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11 اســتخدام كافــة الســبل والوســائل المتاحــة بالدولــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء الجمعيــة .
مــن المحاميــن والقانونييــن مهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً.

21 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة .
مهنــة المحامــاة.

31 ــامية . ــالتها الس ــاة ألداء رس ــة المحام ــز دور مهن ــة لتعزي ــود أعضــاء الجمعي ــم جه تنظي
فــي إرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق أخالقيــات المهنــة والعمــل بــروح المســؤولية والمــواالة 

للدولــة 

41 ــات الدراســية . ــدوات والحلق ــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة الن العمــل عل
ــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي.  ــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعي بغــرض تنمي

51 توثيــق أواصــر الصلــة بيــن الجمعيــة واألنديــة واإلتحــادات والجمعيــات األخــرى محليــاً .
ً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة. ودوليــا

61 المســاهمة بإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن والتشــريعات التــي تصــدر فــي الدولــة .
مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ترمــي إليهــا الجمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

فــي البدايــة يســعدني ويشــرفني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور / ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
هللا ورعــاه(  علــى إرســائه دعائــم الثقافــة والمعرفــة، والحــرص علــى نشــرها بيــن أوســاط المجتمــع، 

والتــي كان مــن نتاجهــا أن تــم اختيــار إمــارة الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب للعــام 2019.

ضمــن أهــداف جمعيــة االمــارات للمحاميــن والقانونييــن الراميــة إلــى دعــم الفكــر القانونــي ونشــر 
البحــوث والدراســات القانونيــة والشــرعية أطلقــت الجمعيــة »مشــروع تطويــر مجلــة الحــق« حيــث 
تــم طباعــة 19 كتــاب يحتــوي علــى 20 عــدد مــن مجموعــة مجلــة الحــق ليتــم انجازهــا كإصــدار 

خــاص مــن المجلــة.

 مجلــة الحــق والتــي تأسســت عــام 1403هـــ -  1982 م  عــن إدارة البحــوث والدراســات بجمعيــة 
اإلمــارات للمحاميــن وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكمــة موجهــة للمشــتغلين فــي حقــل القانــون مــن 
ــاع قــرار وجــاء العــدد حافــالً بالبحــوث والدراســات المتنوعــة  أكاديمييــن ومحامييــن وقضــاة وصن
فــي معظــم تخصصــات القانــون وفروعـــه، وقــد تميــزت البحــوث المنشــورة فــي المجلــة بالرصانــة 
العلميــة  فضــالً عــن إنهــا كانــت شــاملة لجميــع فــروع القانــون  هــذا وقــد احتلــت هــذه البحــوث مكانــة 
مهمــة فــي الوســط القانونــي لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي رفــد وترســيخ ونشــر الوعــي القانونــي، لــدى 

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

تهــدف المجلــة بشــكل عــام علــى نشــر المعرفــة القانونيــة بمــا يســهم فــي تطويــر العمــل القانونــي، 
ــة  ــد القانوني ــر القواع ــن خــالل نش ــي م ــر القانون ــراء الفك ــي إث ــادة ف ــاهمة الج ــى المس ــة ال باإلضاف
واآلراء الفقهيــة واالجتهــادات القضائيــة مــع التأكيــد علــى الجــودة العاليــة للمــادة المنشــورة وصلتهــا 
ــم  ــاخ المالئ ــة المن ــي، وتهيئ ــي أو العرب ــع المحل ــى الواق ــة الناشــئة عل ــر االجتماعي ــة بالظواه الوثيق
للمفكريــن والباحثيــن لنشــر نتــاج أفكارهـــم وأنشـــطتهم العلميــة والبحثيــة فــي المجــاالت القانونيــة ذات 
الصـــلة بالبيئــة االجتمــــاعية والحــرص علــى التنــوع الفكــري وااللتــزام المنهجــي واالســتفادة من كل 

معطيــات الفكــر القانونــي الناضــج وال ســيما الــذي يعمــل علــى التوأمــة بيــن األصالــة والتجديــد .

لمجلــة الحــق قاعــدة انتشــار واســعة فــي أوســاط القانونييــن وســيتم توفيــر مجلــة الحــق بإصدارهــا 
ــم. الخــاص إلكترونيــا حتــى يســتطيع الجمهــور تصفحهــا واالطــالع عليهــا مــن أي مــكان بالعال

وفق هللا الجميع ، ودامت مهنة المحاماة جليلة وسامية ،،.
المستشار / زايد سعيد الشامسي
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األستاذ الدكتور محمد الزحيلي

بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة

ــى  ــالم عل ــكام، والصــالة والس ــريع األح ــالم وتش ــان واإلس ــة اإليم ــى نعم ــد هلل عل الحم
رســول هللا، رســول الخيــر لإلنســانية، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن تبعهــم إلــى 

يــوم الديــن، وبعــد:
فــإن رســالة اإلســالم الموجهــة لإلنســان، لتحقيــق مصالحــه، وجلــب الخيــر والنفــع لــه، 
صالحــة لــكل زمــان ومــكان، وتتطــور آلياتهــا ووســائلها حســب األحــوال لتأميــن األهداف 
والغايــات. وإن مــن عظمــة اإلســالم، وحكمــة تشــريعه أن أوجــد نظــام الوقــف الــذي كان 
ــل  ــز التكاف ــاس، وتعزي ــات الن ــن حاجي ــالمي، بتأمي ــع اإلس ــي المجتم ــرقة ف صــورة مش
بينهــم بــدًءا مــن ســد رمــق الفقيــر، وانتهــاء بحمايــة الثغــور دفاعــاً عــن األمــة وعقيدتهــا؛ 
ألن الوقــف يمثــل أفضــل صــورة للعمــل الخيــري العــام لألفــراد، والمتصــل بيــن األجيال، 
ــا  ــا مســتمر، وفرعه ــم، وعطاؤه ــا دائ ــت، وأجره ــا ثاب ــة، أصله ــة جاري ــاره صدق باعتب
ــاف بعــض األعــراض  ــف واألوق ــى الوق ــن طــرأ عل ــاء. ولئ ــر والنم ــماء بالخي ــي الس ف
ــه  ــا جعل ــالم، مم ــار اإلس ــي دي ــي ف ــي والسياس ــف االجتماع ــة للتخل ــاء، المقارن واألخط
يتعــرض لهجــوم األعــداء فــي الخــارج، وشــكوك ضعــاف اإليمــان فــي الداخــل، فإنــه عــاد 
ــه،  ــة واإلســالمية، ونهــض مــن غفوت ــالد العربي ــر مــن الب ــي كثي ــه ف ــى صحوت ــوم إل الي
وقــام المخلصــون بالدعــوة لتجديــده، وإحيائــه، وإعــادة االعتبــار لــه، وإيجــاد األســاليب 
ــتجدة  ــة واألدوات المس ــائل الحديث ــة والوس ــغ واألوعي ــكار الصي ــه، وابت ــدة لتطبيق الجدي
والبنــاء المؤسســي لممارســته، وتفعيــل دوره االقتصــادي واالجتماعــي، ومــن ذلــك 
الصناديــق الوقفيــة، التــي عرفــت ألول مــرة فــي العصــر الحاضــر، وصــار لهــا وجــود 
قائــم، ووضعــت لهــا النظــم واللوائــح، وفرضــت نفســها علــى الحيــاة والواقــع، ومارســت 
نشــاطها الوقفــي، وبــدأت تجنــي الثمــار اليانعــة للوقــف، وتجــدد اآلثــار الحميــدة لتشــريعه، 

ويشــرف عليهــا علمــاء العصــر، ويرقبهــا النــاس بشــغف وتقديــر.
ــة،  ــة الموضوعي ــه، مــن الناحي ــد عرضــه، وبيان ــذي نري وهــذا هــو موضــوع البحــث ال
وضــرب األمثلــة لــه ممــا ســبقت إليــه ماليزيــا، وابتكرتــه دولــة الكويــت1، ثــم اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة بالشــارقة2.
فــي  الصــادر   ،257 رقــم  األميــري  بالمرســوم  بالكويــت  لألوقــاف  العامــة  األمانــة  نشــأت    1

13/11/1993م. الموافــق  29/5/1414هـــ 
2  تأسســت األمانــة العامــة لألوقــاف بالشــارقة عــام 1996م بالمرســوم األميــري لســنة 1996م مــن 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان القاســمي حاكــم الشــارقة.
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المبحث األول: التنظيم الفني والتكييف الفقهي للصناديق الوقفية

ــم نعــرض  ــن تعريفهــا، ونشــأتها، ث ــة نبي ــق الوقفي ــم المعاصــر للصنادي ــان التنظي ــل بي قب
التنظيــم لهــا فــي بعــض البــالد العربيــة.

أوالً: تعريف الصناديق الوقفية:
الصنــدوق فــي اللغــة: وعــاء مــن خشــب أو معــدن ونحوهمــا مختلــف األحجــام تحفــظ فيــه 
الكتــب والمالبــس ونحوهــا، ثــم صــار للصنــدوق معنــى محدثــاً، وهــو مجمــوع مــا يُدخــر 

ْيــن، والصنــدوق الوقفــي1. ويحفــظ مــن المــال، كصنــدوق الدَّ
والوقــف لغــة: الحبــس مطلقــاً، ســواء كان حســياً أو معنويــاً، وهــو مصــدر وقــف بمعنــى 
حبــس، ومنــه الموقــوف، ألن النــاس يوقفونــه، أي يحبســونه2، وهــو مــن القـُـرب المنــدوب 

إليهــا شــرعاً.
الوقــف فــي االصطــالح عرفــه الفقهــاء عــدة تعريفــات، نختــار منهــا تعريــف الحنابلــة: 
ــس  ــث الشــريف »حبّ ــه تحبيــس األصــل وتســبيل المنفعــة3، وهــو مســتمد مــن الحدي بأن
األصــل، وســبّل الثمــرة«4، فالوقــف حبــس مــال يمكــن االنتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه، وقطع 
ــع الواقــف  ــاح، ويمن ــى مصــرف مب ــه عل ــه وثمرت ــه، لتصــرف غلت ــي رقتب التصــرف ف
وغيــره مــن بيعــه أو هبتــه أو توريثــه إال اســتثناء. والصنــدوق الوقفــي عبــارة عــن تجميــع 
أمــوال نقديــة مــن عــدد مــن األشــخاص عــن طريــق التبــرع أو األســهم، الســتثمار هــذه 
األمــوال، ثــم إنفاقهــا أو إنفــاق ريعهــا وغلتهــا علــى مصلحــة عامــة تحقــق النفــع لألفــراد 
والمجتمــع، بهــدف إحيــاء ســنة الوقــف، وتحقيــق أهدافــه الخيريــة التــي تعــود علــى األمــة 
والمجتمــع واألفــراد بالنفــع العــام والخــاص، وتكويــن إدارة لهــذا الصنــدوق تعمــل علــى 
رعايتــه، والحفــاظ عليــه، واإلشــراف علــى اســتثمار األصــول، وتوزيــع األربــاح بحســب 
الخطــة المرســومة. وتســعى وزارات األوقــاف، واألمانــات العامــة لألوقــاف فــي مختلــف 
البــالد إلــى إقامــة أوقــاف جديــدة ألغــراض محــددة، تتفــق مــع رغبــات النــاس، واندفاعهــا 

1  المعجم الوسيط 1/525، مادة الصندوق.
2  المرجع السابق 2/1051 مادة وقف.

3  منتهــى اإلرادات 1/422، الــروض المربــع ص453، الممتــع، شــرح المقنــع 4/116، وانظــر: فتــح 
ــذب 3/671، الحــاوي 9/368،  ــاج 2/376، المه ــي المحت ــل 6/18، مغن ــر 5/37، مواهــب الجلي القدي

الروضــة 5/314.
4  هــذا مأخــوذ مــن حديــث عمــر t الــذي أخرجــه البخــاري )2/982 رقــم 2586( ومســلم )11/86 

ــي )6/158، 159( وغيرهــم. ــد )2/11، 12( والبيهق ــو داود )2/105( وأحم ــم 1632(. وأب رق

خطة البحث:
جاءت خطة البحث كما يلي:

المقدمة:
المبحث األول: التنظيم الفني والتكييف الفقهي للصناديق الوقفية.	 
ــارقة 	  ــت والش ــا، الكوي ــة وأنواعه ــق الوقفي ــي: صــور الصنادي ــث الثان المبح

ــاً. نموذج
المبحث الثالث: الحكم الشرعي والتأصيل الفقهي للصناديق الوقفية.	 
المبحث الرابع: مشكالت التنفيذ، وطرق حلها.	 
الخاتمة: عن نتائج البحث والتوصيات.	 

الكويــت  فــي  الموضوعــات  لتتبــع  اســتقرائياً  البحــث  منهــج  يكــون  وســوف 
والشــارقة، والمقارنــة بيــن المذاهــب فــي الجوانــب الفقهيــة، واالســتفادة مــن 
الدراســات الحديثــة عنــه عامــة، والدعــوة المعاصــرة لــه خاصــة، وعــن الصناديــق 

ــص. ــكل أخ ــة بش الوقفي
ــى  ــن عل ــرار، والقائمي ــاع الق ــد صن ــذ بي ــداد، وأن يأخ ــق والس ــأل هللا التوفي وأس
إحيــاء الوقــف وتجديــده، وأن يمدهــم بالعــون المــادي، والمــؤازرة األخويــة، ليبــزغ 
فجــر الوقــف الســديد مــن جديــد، ويأخــذ بيــد األمــة نحــو الرشــد والعــودة إلــى دينهــا 

وشــريعتها، والحمــد هلل رب العالميــن.

األستاذ الدكتور محمد الزحيلي
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أوقــاف لخدمــة الغــرض الوقفــي المعيــن، فالصنــدوق يعمــل علــى توجيــه الواقفيــن إلــى 
أحــد المجــاالت، وتوعيتهــم بأهميتــه، واســتقطاب تبرعاتهــم الوقفيــة مــن أجلــه، والعمــل 

ــدوق1. ــه الصن ــذي أنشــئ ألجل ــي ال ــة الغــرض الوقف ــى رعاي عل
وإن أهــم مــا يميــز الصناديــق الوقفيــة أن أمــوال كل صنــدوق بمثابــة وقــف خيــري 
لتمويــل إنشــاء المشــروع، وتغطيــة تكلفــة إدارتــه واحتياجاتــه فــي المســتقبل، ولضمــان 
ــرارات  ــى ق ــت ال يتوقــف عل ــه مــن مصــدر ثاب ــم ل اســتمراره ونمــوه بوجــود دخــل دائ
ــوال  ــد اســتثمار أم ــن عائ ــى المشــروعات م ــاق عل ــات أخــرى، وســيكون اإلنف ــن جه م

ــا. ــوال ذاته ــن األم ــس م ــدوق، ولي الصن
فأمــوال الصنــدوق ســتكون أمــوال وقــف ال يجــوز التصــرف فيهــا، كمــا أن الصناديــق 
ــك  ــدوق، وذل ــي أنشــطة الصن ــق أقصــى مشــاركة شــعبية ف ــى تحقي ــة ســتعمل عل الوقفي
بتشــكيل لجنــة مــن ذوي الخبــرات ومــن المهتميــن بأنشــطة كل صنــدوق، وتكــون بمثابــة 
ناظــر علــى أمــوال الصنــدوق، وينــاط بهــا الدعــوة إلــى الوقــف لتحقيــق التمويــل المناســب 
ألنشــطة الصنــدوق، مــع االلتــزام باألصــول الشــرعية فــي دعــوة النــاس للمشــاركة فــي 

دعــم تلــك الصناديــق الوقفيــة2، كمــا ســنرى تفصيلــه بمشــيئة هللا تعالــى.

ثالثاً: أهداف الصناديق الوقفية:
تهــدف الصناديــق الوقفيــة إلــى دعــوة المســلمين عامــة، وأصحــاب الخيــر والثــراء 
ــف  ــي وق ــاهمة ف ــى المس ــص، إل ــه أخ ــى وج ــراد عل ــال واألف ــال األعم ــة، ورج خاص
ــه  ــائل ليوج ــال س ــن رأس م ــا، لتكوي ــا كان مقداره ــة مهم ــغ نقدي ــرع بمبال ــم بالتب أمواله
نحــو هــدف معيــن يحقــق المصالــح العامــة لألمــة، ممــا يعجــز عنــه فــرد معيــن، وينــوء 
كاهــل الدولــة عــن القيــام بهــا، فتتضافــر الجهــود، وتجمــع األمــوال النقديــة أو عــن طريــق 

ــوض بالمشــروع. ــي للنه ــال الكاف ــن رأس الم األســهم، لتكوي
ويمكــن أن يضــم إلــى رأس المــال أصــول اســتثمارية أخــرى، كالبنــاء، واألرض، 
والمعــدات، واألجهــزة، والمختبــرات ووســائل االتصــال المختلفــة، لتكــون احتياطيــاً 
الســتمرار الصنــدوق الوقفــي، ودعمــاً لتأميــن المــوارد الالزمــة والكافيــة لــه فــي قادمــات 

ــام3. األي
1  الوقف اإلسالمي، منذر القحف ص301، أثر الوقف على الدعوة ص487.

2  أثر الوقف على الدعوة ص488.
ــي، انظــر: دور  ــتثمار الوقف ــق لالس ــة متخصصــة، وصنادي ــق وقفي ــا صنادي ــر لدين ــك يتوف ــي ذل 3  وف

الوقــف اإلســالمي، الصريــخ ص64، 66، 67.

نحــو قطــاع معيــن فــي الحيــاة، كالقــرآن والعلــوم الشــرعية، والقيــم، والعلــوم عامــة، وعلم 
معيــن خاصــة، والبيئــة، والصحــة، والدعــوة، وغيــر ذلــك مــن خــالل صناديــق خاصــة 
لــكل جانــب، فــي إطــار مؤسســي للتعــاون بيــن أفــراد المجتمــع والمؤسســات الحكوميــة 
والجهــات الخيريــة أو األهليــة، للعمــل علــى إحيــاء ســنة الوقــف، والدعــوة لتكويــن أوقــاف 
ــغ  ــورة، وصي ــرة ومتط ــاليب معاص ــه بأس ــي تنميت ــاهم ف ــع وتس ــدم المجتم ــدة، تخ جدي

مناســبة لتلبــي حاجــة المجتمــع واألمــة واألفــراد.

ثانياً: تكييف الصناديق وتنظيمها:
يمثــل الصنــدوق هيئــة تعاونيــة تضــم عــدداً مــن األفــراد أو الهيئــات االجتماعيــة 
والحكوميــة، وتســعى لالرتقــاء بالخدمــات، وتوفيــر أشــكال الرعايــة التــي يهــدف إليهــا 
ــم  ــراد، ث ــات األف ــة احتياج ــوارده، ودراس ــد م ــدوق بتحدي ــوم الصن ــائها. ويق ــرار إنش ق
ــة  ــوء دراس ــي ض ــه ف ــم إنفاق ــال، ليت ــع الم ــة لجم ــات وقفي ــة تبرع ــم حمل ــق لتنظي ينطل
ــررة فــي أهدافــه. وتتحــدد مســؤولية الصنــدوق بدراســة الميزانيــة،  االحتياجــات المق
وتتفــرد باالختصــاص فــي تنظيــم الدعــوة والحمــالت الماليــة لتمويــل المشــروعات التــي 
تســعى لرعايتهــا، ورفــع مســتوى الخدمــات الممكنــة لألفــراد، وتنســيق هــذه الخدمــات، 
وعــدم الوقــوع فــي مشــاكل جانبيــة، وإثــارة الــرأي العــام وتوجيهــه ألهــداف الصنــدوق 
أثنــاء التبرعــات، وإتاحــة الفرصــة ألكبــر عــدد مــن النــاس للمشــاركة فــي عمــل الخيــر 

ــرعي1. ــف الش والوق
قــال الصريــخ: »والصناديــق الوقفيــة هــي قوالــب تنظيميــة تســعى لتحقيــق أهــداف التنميــة 
ــتقاللية  ــع باس ــي يتمت ــل مؤسس ــالل عم ــن خ ــا، م ــا وأهدافه ــب مجاله ــددة كل حس المتع
نســبية، ويديرهــا فعاليــات المجتمــع ذات الصلــة بمجــال الصنــدوق أو المشــروع الوقفــي 

بجهــود تطوعيــة«2.
وبذلــك يتبيــن أن فكــرة الصناديــق الوقفيــة تقــوم علــى إنشــاء إدارات تتخصــص كل منهــا 
ــع  ــر ذات النف ــوه الب ــن وج ــل ضم ــا يدخ ــن، مم ــي معي ــال اجتماع ــة مج ــة وخدم برعاي
ــدر  ــة، ويص ــة توزيعي ــة مالي ــدات وقفي ــي وح ــة ه ــق الوقفي ــه، فالصنادي ــع بكامل للمجتم
ــاء  ــي إنش ــاهمة ف ــى المس ــن إل ــدوق المتبرعي ــو الصن ــم يدع ــي، ث ــرار حكوم ــائها ق بإنش

1  الوقــف والعمــل األهلــي فــي المجتمــع اإلســالمي المعاصــر، د. ياســر الحورانــي ص72، أثــر الوقــف 
علــى الدعــوة ص487، نظــام الوقــف ص99.
2  دور الوقف اإلسالمي، الصريخ ص30.
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ويتكــون مجلــس اإلدارة مــن عــدد مــا بيــن الخمســة إلــى تســعة أعضــاء مــن العناصــر 
الشــعبية، يختارهــم رئيــس المجلــس األعلــى لشــؤون الوقــف أو غيــره، ويجــوز إضافــة 
ممثليــن لبعــض الجهــات المختصــة فــي مجــاالت عمــل الصنــدوق، وتكــون مــدة المجلــس 
ســنتين قابلــة للتجديــد، ويختــار المجلــس رئيســاً لــه، ونائبــاً للرئيــس مــن بيــن األعضــاء.
ويشــرف مجلــس اإلدارة علــى أعمــال الصنــدوق، واإلشــراف علــى سياســته، وبرامجــه 
التنفيذيــة، والعمــل علــى تحقيــق أهدافــه فــي نطــاق أحــكام الوقــف، واألنظمــة المرعيــة، 
والقواعــد المتبعــة فــي إدارة الصناديــق، ويجتمــع كلمــا اقتضــت الحاجــة، ويصــدر 

ــه الرئيــس. ــذي في ــب ال ــد التســاوي يرجــح الجان ــة، وعن ــه باألغلبي قرارات
كمــا تعيــن األمانــة العامــة لألوقــاف مديــراً للصنــدوق ليســاعد مجلــس اإلدارة، ويعتبــر 
ــس، ويجــوز وجــود مســاعد أو  ــة ســر المجل ــى أمان ــس اإلدارة، ويتول ــي مجل عضــواً ف

أكثــر للمديــر حســب حاجــة العمــل.
ويقــوم المديــر بتعييــن الموظفيــن، وقبــول المتطوعيــن، وتشــكيل اللجــان وفــرق العمــل، 
ــاً للصنــدوق، ويوجــد فــي كل صنــدوق جهــاز وظيفــي  وتكليــف مــن يــؤدي عمــالً مؤقت

يختلــف عــدده ومســتواه الوظيفــي وفــق مقتضيــات العمــل والحاجــة واالختصــاص.
ــرارات  ــذ ق ــة لتنفي ــراءات الالزم ــة اإلج ــذ كاف ــة، ويتخ ــر اإلدارة التنفيذي ــى المدي ويتول
ــح1. ــب اللوائ ــه بموج ــة ل ــة المخول ــات المالي ــارس الصالحي ــه، ويم ــس وتوصيات المجل

ــزة  ــع األجه ــة م ــة ومعنوي ــة ومادي ــات إداري ــة عالق ــق الوقفي ــم الصنادي ــا تقي ــراً م وكثي
المختصــة فــي الدولــة عامــة، ووزارة األوقــاف خاصــة، واألمانــة العامــة لألوقــاف علــى 
وجــه أخــص، ثــم مــع الصناديــق الوقفيــة وجمعيــات النفــع العــام، وذلــك لممارســة عملهــا، 
وتحقيــق أغراضهــا، وتأميــن المصلحــة العامــة، وقــد تكــّون الصناديــق الوقفيــة لجنــة عليــا 

مــن المديريــن للتنســيق فيمــا بينهــا2.

خامساً: مصادر الصناديق الوقفية:
تتكون مصادر الصناديق الوقفية من الواردات التالية:

ــال . 1 ــال األعم ــة، ورج ــوال خاص ــاب رؤوس األم ــادة، وأصح ــراد ع ــات األف تبرع
ــكل أخــص. بش

تبرعــات المؤسســات والشــركات مــن القطــاع الخــاص، والقطــاع العــام، كمؤسســة . 2

1  نظام الوقف ص100، 126، أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف ص181.
2  نظام الوقف ص101، 103، الوقف اإلسالمي ص302، 305.

ــنة  ــاء س ــدم إحي ــي تخ ــود الت ــي الجه ــاركة ف ــو المش ــة ه ــق الوقفي ــن الصنادي ــدف م فاله
الوقــف عــن طريــق مشــروعات تنمويــة فــي صيــغ إســالمية للوفــاء باحتياجــات المجتمــع 
المعاصــر، وطلــب اإليقــاف عليهــا، والعمــل علــى حســن إنفــاق ريــع األمــوال الموقوفــة 
ــج  ــالل برام ــن خ ــع م ــا المجتم ــي يحتاجه ــة الت ــة والتنمي ــات االجتماعي ــة االحتياج لتلبي
عمــل تراعــي تحقيــق أعلــى عائــد تنمــوي، وتحقــق الترابــط بيــن المشــروعات الوقفيــة، 
ــي  ــة، وتتجمــع كلهــا لتعضــد المشــروعات األخــرى الت ــق الوقفي ــن الصنادي والتكامــل بي

ــات النفــع العــام1. تقــوم بهــا األجهــزة الحكوميــة وجمعي
وتتلخص أهداف الصناديق الوقفية بما يلي:

إحيــاء ســنة الوقــف بتجديــد الدعــوة إليــه مــن خــالل مشــاريع ذات أبعــاد تنميــة تكــون . 1
قريبــة مــن نفــوس النــاس، وقــادرة علــى تلبيــة رغباتهــم وحاجاتهــم.

ــاريع . 2 ــن مش ــل بي ــق التكام ــي يحق ــار تنظيم ــي إط ــف ف ــوي للوق ــدور التنم ــد ال تجدي
ــا. ــق بينه ــات، وينس ــي األولي ــف، ويراع الوق

تطوير العمل الخيري من خالل طرح نماذج جديدة يُحتذى بها.. 3
تلبية حاجات المجتمع في المجاالت غير المدعومة بالشكل المناسب.. 4
تكوين المشاركة الشعبية في الدعوة إلى الوقف وإنشائه وإدارة مشاريعه.. 5
منــح العمــل الوقفــي مرونــة مــن خــالل مجموعــة قواعــد تحقــق االنضبــاط، وتضمــن . 6

فــي الوقــت ذاتــه تدفــق العمــل وانســيابه.
تلبيــة رغبــات النــاس المختلفــة فــي توجيــه تبرعاتهــم نحــو مجــاالت تهــم كالً منهــم، . 7

ويســعى لتأمينــه وتطويــره وتنميتــه، ليتــم إنفــاق ريــع كل صنــدوق علــى غرضــه المحــدد، 
ــا  ــوم به ــي تق ــة الت ــن المشــروعات المماثل ــا، وبي ــا بينه ــن فيم ــط الممك ــر التراب ــع توفي م

األجهــزة الحكوميــة وجمعيــات النفــع العــام وســائر المؤسســات األخــرى2.

رابعاً: إدارة الصناديق الوقفية:
يتولــى عــادة إدارة كل صنــدوق وقفــي مجلــس إدارة لإلشــراف عليــه، وإقــرار سياســته 
وخططــه وبرامجــه التنفيذيــة، والعمــل علــى تحقيــق أهدافــه فــي نطــاق أحــكام الوقــف، 

واألنظمــة المرعيــة، والقواعــد المتبعــة فــي إنشــاء الصنــدوق.

ــة العامــة لألوقــاف فــي  ــه تعالــى ص485، وانظــر أهــداف األمان 1  أثــر الوقــف فــي الدعــوة إلــى الل
ــة  ــنة 1997م، مجل ــاألردن لس ــاف ب ــداف وزارة األوق ــرة إصــدار المرســوم ص2، أه ــي نش ــت ف بالكوي

ــي ص79، 93. ــل األهل ــف والعم ــف 299، الوق ــام الوق ــدد 2 ص115، نظ ــاف، الع أوق
2  نظام الوقف ص99.
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إمــارة الشــارقة بدعــم مشــاريع الوقــف فــي اإلمــارة حتــى تجــاوز %90 للمشــروعات 
الوقفيــة، وفــي الكويــت صــدرت أســهم وقفيــة بقيمــة عشــرة دنانيــر1.

سادساً: مصارف الصناديق الوقفية:
أنشــأت دولــة الكويــت مؤسســة حكوميــة باســم المصــارف الشــرعية لألوقــاف، وهــي ذات 
إدارة أهليــة لتنظيــم المصــارف الشــرعية لألوقــاف2، وأناطــت بهــا االختصــاص بالدعــوة 
للوقــف، والقيــام بــكل مــا يتعلــق بشــؤونه، بمــا فــي ذلــك إدارة أموالــه واســتثماره، وخاصة 
ــن، وبمــا يحقــق المقاصــد الشــرعية  ــح الوقفــي، فــي حــدود شــروط الواقفي صــرف الرب
للوقــف، والعمــل علــى تنميــة المجتمــع حضاريــاً وفكريــاً واجتماعيــاً، لتخفيــف العــبء عن 
المحتاجيــن فــي المجتمــع، كمــا تحــرص علــى التعــاون مــع الجهــات الرســمية والشــعبية 

فــي إقامــة المشــروعات التــي تحقــق مقاصــد الواقفيــن وغايــات الشــريعة اإلســالمية3.
ثــم يقــوم كل صنــدوق وقفــي بصــرف الريــع والغَلــة التــي يجنيهــا مــن االســتثمار – بعــد 
ــاص –  ــرة واالختص ــل الخب ــبين وأه ــر المحاس ــب تقدي ــالزم بحس ــي ال ــظ االحتياط حف
ــي يرعاهــا،  ــي يتبناهــا، والجهــات الت ــى المشــاريع الت ــوم بصــرف الجــزء اآلخــر عل يق
ــة  ــى وظيف ــاظ عل ــق، للحف ــبي دقي ــام محاس ــن نظ ــا، ضم ــي يشــرف عليه واألنشــطة الت
الصنــدوق، وأهــداف الوقــف، والمــال العــام الــذي أحاطــه الشــرع الحنيــف برعايــة 

ــد. ــام زائ خاصــة، واهتم
ــاً  ــه وأرباحــه، احتياطي ــدوق، أو مــن ريع ــاظ بجــزء مــن رأســمال الصن ويحســن االحتف
حســب مبــدأ المحاســبة القانونيــة، أو االحتفــاظ بجــزء منهــا فــي المصــارف اإلســالمية إمــا 

لمجــرد اإليــداع، أو لالســتثمار فيهــا4.

سابعاً: تجربة الصناديق الوقفية ونشأتها:
إن الصناديــق الوقفيــة بالتنظيــم الفنــي الســابق مــن المســتجدات المعاصــرة التــي ابتكرهــا 
علمــاء العصــر، لتتناســب مــع األوضــاع القائمــة، والظــروف الحاضــرة، والتطــور 
ــة الجهــات  ــاة المتجــددة، والتطلعــات المســتقبلية للمجتمــع المســلم، ولرعاي ــم، والحي القائ
1  مجلــة أوقــاف العــدد 5 ص52، 80، وانظــر تجربــة األســهم الوقفيــة بالســودان فــي: نظــام الوقــف 

ص122، 138، دور الوقــف فــي مجــال التعليــم والثقافــة ص83.
2  بموجــب المرســوم األميــري رقــم 257 الصــادر فــي 29/5/1414هـــ الموافــق 13/11/1993م، 

انظــر: نبــذة تعريفيــة عــن األمانــة العامــة لألوقــاف، الكويــت.
3  انظر نشرة األمانة العامة لألوقاف بالكويت عن المصارف الشرعية لألوقاف، ص1.

4  مجلة أوقاف، العدد 5 ص81.

التأمينــات االجتماعيــة، أو صناديــق التقاعــد، مؤسســات التأميــن.
مســاهمة الدولــة مــن خزينتهــا، أو عــن طريــق ضريبــة، أو طابــع مخصــص . 3

للصناديــق الوقفيــة1.
ريع الصناديق الوقفية عامة.. 4
ريع االستثمار الوقفي ألموال الصناديق واألنشطة والخدمات التي تقدمها.. 5
تبــرع المنظمــات الدوليــة كاليونيســيف، واليونســكو، ومنظمــة المؤتمــر اإلســالمي، . 6

وبنــك التنميــة اإلســالمي.
العامــة . 7 واألمانــة  األوقــاف،  ووزارة  اإلســالمي،  الوقــف  مؤسســات  مشــاركة 

لألوقــاف، بمــا يُخصــص لهــا مــن ريــع األوقــاف.
ريع األوقاف الجديدة التي تتفق أغراضها مع أهداف الصندوق.. 8
ــف، . 9 ــة الوق ــع طبيع ــق م ــي تتف ــا، الت الهبــات، والتبرعــات، واإلعانــات، والوصاي

وأهــداف الصنــدوق وسياســاته وأغراضــه، ويكــون الوقــف علــى أهــداف الصنــدوق 
ومجاالتــه، وليــس علــى نفــس الصنــدوق2. وذكــرت األمانــة العامــة لألوقــاف 
ــي،  ــا، وهــي المبان ــة )المصــارف( فيه ــق الوقفي بالشــارقة بعــض مصــادر الصنادي
ــة بالمســاهمة، وشــراء  ــغ النقدي والدكاكيــن الملحقــة بالمســاجد، واألراضــي، والمبال

ــة3. ــائم األســهم الوقفي قس
وتطــرح األمانــة العامــة لألوقــاف بالشــارقة مشــروع األســهم الوقفيــة، وهــو مــن 
المشــاريع الحديثــة التــي تبنتهــا بعــض المؤسســات الوقفيــة فــي العالــم العربــي واإلســالمي 
بــدءاً مــن ماليزيــا عــام 1981م، ويهــدف إلــى تعميــم فكــرة الوقــف علــى جميــع فئــات 
المجتمــع وطبقاتــه، وعــدم حصــره فــي طبقــة المقتدريــن أو األغنيــاء، وقســمت األمانــة 
قيمــة األســهم إلــى فئــات )500 درهــم( )200 درهــم( )100 درهــم( ويكــون صاحــب 
القســيمة حــراً فــي اختيــار أي مصــرف وقفــي مــن المصــارف )الصناديــق( التــي تبنتهــا، 
ــاء أضخــم  ــي بن ــن، ومراكــز تســوق، ومســاهمة ف ــة، ودكاكي ــا أراض وقفي وصــار لديه
مركــز تســوق للتعــاون، مــع البيــوت والبنايــات، والقيــام بمشــاريع عديــدة، وتقــوم حكومــة 

ــة مــن أراضــي خطــط  1  صــدر فــي الســودان القــرار الجمهــوري رقــم 895 بتخصيــص نســبة معين
اإلســكان الجديــدة فــي كل واليــة مــن واليــات الســودان لألوقــاف، وتســتثمرها وفــق مــا تــرى، انظــر: نظــام 

الوقــف ص113.
2  انظــر: دور الوقــف اإلســالمي، الصريــخ ص69، 94، مجلــة أوقــاف، العــدد 2 ص101، الوقــف 

اإلســالمي ص303.
3  الوقف في الشارقة ص12.
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المبحث الثاني: صور الصناديق الوقفية وأنواعها

ــا  ــم تطويره ــالمية، ويت ــة واإلس ــالد العربي ــي الب ــة ف ــق الوقفي ــور الصنادي ــددت ص تع
وزيادتهــا، وقــد يتــم دمــج بعضهــا فــي بعــض، وهــي خاضعــة لفتــرة التجربــة والتطــور، 

ــاذج. ــا كنم ــا، ونســتعرض بعضــاً منه ــق أهدافه ــرض وجودهــا، وتحقي وتســعى لف
أوالً: الصناديق الوقفية بالكويت:

أصــدرت األمانــة العامــة لألوقــاف بالكويــت قــرارات بإنشــاء عــدد مــن الصناديــق 
الوقفيــة1، ثــم قــررت دمــج بعــض الصناديــق عــام 2001م، وصــارت كالتالــي:

الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئات الخاصة.. 1
الصندوق الوقفي للثقافة والفكر.. 2
الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه.. 3
الصندوق الوقفي للتنمية العلمية.. 4
الصندوق الوقفي لرعاية األسرة.. 5
الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة.. 6
الصندوق الوقفي للتنمية الصحية.. 7
الصندوق الوقفي لرعاية المساجد.. 8
الصندوق الوقفي للتعاون اإلسالمي.. 9

الصندوق الوقفي الوطني للتنمية المجتمعية2.. 10
ويضــاف إلــى ذلــك عــدد مــن المشــاريع الوقفيــة التــي تكــون مرادفــة للصناديــق الوقفيــة 
أو مــن منجــزات أحــد الصناديــق، ويكــون لــكل مشــروع لجنــة خاصــة وميزانيــة مســتقلة، 
مثــل مشــروع إعــادة بنــاء المســاجد التراثيــة، ومشــروع وقــف الدعــاة، ومشــروع 
رعايــة األنشــطة الهادفــة للتعريــف باإلســالم ونشــره، ومشــروع رعايــة ذريــة الواقفيــن، 
ــار  ــروع إفط ــي، ومش ــروع األضاح ــن، ومش ــم المحتاجي ــة العل ــة طلب ــروع رعاي ومش
ــة  ــة، ومشــروع العناي ــة األســر المتعفف ــم، ومشــروع رعاي ــة يتي ــم، ومشــروع كفال صائ

ــى  ــت عل ــاف بالكوي ــة لألوق ــة العام ــاء األمان ــي بإنش ــم 257 القضائ ــري رق ــوم األمي ــص المرس 1  ن
الوســائل التــي يمكنهــا العمــل بموجبهــا لتحقيــق أهدافهــا، ومــن ذلــك: اتخــاذ كل مــا مــن شــأنه الحــث علــى 
الوقــف والدعــوة إليــه، وإقامــة المشــروعات تحقيقــاً لشــروط الواقفيــن ورغباتهــم، والتنســيق مــع األجهــزة 
الرســمية والشــعبية فــي إقامــة المشــروعات التــي تحقــق شــروط الواقفيــن، وتطبيقــات الوقــف الشــرعية، 

وتنميــة المجتمــع، انظــر نشــرة األمانــة العامــة لألوقــاف عــن المصــارف الشــرعية لألوقــاف ص3.
2  دور الوقــف اإلســالمي، الصريــخ ص30، أثــر الوقــف فــي الدعــوة ص485، نظــام الوقــف، تجربــة 

الكويــت ص95، 98، 103.

ــم  ــا، ولدع ــا ويحفظه ــا ويصونه ــم يرعاه ــالمي القدي ــف اإلس ــي كان الوق ــددة، الت المتع
ــك  ــر ذل ــة، ويظه ــراد واألم ــدم لألف ــور والتق ــى التط ــاعد عل ــي تس ــة الت ــات المهم الجه
جليــاً باســتعراض صــور الصناديــق الوقفيــة فــي المبحــث التالــي، كمــا تهــدف الصناديــق 
الوقفيــة إلــى التخلــص مــن القيــود العديــدة فــي وزارات األوقــاف التــي رافقتهــا ســلبيات 
ــوي  ــدور التنم ــوض بال ــلوب اإلداري، والنه ــر األس ــى تطوي ــرص عل ــع الح ــرة، م كثي
للوقــف، فدعــت إلــى إيجــاد صيــغ تنظيميــة جديــدة، وبكفــاءات متخصصــة. وإن تجربــة 
الصناديــق الوقفيــة تعمــل علــى تنميــة الوقــف، وتفعيــل وظيفتــه فــي المجتمــع اإلســالمي، 
ألنهــا تســعى إلــى تحويــل عمليــات الوقــف مــن مبــادرات فرديــة إلــى عمــل مؤسســي مــن 
خــالل إنشــاء صناديــق وقفيــة متخصصــة تكمــل األوقــاف القائمــة، وتســتوعب مــا يســتجد 

مــن أوقــاف فــي إطــار واحــد تحــدده شــروط الواقفيــن1.
وتختــص الصناديــق الوقفيــة باألنشــطة الدينيــة والثقافيــة والصحيــة والعلميــة، باإلضافــة 
إلــى األنشــطة االجتماعيــة مــن خــالل إنفــاق ريــع األمــوال الوقفيــة بمــا يحقــق أغــراض 

الواقفيــن التــي يحــدده الصنــدوق مســبقاً.
وتســاعد هــذه الصناديــق علــى توفيــر رأس مــال كبيــر مــن مجمــوع األوقــاف المتناثــرة. 
ممــا يعطــي الفرصــة الكبيــرة لتنميــة رؤوس األمــوال وتثميرهــا، وإنشــاء مشــاريع 
كبــرى، ويمكــن لتلــك الصناديــق دعــم المشــاريع الخيريــة التــي تلتقــي مــع شــروط 

ــدوق2. ــداف الصن ــن وأه الواقفي
فالصناديــق الوقفيــة أداة توعيــة عصريــة تســتهدف إحيــاء ســنة الوقــف، وربــط النشــاط 

الوقفــي باألهــداف المحــددة فــي الئحــة الصنــدوق3.

1  أثر الوقف على الدعوة ص487، نظام الوقف ص136.
2  أثر الوقف على الدعوة ص488.

3  أثــر الوقــف علــى الدعــوة ص491، األوقــاف فــي المملكــة العربيــة الســعودية، عبــد الرحمــن بــن عبــد 
القــادر فقيــه ص33.
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ثانياً: مشاريع الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه بالكويت:
يهــدف هــذا الصنــدوق إلــى خدمــة كتــاب هللا تعالــى وحفظــه فــي الصــدور، مثلمــا توالــت 

عليــه العصــور بالحفــظ والرعايــة، وتنقســم رعايــة الصنــدوق إلــى عــدة محــاور، هــي:
خدمــة المصحــف الشــريف عــن طريــق طباعتــه، ورعايــة المصاحــف المســموعة . 1

والمقــروءة.
خدمة العلوم ذات الصلة المباشرة بالقرآن، عن طريق نشر الكتب المتعلقة به.. 2
ــة، . 3 ــة واالجتماعي ــة العلمي ــم بالرعاي ــرآن الكري ــوم الق ــي عل ــن ف ــام بالمختصي االهتم

ــم الســامية. ــق أهدافه ــل كل الســبل لتحقي وتذلي
تشــجيع النــشء والشــباب مــن الجنســين علــى حفــظ القــرآن وتالوتــه وحســن تجويده، . 4

مــن خــالل مســابقة ســنوية، لإلقبــال علــى كتــاب هللا تــالوةً وحفظــاً وتجويــداً وتدبــراً، 
مــع التنســيق المشــترك بيــن الهيئــات القائمــة علــى تنظيــم مســابقات للمســاعدة فــي 
ــغ قيمــة المخصــص المالــي للمســابقة فــي  تنشــئة جيــل مــن القــراء والحفظــة، وبل

عــام 2001 مبلــغ 300 ألــف دينــار كويتــي1.
ــي  ــجيل قرآن ــدار تس ــام 2004م إص ــالل ع ــرآن خ ــي للق ــدوق الوقف ــاط الصن ــن نش وم
)جــزء تبــارك( ودعــم أنشــطة لجنــة منــازل القــرآن بكليــة الشــريعة والدراســات 
ــات  ــروع حلق ــم مش ــي، ودع ــار كويت ــغ 10 آالف دين ــت بمبل ــة الكوي ــالمية بجامع اإلس
المتميزيــن التابعــة لجمعيــة إحيــاء التــراث اإلســالمي بمبلــغ عشــرة آالف دينــار، ودعــم 
مبــرة المتميزيــن لخدمــة كتــاب هللا والعلــوم الشــرعية بمبلــغ 2500 د.ك، لتأســيس مركــز 
ــرآن وعلومــه  ــدوق الوقفــي للق ــر شــامل عــن الصن ــم، وإعــداد تقري ــرآن الكري لحفــظ الق

)2002-2004م(2. وأنشــطته 

ثالثاً: مشاريع الصندوق الوقفي لرعاية المساجد بالكويت:
يقــوم الصنــدوق الوقفــي لرعايــة المســاجد بالكويــت بخطــوات موفقــة في ســبيل المســاهمة 
فــي دعــم جهــود وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، وعلــى األخــص قطــاع المســاجد، 
لالرتقــاء بــدور العبــادة باعتبارهــا بيــوت هللا، وعنــوان وحــدة األمــة اإلســالمية لتــؤدي 

رســالتها اإلســالمية.

1  انظر نشرة األمانة العامة لألوقاف في الكويت عن المصارف الشرعية لألوقاف ص9.
ــن  ــادر ع ــر، الص ــادي عش ــي الح ــى الوقف ــاص للملتق ــدد خ ــي ص14، 18، ع ــة الوقف ــر مجل 2  انظ

األمانــة العامــة لألوقــاف – 2005م.

بالمحتاجيــن، ومشــروع وقــف الكويــت للدراســات اإلســالمية التنميــة، ومشــروع رعايــة 
ــروع  ــعادة، ومش ــت الس ــروع بي ــي، ومش ــل التطوع ــة العم ــروع رعاي ــن، ومش الحرفيي

ــرآن1. ــظ الق ــات تحفي ــم، ومشــروعات حلق ــة اليتي رعاي
كمــا تصــدر األمانــة العامــة لألوقــاف بالكويــت، مشــروعات مســتمرة، ومتطــورة، وتلبــي 
حاجــات العصــر وتغيره.فمــن ذلــك مشــروع تنميــة الدراســات والبحــوث الوقفيــة الــذي 
ــة ألبحــاث  ــت الدولي ــة، ومســابقة الكوي ــر الدراســات الوقفي ــن وهمــا: تطوي ــدم برنامجي ق
الوقــف، ويكتســب البرنامجــان صفــة دوليــة، ومــن ذلــك مشــروع إصــدار الكشــاف 
البيلوجرافيــة لألدبيــات الوقفيــة، وقامــت األمانــة العامــة بالتعــاون مــع المعهــد اإلســالمي 
للبحــوث والتدريــب التابــع للبنــك اإلســالمي بجــدة بإنجــاز العديــد مــن الكشــافات الوقفيــة، 
وتنــاول فــي المرحلــة األولــى الســعودية واألردن وفلســطين والمغــرب وإيــران والكويــت 
ــك )عــام 1999- ــي ذل ــدات ف ــكا، وأصــدرت عــدة مجل ــد وأمري ــا والهن ومصــر وتركي
ــن  ــا م ــات العلي ــة الدراس ــم طلب ــك دع ــن ذل ــف. وم ــول الوق ــاً ح ــرت كتب 2002( ونش
مختلــف البــالد اإلســالمية فــي الماجســتير والدكتــوراه بالدعــم المــادي لعــدد مــن الطلبــة 
لتحضيــر رســائل علميــة فــي الوقــف2، ومــن ذلــك إصــدار دوريــة دوليــة للوقــف وهــي 
مجلــة »أوقــاف« وصــدر منهــا تســعة أعــداد حتــى شــوال 1426هـــ / نوفمبــر 2005م، 
باإلضافــة للعــدد التجريبــي فــي شــعبان 1421هـــ / نوفمبــر 2000م، ومعظــم بحوثهــا 

بالعربيــة، وفــي كل عــدد بحــث أو اثنــان باإلنكليزيــة أو الفرنســية.
والمشــروع الوقفــي عبــارة عــن مرفــق عــام، أو نظــام خــاص لتقديــم خدمــات أو أنشــطة 
عامــة، أو لخدمــة فئــة خاصــة فــي المجتمــع بموجــب نظــام معيــن يحــدد دواعــي تأسيســه 
ــة أو  ــة عام ــدوق، أو جه ــه بصن ــه، وارتباط ــه وتمويل ــام إدارت ــاره، ونظ ــه وإط وأهداف

خاصــة3.

ــة العامــة لألوقــاف بالكويــت، عــن المصــارف الشــرعية لألوقــاف ص11 ومــا  1  انظــر نشــرة األمان
ــة  ــة ذات الصبغ ــاف األردني ــاريع وزارة األوق ــر مش ــوة ص486، وانظ ــى الدع ــف عل ــر الوق ــا، أث بعده
التنمويــة الشــاملة فــي مجلــة أوقــاف، العــدد 2 ص121، ثــم انظــر مشــاريع التنســيق الدولــي فــي مجــال 

ــدد 2 ص135– 138.  ــاف، الع ــة أوق ــي مجل ــف، ف الوق
2  انظــر: نبــذة تعريفيــة عــن األمانــة األمــة لألوقــاف بدولــة الكويــت ص9-8، مجلــة أوقــاف الصــادرة 
عــن األمانــة العامــة لألوقــاف بالكويــت العــدد 6 ص184، نشــرة أوجــه صــرف الريــع الوقفــي، األمانــة 
ــه وحفظــه،  العامــة لألوقــاف، الكويــت ص1 ومــا بعدهــا، ويتضمــن عمــوم الخيــرات، وخدمــة كتــاب الل
ورعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، وعمــارة المســاجد، ونشــر الثقافــة اإلســالمية، ورعايــة طــالب العلــم، 
ورعايــة الفقــراء والمحتاجيــن والترابــط األســري، والتعريــف باإلســالم ونشــره، والرعايــة الصحيــة 

والبيئــة، والتنميــة المجتمعيــة، وإغاثــة المجتمعــات اإلســالمية.
3  نظام الوقف ص104.
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رابعاً: مشاريع الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة، بالكويت:
أنشــئ هــذا الصنــدوق بتاريــخ 1995/4/17م لتنســيق السياســات والبرامــج فــي مجــال 
ــوث  ــة التل ــال مكافح ــي مج ــرى ف ــة األخ ــة واألهلي ــزة الحكومي ــاندة األجه ــة، ولمس البيئ

ــة. ــل البيئ وإعــادة تأهي
وحدد الصندوق أهدافه المعبرة عن الغرض من إنشائه بما يلي:

المساهمة في مشاريع المحافظة على البيئة وتخضيرها وتنميتها.أ- 
المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية العاملة في مجال البيئة.ب- 
المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل البيئة.ج- 
المساهمة في تنفيذ المشاريع المرتبطة بمكافحة تلوث البيئة.د- 
نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع1.ه- 

ويعمل هذا الصندوق على القيام باألمور التالية:
دعــم مشــروع إدارة النفايــات الخطــرة، بإنشــاء محرقــة للتخلــص مــن النفايــات أ- 

الخطيــرة لجامعــة الكويــت، ومعهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة، والهيئــة العامــة للتســليم 
التطبيقــي، ومــدارس وزارة التربيــة.

مســابقة جائــزة المحافظــة علــى البيئــة والتــي تتكــون مــن جائزتيــن للتصميــم البيئــي، ب- 
والشــخصية البيئيــة )ســنة 1997م(.

خامساً: مشاريع الصندوق الوقفي للتنمية العلمية بالكويت:
ــم وتوفيــر  أنشــئ هــذا الصنــدوق بتاريــخ 1995/3/28م مــن أجــل االهتمــام بدعــم العل
ــباب  ــع، وخاصــة الش ــراد المجتم ــن أف ــة بي ــوم المختلف ــة للعل ــات التطبيقي ــبل الممارس س
منهــم، ودعــم جهــود تنميــة البحــث العلمــي فــي المجــاالت المؤديــة إلــى مزيــد مــن التنميــة 

العلميــة والممارســات التطبيقيــة لهــا.
وقد حدد الصندوق أهدافه بما يلي:

رعاية المبدعين في المجاالت العلمية.أ- 
اإلسهام في توفير متطلبات البحث العلمي.ب- 
غرس االهتمام بالجوانب العلمية لدى النشئ.ج- 
تقديم الخدمات العلمية وإقامة المؤتمرات وتنظيم اللقاءات التي تحقق ذلك.د- 
دعم الجوانب العلمية في المؤسسات التعليمية.ه- 

1  دور الوقف اإلسالمي، ص32.

وتتمثــل مســاهمات الصنــدوق فــي عمــارة المســاجد، باإلضافــة إلــى اإلنشــاءات المتعــددة 
ــة  ــاث والمفروشــات الالئق ــق واألث ــد المســاجد بالمراف ــة لعمــارة المســاجد، وتزوي المكمل
ــن  ــزء م ــل ج ــاجد بتحم ــن بالمس ــة العاملي ــامية، ورعاي ــالته الس ــجد ورس ــة المس بمنزل
ــا قطــاع المســاجد  ــي ينهــض به ــات الت ــة األنشــطة والفعالي ــم، ورعاي ــم ومكافآته رواتبه
مــن خــالل إقامــة المنتديــات، وإصــدار المطبوعــات، وتنظيــم اللقــاءات والمحاضــرات، 
وتبنــي البرامــج لتدريــب العامليــن بالوظائــف الدينيــة لرفــع كفاءتهــم، واالرتقــاء بقدراتهم، 
وتزويدهــم بمــا يعينهــم علــى أداء رســالتهم مــن العلــوم والمعــارف والمهــارات التــي ال 

غنــى عنهــا للداعيــة المســلم1.

ــة  ــب وطالب ــاعدة 600 طال ــجداً، ومس ــارب 130 مس ــا يق ــرش م ــام 2001م بف ــدوق ع ــام الصن 1  ق
ــرب مــن  ــا يق ــاً، وخصــص م ــاً وثقافي ــا ســاهم بدعــم 238 نشــاطاً ديني ــن، كم ــاء األئمــة والمؤذني مــن أبن
ــدوق  ــذا الصن ــال ه ــن أعم ــى أغراضــه. وم ــي للصــرف عل ــار كويت ــن و)180.401( دين ــة ماليي خمس
ــك  ــاً، وخصــص لذل ــاً قديم ــة، وشــمل المشــروع 51 مســجداً تراثي ــاء المســاجد التراثي مشــروع إعــادة بن

2001م.  )1.680401( د.ك عــام 
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سادساً: مشاريع الصندوق الوقفي للتنمية الصحية بالكويت:
قام الصندوق الوقفي للتنمية الصحية بالكويت بعدة مشاريع، أهمها:

ــة  ــدات التكنولوجي ــزة والمع ــر األجه ــنة 1996م( بتوفي ــة )س ــوث طبي ــة بح ــم خمس دع
ــة1. الطبي

سابعاً: الصناديق الوقفية بالشارقة:
صــدر المرســوم األميــري رقــم 2 لســنة 1996م مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة، فــي تأســيس األمانــة العامــة لألوقــاف فــي 
الشــارقة، لتقــوم بالدعــوة للوقــف والقيــام بــكل مــا يتعلــق بشــؤونه، بمــا فــي ذلــك إدارة 
أموالــه واســتثمارها وصــرف ريعهــا فــي حــدود شــروط الواقفيــن، بمــا يحقــق المقاصــد 
الشــرعية للوقــف، وتنميــة المجتمــع حضاريــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً، ولتخفيــف العــبء عــن 
ــت  ــق الثواب ــع وف ــة المجتم ــي تنمي ــل دوره ف ــف، وتفعي ــنة الوق ــاء س ــن، وإلحي المحتاجي
الشــرعية ومعطيــات الحاضــر، ومتطلبــات المســتقبل، وذلــك مــن خــالل صناديــق وقفيــة، 

ســماها المرســوم مصــارف، وهــي:
ــاء . 1 ــى بن ــلمين إل ــوة المس ــك بدع ــي، وذل ــاجد الوقف ــة المس ــة وصيان مصــرف رعاي

ــة  ــاء والصيان ــة للبن ــوال الموقوف ــن خــالل األم ــك م ــا، وذل ــف عليه المســاجد والوق
وتوفيــر الكتــب والمصــادر الدينيــة وتوفيــر الرعايــة المناســبة للقائميــن علــى 

المســاجد.
ــز . 2 ــاء مراك ــك بإنش ــي، وذل ــة الوقف ــوم الديني ــم والعل ــرآن الكري ــة الق مصــرف خدم

لتحفيــظ القــرآن، وطباعتــه، ونشــر المفاهيــم الصحيحــة المســتمدة مــن الكتــاب 
ــجيع  ــات، وتش ــق المخطوط ــة، وتحقي ــرات الدعوي ــب والنش ــة الكت ــنة، وطباع والس

ــرآن. ــوم الق ــي عل ــن ف ــم الباحثي ــز، ودع طــالب المراك
مصــرف ســد حاجــات األســر الفقيــرة الوقفــي، لتغطيــة حاجاتهــم ونقائصهــم، ســواء . 3

كانــت ماديــة أو اجتماعيــة.
مصــرف رعايــة المســلمين الجــدد الوقفــي، وذلــك بطبــع النشــرات والكتيبــات بلغــات . 4

ــى دعوتهــم، واالهتمــام بهــم،  ــة، وتخصيــص دعــاة مــن جنســيتهم للعمــل عل مختلف

جامعــة الكويــت، وقســم التربيــة الفنيــة فــي كليــة التربيــة األساســية، واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، 
وكليــة العلــوم االجتماعيــة، وســاهم فــي عــدة مشــاريع، ونظــم حملــة إعالميــة لبــر الوالديــن، انظــر مجلــة 

الوقفــي ص15.
1  دور الوقف اإلسالمي، الصريخ ص35.

التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات العلمية داخل الكويت وخارجها.و- 
التأكيــد إعالميــاً علــى االهتمــام الدينــي اإلســالمي بالعلــم والعلمــاء فــي شــتى المجاالت ز- 

العلمية.
الدعوة للوقف على األغراض العلمية1.ح- 

ونفذ الصندوق عدة أنشطة وبرامج، منها:
جائــزة الصنــدوق الوقفــي للتنميــة  العلميــة فــي مجــال األجهــزة والتطبيقــات العلميــة أ- 

)لســنة 1996م(، ثــم لســنة 1997م التــي كان موضوعهــا جهــاز لتوفير الطاقة باســتخدام 
ــية. الطاقة الشمس

إنجــاز دراســة مشــروع المجمــع العلمــي الثقافــي الــذي يشــمل عــدة مجــاالت ب- 
والفيزيــاء. واألحيــاء  والطيــران  البحــار  علــوم  منهــا  ونشــاطات، 

إنجاز دراسة تقييم النادي العلمي.ج- 
دعــم مســابقة عيســى حســين اليوســفي الخاصــة بابتــكار جهــاز علمــي لمنــع حــوادث د- 

الطــرق.
ــكار ه-  ــه ابت ــرض من ــوي، الغ ــي ترب ــو مشــروع علم ــة، وه ــب التعليمي ــابقة الحقائ مس

الكيميــاء، األحيــاء،  الفيزيــاء،  )العلــوم،  المختلفــة  العلــوم  لمــواد  مختبــرات متنقلــة 
ــل، تتضمــن  ــة ســهلة الحم ــى شــكل حقيب ــالث، عل ــم الث ــي مراحــل التعلي ــا( ف الجيولوجي

جميــع المــواد واألدوات المســتعملة فــي التجــارب العلميــة.
مشروع المعرض العلمي المتنقل.و- 
دعــم صنــدوق التنميــة العلميــة فــي مشــاركة خمســة شــباب متميزيــن للحضــور ز- 

والمشــاركة فــي المعــرض العلمــي العالمــي فــي بريتوريــا صيــف 1997م. 
إقامة ندوة توفير المناخ العلمي لتنمية القدرات الفردية.ح- 
اســتضافة وفــد مــن جنــوب أفريقيــا لتقديــم عــروض علميــة فــي مجــال الطاقــة لطلبــة ط- 

المــدارس والنــادي العلمــي ومراكــز الشــباب وغيرهــا.
ــاريع، وال ي-  ــن المش ــك م ــر ذل ــوان. وغي ــة الحي ــة بحديق ــور البيئي ــة الطي ــاء محمي إنش

ــة2. ــد الدراس ــاريع قي ــاك بعــض المش ــت هن زال

1  دور الوقف اإلسالمي، الصريخ ص31.
2  انظــر: دور الوقــف اإلســالمي، الصريــخ ص34-33، وفــي إطــار التطبيــق نظــم الصنــدوق الوقفــي 
للتنميــة العلميــة مســابقة فــي األجهــزة، والتطبيقــات العلميــة التاســعة، ونظــم الصنــدوق مهرجــان الشــعر 
العربــي الرابــع فــي مجــال الحفــظ واإللقــاء، وأقــام مســابقة المكتبــة المدرســية بالتعــاون مــع إدارة المكتبــات 
ــاً لــوزارة التربيــة، واالتحــاد الكويتــي لطلبــة  بــوزارة التربيــة، وقــدم الصنــدوق عــام 2004م دعمــاً مالي
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برنامج المنح الدراسية للمجتمعات اإلسالمية في الدول غير األعضاء.ب- 
برنامج المنح الدراسية للنابغين في مجاالت التقنية العالية.ج- 
برنامــج المنــح الدراســية لدرجــة الماجســتير فــي العلــوم والتقنيــة لصالــح الــدول األقــل د- 

. نمواً
برنامــج إنشــاء مــدارس ومعاهــد فنيــة، حيــث إن نســبة المعاهــد الفنيــة إلــى المــدارس ه- 

هــي %40 فقــط1.

تاسعاً: صندوق الوقف الخيري وصندوق الحج بماليزيا:
أنشــأت الجامعــة اإلســالمية العالميــة بماليزيــا صنــدوق الوقــف الخيــري كقســم مــن 
ــن  ــوم م ــي يق ــل قانون ــن وكي ــارة ع ــو عب ــخ 1999/3/15م، وه ــة بتاري ــام الجامع أقس
ــدوق  ــع التبرعــات والمســاعدات لحســاب الصن ــة بجم ــات مختلف خــالل نشــاطات وفعالي
ــة التعليميــة والثقافيــة فــي الجامعــة، ويســاعد الطلبــة  الجامعــي مــن أجــل تطويــر العملي
لتأميــن دخــل خــاص لهــم، وتطويــر األنشــطة األكاديميــة والعلميــة، وتوفيــر المنــح 
ــف  ــى اســتالم الوقــف مــن مختل ــة، والحــث عل والقــروض والمســاعدات لحاجــات الطلب
ــن  ــا، وم ــا أو خارجه ــن داخــل ماليزي ــد واألســهم م ــة كالنق ــة والمعنوي ــكات العيني الممتل
غاياتــه العليــا إيجــاد شــبكة عالميــة لبنــاء األمــة اإلســالمية، وتقويــة رابطــة األخــوة بيــن 
الطلبــة المســلمين وســد حاجاتهــم وإبــراز الهويــة الحضاريــة للجامعــة اإلســالمية العالميــة 
وتعييــن وكالء لصنــدوق الوقــف2، كمــا يحســن اإلشــارة إلــى صنــدوق الحــج التعاونــي 
ــل  ــوم بالتعام ــوم الي ــدوالرات ويق ــداره عشــرات ال ــال مق ــرأس م ــدأ ب ــذي ب ــزي ال المالي
بمليــارات الــدوالرات، ويســتثمر أموالــه بشــكل ممتــاز ويحقــق أهدافــه بدرجــات مثاليــة3.

ــس  ــي نف ــج ف ــكل برنام ــل ل ــل العم ــر تفصي ــخ ص40-39، وانظ ــالمي، الصري ــف اإلس 1  دور الوق
ــا.  ــا بعده ــع ص421 وم المرج

2  انظر دور الوقف في مجال التعليم والثقافة، دولة ماليزية المسلمة نموذجاً ص41 وما بعدها.
3  دور الوقف في مجال التعليم والثقافة ص87.

ومتابعتهــم، ومّدهــم بالكتــب واألشــرطة، وتعليمهــم اللغــة العربيــة وتوظيــف قدراتهــم.
مصــرف دار العجــزة الوقفــي بتقديــم الدعــم المالــي والعينــي للعجــزة والمســنين فــي . 5

دولــة اإلمــارات.
ــي، إلظهــار هــذا النســك ودعمــه، لخدمــة الحجــاج . 6 مصــرف خدمــة الحجــاج الوقف

ــاعدات. ــم بالمس ــم، وإمداده ــات أمامه ــل الصعوب وتذلي
مصــرف االســتثمار الوقفــي، لتعزيــز األصــول الوقفيــة وتنميتهــا واســتثمارها . 7

ــات  ــي البناي ــى بلغــت قيمــة األمــوال المســتثمرة ف ــوم بتنفيذهــا، حت ــي مشــاريع تق ف
ــام 2004م. ــى ع ــم حت ــون دره ــي ملي ــارقة مائت بالش

مصــرف رعايــة المعوقيــن والفئــات الخاصــة الوقفــي، للمســاعدة فــي التأهيل النفســي . 8
والصحــي، والمســاهمة فــي التدريــب والتأهيــل المهنــي، وتوفيــر األجهــزة والمعــدات 

الطبيــة التعويضيــة، وإنشــاء دور للرعايــة واإليــواء.
مصــرف خدمــة البيئــة والحــد مــن التلــوث الوقفــي، وذلــك مــن خــالل نشــر الوعــي . 9

ــي  ــاركة ف ــبابية للمش ــدوات الش ــة الن ــة وإقام ــة البيئ ــاريع حماي ــم مش ــي، ودع البيئ
المحافظــة العامــة، وغيرهــا مــن الفعاليــات التــي تهــدف إلــى حمايــة البيئــة1 وتطــرح 
األمانــة العامــة لألوقــاف بالشــارقة مشــروع األســهم الوقفيــة، لتعميــم الوقــف علــى 

جميــع فئــات المجتمــع وطبقاتــه2.

ثامناً: صندوق الوقف بالبنك اإلسالمي للتنمية:
تــم إنشــاء هــذا الصنــدوق عــام 1977م، وبلغــت قيمــة األصــول الصافيــة لــه فــي مــارس 
ــدوق  ــي للصن ــل الصاف ــغ الدخ ــي، ويبل ــار دوالر أمريك ــه 1.213 ملي ــا قيمت 1999م م
)42.35( مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام )1998-1999م( مقابــل )55.26( مليــون 

دوالر أمريكــي فــي عــام )1997-1998م(.
وتم صرف إيرادات الصندوق على عدة مجاالت، منها:

برنامج متكامل حول التعاون الفني في الدول األعضاء بالبنك.أ- 

ــة  ــا، مجل ــا بعده ــارقة، ص8 وم ــاف بالش ــة لألوق ــة العام ــارقة، نشــر األمان ــي الش ــف ف 1  نشــرة الوق
أوقــاف، العــدد 5 ص51، 77.

2  قســمت األمانــة قيمــة األســهم إلــى فئــات 500 درهــم، 200 درهــم، 100 درهــم، ويكــون صاحــب 
القســيمة حــراً فــي اختيــار أي مصــرف وقفــي مــن المصــارف التــي تبنتهــا، وانظــر المصــارف الوقفيــة 
فــي اإلمــارات عامــة، ومشــروع األســهم الوقفيــة فــي الشــارقة فــي تحقيــق لصحيفــة العالــم اإلســالمي، مكــة 
المكرمــة، العــدد 1855 تاريــخ 7/7/1425هـــ 23/8/2004 ص5، وفــي صحيفــة الخليــج العــدد 9242 

تاريــخ 22/7/1425هـ 7/9/1994. 
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ــدَّ لــه مــن متــوٍل يديــر شــؤونه، ويحفــظ أعيانــه، ويســتثمره علــى  وإن كل موقــوف ال بُ
ــف،  ــة الوق ــى وثيق ــى مقتض ــتحقيه عل ــى مس ــه إل ــرف غلت ــم يص ــروع، ث ــه المش الوج

ــف1.  ــروط الواق ــب ش وحس
ويســمى المتولــي علــى الوقــف ناظــراً، أو قيمــاً، أو متوليــاً، والواليــة علــى الوقــف إمــا 
ــوف عليهــم،  ــا أن تكــون للموق ــة للواقــف نفســه باشــتراطها لنفســه، وإم أن تكــون أصلي
وإمــا أن تكــون للقاضــي، وإمــا أن تكــون بالتوكيــل أو التفويــض آلخــر بواليــة الوقــف، 
وأهــم شــرط فــي المتولــي علــى الوقــف الكفايــة بالقــوة والقــدرة والخبــرة فــي التصــرف 

فــي واجباتــه2.
ــف  ــى الوق ــة عل ــاف بالوالي ــة لألوق ــات العام ــوم، أو األمان ــاف الي ــوم وزارات األوق وتق
بواســطة مؤسســاتها، وأقــر العلمــاء ذلــك جميعــاً، وســاد فــي العالــم العربــي واإلســالمي، 
ــي  ــة لتول ــمية، أو الحكومي ــات الرس ــذه المؤسس ــدى ه ــي إح ــف ه ــدوق الوق وإدارة صن

ــة أنواعهــا وجوانبهــا. ــى الوقــف بكاف ــة عل الوالي
واإلدارة أو الواليــة جماعيــة للظــروف المعاصــرة، ولتعــدد االختصاصــات والمجــاالت 
ــم  ــاون أوالً، ث ــان التع ــف، لضم ــدد نظــار الوق ــرف بتع ــز شــرعاً ويع ــذا جائ ــوم، وه الي
التكامــل ثانيــاً، ثــم الرقابــة علــى بعضهــم ثالثــاً، ثــم لتحمــل المســؤولية وتوزيعهــا عليهــم 
رابعــاً، وهــذا مــا جــرى عليــه العمــل وتعارفــه النــاس فــي مختلــف اإلدارات والمؤسســات 

المعاصــرة3.

ثالثاً: تخصيص الوقف:
إن الصناديــق الوقفيــة، أو المصــارف الوقفيــة، عبــارة عــن تخصيــص الوقــف فــي بعــض 

الجوانــب الخيريــة، ليتــم رعايتهــا أوالً، واإلنفــاق عليهــا حصــراً.

1  حاشــية ابــن عابديــن 4/458، مواهــب الجليــل 6/25، منتهــى اإلرادات 2/12، روضــة الطالبيــن 
5/348، األنــوار 1/654، الحــاوي 9/397، المنهــاج ومغنــي المحتــاج 2/293، المهــذب 3/390، 
الــروض المربــع ص456، الممتــع 4/139، الوقــف فــي الشــريعة، صالــح ص87، مجلــة أوقــاف، العــدد 
5 ص118، 135 ومــا بعدهمــا، أبحــاث نــدوة نحــو دور تنمــوي للوقــف، بحــث أســاليب اســتثمار األوقــاف 

وأســس إدارتهــا، الدكتــور نزيــه حمــاد ص179.
2  فتــح القديــر 5/61، حاشــية ابــن عابديــن 3/531، 3/378، مواهــب الجليــل 6/37، المهــذب 
3/690، المغنــي 5/529، كشــاف القنــاع 2/459، الوقــف فــي الشــريعة ص89، نظــام الوقــف ص133، 
مفتــاح الدرايــة ص46، األحــكام الفقهيــة ص119، إدارة وتثميــر ممتلــكات األوقــاف، بحــث إدارة الوقــف 

فــي اإلســالم ص203 ومــا بعدهــا، للدكتــور عبــد الملــك الســيد.
3  انظــر موضــوع إدارة الوقــف البعيــد عــن الدولــة إال فــي العصــور األخيــرة، والمطالبــة بعــدم 

صالحيــة الدولــة إلدارة الوقــف فــي: الوقــف اإلســالمي ص121، 167، 183.

المبحث الثالث:  الحكم الشرعي للصناديق الوقفية والتأصيل الفقهي لها

ــان التأصيــل الفقهــي لهــا، وتحليــل  يتوقــف الحكــم الشــرعي للصناديــق الوقفيــة علــى بي
ــان موقــف الفقهــاء مــن كل منهــا. عناصرهــا، وبي

أوالً: تجديد الدعوة للوقف:
ــف  ــى الوق ــد الدعــوة إل ــى تجدي ــوم عل ــوم الي ــا تق ــة أنه ــق الوقفي ــف للصنادي إن أهــم تكيي
ــرت  ــي أثي ــبهات الت ــداوة والش ــه، والع ــذي لحق ــه، والهجــوم ال ــذي أصاب ــود ال ــد الرك بع
ــة  ــق الوقفي ــام الصنادي ــف، وقي ــنة الوق ــاء س ــاءت الصحــوة المعاصــرة إلحي ــه، وج حول
بتجديــد الدعــوة لــه بأســلوب عصــري، ومراعــاة للتطــور فــي الحيــاة والتقنيــات واإلدارة 
ــب  ــن الجوان ــد م ــة العدي ــام، ورعاي ــات األي ــي قادم ــتقبل ف ــع للمس ــات، والتطل والمؤسس
التنميــة واالجتماعيــة للمســلمين اليــوم وخاصــة مــا أصــاب فريقــاً منهــم مــن الوقــوع فــي 

ــاة المعاصــرة1. ــات الحي ــن متطلب ــة والحاجــة واإلعســار عــن تأمي ــر والفاق الفق
وهــذا الهــدف يحقــق مــا طلبــه رســول هللا r حيــن قــال: »مــن أحيــا ســنة مــن ســنتي قــد 
أميتــت بعــدي فــإن لــه مــن الجــر مثــل مــن عمــل بهــا مــن غيــر أن ينقــص مــن أجورهــم 
ــي، كمــا ســبق، وممــا يحمــد  ــري الكويت ــه المرســوم األمي شــيئاً«2، وهــذا مــا نــص علي

فاعلــه والــدال عليــه والســاعي فيــه.

ثانياً: الوالية على الوقف:
إن إدارة الصنــدوق والقائميــن عليــه يتولــون رعايــة الوقــف والواليــة عليــه ابتــداء 

ــا. ــن أجله ــد م ــي وج ــداف الت ــذ األه ــاء، لتنفي وانته
والواليــة علــى الوقــف حــق مقــرر شــرعاً علــى كل عيــن موقوفــة، لتأميــن حفظهــا أوالً، 
ثــم اســتثمارها وتشــغيلها واســتخراج الريــع والغلــة منهــا ثانيــاً، ثــم لصــرف ثمارهــا علــى 
الجهــات المحــددة فيهــا ثالثــاً، ثــم لحمايــة الوقــف وللدفــاع عنــه والمطالبــة بحقوقــه رابعــاً.

1  نصــت األمانــة العامــة لألوقــاف بالكويــت علــى تلخيــص رســالتها بإحيــاء ســنة الوقــف، وتفعيــل دوره 
فــي تنميــة المجتمــع مــن خــالل التالحــم بيــن العمــل الرســمي والشــعبي وفــق الثوابــت الشــرعية ومعطيــات 
الحاضــر، ومتطلبــات المســتقبل، انظــر نشــرة األمانــة العامــة لألوقــاف بالكويــت، نشــرة إصــدار المرســوم 

ص2، نظــام الوقــف ص99.
2  هــذا جــزء مــن حديــث أخرجــه الترمــذي ص433 رقــم 2677 ط دار األفــكار الدوليــة، وابــن ماجــه 

.t ص38 رقــم 209 ط دار األفــكار الدوليــة، عــن بــالل بــن الحــارث
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ــا  ــه: كل م ــوم، بأن ــد، بحســب االتجــاه الســائد الي ــات، وعــرف المعاصــرون النق والخدم
يتعامــل بــه النــاس مــن دنانيــر ذهبيــة، أو دراهــم فضيــة، أو فلــوس معدنيــة مــن النحــاس 

ــة1. ــره، أو عمــالت ورقي أو غي
فالنقــود هــي الوســيطة للتعامــل بيــن النــاس اليــوم، والوســيلة للتبــادل مــع الســلع المختلفــة، 
وللوفــاء بااللتزامــات، ويغلــب فيهــا العملــة الورقيــة التــي تعتمدهــا الــدول فــي المعامالت، 
ــام 1930م،  ــذ ع ــة من ــود الورقي ــم ســيطرت النق ــة، ث ــود الذهبي ــت محــل النق ــي حل والت
وطــوال القــرن العشــرين ومــا يليــه، لكــن بــدأ يظهــر معهــا وســائل أخــرى فــي التعامــل 
والتبــادل، كالبطاقــات، والنقــود اإللكترونيــة التــي تســعى لتحــل محــل العملــة الورقيــة فــي 

المســتقبل.
ــي  ــافعي ف ــك والش ــة ومال ــو حنيف ــام أب ــال اإلم ــود، فق ــف النق ــي وق ــاء ف ــف الفقه واختل
ــه،  ــوز بيع ــه، ويج ــاء أصل ــع إبق ــه م ــاع ب ــن االنتف ــا أمك ــد، كل م ــده، وأحم ــد عن المعتم
ــول  ــة والمأك ــب والفض ــالف كالذه ــه إال باإلت ــع ب ــا ال ينتف ــف م ــا وق ــه، أم ــوز وقف يج
ــع بهــا إال  ــود ال ينتف ــإن النق ــه فــي قــول عامــة الفقهــاء، ف ــز وقف ــر جائ والمشــروب، فغي
باســتهالك عينهــا2. ومرادهــم بالذهــب والفضــة الدنانيــر والدراهــم ومــا ليــس بحلــي، وأمــا 
الحلــي فيصــح وقفــه عنــد الشــافعي وأحمــد؛ ألن حفصــة رضــي هللا عنهــا ابتاعــت حليــاً 
بعشــرين ألفــاً، فحبســته علــى نســاء آل الخطــاب، فكانــت ال تخــرج زكاتــه، وفــي روايــة 

ــه، وأنكــر الحديــث3. عــن أحمــد: ال يصــح وقف
وقــال المالكيــة والشــافعية فــي قــول، وأحمــد فــي روايــة: يجــوز وقــف الذهــب والفضــة، 
ــاج  ــر لتســلف لمــن يحت ــه يجــوز وقــف الدراهــم والدناني ــة أن ــود وصــرح المالكي أي النق
إليهــا، ويــرد مثلهــا وقفــاً فــي محلهــا، وبالتالــي يجــوز وقــف النقــود لالســتثمار باألولــى، 

كمــا ســيأتي عــن الزهــري رحمــه هللا تعالــى4.

ــق –  ــر – دمش ــع دار الفك ــي ص149، طب ــة الزحيل ــور وهب ــة المعاصــرة، الدكت ــالت المالي 1  التعام
ــف  ــو غــدة وشــحاته ص64، الوق ــف، أب ــة واألســس المحاســبية للوق 1423هـــ/2002م، األحــكام الفقهي
اإلســالمي، القحــف ص40، ويطالــب الدكتــور القحــف بإيجــاد صــور جديــدة من األوقــاف النقديــة كالمحافظ 
االســتثمارية، واإليــرادات النقديــة )كجــزء مــن الرواتــب( واالحتياطــي فــي الشــركات المســاهمة، الوقــف 

اإلســالمي ص193-201.
2  فتــح القديــر 5/51، الكافــي 1/417، 426، المنهــاج ومغنــي المحتــاج 2/377، المهــذب 3/673، 
ــل 6/22،  ــب الجلي ــوع 16/248، مواه ــوار 1/641، المجم ــاوي 9/379، األن الروضــة 5/315، الح

الممتــع 4/119، الــروض المربــع ص454، مجلــة أوقــاف، العــدد 5 ص108.
3  المراجع السابقة، وقف النقود، ناصر الميمان ص8.

4  فتــح القديــر 5/51، حاشــية ابــن عابديــن 3/518، صحيــح البخــاري 3/1020، المهــذب 3/673، 
ــي 5/373،  ــل 6/22، المغن ــب الجلي ــح ص74، مواه ــريعة، الصال ــي الش ــف ف الروضــة 5/315، الوق

وقــف النقــود، العمــار ص12.

وإن تخصيــص الوقــف بجانــب معيــن أو جهــة خيريــة جائــز باتفــاق الفقهــاء، ويتبــع شــرط 
الواقــف عنــد الوقف.

ــاً مــن  ــه أن يخــّص صنف ــى عــن الواقــف: »ول ــن الهمــام رحمــه هللا تعال ــال الكمــال اب ق
الفقــراء دون صنــف«1، وأكــد المالكيــة جــواز تخصيــص الوقــف علــى شــخص أو 
أشــخاص أو فئــة، ســواء فــي الوقــف الــذري )األهلــي( أو الوقــف الخيــري2، وأكــد ذلــك 
ــن، وكل  ــارب، والمجاهدي ــراء، واألق ــر المســاجد، والفق ــة ب ــى جه ــف عل الشــافعية بالوق

ســبيل ال ينقطــع3.
ــى هللا  ــرب إل ــر بقصــد التق ــة ب ــى جه ــف عل ــون الوق ــأن يك ــة ب ــك الحنابل ــل ذل ــال مث وق
تعالــى، وهــو وجــوب العمــل بشــرط الواقــف فــي الوقــف عليهــم، علــى أن تتوفر الشــروط 

الفقهيــة فــي الموقــوف عليهــم4.
ــف حســب  ــن الوق ــدة م ــي لصــور جدي ــم فقه ــى تنظي ــوم إل ــاج المســلمون الي ــك يحت ولذل
التخصصــات والتغيــرات التــي حصلــت فــي الممارســات والنشــاطات الماليــة واالقتصادية 
ــاليب  ــكار أس ــق، وابت ــة والصنادي ــوم المؤسس ــكار مفه ــد ابت ــالمية، بع ــات اإلس للمجتمع
جديــدة فــي اإلدارة واالســتثمار ألمــوال الوقــف ونشــوء أهــداف وقفيــة تفصيليــة جديــدة، 

مــع وجــوب تطويــر فقــه الوقــف المعاصــر، وحســب أغــراض الواقــف المتنوعــة5.

رابعاً: وقف النقود:
ــف  ــور المختل ــن األم ــو م ــاً، وه ــود غالب ــف النق ــى وق ــد عل ــة تعتم ــق الوقفي إن الصنادي
ــد  ــي تأبي ــدأ الســائد ف ــى المب ــالف إل ــاء والمذاهــب، ويرجــع ســبب االخت ــن العلم ــا بي فيه
ــان،  ــى االستحس ــي عل ــا بن ــي، وإنم ــل نص ــه دلي ــس في ــن لي ــه، لك ــق علي ــف، المتف الوق
ــزه جمهــور الفقهــاء، كوقــف الكتــب،  ــذي يجي ــك االختــالف فــي توقيــت الوقــف ال وكذل
ــي  ــعاً ف ــب توس ــر المذاه ــي أكث ــب المالك ــر المذه ــوالت، ويعتب ــائر المنق ــجر، وس والش

ــود. ــف النق ــك وق ــرع عــن ذل ــف6، ويتف ــا الوق قضاي
والنقــود هــي مــا يســتخدمه النــاس مقياســاً للقيــم، ووســيطاً فــي التبــادل وتقويــم األثمــان 

1  فتــح القديــر 5/38، وانظــر فتــح القديــر 5/69 فصــل الموقــوف عليهــم، وفيــه إذا ذكــر مصرفــاً فيهــم 
تنصيــص علــى الحاجــة فهــو صحيــح )5/71(.

2  الكافي 2/424، 426.
3  المهذب 3/674، المنهاج ومغني المحتاج 2/379، الروضة 5/317.

4  الروض المربع ص454، الممتع 4/120، 133، 138 وما بعدها، 156.
5  الوقف اإلسالمي ص125 وما بعدها.

6  مجلة أوقاف، العدد 5 ص57 وما بعدها، وقف النقود، القصار ص15.
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حســب طبيعــة الوقــف فــي حبــس األصــل وتثميــر الثمــرة، ليحافــظ الوقــف علــى الــدوام 
واالســتمرارية.

ــي  ــة ف ــغ المعروف ــي باســتخدام الصي ــدوق الوقف ــة للصن ويمكــن اســتثمار األمــوال الوقفي
ــة، واإلجــارة، والزراعــة،  الفقــه اإلســالمي بالمرابحــة، والســلم، واالســتصناع، والجعال
والمتاجــرة المباشــرة، ويضــاف إليهــا الصيــغ الشــرعية االســتثمارية التــي عرفــت حديثــاً، 
والتــي أقرتهــا المجامــع الفقهيــة واللجــان الفقهيــة وهيئــات الرقابــة الشــرعية فــي البنــوك 
والمصــارف اإلســالمية وعلمــاء العصــر، مثــل المشــاركة، والمشــاركة المنتهيــة بالتمليك، 
أو المشــاركة المتناقصــة، واإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك، والمضاربــة أو المرابحــة بالطرق 

الحديثــة، والســندات الوقفيــة المقارضــة، والتمويــل الذاتــي، وغيــر ذلــك.
كمــا يمكــن للصناديــق الوقفيــة أن تســتثمر جــزءاً مــن أموالهــا فــي المصــارف اإلســالمية، 

والمؤسســات التــي تلتــزم بأحــكام الشــريعة1.  
وبذلــك يتــم الحفــاظ – غالبــاً ومــن حيــث األصــل والمبــدأ – علــى رأس المــال الموقــوف، 

ويســتفاد مــن ريعــه وغلتــه ليتــم توزيــع واالســتفادة منــه2.
ــط  ــزام بضواب ــن االلت ــف خاصــة م ــوال الوق ــة، وأم ــوال عام ــي اســتثمار األم ــد ف وال ب

ــبية3. ــة والمحاس ــتثمار االقتصادي ــط االس ــة، وضواب ــة والفقهي ــتثمار الديني االس
ــي  ــذر القحــف: »وقــف كل مــن األســهم، والحصــص أو الوحــدات ف ــور من ــول الدكت يق
الصناديــق االســتثمارية، والودائــع االســتثمارية فــي البنــوك اإلســالمية مــن أهــم األشــكال 
الحديثــة للوقــف، ألنهــا تعبــر عــن حقيقــة المضمــون االقتصــادي للوقــف اإلســالمية«4، 

وهــذا كلــه فــي مجــال االســتثمار.

سادساً: العمل بشرط الواقف:
1  انظــر بحثنــا الموســع عــن: اســتثمار أمــوال الوقــف فــي مجلــة اإلســالم فــي آســيا ص7، ويتضمــن 
الفكــر االســتثماري للوقــف، والعالقــة الحتميــة بيــن الوقــف واالســتثمار، ووســائل اســتثمار الوقــف، 
ومجــاالت االســتثمار وضوابطــه، وانظــر: بحــث: الوســائل الحديثــة للتمويــل واالســتثمار، للدكتــور أنــس 
ــالمي  ــف اإلس ــر: الوق ــا، وانظ ــا بعده ــاف ص181 وم ــكات األوق ــر ممتل ــاب إدارة وتثمي ــي كت الزرقاف

ــالمي ص7. ــار ص21، الس ــث العم ــف، بح ــوال الوق ــتثمار أم ص66، اس
2  انظــر صيــغ اســتثمار أمــوال الوقــف المعاصــرة فــي األردن فــي كتــاب نظــام الوقــف فــي التطبيــق 
ــدوة نحــو دور تنمــوي للوقــف ص173ن، 183، اســتثمار أمــوال الوقــف،  المعاصــر ص56، أبحــاث ن

شــعيب ص6.
ــط ص128، إدارة  ــداف والضواب ــوال، األه ــتثمار األم ــث اس ــدد 31، بح ــتثمرون، الع ــة المس 3  مجل
وتثميــر ممتلــكات األوقــاف، بحــث ســندات المقارضــة للدكتــور وليــد خيــر اللــه ص149، 178، الضوابــط 

واألســس لصيــغ اســتثمار أمــوال األوقــاف، شــحاتة ص5، الوقــف اإلســالمي ص241، 253، 275.
4  الوقف اإلسالمي ص67، 173، 213 وما بعده.

ــم الطرابلســي الحنفــي عــن محمــد بــن عبــد هللا األنصــاري صاحــب زفــر  ونقــل إبراهي
رحمهــم هللا تعالــى أنــه يجــوز وقــف الدراهــم، فقيــل لــه: وكيــف يصنــع بالدراهــم؟ قــال 

ــة، ويتصــدق بالفضــل«1. يدفعهــا مضارب
وروى البخــاري عــن الزهــري أنــه أقــر مــن جعــل ألــف دينــار فــي ســبيل هللا، ودفعهــا 

إلــى غــالم لــه تاجــٍر يتجــر بهــا، وجعــل ربحــه صدقــةً للمســاكين واألقربيــن2.
ــوان  ــل تحــت عن ــال المستشــار يوســف الني ــى ق ــوم، حت ــاء الي ــه علم ــادي ب ــا ين وهــذا م
ــة بالدراهــم الموقوفــة، وشــراء األســهم مــن الشــركات أو المصــارف  »جــواز المضارب
اإلســالمية« قــال: »وفــي جــواز وقــف الدراهــم واســتثمارها مضاربــة والتصــدق 
بفضلهــا فيمــا يُنتفــع بــه فــي مصالــح المســلمين فتــح بــاب كبيــر مــا أحــوج المســلمين إليــه، 
وخصوصــاً فــي زماننــا ...، ومــا أشــد حاجــة المســلمين إلــى االســتفادة مــن تشــريعاتهم 
الواســعة الســمحة الطيعــة الصالحــة لــكل زمــان ومــكان، والتــي يمكــن أن يتعامــل بهــا 

ــة«3. ــي مجــاالت االقتصــاد المختلف ف
وأرى ترجيحــه، وهــو مــا يقولــه معظــم علمــاء العصــر وفقهائــه، ألن النقــد اليــوم يمكــن 
االنتفــاع بــه بــدون إتــالف، وذلــك بإقراضــه، ثــم إعادتــه، أو باســتثمار األصــل وتوزيــع 
ــاس بوقفهــا،  ــي يجــري تعامــل الن ــة أجــازوا وقــف المنقــوالت الت ــاح، وألن الحنفي األرب
واليــوم تعــارف النــاس علــى وقــف النقــود، وصــرح الحنفيــة بجــواز وقــف النقــود 
ــر  ــك، ولألث ــى ذل ــا، ويحتاجــون إل ــى وقفه ــور عل ــك، ويمشــي الجمه ــى ذل ــارف عل للتع

ــا. ــوارد عــن الزهــري واألنصــاري وغيرهم ال

خامساً: استثمار الوقف:
ــا  ــهم، ورأين ــرةً أو باألس ــود مباش ــع النق ــى جم ــاً عل ــد أساس ــة تعتم ــق الوقفي إن الصنادي
ترجيــح مشــروعية وقــف النقــود، لتكــون رأس مــال ثابــت، ليتــم اســتثماره، واالســتفادة 
مــن غلتــه وريعــه وأرباحــه، لتــوزع علــى الموقــوف عليهــم، أو الجهــة المخصصــة فــي 

ــدوق. الصن
ــة خاصــة، أمــر مهــم وأساســي،  فاالســتثمار فــي الوقــف عامــة، وفــي الصناديــق الوقفي

1  اإلسعاف في أحكام األوقاف، للطرابلسي ص250 المطبعة المصرية الكبرى 1292هـ.
2  صحيــح البخــاري 3/1020 كتــاب الوصايــا، بــاب 32 وقــف الــدواب والكــراع والعــروض 

والصامــت، قبــل رقــم )2623( والصامــت: ضــد الناطــق، والمــراد النقــد مــن المــال.
3  مفتــاح الدرايــة ألحــكام الوقــف والعطايــا ص29، 30، وانظــر: بحــوث وقــف النقــود للقصــار 

والميمــان والعمــار.
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ــي  ــعاً ف ــب توس ــر المذاه ــم أكث ــة، وه ــاء وخاصــة الحنفي ــان الفقه ــى لس ــك عل ــاع ذل وش
الشــروط، وعــددوا هــذه الشــرط التــي يشــترطها الواقــف ويجــب االلتــزام بهــا، ألنهــا أهــم 
الشــروط مــن جهــة، وأنهــا شــروط عامــة مــن جهــة أخــرى، وهــي لمجــرد التمثيــل، ال 
الحصــر، ويمكــن للواقــف أن يشــترط بعضهــا دون اآلخــر، وأن يشــترط غيرهــا، وهــي:

الزيــادة والنقصــان: بــأن يزيــد فــي نصيــب مســتحق مــن المســتحقين فــي الوقــف أو . 1
ينقــص فيــه.

اإلدخــال واإلخــراج: أي يدخــل فــي االســتحقاق مــن ليــس مســتحقاً فــي الوقــف، أو . 2
أن يخــرج أحــد المســتحقين مــن الموقــوف عليهــم.

اإلعطــاء والحرمــان: واإلعطــاء هــو إيثــار بعــض المســتحقين بالعطــاء مــدة معينــة . 3
أو دائمــاً، والحرمــان هــو منــع الغَلــة عــن بعــض المســتحقين مــدة معينــة.

ــي اشــترطها . 4 ــر الشــروط الت ــي تغيي ــر هــو حــق الواقــف ف ــل: التغيي ــر والتبدي التغيي
ــأن  ــوف ب ــاع بالموق ــق االنتف ــل طري ــي تبدي ــف ف ــل هــو حــق الواق ــف، والتبدي الواق

ــار. ــه لإليج ــون داراً للســكنى فيجعل يك
اإلبــدال واالســتبدال: اإلبــدال هــو بيــع عيــن الوقــف ببــدل مــن النقــود أو األعيــان، . 5

وأمــا االســتبدال فهــو شــراء عيــن أخــرى تكــون وقفــاً بالبــدل الــذي بيعــت بــه عيــن 
الواقــف1.

ــذب  ــاج 2/386، المه ــي المحت ــاج ومغن ــن 3/535، المنه ــن عابدي ــية اب ــر 5/58، حاش ــح القدي 1  فت
3/683، المجمــوع 16/278، الروضــة 5/331، 338، الحــاوي 9/390، الممتــع 4/139، الــروض 
المربــع ص459. الوقــف فــي الشــارقة ص15، الوقــف ودوره فــي التنميــة، الهيتــي ص55، الوقــف فــي 
الشــريعة ص131، مجلــة أوقــاف العــدد 5 ص185، مفتــاح الدرايــة ألحــكام الوقــف والعطايــا ص43، 

ــف اإلســالمي ص164. ــة ص33، 78، 107، الوق األحــكام الفقهي

الواقــف هــو المتبــرع بالمــال، ويحــق لــه أن يشــترط فــي وقفــه مــا شــاء ممــا ال يخالــف 
ــواء كان الشــرط  ــم، س ــوف عليه ــف أو الموق ــة الوق ــف مصلح ــا ال يخال الشــرع، أو مم
ــة، أو مــا  ــة معين ــن، أو صف ــاً بالجهــة الموقــوف عليهــا، وتخصيصهــا بمجــال معي متعلق

ــذ الوقــف. يتعلــق بالناظــر والمشــرف علــى تنفي
ويجــب االلتــزام بشــرط الواقــف، وعبــر الفقهــاء جميعــاً أن شــرط الواقــف كنص الشــارع، 

أي بوجــوب االلتــزام بــه، والتقيــد بتنفيــذه، وعــدم الخــروج عليه1.
ــزام  ــب االلت ــة، فيج ــة معين ــي جه ــال ف ــرف الم ــه أن يص ــي وقف ــف ف ــرط الواق وإذا ش

ــة. ــذه الجه ــى ه ــع عل ــرف الري ــر ص ــرطه، وحص بش
ويدخــل فــي شــرط الواقــف: تعيينــه ناظــراً، فــإذا شــرط الواقــف النظــر علــى وقفــه لنفســه 
ــي أمــر  ــه كان يل أو لغيــره، وجــب العمــل بشــرطه2، لمــا روي أن عمــر رضــي هللا عن
صدقتــه – أي وقفــه – ثــم جعلــه علــى حفصــة تليــه مــا عاشــت، ثــم يليــه أولــو الــرأي 

مــن أهلهــا3.

ويجوز مخالفة شرط الواقف استثناء في حاالت، وهي:
ــر مصلحــة الوقــف، كأن ال يوجــد مــن يرغــب . 1 ــي غي ــح العمــل بالشــرط ف إذا أصب

ــى ال يتعطــل. ــف لشــرط الواقــف، حت ــى وجــه مخال ــف إال عل بالوق
إذا أصبــح العمــل بالشــرط فــي غيــر مصلحــة الموقــوف عليهــم كاشــتراط أن يبقــوا . 2

بــدون زواج مثــالً.
ــة لشــخص . 3 ــف، كاشــتراطه اإلمام ــوت غرضــاً للواق ــل بالشــرط يف ــح العم إذا أصب

ــس أهــالً إلمامــة الصــالة. ــه لي ــن، ويظهــر أن معي
إذا اقتضــت ذلــك مصلحــة أرجــح كمــا إذا وقــف أرضــاً للزراعــة فتعــذرت، وأمكــن . 4

االنتفــاع بهــا فــي البنــاء، فينبغــي العمــل بالمصلحــة، إذ مــن المعلــوم أن الواقــف ال 
يقصــد تعطيــل وقفــه وثوابــه.

الشروط العشرة في الوقف:

1  فتــح القديــر 5/58، الشــرح الصغيــر للدرديــر 4/119، الذخيــرة للقرافــي 6/326، المهــذب 
3/683، الروضــة 5/329، المنهــاج ومغنــي المحتــاج 2/385، الــروض المربــع ص456، الممتــع 
ــة  ــا، األحــكام الفقهي ــا بعده ــدد 5 ص181 وم ــاف الع ــة أوق ــي الشــارقة ص15، مجل ــف ف 4/130، الوق

ص81، الوقــف اإلســالمي ص115.
2  المنهــاج ومغنــي المحتــاج 2/394، المحلــي وقليوبــي 3/109، الروضــة 5/348، األنــوار / 654، 

المجمــوع 16/333، المهــذب 3/683.
3  هذا األثر رواه أبو داود 2/105، والبيهقي 6/160.
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المعاصــرة، وبيــان التنظيــم الجديــد للوقــف، وعمــل حملــة إعالميــة واســعة لذلــك، 
ــاة. ــي الحي ــارزاً ف ــة، ويلعــب دوراً ب ــل الســلطة الرابع ــوم يمث فاإلعــالم الي

ثانياً: مشكلة قصور النّص وغموضه:
إن الصناديــق الوقفيــة تبــدأ مــن اإلعــالن، ثــم مــن الئحــة تبيــن هــدف الصنــدوق، 

ومصــادره الماليــة، ومصارفــه التــي يلتــزم بهــا.
وكثيــراً مــا تكــون النصــوص قاصــرةً علــى بعــض الجوانــب، وقــد أغفلت جوانــب أخرى، 
وقــد تكــون نظرتهــا آنيــة، بحســب الواقــع القائــم، والظــروف المحيطــة، وعنــد التطبيــق 
يتكشــف النقــص فــي الالئحــة، وعــدم اســتيعابها لمختلــف األمــور، أو عــدم النــص علــى 
ــل،  ــا للتعدي ــك يلجــأ القائمــون عليه المســتجدات، أو عــدم دخــول التطــور الراهــن، ولذل
ــل البشــري  ــة العم ــن طبيع ــاة، وم ــنة الحي ــن س ــذه المشــكلة م ــد، وه ــة والتجدي واإلَضاف
عامــة الــذي يبــدأ صغيــراً، أو ضعيفــاً، أو متواضعــاً، ثــم يكبــر، وينمــو ويقــوى، ويتوســع 

ويتضخــم.
ــم تكتشــف  ــدوق، ث ــوال الصن ــادةً المصــادر والمصــارف ألم ــدد ع ــة تح ــا أن الالئح كم
ــا،  ــدى عمومه ــيرها، وم ــي تفس ــالف ف ــع اخت ــد يق ــارات، وق ــض العب ــي بع ــوض ف الغم
ــارض  ــع تع ــد يق ــاً، وق ــادي أيض ــر ع ــذا أم ــرى، وه ــب أخ ــات وجوان ــمولها لجه أو ش
ــة، أو أنظمــة وزارة األوقــاف، أو  بيــن نصــوص المؤسســات وقانــون الوقــف فــي الدول
تعــارض بيــن النــص للوقــف العــام، والوقــف الخــاص فــي إمــارة أو صنــدوق، والحاجــة 

ــاً لحــل هــذه المنازعــات1. لتدخــل القضــاء أحيان
ــادة الجهــد والعمــل والســعي لصياغــة الالئحــة  ــة بزي والحــل لهــذه المشــكلة هــو المطالب
ــة  ــد الدراس ــة، بع ــد، والمرون ــوم، والوضــوح، والتحدي ــع العم ــى أفضــل صــورة، م عل
ــد  ــة، ســواء داخــل البل ــق الســابقة، أو التجــارب القريب ــة واالســتفادة مــن الصنادي المتأني
أو خارجــه، ثــم بعــد ذلــك تقــوم بالتعديــل واإلضافــة كمــا هــو شــأن جميــع المؤسســات، 

ــة2. ــاريع، واألنظم والمش

ثالثاً: مشكلة استثمار أموال الصندوق:
ــذ  ــد التنفي ــة عن ــكالت العملي ــم المش ــن أه ــي م ــدوق الوقف ــوال الصن ــتثمار أم ــون اس يك

1  مجلة األوقاف، العدد 5 ص66، 68 دور الوقف في مجال التعليم والثقافة ص67.
2  مجلة األوقاف، العدد 5 ص67.

المبحث الرابع: مشكالت التنفيذ وطرق حلها

إن المشــاريع الوقفيــة، والمؤسســات الخيريــة عامــة تالقــي مشــكالت كثيــرة فــي التنفيــذ، 
وخاصــة مــع مــرور الزمــن، وتقــادم العهــد.

كمــا أن المؤسســات الجديــدة تالقــي عــادة مشــكالت فــي التنفيــذ فــي أول طريقهــا، وحتــى 
تســتقر، وتســير علــى خطــا ثابتــة.

ــذ،  ــي التنفي ــرة ف ــي المشــكالت الكثي ــة تالق ــق الوقفي ــى أن الصنادي ــا ســبق نصــل إل ومم
ــا: ــدة، أهمه ــة وجدي ــة وعام ــة وخيري ــا وقفي ألنه

أوالً: مشكلة غياب الوعي في المستجدات:
لقــد أصــاب الوقــف عامــة تقصيــر وجهــل وأخطــاء وهجــوم وافتــراءات فــي العصــور 

ــاً لــدى جماهيــر المســلمين. األخيــرة، ممــا جعــل الوقــف مغيب
ويــزداد األمــر تفاقمــاً فــي المســتجدات الوقفيــة، وأن كثيــراً مــن المســلمين الذيــن يؤيــدون 
الوقــف ويرغبــون بــه يقتصــرون علــى الجوانــب الفقهيــة القديمــة المعروفــة، كالمســاجد 
ــع  ــة، م ــب الفقهي ــي المذاه ــة ف ــاً اآلراء الراجح ــون غالب ــط ويلتزم ــراء فق ــة الفق ورعاي
محدوديــة الفهــم لــدور الوقــف، ومنهــا عــدم جــواز وقــف النقــود عنــد الجمهــور، باإلضافة 
إلــى المســتجدات التــي اجتهــد بهــا علمــاء العصــر، ومنهــا الصناديــق الوقفيــة، التــي ال 
يعرفهــا إال القليــل، وال يقبــل عليهــا إال األقــل، وال تــزال معدومــة فــي كثيــٍر مــن البــالد 
ــن يحرصــون  ــاء المذاهــب الذي ــر مــن علم ــك كثي ــف وراء ذل ــة واإلســالمية، ويق العربي
علــى التعصــب المذهبــي، وااللتــزام بأقــوال القدمــاء، أو بقــول مذهــب معيــن، ولــو كان 

ضيقــاً ومشــدداً فــي مجــال وقفــي كاالســتثمار واالســتبدال1.
ــف أوالً،  ــنة الوق ــاء س ــد إلحي ــذل أقصــى الجه ــو ب ــكلة ه ــذه المش ــى حــل ه ــل عل والعم
ــف  ــات للوق ــرات والدعاي ــدوات والمؤتم ــة الن ــاد، وإقام ــر واالجته ــى التطوي والدعــوة إل
ــا  ــا، واتفاقه ــان أهدافه ــا، وبي ــا، والحاجــة إليه ــة، وأهميته ــق الوقفي المعاصــر، وللصنادي
ــادئ العامــة للوقــف فــي ثبــوت األجــر والثــواب، وفــي تحقيــق غايــات الوقــف  مــع المب
ــرض  ــالمية، وع ــالد اإلس ــض الب ــي بع ــاً ف ــة عملي ــارب المطبق ــر التج ــرعية، ونش الش
ــد دورات شــرعية لشــرح الصناديــق  ــة، وعق ــة والناجحــة للصناديــق الوقفي ــار الطيب اآلث
الوقفيــة وأهميتهــا، فــي تغطيــة حاجــات المســلمين العامــة والخاصــة، ومراعــاة التطورات 

1  دور الوقف في مجال التعليم والثقافة ص63، 71.
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المراقبــة، ثــم التفتيــش، ثــم التعديــل، ثــم المضايقــة، ثــم فــرض بعــض القيــود واألحــكام 
ــون  ــد يك ــدوق، وق ــة الصن ــي مصلح ــذا ف ــون ه ــد يك ــدوق، وق ــى الصن ــخاص عل واألش

العكــس، وقــد يُــراُد منــه تغييــر وجهــة الصنــدوق إلــى اتجــاه آخــر.
وقــد تنشــئ الدولــة مباشــرة، أو باإليحــاء غيــر المباشــر، صناديــق مماثلــة، أو مؤسســات 
تهــدف لنفــس أغــراض الصنــدوق لتشــل فعاليتــه، وتغــدق الدعــم المــادي والمعنــوي علــى 
األول، وتتجاهــل الثانــي وتغــض الطــرف عنــه، وقــد تعمــل بطــرق شــتى لإلســاءة إليــه 

وتشــويه ســمعته، أو التدخــل فيــه، وهــو مــا حــدث كثيــراً فــي التاريــخ1.
ــب  ويكمــن حــل هــذه المشــكلة باســتخدام الحكمــة والوعــي، فــإن كان التدخــل إيجابيــاً رحَّ
بــه الصنــدوق، وقبلــه، وطبقــه، والتــزم بــه، وقــدم الشــكر ألصحــاب النصيحــة والتدخــل، 
وإن كان ســلبياً فــال بــد مــن الســعي والبحــث والعمــل الرتــكاب أقــل الخســائر، والحفــاظ 
علــى المبــدأ، والهــدف، والغايــة، وتمريــر التعديــل علــى األمــور الجانبيــة، وإن كان بيــن 
ــد  ــدوق، وق ــاء الصن ــى إبق ــن الســابقين، لتحــرص عل بيــن، فتطبــق مــا ســبق فــي األمري
ــذات،  وضعــت فــي حيــز المنافســة، فعليهــا بــذل الجهــد المضاعــف للســباق، وإثبــات ال
وقبــول التحــدي فــي تقديــم األفضــل واألحســن واألكثــر ليكــون البقــاء لألقــوى واألفضــل.

خامساً: مشكلة االستغالل وسوء اإلدارة:
ــة بمــرض االســتغالل، ســواء  ــل الجماعــي، والمؤسســات العام ــا يصــاب العم ــراً م كثي
ــة، أو  ــة أمان ــزاز أو خيان ــع ابت ــد يق ــه، وق ــن خارج ــق، أو م ــي الصنادي ــن ف ــن العاملي م
ــه،  ــدوق والموظفيــن في ــى الصن ســرقات، أو تقصيــر، أو ســوء إدارة مــن المشــرفين عل
وقــد يــؤدي ذلــك – أحيانــاً – إلــى تهديــد الصنــدوق، وتعريضــه للدمــار واإلفــالس، وقــد 
يكــون بعــض العامليــن فــي الصنــدوق الوقفــي غيــر أكفيــاء، وليــس لديهــم الخبــرة الكافيــة، 
أو االختصــاص فــي إدارة عملــه، وقــد يضــاف إلــى ذلــك قلــة العمالــة المؤهلــة والمدربــة 

علــى إدارة الوقــف، وغيــاب الموظفيــن المهــرة فــي الوقــف وإدارة الصناديــق2.
وهــذه المشــكلة يجــب االنتبــاه لهــا، لتكــون العيــون مفتحــة، واإلشــراف دائمــاً، والمراقبــة 
الداخليــة والخارجيــة مســتمرة، ويعتمــد الحــل علــى حســن اختيــار القائميــن علــى 
ــم  ــري( وأمانته ــس الظاه ــي )ولي ــم الحقيق ــق بدينه ــن يوث ــه مم ــن في ــدوق والعاملي الصن

1  مجلة أوقاف، العدد 5 ص69 وما بعدها، الوقف اإلسالمي ص74، 121.
ــا ص122،  ــي ماليزي ــة الوقــف ف ــاف، العــدد 5 ص74، 76، 78، نظــام الوقــف، تجرب ــة أوق 2  مجل

ــم والثقافــة ص73، 78. دور الوقــف فــي مجــال التعلي

والتطبيــق، ويواجــه القائمــون علــى الصنــدوق صعوبــات فــي كيفيــة االســتثمار، ومجاالت 
االســتثمار، واختيــار المتعاونيــن مــع الصنــدوق فــي االســتثمار، ويقتــرن ذلــك باألمانــة 

والصــدق واإلخــالص والخــوف مــن هللا تعالــى، والتحــرز مــن الحــرام.
ــادة  ــة، أو زي ــع والغَل ــف الري ــارة، أو ضع ــع مشــكالت الخس ــتثمار تق ــال االس ــي مج وف
النفقــات، أو اختــالس األمــوال، وتســعى الصناديــق الوقفيــة عــادةً إلــى تحقيــق أعلــى عائــد 
تنمــوي، وهــذا مجــرد أمــل وطمــوح، ولكــن يأتــي التنفيــذ والتطبيــق العملــي دون ذلــك، أو 
خالفــه، والوســيلة لحــل هــذه المشــكلة يتوقــف علــى مؤهــالت القائميــن علــى الصناديــق، 

مــن حيــث التربيــة، والعلــم، والخبــرة، والتجربــة.
وقــد تكــون مشــكالت اســتثمار أمــوال الصنــدوق فــي اختيــار الطريقــة المناســبة، 
ــة  ــة مختص ــة أو جه ــر لهيئ ــة بأج ــرة، والوكال ــل اإلدارة المباش ــة، مث ــة الناجح والصيغ
ــق  ــع ح ــة بي ــا، وصيغ ــراف عليه ــدوق واإلش ــاريع الصن ــغيل إلدارة مش ــاإلدارة والتش ب

ــة1. ــه للمؤسس ــدد تدفع ــدل مح ــل ب ــة مقاب ــة متخصص ــى جه ــاريع إل ــتثمار المش اس
ــل  ــد، واالستشــارة قب ــار الجي ــة، واالختي ويكــون الحــل لهــذه المشــكالت بالدراســة الدقيق
اإلقــدام علــى اختيــار صيغــة اســتثمارية مــا، ومراعــاة ظــروف الزمــان والمــكان، وتوفــر 
ــي  ــد مال ــر عائ ــر أكب ــم، بقصــد توفي ــل والتنظي ــة والعم ــن المصداقي ــي م المســتوى العال

الســتثمار أمــوال الصنــدوق.
ويمكــن إســناد اســتثمار أمــوال الوقــف وتنميــة مــوارد الصناديــق الوقفيــة ومدخراتهــا إلــى 
جهــات اقتصاديــة متخصصــة فــي االســتثمار والتمويــل والتجــارة مــع مراعــاة الجوانــب 
ــة،  ــدوق بالمؤسســات التجاري ــة الصن ــي عالق ــاً، والتوســع ف الشــرعية واالســتثمارية مع
ــتثمار  ــة اس ــر عملي ــة، ويجــب تطوي ــف التجاري ــاريع الوق ــم مش ــال، لدع ــال األعم ورج
أمــوال الصناديــق الوقفيــة، وأال تكــون جامــدة ومقتصــرة علــى وســائل تقليديــة، فالحيــاة 
االقتصاديــة فــي تطــور دائــم، ويجــب نقــل رؤوس األمــوال إلــى مشــاريع مناســبة لــكل 

وقت2.

رابعاً: مشكلة التدخل الحكومي في الصندوق الوقفي:
كثيــراً مــا تتعــرض الصناديــق الوقفيــة لتدخــل الســلطات الحكوميــة فــي شــأنها، بــدءاً مــن 

ــم والثقافــة ص63-64، 78، 84،  ــة أوقــاف، العــدد 5 ص68، دور الوقــف فــي مجــال التعلي 1  مجل
ــة للتمويــل واالســتثمار ص187، 192. ــكات األوقــاف، بحــث الوســائل الحديث إدارة وتثميــر ممتل

2  مجلــة أوقــاف، العــدد 5 ص80، الوقــف اإلســالمي ص239، 313، دراســة عــن الضوابــط 
الشــرعية واألســس المحاســبية لصيــغ اســتثمار أمــوال الوقــف، شــحاتة ص7، 15.
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الخاتمة

نصــل فــي نهايــة البحــث إلــى الخاتمــة، لبيــان نتائــج البحــث وخالصتــه، ثــم لتقديــم بعــض 
التوصيات:

أوالً: نتائج البحث:
الوقــف أحــد المنجــزات العظيمــة فــي الشــريعة الغــراء، وأدى دوره المهــم والمتميــز . 1

طــوال التاريــخ اإلســالمي، وأعطــى ثمــاراً طيبــة مباركــة فــي النواحــي االجتماعيــة 
واالقتصاديــة واإلنســانية والعلميــة، وظهــرت صحــوة جديــدة إلحيــاء ســنة الوقــف، 

وتطويــره حســب الحاجــات الكثيــرة، والمســتجدات القائمــة.
ــوم . 2 ــي العصــر الحاضــر، وتق ــف ف ــرقة للوق ــة صــورة مش ــق الوقفي ــل الصنادي تمث

علــى إنشــاء إدارات متخصصــة لرعايــة وجــوه البــر والنفــع العــام للمجتمــع والدولــة 
واألمــة واألفــراد، وتهــدف لتحقيــق المصالــح العامــة، وتطويــر ســنة الوقــف، وتلبيــة 
حاجــات المجتمــع، ورغبــات النــاس المختلفــة، ويتولــى إدارتهــا مجلــس إدارة، 
يســاعده عــدد مــن أهــل الخبــرة فــي الفقــه والمحاســبة واالقتصــاد وغيــره، وتقــوم 
علــى التبرعــات، واســتثمارها، وتصــرف ريعهــا وغلتهــا حســب الهــدف المحــدد فــي 
ــا والكويــت، وعمــت عــدداً مــن  ــدة انطلقــت مــن ماليزي ــة رائ إنشــائها، وهــي تجرب

البــالد األخــرى.
تختلــف صــور الصناديــق الوقفيــة حســب الغايــة التــي ترعاهــا، وليــس لهــا حصــر، . 3

ــة، وأحــوال النــاس والمجتمــع،  وتخضــع للنشــاط الوقفــي، وظــروف البــالد الداخلي
وتغطــي مجــاالت كثيــرة فــي الحيــاة الدينيــة واالجتماعيــة والعلميــة والصحيــة 
والبيئيــة والتنميــة واالقتصاديــة، مــع تحديــد المشــاريع التــي يقــوم بهــا كل صنــدوق 

ــه. ورســم خطوطــه وأعمال
ــاء ســنة الوقــف وتطويــره . 4 ــد الدعــوة إلحي يتمثــل الحكــم الشــرعي للصناديــق بتجدي

والواليــة علــى الوقــف وإدارتــه، وتخصيــص الوقــف بجهــة معينــة، واألخــذ بجــواز 
وقــف النقــود واألســهم والســندات الشــرعية، ثــم العمــل علــى اســتثمار رأس المــال، 

وااللتــزام بشــروط الواقــف.
يعتــرض الصناديــق الوقفيــة – شــأن كل عمــل جديــد وخيــري وجماعــي – مشــكالت . 5

عــدة فــي التنفيــذ، كغيــاب الوعــي الوقفــي فــي المســتجدات، وقصــور النــص المنشــئ 

ــمعتهم. ــم وس وخبرته
كمــا يســاهم فــي حــل هــذه المشــكلة إقامــة الــدورات للعاملين، وتطويــر الكفــاءات والكوادر 
ــي  ــات مختصــة ف ــدات ودوري ــب المســتمر، وإصــدار نشــرات ومجل ــة، والتدري الميداني
موضــوع الوقــف والعمــل الوقفــي واإلدارة والتنظيــم، واالســتفادة مــن الخبــرات المتنوعة، 
ــن العربــي واإلســالمي، وإدخــال الحوســبة الشــاملة فــي  ــة فــي العالمي والتجــارب الوقفي
ــة  ــغ لتنمي ــر الصي ــتثمار، وتطوي ــة واالس ــتحداث إدارات للتنمي ــق، واس ــال الصنادي أعم
الممتلــكات الوقفيــة، وتنويــع المشــروعات الوقفيــة، وتطويــر طــرق تنفيذهــا وفــق نظــر 
ــي  ــوع، ويراع ــتثمار المتن ــاالت اإلدارة واالس ــي مج ــتجدات ف ــتوعب المس ــر يس معاص

األبعــاد الدينيــة والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتقنيــة1.

ــف  ــق المعاصــر ص58، الوق ــي التطبي ــف ف ــام الوق ــدد 2 ص137، 138، نظ ــاف، الع ــة أوق 1  مجل
اإلســالمي ص315.
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أهم المصادر والمراجع
أبحــاث نــدوة نحــو دور تنمــوي للوقــف، نشــر األمانــة العامــة لألوقــاف، الكويــت، . 1

1993/5/3م.
أثــر الوقــف علــى الدعــوة إلــى هللا تعالــى، خالــد بــن هــدوب بــن فــوزان المهيــدب، . 2

دار الــوراق – بيــروت – 1425هـــ/2005م.
األحــكام الفقهيــة واألســس المحاســبية للوقــف، الدكتــور عبــد الســتار أبــو غــدة . 3

والدكتــور حســين شــحاتة، نشــر األمانــة العامــة لألوقــاف، الكويــت – 1998م.
ــور حســن . 4 ــر الدكت ــة دراســية، تحري ــع حلق ــاف، وقائ ــكات األوق ــر ممتل إدارة وتثمي

ــة، جــدة – ط2 – 1415هـــ/1994م. ــك اإلســالمي للتنمي ــن، نشــر البن ــد هللا األمي عب
الحــاوي الكبيــر، علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي )450هـــ( تحقيــق عــدد مــن . 5

الباحثيــن – دار الفكــر دمشــق 1414هـ/1994م.
عبــد . 6 المهنــدس  التكنولوجيــة،  القــدرات  تنميــة  فــي  اإلســالمي  الوقــف  دور 

اللطيــف الصريــخ، رســالة ماجســتير – نشــر األمانــة العامــة لألوقــاف – الكويــت 
2004م. 1425هـــ/

دور الوقــف فــي مجــال التعليــم والثقافــة، دولــة ماليزيــا المســلمة نموذجــاً، الدكتــور . 7
ســامي محمــد الصالحــات، نشــر األمانــة العامة لألوقــاف، الكويــت – 1424هـ/2003م.

الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، منصــور بــن يونــس البهوتــي )1051هـــ( . 8
مؤسســة الرســالة – بيــروت – 1424هـــ/2003م.

ــب . 9 ــووي )676هـــ( المكت ــن الن ــي الدي ــن شــرف، مح ــي ب ــن، محي روضــة الطالبي
اإلســالمي – بيــروت د.ت.

فتــح القديــر، الكمــال ابــن الهمــام )861هـــ( المكتبــة التجاريــة الكبــرى – مصــر، . 10
د.ت.
الكافــي، يوســف بــن عبــد هللا بــن عبــد البــر القرطبــي )463هـــ( مؤسســة النــداء . 11

– أبــو ظبــي – 1424هـــ/2004م.
مجلــة أوقــاف، األمانــة العامــة لألوقــاف، الكويــت، العــدد التجريبــي شــعبان . 12

1421هـ/نوفمبــر 2000م حتــى العــدد التاســع 2005م.
مجلــة المســتثمرون، العــدد 31، ســبتمبر 2004م، مجلــة اقتصاديــة شــهرية . 13

متخصصــة، إصــدار شــركة المجموعــة الكويتيــة، الكويــت.
ــد 2 . 14 ــا، المجل ــة بماليزي ــالمية العالمي ــة اإلس ــيا، الجامع ــي آس ــلمون ف ــة المس مجل

ــي. ــد الزحيل ــور محم ــف للدكت ــوال الوق ــتثمار أم ــث اس ــو 2005، بح ــدد 1 يولي الع

للصنــدوق وغموضــه، واالضطــراب والخلــل فــي اســتثمار أموالــه، والتدخــل 
الحكومــي فــي أعمالــه، واســتغالل القائميــن عليــه، أو ســوء اإلدارة، وقلــة الكفــاءات 
ــهل  ــة، ويس ــة، وعادي ــكالت متوقع ــذه المش ــة، وه ــرة الكافي ــاب الخب ــة وأصح الفني
ــدؤوب واإلخــالص،  ــل ال ــرة والعم ــى المثاب ــاج إل ــا، وتحت ــب عليه ــا والتغل تجاوزه

لتســير األمــور علــى خيــر مــا يــرام.

ثانياً: التوصيات:
ضــرورة نشــر الوعــي الوقفــي، إلحيــاء ســنة الوقــف، والدعــوة لتطويــره وتجديــده، . 1

وخاصــة الصناديــق الوقفيــة لتتناســب مــع الحيــاة والتطــور فــي الحاضــر والمســتقبل.
ــة، ومؤسســات الوقــف األخــرى، وســائر . 2 ــق الوقفي ــن الصنادي ضــرورة التنســيق بي

المؤسســات ذات الصلــة، وأجهــزة الدولــة، ثــم التنســيق والتعــاون وتبــادل الخبــرات 
والمعــارف مــع الصناديــق الوقفيــة فــي العالــم اإلســالمي.

ضــرورة تهيئــة العالــم والعامــل والموظفيــن ذوي الخبــرة والعلــم لتولــي األعمــال فــي . 3
ــي واإلداري والمحاســبي واالســتثماري  ــة، ومجــاراة التطــور الفن ــق الوقفي الصنادي
للصناديــق، مــع االســتفادة مــن أهــل الخبــرة واالختصــاص مــن مختلــف المجــاالت 

والمعاهــد والمراكــز العلميــة.
االســتفادة مــن ســعة الفقــه اإلســالمي الزاخــر، وعــدم االقتصــار علــى اآلراء . 4

الفقهيــة االجتهاديــة القديمــة أو المذهبيــة الضيقــة، واالســتعانة بالعلمــاء المعاصريــن، 
ــة،  ــرات الفقهي ــرارات المؤتم ــن ق ــدر م ــا يص ــة م ــدة، وخاص ــادات الجدي واالجته
والنــدوات الوقفيــة، والتوصيــات الصــادرة عنهــا، وخاصــة لتطويــر مجــاالت 

ــه. ــتثمار ألموال ــرق االس ــف، وط الوق
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مجلة الوقفي، األمانة العامة لألوقاف، الكويت – عدد خاص – 2005م.. 15
ــواج، . 16 ــد، دار األم ــي، واألحم ــر، والصوالح ــس، والمنتص ــيط، أني ــم الوس المعج

ــروت – 1410هـــ/1990م. بي
ــر . 17 ــل، نش ــد الني ــحاق حم ــف إس ــا، يوس ــف والعطاي ــكام الوق ــة ألح ــاح الدراي مفت

ــي – 1398هـــ/1978م. ــاف دب أوق
ــي )695هـــ( . 18 ــن المنجــي التنوخــي الحنبل ــن الدي ــع، زي ــي شــرح المقن ــع ف الممت

ــروت – 1418هـــ/1997م. ــر – بي ــش، دار خض ــن دهي ــك اب ــد المل ــق عب تحقي
منتــدى قضايــا الوقف الفقهية األول، الكويــت 1424/8/5هـ - 2003/11/11م، . 19

موضــوع اســتثمار أمــوال الوقــف، بحــث الشــيخ محمــد مختــار الســالمي، وبحــث 
الدكتــور عبــد هللا موســى العمــار، وبحــث الدكتــور خالــد عبــد هللا الشــعيب، ودراســة عــن 
الضوابــط الشــرعية واألســس الحاســبية لصيــغ اســتثمار أمــوال الوقــف للدكتــور حســين 

حســين شــحاتة.
منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثانــي، الكويــت 2005/5/8م، موضــوع وقــف . 20

النقــود، ثالثــة بحــوث للدكتــور عبــد العزيــز خليفــة القصــار، والدكتــور ناصــر بــن عبــد 
هللا الميمــان، والدكتــور عبــد هللا بــن موســى العمــار.

المنهاج ومغني المحتاج، يحيى بن شرف النووي، محي الدين )676هـ(.. 21
نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر، نمــاذج مختــارة مــن تجــارب الــدول . 22

والمجتمعــات اإلســالمية، محمــود أحمــد مهــدي، نشــر األمانــة العامــة لألوقــاف – 
1423هـــ. ــت –  الكوي

المهــذب فــي الفقــه الشــافعي، إبراهيــم بن علــي، أبو إســحاق الشــيرازي )476هـ( . 23
تحقيــق الدكتــور محمــد الزحيلــي – دار القلم – دمشــق – 1417هـ/1996م.

الوقــف اإلســالمي، تطــوره، إدارتــه، تنميتــه، الدكتــور منــذر القحــف، دار الفكــر . 24
– دمشــق – 1421هـ/2000م.

الوقف في الشارقة، نشر األمانة العامة لألوقاف – الشارقة، د.ت.. 25
ــد . 26 ــور محم ــع، الدكت ــة المجتم ــي تنمي ــره ف ــالمية وأث ــريعة اإلس ــي الش ــف ف الوق

أحمــد صالــح، د.ن – الريــاض 1422هـــ / 2001م.
الوقــف والعمــل األهلــي فــي المجتمــع اإلســالمي المعاصــر، الدكتــور ياســر عبــد . 27

الكريــم الحورانــي، نشــر األمانــة العامــة لألوقــاف – الكويــت – 1422هـــ/2001م.
الوقــف ودوره فــي التنميــة، الدكتــور عبــد الســتار إبراهيــم الهيتــي – نشــر مركــز . 28

البحــوث والدراســات – قطــر – 1419هـ/1998م.
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المقدمة
1- يحظــى التحكيــم L’Arbitrage باهتمــام واســع النطــاق1، ليــس فــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة وحدهــا أو دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو فــي منطقــة الخليــج العربــي أو في 
المنطقة العربية أو في منطقة الشــرق األوســط، بل يتعدى هذا االهتمام مســتوى الشــعوب 
 والحكومات في العالم أجمع2، والتحكيم في العصر الحديث من أهم الوسائل البديلة للقضاء  
ــم أســبق مــن القضــاء  Alternative Disputes Resolution )ADR(3، والتحكي

فــي الظهــور، فــكان طريــق العــدل األول لإلنســان4، وهــو أصــل القضــاء وليــس 
مســتحدثاً منــه5، وقــد كان الســائد فــي المجتمعــات القديمــة أن التحكيــم أداة للتســوية 

1  اهتمــت المنظمــات الدوليــة بالتحكيــم، حيــث أبــرم فــي عهــد عصبــة األمــم بروتوكــول جنيــف 1933 
بشــأن شــروط التحكيــم، واتفاقيــة جنيــف 1937 بشــأن تنفيــذ قــرارات التحكيــم األجنبيــة، وفــي عهــد األمــم 
ــم  ــرارات التحكي ــراف بق ــأن االعت ــه 1958 بش ــي 10 يوني ــورك ف ــة نيوي ــت اتفاقي ــث وقع ــدة، حي المتح
األجنبيــة وتنفيذهــا، وهــي اتفاقيــة مفتوحــة لــكل دول العالــم، وقــد انضمــت لهــا مصــر بالقــرار الجمهــوري 
ــد  ــو 1959، وق ــن 8 يوني ــاراً م ــذ اعتب ــز التنفي ــل حي ــر 1959، لتدخ ــي 2 فبراي ــادر ف ــم 171 الص رق
ــأن  ــنة 2006 بش ــم 43 لس ــادي رق ــوم االتح ــدة بالمرس ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــا دول ــت إليه انضم
ــة  ــم األجنبي ــرارات التحكي ــراف بق ــورك لالعت ــة نيوي ــدة التفاقي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــام دول انضم
ــم النموذجــي  ــون التحكي ــي قان ــاري الدول ــم التج ــدة للتحكي ــم المتح ــة األم ــن لجن ــا صــدر ع ــا، كم وتنفيذه
المعــروف باالنســترال Unictral فــي 21 يونيــه 1985، حيــث أوصــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
ــات  ــن االتفاقي ــد م ــة للعدي ــار، باإلضاف ــون النموذجــي موضــع االعتب ــى وضــع القان ــدول األعضــاء عل ال
ــيد صــاوي  ــد الس ــد: د. أحم ــأن، للمزي ــذا الش ــي ه ــدة ف ــم المتح ــا األم ــي نظمته ــة الت ــرات الدولي والمؤتم
»التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« مرجــع ســابق اإلشــارة إليــه بنــد 

ــا. ــا بعدهم 11 ص17 و18 وم
ــة  ــم Unistral الصــادر عــن لجن ــون النموذجــي للتحكي ــي فــي صــدور القان 2  تترجــم االهتمــام الدول
األمــم المتحــدة للتحكيــم التجــاري الدولــي فــي 21 يونيــه عــام 1985، للمزيــد عــن عالميــة قواعــد التحكيــم 
والجهــود الدوليــة بشــأنه، أنظــر تفصيــالً: د. أحمــد الســيد صــاوي »التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 
ــذ  ــدي »تنفي ــا بعدهــا، د. أحمــد هن ــد 11 ص17 وم ــة« طبعــة 2002 بن ــم الدولي 1994 وأنظمــة التحكي

أحــكام المحكميــن« دار الجامعــة الجديــدة للنشــر 2001 بنــد 1 ص6.
3  للمزيــد: د. أحمــد الســيد صــاوي »التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم 
ــن  ــكام المحكمي ــوة أح ــس » ق ــى يون ــود مصطف ــد 3 ص8، د. محم ــارة بن ــابق. اإلش ــة« مرجــع س الدولي
وقيمتهــا أمــام قضــاء الدولــة« الطبعــة األولــى بنــد 3 ص6، د. رأفــت محمــد رشــيد ميقاتــي رســالة دكتــوراه 
جامعــة القاهــرة 1996 بنــد 1 ص1، د. مصطفــى المتولــي قنديــل »دور األطــراف فــي تســوية المنازعــات 
العقديــة« دار النهضــة العربيــة 2004 ص19 ومــا بعدهــا، تتعــدد تقســيمات الوســائل البديلــة للقضــاء تبعــاً 
ألســاس تقســيمها، ولعــل أفضــل تقســيم للوســائل البديلــة للعدالــة هــو تقســيمها مــن حيــث درجــة التدخــل، 
ــق Conciliation or Mediation والمفاوضــات  ــاطة أو التوفي ــم l’arbitrage والوس ــاك التحكي فهن

.Neutral Evaluation والتقييــم المحايــد Negotiation
4  د. أحمــد أبــو الوفــا »التحكيــم االختيــاري واإلجبــاري« منشــأة المعــارف اإلســكندرية، الطبعــة 

الخامســة، 1988، بنــد 1 ص16.
5  د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة »قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« دار النهضــة العربيــة 
2004 الطبعــة األولــى، ص5 وص9، »التحكيــم فــي المعامــالت الماليــة الداخليــة والدوليــة« ص9، د. 
ــارن« مرجــع ســابق هامــش 2  ــون المق ــون المصــري والقان ــي القان ــم ف ــركات »خصومــة التحكي ــي ب عل

ص1.
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ــرية  ــات البش ــورت المجتمع ــر1، إذ تط ــق الغي ــن طري ــراف ع ــات األط ــة لمنازع الودي
ــة  ــى مرحل ــه بنفســه إل ــوة أو اقتضــاء الشــخص لحق مــن القضــاء الخــاص أو عصــر الق
التحكيــم أو االحتــكام للغيــر، وأخيــر مــع ظهــور الدولــة حــل قضــاء الدولــة تدريجيــاً محــل 
ــة كليــة بالقضــاء مــع اندثــار نظــام  التحكيــم، حتــى وصــل األمــر إلــى اختصــاص الدول
التحكيــم، وقــد عــاد التحكيــم فــي الظهــور مــرة أخــرى بعــد تشــابك العالقــات الدوليــة بيــن 
األفــراد، فــكان ضمانــة لألجانــب فــي عــدم الخضــوع لقضــاء معيــن، كمــا كان ضمانــة 

أساســية لألفــراد داخــل الدولــة مــن بــطء التقاضــي وســرية نظــر المنازعــات2.
 un mode de juridication particulière 2- التحكيــم هــو نظام خاص للتقاضــي
فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة واإلداريــة، يلجــأ بمقتضــاه أطــراف اتفــاق التحكيــم إلــى 
ــق  ــات تتعل ــن منازع ــم م ــور بينه ــا يث ــة، للفصــل فيم ــر دون قضــاء الدول ــم أو أكث محك
بمعامالتهــم العقديــة أو غيــر العقديــة بحكــم ملــزم، والمعنــى الســابق للتحكيــم يــكاد يجمــع 
عليــه الفقــه والقضــاء والتشــريعات العربيــة والمقارنــة، غيــر أنهــا قــد اختلفــت فيمــا بينهــا 
فــي التعبيــر عــن هــذا المعنــى، فاســتخدم البعــض تعبيــر اتفــاق التحكيــم لوصــف عمليــة 
التحكيــم، وعبــر البعــض اآلخــر عــن التحكيــم كنظــام يتضمــن ضمــن مراحلــه المختلفــة 
ــاق  ــه اتف ــى أن ــم عل ــف التحكي ــى تعري ــم، فذهــب اتجــاه إل ــى التحكي ــاق األطــراف عل اتف
األطــراف علــى طــرح منازعاتهــم علــى محكــم أو أكثــر دون قضــاء الدولــة للفصــل فيــه 

بحكــم ملــزم3.

1  د. سيد أحمد محمود »نظام التحكيم دراسة مقارنة« دار الكتب القانونية 2006 بند 1 ص5.
2  د. أحمد عبد الكريم سالمة »قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي« مرجع سابق ص5.

3  وقــد ورد هــذا التعريــف فــي تعريفــات عــدد كبيــر مــن الفقــه العربــي، حيــث عرفــه د. عبــد الحميــد 
أو هيــف بأنــه »حــق قــرره القانــون لألفــراد يخــول لهــم االتفــاق علــى إحالــة مــا ينشــأ بينهــم مــن النــزاع 
بخصــوص تنفيــذ عقــد معيــن أو علــى إحالــة أي نــزاع نشــأ بينهــم بالفعــل علــى واحــد أو أكثــر مــن األفــراد 
يســمون محكميــن ليفصلــوا فــي النــزاع المذكــور بــدالً مــن أن يفصــل فيــه القضــاء المختــص« )د. عبــد 
الحميــد أو هيــف »طــرق التنفيــذ والتحفــظ فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة« مطبعــة االعتمــاد 1923 بنــد 
1364 ص918( وقــد عرفــه أحمــد أبــو الوفــا بأنــه »اتفــاق علــى طــرح النــزاع علــى شــخص أو أشــخاص 
معنييــن ليفصلــوا فيــه دون المحكمــة المختصــة« )د. أحمــد أبــو الوفــا »التحكيــم االختيــاري واإلجبــاري« 
ــى أن  ــود هاشــم إل ــا ذهــب د. محم ــة الخامســة 1988 ص15(، كم ــارف اإلســكندرية الطبع ــأة المع منش
الســائد فــي الفقــه القانونــي أن التحكيــم عبــارة عــن »اتفــاق الخصــوم علــى عــرض نــزاع معيــن قائــم بينهــم 
أو مــا قــد يثــور مــن منازعــات فــي خصــوص عقــد معيــن أبــرم بينهــم للفصــل فيــه، بواســطة مــن اختارهــم 
الخصــوم لذلــك مــن المحكميــن، وذلــك بــدالً مــن الوســيلة العاديــة فــي هــذا الخصــوص« )د. محمــود هاشــم 
»النظريــة العامــة للتحكيــم« 1990 بنــد 7/2 ص20 و21، كمــا عــرف د. وجــدي راغــب التحكيــم بأنــه 
»عقــد يتفــق األطــراف بمقتضــاه علــى طــرح نــزاع معيــن علــى محكــم أي شــخص أو أشــخاص يختارونهــم 
أو تعينهــم المحكمــة فــي بعــض األحــوال وذلــك للفصــل فيــه دون المحكمــة المختصــة )د. وجــدي راغــب 
»النظريــة العامــة للعمــل القضائــي« منشــأة المعــارف اإلســكندرية 1974 ص380(، كمــا عرفــه د. أبــو 
ــار الخصــوم  ــة واختي ــم عــن قضــاء الدول ــي إقصــاء منازعاته ــة األطــراف ف ــه »مكن ــد رضــوان، بأن زي

أصحــاب االتجــاه الســابق يميــزون بيــن التحكيــم واتفــاق التحكيــم باعتبــار اتفــاق التحكيــم 
ــم  ــن األطــراف1، إذ التحكي ــم بي ــة لوجــود التحكي ــى واالفتراضي ــة األول ــس إال المرحل لي
فــي أولــه اتفــاق ووســطه إجــراء وآخــره، إال أن تعريــف التحكيــم علــى أنــه اتفــاق بيــن 
األطــراف علــى طــرح نزاعهــم علــى محكــم أو أكثــر للفصــل فيــه بحكــم واجــب اإللــزام، 
يثيــر اللبــس مــن حيــث الظاهــر بيــن التحكيــم واتفــاق التحكيــم، إذ يغلــب علــى التعريــف 

الســابق تعريــف اتفــاق التحكيــم وليــس التحكيــم ذاتــه الــذي يتضمــن هــذا االتفــاق.
ــن  ــات ع ــوية المنازع ــام لتس ــم نظ ــى أن التحكي ــق – إل ــر – بح ــب آخ ــب جان ــا ذه بينم
ــة وســيلة أخــرى  ــن يختارهــم الخصــوم إمــا مباشــرة أو عــن طريق ــراد عاديي ــق أف طري
يرتضونهــا، أو هــو مكنــة األطــراف فــي إقصــاء منازعاتهــم عــن قضــاء الدولــة واختيــار 
الخصــوم لقاضيهــم2، وبتعبيــر آخــر علــى أنــه النظــام الــذي بمقتضــاه يمكــن الفصــل فــي 

لقاضيهــم« )د. أبــو زيــد رضــوان »األســس العامــة للتحكيــم التجــاري الدولــي« دار الفكــر العربــي 1981 
ــم(  ــار شــخص )محك ــى اختي ــاق األطــراف عل ــه »اتف ــيد صــاوي بأن ــد الس ــه د. أحم ــا عرف ص19(، كم
ــة  ــزم دون المحكم ــم مل ــات، بحك ــن منازع ــم م ــالً بينه ــور فع ــتقبالً أو يث ــور مس ــا يث ــر يفصــل فيم أو أكث
ــم  ــة التحكي ــنة 1994 وأنظم ــم 27 لس ــون رق ــاً للقان ــم طبق ــيد صــاوي »التحكي ــد الس المختصــة )د. أحم
ــاق  ــه »اتف ــى أن ــار بربــري عل ــه د. مخت ــد 5 ص10، كمــا عرف ــه بن ــة« مرجــع ســابق اإلشــارة إلي الدولي
أطــراف عالقــة قانونيــة معينــة، عقديــة أو غيــر عقديــة، علــى أن يتــم الفصــل فــي المنازعــة التــي ثــارت 
ــار  ــن« )د. مخت ــم كمحكمي ــم اختياره ــق أشــخاص يت ــور عــن طري ــل أن تث ــي يحتم ــل، أو الت ــم بالفع بينه
بربــري »التحكيــم التجــاري الدولــي« الطبعــة الثانيــة، دار النهضــة العرييــة 1999 بنــد 1 ص5(، وعرفــه 
ــن  ــى شــخص أو أشــخاص معيني ــى طــرح نزاعهــم عل ــه اتجــاه إرادة األطــراف إل د. أســامة المليجــي بأن
ليفصلــوا فيــه بعيــداً عــن القضــاء، فهــو ينشــأ نتيجــةً التفــاق األطــراف عليــه إعمــاالً لمبــدأ ســلطان اإلرادة 
ــا  ــد 10 ص12(، كم ــة 2004 بن ــاري« دار النهضــة العربي ــم االختي ــة التحكي )د. أســامة المليجــي »هيئ
عــرف البعــض بأنــه »نــزول أطــراف النــزاع علــى االلتجــاء لقضــاء الدولــة والتزامهــم علــى طــرح نزاعهم 
علــى محكــم أو أكثــر لحســم النــزاع بحكــم ملــزم« )د. علــي ســالم إبراهيــم »واليــة القضــاء علــى التحكيــم« 
طبعــة 1998 ص1، كمــا عرفــه البعــض اآلخــر بأنــه »اتفــاق األطــراف علــى تفويــض المحكــم ســلطة 
حســم النــزاع بحكــم ملــزم وقابــل للتنفيــذ« )د. هــدى عبــد الرحمــن »دور المحكــم فــي خصومــة التحكيــم 
وحــدود ســلطاته« رســالة دكتــوراه جامعــة القاهــرة 1997 بنــد 12 ص22(، كمــا عرفتــه محكمــة تمييــز 
دبــي بأنــه »هــو اتفــاق علــى منــح المحكــم ســلطة الحكــم فــي النــزاع بــدالً مــن المحكمــة المختصــة بنظــره« 

)محكمــة تمييــز دبــي الطعــن رقــم 293 لســنة 1991 جلســة 10/11/1991 العــدد 2 ص486(.
1  علــى ســبيل المثــال، أنظــر: د. أحمــد الســيد صــاوي »التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 
وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« مرجــع ســابق اإلشــارة إليــه بنــد 6 ص10 و11، د. أســامة المليجــي »هيئــة 

التحكيــم االختيــاري« دار النهضــة العربيــة 2004 بنــد 5 ص6، وبنــد 10 ص11 ومــا بعدهــا.
2  في الفقه الفرنسي

 A KASSIS »Problémes de base de l’arbitrage en droit compré et en droit
 International« T.1.Paris.I..G.D.J.1987. P.13, no18., A.C FOUSTOUCOS

.»Paris. 1973.éd.1976,no42. p.29-30
وفي الفقه المصري:

ــوق والشــريعة  ــة الحق ــي« مجل ــم التجــاري الدول ــط العامــة للتحكي ــد رضــوان »الضواب ــو زي أنظــر: د. أب
ــاري  ــم التج ــة للتحكي ــس العام ــم 10 ص28، »األس ــو 1977 رق ــدد 2 يولي ــى ع ــنة  األول ــة الس الكويتي
الدولــي« دار الفكــر العربــي 1981 ص19، وقــد ميــز د. فتحــي إســماعيل والــي – بحــق – بيــن التحكــم 
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ــي خــاص  ــة1، أو هــو نظــام قضائ ــن دون قضــاء الدول ــراد عاديي المنازعــة بواســطة أف
يختــار فيــه األطــراف قضاتهــم ويعــدون إليهــم بمقتضــى اتفــاق مكتــوب بمهمــة تســوية 
المنازعــات التــي يمكــن أن تنشــأ أو نشــأت بالفعــل بينهــم بخصــوص عالقاتهــم التعاقديــة 
ــون  ــات القان ــاً لمقتضي ــم وفق ــق التحكي ــمها بطري ــوز حس ــي يج ــن والت ــر التعاقدي أو غي

ــزم لهــم2. ــي مل ــة وإصــدار قضائ والعدال
ــه الفرنســي والمصــري3، وهــو  ــي الفق ــكاد يكــون الســائد ف ــم ي ــف الســابق للتحكي التعري
ــوازي  ــو قضــاء م ــزاع، فه ــي ن ــاص للفصــل ف ــم قضــاء خ ــار التحكي ــى اعتب ــب إل يذه
ــة  ــز بالوضــوح والدق ــه يتمي ــا أن ــن األطــراف4، كم ــة لحــل المنازعــات بي لقضــاء الدول

كنظــام بديــل للقضــاء العــادي وبيــن اتفــاق التحكيــم، فوصــف التحكيــم بأنــه يعــد مــن أهــم الوســائل التــي 
يعتــرف بهــا التنظيــم القانونــي لتطبيــق القاعــدة القانونيــة بوســائل أخــرى غيــر قضــاء الدولــة، فهــو كالصلــح 
الــذي يتــم باتفــاق األطــراف، فيســتطيعوا عــن طريــق هــذا االتفــاق عــرض هــذه المنازعــة علــى شــخص 
ــي »الوســيط  ــي هــذه المنازعــة )د. فتحــي إســماعيل وال ــوا الفصــل ف ــم لكــي يتول أو أشــخاص يختارونه
ــم، بأنــه  ــد 19 ص37 و38(، بينمــا عــرف اتفــاق التحكي فــي قانــون القضــاء المدنــي« طبعــة 2001 بن
ــي »الوســيط فــي قانــون  ــاق الطرفيــن ويعتبــر مظهــراً لســلطان إرادتهــم« )د. فتحــي وال ــم باتف ــد يت »عق
القضــاء المدنــي« مرجــع ســابق بنــد 460 ص942(، وقــد عــرف د. محمــود هاشــم التحكيــم بأنــه »مجــرد 
وســيلة قانونيــة اعترفــت بهــا األنظمــة، للفصــل فــي المنازعــات المــراد عرضهــا علــى التحكيــم عــن غيــر 
طريــق القضــاء، أي عــن طريــق محكــٍم أو أكثــر يختارهــم الخصــوم مرتضيــن الحكــم الــذي ينتهــي إليــه 
التحكيــم نظــراً لمــا يحققــه لهــم مــن مزايــا )د. محمــود هاشــم »النظريــة العامــة للتحكيــم« 1990 بنــد 7/2 
ص20 و21، وقــد عرفــه بعــض الفقــه الحديــث علــى أنــه »نظــام خــاص للتقاضــي ينظمــه القانــون ويســمح 
بمقتضــاه للخصــوم فــي منازعــات معينــة بــأن يتفقــوا علــى إخــراج منازعــة قائمــة أو مســتقبلة عــن واليــة 
القضــاء العــام للدولــة، وذلــك كــي تحــل هــذه المنازعــة بواســطة شــخٍص أو أشــخاص عادييــن يختارهــم 
الخصــوم – كقاعــدة – ويســندون إليهــم مهمــة الفصــل فــي هــذا النــزاع بحكــم ملــزم« )د. علــي رمضــان 
ــوراه جامعــة  ــارن« رســالة دكت ــون المق ــون المصــري والقان ــي القان ــم ف ــركات »خصومــة التحكي ــي ب عل

ــد 10 ص14. القاهــرة 1996 بن
1  د. أحمد خليل »قواعد التحكيم دراسة متعمقة في طرق ...« منشورات الحلبي الحقوقية ص9.

2  د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة »قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« مرجــع ســابق ص18 
و19.

3  وقد عرف األستاذ Jean.Robert التحكيم، بأنه:
 On entend par arbitrage l’institution d’une justice privée grace à laquelle«
 les litige sont soustraits aux juridictions de droit comm., pout etre resoles
 par des individus revetus, pour la circonstance, de la mission de les juger
 »J.Robert« Arbitrage civil et Commercail, en Droit international, Dalloz,

.4éd, 1967.no1.p.9
ــار فيــه األطــراف محكــم أو أكثــر  كمــا عرفــه األســتاذ R.Perrot علــى أنــه نظــام قضائــي خــاص يخت

للحكــم فيــه بحكــم ملــزم:
 On peut definer l’arbitrage comme un mode de juridication particulière, à
 base conventionelle, Par lequel les parties choisissent une ou plusieurs
 personnes privées, au besoin« qualité, le different qui les oppose »R.Perrot,

.Institutions judicaire, 3 éd. Paris. 1989, n54.p.53
4  د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة »قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« مرجــع ســابق ص14 

ــد  ــث ق ــه الحدي ــر أن بعــض الفق ــم، غي ــاق التحكي ــم واتف ــن التحكي ــس بي ــارة اللب وعــدم إث
انتقــد التعريــف الســابق علــى أســاس قصــره لنطــاق التحكيــم ي نطــاق التســوية القضائيــة 
للمنازعــات، وأن المفهــوم الســابق ال يتضمــن كافــة صــور التحكيــم خاصــة التحكيــم فــي 
مجــال التجــارة الدوليــة، مثــال التحكيــم بشــأن تحديــد المقابــل المــادي للســفينة التــي تقــدم 
ــم  ــي البحــر، وتحكي ــرق ف ــفينة أخــرى تعرضــت لخطــر الغ ــاذ البحــري لس ــة اإلنق خدم
اللويــدز فــي لنــدن، وتحديــد ســعر ســلعة معينــة مــن قبــل محكــم مختــص فــي مجالهــا، 
ــات  ــى بعــض الجمعي ــادة إل ــي الع ــون ف ــن ينتم ــف، الذي ــم المصن ــا يســمى تحكي ــو م وه
المهنيــة المتخصصــة، مثــال: جمعيــة تجــارة القطــن اإليطاليــة وغرفــة تجــارة الصــوف 
فــي بولنــدا وجمعيــة تجــارة البــن فــي بلجيــكا1، األمــر الــذي دفــع البعــض إلــى محاولــة 
توســيع مفهــوم التحكيــم وعــدم قصــره علــى تســوية المنازعــات بيــن األطــراف فعــرف 
التحكيــم علــى أنــه طريقــة ترمــي إلــى إعطــاء حــل لمســألة تتعلــق بالروابــط بين شــخصين 
أو أكثــر عــن طريــق شــخص واحــد أو أكثــر بنــاًء علــى اتفــاق خــاص دون أن يخولــوا 

تلــك المهمــة مــن قبــل الدولــة2.
الواقــع – بحــق – أن التعريــف الســابق ال يختلــف عــن تعريــف جمهــور الفقــه وال يعتبــر 
ــس  ــم، ولي ــن األطــراف هــو حــل لمنازعاته ــط بي ــم الحــل للرواب ــم، فتقدي موســعاً للتحكي

معنــاه خلــو تلــك الروابــط مــن المنازعــات بيــن األطــراف.
ــاذ  ــه »اتخ ــى أن ــم، عل ــة التحكي ــكام العدلي ــة األح ــن مجل ــادة 1790 م ــت الم ــد عرف وق

الخصميــن آخــر حاكمــاً برضاهمــا لفصــل خصومتهمــا ودعواهمــا«3.
كمــا عرفــت محكمــة النقــض المصريــة التحكيــم فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 16 فبرايــر 
1976، علــى أنــه »طريــق اســتثنائي لفــض الخصومــات، قوامــه الخــروج عــن طــرق 
ــا  ــى م ــاً عل ــو مقصــور حتم ــم فه ــن ث ــات، وم ــن ضمان ــه م ــا تكفل ــة وم التقاضــي العادي

تنصــرف إرادة المحتكميــن إلــى عرضــه علــى هيئــة التحكيــم«4.

ومــا بعدهــا. 
1  د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة »قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« مرجــع ســابق ص16 

ومــا بعدهــا.
R.DAVID »l’arbitrage dans le commerce internationl« 2.p.9.oParis.   2

Economical.1982.n
ــي« مرجــع  ــي والداخل ــم التجــاري الدول ــون التحكي ــم ســالمة »قان ــد الكري ــدى، د. أحمــد عب ــه ل مشــار إلي

ــابق ص17. س
3  األستاذ: علي حيدر »درر الحكام، شرح مجلة األحكام« دار النهضة، بيروت ج4 ص523.

4  نقــض مدنــي، الطعــن رقــم 275 لســنة 36 ق الصــادر بجلســة 16 فبرايــر 1976، مجموعــة 
األحــكام الصــادرة عــن المكتــب الفنــي لمحكمــة النقــض، الســنة الثانيــة والعشــرون، العــدد األول، مــن ينايــر 
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وقــد عرفــت المحكمــة الدســتورية العليــا التحكيــم فــي حكمهــا بتاريــخ 1994/12/17، 
بأنــه »عــرض نــزاع معيــن بيــن طرفيــن علــى محكــم مــن األغيــار يعيــن باختيارهــا أو 
بتفويــض منهمــا أو علــى ضــوء شــروط يحددانهــا ليفصــل هــذا المحكــم فــي ذلــك النــزاع 
بقــرار يكــون نهائيــاً عــن شــبهة الممــاألة، مجــرد مــن التحامــل وقاطعــاً لدابــر الخصومــة 
فــي جوانبهــا التــي أحالهــا الطرفــان إليــه، بعــد أن يدلــي كل منهمــا بوجهــة نظــره تفصيــالً 

مــن خــالل ضمانــات التقاضــي الرئيســية«1.
وقــد عرفــت بعــض التشــريعات العربيــة التحكيــم، حيــث عرفــت الفصــل 1 مــن قانــون 
التحكيــم التونســي الصــادر بالقانــون رقــم 42 لســنة 1993 التحكيــم بأنــه »طريقــة 
خاصــة لفصــل بعــض النزاعــات مــن قبــل هيئــة تحكيــم يســند إليهــا األطــراف مهمــة البــت 
فيهــا بموجــب اتفاقيــة تحكيــم«، كمــا نصــت المــادة 1/2 مــن قانــون التحكيــم اليمنــي علــى 
أن »التحكيــم هــو اختيــار الطرفيــن برضائهمــا شــخصاً آخــر أو أكثــر للحكــم بينهمــا دون 

المحكمــة المختصــة للفصــل فيمــا يقــوم بينهمــا مــن خالفــات أو نزاعــات«.
وعلــى كل األحــوال يكــون مــن األجــدر تعريــف التحكيــم علــى أنــه نظــام خــاص للتقاضــي 
فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة واإلداريــة التــي يجــوز فيهــا الصلــح وال تتعــارض مــع 
النظــام العــام، يلجــأ بمقتضــاه أطــراف اتفــاق التحكيــم إلــى محكــم أو أكثــر دون قضــاء 
ــر  ــة أو غي ــم العقدي ــق بمعامالته ــن منازعــات تتعل ــم م ــور بينه ــا يث ــة، للفصــل فيم الدول
العقديــة بحكــم ملــزم2، والتحكيــم فــي أولــه اتفــاق ووســطه إجــراء وآخــره حكــم3، وهــو 
ــي  ــم إجــراءات نظــره والفصــل ف ــم، ث ــى التحكي ــاق عل ــدأ باالتف ــالث تب يمــر بمراحــل ث
موضوعــه، ثــم تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي تلــك الخصومــة4، ويقــوم التحكيــم علــى أســاس 
إجــازة المشــرع لألفــراد االتفــاق علــى طــرح مــا قــد ينشــأ بينهــم مــن منازعــات، ســواء 

ــى مــارس 1971 ص179. إل
1  حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي الطعــن رقــم 13 لســنة 15 ق تاريــخ 17/12/1994، 

مجموعــة األحــكام المحكمــة الدســتورية ج6 ص414.
2  قريــب مــن هــذا، د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة »قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« مرجــع 
ســابق ص18 و19، حيــث عــرف التحكيــم علــى أنــه نظــام قضائــي خــاص يختــار فيــه األطــراف قضاتهــم 
ــد تنشــأ أو نشــأت بالفعــل بخصــوص  ــي ق ــوب مهمــة تســوية المنازعــات الت ــاق مكت ويعهــدون إليهــم باتف
منازعاتهــم التعاقديــة أو غيــر التعاقديــة والتــي يجــوز حســمها عــن طريــق التحكيــم وفقــاً لمقتضيــات القانــون 

والعدالــة بإصــدار قــرار ملــزم لهــم.
ــيد  ــد الس ــة 1973 و1974 ص73، د. أحم ــي« طبع ــاري الدول ــم التج ــفيق »التحكي ــن ش 3  د. محس
صــاوي »التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« مرجــع ســابق اإلشــارة 

بنــد 6 ص11.
4  د. أســامة أحمــد شــوقي المليجــي »هيئــة التحكيــم االختيــاري« دار النهضــة العربيــة 2004 بنــد 5 

ص6.

أكانــت تلــك المنازعــات ناتجــة عــن عالقــة عقديــة أو غيــر عقديــة، علــى محكــم أو أكثــر 
أو علــى هيئــة مختصــة بالتحكيــم، بشــرط قابليــة تلــك المنازعــة للصلــح وعــدم مخالفــة 
 Autorité de ذلــك للنظــام العــام، للفصــل فيهــا بحكــم حائــز علــى قــوة األمــر المقضــي
la chose jugée أو بحكــم نافــذ معجــالً provisoire Exécution فــي بعــض 

التشــريعات1.
3- نقطــة االرتــكاز أو المحــور الــذي يــدور حولــه التحكيــم، ويتمثــل فــي وجــود اتفــاق 
للتحكيــمla clause compromissoire 2، يلتــزم بموجبــه األطــراف بعــدم االلتجــاء 
للقضــاء وطــرح منازعاتهــم علــى محكــم أو أكثــر أو ســلطة مختصــة بالتحكيــم للفصــل 
فيــه بحكــم ملتــزم بموجبــه أطــراف االتفــاق3، واتفــاق التحكيــم هــو عبــارة عــن عقــد أو 
تصــرف قانونــي قوامــه اإلرادة المنفــردة لــكل طــرف4، يتمثــل هــذا األمــر فــي االمتنــاع 
ــا  ــه، كم ــة خاصــة للفصــل في ــى هيئ ــزاع عل ــرح الن ــة وط ــاء لقضــاء الدول ــن االلتج ع
ــه  ــا أن ــة الخاصــة، كم ــذه الهيئ ــن ه ــم الصــادر م ــزام بالحك ــه االلت ــى أطراف ــرض عل يف
يتميــز مــن حيــث مفهومــه وطبيعتــه عــن فكــرة التحكيــم ذاتهــا5، فهــو عبــارة عــن عقــد أو 

ــة اإلماراتــي، رقــم 11 لســنة 1992، المــادة  ــال: المــادة 212/3 مــن قانــون اإلجــراءات المدني 1  مث
182 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي رقــم 38 لســنة 1980، والمــادة 456 مــن قانــون 
المرافعــات الجزائــري، والمــادة 531 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الســوري الصــادر بالمرســوم 
رقــم 28/9/1952، والمــادة 766 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الليبــي، ويالحــظ أن نــص 
الفقــرة الثالثــة مــن القانــون االتحــادي رقــم 11 لســنة 1992 بشــأن اإلجــراءات المدنيــة فــي منتهــى الغرابة، 
إذ حكــم التحكيــم وفقــاً لمــا ورد فــي هــذا القانــون، ال يقبــل الطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن، ويحــوز 
قــوة األمــر المقضــي بمجــرد صــدوره، وال يجــوز تنفيــذ الحكــم إال بعــد المصادقــة علــى حكــم المحكميــن، 
األمــر الــذي يثيــر اللبــس بنــاًء علــى الفقــرة الســابقة التــي ال جــدوى لهــا وال محــل مــن الناحيــة العمليــة، 

واألجــدر فــي رأيــي حــذف تلــك الفقــرة مــن نــص المــادة 212 مــن القانــون االتحــادي.
 Jean Vincent et Serge Guinchard »Procédure civile« DALLOZ, 1999,  2

no1639.p.1101.24
ــد  ــة 2004 بن ــاري« دار النهضــة العربي ــم االختي ــة التحكي ــد شــوقي المليجــي »هيئ ــامة أحم 3  د. أس

15 ص17.
4  د. أســامة أحمــد شــوقي المليجــي »هيئــة التحكيــم االختيــاري« دار النهضــة العربيــة 2004 بنــد 16 

ص17 ومــا بعدهــا.
5  أثــارت الطبيعــة العقديــة التفــاق التحكيــم الخــالف فــي الفقــه والقضــاء حــول طبيعــة التحكيــم ذاتهــا، 
)د. أســامة المليجــي »هيئــة التحكيــم االختيــاري« دار النهضــة العربيــة 2004 بنــد 3 ص5، فقــد غلــب 
ــة  ــرض لعملي ــه مفت ــم وكون ــاق التحكي ــة اتف ــك بالنظــر ألهمي ــم، وذل ــى التحكي ــدي عل ــع العق البعــض الطاب
التحكيــم )د. وجــدي راغــب »النظريــة العامــة للعمــل القضائــي« رســالة دكتــوراه ص385-382، »هــل 
التحكيــم نــوع مــن القضــاء« مجلــة حقــوق الكويــت الســنة 17 العــدد 2 لســنة 1993 ص150 ومــا بعدهــا، 
د. مختــار بربــري »التحكيــم التجــاري الدولــي« مرجــع ســابق اإلشــارة ص7 و8(، بينمــا أضفــى جمهــور 
الفقــه الطبيعــة القضائيــة علــى التحكيــم )د. فتحــي والــي »الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي« مطبعــة 
جامعــة القاهــرة والكتــاب الجامعــي 2001 بنــد 21 ص41 ومــا بعدهــا، د. محمــود مصطفــى يونــس »قــوة 
أحــكام المحكميــن وقيمتهــا أمــام قضــاء الدولــة« مرجــع ســابق ص38 ومــا بعدهــا(، وذلــك تغليبــاً لــدور 
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اتفــاق بيــن األطــراف لطــرح منازعاتهــم علــى محكــم Arbitraire أو أكثــر دون قضــاء 
ــة1،  ــر عقدي ــة أو غي ــة عقدي ــن عالق ــةً ع ــات ناتج ــك المنازع ــت تل ــواءاً أكان ــة، س الدول
ــل  ــك للنظــام العــام2، بينمــا يتمث ــة ذل ــح وعــدم مخالف ــك المنازعــة للصل ــة تل بشــرط قابلي
التحكيــم فــي قيــام محكــم أو أكثــر بنــاًء علــى اتفــاق األطــراف بالفصــل فــي النــزاع الناشــئ 

أو الــذي يمكــن أن ينشــأ بينهمــا.
4- وقــد نظــم المشــرع اإلماراتــي التحكيــم فــي المــواد مــن 203 حتــى 218 مــن قانــون 
اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي رقــم 11 لســنة 1992، محــدداً المقصــود باتفــاق التحكيــم 
وشــروطه ونطاقــه )المــادة 203(، كمــا حــدد القانــون إجــراءات تعييــن المحكــم وقبــول 
المهمــة وإجــراءات نظــر المنازعــة بيــن األطــراف وشــروط الحكــم وتنفيــذه )المــواد مــن 
204 حتــى 214(، كمــا حــدد القانــون آليــة هــذا التنفيــذ معترفــاً بالقــوة التنفيذيــة وقــوة 
األمــر المقضــي لحكــم التحكيــم بمجــرد صــدوره، ومميــزاً بيــن المصادقــة علــى الحكــم 
وإمكانيــة االدعــاء ببطــالن الحكــم التحكيمــي والطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي دعــوى 
المصادقــة ودعــوى البطــالن حســب حالــة النــزاع، وبيــن الطعــن فــي الحكــم التحكيمــي 
ــوى  ــر دع ــي، وال تعتب ــم التحكيم ــي الحك ــتقالل ف ــى اس ــن عل ــوز الطع ــه، إذ ال يج نفس

المحكــم التــي تتســق مــع طبيعــة عمــل القاضــي، وأن التحكيــم يهــدف إلــى الحصــول علــى حكــم فاصــل 
فــي النــزاع، بينمــا ذهــب جانــب ثالــث ترأســه عميــد القانــون التجــاري المرحــوم محســن شــفيق إلــى القــول 
بــأن التحكيــم ليــس اتفاقــاً محضــاً وال قضــاًء محضــاً، وغنمــا هــو نظــام يمــر فــي مراحــل متعــددة يلبــس 
فــي كل منهــا لباســاً خاصــاً وطابعــاً مختلفــاً، فهــو فــي أولــه اتفــاق وفــي وســطه إجــراء وفــي آخــره حكــم« 
)د. محســن شــفيق »التحكيــم التجــاري الدولــي« طبعــة 1973 و1974 ص73، د. أحمــد الســيد صــاوي 
»التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« مرجــع ســابق اإلشــارة إليــه بنــد 
6 ص10 و11، د. علــي بــركات »خصومــة التحكيــم فــي القانــون المصــري والقانــون المقــارن« مرجــع 
ــث  ــه الحدي ــي الفق ــد ذهــب البعــض ف ــى األســاس الســابق فق ــد 10 ص13 و14(، وعل ســابق اإلشــارة بن
ــي مصــدره،  ــي ف ــل اتفاق ــو عم ــة، فه ــة مزدوج ــام ذو طبيع ــو نظ ــم، فه ــة للتحكي ــة المركب ــول بالطبيع للق
الســتمداد المحكــم ســلطانه وســلطاته مــن إرادة األطــراف، وهــو قضائــي فــي وظيفتــه، فالمحكــم بالرغــم 
ــام بهــا، أال وهــي الفصــل فــي  ــوط بالقاضــي القي ــة المن ــوم بنفــس الوظيف ــه يق ــاض إال أن ــه ليــس ق مــن أن
ــي  ــن ف ــذ أحــكام المحكمي ــور شــحاته »تنفي ــد ن ــا، د. محم ــم فيه ــه بإصــدار حك المنازعــة المعروضــة علي
التشــريعات العربيــة والمقارنــة« بحــث مقــدم لمؤتمــر اتحــاد كليــات الحقــوق العربيــة، الــذي عقــد بالقاهــرة 
فــي الفتــرة مــن 22-20 مايــو 2006، د. حفيظــة الســيد الحــداد »الطعــن بالبطــالن علــى أحــكام التحكيــم 

الصــادرة فــي المنازعــات الخاصــة الدوليــة« دار الفكــر الجامعــي 1997 ص7، وقــد أشــارت إلــى:
 Antoine Kassis »Problemes de Bqse de l’arbtirage en droit compare
 et en droit internationl« Tome 1.Arbitrage Juridictionnel et arbitrage

.contractual,Paris,L.G.D.J.1997
1  د. أحمــد الســيد صــاوي »التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« 

مرجــع ســابق اإلشــارة بنــد 19 ص31.
2  د. أحمــد الســيد صــاوي »التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« 
ــم  ــاق التحكي ــاس »شــروط اتف ــي دب ــمة لطف ــا، د. باس ــا بعده ــد 27 ص39 وم ــارة بن ــابق اإلش مرجــع س

ــاره« مرجــع ســابق اإلشــارة ص110 ومــا بعدهــا.  وآث

ــم  ــة لحك ــة اإلجرائي ــام للناحي ــل تم ــم، ب ــي الحك ــاً ف ــوى البطــالن طعن ــة أو دع المصادق
التحكيــم )المــواد مــن 215 حتــى 218(، فتعنــي المصادقــة علــى حكــم التحكيــم اتفاقــه 
وعــدم تعارضــه مــع النظــام العــام، فيتعيــن تنفيــذه جبــراً عــن الطــرف اآلخــر، كمــا أن 
دعــوى البطــالن ال تمــس موضــوع الحكــم نفســه، بــل هــي دعــوى إجرائيــة الهــدف منهــا 

معرفــة مــدى اتفــاق التحكيــم مــع النظــام العــام.
5- كمــا نظــم قــرار وزيــر العــدل رقــم 54 لســنة 1989 بشــأن التحكيــم القضائــي بوزارة 
العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف1، والــذي يتــم تحــت إشــراف القضــاء، والــذي نص 
ــى  ــراف عل ــادي اإلش ــى للقضــاء االتح ــس األعل ــي المجل ــى تول ــى عل ــادة األول ــي الم ف
التحكيــم بــوزارة العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف، وقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن 
القــرار المشــار إليــه أعــاله علــى أن »إذا أحيــل النــزاع مــن المحكمــة إلــى التحكيــم فــي 
دعــوى منظــورة أمامهــا بنــاًء علــى طلــب أطرافهــا أو قــدم أطــراف النــزاع إلــى المحكمــة 
اتفاقــاً علــى التحكيــم لتســجيله ولــم يتفقــوا علــى تعييــن محكميــن أو رئيــس لهيئــة التحكيــم 
ورأت المحكمــة تعيينهــم مــن بيــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة االتحاديــة أو األعضاء 
الفنييــن بدائــرة الفتــوى والتشــريع طلبــت مــن المجلــس األعلــى للقضــاء االتحــادي ترشــيح 
ــة  ــى والثاني ــات األول ــف الفئ ــاغلي وظائ ــن ش ــن بي ــيح م ــذا الترش ــون ه ــراه، ويك ــن ي م
ــون  ــق بقان ــدول الملح ــواردة بالج ــة ال ــف القضائي ــات الوظائ ــن فئ ــة م ــة والرابع والثالث
الســلطة القضائيــة االتحاديــة رقــم 3 لســنة 1983 المشــار إليــه، وإلــى أن يصــدر قــرار 
تســوية أوضــاع رجــال القضــاء والنيابــة العامــة االتحاديــة والمستشــارين وغيرهــم مــن 
األعضــاء الفنييــن بدائــرة الفتــوى والتشــريع علــى الفئــات المشــار إليــه يكــون الترشــيح 
ــة  ــة العامــة االتحادي ــم أو عضويتهــا مــن القضــاة أو أعضــاء النياب ــة التحكي لرئاســة هيئ
أو األعضــاء الفنييــن مــن دائــرة الفتــوى والتشــريع شــاغلي الدرجتيــن األولــى والثانيــة 
مــن الحلقــة األولــى وشــاغلي الدرجــة األولــى مــن الحلقــة الثانيــة وتعــد األمانــة العامــة 
ــة  ــة العام ــماء القضــاة وأعضــاء النياب ــجالً بأس ــادي س ــى للقضــاء االتح ــس األعل للمجل
االتحاديــة واألعضــاء الفنييــن بدائــرة الفتــوى والتشــريع شــاغلي الدرجــات المتقدمــة بحب 
أســبقية مباشــرة العمــل القضائــي بالنســبة إلــى مــن عيــن قبــل العمــل بالقانــون االتحــادي 
ــل  ــد العم ــي بع ــن أو رق ــن عي ــة م ــن وترقي ــخ تعيي ــنة 1983 وبحســب تاري ــم 3 لس رق
ــى المجلــس  ــزاع إل ــم مقدمــاً مــن أطــراف الن ــب التحكي ــون المذكــور، وإذا كان طل بالقان

ــة  ــوزارة العــدل وتخصيــص هيئ ــم تعديــل مســمى وزارة العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف ل 1  ت
ــاف. للشــئون اإلســالمية واألوق
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ــن القضــاة  ــم أو محكــم مــن بي ــة التحكي ــار رئيــس لهيئ ــى للقضــاء االتحــادي الختي األعل
ــريع  ــوى والتش ــرة الفت ــن بدائ ــاء الفنيي ــة أو األعض ــة االتحادي ــة العام ــاء النياب أو أعض
يتولــى المجلــس اختيارهــم علــى النحــو الســالف بيانــه، وال يتقيــد المجلــس بطلــب أطــراف 
النــزاع تعييــن عضــو معيــن باســمه أو مــن فئــة أو درجــة معينــه مــن فئــات أو درجــات 

ــم أو محكمــاً. ــة التحكي ــة رئيســاً لهيئ الوظائــف القضائي
ــون  ــن القان ــة م ــادة الرابع ــت الم ــد نص ــلع، فق ــة والس ــة األوراق المالي ــبة لهيئ 6- بالنس
االتحــادي رقــم 4 لســنة 2000 بشــأن هيئــة اإلمــارات لــألوراق الماليــة والســلع، علــى 
ــق  ــي تتعل ــي المنازعــات الت ــم ف ــة والســلع بالتحكي ــألوراق المالي ــارات ل ــة اإلم حــق هيئ
بســوق األوراق الماليــة والســلع، وترتيبــاً علــى ذلــك صــدر بتاريــخ 2001/2/5 قــرار 
رئيــس الهيئــة رقــم 1 لســنة 2001 بشــأن نظــام التحكيــم فــي المنازعــات الناشــئة عــن 

ــة والســلع. ــداول األوراق المالي ت
7- وقــد نظــم القــرار رقــم 1 لســنة 2001 الصــادر مــن رئيــس هيئــة األوراق الماليــة 
والســلع بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التحكيــم فــي المنازعــات المتعلقــة بــاألوراق 
الماليــة والســلع، مقــررة اختصــاص الهيئــة بالفصــل فــي تلــك المنازعــات دون غيرهــا، 
حيــث نصــت المــادة الثانيــة مــن قــرار رئيــس هيئــة اإلمــارات لــألوراق الماليــة والســلع 
ــق أحــكام  ــي المنازعــات الناشــئة عــن تطبي ــم الفصــل ف ــى أن يت ــه أعــاله عل المشــار إلي
القانــون فيمــا بيــن المتعامليــن فــي مجــال األوراق الماليــة والســلع عــن طريــق التحكيــم 
دون غيــره، وتطبــق فــي هــذا الشــأن أحــكام هــذا النظــام، ويعتبــر التعامــل فــي الســوق 
إقــراراً بقبــول التحكيــم والتزامــاً بتنفيــذ حكــم المحكميــن وتنــازالً عــن طــرق الطعــن فيــه 
ــع دعــوى  ــى إجــازة رف عــدا مــا هــو مقــرر فــي هــذا النظــام، كمــا 47 مــن القــرار عل
ــا  ــادة، كم ــك الم ــا تل ــي حددته ــباب الت ــى األس ــاًء عل ــي بن ــم التحكيم ــد الحك ــالن ض بط
حــددت نفــس المــادة والمــواد التــي تليهــا ميعــاد رفــض دعــوى البطــالن وســلطة المحكمــة 
المختصــة فــي طلــب اتخــاذ أي إجــراء مــن اللجنــة مــن شــأنه إزالــة األســباب التــي بنــى 
ــد  ــادة 49(، وخشــية مــن ســوء اســتعمال دعــوى البطــالن، فق ــاء )م ــب اإللغ ــا طل عليه
قــررت المــادة 50 مــن نفــس القــرار األثــر غيــر الواقــف لدعــوى البطــالن، حيــث نصــت 
ــذ  ــة المختصــة بإلغــاء الحكــم ال يحــول دون تنفي ــب للمحكمــة المدني ــم الطل ــى أن تقدي عل

الحكــم الصــادر مــن اللجنــة مــا لــم تقــرر المحكمــة وقــف تنفيــذه.
التنظيــم الســابق بقــرار رئيــس هيئــة اإلمــارات لــألوراق الماليــة والســلع بالقــرار رقــم 1 
لســنة 2001 للتحكيــم فــي المنازعــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة والســلع، يشــير العديــد 

مــن التســاؤالت عــن طبيعــة هــذا النــوع مــن التحكيــم، وشــكل اتفــاق التحكيــم فــي هــذه 
الحالــة، وهــو مــا يمكننــا تناولــه علــى النحــو اآلتــي:

أوالً: مــدى اتســاق نظــام التحكيــم فــي منازعــات األوراق الماليــة والســلع مــع قواعــد 
التحكيــم

ــاً إذا  التحكيــم ينقســم إلــى تحكيــم اختيــاري وتحكيــم إجبــاري1، ويكــون التحكيــم اختياري
كان االلتجــاء إليــه بــإرادة األطــراف، ويكــون التحكيــم إجباريــاً إذا وجــب علــى األطــراف 
ــز عــن قضــاء  ــاري يتمي ــم اإلجب ــم، والتحكي ــم لحــل منازعاته ــاً عنه ــه رغم االلتجــاء إلي
الدولــة الــذي يصــدر مــن هيئــة اســتثنائية، إذ قضــاء الدولــة يمكــن أن يحــوز بذاتــه القــوة 
التنفيذيــة، بخــالف حكــم المحكميــن الــذي ال يحــوز القــوة التنفيذيــة إال بعــد الحصــول علــى 
أمــر التنفيــذ )التصديــق علــى الحكــم كمــا هــو الحــال فــي القانــون اإلماراتــي(، كمــا أن 
الهيئــة التــي تختــص بنظــر النــزاع تكــون دائمــة فــي القضــاء االســتثنائي بخــالف التحكيــم 
اإلجبــاري فتشــكل الهيئــة بالنظــر لــكل نــزاع، كمــا ال يختــار أعضــاء القضــاء االختيــاري 
بواســطة األطــراف، بخــالف التحكيــم اإلجبــاري الــذي يختــار فيــه األطــراف الهيئــة التــي 

ســتنظر النــزاع2.
ــار  ــم إذ يخت ــي التحكي ــل ف ــو األص ــراً Ad hoc وه ــون ح ــد يك ــاري ق ــم االختي التحكي
األطــراف مــن يشــاءون مــن المحكميــن، مــع تحديــد القواعــد واإلجــراءات التــي يتبعونهــا 
والقانــون الواجــب التطبيــق ومــكان التحكيــم وهويــة المحكــم، إلــى غيــر ذلــك من المســائل 
المتعلقــة بالتحكيــم، فهــو تحكيــم ينظمــه األطــراف بمناســبة نزاعهــم الخــاص، فهــو تحكيــم 
ــم  ــا التحكي ــزاع األطــراف، أم ــة ون ــم خــاص بحال ــد، وهــو تحكي ــق مــن كل قي حــر طلي
المؤسســي instutionnel فيقصــد بــه التحكيــم المنظــم عــن طريــق مؤسســات أو هيئــات 
ــز أو  ــوم المرك ــام يق ــذا النظ ــي ه ــم، وف ــع بالتحكي ــة تضطل ــة أو أجنبي ــز وطني أو مراك
الهيئــة أو المؤسســة التحكيميــة بوضــع تنظيــم إلجــراءات التحكيــم، كمــا يختــار األطــراف 
المحكميــن مــن القوائــم المعــدة مــن قبــل الهيئــة أو المركــز بأســماء المحكميــن المعتمديــن 
ــة أو المؤسســة أو  ــة، وتقــوم الهيئ ــاءات والســمعة الدولي لديهــا مــن ذوي الخبــرات والكف
ــة  ــير العملي ــة لتيس ــة المتخصصــة والمدرب ــزة اإلداري ــر األجه ــي بتوفي ــز التحكيم المرك
ــد 20  ــي« مطبعــة جامعــة القاهــرة 2001 بن ــون القضــاء المدن ــي قان ــي »الوســيط ف 1  د. فتحــي وال

ص38.
ــد 20  ــي« مطبعــة جامعــة القاهــرة 2001 بن ــون القضــاء المدن ــي قان ــي »الوســيط ف 2  د. فتحــي وال

و39. ص38 
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التحكيميــة برمتهــا1.
التحكيــم وفقــاً للقواعــد العامــة فــي القانــون اإلماراتــي نظــام اختيــاري يتــم باتفــاق 
األطــراف علــى حســم مــا ينشــأ بينهــم مــن منازعــات يجــوز فيهــا الصلــح ودون تعــارض 
مــع النظــام العــام فــي الدولــة عــن طريــق التحكيــم دون قضــاء الدولــة2، وهــذا التحكيــم 
قــد يكــون حــراً إذا مــا التجــأ األطــراف لتحديــد أشــخاص المحكميــن أو تحديدهــم بعــد قيــام 
النــزاع، وقــد يكــون تحكيمــاً مؤسســياً يتــم عــن طريــق أحــد المؤسســات التحكيميــة كمركز 
التحكيــم الدولــي بدبــي وغيــره، أمــا بالنســبة لحســم المنازعــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة 
ــاء  ــلع بااللتج ــة والس ــوص األوراق المالي ــة بخص ــراف المتنازع ــزم األط ــلع، فتلت والس
لهيئــة األوراق الماليــة والســلع دون غيرهــا بطلــب متضمنــاً اســم كل مــن المدعــي 
والمدعــى عليــه ومحــل إقامــة كل منهمــا وعــرض لموضــوع النــزاع، إذ يفتــرض هــذا 
النظــام أن قبــول التعامــل فــي ســوق األوراق الماليــة والســلع يعتبــر بصريــح المــادة الثانية 
ــه فــي هــذا النظــام، إذ يعنــي  ــم المنصــوص علي ــة قبــول لنظــام التحكي مــن القــرار بمثاب
ذلــك أن نظــام التعامــل فــي ســوق األوراق الماليــة والســلع يتضمــن ضمنــاً إيجابــاً موجــه 
مــن الهيئــة إلــى جميــع القابليــن للتعامــل معهــا علــى قبــول التحكيــم وفقــاً للقــرار رقــم 1 
لســنة 2001 الصــادر مــن رئيــس الهيئــة، األمــر الــذي ينفــي الطبيعــة االتفاقيــة التفــاق 
ــات  ــود واتفاق ــن عق ــاق م ــد أو اتف ــه عق ــن كون ــم ال يخــرج ع ــاق التحكي ــم، إذ اتف التحكي
القانــون الخــاص3، التــي تفتــرض اتجــاه إرادتــي الطرفيــن إلقصــاء قضــاء الدولــة عــن 
نظــر النــزاع4، وقــد اســتلزم قانــون اإلجــراءات المدنيــة إلعمــال هــذا االتفــاق أن يكــون 
مكتوبــاً، إذ االتفــاق ال يفتــرض فــي هــذه الحالــة، وال يصــح توجيــه اإليجــاب بقبــول نظــام 
التحكيــم مــن الهيئــة التــي ال تعتبــر طــرف فــي النــزاع، كمــا أن القــول باعتبــار الهيئــة 
ــاً  ــة أن تكــون خصم ــال يجــوز للهيئ ــة، ف ــة الثابت ــع األصــول القانوني ــارض م ــاً يتع طرف

1  وقــد بلغــت المراكــز التحكيميــة فــي العالــم نحــو أربعــة آالف مركــز وجمعيــة ومحكمــة تحكيــم، ومــن 
األمثلــة علــى تلــك المراكــز والجمعيــات والمحاكــم، مركــز القاهــرة اإلقليمــي للتحكيــم الــذي أنشــئ بالقــرار 
الجمهــوري رقــم 136 لســنة 1974، ومركــز دبــي للتحكيــم التجــاري الدولــي وغرفــة التجــارة الدوليــة 
بباريــس ومحكمــة لنــدن للتحكيــم، للمزيــد: د. احمــد الســيد صــاوي »التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 

1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« مرجــع ســابق اإلشــارة بنــد 9 ص13.
2  د. محمــد فتــوح محمــد عثمــان »االتجاهــات القانونيــة والقضائيــة الحديثــة فــي التحكيــم كوســيلة لفــض 
منازعــات الدوائــر الحكوميــة فــي إمــارة دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مرجــع ســابق ص13، 

تمييــز دبــي الطعــن رقــم 100 لســنة 98 جلســة 15/11/1998. 
3  د. أســامة أحمــد شــوقي المليجــي »هيئــة التحكيــم االختيــاري« مرجــع ســابق اإلشــارة بنــد 14 ص15 

ــا بعدها. وم
4  د. أحمــد الســيد صــاوي »التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« 

مرجــع ســابق اإلشــارة بنــد 48 ص63 ومــا بعدهــا.

وحكماً في نفس الوقت.
مــن ثــم، فــإن قبــول التعامــل فــي ســوق األوراق الماليــة والســلع ال يعــد افتراضــاً لوجــود 
اتفــاق التحكيــم، إذ ال يجــوز توجيــه اإليجــاب ممــن ليــس طرفــاً فــي االتفــاق، كمــا ال يجوز 
افتــراض أن الهيئــة وكيــالً أو ممثــالً للطــرف اآلخــر، إذ الوكالــة أو التمثيــل القانونــي ال 
ــة  ــون الهيئ ــة، إذ ال يتصــور أن تك ــة منتفي ــة للهيئ ــة القانوني يفترضــا، وأن أحــوال النياب
نائبــة بقــوة القانــون عــن األطــراف كمــا يتصــور أن يكــون النــزاع بيــن المتعامــل والهيئــة 
ــد يدخــل الشــخص فــي التعامــل فــي ســوق  ــول، فق نفســها، كمــا ال يجــوز افتــراض القب
األوراق الماليــة والســلع دون أن يعلــم بذلــك الشــرط، وبالتالــي ال يصــح افتــراض قبولــه، 
إذ القبــول ال يفتــرض، كمــا أنــه ال يصــح افتــراض قبــول التحكيــم، ألن التحكيــم اســتثناء 
وال يجــوز التوســع فــي االســتثناء وافتــراض قبــول المتعامــل لنظــام التحكيــم، بــل يتعيــن 
االتفــاق عليــه صراحة1عليــه، فــإن اتفــاق التحكيــم ال يكــون لــه إال صــورة واحــدة – وفقــاً 
ــر  ــم، األم ــارطة التحكي ــي مش ــل ف ــنة 2001 – تتمث ــم 1 لس ــة رق ــس الهيئ ــرار رئي لق
ــم  ــر التحكي ــن اســتعمال تعبي ــل م ــم، ويجع ــاق التحكي ــة التف ــة االتفاقي ــي الطبيع ــذي ينف ال
ــم القانونــي  ــة أمــر إجبــاري مفــروض علــى المتعامليــن، وبالنظــر للتنظي فــي هــذه الحال
لحســم المنازعــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة والســلع أن اللجنــة المختصــة ليســت لجنــة 
دائمــة بنظــر المنازعــات إنمــا هــي لجــان متعــددة حســب نــوع المنازعــات وعددهــا، وأن 
أطــراف التحكيــم ال يملكــون اختيــار المحكميــن كمــا هــو الحــال فــي التحكيــم اإلجبــاري، 
الــذي يملــك فيــه األطــراف اختيــار أحــد المحكميــن علــى األقــل، األمــر الــذي يباعــد بيــن 
هــذا النظــام ونظــام التحكيــم اإلجبــاري ويقــارب بينــه وبيــن القضــاء االســتثنائي الــذي ال 
يتــم فيــه اختيــار ألعضــاء اللجنــة، غيــر أن القضــاء االســتثنائي عبــارة عــن لجــان دائمــة 
ال تشــكل بصــدد نــزاع معيــن، بخــالف نظــام لجــان حســن المنازعــات المتعلقــة بــاألوراق 
الماليــة والســلع فتكــون لجــان محــددة بنــزاع معيــن )المــادة 10 مــن قــرار رئيــس هيئــة 

األوراق الماليــة والســلع(.
وفــي ضــوء ذلــك، يتبيــن لنــا تميــز نظــام حســم المنازعــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة 
والســلع عــن نظــام التحكيــم ســواء أكان اإلجبــاري أو االختيــاري، الحــر أو المؤسســي، 

كمــا يتميــز عــن نظــام القضــاء االســتثنائي.
1  محكمــة تمييــز دبــي الطعــن رقــم 51 لســنة 1992 جلســة 24/5/1992 العــدد 3 ص525، 
فالتحكيــم طريــق اســتثنائي لفــض الخصومــات مقصــور علــى مــا انصرفــت إرادة المحتكميــن إلــى عرضــه 

ــم 173 لســنة 1996 جلســة 16/3/1997. ــي الطعــن رق ــز دب ــى المحاكــم، محكمــة تميي عل
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الدكتور أحمد عبد التوابطبيعة التحكيم في سوق األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية

ثانياً: نظام التحكيم في منازعات الوراق المالية والسلع وقواعد التحكيم القضائي
ــى  ــم إل ــن التحكي ــوع خــاص م ــي ن ــون القضائ ــة كالقان ــة القانوني ــت بعــض األنظم عرف
ــي،  ــم القضائ ــه التحكي ــق علي ــم المؤسســي، يمكــن أن نطل ــم الحــر والتحكي ــب التحكي جان
وهــو مــا يتــم تحــت إشــراف ورقابــة القضــاء وتقــوم بــه هيئــة تشــكل مــن عنصــر قضائــي 
وثالثــة قضــاة وعنصــر غيــر قضائــي اثنيــن مــن اإلدارييــن، ويعتبــر التحكيــم القضائــي 
نــوع مــن التحكيــم المؤسســي1، وقــد نــص قــرار وزيــر العــدل بدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة رقــم 54 لســنة 1989 علــى إجــازة هــذا النــوع الخــاص مــن التحكيــم، الــذي يتــم 
بموجــب اتفــاق تحكيــم بيــن األطــراف يتــم بموجبــه التجــاء األطــراف مباشــرة الختيــار 
ــة  ــاء لألمان ــرد االلتج ــى مج ــم عل ــر دوره ــن، وأن يقتص ــن المحكمي ــام وتعيي ــذا النظ ه
العامــة للمجلــس األعلــى للقضــاء االتحــادي وتــرك تعييــن المحكميــن للقواعــد المنصــوص 
عليهــا فــي القــرار الوزاريــة المشــار إليــه أعــاله، أو أن تكــون اإلحالــة بنــاًء علــى حكــم 
ــة،  ــد العام ــاً للقواع ــم وفق ــراءات التحكي ــى إج ــم، إذ تتول ــاق التحكي ــود اتف ــة لوج المحكم
بتحريــر مشــارطة تحكيــم وتعييــن للمحكميــن وتحديــد للجلســة ونظــر الموضــوع وإصــدار 
الحكــم مــع تســبيبه ثــم إيــداع الحكــم والتصديــق عليــه، وأخيــراً يكــون للصــادر لــه الحكــم 

تنفيــذ الحكــم تنفيــذ جبــري.
وفــي ضــوء ذلــك، يتبيــن لنــا أن نظــام التحكيــم القضائــي المنصــوص عليــه بقــرار وزيــر 
العــدل رقــم 54 لســنة 1989 يكــون بنــاًء علــى اتفــاق تحكيــم فهــو مــن أنــواع التحكيــم 
االختيــاري، وأن األطــراف يملكــون اختيــار هيئــة التحكيــم كمــا هــو الحــال فــي التحكيــم 
ــد  ــل بالقواع ــل يعم ــم ب ــذ الحك ــة خاصــة لتنفي ــى آلي ــص عل ــم ين ــرع ل ــر، وأن المش الح

العامــة، بضــرورة التصديــق علــى حكــم المحكميــن وبعدهــا يتــم تنفيــذ الحكــم.
ــاء  ــون التج ــال يك ــلع، ف ــة والس ــوق األوراق المالي ــي س ــات ف ــم المنازع ــام حس ــا نظ أم
ــم  ــم التجاءه ــا يت ــم، إنم ــاق تحكي ــب اتف ــلع بموج ــة والس ــة األوراق المالي األطــراف لهيئ
ــي عــن  ــذي ينف ــق، األمــر ال ــر هــذا الطري ــاً وال يجــوز لهــم االلتجــاء لغي للنظــام إجباري
ــم 54  ــدل رق ــر الع ــرار وزي ــاً لق ــي وفق ــم القضائ ــه نظــام للتحكي ــف أن ــذا النظــام تكيي ه
لســنة 1989، كمــا أن عــدم اشــتراك األطــراف فــي اختيــار المحكميــن ينفــي عنــه صفــة 

ــاري. ــم اإلجب التحكي

1  د. سيد أحمد محمود »نظام التحكيم« دار الكتب القانونية 2006 ص150 وما بعدها.

ثالثاً: تشكيل اللجنة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة باألوراق المالية والسلع:
اســتقر الفقــه والقضــاء والتشــريع علــى أن األطــراف فــي التحكيــم االختيــاري يقومــون 
ــون  ــر، ويك ــم الح ــبة للتحكي ــزاع بالنس ــل الن ــم لح ــن يرتضونه ــن الذي ــار المحكمي باختي
لهــم اختيــار المحكميــن مــن القوائــم المعــدة ســلفاً فــي التحكيــم المؤسســي1، كمــا يختــار 
الخصــوم أحــد المحكميــن علــى األقــل فــي التحكيــم اإلجبــاري2، وقــد نصــت المــادة 204 
مــن قانــون اإلجــراءات االتحــادي رقــم 11 لســنة 1992 علــى أنــه إذا وقــع النــزاع ولــم 
يكــن الخصــوم قــد اتفقــوا علــى المحكميــن أو امتنــع واحــد أو أكثــر مــن المحكميــن المتفــق 
عليهــم عــن العمــل أو اعتزلــه أو عــزل عنــه أو حكــم بــرده أو قــام مانــع مــن مباشــرته لــه 
ولــم يكــن هنــاك اتفــاق فــي هــذا الشــأن بيــن الخصــوم عينــت المحكمــة المختصــة بنظــر 
ــب أحــد الخصــوم باإلجــراءات  ــى طل ــاًء عل ــك بن ــن وذل ــزم مــن المحكمي ــزاع مــن يل الن
ــد  ــاوياً للع ــة مس ــم المحكم ــن تعينه ــدد م ــون ع ــب أن يك ــوى، ويج ــع الدع ــادة لرف المعت
المتفــق عليــه بيــن الخصــوم أو مكمــالً لــه، ونصــت المــادة 1/207 علــى أنــه يجــب أن 
يكــون قبــول المحكمــة بالكتابــة أو بإثبــات قبولــه فــي محضــر الجلســة، ونصــت المــادة 
4/207 علــى أن ال يجــوز رد المحكــم إال ألســباب تحــدث أو تظهــر بعــد تعييــن شــخصه، 
ويطلــب الــرد لــذات األســباب التــي يــرد بهــا القاضــي أو يعتبــر بســببها غيــر صالــح لنظر 

1  د. أحمــد الســيد صــاوي »التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« 
ــم 27  ــم المصــري رق ــون التحكي ــد نصــت المــادة 15 مــن قان ــد 9 ص13، وق مرجــع ســابق اإلشــارة بن
لســنة 1994 علــى أن »تشــكل هيئــة التحكيــم باتفــاق الطرفيــن مــن محكــم واحــد أو أكثــر، فــإذا لــم يتفقــا 
علــى عــدد المحكميــن كان عددهــم ثالثــة، وإذا تعــدد المحكمــون وجــب أن يكــون عددهــم وتــراً وال كان 
التحكيــم باطــالً«، كمــا نصــت المــادة 17 مــن نفــس القانــون علــى أن »1( لطرفــي التحكيــم االتفــاق علــى 
اختيــار المحكميــن وعلــى كيفيــة ووقــت اختيارهــم فــإذا لــم يتفقــا اتبــع مــا يأتــي: أ( إذا كان هيئــة التحكيــم 
مشــكلة مــن محكــم واحــد تولــت المحكمــة المشــار إليهــا فــي المــادة )9( مــن هــذا القانــون اختيــاره بنــاًء 
علــى طلــب أحــد الطرفيــن، ب( فــإذا كانــت هيئــة التحكيــم مشــكلة مــن ثالثــة محكميــن إختــار كل طــرف 
ــم يعيــن أحــد الطرفيــن محكمــه خــالل  ــإذا ل ــار المحكــم الثالــث، ف ــى اختي ــم يتفــق المحكمــان عل محكمــاً ث
الثالثيــن يومــاً التاليــة لتســلمه طلــب بذلــك مــن الطــرف اآلخــر، أو إذا لــم يتفــق المحكمــان المعينــان علــى 
اختيــار المحكــم الثالــث خــالل الثالثيــن يومــاً التاليــة لتاريــخ تعييــن آخرهمــا، تولــت المحكمــة المشــار إليهــا 
فــي المــادة )9( مــن هــذا القانــون اختيــاره بنــاًء علــى طلــب أحــد الطرفيــن ويكــون للمحكــم الــذي اختــاره 
المحكمــان المعينــان أو الــذي اختارتــه المحكمــة رئاســة هيئــة التحكيــم، وتســري هــذه األحــكام فــي حالــة 
ــار  ــن إجــراءات اختي ــف أحــد الطرفي ــن، 2( وإذا خال ــة محكمي ــر مــن ثالث ــم مــن أكث ــة التحكي تشــكيل هيئ
المحكميــن التــي اتفقــا عليهــا، أو لــم يتفــق المحكمــان المعينــان علــى أمــر ممــا يلــزم اتفاقهمــا عليــه، أو إذا 
تخلــف الغيــر عــن أداء مــا عهــد بــه إليــه فــي هــذا الشــأن تولــت المحكمــة المشــار إليهــا المــادة )9( مــن 
هــذا القانــون بنــاًء علــى طلــب أحــد الطرفيــن القيــام باإلجــراء أو العمــل المطلــوب مــا لــم ينــص فــي االتفــاق 
علــى كيفيــة أخــرى إلتمــام هــذا اإلجــراء أو العمــل، 3( وتراعــي المحكمــة فــي المحكمــة الــذي تختــاره 

الشــروط التــي .....س.
ــد 20  ــي« مطبعــة جامعــة القاهــرة 2001 بن ــون القضــاء المدن ــي قان ــي »الوســيط ف 2  د. فتحــي وال
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الدعــوى خــالل خمســة أيــام مــن إخبــار الخصــم بتعييــن المحكــم أو مــن تاريــخ حــدوث 
ســبب الــرد أو علمــه بــه إذا كان تاليــاً إلخبــاره بتعييــن المحكــم وفــي جميــع األحــوال ال 
ــد  ــة، وق ــاب المرافعــة فــي القضي ــل ب ــرد إذا صــدر حكــم المحكمــة أو أقف ــب ال ــل طل يقب

تضمنــت المــواد 208 ومــا بعدهــا آليــة عمليــة هيئــة التحكيــم وإجراءاتهــم.
نصــت المــادة 10 مــن قــرار رئيــس هيئــة األوراق الماليــة والســلع رقــم 1 لســنة 2001 
ــم تتولــى مهمــة الفصــل فــي  ــة أو لجــان تحكي علــى أن تشــكل مــن رئيــس المجلــس لجن
المنازعــات الناشــئة بيــن المتعامليــن فــي الســوق، وتكــون برئاســة أحــد رجــال القضــاء 
ــر  ــا مدي ــح أحدهم ــن يرش ــة اثني ــوال – وعضوي ــب األح ــدل – حس ــر الع ــحه وزي يرش
ــن  ــادة 11 م ــس، ونصــت الم ــس المجل ــر رئي ــح اآلخ ــا يرش ــة بينم ــوق المعني ــام الس ع
القــرار المشــار إليــه أعــاله علــى أن يلتــزم أعضــاء اللجنــة ورئيســها – بمجــرد تســميتهم 
وقبــل تثبيتهــم – بتوقيــع إقــرار بقبولهــم المهمــة أو باالعتــذار وباســتقاللهم عــن أطــراف 
التحكيــم، كمــا يلتزمــون بالتصريــح كتابــةً للهيئــة بالوقائــع أو الظــروف التــي قــد يكــون 
مــن شــأنها أن تثيــر شــكوكاً لهــا مــا يبررهــا بشــأن حيدتهــم واســتقاللهم بالنســبة للنــزاع 
المعــروض عليهــم، ويلتزمــون بالمبــادرة فــوراً إلحاطــة الهيئــة علمــاً بالظــروف والوقائــع 
المماثلــة التــي قــد تطــرأ أثنــاء التحكيــم، وتقــوم الهيئــة بإبــالغ هــذه المعلومــات لألطــراف 

كتابــة محــددة لهــم مهلــة  إلبــداء مالحظاتهــم بشــأن مــا ســبق.
ــة  ــات المتعلق ــم المنازع ــام حس ــي نظ ــم ف ــة التحكي ــكيل لجن ــبق أن تش ــا س ــتفاد مم المس
بــاألوراق الماليــة والســلع يتــم بعيــداً عــن األطــراف مــن رئيــس يكــون قاضيــاً يرشــحه 
ــة بينمــا يرشــح اآلخــر  ــر عــام الســوق المعني ــن يرشــح أحدهمــا مدي ــر العــدل واثني وزي
ــي، إال أن  ــم المؤسس ــرب للتحكي ــام أق ــذا النظ ــل ه ــذي يجع ــر ال ــس، األم ــس المجل رئي
التحكيــم المؤسســي يفتــرض وجــود اتفــاق تحكيــم، وهــو مــا ال يتوافــر فــي نظــام حســم 
المنازعــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة والســلع المنظــم بقــرار رئيــس الهيئــة رقــم 1 لســنة 

.2001

ثالثاً: رأينا الخاص في تكييف حسم المنازعات المتعلقة باألوراق المالية والسلع:
التحكيــم فــي المنازعــات المتعلقــة بســوق األوراق الماليــة والســلع يقــوم علــى افتــراض 
ــك  ــص بتل ــة تخت ــل الهيئ ــم المشــكلة مــن قب ــن للنظــام، وأن لجــان التحكي ــول المتعاملي قب
ــل  ــم بتدخــل مــن األطــراف، ب ــك اللجــان ال يت المنازعــات دون غيرهــا، وأن تشــكيل تل
تشــكل اللجنــة مــن قــاض يرشــح مــن وزيــر العــدل واثنيــن مــن اإلدارييــن يختــار أحدهمــا 

ــة  ــة المتعلق ــد القانوني ــتعراض القواع ــس، وباس ــل المجل ــن قب ــر م ــة واآلخ ــس الهيئ رئي
ــا مــا يلــي: بالتحكيــم عامــة والقواعــد المتعلقــة بحســم تلــك المنازعــات، تبيــن لن

مــن ناحيــة أولــى، تبيــن أن نظــام حســم المنازعــات فــي هيئــة األوراق الماليــة والســلع 
ــد  ــع القواع ــق م ــنة 2001 ال يتس ــم 1 لس ــرار رق ــة بالق ــس الهيئ ــل رئي ــن قب ــم م المنظ
العامــة للتحكيــم بكافــة أنواعــه وصــوره، إذ يفتقــد للمفتــرض األساســي الــذي يقــوم عليــه 
ــى أســاس أن  ــوم عل ــم، وأن النظــام يق ــاق للتحكي ــي وجــود اتف ــل ف ــم المتمث نظــام التحكي
التعامــل فــي ســوق األوراق الماليــة يفتــرض قبــول المتعامــل لنظــام التحكيــم، وهــو أمــر 

ــة الثابتــة فالقبــول ال يفتــرض وال ينســب لســاكت قــول. ال يتفــق مــع األصــول القانوني
ــة والســلع  ــة األوراق المالي ــي هيئ ــق نظــام حســم المنازعــات ف ــة، ال يتف ــة ثاني مــن ناحي
الســابق مــع فكــرة التحكيــم اإلجبــاري الــذي ال تنعــدم فيــه إرادة األطــراف فــي اختيــار 
ــم القضائــي  المحكميــن، إال إذا طلبــوا صراحــةً تعييــن المحكميــن، كمــا أن نظــام التحكي
ــات  ــم المنازع ــي نظــام حس ــا يتصــور ف ــو م ــم وه ــاق التحكي ــود اتف ــاً وج ــرض حتم يفت

ــة والســلع. ــاألوراق المالي ــة ب المتعلق
ــة والســلع  ــة األوراق المالي ــي هيئ ــق نظــام حســم المنازعــات ف ــة، ال يتف ــة ثالث مــن ناحي
الســابق مــع فكــرة القضــاء االســتثنائي، الــذي يفتــرض وجــود لجــان دائمــة لحســم 

ــي. ــع القضائ ــا الطاب ــب عليه ــان يغل ــا لج ــا، وأنه ــة بعينه ــات قضائي منازع
ــة  ــة األوراق المالي ــي هيئ ــات ف ــم المنازع ــام حس ــا أن نظ ــن لن ــك، يتبي ــوء ذل ــي ض وف
والســلع الســابق ال يعتبــر تحكيــم كمــا ال يعتبــر قضــاء اســتثنائي، واألجــدر فــي رأيــي أنــه 
ــا أن نســميه  ــة والســلع، يمكنن ــاألوراق المالي ــة ب نظــام خــاص لحســم المنازعــات المتعلق
تحكيــم مــن نــوع خــاص، وهــو نظــام تقتضيــه طبيعــة العمــل فــي ســوق األوراق الماليــة 

والســلع، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن ضــرورة توافــر التخصــص والســرعة والســرية.
إذ يقتضــي الفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة وجــود عنصــر متمــرس 
ومتخصــص فــي تلــك المنازعــات، وهــو مــا يمكــن تحقيقــه عــن طريــق التحكيــم الحــر، 

إال أن المشــرع أســر اختيــار هــذا الطريــق لحســم المنازعــات.

رابعــاً: النتائــج المترتبــة علــى تكييــف أســلوب حســم تلــك المنازعــات بأنهــا تحكيــم مــن 
نــوع خــاص:

ــة  ــاألوراق المالي ــة ب ــي حســم المنازعــات المتعلق ــم ف ــف نظــام التحكي ــى تكيي ــب عل يترت
والســلع علــى أنــه تحكيــم مــن نــوع خــاص، مجموعــة مــن النتائــج، يمكننــا إجمالهــا تباعــاً:
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جرائم االعتداء على المال
في الشريعة اإلسالمية

أ. د. ماجد أبورخية
جامعة الشارقة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
2008/2007

1- انطبــاق القواعــد العامــة فــي التحكيــم علــى تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي تلــك المنازعات، 
فيمــا يتعلــق بالتصديــق علــى الحكــم والدفــع ببطالنــه أمــام المحكمــة المختصــة، إذ تعتبــر 
ــل القواعــد الخاصــة ويرجــع  ــم مــن قبي ــوع مــن التحكي ــل هــذا الن القواعــد المنظمــة لمث
للقواعــد العامــة فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة فيمــا ليــم يكــن بــه نــص فــي قــرار رئيــس 

الهيئــة رقــم 1 لســنة 2001.
2- أن رفــع دعــوى ببطــالن الحكــم بعــد حكــم بالمصادقــة علــى حكــم التحكيــم وقابليتــه 

للتنفيــذ ال يترتــب علــى وقــف تنفيــذ الحكــم مــا تقضــي المحكمــة بذلــك.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة

المــال عصــب الحيــاة بــه يقــوى األفــراد وتقــوى الجماعــات وبــه تقــوى األمــم اقتصاديــاً 
وسياســياً وعســكرياً وثقافيــاً، وفــي الوقــت نفســه فإنــه قبلــة أنظــار النــاس جميعــاً، فالــكل 

راغــب فيــه ومتشــوق للحصــول علــى أكبــر قــدر منــه.
وقــد وصــف اإلنســان بقولــه تعالــى }وإنــه لحــب الخيــر لشــديد{1 والخيــر هنــا هــو المــال 
وقولــه تعالــى }زيــن للنــاس حــب الشــهوات مــن النســاء والبنيــن والقناطيــر المقنطــرة مــن 

الذهــب والفضــة والخيــل المســومة واألنعــام{2
ولمــا للمــال مــن دور كبيــر فــي حيــاة األمــم أفــراداً وشــعوباً فــإن حفظــه يعــد مقصــداً مــن 
مقاصــد الشــريعة اإلســالمية إضافــةً إلــى حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقــل، وحفــظ 
هــذه المقاصــد مــن الضروريــات التــي ال بــد منهــا فــي قيــام مصالــح الديــن والدنيــا؛ ألنهــا 
األعمــدة الرئيســة التــي بحفظهــا يقــوم البنــاء وتصلــح البشــرية ويســعد اإلنســان؛ وألن فــي 

فقدانهــا والتفريــط فيهــا خــراب المجتمــع وفســاد البشــرية وشــقاوة اإلنســان.
ويعلــل اإلمــام الشــاطبي ضــرورة المحافظــة علــى المقاصــد الخمســة بقولــه »فلــو عــدم 
الديــن عــدم ترتــب الجــزاء المرتجــى، ولــو عــدم المكلــف لعــدم مــن يتديــن، ولــو عــدم 
الفعــل الرتفــع التديــن، ولــو عــدم النســل لــم يكــن فــي العــادة بقــاء، ولــو عــدم المــال لــم 

يبــق عيــش«3
إن نظــرة الشــريعة اإلســالمية للمــال نابعــة مــن كــون المــال مــال هلل والنــاس مســتخلفون 
ــث ال  ــة محــددة بحي ــط ثابت ــق ضواب ــتثمار، وف ــكاً وإدارةً واس ــه تمل ــه ومســلطون علي في
ــى  ــة عل ــة الجماع ــى مصلح ــة، وال تطغ ــة الجماع ــى مصلح ــرد عل ــة الف ــى مصلح تطغ
ــذي آتاكــم{ }وال تؤتــوا الســفهاء أموالكــم التــي  مصلحــة الفــرد }وآتوهــم مــن مــال هللا ال

جعــل هللا لكــم قيامــاً{4
ــة ال تتوقــف آثارهــا  ــإن أي هــزة أو خســارة أو نكســة إقتصادي ــك ف وإذا كان الحــال كذل
علــى الفــرد فحســب بــل تنعكــس علــى الفــرد والمجتمــع والدولــة، والعكــس كذلــك فــإن 
الرخــاء االقتصــادي واالنتعــاش المرافــق لــه تتعــدى آثــاره إلــى المجتمــع والدولــة والناظر 
فــي نصــوص القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة يــدرك بوضــوح مــدى اهتمــام الشــريعة 

1  سورة العاديات آية 8 
2  سورة آل عمران آية 14

3  الشاطبي أبو اسحق، الموافقات في أصول األحكام 2/10
4  سورة النساء آية 5
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ــر  ــدى تحذي ــدرك م ــتثماره وي ــه واس ــال ووجــوب تنميت ــى الم اإلســالمية بالمحافظــة عل
الشــريعة مــن تضييعــه والتفريــط فيــه.

ــم  ــم بينك ــوا أموالك ــوا ال تأكل ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــى }ي ــه تعال ــي قول ــال ف ــظ الم وأصــل حف
ــم  ــم وأموالك ــه ج »إن دماءك ــم{1 وقول ــراض منك ــن ت ــارة ع ــون تج ــل، إال أن تك بالباط

ــم هــذا«2 ــي بلدك ــذا ف ــي شــهركم ه ــذا ف ــم ه ــة يومك حــرام كحرم
إن حفــظ المــال فــي الشــريعة يكــون بتنميتــه واســتثماره فــي المشــاريع الصناعيــة 
والزراعيــة التجاريــة أو المتاجــرة بــه بيعــاً وشــراًء وســلماً ومزارعــةً وإقراضــاً ووقفــاً 
ونحــو ذلــك يقــول عــز وجــل }والذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة وال ينفقونهــا فــي ســبيل 
هللا فبشــرهم بعــذاب أليــم{3 ويقــول ج »أال مــن ولــي يتيمــاً لــه مــال فليتجــر لــه فيــه وال 

ــة«4 ــه الصدق ــه تأكل يترك
كذلــك يكــون حفــظ المــال بتوثيــق عقــوده }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا تداينتــم بديــن إلــى أجــل 

مســمى فاكتبــوه{5 }وإن كنتــم علــى ســفر ولــم تجــدوا كاتبــاً فرهــان مقبوضــة{6
وحفــظ المــال مــن ناحيــة أخــرى يكــون بعــدم إضاعتــه واإلســراف فيــه }والذيــن إذا أنفقــوا 
ــك قوامــا{7 وفــي هــذا يقــول ج »إن هللا كــره لكــم  ــم قتــروا وكان بيــن ذل ــم يســرفوا ول ل
ثالثــاً قيــل وقــال وإضاعــة المــال وكثــرة الســؤال« وحتــى ال يضيــع المــال شــرع الحجــر 

علــى الســفيه حمايــةً لــه وللمجتمــع.
ــى  ــه تعال ــة الســرقة بقول ــى جريم ــة الزاجــرة عل ــة الحدي ــال شــرعت العقوب ــاً للم وحفظ
}والســارق والســارقة فاقطعــوا أيديهمــا جــزاًء بمــا كســبا نــكاالً مــن هللا وهللا عزيــز حكيم{8

ــه  ــي الفق ــا يعــرف ف ــا شــرع م ــة الرشــوة كم ــى جريم ــة عل ــة التعزيري وشــرعت العقوب
اإلســالمي9 بضمــان المتلفــات وقــد كتــب العلمــاء المعاصــرون كتبــاً متعــددة تناولــوا فيهــا 

الحديــث عــن نظريــة الضمــان فــي الفقــه اإلســالمي10

1  سورة النساء آية 19
2  البخاري )محمد بن اسماعيل( صحيح البخاري كتاب الحج

3  سورة التوبة آية 34
4  السنن الكبرى 4/107

5  سورة البقرة 282
6  سورة البقرة آية 282
7  سورة الفرقان آية 67

ــرة  ــاب النهــي عــن كث ــة – ب ــاب األقضي ــح مســلم – كت ــن الحجــاج – صحي 8  النيســابوري – مســلم ب
المســائل بغيــر حاجــة

9  سورة المائدة آية 38
10  من كتب بهذا الشيخ علي وهبة الزحيلي – وهبة الزحيلي فيض الله محمد فوزي

ــات  ــن الضروري ــال، وجعــل حفظــه ضــرورة م ــظ الم ــر بحف ــد أم ــا كان اإلســالم ق ولم
ــه؛  ــن صاحب ــس م ــب نف ــر إال بطي ــال الغي ــة م ــو حرم ــل ه ــر أن األص ــس واعتب الخم
ــة  ــا للعقوب ــأي شــكل مــن األشــكال يعــد جريمــة تعــرض صاحبه ــه ب ــداء علي ــإن االعت ف
ــا  ــث عنه ــددة ومتنوعــة والحدي ــال متع ــى الم ــداء عل ــم االعت ــا أن جرائ ــاءلة، وبم والمس
ــى النحــو  ــم عل ــي هــذا البحــث بعــض هــذه الجرائ ــي ســأتناول ف ــل، فإنن متشــعب وطوي

ــي: التال

أوالً- جريمة السرقة	 
ثانياً- جريمة الرشوة	 
ثالثاً- جريمة اإلتالف	 
رابعاً- جريمة الغصب	 
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أوالً: جريمة السرقة
أوالً: تعريف السرقة

أ- تعريف السرقة لغة
ــه مــاالً ســرقاً  ــال ســرق من الســرقة لغــة مشــتقة مــن الفعــل ســرق مــن بــاب ضــرب يق
وســرقه أخــذ مالــه خفيــة، واســترقه جــاء مســتتراً إلــى حــرز فأخــذ مــاالً لغيــره، ومنــه 
اســتراق الســمع أي االســتماع للغيــر علــى وجــه التخفــي، يقــال ســارقه النظــر إذا نظــر 
إلــى آخــر بحيــث ال يشــعر بــه يقــال ســرق المــال فهــو ســارق والجمــع ســرقة وســراق.1

ب- تعريف السرقة اصطالحاً:
ــي بعــض  ــى خــالف ف ــة عل ــات ذات معــان متقارب ــاء بتعريف ــد الفقه ــت الســرقة عن عرف
الشــرعي  المعنــى  فــي  اللغــوي مراعــى  المعنــى  أن  األلفــاظ يالحــظ مــن خاللهــا 

االصطالحــي.
وقــد عرفــت عنــد بعضهــم بأنهــا »أخــذ المــال علــى وجــه الخفيــة واالســتتار«2 وعرفهــا 

بعضهــم بأنهــا »أخــذ المــال خفيــة ظلمــاً مــن حــرز مثلــه بشــروط معينــة«3
ــة  ــة الحدي ــذي يســتوجب العقوب ــاه ال ــف الفقهــاء للســرقة وفهمهــم لمعن ــى تعري ــاًء عل وبن

ــة ــأن األفعــال التالي ــول ب ــى الق ــد ذهــب أكثرهــم4 إل المنصــوص عليهــا فق
1- الخيانــة 2- االختــالس 3- النهــب ليســت مــن الســرقة، وإن كانــت فــي حــد ذاتهــا تعــد 
مــن جرائــم االعتــداء علــى المــال التــي يعاقــب عليهــا بعقوبــة تعزيريــة لمــا روى عــن 

جابــر ت أن النبــي ق  »ليــس علــى خائــن وال منتهــب وال مختلــس قطــع5 
والخائن هو الذي يؤتمن على شيء فينكره، أو يستعير عارية فيجحدها.

والمختلــس هــو الــذي يخطــف المــال بحضــرة صاحبــه فــي غفلــة منــه ويذهــب بســرعة 
جهــرة ســواًء جهــاراً أو ســراً(

وأما المنتهب فهو الذي يأخذ مال الغير عياناً معتمداً على القوة والغلبة
ثانياً-: حرمة السرقة والحكمة من إقامة الحد على السارق

لمــا كانــت الســرقة تعنــي أخــذ مــال الغيــر بــدون رضــاه فقــد حرمتهــا الشــريعة اإلســالمية 

1  الفيروزآبادي – محمد بن يعقوب – القاموس المحيط مادة سرق
2  ابن قدامه )أبو محمد عبدالله بن أحمد( المغني 8/240
3  الشربيني – محمد الخطيب – مغني المحتاج 4/171

4  ابــن رشــد – محمــد بــن أحمــد – بدايــة المجتهــد 2/445، المغنــي 8/240، ابــن الهمــام – الكمــال 
– فتــح القديــر 5/373 

5  الشوكاني – محمد علي – نيل األوطار 7/130 والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي

ــه  ــد علي ــة الح ــا بإقام ــب مرتكبه ــي يعاق ــرة الت ــم الخط ــن الجرائ ــة م ــا جريم واعتبرته
ــاً لألمــوال مــن الضيــاع. محافظــة علــى الحرمــات وصون

إن جريمــة الســرقة غالبــاً مــا تكــون مقرونــةً بترويــع النــاس وإخافتهــم وجعلهــم يعيشــون 
فــي حالــة مــن القلــق علــى مصيــر أنفســهم وأموالهــم، ولمــا كان الســارق يعمــد إلــى أخــذ 
المــال خفيــة بعيــداً عــن أعيــن النــاس لتحقيــق مأربــه دون أن تكشــف هويتــه فقــد كانــت 

عقوبــة الســرقة هــي قطــع اليــد جــزاًء وفاقــاً لهــذا الصنــف مــن المجرميــن.
ــراً  ــاد كثي ــب العب ــر هــذه الجريمــة »ممــا يجن ــى قطــع داب ــك إل واإلســالم يهــدف مــن ذل
مــن المعانــاة واآلالم التــي تنتــج عــن انتشــار اللصوصيــة واستشــراء أمرهــا فــإن مجــرد 
ــم  ــل ممــن ل ــى عــدد قلي ــن، وإيقاعهــا عل ــراً مــن المتطفلي ــرد كثي ــة ي تشــريع هــذه العقوب
ــر هــذا الصنــف مــن المجرميــن وتحقيــق  ــل بقطــع داب ــة هــذا التشــريع كفي تردعهــم هيب

كثيــر مــن األمــن واالســتقرار.
وإن نظــرة متفحصــة فــي أحــوال األمــم التــي تهاونــت فــي أمــر هــذه الجريمــة، ومــا تبــع 
ذلــك مــن انتشــار اللصوصيــة وتكويــن العصابــات التــي عجــزت أقــوى أجهــزة األمــن 
عــن مقاومتهــا، والحــد مــن نشــاطها اإلجرامــي ليشــير بوضــوح إلــى مــدى حكمــة هــذا 

التشــريع الربانــي وحاجــة اإلنســانية إلــى التزامــه«1
والمالحظــة اليــوم أن جرائــم الســرقة والســطو تــزداد كمــاً وكيفــاً رغــم كثــرة األجهــزة 
األمنيــة ومــا تملكــه مــن وســائل االتصــاالت والتقنيــة الحديثــة ومــا ذلــك إال لضعــف بيــن 

فــي وســائل الــردع وأســاليب العقــاب مــع الذيــن يرتكبــون هــذه الجرائــم.
ــرقة فــي الشــريعة  وحينمــا أراد أبــو العــال المعــري التشــكيك فــي عظــم عقوبــة الس
ــا إذا  ــتوجب قطعه ــذي يس ــدار ال ــد والمق ــة الي ــدار دي ــن مق ــوازن بي ــو ي ــالمية وه اإلس

ــه: ــرقت بقول س
يد بخمس مئين عسجد وديت ** ما بالها قطعت في ربع دينار

تحكم مالنا إال السكوت له ** وأن نعوذ بموالنا من النار
أجابه القاضي عبدالوهاب بقوله:

عز األمانة أغالها وأرخصها ** ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
وهــذا يــدل علــى أن اليــد كانــت عزيــزة وثمينــة لمــا كانــت أمينــة، لكنهــا هانــت لمــا خانــت 

فاســتحقت عقوبــة البــاري عــز وجل.
وتشــريع العقوبــة الربانيــة للســرقة دليــل علــى حرمتهــا »والســارق والســارقة فاقطعــوا 

1  ياسين – محمد نعيم – الوجيز في الفقه الجنائي ص68.
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أيديهمــا جــزاًء بمــا كســبا نــكاالً مــن هللا وهللا عزيــز حكيــم«1
ثالثاً- شروط السرقة

ال تتحقــق جريمــة الســرقة إال إذا توافــرت شــروط، وشــروطها متنوعــة منهــا مــا يتعلــق 
بأخــذ المــال ومنهــا مــا يتعلــق بالمــال نفســه ومنهــا مــا يتعلــق بالســارق.

أ- شــروط أخــذ المــال: يشــترط إلقامــة حــد الســرقة أن يأخــذ الســارق المســروق خفيــة 
وأن يخرجــه مــن الحــرز فــإذا شــرع فــي األخــذ ولــم يتمــه فإنــه يعــّزر وال يقطــع.

1- األخــذ : الــذي عليــه جمهــور الفقهــاء2 أن مجــرد األخــذ ال يعــد ســرقة إال إذا نتــج عــن 
ــي  ــاً ف ــه أو شــباكه أو يحــدث ثقب ــه أو يكســر باب ــح الســارق أغالق ــك الحــرز كأن يفت هت
ســطحه أو جــداره، والــذي عليــه الجمهــور3 إن الدخــول فــي الحــرز ليــس شــرطاً لتحقــق 
ــال  ــذ الم ــو أخ ــود ه ــا المقص ــه وإنم ــوداً لذات ــس مقص ــول لي ــرقة ألن الدخ ــة الس جريم
وإحــرازه. وحجتهــم فــي ذلــك مــا روي أن رجــالً كان يســرق الحجــاج بمحجنــة فقيــل لــه 
أتســرق متــاع الحجــاج؟ فقــال لســت أســرق وإنمــا يســرق المحجــن. فــروي عــن النبــي 
ج أنــه قــال »رأيــت فيهــا صاحــب المحجــن يجــر قصبــه فــي النــار كان يســرق النــاس 

بمحجنــه فــإن فطــن لــه قــال إنمــا تعلــق بمحجنــي، وإن غفــل عنــه ذهــب بــه«4
2- الخفيــة: ال تتحقــق أركان جريمــة الســرقة إال إذا أخــذ المســروق خفيــة واســتتاراً دون 
علــم المأخــوذ منــه أو رضــاه فــإن أخــذ المــال علــى ســبيل المجاهــرة ســمي مغالبــةً أو نهبــاً 
ــم صاحــب المــال أو رضــي باألخــذ  ــاً ال ســرقة، وإن حصــل األخــذ دون عل أو اغتصاب

بعــد علمــه فــإن الفعــل ال يعــد ســرقة.
3- اإلخــراج: ال تكتمــل صــورة األخــذ خفيــة إ إذا أخــرج الســارق الشــيء المســروق مــن 

حــرزه ومــن حيــازة المســروق منــه وأدخلــه فــي حيــازة نفســه.
ــد مــن إخــراج  ــة الســرقة ال ب ــى جريم ــة عل ــام العقوب أ- اإلخــراج مــن الحــرز: لكــي تق
المســروق مــن الحــرز وهــذا اإلخــراج إمــا أن يكــون مباشــراً كأخــذ المــال والخــروج بــه 
أو إلقائــه خــارج الحــرز وإمــا أن يكــون غيــر مباشــر وهــو مــا يطلــق عليــه الفقهــاء األخــذ 
ــة  ــى ظهــر داب ــا أو يضعــه عل ــي ســيارة ويخــرج به بالتســبب كأن يوضــع المســروق ف

ويقودهــا خــارج الحــرز.

1  سورة المائدة
2  فتــح القديــر 4/245، الشــنقيطي – أحمــد المختــار – مواهــب الجليــل 6/310، الشــيرازي – أبــو 

ــي 10/259 إســحق – المهــذب 2/217، المغن
3  ياسين – محمد نعيم – الوجيز في الفقه الجنائي ص68.

4  المصادر السابقة نفسها

ب- إخراج المسروق من حيازة مالكه
يترتــب علــى إخــراج المســروق مــن الحــرز إخراجــه مــن حيــازة المســروق منــه ألنــه 
أي الســارق أزال يــد صاحــب المــال عــن مالــه بهــذا إلخــراج وقــد تــزول يــد صاحــب 
المــال فــي مثــل هــذه الحالــة دون إخــراج مــن الحــرز كأن يعمــد الجانــي إلــى إتــالف المال 
داخــل الحــرز وهنــا يعــد الفاعــل متلفــاً للمــال ويضمــن مــا أتلفــه ويعاقــب بعقوبــة تعزيريــة 

النتهــاك حرمــة الغيــر.
ج- دخول المسروق في حيازة السارق

يــرى جمهــور الفقهــاء المالكيــة والشــافعية والحنابلــة خالفــاً للحنفيــة1 أن إخراج المســروق 
مــن حــرزه ومــن حيــازة المســروق منــه يســتتبع حتمــاً إدخالــه فــي حيــازة الســارق إدخــاالً 
حقيقيــاً أو حكميــاً. وعلــى ذلــك لــو دخــل الســارق وأخــذ الشــيء خفيــة ورمــى بــه خــارج 
الحــرز فــإن الحــد يقــام عليــه، ألنــه حينمــا قــام باألخــذ والرمــي أدخــل الشــيء حكمــاً فــي 
حيازتــه، فــإن خــرج بعــد ذلــك وأخــذه فــإن وضــع اليــد الفعلــي علــى المســروق ينضــم 
علــى الحيــازة الحكميــة وكل منهــا يوجــب الحــد بمفــرده. وإن خــرج فوجــد أن غيــره قــد 
أخــذ المســروق الــذي رمــاه خــارج الحــرز فإنــه يعاقــب بالحــد إذا توافــرت الشــروط؛ ألن 
المســروق دخــل فــي حيــازة الســارق حكمــاً ولــو لــم يضــع يــده عليــه حقيقــة، وصاحــب 
اليــد المعترضــة الــذي أخــذ المســروق ال يغيــر مــن هــذا الحكــم عنــد الجمهــور ألن اليــد 
المعترضــة ال تحــوز المســروق إال بعــد دخولــه فــي حيــازة الســارق. وكذلــك يقــام الحــد 
عنــد جمهــور الفقهــاء إذا رمــى الســارق المســروق خــارج الحــرز وتعــذر عليــه الخــروج 
ألخــذه بــأن تــم ضبطــه داخــل الحــرز أو منــع مــن الخــروج منــه، لــن المســروق دخــل 
فــي حيازتــه حكمــاً بمجــرد خروجــه مــن حيــازة المســروق منــه والحيــازة الحكميــة تكفــي 

العتبــار األخــذ تامــاً كالحيــازة الفعليــة ســواء بســواء.
د- الشروع في األخذ

ــم  ــرقة ل ــن الس ــرقة ولك ــى س ــؤدي إل ــن أن ي ــل يمك ــرقة كل فع ــي الس ــروعاً ف ــر ش يعتب
تكتمــل معــه، وذلــك كالوســائل المؤديــة إلــى هتــك الحــرز أو إخــراج مــا دون النصــاب أو 

إلقــاء القبــض علــى الســارق متلبســاً بهــا قبــل التمكــن منهــا.
أمــا إذا تمــت الســرقة فــإن الحــد يقــام علــى الســارق باعتبــاره قــد ارتكــب جريمــة موجبــة 

لهــذه العقوبــة.
1  مواهــب الجليــل 6/38، المهــذب 2/297، المغنــي والشــرح الكبيــر، فتــح القديــر 4/244 الموســوعة 

الفقهيــة – وزارة األوراق – الكويــت.
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حكم الشروع في السرقة:
ــى حــق  ــدوان عل ــا ع ــم عنه ــة ينج ــي الشــريعة اإلســالمية أن كل معصي ــرر ف ــن المق م
إنســان أو علــى حــق األمــة مرتكبهــا يخضــع لعقوبــة الحــد أو التعزيــر أو الكفــارة، ولمــا 
كانــت الحــدود والكفــارات محــددة شــرعاً، فــإن كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة يمكــن 
أن يعاقــب عليهــا بعقوبــة تعزيريــة ألن مرتكبهــا أتــى بجريمــة كاملــة دون النظــر أن فعلــه 
هــذا يعــد شــروعاً فــي جريمــة أخــرى وجمهــور الفقهــاء علــى أن الشــروع فــي الســرقة 

ليــس لــه عقوبــة مقــدرة وإنمــا تطبــق عليــه القواعــد العامــة للتعزيــر1.
االشتراك في األخذ:

ــن الشــريك المباشــر أو الشــريك  ــي الســرقة بي ــتراك ف ــائل االش ــي مس ــاء ف ــرق الفقه يف
بالتســبب2 فأمــا الشــريك المباشــر فهــو الــذي يباشــر أخــذ األفعــال التــي تكــون األخــذ التــام 

مثــل إخــراج المســروق مــن حــرزه ومــن حيــازة المســروق منــه.
وأمــا الشــريك بالتســبب فهــو الــذي ال يباشــر أحــد األفعــال المكونــة لألخــذ الكامــل، وأن 
ــكان المســروقات، أو  ــى م ــأن يرشــده إل ــون للســارق، ب ــد الع ــد ي ــى م ــه عل يقتصــر فعل
بــأن يقــف خــارج الحــرز ليمنــع اســتغاثة الجيــران أو يقــوم بنقــل المســروق بعــد إخــراج 

الســارق مــن الحــرز. وال يقــام الحــد إال علــى المباشــر أمــا المتســبب فإنــه يعــزر.3
ب- شروط المال المسروق

يشــترط فــي المــال المســروق أن يكــون منقــوالً متقومــاً محــرزاً بالغــاً النصــاب ال شــبهة 
فيــه وإليــك البيــان.

1- أن يكون المال منقوالً:
قلنــا أن مــن شــروط الســرقة أن يكــون أخــذ المــال المســروق أخــذاً تامــاً وذلــك ال يكــون 
إال بإخــراج المســروق مــن حيــازة صاحبــه وإدخالــه فــي حيــازة الجانــي وهــذا الوصــف ال 
يتحقــق إال فــي المــال المنقــول وهــو مــا كان قابــالً للنقــل وليــس شــرطاً أن يكــون منقــوالً 
ــره  ــار غي ــاب دار أو خشــب ســقف فهــو ســارق ومــن احتجــز عق بطبعــه فمــن ســرق ب
فإنــه ال يعــد ســارقاً وإنمــا هــو غاصــب وتجــري عليــه أحــكام الغصــب ألن الســرقة ال 

تجــري فــي العقــار.4.

1  الماوردي – أبو الحسن – األحكام السطانية ص247 و281.
2  الكاســاني – أبــو بكــر بــن مســعود – بدائــع الصنائــع 7/66، الزرقانــي – محمــد عبــد الباقــي – شــرح 

الزرقانــي علــى الموطــأ 8/96، الرملــي – شــمس الديــن – نهاية المحتــاج 7/421
3  قليوبي وعميرة – حاشية قليوبي وعميرة 4/194.

4  بدائع الصنائع 7/67 – عوده – عبد القادر – التشريع الجنائي 2/421

2- أن يكون المال متقوماً:
والمــال المتقــوم هــو المحتــرم شــرعاً فــال قطــع فــي األمــوال غيــر المحترمــة كالخمــر 
والخنزيــر وال قطــع فــي ســرقة  أدوات المعصيــة ألنهــا غيــر متقومة وتســتوجب اإلتالف1 

وأمــا المــال الــذي كان مباحــاً فقــد حصــل خــالف فــي القطــع فيــه يقــول ابــن رشــد2«
واألشــياء التــي أصلهــا مباحــة فإنهــم اختلفــوا فــي ذلــك فذهــب الجمهــور إلــى أن القطــع 
فــي كل متحــول يجــوز بيعــه وأخــذ العــوض فيــه وقــال أبــو حنيفــة ال قطــع فــي الطعــام 
ــة  ــوم اآلي ــور عم ــدة الجمه ــيش، فعم ــب والحش ــد والحط ــاح كالصي ــه مب ــا أصل وال فيم
الموجبــة للقطــع، وعمــوم اآلثــار الــواردة فــي اشــتراط النصــاب، وعمــدة أبــي حنيفــة فــي 
منعــه القطــع فــي الطعــام قولــه صلــى هللا عليــه الصــالة والســالم »ال قطــع فــي ثمــر وال 
كثــر«. وعمدتــه أيضــاً فــي منــع القطــع فيمــا أصلــه مبــاح الشــبهة التــي فيــه لــكل مالــك، 
وذلــك أنهــم اتفقــوا علــى أن مــن شــروط المســروق الــذي يجــب فيــه القطــع أن ال يكــون 

للســارق فيــه شــبهة الملــك«.
3- أن يكون المال لمعصوم:

الــذي عليــه جمهــور الفقهــاء هــو اشــتراط عصمــة صاحــب المــال المســروق بــأن يكــون 
مســلماً أو ذميــاً. وقــد جــرى خــالف فــي مــال الحربــي المســتأمن والــذي عليــه جمهــور 
الفقهــاء هــو القــول بقطــع مــن ســرق، ألنــه مــال محتــرم ومعصــوم باألمانــة فــال يجــوز 

االعتــداء عليــه3
4- أن يكون المال محرزاً:

والحــرز لغــة هــو الموضــع الــذي يحــرز فيــه الشــيء، وشــرعاً مــا نصــب لحفــظ المــال 
فــي العــادة أو مــا ال يعــد الواضــع فيــه مضيعــاً عرفــا4ً

والفقهــاء متفقــون علــى أن الضابــط فــي الحــرز ضابــط عرفــي، فمــا عــّده العــرف حــرزاً 
ــي  ــه ف ــة الشــرع وال ل ــن جه ــط م ــه ضاب ــرد في ــم ي ــال؛ ألن الحــرز ل ــو حــرز وإال ف فه
اللغــة ضابــط ومــا كان كذلــك فالضابــط فيــه عرفــي. والحــرز يختلــف ويتنــوع باختــالف 

األمــوال وتنوعهــا وهــو علــى العمــوم ينقســم إلــى نوعيــن5
1  فتح القدير 5/368، ألحصني تقي الدين – كفاية األخيار في حل غاية االختصار 2/117

2  بداية المجتهد 2/450
3  كفاية األخبار 2/117، البهوتي – منصور – الروض المربع 3/324
الدرديري – أحمد بن محمد – الشرح الصغير على أقرب المسالك 4/469
4  الشرح الصغير على أقرب المسالك 4/477، بداية المجتهد 2/439

5  فتح القدير 5/384
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أ- حــرز بنفســه وهــو كل مــكان معــد إلحــراز المتــاع كالــدار والصناديــق والخزائــن وال 
يدخــل فيــه إال بــإذن 

ــر إذن  ــه بغي ــره وهــو كل مــكان ليــس معــداً لالحــراز بنفســه، ويدخــل في ب- حــرز بغي
كالمســاجد واألماكــن العامــة.

ــة  ــه موجب ــظ ومجــرد الســرقة من ــه الحاف ــن أن األول ال يشــترط في ــن النوعي ــرق بي والف
ــرت شــروطها. للقطــع إذا تواف

وأمــا الثانــي فيتشــرط فيــه الحافــظ فــإن لــم يوجــد وحصلــت الســرقة فــال قطــع، وإن وجــد 
ــإن الحــرز بغيــره يأخــذ  ــد متاعــه فــي الصحــراء ف ــم عن كالحــارس فــي المســجد، والنائ
حكــم الحــرز بنفســه؛ ألن رســول هللا ج قطــع مــن ســرق رداء صفــوان مــن تحــت رأســه 

وهــو نائــم فــي المســجد.1
5- أن يكون المال نصاباً:

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى القــول باشــتراط النصــاب فــي المــال المســروق لكــي يقــام حــد 
الســرقة وذهــب داود الظاهــري وغيــره إلــى عــدم اشــتراط النصــاب أخــذاً بإطــالق آيــة 
الســرقة والــذي عليــه الجمهــور أن األحاديــث النبويــة قــد قيــدت مطلــق اآليــة فقــد ورد 

عــن ابــن عمــر ت أن النبــي ج »قطــع فــي مجــن ثمنــه ثالثــة دراهــم«2
وقــد روت عائشــة رضــي هللا عنهــا أن النبــي ج قــال »ال تقطــع يــد الســارق إال فــي ربــع 

دينــار فصاعــداً«3
6- أن ال تكون للسارق شبهة ملك في المال المسروق

مــن شــروط المــال المســروق أن يكــون مملــوكاً ملكيــةً ال شــبهة فيهــا للســارق ويتفــرع 
علــى هــذا الشــرط مــا يلــي:-

أ- سرقة الوالد ولده أو الولد من والده
ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة4 إلــى أنــه ال قطــع فــي ســرقة 
ــك  ــت ومال ــه ج »أن ــده لقول ــال وال ــن م ــد م ــرقة الول ــي س ــده وال ف ــال ول ــن م ــد م الوال
ألبيــك« واإلضافــة للوالــد بــالم التمليــك تقتضــي ثبــوت الملــك لــه مــن كل وجــه، وشــبهته 

الملــك تــورث شــبهة يــدرأ معهــا الحــد.
ثم إن العالقة متحدة بين الوالد لولده حفظاً له فال يجوز إتالفه حفظاً للمال.

1  هذا الحديث رواه الخمسة إال الترمذي انظر – نيل األوطار – 7/129
2  نيل األوطار 7/124
3  نيل األوطار 7/124

4  بدائع الصنائع 7/70، مغني المحتاج 4/162، المغني 8/276

ب- السرقة من األقارب:
إذا حصلــت بيــن األقــارب كاإلخــوة واألخــوات وغيرهــم مــن ذوي المحــارم فــإن الســارق 
ــة  ــح النظــر وتوجــب النفق ــكاح، وتبي ــع الن ــة الرحــم تمن ــة ألن قراب ــد الحنفي ال يقطــع عن
فأشــبهت قرابــة الوالــد1 وهــذا خــالف لمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء الذيــن قالــوا بقطــع 
الســارق إذا كان مــن ذوي األرحــام ألن هــذه القرابــة ال تمنــع الشــهادة فــال تمنــع القطــع.2

ج- سرقة األزواج
إذا ســرق الــزوج مــال زوجتــه أو ســرقت الزوجــة مــال زوجهــا فهــل يعاقــب كل منهمــا 

بعقوبــة الســرقة وهــي قطــع اليــد؟
الــذي عليــه الحنفيــة والحنابلــة فــي روايــة والشــافعية3 فــي روايــة أيضــاً أنــه ال قطــع علــى 
ــو كان مــال كل منهمــا محــرزاً لوجــود اإلذن بالدخــول، وألن العــادة  ــن ول أحــد الزوجي
ــذي  ــة األمــر ال ــا متبادل ــع بينهم ــي مــال اآلخــر، وألن المناف ــا ف جــرت أن يبســط أحدهم

يــورث شــبهة فــي المــال وال قطــع مــع الشــبهة.
ويســتدل لهــذا الــرأي أيضــاً بقــول عمــر ت لعبــدهللا بــن عمــرو الحضرمــي حينمــا شــكا 
لــه أن غالمــه ســرق مــرآة زوجتــه »أرســله ال قطــع عليــه فخادمكــم ســرق متاعكــم« وإذا 
لــم يقطــع الخــادم بســرقة مــال الزوجــة فأولــى أن ال يقطــع الــزوج بســرقة زوجتــه، وألن 

كالً منهمــا يــرث صاحبــه، وال تقبــل شــهادته لــه4
د- سرقة الدائن مال مدينه

1- إذا كان مــال المديــن محــرزاً وهــو فــي الوقــت نفســه غيــر ممتنــع عــن األداء وقــام 
الدائــن بســرقة مالــه فإنــه يقطــع ألنــه ال شــبهة لــه فــي المــال.

2- إذا كان الدائــن عاجــزاً عــن اســتيفاء دينــه لمماطلــة المديــن أو نحــو ذلــك وقــام بســرقة 
مدينــه فإنــه ال قطــع عليــه فــي مثــل هــذه الحالــة، ألن الفقهــاء جــوزوا أخــذ اإلنســان لحقــه 

مــن غيــره إذا قــدر عليــه.5
ج- شروط السارق

يشترط في السارق لكي يقام عليه حد السرقة ما يلي:
1- أن يكون مكلفاً:

1  بدائع الصنائع 7/70، فتح القدير 5/381.
2  بداية المجتهد 2/451، الشرح الصغير على أقرب المسالك 4/475.

3  فتح القدير 5/32، كفاية األخبار 2/188.
4  المغني 8/276
5  المغني 8/255
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ــا ال  ــون ألن فعــل كل منهم ــي والمجن ــال يقطــع الصب ــوغ ف ــل والبل ــف بالعق ــام التكلي وتم
ــم. ــع القل ــث رف يوصــف بالجريمــة ولحدي

ــر  ــف أو أكث ــع مكل ــون م ــي أو مجن ــه إذا اشــترك صب ــاء أن ــور الفقه ــه جمه ــذي علي وال
ــة الســرقة.1 ــب بعقوب ــذي يعاق ــو ال ــف ه ــإن المكل ــاع ف ــال أو مت بســرقة م

2- االختيار:
يشــترط فــي الســارق أن تكــون الســرقة باختيــاره ورضــاه، ألن هــذا الشــرط يؤكــد قصــده 
وعليــه فــإن المكــره علــى الســرقة ال يقطــع؛ ألن اإلكــراه عيــب مــن عيــوب اإلرادة ومعــه 

ينتفــي القصــد ويفســد االختيــار ويصبــح المكــره مجــرد آلــةً بيــده المكــره2
3- عدم االضطرار:

يشــترط فــي الســارق أن ال يكــون مضطــراً للســرقة ألن االضطــرار يفســد االختيــار وهللا 
ســبحانه وتعالــى يقــول »فمــن اضطــر غيــر بــاغ وال عــاد فــال إثــم عليــه«3 وكذلــك أن ال 
تكــون الســرقة فــي مجاعــة لشــبهة الحاجــة إلــى المــال ومــع الشــبهة ال يكــون قطــع وقــد 

أوقــف عمــر بــن الخطــاب ت حــد الســرقة فــي عــام المجاعــة.4
رابعاً- وسائل إثبات السرقة

الفقهاء متفقون على ثبوت جريمة السرقة بالشهادة واإلقرار
1- الشــهادة اتفــق الفقهــاء علــى أن جريمــة الســرقة تثبــت بشــهادة رجليــن مســلمين 

عاقليــن بالغيــن يقومــان بوصــف الجريمــة وصفــاً كامــالً يوجــب القطــع.
ومــن تمــام الشــهادة أن ال يكــون اختــالف أو تناقــض فــي األقــوال ألن أي اختــالف يــورث 
ــف المدعــي مــع الرجــل أو  ــان وحل ــو شــهد رجــل وامرأت ــام معهــا الحــد ول شــبهة ال يق
المرأتيــن أو رد المدعــى عليــه اليميــن علــى المدعــي فحلــف فــإن المــال المســروق يثبــت 
فــي ذمــة المتهــم وال يلزمــه القطــع، ألنــه حــد والحــدود ال تثبــت بشــهادة النســاء أو باليميــن 

المــردودة أو بالشــاهد واليميــن خالفــاً لألمــوال.5
ــى  ــى أن جريمــة الســرقة تثبــت بإقــرار المتهــم عل 3- اإلقــرار: اتفــق الفقهــاء أيضــاً عل
نفســه. واشــترطوا أن يكــون إقــراره مفصــالً كأن يبيــن كيفيــة الســرقة ومــن هو المســروق 
منــه، ومقــدار المســروق، والحــرز، وأي وصــف آخــر يلــزم إلتمــام وصــف الفعــل بأنــه 

1  الشرح الصغير على أقرب المسالك 4/472، التشريع الجنائي 2/346
2  الشرح الصغير على أقرب المسالك 4/486، كفاية األخبار 2/116

3  سورة البقرة آية 173
4  المغني 8/278، سنن البيهقي 8/278

5  تبيين المسالك 4/517، الروض المربع 3/328، فتح القدير 5/362

ســرقة يســتحق فاعلهــا العقوبــة.
والذي عليه جمهور الفقهاء أنا إلقرار يكون مرة واحدة وال يشترط تكراره.1

رجوع المقر عن قراره
إذا رجــع المقــر عــن إقــراره فــإن رجوعــه يقبــل فيمــا يتعلــق بحــق هللا فيســقط الحــد نظــراً 
لقيــام الشــبهة الناتجــة عــن احتمــال كونــه كاذبــاً فــي إقــراره، والحــدود تــدرأ بالشــبهات، 
وال يقبــل فــي حــق العبــاد ذلــك فــإن الســارق إذا رجــع عــن إقــراره بالســرقة يضمــن المــال 

الــذي اعتــرف بســرقته لصاحبــه.2
وإذا رجــع المقــر عــن إقــراره وكانــت الســرقة ثابتــة بشــهادة الشــهود فــإن الحــد يقــام بنــاًء 
علــى ثبــوت الجريمــة بالبينــة عنــد اإلماميــن مالــك وأحمــد، واألصــح عنــد الشــافعية أن 

الحــد ال يقــام عليــه برجوعــه عــن اإلقــرار إذا ثبتــت الســرقة باإلقــرار أوالً ثــم بالبينــة3
خامساً: عقوبة السرقة

ــه  ــالً بقول ــارق عم ــد الس ــي قطــع ي ــا وشــروطها ه ــرت أركانه ــرقة إذا تواف ــة الس عقوب
ــن هللا{4 ــكاالً م ــبا ن ــا كس ــزاًء بم ــا ج ــوا أيديهم ــارقة فاقطع ــارق والس ــى }والس تعال

والفقهــاء متفقــون علــى هــذه العقوبــة المنصــوص عليهــا بكتــاب هللا عــز وجــل وبأحاديــث 
كثيــرة مــن أحاديــث الرســول ج، كمــا أنهــم متفقــون علــى أن الســرقة إذا وصــل أمرهــا إلى 
الحاكــم فإنــه ال عفــو وال صلــح وال إســقاط للعقوبــة شــأنها فــي ذلــك شــأن الحــدود التــي 
هــي مــن حقــوق هللا أو حــق هللا فيهــا غالــب وحــد الســرقة مــن حقــوق هللا، ألنــه وجــب 
صيانــة ألمــوال األمــة وحديــث المخزوميــة الــذي لــم يقبــل فيــه عليــه الصــالة والســالم 

الشــفاعة فــي الحــد واضــح فــي هــذا المجــال.
والفقهــاء متفقــون علــى أن جريمــة الســرقة إذا لــم تتوافــر شــروطها وأركانهــا فــإن العقوبة 

فيهــا عقوبــة تعزيريــة يعــود تقديرهــا للقاضــي أو الحاكم.
سادساً- مسقطات عقوبة السرقة

تسقط عقوبة السرقة الحدية عن السارق لطروء أمور عارضة منها ما يلي:
1- سقوط العضو

ــذي وجــب قطعــه بعــد الســرقة  ــى الســارق إذا ســقط العضــو ال ــام حــد الســرقة عل ال يق

1  نيل األوطار 7/74، فتح القدير 5/361، المغني 8/280
2  تبين المسالك 4/281، فتح القدير 5/361، مغني المحتاج 4/175

3  التشريع الجنائي 2/617
4  سورة المائدة آية 38
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ــة1 ســواء ســقط بمــرض أو قصــاص أو جناي
2- الرجوع عن اإلقرار أو الشهادة

ــإن  ــراره ف ــم رجــع عــن إق ــى نفســه ث ــراره عل ــي وإق ــراف الجان ــة باعت ــت جريم إذا ثبت
رجوعــه يولــد شــبهة يــدرأ معهــا الحــد،2 وكــذا الحــال إذا ثبتــت جريمــة الســرقة بشــهادة 

الشــهود ثــم رجعــوا عــن شــهادتهم قبــل تنفيــذ الحكــم.

ثانياً: جريمة الرشوة
الرشــوة جريمــة مــن جرائــم االعتــداء علــى المــال يعاقــب أطرافهــا فــي الشــريعة 
اإلســالمية بعقوبــة تعزيريــة تخضــع لتقديــر القاضــي – ألنهــا نــوع مــن أنــواع االبتــزاز 
الناتــج عــن اســتغالل المنصــب أو الجــاه واســتغالل حاجــة الراشــي وتحقيــق منفعــة لــه 

دون وجــه حــق.
تعريف الرشوة:

الرشوة في اللغة مثلثة الراء وهي ما يعطى لقضاء مصلحة.
والرشــوة اصطالحــاً »مــا يعطــى إلبطــال حــق أو إلحقــاق باطــل«3 أو هــي كمــا يقــول 
ابــن حــزم »مــا يعطيــه المــرء ليحكــم لــه بباطــل أو ليولــى واليــة أو ليظلــم لــه إنســان«

وقــد عرفــت الرشــوة فــي القانــون بأنهــا قيــام الموظــف العــام أو المكلــف بخدمــة عامــة 
بالطلــب لــه أو لغيــره عطيــة أو مزيــة مــن أي نــوع أو وعــداً بشــيء مــن ذلــك ألداء عمــل 

أو االمتنــاع عــن عمــل إخــالالً بواجبــات الوظيفــة4.
ــي اســتغالل  ــر وجــه حــق وهــي تعن ــا بغي ــى هــدف م فالرشــوة إذن وســيلة للتوصــل إل
صاحــب المنصــب أو الجــاه لمنصبــه وجاهــه ورفضــه القيــام بواجبــه تجــاه اآلخريــن إال 
بعــد الحصــول علــى منفعــة يســعى لتحقيقهــا مــن خــالل موقعــه االجتماعــي أو السياســي.

حكم الرشوة:
ــا  ــة لم ــا جريم ــا أكل لألمــوال بالباطــل، وألنه ــا محرمــة؛ ألنه ــي الرشــوة أنه األصــل ف
فيهــا مــن ضيــاع ألمــوال النــاس وحقوقهــم التــي لــم يســتطيعوا الوصــول إليهــا وألن فيهــا 
ــاً لمعاييــر القــدرة والكفــاءة، وألن شــيوع  ــاً لفــرص الحصــول علــى الوظائــف وفق تفويت
ــي  ــات يعن ــن المجتمع ــع م ــي أي مجتم ــدان أو ف ــن البل ــد م ــي أي بل ــوة ف ــرة الرش ظاه

1  تبيين المسالك 4/528
2  التشريع الجنائي 2/630

3  الجرجاني – التعريفات ص148
4  ابن حزم المحلى 157/9

شــيوع ظاهــرة الفســاد بشــتى صــوره وأشــكاله الفســاد األخالقــي واالجتماعــي واإلداري 
واالقتصــادي األمــر الــذي ينــذر بالبــالء والوبــاء.

ويســتدل علــى تحريــم الرشــوة بقولــه تعالــى }وال تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل وتدلــوا 
بهــا إلــى الحــكام لتأكلــوا فريقــاً مــن أمــوال النــاس باإلثــم وأنتــم تعلمــون{1

وقولــه ج فــي الحديــث الــذي يرويــه عبــدهللا بــن عمــرو »لعــن هللا الراشــي والمرتشــي«2 
وفــي روايــة فــي مســند اإلمــام أحمــد »والرائــش بينهمــا«

والشــاهد فــي اآليــة القرآنيــة والحديــث النبــوي أنهمــا يدالن بوضــوح على تحريم الرشــوة، 
وإذا كان األمــر كذلــك فإنــه يحــرم علــى الراشــي أن يعــرض الرشــوة النتــزاع حــق أو 
المنــع منــه، كمــا يحــرم علــى المرتشــي أخــذ الرشــوة وطلبهــا تحقيقــاً لرغبــة الراشــي بغير 
حــق، وكذلــك تحــرم الوســاطة فــي موضــوع الرشــوة بيــن الراشــي والمرتشــي وهــذا هــو 

منطــوق الحديــث.
هــذا هــو األصــل فــي حكــم الرشــوة. لكــن جمهــور الفقهــاء ذهبــوا إلــى جــواز دفع الرشــوة 
تحصيــالً لحــق أو دفعــاً لظلــم إذا لــم يتمكــن صاحــب الحــق مــن الوصــول إلــى حقــه، وإذا 
لــم يتمكــن المظلــوم مــن دفــع الظلــم عــن نفســه إال عــن هــذا الطريــق بعــد أن أوصــدت 
ــتغالل  ــام باس ــه ق ــم ألن ــو اآلث ــي ه ــون المرتش ــا يك ــبل، وعنده ــت الس ــواب وانقطع األب
ــه  ــه ومال ــن نفس ــل ع ــع الرج ــأس أن يدف ــمرقندي »ال ب ــول الس ــذا يق ــي ه ــة. وف الحاج
بالرشــوة«، وقــد روي عــن عطــاء والحســن »ال بــأس بــأن يصانــع الرجــل عــن نفســه 
ومالــه إذا خــاف الظلــم«3 قــال صاحــب المحلــى )فأمــا مــن منــع مــن حقــه فأعطــى ليدفــع 

عــن نفســه الظلــم فذلــك مبــاح للمعطــي أمــا آلخــذ فآثــم(4.
أقسام الرشوة:

قسم الحنفية الرشوة إلى أربعة أقسام:
1- الرشوة على تقليد القضاء واإلمارة وهي حرام على اآلخذ والمعطي

ــو كان  ــذ والمعطــي ول ــى اآلخ ــرام عل ــي ح ــة وه ــي قضي ــم ف ــوة القاضــي للحك 2- رش
ــى القاضــي. ــه واجــب عل القضــاء بحــق ألن

ــع  ــاً للنف ــد الســلطان أو القاضــي دفعــاً للضــرر أو جلب 3- أخــذ المــال لتســوية األمــر عن
وهــذا حــرام علــى اآلخــذ فقــط.

1  سورة البقرة آية 188
2  الترمذي – أبو عيسى – جامع الترمذي – كتاب األحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي.

3  وزارة األوقاف بالكويت – الموسوعة الفقهية مجلد 22
4  المحلى 9/157
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ــد القاضــي أو الحاكــم مــاالً ليقــوم بتحصيــل الحــق  4- إعطــاء إنســان غيــر موظــف عن
أو متابعــة تحصيلــه لصاحبــه وهــذا يحــل لآلخــذ ألن المعاونــة فــي ســبيل الوصــول إلــى 

الحــق وإن كانــت مطلوبــة فــإن أخــذ المــال فــي مقابلهــا إنمــا هــو بمثابــة األجــرة.1
الهدية والرشوة:

ألحــق الفقهــاء الهدايــا التــي تقــدم للقضــاة وأصحــاب القــرار بالرشــوة حكمــاً ســداً للذريعــة 
ألن فــي تقديمهــا ألمثــال هــؤالء مظنــة المحابــاة وغمــط النــاس حقوقهــم.

ــة قــال  ــه: إن رســول هللا ج قبــل الهدي ــة فلمــا قيــل ل وقــد رد عمــر بــن عبدالعزيــز الهدي
هــي لرســول هللا هديــة ولنــا رشــوة؛ ألنــه كان يتقــرب إليــه ج لنبوتــه ونحــن يتقــرب بهــا 

إلينــا لواليتنــا.
وجريــاً مــع واقعيــة اإلســالم فقــد اســتثنى الفقهــاء مــن الهدايــا التــي تلحــق بحكــم الرشــوة 
ــي هــذا  ــه وف ــن المهــدي والمهــدى إلي ــل بي ــة مــن قب ــت اســتمراراً لحال ــي كان ــا الت الهداي
يقــول الصنعانــي وهــو يتكلــم عــن أقســام األمــوال التــي يأخذهــا القضــاة وأمــا الهديــة فــإذا 
كانــت ممــن يهاديــه قبــل الواليــة فــال تحــرم اســتدامتها، وإن كان ال يهــدى إليــه إال بعــد 
ــت  ــده جــازت وكرهــت، وإن كان ــن أحــد عن ــه وبي ــت ال خصومــة بين ــإن كان ــة، ف الوالي

ممــن بينــه وبيــن غريمــه خصومــه عنــده فهــي حــرام علــى الحاكــم والمهــدي(2
الرشوة في القانون:

تعد الرشوة في القانون جريمة من جرائم االعتداء على المال أيضاً.
ــون  ــإن القان ــة ف ــة تعزيري ــوة بعقوب ــى الرش ــب عل ــالمية تعاق ــريعة اإلس ــت الش وإذا كان
كذلــك يعاقــب كالً مــن الراشــي والمرتشــي والوســيط بينهمــا إن وجــد وقــد  نصــت المــادة 
ــى  ــن عــرض عل ــكل م ــس ل ــة الحب ــى عقوب ــي عل ــات اإلمارات ــون العقوب ــن قان 207 م
ــة أو  ــة أو مزي ــه عرضــه عطي ــل من ــم يقب ــو ل ــف بخدمــة عامــة ول موظــف عــام أو مكل

ــه. ــاع عن ــك ألداء عمــل أو االمتن وعــداً بشــيء مــن ذل
ونصــت كذلــك علــى أنــه يعاقــب بمثــل هــذه العقوبــة كل مــن توســط بيــن الراشــي 
ــى  ــد عل ــدة ال تزي ــب بالســجن لم ــه يعاق ــى أن ــها عل ــادة نفس ــا نصــت الم ــي كم والمرتش
عشــر ســنوات إذا طلــب أو قبــل لنفســه أو لغيــره عطيــة أو مزيــة ألداء عمــل أو االمتنــاع 

ــي. ــه الوظيف ــه إخــالالً بواجب عن

1  المرجع السابق
2  الصنعانــي – ســبل الســالم 4/249 نقــالً عــن كتــاب المــال المأخــوذ ظلمــاً – طــارق الخويطــر – 

ص408

ــة  ــي بغرام ــى الجان ــم عل ــه يحك ــى أن ــور عل ــون المذك ــن القان ــادة 238 م ــت الم ونص
تســاوي مــا طلــب منــه أو قبــل بــه علــى أال تقــل عــن ألــف درهــم كمــا يحكــم بمصــادرة 

ــه. ــي عرضــت علي ــا الموظــف أو الت ــي قبله ــة الت العطي
وفــي محاولــة مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي لقطــع دابــر الفســاد الناجــم عــن الرشــوة 
جــاء فــي المــادة 239 أنــه يعفــي الراشــي أو الوســيط إذا بــادر بإبــالغ الســلطات القضائيــة 
أو اإلداريــة عــن الجريمــة أو اعتــرف بهــا قبــل اتصــال المحكمــة بالدعــوى. فــإذا حصــل 

االعتــراف بعــد اتصــال المحكمــة بالدعــوى عــد ذلــك عــذراً مخففــاً.
ــن  ــة م ــوة جريم ــار الرش ــي اعتب ــريعة ف ــع الش ــق م ــون اتف ــبق أن القان ــا س ــظ مم يالح
الجرائــم الواقعــة علــى األمــوال وأن فعلهــا مســتوجب للعقوبــة. كل مــا هنالــك أن القانــون 
ــا  ــة بينم ــس أو الغرام ــجن أو الحب ــق بالس ــا يتعل ــة فيم ــي العقوب ــل ف ــد فص ــي ق الوضع
جعلــت الشــريعة عقوبــة الرشــوة خاضعــةً لتقديــر القضــاء كمــاً وكيفــاً ألنهــا مــن العقوبــات 

ــة. التعزيري

ثالثا: اإلتالف
ــه مــن  ــه اإلســالمي لمــا في ــى المــال فــي الفق ــداء عل ــم االعت اإلتــالف جريمــة مــن جرائ
ضــرر وإضــرار وألن األصــل فــي الشــريعة اإلســالمية هــو حرمــة االعتــداء علــى المــال 

بــأي شــكل مــن األشــكال وبــأي صــورة مــن الصــور.
ــتحق الشــكر أوالً  ــة تس ــي نعم ــاده وه ــى عب ــا عل ــم هللا به ــة أنع ــه نعم ــي أصل ــال ف والم
والمحافظــة عليهــا ثانيــاً ولــذا فــإن إتــالف المــال صــورة مــن صــور كــر النعمــة لمــا فيــه 

ــح وتكريــس للفســاد. ــل للمصال مــن تعطي
تعريف اإلتالف:

اإلتالف هو جعل الشيئ تالفاً أي هالكاً يقال أتلف الشيئ إذا أفناه وأهلكه.
والتلــف أعــم مــن اإلتــالف؛ ألن التلــف يكــون بآفــة وبســبب مــن الغيــر لكــن اإلتــالف ال 

يكــون إال نتيجــة لفعــل الغيــر.
واإلتالف اصطالحاً:

هو خروج الشيء من أن يكون منتفعاً به المنفعة المرجوة عادةً بفعل آدمي.
ويعبــر عنــه بعضهــم بأنــه كل مــا يــؤدي إلــى ذهــاب المــال وضياعــه وخروجــه مــن يــد 

صاحبــه.1
1  عبد المنعم – محمود عبد الرحمن – معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية – 1/54.
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حكم اإلتالف
حكــم اإلتــالف التحريــم لقولــه ج فــي الحديــث الــذي يرويــه ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا 

»ال ضــرر وال ضــرار«1
وألن الشــريعة اإلســالمية تقــرر أن كل مــا يضــر بالحــرث والنســل هــو مــن قبيــل الفســاد 
فــي األرض والظلــم لقولــه ســبحانه وتعالــى }وال تفســدوا فــي األرض بعــد إصالحهــا{2 
ولقولــه عــز وجــل }وإذا تولــى ســعى فــي األرض ليفســد فيهــا ويهلــك الحــرث والنســل 

وهللا ال يحــب الفســاد{3
موجب اإلتالف:

حتــى ال تهــدر األمــوال وتضيــق الحقــوق ويعــم الفســاد فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن موجــب 
ــذا هــو الحــق الشــخصي لصاحــب  ــة وه ــل أو القيم ــف بالمث ــان المتل ــالف هــو ضم اإلت
ــا  ــب عليه ــة يعاق ــه يشــكل جريم ــد ذات ــي ح ــالف ف ــى أن اإلت ــةً إل ــف، إضاف ــال المتل الم

بعقوبــة تعزيريــة يتــرك تقديرهــا للقاضــي حفظــاً لمــا يعــرف بالحــق العــام.
وهــذا الموجــب فــي الشــريعة اإلســالمية هــو مــا يعــرف فــي االصطــالح القانونــي 

بالمســؤولية القانونيــة عــن الفعــل الضــار أو الفعــل غيــر المشــروع.
ومــن المعلــوم أن الفعــل الضــار أو غيــر المشــروع هــو مــن أهــم مصــادر االلتــزام فــي 

الشــريعة اإلســالمية والقانــون المدنــي، ومصــادر االلتــزام شــرعاً خمســة هــي:
العقــد، واإلرادة المنفــردة، والعمــل الضــار، والعمــل النافــع، والشــرع، وهــي تقابــل عنــد 

القانونييــن العقــد واإلرادة المنفــردة والعمــل المشــروع واإلثــراء بــال ســبب والقانــون«4
ولمــا كان اإلتــالف جريمــة تســتوجب الضمــان كان لزامــاً الحديــث عــن تعريــف الضمــان 

ومشــروعيته وبعــض القواعــد المتعلقــة بــه فــي الفقــه اإلســالمي.
تعريف الضمان

الضمــان لغــة يقــال ضمــن ضمانــاً وضمنــاً فهــو ضامــن وضميــن بمعنــى كفلــه وضمنتــه 
الشــيء فتضمنــه عنــي بمعنــى عزمتــه فالتزمــه،5

والضمان يعني االلتزام
والضمــان اصطالحــاً عرفتــه مجلــة األحــكام العدليــة فــي المــادة 416 بأنــه إعطــاء مثــل 

1  سنن ابن ماجة – كتاب األحكام
2  سورة األعراف آية 56
3  سورة البقرة آية 205

4  الزحيلي – نظرية الضمان ص14.
5  الفيروزآبادي – القاموس المحيط مادة ضمن

الشــيئ إن كان مــن المثليــات وقيمتــه إن كان مــن القيميــات.
وعرفه الشيخ الزرقا بأنه »االلتزام بتعويض مالي عن ضرر للغير«1

وعرفــه الشــيخ وهبــة الزحيلــي بأنــه االلتــزام بتعويــض الغيــر عمــا لحقــه مــن تلــف المــال 
أو ضيــاع المنافــع أو عــن الضــرر الجزئــي أو الكلــي الحــادث بالنفــس اإلنســانية2.

مشروعية الضمان
ضمان المتلفات مشروع بالكتاب والسنة من الكتاب قوله تعالى

}وداود وســليمان إذ يحكمــان فــي الحــرث إذ نفشــت فيــه غنــم القــوم وكنــا لحكمهــم 
شــاهدين، ففهمناهــا ســليمان وكالً آتينــا حكمــاً وعلمــاً{3

ــه  ــج عن ــذي نت ــل الضــار ال ــن حــاالت الفع ــة م ــة ذكــرت حال ــة الكريم والشــاهد أن اآلي
ــة  ــت اآلي ــا بين ــاً كم ــزرع شــخص آخــر تعدي ــم شــخص ل ــال وهــو رعــي غن ــالف للم إت
الكريمــة أن هــذا الفعــل أعقبــه حكــم قضائــي متعلــق بجبــر الضــرر الــذي لحــق بصاحــب 
ــيدنا داود  ــن س ــة نظــر كل م ــن وجه ــع الضــرر م ــة رف ــي كيفي ــى خــالف ف ــزرع عل ال

ــا الصــالة والســالم. ــى نبين ــا وعل وســيدنا ســليمان عليهم
»ولكــن يســتفاد مــن التفاســير التــي أوضحــت الحادثــة والحكــم فيهــا أن الهــدف فــي رأي 
ــن الضــرر والعــوض وأن االختــالف  ــى التعــادل بي كل مــن داود وســليمان الوصــول إل

بينهمــا كان فــي الصــورة التــي يتحقــق بهــا هــذا التعــادل«4.
ــي  ــى النب ــي ج إل ــض أزواج النب ــدت بع ــال؛ أه ــس ت ق ــن أن ــا روي ع ــنة م ــن الس وم
ــي ج  ــال النب ــا فق ــا فيه ــت م ــة بيدهــا فألق ــت عائشــة القصع ــي قصعــة فضرب ــاً ف ج طعام

ــرار«6. ــرر وال ض ــه ج »ال ض ــاء«5 وقول ــاء بإن ــام وإن ــام بطع »طع
والشــاهد فــي الحديثيــن أن األول نــص فــي ضمــان المتلــف والثانــي عــام فــي التخلــي عــن 

كل ضــرر واإلتــالف نــوع مــن أنــواع الضــرر.
شروط الضمان

ــه مســؤولية تســتوجب  ــا أحدث ــره مســؤوالً عم ــاالً لغي ــف م ــذي أتل ال يكــون الشــخص ال
ــة: ــر الشــروط اآلتي ــان إال بتواف الضم

1  الزرقا – مصطفى – الفعل الضار والضمان فيه ص21
2  الزحيلي – وهبة – نظرية الضمان ص15

3  سورة األنبياء آية 78 - 79
4  الزرقا – مصطفى – الفعل الضار والضمان فيه ص21

5  سنن الترمذي – كتاب األحكام  
6  سنن ابن ماجه كتاب األحكام
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ــان  ــدي والضم ــن التع ــة بي ــود رابط ــدي 2- حصــول الضــرر 3- وج 1- حصــول التع
تســببا أو مباشــرة وهــذا الشــرط يطلــق عليــه اإلفضــاء أن يكــون فعــل التعــدي موصــالً 

ــع1 ــه إذا انتفــت الموان ــى نتيجــة ال تتخلــف عن إل
1- التعدي:

قــد يكــون فعــل التعــدي عمــداً وقــد يكــون خطــأ وكالهمــا ال يؤثــر فــي ضمــان المتلــف 
مــن األمــوال، وإذا كان العمــد يلحــق اإلثــم بصاحبــه ديانــة، ويجيــز للقاضــي تعزيــر مــن 
قــام بــه كمــا أنــه فــي حالــة التعــدي علــى األمــوال ال ينظــر إلــى أهليــة المتعــدي وقصــده 

فالكبيــر والصغيــر ســواء وكــذا العاقــل والمجنــون.
ــه ســبب مــن أســباب  ــاً أو ســلبياً فإن ــإن التعــدي ســواء كان إيجابي ــة أخــرى ف ومــن ناحي
ــره يضمــن، ومــن قصــر فــي حفــظ وديعــة حتــى تلفــت  الضمــان فمــن أحــرق مــال غي

ــه ضامــن. فإن
ويالحظ في مسألة ضمان األموال المتلفة ما يلي:

أ- أن االضطــرار ال يبطــل حــق الغيــر وهــذه القاعــدة تعنــي أن شــخصاً مــا لــو اضطــر 
ــه ليدفــع عــن نفســه آفــة الجــوع وخطــره فإنــه يضمــن المثــل أو  إلــى طعــام غيــره فأكل

القيمــة.
ب- إن الجواز الشرعي ينافي الضمان:

ــريان  ــع س ــت لمن ــدم بي ــه كه ــاً في ــال إن كان مأذون ــالف الم ــي أن إت ــدة تعن ــذه القاع وه
الحريــق أو كان بأمــر صاحبــه، أو كان ناتجــاً عــن ممارســة حــق دون تعــد وتجــاوز، أو 
ــة الدفــاع عــن النفــس فــإن المتلــف ال يضمــن2 وهــذا مــا أخــذ بــه القانــون  كان فــي حال
ــدث  ــن أح ــي م ــا يل ــى م ــي عل ــي األردن ــون المدن ــن القان ــادة 362 م ــث نصــت الم حي
ضــرراً وهــو فــي حالــة دفــاع شــرعي عــن نفســه أو مالــه أو عــن نفــس الغيــر أو مالــه 
كان غيــر مســؤول علــى أن ال يجــاوز قــدر الضــرورة وإال أصبــح ملزمــاً بالضمــان بقــدر 

مــا جــاوزه«
2- الضرر:

والضــرر بشــكل عــام هــو إلحــاق مفســدة باآلخريــن ســواء كانــت المفســدة متعلقــة بالمــال 
أو الجســم وســواء أكان الضــرر ماديــاً أو معنويــاً. والــكالم فــي هــذا البحــث محصــور فــي 

الضــرر المتعلــق بالمــال حيــث يشــترط فــي محــل الضــرر مــا يلــي:-
1  فيض 1 – محمد نوري – نظرية الضمان ص96

2  الزحيلي – وهبه نظرية الضمان ص20، الزرقا – الفعل الضار ص79

أ- أن يكون ماالً فال ضمان في إتالف ميتة أو ما ليس بمال.
ب- أن يكون متقوماً فال يضمن من يتلف خمراً لمسلم ألنه ليس متقوماً في حقه.

ــم تكــن  ــا ل ــي البحــر م ــاح كالســمك ف ــي إتــالف مب ــوكاً فــال ضمــان ف ج- أن يكــون ممل
ــك.1 ــع ذل ــن تمن ــاك قواني هن

ــون  ــد يك ــل كقطــع األشــجار وتكســير األدوات وق ــاً عــن الفع ــون ناتج ــد يك والضــرر ق
ــه بغيــر وجــه حــق  بالقــول كأن يتســبب الشــاهدان فــي خســارة المدعــى عليــه بدفــع مال
للمدعــي ثــم يرجعــان عــن الشــهادة بعــد الحكــم فــإن الحكــم هنــا ال يفســخ وإنمــا يضمــن 

ــاًء علــى هــذه الشــهادة2. الشــاهدان مــا خســره المدعــى عليــه بن
وضمــان المــال مســتند إلــى النصــوص العامــة التــي تــدل علــى حرمــة المــال علــى غيــر 
صاحبــه إال بالوســائل المشــروعة كمــا أنــه اســتند إلــى القواعــد الفقهيــة التــي تمنــع إلحــاق 

الضــرر باآلخريــن مثــل قاعــدة ال ضــرر وال ضــرار وقاعــدة الضــرر يــزال.
ــاً  ــل إذا كان مثلي ــى أن الضمــان يكــون بالمث ــون عل ــات متفق والفقهــاء فــي ضمــان المتلف
ويكــون بالقيمــة إذا تعــذر المثــل أو كان المــال قيميــاً علــى خــالف بينهــم فــي وقــت تقديــر 
القيمــة وهــل تكــون عنــد اإلتــالف أو عنــد انقطــاع المثــل أو عنــد القضــاء وفــي هــذا يقــول 

أســتاذنا الشــيخ مصطفــى الزرقــاء
ــواع األمــوال مــا  ــع أن ــى جمي ــوم القضــاء عل ــرأي فــي اعتمــاد ي ــم هــذا ال »ونــرى تعمي
كان منهــا مثليــاً قــد انقطــع أمثالــه مــن الســوق ومــا كان منهــا قيميــاً وعلــى ســائر األفعــال 
الضــارة فــي تقديــر الضــرر، فهــو أقــرب إلــى العــدل فــي التعويــض فــي حــق الطرفيــن 

الضــار والمضــرور«3
3- الرابطة بين االعتداء والضرر )االفضاء(:

ــاً إلــى نتيجــة ال  إن اشــتراط اإلفضــاء فــي ضمــان المتلــف يعنــي أن يكــون الفعــل مؤدي
تتخلــف عنــه إذا انتفــت الموانــع.

وهــذه الرابطــة إمــا أن تكــون مباشــرة وإمــا تكــون تســبباً والمباشــرة تعنــي اتصــال الفعــل 
ــره  ــر فعــل اإلنســان بغي ــي اتصــال أث ــاع والتســبب يعن باإلتــالف مباشــرة كإحــراق المت
كمــا لــو أوقــد شــخص نــاراً علــى مقربــة مــن بســتان غيــره فطــارت شــرارة فأحرقتــه. 
فاإلحــراق هنــا لــم يكــن مباشــراً وإنمــا هــو تســبب وكــذا الحــال لــو قــام شــخص بقطــع 

1  فوزي فيض الله نظرية الضمان ص89 
2  المصدر السابق ص89

3  الزرقا – الفعل الضار 120
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حبــل قنديــل معلــق فســقط فكســر فــإن فعــل القطــع مباشــرة وكســر القنديــل تســبب.1
كيفيــة تضميــن المباشــر والمتســبب إذا كان اإلتــالف مباشــرة فــإن المباشــر ضامــن ولــو 
ــه ال  ــا أن ــدي كم ــن إال بالتع ــبب ال يضم ــإن المتس ــبباً ف ــالف تس ــد.وإن كان اإلت ــم يتع ل
يضمــن إال إذا أدى التســبب إلــى الضــرر دون تدخــل ســبب آخــر والقاعــدة فــي هــذا هــي 
أن المباشــر ضامــن وإن لــم يتعمــد والمتســبب ال يضمــن إال بالتعمــد«2 وأمــا إذا اجتمــع 
ــن  ــر يضم ــإن المباش ــال ف ــالف م ــى إت ــداث ضــرر أدى إل ــي إح ــبب ف ــر والمتس المباش

ــى المباشــر«3 ــة »إذا اجتمــع المباشــر والمتســبب أضيــف الحكــم إل للقاعــدة القائل
كمــا لــو دل شــخص لصــاً علــى مــال غيــره فأتلفــه فالضمــان علــى المتلــف ال علــى الــدال 

ألن المتلــف مباشــر والــدال متســبب.
االستثناء من قاعدة إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر

ــإن قاعــدة إذا اجتمــع المباشــر والمتســبب أضيــف الحكــم  ــكل قاعــدة اســتثناء ف إذا كان ل
إلــى المباشــر لهــا اســتثناءات ذكرهــا الفقهــاء مــن قبــل وأجملهــا أســتاذنا الشــيخ الزرقــاء 

فــي كتابــه الفعــل الضــار ومنهــا مــا يلــي: 4
1- إذا كانــت المباشــرة مبنيــةً علــى الســبب كمــا لــو قــدم خبــراء التقويــم أمــوال الوقــف 
ــو  ــع أن القاضــي ه ــتبدال م ــة االس ــص لغاي ــون النق ــم يضمن ــن فاحــش فأحســن فإنه بغب

ــراء متســببون. ــذي أمــر باالســتبدال والخب المباشــر ال
2- إذا كان التســبب مــن بــاب التغريــر بالمباشــر كمــا لــو قــال رجــل ألهــل الســوق بايعــوا 
ابنــي هــذا فقــد أذنــت لــه فــي التجــارة ثــم ظهــر أنــه ابــن الغيــر رجعــوا علــى الرجــل بمــا 

تضــرروا بــه.
3- إذا تعذر تضمين المباشر

ــإن الغاصــب هــو  ــه مغصــوب ف ــه بأن ــم ل ــاً ال عل ــاالً مغصوب ــف شــخص م ــو أتل ــا ل كم
ــاً. ــر ضامن ــون المباش ــه فيك ــى تغريم ــدر عل ــم يق ــبب إال إذا ل ــه متس ــن؛ ألن الضام

رابعاً: جريمة الغصب
ــو  ــالمي، وه ــه اإلس ــي الفق ــال ف ــى الم ــداء عل ــم االعت ــن جرائ ــة م ــد الغصــب جريم يع
ــر  ــر بغي ــه أخــذ لمــال الغي ــر بالباطــل؛ وألن ــه أكل لمــال الغي ــاق الفقهــاء؛ ألن محــرم باتف

1  فوزي فيض الله – نظرية الضمان ص96، الزحيلي وهبه – نظرية الضمان ص27
2  البغدادي – مجمع الضمانات ص146

3  الزرقا – المدخل الفقهي العام 2/1044
4  الزرقا – الفعل الضار ص85 و 91

ــم  ــم وأموالك ــول »أال إن دماءك ــالم يق ــه الصــالة والس ــول علي ــه والرس ــه من ــب نفس طي
ــن ســبع  ــه م ــا طوق ــر حقه ــن أرض بغي ــن أخــذ شــبراً م ــول ج »م ــم حــرام«1 ويق عليك

ــة« ــوم القيام ــن ي أرضي
يقول صاحب البيان

ــد  ــال الصيرمــي: ومــن غصــب شــيئاً واعتق ــم الغصــب ق ــى تحري »وأجمعــت األمــة عل
ــم تقبــل شــهادته«2. ــه ول ــد تحريمــه فســق بفعل ــك وإن اعتق ــه كفــر بذل إباحت

تعريف الغصب:
الغصب لغة مشتق من غصب وغصب الشيئ يغصبه إذا أخذه ظلماً وقهرا3ً

والغصب اصطالحاً »هو االستيالء عرفاً على حق الغير عدواناً«4
»أخذ مال متقوم محترم علناً بال إذن مالكه يزيل يده«5.

محل الغصب الموجب للضمان
الــذي عليــه جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة أن الغصــب يجــري إذا 
ــن  ــد م ــام محم ــو رأي اإلم ــذا ه ــول وه ــار والمنق ــي العق ــه ف ــروطه وأركان ــرت ش تواف
الحنفيــة. والــذي عليــه أبــو حنيفــة وأبــو يوســف أن الغصــب ال يجــري إال فــي المنقــول 

مــن األمــوال فقــط ولعــل هــذا واضــح مــن خــالل تعريــف الحنفيــة للغصــب.
ــد الغاصــب ســواء كان  ــي ي ــك ف ــي المغصــوب إذا هل ــان واجــب ف ــإن الضم ــي ف وبالتال
ــد  ــا عن ــد، وأم ــام محم ــاء واإلم ــور الفقه ــد جمه ــاراً عن ــوالً أو عق ــاالً منق المغصــوب م
ــي  ــك ف ــول إذا هل ــي المنق ــى الغاصــب إال ف ــان عل ــال ضم ــي يوســف ف ــة وأب ــي حنيف أب
ــد الغاصــب  ــد الغاصــب وأمــا العقــار فــال ضمــان فيــه وســبب الخــالف »هــل كــون ي ي
علــى العقــار مثــل كــون يــده علــى مــا ينقــل ويحــول؛ فمــن جعــل حكــم ذلــك واحــداً قــال 

ــال ال ضمــان«6 ــك واحــداً ق ــم يجعــل حكــم ذل بالضمــان، ومــن ل
ــم يذكــر  ــة أن حديــث مــن أخــذ شــبراً .... »ذكــر الجــزاء فــي اآلخــرة ول ويــرى الحنفي
الجــزاء فــي الدنيــا ولــو كان الضمــان فــي الدنيــا واجبــاً لــكان مــن األولــى أن يبيــن؛ ألن 

الحاجــة إليــه أمــس.7

1  صحيح مسلم كتاب الحج
2  العمراني – البيان في مذهب اإلمام الشافعي 7/11

3  الفيروزآبادي – القاموس المحيط مادة غصب
4  ابن ضويان – منار السبيل 1/423

5  صدر الشريعة – عبيد الله بن مسعود – كتابه النقاية مع شرحه فتح العناية 2/462.
6  ابن رشد – بداية المجتهد 4/463

7  المهدوي – فتح باب العناية شرح الرقابة 2/463
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موجب الغصب: إذا تحقق الغصب فإنه يترتب على الغاصب ما يلي:
أوالً: لحــوق اإلثــم بالغاصــب ديانــة إذا أقــدم علــى فعلــه بعلــم ودرايــة أنــه ليــس لــه حــق 

فــي المــال1
ثانيــاً: ذهــب المالكيــة إلــى وجــوب تعزيــر الغاصــب وفــي هــذا يقــول الشــيخ الشــيباني 
ــدر  ــى ق ــى القاضــي لحــق هللا األدب والســجن عل ــالك: »يجــب عل ــن المس صاحــب تبيي
اجتهــاد اإلمــام ليتناهــى النــاس عــن حرمــات هللا إال أن يكــون صغيــراً لــم يبلــغ الحلــم فــإن 

األدب يســقط«2.
ثالثاً: رد العين المغصوبة

الفقهــاء متفقــون علــى قيــام الغاصــب بــرد العيــن المغصوبــة مــا دامــت قائمــة؛ ألن حــق 
المالــك معلــق بعيــن مالــه3 عمــالً بقولــه ج علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه4 وقولــه ال 

يحــل ألحــد أن يأخــذ متــاع أخيــه العبــاً أو جــاداً فــإن أخــذه فليــوده5.
ــون  ــا يك ــإن رده ــول ف ــن المنق ــة م ــن المغصوب ــت العي ــة ينظــر إن كان ــذه الحال ــي ه وف
ــن. ــاوت األماك ــم بتف ــاوت القي ــه؛ لتف ــت في ــذي غصب ــكان ال ــي الم ــا ف ــا لصاحبه بإعادته
وإن كان المغصــوب ممــا ال ينقــل فــإن رده يكــون برفــع الغاصــب يــده عــن المغصــوب 

وإعــالم مالكــه بذلــك.6
رابعاً: ضمان قيمة المغصوب إن هلك.

إذا لــم يتمكــن الغاصــب مــن رد عيــن المغصــوب بســبب هالكــه فإنــه يضمــن مثلــه إن كان 
مثليــاً فــإن انعــدم صــار المثــل يصــار إلــى القيمــة وهــذا أمــر متفــق عليــه عنــد الفقهــاء؛ 
ألن المثليــة تعــرف مــن طريــق المشــاهدة والقيمــة تعــرف بغلبــة الظــن واالجتهــاد فقــدم 

إيجــاب المثــل علــى القيمــة كمــا يقــدم النــص علــى االجتهــاد7.
»وألن المثــل أعــدل لمــا فيــه مــن مراعــاة الجنــس والماليــة فــكان أدفــع للضــرر وأقــرب 
إلــى األصــل فالمثــل أقــرب إلــى الشــيء مــن القيمــة، وهــو مماثــل لــه صــورة ومعنــى 

فــكان اإللــزام بــه أعــدل وأتــم لجبــران الضــرر«8.

1  المرجع السابق ص4/463
2  الشيباني – محمد الشنقيطي – تبيين المسالك 4/119

3  ابن رشد – بداية المجتهد – 4/1513، ابن ضويان – منار السبيل 1/433
4  سنن أ بي داود كتاب األدب
5  سنن أبي داود كتاب األدب
6  العمراني – البيان 7/11

7  العمراني البيان 7/17، فتح باب العناية 2/464
8  الموسوعة الفقهية – وزارة األوقاف – الكويت مادة غصب

وقت اعتبار القيمة
إذا تعــذر رد مثــل المغصــوب وكان المغصــوب مثليــاً وانتقــل الضمــان إلــى القيمــة فــإن 
ــة  ــرى أن القيم ــم مــن ي ــا فمنه ــا وتقديره ــت اعتباره ــي وق ــاء ف ــن الفقه ــاً جــرى بي خالف
تقــدر وقــت الخصومــة وهــذا قــول أبــي حنيفــة ومنهــم مــن يــرى أن القيمــة تقــدر وقــت 
الغصــب وهــذا رأي أبــي يوســف ومنهــم مــن قــال إن القيمــة تقــدر يــوم االنقطــاع وهــذا 

قــول اإلمــام محمــد.
وأمــا إذا كان المغصــوب غيــر مثلــي كالثيــاب والــدواب فــإن القيمــة الواجبــة هــي قيمــة 

المغصــوب يــوم الغصــب1.
وللشافعية في قيمة ضمان المغصوب إذا كان مثلياً أقوال منها:-

1- تقدر القيمة بأعلى قيمة للمغصوب من وقت الغصب إلى وقت التلف
2- تقــدر القيمــة عنــد حكــم الحاكــم بهــا؛ ألن الواجــب فــي الذمــة هــو المثــل فــإن تعــذر 

اعتبــرت قيمتــه وقــت الحكــم بهــا.
وأمــا إذا كان المغصــوب ليــس مثليــاً فإنــه ينظــر إلــى أعلــى قيمــة وصــل إليهــا المغصــوب 

مــن حيــن الغصــب إلــى حيــن التلــف.2
هل يلزم الغاصب بشراء المثل بأكثر من قيمته إن وجد؟

للشافعية وجهان:-
ــة  ــه يعــد بمنزل ــر مــن قيمت ــزم الغاصــب بالشــراء ألن وجــود الشــيء بأكث أحدهمــا ال يل

ــدوم. المع
الثانــي – يلــزم الغاصــب بشــراء المثــل كمــا لــو لــم يقــدر علــى رد العيــن المغصوبــة إال 

بأكثــر مــن قيمتهــا فإنــه يلزمــه تخليصهــا.3
سقوط ضمان المغصوب

يسقط ضمان المغصوب وتبرأ ذمة الغاصب في الحاالت التالية:-
1- إذا كان المغصــوب عقــاراً ورفــع الغاصــب يــده عنــه وأخبــر المالــك بذلــك ومضــت 

مــدة يمكــن فيهــا القبــض فقــد بــرئ الغاصــب مــن الضمــان.
وكــذا الحــال لــو عــاد المغصــوب منــه لمالــك العقــار إلــى وضــع يــده علــى عقــاره ولــم يقــم 
الغاصــب بمنعــه فــإن ذمتــه تبــرأ ولــو لــم يقــم بإعــالم المغصــوب منــه ألن داللــة الحــال 

1  الهروي – النقابة على العناية 2/465
2  العمراني البيان 7/19
3  العمراني البيان 7/19
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تكفــي فــي هــذه الحالــة.
2- قيام الغاصب برد العين المغصوبة إلى مالكها حال بقائها على حالها.

3- قيام الغاضب بضمان المغصوب مثالً أو قيمة حال تلف المغصوب أو هالكه.
4- اإلبراء من صاحب الحق وهو المالك المغصوب منه.

إذا قــام صاحــب الحــق بالتنــازل عــن حقــه فــي الشــيء المغصــوب وأســقط حقــه الواجــب 
بســبب الغصــب فــإن ذمــة الغاصــب تبــرأ ســواء كان اإلســقاط صراحــة كقــول المغصــوب 
منــه أســقطت حقــي، أو كان ضمنــاً كأن يشــترك اثنــان فــي الغصــب فيختــار المغصــوب 
ــه الضمــان فــإن هــذا يعنــي إســقاط الحــق عــن اآلخــر  ــه أحــد الغاصبيــن ويطلــب من من

داللــة فتبــرأ ذمتــه.1

1  العمراني – البيان 7/21، الموسوعة الفقهية – الكويت مادة غصب

الخاتمة

فــإن جرائــم االعتــداء علــى المالــك متعــددة – منهــا إضافــة لمــا ذكــرت فــي البحــث – 
ــر وســوء االئتمــان. ــل والتزوي التحاي

لكــن طبيعــة الكتابــة فــي المجــالت مــن حيــث تحديــد صفحــات البحــث جعلتنــي أكتفــي 
ــم األربعــة وهــي الســرقة والرشــوة واإلتــالف والغصــب بالجرائ

وقد ظهر لي من خالل هذا البحث ما يلي:
إن حفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة وضرورة من الضرورات.. 1
إن األصل هو حرمة اخذ مال الغير بغير وجه شرعي.. 2
إن األصل هو حرمة الرشوة لما فيها من مفاسد اجتماعية واقتصادية.. 3
إن األصل هو حرمة إتالف المال وإضاعته بغير وجه حق.. 4
ــاً أو قيمتــه . 5 إن مــن أتلــف مــاالً لغيــره ملــزم بضمــان المثــل إن كان المــال مثلي

ــاً. إن كان قيمي
علــى الغاصــب أن يــرد عيــن مــا اغتصبــه إن كان قائمــاً وإال فهــو ملــزم بضمــان . 6

ــل أو القيمة. المث
ــة . 7 ــة حدي ــتوجب عقوب ــا يس ــا م ــة منه ــال متنوع ــى الم ــداء عل ــم االعت إن جرائ

ــة  ــوة وجريم ــة الرش ــة كجريم ــة تعزيري ــتوجب عقوب ــا يس ــا م ــرقة ومنه ــة الس كجريم
ــر. ــال الغي ــالف م ــة إت ــب وجريم الغص

والحمد هلل رب العالمين
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بسم هللا الرحمن الرحيم
}وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{

صدق هللا العظيم
مقدمة

القاعــدة القانونيــة الســائدة فــي المدنيــات القديمــة أن األجنبــي ال يصلــح أن يكــون صاحــب 
حــق، وقانــون المدينــة ليــس خطابــاً لــه، فــال يســتطيع أن يتــزوج أو أن يتملــك مــاالً أو أن 
يطلــب لــدى القضــاء تعويضــاً عــن ضــرر لحقــه. هــو والرقيــق ســواء، يصلــح موضوعــاً 
للحــق ال صاحبــاً لــه، مجــرد مــن الشــخصية القانونيــة. وكان يطلــق علــى األجنبــي عنــد 
الرومــان لفــظ »العــدو« )Hostis(، ووصــف أبروقــراط وضــع األجنبــي فــي المجتمــع 
ــارق  ــري عــن الف ــي والبرب ــن اليونان ــارق بي ــف الف ــه »ال يختل ــال أن ــم فق ــي القدي اليونان
بيــن اإلنســان والحيــوان«. فقــد كانــت فلســفة ذلــك الزمــن الغابــر أن »المدينــة« جماعــة 
ــون  ــي، فيتمتع ــا دون األجنب ــا إال أعضاؤه ــن قوانينه ــد م ــادة، ال يفي ــدة العب ــا وح تربطه

وحدهــم بالشــخصية القانونيــة1.
ولكــن مــا كان للوضــع الســابق أن يــدوم مــع الزمــن. فحكــم القانــون شــيء، وإمــالء الواقع 
شــيء آخــر أقــوى منــه. والواقــع هــو أن تجــاور المــدن والشــعوب يقتضــي التعامــل مــع 
األجانــب. وإذا كانــت الــدول فــي العصــور الســالفة قــد عاشــت فــي مجتمعــات مغلقــة ال 
يحبــذ دخــول األجنبــي إليهــا، فــإن العالقــات الدوليــة قــد ازدهــرت فــي العصــر الحديــث، 
وباتــت كل دولــة تســعى جاهــدة إلى تشــجيع االســتثمارات الخارجيــة واســتقطاب الكفاءات 

واأليــدي العاملــة التــي تحتــاج إليهــا.
وقــد أدى تطــور الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي العصــر الحديــث وســهولة االتصال 
ــدول المختلفــة وارتبــاط مصالحهــم  ــا ال ــام معامــالت بيــن رعاي بيــن المجتمعــات إلــى قي
ارتباطــاً كان مــن شــأنه أن أصبــح األجنبــي عضــواً فعليــاً فــي مجتمــع الدولــة الوطنــي. 
ومــن ثــم لــم يعــد متصــوراً حرمــان األجنبــي فــي إقليــم الدولــة مــن الحقــوق التــي يتطلبهــا 
كيانــه اإلنســاني وتلــك الالزمــة لمعيشــته واشــتراكه فــي الحيــاة القانونيــة لمجتمــع الدولــة 
التــي يقيــم بإقليمهــا2. وقــد اضطــرت الــدول إلــى إقــرار هــذه الحقــوق لألجانــب المقيميــن 

ــية والمواطــن، دار  ــي الجنس ــي الخــاص، الجــزء األول، ف ــون الدول ــه، القان ــد الل ــن عب 1  د. عــز الدي
ــم 2، ص7. ــة، 1968، رق ــة الثامن ــرة، الطبع ــة، القاه ــة العربي النهض

ــوق  ــاد بالحق ــي االتح ــب ف ــع األجان ــى أن: »يتمت ــي عل ــتور اإلمارات ــن الدس ــادة )40( م ــص الم 2  تن
والحريــات المقــررة فــي المواثيــق الدوليــة المرعيــة، أو فــي المعاهــدات واالتفاقيــات التــي يكــون االتحــاد 
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بأقاليــم هــذه الــدول مــن الحقــوق الالزمــة لكيانهــم اإلنســاني وحياتهــم القانونيــة، وتلبيــة 
لدواعــي الحيــاة المشــتركة بيــن الــدول1. كمــا تلجــأ بعــض الــدول إلــى إبــرام معاهــدات 
ثنائيــة أو جماعيــة بهــدف تقريــر معاملــة تفضيليــة لرعايــا هــذه الــدول مقارنــةً بغيرهــم 
ــة  ــزام كل دول ــر الت ــد تقري ــى ح ــل إل ــد تص ــدات ق ــذه المعاه ــل أن ه ــب. ب ــن األجان م
طــرف فــي االتفاقيــة بمعاملــة رعايــا الدولــة األخــرى كمــا لــو كانــوا مواطنيهــا. ويطلــق 
علــى هــذه المعاهــدات اصطــالح »التشــبيه بالجنســية أو التشــبيه بالمواطنيــن«2، وترمــي 
إلــى منــح رعايــا الدولــة األخــرى نفــس الحقــوق القانونيــة العاديــة التــي تمنحهــا الدولــة 
لمــن يقيمــون علــى إقليمهــا مــن المواطنيــن، ومــن أمثلتهــا االتفاقيــة المعقــود بيــن فرنســا 
ــن  ــباني، والمواط ــن األس ــي بالمواط ــن الفرنس ــبيه المواط ــة وتش ــأن اإلقام ــبانيا بش وأس
ــن  ــود بي ــة المعق ــت االتفاقي ــا نص ــن. كم ــي كال الدولتي ــي ف ــن الفرنس ــباني بالمواط األس
ــة  ــدول بحري ــذه ال ــا ه ــع رعاي ــى تمت ــنة 1958م عل ــمبورج س ــكا ولوكس ــدا وبلجي هولن
ــوق  ــة الحق ــة وممارس ــة والمهني ــال التجاري ــة األعم ــفر وممارس ــة والس ــل واإلقام التنق
المدنيــة والتمتــع بالحمايــة القانونيــة والقضائيــة ألشــخاصهم ومصالحهــم فــي الــدول 

ــدة3. المتعاق
ــادي،  ــي الع ــز األجنب ــن مرك ــى م ــز أدن ــي مرك ــت ف ــب ظل ــن األجان ــةً م ــر أن طائف غي
ــد فــي معاملتهــا  ــة تتقي ــدون. إذ أن كل دول ــة عديمــي الجنســية أو الب ــك طائف ونقصــد بذل
ــي  ــب ف ــا لألجان ــرف به ــوق المعت ــى للحق ــد األدن ــرام الح ــة باحت ــدول األجنبي ــا ال لرعاي
الــدول المتمدنــة. فــإذا مــا خرجــت الدولــة عــن هــذا الحــد األدنــى بالنســبة لرعايــا دولــة 
أجنبيــة كان مــن حــق الدولــة التابــع لهــا األجنبــي أن تتدخــل لحمايتــه. أمــا عديــم الجنســية 
ــه  ــة تقــل عــن الحــد األدنــى المعتــرف ب ــه إذا مــا تعــرض لمعامل ــة تحمي فــال توجــد دول
لألجانــب. وعلــى ذلــك تســتطيع الدولــة المقيــم بهــا عديــم الجنســية أن تفــرض عليــه مــن 
ــه  ــا جــرت علي ــك م ــن ذل ــادي4. م ــي الع ــى األجنب ــا ال تســتطيع فرضــه عل ــف م التكالي

ــتور  ــن الدس ــادة )52( م ــص الم ــى، تن ــس المعن ــي ن ــا«. وف ــة له ــات المقابل ــم الواجب ــا وعليه ــاً فيه طرف
القطــري علــى أن »يتمتــع كل شــخص مقيــم فــي الدولــة إقامــة مشــروعة بحمايــة لشــخصه ومالــه، وفقــاً 

ــون«. ألحــكام القان
ــة،  ــة العربي ــب، دار النهض ــز األجان ــية ومرك ــي الجنس ــيط ف ــاض، الوس ــم ري ــد المنع ــؤاد عب 1  د. ف

القاهــرة، الطبعــة الخامســة، 1988، رقــم 332، ص347.
Clause d’assimilation aux nationaux  2

3  راجــع فــي هــذا الموضــوع بالتفصيــل: د. عبــد المنعــم زمــزم، مركــز األجانــب فــي القانــون الدولــي 
والقانــون المصــري المقــارن، المرجــع الســابق، ص56 ومــا بعدهــا.

4  د. فــؤاد عبــد المنعــم ريــاض، الوســيط فــي الجنســية ومركــز األجانــب، المرجــع الســابق، رقــم 98، 
ص98 و99.

ــية  ــي الجنس ــى عديم ــكرية عل ــة العس ــأداء الخدم ــف ب ــرض التكلي ــن ف ــدول م ــض ال بع
المقيميــن بإقليمهــا، كمــا هــو الحــال فــي إيطاليــا )القانــون الصــادر فــي 13 يونيــو 
1912(، وألمانيــا )القانــون الصــادر فــي 22 يونيــو 1913(، وفرنســا )القانــون الصــادر 

ــارس 1928(. ــي 7 م ف
وقــد عبــرت محكمــة القضــاء اإلداري المصــري عــن المركــز القانونــي لعديمي الجنســية، 
فقالــت بأنــه »إذا صــح أن عديــم الجنســية ينطــوي فــي المدلــول العــام لمعنــى األجنبــي 
ــق  ــا يتعل ــا هــو الحــال فيم ــه ليســت نســبية كم ــي بالنســبة إلي ــة األجنب ــب أن صف ــال ري ف
ــدول. وهــو  باألجنبــي العــادي، وإنمــا هــي مطلقــة، إذ الواقــع أنــه أجنبــي عــن جميــع ال
ــر  ــي المعتب ــه األجنب ــع ب ــا يتمت ــي مم ــي دول ــام قانون ــأي نظ ــع ب ــف ال يتمت ــذا الوص به
عضــواً أصيــالً فــي مجتمــع معيــن يســتمد منــه الرابطــة القانونيــة القائمــة علــى انتمائــه 
إلــى هــذا المجتمــع. وال يعنــي اعتبــار عديــم الجنســية أجنبيــاً بالمعنــى المتقــدم أن يصبــح 
هــو وغيــره مــن األجانــب علــى حــد ســواء فــي المركــز القانونــي، أي أن حالتــه ووضعــه 
ــاً خاصــاً  ــة نظام ــة معين ــي دول ــرر ف ــي تق ــة الت ــد القانوني ــة القواع ــا مجموع ال تحكمهم
باألجنبــي يختلــف فيــه عــن الوطنــي مــن حيــث التمتــع بالحقــوق العامــة أو الخاصــة. وإنما 
يخضعــان لنظــام ال يســوي فــي المعاملــة أو فــي المركــز القانونــي بينــه وبيــن األجنبي ذي 
الجنســية المحــددة. ومــن ثــم فــال إلــزام علــى الدولــة التــي يقيــم فــي أراضيهــا بــأن تمنحــه 
جــواز ســفر دون أن يكــون مــن رعاياهــا، أو أن تراعــي مصالحــه وتتحمــل عنــه خــارج 

إقليمهــا مــا تنصلــت عنــه الدولــة التــي كان منتميــاً إليهــا بجنســيته قبــل فقدهــا«1.
والواقــع أن انعــدام الجنســية يمثــل مشــكلة كبيــرة للبــدون وللدولــة التــي يقيــم فيهــا علــى 
الســواء. إذ أن تــرك الشــخص بــال جنســية يلقــي بــه فــي وضــع شــاذ، ويخلــق لــه مشــاكل 
ــدول،  ــة كل ال ــي مواجه ــب ف ــن األجان ــر م ــو أوالً يعتب ــة. فه ــه القانوني ــي حيات ــدة ف عدي
وبالتالــي ال يتمتــع بحقــوق المواطنــة فــي أيــة دولــة. فهــو أجنبــي مــن نــوع خــاص، ألنه ال 
ينتمــي أليــة دولــة يســتطيع أن يســتظل بحمايتهــا. وقــد عبــر أحــد الفقهــاء عــن ذلــك بقولــه 
أن عديــم الجنســية يكــون كالســفينة التــي ال تحمــل علمــاً وتتخبــط فــي أعالــي البحــار2. وال 
ــة،  ــادئ القانوني ــر ســنة 1955، مجموعــة المب ــة القضــاء اإلداري المصــري، 18 يناي ــم محكم 1  حك

ــنة التاســعة، ص345. الس
ــي  ــون الدول ــه عــن القان ــك فــي مؤلف ــم Oppenheim، وذل ــه أوبنهاي ــى الفقي ــول إل 2  ينســب هــذا الق
ــي الجنســية  ــل، الموجــز ف ــن الوكي ــم 85، ص386. راجــع: د. شــمس الدي الخــاص، الجــزء التاســع، رق
ــم 134، ص298؛ د.  ــة، 1968، رق ــة الثالث ــكندرية، الطبع ــارف باإلس ــأة المع ــب، منش ــز األجان ومرك
فــؤاد عبــد المنعــم ريــاض، الوســيط فــي الجنســية ومركــز األجانــب، المرجــع الســابق، رقــم 82، ص80.
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تقتصــر مشــاكل انعــدام الجنســية علــى الشــخص نفســه، بــل تمتــد إلــى الدولــة التــي تأويــه. 
إذ ينــدر أن تجــد هــذه الدولــة بلــداً يقبــل إبعــاد عديــم الجنســية إليــه، ومــن ثــم يتعــذر تنفيــذ 
ــت عــدم  ــو ثب ــم، ول ــد ارتكــب أبشــع الجرائ ــو كان ق ــه، ول ــاد الصــادرة بحق أحــكام اإلبع
وجــود وســيلة لديــه للعيــش واالســتقرار، ولــو كان مريضــاً بأحــد األمــراض التــي تهــدد 

الصحــة العامــة1.
ــى  ــاداة بنقــل عديمــي الجنســية إل ــى المن ــه إل ــد حــدا هــذا الوضــع الســيئ ببعــض الفق وق
ميــدان التنظيــم الدولــي عبــر رعويــة أو جنســية دوليــة تصــدر عــن منظمــة دوليــة يتــم 
إنشــاؤها، تؤتمــن علــى حمايتهــم أمــام المحاكــم الدوليــة2. ودون أن يصــل األمــر إلــى هــذا 
الحــد، حــرص المجتمــع الدولــي علــى التخفيــف مــن وطــأة مشــكلة انعــدام الجنســية، فتــم 
أوالً إقــرار االتفاقيــة الدوليــة بشــأن وضــع األشــخاص عديمــي الجنســية لســنة 1954م. 
وتتكفــل هــذه االتفاقيــة ببيــان المركــز القانونــي لعديــم الجنســية فــي دولــة اإلقامــة، ســواء 
ــأن  ــة بش ــة الدولي ــرام االتفاقي ــم إب ــام، ت ــس الع ــي نف ــه3. وف ــه وواجبات ــث حقوق ــن حي م
خفــض حــاالت انعــدام الجنســية4. وكانــت المــادة الخامســة عشــرة مــن اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان قــد نصــت علــى أن »لــكل فــرد حــق التمتــع بجنســية مــا«. وإذا كان هــذا 
اإلعــالن ال يتمتــع بقــوة إلزاميــة، فــإن العهــد الدولــي بشــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية 

يقضــي بــأن يكــون »لــكل طفــل حــق فــي اكتســاب جنســية« )المــادة 3/24(.
ــد الرحمــن، إبعــاد  ــة علــى ظاهــرة انعــدام الجنســية: د. جابــر جــاد عب 1  انظــر فــي المســاوئ المترتب
األجانــب، رســالة دكتــوراه، جامعــة فــؤاد األول )القاهــرة(، 1947، ص131 ومــا بعدهــا؛ د. فــؤاد عبــد 
المنعــم ريــاض، الوســيط فــي الجنســية ومركــز األجانــب، المرجــع الســابق، رقــم 98، ص97 ومــا بعدهــا؛ 
ــة،  ــة المتحــدة، دراســة مقارن ــة اإلمــارات العربي ــد العــال، أحــكام الجنســية فــي دول د. عكاشــة محمــد عب
ــم ســالمة،  ــد الكري ــا بعدهــا؛ د. أحمــد عب ــي، 2004-2003م، ص156 وم ــة شــرطة دب مطبوعــات كلي
المبســوط فــي شــرح نظــام الجنســية، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة األولــى، 1993، ص238 

ومــا بعدهــا.
 P.WEISS, Le statut international des réfugiés et apatrides, Clunet,   2

1956, p. 5 ets
3  تــم اعتمــاد هــذه االتفاقيــة فــي الثامــن والعشــرين مــن ســبتمبر ســنة 1954 بواســطة مؤتمــر مفوضيــن 
ــي  ــؤرخ ف ــم 526 )د-72( الم ــرار رق ــب الق ــي بموج ــادي واالجتماع ــس االقتص ــده المجل ــى عق ــا إل دع
ــاذ فــي الســادس مــن  ــز النف ــة حي ــد دخلــت هــذه االتفاقي ــل ســنة 1954. وق الســادس والعشــرين مــن أبري
يونيــو ســنة 1960 طبقــاً للمــادة 39 مــن االتفاقيــة، راجــع فــي نصــوص هــذه االتفاقيــة: د. محمــود شــريف 
بســيوني )إعــداد(، الوثائــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، المجلــد األول، المرجــع الســابق، رقــم 89، 

ص795 ومــا بعدهــا.
4  تــم اعتمــاد هــذه االتفاقيــة بواســطة مؤتمــر المفوضيــن المنعقــد عــام 1959 ثــم عــام 1961 تطبيقــاً 
ــي  ــع ف ــنة 1954. راج ــمبر س ــن ديس ــع م ــي الراب ــؤرخ ف ــم 896 )د-9( الم ــة رق ــة العام ــرار الجمعي لق
نصــوص هــذه االتفاقيــة: د. محمــود شــريف بســيوني )إعــداد(، الوثائــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، 
ــم 90، ص808  ــى، 2003، رق ــة، دار الشــروق، القاهــرة، الطبعــة األول ــد األول، الوثائــق العالمي المجل

ومــا بعدهــا.

ــرار  ــنة 2005م، صــدر ق ــمبر س ــن ديس ــث م ــي الثال ــادئ، وف ــذه المب ــن ه ــاً م وانطالق
ــم )2( لســنة 2005م فــي شــأن مشــكلة عديمــي الجنســية  ــى لالتحــاد رق المجلــس األعل
)البــدون(1. وقــد تضمنــت المــادة األولــى مــن هــذا القــرار »الموافقــة علــى حــل مشــكلة 

ــدون(«. عديمــي الجنســية ومــن يندرجــون تحــت مســمى )الب
ومصطلــح عديــم الجنســية أو البــدون – طبقــاً للتعريــف الــوارد فــي المــادة األولــى مــن 
االتفاقيــة الدوليــة بشــأن وضــع األشــخاص عديمــي الجنســية – ينصــرف إلــى »الشــخص 
الــذي ال تعتبــره أيــة دولــة مواطنــاً فيهــا بمقتضــى تشــريعها«. وقــد اســتقر هــذا التعريــف 
ــه  ــية )Apatride( بأن ــم الجنس ــرف عدي ــث يع ــي الخــاص، حي ــون الدول ــه القان ــي فق ف
»الشــخص الــذي ال يتمتــع بجنســية أيــة دولــة علــى اإلطــالق، لــذا يعتبــر بهــذا الوصــف 
ــذه  ــى ه ــي عل ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــق ف ــدول«2. ويطل ــع ال ــن جمي ــاً ع أجنبي
الطائفــة مــن األشــخاص لفــظ »البــدون«. وإلبــراز حقيقــة أن البــدون قــد ال يكــون كذلــك 
فعــالً، وأنــه ربمــا يكــون فاقــداً أوراقــه الثبوتيــة فحســب، بــدأت الــدول العربيــة الخليجيــة 
تســتعمل مؤخــراً تعبيــر »األشــخاص الذيــن ال يحملــون أوراقــاً ثبوتيــة«3. وقــد آثرنــا فــي 
هــذا المقــال اســتخدام مصطلــح »المركــز القانونــي للبــدون« كعنــوان لــه، وذلــك لســببين: 
أحدهمــا اجتماعــي، واآلخــر قانونــي. فمــن ناحيــة، وعلــى الرغــم مــن شــيوع اصطــالح 
»عديــم الجنســية« فــي القانــون المقــارن، فــإن مصطلــح »البــدون« قــد شــاع اســتخدامه 
ــى  ــي عل ــي المجتمــع اإلمارات ــة عمومــاً وف ــي المجتمعــات الخليجي ــى نطــاق واســع ف عل
وجــه الخصــوص. ومــن ناحيــة أخــرى، ورد مصطلــح »البــدون« فــي قــرار المجلــس 

األعلــى لالتحــاد رقــم )2( لســنة 2005م.
ومــع تســليمنا منــذ البدايــة بــأن هــذا الوضــع يرجــع – فــي بعــض الحــاالت – إلــى البــدون 
نفســه، رغبــةً منــه فــي الحصــول علــى الجنســية اإلماراتيــة للتمتــع بامتيازاتهــا العديــدة، 
فــإن ثمــة حــاالت أخــرى ينشــأ فيهــا انعــدام الجنســية مــن اختــالف التشــريعات المتعلقــة 

1  علــى الرغــم مــن أن هــذا القــرار قــد صــدر فــي الثالــث مــن ديســمبر ســنة 2005م، فإنــه لــم ينشــر 
بالجريــدة الرســمية إال فــي الثامــن والعشــرين مــن ســبتمبر ســنة 2006م. راجــع: الجريــدة الرســمية لدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ص36، العــدد 454، ســبتمبر 2006، ص14.
ــارن، دار  ــون المصــري المق ــي والقان ــون الدول ــي القان ــب ف ــز األجان ــزم، مرك ــم زم ــد المنع 2  د. عب
النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 2006، رقــم 15، ص20. راجــع فــي ذات المعنــى: د. 
مصطفــى العــدوي، النظــام القانونــي لدخــول وإقامــة وإبعــاد األجانــب فــي مصــر وفرنســا، دراســة تطبيقيــة 
ــة المصــري والفرنســي والمحكمــة األوربيــة لحقــوق  تحليليــة مقارنــة وفقــاً ألحــدث أحــكام مجلســي الدول

ــر، 2003، ص57. ــدون دار نش ــان، ب اإلنس
3  راجــع علــى ســبيل المثــال: د. عمــر عبيــد محمــد الغــول، نطــاق تطبيــق القانــون الجنائــي مــن حيــث 
المــكان وفقــاً للمعطيــات التكنولوجيــة المعاصــرة، رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، 2006، ص147. 
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ــى أخــرى. ودون الخــوض فــي موضــوع انعــدام الجنســية  ــة إل ــح الجنســية مــن دول بمن
وأســبابه وســبل القضــاء عليــه، يهمنــا فــي هــذا المقــال التركيــز علــى المركــز القانونــي 
ــي القضــاء  ــبيل المناســب ف ــر الس ــى تخي ــاً عل ــون معين ــك يك ــل ذل ــية لع ــي الجنس لعديم
علــى هــذه المشــكلة، ويكشــف عــن نظــرة المشــرع اإلماراتــي لطائفــة عديمــي الجنســية 
ــن  ــادة )22( م ــص الم ــذا الصــدد هــو ن ــي ه ــا ف ــا يســترعي انتباهن ــدون. وأول م أو الب
قانــون العقوبــات االتحــادي، والتــي تتعلــق بمبــدأ الشــخصية اإليجابيــة للقانــون الجنائــي، 
حيــث نتنــاول بالتفصيــل الحكــم الخــاص بانطبــاق مبــدأ الشــخصية اإليجابيــة فــي ســريان 
قانــون العقوبــات علــى عديمــي الجنســية. ثــم نبحــث بعــد ذلــك مــدى جــواز إبعــاد عديمــي 

الجنســية. وأخيــراً نتنــاول بالدراســة مــدى جــواز تســليم عديمــي الجنســية.
وعلى هذا النحو، تتضح خطة الدراسة في هذا البحث كما يلي:

المبحث األول: انطباق مبدأ الشخصية اإليجابية لقانون العقوبات على البدون.
المبحث الثاني: مدى جواز إبعاد البدون.
المبحث الثالث: مدى جواز تسليم البدون.

المبحث األول:
انطباق مبدأ الشخصية اإليجابية لقانون العقوبات على البدون

ــب  ــن ارتك ــى أن »كل مواط ــادي عل ــات االتح ــون العقوب ــن قان ــادة )22( م ــص الم تن
ــه  ــون ســواء بوصف ــذا القان ــة بمقتضــى أحــكام ه ــد جريم ــالً يع ــة فع ــو خــارج الدول وه
ــاً  ــك الفعــل معاقب ــالد وكان ذل ــى الب ــاً ألحكامــه إذا عــاد إل ــب طبق فاعــالً أو شــريكاً يعاق
عليــه بمقتضــى قانــون البلــد الــذي وقــع فيــه«. وتضيــف الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة 
أنــه »ويســري هــذا الحكــم علــى مــن يكتســب جنســية الدولــة بعــد ارتــكاب الفعــل. وفــي 
ــي  ــاً ف ــن إذا كان مقيم ــم المواط ــي حك ــه ف ــية ل ــن ال جنس ــر م ــادة يعتب ــذه الم ــق ه تطبي
الدولــة إقامــة معتــادة«. ومــؤدى هــذا النــص أن قانــون العقوبــات االتحــاد يمتــد تطبيقــه 
إلــى بعــض الجرائــم التــي تقــع خــارج إقليــم الدولــة، متــى كان الجانــي مواطنــاً، وذلــك 
إذا توافــرت شــروط معينــة. وبحســب األصــل، وطبقــاً للقاعــدة المســتقرة فــي القانــون 
ــكاب  ــت ارت ــن وق ــة المواط ــر صف ــابق، أن تتواف ــم الس ــال الحك ــن إلعم ــارن، يتعي المق
الجريمــة. ويعبــر الفقــه عــن هــذا الحكــم بمبــدأ شــخصية القانــون الجنائــي. والعلــة مــن 
هــذا المبــدأ أن كثيــراً مــن الدســاتير تنــص علــى عــدم جــواز إبعــاد المواطــن عــن إقليــم 
الدولــة )المــادة 37 مــن الدســتور اإلماراتــي؛ المــادة 51 مــن الدســتور المصــري؛ المــادة 
17 مــن الدســتور البحرينــي؛ المــادة 16 مــن النظــام األساســي لســلطنة عمــان؛ المــادة 
ــن  ــادة التاســعة م ــن الدســتور القطــري؛ ا لم ــادة 39 م ــي؛ الم ــن الدســتور الكويت 28 م
الدســتور األردنــي؛ المــادة 33 مــن الدســتور الســوري؛ المــادة 42 ثانيــاً مــن الدســتور 
ــليم1.  ــن التس ــا يتضم ــادةً بم ــاد ع ــر اإلبع ــر حظ ــنة 2005(. ويفس ــم لس ــي الدائ العراق
فتســليم المواطــن إلــى ســلطات دولــة أجنبيــة أيــاً كان ســبب هــذا التســليم، يعتبــر إبعــاداً 
محظــوراً بنــص الدســتور2. بــل أن بعــض الدســاتير – ومــن بينهــا الدســتور اإلماراتــي 
– تنــص صراحــة علــى حظــر تســليم المواطنيــن )المــادة 38 مــن الدســتور اإلماراتــي؛ 
المــادة 44 مــن الدســتور اليمنــي؛ المــادة 21 أوالً مــن الدســتور العراقــي(. فــال يجــوز 
إذن تســليم المواطــن إلــى دولــة أجنبيــة وفقــاً للمبــدأ المســتقر فــي كثيــر مــن الــدول. وبنــاًء 
علــى ذلــك، إذا ارتكــب أحــد األشــخاص جريمــة خــارج دولتــه، ثــم هــرب قبــل أن يحاكــم 
1  د. غنــام محمــد غنــام، شــرح قانــون العقوبــات االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، القســم 

العــام، مطبوعــات جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة األولــى، 2003، رقــم 69، ص71.
ــة،  ــب القانوني ــع مــن الســفر، دار الكت ــي للمن ــد، النظــام القانون ــة ود. حســن محمــد هن ــم عطي 2  د. نعي

ــر، 2005، ص98. ــرى – مص ــة الكب المحل
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علــى هــذه الجريمــة إلــى دولتــه األصليــة، فإنــه يتعــذر تســليمه إلــى الدولــة التــي ارتكــب 
ــليم  ــدم تس ــل لع ــي كبدي ــون الجنائ ــخصية القان ــدأ ش ــي مب ــا يأت ــن هن ــه. وم ــا جريمت فيه
المواطــن إلــى دولــة أجنبيــة لكــي تقــوم بمحاكمتــه عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا فــي إقليــم 

تلــك الدولــة قبــل أن يعــود إلــى وطنــه فــراراً مــن المســئولية1.
ــريان  ــي س ــة ف ــخصية اإليجابي ــدأ الش ــاق مب ــة انطب ــريعات المقارن ــض التش ــرر بع وتق
ــو  ــا ه ــة، كم ــكاب الجريم ــد ارت ــة بع ــن يكتســب جنســية الدول ــى م ــات عل ــون العقوب قان
ــي  ــات األلمان ــون العقوب ــادة 113-6( وقان ــي )الم ــات الفرنس ــون العقوب ــي قان ــال ف الح
)المــادة الرابعــة( وقانــون العقوبــات اللبنانــي )المــادة 20( وقانــون العقوبــات الســوري 
ــات البحرينــي  ــون العقوب ــون الجــزاء العمانــي )المــادة العاشــرة( وقان )المــادة 20( وقان
ــة الفقــرة الثانيــة(. وقــد تبنــى المشــرع اإلماراتــي هــذا االتجــاه، إذ تنــص  )المــادة الثامن
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )22( عقوبــات إتحــادي علــى ســريان حكــم المــادة أيضــاً علــى 

ــكاب الجريمــة. ــة بعــد ارت مــن يكتســب جنســية الدول
ــدأ  ــق مب ــاق تطبي ــد نط ــر م ــي بتقري ــرع اإلمارات ــرد المش ــكاد ينف ــا، ي ــد علمن ــى ح وعل
ــادي –  ــات اتح ــادة )22( عقوب ــص الم ــدون، إذ تن ــة الب ــى طائف ــة إل الشــخصية اإليجابي
ــي  ــه ف ــية ل ــن ال جنس ــر م ــادة يعتب ــذه الم ــق ه ــي تطبي ــه »وف ــى أن ــا – عل ــي عجزه ف
حكــم المواطــن إذا كان مقيمــاً فــي الدولــة إقامــة معتــادة«. ويســتفاد مــن هــذا النــص أن 
ــل  ــب الفع ــادي إذا كان مرتك ــات االتح ــون العقوب ــق قان ــرر تطبي ــي يق المشــرع اإلمارات
عديــم الجنســية متــى كان مقيمــاً فــي دولــة اإلمــارات إقامــة معتــادة. غيــر أن المشــرع لــم 
يحــدد المقصــود باإلقامــة المعتــادة. وإزاء ســكوت المشــرع، يــرى بعــض الفقــه أن اإلقامة 
ــإذا زادت المــدة عــن  ــارة، ف ــد عــن المــدة المقــررة للزي ــادة هــي اإلقامــة التــي تزي المعت

1  د. محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
الطبعــة العاشــرة، 1983، رقــم 71، ص132 و133 د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات، 
القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة السادســة، 1989، رقــم 130، ص137؛ د. أحمــد 
عــوض بــالل، مبــادئ قانــون العقوبــات المصــري، القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2005، 
ــة اإلمــارات  ــات لدول ــون العقوب ــو خطــوة، شــرح األحــكام العامــة لقان ص73؛ د. أحمــد شــوقي عمــر أب
العربيــة المتحــدة، الجــزء األول، النظريــة العامــة للجريمــة، مطبوعــات كليــة شــرطة دبــي، الطبعــة 
األولــى، 1989، رقــم 78، ص105 و106؛ د. حســن محمــد ربيــع، شــرح قانــون العقوبــات االتحــادي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، القســم العــام، الجــزء األول، المبــادئ العامــة للجريمــة، مطبوعــات كليــة 
شــرطة دبــي، 1993، ص127 و128؛ د. عمــر ســالم؛ الوجيــز فــي شــرح قانــون العقوبــات االتحــادي، 
القســم العــام، الجــزء األول، مطبوعــات كليــة شــرطة أبــو ظبــي، 1995، رقــم 60، ص101 و102؛ د. 
أكــرم نشــأت إبراهيــم، القواعــد العامــة فــي قانــون العقوبــات المقــارن، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، 

بيــروت، د.ت، ص118 و119.

ــادة1.  ــٍذ وصــف اإلقامــة المعت ــإن إقامــة الشــخص يصــدق عليهــا حينئ ــك ف ذل
ــة مكتســب  ــي إضاف ــق ف ــد وف ــون ق ــداً أن »القان ــم مؤك ــذا الحك ــه ه ــدح بعــض الفق ويمت
ــادة فــي دولــة  الجنســية بعــد ارتــكاب الفعــل والذيــن ال جنســية لهــم المقيميــن إقامــة معت
اإلمــارات إلــى نطــاق المســئولية، وذلــك حتــى ال يتمكنــوا مــن اإلفــالت مــن الخضــوع 
للعقوبــة«2. والواقــع أن نــص المــادة )22( مــن قانــون العقوبــات االتحــادي على المســاواة 
بيــن البــدون والمواطــن فــي تطبيــق هــذه المــادة يثيــر التســاؤل حــول الســبب وراء مــد 
ــي انصــراف إرادة  ــك يعن ــا إذا كان ذل ــدون، وم ــة الب ــى طائف ــورة إل ــادة المذك ــم الم حك
المشــرع الضمنيــة إلــى تقريــر عــدم جــواز تســليم البــدون أو إبعادهــم. وبعبــارة أخــرى، 
ــة  ــى طائف ــة عل ــدأ الشــخصية اإليجابي ــق مب ــي مــدى مالئمــة تطبي ــرأي ف ــول بال ــإن الق ف
البــدون يتوقــف علــى البــت فــي مــدى جــواز تســليم عديــم الجنســية مــن عدمــه، وهــو مــا 

نتعــرض لــه فــي المبحــث الثالــث مــن هــذه الدراســة.

1  د. عمــر ســالم، الوجيــز فــي شــرح قانــون العقوبــات االتحــادي، القســم العــام، الجــزء األول، المرجــع 
الســابق، رقــم 61، ص103.

ــات  ــاً للمعطي ــد محمــد الغــول، نطــاق تطبيــق القانــون الجنائــي مــن حيــث المــكان وفق 2  د. عمــر عبي
ــرة، 2006، ص147. ــة القاه ــوراه، جامع ــالة دكت ــة، رس ــة المعاصــرة، دراســة مقارن التكنولوجي
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المبحث الثاني: مدى جواز إبعاد البدون

يربــط المشــرع اإلماراتــي بيــن تدبيــر اإلبعــاد وبيــن صفــة األجنبــي بحيث ال يجــوز توقيع 
هــذا التدبيــر إال إذا كان الجانــي أجنبيــاً )المــادة 121 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي(. 
وطبقــاً للمــادة األولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم )6( لســنة 1973 فــي شــأن دخــول 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــع بجنســية دول ــن ال يتمت ــاً »كل م ــر أجنبي ــب، يعتب ــة األجان وإقام
المتحــدة«. وتنــص المــادة )2/75( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة االتحــادي1 علــى أن 
»يقصــد بالمواطــن حيثمــا ورد فــي قانــون المعامــالت المدنيــة كل مــن تثبــت لــه جنســية 
دولــة اإلمــارات. ويقصــد باألجنبــي كل مــن لــم تثبــت لــه تلــك الجنســية«. ويســتفاد مــن 
ــلبية  ــة س ــي« بطريق ــح »األجنب ــرف مصطل ــي يع ــرع اإلمارات ــن أن المش ــن النصي هذي
بحيــث يصــدق هــذا الوصــف علــى كل مــن ال يتمتــع بالجنســية اإلماراتيــة، يســتوي فــي 
ذلــك أن يكــون الشــخص متمتعــاً بجنســية دولــة أخــرى أو لــم يكــن متمتعــاً بأيــة جنســية 
علــى اإلطــالق. فالمعيــار إذن العتبــار الشــخص أجنبيــاً هــو ثبــوت عــدم تمتعــه بجنســية 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة2. ويتســق ذلــك مــع تعريــف »األجنبــي« الــوارد فــي 
المــادة األولــى مــن اإلعــالن المتعلــق بحقــوق اإلنســان لألفــراد الذيــن ليســوا مــن مواطنــي 
البلــد الــذي يعيشــون فيــه، والتــي تنــص علــى أن مصطلــح »األجنبــي« ينطبــق علــى »أي 

فــرد يوجــد فــي دولــة ال يكــون مــن رعاياهــا«3.
وعلــى هــذا النحــو فــإن البــدون أو عديــم الجنســية يعتبــر أجنبيــاً، ويمكــن – مــن الناحيــة 
النظريــة – إنــزال تدبيــر اإلبعــاد فــي مواجهتــه. غيــر أن الصعوبــة تكمــن فــي تنفيــذ هــذا 
1  صــدر هــذا القانــون بموجــب القانــون االتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 بتاريــخ 15 ديســمبر ســنة 
1985، ونشــر بالجريــدة الرســمية فــي 29 ديســمبر ســنة 1985، وتــم العمــل بــه بعــد ثالثــة أشــهر مــن 
تاريــخ النشــر. راجــع: الجريــدة الرســمية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، س15 ، العــدد 158، ص9.

ــع الوضــع الســائد  ــي م ــح األجنب ــد المقصــود بمصطل ــي تحدي ــي ف ــف المشــرع اإلمارات ــق موق 2  ويتف
فــي القانــون المقــارن، إذ تكتفــي التشــريعات عــادةً ببيــان مــن هــو الوطنــي، دون أن تُعنــى بتحديــد ماهيــة 
األجنبــي، بحيــث يعتبــر أجنبيــاً كل مــن ليــس وطنيــاً. وبذلــك يكــون »األجنبــي« وصفــاً ســلبياً يتصــف بــه 
كل مــن ال يحمــل جنســية الدولــة وفقــاً لقانونهــا الوطنــي. راجــع فــي ذلــك: د. عــز الديــن عبــد اللــه، القانــون 
الدولــي الخــاص، الجــزء األول، فــي الجنســية والموطــن، المرجــع الســابق، رقــم 55، ص108؛ د. هشــام 
علــي صــادق، الجنســية والموطــن ومركــز األجانــب، منشــأ المعــارف باإلســكندرية، 1977، ص6 ومــا 
ــا،  ــي مصــر وفرنس ــب ف ــاد األجان ــة وإبع ــول وإقام ــي لدخ ــام القانون ــدوي، النظ ــى الع ــا؛ د. مصطف بعده

المرجــع الســابق، ص1 ومــا بعدهــا.
3  اعتمــد هــذا اإلعــالن بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 40/144 المــؤرخ فــي 13 ديســمبر ســنة 1985، 
راجــع فــي نصــوص هــذا اإلعــالم: د. محمــود شــريف بســيوني )إعــداد(، الوثائــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق 

اإلنســان، المجلــد األول، الوثائــق العالميــة، المرجــع الســابق، رقــم 92، ص820 ومــا بعدهــا.

ــك،  ــا. ولذل ــى أراضيه ــل بالشــخص المبعــد عل ــة تقب ــد يتعــذر وجــود دول اإلجــراء، إذ ق
نــادى فريــق مــن الفقــه بضــرورة عــدم اللجــوء إلــى إجــراء اإلبعــاد فــي مواجهــة عديــم 
الجنســية1. وهكــذا، يثــور التســاؤل عــن مــدى جــواز إبعــاد البــدون أو عديمــي الجنســية. 
وقــد اضطربــت أحــكام القضــاء فــي اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل، بحيــث أجــازت بعــض 
األحــكام إبعــاد البــدون )المطلــب األول(، بينمــا رفضــت أحــكام أخــرى ذلــك )المطلــب 

الثانــي(.

المطلب األول: االتجاه القضائي القائم على جواز إبعاد البدون
ــاد  ــواز إبع ــى ج ــد – عل ــت بعي ــذ وق ــة – من ــز الكويتي ــة التميي ــكام محكم ــتقرت أح اس
البــدون. ففــي أحــد أحكامهــا الحديثــة، قضــت المحكمــة بأنــه »لمــا كانــت المــادة 79 مــن 
قانــون الجــزاء المعدلــة بالقانــون رقــم 86/58 توجــب علــى القاضــي فــي حالــة الحكــم 
علــى األجنبــي بعقوبــة جنايــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جريمــة مخلفــة بالشــرف أو 
األمانــة أن يحكــم بإبعــاده عــن الكويــت بعــد تنفيــذ العقوبــة، وكان الحكــم المطعــون فيــه 
قــد عــرض لمــا يثيــره الطاعــن مــن أنــه ليــس أجنبيــاً وال يجــوز إبعــاده عــن البــالد ورد 
علــى ذلــك ســائغاً بقولــه: إن األجنبــي فــي حكــم المــادة 79 هــو غيــر الكويتــي يســتوي 
ــه جنســية أو بــدون جنســية فــإن تعييــب الحكــم بخصــوص ذلــك يكــون  فــي ذلــك مــن ل
فــي غيــر محلــه2. وفــي حكــم آخــر، قضــت محكمــة التمييــز الكويتيــة بأنــه »إذا كان نــص 
المــادة 79 مــن قانــون الجــزاء يوجــب علــى القاضــي أن يضمــن حكمــه الصــادر بحبــس 
المتهــم األجنبــي األمــر بإبعــاده عــن الكويــت بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبــة الحبــس فــي 
حالتــي الحكــم عليــه بعقوبــة جنايــة أو بعقوبــة مقيــدة للجريمــة فــي جريمــة مخلــة للشــرف 
ــق  ــي نطــاق تطبي ــي ف ــى أن األجنب ــة عل ــذه المحكم ــد جــرى قضــاء ه ــة – وق أو األمان
ــي  ــاري ف ــن ال يم ــة، وكان الطاع ــية الكويتي ــل الجنس ــن ال يحم ــو كل م ــادة ه ــذه الم ه
أنــه ال يحمــل تلــك الجنســية وقــد حكــم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جريمــة مخلفــة 
بالشــرف فــإن نعيــه علــى الحكــم قضــاءه بإبعــاده عــن الكويــت يكــون فــي غيــر محلــه. 
لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد بيــن واقعــة الدعــوى بمــا تتوافــر بــه كافــة 
 Voir: François, Le problème des apatrides, Recueil des cours, 1935,  1

.III p.291
ــة، 24 أكتوبــر ســنة 1994، طعــن بالتمييــز رقــم 85/94 جزائــي،  ــز الكويتي 2  حكــم محكمــة التميي
ــة الكويــت، ص22، الجــزء  ــة القضــاء والقانــون، تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدول مجل

ــم 28، ص629.  ــو 1999، رق ــي، يولي الثان
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العناصــر القانونيــة للجريمــة التــي دان الطاعــن بهــا وأورد علــى ثبوتهــا فــي حقــه أدلــة 
ســائغة لهــا أصلهــا فــي األوراق ومــن شــأنها أن تــؤدي إلــى مــا رتبــه الحكــم عليهــا بغيــر 
خطــأ فــي تطبيــق القانــون فــإن الطعــن برمتــه يكــون علــى غيــر أســاس متعينــاً رفضــه 
موضوعــاً«1. وتتخلــص وقائــع هــذا الحكــم فــي أن النيابــة العامــة قدمــت المتهــم للمحاكمــة 
ــق  ــن طري ــه ع ــة في ــكاب جريم ــزه قاصــداً ارت ــكن دون رضــاء حائ ــول مس ــة دخ بتهم
التســور. قضــت محكمــة الجنايــات بمعاقبــة المتهــم بالحبــس لمــدة ســنة وأمــرت بإبعــاده 
عــن البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة. اســتأنف المتهــم الحكــم ولكــن محكمــة االســتئناف قضــت 
ــه  ــاً علي ــز ناعي ــق التميي ــى هــذا الحكــم بطري ــد الحكــم المســتأنف. طعــن المتهــم عل بتأيي
الخطــأ فــي إبعــاد الطاعــن رغــم أنــه بــدون جنســية ممــا يعيــب الحكــم ويســتوجب تمييــزه. 
رفضــت محكمــة التمييــز الطعــن مؤكــدةً أن األجنبــي فــي نطــاق المــادة 79 مــن قانــون 
الجــزاء هــو كل مــن ال يحمــل الجنســية الكويتيــة، يســتوي فــي ذلــك أن يحمــل الشــخص 

جنســية دولــة أجنبيــة أوال  يحمــل أيــة جنســية علــى اإلطــالق.
ــا –  ــد أحكامه ــي أح ــي، إذ قضــت – ف ــز دب ــة تميي ــارت محكم ــاه، س ــس االتج ــي نف وف
بــأن »إصــدار أمــر بإبعــاد األجنبــي المــدان فــي جنايــة واقعــة علــى العــرض وجوبــي. 
ــت  ــي أدين ــة الت ــاد المتهم ــر بإبع ــك وعــدم إصــداره أم ــه ذل ــون في ــم المطع ــة الحك مخالف
ــة  ــدوام بالدول ــى ال ــة عل ــدون جنســية ومقيم ــا ب ــى أنه ــات اســتناداً إل ــادة 365 عقوب بالم
خطــأ فــي تطبيــق القانــون«2. وتتخلــص وقائــع هــذا الحكــم فــي أن النيابــة العامــة قدمــت 
أربــع متهمــات للمحاكمــة ووجهــت للمتهمــة األولــى تهمــة إدارة محــل للفجــور والدعــارة 
ــات  ــت للمتهم ــا وجه ــات، كم ــون العقوب ــن قان ــادة 365 م ــاً للم ــا طبق ــت معاقبته وطلب
الثــالث األخريــات تهمــة االعتيــاد علــى ممارســة الفجــور والدعــارة وطلبــت معاقبتهــن 
ــى  ــة األول ــة أول درجــة المتهم ــت محكم ــات. أدان ــون العقوب ــادة 368 مــن قان ــاً للم طبق
ــت كل  ــات وعاقب ــات األخري ــت المتهم ــا أدان ــة أشــهر، كم ــدة ثالث ــس لم ــا بالحب وعاقبته
منهــن بالحبــس لمــدة ثالثــة أشــهر مــع األمــر بإبعــاد كل مــن المتهمــة الثانيــة والرابعــة 
فــور تنفيــذ وانقضــاء مــدة العقوبــة. اســتأنفت المتهمــة األولــى والثانيــة والثالثــة هــذا الحكــم 
ــة  ــي، مجل ــم 228/96 جزائ ــو ســنة 1997، الطعــن رق ــة، 30 يوني ــز الكويتي ــة التميي ــم محكم 1  حك
القضــاء والقانــون، تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، س25، الجــزء الثانــي، 

ــم 16، ص502.  ــر 2000، رق نوفمب
2  حكــم محكمــة تمييــز دبــي، 24 أكتوبــر ســنة 1992، الطعــون أرقــام 40 و42 و 43 لســنة 1992 
ز جــزاء س، مجلــة القضــاء والتشــريع، تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة تمييــز دبــي، العــدد الثالــث، 

نوفمبــر 1995، رقــم 27، ص979.

كمــا اســتأنفته النيابــة العامــة، ولوحــدة الموضــوع والقــرار المســتأنف تم ضم االســتئنافات 
األربعــة إلــى بعضهــا البعــض ليصــدر فيهــا حكــم واحــد. وفــي جلســتها المنعقــدة بتاريــخ 
الثامــن مــن يوليــو ســنة 1992، حكمــت محكمــة االســتئناف ببــول االســتئنافات األربعــة 
شــكالً وفــي الموضــوع برفضهــا وتأييــد الحكــم المســتأنف. طعــن مدعــي عــام محكمــة 
التمييــز فــي هــذا الحكــم بالتمييــز رقــم 1992/40 وطلــب إعــادة القضيــة إلــى محكمــة 
ــن  ــى م ــة األول ــاد المتهم ــر بإبع ــك إلصــدار أم ــد وذل ــا مــن جدي االســتئناف للفصــل فيه
البــالد. وينعــى مدعــي عــام محكمــة التمييــز علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانــون 
إذ قضــى بعــدم إبعــاد المتهمــة المميــز ضدهــا وهــي أجنبيــة حــال أنهــا قــد أدينــت 
وحوكمــت تحــت طائلــة المــادة 365 مــن قانــون العقوبــات وقــد نصــت المــادة 121 مــن 
ــى العــرض.  ــات الواقعــة عل ــي الجناي ــي ف ــاد األجنب ــى وجــوب إبع ــات عل ــون العقوب قان
وبعــد نظــر الطعــن، أكــدت محكمــة التمييــز أن هــذا النعــي فــي محلــه، إذ تنــص المــادة 
121 مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه »إذا حكــم علــى أجنبــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي 
جنايــة أو جنحــة جــاز للمحكمــة أن تأمــر فــي حكمهــا بإبعــاده عــن الدولــة ويجــب األمــر 
باإلبعــاد فــي الجنايــات الواقعــة علــى العــرض«. ومــؤدى هــذا النــص أن إصــدار أمــر 
بإبعــاد األجنبــي المــدان فــي جنايــة واقعــة علــى العــرض وجوبــي وليــس أمــراً متــروكاً 
لتقديــر المحكمــة، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وســاير الحكــم االبتدائــي 
بعــدم إصــدار أمــر بإبعــاد المتهمــة المميــز ضدهــا حــال أنهــا قــد )قــررت أنهــا فــي ســبيلها 
للصــول علــى الجنســية ... )والمــراد باألجنبــي هــو الشــخص الــذي يحمــل جنســية دولــة 
أخــرى أمــا عــن أولئــك الذيــن اصطلــح علــى القــول عنهــم أنهــم بــدون جنســية والمقيمــون 
ــم  ــن اعتباره ــه ال يمك ــاً فإن ــا ارتباطــاً وثيق ــارات وارتبطــوا به ــة اإلم ــدوام بدول ــى ال عل
فــي حكــم األجنبــي فــي مفهــوم المــادة 121 عقوبــات(، وإذا كانــت األســباب التــي ســاقها 
الحكــم المطعــون فيــه فــي هــذا الشــأن ال أســاس لهــا فــي القانــون فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي 
تطبيــق القانــون فــي هــذا الصــدد بمــا يوجــب نقضــه لهــذا الســبب وحــده والحكــم بإبعــاد 
المميــز ضدهــا مــن البــالد عمــالً بالمــادة 121 مــن قانــون العقوبــات«. وفــي حكــم آخــر، 
قضــت محكمــة تمييــز دبــي بــأن »النــص فــي المــادة األولــى مــن القانــون رقــم 6 لســنة 
1973 فــي شــأن الهجــرة واإلقامــة علــى أنــه »يعتبــر أجنبيــاً فــي حكــم هــذا القانــون كل 
مــن ال يتمتــع بجنســية دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــؤداه – وعلــى مــا جــرى بــه 
قضــاء هــذه المحكمــة – أن مــن ال جنســية لــه يعتبــر أجنبيــاً ألنــه ال يحمــل جنســية دولــة 
اإلمــارات ومــن ثــم فــإن الطاعــن إذا لــم ينــازع فــي أنــه ال يتمتــع بجنســية هــذه الدولــة 
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ــن  ــادة 63 م ــص الم ــاً لن ــاد تطبيق ــه باإلبع ــه إذ قضــى علي ــون في ــم المطع ــون الحك فيك
القانــون االتحــادي رقــم 14 لســنة 1995 فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات 
العقليــة ال يكــون قــد خالــف القانــون أو أخطــأ فــي تطبيقــه ومــن ثــم يكــون النعــي عليــه 
بأســباب الطعــن علــى غيــر أســاس«1. وتتلخــص وقائــع هــذا الحكــم فــي أن النيابــة العامــة 
ــنة 1996  ــم 370 لس ــة رق ــة الجناي ــي قضي ــة ف ــة الجزائي ــى المحاكم ــم إل ــت المته قدم
متهمــةً إيــاه بتعاطــي مــواد مخــدرة ومؤثــرات عقليــة هــي المورفيــن والكوكاييــن ومركــب 
ــت  ــاً، وطلب ــا قانون ــر األحــوال المرخــص به ــي غي ــول ف ــا بين ــدور كن ــرا هي حمــض التت
معاقبتــه بالمــواد 1/1 و2 و6 / 1 و7 و34 و39 و63مــن القانــون االتحــادي رقــم 14 
لســنة 1995 فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة والجــداول أرقــام 
)1( و)2( و)3( المرفقــة بالقانــون. وبتاريــخ الثامــن مــن يونيــو 1996، قضــت محكمــة 
الجنايــات بمعاقبــة الطاعــن بالســجن مــدة أربــع ســنوات وبإبعــاده مــن البــالد عــن تعاطــي 
ــن.  ــن والكوكايي ــي المورفي ــه مــن تعاطــي مادت ــول وببراءت ــا بين ــدرو كن ــرا هي ــادة التت م
اســتأنف المتهــم هــذا الحكــم ولكــن المحكمــة قضــت بتأييــد الحكــم المســتأنف. طعــن المتهــم 
فــي الحكــم بطريــق التمييــز ناعيــاً عليــه مخالفــة القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه والقصــور 
ــد  ــم ق ــن أن الحك ــن أســباب الطع ــد ورد ضم ــي االســتدالل. وق ــي التســبيب والفســاد ف ف
قضــى بإبعــاده عــن البــالد باعتبــاره أجنبيــاً فــي حيــن أنــه مــن مواليــد دبــي وقــد أنجــب 
أوالده بهــا وتقدمــوا بطلبــات للحصــول علــى جنســية الدولــة ولــو كان والدهــم أجنبيــاً مــا 
قبلــت طلباتهــم وهــو وإن كان ال يحمــل جنســية معينــة إال أنــه ال يجــوز إبعــاده عــن البــالد 
طالمــا لــم يثبــت أنــه يعتبــر أجنبيــاً وهــو مــا يعيــب الحكــم بمــا يســتوجب نقضــه. غيــر أن 

محكمــة التمييــز رفضــت هــذا النعــي مؤكــدة المبــدأ الســابق اإلشــارة إليــه.
وبدورهــا، قضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا – فــي أحــد أحكامهــا – بــأن مــن ال جنســية 
ــة  ــم وإقام ــون تنظي ــن قان ــى م ــادة األول ــم الم ــي حك ــاً ف ــر أجنبي ــة يعتب ــم بالدول ــه المقي ل
ــة. وأكــدت المحكمــة عــدم ســريان  ــالده بالدول ــك واقعــة مي ــر مــن ذل ــب، وال يغي األجان
الحكــم الــوارد فــي المــادة )22( مــن قانــون العقوبــات بشــأن مســاواة مــن ال جنســية لهــم 
ــع منهــم  ــى مــا يق ــة عل ــي يرتكبونهــا خــارج الدول ــم الت ــى الجرائ ــن بالنســبة إل بالمواطني
مــن جرائــم ممــا ينــص عليــه قانــون تنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب2. وتتلخــص وقائــع 
1  حكــم محكمــة تمييــز دبــي، 15 ديســمبر ســنة 1996، الطعــن رقــم 107 لســنة 1996 جــزاء، مجلــة 
القضــاء والتشــريع، تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة تمييــز دبــي، العــدد الســابع، يوليــو 1998، رقــم 

40، ص889.
ــة،  ــنة 19 قضائي ــم 73 لس ــن رق ــنة 1998، الطع ــو س ــا، 27 ماي ــة العلي ــة االتحادي ــم المحكم 2  حك

هــذا الحكــم فــي أن النيابــة العامــة اتهمــت المطعــون ضــده بصفتــه أجنبيــاً دخــل البــالد 
بتاريــخ الســابع مــن ســبتمبر ســنة 1997 مــن غيــر األماكــن المحــددة قانونــاً وفقــاً لالئحــة 
قانــون تنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب ومــن غيــر أن يكــون بحيازتــه جــواز ســفر أو أيــة 
وثيقــة ســفر أخــرى صالحــة أو إذن بالدخــول وطلبــت عقابــه بالمــواد 1، 2، 3، 31 مــن 
ــم  ــأن تنظي ــنة 1996 بش ــم 13 لس ــون رق ــدل بالقان ــنة 1973 المع ــم 6 لس ــون رق القان
دخــول وإقامــة األجانــب. وبتاريــخ 1997/9/7، قضــت محكمــة البدايــة بحبســه شــهراً 
وإبعــاده عــن البــالد. وإذ لــم يرتــض بالحكــم فقــد طعــن عليــه باالســتئناف أمــام محكمــة 
اســتئناف الشــارقة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه الــذي قضــى بقبــول االســتئناف 
ــذا  ــه، وضــد ه ــندتين إلي ــن المس ــن التهمتي ــتأنف م ــراءة المس ــي الموضــوع بب شــكالً وف
ــه  ــةً علي ــم، ناعي ــذا الحك ــي ه ــة ف ــة العام ــت النياب ــد طعن ــل. وق ــن الماث ــم كان الطع الحك
القصــور فــي التســبيب والفســاد فــي االســتدالل ومخالفــة الثابــت فــي األوراق، ألنــه أقــام 
قضــاءه بالبــراءة علــى أن المطعــون ضــده مــن مواليــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
اســتناداً إلــى شــهادة ميــالده التــي جــاء فيهــا أنــه مــن مواليــد الشــارقة بمــا يكــذب تهمــة 
دخــول البــالد بصــورة غيــر مشــروعة، إذ أن المولــود بالدولــة وليــس لــه جــواز ســفر ال 
يمكنــه الخــروج مــن البــالد ومــن ثــم ال يتصــور ارتكابــه جريمــة دخــول البــالد بصــورة 
غيــر مشــروعة، إذ أنــه داخــل البــالد فعــالً. وأن خطابــاً مــن الديــوان األميــري بالشــارقة 
يفيــد أن المســتأنف ال جنســية لــه، وهــو بهــذا الوصــف يتســاوى مــع المواطــن وفقــاً للمــادة 
ــول  ــم دخ ــون تنظي ــكام قان ــه أح ــري علي ــم ال يس ــن ث ــات، وم ــون العقوب ــن قان )22( م
وإقامــة األجانــب إلــى جانــب أنــه ال يحمــل جــواز ســفر دولــة أخــرى ليبعــد إليهــا. وطبقــاً 
لــرأي النيابــة العامــة، فــإن هــذا الــذي انتهــى إليــه الحكــم المطعــون فيــه يخالــف الثابــت 
ــك  ــا وهت ــم الزن ــه عــن جرائ ــي محضــر الشــرطة مــن أن المطعــون ضــده ســبق إدانت ف
العــرض باإلكــراه وتــم إبعــاده مــن البــالد بتاريــخ 29 ينايــر ســنة 1997، وأنــه اعتــرف 
بأنــه حصــل علــى بطاقــة دخــل بهــا إلــى ســلطنة عمــان بعــد إبعــاده ثــم دخــل متســلالً إلــى 
الدولــة عــن طريــق البريمــي. وإذ تجاهــل الحكــم المطعــون فيــه هــذه الوقائــع ولــم يــرد في 
أســبابه مــا يعارضهــا، فإنــه يكــون معيبــاً بالفســاد والقصــور فــي التســبيب بمــا يســتدعي 
ــه،  ــي محل ــة ف ــة العام ــي النياب ــأن نع ــا ب ــة العلي ــة االتحادي ــد قضــت المحكم نقضــه. وق
مؤكــدةً أنــه »لمــا كانــت المــادة األولــى مــن قانــون تنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب نصــت 
علــى أنــه يعتبــر أجنبيــاً فــي حكــم هــذا القانــون كل مــن ال يتمتــع بجنســية دولــة اإلمــارات 

مجموعــة أحــكام المحكمــة، س20، رقــم 27، ص138.
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ــه أن  ــم المطعــون في ــي أســباب الحك ــا جــاء ف ــاً لم ــي األوراق ووفق ــت ف ــة، والثاب العربي
المطعــون ضــده ال جنســية لــه، ومــن ثــم يســتحيل منطقــاً اعتبــاره مواطنــاً بــل هــو أجنبــي 
ــة اإلمــارات  ــم دخــول وإقامــة األجانــب، إذ ال يحمــل جنســية دول فــي حكــم قانــون تنظي
العربيــة، وال ينــال مــن ذلــك أنــه مولــود فــي دولــة اإلمــارات إذ واقعــة الميــالد ليســت هــي 
معيــار تحديــد مــن هــو األجنبــي إذ يولــد الكثيــرون مــن األجانــب فــي الدولــة ويحتفظــون 
بجنســياتهم إذ الحصــول علــى جنســية الدولــة يقتضــي القيــام بإجــراءات معينــة واردة فــي 
قانــون الجنســية وال يتمتــع طالــب الجنســية بصفــة المواطــن إال بعــد صــدور المرســوم 
الرئاســي بمنحــه الجنســية إذ هــو الدليــل األوحــد علــى تمتــع حاملــه بجنســية الدولــة. وال 
ــاول  ــي تتن ــات الت ــون العقوب ــن قان ــادة )22( م ــي الم ــا ورد ف ــك بم ــي ذل ــول ف ــدل الق يب
خضــوع المواطــن ألحكامهــا عنــد ارتكابــه جريمــة وهــو خــارج الدولــة معاقــب عليهــا 
بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون أي قانــون العقوبــات وال يمتــد حكمهــا لقانــون تنظيــم دخــول 
وإقامــة األجانــب إذ الجرائــم الخاصــة بــه ال ترتكــب خــارج الدولــة وأن مســاواة مــن ال 
جنســية لهــم واعتبارهــم فــي حكــم المواطــن إنمــا هــو قاصــر علــى الجرائــم التــي ترتكــب 
خــارج البــالد والتــي تعــد جريمــة معاقبــاً عليهــا بقانــون العقوبــات وحــده. هــذا إلــى جانــب 
أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يبــد رأيــه فيمــا جــاء بــاألوراق بــأن المتهــم ســبق إبعــاده لليمن 
وأنــه اعتــرف بهــذه الواقعــة ثــم عــاد إلــى البــالد عــن طريــق البريمــي ومدينــة العيــن التــي 
ليســت مــن المنافــذ البريــة لدخــول الدولــة وفقــاً للمــادة الثانيــة الفقــرة )جـــ( مــن الالئحــة 
التنفيذيــة للقانــون رقــم 6 لســنة 1973 المعــدل بالقانــون رقــم 13 لســنة 96 بشــأن تنظيــم 

دخــول وإقامــة األجانــب األمــر الــذي يعيــب الحكــم ويــؤدي إلــى نقضــه«.

المطلب الثاني: االتجاه القضائي القائم على حظر إبعاد البدون
دون حاجــة إلــى الخــوض فــي أســباب حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا الســابق أو تقييــم 
ســنده القانونــي، ينبغــي اإلشــارة إلــى أن أحــكام القضــاء االتحــادي قــد اضطــرت بعــد ذلك 
علــى عــدم جــواز إبعــاد مــن ال جنســية لــه المقيــم بالدولــة. ففــي أحــد أحكامهــا، قضــت 
ــن محاضــر  ــة وم ــة العام ــات النياب ــن تحقيق ــت م ــأن »الثاب ــا ب ــة العلي ــة االتحادي المحكم
ــى  ــة العامــة إل ــه النياب ــد أحالت ــدون جنســية وق الشــرطة أن المطعــون ضــده الثانــي ... ب
ــت  ــه أثب ــا أن ــية كم ــدون جنس ــه ب ــة أن ــر اإلحال ــي أم ــأوردت ف ــة ف ــذه الصف ــة به المحكم
ــد آخــر  ــه بل ــس ل ــه أن لي ــك كل ــن ذل ــد فاتضــح م ــذا البل ــي ه ــد ف ــه ول ــة أن ــام المحكم أم
يمكــن إبعــاده إليــه. ومعلــوم أن عقوبــة اإلبعــاد المنصــوص عليهــا فــي المــادة 121 مــن 

قانــون العقوبــات إنمــا يتصــور توقيعهــا علــى أجنبــي لــه جنســية بلــد معيــن يمكــن إبعــاده 
إليــه، أمــا مــن ال يحمــل جنســية دولــة معينــة فإنــه يســتحيل إبعــاده إلــى أي دولــة أخــرى 
ومــن المقــرر أنــه ال تكليــف بمســتحيل. لمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن أوراق الملــف 
ــة  ــي خصــوص التهم ــاد ف ــة اإلبع ــإن عقوب ــية ف ــدون جنس ــي ب ــون ضــده الثان أن المطع
المنســوبة إليــه تكــون غيــر واردة بحقــه وتكــون المحكمــة المطعــون فــي حكمها بإســقاطها 
لهــذه العقوبــة عنــه قــد أصابــت الصــواب وحكمــت طبقــاً لمــا هــو ثابــت بــاألوراق. ومــن 
ــم يكــون الطعــن برمتــه غيــر قائــم علــى أســاس ويجــب لذلــك رفضــه«1. وفــي حكــم  ث
آخــر، تؤكــد المحكمــة االتحاديــة العليــا أن »الــذي اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة أن 
عقوبــة اإلبعــاد ال ســتلط إال علــى مــن لــه بلــد آخــر يمكــن إبعــاده إليــه أمــا مــن ال يحمــل 
جنســية أيــة دولــة فإنــه يســتحيل إبعــاده إذ ال يوجــد بلــد يقبلــه. لمــا كان ذلــك وكان الثابــت 
مــن أوراق الملــف أن النيابــة العامــة صرحــت فــي أمــر اإلحالــة الــذي أحالــت بموجبــه 
المطعــون ضدهمــا إلــى المحكمــة أنهمــا ال يحمــالن أوراقــاً إلثبــات الشــخصية )ال جنســية 
لهمــا( وثبــت ذلــك أيضــاً خــالل مختلــف التحقيقــات معهمــا كمــا ثبــت أنهمــا ولــدا فــي هــذه 
ــل اســتئنافها  ــذي قب ــه ال ــإن الحكــم المطعــون في ــى اآلن ف ــة وظــال يقيمــان فيهــا حت الدول
ــدم  ــبب ع ــا بس ــاد عنهم ــة اإلبع ــذف عقوب ــاد وح ــد واإلبع ــا بالجل ــم القاضــي عليهم للحك
ــم  ــون ول ــق القان ــي تطبي ــد أصــاب ف ــا يكــون ق ــات الشــخصية عندهم وجــود أوراق إلثب
ــث،  ــن رفضــه«2. وفــي حكــم ثال ــال أســاس ويتعي ــم يكــون النعــي ب ــه ومــن ث يخطــئ في
تقــول المحكمــة االتحاديــة العليــا أنــه »لمــا كانــت المــادة األولــى مــن القانــون رقم 6 لســنة 
73 المعــدل بالقانــون رقــم 13 لســنة 96 بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب نصــت 
علــى أنــه )يعتبــر أجنبيــاً فــي حكــم هــذا القانــون كل مــن ال يتمتــع بجنســية دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة( والثابــت مــن األوراق ومــا قــرره الحكــم فــي أســبابه مــن أن المطعــون 
ضــده بــدون جنســية أي ال يحمــل جنســية دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومــن ثــم فهــو 
ــع  ــه جمي ــي حق ــب وتســري ف ــة األجان ــم دخــول وإقام ــون تنظي ــاً ألحــكام قان ــاً وفق أجنبي
ــي  ــد أخطــأ ف ــه ق ــم يكــون الحكــم المطعــون في ــه ومــن ث ــواردة ب ــات واألوامــر ال العقوب
تطبيــق القانــون إذ قضــى ببــراءة المتهــم مــن الجرائــم المســندة إليــه. أمــا عــن أمــر اإلبعــاد 
فــإن المســتقر فــي قضــاء هــذه المحكمــة هــو وجــوب إصــداره إال إذا تبيــن للمحكمــة مــن 

ــة،  ــم 139 لســنة 21 قضائي ــر ســنة 2000، الطعــن رق ــا، 22 يناي ــة العلي 1  حكــم المحكمــة االتحادي
ــم 2، ص8. ــة، س22، رق ــرة الجزائي ــة، الدائ مجموعــة أحــكام المحكم

2  حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا، 20 مايــو ســنة 2000، الطعــن رقــم 84 لســنة 21 قضائيــة 
)شــرعي(، مجموعــة أحــكام المحكمــة، الدائــرة الجزائيــة، س22، رقــم 41، ص255.
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واقــع الدعــوى عــدم انتمــاء األجنبــي إلــى بلــد معيــن يمكــن إبعــاده إليــه وفــي هــذه الحالــة 
ــا  ــم م ــات الحك ــي مدون ــرد ف ــم ي ــذه وإذ ل ــاد الســتحالة تنفي ــر باإلبع ــذر إصــدار األم يتع
يشــير إلــى أن المطعــون ضــده ليــس لــه بلــد يبعــد إليــه فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور فــي 
ــي هــو عــدم  ــون البحرين ــي القان ــدو أن الحكــم ف ــن معــه نقضه«1.ويب األســباب بمــا يتعي
جــواز إبعــاد عديمــي الجنســية، إذ تنــص المــادة 106 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي 
ــة،  ــية البحريني ــع بالجنس ــن يتمت ــون م ــذا القان ــم ه ــي حك ــى أن »يقصــد بالمواطــن ف عل
ويعتبــر فــي حكــم المواطــن مــن ال جنســية لــه إذا كان مقيمــاً فــي إقليــم دولــة البحريــن«.
ويبــدو أن الحكــم فــي القانــون البحرينــي هــو عــدم جــواز إبعــاد عديمــي الجنســية، إذ تنص 
المــادة 106 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي علــى أن »يقصــد بالمواطــن فــي حكــم هــذا 
القانــون مــن يتمتــع بالجنســية البحرينيــة، ويعتبــر فــي حكــم المواطــن مــن ال جنســية لــه 
ــا  ــيء وتنفيذه ــة ش ــم بالعقوب ــد أن الحك ــة البحرين«.ونعتق ــم دول ــي إقلي ــاً ف إذا كان مقيم
شــيء آخــر. ولعــل ذلــك هــو الــذي دفــع المشــرع الجنائــي المقــارن إلــى أن يجعــل النيابــة 
العامــة األمينــة علــى تنفيــذ األحــكام الجنائيــة، بحيــث ال يتــم تنفيــذ األحــكام بشــكل تلقائــي 
بمجــرد صــدور الحكــم القضائــي، وإنمــا يكــون ذلــك بنــاًء علــى أمــر مــن النيابــة العامــة 
)المــادة 272 مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المــادة 
461 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري؛ المــادة 324 مــن قانــون اإلجــراءات 
الجنائيــة القطــري(. وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ أحــكام اإلبعــاد بحــق عديمــي الجنســية، تجــدر 
اإلشــارة إلــى أن بعــض االتفاقيــات الدوليــة حاولــت الحــد مــن مشــكلة البحــث عــن مــأوى 
لعديــم الجنســية. مــن ذلــك مــا نصــت عليــه اتفاقيــة الهــاي المنعقــدة ســنة 1930 بشــأن 
الجنســية فــي المــادة األولــى مــن البروتوكــول الخــاص بانعــدام الجنســية علــى أنــه »إذا 
ــى جنســية  ــه دون أن يحصــل عل ــي عن ــد أجنب ــي بل ــه ف ــد شــخص جنســيته بعــد دخول فق
أخــرى وجــب علــى الدولــة التــي كان متمتعــاً بجنســيتها قبــل الفقــد أن تقبلــه بنــاًء علــى 
طلــب الدولــة التــي يقيــم فيهــا، وذلــك فــي الحالتيــن اآلتيتيــن: 1- إذا كان هــذا الشــخص 
ــل للشــفاء، أو ألي ســبب آخــر. 2- إذا  ــر قاب ــر مســتمر بســبب مــرض غي ــة فق فــي حال
حكــم علــى الشــخص فــي البلــد الــذي يقيــم فيــه بعقوبــة الحبــس مــدة شــهر علــى األقــل، 

ســواء أمضــى هــذه العقوبــة أم صــل علــى عفــو عنهــا كلهــا أو بعضهــا.«

ــة،  ــم 30 لســنة 21 قضائي ــر ســنة 2000، الطعــن رق ــا، 27 نوفمب ــة العلي 1  حكــم المحكمــة االتحادي
ــة، س22، رم 92، ص573. ــرة الجزائي ــة، الدائ ــكام المحكم ــة أح مجموع

المبحث الثالث: مدى جواز تسليم البدون

يذهــب بعــض الفقــه إلــى جــواز تســليم عديــم الجنســية أو البــدون دون قيــود أو ضوابــط 
مــن الممكــن أن تعــوق هــذا التســليم، إذ أن وضعــه كشــخص عديــم الجنســية يجعــل مــن 
ــة أخــرى، وال يوجــد ضمــن  غيــر المتصــور أن يؤثــر تســليمه علــى العالقــات مــع دول
ــه1.  ــة تطلب ــى أي دول ــع تســليمه إل ــا يمن ــة م ــات الدولي ــه االتفاقي ــا ل ــي تمنحه ــه الت حقوق
وإذا كان متعــذراً إبعــاد عديــم الجنســية لعــدم وجــود دولــة تقبلــه، فــإن هــذا الفــرض غيــر 
ــة  ــب دول ــى طل ــاًء عل ــم إال بن ــى أن التســليم ال يت ــة التســليم بالنظــر إل ــي حال متصــور ف
أخــرى2. وال نعلــم فــي الفقــه مخالفــاً لهــذا الــرأي، ويمكــن بالتالــي القــول بــأن الفقــه مجمــع 
علــى جــواز تســليم البــدون. وقــد أخــذت بعــض أحــكام القضــاء الفرنســي بهــذا االتجــاه، إذ 

قضــت محكمــة  اســتئناف باريــس بجــواز تســليم األشــخاص عديمــي الجنســية3.
ومــع ذلــك، يجــوز للدولــة المطلــوب إليهــا أن ترفــض تســليمه إذا رأت أن تقــوم بمحاكمتــه 
ــة  ــل مــع الدول ــة بالمث ــدأ المعامل ــة. إال أن هــذا األمــر ســيرتب مب أمــام محاكمهــا الوطني
التــي رفــض لهــا طلــب التســليم4. وقــد يعتقــد البعــض أن الحكــم فــي القانــون اإلماراتــي 
هــو عــدم جــواز تســليم البــدون، وذلــك اســتناداً إلــى أن المــاد )2/9( مــن القانــون 
ــي فــي المســائل  ــم )39( لســنة 2006 فــي شــأن التعــاون القضائــي الدول االتحــادي رق
الجنائيــة تنــص علــى عــدم جــواز تســليم المجرميــن »إذا كان القانــون فــي الدولــة يعقــد 
االختصــاص للســلطات القضائيــة الوطنيــة بشــأن الجريمــة المطلــوب التســليم مــن أجلها«. 
ــى  ــي إل ــدأ شــخصية النــص الجنائ ــق مب ــي يمــد نطــاق تطبي ولمــا كان المشــرع اإلمارات
طائفــة البــدون، فــإن ذلــك قــد يفهــم فــي معنــى انعقــاد االختصــاص للســلطات القضائيــة 

1  د. ســليمان عبــد المنعــم، الجوانــب اإلشــكالية فــي النظــام القانونــي لتســليم المجرميــن، دراســة مقارنــة، 
دار الجامعــة الجديــدة للنشــر باإلســكندرية، 2007، رقــم 108، ص231 و232؛ د. عبــد الفتــاح محمــد 
ســراج، النظريــة العامــة لتســليم المجرميــن، دراســة تحليليــة تأصيليــة، بــدون دار نشــر، د.ت، رقــم 144، 
ــن  ــة م ــوال المتحصل ــل األم ــرة غس ــريعية لظاه ــة التش ــر، المواجه ــى طاه ص223 و224؛ د. مصطف
ــز  ــد العزي ــام عب ــم 515، ص551؛ د. هش ــرة، 2002، رق ــر، القاه ــدون دار نش ــدرات، ب ــم المخ جرائ
مبــارك، تســليم المجرميــن بيــن الواقــع والقانــون، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة األولــى، 2006، 

ص82. 
2  د. نعيــم عطيــة ود. حســن محمــد هنــد، النظــام القانونــي للمنــع مــن الســفر، المرجــع الســابق، ص98 

و99.
 Cour d’Appel de Paris, 29 juin 1961, JCP, 1963, II, no 13126, note   3

Aymond
4  د. عبــد الفتــاح محمــد ســراج، النظريــة العامــة لتســليم المجرميــن، دراســة تحليليــة تأصيليــة، المرجــع 

الســابق، رقــم 144، ص224.
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الدكتور أحمد عبد الظاهرالمركز القانوني للبدون في ضوء أحكام القانون الجنائي اإلماراتي

الوطنيــة بشــأن الجريمــة المطلــوب التســليم مــن أجلهــا، ويتعــذر بالتالــي تســليم البــدون. 
ــه هــو حــاالت  ــون االتحــادي المشــار إلي ــن القان ــادة )2/9( م ــد أن المقصــود بالم ونعتق
انعقــاد االختصــاص للســلطات القضائيــة الوطنيــة طبقــاً لمبــدأي اإلقليميــة والعينيــة، وال 
يمتــد ذلــك إلــى حالــة تطبيــق مبــدأ شــخصية النــص الجنائــي. وســندنا فــي ذلك أن المشــرع 
يجعــل حظــر التســليم مرهونــاً بالحــاالت التــي يعقــد فيهــا االختصــاص للســلطات القضائية 
الوطنيــة بشــأن »الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم«. والمالحــظ فــي حالــة تطبيــق 
مبــدأ شــخصية النــص الجنائــي أن المشــرع يقــرر اختصــاص المحاكــم الوطنيــة بمحاكمــة 
المواطــن الــذي يرتكــب جريمــة فــي الخــارج دون أن يمتــد االختصــاص إلــى أشــخاص 
الفاعليــن أو الشــركاء اآلخريــن فــي الجريمــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن االختصــاص المقرر 
للمحاكــم الوطنيــة طبقــاً لمبــدأ الشــخصية هــو اختصــاص شــخصي يتعلــق بشــخص الجاني 

وتوافــر صفــة معينــة فيــه، وليــس اختصاصــاً عينيــاً يتعلــق بالجريمــة ذاتهــا.
ويبــدو جليــاً مــن العــرض الســابق مــدى الحمايــة التــي يكفلهــا القانــون اإلماراتــي لطائفــة 
األشــخاص عديمــي الجنســية، والتــي توجــت بصــدور قــرار المجلــس األعلــى لالتحــاد 

بالموافقــة علــى حــل مشــكلة البــدون.

خاتمة

تناولنــا فــي هــذا البحــث موضــوع المركــز القانونــي للبــدون فــي ضــوء أحــكام القانــون 
الجنائــي اإلماراتــي. وفــي الختــام، يهمنــا اإلشــارة إلــى أن المــراد مــن وراء هــذه الدراســة 
هــو إلقــاء الضــوء علــى بعــض النقــاط المضيئــة فــي القانــون اإلماراتــي، والتــي تكشــف 
عــن االتجاهــات والنــوازع اإلنســانية لهــذا القانــون، وتكــرس مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
اصطــالح »القانــون الجنائــي اإلنســاني«، وذلــك علــى غــرار مصطلــح »القانــون الدولــي 
اإلنســاني« الــذي ســاد فــي الفكــر القانونــي المعاصــر1. وقــد تبيــن لنــا مــن خــالل هــذه 

الدراســة مــا يلــي:
ــة –  ــة النظري ــن الناحي ــن – م ــاً، ويمك ــر أجنبي ــدون يعتب ــية أو الب ــم الجنس أوالً: أن عدي
إنــزال تدبيــر اإلبعــاد فــي مواجهتــه. غيــر أن الصعوبــة تكمــن فــي تنفيــذ هــذا اإلجــراء، 
إذ قــد يتعــذر وجــود دولــة تقبــل بالشــخص المبعــد عــن أراضيهــا. ولذلــك، ثــار التســاؤل 
عــن مــدى جــواز إبعــاد البــدون أو عديمــي الجنســية. وقــد اضطربــت أحــكام القضــاء فــي 
ــث أجــازت بعــض األحــكام إبعــاد عديمــي الجنســية،  ــى هــذا التســاؤل، بحي ــة عل اإلجاب
ــة شــيء وتنفيذهــا شــيء  ــد أن الحكــم بالعقوب ــك. ونعتق بينمــا رفضــت أحــكام أخــرى ذل
آخــر. ولعــل ذلــك هــو الــذي دفــع المشــرع الجنائــي المقــارن إلــى أن يجعــل النيابــة العامــة 
األمينــة علــى تنفيــذ األحــكام الجنائيــة، بحيــث ال يتــم تنفيــذ األحــكام بشــكل تلقائــي بمجــرد 
صــدور الحكــم القضائــي، وإنمــا يكــون ذلــك بنــاًء علــى أمــر مــن النيابــة العامــة. وفيمــا 
ــض  ــى أن بع ــارة إل ــدر اإلش ــية، تج ــي الجنس ــق عديم ــاد بح ــكام اإلبع ــذ أح ــق بتنفي يتعل
االتفاقيــات الدوليــة حاولــت الحــد مــن مشــكلة البحــث عــن مــأوى لعديــم الجنســية. مــن 
ذلــك مــا نصــت عليــه اتفاقيــة الهــاي المنعقــدة ســنة 1930 بشــأن الجنســية فــي المــادة 
األولــى مــن البروتوكــول الخــاص بانعــدام الجنســية علــى أنــه »إذا فقــد شــخص جنســيته 
بعــد دخولــه إلــى بلــد أجنبــي دون أن يحصــل علــى جنســية أخــرى، وجــب علــى الدولــة 

ــي  ــاني ف ــي اإلنس ــون الدول ــة للقان ــة العام ــا، النظري ــو الوف ــد أب ــال: د. أحم ــبيل المث ــى س ــع عل 1  راج
القانــون الدولــي وفــي الشــريعة اإلســالمية، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة األولــى، 2006، د. 
ســعيد ســالم جويلــي، المدخــل لدراســة القانــون الدولــي اإلنســاني، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2002، 
د. محمــد فهــاد الشــاللدة، القانــون الدولــي اإلنســاني، منشــأة المعــارف باإلســكندرية، 2005م؛ د. يوســف 
شــباط، دراســة تحليليــة فــي ماهيــة القانــون الدولــي اإلنســاني تبعــاً لنصــوص اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949م 
ــام 1998،  ــة لع ــة الدولي ــة الجنائي ــا األساســي للمحكم ــام 1977 ونظــام رم ــن لع ــا المضافي وبروتوكوليه
ــي،  ــي، س14، العــدد الثان ــة شــرطة دب ــة محكمــة تصدرهــا أكاديمي ــة دوري ــون، مجل ــة األمــن والقان مجل

يوليــو 2006م، ص9 ومــا بعدهــا. 
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التــي كان متمتعــاً بجنســيتها قبــل الفقــد أن تقبلــه بنــاًء علــى طلــب الدولــة التــي يقيــم فيهــا، 
وذلــك فــي الحالتيــن اآلتيتيــن: 1- إذا كان هــذا الشــخص فــي حالــة فقــر مســتمر بســبب 
مــرض غيــر قابــل للشــفاء، أو ألي ســبب آخــر. 2- إذا حكــم علــى الشــخص فــي البلــد 
الــذي يقيــم فيــه بعقوبــة الحبــس مــدة شــهر علــى األقــل، ســواء أمضــى هــذه العقوبــة أم 
حصــل علــى عفــو عنهــا كلهــا أو بعضهــا«. أمــا إذا لــم تتوافــر إحــدى الحــاالت الســابقة، 
ــاد،  ــم اإلبع ــذ حك ــذر تنفي ــة تع ــي حال ــي ف ــر بدل ــر تدبي ــرى أن يتدخــل المشــرع بتقري فن
وذلــك بالنــص علــى أنــه »إذا تعــذر تنفيــذ حكــم اإلبعــاد، يخضــع المحكــوم عليــه لتدبيــر 
ــد محــددة،  ــي مواعي ــر الشــرطة  المختــص ف ــى مق ــدم إل ــة والتق ــي جهــة معين اإلقامــة ف
وذلــك إلــى حيــن إبعــاده«. وقــد أخــذ المشــرع المصــري بهــذا الحكــم فــي الحــاالت التــي 
ال يتســنى فيهــا تنفيــذ قــرار اإلبعــاد اإلداري، إذ تنــص المــادة )30( مــن القــرار بقانــون 
ــة مصــر  ــم 89 لســنة 1960 فــي شــأن دخــول وإقامــة األجانــب بأراضــي جمهوري رق
العربيــة والخــروج منهــا – معدلــة بموجــب القانــون رقــم 88 لســنة 2005م – علــى أن 
»لمديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة والجنســية بقــرار منــه أن يفــرض علــى األجنبــي 
الــذي صــدر قــرار بإبعــاده وتعــذر تنفيــذه، اإلقامــة فــي جهــة معينــة والتقــدم إلــى مقــر 

الشــرطة المختــص فــي المواعيــد التــي يعينهــا القــرار، وذلــك إلــى حيــن إبعــاده«.
ثانيــاً: اســتقر الفقــه والقضــاء المقــارن علــى جــواز تســليم عديــم الجنســية دون أي قيــود 
أو ضوابــط مــن الممكــن أن تعــوق هــذا التســليم، إذ أن وضعــه كشــخص عديــم الجنســية 
يجعــل مــن غيــر المتصــور أن يؤثــر تســليمه علــى العالقــات مــع دولــة أخــرى، وال يوجــد 
ضمــن حقوقــه التــي تمنحهــا لــه االتفاقيــات الدوليــة مــا يمنــع تســليمه إلــى أي دولــة تطلبــه.
ثالثــاً: مــا دام تســليم البــدون جائــزاً، فــإن النــص علــى مــد نطــاق مبــدأ الشــخصية 
ــراً  ــب يغــدو مفتق ــة مــن األجان ــى هــذه الطائف ــات إل ــون العقوب ــق قان ــي تطبي ــة ف اإليجابي
إلــى األســاس القانونــي. بيــان ذلــك أن العلــة مــن هــذا المبــدأ هــي أن كثيــراً مــن الدســاتير 
تنــص علــى عــدم جــواز إبعــاد المواطــن عــن إقليــم الدولــة. ويفســر حظــر اإلبعــاد عــادةً 
ــاً كان ســبب هــذا  ــة أجنبيــة أي بمــا يتضمــن التســليم. فتســليم المواطــن إلــى ســلطات دول
التســليم، يعتبــر إبعــاداً محظــوراً بنــص الدســتور. بــل إن بعــض الدســاتير – ومــن بينهــا 
الدســتور اإلماراتــي – تنــص صراحــةً علــى حظــر تســليم المواطنيــن. فــال يجــوز إذن 
ــاًء  ــدول. وبن ــر مــن ال ــدأ المســتقر فــي كثي ــاً للمب ــة وفق ــة أجنبي ــى دول تســليم المواطــن إل
علــى ذلــك، إذا ارتكــب أحــد األشــخاص جريمــة خــارج دولتــه، ثــم هــرب قبــل أن يحاكــم 
عــن هــذه الجريمــة إلــى دولتــه األصليــة، فإنــه يتعــذر تســليمه إلــى الدولــة التــي ارتكــب 

ــليم  ــدم تس ــل لع ــي كبدي ــون الجنائ ــخصية القان ــدأ ش ــي مب ــا يأت ــن هن ــه. وم ــا جريمت فيه
المواطــن إلــى دولــة أجنبيــة لكــي تقــوم بمحاكمتــه عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا فــي إقليــم 
ــدون  ــليم الب ــا دام تس ــن المســئولية. وم ــراراً م ــه ف ــى وطن ــود إل ــل أن يع ــة قب ــك الدول تل
جائــزاً، فــإن مــؤدى ذلــك انعــدام األســاس الفلســفي النطبــاق مبــدأ الشــخصية اإليجابيــة 
عليــه . ولذلــك ، نــرى مــن المالئــم حــذف الشــطر الثانــي مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
)22( عقوبــات اتحــادي، والــذي ينــص علــى أنــه »فــي تطبيــق هــذه المــادة يعتبــر مــن ال 

جنســية لــه فــي حكــم المواطــن إذا كان مقيمــاً فــي الدولــة إقامــة معتــادة«. 
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بسم هللا الرحمن الرحيم
َن الُمْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى يَْسَمَع َكالَم هللِا ثُمَّ  قال تعالى: َوإِْن أََحٌد ّمِ
أَْبِلْغهُ َمأَْمنَهُ َذِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ يَْعلَُموَن{       )التوبة / 6(

المقدمة

الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى رســوله الكريــم المبعــوث رحمــةً 
ــه  ــه وأصحاب ــى آل ــه وعل ــى هللا علي ــن صل ــد هللا الصــادق األمي ــن عب ــد ب ــن محم للعالمي

ــد: ــا بع ــم أم ــن، ث ــوم الدي ــى ي ــان إل ــم بإحس ــن تبعه ــن وم ــن الطاهري الطيبي
يتكــون العالــم المعاصــر مــن عــدة دول يفصــل بينهــا فواصــل تســمى بالحــدود السياســية 
ــة  ــراءات قانوني ــاً إلج ــرى إال وفق ــة أخ ــدود دول ــور ح ــة عب ــوا أي دول ــتطيع مواطن يس
محــددة ترســمها كل دولــة علــى حــدة، إضافــةً إلــى مــا قــد يســتقر عليــه العــرف الدولــي أو 
االتفاقيــات الدوليــة مــن اعتبــارات يجــب مراعاتهــا عنــد معاملــة األجانــب أثنــاء دخولهــم 

وخروجهــم وإخراجهــم مــن وإلــى الــدول األخــرى.
ومــن خــالل هــذا البحــث ســوف نناقــش مســألةً بالغــة األهميــة والخطــورة والتــي تتمثــل 
فــي كيفيــة دخــول األجانــب إلــى إقليــم الدولــة وإقامتهــم فيهــا وخروجهــم وإخراجهــم منهــا.

● توطئة للموضوع:

مــن الممكــن لألجنبــي – غيــر المســلم – أن يدخــل إلــى البــالد اإلســالمية إذا طلــب مــن 
المســلمين األمــان وأمنــوه وبذلــك يحــق لــه اإلقامــة خــالل المــدة التــي حــددت لــه ويســمى 
حينهــا مســتأمناً وال يحــق ألحــد التعــرض لــه بــأذى وعلــى هــذا المســتأمن أال يتســبب فــي 
ضــرر للمســلمين وأن يراعــي شــروطهم وإال كان ناقضــاً للعهــد ولهــم الحــق فــي طــرده.
كمــا أن القوانيــن الوضعيــة تمكــن األجنبــي مــن الدخــول إلــى أراضــي الدولــة مــن خــالل 
اســتيفائه إلجــراءات معينــة كحصولــه علــى جــواز ســفر وتأشــيرة دخــول ثــم بعدهــا إذا 
ــه  ــة ل ــة الدول ــى موافق ــي اإلقامــة يجــب أن يحصــل عل ــة ورغــب ف ــى الدول مــا دخــل إل
باإلقامــة، وللدولــة الحــق فــي إخراجــه مــن أراضيهــا جبــراً إن تســبب بــأي أمــر يشــكل 

خطــراً علــى أمنهــا 
● سبب اختيار للموضوع:

وســبب اختيــار الموضــوع يتمثــل فــي الرغبــة الجامحــة لمعرفــة الحكــم الشــرعي 
ــة  ــرعية والقانوني ــه الش ــث ثقافت ــا الباح ــري به ــة يث ــذا الموضــوع كمعلوم ــي له والقانون
ــم بالشــيء فــرع عــن تصــوره. ــاً بذلــك مــن أن العل ــد بهــا مجتمعــه، منطلق ومــن ثــم يفي
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● أهمية الموضوع:

ــد يومــاً بعــد يــوم فــي ظــل  ــا مــا لهــذا البحــث مــن أهميــة عظيمــة تتزاي وال يخفــى علين
التقــدم العلمــي المعاصــر وازديــاد تنقــل األجانــب مــن بلــد إلــى بلــد بحكــم انتشــار وتعــدد 
ــد  ــم كتوري ــة له ــدان المضيف ــى البل ــن خطــورة عل ــون م ــا يمثل ــائل المواصــالت وم وس

ــة. ــي والبطال اإلجــرام والفســاد األخالق
ومــن ناحيــة أخــرى قــد يتعــرض هــؤالء األجانــب النتهــاك مــن قبــل الدولــة المضيفــة أو 
مــن قبــل آحــاد النــاس وهــو األمــر الــذي دفعنــا إلــى التســاؤل عــن مــدى قبــول األجنبــي 
فــي إقليــم الدولــة وهــل لــه حــق اإلقامــة فيهــا وكــم هــي مدتهــا وكيــف تضمــن الشــريعة 

وكذلــك القانــون حمايتــه إلــى أن يعــود إلــى بلــده.
● مصادر البحث:

وقــد تمثلــت مصــادر البحــث فــي االعتمــاد علــى كتــاب هللا وســنة رســوله الكريــم وأمهــات 
الكتــب القديمــة والرجــوع إلــى مــا فــي بطونهــا مــن علــم غزيــر ال نــد له، هــذا مــن الناحية 
الشــرعية أمــا مــن الناحيــة القانونيــة فبالرجــوع إلــى كتــب رجــال القانــون ومتابعــة كل 

جديــد صــدر فــي هــذا الشــأن.
وكذلــك كان لنــا جنــوح إلــى نصــوص قوانيــن بعــض الــدول العربيــة والتعليــق عليهــا ثــم 

التحليــل واالســتنباط وإبــداء المقترحــات مــن بعــد ذلــك.
● صعوبات البحث:

مــا مــن باحــث اختــط لنفســه البحــث العلمــي ســبيالً للوصــول إلــى المعلومــة الصحيحــة 
كهــدف مــن أهدافــه إال ويجــد متاعــب وصعوبــات عديــدة ولكنهــا وغــن كانــت متاعــب 
مرهقــة إال أنهــا وبــكل حــق تهــون بعــد إنجــاز البحــث وإتمامــه إذا مــا أريــد بهــا وجــه 
هللا تبــارك وتعالــى فتصبــح مــن ألــذ أنــواع المعانــاة وممــا واجهتنــا مــن صعوبــات أثنــاء 
إعــداد هــذا البحــث قلــة المكتبــات العلميــة ونــدرة المراجــع التــي تناولــت الموضــوع محــل 

البحــث.
هذا وقد يسر هللا أن تكون خطة البحث على النحو التالي:

● اآلية القرآنية.

● المقدمة.

● المبحث التمهيدي: والذي احتوى على المطالب اآلتية:

... المطلب األول: أقسام الدار عند المسلمين.
... المطلب الثاني: األجنبي ووضعه في القانون.

● المبحــث األول: النظــام اإلداري لألجانــب فــي الشــريعة اإلســالمية وقــد تضمــن 

المطالــب اآلتيــة:
... المطلب األول: تعريف األمان ومشروعيته وانعقاده

... المطلب الثاني: شروط األمان وأقسامه.
... المطلب الثالث: أحكام األمان.

● المبحث الثاني: النظام اإلداري لألجانب في القوانين الوضعية وفيه عدة مطالب

... المطلب األول: دخول األجانب إلى إقليم الدولة.
... المطلب الثاني: إقامة األجانب في إقليم الدولة.

● مقارنة القوانين الوضعية بالشريعة اإلسالمية مع نتائج البحث وفيه مطلبان:

... المطلب األول: أوجه الشبه بين النظامين.
... المطلب الثاني: أوجه الخالف بني النظامين.

● الخاتمة مع نتائج وتوصيات البحث.

● قائمة المراجع.

المبحث التمهيدي

إن مــن أهــم مــا يلزمنــا فــي بــادئ ذي بــدء أن نمهــد لموضــوع النظــام اإلداري لألجانــب 
فــي معرفــة مــن هــم األجانــب فــي الشــريعة اإلســالمية وكيــف يقســم المســلمون البــالد 
إلــى داريــن ثــم معرفــة وضــع األجنبــي فــي القانــون وذلــك فــي مطالــب ثالثــة – تمهيديــة 

– علــى النحــو التالــي:

المطلب األول أقسام الدار عند المسلمين
يقســم الفقهــاء المســلمين العالــم إلــى داريــن وهمــا دار اإلســالم ودار الحــرب، ويقســمون 
النــاس تبعــاً لذلــك إلــى قســمين وهــم مســلمين وكفــار، والكفــار ينقســمون بدورهــم إلــى 
مســتأمنين وذمييــن ومعاهديــن، والســؤال الــذي يــدور حولــه البحــث هــل مــن الممكــن أن 
يدخــل الكفــار إلــى دار اإلســالم؟ هــذا مــا ســوف نمهــد بــه لموضــوع بحثنــا لمعــرف مــا 

هــي دار اإلســالم ودار الحــرب ومــن هــم أهــل كل منهــا:
أوالً: دار اإلسالم:

وهــي كل بقعــة تكــون فيهــا أحــكام اإلســالم ظاهــرة1 وذكــر الكاســاني فــي بدائعــه أنهــا 
ــة، ج20، ط2،  ــاف الكويتي ــالمية واألوق ــؤون اإلس ــات وزارة الش ــن مطبوع ــة م ــوعة الفقهي 1  الموس
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ــر  ــي أصــالً دار كف ــي ه ــدار الت ــى ال ــا أو بمعن ــالم فيه ــكام اإلس ــر أح ــي تظه ــدار الت ال
ــا1. ــالم فيه ــكام اإلس ــور أح ــالم بظه ــح دار إس تصب

ويذهــب البعــض إلــى أن دار اإلســالم تشــمل البــالد التــي تظهــر فيهــا أحــكام اإلســالم أو 
يســتطيع ســكانها المســلمون أن يظهــروا فيهــا أحــكام اإلســالم2.

ممــا ســبق ذكــره مــن التعاريــف للــدار اإلســالمية يتبيــن لنــا أن المقصــود بالدار اإلســالمية 
هــي اإلقليــم الــذي يكــون تحــت قبضــة المســلمين ويتمكنــون مــن إظهــار دينهــم فيــه حيــث 
أنــه مــن المعلــوم أن الــدار اإلســالمية ال تقــوم علــى لــون أو جنــس أو لغــة معينــة وإنمــا 
الضابــط الــذي يجمــع أهــل اإلســالم هــو العقيــدة ال ســواها، فطالمــا ظهــرت أحــكام هللا 
ســبحانه وتعالــى فــي أي مــكان مــن هــذه المعمــورة مــع ثبــوت حكــم المســلمين وهيمنتهــم 

عليهــا فهــي دار إســالمية فالعبــرة األساســية هــي ســيادة المســلمين لهــذه البــالد.
ويؤيــد ذلــك البعــض بقولهــم أن الشــرط الجوهــري العتبــار الــدار إســالمية هــي كونهــا 
محكومــة مــن قبــل المســلمين وتحــت ســيادتهم وســلطانهم فتظهــر عنــد ذلك أحكام اإلســالم 

وليــس مــن شــروط هــذه الــدار أن يكــون فيهــا مســلمون مــا دامــت تحــت ســلطانهم3.
واألمــر الهــام الــذي يترتــب علــى كــون الــدار إســالمية أن كل مــن عليهــا آمــن ومعصــوم 
الــدم والمــال علــى األصــل إذ المســلم آمــن بإســالمه وغيــر المســلم آمــن فيهــا بنــاًء علــى 

عقــد الذمــة.
ثانياً: دار الحرب:

ــو  ــول أب ــرة4 ويق ــر ظاه ــكام الكف ــا أح ــون فيه ــة تك ــا »كل بقع ــرف دار الحــرب بأنه تع
حنيفــة رحمــه هللا ال تصيــر دار الكفــر إال بثالثــة شــرائط 1- ظهــور أحــكام الكفــر فيهــا 
ــان  ــاً باألم ــاً آمن ــلماً وال ذمي ــا مس ــى فيه ــر 3- أال يبق ــدار الكف ــة ل ــون متاخم 2- أن تك
ــي تخــرج عــن  ــدار الت ــي ال ــر أن دار الحــرب ه ــلمين5 إذا يظه ــان المس ــو أم األول وه
نطــاق ســيادة المســلمين وإمرتهــم أي أنهــا البــالد التــي ال ســلطان للمســلمين عليهــا يقــول 
المــرداوي دار الحــرب هــي مــا يغلــب فيهــا حكــم الكفــر6 والحكــم فيهــا أنــه ال عصمــة 

ــر، 1993، ص201.  ــة والنش ــوة للطباع ــر، دار الصف مص
1  اإلمام الكاساني، بدائع الصنائع، ج7، ط2، لبنان، دار الكتاب العربي، 1982، ص130.

ــالة، 2000،  ــة الرس ــان مؤسس ــي اإلســالمي، ج1، ط14، لبن ــودة، التشــريع الجنائ ــادر ع ــد الق 2  عب
ص275,

3  عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، ط2، لبنان، مؤسسة الرسالة، 1988، ص17.
4  وزارة الشؤون اإلسالمية الكويتية، مرجع سابق، ص201.

5  اإلمام الكاساني، مرجع سابق، ص130.
ــان، دار  ــن الخــالف، ج4، ط1، لبن ــة الراجــح م ــي معرف ــي، اإلنصــاف ف ــرداوي الحنبل ــام الم 6  اإلم

الكتــب العلميــة، 1997، ص110.

ألهلها عند المسلمين إال إذا أمنوهم أو هادنوهم.
علــى أن الكفــار إمــا أهــل حــرب ال أمــان لهــم وال عصمــة عنــد المســلمين وغمــا أهــل 

عهــد مؤمنيــن ومعصوميــن:
وأهل العهد ثالثة أصناف كما يقسمهم ابن القيم:

1- أهل ذمة 2- أهل هدنة 3- أهل أمان.1
مــن تقســيم ابــن القيــم يتبيــن لنــا أن الكفــار ينقســمون إلــى قســمين رئيســيين همــا: القســم 
األول وهــم الحربيــون، أي الذيــن ليــس بيننــا وبينهــم أي عهــد علــى حســب األصل والقســم 
اآلخــر بيننــا وبينهــم عهــد وهــم أهــل العهــد وهــم: الذميــون، والمعاهــدون، والمســتأمنون, 

ولبيــان المقصــود بــكل منهــم ســوف نعــرض لهــم علــى النحــو اآلتــي:
أوالً: أهــل الحــرب: فالحربــي هــو غيــر المســلم الــذي لــم يدخــل فــي عقــد الذمــة وال يتمتــع 
بأمــان المســلمين وال عهدهــم2 أي جميــع الكفــار الذيــن يقيمــون فــي دارهــم – دار الحــرب.

ثانياً: أهل العهد وهم:
ــا  ــا3ً وإذا أردن ــره بأمــان مســلماً كان أم حربي ــم غي 1- المســتأمن: وهــو مــن يدخــل إقلي
الحديــث عــن الكافــر المســتأمن فقــط نقــول هــو الحربــي الــذي دخــل دار اإلســالم بأمــان 
ــم  ــن القي ــره اب ــا ذك ــو م ــتمرة4 وه ــة مس ــا بصف ــة فيه ــا واإلقام ــتيطان به ــة االس دون ني
ــا«5  ــتيطان له ــر اس ــن غي ــلمين م ــالد المس ــدم ب ــذي يق ــو ال ــتأمن فه ــا المس ــه: »وأم بقول
إذا فالمســتأمن هــو أحــد الكفــار قــدم إلــى بلــد اإلســالم لمهمــة معينــة ولمــدة محــدودة ثــم 
يعــود مــن حيــث أتــى ومثالــه التاجــر الــذي يأتــي إلــى بلــد المســلمين لبيــع بضاعــة مــا أو 
الرســول الــذي يــؤدي رســالة فــإذا مــا أمنــه المســلمون صــار آمنــاً طــوال مــدة إقامتــه وال 

يجــوز ألحــد التعــرض لــه بــأذى حتــى يرجــع إلــى مأمنــه.
2- الذمــي: هــو المعاهــد مــن الكفــار ألنــه مؤمــن علــى مالــه ودمــه ودينــه بالجزيــة6 أي 
أنهــم مــن يقيمــون مــن الكفــار فــي بلــد اإلســالم إقامــة مؤبــدة مقابــل أن يدفعــوا الجزيــة 
للمســلمين ويقــرون علــى دينهــم ويجــري عيهــم حكــم هللا ورســوله ويعتبــرون مــن أهــل 

دار اإلســالم.
1  أحكام أهل الذمة، ابن القيم، ج2، ط1، السعودية، رمادي للنشر، 1997، ص873.

2  هشــام بــن ناقــور، أحــكام الســياحة وآثارهــا، الســعودية، دار ابــن الجــوزي، 1424هـــ، ص200، 
»رســالة ماجســتير« بتصــرف.

3  الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج37، ص168.
4  السيد سابق، فقه السنة، ج2، ط3، لبنان، دار الكتاب العربي، 1997، ص697.

5  ابن القيم، مرجع سابق، ص874.
6  وزارة الشؤون اإلسالمية الكويتية، مرجع سابق، ص168.
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3- المهــادن: هــو مــن هــادن هــو وقومــه المســلمين بمــال أو بغيــر مــال علــى أن يبقــى كل 
مــن الفريقيــن فــي داره ويكــف كالً مــن الفريقيــن عــن التعــرض لآلخــر وال يجــري عليهــم 

حكــم هللا ورســوله ويســمون أهــل الصلــح وأهــل العهــد وأهــل المهادنة1.
ويمكــن إجمــال الفــوارق بيــن أهــل العهــد أنفســهم أي بيــن المســتأمن والذمــي والمعاهــد 

مــن عــدة وجــوه نبينهــا علــى النحــو التالــي:
أوالً: المســتأمن يدخــل إلــى دار اإلســالم لمــدة معينــة ثــم يبلــغ مأمنــه أمــا الذمــي فيبقــى فــي 
دار اإلســالم بصفــة مؤبــدة مقابــل دفعــه الجزيــة للمســلمين ويجــدر بالذكــر أن المســتأمن 
يمكــن أن يتحــول إلــى ذمــي إذا تجــاوز فــي إقامتــه الســنة ودفــع الجزيــة وهــو مــا ذكــره 
اإلمــام الكمــال بــن الهمــام بقولــه: إذا دخــل إلينــا الحربــي مســتأمناً لــم يمكــن أن يقيــم فــي 
دارنــا ســنة ويقــول لــه اإلمــام إن أقمــت تمــام الســنة وضعــت عليــك الجزيــة«2 وتشــترك 

الهدنــة مــع األمــان أنهــا مؤقتــة وليســت مؤبــدة.
ــكان  ــة بم ــن األهمي ــة م ــك الهدن ــة وكذل ــد الذم ــال أن عق ــب عــن الب ــك ال يغي ــاً: كذل ثاني
ــط أمــا األمــان فــي  ــي األمــر فق ــك ال يجــوز ألي مســلم عقدهــا وإنمــا تنحصــر لول ولذل
الشــريعة اإلســالمية فيجــوز مــن آحــاد المســلمين فــإذا قــال مســلم لكافــر أنــت آمــن صــار 
ــل ويجــوز أن  ــأذى ب ــه ب ــع المســلمين وليــس ألحــد التعــرض ل ــد جمي ــاً عن ــر مؤمن الكاف

يصــدر األمــان مــن المــرأة ومــن العبــد كمــا ســيأتي تفصيلــه فــي محلــه.
ثالثــاً: وكذلــك يختلــف المســتأمن فــي انــه ال يدفــع الجزيــة بخــالف الذمــي الــذي يجــب 
عليــه دفــع الجزيــة مقابــل حقــن دمــه وإقــراره علــى كفــره وكذلــك الهدنــة التــي قــد تكــون 

بمقابــل مالــي.
وإذا كان المهــادن يبقــى فــي داره بيننــا وبينــه وقــف القتــال إال أن أمــر الذمــي والمســتأمن 
مختلــف إذ يكونــون معنــا موجوديــن فــي دارنــا دار اإلســالم بنــاًء علــى األمــان أو علــى 
عقــد الذمــة والتاريــخ اإلســالمي شــاهد علــى وجــود المســتأمنين والذمييــن في دار اإلســالم 
ســواء فــي عهــد النبــوة أو حتــى فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين إذ أقرهــم عمــر بــن الخطــاب 
فــي دار اإلســالم بنــاًء علــى شــروط شــرطوها علــى أنفســهم وزاد عليهــا عمــر شــرطين 

حتــى اشــتهرت باســم العهــدة العمريــة.
1  ابن القيم، مرجع سابق بتصرف ص874.

ــة، 1995،  ــب العلمي ــان، دار الكت ــر، ج6، ط1، لبن ــح القدي ــي، فت ــام الحنف ــن الهم ــال اب ــام كم 2  اإلم
ص21. 

2- ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ج3، ط1، السعودية، 1997، ص1159-1160.

المطلب الثاني األجنبي ووضعه في القانون
ــة  ــع بالصف ــن ال يتمت ــو م ــة ه ــي الدول ــي ف ــى أن األجنب ــي مجموعــه عل ــه ف ــق الفق »يتف
الوطنيــة أي مــن ال يحمــل جنســية شــعب الدولــة وفقــاً ألحــكام قانــون الجنســية الوطنية«1.
اختلــف وضــع األجنبــي عنــد األمــم الســابقة مــن بلــد إلــى آخــر وفــي نفــس البلــد مــن زمــن 
إلــى آخــر بحســب تطــور المجتمــع ولكــن الســمة الغالبــة عنــد معظــم المــم الســابقة أنهــا 
لــم تكــن تضــع لألجنبــي أي اعتبــار، بــل كانــت تجحــده معظــم حقوقــه إن لــم نقــل كلهــا 
فقــد كان يحــرم مــن الشــخصية القانونيــة ومــن حقــه فــي الــزواج والتعاقــد واللجــوء إلــى 
ــاد أن الفــارق بيــن اإلغريقــي والبربــري هــو  القضــاء بــل وصــل اإلغريــق إلــى االعتق
ــرون أنهــم يخضعــون لإلغريــق خضــوع األحــرار  ــوان وي ــن اإلنســان والحي ــارق بي الف
للعبيــد، بــل إن الموقــف العدائــي مــن بعــض األمــم تجــاه األجنبــي يدعــو إلــى االندهــاش 
ــي كالســائمة يحــل بيعــه وشــراؤه واســترقاقه  ــرون األجنب ــوا يعتب ــم كان ــرأ أنه ــا نق عندم
وقتلــه بــل وأكلــه كمــا كان عنــد الصينييــن2 ولــم يختلــف الوضــع عنــد ســكان أوروبــا فــي 
العصــور القديمــة حيــث كانــوا يقدمــون األجانــب قاربيــن لآللهــة، وكان األجنبــي الــذي 

يدخــل اإلقليــم يقتــل ويــؤكل لحمــه وتتخــذ مــن رأســه آنيــة للشــرب3.
ونحــن فــي هــذا البحــث ال نقــارن الشــريعة اإلســالمية الســمحة بهــذه األمــم إذ ال وجــه 
للمقارنــة وإنمــا نقارنهــا بأحــدث القوانيــن المعاصــرة والتــي لــم تصــل بعــد ولــو إلــى جــزء 

بســيط ممــا وصلــت إليــه شــريعتنا اإلســالمية الغــراء كمــا ســيأتي تفصيلــه فيمــا بعــد.
ثــم بســبب اتصــال االروبييــن بغيرهــم مــن المجتمعــات بــدأت نظرتهــم لألجانــب تتحســن 
ــا بحكــم االتصــال التجــاري معهــم  ــة اإلســالمية فــي أوروب ــد كان للثقاف ــى حــد مــا وق إل

األثــر الكبيــر فــي تطويــر معاملــة األجانــب هنــاك4.
ومــع تطــور المجتمعــات وإقــرار مــا يســمى بإعالنــات حقــوق اإلنســان وحاجــة الــدول 
لبعضهــا وتطــور التجــارة بــدأت هــذه األمــم تخفــف مــن كراهيتهــا لألجنبــي وقبولــه فــي 

أراضيهــا والتعامــل معــه واالعتــراف لــه بمركــز قانونــي5.

1  هشــام علــي صــادق، الجنســية والموطــن ومركــز األجانــب، ج1، ط1، القاهــرة، منشــأة المعــارف، 
1992، ص5.

2  محمد الروبي، مركز األجانب، مصر، دار النهضة العربية، 2002، ص19.
3  المرجع سابق، ص20.

ــح للجامعــات، 1989م،  ــا، مجمــع الفات ــي الخــاص، ليبي ــون الدول ــي القان ــز ف ــي، الوجي 4  محمــد الالف
ــرف. 326، بتص

5  علــى أن شــريعتنا اإلســالمية الغــراء والســمحة ثريــة بأســمى وأنبــل المبــادئ األخالقيــة كمــا ســوف 
يتبيــن لنــا فيمــا ســيأتي.
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وقــد كان التنقــل قبــل الحــرب العالميــة األولــى فــي حــد ذاتــه أمــر ال يحتــاج إلــى 
ــة حرصــت  ــة الحديث ــورة التكنولوجي ــع الث ــوم، وم ــا الي ــي نراه ــكلية الت اإلجــراءات الش
ــة  ــم، حماي ــي منظ ــق قانون ــا بطري ــب إليه ــول األجان ــألة دخ ــم مس ــى أن تنظ ــدول عل ال
لمواطنيهــا مــن منافســة األجنبــي حتــى أصبــح للــدول حــدود وأصبــح الداخــل إليهــا مــن 

دون إذن مرتكــب لفعــل مجــرم.

المبحث األول: النظام اإلداري لألجانب في الشريعة اإلسالمية

تمهيد وتقسيم:
ــي  ــم ف ــن شــأن عظي ــراء م ــا للشــريعة اإلســالمية الغ ــرة م ــى كل ذي بصي ــى عل ال يخف
ــه  ــه وبينت ــا إال وفصلت ــا ودنيان ــا أمــر مــن أمــور دينن ــرك لن ــم تت ــاة فل ــم أمــور الحي تنظي
بقواعــد فــي منتهــى العدالــة لــم يصــل الوضعيــون فــي عصرنــا هــذا المتقــدم ولــو إلــى 
جــزء بســيط ممــا وصلــت إليــه قبــل أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــاً مــن الزمــان، ومــن هــذه 
األمــور المفصلــة مســألة دخــول األجانــب وإقامتهــم فــي دار اإلســالم وهــو األمــر الــذي 

يدعونــا إلــى الحديــث عنــه مــن خــالل هــذه المطالــب اآلتيــة:
المطلب األول: تعريف األمان ومشروعيته وانعقاده.

المطلب الثاني: شروط األمان وأقسامه.
المطلب الثالث: أحكام األمان.

المطلب األول: تعريف األمان ومشروعيته وانعقاده
إن أول مــا نســتهل بــه هــذا المطلــب هــو تعريفــه اللغــوي واالصطالحــي ثــم نجنــح إلــى 

بيــان مشــروعية األمــان واألدلــة الدالــة علــى مشــروعيته ثــم كيفيــة انعقــاده.
الفرع األول: التعريف اللغوي واالصطالحي لألمان:

أوالً: التعريف اللغوي:
لفــظ األمــان يأتــي مــن مصطلــح األمــن والفاعــل أمــن واألمــن ضــد الخــوف أمــن كفــرح 
ــي  ــه دخــل ف ــه واألمــن ضــد الخــوف ... واســتأمن إلي ــرازي قول ــا1ً وذكــر ال ــاً وأمان أمن

أمانــه2 وورد أمــن بمعنــى اطمــأن ولــم يخــف3.
ثانياً: التعريف االصطالحي:

ونعنــي باألمــان اصطالحــاً تــرك القتــل والقتــال مــع الكفــار4 وذكــر الكاســاني مــن صــور 
األمــان قولــه أن يحاصــر الغــزاة مدينــةً أو حصنــاً مــن حصــون الكفــرة فيســتأمنهم الكفــار 

1  الطاهــر أحمــد الــزاوي، القامــوس المحيــط، ج1، ط1، الســعودية، دار عالــم الكتــب، 1996، 
ص181.

2  محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، لبنان، دار الكتاب العربي، 1982، ص26-27.
3  مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، بلد النشر والناشر وسنة النشر مجهول، ص25.
4  الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ط1، لبنان، دار الفكر، 1998، ص296.
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فيؤمنوهــم1 وبصــورة عامــة فاألمــان هــو رفــع اســتباحة دم الحربــي ورقــه ومالــه حيــن 
قتالــه أو العــزم عليــه مــع اســتقراره تحــت حكــم اإلســالم2.

مــن ذلــك يبــدو جليــاً أن األمــان يتــرادف معنــاه  اللغوي مــع معناه االصطالحــي فالطمأنينة 
واألمــن الــذي هــو ضــد الخــوف هــي غايــة المســتأمن وبغيتــه مــن األمــان وهــو األمــر 
المقصــود بــه – األمــان – اصطالحــاً حيــث أن األمــان يعنــي وق القتــال بيــن المســلمين 
ــار فيؤمــن الكافــر مــن كل أذى مــن قبــل المســلمين حيــث يصبــح معاهــداً وترفــع  والكف
اســتباحة دمــه خــالل فتــرة وجــوده فــي بــالد اإلســالم بــل ويظــل األمــان معــه حتــى يبلــغ 
مأمنــه لقــول المولــى تبــارك وتعالــى: }وإن أحــٌد مــن المشــركين اســتجارك فأجــره حتــى 

يســمع كالم هللا ثــم أبلغــه مأمنــه ذلــك بأنهــم قــوٌم ال يعلمــون{3.
.. لمــا كان ذلــك هــو األمــان فــإن هنــاك مــن المصطلحــات المشــابهة لألمــان فــي الغايــة 
ــا  ــذي يجعلن ــدر ال ــك كان لزامــاً اإلشــارة إليهــا بالق وهــي ثبــوت األمــن ألهــل العهــد لذل

نميــز بعضهــا عــن البعــض اآلخــر.
ثالثاً: تمييز األمان عما يشتبه به:

يشــتبه األمــان إلــى حــد مــا بعقــد الذمــة وكذلــك يشــتبه بالهدنــة وهــو مــا ســنتعرض إليــه 
فــي هاتيــن النقطتيــن علــى النحــو التالــي:

1- عقد الذمة:
ــة5  ــزام أحــكام المل ــة والت ــذل الجزي ــى كفرهــم بشــرط ب ــار4 عل ــرار بعــض الكف وهــو إق
ــاهلل وال  ــون ب ــن ال يؤمن ــوا الذي ــى: }قاتل ــارك وتعال ــى تب ــول المول ــة ق ــد الذم ــل عق ودلي
ــن  ــن الحــق مــن الذي ــون دي ــوم اآلخــر وال يحرمــون مــا حــرم هللا ورســوله وال يدين بالي

ــٍد وهــم صاغــرون{6. ــة عــن ي ــى يعطــوا الجزي ــاب حت ــوا الكت أوت
ــار المســالمين  ــة فــي وجــه الكف ــا أن دار اإلســالم ليســت بيضــة مغلق ــك يتبيــن لن مــن ذل
أي ال يعيــش فيهــا إال مســلم وإنمــا مــن الممكــن دخــول الكفــار إلــى دار اإلســالم ويكــون 
ذلــك إمــا بعقــد الذمــة وهــو أبــدي يتمتــع فيــه الكفــار مــن أهــل الكتــاب باإلقامــة فــي دار 
اإلســالم مــع إقرارهــم علــى كفرهــم مقابــل أن يدفعــوا للمســلمين الجزيــة كمــا هــو مبيــن 

1  اإلمام الكاساني، مرجع سابق، ج7، ص106.
2  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف الكويتية، مرجع سابق، ج6، ص233.

3  سورة التوبة، اآلية 6.
4  وذلــك باســتثناء الحــرم المكــي الــذي ليــس للكفــار دخولــه أمــا جزيــرة العــرب فيجــوز الدخــول بأمــان 

إليهــا لمــدة محــددة وال يجــوز لهــم االســتيطان وســيأتي تفصيــل ذلــك الحقــاً.
5  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف الكويتية، مرجع سابق، ج6، ص233.

6  سورة التوبة، اآلية 29.

مــن التعريــف.
وإمــا بنــاء علــى أمــان أحــد المســلمين فيدخــل الكافــر إلــى دار اإلســالم بأمــان المســلم لــه 
ــه أنــت أمــن وهــذا األمــان لولــي األمــر مــن بــاب أولــى كمــا ســوف يأتــي  كأن يقــول ل
تفصيلــه ولمــدة محــددة ثــم يعــود مــن حيــث أتــى بأمــن وأمــان وال يحــق ألحــد أن يتعــرض 
لــه وهــذا األمــان هــو مــا ســوف يــدور بحثنــا حولــه فــي هــذه الوريقــات المتواضعــة بــإذن 

هللا تعالــى1.
ودخــول الكافــر إلــى دار اإلســالم بأمــان المســلم – ولــو كانــت امــرأة مســلمة أو عبــد – 
ــا فقــد يكــون دخــول الكافــر ليتعــرف علــى أحــكام  مســألة تســتلزمها أمــور الديــن والدني
اإلســالم فقبولــه فــي هــذه الحالــة يكــون واجــب علــى المســلمين لقولــه تعالــى }وإن أحــد 
ــه{2. وهــذا مــن  ــه مأمن ــم أبلغ ــى يســمع كالم هللا ث مــن المشــركين اســتجارك فأجــره حت
عظيــم مميــزات هــذه الشــريعة الغــراء أن أمنــت هــذا الكافــر فــي الدخــول لهــذه الغايــة 
الشــريفة الــذي يريدهــا وتركــت لــه الخيــار أن يســلم بعــد ذلــك وإذا لــم يســلم ضمنــت لــه 
ــر ألداء رســالة أو تجــارة أو  ــا دخــول الكاف ــث يأمــن. ومــن أمــور الدني ــى حي العــودة إل
ألي أمــر يعــود علــى المســلمين بمنفعــة، وضمــان الشــريعة فــي تأميــن هــذا الكافــر مســألة 
عظيمــة علــى أهــل الوفــاء بالعهــود فقــد ذهــب الفقهــاء فــي حمايــة المســتأمن والمحافظــة 
ــاداة المســتأمن  ــوا: ال يجــوز مف ــد قال ــار فق ــى اإلعجــاب واإلكب ــى حــد يدعــو إل ــه إل علي
باألســير المســلم ولــو طلــب أهــل الحــرب ذلــك إال برضــاء المســتأمن نفســه ... حتــى لــو 
هددونــا بقتالنــا إذا لــم نســلمه إليهــم ألن المســتأمن فــي أماننــا ويبقــى آمنــاً عندنــا حتــى يبلــغ 

مأمنــه فتســليمه غــدراً بأماننــا ال رخصــة فيمــا ال يجــوز«3.
ثانياً : الهدنة: وسوف نتكلم عنها من خالل البنود اآلتية:

البند األول: تعريفها:
هــي عقــد إمــام أو نائبــه علــى تــرك القتــال مــع الكفــار مــدة معلومــة وهــي الزمــة4 وقــد 
جــرى العــرف علــى أن وقــف القتــال لمــدة محــددة يســمى هدنــة وهــو األمــر المتعــارف 

ــى  ــن دماءهــم مــع إقرارهــم عل ــى تأمينهــم وحق ــر جــزاء عل ــا يؤخــذ مــن أهــل الكف ــة هــي م 1  الجزي
كفرهــم. المرجــع ابــن رشــد ملحــق المدونــة الكبــرى لإلمــام مالــك، ج5، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ســنة 

النشــر مجهــول، ص194. 
2  سورة التوبة، اآلية رقم 6.

3  عبــد الكريــم زيــدان، أحــكام الذمييــن والمســتأمنين، ط2، لبنــان، مؤسســة الرســالة، 1988، رســالة 
دكتــوراه ص99. نقــالً عــن الســير الكبيــر ج3، ص300.

4  منصــور بــن يونــس البهوتــي، شــرح منتهــى اإلرادات، ج2، الســعودية، رئاســة إدارة البحــوث 
ــول، ص125. ــر مجه ــنة النش ــاء، س ــة واإلفت العلمي
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عليه إلى يومنا هذا.
البند الثاني: ودليل مشروعيتها:

قولــه تعالــى: }وإن جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا{1 قــال ابــن قدامــة رحمــه هللا هــي أن يعقــد 
ألهــل الحــرب عقــداً علــى تــرك القتــال مــدة بعــوض أو بغيــر عــوض2.

البند الثالث: الحكمة منها:
مــا مــن شــك أن للمســلمين مصالــح عديــدة مــن الهدنــة إذ قــد تكــون ســبب إلســالم مــن 
ــتعادة  ــة فرصــة الس ــون الهدن ــف فتك ــة ضع ــي حال ــون المســلمون ف ــد يك ــم أو ق هادنوه
ــن أو  ــع المهادني ــة م ــد الجزي ــرم عق ــة إن اب ــال أو الجزي ــى الم ــول عل ــم أو الحص قواه

ــع. ــى المســلمين بالنف ــي تعــود عل ــح الت غيرهــا مــن المصال
البند الرابع: المختص بإبرامها:

ــا تكــون  ــرك آلحــاد المســلمين وإنم ــل أن تت ــال يعق ــا بالنســبة للمســلمين ف نظــراً ألهميته
مقصــورةً علــى ولــي األمــر مثلهــا مثــل عقــد الذمــة وقــد ورد فــي مغنــي المحتــاج قــول 
ــدة  ــا ولبل ــه فيه ــام أو نائب ــه اإلم ــص ب ــم يخت ــار إقلي ــة – لكف ــا – الهدن ــه: .. عقده صاحب
يجــوز لوالــي اإلقليــم أيضــاً وإنمــا تعقــد لمصلحــة كضعفنــا بقلــة عــدد أو أهبــه أو رجــاء 
ــي  ــا ف ــذا دونه ــم يكــن جــازت أربعــة أشــهر ال ســنة وك ــإن ل ــة ف ــذل جزي إســالمهم أو ب
األظهــر ولضعــف تجــوز عشــر ســنين3 إذا يتبيــن أن المختــص بإبــرام الهدنــة هــو ولــي 
ــي  ــح الت ــك لمصلحــة ترجــى للمســلمين ممــا ســبق ذكــره مــن المصال األمــر ويكــون ذل
أوردهــا الشــربيني، وتأييــداً مــا نقــول ذكــر المــرداوي قولــه وال يصــح عقــد الهدنــة والذمة 
إال مــن اإلمــام أو نائبــه4 وذلــك علــى خــالف األمــان الــذي يجــوز مــن آحــاد المســلمين 
بــدون مقابــل وبطبيعــة الحــال إن األمــان الــذي يجــوز آلحــاد المســلمين هــو األمــان الــذي 
يكــون لعــدد محصــور مــن الكفــار أمــا األمــان الــذي يكــون لجميــع الكفــار فــال يكــون إال 

لولــي األمــر لمــا فيــه مــن خطــورة تتمثــل فــي القضــاء علــى الجهــاد.
ولكــن قــد يتبــادر إلــى الذهــن ســؤاٌل وهــو مــدى جــواز الهدنــة فــي حالــة قــوة المســلمين 
ــا رأى  ــام إذا م ــر اإلم ــرك لتقدي ــك يت ــأن كل ذل ــرداوي ب ــاب الم ــد أج ــا؟ وق ــم مدته وك
ــدة  ــا م ــه عقده ــاز ل ــة، ج ــد الهدن ــي عق ــة ف ــا رأى المصلح ــى م ــه »فمت ــة بقول المصلح

1  سورة األنفال، اآلية 11.
2  ابن قدامة، المغني، ج13، ط3، الرياض، دار عالم الكتب، 1997، ص77.

3  الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ط1، لبنان، دار الفكر، 1998، ص296.
ــة،  ــب العلمي ــان، دار الكت ــة الراجــح مــن الخــالف، ج4، ط1، لبن ــي معرف 4  المــرداوي، اإلنصــاف ف

ص198.  ،1997

ــت«1. ــة وإن طال معلوم
الفرع الثاني: مشروعية األمان:

إن تأميــن الكفــار فــي دخــول بلــد اإلســالم أمــر تقــره شــريعتنا الغــراء حيــث وردت األدلــة 
ــة  ــاع األم ــك إجم ــم وكذل ــوله الكري ــنة رس ــاب هللا وس ــي كت ــان ف ــروعية األم ــى مش عل

وســوف نعــرض لهــذه األدلــة بالترتيــب علــى النحــو التالــي:
 أوالً: األدلة من كتاب هللا تعالى على مشروعية األمان:

يقــول هللا ســبحانه وتعالــى: }وإن أحــد مــن المشــركين اســتجارك فأجــره حتــى يســمع كالم 
هللا ثــم أبلغــه مأمنــه{2 وتــدل هــذه اآليــة الكريمــة أن مــن قــدم مــن الكفــار واســتجار أحــداً 
مــن المســلمين أي طلــب أمانــه ألنــه يتعــرف علــى اإلســالم أو لغــرض آخــر فــإذا أجــاره 
المســلم فقــد تــم األمــان لهــذا الكافــر وأصبــح فــي مأمــن مــن المســلمين ســواء فــي دمــه 

أو مالــه أو أهلــه.
قــال ابــن كثيــر رحمــه هللا تعالــى فــي تفســير هــذه اآليــة والغــرض أن مــن قــدم مــن دار 
الحــرب إلــى دار اإلســالم فــي أداء رســالة أو تجــارة أو طلــب صلــح أو مهادنــة أو حمــل 
جزيــة أو نحــو ذلــك مــن األســباب وطلــب مــن اإلمــام أو نائبــه أمانــاً أعطــي أمانــاً مــا دام 

متــردداً فــي دار اإلســالم وحتــى يرجــع إلــى مأمنــه ووطنــه3.
والخطــاب فــي اآليــة الكريمــة موجــه إلــى النبــي r فــي أن يجيــر مــن يســتجيره ثــم بعــد 
ذلــك ينظــر فــي أمــر المســتجير الــذي أتــى ليســمع كالم هللا فــإن اهتــدى إلــى اإلســالم وإال 
علــى الرســول إعادتــه إلــى حيــث يأمــن فــي بلــده دون أن يتعــرض لــه أحــد يقــول اإلمــام 
ــن  ــن المشــركين الذي ــد م ــا محم ــة »أي وإن اســتأمنك ي ــذه اآلي ــي تفســيره له ــري ف الطب
ــو  ــك وه ــد انســالخ األشــهر الحــرم أحــد ليســمع كالم هللا من ــم بع ــم وقتله ــك بقتاله أمرت
القــرآن الــذي أنزلــه هللا عليــك فأجــره أي أمنــه ... ثــم رده بعــد ســماعه كالم هللا إن هــو 
أبــى أن يســلم ولــم يتعــظ لمــا تلوتــه عليــه مــن كالم هللا فيؤمــن إلــى مأمنــه إلــى حيــث يأمــن 
منــك وممــن فــي طاعتــك حتــى يلحــق بــداره وقومــه مــن المشــركين4 وقــال القرطبــي: 
»اســتجارك« أي ســأل جــوارك أي أمانــك وذمامــك فأعطــه إيــاه ليســمع القــرآن أي يفهــم 
أحكامــه وأوامــره ونواهيــه فــإن قبــل فأمــر حســن وإن أبــى فــرده إلــى مأمنــه وهــذا مــا 
ال خــالف فيــه وهللا أعلــم. قــال مالــك إذا وجــد الحربــي فــي طريــق بــالد المســلمين فقــال 

1  مرجع سابق، ص199.
2  سورة التوبة اآلية رقم 6.

3  ابن كثير، تفسيره، ج3، ط1، لبنان، دار األندلس، سنة النشر مجهول، ص366.
4  ابن جرير الطبري، ج6، لبنان، دار الفكر، 1995، ص103.
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جئــت أطلــب األمــان قــال مالــك هــذه أمــور مشــتبهة وأرى أن يــرد إلــى مأمنــه .. وظاهــر 
اآليــة إنمــا هــي فيمــن يريــد ســماع القــرآن والنظــر فــي اإلســالم فأمــا اإلجــارة لغيــر ذلــك 

فإنمــا هــي لمصلحــة المســلمين والنظــر فيمــا تعــود عليهــم بــه مــن منفعــة1.
إذا يتضــح لنــا مــن اآليــة الكريمــة أن األمــان مســألة ثابتــة فــي الشــريعة اإلســالمية وأمــر 
مقــرر بنــص قرآنــي ســبق ذكــره وإن كان ظاهــر اآليــة يحصــر األمــان علــى مــن قــدم 
إلــى بلــد اإلســالم ليســمع كالم هللا فيؤمــن فقــط دون غيــره إال أنــه بعــد الرجــوع إلــى أقوال 
المفســرين اتضــح لنــا أن األمــان يمكــن أن يكــون ألي كافــر أتــى إلــى بــالد اإلســالم وآمــن 
لتجــارة أو رســالة فذلــك جائــز لمــا فيــه مــن مصلحــة المســلمين وهــذا يســتنتج مــن األدلــة 
التــي ســوف نعرضهــا بعــد قليــل والتــي وردت عــن خيــر خلــق هللا محمــد r والــذي أقــر 

أمــان أم هانــي وكذلــك فعــل الصحابــة وإجمــاع أهــل العلــم.
ثانياً: األدلة من السنة النبوية:

الحديث األول:
حديــث أبــا مــرة مولــى أم هانــي إبنــة أبــي طالــب أخبــر أنــه ســمع أم هانــي تقــول: »ذهبت 
إلــى رســول هللا r يــوم الفتــح فوجدتــه يغتســل وفاطمــة إبنتــه تســتره فســلمت عليــه فقــال: 
مــن هــذه؟ فقالــت أنــا أم هانــئ بنــت أبــي طالــب فقــال مرحبــاً يــا أم هانــي فلمــا فــرغ مــن 
غســله قــام فصلــى ثمــان ركعــات ملتحفــاً فــي ثــوب واحــد فقلــت يــا رســول هللا زعــم ابــن 
أمــي علــي أنــه قاتــل رجــالً قــد أجرتــه فــالن بــن هبيــره فقــال رســول هللا r: »قــد أجرنــا 
مــن أجــرت يــا أم هانــي قالــت أم هانــي وذلــك ضحــى2. وفــي هــذا الحديــث داللــة علــى 
جــواز األمــان للمســلمين إذ أن الرســول r أقــر أم هانــي علــى األمــان ومــا كان ليقرهــا إال 
علــى أمــر مشــروع وإذا كان األمــان جائــز للمــرأة فمــن بــاب أولــى لغيرهــا مــن الرجــال 

بــل وغيرهــم للحديــث التالــي.
الحديث الثاني:

ــر  ــن أخف ــة المســلمين واحــدة فم ــي r: »ذم ــول النب ــح البخــاري ق ــي صحي ــث ورد ف حي
مســلماً فعليــه لعنــة هللا والمالئكــة والنــاس أجمعيــن ال يقبــل منــه صــر وال عــدل«3 ومعنــى 
ذمــة المســلمين واحــدة أي أمانهــم صحيــح فــإذا أمــن الكافــر واحــد منهــم حــرم علــى غيــره 

1  أبــي عبــد اللــه القرطبــي، الجامــع ألحــكام القــرآن، ط1، ج4، )8( لبنــان، دار إحيــاء التــراث العربــي، 
1995، ص75-76.

2  محمــد بــن إســماعيل البخــاري، فتــح البــاري، ج7، ط1، القاهــرة، دار أبي حيــان، 1996، ص774، 
رقــم الحديث 3171.

3  مرجع سابق، ج5، ص532، رقم الحديث 1870.

ــى  ــا عل ــذم متعاطيه ــه ي ــا ألن ــد، ســمي به ــة العه ــال البيضــاوي الذم ــه .. وق التعــرض ل
إضاعتهــا وقولــه يســعى بهــا أي يتوالهــا ويذهــب ويجــيء والمعنــى أن ذمــة المســلمين 

ــع1. ــر شــريف أو وضي ســواء صــدرت مــن واحــد أو أكث
الحديث الثالث:

قولــه عليــه الصــالة والســالم: »مــن أمــن رجــالً علــى دمــه فقتلــه فأنــا بــريء مــن القاتــل 
وإن كان المقتــول كافــراً«2. وبــراءة الرســول r أمــر عظيــم ومــا كان إال لمــا لألمــان مــن 
أهميــة وكونــه ناكثــاً بالعهــد غــادر والغــدر محــرم فــي اإلســالم، إنمــا اإلســالم ديــن الوفــاء 

لعهد. با
الحديث الرابع:

»وقولــه أيضــاً لــكل غــادر لــواء يعــرف بــه يــوم القيامــة«3 ومــن نكــث بالعهــد واعتــدى 
علــى مســتأمن كان مــن الغادريــن.

الحديث الخامس:
»مــن قتــل معاهــداً لــم يــرح رائحــة الجنــة«4 وإذا كان المســتأمن معاهــداً أي بيننــا وبينــه 

عهــد فــإن مــن يعتــدي عليــه حــرم مــن رائحــة الجنــة.
ــو أن أحدكــم أشــار بإصبعــه إلــى  ــه: وهللا ل § وقــد أثــر عــن عمــر بــن الخطــاب ت قول

الســماء إلــى مشــرك فنــزل بأمانــه فقتلــه لقتلتــه بــه5.
ثالثاً اإلجماع:

قــال أبــو بكــر بــن المنــذر »أجمــع أهــل العلــم أن أمــان والــي الجيــش والرجــل الحــر الــذي 
يقاتــل جائــز علــى جميعهــم ودل ظاهــر قولــه: ذمــة المســلمين واحــدة يســعى بهــا أدناهــم. 

علــى أن أمــان العبــد جائــز وكذلــك المــرأة ألن أم هانــي أجــارت رجليــن..« 6.
الفرع الثالث: انعقاد األمان:

ــن  ــال اب ــد ق ــول كــي ينعق ــى قب ــاج إل ــداً إذ يصــدر مــن المســلم وال يحت األمــان ليــس عق
عثيميــن وهــذا التأميــن ليــس عقــداً بــل أمــان فقــط ولهــذا صــح مــن كل إنســان حتــى مــن 

`
2  محمد ناصر الدين األلباني، السلسلة الصحيحة، ج1، ص725.

3  البخاري، ج7، كتاب الجزية، القاهرة، دار أبي حيان، 1995م رقم 1504، ص791.
4  البخاري، المرجع السابق، رقم 3166، ص769.

ــاز، 1997،  ــى ألب ــزار مصطف ــة ن ــعودية، مكتب ــاع، ط2، ج4، الس ــف القن ــي، كش 5  منصــور البهوت
ص1335.

6  أبــي بكــر بــن المنــذر، النيســابوري، ج2، ط3، الريــاض، شــركة الريــاض للنشــر والتوزيــع، 
ص493-494. 1418هـــ، 
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امــرأة ومــن قــن – عبــد – لكــن ال بــد أن يكــون المؤمــن مســلما1ً ولكــن التســاؤل الــذي 
يطــرح نفســه هــو كيــف يتــم األمــان أو كيــف تكــون صيغــة األمــان؟

والجــواب عــن هــذا التســاؤل أن األمــان قــد يتــم باللفــظ أو بالكتابــة أو باإلشــارة وهاكــم 
التفصيــل..

أوالً: األمان باللفظ:
لــم يــرد فــي األدلــة مــن األلفــاظ التــي يتــم بهــا األمــان إال لفظتيــن وهمــا األمــان واإلجــارة 

وذلــك فــي األدلــة اآلتيــة:
1- قولــه تعالــى: }وإن أحــٌد مــن المشــركين اســتجارك فأجــره{2 فيظهــر مــن اآليــة لفــظ 
ــك أو  ــول المؤمــن أجرت ــم بهــا األمــان ق ــي يت ــاظ الت ــى أن مــن األلف االســتجارة أي بمعن

أجرنــاك.
وقول النبي r »قد أجرنا من أجرت يا أم هاني3

2- قــول النبــي r: مــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن.4 ولكــن هــذا ال يمنــع مــن أن يتــم 
األمــان بألفــاظ أخــرى غيــر األلفــاظ التــي ورد الدليــل بذكرهــا وإنمــا ذلــك مــن قبيــل المثال 
ألن العبــرة بالمقاصــد والمعانــي ال باأللفــاظ والمبانــي ولذلــك لــو تــم األمــان بلفــظ غيــر 
لفــظ األمــان أو اإلجــارة فهــو صحيــح مــن دون شــك كقــول المؤمــن أنــت آمــن أو يــدك 
آمنــه أو رأســك آمــن أو ال تخشــى فقــد روي عــن ابــن عمــر أنــه قــال إذا قلتــم ال بــأس أو 

ال تذهــل أو متــرس فقــد آمنتموهــم فــإن هللا تعالــى يعلــم األلســنة5.
ثانياً: األمان بالكتابة:

إذا كنــا قــد بينــا جــواز األمــان باللفــظ والــذي يصعــب إثباتــه نوعــاً مــا فمــن بــاب أولــى أن 
يكــون األمــان بالكتابــة جائــز لســهولة إثباتــه قــال الشــربيني »ويصــح – األمــان – بــكل 
ــل ومــن أهــم  ــز ب ــة جائ ــة وبرســالة«6. أي أن األمــان بالكتاب ــد مقصــوده وبكتاب لفــظ يفي
األدلــة علــى ذلــك مــا روى الفضيــل بــن يزيــد الرقشــاني قــال: جهــز عمــر بــن الخطــاب 
ــروح  ــل ون ــا نب ــوم وجعلن ــا ســنفتحها الي ــا أن ــاً فرأين ــا موضع ــه فحصرن ــت في ــاً فكن جيش
وبقــي عبــد منــا فراطنهــم وراطنــوه فكتــب لهــم األمــان فــي صحيفــة وشــدها علــى ســهم 
ــة  ــاض، مؤسس ــتقنع، ج8، ط1، الري ــى زاد المس ــع عل ــرح الممت ــن، الش ــح العثيمي ــن صال ــد ب 1  محم

أســام، 1997، ص48.
2  سورة التوبة، اآلية رقم 6.
3  تقدم عزوه، انظر ص16.

4  رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، المرجع السابق ص370.
5  ابن النجار الحنبلي، معونة أولي النهى، ج3، ط1، لبنان، دار خضر، 1995، ص732.

6  الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص296.

ورمــا بهــا إليهــم فأخذوهــا وخرجــوا فكتــب بذلــك إلــى عمــر بــن الخطــاب فقــال: العبــد 
المســلم رجــل مــن المســلمين ذمتــه ذمتهــم1.

ثالثاً: األمان باإلشارة:
ــرى  ــا ت ــل ي ــان باإلشــارة فه ــدى جــواز األم ــة أخــرى تســاؤل حــول م ــن ناحي ونجــد م
يجــوز؟ والجــواب: نعــم وذلــك العتبــارات كثيــرة منهــا أن األمــان غالبــاً مــا كان يتــم فــي 
ــت اإلشــارة وســيلتهم  ــن أغلبهــم مــن المعجــم فكان ــن والذي ــات الحــرب مــع الحربيي أوق
ــع الشــبهة فيفســر بمصلحــة المســتأمن  ــان باإلشــارة يوق ــك لكــون األم للتخاطــب وكذل
ــذر وإذا  ــن المن ــال اب ــذه الشــريعة الســمحة2، وق ــة ه ــذا مــن رحم ــه وه ــن دم ــاً لحق تغليب

ــزم أمانــه3. ــأي لغــة أمــن الرجــل ل أشــار الرجــل باألمــان فهــو جائــز وب

المطلب الثاني: شروط األمان وأقسامه
تمهيد وتقسيم:

يقتضــي هــذا المطلــب منــا أن نتكلــم بدايــةً عــن شــروط األمــان ثــم نعــرج بعــد ذلــك إلــى 
بيــان أقســام األمــان وذلــك فــي فرعيــن مســتقلين علــى النحــو التالــي:

لفرع األول: شروط األمان:
ــدر  ــا ق ــد حاولن ــاء، وق ــا العلم ــروط بينه ــدة ش ــر ع ــن تواف ــد م ــال ب ــان ف ــم األم ــي يت لك

المســتطاع أن نجمعهــا مرتبــة علــى النحــو اآلتــي:
الشرط األول: اإلسالم:

مــا مــن شــك أن منــح المســلم األمــان للكفــار ميــزة وبالتالــي كان ال بــد أن تكــون محصورة 
علــى المســلم وكذلــك، مســألة األمــان ليســت باألمــر الهيــن وإنمــا هــي مــن األمــور التــي 
ينظــر فيهــا إلــى مصلحــة المســلمين مــن عدمهــا والكافــر إن تــرك لــه حــق منــح األمــان 
ــوال  ــل األح ــى أق ــة عل ــره للمصلح ــوء تقدي ــار فس ــة أي اعتب ــذه المصلح ــن يضــع له فل
وشــبهة الخيانــة أمــر متوقــع مــن الكافــر بــل لــو تــرك لــه المجــال ألمــن كل أهــل بلــده 

وضــرب بمصلحــة المســلمين عــرض الحائــط.
ــراد حــق  ــي هــذا العصــر تحتكــر لنفســها دون األف ــم ف ــر بالذكــر أن كل دول العال وجدي

1  ابن النجار الحنبلي، مرجع سابق، ص731. نقالً عن سنن سعيد بن منصور.
2  مرجع سابق، بتصرف ص732.

3  أبي بكر بن المنذر، مرجع سابق، ص494.
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مــن األجنبــي الدخــول إليهــا بمــا فــي ذلــك الــدول اإلســالمية، وإنمــا الشــريعة اإلســالمية 
الغــراء التــي أغدقــت آحــاد المســلمين بمــن فيهــم المــرأة والعبــد بهــذه الحقــوق أمــر ليــس 
لــه نظيــر وكان ال بــد أن يقتصــر ذلــك علــى المســلم دون غيــره، إذ ال ننســى أن األمــان 

إذا خــرج عــن حــده لــه خطــورة بالغــة تتمثــل فــي تعطيــل الجهــاد.
ــم  ــا دون غيره ــا ألبنائه ــوق وتجعله ــن الحق ــر م ــر الكثي ــدول تحتك ــم أن كل ال ــا نعل وكلن
ومنهــا الحقــوق السياســية فكيــف بأمــر مثــل إدخــال األجنبــي الــذي أصبــح اآلن فــي غايــة 

التعقيــد وباألخــص إلــى الــدول المتقدمــة.
الشرط الثاني: أن يكون المؤمن عاقالً:

وهــذا الشــرط بديهــي الوضــع إذ ال يكفــي أن يكــون المؤمــن مســلماً فحســب بــل يشــترط 
أن يكــون عاقــالً يعــي مــا يقــول أمــا إن كان مجنونــاً منعــدم اإلرادة بالتالــي ال يجــوز أمانــه 
إن هــو آمــن وال يجــوز لكافــر أن يحتــج أنــه دخــل بــالد اإلســالم بأمــان مســلم مجنــون أي 

فاقــد العقــل وذلــك لعــدم إمكانيــة  تقديــر المجنــون مصلحــة المســلمين.
وإذا كان هــذا الشــرط ال يجيــز أمــان المجنــون فمــاذا عــن المغمــى عليــه أو الســكران أو 
النائــم، ذكــر ابــن قدامــة قولهــم ويشــترك مــع المجنــون فــي الحكــم زائــل العقــل بنــوم أو 

ســكر أو إغمــاء1.
الشرط الثالث: أن يكون المؤمن بالغاً:

ــن خطــورة  ــا م ــا عرفن ــك لم ــب وذل ــر الغري ــس باألم ــاً لي ــن بالغ ــون المؤم ووجــوب ك
األمــان الــذي يعتبــر عمــل إرادي ومــن ثــم نــرى أنــه يجــب أن يصــدر عــن إرادة واعيــة 
ومتنبهــة للمصلحــة مــن وراءه وتقديــر النظــر فــي وجــود المصلحــة مــن عدمــه أمــر ال 
يدركــه الصغيــر وال يعلــم هــل ســيعود األمــان علــى المســلمين بمنفعــة أو بضــرر وبالتالــي 
ال يجــوز لكافــر دخــل بــالد اإلســالم أن يحتــج بأمــان صبــي ألن الصبــي ال يقــدر عواقــب 
أفعالــه وأقوالــه ألنــه مشــغول باللعــب واللهــو فهــو ليــس مــن أهــل حكــم األمــان فــال يكــون 

مــن أهــل األمــان2.
ــن  ــاً م ــك انطالق ــي وذل ــان الصب ــزون أم ــالً فيجي ــة يتوســعون قلي ــد أن الحنابل ــن نج ولك
الحديــث العــام الــذي يــرون شــموله لــكل المســلمين ومنهــم الصبــي أال وهــو قــول 
ــن النجــار  ــول اب ــك يق ــم« ولذل ــا أدناه ــة المســلمين واحــدة يســعى به ــى r »ذم المصطف
الحنبلــي: »يصــح األمــان مــن المســلم العاقــل المختــار غيــر الســكران ولــو كان قنــا أو 

1  ابن قدامة المقدسي، مرجع سابق، ص77.
2  الكاساني، مرجع سابق، ص106.

أنثــى أو مميــزاً علــى األًصــح فــي المميــز..« 1 وهــو بذلــك يــرى جــواز أمــان الصبــي 
ولكــن نــرى جانــب آخــر مــن الحنابلــة أيضــاً ال يــرى جــواز أمــان الصبــي ومنهــم البهوتي 
ــون  ــاً وال مــن مجن ــو ذمي ــر ول ــول: »ال يصــح األمــان مــن كاف ــاع إذ يق ــي كشــف القن ف
وســكران وطفــل ونحــوه ومغمــى عليــه ألنهــم ال يعرفــون المصلحــة مــن غيرهــا«2 وهــو 
قــول ابــن قدامــة رحمــه هللا وهــو مــن علمــاء المذهــب الحنبلــي« وال يصــح أمــان ... و 

ــر معتبــر«3. ــل ألن كالمــه غي ال طف
والــذي يتبيــن أنــه وإن كان الحديــث آنــف الذكــر عــام إال أنــه ال يشــمل الســكران باالتفــاق 
للعلــل التــي ذكرناهــا ومنهــا ســوء تقديــر المصلحــة وبالتالــي ال يختلــف األمــر عــن الطفــل 
كثيــراً فهــو ال يعلــم وجــود المصلحــة مــن عدمهــا فلألخــذ باألحــوط يترجــح عــدم جــواز 

أمانــه وهللا أعلــم.
الشرط الرابع: أن يكون مختاراً:

إذا كان المؤمــن المســلم مقــدراً للمصلحــة وعاقــالً ولكنــه كان مكرهــاً علــى منــح األمــان 
ــال  ــره ق ــر مك ــار غي ــلم مخت ــن مس ــدر م ــد أن يص ــال ب ــر ف ــان أي أث ــذا األم ــس له فلي
الشــويكي ويصــح ... بشــرط كونــه مختــارا4ً ولذلــك إذا دخــل بــالد اإلســالم كافــر وقــال 
ألحــد المســلمين آمنــي وإال قتلتــك فــإن هــذا األمــان باطــل وال يعتــد بــه قــال الشــوكاني 
رحمــه هللا: »وهكــذا اشــتراط أن يكــون ممتنــع منهــم ألنــه لــو كان تحــت حكمهــم لــم يجــز 

أمانــه ألنــه فــي حكــم المكــره وال بــد فــي صحــة األمــان مــن االختيــار5.
وهــذا الشــرط متفــق عليــه بيــن الفقهــاء إذ أن المكــره ليــس لــه قــول فهــو ذو إرادة معيبــة 

ولــم يقــل أحــد بجــواز أمــان المكــره.
انطالقــاً مــن أن الجهــاد هــو األصــل واألمــان يعطــل الجهــاد فــال يجــوز األمــان إال فــي 
حالــة يكــون فيهــا المســلمون فــي ضعــف والكفــار فــي حالــة قــوة ولعــل فــي مــدة األمــان 
ــث تحســين أوضاعهــم واســتعادة  ــى المســلمين مــن حي ــدة تعــود عل ــة فائ ــي هــذه الحال ف
ــب  ــرأي يذه ــذا ال ــى ه ــى وإل ــة أعل ــر وجاهزي ــزم أكب ــاد بع ــى الجه ــودة إل ــم والع قواه

1  ابــن النجــار الحنبلــي، معونــة أولــي النهــى، ج3، ط1، الســعودية، مكتبــة ومطبعــة النهضــة الحديثــة، 
1995، ص729.

2  منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ص1334.
3  ابن قدامة، مرجع سابق، ص77.

4  أحمــد الشــويكي، التوضيــح فــي الجمــع بيــن المقنــع والتنقيــح، ج2، ط1، الســعودية، المكتبــة الملكيــة، 
1997، ص568.

ــنة النشــر  ــة، س ــب العلمي ــان، دار الكت ــي الشــوكاني، الســيل الجــرار، ج4، ط1، لبن ــن عل ــد ب 5  محم
مجهــول، ص562.
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ــال فــرض  ــاف يقــول اإلمــام الكاســاني: »واألصــل فــي األمــان ال يجــوز ألن القت األحن

واألمــان يحــرم القتــال إال إذا وقــع فــي حــال يكــون بالمســلمين ضعــف وبالكفــر قــوة«.1

ولكــن الــذي يتبيــن أن هــذا القيــد محــض اجتهــاد والــذي يتبيــن وهللا أعلــم أن ذلــك لكــي 

يتــم ال بــد لــه مــن دليــل.

الشرط الخامس: أال يترتب ضرر على المسلمين من منح األمان للكفار:

ــه  ــة أن ــافعية والحنابل ــرى الش ــان وي ــن األم ــى اشــتراط المصلحــة م ــاف إل يذهــب األحن

يكفــي عــدم ترتــب ضــرر مــن األمــان ولــو لــم يترتــب علــى األمــان مصلحــة وذلــك بمنــع 

كل أمــان يضــر المســلمين لكــن كأن يؤمــن أحــد المســلمين كافــراً يتجســس علــى أحــوال 

المســلمين وأســرارهم  فهــذا ممــا ال يجــوز وبالتالــي فعنــد هــذا القــول ال يشــترط مــن كل 

أمــان أن يكــون مــن ورائــه مصلحــة بــل يكفــي عــدم ترتــب ضــرر مــن األمــان وبذلــك 

ــار  ــول الشــربيني: وال يجــوز أمــان يضــر المســلمين كجاســوس2 والشــربيني مــن كب يق

فقهــاء الشــافعية والســند عنــد هــؤالء القاعــدة التــي تقــول »ال ضــرر وال ضــرار« وقــال 

ابــن النجــار وشــرط أيضــاً لصحــة األمــان عــدم ضــرر علــى المســلمين بتأميــن الكفــار3.

وخالصــة القــول تقــرر الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة أنــه يذهــب المالكيــة والحنابلــة وأكثــر 

ــم تظهــر المصلحــة أمــا الحنفيــة  ــو ل ــاء الضــرر ول الشــافعية إلــى أن شــرط األمــان انتف

فيشــترطون أن تكــون فــي األمــان مصلحــة ظاهــرة للمســلمين والــذي يترجــح هــو قــول 

الجمهــور وهللا أعلــم ألن قــول األحنــاف وإن كان وجيهــاً إال أنــه يفتقــر إلــى الدليــل4.

1  اإلمام الكاساني، مرجع سابق، ص106.
2  الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص289.
3  ابن النجار الحنبلي، مرجع سابق، ص730.

4  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية، مرجع سابق، ص234. 

الفرع الثاني: أقسام األمان:
ينقسم األمان إلى قسمين:

القسم األول: أقسام األمان من حيث األجل
القسم الثاني: أقسام األمان من حيث الوجوب أو الجواز

ونبدأ بالحديث عن هذه األقسام من خالل النقاط اآلتية:
ــى  القســم األول: أقســام األمــان مــن حيــث األجــل: ينقســم األمــان مــن حيــث المحــل إل

قســمين وهمــا األمــان الخــاص واألمــان العــام:
أوالً: األمان الخاص:

ــه مــدة محــدودة وال يمكــن أن يكــون األمــان  ــة إذ أن ل ــم أن األمــان ذو طبيعــة وقتي نعل
ــر  ــدد غي ــون لع ــد يك ــار وق ــن الكف ــور م ــدد محص ــان لع ــون األم ــد يك ــن ق ــداً ولك مؤب
محصــور واألول هــو األمــان الخــاص والــذي يمكــن أن يقــوم بــه أحــد المســلمين ومــن 
ــى  ــذا المعن ــي ه ــرة وف ــة صغي ــل حصــن أو قافل ــداد المحصــورة كأه ــؤالء األع ــل ه مث
ــرة  ــة الصغي ــرة والقافل ــد والعش ــلمين للواح ــاد المس ــان آح ــة ويصــح أم ــن قدام ــول اب يق
والحصــن الصغيــر ألن عمــر بــن الخطــاب ت أجــاز أمــان عبــد ألهــل حصــن1 وهــو قــول 

ــاع2 ــي فــي كشــاف القن البهوت
ثانياً: األمان العام:

أمــا هــذا النــوع مــن األمــان فيكــون لجمــع كبيــر مــن الكفــار وبالتالــي فهــو مــن الخطــورة 
واألهميــة بمــكان وبالتالــي كان ال بــد أن يكــون مــن اختصــاص ولــي أمــر المســلمين ألنــه 
إن حصــل مــن كل شــخص لعطــل الجهــاد ورمــى بــه عــن بكــرة أبيــه قــال ابــن قدامــة: 
ويصــح أمــان اإلمــام لجميــع الكفــار وآحادهــم لــن واليتــه عامــة علــى المســلمين3 وكــذا 
ــذا  ــه4 وه ــه عام ــع المشــركين ألن واليت ــام لجمي ــن إم ــان م ــي: ويصــح األم ــال البهوت ق
األمــان المؤقــت هــو مــا يســمى بالهدنــة قــال الزحيلــي والعــام إمــا مؤقــت وهــو الهدنــة أو 
مؤبــد وهــو عقــد الذمــة5 وال يصــح هــذا األمــان مــن آحــاد المســلمين كمــا قلنــا ألنــه يعطــل 

الجهــاد وفيــه افتئــات علــى ولــي أمــر المســلمين.
ــي  ــه ف ــا نبين ــو م ــن وه ــرط معي ــى ش ــاً عل ــزاً أو مغلق ــون منج ــد يك ــان ق ــى أن األم عل

1  ابن قدامة، مرجع سابق، ص77.
2  منصور البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ص1334.

3  ابن قدامه، مرجع سابق.
4  منصور البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق.

5  وهبة الزحلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج6، ط3، دمشق، دار الفكر، 1989، ص430.
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الفقرتيــن اآلتيتيــن:
1- األمان المنجز:

ــه  ــول ل ــر كأن يق ــن المســلم للكاف ــم بمجــرد تأمي ــه يت ــذ أي إن ــوري التنفي ــان ف ــذا األم وه
ــه خــالل  ــاً ال يحــل ألحــد التعــرض ل ــا مؤمن ــر مــن حينه ــح هــذا الكاف ــت آمــن ويصب أن
مــدة األمــان إذ يعصــم باألمــان دمــه ومالــه وأهلــه وهــذه هــي الصــورة الطبيعيــة لألمــان.

2- األمان المعلق:
ــاده أي ال يقــع فــي  ــه صــورة أخــرى أال وهــي أنــه ال يســري فــور انعق وهــذا األمــان ل
ــر  ــلم لغي ــول المس ــه كأن يق ــع بتحقق ــن يق ــر معي ــون مشــروطاً بأم ــا يك ــاً م الحــال وغالب
المســلم إن فعلــت كــذا فأنــت آمــن أو أنــت آمــن مــن يــوم الجمعــة وبالتالــي ال يكــون هــذا 
المســتأمن إال إذا وقــع األمــر الــذي علــق عليــه األمــان قــال ابــن النجــار »ويصــح األمــان 
منجــزاً كقولــه أنــت آمــن ومعلقــاً بشــرط كقولــه مــن فعــل كــذا فهــو آمــن والدليــل علــى 

األمــان المعلــق قــول النبــي r »مــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن«1
القسم الثاني: أقسام األمان من حيث الوجوب أو الجواز:

يقسم األمان من حيث الوجوب أو الجواز إلى أمان وجوبي وأمان جوازي:
أوالً: األمان الوجوبي:

ونعنــي باألمــان الملــزم ذلــك األمــان الــذي يكــون واجبــاً علــى المســلمين القيــام بــه وإن 
ــي صــورة واحــدة  ــك ف ــان يأثمــوا ويكــون ذل ــذي طلبهــم هــذا األم ــر ال ــوا الكاف ــم يؤمن ل
أال وهــي إذا مــا أتــى الكافــر ليدخــل إلــى بــالد اإلســالم مــن أجــل التعــرف علــى تعاليــم 
ــه بعــد  ــم ل ــى يســمع كالم هللا ث ــة يجــب أن يؤمــن حت ــي هــذه الحال اإلســالم وأحكامــه فف
ذلــك الخيــار فــإن أســلم كان ذلــك هــو األمــر المنشــود وإن أبــى فيجــب أن يؤمــن حتــى 
يبلــغ مأمنــه أي يعــاد إلــى حيــث يأمــن مــن المســلمين وهــذا مــن إكــرام الشــريعة والســبب 
أن الكفــار قــوم يجهلــون إذ لــو علمــوا بحقيقــة هــذه الشــريعة آلمنــوا بهــا ولمــا أكنــوا لهــا 
العــداء والدليــل علــى وجــوب منــح األمــان فــي هــذه الصــورة وإلزاميتــه هــو قولــه تعالــى: 

}وإن أحــد مــن المشــركين اســتجارك فأجــره حتــى يســمع كالم هللا ثــم أبلغــه مأمنــه{2.
وقــد ســبق بيــان أقــوال المفســرين فــي هــذه اآليــة الكريمــة عنــد الحديــث علــى مشــروعية 
األمــان وأمــا أقــوال الفقهــاء قــال صاحــب منتهــى اإلرادات: فمــن طلــب أمانــاً ليســمع كالم 

1  ابن النجار الحنبلي، مرجع سابق، ص731.
2  سورة التوبة، اآلية رقم 6.

هللا ويعــرف شــرائع اإلســالم لــزم إجابتــه ثــم يــرد إلــى مأمنــه1.
والحكمــة واضحــة مــن الوجــوب فــي هــذه الصــورة والتــي تتمثــل فــي النفــع الــذي يعــود 
علــى المســلمين إذ يعــد فــي هــذه الحالــة األمــان وســيلة مــن وســائل الدعــوى إلــى هللا إذ 
قــد يكــون ســبيل إلــى هدايــة المســتأمن ودخولــه اإلســالم خيــر لنــا مــن حمــر النعــم ويكــون 
ــد اإلســالم فينظــروا إلــى واقــع المســلمين  ذلــك عندمــا يأتــي هــؤالء المســتأمنين إلــى بل
فيجــدوا صدقهــم وأماناتهــم وعفافهــم ومــا دخلــت دول جنــوب شــرق آســيا إال مــن خــالل 
ــة إســالمية مــن  ــر دول ــا أكب ــى صــار فيه مــا رأت مــن معامــالت التجــار المســلمين حت

حيــث عــدد الســكان وهــي إندونيســيا.
ثانياً: األمان الجوازي:

أمــا هــذا األمــان فيكــون فيمــا ســوى األول أي إذا طلــب المســتأمن األمــان ألي غــرض 
آخــر غيــر ســماع كالم هللا كأن يكــون طلــب دخــول المســتأمن إلــى بلــد اإلســالم هــو بيــع 
ــار  ــل إن الخي ــى المســلمين ب ــزام عل ــه إل ــس في ــان لي ــذا ألم ــا – تجــارة – فه بضاعــة م
متــروك لهــم إن أرادوا أمنــوا وإن لــم يؤمنــوا هــذا المســتأمن فلهــم الحــق وكل دول العالــم 
ترســم فــي هــذا العصــر حقوقهــا بنفســها دون تدخــل أحــد بــل وتعتبــر أي تدخــل خارجــي 

إللزامهــا بقبــول أي أجنبــي علــى أراضيهــا مساســاً بســيادتها.
ولكــن رغــم هــذا يشــير بعــض المعاصريــن بالقــول بأنــه إذا لــم تجــب إجابــة طلــب األمــان 
فــي هــذه الحالــة فإنهــا علــى األقــل تترجــح وال ينبغــي رفــض طلــب األمــان إال لمســوغ 

.2 شرعي

1  منصــور البهوتــي، شــرح منتهــى اإلرادات، ج2، الســعودية، رئاســة إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء، 
ســنة النشــر مجهول، ص122.

2  عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص1988.
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الفرع الثالث: من يملك حق األمان ومقاصد منح األمان:

إن مــن أهــم األمــور الواجــب معرفتهــا بعــد معرفــة شــروط األمــان وأقســامه معرفــة مــن 
يملــك حــق منــح األمــان أي مــن الــذي يجــوز لــه أن يؤمــن الكافــر حتــى يســتطيع الدخــول 
إلــى بــالد اإلســالم بأمــن وأمــان فهــل هــو حــق مقصــور علــى ولــي األمــر أم أميــر البلــد 
أم أنــه حــق للجميــع والجــواب أن األمــان جائــز لجميــع المســلمين دون أي تفريــق وهــذا 
 :r ــي ــال النب ــث ق ــه حي ــالف في ــال لالخت ــريف ال مج ــوي ش ــث نب ــوم بحدي ــر محس األم
»ذمــة المســلمين واحــدة«1 ولكــن قــد نجــد أن هنــاك مــا يثــار التســاؤل حــول مــدى جــواز 
أمانــه مــن المســلمين مــن عدمــه كاألســير والتاجــر فــي دار الحــرب وكــذا نجــد إن أمــان 
ولــي األمــر أوســع مــن أمــان آحــاد المســلمين ولذلــك ســوف نخصــص فــي هــذه الســطور 

لبيــان مــن هــو المؤمــن ومــا هــي مبــررات األمــان:
أوالً: من يكون مؤمناً:

1- ولي األمر:
مــا مــن شــك أن ولــي األمــر صاحــب الســلطة العليــا فــي الدولــة وأنــه األعــرف بمصلحــة 
الدولــة اإلســالمية مــن غيــره بــل لمجــرد أنــه مســلم يصــح أمانــه ولكــن الــذي يجــب بيانــه 
فــي أمــان ولــي األمــر أن أمانــه أوســع مــن أمــان آحــاد المســلمين حيــث إن لــه أمــان ميــع 
الكفــار مــرة واحــدة وذلــك بطبيعــة الحــال لمــدة محــددة وإال انقــرض الجهــاد وهــذا ممــا 
ال يجــوز ولــه أمــان آحادهــم مــن بــاب أولــى قــال ابــن قدامــة رحمــه هللا: »ويصــح أمــان 

اإلمــام لجميــع الكفــار وآحادهــم ألن واليتــه عامــة علــى المســلمين2.
2- أمان أحد الرعية:

يصــح أمــان أحــد المســلمين للكفــار ولكــن فــي حــدود أضيــق فيجــوز لــه أمــان كافــر أو 
اثنيــن أو ثالثــة أو عشــرة أو أهــل حصــن أو منــزل فقــد ورد فــي كشــف القنــاع ويصــح 
ــر أجــاز  ــا ألن عم ــن عرف ــة وحصــن صغيري ــة لواحــد وعشــرة وقافل ــان أحــد الرعي أم

أمــان العبــد ألهــل الحصــن كمــأة فأقــل3.
3- أمان العبد:

يــرى جمهــور أهــل العلــم أن أمــان العبــد جائــز أخــذا بالحديــث الشــريف الــذي يقــول فيــه 

1  تقدم تخريجه، أنظر ص16.
2  ابن قدامة، مرجع سابق، ص77.

3  منصور البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ص1335.

النبــي r: »ذمــة المســلمين واحــدة«1.
ودمــاء المســلمين تتكافــأ وال فــرق بيــن مســلم وآخــر مــن حيــث إعطــاء األمــان مــا دامــت 
قــد توافــرت فــي هــذا المســلم شــروط األمــان التــي ســبق ذكرهــا قــال ابــن قدامــة: »فمــن 

أعطاهــم األمــان منــا مــن رجــل أو امــرأة أو عبــد جــاز أمانــه«2.
ولبعــض األحنــاف رؤيــة مســتقلة فــي حكــم أمــان العبــد حيــث يفرقــون بيــن أمريــن، األول 
إذا كان هــذا العبــد مــن المقاتليــن فهــذا يــرون جــواز أمانــه وال خــالف فــي ذلــك واألمــر 
الثانــي إذا كان العبــد مــن غيــر المقاتليــن فــال يجــوز أمانــه وحجتهــم تتمثــل فــي انشــغاله 
بعمــل ســيده ممــا يكــون لذلــك تأثيــر علــى مــدى صحــة تقديــره لمصلحــة المســلمين عنــد 
إعطائــه األمــان، ويقــول اإلمــام الكاســاني وهــو مــن أشــهر فقهــاء األحنــاف: وأمــا الحريــة 
فليســت بشــرط لصحــة األمــان فيصــح أمــان العبــد المــأذون فــي القتــال باإلجمــاع وهــل 
ــو يوســف  ــة وأب ــو حنيف ــال أب ــه ق ــف في ــال اختل ــن القت ــور ع ــد المحج ــان العب يصــح أم

رحمهمــا هللا ال يصــح وقــال محمــد رحمــه هللا يصــح وهــو قــول الشــافعي. 3
ولكــن الــذي يتبيــن وهللا أعلــم أن قــول الجمهــور هــو الراجــح حيــث أن الحديــث مطلــق 
وال مجــال لتقييــده إال بدليــل آخــر أمــا حجتهــم فــي انشــغاله بأمــور ســيده فكذلــك المــرأة 
ــذر: ودل  ــن المن ــال اب ــا ســيأتي ق ــز كم ــا جائ ــك أمانه ــا ومــع ذل مشــغولة بأعمــال منزله
ظاهــر قولــه بذمــة المســلمين واحــدة علــى أن أمــان العبــد جائــز4 ويجــدر إلــى أن ذلــك 
مــن قبيــل بيــان الحكــم الشــرعي أمــا العبيــد لــم يعــد لهــم وجــود تقريبــاً فــي زمننــا هــذا.

4- أمان المرأة:
كلنــا نعلــم علــم اليقيــن بمكانــة المــرأة العظيمــة فــي اإلســالم فــال يســتخدم جمالهــا لترويــج 
الســلع وتحقيــق األربــاح ثــم إذا مــا تقــدم بهــا الزمــن أو إذا لــم تكــن جميلــة رميــت كمــا 
ــا  ــة وجعله ــة وحــق النفق ــا حــق األموم ــرفها هللا ومنحه ــا ش ــة وإنم ــلع القديم ــى الس ترم
مدرســة لتربيــة النــشء وملكــة المنــزل تأمــر وتنهــي ولهــا الطاعــة مــن األبنــاء والتقديــر 
مــن الــزوج والمجــال ال يســمح بذكــر حقوقهــا التــي ال حصــر لهــا وإنمــا وددنــا اللفتــة إلــى 
ذلــك لمــا لهــا أيضــاً فــي موضوعنــا مــن حــق عظيــم وهــو حقهــا فــي منــح األمــان فقــد 
ســبق بيــان إقــرار النبــي r لتأميــن أم هانــي بقولــه: »لقــد أجرنــا مــن أجــرت يــا أم هانــي 
عندمــا أجــارت فــالن بــن هبيــرة كمــا تقــدم الحديــث عنــه، وورود الحديــث بذلــك يغنينــا 

1  تقدم عزوه، انظر ص16.
2  ابن قدامه، مرجع سابق، ص75.

3  اإلمام الكاساني مرجع سابق، ص107.
4  أبو بكر بن المنذر، مرجع سابق، 494.
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 r عــن البحــث فــي اإلجمــاع علــى جــواز أمانهــا، وأيضــاً أجــارت زينــب بنــت رســول هللا
.r1 أبــا العــاص بــن الربيــع فأمضــاه رســول هللا

5- أمان األسير المسلم والتاجر واألجير بدار الحرب:
األصــل فــي هــؤالء المســلمون الســابق ذكرهــم جــواز أمانهــم ألنهــم مســلمون والمســلم 
بحســب األصــل يجــوز أمانــه، ولكــن مظنــة إكراههــم تجعــل األمــر محــل نــر فهــل يــا 
تــرى يجــوز أمانهــم فــإذا كان أســير مســلم موجــود فــي دار الحــرب وأمــن كافــراً بــأن 
أعطــاه األمــان فــي الدخــول إلــى بلــد اإلســالم هــل يجــوز ذلــك؟ يــرى الحنابلــة أن أمانــه 
جائــز اســتناداً للحديــث العــام ذمــة المســلمين واحــدة ونقــل ابــن قدامــة عــن الثــوري أنــه 

قــال ال يجــوز أمــان أحــد منهــم2.
ويــرى البعــض أنــه إن كان محبوســاً فــال يجــوز أمانــه وإن كان غيــر محبــوس فيجــوز 
ذلــك3 والــذي يتــرج لنــا أن أمــان التاجــر واألجيــر واألســير بــدار الحــرب يكــون موقوفــاً 
علــى إجــازة ولــي األمــر ليقيــس المصلحــة ويقــدر مــن ثــم اإلجــازة لهــذا األمــان أو منعــه.

ثانياً: مقاصد منح األمان:
قــال ابــن القيــم رحمــه هللا: »وأمــا المســتأمن فهــو الــذي يقــدم بــالد المســلمين مــن غيــر 
اســتيطان لهــا وهــؤالء أربعــة أقســام: رســل، وتجــار، ومســتجيرون، حتــى يعــرض عليهم 
اإلســالم والقــرآن فــإن شــاءوا دخلــوا فيــه وإن شــاءوا رجعــوا إلــى بالدهــم وطالبــوا حاجــة 
ــوا وال تؤخــذ منهــم الجزيــة4  مــن زيــارة أو غيرهــا وحكــم هــؤالء أال يهاجــروا وال يقتل
ومــن هــذه العبــارة الموجــزة البــن القيــم مــن الممكــن لنــا أن نبيــن مبــررات األمــان علــى 

النحــو التالــي:
1- أمان الكافر الذي يطلب األمان لسماع كالم هللا:

مــا مــن شــك أن مــن يطلــب األمــان كــي يدخــل إلــى بلــد ا إلســالم مــن أجــل أن يســمع 
ــه  ــى طلب ــه إل ــزم إجابت ــره – يل ــى مــن غي ــا – وهــو أول أحــكام اإلســالم ويتعــرف عليه
ــره  ــتجارك فأج ــن المشــركين اس ــد م ــى }وإن أح ــه تعال ــه لقول ــلمين تأمين ــى المس أي عل
حتــى يســمع كالم هللا{5 أي إن األمــان شــرع أصــالً للدعــوة إلــى هللا، ولكــن ال يُمنــع دول 

1  ابن قدامة، مرجع سابق، 75.
2  منصــور البهوتــي، كشــاف القنــاع، مرجــع ســابق، ص1335. وابــن قدامــة فــي المعنــي ص77 وكــذا 

ابــن النجار فــي المعونــة ص730.
3  الخطيب الشربيني، مرجع سابق، بتصرف، ص296.

4  ابن القيم، مرجع سابق، ج2، ص874.
5  سورة التوبة، اآلية، رقم 6.

المستأمن إلى بلد اإلسالم ألغراض أخرى. 
2- أمان الرسل:

تأميــن الرســل عــادة حميــدة كانــت موجــودة قبــل اإلســالم أي عنــد العــرب وغيرهــم وذلــك 
ــال  ــف القت ــح ووق ــودة كالصل ــج محم ــا نتائ ــب عليه ــة يترت ــيلة اتصــال مهم ــا وس لكونه
وغيــر ذلــك وبدونهــا ال ســبيل إلــى أي حــل ومــن هنــا كانــت أهميتهــا وتواتــرت األمــم 
علــى تحريــم االعتــداء علــى الرســل وال غرابــة أن تأتــي شــريعتنا الغــراء وكعادتهــا فــي 
ــي r لرســولي  ــول النب ــك مــن ق ــاً، ويتضــح ذل ــادئ الحســنة وتزيدهــا ثابت أن ترســخ المب
مســيلمة لمــا أقــرا أنهمــا علــى ديــن مســيلمة: »وهللا  لــوال أن الرســل ال تقتــل لضربــت 
أعناقكــم«1 وقولــه لرســول قريــش عندمــا أحــب اإلســالم ورغــب فــي البقــاء مــع رســول 
هللا قــال لــي: »إنــي ال أخيــس بالعهــد وال احبــس البــرد ولكــن ارجــع إليهــم فــإن كان فــي 
قلبــك الــذي فيــه اآلن فارجــع«2 ومــن جمــاع ذلــك يتضــح أن تأميــن الرســل أمــر مقــرر 
فــي اإلســالم وكذلــك عنــد األمــم الســابقة قــال الشــوكاني رحمــه هللا: »والحاصــل انــه لــو 
قــال قائــل أن تأميــن الرســل قــد اتفقــت عليــه الشــرائع لــم يكــن ذلــك بعيــداً وقــد كان أيضــاً 

معلومــاً ذلــك مــن المشــركين أهــل الجاهليــة عبــادة األوثــان3
وهــو مــا تؤيــده الحكمــة إذ أننــا لــو لــم نؤمــن رســلهم لــم يؤمنــوا رســلنا ألريقــت الدمــاء 

وضاعــت المصالــح فــكان مــن الحكمــة تأميــن الرســل أيضــاً.
3-: أمان التجار:

قــد يأتــي مــن دار الحــرب بعــض الكفــار يريــدون الدخــول إلــى دار المســلمين بغــرض 
التجــارة وهــؤالء أيضــاً مــن أصنــاف الكفــار المســتأمنين.

4- أمان طالبي الحاجة من زيارة وغيرها:
والــذي يبــدوا لــي مــن هــذا الصنــف األخيــر أنــه يشــمل كل مــن يســتنفع بهــم المســلمون 
مــن الكفــار مثــل الخبــراء فــي المجــاالت التجاريــة والعســكرية والطبيــة والعلميــة فهــم أي 
ــى  ــي أن نؤمنهــم للدخــول إل ــرة ونحــن ال نتقنهــا وال حــرج ف ــون أشــياء كثي ــار يتقن الكف
بالدنــا مــن أجــل أن يعلمونــا مــا نســتنفع بــه فــي حياتنــا مــع إلزامهــم بمراعــاة ضوابــط 

الشــريعة اإلســالمية.
1  صديــق حســن خــان، التعليقــات الرضيــة علــى الروضــة النديــة، ج3، ط1، القاهــرة، دار ابــن عفــان، 

1999م، ص485، نقــالً عــن مســند أحمــد.
2  المرجع سابق.

3  محمد بن علي الشوكاني، مرجع سابق، ص560.
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المطلب الثالث: أحكام األمان
وفي هذا المطلب سندرس عدة فروع وهي على النحو اآلتي:

الفرع األول: مدى إلزامية األمان بالنسبة للمسلمين والمستأمنين:
قــد يتبــادر إلــى األّذهــان تســاؤل عــن مــدى حــق كل مــن طرفــي األمــان وهمــا المؤمــن 
المســلم والمســتأمن الكافــر فــي الرجــوع عــن األمــان بعــد تأميــن المســلم الكافــر وقبــل 
انقضــاء مــدة األمــان أي هــل األمــان الزم أم أنــه غيــر الزم؟ أي مــن الممكــن الرجــوع 
عنــه؟ والجــواب عــن ذلــك يتطلــب التفرقــة بيــن المســلمين – المؤمنيــن – والمســتأمن:

أوالً: بالنسبة للمسلمين:
ذكرنــا أن األحنــاف يــرون أن األمــان ال يكــون إال عنــد تحقــق مصلحــة للمســلمين ولذلــك 
فــإن األمــان عندهــم عقــد غيــر الزم أي بمعنــى انــه لــو تــم األمــان للكافــر ورأى اإلمــام 
ــال  ــرك القت ــن ت ــه يتضم ــع أن ــك ألن جــوازه م ــه ذل ــان فل ــض األم ــي نق أن المصلحــة ف

المفــروض كان للمصلحــة فــإذا صــارت المصلحــة فــي النقــض نقــض1.
ولكــن يــرى جمهــور الفقهــاء2 مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة والزيديــة إلــى أنــه الزم 
فــي حــق المســلمين إذ ليــس لإلمــام وال لغيــره نبــذه إال إذا خــاف خيانــة المســتأمن فــإن 
خافهــا فلــه فــي هــذه الحالــة نبــذه لقولــه تعالــى: }وإمــا تخافــن مــن قــوم خيانــة فأنبــذ إليهــم 
ــس  ــاج: »ولي ــي المحت ــي مغن ــال الشــربيني ف ــن{3 ق ــى ســواء إن هللا ال يحــب الخائني عل
ــة ألن األمــان الزم مــن جهــة المســلمين«4 وهــو  ــم يخــف خيان ــذ األمــان إن ل لإلمــام نب

األمــر الــذي يترجــح لدينــا وهللا أعلــم.
ثانياً: بالنسبة للمستأمن:

ومــن ناحيــة المســتأمن نجــد أنــه مــن األهميــة بالنســبة لهــذا المســتأمن بــل ومــن مصلحتــه 
ــون  ــت دون أن يك ــي أي وق ــه ف ــل من ــى يســتطيع التحل ــر الزم حت ــان غي ــون األم أن يك
مقيــداً بإكمــال المــدة إذا مــا رغــب فــي الرجــوع إلــى بلــده قبــل إتمامهــا وبمــا أننــا نعلــم 
أن هــذه الشــريعة أعــدل تنظيــم عرفتــه البشــرية فمــن المتفــق عليــه بيــن الفقهــاء علــى أن 
األمــان غيــر الزم بالنســبة للمســتأمن وبالتالــي فلــه حــق الرجــوع إلــى حيــث يأمــن متــى 
ــى دار اإلســالم إن أراد  ــة إل ــى دار الحــرب والعــودة ثاني ــه الرجــوع إل ــل ول ــا شــاء ب م

1  اإلمام الكاساني، مرجع سابق، )بتصرف( ص107.
ــي  ــا، الترك ــون، ط1، مصر/طنط ــه والقان ــي الفق ــه ف ــائح وواجبات ــوق الس ــين، حق ــي حس ــي زك 2  زك

للكمبيوتــر، 1998، ص
3  سورة األنفال، اآلية رقم 58.

4  الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص298.

قبــل انتهــاء مــدة األمــان مثلــه مثــل الذمــي ولــه الرجــوع دون عــودة إلــى بلــد اإلســالم 
ــه مــال تركــه فــي بــالد اإلســالم ال  أي الرجــوع لالســتيطان مــن بــاب أولــى وإن كان ل
ــن قدامــه وإذا  ــال اب ــى دار الحــرب ق ــه كأن يكــون أقرضــه مســلم ورجــع إل خــوف علي
دخــل الحربــي دار اإلســالم بأمــان فــأودع مالــه مســلماً أو ذميــاً أو أقرضهمــا إيــاه ثــم عــاد 
إلــى دار الحــرب نظرنــا فــإن دخــل تاجــراً أو رســوالً أو متنزهــاً أو لحاجــة يقضيهــا ثــم 
يعــود إلــى دار اإلســالم فهــو علــى أمانــه فــي نفســه ومالــه ألنــه لــم يخــرج بذلــك عــن نيــة 
اإلقامــة بــدار اإلســالم فأشــبه الذمــي إذا دخــل لذلــك وإن دخــل مســتوطناً بطــل األمــان فــي 
نفســه وبقــي فــي مالــه ... )ثــم قــال فــي موضــع آخــر .. ولنــا انــه عقــد ال يلــزم الرجــل 
المقــام بــه(« 1 بــل إن ســمو هــذه الشــريعة المباركــة جعــل فقهاؤهــا يقــررون بوجــوب رد 
مــال المســتأمن إلــى بلــده إذا مــا عــاد إلــى داره وتركــه فــي دار اإلســالم بــأن يبعــث بــه 
إليــه وفــي ذلــك يقــول المــرداوي: »وإذا أودع المســتأمن مالــه مســلماً أو أقرضــه إيــاه ثــم 
عــاد إلــى دار الحــرب بقــي األمــان فــي مالــه ويبــث بــه إليــه إن طلبــه2 وقــال الشــويكي 

»يجــب رده بطلــب ربــه فــإن مــات فلوارثــه.3
الفرع الثاني: حكم خاص بدخول المستأمنين، »الحرم المكي« و«جزيرة العرب«

أوالً: حكم دخول المستأمنين الحرم المكي:
ــه  ــك لقول ــاً وذل ــول الراجــح مطلق ــى الق ــي عل ال يجــوز دخــول المســتأمنين الحــرم المك
تعالــى: }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنمــا المشــركون نجــس فــال يقربــوا المســجد الحــرام بعــد 
عامهــم هــذا وإن خفتــم عيلــة فســوف يغنيكــم هللا مــن فضلــه إن شــاء إن هللا عليــم حكيــم{4 
قــال القرطبــي »المســجد الحــرام هــذا اللفــظ يطلــق علــى جميــع الحــرم فإنــه يحــرم تمكيــن 
ــا رســول منهــم خــرج اإلمــام إلــى الحــل  المشــرك مــن دخــول الحــرم أجمــع فــإذا جاءن
ليســمع مــا يقــول ولــو دخــل مشــرك الحــرم مســتوراً ومــات نبــش قبــره وأخرجــت عظامــه 
ــه  ــن قدامــة فأمــا الحــرم فليــس لهــم دخول ــال اب ــاز5 وق فليــس هــم االســتيطان وال االجتي
بحــال وبهــذا قــال الشــافعي6 وقــال الشــربيني ويمنــع الكافــر ولــو لمصلحــة مــن دخــول 
ــم  ــك إنه ــي ذل ــى ف ــوا المســجد الحــرام« .. والمعن ــال يقرب ــى: »ف ــه تعال ــة لقول حــرم مك

1  ابن قدامه، مرجع سابق، ص80.
ــب  ــان، دار الكت ــن الخــالف، ج4، ط1، لبن ــح م ــة  الراج ــي معرف ــرداوي، اإلنصــاف ف ــام الم 2  اإلم

العلميــة، 1997، ص195.
3  العالمة أحمد الشويكي، مرجع سابق، 570.

4  سورة التوبة، اآلية 28، قال ابن قدامة.
5  أبي عبد الله القرطبي، مرجع سابق، ص104.

6  ابن قدامة، مرجع سابق، ص245.
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ــول  ــا أن ق ــن لن ــال1 إذا يتبي ــي كل ح ــه ف ــن دخول ــع م ــوا بالمن ــي r فعوقب ــوا النب أخرج
ــاً مــن  ــح مــا عليــه ظاهــر اآليــة وبالتالــي يكــون منــع الكفــار مطلق جمهــور الفقهــاء رجَّ
دخــول الحــرم المكــي هــو الــرأي الراجــح عندهــم أمــا مــن يقــول إن اآليــة الكريمــة تمنــع 
ــة الحــال ال  ــة2 وبطبيع ــول مرجــوع لضعــف األدل ــروا فق ــن أن يحجــوا ويعتم ــار م الكف
ــرم  ــا أي الح ــرم بأكمله ــة الح ــود منطق ــا المقص ــة وإنم ــجد والكعب ــرم المس ــد بالح نقص
ــت  ــن بي ــي r م ــري بالنب ــد أس ــرم فق ــا ح ــا كله ــى أنه ــل عل ــا ندل ــر م ــاوره وخي ــا ج وم
ــده  ــرى بعب ــذي أس ــبحان ال ــأنه: }س ــل ش ــه ج ــرم بقول ــماه هللا ح ــك س ــع ذل ــي وم أم هان
ليــالً مــن المســجد الحــرام ..{3 وليــس فــي هــذا الحكــم أي غرابــة فــكل دول العالــم اآلن 
تمنــع األجانــب مــن دخــول بعــض مناطقهــا بــل وحتــى أغلــب مواطنيهــا مثــل المناطــق 

ــى. ــاب أول ــن ب ــن المقدســة م العســكرية وال شــك أن األماك
وهنــاك أحاديــث نبويــة شــريفة تأمــر بإخــراج المشــركين مــن جزيــرة العــرب يقــول النبــي 
ــود والنصــارى  ــه »ألخرجــن اليه ــرب« وقول ــرة الع ــن جزي r »أخرجــوا المشــركين م
مــن جزيــرة العــرب حتــى ال أدع إال مســلماً« وكذلــك قولــه »ال يجتمــع بجزيــرة العــرب 
دينــان« والــذي يتبيــن أن هــذه األحاديــث ال تتعــارض مــع األمــان الــذي نتكلــم عنــه فمــا 
مــن بــأس أن يدخــل المشــرك إلــى جزيــرة العــرب لمــدة محــددة ثــم يعــود إلــى داره كان 
ــث  ــود باألحادي ــا المقص ــماع كالم هللا، أم ــارة أو لس ــالة أو لتج ــالً لرس ــا حام ــي إلين يأت
ــع المشــركون  ــال الكاســاني »ويمن ــرة العــرب ق ــم اســتيطانهم جزي المذكــورة هــو تحري
أن يتخــذوا أرض العــرب مســكناً وكــذا ذكــره محمــد تفضيــالً ألرض العــرب علــى 
غيرهــا وتطهيــراً لهــا عــن الديــن الباطــل قــال عليــه الصــالة والســالم »ال يجتمــع فــي 
جزيــرة العــرب دينــان«4 وقــال النــووي ويمنــع كل كافــر مــن اســتيطان الحجــاز .. فــإن 
اســتأذن أذن لــه إن كان للمســلمين مصلحــة كرســالة أو حمــل مــا نحتــاج إليــه وكذلــك قــال 
ــوا يتجــرون  ــم الحجــاز للتجــارة ألن النصــارى كان ــن قدامــة »فصــل ويجــوز دخوله اب
ــى  ــث تنصــرف إل ــل هــذه األحادي ــي زمــن عمــر5 فالخالصــة إذاً أن تأوي ــة ف ــى المدين إل
االســتيطان الدائــم واألمــر يرجــع فــي تقديــر المصالــح مــن عدمهــا متــروك لولــي األمــر 

ليقــدر مــا يــراه مناســباً فــي هــذا الشــأن.

1  الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص310.
2  وهذا قول األحناف وال مجال لبسط الخالف في هذا الصدد راجع كتب األحناف.

3  سورة اإلسراء، اآلية رقم 1.
4  الكاساني مرجع سابق، ص114.

5  الخطيب الشربيني، مرجع سابق ص309. )9(- ابن قدامة، مرجع سابق، ص244. 

الفرع الثالث: مدة األمان
عرفنــا أن األمــان هــو تأميــن الكافــر كــي يدخــل إلــى بلــد اإلســالم بأمــن وأمــان ولمــدة 
ــا  ــة وإنم ــد الذم ــي عق ــال ف ــو الح ــا ه ــد كم ــبيل التأبي ــى س ــس عل ــك لي ــة أي أن ذل معين
لألمــان مــدة محــددة ولكــن وإن كان مــن المتفــق أن لألمــان مــدة معينــة إال أن تحديــد هــذه 
المــدة أمــر مختلــف فيــه بيــن الفقهــاء وذلــك لعــدم وجــود دليــل علــى ذلــك وبالتالــي ســوف 
ــى  ــم نحــاول التعــرف عل ــدة ث ــذه الم ــدار ه ــل بشــأن مق ــا قي ــاء فيم ــوال الفقه نعــرض أق

األقــرب منهــا إلــى الصــواب.
يــرى األحنــاف بــأن مقــدار مــدة األمــان هــي ســنة قــال ابــن الهمــام الحنفــي: وإذا دخــل 
ــت  ــام إن أقم ــه اإلم ــول ل ــا ســنة ويق ــي دارن ــم ف ــن أن يقي ــم يك ــتأمناً ل ــا مس ــي إلين الحرب
الســنة وضعــت عليــك الجزيــة1 واضــح مــن كالمــه إن تقديــر مــدة األمــان عنــده هــي ســنة 
فأقــل أمــا إن تجــاوز المســتأمن ســنة فإنــه يتحــول إلــى مــي وتجــب عليــه الجزيــة والعلــة 
فــي قصــر المــدة علــى الســنة هــي مظنــة الخيانــة مــن هــذا المســتأمن حتــى ال يتــرك لــه 
ــة مــن الســنة  ــدأ بدفــع الجزي ــى المســلمين ويب المجــال فــي أن يتحــول إلــى جاســوس عل
الالحقــة2 ويتفــق مــع هــذا الــرأي صاحــب كتــاب تحفــة الفقهــاء بقولــه: فــإن دخــل بأمــان 
.. يصــح األمــان وال يصيــر ملــكاً لألخــذ ولكــن يقــول لــه اإلمــام إن رجعــت قبــل الســنة 
ــإذا ذهــب  ــاً ف فــال شــيء عليــك وإن مضــت ســنة وضعــت عليــك الجزيــة وصــرت ذمي
ــدار مــدة  ــرى أن مق ــا3ً أي ي ــر ذمي ــاً بالذمــة ويصي ــل مضــي الســنة وإال صــار راضي قب

األمــان هــي ســنة.
ــرى  ــق الحاجــة لكــن ي ــدر وف ــد المــدة لتق ــرك تحدي ونجــد اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا يت
إنهــا إن تجــاوزت الســنة صــار المســتأمن ذميــاً وتجــب عليــه الجزيــة قــال فــي األم »وال 
يجــوز أن يؤمــن الرســول والمســتأمن إال بقــدر مــا يبلغــان حاجتهمــا وال يجــوز أن يقيــم 

بهــا ســنة بغيــر جزيــة«4
وللحنابلــة قــول مختلــف فــي مقــدار مــدة األمــان فهــم يتوســعوا فيهــا إلــى عشــر ســنين وقــد 

1  ابن الهمام، مرجع سابق، ص21.
2  مرجع سابق بتصرف.

ــر  ــنة النش ــالمي، س ــراث اإلس ــاء الت ــاء، ج3، ط3، دار إحي ــة الفقه ــمرقندي، تحف ــن الس ــالء الدي 3  ع
مجهولــة، ص525.

4  محمــد بــن إدريــس الشــافعي، مختصــر المزنــي علــى األم، ج9، ط1، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، 
1993، ص295.
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ذكــر ذلــك ابــن النجــار الحنبلــي1 وكذلــك منصــور البهوتي2.
ــل  ــي ظ ــة ف ــادات فقهي ــت إال اجته ــوال ليس ــن أق ــر م ــا ذك ــاً إن م ــل جلي ــر للمتأم ويظه
ــول ال  ــه هللا أق ــول الشــوكاني رحم ــك يق ــدة ولذل ــذه الم ــدار ه ــل القاطــع بمق ــاب الدلي غي
دليــل علــى هــذا التوقيــف بــل المتعيــن الرجــوع إلــى مــا فــي األدلــة مــن اإلطــالق وقــد 
جــاءت بتصحيــح األمــان ولــم يقيــد بوقــت لكــن يجــوز للمســلمين إذا كان األمــان الواقــع 
ــا  ــي تقتضيه ــدة الت ــوه للم ــة أن يجعل ــدة طويل ــوه وإن كان لم ــاً أن يوقت ــم مطلق ــن أحده م
المصلحــة فــإن رضــي مــن وقــع لــه التأميــن بذلــك وإال رد إلــى مأمنــه3 وأختــم بقــول أحــد 
المعاصريــن قولــه والــذي أراه أن مــا ذكــره الفقهــاء فــي تحديــد مــدة التأميــن إنمــا هــو مــن 
األمــور االجتهاديــة المحضــة وليــس هــو بحكــم شــرعي ملــزم للدولــة اإلســالمية وعلــى 
هــذا فلإلمــام أن يقــدر للمســتأمن المــدة التــي يراهــا مناســبة إلقامتــه فــي دار اإلســالم علــى 

ضــوء الحاجــة والمصلحــة وال يتقيــد بمــدة معينــة4.
يراهــا مناســبة إلقامتــه فــي دار اإلســالم علــى ضــوء الحاجــة والمصلحــة وال يتقيــد بمــدة 

.5 معينة
الفرع الرابع:أثر األمان

إن أهــم مســألة فــي األمــان هــي أثــر هــذا األمــان ويتمثــل هــذا األثــر الهــام فــي أنــه إذا 
دخــل الكافــر إلــى بــالد اإلســالم بأمــان المســلمين لــه كأن يقــال لــه أنــت آمــن فإنــه يصبــح 
مؤمنــاً ال يحــق ألحــد التعــرض لــه فيحــرم قتلــه أو رقــه أو أســره ألنــه مســتأمن وقــد انعقــد 
األمــان بنــاًء علــى عهــد والمســلمون أشــد النــاس وفــاء بالعهــود والمواثيــق قــال تعالــى: 
}يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود{6 وورد فــي زاد المســتقنع ويحــرم بــه – أي األمــان 
– قتــل ورق وأســر7 حيــث إنــه إن لــم يكــن لألمــان هــذا األثــر لــم يكــن لــه أي معنــى طالما 
خــال مــن هــذا األثــر لــذا كان علــى مــن أمنهــم واجبــاً فــي تأمينهــم فيحــرم علــى المســلمين 

قتــل رجالهــم وســبي نســائهم وذراريهــم واســتغنام أموالهــم8
1  ابن النجار الحنبلي مرجع سابق، ص730.
2  منصور البهوتي، مرجع سابق، ص123.

3  محمد بن علي الشوكاني، مرجع سابق، ص563.
4  عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص99.
5  عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص99.

6  سورة المائدة، اآلية رقم 1.
7  محمــد بــن صالــح العثيميــن، الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع، ج8، ط1، الريــاض، مؤسســة اســام 

للنشر، 1997، ص48. 
8  الكاساني، مرجع سابق، ص107.

والعلــة مــن هــذا األثــر لألمــان المتمثــل فــي ثبــوت األمــن والطمأنينــة كمــا ذكرنــا 
للمســتأمنين هــو تمكيــن هــذا المســتأمن مــن القيــام بمهمتــه فــي بــالد اإلســالم وهــو علــى 
أمــن فــي دمــه أمــا إن لــم يكــن أمــن فلــن يســتطيع ذلــك ونجــد أيضــاً أن األمــان كخلــق مــن 
أخــالق المســلمين قــد يكــون دافعــاً لــه علــى اإلســالم ســيما إذا كان الغــرض مــن األمــان 
هــو ســماع كالم هللا أو حتــى أي غــرض آخــر فأخــالق المســلمين لهــا دور كبيــر إذا مــا 
ــل إذا مــا ســولت  رآهــا هــؤالء المســتأمنين فمــا مــن شــك إنهــم ســيتأثرون بهــا وبالمقاب
لمســلم االعتــداء علــى مســتأمن فــإن األمــر يكــون مختلــف تمــام االختــالف إذ يعــد ذلــك 
ــر غــدر  ــك يعتب ــل أي أمــر آخــر وكذل ــر مــن أحــكام هللا ورســوله قب ــف ومنفِّ أمــر مخال

والغــدر محــرم فــي أحــكام ديننــا.
ولكن هل يقتصر األمان على دم المستأمن دون ماله وأهله؟

والجــواب عــن ذلــك أن األمــان لــن يتحقــق للمســتأمن إذا اقتصــر علــى نفســه دون مالــه 
ــه ولذلــك كان األصــل كمــا يقــرر الفقهــاء إن األمــان مقــرر لشــخص المســتأمن –  وأهل
دمــه – ومالــه وأهلــه مــا لــم يشــترط عليــه مبدئيــاً، بغيــر ذلــك ذكــر ابــن النجــار الحنبلــي 
ــال  ــال وق ــن م ــه م ــا مع ــرض لم ــر والتع ــل ورق واس ــان قت ــه أي األم ــرم ب ــه ويح قول
فــي موضــع آخــر ويســري األمــان إلــى مــن معــه أي المســتأمن مــن أهــل ومــال إال إن 
يخصــص باألمــان بــأن يقــول لــه أنــت آمــن دون أهلــك ومالــك فــال يســري إليهمــا1 وقــال 
ــى مــن مــع المســتأمن مــن أهــل  ــه ســرى األمــان إل ــه مــن يصــح أمان ــي وإذا أمن البهوت
ومــال إال إن يقــول مؤمنــه أنــت وحــدك ونحــوه ممــا يقتضــي تخصيــص باألمــان فيختــص 

به2
مــن جمــاع مــا تقــدم نقــول إن أثــر األمــان يتمثــل فــي ثبــوت األمــن واألمــان للمســتأمن في 
دمــه وأهلــه ومالــه ثبوتــاً كامــالً وال يجــوز ألحــد مــن المســلمين التعــرض لــه فــي شــيء 
مــن ذلــك بــل ويبلــغ إلــى حيــث يأمــن بعــد انتهــاء مــدة األمــان هــذا هــو األمــر المقــرر 
عنــد الفقهــاء كمــا أســلفنا إال إذا كان األمــان مخصــص بأمــر دون آخــر وكل مخالفــة لذلــك 

تعــد مخالفــة ألحــكام هللا ورســوله3
1  ابن النجار مرجع سابق، ص729 و733.

2  منصور البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ص1336.
ــرر  ــك وإنمــا نق ــه مــن ذل ــا الل ــار أعاذن ــي والء ومــواالة للكف ــه ال يعن ــول ب ــر بالذكــر أن مــا نق 3  جدي
ــة  ــد ورد فــي الســنة النبوي ــن وق ــة ألحــكام الدي ــا ومخالفتهــا تعــد مخالف ــةً فــي دينن أحكامــاً شــرعيةً ثابت
مــن األحاديــث المشــنعة علــى مــن يعتــدي علــى المســتأمنين مــا فيهــا مــن لعــن اللــه والمالئكــة وكذلــك 

الحرمــان مــن الجنــة وســيأتي تفصيلــه فيمــا بعــد.
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الفرع الخامس: خطورة ونتائج إيذاء المستأمنين
ــا أثــر األمــان المتمثــل فــي ثبــوت األمــن والطمأنينــة للمســتأمنين بقــي أن  بعــد أن عرفن
ــا أال  ــوف عنده ــا تســتحق الوق ــة م ــة البالغ ــا مــن األهمي ــى مســألة له نســلِّط الضــوء عل
وهــي مفهــوم المخالفــة لألمــن أي بمعنــى خــرق األمــان وإلحــاق األذى بالمســتأمنين ألنــه 
يمثــل خرقــاً ألحــكام الديــن ومــا يزيــد أهميــة هــذه اللفتــة مــا يعاصرنــا هــذه األيــام مــن 
تفجيــرات واغتيــاالت تقــع علــى المســتأمنين ال تمــت إلــى اإلســالم بأدنــى صلــة بــل إن 
الشــريعة ترفضهــا جملــةً وتفصيــالً كمــا يقــر ذلــك علماؤنــا المعتبــرون بفتاواهــم وبياناتهــم 
وقراراتهــم وأخــص بكالمــي مــا يتفطــر لــه القلــب حزنــاً ممــا تعايشــه بلــد التوحيــد ومهبــط 
ــن وأهوائهــم  ــن – ســلمها هللا مــن شــر المتعصبي ــج أرض الحرمي ــد الحجي الوحــي وموف
ــذه  ــج ه ــرع نتائ ــن يتج ــا وأول م ــل بأمنه ــة تخ ــي ظالم ــن مآس ــه م ــرض ل ــا تتع – وم
ــي حــق المســتأمنين هــم المســلمين أنفســهم، وال ننســى مــا  ــي ترتكــب ف ــداءات الت االعت
لألمــن فــي شــريعتنا شــريعة األمــن مــن مكانــة عظيمــة وميــزة مــن ميزاتهــا حتــى قدمــه 
هللا تعالــى علــى طلــب الــرزق حيــث قــال علــى لســان نبيــه إبراهيــم عليــه الســالم: }رب 

اجعــل هــذا البلــد آمنــاً وارزق أهلــه مــن الثمــرات{1.
وشــدد النبــي ق علــى مــن يعبــث بهــذا األمــن ويعتــدي علــى المســتأمنين بقولــه: »مــن قتــل 

معاهــداً لــم يــرح رائحــة الجنة«2.
ومــا دامــت هــذه هــي أحــكام ديننــا ينبغــي أال يلتفــت إلــى مــن يقــوم بهــذه األعمــال ممــن 
ينتســبوا إلــى هــذا الديــن وأعمالهــم المشــينة المتعارضــة مــع هــذه النصــوص الواضحــة 
والتــي تضــع للعهــد منزلــة تتفــوق بهــا علــى كل األمــم إذ أن هــؤالء العاطفييــن ال 
يمثلــون اإلســالم3 وال يعبــرون عــن أحكامــه بــل هــم مــن العابثيــن بأحكامــه والســاعين 
فــي األرض فســاداً قــال تعالــى: }إنمــا جــزاء الذيــن يحاربــون هللا ورســوله ويســعون فــي 
األرض فســاداً أن يقتلــوا أو يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــالف أو ينفــوا مــن 

األرض ذلــك لهــم خــزي فــي الدنيــا ولهــم فــي اآلخــرة عــذاب عظيــم{4.
ومــن أهــم الفتــاوى الصــادرة5 فــي هــذا الشــأن قــرار هيئــة كبــار العلمــاء حــول حــوادث 

1  سورة البقرة، اآلية 26.
2  البخاري رقم 3166.

3  مــع علمنــا أن غيــاب العدالــة الدوليــة واالنحيــاز للباطــل وبــروز قانــون األقــوى – قانــون الغــاب – 
علــى األضعــف لــه تأثيــر فــي دعــم هــؤالء العاطفييــن، إال إن ذلــك كلــه ليــس مبــرراً لإلخــالل بالعهــد 

مهمــا تكــن الظــروف.
4  سورة المائدة، اآلية 33.

5  األصــل أن مثــل هــذه المســألة ال تحتــاج إلــى فتــوى ألن النصــوص واضحــة علــى تحريــم االعتــداء 

التفجيــر التــي حصلــت فــي مدينــة الريــاض مؤخــراً والصــادر فــي 1424/3/13هـــ، فقــد 
نــص القــرار علــى اآلتــي: ».. وال يختلــف المســلمون فــي تحريــم االعتــداء علــى األنفــس 
ــة  ــل الذم ــن وأه ــس المعاهدي ــالم أن ــي اإلس ــة ف ــس المعصوم ــن األنف ــة .. وم المعصوم
والمســتأمنين فعــن عبــد هللا بــن عمــرو بن العاص رضي هللا عنهمــا عن النبي ق قال: »من 
قتــل معاهــداً لــم يــرح رائحــة الجنــة وأن ريحهــا توجــد مــن مســيرة أربعيــن عامــاً« ومــن 
أدخلــه ولــي األمــر المســلم بعقــد أمــان وعهــد فإن نفســه وماله معصــوم ال يجــوز التعرض 
 لــه ومــن قتلــه كان كمــا قــال النبــي ق لــم يــرح رائحــة الجنة وهــذا وعيد شــديد لمن تعرض 
ديــن اإلســالم  يقــره  أمــر محــرم ال  الريــاض  فــي مدينــة  .. مــا وقــع  للمعاهديــن 
ــلمين  ــالد المس ــة ب ــى حرم ــداء عل ــل اعت ــذا العم ــوه: 1- إن ه ــن وج ــاء م ــه ج وتحريم
 وترويــع لآلمنيــن فيهــا 2- إن فيــه قتــالً لألنفــس المعصومــة فــي شــريعة اإلســالم 

3- إن هذا األمر من اإلفساد في األرض 4- إن فيه إتالفاً لألموال المعصومة1
ــا  ــوه ألنه ــن كل الوج ــلبية م ــج س ــى نتائ ــؤدي إل ــداءات ت ــذه االعت ــي أن ه ــدال ف وال ج
ــاً ألن كل  ــالً وفطــرة، دين ــاً وعق ــى دين ــن معن ــة م ــة مخالف ــه كلم ــا تحوي ــكل م ــة ب مخالف
اعتــداء علــى أي نفــس معصومــة مخالــف للنصــوص الشــرعية أي فــي االعتــداء علــى 
المســتأمنين مخالفــة هلل ورســوله، وعقــالً لســوء العواقــب المترتبــة علــى ذلــك، وفطــرة 
ألن كل ذي عقــل ســليم يكــره العــدوان علــى الغيــر والــذي ينظــر إلــى الواقــع ويــرى مــاذا 
ينتــج عــن هــذه النتائــج التــي لــم تعــد تخفــى علــى كل مــن يقــرأ الواقــع قــراءة صحيحــة 
ســيعرف الضــرر الــذي يعــود علــى األمــة مــن ذلــك وســيتأمل حكمــة الشــريعة فــي تحريم 
هــذه االعتــداءات علــى المســتأمنين فمــا ذنــب األطفــال المســلمين والشــيوخ والنســاء الذيــن 
ــة والسياســية  ــذا الخســائر االقتصادي ــى المســتأمنين وك ــداءات عل ــة االعت ــون ضحي يذهب

التــي تتكبدهــا دول المســلمين مــن جــراء ذلــك، ال شــأن أن تلــك مفســدة عظيمــة.
ــم اإلســالم  ــى حك ــن عل ــن الخارجي ــؤالء المعتدي ــب أن ه ــوزان »والعجي ــال الشــيخ الف ق
يســمون عملهــم هــذا جهــاداً فــي ســبيل هللا وهــذا مــن أعظــم الكــذب علــى هللا .. ولكــن 
ال نعجــب حينمــا نعلــم أن ســلف هــؤالء مــن الخــوارج كفــروا الصحابــة وقتلــوا عثمــان 
ــار العلمــاء  ــة كب ــي .. وســموا ذلــك جهــاداً فــي ســبيل هللا2 وقــد ورد فــي قــرار هيئ وعل

علــى المســتأمنين ولكــن لعــل الدافــع مــن إصــدار هــذا القــرار، هــو مــا يعاصرنــا هــذه األيــام المؤلمــة 
مــن مخالفــات فــي زمــن مضطــرب مثــل هــذا.

ــار،  ــعودية، دار الخي ــرة، الس ــا المعاص ــي القضاي ــرعية ف ــاوى الش ــن، الفت ــد الحصي ــن فه ــد ب 1  محم
ص33-31-30-28. 1424هـــ، 

2  محمــد بــن فهــد الحصيــن، اإلجابــات المهمــة فــي المشــاكل الملمــة، ط2، الســعودية، مكتبــة الملــك 
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ــي مــن تســلط  ــوم تعان ــع أن األمــة اإلســالمية الي ــم الجمي ــم ليعل ــذي ســبق ذكــره« .. ث ال
األعــداء عليهــا مــن كل جانــب وهــم يفرحــون بالذرائــع التــي تبــرر لهــم التســلط علــى أهل 
اإلســالم وإذاللهــم واســتغالل خيراتهــم فمــن أعانهــم فــي مقصدهــم وفتــح علــى المســلمين 
وبــالد المســلمين ثغــراً لهــم فقــد أعــان علــى انتقــاص المســلمين والتســلط علــى بالدهــم 
وهــذا مــن أعظــم الجــرم..« 1 ويمكــن إجمــال أشــر النتائــج المترتبــة علــى االعتــداء علــى 

المســتأمنين فــي اآلتــي:
أوالً: عصيــان هللا ورســوله والتعــرض للعنــة هللا ومالئكتــه والنــاس أجمعيــن وال يقبــل هللا 

منــه صــرف وال عــدل.
ثانيــاً: تشــويه صــورة اإلســالم والمســلمين وإظهارهــم للمــأل كوحــوش تغــدر بالعهــد وال 

تعــرف للوفــاء وزنــاً.
ثالثــاً: إســاءة الظــن بعلمــاء اإلســالم المعتبريــن حيــث ســيعتقد إنهــم وراء هــذه االعتداءات 
وإنهــا مــن صنيــع فتاواهــم ممــا يترتــب عليــه مفاســد ال يعلمهــا إال هللا تتمثــل فــي تســلط 
ــا  ــل ومحاربتهــم وربم ــاق عليهــم ب ــق الخن ــدول عليهــم وتضيي ــي كل ال أجهــزة األمــن ف
وصــل األمــر إلــى إغــالق المــدارس اإلســالمية والمعاهــد والجامعــات مــع العلــم يقينــاً أن 
ــم األجــالء ينكــرون هــذه االعتــداءات وال يقبلــوا مثــل هــذه المنكــرات، ولكــن  أهــل العل

فــي الغالــب ردة فعــل القــوي ال تفــرق بيــن زيــد وعمــرو.
رابعــاً: ســيجعل مــن رؤيــة العــوام إلــى االلتــزام بديــن هللا رؤيــة خــوف وحــذر ممــا قــد 

يصــل األمــر إلــى منــع أبنائهــم مــن االلتــزام والتفقــه فــي أحــكام الشــريعة.
خامساً: إشاعة الفوضى وزعزعة األمن في بالد اإلسالم وباألخص مهبط الوحي.

سادساً: تلف النفوس واألموال المعصومة.
ســابعاً: تــذرع الــدول العظمــى بهــذه االعتــداءات كثغــرة تفســح لهــم المجــال للتدخــل فــي 
شــؤون الــدول اإلســالمية بحجــة القضــاء علــى اإلرهــاب وفــي الواقــع القضــاء علــى دول 
إســالمية عــن بكــرة أبيهــا، لــذا كان عــدم إيــذاء المســتأمنين حكمــاً شــرعياً واجبــاً لمــا لــه 

مــن هــذه المفاســد العظيمــة وغيرهــا2.
الفرع السادس: انقضاء األمان وأثر انقضائه

لــكل بدايــة نهايــة وهــو األمــر نفســه فــي األمــان الخــاص فقــد عرفنــا مســبقاً أنــه ليــس 

ــد، 1425، ص61. فه
1  محمد بن فهد الحصين، الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، مرجع سابق، ص33/32.

2  محمد بن فهد الحصين، مرجع سابق، ص118.

ــر  ــا هــو أث ــف ينقضــي األمــان وم ــة كي ــى هــذه الســطور لمعرف ــد الذمــة وإل ــداً كعق مؤب
انقضــاءه:

أوالً انقضاء األمان:
وبــادئ ذي بــدئ نلخــص مــا ســبق ذكــره بقــول ابــن قدامــه رحمــه هللا، وجملتــه أن األمــان 
إذا أعطــي أهــل الحــرب حــرم قتلهــم ومالهــم والتعــرض لهــم ويصــح مــن كل مســلم بالــغ 
مختــار ذكــراً كان أو أنثــى حــراً كان أو عبــداً وبهــذا قــال النــووي واألوزاعــي والشــافعي 
وإســحاق وابــن القاســم وأكثــر أهــل العلــم وروي ذلــك عــن عمــر بــن الخطــاب1 وألن لــكل 
بدايــة نهايــة فكذلــك هــو األمــان ألنــه ليــس مؤبــداً وإنمــا مؤقــت بمــدة محــددة ولذلــك فهــو 

ينتهــي بالطــرق اآلتيــة:
ــة الذهــاب  ــة االســتقرار واإلقامــة وليــس بني ــى دار الحــرب بني 1- رجــوع المســتأمن إل
والعــودة فكمــا قررنــا أن األمــان ليــس بــالزم علــى المســتأمن إذ لــه حــق العــودة إلــى حيث 

يأمــن فــي أي لحظــة.
2- انتهــاء مــدة األمــان فــإذا انتهــت وانقضــت مــدة األمــان انقضــى األمــان لقولــه تعالــى: 

}فأتمــوا إليهــم عهدهــم إلــى مدتهــم{2.
3- ينتهــي األمــان بنقــض اإلمــام لــه وقــد رجحنــا مســبقاً أن ذلــك ال يكــون إال إذا خــاف 
خيانــة المســتأمن كأن يكتشــف اإلمــام أن المســتأمن مــا هــو إال جاســوس أتــى ليتلصــص 
علــى أحــوال المســلمين فلــه فــي هــذه الحالــة أن ينقــض األمــان لقولــه تعالــى }وإمــا تخافــن 

مــن قــوم خيانــة فانبــذ إليهــم علــى ســواء{3.
4- إســالم المســتأمن وهــذه مــن أهــم ثمــرات األمــان أو باألحــرى أن األمــان مــا شــرع 
ــتجارك  ــركين اس ــن المش ــد م ــى: }وإن أح ــول هللا تعال ــك يق ــا ولذل ــل إال له ــى األص عل

ــه{4. ــه مأمن ــم أبلغ ــى يســمع كالم هللا ث فأجــره حت
5- رد المســتأمن لألمــان فــإن قــال المســلم المؤمــن للمســتأمن أنــت آمــن فقــال المســتأمن 
ال أقبــل أمانــك انقضــى األمــان قــال البهوتــي فــي كشــاف القنــاع إذا قــال لكافــر أنــت آمــن 

فــرد الكافــر األمــان لــم ينعقــد أمانــه أي انتقــض5
6- موت المستأمن وهذه نتيجة طبيعية النقضاء كل العقود.

1  ابن قدامة، مرجع سابق، ص75.
2  سورة التوبة، اآلية 4.

3  سورة األنفال، اآلية 58.
4  سورة التوبة، اآلية 6.

5  منصور البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ص1336.
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ثانياً: أثر انقضاء األمان:
ــه  ــدم أو أن دم ــاح ال ــر مب ــا يعتب ــن حينه ــتأمن م ــي أن المس ــال يعن ــان ف إذا انقضــى األم
ــلمين  ــى المس ــزة يجــب عل ــة والممي ــذه الشــريعة المبارك ــادة ه ــا وكع ــدر وإنم ــح ه أصب
تأميــن المســتأمن حتــى يبلــغ مأمنــه أي إلــى أن يصــل حيــث يأمــن فــي بلــده لقولــه تعالــى 
}ثــم أبلغــه مأمنــه{ وال يبــاح دمــه إال لســبب قــوي كأن يخــرج علــى المســلمين ويقاتلهــم 
قــال الكاســاني »فــإذا نقــض اإلمــام انتقــض لكــن ينبغــي أن يخبرهــم بالنقــض ثــم يقاتلهــم 

لئــال يكــون منهــم غــدراً فــي العهــد«1

1  اإلمام الكاساني، مرجع سابق، ص107.

المبحث الثاني: النظام اإلداري ألجانب في القوانين الوضعية

تمهيد وتقسيم:
بعــد أن أنهينــا الحديــث عــن النظــام اإلداري لألجانــب فــي الشــريعة اإلســالمية بقــي لنا أن 
نبيــن ماهيــة النظــام اإلداري لألجانــب فــي القوانيــن الوضعيــة المعاصــرة والــذي نعنــي 
ــم دخــول  ــة بهــدف تنظي ــة معين بــه »مجموعــة القواعــد واإلجــراءات التــي تضعهــا دول

األجانــب إلــى إقليمهــا، وإقامتهــم فيهــا وخروجهــم أو إخراجهــم منهــا«1.
والنظــام اإلداري لألجانــب هــو موضــوع فرعــي يتفــرع عــن موضــوع أكبــر منــه ينظــم 
أحــوال األجانــب فــي الدولــة المضيفــة ويطلــق عليــه مركــز األجانــب ويقصد بــه مجموعة 
القواعــد القانونيــة التــي تكــون فــي دولــة معينــة نظامــاً خاصــاً لألجانــب يختلفــون بــه عــن 
الوطنييــن مــن حيــث تمتعهــم بالحقــوق وتحملهــم بااللتزامــات وطبيعــة األمــور تقتضــي 
عــدم التســوية بيــن الوطنــي واألجنبــي فــي هــذا المجــال بحيــث يكــون مركــز األجنبــي 

أقــل شــأناً مــن مركــز الوطنــي«2.
وقــد ظهــر اصطــالح مركــز األجانــب مــع ظهــور األصــوات العصريــة التــي بــرزت فــي 
العصــر الحديــث لتنــادي بوجــوب االعتــراف بمجموعــة مــن الحقــوق الطبيعيــة لإلنســان 
والــذي يجــب علــى جميــع الــدول االعتــراف بهــا وذلــك تماشــياً مــع تقــدم األمــم وتطــور 
ثقافاتهــا فــي شــتى مجــاالت الحيــاة واتصــال اإلنســان مــع اإلنســان بصــورة لــم يســبق لهــا 
مثيــل، وتطــور حقــوق اإلنســان بــل وممــا زاد األمــر قــدراً وافــراً مــن االهتمــام ظهــور 
المنظمــات الدوليــة التــي تطالــب بحقــوق األجانــب وشــجب واســتنكار مــا كان يتعــرض 
لــه األجنبــي مــن اضطهــادات ومعامــالت ال إنســانية تتنافــى مــع مــا اســتقر عليــه العــرف 
الدولــي مــن الحقــوق التــي يجــب االعتــراف بهــا لألجنبــي ممــا يعــرض الــدول المخالفــة 
ــا يســمى بالحــد  ــي م ــرف الدول ــاد الع ــى إيج ــا أدى إل ــو م ــة وه ــك للمســؤولية الدولي لذل

األدنــى مــن الحقــوق التــي يجــب أن يعامــل بهــا األجنبــي.
وال يغيــب عــن الذهــن أن هــذا الحــد الــذي تأخــر ظهــوره إلــى هــذا العصــر الحديــث لــم 
يصــل بعــد بتطــوره ولــو إلــى شــيء يســير ممــا وصلــت إليــه الشــريعة اإلســالمية الغــراء 
ــم  ــن نتكل ــدة، ونحــن ل ــرون مدي ــذ ق ــي من ــدة لألجنب ــوق العدي مــن اإلكــرام المغــدق بالحق

1  محمد الروبي، المرجع سابق، ص74..
2  بــدر الديــن عبــد المنعــم شــوقي، الموجــز فــي القانــون الدولــي الخــاص، الســعودية، مكتبــة الخدمــات 

الحديثــة، ســنة النشــر مجهولــة، ص85.
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عــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا األجنبــي إال بصــورة إجماليــة ألن حديثنــا ســيكون مقتصــراً 
ــول  ــألة دخ ــه مس ــن طيات ــع بي ــذي يجم ــر ال ــو األم ــب وه ــام اإلداري لألجان ــى النظ عل

األجانــب وإقامتهــم وخروجهــم وإخراجهــم مــن خــالل المطالــب التاليــة:
المطلب األول: قبول األجانب في إقليم الدولة.

المطلب الثاني: إقامة األجانب في إقليم الدولة.

المطلب األول: قبول األجانب في إقليم الدولة
تمهيد وتقسيم:

إن حــق الدولــة فــي قبــول األجانــب أو رفضهــا لهــم أمــر مقيــد بقيديــن أساســيين اســتقر 
عليهمــا العــرف الدولــي وهمــا األول مراعــاة الحــد األدنــى مــن الحقــوق المعتــرف بهــا 
دوليــاً لألجانــب والثانــي هــو وســائل تحســين مركــز األجانــب، وقــد ثــار جــدالً فــي الفقــه 
القانونــي لمــدى حــق الدولــة فــي قبــول األجانــب فــي دخــول إقليمهــا، وعلــى كل إذا قبلتهــم 
فــإن هنــاك وســائل لتنظيــم دخولهــم إلــى إقليــم الدولــة ولمــا كان األمــر كذلــك فــإن علينــا 

أن نســتعرض هــذا الموضــوع وبصــورة مفصلــة مــن خــالل الفــروع التاليــة:
الفرع األول: الحد األدنى من الحقوق المعترف بها دولياً لمعاملة األجانب.

الفرع الثاني: وسائل تحسين مركز األجانب.
الفرع الثالث: سلطة الدولة في دخول األجنبي إلى إقليمها.

الفرع الرابع: التنظيم القانوني لدخول األجنبي إلى إقليم الدولة.

الفرع األول: الحد األدنى من الحقوق المعترف بها دولياً لمعاملة األجانب:
ــرم  ــي كانــت تب ــة الت ــات الدولي ــى لالعتــراف بهــذا الحــد هــي االتفاقي ــة األول كانــت اللبن
ــب كحــق  ــي األجان ــن باق ــر ع ــاً أكث ــا حقوق ــي كالً منه ــح مواطن ــدول لمن ــض ال ــن بع بي
ــة فــي عــام 1535م،  ــة العثماني ــة فرنســا مــع الدول ــل اتفاقي ــة التجــارة مث اإلقامــة وحري
ــد ظــل  ــدة فق ــدول المتعاق ــى مواطنــي ال ــك المعاهــدات القتصارهــا عل ونظــراً لضيــق تل
باقــي األجانــب فــي خطــر ولكــن ومــع تواصــل الشــعوب فــي العصــر الحاضــر وازدهــار 
حركــة التجــارة تحســنت نظــرة الــدول إلــى األجانــب اســتجابة لدواعــي العالقــات الدوليــة 
الخاصــة وباألخــص بعــد صــدور إعالنــات حقــوق اإلنســان وتأكيــدات القضــاء الدولــي 
ــد  ــد الحــد األدنــى ق ــأن قي ــذي يمكــن القــول معــه ب ــى الحــد ال ــد إل حتــى وصــل هــذا القي

أضحــى قاعــدة قانونيــة ملزمــة ال يثــار ثمــة خــالف حولهــا1.
وهــذه الحقــوق التــي لألجنبــي قبــل الدولــة التــي دخــل إلــى إقليمهــا، هــي مجموعــة الحقوق 
التــي اســتقر العــرف الدولــي علــى التــزام الدولــة بمنحهــا لألجانــب كحــد أدنــى، والــذي 
ال يجــوز لهــا حرمانهــم منهــا وإال تعرضــت للمســؤولية الدوليــة، ألنــه إن حــرم مــن أي 
حــق امتنــع مــن التصــرف القانونــي المنشــئ لهــذا الحــق، وتقديــر مــا إذا كان األجنبــي 
يتمتــع بــأي حــق مــن الحقــوق يرجــع فيــه إلــى تشــريع الدولــة التــي دخلهــا األجنبــي الــذي 
ــق  ــا تعل ــب مهم ــة األجان ــي معامل ــة ف ــادئ الدولي ــاً المب ــك مراعي ــره لذل ــن تقدي ــرد م يتف

األمــر بســيادة الدولــة2.
ثــم بعــد ذلــك أخــذ الحــد األدنــى مــن الحقــوق التــي يجــب أن يعتــرف بهــا لألجانــب يتطــور 
شــيئاً فشــيئاً بيــن الــدول إلــى أن ظهــرت وســائل لتحســينه بيــن الــدول األمــر الــذي يعطــي 

األجانــب حقــوق أكثــر وهــو مــا ســوف يأتــي تفصيلــه الحقــاً.
ــي تحســين  ــا – ف ــى حــد م ــث ســاعدت عــدة عوامــل – إل ــي العصــر الحدي ــاً فف وعموم
معاملــة األجنبــي ممــا جعــل العــرف الدولــي يســتقر علــى أن لهــذا األجنبــي مجموعــة مــن 

الحقــوق ال ينبغــي تجاوزهــا ومــن هــذه العوامــل:
1- تطور التجارة الدولية وازدهارها بصورة لم يسبق لها مثيل.

2- تأثر الدول التي وصل إليها اإلسالم بالمبادئ اإلسالمية السامية.
3- تقدم وسائل المواصالت تقدماً يثير الدهشة حتى أصبح العالم كالقرية الصغيرة.

1  د. محمد الروبي، مركز األجانب، مصر، دار النهضة العربية، 2001م، ص56، )بتصرف(.
2  فــؤاد عبــد المنعــم ريــاض، الوســيط فــي القانــون الدولــي الخــاص، ج1، ط1، القاهــرة، دار النهضــة 

العربيــة، 1992م، ص400. بتصــرف.
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4- الخــوف مــن المعاملــة بالمثــل فلــو هضمــت دولــة مــن الــدول حقــوق رعايــا أخــرى 
لتعــرض رعاياهــا لمثــل ذلــك.

5- زيــادة الوعــي اإلنســاني واالعتــراف لإلنســان بإنســانيته ال ســيما أن هــذه الحقــوق مــن 
الحقــوق التــي ال تســتقيم الحيــاة إال بهــا كالحــق فــي الــزواج والحــق فــي التعاقــد.

ــا ســلفاً لكيفيــة نشــأة هــذا الحــد األدنــى مــن الحقــوق المعتــرف  وإذا كان األمــر كمــا بين
بهــا دوليــاً لألجانــب وعوامــل تطــوره فــإن التســاؤل يثــور عــن مضمــون هــذا الحــد وهــو 

مــا ســنبينه فــي الحــال:
*** مضمون الحد األدنى من الحقوق المعترف بها دولياً لألجانب:

وإذا كانــت الــدول فــي العصــر الحاضــر تعتــرف لألجانــب بالحــد األدنــى مــن الحقــوق 
التــي أقرهــا العــرف الدولــي إال أنهــا ال زالــت تختلــف فــي هــذه الحقــوق مــن حيــث الكــم 
والكيــف فــي الواقــع العملــي وكذلــك يختلــف الفقــه والقضــاء الدولــي أيضــاً فــي مضمــون 

هــذه الحقــوق.
ولكــن المحــاوالت الفقهيــة مســتمرة علهــا تصــل إلــى تحديــد هــذه الحقــوق ولــو بصــورة 
ــى كل  ــة إجمــال هــذه الحقــوق التــي بجــب عل ــا يــرى البعــض1 إمكاني ــة ومــن هن إجمالي
ــك فــي  ــدول أن تعتــرف بهــا لألجنبــي كحــد أدنــى – وال يجــوز النــزول عنهــا – وذل ال

النقــاط اآلتيــة:
1- الحــق فــي االعتــراف بالشــخصية القانونيــة، أي صالحيــة الشــخص ألن يكــون أهــالً 
الكتســاب الحقــوق وتحمــل االلتزامــات ألنــه بــدون هــذه الشــخصية ال يعتبــر إال شــيئاً مــن 

األشــياء ال قيمــة لــه.
ــوق  ــي الحق ــانية، وه ــة – للشــخصية اإلنس ــة – اللصيق ــات المالزم ــوق والحري 2- الحق
التــي تثبــت لإلنســان لمجــرد كونــه إنســان ألنهــا لصيقــة بــه كالحــق فــي الحيــاة وحرمــة 

النفــس وســالمة الجســد.
3- الحق في التقاضي.

4- عدم جواز تجريد األجنبي مما يملكه إال بمقابل تعويض عادل.
5- مراعاة مقتضيات العالقات الدولية الخاصة.

وبمــا إن هــذه الحقــوق قــد أقرهــا العــرف الدولــي والتــي تطــورت فــي العصــر الحاضــر 
ــا مــن  ــى علمن ــا يصــل إل ــدر م ــا بق ــي قلوبن ــة ف ــد شــريعتنا اإلســالمية عظم ــذي يزي 1  وهــو األمــر ال
أســرارها فــي تشــريعاتها اإللهيــة العادلــة فنجــد أن التطــور الــذي يحــاول الصعــود فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان ليــس إال ســعياً للوصــول ولــو إلــى قــدر يســير ممــا أقرتــه هــذه الشــريعة مــن أحــكام ومثــل عليــا 

قدســت مــن خاللهــا النفــس البشــرية وحافظــت عليهــا مــن كل اعتــداء.

تماشــياً مــع تطــور اإلنســان وبالتالــي فإنــه ال يجــوز ألي دولــة النــزول عــن هــذا الحــد 
األدنــى مــن الحقــوق وإال تعرضــت هــذه الدولــة للمســؤولية الدوليــة كمــا بينــا.

ومــن بعــد هــذا العــرض يمكننــا القــول أن مــن أهــم الحقــوق التــي يجــب أن تتقــرر لألجنبي 
مكنــة دخولــه إلــى إقليــم الدولــة واإلقامــة بهــا ألن حرمانــه مــن هــذا الحــق بصــورة مطلقــة 
يعــود بنــا إلــى عصــر االضطهــاد الــذي كان يمــارس علــى األجنبــي فــي العصــور القديمــة 
والــذي كان ينكــر عليــه أبســط الحقــوق التــي يجــب أن يتمتــع بهــا كإنســان، ومنهــا عــدم 
االعتــراف لــه بالشــخصية القانونيــة وحــق الــزواج وإبــرام العقــود واللجــوء إلــى القضــاء 
علمــاً بــأن هــذه الحقــوق فــي غايــة األهميــة لإلنســان حتــى يســتطيع تنفــس الصعــداء علــى 
هــذه البســيطة وال يجــوز االقتــراب منهــا ولكــن المطلــع علــى تاريــخ األمــم الســابقة يجــد 
العجــب العجــاب ممــا كان يتعــرض لــه األجنبــي مــن انتهــاك وخــرق لكرامتــه اإلنســانية1.

الفرع الثاني: وسائل تحسين مركز األجانب
ال يختلــف اثنــان فــي أن الــدول تمتلــك الحريــة الكاملــة فــي منــح مــن تشــاء مــن األجانــب 
ــا العــرف  ــي أقره ــوق الت ــن الحق ــى م ــا كان الحــد األدن ــم طالم ــن غيره ــر م ــاً أكث حقوق
الدولــي مقــرر للجميــع والــذي ال يجــوز النــزول عنــه كمــا ســبق أن أوضحنــا وبالتالــي 
فمــا يزيــد علــى هــذا القــدر ال يكــون إال هبــة زائــدة مــن الدولــة لهــا أن تتفضــل بــه علــى 
مــن تشــاء ألي ســبب مــن األســباب وليســت ملزمــة بذلــك بطبيعــة الحــال ويكــون هــذا 

التفضيــل علــى صــورة اتفاقيــات دوليــة.
فقــد تبــرم دولــة مــا مــع أخــرى علــى منــح رعايــا األخيــرة حقوقــاً أكثــر مــن الحقــوق التــي 
أقرهــا العــرف الدولــي )الحــد األدنــى( وربمــا تنــص االتفاقيــة أحيانــاً إلــى المســاواة بيــن 
رعايــا الدولتيــن واألكثــر مــن ذلــك أن قــد يتفــق علــى منــح األجانــب حقوقــاً ومزايــا ال 
يتمتــع بهــا الوطنيــون أنفســهم وذلــك العتبــارات اقتصاديــة تهــم البلــد بكاملــه وتعــود عليــه 

بالنفــع العــام.
ومن صور هذه االتفاقيات:

1- االتفاق بين الدول األطراف على المساواة بين مواطني كل منهما:
ــول  ــة دخ ــى حري ــاق عل ــن كاالتف ــوع معي ــي موض ــاً ف ــون خاص ــد يك ــاق ق ــذا االتف وه
ــوارق  ــه كل الف ــذوب مع ــاً ت ــاق عام ــون االتف ــد يك ــن وق ــن الدولتي ــع بي ــراد والبضائ األف

ــا مــن  ــى علمن ــا يصــل إل ــدر م ــا بق ــي قلوبن ــة ف ــد شــريعتنا اإلســالمية عظم ــذي يزي 1  وهــو األمــر ال
أســرارها فــي تشــريعاتها اإللهيــة العادلــة فنجــد أن التطــور الــذي يحــاول الصعــود فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان ليــس إال ســعياً للوصــول ولــو إلــى قــدر يســير ممــا أقرتــه هــذه الشــريعة مــن أحــكام ومثــل عليــا 

قدســت مــن خاللهــا النفــس البشــرية وحافظــت عليهــا مــن كل اعتــداء.
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ــدول األطــراف ممــا يجعــل الجميــع يتمتعــون بــكل الحقــوق علــى قــدم  بيــن مواطنــي ال
المســاواة فــي كلتــا الدولتيــن وغالبــاً مــا يكــون ذلــك فــي الــدول التــي تســعى للوحــدة مــع 
ــن  ــؤ بي ــاك تكاف ــن هن ــم يك ــه إن ل ــة ألن ــدول المتكافئ ــل ال ــى األق ــة األخــرى أو عل الدول
الــدول ألدى ذلــك إلــى ظلــم مواطنــي الدولــة الغنيــة مقارنــةً مــع مــا ســيعود عليهــم مــن 
حقــوق زهيــدة أن كان االتفــاق مــع دولــة فقيــرة وجديــر بالذكــر أنــه مــن الممكــن أن تكــون 

ــادل تشــريعي. المســاواة بواســطة تب
2- شرط الدولة األكثر رعاية:

ــرى  ــة أخ ــب أي دول ــون ألجان ــى أال يك ــان عل ــق دولت ــرط أن تتف ــذا الش ــود به والمقص
ــا  ــث إذا م ــا، بحي ــا لمواطنيه ــي أن تقرره ــي ينبغ ــوق الت ــن الحق ــة م ــر رعاي ــاً أكث حقوق
منحــت أي دولــة أجنبيــة أي حــق يكــون للدولــة التــي اتفقــت معهــا علــى شــرط األكثــر 
رعايــة مثــل هــذا الحــق علــى أن الدولــة الطــرف األخــرى قــد تشــرط مثــل ذلــك وهــو 
الغالــب وقــد ال تشــترط أي يكــون الشــرط مــن طــرف واحــد، وقــد يكــون هــذا الشــرط 
فــي حــق معيــن أو فــي كل الحقــوق ويســميه البعــض بشــرط الدولــة األكثــر رعايــة«1.

3- شرط المعاملة بالمثل:
ومــن خــالل هــذا الشــرط تعامــل دولــة مــا مواطنــي دولــة أخــرى بنفــس المعاملــة التــي 
تعامــل األخيــرة مواطنيهــا ســواء كان هــذا الشــرط منصوصــاً عليــه فــي التشــريع ويســمى 
بالتبــادل التشــريعي أو العمــل قــد جــرى عليــه بيــن الدولتيــن ويســمى بالتبــادل الواقعــي2 أو 
كان منصوصــاً عليــه فــي اتفاقيــة ويســمى بالتبــادل االتفاقــي وينقســم هــذا األخيــر بــدوره 

إلــى قســمين:
 تبــادل اتفاقــي معلــق: وفيــه ال تمنــح الدولــة أي حــق لمواطنــي األخــرى إال إذا منحــت 
ــإن  ــى نفــس الشــرط ف ــى، وإذا مــا اشــترطت األول ــرة نفــس الحــق لمواطنــي األول األخي

الدولتيــن تقعــا فــي حلقــة مفرغــة وللخــروج منهــا تلجــأ الدولتــان إلــى االتفــاق المنجــز.
  تبــادل اتفاقــي منجــز: وفيــه تحــدد الــدول مســبقاً مجموعــة الحقــوق التــي تمنحهــا 
كل مــن الــدول األطــراف لمواطنيهــا مــن دون تعليــق وانتصــار، إذاً لــكل مــن مواطنــي 

الــدول المتعاقــدة التمتــع بهــذه الحقــوق مباشــرة فــور إبــرام االتفاقيــة.3
1  د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة، الوســيط فــي القانــون الدولــي الخــاص الســعودي، الســعودية، جامعــة 

الملــك ســعود، ســنة النشــر مجهولــة، ص372. 
2  ارجــع للتفصيــل أكثــر = عــز الديــن عبــد اللــه، القانــون الدولــي الخــاص، ج1، ط11، مصــر، مطابــع 

الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب، 1986، ص614.
3  محمود ماهر، المرجع سابق، ص122/121، بتصرف.

الفرع الثالث: سلطة الدولة في دخول األجنبي إلى إقليمها
ــون يقــررون  ــأن علمــاء هــذا القان ــي الخــاص يــرى ب ــون الدول إن المتأمــل ألحــكام القان
بدايــة عنــد الحديــث عــن مركــز األجانــب بصفــة عامــة الحســم فــي موضــوع أولــي معيــن 
قبــل البــدء فــي الحديــث عــن أي حــق لهــؤالء األجانــب وهــي أن يقتضــي تنظيــم عالقــات 
األفــراد فــي المجتمــع الدولــي بحــث مســألة أساســية هامــة هــي بيــان مــدى الحقــوق التــي 
يتمتــع بهــا الفــرد خــارج حــدود الدولــة التــي ينتمــي إليهــا ويعتبــر فصــالً فــي مســألة أوليــة 
الزمــة لقيــام العالقــات ذات الطابــع الدولــي، فــإذا كان األجنبــي محرومــاً مــن القــدرة علــى 
التمتــع بحــق مــن الحقــوق امتنــع عليــه القيــام بالتصــرف القانونــي المنشــئ لهــذا الحــق 
ــي  ــذ الدخــول ف ــه يســتطيع حينئ ــن فإن ــع بحــق معي ــى التمت ــدرة عل ــك الق ــا إذا كان يمل أم

العالقــات المنشــئة لهــذا الحــق1.
وبعبــارة مركــزة هــل لهــؤالء األجانــب حــق معتــرف مــن قبــل الدولــة المضيفــة أم ال فــإذا 

اعتــرف لهــم بالحــق أمكــن الحديــث بعــد ذلــك عــن كيفيــة ممارســتهم لهــذا الحــق.
ــة  ــدول األجنبي ــى ال ــول إل ــي الدخ ــرد ف ــق الف ــدى ح ــن م ــاؤل ع ــور التس ــا يث ــن هن وم

ــه. ــي أو رفض ــول األجنب ــي قب ــة ف ــق الدول ــن ح ــاؤل ع ــار التس ــل يث وبالمقاب
ــر  ــمى بعص ــذي يس ــر2 وال ــذا المتحض ــا ه ــي زمنن ــه ف ــدئ أن ــادئ ذي ب ــي ب ــظ ف يالح
الســرعة أصبــح لــكل دول العالــم تقريبــاً رعايــا فــي الــدول األخــرى، ألنــه وبحكــم تطــور 
وســائل المواصــالت بمختلــف أنواعهــا ممــا ال يــدع مجــاالً للشــك فــي القــول أن هنــاك 
دولــة فــي العالــم ال يوجــد فيهــا أجانــب علــى اإلطــالق، فقــد أصبــح العالــم بحاجــة بعضــه 

إلــى البعــض أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
إن المواطــن يملــك مغــادرة دولتــه متــى مــا شــاء والعــودة إليهــا وقتمــا يريــد فــال تســتطيع 
دولتــه أن تحرمــه مــن حقــه فــي دخــول بلــده أو الخــروج منهــا ولكــن األمــر مختلــف إلــى 

حــد مــا بالنســبة لألجنبــي.

1  فــؤاد ريــاض، الجنســية ومركــز األجانــب، ط7، ج1، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 1992، 
ص339.

2  وال يخفــى علــى القــارئ الكريــم أن كل باحــث يخــط ولــو حرفــاً واحــداً فــي المجــال العلمــي يتأثــر 
وبشــدة فــي واقعــه الــذي يعايشــه ويحمــل بإدراكــه همــوم أمتــه لــذا أعتــذر مــن القــارئ إن بــدر منــي 
بعــض التذمــر مــن كل مــا يســمى بالتقــدم والتطــور فــي مجــال القانــون وذلــك ألنــه وإن أقررنــا بذلــك 
فــي بعــض الجوانــب إال أن قانــون المصلحــة فــي لحظــة مــا قــد يعصــف بمــا ســبق وإن شــيد لــه بعــض 
الكتــب أســفاراً ال قبــل لهــا مــن المدائــح بينمــا يــدرك الــذي يقــرأ الواقــع قــراءة صحيحــة أن الحابــل قــد 
اختلــط عنــد هــؤالء مــع النابــل وأن الــذي يتجــرع مــرارة كل ذلــك هــو الطــرف الضعيــف دائمــاً وال 

قانــون فــي مواجهــة األقويــاء إذا أيــن هــو هــذا التقــدم المزعــوم. 
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فمــن المتعــارف عليــه قانونــاً وواقعــاً أن الدولــة – كقاعــدة عامــة – لهــا الحــق فــي قبــول 
األجنبــي بالدخــول إلــى إقليمهــا أو رفضــه.

ومــع ذلــك يختلــف الفقــه فــي حــق الدولــة فــي قبــول األجانــب علــى إقليــم الدولــة المضيفــة 
فقــد انقســم الفقــه إلــى شــقين فــي تفســير حــق الدولــة فــي قبــول األجنبــي، األول ينطلــق 
ــي1  ــون الدول ــمى القان ــا يس ــا بم ــد م ــى ح ــع إل ــي متول ــة والثان ــيادة الدول ــم س ــن تعظي م

وإلزاميتــه تجــاه الــدول وهــو مــا ســنبينه علــى النحــو التالــي:
الرأي األول:

يؤكــد هــذا االتجــاه إلــى أن حــق الدولــة مطلــق فــي قبــول األجانــب علــى إقليمهــا فلهــا أن 
تقبــل مــن تشــاء ولهــا أن ترفــض مــن تشــاء وفقــاً لمــا تقضــي بــه مصالحهــا العليــا وذلــك 
انطالقــاً مــن أن لهــا الســيادة المطلقــة علــى إقليمهــا ومــن ثــم ليــس عليهــا أي إلــزام بقبــول 
أي أجنبــي علــى أراضيهــا وقــد أقــر هــذا الــرأي مــن قبــل مؤتمــر القانــون الدولــي فــي 
ــام  ــا ع ــي هافان ــد ف ــذي عق ــب ال ــز األجان ــاق الخــاص بمرك ــك االتف ــام 1888م وكذل ع

1928م2.
وهــذا يعنــي أن تقديــر الدولــة مطلــق فــي قبــول األجانــب بحســب مــا يتماشــى مــع ظروفها 
وعالقاتهــا مــع الــدول حيــث ســوف تقــرر قبولهــم بالنظــر إلــى عــدد ســكانها وحاجتهــا 
إلــى العمالــة وبحســب عالقاتهــا السياســية واالقتصاديــة مــع الــدول األخــرى ومــن خــالل 

النظــر إلــى األجنبــي ذاتــه مــن الناحيــة األمنيــة والصحيــة واألخالقيــة والفكريــة.
وبالتالــي فليــس هنــاك مــا يســمى بحــق الفــرد فــي الدخــول إلــى الدولــة األجنبيــة وفقــاً لهــذا 
الــرأي، وممــا يســاعد هــذا الــرأي النظــر بتمعــن إلــى الواقــع العملــي فليــس هنــاك مــن 
التــزام علــى الدولــة بقبــول األجانــب علــى أراضيهــا كمــا أن الفــرد ال يملــك مــن الوســائل 
ــرأي  ــك فال ــى إقليمهــا لذل ــه بالحــق فــي الدخــول إل ــة لتعتــرف ل التــي يقاضــي بهــا الدول

اآلخــر الــذي يقــرر حــق األجنبــي بدخــول الدولــة األجنبيــة نظــري أكثــر منــه عملــي3.
علــى أنــه مهمــا كان للدولــة مــن ســيادة مطلقــة علــى إقليمهــا إال أن المقننيــن ال يغالــون 
1  وفــي حقيقــة األمــر ليــس هنــاك مــا يســمى بالقانــون الدولــي الــذي يفهــم منــه أن هنــاك قواعــد قانونيــة 
ملزمــة تتقيــد بهــا جميــع الــدول، مهمــا روج لهــا المروجــون وعلمهــا المعلمــون وشــرحها الشــارحون إذ 
أن كل مــا فــي األمــر حبــر علــى ورق يكيفهــا القــوي كيفمــا يشــاء وقانونــه هــو النافــذ والمســيطر والواقــع 

المشــاهد حجتــي ودليــل. وجهــة نظــر الباحــث.
ــر  ــد النش ــي، ط1، بل ــي العراق ــون الدول ــي القان ــب ف ــوق األجان ــون، حق ــرة حس ــد الزه ــح عب 2  صال

مجهــول، دار اآلفــاق الجديــدة، 1981، ص18. 
3  محمــد الروبــي، مرجــع ســابق، ص75 نقــالً عــن أول مــن نــادى بهــذا الــرأي وهــو الفقيــه األســباني 

فيتوريــا بتصــرف. 

فــي التمســك بفكــرة الســيادة المطلقــة علــى اإلقليــم وتنظيــم دخــول األجانــب إليــه لكــون 
الــدول ال تســتطيع أن تعيــش بمعــزل عــن غيرهــا فضــرورات التجــارة والتعــاون الدولــي 
تفــرض علــى الــدول قبــول األجانــب مــع مالهــا مــن حــق فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
لحمايــة مصالحهــا ومنــع أولئــك الذيــن يشــكلون خطــراً عليهــا مــن الدخــول إلــى إقليمهــا1.

ومــن ذلــك نســتطيع أن نقــول بعبــارة وجيــزة أن أصحــاب هــذا االتجــاه يــرون أن حــق 
ــة  ــا كقاعــدة عام ــراءى له ــا يت ــي أو رفضــه بحســب م ــول األجنب ــي قب ــق ف ــة مطل الدول
ولكــن وكاســتثناء فــإن الواقــع العملــي وضــرورات الحيــاة تســتلزم قبولهــا األجانــب علــى 
ــى  ــي الدخــول إل ــي ف ــك حــق لألجنب ــأن ذل أراضيهــا بإرادتهــا الحــرة دون أن تعتــرف ب

أراضيهــا.
الرأي الثاني:

ومفــاد هــذا الــرأي أن األصــل هــو التــزام الدولــة بقبــول األجانــب فــي إقليمهــا وأنهــا ال 
تملــك الســلطة المطلقــة فــي منــع األجانــب مــن دخولهــا ولكــن ســلطتها مقيــدة بمــا أقــره 
القانــون الدولــي العــام فــي هــذا الشــأن ومــا تقضــي بــه المعامــالت والتضامــن الدولــي2 
أي أن حــق األجنبــي فــي دخــول الدولــة هــو التــزام عليهــا ولكنــه حــق غيــر مطلــق3 فلهــا 
حرمانــه مــن دخــول إقليمهــا إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك ألســباب أمنيــة أو مــا شــابهها 

ولهــا أن تفــرض إجــراءات معينــة لتنظيــم دخــول األجانــب عليهــا.
ــق  ــي ح ــى أن لألجنب ــب إل ــاء يذه ــن الفقه ــة م ــةً أن الغالبي ــض صراح ــرر البع ــل ويق ب
الدخــول إلــى إقليــم الدولــة وهــو حــق مصــدره – علــى حــد قولهــم – القانــون الدولــي العام 
ــة باحترامــه وهــو حــق تقتضــي وجــوده المعامــالت الدوليــة والتســاند  ــزم الدول ــذي يل ال
والتضامــن فيمــا بيــن الــدول فــي العالــم المتمــدن ألن ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا مقيــدة 
بحقــوق الــدول األخــرى ومــن بينهــا الحــق فــي المعامــالت الدوليــة والحــق فــي حمايــة 

رعاياهــا4.
وهــذا الــرأي يبالــغ بــدوره فــي االعتــراف بوجــود التــزام دولــي علــى الــدول أن تلتــزم بــه 
بقبــول األجانــب فــي إقليمهــا وهــو مــا يبــدو أنــه إلــى الخيــال أقــرب منه إلــى الواقــع أي أن 

ــي الخــاص الســعودي، الســعودية، جامعــة  ــون الدول ــي القان ــم ســالمه، الوســيط ف ــد الكري ــد عب 1  أحم
ــة، ص382 بتصــرف. ــك ســعود، ســنة النشــر مجهول المل

2  محمد الالفي، مرجع سابق، ص337.
ــة الحــرب  ــي حال ــا ف ــلم إم ــة الس ــي حال ــه ف ــات زمان ــذه االتجاه ــث عــن ه ــر أن الحدي ــر بالذك 3  جدي

ــر. ــألة وضــع آخ فللمس
4  عــز الديــن عبــد اللــه، القانــون الدولــي الخــاص، ج1، ط11، مصــر، مطابــع الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتاب، 1986م، ص620.
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هــذا الــرأي يعــد مــن قبيــل األمنيــات الطيبــة والــرد عليــه أن الواقــع بعيــد عــن هــذا الــرأي 
وإال فمــن هــو الملــزم؟ وأيــن هــو؟ الســيما فــي مواجهــة الــدول العظمــى ومــن الملتــزم؟ 
فلــو طبــق ذلــك لمــا بقــي أحــد مــن دول العالــم الثالــث إال ورحــل إلــى الــدول المتقدمــة 
ســعياً فــي طلــب العيــش ولرفــع الدعــاوى علــى هــذه الــدول لتقبلــه فــي أراضيهــا حتــى 
تقــرر لــه حقــه فــي الدخــول إليهــا والــذي اســتمده مــن القانــون الدولــي فهــل هــذا حاصــل 

فعــالً علــى حــد زعــم أصحــاب هــذا الــرأي؟
والخالصــة أن أصحــاب هــذا االتجــاه يقــررون أن الدولــة ملزمــة بقبــول األجانــب علــى 
أراضيهــا مــع تقريرهــم وكاســتثناء أن هــذا الحــق يقابلــه حــق الدولــة فــي المحافظــة علــى 

بقائهــا فلهــا أن تمنــع مــن تعتبــره مصــدر ضــرر عليهــا مــن األجانــب1.
حاصل الرأيين وبيان ما نميل إليه:

بيــن هــذا الــرأي وذاك وفــي ظــل عــدم وجــود ســيادة دوليــة عظمــى فــوق الــدول تنظيــم 
هــذه المســألة الدوليــة ال مفــر مــن الرجــوع إلــى اجتهــادات الفقهــاء حيــث ال وجــود للنــص 
ــدول وحيــث ال وجــود للنــص يحــل االجتهــاد وإذا حــل االجتهــاد يقــع  ــع ال ــزم لجمي المل
الخــالف وقــد وقــع بيــن الرأييــن الســابقين فأيــن تقــع الحقيقــة يــا تــرى؟ ومــا الــرأي الــذي 

نميــل إليــه؟
إن مــا ذهــب إليــه الــرأي األول مــن حــق الدولــة فــي حرمــان األجانــب مــن دخولهــم إليهــا 
وذلــك انطالقــاً مــن ســيادتها علــى إقليمهــا هــو أمــٌر ال يمكــن تصــوره وإن حصــل فــال 
يســلم مــن النقــد الــالذع إذ التقوقــع واالنعــزال فــي زمــن مثــل هــذا الــذي نعيشــه مســألة 
ــب مــن  ــق فــي حرمــان األجان ــة مطل ــأن ســلطان الدول ــول ب ــي فالق ــة وبالتال ــر معقول غي
ــدأ  ــه كمب ــا نفضل ــه وإن كن ــه الواقــع وال يبرهــن علي ــى إقليمهــا رأي ال يصدق الدخــول إل
ــا  ــا فيم ــال مواطنيه ــا عــن انتق ــن أن يغنيه ــا ال يمك ــى بعضه ــدول إل ــط، ألن حاجــة ال فق

بينهــا.
ومــا ذهــب إليــه الــرأي اآلخــر مــن فتــح الحــدود علــى مصراعيهــا بحكــم إلــزام القانــون 
الدولــي ال يقــل عنــه نقــداً وذلــك ألن ذلــك يخــل بأمــن الدولــة وربمــا هــدد بقاءهــا. علــى 

أن اســتثناءات كال مــن الرأييــن الســابقين تقلــل مــن حــدة الخــالف بينهمــا.
فالقــول الــذي يــرى فتــح الحــدود علــى مصراعهــا مدعيــاً أن هنــاك قانونــاً دوليــاً يحكــم 
ــي  ــون الدول ــع بالقان ــن ول ــر ع ــول يعب ــو ق ــه فه ــد ب ــزام بالتقي ــدول الت ــى ال ــدول وعل ال
والــذي ال واقــع لــه بالمعنــى  الــذي يحملــه لفــظ قانــون ونظــراً لعــدم وجــوده واقعــاً هــو 

1  وقد سبق الحديث بالتفصيل عن كيفية دخول األجانب إلى دار اإلسالم في المبحث السابق. 

اآلخــر نــرى أن المناديــن بــه يضعــون اســتثناءات عليــه منهــا حــق الدولــة فــي أن ترفــض 
ــة أو  ــة أو االقتصادي ــة السياســية أو األمني ــه يمثــل خطــراً عليهــا مــن الناحي مــن تــراه أن
الصحيــة أو غيــر ذلــك بينمــا الــرأي اآلخــر الــذي يــرى حــق الدولــة فــي منــع األجنبــي 

فإنــه يســتثني مــا تحتــاج إليــه الدولــة مــن أجانــب لتســيير حاجاتهــا ومصالحهــا.
ــع  ــة فــي من ــن الســابقين أحدهمــا يجعــل األصــل حــق الدول ــدم أن الرأيي وحاصــل مــا تق
ــرى أن حــق  ــي ي ــه، والثان ــي قبول ــراد اســتثناءات ف ــع إي ــا م ــي مــن الدخــول إليه األجنب
األجنبــي فــي الدخــول هــو األصــل مــع إيــراد بعــض االســتثناءات للدولــة فــي منعــه، وهــو 
األمــر الــذي يجعــل التقــارب موجــوداً بينهمــا فالنتيجــة واحــدة تقريبــاً فــي نهايــة المطــاف 
ــن  ــن المبدأي ــن بي ــار م ــا خي ــس إال، وإن كان لن ــدأ لي ــي المب ــالف ف ــاس االخت إذ أن أس
الخترنــا القــول الــذي يعطــي الدولــة الحــق فــي منــع األجنبــي مــن الدخــول إليهــا أو أن 
تقبلــه وفقــاً لمصالحهــا وال أعتقــد أن مــا نقــول بــه ليــس إال ترجمــة للواقــع الــذي نعيشــه، 
ــون  ــن القان ــزام م ــول بوجــود إل ــا الق ــم أم ــي كل دول العال ــه ف ــول ب ــرأي المعم ــو ال وه
الدولــي علــى الــدول باالعتــراف أن هنــاك حــق لألشــخاص فــي دخــول الــدول األجنبيــة 

فقــول ال واقــع لــه.
ــتطيع أن  ــة ال تس ــه أن الدول ــرر في ــط نق ــى رأي وس ــلفنا إل ــا أس ــل كم ــا نمي ــك فإنن ولذل
تمنــع األجانــب مــن دخــول إقليمهــا مطلقــاً ألنهــا ســوف تعامــل بالمثــل فلــن تقبــل الــدول 
مواطنيهــا، ومــع ذلــك ال نقــرر لألجنبــي حــق الدخــول ألننــا فــي نفــس الوقــت ال نقــرر 
ــول  ــي فنق ــدول العمل ــع ال ــه واق ــا ينطــق ب ــى م ــل إل ــا نمي ــذا الحــق وإنم ــن ه ــه م حرمان
بعبــارة مختصــرة: أن مســألة قبــول الفــرد فــي الدولــة األجنبيــة أمــر يســتحيل أن يرفضــه 
الواقــع أو يعتــرف بــه كحــق وإنمــا هــو أمــر يتعلــق بمصلحــة وظــروف وتقديــر كل دولــة 

علــى حــدة.
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الفرع الرابع: التنظيم القانوني لدخول األجنبي إلى إقليم الدولة
مضــت اإلشــارة إلــى أن مــن أهــم األمــور التــي تتوقــف الدولــة عليهــا فــي قبــول األجنبــي 
أو رفضــه هــو مســألة تقديريــة للدولــة المضيفــة وأال يشــكل دخولــه إليهــا ضــرراً سياســياً 
ــار أن ذلــك مــن أخطــر المســائل التــي تتعــارض  ــاً باعتب ــاً أو اقتصادي ــاً أو صحي أو أمني
ــة المضيفــة، وقــد جــرت عــادة الــدول منــذ الحــرب العالميــة األولــى  مــع مصالــح الدول
علــى أنــه يجــب أن يتوافــر فــي األجنبــي الراغــب فــي الدخــول إلــى إقليــم الدولــة الشــروط 

اآلتيــة:
أوالً: أن يكون حاصالً على جواز سفر أو ما يقوم مقامه من وثائق.

ثانياً: أن يحصل على تأشيرة دخول من سلطات الدولة المضيفة.
ثالثاً: أن يكون دخوله من األماكن المخصصة لذلك.

وسنبين ذلك على النحو التالي:
الشرط األول: أن يكون حاصالً على جواز السفر أو ما يقوم مقامه:

ــي  ــة الت ــي الدول ــن الســلطات المختصــة ف ــة صــادرة م ــه وثيق يعــرف جــواز الســفر بأن
ــخ  ــه وتاري ــيته وموطن ــواز وجنس ــل الج ــا شــخصية حام ــن بمقتضاه ــه تتبي ــا حامل يتبعه
ميــالده وصناعتــه باإلضافــة إلــى العالمــات الجســمية المميــزة1، وصورتــه الفوتوغرافيــة 

ــه. الملصقــة علي
ــت  ــة تثب ــي الدول ــة المختصــة ف ــلطة الوطني ــا الس ــة تمنحه ــه وثيق ــض2 بأن ــه البع ويعرف
بمقتضاهــا هويــة الشــخص وجنســيته وموطنــه وتيســر ســيره وانتقالــه بيــن الــدول 

ــة. ــفر دولي ــة س ــون وثيق ــدو أن يك ــوم ال يع ــذا المفه ــفر به ــواز الس ــة وج المختلف
وتتفــق الــدول كقاعــدة عامــة كــي تســمح لألجنبــي فــي الدخــول إلــى أراضيهــا أن يكــون 
ــي  ــن الســلطات الرســمية المختصــة ف ــول صــادراً م ــالً لجــواز ســفر ســاري المفع حام
ــب  ــي ومتطل ــاء قانون ــة كإرج ــة المختلف ــه النظــم القانوني ــت علي ــا تعارف ــو م ــه، وه دولت

ــة. ــم الدول ــى إقلي أساســي للدخــول إل
ــق رســمية تخــول  ــام الجــواز مــن وثائ ــوم مق ــل مــا يق ــد تقب ــة ق ــة المضيف ــى أن الدول عل
ــاالت  ــق تصــدر لح ــذه الوثائ ــه، وه ــذي صــدرت من ــد ال ــى البل ــودة إل ــق الع ــا ح حامله
متعــددة ومــن ذلــك مــا تصــدره الدولــة مــن وثائــق لمنــح بعــض المتوطنيــن فيهــا ممــن 
يســمون بعديمــي الجنســية ويســمون فــي بعــض دول الخليــج بالبــدون حيــث يمنــح الواحــد 

1  د. هشام علي صادق، مرجع سابق، ص34.
2  د. أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص383.

منهــم وثيقــة ســفر تقــوم مقــام الجــواز حيــث يتمكــن مــن التنقــل بواســطتها مــن دولــة إلــى 
أخــرى والعــودة إلــى موطنــه.

* موقف التشريعات العربية من هذا الشرط:
ــون  ــا أن يك ــى أراضيه ــول إل ــب بالدخ ــي الراغ ــن األجنب ــة م ــدول العربي ــب كل ال تتطل
حاصــالً علــى جــواز ســفر أو وثيقــة ســفر ســارية المفعــول وأن يكــون الجــواز أو 
الوثيقــة صادريــن مــن الســلطات المختصــة فــي بلــد األجنبــي وســنتحدث عــن بعــض هــذه 

ــي. ــى النحــو التال التشــريعات عل
1- القانون اإلماراتي:

ــة  ــول وإقام ــون دخ ــأن قان ــي ش ــن ف ــن القواني ــره م ــي كغي ــون اإلمارات ــص القان ــد ن لق
ــة  ــادة الثاني ــي الم ــي عــام 1996م ف ــدل ف ــي عــام 1973م والمع ــب والصــادر ف األجان
علــى أنــه »ال يجــوز ألي أجنبــي أن يدخــل البــالد بــأي طريــق مــا لــم يكــن لديــه جــواز 

ــان..«1 ــفر صالح ــة س أو وثيق
2- القانون العماني:

ــة  ــدرت الوثيق ــي أص ــة الت ــول الدول ــتراط قب ــي اش ــر ف ــي أكث ــون العمان ــرح القان ويص
بتمكيــن األجنبــي مــن العــودة إليهــا وذلــك فــي القانــون الصــادر فــي عــام 1995م فــي 
المــادة الخامســة بقولهــا »ال يجــوز لألجنبــي دخــول أراضــي الســلطنة أو الخــروج منهــا 
ــن  ــادرة م ــول ص ــارية المفع ــه س ــوم مقام ــفر تق ــة س ــوازاً أو وثيق ــل ج إال إذا كان يحم
الســلطات المختصــة ببلــده أو أي ســلطة أخــرى معتــرف بهــا، ويشــترط فــي الوثيقــة أن 
تخــول حاملهــا العــودة إلــى البلــد الصــادرة مــن ســلطاته.. 2 وهــو مــا جــرى عليــه العمــل 

عنــد أغلــب الــدول.
3- القانون اليمني:

ــي  ــب اليمن ــة األجان ــول وإقام ــون دخ ــة لقان ــة التنفيذي ــن الالئح ــة م ــادة الرابع ــص الم تن
ــات  ــدى صفح ــى إح ــول عل ــيرة الدخ ــص وضــع تأش ــط المخت ــى الضاب ــه »عل ــى أن عل
جــواز األجنبــي بعــد التأكــد مــن الشــروط الســابقة والتأكــد مــن صالحيــة جــوازه وســالمة 
البيانــات المدونــة فيــه«3 وهــو مــا يفهــم بطريقــة ضمنيــة اشــتراط أن يكــون لــدى األجنبــي 
الراغــب فــي الدخــول إلــى الجمهوريــة اليمنيــة أن يكــون حاصــالً علــى جــواز ســفر كأمــر 

1  قانون دخول وإقامة األجانب، المادة رقم 2 والصادر لعام 1973.
2  قانون إقامة األجانب العماني والئحته التنفيذية، المادة 5 والصادر لعام 1995.

3  الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الجمهــوري رقــم 4 والصــادر فــي عــام 1994م وذلــك فــي شــأن 
القانــون رقــم 47 بشــأن دخــول وإقامــة األجانــب.
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مسلم حيث اكتفت الالئحة باشتراط التأشيرة.
4- القانون السعودي:

لــم يختلــف عــن ســابقيه فــي اشــتراط حصــول األجنبــي علــى جــواز ســفر فبعــد أن نــص 
القانــون الســعودي علــى أن يكــون األجنبــي حاصــالً علــى جــواز ســفر أو مــا يقــوم مقامــه 
احتــرز فــي المــادة »18«بوضــع قيــد فــي غايــة األهميــة حيــث يمنــع دخــول األجنبــي 
إلــى أراضــي المملكــة ولــو كان حائــزاً لجــواز ســفر إذ نصــت هــذه المــادة وفــي جميــع 
الحــاالت التــي يصــرح فيهــا بدخــول األجنبــي إلــى البــالد أو مــروره بهــا أو تنقلــه داخلهــا 

وإقامتــه فيهــا يشــترط إال يكــون مــن غيــر المرغــوب فيهــم دينيــاً وأخالقيــاً وسياســيا1ً
5- القانون المصري:

نظــم القانــون المصــري رقــم 89 لســنة 1960م المعــدل بالقانــون رقم 49 لســنة 1968م 
كيفيــة دخــول األجانــب إلــى إقليــم جمهوريــة مصــر العربيــة وقــد نصــت المــادة الثانيــة 
مــن هــذا القانــون علــى أنــه ال يجــوز دخــول إقليــم الجمهوريــة إال لمــن كان حامــالً جــواز 

ســفر ســاري المفعــول صــادر مــن الســلطات المختصــة فــي الدولــة التابــع لهــا ... 2.
ــي  ــى اشــتراط حصــول األجنب ــن نجدهــا تجمــع عل ــي هــذه القواني ومــن خــالل النظــر ف
ــون  ــن القان ــادة الخامســة م ــى أن الم ــى جــواز ســفر عل ــا عل ــي الدخــول إليه الراغــب ف
المصــري رقــم 89 ســنة 1960م نصــت علــى أنــه يجــوز لوزيــر الداخليــة إعفــاء رعايــا 

بعــض البــالد العربيــة أو قســم خــاص منهــم مــن الحصــول علــى جــواز ســفر.
ــوع  ــي رب ــل ف ــي أن يتنق ــن العرب ــاح للمواط ــذي يت ــوم ال ــي الي ــل أن يأت ــا نأم ــن هن وم
وطنــه الكبيــر ونأمــل إعفــاء الــدول العربيــة لمواطنيهــا مــن هــذا القيــد تأســياً بــدول العالــم 

ــي. المتحضــر كــدول االتحــاد األوروب
الشرط الثاني: أن يحصل على تأشيرة دخول:

ســبق أن أســلفنا أن األجنبــي ال يمكنــه الدخــول إلــى إقليــم دولــة إال إذا كان يحمــل جــواز 
ســفر ســاري المفعــول وصــادر مــن الســلطات الرســمية فــي دولتــه أو وثيقــة أخــرى تقــوم 
مقامــه ولكــن ذلــك ال يكفــي ألن يتمكــن مــن الدخــول إلــى أي دولــة وإنمــا ينبغــي أن يكــون 
ــى أن يكــون  ــة عل ــة المضيف ــى تأشــيرة دخــول ممنوحــة مــن ســلطات الدول حاصــالً عل
ــة لمــا تهــدف  ــاً وبإذنهــا تلبي ــة المضيفــة قانون الدخــول مــن األماكــن التــي تحددهــا الدول

إليــه مــن مراقبــة الدخــول والخــروج إلــى أراضيهــا وحفاظــاً علــى أمنهــا العــام.

1  د. أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص382.
2  د. فؤاد رياض، المرجع السابق، ص473.

* تعريف التأشيرة:
تعــرف التأشــيرة علــى أنهــا إذن صــادر مــن الســلطات المختصــة فــي الدولــة التــي يريــد 

األجنبــي الدخــول إلــى إقليمهــا، تؤكــد بمقتضــاه موافقتهــا علــى قبــول األجنبي فــي اإلقليم.1
وفــي حكــم التأشــيرة ســنعرض مــا نــص عليــه القانــون الســعودي فــي هــذا الشــأن لبيــان 
ــة  ــة العربي ــى المملك ــي إل ــر دخــول األجنب ــه ال يعتب ــى أن ــث نــص عل ــا حي ــدى أهميته م
ــاً صــادر  ــفر قانوني ــواز س ــل ج ــا مشــروعاً إال إذا كان يحم ــا منه ــعودية أو خروجه الس
ــواز وال  ــام الج ــة مق ــك قائم ــة المل ــة جالل ــا حكوم ــة تعتبره ــالده أو وثيق ــة ب ــن حكوم م
ــم  ــا ل ــا م ــرور به ــا أو الم ــى أراضيه ــزول عل ــالد أو الن ــي الب ــول األجنب ــرح بدخ يص
ــة  ــلطات القنصلي ــن الس ــة م ــول ممنوح ــيرة دخ ــة، تأش ــي أو وثيق ــوازه القانون ــل ج يحم
ــد اســتبدل بلقــب خــادم  ــى أن هــذا اللقــب ق ــك – عل ــة المل أو الدبلوماســية لحكومــة جالل

ــريفين.”2. ــن الش الحرمي
ــي إذن أو تأشــيرة دخــول أو  ــى وجــوب أن يكــون لألجنب ــي عل ــون اإلمارات ونــص القان
أن تكــون إقامتــه ال زالــت ســارية المفعــول وهــذا يعنــي أن األجنبــي فــي هــذه الصــورة  
األخيــرة ســبق أن قــد دخــل إلــى اإلمــارات حيــث نــص فــي المــادة األولــى فــي الفقــرة 

الثالثــة أن يكــون لديــه
1- إذن أو 2- تأشــيرة دخــول أو 3- تصريــح إقامــة ســاري المفعــول، طبقــاً لألوضــاع 
ــة  ــن العربي ــول أن القواني ــة نق ــرة ذكــر النصــوص القانوني ــاً لكث ــا3ً. وتفادي ــررة قانون المق
اشــترطت حصــول األجنبــي الراغــب فــي الدخــول إلــى أراضيهــا أن يكــون حاصــالً علــى 
تأشــيرة دخــول باســتثناء مــا عليــه العمــل بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وســوريا 
ــان وكانــت اليمــن تعفــي المواطــن العراقــي مــن التأشــيرة ولكــن نتيجــة لألوضــاع  ولبن
ــم  ــة ل ــدول العربي ــا أن ال ــا ســبق يتضــح لن ــك4. مم ــت ذل ــد ألغ ــاً فق ــتقرة حالي ــر المس غي
ــدول األعضــاء بحريــة التنقــل ال بإعفائهــم مــن  تتوصــل إلــى اتفــاق يســمح لمواطنــي ال

الجــواز وال بإعفائهــم مــن التأشــيرة بــل ومــن إجــراءات اإلقامــة كمــا ســوف يأتــي.
ــى  ــا عل ــى إقليمه ــي إل ــق دخــول األجنب ــى تعلي ــأ إل ــدول تلج ــر ال ــر أن أكث ــر بالذك وجدي
دفــع مبلــغ معيــن يعــد بمثابــة ضريبــة دخــول وقــد غالــت بعــض الــدول أحيانــاً فــي هــذه 

1  زكي، زكي حسين، مرجع سابق، ص75.
ــادة  ــة. الم ــخ 11 رمضــان 1371 هجري ــم 1373/25/2/17، بتاري ــة الســعودي، رق 2  نظــام اإلقام

ــم )2(.  رق
3  قانون دخول وإقامة األجانب اإلماراتي، المادة )1(.

4  وذلك بعد االحتالل األمريكي للعراق بحجة امتالكه ألسلحة الدمار الشامل.
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ــة  ــع دخــول بعــض العناصــر األجنبي ــة بحيــث جعلــت منهــا ســالحاً مســتتراً لمن الضريب
إلــى إقليمهــا1.

* جواز اإلعفاء من الشروط السابقة:
ويجــوز للدولــة أن تتفــق فــي معاهــدة دوليــة علــى إعفــاء األجنبــي مــن الحصــول علــى 

جــواز ســفر أو مــن ضــرورة الحصــول علــى تأشــيرة الدخــول أو منهمــا جميعــا2ً.
علــى أن العصــر المتحضــر الــذي نعيشــه ليــس إال عصــر التكتــل واالجتمــاع ممــا 
جعــل الــدول تلجــأ إلــى تكتــالت إقليميــة مبنيــة علــى وجــود بعــض الروابــط التاريخيــة 
والجغرافيــة واالقتصاديــة أو غيرهــا ومــن أهــم األمــور التــي زادتهــا اقترابــاً مــن بعضهــا 
ســيراً نحــو التوحــد إعفــاء مواطنــي الــدول األعضــاء مــن التأشــيرة واالكتفــاء بالجــواز 
أي يمكــن لمواطنــي الــدول األعضــاء التنقــل فيمــا بينهــا بحمــل الجــواز فقــط، بــل وصــل 
ببعــض التكتــالت إلــى االكتفــاء بالبطاقــة الوطنيــة حيــث يتمكــن رعايــا الــدول األعضــاء 
مــن التنقــل بواســطتها بيــن أقاليــم الــدول األعضــاء حيــث يتمكــن رعايــا الــدول األعضــاء 
مــن التنقــل بواســطتها بيــن أقاليــم الــدول األعضــاء وأقــرب مثــال علــى ذلــك دول االتحــاد 

األوروبــي. أنــواع التأشــيرات:
تختلــف الــدول ضيقــاً واتســاعاً مــن دولــة إلــى أخــرى فــي الشــروط التــي تضعهــا 
للحصــول علــى التأشــيرة وليــس هنــاك مــن قواعــد محــددة تحصــر التأشــيرات فــي عــدد 
ــة  ــي كل دول ــة خاصــة ف ــى جه ــواع التأشــيرات إل ــد أن ــي أن تحدي ــد ف ــن يعه ــن ولك معي

فنجــد القانــون العمانــي ينــص علــى أن يحــدد المفتــش العــام أنــواع تأشــيرات الدخــول،..”3
ويمكننا تقسيم التأشيرات إلى النوعين التاليين:

أوالً: تأشيرة الدخول للعمل والزيارة القصيرة:
ــد األجنبــي ألي غــرض كالعمــل أو  وتمنــح لألجنبــي كــي يتمكــن مــن الدخــول إلــى البل
الســياحة أو الزيــارة أو العــالج أو مــا شــابه ذلــك وينــص القانــون اإلماراتــي علــى وجــوب 
ــل أو  ــارة أو العم ــواء الزي ــول س ــن الدخ ــرض م ــول الغ ــيرة دخ ــي كل تأش ــدد ف أن يح
اإلقامــة وأن صالحيــة التأشــيرة لالســتعمال يكــون لمــدة شــهرين ولمــرة واحــدة فقــط أمــا 

حقــه فــي البقــاء بمقتضاهــا فمــدة ال تزيــد عــن ثالثــون يومــاً فقــط.
ويجــب أن نبيــن أن الــدول تتخفــف إلــى حــد مــا بالنســبة للتأشــيرة التــي يكــون الغــرض 

1  فؤاد رياض، مرجع سابق، ق410.
2  عز الدين عبد الله، مرجع سابق، 623.

3  قانــون إقامــة األجانــب والئحتــه التنفيذيــة العمانــي، المــادة رقــم ز8س، مــن المرســوم الســلطاني رقــم 
75/26، والصــادر عــام 1995م.

ــى منــح تأشــيرات  منهــا الســياحة بــل ترغــب فيهــا وبالمقابــل تتشــدد وبشــكل حاســم عل
ــة  ــن العمال ــا م ــة مواطنيه ــي حماي ــةً ف ــة ورغب ــار البطال ــل انتش ــي ظ ــيما ف ــل الس العم
الوافــدة لــذا تلجــأ الــدول إلــى فــرض إجــراءات مشــددة فــي منــح تأشــيرة العمــل ومــن ذلــك 

ــه شــاغر معيــن وأن يجتــاز الفحــص الطبــي وغيرهــا. أن يكــون ل
ثانيــاً: تأشــيرة المــرور: وهــي التأشــيرة التــي تمنــح لألجنبــي كــي يتمكــن مــن العبــور 

مــن الدولــة األجنبيــة إلــى دولــة أخــرى.
وتشــترط بعــض الــدول أن يكــون لــدى العابــر منهــا إلــى دولــة أخــرى تذكــرة ســفر تمكنــه 
مــن متابعــة الرحلــة أو العــودة وذلــك إذا مــا ســمح لــه بالدخــول إلــى إقليــم الدولــة العابــر 
منهــا وفــي ذلــك ينــص القانــون اإلماراتــي فــي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة األولــى يشــترط 
لدخــول األجنبــي الدولــة توافــر مــا يأتــي ... أن يكــون لديــه تذكــرة ســفر لمتابعــة رحلتــه 

أو تذكــرة عــودة للســماح لــه بالدخــول بموجــب تأشــيرة عبــور )ترانزيــت( أو لمهمــة”1.
الشرط الثالث: أن يكون دخول األجنبي من األماكن المخصصة لذلك:

ومــن األمــور البديهيــة أيضــاً وجــوب أن يكــون الدخــول إلــى الدولــة األجنبيــة أو حتــى 
ــى  ــل إل ــرض الداخ ــاً وإال تع ــك قانون ــا لذل ــي تخصصه ــذ الت ــن المناف ــا م ــروج منه الخ

ــة. ــؤولية القانوني المس

المطلب الثاني: إقامة األجانب في إقليم الدولة:
تمهيد وتقسيم:

إذا اســتوفى األجنبــي شــروط الدخــول إلــى إقليــم الدولــة ولــم تجــد لــه الدولــة مانعــاً مــن 
الدخــول إليهــا وقبلتــه بإرادتهــا يجــب أن تمكنــه مــن اإلقامــة علــى إقليمهــا حتــى يحقــق 

الغــرض الــذي أراد دخــول اإلقليــم مــن أجلــه.
وقــد ســبق أن بينــا أنــه علــى األجنبــي إذا أراد الدخــول إلــى الدولــة المضيفــة فإنــه 
يلزمــه الحصــول علــى جــواز ســفر صــادر مــن الســلطات الرســمية المختصــة فــي بلــده 
ووجــوب منحــه تأشــيرة دخــول مــن الدولــة الراغــب الدخــول إليهــا ولكــن ذلــك كلــه ال 
يؤهلــه للدخــول إلــى الدولــة المضيفــة وإنمــا ينبغــي أن يحــدد الغــرض مــن الدخــول أي 
أنــه إذا مــا توافــرت الشــروط المطلوبــة فــي األجنبــي لدخــول إقليــم الدولــة فــإن الغايــة مــن 
الدخــول تختلــف مــن شــخص آلخــر فقــد يكــون الغــرض مــن الدخــول إلــى البلــد األجنبــي 

1  قانــون دخــول وإقامــة األجانــب اإلماراتــي، والصــادر عــام 1973م، رقــم 6. وراجــع كذلــك المــادة 
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هــو اإلقامــة المســتمرة وممارســة بعــض النشــاط االقتصــادي أو االجتماعــي وقــد يكــون 
الغــرض هــو الســياحة أو الدراســة أو حتــى مجــرد العبــور مــن هــذا البلــد إلــى بلــد آخــر.
ولمــا كانــت الــدول ال تكتفــي بمراقبــة األجنبــي مــن خــالل إجــراءات دخولــه فقــط وإنمــا 
ــد  ــن أن يتول ــذي يمك ــادي الخطــر ال ــه لتف ــاء إقامت ــى خــالل أثن ــه حت ــي مراقبت تســتمر ف
عنــه أثنــاء إقامتــه، فقــد اعتــرف للدولــة بحقهــا فــي حفــظ أمنهــا وذلــك بإخضــاع األجانــب 
المتواجديــن علــى إقليمهــا لرقابــة بوليســية ال يخضــع لهــا الوطنــي عــادةً وتختلــف هــذه 
ــا  ــم وقصره ــا كالمقي ــث طوله ــن حي ــة م ــة اإلقام ــب طبيع ــرياً بحس ــدةً ويس ــة ش الرقاب
ــة المضيفــة1. ــة األجنبــي مــع الدول ــة دول ــة بحســب صل كالعابــر، وكذلــك تختلــف العمال

ــا أو  ــا وطــرق نقله ــا وتجديداته ــة وإجراءاته ــص اإلقام ــي ترخي ــة ف ــذه الرقاب ــل ه وتتمث
ــزالء  ــن الن ــار ع ــادق باإلخط ــاب الفن ــزام أصح ــي إل ــة أيضــاً ف ــل الرقاب ــا وتتمث انتهائه
وحــق الســلطات المختصــة فــي اســتدعاء األجنبــي والتحقــق مــن وســائل عيشــه والعلــة 
أن الدولــة ليســت مكلفــة بــأن توفــر لــه الوظيفــة المناســبة ألنــه أجنبــي عنهــا وال تعطيــه 
اإلقامــة الحــق فــي االســتقرار الدائــم ألن ذلــك أمــر مقصــور علــى الوطنييــن وإنمــا لــه 
دولــة ترعــاه ولذلــك فالدولــة تخشــى أن يكــون عالــة عليهــا فيلجــأ إلــى مهنــة التســول أو 

األخطــر مــن ذلــك أنــه قــد يحتــرف الســرقة واإلجــرام.
وسنقوم في حديثنا عن اإلقامة بالحديث عنها من خالل األفرع التالية:

الفرع األول: أنواع اإلقامة.
الفرع الثاني: انتهاء اإلقامة.

الفرع األول: أنواع اإلقامة

تمهيد:
إن مســألة تنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب مــن األمــور التــي تدخــل فــي صميــم اختصــاص 
الدولــة المضيفــة وذلــك لمــا لهــا مــن حــق الحفــاظ علــى كيانهــا وأمنهــا، وهــو األمــر ذاتــه 
فــي شــأن تنظيــم أنــواع اإلقامــة حيــث يبيــن كل قانــون أنــواع اإلقامــة التــي تمنــح لألجنبــي 
الــذي يرغــب الدخــول إلــى بلــده، وغالبــاً مــا تكــون هــذه اإلقامــة علــى نوعيــن األولــى 

1  حســن الهــداوي، الجنســية ومركــز األجانــب وأحكامهــا فــي القانــون الكويتــي، ط1، ص241، 
بتصــرف. 

مؤقتــة وتكــون إجراءاتهــا متســمة بالســهولة إلــى حــد مــا واألخــرى – وهــي األســاس – 
تكــون لمــدة طويلــة وســنتناولهما فــي البنديــن التالييــن:

البند األول: اإلقامة المؤقتة:
عــادة مــا يكــون غــرض األجنبــي مــن الدخــول إلــى الدولــة المرغــوب فــي دخولهــا مؤقتــاً 
هــو الدخــول مــن أجــل زيــارة قريــب لــه أو مــن أجــل إجــراء مهمــة علــى وجــه الســرعة 
واألكثــر مــن ذلــك يكــون الغــرض هــو الســياحة والتــي زاد حجــم انتشــارها فــي اآلونــة 
األخيــرة بــل تعتبرهــا معظــم الــدول مصــدر دخــل أساســي، ومــن هــذه األمثلــة يتبيــن أن 
مــدة اإلقامــة التــي يحتــاج إليهــا األجنبــي مــدة قصيــرة تجعلهــا الــدول عــادةً عــام والــدول 

غالبــاً مــا تتســاهل فــي منــح هــذه اإلقامــة وال تســتلزم لهــذه اإلقامــة إجــراءات مشــددة.
وتبيــن القوانيــن الجهــات المختصــة بمنــح نــوع التأشــيرة فقــد نــص القانــون اإلماراتــي 
تختــص إدارة الجنســية والهجــرة بإصــدار أذونــات وتأشــيرات الدخــول ومنــح الهيئــات 
القنصليــة التــي تمثــل الدولــة فــي الخــارج تأشــيرات الدخــول وفقــاً للوائــح المنظمــة لذلك”1 
ــد اســتبدل  ــي شــأن الهجــرة واإلقامــة( ق ــح )ف ــى أن مصطل ــه إل ــه يجــدر بالتنوي ــى أن عل
بمصطلــح )فــي شــأن دخــول وإقامــة األجانــب( وعبــارة )إدارة الجنســية والهجــرة( 
ــي  ــادر ف ــد الص ــل الجدي ــي التعدي ــك ف ــة( وذل ــية واإلقام ــة للجنس ــارة )اإلدارة العام بعب

ــام 1996م2. ــم 13 لع ــون االتحــادي رق القان
وقــد بينــت الالئحــة حــاالت إذن الدخــول للزيــارة حيــث نصــت علــى اآلتــي: ســتمنح هــذا 
اإلذن إدارة الجنســية واإلقامــة والهيئــات القنصليــة التــي تمثــل الدولــة فــي الخــارج عنــد 

الضــرورة لألجنبــي الراغــب فــي الدخــول إلــى أراضــي الدولــة لألغــراض التاليــة:-
ــخص  ــارة ش ــروعة. 2- لزي ــة مش ــالد إقام ــي الب ــم ف ــق يقي ــب أو صدي ــارة قري 1- لزي
معنــوي عــام أو خــاص 3- للســياحة وبكفالــة المؤسســات أو الهيئــات العامــة فــي مجــال 

ــياحة”3. الس
علــى أنــه ال يجــوز أن يبقــى األجنبــي الــذي دخــل إلــى دولــة اإلمــارات بقصــد الزيــارة 
ثالثيــن يومــاً مــا لــم يحصــل علــى تصريــح باإلقامــة فيهــا وطالمــا كان الدخــول للزيــارة 
فــال يجــوز لألجنبــي وفقــاً للقانــون االتحــادي أن يعمــل فــي البــالد ســواء بأجــر أو بغيــر 

1  القانون االتحادي رقم 6س لعام 1973م في شأن الهجرة واإلقامة، المادة رقم 6.
ــة  ــم 13 االتحــادي 1996م فــي شــأن دخــول وإقامــة األجانــب، المــادة الثالث 2  القانــون االتحــادي رق

والرابعــة.
3  الالئحــة التنفيذيــة لقانــون دخــول وإقامــة األجانــب االتحــادي رقــم 6 لعــام 1973م والصــادرة بقــرار 

وزاري رقــم )360( لســنة 1997م، المــادة رقــم 38.
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أجــر وكل إذن وتأشــيرة دخــول صالحيــن لالســتعمال لمــدة شــهرين ولمــرة واحــدة فقــط1.
ــارة ال  ــالد مــن أجــل الزي ــذي دخــل الب ــي ال ــى أن األجنب ــي عل ــون اإلمارات وينــص القان
يمنــع اإلقامــة إال إذا كان هنــاك ســبباً جديــاً يبــرر ذلــك حيــث نــص ال يمنــح األجنبــي الــذي 

دخــل البــالد بقصــد الزيــارة تصريحــاً باإلقامــة إال لســبب جــدي2.
البند الثاني: اإلقامة العادية:

مــا مــن شــك أن لفــظ اإلقامــة إذا مــا أطلــق فــإن المقصــود بــه اإلقامــة المســتمرة نســبياً 
والتــي يتمكــن األجنبــي مــن خاللهــا أن يمــارس نشــاطاً اقتصاديــاً أو اجتماعيــاً وتختلــف 
الــدول فــي تحديــد مدتهــا بحســب مــا يتــالءم مــع مصالحهــا وتختلــف هــذه المــد مــن حيــن 
آلخــر داخــل الدولــة الواحــدة. ونجــد أن الــدول تحــدد لهــا مــدة معينــة – غالبــاً ال تقــل عــن 
ثــالث ســنوات – ثــم تجعلهــا قابلــة للتجديــد وفــي هــذا القبيــل نجــد أن القانــون االتحــادي 
اإلماراتــي فــي شــأن دخــول وإقامــة األجانــب كان يمنــح األجنبــي ســنة واحــدة فقــط قابلــة 
للتجديــد أمــا بعــد التعديــل الــذي أجــري عليــه فــي عــام 1996م فقــد زاد المــدة إلــى ثــالث 
ســنوات قابلــة للتجديــد حيــث نــص علــى أنــه “تختــص اإلدارة العامــة للجنســية واإلقامــة 
ــة ســنوات ويجــوز تجديدهــا  ــى ثالث ــد عل بإصــدار تصريــح إقامــة األجنبــي لمــدة ال تزي
عنــد انتهــاء مدتهــا.” 3 علــى أن يكــون طابــع اإلقامــة مختومــاً علــى جــواز الســفر أو مــا 

يقــوم مقامــه مــن الوثائــق المعتــرف بهــا.
ويحددهــا القانــون العمانــي بســنتين حيــث نــص علــى أنــه وال يجــوز أن تزيــد مــدة اإلقامــة 
الممنوحــة لألجنبــي علــى ســنتين وعليــه قبــل انتهــاء إقامتــه بمــدة خمســة عشــر يومــاً أن 

يطلــب تجديدهــا4.
ــدة ســنة  ــة تكــون لم ــي هــذا الشــأن “رخصــة اإلقام ــون الســعودي أيضــاً ف وينــص القان
ــدة  ــي النظــام لم ــا ف ــر الشــروط المنصــوص عليه ــة تواف ــي حال ــد ف ــة للتجدي واحــدة قابل
ســنة أخــرى وال تجــدد الرخصــة نفســها أكثــر مــن ثــالث مــرات فقــط5.” قيمــة الرخصــة 
أربعــون ريــاالً عربيــاً” وتتشــدد الــدول بصفــة عامــة فــي منــح هــذه اإلقامــة العاديــة حيــث 

1  القانون االتحادي رقم 6 لعام 1973م في شأن الهجرة واإلقامة، المواد 12/11/10/9. 
2  القانون االتحادي رقم 6 لعام 1973م في شأن الهجرة واإلقامة، المادة رقم 18.

3  القانــون االتحــادي رقــم »13« لعــام 1996م فــي شــأن دخــول وإقامــة األجانــب، المــادة الســابعة 
عشــر بــدالً مــن المــادة نفســها فــي القانــون الصــادر لعــام 1973م.

4  قانــون إقامــة األجانــب والئحتــه التنفيذيــة العمانــي، المــادة رقــم 14، الفقــرة الثانيــة، مــن المرســوم 
الســلطاني رقــم 75/26، والصــادر عــام 1995م.

5  )4( نظــام اإلقامــة فــي القانــون الســعودي رقــم 1373/25/2/17، المــادة رقــم 38/37، والصــادر 
فــي 11 رمضــان 1371 هجريــة. 

تتطلــب لمنــح األجنبــي هــذه اإلقامــة شــروط عــدة وعلــى ســبيل المثــال نجــد أن الالئحــة 
ــدم  ــة أن يتق ــذه اإلقام ــي ه ــي الراغــب ف ــى األجنب ــذا المجــال تشــترط عل ــي ه ــة ف اليمني
بطلبــه إلــى الموظــف المختــص وأن يســتوفي الشــروط واإلجــراءات اآلتيــة: 1- الشــهادة 
الصحيــة 2- صــورة مــن اإلقــرار عــن حالتــه الشــخصية والغــرض مــن حضــوره إلــى 
ــة  ــة والتربي ــن الجامع ــادة م ــل أو إف ــة للعم ــت اإلقام ــل إذا كان ــد عم ــة 3- عق الجمهوري
والتعليــم إذا كانــت اإلقامــة لغــرض الدراســة أمــا إذا كانــت لمرافقــة الــزوج أو الزوجــة أو 
أحــد األقــارب فيلــزم إرفــاق مــا يؤكــد هــذه الصلــة 4- صورتيــن شمســيتين تلصــق فــي 

االســتمارة المعــدة لهــذا الغــرض 5- ســند دفــع الرســوم المقــررة1.
الفرع الثاني: خروج األجانب وإخراجهم من إقليم الدولة

تمهيد وتقسيم:
ســبق أن بينــا أن اإلقامــة الدائمــة فــي كل الــدول مقصــورة علــى مواطنيهــا دون غيرهــم 
وبينــا أن إقامــة األجانــب فــي الدولــة المضيفــة ال يجــوز أن يكــون علــى ســبيل االســتمرار 
وإنمــا تكــون إقامــة األجانــب مؤقتــة وفقــاً لمــا تنظمــه الدولــة المضيفــة بحســب مــا يتــالءم 
مــع ظروفهــا ولمــا كان األمــر كذلــك فــإن إلقامــة األجنبــي نهايــة والســؤال الــذي يطــرح 
نفســه هــو كيــف تنتهــي إقامــة األجنبــي؟ والجــواب عــن ذلــك أن إقامــة األجنبــي تنتهــي 
إمــا بطريــق اختيــاري أو بطريــق إجبــاري أو مــا يســمى باإلبعــاد وهــو مــا ســوف نتكلــم 

1  الالئحة اليمنية، السابق اإلشارة إليها.
))6((( * أنواع اإلقامة العادية:

كمــا ســبق أن بينــا أن كل دولــة تختــص ببيــان أنــواع اإلقامــة وفقــاً لمــا تــراه مناســباً لمصالحهــا وقــد نصــت 
الالئحــة التنفيذيــة للقانــون اإلماراتــي علــى أنــواع تصاريــح اإلقامــة العاديــة ينقســم إلــى قســمين:

األول تصريح إقامة عمل والثاني تصريح إقامة بدون عمل وذلك على النحو التالي:
يحدد تصريح اإلقامة الغاية من إصداره ويكون على نوعين:-

أ- للعمل:
1- في الحكومة والقطاع العام االتحادي أو الملي والهيئات والمؤسسات الدولية والعربية واألجنبية.

2- في القطاع الخاص كعامل أو رب عمل أو موظف.
3- لدى األفراد كمهنيين أو خدم منازل ومن في حكمهم.

ب- لإلقامة بدون عمل: ويمنح األجنبي في إحدى الحاالت اآلتية:
1- لاللتحاق برب أسرته أو ولي أمره.

2- لاللتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد.
3- لاللتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)6( الالئحــة التنفيذيــة لقانــون دخــول وإقامــة األجانــب االتحــادي رقــم 6 لعــام 1973م والصــادرة بقــرار 

وزاري رقــم )360( لســنة 1997م، المــادة رقــم 57.
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عنــه فــي هذيــن البنديــن اآلتييــن:
البند األول: الخروج االختياري:

ــارا  ــة اختي ــن الدول ــق الخــروج م ــي ح ــزة أن لألجنب ــارة وجي ــال بعب ــن ق ــن م ــد أحس لق
ــرا1ً. ــه جب ــق إخراج ــة ح وللدول

ــاً أن مــن ح األجنبــي أن يخــرج مــن الدولــة األجنبيــة التــي  إذ أنــه مــن المســلم بــه بدهي
دخلهــا باختيــاره وال تســتطيع الدولــة األجنبيــة أن تمنعــه مــن الخــروج ألن ذلــك يتعــارض 
ــن  ــه بي ــارف علي ــر المتع ــو األم ــل وه ــي التنق ــي ف ــة األجنب ــع حري تعارضــاً صارخــاً م
الــدول قانونــاً وإن كان للدولــة أن تمنــع رعاياهــا فهــذا شــأنها أمــا رعايــا الغيــر فليــس لهــا 
ذلــك إال فــي إطــار ضيــق وهــو فــي حالــة مــا إذا كان عليهــم التزامــات معينــة للدولــة أو 

لألفــراد.
ــي  ــح األجنب ــوب من ــي بوج ــون اليمن ــة للقان ــة التنفيذي ــص الالئح ــى تن ــذا المعن ــي ه وف
ــح  ــه يجــب من ــى أن ــث نصــت عل ــادرة حي ــي المغ ــه ف ــي حــال رغبت تأشــيرة الخــروج ف
األجنبــي تأشــيرة الخــروج فــي أي وقــت يرغــب فــي مغــادرة البــالد متــى كانــت إقامتــه 
ودخولــه أراضــي الجمهوريــة قــد تمــت بطريقــة مشــروعة ووافقــت الجهــة التــي يعمــل 
بهــا علــى ذلــك كمــا يراعــى بالنســبة لمنــح تأشــيرة خــروج األجانــب الذيــن قدمــوا وأقامــوا 
ــأن  ــررة بش ــات المق ــتيفاء العقوب ــر مشــروعة اس ــة بصــورة غي ــي أراضــي الجمهوري ف

ــاً للقانــون2. مخالفتهــم وفق
ــلطات  ــزام الس ــرر إل ــة تق ــن أول وهل ــا وم ــد أنه ــة يج ــذه الالئح ــى ه ــر إل ــذي ينظ وال
ــادرة  ــه ومغ ــع إقامت ــي قط ــي ف ــق األجنب ــاة ح ــوب مراع ــا وج ــدة مفاده المختصــة بقاع
أراضــي الجمهوريــة متــى مــا شــاء ولكــن وكاســتثناء علــى هــذه القاعــدة ومراعــاة 
العتبــارات تفرضهــا المصالــح العامــة والخاصــة اشــترطت هــذه الالئحــة شــروط ثالثــة 
وإال منــع األجنبــي مــن مغــادرة البــالد إلــى أن تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة وهــذه الشــروط 

هــي:
ــة  ــم بطريق ــد ت ــة ق ــي أراضــي الجمهوري ــه ف ــي وإقامت ــذا األجنب ــون دخــول ه 1- أن يك

ــروعة. مش
2- أن توافق جهة العمل التي يعمل بها األجنبي وذلك مراعاةً لمصالح األفراد.

1  هشام صادق، مرجع سابق، نقالً عن أحمد مسلم، ص40. 
2  الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة فــي القــرار الجمهــوري رقــم )4( لســنة 1994م، بالقانــون رقــم )47( 

لســنة 1991م بشــأن دخــول وإقامــة األجانــب، المــادة رقــم 23.

3- استيفاء العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين ألحكام هذا القانون.
وإن كان لنــا مــن مالحظــة علــى االســتثناء األخيــر فــي حالــة مــا إذا كانــت العقوبــة مقيــدة 
ــة  ــة ينبغــي تفويــض دول هــؤالء األجانــب وذلــك حتــى ال تتحمــل الدول أو ســالبة للحري
ــون  ــى أن يك ــجونها عل ــي س ــك ف ــو كان ذل ــا ول ــى أراضيه ــم عل ــف بقائه ــات وتكالي نفق

اقتراحنــا فــي حــدود مــا تســمح بــه شــريعتنا اإلســالمية الغــراء.
ومــن جمــاع ذلــك كلــه نقــرر أن للدولــة الحــق فــي منــع خــروج األجنبــي مــن إقليمهــا فيمــا 
لــو وجــدت مبــررات قويــة تســمح لهــا باتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء كمــا لــو كان متهمــاً فــي 

جريمــة لــم تتــم محاكمتــه عنهــا أو كان مدينــاً فــي مواجهتهــا بأعبــاء معينــة1.
ــى تأشــيرة  ــى الحصــول عل ــي عل ــق حــق األجنب ــن تعلي ــدول م ــه بعــض ال ــوم ب ــا تق وم
ــة علــى وضــع  ــاً مــن قبــل الدول خــروج مــن ســلطاتها المختصــة ليــس إال إجــراًء رقابي
األجنبــي ومــا إذا كان هاربــاً مــن وجــه العدالــة أو مطالبــاً ببعــض التكاليــف ولــم يؤديهــا 
إلــى أصحابهــا، وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن أغلــب الــدول قــد عدلــت عــن هــذه التأشــيرة 

فــي الوقــت الحالــي.
ــا كل  ــع عليه ــألة مجم ــرة مس ــه الح ــي بإرادت ــروج األجنب ــة خ ــألة حري ــد أن مس وأعتق
الفقهــاء والعقــالء بــل هــي مــن أدنــى مــا يجــب أن يتمتــع بــه هــذا األجنبــي مــن حقــوق.
ولكــن لــكل قاعــدة اســتثناء إذ ال حــرج علــى الدولــة مــن منــع األجنبــي إذا ارتكــب جريمــة 
مــا ثــم أراد الفــرار منهــا ففــي هــذه الحالــة ومــا شــابهها للدولــة الحــق الكامــل فــي منعــه 

مــن مغــادرة أراضيهــا واســتيفاء العقوبــات المقــررة عليــه قانونــاً ثــم ترحلــه فيمــا بعــد2.
وقــد نصــت الالئحــة التنفيذيــة لقانــون دخــول األجانــب اإلماراتــي علــى منع بعــض الفئات 
مــن الخــروج مــن أراضــي الدولــة وذلــك ألســباب أمنيــة تضمــن للدولــة حقهــا فــي اتخــاذ 
اإلجــراءات القانونيــة ضــد مــن يعبــث بأمنهــا وحفاظــاً أيضــاً علــى حقــوق الغيــر حيــث 

نصــت المــادة رقــم “94” علــى اآلتــي: “..
ب- والممنوعون من الخروج:-

ــة  ــة فــي قضي ــه فــي الدول 1- كل مــن صــدر ضــده أمــر مــن النائــب العــام أو مــن يمثل
ــا. ــق فيه يجــري التحقي

ــورة  ــة منظ ــي قضي ــة ف ــة المختص ــن المحكم ــي م ــر كتاب ــه أم ــدر بحق ــن ص 2- كل م
ــا. أمامه

1  د. هشام صادق، المرجع السابق، ص40. 
2  د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص625، بتصرف.
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3- كل من ترتب في ذمته أموال1.
وخالصــة القــول نختصــر مــا ســبق بعبــارة وجيــزة ونقــول “ال مــراء فــي أن لألجنبــي 

الحــق فــي مغــادرة إقليــم الدولــة التــي يقيــم فيهــا وقتمــا يشــاء وإلــى أي جهــة يريــد”2
البند الثاني: اإلخراج اإلجباري - اإلبعاد :

نظــراً ألهميــة موضــوع إبعــاد األجنبــي وخطورتــه فإنــه يجــدر بنــا أن نتعــرض لــه مــن 
خــالل النقــاط اآلتيــة:
أوالً: تعريف اإلبعاد:

ــن  ــراد م ــدة أف ــرداً أو ع ــة ف ــذر الدول ــاه تن ــل بمقتض ــه عم ــاد بأن ــف اإلبع ــن تعري يمك
األجانــب المقيميــن علــى أرضهــا بالخــروج منهــا وإكراههــم علــى ذلــك عنــد االقتضــاء 

ــة محــددة3. خــالل مهل
ثانياً: أنواع اإلبعاد:

لإلبعــاد ثالثــة أنــواع تتفــق فــي أنهــا إجــراءات يقتصــر أمــر اتخاذهــا علــى األجانــب دون 
الوطنييــن وهــذه األنــواع تتمثــل فــي اآلتــي:

ــوا إقليــم  ــاد إلــى الحــدود: وهــو إجــراء إداري يتخــذ ضــد األجانــب الذيــن دخل 1- االقتي
الدولــة أو أقامــوا فيهــا بطريقــة غيــر قانونيــة.

2- حظــر التواجــد علــى اإلقليــم: هــو عقوبــة تكميليــة يتــم توقيعهــا بمعرفــة القضــاء ضــد 
األجانــب الذيــن اقترفــوا جرائــم معينــة.

3- الطــرد: هــو قــرار يتخــذ عــادةً بمعرفــة وزيــر الداخليــة ضــد األجانــب الذيــن يقيمــون 
علــى إقليــم الدولــة بطريقــة قانونيــة عندمــا يتبيــن للســلطات المختصــة أن إقامتهــم علــى 

اإلقليــم تشــكل تهديــداً خطيــراً للنظــام العــام والمصالــح األساســية للمجتمــع4.
ثالثاً: أساس حق اإلبعاد:

يعتبــر اإلبعــاد حقــاً مشــروعاً لــكل دولــة طالمــا كان الغــرض منــه الحفــاظ علــى أمنهــا 
وبقائهــا مــن شــر األجانــب الذيــن دخلوهــا ليعيثــوا فيهــا فســاداً كالجواســيس ولكــن األمــر 
ــدول فــي اســتخدام هــذا الحــق، وهــو مــا  ــد تتعســف ال ــد هــذا الحــد وإنمــا ق ال يقــف عن
جعــل الفقهــاء يختلفــوا فــي تأســيس هــذا الحــق، حيــث ذهــب البعــض إلــى أن حــق الدولــة 
فــي إبعــاد األجانــب مــن إقليمهــا حــقٌّ ينطلــق مــن ســيادتها علــى هــذا اإلقليــم وبالتالــي ال 

1  الالئحة، المادة رقم 94، الفقرة ب.
2  د. محمد الروبي، مركز األجانب المرجع السابق، ص90.

3  د. فؤاد رياض، مرجع سابق، ص411.
4  د. محمد الروبي، مركز األجانب المرجع السابق، ص101 بتصرف.

ــأي تســبيب  ــل وليســت ملزمــة ب ــة ب ــرار الجهــة المختصــة باإلبعــاد ألي رقاب يخضــع ق
ــة فــي  لقــرار اإلبعــاد1، بينمــا نجــد االتجــاه الحديــث فــي الفقــه يميــل إلــى أن حــق الدول
اإلبعــاد ال يتعلــق بســيادتها وإنمــا هــو عمــل إداري تخضــع فيــه الســلطة التنفيذيــة لرقابــة 
ــي الصــادر ضــده ألي  ــه مــن األجنب ــل الطعــن علي ــي فهــو يقب ــة وبالتال الســلطة القضائي
عيــب فــي القــرار ســواء كان هــذا العيــب شــكلياً كأن يصــدر القــرار باإلبعــاد مــن جهــة 

غيــر مختصــة أو لعيــب موضوعــي لعــدم وجــود مخالفــة ألحــكام قانــون اإلقامــة2.
وينتــج عــن اإلبعــاد التعســفي أمــور ال يحمــد عقباهــا إذ قــد يــؤدي إلــى المعاملــة بالمثــل 
فيبعــد رعايــا الدولــة المبعــدة ومــا يتبــع ذلــك مــن قطــع العالقــات الدبلوماســية وباألخــص 

إذا كان اإلبعــاد قــد تــم بطريقــة غيــر إنســانية.
ولذلــك علــى الجهــات المختصــة باإلبعــاد أن تتوخــى الحــذر وعــدم التعســف عنــد إبعــاد 
ــوء  ــه ال يجــب اللج ــرى أن ــة ون ــة الالذع ــادات الدولي ــرض لالنتق ــى ال تتع ــب حت األجان
إلــى هــذا اإلجــراء إال ألســباب مشــروعة وأن يكــون قــرار اإلبعــاد مســبباً وقابــالً للطعــن 
فيــه واإلبعــاد بطبيعــة الحــال إجــراء قاصــر علــى األجانــب دون الوطنييــن ألن لهــم حــق 

اإلقامــة الدائمــة فــي بلدهــم.
هــذا ونؤيــد مــا يذهــب إليــه البعــض3 مــن تأســيس حــق الدولــة فــي اإلبعــاد كونــه متصــالً 
ــه  ــا أن تبني ــن عليه ــاد يتعي ــة وهــي تســتعمل حــق اإلبع ــك بقولهــم إن الدول بســيادتها وذل
علــى أســباب جديــة تقتضيهــا الضــرورة، هــذا ويتخــذ اإلبعــاد أساســه مــن حــق الدولــة فــي 
المحافظــة علــى بقائهــا وســالمتها وهــو بذلــك يبــدو متصــالً بســيادة الدولــة مــع إعطــاء 

األجنبــي حــق الطعــن علــى قــرار اإلبعــاد.
وقــد نــص القانــون اإلماراتــي فــي هــذا الشــأن علــى اآلتــي يجــوز إبعــاد األجنبــي إداريــاً 
عــن البــالد ولــو كان حاصــالً علــى ترخيــص باإلقامــة فــي األحــوال اآلتيــة: ... إذا رأت 
ســلطات األمــن أن إبعــاده تســتدعيه المصلحــة العامــة أو األمــن العــام أو اآلداب العامــة”4.

ونرى أن هذه المادة منتقدة من ناحيتين:
األولــى أنهــا جعلــت مصيــر األجنبــي معلقــاً علــى رحمــة الســلطات اإلداريــة وكان مــن 
الواجــب أن يقتصــر قــرار اإلبعــاد علــى جهــة قضائيــة ومــن ناحيــة أخــرى أنهــا جعلــت 

1  د. عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص626.
2  د. حسن الهداوي، مرجع سابق، ص246. بتصرف.

3  د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص626.
ــم 86،  ــادة رق ــب، الم ــي شــأن دخــول وإقامــة األجان ــام 1973م ف ــم 6س لع ــون االتحــادي رق 4  القان

فــي الفقــرة الثالثــة.
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ــد بأحــوال معينــة حيــث أطلقــت العنــان للجهــات اإلداريــة فــي  الســبب عامــاً وغيــر مقي
إصــدار قــرار اإلبعــاد ألي ســبب مــن الممكــن أن يحشــر علــى أنــه يتعــارض مــع الصالــح 

العــام، وهــو مــا يزيــد الطيــن بلــة.
ولــم يختلــف نظيــره العمانــي عنــه كثيــراً الــذي يعفــي الجهــة المختصــة باإلبعــاد بصريــح 
النــص مــن تســبيب قــرار اإلبعــاد بطريقــة غيــر مباشــرة فقــد عقــب فــي المــادة الرابعــة 
عشــر فــي الفقــرة الثالثــة علــى أنــه “ويجــوز رفــض منــح اإلقامــة أو تجديدهــا دون إبــداء 

األســباب”1.
والفقــه يســتهجن كمــا بينــا إطــالق العنــان للجهــات المختصــة باإلبعــاد فــي ظــل معاييــر 
ــا أنــه قــد  مرنــة، وذلــك للخطــورة الفادحــة التــي يتكبدهــا األجنبــي المبعــد والفــرض هن
ــه فســوف تتعــرض مصالحــه للهــالك وســمعته  يكــون بــريء مــن التهمــة المنســوبة إلي
ــي حــاالت  ــاد ف ــه إال بحصــر حــاالت اإلبع ــن تدارك ــذي ال يمك ــر ال ــو األم ــار، وه للدم
معينــة وجعلــه فــي يــد هيئــة قضائيــة حفاظــاً علــى حقــوق األفــراد وعــدم اللجــوء إليــه إال 
فــي الحــاالت التــي يثبــت فعــالً خطــورة األجنبــي علــى مصالــح الدولــة وأمنهــا وســالمتها. 
ــر  ــى معايي ــا تلجــأ إل ــاً أنه ــدول تقريب ــع ال ــه جمي ــذي تســير علي ــي ال ــع العمل ــن الواق ولك
ــي  ــوب ف ــتوى المطل ــى المس ــم تصــل إل ــو ل ــة ول ــن إدراج أي مخالف ــا م ــة تمكنه مطاط
مصطلــح عــام ليــس لــه حــد معيــن فتبعــد بمقتضاهــا األجنبــي مــن أراضيهــا ومــن أمثلــة 

ذلــك مصطلــح األمــن العــام والصالــح العــام والنظــام العــام.
ــب أن  ــه يج ــى أن ــادة )27( عل ــي الم ــي ف ــون اليمن ــة للقان ــة التنفيذي ــد نصــت الالئح وق
تكــون قــرارات اإلبعــاد مســببة وتســتند إلــى القانــون واللوائــح والقــرارات النافــذة 
القانــون العمانــي  اليمنــي أكثــر رحمــة مــن  القانــون  للناظــر أن   وإلــى هنــا يبــدو 
– وهــو كذلــك – حيــث ال يشــترط القانــون العمانــي التســبيب لقــرار إبعــاد األجنبــي بينمــا 
يشــترط القانــون اليمنــي ذلــك ويبــدو لــي أن هــذه ميــزة إيجابيــة تحســب لصالــح القانــون 
ــه  ــك ألن ــي وذل ــي واإلمارات ــون العمان ــراً عــن القان ــم يشــأ أن يبتعــد كثي ــي ولكــن ل اليمن
ســلم زمــام األمــور إلــى جهــة غيــر قضائيــة وقــد تبيــن لنــا ذلــك مــن نــص المــادة )28( 
حيــث نصــت علــى أن “تبلــغ المصلحــة األجنبــي بقــرار اإلبعــاد الصــادر مــن الوزيــر2. 
ومعلــوم لدينــا أن الوزيــر ال يعتبــر ســلطة قضائيــة وعلــى كل فــإن معظــم دول العالــم بمــا 

1  قانــون إقامــة األجانــب والئحتــه التنفيذيــة العمانــي، المــادة رقــم 14، الفقــرة الثالثــة، مــن المرســوم 
الســلطاني رقــم 75/26، والصــادر عــام 1995م.

ــون رم )47(  ــم )4( لســنة 1994م، بالقان ــرار الجمهــوري رق ــي الق ــة الصــادرة ف 2  الالئحــة التنفيذي
ــم 28/27. ــب، المــادة رق لســنة 1991م بشــأن دخــول وإقامــة األجان

فيهــا دول العالــم المتقــدم ال توجــد فيهــا هيئــات قضائيــة للنظــر فــي مســألة إبعــاد األجانــب 
ولذلــك نــرى أنــه ينبغــي إنشــاء هيئــة قضائيــة للنظــر فــي مســألة إبعــاد األجانــب، ولكــن 
ــدُّ مــن قبيــل األمنيــات الطيبــة حيــث لــن يجــد آذان  وإن كنــا نشــعر أن اقتراحنــا هــذا يُعَ
صاغيــة غيــر إننــا نســتنكر وبشــدة عــدم وجــود لجنــة خاصــة يمكــن األجنبــي مــن الطعــن 
ــة نفســه فــي مواجهــة  ــه لتبرئ ــك أقــل مــا يمكــن أن يعطــى ل ــى قــرار اإلبعــاد ألن ذل عل
ــة خاصــة يمكــن األجانــب مــن خاللهــا الطعــن علــى  ــة أي إنشــاء لجن الســلطات اإلداري

قــرار اإلبعــاد علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي مصــر والــدول المتحضــرة.
رابعاً: أسباب اإلبعاد:

“باســتقراء مــا يجــري عليــه العمــل فــي الــدول المختلفــة يمكــن رد أســباب اإلبعــاد بصفــة 
عامــة إلــى مجموعتيــن رئيســيتين:

ــذه  ــن ه ــل ضم ــام ويدخ ــون الع ــةً بالقان ــباباً متعلق ــن أس ــى فتتضم ــة األول ــا المجموع أم
ــة: ــباب اآلتي ــة األس المجموع

1- الحكم على األجنبي في جريمة من الجرائم العادية.
2- التسول والتشرد. 3- حياة الفساد والفجور.

وأما المجموعة الثانية فتتضمن أسباباً سياسيةً ومن أهم هذه األسباب:
1- التجسس.

2- المؤامرات والدسائس ضد الدولة المقيم فيها األجنبي أو ضد دولة أجنبية.
3- األعمال الفوضوية والتحريض على أعمال ضارة بالدولة”.1.

*** “تطبيقات قضائية لإلبعاد من القضاء اإلماراتي”:
ــة  ــى أحــكام قضائي ــا أن نشــير إل ــاً علين ــاد كان لزام ــد أن اســتعرضنا موضــوع اإلبع بع
صــادرة مــن القضــاء اإلماراتــي فــي شــأن إبعــاد األجانــب أحدهمــا مــن محكمــة تمييــز 

ــا فــي أبــو ظبــي: دبــي واآلخــر مــن المحكمــة االتحاديــة العلي
أوالً: حكم محكمة تمييز دبي:

يتبيــن لنــا أن مــن يعبــث بأمــن البلــد ال يحــق لــه اإلقامــة إذ يلــزم إبعــاده مــن حيــث أتــى 
ألن فــي بقائــه ضــرراً علــى أمــن البلــد الــذي دخــل إليــه وهــو األمــر الــذي ذهــب إليــه 
القضــاء فــي دولــة اإلمــارات ففــي حكــم حديــث صــادر فــي 12/7/2003م مــن محكمــة 
ــل  ــه وتتحص ــررة علي ــات المق ــتيفاء العقوب ــد اس ــي بع ــاد األجنب ــم بإبع ــي حك ــز دب تميي
وقائــع هــذا الحكــم فــي اآلتــي اتهمــت النيابــة العامــة فــي 11/12/2002م أحــد األجانــب 

1  د. فؤاد رياض، مرجع سابق، ص413.
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بمناهضــة وجــرح األســس والتعاليــم التــي يقــوم عليهــا الديــن اإلســالمي الحنيــف ودعــا 
إلــى التبشــير بغيــر هــذا الديــن وروج لــه وأحــرز محــررات ومضبوطــات وتســجيالت 
تتضمــن ترويجــاً للتبشــير بغيــر الديــن اإلســالمي وطالبــت عقابــه، وفــي 27/4/2003م 
ــة  ــة المتهــم بالحبــس لمــدة ســنة مــع إبعــاده عــن الدول ــات بمعاقب حكمــت محكمــة الجناي
ومصــادرة المضبوطــات عــدا اإلنجيــل وأمــرت بوقــف عقوبــة الحبــس ثــالث ســنوات مــن 
تاريــخ صيــرورة الحكــم نهائيــاً، إال أن المتهــم لــم يرتــض الحكــم فطعــن عليــه باالســتئناف 
ــد الحكــم المســتأنف  وفــي 25/5/2003 ألغــت محكمــة االســتئناف تدبيــر اإلبعــاد وتأيي
فيمــا عــدا ذلــك، إال أن النيابــة تنبهــت لمخالفــة الحكــم لصريــح القانــون فطعنــت بالحكــم 
أمــام محكمــة تمييــز دبــي ألن المــادة 325 عقوبــات توجــب إبعــاد المحكــوم عليــه غيــر 
المواطــن بعــد تنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا وهــذا الوجــوب واضــح مــن النــص الصريــح 
الــذي ال يتــرك مجــاالً الجتهــاد القاضــي فأصــدرت محكمــة تمييــز دبــي حكمهــا باآلتــي: 
ــم  ــاد رغ ــة اإلبع ــاء عقوب ــذا النظــر وقضــى بإلغ ــه ه ــون في ــم المطع ــف الحك »وإذا خال
إدانتــه المتهــم بمقتضــى المــادة 319 عقوبــات فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي 
تطبيقــه لمــا كان مــا تقــدم فإنــه يتعيــن نقــض الحكــم المطعــون فيــه بالنســبة لمــا قضــى بــه 
مــن إلغــاء تدبيــر اإلبعــاد والقضــاء بإبعــاد المحكــوم عليــه مــن البــالد«”1 وفــي أول تعليــق 

لنــا علــى هــذا الحكــم نقــول
لقــد أحســنت محكمــة تمييــز دبــي صنعــاً فــي هــذا الحكــم وذلــك لحرصهــا الشــديد علــى 
أمــن البلــد واســتقراره مــن كل مــن تســول لــه نفســه شــراً الســيما أن خطــورة هــذه القضيــة 
تمثــل فــي مناهضــة التعاليــم اإلســالمية والخــروج علــى مبــادئ الديــن اإلســالمي فقــد كان 

لزامــاً أن تحكــم المحكمــة الموقــرة باإلبعــاد بعــد اســتيفاء العقــاب التعزيــري المناســب.
ثانياً: حكم المحكمة االتحادية العليا:

ــه  ــى أن: »ممــا اســتقر علي ــا إل ــة العلي ــا تذهــب المحكمــة االتحادي ــث له ــي حكــم حدي وف
قضــاء هــذه المحكمــة أنــه يتعيــن األمــر بإبعــاد األجنبــي عــن الدولــة إذا قضــي بإدانتــه 
بارتــكاب جنايــة مــن الجنايــات الواقعــة علــى العــرض والحكمــة فــي ذلــك إقصــاء 
األجنبــي الــذي يســتهين بالقيــم واألخــالق عــن البــالد درءاً للمفاســد وحمايــة للمجتمــع مــن 
االنحــالل حتــى ال تشــيع الفاحشــة فيــه وهــي سياســة تحقــق مقاصــد الشــريعة اإلســالمية« 
ــة  ــية األوكراني ــن الجنس ــة )...( م ــت المتهم ــة اتهم ــة أن النياب ــع القضي ــص وقائ وتتلخ
ــم  ــام فحك ــكان ع ــي م ــا أيضــاً بالســكر ف ــم واتهمته ــع المته ــة شــرعاً م ــوة المحرم بالخل

1  محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 180، لعام 2003م في جلسة 2003/7/12م.

عليهــا بالحبــس شــهراً عــن الجريمــة األولــى وبالغرامــة ألــف درهــم عــن الجريمــة الثانيــة 
وذلــك مــع الحكــم بإبعــاد المتهمــة مــن البــالد وعندمــا اســتأنفت المتهمــة الحكــم رفــض 
اســتئنافها ممــا دعاهــا إلــى الطعــن أمــام المحكمــة االتحاديــة العليــا والتــي قضــت بتأييــد 
الحكــم المســتأنف.1 وقــد أحســنت المحكمــة فــي ذلــك إذ ال تهــاون مــع مــن يختــرق قيمنــا 
ــه  ــي فق ــرأي الراجــح ف ــب ال ــراً يذه ــع. وأخي ــام الجمي ــة أم ــر بالمعصي ــا ويجاه وأخالقن
ــع  ــي رغــم تمت ــى جــواز إبعــاد أعضــاء الســلك الدبلوماســي والقنصل ــي إل ــون الدول القان
هــؤالء بالحصانــة الدبلوماســية والقضائيــة2 وال نبالــغ إن قلنــا إن هــؤالء قــد يكونــوا مــن 
أخطــر األجانــب المقيميــن علــى أرض الدولــة إذ أن حصانتهــم تمكنهــم مــن إخفــاء مــاال 

يســتطيع غيرهــم إخفــاؤه فــكان مــن بــاب أولــى أن يخضعــوا لإلبعــاد.
خامساً: أثر اإلبعاد

لإلبعــاد أثــران أولهمــا وهــو خــروج األجنبــي مــن إقليــم الدولــة وثانيهمــا هــو منــع دخولــه 
إلــى إقليمهــا مــرة أخــرى مــا لــم يــؤذن لــه بذلــك،3 وقــد نصــت الالئحــة التنفيذيــة للقانــون 
اليمنــي فــي فصلهــا الثانــي علــى ذلــك حيــث اشــترطت لدخــول األجنبــي إلــى أراضــي 
ــد  ــم يكــن ق ــرار اإلبعــاد ألي ســبب كان مــا ل ــه ق ــد صــدر بحق ــة “أال يكــون ق الجمهوري

صــدر بحقــه قــرار مــن الســلطة المختصــة يلغــي القــرار األول”4.
علــى أنــه يجــب أن يتــم تنفيــذ قــرار اإلبعــاد بطريقــة إنســانية غيــر مهينــة مــع مراعــاة 

ــة والنفســية. ــه الصحي حالت
ــم  ــد ول ــه إن أبع ــفقة ألن ــن الش ــية بعي ــم الجنس ــى عدي ــر إل ــدول أن تنظ ــى ال ــراً عل وأخي
تقبلــه الدولــة المبعــد إليهــا ســيضطر إلــى الرجــوع وعندهــا ســيعاقب علــى مخالفــة قــرار 
اإلبعــاد وســيظل يــدور فــي حلقــة مفرغــة، لــذا يتعيــن علــى الــدول أن تحــدد لــه إقامــة فــي 
مــكان معيــن لمنعــه مــن القيــام مــن أي نشــاط ضــار ومخالــف لنظامهــا العــام، علــى أن 
الــدول عــادةً مــا تخصــص لعديمــي الجنســية أماكــن معينــة ال يجــوز لهــم مغادرتهــا لحيــن 

تقبــل إحــدى الــدول دخولهــم إليهــا.

1  المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم 79 لسنة 23 القضائية )شرعي( بتاريخ 2002/10/12م.
2  هشام صادق، مرجع سابق، ص60.

3  محمود ماهر مرجع سابق، ص163.
4  الالئحة التنفيذية للقانون اليمني السابق اإلشارة إليها، المادة رقم 3 الفقرة ب.
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المبحث الثالث: مقارنة النظام اإلداري لألجانب في القوانين الوضعية 
بالنظام اإلداري لألجانب في الشريعة اإلسالمية

مضــت اإلشــارة إلــى كال النظاميــن بالتفصيــل الــذي ســبق الحديــث عنــه، ومــن هنــا نصــل 
إلــى بيــان أوجــه الشــبه بينهمــا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى ســنعرض ألوجــه الخــالف 

وذلــك فــي مطلبيــن علــى النحــو التالــي:
المطلب األول أوجه الشبه بينهما:

إن مــن أهــم األمــور التــي أثمــر بهــا هــذا البحــث أن توصلنــا مــن خاللــه إلــى وجــود تشــابه 
أو علــى األقــل تقــارب بيــن كل مــن نظــام دخــول المســتأمنين إلــى البــالد اإلســالمية والنظام 

اإلداري لألجانــب فــي القوانيــن الوضعيــة وهــو مــا ســوف نفصلــه فــي هــذا المطلــب:
أوالً: وجود وسيلة لدخول األجانب إلى الدولة في كال النظامين:

مكتوفــة  تقــف  فلــم  المتكاملــة  اإلســالمية  الشــريعة  فــي  فــراغ  األمــر  يكــن  لــم 
ــي  ــض األجنب ــي ال ترف ــا، فه ــي تحكمه ــالد الت ــى الب ــب إل ــول األجان ــام دخ ــدي أم  األي
– غيــر المســلم – وال تجيــز دخولــه علــى اإلطــالق كيــف ومتــى شــاء بــل األمــر منظــم 
ــتأمناً  ــده مس ــمى بع ــه يس ــان فإن ــذا األم ــي ه ــى أعطــي األجنب ــان فمت ــمه األم ــام اس بنظ
ويمكــن مــن دخــول بــالد اإلســالم للغايــة التــي أتــى مــن أجلهــا علــى أال تشــكل ضــرراً 
ــيلة  ــاد وس ــي إيج ــريعة  ف ــع الش ــة م ــن الوضعي ــق القواني ــالمية. وتتف ــالد اإلس ــى الب عل

ــة. ــى أراضــي الدول ــي مــن الدخــول إل ــن األجنب لتمكي
ثانياً: من حيث األثر:

يتفــق القانــون – بعــد جهــد جهيــد وتطــور مــر بمراحــل عديــدة – مــع الفقــه اإلســالمي 
إلــى حــد مــا مــن حيــث األثــر حيــث يحــرم فــي كل مــن الفقــه والقانــون التعــرض لألجنبــي 
بــأي أذى علــى أنــه يجــدر بنــا التنبيــه أن حقــوق األجنبــي – وهــو مــا لــم نتعــرض لــه فــي 
هــذا البحــث القتصارنــا علــى مســألة الدخــول فقــط – فــي ميــزان الشــريعة أمــر عظيــم ال 

وجــه لمقارنتــه بالقوانيــن الوضعيــة الظالمــة.
المطلب الثاني: أوجه الخالف بين النظامين 

أوالً: من حيث مالك منح األمان
يختلــف األمــان فــي الفقــه اإلســالمي مــن حيــث صاحــب الســلطة فــي إصــداره فهــو فــي 
الفقــه وكمــا بينــا ســلفاً أوســع بكثيــر إذ يجــوز أن يمنــح مــن المســلم الفــرد ولــو كان امــرأةً 

أو مــن عبــد غيــر أنــه فــي القوانيــن مقصــور علــى جهــات إداريــة معينــة، وإن كنــا نرجــح 
فــي هــذا الزمــان – نظــراً لتغيــر ظــروف وضــع الــدول – أن يكــون المختــص بــه ولــي 
األمــر إال أننــا ال نســتطيع أن نمنــع أمانــاً صــدر مــن آحــاد المســلمين لــورود النصــوص 

الشــرعية الدالــة علــى جــواز ذلــك وهللا أعلــم.
ثانياً: من حيث النطاق

ــي  ــذي يرغــب ف ــا المســلم ال ــط أم ــر المســلم فق ــي غي ــن لألجنب ــارة عــن تأمي األمــان عب
دخــول أي إقليــم مــن أقاليــم الــدار اإلســالمية فلــه ذلــك مهمــا كان قادمــاً مــن دار الكفــر 
أو كانــت أصولــه منهــا وهــو مــا لــم يعــد يعتــرف بــه حاليــاً إذ األجنبــي اآلن فــي القوانيــن 
الوضعيــة هــو مــن ال يحمــل الجنســية الوطنيــة لــكل قطــر إســالمي علــى حــدة ومــن ثــم 
ــي  ــد يُعامــل األجنب ــل ق ــى حــد ســواء ب ــا يعامــالن عل ــر والمســلم كالهم ــي الكاف فاألجنب
ــلم  ــه المس ــل ب ــا يعام ــالمية بأفضــل مم ــدان اإلس ــض البل ــى بع ــول إل ــد الدخ ــر عن الكاف
لوجــود اتفاقيــة مــع بــالده علــى المعاملــة بالمثــل أو العتبــار أن ســكان بلــد مــا يعتبــرون 
مصــدر جــذب ســياحي، ومــن ثــم فاألمــان أشــمل وأعــدل ممــا عليــه القوانيــن الوضعيــة 
التــي لــم تعــد تفــرق بيــن المســلم وغيــر المســلم فهــو أشــمل منهــا ألنــه نظــام مقصــور 
علــى غيــر المســلمين وهــو أعــدل ألنــه ال عالقــة لــه بالمســلمين ألن دخولهــم حــق مــن 
حقوقهــم بــل وقــد يكــون حــق لغيــر المســلمين أيضــاً إذا مــا كان الغــرض مــن دخولهــم 

التعــرف علــى تعاليــم اإلســالم.
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ثالثاً: من حيث مدة األمان:
ــن  ــاف – م ــم – األحن ــان فمنه ــدة األم ــد م ــي تحدي ــالمي ف ــه اإلس ــب الفق ــف مذاه تختل
ــا  ــة – ورجحن ــى تحديدهــا بعشــر ســنوات – الحنابل حددهــا بســنة ومنهــم مــن وصــل إل
فــي نهايــة المطــاف تــرك التقديــر لولــي األمــر وهــو األمــر الــذي يتشــابه إلــى حــد مــا مــع 

القوانيــن الوضعيــة علــى أنــه يجــب التقيــد بعــدة أمــور وهــي:
1- ال يجوز للكفار دخول الحرم المكي.

2- وال يجــوز للكفــار اإلقامــة فــي جزيــرة العــرب إال لحاجــة ولمــدة قصيــرة أمــا 
االســتيطان فمحــرم عليهــم.

3- فيمــا عــدا ذلــك مــن البــالد اإلســالمية يجــوز اإلقامــة علــى أن يتحــول المســتأمن بعــد 
الســنة إلــى ذمــي ويدفــع الجزيــة كمــا يذهــب لذلــك األحنــاف.

رابعاً: من حيث االنعقاد:
ينعقد األمان بالكتابة بين المسلم وأحد الكفار وينعقد باللفظ بل وباإلشارة.

بينمــا ال يجــوز لألجنبــي فــي ظــل القوانيــن الوضعيــة الدخــول إلــى الدولــة إال بإجــراءات 
شــكلية معينــة ومطولــة ومعقــدة مقارنــة بنظــام األمــان وهــي أن يحمــل األجنبــي جــواز 
ســفر وأن يحصــل علــى تأشــيرة دخــول مــا لــم توجــد اتفاقيــة مــع دولــة األجنبــي تجيــز 
الدخــول بــدون تأشــيرة أو بــدون جــواز أو بدونهمــا معــاً، ثــم إذا أراد البقــاء يجــب أن يقــوم 
بإجــراءات أخــرى مــن أجــل الحصــول علــى اإلقامــة بحســب نوعهــا وإال رحــل جبــراً 

ومــن هنــا كان األمــان أوســع وأســهل وأرحــم.
خامساً: من حيث االنقضاء:

ينقضــي األمــان بــإرادة المســتأمن فلــه أن يعــود متــى مــا شــاء إلــى بلــده وليــس ألحــد منعــه 
مــن ذلــك إال إذا كان لغيــره عليــه حــق أو ارتكــب جريمــة مــا فيمنــع مــن العــودة إلــى بلــده إال 
بعــد اســتيفائه لعقوبتــه ورد المظالــم إلــى أهلهــا وهــو ما يتفــق عليه الفقــه اإلســالمي والقانون 
معــاً وينقضــي بإســالم الحربــي أو انتهــاء مــدة األمــان أو بإخراجــه جبــراً إن أضــر بالدولــة 
اإلســالمية. ويعــرف القانــون انقضــاء اإلقامــة بالخــروج االختيــاري لألجنبــي أو اإلجبــاري 
أو ما يســمى باإلبعــاد ويكــون فــي حــاالت معينــة تحددهــا الدولــة قــد تتشــدد فيهــا الدولــة وقــد 
تتخفــف حســب ظروفهــا، وقــد اقترحنــا أال يبــت فيــه إال بعــد صــدور حكــم مــن جهــة قضائية.

سادساً: من حيث قوة األمان:
يعتبــر األمــان مــن اســمه الــدال عليــه أكثــر وفــرةً لألمــن والطمأنينــة لألجنبــي ألنــه نابــع من 

اعتقــاد وواجــب دينــي بخــالف القانــون الصــادر مــن بني البشــر.

الخاتمة
مع نتائج وتوصيات البحث

أوالً: الخاتمة:
ــا  ــد وفقن ــون ق ــأل هللا أن نك ــات ونس ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــن ال ــد هلل رب العالمي الحم
إلنجــاز هــذه الوريقــات العلميــة بمــا يرضــي هللا جــل وعــال وأن يجعلهــا جــل شــأنه فــي 

ميــزان حســناتنا.
فقــد عرفنــا مــن خــالل مــا قــد ســبق بيانــه أن البــالد اإلســالمية ليســت بــالداً مغلقــة فــي 
وجــه األجانــب وإنمــا مــن الممكــن لألجنبــي أن يدخــل إلــى البــالد اإلســالمية إذا مــا التــزم 
ــا ضــرراً  ــه إليه ــا أال يشــكل دخول ــن أهمه ــك وم ــا المســلمون لذل ــي يتطلبه الشــروط الت

يخــل بأمــن البــالد مــن جميــع النواحــي.
بــل إن مــن الواجــب علــى المســلمين أن يمكنــوا األجنبــي مــن الدخــول إلــى البــالد 
اإلســالمية فــي حالــة مــا إذا كان الهــدف مــن الدخــول إلــى البــالد اإلســالمية هــو التعــرف 
علــى أحــكام الشــريعة اإلســالمية الغــراء إنطالقــاً مــن قولــه تعالــى }وإن أحــد مــن 
المشــركين اســتجارك فأجــره حتــى يســمع كالم هللا ثــم أبلغــه مأمنــه{ )اآليــة رقــم 6 مــن 

ــة(. ســورة التوب
ثــم رجحنــا مــدة إقامــة المســتأمن بعــد دخولــه إلــى بلــد اإلســالم بــأن تتــرك لولــي األمــر 

ليقدرهــا حســب المبــادئ الكليــة للشــريعة اإلســالمية مســتعيناً بأهــل العلــم الفضــالء.
ــا أن القوانيــن ال تميــز بيــن مســلم وغيــر  ــد التطــرق إلــى القوانيــن الوضعيــة وجدن وعن
مســلم وإنمــا األجنبــي فــي نظرهــا هــو غيــر الوطنــي لذلــك فشــتان بيــن هــذه وتلــك وال 

وجــه للمقارنــة.
ــدة لدخــول  ــرةً وإجــراءات معق ــب شــروطاً كثي ــة تتطل ــن الوضعي ــا أن القواني ــد وجدن فلق

ــدول. ــع ال ــع إليهــا جمي ــي تتطل ــة تحكمهــا المصلحــة الت ــى أراضــي الدول ــي إل األجنب
ومن خالل ما تقدم نقول بأننا:

قــد توصلنــا إلــى نتائــج وتوصيــات ختــم بهــا البحــث يحســن لنــا أن نتناولهــا فــي نقطتيــن 
مســتقلتين.
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ثانياً: نتائج البحث:
بعد أن من هللا علينا بإتمام هذا البحث فإننا نخلص إلى تقرير النتائج اآلتية:

1. أن النظــام اإلداري للجانــب مجموعــة مــن القواعــد التــي تتولــى مســألة تنظيــم دخــول 
األجانــب وإقامتهــم وخروجهــم وإخراجهــم مــن الدولــة.

2. ولقــد عرفــت الشــريعة اإلســالمية نظامــاً فريــداً يتولــى أحــكام تنظيــم دخــول األجانــب 
وإقامتهــم فــي الدولــة اإلســالمية فــال تمنــع الشــريعة اإلســالمية مــن دخــول األجانــب إلــى 
دار اإلســالم ولكــن ذلــك مقيــداً بالضوابــط التــي عرفناهــا ومــن أهمهــا أال يشــكل دخــول 

األجانــب ضــرر للبــالد اإلســالمية.
3. وعرفنــا بــأن هــذا النظــام اإلســالمي المميــز أعطــاه اإلســالم لــكل مســلم وانــه ينعقــد 
بــأي صيغــة ولــو باإلشــارة وأن مــدة إقامــة األجنبــي فــي دار اإلســالم مســألة خالفيــة بيــن 
الفقهــاء ورجحنــا تــرك تقديــر هــذه المــدة لولــي األمــر ثــم ختمنــا الموضــوع فــي الفقــه 

اإلســالمي أنــه ال يجــوز التعــرض للمســتأمنين بــأذى.
ــة وأن  ــا إلــى القوانيــن الوضعيــة لنــرى كيفيــة دخــول األجانــب إلــى الدول 4. ثــم تطرقن
ذلــك لــم يعــد ممكنــاً إال باتخــاذ إجــراءات معينــة ومنهــا الحصــول علــى جــواز ســفر ثــم 
ــاج  ــك يحت ــا وكذل ــي يرغــب الدخــول إليه ــد الت ــى تأشــيرة دخــول مــن البل الحصــول عل

الراغــب فــي اإلقامــة إلــى إن آخــر باإلقامــة.
ــه  ــة بمحــض إرادت ــة األجنبي ــن الدول ــي الخــروج م ــي الحــق ف ــا أن لألجنب ــم عرفن 5. ث
ــظ  ــا تحف ــك وكان لن ــى أرادت ذل ــي إخراجــه مت ــة أيضــاً الحــق ف ــك وللدول ــى أراد ذل مت
علــى وجــوب إنشــاء لجنــة خاصــة علــى األقــل للنظــر فــي مســألة إبعــاد األجانــب لضمــان 

حقوقهــم الطعــن علــى قــرارات إبعادهــم.
6. وبالمقارنــة بيــن النظاميــن اتضــح لنــا مــدى ســماحة الشــريعة اإلســالمية فــي تعاملهــا 
مــع األجانــب الكفــار وأن المقصــود باألجنبــي هــو غيــر المســلم فقــط أمــا المســلم فهــو 
ــد  ــى بل ــه الدخــول إل ــذا يجــوز ل ــه ل ــه أو لون ــه أو أصل ــي بغــض النظــر عــن عرق وطن

ــك. ــى أراد ذل اإلســالم مت
ثالثاً: توصيات البحث

بعــد بيــان العــرض الســابق ألحــكام األمــان فــي الفقــه اإلســالمي ونظــام دخــول األجانــب 
فــي القوانيــن الوضعيــة ونتيجــة لمــا تبيــن لنــا مــن فضــل هــذه الشــريعة الغــراء بقواعدهــا 
ــى  ــا أعت ــادوا به ــم وس ــى القم ــى أعل ــا إل ــد أن طبقوه ــلمون عن ــغ المس ــي بل ــة والت العادل
األمــم لــذا ال منجــى لنــا وال ملجــأ إال بالعــودة إليهــا وإلــى أحكامهــا وإلــى مــا كان عليــه 

أســالفنا العظمــاء.
ومــن هنــا نقضــي علــى الماضــي المتخلــف والمســتورد بــل وكل الدســائس التــي يضعهــا 
المتآمــرون علــى هــذه الشــريعة ليخدعــوا بهــا الضعفــاء مــن أبنــاء أمــة اإلســالم ويجــب 
أن نطــور الحاضــر ونصنــع المســتقبل مبتدئيــن بأحــالم وآمــال عظيمــة علهــا تترجــم إلــى 
واقــع عظيــم بــإذن هللا لــذا نضــع هــذه المقترحــات اآلتيــة ســائلين هللا أن يجعلهــا خالصــة 

لوجهــه الكريــم وهــي:
التوصية األولى:

ــث ال يجــوز أن يبعــد أي  ــب بحي ــاد األجان ــي مســائل إبع ــة للنظــر ف ــة قضائي إنشــاء هيئ
أجنبــي إال إذا صــدر بشــأنه حكــم بــات ونكــون مــن ثــم علــى بينــة مــن أمرنــا فــي مســألة 
إبعــاده أمــا أن يتــرك أمــر اإلبعــاد فــي يــد الســلطات اإلداريــة فهــذه مســألة خطيــرة يجــب 
إعــادة النظــر فيهــا ولغيــاب هــذه الفكــرة أو كونهــا مجــرد أمنيــة إال أننــي أتزعمهــا منطلقــاً 
بذلــك مــن أســاس إنســاني ومــن قواعــد العدالــة اإلســالمية والتــي تســتنكر الظلــم بكافــة 

أشــكاله وألوانــه.
وذلــك ألنــه وإن أجزنــا للســلطات اإلداريــة إمكانيــة إبعــاد األجنبــي الــذي يقبــض عليــه فــي 
حــدود البلــد محــاوالً الدخــول بطريــق غيــر شــرعي أو حتــى مــن يثبــت أنــه دخــل البلــد 
بطريــق غيــر شــرعي أيــاً كان المــكان الــذي يقبــض عليــه فيــه إذا أجزنــا ذلــك اإلبعــاد 
كحــق للســلطات اإلداريــة إال أننــا نســتنكر ونرفــض وبشــدة إبعــاد األجنبــي المقيــم إقامــة 
شــرعية إال بعــد صــدور حكــم قضائــي بــات فــي حقــه ويمنــح الحــق الكامــل فــي الدفــاع 

عــن نفســه.
وهــذا االقتــراح يجــد أساســه فــي األجنبــي الــذي يقبــض عليــه مــن قبــل الســلطات اإلداريــة 
خطــأ ويتــم إبعــاده قســراً دونمــا ذنــب اقترفــه أن مثــل هــذا اإلجــراء هــو فــي حقيقتــه إعــدام 
معنــوي ونفســي وذلــك لألثــر الســيئ الــذي ســوف يترتــب علــى هــذا الخطــأ كيــف يكــون 
شــعور هــذا األجنبــي أمــام أهلــه ووطنــه ال شــك مــن أنهــم ســينظرون إليــه كمجــرم ارتكب 
إثمــاً فلــن يرحمــه مجتمعــه مــن االتهامــات أضــف إلــى ذلــك إذا كانــت لــه تجــارة أو أعمال 
أو أهــل وأقــارب فــي الدولــة التــي رحــل منهــا ال شــك فــي أنهــا ســتندثر عــن بكــرة أبيهــا 
وســيتضرر هــذا األجنبــي ضــرراً بالغــاً لــذا نصــر علــى أن تنشــئ الــدول هيئــة قضائيــة 

تنظــر فــي مســألة إبعــاد األجانــب.
ــى مســألة  ــذي يســلط الضــوء عل ــى الباحــث ال ــون أن عل ــق أود أن أن ــذا المنطل ــن ه وم
ــا  ــي بمناقشــة المســلمات وم ــي برجــه العاجــي ويكتف ــف ف ــه أال يق ــول إن علي ــة، أق معين
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ــى  ــه أن ينظــر إل ــا علي ــاً وإنم ــه بحث ــا ســبق قتل ــدول أو مناقشــة م ــي ال ــه الوضــع ف علي
المســألة بعيــن الواقــع ويعالجهــا بإنســانية، ولكــن ومــع ذلــك كلــه فــإن كان مــا نتمنــاه مجرد 
اقتــراح يعــز علــى الــدول قاطبــةً أن تتبنــاه إال أننــا نقــول بأنــه ال يعقــل أن تتخلــى الــدول 
ــرار  ــي ق ــا ف ــن أمامه ــي الطع ــل – يحــق لألجنب ــى األق ــة خاصــة – عل ــاد لجن عــن إيج
ــة  ــس الدول ــام مجل ــي الطعــن أم ــث يحــق لألجنب ــي مصــر حي ــا هــو العمــل ف ــاده كم إبع

المصــري فــي قــرار إبعــاده.
التوصية الثانية:

ــادة التثقيــف اإلســالمي الشــرعي الصحيــح بمختلــف وســائل اإلعــالم بحقيقــة أحــكام  زي
ديننــا الحنيــف والتــي تدعــو إلــى الرحمــة والتآلــف وعــدم المغــاالة ألن الغلــو ليــس مــن 
ــة  ــي شــأن حرم ــان أحــكام الشــريعة اإلســالمية ف ــا هــو بي ــا هن ــا يعنين ــادل وم ــا الع دينن
التعــرض للمســتأمنين وإعــالم النــاس أن هــذا األمــر منكــر وخطيــر يترتــب عليــه مفاســد 

عظيمــة منهــا عصيــان هللا ورســوله.1

1  وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالميــن، وكــم أتمنــى مــن كل مــن قــرأ هــذا البحــث ورأى فيــه أي 
خطــا أن يبــادر إلــى أخيــه المقصــر بهديــة النصــح وال يبخــل علــى أخيــه بذلــك نســأل اللــه العلــي القديــر 

أن يعلمنــا مــا ينفعنــا وأن ينفعنــا بمــا علمنــا.
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مقدمة
يعــد مجــال المســاهمات فــي الشــركات مــن أبــرز المجــاالت التــي حظيــت فــي الســنوات 
األخيــرة بعنايــة كبيــرة مــن القوانيــن، والمحاكــم والفتــاوى، وحتــى اإلعــالم1، وذلــك لعــدة 

أســباب نذكــر منهــا بالخصــوص:
الفعاليــات . 1 أكبــر  تمثــل  األســهم تصدرهــا شــركات مســاهمة  المجــال:  حيويــة 

االقتصاديــة فــي جميــع الــدول علــى اختــالف أنظمتهــا االقتصاديــة. وقــد أدى تطــور 
ــى  ــار إل ــن العق ــة م ــروة المالي ــون الث ــر مضم ــى تغيي ــاري إل ــم الشــركات التج حج
المنقــول. فالثــروة التــي تــدور اليــوم فــي بورصــة األوراق الماليــة وبورصــة الســلع 

ــوالت. ــروة منق هــي ث
ــن . 2 ــار المســتثمرين الذي ــا محــط أنظــار صغ ــداول2 بســهولة جعله ــة األســهم للت قابلي

ــوال  ــى أم ــول( إل ــس أص ــي تعك ــهم )الت ــول األس ــرعة تح ــن. وس ــدون بالماليي يع
ســائلة تســتجيب إلــى مــا يعــرف بالفرصــة البديلــة أي اإلتاحــة للمســتثمر بيــع أســهمه 
بســرعة ليشــتري أصــوالً أخــرى تــدر ربحــاً أعلــى. وقــد أدت قابليــة األســهم للتــداول 
إلــى تراجــع التقســيم التقليــدي بيــن شــركات األشــخاص وشــركات األمــوال ليصبــح 
التقســيم بيــن الشــركات »المفتوحــة« وهــي شــركات المســاهمة العامــة، وبيــن 
ــى حــد مــا شــركات المســاهمة  ــة وإل الشــركات »المغلقــة« وهــي الشــركات العائلي

الخاصــة، والتــي ينحصــر التــداول فيهــا بيــن الشــركاء.
قيــام شــركات المســاهمة علــى تجزئــة رأس المــال إلــى أســهم ذات قيمــة اســمية فــي . 3

متنــاول أعــداد كبيــرة مــن صغــار المدخريــن / المســتثمرين، كان عامــالً أساســياً فــي 
امتــالك هــؤالء المدخريــن / المســتثمرين ثــروة ماليــة ســائلة لــم تكــن متاحــة لــوال 
ــا  ــع له ــن المجتم ــذا أصبحــت شــرائح واســعة م ــذه الشــركات. وهك ــل ه وجــود مث

اهتمــام مباشــر بموضــوع األســهم.
ــاالً . 4 ــة مج ــة الفقهي ــن الناحي ــد م ــائل يع ــن مس ــه م ــج عن ــا ينت ــهم وم ــال األس أن مج

1  المقصــود بالمعامــالت الماليــة المعاصــرة هــي القضايــا الماليــة التــي اســتحدثها النــاس فــي العصــر 
الحديــث، أو القضايــا التــي تغيــر موجــب الحكــم عليهــا نتيجــة التطــور وتغيــر الظــروف، أو القضايــا 
التــي تحمــل اســماً جديــداً، أو القضايــا التــي تتكــون مــن عــدة صــور قديمــة. )انظــر كتــاب المعامــالت 
ــور محمــد عثمــان شــبير، دار النفائــس 1996  ــه اإلســالمي، تأليــف الدكت ــة المعاصــرة فــي الفق المالي

ص13(. 
2  المقصــود بالتــداول بيــع األســهم وشــراؤها بيــن األشــخاص دون حاجــة إلــى إجــراءات البيــع المعهودة 
فــي القانــون المدنــي، وهــذه ميــزة تتفــرد بهــا األســهم التــي تصدرهــا شــركات المســاهمة عــن غيرهــا 

مــن الشــركات.

ــه  ــب الفق ــي كت ــال ف ــبيل المث ــى س ــد عل ــال نج ــة. ف ــه حديث ــاوى في ــتحدثاً، والفت مس
ــرة  ــة كبي ــداول واســع، وقابلي ــن ت ــة م ــا الحالي ــاً عــن األســهم بصيغته ــة حديث القديم
للســيولة، وبيعهــا فــي ســوق منظــم، وإمكانيــة رهنهــا، وتنــوع أصنــاف األســهم، ومــا 

ــة أخــرى. ــات قانوني ــا مــن تصرف يطــرأ عليه
ــك  ــة وذل ــن الوضعي ــاوى والقواني ــن الفت ــة بي ــة إلجــراء مقارن ــادة خصب ــر األســهم م توف
بفضــل الفتــاوى الصــادرة فــي المجــال والنصــوص القانونيــة المتاحــة. وبنــاًء عليــه ســيتم 
الوقــوف علــى أوجــه الشــبه واالختــالف بيــن الفقــه اإلســالمي والقوانيــن الوضعيــة فــي 

الموضــوع مــع إجــراء االســتنتاجات المناســبة كلمــا أمكــن ذلــك.
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)1( تعريف األسهم
ــي  ــا الشــريك ف ــي يقدمه ــف االصطالحــي للســهم: الســهم هــو »الحصــة الت 1/1 التعري
شــركة المســاهمة، وهــي تمثــل جــزءاً مــن رأســمال الشــركة، ويتمثــل الســهم فــي صــك 
ــو  ــهم إذاً ه ــي الشــركة«1. فالس ــه ف ــات حقوق ــى إثب ــيلة إل ــون وس ــاهم، ويك يعطــى للمس
عبــارة عــن جــزء مــن رأســمال الشــركة، معــرض للربــح والخســارة تبعــاً لربــح الشــركة 
ــا  ــن أمواله ــزء م ــكاً لج ــركة أي مال ــي الش ــريكاً ف ــد ش ــهم يع ــل الس ــارتها. وحام أو خس
بنســبة عــدد أســهمه. وتعــد شــهادة الســهم وثيقــة للمســاهم فــي إثبــات حقــه فــي الحصــة 

الشــائعة مــن أصــول الشــركة.
ويتمتــع صاحــب الســهم بمجموعــة مــن الحقــوق تتمثــل فــي حقــوق معنويــة وهــي حــق 
البقــاء فــي الشــركة مــا دامــت الشــركة موجــودة2، وحــق حضــور اجتماعــات الجمعيــات 
العموميــة وحــق التصويــت، وحــق اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة، ومراقــب الحســابات، 
وحــق األولويــة فــي االكتتــاب إذا قــررت الشــركة زيــادة رأســمالها وطــرح أســهم جديــدة. 
ــق  ــات، وح ــن االحتياط ــتفادة م ــاح واالس ــى األرب ــول عل ــي الحص ــة وه ــوق مادي وحق

الحصــول علــى نصيبــه مــن موجــودات الشــركة عنــد تصفيتهــا.
وللســهم قيمــة اســمية تحــدد عنــد إصــداره أول مــرة عنــد االكتتــاب، ولــه قيمــة حقيقيــة 
وهــي النصيــب الــذي يســتحقه الســهم فــي صافــي أمــوال الشــركة بعــد حســم ديونهــا، كمــا 
ــه قيمــة ســوقية تتحــدد علــى أســاس العــرض والطلــب فــي ســوق منظمــة هــي ســوق  ل

ــة. األوراق المالي
2/1 األســهم واأللفــاظ ذات الصلــة: يختلــف الســهم عــن األلفــاظ ذات الصلــة مثــل 	 

الحصــص التــي تصدرهــا شــركات ذات المســئولية المحدودة، وشــركات األشــخاص. 
ولعــل الســندات هــي أقــرب إلــى األســهم والتــي تشــكل مصــدر التبــاس عنــد غيــر 
ــى  ــوف عل ــنحاول الوق ــاس س ــاً لاللتب ــذا ورفع ــال. وله ــذا المج ــي ه ــن ف المختصي
مميــزات وخصائــص كل مــن األســهم والســندات وذلــك بإحصــاء أوجــه االختــالف 

بينهمــا علــى النحــو التالــي:
تعتبــر الســندات شــهادة ديــن علــى الشــركة المصــدرة3، أمــا الســهم فهــو جــزء مــن - 

1  د. محمــد عثمــان شــبير، المعامــالت الماليــة المعاصــرة فــي الفقــه اإلســالمي، دار النفائــس، الطبعــة 
األولى، 1416هـــ/1996م ص163. 

2  المقصــود بهــذا الحــق عــدم جــواز طــرد الشــريك مــن الشــركة إال فــي حــاالت محــددة، ويكــون فصــل 
الشــريك عــادةً بحكــم قضائــي. 

3  عــرف قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي فــي قــراره رقــم: 60)6/11( الســند علــى انــه شــهادة يلتــزم 

ــا  ــند، بينم ــدرة للس ــركة المص ــاً للش ــند دائن ــل الس ــون حام ــك يك ــال. وبذل رأس الم
يكــون حامــل الســهم شــريكاً فــي الشــركة. ونظــام الدائــن يختلــف عــن نظــام الشــريك 

خاصــة عنــد حصــول خســارة.
يحصــل حامــل الســند علــى نســبة الفائــدة المحــددة عنــد االكتتــاب بقطــع النظــر عــن - 

ربــح أو خســارة الشــركة المصــدرة للســندات. أمــا المســاهم فــال يســتحق شــيئاً إذا لــم 
تحقــق الشــركة المصــدرة ربحــاً.

يتمتــع المســاهم بحقــوق معنويــة متنوعــة منهــا حــق المشــاركة فــي إدارة الشــركة. - 
أمــا حامــل الســند فليــس لــه الحــق فــي المشــاركة فــي إدارة الشــركة1.

ــل أن يحصــل المســاهم -  ــه قب ــى حق ــة الشــركة يحصــل حامــل الســند عل ــد تصفي عن
ــة  ــة المقــرض الدائــن وليــس معامل ــى أي شــيء ألن حامــل الســند يعامــل معامل عل

الشــريك.
مــن الناحيــة الشــرعية يحكــم علــى األســهم مــن حيــث الحــل والحرمــة تبعــاً لنشــاط - 

ــك  ــرم تمل ــركة ويح ــي الش ــاهمة ف ــرم المس ــهم. فتح ــك األس ــركة المصــدرة لتل الش
ــا التعامــل بالســندات  ــاً. أم أســهمها إذا كان الغــرض األساســي مــن الشــركة محرم
ــة،  ــة المحرم ــدة الربوي ــى الفائ ــند عل ــتمال الس ــدم جــوازه شــرعاً الش ــي بع ــد أفت فق
وألن تداولهــا بالبيــع والشــراء مــن قبيــل بيــع الديــن لغيــر مــن هــو عليــه، وهــو غيــر 

جائــز2.
تــداول األســهم مشــروط مــن الناحيــة الشــرعية بتحــول رأســمال الشــركة إلــى أصول - 

)ســلع وأعيــان(. وبنــاًء عليــه ال تتــداول األســهم بمجــرد االكتتــاب فيهــا ألنهــا حينئــٍذ 
ــداول الســهم  ــع ت ــداول فيق ــن الت ــد م ــادة. وإذا كان ال ب ــع الزي ــا م ــود بمثله ــع النق بي

بقيمتــه االســمية دون زيــادة. أمــا الســندات فتتــداول بمجــرد اإلصــدار.
ــا  ــق عليه ــدة متف ــع فائ ــع دف ــد االســتحقاق، م ــة االســمية عن ــا القيم ــع لحامله ــا أن يدف المصــدر بموجبه
منســوبة إلــى القيمــة االســمية للســند، أو ترتيــب نفــع مشــروط ســواء أكان جوائــز تــوزع بالقرعــة أو 

مبلغــاً مقطوعــاً أم حســماً.
1  مــع المالحظــة أن جــل القوانيــن الوضعيــة تقــر ألصحــاب الســندات بعــض الحقــوق مثــل حــق تكويــن 
ــة  ــس اإلدارة أو الجمعي ــا مجل ــي يتخذه ــرارات الت ــم بالق ــم إعالمه ــا يت ــم. كم ــة تخصه ــة عمومي جمعي

العموميــة للشــركة والتــي لهــا عالقــة بحقوقهــم.
2  أفتــى مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي فــي قــراره رقــم: 60)6/11( بــأن الســندات التــي تمثــل التزامــاً 
بدفــع مبلغهــا مــن فائــدة منســوبة إليــه أو نفــع مشــروط محرمــة شــرعاً مــن حيــث اإلصــدار أو الشــراء 
أو التــداول، ألنهــا قــروض ربويــة ســواء أكانــت الجهــة المصــدرة لهــا خاصــة أو عامــة ترتبــط بالدولــة. 
وال أثــر لتســميتها شــهادات أو صكــوكاً اســتثمارية أو ادخاريــة أو تســمية الفائــدة الربويــة الملتــزم بهــا 

ربحــاً أو ريعــاً أو عمولــةً أو عائــداً )الفقــرة األولــى مــن القــرار(.
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بمــا أن الســند هــو ديــن علــى الشــركة، فإنــه يشــترط عــادةً علــى الشــركة المصــدرة - 
شــرط التســاوي، وهــو أن تمتنــع الشــركة المصــدرة وحتــى التســديد الكامــل لجميــع 
ــتقبالً  ــراً ومس ــا حاض ــي تملكه ــة الت ــوق الثابت ــوال والحق ــن األم ــن ره ــندات م الس
لصالــح دائنيــن آخريــن دون أن تدعــى الســندات المصــدرة لإلفــادة مــن الضمانــات 
ــي األســهم الختــالف  ــل هــذا الشــرط ف ــة. وال يتصــور مث ــة المماثل نفســها والمعامل

طبيعتهــا.
الســندات قابلــة للتحــول إلــى أســهم، أي ينقلــب الســند وهــو ديــن إلــى مســاهمة فــي - 

ــي  ــاً. وف ــاهمة دين ــب المس ــنداً، أي ال تنقل ــح س ــال يصب ــهم ف ــا الس ــال، أم رأس الم
ــاركة  ــى منطــق المش ــة إل ــن منطــق المديوني ــاهمة تحــول م ــى مس ــند إل تحــول الس
فــي رأس المــال. ومثــل هــذا التحــول مــن شــأنه أن يعــزز المــوارد الذاتيــة للشــركة. 
وهــو مــن الحلــول المعتمــدة فــي معالجــة آثــار تحــول المؤسســات الماليــة التقليديــة 
إلــى مؤسســات ماليــة إســالمية، أو للتخفيــف مــن عــبء المديونيــة عنــد إعــادة هيكلــة 

الشــركات.
وقــد تــم االهتمــام مــن الناحيــة الشــرعية باألســهم بصــدور عديــد الفتــاوى عــن المجامــع 
الفقهيــة. وتــم تتويــج ذلــك بصــدور معيــار عــن هيئــة المراجعــة والمحاســبة للمؤسســات 
أســهم  فــي  والمتاجــرة  »االســتثمار  غرضــه   )4( رقــم  يحمــل  اإلســالمية  الماليــة 
الشــركات«. وســوف يشــكل هــذا المعيــار إلــى جانــب قــرارات مجمــع الفقــه اإلســالمي 
ــياً  ــاً أساس ــة( مرجع ــواق المالي ــأن األس ــم 63 )7/1( بش ــرار رق ــي )وبخاصــة الق الدول
فــي هــذا البحــث. وبمــا أن الدراســة هــي دراســة مقارنــة فســوف لــن يتــم االســتغناء عــن 
ــر  ــق األم ــا تعل ــاري خصوصــاً كلم ــركات التج ــون الش ــاً وقان ــاري عموم ــون التج القان
باإلشــارة إلــى شــركات المســاهمة، باإلضافــة إلــى الدراســات المتخصصــة فــي المجــال

)2( إصدار األسهم
إصــدار األســهم هــي المرحلــة األولــى فــي هــذا المجــال. وال يشــترط عنــد إصــدار األســهم 
أن يتــم ســداد كامــل قيمــة الســهم عنــد االكتتــاب، بــل يســمح بســداده علــى أقســاط تضبــط 
بالنظــام األساســي بمــا ال يخالــف القوانيــن الســائدة. وبمــا أن القوانيــن تشــترط االكتتــاب 
بالكامــل فــي رأس المــال، فإنــه يمكــن أن تتعهــد جهــة معينــة لتغطيــة مــا تبقــى ممــا لــم 

يكتتــب فيــه. وهــو مــا يعبــر عنــه بضمــان اإلصــدار.
1/2 إمكانية التدرج في سداد قيمة السهم إلى ما بعد االكتتاب

تقــر القوانيــن الوضعيــة حــق المكتتبيــن فــي دفــع جــزء مــن المبلــغ المكتتــب عنــد االكتتاب 
)عــادةً الربــع، لكــن فــي المصــارف وفــي بعــض الشــركات قــد يكــون النصــف وقــد يكــون 
أحيانــاً دفــع رأس المــال بالكامــل عنــد االكتتــاب(، والبقيــة تســدد علــى أقســاط بعــد فتــرة 
ــع  ــمل جمي ــراء يش ــذا اإلج ــا أن ه ــنوات. وبم ــس س ــون خم ــا تك ــادةً م ــي ع ــددة وه مح
الشــركات وهــم ملتزمــون إزاء الغيــر بدفــع مــا تــم تأجيلــه، فــال شــيء يمنــع مــن الناحيــة 
الشــرعية أن يتــم تقســيط ســداد قيمــة الســهم بعــد االكتتــاب الكامــل فــي رأس المــال. وهــذا 
مــا قــرره مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي فــي قــراره رقــم 63)7/1( فقــرة 3 حيــث أكــد 
أنــه ال مانــع شــرعاً مــن أداء قســط مــن قيمــة الســهم المكتتــب فيــه، وتأجيــل ســداد بقيمــة 
األقســاط، ألن ذلــك يعتبــر مــن االشــتراك بمــا عجــل دفعــه، والتواعــد علــى زيــادة رأس 
المــال، وال يترتــب علــى ذلــك محــذور ألن هــذا يشــمل جميــع األســهم، وتظــل مســئولية 
الشــركة بكامــل رأســمالها المعلــن بالنســبة للغيــر، ألنــه القــدر الــذي حصــل العلــم والرضــا 
بــه مــن المتعامليــن مــع الشــركة. وهــذا التــدرج فــي الســداد هــو محــل توافــق بيــن القوانين 

الوضعيــة والفتــاوى المعاصــرة.
2/2 ضمــان اإلصــدار: ضــان اإلصــدار هــو اتفــاق عنــد تأســيس شــركة مــا مــع مــن يلتزم 
بضمــان جميــع إصــدار األســهم، أو جــزء مــن ذلــك اإلصــدار. ويتمثــل هــذا االلتــزام الــذي 
يصــدر عــادةً مــن مؤسســة ماليــة فــي االكتتــاب فــي كل مــا يتبقــى ممــا لــم يكتتــب فيــه 
ــدة  ــك الضامــن لإلصــدار يتقاضــى نســبة فائ ــإن البن ــون الوضعــي ف ــي القان غيرهــا. وف

مقابــل هــذا التعهــد )الضمــان(.
ــة  ــوم بالقيم ــب أن يق ــاب يج ــن باالكتت ــد الضام ــإن تعه ــاوى المعاصــرة، ف ــي الفت ــا ف أم
االســمية أي بــدون مقابــل لقــاء التعهــد. لكــن يمكــن للمتعهــد )الضامــن( أن يحصــل علــى 

ــة مقابــل عمــل يؤديــه، مثــل إعــداد الدراســات أو تســويق األســهم1. عمول
1  قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي بجــدة. قــراراً رقــم 63)7/1(. وقــد عــرف المجمــع فــي قــراره 
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)3( الحقوق واالمتيازات التي تقرها األسهم لحملة السهم
ــن  ــة بي ــاواة المطلق ــن المس ــم، ولك ــاواة بينه ــاهمين المس ــن المس ــة بي ــي العالق األصــل ف
المســاهمين ليســت مــن النظــام العــام. ومــن أجــل ذلــك اختلفــت التشــريعات واألنظمــة فيما 
بينهــا بشــأن إصــدار أســهم تعطــي امتيــازات ألصحابهــا علــى حســاب بقيــة المســاهمين. 
وقــد يأخــذ هــذا االمتيــاز عــدة أوجــه: فقــد يكــون االمتيــاز ضمــان نســبة معينــة مــن قيمــة 
ــدة  ــان فائ ــاوي، أو ضم ــهم بالتس ــة األس ــى بقي ــح عل ــي الرب ــوزع باق ــى أن ي ــهم عل الس
ســنوية بصــرف النظــر عــن نتائــج الشــركة، أو أن يعطــى صاحــب الســهم أولويــة فــي 
الربــح علــى أنــه إن بقــي جــزء مــن الربــح يعطــى ألصحــاب األســهم العاديــة، وقــد يكمــن 
االمتيــاز فــي إعطــاء صاحــب الســهم حــق اســتعادة قيمــة الســهم عنــد تصفيــة الشــركة.

فهنــاك مــن القوانيــن والنظــم مــا يجيــز إصــدار مثــل هــذه األســهم، ومنهــا مــا يمنــع ذلــك، 
وفــي حــدود متفاوتــة. أمــا الفقــه اإلســالمي فقــد أجــاز االمتيــاز فــي أبــواب معينــة، وحــرم 
ــي كال  ــواز ف ــاالت الج ــي مج ــا ه ــم وم ــاالت التحري ــي مج ــا ه ــرى. فم ــواب أخ ــي أب ف

النظاميــن )الفقــه اإلســالمي والقانــون الوضعــي(؟
1/3 حــق اإلدارة والرقابــة: لحامــل الســهم حــق حضــور الجمعيــات العامــة والتصويــت 
ــن  ــا م ــاح وغيره ــن األرب ــب م ــي نصي ــس اإلدارة، والحــق ف ــى مجل ــة عل ــا والرقاب فيه

الحقــوق.
وقــد أجيــز بيــع األســهم مــع احتفــاظ البائــع بحــق اإلدارة )قــرارات وتوصيــات نــدوات 
البركــة لالقتصــاد اإلســالمي. فتــوى رقــم 5/2( ألن هــذا االمتيــاز ال يمــس المســاهم فــي 
ــه اإلســالمي  ــع الفق ــد مجم ــد أك ــد االقتضــاء. وق ــه الخســارة عن ــح وتحمل ــي الرب ــه ف حق
الدولــي هــذا التوجــه عندمــا قــرر بأنــه »يجــوز إعطــاء بعــض األســهم خصائــص تتعلــق 

باألمــور اإلجرائيــة أو اإلداريــة«1
2/3 حــق األولويــة فــي الربــح: يعطــي هــذا النــوع مــن األســهم لصاحبــه حقوقــاً معينــة 
أكبــر مــن الحقــوق المقــررة لألســهم العاديــة. فتمنــح هــذه األســهم لمالكهــا حقــاً فــي الربــح 
قبــل بقيــة المســاهمين، ولســائل أن يســأل مــا هــي الغايــة مــن إصــدار مثــل هــذه األســهم. 

ــع  ــان جمي ــزم بضم ــد تأســيس الشــركة مــع مــن يلت ــاق عن ــه االتف ــى أن ــان اإلصــدار عل المذكــور ضم
ــاب فــي كل مــا  اإلصــدار مــن الســهم، أو جــزء مــن ذلــك اإلصــدار، وهــو تعهــد مــن الملتــزم باالكتت
تبقــى ممــا لــم يكتتــب فيــه غيــره، وهــذا ال مانــع منــه شــرعاً، إذا كان تعهــد الملتــزم باالكتتــاب بالقيمــة 
االســمية بــدون مقابــل لقــاء التعهــد، ويجــوز أن يحصــل الملتــزم علــى مقابــل عــن عمــل يؤديــه – غيــر 

الضمــان – مثــل إعــداد الدراســات أو تســويق الســهم. 
1  قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 63)7/1(.

يبــدو أن الهــدف هــو إغــراء الجمهــور وتحفيزهــم علــى االكتتــاب عندمــا تكــون الشــركة 
ــوق  ــى الحق ــة إل ــوق خاصــة باإلضاف ــم حق ــك بمنحه ــادة رأســمالها، وذل ــى زي بحاجــة إل

العاديــة1.
والموقــف القانونــي مــن هــذا النــوع مــن األســهم هــو الجــواز. مــع المالحظــة بــأن جــل 
ــهم  ــط، إصــدار أس ــة فق ــاهمة العام ــركات المس ــار ش ــي إط ــع ف ــة تمن ــن الوضعي القواني
ــذه الشــركات فتحــت رأســمالها  ــل ه ــك أن مث ــي ذل ــح. والســبب ف ــي الرب ــة ف ذات أولوي
ــد نصــت المــادة 152  ــز بينهــم. فق ــن، فــال يمكــن التميي لجمهــور عريــض مــن المكتتبي
مــن القانــون االتحــادي رقــم 8 لســنة 1984 لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى منــع 
إصــدار األســهم الممتــازة بحيــث تكــون لجميــع أســهم الشــركة حقــوق متســاوية وتخضــع 

اللتزامــات متســاوية«.
أمــا الموقــف فــي الفتــاوى المعاصــرة فهــو عــدم الجــواز. فقــد قــرر مجمــع الفقه اإلســالمي 
الدولــي بأنــه »ال يجــوز إصــدار أســهم ممتــازة، لهــا خصائــص ماليــة تــؤدي إلــى ضمــان 
رأس المــال أو ضمــان قــدر مــن الربــح عنــد التصفيــة، أو عنــد توزيــع الربــح«2. وفــي 
ــرق  ــا يع ــرعية إصــدار م ــواز ش ــدى ج ــق بم ــؤال يتعل ــى س ــاً عل ــى وجواب ــس المعن نف
باألســهم التفضيليــة، وبالتحديــد األســهم التــي يتمتــع أصحابهــا بأولويــة فــي الربــح، كان 
جــواب اللجنــة أن هــذا االمتيــاز غيــر جائــز ألنــه يقطــع المشــاركة فــي بعــض الحــاالت 

)نــدوات البركــة لالقتصــاد اإلســالمي. فتــوى رقــم 38/6(.
ــح ونســبة  ــع الرب ــال ونســبة توزي ــي رأس الم ــن المســاهمة ف ــدى التناســب بي 3/3 م

ــل الخســارة. تحم
ــه  ــح علي ــا يصطل ــى م ــح عل ــاء، أن الرب ــد الفقه ــا عن ــع عليه ــرعية المجم ــدة الش القاع
الشــريكان، والخســارة علــى قــدر الحصــص فــي رأس المــال، وال يجــوز االتفــاق علــى 
غيــر ذلــك3. وتعنــي هــذه القاعــدة أن االتفــاق علــى تحمــل الخســارة بنســبة تفــوق نســبة 
المســاهمة فــي رأس المــال ال قيمــة لــه مــن الناحيــة الشــرعية. أمــا االتفــاق علــى نســبة 

ــول. ــى نســبة المســاهمة فهــذا مقب ــد عل ــل أو تزي ــح تق مــن الرب
أمــا القانــون الوضعــي فباســم مبــدأ حريــة اإلرادة يقــر شــرط عــدم التناســب فــي الربــح 

1  انظــر شــرح قانــون الشــركات اليمنــي رقــم 22 لســنة 1997م شــركات األشــخاص وشــركات 
األمــوال للدكتــور ســعدي محمــد هيثــم، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة األولــى 2001 ص87.

2  قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 63)7/1(.
3  الفتــاوى الشــرعية فــي المســائل االقتصاديــة. بيــت التمويــل الكويتــي، الجــزء األول، فتــوى رقــم 5 

ص31.
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ــام مــن تحمــل الخســارة أو الحرمــان الكامــل مــن  ــاء الت والخســارة، لكنــه ال يقبــل اإلعف
ــا يعــرف »شــرط األســد« وهــو حرمــان الشــريك  ــون الوضعــي م ــع القان ــح. ويمن الرب
مــن أي ربــح، أو تحملــه كامــل الخســارة، أو إعفائــه مــن تحمــل أي خســارة. مثــل هــذه 

ــة. الشــروط يعتبرهــا القانــون باطل
ونظــراً ألهميــة الموضــوع واختــالف القانــون الوضعــي مــع الفقــه اإلســالمي، ســنحاول 

التوســع فــي فهــم أســباب المنــع واإلجــازة فــي كال النظاميــن.
1/3/3 اإلطــار الــذي صــدرت فيــه الفتــوى الشــرعية )الربــح علــى مــا يصطلــح عليــه 

الشــريكان، والخســارة علــى قــدر الحصــص فــي رأس المــال(
ذكــرت هــذه القاعــدة جوابــاً علــى ســؤال كانــت صيغتــه كالتالــي: فــي حالــة شــراء ســلعة 
ــر ممــا  ــن شــخصين، هــل يجــوز ألحــد الشــريكين أن يأخــذ مــن ريعهــا أكث ــة بي مناصف
ــن  ــة الفتــوى هــذه الفرصــة لتفــرق بي يأخــذ الشــريك اآلخــر دون مبــرر؟ واغتنمــت هيئ
نظامــي شــركة الملــك وشــركة العقــد. ففــي شــركة الملــك يكــون لــكل شــريك مــن الربــح 
بمقــدار حصتــه، وكذلــك التلــف أو الخســارة لــو حصلــت، ألن الضمــان كذلــك. فالخــراج 
ــه  ــق علي ــا اتف ــى م ــح عل ــي الســؤال – فالرب ــا ف ــد – كم ــي شــركة العق بالضمــان. أمــا ف
الشــريكان، بقطــع النظــر عــن مقــدار حصتهمــا فــي رأس المــال، وســواء أكان جهدهمــا 
ــي رأس  ــدار الحصــص ف ــع مق ــد أن تتناســب م ــال ب ــا الخســارة ف ــاً. أم واحــداً أو متفاوت

المــال.
هــذا ويجــوز صلحــاً بيــن البنــك وبيــن شــريكه علــى طريقــة توزيــع الخســائر بعــد تحققهــا، 
ألن الحــق لهمــا ال يعدوهمــا. )فتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لبنــك دبــي 

ــم 223(. ــوى رق اإلســالمي، فت
وفــي قــرار آخــر لنفــس هيئــة الفتــوى نجــد أن كل شــرط يخالــف قاعــدة توزيــع األربــاح 
ــع  ــم توزي ــرر أن يت ــد تق ــد. وق ــه مقتضــى العق ــالً لمنافات ــر باط ــال يعتب ــبة رأس الم بنس
الربــح بنســبة رأس المــال، وكل شــرط علــى غيــر ذلــك ينافــي مقتضــى العقــد فيبطــل، وال 
تحــل الزيــادة وذلــك عنــد الجمهــور، وحتــى علــى رأي الحنابلــة والحنفيــة الذيــن يجيــزون 
التفاضــل فــي توزيــع الربــح مــع تســاوي رأس المــال، يقولــون أن ذلــك ال يجوز شــرعاً إال 
بالشــرط المســبق قبــل االســتثمار، كمــا أن التحقيــق هــو أن هــذه المفاضلــة ألجــل فــروق 
ــى ســؤال حــول مــآل الجهــة التــي اكتتبــت فــي  ــاً عل العمــل. وكانــت هــذه الفتــوى جواب
الزيــادة فــي رأس المــال، ولكــن لــم تدفــع مبلــغ االكتتــاب بالكامــل بالرغــم مــن صــدور 
قــرار برفــع رأس المــال )فتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لبنــك دبــي اإلســالمي. 

دار البشــائر اإلســالمية. الطبعــة األولــى 1426هـــ/2005م المجلــد الثانــي – فتــوى رقــم 
.)363

ــد هــذه الفتــوى فــي مناســبات أخــرى، وذلــك بصيــغ مختلفــة مــن ذلــك جــواز  ــم تأكي وت
التفاضــل فــي الربــح مــع التســاوي فــي المــال. ومــن أمثلــة تلــك الفتــاوى نذكــر مــا يلــي: 
»هــذا بالنســبة لقســمة الربــح، أمــا الخســارة فهــي علــى قــدر رأس المــال باتفــاق جميــع 
األيمــة وال يصــح اشــتراط خالفهــا«. )الفتــاوى الشــرعية للمصــارف الســودانية. ســؤال 

ــر 2005 ص80(. ــاب األول – فبراي ــم 12 – الكت رق
2/3/3 القانــون الوضعــي: ســبق وأن ذكرنــا بــأن القانــون الوضعــي يأخــذ بمبــدأ حريــة 
اإلرادة علــى نطــاق واســع وال حــدود لذلــك إال مــا نــص عليــه النظــام العــام. وبنــاًء عليــه 
فــإن مثــل هــذه التفاصيــل التــي نراهــا فــي الفتــاوى المعاصــرة والتــي قــد تــؤدي إلــى عــدم 

جــواز شــرعية المعاملــة ال نجدهــا بنفــس التفصيــل فــي القانــون الوضعــي.
4/ أولويــة المســاهمين القدامــى فــي االكتتــاب: يقــر القانــون الوضعــي كمــا تقــر الفتــاوى 
المعاصــرة حــق منــح المســاهمين القدامــى األولويــة فــي االكتتــاب عنــد الزيــادة فــي رأس 
ــح المســاهمين  ــى مصال ــى المحافظــة عل ــاز« بالحــرص عل المــال. ويفســر هــذا »االمتي
القدامــى أمــام المســاهمين الجــدد. وتحقيقــاً للتــوازن بيــن المســاهمين القدامــى والمســاهمين 
ــن  ــة1، أجــازت بعــض القواني ــوق األســهم األصلي الجــدد، وتعويضــاً لمــا نقــص مــن حق
الوضعيــة المنظمــة لقانــون الشــركات أن يتضمــن النظــام األساســي للشــركة النــص علــى 
أن يكــون للمســاهمين القدامــى حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس مــال 

الشــركة بأســهم اســمية نقديــة.
ــازل  ــه أو التن ــذا كبيع ــة ه ــي حــق األولوي ــل يجــوز التصــرف ف والســؤال المطــروح ه
ــذا الموضــوع  ــم يطــرح ه ــد؟. ل ــى لشــريك جدي ــم أو حت ــح شــريك آخــر قدي ــه لصال عن
علــى الهيئــات الشــرعية للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، وال علــى المجامــع الفقهيــة بهــذه 
الصيغــة. وإذا مــا حللنــا طبيعــة الحــق، نجــد أن صاحــب الحــق )المســاهم القديــم( قــد مكــن 
المســاهم الجديــد مــن الدخــول فــي شــركة قائمــة الــذات فــي الســوق، ومــا كان ليتحقــق لــه 

1  يكمــن مصــدر اإلضــرار بحقــوق المســاهمين القدامــى عنــد الزيــادة فــي رأس مــال الشــركة نقــداً دون 
ــوال  ــي األم ــي أن المســاهمين الجــدد يشــتركون ف ــادة ف ــي الزي ــاب ف ــي االكتت ــة ف ــم هــذه األولوي منحه
االحتياطيــة التــي كونتهــا الشــركة مــن األربــاح المقتطعــة مــن األســهم األصليــة. ويترتــب علــى ذلــك 
انخفــاض القيمــة الحقيقيــة لألســهم األصليــة وارتفــاع قيمــة األســهم الجديــدة بغيــر وجــه حــق. )انظــر 
كتــاب الشــركات التجاريــة لألســتاذ الدكتــور مصطفــى كمال طــه، دار المطبوعــات الجامعيــة، 2000م، 

ــرة 361(. ص376 فق
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ذلــك لــوال تنــازل المســاهم القديــم لــه بالحلــول محلــه فــي الزيــادة فــي رأس المــال. وبنــاًء 
عليــه يكــون المســاهم الجديــد قــد اســتفاد مــن هــذه »الصفقــة« ليتمتــع بصفــة المســاهم فــي 
شــركة قائمــة. وهــذا الحــق هــو ناتــج عــن وجــود األســهم القديمــة التــي تجســد أصــوالً 
ــة  ــواق المالي ــي األس ــاع ف ــاب يب ــق االكتت ــد أن ح ــه، نج ــذا كل ــى ه ــاًء عل ــة. وبن حقيقي
الكبــرى. وإذا مــا تــم قيــاس حــق األفضليــة فــي االكتتــاب علــى حــق الشــفعة )عنــد مــن 
يقــول بثبوتهــا فــي كل األمــوال بمــا فيهــا المنقــول(، فــإن حــق األفضليــة ال يكــون محــل 
ــاع، إال أن حــق الشــفعة حــق  ــال باإلجم ــار، وهــو م ــق بعق ــع ألن الشــفعة كحــق يتعل بي

ضعيــف ال يصــح االســتعاضة عنــه بمــال1.
ــق  ــرة ح ــاوى المعاص ــز الفت ــا تجي ــي كم ــون الوضع ــز القان ــر يجي ــا ذك ــى م ــاًء عل وبن
منــح المســاهمين األولويــة فــي االكتتــاب ابتــداًء أو عنــد الزيــادة فــي رأس المــال. ومــن 
الناحيــة الشــرعية يجــب أن ال يتــداول حــق االكتتــاب قبــل تملــك الســهم. أمــا فــي القانــون 
ــي  ــق ف ــب الح ــاهم صاح ــق للمس ــث يح ــداول بحي ــل للت ــق قاب ــذا الح ــإن ه ــي، ف الوضع

ــر. ــه للغي ــع حق ــاب أن يبي ــة االكتت أولوي
5/ أولويــة المســاهمين القدامــى فــي الشــراء: عنــد عــزم أحــد المســاهمين بيــع أســهمه 
عــادةً مــا ينــص فــي النظــام األساســي علــى حــق المســاهمين القدامــى فــي شــراء هــذه 
ــاة  ــاهمين. ومراع ــر المس ــن غي ــترين م ــى المش ــة عل ــم أولوي ــون له ــث تك ــهم بحي األس
ــه  ــع الفق ــرار مجم ــن ق ــرة 8 م ــزة )الفق ــراء جائ ــي الش ــى ف ــاهمين القدام ــة المس أولوي
ــل هــذا الحــق  ــون الوضعــي. علمــاً وأن مث ــي القان ــك ف ــم 63)7/1( وكذل اإلســالمي رق
يوجــد فــي الشــركات شــبه المغلقــة. أمــا الشــركات المفتوحــة وخاصــة تلــك التــي أدرجــت 

ــم يعــد هــذا الحــق قائمــاً. أســهما بالبورصــة فل

ــرة  ــظ »شــفعة« فق ــت، انظــر لف ــاف والشــؤون اإلســالمية، الكوي ــة، وزارة األوق 1  الموســوعة الفقهي
.3-44

)4( المعامالت الشرعية والقانونية على األسهم
األســهم كالســلع قابلــة للبيــع والشــراء وبــكل أوجــه التصــرف األخــرى مــع بعــض 

الضوابــط والشــروط. وفيمــا يلــي العمليــات القانونيــة والشــرعية الممكنــة.
1/4 المتاجــرة واالســتثمار فــي األســهم1: قابليــة األســهم للتــداول يعنــي أساســاً قابليتهــا 
ــون  ــي القان ــاوى المعاصــرة وف ــي الفت ــول للمســاهم ف ــذا الحــق مكف ــع والشــراء. وه للبي

الوضعــي، مــع االختــالف فــي توقيــت المتاجــرة فــي األســهم.
1/1/4 الضوابط من حيث الغرض األساسي لنشاط الشركة المصدرة لألسهم.

تشــكل هــذه النقطــة اختالفــاً جوهريــاً بيــن النظاميــن. فالقانــون الوضعــي يــكاد يخلــو مــن 
أي ضابــط فــي هــذا المجــال.

2/1/1/4 الضوابــط فــي الفتــاوى: نــص المعيــار رقــم )21( المتعلــق بــاألوراق الماليــة 
)األســهم والســندات( علــى عــدة مســائل تخــص إصــدار األســهم، وتداولهــا بمــا فــي ذلــك 
االســتثمار فيهــا، والمتاجــرة بهــا، وإجارتهــا وإقراضهــا، ورهنهــا، والســلم فيهــا وغيرهــا 
مــن المســائل. ووضــع المعيــار مجموعــة مــن الضوابــط تخــص أســهم الشــركات التــي 
ــر  ــم عنص ــي وحج ــه األساس ــى غرض ــتناد إل ــا باالس ــرة فيه ــتثمار والمتاج ــوز االس يج
المحرمــات فــي نشــاطها. وبنــاًء علــى مــا ورد فــي هــذا المعيــار، يمكــن تقســيم الشــركات 

إلــى ثالثــة أنــواع:
أوالً: الشــركات التــي يكــون غرضهــا األساســي وأنشــطتها محرمــة: هــذه الشــركات تحرم 
ــي شــركات  ــا يحــرم المســاهمة أو المتاجــرة ف ــي أســهمها. كم المســاهمة أو المتاجــرة ف

تملــك شــركات فرعيــة أو تابعــة تتعامــل بنشــاط محظــور شــرعاً.
ثانيــاً: شــركات غرضهــا األساســي ونشــاطها مبــاح وال تتعامــل بالمحرمــات: هــذه 

شــركات تجــوز المســاهمة والمتاجــرة فــي أســهمها.
ثالثــاً: شــركات غرضهــا األساســي ونشــاطها مبــاح، لكــن يطــرأ عليهــا بعــض الممنوعات 
الشــرعية. ومــن أمثلــة ذلــك شــركات الطيــران التــي غرضهــا األساســي مبــاح وهــو نقــل 
ــك  ــا. وكذل ــى متنه ــا كشــرب الخمــر عل ــي تقدمه المســافرين لكــن تتضمــن األطعمــة الت
بيــع الخمــر علــى متــن الطائــرة ليســتهلك خارجهــا. كذلــك الشــأن لشــركة تخزيــن ســلع. 
فهــذا النشــاط جائــز وال شــبهة فيــه، لكــن الشــركة تقتــرض بالفائــدة مــن البنــوك وتتقاضــى 
فوائــد علــى إيداعاتهــا لــدى تلــك البنــوك. وبذلــك يكــون دخــل هــذه الشــركات قــد تخللــه 

1  االســتثمار فــي األســهم يعنــي اقتنــاء األســهم بغــرض الحصــول علــى ريعهــا وربحهــا. أمــا المقصــود 
بالمتاجــرة فهــو اقتنــاء الســهم بنيــة بيعــه بعــد ارتفــاع ســعره.
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عنصــر محــرم بالرغــم مــن مشــروعية النشــاط ككل. والتعامــل مــع أســهم هــذه الشــركات 
ــي  ــرة ف ــتثمار والمتاج ــوز االس ــركات يج ــذه الش ــل ه ــل. فمث ــض التفصي ــتوجب بع يس

أســهمها بالضوابــط التاليــة:
ــي  ــدة: تســتبعد أســهم الشــركات الت ــراض بالفائ ــى أســاس االقت ــا عل  بالنســبة لتعامالته
تبلــغ نســبة ذممهــا الدائنــة فــي قائمــة  المركــز المالــي مــن القــروض الربويــة بأنواعهــا 

%30 مــن القيمــة الســوقية لمجمــوع األســهم.
 بالنســبة إليــداع الشــركات أموالهــا لــدى مؤسســات تقــدم فائــدة علــى هــذه اإليداعــات: 
تســتبعد أســهم الشــركات التــي تبلــغ الفوائــد الربويــة المقبوضــة عــن اإليداعــات 30% 

مــن القيمــة الســوقية لمجمــوع األســهم.
ــي  ــن إجمال ــبة %5 م ــرم نس ــن عنصــر مح ــج ع ــراد النات ــدار اإلي ــاوز مق  أن ال يتج

ــركة. ــرادات الش إي
ولســائل أن يتســاءل عــن مســند جــواز االســتثمار والمتاجــرة فــي األســهم بالرغــم مــن 
وجــود إخــالالت شــرعية فــي تعامالتهــا. يذكــر الفقهــاء فــي هــذا الشــأن مجموعــة مــن 

ــا: ــى األســاس المذكــور، نذكــر منه ــز التعامــل عل ــة تجي القواعــد الفقهي
- يجــوز تبعــاً مــا ال يجــوز اســتقالالً؛ أي فــي المثــال المذكــور أعــاله، التعامــل بالفائــدة 
أخــذ وعطــاء محــرم إذا كان النشــاط األصلــي )كنشــاط البنــوك الربويــة(، أمــا إذا لــم يكــن 
التعامــل بالفوائــد أصــالً وإنمــا تابــع لعمــل مشــروع غرضــه مبــاح وهــي نقــل المســافرين 

التــي تؤديهــا شــركات الطيــران، فإنــه حســب القاعــدة المذكــور يجــوز تبعــاً.
- الحاجــة العامــة تنــزل منزلــة الضــرورة: هــذه قاعــدة عامــة معروفــة، وإن كان هنــاك 
نظــر فــي مــدى تطبيقهــا علــى شــركات الطيــران. أي هــل هنــاك ضــرورة لبيــع الخمــر 

علــى متــن الطائــرة.
- اختالط جزء محرم بالكثير المباح ال يمنع من التصرف في المال المختلط.

- لألكثر حكم الكل، أو الحكم لألغلب. 
- ما ال يمكن التحرز منه فهو عفو، وهو ما يطلق عليه بعموم البلوى.

ــوء  ــى ض ــة عل ــوال المحرم ــبة األم ــن نس ــص م ــاهم أن يتخل ــى المس ــن عل ــذا ويتعي ه
ــر الشــركة وأســلمة معامالتهــا  ــه أن يســعى لتغيي ــة الشــركة. كمــا علي مــا تفــرزه ميزاني
بالكامــل فــي آجــال مقبولــة. هــذا وتجــدر اإلشــارة بــأن ضــرورة الســعي ألســلمة معامالت 
ــي  ــة فه ــورة مؤقت ــط المذك ــى أن الضواب ــل عل ــة دلي ــال مقبول ــي آج ــل ف ــركة بالكام الش
بمثابــة الرخصــة لمعالجــة وضــع معيــن ال يتصــف بالــدوام. فهــي حلــول لمرحلــة انتقاليــة 

ــي  ــرة ف ــوز المتاج ــي يج ــركة وبالتال ــات الش ــلمة عملي ــا بأس ــع الرخصــة إم ــي برف تنته
ــة. ــة المتاجــرة فــي أســهم الشــركة المعني أســهمها، أو بالتوقــف عــن مواصل

3/1/1/4 القانــون الوضعــي: القانــون الوضعــي ال يعــرف مثــل هــذه الضوابــط. فهــو ال 
يمنــع المتاجــرة فــي أســهم الشــركات. فشــركات القمــار علــى ســبيل المثــال )الممنوعــة 
شــرعاً( هــي شــركات مرخــص لهــا قانونــاً بتعاطــي ذلــك النشــاط. كمــا أن شــركات صنــع 
وتوزيــع الخمــور )المحــرم شــرعاً( هــي شــركات مرخــص لهــا قانونــاً. وبالتالــي ال يمكــن 

للقانــون أن يجيــز النشــاط ثــم يتحفــظ علــى مــا يترتــب علــى ذلــك النشــاط.
2/1/4 الضوابط من حيث توقيت المتاجرة في األسهم

ــرد  ــل بمج ــراء ه ــع والش ــهم بالبي ــداول الس ــه ت ــم في ــى يت ــو مت ــت ه ــود بالتوقي المقص
االكتتــاب أم يجــب أن يتــم بعــد االكتتــاب بفتــرة. ومــا هــي الحكمــة مــن ذلــك؟

)أ( التوقيــت فــي القانــون الوضعــي: فــي القانــون يبــاع الســهم بمجــرد االكتتــاب )وأحيانــاً 
ــون  ــل القان ــاب(. وال يجع ــل االكتت ــى قب ــراء حت ــع أو بالش ــد بالبي ــاك وع ــون هن ــد يك ق
ــي  ــد ف ــة جــداً وبالتحدي ــي حــدود ضيق ــع األســهم إال ف الوضعــي مــن الزمــن حاجــزاً لبي
مجــال بيــع األســهم العينيــة، حيــث تنــص القوانيــن علــى عــدم جــواز تــداول األســهم التــي 
يكتتــب فيهــا مقابــل حصــص عينيــة إال بعــد ســنتين ماليتيــن كاملتيــن مــن تاريــخ تأســيس 
الشــركة. والســبب فــي ذلــك هــو تفــادي أن يكــون بيــع األســهم فــي هــذا الظــرف وســيلة 
لإلثــراء غيــر المشــروع عــن طريــق المبالغــة فــي تقويــم الحصــص العينيــة ولــو تــم ذلــك 
بإشــراف خبــراء فــي التقويــم. واألســهم العينيــة هــي أســهم تعطــى مقابــل أصــول عينيــة 
ــاز،  ــاً كحــق االمتي ــد تكــون حقوق ــوالت، وق ــارات أو منق ــد تكــون عق ــد. وق ــة بالنق مقوم

وحقــوق االختــراع، وأيــة حقــوق أخــرى يوافــق عليهــا المؤسســون.
ــع مشــروط  ــاوى المعاصــرة بالبي ــي الفت ــداول األســهم ف ــاوى: ت ــي الفت ــت ف )ب( التوقي
بتحــول رأســمال الشــركة إلــى أصــول )ســلع وأعيــان(. وبنــاًء عليــه ال تتــداول األســهم 
بمجــرد االكتتــاب فيهــا ألن بيعهــا فــي هــذه المرحلــة هــو بيــع نقــود )أي أن المبلــغ 
ــة إال إذا  ــة ربوي ــي عملي ــة ه ــذه العملي ــادة. وه ــع الزي ــا م ــداً( بمثله ــا زال نق ــب م المكتت
ــهمها  ــي أس ــٍذ التصــرف ف ــوز حينئ ــات فيج ــن العين ــا م ــا أو غالبه ــركة كله ــت الش تكون
ــاة  ــن حي ــة م ــذه المرحل ــي ه ــع األســهم ف ــن بي ــد م ــا، وإذا كان ال ب ــد تكوينه مباشــرةً بع
ــن الصــرف  ــا قواني ــري عليه ــادة أي تس ــمية دون زي ــة االس ــا بالقيم ــم بيعه ــركة فيت الش
وتبــادل العمــالت مــع اتحــاد الجنســين. وكانــت الفتــوى الصــادرة فــي هــذا المجــال جوابــاً 
علــى ســؤال يتمثــل فــي مــدى جــواز بيــع جــزء مــن أســهم يملكهــا المكتتــب فــي شــركة 
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تحــت التأســيس بســعر أعلــى مــن القيمــة االســمية للســهم )الفتــاوى الشــرعية فــي المســائل 
االقتصاديــة. بيــت التمويــل الكويتــي. فتــوى رقــم 694(. هــذا وتجــدر اإلشــارة بــأن علــة 
ــا إذا كان رأس  ــان. أم ــى أعي ــم يتحــول إل ــداً ل ــال نق ــا ال توجــد إال إذا كان رأس الم الرب
المــال بعضــه نقــوداً وبعضــه اآلخــر أعيانــاً ففــي هــذه الحالــة يجــوز بيــع األســهم وتداولهــا 

ــان. ــى أعي ــه إل ــك الشــأن إذا تحــول رأس المــال كل ألن الجنــس مختلــف. وكذل
ــرد  ــا بمج ــم تداوله ــي يت ــون الوضع ــي القان ــهم ف ــا أن األس ــة: رأين ــة المقارن )ت( نتيج
االكتتــاب وبأكثــر مــن قيمتهــا. وقــد ســبب هــذا التصــرف بعــض األزمــات فــي أســواق 
رأس المــال إذ يتعــرض المشــتري )وهــو عــادةً مــن صغــار المســتثمرين( إلــى خســارة 
ــي  ــم تدخــل بعــد ف ــه االســمية والشــركة ل ــوق قيمت ــه اشــترى أســهماً تف ــة ألن شــبه محقق
طــور النشــاط الفعلــي. وقــد يكــون الســهم قــد بيــع عــدة مــرات فــي هــذه الفتــرة الوجيــزة. 
والســؤال: مــا هــو تبريــر قبــض مــا فــاق عــن القيمــة االســمية للســهم فــي وقــت لــم تبــدأ 
الشــركة نشــاطها إن لــم يكــن مجــرد مجازفــة. أمــا لو شــرعت الشــركة في تعاطي نشــاطها 
لتــم قبــول بيــع األســهم بأكثــر مــن قيمتــه االســمية ولــو فــي بدايــة النشــاط وذلــك بنــاًء علــى 
عينــات مــن رقــم المعامــالت، والطلبيــات فــي الســوق، والعقــود البتــة والمبرمــة، وغيرهــا 

مــن الصفقــات الحقيقيــة والباتــة وحتــى الوعــود بالشــراء أو التأجيــر.
2/4 رهــن األســهم: المقصــود بالرهــن هــو االســتيثاق البديــن للتوصــل علــى اســتيفائه 
مــن ثمــن العيــن المرهونــة إذا تعــذر اســتيفاؤه مــن ذمــة المديــن أو الكفيــل. ويمكــن للســهم 
أن يكــون موضــوع رهــن لديــن علــى مالــك الســهم أو علــى الغيــر بقبــول حامــل الســهم 
كفالــة المديــن. مــا هــو موقــف كل مــن الفقــه اإلســالمي والقانــون الوضعــي مــن موضــوع 

رهــن األســهم؟
ــاوى المعاصــرة حــول مــدى قبــول أســهم البنــك 	  الفتــاوى: طــرح الســؤال فــي الفت

الربــوي علــى وجــه الضمــان لمديونيــة أحــد المتعامليــن مــع البنــك اإلســالمي. فــكان 
ــا  رد الهيئــة الشــرعية أنــه يجــوز للبنــك اإلســالمي قبــول أســهم بنــك يتعامــل بالرب
ضمانــاً لمديونيــة أحــد المتعامليــن مــع البنــك فــي حــدود القيمــة االســمية التــي صــدر 
ــل التعامــل بهــا فــي  بهــا الســهم، ألن هــذا الســهم يمثــل حصــة مــن رأس المــال قب
الربــا، وألن الرهــن يغتفــر فيــه مــا ال يغتفــر فــي البيــع. فقــد أجــاز المالكيــة رهــن 
مــا ال يجــوز بيعــه كالثمــار المعدومــة ألن الرهــن ال يــؤول حتمــاً إلــى بيــع فالغالــب 
ــة.  ــة االقتصادي ــدوات البرك ــات ن ــرارات وتوصي ــن )ق ــن بســداد الدي ــوم المدي أن يق
فتــوى رقــم 7/11(. وفــي نفــس الســياق صــدرت فتــوى فــي ظاهرهــا تراجــع عمــا 

تــم إقــراره فــي الفتــوى الســابقة. فقــد طــرح علــى هيئــة الفتــوى ســؤاالً حــول مــدى 
جــواز قبــول البنــك اإلســالمي لســندات الخزانــة الحكوميــة كضمــان لتغطيــة عمليــات 
أحــد المتعامليــن معــه. فــكان جــواب الهيئــة كالتالــي: ســندات الخزانــة تحمــل فائــدة، 
فهــي قــرض للدولــة بفائــدة محرمــة، والضمــان يعنــي اســتحقاق البنــك لقبــض قيمــة 
ــدة  ــي قبــض الفائ ــن، وهــذا يعن ــه مــن دي ــا علي ــع م ــن بدف ــام المدي ــد قي الســندات عن
ــن أو  ــة كضمــان لدي ــول ســندات الخزان ــه ال يجــوز شــرعاً قب ــذا فإن وهــو حــرام، ل
ــي اإلســالمي.  ــك دب ــة الشــرعية لبن ــوى والرقاب ــة الفت ــل )هيئ ــح لعمي تســهيالت تمن
فتــوى رقــم 267(. ولكــن ســرعان مــا خففــت الفتــوى مــن عــدم الجــواز القطعــي 
بإضافــة توضيــح بــأن الضمــان يجــب أن ينصــب علــى قيمــة الســندات االســمية دون 
مــا تحملــه مــن فوائــد. ويجــب أن يكــون هــذا معلومــاً ومتفقــاً عليــه مــع العميــل، ذلــك 
أن البنــك يمنــع عليــه شــرعاً أن يقبــض الفائــدة وفــاًء لدينــه .... وبنــاًء علــى مــا ذكــر 
تتالقــى الفتويــان فــي حصــر جــواز رهــن األســهم الصــادرة عــن مؤسســات ربويــة 
أو ســندات الخزانــة فــي قيمتهــا االســمية دون فائدتهــا. وهــذا مخــرج ذكــي ألن الفــرق 
بيــن األصــل )القيمــة االســمية( الــذي ال تشــوبه شــائبة وهــو حقيقــة، وبيــن مــا يطــرأ 
عليــه مــن ربــا هــو أمــر الحــق وجــب فصلــه عــن األصــل. وكثيــراً مــا يتــم التأكيــد 
فــي عقــد الرهــن بــأن الرهــن يشــمل أصــل الســند وكل مــا ينتجــه هــذا الســند مــن 

فوائــد وعمــوالت وغيرهــا.
القانــون الوضعــي: القانــون الوضعــي ال يفــرق بيــن القيمــة االســمية للســهم وبيــن 	 

مــا ينتجــه الســهم فــي مؤسســة تتعاطــى الربــا أخــذاً وعطــاء. فالســهم قابــل للرهــن 
بنــاًء علــى قيمتــه االســمية ومــا ينتجــه مــن فوائــد. وقــد يتــم االتفــاق علــى أن ينصــب 
الرهــن علــى القيمــة االســمية للســهم دون الربــح، وهــذا أمــر نــادر. وهــذا ال يغيــر 

شــيئاً مــن المقارنــة.
ــا هــي حصــص شــائعة  ــا ســبق وأن ذكرن ــراض األســهم: األســهم كم ــر واقت 3/4 تأجي
فــي موجــودات الشــركة ويراعــى فــي التعامــل بهــا األحــكام الشــرعية لتلــك الموجــودات 
ــي  ــد الشــروع ف ــاً بع ــع وديون ــاً ومناف ــاب وأعيان ــة االكتت ــي بداي ــوداً ف ــا نق بحســب كونه
النشــاط. وقــد أجــازت بعــض القوانيــن تأجيــر األســهم معتبــرة إياهــا كأي مــال، ووضعــت 
ضوابــط لذلــك. أمــا القــرارات الفقهيــة الصــادرة فــي الموضــوع فقــد منعــت اإلجــارة بنــاًء 

علــى أنهــا ليســت منفعــة مشــروعة يتــم التعاقــد عليهــا.
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1/3/4 تأجيــر األســهم فــي القانــون الوضعــي: نــص القانــون الفرنســي وهــو مــن أنشــط 
القوانيــن فــي مجــال تقنيــن المعامــالت الماليــة علــى إمكانيــة تأجيــر الســهم طبقــاً للمــادة 
1709 مــن المجلــة المدنيــة )المتعلقــة بالتأجيــر(. وقــد وضــع القانــون عــدة ضوابــط منهــا 
ــي ســوق منظــم،  ــداول ف ــة للت ــر قابل ــمية وغي ــت األســهم اس ــر إال إذا كان ــم التأجي أال يت
وغيــر مســجلة لــدى مــودع مركــزي. كمــا أنــه ال مفعــول لتأجيــر األســهم إال بالضوابــط 

التاليــة:

ــي إطــار  ــن وف ــوكاً ألشــخاص طبيعيي  يجــب أن يكــون الســهم موضــوع اإلجــارة ممل
إدارة خاصــة لممتلكاتهــم بشــرط أن تكــون أربــاح األســهم تتمتــع بإعفــاء ضريبــي علــى 
الدخــل. والتركيــز علــى األشــخاص الطبيعييــن يتمتعــون بامتيــازات ضريبيــة علــى دخــل 
ــادة  ــم ع ــع وه ــن المجتم ــة م ــرائح معين ــى ش ــدف إل ــون يه ــى أن القان ــدل عل ــهم، ي األس
ــم أن  ــريٌّ به ــهمهم فح ــى إدارة أس ــدرة عل ــون بق ــن ال يتمتع ــاهمين، والذي ــار المس صغ
يؤجرونهــا. وبنــاًء عليــه فــإن حصــر صفــة المؤجــر فــي األشــخاص الطبيعييــن ومــن فئــة 
ــي  ــل شــركات متخصصــة ف ــة مــن قب ــة، مــن شــأنه أن يســتبعد تعاطــي هــذه المهن معين

تأجيــر األســهم.

 أن يكــون الســهم صــادراً عــن شــركة ذات رأســمال مخاطــر أو صــادرة عــن شــركة 
الشــخص الواحــد لالســتثمار فــي المخاطــر.

 أن يكــون الســهم صــادرة عــن صنــدوق مشــترك للمخاطــر أو صنــدوق لالســتثمار فــي 
التجديــد صنــدوق لالســتثمار فــي ........

 بالنســبة ألســهم شــركات المســاهمة وشــركات ذات المســئولية المحــدودة التــي تتعلــق 
ــا وأســهمها  ــي خــاص أو تخضــع حصصه بنشــاط المهــن الحــرة الخاضعــة نــص قانون
لحمايــة، فــإن هــذه الحصــص والســهم ال تؤجــر للمهنييــن مــن العملــة أو لفائــدة المهنييــن 

المســاعدين الذيــن يعملــون فــي الشــركة.

 مــن الناحيــة الشــكلية شــدد القانــون علــى أن يتــم إبــرام عقــد إجــارة بالصيغــة الرســمية 
أو بالصيغــة الحــرة بشــرط القيــام بإجــراءات التســجيل.

2/3/4 موقــف الفتــاوى المعاصــرة مــن تأجيــر األســهم: مــن شــروط التأجيــر فــي الفقــه 

ــذه القاعــدة  ــم تســليط ه ــا ت ــة. وإذا م ــن المؤجــرة محقق ــة العي ــون منفع اإلســالمي أن تك
ــى  ــتأجر حت ــهم للمس ــر الس ــا مؤج ــي قدمه ــة الت ــي المنفع ــا ه ــهم فم ــر األس ــى تأجي عل
ــح  ــل الرب ــج تحتم ــذه النتائ ــج الشــركة، وه ــة نتائ ــة الســهم رهين يســتحق األجــرة. فنتيج
والخســارة. وفــي هــذا االتجــاه قــررت المجامــع الفقهيــة واللجــان الشــرعية عــدم جــواز 
تأجيــر األســهم. ومــن أمثلــة ذلــك قــرار نــدوة البركــة االقتصاديــة حيــث اتخــذت النــدوة 
القــرار التالــي: ال يجــوز تأجيــر األســهم ألنهــا ليســت منفعــة مشــروعة يقــع التعاقــد عليهــا 
ولمنافــاة تنفيــذ اإلجــارة لمبــدأ خلــط أمــوال الشــركة. أمــا شــراء األســهم وبيعهــا بالمرابحــة 
ــان رأس  ــع والقبــض بحســبه، وبي ــك البائ ــل تمل ــة الثمــن بشــروطها الشــرعية مث المؤجل
المــال والربــح فإنــه يجــوز )قــرارات وتوصيــات نــدوات البركــة لالقتصــاد اإلســالمي. 

ــم 11/8(. فتــوى رق

ــة  ــاوى فهــم الغاي 2/3/4 إقــراض الســهم: ســنحاول قبــل عــرض موقفــي القانــون والفت
مــن اقتــراض فــي هــذا المجــال وفوائــده. يبــدو أن الدافــع لالقتــراض هــو ســعي المقتــرض 
ــإذا انخفضــت  ــاض الســعر. ف ــاً انخف ــا متوقع ــم يبيعه ــن األســهم ث ــراض مجموعــة م اقت
األســعار اشــترى المقتــرض ليردهــا إلــى مرضهــا. وبذلــك يكــون المقتــرض قــد اســتفاد 
ــة  ــن الناحي ــة م ــذه المعامل ــل ه ــراض جــواز مث ــى افت ــن الســعرين. وعل ــارق بي ــن الف م
ــهمه  ــهم اس ــك الس ــي مال ــور أن يعط ــه ال يتص ــاً ألن ــى نظري ــر يبق ــإن األم ــرعية ف الش
لترجــع إليــه منخفضــة الثمــن، فــإذا زاد ثمنهــا فهــو أولــى ببيعهــا مــن غيــره. وســنحاول 

طــرح فــي هــذه الفقــرة طــرح موقــف كل مــن الفتــاوى والقانــون الوضعــي:

ــا 	  ــهم أو بيعه ــراض األس ــر أو اقت ــدى تأجي ــول م ــؤال ح ــى س ــاً عل ــاوى: جواب الفت
مرابحــة، كان جــواب هيئــة الرقابــة الشــرعية أن تمكيــن المســاهم مــن التصــرف الفــردي 
ــي شــروطها  ــك يناف ــا مــن وعــاء الشــركة ألن ذل ــه مــن الموجــودات يخرجه ــي حصت ف
وهــو خلــط أمــوال الشــركة واعتبارهــا شــائعة بيــن الشــركاء وبالتالــي ال يجــوز إقــراض 
ــذ  ــاة تنفي ــة ولمناف ــة كــون الموجــودات قيمي ــل فــي حال ــر مقاب ــك بغي ــل وكذل الســهم بمقاب
ــار  ــط أمــوال الشــركة. وفــي نفــس الســياق ذكــر فــي مســتندات المعي ــدأ خل القــرض لمب
الشــرعي رقــم )21( حــول األوراق الماليــة )األســهم والســندات( أنــه ال يجــوز إقــراض 
ــا  ــالً له ــه - مث ــا تمثل ــى م ــرد ليســت - بالنظــر إل ــت ال أســهم الشــركات ألن األســهم وق
وقــت القــرض بســبب التغيــر المســتمر لموجــودات الشــركة. وامتــداد لهــذا الــرأي وجــب 
التذكيــر بــأن القــرض فــي الفقــه اإلســالمي تحكمــه قاعــدة: كل قــرض جــر نفعــاً فهــو ربــا. 
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والســهم تتغيــر قيمتــه مــا بيــن تاريــخ إقراضــه وتاريــخ إرجاعــه. كمــا أن غايــة المقتــرض 
هــي االســتفادة مــن موضــوع القــرض علــى أ، يرجــع مثلــه عنــد تاريخ الســداد. والســؤال: 
ــاح. وإذا مــا حصــل  ــم يكــن جنــي األرب ــدة المقتــرض مــن إقتراضــه الســهم إذا ل مــا فائ
مثــل هــذا الربــح فقــد ال يكــون القــرض أنســب تكييــف لهــذه المعاملــة فهــي أقــرب إلــى 
حــق االنتفــاع والتبــرع منهــا للقــرض. وإذا تحمــل المقتــرض الخســارة فالمعاملــة لــم تعــد 
قرضــاً. مــع اإلشــارة أن هنــاك مــن يــرى إمكانيــة قــرض األســهم، وذلــك بنــاًء علــى أن 
األســهم تعــد أمــواالً مثليــة يجــري فيهــا القــرض، فيقترضهــا مــن يتوقــع انخفــاض ســعرها 
حتــى يردهــا عنــد مــا يحصــل مــا توقــع فيشــتري عنــد ســداد القــرض أســهماً بثمــن أقــل 

مــن ســعر بيعهــا عنــد االقتــراض«1
القانون الوضعي: ال يمنع القانون الوضعي من حيث المبدأ مثل هذه المعاملة.	 

1  أنظــر د / محمــد علــي القــري بــن عيــد »األســهم - االختيــارات - المســتقبليات أنواعهــا والمعامــالت 
ــدد الســابع، الجــزء األول  ــدورة الســابعة، الع ــه اإلســالمي، ال ــع الفق ــة مجم ــا«. مجل ــي تجــري فيه الت

1422 / 1992 ص« 206.

خالصة واستنتاج

عبــرت هــذه الدراســة المقارنــة أصــدق تعبيــر عــن أهميــة الفــوارق الجوهريــة والدقيقــة 
فــي بعــض مجــاالت المعامــالت بيــن الفقــه اإلســالمي والقانــون الوضعــي والتــي يظــن 
المــرء مــن أول وهلــة أنــه ال فــرق بينهمــا أو أن الفــروق شــكلية بحجــة أنهــا كلهــا أوراق 
ماليــة وكلهــا قابلــة للتــداول وكلهــا صــادرة عــن شــركات مســاهمة. والنتيجــة أن مثــل هــذا 

التعميــم يغيــب أكبــر وأدق الفــوارق.

ــون  ــي القان ــاً ف ــر إطالق ــاً وأكث ــع نطاق ــو أوس ــة اإلرادة ه ــدأ حري ــة أن مب ــت الدراس بين
ــالمي. ــون اإلس ــي القان ــه ف ــي من الوضع

تبيــن مــن المقارنــة أن الفقــه اإلســالمي ينظــر إلــى مصــدر نشــاط الشــركة وإلــى طبيعــة 
العقــود التــي تنشــأ عــن هــذا النشــاط للحكــم علــى الســهم جــوازاً أو حرمــة. ومثــل هــذه 

الضوابــط ال وجــود لهــا فــي القانــون الوضعــي.

وأخيــراً تبينــت أهميــة توســيع نطــاق الدراســات المقارنــة بيــن الفقــه اإلســالمي والقانــون 
ــط  ــة لضب ــات متأني ــذه الدراس ــون ه ــى أن تك ــالت عل ــه المعام ــال فق ــي مج ــي ف الوضع
ــم حصــر  ــة ال يت ــاب توخــي الدق ــي غي ــه ف ــة ألن ــق بدق ــه التواف ــالف وأوج ــه االخت أوج

ــي آثارهــا. ــرة ف ــا والخطي ــي مضمونه ــة ف ــي ظاهرهــا والجوهري ــوارق الشــكلية ف الف

وهــذه دعــوة إلــى طــالب الجامعــات فــي كليــات الشــريعة والقانــون لخــوض هــذا المجــال 
لمــا لــه مــن فوائــد جمــة فــي ضبــط مضمــون المصطلحــات مــن ناحيــة، وإبــراز مزايــا 
الفقــه اإلســالمي فــي مجــال المعامــالت مــن ناحيــة أخــرى شــريطة التقيــد بضوابــط الدقــة 
والتأنــي فــي إجــراء المقارنــة واإللمــام بخصائــص القانــون الوضعــي وفقــه المعامــالت 

المعاصــر فــي موضــوع المقارنــة.



229

ــر  ــى بنش ــة وتعن ــة العربي ــدر باللغ ــة تص ــة محكم ــة علمي ــة دوري ــق مجل ــة الح 1. مجل
البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون وتخــدم مجتمــع 

ــارات . اإلم
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم العــادي 
ــع والمصــادر وأن  ــة المراج ــة وقائم ــي الالزم ــك الحواش ــي ذل ــا ف ــة بم )13000( كلم

ــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة التــي إنتهــى إليهــا .  يختت
3. يعد البحث قابل للنشر إذا توافر فيه النقاط التالية: 

a. إعتمــاد األصــول العلميــة فــى كتابــة وإعــداد البحــث مــن توثيــق وهوامــش ومصــادر 
ومراجــع. 

b. أال يكــون قــد ســبق نشــره أو قـُـدم للنشــر فــي مجلــة أخــرى أو مقتبــس مــن رســالة نــال 
الباحــث درجــة علميــة عليهــا. 

c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عملــه علــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن ســيرته 
العلميــة إذا كان يتعامــل مــع المجلــة للمــرة األولــى ويذكــر إذا مــا كان البحــث قــد قــدم إلــى 

مؤتمــر لكنــه لــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر .
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه البــد 

مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــة يتضمــن أهــداف  ــة العربي ــة باللغ ــى حــدود )150( كلم ــق بالبحــث ملخــص ف e. يرف

البحــث ونتائجــه . 
f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 

قواعد النشر في مجلة الحق
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4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا ثــالث 
أشــهر  ويحظــر علــى الباحــث عــرض البحــث لجهــة أخــرى حتــى إخطــاره بالقــرار 

ــار  ــم إختي ــع عليه ــن يق ــن الذي ــن م ــى محكمي ــكل ســري عل ــم عــرض البحــث بش 5. يت
ــه .  ــه أو رفض ــال قبول ــث ح ــة البح ــب نتيج ــث طل ــق للباح ــة وال يح المجل

6. فــى حالــة رفــض البحــث مــن جانــب المحكميــن يحــق للباحــث نشــر بحثــه مــن خــالل 
أى جهــة أخــرى ودون أى إعتــراض مــن المجلــة .  

7. يراعى فى أولوية النشر ما يلي:  
a. تنوع األبحاث والباحثين لتحقيق التوازن والتنوع . 

b. المواضيع القانونية المرتبطة بالقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
c. تاريخ استالم البحث.

8. البحــوث المنشــورة فــى المجلــة تصبــح ملــكاً لهــا ويــؤول إليهــا حــق النشــر وإعــادة 
النشــر – ويجــوز للباحــث إعــادة نشــر بحثــه فــى كتــاب وفــي هــذه الحالــة البــد أن يشــير 

إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجلــة.
ــة  ــا المجل ــة تحدده ــة رمزي ــأة مالي ــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكاف ــدم المجل 9. تق

ــة.  ــالث نســخ مــن المجل ــى عــدد ث ــة إل ــة، باإلضاف ــب نشــر المجل تســلم عق


