ب

 ومـا يفرضـه ذلـك مـن قيـود جيـب واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة،

عــام أن يتقيــد هبــا داخــل الوظيفــة يف أوقــات العمــل الرســمية، عــىل املوظــف ال

 . وخارج الوظيفة يف حياته اخلاصة

ت اؤ :  

هل جيب عىل املوظف أن يلتزم بواجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة  - ١

 يف حياته العامة واخلاصة؟

مـة، ما هي حدود التزام املوظف بواجب املحافظة عىل كرامـة الوظيفـة العا - ٢

 وما هي مظاهر هذا الواجب يف حياة املوظف العامة واخلاصة؟

ما هي األركان الواجب توافرهـا لقيـام جريمـة اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة  - ٣

 العامة؟

ما هي اآلثار املرتتبة عىل ارتكاب املوظف جلريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة  - ٤

 العامة؟  

ت ا :  

اهر اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة عىل  عدم النص يف القانون عىل كل مظ - ١

سبيل احلرص؛ ولعل مرجع ذلك إىل أن املرشع ال يتدخل كثـريا يف التعريفـات؛ 
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ــضال عــن أن هــذا الواجــب خيتلــف بــاختالف الزمــان واملكــان والبيئــات  ًف

واملجتمعات، كام خيتلف باختالف الوظائف وموقعها عىل السلم اإلداري، بل 

يان يف الوظائف واملراكـز املتـساوية الخـتالف معـايري قد خيتلف يف بعض األح

 .حتديده

ًاتساع موضوع البحث، نظرا لشمول واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفـة  - ٢

العامة حلياة املوظف العامة واخلاصة، وتعدد مظاهره وعدم إمكانية حرص هـذا 

الواجب يف نطـاق معـني، فـال توجـد أفعـال حمـصورة يمكـن القـول بأهنـا متثـل 

 .إلطار املحدد لواجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامةا

ــزام باملحافظــة عــىل كرامــة الوظيفــة العامــة وعــدم  - ٣ غمــوض واجــب االلت

 . وضوح مالحمه

ت اراا:  

 فقهـاء جـرت عـادةبالبحث عن الدراسات السابقة للموضوع تبني أنـه قـد      

عامـة بطريقـة خمتـرصة ضـمن  عىل التعرض لكرامة الوظيفـة الالقانون اإلداري

احلديث عن واجبات املوظف العام يف كتب القانون اإلداري والوظيفة العامة، 

ومل أعثر إال عىل دراسة واحدة تعرضـت للموضـوع بقـدر مـن التفـصيل حتـت 

ــوان  ــارن "عن ــانون املق ــة يف الق ــة العام ــة الوظيف ــىل كرام ــة ع ــب املحافظ واج

مد العجمي، وأصـل هـذه الدراسـة محدي حم/  للدكتور"والرشيعة اإلسالمية

م؛ ٢٠١٠ جامعة بنـي سـويف يف عـام -رسالة دكتوراه نوقشت بكلية احلقوق

ــوابطه  ــة وض ــة العام ــة الوظيف ــىل كرام ــة ع ــب املحافظ ــت لواج ــث تعرض حي

وجماالته وركزت عىل الوسائل الوقائية والعالجية التي تكفل احلفاظ عىل هـذا 



 

)٥٥٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

لسلوكيات املخالفـة؛ كـام ركـزت الواجب مثل التدريب السلوكي وتصحيح ا

عىل احلوافز اإلجيابية والسلبية ودورها الفعـال يف احلفـاظ عـىل كرامـة الوظيفـة 

بمزيـد مـن التفاصـيل، يف  املوضـوع تناولالعامة؛ وسوف يتم يف هذه الدراسة 

 اخلدمـة ًحماولة الستيعاب مجيع جوانب املوضوع، خصوصا بعد صدور قانون

ــم  ــايل رق ــة احل ــسنة ) ٨١(املدني ــام ٢٠١٦ل ــصادرة ع ــة ال ــه التنفيذي م، والئحت

ـــة ٢٠١٧ ـــاز اإلداري للدول ـــاملني باجله ـــوظيفي للع ـــسلوك ال ـــة ال م، ومدون

بجمهورية مرص العربية، وسوف يتم من خالل هذه الدراسـة بيـان خـصائص 

هــذا الواجــب، وكيفيــة التمييــز بينــه وبــني بعــض الواجبــات التــي قــد تــشبهه، 

ية حتقيق التوازن بني حرية املوظف وسلطة اإلدارة، باإلضافة إىل التعرض لكيف

وذلك بتوضـيح حـدود احلريـة الشخـصية املوظـف، وحـدود سـلطة اإلدارة يف 

حماسبة املوظف عـن اإلخـالل هبـذا الواجـب؛ وبيـان مالمـح وأركـان اجلريمـة 

ًالتأديبية التي ترتكب إخالال بكرامة الوظيفة العامة، واآلثار املرتتبة عىل ثبـوت 

 .    كاب املوظف هلذه اجلريمةارت

ا ا  ا  :  

عن طريق جتميـع اجلزئيـات ) االستقرائي(    استخدم الباحث املنهج التأصييل 

التي يمكن من خالهلا التوصل إىل قاعدة عامـة، باإلضـافة إىل املـنهج التحلـييل 

عللهـا بشـياء أل، وربط االنتائجبملقدمات ، الذي يقوم عىل ربط ا)االستنباطي(

يبــدأ بالكليــات ليــصل منهــا إىل حيــث عــىل أســاس املنطــق والتأمــل الــذهني، 

ــات ــة اجلزئي ــسوابق التارخيي ــرسد ال ــاج ل ــيام حيت ــارخيي ف ــنهج الت ــاع امل ــع اتب ؛ م

واألحكام القضائية واالستفادة منها يف كل موضع بحـسبه؛ كـام اتبـع الباحـث 



  

)٥٥٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مي مــن كــل جزئيــة مــن املــنهج املقــارن، حيــث عــرض ملوقــف الفقــه اإلســال

جزئيات البحث بصورة إمجالية مبنية عىل النظرة الكليـة للمـسألة حمـل املقارنـة 

بالقـدر الـالزم لتوضـيح االتفـاق أو االخـتالف بـني القـانون الوضـعي والفقــه 

 . اإلسالمي

     وقام الباحث بكتابة بيانات املرجع كاملة عنـد رجوعـه إليـه يف املـرة األوىل، 

مرجــع "ليــه مــرة أخــرى، كــان يكتفــي باإلشــارة إليــه بعبــارة وعنــد رجوعــه إ

، وبــدأ باســم املؤلــف بالنــسبة للمراجــع القانونيــة أو املراجــع الفقهيــة "ســابق

املعــارصة لكوهنــا مــشهورة بأســامء مؤلفيهــا، بيــنام بــدأ باســم الكتــاب بالنــسبة 

    .للكتب الرشعية الرتاثية لكوهنا مشهورة بعناوينها

ا  :  
 ا ا  ل و و  إ ا   

ا ا ا  ا اظ ا وأ : ا اول
 ت ااا و  وا و  

 .املقصود بواجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة: ا اول

ما واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامةأمهية : ا. 

ا خصائص واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة: ا. 

اا التمييــز بــني واجــب املحافظــة عــىل كرامــة الوظيفــة العامــة : ا

 . والواجبات التي تشبهه

مــة التمييــز بــني واجــب املحافظــة عــىل كرامــة الوظيفــة العا:     املطلــب األول

 وواجب الوالء



 

)٥٥٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

التمييز بني واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامـة وواجـب : املطلب الثاين

 التحفظ

ــة : املطلــب الثالــث ــب املحافظــة عــىل كرامــة الوظيفــة العام ــز بــني واج التميي

 وواجب احلياد

ما ا : ظة ا  ا ظا ا  ظا 
وا ا  

 .مظاهر احلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامة يف حياة املوظف العامة: ا اول

 .واملرؤوسني  والرؤساءحسن معاملة الزمالء: املطلب األول

 .حسن معاملة اجلمهور: املطلب الثاين

 .حسن مظهر املوظف العام أثناء العمل: املطلب الثالث

الح اخلاصــة أثنــاء ســاعات  يف املــصعــدم اســتغالل الوظيفــة :املطلــب الرابــع

  .العمل

ما مظاهر احلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامة يف حياة املوظف  :ا

 .اخلاصة

االمتناع عن السلوكيات املـسيئة لـسمعة املوظـف والوظيفـة يف : املطلب األول

 . احلياة اخلاصة

 .حظر اجلمع بني الوظيفة العامة واألعامل األخرى: املطلب الثاين

 . عدم إفشاء األرسار: لب الثالثاملط

 .وجوب الوالء والتحفظ: املطلب الرابع



  

)٥٥٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ا ا : ر اوا ا ظا ا لا  نأر
.  

 .أركان جريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة: ا اول

 .وظيفة العامةالركن الرشعي جلريمة اإلخالل بكرامة ال: املطلب األول

 .الركن املادي جلريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة: املطلب الثاين

 .ثبوت اخلطأ املكون جلريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة:      الفرع األول

 .تأثر الوظيفة بفعل املوظف املخل بكرامة الوظيفة العامة:      الفرع الثاين

 .جلريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامةالركن املعنوي : املطلب الثالث

  ما اآلثـار املرتتبـة عـىل ثبـوت جريمـة اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة : ا

 .العامة

 .  التقيد برشعية العقوبات: املطلب األول

 .تسبيب القرار التأديبي: املطلب الثاين

 .جتنب الغلو: املطلب الثالث



 

)٥٥٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

  ا اول
 ا ا اا ظا ا   

 ت ااا و  وا و وأ  
  

     إن احلديث عن واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة يستلزم يف البداية 

ــض  ــني بع ــه وب ــز بين ــصه، والتميي ــه، وخصائ ــه، وأمهيت ــصود ب ــرض للمق التع

يل بيـان ذلـك مـن خـالل املباحـث الواجبات الوظيفية التي قـد تـشبهه، وفـيام يـ

 : اآلتية

  .اد ا ا  ا اظ ا: ا اول

ما ا :ا ظا ا  ا وا أ.  

ا ا :ا ظا ا  ا وا .  
 اا ا :    ا وا  ا          ا ظا ا  

 ت ااوا.  



  

)٥٥٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
        ا اول

 دا  ا اا ظا ا  

وفيام ييل التعرض للمقصود بكرامة الوظيفة العامة يف اللغة ويف االصطالح      

 :عىل النحو التايل

ا  ا ظا ا      :  

        ا  ا  :وهو شـعور بالـرشف ؛ذاتهلاحرتام املرء العزة، و ّ

ْوالقيمة الشخصية جيعله يتأثر ويتأمل إذا ما انتقص قدره َ ّّ ّ. 

ّمبدأ أخالقـي يقـرر أن اإلنـسان ينبغـي أن يعامـل عـىل أنـه  :كرامة اإلنسان     و ّ ِّ ُ ّ

: ِّواهلني )١(.ِّان فوق كل اعتبارغاية يف ذاته ال وسيلة، وكرامته من حيث هو إنس

  )٢( .اليشء احلقري الذي ال كرامة لههو 
       ا  ا ظا ِّعمل مـسند إىل عامـل ليؤديـه أو منصب : وأ ُ

  )٣(.ِّمع اختصاصات حيددها له القانون

                                                        
معجـم اللغـة العربيـة املعـارصة، عـامل ): ـهــ١٤٢٤( أمحد خمتـار عبـد احلميـد عمـر .د )١(

 . ١٩٢٣، ص٣م، جـ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩تب، الطبعة األوىل، الك

 أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بـن متـيم الفراهيـدي البـرصي :كتاب العني )٢(

، ٤، جــدار ومكتبـة اهلـالل، د مهدي املخزومي، د إبراهيم الـسامرائي: ، حتقيق)ـهـ١٧٠(

، )ـهــ٣٧٠(، أبـو منـصور  حممـد بـن أمحـد بـن األزهـري اهلـروي: هتـذيب اللغـة. ٩٢ص

ــق ــب :حتقي ــوض مرع ــد ع ــة األوىل، ،حمم ــريب  ، م٢٠٠١ الطبع ــرتاث الع ــاء ال  –دار إحي

 . ٢٣٢، ص٦، جــبريوت

ّ حممـد بـن حممـد بـن عبـد الـرزاق احلـسيني، أبـو :تاج العروس من جـواهر القـاموس )٣( ّ ّ

َّالفــيض، امللقــب بمرتــىض، الزبيــدي  ــ١٢٠٥(ّ ــ: ، حتقيــق)ـهـ دار ، نيجمموعــة مــن املحقق



 

)٥٦٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ً    ويمكن القول بناء عىل ذلك بأن كرامة الوظيفة يف اللغة تعني رشف املنصب 

 .    العمل وقيمته، وما جيب له من االحرتام والتوقريأو

 حا  ا ظا ا:  

       فيام ييل نتعرض ملفهوم كرامة الوظيفة العامة يف الترشيع والفقـه والقـضاء، 

 : كام نتعرض ملفهوم هذا الواجب يف الفقه اإلسالمي، وذلك عىل النحو التايل

أو :ا  :  

 يتبني أن املـرشع وإن )١(م٢٠١٦لسنة ) ٨١( بالنظر يف قانون اخلدمة املدنية رقم 

كان قد تعرض لواجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة، إال أنـه مل يـنص يف 

القانون عىل تعريف واضح وحمدد ملضمون هذا الواجـب؛ ولعـل مرجـع ذلـك 

البحـث مـن أن املـرشع ال لالعتبارات التي سبق أن أرشنـا إليهـا يف صـعوبات 

ًيتدخل كثريا يف التعريفات؛ ونظرا الخـتالف هـذا الواجـب بـاختالف الزمـان 

 .واملكان والبيئات واملجتمعات والوظائف

م ٢٠١٦لـسنة ) ٨١(من قانون اخلدمـة املدنيـة رقـم ) ٥٨(   حيث نصت املادة 

 ريظهـ أو وظيفتـه، أعـامل يف الواجـب مقتىض عىل خيرج موظف كل": عىل أن

 ."ًتأديبيا جيازى الوظيفة بكرامة اإلخالل شأنه من بمظهر

 وإذا كان هذا هو موقف القانون فقد عرضت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 

املدنية لـبعض صـور املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة، حيـث نـص البنـد 

                                                                                                                                        
معجــم اللغــة ): ـهـــ١٤٢٤(أمحــد خمتـار عبــد احلميــد عمـر . د. ٤٦٤، ص٢٤، جـــاهلدايـة

 . ٢٤٦٤، ص٣، جـمرجع سابقالعربية املعارصة، 

، املوافق أول هـ١٤٣٨الصادر يف غرة صفر ) أ(مكرر ) ٤٣( العدد - اجلريدة الرسمية)١(

  . م٢٠١٦نوفمرب سنة 



  

)٥٦١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ة الـصادرة من الالئحة التنفيذية لقـانون اخلدمـة املدنيـ) ١٤٩(الثالث من املادة 

جيـب ":  عـىل أنـه)١(م،٢٠١٧لـسنة ) ١٦١٢(بقرار رئيس جملس الوزراء رقـم 

عىل املوظف االلتزام بأحكام القوانني واللوائح والقرارات والنظم املعمول هبا 

 -٣.... -٢... -١: والعمل عىل تطبيقها، ويتعني عليه عـىل األخـص مـا يـأيت

ــمعتها، و ــسن س ــة وح ــة الوظيف ــىل كرام ــة ع ــق املحافظ ــاملظهر الالئ ــور ب الظه

بالوظيفـة ومراعــاة آداب اللياقــة يف تــرصفاته مــع اجلمهــور ورؤســائه وزمالئــه 

  ". ....ومرؤوسيه

    ويفهم من هـذا الـنص أن املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة هـو واجـب 

يفرض عىل املوظف االلتزام باملحافظة عىل سمعة الوظيفـة، والظهـور بـاملظهر 

راعاة آداب اللياقة يف التعامل مع رؤسـائه وزمالئـه ومرؤوسـيه، الالئق هبا، وم

  .واجلمهور املتعامل معه

مـن الالئحــة التنفيذيــة لقـانون اخلدمــة املدنيــة ) ١٥٠(وقـد اشــتملت املــادة       

املشار إليه عىل تفصيل املحظورات التي جيب عىل املوظف العام االمتناع عنهـا 

وزمالئـه ومرؤوسـيه، والتـي يتعلـل بعـضها يف ترصفاته مع اجلمهور ورؤسائه 

 الـشبهات مـواطن باحلفاظ عىل كرامـة الوظيفـة العامـة، والبعـد بـاملوظف عـن

احلـرص، وال تقتـرص عـىل  ال املثال سبيل عىل  وهي حمظورات وردت)٢(.والريبة

                                                        

، املوافـق هــ١٤٣٨الصادر يف غرة رمـضان ) أ(ر مكر) ٢١( العدد - اجلريدة الرسمية)١(

  . م٢٠١٧ مايو سنة ٢٧

 :   ومن هذه املحظورات حسب البنود التي وردت هبا ما ييل)٢(



 

)٥٦٢(
                                                                                                                                        

 ظا   ا ظا ادارةوا   

 أثنـاء سـاعات وظيفيتتناىف مع احليـدة، والتجـرد، وااللتـزام الـ التي مبارشة األعامل   .١ 

 .العمل الرسمية

ة أو نزع هذا األصـل مـن امللفـات املخصـصة االحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمي   .٧

وثيقـة رسـمية أو ذات  أي ُحلفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو االحتفاظ بـصورة

 .طابع رسى

ترصيح أو بيان عن أعامل وظيفته عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال  بأي يفيضأن    .٨

 .ا له بذلك كتابة من الرئيس املختصًإال إذا كان مرصح

عمـل آخـر يؤديـه بالـذات أو بالواسـطة إذا كـان مـن شـأنه  وأي أن جيمع بني وظيفتـه . ٩

 .اإلرضار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غري متفق مع مقتضياهتا

ذن إغـري أوقـات العمـل الرسـمية إال بـ يف ً أعامال للغري بأجر أو بمكافأة ولويأن يؤد. ١٠

وظف بأجر أو بمكافـأة أعـامل القوامـة أو من السلطة املختصة، ومع ذلك جيوز أن يتوىل امل

الوصــاية أو الوكالــة عــن الغــائبني أو املــساعدة القــضائية إذا كــان املــشمول بالوصــاية أو 

 ممن تـربطهم بـه صـلة قربـى أو نـسب حتـى قضائيالقوامة أو الغائب أو املعني له مساعد 

 .الدرجة الرابعة

ت أو مـسامهات لـصالح أحـزاب أو  أو مجع تربعا أو سيايسعمل حزيب أي ممارسة  .١١

مجاعات، أو نرش الدعاية أو الـرتويج هلـا، إذا كـان ذلـك داخـل مكـان العمـل أو بمناسـبة 

 .تأديته

ذن مـن الـسلطة املختـصة أو إ تنظيم اجتامعات داخل مكان العمـل دون االشرتاك يف. ١٢

 .من تفوضه وذلك دون إخالل بأحكام قوانني التنظيامت النقابية

 .وظيفيالل نفوذه الاستغ. ١٣

 أداء اخلدمـة أو تأخريهـا، ُ اخلدمة أو التباطؤ املتعمـد يفيإساءة معاملة اجلمهور متلق. ١٤

 .أو إساءة استعامل السلطة



  

)٥٦٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
النطاق الداخل يف احلياة الوظيفية للموظف فحسب، وإنام متتـد لتـشمل نطـاق 

 يؤكـد عــىل أن نطــاق احلفـاظ عــىل رشف وكرامــة الوظيفــة حياتـه اخلاصــة، ممــا

 . العامة يشمل حياة املوظف العامة واخلاصة عىل حد سواء

م، ٢٠١٨ لـسنة ٨١قـانون اخلدمـة املدنيـة رقـم  مـن) ٥٧(       وملا كانـت املـادة

مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون اخلدمـة ) ١٤٩(وكذلك البند التاسع مـن املـادة 

باألحكـام الـواردة يف مـدونات الـسلوك  ن عىل املوظف االلتـزاماملدنية، تفرضا

 .املختص الوزير من وأخالقيات اخلدمة املدنية الصادرة

     وبالرجوع إىل مدونـة الـسلوك الـوظيفي للعـاملني باجلهـاز اإلداري للدولـة 

 نجــد أن املــادة اخلامــسة مــن املدونــة قــد تعرضــت )١(،بجمهوريـة مــرص العربيــة

ــب املحا ــذا لواج ــف ه ــارة إىل تعري ــة دون إش ــة العام ــة الوظيف ــىل كرام ــة ع فظ

جيب عىل ": الواجب، حيث نصت يف معرض حديثها عن واجبات العامل أنه

ــل  ــسلك يف .... العام ــرف، وأن ي ــا للع ــه طبق ــة وظيفت ــىل كرام ــافظ ع ًوأن حي

                                                                                                                                        

إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكـات جهـة العمـل . ١٥

لدولـة والعـاملني واملتعـاملني  يرتتب عليه ضياع حق من احلقوق املالية ليأو التقصري الذ

 .مع اجلهة

 . هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفتهيأن يقبل أ. ١٦

 عـىل التـأثري أو العـام، األمـن تكـدير شـأنه مـن سلوك أي إتيان أو نشاط أي مبارشة.  ١٧

 لــشغل الالزمــني الــسرية وطيــب الــسمعة حــسن ُيفقــده فعــل أي أو جتامعــياال الــسالم

 .شغلها يف االستمرار أو العامة الوظائف

 .م٢٠١٤الصادرة عن وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري لعام  )١(



 

)٥٦٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

مــن ) ١٤(ثـم أوضـحت املـادة . "ًتـرصفاته مـسلكا يتفـق واالحـرتام الواجـب

نه يف جمال احلفاظ عىل هيبة ومكانة الوظيفة، جيب عىل املوظف مدونة السلوك أ

 : العام أن يلتزم يف مسلكه الوظيفي بام ييل

 ١( .ًاالبتعاد هنائيا عن تعاطي املواد املسكرة واملخدرة واملفقدة للوعي( 

  االمتنــاع عــن أيــة تــرصفات أو ممارســات أو أعــامل تنتهــك اآلداب العامــة

 . والسلوك القويم

ًويمكن أن نـستنبط مـن ذلـك أن احلفـاظ عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة وفقـا       

ابتعــاد املوظــف عــن املــسكرات واملخــدرات : ملدونــة الــسلوك الــوظيفي يعنــي

ومجيع الترصفات واملامرسات واألعامل التي تنتهك اآلداب العامـة، والـسلوك 

ًالقويم، أو تؤثر سلبا عىل هيبة الوظيفة العامة طبقا للعرف ا  . لسائدً

ــاول املخــدرات واملــسكرات عــىل وجــه        ولعــل الــنص الــسابق قــد ذكــر تن

اخلصوص، ثم تعرض لسائر األعامل واملامرسـات التـي تنتهـك اآلداب العامـة 

ــدرات  ــاول املخ ــورة تن ــىل خط ــد ع ــشديد والتأكي ــاب الت ــن ب ــام، م ــشكل ع ب

 -بب فيه ًواملسكرات بالنسبة للموظف العام عىل وجه اخلصوص، نظرا ملا تتس

 مــن إهــدار حيــاة املــواطنني أو -عـالوة عــىل اإلخــالل بكرامــة الوظيفــة العامـة

 .  تعريض مصاحلهم للخطر

                                                        

 بـشأن العـاملني املـدنيني بالدولـة كـان ١٩٧٨ لـسنة ٤٧وجيدر بالذكر أن القانون رقم  )١(

    .ألندية واملحال العامةرشب اخلمر ولعب القامر يف ا: منه) ٧٧( من املادة ١٣حيظر يف البند 



  

)٥٦٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
م :ا :  

      لقد تعرض بعض الفقهـاء لتعريـف واجـب املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة 

ًالعامة، تعريفا يقوم عىل إمساك املوظف عـن كـل مـا يـؤثر سـلبا عـىل الوظيفـة  ً

 .    غلهاوشا

واجب العامل أال يرتكب مـن األفعـال ":       فعرف البعض هذا الواجب بأنه

مــا يــنعكس أثــره عــىل كرامــة الوظيفــة ويمــس شــاغلها بــام يقلــل مــن هيبتهــا، 

ويزعـزع االطمئنــان إىل اسـتقامة القــائم بأعبائهــا، أو يـشكك يف نزاهتــه ونقــاء 

ب يتناىف مع ما ينبغـي أن يـتحىل ًسريته، أو يلقي عىل خلقه أو ذمته ظال من الري

 )١(."به من كريم اخلصال

:       وعـرف الــبعض واجــب املحافظــة عــىل كرامـة الوظيفــة العامــة بأنــه يعنــي

ًواجب الرتفع عن كل ما خيل بـرشف وكرامـة الوظيفـة العامـة طبقـا للعـرف "

ــه  ــب لوظيفت ــرتام الواج ــق واالح ــسلكا يتف ــرصفاته م ــسلك يف ت ــام، وأن ي ًالع

 )٢(."ة إليهاملعهود

                                                        

نظــام العــاملني املــدنيني باجلهــاز اإلداري والقطــاع العــام، الطبعــة : حممــود حلمــي.  د)١(

القـانون : فؤاد حممـد النـادي/ أستاذنا الدكتور: واملعنى نفسه. ١٩٥م، ص١٩٧٠األوىل، 

ــ١٤٣٦اإلداري،  ــسني/ د. ٣٧٢م، ص٢٠١٤ -ـهـ ــر ح ــد بك ــانون : حمم ــيط يف الق الوس

 .  ٦٢١ري، دار الفكر اجلامعي، صاإلدا

م، ٢٠١٨القـانون اإلداري، : حممـد عبـد اهللا مغـازي/  د-السيد أمحد حممد مرجان.  د)٢(

 .   ٣٨٠ص



 

)٥٦٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 :ءا:  

لقد تعرضت املحكمة اإلدارية العليا ملضمون واجب املحافظة عىل كرامـة       

الوظيفة العامة عندما قضت بأن املخالفة التأديبية ال تقترص عىل إخالل العامل 

ًبواجبات وظيفته إجيابا أو سـلبا بـل تـنهض كلـام سـلك العامـل سـلوكا معيبـا  ً ً ً

الل بكرامة الوظيفة، وال يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفـف ينطوي عىل إخ

واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا، لذلك فإنه ال يسوغ للعامل خارج 

نطاق وظيفته أن ينفـصل عنهـا ويقـوم بـبعض التـرصفات التـي متـس كرامتـه، 

أن سـلوك : ومتس بطريق غري مبارش كرامة اجلهة التي يعمل هبا، وأساس ذلك

 )١(."ًلعامل وسمعته خارج عمله ينعكس متاما عىل عمله الوظيفيا

را :ا ا  ا ظا ا  ظا  :  

إذا كــان مــن رشوط تعيــني املوظــف العــام يف القــانون الوضــعي أن يكــون        

حممود السرية حسن السمعة، بمعنى أن يكون صاحب أخالق كريمة وسـمعة 

بة، وال يكفي حتقق هذا الرشط عند بداية التعيـني فحـسب، وإنـام يظـل هـذا طي

ًالرشط الزما الستمرار وبقاء املوظف يف وظيفته، بحيث إذا أخل به عن طريق 

اإلتيان بأفعال تسئ إىل سـمعته، أو تـضعه موضـع الريبـة والـشبهة، وحتـط مـن 

 بغـري الطريـق ًكرامة الوظيفة التـي يـشغلها، فـإن ذلـك جيعلـه معرضـا للفـصل

                                                        

–ق٤٦ لــــسنة -)٧٨٠٥( حكــــم املحكمــــة اإلداريــــة العليــــا يف الطعــــن رقــــم )١(

موسوعة أحكام املحكمة اإلدارية العليا مـن (موسوعة مرص لألحكام .(م٣٠/٣/٢٠٠٢

جمدي حممود حمب حافظ، دار حممود للنـرش والتوزيـع، . د): ٢٠١٠ حتى عام ١٩٥٥عام 

 ).     ٣٨٠٦-٣٨٠٥، ص٦جـ



  

)٥٦٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
التأديبي، أو املجازاة واملحاكمة التأديبية التي قد تنتهي بفصله مـن اخلدمـة عـىل 

فقد كان للفقه اإلسـالمي سـبق التعـرض هلـذا  )١(.حسب جسامة سوء السلوك

وذكـر الفقهـاء يف تعريـف ،  " اا واى     " الرشط حتت مسمى

 الرضـا يف القـول يف الـصدق عـىل حتمـل الـنفس يف راسـخة هيئة": العدالة أهنا

ــضب، ــرف والغ ــك ويع ــاب ذل ــائر باجتن ــدم الكب ــىل اإلرصار وع ــصغائر ع  ال

 اتبـاع عن نفسه يملك حتى األغراض انبعاث عند واالعتدال املروءة ومالزمة

أن يكـون : أحسن مـا قيـل يف تفـسري العدالـة":  وذكر ابن عابدين أن)٢(."هواه

 الصغائر، ويكون صالحه أكثر مـن فـساده ا عىلًا للكبائر، وال يكون مرصًجمتنب

  )٣(."وصوابه أكثر من خطئه

العدالــة     وقــد ورد يف كتــب فقهــاء احلنفيــة واملالكيــة والــشافعية واحلنابلــة أن 

  أهنا تعنيالتقوىوقد قيل يف معنى  )٤(،ملكة حتمل عىل مالزمة التقوى واملروءة

                                                        

م، دار اجلامعـة ٢٠١٢ي، النظرية العامة للقـانون اإلدار: حممد رفعت عبد الوهاب.  د)١(

 . ٤٨٢صاجلديدة، 

 دار(، حـسن بـن حممــد بـن حممـود العطــار :العطـار عـىل رشح اجلــالل املحـيل  حاشـية)٢(

 . ١٧٥، ص ٢جـ) ت.د-ط.د-العلمية الكتب

ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيـز عابـدين : رد املحتار عىل الدر املختار   )٣(

، م١٩٩٢ -ـ هــ١٤١٢الطبعة الثانيـة، ، بريوت-دار الفكر، )ـهـ١٢٥٢(الدمشقي احلنفي 

 .  ٤٦٥، ص٥جـ

 أو مـنال أو -ن فرامرز بن عـيل الـشهري بمـال حممد ب: درر احلكام رشح غرر األحكام  )٤(

، ١، جــبـدون طبعـة وبـدون تـاريخ، دار إحياء الكتب العربية، )ـهـ٨٨٥( خرسو -املوىل 

عـيل بـن أمحـد بـن ، أبو احلسن: حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين. ١٩٩ص



 

)٥٦٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

اتبها، وأدناها توقي الرشك، ًترك ما ال بأس به حذرا مما به بأس، وهو أعىل مر"

ــواهي ــاب الن ــر، واجتن ــاع األوام ــطها اتب ــشبهات ، وأوس ــاب ال ــورع اجتن وال

  )١(."ًوالشهوات خوفا من اهللا

 يكــون أن":  يف تعريــف العدالــة أهنــا تعنــي-رمحــه اهللا-     كــام ذكــر املــاوردي

 الريب، نم ًبعيدا املآثم، ًمتوقيا املحارم عن ًعفيفا األمانة، ظاهر اللهجة صادق

 تكاملـت فـإذا ودنياه، دينه يف مثله ملروءة ًمستعمال والغضب، الرضا يف ًمأمونا

 منهـا انخـرم وإن واليتـه، معهـا وتـصح شـهادته هبـا جتوز التي العدالة فهي فيه

 )٢(."حكم له ينفذ ومل قول له يسمع فلم والوالية الشهادة من منع وصف

                                                                                                                                        

: ، حتقيـق)ــه١١٨٩) (نسبة إىل بني عدي، بالقرب من منفلوط(مكرم الصعيدي العدوي 

، م١٩٩٤ -ـ هــ١٤١٤، بـدون طبعـة، بـريوت –دار الفكـر ، يوسف الشيخ حممد البقاعي

ـــ ــب. ٣٤٨، ص٢ج ــب يف رشح روض الطال ــنى املطال ــا ز: أس ــن زكري ــد ب ــن حمم ــا ب كري

، ٣، جـــدار الكتــاب اإلســالمي، )ـهـــ٩٢٦(األنــصاري، زيــن الــدين أبــو حييــى الــسنيكي 

عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن قاســم : املــستقنعحاشــية الــروض املربــع رشح زاد . ٢٣٢ص

، ٣، جــ هـ١٣٩٧ -الطبعة األوىل ، )بدون نارش(، )ـهـ١٣٩٢(العاصمي احلنبيل النجدي 

 . ٣٥٩ص

 . ٣٠٠، ص ٢مرجع سابق، جـ: حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع  )١(

ــةالعلم الكتــب دار (عــيل بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي،: الــسلطانية  األحكــام)٢( -ي

: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام. ٨٤، ص١جـ ،)ت.د-ط.د-بريوت

ــة، الطبعــة األوىل، )ابــن فرحــون اليعمــري(إبــراهيم بــن عــيل  ــات األزهري ــة الكلي ، مكتب

: معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام. ٢٥٩، ص١م، جـ١٩٨٦ -ـهـ١٤٠٦

. ٧١ دار الفكـر، بـدون طبعـة، بـدون تـاريخ، صعالء الدين عـيل بـن خليـل الطرابلـيس،



  

)٥٦٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــ أبقــى اهللا أمــري -ورأيــت  ": صه    وذكــر أبــو يوســف يف رســالة اخلــراج مــا ن

. ا من أهـل الـصالح والـدين واألمانـة فتـوليهم اخلـراجً أن تتخذ قوم-املؤمنني

ا، ال يطلع الناس منه عىل عـورة وال خيـاف يف اهللا ًفليكن عفيف ومن وليت منهم

 وما عمل بـه مـن ،لومة الئم، ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به اجلنة

اهللا فيام بعد املوت، جتوز شهادته إن شهد، وال خياف منه غري ذلك خاف عقوبة 

 )١(".جور يف حكم إن حكم

   وهبذا يكون القانون الوضعي قـد اتفـق مـع الفقـه اإلسـالمي حـول مـضمون 

واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة، وأنه يتمثل يف عدم ارتكاب كل ما 

ــاءة إىل الوظيفــة أو إىل شــاغلها،  ــة مــن شــأنه اإلس ــعه يف مواضــع الريب أو وض

والشبهة، باعتبار أن رشط حسن السمعة والسرية يعترب رشط بدايـة واسـتمرار 

  .   للموظف يف وظيفته

 :ا ظا ا  ا وا   رأي ا  :  

ً    ملا كان التعريـف جيـب أن يكـون مـوجزا جامعـا مانعـا بعيـدا عـن احلـشو أو  ُ ً ً

لتكرار، فإنه يمكن وضع تعريف لواجب احلفاظ عىل كرامة الوظيفـة العامـة، ا

                                                                                                                                        

شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبـد الـرمحن الـصنهاجي القـرايف، دار الكتـب : الذخرية

 .  ١٩٤، ص٢٠٠١-ـهـ١٤٢٢العلمية، الطبعة األوىل، 

أبو يوسـف يعقـوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب بـن سـعد بـن حبتـة األنـصاري : اخلراج  )١(

طه عبد الرءوف سعد، سعد حـسن : حتقيق ، كتبة األزهرية للرتاثامل، )ـهـ١٨٢: املتوىف (

 . ١٢١، صحممد



 

)٥٧٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

: وحماولة استيفاء هذه الضوابط، حيث يمكـن القـول بـأن هـذا الواجـب يعنـي

اا اظ   ا وا د     أه               
    ا و ،ظا  ا   ،وظ   ،

و وظ  ف ا ط .   ا او :  

أنه ال يقترص عىل احلياة الوظيفية للموظف، وإنام يشمل كل ما يؤثر عـىل :أو 

 .كرامة الوظيفة العامة يف حياة املوظف اخلاصة

م:وظيفة العامة عىل مـا  أنه يقرص نطاق املخالفة املتعلقة باإلخالل بكرامة ال

ينعكس أثره عىل الوظيفة العامة وشاغلها دون سواه، بحيث يضمن هذا القيد 

عــدم اعتــداء اإلدارة عــىل احليــاة اخلاصــة للموظــف دون مــربر، يف حــال عــدم 

 . انعكاس ترصفاته الشخصية يف حياته اخلاصة عىل وظيفته

: ظيفـة يكـون يف كـل احلفـاظ عـىل كرامـة الو أن هذا التعريـف يوضـح أن

فام ًوأنه خيتلف من وظيفة إىل أخرى تبعا ملتطلبات كل وظيفة، وظيفة بحسبها؛ 

، وهـو أمـر حيكمـه العـرف تستلزمه وظيفة معينة قد ال تستلزمه وظيفـة أخـرى

 .السائد يف كل وظيفة

 



  

)٥٧١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ما ا  

ا ظا ا  ا وا أ  

اظ عىل كرامة الوظيفة العامة مـن أهـم واجبـات املوظـف       يعترب واجب احلف

العام، وتتمثـل أمهيـة هـذا الواجـب يف أنـه حيـافظ عـىل ثقـة األفـراد يف املوظـف 

العام، وحيفظ للوظيفة العامـة هيبتهـا يف نفـوس األفـراد، وهـذا كلـه يف النهايـة 

 حيقق التمكني لسلطة اإلدارة؛ وبذلك يمكن القول بـأن واجـب املحافظـة عـىل

 :    كرامة الوظيفة العامة حيقق األهداف التالية

 احلفاظ عىل ثقة األفراد يف الوظائف العامة وشاغليها . 

  احلفاظ عىل هيبة الوظيفة العامة . 

 التمكني لسلطة اإلدارة. 

أو :ا ظا  ادا   ظا :  

ظـف العـام بمجموعـة من املعلوم أن شغل الوظيفة العامة قـد يـسمح للمو     

ًمن السلطات أو الصالحيات التي يرتكها له املرشع حتقيقا للصالح العـام؛ كـام 

أنه قد يطلع بحكم وظيفته عىل األرسار اخلاصة باألفراد؛ وباإلضـافة إىل ذلـك 

فإنه هو الشخص املنوط به سد احتياجات الناس، وقضاء مصاحلهم، وتقـديم 

 التي يشغلها، بوصفه حلقة الوصل بـني اخلدمات هلم عىل حسب نوع الوظيفة

 . اإلدارة واألفراد

      وال شك يف أن حفاظ املوظف العام عىل كرامـة الوظيفـة التـي يـشغلها، بـام 

يفرضه ذلك عليه من التحيل باالسـتقامة يف سـلوكه العـام واخلـاص، ومراعـاة 

كـل ذلـك اللياقة يف تعامله مع اآلخرين، والبعد عن مواطن الشبهات والريبة؛ 



 

)٥٧٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

من شأنه احلفاظ عىل ثقة األفراد يف املوظف العام، وبث الطمأنينـة يف نفوسـهم 

عىل مصاحلهم وحاجاهتم وحقوقهم، لشعورهم بأن هذا املوظـف مـؤمتن عـىل 

مجيع السلطات والصالحيات املخولة له بموجب مركزه أو درجتـه الوظيفيـة، 

بعيـدة عـن الـصالح وأنه لن يستخدمها يف حتقيق مصالح شخصية، أو أهـداف 

  )١( .العام

      وعىل العكس فإن إخالل املوظف العام بواجب احلفاظ عىل كرامة الوظيفة 

العامة من شأنه فقد الثقة فيه لدى مجهور املتعاملني مع اإلدارة، وبـث القلـق يف 

نفوس األفراد عـىل أرسارهـم، واخلـوف عـىل مـصاحلهم، لـشعورهم بـأن هـذا 

 واجبات وظيفته، وأن أدائه لعمله لن يتـصف بالنزاهـة املوظف غري مؤمتن عىل

ــاال  ــيكون وب ــالحياته س ــسلطاته وص ــته ل ــوعية، وأن ممارس ــشفافية واملوض ًوال

             )٢(.ًعليهم، وسببا لإلرضار هبم واستغالهلم وتضييع حقوقهم

                                                        

مـوجز القـانون : سـليامن حممـد الطـاموي/  د-عـثامن خليـل/ د:  يراجع يف هذا املعنى )١(

/  د-حممــود حلمــي/ د. ١٤٦م، دار الفكــر العــريب، ص١٩٥١اإلداري، الطبعــة األوىل، 

لقـانون اإلداري املـرصي واليمنـي، الطبعـة األوىل، الـوجيز يف مبـادئ ا: فؤاد حممد النادي

الوظيفـة (وسـيط القـانون اإلداري : أنور أمحد رسالن/ د. ٢٧٢م، ص١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

الوظيفــة : رشيــف يوســف خــاطر/ د. ١٢٠م، دار النهــضة العربيــة، ص١٩٩٧، )العامــة

يف الوسـيط : حممد بكر حسني/ د. ٣٦م، دار النهضة العربية، ص٢٠٠٨/٢٠٠٩العامة، 

 . ٦٢٠القانون اإلداري، دار الفكر اجلامعي، ص

م، دار النهـضة العربيـة، ١٩٩٠الوظيفة العامة، : حممد حممد بدران/ د:  يف هذا املعنى )٢(

 .  ٢٥ص



  

)٥٧٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
حـسن  ":وقد أكدت املحكمة اإلدارية العليا عىل هـذه احلكمـة بقوهلـا أن       

عة وطيب اخلصال مها من الصفات احلميدة املطلوبة يف كل موظف عـام، السم

ًوالتي تعتـرب جـزءا مـن الوظيفـة العامـة وبـدون هـذه الـصفات ال تتـوافر الثقـة 

 )١(."والطمأنينة يف شخص املوظف

قيام أحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة بمعاكسة الطالبات،      كام قضت بأن 

ريق املحادثات التي دارت بينه وبينهن عىل صفحته ًوالتحرش هبن لفظيا عن ط

ً يـشكل ذنبـا "الفـيس بـوك"الشخصية من خالل موقع التواصـل االجتامعـي 

ًإداريـا قوامــه ضــعف اخللـق وانحــراف الطبــع، والتـأثر بالــشهوات واإلخــالل 

، و اا ا  بمقتىض الواجب الوظيفي واإلخالل بكرامتهـا 

موم، بام انطوى عليـه مـن ذنحدر إىل هذا املستوى املسلكي املوال ريب أن من ي

 وهتديد للمؤسسة التعليميـة برمتهـا، ال ،أفعال شاذة تلفظها العادات والتقاليد

ًيكون أهال لتويل املناصب اجلامعية أو االستمرار يف شغلها، أو أمينا عىل موقعه  ً

  )٢(.الوظيفي عىل مقدرات العملية التعليمية والطالب

                                                        

ـــــم  )١( ـــــا يف الطعـــــن رق ـــــة العلي ـــــسنة -١٦٩٣(حكـــــم املحكمـــــة اإلداري –ق ٦ ل

ـــن رقـــم (، )م٢١/٤/١٩٦٢ ـــسنة ١٥٨٧الطع ( ، )٢٤/١٢/١٩٦٦ جلـــسة -ق١٠ ل

ــم  ــن رق ــسنة – ٦٤٤الطع ــع )١/٢/١٩٦٩ -ق١٤ ل ــام، مرج ــرص لألحك ــوعة م ، موس

 .٣٧٧٤ ، ٣٢٤٩، ٣٢٤٧، ص٦سابق، جـ

 من ربيع ٢٨ ق عليا؛ ٦٣لسنة ) ٤١١٣(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  )٢(

 . م٢٠١٧ من ديسمرب ١٦ -ـ هـ١٤٣٩األول سنة 



 

)٥٧٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 م :ا ظا   ظا :  

      مما ال شك فيـه أن التـزام املوظـف باحلفـاظ عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة، ال 

يضمن ثقة األفراد يف شخص املوظف فحسب، وإنام يضمن باإلضافة إىل ذلك 

ثقــة األفــراد يف الوظيفــة ذاهتــا، ويكفــل احلفــاظ عــىل هيبتهــا، وســمعتها لــدى 

  .   ني منها، أو املتعاملني معهااملنتفع

ً      ومرجع ذلك إىل أنه ملا كـان املوظـف العـام يعتـرب ممـثال للـشخص املعنـوي 

 بحيث يمكن القول بأنـه يف النهايـة هـو الـذي يمثـل )١(العام الذي ينتسب إليه،

فـإن هـذا يرتتـب  احلكومة، أو الدولة، أو الوطن من خالل عمله الـذي يؤديـه؛

 )٢( يمثلـه  الشخص املعنوي العام وهيبته تتجسد يف شـخص مـنعليه أن كرامة

باعتبـار أن مـوظفي ؛  حيث تتوقف عليه سمعة واعتبار الوظيفـة التـي يـشغلها

الدولة بمثابة اخلاليـا التـي يتكـون منهـا اجلهـاز اإلداري للدولـة، فـإن اتـصفوا 

ً لزامـا  ولذلك كان)٣(.بالسالمة فقد سلم اجلهاز اإلداري، وإن فسدوا فقد فسد

عىل املوظف العام أن يضع هيبة ومكانة وسـمعة الوظيفـة العامـة التـي يـشغلها 

ــه العامــة أو اخلاصــة ــار، ســواء يف حيات ــشأ املخالفــة . موضــع االعتب بحيــث تن

                                                        

ــل/  د)١( ــثامن خلي ــاموي/  د-ع ــد الط ــليامن حمم ــابق، ص: س ــع س ــتاذنا . ١٨٦مرج أس

/ د. ٣٧١م، ص٢٠١٤-هــــ١٤٣٦القـــانون اإلداري، : فـــؤاد حممـــد النـــادي/ الـــدكتور

  .  ١٧٤مرجع سابق، ص: رشيف يوسف خاطر

  .  ٢٦مرجع سابق، ص: حممد حممد بدران/ د   )٢(

ــة األوىل، : حممــد عــيل رســالن/  د)٣( ــوجز يف رشح قــوانني مــوظفي احلكومــة، الطبع امل

 .١٦ر الفكر العريب، صم، دا١٩٥٦



  

)٥٧٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مواطن الزلل وحيوم حـول الـشبهات بـام تـضيع التأديبية حني يرتدى العامل يف 

    )١(.ًعامة واملوظف العام معامعه الثقة التي البد من توافرها يف الوظيفة ال

أن بـقضت املحكمة اإلدارية العليا بخصوص العاملني باملحـاكم،     ويف ذلك 

ًيتسم بالصدق واألمانة والـسلوك القـويم حفاظـا عـىل سـمعة  جيب أن عملهم

 وجــوده يف يكــون موضــع الــشك والريبــة، ، ومــن يــضع نفــسهحــصن العدالــة 

ًالعمل خطرا حمدقا بجهة العمل  من اإلخـالل :بأنيف حكم آخر  تكام قض  )٢(.ً

بكرامــة الوظيفــة العامــة ارتكــاب موظــف بإحــدى املحــاكم جلريمــة التزويــر، 

 ثقة حيث يرتتب عىل ذلك اهتزاز ...واستعامل املحرر املزور فيام زور من أجله

للوظيفـة واهليئـة القـضائية  والظهـور بـاملظهر املـسئ .املتقاضني يف دور العدالـة

 )٣(.يقلل الثقة الالزم توافرها يف األعامل القضائيةهو ما ة، وبصفة عام

      وجيــدر بالــذكر أن تقريــر بعــض الــضامنات لــشاغيل بعــض الوظــائف ذات 

ًاألمهية اخلاصة كالوظائف القضائية مثال، قد يكون القـصد منـه املحافظـة عـىل 

م سـدنة هيبة الوظيفة، وصون كرامتها باعتبار أن أعضاء الـسلطة القـضائية هـ

العدل ومحاة املرشوعية، وهذه الضامنات ليست ميزة شخصية مقررة لـشخص 

                                                        

 حمـرم ٢ق عليـا ، ٥٧لـسنة ) ٢٦٣٨٣(حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعـن رقـم  )١(

 .م٢٣/٩/٢٠١٧ هـ املوافق ١٤٣٩

ق  مـن ٧ ق عليا؛ ٦٢، لسنة ) ٩٣١٤٧(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  )٢(

  .م٢٠١٧/ ٨ /٢٩ -ـ هـ١٤٣٨ذي احلجة سنة 

 مـن ٧ ق عليـا؛ ٦١، لـسنة ) ٢٦١٠٥( اإلدارية العليـا يف الطعـن رقـم حكم املحكمة )٣(

  .م٢٠١٧/ ٨ /٢٩ -ـ هـ١٤٣٨ذي احلجة سنة 



 

)٥٧٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

شاغل الوظيفة القـضائية، وإنـام رشعـت إلحاطتـه بـسياج قوامـه االنـضباط يف 

ًاملسلك الشخيص والوظيفي بالبعد عن كل ما يعد إخالال بكرامة وهيبة اهليئـة 

احلكـم بانتفـاء بحيث جيب  )١( .القضائية التي ينتمي إليها، واالمتثال لتقاليدها

 إذا ما انزلق قضائي لوالية القضاء وإبعاده عن حميط العمل القايضصالحية ال

ً عليه أن يتجنبها صونا هليبـة الوظيفـة القـضائية، وتوكيـدا ينبغيإىل أفعال كان  ً

أو  كرامتهـا ًلسمو شأهنا وتوقيا للتعـريض هبـا إذا البـستها مآخـذ تنـتقص مـن

  )٢(.  يطمأن معها إىل االلتزام بقيمها الرفيعةداخلتها عوامل ال

                                                        

ــــم  )١( ــــن رق ــــا يف الطع ــــة العلي ــــة اإلداري ــــم املحكم ــــسنة -)٦٢٨٠(حك – ق ٥٥ ل

 .٥٥٩٤، ص٩م، موسوعة مرص لألحكام، مرجع سابق، جـ١٩/١٢/٢٠٠٩

 ١٩٩٢ارس سنة م ٧  ،١٠ لسنة ١٩القضية رقم حكم املحكمة الدستورية العليا يف   )٢(

القـضية املقيـدة  يف املحكمـة الدسـتورية العليـا ــ حكـم.هــ١٤١٢ رمـضان سـنة ٣املوافق 

أول فربايـر ، "دسـتورية " قـضائية ١٠ لـسنة ١٦بجدول املحكمة الدستورية العليا برقم 

القـضية  يف ياحكم املحكمة الدستورية العل. ـهـ١٤١٢ رجب سنة ٢٧ املوافق ١٩٩٢سنة 

 ٢٧، املوافـق ١٩٩٢ دستورية بجلـسة الـسبت أول فربايـر سـنة "   قضائية٩ لسنة ٥رقم 

القضية املقيدة بجدول املحكمة  يف حكم املحكمة الدستورية العليا.  هـ١٤١٢رجب سنة 

جلـسة يـوم الـسبت أول فربايـر  ب"دسـتورية "  قـضائية ٩ لسنة ٢الدستورية العليا برقم 

ــا. ـ هـــ١٤١٢ رجــب ســنة ٢٧وافــق م امل١٩٩٢ســنة   يف حكــم املحكمــة الدســتورية العلي

 م ١٩٩٢جلسة يوم الـسبت أول فربايـر سـنة " دستورية " قضائية ٨ لسنة ٣القضية رقم 

 . ــهـ١٤١٢ رجب سنة ٢٧املوافق 



  

)٥٧٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

                     م ظا   عا ر ت اما و

ا ظا: 

عـدم قابليـة شـاغيل بعــض الوظـائف للعـزل مــن قبـل اإلدارة محايـة هليبــة  -١

 : الوظيفة

ة هليبــة الوظيفــة ومـن األمثلــة عــىل ذلــك عــدم قابليـة القــضاة للعــزل محايــ      

 مـن حماولـة قضائيتأمني العمل الالقضائية، فقد استهدف املرشع هبذه الضامنة 

ًالتأثري فيه ضامنا لسالمته ونأيا بمن يضطلعون بأعبا  عـن أن ء الوظيفة القضائيةً

الـدفاع عـن احلـق  يف تضل العدالة طريقها إىل أحكـامهم، أو أن هتـن عـزائمهم

ً جهـة أيـا كـان موقعهـا أن تفـرض ألي إذا جـاز واحلرية واألعراض واألمـوال

اســتقاللية قــراراهتم أو أن يكــون تــسلطها  يف ضــغوطها علــيهم أو أن تتــدخل

ًعليهم بالوعد أو الوعيد حائال دون قيامهم باألمانة واملـسئولية عـىل رسـالتهم 

 .سواء كان ذلك بطريق مبارش أو غري مبارش 

 –ًا حلاميـة أعـضاء الـسلطة القـضائية موطئـ  احلصانة تلكال جيوز أن تكونو    

ختــل بــرشوط تـوليهم القــضاء وقيــامهم عــىل  التــي مـن املــسئولية عــن عثـراهتم

  ًرسالته، وال أن تكون عاصام من حماسبتهم عام يصدر عنهم من أعامل 

  و ا ا القـائمني  يف  أو تنتقص من ثقة املتقاضني

ً طاملا ظل سلوكهم موافقا لواجباهتم  تلك الضامنةتالزمهمث  بحيعىل شئوهنا،

ًالوظيفيــة، مــستجيبا ملتطلباهتــا، معتــصام باالســتقامة والبعــد عــام يــشينها، وإال  ً



 

)٥٧٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

عملهـم إذا هـم تنكبـوا  يف ًحقت مساءلتهم تأديبيـا وتنحيـتهم عـن االسـتمرار

  )١(. سبيله القويم

وعدم نـرش قـرارات  عن طريق جملس خاص، بعض العاملنينظر تأديب  -٢

 :   اخلاصة هبم محاية هليبة الوظيفة العامةالتأديب

فقد جعل املرشع النظر يف تأديب شاغيل بعض الوظائف ملجالس خاصـة،      

ومل يسمح بنرش قرارات التأديب محاية هليبة الوظيفة العامـة؛ فعـىل سـبيل املثـال 

ًتأديبيا عىل نحو يكفل نجد أن املرشع قد نظم مساءلة أعضاء اهليئات القضائية 

 خـصوصيتها ودقائقهـا التـي -يف جمـال العمـل القـضائي –للخصومة التأديبية 

ينافيها أن يطرح أمرها عىل غري أهلها، لتظل خفاياها وراء جدران مغلقـة فـال 

 خاصـة مـشكلة "جلنـة " أو "جملس"إىل  هيتك سرتها، فعهد بوالية التأديب

ــي ي ــة الت ــن اهليئ ــون م ــضاء يمثل ــن أع ــدا م ــا، توكي ــىل مواقعه ــا أع ــون إليه ًنتم

 )٢( .ًألولويتهم يف جمـال البـرص بأمورهـا، وضـامنا السـتقالهلا بـشئون أعـضائها

ــر يف  ــع النظ ــا، ومن ــضائية وهيبته ــة الق ــة الوظيف ــرشع كرام ــى امل ــذلك راع وب

  )٣( .جلسات علنية يف منازعاهتم

                                                        

 ف��ي ، "دســتورية" ق ١٠ لــسنة ٣١حكــم املحكمــة الدســتورية العليــا يف القــضية رقــم )  ١(

 ".  دستورية" قضائية ١٠ لسنة ٣١دول املحكمة الدستورية العليا برقم القضية املقيدة بج

 ٤، "دسـتورية" قـضائية ٢٢ لسنة ٥ حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم )٢(

 .ــ هـ١٤٢٢ سنة األوىلم املوافق الرابع عرش من مجادي ٢٠٠١أغسطس سنة 

ــا يف )٣( ــا ٦ لــسنة ٢٠ و١٨  إىل١القــضايا أرقــام مــن  حكــم املحكمــة العلي  قــضائية علي

  .١٩٧٦ مارس سنة ٦، "دستورية "



  

)٥٧٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
الل بكرامــة ً التالعــب بــاإلجراءات توصــال إىل اإلخــ املــرشع مــنمنــع     كــام 

ــة الوظيفــة  الطبيعــةراعــى فيهــا  القــضائية، فــأفرد لــرد القــضاة إجــراءات معين

ًحرصا منه عىل أال تتخذ سبيال للنيل من صومة الرد،خلاخلاصة  ُ  قايضال كرامة ً

   )١( .بغري حق

 بخـصوص املحكمة اإلدارية العليابه قضت ًومن األمثلة عىل ذلك أيضا ما      

، ١٠٥ أنه يتبني من استقراء أحكام املواد اجلامعات منأعضاء هيئة التدريس ب

 أن ١٩٧٢ لسنة ٤٩ من قانون تنظيم اجلامعات رقم ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦

ًاملرشع وضع تنظيام جامعا مانعا أحاطه بسياج من اإلجراءات الواجب اتباعها  ً ً

لتأديب أعضاء هيئة التدريس ال لـبس فيـه وال غمـوض، هبـدف تـوفري احلاميـة 

 )٢(.طمئنان هلذه الفئة حال أن ينسب إليهم ثمة خمالفات لواجباهتمواال

    ويتبــني لنــا بــذلك أن التــزام املوظــف العــام باالســتقامة والبعــد عــن مــواطن 

الشبهات والريبة، من شأنه صيانة هيبة الوظيفة العامة، واحلفاظ عـىل سـمعتها 

فـة ليــست مزايــا وكرامتهـا، وأن الــضامنات التــي قررهـا املــرشع لــشاغل الوظي

ًمقررة لشخصه، وإنام ترتبط ارتباطا وثيقـا بمقـصد احلفـاظ عـىل هيبـة وكرامـة  ً

  .الوظيفة العامة

                                                        

 ، "دسـتورية" قـضائية ٢٢ لـسنة ٦٩ حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم )١(

ــرقم يف  ــا ب ــتورية العلي ــة الدس ــدول املحكم ــدة بج ــضية املقي ــسنة ٦٩الق ــضائية ٢٢ ل  " ق

 . دستورية

 من ربيع ٢٨ ق عليا؛ ٦٣لسنة ) ٤١١٣(عن رقم حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الط )٢(

 . م٢٠١٧ من ديسمرب ١٦ -ـ هـ١٤٣٩األول سنة 



 

)٥٨٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 :دارةا  ا : 

     يعد التمكني لـسلطة اإلدارة مـن املزايـا التـي حيققهـا االلتـزام باحلفـاظ عـىل 

اة اإلدارة لتحقيـق أهـدافها، كرامة الوظيفة العامة؛ إذ إنه ملا كان املوظف هـو أد

ووسيلتها للوصول إىل مقاصدها، فإنه يرتتب عىل ذلك أنه كلـام كـان املوظـف 

ًحمافظا عىل اسـتقامته بعيـدا عـن الريبـة ومـواطن الـشبهات وكـل مـا مـن شـأنه  ً

ًاإلخالل بكرامة وظيفته، فإن ذلك لن يكـون سـببا لثقـة األفـراد املتعـاملني مـع 

ًيبــة الوظيفــة العامــة فقــط، وإنــام ســيكون ذلــك ســببا يف اإلدارة فيـه، وصــيانة ه

 سواء فـيام يتعلـق بعالقـة اإلدارة بـاملوظف، أو ببقيـة )١(التمكني لسلطة اإلدارة؛

أعضاء اجلهاز اإلداري؛ ففيام يتعلق باملوظف امللتزم هبذا الواجب فإنه يبني من 

ة التـي ينتـسب ًخالل التزامه هبذا الواجـب جـسورا مـن الثقـة بينـه وبـني اإلدار

إليها، حيث سرتكن اجلهة اإلدارية إىل نزاهتـه وأمانتـه وجديتـه وحـسن سـريته 

 - بـام حتقـق لديـه مـن صـفات- ملا ثبت عندها من أن هذا املوظـف )٢(وسمعته،

ًيعترب مؤمتنا عىل أهدافها وسياستها، وحينها تـستطيع اإلدارة أن تعهـد إليـه بـام 

 .     ًتراه حمققا للمصلحة العامة

    وباإلضافة إىل ذلك فإن االلتزام هبذا الواجب حيقق التمكـني لـسلطة اإلدارة 

بالنسبة لعالقتها ببقية أعضاء اجلهاز اإلداري، ويرجع ذلك إىل أن االلتزام هبذا 

الواجب يساعد عىل االنضباط الوظيفي داخل املرفق أو اإلدارة التي يعمل هبـا 

                                                        

ـــة، ٢٠٠٠القـــانون اإلداري، : ماجـــد راغـــب احللـــو/  د)١( م، دار املطبوعـــات اجلامعي

 .  ٣٣٨ص

 . ٢٦مرجع سابق، ص: حممد حممد بدران/ د يف هذا املعنى )٢(



  

)٥٨١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ار أن مسلك املوظف قد يـؤثر عـىل زمالئـه املوظف، السيام إذا أخذنا يف االعتب

ــم، ــدوة هل ــه ق ــد يعتربون ــذين ق ــه، وال ــدين مع ــوظفني املتواج ــه يف )١(امل  ويقلدون

ًسلوكياته، فيكـون ذلـك مـدخال تفقـد اإلدارة بـسببه الـسيطرة عـىل موظفيهـا، 

وتعم الفـوىض أرجـاء اجلهـاز اإلداري؛ ويكـون لإلخـالل هبـذا الواجـب بـالغ 

العامـة، وبـذلك ختتـل األوضـاع وتـضطرب القـيم يف مجيـع األثر عىل املصلحة 

        )٢( .نواحي النشاط اإلداري وغريه

 ا ظا ا  ا ا ا ا ى ا      :  

     جتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الفقــه اإلســالمي قــد اهــتم باملحافظــة عــىل الثقــة 

؛ كام اهتم باملحافظة عىل هيبة وحشمة الوظيفة العامـة الواجبة يف املوظف العام

ًباعتبار أن املوظف العام أيا كانت مرتبته الوظيفية يعترب ممثال جلامعـة املـسلمني  ً

 وملا حيققه ذلـك مـن متكـني لـسلطة اإلدارة؛ وقـد مجـع )٣(يف أدائه لتلك الوظيفة؛

                                                        

ــسنويس/  د)١( ــشاط : صــربي حممــد ال ــة العامــة(اإلداري وســائل الن  األمــوال -الوظيف

 . ١٧١م، دار النهضة العربية، ص١٩٩٨-١٩٩٧، )العامة

ـــــم  )٢( ـــــا يف الطعـــــن رق ـــــة العلي ـــــسنة -١٦٩٣(حكـــــم املحكمـــــة اإلداري –ق ٦ ل

ـــن رقـــم (، )م٢١/٤/١٩٦٢ ـــسنة ١٥٨٧الطع ( ، )٢٤/١٢/١٩٦٦ جلـــسة -ق١٠ ل

حكام، مرجع ، موسوعة مرص لأل)١/٢/١٩٦٩ جلسة -ق١٤ لسنة – ٦٤٤الطعن رقم 

 .٣٧٧٤ ، ٣٢٤٩، ٣٢٤٧، ص٦سابق، جـ

دار املعرفـة ، )ـهـ٤٨٣(مد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس حم :املبسوط )٣(

. ٢١٩، ص١٠،  جــم١٩٩٣-ـهــ١٤١٤: تـاريخ النـرش، بدون طبعـة: الطبعة، بريوت –

يـن الـدين  زكريا بن حممد بن زكريا األنـصاري، ز:أسنى املطالب يف رشح روض الطالب



 

)٥٨٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 إىل أن مـن الـرشوط  عنـدما أشـار- رمحه اهللا تعـاىل–ذلك كله اإلمام املاوردي 

 يؤديـه فيام بخربه يوثق حتى اللهجة صدق"املطلوب توافرها يف املوظف العام 

 وأوضح أن اهلدف مـن هـذا الـرشط أن تتحقـق )١(."ينهيه فيام قوله عىل ويعمل

الثقة فيه، وتكفل اهليبة له بام حيقـق التمكـني جلهـة اإلدارة، فعنـدما حتـدث عـن 

َوينـدب لـذلك أمينـا ":  قال ما نصه-ل املثال عىل سبي–وظيفة االستخبارات  ِ َ ْ َ

ِيوثق بخربه وينصح امللـك يف مغيبـه وحمـرضه غـري رشه فريتـيش وال ذي هـوى  َِ َْ َ َ ََ ِ ْ َِ ِ

ــدي لتكــون الــنفس إىل خــربه ســاكنة وإىل كــشفه عــن حقــائق األمــور  ُفيعت َُ ْ َ ََ َِ ِِ َ َّ َ

وهتيــب  فــساس األمــور ببــصريته وحــرس الرعيــة بإيقــاظ عزيمتــه .....راكنــة

  )٢(."أعوانه فعل اجلرائر فاستقاموا وجتنبوا قبح املطالب فانصانوا

                                                                                                                                        

، بدون طبعة وبدون تـاريخ: الطبعة، دار الكتاب اإلسالمي، )ـهـ٩٢٦(أبو حييى السنيكي 

 . ٢٧٨، ص٢جـ

 أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البـرصي البغـدادي، :األحكام السلطانية )١(

 . ٥٧ ، صالقاهرة –دار احلديث ، )ـهـ٤٥٠(الشهري باملاوردي 

 أبو احلسن عيل بن حممد بن حممـد بـن حبيـب البـرصي :ة امللوكدرر السلوك يف سياس )٢(

 –دار الـوطن ، فـؤاد عبـد املـنعم أمحـد/ ، حتقيـق )ـهــ٤٥٠(البغدادي، الشهري باملـاوردي 

 . ١١٠، صالرياض

 



  

)٥٨٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا ا  

ا ظا ا  ا وا   
  

       يتميز واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة بمجموعة من اخلصائص 

ام يـيل بيـان أمهها أنه واجـب عـام، ومـستمر، ومتغـري أي مـرن غـري ثابـت، وفـي

 : خصائص هذا الواجب عىل النحو التايل

أو : وا ا ظا ا  ا وا:  

واملقصود بعمومية واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة، أنـه يـشمل       

مجيع الوظائف عىل اختالف درجاهتا ومواقعهـا عـىل الـسلم اإلداري، وبغـض 

ًنشطة التي تتم ممارستها من خالل هذه الوظـائف، وأيـا كـان النظر عن نوع األ

 .النظام القانوين الذي خيضع له شاغلوها

ــضعون  ــذين خي ــة وال ــدنيون بالدول ــاملون امل ــب الع ــذا الواج ــزم هب ــام يلت      فك

مـن ) ٥٨(ًطبقا للامدة -م ٢٠١٦لسنة ) ٨١(ألحكام قانون اخلدمة املدنية رقم 

من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمـة املدنيـة ) ١٤٩(ادة قانون اخلدمة املدنية وامل

م عـىل النحـو ٢٠١٧لـسنة ) ١٦١٢(الصادرة بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 

ً فإنه يلتزم به أيضا من خيضعون ألنظمـة قانونيـة خاصـة، -السابق اإلشارة إليه

حيث يلتزم به السادة أعـضاء هيئـة التـدريس باجلامعـات، حيـث نـصت املـادة 

ال ": م عـىل أنـه١٩٧٢لـسنة ) ٤٩(من قـانون تنظـيم اجلامعـات رقـم ) ١٠٤(

جيوز ألعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشرتكوا يف إدارة عمل 

ــق  ــل ال يتف ــتهم وأي عم ــني وظيف ــوا ب ــناعي أو أن جيمع ــايل أو ص جتــاري أو م

:  أنمـن ذات القـانون عـىل) ١١٠(ونـصت املـادة . "...وكرامة هـذه الوظيفـة



 

)٥٨٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

كل فعل يزري برشف عضو هيئة التدريس أو مـن شـأنه أن يمـس نزاهتـه أو "

ًوهو أيضا ما نصت عليـه . "يكون جزاؤه العزل) ١٠٣(فيه خمالفة لنص املادة 

م حيـث ١٩٦١لـسنة ) ١٠٣(من قانون إعادة تنظـيم األزهـر رقـم ) ٧٢(املادة 

يالئم صفته كل فعل يزري برشف عضو هيئة التدريس أو ال ": نصت عىل أن

كعامل مسلم، أو يتعارض مـع حقـائق اإلسـالم، أو يمـس دينـه ونزاهتـه يكـون 

 . "جزاؤه العزل

) ٧٢(     كام يلتزم هبذا الواجب أعضاء السلطة القـضائية، حيـث تـنص املـادة 

ال جيــوز ": م عــىل أنــه١٩٧٢لــسنة ) ٤٦(مــن قــانون الــسلطة القــضائية رقــم 

ال جيــوز لــه القيــام بــأي عمــل ال يتفــق للقــايض القيــام بــأي عمــل جتــاري كــام 

ــسلطة ) ١٦٥(املــادة ونــصت . "..واســتقالل القــضاء وكرامتــه مــن قــانون ال

من خيـل مـن العـاملني باملحـاكم ": م عىل أن١٩٧٢لسنة ) ٤٦(القضائية رقم 

بواجبــات وظيفتــه أو يــأيت مــا مــن شــأنه أن يقلــل مــن الثقــة الــالزم توافرهــا يف 

من اعتبار اهليئة التي ينتمـي إليهـا، سـواء كـان ذلـك األعامل القضائية أو يقلل 

كـام يـشمل . "داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده اإلجراءات التأديبيـة

ًااللتزام بواجب احلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامة أيضا أعضاء جملس الدولـة، 

م مـن ١٩٧٢لـسنة ) ٤٧(من قانون جملس الدولـة رقـم ) ٩٤(فقد نصت املادة 

ال جيوز لعضو جملس الدولة القيام بأي عمل جتاري كام ال جيوز له القيام ": أنه

  ."..بأي عمل ال يتفق واستقالل القضاء وكرامته

 اخلرباء أمام اجلهات القضائية حيـث نـصت  االلتزام هبذا الواجب    كام يشمل

 أمـام اخلـربة تنظـيم بشأن ١٩٥٢ لسنة ٩٦ من املرسوم بقانون رقم) ٤٤( املادة



  

)٥٨٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــه اتجهــ  الطــب ومــصلحة العــدل وزارة خلــرباء ال جيــوز": القــضاء عــىل أن

 يتفـق ال عمـل أو وظيفـة أيـة أو التجـارة ومزاولة وظائفهم بني اجلمع الرشعي

  ."..عملهم يف واستقالهلم وكرامتهم

ًدفعا ملظنـة أن      وجتدر اإلشارة إىل أن حظر التجارة يف النصوص السابقة يأيت 

ًئف مع ما يصاحبه من سـلطات جمـاال للـرتبح واملنفعـة يكون شغل تلك الوظا

 . الشخصية

      ويـشمل االلتـزام هبـذا الواجــب أعـضاء هيئـة الــرشطة، حيـث يـنص البنــد 

م بتعـديل بعـض ٢٠١٦لـسنة ) ٦٤(مـن القـانون رقـم ) ٤١(التاسع من املـادة 

م، عـىل ١٩٧١لـسنة ) ١٠٩(أحكام قانون هيئة الرشطة الصادر بالقانون رقـم 

أن حيـافظ عـىل كرامـة وظيفتـه، وأن يـسلك يف :  من واجبات ضابط الرشطةأن

ًترصفه مسلكا يتفق واالحرتام الواجـب هلـا طبقـا للتعلـيامت والعـرف الـسائد  ً

ً طبقـا للبنـد الـسادس مـن املـادة –وأنه حيظر عىل ضابط الرشطة . هبيئة الرشطة

ته بإسـاءة معاملـة  أن يتجـاوز يف اسـتعامل سـلط-من القانون املشار إليه) ٤٢(

 . املواطنني بصورة تنال من كرامتهم أو من كرامة هيئة الرشطة

     فهــذه النــصوص تؤكــد حــرص املــرشع عــىل إدراج االلتــزام هبــذا الواجــب 

ضمن الواجبات املقررة عىل مجيع شاغيل الوظائف العامـة، باعتبـار أن اهلـدف 

ــب  ــذا الواج ــة األ-مــن ه ــىل ثق ــاظ ع ــل يف احلف ــذي يتمث ــراد واإلدارة يف  وال ف

 مطلــوب بالنــسبة -املوظــف، والتمكــني لــسلطة اإلدارة واحلفــاظ عــىل هيبتهــا

 .جلميع الوظائف، وإن اختلف مداه من وظيفة إىل أخرى



 

)٥٨٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 ظا ا  ا وا   ا ا 
ا:  

ًرف حاليـا بحـسن  والذي يع–     لقد أوضح الفقه اإلسالمي أن رشط العدالة 

 يف معـرض حديثـه – رشط عـام؛ فنجـد أن اإلمـام املـاوردي -السرية والسمعة

 عـد منهـا رشط –عن الرشوط الواجـب توافرهـا فـيمن يتـوىل وظيفـة القـضاء 

مما يعنـي أهنـا عامـة ومطلوبـة  )١(."والية كل يف معتربة وهي": العدالة ثم قال 

   .بالنسبة جلميع الوظائف عىل اختالف أنواعها

م : وا ا ظا ا  ا وا:  

      ويقصد باستمرارية واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة، أن املوظف 

جيب أن يتحىل بكل ما حيفظ له كرامته وكرامة الوظيفة العامة، سواء كان ذلك 

 يف بعض احلاالت؛ بحيث قبل شغلها، أو يف أثناء شغلها، أو بعد انتهاء خدمته

 . ًيظل هذا الواجب مالزما للشخص ال ينفك عنه أبدا

فبالنسبة اللتزام املوظـف قبـل شـغله للوظيفـة، فإنـه وإن كـان الـشخص مل       

ًيتــصف بعــد بكونــه موظفــا عامــا، إذ مل يــشغل بعــد وظيفــة عامــة حتــى نطالبــه  ً

ساسـية لتعيـني املوظـف باحلفاظ عىل كرامتها، إال أنه ملـا كـان مـن الـرشوط األ

العام أن يكون حممود السرية حسن السمعة، بام يعنيه هـذا الـرشط مـن رضورة 

متتع املرشح للوظيفـة العامـة بكـل مـا حيفـظ لـه كرامتـه وكرامـة الوظيفـة التـي 

ًوهو ما يعني أن ماضيه جيب أن يكون مرشفا نظيفا سويا،  )٢(سيشغلها، ً ً ِّ
 وهو )٣(

                                                        

  .١١٢املاوردي؛ مرجع سابق، ص:  األحكام السلطانية  )١(

 .٢٧٢اري، مرجع سابق، صالقانون اإلد: فؤاد حممد النادي/  أستاذنا الدكتور  )٢(

 .  ١٢٠مرجع سابق، ص: أنور أمحد رسالن.  د  )٣(



  

)٥٨٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ليه عن طريق املستندات والتحريات التي جترهيا جهة األمر الذي يتم التعرف ع

اإلدارة عن الشخص املرشح للوظيفة، أو تطلبها من اجلهة املختصة، للوقـوف 

 .عىل مدى صالحيته وأهليته لشغل الوظيفة املرشح هلا

     ومن ثم فإن اجلدير بالذكر أن املرشع وإن جعل واجب احلفـاظ عـىل كرامـة 

وظــف العــام، إال أنــه حتــسب يف رضورة تــوفر رشط الوظيفــة مــن واجبــات امل

 . حسن السرية والسمعة قبل تويل الوظيفة العامة

      وقد ذهبـت املحكمـة الدسـتورية العليـا بخـصوص بعـض الوظـائف ذات 

األمهية اخلاصة كالوظائف القـضائية إىل أن ملجلـس الـصالحية تقيـيم القـايض 

ًم حتـى مـا كـان منهـا متعلقـا بحقبـة تتـصل هبـذا التقيـي التي بالعنارص املختلفة

 احتـذاه الـذي هـو الـنهج قـايضماضيه، ذلك أن األمر املعترب يف تقـدير حالـة ال

ًطريقا ثابتا يف مظاهر سلوكه املختلفة، ومن ثم ال يتقيد تقدير جملس الصالحية  ً

التزمها بفرتة معينة دون أخرى، وال بواقعة دون غريها، وإنام يقلـب  التي للقيم

 يف الصورة املتكاملة لسمعته وسريته وما استقر يف شأهنا بطريـق التـواتر البرص

ًماضيا وحارضا ً.)١( 

     وأما بالنسبة لفرتة شغل الوظيفة فإن واجـب املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة 

ًالعامة يظل مالزما للموظف العام طوال فرتة حياته الوظيفيـة؛ وذلـك باعتبـار 

ًاحلميـدة لـيس مطلوبـا عنـد بدايـة التعيـني يف أن رشط حسن الـسمعة والـسرية 

الوظيفة العامة فقط، وإنام هو رشط الزم الستمرار وبقاء املوظـف يف وظيفتـه، 

                                                        

، "دسـتورية " قـضائية ١٠ لسنة ٣٧حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  )١(

 . هـ ١٤١٢ رمضان سنة ٣ املوافق ١٩٩٢ مارس سنة ٧



 

)٥٨٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

مـن ) ١٧( وقد أكـد البنـد رقـم )١(.بحيث يتعرض املوظف للمساءلة عند فقده

من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية عىل أن حسن الـسمعة ) ١٥٠(املادة 

 .   السرية الزمني لشغل الوظائف العامة واالستمرار يف شغلهاوطيب

        بـل إن اتــصاف هــذا الواجـب باالســتمرارية يعنــي أنـه خــالل فــرتة شــغل 

املوظف للوظيفة ال يقترص االلتزام به عىل سـاعات العمـل الرسـمية فحـسب، 

مـل حتـى وإنام يستمر التزام املوظف به حتى يف حياته اخلاصة؛ إذ ال يسوغ للعا

ِخارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل، ويقدم عىل بعـض التـرصفات 
ُ

التي متس بطريق غري مبارش كرامة املرفق الذي يعمل فيه، بل عليـه أن يتجنـب 

يف ترصفاته خارج الوظيفة كل مسلك شائن يكون من شـأنه اإلخـالل بكرامـة 

 )٢(.الوظيفة ووقارها

 العام بواجب احلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامـة      ويرتتب عىل التزام املوظف

حتى يف غري ساعات العمل الرسمية، أنه ال يلـزم وقـوع الفعـل املخـل بكرامـة 

                                                        

: حممــد رفعـت عبـد الوهــاب. د. ٣١-٣٠مرجـع سـابق، ص: حممـد حممـد بــدران. د )١(

وكـذلك حكـم . ٦٢٣مرجـع سـابق، ص: حممـد بكـر حـسني. د. ٤٨٢مرجع سـابق، ص

وحكمهـا ) م١٢/١/١٩٦٣ -ق٨ لسنة -١٠٦١(املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 

، موسـوعة مـرص لألحكـام، )م٢٤/١٢/١٩٦٦– ق ١٠ لـسنة -١٥٨٧(يف الطعن رقـم 

 .  ٣٢٤٩-٣٢٤٨، ص٦مرجع سابق، جـ

، )م٢٨/٤/١٩٧٣ -ق١٥ لـسنة ٢٤٤(العليا يف الطعن رقم حكم املحكمة اإلدارية  )٢(

وكذلك حكمها يف الطعن رقم . ٣٧٨٤، ص٦موسوعة مرص لألحكام، مرجع سابق، جـ

 . ٣٨٠٦، ص٦، جـ) م٣٠/٣/٢٠٠٢ -ق٤٦ لسنة -٧٨٠٥(



  

)٥٨٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
الوظيفــة العامــة يف مقــر عمــل املوظــف، حيــث يــستوي أن يرتكــب اإلخــالل 

بكرامـة الوظيفـة يف مقـر العمـل، أو يف أي مكـان آخـر، ألن املـسئولية قائمـة ال 

             )١(.مادام األمر فيها متعلق بفقدان حسن السمعةحيدها مكان 

ً      بل إن املوظف تتم مساءلته تأديبيـا عـام قـد يقـع منـه خـارج نطـاق الوظيفـة 

حتى ولو كان يف إجازة بمرتـب أو بـدون مرتـب، باعتبـار أن عالقتـه بوظيفتـه 

    )٢( .تظل قائمة منتجة جلميع آثارها

ة ما بعد انتهاء خدمة املوظـف العـام، فإنـه عـىل الـرغم مـن      وأما بالنسبة لفرت

سواء كان ذلك بـسبب اإلحالـة إىل املعـاش أو –انقطاع صلة املوظف باإلدارة 

ً فــإن املوظــف يظــل خماطبــا –االســتقالة أو بــسبب حكــم تــأديبي أو غــري ذلــك 

باحلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامة، وقد حرص املرشع عىل احلفاظ عىل كرامـة 

املوظــف وكرامــة الوظيفــة التــي تركهــا، فقــرر لــه احلــق يف املعــاش إذا اســتوىف 

رشوطه، بقصد متكينه من مواجهـة متطلبـات احليـاة بعـد تـرك اخلدمـة دون أن 

    )٣(.يتعرض لكل ما من شأنه احلط من كرامة الوظيفة العامة التي كان يشغلها

 حتى بعد تركها السـيام     لذلك كان عىل املوظف أن حيافظ عىل كرامة وظيفته

ًوأنه حتى بعد ترك الوظيفـة يظـل مؤمتنـا عـىل مجيـع األرسار التـي اطلـع عليهـا 

                                                        

، )١٢/١/١٩٦٣ -ق٨ لسنة -١٠٦١(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  )١(

 . ٣٢٤٨، ص٦ع سابق، جـموسوعة مرص لألحكام، مرج

الــــوجيز يف القــــضاء اإلداري والقــــضاء الدســــتوري، : زكــــي حممــــد النجــــار. د  )٢(

 . ٣٣٨م، ص٢٠١٨/٢٠١٩

  .٣٥٨القانون اإلداري، مرجع سابق، ص: فؤاد حممد النادي/  أستاذنا الدكتور )٣(



 

)٥٩٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

مـن قـرار رئـيس جملـس الـوزراء رقـم ) ١٥٠/٢(ًبحكم وظيفتـه طبقـا للـامدة 

لـسنة ) ٨١(م بإصـدار الالئحـة التنفيذيـة للقـانون رقـم ٢٠١٧لسنة ) ١٢١٦(

 .  م٢٠١٦

مـن قـانون اخلدمـة املدنيـة رقـم ) ٦٦( عليه املادة      ومما يشهد لذلك ما أكدت

 - األسـباب مـن سبب ألي املوظف خدمة م، من أن انتهاء٢٠١٦لسنة ) ٨١(

 انتهـاء قبل التحقيق يف ُبدئ قد كان إذا ًتأديبيا حماكمته من يمنع  ال-الوفاة عدا

 حقـوق مـن حـق ضـياع عليهـا يرتتـب التـي املخالفـات يف  وجيوز.خدمته مدة

 التحقيـق يف بـدئ قـد يكـن مل ولـو التأديبية الدعوى إقامة للدولة العامة ةاخلزان

 يوقع أن  وجيوز.انتهائها تاريخ من سنوات مخس ملدة وذلك اخلدمة انتهاء قبل

 كان الذي الوظيفي أجره أضعاف عرشة جتاوز ال غرامة خدمته انتهت من عىل

 بالعقوبـات خـاللاإل عـدم مـع وذلـك، اخلدمـة انتهـاء عنـد الـشهر يف يتقاضاه

 االجتامعـي التـأمني قانون أحكام من ًواستثناء، احلق قيمة برد والتزامه اجلنائية

 جيـاوز ال بـام املعاش من السابقة بالفقرة إليها املشار الغرامة تستوىف، إليه املشار

 .اإلداري احلجز بطريق أو، ربعه

 هبـا ال تنقطـع بـرتك       فهذا كله يؤكد عىل أن صلة املوظف باجلهة التي يعمـل

ًاخلدمة، إذ تظل للموظف بعد تركه للخدمة حقوقا، وعليه واجبات؛ ومن ثـم 

ًفإن سلوك املوظف السئ بعد ترك اخلدمة قد يعطي لألفراد انطباعا سـلبيا عـن  ً

شاغيل هذه الوظيفة، وهو األمر الـذي يـسئ إىل هيبـة الوظيفـة، ويفقـد األفـراد 

 .  جب بالنسبة ملن مل تنتهي مدة خدمتهم بعدالثقة والتقدير واالحرتام الوا



  

)٥٩١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ظا ا  ا وا ارا  ا ا 

ا:  

    جتـدر اإلشـارة إىل أن الفقـه اإلسـالمي يعتـرب أن رشط العدالـة وإن كـان مــن 

رشوط تويل الوظـائف العامـة يف البدايـة؛ فهـو كـذلك رشط لالسـتمرار فيهـا؛ 

ك العديد من السوابق التي توضح عزل من فقدوا حسن السرية والـسمعة وهنا

وارتكبوا من األعامل ما خيل بكرامة الوظيفة التي يشغلوهنا، مثل قيام عمر بـن 

، باإلضـافة إىل توقيـع  قدامـة بـن مظعـون عـن البحـرين بعزل-  -اخلطاب 

ن بـن نـضلة  وكذلك قيامه بعـزل الـنعام)١(.عقوبة احلد عليه بسبب رشب اخلمر

 )٢(.بسبب قوله الشعر الذي يتغنى فيه باخلمر

، بـسبب قيامـه بـرشب الوليد بن عقبة بـن أيب معـيط       ومثل قيام عثامن بعزل 

إىل  ثـم التفـت والصالة بالناس وهو سكران؛ حيـث انتهـى مـن صـالته،اخلمر 

 عزلـه عـنب -  -  عـثامنلذلك أمرأزيدكم؟ ووقع منه ختبيط، :  فقالالناس،

  )٣(. باإلضافة إىل توقيع عقوبة اجللد عليهالكوفة بعد أربع سنني

                                                        

لطـربي حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبـو جعفـر ا: تاريخ الطربي )١(

  .١١٢، ص٤، جـ هـ١٣٨٧ -الطبعة الثانية ،  بريوت–دار الرتاث ، : )ـهـ٣١٠(

 مجال الدين أبو الفرج عبد الـرمحن بـن عـيل بـن حممـد :املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك )٢(

 الطبعـة ،حممد عبد القـادر عطـا، مـصطفى عبـد القـادر عطـا: املحقق، )ـهـ٥٩٧(اجلوزي 

 . ١٣٨، ص٤، جـدار الكتب العلمية، بريوت، م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢األوىل، 

: املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم )٣(

حممـد فـؤاد عبـد : املحقـق، )ـهــ٢٦١(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 

ــاقي ــريب ، الب ــرتاث الع ــاء ال ــريوت –دار إحي ـــب ــم ١٣٣١، ص٣، ج ــاب ١٧٠٧، رق ، كت



 

)٥٩٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 فأما إن تغريت حال القايض؛ بفسق، أو زوال ":     وقد ذكر ابن قدامه ما نصه

عقل، أو مرض يمنعه من القـضاء، أو اختـل فيـه بعـض رشوطـه، فإنـه ينعـزل 

 )١(."بذلك، ويتعني عىل اإلمام عزله، وجها واحدا

ــ ــذا كل ــني       فه ــة التعي ــسمعة رشط لبداي ــسرية وال ــسن ال ــىل أن ح ــد ع ه يؤك

واالستمرار يف الوظيفة؛ وأن واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامـة يعتـرب 

من الواجبات املستمرة التي تالزم املوظـف، بحيـث يـتم عزلـه إذا فقـدها، وأن 

 . االلتزام هبذا الواجب يشمل حياة املوظف العملية والشخصية

 :وا ا ظا ا  ا وا :  

ًعىل الرغم من أن واجب املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة يعـد واجبـا       

 إال أنه يف الوقت -عىل النحو السابق اإلشارة إليه-ًعاما يشمل مجيع الوظائف 

ًنفسه يعترب واجبا متغريا مرنا، خيتلـف مـداه ونطاقـه وجـسامة ً  الفعـل املرتكـب ً

ًإخالال به من وظيفة إىل أخرى، ومن مكان إىل آخـر، ومـن وقـت إىل آخـر، فـام 

                                                                                                                                        

 أبو الفداء إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري القـريش : البداية والنهاية.احلدود، باب حد اخلمر

الطبعـة ، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، عيل شريي/، حتقيق )ـهـ٧٧٤(البرصي ثم الدمشقي 

 . ٢٣٤، ص٨، جـم١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ،األوىل

 بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة  أبــو حممــد موفــق الــدين عبـد اهللا:املغنـي البــن قدامــة  )١(

مكتبـة ، )ـهــ٦٢٠(اجلامعييل املقديس ثـم الدمـشقي احلنـبيل، الـشهري بـابن قدامـة املقـديس 

 . ٩١، ص١٠، جـم١٩٦٨ -ـ هـ١٣٨٨، بدون طبعة: الطبعة، القاهرة



  

)٥٩٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
قد يمس كرامة بعض الوظائف قد ال يكون كذلك بالنـسبة لوظـائف أخـرى، 

   )١( .ًوما قد حيرم عىل بعض العاملني قد يكون عاديا بالنسبة إىل غريهم

الوظيفــة العامــة بحــسب مركــز        فقــد يتغــري واجــب املحافظــة عــىل كرامــة 

املوظف، بحيث كلام ارتفعـت درجـة املوظـف عـىل الـسلم اإلداري، أو ارتفـع 

مركزه الوظيفي، وزادت سلطاته ومسئولياته كلام ازدادت درجـة التزامـه هبـذا 

الواجب، فام قـد يلتـزم بـه مستـشار بـالنقض قـد ال يطلـب مـن معـاون نيابـة مل 

 وما قد يطلب من موظفي مـستوى )٢( .ضائييتمرس بعد عىل تقاليد العمل الق

 .  الدرجة املمتازة قد ال يطلب من موظفي املستوى السادس

     كام يتغري واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة بحسب طبيعة الوظيفـة 

ومــا إذا كانــت مــن الوظــائف الفنيــة أو مــن الوظــائف اإلداريــة، فــام يلتــزم بــه 

ويف ذلــك قــضت . ن موظــف األعــامل الكتابيــة ال يطلــب مــ-ً مــثال-القــايض

املحكمة اإلدارية العليا بأن حسن الـسمعة وطيـب اخلـصال مهـا مـن الـصفات 

الواجب توافرها يف كـل موظـف عـام، إال أن هـاتني الـصفتني أوجـب يف حـق 

                                                        

القطــاع العــام، مرجــع نظــام العــاملني املــدنيني باجلهــاز اإلداري و: حممــود حلمــي. د )١(

القـانون اإلداري، مرجـع سـابق، : فؤاد حممـد النـادي/ اذنا الدكتورأست. ١٩٥سابق، ص

مرجــع : حممــد بكــر حــسني. د. ٣٠مرجــع ســابق، ص: حممــد حممــد بــدران. د. ٣٧١ص

 . ٦٢١سابق، ص

م، دار النهــضة العربيــة، ١٩٦٤التأديــب يف الوظيفــة العامـة، : عبـد الفتــاح حـسن. د  )٢(

 . ١٢٠ص



 

)٥٩٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 ال يقـاس بعمـل غـريه مـن قـايضن عمـل الألوذلـك  )١(.عضو اهليئة القـضائية

 مؤاخذ بالضوابط املعمول هبـا يف شـأن واجبـاهتم املوظفني العموميني، وال هو

ًالوظيفية، وإنام يتعني أن تكون مقاييس سلوكه أكثر رصامـة وأشـد حزمـا نأيـا  ً

ً من أن حتيطه الشبهات أو تكتنفه مـواطن الريـب صـونا هليبـة يبالعمل القضائ

قـضاء املحكمـة اإلداريـة كـام جـرى  )٢(.ًالوظيفة القضائية وتوكيدا لسمو شأهنا

ًلعليا عىل أن سـلوك ضـباط الـرشطة ينبغـي أن يـوزن طبقـا ألرفـع مـستويات ا

ًالسلوك القويم، واالبتعاد عن مواطن الزلـل والـشبهات، نظـرا إىل املهـام التـي 

يقومون هبا وأخصها احلفاظ عىل األمن ومحاية األرواح واألموال واألعراض، 

 املـساس بنزاهتـه ًوهو ما جيعل حريا بـه أن ينـأى بنفـسه عـن كـل مـا مـن شـأنه

   )٣(.الشخصية والوظيفية

    كام قد خيتلف مـدى االلتـزام بواجـب املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة 

بحسب مكان ممارسة الوظيفة؛ فـام جيـب عـىل املوظـف العـام بالـصعيد، قـد ال 

 .يطلب منه يف العاصمة

                                                        

 - ق٤٠ لــــسنة -٢٢٨٥(الطعــــن رقــــم   العليــــا يفاإلداريــــةحكــــم املحكمــــة  )١(

 .  ٣٢٥١، ص٦، موسوعة مرص لألحكام، مرجع سابق، جـ)م٦/٦/١٩٩٨

، "دسـتورية " قـضائية ١٠ لسنة ٣٧حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم   )٢(

 . هـ ١٤١٢ رمضان سنة ٣ املوافق ١٩٩٢ مارس سنة ٧

 من ١٨ ق عليا؛ ٥٩، لسنة ) ٢١٢٦٨(م حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رق )٣(

  .م٢٠١٦/ ١٢ /١٧ -ـ هـ١٤٣٨ربيع األول سنة 



  

)٥٩٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ف مـن وقـت إىل      وباإلضافة إىل ما سبق فإن مدى االلتزام هبذا الواجب خيتل

  )١(.وقت، ومن عرص إىل عرص

      وجتدر اإلشارة إىل أن مفهوم كرامة الوظيفة العامة قد خيتلـف مـن جهـة إىل 

أخرى بالنسبة للوظائف املتامثلة ذات املراكز املتـساوية حـسب القـانون املـنظم 

 ١٩٦١ لـسنة ١٠٣ مـن القـانون رقـم ٧٢هلا، ومن األمثلة عىل ذلك ، أن املادة 

وكـل فعـل "ن إعادة تنظيم األزهر واهليئات التي يـشملها ورد يف عجزهـا بشأ

 أو ال يالءم صفته كعـامل مـسلم أو يتعـارض سالتدرييمس برشف عضو هيئة 

؛ وقد تم إعـامل "مع حقائق اإلسالم أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل

 هذا النص وتـم عـزل بعـض أعـضاء هيئـة التـدريس مـن قبـل جملـس التأديـب

ًوأيدت املحكمة اإلدارية العليـا ذلـك؛ علـام بـأن الـنص الـسابق ال مثيـل لـه يف 

    . بشأن تنظيم اجلامعات١٩٧٢ لسنة ٤٩القانون رقم 

ا ظا ا  ا وا م  ا ا  :  

وظيفـة      جتدر اإلشارة إىل أن الفقه اإلسالمي قـد أشـار إىل أن متطلبـات كـل 

ختتلف عن األخرى؛ وهو ما يستتبع بالرضورة تفاوت مـدى االلتـزام بواجـب 

املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة من وظيفة إىل أخرى؛ فقد ذكر ابن تيمية أن 

فـإذا تعـني رجـالن أحـدمها أعظـم ؛ الواجب يف كل والية األصـلح بحـسبها"

فيقـدم :  وأقلهام رضرا فيهـا:قدم أنفعهام لتلك الوالية: أمانة واآلخر أعظم قوة

                                                        

 . ١٢٠مرجع سابق، ص: عبد الفتاح حسن. د  )١(



 

)٥٩٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 عـىل الرجـل -وإن كـان فيـه فجـور-يف إمارة احلروب الرجل القوي الـشجاع 

   )١(."اًالضعيف العاجز، وإن كان أمين
وال شــك يف أن مظــاهر املحافظــة عــىل كرامــة الوظيفــة العامــة ختتلــف مــن    

ن ًوظيفة ألخـرى، فمـثال نجـد أن مظاهرهـا تزيـد يف حيـاة القـايض، ملـا جيـب أ

جيـب عـىل مـن تـوىل  حيـث )٢(.حيافظ عليه من الوقار والسكينة، واهليبـة واألنـاة

 فيحمـل نفـسه عـىل أدب  ...وجيتهد يف صالح حالـه"نفسه ب يسموالقضاء أن 

الرشع وحفظ املروءة وعلو اهلمة ويتـوقى مـا يـشينه يف دينـه ومروءتـه وعقلـه، 

ى بـه، ولـيس يـسعه يف وحيطه عن منصبه ومهته فإنه أهل ألن ينظـر إليـه ويقتـد

 وهــو مــا يعنــي أن واجــب املحافظــة عــىل كرامــة )٣(."....ذلــك مــا يــسع غــريه

  . الوظيفة العامة يف الفقه اإلسالمي واجب متغري

                                                        

 تقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد : يف إصالح الراعي والرعيةالسياسة الرشعية )١(

ميـة احلــراين احلنــبيل احللـيم بــن عبـد الــسالم بـن عبــد اهللا بــن أيب القاسـم بــن حممـد ابــن تي

 اململكـة -وزارة الشئون اإلسالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد ، )ـهـ٧٢٨(الدمشقي 

وللمزيــد مــن التفاصــيل يراجــع . ١٥، صـهـــ١٤١٨الطبعــة األوىل، ، العربيــة الــسعودية

نظـام احلكـم يف اإلسـالم، الطبعـة الثانيـة، دار املنـار، : فؤاد حممد النادي/ أستاذنا الدكتور

 .  وما بعدها١٧١، ص٢٠٠٥سنة 

، ) هـ٣٣٥( أبو العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي املعروف بابن القاص :أدب القايض )٢(

حسني خلف اجلبوري، األسـتاذ املـشارك بكليـة الـرشيعة والدراسـات . د: دراسة وحتقيق

 اململكـــة العربيـــة -مكتبـــة الـــصديق ،  مكـــة املكرمــة- جامعـــة أم القـــرى -اإلســالمية 

 . ٩٨، ص١، جـ. م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل، ، الطائف/لسعوديةا

 .٣٢، ص١مرجع سابق، جـ :تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام )٣(



  

)٥٩٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
اا ا  

 ا ظا ا  ا وا  ا  

  ت ااوا  

وظيفــة العامــة مــع واجــب الــوالء       يتــشابه واجــب املحافظــة عــىل كرامــة ال

للدولة، وواجب التحفظ، وواجب احلياد، وفيام ييل بيان ذلك من خـالل ثالثـة 

 : مطالب عىل النحو التايل

  ا اول 

  ا  وا ا  ا اظ ا ووا اء

 كرامـة الوظيفـة       لقد سبقت اإلشارة إىل أن املقصود بواجـب املحافظـة عـىل

العامة هو التزام املوظف يف حياته العامة واخلاصة باالبتعاد عن كل ما ينعكس 

أثــره عــىل وظيفتــه، ممــا يفقــد الثقــة يف الوظيفــة، وحــسن الــسمعة يف شــاغلها، 

  .ًبحسب كل وظيفة ومتطلباهتا طبقا للعرف السائد

وظـف وانتامئـه       أما بالنسبة لواجب الوالء فإنـه واجـب يـستلزم إخـالص امل

 .  لوطنه وشعبه وحكومته واملرفق الذي يعمل فيه

     ويعترب واجب الوالء للوطن واجب يقع عىل عاتق املوظـف شـأنه شـأن أي 

مواطن آخر، وذلك باالمتناع عن كل تـرصف يتعـارض مـع هـذا الـوالء مثـل 

بع التعاون مع األعداء واالمتناع عن املشاركة يف احلفـالت الرسـمية ذات الطـا

.  فالوالء هو إحساس املوظف بعمق عالقتـه بـالوطن وإخالصـه لـه)١(.الوطني

وقـد أكـد الــبعض عـىل أن واجــب الـوالء ال يلـزم أن يظهــره املوظـف بــصورة 

                                                        

 . ١٠٠مرجع سابق، ص: عبد الفتاح حسن. د )١(



 

)٥٩٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

إجيابية، وإنام جيب عليه االمتنـاع عـن كـل مـا مـن شـأنه إظهـار العـداء الـسافر 

     )١( .للنظام

مـن ) ١٤(العامـة كـام وضـحت املـادة      والوالء للشعب باعتبـار أن الوظيفـة 

ــتور  ــة ٢٠١٤دس ــشعب ورعاي ــة ال ــا خلدم ــائمني هب ــف للق ــي إال تكلي ــا ه م م

ــام  ــافظ املوظــف الع ــا أن حي ــايل كــان لزام ــصاحله؛ وبالت ــسب موقعــه –ًم  بح

 . عىل مصالح الشعب الذي ينتمي إليه ويعمل عىل خدمته-الوظيفي

م جيـب أن يـرتجم إىل سـلوك       وقد ذكر البعض أن الوالء للشعب مفهوم عا

إجيايب يتمثل يف تضامن املوظف مع السياسات العامة التي ترسـمها احلكومـة، 

إذ يفرتض أن احلكومة املنتخبـة إنـام تعـرب عـن الـسياسات التـي ارتـضتها هيئـة 

الناخبني؛ ثم يتفرع عن ذلك التزام املوظف بالتضامن مـع املرفـق الـذي يعمـل 

   )٢(.فيه بصفة خاصة

 بـدافع احلـرص عـىل -م ٢٠١٤وقد نص الدستور املرصي الصادر يف عام       

 عىل رضورة أداء اليمني الدستورية باإلخالص للوطن عنـد –االلتزام بالوالء 

شغل بعض الوظائف مثل وظيفـة رئـيس اجلمهوريـة ورئـيس جملـس الـوزراء 

 .والوزراء وغريها

ًالـصادرة وفقـا للـامدة      كام نصت مدونة سـلوك وأخالقيـات الوظيفـة العامـة 

 من قانون اخلدمة املدنية عىل أن أول التزامات املوظف العـام هـو الـوالء) ٥٧(

                                                        

م، منـشأة املعـارف باإلسـكندرية، ١٩٩٥تأديب العـاملني، : عبد احلميد الشواريب. د  )١(

  . ٦٧ص

 .٢٧٧ص: طارق الزيات. د  )٢(



  

)٥٩٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــة واإلخــالص ــة مــرص جلمهوري  والقــانون الدســتور واحــرتام وقيادهتــا العربي

 .املعمول هبا واألنظمة

     ويتبني لنا مما سبق أنه وإن كان واجب الوالء بالنسبة للموظـف يـشرتك مـع 

ًاملحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة يف أن كال منهام يستهدف حتقق الثقة واجب 

يف املوظف العام، ومن هـذا املنطلـق فـإن الـوالء يعـد مـن مظـاهر احلفـاظ عـىل 

كرامة الوظيفة العامة؛ إال أن واجب الوالء يتعلـق بـإخالص املوظـف وحتملـه 

قـوم هـذا الواجـب عـىل ملسئولية انتامئه لوطنه واملرفق الذي يعمل فيـه، حيـث ي

اجلانــب النفــيس يف العالقــة بــني املوظــف والدولــة، والــذي يــرتجم إىل موافقــة 

املوظف لسياسة دولته، وسعيه نحو ما حيقق مصاحلها، وجتنبه كل ما من شـأنه 

إحلاق الرضر هبا؛ وذلك مع مالحظة أنه ال يمكن حماسبة املوظف عىل مشاعره 

ًواعتبارها خطأ وظيفيا، وإنام ال بد من سلوك يصدر عن املوظـف يتنـاقض مـع ً

 أما واجب املحافظة عـىل كرامـة الوظيفـة فإنـه يتعلـق بـسلوك )١(واجب الوالء،

ًاملوظف بشكل عام ومدى التزامه بمقتضيات االحرتام الواجب لوظيفته طبقـا 

وعىل ذلك فإن الوالء هو أحد مظاهر احلفـاظ عـىل . للعرف السائد يف املجتمع

 العامة، بحيث ينضم إليه واجبـات أخـرى يتعـني عـىل املوظـف كرامة الوظيفة

احلفاظ عليها حتى يكـون يف النهايـة قـد حـافظ لوظيفتـه عـىل كرامتهـا، سـواء 

كانت تلك الواجبات منصوص عليها رصاحة يف القانون أو الالئحـة، أو كـان 

مرجع االلتزام هبا إىل العرف السائد يف املجتمـع؛ وعـىل ذلـك فمـن املمكـن أن 

ً بمعنـى أنـه ال يتـرصف تـرصفا يلحـق -يكون هناك موظـف يتـصف بـالوالء 

                                                        

 .١٥٥مرجع سابق، ص: عادل الطبطائي. د  )١(



 

)٦٠٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ً إال أنه يسلك مسلكا مشينا ينعكس أثره عـىل وظيفتـه بإهـدار -العداء بالنظام ً

االحرتام الواجب هلا؛ والعكس صحيح، حيث من املمكن أن خيون وطنـه مـن 

فـاظ ومن ثـم فـإن احل. يوصف باالنضباط يف مسلكه داخل الوظيفة وخارجها

 .عىل كرامة الوظيفة ال يتم إال بالتزام املوظف هبذه الواجبات مجيعها

 ا   ء وا وا  ا ا 
ظا:  

      لقد سبقت اإلشارة إىل أن الفقه اإلسالمي جيعـل العدالـة يف املوظـف العـام 

شقيها تقوم عىل األمانة، ويدخل رشط بداية واستمرار، وجيعل العدالة يف أحد 

يف معاين األمانة احلفـظ ألرسار العمـل والـوالء للدولـة؛ وعكـس األمانـة هـي 

ُياأهيـا الـذين آمنـوا ال ختونـوا اهللاََّ ﴿: اخليانة التي هنى اهللا تعاىل عنها بقوله تعـاىل ُ َ َ ُ َ ََ
ِ َّ َ ُّ

َ

ُوالرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلم ْ ْ َ ُ ََّ ْ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ُ َُ َِ َ أي ال تظهروا هللا مـن احلـق مـا   )١( .﴾َونَ

ه؛  وذلــك ألن املنــافقني الــذين ِّيــرىض بــه مــنكم، ثــم ختــالفوه يف الــرس إىل غــري

كـانوا يـسمعون مـن يبطنون عكس ما يظهرون، والذين كان والئهم لألعداء، 

 وقـد ورد يف بعـض كتـب )٢(؛احلديث فيفشونه حتى يبلغ املرشكني - -النبي

جلميع املؤمنني إىل يوم القيامة، وهو جيمع هنا خطاب عام طاب التفاسري أن اخل

                                                        

 ]. ٢٧من اآلية : األنفال [   )١(

 حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بـن غالـب اآلمـيل، أبـو :جامع البيان يف تأويل القرآن )٢(

، الطبعـة األوىل، مؤسـسة الرسـالة، أمحـد حممـد شـاكر: املحقق، )ـهـ٣١٠(جعفر الطربي 

 . ٤٨٤ -٤٨٣، ص١٣، جـ م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠



  

)٦٠١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
يمكـن أن  وكـل مـاإفشاء الرس فيشمل  )١(؛أنواع اخليانات كلها قليلها وكثريها

فتطلعـوا أو غريهـا، م وبني أوىل األمر من شـئون سياسـية أو حربيـة هبينيكون 

 عهـد إلـيكم مـااألمانـات  وخيانـة )٢(.الكيـد لكـم يف عليها عدوكم وينتفـع هبـا

ًفهذا يفرض التزامـا سـلبيا بالبعـد عـن  )٣(.فيام بينكم بأال حتفظوها بالقيام عليها ً

 .  كل أعامل اخليانة

     وال يقف األمر عند جمـرد االلتـزام الـسلبي بعـدم القيـام بـأعامل اخليانـة، بـل 

 ًيوجد التزام إجيايب باإلخالص والطاعة لألوامر وااللتزام بـالتعليامت مـصداقا

ِياأهيـا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللاََّ وأطيعـوا الرسـول وأويل األمـر ﴿ : لقولـه تعـاىل ْ ُ َّ َ ََ ْ ِ َُّ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ِ ِ ُِ َ ُّ

ْمنكم ُ ْ   أحد مظاهر - بام يرتتب عليه من الثقة يف املوظف–ويعترب  الوالء  )٤( . ﴾ِ

 . املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة

                                                        

 أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )١(

دار ، عبد السالم عبد الشايف حممد: املحقق، )ـهـ٥٤٢(بن متام بن عطية األندليس املحاريب 

 .٥١٧، ص٢، جـ هـ١٤٢٢ -الطبعة األوىل ، بريوت –الكتب العلمية 

ــ١٣٧١( أمحــد بــن مــصطفى املراغــي : تفــسري املراغــي) ٢( ــة ومطبعــة ، )ـهـ رشكــة مكتب

ــي وأوالده بمــرص ــابى احللب ــصطفى الب ــة األوىل، ، م ـــ ١٣٦٥الطبع ـــ م١٩٤٦ - ه ، ٩، ج

 . ١٩٣ص

أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، : الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل )٣(

،  هــ١٤٠٧ -الطبعة الثالثة ، بريوت –ار الكتاب العريب د، )ـهـ٥٣٨(الزخمرشي جار اهللا 

 . ٢١٣، ص٢جـ

 ]. ٥٩من اآلية : النساء [ ) ٤(



 

)٦٠٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 ما ا  

ا وا  اا ووا ا ظا ا    

    إذا كان واجب الوالء يوجب عىل املوظف اإلخالص لوطنـه، وترمجـة ذلـك 

ــه يرتتــب عــىل هــذا  ــه؛ فإن إىل ســلوك عمــيل يتمثــل يف موافقــة سياســة حكومت

 .الواجب واجب آخر يعد من متمامته ومستلزماته أال وهو واجب التحفظ

حفظ أن العامل ال جيوز له أن يعرب عن رأيـه بطريقـة متـس      ويعني واجب الت

التزام " ويف ذات املعنى عرف البعض واجب التحفظ بأنه )١(.حسن سري املرفق

امتناع املوظف العام عـن التعبـري عـن آرائـه بطريقـة تتنـاقض مـع : سلبي مؤداه

تعبـري وظيفته، ويتمثل ذلك بصورة جلية يف حالة ممارسة املوظف العام حلرية ال

ــا  ــيا خمالف ــذهبا سياس ــق م ــدما يعتن ــة عن ــصفة خاص ــسياسية، وب ــن اآلراء ال ًع ً ً

 )٢(."للحكومة أو السلطة التنفيذية التي هو تابع هلا

أن يلتــزم املوظـف باختــاذ :      وذكـر الـبعض أن مــضمون واجـب الــتحفظ هـو

احليطة واحلذر وهو يعرب عن آرائه وأفكاره الـسياسية سـواء كـان ذلـك داخـل 

رفق العام أم خارجـه، وأال يـؤدي تعبـريه آلرائـه وأفكـاره إىل جعـل ممارسـته امل

ًلوظائفه أمرا صعبا، أو يمس حياد املرفق العام جتاه اجلمهور ً.)٣(  

                                                        

 .  ١٢١مرجع سابق، ص: عبد الفتاح حسن. د  )١(

املوظـف العـام وممارسـة احلريـة الـسياسية، الطبعـة : عيل عبـد الفتـاح حممـد خليـل. د )٢(

 . ٣٦٨م، دار النهضة العربية، ص٢٠٠٢األوىل، 

واجب املوظف بالتحفظ يف سلوكه العام، بحث منـشور بمجلـة : عادل الطبطبائي. د )٣(

 . ١٥٥م، ص١٩٨٦، ديسمرب ٤، العدد ١٠، جملد )الكويت(احلقوق 



  

)٦٠٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ا ا ع إيتبني أنه يؤكـد عـىل أن رشيعـة اإلسـالم وإن      و 

 شـأهنا شـأن غريهـا – كانت قد كفلت حرية الرأي والتعبري، إال أن هذه احلرية

 ليست مطلقة، وإنام مقيـدة بمجموعـة مـن الـضوابط واآلداب، –من احلريات 

 ورضورة املوازنـة بـني )١(ومن أمههـا جتنـب إثـارة الفـتن واحـرتام النظـام العـام،

ــة، أو  ــة عــىل ذلــك، وعــدم اإلرضار باملــصلحة العام املــصالح واملفاســد املرتتب

 . اإلساءة جلهة عمله

 بمعرض حديثه عن األمر باملعروف والنهي عـن - يقول ابن تيمية     ويف ذلك

ومجــاع ذلــك داخــل يف القاعــدة العامــة فــيام إذا تعارضــت املــصالح ":-املنكــر

 فإنه جيـب تـرجيح الـراجح منهـا ، أو تزامحت، واحلسنات والسيئات،واملفاسد

ــد ــصالح واملفاس ــت امل ــيام إذا ازدمح ــضمنا ، ف ــان مت ــي وإن ك ــر والنه ــإن األم ف

فـإن كـان الـذي يفـوت ، فينظر يف املعارض له، لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة

 )٢(." بل يكـون حمرمـا،من املصالح أو حيصل من املفاسد أكثر مل يكن مأمورا به

                                                        

احلريات العامة يف الفكر والنظـام الـسيايس يف اإلسـالم : عبد احلكيم حسن العييل. د  )١(

 .  وما بعدها٤٧٣م، ص١٩٨٣ -ـ  ه١٤٠٣ ، دار الفكر العريب، - دراسة مقارنة–

 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبـد احللـيم :احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا )٢(

بن عبد السالم بن عبد اهللا بـن أيب القاسـم بـن حممـد ابـن تيميـة احلـراين احلنـبيل الدمـشقي 

مجادى األوىل  ١٧ يف الطبعة الثانية،، عيل بن نايف الشحود: حققه وعلق عليه، ) هـ٧٢٨(

 مجـادى اآلخـرة ١٩ م، وعـدل تعـديال جـذريا بتـاريخ ٧/٢٠٠٤/ ٥ املوافق - هـ ١٤٢٥

  .٢١، ص م٢٠٠٧ /٧/ ٤املوافق لـ -ـ هـ١٤٢٨/



 

)٦٠٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

وإن كـــان املحـــذور هـــو التـــشعب والتعـــصب والعـــداوة ": ويقـــول الغـــزايل

    )١(."والبغضاء وما يفيض إليه الكالم فذلك حمرم وجيب االحرتاز عنه
ومن ثم فإنه ال يمكن أن يؤدي تعبري املوظف عن رأيه إىل التأثري عـىل أدائـه      

لوظيفته وامليل واجلـور؛ فبالنـسبة لوظيفـة القـضاء عـىل سـبيل املثـال، جيـب أن 

حتفظ القايض عن اجلور وامليل، وهتديه إىل بـسط "يلتزم القايض باآلداب التي 

ا أن أحـد القــضاة نظــر قــضية تتعلــق فلــو افرتضــن )٢(."...العـدل ورفــع الظلــم

بمسألة من املسائل السياسية، وكان لدى القايض علم شخيص باملوضـوع ولـه 

 فإن الواجـب عليـه أن يـتحفظ - باعتبار أن القايض مواطن وله رأيه–رأي فيه 

وحيتفظ برأيه لنفسه، وأن يقـيض عـىل نحـو مـا يـسمع بـشكل جمـرد؛ فقـد ذكـر 

 بعلمــه الشخــيص يف بعــض األنــواع مــن الفقهــاء عــدم جــواز حكــم القــايض

القضايا؛ بل عليه أن يتحفظ وأن يفتح املجال للخصوم ليقدموا مـا لـدهيم مـن 

فال يؤثر توجهه الشخـيص  )٣( .األدلة والرباهني، فربام كان علمه مبني عىل خطأ

   .عىل أدائه لعمله

                                                        

دار املعرفـة ، )ـهــ٥٠٥( أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطـويس :إحياء علوم الدين )١(

 . ٩٦، صبريوت –

، ٣٣وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية بالكويـت، جــ: تيةاملوسوعة الفقهية الكوي  )٢(

 . ٣٠٣ص

 حممـد بـن فرامـرز بـن عـيل :درر احلكام رشح غرر األحكـام: يراجع يف تفاصيل ذلك  )٣(

: الطبعـة، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، )ـهــ٨٨٥( خرسو - أو منال أو املوىل -الشهري بمال 

  ابــن عابــدين:حتــار عــىل الـدر املختــاررد امل. ٤١٥، ص٢، جـــبـدون طبعــة وبــدون تـاريخ



  

)٦٠٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
املحافظة     وما يعنينا هنا هو التساؤل عن العالقة بني واجب التحفظ وواجب 

 .  عىل كرامة الوظيفة العامة

وبالنظر يف مـضمون كـل مـنهام يتبـني أهنـام يـشرتكان يف أن اإلخـالل بكـل        

ًمنهام يكون جمرما إذا كان مـن شـأنه التـأثري عـىل الوظيفـة العامـة التـي يـشغلها 

املوظف، وإن كان يوجد بينهام عموم وخـصوص، حيـث إن واجـب املحافظـة 

يفة العامة أعم من واجب التحفظ؛ فإذا كـان واجـب املحافظـة عىل كرامة الوظ

عىل كرامة الوظيفة العامة يوجب عىل املوظف االمتنـاع عـن كـل مـا مـن شـأنه 

ًالتأثري عىل الوظيفة العامة تأثريا سلبيا بشكل عام؛ فإن واجب الـتحفظ يقتـرص  ً

القـول بـأن عىل ما يؤثر عىل الوظيفة العامة من اآلراء السياسية، بحيث يمكـن 

ًواجــب الــتحفظ يعــد مظهــرا مــن املظــاهر التــي جيــب عــىل املوظــف أن حيــافظ 

                                                                                                                                        

 .٤٣٨، ص٥، جــم١٩٩٢ -ـ هــ١٤١٢الثانية، : الطبعة، بريوت-دار الفكر، )ـهـ١٢٥٢(

 خلف بن أيب القاسم حممد، األزدي القريواين، أبو سـعيد ابـن :التهذيب يف اختصار املدونة

مـد سـامل بـن الـدكتور حممـد األمـني ولـد حم: دراسـة وحتقيـق، )ـهــ٣٧٢(الرباذعي املالكي 

 هــ ١٤٢٣الطبعة األوىل، ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، الشيخ

احلــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــام الــشافعي وهــو رشح . ٥٧٩، ص٣، جـــم٢٠٠٢ -

أبو احلسن عـيل بـن حممـد بـن حممـد بـن حبيـب البـرصي البغـدادي، الـشهري  :خمترص املزين

 الــشيخ عــادل أمحــد عبــد -الــشيخ عــيل حممــد معــوض : املحقــق ، :)ـهـــ٤٥٠(باملــاوردي 

ــود ــريوت ، املوج ــب العلميــة، ب ــان –دار الكت ــة األوىل، ، لبن ـــ ١٤١٩الطبع ، م١٩٩٩- ه

بد الرمحن بن حممد بن قاسـم ع :حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع. ٣٢٤، ص١٦جـ

 . ٥٤٢، ص٧، جـ هـ١٣٩٧ -لطبعة األوىل ، ا)ـهـ١٣٩٢(العاصمي احلنبيل النجدي 



 

)٦٠٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ً حفاظا عىل كرامة الوظيفة -السيام يف حياته اخلاصة خارج جهة العمل-عليها

 .  العامة

     كام يتشاهبان يف أهنام يتصفان باملرونة، حيث خيتلف مدى التقيـد بكـل مـنهام 

ا والـصالحيات واالختـصاصات املنوطـة بحسب درجـة الوظيفـة ومـسئولياهت

 . بشاغلها

       وباإلضـافة إىل مـا سـبق فـإهنام يتــشاهبان يف أن االلتـزام هبـام ال يقتـرص عــىل 

ساعات العمل الرسمية وإنام يمتد ليشمل احلياة اخلاصة للموظـف؛ وإن كانـا 

لعامـة  يف أن املحافظة عىل كرامـة الوظيفـة ا- بالنسبة للنقطة األخرية–خيتلفان 

يكون يف حياة املوظف اخلاصة بنفس القدر بالنسبة حلياتـه العامـة، أمـا واجـب 

ًالــتحفظ يف إبــداء اآلراء الــسياسية فإنــه يكــون حمظــورا أثنــاء ســاعات العمــل 

ًالرسمية، بينام يكـون متاحـا للموظـف يف حياتـه اخلاصـة بـصفته الشخـصية يف 

ام سيأيت عند احلديث عـن حدود معينة ورشيطة عدم اإلساءة إىل جهة العمل ك

واجب الوالء والتحفظ كأحـد مظـاهر احلفـاظ عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة يف 

 .   حياة املوظف اخلاصة

     وقد ذكر البعض أهنام خيتلفان يف أن التحفظ وإن كان يرضب عىل املـوظفني 

خارج نطاق عملهم إال أنه خيتلف عـن حـسن الـسري والـسلوك يف أن الـتحفظ 

ً بالسلوك الذي يفرضه عىل املوظف كونـه عـضوا يف اجلهـة اإلداريـة هو إخالل

التي يعمل هبا، أما حـسن الـسري والـسلوك فهـو رشط ال ينتهـك إال بارتكـاب 

ًاملوظف األفعال التي ختل بالسلوك السائد عموما يف املجتمع الذي يعيش فيه؛ 



  

)٦٠٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًولذا فإن إخالل املوظف بواجـب الـتحفظ ال يعـد دائـام إخـالال ب حـسن الـسري ً

   )١(.والسلوك

ا ا  
  ا  وا ا  ا اظ ا ووا اد

 

   يفرتض بواجب حياد املوظف العام انتفاع كافة األفـراد املتـساوين يف املراكـز 

القانونية بخدمات املرافق دون تفرقة مستمدة من عقائدهم السياسية والدينية، 

     )٢(.ءهم الطبقي أو االجتامعيأو انتام

     وقد أكدت مدونة السلوك الوظيفي للعـاملني باجلهـاز اإلداري بجمهوريـة 

مرص العربية عىل هذا الواجب حيث عرفت احليادية بأهنا الترصف عىل أساس 

ما متليه اجلوانب املوضوعية فقط عىل املوظـف، وتقـديم اخلـدمات للمـواطنني 

ــة أو وإســداء النــصيحة هلــم  ــسياسية أو الديني بغــض النظــر عــن املعتقــدات ال

أما النزاهة فقد عرفتها املدونة بأهنا التجرد وبراءة السلوك البرشي من . العرقية

ًأية أغراض أو مقاصد خاصـة عنـد خدمـة املـواطنني حفاظـا عـىل نيـل ثقـتهم، 

ًوإظهارا لنزاهة اإلدارة احلكومية، وعمال عىل تعزيز املصلحة العامة لل  . مجتمعً

      ويعترب التزام املوظف العام بواجـب احليـاد هـو الثمـرة املرتتبـة عـىل التزامـه 

ًبواجب التحفظ؛ باعتبار أن حتفظ املوظف العام يف آرائه السياسية جيعله حمايدا 

جتاه املنتفعني بخدمات املرفق العام، وهو ما حيول دون التفـاوت بـني املنتفعـني 

                                                        

م، ١٩٩٨حرية الرأي لدى املوظف العام، الطبعة الثانيـة، : طارق حسنني الزيات. د  )١(

  .٢٦٩ص

 . ٢٨٥مرجع سابق، ص: طارق حسنني الزيات. د  )٢(



 

)٦٠٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ــسب  ــع بخــدمات املرفــق عــىل ح ــسياسية م اتفــاقهم أو اخــتالفهم يف اآلراء ال

   )١(.املوظف املسئول عن تقديم اخلدمة

  رة إر اأن حمافظـة املوظـف العـام عـىل واجـب احليـاد جيـد       و   

    ا ا  ة ت فمن تطبيقاته بالنسبة لوظيفة القضاء ما ،

 من مجيع اخلصوم عىل مسافة واحدة ذكره الفقهاء من أن القايض جيب أن يقف

ــة  ــانتهم، وأن يعــاملهم معامل ــن توجهــاهتم أو مكــانتهم أو دي بغــض النظــر ع

يـسوي  وعليـه أن  )٢(واحدة؛ فال ينفذ حكمه لنفسه وال ملن ال تقبل شهادته لـه؛

بني اخلصمني يف اجللوس، فيجلسهام بني يديه ال عن يمينه وال عن يساره؛ ألنه 

قرب أحدمها يف جملسه، وكـذا ال جيلـس أحـدمها عـن يمينـه لو فعل ذلك؛ فقد 

يـسوي بيـنهام يف النظـر، ، وواآلخر عن يساره؛ ألن لليمـني فـضال عـىل اليـسار

والنطق واخللوة، فال ينطلق بوجهه إىل أحدمها، وال يـسار أحـدمها، وال يـومئ 

إىل أحدمها بيشء دون خصمه، وال يرفع صوته عىل أحدمها وال يكلم أحـدمها 

لسان ال يعرفه اآلخر، وال خيلو بأحـد يف منزلـه، وال يـضيف أحـدمها، فيعـدل ب

                                                        

 . ١٤٤مرجع سابق، ص: عادل الطبطبائي. يف هذا املعنى د  )١(

س الدين، حممد بـن أمحـد اخلطيـب  شم:مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  )٢(

، م١٩٩٤ -ـ هــ١٤١٥الطبعة األوىل، ، دار الكتب العلمية، )ـهـ٩٧٧(الرشبيني الشافعي 

 عبـد الـسالم بـن عبـد :املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بـن حنبـل. ٢٨٩، ص٦جـ

مكتبـة  ،)ـهــ٦٥٢(اهللا بن اخلرض بن حممد، ابن تيميـة احلـراين، أبـو الربكـات، جمـد الـدين 

  .٢٠٥، ص٢، جـمـ١٩٨٤-ـ هـ١٤٠٤الطبعة الثانية ،  الرياض-املعارف



  

)٦٠٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
بني اخلصمني يف هذا كله؛ ملا يف ترك العدل فيه مـن كـرس قلـب اآلخـر، ويـتهم 

  )١( .القايض به أيضا

 النـاس وبـني بينـه فيام يسلم أن"     كام ذكر املاوردي أنه جيب يف املوظف العام 

.. .التعـاطف مـن ومتنـع التناصـف عـن تـصد عداوةال فإن وشحناء، عداوة من

 عليـه ويتدلس الباطل إىل احلق من اهلوى فيخرجه األهواء أهل من يكون وأال

 )٢( ."الصواب عن له وصارف األلباب خادع اهلوى فإن املبطل، من املحق

      ويف مرص أكد قانون اخلدمة املدنيـة عـىل واجـب احليـاد حيـث نـصت املـادة 

 املوظـف عـىل حيظـر: م عـىل أنـه٢٠١٦لـسنة ) ٨١(لقانون رقم من ا) ٥٧/٢(

ــي األعــامل مبــارشة خاصــة بــصفة ــزام والتجــرد، احليــدة، مــع تتنــاىف الت  وااللت

 سـيايس أو حـزيب، عمل أي ممارسة أو الرسمية، العمل ساعات أثناء الوظيفي

 وأ تربعـات، بجمع القيام أو العمل، هلذا تأديته بمناسبة أو عمله، مكان داخل

  .هلا الرتويج أو الدعاية نرش أو سياسية، أحزاب لصالح مسامهات

     وال شــك يف أن احلفــاظ عــىل واجــب احليــدة والنزاهــة يــشرتك مــع واجــب 

ًاملحافظــة عــىل كرامــة الوظيفــة العامــة يف أن كــال مــنهام يفــرض عــىل املوظــف 

االحتفاظ اجتناب كل ما من شأنه التأثري عىل عمله، كام أن كال منهام يستهدف 

 .بثقة اجلمهور يف املوظف

                                                        

 عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  )١(

  .٩،ص٧، جـم١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، ، دار الكتب العلمية، )ـهـ٥٨٧(احلنفي 

  .٣١-٢٩ص ١ج جع سابق،، مر السلطانية   األحكام)٢(

 



 

)٦١٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

      وإذا كــان الواجبــان يــشرتكان يف وحــدة اهلــدف عــىل هــذا النحــو، إال أهنــام 

خيتلفان يف طريقة حتقيقه، فإذا كان املوظف حيقق هذا اهلدف من خالل حمافظتـه 

عىل واجب احليـاد عـن طريـق عـدم التمييـز بـني املـواطنني املنتفعـني بخـدمات 

حيقق هذا اهلدف من خالل حمافظته عىل كرامة الوظيفة العامـة عـن املرفق، فإنه 

ًطريق املحافظـة عـىل الـسلوك القـويم يف حياتـه العامـة واخلاصـة وفقـا للعـرف 

  .   السائد بحسب درجة وظيفته وصالحياهتا

       



  

)٦١١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ما ا  

وا ا ظة ا  ا ظا ا  ظا   
  

   وفيام يـيل احلـديث عـن مظـاهر احلفـاظ عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة يف حيـاة  

املوظف العامة، ثم احلديث عن مظاهر احلفـاظ عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة يف 

أي أثنـاء فـرتة تواجـده : حياة املوظف اخلاصـة؛ وأعنـي بحيـاة املوظـف العامـة

لرسـمية، وأمـا حياتـه باملرفق أو اجلهـة التـي يعمـل هبـا أثنـاء سـاعات العمـل ا

اخلاصة فأعني هبا فرتة ما بعد انتهاء ساعات العمل خـارج املرفـق؛ وذلـك مـع 

مالحظة أن تقسيم مظاهر هذا الواجب عىل هذا النحو إنام هو بحسب الغالب 

فقــط، إذ قــد حيــدث أن خيــل املوظــف يف حياتــه اخلاصــة بعــد ســاعات العمــل 

ا واجبـة عـىل املوظـف يف حياتـه الرسمية بمظهر مـن املظـاهر التـي سـنذكر أهنـ

العامة أثناء ساعات العمل؛ وسوف ينـتظم احلـديث مـن خـالل مبحثـني عـىل 

  :النحو التايل

 اظ  ا اظ ا  ة اظ : ا اول
ا.  

ما ا : ظة ا  ا ظا ا  ظا 
ا. 



 

)٦١٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

  ا اول
ا ظة ا  ا ظا ا  ظا   

  

ــمه  ــوي العــام ويتــرصف باس ــل الــشخص املعن ــام يمث ــا كــان املوظــف الع     مل

 أن يراعـي يف أقوالـه – بالنسبة حلياته العامة –ًوحلسابه، كان لزاما عىل املوظف 

الغالب يف تعامل املوظف يف حياتـه وأفعاله ما حيفظ للوظيفة كرامتها؛ وملا كان 

العامة أنه يتعلق إما برؤسائه أو مرؤوسيه أو زمالئه أو مجهور املنتفعني باخلدمة 

من ناحية، أو يتعلق باالختصاصات والصالحيات املوكولة إليه بـسبب شـغله 

لوظيفة معينة من ناحية أخـرى؛ فإنـه يمكـن القـول بـأن واجـب املحافظـة عـىل 

ــة يف ــة الوظيف ــاء كرام ــة الرؤس ــسن معامل ــتجىل يف ح ــة ي ــف العام ــاة املوظ  حي

والزمالء، وحسن معاملة اجلمهور، وحسن املظهر، وعدم اسـتغالل الوظيفـة؛ 

ا ا    ل  ن ذ  و  : 

 . واؤء واؤو  اء: ا اول
ما ا :ا  ر. 
ا ا :ء اأ ا ظا  .  
اا ا :ظل اا .  

 

  ا اول
   واؤء واؤو   اء

لقد حرص املرشع عىل أن يتم أداء العمل داخل املرافق العامة يف إطـار مـن      

ني املوظـف وزمالئـه ورؤسـائه ومرؤوسـيه، التعاون املثمر واالحرتام املتبادل بـ

ًوالبعد عن كل مظاهر الكيد والرتبص والتناحر، توصال إىل احلفاظ عىل كرامة 

املوظفني وكرامة الشخص املعنوي العام الذي يمثلونـه، وبـث الثقـة يف نفـوس 

األفــراد جتــاه القــائمني عــىل املرافــق العامــة؛ إذ ال شــك يف أن فقــدان االحــرتام 



  

)٦١٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
بــني الرؤســاء واملرءوســني يعطــي األفــراد املنتفعــني بخــدمات املرفــق املتبــادل 

ًانطباعا سلبيا عن القائمني عىل هذا املرفق، وهو ما ينعكس أثره عىل اجلمهـور  ً

بفقـد الثقـة يف أعــضاء اجلهـاز اإلداري، وربـام أدى ذلــك يف النهايـة إىل ضــعف 

إلدارية العليا عـىل استقر قضاء املحكمة االتمكني لسلطة اإلدارة؛ ولذلك فقد 

وجوب توافر االحرتام املتبادل بني مجيع العـاملني رؤسـاء ومرؤوسـني بـشكل 

بالـشكل حيفظ كرامتهم حتـى ينـرصف كـل مـنهم إىل أداء واجباتـه الوظيفيـة، 

بـام و ،خـري وجـهعـىل يؤدي إىل حسن سـري وأداء العمـل املوكـول إلـيهم الذي 

 )١(.حيقق الصالح العام للمرفق

 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ١٤٩/٣فقد نصت املادة     ولذلك 

ــه يتعــني عــىل املوظــف مراعــاة٢٠١٦ لــسنة ٨١رقــم   يف اللياقــة آداب  عــىل أن

 مـن ذات ١٤٩/٤ كـام نـصت املـادة .ومرؤوسيه وزمالئه رؤسائه مع ترصفاته

 يف زمالئـهو رؤسـائه مـع يتعني عىل املوظف االلتزام بالتعـاون: الالئحة عىل أنه

  .العمل

ــاء         ــزمالء والرؤس ــع ال ــة م ــسن املعامل ــىل أن ح ــضاء ع ــه والق ــد الفق وأك

واملرؤوسني يعد من مستلزمات املحافظة عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة يف إطـار 

 .احلياة العامة للموظف

                                                        

 مـن ٣ ق عليـا؛ ٥٩، لـسنة ) ٣٠٣٩٠(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رقم  )١(

 . م٢٠١٧/ ٩ /٢٣ -ـ هـ١٤٣٩حمرم سنة 



 

)٦١٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

     فــذكر بعــض الفقــه أن واجــب حــسن اخللــق واســتقامة الــسلوك يــتجىل يف 

 كام أكد الـبعض عـىل أنـه يـدخل يف )١(. والزمالء يف العملالتعاون مع الرؤساء

يف تـرصفاته وأفعالـه "واجب املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة أن يلتـزم العامـل 

االحرتام الواجب، وحسن السلوك، وهو يبـارش أعـامل وظيفتـه؛ فـال يبتـذل يف 

بحيث  )٢(."ألفاظه أو ترصفاته مع مرؤوسيه أو رؤسائه أو املتعاملني مع املرفق

ًيعد اإلخالل بذلك إخالال بحسن السري والسلوك ، ويستأهل العقاب بوصفه 

ًذنبا إداريا ً. )٣(      

كام أكد القضاء اإلداري عىل ذلك حيث اعتربت املحكمة اإلدارية العليا من    

سوء سلوك املوظف اعتدائه عىل بعـض زمالئـه والتـشاجر معهـم، ودأبـه عـىل 

ًرؤسائه بام يعني أنه قد خاصمهم مجيعا مما جيعل تقديم الشكاوى ضد زمالئه و

أن تعدي املوظف عىل زميله بألفاظ غـري اعتربت كام  )٤( .ًتعاونه معهم مستحيال

 )٥( .ًالئقة يمثل إخالال بكرامة الوظيفة

                                                        

الـسيد أمحـد حممـد مرجـان . د. ٤٨٢مرجع سـابق، ص: حممد رفعت عبد الوهاب. د )١(

 .   ٣٨٧القانون اإلداري، مرجع سابق، ص: وآخرون

م، بدون دار نـرش، ٢٠٠٦رشح القانون التأديبي للوظيفة العامة، : مد ماجد ياقوت حم)٢(

 . ٢١٧ص

م، دار اجلامعـة ٢٠٠٥اجلريمة التأديبية يف الوظيفة العامة، : حممد فؤاد عبد الباسط.  د)٣(

 .  ٤٨٢اجلديدة، ص

م، ١٨/٢/١٩٦٧ - ق١١ لـسنة ٩١٧ رقـم حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعـن )٤(

م، دار حممـود، ٢٠١٠ حتـى عـام ١٩٥٥سوعة أحكام املحكمة اإلدارية العليا من عـام مو

  .٣١٢٦، ص٥جـ

 مـن ٧ ق عليـا؛ ٥٤، لـسنة ) ٣٢٢٥٧(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رقم  )٥(

 . م٢٠١٧/ ٨ /٢٩ -ـ هـ١٤٣٨ذي احلجة سنة 



  

)٦١٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ً     وجيدر بالذكر أن مدونة سلوك وأخالقيـات الوظيفـة العامـة الـصادرة طبقـا 

 املدنية قد تعرضت لالحرتام واللباقة يف عالقات من قانون اخلدمة) ٥٧(للامدة 

وأن  ولباقـة، حيث أوجبت عىل املوظف أن يتعامل مع زمالئه باحرتام؛  العمل

 احــرتام وحيــرص عــىل متييــز، دون معهــم ووديــة ســليمة عالقــات حيــافظ عــىل

 اخلاصــة بحيــاهتم تتعلــق معلومــات أيــة اســتغالل عــن ويمتنــع خــصوصياهتم

 تنتهـك أخالقيـة ال تـرصفات أيـة تعني عليه أن يمتنع عن كام ي.اإلساءة بقصد

 اجلنيس التحرش صور كافة عن واألعراف؛ كام يمتنع والقوانني العامة اآلداب

 . مسترت سافر أو بشكل سواء -للحياء خادشة إيامءات أو وأفعال أقوال من

 التــي واخلــربات     كــام جيــب عــىل املوظــف بالنــسبة ملرؤوســيه أن ينقــل املعرفــة

بيـنهم؛  فيام ونقل املعرفة املعلومات تبادل زيادة عىل ويشجعهم إليهم، اكتسبها

 أدائهـم، حتـسني عـىل وحتفيـزهم املرؤوسـني قدرات وتنمية بام حيقق رفع كفاءة

 . متييز أو حماباة دون عالية بمهنية معهم مرؤوسيه والتعاون حقوق واحرتام

فإن الواجب عليه أن حيرتمهم وينفذ       وأما بالنسبة لعالقة املوظف برؤسائه، 

 حدود يف أوامر من إليه يصدر ما ينفذ وأن الوظيفي، التسلسل توجيهاهتم وفق

 خمــتص رئــيس كــل يتحمــل بحيــث هبــا؛ املعمــول والــنظم واللــوائح القــوانني

 معلومـات أيـة  كام حيظر عىل املوظـف إخفـاء.منه تصدر التي األوامر مسئولية

 .العمل سري إعاقة أو املتخذة القرارات عىل أثريالت هبدف بالعمل متعلقة

وليس معنـى ذلـك إمـساك املرؤوسـني عـن الـشكوى يف حـق الرؤسـاء عنـد    

وجود ما يستدعيها رشيطة أن تبنى تلـك الـشكوى عـىل أدلـة يقينيـة خـشية أن 

ًتتسبب مستقبال يف تعكري صفو العالقة بني الطرفني، وفتح باب الرصاع إىل ما 



 

)٦١٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

أن الـشكوى إذ من املقرر . ًهو ما يؤثر سلبا عىل أداء اجلهاز اإلداريال هناية، و

 سواء كـانوا ،حق للكافة وهو من احلقوق الطبيعية لألفراد بصفة مطلقة وعامة

موظفني أو غري مـوظفني، إال أن هلـذا احلـق حـدود يقـف عنـدها وال يتعـداها، 

هم ووجـوب ًومن تلك احلدود يظهر جليا حق الطاعة للرؤساء عـىل مرءوسـي

احرتامهم بالقدر الذي جيب أن يسود بني الرئيس واملـرءوس فطاعـة الرؤسـاء 

 )١(.واحرتامهم واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها ونفاذها

عىل يقني من صحة ما يبلغ عنه  –ويف هذا السياق جيب عىل العامل أن يكون     

اله مرسلة ال دليل عىل أو يملك دليل صحته، أما إذا كان يلقي باهتامات يف أقو

 فإنه بذلك يكون قد أراد الكيـد للغـري ،ها ويؤكد قيامهايدصحتها وال سند يؤ

   )٢(.واإلساءة إليه

 عىل أن خماطبـة الـرئيس مـن جانـب  اإلدارية العلياكام جرى قضاء املحكمة     

املرؤوس جيب أن تكون يف حدود األدب واللياقة والواجبني دون جتـاوز إىل مـا 

ل يف عداد اإلهانة أو التجريح أو اإلساءة أو التنابذ باأللفـاظ واألوصـاف يدخ

                                                        

 مـن ربيـع ٢٨ ق عليـا؛ ٦٠ة لسن) ٨٧٢(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  )١(

 . م٢٠١٧ من ديسمرب ١٦ -ـ هـ١٤٣٩األول سنة 

 مـن ٣ ق عليـا؛ ٥٩، لـسنة ) ٣٠٣٩٠(حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعـن رقـم  )٢(

 . م٢٠١٧/ ٩ /٢٣ -ـ هـ١٤٣٩حمرم سنة 



  

)٦١٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
التي تأباها القيم واألصول اإلدارية والتنظيمية الواجب مراعاهتا يف العالقـات 

    )١(. الوظيفية

   وباإلضافة إىل ما سبق فإن احرتام املـرؤوس لرئيـسه وطاعتـه ال يعنـي انعـدام 

 بـل )٢( أمام رئيسه فيام يعتقد أنه حيقق الصالح العـام؛حق املرؤوس يف إبداء رأيه

قــد حيــدث يف االجتامعــات أن يفــتح البــاب إلبــداء الــرأي واالنتقــاد مــن قبــل 

املرؤوسني؛ إال أنه ال يمكن يف الوقت نفسه أن يكون هناك جمال ملجاوزة إبداء 

الرأي إىل الطعـن والتجـريح والتطـاول دون مقـتض عـىل الـزمالء والرؤسـاء، 

والتشهري هبم واحلط من كرامتهم، وهو األمر الذي ال يتفق مع املصلحة العامة 

   )٣(.وما تقتضيه من قيام الثقة والتعاون بني العاملني رؤساء ومرؤوسني

  ذ         إىل أن احلفاظ عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة يف داخـل نطـاق 

ــع ز ــد يف تــرصفاته م ــىل املوظــف أن يتقي ــل يوجــب ع مــالءه ورؤســائه العم

ومرؤوسيه باعتبارات اللياقة واالحرتام الواجـب بـام يظهـر اجلهـاز اإلداري يف 

الــشكل املتعــاون واملــرتابط، وهــو مــا يــنعكس أثــره عــىل أداء العمــل وجودتــه 

وتطـويره مــن ناحيــة، وكفالـة الثقــة واالحــرتام للقــائمني عـىل املرفــق مــن قبــل 

 . اجلمهور من ناحية أخرى
 

                                                        

 مـن ٣ ق عليـا؛ ٥٩، لـسنة ) ٣٠٣٩٠(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رقم  )١(

  .م٢٠١٧/ ٩ /٢٣ -ـ هـ١٤٣٩م سنة حمر

  . ٣٨٤مرجع سابق، ص: السيد أمحد حممد مرجان وآخرون.   د)٢(

 - ق١٣ لــــسنة –) ٩٩٥( حكــــم املحكمــــة اإلداريــــة العليــــا يف الطعــــن رقــــم )٣(

 . ٣١٢٦ ، ص٥م؛ موسوعة مرص لألحكام، مرجع سابق، جـ١٤/١٢/١٩٦٨



 

)٦١٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

  ا ؤوو وز ؤ ظا   ا :  

ن رشيعة اإلسالم تدعوا إىل أن تكون عالقة املوظف مع رؤسـائه وزمالئـه      إ

ومرؤوسيه بالشكل الذي حيقق اهلدف من الوظيفة العامة ويكفل الثقة املطلوبة 

عـىل يف شاغلها، ولـذلك فـإن عالقـة املوظـف بزمالئـه ينبغـي أن تكـون قائمـة 

ــاىل ــه تع ــوم قول ــت عم ــدخوهلا حت ــل، ل ــاون والتكام ــادل والتع ــرتام املتب : االح

َوتعــاونوا عــىل الــرب والتقــوى﴿ َ َ َ َ َْ ْ ََّ َِّ ِ  كــام أن عالقــة املوظــف برؤســائه جيــب أن )١(؛﴾ُ

اسمعوا «:  - - النبيًتكون مبنية عىل الطاعة يف غري معصية، مصداقا لقول

عليــك «: - - وقولــه)٢(.»بيبــةوأطيعــوا وإن اســتعمل حبــيش كــأن رأســه ز

  )٣(.»السمع والطاعة يف عرسك ويرسك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك

      مع مالحظـة أن الطاعـة يف الـرشيعة اإلسـالمية ليـست مطلقـة، وممـا يـشهد 

السمع والطاعة عىل املرء املسلم فـيام أحـب وكـره، «: - -النبيلذلك قول 

 ومثـل ذلـك مـا )٤(.»ة فـال سـمع وال طاعـةما مل يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعـصي

                                                        

 ]. ٢من اآلية : املائدة [ )١(

: املحقـق، اهللا البخاري اجلعفـي حممد بن إسامعيل أبو عبد: املؤلف :صحيح البخاري )٢(

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممـد (دار طوق النجاة ، حممد زهري بن نارص النارص

ــاقي ــد الب ــؤاد عب ــة األوىل، ، )ف ــ١٤٢٢الطبع ــــهـ ــم ١٤٠، ص١، ج ــاب ) ٦٩٣(، رق ، كت

 .باب إمامة العبد واملوىلاألذان، 

، كتـاب اإلمــارة، ) ١٨٣٦(، رقـم ١٤٦٧، ص٤مرجـع سـابق، جــ: م  صـحيح مـسل)٣(

 .باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحتريمها يف املعصية

بــاب الــسمع ، كتــاب األحكــام،  ) ٧١٤٤(، رقــم ٦٣، ص٩جـــ:  صــحيح البخــاري)٤(

 .والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية



  

)٦١٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 مـن ً رسية، وأمر علـيهم رجـال - -بعث النبي:  قال-  -عن عيلروي 

 -ألـيس قـد أمـر النبـي: األنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغـضب علـيهم، وقـال

- ــالوا ــال: أن تطيعــوين؟ ق ــىل، ق ــا، : ب ــا مجعــتم حطب ــيكم مل قــد عزمــت عل

ــ ــا فجمع ــتم فيه ــم دخل ــارا، ث ــدتم ن ــوا وأوق ــام مه ــارا، فل ــدوا ن ــا، فأوق وا حطب

 - -إنـام تبعنـا النبـي : بالدخول، فقام ينظر بعضهم إىل بعض، قال بعضهم

فرارا من النار أفندخلها؟ فبينام هـم كـذلك، إذ مخـدت النـار، وسـكن غـضبه، 

لو دخلوها مـا خرجـوا منهـا أبـدا، إنـام الطاعـة يف «:  فقال - -فذكر للنبي

 )١(.»املعروف

 أن املوظف يف عالقته مع مرؤوسيه جيب أن حيفظ هلم حقوقهم بالشكل       كام

أبـا عبيـدة بـن الذي يعينهم عىل املحافظة عـىل كرامـة وظيفـتهم، وقـد روي أن 

 - -دنـست أصـحاب رسـول اهللا : -  -اجلراح قال لعمـر بـن اخلطـاب

من يا أبـا عبيـدة إذا مل أسـتعن بأهـل الـدين عـىل سـالمة دينـي فـب: فقال له عمر

إذا اسـتعملتهم : أما إن فعلت فأغنهم بالعاملة عن اخليانة، يقول: أستعني؟ قال

كام أن عـىل املوظـف مـع  )٢(.عىل يشء فأجزل هلم يف العطاء والرزق ال حيتاجون

َّمرؤوســيه أن يمــد هلــم يــد العــون واملــساعدة واإلرشــاد والتوجيــه؛ والتــاريخ 

ــالمي  ــدي–اإلس ــاء الراش ــرص اخللف ــصوصا يف ع ــن -نً وخ ــد م ــر بالعدي  زاخ

                                                        

ــاب األ)٧١٤٥(، رقــم ٦٣، ص٩جـــ:  صــحيح البخــاري)١( ــسمع حكــام، ، كت ــاب ال ب

 .والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية

 .١٢٦ص ، مرجع سابق أبو يوسف :اخلراج )٢(



 

)٦٢٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

الـسوابق التــي تؤكــد حـرص الرؤســاء عــىل مالحظـة مرؤوســيهم وتــوجيههم 

   )١(.وإرشادهم

ما ا  
    ار

  

تعد حسن معاملة اجلمهور من اجلوانب األساسـية لواجـب املحافظـة عـىل      

 كرامــة إذ ال يكفــي أن حيــافظ املوظــف عــىل )٢(كرامــة ونزاهــة الوظيفــة العامــة؛

 عن طريق احلفاظ عـىل االحـرتام املتبـادل بينـه - داخل نطاق الوظيفة-وظيفته 

وبني زمالءه ومرؤوسيه ورؤسائه، وإنام جيب أن يسلك يف تعامله مع اجلمهور 

ًمسلكا حيفظ للوظيفة كرامتها؛ باعتبار أن اهلدف األسايس من وجود املوظـف 

 الصالحيات املمنوحـة للموظـف يف املرفق هو تقديم اخلدمة للجمهور؛ كام أن

 بـل مـن أجـل تنظـيم العمـل )٣(مل متنح له ألجل استعراض السلطة عىل النـاس،

وحتــسني جــودة األداء، وبالتــايل فإنــه ال يكفــي حــصول اجلمهــور عــىل اخلدمــة 

  )٤(.ًالعامة، بل البد أن يكون حصوله عليها مصحوبا بالتقدير واالحرتام

                                                        

حممـد كـرد عـيل، بـدون : اإلدارة اإلسـالمية يف عـز العـرب:  يراجع يف تفاصيل ذلـك) ١(

مناقب أمـري املـؤمنني عمـر .  وما بعدها٢٧تاريخ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص

 الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد ابن اجلـوزي، بـدون تـاريخ، دار ابـن أيب: ابن اخلطاب

 .  وما بعدها١١١خلدون، ص

 .  ٤١٧مرجع سابق، ص: حممد فؤاد عبد الباسط.  د)٢(

الـسيد أمحـد . د: واملعنى نفـسه. ٤٨٣مرجع سابق، ص: حممد رفعت عبد الوهاب.  د)٣(

 . ٣٨٧مرجع السابق، ص: حممد مرجان وآخرون

 .٢٧٧القانون اإلداري، مرجع سابق، ص:  حممد حممد بدران. د)٤(



  

)٦٢١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
لالئحة التنفيذيـة لقـانون اخلدمـة املدنيـة يتبـني أنـه     ولذلك فإنه بالرجوع إىل ا

 بالعمـل املوظـف االلتـزام بالقيـام عـىل  عىل أنه يتعني١٤٩/١بعد نصت املادة 

 األداء ملعـدالت ًطبقـا املناسبة املواعيد يف وإنجازه وأمانة، بدقة بنفسه به املنوط

... "  عــىل أنـه يتعــني عـىل املوظــف١٤٩/٣ أعقــب ذلـك نــص املـادة .املقـررة

 ١٥٠/١٤كام نـصت املـادة . "...اجلمهور مع ترصفاته يف اللياقة آداب مراعاة

 التبـاطؤ أو اخلدمـة متلقـي اجلمهـور معاملـة املوظف إساءة عىل حيظر: عىل أنه

 .السلطة استعامل إساءة أو تأخريها، أو اخلدمة أداء يف املتعمد

ملة اجلمهور سواء كـان ً     وبناء عىل ذلك فإنه جيب عىل املوظف أن حيسن معا

ذلك يف تقديم اخلدمـة ذاهتـا وجودهتـا وإشـباعها حلاجـة الفـرد، أو يف أسـلوب 

 . التعامل مع املستفيد من اخلدمة

املقـرر "    وبالنسبة لتقديم اخلدمة ذاهتا أكدت املحكمة اإلدارية العليا عـىل أن 

أقـىص درجـات أن الدقة واألمانة املتطلبة مـن املوظـف العـام تقتـضيه أن يبـذل 

ًاحلرص عىل أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبرص، بحيث يتحرى يف 

كل إجـراء يقـوم باختـاذه مـا جيـب أن يكـون عليـه الرجـل احلـريص مـن حـذر 

وحترز، فـإذا ثبـت يف حـق املوظـف أنـه قـد أدى عملـه باسـتخفاف أو غفلـة أو 

مانة، ومن ثم يكون ًالمباالة، كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأ

ًمرتكبا ملخالفة تأديبية تستوجب املساءلة بسبب إغفال أداء الواجـب الـوظيفي 

يف جمـال رفـع ًكام استقر قضاء املحكمة أيضا عـىل أنـه  )١(."عىل الوجه املطلوب

                                                        

 مـن ٦ق عليـا؛  ٦٢، لـسنة ) ٩٠٠٩٢(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رقم  )١(

 . م٢٠١٧/ ١١ /٢٥ -ـ هـ١٤٣٩ربيع األول سنة 



 

)٦٢٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ــة  ــسئولية التأديبي ــغوطه "امل ــل وض ــرة العم ــذرع بكث ــوز الت ــروف  الوأال جي ظ

لـت دون مبارشتـه للعمـل املكلـف بـه عـىل وحااملوظف، املرضية التـي أملـت بـ

إذ املفـروض أن العامـل يتحمـل التبعـة كاملـة عـن األعـامل التـي  أكمل وجـه،

ــا  ــصدى ملبارشهت ــسه أن يت ــيض لنف ــسئوالويكــون يرت ــأ ًم ــال واخلط ــن اإلمه  ع

والتهاون أو اإلخالل الذي يقع منه حال تأديتـه األعـامل املوكولـة إليـه، فكثـرة 

عــذار التــي تعــدم املــسئولية اإلداريــة ألنــه لــو أخــذ هبــا األعــامل ليــست مــن األ

كذريعة لكل من خيل بواجبات وظيفتـه ألضـحى األمـر فـوىض ال ضـابط لـه، 

ًوقد يكون عذرا خمففا إذا ثبت أن األعباء التي يقـوم هبـا العامـل تفـوق قدراتـه  ً

ًوأحاطت به ظروف مل يستطع أن يسيطر عليها متامـا كـام رسـم القـانون طريقـا  ً

احلصول عىل إجازة مرضية وبالتايل وهو واجهة املرض الذي يلحق بالعامل، مل

ال يــصح االســتناد لعــذر املــرض لتربيــر اخلطــأ أو دفــع املــسئولية التأديبيــة عــن 

وليس معنى هذا احلكم أن املوظف عليه أن يتقن عمله بغض النظر  )١(."العامل

ف إذا تعـرض للمـرض عام قد يطرأ عليه من األمـراض، بـل املفهـوم أن املوظـ

عليه أن يستفيد من اإلجازة املرضية حتـى يتعـاىف، لكـن لـيس لـه أن يـستمر يف 

 . عمله ثم يقرص يف الوفاء بواجباته بسبب املرض

    وأما بالنسبة ألسلوب تعامل املوظف مع اجلمهور املستفيد من اخلدمة، فإنـه 

ملتعـاملني مـع املرفـق ال جيوز للموظف أن يبتذل يف أقواله وأفعاله مـع مجهـور ا

                                                        

 مـن ٢٩ ق عليـا؛ ٦٣، لـسنة ) ١٦٤٨(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رقم  )١(

 . م٢٠١٧/ ١١ /١٨ -ـ هـ١٤٣٩ صفر سنة

 



  

)٦٢٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 اكتساب إىل عند تقديم اخلدمة، بل عليه أن حيرتمهم وحيسن معاملتهم ويسعى

 .السليم وسلوكه بنزاهته  ثقتهم

ً    ويعترب اإلخالل هبذا الواجب إهدارا لكرامة الوظيفـة العامـة نظـرا إىل كـون   ً

 فإن املوظف وبالتايل. املوظف هو مرآة املرفق أو اجلهاز اإلداري لدى اجلمهور

يكون قد أسـاء إسـاءة بالغـة لوظيفتـه وأهـدر كرامتهـا إذا ظهـر يف تعاملـه مـع 

ًاجلمهور بمظهر سئ، بأن كـان مثـاال للتطـاول عـىل اجلمهـور بأيـة صـورة، أو 

تعطيل مـصالح النـاس؛ أو جتاهـل ذوي االحتياجـات اخلاصـة، وكبـار الـسن، 

ألي سبب مـن األسـباب؛ أو واملرىض واحلوامل؛ أو سعى بالتمييز بني األفراد 

كان ال يتقيد بمواعيد العمل الرسمية وال يكرس وقت العمل لتقديم اخلدمة؛ 

أو يضلل املواطنني وال يستمع إليهم؛ أو كان غري مؤمتن عىل ما قد يقـف عليـه 

 .   من معلومات ختص املواطنني- بحكم وظيفته-

أعـضاء هيئـة التـدريس قضت املحكمة اإلداريـة العليـا بـأن قيـام أحـد      وقد 

ً يشكل ذنبا إداريـا قوامـه ..ًباجلامعة بمعاكسة الطالبات، والتحرش هبن لفظيا  ً

ضعف اخللق وانحراف الطبع، والتأثر بالشهوات واإلخالل بمقتىض الواجب 

الوظيفي واإلخالل بكرامتها وبالثقـة الواجـب توافرهـا فيـه، وال ريـب أن مـن 

املزمـوم، بـام انطـوى عليـه مـن أفعـال شـاذة ينحدر إىل هـذا املـستوى املـسلكي 

ًتلفظها العادات والتقاليد وهتديد للمؤسسة التعليميـة برمتهـا، ال يكـون أهـال 



 

)٦٢٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ًلتويل املناصب اجلامعية أو االستمرار يف شغلها، أو أمينا عىل موقعـه الـوظيفي 

 )١(.عىل مقدرات العملية التعليمية والطالب

   :ظ ر ا ا   ا

     لقد تعرض الفقه اإلسالمي ملسألة حسن معاملة اجلمهور، وما يرتتـب عـىل 

ذلك من التمكني لسلطة اإلدارة، ولعل ما ذكره أبـو يوسـف يف كتـاب اخلـراج 

فيه الكفاية لتوضيح هذا املعنى بجالء وبيـان أثـره يف التمكـني لـسلطة اإلدارة، 

ا هلـم ًا ألهـل عملـه وال حمتقـرً يكون عـسوفوتقدم إىل من وليت ال"حيث ذكر 

 يـشوبه بطـرف مـن الـشدة نيا مـن اللـًا هبم؛ ولكن يلبس هلم جلبابًوال متسخف

.  للمـسلمنيوالل. واالستقصاء من غري أن يظلموا أو حيملوا ما ال جيب عليهم

والغلظة عىل الفاجر، والعدل عىل أهل الذمة وإنـصاف املظلـوم، والـشدة عـىل 

ممارسـته وأن تكـون . فو عن النـاس فـإن ذلـك يـدعوهم إىل الطاعـةالظامل والع

 كام يرسم له، وترك االبتداع فيام يعاملهم بـه، واملـساواة بيـنهم يف جملـسه لعمله

ووجه حتى يكون القريب والبعيد والـرشيف والوضـيع عنـده يف احلـق سـواء، 

  )٢(."من سوامهاوترك اتباع اهلوى؛ فإن اهللا ميز من اتقاه وآثر طاعته وأمره عىل 
  

                                                        

 من ربيع ٢٨ ق عليا؛ ٦٣لسنة ) ٤١١٣(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  )١(

 . م٢٠١٧ من ديسمرب ١٦ -ـ هـ١٤٣٩األول سنة 

وللمزيد من التفاصيل يرجع أستاذنا . ١٢٠، مرجع سابق ، صأبو يوسف : اخلراج   )٢(

 .  وما بعدها١٨١احلكم يف اإلسالم، مرجع سابق، صنظام : فؤاد حممد النادي/ الدكتور



  

)٦٢٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا ا  

ء اأ ا ظا    

إن املظهر الذي يظهر عليه املوظف إما أن يعكس صورة إجيابيـة مـرشفة أو �����

صورة سلبية للجهة التي يمثلها؛ فالتزام مجيـع العـاملني بحـسن املظهـر يعطـي 

ًانطباعا مبارشا لألفراد عن جدية والتزام وانضباط اجل هـة التـي ينتـسبون إليهـا؛ ً

ًوالعكس يعطي انطباعا سلبيا باالستهتار والفوىض لدى هذه اجلهة ً . 

ً    لذلك كان لزاما عىل املوظف أن يظهر بمظهر يليق بمكانة اجلهة التي يعمـل 

هبا، وأن يراعي ذلك يف نظافته الشخصية، ومالبسه، وترسحية شعره وذقنه، بـام 

 يف ذلك من حفاظ عىل كرامة الوظيفة التي يـشغلها، يتالءم مع طبيعة عمله؛ ملا

 .  ًوإظهارها باملظهر الالئق، فضال عن التأثري اإلجيايب يف بيئة العمل

    ومن ناحية أخـرى فإنـه إذا كـان مـن أهـداف املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة 

ــارجي  ــر اخل ــإن املظه ــوظفني؛ ف ــاه امل ــراد جت ــوس األف ــة يف نف ــث الثق ــة، ب العام

ً له دور كبري يف إعطاء األفراد املتعاملني مع املرفق انطباعـا أوليـا عـن للموظف ً

ًاملوظف يظهر هلم من مظهره وهيئته، قبـل أن يأخـذوا عنـه انطباعـا عمليـا مـن  ً

فعىل سبيل املثـال جتـد أن املوظـف الـذي يرتـدي مالبـس تـشبه . خالل سلوكه

ًمالبس املنحرفني سلوكيا وأخالقيا يفقد قدرا كبريا ً ً  من ثقة املتعاملني معه عند ً

رؤيتهم ملظهره وقبل أن يتعاملوا معه؛ وذلك كله راجع إىل أن املظهر العام يعد 

 . من أهم أدوات اإلقناع والتأثري



 

)٦٢٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ١٤٩/٣    ولذلك فقد نصت املادة 

 الظهور... "لعام، م عىل أن من بني واجبات املوظف ا٢٠١٦لسنة ) ٨١(رقم 

 "..بالوظيفة الالئق باملظهر

م ٢٠١٩     ونصت مدونة سلوك وأخالقيات الوظيفة العامة الـصادرة يف عـام 

 : من قانون اخلدمة املدنية عىل أنه فيام خيص املظهر) ٥٧(ًإعامال لنص املادة 

جيب عىل املوظف مراعاة املظهر الالئق سواء يف مظهره أو ملبسه عىل نحو  - ١

 .خيل باآلداب أو بسمعة جهة العملال 

التقيد بالزي الرسمي ملن تلزمهم جهاهتم بارتدائه خالل سـاعات العمـل  - ٢

ًوأن حيــافظ عليــه وعــىل نظافتــه دائــام وعــدم اســتخدامه خــارج أوقــات العمــل 

 .الرسمية

     وهذا النص يوضح لنا أنه يف جمال الزي الـذي يرتديـه املوظـف العـام يتعـني 

ًوظائف التي حتدد فيها جهات العمل زيا معينا، والوظـائف التـي التمييز بني ال ً

ًال حتدد زيا معينا حيث جيب عىل املوظف أن يلتزم بالزي املصلحي إن وجـد، . ً

ًفإن مل يوجد كان لزاما عليه أن يتقيد بام يقـيض بـه العـرف بحـسب كـل وظيفـة 

بس معـني، وما يالئمها؛ ففي بلدنا جرى العرف عـىل الـذهاب إىل العمـل بملـ

ومن ثم فإنه ال جيوز للموظف ارتداء زي يتعارض مع ما جرى عليه العـرف، 

كام ال جيوز للموظفة أن تذهب إىل مقر عملهـا مرتديـة مالبـس النـوم أو الـزي 

 )١(.البلدي

                                                        

ـــة، :  ممـــدوح طنطـــاوي)١( ـــة ، الطبعـــة الثاني م، منـــشأة املعـــارف ٢٠٠٣اجلـــرائم التأديبي

  . ٣٩٥باإلسكندرية، ص



  

)٦٢٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا ظا   ا ا :  

ن حيـافظ عـىل       لقد أكد الفقه اإلسالمي عـىل أنـه جيـب عـىل املوظـف العـام أ

حسن املظهر عـىل حـسب طبيعـة الوظيفـة التـي يـشغلها، بحيـث يكـون هنـاك 

تشديد عىل مظهر املوظف كلام احتلت الوظيفة أمهية معينة ملا يرتتب عىل ذلك 

ًمن تعزيز ثقة املتعاملني معه يف شخصيته حيث يعترب املظهر دليال عىل اجلوهر؛ 

أن يكـون مجيـل " جيـب عـىل القـايض فذكر الفقهاء أنه بالنسبة لوظيفة القضاء

 ويكـون ... حـسن النطـق والـصمت ، وقور املشية واجللـسة،اهليئة ظاهر األهبة

 ، وليلبس مـا يليـق بـه فـإن ذلـك أهيـب يف حقـه،ا بردائه حسن الزيًأبدا مرتدي

 وأدل عىل فضله وعقله، ويف خمالفة ذلك نزول وتبذل، وليلزم ،وأمجل يف شكله

كينة والوقار مـا حيفـظ بـه مروءتـه فتميـل اهلمـم إليـه من الصمت احلسن والس

 وال إعجـاب ، مـن غـري تكـرب يظهـره،ويكرب يف نفـوس اخلـصوم اجلـراءة عليـه

       )١(."يستشعره، فكالمها شني يف الدين وعيب يف أخالق املؤمنني
اا ا  

ظل اا ت ا ءأ ا ا    

تغالل املوظف لوظيفته بشكل عام يتمثل يف قيامه بتحقيـق املنـافع أو إن اس      

املصالح اخلاصة، لنفـسه أو لذويـه بـصورة مبـارشة أو غـري مبـارشة عـن طريـق 

الصالحيات واالختصاصات املخولة له بسبب وظيفته، وهي املنافع واملصالح 

 .ه الوظيفةالتي مل يكن بإمكانه التوصل إليه بنفسه يف حال عدم وجوده يف هذ

                                                        

. ٣٢، ص١مرجـع سـابق، جــ :تبرصة احلكـام يف أصـول األقـضية ومنـاهج األحكـام )١(

 .١٥مرجع سابق، ص :صمني من األحكاممعني احلكام فيام يرتدد بني اخل: واملعنى نفسه



 

)٦٢٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 من الالئحة التنفيذية لقـانون اخلدمـة املدنيـة عـىل ١٥٠/١٣   وقد نصت املادة 

 ١٥٠/١٦ كـام نـصت املـادة .الـوظيفي نفـوذه أنه حيظر عىل املوظـف اسـتغالل

 بمناسـبة قـرض أو خدمـة أو عمولـة أو هـدايا أي يقبـل حيظر عىل املوظـف أن

   .وظيفته بواجبات قيامه

تغالل املوظـف لوظيفتـه يمكـن أن حيـدث أثنـاء سـاعات     وال شك يف أن اسـ

العمل الرسمية، كام يمكن أن حيدث خارج جهة العمل، بعد سـاعات العمـل 

 وسنقرص حديثنا يف هـذا - كام سيأيت–الرسمية، أثناء احلياة اخلاصة للموظف 

املطلــب عــىل بعــض صــور اســتغالل املوظــف لوظيفتــه أثنــاء ســاعات العمــل 

أننـا نتحـدث عـن مظـاهر اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة يف حيـاة الرسمية باعتبار 

 .املوظف العامة

  ومن األمثلة عـىل اسـتغالل املوظـف لوظيفتـه أثنـاء العمـل قيامـه بـالتزوير أو 

التالعـــب بـــاألوراق واملـــستندات أو االخـــتالس أو طلـــب الرشـــوة، فهـــذه 

يف الوقـت ًالسلوكيات فضال عام تنطـوي عليـه مـن جـرائم جنائيـة، فإهنـا متثـل 

نفسه جرائم تأديبيـة، حيـث تعتـرب مـن أهـم مظـاهر اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة 

  )١(.العامة

 بـأن مـن - بالنسبة ملـوظفي املحـاكم– قضت املحكمة اإلدارية العلياقد و        

العدوان اجلسيم عىل كرامة الوظيفة العامة قيام املوظف باستغالل وظيفته التي 

                                                        

حممـد أبــو ضـيف باشــا . د. ٤٨٣مرجــع سـابق، ص: حممـد رفعـت عبــد الوهـاب.  د )١(

حممـد . د: ًويراجـع أيـضا.  ٣٧م، دار اجلامعة اجلديدة، ص٢٠١٢النظام التأديبي، : خليل

 . ٤١٧مرجع سابق، ص: فؤاد عبدالباسط



  

)٦٢٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــق مــآر ينتمــي إليهــا ــستندات يف حتقي ــق التالعــب يف م ب شخــصية، عــن طري

القضايا التـي يف عهدتـه ليحـرم صـاحب احلـق مـن حقـه، ولينـرص الظـامل عـىل 

من له لرد حقه، وذلك من شأنه أن ينـال مـن آاملظلوم الذي جلأ للقضاء كمالذ 

سمعة وكرامـة القـضاء ويـضعف الثقـة يف نفـوس املتعـاملني مـع هـذا الـرصح 

   )١(.العظيم

يض بأن من اإلخالل بكرامة الوظيفة العامـة ارتكـاب موظـف بإحـدى كام ق     

املحاكم جلريمة التزوير، واستعامل املحرر املزور فيام زور من أجله، حيث يعـد 

ًذلــك خروجــا عــىل الــسلوك القــويم للعــاملني باملحــاكم، وإخــالل جــسيم بــام 

  وظهــور،تفرضــه عليــه تلــك الوظيفــة ســواء داخــل دور املحــاكم أو خارجهــا

 للوظيفـة واهليئـة القـضائية بـصفة عامـة، ء املـيسءاملوظف املحال باملظهر اليس

ويقلل الثقة الالزم توافرها يف األعامل القضائية، كـام يتنـاىف مـع القـيم واملبـادئ 

الوظيفية والثقة املفرتضة يف املوظف العام الذي يقـوم بـدور معـاون القـضاة يف 

 اإلجراءات التي رسمها القانون يف ذلك أداء رسالتهم، إذ كان جيب عليه اتباع

الشأن حتى يستقيم العمل يف دور املحاكم عىل الوجه األمثل حتى ال هتتـز ثقـة 

بخــصوص  - املحكمــة اإلداريــة العليــا وأكــدت )٢( .املتقاضــني يف دور العدالــة

يتسم بالصدق واألمانة والـسلوك جيب أن أن عملهم  عىل -العاملني باملحاكم

                                                        

 مـن ٧ ق عليـا؛ ٦٢، لـسنة ) ٥٣٦١٠( رقـم حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعنـني )١(

 . م٢٠١٧/ ٨ /٢٩ -ـ هـ١٤٣٨ذي احلجة سنة 

 من ذي ٧ ق عليا؛ ٦١، لسنة ) ٢٦١٠٥(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  )٢(

 . م٢٠١٧/ ٨ /٢٩ -ـ هـ١٤٣٨احلجة سنة 



 

)٦٣٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 بـه، وحيـث إن التزويـر ون عىل سمعة حصن العدالة الذي يعملًالقويم حفاظا

واستعامل املحرر املزور يعد من اجلرائم املخلة بالـرشف والـسمعة ترتـب عليـه 

ًوضعه موضـع الـشك والريبـة، وجيعـل وجـوده يف العمـل خطـرا حمـدقا بجهـة  ً

 )١(.العمل، ملا جيب أن يتميز به العاملني من حسن سري وسلوك

ًيقات استغالل الوظيفة أثناء العمل أيـضا قيـام املوظـف باسـتغالل  ومن تطب   

ًاألجهزة واملعدات واآلالت اخلاصة بالوظيفة استغالال خاصا يتناىف مع كرامة  ً

اسـتخدام جهـاز الوظيفة، مثل ما ورد يف حكم املحكمة اإلدارية العليـا مـن أن 

يـة، ووضـع صـور الكمبيوتر اخلاص باملدرسة يف غري أغراض العمليـة التعليم

ً، يعـد خروجـا عـىل خملة باآلداب عىل الكمبيوتر، وأغاين صوتية وأغاين فيـديو

   )٢(.مقتىض الواجب الوظيفي

حكمت املحكمة اإلدارية العليا بـأن     وكذلك احلال بالنسبة لالختالس، فقد 

ًاالختالس يعد ذنبا إداريا جسيام وخطريا، ينبئ عن سـلوك املوظـف سـلوكا " ً ً ًً

ًا ينطوي عىل إخالله بكرامة الوظيفة املنوطة به، وال يستقيم مع ما تفرضـه معيب

عليه من الذمة واألمانة، والبعـد عـن مـواطن الريبـة والـدنايا، بـام يكـشف عـن 

ــالق العامــة، وحــسن االســتقامة، وانحــراف يف  ــه يف القــيم واألخ ضــعف لدي

                                                        

 من ذي ٧يا؛  ق عل٦٢، لسنة ) ٩٣١٤٧(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم   )١(

 . م٢٠١٧/ ٨ /٢٩ -ـ هـ١٤٣٨احلجة سنة 

 مـن ٢٩ ق عليـا؛ ٥٧، لـسنة ) ٢٢٢٤٥(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  )٢(

 . م٢٠١٧/ ١١ /١٨ -ـ هـ١٤٣٩صفر سنة 

 



  

)٦٣١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ه، ممـا يزريـه الطبع، وخضوع للشهوات، وتدين يف السلوك يمس أمانته ونزاهتـ

األمــر الــذي ينبـئ عــن أن بقائــه يف ....ويوجـب جتريــده مـن كــل معنــى حـسن

الوظيفة هيوي بإجالهلا وثقة العوام فيها والقائمني عىل شـئوهنا، وأنـه ال سـبيل 

ًإىل إصالح هذا االعتالل املسترشي به سوى استئصاله صـونا للوظيفـة العامـة 

 وهو ما تقيض معه املحكمة بمجازاتـه والقائمني عىل شئوهنا واملتعاملني معها،

 )١(."بالفصل من اخلدمة

ظل اا  ا ا :  

      جتدر اإلشارة إىل أن عدم استغالل املوظـف لوظيفتـه جيـد أصـله يف رشيعـة 

اإلسالم يف العديد من اآليات واألحاديث التـي حتـذر مـن مجيـع األعـامل التـي 

 حيث منعت رشيعة اإلسـالم قبـول اهلـدايا بـسبب )٢(يفة؛ًتشكل استغالال للوظ

رجـال عـىل حني اسـتعمل   -  -رسول اهللا أن الوظيفة، بدليل ما حدث من 

 : -  - له رسـول اهللا قال؛ فأهدي يل وهذا، هذا لكم: فلام قدم قال، الصدقة

قام رسول اهللا ثم ! أفال قعدت يف بيت أبيك وأمك، فنظرت أهيدى لك أم ال ؟

-  - أما بعـد: قال اهللا بام هو أهله، ثم وأثنى عىل عشية بعد الصالة، فتشهد 

أفـال ؛ وهـذا أهـدي يلمن عملكـم،  هذا :فيقولنستعمله فيأتينا عامل ال ام بالف

الـذي نفـس حممـد بيـده ال ، فو! ؟ الو ألههيدى هل نظر فأمه وقعد يف بيت أبيه 

                                                        

 مـن ١٨ ق عليـا؛ ٦٢، لـسنة ) ٣٦٨٠١(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رقم  )١(

 . م٢٠١٧/ ٤ /١٥ -ـ هـ١٤٣٨رجب سنة 

نظـام احلكـم يف اإلسـالم، مرجـع : فؤاد حممد النـادي/  يراجع يف ذلك أستاذنا الدكتور)٢(

 .١٧١ -١٧٠سابق، ص



 

)٦٣٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ًا  بعـري؛ إن كـانحيملـه عـىل عنقـهل أحدكم منها شيئا إال جاء به يوم القيامـة غي

 جـاء هبـا  شـاةإن كانـتو، خـوارهلـا ا جاء هبـ بقرة إن كانتو، رغاءجاء به له 

   )١(...).رتيع

: قـال -  -عبد اهللا بن عمرو     كام منعت رشيعة اإلسالم من الرشوة؛ فعن 

  )٢(.» الرايش واملرتيش-  -لعن رسول اهللا «

                                                        

  ، كتـاب األيـامن والنـذور، بـاب١٣٠ ، ص٨مرجـع سـابق ، جــ:  صحيح البخـاري )١(

صـحيح  ) . ٦٦٣٦(  حـديث رقـم كيـف كانـت يمـني النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم: باب

لإلمام أبى احلسني مسلم بن احلجـاج أيب مـسلم القـشريى النيـسابورى ، حتقيـق : : مسلم 

 ، ١٤٦٣ ، ص٣م ، جــ١٩٩٣ لبنان ، –حممد فؤاد عبد الباقى ، دار الكتب العلمية للنرش 

  ). ١٨٣٢( كتاب اإلمارة، باب حتريم هدايا العامل، حديث رقم 

د بن حممد بـن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد أبو عبد اهللا أمح: مسند اإلمام أمحد بن حنبل ) ٢(

د عبـد : إرشاف،  عادل مرشد، وآخرون-شعيب األرنؤوط : املحقق، )ـهـ٢٤١(الشيباين 

، م٢٠٠١ - هـــ ١٤٢١الطبعــة األوىل، ، مؤســسة الرســالة، اهللا بــن عبــد املحــسن الرتكــي

ـــ ــم ٨٧، ص١١ج ــناده)٦٥٣٢(، رق ــه أن إس ــاء في ــوي ، وج ــري . ق ــامع الكب ــنن -اجل  س

ْحممــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى بــن الــضحاك، الرتمــذي، أبــو عيــسى : يالرتمــذ َ

: سـنة النـرش، بـريوت –دار الغـرب اإلسـالمي ، بشار عواد معـروف: املحقق، )ـهـ٢٧٩(

باب ما جاء يف الرايش واملرتيش ، أبواب األحكام، )١٣٣٧(، رقم ١٦، ص٣، جـم١٩٩٨

أبـو داود سـليامن بـن : أيب داودسـنن  .هذا حـديث حـسن صـحيح، وجاء فيه أن يف احلكم

ْاألشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين  : املحقـق، )ـهـ٢٧٥(ِِّ

ِ حممد كامل قره بليل-َشعيب األرنؤوط 
َّ  - هـ ١٤٣٠الطبعة األوىل، ، دار الرسالة العاملية، َ

 .قوي إسناده  ،  وجاء فيه أن احلديث٤٣٣، ص٥، جـم٢٠٠٩



  

)٦٣٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وظف العام من االختالس؛ ويف ذلك يقـول اهللا      كام منعت رشيعة اإلسالم امل

ُّوما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بام غل يوم القيامـة ثـم تـوىف كـل ﴿:تعاىل ُ ْ َّ ْ ُ َُّ ََّ َ ْ ْ َ َُ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍّ َ
ِ ِ ِ َِ ْ َُ ِ

ْ ْ ََ ِ

َنفس ما كسبت وهـم ال يظلمـون ُ ُ ْ َ ََ ْ َ ُ َ َْ َ ٍ ْ : عـن عـدي بـن عمـرية الكنـدي، قـال و)١(.﴾َ

مـن اسـتعملناه مـنكم عـىل عمـل، فكتمنـا «: يقـول -  -سمعت رسول اهللا

فقام إليه رجـل أسـود مـن : ، قال»خميطا، فام فوقه كان غلوال يأيت به يوم القيامة

ومـا «: يـا رسـول اهللا، اقبـل عنـي عملـك، قـال: األنصار كأين أنظر إليه، فقـال

وأنـا أقولـه اآلن، مـن اسـتعملناه «: كذا وكذا، قال: سمعتك تقول: قال» لك؟

نكم عــىل عمــل، فليجــئ بقليلــه وكثــريه، فــام أويت منــه أخــذ، ومــا هنــي عنــه مــ

 )٢(.»انتهى

                                                        

  ].١٦١آية : ل عمرانآ [   )١(

، رقــم بـاب حتـريم هـدايا العـامل، كتـاب اإلمــارة، ١٤٦٥، ص٣جــ: صـحيح مـسلم )٢(

١٨٣٣. 



 

)٦٣٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ما ا  
ا ظة ا  ا ظا ا  ظا   

   وفيام ييل نتعرض لبعض مظاهر احلفاظ عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة يف حيـاة 

 :ةاملوظف اخلاصة من خالل املطالب التالي

اع  ات ا  اظ واظ  : ا اول
ة اا .  
ما ى: ال اوا ظا  ا .  
ا ار: اء اإ  .  
اا ا :ء واب او .  

  

  ا اول
ت اا  عاة اا  ظوا ظا    

  

ً     إن املقصود بالسمعة هي مجلة عنارص تتعلق أساسا بالتقاليد االجتامعية وما 

ًحيكمهـا مـن ديـن وأعـراف وأخـالق، وختتلـف هـذه العنـارص تبعـا الخـتالف 

وحــسن الــسمعة بالنــسبة للموظــف العــام يــستلزم أن . املجتمعــات والبيئــات

 وأن يتــوافر فيــه مــن )١(مــا يــشينه أو يلطخــه ممــا يمــس اخللــق،جيتنــب املوظــف 

الــصفات مــا يمكــن معــه االطمئنــان إىل أمانتــه عــىل واجبــات وظيفتــه وجيعلــه 

 .     عىل حسب حساسية الوظيفة ومركز املوظف)٢(.موضع ثقة املجتمع

                                                        

الـوجيز يف مبـادئ القـانون اإلداري املـرصي : فؤاد حممد النـادي.  د-حممود حلمي.  د)١(

 .٢٧٢واليمني، مرجع سابق، ص

ــسيد جــودة.  د)٢( ــد ال ــة و: صــالح أمح ــة والعلمي ــصالحية األدبي ــني يف ال اجلــسامنية للتعي

م، دار النهـضة العربيـة، ٢٠٠٨/٢٠٠٩الوظائف العامة دراسـة مقارنـة، الكتـاب األول، 

 . ٢٥ص



  

)٦٣٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
       ويعد االمتناع عن السلوكيات املسيئة لسمعة املوظـف والوظيفـة يف احليـاة 

خلاصة من أهم مظـاهر احلفـاظ عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة يف حيـاة املوظـف ا

اخلاصة، حيث يوجب ذلك عىل املوظف أن يتجنب يف ترصفاته خـارج املرفـق 

 أو حيـط )١(.كل ترصف شائن يكون من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة ووقارها

راف اخلاصـة ً طبقا للعرف العـام واألعـ)٢(من كرامة املوظف ويسئ إىل سمعته،

 . ًبذات الوظيفة، وأن يسلك يف ترصفاته مسلكا يتفق واالحرتام الواجب هلا

م قـد ٢٠١٦لسنة ) ٨١(من قانون اخلدمة املدنية رقم ) ٥٨(إذا كانت املادة و   

كل موظف خيرج عىل مقتىض الواجـب يف أعـامل وظيفتـه، أو ": نصت عىل أن

كـام نـصت . "ً جيـازى تأديبيـايظهر بمظهر من شأنه اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة

ــادة  ــن ) ١٤٩/٣(امل ــىل أن م ــة ع ــة املدني ــانون اخلدم ــة لق ــن الالئحــة التنفيذي م

 .املحافظة عىل كرامة الوظيفة وحسن سمعتها: واجبات املوظف العام

    والواضح من النـصوص الـسابقة أن املـرشع قـد التـزم فيهـا جانـب التعمـيم 

ًال بكرامـة الوظيفـة العامـة يف حيــاة حيـث مل حيـرص األفعـال التـي تــشكل إخـال

 .املوظف اخلاصة عىل سبيل احلرص

م ٢٠١٩   وقد أكدت مدونة سـلوك وأخالقيـات الوظيفـة العامـة الـصادرة يف 

مــن قــانون اخلدمــة املدنيــة، بمعــرض احلــديث عــن ســلوك ) ٥٧(ًوفقــا للــامدة 

األعامل املوظف يف حياته اخلاصة، أن عىل املوظف يف حياته اخلاصة أن يتجنب 

                                                        

ــــا يف الطعــــن رقــــم )١( ــــسنة ٢٤٤ حكــــم املحكمــــة اإلداريــــة العلي ــــضائية، ١٥، ل  ق

 . ٣٧٨٢، ص٦م، موسوعة مرص لألحكام، جـ٢٨/٤/١٩٧٣

 .  ١٣٥مرجع سابق، ص: جودت امللط.  د)٢(



 

)٦٣٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

أو األنشطة التي تتعارض مع القواعد القانونيـة أو األخالقيـة والتـي يمكـن أن 

باإلضافة إىل . ًتكون سببا البتزازهم الشخيص املتعلق بأداء الواجبات الرسمية

جتنب األعامل التي متثل إسـاءة للوظيفـة، وهـو األمـر الـذي قـد يقلـل مـن ثقـة 

 .املواطن يف أجهزة الدولة

ًرص األفعـال التـي تـشكل إخـالال بكرامـة الوظيفـة مرجعـه إىل أن      وعدم حـ

جريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة شأهنا شـأن بقيـة اجلـرائم التأديبيـة غـري 

حمددة عىل سبيل احلرص، وبالتايل فإن النص عىل حظر أعامل معينـة ال يعنـي أن 

الدولـة تقـدير كـل ما عداها مباح، وإنام تتوىل سلطة التأديب حتت رقابة جملس 

    )١(.حالة عىل حدة من حيث مدى إخالهلا بالواجبات الوظيفية وكرامة الوظيفة

    وجيدر بالذكر ما أشار إليه بعض الفقه من أن هنـاك رأي مرجـوح ذهـب إىل 

الفصل بني حياة املوظف العامـة وحياتـه اخلاصـة، باعتبـار أن الدولـة تـدفع لـه 

ظيفـة أثنـاء سـاعات العمـل، أمـا خـارج سـاعات راتبه مقابل قيامه بـأعامل الو

ًالعمل فإنـه يكـون حـرا يف تـرصفاته وسـلوكه؛ إال أن االجتـاه الـسائد وإن كـان 

يسلم بحق املوظف يف أن يعيش حياته إال أنه يرى أنه ال يوجـد سـد منيـع بـني 

  باعتبار أن الثقة يف)٢(.حياة املوظف اخلاصة والعامة، حيث تؤثر األوىل يف الثانية

املوظف العام ال تتجزأ، ومن ثم ال يمكن القـول بـأن املوظـف يف جمـال العمـل 

جيب أن يتقيد بكل مظاهر احلفاظ عىل كرامة الوظيفـة العامـة الـسابق اإلشـارة 

                                                        

 . ٢٦١مرجع سابق، ص: حممود حلمي.  د)١(

مبادئ الوظيفـة : حممد أنس قاسم جعفر. د. ١٢٨مرجع سابق، ص: جودت امللط.  د)٢(

 .  ١٢٢م، بدون دار نرش، ص١٩٨٢العامة وتطبيقها عىل الترشيع اجلزائري، 



  

)٦٣٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًإليها، فإذا ما انتهت ساعات العمل صار حرا يفعل مـا يريـد دون قيـد أو حـد؛ 

جب عليه احلرص عىل كرامـة  توافرها يف املوظف العام توباملطلوبل إن الثقة 

  )١(.الوظيفة حتى خارج العمل يف حياته اخلاصة

:      وهــذا مــا أكــد عليــه القــضاء حيــث قــضت املحكمــة اإلداريــة العليــا بــأن

ًاملخالفة التأديبية ليست فقط إخالل العامل بواجبات وظيفته إجيابـا أو سـلبا " ً

م، بـل كـذلك تـنهض وما تقتضيه هذه الواجبات من احرتام الرؤساء وطـاعته

ًاملخالفة التأديبية كلام سلك العامل سلوكا معيبـا ينطـوي عـىل إخـالل بكرامـة  ً

الوظيفة أو ال يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن 

الريب والدنايا، وإذا كان ال يقوم بني احلياة العامة واخلاصة عازل سميك يمنع 

نه ال يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل كل تأثري متبادل بينهام فإ

عن صفته كعامل، ويقدم عىل بعض الترصفات التي متس كرامته ومتس بطريق 

غري مبارش كرامة املرفق الذي يعمل فيه، إذ ال ريب أن سلوك العامل وسـمعته 

ًخارج عمله ينعكس متاما عىل عمله الوظيفي ويؤثر عليه وعىل اجلهاز اإلداري 

    )٢(."ي يعمل بهالذ

     إال أنـه جتـدر اإلشـارة إىل أنـه ال يمكــن أن يكـون سـلوك املوظـف يف حياتــه 

ًاخلاصة جمرما إال إذا انعكس أثـره عـىل الوظيفـة التـي يـشغلها، حتـى ال تكـون 

ًالوظيفة العامة قيدا عىل حريـة املوظـف، وتتحـول إىل أداة للحجـر عـىل حياتـه 

                                                        

  . ٤٨٣مرجع سابق، ص: حممد رفعت عبد الوهاب.  د)١(

ــــا يف ا)٢( ــــسنة ٢٤٤لطعــــن رقــــم  حكــــم املحكمــــة اإلداريــــة العلي ــــضائية، ١٥، ل  ق

 . ٣٧٨٢، ص٦م، موسوعة مرص لألحكام، جـ٢٨/٤/١٩٧٣



 

)٦٣٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

لفعــل الــذي أســاء إىل ســمعة املوظــف، وأدى إىل   فيلــزم أن يكــون ا)١(اخلاصــة؛

احتقــاره بــني النــاس قــد انعكــس أثــره عــىل الوظيفــة العامــة بتقليــل االحــرتام 

  )٢(.الواجب هلا، أو زعزعة الثقة يف استقامة شـاغليها، أو التـشكيك يف نـزاهتهم

وهذا هو ما حيقق التوازن بني حرية املوظف من ناحية وواجباتـه الوظيفيـة مـن 

 أداة للنهـي – كام ذكـر الـبعض –وإال صار نظام الوظيفة العامة . ة أخرىناحي

عن املنكر وهـو مـا مل يـرشع لتحقيقـه، إذ األصـل أن مـا يـشني خـارج الوظيفـة 

العامة له جزاؤه اجلنائي واملدين عىل حسب األحوال، وبالتايل ال جيـوز لـإلدارة 

كس أثره عىل الوظيفة، بحيـث أو القضاء اعتبار الفعل خمالفة تأديبية إال إذا انع

 )٣(.أصبح اخلطأ املرتكب خارج الوظيفة كاخلطأ املرتكب داخلها سـواء بـسواء

 خارج العام املوظف يرتكبه خطأ كل ليس"وقد أكد القضاء اإلداري عىل أنه 

 جيـب - العامـل مسئولية معيار - التأديبية مسئوليته يرتب العامة وظيفته نطاق

 االحـرتام مـن وينـال الوظيفة كرامة يمس الذي احلد إىل ويرقى اخلطأ يصل أن

 عـىل تـأثري ثمـة لـه يكـن مل بحيـث املعيـار هـذا عن اخلطأ نأى إذا - هلا الواجب

                                                        

 ١١١م، دار النهضة العربية،  ص١٩٧٤الوظيفة العامة، : حممد حسنني عبد العال.  د)١(

 . ٦٦تأديب العاملني، مرجع السابق، ص: عبد احلميد الشواريب. د)٢(

ــاح حــسن. د)٣( ــة، ١٩٦٤العامــة، التأديــب يف الوظيفــة : عبــد الفت م، دار النهــضة العربي

  .١١٩ص



  

)٦٣٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 أن سـبق ممـا ينـال ال - ًتأديبيـا وظيفتـه جمـال داخـل املوظـف يسأل فال الوظيفة

 )١(."املدنية املسئولية يف آخر لنوع اخلطأ نفس يرتب

ًالتــرصفات التــي متثــل ســلوكا ســيئا للموظــف العــام يف حياتــه       واألفعــال و ً

اخلاصة، وتنتهـك اآلداب العامـة والـسلوك القـويم بـشكل يـؤثر عـىل الوظيفـة 

تعاطي املواد املسكرة أو املخدرة أو املفقدة : العامة كثرية ومتعددة، ومن أمثلتها

 لـسمعة يـيسءللوعي؛ وكذلك لعب القـامر يف األنديـة واملحـال العامـة حيـث 

   )٢(.العامل ومركزه الوظيفي

     وكام هو احلال بالنسبة إلقامـة العالقـات غـري املـرشوعة بـني الرجـل واملـرأة 

أن مـن اإلخـالل بكافة صورها وأشكاهلا، وقد قضت املحكمة اإلدارية العليا ب

الـسامح لرجـل أجنبـي وبكرامة الوظيفة العامة ارتكاب املوظفة جلريمـة الزنـا؛ 

ول مسكن الزوجية أثناء تواجد زوجها بعملـه، والتواجـد معـه عـىل  بدخعنها

 وكـذلك احلـال بالنـسبة جلريمـة )٣(. فراش الزوجية ملامرسة البغيضة والفحـشاء

                                                        

 املحكمــة قررهتــا التــي القانونيــة املبــادئ جمموعــة - الفنــي املكتــب - الدولــة  جملــس )١(

 إىل ١٩٩٢ سـنة مـارس أول مـن (الثاين العدد - والثالثون السابعة  السنة-العليا اإلدارية

  ، ص)٢٠٩(بـدأ رقـم  ، امل١٩٩٢ سـنة يوليـو من ٢٥  جلسة-) ١٩٩٢ سنة سبتمرب آخر

١٩١٨.  

نظــام العــاملني املــدنيني باجلهــاز اإلداري والقطــاع العــام، مرجــع : حممـود حلمــي.  د )٢(

 .  ١٩٦سابق، ص

 مـن ٧ ق عليـا؛ ٥٩، لسنة ) ١٦٤٢٦(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رقم   )٣(

  .م٢٠١٧/ ٨ /٢٩ -ـ هـ١٤٣٨ذي احلجة سنة 



 

)٦٤٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

خيانـة األمانــة، والتالعـب بالعقيــدة واألديـان هبــدف حتقيـق مــآرب خاصــة أو 

أهـداف دنيويــة، ولعـب القــامر، وإعطـاء شــيك بـدون رصــيد، وأي تــرصفات 

  )١(.ينة وغري الئقة بالوظيفة عىل حسب درجتها ومركز شاغلهامش

ً     ويدخل يف سوء سلوك املوظف يف حياتـه اخلاصـة أيـضا اسـتغالله لوظيفتـه 

خارج ساعات العمل، ومن األمثلة عىل ذلك مـا قـضت بـه املحكمـة اإلداريـة 

 العليــا بــأن قيــام أحــد أعــضاء هيئــة التــدريس باجلامعــة بمعاكــسة الطالبــات،

ًوالتحرش هبن لفظيا عن طريق املحادثات التي دارت بينه وبينهن عىل صفحته 

إذ الفهـم  )٢(."الفـيس بـوك"الشخصية من خالل موقـع التواصـل االجتامعـي 

الصحيح ملـدلول العمـل املـزري بالـرشف هـو األمـر الـذي يتـصل باملقومـات 

 )٣(.األساسية للقيم العليا يف اإلنسان كعرضه وأمانته

ا ا    ظا اا  ا  :  

      لقــد ســبقت اإلشــارة إىل أن الفقــه اإلســالمي يــشرتط يف املوظــف العــام أن 

 ًمتوقيـا املحـارم عن ًعفيفا األمانة، ظاهر اللهجة يكون يف حياته اخلاصة صادق

                                                        

حممد . د.  وما بعدها١٣٥مرجع سابق، ص: جودت امللط. د: لكيراجع يف تفصيل ذ )١(

 .   وما بعدها ٤٢٩مرجع سابق، ص: فؤاد عبد الباسط

 من ربيـع ٢٨ ق عليا؛ ٦٣لسنة ) ٤١١٣(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم   )٢(

 . م٢٠١٧ من ديسمرب ١٦ -ـ هـ١٤٣٩األول سنة 

م، ٥/٦/١٩٨٢ق، ٢٧، لـسنة ٢٢٨٩ الطعـن رقـم   حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف)٣(

   .١٨٧٣، ص٣موسوعة مرص لألحكام، جـ



  

)٦٤١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
تـاريخ اإلسـالمي وهنـاك العديـد مـن الـسوابق يف ال )١(.الريـب من ًبعيدا املآثم،

تدل عىل مؤاخذة املوظف عىل السلوكيات التي قـد يرتكبهـا يف حياتـه اخلاصـة 

ويرتتب عليها التأثري عىل الوظيفة، وما ينبغي أن يتحقـق مـن الثقـة يف شـاغلها 

بعـزل املغـرية بـن شـعبة  -  -قيام عمر بن اخلطـاب : ومن األمثلة عىل ذلك

 كـان خيتلـف إىل أم مجيـل،ن أن املغـرية عن والية البرصة بسبب ما رفـع إليـه مـ

 امرأة من بني هالل، وكان هلا زوج هلك قبـل ذلـك مـن ثقيـف، يقـال لـه وهي

 أي – احلجاج بن عبيد، فكان يدخل عليها، فبلغ ذلك أهل البرصة، فـأعظموه

ا من األيام حتى دخل عليها، وقد وضعوا عليها ًفخرج املغرية يوم -غضبوا له 

 )٢(.وم الـذين شـهدوا مجيعـا، فكـشفوا الـسرت، وقـد واقعهـاالرصد، فانطلق القـ

فهذه الواقعة تؤكد عىل أن املوظف العام مسئول عن املامرسات التي ترتكب يف 

  . ًحياته اخلاصة وتشكل تأثريا عىل وظيفته بفقد ثقة الناس فيه

                                                        

ــة الكتــب دار (عــيل بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي،: الــسلطانية األحكــام)  ١( -العلمي

: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام. ٨٤، ص١جـ ،)ت.د-ط.د-بريوت

مرجـع : يرتدد بني اخلصمني مـن األحكـاممعني احلكام فيام . ٢٥٩، ص١مرجع سابق، جـ

 .  ١٩٤مرجع سابق، ص: الذخرية. ٧١سابق، ص

ُ أمحـد بـن حييـى بـن جـابر بـن داود الـبالذري :فتوح البلدان)  ٢( َ دار ومكتبـة ، )ـهــ٢٧٩(َ

، ٤مرجـع سـابق، جــ: تـاريخ الطـربي. ٣٣٥، ص م١٩٨٨: عـام النـرش،  بريوت-اهلالل

 مجال الدين أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن :لوكاملنتظم يف تاريخ األمم وامل. ٦٩ص

دار ، حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبـد القـادر عطـا: املحقق، )ـهـ٥٩٧(حممد اجلوزي 

  .٢٣١، ص٤، جـ م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الطبعة األوىل، ، الكتب العلمية، بريوت



 

)٦٤٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ما ا  
   ا  اظ ا وال اى

  

ًرشع مل حيرص اجلرائم التي تشكل إخـالال بكرامـة الوظيفـة خـارج إذا كان امل    

املرفق عىل وجه التحديد عل النحـو الـسالف اإلشـارة إليـه، إال أنـه يف الوقـت 

ًنفسه نص رصاحـة عـىل بعـض األعـامل التـي تـشكل إخـالال بكرامـة الوظيفـة 

خـرى؛ العامة؛ ومن بني هذه األعـامل اجلمـع بـني الوظيفـة العامـة واألعـامل األ

فعــىل الــرغم مــن أن هــذه األعــامل األخــرى قــد تكــون مــرشوعة يف ذاهتــا مثــل 

ًالتجارة، إال أن حظـر اجلمـع يـأيت حتقيقـا للعديـد مـن الغايـات؛ حيـث تتمثـل 

احلكمــة يف منــع اجلمــع بــني الوظيفــة العامــة واألعــامل األخــرى يف عــدة أمــور 

ــا ــ: أبرزه ــتغالل مرك ــبهة اس ــن ش ــام م ــف الع ــىل املوظ ــاظ ع ــوظيفي احلف زه ال

لالستفادة اخلاصة باالشرتاك يف رشكات أو أعامل هلـا مـصالح مـع اجلهـة التـي 

 فيعمل من ناحية عىل استخدام صالحياته خلدمة مصاحله اخلاصة،  )١(يعمل هبا،

كام أنه من ناحية أخرى يقدم عنـد التعـارض مـصلحته اخلاصـة عـىل املـصلحة 

حلفــاظ عــىل اســتقالل املوظــف ًالعامــة؛ ومــن ثــم يــأيت هــذا احلظــر مــستهدفا ا

 )٣(؛ومن ثم احلفاظ عىل ثقـة املـواطنني يف الوظـائف العامـة وشـاغليها )٢(؛ونزاهته

باإلضافة إىل ما ذكره بعض الفقه من تفرغ املوظف لعمله مما يؤدي إىل إجادتـه 

                                                        

 املـدنيني نظـام العـاملني: حممود حلمـي. د. ١٥٢مرجع سابق، ص: جودت امللط. د  )١(

  . ١٩٤باجلهاز اإلداري والقطاع العام، مرجع سابق، ص

  .  ٣٣٢القانون اإلداري، مرجع سابق، ص: ماجد راغب احللو. د   )٢(

 . ١٠٥مرجع سابق، ص: حممد حسنني عبد العال. د   )٣(



  

)٦٤٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
للعمل، ومكافحة البطالة عن طريـق اكتفـاء املوظـف بوظيفتـه وإتاحـة فـرص 

  )١(. لديه فرصة عملالعمل األخرى ملن ليس

باإلضافة إىل أن املوظف قد يكلف خارج سـاعات العمـل الرسـمية بـأعامل     

 عـىل أن مـن واجبـات املوظـف العـام ١٤٩/٥ختص وظيفته، فقد نصت املـادة 

 متـى الرسـمية، العمـل مواعيـد غـري يف ولو هبا يكلف وظيفية أعامل بأي القيام

ًرتكبـا جلريمـة تأديبيـة إذا مل يقـم  ويعد املوظف م.ذلك العمل مصلحة اقتضت

ــرى أن ذلــك ال ينبغــي أن يكــون إال يف حــاالت  هبــا، وإن كــان بعــض الفقــه ي

الرضورة، وبصفة مؤقتة، ومقابل أجر إضـايف، وأال يكـون إنجـاز هـذا العمـل 

ًممكنا يف ساعات العمل الرسمية باعتبار أن املوظف حيتاج يف حياته اخلاصة إىل 

 ورعاية أرسته، ومن ثم فإذا كانت أعباء العمـل زائـدة الراحة وقضاء حوائجه

 )٢( .بشكل دائم كان من األفضل زيادة عدد العاملني

ًويمكن أن نضيف إىل ما سبق أن املوظـف قـد يكـون شـاغال لوظيفـة هامـة      

وحــساسة مــن حيــث مركزهــا يف املجتمــع بحيــث تــستلزم أن حيــتفظ شــاغلها 

 األعامل واملهـن قـد يفقـد املوظـف الكثـري بدرجة احرتام معينة، وممارسة بعض

من االحرتام الواجب لوظيفتـه ومركـزه ممـا يـنعكس أثـره عـىل الوظيفـة ذاهتـا، 

 .  وبالتايل يكون ممارسة هذا العمل قد أخل بكرامة الوظيفة العامة

                                                        

  .  ١٢٨مرجع سابق، ص: حممد أنس قاسم جعفر. د   )١(

: حممــد رفعــت عبــد الوهــاب. د. ٣٣١ق، صمرجــع ســاب: ماجــد راغــب احللــو. د   )٢(

  .  ٤٧٣مرجع سابق، ص



 

)٦٤٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة ١٥٠/٩    ولكل ما سبق فقد نصت املادة 

 يؤديـه آخـر عمـل أي وبـني وظيفتـه ام املوظف بعدم اجلمـع بـنياملدنية عىل إلز

 كـان أو الوظيفـة واجبات بأداء اإلرضار شأنه من كان إذا بالواسطة أو بالذات

عـىل   مـن ذات الالئحـة١٥٠/١٠ كام حظـرت املـادة .مقتضياهتا مع متفق غري

 العمــل أوقـات غـري يف ولــو بمكافـأة أو بـأجر للغــري أعـامال يـؤدي املوظـف أن

كـام نـصت مدونـة سـلوك وأخالقيـات . املختصة السلطة من بإذن إال الرسمية

من قانون اخلدمـة املدنيـة عـىل أنـه ال ) ٥٧(ًالوظيفة العامة الصادرة طبقا للامدة 

ًجيوز للموظف أن يؤدي عمال للغـري بـأجر أو بـدون أجـر خـالل مـدة إجازتـه 

 . بغري ترخيص من جهة العمل

 ١٩٧٨ لسنة ٤٨القطاع العام الصادر بالقانون رقم  يف لنينظام العام      كام أن 

عمـل آخـر إذا  وأي قد حظر عىل العامل بالذات أو بالوساطة اجلمع بني عمله

ــــضياهتا أو احلــــط  ــــه أو مقت ــــات وظيفت ــــن شــــأنه اإلخــــالل بواجب كــــان م

 أو - إال بموافقــة مــن اجلهــة املختــصة -أو القيــام بــأعامل للغــري .كرامتهــا مــن

 أوجـه نـشاط املـرشوعات أو املنـشآت يف ة أعامل جتاريـة أو االشـرتاكمزاولة أي

ًمتارس نشاطا مماثال أو مرتبطا بالنشاط التي  ؛  متارسه الـرشكة العامـل هبـاالذيًً

هـذه القيـود مردهـا إىل أصـل ويف ذلك قضت املحكمـة الدسـتورية العليـا بـأن 

 وهـو مـن -مإجياب أن يكـرس العامـل بـرشكات القطـاع العـا يف واحد يتمثل

لتـزام ا وقته وجهده ألعامل الرشكة التابع هلا، وهو -أشخاص القانون اخلاص 



  

)٦٤٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
قبـل االلتحـاق هبـا  التـي ًال ينفك عنه، ويعترب جـزءا مـن عالقـة العمـل باجلهـة

  )١( .ًطواعية واختيارا

    ويف سبيل احلفاظ عـىل املوظـف العـام، وإبعـاده عـن كـل تـرصف يمكـن أن 

ل وظيفته يف مصاحله اخلاصة، أو عىل األقل جيعـل املوظـف يؤدي به إىل استغال

يف موضع يمكن أن تثار بسببه شـبهة اسـتغالله لوظيفتـه، فقـد حـرص املـرشع 

م بشأن حظـر تعـارض مـصالح ٢٠١٣ لسنة ١٠٦بموجب القرار بقانون رقم 

والذي أكدت مدونة سلوك وأخالقيات الوظيفة العامـة  )٢(املسئولني يف الدولة،

من قانون اخلدمة املدنيـة عـىل ) ٥٧(ًم إعامال لنص املادة ٢٠١٩يف عام الصادرة 

 مـن نـشاط بـأي أو القيـام أعـامل أيـة مزاولـة مضمونه، بمنع املوظف العام عن

 مـصاحله بـني أو حمتمـل ظـاهري أو حقيقـي تـضارب نـشوء إىل يؤدى أن شأنه

 جهة من فتهوظي بأعامل املتصلة أو الوظيفية مسئولياته وبني جهة من الشخصية

ــاع.أخــرى ــام عــن  واالمتن ــشاط بــأي القي  املوضــوعي أدائــه مــع يتناســب ال ن

 أو طبيعيــني ألشــخاص مميــزة معاملــة إىل يــؤدى أن يمكــن أو ملهامــه واملتجــرد

 يعــرض أو إدارتــه لــسمعة يــيسء بــام أو احلكومــة مــع تعــامالهتم يف اعتبــاريني

                                                        

القضية املقيدة بجدول املحكمة الدستورية العليـا  يف حكم املحكمة الدستورية العليا  )١(

ــــرقم  ــــسنة ٤ب ــــضائية ١٤ ل ــــتورية" ق ــــه ١٩  ،دس ــــنة يوني ــــق ١٩٩٣ س  ذو ٢٩ املواف

 املقيـدة بجـدول املحكمـة القـضية يف حكم املحكمـة الدسـتورية العليـا. ــ هـ١٤١٣ةاحلج

 املوافـق ١٩٩٥ ديسمرب سنة ٢، "دستورية " قضائية ١٧ لسنة ١٥الدستورية العليا برقم 

 .ـهـ١٤١٦ رجب ٩

 .م٢٠١٣ نوفمرب سنة ١٣يف ) أ( مكرر ٤٥العدد  –واملنشور باجلريدة الرسمية    )٢(



 

)٦٤٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ات وثيقة مع أفـراد أو للخطر، وكذلك تفادي إقامة عالق اجلمهور مع عالقتها

 .مؤســسات تعتمــد مــصاحلها بــشكل أســايس عــىل قراراتــه أو قــرارات إدارتــه

ــا املبــارش الــرئيس وجيــب عــىل املوظــف إعــالم  حــال يف فــوري وبــشكل ًخطي

 التضارب نشأ أو إذا احلكومة مع تعامالته يف شخص أي مع املصالح تضارب

ــني ــصلحة ب ــصلحة الشخــصية امل ــرض أو العامــة وامل ــغوط إىل وظــفامل تع  ض

 أن جيـب التـي املوضـوعية حـول تثـري شـكوكا أو الرسـمية مهامه مع تتعارض

 .التضارب وكيفية العالقة طبيعة إيضاح مع هبا يتعامل

  : ا ا   ا  اظ وال اى

مي التـي جتدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من الـسوابق يف التـاريخ اإلسـال      

 كالتجـارة هبـدف األعـاملتؤكد عىل عدم اجلمـع بـني الوظيفـة العامـة وبعـض 

ًتفرغ املوظف لعمله وحـسن إتقانـه هلـذا العمـل، وأيـضا هبـدف احليلولـة دون 

شبهة استغالل الوظيفة يف املصالح اخلاصة؛ ومما يشهد لـذلك مـا أعلنـه سـيدنا 

تفـاء براتـب الوظيفــة  مـن تـرك مهنـة التجـارة، واالك--أبـو بكـر الـصديق 

 عقوبـة املـصادرة لألمـوال -- كام قرر سـيدنا عمـر )١(العامة هبدف التفرغ هلا؛

ًالتي يتاجر فيها املوظـف العـام، تفاديـا إلمهالـه يف واجبـات وظيفتـه، ألنـه ربـام 

 ومـن األمثلـة )٢(غلب حب الربح عنده عىل كل يشء فتتعطـل مـصالح اخللـق؛

، الـذي كـان عتبة بن أيب سفيان بمصادرة مال -  -عىل ذلك قيام سيدنا عمر 

                                                        

 . ٢٦اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب، مرجع سابق، ص: حممد كرد عيل  )١(

احليـاة ( نظام احلكم يف الرشيعة والتاريخ اإلسالمي، الكتـاب األول :  ظافر القاسمي) ٢(

 . ٥٢٢، بدون تاريخ، دار النفائس، ص)الدستورية



  

)٦٤٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مـال : مـا هـذا يـا عتبـة؟ قـال: عـىل كنانـة، فقـدم معـه بـامل، فقـالقـد اسـتعمله 

َخرجت به معى وجتـ ! ومالـك ختـرج املـال معـك يف هـذا الوجـه: ت فيـه، قـالْرَ

   )١(.فصريه يف بيت املال

ا ا  
   إء اار

لـألرسار التـي اطلـع عليهـا بحكـم وظيفتـه مـن أهـم       يعترب حفـظ املوظـف 

مظاهر احلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامة، ليس يف حيـاة املوظـف اخلاصـة بعـد 

ساعات العمل الرسـمية فحـسب، بـل حتـى بعـد تـرك املوظـف للخدمـة ألي 

وسواء تعلقت تلك املعلومات بجهة العمـل التـي ينتمـي . سبب من األسباب

جلهات، أو تعلقت بمصالح املواطنني الذين يتعاملون مع إليها، أو بغريها من ا

ولذلك فإنه ال يكتفـى بالنـسبة لإلخـالل هبـذا الواجـب باملـسئولية . هذا املرفق

 .التأديبية، وإنام قد تنضم إليها املسئولية اجلنائية واملدنية

     ويعد هذا الواجب من مظاهر احلفاظ عىل كرامـة الوظيفـة، باعتبـار أن هلـذا 

واجب دور كبري يف محاية ثقة املتعاملني مع املرفق يف أمانة ونزاهة العـاملني يف ال

املرفــق، وبالتــايل فهــو يــضمن حتقــق االســتقرار االجتامعــي وراحــة واطمئنــان 

ًاملواطنني؛ فضال عن جتنب األرضار التي قـد تـنجم عـن إفـشاء تلـك األرسار، 

 وكذلك تفادي ما قـد يفـوت )٢(بالنسبة لألفراد أو اجلهة التي يعمل هبا املوظف،

وملا يدل عليه اإلخالل هبذا الواجب من خيانـة األمانـة، وزعزعـة . من مصالح

                                                        

  .٢٢٠، ص٤أبو جعفر الطربي، مرجع سابق، جـ:   تاريخ الطربي)١(

 . ٢٨٨مرجع سابق، ص: طارق حسنني الزيات. د  )٢(



 

)٦٤٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ً  واملساس بمصداقية اإلدارة، فضال عام قد ينتج من جراء ذلك من )١(.العالقات

املساس بأمن الدولة واستقرارها، أو إحلاق الرضر باقتصادها؛ باإلضافة إىل ما 

اء األرسار من حدوث القالقل الـسياسية يف الـشارع باعتبـار قد ينجم عن إفش

ًأن من يذيع األرسار ربـام يعرضـها بوجهـة نظـره فيكـون عرضـه هلـا مـصحوبا 

 يف حني أن جهة اإلدارة هي التي تعرف خلفيات األمور )٢(بتحريف املعلومات،

وحقائقها، ومدى مناسبة عرض املعلومات يف وقت معني من عدمـه،  وكيفيـة 

عــرض الــصحيح بالــصورة التــي حتــافظ عــىل املــصلحة العامــة؛ ولــذلك فــإن ال

املوظــف ال يملــك ذلــك مــن تلقــاء نفــسه، إال بعــد الرجــوع إىل جهــة اإلدارة 

 . واحلصول عىل اإلذن الكتايب من الرئيس املختص

     ويعترب هذا الواجب من الواجبات التي ورد النص عىل االلتزام هبا رصاحة، 

الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية بعض صور اإلخـالل بل لقد أوضحت 

 : هبذا الواجب والتي منها

إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانـت رسيـة بطبيعتهـا  - ١

أو بموجب تعليامت تقيض بذلك دون إذن كتايب من الرئيس املخـتص، ويظـل 

 ).١٥٠/٢(هذا االلتزام قائام بعد ترك اخلدمة

فاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نـزع هـذا األصـل مـن امللفـات االحت - ٢

املخصصة حلفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو االحتفـاظ بـصورة أي 

 .)١٥٠/٧ (وثيقة رسمية أو ذات طابع رسي

                                                        

 . ٧٩مرجع سابق، ص: خرمضان حممد بطي. د   )١(

 .  ٤٨٢مرجع سابق، ص: حممد رفعت عبد الوهاب. د   )٢(



  

)٦٤٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــان عــن أعــامل وظيفتــه عــن طريــق وســائل  - ٣ ــأي تــرصيح أو بي أن يفــيض ب

  كتابـة مـن الـرئيس املخـتصاإلعالم واالتصال إال إذا كان مـرصحا لـه بـذلك

)١٥٠/٨(. 

     وباإلضافة إىل ما سبق فقد أكدت مدونة سلوك وأخالقيات الوظيفة العامة 

من قانون اخلدمة املدنية أن من السلوكيات الواجب ) ٥٧(ًالصادرة طبقا للامدة 

عىل املوظف املحافظة عليها يف حياته اخلاصة جتنب إفشاء أرسار جهة العمـل، 

 .  ي قد يقلل من ثقة املواطنني يف أجهزة الدولةاألمر الذ

كام نـصت عـىل عـدم اسـتغالل أو توظيـف املعلومـات التـي حيـصل عليهـا      

املوظف أثناء تأديته ملهامه الرسمية بعد انتهاء عمله يف اإلدارة كوسيلة لتحقيق 

منـافع شخــصية لنفــسه أو لغـريه بــشكل مبــارش أو غـري مبــارش أو لإلســاءة إىل 

؛ وبينت أنه حيظر عىل املوظف استخدام املعلومات الرسمية التـي حـصل الغري

   .عليها بحكم وظيفته أو عمله احلكومي لتحقيق منفعة خاصة

   ااا

ء واب او  

 فـيام عـدا النقـد –     يعترب التزام املوظـف بـالوالء والـتحفظ يف حياتـه اخلاصـة 

ــاء ــ-البن ــي جتع ــات الت ــن االلتزام ــان،  م ــة واالطمئن ــشعرون بالثق ــراد ي ل األف

لشعورهم بأن موظفي الدولـة خيلـصون لـوطنهم، وأهنـم لـن يعطلـوا مـصالح 

الناس ألغراض سياسية أو حزبيـة؛ واإلخـالل هبـذا الواجـب جيعـل مـصداقية 



 

)٦٥٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

املرفق العام جتاه قـضايا الـوطن، ومـدى إخـالص أفـراده للمبـادئ التـي تؤكـد 

        )١(.ارتضتها مجوع املواطنني حمل شكعليها السياسة الوطنية التي 

ــسب  ــىل ح ــتحفظ ع ــوالء وال ــب ال ــسبة لواج ــدول بالن ــف ال ــف مواق     وختتل

 ويف مرص نجد أنه مل يتم التعرض يف قانون اخلدمـة املدنيـة )٢(أنظمتها السياسية؛

 .والئحته التنفيذية ملسألة والء املوظف أو تعبريه عن آرائه السياسية

مـن قـانون اخلدمـة املدنيـة تلـزم املوظـف العـام ) ٥٧(ا كانـت املـادة     إال أنه ملـ

 مـن الـصادرة املدنيـة اخلدمـة وأخالقيـات بااللتزام بام ورد يف مدونات السلوك

ــالرجوع إىل مدونــة ســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة  الــوزير املخــتص؛ وب

ية نجد أهنا قد من قانون اخلدمة املدن) ٥٧(ًم طبقا للامدة ٢٠١٩الصادرة يف عام 

 . تعرضت اللتزام املوظف بالوالء والتحفظ

     فبالنسبة لواجب الوالء واإلخالص نجد أنه كان أول االلتزامات التي ورد 

 واإلخالص النص عليها يف املدونة، حيث نصت عىل أن يلتزم املوظف بالوالء

املعمـول  ةواألنظم والقانون الدستور واحرتام وقيادهتا العربية مرص جلمهورية

 .هبا

   وحني تعرضت املدونة للواجبات التي جيب عىل املوظف أن حيافظ عليهـا يف 

حياته اخلاصة ذكـرت مـن بينهـا، أنـه جيـب عـىل املوظـف يف حياتـه اخلاصـة أن 

                                                        

 . ٢٨٢مرجع سابق، ص: طارق حسنني الزيات. د   )١(

. د. ١٦٥ص. ١٨٤مرجـع سـابق، ص: سـليامن حممـد الطـاموي.  د-عثامن خليـل. د  )٢(

لعربيـة، م، دار النهـضة ا١٩٦٧املـسئولية التأديبيـة للموظـف العـام، : حممد جـودت امللـط

 . ١٦٥ص



  

)٦٥١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
يتجنب اإلساءة بالقول أو الفعل إىل رموز الدولة أو قيادهتا، وكذا اإلساءة إىل 

 .رموز وقيادات جهة العمل

ا بالنــسبة لواجــب الــتحفظ، والــذي يــستهدف محايــة مــصلحة املرفــق،     وأمــ

وتأكيد مبدأ مساواة املستفيدين من خدماته دون خشية وجود تفاوت يف أدائهـا 

بــسبب اتفــاق أو اخــتالف آراء املوظــف الــسياسية مــع املــستفيد مــن خــدمات 

ــه ال)١(املرفــق؛ ــىل أن ــة ع ــدت املدون ــد أك ــل جيــوز  فق ــري أو متثي ــن التعب  راءاآل ع

 أي بـصفة كونـه –الرسـمية  بـصفته خارجهـا أو العمـل، جهة داخل السياسية

ــا ًموظفــا عام ــه -ً ــه يمكــن للموظــف أن يعــرب عــن آرائ ــي أن ــنص يعن  وهــذا ال

 .السياسية خارج العمل بصفته الشخصية

 احلـديث بحريـة التمتـع يف املوظـف حـق     كام أكدت املدونـة عـىل أنـه يراعـي

 مـع -العمل جهة يف خيص أموره ال فيام – ملوضوعيةا والشكوى الرأي وإبداء

 والقوانني الـسارية العام والنظام العامة اآلداب عىل واملحافظة اإللتزام رضورة

 . الشأن هذا يف

فقـد  االجتامعـي التواصـل مواقـع عـىل الشخصية    وبخصوص احلسابات 

 أال وظفعىل امل جيب أنه بمعنى فقط، أصحاهبا أكدت املدونة عىل أهنا متثل

 ينـرش أال عـىل حيـرص وأن الوظيفية؛ بصفته املواقع تلك عىل آرائه عن يعرب

 العمـل جهـة موقـف - يمثـل أنه يدعي أو – يمثل ما الشخصية عىل املواقع

 عـرض عليه جيب معني اجتاه أو رأى التعبري عن حالة وىف. إليها ينتمي التي

 من يقدمه وما ن أنشطةم به يقوم ما أن يوضح املسئولية إلخالء واضح بيان

                                                        

 . ١٤٤مرجع سابق، ص: عادل الطبطبائي. د  )١(



 

)٦٥٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ــات ــىل تعليق ــذا ع ــع ه ــام املوق ــل إن ــه يمث ــصية آرائ ــلة وال الشخ ــة ص  للجه

 . به احلكومية

     نخلص من ذلك إىل أن واجب التحفظ يف احلياة اخلاصة للموظـف يتجـسد 

فيام أكدت عليه املدونة من عدم التعبري عن اآلراء السياسية خارج جهة العمل 

ًة كونه موظفا عاما أي بصف-بالصفة الرسمية   سـلبي رأى إبـداء  وكذا حظر-ً

 هلــا فالــشكاوى الشخــيص؛ حــسابه عــىل عملــه جهــة ختــص شــكوى تقــديم أو

ــا ــة طرقه ــي القانوني ــي الت ــا ينبغ ــار يف اتباعه ــيس إط ــل.مؤس ــف  ويتحم  املوظ

 بسمعة االجتامعي التواصل مواقع عىل اإلرضار عدم مسئولية ضامن احلكومي

 سـمعة عـىل التطـاول أو القذف أو أو التشهري إليها نتميي التي احلكومية اجلهة

 فهـذا كلـه يقـصد بـه خـارج جهـة .شخوصـها أو ،األخـرى احلكومية اجلهات

 التواصـل مواقع استخدام عدم ينبغيالعمل السيام وقد أكدت املدونة عىل أنه 

  .العمل وقت أثناء

الــسلطة      كــام تعرضــت بعــض القــوانني هلــذا الواجــب رصاحــة مثــل قــانون 

حيظر : منه عىل أنه) ٧٣(م الذي نص يف املادة ١٩٧٢لسنة ) ٤٦(القضائية رقم 

عــىل املحــاكم إبــداء اآلراء الــسياسية، وحيظــر كــذلك عــىل القــضاة االشــتغال 

باألعامل السياسية؛ وعلة هذا النص واضحة يف أنه يستهدف اطمئنان املتقايض 

 .إىل قاضيه

  :   ار ووا اء واا ا ا  إء ا

      ا  ،للــواجبني األخــريين ومهـا واجــب عــدم إفــشاء األرسار 

ُياأهيا الـذين آمنـوا ﴿ : وواجب الوالء والتحفظ يف رشيعة اإلسالم بقوله تعاىل َ ََ
ِ َّ َ ُّ

َ



  

)٦٥٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــاتكم وأنــتم ت َال ختونــوا اهللاََّ والرســول وختونــوا أمان ُْ ْ َ ُ َّْ ُ َ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ

ِ َ ََ َعلمــونَ ُ َ فقــد ورد يف   )١(.  ﴾ْ

تفاسري هذه اآلية أهنـا تـشتمل عـىل حفـظ األرسار، والـوالء والـتحفظ؛ حيـث 

نزلـت هـذه اآليـة يف أيب لبابـة حـني بعثـه : أنه قـال -  -ابن عباسروي عن 

فقـالوا يـا . إىل قريظة ملا حارصهم، وكان أهله وولده فـيهم - -رسول اهللا 

ل عـىل حكـم سـعد بـن معـاذ فينـا؟ فأشـار أبـو لبابـة إىل أبا لبابة ما ترى لنا أننز

 وهـذا فيـه .حلقه، أي إنه الذبح فال تفعلوا، فكان ذلـك منـه خيانـة هللا ورسـوله

كام ورد يف تفسري هذه اآلية من وجه آخـر أن  تأكيد عىل واجب حفظ األرسار؛

خروجه وعزم عىل الذهاب إليه،  - -أبا سفيان خرج من مكة، فعلم النبي

 وهذا الوجـه )٢(فكتب إليه رجل من املنافقني أن حممدا يريدكم فخذوا حذركم 

  . األخري فيه تأكيد عىل واجب الوالء والتحفظ

ال ختونـوا أمانـاتكم ؛ وعليكم أإفشاء الرس خيانة حمرمة     ويستفاد من اآلية أن 

 فتطلعوا عليها  أو غريهاية أو حربيةفيام بينكم وبني أوىل األمر من شئون سياس

  )٣(.اخليانة من صفات املنافقني؛ فالكيد لكم يف عدوكم وينتفع هبا

                                                        

  ].٢٧آية : األنفال[   )١(

 أبو عبـد اهللا حممـد بـن عمـر بـن احلـسن بـن احلـسني :التفسري الكبري -مفاتيح الغيب  )٢(

دار إحيـاء الـرتاث ، )ـهــ٦٠٦(التيمي الرازي امللقب بفخر الـدين الـرازي خطيـب الـري 

 . ٤٧٥، ص١٥، جـ هـ١٤٢٠ -طبعة الثالثة ال، بريوت –العريب 

 . ١٩٣، ص٩مرجع سابق، جـ: تفسري املراغي ) ٣(



 

)٦٥٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ا ا  

 ر اوا ا ظا ا لا  نأر  
  

ًملا كانت األفعال التي تشكل إخالال بكرامة الوظيفة العامة غري حمـددة عـىل     

 احلرص، وإنام اكتفى املرشع بالنص عىل أمثلة هلا، وترك تقدير إخالل بقية سبيل

األفعال بكرامة الوظيفة العامة لتقدير اجلهة اإلدارية عىل ضوء العـرف الـسائد 

ًبالنسبة لكل وظيفة بحسبها؛ ونظرا إىل أن سلطة اإلدارة يف جتريم األفعال التي 

ديـد العقوبـات املقـررة هلـا ليـست ًتشكل إخالال بكرامـة الوظيفـة العامـة، وحت

سلطة مطلقة؛ وإنـام هلـا حـدود تقـف عنـدها حتـى ال تكـون هـذه الـسلطة أداة 

إلهدار حرية املوظف واحلجـر عليـه؛ ويـتم ذلـك كلـه يف نطـاق رقابـة القـضاء 

ًاإلداري الذي يراقب كون الفعل املرتكب يمثل إخالال بكرامة الوظيفة العامة 

 .  سبة العقوبة املوقعة عليه بال انحراف أو غلومن عدمه، كام يراقب منا

ً   فإنه إذا حدث وارتكب املوظف العام فعال يظن فيه أنه يشكل إخالال بكرامة  ً

ًالوظيفة، فإننا نحتاج إىل التحقق أوال من الفعل املرتكب، والوقوف عىل حتقق 

تعـرض أركان اجلريمة للتعرف عىل حتقق شق التجريم من عدمه، مما يستلزم ال

ألركان جريمة اإلخالل بكرامـة الوظيفـة العامـة، إذ ال شـك يف أن حتقـق هـذه 

ًاألركـان يـشكل قيـدا عـىل ســلطة اإلدارة، كـام نحتـاج إىل الوقـوف عـىل مــدى 

مناسبة العقاب وعدالته، مما يستلزم التعرض لآلثار املرتتبة عىل ثبوت اإلخالل 

 .  بكرامة الوظيفة العامة

ض ألركان جريمة اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة العامـة، واآلثـار     وفيام ييل نتعر

 : املرتتبة عليها، وذلك من خالل مبحثني عىل النحو التايل



  

)٦٥٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  .أرن  ال ا اظ ا: ا اول

ما ا : ظا ا لا  ت  ر اا
ا.  

 ا اول
ا ظا ا لا  نأر  

وفيام ييل احلديث عن أركان جريمـة اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة العامـة مـن      

 : خالل ثالثة مطالب عىل النحو التايل

  .ا ا  ال ا اظ ا: ا اول
ما ل : اا  ديا اا ظا ا.  
ا ا :ا ظا ا لا  يا ا .  

  

  ا اول
ا ظا ا لا  ا ا  

  

بالفعل املرتكب؛ ومن  املرشوعية عدم صفة تعلق الرشعي     واملقصود بالركن

 يف القانون اجلنائي والذي يقيض بأنـه ال جريمـة املعلوم أن مبدأ الرشعية املطبق

وال عقوبة إال بنص، ال يمكن تطبيقه بالنسبة جلريمة اإلخالل بكرامة الوظيفـة 

حيــث ال توجــد نــصوص حتــدد األفعــال . العامــة شــأن بقيــة اجلــرائم التأديبيــة

 وإنـام يـرتك األمـر لـسلطة اإلدارة )١(وعقوباهتا بشكل دقيق يف النطاق التـأديبي؛

التقديرية متارسها حتت رقابة القضاء؛ ومل يضع املرشع معايري واضحة ملا يمكن 

ويف ذلك قضت املحكمـة الدسـتورية  .ًأن يكون إخالال بكرامة الوظيفة العامة

القوانني اجلنائية وإن كان قوامها حـرص اجلـرائم مـن خـالل حتديـد "العليا بأن 

رها، إال أن اجلريمـة التأديبيـة ال أركاهنا ونوع العقوبة املقررة لكل منهـا ومقـدا

                                                        

 . ٢٩٤مرجع سابق، ص: صربي حممد السنويس. د  )١(



 

)٦٥٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

يتــصور ربطهــا بأفعــال حمــددة بــذواهتا، ذلــك أن مناطهــا بوجــه عــام اإلخــالل 

ًبواجبات الوظيفـة أو اخلـروج عـىل مقتـضياهتا، ليكـون هـذا اإلخـالل سـلوكا 

ًمعيبا، وذنبـا إداريـا يـنعكس أثـره عـىل كرامـة الوظيفـة أو اسـتقامتها أو يمـس  ً ً

  ) ١( ."اعتبار شاغلها

      وملا كان واجب املحافظة عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة مـن االتـساع بحيـث 

يصعب حتديد ما إذا كان الفعل املنسوب إىل املوظف من شأنه اإلخالل بكرامة 

 وكان مـن املتعـني عـىل املوظـف االلتـزام بـه يف حياتـه العامـة )٢(الوظيفة العامة،

 بحسب األصل يترصف فيهـا واخلاصة، وكانت حياة املوظف اخلاصة ملك له

بحرية يف إطار النظام العام، بحيث ال متلك جهـة اإلدارة أن متـيل عـىل املوظـف 

وحتى ال تكون سلطة اإلدارة يف جتريم األفعال واعتبارها خملة . سلوكه اخلاص

بكرامة الوظيفة العامة أداة للتحكم يف املوظف والعصف بحرياته التي جيب أن 

ً كأي مواطن آخر؛ وتوفيقا بني سـلطة -يف حياته اخلاصةً خصوصا –يتمتع هبا 

اإلدارة يف احلفاظ عىل كرامة الوظيفة من ناحية، وبني حرية املوظف مـن ناحيـة 

 عىل الرغم من الـسلطة التقديريـة –ًأخرى؛ كان لزاما أن يكون النظام التأديبي 

ً نظامـا رشعيـا، وإن كانـت الـرشعية يف نطـا-الواسعة جلهة اإلدارة  ق التأديـب ً

ًتأخذ معنى مغايرا عن الرشعية يف نطـاق القـانون اجلنـائي بـسبب مـا تتمتـع بـه 

                                                        

، "دسـتورية" قـضائية ١٦ لـسنة ٣٣ حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم )١(

 . ٤٠٧-٤٠٦ص.  هـ ١٤١٦ رمضان سنة ١٤ املوافق ١٩٩٦ فرباير سنة ٣

م، دار املطبوعـــات ٢٠٠٨حقـــوق املوظـــف وواجباتـــه، : ســـعد نـــواف العنـــزي.   د)٢(

   .١٧٢اجلامعية، ص



  

)٦٥٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ولذلك لزم عـدم اعتبـار الفعـل املرتكـب . سلطات التأديب من سلطة تقديرية

ًخمال بكرامة الوظيفة العامة إال إذا كان خمالفا لقاعدة عامـة أيـا كـان مـصدرها،  ً

  )١(.ئحة أو القرارات أو التعليامتأي سواء كان مصدرها القانون أو الال

ــه مل حيــدد  ــة نجــد أن ــه التنفيذي ــة والئحت ــانون اخلدمــة املدني ــالرجوع إىل ق      وب

ًاألفعال التي تشكل إخالال بكرامـة الوظيفـة العامـة عـىل سـبيل احلـرص؛ وإنـام 

 - عــىل النحـو الــسالف اإلشــارة إليــه–اكتفـى بــالنص عــىل بعـض األمثلــة هلــا 

ثلـة ال يعنــي احلـرص، وإنـام هـي أمثلــة ليقـاس عليهـا غريهــا، وتعـداد هـذه األم

 )٢(ًولذلك ختمها بحظر الظهور بمظهر يشكل إخالال بكرامة الوظيفـة العامـة،

ًدون أن يوضح معيار حتديد املظاهر التي تـشكل إخـالال بكرامـة الوظيفـة، ممـا 

نـه إىل جيعل النص عىل احلفاظ عىل كرامة الوظيفـة العامـة أقـرب إىل التوجيـه م

التـأديبي بـشكل عـام،  للـذنب املكونـة ويستنتج من ذلك أن األفعال. التحديد

 عـىل حمـددة غـري ًوالتي تشكل إخالال بكرامـة الوظيفـة العامـة بـشكل خـاص،

 .غري ال ومقتضياهتا الوظيفة بواجبات اإلخالل مردها وإنام احلرص، سبيل

ًتي تشكل إخالال بكرامة وقد انتقد البعض عدم التحديد الدقيق للجرائم ال    

الوظيفة العامة، حيث ذهب إىل أن األمر ال يعدو جمرد الصعوبات املاديـة التـي 

يمكـــن التغلـــب عليهـــا عـــن طريـــق حتديـــد واجبـــات كـــل وظيفـــة وضـــبط 

اختصاصاهتا؛ إال أن البعض ذهب إىل أنه وإن أمكن لكل جهة أن تضع الئحة 

                                                        

 ومـا ١٢٠م، عامل الكتب، ص١٩٦٧نحو نظرية عامة يف التأديب، : حممد عصفور. د  )١(

 .بعدها

 .٧٩مرجع سابق، ص: رمضان حممد بطيخ. د  )٢(



 

)٦٥٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ذلـك ال يعنـي إمكانيـة احلـرص، داخلية تضمنها املخالفـات واجلـزاءات إال أن 

ًحيث إن من األفعال ما يعترب إخالال بكرامة الوظيفة وال يعترب كذلك بالنـسبة 

 باإلضافة إىل أنه ملا كان واجب املحافظة عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة )١(لغريها؛

يشمل حياة املوظف العامة واخلاصة، فإن ذلك جيعل خمالفات هذا الواجـب ال 

سب طبيعتهــا، ألهنــا ال تقتــرص عــىل إخــالل املوظــف بأحــد تقبــل احلــرص بحــ

الواجبات أثناء قيامه بمامرسة عمله، وإنـام يمكـن أن متتـد إىل أي فعـل يرتكبـه 

ــاة  ــر عــىل احلي ــه أث ــان ل ــا ك ــل، طامل ــصية خــارج العم ــه الشخ املوظــف يف حيات

ً وإن مل يكــن شــامال لكــل - يف نظــر الــبعض - وإن كــان التحديــد )٢(.الوظيفيــة

لوكيات، حيث متلك اإلدارة بسلطتها التقديرية حتديد الـسلوكيات املخلـة الس

بكرامة الوظيفـة العامـة بحـسب كـل وظيفـة ومتطلباهتـا، إال أن هـذا التحديـد 

ًبالنسبة لكل وظيفـة رغـم ذلـك يعتـرب مفيـدا بالنـسبة للموظـف حتـى يتعـرف 

الـسلطة يف ًعليه، وكذلك لإلدارة تسهيال عليها، وحتى ال تـسئ اسـتعامل هـذه 

 )٣(.اإلرضار باملوظف

     وإذا كـان املــرشع قــد ذكــر بعــض األمثلــة عــىل صــور األفعــال التــي تــشكل 

ًإخالال بكرامة الوظيفة العامة؛ فإنه بالنسبة لألفعال املنصوص عليها ال توجـد 

مشكلة حيث يتعني لتجريم الفعل أن يكون عىل النحو الذي ورد النص عليه، 

يف هذه احلالة سلطة مقيدة، حيث يقف دور اإلدارة عنـد وتكون سلطة اإلدارة 

                                                        

 .٢٦٢ع سابق، صمرج: حممود حلمي. د: يراجع يف تفصيل ذلك )١(

 . ١١١مرجع سابق، ص: حممد حسنني عبد العال.  د )٢(

 . ٨٢مرجع سابق، ص: عبد اهللا صالح حممد زهران.  د )٣(



  

)٦٥٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
جمرد التطبيق العادي للنص؛ وكذلك احلال إذا كان قد ورد الـنص عـىل بعـض 

 مـن قـانون اخلدمـة ٥٧ هذه األفعال يف القرارات والتعليامت، فقد نصت املـادة

 اهـذ بأحكام االلتزام املوظف عىل يتعني: م عىل أنه٢٠١٦ لسنة ٨١املدنية رقم 

 والقـــرارات واللـــوائح القـــوانني مـــن وغريمهـــا التنفيذيـــة والئحتـــه القـــانون

 تعلـيامت أو تنظيميـة قـرارات من اجلهاز عن يصدر وما هلا، املنفذة والتعليامت

ــة كتــب أو نــرشات أو ــسلوك ومــدونات الــشأن، هــذا يف دوري ــات ال  وأخالقي

داريـة العليـا وقـضت املحكمـة اإل .املخـتص الوزير من الصادرة املدنية اخلدمة

ــأن خمالفــة املوظــف للتعلــيامت اإلداريــة تــشكل خمالفــة "بالنــسبة للتعلــيامت  ب

مسلكية ينبغي مساءلته عنها، وال سبيل إىل دفـع مـسئوليته بذريعـة أنـه مل يكـن 

عىل بينة منها متى كان بوسعه العلم هبا، وعىل املوظف أن يسعى من جانبـه إىل 

ء يف العمل فإن تراخ يف ذلك فخرج عليها من اإلحاطة هبذه التعليامت قبل البد

  )١(."غري قصد فقد حقت مساءلته

  و ،ظا  ل ا  ؤلر ا و    
    اام واا واارات وات؛  ك 

    ادارة  ؟

 سلطة اإلدارة بالنسبة لغري املنصوص عليه ليست مطلقة، وإنـام     واجلواب أن

ًجيب أن يكون الفعل جمرما وفقا للـدين والعـرف والقـيم والتقاليـد الـسائدة، ً)٢( 

                                                        

، )١٢/١١/١٩٦٦ -ق٨ لـسنة ٩٣٢(حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعـن رقـم  )١(

 .٣٧٦٩، ص٦موسوعة مرص لألحكام، جـ

: حممـد بكـر حـسني. د. ٢٧٤ مرجع سـابق، ص:حممد حممد بدران. د: يف هذا املعنى  )٢(

 .٧٥مرجع سابق، ص: رمضان حممد بطيخ. د. ٦٢١مرجع سابق، ص



 

)٦٦٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

بحيث يعترب دين املجتمع وتقاليده وأخالقه وأعرافه وذوقـه هـي معيـار حتديـد 

ار درجـة الوظيفـة الفعل الذي خيل بكرامة الوظيفة العامة، مع األخذ يف االعتبـ

 عىل أن متارس السلطة التقديرية جلهة اإلدارة يف هـذه احلالـة حتـت )١(ومركزها،

 . رقابة القضاء

     يتبني لنا بذلك أنه وإن كانت اجلرائم التأديبية ال ختـضع ملبـدأ ال جريمـة وال 

عقوبـة إال بـنص، إال أن رشعيــة اجلريمـة البـد أن تــستمد مـن النظـام القــانوين 

فة ككل كام سـبق أن أرشنـا؛ وجريمـة اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة العامـة للوظي

 بحيــث إذا تبــني - عــىل النحــو الــسابق بيانــه–يلــزم هلــا تــوافر الــركن الــرشعي

ًللقضاء أن فعـال معينـا ال يتـصف بعـدم املـرشوعية حكـم بأنـه ال يعـد إخـالال  ً

ارية العليا مـن بكرامة الوظيفة العامة، ومثال ذلك ما قد قضت به املحكمة اإلد

رشاء األوراق املالية فئة مائـة دوالر السـتعامهلا يف رشاء بعـض مـا يلزمـه ": أن

 فيها، فإن هذه الواقعة ال تعترب بأي حـال االجتارمن السوق احلرة وليس بقصد 

ًمن األحوال إخالال منه بواجبات وظيفته أو خروجـا منـه عـىل مقتـضياهتا كـام  ً

ًأهنا ال تعد سلوكا معيبا  يمس خلقه وخيدش سمعته وسريته ممـا يـنعكس أثـره ً

عىل كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شـاغلها وخيـل بالثقـة الواجـب توافرهـا فيـه 

ًخاصــة وقــد أضــحى رشاء العمــالت األجنبيــة أمــرا مألوفــا يلجــأ إليــه أغلــب  ً

                                                        

م، ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦األحكام التأديبية للموظف العام، : عبد اهللا صالح حممد هران. د )١(

 . ٧٩دار النهضة العربية، ص



  

)٦٦١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
املواطنني ليتسنى هلم اإلفادة من املزايا التي تتيحها هـذه العمـالت يف احلـصول 

      )١(."تلف السلع املستوردةعىل خم

    ويراقب القضاء حتقق الركن الرشعي للوقوف عىل جتريم الفعل من عدمـه؛ 

فإذا كانت املخالفة املرتكبة منصوص عليها رصاحة فال إشكال يف هذه احلالة، 

أما يف حالة عدم وجود نص بتجريم فعل معـني، فـإن القـضاء يـستعني يف هـذه 

ة للقانون للوقوف عىل جتـريم الفعـل مـن عدمـه؛ واملبـادئ احلالة باملبادئ العام

 - التي يرجع الفضل يف األخذ هبا إىل جملـس الدولـة الفرنـيس–العامة للقانون 

هي مبادئ ال يبتدعها القضاء، وإنام يستنبطها ويكشف عنهـا ويـستوحيها مـن 

    )٢(.رشعضمري اجلامعة وقواعد العدالة والروح العامة للترشيع، وتفسري إرادة امل

       ذ   أن جهـة اإلدارة ال متلـك جتـريم أفعـال املوظـف بـزعم :إ 

إخاللــه بكرامــة الوظيفــة العامــة بمحــض اهلــوى، وإنــام يلــزم أن يتــصف فعــل 

املوظف باملخالفة لقاعـدة عامـة أيـا كـان مـصدرها سـواء كـان هـو القـانون أو 

لتقاليــد والقـــيم الدينيـــة الالئحــة أو القـــرارات أو التعلــيامت أو األعـــراف وا

 . واألخالقية السائدة يف املجتمع بالنسبة لكل وظيفة بحسبها

                                                        

م، ١٦/١٢/١٩٧٨ -ق١٩ لسنة -٣٩٥حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  )١(

 . ٣٧٦٦، ص٦موسوعة مرص لألحكام، جـ

القـانون اإلداري، : حممـد النـادي فـؤاد/ أستاذنا الدكتور: ملزيد من التفاصيل يراجع  )٢(

 .  وما بعدها٨٨ص



 

)٦٦٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 ظا ا لا  ا ا  ا ا 
ا:  

      إن متتع اجلهة اإلدارية بالسلطة التقديريـة بخـصوص األفعـال التـي تـشكل 

ــه ًإخــالال بكرامــة الوظيفــة العامــة يف ــسابقة يتفــق مــع الفق ــار الــضوابط ال  إط

اإلسالمي؛ حيث إنه من املعلوم أن اجلرائم يف الفقه اإلسـالمي تتنـوع بحـسب 

النص عىل اجلريمة وعقوبتها إىل جرائم احلدود، وجرائم التعزير؛ فإذا ارتكـب 

املوظف أثناء عمله جريمة تدخل يف جرائم احلـدود املنـصوص عـىل عقوبتهـا، 

ً يف هذه احلالة توقيع احلد عليه، ثـم معاقبتـه إداريـا؛ األمر ويل فإن الواجب عىل

 –أما إذا كانت املخالفة التي ارتكبها املوظف ال يوجد نـص بتحديـد عقوبتهـا 

تتمتـع يف ) ويل األمـر( فإن السلطة املختصة -كام هو األمر يف اجلرائم التعزيرية

دم جتريمه عىل حسب ما يراه هذه احلالة بالسلطة التقديرية يف جتريم الفعل أو ع

 . ًحمققا للمصلحة العامة وذلك يف إطار استعامله لصالحية التعزير

أن التأديب واجب يف كل معصية، "هو الصحيح        فقد أكد الفقهاء عىل أن 

ولكـن عـىل  )١( ."سواء كانـت تلـك املعـصية بـرتك الواجـب أو بفعـل املحـرم

ية إال أننا ننظر هل يوجد فيها حد أو الرغم من أن التأديب واجب يف كل معص

ٍفإن كان فيها حد فاحلد كاف عـن التعزيـر، وإن كـان فيهـا كفـارة كفارة أم ال؛  ٌّ

وأمـا املعـايص التـي لـيس فيهـا حـد مقـدر وال  )٢(.فالكفارة كافيـة عـن التعزيـر

                                                        

دار ، )ـهــ١٤٢١(حممد بن صالح بن حممـد العثيمـني :  الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )١(

 . ٣١٠، ص١٤، جـ  هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢ىل، الطبعة األو، دار ابن اجلوزي: النرش

 . ٣١٠، ص١٤مرجع سابق، جـ :  الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )٢(



  

)٦٦٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 أو يأكـل مـا ، كالذي يقبل الصبي واملرأة األجنبية، أو يبارش بال مجـاع...كفارة

ل، كالدم وامليتة، أو يقذف الناس بغري الزنا، أو يرسق من غري حرز، ولـو ال حي

شيئا يسريا، أو خيون أمانته، كوالة أموال بيـت املـال أو الوقـوف، ومـال اليتـيم 

ونحو ذلك، إذا خانوا فيها، وكالوكالء والـرشكاء إذا خـانوا، أو مـن يغـش يف 

 ذلـك، أو يطفـف املكيـال معاملته، كالذين يغشون يف األطعمة والثياب ونحـو

وامليزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتيش يف حكمه، أو حيكم 

:  إىل غـري ذلـك مـن أنـواع املحرمـات..بغري ما أنزل اهللا، أو يعتدي عـىل رعيتـه

 )١( .املرتكـب، عـىل حـسب الـذنب من السلطة املختصةفهؤالء يعاقبون تعزيرا 

 التجاوز والصفح تكرمـا، فعـل، تفإن رأ. إليهافوضة التعزيرات مباعتبار أن 

 اا فرأهيـًا وهتـذيبً إقامـة التعزيـر تأديبـتوإن رأ. ت فيام عملـاوال معرتض عليه

 مــا هــو األوىل، واألليــق فهــي التــي تــرى ...املتبــع، ويف العفــو واإلقالــة متــسع

رى ما صدر عنـه عثـرة تواألحرى، فرب عفو هو أوزع لكريم من تعزير، وقد 

ي باإلقالة حرية، والتجاوز عنها يستحث عىل استقبال الـشيم املرضـية، ولـو ه

  )٢( . يف عقوباهتمةزل دائبتالناس هبفواهتم، مل قامت بمؤاخذة 

                                                        

 . ٩١مرجع سابق ، ص: السياسة الرشعية البن تيمية   )١(

عبد امللـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد : غياث األمم يف التياث الظلم بترصف )٢(

عبـد العظـيم : ، املحقـق)ـهــ٤٧٨(امللقب بإمام احلرمني اجلويني، أبو املعايل، ركن الدين، 

 . ٢١٨، ص١ـ ، جـهـ١٤٠١الديب، مكتبة إمام احلرمني، الطبعة الثانية، 



 

)٦٦٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ما ا  
ا ظا ا لا  ديا ا   

  

ارجي هلا، والذي ًيعترب الركن املادي للجرائم التأديبية عموما هو املظهر اخل     

يتمثل يف السلوك اإلجيايب للموظف بارتكاب فعل حمظور، أو السلوك السلبي 

ــه ــات وظيفت وجريمــة اإلخــالل  )١(.ًباالمتنــاع عــن أداء واجــب إخــالال بواجب

بكرامة الوظيفـة العامـة شـأهنا شـأن سـائر اجلـرائم التأديبيـة ال يمكـن أن يقـوم 

 أي واقعـة معينـة، ويلـزم لتحقـق الـركن ركنها املادي إال بفعل إجيايب أو سلبي

املادي جلريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة ثبوت وقوع اخلطأ من املوظـف، 

وأن يكون هذا اخلطأ مـؤثرا يف وظيفتـه، وفـيام يـيل نتحـدث عـن ثبـوت اخلطـأ، 

  :وتأثر الوظيفة باخلطأ من خالل الفرعني التاليني

   ال ا اظ ات ا ان  :اع اول
مع اا :ا ظا ا ا ظا  ظا   

  

  اع اول
ا ظا ا لا  نا ت ا  

  

     يلزم لتحقق الركن املادي جلريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة، ومـن ثـم 

 هبــذه التهمــة ثبــوت إتيانــه لفعــل أو تركــه لواجــب تــسبب يف معاقبــة املوظــف

إخالله بكرامة وظيفته أثناء قيـام رابطـة العالقـة الوظيفيـة؛ إذ يلـزم لقيـام هـذه 

اجلريمة وجود فعل إجيايب أو سلبي، ومن ثم فهي ال تقوم عىل الـشك أو الظـن 

مل تـرتجم إىل كام ال تقوم عـىل جمـرد اخلـواطر واألفكـار طاملـا  أو أقاويل الناس،

                                                        

 .  ٣٤٥مرجع سابق، ص: ماجد احللو. د  )١(



  

)٦٦٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًوإال كان قرار التأديب مفتقدا   )١(مظهر خارجي ملموس يعاقب عليه القانون؛

إىل ركن السبب؛ وذلك بغـض النظـر عـن مظهـر هـذا الفعـل ومكـان وقوعـه، 

باعتبار أن جريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامـة هلـا مظـاهر متعـددة بعـضها 

منـصوص عليـه ومنهـا مـا هـو داخل الوظيفة، وبعضها خارجها؛ ومنها ما هو 

 .      غري منصوص عليه

      وهذا هو ما أكدت عليه املحكمة اإلدارية العليـا، حيـث قـضت بـأن منـاط 

املخالفة التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل حمدد يقطع الداللـة عـىل ارتكابـه لـه 

ًسواء كان هذا الفعل إجيابيا أو سـلبيا وذلـك إذا كـان الفعـل خمالفـا لو ً اجبـات ً

الوظيفة أو مقتضياهتا، فإذا مل يثبت بيقني فعل حمدد قبـل العامـل فإنـه ال يكـون 

ثمــة ســبب مــرشوع تقــوم عليــه املــسئولية التأديبيــة التــي تــربر جمازاتــه وعقابــه 

 كام قضت بأنه إذا تبني أن األسباب التي ساقتها اجلهة اإلدارية ال تنال )٢(.ًتأديبيا

ً مستخلصة استخالصـا سـائغا مـن األوراق أو من سمعة املدعي أو كانت غري ً

ًمن أصول تنتجها ماديا أو قانونيا، فإن القرار الصادر بناء عىل ذلك يكون غري  ً ً

      )٣(.ًقائم عىل سببه متعينا إلغاؤه

                                                        

 .  ١٤٥ - ١٤٤مرجع سابق، ص: جودت امللط. د  )١(

م، ١٠/٥/٢٠٠٣ -٤٦ لـسنة -٥٢٠٥حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعـن رقـم  )٢(

 . ٣٩٨٥-٣٨٩٤، ص٧موسوعة مرص لألحكام، جـ

م، ٣/٣/١٩٧٤ - ق١٤ لـسنة -٤٤٣حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعـن رقـم   )٣(

 . ٣٢٥١، ص٦موسوعة مرص لألحكام ، جـ



 

)٦٦٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

     كام قضت بأن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخـر جيـب أن يقـوم 

ة لتوقيع اجلزاء إال إذا قامت حالة قانونيـة أو عىل سبب يربره فال تتدخل اإلدار

واقعية تربر تدخلها وملا كان السبب هو ركـن مـن أركـان القـرار فـإن للقـضاء 

  )١(.اإلداري أن يراقب قيام هذه احلالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار

     بل لقد وصل األمر لدرجة أن أكدت املحكمة عىل أن اجلزاء جيـب أن يقـوم 

عىل كل األسباب التي ذكرهتا اإلدارة؛ فإذا انتفت بعض األسباب يكون القرار 

غري سليم طاملا كانت األسباب املتبقية ال تكفي حلمـل قـرار اإلدارة؛ ويف ذلـك 

قضت بأن تقدير اجلزاء التـأديبي جيـب أن يقـوم عـىل أسـس قيـام سـببه بكامـل 

عـت عـىل املوظفـة قـدرت أجزائه؛ ومن ثم فإذا تبني أن عقوبة الفـصل التـي وق

ــا  ــم يف حقه ــه مل تق ــح أن ــان الواض ــات، وك ــع املخالف ــوت مجي ــاس ثب ــىل أس ع

املخالفات املتصلة بحسن السرية والسلوك، وهي اجلانب األهم من املخالفات 

مجيعها فإن اجلزاء املوقع واحلالة هذه ال يقوم عىل كامل سببه، كام أن الباقي من 

    )٢(.دعية ال يكفي حلمل القراراملخالفات والتي قامت يف حق امل

     وعىل الرغم من التأكيد الفقهي والقضائي عـىل رضورة ثبـوت اخلطـأ لقيـام 

الركن املادي للجريمة عـىل النحـو الـسالف اإلشـارة إليـه؛ وملـا كانـت مظـاهر 

أن يـأيت املوظـف مـا يـسئ إىل : اإلخالل بكرامة الوظيفـة العامـة متعـددة أمههـا

                                                        

م، ١٠/١١/١٩٧٣ ق ، ١٤ لسنة ٤١١حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم   )١(

 . ٣١٣٢، ص٥ـموسوعة مرص لألحكام، ج

؛ ٧/١٢/١٩٧٤ ق، ١٩ لـسنة ٥١٨حكم املحكمـة اإلداريـة العليـا يف الطعـن رقـم   )٢(

 .  ٣٨٨١-٣٨٨٠، ص٧موسوعة مرص لألحكام، جـ



  

)٦٦٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
جدل حول مضمون اخلطأ املكون للركن املادي لسوء السمعة سمعته؛ فقد ثار 

. الذي يعد من أهم مظاهر اإلخالل بواجب احلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامـة

حيث تشددت املحكمة اإلدارية العليا وذهبـت إىل أنـه يكفـي لقيامـه أن يـضع 

املوظف نفسه موضع الشبهات، حتى وإن مل يكن هناك دليـل يقطـع بارتكـاب 

ظف لفعل معني؛ وتأكد ذلك بالعديد من األحكام؛ من ذلك مـا قـضت بـه املو

من أنه ال حيتاج التدليل عىل سوء السمعة، وعدم طيـب اخلـصال وجـود دليـل 

قاطع عىل توافرمها أو تـوافر أهيـام، وإنـام يكفـي يف هـذا املقـام وجـود دالئـل أو 

املـذكورتني ًشبهات قوية تلقي ظـالال مـن الـشك املثـري عـىل أي مـن الـصفتني 

 )١(.حتى يتسم املوظف بعدم حسن السمعة، وذلك بمراعاة البيئة التي يعمل هبا

وقضت يف حق أعضاء النيابة اإلدارية بأن املقصود بالشوائب أن يعلق بمسلك 

عضو النيابـة اإلداريـة مـا يمـس سـمعته أو كرامـة وظيفتـه فـال حيتـاج األمـر يف 

د دليل قاطع عىل توافرها وإنـام يكفـي التدليل عىل قيام تلك الشوائب إىل وجو

ًيف هذا املقام وجود دالئل أو شبهات قوية تلقي ظال من الشك عىل مـسلكه أو 

 إذ ال شبهة يف أن وظائف النيابة اإلدارية هي من الوظـائف ذات –متس سمعته 

املسئوليات اخلطرية التي تتطلب من شاغليها أشد احلرص عىل اجتناب كل ما 

ري الــسلوك أو يمــس الــسمعة وذلــك ســواء يف نطــاق أعــامل مــن شــأنه أن يــز

                                                        

؛ ٢١/٤/١٩٦٢ -ق٦ لـسنة-١١٩٣حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعـن رقـم   )١(

 الطعــن حكــم املحكمــة اإلداريــة العليــا يف.  ٣٢٤٧، ص٦موسـوعة مــرص لألحكــام، جـــ

 . ٣٧٧٤، ص٦؛ موسوعة مرص لألحكام، جـ١/٢/١٩٦٩ -ق١٤ لسنة -٦٤٤رقم



 

)٦٦٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

  كـام قـضت بالنـسبة لرجـال الـرشطة بأنـه ال)١(.الوظيفة أو خـارج هـذا النطـاق

 حممود غري الرشطة فرد جتعل التي األفعال ارتكاب عىل التدليل يف األمر حيتاج

 قـامامل هـذا يف يكفـي وإنام توافرها عىل قاطع دليل وجود السمعة ويسء السرية

 ًغبـارا تثـري أو مسلكه عىل الشك منً ظالال تلقي قوية شبهات أو دالئل وجود

 الرشطة هليئة ًمنتميا للبقاء جدارته من وتنال فيه الثقة من وتقلل ترصفاته حول

 القـويم، الـسلوك مـستويات ألرفـع ًطبقا أعضائها مسلك يوزن أن يتعني التي

 وأن الوقائع من سند عىل الشبهاتو الدالئل هذه تقوم أن ذلك مع يظل أنه إال

 جمـرد تكفـي فـال ًوقانونـا ًماديـا تنتجهـا التـي املـستندات أصول من تستخلص

 -األمـر غـدا وإال قرينـة تعززهـا أو دليل يؤيدها مل حتريات حمض أو الشائعات

 )٢(.قيد كل من ًمطلقا - والسرية السمعة يمس حني خاصة

كـون للـركن املـادي جلريمـة اإلخـالل      وبذلك اعتربت املحكمة أن اخلطأ امل

بحسن السمعة التي تعد مـن أهـم مظـاهر احلفـاظ عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة 

 شـبهات أو دالئـل يقوم بوضع املوظف نفسه موضع الشبهات بمجـرد وجـود

 من وتقلل ترصفاته حول ًغبارا تثري أو مسلكه عىل الشك منً ظالال تلقي قوية

                                                        

م، ٩/١٢/١٩٦٧–ق ١٠ لـسنة ١٦٠٥حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم   )١(

 . ٦٠٥٢-٦٠٥١، ص١٠جـ

 مـن ٣١ ق،  جلـسة ٣٨ لـسنة ٣٨٩٨حكم املحكمة اإلداريـة العليـا يف الطعـن رقـم   )٢(

 جمموعــة - الدولــة جملــس لــرئيس الفنــي املكتــب - الدولــة جملــس ( ١٩٩٦ ســنة مــارس

 اجلـزء - واألربعـون الواحدة  السنة- العليا اإلدارية املحكمة قررهتا التي القانونية املبادئ

 . ٩٦٥ صـ -) ١٩٩٦ سنة مارس آخر إىل ١٩٩٥ سنة أكتوبر أول من (األول



  

)٦٦٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
الوقائع، واستخالصها  من سند م هذه الشبهات عىلالثقة فيه؛ واعتربت أن قيا

ًوقانونا هو السبب الذي ينبني عليه قرار التأديب، دون  ًماديا تنتجها أصول من

 . حاجة إىل وجود دليل قاطع عىل سوء السمعة

 ا ام ا دارا ا إ ي اه اا ا وأ    
 رض إو   :  

وهـذا هـو االجتـاه الغالـب يف الفقـه، حيـث ذهـب أنـصار هـذا : ا اول 

ألن االكتفـاء بالـشبهات التـي  االجتاه إىل معارضة اجتاه املحكمة اإلدارية العليا

 ال يكفي، بل البد أن تكون هنـاك أدلـة -ولو كانت قوية-حتوم حول املوظف 

ليــه نتــائج خطــرية بالنــسبة يقينيــة ألن القــول بــسوء ســمعة املوظــف يرتتــب ع

ًللموظف، وألن االكتفـاء بـذلك جيعـل قـرار التأديـب مبنيـا عـىل جمـرد الـشك 

ًخصوصا وأن ما قد تتناقله األلسن فيستقر يف األذهان قد يكون مبنيا  )١(والظن؛ ً

عــىل جمــرد ادعــاءات مــن ذوي النفــوس احلاقــدة أو الوضــيعة الــذين يــسعدون 

 ذوي الفضل منهم، والتشكيك يف املجتهدين بطمس أقدار الناس واإلساءة إىل

     )٢( .املتفوقني يف عملهم، ولصق التهم باملخلصني من أبناء املجتمع

ما ذهب إىل تأييد املحكمة اإلدارية العليا، حيث اعترب أن العقاب : ا

التأديبي ينرصف إىل جمرد الفضيحة، ووضع العامل لنفـسه موضـع الـشبهات، 

                                                        

الوظيفـة العامـة، : حممـد حممـد بـدران. د. ١٤٤مرجـع سـابق، ص: جودت امللـط. د  )١(

 . ٢٧مرجع سابق، ص

مرجـع : صـالح أمحـد الـسيد جـودة. د. ٧١مرجـع سـابق، ص: حممد عيل رسالن. د  )٢(

 .   ٢٨-٢٧سابق، ص



 

)٦٧٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ًذاتـه يـشكل ركنـا ماديـا جلريمـة تأديبيـة؛ حيـث ذكـر أنـصار هـذا وأن ذلك يف 

أن املــرشع جــرم األعــامل التــي تــؤدي بالعامــل إىل حالــة معينــة وهــي "االجتــاه 

الظهــور بمظهــر مــن شــأنه اإلخــالل بكرامــة الوظيفــة؛ ومل حيــدد املــرشع تلــك 

ن وليس عىل سلطات التأديب أن تتحقـق مـ. األعامل التي تؤدي إىل هذه احلالة

ماهية هذه األعامل وتفاصيلها؛ وإنام تتحقق من نتيجتها وهي وقوع العامـل يف 

هذه احلالة التي نص عليها املرشع، وهـي الظهـور بمظهـر مـن شـأنه اإلخـالل 

ًبكرامــة الوظيفــة؛ فــإذا حتققــت مــن هــذه النتيجــة كــان ذلــك دلــيال عــىل وقــوع 

ي حرم عليه الظهـور بـه، األعامل التي من شأهنا أن ظهر العامل هبذا املظهر الذ

وقيام شبهات قوية ترتدد عىل ألسنة اخللق بام يمس خلـق املوظـف ويـؤثر عـىل 

ظهور العامل بمظهر من شـأنه اإلخـالل (ينطبق عليها نص العبارة ... سمعته

مما يقتيض حماكمته ولو مل تتحقق سـلطة التأديـب مـن الوقـائع ) بكرامة الوظيفة

  )١( ."ت والشبهاتالتي ترتب عليها قيام الشائعا

    وعند املفاضلة بني االجتاهني، يتبني أنه عىل الرغم مـن وجاهـة الـرأي األول 

 مع ما يرتتـب عـىل -باعتبار أنه ال يكفي إللصاق هتمة السرية السيئة بشخص 

ًذلــك مــن التــأثري عــىل املوظــف وأرستــه وعائلتــه فــضال عــن اإلســاءة لكرامــة 

انت قوية؛ وإنـام يلـزم وجـود دليـل قـاطع،  االكتفاء بالشبهات ولو ك-وظيفته

ــه األلــسن قــد يكــون ادعــاء ال أســاس لــه مــن الــصحة؛ والتفــسري  ًومــا تتناقل

الظاهري للـشبهات والـدالئل القويـة ال يكفـي السـتنتاج سـوء الـسمعة، ألن 

                                                        

 . ٢٧٨نظام العاملني املدنيني، مرجع سابق، ص: حممود حلمي. د  )١(



  

)٦٧١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
اإلدانة ال يمكن أن تقوم إال عىل اليقني، وبالتايل كان من املتعـني تفـسري الـشك 

 . ملصلحة املوظف

     إال أنه يرتجح االجتاه الثاين، ألن التعرف عىل ما إذا كان الركن املـادي يقـوم 

بمجرد الشبهات أم برضورة إتيان املوظف لفعل معني بـدليل قطعـي، يـستلزم 

الرجوع إىل املقصود بحسن الـسمعة، حتـى نتعـرف مـن خـالل مفهومهـا عـىل 

ن الـسمعة التـي جيـب املقصود بسوء السمعة؛ ونحن إذا تأملنا يف مضمون حس

 لكوهنـــا مـــن -عـــىل املوظـــف أن حيـــافظ عليهـــا داخـــل الوظيفـــة وخارجهـــا 

 نجد أن بعض الفقه قـد عرفهـا -مستلزمات احلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامة

جمموعة من الصفات واخلصال يتحىل هبا الشخص فتجعله موضـع ثقـة "بأهنا 

 وسـرية املـرء مـا عـرف عنـه .املجتمع، وجتنبه ما يشينه أو يلطخ مما يمس اخللق

مـن صــفات محيـدة أو غــري محيـدة تتناقلهــا األلـسن وتقــر يف األذهـان عــىل أهنــا 

َ وعــرف الــبعض الــشخص )١(."صـحيحة وإن مل يمكــن ردهــا إىل أصــل ثابــت

الــشخص الــسوي ذو املــروءات الــذي يتــصف بجميــل : حــسن الــسمعة بأنــه

تزيل عنه مواطن الشبهة الصفات التي تؤدي إىل وقاره واحرتامه عند الناس، و

أو الـشكوك؛ أمــا سـئ الــسمعة فهــو الـشخص البــذئ الـذي يتــصف بــصفات 

  )٢(.ذميمة تؤدي إىل احتقاره عند الناس وتزيل عنه مواطن الثقة والتقدير

                                                        

ني؛ مرجع الوجيز يف مبادئ القانون املرصي واليم: فؤاد النادي.  د-حممود حلمي. د  )١(

 . ٢٧٣-٢٧٢سابق، ص

 . ٢٦مرجع سابق، ص: صالح أمحد السيد جودة. د  )٢(



 

)٦٧٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ــا حــسن الــسمعة بأهنــا  جمموعــة مــن "     كــام عرفــت املحكمــة اإلداريــة العلي

ص وتوحي بالثقة فيه وتـدعو الصفات واخلصال احلميدة التي يتحىل هبا الشخ

   )١(."إىل االطمئنان إليه

 وهـو مـا يـستتبع -    ويتبني لنا من ذلك أن املوظف يوصف بأنه سئ الـسمعة 

 إذا -ارتكابه ألحد بـل أهـم وأشـهر مظـاهر اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة العامـة

ًوضــع نفــسه يف املواضــع التــي تــنقص قــدره يف أعــني النــاس وتكــون ســببا يف 

هم له، أو ظهر باملظهر الذي يسئ إىل سمعته بيـنهم؛ فهـذا يكفـي بذاتـه احتقار

لقيام الركن املادي، حيث إن هذه السمعة ال تتولد أو تتحقـق مـن فـراغ، وإنـام 

من وضع املوظف لنفـسه موضـع الـشبهات بمواقـف ودالئـل واضـحة؛ وهـو 

 .    ًاألمر املحظور عليه قانونا

ًاألول مـن معاقبـة املوظـف بنـاء عـىل الـشك أو      وما خيش منه أنصار االجتاه 

ًبمجرد كالم الناس غري متحقق فعال يف قضاء املحكمـة؛ فاملحكمـة ال تعاقـب 

ًاملوظف عىل فعل معني استنادا إىل شبهات؛ وإنام تعاقبه عىل جمرد وضعه لنفسه 

موضع الشبهات وتعترب أن ذلك يف ذاته جريمة تأديبية؛ وبالتايل فهي يف احلقيقة 

ًال تعاقبه يف هذه احلالة بناء عىل ظـن، ألنـه إن ثبـت بيقـني أنـه قـد وضـع نفـسه 

موضع الشبهات فهذا سبب يقيني يمكن أن ينبني عليه القرار التأديبي؛ إذ كان 

ًلزاما عليه أن يتقي الشبهات وأال حيوم حول ما قـد يواقعـه؛ كـام أهنـا ال تعاقبـه 

                                                        

م، ١٩٧٤/ ٣/٣ -ق١٤ لـسنة -٤٤٣حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعـن رقـم  )١(

 . ٣٢٥٠، ص٦موسوعة مرص لألحكام، جـ



  

)٦٧٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ين، وإنام جيب أن تقوم الدالئل القويـة ًاستنادا إىل جمرد الشائعات وكالم اآلخر

 . عىل تأكيد هذا الكالم

     ويتأكد ذلك بام ذكره البعض من أنه ال يفهـم مـن مؤاخـذة املوظـف لوضـع 

نفسه موضع الشبهات والريب، واالكتفاء بمساءلته بكون الدالئل والشبهات 

ع أن يالحـق املؤثرة عىل سوء املسلك قوية بغري أن تصل إىل درجة اليقني القاط

وظف ملجرد الشائعات واألقاويل املرسلة؛ وإنام يتعني أن تتوافر دالئـل قويـة امل

تعزز بدرجة كبرية رجحان ما نسب إىل املوظف تتجاوز الـشائعات وتكفـي يف 

ًذاهتا ألن تكون سببا صحيحا مسوغا لقـرار مؤاخذتـه تأديبيـا، وهـو مـا يقـدره  ً ً ً

 وظروف ومعطيات كل حالة، كام أن القايض حسب طبيعة الوظيفة ومستواها

التحليل الدقيق للموقف جيعلنا يف الواقع مل نخرج عن درجة اليقـني يف االهتـام 

التأديبي؛ ألن العربة بمحل االهتـام وطبيعـة املخالفـة؛ وملـا كانـت املخالفـة هنـا 

تقوم بوضع املوظف لنفسه موضع الريب والـشبهات، فـإن اليقـني املـستوجب 

ً املــسلك حتديــدا، ولــيس مقــصودا منــه إثباتــا لواقعــة ماديــة ســيكون حملــه هــذا ً ً

      )١(."وحمسوسة ومكتملة عىل وجه القطع املجاوز لكل شك

                                                        

 .  ٤٢٥-٤٢٤مرجع سابق، ص: حممد فؤاد عبد الباسط. د  )١(



 

)٦٧٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

مع اا  
ا ظا ا ا ظا  ظا   

  

ًال يعترب كل فعـل يرتكبـه املوظـف مكونـا للـركن املـادي جلريمـة اإلخـالل      

وظيفة العامة؛ وإنـام يلـزم لتحقـق هـذا الـركن أن يكـون الفعـل الـذي بكرامة ال

ثبت ارتكاب املوظف له يؤثر يف الوظيفة التي يشغلها املوظف؛ ومرجـع ذلـك 

إىل أن نظام الوظيفة العامة مل يـرشع ليكـون أداة للنهـي عـن املنكـر، وبالتـايل ال 

لـه ومـا ال يفعلـه يف متلك جهة اإلدارة أن حتجر عىل املوظف، ومتيل عليه مـا يفع

حياته اخلاصة؛ وإن كان ذلك ال يمنع مـن مـساءلة املوظـف مـساءلة جنائيـة أو 

مدنية عن األفعال املشينة التي ال تؤثر يف الوظيفـة العامـة، إذا حتققـت الـرشوط 

 )١(.القانونية لتلك املساءلة عىل حسب األحوال

ل داخـل الوظيفـة أو     وجهة اإلدارة هي التـي تقـدر مـا إذا كـان سـلوك العامـ

ًخارجهــا يــشكل إخــالال بكرامــة الوظيفــة العامــة مــن عدمــه، بحــسب مركــز 

العامل وطبيعة عمله ومكانه؛ مع مالحظة أن سلطة اإلدارة هنا ليـست مطلقـة 

وإنام متارسها حتت رقابة القضاء اإلداري الذي يراقب ما إذا كان تقدير اإلدارة 

ًسائغا ومقبوال، أم منطويا عىل تع سف يف استعامل السلطة، ومن ثم فهذه ضامنة ًً

                                                        

مرجـع سـابق، : ممـدوح طنطـاوي. د . ١١٩رجع سـابق، صم: عبد الفتاح حسن. د  )١(

  .  ٤١٢ص



  

)٦٧٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مقررة لـصالح األفـراد حتـى ال ختـرج اإلدارة عـن اهلـدف الـذي منحـت تلـك 

  )١( .الصالحية التقديرية من أجله

     إن الواجــب عــىل جهــة اإلدارة أن تلتــزم بحــدود حقهــا يف التــدخل يف حيــاة 

 يف كرامــة املوظــف اخلاصــة بحيــث يكــون ذلــك بالقــدر الــذي يمكــن أن يــؤثر

الوظيفة فقط؛ وبالتايل ليس لإلدارة أن تتدخل فيام يفعله املوظف سواء يف مقـر 

عمله أو خارج مقر عمله مما ال تتجـه إليـه األنظـار يف العـادة مـن األمـور التـي 

ليس هلا تأثري عىل وظيفته، وبالتايل لـيس جلهـة اإلدارة أن تـسلك مـع موظفيهـا 

ألهنـا  )٢(.التدخل يف أخص خـصوصياهتمطريقة التجسس أو التنصت عليهم و

بذلك تكون قد جتاوزت نطاق الصالحيات املخولة هلا، حيـث جتـاوزت محايـة 

كرامة الوظيفة العامة إىل التدخل يف خصوصيات املوظف التي ال تأثري هلا عـىل 

 .  ًوظيفته وهو ما يشكل انتهاكا حلقه يف اخلصوصية واحلرية الشخصية

نـه ال يلـزم أن يـؤثر سـلوك املوظـف املنحـرف يف كيـان       وذلك مع مالحظة أ

ًالوظيفــة ذاهتــا واعتبارهــا، وإنــام يكفــي أن يكــون ســلوكه متناقــضا مــع الثقــة 

واالحرتام الواجب توافرمها فيه؛ ويف ذلك قضت املحكمة اإلدارية العليـا بأنـه 

ك ًال يشرتط ملؤاخذة املوظف تأديبيا عام يقع منه خارج وظيفتـه أن يكـون ذلـ"

                                                        

مرجـع : حممد حسنني عبد العال. د . ٦٦مرجع سابق، ص: عبد احلميد الشواريب. د  )١(

 .  ١١٣سابق، ص

عبـد اهللا صــالح . د: واملعنــى نفـسه. ٧٥مرجـع سـابق، ص: رمـضان حممـد بطــيخ. د)  ٢(

ــران ــ: حممــد زه ــف الع ــة للموظ ــام التأديبي ــ١٤٢٦ام، األحك ــضة ٢٠٠٥ -ـهـ م، دار النه

  .٨٢العربية، ص



 

)٦٧٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ًمنطويا عـىل انحـراف يف طبعـه وخلقـه عـىل وجـه يـؤثر تـأثريا مبـارشا يف كيـان  ً ً

ــضا  ــرب متناق ــن أن يعت ــا يمك ــه م ــصدر من ــي أن ي ــل يكف ــا، ب ــه واعتباره ًوظيفت

ًومتعارضا مع الثقة الواجبة فيه واالحرتام املطلوب لـه، ملـا ينطـوي عليـه ذلـك 

 مواطن الريب وعـن من خروج عىل مقتضيات الوظيفة وما تتطلبه من بعد عن

      )١(."كل ما يمس األمانة والنزاهة

     وقد يثور التساؤل هنا عام إذا كانت الوظيفة يمكن أن تتأثر بسلوك شخص 

آخر غري املوظف من أهله سواء كانت زوجتـه أو أوالده، أو بمعنـى آخـر هـل 

العامـة يشرتط يف اخلطأ املكون للركن املادي جلريمة اإلخالل بكرامـة الوظيفـة 

ًأن يكون شخصيا صادرا عن املوظف بنفسه، أم من املمكـن أن يعاقـب تأديبيـا  ً ً

 عىل خطأ غريه؟  

      لقــد ذكــر بعــض الفقــه أن املحاســبة التأديبيــة ال يلــزم أن تكــون عــىل أمــور 

 ال جمـال لـه يف "شخـصية املـسئولية"ارتكبها املوظف بنفسه، باعتبار أن مبـدأ 

ًايل يمكن أن حياسب املوظف تأديبيا عىل سـلوك زوجتـه النطاق التأديبي، وبالت

وبناته ممن هم يف رعايته، عىل أساس تقـصريه يف قيامـه بواجبـه كـرب لـألرسة، 

وانعكاس طريقة حياته اخلاصة، ومظهره بني الناس عىل الوظيفة التي يشغلها، 

وظيفته والتي تتأثر بمركزه يف األرسة واملجتمع، وعدم قدرته عىل القيام بأعباء 

إذا فقد هيبته بني الناس، لدرجة أن بعض كبار رجال الدولة قـد يـضطرون إىل 

                                                        

 ١٢ / ٩ قضائية، جلـسة ٩ ، لسنة ٦٣٦حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم   )١(

  .   ٣٧٧٢، ص٦م، موسوعة مرص لألحكام، مرجع سابق، جـ١٩٦٧/ 



  

)٦٧٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
االستقالة من وظائفهم بسبب فضيحة تنـسب إىل زوجـه أو أحـد أفـراد أرستـه 

   )١(.املقربني

ًبينام ذهب جانب آخـر مـن الفقـه إىل معارضـة هـذا االجتـاه، اسـتنادا إىل أن       

جريمـة اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة العامـة بـسبب ًمساءلة املوظـف تأديبيـا عـن 

يكفي مساءلة املوظف عن سلوكه خارج "سلوك غريه فيه تزيد ومغاالة، وأنه 

الوظيفة، أما مساءلته عن سلوك زوجته أو أحد أفراد أرسته فيعترب مغـاالة ألن 

لقـول اهللا تعـاىل يف أكثـر مـن موضـع يف القـرآن  )٢(الفرد ال يسأل إال عن أعاملـه 

َ﴿ وال تزر وازرة وزر أخرى﴾: كريمال َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َِ َ.)٣( 

     وبــالنظر يف اآلراء الــسابقة يــرتجح الــرأي األول، فمــن املمكــن أن يعاقــب 

ًاملوظف تأديبيا عن أفعـال غـريه إذا كـانوا حتـت واليتـه، وقـاموا هبـذه األفعـال 

فه، بموافقته وعلمه ورضاه، وترتب عىل أفعاهلم تلوث سمعته أو املساس برش

ومن ثم اإلساءة إىل سمعة وظيفته؛ حيث يتمثل الركن املـادي للمخالفـة التـي 

ارتكبها يف هذه احلالة يف السكوت عن اخلطأ والرضا بـه وإقـرار مـن هـم حتـت 

مسئوليته عليه، والتقصري يف واجب الرتبية وإنكار اخلطأ، بـل قـد يـصل األمـر 

ً يكـن املوظـف أمينـا عـىل مـن هـم إىل درجة موافقته عىل الرذيلة يف بيته؛ فـإذا مل

                                                        

ــاموي. د) ١( ــد الط ــليامن حمم ــب"القــضاء اإلداري : س ــضاء التأدي  دراســة مقارنــة، "ق

  . ٢١٠م، دار الفكر العريب، الكتاب الثالث، القسم األول، ص١٩٨٧

    .١٢٤مرجع سابق، ص:  حممد أنس قاسم جعفر. د)  ٢(

، ]١٨من اآلية : فاطر[ ، ]١٥من اآلية : اإلرساء[ ،  ]١٦٤من اآلية : األنعام) [ ٣(

   ] .٧من اآلية : الزمر[ 



 

)٦٧٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ًحتت واليته ورعايته، حريصا عىل جتنب مـا يـشينهم، فكيـف يمكـن أن يـؤمتن 

عــىل مــا عهــد بــه إليــه بــسبب وظيفتــه مــن مــصالح النــاس؛ وإذا كانــت تقاليــد 

املجتمع ودينـه وأخالقـه وأعرافـه وذوقـه هـي معيـار حتديـد الفعـل الـذي خيـل 

 فـإن قواعـد –لألفعـال غـري املنـصوص عليهـا بكرامة الوظيفـة العامـة بالنـسبة 

ًالـدين حتمــل األب مـسئولية رعيتــه مــصداقا لقـول النبــي  َ ُ--: » كلكــم راع

ومسئول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل يف أهلـه راع 

وهــو مــسئول عــن رعيتــه، واملــرأة يف بيــت زوجهــا راعيــة وهــي مــسئولة عــن 

  )١(.»...رعيتها

يتأكد ذلك بقضاء املحكمة اإلدارية العليا بعدم صالحية املوظـف للبقـاء       و

يف وظيفته بسبب سكوته عن األفعال السيئة واملـشينة التـي ترتكبهـا زوجتـه يف 

منزله، واستفادته من آثار هذه األفعال وتربحه منها، ملـا يف ذلـك مـن انحـراف 

لسلبي عىل الوظيفـة التـي عن السلوك القويم، وملا يرتتب عىل ذلك من التأثري ا

 حيث يتبني من هذا احلكم أن علم املوظف بـسلوك زوجتـه وإقـراره )٢(.يشغلها

له يعترب جريمة تأديبية لتفريطه يف رعايـة مـن هـم حتـت واليتـه؛ فـإذا انـضم إىل 

                                                        

ـــم ١٢٠، ص٣ جــــمرجـــع ســـابق،:  صـــحيح البخـــاري )١( ـــاب يف )٢٤٠٩(، رق ، كت

االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب العبد راع يف مال سيده، وال يعمـل إال 

 .بإذنه

/ ١٢/ ٢١ ق، جلسة ٩ ، لسنة ٣٧٨حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم )  ٢(

  .م١٩٦٣



  

)٦٧٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًذلك استفادته املادية من سلوك زوجته املشني فإن ذلك جيعله رشيكـا يف اجلـرم 

  .بة عن فعله هو وليس فعل غريهًاملرتكب، مستحقا لعقو

     أما األفعال التي قد يرتكبها من هم حتت مسئوليته دون علمه ودون رضـاه، 

مع سعيه اجلاد نحو إنكارها ومنـع وقوعهـا، فـإن مبـادئ العدالـة تقتـيض عـدم 

ًحتمله مسئوليتها التأديبية، خصوصا وأنه مل يقع منه التقصري واإلمهال واإلقرار 

، بل عىل العكس تبني حرصـه وسـعيه نحـو إنكارهـا؛ ومـع ذلـك هلذه األفعال

األصل حماسبته عىل ما قد ينعكس عىل وظيفته مـن سـوء سـمعته بـسبب يبقى 

.  يف واجب الرعاية ملن هـم حتـت واليتـه بـشكل عـام- يف حال ثبوته–تقصريه 

اللهـم إين أبـرأ « : -صـىل اهللا عليـه وسـلم-وجتدر اإلشارة هنـا إىل قـول النبـي 

من باب إنكار فعل قام بـه واحـد ممـن هـم حتـت  )١(.»يك مما صنع خالد مرتنيإل

 .واليته

 ا ا  اا  ا ادي   ال 
ا ظا ا :  

    يتفق القانون الوضعي مع أحكام الفقـه اإلسـالمي يف اشـرتاط حتقـق الـركن 

 عىل ارتكاب جريمة اإلخالل بكرامـة الوظيفـة العامـة، املادي ملعاقبة الشخص

حيث غنه ال يمكن معاقبة اإلنسان عىل جمرد النوايـا الكامنـة يف الـنفس دون أن 

 رمحـه اهللا –خترج إىل ترصف مادي ملموس؛ ويف ذلـك يقـول اإلمـام الـشافعي 

 األحكام عىل الظاهر واهللا ويل املغيب ومن حكم عىل الناس باإلزكان"-تعاىل

                                                        

، ١٦٠، ص٥، املرجـع الـسابق، جــصـحيح البخـاري:  حممد بن إسامعيل البخـاري- )١(

   . إىل بني جذيمة-  -، كتاب املغازي، باب بعث النبي)٤٣٣٩(قمر



 

)٦٨٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

- جعـل لنفـسه مـا حظـر اهللا تعـاىل عليـه ورسـوله )١(] أي بالتخمني والفراسة[

 إنـام يـويل الثـواب والعقـاب عـىل -عـز وجـل- ألن اهللا -صىل اهللا عليه وسـلم

املغيب؛ ألنه ال يعلمه إال هو جل ثنـاؤه، وكلـف العبـاد أن يأخـذوا مـن العبـاد 

 -ن ذلـك لرسـول اهللا بالظاهر، ولو كان ألحد أن يأخذ ببـاطن عليـه داللـة كـا

ومـع ذلـك فإننـا نجـد العديـد مـن األحاديـث النبويـة  )٢( -صىل اهللا عليه وسلم

الرشيفة التي تؤكد عىل أن اإلنسان ال يؤاخذ إال عىل األفعال املادية امللموسـة، 

ــول النبــي  ــك ق ــن ذل ــه وســلم-م ــىل اهللا علي ــي عــام «- ص ــاوز ألمت إن اهللا جت

ويف احلـديث أن  )٣( »مل تعمـل بـه أو تكلـموسوست، أو حـدثت بـه أنفـسها، مـا 

                                                        

الطبعــة األوىل، ، لبنــان –دار الكتــب العلميــة، بــريوت أســاس البالغــة، :  الزخمــرشي)١(

، ٣٥تـاج العـروس، مرجـع سـابق، جــ: الزبيدي. ٤١٨، ص١، جـ م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

 .   ١٥١ص

س بن العبـاس بـن عـثامن بـن شـافع بـن عبـد الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدري: األم) ٢(

: الطبعـة، بـريوت –دار املعرفـة ، )ـهــ٢٠٤(املطلب بن عبد مناف املطلبي القـريش املكـي 

 . ١٢٠، ص٤، جـم١٩٩٠/ـهـ١٤١٠: سنة النرش، بدون طبعة

بـاب إذا حنـث ناسـيا يف ، كتاب األيامن والنذور، ١٣٥ـ، ص٨جـ: صحيح البخاري)  ٣(

  . ٦٦٦٤، رقم ١٣٥، ص٨، جـاأليامن



  

)٦٨١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ويف  )١( »... بــسيئة فلــم يعملهــا كتبهــا اهللا لــه عنــده حــسنة كاملــةَّمــن هــمو... «

  )٢( »...ومن هم بسيئة فلم يعملها، مل تكتب...«رواية مسلم 

     وبالتـايل البـد أن يكـون هنـاك ســلوك مـادي يمثـل الـسبب لتوقيـع العقوبــة 

إذا "؛ وقد ذكر السيوطي يف كتاب األشـباه والنظـائر أنـه التأديبية عىل املخالف

 )٣(."أراد إسقاط بعض اجلند مـن الـديوان بـسبب جـاز، وبغـري سـبب ال جيـوز

 بالقتل عىل من مل يقتل، أو للبيع عىل من مل قايضإذا قىض ال": وذكر القرايف أنه

قـضاء عـىل  ، فهذا نيبع، أو الطالق عىل من مل يطلق، أو الدين عىل من مل يستد

 )٤(."...خالف األسباب، فإذا اطلع عىل ذلك وجب نقضه 

      وأما بالنسبة ملسألة ملسئولية املوظف عـن سـلوك أفـراد أرستـه الـذي يعلمـه 

ويقره ويسكت عنه، فيمكن التأصيل ملا انتهينا إليـه مـن أنـه مـسئول عـن ذلـك 

                                                        

باب من هم بحـسنة  ، كتاب الرقاق، ٦٤٩١، رقم١٠٣، ص٨جـ: صحيح البخاري)  ١(

 . أو بسيئة

باب إذا هم العبد بحـسنة ، كتاب اإليامن، ١٣٠، رقم ١١٨، ص١جـ: صحيح مسلم)  ٢(

 . كتبت، وإذا هم بسيئة مل تكتب

طي ، دار الكتب العلميـة ، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيو:  األشباه والنظائر  )٣(

بدر الدين بن حممد هبادر الزركيش، : واملعنى نفسه ، املنثور يف القواعد الفقهية  . ١٢١ص

أسـني املطالـب  . ٣٠٩ ، ص١م ،  جــ١٩٨٥ -ـهـ١٤٠٥ ، ٢وزارة األوقاف الكويتية، ط

 ٤جـزكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ، دار الكتاب اإلسالمي ، : رشح روضة الطالب 

زكريا بن حممد بن زكريـا األنـصاري، : الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية  . ٢٩٠، ص

  .  ٢١٩ ، ص٥املطبعة امليمنية ، بدون طبعة ، بدون تاريخ ، جـ

  . ٤١ ، ص٤مرجع سابق ، جـ: أنواء الفروق  يف  أنوار الربوق )٤(



 

)٦٨٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ً صـادرا ممـن ال طاملا كلن بعلمه وإقراره، وغري مسئول عنه إن كـان بغـري علمـه

ًخيضعون لواليته، وال جتب عليه رعايتهم، أو كان مـصحوبا بإنكـاره بـام روي 

ّعن أبى عبدة، عن ثابت البنانى ومحيد، عن أنس إىل عمر بن اخلطاب فقـال" ّ :

سـابقت ابـن : عـذت معـاذا، قـال: يا أمري املؤمنني، عائذ بـك مـن الظلـم، قـال

أنا ابن األكـرمني، : ّالسوط، ويقولعمرو بن العاص فسبقته، فجعل يرضبنى ب

: فكتب عمر إىل عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معـه، فقـدم، فقـال عمـر

: ّأيــن املــرصى؟ خــذ الــسوط فــارضب، فجعــل يــرضبه بالــسوط ويقــول عمــر

ّفرضب فواهللا لقد رضبه ونحـن نحـب رضبـه : ارضب ابن األألمني، قال أنس

لعة صـضـع عـىل : ّفع عنه، ثم قال عمر للمـرصىّفام أقلع عنه حتى متنينا أنه ير

يا أمري املؤمنني، إنام ابنه الـذي رضبنـى وقـد اشـتفيت منـه، فقـال : عمرو، فقال

ّمذ كم تعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهـاهتم أحـرارا؟ قـال يـا أمـري : عمر لعمرو ّ

 -  -ويظهر من هذه الواقعـة بجـالء أن عمـر  )١("املؤمنني، مل أعلم ومل يأتنى

 عىل سلوك ابنـه ملـا يرتتـب عـىل هـذا -  -ان سيحاسب عمرو بن العاصك

السلوك من فقد ثقة الناس يف عدالة واليهم، والتزامه باملساواة بينهم، لـوال أنـه 

  .دفع بعدم علمه بالواقعة

                                                        

احلكـم، أبـو القاسـم املـرصي عبد الرمحن بن عبـد اهللا بـن عبـد : فتوح مرص واملغرب  )١(

 . ١٩٥، ص هـ١٤١٥: عام النرش، مكتبة الثقافة الدينية، )ـهـ٢٥٧(



  

)٦٨٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا ا  

ا ظا ا لا  يا ا  
  

يمـة التأديبيـة بـشكل عـام اجتـاه إرادة املوظـف ويقصد بالركن املعنـوي للجر   

ــات  ــه اإلخــالل بواجب ــب علي ــل أو الــرتك الــذي ترت اآلثمــة إىل ارتكــاب الفع

وظيفته؛ فإذا كان املوظف يقصد حتقيق النتيجة املرتتبة عىل فعله وهو اإلخـالل 

بواجبات وظيفتـه فـإن اجلريمـة يف هـذه احلالـة تكـون جريمـة عمديـة، ويكـون 

ي يف هذه احلالة هو القصد؛ أما إذا كـان يقـصد الفعـل وال يقـصد الركن املعنو

النتيجة املرتتبـة عليـه، فـإن اجلريمـة يف هـذه احلالـة تكـون غـري عمديـة ويتمثـل 

    )١(.الركن املعنوي هلا يف تقصري مرتكب اجلريمة يف اإلحاطة بواجباته

ه يمكن القول وبتطبيق ذلك عىل جريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة فإن     

بأن الركن املعنوي هلذه اجلريمة يتمثل يف اجتاه إرادة املوظف اآلثمة إىل ارتكاب 

الفعل أو الرتك الذي يرتتب عليه اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة، بغض النظر 

عام إذا كان يقصد النتيجة املرتتبة عىل هذا الفعل أو الرتك واملتمثلة يف اإلخـالل 

حيث يعترب الفعل أو الرتك العمـدي . يتعمد ذلك بفعله أم البكرامة الوظيفة و

 . ًجريمة تأديبية نظرا النرصاف نية املوظف إليها وقصدها رصاحة

                                                        

مرجـع سـابق، : حممـود حلمـي. د. ٣٤٦مرجـع سـابق، ص: ماجد راغـب احللـو. د)  ١(

: عبـد احلميـد الـشواريب. د. ١٣٣مرجع سابق، ص: حممد أنس قاسم جعفر. د. ٢٧٩ص

 .    ١٨مرجع سابق، ص



 

)٦٨٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ً     وبالنـسبة حلالـة اجتـاه نيـة املوظـف إىل الفعـل دون نتيجتـه فإنـه يعتـرب مكونـا 

واجـب ًللركن املعنوي للجريمة التأديبية أيضا باعتبـار أن املوظـف كـان مـن ال

 . عليه أن يتخذ جانب احليطة واحلذر والتبرص

ــف دون قــصد      ــا إرادة املوظ ــت إليه ــي اجته ــال الت ــريم األفع ــار يف جت واملعي

نتيجتها، أو عدم جتريمها يكون بحسب ما إذا كان املوظـف قـد سـلك مـسلك 

الشخص العادي مـن عدمـه؛ فـإذا تـرصف املوظـف تـرصف الـشخص املعتـاد 

التبـرص املطلـوبني ممـن هـو يف نفـس ظروفـه ومركـزه احلريص وبذل احلرص و

ومؤهالته فال جيرم فعله، أما إذا كـان املوظـف قـد تـرصف هـذا التـرصف دون 

مراعاة احليطة ودون القيام بام كان يف وسعه من احليطـة واحلـذر املطلـوبني ممـن 

هم يف نفس ظروفه ومركزه؛ حيث كان من الواجب عىل املوظف سواء داخـل 

ًخارجهـا أن يتـرصف تـرصف الرجـل املعتـاد حريـصا عـىل سـمعته وظيفتـه أو 

      )١(.ًوسريته، مبتعدا عن مواطن الشبهات والريب

عىل املوظف أن يبـذل أقـىص ":      ويف ذلك قضت املحكمة اإلدارية العليا بأن

ًدرجــات احلــرص بــأن يكــون أداؤه للعمــل صــادرا عــن يقظــة وتبــرص بحيــث 

اذه ما جيب أن يكون عليه الرجـل احلـريص مـن يتحرى يف كل إجراء يقوم باخت

حذر وحتوط، فإذا ما ثبت أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو ال مبـاالة كـان 

ًخارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا ملخالفة  ً

تأديبية تـستوجب املـساءلة ولـو كـان املوظـف حـسن النيـة سـليم الطويـة، ألن 

                                                        

مرجـع سـابق، : ماجـد راغـب احللـو. د. ٢٨٠مرجـع سـابق، ص:  حلمـيحممود. د)  ١(

 .  ٣٤٧ص



  

)٦٨٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
تأديبي ال يتطلب عنرص العمد، وإنام يتحقق بإغفال الواجب الـوظيفي اخلطأ ال

     )١(."....عىل الوجه املطلوب 

ًويف ذلك قضت املحكمـة اإلداريـة العليـا أيـضا بـأن قيـام املوظـف بـدعوة       

ً وتردده عىل زيارة زميالته يعد خروجا عـىل التقاليـد، منزله،زميالته لزيارته يف 

بحجة تقديم املعونة  ة الدوافع ونبل الغاية وأن ذلك كانحتى وإن ادعى سالم

    )٢(.هلن، باعتبار أن الشخص العادي ال يسلك هذا املسلك

ًاالخـتالس يعـد ذنبـا إداريـا جـسيام وخطـريا، ينبـئ عــن "كـام قـضت بـأن        ً ًً

ًسلوك املوظف سلوكا معيبا ينطوي  ً طا ظا ا إ  ،

م مع ما تفرضه عليه من الذمـة واألمانـة، والبعـد عـن مـواطن الريبـة وال يستقي

والــدنايا، بــام يكــشف عــن ضــعف لديــه يف القــيم واألخــالق العامــة، وحــسن 

االستقامة، وانحراف يف الطبع، وخضوع للشهوات، وتدين يف الـسلوك يمـس 

أمانته ونزاهته، مما يزريه ويوجـب جتريـده مـن كـل معنـى حـسن، السـيام وأنـه 

                                                        

، ٢٢/٩/٢٠٠٢ -٤٤، لــسنة ٧٧٦ حكــم املحكمــة اإلداريــة العليــا يف الطعــن رقــم ) ١(

  . ٣٨٠٦، ص٦موسوعة مرص لألحكام، مرجع سابق، جـ

  يونيـو٦ قـضائية، جلـسة ٤ لـسنة ٩٠٣ رقـم حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن)  ٢(

 جمموعة املبادئ القانونية التـي قررهتـا املحكمـة - املكتب الفني -جملس الدولة  م،١٩٥٩

 إىل آخـر سـبتمرب ١٩٥٩من أول يونيه سنة ( العدد الثالث -اإلدارية العليا، السنة الرابعة 

   . ١٤٢٣ ص -) ١٩٥٩سنة 



 

)٦٨٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

، و وو   ،ا ا   وة    تكب اجلرم املنسوب إليـه ار

 عىل االستيالء عىل أموال اجلهة التـي وا    ار، وإاره 

   )١(. "...يعمل هبا

 أن الــركن املعنــوي يف جريمــة اإلخــالل بكرامــة الوظيفــة العامــة    وا

الفعـل سـواء قـصد النتيجـة املرتتبـة عليـه أم مل يتحقق باجتـاه إرادة املوظـف إىل 

   .يقصد ذلك

 ظا ا لا  يا ا  ا ا 
ا:  

ــوي الزم       ــع الفقــه اإلســالمي يف أن الــركن املعن ــانون الوضــعي م يتفــق الق

جتـريم الفعـل مـن الكتامل اجلريمة، وأن ما اجتهت إليه النية هو املعول عليـه يف 

إنام األعامل بالنيـات وإنـام لكـل  « :-  -عدمه؛ واألصل يف ذلك قول النبي 

 ما نوى فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو إىل امـرأة ينكحهـا فهجرتـه امرئ

 مع مالحظة أن املحاسبة النية وحـدها دون سـلوك مـادي )٢(.» إليههاجرإىل ما 

                                                        

 ١٨ عليـا؛  ق٦٢، لـسنة ) ٣٦٨٠١( حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعنـني رقـم  )١(

  .م٢٠١٧/ ٤ /١٥ -ـ هـ١٤٣٨من رجب سنة 

 كتـاب ) ١(  ، حديث رقم ٦ ، ص١مرجع سابق ، ج: صحيح البخاري : البخاري)  ٢(

َكيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللاَِّ صىل اهللاُ عليه وسلم؟ َ ْ ُ َ َّْ َ َّ ََ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ُ ْ َ ََ َ .  



  

)٦٨٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
هللا عز وجـل، وبالتـايل ال يمكـن االعتـداد يقترص عىل احلساب األخروي أمام ا

 .  بالنية يف احلساب التأديبي الدنيوي إال إذا اقرتنت بسلوك مادي

القــصد إىل الفعــل يف ذاتــه " أن - رمحــه اهللا تعــاىل–     وذكــر اإلمــام أبــو زهــرة 

يكون جريمة؛ باعتبار أن اإلفـساد يتحقـق بالفعـل مـن غـري حتقـق مـن أن النيـة 

 نتائج الفعـل أو غـري متجهـة، فـاألذى يتحقـق والتبعـة ثابتـة، كانت متجهة إىل

والعقل متكامل، فال فرق بني فعل مقصود النتائج، وغـري مقـصود النتـائج إال 

 )١(."يف نوع العقاب، ال يف أصل العقاب

  

                                                        

اجلريمـة : مـام حممـد أبـو زهـرةاإل: للمزيد من التفاصيل حول أقوال الفقهاء يراجـع)  ١(

  . ٢٨٨ – ٢٨٧م، دار الفكر العريب،  ص١٩٩٨والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، 



 

)٦٨٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ما ا 

 ر اتا ا ظا ا لا  

ة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة بعد اكتامل أركاهنا      يرتتب عىل ثبوت جريم

ًالثالثة عىل النحو السابق اإلشارة إليه مساءلة املوظف تأديبيـا، وتوقيـع اجلـزاء 

املناسب عليه، والذي يتناسب مع جسامة الفعـل املرتكـب ومـدى تـأثريه عـىل 

 . الوظيفة العامة

قبـة املوظـف عـىل ارتكـاب      وذلك كله مع مالحظـة أن سـلطة اإلدارة يف معا

 سـواء وقـع الفعـل داخـل -ًفعل معني بناء عىل إخالله بكرامة الوظيفة العامـة 

 ليست سلطة مطلقة، بل إهنا مقيدة بمجموعة من القيود -الوظيفة أو خارجها

التي  يتعني عليها االلتزام هبا، وهي قيود تستهدف يف جمموعها حتقيـق التـوازن 

فــاظ عــىل كرامــة الوظيفـة العامــة مــن ناحيــة، وبــني بـني مــصلحة اإلدارة يف احل

احلرية الشخصية للموظف من ناحية أخرى؛ ويبـسط القـضاء اإلداري رقابتـه 

عىل تقيد اإلدارة هبـذه القيـود، حيـث تعتـرب الرقابـة القـضائية هـي خـري ضـامنة 

حلامية املوظف ضد تعسف اإلدارة؛ وفيام ييل إشارة إىل هـذه القيـود مـن خـالل 

 : ب التاليةاملطال

  .  ا  ات: ا اول

ما ا :دار اا .  

ا ا :ا .  

 

 



  

)٦٨٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  ا اول

  ا  ات 

     إذا كان املـرشع قـد نـص عـىل العقوبـات التأديبيـة التـي سـيتم تطبيقهـا عـىل 

 فليس معنـى ذلـك  )١( من قانون اخلدمة املدنية،)٦١(املوظف املخالف يف املادة 

أنه حدد لكل خمالفة تأديبية العقوبة التي سـيتم توقيعهـا عـىل مرتكـب املخالفـة 

ً وخـصوصا جريمـة –ًعىل وجه التحديد، وإنام نظرا إىل أن املخالفات التأديبيـة 

ــة  ــة العام ــة الوظيف ــالل بكرام ــرشع –اإلخ ــرص امل ــد ح ــرصها، فق ــصعب ح  ي

التأديبية، وترك يف الغالـب جلهـة اإلدارة احلريـة يف أن ختتـار مـن بـني العقوبات 

 .      العقوبات املنصوص عليها ما يتناسب مع جسامة الفعل املرتكب

                                                        

جيـوز توقيعهـا عـىل  التـي اجلزاءاتمن قانون اخلدمة املدنية عىل أن ) ٦١(  نصت املادة )١(

  .السنة يف ًاخلصم من األجر ملدة أو مدد ال جتاوز ستني يوما - ٢ .اإلنذار - ١ :هياملوظف 

  .الوقف عن العمل ملدة ال جتاوز ستة أشهر مع رصف نصف األجر الكامل - ٣

 يف اخلفـض إىل وظيفـة - ٥ .تأجيل الرتقيـة عنـد اسـتحقاقها ملـدة ال تزيـد عـىل سـنتني - ٤

املـستوى األدنـى مبـارشة مـع خفـض  يف اخلفـض إىل وظيفـة - ٦ .املستوى األدنـى مبـارشة

الفـصل مـن  - ٨  .اإلحالـة إىل املعـاش - ٧.ليـه قبـل الرتقيـة كـان عالذياألجر إىل القدر 

  .التنبيه - ١ :هي الوظائف القيادية شاغيلجيوز توقيعها عىل  التي  أما اجلزاءات.اخلدمة

 وللسلطة املختصة بعد توقيع .الفصل من اخلدمة - ٤ .اإلحالة إىل املعاش - ٣ .اللوم - ٢

 يف قيادية واإلدارة اإلرشافية تقدير مدى استمراره الوظائف الشاغيل عىل أحد تأديبيجزاء 

 .شغل تلك الوظيفة

 



 

)٦٩٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

     إال أنه إذا حدد املرشع عقوبة معينة يـتم تطبيقهـا عـىل ارتكـاب فعـل معـني، 

وبة التي نـص عليهـا فإن الواجب عىل جهة اإلدارة يف تلك احلالة االلتزام بالعق

املرشع وعدم استبداهلا بعقوبة أخرى سواء كانت أشـد أو أخـف مـن العقوبـة 

ــسلطة  ــة ال ــة اإلدارة ال متلــك ممارس ــا يعنــي أن جه ــا؛ وهــو م املنــصوص عليه

التقديرية يف اختيار العقوبة املناسبة للفعل إال يف حال عدم وجود حتديد قانوين 

 سكوت املرشع عن حتديد العقوبة يف تلـك للعقوبة التأديبية؛ حيث يرتتب عىل

احلالــة فــتح البــاب للــسلطة التقديريــة جلهــة اإلدارة تتخــري مــن العقوبــات 

املنصوص عليها ما يتناسب مع الفعل املرتكب، برشط عدم الغلو والبعد عـن 

 . عدم التناسب البني

املـادة     ومن األمثلة عىل ذلك يف قانون اخلدمة املدنية املـرصي مـا نـصت عليـه 

احلكـم عليـه بعقوبـة " من أنه يعترب من أسباب انتهـاء خدمـة املوظـف ٦٩/٩

جريمة خملة بالرشف أو األمانة أو تفقده الثقة  يف جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية

 ."واالعتبار

     فهذا النص يوضح أن املوظف إذا صدر ضده حكم بعقوبة بـسبب ارتكابـه 

جريمـة خملـة بالـرشف أو  يف مقيدة للحريـةبعقوبة جلناية، أو صدر ضده حكم 

، وهو ما يعني أنه قد افتقد رشط حسن السمعة األمانة أو تفقده الثقة واالعتبار

الواجب توافره الستمرار املوظف يف الوظيفة العامة وارتكابه ألهم مظهر مـن 

 –مظاهر اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة، فإنه جيب عىل إدارة املـوارد البـرشية 

 أن تقـوم بعـرض - من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية١٧٩ًبقا للامدة ط



  

)٦٩١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مما يعنـي . األمر عىل السلطة املختصة أو من تفوضه إلصدار قرار بإهناء خدمته

 .    أن جهة اإلدارة ال تتمتع بسلطة تقديرية يف تلك احلالة

ان للمحاكم التأديبية ولئن ك"      ويف ذلك قضت املحكمة اإلدارية العليا بأنه 

سلطة حتديد اجلزاء املناسب بحسب تقـديرها للـذنب اإلداري وجـسامته ومـا 

يــستأهله مــن عقــاب يف حــدود النــصاب املقــرر إال أن ذلــك مناطــه أال يكــون 

ًالترشيع قد خص ذنبا إداريا معينا بعقوبة حمددة إذ إنه يف مثل هذه احلالة يتعـني  ً

ًذات العقوبـة املنـصوص عليهــا قانونـا وملـا كــان عـىل املحكمـة التأديبيـة إنــزال 

املطعون عليه يقع حتت طائلة اجلزاء احلتمـي الـذي ال منـاص منـه واملنـصوص 

عليه يف الفقرة الثانية من هذه املادة وهذا اجلزاء هو الفصل من وظيفتـه العامـة، 

  )١("ًفإنه يتعني عىل املحكمة إنزال ذات العقوبة املنصوص عليها قانونا

من قانون إعـادة تنظـيم األزهـر ) ٧٢(ً   ومثل ذلك أيضا ما نصت عليه املادة    

 من حتديد عقوبة العزل عند ارتكاب بعض املخالفـات ١٩٦١ لسنة ١٠٣رقم 

ومنها ارتكاب األفعال التي ختل برشف عضو هيئة التدريس، أو ال يتالءم مـع 

 .   صفته كعامل مسلم

                                                        

، ١٩٦٦/ ١/ ٨– ق ١٠ لـسنة ١١٣٤ حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعـن رقـم  )١(

 . ٣٨٧١، ص٧جـ



 

)٦٩٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ما ا  
   اار اد

  

      سبقت اإلشارة إىل أن القرار التـأديبي الـصادر يف جريمـة اإلخـالل بكرامـة 

ً جيب أن يكـون مبنيـا عـىل - شأنه شأن بقية القرارات اإلدارية–الوظيفة العامة 

سبب يربره وإال كان القرار غري مرشوع متعني اإللغاء، وهذا السبب يتمثل يف 

، أو إمهـال وعـدم تبـرص يرتتـب عليـه سلوك إجيايب أو سلبي يقـوم بـه املوظـف

ًالتأثري سلبا عىل كرامة الوظيفة العامة، بغض النظر عن مظهر هـذا الـسلوك أو 

مكان وقوعه، وسواء كان داخـل الوظيفـة أثنـاء سـاعات العمـل الرسـمية، أو 

 . خارجها يف حياة املوظف اخلاصة

مـة الوظيفـة العامـة ً التـي تـشكل إخـالال بكرااألفعال     ويتوىل القضاء مراقبة 

يتمتـع القـايض التـأديبي بـسلطة واسـعة، وحريـة  و)١(.داخل الوظيفة وخارجها

كاملة يف سبيل تقيص ثبـوت اجلـرائم التأديبيـة أو عـدم ثبوهتـا، والوقـوف عـىل 

 موظـف إىل نـسب" وبالتـايل فـإذا )٢(.حقيقة عالقة املتهمني ومقدار اتصاهلم هبا

 أول فإن – هلا الواجب االحرتام عىل أو وظيفته عىل ًخروجا متثل واقعة أتى أنه

 إطـار خـارج املوظـف أتاهـا التـي الواقعـة تلـك كانت إذا ما هو بحثه ينبغي ما

 أو ذمتـه أو املوظـف رشف - إتياهنـا ثبـوت فـرض عـىل - متس وظيفيال عمله

 تبينـت فـإذا اإلطـار، هـذا يف متـسه ال أهنـا أم سـلوكه، وحـسن سمعته أو أمانته

                                                        

 ٢٧٧مرجع سابق، ص: صربي حممد السنويس. د  )١(

 ق ٥٩لـسنة ) ٣٦٢٤٣(، ) ٣٥٨٣٤(حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنـني رقـم   )٢(

  .م٢٠١٧ من ديسمرب ١٦ -ـ هـ١٤٣٩ من ربيع األول سنة ٢٨عليا؛ 



  

)٦٩٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الوظيفـة يف يـؤثر ممـا واقعـة كانـت اإلطـار هـذا يف املوظـف متـس هنـاأ املحكمة

 التـي الواقعـة أن املحكمة تبينت إذا أما التأديبية، املساءلة يستوجب ومما العامة

 وظيفتـه عـىل تـؤثر أن شـأهنا مـن يكـون وال اإلطـار هـذا متس ال املوظف أتاها

 جازتـه مـا فـإذا - لـهعم جهـة جانـب من ًتأديبيا املوظف عنها يسأل فال العامة

 عنهـا أحالتـه مـا وإذا اإللغـاء، واجـب حملـه غري يف اجلزاء كان عمله جهة عنها

 خمالفـة تـشكل ال واقعة عن اإلحالة كانت التأديبية املحاكمة إىل اإلدارية النيابة

  )١(."برباءته احلكم جيب ثم ومن تأديبية

لتـسبيب إال إذا ألزمهــا      وإذا كـان األصـل هــو أن جهـة اإلدارة غـري ملزمــة با

من قانون اخلدمـة املدنيـة ) ٥٩(املرشع بذلك، فإنه جتدر اإلشارة إىل نص املادة 

جزاء عـىل املوظـف إال بعـد التحقيـق  أي ال جيوز توقيع": والتي تنص عىل أنه

ًمعه كتابة، وسامع أقواله وحتقيق دفاعه، ويكون القـرار الـصادر بتوقيـع اجلـزاء 

 ."ًمسببا

ً ما يعني أنه إذا نسب إىل املوظـف مـا يعـد إخـالال بكرامـة الوظيفـة وهو      

ــإن الواجــب عــىل ســلطة التأديــب  ــة –العامــة، ف  بعــد أن تتــيح للموظــف كاف

ً أن تــصدر قرارهــا بالعقوبــة التأديبيــة مــسببا أي -ًالــضامنات املقــررة لــه قانونــا

تـب عـىل ًمشتمال عىل ذكر األسباب التي دفعت إىل إصدار القـرار؛ بحيـث يرت

                                                        

 / ٦ / ٩ جلـسة ق ٣١ لـسنة ١٣٤٢ رقـم حكم املحكمـة اإلداريـة العليـا يف الطعـن  )١(

 جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة - املكتب الفني -جملس الدولة م ،   ١٩٩٠

 إىل ١٩٩٠من أول مارس سنة  (- العدد الثاين -خلامسة والثالثون السنة ا، اإلدارية العليا

  . ١٨٧٥ ص -) ١٩٩٠آخر سبتمرب 



 

)٦٩٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

 بطـالن القـرار –ًإغفال التسبيب رغم النص عيل وجوبه قانونـا يف هـذه احلالـة 

 . إلغفال شكلية أساسية

      ويعتـرب تــسبيب القــرار الــصادر بالعقوبـة ضــامنة مقــررة ملــصلحة املوظــف، 

حيث يتيح التـسبيب للموظـف وللقـضاء االطـالع عـىل األسـانيد الدافعـة إىل 

 تفنيدها والتحقق من صحتها، ومن ثـم الوقـوف عـىل إصدار القرار، وإمكانية

   )١( .مرشوعية القرار التأديبي

ً     وذلــك كلــه مــع األخــذ يف االعتبــار أن األفعــال التــي تــشكل ســببا لتوقيــع 

العقوبة التأديبية عىل جريمة اإلخالل بكرامة الوظيفة العامـة تتفـاوت بحـسب 

 .  هلامركز الوظيفة ومتطلباهتا واالحرتام الواجب 
 

ا ا  
ا   

  

      ســبقت اإلشــارة إىل أن مظــاهر اإلخــالل بكرامــة الوظيفــة العامــة تتفــاوت 

بحسب مركز الوظيفة ومكاهنا ومتطلباهتا، كام أن األفعال تتفـاوت مـن حيـث 

ًدرجة تأثريها عىل الوظيفة العامة؛ ولـذلك كـان لزامـا عـىل سـلطة التأديـب أن 

 مــا يتناســب مــع –لعقوبــات املنــصوص عليهــا يف القــانون  مــن بــني ا–تتخــري 

جــسامة الفعــل املرتكــب، بحــسب درجــة خطــورة الــذنب اإلداري، ودرجــة 

                                                        

النظريــة العامـة للقــرارات : سـليامن حممــد الطـاموي. يراجــع د: ملزيـد مــن التفاصـيل  )١(

مرجــع : حممـد رفعـت عبــد الوهـاب. د. ١٧٨م، دار الفكـر العــريب، ص١٩٥٧اإلداريـة، 

 .   ٣٦٤القانون اإلداري، مرجع سابق، ص: د راغب احللوماج. د. ٥٠٢سابق، ص



  

)٦٩٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــسات املخالفــات،  ــة، مــع األخــذ يف االعتبــار ظــروف ومالب املوظــف الوظيفي

 . واعتبارات املصلحة العامة

 بـاالحرتام      وتقاس جسامة الفعل بمدى تأثريه عىل كرامة الوظيفـة وإخاللـه

      . الواجب هلا، وتسببه يف فقد الثقة املطلوبة يف شاغلها

       وإذا كان املرشع قـد اعـرتف لـسلطة التأديـب بـصالحية تقديريـة يف توقيـع 

العقوبــة املناســبة، عــىل أســاس أن اجلــرائم التأديبيــة غــري حمــصورة ممــا يــستتبع 

ليست صالحية مطلقة؛  ال أهناإ )١(بالرضورة عدم النص عىل العقوبة املقررة هلا،

بل جيب عىل سـلطة التأديـب أن توقـع عـىل املوظـف املخـالف عقوبـة مـن بـني 

العقوبات املنصوص عليها يف القـانون، تتناسـب مـع جـسامة الفعـل املرتكـب 

فـال يكـون شـططها دون إفراط يف الشفقة وال تفـريط يف حـق اجلهـاز اإلداري؛ 

ًوال لينهـا أو هوهنـا مؤديـا إىل اسـتهانتهم  م،ًحائال دون أداء العاملني لواجبـاهت

ًهبا، بل يكون جمردا من امليل، دائرا حول املالءمة الظـاهرة بـني خطـورة الفعـل  ً

ًاملعتــرب ذنبــا إداريــا ، وبــني نــوع اجلــزاء ومقــداره، وإال كــان تقــديرها انحرافــا  ً ً

 املخالفـة التناسـب بـنيومن ثم يعترب اخـتالل   )2(.بالسلطة التأديبية عن أهدافها

باعتبار أن اهلدف الذي توخاه القانون  )٣(واجلزاء وجه من أوجه عدم املرشوعية

                                                        

 .٢٩٤مرجع سابق، ص: صربي حممد السنويس.   د)١(

، "دسـتورية" قـضائية ١٦ لسنة ٣٣حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم )  ٢(

 . ٤٠٧-٤٠٦ص.  هـ ١٤١٦ رمضان سنة ١٤ املوافق ١٩٩٦ فرباير سنة ٣

ــة اإلدار   )٣( ــم حكــم املحكم ــا يف الطعــن رق ــة العلي ــسنة ٣٨٢٠ي  / ١١ / ١٩– ٤٧ ، ل

 حكـم املحكمـة اإلداريـة العليـا يف. ٣٩١٧، ص٧م، موسوعة مرص لألحكـام، جــ٢٠٠٥



 

)٦٩٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

من التأديب هو بوجه عام تأمني انتظام سري املرافق العامـة، وال يتـأتى ذلـك إذا 

انطوى اجلزاء عـىل مفارقـة صـارخة؛ فركـوب مـتن الـشطط يف القـسوة يـؤدي 

 خشية التعرض هلـذه القـسوة املمعنـة يف لعدم حتمل املسئولية يف أداء الواجبات

ًالشدة، واإلفراط املرسف يف الشفقة يؤدي لالسـتهانة يف أداء الواجبـات طمعـا 

يف هذه الشفقة املفرطة يف اللني، فكل مـن طـريف النقـيض ال يـؤمن انتظـام سـري 

 )١(.املرافق العامة

مة قد جـرى قضاء هذه املحك"     ويف ذلك قضت املحكمة اإلدارية العليا بأن 

عىل أنه ولئن كانت لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب اإلداري ومـا يناسـبه 

من جزاء بغري معقب عليها يف ذلك إال أن مناط مرشوعية هـذه الـسلطة شـأهنا 

شأن أي سلطة تقديرية أخرى أال يشوب استعامهلا غلو ومن صور هـذا الغلـو 

بني نوع اجلزاء ومقـداره ففـي عدم املالءمة الظاهرة بني درجة خطورة الذنب و

هذه احلالة خيرج التقدير عن نطاق املرشوعية إىل نطـاق عـدم املـرشوعية، ومـن 

 )٢(ثم خيضع لرقابة هذه املحكمة

                                                                                                                                        

 مـن ١٦ -ـ هــ١٤٣٩ مـن ربيـع األول سـنة ٢٨ ق عليا؛ ٥٩لسنة ) ٢٤٥١١(الطعن رقم 

 . م٢٠١٧ديسمرب 

 مـن ١ق عليـا؛ ٥٧، لـسنة ) ٨٨١١(حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعنـني رقـم )  ١(

 . م٢٠١٧ /٢١/١٠ -ـ هـ١٤٣٩صفر سنة 

ــا يف الطعــن رقــم   )٢( ــة العلي ــسنة ١٩١٧حكــم املحكمــة اإلداري / ١١/ ١٢– ق ٢٠، ل

  .٣٨١٨، ص٦، موسوعة مرص لألحكام، جـ٢٠٠٥



  

)٦٩٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
    كام قضت املحكمة اإلدارية العليا بـأن انعـدام التناسـب الظـاهر بـني الـذنب 

ممـا جيعلـه خمالفـا اإلداري واجلزاء املوقع عنه خيرج اجلزاء عن نطاق املـرشوعية 

ًللقانون متعني اإللغاء؛ وبناء عىل ذلك حكمت املحكمة بأن االكتفاء بمجازاة 

املختلس بخصم شهر من راتبه ال يتناسب مـع الـذنب اإلداري الـذي ثبـت يف 

حقه، باعتبار أن جريمة االختالس مـن اجلـرائم التـي متـس الـرشف واألمانـة، 

ثقة فيه؛ وتؤدي عند احلكم فيهـا جنائيـا وتفقد العامل الذي يرتكبها سمعته وال

 يف الوظيفـة هيـوي  باعتبار أن بقاء املوظف املختلس)١(."إىل فصله بقوة القانون

بإجالهلا وثقة العوام فيها والقائمني عىل شئوهنا، وأنه ال سبيل إىل إصالح هـذا 

ًاالعتالل املسترشي به سوى استئصاله صـونا للوظيفـة العامـة والقـائمني عـىل 

ئوهنا واملتعاملني معها، وهو ما تقيض معـه املحكمـة بمجازاتـه بالفـصل مـن ش

 )٢(.اخلدمة

يتبني لنا من كل ما سبق أن القيود املفروضة عىل اإلدارة وأبرزها ما يتعلـق    

ًبتكييف الفعل املرتكب ومدى استخالص الفعل استخالصا سائغا، وكـذلك  ً

ً حتقـق نوعـا مـن التـوازن بـني مدى تناسب العقوبة مع جسامة الفعل املرتكـب

سلطة اإلدارة والتي يعنيها يف املقام األول املحافظة عىل كرامـة الوظيفـة العامـة 

                                                        

ــة العليــا يف   )١( ، ) ١٩٧٤/ ١/ ١٩– ق ١٥ لــسنة – ٢٦٨رقــم حكــم املحكمــة اإلداري

  . ٣١٣٤، ص٥كام، مرجع سابق، جـموسوعة مرص لألح

 ١٨ ق عليـا؛ ٦٢، لـسنة ) ٣٦٨٠١(حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعنـني رقـم )  ٢(

 . م٢٠١٧/ ٤ /١٥ -ـ هـ١٤٣٨من رجب سنة 



 

)٦٩٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

مع ما يستتبعه ذلك من قيود تفرض عىل املوظف العام من ناحية، وبني احلريـة 

    .الشخصية للموظف وحقه يف اخلصوصية من ناحية أخرى

ارة  ا   ا ا  اا اد
و و:  

     جتـدر اإلشـارة إىل أن القـانون الوضـعي يتفــق مـع الفقـه اإلسـالمي بالنــسبة 

 .لتحديد العقوبة وتسبيبها وتناسبها

      ا   فقـد سـبقت اإلشـارة إىل أن سـلطة التأديـب أ 

 يف إطـار احلـدود التـي ذكرهـا الفقهـاء تتمتع بسلطة تقديرية يف حتديـد العقوبـة

ليس ألقل التعزير حد؛ بل هو بكل ما فيه إيالم اإلنسان، من  "حيث ذكروا أنه

قــول وفعــل، وتــرك قــول، وتــرك فعــل، فقــد يعــزر الرجــل بوعظــه وتوبيخــه 

واإلغالظ له، وقد يعزر هبجره وترك السالم عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو 

 وأصــحابه  - - كــام كــان النبــي ه عــن واليتــهبعزلــ  وقــد يعــزر،املــصلحة

وكذلك قد يعـزر ، يعزرون بذلك؛ وقد يعزر برتك استخدامه يف جند املسلمني

بـاحلبس، وقــد يعــزر بالـرضب، وقــد يعــزر بتــسويد وجهـه وإركابــه عــىل دابــة 

وقـال كثـري مـن . " ال يزاد عىل عرشة أسـواط ": وأما أعاله؛ فقد قيل، مقلوبا

ومن ثم فإن ويل األمر يتمتع بالـصالحية التقديريـة يف  )١(.به احلدالعلامء ال يبلغ 

   .احلدود التي ال جياوز هبا احلد األقىص للعقوبات التعزيرية

      وأما بالنسبة لتسبيب العقوبة التأديبية فقد تعرض هلا الفقهاء وأوضحوا أن 

املجـال ًالتسبيب فيه ضامنة للمحكـوم عليـه وتطييـب لنفـسه، وفيـه أيـضا فـتح 

                                                        

 . وما بعدها . ٩١مرجع سابق ، ص :  البن تيميةالسياسة الرشعية   )١(



  

)٦٩٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 رمحه اهللا –لتدقيق احلكم وتدارك ما قد يشوبه، ويف ذلك يقول اإلمام الشافعي 

وأحب للقايض إذا أراد القضاء عىل رجل أن جيلسه، ويبني له، ويقـول  –تعاىل 

له احتججت عندي بكذا، وجاءت البينة عليك بكذا، واحتج خـصمك بكـذا 

ملحكـوم عليـه، وأبعـد فرأيت احلكم عليك من قبل كذا ليكون أطيـب لـنفس ا

من التهمة، وأحرى إن كان القايض غفـل مـن ذلـك عـن موضـع فيـه حجـة أن 

-ومرشوعية التسبيب ليست حمل خـالف وإنـام اخلـالف بـني الفقهـاء  )١( .يبينه

وبالتـايل يكـون الفـصل  )٢( يف وجوب التـسبيب أو اسـتحبابه،-رمحهم اهللا تعاىل

ًمه ملا يراه ويل األمر حمققا للمصلحة يف املسألة بالنسبة لوجوب التسبيب من عد

العامة؛ بحيث إذا اشتملت القوانني عىل النص بوجوب التسبيب ملا حيققه مـن 

 . مصالح فإن الفقه اإلسالمي يؤيد ذلك وال يأباه

    ابني املخالفة املرتكبة والعقوبـة التـي يـتم توقيعهـا،      وأ 

دارة تتمتع بالسلطة التقديريـة يف اختيـار العقوبـة فقد سبقت اإلشارة إىل أن اإل

ًاملناســبة للفعــل عــىل حــسب مــا يــراه ويل األمــر حمققــا للمــصلحة العامــة، مــع 

رضورة مراعاة التناسب؛ وقـد ذكـر ابـن طباطبـا يف كتـاب الفخـري يف اآلداب 

 ّأن يتهدد مـن يكفـى يف تأديبـه اإلعـراض والتقطيـب،"ال ينبغي السلطانية أنه 

ّال ينبغي أن حيبس مـن يكفـي يف تأديبـه التهديـد، كـام أنـه ال ينبغـي أن وكذلك 

                                                        

  . ٢٣٤، ص٦جـ: األم للشافعي)  ١(

ضـامنات التأديـب يف : عبد اللطيف بـن شـديد احلـريب. د: اصيل اخلالفيراجع يف تف  )٢(

 -ـ هــ١٤٢٧الوظيفة العامة، رسالة دكتـوراه مقدمـة لكليـة الـرشيعة والقـانون بالقـاهرة، 

   . وما بعدها٦٣١م، ص٢٠٠٦



 

)٧٠٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

يرضب من يكفي يف تأديبه احلبس، وال أن يقتـل بالـسيف مـن يكفـي يف تأديبـه 

؛ وهـو مـا يفيـد رضورة مراعـاة التناسـب بـني الفعـل املرتكـب "رضب العصا

والعقوبة التي يتم توقيعها بحسب حال كل شخص وظروف كـل واقعـة، مـع 

   )١(.األخذ يف االعتبار ما حيقق املصلحة العامة

 

و و آ و  م  ا و  
رب ا  وا  

  

                                                        

حممد بن عيل بن طباطبـا املعـروف : الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية  )١(

عبـد القـادر حممـد مـايو، دار القلـم العـريب، بـريوت، : ، املحقـق)ـهــ٧٠٩(ي بابن الطقطق

فــؤاد . وللمزيــد مــن التفاصــيل يراجــع د .٤٧ م، ص١٩٩٧ - هـــ ١٤١٨الطبعــة األوىل، 

 . ١٨٤نظام احلكم يف اإلسالم، مرجع سابق، ص: حممد النادي



  

)٧٠١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا 

 

 ا  وردت ا ا  ه ا ل  ضأ    
  وم ا ص أ :  

  

 املحافظــة عــىل كرامــة الوظيفــة العامــة، مل يتعــرض املــرشع لتعريــف واجــب-

ًواكتفــى بــذكر أمثلــة هلــذا الواجــب، تاركــا مــسألة التعريــف للفقــه والقــضاء، 

ويمكن تعريفه بأنه التزام املوظف يف حياته العامة واخلاصة باالبتعاد عن كل ما 

ــه، ممــا يفقــد الثقــة يف الوظيفــة، وحــسن الــسمعة يف  ــره عــىل وظيفت يــنعكس أث

 .ًكل وظيفة ومتطلباهتا طبقا للعرف السائدشاغلها، بحسب 

 تظهر أمهية االلتـزام بواجـب املحافظـة عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة يف كونـه -

احلفـاظ عـىل وسيلة للحفاظ عىل ثقة األفراد يف الوظـائف العامـة وشـاغليها، و

 .التمكني لسلطة اإلدارة، وهيبة الوظيفة العامة

مـة الوظيفـة العامـة أنـه واجـب عـام  من خصائص واجب املحافظة عـىل كرا-

يشمل مجيع الوظائف العامة عىل اختالف درجاهتا ومواقعها بغض النظـر عـن 

ًنوع األنشطة التي تـتم ممارسـتها مـن خـالل هـذه الوظـائف، وأيـا كـان النظـام 

القــانوين الــذي خيــضع لــه شــاغلوها، كــام أن هــذا الواجــب مــستمر ال يقتــرص 

رى؛ كـام أنـه واجـب متغـري مـرن خيتلـف مـداه مـن االلتزام به عىل فرتة دون أخ

 . وظيفة إىل أخرى، ومن مكان إىل آخر، ومن وقت إىل آخر

 يشرتك واجب الوالء مع واجب املحافظة عـىل كرامـة الوظيفـة العامـة يف أن -

ًكال منهام يستهدف حتقق الثقة يف املوظف العام، ومن هـذا املنطلـق فـإن الـوالء 

 كرامة الوظيفة العامة؛ إال أن واجب الـوالء يتعلـق يعد من مظاهر احلفاظ عىل



 

)٧٠٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

بإخالص املوظف وحتمله ملسئولية انتامئه لوطنه واملرفـق الـذي يعمـل فيـه، أمـا 

واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفـة فإنـه يتعلـق بـسلوك املوظـف بـشكل عـام 

ًومدى التزامه بمقتضيات االحرتام الواجب لوظيفتـه طبقـا للعـرف الـسائد يف 

 .جتمعامل

 يعترب واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة أعـم مـن واجـب الـتحفظ؛ -

فـإذا كـان واجــب املحافظـة عـىل كرامــة الوظيفـة العامـة يوجــب عـىل املوظــف 

ًاالمتناع عن كل ما من شأنه التأثري عىل الوظيفة العامة تأثريا سلبيا بشكل عام؛  ً

ــؤثر عــىل الو ــا ي ــىل م ــتحفظ يقتــرص ع ــإن واجــب ال ــن اآلراء ف ــة العامــة م ظيف

 .السياسية

 احلفاظ عىل واجب احليدة والنزاهة يشرتك مع واجـب املحافظـة عـىل كرامـة -

ًالوظيفة العامة يف أن كال منهام يفرض عىل املوظف اجتنـاب كـل مـا مـن شـأنه 

التــأثري عــىل عملــه، كــام أن كــال مــنهام يــستهدف االحتفــاظ بثقــة اجلمهــور يف 

بان خيتلفان يف طريقة حتقيقه، فإذا كـان املوظـف حيقـق وإن كان الواج. املوظف

هذا اهلدف من خالل حمافظته عىل واجب احليـاد عـن طريـق عـدم التمييـز بـني 

املواطنني املنتفعني بخدمات املرفق، فإنه حيقق هـذا اهلـدف مـن خـالل حمافظتـه 

عىل كرامة الوظيفة العامة عـن طريـق املحافظـة عـىل الـسلوك القـويم يف حياتـه 

  .   ًالعامة واخلاصة وفقا للعرف السائد بحسب درجة وظيفته وصالحياهتا

 يتجىل واجب املحافظة عىل كرامة الوظيفة يف حياة املوظف العامـة يف حـسن -

معاملة الرؤساء والزمالء، وحـسن معاملـة اجلمهـور، وحـسن املظهـر، وعـدم 

 .استغالل الوظيفة



  

)٧٠٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
معة املوظـف والوظيفـة يف احليـاة  يعترب االمتناع عن الـسلوكيات املـسيئة لـس-

اخلاصة؛ وحظر اجلمع بني الوظيفة واألعـامل األخـرى، وعـدم إفـشاء األرسار 

احلفـاظ عـىل مظـاهر اخلاصة بالوظيفـة، ووجـوب الـوالء والـتحفظ هـي أبـرز 

  . يف حياة املوظف اخلاصةكرامة الوظيفة العامة

 بكرامــة الوظيفــة ال متلـك جهــة اإلدارة جتـريم أفعــال املوظـف بــزعم إخاللـه-

العامة بمحض اهلوى، وإنـام يلـزم أن يتـصف فعـل املوظـف باملخالفـة لقاعـدة 

عامــة أيــا كــان مــصدرها ســواء كــان هــو القــانون أو الالئحــة أو القــرارات أو 

التعليامت أو األعراف والتقاليد والقيم الدينية واألخالقية السائدة يف املجتمـع 

 .بالنسبة لكل وظيفة بحسبها

 لتحقق الركن املادي جلريمـة اإلخـالل بكرامـة الوظيفـة العامـة، ثبـوت  يلزم-

إتيان املوظف لفعل أو تركه لواجب تسبب يف إخالله بكرامة وظيفته أثناء قيام 

رابطة العالقة الوظيفية؛ ومن ثم فهي ال تقـوم عـىل الـشك أو الظـن أو أقاويـل 

ويلـزم لتحقـق الناس، ويكفي لذلك أن يضع املوظف نفسه موضع الشبهات، 

هذا الركن أن يكون الفعل الذي ثبت ارتكاب املوظف له يؤثر يف الوظيفة التي 

ًيشغلها املوظف، مع مالحظة أن املوظف يمكن أن يعاقـب تأديبيـا عـن أفعـال 

 .غريه إذا كانوا حتت مسئوليته، وقاموا هبذه األفعال بموافقته وعلمه ورضاه

الل بكرامــة الوظيفـة العامـة يتحقــق  يتمثـل الـركن املعنــوي يف جريمـة اإلخـ-

 باجتاه إرادة املوظف إىل الفعل سواء قصد النتيجة املرتتبة عليه أم مل يقصد ذلك



 

)٧٠٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ً سلطة اإلدارة يف معاقبة املوظف عىل ارتكـاب فعـل معـني بنـاء عـىل إخاللـه -

بكرامة الوظيفة العامة ليست سلطة مطلقة، وإنام تتقيد بعـدم جتـاوز العقوبـات 

 . عليها، وتسبيب القرار التأديبي، وجتنب الغلواملنصوص 

  : ات

ة تطــوير مدونــة الــسلوك الــوظيفي بحيــث يــتم تــضمينها قائمــة ررضو-١

ًبالسلوكيات التي تشكل إخالال بكرامة كـل وظيفـة مـن الوظـائف عـىل حـدة 

بحسب كل وظيفة ومتطلباهتا، عىل أن يتم الرجـوع يف إعـداد هـذه القائمـة إىل 

ًذلك انطالقا من السلطة التقديرية التي تتمتع هبا كل جهة يف حتديد كل جهة، و

السلوكيات املخلة بكرامة الوظيفة العامة حسب طبيعة نشاطها، وتنوع املراكز 

ــف املوظــف هبــذه  ــذه القائمــة هــو تعري ــدف مــن إعــداد ه ــة هبــا؛ واهل الوظيفي

الـسلوكيات ًالسلوكيات حتى يتجنبها نظرا لعدم وجود حرص يف القانون هبذه 

ًبام جيعـل االلتـزام هبـذا الواجـب أكثـر وضـوحا للمخـاطبني بـه، باإلضـافة إىل 

ــصادرة احلريــة  ــتعامل ســلطتها وم ــا إســاءة اس ــسهيل عــىل اإلدارة وجتنيبه الت

 .الشخصية للموظف

رضورة االهتامم بنرش ثقافة احلفاظ عىل كرامة الوظيفة العامـة بـني منـسويب -٢

 املمكنة، ومن أمهها رضورة عقد دورات تدريبيـة اجلهات العامة بكل الوسائل

ملوظفي اجلهـات العامـة هبـدف توضـيح حـدود ونطـاق ومظـاهر احلفـاظ عـىل 

 . كرامة الوظيفة العامة مع توفري املحفزات التي تشجع عىل االلتزام به

 

 



  

)٧٠٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ادر واا   
  

أو :ا ن واما   : )١( 

 

 .م٢٠١٨القانون اإلداري، : حممد عبد اهللا مغازي/  د-محد حممد مرجانالسيد أ

معجم اللغة العربية املعارصة، ): ـهـ١٤٢٤: املتوىف(أمحد خمتار عبد احلميد عمر 

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩عامل الكتب، الطبعة األوىل، : النارش

 دار م،١٩٩٧، )الوظيفــة العامــة(وســيط القــانون اإلداري : أنــور أمحــد رســالن

 . النهضة العربية

ـــار ـــد النج ـــي حمم ـــتوري، : زك ـــضاء الدس ـــضاء اإلداري والق ـــوجيز يف الق ال

 .م٢٠١٨/٢٠١٩

ــزي ــواف العن ــعد ن ــه، : س ــف وواجبات ــوق املوظ ــات ٢٠٠٨حق م، دار املطبوع

 .اجلامعية

م، دار الفكـر ١٩٥٧النظرية العامة للقـرارات اإلداريـة، : سليامن حممد الطاموي

 .العريب

 . م، دار النهضة العربية٢٠٠٨/٢٠٠٩الوظيفة العامة، : ف خاطررشيف يوس

 األمــوال -الوظيفــة العامــة(وســائل النــشاط اإلداري : صــربي حممــد الــسنويس

 . م، دار النهضة العربية١٩٩٨-١٩٩٧، )العامة

الـصالحية األدبيـة والعلميـة واجلـسامنية للتعيـني يف : صـالح أمحـد الـسيد جـودة

م، دار النهـضة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مقارنـة، الكتـاب األول، الوظائف العامة دراسة

 . العربية

                                                        

ًالكتب احلديثة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب اسم املؤلف) ١( ً . 



 

)٧٠٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ــات ــسنني الزي ــارق ح ــة، : ط ــة الثاني ــام، الطبع ــف الع ــدى املوظ ــرأي ل ــة ال حري

 .م١٩٩٨

نظام احلكم يف الرشيعة والتاريخ اإلسـالمي، الكتـاب األول : ظافر القاسمي

 .، بدون تاريخ، دار النفائس)احلياة الدستورية( 

واجـب املوظـف بـالتحفظ يف سـلوكه العـام،  منـشور بمجلـة : يعادل الطبطبائ

 . م١٩٨٦، ديسمرب ٤، العدد ١٠، جملد )الكويت(احلقوق 

 .باإلسكندريةم، منشأة املعارف ١٩٩٥تأديب العاملني، : عبد احلميد الشواريب

احلريات العامة يف الفكر والنظام السيايس يف اإلسالم : عبد احلكيم حسن العييل

 ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ ، دار الفكر العريب، - مقارنة دراسة–

 .م، دار النهضة العربية١٩٦٤التأديب يف الوظيفة العامة، : عبد الفتاح حسن

 -ـ هـ١٤٢٧ضامنات التأديب يف الوظيفة العامة، : عبد اللطيف بن شديد احلريب

 .  م٢٠٠٦

-هـــ١٤٢٦األحكــام التأديبيــة للموظــف العــام، : عبــد اهللا صــالح حممــد هــران

 .م، دار النهضة العربية٢٠٠٥

موجز القانون اإلداري، الطبعة األوىل، : سليامن حممد الطاموي/  د-عثامن خليل

 .م، دار الفكر العريب١٩٥١

املوظـف العـام وممارسـة احلريـة الـسياسية، الطبعـة : عيل عبد الفتاح حممد خليل

 .م، دار النهضة العربية٢٠٠٢األوىل، 

 .م٢٠١٤ -ـهـ١٤٣٦ القانون اإلداري، :فؤاد حممد النادي

 .  م، دار املطبوعات اجلامعية٢٠٠٠القانون اإلداري، : ماجد راغب احللو



  

)٧٠٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
م، دار الفكــر ١٩٩٨اجلريمــة والعقوبــة يف الفقــه اإلســالمي، : حممــد أبــو زهــرة

 .العريب

مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقها عىل الترشيع اجلزائري، : حممد أنس قاسم جعفر

 .م، بدون دار نرش١٩٨٢

 .  الوسيط يف القانون اإلداري، دار الفكر اجلامعي: حممد بكر حسني

م، دار النهـضة ١٩٦٧املـسئولية التأديبيـة للموظـف العـام، : حممد جودت امللـط

 .العربية

 .م، دار النهضة العربية١٩٧٤الوظيفة العامة، : حممد حسنني عبد العال

 .م، دار اجلامعة اجلديدة٢٠١٢م التأديبي، النظا: حممد أبو ضيف باشا خليل

ــاب ــد الوه ــت عب ــد رفع ــانون اإلداري، : حمم ــة للق ــة العام م، دار ٢٠١٢النظري

 . اجلامعة اجلديدة

 .م، عامل الكتب١٩٦٧نحو نظرية عامة يف التأديب، : حممد عصفور

املــوجز يف رشح قــوانني مــوظفي احلكومــة، الطبعــة األوىل، : حممــد عــيل رســالن

 .، دار الفكر العريبم١٩٥٦

ــد الباســط ــؤاد عب ــة يف الوظيفــة العامــة، : حممــد ف م، دار ٢٠٠٥اجلريمــة التأديبي

 .اجلامعة اجلديدة

م، بـدون دار ٢٠٠٦رشح القانون التأديبي للوظيفة العامة، : حممد ماجد ياقوت

 .نرش

 م،  دار النهضة العربية١٩٩٠القانون اإلداري، : حممد حممد بدران



 

)٧٠٨(  ظا   ا ظا ادارةوا   

الـوجيز يف مبـادئ القـانون اإلداري املـرصي : فؤاد ممد النادي.  د-يحممود حلم

 .م١٩٨٠ -ـهـ١٤٠٠واليمني، الطبعة األوىل، 

نظام العاملني املـدنيني باجلهـاز اإلداري والقطـاع العـام، الطبعـة : حممود حلمي

 .م، بدون دار نرش١٩٧٠األوىل، 

م، منــشأة املعــارف ٢٠٠٣اجلــرائم التأديبيــة ، الطبعـة الثانيــة، : ممـدوح طنطــاوي

 . باإلسكندرية

 اجلريدة الرسمية

 جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمـة - املكتب الفني -جملس الدولة 

مـن أول مـارس سـنة ( العدد الثـاين - السنة السابعة والثالثون -اإلدارية العليا

  ) .١٩٩٢ إىل آخر سبتمرب سنة ١٩٩٢

. د): ٢٠١٠ حتى عام ١٩٥٥ارية العليا من عام موسوعة أحكام املحكمة اإلد

 .جمدي حممود حمب حافظ، دار حممود للنرش والتوزيع

م :وا وا وا ا ا : )١( 

 

خلف بن أيب القاسم حممد، األزدي القريواين، أبو :  التهذيب يف اختصار املدونة

الـدكتور حممـد : ، دراسـة وحتقيـق)ـهـ٣٧٢: املتوىف(سعيد ابن الرباذعي املالكي 

دار البحـوث للدراسـات اإلسـالمية : األمني ولد حممد سامل بـن الـشيخ، النـارش

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣وإحياء الرتاث، ديب، الطبعة األوىل، 

                                                        

ًتبة ترتيبا هجائيا حسب عنوان الكتابمر) ١( ً . 



  

)٧٠٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أبــو :  احلــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــام الــشافعي وهــو رشح خمتــرص املــزين

 حبيب البـرصي البغـدادي، الـشهري باملـاوردي احلسن عيل بن حممد بن حممد بن

 الشيخ عادل أمحد عبد -الشيخ عيل حممد معوض : ، املحقق): ـهـ٤٥٠: املتوىف(

 هــ ١٤١٩لبنان، الطبعة األوىل،  –دار الكتب العلمية، بريوت : املوجود، النارش

 .م١٩٩٩-

ايف، دار شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي القـر:  الذخرية

 .٢٠٠١-ـهـ١٤٢٢الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

مجال الدين أبو الفرج عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن :  املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك

حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبـد : ، املحقق)ـهـ٥٩٧: املتوىف(حممد اجلوزي 

 - هــ ١٤١٢ىل، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األو: القادر عطا، النارش

 . م١٩٩٢

زكريا بن حممـد بـن زكريـا األنـصاري، :  أسنى املطالب يف رشح روض الطالب

دار الكتــاب : ، النــارش) ـهـــ٩٢٦: املتــوىف(زيــن الــدين أبــو حييــى الــسنيكي 

 . بدون طبعة وبدون تاريخ: اإلسالمي، الطبعة

ؤسسة هنـداوي حممد كرد عيل، بدون تاريخ، م: اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب

 . للتعليم والثقافة

أبـو احلـسن عـيل بــن حممـد بـن حممـد بـن حبيـب البــرصي : األحكـام الـسلطانية

 .القاهرة –، دار احلديث )ـهـ٤٥٠: املتوىف(البغدادي، الشهري باملاوردي 



 

)٧١٠(  ظا   ا ظا ادارةوا   

عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر بــن حممــد الــسيوطي ، دار الكتــب : األشــباه والنظــائر 

 .العلمية

ي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العبـاس بـن عـثامن بـن شـافع بـن الشافع: األم

دار : ، النارش)ـهـ٢٠٤: املتوىف(عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش املكي 

 . م١٩٩٠/ـهـ١٤١٠: بدون طبعة، سنة النرش: بريوت، الطبعة –املعرفة 

 البــرصي ثــم أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمـر بــن كثــري القــريش: البدايـة والنهايــة

دار إحيـاء الـرتاث : عيل شـريي، النـارش/، حتقيق ): ـهـ٧٧٤: املتوىف(الدمشقي 

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨العريب، الطبعة األوىل، 

ْحممــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى بــن :  ســنن الرتمــذي-اجلــامع الكبــري  َ

ــسى  ــو عي ــذي، أب ــضحاك، الرتم ــوىف(ال ــ٢٧٩: املت ــق)ـهـ ــواد : ، املحق ــشار ع ب

 .م١٩٩٨: بريوت، سنة النرش –دار الغرب اإلسالمي : النارشمعروف، 

تقي الدين أبو العبـاس أمحـد بـن عبـد : احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

احلليم بن عبد الـسالم بـن عبـد اهللا بـن أيب القاسـم بـن حممـد ابـن تيميـة احلـراين 

 بن نايف الـشحود، عيل: ، حققه وعلق عليه) هـ٧٢٨: املتوىف(احلنبيل الدمشقي 

 م، ٧/٢٠٠٤/ ٥ املوافـــق - هــــ ١٤٢٥ مجـــادى األوىل ١٧الطبعـــة الثانيـــة، يف 

 ٧/ ٤املوافـق لــ -ـ هــ١٤٢٨/ مجادى اآلخـرة ١٩وعدل تعديال جذريا بتاريخ 

 . م٢٠٠٧/

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بـن حبتـة األنـصاري : اخلراج

طـه عبـد الـرءوف : كتبة األزهرية للرتاث، حتقيـقامل: ، النارش)ـهـ١٨٢: املتوىف (

 . حمققة ومفهرسة -طبعة جديدة مضبوطة : سعد، سعد حسن حممد، الطبعة 



  

)٧١١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
تقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بـن : السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية

عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابـن تيميـة احلـراين 

ـــشقي  ـــبيل الدم ـــوىف(احلن ـــ٧٢٨: املت ـــارش)ـهـ ـــالمية : ، الن ـــشئون اإلس وزارة ال

ــاد  ــدعوة واإلرش ــاف وال ــة األوىل، -واألوق ــسعودية، الطبع ــة ال ــة العربي  اململك

 .هـ١٤١٨

: املتـوىف(حممـد بـن صـالح بـن حممـد العثيمـني : الرشح املمتع عـىل زاد املـستقنع

  هـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢عة األوىل، دار ابن اجلوزي، الطب: ، دار النرش)ـهـ١٤٢١

زكريـا بـن حممـد بـن زكريـا األنـصاري، : الغرر البهية يف رشح البهجـة الورديـة 

 املطبعة امليمنية ، بدون طبعة ، بدون تاريخ 

حممــد بــن عــيل بــن طباطبــا : الفخــري يف اآلداب الــسلطانية والــدول اإلســالمية

 عبـد القـادر حممـد مـايو، :، املحقـق)ـهــ٧٠٩: املتـوىف(املعروف بابن الطقطقـي 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨دار القلم العريب، بريوت، الطبعة األوىل، : النارش

أبو القاسـم حممـود بـن عمـرو بـن أمحـد، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

بـريوت،  –دار الكتـاب العـريب : ، النـارش)ـهــ٥٣٨: املتوىف(الزخمرشي جار اهللا 

 . هـ١٤٠٧ -الطبعة الثالثة 

ــسوطامل ــيس : ب ــة الرسخ ــمس األئم ــهل ش ــن أيب س ــد ب ــن أمح ــد ب ــوىف(حمم : املت

: بـدون طبعـة، تـاريخ النـرش: بـريوت، الطبعـة –دار املعرفـة : ، النـارش)ـهـ٤٨٣

 .م١٩٩٣-ـهـ١٤١٤



 

)٧١٢(  ظا   ا ظا ادارةوا   

أبو حممد عبد احلق بـن غالـب بـن عبـد : املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز

عبـد : ، املحقـق)ـهــ٥٤٢: املتـوىف( الرمحن بن متام بـن عطيـة األندلـيس املحـاريب

 -بريوت، الطبعة األوىل  –دار الكتب العلمية : السالم عبد الشايف حممد، النارش

 . هـ١٤٢٢

عبـد الـسالم بـن عبـد اهللا بـن : املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بـن حنبـل

، )ـهــ٦٥٢ :املتوىف(اخلرض بن حممد، ابن تيمية احلراين، أبو الربكات، جمد الدين 

 . مـ١٩٨٤-ـ هـ١٤٠٤ الرياض، الطبعة الثانية -مكتبة املعارف: النارش

املسند الصحيح املخترص بنقل العـدل عـن العـدل إىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

، )ـهــ٢٦١: املتـوىف(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري : وسلم

 .بريوت –إحياء الرتاث العريب دار : حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: املحقق

أبو حممد موفق الـدين عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة : املغني البن قدامة

: املتـوىف(اجلامعييل املقـديس ثـم الدمـشقي احلنـبيل، الـشهري بـابن قدامـة املقـديس 

 . م١٩٦٨ -ـ هـ١٣٨٨بدون طبعة، : مكتبة القاهرة، الطبعة: ، النارش)ـهـ٦٢٠

مجال الدين أبو الفـرج عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن :  تاريخ األمم وامللوكاملنتظم يف

حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبـد : ، املحقق)ـهـ٥٩٧: املتوىف(حممد اجلوزي 

دار الكتـب العلميـة، : م، النارش١٩٩٢ - هـ ١٤١٢القادر عطا، الطبعة األوىل، 

 .بريوت

حممد هبادر الزركيش ، وزارة األوقاف بدر الدين بن : املنثور يف القواعد الفقهية 

 م ١٩٨٥ -ـهـ١٤٠٥ ، ٢الكويتية ، ط

 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت: املوسوعة الفقهية الكويتية



  

)٧١٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، )ـهـ٥٠٥: املتوىف(أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس : إحياء علوم الدين

 .بريوت –دار املعرفة : النارش

 العبــاس أمحــد بــن أيب أمحــد الطــربي املعــروف بــابن القــاص أبــو: أدب القــايض

حسني خلف اجلبوري، األسـتاذ املـشارك . د: ، دراسة وحتقيق) هـ٣٣٥: املتوىف(

ــالمية  ــات اإلس ــرشيعة والدراس ــة ال ــرى -بكلي ــة أم الق ــة، - جامع ــة املكرم  مك

، الطـائف، الطبعـة األوىل/ اململكـة العربيـة الـسعودية-مكتبة الـصديق : النارش

 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩

زكريا بن حممد بن زكريا األنـصاري ، دار : أسني املطالب رشح روضة الطالب 

 الكتاب اإلسالمي 

عـالء الـدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أمحـد : بدائع الصنائع يف ترتيب الـرشائع

دار الكتب العلمية، الطبعة الثانيـة، : ، النارش)ـهـ٥٨٧: املتوىف(الكاساين احلنفي 

 .م١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦

ّحممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني، أبـو : تاج العروس من جواهر القاموس ّ ّ

َّالفيض، امللقب بمرتىض، الزبيدي  جمموعـة مـن : ، حتقيـق): ـهــ١٢٠٥: املتوىف(ّ

 .٤٦٤، ص٢٤دار اهلداية، جـ: املحققني، النارش

اآلمـيل، أبـو جعفـر حممد بن جرير بن يزيـد بـن كثـري بـن غالـب : تاريخ الطربي

 -بـريوت، الطبعـة الثانيـة  –دار الـرتاث : ، النـارش): ـهــ٣١٠: املتـوىف(الطربي 

 .  هـ١٣٨٧

ابــن (إبــراهيم بــن عــيل : تبــرصة احلكــام يف أصــول األقــضية ومنــاهج األحكــام

ــري ــون اليعم ــة األوىل، )فرح ــة، الطبع ــات األزهري ــة الكلي ــ١٤٠٦، مكتب  -ـهـ

 . م١٩٨٦



 

)٧١٤(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ابــن (إبــراهيم بــن عــيل : صــول األقــضية ومنــاهج األحكــامتبــرصة احلكــام يف أ

ــري ــون اليعم ــة األوىل، )فرح ــة، الطبع ــات األزهري ــة الكلي ــ١٤٠٦، مكتب  -ـهـ

 . م١٩٨٦

رشكـة : ، النـارش)ـهــ١٣٧١: املتـوىف(أمحد بن مصطفى املراغـي : تفسري املراغي

 هــ ١٣٦٥مكتبة ومطبعة مصطفى البابى احللبي وأوالده بمرص، الطبعة األوىل، 

 . م١٩٤٦ -

ــصور : هتــذيب اللغــة ــو من ــروي، أب ــن األزهــري اهل ــن أمحــد ب ــوىف(حممــد ب : املت

م ، دار إحيـاء ٢٠٠١حممد عـوض مرعـب، الطبعـة األوىل، : ، حتقيق): ـهـ٣٧٠

 . ٢٣٢، ص٦بريوت، جــ –الرتاث العريب 

، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالـب اآلمـيل: جامع البيان يف تأويل القرآن

: أمحــد حممــد شــاكر، النــارش: ، املحقــق)ـهـــ٣١٠: املتــوىف(أبــو جعفــر الطــربي 

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

دار (حسن بن حممد بن حممود العطـار، : حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل

 ).ت.د-ط.د-الكتب العلمية

ــع رشح زاد املــستقنع  ــر:حاشــية الــروض املرب ــد ال ــن قاســم عب ــن حممــد ب محن ب

 . هـ١٣٩٧ -، الطبعة األوىل )ـهـ١٣٩٢: املتوىف(العاصمي احلنبيل النجدي 

 أو مـنال -حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال : درر احلكام رشح غرر األحكام

: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: ، النارش)ـهـ٨٨٥: املتوىف( خرسو -أو املوىل 

 .ريخبدون طبعة وبدون تا



  

)٧١٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أبـو احلـسن عـيل بـن حممـد بـن حممـد بـن حبيـب : درر السلوك يف سياسة امللوك

فـؤاد عبـد / ، حتقيـق )ـهــ٤٥٠: املتـوىف(البرصي البغـدادي، الـشهري باملـاوردي 

 . الرياض –دار الوطن : املنعم أمحد، النارش

 دار: ، النــارش)ـهـــ١٢٥٢: املتــوىف(ابــن عابــدين : رد املحتــار عــىل الــدر املختــار

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢الثانية، : بريوت، الطبعة-الفكر

ابن عابـدين، حممـد أمـني بـن عمـر بـن عبـد العزيـز : رد املحتار عىل الدر املختار

بــريوت، الطبعــة -، دار الفكــر)ـهـــ١٢٥٢: املتــوىف(عابــدين الدمــشقي احلنفــي 

 .  م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢الثانية، 

بن إسحاق بـن بـشري بـن شـداد بـن أبو داود سليامن بن األشعث : سنن أيب داود

ْعمــرو األزدي السجــستاين   -َشــعيب األرنــؤوط : ، املحقــق)ـهـــ٢٧٥: املتــوىف(ِِّ

ِحممد كامل قره بليل، النارش
َّ  - هــ ١٤٣٠دار الرسـالة العامليـة، الطبعـة األوىل، : َ

 .م٢٠٠٩

حممـد بـن إسـامعيل أبـو عبـداهللا البخـاري اجلعفـي، : املؤلـف: صحيح البخاري

مـصورة عـن (دار طـوق النجـاة : حممد زهري بن نـارص النـارص، النـارش: قاملحق

، الطبعـــة األوىل، )الــسلطانية بإضـــافة تـــرقيم تـــرقيم حممــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي

 .ـهـ١٤٢٢

عبــد امللــك بــن عبــد اهللا بــن يوســف بــن حممــد : غيــاث األمــم يف التيــاث الظلــم

، )ـهــ٤٧٨: املتـوىف(ني اجلويني، أبـو املعـايل، ركـن الـدين، امللقـب بإمـام احلـرم

ــارش: املحقــق ــة، : عبــد العظــيم الــديب، الن مكتبــة إمــام احلــرمني، الطبعــة الثاني

 .ـ هـ١٤٠١



 

)٧١٦(  ظا   ا ظا ادارةوا   

ُأمحـد بـن حييـى بـن جـابر بـن داود الـبالذري : فتوح البلدان َ ، )ـهــ٢٧٩: املتـوىف(َ

 . م١٩٨٨:  بريوت، عام النرش-دار ومكتبة اهلالل: النارش

محن بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم، أبــو القاســم عبــد الــر: فتــوح مــرص واملغــرب

  هـ ١٤١٥: مكتبة الثقافة الدينية، عام النرش: ، النارش)ـهـ٢٥٧: املتوىف(املرصي 

أبـو عبـد الـرمحن اخلليـل بـن أمحـد بـن عمـرو بـن متـيم الفراهيـدي : كتاب العني

، د مهدي املخزومـي، د إبـراهيم الـسامرائي: ، حتقيق)ـهـ١٧٠: املتوىف(البرصي 

 .دار ومكتبة اهلالل: النارش

أبو عبد اهللا أمحد بـن حممـد بـن حنبـل بـن هـالل بـن : مسند اإلمام أمحد بن حنبل

 عـادل مرشـد، -شـعيب األرنـؤوط : ، املحقـق)ـهــ٢٤١: املتـوىف(أسد الشيباين 

مؤسسة الرسـالة، : د عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، النارش: وآخرون، إرشاف

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الطبعة األوىل، 

أبو احلسن، عالء الدين، عيل : معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام

: دار الفكـر، الطبعـة: ، النـارش)ـهــ٨٤٤: املتـوىف(بن خليـل الطرابلـيس احلنفـي 

 .بدون طبعة وبدون تاريخ

شـمس الـدين، حممـد بـن أمحــد : مغنـي املحتـاج إىل معرفـة معـاين ألفـاظ املنهــاج

دار الكتـب العلميـة، : ، النـارش)ـهــ٩٧٧: املتـوىف(طيب الـرشبيني الـشافعي اخل

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥الطبعة األوىل، 

 



  

)٧١٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني :  التفسري الكبري-مفاتيح الغيب 

، )ـهــ٦٠٦: املتـوىف(التيمي الرازي امللقب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب الـري 

 .  هـ١٤٢٠ -بريوت، الطبعة الثالثة  – إحياء الرتاث العريب دار: النارش

أيب الفرج عبد الرمحن بن عـيل بـن حممـد : مناقب أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب

 . ابن اجلوزي، بدون تاريخ، دار ابن خلدون

 

  
 


