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ملخص
بسبب تعارض و تضارب المصالح بين النوادي و الالعبين  ،كثرت حاالت إنهاء عقود الالعبين المحترفين باإلرادة
المنفردة قبل انتهاء مدتها  ،إما ألسباب مشروعة و إما ألسباب و مبررات غير مشروعة  ،األمر الذي استدعى تدخل القانون من
خالل اللوائح و التشريعات المحلية التي تصدرها الدول في بداية كل موسم رياضي ،و تكيفها مع لوائح اإلتحاد الدولي لكرة القدم
 .من هذا المنطلق تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تعالج الحاالت التي قد يتم فيها إنهاء عقود اإلحتراف باإلرادة المنفردة و
قبل انتهاء مدتها  ،و ما يترتب عليها من آثار رياضية و مالية و كيفية حل المنازعات التي تثور بشأنها و اإلطار القانوني الذي
يحكمها في مختلف الدول و على المستوى القاري و العالمي  ،خاصة أن مثل هذا الموضوع قلما يتناوله الباحثون المتخصصون
في القانون على الرغم مما يثيره من إشكاالت قانونية تستوجب البحث المتخصص .
و قد اتبعنا في سبيل ذلك منهجا وصفيا من أجل حصر كل جوانب الدراسة و طرحها في مختلف البلدان التي شملتها
الدراسة  ،كما اعتمدنا من جهة أخرى على المنهج المقارن من خالل مقارنة أحكام مختلف اللوائح و التشريعات المحلية و
الدولية التي لها عالقة بالموضوع.
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و خلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن لوائح االحتراف تُجيز لالعب المحترف إنـهـاء العقد
بارداته المنفردة إذا استند إلـى سبب مشروع ،دون أي تبعات مالية أو عقوبات رياضية و أنه بالمقابل يجوز للنادي بإرادته
المنفردة أن ينـهـي عقد الالعب المحترف فـي حالة ارتكاب هذا األخير خطأ جسيما ،على أنه يمنع في كل األحوال إنـهـاء العقد
من طرف واحد خالل فترة الموسم .أما إذا جاء إنـهـاء العقد من أحد الطرفيـن دون سبب مشروع ،فإن أغلب لوائح اإلحتراف
تلـزم الطرف الذي أنـهـى العقد بتعويض الطرف اآلخر.
كما توصلنا أيضا إلى أنه يجوز لالتحاد الرياضـي لكرة القدم المحلي إنـهـاء عقد الالعب المحترف بما يتمتع به من
سلطات تنظيمية و رقابية  .و من خالل ذلك ختمنا هذه الدراسة بجملة من التوصيات من بينها الدعوة إلى صياغة نماذج عقود
موحدة تتضمن االلتزامات المتبادلة والعقوبات الناجمة عن اإلخالل بـهـا ،و حث الالعبين المحترفين و النوادي الرياضـية على
احترام اإلجراءات القانونية المعمول بـهـا في حالة إنـهـاء العقد من طرف واحد ،و دعوة الالعبين المحترفين و النوادي
الرياضية إلى اإلستعانة بمستشارين قانونيين مختصين بشكل دائم و دعوة االتحادات الرياضـية لكرة القدم إلى تنظيم دورات
تكوينية لفائدة مسيري النوادي الرياضية المحترفة والمدربـين والالعبين المـحتـرفين ،لشرح القوانين الرياضية الـتي تنظم
االحتراف تفاديا للنـزاعات و ضمانا الستقرار النوادي و الدوريات و مصالح الالعبين المحترفين .
الكلمات المفتاحية  :العب كرة القدم المحترم ،اإلرادة المنفردة  ،لوائح اإلتحاد الدولي لكرة القدم  ،السبب المشروع  ،التعويض،
الخطأ الجسيم  ،العقوبات الرياضية .

Abstract
In view of the conflict of interest between professional players and clubs, many cases of
unilateral terminations of the contract of professional footballers are registered, due to or without
legal reason. This has prompted the intervention of the law through local regulations and
legislation enacted by most states at the beginning of each season and adapted to the regulations
imposed by the international football federation. Based on above, this study finds its importance
on the fact that it deals with and limits cases that may lead to the termination of professional
contract unilaterally before its expiry and what results in terms of sportive and financial
consequences as well as how to resolve disputes arising upon it and the legal framework
governing them in various countries and on the continental and global levels.
Moreover, this subject remains very rarely addressed by legal researchers, despite its
importance which requires a lot of attention. In order to achieve the objectives of this study,
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descriptive method was used to describe and judge the different regulations adopted by certain
countries subject to the so-called study, nevertheless the comparative method is present, and this
because of the nature of the subject and the legal mechanisms conceived by the different
legislations’ in a sometimes divergent way . Finally, this study is crowned by important results
and recommendations.
Indeed, professional footballers are granted the right to terminate their contract unilaterally
on legal grounds. Similarly to the clubs the same right is granted to them in case of serious
misconduct of the footballer. However, it is the party that has terminated the contract without
legal grounds to have the responsibility to compensate the other party. Finally, this study allowed
us to offer certain recommendations such as the proposal to draft standard contracts, and to call
for the contribution of specialized legal consultants during the handing over and putting at the
end this type of contract, and this to avoid any unforeseen situation that could destabilize the
clubs and bring prejudice to the players.

Keywords: Professional Player, Serious Misconduct, International Football Federation, Legal
Grounds, Unilaterally Termination, Local Regulations, Football Clubs.
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مقدمة
تحتل رياضـة كرة القدم اليوم مكانة هاما ً بين الرياضات في الوسط اإلجتماعي من خالل إقبال الشباب من مختلف
األعمار على ممارسة هذه اللعبة و شغف كل فئات المجتمع تقريبا بمشاهدة و متابعة مباريات كرة القدم في مختلف الدوريات
المحلية و التظاهرات الدولية .لذلك تولي الدول والحكومات أهمية بالغة لهذه الرياضة وتعكف على وضع األطر القانونية الـتـي
تنظمـهـا و إنجاز الهياكل والمنشآت الرياضية التي تحتضن تظاهراتها و تكوين اإلطار البشري الذي يسيرها.
خالل مراحل تطور هذه الرياضة انتقلت من مجرد لعبة مسلية لتصبح رياضة احترافية ،فمع ظـهـور االحتراف
الرياضـي في مجال كرة القدم في انجلترا في أواخر القرن التاسع عشر وانتشاره في أوروبا و سائر دول العالم بعد ذلك باتت
رياضة كرة القدم مـهـنة و حرفة منظمة بقوانين ولوائح االتحاد الدولـي لكرة القدم ( الفيفا ) ولوائح وتنظيمات االتحادات
الرياضية القارية والمحلية ،وأصبح الالعب المحترف يمارس رياضة كرة القدم بصورة مستمرة ومنتظمة باعتبارهـا مهنته
الرئيسة كما تنص عليه المادة  500من ميثاق كرة القدم الفرنسي لموسم . 2019/2018
إن العب كرة القدم المحترف هو الالعب الذي لديه مـهـارة في لعبة كرة القدم والذي يمارس هذه اللعبة بصفة مستمرة
ومنتظمة بقصد الحصول على عائد مالـي يشكل مصدر رزقه الرئيسـي ،وذلك بموجب عقد يبـرمه مع أحد األندية المحترفة
لكرة القدم ،و هذا ما يفهم من نص المادة  2/2من الئحة االتحاد الدولـي لكرة القدم التي جاء فيها أن "المحترف هو الالعب الذي
يربطه عقد مكتوب مع النادي الرياضي الذي يدفع له على نشاطه الكروي أكثر من المصروفات الفعلية الـتـي تكبدهـا" .
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أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة بشكل خاص ،في أنها تأتي في ضل تزايد و انتشار حاالت إنـهـاء عقود الالعبين المحترفين في
كرة القدم باإلرادة المنفردة ألحد طرفي العقد قبل انتـهـاء مدته و ما نشأ عن ذلك من النزاعات في مختلف الدوريات المحلية ،
خاصة أن تلك النزاعات لم تعد محصورة بين طرفي العقد فحسب و إنما امتد أثرها إلى أطراف أخرى خارجة عن العقد مثل
النوادي المستقبلة لالعبين بعد إنهاء العقود و التي صارينظر إليها أحيانا كمحرض على إنهاء العقد و تلزم نتيجة لذلك بتبعات
مالية و رياضية  ،فضال عما ينجم عن ذلك من تعويضات للطرف المتضرر وعقوبات على الطرف المخالف للوائح والتنظيم
المعمول به  .من هذا المنطلق فإن الدراسة تقدم عرضا لحاالت إنهاء العقود و مبرراتها و شروطها و آثارها على أطرافها
األصليين و على كل المتدخلين اآلخرين .
و ما دفعنا أكثر للبحث في الموضوع هو ندرة الدراسات الوطنية المتخصصة و شح البحوث في هذا المجال
و التعارض التشريعي و التنظيمي الذي يميز اإلطار القانوني للعبة كرة القدم عموما و موضوع إنهاء عقد اإلحتراف بإرادة
منفردة بشكل خاص ،إذ ال ينحصر التعارض بين القواعد العامة المنظمة لعقود العمل و تلك الخاصة بعقد عمل الالعب
المحترف  ،إنما يظهر التعارض حتى بين أحكام تنظيم عقود اإلحتراف في القواعد الخاصة ذاتها  ،ال سيما لوائح اإلتحاد الدولي
و اللوائح المحلية و القارية في مجال كرة القدم.

أهداف الدراسة
تتثمل أهمية الدراسة في تقديم بحث وصفي و تحليلي مقارن لحاالت إنهاء عقد الالعب المحترف لكرة القدم باإلرادة
المنفردة و بيان األسباب و المبررات التي يمكن اإلستناد عليها في في كل حالة و الشروط و اإلجراءات الواجب مراعاتها و
ما يترتب عن كل إنهاء باإلرادة المنفردة من آثار  ،و ذلك من خالل دراسة و مقارنة اللوائح الدولية و القارية المنظمة للعبة ال
سيما لوائح لوائح اإلتحاد الدولي لكرة القدم من جهة و اللوائح و التشريعات الداخلية لبعض الدول الغربية و العربية .

إشكالية الدراسة
إن الغالب في رياضة كرة القدم أن يكون العقد الذي يجمع الالعب بناديه عقدا محدد المدة فينتهي بانتـهـاء مدته بشكل
طبيعـي ،غير أنه قد تطرأ أسباب عارضة أثناء سريان العقد تضطر أحد الطرفين إلى انهائه قبل تمام مدته  ،و هنا يثور اإلشكال
المتمثل في صعوبة حصر الحاالت التي يجوز فيها إنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة ألحد الطرفيـن ،و هل تلك الحاالت تقتضي
كلها توفر سبب مشروع أم أنه يجوز ذلك حتى في غياب السبب المشروع ،و ما هي اآلثار الرياضية و المالية المترتبة على
كل حالة من حاالت اإلنهاء .
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منهج الدراسة
لإلجابة على اإلشكالية المطروحة اتبعنا مـنـهـجا وصفيا لعرض و فـهـم النصوص القانونية و اللوائح ذات الصلة ،مع
االستعانة بالـمـنـهـج التحليلي الذي تقتضيه ضرورة تحليل النصوص و اللوائح و نقدها إذ كان ثمة مجال لذلك  ،على أن المنهج
الـمقارن سيكون حاضرا أيضا في أجزاء و مكونات هذه الدراسة كون الموضوع وثيق الصلة بمنظومات قانونية متباينة و أحيانا
متعارضة ،بعضها ذات طابع دولي و أخرى محلية و قارية  ،على أن نقسم البحث إلى جزئين اثنين  ،إذ نتناول في الجزء األول
منه حاالت إنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة من جانب الالعب المحترف ،فيما نخصص الجزء الثانـي لحاالت إنـهـاء العقد من
جانب النادي أو االتحاد الرياضـي.

 .1إنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة من جانب الالعب المحترف
يراد بإنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة ( ) La résiliation unilatéraleوضع حد للعالقة التعاقدية من جانب واحد ،و
ال يكون ذلك متاحا إال في العقود التي تسمح طبيـعتـهـا بذلك ،شرط مراعاة حقوق الطرف اآلخر في العقد .و األصل عدم جواز
إنهاء العقد بإرادة أحد الطرفين ،ذلك أن العقد ال يجوز نقضه وال تعديله إال بإرادة المتعاقدين معا ً وفق قاعدة العقد شريعة
المتعاقدين  .غير أن التشريعات تجيز ذلك استثناءا في بعض العقود على أال يكون استعمال هذا الحق تعسفيا و أن تحترم فيه
مجموعة من الشروط و اإلجراءات و المواعيد .و هو في كل األحوال ال ينتج أثره القانوني إال بالنسبة للمستقبل (بلحاج2015 ،
 ،ص . )504
و في مجال رياضة كرة القدم  ،فإن األصل في عقد العب كرة القدم المحترف أنه عقد محددة المدة بحيث أن طبيعة
النشاط الذي يمارسه الالعب و ارتباطه بعنصر السن و اللياقة واإلستعداد البدني تقتضي أن تكون له مدة محددة سلفا باتفاق
الطرفين في العقد المبرم بينهما وفقا لنموذج مكتوب (  )Khady, 2007, p.6كونه عقدا شكليا بطبيعته (المصاروة،2007 ،
ص  ، )121فال ينتهي إال بانتـهـاء تلك المدة (  ،)Carole , 1998, p.8ذلك أن العقد المحدد المدة يتعارض بطبيعته مع إنهائه
قبل مدته ،فكل من يتعاقد بإرادته لمدة محددة ال يجوز له إنهاء العقد بإرادته المنفردة لوجود استحالة قانونية لذلك اإلنهاء .و لذلك
فإن استقرار العالقة التعاقدية يكون أكثر في العقود المحددة المدة منه في العقود غير محددة المدة ( .)Khady, 2007, p.20
هذا و قد أقرت لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) مبدأ احتـرام العقد (المادة  13من الئحة االتحاد الدولي لكرة
القدم)  ،و ذلك حفاظا على االستقرار التعاقدي بين الالعبين المحترفين واألندية .غير أنه قد تطرأ أسباب عارضة أثناء سريان
العقد تبرر ألحد طرفيه إنـهـاءه قبل انقضاء مدته ،كما في حالة إنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة لالعب المحترف و هو الالعب
الذي يتخذ من لعبة كرة القدم مهنته األساسية ( المادة األولى الفقرة الثالثة من الئحة اإلحتراف الفرنسية و المادة  500من
ميثاق كرة القدم الفرنسي لموسم  .) 2019/2018و في هذه الحالة قد يستند الالعب المحترف على سبب مشروع كما قد يعمد
إلى وضع حد للعالقة التعاقدية دون سبب مشروع ،على أن كل حالة تنفرد بشروط و آثار تميزها عن الحالة الثانية .و عليه
نتناول تباعا إنـهـاء عقد الالعب المحترف باإلرادة المنفردة لالعب بسبب مشروع ثم نعرض إلنـهـاء العقد دون سبب مشروع .
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 1.1إنهـاء عقد الالعب المحترف باإلرادة المنفردة لالعب بسبب مشروع
من بين المبادئ المأخوذة من القواعد العامة و التي أقرتها لوائح االتحاد الدولـي لكرة القدم ،مبدأ جواز إنـهـاء العقد
قبل انتهاء مدته بإرادة أحد الطرفين دون تبعات ،إذا كان ذلك مؤسسا على سبب مشروع من بين األسباب التي تقبل بها تلك
اللوائح (  ، ) Gaylor, 2010, n°.128على أن تراعى في هذه الحالة مجموعة من اإلجراءات الشكلية .
و عليه نتناول هنا األساس القانوني إلنهاء عقد الالعب المحترف في كرة القدم باإلرادة المنفردة لالعب بسبب مشروع
ثم نعرض لمفهوم السبب المشروع و أمثلة عنه ،لنخلص في األخير إلى بيان اإلجراءات الواجبة اإلتباع في إنـهـاء الالعب للعقد
لسبب مشروع .

 1.1.1األساس القانوني إلنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة لالعب المحترف بسبب مشروع
تفرض لوائح االحتراف على كل من الالعب والنادي أن يحترمـا العقد المبرم بينـهـمـا ،بحيث ال يفاجئ أحدهـمـا اآلخر
بإنـهـاءه من جانب واحد قبل انتهاء مدته ،وذلك حفاظا على استقرار العقود القائمة بين األندية والالعبين المحترفين ،بما يحقق
في النهاية استقرار النشاط الرياضـي ككل .غير أن تلك اللوائح أجازت لكل من الالعب والنادي أن ينـهـي العقد باإلرادة المنفردة
متـى استند في ذلك إلى سبب مشـروع ،لكنها قيدت ذلك بمجموعة من الشروط الدقيقة (  ،)Khady, 2007, p.33حيث تنص
الـمـادة  14من الئحة االتحاد الدولـي لكـرة القدم ( فيفا) على أنه يمكن إنـهـاء العقد من قبل أي من الطرفين دون أية تبعات
كدفع تعويض أو فرض جزاءات رياضية في حالة وجود سبب مشروع (عبد الاله ،2008 ،ص . )161
و على هذا فإن إنـهـاء عقد الالعب المحترف باإلرادة المنفردة ما هو إال صورة من صور فسخ العقد من جانب واحد.
و إذا كان األصل وفقاً للقواعد العامة أن يكون فسخ العقد بحكم قضائي بناءا على طلب أحد المتعاقدين بعد إعذاره الطرف اآلخر
في حال اإلخالل بالتزام يفرضه العقد ،إال أنه يجوز في عقد العب كرة القدم المحترف أن يقوم أحد الطرفـيـن بفسخه بإرادته
المنفردة إذا ما وقع من الطرف اآلخر ما يبرر ذلك (تومي ، 2007 ،ص ، )125و إذا رأى هذا األخيـر أن الفسخ لم يكن له ما
يبرره فله أن يلجأ إلى القضاء لطلب التعويض ،فحينئذ تكون رقابة القضاء الحقة للفسخ وليست سابقة له على خالف ما تقضي
به القواعد العامة (عبد الودود ،1989 ،ص . )239
لكن خالفا لذلك جاء ميثاق كرة القدم الفرنسي لموسم  2019/2018بإجراءات مختلفة شيئا ما ،بحيث أن الطرف
المتضرر من عدم تنفيذ اإللتزام يكون مخيرا بين المطالبة بإلزام الطرف الثاني بالتنفيذ و بين أن يطلب فسخ العقد و التعويض،
أي أن إنهاء العقد باإلرادة المنفردة ال يكون تلقائيا .و يتم الفصل في الطلب أمام اللجنة القانونية لإلتحاد الفرنسي التي تسعى
للصلح بين الطرفين أوال ،و إذا تعذر ذلك تصدر قرارها الذي يقبل الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن ،و كل ذلك دون المساس
بحق األطراف في اللجوء إلى القضاء في أي وقت (المادة  265من ميثاق كرة القدم الفرنسي لموسم .)2019/2018
و لما كان عقد العب كرة القدم المحترف من العقود الزمنية أو المستمـرة (المصاروة ،و الرفاعي ، 2007 ،ص )121
 ،فإن إنـهـاءه أو فسخه باإلرادة المنفردة ال يكـون له أثر رجـعـي ،إذ يقتصر أثره على إنهاء العقد و تعطيل آثاره مستقبالً فقط ،
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أما ما ترتب عليه قبل ذلك من آثار فيظل قائما و ملزما لطرفيه ،مثلما هو الحال في إنـهـاء العقد باتفاق الطرفيـن(عبد الاله،
 ،2008ص .)162
تنص المادة  119من القانون المدني الجزائري على أنه " في العقود الملزمة للجانبين ،إذا لم يوف أحد المتعاقدين
بالتزامه جاز للمتعاقد بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ،مع التعويض في الحالتين إذا اقتضـى الحال ذلك ".
يظـهـر من النص أن الفسخ هو جزاء يترتب على امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ ما التزم به ،وهو أيضا ً حق المتعاقد في حل
الرابطة العقدية إذا لم يوف المتعاقد اآلخر بالتزام من التزاماته ( فياللي ، 2013 ،ص  . )457و من تطبيقات النص المتقدم في
مجال عقود كرة القدم اإلحترافية أجازت الـمـادة  21فقرة  2من تنظيم بطوالت كرة القدم االحترافية الصادرة عن االتحاد
الجزائري لكرة القدم لموسم  2019/2018لطرفـي العقد إنـهـاء العقد دون تعويض مالـي أو عقوبة رياضية فـي حالة وجود
سبب عادل ( المادة  2/21من تنظيم بطوالت كرة القدم اإلحترافية الصادر عن اإلتحاد الجزائري لكرة القدم موسم
. ) 2019/2018
و على مثل ذلك تنص الـمـادة  41من الئحة االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقاالتـهـم الصـادرة عن االتحاد السعودي
لكرة القدم المملكة إذ تعتبر المملكة الع ربية السعودية أول دولة عربية تصدر بها الئحة لتنظيم كرة القدم المحترفة و ذلك في 01
يوليو  1992حيث اعتبرها البعض من أفضل لوائح تنظيم اللعبة في العالم العربي ( تومي ،2007 ،ص  ، ) 57إذ جاء فيها "
يمكن ألي من الطرفيـن إنـهـاء العقد بدون تبعات من أي نوع إذا كان هناك سبب مشروع " .وهو نفس ما أشارت إليه المادة 14
من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين لالتحاد الدولي لكرة القدم( فيفا) التـي سبق ذكرهـا( الـمـادة  41من الئحة االحتراف و
أوضاع الالعبـيـــن وانتقاالتـهـم الصـادرة عن االتحاد السعودي لكـرة القدم بتاريخ .)2018/04/24

 2 .1.1مفهوم السبب المشروع كمبرر إلنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة لالعب المحترف
يمكن لالعب المحترف إنـهـاء عقد االحتراف الذي يربطه بناديه بإرادته المنفردة إذا ما توافر سبب مشروع يبرر ذلك،
على أال يكون ذلك أثناء الموسم الرياضي لما يمكن أن يسببه من أضرار للنادي( الـمـادة  16من الئحة أوضاع وانتقاالت
الالعبـيـن الصادرة عن االتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) لسنة  . )2019إال أن التساؤل يثور حول مفهوم السبب المشروع أو
الـمبرر الذي يجيز لالعب المحترف إنـهـاء عقده باإلرادة المنفردة .و في مسعى حصر صور السبب المشروع جاءت المادة 13
من الئحة االحتراف الفرنسية بقائمة مفصلة و حصرية لما يعتبر سببا أو مبررا مشروعا يمكن أن يستند عليه الالعب المحترف
في إنهاء العقد بإرادته المنفردة دون حاجة إلى صدور حكم قضائـي ،حيث حصرت األسباب فيما يلي :
أـ عدم وفاء النادي بالمستحقات المالية الواجبة تجاه الالعب.
ب -نزول النادي إلى قسم أدنى .
ج ـ حالة توقيع االتحاد الرياضـي لكرة القدم جزاءات عـلى النادي كإيقافه مثالً ( الشاعر ،2016 ،ص ،ص . )389 -388
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و يظهر من هذا النص أن أهم األسباب المشروعة التـي تبرر لالعب إنـهـاء العقد بإرادته المنفردة إمتناع النادي عن دفع
األجر له ،فذلك يعد خطأ ً جسيما ً يرتكبه النادي باعتبار األجر يشكل االلتزام الرئيس للنوادي تجاه الالعب المحترف ،مما ينشئ
لالعب الحق في إنـهـاء عقده من جانب واحد .وهذا ما نصت عليه صراحة المادة  2/265من ميثاق احتراف كرة القدم الفرنسـي
لموسم  2019/2018والبند  2/1/11من نموذج عقد العب كرة القدم المحترف في إنجلترا (عبد الاله ،2008 ،ص . )161
و فضال عما أوردته القوانين الفرنسية ،جاء في المادة  14مكرر فقرة أولى من الئحة أوضاع الالعبين و انتقاالتهم
لإلتحاد الدولي لكرة القدم أنه "في حالة فشل النادي في دفع راتب شـهـرين لالعب في تاريخ استحقاقـهـم ،فيعتبر ذلك سببا
مشروعا كافـيا يمنح الالعب الحق في إنـهـاء العقد بإرادته المنفردة  ،وذلك متى أخطر النادي كتابيا ً بتأخره في دفع رواتبه
ومنحـه مـهـلة خمسة عشر يوما ً لسدادهـا".
و يعتبر من قبيل الراتب فضال عن األجر كل المستحقات المالية األخرى كمقدم العقد و المكافئات و غيرها حسب ما
نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  14مكرر سالفة الذكر  ،و ثم فإن كل تأخير في دفعها يعتبر كالتأخر في دفع الرواتب
الشـهـرية  ،إذ تكفي مدة شهرين من التأخير النهاء العقد من جانب الالعب متـى أخطر النادي كتابياً بتأخره في سدادها ،ومنحه
مـهـلة  15يوما ً للسداد .على أن الفقرة الثالثة من المادة  14مكرر علقت تطبيق األحكام المنصوص عليـهـا في الفقرتين السابقتين
من المادة  14مكرر على شرط عدم وجود اتفاق بين الطرفين يسمح بتأخير رواتب الالعب ومستحقاته مما يجيزه التشريع
المحلي (الـمادة  14مكرر من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين لالتحاد الدولـي لكرة القدم( للفيفا ) لسنة . )2019
و في دولة قطر تنص المادة  26من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين القطرية لسنة  2019في فقرتـهـا الثانية على أنه
إذا لم يلتزم النادي بسداد مستحقات الالعب التـي تعادل شـهـرين من الراتب الشـهـري من تاريخ االستحقاق ،فإنه يجوز لالعب
أن ينـهـي عقده بسبب مشروع ،على أن يخطر النادي كتابة ويطالبه بالسداد خالل مدة ال تقل عن عشرة أيام .و تضيف أنه في
حالة امتناع النادي عن السداد في المدة المحددة يقوم الالعب بإخطار النادي كتابة بضرورة تسوية مستحقاته خالل مدة ال تقل
عن خمسة أيام ،و في حالة عدم قيام النادي بالسداد خالل هذه المدة يعتبر عقد العمل منتـهـي بسبب مشروع( الـمادة  26من
الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين ،الصادرة عن االتحاد القطري لكرة القدم للموسم الرياضـي . ) 2020/2019
من جهة أخرى فإن الفقرة الثانية من المادة  14من الئحة أوضاع الالعبين و انتقاالتهم لإلتحاد الدولي لكرة القدم
ذكرت سببا آخر و اعتبرته سببا مشروعا يبرر إنهاء العقد بإإلرادة المنفردة ،و يتعلق األمر بكل سلوك مسيء من أحد األطراف
إلجبار الطرف اآلخر ( الالعب أو النادي ) على إنـهـاء العقد أو تغييره (الـمادة  2/14من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين
لالتحاد الدولـي لكرة القدم( للفيفا ) لسنة . )2019
فضال عن ذلك يرى البعض أنه يجوز لالعب المحترف إنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة ودون حاجة إلى حكم قضائي في
كل الحاالت التي يثبت فيها امتناع النادي عن تنفيذ التزام من اإللتزامات التعاقدية ،كتخلف النادي عن دفع االمتيازات المالية أو
عن تأمين الالعب من اإلصابة داخل الملعب أو من العجز أو عن الوفاة أو غير ذلك من صور التأمين (الحفني ،2007 ،ص
.)152
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و من األسباب المشروعة إلنـهـاء عقد العب كرة القدم المحترف أيضاا ،ماا نصات علياه الماادة  15مان الئحاة أوضااع
وانتقاالت الالعبيـن لالتحاد الدولـي لكرة القدم (فيفا) ،حيث أجازت لالعب المحترف المعـترف به قانونياا ً والاذي أُشارك فاي أقال
من  % 10من المباريات الرسمية لناديه خالل الموسم ،إنـهـاـاء عقاده قبال المادة المحاددة وذلاك لوجاود سابب رياضاـي مشاروع
علااى أن تراعااـى ظااروف الالعااب عنااد تق ادير مشااروعية الساابب الرياضااي ماان طاارف الجـهااـات المختصااة باالتحاااد الرياضااـي
الـمعـنـي.أما إثبات وجود السبب الرياضـي المشاروع فيقاع عباؤه علاى الالعاب ،و بإثباتاه لاه يمتناع علاى الناادي أو علاى اإلتحااد
الرياضي توقيع عقوبات رياضية عليه إذا أنهى العقد بإرادته المنفردة .غير أنه يجاوز للناادي أن يطالاب الالعاب باالتعويض عماا
لحقه من ضرر جـراء إنـهـاء العقد بإرادته المنفردة .و ينبغاي علاى الالعاب الاذي يرغاب فاي إنـهاـاء عقاده علاى هاذا األسااس أن
يقااوم بااذلك خااالل الخمسااة عشاار يوم اا الـتااـي تلااي المباااراة الرساامية األخيااـرة للنااادي بالموساام ( الـمااـادة  15ماان الئحااة أوضاااع
الالعبيـن وانتقاالتـهـم ،الصادرة عن اللجنة التنفيذية باالتحاد الدولـي لكرة القدم ( الفيفا) لسنة .)2019

 3 .1.1إجراءات إنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة لالعب المحترف
في جميع األحوال ومهما كان سبب إنـهـاء العقد ،فإنه ينبغي للالعب المحترف أن يوجه للنادي إنذاراً مكتوبا ً قبل إنـهـاء
العقد بفترة معقولة ،يُخطره فيـه بعزمه على إنـهـاء عقده وباألسباب التـي دفعته إلى ذلك .وبالنظر إلى خصوصية هذا العقد
والطبيعة المميزة للنشاط الرياضي ،فإن سلطة تقدير مدى مشروعية السبب الذي استند إليه الالعب إلنـهـاء العقد تعود لالتحاد
الرياضي وليس القضاء .و يمارس اإلتحاد الرياضي سلطته تلك من خالل لجانه المختصة بمثل هذه المنازعات ،حيث تعد هذه
اللجان األقدر على فحص و تقدير معطيات النشاط الرياضي وما يحيط به من ظروف خاصة ،ومن ثم تكون لـهـا القدرة على
وضع الحلول المناسبة التـي تكفل استقرار النشاط الرياضي وحماية عقود الالعبين( الشاعر ،2016 ،ص .) 391
و حسب الـمادة  16من الئحة أوضاع و انتقاالت الالعبين لالتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،فإنه يُحظر على الالعب
أن ينـهـي عقد االحتراف من جانب واحد خالل فترة الموسم الرياضـي ،حيث نصت على أنه " ال يجوز إنـهـاء العقد من طرف
واحد خالل فترة الموسم " .و عرفت تلك الالئحة الموسم الرياضي في الفقرة التاسعة من الجزء الخاص بالتعريفات على أنه "
الفترة التـي تبدأ بالمباراة األولـى من الدوري المحلي لالتحاد المعنـي وتنتـهـي بالمباراة األخيرة من ذات الدوري" .و مبرر هذا
بضرر كبير ،خاصة إذا كان الالعب أساسياً فـي
القيد هو أن إنـهـاء الالعب لعقده قبل نـهـاية الموسم الرياضـي قد يصيب النادي
ٍ
الفريق وال يوجد العب بنفس المستوى واألداء يعوضه في تلك الفترة من الموسم (الـمـادة  16من الئحة االتحاد الدولي لكرة
القدم(الفيفا) لسنة .)2019
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 2 .1إنهـاء العقد باإلرادة المنفردة لالعب المحترف دون سبب مشروع
إن إنـهـاء عقد االحتراف باإلرادة المنفردة من جانب الالعب قد يكون بسبب مشروع كما تقدم بيانه في المطلب األول،
و قد يكون دون سبب مشروع يبرره  .و في هذه الحالة األخيرة قد تنجم عن إنهاء عقد اإلحتراف أضرار تصيب النادي نتيجة
فقدان أحد العبيه ،األمر الذي ينشئ للنادي مجموعة من الحقوق و يثقل الالعب بمجموعة من اإللتزامات ،أهـمـهـا إلتزامه
بتعويض النادي عما لحقه من ضرر ،فضال عن العقوبات الرياضية أو التأديبية التي يتعرض لها الالعب .يضاف إلى ذلك إمكان
معاقبة الطرف الذي يكون قد حرض الالعب المحترف على إنهاء العقد  ،و هذا ما نفصله تباعا في الفروع الثالث التالية .

 1 .2 .1إلزام الالعب بدفع تعويض للنادي
تلزم لوائح اإلتحاد الدولي لكرة القدم الالعب إذا أنـهـى العقاد مان جاناب واحاد دون سابب مشاروع بتعاويض الناادي عان
الضرر الذي يصيبه جراء هذا اإلنـهـاء كمبادأ عاام  ،غيار أن اللاوائح المحلياة فاي مختلاف الادول و إن كانات تتفاق جميعهاا حاول
ضرورة تعويض النادي فإنها تختلف بشأن مدى التعويض و طريقة تقديره ،و مثاال علاى ذلاك ماا نصات علياه الماادة  43فقارة 1
من الالئحة السعودية لالحتراف وأوضاع الالعبين وانتقاالتـهـم لسنة  2019علاى أناه فاي حاال إنـهاـاء العقاد دون سابب مشاروع
يتعين على الطرف المخالف في جمياع األحاوال دفاع تعاويض يحتساب وفقاا ً لماا ناص علياه العقاد .و بخاالف ذلاك تطباق األنظماة
المعمول بـهـا في المملكة وتراعـى خصوصية الرياضة ،وأي معايير موضوعية أخرى وفقا ً لماا يلاـي ( الاـمادة  1/43مان الئحاة
االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقاالتـهـم ،الصادرة عن االتحاد السعودي لكرة القدم ،يتاريخ : )2019 /06/24
 1ـ المكافآت والحوافز المستحقة لالعب بموجب عقده الحالـي و /أو العقد الجديد ،وكذا المدة المتبقية من عقده الحالـي بحد
أقصـى قدره خمس سنوات.
2ـ الـمصروفات والرساوم التاـي دفعـهاـا الناادي الساابق خاالل مادة التعاقاد إذا وقعات الاـمخالفة داخال الفتارة الاـمحمية  ،و حساب
اللوائح السعودية فإن الفترة المحمية هي فتـرة ثالثة مواسم كاملة أو ثالث سنوات ،أيـهـما تأتـي أوالً تبدأ بعاد ساريان العقاد إذا تام
توقيعه قبل بلوغ الالعب المحترف  28عاماً ،وفترة موسامين كااملين ،أو سانتين ،أيـهاـما تأتاـي أوالً تبادأ بعاد ساريان العقاد إذا تام
توقيعه بعد بلوغ الالعب المحترف سن  28عاما ً ( الـمادة األولـى من الئحة االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقاالتـهـم الساعودية
لسنة  ) 2019و هو نفس التعريف تقريبا و خاصة فيما يتعلق بعنصر السان المحادد ب  28سانة معماول باه فاي ميثااق كارة القادم
الفرنسي لموسم . 2019/2018
و أضافت المادة  43في فقرتـهـا الثانية من نفس الالئحة السابقة الاذكر أناه ال يجاوز مانح حاق الحصاول علاى التعاويض
لطرف ثالث و أنه إذا تقرر أن يدفع الالعاب المحتارف تعويضاا ً فتقاع مساؤولية ساداده علاى كال مان الالعاب ونادياه الجدياد معااً.
ويجوز تحديد مبلغ التعويض في العقد أو أن يتم االتفاق عليه بين الطرفين (الـمادة  2/43من الئحة االحتراف وأوضاع الالعباين
وانتقاالتـهـم ،الصادرة عن االتحاد السعودي لكرة القدم لسنة . )2019
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 2 .2 .1فرض عقوبات رياضية أو تأديبية على الالعب
باإلضافة إلى التعويض الذي يلزم الالعب المحترف بدفعه للنادي في حالة إنـهـاء العقد بإرادته المنفردة دون سبب
مشروع ،فإنه يمكن أن تفرض عقوبات رياضية على الالعب الذي يخل بعقده أثناء الفترة المحمية ،وذلك بحرمانه من المشاركة
في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشـهـر ،وتُمدد العقوبة إلى ستة أشهـر في الـحاالت الخطيرة ،على أن يبدأ سريان هذه
العقوبات فور إخطار الالعب بالقرار بداية من الموسم الجديد .و تكون العقوبات الرياضية معلقة خالل الفترة الممتدة من تاريخ
آخر مباراة رسمية بالموسم إلى تاريخ أول مباراة بالموسم الجديد.
أما إذا أقدم الالعب المحترف على إنـهـاء العقد بإرادته المنفردة بعد الفترة المحمية دون سبب مشروع فال توقع عليه
عقوبات رياضية ،وإنما يمكن أن توقع عليه إجراءات تأديبية إذا لم يُخ ِطر النادي بـهـذا اإلنـهـاء خالل الخمسة عشر يوما ً التـي
تلي آخر مباراة رسمية في الموسم ،كما تبدأ الفترة المحمية مرة أخرى عند تجديد العقد وعند تمديد فترة العقد السابق( الفقرة 3
من الـمـادة  17من الئحة االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لسنة .)2019

 3 .2 .1حالة تحريض الالعب على اإلخالل بالعقد الذي يربطه بناديه
إلى جانب التعويض و العقوبات الرياضية التي تطال الالعب المحترف في حال إنهاء العقد قبل انقضاء مدته دون
سبب مشروع  ،تفرض عقوبات من طرف االتحاد الرياضـي المعنـي على النادي الذي يُخل بالعقد أو يُحرض الالعب المحترف
على اإلخالل بالعقد أثناء الفترة المحمية دون سبب مشروع .هذا و تضع اللوائح و النصوص القانونية قرينة مفادها أن كل ناد
يتعاقد أو يسجل في صفوفه العبا محتـرفا كان قد أنـهـى عقده دون سبب مشروع مع ناديه السابق يفترض أنه قد حرضه على
ذلك ،و تلك القرينة بسيطة يمكن للنادي أن يثبت عكسها .
و يترتب على هذه المخالفة منع النادي الجديد الذي تعاقد معه الالعب من تسجيل العبيـن جدد ،سواء كانوا محلييـن أو
دولييـن لـمدة فتـرتـي تسجيل متتاليتين ،ويحرم النادي المذكور من االستفادة من االستثناء والتدابير المؤقتة المنصوص عليـهـا
في الفقرة األولى من الـمـادة السادسة من الئحة االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتسجيل الالعبين في مرحلة مبكرة (الفقرة  4من
الـمادة  17من الئحة االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لسنة .)2019
و أخيراً فإن كل شخص مهما كان و بأي صفة كانت يكون خاضعا للوائح االتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) يتعرض
للعقوبة إذا تصرف بأي طريقة كانت من أجل تسهـيل عملية انتقال الالعب و كان من شأن تصرفه هذا أن يفسر على أنه
تحريض لالعب المحترف على اإلخالل بالعقد الذي يربطه بالنادي (الـمادة  5/17من الئحة االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
لسنة .)2019
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 .2إنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة من جانب النادي أو االتحاد الرياضي
أثناء سريان عقد الالعب المحترف قد يصدر من هذا األخير ما يخالف اإلتفاق أو ما يخالف النظام الداخلـي للنادي،
فيتعرض إلى عقوبات يفرضها النادي تتفاوت في شدتها ،و قد تصل إلى إنـهـاء العقد قبل انتـهـاء مدته و ذلك لفرض االنضباط
داخل الفريق و ردع كل سلوك يمس باستقرار النادي .و قد يصدر من الالعب المحترف ما يخالف لوائح االحتراف الصادرة
عن االتحاد الرياضـي ،فيتعرض بذلك إلى عقوبات يفرضها اإلتحاد من بينها إنهاء العقد .و عليه نتعرض في هذا الجزء من
البحث إنـهـاء عقد الالعب المحترف باإلرادة المنفردة من جانب النادي الرياضـي ثم نتناول حالة إنـهـاء العقد من جانب االتحاد
الرياضـي.

 1 .2إنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة من جانب النادي
إن النادي الرياضـي لكرة القدم الذي ينشط في دوري المحترفين يطمح بالدرجة األولـى لتحقيق األلقاب والتنافس على
الـمراتب األولى ،أو على األقل تحقيق البقاء وتفادي السقوط إلى األقسام الدنيا ،لذلك تحرص النوادي الرياضية على انتداب
أحسن الالعبين و أكثرهم انضباطا.غير أنه قد يصدر من الالعب أثناء سريان عقد االحتراف ما يدفع النادي إلى إنـهـاء عقده قبل
انـتـهـاء مدته فيكون بذلك قد أنهى العقد لسبب مشروع .لكن بعض النوادي تضطر أحيانا إلنهاء عقد الالعب المحترف دون أن
يصدر منه أي إخالل ببنود العقد أو بسلوك الالعب المنضبط ما يجعل هذا اإلنهاء غير مبرر بسبب مشروع  .نتناول تباعا
الحالتين و ما يترتب عليهما من آثار .

 1 .1 .2إنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة من جانب النادي بسبب مشروع
يجوز للنادي الرياضـي إنـهـاء عقد الالعب المحترف باإلرادة المنفردة خالل مدة سريان العقد ،مستندا في ذلك على
أسباب ومبررات مشروعة طبقاً للـمـادة  14من الئحة االتحاد الدولي لكرة القدم السابقة الذكر .و فضال عن ذلك فإن األحكام
العامة لعقد العمل الواردة في النصوص المتعلقة بعالقات العمل قد تمنح للنادي الرياضي باعتباره رب العمل حق إنـهـاء العقد
باإلرادة المنفردة في حالة ارتكاب العامل "الالعب المحترف" خطأً جسيما ً.
و مثاال على ذلك ما ورد بالمادة  69من قانون العمل المصري التي تنص على أنه " ال يجوز فصل العامل إال إذا
ارتكب خطأ ً جسيما ً " ،و ما نصت عليه المادة  L.122-3-8من قانون العمل الفرنسـي إذ قضت بأنه " فيما عدا اتفاق الطرفين،
ال يمكن إنـهـاء العقد المحدد المدة قبل انتـهـاء مدته إال في حالة الخطأ الجسيم أو القوة القاهرة "( الشاعر ،2016 ،ص .) 395
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إن القوة القاهرة هي ذلك الحادث الفجائي الذي ال يمكن توقعه و ال رده و يؤدي إلى استحالة تنفيذ اإللتزام استحالة
مطلقة  ،بشرط أن يكون مستقال عن خطأ المتعاقد أو تقصيره ،وهي إن كانت من الناحية النظرية تصلح كمبرر إلنهاء عقد
المحترف في كرة القدم ،غير أنه يندر أن تتحقق هذه الفرضية في هذا المجال بالذات ،إذ يمكن حصر صور القوة القاهرة هنا في
حاالت الكوارث الطبيعية و وفاة الالعب المحترف فقط  .أما العجز و اإلصابات و األمراض فال تصلح العتبارها قوة قاهرة،
ذلك أن النشاط الرياضي بطبيعته مليء بمثل تلك األحداث المتوقعة و التي ترتب في ذمة النادي مسؤولية معالجة و رعاية
الالعب المحترف ال إنهاء عقده ،و إن كان ذلك يجيز للنادي مراجعة أجر الالعب المحترف ،مع مراعاة الفرق بين حالة تعرضه
لإلصابة نتيجة النشاط الرياضي بالنادي أو خارجه (المصاروة ،و الرفاعي ،2007 ،ص .)121
و حتى إفالس النادي لم يعتبره القضاء الفرنسي من قبيل القوة القاهرة  ،إذ يضل اإللتزام قائما على عاتق النادي في
مرحلة اإلفالس و ما بعدها على عاتق وكيلة التفليسة في مواجهة الالعب المحترف (  .)Khady, 2007, p.21و لكن خالفا
لهذا المبدأ فإن ميثاق كرة القدم الفرنسية كان يعتبر إفالس النادي أو إعادة هيكلته  le redressementصورة من صور القوة
القاهرة ،و لكن مع ذلك يلزم النادي بدفع تعويضات لالعب المحترف ال تقل عن المرتبات المتبقية الى غاية نهاية العقد
(  .)Khady, 2007, p.22و على هذا يبقى الخطأ الجسيم الصورة المثلى النهاء عقد الالعب المحترف من جانب النادي ،
على أنه حتى في حال توفر هذا السبب فإن إنهاء النادي للعقد لهذا السبب مقيد بضرورة احترام مجموعة من اإلجراءات  ،مما
يقتضي التطرق أوال لمفهوم الخطأ الجسيم و حاالته ،ثم الحديث عن اإلجراءات الواجب اتباعها في تفعيل هذا السبب النهاء العقد
من جانب النادي .

 1 .1 .1 .2مفهوم الخطأ الجسيم
لم يرد في تشريع العمل الجزائري تعريفا للخطأ الجسيم ،حيث أن القاانون  11/90الماؤر فاي  1990/04/21المتعلاق
بعالقااات العمل(القااانون رقاام  11-90المااـؤر فااي  ،1990/04/21الااـمتعلق بعالقااات العماال ،الجرياادة الرساامية للجمـهااـورية
الجزائرية عدد  23لسنة  ،1990الـمعدل والـمتمم بموجب القاانون رقام  29 -91الاـمؤر فاي  ،1991/12/21الجريادة الرسامية
عدد  68لسانة  )1991سارد بموجاب الماادة  73مناه و المعدلاة بموجاب القاانون  29/91بعاض صاور السالوك الاذي يصادر عان
العامل وأضفى علـيـهـا صبغة األخطاء الجسيمة دون تقديم تعريف دقيق و شامل للخطأ الجسيم ،ومن ثم فال منااص مان الرجاوع
إلااااااى تعريااااااف الفقااااااه لااااااه ( باااااان صاااااااري ،2010 ،ص  .)14فقااااااد عرفااااااه الفقيااااااه الفرنسااااااـي ( )CAMERLYNCK
( )CAMERLYNCK , et LYON-CAEN. 1965.بأنه ذلك السالوك أو التصارف الاذي يجعال التساريح أو الفصال أماراً
ضرورياً ،بل يجعل استمرار عالقة العمل أمراً مستحيالً .و عرفاه فاي الجزائار األساتاذ أحمياة ساليمان بأناه ذلاك التصارف الاذي
يقوم به العامل فيلحق أضراراً بمصاالح صااحب العمال أو ممتلكاتاه أو هاو ذلاك السالوك الاذي يخاالف أحاد التزاماتاه الـمـهاـنية و
يلحق به أضرارا بصاحب العمل أو بالعمال اآلخرين ،مما يجعل استمرار العامل في أداء العمل أمراً غير معقول ،إماا لخطورتاه
أو لتعارضه مع النظام واالستقرار في مكان العمل (سالمـي ، 2013 ،ص . )98
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هاذا و قااد عرفاات محكمااة الاانقض الفرنسااية الااـخطأ الجسيااـم فاي مجااال عالقااات العماال بأنااه ذلااك التصاارف الااذي يقصااد
االضرار بالمسـتخدم أو الـمؤسسة (بخدة ، 2016 ،ص .)87
و باعتبار الفسخ للخطأ الجسيم من الجزاءات التأديبية  ،فإنه يتعين على المستخدم أن يدرجه بوضوح ضمن قائمة
الجزاءات التأديبية في النظام الداخلي .و على هذا فإنه في مجال عقد العب كرة القدم المحترف يتعين على النوادي المحترفة أن
تعد النظام الداخلي لها وفقا لما تنص عليه القواعد العامة ،ال سيما المادة  75من القانون  11/90المنظم لعالقات العمل في
الجزائر و وفقا للوائح اإلتحادية الجزائرية لكرة القدم  ،و عليها أن تضمن تلك النظم الداخلية نصوصا واضحة تحدد جزاء الخطأ
الجسيم و حاالته ( تومي ،2007 ،ص  . )176و هذا ما كانت تنص عليه المادة  36من القانون االساسي لالعب كرة القدم
المحترف في فرنسا ،إذ فرضت على النوادي الرياضية المحترفة لكرة القدم إدراج كل العقوبات و الجزاءات ضمن النظام
الداخلي للنادي المحترف ،و إعالم الالعبين بها عن طريق نشرها( .)Carole, 1998, p.40
و على هذا يمكن القول أن الخطأ الجسيم في مجال عقود اإلحتراف الدولية في كرة القدم هو ذلك السلوك الخاطئ الذي
يجعل من المتعذر على الطرفين اإلستمرار في الرابطة العقدية فيما بينـهـما حتـى نـهـاية المدة المتفق عليـهـا .ومن قبيل ذلك أن
يتكرر من الالعب عدم احترامه لتعليـمات المدر ب أو النادي ،أو خرقه المتواصل ألحكام الالئحة الداخلية للنادي أو بنود العقد
رغم التنبيه عليه.
كما يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم أيضا تغيُب الالعب المحترف دون مبرر مقبول عن التدريبات أو الـمباريات مرات
عديدة ،أو كأن يكرر المشاجرة مع زمالئه في الفريق بشكل ال يحتـمل ،أو أن يوجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر أو متأثراً
بما تعاطاه من مادة مخدرة ،أو أن يقوم بإفشاء أسرار النادي إلى الغير ،أو أن يتعمد اإلضرار بممتلكات النادي ،أو أن يسـئ إلى
سمعة النادي إساءة بالغة في أحاديثه إلى وسائل اإلعالم ،أو أن يعتدي على أحد مسؤوليه أو على المدرب ،أو أن يحكم عليه
نـهـائيا ً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة (عبد الاله ،2008 ،ص ص
 .) 167-166و في جميع األحوال يمكن للنادي الرياضي المحترف إنـهـاء عقد الالعب المحترف خالل مدة سريانه ،إذا أُدين
الالعب لسوء السلوك أو االستمرار في التصرف الخاطـئ أوخرق أنظمة النادي أو االتحاد أو الئحة احتراف العبـي كرة القدم
أو بنود عقد االحتراف .و في هذا اإلتجاه صدر عن القضاء الفرنسي حكم شهير في قضية  LACUESTAالذي قضى بالفسخ
الفوري لعقد الالعب المحترف بسبب تكرار نفس السلوك ( الخروج ليال و تناول الكحول) رغم إنذارات النادي العديدة ( تومي،
 ،2007ص ص .) 178-177
و في األخير تجدر اإلشارة إلى أن بعض النوادي المحترفة في كرة القدم أقدمت على إنهاء عقود بعض الالعبين
المحترفين من جانب واحد و قبل انتهاء مدتها بذريعة ضعف النتائج و تراجع أداء الالعب المحترف .غير أن مثل هذا المبرر لم
يقبله الالعبون و رفضه الفقه و القضاء الذي رفض تصنيف ضعف األداء و النتائج ضمن االخطاء الجسيمة التي تبرر إنهاء
العقد(  ،)Khady, 2007, p.29و اعتبر كل فسخ للعقد قبل نهاية مدته على أساس ضعف النتائج وحدها فسخا أو إنهاءا دون
سبب مشروع ( تومي ،2007 ،ص .) 180
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 2 .1 .1 .2إجراءات إنـهـاء العقد من جانب النادي
مـتـى قرر النادي المحترف وضع حد للعقد باإلرادة المنفردة ،وجب عليه إلى جانب الـحصول على موافقة االتحاد
الرياضي على اإلنـهـاء ،أن يخطر الالعب برغبته في إنـهـاء العقد وذلك قبل اإلنـهـاء بمدة مناسبة حتـى يكون لالعب فرصة و
متسعا من الوقت ألخذ التدبير المناسب ،و حتى ال يفاجأ بشكل يلحق به الضرر .و يجوز لالعب في هذه الحالة التظلم من قرار
النادي أمام مجلس إدارة االتحاد في فترة محددة (الحفني ،2007 ،ص . )151
وفي حالة إنـهـاء العقد من طرف النادي المستخدم دون احترام اإلجراءات أو بإجراءات خاطئة فإن ذلك يعتبر و كأنه
إنهاءا دون سبب مشروع من حيث ما يرتبه من أثر ،إذ يعتبر اإلنهاء في هذه الحالة تسريحا تعسفيا يمنح لالعب الحق في الطعن
أمام الجهات المختصة كاإلتحاد و الرابطة الوطنية لكرة القدم ( زياد ،2016 ،ص ص .)177-167

 2 .1 .2إنـهـاء العقد من جانب النادي دون سبب مشروع
إن إنهاء عقد الالعب المحترف من جانب النادي دون سبب مشروع هو كل إجراء يتخذه النادي لوضع حد للعقد ال
يكون مستندا على سبب أو مبرر من المبررات التي تكيف على أنها مبررات مشروعة مما سبق بيانه ،و في هذه الحالة يؤدي
اإلنهاء إلى ترتيب مجموعة من اآلثار أهـمـهـا إلزام النادي بتعويض الالعب عما أصابه من ضرر ،فضال عن إمكان تسليط
عقوبات أخرى على النادي.

 1 .2 .1 .2إلزام النادي بدفع تعويض لالعب المحترف
إذا أنهى النادي عقد الالعب المحترف دون سبب مشروع عد ذلك فصالً تعسفيا ً لالعب و ينشئ له الحق في طلب
تعويض من النادي عن األضرار التـي لحقت به ،و هذا تطبيقا للقواعد العامة في عقد العمل  ،ذلك أن اإلنهاء غير المشروع لعقد
العمل ال يعطي للعامل حق الرجوع إلى عمله إال استثناءا ،ألن عقد العمل يقوم على ضرورة التوافق و العالقة الجيدة بين العامل
و المستخدم (عبد الودود ،1989 ،ص  . )355و يكون النادي ملزما بدفع التعويض النقدي لالعب بعد تقديره وفقا لحجم الضرر
ما لم يكن التعويض محددا سلفا في شرط جزائي أثناء إبرام العقد ،وهذا ما أشارت اليه الـمـادة  17فقرة  1من الئحة االتحاد
الدولـي لكرة القدم.
ويتم تقدير التعويض طبقاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين ،فإذا لام يحادد الطرفاان فاي العقاد مقادار التعاويض المساتحق،
ياتم تقااديره طبقاا ً لقااانون البلاد المعنااـي ،ماع مراعاااة خصوصاية النشاااط الرياضااـي و كاال المعاايير الموضااوعية األخاارى ،الساايما
المكافآت والمزايا األخرى المستحقة لالعب بموجب العقد الذي تم إنـهاـاؤه ،كماا تراعاى فاي تحدياد التعاويض الاـمدة المتبقياة مان
العقد إلى غاية خمس سنوات كحد أقصـى ،وما إذا كان اإلنـهـاء قد تم خالل الفتاـرة المحمياة أم خاارج تلاك الفتارة (الفقارة  1مان
الـمـادة  17من الئحة االتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) لسنة .)2019
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وقد قضت المادة  b/1/21من تنظيم بطوالت كرة القدم االحترافية الصادرة عن االتحاد الجزائري لكرة القدم موسم
 2019/2018أنه ال يمكن إنـهـاء العقد من جانب واحد خالل الموسم ،وذلك مطابقة مع لوائح الفيفا ال سيما المادة  16من الئحة
االتحاد الدولي لكرة القدم ( المادة  1/21من تنظيم بطوالت كرة القدم الصادر عن اإلتحاد الجزائري لكرة القدم موسم
.) 2019/2018

 2 .2 .1 .2توقيع عقوبات على النادي
تنص المادة  4/1/ 64من الئحة االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقاالتـهـم السعودية على أنه يحق للجنة المختصة على
مستوى االتحاد السعودي لكرة القدم وفق صالحياتـهـا أن توقع عقوبات على النادي في حالة انـهـاءه عقد الالعب المحتارف دون
سبب مشروع .و حددت الفقرة الثانية من نفس المادة العقوبات التي يحق للجناة المختصاة توقيعـهاـا علاى الناادي فاي هاذه الحالاة،
بحيث يمكن فرض عقوبة أو أكـثر ماـن العقوباات التـالـياـة  :توجياه اإلناذار الخطاـي و توقياع الغراماة المالياة الـتاـي ال تزياد عان
مليون لاير سعودي و الحرمان من تسجيل العبين جدد لمدة ال تزياد عان فترتاـي تساجيل ( الـماـادة  64مان الئحاة االحتاراف و
أوضاع الالعبين وانتقاالتـهـم ،الصادرة عن االتحاد السعودي لكرة القدم لسنة . )2019
وفي هذا الخصوص تنص المادة  14/6من الئحة االحتراف المصرية على أنه " إذا أنـهـى نا ٍد عقده مع أحد العبيه خالل
مدة سريانه خالل الموسم أو بعد نـهـاية الموسم فإنه :
أ -يحصل الالعب على مستحقاته لباقي الموسم طبقا ً للدفعات المنصوص عليـهـا بالعقد.
ب -إذا لم يخطر النادي الالعب بإنـهـاء العقد خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ آخر مباراة رسمية للنادي ،يستحق الالعب ما
قيمته  %50من المبالغ المنصوص عليـهـا بالعقد حتـى بداية فترة القيد الثانية إذا لم ينتقل لناد آخر و %50من الدفعة المقدمة
إذا انتقل ألي ناد آخر قبل ذلك " .
ونظراً للطبيعة الخاصة للنشاط الرياضـي وتميـُز هذا العقد عن غيره من عقود العمل األخرى ،فإنه يحق لالتحاد
الرياضـي المختص توقيع جزاءات رياضية على النادي ،من بينها حرمان النادي من تسجيل العبين جدد لفترتـي تسجيل ،وذلك
في حالة ما إذا أنـهـى النادي العقد بإرادته المنفردة دون مبررات مشروعة خالل فترة الحماية عمال بالمادة  4/17من الئحة
االتحاد الدولي لكرة القدم ( الشاعر ،2016 ،ص .)399
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 2 .2إنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة لالتحاد الرياضـي
رغم أن أطراف عقد العب كرة القدم المحترف هما الالعب المحترف و النادي الرياضـي ،إال أن تسجيل العقد
والمصادقة عليه يتمان على مستوى االتحاد الرياضـي لكرة القدم و ذلك حسب معظم القوانين و التشريعات الرياضية في العالم
(البراوي ،2008 ،ص  .)86كما يمارس اإلتحاد الرياضي أيضا سلطة مراقبة تنفيذ بنود العقد وااللتزامات المترتبة على
أطرافه في إطار السلطات التنظيمية والتأديبية المخولة له حسب ما تقضـي به لوائح االحتراف الصادرة عن االتحاد الدولي لكرة
القدم .و على هذا نستعرض في هذا المطلب الحاالت الـتـي تُخول االتحاد الرياضـي لكرة القدم إنـهـاء عقد االحتراف بإرادته
المنفـردة ،و ذلك بعد بيان األساس القانوني لممارسة اإلتحاد الرياضي تلك السلطة .

 1 .2 .2األساس القانوني لحق اإلتحاد الرياضي في إنهاء العقد
من المسلم به أن االتحاد الرياضـي لكرة القدم ليس طرفا ً في العقد بالمعنى الضيق ألطراف العقد ،غير أنه يستمد سلطة
إنـهـاء أي عقد من صفته كمسؤول أصيل عن الجانب التنظيمي في إبرام هذه العقود وتنفيذها وإنـهـائـهـا ،إذ تمنحه صفته تلك
سلطة التدخل المباشر في إنـهـاء عقد الالعب المحترف إذا ثبت له ارتكاب الالعب مخالفة جسيمة تستوجب هذا اإلنـهـاء .
وال تقتصر سلطة االتحاد الرياضـي على أنـهـاء العقد باإلرادة المنفردة فحسب ،إنما هو يملك فضال عن ذلك سلطة
الرقابة على قرارات اإلنـهـاء باإلرادة المنفردة التي تصدرها النوادي المحترفة ،فهـذه األخيرة ال تتمتع بسلطة مطلقة في إنـهـاء
عقود الالعبين المحترفين ،إنما ينبغي على ا لنادي متـى أراد إنـهـاء عقد أحد الالعبين خالل مدة سريان العقد ألية أسباب كانت،
أن يحصل على موافقة االتحاد الرياضـي لكرة القدم (الحفني ،2007 ،ص .)150
إن ما يمي ز عقد عمل العب كرة القدم المحترف عن غيره من عقود العمل األخرى ،هو خضوع هذا العقد في جميع
جزئياته و مراحله ،بدءا من إعداد نموذج العقد و صياغة بنوده وكافة الجوانب المتعلقة به لسلطة االتحاد الرياضـي ،فاألمر
يتعلق بعقد شكلي يخضع لشكل نموذجي و يستوجب التصديق عليه من قبل هياكل اإلتحاد الرياضي أو من الرابطة حسب
األحوال( تومي ،2007 ،ص  .) 81و على هذا فاإلتحاد الرياضي يمارس سلطة مطلقة وواسعة في كل ما يتعلق بعقود
الالعبين المحترفين ،بما له من سلطات تأديبية وتنظيمية يستمدها من نصوص و مضامين لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم و كذا
اللوائح و التشريعات الوطنية و القارية .

 2 .2 .2حاالت إنهاء العقد باإلرادة المنفردة لإلتحاد الرياضي
يعد فسخ و إنهاء عقود الالعبين المحترفين في كرة القدم قبل انتهاء مدتها من أخطر السلطات المخولة لالتحاد
الرياضـي ،و لذلك فهي مقيدة بشرط ارتكاب أحد طرفي عقد اإلحتراف خطأ جسيما .و على هذا فإن ممارسة اإلتحاد الرياضي
لتلك السلطة قد تكون بسبب خطأ الالعب أو خطأ النادي ،على أن يكون ذلك الخطأ قد بلغ حدا من الجسامة بحيث يبرر إنهاء
العقد باإلرادة المنفردة .
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وفي هذا الشأن تنص المادة  5/2من الئحة شؤون الالعبين المصرية على أنه "من حق اللجنة التابعة لالتحاد
الرياضـي توقيع الجزاءات على األندية والالعبين واألجـهـزة اإلدارية ومسؤولـي القيد بالفروع على النحو التالـي :لفت النظر ــ
اإلنذار ـ الغرامة المالية ـ اإليقاف ـ فسخ العقد "( الشاعر ،2016 ،ص  .)400كما نصت الفقرة الثانية من الـمـادة  38من تنظيم
كرة القدم المحترفة التونسية للموسم  2016/2015على أنه "يمكن إنــهـاء عقد احتراف العب كرة القدم من جانب واحد دون
أن يترتب عليه دفع تعويض أو عقوبة رياضية في حالة شطب الالعب من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم أو من طرف
النادي وفقا ً ألحكام نظامه الداخلي" ( المادة  2/38من الئحة تنظيم كرة القدم المحترفة الصادرة عن اإلتحاد التونسي لكرة القدم
موسم .) 2015/2014
و تقضي الـمادة  63من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين الصادرة عن االتحاد السعودي لكرة القدم ،على أنه "إذا
صدر قرار من االتحاد أو أي من لجانه بمنع الالعب من مزاولة نشاطه الرياضـي ،وبعد اتخاذ جميع اإلجراءات النظامية ،يقوم
النادي بإلغاء عقد الالعب اعتباراً من تاريخ صدور القرار وإبالغ اللجنة بما يفيد ذلك .وال يحق لالعب المطالبة بأي مرتبات أو
مست حقات مالية عن الفترة المتبقية من عقده الملغـى .أما إذا صدر قرار نـهـائـي متعلق باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات
بإيقاف الالعب ،فيحق للنادي المتعاقد مع الالعب إلغـاء عقد الالعب فور صدور القرار النـهـائـي دون دفع تعويضات لالعب.
كما يحق للنادي مطالبة الال عب بإعادة أي مبالغ استلـمـهـا كمقدم عقد ،شريطة رفع كل ما يتعلق بالموضوع للجنة االحتراف
وأوضاع الالعبين وانتقاالتـهـم باالتحاد السعودي لكرة القدم ،ألخذ الموافقة على اإلجراءات التـي اتخذها النادي (الـمـادة  63من
الئحة االحتراف و أوضاع الالعبين وانتقاالتـهـم ،الصادرة عن االتحاد السعودي لسنة  .)2019و نفس الحكم تقريبا تضمنته
الـمـادة /2/5ج من الئحة االحتراف المصرية لما نصت على أن "الالعب المحترف يكون حراً في التعاقد مع ناد آخر إذا كان
عقده قد ألغـي بقرار من لجنة شؤون الالعبيـن ".
كما نصت المادة  2/7من قانون االحتراف الرياضـي العراقـي ،أن الرياضـي المحترف يكون حراً في التعاقد مع أية
مؤسسة رياضيـة في حالة إذا كان عقده قد ألـغـي بقرار من لجنة االحتراف الرياضـي ولم يطعن به خالل المدة القانونية .ولجنة
االحتراف الرياضـي حسب نص المادة  8/1من نفس القانون ،هـي لجنة متخصصة في المجال الرياضـي واإلداري للعبة كرة
القدم ،مهـمـتـهـا تنظيم عمل الرياضييـن المحترفيـن واإلشراف على عملية االحتراف بكل جوانبه ،وتكون مرتبطة باالتحاد
الرياضـي لكرة القدم .ويحق للرياضـي الـمحترف الذي أُلغـي عقد احترافه بقرار من لجنة االحتراف ،أن يقدم طعناً إلى لجنة
االستئناف ،وهـي لجنة تتكون من رئيس ونائب وخمسة أعضاء من داخل اتحاد كرة القدم العراقـي أو خارجه ،تنظر في طعون
الرياضيين المحترفين والوسطاء والمؤسسات الرياضية على قرارات لجنة االحتراف الرياضـي واالنضباط ،وتكون قراراتـهـا
نـهـائية بالنسبة لالتحاد الرياضـي ( الـمواد  1و  7من قانون االحتراف الرياضـي العراقي ،رقم ( )60لسنة  ،2017الصادر
بتاريخ  ،2017/04/30الجريدة الرسمية العراقية رقم  ،4447المـؤرخة بتاريخ  15ماي .)2017
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و عموما يقوم االتحاد الرياضـي عادة بإنـهـاء عقد الالعب إذا ثبت أن الالعب قد ارتكب مخالفة جسيمة لالئحة
االحتراف أو قانون الرياضة أو غيره من القوانيـن ،كأن يثبت تعاطـي الالعب للمنشطات الـمحـرمة ،أو أن يرفض بدون مبرر
مقب ول االستجابة لطلب االتحاد له لالنضمام للمنتخب الوطـنـي ،أو أن يتمادى في مخالفته لقوانين وعادات الدولة ،أو أن يقع منه
اعتداء جسيم على أحد مسؤولـي االتحاد أو الحكام .ففي مثل هذه الحاالت يمكن لالتحاد الرياضـي أن يوقع على الالعب الجزاء
المناسب ،الذي قد يصل إلى حد شطبه من االتحاد وإنـهـاء عقده(عبد الاله ،2008 ،ص .) 169

الخاتـمـة
إن األصل في عقود الالعبين المحترفين في رياضة كرة القدم أن تكون محمية بلوائح و نصوص قانونية تهدف إلى
المحافظة على استقرار العقود المبرمة بيـن الالعبين المحترفين واألندية ،و ذلك استناداً إلى مبدأ احترام العقد ،فال يمكن بموجب
تلك النصوص إنـهـاء العقد إال بانقضاء مدته أو باتفاق الطرفيـن و تراضيهما قبل انتهاء مدته  .غير أنه قد تطرأ خالل سريان
العقد أحداث تؤدي إلى إنـهـاء عقد العب كرة القدم المحترم قبل انتـهـاء مدته باإلرادة المنفردة ألحد طرفـي عقد االحتراف أو
من طرف االتحاد الرياضـي لكرة القدم في بعض الحاالت.
و بالنظر إلى خطورة ما قد يترتب على هذه الطريقة اإلنفرادية في إنهاء العقود من تبعات و آثار ،فإن النصوص
القانونية المنظمة للعبة في شتى بلدان العالم تشترك كلها في تقييد تلك السلطة بمجموعة من القيود و الشروط الموضوعية و
الشكلية و التنظيمية التي ال بد من احترامها  ،كما تشترك تلك النصوص تقريبا في ما ترتبه على إنهاء عقود اإلحتراف من آثار
مالية و رياضية .
و في خاتمة هذا البحث يمكن حصر ما توصلنا إليه من نتائج فيما يلي :
 إن لوائح االحتراف تُجيز لالعب المحترف إنـهـاء العقد بارداته المنفردة إذا استند إلـى سبب مشروع ،دون أي تبعات مالية أوعقوبات رياضية .و من أمثلة األسباب المشروعة امتناع النادي عن دفع أجرة الالعب أو إخالل النادي بالتزام من التزاماته
الجوهـرية الناشئة عن العقد أو عن لوائح االحتراف أو القانون.
 يجوز للنادي أن ينـهـي عقد الالعب بإرادته المنفردة فـي حالة ارتكاب الالعب لخطأ جسيم ،كاالعتداء على أحد مسؤوليالنادي أو المدرب.
 في كل األحوال تحظُر لوائح االحتراف إنـهـاء العقد من طرف واحد خالل فترة الموسم ،كما يتعين على النادي إخطارالالعب بقرار إنـهـاء العقد والحصول على موافقة االتحاد الرياضـي على ذلك.
ـ فـي حالة إنـهـاء عقد الالعب المحترف من أحد الطرفيـن دون سبب مشروع ،يلتـزم الطرف الذي أنـهـى العقد بتعويض
الطرف اآلخر حسب ما ورد في العقد ،مع األخذ في االعتبار قانون البلد المـعنـي وما ورد في لوائح االحتراف لالتحاد الدولي
لكرة القدم.
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 تُفرض عقوبات رياضية على الطرف الذي يُخل بعقده أثناء الفترة المحمية أو يُحرض على اإلخالل بالعقد بين الالعبالمحترف والنادي من أجل تسهـيـل عملية انتقال الالعب إلى نا ٍد آخر.
ـ يجوز لالتحاد الرياضـي لكرة القدم ،إنـهـاء عقد الالعب المحترف رغم أنه ليس طرفا ً في العقد ،وذلك بموجب ما يتمتع به من
سلطات تأديبية و تنظيمية و رقابية  ،وذلك في حالة المخالفة الجسيمة للوائح االحتراف أو القوانيـن السارية المفعول.

التوصيات واالقتراحات
بناءا على ما خلصنا إليه من خالل هذه الدراسة نقدم التوصيات واالقتراحات التالية :
 الدعوة إلى تضمين نماذج عقود العبـي كـرة القدم المحترفين االلتزامات الواقعة على الطرفـين والعقوبات الناجمة عناإلخالل بـهـا ،خاصة في حالة إنـهـاء العقد من جانب أحد الطرفين بإرادته المنفردة.
 حث الالعبين المحترفين و النوادي الرياضـية على احترام اإلجراءات القانونية المعمول بـهـا في حالة إنـهـاء العقد من طرفواحد ،كإخطار الطرف اآلخر فـي المدة القانونية و تجنب اإلنهاء خالل الموسم و في الفترة المحمية والحصول على موافقة
االتحاد الرياضـي بذلك.
 دعوة الالعبين المحترفين و النوادي الرياضية إلى اإلستعانة بمستشارين قانونيين مختصين بشكل دائم أو على األقل بمناسبةكل رغبة في إنـهـاء عقد االحتراف باإلرادة المنفردة من جانب واحد.
 دعوة االتحادات الرياضـية لكرة القدم إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة مسيري النوادي الرياضية المحترفة والمدربـينوالالعبين المـحتـرفين ،لشرح القوانين الرياضية الـتي تنظم االحتراف في كرة القدم ،وذلك لتفادي النـزاعات وما قد يترتب عنها
من تبعات تضر باستقرار النوادي و الدوريات و مصالح الالعبين المحترفين .
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