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ضوابط النشــر
في مجــلة قضاء

1 أن يكون البحث لم يسبق نشره.

2 أن يكون البحث في ما يخدم مجال القضاء.

3 أن يتصف البحث بالجدة واألصالة.

فيذكــر  لمخطــوط؛  تحقيقــًا  البحــث  كان  إذا   4

الباحــث مــا يفيــد قيمتــه العلميــة وأنــه لم يســبق 
ــه. تحقيق

5 أن يلتــزم الباحــث بالمنهجيــة العلميــة لكتابــة 

البحــوث وتحقيــق المخطوطــات.
6 أال يتجــاوز عــدد الصفحــات )50 صفحــة(، ولهيئة 

التحريــر االســتثناء مــن ذلك.
7 أن يرفــق الباحــث ملخصــًا للبحــث باللغتيــن 

)العربيــة واإلنجليزيــة( بمــا ال يزيــد عــن مائتــي 
كلمــة.

8 أن يرفــق الباحــث نســخة مــن البحــث فــي 

قــرص مدمــج )CD( يحتــوي علــى البحــث بكاملــه 
بصيغــة )Word( عنــد إجازتــه للنشــر.

9 أن يكــون خــط األصــل )18( وخــط الهامــش )14(، 

.)Traditional Arabic( ونــوع الخــط
10 للمجلــة الحــق فــي نشــر البحــث علــى الموقع 

اإللكترونــي للجمعيــة بعــد إجازته للنشــر.
اإللكترونــي  البريــد  عبــر  البحــوث  ترســل   11

 )Word( بصيغتــي   mag@qadha.org.sa للمجلــة 
.)PDF(و

12 ال يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضي ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ نشــره فــي المجلة.
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احلمُد هلل ربِّ العاملني، والصالُة والسالُم عىل سيد األنبياء واملرسلني، نبينا 
حممد عليه وعىل آله أفضل الصالة وأتم التسليم، ورضوان اهلل عىل الصحابة 

الغرِّ امليامني، وعىل من تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين.
أما بعد:

وتنوع  البحوث،  جودة  املحكمة  العلمية  املجالت  بِه  تتميُز  مما  فإنَّ 
الدراسات النظرية والتطبيقية، فإذا أضيف إىل ذلك التنوُع العميل للباحثني، 
التجارب  وامتزاج  األفكار،  تالقح  يف  إجيايب  أثر  له  كان  خرباهتم؛  وتعدد 
واخلربات، األمر الذي يفيض إىل حصوِل الفائدَة األسمى، والغرض املطلوب 
للباحثني واملهتمني، وهذا - بفضل اهلل تعاىل - متوافر يف جملة قضاء؛ فكتابُة 
يف  خرباهتم  عن  تعلن  املحامني  وكتابة  القضائية،  بالتطبيقات  تعنى  القضاِة 
والسياسة  واألنظمة  الفقه  يف  التدريس  هيئة  أعضاُء  وكذا  العملية،  املامرسة 
الرشعية وغريها من التخصصات ذات العالقة تضفي معارف ومعلومات يف 
كل علم؛ ولذا آمل أن تتسع قلوب قراء املجلة هلذا االختالف والتاميز؛ فهو 
حيقُق أهدافًا علمية، وينتج توصياٍت مثمرة - إن شاء اهلل -، ويتأثر البحث بتأثر 
صاحبه؛ وذلك بحسب الزاوية التي ينظر إليها، وحيدق الرؤية من خالهلا، كام 
يظهر يف البحث املتميز شخصية الباحث التي تفيد من جمال عمله وختصصه 
واهتاممه؛ فاختالف األعامل، والعلوم، والتخصصات، واآلراء واالختيارات؛ 

هلا انعكاساهتا الظاهرة  عىل البحوث.

كلمة رئيس التحرير
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واألنظمة،  الفقه،  املتنوعة:  العلوم  موردها  القضائية  البحثية  املادة  وإنَّ 
والوقائع القضائية املختلفة؛ بيَد أنَّ التأليف ال يقترص عىل هذه املوارد؛ فهناك 
االقتصادية  كاجلوانب  القضائي،  املجال  عىل  بظالهلا  تلقي  أخرى  موارُد 
الباحثني  أدعو  ولذا  املختلفة؛  والعلوم  واملحاسبية  والنفسية  واالجتامعية 
واملهتمني أن ينتقوا من األفكار البحثية ما هلا األولوية يف املسارات البحثية، 
مما يكون فيه إضافة علمية، هلا أثر يف اجلانب الواقعي واملامرسة العملية، مع 
جودة الصياغة وسالسة األسلوب والرتكيز عىل املحاور الرئيسة للموضوع 

وجتنب االستطراد.
 آملني أن تكون جملتكم ميدانًا للتنوع املفيد، والتأصيل الفريد، واالبتكار 

املحمود.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، 

وعىل آله وصحبه أمجعني.

رئيس تحرير مجلة قضاء
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اِهن والُمْرَتِهن مظاهُر حماية الرَّ
ل ْهن الَعَقاري الُمَسجَّ في نظام الرَّ

دراسة مقارنة

د. علي بن إبراهيم الدهيمي
أستاذ القانون الخاص المساعد

قسم القانون - كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحريمالء
جامعة شقراء
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املقدمة
بديونه،  للوفاء  ضامنة  املالية  ذمته  يف  توجد  التي  امَلِدين  أموال  مجيع  ُتَعدُّ 
أنه  العام  الضامن  هذا  سامت  ومن  ائنني،  للدَّ العام  بالضامن  يعرف  ما  وهو 
ائنني  يشمل مجيع أموال امَلِدين من منقوالت وعقارات، ويكون فيه مجيع الدَّ
ائنني حق تتبع  متساوين، عدا من له حق أفضلية أو امتياز، دون أن يكون للدَّ
فات  بالترصُّ يتأثر  العام  الضامن  إدارته، وألن  التدخل يف  أو  للَمِدين  مال  أي 
القانونية للَمِدين التي يبارشها قبل وقت التنفيذ من زيادة التزاماته، أو إنقاص 
حقوقه املالية، أو غري ذلك، فإن الضامن العام ال يكفي عادة لتحقيق االئتامن 
ائن احلامية القانونية التي يتطلع إليها، ولذا يعمد معظم  الالزم، وال يقدم للدَّ
وقد  ْهن،  الرَّ ومنها  اخلاصة،  الضامنات  خالل  االئتامن من  تقوية  إىل  ائنني  الدَّ
م/49  رقم  امللكي  املرسوم  بموجب  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  صدر 
وتاريخ 1433/8/13هـ، ليعمل عىل دعم االئتامن، ومن ثم تسهيل عملية 
امللكية عىل  استعامل حقوق  قدرته عىل  اِهن يف  الرَّ االقرتاض، مع حفظ حق 
يظهر  هنا  ومن  امُلْرهَتِن،  قبل  من  ْهن  الرَّ حيازة  الزمًا  يكون  أن  دون  ْهن،  الرَّ
بني  املتناَزعة،  املصالح  من  ملجموعة  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  اكتناف 
امَلِدين  إخالل  عند  عليه  والتنفيذ  ْهن  الرَّ حفظ  يف  امُلْرهَتِن  ائن  الدَّ مصلحة 
ف فيه،  ْهن واستغالله بل والترصُّ اِهن يف استعامل الرَّ بالوفاء، وحق امَلِدين الرَّ
الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  دور  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  دعانا  الذي  هو  التنازع  هذا 
وذلك  بينها،  والتوفيق  وامُلْرهَتِن،  اِهن  الرَّ من  كل  مصالح  محاية  يف  ل  امُلَسجَّ
بتحقيق التَّوازن بينهام، ألن يف تغليب مصلحة أحد الطرفني إرضارًا باآلخر، 
ُعودي  بل قد يمتد أثر انعدام التَّوازن يف إعدام الفوائد التي تغياها املنظم السُّ
الذي  العنوان  بحثنا من خالل  ل، وسيكون  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  من 
اِهن وامُلْرهَتِن  يظهر لنا قدرته عىل حتقيق أهداف البحث وهو )مظاهر محاية الرَّ

ل »دراسة مقارنة«(. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ يف نظام الرَّ
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أمهية البحث:
ل من أهم أشكال دعم االئتامن، ويسعى إىل  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ يعترب الرَّ
التمويل بضامن  وامُلْرهَتِن عند ممارسة نشاط  اِهن  للرَّ الالزمة  الضامنات  توفري 
اِهن، وحتقق مصلحة كال  ائن وامَلِدين الرَّ عقاري من خالل ضوابط حتمي الدَّ
الطرفني، وذلك بالقدرة عىل التوفيق وإجياد التَّوازن الالزم يف محاية مصلحتهام 
سداد  تضمن  خاصة  ضامنات  عىل  حصوله  يستفيد  ائن  فالدَّ مآرهبام،  وحتقيق 
دينه، وبالتايل متكنه من االضطالع بدوره يف ممارسة هذه الوظيفة سواًء أكان 
عىل  حصوله  من  اِهن  الرَّ امَلِدين  يستفيد  املقابل  ويف  متويل،  رشكة  أو  مرصفًا 
التمويل، من خالل رهن عقار مع بقاء حقوقه عىل هذا العقار املرهون ومتكنه 
من االستفادة منه، بل متكنه من احلصول عىل العقار بحد ذاته من خالل التمويل 
ْهن كانت تستلزم  لرشاء العقار ورهنه واالستفادة منه، إذ الصورة القديمة للرَّ
اِهن  الرَّ انتفاع  تعطيل  من  ذلك  قد جيره  ما  اِهن، عىل  الرَّ يد  من  املرهون  نقل 
ْهن، إال أن التطور يف جمال التوثيق والتسجيل الَعَقاري أوجد مفهومًا آخر  بالرَّ
لقبض املرهون، من قبض عينه إىل قبضه بالتسجيل واإلشهار، مع بقاء عني 
مع حقه يف  القرض  اِهن يف احلصول عىل  الرَّ فائدة  مالكه، وبني  بيد  املرهون 
ف فيه، وفائدة امُلْرهَتِن يف حصوله عىل  استعامل املرهون واستغالله بل والترصُّ
ضامنة خاصة متكنه من استيفاء دينه وتشجعه عىل الضلوع بعمله يف التمويل، 
ائن وامَلِدين التي كفلها  تظهر أمهية تسليط البحث عىل مظاهر محاية ُكلٍّ من الدَّ
ُعودي، والضوابط والقيود التي تضمن عدم  ل السُّ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ نظام الرَّ

امليل لطرف عىل حساب اآلخر.
مشكلة البحث:

ْهن  الرَّ عن  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ اختالف  يف  راسة  الدِّ مشكلة  تظهر 
ْهن  ْهن، حيث جاء نظام الرَّ اِهن من الرَّ احليازي الذي كان يتطلب جتريد الرَّ
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اِهن،  الرَّ يد  من  ْهن  الرَّ نقل  عن  عوضًا  بالتسجيل  مكتفيًا  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري 
ْهن ومحايتها، ويف  الرَّ بامللكية عىل  املتعلقة  اِهن  الرَّ تقرير حقوق  باإلضافة إىل 
ْهن متكنه من  ائن جمموعة من احلقوق عىل الرَّ املقابل منح املنظم للُمْرهَتِن الدَّ
امَلِدين  ملكية  حقوق  مع  تتداخل  حتى  احلقوق  هذه  ومتتد  منه،  دينه  استيفاء 
مصلحة  بني  التَّوازن  من  الالزم  القدر  حتقيق  يف  النظام  من  سعيًا  اِهن،  الرَّ
أهدافه، كون عدم قدرة  للنظام حتقيق  يتسنى  امُلْرهَتِن حتى  اِهن ومصلحة  الرَّ
بالتَّوازن  يعد إخالالً  العقد  النظام عىل محاية حقوق ومصلحة أي من طريف 
الرضوري، ومن ثم عدم متكنه من حتقيق أهدافه، ويظهر ذلك يف أن اإلخالل 
بحامية مصلحة وحقوق امُلْرهَتِن يؤدي إىل إضعاف االئتامن والثقة املالية، ومن 
ثم ارتفاع األرباح املقابلة للمدة أيًا كانت طريقة التمويل، وصعوبة اإلقراض، 
إىل  سيؤدي  اِهن  الرَّ محاية  وإضعاف  امُلْرهَتِن  مصلحة  تغليب  فإن  املقابل  ويف 
الَعَقاري  ْهن  الرَّ حتقيق  عدم  ثم  ومن  العقار،  برهن  االقرتاض  عن  اإلحجام 
ألهم أهدافه ومنها متكني املواطن من متلُّك املسكن من خالل احلصول عىل 
متويل بَرْهن هذا املسكن؛ األمر الذي دعانا من خالل هذا البحث إىل اإلجابة 
ْهن  اِهن وامُلْرهَتِن التي كفل نظام الرَّ عن تساؤل مفاده: ما هي حقوق ُكلٍّ من الرَّ
إىل  التساؤل  لنخلص من خالل اإلجابة عىل هذا  ل محايتها؟  امُلَسجَّ الَعَقاري 
معرفة حقوق كال الطرفني، ومدى قدرة النظام عىل حتقيق التَّوازن الالزم بني 
ائن عىل  ْهن، وقدرة الدَّ هذه احلقوق، وضامن قدرة امَلِدين عىل االستفادة من الرَّ

استيفاء دينه.
منهج البحث:

التحلييل،  الوصفي  املنهج  عىل  راسة  الدِّ إشكالية  عىل  لإلجابة  اعتمدنا 
معه  يمكن  بام  عنارصها  وحتليل  راسة،  الدِّ موضوع  وصف  عىل  يقوم  الذي 
املقارن  املنهج  إىل االعتامد عىل  باإلضافة  راسة،  الدِّ أهداف هذه  إىل  الوصول 
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النظام،  يف  الواردة  األحكام  من  اإلسالمي  الفقه  موقف  عىل  الوقوف  بغية 
باإلضافة إىل املقارنة مع القانون املرصي والقانون األردين والقانون اإلمارايت، 
راسة؛ للخروج بتوصيات تساهم  ملعرفة أحكامها امُلنظِّمة ملوضوعات هذه الدِّ
ْهن الَعَقاري  اِهن وامُلْرهَتِن يف عقد الرَّ يف حتقيق التَّوازن بني مصالح كلٍّ من الرَّ

ل. امُلَسجَّ
راسة: خطة الدِّ

عىل  سنعمل  خالهلام  من  مبحثني،  إىل  تقسيمها  عىل  راسة  الدِّ خطة  تقوم 
نظام  يف  هلام  احلامية  ومظاهر  وامُلْرهَتِن،  ائن  الدَّ من  كل  حقوق  ورشح  بيان 
اِهن  ل، حيث سيخصص املبحث األول ملظاهر محاية الرَّ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ الرَّ
وامُلْرهَتِن حالل مرحلة األجل، والثاين ملظاهر احلامية عند حلول أجل الوفاء، 

وذلك من خالل التقسيم التايل:
اِهن وامُلْرَتِن يف مرحلة األجل: املبحث األول: مظاهر محاية الرَّ

اِهن يف مرحلة األجل. املطلب األول: مظاهر محاية الرَّ
املطلب الثاين: مظاهر محاية امُلْرَتِن يف مرحلة األجل.

اِهن وامُلْرَتِن عند تعذر الوفاء بحلول أجله: املبحث الثاين: مظاهر محاية الرَّ
ْهن. اِهن عند استيفاء الدين من الرَّ املطلب األول: مظاهر محاية الرَّ

االستيفاء  الوفاء وطلب  تعذر  عند  امُلْرَتِن  الثاين: مظاهر محاية  املطلب 
ْهن. من الرَّ

تعمل  أنه هذه اخلطة  املقرتحة، ونرى  والتوصيات  البحث  نتائج  وأخريًا 
نظام  وامُلْرهَتِن يف  اِهن  الرَّ بيان حقوق  املتمثلة يف  البحث،  أهداف  عىل حتقيق 
ل ومظاهر محايتها، لنتوصل من خالهلا إىل إيضاح وبيان  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ الرَّ
احلقوق ومظاهر احلامية ومدى قدرة النظام عىل حتقيق التَّوازن الالزم بني هذه 

احلقوق.
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التمهيد
ل بأنه عقد يسجل  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ ف النظام يف املادة األوىل منه الرَّ عرَّ
له  ائن حقًا عينيًا عىل عقار معني  الدَّ امُلْرهَتِن  به  النظام، ويكسب  وفق أحكام 
من  دينه  استيفاء  يف  ائنني  الدَّ مجيع  عىل  يتقدم  أن  بمقتضاه  له  ويكون  سجل، 
ل يسهم  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ العقار يف أي يد يكون، وهبذا فإن  ثمن ذلك 
امَلِدين  ومتكني  ائن،  للدَّ بالنسبة  الالزمة  الضامنات  وتوفري  االئتامن،  دعم  يف 
ْهن مع انتفاعه بالعقار املرهون، دون  من احلصول عىل التمويل من خالل الرَّ
الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  ْهن، وهيدف  الرَّ فرتة  يده خالل  من  إىل جتريده  احلاجة 
ل إىل جمموعة من األهداف يقع ضمن مقدمتها دعم التمويل الَعَقاري،  امُلَسجَّ
وحتى  املسكن)1(،  لرشاء  الكافية  السيولة  عىل  احلصول  من  األفراد  ومتكني 
لكل  الالزمة  احلامية  توفري  عىل  املنظم  حرص  أهدافه،  الَعَقاري  ْهن  الرَّ حيقق 
يف  وللنظر  هنا  ومن  مصلحتهام،  بني  التوفيق  خالل  من  ائن،  والدَّ امَلِدين  من 
اِهن  الرَّ الالزم والتوفيق بني مصلحتي  التَّوازن  النظام عىل حتقيق  مدى قدرة 
األول عىل  املبحث  يركز  إىل مبحثني،  راسة  الدِّ تقسيم هذه  تم  فقد  وامُلْرهَتِن، 
ائن امُلْرهَتِن يف مرحلة األجل، واملبحث الثاين  اِهن والدَّ مظاهر محاية امَلِدين الرَّ

يركز عىل مظاهر احلامية عند حلول األجل.

ل مع إصدار جمموعة من األنظمة التي تعنى بجانب  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ تزامن إصدار نظام الرَّ  )1(
تنظيم التمويل والتمويل الَعَقاري، ومن تلك األنظمة نظام التمويل الَعَقاري الصادر باملرسوم 
امللكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ، ونظام اإلجيار التموييل الصادر باملرسوم امللكي 
رقم م/48 وتاريخ 1433/8/13هـ، ونظام مراقبة رشكات التمويل الصادر باملرسوم امللكي 
م/53  رقم  امللكي  باملرسوم  التنفيذ  نظام  صدر  كام  1433/8/13هـ،  وتاريخ  م/51  رقم 

وتاريخ 1433/8/13هـ.
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املبحث األول
ن يف مرحلة األجل اِهن واملُْرَتِ مظاهر محاية الرَّ

التمويل  عىل  احلصول  من  امَلِديَن  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  ن  ُيمكِّ
امللكية  العقار يف مبارشة سلطات  برهن عقار معني، مع محاية حقه جتاه هذا 
املبارشة  هذه  أن  بيد  ف،  وترصُّ بل  واستغالل  انتفاع  من  األجل،  وقت  عليه 
ائن  الدَّ اِهن أن يتوخى عدم اإلرضار بحقوق  الرَّ ليست مطلقة، إذ جيب عىل 
امُلْرهَتِن عىل العقار املرهون، وقد خول النظام للُمْرهَتِن يف مقابلة حقوق امللكية 
اِهن جمموعًة من السلطات التي تضمن حفظ حقوقه، وتنأى  التي يامرسها الرَّ
بحثنا من  األمران سيكونان جمال  به، وهذان  أو اإلرضار  تعطله  ْهن من  بالرَّ

خالل املطلبني التاليني.

اِهن يف مرحلة األجل: املطلب األول: مظاهر محاية الرَّ
العقار  حيازة  اِهن  الرَّ يسلب  ال  أنه  يف  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ يتميز 
اِهن،  الرَّ يد  من  ْهن  الرَّ جتريد  يستلزم  الذي  احليازي  ْهن  للرَّ خالفًا  املرهون، 
تعريف  يف  مثاًل  نجد  ولذا  ْهن)1(،  للرَّ الوحيدة  الصورة  هو  األخري  كان  وقد 

يف  الرسمي  ْهن  والرَّ ُعودي،  السُّ النظام  يف  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ قسيم  احليازي  ْهن  الرَّ يعد   )1(
القوانني األخرى، وقد عمل عىل وجود األخري امتزاج احلاجة والفكر القانوين املعارص الذي 
احليازي  ْهن  الرَّ ويقع  ْهن،  بالرَّ االنتفاع  من  اِهن  الرَّ حيرم  أن  دون  لالئتامن  كأداة  ْهن  الرَّ نظم 
يسمى  وما  ُعودي  السُّ النظام  يف  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ بخالف  واملنقوالت،  العقارات  عىل 
ْهن الرسمي يف بعض القوانني فيختص برهن العقارات وتتجاوز بعض القوانني كالقانون  بالرَّ
كالسيارات  تسجيلها  اخلاصة  قوانينها  تتطلب  التي  للمنقوالت  واإلمارايت  واملرصي  األردين 
اِهن من االنتفاع  ل يف أنه ال حيرم الرَّ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ ْهن الرسمي أو الرَّ والسفن، ويتميز الرَّ
ْهن  ْهن خالل فرتة األجل من أهم سامت الرَّ اِهن من الرَّ برهنه واستغالله، بينام يعد حرمان الرَّ
فرتة  ْهن  الرَّ تعطيل  يف  يتسبب  كونه  احليازي  ْهن  الرَّ سلبيات  أحد  األمر  هذا  ويعد  احليازي، 
ائن أو شخص آخر قد ال حيسن استغالله أو املحافظة عليه.  األجل وانتقاله من امَلِدين إىل الدَّ
= أحكام  وينظر:  وص126.  ص231،  الزقرد،  أمحد  والعينية،  الشخصية  ينظر: الضامنات 
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ْهن«)1(،  ْهن بأنه: »جعل اليشء حمبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرَّ احلنفية للرَّ
ْهن بأنه: »جعل مال حمبوس وتوقيفه مقابل  فت جملة األحكام العدلية الرَّ وعرَّ
»مال قبض توثقًا به يف  حق يمكن استيفاؤه منه«)2(، ومن تعريفات املالكية: 
دين«)3(، فيالحظ يف هذه التعريفات النصُّ عىل احلبس والقبض كأساس يف 
ْهن، ويف احلقيقة أن مرد القول بالتجريد أو احلبس جاء تأسيسًا  تعريف ُكنِْه الرَّ
ْهن وصحته أو لتاممه، ويف  عىل القول بأن قبض املرهون من لوازم انعقاد الرَّ
ْهن  الرَّ بأن قبض  القول  املسألة اختلف فقهاء الرشيعة اإلسالمية)4( بني  هذه 
احلنفية)5(  من  الفقهاء  مجهور  قول  وهو  وصحته  ْهن  الرَّ انعقاد  لوازم  من 
بالقبض  ومتامه  بالقول  ينعقد  ْهن  الرَّ بأن  والقول  واحلنابلة))(،  والشافعية)6( 
وأثر  واملوزون)9(،  املكيل  عدا  فيام  احلنابلة  عند  ورواية  املالكية)8(،  قول  وهو 
= الضامن العيني والشخيص، عيد نايل، ص265. وينظر: القانون املدين األردين، رقم )43( 
لسنة 6)19م، املادة 1334، وقانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات رقم)5( لسنة 1985 
واملعدل سنة )198م، املادة 1411، والقانون املدين املرصي، رقم 131 لسنة 1948م، املادة 

.1035
اهلداية يف رشح بداية املبتدي، 412/4.  )1(

املادة 01) من جملة األحكام العدلية، ص133.  )2(
)3( رشح خمترص خليل للخريش، 236/5.

لست هنا يف معرض بيان القولني وأدلتهام ومناقشتها؛ كون هذا البحث ال ينصب عىل بيان حكم   )4(
ل وحكم القبض واألبحاث يف هذا املوضوع كثرية يمكن الرجوع إليها،  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ الرَّ
الفقهاء وصورته  الغاية من القبض عند  إيراد هذه املسألة يقف عند حدود إظهار  وهدفنا من 
ْهن  ْهن هدفه والصورة احلديثة وما رتبته بإبقاء الرَّ القديمة التي مل يكن من ُبدٍّ عنها حتى حيقق الرَّ

بيد مالكه من حقوق امللكية.
ينظر: املبسوط للرسخيس، 68/21. وينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع 6/)13.  )5(

ينظر: األم للشافعي، 142/3. وينظر: املهذب، 2/)8.  )6(
ينظر: املغني، 4/)24. وينظر: اإلقناع، 155/2.  )((

ينظر: بداية املجتهد وهناية املقتصد، 5/)5. وينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة، 812/2.  )8(
ينظر: املغني، 4/)24. ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع، 425/4.  )9(
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القبض،  يتم  مل  ما  اِهن  الرَّ ُيلِزم  ال  األول  القول  عىل  ْهن  الرَّ عقد  أن  اخلالف 
فإن  الثاين  الرجوع، وعىل  أو  املرهون  بتسليم  ثم فهو خُمريَّ بني اإلمضاء  ومن 
اِهن بالتسليم، إال أن يفرط امُلْرهَتِن يف طلب  ْهن منعقد بالرتايض، ويلتزم الرَّ الرَّ
اِهن)1(، ويذهب الفقهاء إىل أن صفة  القبض حتى يفوت املحل كأن يفلس الرَّ
القبض يف كل يشء بحسبه، والعربة بالُعْرف)2(، ومقصود الفقهاء من اشرتاط 
ر استيفاء احلق  ْهن التمكن من استيفاء احلق من املرهون عند تعذُّ القبض يف الرَّ
اِهن،  ْهن وجتريده من يد الرَّ اِهن، وكان هذا ال يتم إال بقبض امُلْرهَتِن للرَّ من الرَّ
ْهن،  اِهن جيعل األخري حيول دون استيفاء احلق من الرَّ ْهن بيد الرَّ ألن بقاء الرَّ
وقد نص عىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية )3(، بل ذكر احلنفية أن سبب 
ْهن متكني امُلْرهَتِن من  ْهن أن موجب عقد الرَّ اشرتاط القبض لصحة عقد الرَّ
اِهن)4(،  الرَّ يد  من  وجتريده  ْهن  الرَّ بقبض  إال  ذلك  له  حيصل  وال  االستيفاء، 
وعليه فيظهر جليًا أن غاية الفقهاء من اشرتاط القبض والتجريد لصحة عقد 
ْهن كونه وسيلة االستيفاء عند عدم الوفاء، وقد أظهرت املعامالت احلديثة  الرَّ
معنًى جديدًا للقبض يضمن استيفاء امُلْرهَتِن للدين دون احلاجة إىل التجريد، 
ل،  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  ألحكام  وفقًا  النظامي  التسجيل  طريق  عن 
السيام وأن القبض يف كل يشء بحسبه ويف كل معاملة بحسبها، فالقبض يف 
األمر  امُلْرهَتِن،  حق  عن  املالك  حق  الختالف  ْهن  الرَّ يف  كالقبض  ليس  البيع 
الذي ُيظهر أن التسجيل يعد قبضًا عىل املعنى الذي يورده الفقهاء ما دام أنه 

ينظر: بداية املجتهد وهناية املقتصد، 5/)5.  )1(
قال ابن قدامة: »وألن القبض مطلق يف الرشع، فيجب الرجوع فيه إىل العرف« ينظر: املغني،   )2(
85/4، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »وأما استدالهلم بأن القبض هو التخلية فالقبض مرجعه 
إىل عرف الناس حيث مل يكن له حد يف اللغة وال يف الرشع«، ينظر: جمموع الفتاوى، 5/30)2.

ينظر: جمموع الفتاوى، 402/29.  )3(
ينظر: املبسوط، 68/21.  )4(
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حول  ُعودي  السُّ النظام  موقف  عن  وأما  املرهون،  من  الدين  استيفاء  يضمن 
ْهن بالتسجيل للصحة أو للتامم، فقد أخذ بالقول الثاين حيث  اعتبار قبض الرَّ
واتفاق  بالرضا  ْهن  الرَّ ينعقد  وإنام  ْهن،  الرَّ النعقاد  الزم  التسجيل  بأن  يَر  مل 
وال  اِهن،  الرَّ يد  من  املرهون  بتجريد  ال  القبض  إىل  احلاجة  دون  املتعاقدين، 
ْهن  بالتسجيل، إذ النظام يف الفقرة الثالثة من املادة األوىل نص عىل أن أثر الرَّ
اِهن بالتسجيل، وهذا يعني أن  عىل الغري ال يرسي إال بالتسجيل، ويلتزم الرَّ
ْهن الَعَقاري، وال تتعلق بانعقاده، إذ بمجرد  فائدة التسجيل تكمن يف آثار الرَّ
ْهن الَعَقاري، إال أن آثاره يف مواجهة الغري تبقى معطلة إىل  الرتايض ينعقد الرَّ
حني القيام بإجراءات التسجيل الواردة يف النظام، وقد أقرَّ النظام انعقاد عقد 
اِهن يف  ْهن الَعَقاري، مكتفيًا بالتسجيل عوضًا عن التجريد، لتقرير حق الرَّ الرَّ
معينة  ضوابط  وفق  الثالث،  امللكية  سلطات  وممارسة  املرهون  العقار  حيازة 

وقيود حمددة نعرض هلا تباعًا من خالل ما يأيت:
أوالً: حق االستعامل:

اِهن يف استخدام املرهون بام يتفق  ْهن: حق الرَّ يقصد بحق االستعامل يف الرَّ
مع طبيعته بغية احلصول عىل منافعه بطريقة مبارشة، كُسْكنى املنزل، أو زراعة 
ل يف املادة الثانية  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ د نظام الرَّ األرض، ونحو ذلك)1(، وقد أكَّ
اِهن  اِهن، واإلدارة تشمل حق الرَّ عرشة عىل أن إدارة العقار املرهون حق للرَّ

يف االستعامل، وحقه يف االستغالل.
يصح  ال  أنه  عىل  عرشة  التاسعة  املادة  يف  النظام  نص  اِهن  الرَّ حلامية  ثم 
اشرتاط أن تكون منافع العقار املرهون للُمْرهَتِن، ويف حال وجد هذا الرشط يف 
ْهن،  ْهن فإن الرشط يكون باطاًل، دون أن يرسي هذا البطالن لعقد الرَّ عقد الرَّ
فيكون العقد صحيحًا دون الرشط، وهذا موافق ألحكام الرشيعة اإلسالمية؛ 

ُعودية، أيمن سعد سليم وآخرون، ص128. ينظر: املدخل لدراسة األنظمة السُّ  )1(
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ائن يف استيفاء دينه، ومتكينه من االنتفاع  ْهن جاء لتوثيق حق الدَّ ألن عقد الرَّ
بالعقار املرهون خالل األجل زيادُة نفع مقابل األجل وهذا يف عقد القرض، 
ليس  العقد  كان  إذا  أما  ربًا)1(،  فهو  نفعًا  أن كل قرض جر  الفقهية  والقاعدة 
ْهن لتوثيق الثمن، فإن االنتفاع باملرهون ال يعد  قرضًا وإنام عقد بيع وجاء الرَّ
ربًا، ألن االنتفاع داخٌل يف ثمن املبيع إذا كان باتفاق مسبق ومقدار االنتفاع 

حمدد بام ينفي اجلهالة يف الثمن.
اإلمارايت)4(  والقانون  األردين)3(  والقانون  املرصي)2(  القانون  أن  ونجد 
اِهن يف إدارة العقار املرهون، بينام ال يوجد لنص املادة التاسعة  تنص عىل حق الرَّ
ل مثيل يف تلك القوانني)5(، والتي تقيض  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ عرشة من نظام الرَّ
ْهن، وتضمني تلك املادة يف النظام حيمي  ببطالن رشط متلك امُلْرهَتِن ملنفعة الرَّ

ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ اِهن من استغالل امُلْرهَتِن، وحيقق الغاية من نظام الرَّ الرَّ
إذا كان  ْهن  بالرَّ ائن االنتفاَع  للدَّ ويتفق فقهاء الرشيعة اإلسالمية عىل أن 
ل؛  ْهن امُلَسجَّ ق باختيار صورة عقد الرَّ ذلك بإذن امُلْرهَتِن)6(، وإذن األخري ُمتحقِّ

 إال أن املحدثني اتفقوا عىل ضعفه كاأللباين يف ضعيف  ُرويْت حديثًا عن النبي   )1(
احلبري،  التلخيص  يف  حجر  وابن   .2(6/5 األوطار،  نيل  يف  والشوكاين،  ص)61.  اجلامع، 
باب  يف  ومشهورة  صحيحة  فقهية  قاعدة  وهي   .(4/2 السالم،  سبل  يف  والصنعاين   .89/3
املعامالت. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، 484/8. وينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف 

املذاهب األربعة، 654/1.
املادة 1044 من القانون املدين املرصي رقم 13، لسنة 1948م.  )2(

املادة 1335 من القانون املدين األردين رقم )43(، لسنة 6)19م.  )3(
املادة 1413 من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات رقم)5(، لسنة 1985م واملعدل سنة   )4(

)198م.
ينظر: الضامنات الشخصية والعينية، أمحد الزقرد، ص8)1.  )5(

 .203/6 الكبري،  وينظر: احلاوي   ، 158/4 وينظر: املدونة،   . 106/21 املبسوط،  ينظر:   )6(
وينظر: املغني، 293/4.
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ْهن الَعَقاري  اِهن وامُلْرهَتِن عىل صورة الرَّ ألن إجراء القبول واإلجياب بني الرَّ
العقد  وطبيعة  والعرف  النظام  ونص  بمستلزماته،  رضًا  يتضمن  ل  امُلَسجَّ
إىل  الوصول  عقد  كل  من  الغاية  ألن  عقد،  كل  مستلزمات  حتديد  يف  تدخل 
نتيجة حقوقية رضائية مل تكن حاصلة بني املتعاقدين قبله)1(، واختيار صورة 
ْهن احليازي، يقتيض  ل، دون اختيار صورة الرَّ ْهن امُلَسجَّ معينة من العقود كالرَّ
اِهن  ن وإذنه بانتفاع الرَّ تنفيذه وفقًا ملدلوله وطبيعته ومداه)2(، ومنها رضا امُلْرهَتِ

ْهن. بالرَّ
عىل أنه يمكن القول أن اشرتاط الفقهاء إذن امُلْرهَتِن إنام هو يف الصورة التي 
ْهن من يد  ْهن احليازي، التي تتطلب جتريد الرَّ يتحدث عنها الفقهاء وهي الرَّ
اِهن ليكون بيد امُلْرهَتِن أو يد عدل، ذلك أنه ليس من ُبدٍّ من التجريد يف تلك  الرَّ
اِهن، ومتكني األخري  الصورة ليتمكن امُلْرهَتِن من االستيفاء عند تعذره من الرَّ
ْهن يف تلك الصورة حيتاج إىل إذن امُلْرهَتِن ألنه يف حيازته، وألن  من استعامل الرَّ
تلك  منه يف  بد  الذي ال  التجريد  مع  يتعارض  قد  للمرهون  اِهن  الرَّ استعامل 
يمكن  حيث   - ل  امُلَسجَّ ْهن  الرَّ يف  املتمثلة  احلديثة  الصورة  يف  وأما  الصورة، 
اِهن، ودون حاجة  ْهن عند حلول األجل وعدم وفاء الرَّ التنفيذ مبارشة عىل الرَّ
اِهن وقته، وحيث أن من أعظم فوائد هذه املعاملة  إىل التجريد قبله وال إذن الرَّ
اِهن ليتمكن من استعامل العني املرهونة وقت األجل - فإنه  ْهن بيد الرَّ بقاء الرَّ
كل  وأن  ْهن،  للرَّ اِهن  الرَّ الستعامل  امُلْرهَتِن  إلذن  حاجة  ال  بأنه  القول  يمكن 
ْهن رضرًا يمنع امُلْرهَتِن  اِهن جائز ما دام أنه ال يلحق بالرَّ استعامل من قبل الرَّ

من استيفاء حقه منه.

)1( املدخل الفقهي العام، 516/1.
)2( مؤسسة املسؤولية يف الرشيعة اإلسالمية، ص109.
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ثانيًا: حق االستغالل:
أصل كلمة االستغالل أخذ الغلة، واالنتفاع، يقال استغل األرض أي أخذ 
غلتها، وهو الريع أي اجلزء الذي يؤديه املستأجر إىل املالك من غلة األرض 
مقابل استغالل قواها الطبيعية أي االنتفاع بقواها الطبيعية)1(، وُيقَصد بحق 
ْهن بغية احلصول عىل منافعه  اِهن يف استثامر الرَّ ْهن: حق الرَّ االستغالل يف الرَّ
بتأجريه، واألرض كذلك أو بزراعتها  املنزل  بطريقة غري مبارشة، فاستغالل 
ْهن بطريقة غري مبارشة، من  اِهن حيصل عىل منافع الرَّ بقصد بيع ثامرها)2(، فالرَّ

اِهن عىل األجرة عوضًا عن ذلك. خالل انتفاع الغري باملرهون وحصول الرَّ
اِهن وفق الطريقة التي  وقد جعل النظام استغالل العقار املرهون حّقًا للرَّ
ائن، وأكد أن غلة العقار ملك له، فنص النظام  يراها مناسبة وال ترض بحق الدَّ
يف املادة الثانية عرشة عىل أن: »غلة العقار املرهون ملالكه ونفقته عليه، وإدارته 
اِهن أبطل النظام يف املادة التاسعة  حق له، بام ال خيل بحق امُلْرهَتِن«، ومحايًة للرَّ
عرشة الرشط الذي خيول امُلْرهَتِن حق احلصول عىل منافع العقار بام ذلك غلته 
اِهن حتصيل  إذا كان أخذ الغلة عىل سبيل االنتفاع، وأجاز للُمْرهَتِن بموافقة الرَّ
اِهن، يف حني أجاز االتفاق  غلة العقار املرهون عىل أال ينتفع هبا، حفظًا حلق الرَّ
عىل رهنها، أو سداد الدين منها، حيث نصت املادة الثانية عرشة عىل أنه: »2- 
ال تكون الغلة رهنًا مع األصل إال إن اشرتط امُلْرهَتِن ذلك. 3- جيوز أن يتفق 
اِهن وامُلْرهَتِن عىل استيفاء ما حل من الدين خصاًم من غلة العقار املرهون«. الرَّ
ويعد تأجري العقار املرهون من أوضح صور استغالله، لذا نجد أن النظام 
قد اعتنى به ونظَّمه تنظياًم خاصًا يف املادة العرشين، وقد بدأ فيها النظام بالتفريق 

بني حالتني:

ينظر: املعجم الوسيط، 386/1، 660/2. وينظر: معجم اللغة العربية املعارصة، 2/)163.  )1(
ُعودية، أيمن سعد سليم وآخرون، ص129. ينظر: املدخل لدراسة األنظمة السُّ  )2(
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احلالة األوىل:
هذه  ويف  العيني،  التسجيل  لنظام  وفقًا  مسجاًل  املرهون  العقار  كان  إذا 
ْهن فإنه يعد نافذًا يف مواجهة  احلالة إذا كان عقد اإلجيار مسجاًل قبل عقد الرَّ
احلالة ال يرسي عقد  السابق ففي هذه  ْهن هو  الرَّ إذا كان عقد  امُلْرهَتِن، وأما 
اإلجيار يف مواجهة امُلْرهَتِن، إال إذا كانت مدة اإلجيار أقل من مخس سنوات)1(.
األقل  هي  العيني-  التسجيل  لنظام  وفقًا  ل  امُلَسجَّ العقار   - احلالة  وهذه 
يطبق  مل  إذ  العيني،  التسجيل  نظام  تطبيق  نطاق  حمدودية  بسبب  شيوعًا، 
وتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  للعقار  العيني  التسجيل  نظام 
1423/2/11هـ منذ صدوره إال عىل مناطق عقارية حمدودة، لذا فإن احلالة 

التالية هي األكثر أمهية.
احلالة الثانية:

العيني للعقار،  إذا كان العقار املرهون غري مسجل وفقًا لنظام التسجيل 
أي  اِهن عن  الرَّ اإلفصاح يف عقد  اِهن  الرَّ النظام عىل  احلالة أوجب  ويف هذه 
حق عيني أصيل أو تبعي عىل العقار املرهون، وبني النظام أن جزاء اإلخالل 
هبذا األمر حق امُلْرهَتِن يف التعويض عن الرضر الذي يلحق به، وإن كان عدم 
اِهن فإنه يكون معرضًا لدعوى جزائية تقام ضده  الرَّ نية من  اإلفصاح بسوء 

وفقًا ألحكام نظام مكافحة التزوير.
ويف احلقيقة رغم أمهية هذه احلالة باعتبارها األكثر شيوعًا نجد أن النظام 
سكت عن بيان حكمها فلم يبني أثر عقد اإلجيار يف مواجهة امُلْرهَتِن، وإن كان 
فإنه  اِهن  الرَّ عنه  وأفصح  ْهن  الرَّ لعقد  سابقًا  كان  إذا  اإلجيار  عقد  أن  ظاهرًا 

يرسي يف مواجهة امُلْرهَتِن، وال أظن أن يف هذه احلالة خالفًا.
جتدر اإلشارة إىل أن نظام التسجيل العيني أوجب يف املادة السابعة والثالثني قيد عقود اإلجيار   )1(
ل عينيًا، والتي تزيد مدهتا عىل مخس سنوات، وأما ما كانت املدة  التي ترد عىل منفعة العقار امُلَسجَّ

فيه أقل من مخس سنوات فحكم قيده اجلواز بطلب من ذوي الشأن.
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ْهن هو السابق عىل عقد  وأما احلالة الثانية وهي التي يكون فيها عقد الرَّ
ل عينيًا من حيث رسيان عقد  اإلجيار، فالذي يظهر يل قياسها عىل العقار امُلَسجَّ
اإلجيار يف مواجهة امُلْرهَتِن إذا كانت مدة عقد اإلجيار تقل عن مخس سنوات؛ 
ذلك أن حكم النظام برسيان هذه املدة يف مواجهة امُلْرهَتِن ال تتأثر بكون العقار 
مسجاًل أو غري مسجل، وإنام نظر املنظم إىل ترضر امُلْرهَتِن من عدمه، وقد اعترب 
بالطول  تتسم  ال  اإلجيار  عقد  يف  مقبولة  مدة  سنوات  اخلمس  مدة  أن  املنظم 
املرض بمصلحة وحقوق امُلْرهَتِن، وهو يف ذلك سواء أكان العقار مسجاًل أم ال، 
خاصة إذا علمنا أن نظام التسجيل العيني مل يوجب تسجيل عقد اإلجيار إذا 
كانت مدته أقل من مخس سنوات)1(، كام يمكن القول أن النظام يف احلالة الثانية 
ل،  ل عنها يف العقار امُلَسجَّ تكلم عن األحكام التي ختتلف يف العقار غري امُلَسجَّ
وهي مسألة اإلفصاح وما يتعلق هبا، إذ إن معرفة احلقوق العينية أصلية كانت 
إفصاح  بواسطة  إال  ل  امُلَسجَّ غري  العقار  يف  إليها  الوصول  يمكن  ال  تبعية  أو 
املالك، ولذا بني النظام أحكامها، بخالف اإلفصاح يف احلالة األوىل التي ال 
حتتاج سوى الرجوع لسجل العقار، وأما ما عدى مسألة اإلفصاح فاحلكم فيه 
مماثل للحالة السابقة ولذا سكت عنها النظام، وال أظن أنه من الصواب قياس 
ف بالعقار يف حالة كان العقار غري مسجل، الختالف  هذه احلالة عىل الترصُّ

ف عن التأجري. أثر الترصُّ
هذه  يف  الوارد  اإلهبام  بمعاجلة  املنظم  قيام  رضورة  يظهر  حال  أية  وعىل 
املادة، ال سيام وأهنا احلالة األكثر شيوعًا ومساسًا بحاجة الناس، وألن أثرها 
ْهن الَعَقاري  بطالن أو صحة عقود اإلجيار، إذ ال خيفى أن من أكثر صور الرَّ
ل شيوعًا هو رهن املسكن املمول، والذي يعمد فيه املشرتي يف الغالب  امُلَسجَّ
وهنا  التمويل،  قيمة  سداد  له عىل  عونًا  لتكون  العقار  بعض شقق  تأجري  إىل 
مكمن املشكلة، إذ يكون مالك العقار يف هذه احلاالت معرضًا للحكم ببطالن 

عقد اإلجيار بسبب إهبام املادة واالختالف يف تفسريها.
املادة السابعة والثالثون من نظام التسجيل العيني للعقار.  )1(
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اِهن يف إدارة العقار املرهون)1(،  الرَّ ونجد أن القانون املرصي أكد أحقية 
حق  يف  نافذًا  ْهن  الرَّ قيد  عىل  السابق  اإلجيار  جعل  بأن  التأجري  عملية  ونظَّم 
ثابت  كان  ما  منه  فينفذ  ْهن  الرَّ قيد  بعد  كان  وما  مدته)2(،  كانت  أيًا  امُلْرهَتِن 
التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع امللكية وينفذ يف تسع سنوات كحدٍّ أقىص، وأما 
امللكية ومل تعجل فيه  تنبيه نزع  التاريخ أو عقد بعد تسجيل  إذا مل يكن ثابت 
تقدير  ويرجع  احلسنة،  اإلدارة  داخاًل يف  كان  إذا  إال  نافذًا  يكون  فال  األجرة 
مدة  أقىص  حدد  املرصي  القانون  أن  فنالحظ  املوضوع)3(،  لقايض  األخرية 
نفاذ  القانون املرصي يف حتديد  أن صياغة  بتسع سنوات، وهنا يظهر  لإلجيار 
املدة عند جتاوز احلد األقىص)4( كانت أحسن ألن مفادها أن ما كان من العقود 
مفاد صياغة  وأما  فقط،  تسع  منها  ينفذ  فإنه  تسع سنوات  تزيد عىل  فيه  املدة 
ُعودي)5( أن ما كان من العقود يزيد عىل مخس سنوات فحكمه عدم  النظام السُّ

النفاذ، لذا لو رعيت هذه الصياغة لكان حسنًا.
يف  اِهن  الرَّ أحقية  عىل  نصا  فقد  اإلمارايت  والقانون  األردين  القانون  وأما 
بيان حكم اإلجيار  املرهون واحلصول عىل غلته)6(، ويف معرض  العقار  إدارة 

املادة 1044 من القانون املدين املرصي.  )1(
املادة 1045 الفقرة 2 من القانون املدين املرصي.  )2(

املادة 1045 من القانون املدين املرصي.  )3(
ونصها: »وإذا كان اإلجيار السابق عىل تسجيل التنبيه تزيد مدته عىل تسع سنوات فال يكون نافذًا   )4(
ْهن« املادة 1045  ائن امُلْرهَتِن إال ملدة تسع سنوات، ما مل يكن قد سجل قبل قيد الرَّ يف حق الدَّ

الفقرة 2 من القانون املدين املرصي.
ن إال إذا كان مسجاًل قبل تسجيل  اِهن يف حق امُلْرهَتِ ونصها: »فال ينفذ عقد اإلجيار الصادر من الرَّ  )5(
ْهن، ما مل تكن املدة أقل من مخس سنوات، فينفذ حينئذ عقد اإلجيار ولو سجل بعد عقد  عقد الرَّ

ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ ْهن« املادة 20 من نظام الرَّ الرَّ
لدولة  املدنية  املعامالت  قانون  من   1413 واملادة  األردين،  املدين  القانون  من   1335 املادة   )6(

اإلمارات.
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عقد  قبل  املربمة  اإلجيار  عقود  تنظيم  عىل  اقترص  إجياز  يف  عباراهتم  متاثلت 
ْهن،  ْهن، وفرق فيها بني العقد املنجز فينفذ إذا كان ثابت التاريخ قبل الرَّ الرَّ
لت  وأما اإلجارة املضافة أي التي تبدأ بعد اإلجارة املنجزة فال تنفذ إال إذا ُسجِّ
إىل  الرشاح  فيذهب بعض  ْهن  الرَّ بعد تسجيل  التأجري  أما  ْهن)1(،  الرَّ يف عقد 
اِهن يف إدارة العقار املرهون واحلصول عىل غلته،  جوازه استنادًا عىل أحقية الرَّ
إياها لالجتهاد  القانوَننْي حدًا أعىل ملدة اإلجيار، تاركًا  أيًا من  ودون أن حيدد 
بني من حيدها بعدم اإلرضار وتقديره لقايض املوضوع، وبني من حيدها بميعاد 
النظام  أحسن  فقد  ولذا  بامُلْرهَتِن)2(،  إرضار  فيه  بعدها  ما  ألن  الوفاء؛  أجل 

ُعودي عندما قطع االحتامل بالبيان. السُّ
اِهن  ْهن من ِقبل الرَّ ويتفق فقهاء الرشيعة اإلسالمية عىل جواز تأجري الرَّ
عىل  وبقائه  ْهن  الرَّ انقضاء  بني  أثره  يف  واختلفوا  امُلْرهَتِن،  بإذن  ذلك  كان  إذا 

قولني:
القول األول:

ْهن، وهو  الرَّ التأجري وبطل  امُلْرهَتِن، جاز  ْهن وأجازه  الرَّ اِهن  الرَّ ر  إذا أجَّ
قول احلنفية)3(، واملالكية)4(، ورواية عند احلنابلة)5(.

القول الثاين:
ْهن باٍق، وهو قول الشافعية)6(،  ْهن بإذن امُلْرهَتِن جائزة، والرَّ أن إجارة الرَّ

واحلنابلة))(.

املادة 1344 من القانون املدين األردين، واملادة 1421 من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.  )1(
ينظر: احلقوق العينية األصلية والتبعية، يوسف عبيدات، ص268.  )2(

ينظر: املبسوط، 108/21.  )3(
ينظر: املدونة، 6/4)4. وينظر: التاج واإلكليل ملخترص خليل، 554/6.  )4(

ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، 81/2.  )5(
ينظر: احلاوي الكبري، 205/6.  )6(

ينظر: املغني، 293/4.  )((
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احلوز  أو  احلبس  ْهن  الرَّ لوازم  من  بأن  األول  القول  أصحاب  واستدل 
ْهن، واإلجارة تقتيض  ودوامه لدى امُلْرهَتِن أو نائبه، ومتى زال احلبس زال الرَّ

الزوال)1(.
ْهن احلبس،  وأجاب أصحاب القول الثاين عنه بعدم التسليم بأن مقتىض الرَّ
ال  واإلجارة  واالستيفاء،  االستيثاق  به  حيصل  وجه  عىل  به  احلق  تعلُّق  وإنام 
نائبًا عن  ْهن احلبس، فال يمنع كون املستأجر  الرَّ تنافيه، ولو ُسلِّم أن مقتىض 

امُلْرهَتِن يف اإلمساك واحلبس)2(.
واستدل أصحاب القول الثاين بأدلة منها:

ره  تعذُّ عند  ثمنه  من  الدين  واستيفاء  االستيثاق،  ْهن  الرَّ مقصود  أن   -1
ْهن وال إجارته، فجاز اجتامعهام لعدم  من امَلِدين، وهذا ال ينايف االنتفاع بالرَّ

التعارض.
ْهن، واملنع من التأجري تضييٌع للامل، وقد هنى  2- وألن تعطيل منافع الرَّ

النبي  عن إضاعة املال)3(.
ْهن،  ْهن ال تبطل الرَّ اِهن للرَّ والراجح - واهلل أعلم - القول بأن إجارة الرَّ
اِهن، وهذا ممكن السيام من خالل  ر وفاء الرَّ ْهن باالستيفاء عند تعذُّ لتعلق الرَّ
ْهن انتفاء القبض وقد سبق الكالم  األنظمة احلديثة، وغاية من قال بإبطال الرَّ
اِهن  فيه، ولذا نجد أن املالكية يرون أنه لوكان التأجري من قبل امُلْرهَتِن وبإذن الرَّ
اِهن)4(، وهذا يؤيد  ْهن ما دام أنه مل يسلمه للرَّ فإن ذلك ال يكون خروجًا من الرَّ
ْهن عند حلول األجل،  القول بأن غاية الفقهاء التمكن من االستيفاء من الرَّ

ينظر: رشح خمترص خليل للخريش، 245/5. وينظر: املغني، 293/4.  )1(
ينظر: املغني 293/4.  )2(

أخرجه الشيخان، البخاري يف باب ما ينهى عن إضاعة املال، رقم 2408، 120/3. ومسلم يف   )3(
باب النهي كثرة املسائل من غري حاجة..، رقم 593، 1341/3.

ينظر: التهذيب يف اختصار املدونة، 4/)5.  )4(
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ْهن الَعَقاري بالتسجيل وال يعارضه التأجري وال االنتفاع،  وهذا حاصل يف الرَّ
وعليه يظهر أن القول الثاين هو الراجح - واهلل أعلم -، وقد سبق الكالم يف 

إذن امُلْرهَتِن وحتققه.
ف: ثالثًا: حق الترصُّ

فات املادية عىل العقار  اِهن يف القيام بالترصُّ ف حق الرَّ ُيقَصد بحق الترصُّ
فات القانونية كبيع العقار أو  املرهون من بناء أو هدم أو ترميم، والقيام بالترصُّ

رهنه)1(.
القانوين  ف  الترصُّ جواز  عىل  ل،  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  نص  وقد 
اِهن يف حال كان العقار مسجاًل وفقًا ألحكام نظام  بالعقار املرهون من قبل الرَّ
التسجيل العيني)2(، وأما إذا مل يكن العقار مسجاًل وفقًا ألحكام نظام التسجيل 
بني  االتفاق  يتم  مل  ما  املرهون،  العقار  ف يف  الترصُّ اِهن  للرَّ فال جيوز  العيني، 

اِهن وامُلْرهَتِن عىل خالف ذلك، عىل أن ُيوثَّق يف صك العقار وِسِجلِّه)3(. الرَّ
العادي  التسجيل  انطالقًا من ضعف  الثانية جاء  احلالة  املنظم يف  وتقييد 
فات الالحقة عىل العقار، األمر الذي  مقارنة بالتسجيل العيني يف تقييد الترصُّ
بعد  واالستيفاء  االستيثاق  يف  ْهن  الرَّ دور  ويضعف  امُلْرهَتِن  حق  عىل  يؤثر 
ف به يف حال إثقاله بأعباء حتد من دوره وترض امُلْرهَتِن، وألن حق امُلْرهَتِن  الترصُّ
يبقى مع العقار عند انتقاله للغري، فيكون للُمْرهَتِن مع هذا الغري عالقة تؤثر 
عىل القرار من العزم أو العزف أو التقوية، أبرزها الصعوبة التي قد يواجهها 
ل عينيًا بيد الغري وإثقال كاهله هبذا األمر،  امُلْرهَتِن عند تتبع العقار غري امُلَسجَّ

لذا اشرتط املنظم إذن امُلْرهَتِن اخلاص، محايًة له.

ُعودية، أيمن سعد سليم وآخرون، ص129. ينظر: املدخل لدراسة األنظمة السُّ  )1(
ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ م1/11 من نظام الرَّ  )2(
ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ م2/11 من نظام الرَّ  )3(
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ف بالعقار يف احلالة األوىل  كام ُيالَحظ يف عبارة املنظم فيام يتصل بالترصُّ
بصيغة  وردت  أهنا  العيني  التسجيل  لنظام  وفقًا  لة  امُلَسجَّ بالعقارات  املتعلقة 
جاءت  إذ  العقار  إدارة  يف  عبارته  بخالف  فيه«،  ف  الترصُّ »جاز  اجلواز: 
»وإدارته حق له«، وهذه العبارة ُتوِرد االحتامالت يف  اِهن:  بتقريرها حقًا للرَّ
تفسريها والقول بأن إدارة العقار حق من النظام العام الذي ال جيوز االتفاق 
الذي  أن  ، إال  االتفاق عىل خالفه)1( فيجوز  ف جائز  الترصُّ بينام  عىل خالفه، 
ل والتي تتمثل يف توفري  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ يظهر للباحث أن طبيعة نظام الرَّ
ائتامن ال حيرم من استعامل سلطات امللكية)2( تقتيض عدم جواز االتفاق عىل 
األضعف  الطرف  هو  القرض  عىل  احلصول  قبل  اِهن  الرَّ أن  ذلك  خالفها، 
امُلْرهَتِن  النظام محايته ومحاية  الطرف اآلخر، ودور  الذي سيستجيب لرشوط 
من خالل توفري توازن حيقق هذا األمر بالشكل األمثل، وإذا جاز االتفاق عىل 
امللكية  ممارسة سلطات  اِهن يف  الرَّ بحق  يتصل  فيام  النظام  ورد يف  ما  خالف 
نص  ل  وحتوَّ اِهن،  للرَّ الالزمة  احلامية  يوفر  مل  النظام  أن  يظهر  فهنا  الثالث، 
النظام من تقرير حق ومحايته، إىل اإلشارة والتنبيه للجواز، مع جواز االتفاق 
عىل خالفه، وكأن فائدة النص النظامي تقترص عىل افرتاض إذن امُلْرهَتِن ابتداًء، 

مع جواز نفي هذا األمر.
ف، من  اِهن فيام يتصل بحق الترصُّ الرَّ وعليه فيظهر قصور يف محاية حق 
العقارات غري  واملتمثلة يف  األكثر شيوعًا  منه يف احلاالت  اِهن  الرَّ منع  خالل 
العيني، وإضعافه يف احلاالت األخرى عندما اختذ  التسجيل  لنظام  اخلاضعة 

املنظم عبارة اجلواز لتنظيم هذا احلق، دون نص يؤكد عىل محايته.

دراسة  إىل  املدخل  وينظر:   .88 والريس،  الرويس  القانونية،  العلوم  لدراسة  ينظر: املدخل   )1(
ُعودية، أيمن سعد وآخرون ص36. يف أن لفظة »جيوز« من املعايري التي تدل عىل  األنظمة السُّ

أن القاعدة القانونية قاعدة مكملة جيوز االتفاق عىل خالفها.
ينظر: احلقوق العينية األصلية والتبعية، يوسف عبيدات، ص266.  )2(



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
29

مظاهر حماية الراهن والمرتهن

ف  وقد جاءت املادة )1043( من القانون املدين املرصي لتقرر حكم الترصُّ
ف ليس من  بإمضائه بصيغة اجلواز، ليختلف عىل أثرها الرشاح بني كون الترصُّ
النظام العام، وبني كونه من النظام العام عىل القول األقوى بني الرشاح)1(، يف 
اِهن  حني أمىض القانون األردين وكذلك القانون اإلمارايت النص بالالم: »للرَّ
أن يترصف«)2(، ليكون قاعدًة آمرًة ال جيوز االتفاق عىل خالفها)3(، باعتبار أن 

الالم للملك أو االستحقاق)4(.
فات الناقلة  ف باملرهون بالترصُّ وقد أجاز فقهاء الرشيعة اإلسالمية الترصُّ
ْهن يف هذه احلالة،  ف بإذن امُلْرهَتِن، مع بطالن الرَّ للملكية، إذا كان هذا الترصُّ
ْهن لثمن املرهون)5(، من عدمه)6(، وعلة هذا األمر عند  واختلفوا يف انتقال الرَّ
ْهن التمكن من االستيفاء، وبيع العقار وانتقاله بيد الغري  الفقهاء أن غاية الرَّ
باإلذن  تنازل عنه  للُمْرهَتِن وقد  ْهن، ألنه حق  الرَّ يبطل  يمنع االستيفاء ولذا 

ينظر: الضامنات الشخصية والعينية، أمحد الزقرد، ص165 واحلاشية رقم 1.  )1(
املادة 1335 من القانون املدين األردين، واملادة 1412 من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.  )2(

ينظر: احلقوق العينية األصلية والتبعية، يوسف عبيدات، ص266.  )3(
ينظر: الالمات، عبد الرمحن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، ص62، وص65.  )4(

ْهن ال  ن أم ال، ويرى أبو يوسف من احلنفية أن الرَّ ينتقل للثمن عند احلنفية سواًء رشطه امُلْرهَتِ  )5(
ينتقل إىل الثمن إال بالرشط. ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع 146/6. وينظر: اهلداية يف 

رشح بداية املبتدي، 429/4.
اِهن له، وتثبت  ن وأبقى املرهون بيده عند بيع الرَّ ال ينتقل للثمن عند املالكية، إال إذا نواه امُلْرهَتِ  )6(
ْهن عند املالكية استدامة  النية باليمني، وعلة إبقاء املرهون بيد امُلْرهَتِن أن من رشوط صحة الرَّ
ْهن  ْهن، فال ينتقل للثمن بعد البيع ألن الرَّ امُلْرهَتِن بطل الرَّ القبض، فإذا خرج املرهون من يد 
املقتصد،  املجتهد وهناية  بداية  وينظر:  املدونة، 133/4.  ينظر:  اِهن.  للرَّ تسليمه  بمجرد  بطل 
4/)5. وينظر: التاج واإلكليل ملخترص خليل، 555/6. واملذهب عند الشافعية عدم انتقال 
البيع،  الرشط قوالن هلم يف صحة  الثمن وعند  للجهالة يف  امُلْرهَتِن  للثمن ولو اشرتطه  ْهن  الرَّ
ْهن ال  ينظر: األم، 148/3. وينظر: خمترص املزين، 193/8. واملذهب عند احلنابلة عىل أن الرَّ

ن، ينظر: املغني، 302/4. وينظر: املبدع، 213/4. ينتقل للثمن إال إذ رشطه امُلْرهَتِ
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ْهن احليازي، فإهنا غري واردة  ف)1(، وهذه العلة إذا كانت متحققة يف الرَّ بالترصُّ
ف بالعقار املرهون  ل، ألن الترصُّ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ يف الصورة احلادثة وهي الرَّ
ْهن،  ل ال يمنع من االستيفاء، إذ ينتقل العقار املرهون للغري مثقاًل بالرَّ امُلَسجَّ
ر الوفاء ينفذ عىل العقار ولو كان بيد  عاملًا به من انتقل إليه املرهون، وعند تعذُّ
ف يف  الترصُّ املنع والبطالن يظهر -واهلل أعلم- جواز  انتفاء علة  الغري، ومع 
ل، مع بقاء  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ ل وفقًا ألحكام نظام الرَّ العقار املرهون امُلَسجَّ
اليد احلائزة له، ويقول هذا القول إمجاع  أيًا كانت  ْهن متعلقًا بالعقار  الرَّ حق 
ن  الفقهاء من احلنفية)2( واملالكية )3(والشافعية)4( واحلنابلة)5( عىل بقاء حق امُلْرهَتِ
ْهن بيده كام لو  اِهن ولو مل يكن الرَّ ْهن عند انتقاله للورثة بعد موت الرَّ يف الرَّ
وتنتقل  ْهن،  الرَّ عىل  األولوية  حق  وللُمْرهَتِن  باٍق  ْهن  الرَّ فإن  عدل،  بيد  كان 

ْهن. ْهن إىل الورثة مثقاًل بحق الرَّ ملكية الرَّ
حقوق  راعى  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  أن  لنا  يظهر  الكالم:  حمصل 
عقاره  عىل  امللكية  سلطات  ممارسة  من  بتمكينه  األجل  مرحلة  يف  اِهن  الرَّ
فيام  احلامية جلية  احلقوق حيث ظهرت هذه  املرهون، وعمل عىل محاية هذه 
ف،  يتعلق بحق االنتفاع، مع ضعفها فيام يتصل بحق االستغالل وكذلك الترصُّ
لسكوت النظام عن البيان يف األول، وورد الثاين بصيغة القواعد املكملة التي 
جتيز االتفاق عىل خالفها مع املنع منه يف احلاالت األكثر شيوعًا، ويف مقابل 
كأداة  هلدفه  ْهن  الرَّ حتقيق  لضامن  امُلْرهَتِن  بحامية  النظام  اعتنى  اِهن  الرَّ حقوق 

ائتامن، من خالل جمموعة من املظاهر التي سنعرض هلا يف املطلب التايل.

ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع 146/6. وينظر: املغني، 302/4.  )1(
املبسوط للرسخيس، 80/21. بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، 156/6.  )2(

املدونة، 156/4. الذخرية للقرايف، 92/8.  )3(
األم، 150/3. احلاوي الكبري، 19/6.  )4(

اإلنصاف، 291/5. كشاف القناع عن متن اإلقناع، 428/3.  )5(
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ن يف مرحلة األجل: املطلب الثاين: مظاهر محاية املُْرَتِ
يف  اِهن  الرَّ بحقوق  اعتنى  املنظم  أن  السابق  املطلب  خالل  من  لنا  ظهر 
اِهن احلرية  ممارسة سلطات امللكية عىل العقار املرهون، بيد أن املنظم مل جيعل للرَّ
املطلقة يف استعامل هذه احلقوق، بل جعل يف مقابلتها جمموعة من االلتزامات 
بالتسجيل  اِهن  الرَّ التزام  احلديث عن  وأول  للُمْرهَتِن،  واحلقوق  اِهن  الرَّ عىل 
والقبول،  اإلجياب  بمجرد  منعقدًا  الَعَقاري  ْهن  الرَّ عد  ُعودي  السُّ النظام  إذ 
االحتجاج  يف  ينحرص  التسجيل  هذا  أثر  وجعل  التسجيل،  إىل  احلاجة  دون 
به أمام الغري، وألمهية هذا األمر بالنسبة للُمْرهَتِن كونه هو الذي حيمي حقه 
ْهن  الرَّ نظام  أكد  امَلِدين،  دائني  سائر  دون  العقار  هذا  عىل  االمتياز  ويعطيه 
ونفقات  ْهن  الرَّ بتسجيل  االلتزام  اِهن  الرَّ عىل  يقع  أنه  عىل  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري 
ْهن الَعَقاري منعقدًا دون احلاجة إىل  التسجيل، وقد يظهر أن اعتبار املنظم الرَّ
ائن  التسجيل، من مظاهر محاية امُلْرهَتِن، يف تلك احلاالت التي يتعجل فيها الدَّ
ْهن الَعَقاري وقبل تسجيله، ففي تلك احلاالت كفل  بإقراض امَلِدين رشط الرَّ
يتعلق  أن  ويرد  الَعَقاري،  ْهن  الرَّ بتسجيل  اِهن  الرَّ إلزام  حق  للُمْرهَتِن  املنظم 
وإلزامه  امُلْرهَتِن  طلب  بني  تكون  التي  الفرتة  يف  العقار  عىل  عيني  حق  للغري 
اِهن، ويف مثل هذه احلاالت بنّي النظام احلكم بقوله يف املادة احلادية  وتنفيذ الرَّ
ل يف مواجهة الغري من تاريخ تسجيله،  امُلَسجَّ ْهن  الرَّ أثر  »يرسي  والعرشين: 
تسجيل  قبل  املرهون  العقار  عىل  عينيًا  حقًا  اكتسب  قد  الغري  هذا  يكن  مل  ما 
قبل  العقار  عىل  عينيًا  حقًا  ما  شخص  اكتسب  إذا  أنه  فيظهر  وعليه  ْهن«،  الرَّ
بعقد  الشخص  هذا  عىل  االحتجاج  للُمْرهَتِن  حيق  ال  فإنه  له  اِهن  الرَّ تسجيل 
اِهن، واهتزاز محاية امُلْرهَتِن يف هذه احلالة، كانت من  ْهن املربم بينه وبني الرَّ الرَّ
فعله بتفريطه يف التسجيل ابتداًء، بينام سعى النظام يف محايته عندما أقر صحة 
اِهن االلتزام بالتسجيل، وللُمْرهَتِن إلزامه،  ْهن، وجعل عىل عاتق الرَّ عقد الرَّ
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ْهن ال يكون إال بورقة رسمية)1(،  بينام ينص القانون املرصي عىل أن انعقاد الرَّ
وَيقُصد بالورقة الرسمية عقدًا يتم بمكتب التوثيق طبقًا لإلجراءات التي نص 
ْهن الرسمي نافذًا قبل الغري  عليها قانون التوثيق)2(، يف حني ال يكون هذا الرَّ
إال بالقيد)3( يف دفرت الشهر الَعَقاري)4(، واستلزم القانون األردين)5( والقانون 

ْهن ونفاذه. اإلمارايت)6( التسجيل النعقاد الرَّ
ائن امُلْرهَتِن يف مواجهة تلك  ونثني باإلشارة إىل أنه لضامن محاية حقوق الدَّ
اِهن  ل عىل الرَّ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ اِهن، فقد جعل نظام الرَّ احلقوق املكفولة للرَّ
االلتزام بعدم اإلخالل بحقوق امُلْرهَتِن، أو اإلرضار هبا، ومن ذلك ما ورد يف 
اِهن يف إدارة العقار،  الرَّ الثانية عرشة من النظام التي بدأت بتقرير حق  املادة 
الثالثة عرشة عىل محاية  املادة  أكدت  ثم  امُلْرهَتِن،  بحق  بعدم اإلخالل  وقيدته 
اِهن يف فرتة األجل باملحافظة  ن، عندما وضعت التزامًا عىل عاتق الرَّ حق امُلْرهَتِ
يف  امُلْرهَتِن  حق  عىل  ونصت  الوفاء،  تاريخ  حتى  املرهون  العقار  سالمة  عىل 
ضه  تعرُّ أو  املرهون،  العقار  قيمة  إنقاص  شأنه  من  ما  مجيع  عىل  االعرتاض 
للهالك، أو العيب، ويف سبيل حفظ حق امُلْرهَتِن عىل العقار املرهون، فقد منح 
ن حق اختاذ اإلجراءات النظامية التحفظية التي تضمن سالمة  النظام للُمْرهَتِ

اِهن))(. حقه، وما يتكلفه من النفقات فله الرجوع فيها عىل الرَّ

ْهن إال إذا كان بورقة رسمية«. املادة 1031 من القانون املدين املرصي، ونصها: »ال ينعقد الرَّ  )1(
ينظر: أحكام الضامن العيني والشخيص، عيد نايل، ص205.  )2(

ْهن نافذا يف حق الغري إال إذا قيد  املادة 1053 من القانون املدين املرصي، ونصها: »ال يكون الرَّ  )3(
ْهن قبل أن يكسب هذا الغري حقًا عينيًا عىل العقار«. العقد أو احلكم املثبت للرَّ

ينظر: أحكام الضامن العيني والشخيص، عيد نايل، ص)20.  )4(
املادة 1323 واملادة 1345 من القانون املدين األردين.  )5(

املادة 1400 واملادة 1422 من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.  )6(
ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ املادة الثالثة عرشة من نظام الرَّ  )((
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فإذا قامت أعامل من شأهنا تعريض العقار املرهون للتلف أو النقص، أو 
جعله غري كاٍف للوفاء، فللُمْرهَتِن - وفقًا ألحكام القضاء املستعجل - أن يلجأ 
للمحكمة بطلب وقف هذه األعامل واختاذ الوسائل التي متنع وقوع الرضر)1(.
وألن متابعة العقار املرهون من ِقبل امُلْرهَتِن - بنوكًا أو رشكات متويل - 
امُلْرهَتِن من خالله محاية  تزيد من أعبائها، وقد ال تكون أمرًا متيرسًا، يتمكن 
حقه، فقد جعل املنظم للُمْرهَتِن عند تعرض العقار املرهون ملا قد يمنعه من 
استيفاء حقه منه من نقص قيمة أو هالك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك 
يطالب  أن   - حائزًا  أم  راهنًا   - املرهون  بيد  ممن  تدليس  أو  تفريط  أو  بتعدٍّ 
مل  فإن  مكانه،  مماثل  بتقديم رهن  أو  منه  نقص  ما  بقدر  ْهن  الرَّ بزيادة  األخري 
يمتثل ألحدمها، كان له إلزامه بسداد الدين وفقًا ملعايري السداد املبكر املذكورة 
أنه  عىل  تؤكد  والتي  التنفيذية)2(،  والئحته  التمويل  رشكات  مراقبة  نظام  يف 
يف مقابل السداد املبكر تسقط كلفة األجل عن املدة املتبقية وفق معايري حتقق 

العدالة لطريف العقد)3(.
امللكية عىل  اِهن من ممارسة حقوق  الرَّ مقابل متكني  أنه يف  فُيالَحظ  عليه 
اِهن باملحافظة عىل سالمة  العقار املرهون، محى املنظم حقوق امُلْرهَتِن بإلزام الرَّ
العقار املرهون، ومنح امُلْرهَتِن حق االعرتاض عىل األعامل التي قد ترض حقوقه 
سالمة  تضمن  التي  التحفظية  اإلجراءات  واختاذ  بل  املرهون،  العقار  عىل 
العقار، ووقف األعامل الضارة بالعقار بواسطة القضاء املستعجل، ومتتد محاية 
النظام للُمْرهَتِن إىل مطالبة من بيده العقار املرهون بالسداد املبكر عندما ترض 

ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ املادة السادسة عرشة من نظام الرَّ  )1(
ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ املادة الرابعة عرشة من نظام الرَّ  )2(

ينظر: املادة 33 من نظام مراقبة رشكات التمويل، الصادر باملرسوم امللكي رقم م/51، بتاريخ   )3(
التمويل  رشكات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  من الالئحة  و84   81 واملواد  1433/8/13هـ، 

الصادرة بقرار حمافظ مؤسسة النقد رقم2/م ش ت، وتاريخ 1434/4/14هـ.
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رفع  دون  العقار،  بيده  من  أو  اِهن  الرَّ من  تفريط  أو  بتعدٍّ  ْهن  الرَّ حقوقه عىل 
ْهن أو تقديم رهن مماثل بعد مطالبته. الرضر بزيادة الرَّ

ويالحظ عىل املادة الثالثة عرشة من النظام قرص التزام املحافظة عىل سالمة 
اِهن، دون ذكر للحائز، فهل معنى  العقار املرهون حتى تاريخ الوفاء عىل الرَّ
اِهن هو الذي يلتزم بسالمة العقار املرهون وحده دون حائزه؟ هذه املادة أن الرَّ
املادة  هلذه  التالية  املادة  بداللة  مراد  غري  هذا  أن  النظام  من  يظهر  الذي 
والتي رتبت جزاًء عىل احلائز عندما َيلَحق العقاَر املرهون رضر يمنع امُلْرهَتِن 
من استيفاء حقه منه بتعدٍّ أو تفريط أو تدليس منه، ونص النظام عىل التفريط 
يقتيض أن هناك واجبًا ملقًى عىل عاتق احلائز بالعناية بالعقار واملحافظة عىل 

سالمته.
سالمة  عىل  باملحافظة  االلتزام  قرص  هل  مفاد:  آخر  تساؤل  َيِرد  إنه  ثم 
اِهن والنص عىل أن هذا االلتزام يمتد حتى تاريخ الوفاء يعني  العقار عىل الرَّ
ف فيه السيام وأن هذه املادة  اِهن يلتزم بسالمة العقار حتى بعد الترصُّ أن الرَّ

ف بالعقار املرهون وإدارته؟ جاءت بعد بيان حكم الترصُّ
التزام  أن  للباحث  يظهر  الذي  أن  إال  حمتماًل،  األمر  جتعل  املادة  صياغة 
ف بالعقار  ف بالعقار، إذ بعد الترصُّ اِهن بالسالمة ال يمتد حتى بعد الترصُّ الرَّ
املرهون ينتقل هذا االلتزام إىل احلائز؛ ويعضد هذا الرأي أن النظام مل يرتب 
ف فيه، عدا ما يتعلق  اِهن عندما يلحق العقار رضر بعد الترصُّ الرَّ جزاًء عىل 
العينية  احلقوق  التدليس يف  أو  ْهن،  الرَّ كالتدليس يف  السابق  اِهن  الرَّ بإخالل 
عىل العقار املرهون، واألخرية وردت كالتزام بنص مستقل يف حالة كان العقار 
العرشين  للامدة  وفقًا  فإنه  العيني،  التسجيل  لنظام  وفقًا  مسجل  غري  املرهون 
أو  ْهن عن أي حق عيني أصيل  الرَّ التزاٌم باإلفصاح يف عقد  اِهن  الرَّ يقع عىل 
اِهن كان عليه  تبعي عىل العقار املرهون، فإن ظهرت حقوٌق مل ُيفِصح عنها الرَّ

تعويض امُلْرهَتِن عن األرضار التي تلحق به.
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اِهن واحلائز كام هو  الرَّ املادة اجلمع بني  األْوىَل يف صياغة  أن  ُيظِهر  وهذا 
العقار  بيده  من  »يلتزم  كالتايل:  النص  يكون  بأن  عرشة،  الرابعة  املادة  نص 
املرهون حتى  العقار  باملحافظة عىل سالمة  أم حائزًا -  املرهون - راهنًا كان 

تاريخ وفاء الدين،...«.
العقار  بيده  تدليس ممن  أو  تفريط  املرهون من غري  العقار  إذا هلك  وأما 
ْهن)1(، من  ْهن إىل ما حيل حمل الرَّ املرهون، فقد كفل النظام للُمْرهَتِن انتقال الرَّ
تعويض عن إتالف، أو مقابل تأميني، أو ما شابه ذلك، فإن مل يكن ثمة ما حيل 
ْهن ينقيض وفقًا للامدة الثانية واألربعني من النظام، دون أن  ْهن فإن الرَّ حمل الرَّ

يكون لذلك أثر يف تعجيل السداد.
حيث  واإلمارايت  واألردين  املرصي  القانون  سار  االجتاه  هذا  من  وقريبًا 
ْهن)2( وقرص اخلطاب عليه دون احلائز،  اِهن بضامن سالمة الرَّ أكدت التزام الرَّ
املرصي  القانون  واكتفى  اهلالك،  أحكام  بيان  يف  حتى  اخلطاب  قرص  وامتد 
بالنص عىل أن احلائز مسؤول شخصيًا عام يصيب العقار من تلف بخطئه)3(، 
يف  مطلقة  احلائز  مسؤولية  اإلمارايت  والقانون  األردين)4(  القانون  جعل  بينام 
كل ما يصيب العقار املرهون من ختريب أو تعييب)5(، وقد توافقت القوانني 
للُمْرهَتِن بني طلب  إتاحة اخليار  اِهن يف  الرَّ بتعدٍّ من  إذا كان  يف حكم اهلالك 
ُعودي  وفاء الدين فورًا أو تقديم ضامن كاف للدين)6(، يف حني متيز النظام السُّ

ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ م2/14 من نظام الرَّ  )1(
املادة )104 من القانون املدين املرصي، واملادة )133 من القانون املدين األردين، واملادة 1414   )2(

من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
املادة 1081 من القانون املدين املرصي.  )3(
املادة 1360 من القانون املدين األردين.  )4(

املادة )143 من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.  )5(
املادة 1048 من القانون املدين املرصي، واملادة 1338 من القانون املدين األردين، واملادة 1415   )6(

من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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ْهن - راهنًا أم حائزًا - دون امُلْرهَتِن، حيث جعل  بأن جعل اخليار ملن بيده الرَّ
ْهن بقدر النقصان، أو بتقديم رهن مماثل مكان  للُمْرهَتِن مطالبته يف زيادة الرَّ
الفائت ما مل حيل حمله مثله، فإن مل حيصل فللُمْرهَتِن إلزامه بالسداد املبكر، كام 
 - العقار  بيده  من  خياطب  عامًا  احلكم  بيان  جعل  بأن  ُعودي  السُّ النظام  متيز 

راهنًا أو حائزًا -)1(.
تلكم  جعلت  فقد  فيه،  اِهن  للرَّ يد  ال  أجنبي  بسبب  اهلالك  كان  إن  وأما 
اِهن بني تقديم ضامن كاٍف أو الوفاء قبل حلول األجل)2(،  القوانني اخليار للرَّ
عىل  حمله)3(،  حيل  ملا  املرهون  العقار  هالك  عند  ْهن  الرَّ النتقال  تقريرها  مع 
ُعودي الذي اكتفى يف حال كان اهلالك بغري تعدٍّ أو تفريط أو  خالف النظام السُّ
ْهن فيام بقي من هذا العقار أو ما حل حمله)4(،  تدليس ممن بيده العقار ببقاء الرَّ

ْهن ينقيض)5(. فإن مل يمكن األول ومل يوجد الثاين فإن الرَّ
يف  امُلْرهَتِن  حق  يف  ُعودي  السُّ والنظام  املقارنة  حمل  القوانني  اتفقت  كام 
حتفظ  التي  اإلجراءات  واختاذ  ضامنه،  تنقص  التي  األعامل  عىل  االعرتاض 
اِهن، وأن يطلب من املحكمة  حقه، مع الرجوع بالنفقات التي يتكبدها عىل الرَّ
ْهن للهالك أو التلف أو جعله غري كاف للضامن،  ض الرَّ وقف األعامل التي ُتعرِّ

واختاذ الوسائل التي متنع وقوع الرضر)6(.

ل. ْهن العقار امُلَسجَّ املادة 14 من نظام الرَّ  )1(
املدين  القانون  من  و1338   133( واملادة  املرصي،  املدين  القانون  من  و1048   104( املادة   )2(

األردين، واملادة 1414 و1415 من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
املادة 1049 من القانون املدين املرصي، واملادة 1339 من القانون املدين األردين، واملادة 1416   )3(

من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
ل. ْهن العقار امُلَسجَّ املادة 14 من نظام الرَّ  )4(
ل. ْهن العقار امُلَسجَّ املادة 41 من نظام الرَّ  )5(

املادة 1048 من القانون املدين املرصي، واملادة 1338 من القانون املدين األردين، واملادة 1415   )6(
من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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اإلرضار  بعدم  اِهن  الرَّ التزام  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  فقهاء  أكد  وقد 
ْهن فأرضَّ  اِهن عىل الرَّ ْهن أو القيام بأعامل ُتنِقص قيمته)1(، ولو تعدى الرَّ بالرَّ
يضمنه  فإنه  شابه،  ما  أو  قيمته  ُينِقص  عمل  أو  هالك  أو  تلف  بإحداث  به 
للُمْرهَتِن)2(، وعند املالكية أنه إن كان ذا مال فيتعجل الدين، وإن مل يكن ذا مال 

اِهن)3(. ْهن، وما نقص من قيمته عن حق امُلْرهَتِن فيضمنه الرَّ فيباع الرَّ
ْهن)4(،  اِهن من فعل ما يرض بالرَّ كام يذهب الفقهاء إىل حق امُلْرهَتِن يف منع الرَّ
اِهن،  ْهن إىل مؤونة حلفظه من التلف أو اهلالك فيجرب عليها الرَّ وإذا احتاج الرَّ
ن دفعها ويرجع  اِهن فعند احلنفية)5( والشافعية)6( واحلنابلة))( للُمْرهَتِ فإن أبى الرَّ
اِهن، وُيقيِّد الشافعية واحلنابلة إذن  بام أنفق إذا كان إنفاقه بإذن احلاكم أو الرَّ
ْهن بعد بيعه  احلاكم بالقدرة عليه، وعند املالكية يرجع فيام أنفقه عىل قيمة الرَّ

اِهن)8(. ويبدأ باستيفاء النفقات ثم الدين، فإن مل يكفي رجع عىل الرَّ
وبعد ما تبني من مظاهر محاية املراهن وامُلْرهَتِن يف مرحلة األجل، ومدى 
قدرة النظام عىل التوفيق بني مصالح كٍل منهام، ننتقل للمبحث الثاين للحديث 

عن تلكم املظاهر عند حلول أجل الوفاء.

ينظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، 98/2. وينظر: املغني، 2/4)2.  )1(
ينظر: درر احلكام، 258/2. وينظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، 99/2. وينظر: املغني،   )2(

.2(3/4
ينظر: املدونة، 158/4.  )3(

ينظر: املجموع رشح املهذب، 234/13. وينظر: املغني، 295/4.  )4(
املبسوط، 111/21.  )5(

)6( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، 169/2.
املغني، 296/4. وعند القدرة وعدم الرجوع للحاكم روايتان عند احلنابلة.  )((

ينظر: املدونة، 163/4.  )8(



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
38

مظاهر حماية الراهن والمرتهن

املبحث الثاين
ن اِهن واملُْرَتِ مظاهر محاية الرَّ

عند تعذر الوفاء بحلول أجله
ل لنا من خالل املبحث السابق أن النظام سعى يف حتقيق التَّوازن بني  حتصَّ
اِهن، ومحاية مصالح امُلْرهَتِن يف فرتة األجل عندما أقر لألول  محاية مصالح الرَّ
العقار املرهون وتقييده بعدم اإلخالل بحقوق  امللكية عىل  استعامل سلطات 
امُلْرهَتِن أو اإلرضار هبا، مع االلتزام بسالمة العقار املرهون، وأقر لألخري احلقَّ 
النظامية  الوسائل  كافة  واختاذ  املرهون،  بالعقار  ترض  التي  األعامل  إيقاف  يف 
التحفظية التي حتفظ حقه، مع أحقيته يف الرجوع بالنفقات التي تكلفها عىل 
الزمنية  الفرتة  ننتقل إىل  العقار املرهون. ويف هذا املبحث  بيده  اِهن أو من  الرَّ
الالحقة، التي حيل فيها موعد األجل، ويطالب امُلْرهَتِن امَلِدين بالوفاء، وفيها 
ْهن وال إشكال، حيث نصت املادة الثامنة  إما أن يقوم امَلِدين بالوفاء فينقيض الرَّ
عرشة عىل أنه إذا أدى امَلِدين الدين أخذ عقاره املرهون، ونصت املادة السابعة 
ْهن وانفك،  ْهن يتبع الدين، فإذا ُقيض الدين، انقىض الرَّ والثالثون عىل أن الرَّ
طلبه  إذا  املرهون  العقار  بيع  من  مناص  فال  بالوفاء،  اِهن  الرَّ يقم  مل  إذا  وأما 
ن النظام جمموعة من األحكام التي  امُلْرهَتِن لسداد دينه، ويف هذه املرحلة تضمَّ
اِهن وامُلْرهَتِن، وستكون هذه األحكام حمل دراستنا من  ُتعنى بحامية كلٍّ من الرَّ

خالل املطلبني التاليني:

ْهن: اِهن عند استيفاء الدين من الرَّ املطلب األول: مظاهر محاية الرَّ
اِهن من خالل املنع من بعض االشرتاطات  َعِمد النظام إىل محاية امَلِدين الرَّ
أو اإلجراءات التي قد ترض به عىل اعتبار أنه الطرف األضعف يف العقد، ويقع 
يقم  مل  إذا  املرهون  العقار  متلُّك  ْهن  الرَّ عقد  يف  امُلْرهَتِن  اشرتاط  مقدمتها:  يف 
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امَلِدين بأداء الدين عند حلول وقت الوفاء، وهذا الرشط بنيَّ النظام يف املادة 
ْهن. التاسعة عرشة أنه ال يصح للُمْرهَتِن اشرتاطه يف عقد الرَّ

وهذا الرشط وإن كان يقرتن بالعقد، إال أن أثره يكون عند حلول األجل 
ر الوفاء، وقد حكم املنظم ببطالنه، وهذا املنع من النظام العام الذي ال  وتعذُّ
اِهن، السيام  جيوز االتفاق عىل خالفه)1(، وما ذاك إال ألجل محاية حقوق الرَّ
عقود  بكوهنا  تتَّسم  ما  غالبًا  الرهون  هذه  تضَمنُها  التي  القرض  عقود  وأن 
إذعان، ليس للَمِدين فيها إال املوافقة عليها كام هي، فجاء النظام بإبطاله محايًة 
اِهن من الرشوط التعسفية التي قد ُتفَرض عليه، ويف تلك العقود  للَمِدين الرَّ
وبطالن  ْهن  الرَّ بصحة  النظام  فيها  حكم  فقد  الرشط  هذا  مثل  تتضمن  التي 

الرشط)2(.
ونحو هذا االجتاه سار القانون املرصي)3(، والقانون األردين)4(، والقانون 
ُعودي والقانون املرصي واألردين  النظام السُّ اإلمارايت)5(، إال أن امُلالَحظ يف 
وقع  لو  أنه  ومفهومه  ْهن،  الرَّ عقد  يف  الرشط  وقوع  عىل  البطالن  نص  قرص 
وزاد  بذلك  املرصي  القانون  رصح  بل  االتفاق،  يبطل  فال  الحق  باتفاق 
بعد  وجوازه  ْهن،  الرَّ بعد  كان  ولو  االتفاق  هذا  ببطالن  احلكم  باستمرارية 
القانون اإلمارايت بالبطالن ولو  حلول الدين أو قسط منه)6(، يف حني متسك 

ُعودي، الضامنات الشخصية والعينية، أمحد الزقرد ،  ينظر: الوجيز يف نظام املعامالت املدنية السُّ  )1(
ص))1.

املادة التاسعة عرش من النظام.  )2(
املادة 1052 فقرة 1 من القانون املدين املرصي.  )3(

املادة 1343 من القانون املدين األردين.  )4(
املادة 1420 الفقرة 1 من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات.  )5(

املادة 1052 الفقرة 2 من القانون املدين املرصي.  )6(
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كان باتفاق الحق دون استثناء)1(. ويأيت هذا املوقف موافقًا للحديث النبوي 
ن ال  ْهن(()2(، أي ال يكون منغلقًا عن راهنه، إذا بقي يف يد امُلْرهَتِ ))ال يغلق الرَّ

يقدر راهنه عىل فكه، واملعنى أنه ال يستحقه امُلْرهَتِن إذا مل خيلصه صاحبه)3(.
ويف هذه املسألة قوالن:

األول:
قول  وهو  بالدين،  اِهن  الرَّ ُيوِف  مل  إذا  ْهن  للرَّ امُلْرهَتِن  متلُّك  يصح  ال 

احلنفية)4(، واملالكية)5(، والشافعية)6(، واحلنابلة))(.
القول الثاين:

اِهن بالدين، وهي رواية  ْهن إذا مل ُيوِف الرَّ يصح اشرتاط متلُّك امُلْرهَتِن للرَّ

املادة 1420 الفقرة 2 من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات.  )1(
ْهن، رقم 2441، 508/3. واإلمام مالك يف املوطأ،  أخرجه ابن ماجة يف سننه، باب ال يغلق الرَّ  )2(
ْهن، رقم 2698، 1054/4. وابن حبان يف صحيحه، باب ذكر ما  باب ما ال جيوز من غلق الرَّ
ْهن إذا كان حيوانًا، رقم 5934، 258/13. واحلاكم يف املستدرك،  ن يف الرَّ اِهن وامُلْرهَتِ حيكم للرَّ
رشط  عىل  صحيح  حديث  »هذا  وقال:   ،58/2  ،2315 رقم  هريرة،  أيب  حديث  وأما  باب: 
الشيخني ومل خيرجاه خلالف فيه عىل أصحاب الزهري«. والبيهقي يف السنن الصغري، باب زيادة 
ْهن، رقم 2033، 289/2. والدارقطني يف سننه يف كتاب البيوع، رقم 2920، 3/)43،  الرَّ
وقال: »وهذا إسناد حسن متصل«. واحلديث روي بطرق عدة منها موصول ومنها مرسل، قال 
األلباين يف احلكم عىل احلديث: »ومجلة القول أنه ليس يف هذه الطرق ما يسلم من علة والنفس 
تطمئن لرواية اجلامعة الذين أرسلوه أكثر، السيام وهم ثقات أثبات «- بترصف -. ينظر: إرواء 

الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، 243/5.
ْهن،  ن الرَّ اِهن إذا مل يؤد ما عليه يف الوقت املعني ملك امُلْرهَتِ وكان هذا من فعل اجلاهلية، أن الرَّ  )3(

فأبطله اإلسالم. ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، 9/3)3.
املبسوط للرسخيس، 121/21.  )4(

املدونة 151/4.  )5(
األم، للشافعي، 190/3.  )6(

املغني، البن قدامة 4/)28.  )((



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
41

مظاهر حماية الراهن والمرتهن

ْهن قرسًا دون إذن  عند احلنابلة)1(، وجواهبم عن احلديث أنه عىل من يأخذ الرَّ
اِهن، وإنام  ْهن عن الرَّ اِهن، أما إذا كان بإذن مسبق وتراٍض فلم يغلق الرَّ من الرَّ

حقه وتنازل عنه.
والذي يظهر يل - واهلل أعلم - صحة القول األول؛ لعموم احلديث، وألن 
ُيلِزم نفسه بام ال  ف لرفع الرضر، واإلنسان عند االقرتاض قد  الرشيعة تتشوَّ
بالتقسيط  البيع  أو  احلالية  اإلقراض  عقود  غالب  أن  ومعلوم  حلاجته،  يريد 
وخالفها من قبل البنوك أو رشكات التمويل هي عقود إذعان، ولو ُوضع هذا 
اِهن ال رضًا به وإنام لعدم البديل، وال يصح  الرشط يف العقد لوافق عليه الرَّ
أن يقال ماُله وتنازل عنه، إذ لو صح ذلك لصح يف الفوائد الربوية فهي مال 
ق يف بعض املواضع بني ما يكون  املقرتض وريض بالزيادة، ولكن الرشيعة ُتفرِّ
قبل العقد وبعده، فلو أراد املقرتض الوفاء والزيادة بعد حلول األجل إحسانًا 
ْهن، فال يصح  يف الوفاء جلاز، ولو رشط يف أول العقد لفسد العقد، ومثله يف الرَّ
اِهن، ألنه مل يقصده وإنام غلب عىل ظنه قدرته عىل الوفاء، وعند عدم  تنازل الرَّ
ْهن وسداد الدين لريجع هو بالباقي، واحتامل  االستطاعة فمن صاحله بيع الرَّ

ْهن أقل من املبلغ وارد لكنه قليل. كون الرَّ
والرشط الثاين هو ما يطلق عليه اصطالح )رشط الطريق املمهد(، ويراد 
به اشرتاط امُلْرهَتِن أن يتوىل هو أو غريه بيع العقار املرهون عند حلول األجل 
القوانني عىل  القضاء، وقد جرت بعض  إىل  الرجوع  امَلِدين دون  وعدم وفاء 
التأكيد ببطالن مثل هذا الرشط، ومن ذلك القانون املدين املرصي، حيث نص 
ائن احلق عند عدم  للدَّ اتفاق جيعل  باطاًل كل  »يقع  أنه:  املادة 1052 عىل  يف 
ثمن  نظري  املرهون يف  العقار  يتملك  أن  أجله يف  الدين وقت حلول  استيفاء 

فعل  من  مأخوذة  وهي  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  عن  نقلها   .35(/4 للمرداوي،  )1( اإلنصاف، 
. اإلمام أمحد
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معلوم أيًا كان، أو يف أن يبيعه دون مراعاة لإلجراءات التي فرضها القانون، 
املادة 1069 هذا  ْهن«)1(، وكام أكدت  الرَّ بعد  أبرم  ولو كان هذا االتفاق قد 
احلكم بالنص عىل أنه: »إذا طلب بيع العقار وجب اتباع اإلجراءات املقررة يف 
البيوع اجلربية«، والقانون املدين اإلمارايت)2(، وكذلك القانون األردين)3(، إال 
أن األخري مل ينص رصاحة عىل بطالن هذا الرشط وإنام أكد عىل أحقية امُلْرهَتِن 

يف استيفاء دينه من العقار املرهون من خالل اختاذ اإلجراءات القانونية)4(.
ُعودي فقد ورد فيه يف املادة الثامنة عرشة النص التايل: »إذا  أما النظام السُّ
حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه امَلِدين أخذ عقاره املرهون، وإن مل يؤده 
بيع العقار املرهون بطلب امُلْرهَتِن«، وجاء يف املادة الثامنة والعرشين: »للُمْرهَتِن 
أن يتخذ إجراءات النزع اجلربي مللكية العقار املرهون وبيعه إذا مل يقم امَلِدين 
بالوفاء يف األجل املعني، وذلك بعد إنذار امَلِدين وحائز العقار املرهون وفقًا 
لنظام التنفيذ«، وجاء يف املادة احلادية والثالثني: »تتم إجراءات النزع اجلربي 
التنفيذ«. ومل  بالدين وفقًا لنظام  الوفاء  العقار املرهون وبيعه عند عدم  مللكية 
رشاح  بعض  أن  إال  الرشط،  هذا  ببطالن  يقيض  رصحيًا  نّصًا  النظام  يتضمن 
ُعودي يمنع مثل هذا الرشط، وأن هذا  القانون أخذ من هذه املواد أن النظام السُّ

القانون املدين املرصي رقم 131، لسنة 1948م.  )1(
قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات، حيث نص رصاحة عىل بطالن هذا الرشط يف املادة   )2(
ْهن صحيح والرشط  القانونية فالرَّ »إذا اشرتط بيعها دون مراعاة اإلجراءات  1420 ونصها: 

باطل«.
والتبعية، يوسف حممد  العينية األصلية  احلقوق  وينظر:  املادة 1342.  األردين،  املدين  القانون   )3(

عبيدات، ص0)2.
حلول  عند  املرهون  العقار  من  دينه  يستويف  أن  تأمينيًا  رهنًا  ن  »للُمْرهَتِ  :1342 املادة  ونص   )4(
أجل الدين طبقًا ملرتبته وبعد اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون اإلجراء أو القوانني 

اخلاصة«.



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
43

مظاهر حماية الراهن والمرتهن

املنع من النظام العام)1(، بيد أن مفهوم هذه املواد ال يقتيض املنع من االتفاق 
اِهن وامُلْرهَتِن عىل بيع العقار املرهون دون الرجوع ملحاكم التنفيذ، إذ  بني الرَّ
التنفيذ اجلربي، وبيان  إىل  اللجوء  اختيار  امُلْرهَتِن يف  تقرير حق  يفيده  ما  غاية 
ق لنفي التنفيذ االختياري، وال تفيد صياغة  أحكام التنفيذ اجلربي دون التطرُّ
املواد التقييد بالتنفيذ اجلربي، وأثر ذلك صحة بيع العقار املرهون إذا بِيع من 
أم  البيع  عند  اِهن  الرَّ برضا  سواء  اجلربي،  للتنفيذ  اللجوء  دون  امُلْرهَتِن  قبل 
التنفيذ اجلربي من  إىل طلب  احلاجة  األمر دون  يمكن هذا  كان  ال، يف حال 
املحكمة، ال سيام إذا علمنا أن ما جيري عليه العمل حاليًا لدى البنوك وبعض 
ْهن)2(، ومن خالله  الرَّ باسمها عىل سبيل  العقار  التمويل هو جعل  رشكات 
السداد دون احلاجة للجوء  املرهون عند عدم  العقار  بيع  فإهنم يتمكنون من 
للمحاكم الختاذ سبيل التنفيذ اجلربي، وهذا وإن كان َجْعُل البنوك ورشكات 
نصًا  يعارض  ال  البيع  ذات  أن  إال  لألنظمة،  خمالفًا  باسمها  العقاَر  التمويل 

رصحيًا.
النظام مل يتضمن نصًا رصحيًا يمنع من االتفاق عىل  وهنا دقيقة وهي أن 
بيع العقار من قبل امُلْرهَتِن عند عدم الوفاء، إال أن هذا الرشط ال يمكن إلزام 
امَلِدين به أمام حماكم التنفيذ، فغايته التنفيذ االختياري برضا امَلِدين، أو أن يكون 
من خالل قيام البنوك أو رشكات التمويل بإجراءات البيع باعتبار أن العقار 
باسمها، وأما إذا مل يمكن ذلك، فليس أمام امُلْرهَتِن إال طلب التنفيذ اجلربي، 
ُعودي، الضامنات الشخصية والعينية، أمحد الزقرد،  ينظر: الوجيز يف نظام املعامالت املدنية السُّ  )1(

ص5)1.
ف وإن كان خمالفًا لألنظمة، إال أنه ما جيري عليه العمل اآلن، ولذا صدر تعميم  وهذا الترصُّ  )2(
ُعودي رقم )381000089828( وتاريخ 1438/8/26هـ، والذي  مؤسسة النقد العريب السُّ
تؤكد فيه املؤسسة عىل البنوك واملصارف ورشكات التمويل بتوثيق الرهون الَعَقاري وفقًا حلقيقة 
وضع  وتصحيح  رهنه،  عن  عوضًا  العقار  ملكية  نقل  عن  اإلجراءات  عن  والتوقف  العقود، 

لة حاليا بأسامئها خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات. العقارات امُلَسجَّ
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وهذا يكون وفقًا ألحكام نظام التنفيذ بناًء عىل املادة احلادية والثالثني من نظام 
ل، وقد يقال بل يمكن إلزامه بالرشط عن طريق قايض  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ الرَّ
امُلْرهَتِن الطريق  املوضوع، إال أنه جياب عىل ذلك بعدم املنطقية، فكيف يرتك 
األقرص املتمثل يف قضاء التنفيذ، ليسلك الطريق األطول وهو قضاء املوضوع 
من أجل إلزامه بتنفيذ الرشط فيستغرق وقتًا أطول فيام لو قامت حماكم التنفيذ 
بدورها، هذا إن حكم له قايض املوضوع، ألن النص حمتمل وخاضع الجتهاد 
القضاة، وإن كان الظاهر أن مآله للتنفيذ اجلربي، ألن حكم قايض املوضوع 

حكم بالتنفيذ اجلربي.
اِهن عند  وقد يتبادر للذهن أنه إذا مل تكن وسيلة لتنفيذ الرشط إال رضا الرَّ
عدم  وُيظهر  السابق،  ال  الالحق  االتفاق  مستنده  حقيقة  فإن  األجل،  حلول 
اِهُن امُلْرهَتَِن من بيع العقار املرهون ظنًا منه  ن الرَّ صحة هذا األمر أنه فيام لو مكَّ
أن الرشط يلزمه قضاًء، ثم طعن يف البيع باعتبار الغرر، فالذي يظهر يف هذه 
اِهن  الرَّ اتفق  لو  ما  بخالف  صحيح،  رشط  عىل  الستناده  البيع  صحة  احلالة 
اِهن بعد  وامُلْرهَتِن عىل متلُّك األخري للعقار املرهون عند عدم الوفاء، وقام الرَّ
امُلْرهَتِن العقاَر استنادًا عىل الرشط، ففي  ر الوفاء بتمليك  حلول األجل وتعذُّ

ف؛ ألنه ُبني عىل رشط باطل. اِهن الطعن عىل هذا الترصُّ هذه احلالة حيق للرَّ
ل جييز االتفاق  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ وعليه فالذي يظهر للباحث أن نظام الرَّ
الرشط  هذا  مثل  وجواز  الرسمية،  اجلهات  إىل  اللجوء  دون  العقار  بيع  عىل 
يعني أن امُلْرهَتِن لن يعدل عنه؛ ملا يوفره من الرسعة واملرونة يف إجراءات البيع، 
اِهن بحرمانه من اإلنذار  إال أنه تكمن خطورة هذا األمر يف مساسه بحقوق الرَّ
قبل التنفيذ، وكذلك حرمانه من الضامنات التي يوفرها نظام التنفيذ، والتي 
تكفل بيعًا عادالً للعقار املرهون، إذ غالبًا ما يكون سعي امُلْرهَتِن عند بيع العقار 
البيع بسعر السوق، بخالف  الدين وإن كان  املرهون ُمنصّبًا عىل حتقيق مبلغ 
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البيع بالسعر األعىل عن طريق  التنفيذ، والتي تراعي  البيع عن طريق حمكمة 
نها نظام التنفيذ. التهيئة للمزاد، وفق اإلجراءات التي تضمَّ

النظام حيقق مزايا  إلزام  بأن عدم  القول  فإنه يمكن  الصعيد اآلخر  وعىل 
اِهن، ألنه من املعلوم أن إجراءات البيع  عدة عىل مستوى امُلْرهَتِن وكذلك الرَّ
إليها املشرتون،  املعتاد، ولذا ال يلجأ  التنفيذ تأخذ مدة أطول من  عرب حماكم 
إال إذا كانت حتقق هلم فرصة، كأن يكون املوقع هاّمًا ويقل العرض فيه، أو أن 

يكون السعر أقل.
يف  املنظم  من  وَسْعٌي  جيد،  أمر  النظام  منع  عدم  أن  يظهر  الذي  فإن  لذا 
توفري املرونة، إال أننا نرى أمهية أن يضع املنظم يف مثل هذه احلاالت الضامنات 
اِهن من تفريط امُلْرهَتِن عند بيع العقار، وبذلك يكون  الكافية التي حتفظ حق الرَّ
اِهن وحقق مرونة ورسعة يف التنفيذ واالستيفاء، أو أن يقطع  املنظم قد محى الرَّ

املنظم االحتامل ببيان عدم الصحة.
وقد جاء يف الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الرشعية لبنك البالد، 
اِهن تفويضه ببيع املرهون عند ختلُّفه عن السداد  جواز اشرتاط امُلْرهَتِن عىل الرَّ

دون الرجوع للقضاء)1(.
واملالكية)3(،  احلنفية)2(،  قول  هو  اِهن  الرَّ بإذن  ْهن  للرَّ امُلْرهَتِن  بيع  وجواز 
حيرض  أن  إال  البيع  وبطالن  الرشط  جواز  بعدم  الشافعية  وقول  واحلنابلة)4(. 
اِهن يريد  اِهن؛ لـ: »أنه توكيل جيتمع فيه غرضان متضادان، وذلك: أن الرَّ الرَّ
التأين يف البيع لالستقصاء يف الثمن، وامُلْرهَتِن يريد االستعجال يف البيع ليستويف 

)1( الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الرشعية لبنك البالد، أمانة اهليئة الرشعية لبنك البالد، 
الضابط )262(، ص81.

)2( حتفة الفقهاء، 43/3.
بداية املجتهد وهناية املقتصد، 58/4.  )3(

املغني، البن قدامة، 303/4.  )4(
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اِهن بالبيع  له ببيع اليشء من نفسه«)1(، فإذا مل يأذن الرَّ دينه، فلم جَيُْز، كام لو وكَّ
ْهن، عىل قول أيب يوسف وحممد من احلنفية)2(، واملالكية)3(،  فيبيع احلاكم الرَّ
وإنام  ْهن  الرَّ يبيع  ال  احلاكم  بأن  حنيفة  أيب  وقول  واحلنابلة)5(،  والشافعية)4(، 
ْهن)6(؛ ألن والية احلاكم عىل  حيبسه حتى يؤدي امَلِدين الدين، أو يبيع هو الرَّ
من عليه احلق، ال عىل ماله، فلم َينُفذ بيعه بغري إذنه، والصحيح أنه حق تعني 

عليه، فإذا امتنع من أدائه، قام احلاكم مقامه يف أدائه))(.
اِهن عندما منع  الرَّ ُعودي قام بحامية مصالح  السُّ النظام  أن  القول  صفوة 
اِهن، وحكم ببطالن هذا  الرَّ امُلْرهَتِن للعقار عند عدم وفاء  من اشرتاط متلُّك 
العقار  بيع  اشرتاط  حكم  عن  النظام  سكت  عندما  قصور  وحصل  الرشط، 
وهو  األصل  عىل  احلكم  ُيبقي  السكوت  إذ  للمحاكم،  اللجوء  دون  املرهون 
موردًا  السكوت  أضحى  أوردها  التي  النصوص  معرض  ويف  اإلباحة، 
ضها  لالحتامل، وورود االحتامل من مظاهر ضعف النصوص النظامية، لتعرُّ
لالختالف يف التطبيق، إذ ستكون حتت تقدير كل قاٍض واجتهاده، السيام عند 
يبني  أن  حَيُسن  لذا  العقد،  أثر ذلك عىل أطراف  البيع، وال خيفى  بعد  التنازع 
ل  تعجُّ من  اِهن  الرَّ حتمي  التي  الضامنات  ووضع  الرشط،  هذا  حكم  النظام 

امُلْرهَتِن بتفويت بيع عادل للعقار املرهون.

)1( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، 59/6.
)2( حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، 66/6.

بداية املجتهد وهناية املقتصد، 58/4.  )3(
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، 59/6.  )4(

املغني، البن قدامة، 303/4.  )5(
حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، 66/6.  )6(

املغني، البن قدامة، 303/4.  )((
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الوفاء وطلب االستيفاء  ن عند تعذر  املُْرَتِ الثاين: مظاهر محاية  املطلب 
ْهن: من الرَّ

ر األداء، يكون للُمْرهَتِن احلق يف طلب بيع العقار  بحلول أجل الوفاء وتعذُّ
خالل  من  احلق  هذا  للُمْرهَتِن  كفل النظام  وقد  منه،  دينه  الستيفاء  املرهون 
عدة مظاهر تضمن محاية مصالح امُلْرهَتِن، ومن تلك املظاهر أن النظام جعل 
ل حكم السندات التنفيذية، فيستطيع امُلْرهَتِن طلب التنفيذ  ْهن امُلَسجَّ لعقد الرَّ
اجلربي واستيفاء دينه من خالل حماكم التنفيذ دون اللجوء إىل القضاء العام، 
حيث أشارت املادة الثامنة والعرشون عىل حق امُلْرهَتِن يف طلب النزع اجلربي 
للعقار وبيعه، إذا مل ُيوِف امَلِدين بالدين، وفقًا ألحكام نظام التنفيذ، كام نصت 
رات املوثقة من سندات  املادة التاسعة من نظام التنفيذ عىل أن العقود واملحرَّ

ْهن الَعَقاري كونه موثقًا ومسجاًل رسميًا. التنفيذ، ويدخل فيها عقد الرَّ
إىل  الدين  استيفاء  يف  امُلْرهَتِن  حق  امتداد  النظام  كفلها  التي  املظاهر  ومن 
بطلب  املشاعة  بحالته  املشاع  املرهون  العقار  ببيع  اِهن  الرَّ رشكاء  عىل  التأثري 
اِهن احلق يف الُشْفعة)1(، أو بقسمة العقار إذا  امُلْرهَتِن ودون أن يكون لرشكاء الرَّ

اِهن)2(. طلبها امُلْرهَتِن ولو بغري رضا الرَّ
اِهن يف تأجري العقار املرهون قبل حلول  وُيالَحظ أنه يف مقابل تقرير حق الرَّ
نظام  أن  إال  بعده،  احلكم  عن  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  سكت  األجل، 
التنفيذ بنيَّ عدم نفاذ ما يقوم به امَلِدين من ترصف يف أمواله املحجوزة)3(، وأن 
فات امَلِدين بعد حجز ماله تتعلق بذمته ال بامله املحجوز)4(، وعليه فيتبني  ترصُّ
اِهن تتقيد ترصفاته يف العقار املرهون بعد حجزه محايًة ملصالح امُلْرهَتِن،  أن الرَّ

م12/50 من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ.  )1(
ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ املادة الثامنة من نظام الرَّ  )2(

م20 من نظام التنفيذ.  )3(
م1/20، من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ.  )4(



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
48

مظاهر حماية الراهن والمرتهن

ويف احلقيقة أن الذي يظهر أن هذا النص وحده ال يكفي حلامية مصالح امُلْرهَتِن 
ره  اِهن يستطيع إدارة العقار وتأجريه ولو بعد حلول أجل الوفاء وتعذُّ كون الرَّ
املنع  املرهون وقبل احلجز؛ ألن  العقار  بيع  التنفيذ  امُلْرهَتِن من قايض  وطلب 
النظامي إنام يكون عند احلجز، وقد بيَّنت الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ بدايته 
نظام  أنه كام توىل  الباحث  الدائرة ساعة وتارخيًا)1(، ويرى  أمر  بوقت صدور 
فإنه كان  املرهون  العقار  إدارة  اِهن يف  الرَّ تقرير حق  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ
اِهن  الرَّ وعلم  ره  وتعذُّ الوفاء  أجل  حلول  بمجرد  اإلدارة  حق  تقييد  األجدر 

بطلب امُلْرهَتِن ببيع العقار املرهون.
اِهن يف العقار املرهون بعد احلجز، ُتَغلُّ يده من  وتبعًا لتقييد ترصفات الرَّ
ف يف غلة العقار، أو استيفاء األُجرة بعد صدور أمر احلجز، حيث نصت  الترصُّ
املادة 45م/3 من نظام التنفيذ عىل أن احلجز عىل العقار حجز عىل غلته، وعىل 
إبالغ املستأجر باحلجز لتسليم األجرة للمحكمة أو احلارس حسب األحوال، 
اِهن، أن هذه اإلجراءات إنام  الرَّ إال أنه يضاف ملا قد قيل بشأن بداية غل يد 
تتعلق باملدة الالحقة للحجز، فتتبع فيها الغلة واألُجرة ألصل العقار، وفيها 
اِهن يف القبض  فات الرَّ اِهن عن القبض، لكن ُيثار تساؤل عن ترصُّ ُتَغلُّ يد الرَّ
نجد  احلقيقة  ويف  احلجز،  أمر  صدور  قبل  الالحقة  املدة  لألجرة عن  امُلعجل 
اِهن بتأجري العقار - قبيل أمر  أن النظام مل يبني أحكامها، ومعلوم أن قيام الرَّ
احلجز - املدة التي رخص فيها النظام دون تسجيل وهي أقل من مخس سنوات 
تؤثر يف قيمة العقار ومن ثم إمكانية استيفاء الدين منه، ومثله القبض املعجل 
لألجرة، لذا كان من األجدر أن يبني النظام األحكام املتعلقة هبا دفعًا للرضر 
عن امُلْرهَتِن، وقد يؤخذ من نظام التسجيل العيني أن النظام حد جواز القبض 

م2/20 من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ.  )1(
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مع  فيجب تسجيله)1(، ولكن  زاد عليها  وما  بثالث سنوات الحقة،  املعجل 
هذا فإن القبض املعجل لثالث سنوات يؤثر يف قيمة العقار عند بيعه إذا كان 

القبض قبيل احلجز.
اِهن يف االنتفاع  وعليه فيظهر هنا خلل يف حتقيق التَّوازن بني مصلحة الرَّ
بالعقار املرهون وإدارته وقبض غلته قبل حلول أجل الوفاء، ومصلحة امُلْرهَتِن 

يف عدم اإلرضار به وتقليل ضامنه والتأثري عىل استيفاء حقه.
وقد متيز القانون املرصي بأن ذكر أحكام القبض املعجل يف ذات موضع 
ُعودي حد القانون املرصي  ْهن الرسمي، وعىل غرار النظام السُّ تنظيم أحكام الرَّ
القبض املعجل بثالث سنوات، رشيطة كون القبض ثابت التاريخ قبل تسجيل 
تنبيه نزع امللكية، وما جتاوز هذه املدة فال ينفذ منه إال مقدار الثالث سنوات إال 

ْهن)2(. إذا كانت مسجلة قبل عقد الرَّ
املعجل،  القبض  حكم  بيان  عن  واإلمارايت  األردين  القانون  سكت  بينام 
والتي  األردين  القانون  من   1336 املادة  نص  أن  إىل  الرشاح  بعض  ويذهب 
اِهن يف إدارة العقار املرهون وقبض غلته حتى تاريخ نزع  نصت عىل أحقية الرَّ
التأجري وقبض األجرة هو موعد أجل  امللكية، إشارة إىل أن غاية مدة جواز 
الوفاء، وما زاد عىل ذلك فيعد خمالفًا للنظام وخمالفًا للامدة 1335 من القانون 

اِهن بعدم التأثري عىل حقوق امُلْرهَتِن)3(. األردين التي قيدت عمل الرَّ
احلق  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ جوهر  ُتَعدُّ  بل  ن  امُلْرهَتِ محاية  ومن مظاهر 
ن يف أولوية استيفاء  يف التقدم أو األفضلية)4(، وُيقَصد بحق التقدم حق امُلْرهَتِ
دينه من العقار املرهون عىل سائر دائني امَلِدين العاديني، مهام كان تاريخ ترتُّب 

املادة )3 من نظام التسجيل العيني للعقار.  )1(
املادة 1046 من القانون املدين املرصي.  )2(

ينظر: احلقوق العينية األصلية والتبعية، يوسف عبيدات، ص268.  )3(
ينظر: أحكام الضامن العيني والشخيص، السيد عيد نايل، ص 216.  )4(
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كامل  امُلْرهَتِن  يستويف  بعدما  إال  شيئًا  يأخذون  فال  امَلِدين،  ذمة  يف  حقوقهم 
هذا  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  من  األوىل  املادة  أكدت  وقد  منه)1(،  حقه 
ل وبيَّنت أهم أثر له بـ »ويكون له  ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ فت الرَّ األمر عندما عرَّ
ائنني يف استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار«، ويف  بمقتضاه أن يتقدم عىل مجيع الدَّ
م عىل مجيع الغرماء يف استيفاء دينه  املادة الثامنة عرشة بنيَّ النظام أن امُلْرهَتِن ُيقدَّ
من ثمن العقار املرهون وفقًا ملرتبته رشعًا ونظامًا، فإذا بقي له دين حاصص 

ائنني. الغرماء يف بقية أموال امَلِدين كغريه من الدَّ
ائنون امُلْرهَتِنون للعقار، كان لكل منهم التقدم بحسب مرتبة  د الدَّ فإذا تعدَّ
ثمن  عىل  م  التقدُّ حق  يقترص  وال  تسجيله،  وتاريخ  قيده  لرقم  وفقًا  ْهن  الرَّ
العقار بل يتجاوزه إىل املال الذي حيل حمله وفقًا للامدة الرابعة والعرشين من 
ن  ل، وقد أكد القانون املرصي)2( هذا احلق للُمْرهَتِ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ نظام الرَّ
وكذلك القانون األردين)3( واإلمارايت)4(، ويتفق فقهاء املذاهب األربعة)5( عىل 
ْهن  م وأحقيته بالثمن من بني سائر الغرماء؛ ألنه بعقد الرَّ حق امُلْرهَتِن يف التقدُّ

ثبت له االختصاص.
اِهن وامُلْرهَتِن،  ومن املظاهر اهلامة والتي حتقق التَّوازن يف محاية كٍل من الرَّ
فات الناقلة  ف يف العقار املرهون بالترصُّ اِهن أحقية الترصُّ أنه يف إطار منح الرَّ
العقار  تتبُّع  حق  ن  للُمْرهَتِ ُعودي  السُّ والنظام  القوانني)6(  جعلت  للملكية، 

ينظر: أحكام الضامن العيني والشخيص، السيد عيد نايل، ص 216.  )1(
املادة 1056 من القانون املدين املرصي.  )2(
املادة 1348 من القانون املدين األردين.  )3(

املادة 1425 من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات.  )4(
املدونة، 626/3. احلاوي  التهذيب يف اختصار  الرشائع، 153/6.  ترتيب  الصنائع يف  بدائع   )5(

الكبري، 314/6. املغني، 303/4.
املادة 1060 من القانون املدين املرصي، واملادة 1352 من القانون املدين األردين، واملادة 1429   )6(

من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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ن يف التنفيذ  ائن امُلْرهَتِ املرهون »يف أي يد يكون«)1(، وُيقَصد بحق التتبع حق الدَّ
يد  أي  يف  حقًا  عليه  الغري  اكتسب  أو  ملكيته  انتقلت  إذا  املرهون  العقار  عىل 
بعد  العقار  هذا  ملكية  إليه  انتقلت  من  وهو  احلائز،  عليه  ويطلق  يكون)2(، 
ْهن وبأي سبب من أسباب انتقال امللكية، دون أن يكون مسؤوالً مسؤولية  الرَّ
هذا  عىل  ينفذ  أن  ن  للُمْرهَتِ فيحق  ْهن)3(،  بالرَّ املضمون  الدين  عن  شخصية 
اه عىل  العقار املرهون يف يد حائزه، ولألخري حق أداء الدين عىل أن يرجع بام أدَّ
امَلِدين)4(، كام أن له حق تطهري العقار املرهون من كل رهن مسجل عليه)5(، 
ويقر فقهاء الرشيعة اإلسالمية حق امُلْرهَتِن يف التتبع، ويظهر يف كالمهم عند 
ْهن إىل الورثة، حيث جيمع الفقهاء من احلنفية)6(  اِهن وانتقال ملكية الرَّ موت الرَّ
ْهن ولو مل يكن  ن يف الرَّ واملالكية ))(والشافعية)8( واحلنابلة)9( عىل بقاء حق امُلْرهَتِ
ْهن باٍق وللُمْرهَتِن حق األولوية عىل  ْهن بيده كام لو كان بيد عدل، فإن الرَّ الرَّ
ْهن  ْهن، وللورثة فكُّ الرَّ ْهن إىل الورثة مثقاًل بحق الرَّ ْهن، وتنتقل ملكية الرَّ الرَّ
ْهن ليستويف امُلْرهَتِن حقه ويرجع الباقي عليهم. بسداد الدين، أو طلب بيع الرَّ

ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ املادة األوىل من نظام الرَّ  )1(
ينظر: الضامنات الشخصية والعينية، أمحد الزقرد، ص 205.  )2(

ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ املادة السابعة والعرشون من نظام الرَّ  )3(

ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ املادة التاسعة والعرشون من نظام الرَّ  )4(
ل. ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ املادة الثالثون من نظام الرَّ  )5(

املبسوط للرسخيس، 80/21. بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، 156/6.  )6(
املدونة، 156/4. الذخرية للقرايف، 92/8.  )((

األم، 150/3. احلاوي الكبري، 19/6.  )8(
اإلنصاف، 291/5. كشاف القناع عن متن اإلقناع، 428/3.  )9(
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اخلامتة
الَعَقاري  نظام  يف  وامُلْرهَتِن  اِهن  الرَّ محاية  مظاهر  راسة  الدِّ هذه  يف  بحثنا 
ل، وقد تطرقنا هلذه املظاهر من خالل مرحلتني: األوىل مرحلة األجل،  امُلَسجَّ

والثانية حلول وقت الوفاء، وتوصلنا ملجموعة من النتائج أبرزها:
ُعودي، . 1 ل يف النظام السُّ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ ْهن احليازي قسيَم الرَّ يعد الرَّ

الَعَقاري  ْهن  الرَّ أتاح  وقد  األخرى،  القوانني  يف  الرسمي  ْهن  والرَّ
يف  امللكية  سلطات  وممارسة  املرهون  العقار  حيازة  اِهن  للرَّ ل  امُلَسجَّ
عىل  شجع  أنه  النظام  مزايا  أبرز  من  ُيَعدُّ  كام  االستيفاء،  يضمن  إطار 
اِهن وامُلْرهَتِن  للرَّ النفع  االقرتاض يف سبيل متلُّك املسكن، وهذا حيقق 

بنوكًا أو رشكات متويل، باإلضافة إىل تقوية االئتامن والثقة املالية.
اِهن حق إدارة العقار املرهون، . 2 ل للرَّ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ َضِمن نظام الرَّ

كام  االستغالل  يف  وحقه  االستعامل،  يف  اِهن  الرَّ حق  تشمل  واإلدارة 
اِهن  اِهن يف تقايض غلة العقار املرهون، ومحى الرَّ أكد النظام أحقية الرَّ
ويف  العقار،  منافع  من  امُلْرهَتِن  استفادة  رشط  صحة  عدم  عىل  بالنص 
باطاًل، دون  ْهن فإن الرشط يكون  الرَّ حال وجد هذا الرشط يف عقد 
د بالنص عىل بطالن هذا  ْهن، وقد تفرَّ أن يرسي هذا البطالن لعقد الرَّ
ُعودي من بني القوانني حمل املقارنة، وهو ما يضمن  الرشط النظام السُّ

اِهن من استغالل امُلْرهَتِن، وحيقق غاية النظام. محاية الرَّ
بالتفريق بني حالة كون . 3 فيها  بدأ  التأجري مادًة  لبيان حكم  النظام  أفرد 

كان  إذا  احلالة  هذه  ويف  العيني،  التسجيل  لنظام  وفقًا  مسجاًل  العقار 
ْهن فإنه ُيَعدُّ نافذًا يف مواجهة امُلْرهَتِن،  عقد اإلجيار مسجاًل قبل عقد الرَّ
ْهن هو السابق فال يرسي عقد اإلجيار يف مواجهة  وأما إذا كان عقد الرَّ
واحلالة  سنوات،  مخس  من  أقل  اإلجيار  مدة  كانت  إذا  إال  امُلْرهَتِن، 
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الثانية إذا كان العقار املرهون غري مسجل وفقًا لنظام التسجيل العيني 
اِهن اإلفصاح عن احلقوق العينية،  للعقار، وفيها أوجب النظام عىل الرَّ
التأجري، األمر الذي أدى إىل االختالف يف تفسري  وسكت عن حكم 
هذا السكوت، وظهر لنا أن هذا ُيَعدُّ من مواطن ضعف النظام يف محاية 
لة وفقًا لنظام التسجيل العيني  اِهن، السيام وأن العقارات غري امُلَسجَّ الرَّ
هي األكثر بسبب حمدودية نطاق تطبيق النظام، مع احلاجة إلجراء هذا 

العقد.
اِهن يف حال . 4 ف بالعقار املرهون من قبل الرَّ نص النظام عىل جواز الترصُّ

كان العقار مسجاًل وفقًا ألحكام نظام التسجيل العيني، وأما إذا مل يكن 
ف يف العقار املرهون، ما مل يتم  اِهن الترصُّ العقار مسجاًل فال جيوز للرَّ
اِهن وامُلْرهَتِن عىل خالف ذلك، عىل أن ُيوثَّق يف صك  االتفاق بني الرَّ
العقار وِسِجلِّه، وتقييد املنظم جاء انطالقًا من ضعف التسجيل العادي 
فات الالحقة عىل العقار، وظهر  مقارنة بالتسجيل العيني يف تقييد الترصُّ
اِهن فيام يتصل  ل، أوَدَن يف محاية حق الرَّ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ أن نظام الرَّ
منه يف احلاالت األكثر شيوعًا  اِهن  الرَّ منع  ف، من خالل  الترصُّ بحق 
واملتمثلة يف العقارات غري اخلاضعة لنظام التسجيل العيني، وإضعافه 
يف احلاالت األخرى عندما اختذ املنظم عبارة اجلواز لتنظيم هذا احلق، 

دون نص يؤكد عىل محايته.
اإلجياب . 5 بمجرد  منعقدًا  الَعَقاري  ْهن  الرَّ عد  ُعودي  السُّ النظام  أن 

يف  ينحرص  التسجيل  وأثر  التسجيل،  إىل  احلاجة  دون  والقبول، 
االحتجاج به أمام الغري، وهلذا األثر أمهية كبرية بالنسبة للُمْرهَتِن كونه 
هو الذي حيمي حقه ويعطيه االمتياز عىل العقار دون سائر دائني امَلِدين، 
بتسجيل  اِهن  الرَّ التزام  عىل  ل  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ نظام  أكد  ولذا 
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ْهن ونفقات التسجيل، وهذا املوقف ُيَعدُّ من مظاهر محاية امُلْرهَتِن،  الرَّ
ْهن  ائن بإقراض امَلِدين رشط الرَّ ل فيها الدَّ يف تلك احلاالت التي يتعجَّ
الَعَقاري وقبل تسجيله، ففي تلك احلاالت كفل املنظم للُمْرهَتِن حق 

ْهن الَعَقاري. اِهن بتسجيل الرَّ إلزام الرَّ
املكفولة . 6 احلقوق  تلك  مواجهة  امُلْرهَتِن يف  ائن  الدَّ محاية حقوق  لضامن 

اِهن االلتزام  ل عىل الرَّ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ اِهن، فقد جعل نظام الرَّ للرَّ
بعدم اإلخالل بحقوق امُلْرهَتِن، أو اإلرضار هبا، واملحافظة عىل سالمة 
عىل  االعرتاض  حق  وللُمْرهَتِن  الوفاء،  تاريخ  حتى  املرهون  العقار 
للهالك،  ضه  تعرُّ أو  املرهون،  العقار  قيمة  إنقاص  شأنه  من  ما  مجيع 
سالمة  تضمن  التي  التحفظية  النظامية  اإلجراءات  واختاذ  العيب،  أو 
حقه، واللجوء للقضاء املستعجل لطلب وقف األعامل الضارة، واختاذ 
الوسائل التي متنع وقوع الرضر، وما يتكلَُّفه من النفقات فله الرجوع 

اِهن. فيها عىل الرَّ
من . ) يمنعه  قد  ملا  املرهون  العقار  ض  تعرُّ عند  للُمْرهَتِن  املنظم  جعل 

استيفاء حقه منه من نقص قيمة أو هالك أو عيب أو استحقاق، وكان 
ذلك بتعدٍّ أو تفريط أو تدليس ممن بيده املرهون - راهنا أم حائزًا - أن 
ْهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم رهن مماثل  يطالب األخري بزيادة الرَّ
مكانه، فإن مل يمتثل ألحدمها، كان له إلزامه بسداد الدين وفقًا ملعايري 

السداد املبكر.
ْهن بعد بلوغ . 8 اِهن عند استيفاء الدين من الرَّ ُعودي الرَّ محى النظام السُّ

ره عندما منع من اشرتاط متلك امُلْرهَتِن للعقار عند عدم  أجل الوفاء وتعذُّ
اِهن، وحكم ببطالن هذا الرشط، وحصل قصور عندما سكت  وفاء الرَّ
النظام عن حكم اشرتاط بيع العقار املرهون دون اللجوء للمحاكم، إذ 
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السكوت ُيبقي احلكم عىل األصل وهو اإلباحة، ويف معرض النصوص 
التي أوردها أضحى السكوت موردًا لالحتامل، وورود االحتامل من 
ضها لالختالف يف التطبيق؛ إذ  مظاهر ضعف النصوص النظامية، لتعرُّ
ستكون حتت تقدير كل قاٍض واجتهاده، وال خيفى أثر ذلك عىل طريف 

العقد.
األداء، . 9 ر  وتعذُّ الوفاء  أجل  بحلول  دينه  استيفاء  للُمْرهَتِن  املنظم  كفل 

التنفيذية، وغلِّ  السندات  ل حكم  امُلَسجَّ الَعَقاري  ْهن  الرَّ بَجْعِلِه لعقد 
محاية  حجزه  بعد  غلته  يف  ف  والترصُّ املرهون  العقار  عن  اِهن  الرَّ يد 
ملصالح امُلْرهَتِن، إال أنه ظهر لنا عدم كفاية النص النظامي من وجهني: 
اِهن عىل تأجري العقار املرهون قبيل احلجز عليه املدة  األول: قدرة الرَّ
عن  لألجرة  املعجل  القبض  والثاين:  سنوات،  مخس  وهي  النظامية 
الثالث سنوات القادمة، وال خيفى ما قد يكون هلذا األمر من األثر عىل 

انخفاض قيمة العقار عند التنفيذ عليه.
ومن مظاهر محاية امُلْرهَتِن احلق يف التقدم أو األفضلية وهو حق امُلْرهَتِن . 10

امَلِدين  دائني  سائر  عىل  املرهون  العقار  من  دينه  استيفاء  أولوية  يف 
جعل  املرهون  بالعقار  ف  الترصُّ يف  اِهن  الرَّ حق  مقابل  ويف  العاديني، 
امُلْرهَتِن يف  ائن  الدَّ املرهون، وهو حق  العقار  تتبُّع  للُمْرهَتِن حق  النظام 
التنفيذ عىل العقار املرهون إذا انتقلت ملكيته أو اكتسب الغري عليه حقًا 

يف أي يد يكون.
وانطالقًا من هذه النتائج فإنا نويص بام ييل:

إعادة صياغة الفقرة األوىل من املادة العرشين، حيث أن مفادها أن ما 1. 
زاد من العقود عىل مخس سنوات فحكمه البطالن، مع أن الذي يظهر 
القانون  متيز  وقد  فقط،  سنوات  مخس  ونفاذ  الزيادة  بطالن  املراد  أن 
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املرصي يف هذه الصياغة بذكر هذا التفصيل بشكل رصيح وواضح.
املادة 2.  من  الثانية  الفقرة  يف  الوارد  اإلهبام  بمعاجلة  املنظم  قيام  رضورة 

الناس،  بحاجة  األكثر شيوعًا ومساسًا  احلالة  العرشين، ال سيام وأهنا 
وألن أثرها بطالن أو صحة عقود اإلجيار.

ف 3.  مالحظة صياغة الفقرة األوىل من املادة العرشين يف تقرير حق الترصُّ
حيث وردت بصيغة اجلواز، وهذه اللفظة تشري إىل جواز االتفاق عىل 
خالفها كوهنا جتعل القاعدة القانونية من القواعد املكملة، بينام تقتيض 
اِهن وعدم  ف للرَّ ل حفظ حق الترصُّ ْهن الَعَقاري امُلَسجَّ طبيعة نظام الرَّ
جواز االتفاق عىل خالف ذلك؛ ألن دور النظام محاية طريف العقد وال 
اِهن هو الطرف األضعف غالبًا والذي سيستجيب لرشوط  سيام أن الرَّ
ويتجه  امُلْرهَتِن،  استغالل  من  محاية حقوقه  النظام  فيتعنيَّ عىل  ائن،  الدَّ
حق  تقرير  أن  إىل  وغريهم  واألردين  املرصي  القانون  رشاح  أغلبية 

اِهن ُيَعدُّ من النظام العام. ف للرَّ الترصُّ
لة وفقًا لنظام 4.  معاجلة احلاالت األكثر شيوعًا وهي العقارات غري امُلَسجَّ

ف املنظمة يف الفقرة الثانية من  التسجيل العيني، فيام يتصل بحق الترصُّ
املادة احلادية عرشة.

اِهن واحلائز كام هو 5.  األَْوىَل يف صياغة املادة الثالثة عرشة اجلمع بني الرَّ
بيده  من  »يلتزم  كالتايل:  النص  يكون  بأن  عرشة،  الرابعة  املادة  نص 
العقار  باملحافظة عىل سالمة  أم حائزًا -  راهنًا كان  املرهون -  العقار 

املرهون حتى تاريخ وفاء الدين،...«.
النظام من الرشط املمهد أي بيع العقار املرهون دون 6.  توضيح موقف 

اللجوء للقضاء، ويف حالة عدم املنع، فَيحُسن وضع الضامنات الكافية 
اِهن من تفريط امُلْرهَتِن عند بيع العقار. التي تضمن محاية الرَّ
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العقار ).  اِهن عن  الرَّ يد  فيها  ُتَغلُّ  التي  املدة  بداية  النظر يف  إعادة  حُيسن 
قد  ملا  لألجرة،  املعجل  والقبض  بالتأجري  يتعلق  ما  وخاصة  املرهون، 
يكون هلا من األثر يف انخفاض قيمة العقار املرهون عند التنفيذ عليه، 
التأجري قبيل احلجز وباملدة األعىل اجلائزة نظامًا مخس  إذا كان  السيام 

سنوات، مع القبض املعجل لألجرة عن ثالث سنوات.
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ف حقوق الُمؤلِّ
دراسة فقهية تطبيقية مقارنة 

بالنظام السعودي

د. عبد العزيز بن ناصر التميمي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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مقدمة
إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، 
له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضل  فال  اهلل  هيده  من  أعاملنا،  سيئات  ومن 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه، ومن اهتدى هيديه إىل يوم الدين.
نُتم 

َ
َوأ إِلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ  َحقَّ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡسلُِموَن 102﴾ ]آل عمران: 102[. مُّ
وََخلََق  ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ  ِي َخلََقُكم  َربَُّكُم ٱلَّ َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ  َ ٱلَّ ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا 1﴾ ]النساء: 1[. رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
َوٱۡل

لَُكۡم  يُۡصلِۡح  َسِديٗدا ٧٠  قَۡوٗل  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

فَۡوزاً  فَاَز  َفَقۡد  َورَُسوَلُۥ   َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ

َعِظيما٧ً١﴾ ]األحزاب: 0)-1)[.
الرساالت  خامتة  اإلسالمية  الرشيعة  جعل  قد    اهلل  فإن 
الساموية، وجعلها كاملة صاحلة لكل زمان ومكان، وما من قضية أو حادثة 
تقع، إال وهلل  فيها حكم، َعِلَمُه من َعِلَمُه، َوَجِهَلُه من َجِهَلُه، وقد 
إىل جتلية حكم  متعددة ومتجددة، واحلاجة ماسة  ت معامالت كثرية  استجدَّ
اهلل تعاىل فيها. ومن املسائل املعارصة املهمة اجلديرة بمزيد البحث والدراسة 
العلوم  شتى  يف  واملصنفات  املؤلفات  لكثرة  وذلك  املؤلف«؛  »حقوق  مسألة 
واملعارف، ويف كافة املجاالت العلمية واألدبية والفكرية والفنية، وما صاحب 
العلمية،  املؤلفات والكتب  الربجمة اآللية لكثري من  ر يف حركة  ذلك من تطوُّ
هلم  ت  ويرسَّ عاب،  الصِّ من  كثريًا  العلم  وطالب  الباحثني  عىل  لت  سهَّ التي 
لت عمليات التقليد والتزوير،  سبل البحث والتأليف، ويف مقابل ذلك؛ سهَّ
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العلمي  ونتاجهم  اآلخرين،  ملؤلفات  واألدبية  العلمية  الرسقات  وانترشت 
العامل  جعل  مما  املختلفة،  للمؤلفات  النسخ  عمليات  وَكُثرت  والفكري، 
األنظمة  واملمتلكات، وسنَّ  احلقوق  احلامية هلذه  كله يسعى جاهدًا يف سبيل 
وفرض  ألصحاهبا،  واملادية  املعنوية  حقوقها  وحتفظ  حتكمها  التي  والقوانني 
العقوبات الزاجرة والرادعة لكل من يتعدى عليها بأي نوع من أنواع التعدي؛ 
لذا رأيت أن ُأسهم بالكتابة يف هذا املوضوع مبيِّنًا موقف الرشع من ذلك مع 
فيه، سائاًل  القضائية  التطبيقات  ببعض  السعودي، مسرتشدًا  بالنظام  مقارنته 

اهلل تعاىل التوفيق والسداد واإلعانة؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه.
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

إن مسائل هذا املوضوع مل ُتفَرد يف بحث جيمع شقيها النظري والتطبيقي . 1
العميل، بدراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي.

تناول . 2 إنه  أمهية موضوعه، حيث  أيضًا من  البحث  أمهية هذا  جاءت 
مثل  فدراسة  غالبًا،  فيها  النزاع  حيصل  التي  احلقوق  وهو  مهاًم  جانبًا 
وجه  عىل  القضاء  وفقه  اإلسالمي،  الفقه  ُيثري  مما  املوضوعات  هذه 

اخلصوص.
َكُثرت عمليات النسخ للمؤلفات املختلفة، مما جعل العامل كله يسعى . 3

األنظمة  وسنَّ  واملمتلكات،  احلقوق  هلذه  احلامية  سبيل  يف  جاهدًا 
والقوانني التي حتكمها وحتفظ حقوقها املعنوية واملادية ألصحاهبا؛ مما 
به، وال  املتعلقة  لتقديم دراسات يف مجيع اجلوانب  األمر ملحًا  جيعل 
شك أن من أوىل هذه اجلوانب هو اجلانب الرشعي الذي ُيبرصِّ الناس 

بتكاليفهم الرشعية.
به . 4 ينفعنا  أن  اهلل  علَّ  قليل  بجهد  كان  وإن  العلم،  نرش  يف  املشاركة 

تطبيقية،  فقهية  ناحية  من  الرشعية  املسائل  بدراسة  نلقاه؛ وذلك  يوم 
وإخراجها إىل النَّاس؛ لينتفعوا هبا يف دينهم ودنياهم.
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ومجعها، . 5 وضبطها،  الفقهية،  املسائل  هذه  يف  العلم  من  االستزادة 
فيها،  التحقيق  أهل  واختيارات  فيها،  املرجوح  من  الراجح  ومعرفة 

وذلك عىل ضوء الكتاب والسنة.
العدل، . 6 من  فيها  وما  املسلمني،  عند  باحلقوق  الرشيعة  عناية  إبراز 

والوسطية، واالنسجام، مع الفطرة التي فطر اهللُ تعاىل الناس عليها، 
وصالحية الرشيعة لكل جماالت احلياة.

إبراز ما توليه اململكة العربية السعودية من اهتامم بحقوق اإلنسان عىل . )
وجه عام، وحقوق املؤلِّفني عىل وجه اخلصوص، من خالل األنظمة 
النظام  كفلها  التي  التأليف،  بحقوق  املتعلقة  واألحكام  والقرارات 

املستمد من الرشيعة اإلسالمية.
الدراسات السابقة، واملقارنة بينها وبني موضوع البحث:

رسالة  أو  دراسة  عن  بالتفتيش  قمُت  البحث  هذا  فكرة  جاءت  عندما 
أو  املعلومات عن مرجع،  قواعد  عليه من  اطلعت  فيام  أجد  فلم  فيه،  علمية 
كتاب، تناول هذا املوضوع بالدراسة ِوفق اآللية التي سأقوم هبا، إال ما كان من 
دراسات تناولت موضوع حق امللكية الفكرية من جوانب عدة ومل تكن دراسة 
بخالف  القضائية،  التطبيقات  من  خلت  أهنا  كام  السعودي،  بالنظام  مقارنة 
تطبيقات  عىل  واشتملت  السعودي،  والنظام  الفقه  بني  قارنت  التي  دراستي 

قضائية، ومن تلك الدراسات:
احلق األديب للمؤلف، للدكتور عبد الرشيد مأمون.. 1
احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده، للدكتور فتحي الدريني.. 2
عبد املجيد، . 3 عصمت  للدكتور  الفكرية،  للملكية  القانونية  احلامية 

والدكتور صربي خاطر.
احلامية املقررة حلقوق املؤلفني األدبية، لعبد اهلل النجار.. 4
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حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن، لفتحي الدريني وآخرون.. 5
حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي، حلسني الشهراين.. 6
حقوق والتزامات املؤلف، للدكتور حسن بودي.. )
محاية امللكية الفكرية، للدكتور نارص بن مرشي الغامدي.. 8

حقوق  دراسة:  خصوصًا  البحث،  هذا  إعداد  يف  منها  استفدت  وقد 
هذه  أقرب  فهي  الشهراين؛  حلسني  اإلسالمي،  الفقه  يف  والتأليف  االخرتاع 
الدراسات ملوضوع البحث، وقد أضفت عليها، وعىل ما سبق من دراسات، 

اجلانب التطبيقي مع املقارنة بالنظام السعودي.
خطة البحث:

اشتمل البحث عىل العناوين التالية:
اختياره،  وأسباب  املوضوع  وأمهية  االستفتاح،  وتضمنت  املقدمة: 

والدراسات السابقة، وخطة البحث، واملنهج املتبع.
التمهيد: وتضمن مخسة مطالب عىل النحو اآليت:

املطلب األول: تعريف احلق، وأقسامه، وفيه فرعان:
الفرع األول: تعريف احلق.

الفرع الثاين: أقسام احلق.
املطلب الثاين: تعريف حق التأليف، ومسمياته، واأللفاظ ذات الصلة، 

وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول: تعريف حق التأليف.

الفرع الثاين: مسميات حق التأليف.
الفرع الثالث: األلفاظ ذات الصلة.
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وفيه  التأليف،  حقوق  ظهور  وبداية  التأليف،  أنواع  الثالث:  املطلب 
فرعان:

الفرع األول: أنواع التأليف.
الفرع الثاين: بداية ظهور حقوق التأليف.

وفيه  واالصطالح،  اللغة  يف  والنظام،  الفقه،  تعريف  الرابع:  املطلب 
فرعان:

الفرع األول: تعريف الفقه يف اللغة واالصطالح.
الفرع الثاين: تعريف النظام يف اللغة واالصطالح.

املطلب اخلامس: عناية الرشيعة بحفظ احلقوق.
املبحث األول: احلقوق األدبية للمؤلف، وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: معنى احلق األديب للمؤلف.
املطلب الثاين: منشأ احلق األديب للمؤلف.

املطلب الثالث: حكم احلق األديب للمؤلف يف الفقه.
املطلب الرابع: حكم احلق األديب للمؤلف يف النظام.

املطلب اخلامس: ما يشمله احلق األديب للمؤلف.
املبحث الثاين: احلقوق املالية للمؤلف، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: معنى احلق املايل للمؤلف.
املطلب الثاين: منشأ احلق املايل للمؤلف.

املطلب الثالث: حكم احلق املايل للمؤلف يف الفقه.
املطلب الرابع: حكم احلق املايل للمؤلف يف النظام.

املبحث الثالث: تطبيقات قضائية عىل حقوق التأليف.
وتضمنت قرار املجمع الفقهي اإلسالمي، وقرار جممع  مالحق البحث: 

الفقه اإلسالمي، وفتوى هيئة كبار العلامء.
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اخلامتة: وتضمنت أهم النتائج.
الفهارس: وتضمنت فهرس املصادر واملراجع.

منهج البحث:
سأسري يف هذا البحث -إن شاء اهلل تعاىل- وفق اخلطوات اآلتية:

يف  الفقه  كتب  من  للبحث  األصلية  واملراجع  باملصادر  العناية  أوالً: 
املذاهب األربعة، وكتب الدراسات املعارصة.

منها  ما ينقل  سواء  البحث،  يف  الواردة  املعلومات  مجيع  توثيق  ثانيًا: 
بالنص أو باملعنى.

ثالثًا: االهتامم بعالمات الرتقيم، والرتتيب، وُحسن اإلخراج.
هرين ﴿...﴾  ُمزَّ القرآنية، ووضعتها بني قوسني  عزوت اآليات  رابعًا: 

متييزًا هلا عن غريها، مع كتابتها بالرسم العثامين.
خترجيه  يف  فأكتفي  أو أحدمها  الصحيحني  يف  احلديث  كان  إذا  خامسًا: 

بذكر رقم احلديث واجلزء، والصفحة، والكتاب، والباب.
بذكر  ما سبق  عىل  أزيد  الصحيحني  غري  يف  احلديث  كان  إذا  سادسًا: 

احلكم عىل احلديث من حيث الصحة أو الضعف باختصار.
سابعًا: ُأوثِّق النصوص الرشعية بوضع النص بني اهلاللني ))  (( هكذا.
ثامنًا: ُأوثِّق النصوص األخرى بوضعها بني عالمتي التنصيص » « هكذا.

تاسعًا: ُأميِّز ما ُينقل باملعنى باإلشارة إليه يف اهلامش بكلمة: )ينظر(.
ر املسألة بتحرير حمل النزاع، ثم بذكر  عارشًا: يف املسائل اخلالفية: ُأصدِّ

األقوال يف املسألة إمجاالً، ثم األدلة مع املناقشة، ثم الرتجيح.
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التمهيد
ويتضمن مخسة مطالب:

املطلب األول: تعريف احلق، وأقسامه:
وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف احلق:
احلق يف اللغة: مفرد احلقوق، جاء يف معجم مقاييس اللغة، احلاء والقاف 
أصل واحد عىل إحكام اليشء وصحته، فاحلق نقيض الباطل، ثم يرجع كل 
فرع إليه بجودة االستخراج وحسن التلفيق، واحلق: مصدر حق اليشء، من 

باب رضب وقتل؛ إذا وجب وثبت؛ وهلذا يقال ملرافق الدار حقوقها.
الثابت  املال  أيضًا عىل  واحلق اسم من أسامء اهلل تعاىل، والقرآن، ويطلق 
للفرد،  الواجب  والنصيب  املقيض،  واألمر  واإلسالم،  والعدل،  شك،  بال 

وغريها، وجيمع احلق عىل حقوق، وحقاق)1(.
مواضع  ويف  عديدة،  بمعاٍن  احلق  الفقهاء  استعمل  االصطالح:  يف  احلق 
خمتلفة، ترجع كلها إىل املعنى اللغوي، وأكثر الفقهاء املتقدمني مل يضعوا للحق 
إىل  ال حيتاج  بحيث  عندهم،  ووضوحه  لشيوعه  نظرًا  اصطالحيًا؛  تعريفًا 

تعريف خاص، ومن االستعامالت العامة للحق يف نظر الفقهاء:
أكان  سواء  وُمْكنات،  ميزات  من  للشخص  ما يثبت  األول:  االستعامل 

الثابت شيئًا ماليًا أم غري مايل)2(.
االستعامل الثاين: إطالق احلق يف مقابل األعيان واملنافع اململوكة، بمعنى: 
كحق  الشارع؛  باعتبار  إال  هلا  ال وجود  التي  الرشعية  االعتبارية  املصالح 

والقاموس   ،)255/3( العرب  ولسان  )15/2-19(؛  اللغة  مقاييس  معجم  ينظر:   )1(
املحيط )1129(، واملصباح املنري ص: )8)( واملعجم الوسيط )188/1(، مادة: )حق(.

امللكية يف الرشعية اإلسالمية )93/1(.  )2(
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الشفعة، وحق الطالق، وحق احلضانة، ونحو ذلك)1(.
قوهلم:  يف  كام  ف؛  الرصِّ اللغوي  بمعناه  احلق  إطالق  الثالث:  االستعامل 

حقوق الدار: أي مرافقها؛ كحق التعيل، واملرور، ونحو ذلك)2(.
أما املعارصون فقد اختلفت وجهاهتم - كذلك - يف حتديد معنى احلق يف 

فوه بعدة تعريفات منها: االصطالح، فعرَّ
ر به الرشع سلطًة عىل يشء«)3(.. 1 »اختصاٌص ُيقرِّ
»مصلحٌة ثابتٌة رشعًا للفرد أو اجلامعة«)4(.. 2
»اختصاٌص ثابٌت رشعًا، يقتىض سلطًة أو تكليفًا هلل تعاىل عىل عباده، . 3

أو لشخص غريه«)5(.
ولعل التعريف األخري هو املختار.

الفرع الثاين: أقسام احلق:
م احلق باعتبارات كثرية خمتلفة، يطول املقام بذكرها، والكالم عليها  ُيقسَّ
مستوىًف يف كثري من الدراسات احلديثة ذات الصلة باملوضوع؛ وسأقترص عىل 

ذكر التقسيامت ذات العالقة بموضوع البحث.
أوالً: أقسام احلق باعتبار صاحب احلق:

ينقسم احلق هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام:
القسم األول: حقٌّ خالص هلل تعاىل: وهو ما يتعلق به النفع العام للعباد، 
من غري اختصاص بأحد، وُينسب إىل اهلل تعاىل لِعَظم خطره، وشمولية نفعه، 

وهو ما يسمى باحلق العام.

ينظر: امللكية يف الرشعية اإلسالمية )93/1( فام بعدها.  )1(
الفقه اإلسالمي أساس الترشيع )150(، رد املختار ))/242(.  )2(

احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )103-183(.  )3(
امللكية يف الرشيعة اإلسالمية )103-93/1(.  )4(

امللكية الفكرية )42(.  )5(
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وقيل يف تعريفه: بأنه ما قصد به قصدًا أوليًا التقرب إىل اهلل تعاىل وتعظيمه 
محاية  به  أو قصد  والصوم،  الصالة  من  الواجبة  كالعبادات  دينه  وإقامة 
املجتمع، بأن ترتبت عليه مصلحة عامة من غري اختصاص بأحد، كالكفِّ عن 

املحرمات، مثل الزنا، ورشب اخلمر ونحوها)1(.
خاصة  مصلحة  عليه  ما ترتبت  وهو  للعبد،  خالص  حقٌّ  الثاين:  القسم 

لفرد، أو أفراد؛ كحق كل أحد يف داره وماله)2(.
القسم الثالث: حقٌّ مشرتك بني اهلل تعاىل وبني عباده، وهو ما اجتمع فيه 
احلقان: حق اهلل تعاىل، وحق العبد، وقد يكون حق اهلل تعاىل هو الغالب، كام 

يف حق احلياة، وقد يكون حق العبد هو الغالب كام يف القصاص)3(.
ثانيًا: أقسام احلق باعتبار حمل احلق:

ينقسم احلق هبذا االعتبار إىل قسمني:
يثبتها  ُمْكنة  عن  عبارة  وهو  »املجرد«:  املتقرر  غري  احلق  األول:  القسم 
كحق  األمور؛  من  أمر  يف  الترصفات  من  ترصف  ملبارشة  لإلنسان،  الشارع 

الشفعة، وكحق التعاقد بالعقود املرشوعة)4(.
يقوم  الذي  احلق  به:  وُيراد  باملال«:  »املتعلق  املتقرر  احلق  الثاين:  القسم 
بمحل معني يدركه احلس، وُيثبِت لصاحبه سلطًة عىل هذا املحل، متكنه من 

مبارشة الترصفات الرشعية، وذلك كحق امللك للَعنْي أو املنفعة)5(.
ثالثًا: أقسام احلق باعتبار املالية وعدمها:

ينقسم احلق هبذا االعتبار إىل قسمني:
ملكية  كحق  باملال؛  املتعلقة  احلقوق  وهي  املالية،  احلقوق  األول:  القسم 

األعيان أو الديون أو املنافع، وهي عىل ثالثة أنواع:
ينظر: الفروق )140/1( الفرق الثاين والعرشون، رشح التلويح عىل التوضيح )155/2(.  )1(

الفقه اإلسالمي أساس الترشيع )))1(.  )2(
الفروق )140/1 - 141(، املوافقات يف أصول الرشيعة )318/2(.  )3(

امللكية ونظرية العقد )121(، رد املختار )519-518/4(.  )4(
محاية امللكية الفكرية يف الفقه اإلسالمي )46-)4(.  )5(
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يقره الرشع  النوع األول: احلق الشخيص »حق االلتزام«، وهو حق 
عىل شخص آلخر، كحق كل من املتبايعني عىل اآلخر؛ فإن أحدمها 

يستحق عىل اآلخر أداء الثمن، واآلخر يستحق تسليم املبيع.
الثاين: احلق املعنوي، وهو احلق الذي يرد عىل أشياء معنوية،  النوع 

ال تدرك باحلواس، كاألفكار العلمية، واملخرتعات واالبتكارات.
ما مصلحة  لشخص  يكون  أن  وهو  العيني،  احلق  الثالث:  النوع 
كحق  معينة؛  مالية  عني  عىل  مبارشة  سلطة  له  ختول  اختصاصية، 
املرور،  كحق  معني؛  عقار  عىل  لشخص  املقرر  واالرتفاق  امللكية، 

أو الرشب أو املسيل.
القسم الثاين: احلقوق غري املالية، وهي احلقوق التي ال تتعلق باملال؛ كحق 

الوالية، واحلضانة)1(.

املطلب الثاين: تعريف حق التأليف، ومسمياته، واأللفاظ ذات الصلة:
وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: تعريف حق التأليف))):
تعريف التأليف يف اللغة: جاء يف مقاييس اللغة: اهلمزة والالم والفاء أصل 
َألَِف الطائر الوكر، إذا انضم إليه دائاًم،  واحد يدل عىل انضامم اليشء، يقال: 

أو غالبًا وتألَّف القوم: بمعنى اجتمعوا، وحتابوا.
َف الكتاب: مجعه بأن مجع بعضه إىل بعض، والتأليف واملؤلَّف: الكتاب  وألَّ

مجعت فيه مسائل علم من العلوم)3(.

املدخل إىل نظرية االلتزام العامة )15-18(، امللكية يف الرشيعة اإلسالمية )20-19(.  )1(
سبقت اإلشارة إىل تعريف احلق.  )2(

 ،)180/1( العرب  لسان   ،)131/1( اللغة  مقاييس  لغة:  التأليف  تعريف  يف  ينظر   )3(
القاموس املحيط )1024(، املصباح املنري ))(.
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عن  للتأليف  االصطالحي  املعنى  خيرج  ال يكاد  االصطالحي:  املعنى 
اللغة - كام  التأليف يف  بينوا معنى  ملا  اللغة  اللغوي، ولذلك فإن أهل  املعنى 
سبق - ذكروا أن منه تأليف الكتب، وإن التأليف واملؤلَّف هو: الكتاب مُجِعت 

فيه مسائل علم من العلوم.
وبناء عىل ذلك فالتأليف: »عبارة عن إيداع العامل أو الكاتب ما حيصل يف 

النفس من الصور الذهنية العلمية يف كتاب ونحوه«)1(.
ف املؤلِّف بأنه: »من يودع ما حيصل يف نفسه من صور ذهنية علمية  وُيعرِّ

يف كتاب ونحوه«)2(.
فه املنظم السعودي يف الفقرة األوىل من املادة اخلامسة من نظام حقوق  وعرَّ
عىل  اسمه  بذكر  سواء  إليه،  منسوبًا  املصنف  نرش  شخص  »أي  بأنه:  املؤلِّف 
املصنف، أم بأي طريقة من الطرق املتبعة يف نسبة املصنفات ملؤلفيها، إال إذا 

دل دليل عىل عكس ذلك«)3(.
تعريف حق التأليف باعتبار تركيبه: هو مركب إضايف ُيقصد به معنى معني، 
فه به صاحب كتاب حقوق  وثمة تعريفات متنوعة، ولعل األقرب منها ما عرَّ
االخرتاع والتأليف حيث قال: »هو ما يثبت للعامل أو املؤلف من اختصاص 
فيه،  والترصف  عنه،  االعتداء  ودفع  إليه،  نسبته  من  يمكنه  فه،  بمؤلَّ رشعيٍّ 

واالستئثار باملنفعة املالية الناجتة عن استغالله استغالالً مباحًا رشعًا«)4(.

حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي، حلسني الشهراين )83(.  )1(
ينظر: محاية امللكية الفكرية )55(، حقوق االخرتاع والتأليف )83-84( بترصف.  )2(

نظام حقوق املؤلف الصادر باملرسوم امللكي رقم م/41 بتاريخ، 2/)/1424هـ، وقرار   )3(
جملس الوزراء رقم 85، بتاريخ 1424/4/9هـ.

حقوق االخرتاع والتأليف )100-99(.  )4(
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الفرع الثاين: مسميات حق التأليف:
2- امللكية األدبية والفنية. 1- حقوق املؤلف. 

4- حقوق التأليف. 3- ملكية التأليف. 
6- احلقوق الذهنية. 5- حقوق االبتكار. 

8- حق اإلبداع العلمي. )- احلقوق الفكرية. 
وغريها.

الفرع الثالث: األلفاظ ذات الصلة:
أوالً: التدوين:

وهو  الديوان،  ومنه  مجعها،  الكتب:  ن  دوَّ من  مأخوذ  اللغة:  يف  التدوين 
جممع الصحف، والكتاب الذي يكتب فيه أهل اجليش، وأهل العطايا، وعليه 

فيكون التدوين: بمعنى اجلمع يف الكتاب)1(.
ثانيًا: التصنيف:

وأصله يف اللغة: متييز األشياء بعضها عن بعض، ويقال: صنفته تصنيفًا: 
أي جعلته أصنافًا، وميزت بعضها عن بعض.

ويف االصطالح: »تأليف الكالم لتحريره نثرًا ونظاًم«)2(.
والفرق بني التدوين والتصنيف: أن التدوين متقدم عىل التصنيف، بمعنى 
ترتيب، وال  التدوين كان يطلق عىل اجلمع يف صحف ونحوها، من غري  أن 
تصنيف وهذا ما كان عليه األمر يف عهد الصحابة  والتابعني، وأما 
التصنيف فهو عبارة عن املرحلة التالية للتدوين؛ حيث ُصنِّفت العلوم، وُضمَّ 

كل علم إىل ما يناسبه ويامثله)3(.

ينظر: القاموس املحيط ))119(، املصباح املنري ))(.  )1(
أبجد العلوم )120(.  )2(

ينظر: القاموس املحيط )8(، املصباح املنري )133(.  )3(
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ثالثًا: اإلمالء:
يعترب اإلمالء من الطرق التي كانت تستخدم للتأليف وهو: »أن يقعد عامل، 
  اهلل  فتح  بام  العامل  فيتكلم  باملحابر والقراطيس؛  وحوله تالمذته 

عليه من العلم، ويكتب التالمذة؛ فيصري كتابًا باإلمالء«)1(.
وأهل  واملحدثني،  الفقهاء،  من  السلف  علامء  طريقة  كانت  وهكذا 

العربية، وغريهم)2(.
بدل  »املصنَّف«  عبارة  استخدم  السعودي  املنظم  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
من » املؤلَّف«؛ حيث جاء يف نظام حقوق املؤلِّف يف املادة األوىل منه »يقصد 
بالعبارات اآلتية أينام وردت يف هذا النظام املعاين املذكورة أمامها ما مل يقتض 

السياق خالف ذلك:
- امُلصنَّف: أي عمل أديب، أو علمي، أو فني.

- امُلصنَّف املشرتك: املصنف الذي يشرتك يف وضعه شخصان أو أكثر من 
األشخاص الطبيعيني أو املعنويني سواء أمكن فصل إسهام كل منهم يف 

العمل أم مل يمكن ذلك.
من  بتوجيه  مجاعة  وضعه  يف  يشرتك  الذي  املصنف  اجلامعي:  امُلصنَّف   -
شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنرشه حتت إدارته، أو باسمه، ويندمج 
الشخص  هذا  إليه  قصد  الذي  العام  اهلدف  يف  فيه  املشرتكني  عمل 
املشرتكني  من  كل  عمل  فصل  يمكن  ال  بحيث  املعنوي  أو  الطبيعي، 

ومتييزه عىل حدة.
تثبيت سمعي ألداء أو صوت معني مهام كانت  امُلصنَّف السمعي: أي   -

طريقة التثبيت.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )160/1(.  )1(
ينظر: كشف الظنون )161/1(.  )2(
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- امُلصنَّف السمعي البرصي: أي مصنف ُمَعدٍّ للسمع والنظر يف آن واحد، 
يتكون من جمموعة من الصور املرتابطة واملصحوبة بأصوات واملسجلة 

عىل دعامة مالئمة، ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.
- امُلصنَّف املشتق: كل مصنف يوضع استنادًا إىل مصنف آخر سابق له«)1(.

فأكثر،  اثنني  بني  مشرتكًا  يكون  قد  املصنَّف  بأن  ح  وضَّ النظام  أن  فنجد 
وقد يكون خاصًا بشخص واحد، كام أن املصنَّف قد يكون مقروءًا وقد يكون 
مسموعًا، وقد يكون سمعيًا برصيًا يف آن واحد، كام أنه قد يكون مبتكرًا وقد 

يكون مشتقًا بمعنى أنه يستند عىل مصنٍَّف آخر سابق له.
أم  أفرادًا  كانوا  سواء  أصحابه  إىل  ُينسب  حقٌّ  فهو  األحوال  مجيع  ويف 

مجاعات، وترتتب عليه حقوق بينَّها النظام.

املطلب الثالث: أنواع التأليف، وبداية ظهور حقوق التأليف:
وفيه فرعان:

الفرع األول: أنواع التأليف:
االحتفاظ  لصاحبها  والتي  املحمية،  التآليف  ذكر  املطلب:  هبذا  املقصود 

بحقوقها، وهي بالتتبُّع عىل نوعني:
النوع األول: املحررات:

أي  يف  الكتابة،  طريق  عن  الناس  إىل  يصل  مكتوب،  تأليف  أي  وتعني 
علم من العلوم، كالتفسري، واحلديث، والفقه، والتوحيد، واألصول، واللغة 
والتاريخ، واجلغرافيا، والطب، واهلندسة، وما جرى  العربية، والرياضيات، 

جمرى ذلك من العلوم املباحة رشعًا.
برامج احلاسب اآليل، وما كان مكتوبًا بواسطتها،  النوع  ويدخل يف هذا 
حمتوياهتا  قراءة  تتم  رقيقة،  أو أسطوانات  أرشطة،  يف  التأليف  ُيوَدع  حيث 
نظام حقوق املؤلف الصادر باملرسوم امللكي رقم م/41 بتاريخ 2/)/1424هـ، وقرار   )1(

جملس الوزراء رقم 85، بتاريخ 1424/4/9هـ.
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بواسطة جهاز احلاسب اآليل.
النوع الثاين: الشفويات:

كاخلطب، واملحارضات، واملواعظ، والندوات، وغريها مما جيري جمرى 
ذلك مما ُيلقى شفاهًا، وال يضمه كتاب)1(.
الفرع الثاين: بداية ظهور حقوق التأليف:

عند  معروفًا  يكن  مل  التأليف-  حقوق  أعنى   - احلقوق  من  النوع  هذا 
الفقهاء املتقدمني، رغم ازدهار حركة التأليف والرتمجة آنذاك، ولذلك أسباب 

من أمهها:
السبب األول: أنه مل يكن هلذه احلقوق وقائع أحوال، حتتاج إىل بيان احلكم 

الرشعي يف تلك الوقائع.
السبب الثاين: أن الوازع الديني عندهم كان يفرض سلطاته عىل النفوس، 

فكان أقوى من أي مرشوع زجري آخر.
املادية  حياهتا  يف  حتتاجه  مما  لألمة  نفعه  ما يرجع  أن  الثالث:  السبب 
أدائها،  يف  ويتسابقون  يتفانون  التي  الواجبات  من  عندهم  يعترب  أو العلمية 

السيام فيام يتعلق بالعلم ونرشه وبذله لطالبه ومريديه)2(.
وبناًء عىل هذه األسباب وغريها مل تربز أمهية هذه املسألة لدى املتقدمني، 
وبخاصة ما يتعلق باالستحقاق املايل، وإن كان من املعلوم احلرص عىل نسبة 

املؤلفات والكتب إىل أصحاهبا.
وكانت البداية احلقيقية لظهور هذا النوع من احلقوق نتيجة لتطور احلياة، 
املصانع، وتنوعت  الصناعي، واملعريف، فظهرت  املجالني:  الكبري يف  والتقدم 
مآثر  وإحياء  الذهني،  اإلنتاج  لثورة  نتيجة  املطابع  وظهرت  املخرتعات، 
األسالف، وقارن التقدم العلمي ظهور القيمة االقتصادية هلذه املؤلفات، نظرًا 

فقه النوازل )2/)15(، محاية امللكية الفكرية )56(.  )1(
فقه النوازل )124/3(.  )2(
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ملا تدره من أموال طائلة، فكان ذلك دافعًا لفئات من الناس - يف زمن ضعفت 
الكتب  وانتحال  اآلخرين،  حقوق  عىل  االعتداء  إىل   - العلمية  األمانة  فيه 
أذهاهنم،  وشحذوا  عقوهلم،  زناد  أصحاهبا  قدح  التي  واألفكار  واملؤلفات 
الواقع املحسوس، ونتيجة لذلك؛ ظهرت هذه احلقوق،  حتى أخرجوها إىل 
وصدرت لذلك قوانني خاصة، واتفاقات دولية، ونشأت منظامت عاملية تثبت 

هذه احلقوق، وتعتني هبا وتدافع عنها.
ولقد كان للعلامء املعارصين دور كبري يف إبراز هذه احلقوق وتأصيلها وردها 
إىل أصوهلا الرشعية، ومحايتها، وصيانتها عن االعتداء عليها أو التالعب هبا)1(.

املطلب الرابع: تعريف الفقه، والنظام يف اللغة واالصطالح:
وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف الفقه يف اللغة واالصطالح:
الفقه يف اللغة: يدور حول الفهم والعلم باليشء، جاء يف مقاييس اللغة: 
»الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح، يدل عىل إدراك اليشء والعلم به. 
تقول: فقهت احلديث أفقهه. وكل علم بيشء فهو فقه. يقولون: ال يفقه وال 
ينقه. ثم اختص بذلك علم الرشيعة، فقيل لكل عامل باحلالل واحلرام: فقيه. 

وأفقهتك اليشء، إذا بينته لك«)2(.
واملتأمل يف ما جاء عن كتب اللغة واملعاجم وغريها يف تعريف الفقه يلحظ 
أهنا تكاد تتفق عىل ما ذكرناه أوالً من أن معنى الفقه يف اللغة يدور حول الفهم 
ص حتى ُقرِص  والعلم باليشء، ثم اختص بعد ذلك بعلوم الرشيعة، ثم ُخصِّ

إطالقه عىل علم احلالل واحلرام، كام سيأيت يف التعريف االصطالحي.

حقوق االخرتاع والتأليف )46-43(.  )1(
)442/4(، وينظر: تاج العروس من جواهر القاموس )456/36(.  )2(
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الفقه يف االصطالح:
تعددت تعريفات الفقه وتنوعت، وسأقترص عىل ذكر تعريف لكل مذهب 

من املذاهب األربعة، ثم أذكر التعريف املختار.
- تعريف الفقه عند احلنفية: معرفة النفس ما هلا وما عليها)1(.

- تعريف الفقه عند املالكية: العلم باألحكام الرشعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية باالستدالل)2(.

- تعريف الفقه عند الشافعية: العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسبة 
من أدلتها التفصيلية)3(.

ويالحظ عىل هذا التعريف أنه قريب جدًا من تعريف املالكية السابق، 
بل يكاد التعريفان يتطابقان.

بالفعل  الفرعية  الرشِعية  األحكام  معرفة  احلنابلة:  عند  الفقه  تعريف   -
أو بالقوة القريبة)4(.

أحكام  يشمل  عام  تعريف  وهذا   ، حنيفة  أيب  لإلمام  التعريف  هذا  ينسب    )1(
االعتقاديات، كوجوب اإليامن ونحوه، والوجدانيات كاألخالق والتصوف، والعمليات 
كان  التعريف  هذا  وعموم  األكرب،  الفقه  هو  وهذا  ونحوها،  والبيع  والصوم  كالصالة 
مالئاًم لعرص أيب حنيفة حيث مل يكن الفقه فيه قد استقل عن غريه من العلوم الرشعية، ثم 
استقل بعد ذلك، فأصبح علم التوحيد يبحث يف االعتقاديات، وعلم األخالق كالزهد 
والصرب والرضا وحضور القلب يف الصالة ونحوها، يبحث يف الوجدانيات. وأما الفقه 
فقد أصبح مقصورًا عىل معرفة ما للنفس وما عليها من األحكام العملية، وعندئذ زاد 

احلنفية يف التعريف كلمة )عماًل( لتخرج االعتقاديات والوجدانيات.
ينظر: مرآة األصول، )44/1(، التوضيح ملتن التنقيح، )10/1(.

بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، شمس الدين األصفهاين )9/1(، رشح تنقيح   )2(
الفصول أليب العباس القرايف، )1/)1(.

منهاج  رشح  السول  هناية   ،)28/1( لسبكي،  الدين  لتقي  املنهاج  رشح  يف  اإلهباج   )3(
الوصول، )11/1(.

كشاف القناع عن متن اإلقناع، ملنصور بن يونس البهويت، )1/)1(، الروض املربع رشح   )4(
زاد املستقنع للبهويت، )4/1(، وهذا التعريف اختاره بعض املتأخرين من احلنابلة، وإال 

فه به املالكية والشافعية. فون الفقه بتعريف قريب مما عرَّ فكثري من احلنابلة ُيعرِّ
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التعريف املختار:
العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية)1(.

رشح التعريف، وبيان حمرتزاته:
العلم: ضد اجلهل، وهو إدراك اليشء عىل ما هو عليه إدراكًا جازمًا.

املكلفني  بأحكام  املتعلق  اهلل  خطاب  هو  واحلكم  ُحْكم،  األحكام: مجع 
باالقتضاء أو التخيري أو الوضع. واحرتز بقوله: »العلم باألحكام« عن العلم 

بالذوات والصفات واألفعال.
الرشعية: أي املستفادة من الرشع خاصة، واحرتز هبا عن األحكام املأخوذة 

من العقل أو احلس أو التجربة، أو نحو ذلك.
واحلج  كالصالة  والباطنة  الظاهرة  اجلوارح  بأفعال  املتعلقة  العملية: أي 
كاألحكام  العملية  غري  الرشعية  األحكام  عن  هبا  واحرتز  ونحوها،  القراءة 

العلمية واالعتقادية كأصول الفقه وأصول الدين ونحو ذلك.
واحرتز  واالجتهاد،  بالنظر  املستنبطة  أي:  لألحكام،  املكتسبة: صفة 
بقوله: »املكتسبة« عن علم اهلل تعاىل، وعلم املالئكة باألحكام الرشعية، وعلم 
بالبدهييات  وِعْلِمنا  ال باالجتهاد،  بالوحي  احلاصل    الرسول 

والرضوريات التي ال حتتاج إىل نظر.
العلم  عىل  حيصل  مل  فإنه  االجتهاد،  ألئمة  املقلد  علم  عن  هبا  واحرُتز 
باجتهاده، بل بسؤاله وتقليده ألئمته املجتهدين؛ ألنه مقلد، وفرضه السؤال 

والتقليد ال النظر يف األدلة.

وسبب اختيار هذا التعريف: أواًل: أنه تعريف جامع مانع، ثانيًا: أن عبارات األصوليني   )1(
والفقهاء مع تعددها وتنوعها إال أهنا تكاد تتفق عىل هذا التعريف، أو ما هو قريب منه 

من حيث املعنى.
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النص،  وتشمل:  بعينها،  مسألة  كل  أدلة  هبا  يراد  التفصيلية:  األدلة   
واإلمجاع، والقياس)1(.

الفرع الثاين: تعريف النظام يف اللغة واالصطالح:
النظام يف اللغة: يطلق لفظ النظام يف اللغة عىل عدة معاٍن، منها: األشياء 
نظام،  فهو  أو غريه  لؤلؤ  به  ينظم  خيط  وكل  بعض،  إىل  بعضها  املضموم 
ويطلق عىل اليشء اجلامع لتلك األشياء، كام يشرتط أن ُيراعى يف ذلك اليشء 
أنظمة  ومجعه  ِمالكه،  أمر  كل  ونظام  تنافر،  فيه  ليس  الذي  اجلامع الرتابط 

وأناظيم ونظم.
كام ُيطلق النظام عىل السرية واهلدي والعادة، واالنتظام االتساق.

والنَّْظم: نظمك اخلرز بعضه عىل بعض يف نظام واحد، ُيقال: ليس ألمره 
نظام أي ال تستقيم طريقته، وكل يشء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إىل بعض 

فقد نظمته.
العقد من اجلوهر  التأليف، وضم يشء عىل يشء آخر، والنظام  والنظم: 

واخلرز ونحوها)2(.
وعىل هذا يكون املراد من النظام: هو جمموعة اخلطوات املرتابطة املتآلفة 
التي يتم من خالهلا تدبري األمور، وتشييدها بطريقة واضحة ال يصحبها عوج، 

واالطراد الذي ال يعرتيه اختالف.

ينظر: مرآة األصول )50/1(، رشح مجع اجلوامع للمحيل )32/1(، اإلحكام لآلمدي   )1(
 ،)1(/1( للقرايف  األصول  تنقيح  رشح   ،)92/1( للرازي  املحصول   ،)12-11/1(

رشح العضد ملخترص ابن احلاجب )18/1(.
دار   ،)322( للرازي  الصحاح  وخمتار   ،)5(8/12( منظور  البن  العرب  لسان  ينظر:   )2(
باب  آبادي،  الفريوز  الدين  املحيط، جمد  القاموس  العريب، بريوت، 1425هـ.  الكتاب 

امليم، فصل النون، )1500(.
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النظام يف االصطالح:
نظاَم  ُتبني  بينها،  املرتابطة فيام  املتناسقة  واألجهزة  القواعد  من  »جمموعة   
احلكم ووسائل إسناد السلطة وأهدافها وطبيعتها ومركز الفرد فيها، وضامناته 
قبلها، كام حتدد عنارص القوى املختلفة التي تسيطر عىل اجلامعة وكيفية تفاعلها 

مع بعضها، والدور الذي تقوم به كل منها«)1(.

املطلب اخلامس: عناية الرشيعة بحفظ احلقوق:
ال ريب أن الرشيعة اإلسالمية هي مصدر احلقوق املعتربة؛ بشتى أنواعها؛ 
فال يثبت للعبد حق إال عن طريقها. وثبوت احلقوق عن طريق الرشع يعني 

أن تلك احلقوق مصونة وحمفوظة ال جيوز التعدي عليها.
ومن مجلة احلقوق التي ُعنيت الرشيعة اإلسالمية بحفظها: احلقوق املالية، 

واملعنوية، التي من ضمنها حقوق املؤلف.
فقد تضافرت األدلة يف الكتاب والسنة عىل عناية الرشيعة بحفظ احلقوق 

بجميع أنواعها والتحذير من التعدي عليها؛ ومن ذلك:
بَِهآ  َوتُۡدلُواْ  بِٱۡلَبِٰطِل  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ ﴿َوَل   : اهلل  قول   -

نُتۡم َتۡعلَُموَن188﴾ ]البقرة: 
َ
ثِۡم َوأ ۡمَوِٰل ٱنلَّاِس بِٱۡلِ

َ
ُكلُواْ فَرِيٗقا ّمِۡن أ

ۡ
ِم ِلَأ إَِل ٱۡلُكَّ

.]188
ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل 

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ - وقوله تعاىل:﴿َيٰٓ

َ َكَن بُِكۡم  نُفَسُكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡمۚ َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

َ
ٓ أ إِلَّ

رَِحيٗما ٢٩﴾ ]النساء: 29[.
بجميع  املالية  احلقوق  عىل  التعدي  جواز  عدم  عىل  دليل  اآليتني  ففي 
أنواعها، ويدخل يف عموم هذا النهي احلقوق املالية واملعنوية التي من ضمنها 

حقوق املؤلف.
النظم السياسية، د. ثروت بدوي )11(، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1989م .  )1(
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َدُمُه،  َحراٌم:  امُلْسلِِم  عىَل  امُلْسلِِم  ))ُكلُّ   : قوله  السنة:  ومن 
وماُلُه، وِعْرُضُه(()1(.

وقوله : ))إنَّ ِدماَءُكْم وَأْمواَلُكْم وَأْعراَضُكْم عَلْيُكم َحراٌم، 
َكُحْرَمِة َيوِمُكْم هذا، يف َبَلِدُكْم هذا، يف َشْهِرُكْم هذا.. (()2(.

ففي هذين احلديثني وغريمها دالله رصحية عىل حرمة االعتداء والظلم، 
واملعنوية  املالية  احلقوق  عىل  االعتداء  ذلك  يف  ويدخل  باآلخرين  واإلرضار 

دخوالً أوليًا.
بالباطل، وأن ذلك مما  الناس  وقد أمجع املسلمون عىل حتريم أكل أموال 

حرم اهلل)3(.
الناس بشتى  فتبني بذلك أن الرشيعة اإلسالمية قائمة عىل حفظ حقوق 

أنواعها، وصيانتها عن االعتداء عليها بأي وجه من الوجوه)4(.

أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة، باب حتريم ظلم املسلم برقم: )6541(.  )1(
القسامة،  برقم: )39)1(، ومسلم، كتاب  باب اخلطبة  البخاري، كتاب احلج،  أخرجه   )2(

وباب تغليظ الدماء )9)16(.
ينظر: اإلمجاع البن املنذر )184(.  )3(

حقوق االخرتاع والتأليف )448(.  )4(
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املبحث األول
احلقوق األدبية للمؤلف

وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: معنى احلق األديب للمؤلف:
احلق األديب هو أحد نوعي احلقوق املتعلقة بالتأليف، إذ احلقوق الواردة 

عىل التأليف نوعان:
النوع األول: احلقوق األدبية.. 1
النوع الثاين: احلقوق املالية)1(.. 2

معنى  بيان  وبقي  واالصطالح،  اللغة  يف  احلق  معنى  بيَّنا  أن  سبق  وقد 
كلمة األديب.

إليها،  منسوب  احلق  فلفظ  األدب،  كلمة  من  مأخوذ  األديب:  تعريف 
وبالرجوع إىل املعاجم اللغوية يتبني أن األدب يعود إىل معنى اجلمع والدعاء، 
ويقال:  الداعي،  واألدب:  املأدبة،  وهي  طعامك  عىل  الناس  مجع  ذلك  ومن 
األدب  الوسيط:  املعجم  ويف  عليه)2(،  مجعهم  أي:  كذا  أمر  عىل  القوم  أدب 
خصل  اجتامع  واألدب:  ما ينبغي)3(،  عىل  والتهذيب  بالتعليم  النفس  رياضة 
وإصابة  واخلطاب،  اللسان  إصالح  علم  هو  األدب:  وعلم  العبد،  يف  اخلري 
مواقعه، وحتسني ألفاظه، وصيانته عن اخلطأ، واخللل، وهو شعبة من األدب 

العام)4(.

فقه النوازل )164/2(.  )1(
معجم مقاييس اللغة )4/1)(.  )2(

.)22/1(  )3(
مدارج السالكني )391/2(.  )4(
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وأما معنى احلق األديب للمؤلِّف باعتبار تركيبه فهو: ما يرتتب عىل جهد 
ٍف إليه، مع احتفاظه  املصنف من اختصاصات غري مالية، تستوجب نسبة مؤلَّ

بحقه يف تعديله وتنقيحه)1(.

املطلب الثاين: منشأ احلق األديب للمؤلف:
الرشيعة اإلسالمية هي املنشأ واملصدر الوحيد لكل احلقوق املعتربة، ذلك 
أهنا الرشيعة التي رشعها اهلل  وارتضاها لعبادة لتنظيم حياهتم ليسعدوا 
دِيَنُكۡم  لَُكۡم  ۡكَمۡلُت 

َ
أ اۡلَۡوَم  تعاىل: ﴿...  قال  الدنيا واآلخرة،  الدارين،  يف 

َمَۡمَصٍة  ِف  ٱۡضُطرَّ  َفَمِن  دِيٗناۚ  ٱۡلِۡسَلَٰم  لَُكُم  َورَِضيُت  نِۡعَمِت  َعلَۡيُكۡم  ۡتَمۡمُت 
َ
َوأ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم﴾ ]املائدة: 3[. ثٖۡم فَإِنَّ ٱللَّ ِ َغرۡيَ ُمَتَجانِٖف ّلِ
كثرية  حقوقًا  هلم  أثبت  بأن  عباده  عىل    اهلل  تفضل  ولقد 
أثبتته الرشيعة  بأداء حقوقه، وأداء حقوق اآلخرين، فام  وكلفهم - كذلك - 
اإلسالمية حقًا فهو حق، إذ ال حقوق إال ما ثبت عن طريقها، وما سوى ذلك 
فال عربة به، ومن هنا يمكننا القول بأن احلق األديب للمؤلف منشأه الرشيعة 
وحفظ  العباد،  مصالح  رعاية  عىل  قائمة  اإلسالمية  فالرشيعة  اإلسالمية، 
االمتيازات  إثبات  ذلك:  ضمن  ويدخل  والضياع،  االعتداء  من  حقوقهم 
وفكره  عقله،  أنتجه  بام  واختصاصه  ُمصنَّفه)2(،  عىل  للمؤلف  الشخصية 
حق  ومنحه  ونحوها،  الكتب  يف  ويودعها  جيسدها  التي  الذهنية  الصور  من 
الترصف فيه بام فيه مصلحة، ودفع الرضر الذي قد ينتج من االعتداء عليه)3(.

املطلب الثالث: احلق األديب للمؤلف يف الفقه:
فه من  إنَّ احلق األديب للمؤلف، وما يثبت له من امتيازات شخصية عىل مؤلَّ
محايته وصيانته، واالحتفاظ بقيمته وجهده فيه مما علم من اإلسالم بالرضورة، 

احلامية املقررة حلقوق املؤلفني األدبية )28( بترصف.  )1(
ينظر: احلق األديب للمؤلف )204(، فقه النوازل )164/2(.  )2(

سيأيت مزيد بيان هلذه املسألة يف املبحث التايل بحول اهلل.  )3(
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وتدل عليه بجالء نصوص الرشيعة وقواعدها وأصوهلا، بل إن احلق األديب 
سننًا  له  ويضعوا  بذلك،  يلقبوه  مل  وإن  املتقدمني،  عند  العلم  بدائه  من  يعترب 
ل األمانة،  الديانة، وحتمُّ وأنظمة حتفظية، ألهنا أمور فطرية عندهم، تقتضيها 
وخرقها من نواقض الفطرة، فضاًل عن أن تكون خرقًا لسنن الرشيعة وهدهيا.
وعىل هذا فإنه ينبغي أالَّ يكون االحتفاظ هبذا احلق وبذل الطرق حلاميته 

حمل خالف.
فاحلق األديب للمؤلف من احلقوق املعتربة رشعًا، وهذا يقتيض أنه مصون 

وحمفوظ ال جيوز االعتداء عليه بأي نوع من أنواع االعتداء.
ومصدر هذا احلق هو الرشع، بقواعده الكلية، وأصوله الرشعية)1(.

وفيام يأيت بعض األدلة الدالة عىل ذلك:
الدليل األول: ما أثبته الرشع حقًا بالسبق إليه وإحرازه من املباحات، فإن 
من سبق إىل يشء من ذلك ثبت حقه فيه، قال : ))َمْن سَبَق إىل 

ما مل يسبقُه إليِه ُمسلٌم َفهَو َلُه(()2(.
ووجه االستدالل من احلديث: أن من سبق إىل ابتكار يشء فال ريب أنه 
وانتفاعه  فيه،  والترصف  إليه،  نسبته  ذلك  يف  يشء  وآكد  غريه،  من  به  أحق 
به، وقد نص العلامء - أخذًا من هذا احلديث-عىل أن من سبق إىل مباح فهو 
أحق به، وأن ذلك يشمل سائر املباحات، فيدخل فيها احلق األديب للمؤلف 

دخوالً أوليًا)3(.
الدليل الثاين: ما أثبته الرشع حقًا باعتباره ثمرة جمهود اإلنسان، فالرشيعة 
قاضية بحق اإلنسان الكامل يف ثمرة جمهوده الذايت، كالشأن يف عامة حقوقه يف 

ينظر: فقه النوازل )165/2( احلق األديب للمؤلف )405(.  )1(
احلديث أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب إقطاع األرضني   )2(
األلباين يف  املختارة )150/3(، وضعفه  الضياء يف  برقم )1)30(، واحلديث صححه 

اإلرواء )9/6(.
ينظر: املقنع والرشح الكبري مع اإلنصاف )138/16(.  )3(
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ترصفاته التكوينية واجلبلية ببدنه، وحواسه، ومشاعره، وما تولد عن ذلك مثل 
نسل اإلنسان، ونسل َنَعِمه، وثمر بستانه، ونحو ذلك. وال ريب أن التأليف 
يعد من ثمرة جمهود اإلنسان، ونسل عقله، وخالصة إبداع فنه، وعمل قرحيته، 

فتكون بذلك حقًا رشعيًا خمتصًا به دون غريه)1(.
الدليل الثالث: ما كفلته الرشيعة اإلسالمية من احرتام احلقوق، وامللكيات 
اخلاصة، وحفظها ألصحاهبا، وحرمه التعدي عليها، ومن اآلثار املرتتبة عىل 
إثبات احلقوق ألصحاهبا الدفاع عنها ومحايتها، وعالقة املؤلف بمصنفه داخلة 
يف عموم احلق رشعًا، فثبت له بناء عىل ذلك حق نسبته إليه، ومحايته، ودفع 

التسلط عنه)2(.
الدليل الرابع: أن هدف نسبة اإلبداع والتأليف لصاحبه مما ُعِلم من دين 
اإلسالم بالرضورة، وتدل عليه بجالء نصوص الرشيعة العامة، وقواعدها، 
وأصوهلا مما هو مسطر يف آداب املؤلفني، وكتب االصطالح، ويتجىل ذلك يف 

عدة مظاهر ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص:
وختريج  باإلسناد،  النصوص  توثيق  يف  املتمثلة  العلمية  األمانة   -1

النصوص، ونسبتها إىل أصحاهبا.
2- طرق التحمل واألداء، وآداب التلقي.

3- حتريم الكذب والتدليس.
4- حتريم الرسقة واالنتحال)3(.

اختصاص  اعتبار  عىل  بمجموعة  يدل  مما  ذكره  ما سبق  إىل  وباإلضافة 
املؤلف بام يصدر عنه من أفكار، فقد جاءت بعض الوقائع التارخيية اخلاصة، 

ينظر: فقه النوازل )65/2(.  )1(
ينظر: حقوق االخرتاع والتأليف )126(.  )2(

ينظر: املرجعان السابقان.  )3(
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الدالة عىل إثبات هذا احلق للمصنف، وسنقرص عىل ذكر مثال واحد من هذه 
الرشعي يف  القضاء  تعترب أحكامًا قضائية رشعية صادرة من  والتي  الوقائع، 

وقته فمن ذلك: واقعة أسد بن الفرات يف مدونته األسدية)1(.
باألسدية،  املوسومة  مدونته    الفرات  أسد بن  دون  ملا  أنه  وذلك 
عزم عىل الرحيل إىل أفريقيا، فقام عليه أهل مرص فسألوه أن ينسخوها، فأيب 
عليهم، فرفعوه إىل القايض، فقال هلم القايض: وأي سبيل لكم عليه؟ رجل 
سأل رجاًل فأجابه وهو بني أظهركم، فسلوه كام سأله، فرغبوا إىل القايض يف 
إىل ذلك، فنسخوها حتى  فأجابه  القايض،  أن يقيض حاجتهم، فسأله  سؤاله 

فرغوا منها.
حكم  »فهذا  الكائنة:  هذه  عىل  متعقبًا    زيد  أبو  بكر  الشيخ  قال 
قضائي باحلق للمؤلف، لكن أسدًا - ملكارم أخالقه - قبل شفاعة القايض«)2(.
فهذه الواقعة وغريها مما ُترك خشية اإلطالة، باإلضافة إىل ما سبق ذكره، 
فه، وإثبات سلطته  تدل داللة واضحة عىل وجوب احرتام حق املؤلِّف يف مؤلَّ
عليه، ويف اجلملة فهذه املسألة من املسائل التي اتفق عليه الناس قدياًم وحديثًا، 

وهذا دليل كاٍف عىل ثبوته واعتباره)3(.

املطلب الرابع: حكم احلق األديب للمؤلف يف النظام:
احلق األديب للمؤلف يف النظام ال يكاد خيرج عن حكمه الرشعي الفقهي، 
وال سيام يف النظام السعودي القائم عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية، كام نصت 
عىل ذلك عدد من املواد يف النظام األسايس للحكم، ولذلك رأينا أن نقترص يف 
هذا املطلب عىل ما ورد يف نظام محاية حقوق املؤلف والئحته التنفيذية؛ ألنه يف 

ينظر: رياض النفوس )163-162/1(.  )1(
ينظر: فقه النوازل )2/)14(.  )2(

ينظر: محاية امللكية الفكرية )64(.  )3(
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احلقيقة فرٌع عن املطلب الذي قبله، ويتضح ذلك بالتفصيل من خالل ما ورد 
حقوق  محاية  نظام  أعقبه  ثم  1410هـ،  عام  الصادر  املؤلف  حقوق  نظام  يف 
2/)/1424هـ،  وتاريخ:  م/41،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املؤلف 
1439/10/19هـ.  وتاريخ:   ،)536( رقم:  الوزراء  جملس  بقرار  واملعدل 
األدبية  احلقوق  عىل  الثالث  الفصل  من  الثامنة  املادة  يف  النظام  نص  حيث 
للمؤلف، ونصَّ يف الفقرة األوىل من هذه املادة عىل أن للمؤلف احلق يف ممارسة 

أي من الترصفات اآلتية:
نسبة املصنف إليه، أو نرشه باسم مستعار، أو بدون اسم.أ- 
أو تغيري، ب-  حذف،  أي  ومنع  مصنفه،  عىل  تعدٍّ  أي  عىل  االعرتاض 

أو إضافة، أو حتريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات امُلصنَّف.
إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف عىل ُمصنَّفه.ج- 
سحب ُمصنَّفه من التداول.د- 

ونص النظام يف الفقرة الثانية من هذه املادة عىل أن احلقوق األدبية الواردة 
يف الفقرة )1( من هذه املادة هي حقوق أدبية للمؤلف، وال تقبل التنازل، وال 

تسقط بالتقادم.
األدبية  احلقوق  أن  عىل  املادة  هذه  من  الثالثة  الفقرة  يف  النظام  نص  كام 
تبقى لصاحبها، وال تسقط بمنح حق استغالل املصنَّف بأي وجه من وجوه 

االستغالل.
ونصت الفقرة الرابعة منه عىل أن احلقوق األدبية املنصوص عليها يف هذا 
النظام تؤول إىل اهليئة السعودية للملكية الفكرية يف حال وفاة صاحب احلق 

دون وارث له)1(.

نظام حقوق املؤلف الصادر باملرسوم امللكي رقم م/41 بتاريخ 2/)/1424هـ، وقرار   )1(
جملس الوزراء رقم 85، بتاريخ 1424/4/9هـ.
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ومن تتبع احلقوق األدبية يف األنظمة الدولية يلحظ أهنا متفقة، وال تكاد 
ختتلف عامَّ قرره املنظم يف النظام السعودي.

املطلب اخلامس: ما يشمله احلق األديب للمؤلف:
يشمل احلق األديب للمؤلف عدة أمور وهي:

2- حق اإلذن بالنرش. 1- حق النسبة.   
4- حق التعديل. 3- حق السمعة.        

6- حق دفع االعتداء)1(. 5- حق السحب من التداول.    

ينظر: محاية امللكية الفكرية )64(.  )1(
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املبحث الثاين
احلقوق املالية للمؤلف

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: معنى احلق املايل للمؤلف:
من املتقرر أن حقوق املؤلف عىل نوعني:

النوع األول: احلق األديب، وقد سبق بيانه يف املبحث السابق.. 1
النوع الثاين: احلق املايل، وهو املقصود هبذا املبحث.. 2

وال بد لبيان - معنى احلق املايل للمؤلف - من معرفة معنى املال يف اللغة، 
واالصطالح؛ حيث سبق بيان معنى احلق، وأقسامه.

املال يف اللغة: مأخوذ من الفعل مول، من قوهلم: متول الرجل، اختذ ماالً 
ويطلق املال عىل كل ما متلكه اإلنسان وحازه من مجيع األشياء، عينًا كان أم 
منفعة، قال يف لسان العرب: »املال معروف، ما ملكته من مجيع األشياء«)1(، 

ويف القاموس املحيط: »املال ما ملكته من كل يشء«)2(.
وإىل  تارة،  هذا  إىل  يميل  ألنه  ماالً؛  سمى  وإنام  أموال،  عىل  املال  وجيمع 

اآلخر تارة، أو ألن الناس يميلون إليه بطبعهم.
تعريف املال يف االصطالح:

احلال يف  دقيقًا، كام هو  للامل حيدد معناه حتديدًا  تعريف  الرشع  يرد يف  مل 
اإليامن والصالة والزكاة، حيث جعل الشارع هلا حقائق رشعية.

بل ُترك ذلك لُعرف الناس.

ينظر: لسان العرب )223/13( )مول(.  )1(
املعجم   ،)285/5( اللغة  مقاييس  معجم  )مال(،   ،)1368( املحيط  القاموس  ينظر:   )2(

الوسيط )892/2(.
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واملقصود أن املال يف الفقه يطلق ويراد به معنى واسع، يشمل كل ما ُيقتنى 
وُيملك من األشياء، واألعيان، واملنافع من غري حتديد)1(.

وبسبب اختالف األعراف فيام يعد ماالً، وما ال يعد، فقد اختلف الفقهاء 
-رمحهم اهلل تعاىل - يف تعريف املال عىل اصطالحني مشهورين مها: اصطالح 

احلنفية، واصطالح اجلمهور، وفيام يأيت عرض لكل منها:
أوالً: املال يف اصطالح احلنفية:

إليه  أنه: ما يميل  بتعريفات كثرية، ومن أمجعها  املال  ف فقهاء احلنفية  عرَّ
طبع اإلنسان، وجيري فيه البذل واملنع، ويمكن ادخاره لوقت احلاجة، منقوالً 

أو غري منقول)2(.
عدة،  مآخذ  عليه   - للامل  احلنفية  تعاريف  من  كغريه   - التعريف  وهذا 

ومنها:
الناس  طباع  اختالف  عليه  اإلنسان« يرد  طبع  إليه  يميل  1-قوهلم: »ما 
مقياسًا  تكون  أن  تصلح  فال  ذلك  عىل  وبناء  ذلك،  يف  وتناقضها  وتفاوهتا، 
لتمييز املال من غري املال، فبعض األدوية - مثاًل تعافها النفوس وتنفر منها، 

ومع ذلك فهي مال.
2- قوهلم: »ويمكن ادخاره لوقت احلاجة« يؤخذ عليه: أن من املال أنواعًا 
مع  ونحوها،  الطازجة  والثامر  واخلرضوات،  كالفواكه،  ادخارها،  ال يمكن 
أهنا تعترب أمواالً مهمة عند عامة الناس، وخرج بقوله: »يمكن ادخاره« أيضًا 
املنافع والديون فإنه ال يمكن ادخارمها، وبالتايل فال تعترب ماالً عند احلنفية)3(.

ينظر: محاية امللكية الفكرية ))38-3(.  )1(
ينظر: رد املحتار الدر املختار )501/4(، املادة )126( من جملة األحكام العدلية، درر   )2(

احلكام )115/1-116(، البحر الرائق )5/))2(، كشف األرسار )268/1(.
ينظر يف مناقشة هذا التعريف: حقوق االخرتاع والتأليف )203-204(، محاية امللكية   )3(
 ،)115-113/1( ومعارصة  أصالة  اإلسالمي  الفقه  يف  املعامالت   ،)39( الفكرية 

امللكية يف الرشعية اإلسالمية )3/1)1(، الفقه اإلسالمي وأدلته )41-40/4(.
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تعاىل- اهلل  رمحهم   - احلنفية  فقهاء  أن  إىل  سبق  مما  نخلص  أن  ويمكن 
يشرتطون لتحقيق املالية يف كل يشء اجتامع أمرين:

األمر األول: العينية، ويراد هبا كون اليشء ماديًا يمكن إحرازه وحيازته، 
األمر؛  هذا  يف  ما ال يتحقق  كل  املالية  من  خيرج  فإنه  الرشط؛  هذا  عىل  وبناء 
الشفعة، وخيرج عن  كاملنافع، والديون واحلقوق املحضة - املجردة - كحق 
تسميته  عىل  اصطلح  مما  ونحوها،  املؤلف،  -حقوق  كذلك   - املالية  معنى 

بامللكية األدبية، أو امللكية الصناعية، فال تدخل يف مسمى املال عند احلنفية.
معتادًا، ومردُّ  انتفاعًا  به  االنتفاع  يمكن  مما  اليشء  يكون  أن  الثاين:  األمر 
َله وصيانته، بحيث جيري فيه بذل ومنع،  ذلك إىل الُعرف، بأن يعتاد الناس متوُّ
امليتة،  كلحم  أصاًل  هبا  االنتفاع  ال يمكن  التي  األشياء  الرشط:  هبذا  وخيرج 
والطعام الفاسد، واملسموم، وكذلك األشياء التي ال ينتفع هبا انتفاعًا معتادًا؛ 
كحبة األرز أو القمح، وقطرة املاء ونحوها، فهذه األمور ال تعد أمواالً، وإن 
االنتفاع  باالنتفاع:  واملراد  فيها،  االنتفاع  رشط  حتقق  لعدم  حيازهتا  أمكن 

َعة واالختيار، دون حال الرضورة)1(. املرشوع يف حال السَّ
ثانيًا: املال يف اصطالح اجلمهور.

بتعريفات  املال   - واحلنابلة  والشافعية،  املالكية،  من   - اجلمهور  ف  عرَّ
أوسع، وأشمل من تعريفات احلنفية، وسنذكر تعريفًا واحدًا لكل مذهب، ثم 

نذكر التعريف املختار.
1- تعريف املالكية:

الشاطبي  اإلمام  به  ما عرفه  ومنها  كثرية،  بتعريفات  املال  املالكية  ف  عرَّ
حيث قال: »املال ما يقع عليه امُللك، ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من 

وجهه«)2(.
ينظر: امللكية، عيل اخلفيف ))1(، املدخل للزرقا )126(، امللكية يف الرشيعة اإلسالمية   )1(

)4/1)1(، املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي )115/1(.
املوافقات للشاطبي )33/2(.  )2(
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املالكية - رمحهم اهلل  املالية عند علامء  التعريف يفهم منه أن معيار  وهذا 
من  كان  إذا  به  واستبد  اإلنسان،  ملكه  فام  واالستبداد،  التملُّك  هو   - تعاىل 

طريق صحيح رشعًا فهو مال، سواء أكان عينًا أم منفعة، وما ال فال.
غري أن هذا الكالم يشكل عليه أن هناك أشياء قد يستبد هبا املالك عن غريه، 
وجيوز له االنتفاع هبا، ومع ذلك فال تعترب ماالً، كشحوم امليتة، وجلودها عىل 

املشهور من مذهب املالكية؛ فإهنم يبيحون االنتفاع هبا، وال جييزون بيعها)1(.
ومع ذلك فهذا التعريف أشمل وأوسع من تعريف احلنفية السابق؛ ألن 
املنافع؛ ألنه يقع عليهام  قوله: »ما يقع عليه امللك« يشمل األعيان كام يشمل 

امللك.
)- تعريف الشافعية:

اهلل  رمحة   - الشافعي  عن  السيوطي  ما نقله  املال  الشافعية  به  ف  عرَّ مما 
عليهام - حيث قال: »أما املال فقال الشافعي : ال يقع اسم املال إال 
مثل  الناس  ال يطرحه  وما  َقلَّْت،  وإن  ُمتِلَفه،  وتلزم  هبا،  يباع  قيمة  ما له  عىل 

الفلس وما أشبه ذلك«)2(.
- فقوله: »ما له قيمة« أخرج ما ليس له قيمة فال يعد ماالً.

ُمتِلَفه« أخرج الكلب ونحوه مما له منفعة مباحة ولكنها  - وقوله: »تلزم 
مقيدة باحلاجة أو الرضورة، فإذا أتلفه أحد تلزمه قيمته)3(.

3- تعريف احلنابلة:
الفتوحي  به  ما عرفه  أمجعها  ومن  متعددة،  بتعاريف  املال  احلنابلة  ف  عرَّ

حيث قال: »املال ما يباح نفعه مطلقًا أو اقتناؤه بال حاجة«)4(.
ينظر: املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي أصالة ومعارصة )116/1(، حقوق االخرتاع   )1(

والتأليف )208(، وامللكية )1/1)1(.
األشباه والنظائر للسيوطي ))23(.  )2(

املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي أصالة ومعارصة )19-18/1(.  )3(
منتهى اإلرادات )4/2(.  )4(
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كان  عينًا  املال  أنواع  مجيع  يشمل  مطلقًا« عام  نفعه  يباح  »ما  فقوله:   -
حمرم  نفع  فيه  وما  كاحلرشات،  فيه  ما ال نفع  القيد  هبذا  وخرج  أو منفعة، 

كاخلمر، وما ال يباح نفعه لنجاسته كامليتة.
- وخرج بقوله: »يباح اقتناؤه بال حاجة« ما أبيح اقتناؤه لكن بقيد احلاجة 

فال يعترب ماالً كالكلب، أو ما أبيح للرضورة كأكل امليتة)1(.
وبعد هذا العرض املوجز لتعريف احلنفية واجلمهور للامل:

يتبنيَّ لنا أن مصطلح اجلمهور يف تعريف املال هو األرجح؛ لكونه أوسع 
فون املال بام يشمل العني واملنفعة  وأشمل من تعريف احلنفية؛ فاجلمهور ُيعرِّ

معًا، بينام يقترص احلنفية يف تعريفه عىل ما خيتص بالعني دون املنفعة.
التعريف املختار:

ف  بناء عىل ما تقرر من ترجيح اصطالح اجلمهور يف تعريف املال، فقد ُعرِّ
املال بتعريف يكشف عن حقيقته بام يوافق اصطالح اجلمهور بأنه: » ما يمكن 

َله«)2(. متلُّكه، وكان ذا منفعة مباحة مطلقًا، واعتاد معظم الناس متوُّ
رشح التعريف:

- قوله: »ما يمكن متلُّكه« يشمل العني واملنفعة.
- وقوله: »وكان ذا منفعة مباحة مطلقًا« خيرج به ما كانت منفعته مباحة 
لكن بقيد احلاجة كاقتناء الكلب، أو ما كانت منفعته مباحة للرضورة كتناول 

امليتة، وخيرج به كذلك ما ال نفع فيه كاحلرشات، وما فيه نفع حمرم كاخلمر.
َله  متوُّ الناس  يعتد  مل  ما  به  َله« خيرج  متوُّ الناس  معظم  »واعتاد  وقوله:   -
كقوائم الذبيحة وكرشها يف هذا الزمن، وعدل بالتعبري عن »أو بعضهم«)3(؛ 

ألن البعض يصدق عليه فعل الواحد؛ وعليه فال يكون هذا القيد دقيقًا)4(.

ينظر: كشاف القناع )152/3(، رشح املنتهى للبهويت )126/3(.  )1(
ينظر: املعامالت املالية أصالة ومعارصة )135/1( بترصف يسري.  )2(

وهذا ما رجحه شيخنا د. سعد اخلثالن يف تعليقه عىل كتاب الدبيان.  )3(
ينظر: كشاف القناع، )152/3(، ورشح املنتهى للبهويت )126/3(.  )4(
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املطلب الثاين: منشأ احلق املايل للمؤلف:
من  يتبني  حيث  البحث؛  هذا  يف  كبرية  أمهية  ذات  املسألة  هذه  تعد 
املايل  املايل للمؤلف، وهو- أعنى احلق  املنشأ واملأخذ الرشعي للحق  خالهلا 
ومنشأ  اإلطالق،  عىل  أمهها  يكن  مل  إن  البحث؛  مسائل  أهم  من  للمؤلف - 
خالف  وقع  املنافع«، وقد  مسألة »مالية  خالل  من  يتبني  للمؤلف  املايل  احلق 
عريض بني احلنفية واجلمهور يف هذه املسألة، وسنذكر فيام يأيت ما يتعلق هبذه 

. لٍّ ، وال اختصار خُمِ املسألة - إن شاء اهلل - من غري تطويل مُمِلٍّ
حترير حمل النزاع:

من املعلوم أن األشياء التي ينتفع هبا اإلنسان نوعان:
النوع األول: أعيان، وهي األشياء املادية، التي هلا مادة وجرم.

النوع الثاين: حقوق، وهي قد تكون متعلقة باملال، وقد ال تكون متعلقة 
باملال؛ كحق احلضانة، وحق الوالية عىل القارص، وغريها.

وبناء عىل هذا التقسيم فقد اتفق الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- عىل أن األعيان 
أموال، إذا أمكن حيازهتا واالنتفاع هبا، واتفقوا - كذلك - عىل أن احلقوق 
املتعلقة بغري املال - احلقوق املجردة وحق الوالية عىل القارص - ليست بامل، 

واختلفوا يف احلقوق املتعلقة باملال واملنافع هل تعد أمواالً أم ال؟
األقوال يف املسألة:

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني مشهورين)1(:
القول األول: أن املنافع ال تعترب أمواالً متقومة بذاهتا، وإنام تقومها بالعقد، 

.)2( وهذا قول فقهاء احلنفية عدا زفر

ينظر يف حترير حمل النزاع: احلقوق املعنوية، جملة جممع الفقه اإلسالمي )2303(، )بيع   )1(
احلقوق املجردة( جملة املجمع، العدد اخلامس )2362(.

ص:  العدلية  األحكام  وجملة   ،)233/5( احلقائق  وتبيني   ،)80/11( املبسوط  ينظر:   )2(
.)126(
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القول الثاين: أن املنافع تعترب أمواالً، وهو قول مجهور العلامء من املالكية)1(، 
والشافعية)2(، واحلنابلة)3(، وبه قال ُزَفر من احلنفية)4( رمحة اهلل تعاىل عىل اجلميع.

أدلة القولني:
أدلة أصحاب القول األول:

استدل احلنفية - رمحهم اهلل تعاىل - عىل ما ذهبوا إليه من أن املنافع ليست 
أمواالً بأدلة منها:

ل صيانة اليشء  ل، والتموُّ الدليل األول: أن صفة املالية ال تثبت إال بالتموُّ
هلا؛ ألنه ال يمكن إحرازها)5(. وإحرازه، واملنافع ال يمكن متوُّ

نوقش: بأن املنافع داخلة يف وصف املال؛ من حيث ميل الطبع إليها، وألنه 
هلا وحيازهتا بحيازة أصلها ومصدرها، فتقوم العني مقام املنفعة يف  يمكن متوُّ

حيازهتا ورد العقد عليها)6(.
عليه  ال يطلق  واملعدوم  معدومة،  كسبها  قبل  املنافع  أن  الثاين:  الدليل 
املحرز  وغري  إحرازها،  يمكن  فال  وتفنى،  تتالشى  كسبها  وبعد  املال،  اسم 
ال يكون ماال متقومًا، وإذا كانت املنافع ال يمكن إحرازها، فال يمكن أن تعترب 

مًا))(. ماالً ُمتقوَّ

ينظر: مواهب اجلليل )6/)(، بداية املجتهد )265/2(، حاشية الدسوقي عىل الرشح   )1(
الكبري للدردير )3/)19، 442(

ينظر: مغني املحتاج )5/2(، املهذب للشريازي )1/)36(، روضة الطالبني )13/5(.  )2(

ينظر: املغني )5/)21(، املبدع رشح املقنع )328/4(، املقنع والرشح الكبري )39/11(.  )3(
ينظر: بدائع الصنائع )8/2)2(.  )4(

املبسوط )180/11(، بدائع الصنائع ))/146- )14(.  )5(
املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي أصالة ومعارصة )143/1(.  )6(

االخرتاع  حقوق   ،)143/1( ومعارصة  أصالة  اإلسالمي  الفقه  يف  املالية  املعامالت   )((
والتأليف يف الفقه اإلسالمي ص: )220(.
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إذا  املالية  عنها  ال ينفي  وجودها  قبل  معدومة  املنافع  كون  بأن  نوقش: 
األعيان  من  فإن  بيشء؛  ليس  فهذا  كسبها؛  بعد  تتاليش  وأما كوهنا  وجدت، 
ما يكون االنتفاع بعينه يذهب به بالكلية، وذلك مل ينِف عنه املالية فضاًل عن 

املنافع املتجددة)1(.
باالعتداء  ضامهنا  ينبغي  لكان  أمواالً  كانت  لو  املنافع  أن  الثالث:  الدليل 
عليها ولكنها ال تضمن، ألن االعتداء ال يِرد عليها، فالغصب الذي هو عبارة 
أغراض  ألهنا  املنافع؛  يف  ال يتصور  املعتدية  اليد  بإثبات  املالك  يد  إزالة  عن 

ال تبقى زمانني، فيستحيل غصبها)2(.
أمواالً  تعترب  فاملنافع  يسلم؛  فال  النزاع،  موضع  يف  استدالل  بأنه  نوقش: 
وجيري عليها من األحكام ما جيري عىل األعيان، وما ذكرتم من أن الغصب 
ال يتصور يف املنافع، خالف الواقع؛ فلو قدر أن شخصًا غصب دارًا ثم سكنها 

فرتة من الزمن وجب عليه لصاحبها أجرة املثل عند اجلمهور.
أدلة أصحاب القول الثاين:

 - أموال  املنافع  بأن  قوهلم-  عىل   - تعاىل  اهلل  رمحهم   - اجلمهور  استدل 
باألدلة اآلتية:

جاءت    قال:  الساعدي   سعد  سهل بن  حديث  األول:  الدليل 
امرأة إىل رسول اهلل فقالت: يا رسول اهلل: إين قد وهبت لك نفيس، فلم جيبها 
شيئًا... ثالث مرات، فقام رجل فقال: يا رسول اهلل، أنكحنيها، قال: ))هْل 
َحِديٍد((،  ِمن  َخامَتًا  ولو  َفاْطُلْب  ))اْذَهْب  ال قال:  قال:  يشٍء؟((،  ِمن  ِعنَْدَك 
قال:  حديد،  من  خامتًا  وال  شيئًا،  ما وجدت  فقال:  جاء  ثم  وطلب؛  فذهب 
قال:  كذا،  وسورة  كذا،  سورة  معي  قال:  يشٌء؟((،  الُقْرآِن  ِمَن  معَك  ))هْل 

))اْذَهْب فَقْد أْنَكْحُتَكَها بام معَك ِمَن الُقْرآِن(()3(.

املرجعان السابقان.  )1(
املبسوط )8/11)(، تبيني احلقائق )234/5(.  )2(

أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، باب التزويج عىل القرآن وبغري صداق، برقم )5149(   )3(
ومسلم يف كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، برقم ))348(.
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صداق  جعل  قد    النبي  أن  احلديث:  من  االستدالل  وجه 
أن  املعلوم  ومن  القرآن،  تعليم  وهو  منفعة،   - احلديث  يف  املذكورة   - املرأة 
الصداق ال يكون إال ماالً، قال ابن رجب : »لو مل تكن املنفعة ماالً ملا 

صحت هلذا الغرض«)1(.
وقال احلافظ ابن حجر: »واستدل به عىل جواز جعل املنفعة صداقًا، ولو 

كان تعليم القرآن«)2(.
أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت عىل جواز العقد عىل  الدليل الثاين: 
املنافع أمواالً  املنافع كام يف اإلجازة، وهذا دليل عىل أن الرشيعة قد اعتربت 
ماليتها  عىل  دليل  فيه  وضامهنا  عليها،  العقد  بورود  تضمن  ذاهتا،  يف  متقومة 

بالعقد عليها)3(.
نوقش: بأن العقد عىل املنافع يف عقد اإلجارة وارد عىل خالف القياس، 
ألهنا عقد عىل معدوم، وبيع املعدوم ال جيوز، فكان تقومها يف عقود اإلجازات 
إليها،  الناس  حلاجة  العقود  هذه  أجاز  قد  الشارع  أن  اقتضاها  رضورة 

واضطرارهم إىل التعامل هبا)4(.
أجيب: بأن هذه دعوى يف حمل النزاع؛ فال نسلم قولكم بأن اإلجارة عىل 
خالف القياس، إذ ال يوجد يف كتاب اهلل وال سنة رسوله ما هو 
عىل خالف القياس، كام بني شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم- رمحة 

اهلل عىل اجلميع -)5(.

القواعد البن رجب )313(.  )1(
فتح الباري )262/9(.  )2(

ينظر: قواعد األحكام )0/1)2(.  )3(
ينظر: االختبار التعليل املختار )61/2(، حقوق االخرتاع والتأليف )223(.  )4(

جمموع فتاوي شيخ اإلسالم )533/20(، إعالم املوقعني )388/1(.  )5(
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الدليل الثالث: أن املنافع لو مل تكن أمواالً ملا صح بذل األموال يف حتصيلها 
وملا ُبني عليها كثري من العقود، كعقد اإلجارة، واالستصناع)1(.

الدليل الرابع: أن املنفعة ينطبق عليها وصف املال؛ ألن املال اسم ملا يميل 
إليه الطبع، واملنافع يميل إليها الطبع، ويسعى الناس يف ابتغائها وطلبها)2(.

الرتجيح:
الراجح - والعلم عند اهلل تعاىل - ما ذهب إليه اجلمهور من أن املنافع تعترب 

أمواالً جيري عليها من األحكام يف ذلك ما جيري عىل األعيان سواء بسواء.
ثمرة اخلالف:

يرتتب عىل اخلالف بني اجلمهور واحلنفية يف مالية املنافع أثر كبري يف الفروع 
الفقهية، ولعل من أشهر املسائل التي تبني ثمرة اخلالف يف ذلك:

مسألة: »ضامن منافع املغصوب أو عدم ضامهنا«.
فاحلنفية: يرون عدم إلزام الغاصب بضامن أجر املثل عن منافع املغصوب، 

ألهنا عندهم ليست ماالً متقومًا.
مدة  خالل  املغصوب  مثل  بأجرة  الغاصب  إلزام  يرون  واجلمهور 
الغصب سواء استوىف الغاصب منافع املغصوب أو عطلها؛ بناء عىل رأهيم يف 

مالية املنافع)3(.
والرتجيح،  واألدلة  األقوال  من  املسألة  هذه  يف  ذكره  سبق  عىل  وبناء 
ومصدرها  َمنشؤها  املالية  املؤلف  حقوق  ومنها  املعنوية  احلقوق  أن  لنا  يتبني 
والباحثني  العلامء  مجهور  عليه  استقر  الذي  هو  الرتجيح  وهذا  املنافع،  مالية 

واملعارصين، وهو الراجح إن شاء اهلل)4(.
ينظر: املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي أصاله ومعارصة )48/1(.  )1(

ينظر: حق االبتكار )6)(.  )2(
زيد  أليب  النظر  تأسيس  كتاب  إىل  يرجع  املسألة  هذه  اخلالف يف  ثمرات  من  لالستزادة   )3(
اهلل  أيب عبد  القريش  احلنفية، واإلمام  أئمة  بني  الثامن يف ذكر اخلالف  القسم  الدبويس، 

الشافعي ) 128(.
ويفهم من كالم د. بكر أبو زيد  ختريج هذه املسألة عىل مسألة »أخذ األجرة عىل   )4(

أعامل القرب« ينظر: فقه النوازل )169/2(.
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املطلب الثالث: حكم احلق املايل للمؤلف يف الفقه)1(:
اختلف الفقهاء املعارصون يف احلق املايل للمؤلف: هل هو معترب رشعًا أم 

ال؟ عىل قولني مشهورين:
مالية  قيمة  ينطوي عىل  ألفه وصنفه،  فيام  للمؤلف حقًا  إن  القول األول: 

مرشوعة، جيوز له الترصف فيها، ومنع االعتداء عليها.
وإىل هذا القول ذهب أكثر الفقهاء، والباحثني املعارصين، منهم: العالمة 
ابن عثيمني، وابن جربين، والدكتور بكر أبو زيد، والدكتور عبد اهلل بن منيع، 

والدكتور صالح بن محيد، وغريهم.
وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي، املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 
للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية، واهليئة الرشعية العاملية 

للزكاة التابعة لبيت الزكاة بالكويت)2(.
التأليف ال ينطوي عىل حق مايل، وال يشتمل عىل قيمة  أن  الثاين:  القول 
مالية مرشوعة، يمكن املعاوضة عليها، وبالتايل فليس للمؤلف حقًا ماليًا يف 

فه ومصنَّفه. مؤلَّ
وإىل هذا القول ذهب بعض الفقهاء والباحثني املعارصين ومنهم الشيخ: 
حممد شفيع )مفتي باكستان( والد الشيخ حممد تقي العثامين)3(، وأمحد احلجي 
العلوم الرشعية  العوض يف  بأخذ  املنع  الكردي، وغريهم، ومنهم من خص 

دون غريها كالشيخ عبد اهلل بيه، وحممد عبد اللطيف الفرفور)4(.
اخلالف يف هذه املسألة مبني عىل اخلالف يف املسألة السابقة وهي: »مالية املنافع« وبناء   )1(
عىل ذلك: فيمكن أن خيرج للجمهور القول بإثبات احلق املايل للمؤلف؛ بناء عىل قوهلم 

يف إثبات مالية املنافع، وخيرج املنع للحنفية بناء عىل رأهيم يف عدم مالية املنافع.
جممع  جملة   ،)168/2( النوازل  فقه   ،)240-238( والتأليف  االخرتاع  حقوق  ينظر:   )2(

الفقه اإلسالمي، العدد اخلمس )2355/3(.
الشيخ حممد شفيع  له فتوى يف هذا املوضوع باسم )ثمرات التقطيف من ثمرات   )3(
زيد  أبو  الشيخ  أوردها  وقد  املشايخ،  بعض  ترمجها  األردية،  باللغة  والتأليف(  الصنعة 

 يف كتاب فقه النوازل )122/2(.
جممع  جملة   )183-122/2( النوازل  فقه   ،)241( والتأليف  االخرتاع  حقوق  ينظر:   )4(

الفقه اإلسالمي العدد اخلامس، )2534/3(، )32544(.



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
105

حقوق المؤلف: دراسة فقهية تطبيقية

أدلة القول األول:
استدل أصحاب القول األول - القائلون بأن للمؤلف حقًا ماليًا فيام ألفه 

وصنفه - بأدلة كثرية، ومنها:
 أنه  النبي  عن    الدليل األول: ما رواه ابن عباس

قال: ))إنَّ أَحقَّ ما أَخْذُتْم عليه أْجًرا كَِتاُب اهلل(()1(.
وجه االستدالل من احلديث: أنه إذا جاز أخذ العوض عىل القرآن الكريم 
كام دل عليه احلديث ففي السنة من باب أوىل، وإذا جاز يف الوحيني ففيام تفرع 

عنهام من املؤلفات واملصنفات من باب أوىل)2(.
الدليل الثاين: ما رواه سهل بن سعد الساعدي  يف قصة املرأة التي 
وهبت نفسها للنبي  وفيه: ))اْذَهْب فَقْد أْنَكْحُتَكَها بام معَك ِمَن 

الُقْرآِن(()3(.
القرآن عوضًا  إذا جاز أن يكون تعليم  أنه  وجه االستدالل من احلديث: 
لتعليمه،  عليه،  العوض  أخذ  أوىل  باب  فمن  األبضاع؛  به  تستحل  ومهرًا 
ونرشه بام يتعدى به نفعه، وأوىل من ذلك أخذ العوض عىل ما هو دون ذلك 

من املؤلفات.
 : قال  وقد  وفكر،  يد  عمل  التأليف  أن  الثالث:  الدليل 

))َأْطيُب الكسِب عمُل الرجِل بيِده ، و كلُّ بيٍع مربوٍر(()4(.
أن املؤلف قد سبق غريه إىل ما أنتجه عقله، وابتكره ذهنه  الدليل الرابع: 
من جديد أو جتديد، فيكون أحق به، ويف احلديث: ))َمْن سَبَق إىل ما مل يسبق 

إليِه ُمسلٌم َفهَو َلُه)))5(.
أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الرشوط يف الرقية بفاحتة الكتاب، برقم ))3)5(.  )1(

ينظر: فقه النوازل )1/2)1(.  )2(
تقدم خترجيه.  )3(

رواه أمحد يف املسند )141/4(، والطرباين يف األوسط، )135/1(، واحلاكم يف املستدرك   )4(
)10/2، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم ))60(.

سبق خترجيه.  )5(
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الدليل اخلامس: أن اإلنتاج الذهني للمؤلف من قبيل املنافع املعتربة رشعًا 
- كام سبق يف مالية املنافع - فيتحقق فيه املناط الرشعي العتباره ماالً، وبذلك 
يكون حماًل للملك، وجتوز املعاوضة عنه رشعًا، والقاعدة: أن كل منفعة مأذون 

فيها رشعًا جاز بيعها وأخذ العوض عنها)1(.
الدليل السادس: أن القول بجواز االعتياض عن حق املؤلف ال يعارض 
نصًا وال إمجاعًا، وال قياسًا صحيحًا، وال قول صحايب، وال قاعدة رشعية، بل 
إن ذلك موافق لقواعد الرشيعة اإلسالمية وأصوهلا ومقاصدها، وقد جرى 

عليه العمل يف هذا العرص دون نكري)2(.
أدلة القول الثاين:

استدل أصحاب القول الثاين - القائلون بأن حق التأليف ال ينطوي عىل 
حق مايل - بأدلة منها:

واحلقوق  جمرد،  حق  هو  بل  بامل،  ليس  التأليف  حق  أن  األول:  الدليل 
كحق  بامل  عنها  أو التنازل  االستعاضة  جيوز  وال  باملال،  ال تقوم  املجردة 
الشفعة، وبناء عليه: فال جيوز بيع هذا احلق ورشاؤه، ألنه يشرتط يف املبيع أن 

يكون ماالً، واحلق املحض املجرد ليس بامل)3(.
نوقش: بأنه ال يسلم بأن حق التأليف من قبيل احلقوق املحضة - املجردة - 
بل هو حق أصيل عيني متقرر، متقوم، جيوز االستعاضة والتنازل عنه كام جيوز 

بيعه ورشاؤه)4(.
ملا يمكن  املؤلف حق معنوي، واملالية ال تثبت إال  أن حق  الثاين:  الدليل 

حيازته وادخاره، وبناء عىل ذلك: فليس للمؤلف حق مايل فيام ألفه وصنفه.
ينظر: حقوق االخرتاع والتأليف ص: )246(.  )1(

ينظر: املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي أصالة ومعارصه )199-198/1(.  )2(
ينظر: فقه النوازل )123/2(، فتوى الشيخ حممد شفيع مفتى باكستان.  )3(

يرجع يف الفرق بني احلقوق املجردة واحلقوق األصلية املتقررة إىل أقسام احلق.  )4(
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بأن حرص املال فيام يمكن حيازته وادخاره ليس مسلاًم، بل املال  نوقش: 
األموال  فليست  مباحًا؛  انتفاعًا  به  االنتفاع  وأمكن  رشعية،  قيمة  ما له  كل 

حمصورة يف األعيان، كام قدمنا يف مالية املنافع)1(.
من  األدلة  دلت  وقد  للعلم،  كتامنًا  السلوك  هذا  يف  أن  الثالث:  الدليل 

الكتاب والسنة عىل حتريم كتامن العلم، ودخول كاتم العلم حتت الوعيد.
نوقش: بأن هناك فرقًا بني كتامن العلم عن الناس، وبني بذله هلم بعوض 

مايل؛ فالوعيد يف األول دون الثاين)2(.
والسيام  أو صناعة،  جتارة  وليس  وعبادة،  ُقربة  العلم  أن  الرابع:  الدليل 
ال جيوز  إذ  ال جتوز،  عليه  املعاوضة  فإن  كذلك  كان  وإذا  الرشعية،  العلوم 

التعبد بعوض)3(.
األمور  من  فيه،  اإلخالص  ينبغي  وعبادة  قربة  العلم  كون  بأن  نوقش: 
التأليف  فإن  الدنيوي،  األجر  استحقاق  ال ينايف  ذلك  ولكن  عليها،  املتفق 
والتصنيف أصبح اليوم حرفة ومهنة، والقول بعدم جواز أخذ هذا العوض 
فيه مشقة عظيمة عىل املؤلف واملصنف قد تؤثر سلبًا عىل نتاجه الفكري، ثم 
إن أخذ العوض الدنيوي عام يراد به اآلخرة ال حرج فيه إال إذا كان الباعث 

عىل التأليف ابتداء هو الدنيا والكسب املحض)4(.
الدليل اخلامس: أن التأليف كان موجودًا يف عصور اإلسالم املختلفة، ومع 
ذلك فلم يطالب املصنفون هلذه الكتب بحقوق مالية، ومل يكن هذا احلق معروفًا 

رشعًا وإنام مصدره القوانني الوضعية الناشئة يف ظل الرأساملية الغربية)5(.

ينظر: املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي أصالة ومعارصة )191/1(.  )1(
ينظر: املرجع السابق )196/1(.  )2(

ينظر: حقوق االخرتاع والتأليف )258(، واملعامالت املالية أصالة ومعارصة )195/1(.  )3(
ينظر: محاية احلقوق الفكرية )18(.  )4(

ينظر: املعامالت املالية أصالة ومعارصة )191/1(.  )5(



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
108

حقوق المؤلف: دراسة فقهية تطبيقية

وأن  الوضعية،  القوانني  هو  احلق  هذا  مصدر  كون  تسليم  بعدم  نوقش: 
الرشع مل يتعرض له، بل هناك نصوص رشعية كثرية تدل عىل أن أخذ األجرة 
عىل التأليف سائغ رشعًا كاإلذن بأخذ األجر عىل الرقية، وجعل التعليم مهرًا 
يف النكاح، وأخذ األجر عىل التحديث، وغريها وعىل فرض تسليم أن مصدر 

هذا احلق هو القانون؛ فإن القواعد الرشعية تثبته وتقره.
أما كون هذا احلق مل يقم يف املجتمع اإلسالمي رغم نشاط حركة التأليف 

القديم فله أسباب كثرية ومنها عىل سبيل املثال:
السبب األول: ما سبق ذكره من أن التمول مرده إىل العرف والعادة، وإذا 
أثبت ذلك فلقد أصبح العرف يف هذا الزمن يف بالد الدنيا كافة يقيض بأن حق 

املؤلف يعترب حقًا ماليًا ال جيوز االعتداء عليه.
السبب الثاين: أن التأليف - عندهم - كان عبارة عن شعور بواجب تبليغ 
التامسًا  الرشعية  العلوم  تدوين  يف  املبكرة  املراحل  يف  السيام  وتعليمه  العلم 

لألجر والثواب من اهلل.
الرتجيح:

الراجح - والعلم عند اهلل تعاىل - القول األول، الذي يقيض بأن حقوق 
مالية، يكون  قيمة  تنطوي عىل  املالية هي حقوق معتربة رشعًا، وأهنا  املؤلف 

ألصحاهبا بموجبها الترصف فيها بعوض أو بدون عوض.
وذلك لقوة أدلة وتعليالت أصحاب هذا القول وسالمتها من املناقشة، 

ولضعف أدلة القول اآلخر، وملا ورد عليه من املآخذ واملناقشات.
يف  وبخاصة  العوض-  أخذ  يف  حاجة  تدعه  مل  إن  املسلم  أن  ريب  وال 
املؤلفات الرشعية - فإن األوىل له عدم األخذ؛ حتقيقًا خللوص النية، وجتريدها 
مما قد يشوهبا ومن دعته حاجة، أخذ بقدر ما يدفع حاجته، ومن أغناه اهلل تعاىل 

فاألوىل له التعفف، واهلل أعلم)1(.
يأخذون  ال  املعارصين  العلامء  من  مجاعة  كان  »وقد   : زيد  أبو  بكر  الشيخ  قال   )1(
عوضًا عن مؤلفاهتم منهم شيخنا املذكور رمحه اهلل تعاىل، وكان يزجر عن ذلك ملا قلت=
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ثمرة اخلالف:
اخلالف يف هذه املسألة معنوي، وله أثر يف مسائل كثرية، ومنها:

أوالً: أنه عىل القول بعدم مالية هذه احلقوق رشعًا؛ فإنه ال جيوز الترصف 
فيها ببيع أو إجارة أو غريها، لعدم حتقق املالية يف ذواهتا.

ثانيًا: يرتتب عىل القول باملية حقوق املؤلف أنه ليس للمؤلف أن يمنع غريه 
ممن حصل عىل نسخة من مصنفه أن يترصف يف نسخته التي متلكها بام يشاء من 

أنواع الترصفات املباحة، من بيع، وهبة، وإجارة، وإعارة، ونحوها)1(.
ثالثًا: يرتتب - كذلك - عىل القول باملية حقوق املؤلف حتريم الترصف 
يف هذه احلقوق وما جيري جمراها بأي من أنواع الترصفات بغري إذن صاحب 

احلق، ويشمل ذلك حقوق النرش والتوزيع، والنسخ بنوعيه:
1- نسخ برامج احلاسب اآليل.

2- وكذلك نسخ املواد املرئية والسمعية.
عىل  رضرًا  ال يشكل  مما  احلاجة  إليه  ما متس  بعض  ذلك  من  ويستثنى 
االنتفاع  لغرض  والنسخ  العلمية،  واالستفادة  كاالقتباس،  احلق  صاحب 
الشخيص الذي ال يقصد منه التجارة والرتبح، كام أفتى بذلك الشيخ: حممد بن 

. عثيمني
وأما النسخ لغرض التوزيع اخلريي: فيفهم من كالم الشيخ عبد العزيز بن 
باز، والشيخ حممد بن عثيمني - رمحة اهلل عليهام - القول بجوازه، وأنه ال ينبغي 

البيان  أتاجر يف  فقال: ال  أكثر النتشاره،  لكان  البيان طبعة جتارية  أضواء  لو طبع  له   =
لكتاب اهلل تعاىل، وما أظن أحدًا جيرتئ عىل كتايب فيبيعه فأدعو عليه إال أن تصيبه الدعوة، 
هكذا شافهني وأنا بجانبه يف املسجد النبوي الرشيف، رمحه اهلل تعاىل، ومنهم الشيخ حممد 
احلامد رمحه اهلل تعاىل كام يف ترمجته، وقد أدركت عددًا من علامء نجد كذلك، واهلل تعاىل 

أعلم« فقه النوازل )183/2(.
ينظر: حقوق االخرتاع والتأليف )1)2(.  )1(



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
110

حقوق المؤلف: دراسة فقهية تطبيقية

العلم،  نرش  ملصلحة  حتقيقًا  املؤلف؛  نسخ  من  غريه  منع  التأليف  لصاحب 
وإفادة املسلمني)1(.

واحلقيقة أن هذه املسألة مشكلة جدًا؛ إذ يتنازعها أصالن عظيمها ينبغي 
مراعاهتا عىل السواء:

األصل األول: وجوب حفظ حقوق الناس، ودفع الظلم واالعتداء عنها.
األصل الثاين: وجوب نرش العلم، وحتريم كتامنه، والوعيد الشديد الذي 

توعد به كاتم العلم.
وبعد النظر والتأمل يتبني أن ليس َثمَّ تعارض وتضاد بني هذين األصلني؛ 
وإعامل  أحدمها  إلغاء  دون  املسألة،  هذه  يف  السواء  عىل  مراعاهتام  يمكن  إذ 

اآلخر، فأقول:
وأهنا  رشعًا،  متقررة  أصلية  حقوق  املؤلف  حقوق  أن  سبق  فيام  تقرر  قد 
األحوال  من  حال  بأي  عليها  االعتداء  ال جيوز  مالية،  قيمة  عىل  تنطوي 
من  الترصف  هذا  ما دام  مناسبًا  يرونه  بام  فيها  الترصف  حرية  وألصحاهبا 
الترصفات املباحة هذا من حيث األصل، ولكن هذا األصل ليس عىل إطالقه؛ 
إذ قد يرد عليه ما يقيده، ألمور معتربة رشعًا، كام إذا تعارضت مصلحة صاحب 
املؤلف اخلاصة مع مصلحة األمة العامة؛ فحينئذ تقدم مصلحة األمة العامة)2(.

كام ذكر ذلك غري واحد من أهل العلم، مما يطول ذكره يف مثل هذا البحث 
فًا من املؤلفات، احتاجت إليه األمة  املخترص وبناء عىل ذلك: فلو قدر أن مؤلَّ

احلقيقة أنني أهاب خمالفة الشيخني فيام ذهبا إليه يف هذه املسألة، ومع ذلك: فإن القول   )1(
بتخريج حقوق املؤلف عىل مالية املنافع، وما ذهب إليه مجهور املعارصين من القول باملية 
حقوق املؤلف يقتيض عدم جواز الفسخ ولو كان لغرض التوزيع اخلريي من غري إذن 

صاحب احلق.
ينظر: قواعد األحكام )158/2(، زاد املعاد )480/3(، املوافقات )8/2)2(، حقوق   )2(

االخرتاع والتأليف )30(.
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يسوغ  فإنه  أو قلت؛  نسخه  نفدت  أن  وحدث  ونرشه  طبعه  من  فه  مؤلِّ فامنع 
للجهة ذات العالقة يف الدولة العمل عىل نرش وتوزيع هذا املؤلف، مع مراعاة 
األصلني،  هذين  بني  اجلمع  من  متكنا  قد  نكون  وهبذا  ذلك،  يف  املؤلف  حق 
ونكون - كذلك - قد راعينا احلق العام واخلاص من غري رضر بأي طرف من 

األطراف، واهلل أعلم.
عىل القول باملية حقوق املؤلف، فهل تكون هذه احلقوق مؤبدة أو تكون 

مؤقتة وحمدودة بزمن معني؟
اتفق القائلون بثبوت احلقوق للمؤلف عىل استمرار هذه احلقوق للمؤلف 
املؤلف  وفاة  بعد  واستمرارها  احلقوق  هذه  ثبوت  يف  واختلفوا  حياته،  طيلة 

عىل اجتاهني)1(:
وإىل  مطلقًا،  استمرارها  وعدم  احلقوق  هذه  تأقيت  يرى  األول:  االجتاه 
هذا ذهب القانونيون، فقد اتفقوا عىل توقيت هذه احلقوق بعد وفاة املؤلف، 

واختلفوا يف حتديد املدة كل قانون بحسبه)2(.
هذه  تأقيت  يف  اختلفوا  وقد  واملعارصين،  الفقهاء  اجتاه  الثاين:  االجتاه 

احلقوق عىل قولني:
القول األول: القول بعدم التأقيت واستدلوا بأدلة كثرية ال خترج يف 

الغالب عن األدلة السابقة يف مالية حقوق املؤلف.
القول بتأقيت هذه احلقوق كام هو رأى القانونيني يف  الثاين:  القول 
املسألة وهلم يف ذلك أدلة وتعليالت ال خترج عن األدلة السابقة يف عدم 

مالية حقوق املؤلف.

اململكة  يف  املؤلف  حقوق  محاية  نظام   ،)65( الفكرية  للملكية  القانونية  احلامية  ينظر:   )1(
العربية السعودية )65(.

حددها القانون الفرنيس بخمسني سنة، والقانون األملاين بسبعني سنة، والقانون املرصي   )2(
بخمسني سنة، وأكثر الدول عىل حتديد املدة بخمسني سنة أسوة بالقانون الفرنيس.
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الرتجيح:
الذي يظهر - واهلل أعلم- أن هذه احلقوق مؤبدة، وغري مؤقتة، وأن ملكية 
أصحاهبا دائمة، وتنتقل بعد مماهتم لورثتهم كبقية األمالك، وذلك العتضاد 

هذا القول بالنصوص الرشعية، وملا يف القول بالتأقيت من االضطراب.

املطلب الرابع: حكم احلق املايل للمؤلف يف النظام:
 اتفقت مجيع األنظمة ومنها نظام محاية حقوق املؤلف يف اململكة العربية 
التاسعة  املادة  السعودية عىل إثبات احلق املايل للمؤلف، كام نصت عىل ذلك 
الثالث من هذا النظام حيث جاء يف الفقرة األوىل من هذه املادة  من الفصل 
ما نصه: »للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل الترصفات اآلتية أو بعضها 
الفقرة األوىل ما نصه:  الرابع من  البند  حسب طبيعة املصنَّف... «. وجاء يف 
التأجري  ذلك  يف  بام  عام،  بوجه  للمصنَّف  املادي  االستغالل  أشكال  »مجيع 

التجاري املسموح به«.
وجاء يف الفقرة الثانية منها ما نصه: »يتمتع مؤلفو املصنَّفات األدبية والفنية 
ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيالت السمعية وهيئات اإلذاعة بحقوقهم 

املالية وفق ما توضحه الالئحة التنفيذية«.
يف  به  املعمول  النظام  يف  للمؤلف  املايل  احلق  حكم  فإنَّ  آنفًا:  ذكرنا  وكام 
اململكة ال خيتلف عن حكم احلق املايل للمؤلف يف الفقه؛ وذلك ألن احلكم 
النظامي هنا فرع عن احلكم الفقهي املذكور، كام هو الشأن يف مجيع األنظمة 

التي ُتَسنُّ يف اململكة.
حياته،  حال  يف  للمؤلف  املالية  احلقوق  إثبات  عىل  األنظمة  اتفقت  وقد 
واختلفوا فيام بعد وفاته عىل رأيني: رأي يرى أهنا مؤبدة، وآخر يرى أهنا مؤقتة، 
وهذا الذي عليه أغلب األنظمة، ومنها النظام السعودي؛ حيث نص يف املادة 
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التاسعة عرشة من الفصل اخلامس من نظام محاية حقوق املؤلف عىل أن تكون 
محاية حق املصنَّف مدى حياة املؤلف، وملدة مخسني سنة بعد وفاته)1(.

ينظر: نظام حقوق املؤلف الصادر باملرسوم امللكي رقم م/41، بتاريخ 2/)/1424هـ،   )1(
وقرار جملس الوزراء رقم 85، بتاريخ 1424/4/9هـ.
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املبحث الثالث
تطبيقات قضائية عىل حقوق املؤلف

قبل الولوج إىل يشٍء من تلك التطبيقات القضائية املتعلقة بحقوق املؤلف، 
حَيُسن أن أشري إىل اجلهة املختصة بفضِّ النزاع يف مثل هذه القضايا، فأقول:

جلنة  إىل  موكوالً  كان  التأليف  بحقوق  املتعلقة  املنازعات  يف  النظر  إن 
والتي  املؤلف،  حقوق  محاية  خمالفات  يف  الفصل  جلنة  وهي  قضائية)1(،  شبه 
تم إنشاؤها بناًء عىل املرسوم امللكي رقم م/41 وتاريخ 22/)/1424هـ، 
تضم  أعضاء،  ثالثة  من  مكونَّة  الثقافة،  وزير  من  بقرار  اللجنة  لت  وتشكَّ
مستشارًا رشعيًا وآخر قانونيًا، ُتصِدر هذه اللجنة عقوبة: )اإلنذار، الغرامة، 
واإلغالق، املصادرة، والتعويض، واإلجراءات التحفظية، والتشهري(، وال بد 
التظلم  تنفيذها، وللمحكوم ضد  قبل  العقوبة  الثقافة عىل  من مصادقة وزير 

أمام ديوان املظامل خالل ستني يومًا من تاريخ العلم، أو اإلخطار بالقرار.
نقل  صدر  حتى  الرشعية،  املحاكم  يف  منظورة  املنازعات  هذه  تكن  فلم 
محاية  نظام  تطبيق  عن  الناشئة  واجلزائية  املدنية  الدعاوى  نظر  اختصاص 
حقوق املؤلف، ونظام االخرتاع، والتصميامت التخطيطية للدارات املتكاملة 
تاريخ  من  اعتبارًا  العام  القضاء  إىل  الصناعية،  والنامذج  النباتية،  واألصناف 

اللجان شبه القضائية هي: عبارة عن حماكم ذات اختصاص قضائي حمدود، حيث يدخل   )1(
يف تشكيلها عنرص غري قضائي رغم أنه قد حيمل من املؤهالت الرشعية والنظامية التي 
خمتلفة  بإجراءات  وظيفتها  متارس  اللجان  هذه  أن  إىل  باإلضافة  العمل،  هذا  إىل  تؤهله 
قد ختتلف عن إجراءات التقايض العادية، وهي ال متثل تشكياًل من تشكيالت القضاء 
ذات  منازعات  بالفصل يف  فيه  تقوم  الذي  الوقت  العادي، وال مكونًا من مكوناته، يف 
صفة خاصة، وحمددة، ودعاوى من نوع خاص، عىل الرغم من أهنا أجهزة إدارية، إال أهنا 
ينظر: اللجان  املتعددة.  تتبع يف ذلك إجراءات نصت عليها األنظمة واللوائح اإلدارية 
شبه القضائية يف اململكة العربية السعودية، دراسة حتليلية عىل أهم اللجان شبه القضائية، 

رسالة ماجستري مقدمة من الباحث: أسامة بن سامل طفران، ص: )166(.
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التنفيذية  العمل  وآلية  القضاء  نظام  عىل  بناًء  وذلك  1441/06/01هـ؛ 
الصادرين باملرسوم امللكي رقم )م/8)(، وتاريخ 1428/09/19هـ، وقرار 
املجلس األعىل للقضاء رقم )41/15/558(، وتاريخ 1441/03/06هـ.

رقم  للقضاء  األعىل  املجلس  رئيس  العدل  وزير  تعميم  صدر  وقد 
يبارش  أن  عىل  ينص  والذي  1441/5/21هـ،  وتاريخ:  )1418/ت(، 
يف  النظر  اختصاصات  التجارية  واملحاكم  الدوائر  خالل  من  العام  القضاء 
خمالفات نظام محاية حقوق املؤلف وجلنة الفصل يف دعاوى براءات االخرتاع، 
عىل أن تنظر تلك القضايا يف املحاكم التجارية املكونة من ثالثة قضاة، والدوائر 
التجارية يف املحاكم العامة يف كافة مناطق اململكة، يف حني تستمر جلنة النظر 
يف خمالفات حقوق املؤلف، وجلنة الفصل يف دعاوى براءات االخرتاع بإهناء 

القضايا املقيدة لدهيا قبل هذا التاريخ.
خمالفات  يف  بالنظر  املعنيني  القضاة  تدريب  العدل  وزير  قرار  تضمن  كام 
نظام محاية حقوق املؤلف وجلنة الفصل يف دعاوى براءات االخرتاع يف الدوائر 
املبادئ  وتوفري  اهليئة،  لدى  املقيدة  القضايا  كافة  وحرص  التجارية،  واملحاكم 
القضائية  السوابق  ومجع  ترمجتها،  بعد  الفكرية  امللكية  يف  الدولية  القضائية 
استقبال  وإيقاف  لذلك،  املخصص  للنموذج  وفقًا  وتدوينها  اللجان  ألعامل 

الدعاوى اجلديدة قبل أسبوعني من تنفيذ القرار.
ونلحظ عىل أن التعميم السابق نصَّ عىل )حرص كافة القضايا املقيدة لدى 
اهليئة، وتوفري املبادئ القضائية الدولية يف امللكية الفكرية بعد ترمجتها، ومجع 

السوابق القضائية ألعامل اللجان وتدوينها(.
مما يعني أن قضايا النزاع يف حقوق املؤلف مل تكن ضمن ما تم مجعه من 
سوابق قضائية يف شتى املجاالت األخرى، ذلك العمل واجلهد الكبري الذي 
قامت به وزارة العدل من مجع السوابق القضائية وتصنيفها وترتيبها؛ ليستفيد 
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منها االختصاص عمومًا، والقضاة بوجه خاص، لكن تم توجيه وزير العدل 
بأن يتم مجع ما قامت به اللجان شبه القضائية وتدوينه، وال شك أن هذه مبادرة 

طيبة منه؛ خلدمة اجلانب القضائي.
اختياري  تم  وقد  السوابق،  تلك  عىل  احلصول  يف  صعوبة  واجهت  وقد 
املظامل، وقمت بدراستها والتعليق  أمام ديوان  التظلم فيها  لسابقة قضائية تم 

عليها.

السابقة القضائية
االبتدائي  احلكم  رقم  1424هـ،  لعام  1/552/ق  رقم  قضية 
220/ت/5/لعام  التدقيق  هيئة  حكم  رقم  1424هـ،  لعام  189/د/إ/4 

1425هـ.
وحيث إن وقائع الدعوى تطول، وال داعي لذكرها؛ اختصارًا؛ وألن ما 
جاء يف التسبيب يعطي تصورًا واضحًا عن تلك الوقائع فإين سأذكر ملخص 
احلكم،  مستند  ثم  القضائية،  املدونة  يف  جاء  ما  حسب  والوقائع  الدعوى 

واألسباب، ثم التعليق عىل السابقة القضائية.
ملخص الدعوى والوقائع:

مطالبة املدعية إلغاء قرار جلنة النظر يف املخالفات بوزارة الثقافة واإلعالم 
املتضمن تغريمها مبلغًا ماليًا؛ وسحب نسخ الكتاب املنشور من قبلها واملتعدية 
يف مضموهنا عىل كتاب آخر متلك حقوقه الشاكية - الثابت أنه وبعد االطالع 
عىل الكتابني حمل النزاع تبني اختالف مضمون كل منهام عن اآلخر فالكتاب 
املنشور من قبل الشاكية كتاب حديثي، بينام الكتاب املنشور من قبل املدعية 
كتاب فقهي - اقتصار الكتاب املنشور من قبل املدعية عىل تعليق حمدود يف أحد 
أجزائه عن بعض حمتوى الكتاب املنشور من قبل الشاكية مع مراعاة األصول 
العلمية املتعارف عليها يف النرش، ومنها ذكر احلكم جمردًا من النقوالت التي 
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تدخل يف اختصاص كتب أخرى، مع ذكر املصدر واسم املؤلف - استقرار 
العرف عىل اإلشارة إىل احلكم عىل األحاديث يف سائر الكتب من مصادرها 
احلديثية مقرتنة باسم املحدث وكتابه - خمالفة القرار حمل الدعوى لنظام محاية 
حقوق املؤلف الذي حدد أوجه االستخدام املرشوعة للمصنف املحمي دون 
احلصول عىل موافقة مؤلفه، والتي منها جواز االستشهاد بفقرات مصنف آخر 
برشط أن يكون ذلك متمشيًا مع الُعرف، وأن يكون بالقدر الذي يربره اهلدف 
املنشود، وأن يذكر املصدر، واسم املؤلف يف املصنف الذي يرد فيه االستشهاد.

املؤلف  محاية  نظام  من   )31  ،8( املادتان  القرار:  بإلغاء  احلكم  مستند 
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/11(، وتاريخ 1410/5/19هـ.

األسباب:
حيث إن موضوع هذه الدعوى هو التظلُّم من قرار جلنة النظر يف املخالفات 
املؤلف؛  حقوق  محاية  نظام  يف  عليها  املنصوص  واإلعالم  الثقافة  بوزارة 
)1/8/ح(  املادة  بموجب  املظامل  ديوان  اختصاص  يف  تدخل  الدعوى  فإن 
باملرسوم  الصادر  املؤلف  حقوق  محاية  نظام  من   )331( واملادة  نظامه،  من 
املدعية  تبلغت  وحيث  1410/5/19هـ،  وتاريخ  )م/11(،  رقم  امللكي 
وتاريخ  ))))/أ/ر(،  رقم  الوزارة  خطاب  بموجب  الدعوى  حمل  بالقرار 
مدة  خالل  لتقديمها  شكاًل؛  مقبولة  تعترب  الدعوى  فإن  1424/1/19هـ، 
الستني يومًا املنصوص عليها يف املاد )31( من نظام محاية حقوق املؤلف، أما 
فيام يتعلق باملوضوع؛ فحيث إن الثابت من الدعوى واإلجابة، ومن استقراء 

الكتابني موضوع الدعوى ما ييل:
يعنى بمصطلح احلديث واحلكم . 1 املنة( كتاب حديثي  أن كتاب )متام 

رجاله  يف  والتعديل  اجلرح  أهل  وأقوال  أسانيده  وتتبع  رجاله  عىل 
ومناقشة ذلك من هذا الوجه واحلكم عىل احلديث، وقد اشتمل عىل 
مقدمة متكاملة يف هذا الفن، بينام كتاب )فقه السنة( ال يشء من ذلك 

فيه سوى ما سيأيت ذكره فقط.
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أن كتاب )متام املنة( يعلق عىل احلديث الوارد يف )فقه السنة( من حيث . 2
سنده واحلكم عىل رجاله يف تعليقات قد تصل إىل ثالث صفحات، 
الوارد  احلديث  عىل  باحلكم  سوى  السنة(  )فقه  كتاب  يعنى  ال  بينام 
عبارة  املثال  سبيل  عىل  ذلك  ومن  جدًا،  مقتضبة  بصورة  الكتاب  يف 
مسلم(  )صحيح:  داود(  أيب  صحيح  )صحيح:  املنة(  متام  )ضعيف: 
)ضعيف:  داود(  أيب  ضعيف  )منكر:  ماجة(  ابن  صحيح  )صحيح: 

ضعيف اجلامع( )حتويل الصدر ال أصل له يف السنة البتة: متام املنة(.
أن كتاب )متام املنة( بحكم موضوعه ال يقتنيه يف الغالب إال املختصون . 3

وضع  ميرس  فقهي  كتاب  السنة(  )فقه  بينام  العلم،  وطلبة  العلامء  من 
األلباين  الشيخ  نوه  بينهم، وقد  له رواجًا كبريًا  الناس مما حقق  لعامة 
هبذه اخلصيصة هلذا الكتاب، ومل يطرأ عىل الكتاب يف طبعته اجلديدة 
أسلفنا،  كام  مقتضبة  نتيجة  هيئة  عىل  احلديث  عىل  احلكم  إيراد  إال 

وبالتايل فإن حمتوى كتاب )متام املنة( باق عىل أصله.
أن كتاب )متام املنة( اقترص يف تعليقه عىل )فقه السنة( يف حدود الربع . 4

فقط وقد نص كتاب )متام املنة( عىل هذه احلقيقة وهو األمر الواقع، 
الدائرة بذلك وأن شكواه مقترصة  أمام  أقر املشتكي يف مرافعته  وقد 
عىل اجلزء األول من كتاب )فقه السنة( دون بقية أجزائه، وهو األمر 
الصادر بسحب كتاب  الدعوى  القرار حمل  به  الذي خيالف ما صدر 

)فقه السنة( بإطالق.
العديد من . 5 استمد من  باحلكم عليها  السنة(  )فقه  أحاديث  تذييل  أن 

املراجع حتى يف اجلزء األول منه.
أن إيراد احلكم عىل احلديث يف )فقه السنة( قد جاء متفقًا مع األصول . 6

أي  من  جمردًا  احلكم  ذكر  عىل  اقترص  حيث  عليها،  املتعارف  العلمية 
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ذكر  تم  وقد  األخرى،  الكتب  اختصاص  يف  تدخل  أخرى  نقوالت 
املصدر واسم املؤلف.

وحيث إن الثابت ما تقدم، وحيث نص نظام حقوق املؤلف يف مادته )8( 
عىل أنه: »تعترب أوجه االستخدام التالية للمصنف املحمي بلغته األصلية، أو 
بنصه املرتجم، مرشوعة دون احلصول عىل موافقة املؤلف ... 2- االستشهاد 
بفقرات من ذلك املصنف يف مصنف آخر برشط أن يكون ذلك االستشهاد 
متمشيًا مع العرف، وأن يكون االستشهاد بالقدر الذي يربره اهلدف املنشود، 
وأن يذكر املصدر، واسم املؤلف يف املصنف الذي يرد فيه االستشهاد«، فإن 
صحيح،  سند  عىل  قيامه  لعدم  الدعوى؛  حمل  القرار  إلغاء  إىل  تنتهي  الدائرة 
وملخالفته رصيح حكم املادة الثامنة من النظام سالفة الذكر، وقد استقر العرف 
عىل اإلشارة إىل احلكم عىل األحاديث يف سائر الكتب من مصادرها احلديثية 
مقرتنة باسم املحدث وكتابه، وخاصة من ذلك مؤلفات الشيخ األلباين رمحه 

اهلل تعاىل التي لقيت مؤلفاته يف هذت الباب قبوالً واسعًا.
لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار جلنة املخالفات بوزارة الثقافة واإلعالم 
رقم )1423/336(، وتاريخ 1423/11/24هـ، واملوفقة الصادرة عليه من 
وزير الثقافة واإلعالم برقم )م/و/681/س(، وتاريخ 1423/12/25هـ. 

واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
التعليق:

بدراسة القضية والنظر فيام جاء فيها من مرافعة، وما تم إقراره من جلنة 
املخالفات بوزارة الثقافة واإلعالم، وما جاء يف حكم اهليئة املكلفة بالنظر يف 

الدعوى من ديوان املظامل وتسبيبها، نخلص إىل اآليت:
أن حمل الدعوى هو )حقوق املؤلف( حيث إن اجلهة الشاكية ادَّعت . 1

يف  املذكور  الكتاب  يف  التأليف  حق  وهو  حقها،  عىل  اعتداء  حصول 
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الثقافة  بوزارة  املخالفات  جلنة  إىل  بالشكوى  وتقدمت  الدعوى، 
لة بالنظر يف مثل هذه الدعاوى. واإلعالم؛ كوهنا اجلهة املخوَّ

أن اللجنة حكمت للجهة الشاكية، بناء عىل العقوبات املنصوصة يف . 2
من  املنشور  الكتاب  وسحب  املشكية،  اجلهة  بتغريم  وذلك  النظام؛ 

قبلها حمل الدعوى.
تظلمت اجلهة املشكية لدى ديوان املظامل؛ كونه اجلهة التي هلا السلطة . 3

يف إلغاء القرارات اإلدارية، وقدمت الدفوع التي يمكن أن تكون سببًا 
يف إلغاء قرار اللجنة.

بالنظر يف التسبيب الذي سببت به الدائرة القضائية نجد أنه استند عىل . 4
عدة أمور وهي:

1410هـ؛ أ.  عام  الصادر  املؤلف  حقوق  نظام  من  الثامنة  املادة 
حيث نصت عىل أنه: »تعترب أوجه االستخدام التالية للمصنف 
دون  مرشوعة  املرتجم،  بنصه  أو  األصلية،  بلغته  املحمي 
من  بفقرات  االستشهاد   -2  ... املؤلف  موافقة  عىل  احلصول 
ذلك املصنف يف مصنف آخر برشط أن يكون ذلك االستشهاد 
متمشيًا مع العرف، وأن يكون االستشهاد بالقدر الذي يربره 
املصنف  يف  املؤلف  واسم  املصدر،  يذكر  وأن  املنشود،  اهلدف 
الذي يرد فيه االستشهاد«، وهو نفس ما جاء يف النظام اجلديد 

الصادر عام 1424هـ يف املادة اخلامسة عرشة.
عام ب.  الصادر  املؤلف  حقوق  نظام  من  والثالثون  احلادية  املادة 

قرار  ضده  صدر  ملن  »حيق  أنه:  عىل  نصت  والتي  1410هـ، 
ستني  خالل  املظامل  ديوان  أمام  التظلم  التعويض  أو  بالعقوبة 
القرار الصادر من اللجنة«، وهو نفس  يومًا من تاريخ إبالغه 
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ما جاء يف النظام اجلديد الصادر عام 1424هـ يف املادة الثالثة 
والعرشين مع تغيري يف األلفاظ.

حيث ت.  نقاط،  ست  يف  الكتابني  بني  الفروق  الدائرة  ذكرت 
املظامل معتدية، وأن  أمام ديوان  املتظلِّمة  استبعدت كون اجلهة 
ما قامت به قد جاء متفقًا مع األصول العلمية املتعارف عليها، 
فال ُيعدُّ هذا الفعل اعتداء أو رسقة علمية؛ وبناًء عليه أصدرت 

احلكم بإلغاء قرار اللجنة.
العربية  اململكة  النظام يف  أن  لنا  يتبني  القضائية  السابقة  ومن خالل هذه 
السعودية قد كفل للمؤلف حقوقه كاملة، ومنع من التعدي عليها بأي وجه 
الدعاوى  نظر  اختصاص  نقل  الذي  القرار  من  إليه  اإلشارة  سبق  وبام  كان، 
املحاكم،  إىل  املؤلف  حقوق  محاية  نظام  تطبيق  عن  الناشئة  واجلزائية  املدنية 
التي  املنظم عىل هذه احلقوق وأن شأهنا شأن مجيع احلقوق  لنا حرص  يؤكد 
كفلتها الرشيعة اإلسالمية، وليس ألحد أن يعتدي عىل أي حقٍّ ليس له، وأن 
َل  َوَرّبَِك  تعاىل:﴿فََل  قال  النزاع والتخاصم، كام  الرشيعة هي احلاكمة عند 
ا  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ َل َيُِدواْ ِفٓ أ يُۡؤِمُنوَن َحتَّ

قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما 65﴾ ]سورة النساء: 65[.
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املالحق
امللحق األول

قرار املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة
»احلمد هلل وحده، والصالة والسامل عىل من ال نبي بعده، سيدنا ونبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم، أما بعد:
املنعقدة  التاسعة،  دورته  يف  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  جملس  فإن 
بمبنى »رابطة العامل اإلسالمي« يف مكة املكرمة يف الفرتة من 12-19 رجب 
والبحوث  الكتب  ملؤلفي  التأليف  حقوق  موضوع  يف  نظر  قد  1406هـ، 
والرسائل العلمية: هل هي حقوق ثابتة مملوكة ألصحاهبا، وهل جيوز رشعًا 

االعتياض عنها؟
الشأن  هذا  يف  هيأها  التي  والدراسات  التقارير  املجلس  عىل  وعرض 
بعض أعضاء املجلس وبعد مناقشة املجلس املستفيضة آلراء بعض الباحثني 

املعارصين يف هذه املسألة انتهى املجلس إىل القرار التايل:
خترج  التي  باملطابع  النرش  طرق  ابتكار  قبل  والبحوث  الكتب  إن  أوالً: 
الكتاب  لنرش  وسيلة  املايض  يف  يكن  مل  حني  النسخ،  من  املؤلفة  اآلالف  منه 
واستثامرًا  املؤلف،  عىل  عدوانًا  الكتاب  نسخ  يكن  مل  باليد،  االستنساخ  إال 
من الناسخ جلهود غريه وعلمه، بل بالعكس، كان خدمة له، وشهره لعلمه، 

وجهوده.
يقيض  فقد  متامًا،  األمر معكوسًا  أصبح  فقد  املطابع  بعد ظهور  أما  ثانيًا: 
املؤلف معظم عمره يف تأليف كتاب نافع، وينرشه ليبيعه، فيأخذ شخص آخر 
مؤلفه  مزامحًا  ويبيعه  وتصويرًا،  طبعًا  احلديثة  بالوسائل  فينرشها  منه  نسخة 
املؤلف  تعب  فيضيع  شهرة،  بتوزيعه  ليكسب  جمانًا  أو يوزعه  له،  ومنافسًا 
وهذا  أو ابتكر،  ألف  فيام  حق  واملخرتع  للمؤلف  يعترب  أن  فيجب  وجهوده، 
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احلق هو ملك له رشعًا، ال جيوز ألحد أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك برشط 
أو أي  أو بدعة  منكر رشعًا،  إىل  فيه دعوة  ليس  أو البحث  الكتاب  يكون  أن 
ضاللة تنايف رشيعة اإلسالم، وإال فإنه حينئذ جيب إتالفه، وال جيوز نرشه)1( 

واهلل ويل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه«.
قلت: )إن هذه النتائج التي انتهى إليها املجمع لتأكد كل ما سبق ذكره من 
املتقدمني، وظهوره وبروزه بشكل  الفقهاء  بروز هذا احلق عند  أسباب عدم 

الفت لدي املعارصين نتيجة للثورة العظيمة يف املجالني الصناعي واملعريف(.

)1( ينظر: قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي )موقع الرابطة(.
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امللحق الثاين
قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت 
من 1-6 مجادي األول عام 1409هـ، وبعد اطالعه عىل البحوث املقدمة من 
األعضاء واخلرباء يف موضوع احلقوق املعنوية وبعد استامعه للمناقشات التي 

دارت حوله قرر ما ييل:
أوالً: االسم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجارية، والتأليف 
العرف  يف  هلا  أصبح  ألصحاهبا،  خاصة  حقوق  هي  أو االبتكار،  واالخرتاع 
ل الناس هلا، وهذه احلقوق يعتد هبا رشعًا، فال  املعارص قيمة مالية معتربة لتموُّ

جيوز االعتداء عليها.
قلت: )وهذا يؤيد ما أسلفناه من أن التمول مرده العرف والعادة، فام دل 

العرف والعادة عىل متوله وجاز رشعًا االنتفاع به فهو ماالً، وما ال فال(.
أو العالمة  التجاري  أو العنوان  التجاري  االسم  يف  الترصف  جيوز  ثانيًا: 

التجارية ونقل أي منها بعوض مايل، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش.
قلت: )وهذا أثر من آثار القول باملية احلقوق وهو القول الراجح الذي 

ذهب إليه مجهور الفقهاء والباحثني واملعارصين(.
أو االبتكار مصونة رشعًا، وألصحاهبا  التأليف واالخرتاع  ثالثًا: حقوق 

حق الترصف فيها، وال جيوز االعتداء عليها، واهلل أعلم)1(.
قلت: )وهذا الشأن يف كل ما ثبت بالرشع أنه حق، فال جيوز التعدي عليه 
والسيام  ة،  امُلشاحَّ عىل  مبنية  العباد  حقوق  فإن  االعتداء،  أنواع  من  نوع  بأي 

ما يتعلق منها باملال، حيث جلبت النفوس عىل حبه والتعلق به وطلبه(.

اإلسالمي  التعاون  منظمة  عن  املنبثق  اإلسالمي  الفقه  جممع  وتوصيات  قرارات  ينظر:   )1(
بجدة، القرارات من )1- )9(، دار القلم.
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امللحق الثالث
فتوى هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه... وبعد:
إىل  ما ورد  عىل  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اطلعت  فقد 
سامحة املفتي العام من املستفتي/ ماجد عبادي حممد، واملحال إىل اللجنة من 
األمانة العامة هليئة كبار العلامء برقم )2144(، وتاريخ 1416/5/8هـ، وقد 

سأل املستفتي سؤاالً هذا نصه:
هذا  يف  العمل  بدأت  أن  ومنذ  فرتة،  منذ  اآليل  احلاسب  جمال  يف  »أعمل 
النسخ  أن أشرتى  للعمل عليها، ويتم ذلك دون  الربامج  بنسخ  أقوم  املجال 
حتذيرية  عبارات  الربامج  هذه  عىل  توجد  بأنه  علاًم  الربامج،  هلذه  األصلية 
للنسخ، مؤداها أن طرق النسخ حمفوظة، تشبه عبارة: )حقوق الطبع حمفوظة( 
أو كافرًا،  مسلاًم  الربنامج  صاحب  يكون  وقد  الكتب،  بعض  عىل  املوجودة 

وسؤايل هو: هل جيوز النسخ هبذه الطريقة أم ال؟
التي  الربامج  نسخ  ال جيوز  بأنه  أجابت  لالستفتاء:  اللجنة  دراسة  وبعد 
عىل  ))امُلسلِمون   : لقوله  بإذهنم؛  إال  نسخها  أصحاهبا  يمنع 

وطِِهم((، ولقوله: ))ال حيِلُّ ماُل امرٍئ مسلٍم إالَّ بطيبٍة من نفِسه((. رُشُ
وقوله: ))َمْن سبَق إىل مباٍح فهَو أحقُّ به((، سواء كان صاحب هذا الربنامج 

مسلاًم أو كافرًا غري حريب؛ ألن حق الكافر غري احلريب حمرتم كحق املسلم.
واهلل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم)1(.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
رئيس اللجنة

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
نائب الرئيس

عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ
عضو

بكر بن عبد اهلل أبو زيد
عضو

صالح بن فوزان الفوزان

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، الفتوى رقم: )18453(، وتاريخ   )1(
1/2/)141هـ.
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصىل اهلل وسلم عىل من ختم به 

ربه مجيع النبوات والرساالت وبعد:
فإين أمحد اهلل تعاىل وأشكره عىل ما َمنَّ به عيلَّ من إمتام هذا البحث، ويف 

ختامه أضع بني يدي القارئ أهم ما تم التوصل إليه من النتائج:
ثابت  اختصاص  )أنه  هو:  الفقهاء  عند  للحق  األقرب  التعريف  أن  أوالً: 

رشعًا يقتيض سلطة أو تكليفًا هلل تعاىل عىل عباده، أو لشخص عىل غريه(.
تعاىل،  هلل  خالص  حق  أقسام:  ثالثة  إىل  صاحبه  باعتبار  احلق  يقسم  ثانيًا: 
وحق خالص للعبد، وحق مشرتك بني اهلل تعاىل وبني عباده، كام يقسم احلق 
باعتبار حمله إىل قسمني: احلق املجرد )غري املتقرر(، واحلق املتقرر )املتعلق 

باملال(.
فام  املعتربة،  احلقوق  جلميع  الوحيد  املصدر  هي  اإلسالمية  الرشيعة  ثالثًا: 

أثبتته حقًا فهو حق، وما ال فال.
رابعًا: مل يكن حلقوق املؤلف بروز لدى العلامء املتقدمني ألسباب من أمهها 
أنه مل يكن هلذه احلقوق أحوال حتتاج إىل بيان احلكم الرشعي يف تلك الوقائع.

ف التأليف بأنه: )عبارة عن إيداع العامل أو الكاتب ما حيصل يف  خامسًا: ُيعرَّ
النفس من الصور الذهنية العملية يف كتاب ونحوه(.

ف حق التأليف بأنه: )ما يثبت للعامل أو املؤلف من اختصاص  سادسًا: ُيعرَّ
رشعي بمؤلفه، يمكنه من نسبته إليه، ودفع االعتداء عنه، والترصف فيه، 

واالستئثار باملنفعة املالية الناجتة عن استغالله، استغالالً مباحًا رشعًا(.
ف احلق األديب للمؤلف بأنه: )ما يرتتب عىل جهد املصنف من  سابعًا: ُيعرَّ
اختصاصات غري مالية، تستوجب نسبة مؤلفه إليه، مع احتفاظه بحقه يف 

تعديله وتنقيحه(.
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ثامنًا: يشتمل احلق األديب للمؤلف عىل أمور منها: حق النسبة، وحق اإلذن 
بالنرش، وحق السمعة، وحق التعديل، وحق السحب من التداول، وحق 

دفع االعتداء.
اللغة  للامل يف  الواسع  للامل، واملعنى  تعريف حمدد  اللغة  يرد يف  مل  تاسعًا: 

يشمل كل ما يقتنى ويملك من مجيع األشياء من املنافع واألعيان.
عارشًا: املرجع يف بيان معنى املال يف االصطالح هو الُعرف، إذ القاعدة أن 

كل اسم ليس له حد يف اللغة وال يف الرشع فاملرجع إىل الُعرف.
احلادي عرش: التعريف املختار للامل هو: )ما يمكن متلُّكه، وكان ذا منفعة 

له(. مباحة مطلقًا، واعتاد معظم الناس متوُّ
القول بدخول املنافع يف مسمى املال هو الراجح، وهو الذي  الثاين عرش: 

تشهد له النصوص الرشعية، وعليه مجهور العلامء.
اختصاص  للمؤلف من  يثبت  )ما  للمؤلف هو:  املايل  احلق  الثالث عرش: 
باستغالله  واالستئثار  فيه،  الترصف  من  يمكنه  الذهني،  بابتكاره  رشعي 

استغالالً مباحًا رشعًا(.
الرابع عرش: الذي يرتجح - واهلل أعلم- أن حقوق املؤلف حقوق معتربة 
رشعًا وتنطوي عىل قيمة مالية، يكون ألصحاهبا بموجبها مطلق الترصف 

فيها بجميع أنواع الترصفات املباحة رشعًا.
بالترصفات  فه  مؤلَّ يف  الترصف  حق  للمؤلف  أن  األصل  عرش:  اخلامس 
بجميع  فيها  الترصف  مطلق  بموجبها  ألصحاهبا  ويكون  رشعًا،  املباحة 

أنواع الترصفات املباحة رشعًا.
السادس عرش: حقوق املؤلف املالية غري مؤقتة - عىل األرجح - فملكية 

أصحاهبا هلا دائمة، تنتقل بعد موهتم لورثتهم كسائر احلقوق.
السابع عرش: ال جيوز رشعًا التعدي عىل حقوق املؤلف بأي نوع من أنواع 
احلق،  صاحب  إذن  بدون  ذلك  وغري  والنسخ  والتوزيع  كالنرش  التعدي 
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ومن فعل ذلك فهو معرض للعقوبة، بحسب جنس التعدي وقدره، ومرد 
ذلك إىل ويل األمر حسب ما تقتضيه املصلحة.

فه  الثامن عرش: األوىل للمسلم الذي مل تدُعُه احلاجة ألخذ املال مقابل مؤلَّ
عدم األخذ، والسيام يف املؤلفات الرشعية، حتقيقًا خللوص النية، وجتريدها 

مما قد يشوهبا.
يف  املؤلف  حقوق  محاية  نظام  ومنها  األنظمة،  مجيع  اتفقت  عرش:  التاسع 

اململكة عىل اعتبار احلقوق األدبية للمؤلف، وال تقبل التنازل.
حياته،  طيلة  للمؤلف  املايل  احلق  اعتبار  عىل  األنظمة  اتفقت  العرشون: 
املؤلف  وفاة  ما بعد  حتديد  عىل  األنظمة  وأغلب  مماته،  بعد  فيام  واختلفوا 

بخمسني سنة أو نحوها.
احلادي والعرشون: أن دراسة السوابق القضائية يف حقوق املؤلف ما زالت 

بحاجة إىل دراسات علمية تعنى باجلانب التطبيقي العميل.

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
129

حقوق المؤلف: دراسة فقهية تطبيقية

فهرس املصادر واملراجع
اهلل . 1 لطف  ابن  عيل  بن  حسن  بن  خان  صديق  حممد  الطيب  أليب  العلوم،  أبجد 

احلسيني البخاري الِقنَّوجي، دار ابن حزم.
االختيار لتعليل املختار، للموصيل، دار املعرفة - بريوت.. 2
األشباه والنظائر، للسيوطي، مكتبة ومطبعة مصطفي احللبي - مرص.. 3
اإلمجاع، البن املنذر، ت: صغري أمحد حنيف، مكتبة الفرقان.. 4
البحر الرائق، نجيم، دار الكتب العلمية - بريوت.. 5
دار . 6 معوض،  وعيل  عبد املوجود  عادل  حتقيق:  حجر،  البن  احلبري،  التلخيص 

الكتب العلمية.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب القرطبي املالكي.. )
اجلامع يف فقه النوازل، د. صالح بن محيد، الدار العربية للطباعة والنرش.. 8
احلق األديب للمؤلف، د. عبد الرشيد مأمون، دار النهضة العربية.. 9

احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده، د. فتحي الدريني، طبعة دمشق.. 10
خاطر، . 11 صربي  د.  عبد املجيد،  عصمت  د.  الفكرية،  للملكية  القانونية  احلامية 

طبعة بيت احلكمة.
احلامية املقررة حلقوق املؤلفني األدبية، عبد اهلل النجار، دار النهضة العربية - القاهرة.. 12
السلسلة الصحيحة، لأللباين، املكتب اإلسالمي - بريوت.. 13
الفروق، للقرايف، مطبعة إحياء الكتب العربية.. 14
الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحييل، دار الفكر - دمشق.. 15
الفقه اإلسالمي أساس الترشيع، د. أمحد فهمي أبو سنة، املجلس األعىل للشؤون . 16

اإلسالمية - بمرص.
القاموس املحيط، للفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة - بريوت - لبنان.. )1
أهم . 18 عىل  حتليلية  دراسة  السعودية،  العربية  اململكة  يف  القضائية  شبه  اللجان 

إعداد:  املاجستري،  درجة  عىل  للحصول  مقدمة  رسالة  القضائية،  شبه  اللجان 
أسامة بن سامل طفران، إرشاف: د. حممد بن عبد الرمحن احلقيل، أكاديمية نايف 
للعلوم األمنية، معهد الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية، للعام )141هـ.

املبسوط، للرسخيس، دار الكتب العلمية - بريوت.. 19
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املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، د. مصطفي الزرقا، دار الفكر.. 20
املستدرك، أليب عبد اهلل احلاكم، دار املعرفة - بريوت.. 21
املسند، لإلمام أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة - القاهرة.. 22
املصباح املنري، للفيومي، املكتبة العرصية - بريوت - لبنان.. 23
املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي أصالة ومعارصة، الدبيان.. 24
املعجم الوسيط، جمموعة مؤلفني، دار الفكر- بريوت - لبنان.. 25
املغني، البن قدامة، دارة امللك عبد العزيز.. 26
املقنع والرشح الكبري مع اإلنصاف، دار عامل الكتب.. )2
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إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم، مكتبة ابن تيمية - القاهرة.. 33
بدائع الصنائع، للكاساين، دار الكتب العلمية.. 34
بداية املجتهد وهناية املقتصد، البن رشد احلفيد، دار الكتب العلمية - بريوت.. 35
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حممد . 45 عبد اهلل بن  بكر  أبو  والقريوان،  إفريقية  علامء  طبقات  يف  النفوس  رياض 
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تحرير الدعوى
في ضوء نظام المرافعات الشرعية 

السعودي والمبادئ القضائية
دراسة نظامية قضائية

د. محمد بن علي القرني
أستاذ مشارك – تخصص األنظمة والقانون
قسم الفقه – كلية الشريعة وأصول الدين

جامعة الملك خالد – أبها
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املقدمة
وتشتمل عىل أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث وأسئلته، 

والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
أ القضاء منزلة خاصة التصاله بحياة الناس وحقوقهم، ولذا فإن اتباع  يتبوَّ
ألهلها،  احلقوق  وإيصال  واحلياد  النزاهة  تضمن  إلجراءاته  املنظمة  القواعد 
ويعترب حق التقايض من احلقوق األساسية للمواطن واملقيم يف اململكة العربية 
السعودية )م)4 النظام األسايس للحكم(، ومتثِّل )الدعوى( الوسيلة املرشوعة 
ينطلق  ومنه  حلقه،  املدعي  طلب  هو  الدعوى  ركن  أن  وبام  باحلق،  للمطالبة 
بمكان،  فإن دراسة أحكامه وقواعده من األمهية  نظر اخلصومة،  القايض يف 
اإلسالمي،  الفقه  من  مستمدًا  كونه  السعودي  النظام  يف  األمهية  تلك  ويزيد 
اختياري  املعارصة، وقد وقع  النظم  أقرانه من  النظام عىل  متيُّز هذا  لنكتشف 
عىل مسألة )حترير الدعوى يف ضوء نظام املرافعات الرشعية السعودي واملبادئ 
القضائية - دراسة نظامية قضائية -( لتكون حماّل هلذا البحث، سائاًل املوىل عز 

وجل أن يلهمني الصواب وأن يرزقني السداد، وهو املوفق واملستعان.
أمهية املوضوع:

تظهر أمهية املوضوع من جوانب أمهها:
مكانة حترير الدعوى بني إجراءات التقايض وأثر صحة إجراءاته عىل . 1

سري الدعوى وإجراءات التقايض.
ارتباط حترير الدعوى بعدد من العالقات املؤثرة يف الدعوى افتتاحًا . 2

وانعقادًا وسريًا.
عالقة املوضوع باجلانب العلمي البحثي، واجلانب العميل التطبيقي يف . 3

سري املحاكامت.
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أسباب اختيار املوضوع:
إضافة إىل ما سبق من أمهية املوضوع، فقد دعاين الختيار الكتابة فيه:

من . 1 السعودي  الرشعية  املرافعات  نظام  صياغة  به  انفردت  ما  إظهار 
ذلك  يف  متأثرًا  املعارصة،  القوانني  بني  الدعوى(  )حترير  عىل  النص 

بصياغة أحكام الفقه اإلسالمي.
بالدراسات . 2 ورفده  الرشعية،  املرافعات  نظام  دراسة  يف  املسامهة 

والبحوث ذات األمهية النظرية والتطبيقية.
العليا وجملس القضاء األعىل . 3 رصد االجتهادات القضائية للمحكمة 

يف موضوع البحث، ودورها يف توحيد اإلجراءات القضائية.
مشكلة البحث وأسئلته:

بالكيفية  تكون  أن  بد  ال  التقايض  جهات  أمام  باحلق  املطالبة  كانت  ملا 
الصحيحة حتى يتمكن القايض من النظر يف اخلصومة واحلكم فيها بام جيعل 
احلقوق يف أهلها، فإن منشأ أمهية )حترير الدعوى( يظهر هنا، فالقايض ال حيكم 
بمبهم وال جمهول، وألن حترير الدعوى يكون يف افتتاح اخلصومة وينبني عليه 
يرتتب  املناسب بحث مفهومه وحدوده، وطبيعته، وما  كان من  فيها،  السري 
عليه من أحكام وما يرتتب عىل عدمه أو اخللل فيه من آثار، وما متيز به نظام 
املرافعات الرشعية السعودي جتاهه من قواعد تنظيمية، وهو ما أتناوله يف هذا 

البحث من خالل اإلجابة عىل عدد من التساؤالت، أمهها:
ما مفهوم حترير الدعوى؟ وما عنارص ذلك املفهوم؟ وما الفرق بينه 	 

وبني املصطلحات املشاهبة؟
ينبني 	  الدعوى وتوصيفها الرشعي والنظامي؟ وماذا  ما طبيعة حترير 

عىل هذا التوصيف؟
ما اآلثار التي ترتتب عىل عدم حترير الدعوى أو اإلخالل به؟	 
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قوانني 	  من  غريه  عن  السعودي  الرشعية  املرافعات  نظام  متيَّز  هل 
املرافعات يف تناول أحكام حترير الدعوى ؟ وما وجه ذلك وسببه؟

الدراسات السابقة:
القضاء  كتاب  يف  هبا  يتعلق  وما  الدعوى  صحة  رشوط  الفقهاء  يبحث 
بيان  من  فقهية  مدونة  ختلو  تكاد  فال  اإلسالمي،  الفقه  مدونات  عموم  يف 
أحكامها، ويف العرص احلارض ظهرت دراسات فقهية وقانونية عديدة تناولت 
نظرية الدعوى، ومع ذلك وبعد البحث والتقيص يف فهارس املكتبات واألدلة 
بتناول  خمتصة  قضائية  نظامية  دراسة  أجد  مل  اإللكرتونية  واملواقع  البحثية 
واملبادئ  السعودي  الرشعية  املرافعات  نظام  الدعوى يف ضوء  )حترير  أحكام 

القضائية(.
اجلديد يف البحث:

أو 	  نظام  من  إليه  تستند  وما  الدعوى،  بتحرير  املتعلقة  األحكام  مجع 
اجتهاد قضائي، وترتيبها بشكل موضوعي انتظمته خطة البحث.

املرافعات 	  نظام  يف  الدعوى  بتحرير  املتعلقة  النظامية  القواعد  حتليل 
الرشعية السعودي والئحته التنفيذية.

استقراء املبادئ القضائية املتعلقة باملوضوع وحتليل مضموهنا واستنباط 	 
اجتاهات القضاء السعودي حوله.

مقارنة اجتاهات نظام املرافعات الرشعية السعودي والئحته التنفيذية 	 
ببعض النظم املعارصة.

مما يؤيد حداثة املوضوع ومناسبة بحثه وفقًا للنظام السعودي، واهلل املوفق.
حدود البحث:

أ. احلدود املوضوعية: سيتم تناول مفهوم حترير الدعوى ومتييزه عن بعض 
املصطلحات املشاهبة، ودراسة األحكام النظامية اخلاصة به من خالل:
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نظام املرافعات الرشعية السعودي/ الصادر باملرسوم امللكي رقم . 1
)م/1(، وتاريخ 1435/1/22هـ، والئحته التنفيذية، الصادرة 

بقرار وزير العدل رقم )39933(، وتاريخ 1435/5/19هـ.
واهليئة . 2 العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ 

الدائمة والعامة بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا من عام 
1391 إىل عام )143هـ)1(.

األعىل . 3 املجلس  عن  األول  اإلصدار  القضائي،  التفتيش  مدونة 
للقضاء )إدارة التفتيش القضائي(.

السعودية  العربية  اململكة  يف  الصادرة  األنظمة  الزمانية:  احلدود  ب. 
النصف األول من عام  يف  البحث  إعداد هذا  تاريخ  القضائية حتى  واملبادئ 

1441هـ.
ج. احلدود املكانية: نطاق احلدود اجلغرافية للملكة العربية السعودية.

منهج البحث:
األنظمة  إىل  بالرجوع  الوصفي  االستقرائي  املنهج  الباحث  يستعمل 
واللوائح السارية يف اململكة العربية السعودية - ذات الصلة باملوضوع - كام 
موضوع  يف  السعودي  النظام  اجتاهات  إىل  للوصول  التحلييل  باملنهج  يأخذ 
باملبادئ   - أمكن  ما   - ومؤيدًا  املعارصة،  املرافعات  بقوانني  مقارنًا  البحث، 
ما  البحثية  الكتابة  راعيت يف  السعودي، وقد  القضاء  الصادرة عن  القضائية 

ييل:

وقد  اململكة،  يف  القضائي  والعمل  األنظمة  مصادر  من  مصدر  القضائية  املبادئ  أن  باعتبار   )1(
صدرت مدونة »املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة العليا والدائمة والعامة بمجلس القضاء 
بأهنا:  ص33  تعريفها  يف  وجاء  1439هـ،  سنة  العدل  وزارة  عن  العليا«  واملحكمة  األعىل 
»القاعدة القضائية العامة املوضوعية واإلجرائية التي تقررها املحكمة العليا وُتراعى عند النظر 

يف القضايا واألحكام والقرارات«، وينظر يف طريقة إقرارها )م2/13/أ( من نظام القضاء.
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األنظمة . 1 لنصوص  وفقًا  البحث  مسائل  يف  النظامي،  اجلانب  أتناول 
واللوائح حمل الدراسة.

موضوعها . 2 تعالج  نصوص  عىل  النظام  يشتمل  مل  التي  املسائل  يف  أما 
فسيكون بيان موقف النظام السعودي فيها استنادًا إىل املبادئ القضائية 
يف  اإلسالمي  الفقه  سطَّره  بام  مؤيدًا  السعودي  القضاء  عن  الصادرة 

ذلك.
املقارنة بني نظام املرافعات الرشعية السعودي وبعض قوانني املرافعات . 3

املعارصة يف موضوع البحث.
مع . 4 اهلامش  يف  السورة  واسم  اآلية  رقم  بذكر  القرآنية  اآليات  أعزو 

كتابتها بالرسم العثامين.
الكلامت . 5 معاين  وُأبنيِّ  تعريف،  إىل  حتتاج  التي  املصطلحات  ف  ُأعرِّ

الغريبة من مصادرها.
النظام مع ذكر رقم . 6 عند ذكر مواد األنظمة؛ فإنني أكتفي بنسبتها إىل 

املادة، ويف أول ذكر للنظام أذكر رقم األمر باعتامده وتارخيه.
املراجع . ) من  األنظمة  رشاح  وآراء  الفقهية  واألقوال  املذاهب  توثيق 

واملصادر املتخصصة.
متن . 8 يف  قوسني  بني  املنقول  يكون  بالنص  املرجع  من  النقل  حالة  يف 

البحث، ويف حالة النقل باملعنى يكون خاليًا من األقواس.
أول . 9 الكتاب  واسم  املؤلف  اسم  أذكر  فإنني  للمراجع؛  اإلحالة  عند 

مرة ثم أكتفي بذكر اسم املرجع، وأكتفي باستيفاء معلومات املراجع 
يف القائمة اخلاصة هبا يف خامتة البحث، ما مل يتكرر نفس االسم؛ فإنني 
بينها، وقد أذكر أسامء املؤلفني وأصحاب  أذكر اسم املؤلف للتفريق 
تقديري  مع  العلمية،  واألوصاف  األلقاب  من  جمردًة  الفقهية  اآلراء 

ودعائي لكل من نقلت منه وأخذت عنه.
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خطة البحث:
انتظمت خطة البحث يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، وفق ما ييل:

املقدمة: وفيها توطئة للموضوع وأمهيته وأسباب اختياره والدراسات السابقة 
ومنهج البحث وخطته.

بينه وبني  الدعوى وعنارصه، والتمييز  تعريف حترير  املبحث األول:   
تدوين الدعوى وقيد الدعوى، وفيه مطلبان:

 املطلب األول: تعريف حترير الدعوى وعنارصه وفيه ثالثة فروع:
- الفرع األول: تعريف حترير الدعوى باعتبار مفرداته.

علم  يف  لقبًا  باعتبارها  الدعوى  حترير  تعريف  الثاين:  الفرع   -
املرافعات.

- الفرع الثالث: عنارص حترير الدعوى.
الدعوى  تدوين  وبني  الدعوى  حترير  بني  التمييز  الثاين:  املطلب   

)حترير صحيفة الدعوى( وقيد الدعوى، وفيه ثالثة فروع:
- الفرع األول: التمييز بني حترير الدعوى وبني تدوين الدعوى 

)كتابة صحيفة الدعوى(.
- الفرع الثاين: التمييز بني حترير الدعوى وبني قيد الدعوى.

التمييز بني حترير الدعوى وبني سؤال اخلصوم  الثالث:  الفرع   -
أثناء املرافعة.

 املبحث الثاين: طبيعة حترير الدعوى وعالقاته:
 املبحث الثالث: آثار عدم حترير الدعوى، وفيه مخسة مطالب:

 املطلب األول: عدم استجواب املدعى عليه، وعدم طلب البينة.
 املطلب الثاين: جزاء عدم حترير الدعوى.

 املطلب الثالث: حترير الدعوى بعد احلكم برصف النظر عنها.
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 املطلب الرابع: العجز عن حترير الدعوى بعد إعادة النظر فيها.
 املطلب اخلامس: الدفع بعدم حترير الدعوى.

 اخلامتة: وتشتمل عىل النتائج وفهرس املصادر واملراجع.
والعمل، وصالح  القول  والقبول، وحسن  السداد  اهلل عز وجل  وأسأل 

النية والكلمة، وباهلل التوفيق.
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املبحث األول
تعريف حترير الدعوى وعنارصه

والتمييز بينه وبني تدوين الدعوى وقيد الدعوى
وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف حترير الدعوى وعنارصه:
وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: تعريف حترير الدعوى باعتبار مفرداته:
تعريف التحرير:

أوالً: التحرير لغة: إقامة اليشء وإصالحه وختليصه من العيب والنقص 
وإصالح  حروفها  إقامة  الكتابة:  حترير  منظور:  ابن  قال  بغريه،  واالختالط 
اليشء  حترير  فارس:  ابن  وقال  مستويًا)1(،  إثباته  احلساب  وحترير  السقط، 

ختليصه من العيب والنقص واالختالط بغريه))).
ثانيًا: التحرير اصطالحًا: ُيعرف بحسب ما يضاف إليه، فتحرير الدعوى 
بناء عىل املعنى اللغوي: ختليصها مما يشوهبا من اجلهل هبا والوهم والغموض 

والفضول واالختالط بغريها.
تعريف الدعوى:

أوالً: الدعوى لغة)3):
َعى، وجْتَمُع عىل )دعاوى( و)دعاِوي(. اسم من االدِّعاء، أي ملا ُيدَّ

وتطلق عىل عدة إطالقات منها ما ييل:

لسان العرب 82/4.  )1(
معجم مقاييس اللغة 6/2، وينظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ص128.  )2(

ينظر: معجم مقاييس اللغة 9/2)2، خمتار الصحاح، ص205، لسان العرب 14/)25.  )3(
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ُعوَن  ا يَدَّ أ - الطلب والتمنِّي)1(: نحو قوله تعاىل: ﴿لَُهۡم فِيَها َفِٰكَهةٞ َولَُهم مَّ
57﴾)2(، أي يطلبون أو يتمنَّْون.

ب - الدعاء: ومنه قوله تعاىل: ﴿َدۡعَوىُٰهۡم فِيَها ُسۡبَحَٰنَك ٱللَُّهمَّ َوَتِيَُّتُهۡم 
.)3(﴾ فِيَها َسَلٰٞمۚ

ة ؛ ألهّنا ال تطلق عند  ج - الزعم: فيقال عن مسيلمة مثاًل أنه ادَّعى النُّبوَّ
ى ما هو كذلك: حّقًا. ة والربهان، بل ُيسمَّ العرب عىل القول املدعوم باحلُجَّ

بامللك  أكان  نفسه شيئًا، سواء  إىل  اإلنسان  بمعنى إضافة  د - وتستعمل 
أم باالستحقاق، بطريق املنازعة أو املساملة. كقوله: هو يل أو ملكي، ومن هنا 
عرفها بعضهم بقوله: »قول يقصد به اإلنسان إجياب حق عىل غريه لنفسه«)4( .

هـ- اإلخبار عن النفس أو أي يشء ، يقال فالن يدعي كذا عن نفسه أو 
يدعي حصول كذا ، أي خيرب.
ثانيًا: الدعوى اصطالحًا:

1- تعريف الدعوى يف اصطالح الفقهاء:
ة، إذا توافرت؛  فًا له رشوط خاصَّ تعترب الدعوى عند فقهاء الرشيعة ترصُّ
قت آثارها ، وبناًء عىل هذا جاءت تعريفاهتم هلا متقاربة، و قد عرب بعضهم  حتقَّ
بأهنا قول)5( والبعض أهنا طلب)6( وآخرون أهنا إضافة))( وغريهم أهنا إخبار)8(، 
وهي املعاين اللغوية املذكورة سابقًا، وبعد استقرائي لتعريفات فقهية عديدة 

وما ورد عليها من مآخذ ، أختار التعريف اآليت:
التعريفات للجرجاين، ص2).  )1(

سورة يس: اآلية )5.  )2(
سورة يونس: من اآلية 10.  )3(

رشح فتح القدير البن اهلامم احلنفي 159/8.  )4(
ينظر: الدر املختار 541/5، رشح حدود ابن عرفة 608/2.  )5(

ينظر: العناية عىل اهلداية )/143، الذخرية 5/11، املطلع، ص 403.  )6(
ينظر: تبيني احلقائق 290/4، البحر الرائق )/191، املغني 5/14)2، رشح املنتهى 518/3.  )((

ينظر: مغني املحتاج 461/4، حتفة املحتاج 285/10.  )8(
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التعريف املختار:
»قول مقبول أو ما يقوم مقامه يف جملس القضاء يقصد به إنسان طلب حقٍّ 

له أو ملن ُيمثِّله، أو محايته«)1(.
رشح التعريف:

تكون  أن  الدعوى  يف  األصل  مقامه«:  يقوم  ما  أو  مقبول  »قول  قوله:   
بالقول ويصح أن تكون بالكتابة أو باإلشارة.
 قوله: »يف جملس القضاء« حيرتز به عن:

- الدعوى باملعنى اللغوي، لعدم تقييدها بمجلس القضاء، ويف االصطالح 
الرشعي ال تكون إال فيه.

تها جملس القضاء، كالعقود من  فات القوليَّة التي ال يشرتط لصحَّ - الترصُّ
بيع ونحوه.

 وقوله: »يقصد به إنسان طلب حق له« حيرتز به عن:
تها حدوثها يف جملس القضاء، وال  فات القوليَّة التي يشرتط لصحَّ - الترصُّ

يقصد هبا مقيمها طلب حق لنفسه بل لغريه، كالشهادة واإلقرار.
ة الدعوى   قوله: »أو ملن يمثِّله« إلدخال الوكيل والويل والويص، لصحَّ

بالوكالة.
ض أي: احلق العدمي.  قوله: »أو محايته« يدخل الدعوى بعدم التعرُّ

وجه اختيار هذا التعريف:
فًا قولّيًا مباحًا، األصل  وهذا التعريف ُيبنيِّ طبيعة الدعوى باعتبارها ترصُّ
ته بالكتابة واإلشارة عند عدم القدرة عىل  فيه أن يكون بوسيلة القول، مع صحَّ
فات التي ال يشرتط هلا جملس القضاء،  القول. وُيميِّزها عن غريها من الترصُّ

ة الدعوى بني الرشيعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، د. حممد نعيم  ينظر: نظريَّ  )1(
ياسني، ص 83.
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منع  دعوى  فيها  بام  الفقهاء  مجهور  عند  املعتربة  الدعاوى  أنواع  فيه  وتدخل 
الدعاوى  ويستبعد  احلق،  صاحب  وكيل  يرفعها  التي  والدعاوى  ض،  التعرُّ

الفاسدة لكوهنا قوالً غري مقبول )1(.
)- تعريف الدعوى يف النظام السعودي: ترتك أغلب الترشيعات املقارنة 
امُلنظِّم  سار  الدرب  هذا  وعىل  القانون،  وفقهاء  اح  َّ للرشُّ الدعوى  تعريف 
اح لتعريف الدعوى،  َّ السعودي يف نظام املرافعات الرشعية، وقد تصدى الرشُّ

واختلف الفقه )القانوين( يف تعريف الدعوى إىل آراء متعددة، أذكر منها:
ادعاء معني يطلب من  الدعوى هي عبارة عن  أن  االجتاه األول: يرى   
»تأكيد شخص  القايض احلكم فيه، واالدعاء طبقًا هلذا االجتاه هو عبارة عن 
معينة«.  أساسية  واقعة  عىل  بناء  آخر  شخص  قبل  القانوين  مركزه  أو  حلقه 
ذلك  ومع  أساس  غري  عىل  أو  أساس  عىل  يكون  قد  ادعاء  جمرد  فالدعوى 
أخرى  وبصياغة  فيها)2(.  بالفصل  القضاء  ويلزم  املرافعات  قانون  يعرتف هبا 
هي: )مطالبة باحلق أمام القضاء( كام هو يف الفقه اإلسالمي، وهو أوفق ملدلول 

الدعوى يف اللغة)3(.
القضاء  إىل  االلتجاء  الدعوى هي سلطة )حق(  أن  يرى  الثاين:  االجتاه   

للحصول عىل تقرير حق أو حلاميته)4(.
السلطة  إىل  احلق  صاحب  بمقتضاها  يلجأ  قانونية  وسيلة  فالدعوى 
رخصة  فهي  اختياري،  أمر  الدعوى  واستعامل  حقه،  حلامية  حتديدًا  القضائية 
القضاء  إىل  االلتجاء  عدم  أو  االلتجاء  يف  احلرية  مطلق  فله  احلق،  لصاحب 

للمطالبة بحقه.
املرجع السابق.  )1(

مبادئ القضاء املدين، د. وجدي راغب، ص 90، أصول املرافعات، د. أمحد مسلم، ص)38،   )2(
القانون القضائي اخلاص، د. إبراهيم نجيب سعد 128/1.

ة الدعوى، ص 86- )8. ينظر: نظريَّ  )3(
املرافعات املدنية والتجارية والنظام القضائي يف مرص، أبو هيف، ص)23.  )4(
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العمل  حمل  باعتبارها  للدعوى  اإلجرائي  التعريف  الثالث:  االجتاه   
القضائي أو هي األداة الفنية للحامية القضائية، فهي أداة األفراد يف احلصول 
عىل هذه احلامية كام أهنا أداة السلطة القضائية يف أدائها)1( ويأخذ هبذا االجتاه 
التي  القانونية  الوسيلة  بأهنا:  حينئٍذ  الدعوى  ف  وُتعرَّ األنظمة،  فقهاء  غالب 

يطلب هبا الشخص من القضاء احلصول عىل تقرير حق له أو محايته)2(.
الفرع الثاين: تعريف حترير الدعوى باعتبارها لقبًا يف علم املرافعات:

حًا  حترير الدعوى: أن تكون معلومة املدعى به ومتييزها عام يلتبس هبا، مرصَّ
بالطلب فيها)3(.

املدعي  )طلبات(  جانب  يف  لزومها  بني  السعودي  القضاء  ى  سوَّ وقد 
ولزومها يف جانب جواب )دفوع( املدعى عليه)4( باعتبار أن الطلب والدفع 

دعوى جيب حتريرها)5(.
الفرع الثالث: عنارص حترير الدعوى:

املرافعات  نظام  ينص  ومل  الدعوى،  حترير  لضبط  كلية  قاعدة  توجد  ال 
الدعاوى  أن  ذلك:  يف  والسبب  لتحريرها،  حمددة  كيفية  عىل  الرشعية 
وضع  يمكن  ولكن  بحسبها،  دعوى  كل  حترير  وخيتلف  متنوعة  واملنازعات 

عدد من العنارص الالزمة لذلك:
أن تكون الدعوى بشأن موضوع واحد، فال جيمع يف دعواه بني طلبات . 1

ال عالقة بينها.
الوسيط يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي، د. حممود عمر حممود، ، ص228.  )1(

 ،46 ص  وايل،  فتحي  د.  الوسيط   ،101 ص  الوفا،  أبو  أمحد  د.  والتجارية،  املدنية  املرافعات   )2(
الوسيط، د. أمحد السيد صاوي، ص 216، نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى أمام القضاء املدين، 

د. عزمي عبد الفتاح، ص 161.
الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي، عبد اهلل آل خنني، 320/1.  )3(

جاء يف مدونة املبادئ والقرارات القضائية يف املبدأ رقم )1915(:»كل دعوى تفتقر إىل حترير   )4(
دعوى املدعي، وجواب املدعى عليه، ومتحيص ألسباب استحقاق كل مدٍع ملا يدعيه«.

مدونة التفتيش القضائي، ص18، ص 83.  )5(
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أن يذكر يف الدعوى الوقائع املؤثرة التي كانت سببًا لرفعها.. 2
أن يذكر سبب استحقاق احلق املدعى به)1( من عقد كبيع أو إجارة أو . 3

سبب  بذكر  اإللزام  القضائية  املبادئ  أرست  وقد  ذلك،  وغري  ضامن 
القضايا  لتمحيصها)2(ومنها  تفتقر  الدعوى  وأن  عمومًا  االستحقاق 
املالية)3(، ونص نظام املرافعات عىل أن القايض يسأل املدعي عام هو 
الزم لتحرير دعواه بام يكفي للسري فيها)4(، وهو ما ُيفَهم منه أن ذلك 
مرتوك لسلطة القايض التقديرية واجتهاده، وأنه يسأل بام جيعل املدعى 
ليتمكن  الدعوى  أطراف  رًا يف ذهنه وأذهان  متميزًا متصوَّ به معلومًا 

من السري يف الدعوى والفصل فيها)5(.
وصفته . 4 وجنسه  نوعه  بذكر  يناسبه،  بام  معلومًا  به  املدعى  يكون  أن 

ومقداره وكل ما ُيميِّزه عن غريه)6(.
أي سبب نشوء احلق املدعى به ووجوبه، وقد اتفق الفقهاء عىل وجوب ذكر سبب االستحقاق   )1(
يف مسائل، واختلفوا يف وجوب ذكره يف مسائل أخرى، )ملطالعة األقوال واألدلة ينظر بحث 
حمكم بعنوان: اشرتاط ذكر سبب االستحقاق يف الدعوى، للباحث القايض عبد السالم بن محد 
العيدي، منشور بمجلة العدل الصادرة عن وزارة العدل باململكة العربية السعودية، عدد )54( 

ربيع اآلخر 1433هـ، ص124- 148(.
جاء يف مدونة املبادئ والقرارات القضائية يف املبدأ رقم )1915(:»كل دعوى تفتقر إىل حترير   )2(

دعوى املدعي، وجواب املدعى عليه، ومتحيص ألسباب استحقاق كل مدٍع ملا يدعيه«.
جاء يف مدونة املبادئ والقرارات القضائية يف املبدأ رقم )1810(: »لتتضح الدعوى وينظر يف   )3(
االختصاص الوالئي ال بد من حترير املدعي دعواه ببيان مبلغ القرض وتارخيه ومقدار املبالغ 

األخرى وسبب استحقاقها والترصيح بطلب احلكم له عىل املدعى عليه«.
م )66(.  )4(

 200-194 ص  بركات،  حممد  حممود  اإلسالمي،  الفقه  يف  للقايض  التقديرية  السلطة  ينظر:   )5(
)رسالة دكتوراه بجامعة دمشق(، نرش دار النفائس، األردن، ط1، )142هـ.

جاء يف مدونة املبادئ والقرارات القضائية الصادرة عن جملس القضاء األعىل واملحكمة العليا،   )6(
ط1، عام 1438هـ يف املبدأ رقم )206(: »يقتيض حترير الدعوى يف قضايا اإلجارة بيان العني 
املؤجرة بوصفها وذكر مستند مدعي امللكية والتأكد منه«، ويف املبدأ رقم )1863(: »ينبغي =
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أن تكون الدعوى عىل سبيل القطع واليقني وبصيغة اجلزم دون شك . 5
أو تردد.

أن حيدد املدعي طلباته رصاحة دون إمجال أو ختيري)1(.. 6

وقيد  الدعوى  تدوين  وبني  الدعوى  حترير  بني  التمييز  الثاين:  املطلب 
الدعوى وسؤال اخلصوم:

وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول: التمييز بني حترير الدعوى وبني تدوين الدعوى )كتابة صحيفة 

الدعوى(:
تدوين الدعوى )كتابة صحيفة الدعوى( بمعنى أن تكون مكتوبة بصحيفة 
عليهم  املدعى  بعدد  وصور  أصل  من  وتكون  املختص،  للموظف  تسلم 
مستوفية البيانات املطلوبة نظامًا)2(، وصحيفة الدعوى هي الورقة )النموذج( 
التي يكتب املدعي دعواه فيها وفق الشكل النظامي املحدد ويقدمه للمحكمة 

إلكرتونيًا أو ورقيًا)3(.
يكون،  وقد ال  الدعوى  لعنارص حترير  يكون مستوفيًا  قد  التدوين  وهذا 
لكونه إجراء افتتاحيًا للدعوى ال يتم إجراؤه أمام القايض بحضور اخلصم، 
املبدأ  ويف  عليه«،  دليله  ذكر  مع  به،  املدعى  يف  نصيب  من  به  يدعي  ما  حتديد  املدعي  عىل   =
)6)18(: »من لوازم حترير املطالبة بالعقار ذكر حدود املدعى به ومساحته وسبب التملك«، 
ويف املبدأ )1886(: »من رضوريات حترير الدعوى واحلكم فيها: الكشف عن مقدار ما دفع، 
وما جرى عليه من رصف، وما نتج هلا من أرباح...«، وهذا تأكيد ألمهية حترير الدعوى ولزومه 

ولتنوعه بحسب موضوع كل دعوى.
الرشعية، مرجع  املرافعات  نظام  الكاشف يف رشح  املرافعات،  نظام  ينظر: م)1/41، 2( من   )1(
سابق 320/1، رشح نظام املرافعات الرشعية، إبراهيم حسني املوجان، ص 205، التوضيحات 

املرعية لنظام املرافعات الرشعية، نبيل اجلربين 565/1.
م 41 نظام املرافعات.  )2(

العدل عىل موقعها  التي قدمتها - مشكورة - وزارة  وهو متوفر ضمن اخلدمات اإللكرتونية   )3(
الرسمي عىل شبكة املعلومات.
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أمام  القضائية  اجللسات  يف  إال  وأسانيده  أسبابه  ومن  منه  ق  التحقُّ يتم  وال 
القايض، وقد يطلب القايض حترير هذا التدوين أو إيضاح بعض ما ورد فيه، أو 
إفراد الطلبات لتتعلق بموضوع واحد وغري ذلك، فليس كل تدوين للدعوى 
يعترب حتريرًا هلا، فالتحرير ليس معناه الكتابة بل ذكر األوصاف واملعلومات 
إجراء شكليًا الفتتاح  يعترب  الدعوى  تدوين  أن  كام  الدعوى،  هبا  تتعلق  التي 
موضوعيًا  إجراء  التحرير  يعترب  بينام  إجراءاهتا،  وحتريك  القضائية  اخلصومة 

متعلقًا بمحل الدعوى وإمكان الفصل فيها.
الفرع الثاين: التمييز بني حترير الدعوى وبني قيد الدعوى:

قيد الدعوى هو إجراء يقوم به الكاتب املختص يف املحكمة يف يوم تقديمها 
بتسجيلها يف سجل املواعيد باملحكمة وحيدد تاريخ اجللسة لنظر الدعوى)1(، 
ويرتتب عليه إجراء التبليغ للمدعى عليه ليحرض اجللسة وفق املوعد املحدد 
يف ورقة التبليغ)2(، فهو إجراء إداري خارج جملس القضاء، ال يتطرق لتصحيح 
الدعوى وطلب حتريرها من املدعي، إذ هو عمل قضائي يبارشه القايض عند 
وطلب  عليه  املدعى  إىل  الدعوى  توجيه  عليه  ويرتتب  اخلصومة  نظره  بداية 

اجلواب.
الفرع الثالث: التمييز بني حترير الدعوى وبني سؤال اخلصوم أثناء املرافعة:

الدعوى  نظر  بداية  عند  إجراؤها  يتعني  أولية  مسألة  الدعوى  حترير  إن 
املرافعات  لنظام  وفقًا  فيها  والسري  لصحتها  رشط  وهو  مداوالهتا،  وافتتاح 
الرشعية السعودي، إذ ينبني عىل ذلك توجيه االدعاء إىل املدعى عليه وطلب 
ق مما يطرحونه - من طلبات  جوابه، أما سؤال اخلصوم أثناء املرافعة والتحقُّ
ودفوع وبينات - واستيضاح كالمهم، فهو إجراء الحق لتحرير املدعي دعواه، 

م 42 نظام املرافعات.  )1(
م 11، 13 نظام املرافعات.  )2(
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وهو يسري مع اخلصومة حتى يقفل باب املرافعة، فيام يتصل بالدعوى، كام أنه 
إجراء تقديري حول املسائل التي حتتاج إىل سؤاٍل من القايض أو من اخلصوم، 
وقد نصت املادة الرابعة والسبعون من نظام املرافعات عىل أن: »رئيس اجللسة 
صلة  له  ممن  وغريهم  والشهود  اخلصوم  إىل  األسئلة  توجيه  يتوىل  الذي  هو 
بالدعوى، ولألعضاء املشرتكني معه يف اجللسة واخلصوم أن يطلبوا منه توجيه 
ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى، وجيوز للرئيس أن يعهد إىل أحد 
األعضاء بتوجيه األسئلة إىل أي من اخلصوم والشهود وغريهم«. ومبدأ سؤال 
املرافعات واملحاكامت  املرافعة منصوص عليه يف عموم أنظمة  أثناء  اخلصوم 

املعارصة)1(.

املدنية  املرافعات  قانون   ،)1/59 )م  العراقي  املدنية  املرافعات  قانون  املثال:  سبيل  عىل  ينظر   )1(
أصول  قانون   ،)2/(3 )م  اإلمارايت  املدنية  اإلجراءات  قانون   ،)65 )م  الكويتي  والتجارية 
املحاكامت السوري )م 134(، قانون أصول املحاكامت املدنية اللبناين )م 493(، قانون أصول 

املحاكامت املدنية األردين )م 6)/1(.
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املبحث الثاين
طبيعة حترير الدعوى

النظامي  والتكييف  الرشعي  الوصف  بيان  الدعوى  حترير  بطبيعة  املراد 
التي  واآلثار  منها  والغرض  الدعوى  إجراءات  من  موقعها  خالل  من  هلا 
تنتج عنها)1(، فطبيعة العمل القانوين هي أساس أثره)2(، وتتضح طبيعة حترير 

الدعوى من خالل النقاط التالية:
الفقهاء: . 1 عند  الدعوى  صحة  رشوط  فمن  الدعوى،  لصحة  رشط  أهنا 

عى به معلومًا، فال تصح الدعوى إال حمررة حتريرًا ُيعَلم به  أن يكون املدَّ
املدعى، وهذا رشط متفق عليه بينهم يف اجلملة)3(.مع بعض االستثناءات 
وغريها)4(،  واإلقرار  الوصية  يف  باملجهول  ابتداء  الدعوى  كصحة 
تعددت  وقد  أطرافه،  بني  وتصوره  احلق  متييز  هنا:  بالعلم  واملقصود 
تعبريات الفقهاء عن هذا الرشط تارة بأن يكون معلومًا، وتارة أال يكون 
اجلزم  بصيغة  يكون حمققًا  أن  وأخرى  حمررًا،  يكون  بأن  وتارة  جمهوالً، 
واليقني)5(، وقد فصل الفقهاء حدود هذا الرشط حسب أنواع احلقوق 

بالنظر  ذلك  ويكون  البحث  حمل  للترصفات  الفقهي  الوصف  »إعطاء  هو:  الفقهي  التكييف   )1(
إىل حقيقتها وجمانستها ملا يامثلها من الترصفات التي منحت أوصافًا فقهية«، التكييف الفقهي 

للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية، د. حممد عثامن شبري ص29.
القوة التنفيذية حلكم التحكيم، ص 11.  )2(

ينظر: بدائع الصنائع 222/6، رشح جملة األحكام العدلية لألتايس 4/ 694، 384/5، تبرصة   )3(
 ،30(/16 الكبري  احلاوي   ،311  /2 املهذب   ،125/6 اجلليل  مواهب   ،148/1 احلكام 

اإلنصاف 11/ 298، املغني 14/ )6.
ينظر: رشح فتح القدير 142/6، الفروق 2/4)، القواعد البن رجب، ص265.  )4(

ينظر: بدائع الصنائع 222/6، رشح جملة األحكام العدلية لألتايس 4/ 694، 384/5، تبرصة   )5(
احلكام 148/1، املهذب 2/ 311، اإلنصاف 11/ 298، املغني 14/ )6، الكاشف يف رشح 

نظام املرافعات 1/)5.
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بيان قدره وجنسه وصفته،  به دينًا اشرتط  وأسباهبا، فإذا كان املحكوم 
ببيان موقعه  يرفع االلتباس واالشتباه،  بام  بيانه  وإن كان عقارًا اشرتط 
اإلهبام  عنه  ويرفع  ويوضحه  احلق  يميز  بام  يكون  فاإلعالم  وحدوده، 

واالحتامل)1(. واحلكمة من هذا الرشط:
أوالً: أن املقصود باحلكم التوصل إىل قطع اخلصومة ورد احلق إىل 
صاحبه، وال يمكن ذلك إذا كان حمله مبهاًم أو جمهوالً ألنه ال يمكن 

تنفيذه، حيث يتعذر اإللزام بالوفاء ألنه ال إلزام باجلهالة.
يكون  أن  فيجب  رشعي،  ف  ترصُّ القضائي  احلكم  أن  ثانيًا: 
مضمونه معلومًا يف ذهن املحكوم له ليعلم بامذا حكم له، ويف ذهن 
املحكوم عليه ليستطيع الدفاع عن نفسه، ويف ذهن احلاكم ليستطيع 
اإللزام  كذلك  يصح  وال  يصح،  ال  باملجهول  احلكم  ألن  احلكم 

باملجهول)2(.
ويشمل اشرتاط العلم هنا:

أم حقًا شخصيًا،  دينًا  أم  العلم بذات احلق سواء كان عينًا  )أ( 
ال  معلومًا  فيكون  منقوالً.  أم  عقارًا  العني  كانت  وسواء 

يتطرق إليه اللبس والغموض.
)ب( العلم بسبب استحقاقه بذكر الواقعة الرشعية التي يعتمد 

عليها يف استحقاقه)3(.
وقد الحظ بعض الباحثني أن الفقهاء مل يتشددوا يف تطبيق هذا الرشط بل 

احتاطوا بأمرين:
ينظر: بدائع الصنائع 222/6، معني احلكام، ص 56، الفتاوى اهلندية 3/4، الفروق 2/4)،   )1(
املغني  الفروع 461/6،  الطالبني 8/12،  املهذب 310/2، روضة  تبرصة احلكام 131/1، 

.68/14
ينظر: معني احلكام، ص54، نظرية الدعوى، ص 343، الدعوى القضائية، ص162.  )2(

ينظر: نظرية الدعوى، ص 349، الدعوى القضائية، ص 200.  )3(
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باملجهول  فيها  الدعوى  جتوز  مسائل  من  أوردوه  ما  أحدمها:   
العتبارات احلق واملصلحة.

 واآلخر: مل يتشددوا يف اجلزاء املرتتب عىل ختلُّف هذا الرشط 
دعواه  بتحرير  املدعي  يطالب  بل  فورًا،  الدعوى  برد  يقولوا  فلم 
جتاهل  أو  يكملها  مل  وإن  دعواه،  ت  صحَّ أكملها  فإذا  واستكامهلا، 
الرشعية  املرافعات  نظام  به  أخذ  ما  هو  وهذا  دعواه)1(.  ُردَّت  ذلك 
السعودي إذ جاء نص املادة السادسة والستني بأن: »عىل القايض أن 
يسأل املدعي عام هو الزم لتحرير دعواه قبل استجواب املدعى عليه، 
وليس له السري فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن حتريرها أو امتنع عن 

ذلك، فيحكم القايض برصف النظر عن الدعوى«.
وهذه املادة بام اشتملت عليه من إجراء مستقاة من الفقه اإلسالمي 
العربية  اململكة  يف  الصادرة  األنظمة  عموم  يف  به  التأثر  رسى  الذي 
فإنه وبحسب اطالعي ال  املرافعات، ولذلك  نظام  السعودية ومنها 
هلذه  مقابلة  مادة  املعارصة  املحاكامت  أو  املرافعات  أنظمة  يف  توجد 
هلذا  وأصالة  متيُّز  جانب  وهذا  السعودي،  املرافعات  نظام  يف  املادة 
النظام، إذ تكتفي القوانني املعارصة باشرتاط ذكر املدعى به يف صحيفة 
الدعوى التي يتم قيدها يف افتتاح الدعوى مشتملة عىل ذكر الوقائع 
واألدلة وطالبات املدعي وأسانيدها)2(، علاًم أن هذا اإلجراء الشكيل 
ومل   ،)41 )م  السعودي  الرشعية  املرافعات  نظام  يف  عليه  منصوص 
النظام بذلك بل نص عىل مسألة حترير الدعوى بخصوصها  يكتِف 

ينظر: نظرية الدعوى، ص )34، 2)3.  )1(
املرافعات  قانون  )م63(،  املرصي  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  املثال:  سبيل  عىل  ينظر   )2(
املدنية العراقي )م46(، قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي)م 45(، قانون اإلجراءات 
املحاكامت  أصول  قانون  )م95(،  السوري  املحاكامت  أصول  قانون  )م42(،  اإلمارايت  املدنية 

املدنية اللبناين )م443، 445(، قانون أصول املحاكامت املدنية األردين )م 56(.
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م مقتفيًا أثر الفقه اإلسالمي، ورصحت املادة )66( املذكورة  كام تقدَّ
آنفًا بعدم السري يف الدعوى قبل حتريرها بام يعني افتقار الدعوى هلذا 

اإلجراء)1(.
نظر . 2 عند  عملها)2(  يتعني  التي  األولية  املسائل  من  الدعوى  حترير  أن 

فيها،  الفصل  أو  استكامهلا  الدعوى عىل  السري يف  يتوقف  بل  الدعوى، 
التي  »األمور  بأهنا:  املرافعات  نظام  يف  األولية  املسائل  تعريف  وجاء 
يتوقف الفصل يف الدعوى عىل البت فيها مثل - البت يف االختصاص، 
الدعوى«. يف  السري  قبل   - الورثة  وحرص  والصفة،  واألهلية، 

)الالئحة1/30(.
أن حترير الدعوى حيدد نطاقها وجهة االختصاص القضائي بنظرها)3( . 3

النطاق املوضوعي للخصومة القضائية  التي حتدد  فطلبات املدعي هي 
- حماّل وسببًا وأشخاصًا - والتي جيب أن يكون احلكم القضائي مالقيًا 
هلا وفاصاًل يف شأهنا، حيث يلتزم القايض بالفصل يف الطلبات املطروحة 
بعض  يف  احلكم  املحكمة  أغفلت  »فإذا  فيها)4(،  احلكم  وإصدار  أمامه 
الطلبات املوضوعية املذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من املحكمة 
لنظر هذا  املعتادة  أمامها وفقًا لإلجراءات  باحلضور  أن تكلف خصمه 
أن  للقايض  جيوز  وال  مرافعات(،   175 )املادة  فيه«.  واحلكم  الطلب، 
يقيض يف يشء مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه، وإال كان هذا حماّل 
لالعرتاض عىل احلكم بالتامس إعادة النظر فيه)5(، وهذا جييلِّ أمهية حترير 

الدعوى وأثرها يف سريها واحلكم فيها.
مبدأ )1915( وسبق إيراده ص 145 من البحث.  )1(

نص املبدأ )2061( يف مدونة املبادئ والقرارات القضائية ص 513.  )2(
مبدأ)1810( وسبق إيراده ص 146 من البحث.  )3(

الوسيط يف رشح نظام املرافعات د. حممود عمر، ص 326.  )4(
)م 200( مرافعات.  )5(



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
154

تحرير الدعوى في ضوء نظام المرافعات الشرعية

املدعي هو املسؤول عن حترير الدعوى وهو الذي يطالب هبا وفقًا لنص . 4
املادة )66()1(، ويتم إفهامه بذلك)2(، وقد أعطى نظام املرافعات الرشعية 
للقايض سلطات واسعة يف هذا الشأن يف نص املادة )66(، فالقايض هو 
الذي يقدر ما هو الزم لسري الدعوى لُيكمله املدعي قبل جواب املدعى 
عليه، وحيكم برصف النظر عن الدعوى عند عدم مبادرة املدعي بتحرير 
دعواه)3(، وهذا يؤكد مبدأ حياد القايض إذ يتقيَّد بطلبات اخلصوم وال 
يقيض بعلمه وال بام مل يطلبوه)4(، وهو مما ذكره الفقهاء)5(، ويذكر رشاح 
النظام أن سؤال املدعي عامَّ هو الزم لتحرير دعواه واستفهامه ال يعترب 

من تلقني اخلصم حجته، ، لألسباب التالية:
)أ( أن حترير الدعوى رشط لنظرها والفصل فيها، فسؤال القايض 

هنا الزم لتحريرها من باب اإلتيان برشط اليشء.
ينسى  أو  الدعوى  عنارص  بعض  جيهل  من  اخلصوم  من  أن  )ب( 

إيرادها بدايًة، فكان للقايض السؤال عن ذلك.
اجلواب،  املدعي  وعىل  السؤال،  هي  هنا  القايض  مهمة  أن  )ج( 

فصدور حترير الدعوى حقيقة هو من املدعي.
)د( أن هناك فرقًا بني الدعوى وبني احلجة عىل الدعوى، واملحظور 

هو تلقني اخلصم حجته)6(.
نص املبدأ )1966( عىل أنه: »إذا مل يتم حترير الدعوى... فعىل القضاة إفهام املدعي بأنه يلزمه   )1(
والقرارات  املبادئ  لعدم حتريرها« مدونة  النظر  فيحكمون برصف  امتنع  وإذا  حترير دعواه... 
املبادئ  فاملدعي هو من حيرر دعواه« مدونة   ....« املبدأ ))196(:  القضائية، ص 495. ويف 

والقرارات القضائية، ص 459.
جاء يف مدونة املبادئ والقرارات القضائية يف املبدأ رقم )03)(: »... وينبغي إفهام املدعي أنه   )2(

متى حرر دعواه ُسمعت«.
أصول املرافعات الرشعية يف النظام القضائي السعودي، د. هشام عوض، ص318.  )3(

املرجع السابق، ص)34.  )4(
ينظر: احلاوي )299/1، الفروع 11/)16.  )5(

ينظر: التوضيحات املرعية لنظام املرافعات الرشعية، د. نبيل اجلربين، 566/1- )56.  )6(
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من . 5 املحكمة  يمكن  وألنه  األصل،  وهو  شفويًا  الدعوى  حترير  يكون 
وأجاز  مبارشًا،  إيضاحًا  تتطلب  التي  املعلومات  أو  الوقائع  استجالء 
املادة اخلامسة والستون عىل أن »تكون  النظام تقديمها مكتوبة ونصت 
الدفوع يف  أو  املرافعة شفهية، عىل أن ذلك ال يمنع من تقديم األقوال 
تتبادل صورها بني اخلصوم، وحيفظ أصلها يف ملف  مذكرات مكتوبة 
اح أن حترير  َّ القضية مع اإلشارة إليها يف الضبط...«، ويرى بعض الرشُّ
الدعوى أمام القايض الزم ولو كانت حمررة عىل الورق من باب تقرير 

املدعي بام يطلبه فالتحرير كالتقرير)1(.

د. حممود  الوسيط،  املوجان، ص 205،  إبراهيم حسني  الرشعية  املرافعات  نظام  ينظر: رشح   )1(
عمر، ص288.
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املبحث الثالث
آثار عدم حترير الدعوى

وفيه مخسة مطالب:
إىل  القايض  القايض حتريرها، ومل جُيب  املدعي دعواه، وسأله  مل حيرر  إذا 
املطالب  يف  بياهنا  اآلثار،  من  مجلة  ذلك  عىل  فيرتتب  امتناعًا،  أو  عجزًا  ذلك 

التالية:

املطلب األول: عدم استجواب املدعى عليه، وعدم طلب البينة:
وسيلة  فالطلبات  والدفوع،  الطلبات  مها:  وسيلتني  عىل  الدعوى  تقوم 
الطرف  مواجهة  يف  لصاحله  واحلكم  القضائية  احلامية  عىل  للحصول  املدعي 
اآلخر، والدفوع وسيلة الرد عىل طلبات املدعي حتى ال حيكم له بدعواه)1(، 
ويقتيض  الدعوى،  عىل  للرد  الدفاع  حق  عليه  للمدعى  النظام  ويضمن 
وطلباهتا  وأسانيدها  وموضوعها  الدعوى،  عىل  االطالع  من  متكينه  هذا 
وإجراءاهتا؛ حتى يتمكن من الدفوع التي يراها لصاحله أثناء سري املحاكمة، أو 
لتمكينه من االعرتاض بذلك بعد صدور احلكم، كام يقتيض أن يكون املدعى 
عليه آخر من يتكلم قبل قفل باب املرافعة يف الدعوى - سواء تكلَّم فعاًل أم 
املواجهة  مبدأ  يتحقق  وهبذا   ،- به  ُيطالب  ما  عىل  والرد  الكالم  من  بتمكينه 
القضائية  النظم  يف  سائد  إجرائي  كمبدأ  الدفاع  حق  وترتيب  اخلصوم،  بني 
التي  ادعاءاهتم  لتتقابل  اخلصوم،  بني  واملساواة  للعدالة  وكضامنة  اإلجرائية، 

تساعد القايض يف الوصول إىل حقيقة الدعوى واحلكم فيها)2(.

ص)23،  عوض،  هشام  د.  السعودي،  القضائي  النظام  يف  الرشعية  املرافعات  أصول  ينظر:   )1(
.262

ينظر: الوسيط، د. حممود عمر، ص288، 423.  )2(
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وحيث أخذ النظام السعودي بلزوم حترير الدعوى - موضوعًا وطلبات 
وأسانيد - فإن الدعوى غري املحررة تعترب ناقصة جيب إكامهلا، وال يصح أن 
يطلب القايض البينة من املدعي)1(، وال اجلواب من املدعى عليه، ولو طلبه فله 

أن يمتنع عن اإلجابة.
حترير  لعدم  النظر  )رصف  الدعوى  حترير  عدم  جزاء  الثاين:  املطلب 

الدعوى وعدم السري فيها(:
األصل يف األعامل اإلجرائية)2( للدعوى أن تتم صحيحة مستوفية ملقوماهتا 
إىل  الوصول  طريق  ترسم  ألهنا  إجرائي،  جلزاء  تتعرض  ال  حتى  ورشوطها، 
يصدر  أن  جيب  التي  واألشكال  فيها،  يسري  التي  واملراحل  واستيفائه  احلق 
العمل عىل وفقها)3(، ويرتب النظام جزاء عىل خمالفة اإلجراءات حيث ينصب 
ا عىل اخلصومة القضائية بكاملها - كشطب اخلصومة وسقوطها أو  اجلزاء إمَّ

رصف النظر عنها - أو عىل إجراء من إجراءاهتا - كالبطالن -.
وإجراءات حترير الدعوى بام تنطوي عليه من البيانات التي نصت عليها 
النظام فيها رصاحة عىل البطالن -  املادة )41( من نظام املرافعات، مل ينص 
ولذا  بعضها،  أو  البيانات  لتلك  تضمنها  عدم  حال  الدعوى-  افتتاح  حني 
فمن حق اخلصم أن يتمسك بالبطالن هلذا السبب، وأن يثبت أن ختلف تلك 
ت عليه مصلحة أو أحلق به رضرًا)4(،  البيانات املتعلقة بتحرير الدعوى قد فوَّ

ويكون للقايض سلطة تقدير البطالن)5(.
البينة من  القايض  »طلب  رقم )2003(:  املبدأ  القضائية يف  والقرارات  املبادئ  مدونة  جاء يف   )1(

املدعي عىل دعوى غري حمررة ال يصح«.
اإلجراء هو: الترصف الذي يتخذه القايض أو أعوانه أو اخلصوم أو غريهم ممن له تعلُّق بالدعوى   )2(
ألجل تسيريها وفقًا ألحكامها املقررة يف املرافعات رشعية أو نظامية. الكاشف يف رشح نظام 

املرافعات الرشعية السعودي، عبد اهلل آل خنني 26/1.
ينظر: املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا 202/1.  )3(

ص310،  عوض،  هشام  د.  السعودي،  القضائي  النظام  يف  الرشعية  املرافعات  أصول  ينظر:   )4(
.309

م 1/5 الئحة نظام املرافعات.  )5(
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غري  بدعوى  الدعوى  افتتاح  حني  البطالن  عىل  ينص  مل  وإن  والنظام 
حمررة، لكنه أتاح للقايض - قْبل املدعى عليه - سلطة مطالبة املدعي بام يلزم 
لتحريرها، فليس له رد الدعوى لتحريرها، وال رفع اجللسة لذلك بل يسأل 
املدعي يف ذات اجللسة عام هو الزم لتحرير دعواه)1(، فيسأل عن موضوعها 
وسببها وأسانيدها، »وليس له السري فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن حتريرها أو 
امتنع عن ذلك، فيحكم القايض برصف النظر عن الدعوى« )م 66 مرافعات(، 
و»إذا حكمت الدائرة برصف النظر عن الدعوى لعدم حتريرها، فتصدر صكًا 
بذلك وخيضع احلكم لطرق االعرتاض« )1/66 الئحة مرافعات(، ومعنى 
رصف النظر عدم صحته وإمكانه لعدم حترير الدعوى وهو رشط لصحتها، 
أمام  االعرتاض  فله  املدعي  به  يقتنع  مل  فإذا  القايض،  يصدره  حكم  وهو 

االستئناف)2(.

املطلب الثالث: حترير الدعوى بعد احلكم برصف النظر عنها:
إن احلكم برصف النظر عن الدعوى حكم شكيل، فهو ال يتناول احلكم يف 
موضوع الدعوى )احلق املتنازع فيه(، ويكون قبل بحث الدعوى واالستامع 
للمدعى عليه، وال يمنع النظر فيها الحقًا، فيجوز إعادة النظر يف ذات الدعوى 
بعد استكامل ما يلزم هلا، فمن املبادئ القضائية أن »رصف النظر ال يمنع سامع 
النظر ليس حكاًم - أي يف  البينة، ألن جمرد رصف  إذا وجد املدعي  الدعوى 
املوضوع - وهو ال يمنع من سامع الدعوى عند توافر مسوغ سامعها ما مل يمنع 

مدونة التفتيش القضائي ملحوظة رقم )409(، ص 319.  )1(
حتريرها  حتى  عنها  النظر  القايض  فيرصف  حمررة  غري  الدعوى  أن  صح  »إذا   :)1842( مبدأ   )2(
ويعامل من مل يقتنع لذلك بمقتىض تعليامت التمييز« مدونة املبادئ والقرارات القضائية، ص 
القضاة إفهام املدعي  »إذا مل يتم حترير الدعوى... فعىل  أنه:  املبدأ )1966( عىل  1)4، ونص 
املبادئ  مدونة  حتريرها«  لعدم  النظر  برصف  فيحكمون  امتنع  وإذا  دعواه...  حترير  يلزمه  بأنه 

والقرارات القضائية، ص 495.
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من ذلك مانع معترب رشعًا، وال يفتقر سامع الدعوى إىل إلغاء رصف النظر، 
ألنه ليس حكاًم قاطعًا...«)1(. ويرتتب عىل هذا أنه إذا حرر املدعي دعواه بعد 

صدور احلكم برصف النظر عنها المتناعه أو عجزه عن حتريرها:
ختتص الدائرة التي أصدرت احلكم ولو اكتسب احلكم القطعية بنظر . 1

الدعوى )2/66 الئحة نظام املرافعات(، بمعنى أهنا ال تكون قضية 
جديدة بإحالة جديدة.

يبدأ القايض تسيري اخلصومة بني األطراف وفق القواعد اإلجرائية يف . 2
النظام.

املطلب الرابع: العجز عن حترير الدعوى بعد إعادة النظر فيها:
م اخلصم للدائرة أنه قام بتحرير الدعوى واستكمل ما يلزم هلا، ثم  إذا تقدَّ
النظر عن  القايض كذلك برصف  فيحكم  الدعوى  للقايض عدم حترير  ظهر 

الدعوى لعدم حتريرها وفقًا ملا تقدم يف املطلب السابق.
عن  املدعي  امتناع  أن  بالدعوى  املحيطة  القرائن  بمجموع  له  ظهر  وإذا 
حتريرها أو إظهاره العجز عن ذلك من باب التعنت واللََّدد يف اخلصومة فله 
احلكم بكيدية الدعوى لنص املادة الثالثة )الفقرة الثانية( من نظام املرافعات 
أنه: »إن ظهر للقايض أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، وله 

احلكم عىل من يثبت عليه ذلك بتعزير«. ويرتتب عىل ذلك:
للقايض احلكم بتعزير املدعي إذا ثبت لديه كيدية دعواه، حيث تنص . 1

)م 2/3 نظام املرافعات( أنه: »إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية 
يثبت عليه ذلك  كيدية وجب عليها رفضها، وهلا احلكم عىل من  أو 

بتعزير«.

مبدأ رقم )04)1( مدونة املبادئ والقرارات القضائية، ص 441.  )1(
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حيث . 2 االعرتاض،  لطرق  الدعوى  لكيدية  بالتعزير  احلكم  خيضع 
تنص )م 6/3 الئحة نظام املرافعات( عىل أن »يكون احلكم بالتعزير 
لكيدية الدعوى أو صوريتها مع احلكم برفض الدعوى - إن أمكن -، 

وخيضع لطرق االعرتاض«.
إذا ترضر املدعى عليه من دعوى املدعي وثبتت كيديتها فـ »للمترضر . 3

يف الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية املطالبة بالتعويض عام حلقه 
نفسها،  الدائرة  لدى  مستقلة  بدعوى  أو  عارض،  بطلب  رضر  من 

وخيضع احلكم لطرق االعرتاض« )م 5/3 الئحة نظام املرافعات(.

املطلب اخلامس: الدفع بعدم حترير الدعوى:
ُيقَصد بالدفع يف نظام املرافعات: الوسائل التي يستعني هبا اخلصم ويطعن 
الذي  احلق  ألصل  التعرض  دون  اخلصومة،  إجراءات  صحة  يف  بمقتضاها 

يزعمه خصمه ليتفادى مؤقتًا احلكم عليه بمطلوب خصمه)1(.
به املدعى عليه رّدًا عىل الدعوى  والدفع بعدم حترير الدعوى: قول يأيت 
ليدفع به اخلصومة بام يردها عنه دون التعرض ملوضوع الدعوى بتصديق أو 

تكذيب)2(.
إىل  يوجه  ألنه  القبول،  بعدم  الدفع  حاالت  ضمن  الدفع  هذا  وُيصنَّف 
حق اخلصم يف رفع الدعوى لعدم توافر رشوط قبوهلا أو سامعها، وهيدف إىل 
ض ملوضوعها أو مدى أحقيَّة املدعي  منع املحكمة من النظر فيها دون التعرُّ
عى به،  ه إىل إجراءات اخلصومة وال إىل ذات احلق املدَّ يف طلبه، وهو ال ُيوجِّ
سامع  عدم  منع  فُيقصد  رشوطها)3(،  توافر  لعدم  ذاهتا  الدعوى  إىل  يوجه  بل 

نظرية الدفوع يف قانون املرافعات، د. أمحد أبو الوفا، ص11.  )1(
الكاشف، آل خنني، مرجع سابق 354/1.  )2(

ينظر: نظرية الدفوع يف قانون املرافعات، د. أمحد أبو الوفا، ص16.  )3(
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الدعوى النخرام رشط من رشوطها فُتدَفع اخلصومة مؤقتًا ما دامت عىل تلك 
احلال، ويعاد السري فيها بعد تصحيحها بإمتام اإلجراء املطلوب)1(.

عى عليه بعدم حترير صحيفة الدعوى فإن تقدير هذا الدفع  فإذا دفع املدَّ
يرجع إىل القايض، فإن رأى صحته أفهم املدعي بتحرير دعواه وسأله عام هو 
الدفع أو ظهر له مماطلة املدعى عليه  الزم لذلك، وإن رأى عدم صحة هذا 
باستعامله طلب منه الرد عىل الدعوى فـ »إذا امتنع املدعى عليه عن اجلواب 
كليًا، أو أجاب بجواب غري مالٍق للدعوى، كرر عليه القايض طلب اجلواب 
إنذاره،  ناكاًل بعد  ه  َعدَّ فإذا أرص عىل ذلك  الصحيح ثالثًا يف اجللسة نفسها، 

وأجرى يف القضية املقتىض الرشعي« )م)6 نظام املرافعات(.

ينظر: الكاشف، آل خنني، مرجع سابق 355/1.  )1(
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خامتة البحث
ل أهم النتائج التي َخُلصُت إليها فيام ييل: يف ختام هذا البحث ُأسجِّ

 معنى حترير الدعوى أن تكون معلومة املدعى به ومتييزها عام يلتبس 
بعض  عن  املصطلح  هذا  ميَّزُت  وقد  فيها،  بالطلب  حًا  ُمرصَّ هبا، 

املصطلحات املشاهبة.
واملنازعات  الدعاوى  ألن  اجلملة؛  يف  الدعوى  حترير  عنارص  ذكرُت   

متنوعة وخيتلف حترير كل دعوى بحسبها.
يف  السري  ويتوقف  نطاقها  وحيدد  لصحتها،  رشط  الدعوى  حترير   
الدعوى عىل استكامهلا، فال ُتسَمع الدعوى ما دامت عىل تلك احلال، 

وللمدعى عليه الدفع بذلك.
 يرتتب عىل عدم حترير الدعوى آثار، أمهها:

الدعوى  ألن  الَبيِّنة  طلب  وعدم  عليه،  املدعى  استجواب  عدم   
تعترب ناقصة.

وإذا عجز عن  الدعوى،  لتحرير  يلزم  املدعي عام  القايض  يسأل   
عن  النظر  برصف  القايض  فيحكم  ذلك،  عن  امتنع  أو  حتريرها 

الدعوى.
 رصف النظر عن الدعوى لعدم حتريرها ال يمنع النظر فيها الحقًا، 
وختتص الدائرة التي أصدرت احلكم بنظرها ولو اكتسب احلكم 

القطعية.
 تكتفي القوانني املعارصة باشرتاط ذكر املدعى به يف صحيفة الدعوى 
واألدلة  الوقائع  ذكر  عىل  مشتملة  الدعوى  افتتاح  يف  قيدها  يتم  التي 
أو  املرافعات  أنظمة  يف  توجد  وال  وأسانيدها،  املدعي  وطلبات 
نظام  يف  الدعوى  حترير  ألحكام  مقابلة  أحكام  املعارصة  املحاكامت 

املرافعات السعودي الذي نص عليها مقتفيًا أثر الفقه اإلسالمي.
هذا، واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل، وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا 

حممد وآله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
163

تحرير الدعوى في ضوء نظام المرافعات الشرعية

فهرس مراجع البحث
أوالً: الكتب واملؤلفات الفقهية:

محد . 1 بن  السالم  عبد  للباحث:  الدعوى،  يف  االستحقاق  سبب  ذكر  اشرتاط 
العربية  باململكة  العدل  وزارة  عن  الصادرة  العدل  بمجلة  منشور  العيدي، 

السعودية، عدد )54(، ربيع اآلخر 1433هـ، يف الصفحات 124- 148.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل . 2

لعالء الدين املرداوي، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب، ط1.
البحر الرائق رشح كنز الدقائق للعالمة ابن نجيم احلنفي، دار الباز بمكة ودار . 3

املعرفة ببريوت، ط2.
الكتاب . 4 دار  الكاساين،  الدين  عالء  لإلمام  الرشائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 

العريب - بريوت، ط2، 1402هـ.
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون املالكي، مكتبة . 5

الكليات األزهرية - القاهرة، ط1، 1406هـ.
حاشية . 6 وهبامشه  احلنفي،  الزيلعي  للعالمة  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

الشلبي، الطبعة األمريية - مرص، ط1.
حتفة املحتاج برشح املنهاج ألمحد بن حجر اهليتمي، مطبوع مع حاشيتي العبادي، . )

والرشواين، دار الفكر.
التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية، د. حممد عثامن شبري، دار . 8

القلم - دمشق، ط1، 1425هـ.
بن . 9 حممد  للشيخ  املختار(  الدر  عىل  املختار  )رد  املسمى  عابدين  ابن  حاشية 

عابدين، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي أليب احلسن عىل بن حممد بن حبيب . 10

 - العلمية  الكتب  دار  املوجود،  عبد  وعادل   - معوض  عىل  حتقيق:  املاوردي، 
بريوت، ط1، 1414هـ.

الدعوى القضائية يف الفقه اإلسالمي، د.عدنان حممد الدقيالن، دار ابن اجلوزي . 11
- الدمام ط1، 1429هـ.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 

وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه، واستنَّ بسنته إىل يوم الدين، أما بعد:
فقد جاءت الرشيعة اإلسالمية رمحة للعاملني، ووعد اهلل تعاىل من قام هبا 
ۡهَل ٱۡلُقَرىٰٓ َءاَمُنواْ 

َ
نَّ أ

َ
بنزول الربكات وكثرة اخلريات، قال اهلل تعاىل: ﴿َولَۡو أ

مقاصد  من  وإن  ۡرِض﴾)1(، 
َ
َوٱۡل َمآءِ  ٱلسَّ ّمَِن  بَرََكٰٖت  َعلَۡيِهم  لََفَتۡحَنا  َقۡواْ  َوٱتَّ

د هذا املقصد فيمن يضع  الرشيعة اإلسالمية الرضورية: حفَظ األموال، ويتأكَّ
أو  العامة  الوالية  بموجب  أو  واحلفظ،  الرعاية  وجه  عىل  غريه  مال  عىل  يده 
 ٰ ۡحَسُن َحتَّ

َ
َماَل ٱۡلَتِيِم إِلَّ بِٱلَِّت ِهَ أ اخلاصة، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَل َتۡقَرُبواْ 

األحوال:  بعض  يف  التقايض  إجراءات  لوازم  من  كان  وملا  هُ﴾)2(،  ُشدَّ
َ
أ َيۡبلَُغ 

وخوفًا  العدل،  إقامة  لرضورة  يديره،  أو  حيفظه،  ملن  باملال  القايض  يعهد  أن 
التي  القضائية،  بأحد األطراف، جاءت مرشوعية احلراسة  من حلوق الرضر 
أساس رشعيتها قائم عىل قاعدة: »ال رضر وال رضار«، وهي إحدى القواعد 
الرشعية الكربى املتفق عليه، وخامسة مخس قواعد تدور عليها أحكام الرشع، 
فاحلارس القضائي ما هو إال عون للقايض عىل حتقيق العدالة، وإقامة العدل 
بني العاملني، ومن هنا عُظم خطر هذه املهمة، وال سيام وأن الغالب أن احلارس 
بل بموجب احلكم  الرضا،  يده عىل مال غريه، ال عىل سبيل  القضائي يضع 
امُللِزم من القايض، فللحارس القضائي والية عىل هذا املال يستمدها من حكم 
ي غلته؛ لذا كان لزامًا عىل  ف فيه بام حيفظ أصله، وينمِّ القايض، وله حق الترصُّ
هذا القائم عىل مال غريه، أن يكون له عناية خاصة، وأن يكون مسؤوالً عن 
هذا املال يف حال تفريطه أو تعديه، بام حيقق صيانة أموال اآلخرين، وباألخص 

سورة األعراف: اآلية 96.  )1(
سورة األنعام: اآلية 152. وسورة اإلرساء: اآلية 35.  )2(
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هذه  يف  القايض  عن  نائب  إال  هو  وما  القضاء،  ُيمثِّل  القضائي  احلارس  أن 
املهمة، فعليه أن يعلم واجباته كام يعلم حقوقه، بل ال بد من أن يكون احلارس 
القضائي عىل علم بام يرتتب عىل إمهاله أو تعديه عىل املال الذي حتت يده من 
أحكام؛ ليكون عىل بصرية من أمره، وهو ما سوف ُأسلِّط الضوء عليه يف هذا 
البحث الذي عنونته بـ)ضامن احلارس القضائي(، متوخيًا يف بحثي له حتقيق 

األهداف التالية:
أن . 1 علموا  إذا  أمواهلم  عىل  املحروسة  األموال  أصحاب  اطمئنان 

احلارس القضائي له حدود يف ترصفه، وهو حماسب عىل ما قد يبدر 
منه من إساءة أو تقصري.

تبصري احلارس القضائي بأحد اجلوانب املهمة يف العمل الذي يضطلع . 2
له التعويض عام حيصل بسبب تعديه أو  به، وهو موِجبات ضامنه، وحتمُّ

تفريطه يف أداء عمله.
تسهيل للسلطة القضائية، ولعموم املهتمني باالطالع عىل أهم األحكام . 3

املتعلقة بضامن احلارس القضائي يف موضع واحد.
وموضوع هبذه األمهية ال بد وأن العلامء السابقني والالحقني قد تناولوا 
مسائله، وأوعبوا يف أحكامه، غري أن الفقهاء مل يبحثوا أحكامه يف موضع واحد 
بل يف مواضع متعددة يف أبواب الرهن واحلجر والوكالة والرشكة واإلجارة 
وهناك  هنا  متفرقة  أخرى  ومواضع  والقضاء،  والوصية  والوقف  والوديعة 
مما يستحث الباحث عىل مجعها وملِّ شتاهتا، كام أن الكتابات القانونية فيه وإن 
كثرت، فإهنا حتتاج من طالب علم الرشيعة أن يمحص هذه الكتابات ويزهنا 

بميزان الرشع؛ لُيبنيِّ املقبول منها من املردود، والصحيح من الفاسد.
فيه  بحثت  متهيدي،  مطلب  إىل  مقدمته  بعد  البحث  هذا  مُت  قسَّ وقد 

التعريف بمفردات العنوان.
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يف  األول:  املبحث  فجعلت  البحث،  صلب  مها  بمبحثني  أتبعته  ثم 
التوصيف الفقهي للحارس القضائي، وجعلت الكالم فيه عىل مطلبني:

املطلب األول: التوصيف الفقهي لعمل احلارس القضائي.
املطلب الثاين: التوصيف الفقهي ليد احلارس القضائي.

ثم املبحث الثاين: يف تطبيقات ضامن احلارس القضائي، وجعلت الكالم 
فيه عىل مطلبني:

املطلب األول: تطبيقات ضامن احلارس القضائي التي ترجع إىل وصف 
التعدي.

املطلب الثاين: تطبيقات ضامن احلارس القضائي التي ترجع إىل وصف 
التفريط.

ثم ختمت البحث بخامتة بينت فيها أبرز النتائج والتوصيات.
وقد بذلت يف هذا البحث جهدي، فام كان فيه من صواب فمن اهلل وحده، 
وهو املوفق سبحانه وعليه التكالن، وما كان فيه من خطأ فمن نفيس املقرصة 
املقصود  يف  الرشوع  أوان  وهذا  منه.  بريئان  ورسوله  واهلل  الشيطان،  ومن 

مستمدًا العون من املعبود، وما توفيقي إال باهلل، عليه توكلت وإليه أنيب.
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املطلب التمهيدي: التعريف بمفردات العنوان:
الفرع األول: تعريف الضامن:

اَمن يف اللغة: مصدر َضِمن اليشء، وهو جعل اليشء يف يشء حيويه،  الضَّ
تضمينًا،  اليشء  نته  وضمَّ وعائه،  يف  جعلته  إذا  اليشء:  نت  ضمَّ قوهلم:  ومنه 

مته فالتزمه)1(.  نه عني: غرَّ فتضمَّ
خاص  أحدمها  معنيني:  عىل  الضامن  الفقهاء  فيطلق  االصطالح  يف  وأما 
املسمى  وهو  حمددًا،  عقدًا  به  يعنون  اخلاص  باملعنى  فالضامن  عام،  واآلخر 
عقد الضامن أو عقد الكفالة، وهو ضم ذمة إىل ذمة أخرى يف التزام حق، وأما 
الضامن باملعنى العام فهو التزام بتعويض مايل عن رضر للغري)2(، وهذا املعنى 
هو املقصود يف هذا البحث، وقد أورد الشوكاين  تعريفًا جامعًا مانعًا 

خمترصًا للضامن بمعناه العام فقال: »هو عبارة عن غرامة التالف«)3(.
وقد عدلت عن استخدام لفظ املسؤولية املشهور يف عرصنا هذا، وهو الذي 
يعتمده رشاح القانون إىل لفظ الضامن وهو تعبري الفقهاء؛ ألن التعبري به أدق؛ 
وَأدلُّ عىل املراد، فهو ينصب عىل اجلانب املايل فحسب؛ بينام التعبري باملسؤولية 
املالية)4(، وهذا  الناحية  بعيدًا عن  ناحية اجلزاء  الشخص من  يشعر بمحاسبة 
ۡمَع َوٱۡلََصَ َوٱۡلُفَؤاَد ُكُّ  ظاهر يف االستعامل الرشعي، قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ ٱلسَّ
ُكْم راٍع،  ْوَلٰٓئَِك َكَن َعۡنُه َمۡس ُٔوٗل 36﴾)5(، وقال النبي : ))ُكلُّ

ُ
أ

ُكْم َمْسُئوٌل عن َرِعيَّتِِه(( متفق عليه)6(. وُكلُّ

القاموس   ،90/8 العرب  لسان   ،3(2/3 اللغة  مقاييس  معجم  يف:  )ضمن(  مادة  يراجع:   )1(
املحيط 1212.

ينظر: القواعد والضوابط الفقهية يف الضامن املايل حلمد اهلاجري 1/ 54-62، اجلامع ألحكام   )2(
الكفالة والضامنات للنجار 12/1.

نيل األوطار 390/5.  )3(
احلراسة القضائية للجوفان )29.   )4(

سورة اإلرساء: اآلية 36.  )5(
أخرجه البخاري، حديث )138)(، ومسلم حديث )01)4(.  )6(
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القانونيني من  املسؤولية عند  ينطوي عليه مصطلح  ما  إىل  باإلضافة  هذا 
مما  للمسؤولية،  ركنًا  اخلطأ  كاعتبار  جانب،  من  أكثر  يف  للرشيعة  جمانبات 
املدين  إلزام  تبيح  التي  العقدية  وكاملسؤولية  املكلف)1(،  غري  يستبعد تضمني 
بالتعويض مع إمكانية تنفيذ العقد)2(، وكبعض مسائل عالقة السببية)3(، وغري 

ذلك مما هو معلوم يف موضعه.
وقد استخدم البغدادي  يف جممع الضامنات هذا املصطلح: »ضامن 
احلارس«)4( إال أن مراده باحلارس ليس هو املعنى االصطالحي املقصود يف 
املتاع  بحفظ  املكلف  وهو  للحارس  اللغوي  املعنى  مراده  بل  البحث،  هذا 

ونحوه. 
الفرع الثاين: تعريف احلارس القضائي:

احلارس القضائي مصطلح نظامي معارص مل يرد ذكره هبذا اللفظ يف كالم 
الفقهاء املتقدمني - فيام وقفت عليه -، إال أن الفقه اإلسالمي مل يكن ليغفل 
عن هذا التنظيم القضائي املهم، والذي ال يكاد يستغني عنه القايض يف تسيريه 
لكثري من القضايا، ويف غايته إلحقاق احلق، وإقامة العدل بني املتخاصمني، 

يف املسؤولية التقصريية املسؤولية عن الفعل الضار ملحمد صربي اجلندي ص 504، املصادر   )1(
غري اإلرادية لاللتزام لعدنان الرسحان ص 23.

الضامن يف الفقه اإلسالمي لعيل اخلفيف ص 19، مصادر احلق للسنهوري 9/6)، ويالحظ هنا   )2(
أن املسؤولية العقدية خيتلف معناها عن ضامن العقد عند الفقهاء، فاملسؤولية العقدية موِجبها: 

عدم تنفيذ العقد، وضامن العقد موِجبه: تلف املعقود عليه.
حتولت  الوضعية  القوانني  يف  السببية  »مسائل  القرين:  اللطيف  عبد  الدكتور  يقول  هذا  ويف   )3(
تغري  مع  متجانسة  اإلسالمية  الرشيعة  يف  نجدها  بينام  والظروف،  املتغريات  بسبب  وتبدلت 
الزمان واملكان؛ ألهنا اهتمت بالضوابط املرنة... يعود تأصيل عالقة السببية يف الفقه اإلسالمي 
إىل معاين السبب والعلة، وارتباطهام بمعنى املبارش واملتسبب، وارتباط اإلفضاء كمعنى ذهني 

هبام« نظرية السببية يف املسؤولية بني الفقه اإلسالمي والقانوين، ص 546.
جممع الضامنات 1/)11.  )4(
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وحديثًا  قدياًم  الفقهاء  مدونات  يف  القضائي  احلارس  أحكام  وردت  ولذلك 
احلارس  يؤديه  الذي  الدور  ألمهية  نظرًا  متعددة،  ومصطلحات  بأسامء 
احلاكم،  ونائب  القايض  ونائب  واألمني،  بالَعْدل،  تسميته  فورد  القضائي، 
وأمني القايض وأمني احلاكم، والقيِّم، والويصِّ والناظر وغريها)1(، وال ريب 
الوظيفة دليل عىل مدى حضورها، واالهتامم  القائم هبذه  أن تعدد مسميات 

الكبري بأحكامها يف مدونات الفقه اإلسالمي)2(.
فاحلارس:  ُمركَّب وصفي،  فهو  اللغة  القضائي يف  احلارس  تعريف  وأما 
اسم فاعل من َحَرس اليشء حيُرسه، وحيِرسه حْرسًا، أي: حفظه، ومنه قوله 

للصدر  القايض  أدب  رشح   ،249/( القدير  فتح  رشح   ،590/10 الصنائع  بدائع  يراجع:   )1(
الشهيد 285/1، درر احلكام رشح جملة األحكام العدلية لعيل حيدر 201/2 عند رشحه املادة 
 ،123/1 الفايس  ميارة  رشح   ،152/1 احلكام  تبرصة   ،2251/5 الكربى  املدونة   ،)(55(
األم 2/4)، األحكام السلطانية للاموردي ص158، املغني 6/6)4، املبدع 366/5، كشاف 
 ،2( ص  فقيهي  ملوسى  املستعجل  القضاء   ،324/9 النهى  أويل  مطالب   ،361/8 القناع 
احلراسة القضائية للنفيسة فقرة 2، احلراسة القضائية يف الفقه اإلسالمي لنبيل املشيقح ص )5.

يقول الدكتور عبد احلكيم فراج وهو من أقدم من بحث احلراسة القضائية هبذا املسمى: »من   )2(
عرض احلاالت السابقة املتقدمة من صور احلراسة يف الفقه اإلسالمي التي أمكن العثور عليها 
يف تطبيقات الرشيعة اإلسالمية وقضاهتا للحراسة القضائية يتبني أن الرشيعة اإلسالمية أجازت 
الوقت،  ذلك  كانت شائعة يف  التي  العملية  الرضورات  ملواجهة شتى  القضائية  احلراسة  نظام 
بحيث يمكن القول بأن نظام احلراسة القضائية كان حتت ظل الرشيعة اإلسالمية مطلقًا من كل 
قيد غري حمصور يف حاالت معينة« احلراسة القضائية له فقرة 21، ص 11. ويقول الدكتور عبد 
الرومان  »إذا كان  املغريب:  الترشيع  القضائية يف  العلمية احلراسة  اللطيف هداية اهلل يف رسالته 
إليه  وصل  ما  إىل  ذلك  يف  يصلوا  مل  فإهنم  قواعده  وعاجلوا  القضائية  احلراسة  نظام  عرفوا  قد 
فقهاء الرشيعة اإلسالمية.... الفقهاء قرروا مبادئ وقواعد بصدد تطبيقات واسعة يف خمتلف 
الرضورات العملية يمكن مقارنتها مع أرقى ما وصل إليه الفقه والقضاء يف العرص احلارض« 
أمحد  القايض  الدكتور  ويقول   .135 ص  القضائية  احلراسة  رسالته  يف  املشيقح  نبيل  عنه  نقله 
احلراسة  احلديثة«  األنظمة  من  القضائية  للحراسة  وأسهل  أوسع  الفقهية  »النظرة  اجلوفان: 

القضائية له ص 249، وينظر: املرجع نفسه ص 264.
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َمآَء فَوََجۡدَنَٰها ُملَِئۡت َحرَٗسا َشِديٗدا وَُشُهٗبا 8﴾)1(،  نَّا لََمۡسَنا ٱلسَّ
َ
تعاىل: ﴿َوأ

واحلارس يقال للرجل الذي يؤمتن عىل حفظ يشء ال خيشى أن خيون فيه)2(. 
تعاىل:  اهلل  قول  ومنه  احلكم،  وهو  للقضاء،  نسبة  اسم  اللغة:  يف  والقضائي 

نَت قَاٍضۖ﴾)3(، أي: اصنع واحكم)4(.
َ
﴿ فَٱۡقِض َمآ أ

الغري  احلارس  خيرج  بالقضائي:  املصطلح  هذا  يف  احلارس  ووصف 
واحلارس  الرضائي)5(،  كاحلارس  متعددة  أنواع  يشمل  وهذا  القضائي، 

القانوين)6(، وغريمها.
بنا لنتصور مدلول هذا املصطلح أن نقرنه  وأما يف االصطالح فإنه جيدر 
أحد  بأيدي  مال  عىل  لديه  النزاع  حصول  عند  القايض  إن  حيث  يشاهبه،  بام 
اخلصوم وخيشى عليه من أن متتد يد هذا اخلصم بام يلحق الرضر بخصمه، فإما 
أن يكون اهلدف هو جمرد منع اخلصم من الترصف يف املال واحلفاظ عىل عينه، 
فهذا ما يسمى باحلجز التحفظي، وقد اصطلح الفقهاء عىل تسميته بالتوقيف 

سورة اجلن: اآلية 8.  )1(
لسان العرب 121/3.  )2(

سورة طه: اآلية 2).  )3(
معجم مقاييس اللغة 99/5، وينظر: لسان العرب 209/11، القاموس املحيط 1325.  )4(

احلارس الرضائي: هو من يتفق ذوو الشأن عىل وضع املال حتت يده، ومنه: الَعْدل الذي يضع   )5(
الراهن واملرهتن لديه عني الرهن، وقد ُنصَّ عىل حكمه يف مجيع املذاهب الفقهية، ينظر: بدائع 
الطالبني 329/3،  روضة  الكبري 5/3)3،  الرشح  الدسوقي عىل  الصنائع 148/8، حاشية 

املغني 0/6)4.
لسبب  أصحاهبا  لصالح  ويستثمرها  ليحفظها  األموال  إليه  تسلم  من  هو  القانوين:  احلارس   )6(
يقتيض ذلك رشعًا: إما غيبة، أو صغر سن ونحو ذلك بموجب نظام معتمد يف الدولة، وأقرب 
مثال له يف الوقت املعارص: اهليئة العامة للوالية عىل أموال القارصين ومن يف حكمهم، يراجع: 
املادة الثانية من نظام اهليئة العامة للوالية عىل أموال القارصين ومن يف حكمهم، الصادر باألمر 

امللكي الكريم م/)1، وتاريخ 3/13/)142هـ.
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والُعقلة ونحو ذلك)1(، وإن كان اهلدف هو احلفاظ عىل عني املال مع استغالله 
فهو  ثمنه،  املال وحفظ  بيع  القصد  كان  القضائية، وإن  احلراسة  فهو  وتنميته 
التصفية، وعمل وكيل البيع القضائي، وعىل هذا فاحلراسة القضائية هي منزلة 
مع  املال،  أصل  حفظ  منها  فالقصد  والتصفية،  التحفظي  احلجز  بني  وسط 

تنميته واستثامره وقبض غلته، وحفظها مع أصله.
وقد جاء تعريف احلراسة القضائية يف الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات 
إن  الدائرة  تعينه  أمني  يد  حتت  عليها  املتنازع  األموال  »وضع  بأهنا:  الرشعية 
نفسه  النظام  من   211 املادة  أبرزت  وقد  الشأن«)2(،  ذوو  تعيينه  عىل  يتفق  مل 
بحفظ  القضائي  احلارس  يتكفل  بأن  فقررت  القضائي  احلارس  حدود عمل 

املال وبإدارته ويرده مع غلته املقبوضة إىل من يثبت له احلق فيه«)3(.
والواقع أنام ورد يف نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية هو من باب 
التعريف باملثال، لغرض التوضيح والتفريع عليه، وليس من باب احلد اجلامع 
املانع، وذلك ألنه خيرج من هذا التعريف بعض أنواع احلراسة القضائية، مثل 
حراسة املال املحجوز عليه حجزًا تنفيذيًا، فاألصل أن املال املحجوز عليه ليس 
حماًل للنزاع، بل هو حمل للتنفيذ اجلربي ولذلك حجز عليه، ويسمى ذلك أيضًا 

حراسة قضائية)4(. 

املالكي،  الفقه  مدونات  يف  غالبًا  نجده  والتوقيف  والُعقلة  باالعتقال  التحفظي  احلجز  تسمية   )1(
يراجع: تبرصة احلكام 152/1، رشح ميارة الفايس 123/1 عند رشحه لقول صاحب التحفة: 

َثالَِثٌة اَل ُتوِجُب احْلَقَّ َنَعْم *** ُتوِجُب َتْوِقيًفا بِِه َحَكَم احْلََكْم
الفقرة 1/211 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعيةK الصادرة بموجب قرار معايل   )2(

وزير العدل رقم 39933، يف 1435/5/19هـ.
وتاريخ  )م/1(،  رقم  الكريم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية،  املرافعات  نظام   )3(

1435/1/22هـ. 
ينظر: املادة الثالثة واألربعون من نظام التنفيذ، الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم )م/53(،   )4(

وتاريخ 1433/8/13هـ.
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مدلول  القضائي؛ ألن  باحلارس  ذلك  يتوىل  من  لتسمية  انتقاد  ه  ُوجِّ وقد 
بالتنمية  املال  يف  الترصف  يشمل  وال  احلفظ،  عىل  يقترص  اللغة  يف  احلراسة 
والتثمري)1(، إال أن املنظِّم السعودي كغريه يف القوانني املقارنة وال سيام العربية 
منها قد استعمل هذه التسمية، فيكون ذلك من باب النقل يف االستعامل من 

اللغة إىل العرف، وهو سائغ عند مجهور علامء األصول)2(.
وأختار يف تعريف احلارس القضائي أنه: من يضع يده عىل ماله غريه عىل 

وجه احلامية والرعاية بناء عىل أمر املحكمة ملقتٍض رشعي)3(.
ويقصد  اخلارجية،  املفسدات  من  احلفظ  التعريف:  يف  باحلامية  واملقصود 

بالرعاية: القيام عىل املال بام يصلحه ويضمن استمراريته)4(.
وقويل: »ملقتٍض رشعي«: يشمل املال املتنازع عليه، ومال القارص، ومال 
القضائية،  احلراسة  يستدعي  مما  تنفيذيًا  املحجوز عليه حجزًا  واملال  الغائب، 

ورفع يد من كان حيوزه ابتداًء.

العديل،  باملؤمتن  القضائي  للحارس  التونيس  املنظِّم  تسمية  وأيَّد  للجوفان،  القضائية  احلراسة   )1(
ورأى أنه أقرب للتسمية الفقهية ص 351. وينظر: احلراسة القضائية لنبيل املشيقح ص 91.

روضة الناظر 551/2.  )2(
ينظر بحثه:  التعديل عليه،  الرشود مع بعض  القايض خالد  تعريف  التعريف مستفاد من  هذا   )3(

احلراسة القضائية يف نظام املرافعات الرشعية ص 140.
املرجع السابق ص 138.  )4(
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املبحث األول
التوصيف الفقهي للحارس القضائي

لئن كان احلارس القضائي مصطلح حادث، إال أن أحكامه - كام تبني  لنا 
يف التمهيد - معلومة معهودة عند الفقهاء، وقد اصطلح الفقهاء عىل تسميته 
َعْدالً، أو قيِّاًم أو أمينًا أو نائبًا عن القايض، وقد تبني لنا يف تعريفه أنه من يوكل 
له القضاء حفظ املال، وإدارته، وليتبني لنا األحكام املتعلقة بضامنه، وما يدخل 
يف ضامنه، وما ال يدخل، فال بد من توصيف عمله أوالً، ثم توصيف يده عىل 

املال ثانيًا)1(، وهذا ما سوف أبحثه يف املطلبني الالحقني. 

املطلب األول: التوصيف الفقهي لعمل احلارس القضائي:
احلفظ  بني  جتمع  التي  القضائية  احلراسة  هو  القضائي  احلارس  عمل 
احلجز  بني   - بنا  مرَّ  كام   - وسط  منزلة  وهي  والرعاية)2(،  والتنمية  واحلامية، 
التي هي قسمة  التصفية  التحفظي الذي ُيكتفى فيه باحلفظ والتوقيف، وبني 
أن  عىل  السعودي  املنظِّم  نص  فقد  هنا  ومن  املال،  عني  يف  وترصف  وتوزيع 
املصفي يتوىل مهمة احلارس القضائي ما مل ينص احلكم عىل خالف ذلك)3(، 
استظهار  من  بد  فال  القضائي،  باحلارس  املتعلقة  الضامن  أحكام  وملعرفة 
عمل  يف  واملتحققة  األحكام  عليها  الشارع  علَّق  التي  الرشعية  األوصاف 

قال شيخ  املتعددة،  الوقائع  الرشيعة يف  أحكام  ف عىل  التعرُّ كبرية يف  أمهية  الفقهي  للتوصيف   )1(
اإلسالم أمحد بن تيمية : »احلكم املعلق بوصف حيتاج احلكم فيه عىل املعنيَّ إىل أن ُيعَلم 
ثبوت ذلك الوصف فيه« ثم ذكر لذلك أمثلة إىل أن قال: »وهذا النوع مما اتفق عليه املسلمون بل 
العقالء بأنه ال يمكن أن ينص الشارع عىل حكم كل شخص، إنام يتكلم بكالم عام، وكان نبينا 
األقضية  توصيف  وينظر:  الفتاوى329/22،  جمموع  الكلم«  جوامع  أويت  قد   

للشيخ عبد اهلل بن خنني 1/)5.
احلراسة القضائية خلالد الرشود ص 142.  )2(

املادة التاسعة والعرشون من الئحة قسمة األموال املشرتكة.  )3(
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احلارس القضائي، وقد ظهر يل بعد النظر والتتبُّع أن احلراسة القضائية جتمع 
الوكالة  من  مركب  العقد  وهذا  وعقد،  قضائية،  نيابة  فهي  أوصاف،  أربعة 
والوديعة، وهي إجارة عىل عمل، أو عقد مضاربة، وأبحث كل وصف من 

هذه األوصاف يف فرع مستقل.
الفرع األول: احلراسة القضائية نيابة قضائية:

ف بام حيقق املصلحة ويدفع  قد قرر الفقهاء أن للقايض واليًة تبيح له الترصُّ
املرضة عن املتخاصمني إذا مل يتناصفوا بينهم)1(، فله بمقتىض هذه الوالية أن 
أخرى،  تارة  وباالستغالل  تارة،  باحلفظ  فيه  ف  ويترصَّ املال،  عىل  يده  يضع 
إال عند  للقايض  تثبت  الوالية ال  والتفويت عىل صاحبه، وهذه  بالبيع  وربام 
امتناع أطراف القضية عىل القيام بالواجب عليهم من تلقاء أنفسهم)2(، وهذا 
والظلم  الرضر  ورفع  الناس،  بني  والقسط  العدل  إقامة  وجوب  إىل  راجع 
عنهم، وهو مقصد رشعي ثابت بالرضورة من دين اإلسالم، وعىل هذا سار 
املنظم السعودي، فقد ورد يف املادة الثانية عرشة بعد املائتني من نظام املرافعات 
مل  فإذا  مجيعًا،  الشأن  ذوي  باتفاق  احلارس  تعيني  »يكون  أنه:  عىل  الرشعية 
املنظِّم سلطة تعيني احلارس منوطة أوالً  تعيينه«، فجعل  القايض  يتفقوا تويل 

»يقوم احلاكم مقام  باملصلحة«، وقاعدة:  الرعية منوط  »ترصف اإلمام عىل  للقاعدة الرشعية:   )1(
ص  للسيوطي  والنظائر  األشباه  األوىل:  القاعدة  يف  ينظر  عليه«،  واجب  حق  أداء  من  املمتنع 
232، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 4/)30، وينظر يف القاعدة الثانية: املغني، حيث قال 
»... نصب احلاكم أمينًا يقبضه هلام؛ ألن للحاكم والية عىل املمتنع من احلق الذي  ابن قدامة: 
عليه« 2/6)4، وينظر املرجع السابق 531/6، كشاف القناع 116/9، اإللزام يف الترصفات 

املالية ص 2)- 3).
إليه، قيل هلام: اجتمعا، فإن مل يفعال اختار  »وإن اختلفا فيمن يدعوان   : الشافعي  قال   )2(
احلاكم األفضل من كل من دعا واحد منهام إليه إن كان ثقة، فدفعه إليه، وإن مل يكن واحد ممن 
دعوا إليه ثقة قيل: ادعوا إىل غريه، فإن مل يفعال اختار احلاكم له ثقة فدفعه إليه« األم 2/4)، 
وقال املرداوي: »فإن اختلفا أي الرشيك واملرهتن يف كونه بيد أحدمها أو غريمها، جعله احلاكم 
يف يد أمني أمانة بال نزاع« اإلنصاف 3/12)3، وينظر: مغني املحتاج 98/2، املغني 286/6، 

2)4، دقائق أويل النهى رشح املنتهى 3/)35.
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املال املحروس برشط  الشأن وهم كل من ثبت له حق يف عني  إىل أصحاب 
ر االتفاق من أصحاب الشأن فتثبت حينئٍذ  أن يكون ذلك باتفاقهم، فإذا تعذَّ
واختياره  القضائي،  احلارس  تعيني  يف  عليهم  حكمه  وينفذ  القايض،  والية 
اْشتَجروا  ))فإِن   : النبي  حلديث  ظاهر  تطبيق  وهذا  شخصه، 
فالسلطاُن وليُّ َمن ال وليَّ له(()1(، وهذا احلديث وإن كان سياقه يف الوالية 

عىل النفس إال أنه يثبت حكمه يف الوالية عىل املال من باب قياس األوىل.
القايض  فإن  القايض،  بمحرض  تعيينه  عىل  الشأن  ذوي  اتفاق  عند  وأما 
سوف يثبت اتفاقهم، وحيكم بإقامة احلارس القضائي متى ثبت لديه موِجب 
ذلك، وعىل هذا فإن احلارس سوف يستمد سلطته من هذا احلكم القضائي، 

فتثبت له صفة النيابة القضائية من هذا الوجه)2(.
أن  املعهود  فإن  املحروس،  املال  عىل  املختص  القايض  والية  ثبت  فإذا 
القايض لن ييل عمل احلراسة بنفسه؛ النشغاله بفصل القضايا، وألن الغالب 
أن مثله ال ييل هذا العمل، وعىل هذا فسوف ينيب شخص احلارس القضائي 
بتسمية  الفقهاء  بعض  ح  رصَّ هنا  ومن  احلراسة)3(؛  رشوط  فيه  تتوفر  الذي 
احلارس القضائي بنائب القايض، أو نائب احلاكم)4(، استشعارًا منهم يف حتقق 

ض إليه القايض أمر احلراسة. هذا الوصف فيمن ُيفوِّ
نص  فقد  الفقهاء،  لدى  مقرر  رشعي  حكم  النيابة  وصف  عىل  ويرتتب 
باع  أو  املفلس،  مال  العدل  باع  متى  أنه  واحلنابلة:  والشافعية،  احلنفية  فقهاء 
حسنه  وقد  وغريهم،  وأمحد  ماجه  وابن  والرتمذي  داود  أبو  رواه  صحيح  حديث  من  جزء   )1(

الرتمذي وصححه احلاكم، واأللباين: إرواء الغليل 243/6.
يراجع: الدعاوى التحفظية ألنور العمرويس ص 221.  )2(

اهلل  قال  واألمانة،  القوة  إىل  الرشوط  وترجع  األعامل،  هذه  مثل  لتويل  رشوطًا  الفقهاء  ذكر   )3(
 : ِمنُي 26﴾، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

َ
َجۡرَت ٱۡلَقوِيُّ ٱۡل تعاىل: ﴿ إِنَّ َخرۡيَ َمِن ٱۡسَت ٔۡ

»الوالية هلا ركنان: القوة واألمانة... والقوة يف كل والية بحسبها« جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 
.253/28

روضة الطالبني 330/3، املبدع 366/5.  )4(
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الرهن، وخرجت السلعة مستحقة، فالعهدة عىل املفلس، وال يشء عىل العدل، 
بخالف الوكيل العادي)1(.

وقد بنيَّ الفقهاء أن سبب ختلُّف الضامن يف هذه احلالة هو النيابة القضائية: 
ال  هؤالء  من  وكل  كاإلمام،  والقايض  القايض،  بمنزلة  القايض  أمني  »ألن 

يلحقه ضامن كي ال يتقاعد الناس عن قبول هذه األمانة«)2(.
احلراسة  الرشعية  املرافعات  نظام  عدَّ  فقد  مهم:  ملحظ  إىل  هنا  وأشري 
أنه ال يعني صفة االستعجال يف  القضاء املستعجل، إال  القضائية أحد صور 
القضائي،  احلارس  اختيار  يف  تروٍّ  هنالك  يكون  أال  القضائي  احلارس  إقامة 
من  مطلوب  أمر  ذلك  كل  بل  صالحياته،  ومدى  ملهامته،  الدقيق  والتحديد 
املحكمة أن تقوم به عىل أتم وجه محاية حلقوق املتخاصمني، وجتنّبًا لتعريض 
حتسن  أن  فإما  حدين،  ذو  سيف  القضائية  »فاحلراسة  واهللكة،  للتلف  املال 
املحكمة استعامله فيعود بالنفع عىل أطرافه املبارشة بصفة خاصة، واالقتصاد 
عىل  خسارة  ذلك  فريجع  االستعامل  هذا  تيسء  أن  أو  عامة،  بصفة  الوطني 

اجلميع«)3(.
الفرع الثاين: احلراسة القضائية عقد:

إن وجود صفة النيابة يف احلارس القضائي ال يتعارض مع اعتبار العالقة 
يعترب  اإلسالمي  فالفقه  تعاقدية،  عالقة  الشأن  أصحاب  وبني  احلارس  بني 
يف  احلال  وكذلك  تعاقدية،  عالقة  موكله  وبني  بينه  والعالقة  نائبًا  الوكيل 

الرائق )/85، رشح فتح القدير )/332، األم  ينظر: املبسوط للرسخيس 142/25، البحر   )1(
املرجع  املغني 6/6)4،  املحتاج 51/5،  الطالبني 330/3، حتفة  للشافعي 139/4، روضة 
السابق 533/6، كشاف القناع 446/8، وينظر: احلراسة القضائية لنبيل املشيقح 0)4، قضاء 

األمور املستعجلة ملحمد عيل راتب ص 882.
مغني   ،330/3 الطالبني  روضة   ،85/( الرائق  البحر  وينظر:   ،332/( القدير  فتح  رشح   )2(

املحتاج 108/3.
بحث املسؤولية املدنية للحارس القضائي لباسل النوايسة ص )11.  )3(
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بينهام  فالعالقة  ذلك  ومع  الترصف،  يف  رشيكه  عن  نائب  الرشيك  الرشكة، 
عالقة تعاقدية، وأما القانونيون فيأبى كثري منهم اعتبار هذه العالقة تعاقدية، 
قون بني احلراسة االتفاقية فيجعلوهنا عقدًا، وبني  ويرون أهنا جمرد نيابة، وُيفرِّ
احلراسة القضائية فيجعلوهنا نيابة)1(، وهذا القول غري صحيح بدليل: تناقض 
احلراسة  توصيف  يقررون  ذلك  بعد  رجعوا  ألهنم  االجتاه،  هذا  أصحاب 
القضائية: وهل هي عقد وكالة أو عقد وديعة، أو عقد مركب بينهام)2(، وهو 

ما سوف أبحثه يف الفرع التايل.
إن  طرفاه؟  فمن  عقد،  القضائية  احلراسة  كانت  إذا  هنا  السؤال  ويثور 
القضائي،  احلارس  إنابة  يف  األموال  أصحاب  عن  يترصف  حينام  القايض 
ودفع  اخلصومات،  فصل  يف  العامة  واليته  باعتبار  فيه رشعًا  مأذون  فترصفه 
الشأن  هذا  يف  املال  أصحاب  عن  ينوب  فالقايض  املتخاصمني،  عن  الرضر 
نيابة جربية، فهو يف هذا كالويل عىل اليتيم، و بناًء عىل هذا فالطرف األول هو 
القايض وهو من يملك حق اإلجياب ال بصفته أصياًل بل هو أيضًا نائب هنا 
عن أصحاب املال، ويتمثل صورة اإلجياب يف القرار القضائي الذي تصدره 
املحكمة بإنابة احلارس القضائي، والطرف الثاين وهو من يملك القبول، فهو 
احلارس القضائي، فاألصل أن احلارس القضائي ال جُيرَب عىل القيام باحلراسة، 
فالغالب أنه ليس موظفًا عامًا، بل هو يقبل القيام هبذا العمل بإرادته التامة، مما 

يؤكد لنا أن احلراسة القضائية عقد من العقود املالية.

 ،( اجلزء  للسنهوري،  الوسيط   .805 ص  راتب،  عيل  ملحمد  املستعجلة  األمور  قضاء  ينظر:   )1(
ألنور  التحفظية  الدعاوى   ،20(/1 للسنهوري  العقد  نظرية   .910 ص  األول،  املجلد 

العمرويس، ص220، )28.
ويف هذا يقول املستشار أنور العمرويس: »فإذا خال االتفاق أو احلكم من بيان سلطة احلارس   )2(
وما عليه من التزامات، وما له من حقوق، فإن القانون قد تكفل ببيان ذلك، واألصل هو تطبيق 

أحكام الوديعة وأحكام الوكالة« الدعاوى التحفظية له ص 225، 229.
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آثار  أن  وهي  مهمة،  نتيجة  عقدًا  القضائية  احلراسة  اعتبار  عىل  فيرتتب 
ترصفات احلارس القضائي يف املال املحروس مما يدخل حتت واليته تعود إىل 
أصحاب املال وُتنَسب إليهم، وكذلك ما يتلف من املال دون تعدٍّ أو تفريط 
يعود إليهم، كام سوف يتبنيَّ لنا يف املطلب الثاين من هذا املبحث إن شاء اهلل 

تعاىل.
الفرع الثالث: احلراسة القضائية عقد مركب من الوديعة والوكالة:

وحاجة  التجاري،  التعامل  أن  إال  مفردة،  تكون  أن  العقود  يف  األصل 
املتعاقدين تفرض يف كثري من األحيان تركيب العقود، فيكون العقد الواحد 
بني الطرفني يتضمن عددًا من العقود يف آن واحد، وهذا أمر سائغ رشعًا ما مل 
يرتتب عىل ذلك حمظور رشعي كالربا، وجهالة الثمن، والغرر، ونحو ذلك، 
م من ذلك يشء إال  فاألصل الرشعي يف املعامالت هو احلل واإلباحة، وال حُيرَّ

بحجة وبرهان من آية حمكمة أو سنة متبعة)1(.
وبالنظر إىل احلراسة القضائية نجد أن احلارس القضائي جيمع يف عمله بني 
احلراسة  انتهاء  عند  ألصحابه  برده  وااللتزام  غلته  وحفظ  املال،  أصل  حفظ 
القضائية، وهذا هو حقيقة الوديعة، ويف الوقت نفسه نجد أن احلارس القضائي 
ل بالترصف يف املال)2(، نيابة عن القايض الذي ينوب عن أصحاب املال،  خموَّ
يراجع: قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد لنزيه محاد ص 250، العقود املالية املركبة لعبد   )1(

اهلل العمراين ص 91.
ُأنبِّه هنا إىل أن مصطلح الترصف عند الفقهاء خيتلف عنه عند القانونيني، فيعني الفقهاء بالترصف   )2(
مطلق التعامل من بيع ورشاء وإجارة واستئجار ورهن وارهتان وغري ذلك، بينام خيص القانونيون 
الترصف القانوين: بأنه نقل امللكية أو تقرير حق عيني عىل املال، فإطالق الفقهاء أعم من إطالق 
لذلك.  فليتنبه  الفقهاء،  مصطلح  عىل  هذا  بحثي  يف  جريت  وقد  املصطلح،  هذا  يف  القانونيني 
 ،548/2 والسبعون  التاسع  الفرق  للقرايف:  الفروق  الفقهاء:  لدى  الترصف  معنى  يف  يراجع 
املوسوعة الفقهية الكويتية 3/12)، ويراجع يف معنى الترصف لدى القانونيني: أحكام امللكية 
العينية األصلية للزقرد وآخرين ص  ملفلح القحطاين وهباء الدين العالييل ص 35، واحلقوق 

.35
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وهذا هو حقيقة الوكالة، وعىل هذا فيطبق يف أحكام الضامن عقد الوديعة فيام 
ف. يعود إىل احلفظ)1(، وعقد الوكالة فيام يعود إىل الترصُّ

فمتقدمو  الفقهاء،  عند  ظاهرًا  العقدين  هذين  أثر  بني  التفريق  ونجد 
فالويص  القايض،  عن  نائب  وكالمها  والقيم،  الويص  بني  قون  ُيفرِّ احلنفية 
أو  القضائي،  اخلازن  بمنزلة  القيم  بينام  عرصنا،  يف  القضائي  احلارس  بمنزلة 
»ثم  الشهيد:  الصدر  يقول  لديه حجزًا حتفظيًا يف عرصنا، ويف هذا  املحجوز 
صاحب الكتاب أشار إىل الفرق بني الويص والقيم... وإنام كان كذلك ألن 
ض إليه حفظ املال، والقيام عليه، ومجع الغالت، دون الترصف،  القيم من ُفوِّ
ف يصريًا خمالفًا، كاملوَدع إذا ترصف يف مال الوديعة. والويص من  حتى لو ترصَّ
ض إليه الترصف واحلفظ مجيعًا، فيكون بمنزلة الوكيل بالترصف واحلفظ  ُفوِّ

مجيعًا«)2(.
الفرع الرابع: هل احلراسة القضائية إجارة عىل عمل، أو عقد مضاربة؟

إذا ثبت لدينا أن احلراسة القضائية عقد مركب من الوكالة والوديعة، فهل 
احلارس القضائي يقوم بذلك متربعًا أو بأجر؟ ال شك أنه إن قام بذلك متربعًا 
أن الوكالة والوديعة هنا هي وكالة ووديعة جمردة، وأما إن كان يأخذ أجرًا عىل 
ذلك، فإن توصيف احلراسة سوف يزيد وصفًا جديدًا، وهو اعتبار احلراسة 
باختالف  أو عقد رشكة مضاربة، وذلك خيتلف  إجارة عىل عمل،  إما  أيضًا 
طبيعة األجرة، فإن كان املقابل أجرة حمددة املقدار ابتداء فهو عقد إجارة عىل 
عمل، وأما إن كانت األجرة جزًء مشاعًا من الربح فإن العقد حينئذ سيكون 
عقد مضاربة، فِمَن احلارس القضائي العمل، وِمْن أصحاب املال رأس املال، 
ُتَعدُّ ترشيعًا عامًا ختضع له احلراسة يف غالب  »أحكام الوديعة  يقول الدكتور حممد آل الشيخ:   )1(

أحكام احلفظ والرد« بحث أثر استعامل احلارس لألشياء املحروسة ص 14.
رشح أدب القايض 285/1، ثم أشار بعد ذلك إىل تنبيه مهم مبينًا اختالف املصطلحات من   )2(
القيِّم  بني  ق  ُيفرَّ ال  فإنه  زماننا  يف  وأما  قبل،  من  كان  إنام  الفرق  »هذا  فقال:  عرص،  إىل  عرص 
دام  ما  ختتلف  ال  واحدة  فهي  األحكام  وأما  املصطلحات،  اختالف  بذلك  وقصده  والوكيل« 

املناط أي الوصف الذي ُيعلَّق عليه احلكم واحدًا«. وينظر: بدائع الصنائع 26/8.
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ويرتتب عىل هذا التوصيف عدم جواز مجع احلارس يف أجرته بني األمرين، فال 
جيوز له أن يطلب راتبًا حمددًا كأجرة، مع نسبة مئوية من الربح، واملنع من هذه 
املسألة حمل إمجاع ألهل العلم نقله ابن املنذر ، وغريه)1(، وإن كان قد 
صدر بعض األحكام القضائية بذلك فيجب أن ختضع للمراجعة والتدقيق)2(.

وأشري هنا إىل مسألة له ارتباط وثيق بضامن احلارس القضائي، وهي أن 
العقد إذا تم توصيفه بأنه عقد إجارة عىل عمل، فقد قرر الفقهاء بأن اإلجارة 
عىل عمل: إما أن تكون إجارة مشرتكة، أو إجارة خاصة)3(؛ وهلذا فرأى بعض 
الباحثني: أن احلارس القضائي وإن كانت يده يد أمانة، إال أنه من قبيل األجري 
املشرتك، فُيسأل عام تلف حتت يده، ما مل يثبت أن التلف كان بسبب أجنبي، أو 

قوة قاهرة، وال يقبل جمرد قوله يف نفي التعدي والتفريط)4(.
»متى جعل نصيب أحد الرشكاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه   : قال ابن قدامة   )1(
كل  أمجع  املنذر:  ابن  قال  الرشكة،  بطلت  دراهم  وعرشة  جزًء  لنفسه  يشرتط  أن  مثل  دراهم، 
القراض إذا رشط ألحدمها أو كالمها لنفسه دراهم  من نحفظ عنه من أهل العلم عىل إبطال 
روضة   ،1369/4 املجتهد  بداية   ،24/8 الصنائع  بدائع  وينظر:   ،146/( املغني  معلومة« 

الطالبني 204/4، كشاف القناع 481/8.
لعام  )1/د/تج/21  برقم  املنورة  باملدينة  املظامل  ديوان  فرع  من  الصادر  احلكم  ذلك:  من   )2(
)142هـ، حيث نص احلُْكم يف الفقرة الثالثة: »حتدد أتعاب احلارس القضائي بواقع مخسة عرش 
ألف ريال شهريًا إضافة ملبلغ 1% من اإليرادات« وُردَّ هذا احلكم يف رسالة: احلراسة القضائية 
اإلدارية  باملحكمة  التجارية  الدائرة  من  الصادر  احلُْكم  ذلك:  ومن   ،633 ص  املشيقح  لنبيل 
بجدة برقم 612/د/تج/9 لعام 1430هـ حيث حدد احلُْكم أتعاب احلارس القضائي بواقع 
2% وعرشين ألف ريال شهريًا، وُردَّ هذا احلكم يف رسالة: احلراسة القضائية لنبيل املشيقح ص 

.69(
نفعه يف مجيعها،  املستأجر  يستحق  مدة معلومة،  العقد عليه يف  يقع  الذي  األجري اخلاص: هو   )3(
ي أجريًا خاصًا؛  ومثال ذلك: من استؤجر خلدمة معينة كالنظافة يف مدة معينة كشهر مثاًل، وُسمِّ
الختصاص املستأجر بنفعه يف تلك املدة دون سائر الناس، واألجري املشرتك هو الذي يقع العقد 
فيها، ومثال ذلك: اخلياط، والنجار  نفعه  أو مدة معينة ال يستحق مجيع  معه عىل عمل معني، 
ونحومها، وسمي أجريًا مشرتكًا ألنه يتقبل أعامالً الثنني وثالثة وأكثر يف وقت واحد، ويعمل 
 ،103/8 املغني  ينظر:  منفعته،  يف  الشرتاكهم  مشرتكًا  فمسمي  منفعته،  يف  فيشرتكون  هلم، 

ترصفات األمني يف العقود املالية للحجيالن 384/1، 389.
ينظر: احلراسة القضائية للجوفان ص 316، احلراسة القضائية للرشود ص ))1.  )4(
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بأنه  القضائي  احلارس  الرأي يف توصيف  يوافق هذا  كان  والباحث وإن 
القضائي،  احلارس  عىل  املشرتك  األجري  تعريف  النطباق  نظرًا  مشرتك  أجري 
احلكم  تاريخ  من  تبدأ  زمنية حمددة  مدة  معلومة  منفعة  لتحقيق  مستأجر  ألنه 
باحلراسة القضائية وتنتهي عند فصل النزاع يف اخلصومة بني ذوي الشأن)1(، 
إال أن القول بتضمني األجري املشرتك عام تلف حتت يده بفعله مطلقًا ولو مل 
ط هي مسألة خالفية بني أهل العلم عىل أقوال ترجع يف حاصلها  يتعدَّ أو يفرِّ

إىل قولني)2(، ومها:
القول األول: أن األجري املشرتك يعدُّ أمينًا، فال يضمن ما تلف حتت يده 
من  حزم  ابن  قال  وبه  والشافعية،  احلنفية  مذهب  وهو  تفريط،  أو  بتعدٍّ  إال 

الظاهرية)3(.
وهو  مطلقًا،  يده  حتت  تلف  ما  يضمن  املشرتك  األجري  أن  الثاين:  القول 

مذهب املالكية واحلنابلة، وقول الصاحبني من احلنفية)4(.
واستدل أصحاب القول األول باألدلة التالية: 

ٰلِِمنَي 193﴾)5(، فدلت اآلية . 1 قول اهلل تعاىل: ﴿فََل ُعۡدَوَٰن إِلَّ َعَ ٱلظَّ
عىل أن األصل يف الضامن أنه ال جيب إال عىل املعتدي، فيشمل ذلك 
األجري املشرتك؛ ألنه مأذون له بالقبض، واهلالك إذا مل يكن بتعدٍّ ليس 

من صنعه، فال جيب الضامن عليه)6(.
عدم تعيني املدة ال إشكال فيه رشعًا ما دامت األجرة معلومة بكل يوم أو شهر وهكذا؛ ألن عليًا   )1(
ر نفسه كل دلو بتمرة. أخرجه ابن ماجه يف كتاب الرهون من سننه، حديث رقم   أجَّ
 . ))244( 165/3، ومل ينكره النبي ، وألن كل يوم معلوم مدته وأجرته؛ فصحَّ

املغني 84/8.
ينظر: ترصفات األمني يف العقود املالية للحجيالن 388/1.  )2(

بدائع الصنائع 54/6، البيان للعمراين )/385، املحىل 201/8.  )3(
بدائع الصنائع 54/6، بداية املجتهد 1359/4، القوانني الفقهية ص 249، املغني 103/8.  )4(

سورة البقرة: اآلية 193.  )5(
بدائع الصنائع 55/6.  )6(
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ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل﴾)1(، فدلت . 2
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
قول اهلل تعاىل: ﴿َوَل تَأ

مال  ذلك  عموم  يف  فيدخل  بالباطل،  األموال  أكل  حتريم  عىل  اآلية 
، فإن اعتدى لزم حينئذ أن  األجري املشرتك، فيحرم عىل غريه إذا مل يتعدَّ

ُيعَتدى عليه بمثل ما اعتدى، وذلك بتضمينه)2(.
املضاربة، . 3 عامل  وعىل  اخلاص،  األجري  عىل  املشرتك  األجري  قياس 

وعىل املوَدع ونحوهم، بجامع أن كاًل منهم قد قبض املال بإذن املالك 
ملنفعته، فال يكون مضمونًا عليه)3(.

واستدل أصحاب القول الثاين باألدلة: 
اآلثار املروية عن الصحابة ، فقد روي عن عمر بن اخلطاب . 1

وعيل بن أيب طالب  تضمني الصناع الذين انتصبوا يف أعامهلم 
إال  الناَس  ُيصِلح  »ال   : عيل  وقال  أيدهيم،  يف  أهلكوا  ما 

ذلك«)4(.
القياس عىل العارية، فكام أن املستعري يضمن ما تلف حتت يده ولو مل . 2

ط فكذلك األجري املشرتك)5(. يتعدَّ أو يفرِّ

سورة البقرة: اآلية 188.  )1(
ينظر: املحىل 201/8.  )2(

ينظر: بدائع الصنائع 55/6، بداية املجتهد 1359/4، البيان للعمراين )/385.  )3(
وغريه،  والصباغ  القصار  يف  باب  واألقضية،  البيوع  كتاب  مصنفه،  يف  شيبة  أيب  ابن  أخرجهام   )4(
رقم )21448، 21449( 83/11، وأخرج البيهقي أثر عيل  يف سننه الكربى، كتاب 
اإلجارة، باب ما جاء يف تضمني األجراء، رقم )0)118، 3)118(، وقال : »قال الشافعي: 
ال والصبَّاغ،  ن الغسَّ وقد روي من وجه ال يثبت أهل احلديث مثله أن عيل بن أيب طالب ضمَّ
وجه  من  الصناع  بعض  تضمني  عمر  عن  وُيروى  قال:  ذلك...  إال  الناس  يصلح  ال  وقال: 

أضعف من هذا، ومل نعلم واحدًا منهام يثبت« 44/9.
البيان رشح املهذب للعمراين )/384.  )5(
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مناقشة األدلة والرتجيح:
اللتني  ليس يف هذه املسألة نص رصيح، بل هي تدخل يف عموم اآليتني 
باآلثار  عمومهام  بتخصيص  يقال  وقد  األول،  القول  أصحاب  هبام  استدل 
املروية عن الصحابيني  إن صحت)1(، ومع ذلك فقد يقال إن عمر 
  لعيل  نسب  ملا  استصالحًا؛  احلكم  هذا  إىل  ذهبا  قد    وعيل 
قوله: »ال ُيصِلح الناَس إال ذلك«)2(، وإذا كان األمر كذلك فإن املصلحة يف 
وهلذا  عنها؛  الناس  يتقاعس  ال  حتى  ظاهرة  القضائي  احلارس  تضمني  عدم 
نص الفقهاء عىل أن نائب القايض كالقايض ال يضمن حتى ال تتعطَّل مصالح 
الناس يف مثل هذه الواليات)3(، واحلارس القضائي أوىل هبذا األمر من العدل 
الذي يقيمه الراهن واملرهتن ليقبض الرهن ويكون بيده، فقد قال موفق الدين 
يف  فتلف  الثمن،  وقبض  بإذهنام  الرهن  العدل  باع  »وإذا   : قدامة  ابن 
، فال ضامن عليه؛ ألنه أمني، فهو كالوكيل، وال نعلم يف هذا  يده من غري تعدٍّ
خالفًا«)4(، ولذلك فإن القياس الذي استدل به أصحاب القول األول مطرد 
مع القواعد الرشعية، وأما القياس الذي استدل به أصحاب القول الثاين، فهو 
معارض يف األصل بأن القول بتضمني املستعري حمل خالف، وهو أيضًا قياس 
فهو  املشرتك  األجري  وأما  نفسه،  حلظ  املال  يقبض  املستعري  ألن  الفارق؛  مع 

ينظر يف ختصيص عموم النص بقول الصحايب: روضة الناظر 33/2).  )1(
يبني الكاساين وجه بناء قول من قال بتضمني الصناع عىل املصلحة: »أن هؤالء األجراء الذين   )2(
يسلم املال إليهم من غري شهود ختاف اخليانة منهم، فلو علموا أهنم ال يضمنون هللكت أموال 
الناس؛ ألهنم ال يعجزون عن دعوى اهلالك، وهذا املعنى ال يوجد يف احلرق الغالب والغرق 
أي األجري   - نه  »ومن ضمَّ الغالب والرسق الغالب« بدائع الصنائع 55/6، وقال ابن رشد: 
املشرتك - فال دليل له إال النظر إىل املصلحة وسد الذريعة« بداية املجتهد 1359/4، وأقول: 
املصلحة التي بني عليها هذا احلُْكم هي يف الواقع دفع مفسدة، وهذه املفسدة غري موجودة يف 

احلارس القضائي غالبًا.
رشح فتح القدير )/332، البحر الرائق )/85، روضة الطالبني 330/3.  )3(

املغني 6/6)4.  )4(
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أن  الباحث  فريى  وهلذا  فافرتقا؛  السواء  عىل  املالك  وحظ  حلظه  املال  يقبض 
ال  أنه  الباحث  لدى  الراجح  فإن  مشرتكًا،  أجريًا  ُعدَّ  وإن  القضائي  احلارس 
الفرع  يف  لنا  سيتبني  كام  تفريطه  أو  تعديه  ثبت  إذا  إال  بفعله  تلف  ما  يضمن 

الالحق إن شاء اهلل.
د األوصاف الرشعية عىل  ُأبنيِّ أن تعدُّ ويف ختام هذا املطلب جيدر يب أن 
فهذا  الرشيعة،  يف  كثرية  أمثلة  له  بل  العقد،  هذا  يف  نشازًا  ليس  واحد،  عقد 
املضاِرب يقرر الفقهاء يف توصيفه أنه: أمني وأجري ووكيل ورشيك)1(، يقول 
ابن القيم : »فاملضارب: أمني وأجري ووكيل ورشيك، فأمني إذا قبض 
املال، ووكيل إذا ترصف فيه، وأجري فيام يبارشه بنفسه من العمل، ورشيك إذا 
أن  املؤلف  مراد  بأن   عىل ذلك:  البهويت  الربح«)2(، ويعقب  فيه  ظهر 
املراد مطلق  املضارب يعمل لغريه بعوض، فيكون كاألجري يف ذلك، وليس 
يف  العوض  بني  االختالف  مع  عليه)3(،  ينطبق  ال  اإلجارة  فتعريف  اإلجارة 
العقدين، فأجرة املضارب نصيب مشاع من الربح، بينام أجرة األجري مال أو 

منفعة معلومة حمددة.

املطلب الثاين: التوصيف الفقهي ليد احلارس القضائي:
يستعمل الفقهاء اليد هنا بقصد احليازة، فكل من حاز ماالً لغريه حتت يده، 
فهو إما أن يكون ضامنًا له، أو أن يكون أمينًا عليه، فالفقهاء يقسمون اليد إىل 
يد ضامن ويد أمانة، فيد الضامن: هي اليد التي حصل املال يف حوزهتا بغري إذن 
من الشارع أو املالك، أو وضعها بإذن املالك ولكن عىل وجه البدل، ومقتىض 
يد الضامن: أنه إذا تلف املال حتتها بأي سبب من األسباب، سواء ُأتلف باعتداء 

كشاف القناع 499/8.  )1(
 - بترصف   - اإلجارات«  حكم  حكمها  بأجرة  »الوكالة  جزي:  ابن  قال   ،154/1 املعاد  زاد   )2(

القوانني الفقهية ص 244.
كشاف القناع - بترصف - 499/8.  )3(
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من واضع اليد أو من أجنبي غريه، أو كان التلف بسبب ساموي، فإن صاحب 
اليد يضمن هذا املال لصاحبه، وأما يد األمانة: فهي اليد التي حصل املال يف 
حوزهتا بإذن من الشارع أو من املالك ال عىل وجه البدل، ومقتىض هذه اليد: 
ى عىل  أنه إذا تلف املال يف حوزهتا، فال يضمن صاحب اليد إال إذا كان تعدَّ

ط يف حفظه)1(. املال أو فرَّ
ط هو موضع  يفرِّ أو  يتعدَّ  مل  ما  يده  تلف حتت  ما  األمني  وعدم تضمنني 
األيدي:  أنواع  بعض  يف  حصل  اخلالف  كان  وإن  الفقهاء)2(،  بني  اتفاق 
تعاىل: اهلل  قول  ذلك:  عىل  والدليل  كاملرهتن،  ضامن  أو  أمانة  يد  هي   هل 

َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ تعاىل:  وقوله  بِٱۡلَبِٰطِل﴾)3(،  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ ﴿َوَل 

تَِجَٰرةً  ن تَُكوَن 
َ
أ  ٓ إِلَّ بِٱۡلَبِٰطِل  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ

﴾)4(، قال الشوكاين  يف بيان وجه االستدالل من  َعن تََراٖض ّمِنُكۡمۚ
»التضمني ُحْكٌم رشعي يستلزم أخذ مال مسلم معصوم، فال جيوز  اآليات: 
وألن  بالباطل«)5(،  الناس  أموال  أكل  من  ذلك  كان  وإال  رشعية،  بحجة  إال 
األمني نائب عن املالك يف اليد والترصف، فكان اهلالك يف يده كاهلالك يف يد 
احلارس  شخص  يف  متمثل  وهو   - احلاكم  أمني  يشمل  احلكم  وهذا  املالك، 

يراجع: الفروق للقرايف: الفرق احلادي عرش واملائة 654/2، املنثور 2/2)، املغني 106/8،   )1(
املايل  الضامن  يف  الفقهية  والضوابط  القواعد   ،321/2 التسعون  القاعدة  رجب:  ابن  قواعد 

للهاجري 93/1. 
املغني 9/)25،  املنثور 2/2)،  الرب ص )40،  عبد  الكايف البن  للمرغيناين 10/3،  اهلداية   )2(

املرجع السابق 550/12، جمموع فتاوى ابن تيمية 88/30، اإلنصاف 439/12.
سورة البقرة: اآلية 188.  )3(

سورة النساء: اآلية 29.  )4(
السيل اجلرار 200/3، وقال الرميل: »يد الوكيل يد أمانة، وإن كان بُجعل لنيابته عن موكله يف   )5(
ى ضمن كسائر األمناء....«  ر عنه، فإن تعدَّ اليد والترصف؛ وألنه عقد إحسان، والضامن ُمنفِّ

حتفة املحتاج 48/5.



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
190

ضمان الحارس القضائي

عىل   - واملرهتن  واملضارب،  والرشيك،  والويص،  واألب،   - هنا  القضائي 
القول الراجح - واملستأجر، ونحوهم)1(، وقد نصت القاعدة الفقهية عىل أن 

ط«)2(. »التلف يف يد األمني غري مضمون إذا مل يتعدَّ أو يفرِّ
وعند تطبيق وصف يد األمانة عىل احلارس القضائي نجد انطباقها، فهو 
أصحاب  عن  ينوب  الذي  القايض،  عن  نيابة  املحروس  املال  عىل  يده  يضع 
أو  بتعيينه،  القايض  وحيكم  القايض  عني  عىل  يتفقون  عند  اختياريًا  إما  املال، 
ضون القايض باختيار شخص احلارس القضائي، أو بالوالية اجلربية  عندما ُيفوِّ
عليهم حينام حيصل بينهم النزاع، فيصدر القايض قراره امللزم لألطراف بتعيني 
احلارس القضائي، وغلِّ أيدهيم عن املال. ثم إن وضع احلارس ليده عىل املال 
املحروس إنام هو ملنفعة أصحاب املال، وليس عىل سبيل البدل، أي أنه ليس 
مشرتيًا للامل، وعىل هذا فال إشكال أن يده يد أمانة ال يد ضامن، وقد نصَّ ابن 
 : البهويت  العدل وكيل وأمني)3(، وقال   وغريه عىل أن  قدامة 
فمن  احلاكم،  أمني  أي:  األمني  يد  حتت  املفلس  أي  ماله  من  يشء  تلف  »إن 
مال املفلس أو بيع يشء ماله وأودع ثمنه، فتلف عند املودع، من غري تعدٍّ وال 
تفريط، فمن ضامن املفلس، أي: فالتالف من مال املفلس؛ ألن نامءه له، فتلفه 

عليه كالعروض«)4(.

ينظر: كشاف القناع 453/8.  )1(
ينظر: اهلداية للمرغيناين 0/4)4، الفوائد الزينية ص )12، جملة األحكام العدلية مادة )68)(   )2(
ص 233، املغني 550/12، القواعد واألصول اجلامعة للسعدي ص 61، القواعد والضوابط 

الفقهية يف الضامن املايل للهاجري 592/2.
الشهيد  للصدر  القايض  أدب  رشح  وينظر:   ،314/14 السابق  املرجع   ،4((/6 املغني   )3(
285/1، 288، القوانني الفقهية ص 249، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 88/30، 
لألشياء  احلارس  استعامل  أثر  بحث   ،454  ،435/8 القناع  كشاف   ،3(3/12 اإلنصاف 

املحروسة ملحمد آل الشيخ ص 13.
كشاف القناع 361/8، وينظر: املغني 313/14، مطالب أويل النهى 324/9.  )4(
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جيوز  ال  رشعًا،  ثابت  حكم  هذا  أمانة  يد  القضائي  احلارس  يد  واعتبار 
ط - فهو كام  اشرتاط خالفه، بأن يشرتط عىل األمني الضامن ولو مل يتعدَّ أو يفرِّ
يقال من النظام العام - قال البهويت : »وال ضامن عىل وكيل برشط بأن 
لتك برشط ضامن ما يتلف منك، فإن تلف منه يشء بغري تفريط مل  قال له: وكَّ

يضمنه؛ ألنه أمني، والرشط الٍغ؛ ألنه ينايف مقتىض العقد«)1(.
للضامن،  سبب  والتفريط  التعدي  أن  وهو  خيفى،  قد  حكم  إىل  ُأنبِّه  وهنا 
إال أنه ال جيب التضمني حتى حيصل اإلتالف، قال الكاساين : »معنى 
الدخول يف ضامن املودع أنه انعقد سبب وجوب الضامن، موقوفًا وجوبه عىل 
وجود رشطه، وهو اهلالك يف حالة اخلالف«)2(، وعىل هذا فإن حصول التعدي 
والتفريط من احلارس القضائي سبب الضامن، ورشطه حصول التلف للامل أو 
بعضه أو منفعته، وال يتم احلكم حتى جتتمع رشوطه وأسبابه وتنتفي موانعه.

كشاف القناع 8/)45، وقال ابن رشد: »إذا رشط رب املال الضامن عىل العامل، فقال مالك: ال   )1(
جيوز القراض وهو فاسد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: القراض جائز والرشط 
باطل« بداية املجتهد 0/4)13، وينظر: مغني املحتاج 3/)10، القواعد والضوابط الفقهية 
ح صحة  يف الضامن املايل للهاجري حيث ساق أقوال الفقهاء يف املسألة وأدلتهم وناقشها، ورجَّ

اشرتاط الضامن عىل األمني 184/1.
بدائع الصنائع 364/8، وينظر: حاشية الدسوقي 5/3)3، مغني املحتاج 116/3.  )2(
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املبحث الثاين
تطبيقات ضامن احلارس القضائي

قد ثبت لدينا أن يد احلارس القضائي يد أمانة، فهو وكيل ووديع، وهو إما 
أن يكون أجريًا أو مضاِربًا باعتبار طريقة حتديد أتعابه، وإما أن يكون ووكياًل 
ووديعًا جمردًا عندما يتوىل احلراسة جمانًا عىل سبيل التربع، وهذا نادر يف زماننا، 
وعىل كل حال فإن القاعدة يف األمني أنه ال يضمن عند تلف املال حتت يده 
إال بسببني إما التعدي أو التفريط، وهلذا فسوف أخصص املطلب األول: يف 
تطبيقات ضامن احلارس القضائي التي ترجع إىل التعدي، واملطلب الثاين: يف 

تطبيقات ضامن احلارس القضائي التي ترجع إىل التفريط.

وصف  إىل  ترجع  التي  القضائي  احلارس  ضامن  تطبيقات  األول:  املطلب 
التعدي:

لتعريف  األول  الفرع  أخصص  فرعني،  عن  املطلب  هذا  يف  سأتكلم 
ى، وأخصص الفرع الثاين للكالم  التعدي والدليل عىل تضمني األمني إذا تعدَّ

عىل صور التعدي من احلارس القضائي.
الفرع األول: تعريف التعّدي والدليل عىل تضمني املتعدي.

ي. املسألة األوىل: تعريف التعدِّ
يقال:  واحلق،  والقدر  احلد  جماوزة  وأصله  الظلم،  هو  اللغة:  يف  ي  التعدِّ
َيَتَعدَّ  ﴿َوَمن  تعاىل:  اهلل  قال  جاوزته،  أي:  وعدوته،  واعتديته  احلق  تعديت 

ِ﴾)1(، أي: جياوزها)2(. ُحُدوَد ٱللَّ
وال خيرج استعامل الفقهاء هلذا اللفظ عن معناه يف اللغة، فيستعمل بمعنى: 
االعتداء عىل حق الغري وهو املقصود يف بحثنا، ويستعمل استعامالً آخر بمعنى: 

انتقال احلكم إىل حمل آخر ويقال أيضًا: تعدية)3(.
سورة البقرة: اآلية 229.  )1(

لسان العرب 92/9.  )2(
ينظر: القوانني الفقهية البن جزي 246، املوسوعة الفقهية الكويتية 233/12.  )3(
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صالحياته،  حدود  جياوز  بأن  القضائي  احلارس  من  ي  التعدِّ فيحصل 
د يف العرف، بأن يكون يف العرف  د له يف القرار القضائي، أو ما ُحدِّ وما ُحدِّ
بني الناس متجاوزًا لصالحياته، معتديًا عىل املال املحروس، فإنه حُيَكم عليه 
ُينصَّ  التي مل  العرف، واحلال هذه، فالعرف معترب يف حتديد احلدود  بمقتىض 
عليها يف الرشع، أو يف نص العاقد)1(. وسوف ُأبنيِّ عددًا من صور التعدي يف 

الفرع التايل.
املسألة الثانية: الدليل عىل تضمني املتعدي.

ي من احلارس القضائي، فإنه يرتتب عليه حكم تكليفي  إذا حصل التعدِّ
التعدي  عن  منهي  ألنه  اإلثم؛  فهو  التكليفي  احلكم  فأما  وضعي،  وحكم 
بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ ﴿َوَل  تعاىل:  اهلل  قال  التحريم،  يقتيض  والنهي 

إال  مسلٍِم  امِرٍئ  ماُل  َيِحلُّ  ))ال   : النبي  وقول  بِٱۡلَبِٰطِل﴾)2(، 
بطيِب نفٍس منُه(()3(.

ي يكون سببًا للضامن،  ويرتتب عىل التعدي حكم وضعي، وهو أن التعدِّ
يراه احلاكم  أو ما  أو اجللد  التأديب، ويكون باحلبس  وللتعزير، والتعزير هو 
جمال  هذا  وليس  اجلنائية،  باملسؤولية  القانونيني  عند  يسمى  ما  وهو  مناسبًا، 
ي متى حصل تلف للامل، أو منفعته بسبب  بحثه، وأما الضامن فهو أثر للتعدِّ
ي،  ي، وقد دلت األدلة الرشعية من الكتاب والسنة عىل تضمني املتعدِّ التعدِّ

ولو كانت يده يف األصل يد أمانة:
قال ابن قدامة: »الوكيل إذا خالف موكله، فاشرتى غري ما أمره برشائه أو باع ما مل يؤذن له يف   )1(
ت عىل املالك، أو تلف؛ ألنه خرج عن حال  بيعه، أو اشرتى غري ما ُعنيِّ له، فعليه ضامن ما فوَّ
األمانة، وصار بمنزلة الغاصب« 294/6، وقال ابن تيمية: »عموم الواليات وخصوصها، وما 
يستفيده املتويل بالوالية يتلقى من األلفاظ، واألحوال، والُعرف، وليس لذلك حد يف الرشع« 

جمموع الفتاوى 68/28، وينظر: كشاف القناع 439/8.
سورة البقرة: اآلية 188.  )2(

رواه الدارقطني والبيهقي وصححه األلباين، ينظر: إرواء الغليل 9/5)2.  )3(
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َعلَۡيهِ  فَٱۡعَتُدواْ  َعلَۡيُكۡم  ٱۡعَتَدٰى  تعاىل: ﴿َفَمِن  اهلل  قول  الكتاب:  فمن 
﴾)1(، وقول اهلل تعاىل: ﴿ِإَوۡن عََقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل  بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡمۚ
ُؤاْ َسّيَِئةٖ َسّيَِئةٞ ّمِۡثلَُهاۖ﴾)3(، ووجه  ﴾)2(، وقول اهلل تعاىل: ﴿وََجَزٰٓ َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ
الداللة: أن اهلل تعاىل أجاز للُمعَتَدى عليه أن يأخذ حقه من امُلعتِدي، وأباح ملن 
أن جزاء من  تعاىل  اهلل  بدهلا، وبنيَّ  يستويف  أن  بغري حق  العقوبة  عليه  وقعت 
املعتدي،  أمواله من  فعل ومن ذلك: ضامن  ما  مثل  به  ُيفَعل  أن  السوء  عمل 

فاملال ُيضَمن بمثله)4(.
  النبي  أن    مالك  بن  أنس  روى  ما  السنة:  ومن 
كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني مع خادم بقصعة فيها 
طعام فرضبت بيدها، فكرست القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: 
كلوا، وحبس الرسوَل - أي اخلادم - والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة 
وإِناٌء  بطعاٍم،  ))طعاٌم  قال:  آخر:  لفظ  ويف  املكسورة)5(،  وحبس  الصحيحة، 
بإِناٍء(()6(، ووجه الداللة: أن النبي  قد ألزم الكارسة بالضامن، 

مما يدل عىل أن من استهلك عىل غريه شيئًا كان مضمونًا عليه))(.
سورة البقرة: اآلية 194.  )1(

سورة النحل: اآلية 126.  )2(
سورة الشورى: اآلية 40.  )3(

والضوابط  القواعد   ،(06  ،(2 ص  اآلية  هلذه  تفسريه  عند  للسعدي  الرمحن  الكريم  تيسري   )4(
الفقهية يف الضامن املايل للهاجري 153/2.

 )2481( رقم  حديث  لغريه،  شيئًا  أو  قصعة  كرس  إذا  باب  املظامل،  كتاب  البخاري،  أخرجه   )5(
.154/5

لفظ: ))طعاٌم بطعاٍم، وإِناٌء بإِناٍء(( ليس يف البخاري، وإنام أخرجه الرتمذي يف أبواب األحكام   )6(
رقم  حديث  الكارس،  مال  من  له  حيكم  ما  اليشء،  له  يكرس  فيمن  جاء  ما  باب:  جامعه،  من 
الغليل  إرواء  يف  األلباين  وصححه  صحيح،  حسن  حديث  عقيبه:  وقال   ،593/4  )13(0(

.359/5
ينظر: سبل السالم 3/)14.  )((
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الفرع الثاين: صور تعدي احلارس القضائي:
إن أصول التزامات احلارس القضائي ترجع إىل ثالثة أمور: حفظ املال، 
املادة  عليه  قد نصت  االلتزام  فيه، وهذا  احلق  له  ثبت  إىل من  وإدارته، ورده 
211 من نظام املرافعات، فجاء فيها: »ويتكفل احلارس بحفظ املال، وبإدارته، 
ي  وبرده مع غلته املقبوضة إىل من يثبت له احلق فيه«، وعىل هذا فصور التعدِّ
من احلارس القضائي ولو تعددت، فإهنا ترجع إىل أحد هذه األصول، ولذلك 

ي التي ترجع إىل كل أصل منها يف مسألة مستقلة. فسوف أجعل صور التعدِّ
املسألة األوىل: صور التعدي التي ترجع إىل حفظ املال املحروس:

لقد تقرر لدينا أن احلراسة القضائية عقد مركب من الوديعة والوكالة، وأن 
أحكام الوديعة تطبق عىل احلراسة القضائية فيام يرجع إىل حفظ املال، وتطبق 
أحكام الوكالة فيام يرجع إىل إدارة املال والترصف فيه)1(، ولذلك فلدينا عدد من 
صور التعدي ترجع إىل حفظ املال املحروس، فمنها: انتفاع احلارس القضائي 
باملال املحروس، أو غلته ملصلحته الشخصية، ال ملصلحة املال، فالواجب عليه 
أن حيرز املال فيام حيفظ فيه مثله إذا مل يتأتَّى استغالله بتأجري، ونحو ذلك، فإذا 
استعمله ملصلحته الشخصية ترتب عىل ذلك أمران، األول: أن تنقلب يده من 
يد أمانة إىل يد ضامن، فيصري حكمه حكم الغاصب، واألمر الثاين: أن جيب 
عليه ضامن منفعة املال ألصحابه مدة انتفاعه به)2(، وُيقاس احلارس القضائي 
عىل املرهتن إذا انتفع بالرهن بغري إذن الراهن، قال البهويت: »وإن انتفع املرهتن 
بالرهن بغري إذن الراهن فعليه أجرته، يف ذمته كالغاصب... وإن تلف الرهن 

ضمنه املرهتن لتعديه، بانتفاعه به بغري إذن ربه، كالوديعة«)3(.

قد بينت سابقًا الفرق بني الفقهاء والقانونيني يف مصطلح الترصف، وقد رست يف كالمي عىل   )1(
مصطلح الفقهاء فلُيتنبَّه له.

بدائع الصنائع 194/8، اهلداية للمرغيناين 241/3، القوانني الفقهية ص 6)2، قال الرشبيني:   )2(
»فإن تلف املأخوذ يف يده ضمنه، فإن مضت يف يده مدة بعد التعدي وجب عليه أجرة مثل تلك 

املدة« مغني املحتاج 116/3، كشاف القناع 419/9.
كشاف القناع 213/8.  )3(
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به  انتفع  إذا  املحروس  املال  عىل  متعديًا  يعترب  القضائي  احلارس  أن  وكام 
ملصلحته الشخصية، فكذلك إذا أعاره لغريه أو أقرضه أو أذن له يف االنتفاع 
فإنه  أو موظفيه،  بذلك أحد معاونيه،  أمر  أو  بذلك مبارشة،  أقام  به، وسواء 
يضمن املال ومنفعته عىل ما سبق يف انتفاعه هو بنفسه، وإذا مل جيز له االنتفاع 
باملال ملصلحته الشخصية بنفسه، فكذلك ال جيوز له أن يأذن لغريه أن ينتفع 
باملال املحروس ملصلحته ال باستعارة أو اقرتاض أو نحوه، ثم إن الفقهاء قد 

منعوا املوَدع أن يودع املال لغريه، فمن باب أوىل منعه أن يعريه أو يقرضه)1(.
واملتبادر إىل الذهن أن احلفظ خيتص باألمور املادية من أعيان املال املحروس 
وغلته، إال أنه جيب أن يمتدَّ حفظ احلارس إىل األشياء املعنوية التي تؤول إىل 
مال، فقد قرر فقهاء العرص أن احلقوق املعنوية أموال جيوز االعتياض عنها، 
ي عليها)2(، فمن ذلك: أرسار املهنة اخلاصة باملال املحروس،  وُتضَمن بالتعدِّ
ى بإفشائه، فيجب  فهو مما جيب عىل احلارس القضائي أن حيافظ عليه، فإذا تعدَّ

أن يكون ذلك موجبًا لتضمينه)3(.
املسألة الثانية: صور التعدي التي ترجع إىل إدارة املال املحروس:

مصطلح »اإلدارة« يقصد به يف االصطالح املعارص القيام عىل املال بتنميته 
واستثامره يف كل نوع من أنواع األموال بحسبه، وما يناسبه من أوجه االستغالل، 
ضًا  فيخرج بذلك الترصف يف عني املال، ولو كان من قبيل بيع ما يكون معرَّ
للتلف، أو إجراء حتسينات يف العني، فإن هذا يدخل يف االصطالح احلادث 
ف عىل ما يشمل  ف)4(، بينام يطلق الفقهاء املتقدمون الترصُّ حتت مسمى الترصُّ

األمرين.
»وإال بأن دفعها ألجنبي أو حاكم بال عذر ضمن املستوَدع الوديعة لتعديه؛ ألن  قال البهويت:   )1(
املستودع ليس له أن يودع بال عذر« كشاف القناع 415/9، وينظر: بدائع الصنائع 194/8، 

355، القوانني الفقهية ص 6)2، مغني املحتاج 3/)10.
ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، عدد 5، جزء 3، قرار رقم )5( لعام 1409هـ، ص 2581،   )2(

املعامالت املالية املعارصة ملحمد شبري ص 4).
ينظر: املسؤولية املدنية الناشئة عن إفشاء الرس املهني لسلامن احللبويس ص 1).  )3(

ألنور  التحفظية  والدعاوى   ،432 ص  هرجه  ملصطفى  املستعجل  القضاء  يف  اجلديد  ينظر:   )4(
العمرويس ص 236.



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
197

ضمان الحارس القضائي

ليس  الذي  القضائي  اخلازن  عن  القضائي  احلارس  مُتيِّز  اإلدارة  وسلطة 
أنواع  من  نوع  بأي  فيه  ف  الترصُّ دون  عليه،  واحلفاظ  املال،  قبض  سوى  له 
بالصالحيات  املال  إدارة  يف  يتقيد  أن  القضائي  احلارس  وعىل  ف)1(،  الترصُّ
أن  عليه  احلراسة، كام جيب  له  الذي خوَّ القضائي  القرار  عليها يف  املنصوص 
كاملرشوط  ُعرفًا  فاملعروف  املحروس،  املال  إدارة  يف  املتبع  بالُعرف  يتقيَّد 
رشطًا)2(، وتعترب خمالفة نص القرار القضائي أو العرف من موِجبات الضامن، 
صالحيات  يف  فيدخل  القضائي  القرار  يف  احلراسة  أعامل  عىل  ُينصَّ  مل  فإذا 
لة للوكيل وكالة عامة)3(، وكام مرَّ  احلارس القضائي مجيع أعامل اإلدارة املخوَّ

معنا أن احلارس القضائي يعترب وكياًل فيام يتعلق بأعامل اإلدارة.
ترصفًا  الغلة  أو  املحروسة  العني  يف  ف  ترصَّ متى  ضامنًا  احلارس  فيعترب 
ناقاًل للملكية؛ ألنه يكون بذلك قد جتاوز صالحياته، وقد نص الفقهاء عىل أن 
الوكيل يضمن ما يفوت بترصفه، إذا مل تثبت وكالته؛ ألنه ترّصف بغري حق)4(، 
ويكون احلارس القضائي ضامنًا عند ترصفه باملال املحروس بالبيع ونحوه من 
جهتني: من جهة أصحاب املال كام تبني، ومن جهة املترصف إليه إذا أصابه 

ه)5(، والتغرير من أسباب الضامن. رضر جراء هذا الترصف؛ ألنه غرَّ
وإذا احتاج احلارس القضائي أو اضطر لبيع يشء من أموال احلراسة أو 
من الغلة، ألنه معرض للعيب أو اهلالك، فال بد أن يستأذن القايض الذي أقامه 

قد نصَّ نظام التنفيذ السعودي عىل أن كاًل من احلارس القضائي واخلازن القضائي يعتربان من   )1(
مقدمي خدمات التنفيذ، يراجع املواد: 42، 43، 2)، 93 من هذا النظام. 

يراجع يف هذه القاعدة الفقهية: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 49/10).  )2(
الوسيط للسنهوري )/933/1.  )3(

كشاف القناع.  )4(
احلراسة القضائية ألمحد اجلوفان ص 314.  )5(
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حارسًا قضائيًا)1(؛ ألنه إن باع بغري إذن فهو ُمعتٍد يف البيع، فيضمن، وإن ترك 
ط،  االستئذان مع وجود احلاجة أو الرضورة يف ذلك فيضمن أيضًا ألنه ُمفرِّ
وُمتسبِّب يف تلف املال، إال أن يتعذر االستئذان فله الترصف حينئذ بام يقتضيه 

احلال؛ للرضورة)2(.
ن أحدًا من أصحاب املال بأن حيلَّ حملَّه  وعىل احلارس القضائي أال ُيمكِّ
يف إدارته بشكل مبارش أو غري مبارش، ولو فعل ذلك فهو ُمتعدٍّ وعليه الضامن 
الذي  العدل  الفقهاء عىل أن عىل  ملا حيصل من رضر بسبب ذلك، وقد نص 
يف  ف  الترصُّ من  منهام  أحدًا  ن  ُيمكِّ أال  الرهن  لقبض  واملرهتن  الراهن  يقيمه 
الرهن، فلو خالف فإنه يضمن)3(، فيقاس عليه احلارس القضائي، فإذا اضطر 
احلارس إىل تفويض بعض املهام لبعض األطراف، فعليه أن يستأذن املحكمة، 

أو األطراف مجيعًا)4(.
فإذا ظهر لنا حكم إنابة احلارس القضائي ألحد من األطراف يف تويل بعض 
ضه احلارس القضائي ليس له عالقة باملال بل  مهامه، فام احلكم لو كان من فوَّ
توكيل  ج عىل مسألة  خُترَّ املسألة  أن هذه  ذلك  فاجلواب عن  عنه؟  أجنبي  هو 
الوكيل لغريه، وهي مسألة خالفية بني الفقهاء)5(؛ إال أهنم قد اتفقوا عىل أن 

القضاء االستعجايل ملحمد منقار ص 141.  )1(
ينظر: كشاف القناع 192/8.  )2(

القناع  كشاف   ،2(2/4 املحتاج  هناية   ،559/6 اجلليل  مواهب   ،194/8 الصنائع  بدائع   )3(
أو  الراهن  أي   - أحدمها  إىل  الرهن  العدل  دفع  »ولو  الرائق:  البحر  تكملة  يف  قال   ،193/8
منهام  وكل  املالية،  حق  يف  املرهتن  ومودع  العني،  حق  يف  الراهن  مودع  ألنه  ضمن؛   - املرهتن 

أجنبي عن اآلخر، واملودع يضمن بالدفع إىل األجنبي« 0/8)4.
يراجع: املادة 213 من نظام املرافعات الرشعية، والفقرة 2/213 من الالئحة التنفيذية لنظام   )4(

املرافعات الرشعية.
البيان   ،191/( اجلليل  مواهب   ،192  /19 املبسوط  املسألة:  هذه  يف  اخلالف  لبيان  ينظر   )5(
العزيز احلجيالن  لعبد  املالية  العقود  املغني )/)20، ترصفات األمني يف  للعمراين 411/6، 

495/1، العقود املضافة إىل مثلها لعبد اهلل طاهر ص 5)1.



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
199

ضمان الحارس القضائي

ل غريه، فال جيوز له التوكيل واحلال هذه، وممن  الوكيل إذا هناه موكله أن ُيوكِّ
نقل اإلمجاع عىل ذلك ابن قدامة يف املغني)1(، وهذا منطبق عىل هذه املسألة، 
األصلية؛ ألن  مهامه  توكيل غريه يف  القضائي  للحارس  فال جيوز  هذا  وعىل 
النظام والعرف قد جرى عىل ذلك)2(، فلو خالف احلارس القضائي يف ذلك 
غريه  توكيل  إىل  القضائي  احلارس  احتاج  فإذا  ذلك،  بسبب  يتلف  ما  ضمن 
يف مهامه األصلية أو بعضها فال بد أن يستأذن املحكمة، أو أصحاب الشأن 
مجيعًا)3(، ويالحظ هنا: أن ما جرى فيه العرف من توظيف احلارس القضائي 
لبعض العامل واملوظفني يف بعض املهام اجلزئية أنه مما أذن فيه عرفًا، فال يدخل 

يف املنع من التوكيل)4(.
املسألة الثالثة: صور التعدي التي ترجع إىل رد املال املحروس مع غلته املقبوضة:

من  تبدأ  حمددة  مدة  وإدارته  املال  حفظ  يف  نائب  القضائي  احلارس  إن 
من  حيدد  مماثل  قضائي  بقرار  غالبًا  وتنتهي  بتعيينه،  القضائي  القرار  صدور 
املال  حفظ  واجب  احلارس  فعىل  املحروس،  املال  استالم  يف  احلق  له  يكون 
يف أثناء احلراسة، وأال يسلم املال املحروس، أو شيئًا من غلته إىل أحد طريف 

.20(/(  )1(
ينظر: الفقرة 213 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية.  )2(
ينظر: الفقرة 213 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية.  )3(

ال  ل  املوكِّ أن  العادة  بقرينة  يعلم  كثريًا  فيه  ل  املوكَّ يكون  »أن  املالكي:  احلطاب  يقول  هذا  يف   )4(
غ له  يستقل بالترصف فيه، فيجوز له أن يوكل من يعينه، قال ابن عبد السالم: وهذه القرينة تسوِّ
غ له أن جيعل وكياًل، أو وكالء ينظرون فيام كأن ينظر فيه... ويكون  االستعانة بوكيل، وال تسوِّ
بني  الفرق  لنا  ُيبنيِّ  النقل  اجلليل )/191، وهذا  مواهب  النظر عىل من حتته«  األعىل  للوكيل 
التوكيل يف املهام األصلية، والتوكيل يف املهام اجلزئية، وينظر: قضاء األمور املستعجلة ملحمد 
للجوفان ص  القضائية  احلراسة  لرضا عيسى ص 355،  القضائية  احلراسة  راتب ص )88، 

.316
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النزاع، فضاًل عمن هو أجنبي عن املال بدون إذن املحكمة أو رضا ذوي الشأن 
جمتمعني، فإن خالف فقد نصَّ الفقهاء أن ذلك من قبيل التعدي)1(. 

واجب رشعي  وهذا  املال،  تسليم  إىل  املبادرة  عليه  احلراسة  انتهاء  وعند 
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ 

َ
واْ ٱۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ يف مجيع األمانات، قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ۡهلَِها﴾)2(، وقال النبي : ))أدِّ األمانَة إلى مِن ائتمنََك(()3(، وقال 
َ
أ

عبد اهلل بن عباس : »مل  يرخص اهلل ملعرس وال مورس أن يمسك األمانة 
- أي حيبسها عن صاحبها عند طلبها -«)4(، فإن تأخر احلارس القضائي يف ردِّ 
يد ضامن،  إىل  أمانة  يد  يده من  انقلبت  بغري عذر  املال، وحبسه عن أصحابه 
أي  ه  ردَّ الوكيل  أخر  »فإن   : البهويت  قال  الغاصب،  معاملة  وعومل 
الثمن بعد طلبه، أي املوكل، مع إمكانه أي الرد، فتلف الثمن ضمنه الوكيل؛ 
لتعّديه بإمساكه بعد الطلب، ومتّكنه منه«)5(، فيجب عىل احلارس القضائي رد 
األموال املحروسة، ومجيع توابعها من الغالل، والوثائق التي تسلمها لغرض 
كالرتاخيص   - واإلدارية  التجارية،  األوراق  ذلك:  ومن  باحلراسة،  قيامه 

ونحوها - والسندات، والعقود التي أبرمها مع الغري)6(.

ينظر: تكملة البحر الرائق 0/8)4، مواهب اجلليل 559/6، رشح الدردير بحاشية الدسوقي   )1(
»ضمن لتعديه بتسليمه  5/3)3، املغني 2/6)4، دقائق أويل النهى 356/3، وقال عليش: 
للمرهتن بال إذن الراهن« منح اجلليل 82/3، وقال البهويت: »فإن دفعها ألجنبي ضمن لتعديه؛ 

ألن املستودع ليس له أن يودع بال عذر« كشاف القناع 415/9.
سورة النساء: اآلية 58.  )2(

األلباين  وصححه  والبيهقي،  والدارقطني  وحسنه،  والرتمذي  داود  وأبو  أمحد  اإلمام  رواه   )3(
بمجموع طرقه، ينظر: إرواء الغليل 383/5.

تفسري ابن جرير الطربي 149/4.  )4(
كشاف القناع 458/8، وينظر: بدائع الصنائع )/459.  )5(

القضاء االستعجايل ملحمد منقار ص 140.  )6(
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املطلب الثاين: تطبيقات ضامن احلارس القضائي التي ترجع إىل وصف 
التفريط:

ط: الفرع األول: تعريف التفريط والدليل عىل تضمني املفرِّ
املسألة األوىل: تعريف التفريط:

والراء  »والفاء  ط،  فرَّ امُلضعَّف  الثالثي  الفعل  مصدر  اللغة:  يف  التفريط 
يقال  إزالة يشء عن مكانه، وتنحيته عنه...  يدل عىل  والطاء أصل صحيح: 
اليشء عن  أزال  فقد  القدر  إذا جاوز  األمر... ألنه  احلد يف  إذا جتاوز  أْفرط: 
جهته، وكذلك التفريط، وهي التقصري؛ ألنه إذا قرصَّ فيه فقد قعد به عن رتبته 

التي هي له«)1(، فالتفريط هو التقصري، وتضييع اليشء حتى يفوت)2(.
قون  وال خيرج اصطالح الفقهاء يف هذا عن املعنى اللغوي)3(، إال أهنم ُيفرِّ
بني التعدي والتفريط، بأن التفريط هو ترك ما جيب من غري عذر، والتعدي هو 
ط ترك ما جيب عليه فعله من احلفظ واالحتياط إمهااًل،  فعل ما ال جيوز)4(، فاملفرِّ
حتى حصل فوت املال أو منفعته، فهو متسبب يف التلف، ومن القواعد املقررة 
املال)5(، وعند  أن من أتلف ماالً إلنسان بمبارشة أو تسبب فإنه يضمن هذا 
ي، ولذلك جتد بعض الفقهاء يكتفون  التأمل نجد أن التفريط يرجع إىل التعدِّ
ى)6(؛ ألن التفريط نوع تعّدي، فاإلمهال  بالقول: ال يضمن األمني إال إذا تعدَّ

معجم مقاييس اللغة 490/4.  )1(
لسان العرب 235/10.  )2(

املوسوعة الفقهية الكويتية 82/13.  )3(
شيخ  قال   ،405/9 القناع  كشاف  وينظر:   ،62 ص  للسعدي  اجلامعة  واألصول  القواعد   )4(

اإلسالم ابن تيمية: »التفريط: هو ترك ما جيب عليه من غري عذر« جمموع الفتاوى 183/30.
جممع الضامنات 345/1، قواعد ابن رجب 316/2.  )5(

 ،4(0/4 للمرغيناين  اهلداية  ينظر:  بالتعدي«  تضمن  »األمانات  الفقهية  القاعدة  ذلك  ومن   )6(
وقاعدة:  املايل 593/2،  الضامن  والضوابط يف  القواعد  بواسطة:  للاموردي )/593  احلاوي 
« وقد  »الضامن ال جيب عىل الوديع إال بالتعدي« قال اخلرقي: »وليس عىل مودع ضامن إذا مل يتعدَّ
فرس ابن قدامة التعدي هنا بالتفريط فقال: »ومجلته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغري تفريط من 
املوَدع فليس عليه ضامن« املغني 9/)25، مما يبني ما ذكرته أن هذين اللفظني من األلفاظ التي 

يطلق أحدمها عىل اآلخر.
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والتقصري هو تعّدي يف حفظ حقوق الغري، كام قرروا بأن املتسبب ال يضمن إال 
إذا كان متعدّيًا)1(، وحتقيق القول يف ذلك: أهنام لفظان إذا اجتمعا دلَّ كل واحد 
ي عىل فعل ما ال جيوز فعله، والتفريط عىل  منهام عىل معنى مستقل، فيدل التعدِّ

ي دخل فيه التفريط تغليبًا)2(. ترك ما جيب فعله، وإذا استقل التعدِّ
املسألة الثانية: الدليل عىل تضمني املفرط:

  مالك  اإلمام  فروى  ط،  امُلفرِّ تضمني  عىل  النبوية  السنة  دلت  قد 
اهلل  رسول  فقىض  فأفسدت،  قوم،  حائط  دخلت    للرباء  ناقة  أن 
بالليل  أفسدت  وما  بالنهار،  حفظها  األموال  أهل  عىل  أن   
التضمني يف احلديث: هو  الفقهاء أن مناط  فهو مضمون عليهم)3(، وقد قرر 

التفريط)4(، فيكون التفريط سببًا للضامن بمدلول هذا احلديث الرشيف.
الفرع الثاين: صور تفريط احلارس القضائي:

املسألة األوىل: صور التفريط التي ترجع إىل حفظ املال املحروس:
استالمه  طريقة  القضائي  احلارس  يضبط  أن  احلفظ:  درجات  أول  إن 
للامل املحروس)5(، فيكون وفق الطريقة املنصوص عليها يف النظام)6(، والتي 

تتلخص يف اخلطوات التالية:
جممع الضامنات 345/1.  )1(

للهاجري  املايل  الضامن  الزحييل ص 19، والقواعد والضوابط يف  لوهبة  الضامن  نظرية  ينظر:   )2(
.163/1

موصواًل،  والبيهقي  واحلاكم  والطحاوي  داود  أبو  وأخرجه  مرساًل،  املوطأ  يف  مالك  أخرجه   )3(
»إن كان هذا مرساًل فهو  الرب:  ابن عبد  الغليل 362/5، قال  وصححه األلباين، ينظر: إرواء 

ث به األئمة الثقات، وتلقاه فقهاء احلجاز بالقبول« املغني 541/12. مشهور حدَّ
املغني 541/12، وال يشكل عىل هذا ما ذكره بعض أهل العلم من أن سبب الضامن يف احلديث   )4(
هو التعدي؛ ألن الليل ليس وقتًا معتادًا للرعي، كام يف املنتقى للباجي )/444؛ ملا بينته يف املتن، 

من أن التعدي إذا أطلق، وأفرد فإنه يدخل فيه التفريط تغليبًا.
قد حرص الفقهاء عىل ضبط استالم املال وطريقة حفظه من قبل الويص وأمني القايض، قال   )5(
البهويت - يف الوصيني -: ».... وجعل املال يف مكان حتت أيدهيام لكل واحد منهام عليه نحو 

ر ذلك، ختام عليه ودفع إىل أمني القايض« كشاف القناع 315/10. قفل، فإن تعذَّ
الفقرة 1/213 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية.  )6(
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وُيوقِّعه . 1 وأوصافها،  احلراسة،  حمل  األموال  فيه  جيرد  حمرض  حترير 
احلارضون من ذوي الشأن، ومن امتنع منهم من التوقيع يثبت ذلك 

يف املحرض، وُيوقِّع الباقون.
إخطار ذوي الشأن باحلضور عند استالم األموال.. 2
املحكمة، . 3 من  مندوب  بحضور  املحرض  وحترير  االستالم،  يتم  أن 

وتوقيعه عىل املحرض.
وهذه الطريقة يف االستالم قد أمر هبا ويل األمر، وطاعته واجبة، ثم إهنا 
مما جرى به عرف املتعاملني يف هذا الزمان، وقد سبق معنا أن خمالفة احلارس 
القضائي للُعرف من مقتضيات ضامنه، وعىل هذا فيكون هذا املحرض مرجعًا 
عند اختالف أصحاب املال مع احلارس القضائي يف ما قبضه من املال، فإذا 
ط يف احلفظ، مما  مل يكن قد حرر املحرض، أو نيس ذكر يشء فيه، فيكون قد فرَّ
غ تضمينه واحلال هذه، وقد نص الفقهاء عىل أن جتهيل الويص واملوَدع  ُيسوِّ
يده، ووصفها،  التي حتت  األمانة  يبني حال  مل  إذا  أسباب ضامنه،  أحد  يعترب 

فامت عنها أو فقدت، وذلك راجٌع إىل تفريط األمني يف احلفظ)1(.
ويف أثناء العمل عىل احلارس القضائي أن يتخذ دفاتر حساب منظمة، ُيبنيِّ 
التي  الفرتات  م يف  ُيقدِّ بأن  ويلتزم  عليه،  ينفقه  وما  املال،  من  يستلمه  ما  فيها 
تسلمه  بام  حسابًا  الشأن  ذوي  إىل  األكثر  عىل  سنة  كل  يف  أو  القايض  حيددها 
وبام أنفقه، معززًا بام يثبت ذلك من مستندات، وأن يودع صورة من ذلك يف 
به ويل األمر، وهو مما جرى  ألزم  إدارة املحكمة)2(، وهذا كام مرَّ معنا هو مما 

قال الكاساين: »كل من كان املال يف يده أمانة، إذا مات قبل البيان وال تعرف األمانة بعينها، فإنه   )1(
يكون عليه دينًا يف تركته، ألنه صار بالتجهيل مستهلكًا للوديعة« بدائع الصنائع 83/8، وينظر: 
املرجع نفسه 368/8، جممع الضامنات 232/1، املغني 0/9)2، املوسوعة الفقهية الكويتية 

.1(3/10
املادة 216 من نظام املرافعات الرشعية.  )2(
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ُيبنيِّ ما استلمه وما  الُعرف أيضًا فيكون ملزمًا للحارس القضائي، فإذا مل  به 
أنفقه يف حساب دوري منتظم بالصفة املذكورة، كان ذلك من أسباب ضامنه 
إذا وجد عجز مايل عىل احلارس القضائي، ومل يعلم سبب هذا العجز؛ ألنه مل 
يتخذ دفاتر حساب منتظمة، فال بد أن يكون ذلك داخاًل يف ضامنه؛ حلصول 

التجهيل منه.
أمناءه عىل ما جرى عىل  القايض أن حياسب  الفقهاء عىل  وقد نصَّ عليه 
أيدهيم من أموال املسلمني، ومن غالهتم؛ ملا ُروي عن عمر  أنه كان 
ف يف أموال اليتامى، ويف  له كل سنة؛ ألن القايض هو الذي ييل الترصُّ حياسب ُعامَّ
أموال الوقف، ويف أموال املتخاصمني، وريام يعجز عن ذلك بنفسه فيستعني 
بغريه عىل بعض أعامله، فيجب أن حياسب؛ ليصري معلومًا للقايض، فإن أحسَّ 
خيانته عزله، واستبدل به غريه، وإن وجده أمينًا قرره عىل ذلك)1(، ويف عرصنا 
هذا الذي تشعبت فيه القضايا، وصار التخصص عالمة بارزة مُتيِّز العرص، فإن 
اس القضائيني ملركز  الباحث يويص وزارة العدل أن جتعل مهمة حماسبة احلُرَّ
نه  متخصص يف الوزارة يكون لديه من الكفاءات اإلدارية واملحاسبية ما ُيمكِّ
اس القضائيني، وذلك  من دراسة التقارير املحاسبية السنوية املقدمة من احلُرَّ
لضبط عمل احلارس القضائي، فإن وجد احلارس القضائي أمينًا قائاًم بعمله 
أو خيانة،  ر عىل عمله، وإن وجد لديه تقصري  ُيقرِّ فإنه  املطلوب،  الوجه  عىل 
األمر، وتضيع حقوق  يستفحل  أن  قبل  بالنظر يف عزله  للمحكمة  يرفع  فإنه 

أصحاب األموال.
املال  بحفظ  يتعلق  فيام  وديع  القضائي  احلارس  بأن  القول  سبق  وقد 
ط يف حفظه  املحروس، وغلة هذا املال، فعليه أن حيافظ عىل هذا املال، فإن فرَّ

ينظر: رشح أدب القايض للصدر الشهيد 284/1، الكاشف البن خنني 2/2)4.  )1(
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فقهًا)1(،  متقرر  أمر  وهذا  بالوديع،  أسوة  ضامنه،  فعليه  تعيَّب،  أو  تلف  حتى 
حفظه  إىل  ذلك  يمتد  بل  للامل،  املادي  احلفظ  بمجرد  ُيكتفى  وال  ونظامًا)2(، 
أو مدعى  مدعيًا  بذلك صاحب صفة  عنه، وهو  والدفاع  به،  باملطالبة  قضاًء 

عليه)3(.
املسألة الثانية: صور التفريط التي ترجع إىل إدارة املال املحروس:

يف  وكيل  فهو  والغلة،  املال،  حفظ  يف  وديعًا  القضائي  احلارس  كان  لئن 
إدارة املال، وتنميته، واستثامره، فحكمه يف ذلك حكم الوكيل سواء بسواء، 
كام مرَّ معنا، وعىل هذا فيجب عليه أن يلتزم بالصالحيات املخولة له يف القرار 
القضائي، وما نصَّ عليه النظام، وكذلك يلزمه القيام عىل املال وفق ما جيري 
ط يف اإلدارة وتقاعس عن بعض هذه الصالحيات، فتسبب  به العرف، فإن فرَّ

ذلك فوت املال، أو منفعته أو غلته، فهو ضامن)4(، ومن أمثلة ذلك:
تقاعس احلارس القضائي عن قبض األجرة)5(، وسوء اختيار من ينوب 

عنه يف بعض أعامله، فإن يكون ضامنًا ملا يقع من أرضار بسبب اختيارهم)6(.

القناع  كشاف   ،111/3 املحتاج  مغني   ،2(0/( اجلليل  مواهب   ،364/8 الصنائع  بدائع   )1(
406/9، وينظر: احلراسة القضائية للجوفان ص 318.

املادة 211 من نظام املرافعات الرشعية، وينظر: احلراسة القضائية لعبد احلميد الشواريب ص   )2(
.191

كشاف القناع 434/9، وينظر: بحث املسؤولية املدنية للحارس القضائي لباسل النوايسة ص   )3(
135، احلراسة القضائية للجوفان ص 305.

حاشية ابن عابدين 8/)22، علَّق الدسوقي عىل قول خليل: »وحيث خالف يف اشرتاء لزمه«   )4(
قال: »أي الوكيل ما اشرتاه، أي ولو كانت خمالفته خطأ لتقصريه« حاشية الدسوقي 593/3، 
مغني املحتاج 295/2، وقال البهويت: »وإن باع هو أي: وكيل ومضارب بدون ثمن املثل، إن 
ر له ثمنًا، أو باع بأنقص مما قدره له املوّكل أو رب املال صح البيع؛ ألن من صح بيعه بثمن  مل يقدِّ
املثل صحَّ بدونه كاملريض، وضمنا: أي الوكيل واملضارب النقص كله، إن كان مما ال يتغابن به 
عادة؛ ألن فيه مجعًا بني حظ املشرتي بعدم الفسخ، وحظ البائع، فوجب التضمني، وأما الوكيل 

ط« كشاف القناع 8/)43. فال يعترب حظه؛ ألنه مفرِّ
ينظر: احلراسة القضائية للبكري ص 391.  )5(
ينظر: احلراسة القضائية للبكري ص 393.  )6(



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
206

ضمان الحارس القضائي

من  ليس  شيئًا  القضائي  احلارس  يرتك  أن  التفريط:  من  يعترب  ال  أنه  عىل 
صالحياته، بل لو فعل ما ليس من صالحياته، فإنه يضمن للتعدي، فإن رأى 

فيه مصلحة ظاهرة للامل، فعليه أن يرجع إىل املحكمة يف ذلك)1(.
املسألة الثالثة: صور التفريط التي ترجع إىل رد املال املحروس مع غلته املقبوضة:

غلته  مع  املال  َيُردَّ  أن  احلارس  عىل  وجب  القضائية  احلراسة  انتهت  إذا 
إىل من يصدر احلكم القضائي بتسليم املال له، وعىل هذا فإن تأخر احلارس 
القضائي عن رد املال، بال عذٍر، موِجٌب لضامنه؛ إذا تلف املال لتفريطه، وهو 
يف هذا كالوكيل، وقد نص الفقهاء عىل ضامن الوكيل إذا تأخر يف تسليم املال 

ملوكله)2(.
قال  املال، وقد  له  ُسلِّم  املال: عدم اإلشهاد عىل من  التفريط يف ردِّ  ومن 
َحِسيٗبا   ِ بِٱللَّ َوَكَفٰ  َعلَۡيِهۡمۚ  ۡشِهُدواْ 

َ
فَأ ۡمَوٰلَُهۡم 

َ
أ إَِلِۡهۡم  َدَفۡعُتۡم  اهلل تعاىل: ﴿فَإَِذا 

6﴾)3(، وهذه اآلية نص يف األمر باإلشهاد عىل اليتامى إذا دفع الويل إليهم 
ومنهم  اجلربية،  الوالية  بحكم  املال  قبض  من  كل  عليه  وُيقاس  أمواهلم، 
احلارس القضائي، فعليه أن ُيشِهد عىل تسليم املال إذا دفعه إىل أصحابه، ومن 
هنا قرر الفقهاء أن الوكيل إذا كانت وكالته بُجْعل، فال يقبل دعواه الردَّ إال 
وا عىل أن مثله يف هذا احلكم: الويص وناظر الوقف، وكل من قبض  ببينة، ونصُّ

املال حلظ نفسه)4(.

قال البهويت: »ومل يملك الوكيل - أي يف البيع - قبض ثمنه؛ ألنه قد يوكل يف البيع من ال يأمتنه   )1(
ر قبضه ملوت املشرتي مفِلسًا، ونحوه مل يلزمه أي الوكيل يشء من  عىل الثمن، فعىل هذا إن تعذَّ

ط، كونه ال يملكه« كشاف القناع 446/8. الثمن؛ ألنه ليس بمفرِّ
كشاف القناع 448/8.  )2(

سورة النساء: اآلية 6.  )3(
كشاف القناع 455/8.  )4(
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اخلامتة
تبنيَّ لنا يف طيات هذا البحث أن احلراسة القضائية أداة فاعلة، وهي نيابة 
مدونات  يف  تسميته  غلبت  وقد  للقايض،  نائب  القضائي  فاحلارس  قضائية، 
الفقه بأمني القايض؛ ألن من أهم الرشوط يف تعيينه أن يكون أمينًا، واألمني 
ق خربه، ما مل يعارضه ما هو أقوى منه، ومن أحكام األمني  ُيقَبل قوله، وُيصدَّ
بسبب  ذلك  كان  ولو  يده،  حتت  يتلف  ما  يضمن  ال  أنه  اإلسالمي  الفقه  يف 
ط يف حفظه  ى عىل املال، أو فرَّ خطأ يف تقديره واجتهاده، إال أن يكون قد تعدَّ
وإدارته، وقد عاجلت الرشيعة اإلسالمية هذا املوضوع بكل وضوح وصفاء، 
فُوضعت احلدود، ورصفت األحكام، واتضح احلالل من احلرام، فالواجب 
القرار  يف  له  املرسومة  احلدود  وفق  بعمله  يقوم  أن  القضائي  احلارس  عىل 
القضائي، ووفق مقتضيات الُعرف وما جرت به العادة يف التعامل، فإن قرصَّ 
ى  ض نفسه للضامن، وهكذا إذا جتاوز احلدَّ وأساء وظلم بأن تعدَّ دون ذلك عرَّ
ي أو التفريط يف حفظ املال أو إدارته،  عىل املال أو منفعته، وسواء كان التعدِّ
ه لصاحب احلق فيه بعد انتهاء احلراسة، فهذا كله من ُموِجبات الضامن  أو ردِّ
ذميم،  األمور  القصد، وكال طريف قصد  فالواجب  منفعته،  أو  املال  تلف  إذا 
جُت حكمها مما نص عليه الفقهاء يف  وقد ُسْقُت يف البحث صورًا متعددة خرَّ
أبواب الفقه املختلفة، راجيًا أن يكون هذا البحث قد سلَّط الضوء عىل هذا 
اهلل  إن شاء   - ورد  وفيام  عسرية،  بأطرافه  اإلحاطة  فإن  وإال  املهم،  املوضوع 

تعاىل - إشاراٌت تغني اللبيب، وترشد الفقيه األريب.
وأويص يف خامتة بحثي هذا برضورة أن تتخذ وزارة العدل مركزًا ملتابعة 
تقصري،  أو  جتاوز  أي  وجود  حال  ر  امُلبكِّ لإلنذار  القضائيني؛  اس  احلُرَّ أعامل 
وللمتابعة الدقيقة واملنتظمة، وللدراسة الفنية املؤهلة للتقارير املالية التي يلزم 
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اس القضائيني تقديُمها بموجب املادة 216 من نظام املرافعات الرشعية،  احلُرَّ
القضائية؛  احلراسة  غلة  من  جزء  املركز  هلذا  خيصص  أن  الباحث:  ويقرتح 

لضامن استمرار عمله، وفاعليته.
هذا، وباهلل تعاىل التوفيق، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
أثر استعامل احلارس لألشياء املحروسة، د. حممد آل الشيخ، بحث منشور يف جملة . 1

العدل، وزارة العدل باململكة العربية السعودية، العدد 60، شوال 1434هـ.
الكتاب . 2 دار  املاوردي،  حممد  بن  عيل  الدينية،  والواليات  السلطانية  األحكام 

العريب - بريوت، ط: ذ، 1410هـ.
أحكام امللكية يف الفقه اإلسالمي والقانون، د. مفلح القحطاين، ود. هباء الدين . 3

العالييل، ط:1، 1434هـ.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص الدين األلباين، املكتب . 4

اإلسالمي - بريوت، ط:2، 1405هـ.
األشباه والنظائر للسيوطي، حتقيق: حممد املعتصم البغدادي، دار الكتاب العريب . 5

- بريوت، ط:3، )141هـ.
دار . 6 الربيع،  بن خالد  وليد  د.  اإلسالمي،  الفقه  املالية يف  الترصفات  اإللزام يف 

النفائس - عامن، ط:1، )142هـ.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين عيل بن سليامن املرداوي، . )

حتقيق: عبد اهلل الرتكي، دار هجر - اجليزة، ط:1، 1415هـ.
البحر الرائق رشح كنز الدقائق البن نجيم احلنفي وتكملته للطوري، دار الكتب . 8

العلمية، ط:1، 1418هـ.
ض، وعادل . 9 بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين احلنفي، حتقيق: عيل معوَّ

عبد املوجود، دار الكتب العلمية - بريوت، ط:1، 1418هـ.
بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد احلفيد، حتقيق: ماجد احلموي، دار ابن . 10

حزم - بريوت، ط:1، 1416هـ.
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي رشح املهذب للعمراين، عناية: قاسم النوري، . 11

دار املنهاج - بريوت، ط:1، 1421هـ.
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون املالكي، عناية: . 12

مجال مرعشيل، دار الكتب العلمية - بريوت، ط:1، 1416هـ.
حتفة املحتاج إىل رشح املنهاج يف الفقه عىل مذهب اإلمام الشافعي، شمس الدين . 13

أمحد بن شهاب الرميل، دار الكتب العلمية - بريوت، ط:3، 1424هـ.
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ترصفات األمني يف العقود املالية، د. عبد العزيز بن حممد احلجيالن، إصدارات . 14
جملة احلكمة، بريطانيا، ط:1، 1422هـ.

الكتب . 15 دار  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  املسمى:  الطربي،  جرير  ابن  تفسري 
العلمية - بريوت، ط:3، 1420هـ.

هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية، حممد عيل املكي، املطبوع . 16
مع أصله الفروق للقرايف، دار الكتب العلمية - بريوت، ط:1، 1418هـ.

بن . )1 حممد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  معايل  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  األقضية  توصيف 
خنني، ط:1، 1423هـ.

السعدي، . 18 نارص  بن  الرمحن  عبد  املنان،  كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري 
مؤسسة الرسالة - بريوت، ط:4، )141هـ.

اجلامع ألحكام الكفالة والضامنات عىل املذاهب األربعة، يارس بن أمحد النجار، . 19
دار الصميعي - الرياض، ط:1، 1435هـ.

عبد . 20 الوهاب  عبد  عناية:  األحوذي،  حتفة  رشحه  مع  املطبوع  الرتمذي  جامع 
اللطيف، دار الفكر.

ط:2، . 21 القاهرة،   - الثقافة  دار  هرجة،  مصطفى  املستعجل،  القضاء  يف  اجلديد 
.1982

حتقيق: . 22 عابدين،  البن  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  املسامة:  عابدين  ابن  حاشية 
حممد صبحي حالق، وعامر حسني، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، ط:1، 

1419هـ.
احلراسة القضائية يف الترشيع املرصي، رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة فؤاد األول . 23

بالقاهرة، د. عبد احلكيم فراج، 1944م، موقع دار املنظومة الشبكي.
مكتبة . 24 عيسى،  حممد  رضا  د.  مقارنة«،  »دراسة  األموال  عىل  القضائية  احلراسة 

القانون واالقتصاد - الرياض، ط:1، 1434هـ.
احلراسة القضائية يف ضوء نظام املرافعات الرشعية السعودي وتطبيقاهتا، صالح . 25

التثقيفية باألنظمة العدلية  النفيسة، بحث مقدم للندوة العلمية  بن عبد الرمحن 
بمنطقة القصيم، منشور عىل الشبكة العنكبوتية عىل الرابط:

https://www.mohamah.net/law/

https://www.mohamah.net/law/
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منشأة . 26 الشواريب،  احلميد  عبد  د.  والفقه،  القضاء  ضوء  يف  القضائية  احلراسة 
املعارف - اإلسكندرية، 1986م.

اجلوفان، رسالة . )2 أمحد  احلديثة،  الفقه اإلسالمي واألنظمة  القضائية يف  احلراسة 
دكتوراه مقدمة جلامعة الزيتونة، املعهد األعىل ألصول الدين، تونس، 2010م.

احلراسة القضائية يف ضوء الفقه والقضاء، حممد عزمي البكري، دار حممود للنرش . 28
والتوزيع، ط:1، )199م.

احلراسة القضائية يف نظام املرافعات الرشعية، القايض باملحكمة اإلدارية خالد . 29
السعودية، عدد  العربية  باململكة  العدل  العدل، وزارة  الرشود، جملة  بن سعود 

38، لسنة 1429هـ.
احلقوق العينية األصلية يف النظام السعودي، د. أمحد الزقرد، ود. مزيد املزيد، . 30

ود. أرشف عبد القادر، مكتبة الرشد - الرياض، ط:1، 1434هـ.
للنرش . 31 حممود  دار  العمرويس،  أنور  وقضاء،  وفقهًا  ترشيعًا  التحفظية  الدعاوى 

والتوزيع.
وعيل . 32 املوجود،  عبد  عادل  حتقيق:  النووي،  رشف  بن  حييى  الطالبني،  روضة 

ض، دار عامل الكتب - الرياض، 1423. معوَّ
قدامة . 33 بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  الفقه،  أصول  يف  املناظر  وجنة  الناظر  روضة 

املقديس، حتقيق: عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد - الرياض، ط:4، 1416هـ.
القادر . 34 وعبد  شعيب  حتقيق:  اجلوزية،  قيم  ابن  العباد،  خري  هدي  يف  املعاد  زاد 

األرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بريوت، ط:2، 1418هـ.
سبل السالم رشح بلوغ املرام، حممد بن إسامعيل الصنعاين، دار الكتاب العريب . 35

- بريوت، ط:8، 1416هـ.
لبنان، . 36  - الفكر  دار  البيهقي،  بن حسني  أمحد  بكر  أيب  للحافظ  الكربى،  السنن 

بدون تاريخ طباعة.
ط:2، . )3 بريوت،   - املعرفة  دار  شيحا،  مأمون  خليل  حتقيق:  ماجه،  ابن  سنن 

1418هـ.
املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد عيل الشوكاين، حتقيق: حممود . 38 السيل اجلرار 

زايد، دار الكتب العلمية - بريوت.
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رشح أدب القايض للخصاف، حسام الدين ابن مازه املعروف بالصدر الشهيد، . 39
حتقيق: حميي هالل الرسحان، مطبعة اإلرشاد - بغداد، ط:1، )139هـ.

رشح ميارة الفايس عىل حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام، حممد بن أمحد . 40
املالكي، دار الكتب العلمية - بريوت، ط:1، 1420هـ. 

صحيح البخاري املطبوع مع رشحه فتح الباري البن حجر، مكتبة دار الفيحاء . 41
- دمشق، ط:1، 1418هـ.

صنوان القضاء وعنوان اإلفتاء، عامد الدين األشفورقاين، حتقيق: جماهد اإلسالم . 42
القاسمي، طباعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، 1422هـ.

الضامن يف الفقه اإلسالمي، عيل اخلفيف، دار الفكر العريب - القاهرة.. 43
العقود املالية املركبة، عبد اهلل بن حممد العمراين، دار كنوز إشبيليا - الرياض، . 44

ط:1، )142هـ.
العقود املضافة إىل مثلها، عبد اهلل بن عمر بن طاهر، دار كنوز إشبيليا - الرياض، . 45

ط:1، 1434هـ.
الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق، شهاب الدين أمحد بن إدريس املشهور . 46

بالقرايف، حتقيق: د. حممد رساج، ود. عيل مجعة، دار السالم - القاهرة، ط:1، 
1421هـ.

الفوائد الزينية يف مذهب احلنفية، زين الدين ابن نجيم احلنفي، حتقيق: مشهور . )4
بن حسن آل سلامن، دار ابن اجلوزي - الدمام، ط:1، 1414هـ.

القاموس املحيط للفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة - بريوت، ط:6، 1419هـ.. 48
قضاء األمور املستعجلة، حممد عيل راتب، تنقيح: حممد نرص الدين كامل، وحممد . 49

فاروق راتب، دار الفكر العريب، ط:4.
القضاء االستعجايل، حممد منقار نبيس، مطبعة املعارف اجلديدة - الرباط.. 50
القضاء املستعجل يف الفقه ونظام املرافعات الرشعية، د. موسى فقيهي، بحث . 51

مقدم لندوة القضاء واألنظمة العدلية، وزارة العدل، اململكة العربية السعودية، 
1424هـ.

دمشق، . 52  - القلم  دار  محاد،  نزيه  د.  واالقتصاد،  املال  يف  معارصة  فقهية  قضايا 
ط:1، 1421هـ.
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قواعد ابن رجب املسمى: تقرير القواعد وحترير الفوائد، زين الدين عبد الرمحن . 53
ط:1،  الدمام،   - القيم  ابن  دار  سلامن،  آل  مشهور  حتقيق:  احلنبيل،  رجب  بن 

1424هـ.
الرمحن . 54 عبد  النافعة،  البديعة  والتقاسيم  والفروق  اجلامعة  واألصول  القواعد 

ط:2،  الرياض،   - الوطن  دار  املشيقح،  خالد  د.  حتقيق:  السعدي،  نارص  بن 
1422هـ.

القواعد والضوابط الفقهية يف الضامن املايل، د. محد بن حممد اهلاجري، دار كنوز . 55
إشبيليا - الرياض، ط:1، 1429هـ.

القوانني الفقهية، أبو القاسم حممد ابن جزي الكلبي، عناية: حممد أمني الضاوي، . 56
دار الكتب العلمية - بريوت، ط:1، 1418هـ.

الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي البن عبد الرب القرطبي، دار الكتب العلمية - . )5
بريوت.

اململكة . 58 العدل،  وزارة  البهويت،  يونس  بن  منصور  اإلقناع،  عن  القناع  كشاف 
العربية السعودية، ط:1، )142هـ.

الصادق . 59 وحممد  الوهاب،  عبد  حممد  أمني  عناية:  منظور،  البن  العرب  لسان 
العبيدي، دار إحياء الرتاث - بريوت، ط:3، 1419هـ.

60 . - اإلسالمي  املكتب  احلنبيل،  مفلح  ابن  الدين  برهان  املقنع،  رشح  يف  املبدع 
بريوت، ط:3، 1421هـ.

املبسوط للرسخيس، حتقيق: كامل العناين، دار الكتب العلمية - بريوت، ط:1، . 61
1421هـ.

غانم . 62 بن  حممد  النعامن،  حنفية  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  يف  الضامنات  جممع 
ط:1،  القاهرة،   - السالم  دار  مجعة،  وعيل  رساج،  حممد  حتقيق:  البغدادي، 

1420هـ.
وزارة . 63 القاسم،  الرمحن  عبد  مجع:  تيمية،  بن  أمحد  اإلسالم  شيخ  فتاوى  جمموع 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد - الرياض، 1416هـ.
ط:1، . 64 بريوت،   - حزم  ابن  دار  اجلايب،  بسام  عناية:  العدلية،  األحكام  جملة 

1424هـ.
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جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة اخلامسة، العدد اخلامس، 1409هـ.. 65
األردين . 66 القانونني  بني  مقارنة  »دراسة  القضائي  للحارس  املدنية  املسؤولية 

القانون  يف  األردنية  املجلة  يف  منشور  بحث  النوايسة،  باسل  د.  واملرصي«، 
والسياسة، جملد 5، عدد 1، يناير 2013م.

املسؤولية املدنية الناشئة عن إفشاء الرس املهني »دراسة قانونية«، سلامن بن عيل . )6
احللبويس، منشورات احللبي احلقوقية - بريوت، ط:1، 2012م.

يف املسؤولية التقصريية املسؤولية عن الفعل الضار »دراسة يف الفقه الغريب والفقه . 68
اإلسالمي والقانون املدين األردين«، األستاذ الدكتور حممد صربي اجلندي، دار 

الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 2015م. 
الرزاق . 69 لعبد  الغريب،  بالفقه  مقارنة  دراسة  اإلسالمي  الفقه  يف  احلق  مصادر 

السنهوري، دار إحياء الرتاث - بريوت، ط:1، )141هـ.
املصادر غري اإلرادية لاللتزام، د. عدنان رسحان، إثراء للنرش والتوزيع، األردن، . 0)

ط:1، 2010م.
ط:3، . 1) احلنبيل،  الرحيباين  مصطفى  املنتهى،  غاية  رشح  يف  النهى  أويل  مطالب 

1421هـ.
املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي، د. حممد عثامن شبري، دار النفائس . 2)

- األردن، ط:3، 1419هـ.
الكتب . 3) دار  هارون،  السالم  عبد  حتقيق:  فارس،  البن  اللغة  مقاييس  معجم 

العلمية - بريوت، النارش: إسامعيليان نجفي - قم.
ط:1، . 4) بريوت،   - املعرفة  دار  عيتاين،  حممد  عناية:  للرشبيني،  املحتاج  مغني 

1418هـ.
املغني ملوفق الدين ابن قدامة، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، وعبد الفتاح احللو، دار . 5)

عامل الكتب - الرياض، ط:3، )141هـ.
(6 . - العلمية  الكتب  دار  الباجي،  خلف  بن  سليامن  مالك،  موطأ  رشح  املنتقى 

بريوت، ط:1، 1420هـ.
العلمية - بريوت، ط:1، . )) الكتب  الزركيش، دار  الدين  القواعد، بدر  املنثور يف 

1421هـ.
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دار . 8) بابن احلطاب،  املعروف  املغريب  مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، حممد 
الكتب العلمية - بريوت، ط:1، 1416هـ.

املوسوعة الفقهية، وزارة الشؤون اإلسالمية، الكويت، ط1، 1414هـ.. 9)
بريوت، . 80  - الرسالة  مؤسسة  البورنو،  صدقي  حممد  الفقهية،  القواعد  موسوعة 

ط:1، 1424هـ.
تأصيلية . 81 »دراسة  والقانوين  اإلسالمي  الفقه  بني  املسؤولية  يف  السببية  نظرية 

مقارنة«، د. عبد اللطيف بن عوض القرين، منشورات احللبي احلقوقية، ط:1، 
2016م.

نظرية الضامن، أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالمي، د. وهبة . 82
الزحييل، دار الفكر املعارص - بريوت، ط:2، 1418هـ.

بريوت، . 83  - احلقوقية  احللبي  منشورات  السنهوري،  الرزاق  عبد  العقد،  نظرية 
1998م.

عيل . 84 بن  حممد  األخيار،  سيد  أحاديث  من  األخبار  منتقى  رشح  األوطار  نيل 
الشوكاين، حتقيق: خليل مأمون شيخا، دار املعرفة - بريوت، ط:1، 1419هـ.

اهلداية للمرغيناين، دار الكتب العلمية - بريوت، ط:1، 1410هـ.. 85
الوجيز يف املسؤولية املدنية )الضامن(، د. رضا متويل وهدان، دار الفكر والقانون، . 86

املنصورة، ط:1، 2011م.
السنهوري، . )8 أمحد  بن  الرزاق  عبد  اجلديد،  املدين  القانون  رشح  يف  الوسيط 

منشورات احللبي احلقوقية - بريوت، الطبعة الثالثة اجلديدة، 2011م.
األنظمة:

وتاريخ . 1 م/1،  رقم  الكريم  امللكي  باألمر  الصادر  الرشعية،  املرافعات  نظام 
1435/1/22هـ.

وتاريخ . 2 م/53،  رقم  الكريم  امللكي  باألمر  الصادر  التنفيذ،  نظام 
1433/8/13هـ.

نظام اهليئة العامة للوالية عىل أموال القارصين ومن يف حكمهم، الصادر باألمر . 3
امللكي الكريم رقم م/)1، وتاريخ 3/13/)142هـ.
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العدل . 4 وزير  معايل  قرار  بموجب  الصادرة  املرافعات،  لنظام  التنفيذية  الالئحة 
رقم 13/ت/5332، وتاريخ 1435/5/19هـ.

الئحة قسمة األموال املشرتكة، الصادرة بموجب قرار معايل وزير العدل رقم . 5
13/ت/)18)، وتاريخ 1439/5/21هـ.
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م اإلداري التظلُّ
كسبب المتداد ُمَهل التقاضي

في ضوء نظـام المرافعات
أمام ديوان المظالم

د. بدر بن عبد هللا المطرودي
األستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.. وبعد:
األفراد  املالذ األسايس حلامية حقوق وحريات  اإلداري هو  القضاء  يعد 
من تعسف اإلدارة، غري أن إجراءات الدعوى اإلدارية التي تكتنفها تعيق من 
حتقيق هذه الفعالية حيث تتطلب إجراءات رفع الدعوى اإلدارية أمام ديوان 
املظامل أن يسبقها إجراء معني يتمثل يف التظلُّم اإلداري، بل إن القضاء اإلداري 
لقبول  رشطًا  اعتربه  املظامل  ديوان  يف  واملتمثل  السعودية  العربية  اململكة  يف 
دعوى إلغاء القرار اإلداري، وبدون رشط التظلُّم ترفض الدعوى شكاًل إىل 

حني استيفاء ذلك.
امللكي  باملرسوم  الصادر  املظامل  ديوان  أمام  املرافعات  نظام  حدد  وقد 
يتقدم  التي  وامُلَدد  التظلُّم  مواعيد  1435/1/22هـ  وتاريخ  )م/3(  رقم 
هبا صاحب الشأن من القرارات املراُد إلغاؤها أو سحبها أو تعديلها، إال أن 
والتي  امُلَدد  امتداد  يف  سببًا  تكون  التي  التظلُّامت  عن  سكت  قد  النظام  ذلك 
هي مستثناة من املواعيد التي حددها النظام، والسؤال هنا: ما هو أثر التظلُّم 
عىل امتداد ُمَهل التقايض؟ وتأيت هذه الدراسة لإلجابة عن هذا التساؤل عىل 
ضوء نظام املرافعات أمام ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م /3( 
هذه  إىل  تطرق  قد  الباحثني  من  أحدًا  أجد  مل  كام  وتاريخ1435/1/22هـ، 
اجلزئية، بل أن كل ما وقفت عليه يف كتب التظلُّم اإلداري، وجدت أهنا تتحدث 
عن التظلُّم اإلداري بشكل عام، ونظرًا لكوين مل أظفر بدراسة أفردت البحث 
يف مسألة التظلُّم كسبب المتداد ُمَهل التقايض، ولكون نظام املرافعات أمام 
ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ1435/1/22هـ 
السعودية  العربية  اململكة  يف  وخصوصًا  بيان  إىل  املسألة  وحلاجة  ُيبيِّنها،  مل 
فاملجتمع السعودي الذي مل يألف هذه اإلجراءات بل إن الكثري منهم جيهلها، 



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
219

التظلم اإلداري كسبب المتداد ُمَهل التقاضي

وحلاجة املسألة إىل توضيح؛ فقد آثرُت الكتابة مستعينًا باهلل عىل كتابة ما تيرس 
يف هذه املسألة، والتي اشتملت عىل:

أمهية املوضوع:
شأنه . 1 فمن  اإلداري،  القضاء  صعيد  عىل  أمهية  اإلداري  التظلُّم  يمثل 

للتظلُّامت  اجلهة  تلقي  خالل  من  مهدها  يف  اإلدارية  املنازعة  حسم 
واختصارها  اإلدارية  الدعاوى  عدد  وتقليل  ابتداًء  فيها  والفصل 
وختفيف العبء عن كاهل ديوان املظامل بتحقيق العدالة)1(، خصوصًا 
ونحن يف عرص تزايدت فيه الدعاوى اإلدارية بشكل كبري يف اململكة 
العربية السعودية، وحدث هناك ازدياد يف الوعي لدى أفراد املجتمع 
السعودي بحقوقهم جتاه جهة اإلدارة؛ مما زاد حجم الدعاوى، وأصبح 

البت فيها يستغرق وقتًا ليس باليسري.
تتجيل أمهية التظلُّم بالنسبة لألفراد يف جانبني مهمني: أوهلام: أنه حيقق . 2

لألفراد ما حيققه الطعن القضائي، وبخاصة فيام لو استجابت اإلدارة 
له، وبالتايل جينب األفراد إجراءات التقايض املعقدة والطويلة وبأرسع 
وقت ممكن، وثانيهام: أنه إجراء مرن وسهل ال يتطلب شكليات معينة، 

فضاًل عن أنه ال يكلف نفقات مالية باهظة)2(.
أهداف الدراسة:

القضاء . 1 مرفق  اخلصوص  وجه  عىل  ومنها  العدلية  املرافق  خدمة 
اإلداري »ديوان املظامل«، وذلك خالل دراسة أحكامه وحتليلها يف هذه 

الدراسة.

فقهية  دراسة  بسيوين،  الرؤوف هاشم  د. عبد  والكويتي،  املرصي  القانونني  التظلُّم يف  أحكام   )1(
وقضائية، دار النهضة العربية، القاهرة )199م، ص 9.

للنرش  الثقافة  دار  مكتبة  ط1،  مقارنة،  دراسة  اجلبوري،  خلف  حممود  د.  اإلداري،  القضاء   )2(
والتوزيع عامن، 1998م، ص83.
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سد حاجة املكتبات النظامية يف اململكة بالبحوث القضائية املتخصصة.. 2
بيان األثر املرتتب عىل قبول التظلُّم واإلجراءات من قبل جهة اإلدارة، . 3

هذا من جهة، ومن جهة أخرى بيان أن التظلُّم ُيَعدُّ من ضمن احلاالت 
القاطعة للمواعيد ووقتها يف دعوى اإللغاء، التي تؤدي إىل امتداد ُمَهل 

التقايض بسبب التظلُّم اإلداري.
مشكلة الدراسة:

الصادر  القرار  من  بالتظلُّم  الشأن  صاحب  قيام  التظلُّم  مؤدى  كان  ملا 
نظام  حددها  والتي  املحددة،  املدد  خالل  القرار  ُمصدرة  اإلدارة  جلهة  بحقه 
يتقدم من خالهلا صاحب  التي  املدد  بأن هذه  املظامل)1)  أمام ديوان  املرافعات 
صاحب  أن  يف  هنا  البحث  مشكلة  فتثور  القرار،  مصدر  إىل  بالتظلُّم  الشأن 
القرارات  الطعن يف  امتداد مدد  إىل  الشأن قد يعرتيه ظروف وأسباب تؤدي 
اإلدارية مما يكون سببًا المتداد ُمَهل التقايض بانقطاع املدد أو وقفها يف دعوى 
التظلُّم اإلداري  املشكلة وكيفية كون  لبيان هذه  الدراسة  اإللغاء. وتأيت هذه 
سببًا المتداد ُمَهل التقايض يف ضوء نظام املرافعات أمام ديوان املظامل الصادر 

باملرسوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1435/1/22هـ.
تقسيامت الدراسة:

يتكون البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة، وبياهنا كام ييل:
الدراسة  وأهداف  اختياره  وسبب  املوضوع  )أمهية  وفيها:  املقدمة   *

ومشكلتها وتقسيامت البحث(.
* املبحث األول: املبادئ العامة للتظلُّم:

املطلب األول: تعريف التظلُّم وأنواعه.

القرى  أم  بجريدة  واملنشور  1435/1/22هـ،  وتاريخ  )م/3(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر   )1(
1435/2/3هـ.
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املطلب الثاين: الغاية من التظلُّم ورشوطه وإجراءاته.
* املبحث الثاين: القواعد املنظمة مُلَهل التقايض:

املطلب األول: حتديد مدد التقايض يف دعوى اإللغاء.
املطلب الثاين: وسائل بدء ميعاد التقايض وحسابه.

* املبحث الثالث: التظلُّم اإلداري وأثره القانوين عىل امتداد ُمَهل التقايض:
املطلب األول: األثر القانوين المتداد ُمَهل التقايض.

املطلب الثاين: مسلك اإلدارة اإلجيايب يف التظلُّم اإلداري.
* اخلامتة.

* النتائج والتوصيات التي توصلت هلا هذه الدراسة.
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املبحث األول
القواعد العامة للتظلُّم

املطلب األول: تعريف التظلُّم وأنواعه:
الفرع األول: تعريف التظلُّم:

أوالً: يف اللغة:
وامُلتظلِّم: هو من يشكو شخصًا  الظلم،  الشكوى من  لغًة  بالتظلُّم  ُقِصد 
هم  والَظَلمة  يب،  الظلم  أحلق  أي  فالن،  تظلَّمني  ويقال  ظلمه،  يقال  ظلمه، 
الظلم.  املانعون أهل احلق من حقوقهم، ويقال ظلمته فتظلم، أي صرب عىل 
ووردت يف القرآن كلمة الظلم ومشتقاته يف عدد من اآليات، منها قوله تعاىل: 
ۡهلَُها﴾)1(، ومنها قوله تعاىل: ﴿لََقۡد 

َ
الِِم أ ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ ٱلظَّ

َ
﴿َربََّنآ أ

.)3()2(﴾ َظلََمَك بُِسَؤاِل َنۡعَجتَِك إَِلٰ نَِعاِجهۦِۖ
ثانيًا: يف االصطالح:

يراد بالتظلُّم اإلداري اصطالحًا أن يصدر قرار إداري معيب، أو غري مالئم 
التي أصدرت  اجلهة  إىل  الرضر  يمسهم  األفراد ممن  أحد  فيتقدم  األقل،  عىل 

القرار، أو إىل اجلهة الرئاسية طالبًا سحبه أو تعديله)4(.
ف بأنه: »طلب يتقدم به صاحب الشأن إىل اإلدارة إلعادة النظر يف  كام ُعرِّ

عي خمالَفَته للقانون«)5(. قرار إداري يدَّ
سورة النساء اآلية 5).  )1(

سورة ص اآلية 24.  )2(
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم وفق نزول الكلمة، ضبطها ورتبها حممد سعيد اللحام،    )3(

دار املعرفة، الطبعة العارشة، 1436هـ -2015م، ص )65، ص 661.
القضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغاء، د. سليامن الطاموي، دار الفكر العريب، 1986م،   )4(

ص 533.
املطبوعات اجلامعية يف اإلسكندرية،  دار  القضاء اإلداري، د. ماجد راغب احللو، منشورات   )5(

عام 1985م، ص 325.
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ف كذلك بأنه: »التظلُّم الذي يقدمه صاحب الشأن إىل اجلهة اإلدارية  وُعرِّ
التي أصدرت القرار، أو إىل اجلهة الرئاسية طالبًا تعديله أو سحبه«)1(.

ف أيضًا أنه: »عريضة يقدمها الفرد املواطن إىل اإلدارة شاكيًا هلا من  وُعرِّ
املواعيد  خالل  من  سحبه  أو  تعديله  أو  إلغاءه  مستهدفًا  معيب،  إداري  قرار 

املقررة«)2()3(.
خالل  من  لكن  للتظلُّم،  مانع  جامع  تعريف  وضع  السهل  من  يكن  مل 
صاحب  »قيام  بأنه:  اإلداري  التظلُّم  نعرف  أن  يمكننا  السابقة  التعاريف 
بمركزه  الرضر  إحلاقه  أو  يرى عدم مرشوعيته،  قرار  بالشكوى من  املصلحة 
القانوين طالبًا ممن أصدره أو من رئيسه األعىل أو من جهة مستقلة إلغاء هذا 

القرار أو تعديله أو سحبه أو التعويض عام سببه من رضر«.
الفرع الثاين: أنواع التظلُّم:

م إليها: القسم األول: التظلُّم اإلداري من حيث اجلهة التي ُيقدَّ
ينقسم التظلُّم إىل أقسام باعتبارات متعددة، وذلك عىل النحو التايل)4(: 

التي أصدرت  م إىل اجلهة  ُيقدَّ أنواع)5(، فقد  يتنوع إىل ثالثة  التظلُّم  وهذا 

الوسيط يف القضاء اإلداري، للدكتور: سليامن الطاموي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1998م، ص   )1(
.331

القانون اإلداري علاًم وعماًل ومقارنًا، لعبد الغني بسيوين، املجلد 3، القضايا اإلدارية، الطبعة   )2(
الثانية، ص 202.

األردنية  اململكة  قوانني  بني  مقارنة  دراسة  اإلداري،  التظلُّم  التعريفات:  من  لالستزادة  انظر   )3(
الرشق  جامعة  ماجستري،  رسالة  اخلييل،  خليفة  حممد  املتحدة،  العربية  واإلمارات  اهلاشمية 

األوسط، 2009م، ص 24.
دار  البقمي،  سعد  حممد  بن  مشبب  السعودي،  النظام  يف  اإلداري  القرار  إلغاء  دعوى  ميعاد   )4(

الكتاب اجلامعي للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 1438هـ، ص 3)1.
القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية طبقًا لنظام ديوان املظامل اجلديد، حممد مجال ذنيبات،   )5(

محدي حممد العجمي، الطبعة الثالثة، )143هـ-2016م، ص 235.
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بـ)بالتظلُّم الوالئي()1(، وقد  القرار أو الشخص الذي قام بإصداره ويسمي 
م  ُيقدَّ وقد  الرئايس()2(،  بـ)التظلُّم  ويسمى  القرار  أصدر  من  رئيس  إىل  م  ُيقدَّ
إىل جهة مستقلة عن اجلهة مصدرة القرار ومتلك الصالحية النظامية للبت يف 

التظلُّم ويسمى بـ)التظلُّم اإلداري من حيث السلطة املختصة بفحصه()3(.
القسم الثاين: التظلُّم اإلداري من حيث إلزاميته: 

ينقسم من حيث إلزاميته إىل نوعني)4(:
)1( التظلُّم االختيار »اجلوازي«. )2( التظلُّم الوجويب »اإلجباري«.

)1( التظلُّم اجلوازي »االختياري«:
اشرتاط  نفسه دون  تلقاء  الشأن من  به صاحب  يتقدم  الذي  التظلُّم  هو: 
عن  سواء  اإلداري،  بالقرار  علمه  تيل  معينة  مدة  خالل  لتقديمه  املنظم  من 
طريق النرش أو اإلعالن أو العلم اليقيني)5(. فمتى كان التظلُّم جوازيًا، فبوسع 
عىل  اإلدارة  لرد  منه  انتظاٍر  دون  قضائيًا  القرار  عىل  الطعن  الشأن  صاحب 

تظلُّمه، أو مرور مدة معينة عىل تقدمه به إليها.
))( التظلُّم الوجويب »اإلجباري«:

وُيراد به: التظلُّم الذي جيب أن يقدمه صاحب الشأن يف حاالت ومواعيد 
حمددة، كرشط سابق عىل رفع دعوى اإللغاء، بحيث إذا ُرفعت الدعوى قبل 

تقديمه التظلُّم فإهنا تكون غري مقبولة)6(.
املوسوعة اإلدارية الشاملة يف إلغاء القرار اإلداري وتأديب املوظف العام، د. عبد العزيز خليفة،   )1(

اجلزء الرابع، ضامنات تأديب املوظف العام، دار حممود للنرش والتوزيع، )200م، ص  248.
أحكام التظلُّم اإلداري يف القانونني املرصي والكويتي، دراسة فقهية وقضائية، لعبد الرؤوف   )2(

هاشم بسيوين، دار النهضة العربية، مرص، )199م، ص 9.
وهو ما نص عليه نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، املادة )8(، واجلهة هي وزارة اخلدمة املدنية.  )3(
القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية طبقا لنظام ديوان املظامل اجلديد، مرجع سابق، ص   )4(

.235
ميعاد دعوى إلغاء القرار اإلداري يف النظام السعودي، ، ملشبب البقمي، مرجع سابق، ص 8.  )5(

القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية طبقًا لنظام ديوان املظامل اجلديد، مرجع سابق، ص   )6(
.226
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فاألصل أن التظلُّم اإلداري - باعتباره بمثابة اعرتاض عىل القرار اإلداري 
- يكون اختياريًا، إال أنه يكون وجوبيًا إذا ما فرضه املنظم عىل صاحب الشأن 
نظام  نص  ولقد  باإللغاء،  اإلداري  القرار  عىل  طاعنًا  للقضاء  اللجوء  قبل 
والتي  منه  الثامنة  املادة  يف  الوجويب  بالتظلُّم  املظامل)1(  ديوان  أمام  املرافعات 
نصت عىل أنه: »جيب يف الدعاوى املنصوص عليها يف الفقرتني )أ( و)ب( من 
املادة الثالثة عرشة يف نظام ديوان املظامل، أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ 
اإلبالغ بالقرار، أو العلم به، أو نرشه يف اجلريدة الرسمية - بحسب األحوال 

- وتاريخ التظلُّم ونتيجته«.
القرار  من  الوجويب  بالتظلُّم  املذكور  النظام  من  الثامنة  املادة  أقرت  كام 
اإلداري املعيب، يف حال كون القرار املطعون فيه غري متعلق بشؤون اخلدمة 
املدنية فيجب التظلُّم إيل اجلهة مصدرة القرار خالل ستني يومًا من تاريخ العلم 
أمام وزارة  التظلُّم  فيكون  املدنية  اخلدمة  بشؤون  متعلقًا  كان  إذا  أما  بالقرار، 
اخلدمة املدنية خالل ستني يومًا من تاريخ العلم بالقرار. فإذا قام الطاعن برفع 
رد  ر  ُيقرِّ املظامل  ديوان  فإن  نظامًا،  الرشط  هذا  استيفاء  دون  مبارشة  الدعوى 

الدعوى شكاًل.
الوجويب حينام  التظلُّم  السعودي عىل رشط  املنظم  أورده  استثناء  وهناك 
أجاز للمحكمة أن تقبل دعوى اإللغاء خالل فرتة التظلُّم الوجويب يف احلاالت 
املستعجلة، متى اقرتنت بطلب وقف تنفيذ القرار اإلداري املطلوب إلغاؤه، 
برشط التظلُّم إىل اجلهة مصدرة القرار، عىل أن تبت املحكمة عىل وجه الرسعة 
التظلُّم  فرتة  انتهاء  بعد  الدعوى  موضوع  يف  وتنظر  التنفيذ،  وقف  طلب  يف 

الوجويب، أو إذا رفضت اجلهة مصدرة القرار تظلُّمه قبل انتهاء هذه املدة)2(.

نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1435/1/22هـ.  )1(
الصادر  املظامل،  ديوان  أمام  املرافعات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  الثامنة  املادة  الفقرة اخلامسة من   )2(

باملرسوم امللكي رقم )م/3(، وتاريخ 1435/1/22هـ.
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املطلب الثاين: الغاية من التظلُّم ورشوطه وإجراءاته:
الفرع األول: الغاية من التظلُّم:

لذا فإن رشط التظلُّم يعترب من أهم الركائز التي تقوم عليه الدعوى اإلدارية؛ 
حيث أنه يوفر السبيل عىل صاحب الشأن يف حل منازعته بُيرس وسهولة، مما 
ثم  وبأقل جمهود)1(، ومن  السبل  بأيرس  إليه  والوصول  املراد  إىل حقه  يوصله 
التظلُّم اإلداري هو ختفيف العبء عن املحاكم، وإتاحة الفرصة  فالغاية من 
أن  إليها،  م  املقدَّ التظلُّم  بعد فحص  اإلدارة  ترى  فقد  للنزاع،  الودية  للتسوية 

مقدمه عىل حق فتجيبه إىل طلبه، من سحب أو تعديل للقرار الذي أصدرته.
يوفر  الذي  األمر  مهدها،  يف  اخلصومة  وأد  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  وهذا 
الكثري من الوقت واجلهد واملال، وينأى باإلدارة عن الدخول يف خصومة ال 
طائل من ورائها، وُيغني املتهم عن اللجوء إىل القضاء حيث حيصل عىل حقه 
بوسيلة ميرسة، إال أن املتهم إذا رفضت اإلدارة تظلُّمه، أو مل تبت فيه خالل 
الزمن املحدد وهو ستون يومًا، يكون بوسعه سلوك سبيل الطعن عىل القرار 

قضائيًا)2(.
الصادرة  اإلدارية  األحكام  بعض  عىل  إطالعنا  بعد   - القول  يمكننا  لذا 
من ديوان املظامل يف جمموعة أحكامه ومبادئه اإلدارية)3( - أن اهلدف والغاية 
بإهنائها يف مراحلها  املنازعات اإلدارية  التقليل من  الرغبة يف  التظلُّم هي  من 
األوىل بطريق أيرس للناس، وحتقيقًا للمصلحة العامة ومصلحة صاحب الشأن 
)املتظلِّم( وجهة اإلدارة )املتظلَّم إليها( ومرفق القضاء اإلداري )ديوان املظامل( 

القضاء اإلداري، د. حممود خلف اجلبوري، مرجع سابق، ص83.  )1(
دعوى إلغاء القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة، عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املركز القومي   )2(

لإلصدارات القانونية، الطبعة األوىل، 2008م، ص 683.
)3( جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية من عام ))142 إىل )143هـ( الصادرة من ديوان املظامل، 
الشؤون الفنية. أو زيارة موقع ديوان املظامل عىل موقعهم يف املدونات القضائية عىل الرابط التايل: 

.www.bog.gov.sa
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عىل حد سواء، ولقد أيد هذا التوجه من قبل القضاء اإلداري يف كل من فرنسا 
ومرص، والذي أوضح أمهيته وجدواه وتوسع يف شأنه، مما يؤدي إىل مد أوارص 

الثقة ما بني املتظلِّم وجهة اإلدارة.
وبالتايل فإن الغاية من التظلُّم هي إحساس املتظلِّم بأن جهة اإلدارة هي 
اإلدارة  أن جهة  والظلم، كام  إليه حقه، ورفعت عنه هذا احليف  أعادت  من 
تقوم بمراجعة نفسها وبالتايل الرجوع إىل احلق، ألهنا ربام تكون قد أخطأت يف 

قرارها التأديبي السابق.
الفرع الثاين: رشوط التظلُّم وشكله:

أوالً: رشوط التظلُّم اإلداري:
هناك عدة رشوط أساسية ينبغي أن تتوافر يف التظلُّم وهي)1(:

صاحب . 1 به  وُبلِّغ  فعاًل،  صدر  قد  هنائي  إداري  قرار  ضد  يكون  أن 
الشأن، أو ُنرِش يف اجلريدة الرسمية.

أو . 2 الشأن،  صاحب  وهو  ومصلحة،  صفة  ذوي  من  مقدمًا  يكون  أن 
وكيله، أو نائبه.

تاريخ . 3 يومًا من  نظامًا، وهو ستون  املحدد  املوعد  أن يكون مقدمًا يف 
املعلم بالقرار.

أن يكون تظلُّاًم حقيقيًا حمدد املعنى، واضحًا يف مضمونه وحمتواه وغايته . 4
وطالبته.

أن يكون مقدمًا للجهة اإلدارية املختصة بحسب األحوال.. 5
أن يكون بإمكان اجلهة التي أصدرته إعادة النظر فيه بسحبه أو تعديله.. 6
أن يكون التظلُّم مرة واحدة، أما تعدد التظلُّامت فال أثر له.. )

القضاء اإلداري، د. سليامن الطاموي، 533/1-536، القضاء اإلداري اإلسالمي، قضاء املظامل   )1(
يف اإلسالم، دراسة تطبيقية عىل النظام السعودي، أ. د. نارص بن حممد بن مسدي الغامدي،  دار 

طيبة اخلرضاء، الطبعة األوىل، 1438هـ -)201م، ص 0)3.
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فإن مل تتوفر هذه الرشوط يف التظلُّم اإلداري، فإنه ال يكون صحيحًا، وال 
جمديًا، وال ترتتب عليه آثاره النظامية يف قطع ميعاد رفع دعوى اإلدارية.

ثانيًا: شكل التظلُّم:
بادئ ذي بدء ُيمكننا القول أن تقديم التظلُّم اإلداري ال يشرتط له شكل 
حمدد، وال خيضع ألي رشوط شكلية يف هذا الشأن، وإمجاالً ُيعد تظلُّاًم كل ما 
كه بحقه ومطالبته باقتضائه، وال ُيستثنى من ذلك  مه الشخص وُيفيد متسُّ ُيقدِّ

إال الفروض التي ينص النظام عىل طريقة التظلُّم فيها عىل نحو خاص.
وعدم اشرتاط شكل معني للتظلُّم غايته التيسري وليس التعسري، حتى ال 
يؤدي فرض شكل معني إىل تكاسل املتظلِّم وإحجامه عن تقديمه، لذلك مل 
يشرتط فيه الكتابة طاملا كان من املمكن إثباته، وبالتايل من املمكن أن يكون 
شفويًا)1(، وال يشرتط أن يكون مقيدًا بتوقيع املتظلِّم، وال صيغة خاصة)2(، كام 
أنه ليس لزامًا عىل املتظلِّم أن يقيم تظلُّمه عىل األسس القانونية التي يقدمها يف 
دعوى اإللغاء، وإنام يكفي يف التظلُّم أن يستند إىل عبارات العدالة أو املالئمة 
ويتم أثره يف هذه احلالة)3(. وال يشرتط أن يتضمن التظلُّم تاريخ ورقم القرار 

املتظلَّم منه، وإنام يكفي أن يشري املتظلِّم إىل القرار إشارة)4(.
ويف اجلملة ينبغي أن يكون هذا التظلُّم واضح املعنى واملدلول، هلذا جيب 
أن تكون عبارات التظلُّم وصياغتها دقيقة وغري مبهمة يف حتديد القرار واجلهة 
اإلدارية التي أصدرته، ومقدم التظلُّم نفسه وطلباته واالدعاءات التي يستند 

إليها كام بيناه سابقًا)5(.

وما  السابق، ص 0)1  املرجع  د. مصطفى كامل وصفي،  اإلداري،  القضاء  إجراءات  أصول   )1(
بعدها.

ميعاد دعوى اإللغاء، سمري صادق، دار الفكر العريب، سنة 1969م، ص158 وما بعدها.  )2(
الرقابة عىل أعامل اإلدارة للرقابة القضائية، د. كامل ليلة، طبعة )196م، ص 162.  )3(

جلسة  عليا،  قضائية   25 لسنة   4286 رقم  الدعوى  العليا،  اإلدارية  املحكمة  حكم   )4(
1992/12/26م.

إجراءات إقامة الدعوى اإلدارية، القايض عثامن ياسني عيل، مرجع سابق ، ص202.  )5(
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الفرع الثالث: إجراءات تقديم التظلُّم:
مل يتضمن نظام املرافعات أمام ديوان املظامل )احلايل()1( وال قواعد املرافعات 
املقارنة نجد  األنظمة  إىل  بالنظر  التظلُّم، ولكن  تقديم  إجراءات  )السابق()2( 
قوانني  التظلُّم يف ضمن  تقديم  إجراءات  الدول نصت عىل  أنظمة  بعض  أن 
القضاء اإلداري، ومن تلك الدول مرص، حيث جاء تنظيم هذه اإلجراءات 
املادة  من  األخرية  للفقرة  وفقًا  2)19م  لسنة   4( رقم  الدولة  جملس  بقانون 
)24( والتي جاء نصها عىل النحو التايل: »وتبني اإلجراءات التظلُّم وطريقة 
الفصل فيه بقرار من رئيس جملس الدولة«، وبالفعل وتنفيذًا هلذا النص صدر 
إجراءات  بشأن  3)19م  لسنة   (2 رقم  املرصي  الدولة  جملس  رئيس  قرار 

التظلُّم الوجويب من القرارات اإلدارية وطريقة الفصل فيه)3(.
ومن نصوص هذا القرار يتضح لنا إجراءات تقديم التظلُّم اإلداري:

حيث نصت املادة األوىل من القرار عىل أنه تبدأ إجراءات تقديم التظلُّم 
م إىل اجلهة اإلدارية التي أصدرت القرار أو إىل اجلهات الرئاسية، أو  بطلب ُيقدَّ

يرسل إليها بكتاب مسجل موىص عليه مصحوب بعلم الوصول.
وجيب أن يشتمل التظلُّم عىل:

اسم املتظلِّم ووظيفته وعنوانه.. 1
تاريخ صدور القرار املتظلَّم منه، وتاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية أو . 2

تاريخ إعالن املتظلِّم به.

أم  جريدة  يف  واملنشور  1435/1/22هـ،  وتاريخ  )م/3(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر   )1(
 القرى، بتاريخ 1435/2/3هـ، واملنشور يف موقع هيئة اخلرباء بمجلس الوزراء عىل موقعهم

.www.boe.gov.sa 
أم  بجريدة  واملنشور  1409/11/16هـ،  وتاريخ   )190( رقم  الوزراء  جملس  بقرار  الصادر   )2(

القرى العدد )3266(، بتاريخ 1409/12/4هـ.
هذا القرار تم نرشه بجريدة الوقائع املرصية، العدد رقم 81، يف 3/04/12)19م.  )3(
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موضوع القرار املتظلَّم منه واألسباب التي بني عليها التظلُّم، ويرفق . 3
بالتظلُّم املستندات التي يرى املتظلِّم تقديمها )املادة الثانية من القرار(.

التظلُّم . 4 التظلُّم إىل اجلهة اإلدارية تقوم هذه اجلهة بقيد  بمجرد تقديم 
وروده،  أو  تقديمه  تاريخ  فيه  ُيبنيَّ  خاص  سجل  يف  متسلسل  برقم 
أو  تقديمه،  وتاريخ  التظلُّم  رقم  فيه   ٌ ُمبنيَّ إيصاٌل  املتظلِّم  إىل  وُيسلَّم 
يرسل إليه بطريق الربيد بكتاب موىص عليه )املادة الثالثة من القرار(.

فور وصول التظلُّم يرسل إىل اجلهة التي أصدرت القرار، وعليها أن . 5
تقدم رأهيا فيه، وأن ترفق به األوراق واملستندات املتعلقة باملوضوع، 
ويرسل إىل اجلهة التي يناط هبا فحص التظلُّم خالل مخسة عرش يومًا 

من تاريخ تقديمه أو ورود التظلُّم )املادة الرابعة من القرار(.
ثم يتوىل فحص التظلُّامت مفوضو الدولة برئاسة اجلمهورية، ورؤساء . 6

واملؤسسات  واهليئات،  واملحافظات،  والوزارات،  الوزراء،  جملس 
العامة، أو من ُينَدبون لذلك من هذه اجلهات، وتعرض نتيجة فحص 
التظلُّم عىل اجلهة املختصة يف ميعاد ثالثني يومًا من تاريخ ورود التظلُّم 

)املادة اخلامسة من القرار(.
النظامي،  امليعاد  يف  التظلُّم  يف  للبت  الالزمة  اإلجراءات  تتخذ  وأخريًا 
عليها،  بني  التي  واألسباب  تظلُّمه  يف  الصادر  بالقرار  الشأن  صاحب  ويبلغ 

وذلك بكتاب موىص عليه بعلم الوصول.
ومن خالل النظر يف قرار 2) الصادر من رئيس جملس الدولة املرصي، 
نجد أن هذه اإلجراءات نظمت كيفية تقديم التظلُّم بشكل حيفظ له حقوقه، 
ديوان  أمام  املرافعات  نظام  يف  األمر  هذا  إىل  ُيرش  مل  السعودي  املنظم  ولكن 
املظامل، إذ كان من الالزم اإلشارة إىل هذه اإلجراءات، ولذا جيب عىل املنظم 

السعودي أن يتداركها فيام بعد.
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املبحث الثاين
القواعد املنظمة ملَُهل التقايض

املطلب األول: حتديد مدد التقايض ووسائل بدء امليعاد وحساهبا:
الفرع األول: حتديد مدد التقايض يف دعوى اإللغاء:

حدد نظام املرافعات أمام ديوان املظامل دعوى اإللغاء بميعاد قصري، يتعني 
إقامة الدعوة خالله، وإال ُقيض بعدم قبوهلا لرفعها بعد امليعاد، فقد قرر ديوان 
املظامل ذلك يف أحد أحكامه حيث جاء فيه: )مطالبة املدعي بإلزام املدعى عليها 
بإعادة تقدير عقاره املنزوع املادة )24( من نظام نزع ملكية العقارات حددت 
النظام  لذلك  وفقًا  تتخذ  التي  القرارات  من  املظامل  ديوان  أمام  التظلُّم  مدة 
خالل ستني يوما من تاريخ اإلبالغ هبا، وقد جتاوز املدعي لتلك املدة وإقامته 
الدعوى بعد مضيها بتظلُّم املدعي أمام املدعى عليها ال يعد عذرًا لقبول دعواه 

وأثر ذلك عدم قبول الدعوى()1(.
املرافعات  نظام  من  الثامنة  املادة  من   )4( حددته الفقرة  قد  امليعاد  وهذا 
أمام ديوان املظامل حيث نصت املادة عىل: )فيام مل يرد به نص خاص، جيب يف 
الدعوى - املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من املادة )الثالثة عرشة( من نظام 
إىل  رفعها  يسبق  أن   - املدنية  اخلدمة  بشؤون  متعلقة  تكن  مل  إن  املظامل  ديوان 
املحكمة اإلدارية التظلُّم إىل اجلهة مصدرة القرار خالل ستني يومًا من تاريخ 
العلم هبذا القرار، ويتحقق العلم به بإبالغ ذوي الشأن به أو بنرشه يف اجلريدة 
التظلُّم خالل ستني  تبت يف  أن  تلك اجلهة  تعذر اإلبالغ. وعىل  إذا  الرسمية 

جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، رقم القضية االبتدائية 12/5464ق لعام 1435هـ، رقم   )1(
 - 1436/6/12هـ  اجللسة  تاريخ   94 /ص  1436هـ  س  2/2896/د  استئناف  القضية 
العقار  عىل  املوقت  اليد  ووضع  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية  نظام  يف   )24( املادة  وراجع 
نظام  من   )8( واملادة  1424/3/11هـ،  وتاريخ  )م/15(  رقم  امللكي  للمرسوم  السابق 

املرافعات أمام ديوان املظامل.
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مسببًا،  يكون  أن  وجب  بالرفض  القرار  صدر  وإذا  تقديمه،  تاريخ  من  يومًا 
فيه بمثابة صدور  البت  التظلُّم دون  تاريخ تقديم  ويعد ميض ستني يومًا من 

قرار برفضه...«)1(.
ومن نص هذه املادة - السالفة الذكر - يتضح لنا أنه لكي يقطع التظلُّم 
قبل  من  التظلُّم  ُقدم  لو  هنا:  السؤال  ولكن  خالهلا،  يف  يقدم  أن  جيب  املدة 
صاحب الشأن يف امليعاد املحدد، فام هو العمل يف حتديد مدد التقايض يف هذا 
التساؤل نقول أن هناك  التظلُّم املقدم من صاحب الشأن؟ لإلجابة عىل هذا 

جمموعة من الفروض، هي))):
املطعون  القرار  التظلُّم باإلجياب وتسحب  )1( أن ترد جهة اإلدارة عىل 
فيه أو تعدله - خالل امليعاد املقرر لبحث التظلُّم )60 يومًا( قبل رفع دعوى 
مهده،  يف  ينتهي  النزاع  ألن  مشكلة،  أية  توجد  ال  احلالة  هذه  ويف   - اإللغاء 

يكون التظلُّم قد حقق اهلدف املرجو منه.
)2( أن ترد اإلدارة عىل التظلُّم بالرفض وخالل امليعاد املقرر لبحث التظلُّم 
الطعن  مدة  وتبدأ  القطع  سبب  ينتهي  احلالة  هذه  ويف  الدعوى،  رفع  وقبل 
الدعوى  برفع  يقوم  أن  القرار  من  للمتظلِّم  حيق  أن  عىل  جديد،  من  باإللغاء 
تكملة الفقرة )4( من املادة الثامنة: )وجيب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون اخلدمة   )1(
يومًا  ستني  خالل  وذلك  اإلدارية،  اجلهة  دون  وحدها  املدنية  اخلدمة  وزارة  إىل  التظلُّم  املدنية 
من  يومًا  ستني  خالل  التظلُّم  يف  تبت  أن  املدنية  اخلدمة  وزارة  وعىل  بالقرار،  العلم  تاريخ  من 
فيه، جاز  البت  املحددة دون  املدة  أو مضت  التظلُّم  برفض  قرارها  وإذا صدر  تقديمه.  تاريخ 
رفع الدعوى إىل املحكمة اإلدارية خالل ستني يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض 
أو انقضاء الستني يومًا املذكورة دون البت يف التظلُّم. وجيب أن يكون قرار وزارة اخلدمة املدنية 
برفض التظلُّم مسببًا. وإذا صدر قرار وزارة اخلدمة املدنية ملصلحة املتظلِّم ومل تقم اجلهة اإلدارية 
بتنفيذه خالل ستني يومًا من تاريخ إبالغه، جاز رفع الدعوى إىل املحكمة اإلدارية خالل الستني 

يومًا التالية هلذه املدة(.
يراجع يف هذا: أحكام التظلُّم يف القانونني املرصي والكويتي، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين،   )2(

املرجع السابق، ص 92 وما بعدها.
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يف خالل ستني يومًا من تاريخ وصول اإلخطار إليه برفض التظلُّم، ويف حالة 
قرارًا  بالرفض  الصادر  القرار  ويعترب  مسببًا،  الرفض  يكون  أن  جيب  الرفض 

جديدًا، وحيق للمتظلُّم الطعن يف هذا القرار ويعترب طعنًا يف قرار جديد)1(.
)3( أن ترد اإلدارة عىل التظلُّم بالرفض وخالل امليعاد، ولكن بعد رفع 
ل ورفع دعواه دون انتظار رد اإلدارة،  الدعوى، فاملتظلِّم يف هذه احلالة قد تعجَّ
فعىل املحكمة السري يف الدعوى إىل هنايتها، وال تقيض بعدم القبول، ألن انتظار 
املواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودًا لذاته، وإنام أريد به إفساح املجال أمام 

اإلدارة إلعادة النظر يف قرارها املتظلَّم منه.
وعىل ذلك ال ينبغي تأويل عبارة املنظم - كام جاء يف الفقرة )4( من املادة 
الثامنة من نظام املرافعات أمام الديوان املظامل)2( بـ)وإذا صدر قرار اجلهة برفض 
التظلُّم أو مضت املدة فللمتظلِّم رفع الدعوى للمحكمة اإلدارية) - تأوياًل 
حرفيًا خُيرجها عن الغرض من وضعها، إذ ال معنى النتظار انقضاء فسحته، 
وكذلك إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء، ثم انقىض امليعاد يف أثناء سري 
الدعوى دون أن جتيبهم اإلدارة إىل طلباهتم، أما إذا كان رد اإلدارة عىل التظلُّم 

باإلجياب، فال يقيض بعدم القبول أيضًا إنام باعتبار اخلصومة منتهية)3(.
بعد  ولكن  قرارها،  وتسحب  باإلجياب  التظلُّم  عىل  اإلدارة  ترد  أن   )4(
فوات امليعاد وبعد رفع الدعوى، ويف هذه احلالة تقيض املحكمة بعدم القبول 

باعتبار اخلصومة منتهية إلجابة املتظلِّم لطلباته)4(.

أحكام التظلُّم يف القانونني املرصي والكويتي، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرجع السابق،   )1(
ص93.

نظام املرافعات أمام ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1435/1/22هـ.  )2(

حكم املحكمة اإلدارية العليا، الدعوى رقم 386 لسنة 26 قضائية عليا، جلسة )1984/1/1م.  )3(
حكم حمكمة القضاء اإلداري، جلسة 5/8/)195م.  )4(
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أما يف حالة رد اإلدارة برفض التظلُّم فال تقيض املحكمة بعدم القبول، ألن 
االنتظار ما كان ليغري من الواقع شيئًا، فعىل املحكمة السري يف الدعوى حتى 

البت فيها)1(.
أم  بالقبول  سواء  املتظلِّم  عىل  الصمت  جانب  اإلدارة  تلتزم  أن   )5(
بالرفض، وهنا ينتهي سبب القطع ويعترب ميض ستني يومًا عىل تقديم التظلُّم 
بالتظلُّم  القرار اخلاص  بالطعن يف  الدعوى  بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع 
ستني يومًا من تاريخ انقضاء الستني يومًا املقررة لبحث التظلُّم بمعرفة جهة 

اإلدارة)2(.
أن  القول  يمكننا  التي رسدناها سابقًا  الفروض  ومن خالل عرض هذه 
تبدأ  التي  يومًا  الستني  مدة  أي  الضمني  الرفض  ميعاد  فيها  يمتد  حالة  هناك 
من تاريخ التظلُّم، والذي يعترب سكوت اإلدارة بفواهتا بمثابة رفض ضمني 
هلذا التظلُّم، وهذه احلالة هي التي تسلك فيها اإلدارة أثناء املدة ما يدل عىل 
سلوكها املسلك اإلجيايب جتاه التظلُّم، التي يمتد هبا امليعاد )يف حالة ظهور ما 
يدل عىل االستجابة( ويعلم به صاحب الشأن أهنا يف سبيل االستجابة لطلباته، 
حتى يصدر من اجلهة اإلدارية ما ينبئ عن عدوهلا عن هذا املسلك، والقول 
املتظلِّم إىل خماصمة اإلدارة قضائيًا يف وقت تكون هي  بغري ذلك مؤداه دفع 

جادة يف سبيل إنصافه)3(.

أحكام التظلُّم يف القانونني املرصي والكويتي، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرجع السابق،   )1(
ص 95.

جلسة  عليا،  قضائية   33 لسنة   3000 رقم  الدعوى  العليا،  اإلدارية  املحكمة  حكم   )2(
1990/4/15م، حكم املحكمة اإلدارية العليا، الدعوى رقم 1660 لسنة 34 قضائية عليا، 

جلسة )1991/1/2م.
أحكام التظلُّم يف القانونني املرصي والكويتي، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرجع السابق،   )3(

ص 96.
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وبالتايل يمكننا أن نضيف إىل الفروض السابقة فرضًا آخر وهو يف حالة 
»مسلك اإلدارة اإلجيايب« أي أهنا يف سبيلها لالستجابة لطلبات املتظلِّم وقبول 
تظلُّمه، والذي يعترب حالة من حاالت امتداد ُمَهل التقايض، وسوف يأيت معنا 

الحقًا يف هذه الدراسة)1(.

املطلب الثاين: وسائل بدء امليعاد التقايض وحسابه:
الفرع األول: وسائل بدء ميعاد التقايض:

بدء امليعاد هو اليوم الذي يتم فيه رسميًا نقل القرار املطعون فيه إىل علم 
صاحب الشأن، وقد نصت الفقرة الرابعة من املادة الثامنة املشار إليها سابقًا، 
عىل أنه: )يتحقق العلم به بإبالغ ذوي الشأن به أو نرشه يف اجلريدة الرسمية 
إذا تعذر اإلبالغ()2(. إذًا فقد حددت هذه الفقرة الرابعة وسائل حتقق العلم 

بالقرار حمل التظلُّم، طريقتني لذلك مها:
األوىل: إبالغ املوظف الصادر بشأنه القرار )صاحب الشأن(.

الثانية: النرش يف اجلريدة الرسمية يف حال تعذر اإلبالغ.
فمن الواضح أن هذا النص ذكر وسيلتني لبدء رسيان ميعاد الطعن باإللغاء، 
ومها: نرش القرار أو إعالنه )إبالغه( لصاحب الشأن، غري أن القضاء يف الدول 

املقارنة أضاف وسيلة ثالثة وهي: العلم اليقيني. فام هو العلم اليقيني؟
بالقرار  الفعيل  بالعلم  نفسه  الشأن  صاحب  اعرتاف  هو:  اليقيني  العلم 
وحمتواه يف حق من صدر منه)3(. ويبدأ ميعاد الطعن باإللغاء - يف هذا الفرض 
- من التاريخ الذي يقر املدعي أنه علم فيه بالقرار، ويف الواقع يندر أن يعرتف 
املدعي بعلمه بالقرار، ألنه بذلك قد يتعرض لرفض دعواه لرفعها بعد فوات 

امليعاد.
انظر: املطلب الثاين من املبحث الثالث ص )24.  )1(

املادة الرابعة من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات أمام ديوان املظامل.  )2(
القضاء اإلداري السعودي، د. أمحد حممد صبحي، مرجع سابق، ص 153.  )3(
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املطعون  بالقرار  اليقيني  العلم  اعتبار  عىل  اإلداري  القضاء  جرى  ولقد 
فيه وسيلة تقوم مقام اإلعالن أو النرش فيام يتعلق بيده ميعاد الطعن باإللغاء، 
وذلك بالنظر إىل أن النرش واإلعالن مها وسيلتان للعلم، فإذا حتقق بغريمها قام 
هذا العلم مقامهام، عىل أن هذا العلم جيب أن يكون يقنيًا ال ظنيًا أو افرتاضيًا، 
تاريخ  العلم يف  يثبت هذا  للقرار، وأن  الكامل  املضمون  أن يشمل  كام جيب 

حمدد حتى يمكن حساب بدء املدة)1(.
ومن أمثلة حاالت العلم اليقيني: االعرتاف والتظلُّم من القرار، وتنفيذ 
القضاء يف حالة  مواجهة من صدر يف حقه)2(، ولذلك يشرتط  له يف  اإلدارة 
اعرتف  فإذا  جتزئته)3(،  عدم  املدعي  علم  عىل  كدليل  االعرتاف  إىل  االستناد 
امليعاد  بالتظلُّم منه، ال يبدأ  أنه قد سارع  بالقرار ولكنه أضاف  املدعي بعلمه 

من تاريخ العلم، ولكن من تاريخ الفصل يف التظلُّم.
ويف اململكة العربية السعودية مل ُيرش نظام املرافعات أمام ديوان املظامل إىل 
العلم اليقيني كوسيلة من وسائل العلم بالقرار اإلداري، غري أن ديوان املظامل 
أشار إىل هذه الوسيلة يف بعض أحكامه، حيث قيض بأن: )القرار اإلداري إنام 
النظامي بمجرد توقيعه مما هو خمتص نظامًا بإصداره،  تكتمل أركان وجوده 
اكتامل  إجراءات الحقة عىل  اليقيني فهي جمرد  العلم  أو  النرش واإلعالن  أما 
هذه األركان، وهي إجراءات يتطلبها املنظم لنقل العلم بالقرار إىل أصحاب 

الشأن لكي يلتزموا به، أو لكي يمكن االحتجاج به يف مواجهتهم()4(.

األوىل،  الطبعة  مقارنة،  دراسة  الطهراوي،  عيل  بن  هاين  د.  السعودي،  اإلداري  القضاء   )1(
1433هـ-2012م، بدون نارش، ص 162.

القضاء اإلداري السعودي، د. هاين عيل الطهراوي، املرجع السابق، ص 163.  )2(
حكم حمكمة القضاء اإلداري، جلسة 1950/1/14م، م)4( من 369، حكم حمكمة القضاء   )3(

اإلداري، جلسة 1954/1/21م، م)8(، ص 494.
حكم ديوان املظامل رقم 243 /د/4/1 لعام 1430هـ.  )4(
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أما فيام يتعلق بعبء إثبات العلم اليقيني فإنه يقع عىل عاتق اإلدارة، فهي 
تثبت  أن  وهلا  امليعاد،  لفوات  الدعوى شكاًل  قبول  بعدم  يدفع  الذي  اخلصم 
ذلك بكافة طرق اإلثبات، حيث أن تقديم التظلُّم إىل جهة اإلدارة يكشف عن 
نيتها ومسلكها حيال هذا التظلُّم عند بحثها إياه، وعام إذا كانت هذه النية جادة 

يف البحث أم العكس)1(.
وهي  املتظلِّم،  وبني  بينها  العالقة  يف  األقوى  الطرف  هي  اإلدارة  فجهة 
متلك العديد والعديد من اإلمكانيات واألدوات التي ال يملك مثلها املتظلِّم، 
فإنه يقع عىل عاتقها باعتبارها خصاًم رشيفًا وحمايدًا رفع الرض عن هذا املتظلِّم 
قدر املستطاع، وذلك لتاليف جلوء املتظلِّم جلهة القضاء ورفع دعواه، ومن ثم 

الدخول يف دهاليز املحاكم ولدد اخلصومة)2(.
هذه هي وسائل بدء ميعاد التقايض، وهي مرتبطة بدعوى اإللغاء بالتظلُّم 
أي وسيلة  بمجرد حتقق  تبدأ  والتي  امُلَهل  قاطعًا هلذه  يعترب  والذي  اإلداري، 
من هذه الوسائل، ولكن يصبح التظلُّم وسيلة تساعد عىل مد ُمَهل التقايض 

برشوطه التي سبق أن أشارنا إليها.
الفرع الثاين: كيفية حساب امليعاد:

لنظام  الثامنة  املادة  من  للفقرة )4(  باإللغاء  الطعن  ميعاد  خيضع حساب 
املرافعات أمام ديوان املظامل، كام - أنه ووفقًا للفقرة املذكورة - أوجب املنظم 
فيه  الطعن  قبل  اإلداري  القرار  من  التظلُّم  الشأن  صاحب  عىل  السعودي 
باإللغاء أمام القضاء اإلداري، وبالتايل يتوقف حساب ميعاد الطعن باإللغاء 
أو  رصيح،  بقرار  بالرفض  أو  بالقبول  سواء  التظلُّم  من  اإلدارة  موقف  عىل 

أحكام التظلُّم يف القانونني املرصي والكويتي، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، مرجع سابق،   )1(
ص )10.

الثانية،  الطبعة  األمانة،  مطبعة  وصفي،  كامل  مصطفى  د.  اإلداري،  القضاء  إجراءات  أصول   )2(
8)19م، ص 109.
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بالرفض الضمني من خالل السكوت طوال الستني يومًا املخصصة هلا لبحث 
التظلُّم)1(. 

إخطار  تاريخ  من  الرسيان  فيه  يبدأ  باإللغاء  الطعن  ميعاد  فإن  وبالتايل 
املتظلِّم برفض تظلُّمه، أو مرور ستني يومًا عىل التقدم بالتظلُّم دون البت فيه. 

أي التارخيني أسبق)2(.
التنفيذية  ومما جتدر اإلشارة إليه أن الفقرة )1( للامدة األوىل من الالئحة 
املحددة يف  املهلة  أنه: )حتسب  املظامل نصت عىل  ديوان  أمام  املرافعات  لنظام 
بانقضاء  املجرى هلا، وتنقيض  فيه األمر  الذي حددت  التايل  اليوم  النظام من 
يوم  أول  إىل  امتدت  رسمية  عطلة  آخرها  صادف  وإذا  منها،  األخري  اليوم 
القاطع  التظلُّم  يكون  الذكر  السالفة   )1( الفقرة  نص  خالل  فمن  عمل(، 
يكون  أن  العربة يف  إذ  اإلدارة)3(،  لدى جلهة  لوصوله  التايل  اليوم  للميعاد يف 
رسيان امليعاد من تاريخ وصوله وليس من تاريخ إرساله، وعليه إذن يبدأ العد 
التنازيل لفرتة الستني يومًا التي تركها املنظم جلهة اإلدارة حتى تبت يف التظلُّم 

من اليوم التايل ليوم وصول التظلُّم)4(.
التظلُّم يف 2 من شهر حمرم واستغرق  الشأن  مثال ذلك: أرسل صاحب 
فهنا ال  العام،  وصوله أسبوعني، فوصل جهة اإلدارة يف )1 حمرم من نفس 

القضاء اإلداري السعودي، د. أمحد حممد صبحي، مرجع سابق، ص )15، وراجع: إجراءات   )1(
عثامن  القايض  مقارنة،  حتليلية  دراسة  والتعويض،  اإللغاء  دعوى  يف  اإلدارية  الدعوى  إقامة 

ياسني عيل، منشورات احللبي احلقوقية، الطبعة األوىل، 2011م، ص 211.
أحكام التظلُّم يف القانونني املرصي والكويتي، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، مرجع سابق،   )2(

ص110وما بعدها.
النظام القانوين للميعاد يف دعوى اإللغاء، دراسة مقارنة، د. رأفت فودة، النارش دار النهضة،   )3(

طبعة 2008م، ص 192.
السابق،  املرجع  خليفة،  املنعم  عبد  أ.  الدولة،  جملس  قضاء  يف  اإلداري  القرار  إلغاء  دعوى   )4(

ص14.
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نبدأ يف عد فرتة الستني يومًا املشار إليها من يوم 2 حمرم يوم إرسال التظلُّم، 
وال من يوم )1 حمرم يوم الوصول، وإنام نبدأ نعد بدءًا من 18 من شهر حمرم 
)اليوم التايل ليوم وصول التظلُّم( نضيف إليها )59( يوم = اليوم األخري وهو 

يوم )1 من شهر ربيع الثاين.
 وبناء عىل ما سبق يكون حساب ميعاد املدة القاطعة للتظلُّم عىل النحو 

اآليت:
)1( يف حالة استجابة اإلدارة وقبوهلا لطلبات املتظلِّم كلية:

وبالتايل  كلية،  باإلجياب  الصادر  بالقرار  انتهت  قد  املشكلة  تكون  فهنا 
ينتهي النزاع يف مهده، ويكون التظلُّم قد حقق اهلدف املرجو منه ولن يكون 

هناك حساب ألي مدة)1(.
الرد  له  وأوصلت  املتظلِّم،  طلبات  كليًة  اإلدارة  رفضت  إذا  ما  حالة  يف   )((
بالرفض قبل هناية املدة، أي خالل فرتة الستني يومًا املقررة للبت يف التظلُّم، 

وكان هذا الرفض رصحيًا ومسببًا:
فعىل املتظلِّم رفع دعوى اإللغاء كام يف املثال السابق؛ ألنه تبدأ مدة ستني 
يومًا جديدة، وتبدأ هذه املدة من اليوم التايل لوصول قرار اإلدارة إىل املتظلِّم)2(.
)3( يف حالة ما إذا التزمت اإلدارة الصمت ومل ترد عكس ما تطلبته النصوص:

وذلك بأن متيض مدة الستني يومًا عىل تقديم التظلُّم دون أن يتلقى املتظلِّم 
املدة  هذه  فوات  أن  وافرتض  تدخل  املرشع  فإن  تظلُّمه،  عىل  رصحيًا  ردًا 
للتظلُّم،  اإلدارة  جهة  قبل  من  )حكمي(  ضمني  رفض  بمثابة   - 60يومًا   -
وتربير هذا الرفض الضمني )احلكمي( بأن القول بغري ذلك سيؤدي إىل أن 

أحكام التظلُّم يف القانونني املرصي والكويتي، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرجع السابق،   )1(
ص 110.

السابق،  املرجع  خليفة،  املنعم  عبد  أ.  الدولة،  جملس  قضاء  يف  اإلداري  القرار  إلغاء  دعوى   )2(
ص14.
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تظل مواعيد الطعن ممتدة إىل ما ال هناية، األمر الذي ال يتفق وحكمة فرض 
ميعاد قصري لدعوى اإللغاء، وهو استقرار املراكز القانونية، وسري املرفق العام 

بانتظام واطراد)1(.
التايل  اليوم  من  يومًا(  )الستني  الدعوى  رفع  ميعاد  يبدأ  احلالة  هذه  ويف 

النتهاء مدة الستني يومًا سالفة الذكر املقررة جلهة اإلدارة لبحث التظلُّم)2(.
)4( يف حالة استجابة اإلدارة جزئيًا لطلبات املتظلِّم:

وهنا إن أراد منازعة اإلدارة يف اجلزء املتبقي والتي مل تعط اإلدارة بصدده 
التايل  اليوم  الدعوى خالل ستني يومًا حتسب من  برفع  إجابة مرضية، فعليه 

لوصول رد اإلدارة إليه أو علمه به)3(.
ويثور التساؤل يف هذه احلالة عام إذا كان للمتظلِّم - يف حالة االستجابة 
اجلزئية لطلبات املتظلِّم - هل له حق تقديم تظلُّم بشأن هذا القرار الصادر من 

جهة اإلدارة باالستجابة اجلزئية؟
نقول: أنه جيوز للمتظلِّم أن يتظلَّم من هذا القرار، ألنه يعترب قرارًا إداريًا 

دعوى إلغاء القرار اإلداري، أ. عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص 14.  )1(
مثال هذه احلالة: إذا وصل التظلُّم لإلدارة يف يوم 14من شهر رمضان، فلإلدارة مدة ستني يومًا   )2(
للبت يف هذا التظلُّم كالتايل: مدة البت يف التظلُّم تكون من 15رمضان حتى 16ذي القعدة.. 
مل ترد اإلدارة، افرتض املنظم رفضها يتم الطعن باإللغاء يف القرار اإلداري املتظلَّم منه يف امليعاد 
اآليت: مدة رفع دعوى اإللغاء من اليوم التايل آلخر يوم للبت يف التظلُّم 59 + يوم أي من )1 
ذي القعدة حتى 18 حمرم فإذا رفعها يوم 19 حمرم تكون قد رفعت بعد امليعاد ويتعني عدم قبوهلا 

شكاًل.
أبريل جلهة  التظلُّم لإلدارة يف )1  أبريل ووصل  تظلُّمه يف 2  املتظلِّم  احلالة: أرسل  مثال هذه   )3(
مايو   15 يف  الرد  له  وأرسلت  جزئيًا،  الشأن  صاحب  ادعاها  التي  الطلبات  ورفضت  اإلدارة 
وصل هذا الرد لصاحب الشأن يف 28 مايو، هنا عىل صاحب الشأن رفع دعوى اإللغاء خالل 
ستني يومًا تبدأ من اليوم التايل ليوم وصول الرد، أي بدءًا من يوم 29 مايو مضافًا إليه 59 يومًا، 
امليعاد هو من 29 مايو حتى )2 يوليو، فإن رفع دعواه بعد يوم )2 يوليو تكون غري  فيكون 

مقبولة شكاًل، ألنه تم رفعها بعد امليعاد املفروض أن ترفع خالله.
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جديدًا مكتمل األركان، بل وأنني أرى أن هذا التظلُّم يمثل حالة جديدة من 
حاالت امتداد رفع دعوى اإللغاء.

نتيجة  بانتظار  ملزم  غري  الطاعن  أن  إىل  الصدد  هذا  يف  اإلشارة  وجيوز 
التظلُّم، فله حق اللجوء إىل القضاء رغم تقدمه بالتظلُّم سواء كان هذا التظلُّم 

اختياريًا أو وجوبيًا)1(.
املرافعات  نظام  نص  فقد  واملواعيد  املدة  حساب  بكيفية  يتعلق  فيام  أما 
عند  وينتهي  الشمس  رشوق  من  يبدأ  امليعاد  وهناية  بداية  حتديد  أن  الرشعية 
التاريخ  فيكتب  امليالدي  التاريخ  وحدد  القرى،  أم  تقويم  حسب  غروهبا 

اهلجري، ومن ثم ما يوافقه يف التاريخ امليالدي)2(.
إجراء  املحددة الختاذ  للمدة  األخري  اليوم  أن  املنظم  اعترب  ثانية  من جهة 
من  يوم  آخر  وكان  صادف  وإذا  اإللغاء،  يف  الطعن  ميعاد  حساب  يف  يدخل 

امليعاد عطلة رسمية فإن امليعاد يمتد إىل أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة)3(.
كام قرر املنظم السعودي امتداد امليعاد بسبب املسافة، فإذا كان امليعاد يف 
النظام للحضور أو مبارشة إجراء زيد عليها ستني يومًا ملن يكون مكان إقامته 
مدة  إىل  املدة  هذه  يف  زيادة  وللمحكمة  السعودية)4(،  العربية  اململكة  خارج 

مماثلة عند االقتضاء أو احلاجة)5(.

املوسوعة اإلدارية الشاملة، د. عبد العزيز خليفة، املرجع السابق، اجلزء الثاين، ص 245.  )1(
املادة )60( من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل لعام 1435هـ.  )2(

بتاريخ  )م/1(،  رقم  باملرسوم  الصادر  السعودي،  الرشعية  املرافعات  النظام  يف   )18( املادة   )3(
املرافعات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )8( املادة  من  و)2(   )1( والفقرة  1435/1/22هـ، 

الرشعية، الصادرة يف 1435/5/19هـ.
لعام  املظامل  ديوان  أمام  املرافعات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  األوىل  املادة  من   )1( الفقرة   )4(

1435هـ.
املادة )21( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية.  )5(
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املبحث الثالث
التظلُّم اإلداري وأثره عىل امتداد ُمَهل التقايض

املطلب األول: األثر القانوين المتداد ُمَهل التقايض:
يعترب امتداد ميعاد الطعن القضائي باإللغاء بسبب مدة الطعن بقطعها أو 
وقفها من أهم اآلثار القانونية املرتتبة عىل تقديم التظلُّم جلهة اإلدارة، سواء 
أكان اختياريًا أو وجوبيًا مما يرتتب عليه التمتع بمهلة تقاٍض جديدة لكل من 
املتظلِّم واإلدارة فيام يتعلق بحل النزاع بينهام، وخيتلف االنقطاع عن الوقف 
يف أن االنقطاع يعني زوال املدة السابقة وبدء ميعاد طعن جديد، وبذلك ال 
حتتسب املدة املنقضية، وتعترب كأن مل تكن يف حني أن الوقف يرتتب عليه فقط 
استكامل املدة الباقية بعد زوال سبب الوقف، وحساب املدة املنقضية ضمن 

مدة الطعن القضائي.
الفرع األول: وقف ميعاد دعوى اإللغاء:

يوقف امليعاد يف حالة القوة القاهرة، ويقصد هبا حادث فجائي خارج إرادة 
الشخص، من شأنه أن حيول بينه وبني أن يرفع الدعوى، مثل حالة احلرب أو 

وقوع فيضان أو زلزال أو املرض الذي يؤدي إىل العجز الكيل.
أو احلبس يف مكان ال يستطيع اهلرب منه، أو يمنع من العودة إىل بلده إذا 

كان يف اخلارج)1(.
ويرتتب عىل حدوث القوة القاهرة وقف ميعاد الدعوى عن رسيانه، وال 

يعود مرة أخرى لرسيانه إال بعد انقضائها أي زوال القوة القاهرة)2(.
ظهر  إذا  أنه  يف  تتمثل  معينة،  آثار  امليعاد  وقف  عىل  يرتتب  عام  وبشكل 
سبب الوقف قبل بدء امليعاد فإن امليعاد ال يبدأ يف الرسيان إال بعد أن يزول 

القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء، د. سليامن الطاموي، مرجع سابق، ص 535.  )1(
وجيز دعوى اإللغاء طبقًا لألحكام القضائي، د. فتحي فكري، بدون دار نرش، 2004م، ص   )2(

.181
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سبب الوقف، أما إذا ظهر سبب الوقف بعد أن يكون امليعاد قد بدأ، فيقف بعد 
رسيانه حتى يزول سبب الوقف، فإذا زال هذا السبب عاد امليعاد إىل الرسيان، 
عىل أن حيسب املدة السابقة عىل الوقف مع املدة الالحقة عليه، وبالتايل يكون 

وقف رسيان امليعاد من أسباب امتداد ُمَهل التظلُّم)1(.
الفرع الثاين: انقطاع ميعاد دعوى اإللغاء:

معنى انقطاع رسيان امليعاد يف دعوى اإللغاء هو استبعاد املدة التي انقضت 
من ميعاد رفع دعوى اإللغاء قبل تقديم التظلُّم والبدء -كام قلنا - يف احتساب 
ميعاد جديد كامل )ستني يومًا( من تاريخ تقديم هذا التظلُّم وهو اليوم التايل 

لوصول التظلُّم إىل اجلهة مصدرة القرار أو اجلهة الرئاسية هلا.
ويقطع ميعاد التقادم يف دعاوى غري اإللغاء رسيان مدة جديدة مماثلة ملدة 

التقادم األوىل، وذلك طبقًا للقواعد العامة املعمول هبا يف هذا الشأن)2(.
نتيجة  التظلُّم اإلداري رشوطه وترتب عىل ذلك  إذا توافرت يف  وبالتايل 
بالغة األمهية بالنسبة لصاحب الشأن وهي قطع ميعاد الطعن باإللغاء يف القرار 
اإلداري، فينقطع رسيان هذا امليعاد بالتظلُّم إىل اجلهة اإلدارية التي أصدرت 
القرار وجيب أن ُيَبت يف التظلُّم قبل ُميضِّ ستني يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا 
عىل  يومًا  ستني  ُميضُّ  ويعترب  مسببًا،  يكون  أن  وجب  بالرفض  القرار  صدر 

تقديم التظلُّم دون أن جتيب عنه السلطات املختصة بمثابة رفضه.
ويمكن  اإللغاء،  دعوى  ميعاد  قطع  إىل  تؤدي  التي  األسباب  تتعدد  وقد 

إرجاعها إىل ثالثة أسباب رئيسية، وهي:

النهضة  دار  اللطيف،  عبد  حممد  د.  اإللغاء،  دعوى  الثاين:  الكتاب  اإلداري،  القضاء  قانون   )1(
العربية - القاهرة، 2002م، ص 138.

أحكام التظلُّم يف القانونني املرصي والكويتي، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرجع السابق،   )2(
ص 101.
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)1( التظلُّم اإلداري.
)2( طلب اإلعفاء من الرسوم القضائية.

)3( رفع الدعوى أمام حمكمة غري خمتصة.
ونشري يف هذا اجلانب إىل السببني اآلخرين، باعتبار أن التظلُّم هو موضوع 

البحث.
)1( طلب اإلعفاء من الرسوم القضائية:

وتسميه بعض القوانني يف بعض الدول بطلب املساعدة القضائية، وطلب 
اإلعفاء هو الطلب الذي يقدمه من يريد رفع دعوى اإللغاء بإعفائه من الرسوم 
القضائية لعدم قدرته عىل دفع مثل هذه الرسوم التي يقررها القانون بالنسبة 

هلذه الدعوى)1(.
هذا السبب يمكن أن يصلح لقطع املواعيد يف بعض الدول، والتي تأخذ 
بمبدأ التقايض مدفوع الرسوم، أما يف اململكة العربية السعودية فإن التقايض 

جمانًا فال يلزم الطاعن يدفع أية رسوم قضائية)2(.
))( رفع الدعوى أمام حمكمة غري خمتصة:

وهو  هلا،  خمتصة  غري  حمكمة  أمام  دعواه  برفع  الشأن  صاحب  خيطئ  قد 
احتامل قائم، نظرًا لتعقد التنظيم القضائي، وتداخل قواعد توزيع االختصاص 
عىل املحاكم املختلفة، ويكون من الصعب أحيانًا معرفة املحكمة املختصة عىل 

وجه الدقة.
لعدم  بالقرار  الطعن  يف  الشأن  صاحب  رغبة  عن  يعرب  اإلجراء  وهذا 
مرشوعيته رغم رفعه الدعوى أمام حمكمة غري خمتصة، ولذلك فإن من شأن 
هذا اإلجراء قطع ميعاد الطعن، وحساب ميعاد جديد يبدأ من تاريخ صدور 

احلكم لعدم االختصاص من املحكمة التي رفعت الدعوى أمامها.
قانون القضاء اإلداري، د. حممد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 139.  )1(

الثانية،  الطبعة  الرشد،  مكتبة  شنطاوي،  خطار  عيل  د.  السعودي،  اإلداري  القضاء  موسوعة   )2(
2015م، ص 332.
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 التظلُّم اإلداري)1) جيتمع مع حاالت امتداد امليعاد وال يتكرر معها:
وطلب  اإلداري  التظلُّم  يتكرر  أال  جيب  بأنه  القول  يمكننا  املقام  هذا  يف 
حمكمة  إىل  الدعوى  ورفع  الواحدة،  القضائية  اجلهة  أمام  القضائية  املساعدة 
غري خمتصة جيب أيضًا أال يتكرر مع أهيام، فهذه األسباب الثالثة القاطعة مليعاد 
دعوى اإللغاء وإن كانت ال تتكرر إال أهنا قد جتتمع يف نفس احلالة، فالطاعن 
قد يتظلَّم من القرار - والتظلُّم يقطع له امليعاد مرة - ثم يرفض التظلُّم فريفع 
- خالل الستني يومًا التالية - طلبًا لإلعفاء من الرسوم القضائية؛ فيجاب إىل 
طلبه فيعطى بعد ذلك ستني يومًا أخرى لريفع دعوى اإللغاء، فإذا به يرفعها 
إىل حمكمة غري خمتصة )كأن يرفعها مثاًل أمام إحدى املحاكم العادية بدالً من 
املحاكم اإلدارية( وبعد أن حتكم هذه املحكمة بعدم اختصاصه فإنه جيب أن 

يعطى ميعاد جديدًا لريفع الدعوى إىل املحكمة املختصة.
فكأن »ميعاد دعوى اإللغاء جيوز أن يقطع ثالث مرات يف نفس الدعوى، 
مرة بالتظلُّم اإلداري، وأخرى بطلب اإلعفاء من الرسوم القضائية، ومرة ثالثة 

برفع الدعوى إىل املحكمة غري املختصة«)2(.
رفع دعوى  مدة  األخرى خالل  امليعاد  قطع  التظلُّم وحاالت  يكون  أن  جيب 

اإللغاء)3):
وهناك من الرشاح من يرى أن هذا رشط أسايس لكي حيتفظ الطاعن لنفسه 
باحلق يف تقديم دعوى اإللغاء، وبالتايل جيب أن يتم كل سبب من األسباب 

الثالثة القاطعة للميعاد - يف ميعاد الطعن باإللغاء.

أحكام التظلُّم يف القانونني املرصي والكويتي، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرجع السابق،   )1(
ص 104.

حكم حمكمة القضاء اإلداري، الدعوى رقم 1429 لسنة 6 قضائية، جلسة 1952/6/26م.  )2(
أحكام التظلُّم يف القانونني املرصي والكويتي، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرجع السابق،   )3(

ص 105.



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
246

التظلم اإلداري كسبب المتداد ُمَهل التقاضي

اًم إداريًا فهذا التظلُّم جيب أن يقدم يف  فمثاًل قد يقدم صاحب الشأن تظلُّ
مدى ستني يومًا من تاريخ إعالن القرار أو العلم به، فإذا ردت اإلدارة بالرفض 
وجلأ صاحب الشأن خطأ إىل حمكمة غري خمتصة فإن رفع الدعوى جيب أن يتم 

يف مدى ستني يومًا من تاريخ إعالمه بقرار الرفض.
ويستطيع صاحب الشأن أن يستمر أمام اجلهة القضائية غري املختصة: إىل 
أن يصدر احلكم من حمكمة الدرجة األوىل بعدم االختصاص فيستأنفه لدى 
حمكمة الدرجة الثانية، ثم يطعن فيه بالنقض لدى حمكمة النقض، فإذا صدر 
احلكم يف النهاية بعدم االختصاص فيجب عىل الطاعن أن يلجأ إىل املحكمة 
املختصة بمجلس الدولة يف مدى ستني يومًا إذا أراد أن يقدم طلب اإلعفاء 
من الرسوم القضائية، فإن هذا الطلب جيب أن يودع يف قلم كتاب املحكمة يف 
مدى ستني يومًا من صدور احلكم بعدم االختصاص، وإذا ما منحته املحكمة 
إعفاء من الرسوم القضائية وجب عليه رفع دعوى اإللغاء يف مدى ستني يومًا.

بالقول بأن استمرار صاحب  النظام  ويستطرد يف هذا اجلانب من رشاح 
الشأن أمام املحكمة غري املختصة أمٌر ال يتصور وقوعه عماًل؛ ألن صاحب 
عماًل  واحلاصل  وقت،  أرسع  يف  حكم  عىل  احلصول  مصلحته  من  املصلحة 
أنه بمجرد صدور حكم بعدم االختصاص من حمكمة أول درجة فإن الطاعن 
بعدم  حكمها  ن  ُتضمِّ قد  املحكمة  أن  كام  فورًا،  املختصة  للمحكمة  يتوجه 

االختصاص إحالة الدعوى إىل اجلهة القضائية املختصة)1(.

يراجع يف هذا: أصول إجراءات القضاء اإلداري، د. مصطفى أبو زيد فهمي، املرجع السابق،   )1(
الرؤوف هاشم  القانونني املرصي والكويتي، د. عبد  التظلُّم يف  ص 593 وما بعدها، أحكام 

بسيوين، املرجع السابق، ص 106.
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املطلب الثاين: مسلك اإلدارة اإلجيايب يف التظلُّم اإلداري))):
اإللغاء،  لرفع دعوى  بمواعيد حمددة  املتظلِّم مرتبط  فإن  كام ذكرنا سابقًا 
عىل  االتفاق  جيوز  ال  بحيث  العام،  النظام  من  وهي  قصرية  املواعيد  وهذه 
امليعاد  أنه يمكن مع ذلك أن يمتد هذا  بالنقصان، إال  بالزيادة أو  خمالفتها ال 
ألكثر يف املدة املحددة نظامًا يف حاالت ذكرناها سابقًا، ومنها مسلك اإلدارة 
اإلجيايب كأحد أسباب امتداد ُمَهل التقايض، حيث أن التظلُّم اإلداري يكون 
ديوان  أمام  املرافعات  نظام  ينص  إليها. ومل  للمتظلِّم  اإلدارة  رد  عىل  متوقفًا 
الثامنة  املادة  هلا  أشارت  التي  التظلُّامت  يف  اإلجيايب  اإلدارة  مسلك  إىل  املظامل 
املسألة إىل من أشار إىل االستئناس هبا  الرجوع يف هذه  لزامًا  منه، وكان عيلَّ 
من  العديد)2(  هناك  أن  نجد  ذلك  ومن  الشأن،  هذا  يف  الصادرة  واألحكام 
األحكام اإلدارية املرصية العليا الصادرة فيام يتعلق بمسلك اإلدارة اإلجيايب 
يف هذا الشأن، وقد أسست ذلك بامتداد امليعاد يف حالة اختاذ اإلدارة مسلكًا 
إجيابيًا ينم عن االستجابة لطلب املتظلِّم هو انتفاء القرينة القانونية عىل رفض 

التظلُّم واملستفادة من مرور ستني يومًا عىل التقدم به بدون أن تبت فيه)3(.
ويعد انقضاء مدة الستني يومًا عىل تقدم صاحب الشأن بتظلُّمه إىل جهة 
التظلُّم، إال أن هذه  اإلدارة دون تلقي رد منها، يشكل قرينة عىل رفض هذا 
سبيلها  يف  أهنا  إىل  يشري  إجيابيًا  مسلكًا  اإلدارة  سلكت  ما  إذا  تنتفي  القرينة 

لالستجابة للتظلُّم بعد استشعارها باستناده إىل حق.
ويثور التساؤل عن حالة أال وهي ُميض مدة الستني يومًا، وكان ميض هذه 
التظلُّم،  إليها  م  ُقدِّ التي  اجلهة  لدى  اإلدارية  اإلجراءات  بطء  إىل  راجعًا  املدة 
املوسوعة اإلدارية الشاملة يف إلغاء القرار اإلداري وتأديب املوظف العام، د. عبد العزيز خليفة،   )1(

املرجع السابق، اجلزء الثاين، ص246 وما بعدها.
املرجع السابق، ص)24.  )2(

حكم املحكمة اإلدارية العليا، الدعوى رقم 15) لسنة 35 قضائية عليا، جلسة 6/)/)199م.  )3(
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واإلدارة يف مسلكها اإلجيايب مل هتمل التظلُّم، وأهنا يف سبيلها إلجابة املتظلِّم 
لطلبه.

التقايض يف  ُمَهل  امتداد  تعترب من حاالت  نقول: أن هذه احلالة  لإلجابة 
التظلُّم متتد يف  الستني يومًا املحددة لردها عىل  التظلُّم، وإن ميعاد  البت هبذا 
هذه احلالة، والقول بغري ذلك مؤداه دفع املتظلِّم إىل خماصمة اإلدارة قضائيًا 
يف وقت تكون هي جادة يف سبيل إنصافه، وقد قصد املنظم من وجوب اتباع 
طريق التظلُّم اإلداري تفادي اللجوء إىل طريق التقايض بقدر اإلمكان، وذلك 

بحسم املنازعات إداريًا يف مرا حلها األوىل)1(.
ويثور التساؤل عن مدى امتداد ميعاد البت يف التظلُّم يف حالة توافر املسلك 

اإلجيايب من قبل جهة اإلدارة:
ونجد الرد عىل هذا التساؤل من خالل االطالع عىل األحكام اإلدارية يف 
»حيتسب  بـ  الشأن وخصوصًا املرصية، والتي أشارت يف أحد أحكامها  هذا 
ميعاد إقامة دعوى اإللغاء يف حالة سلوك جهة اإلدارة مسلكًا إجيابيًا يشري إىل 
النهائي  بقرارها  للمتظلِّم  اإلدارة  إبالغ  تاريخ  من  للتظلُّم  استجابتها  احتامل 
بشأن تظلُّمه، حيث أنه هبذا األمر يصبح يف وضع يستطيع فيه أن حيدد موقفه 
اإللغاء  إقامة دعوى  إىل  املبادرة  إىل  به  حيدو  مما  منه،  املتظلَّم  القرار  من  هنائيًا 
»وإذا كان إخطار  يف غضون ستني يومًا من هذا اإلبالغ«)2(، ويف حكم آخر 
من  بعدوهلا  للعلم  الزمًا  أمرًا  تظلُّمه  يف  النهائي  بقرارها  للمتظلِّم  اإلدارة 
فإن  توافره من وقائع قاطعة،  العلم قد يفرتض  أن هذا  مسلكها اإلجيايب إال 
ذلك يفصح بأنه قد علم بالتفات اإلدارة عن تظلُّمه األول وحيتسب ميعاد رفع 

الدعوى يف هذه احلالة من يوم تقديم التظلُّم الثاين«)3(.

املوسوعة اإلدارية الشاملة، د. عبد العزيز خليفة، املرجع السابق، ص 246 وما بعدها.  )1(
حكم املحكمة اإلدارية العليا، الدعوى رقم 4)3 لسنة 13 قضائية عليا، جلسة 1968/5/25م.  )2(
حكم املحكمة اإلدارية العليا، الدعوى رقم 3119 لسنة 31 قضائية عليا، جلسة )/1990/1م.  )3(
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 قد يقول قائل: ماهو املعيار يف حتديد املسلك اإلجيايب؟ وما العلة يف حتديده؟
من الصعب جدًا وضع معيار لتحديد مسلك اإلدارة اإلجيايب يف التظلُّم 
الذي قدم هلا من قبوله )كاماًل أو جزئيًا( أو رفضه )الرفض الضمني(، ولكن 
يكفي  ال  بأنه  القول:  يمكنني  اإلدارية،  األحكام  عىل  اطالعي  خالل  من 
التسليم جلهة اإلدارة باملسلك اإلجيايب باختاذها البحث يف التظلُّم املقدم هلا بأنه 
مسلك إجيايب اختذ لصالح املتظلِّم، بل ال بد من أن تكون اإلدارة قد رشعت 
يف تنفيذ هذا الرأي أو اختذت خطوات فعلية نحو استجابتها لطلبات املتظلِّم 
بعد استشعارها أنه صاحب حق يف تظلُّمه، ومن ثم فإن إخطار اجلهة املختصة 
بفحص التظلُّم للمتظلِّم باملثول أمامها لفحص تظلُّمه فقط ال يعد من جانبها 

مسلكًا إجيابيًا ينبئ عن قبول التظلُّم.
والعلة يف ذلك: أن املسلك اإلجيايب لإلدارة يف بحث التظلُّم وجديتها يف 
ذلك هو واجب عىل اإلدارة وال ارتباط بني بحث التظلُّم وقبوله، فقد ينتهي 

ذلك البحث إىل رفض الظلم.
ومما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن جهة اإلدارة إذا سلكت مسلكًا 
فوات  بعد  وذلك  اجلزاء  بتعديل  طلبه  إىل  جزئيًا  املتظلِّم  إجابة  نحو  إجيابيًا 
مواعيد الطعن، يف هذه احلالة ينفتح ميعاد الطعن من جديد وذلك من تاريخ 
علم املتظلِّم هبذا القرار اجلديد )االستجابة اجلزئية(، ويمكن أن نمثل لذلك: 
بأن يصدر قرار تأديبي يف مواجهة أحد املوظفني بخصم مخسة أيام من راتبه، 
ولكن تقوم جهة اإلدارة بعد ميض مدة رفع الدعوى باالستجابة اجلزئية وذلك 
بتعديل هذا اجلزاء من خصم مخسة أيام إىل االكتفاء بخصم يوم، فهذه تعترب 

حالة من حاالت امتداد ميعاد رفع الدعوى، وهنا ال تثور أية مشكلة.
ويثور التساؤل يف هذه احلالة عام إذا كان للمتظلِّم - )االستجابة اجلزئية 
القرار الصادر من  املتظلِّم( - هل له حق تقديم تظلُّم يف شأن هذا  لطلبات  

جهة اإلدارة باالستجابة اجلزئية؟
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إداريًا  قرارًا  يعترب  ألنه  القرار  هذا  من  يتظلَّم  أن  للمتظلِّم  جيوز  وبالتايل 
التظلُّم بمثل  جديدًا مكتمل األركان، بل وأنني أذهب أكثر من هذا أن هذا 

حالة جديد من حاالت امتداد رفع دعوى اإللغاء.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل للمتظلِّم أن يتظلَّم من مسلك اإلدارة 
قرارًا  باعتباره  املتظلِّم  لطلبات  اجلزئية  باالستجابة  قرار  وإصدارها  اإلجيايب 

جديدًا أم ال؟
ويف رأينا: أن مسلك اإلدارة اإلجيايب باالستجابة اجلزئية يعترب قرارًا جديدًا 
منفصاًل عن القرار السابق عليه الصادر بمحاذاة املوظف )بخصم مخسة أيام 
مرة  منه  يتظلَّم  أن  للمتظلِّم  قرارًا جديدًا جيوز  يعترب هذا  وبالتايل  راتبه(،  من 
التايل  اليوم  يبدأ من  القرار اجلديد رسيان ميعاد هذا الطعن  أخرى، ويف هذا 

لعلمه هبذا القرار.
إثبات هذا املسلك اإلجيايب من قبل جهة اإلدارة عىل عاتق املتظلِّم  ويقع 
وإن كان ذلك خيضع لتقدير القايض اإلداري ناظر الدعوى، فله أن يقبل هذا 
اإلثبات بأن جهة اإلدارة سلكت هذا املسلك اإلجيايب وبالتايل قبول الدعوى 
الدعوى شكاًل ألنه  قبول هذه  يرفض  أن  نظرها، وله  شكاًل واالستمرار يف 
رفعها كان بعد امليعاد، وذلك متى ثبت لديه أن ما صدر عن جهة اإلدارة وهي 

تقوم بفحص التظلُّم ال يوحي بأن سوف تستجيب إىل طلب املتظلِّم.
نخلص من ذلك أن امتداد ُمَهل التقايض يف مسلك اإلدارة اإلجيايب يستشف 
من اجتاه نية اإلدارة نحو االستجابة لطلب املتظلِّم، أما إذا كان العكس أي أن 
اإلدارة ليست يف سبيلها لالستجابة لطلب املتظلِّم فإن ميعاد رفع الدعوى يبدأ 

من تاريخ علم املتظلِّم هبذا املوقف اجلديد من جانب اإلدارة.
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اخلامتة
يف ختام هذا الدراسة املقدمة من الباحث قد خلص الباحث إىل العديد من 

النتائج والتوصيات يمكن إمجاهلا يف ما ييل:
أوالً: النتائج:

إن التظلُّم الصادر من جهة اإلدارة ضد القرارات اإلدارية وجويب عىل . 1
ضوء نظام املرافعات أمام ديوان املظامل.

تقديم . 2 إجراءات  كيفية  عن  املظامل  ديوان  أمام  املرافعات  نظام  ُيرش  مل 
التظلُّم، كام فعل منظمو بعض الدول التي نظمت كيفية تقديم التظلُّم 
بشكل حيفظ له حقوقه، ولكن املنظم السعودي اكتفى بالنص عىل ُمَدد 

التظلُّم فقط.
متعلق . 3 وهو  اإللغاء،  دعوى  لرفض  سبب  للتظلُّم  املواعيد  فوات 

َعى عليها. بالنظام العام، ويعترب دفعًا نظاميًا للجهة امُلدَّ
يعترب امتداد ميعاد الطعن القضائي باإللغاء بسبب مدة الطعن بقطعها . 4

جلهة  التظلُّم  تقديم  عىل  املرتتبة  القانونية  اآلثار  أهم  من  وقفها  أو 
اإلدارة، سواء أكان اختياريًا أو وجوبيًا؛ مما يرتتب عليه التمتع بمهلة 

تقاٍض جديدة لكل من املتظلِّم واإلدارة.
الوقف واالنقطاع يف ميعاد دعوى اإللغاء من أحد أسباب امتداد ُمَهل . 5

التقايض، والتي مل ينص عليها نظام املرافعات أمام ديوان املظامل.
أخذت أحكام القضاء اإلداري يف أن مسلك اإلدارة اإلجيايب من أحد . 6

أسباب امتداد ُمَهل التقايض، وأسست ذلك يف أحكامها بامتداد ميعاد 
الطعن يف حالة اختاذ اإلدارة مسلكًا إجيابيًا ينم عن االستجابة لطلب 
املتظلِّم هو انتفاء القرينة القانونية عىل الرفض، يف حني نجد أن نظام 
املرافعات أمام ديوان املظامل مل ينص عىل مسلك اإلدارة اإلجيايب كأحد 

أسباب امتداد ُمَهل التقايض.
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ثانيًا: التوصيات:
تبني . 1 مادة  املظامل  ديوان  أمام  املرافعات  نظام  يف  ُيفرد  بأن  ُأويص 

إجراءات تقديم التظلُّم وشكله أسوة بالنظم املقارنة )كالنظام املرصي 
والفرنيس(، إذ كان من الالزم عىل املنظم اإلشارة إىل تلك اإلجراءات 

وتداركها فيام بعد.
وجوب . 2 إىل  باإلشارة  قراراهتا  بتذييل  اإلدارية  اجلهات  بإلزام  أويص 

التظلُّم يف حالة عدم قبول القرار وبيان املدة واجلهة املختصة بذلك.
أويص أن ينص رصاحة يف مواد نظام املرافعات أمام ديوان املظامل عىل . 3

اإللغاء،  دعوى  يف  للتقايض  ُمَهل  المتداد  سبب  اإلداري  التظلُّم  أن 
ومن ذلك التظلُّامت التي تطرأ عليها الظروف القاهرة بوقف املدد أو 
انقطاعها بالرفع جلهة غري خمتصة أو بميض املدة أو أن اإلدارة بصدد 

سلك املسلك اإلجيايب يف التظلُّم كليًا أو جزئيًا.
األخذ . 4 اعتبار  إىل  املظامل  ديوان  أمام  املرافعات  نظام  يشري  أن  أويص 

مع  التقايض،  ُمَهل  امتداد  أسباب  كأحد  اإلجيايب  اإلدارة  بمسلك 
باملسلك  اإلدارة  جلهة  التسليم  يكفي  ال  بأنه  االعتبار  بعني  األخذ 
اختذ  إجيايب  بأنه مسلك  هلا  املقدم  التظلُّم  البحث يف  باختاذها  اإلجيايب 
تنفيذ  يف  رشعت  قد  اإلدارة  تكون  أن  من  بد  ال  بل  املتظلِّم،  لصالح 
هذا الرأي أو اختذت خطوات فعلية نحو استجابتها لطلبات املتظلِّم 
بعد استشعارها أنه صاحب حق يف تظلُّمه، ومن ثم فإن إخطار اجلهة 
املختصة بفحص التظلُّم للمتظلِّم باملثول أمامها لفحص تظلُّمه فقط 

ال يعد من جانبها مسلكًا إجيابيًا ينبئ عن قبول التظلُّم.
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الطبعة الثانية، 2015م.

د. . 18 العام،  املوظف  القرار اإلداري وتأديب  إلغاء  الشاملة يف  اإلدارية  املوسوعة 
عبد العزيز خليفة، اجلزء الثاين، )رشوط قبول الطعن باإللغاء القرار اإلداري(، 

دار حممود للنرش والتوزيع، )200م.
د. . 19 العام،  املوظف  القرار اإلداري وتأديب  إلغاء  الشاملة يف  اإلدارية  املوسوعة 

دار حممود  العام(،  املوظف  تأديب  الرابع، )ضامنات  اجلزء  العزيز خليفة،  عبد 
للنرش والتوزيع، )200م.

السعودي، مشبب بن حممد سعد . 20 النظام  القرار اإلداري يف  إلغاء  ميعاد دعوى 
البقمي، دار الكتاب اجلامعي للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 1438هـ.

ميعاد دعوى اإللغاء، سمري صادق، دار الفكر العريب، 1969م.. 21
النظام القانوين للميعاد يف دعوى اإللغاء )دراسة مقارنة(، د. رأفت فودة، دار . 22

النهضة، طبعة 2008م.
نارش، . 23 بدون  فكري،  فتحي  د.  القضائي،  لألحكام  طبقًا  اإللغاء  دعوي  وجيز 

2004م.
الوسيط يف القضاء اإلداري، للدكتور: سليامن الطاموي، القاهرة، الطبعة الثانية، . 24

1998م.
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التظلم اإلداري كسبب المتداد ُمَهل التقاضي

األنظمة واللوائح واألحكام القضائية:
نظام املرافعات أمام ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ . 1

والالئحة  1435/2/3هـ،  القرى  أم  بجريدة  واملنشور  1435/1/22هـ، 
التنفيذية لنظام املرافعات أمام ديوان املظامل لعام 1435هـ.

بتاريخ . 2 )م/1(  رقم  باملرسوم  الصادر  السعودي  الرشعية  املرافعات  نظام 
يف  الصادرة  الرشعية  املرافعات  لنظام  التنفيذية  والالئحة  1435/1/22هـ، 

1435/5/19هـ.
الصادرة . 3 )143هـ(  إىل   142(( عام  من  اإلدارية  واملبادئ  األحكام  جمموعة 

املظامل عىل موقعهم يف  أو زيارة موقع ديوان  الفنية.  الشؤون  املظامل،  من ديوان 
املبادئ  جمموعة   ،www.bog.gov.sa التايل  الرابط  عىل  القضائية  املدونات 
من  الصادرة  عامًا  العليا يف مخسة عرش  اإلدارية  املحكمة  قررهتا  التي  القضائية 

عام 1980م حتى 1995م.

http://www.bog.gov.sa
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أحكام
النزاعات المسلحة الداخلية

دراسة مقارنة

د. عبد هللا بن عبد العزيز الغيث
األستاذ المساعد بقسم السياسية الشرعية

بالمعهد العالي للقضاء
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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املقدمة
واملنة  الفضل  فله  وافرة؛  بنعم  علينا  أنعم  املنان،  الكريم  هلل  احلمد 
واإلحسان، ومن نعمه علينا نعمة األمن يف األوطان، وأشهد أن ال إله إال اهلل 
وحده ال رشيك له الواحد الديان، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله سيد ولد 
عدنان، صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وسلم تسلياًم مزيدًا يف مجيع األوقات 

واألزمان، أما بعد:
حلصول  سبب  فاألمن  جليلة،  ربانية  ومنحة  عظيمة  نعمة  األمن  فإن 
تعاىل  اهلل  والرغبات، وصدق  احلاجات  والرمحات، وباألمن تقىض  الربكات 
تِيَها رِزُۡقَها رََغٗدا 

ۡ
ۡطَمئِنَّٗة يَأ ُ َمَثٗل قَۡرَيٗة َكنَۡت َءاِمَنٗة مُّ إذ يقول: ﴿َوَضََب ٱللَّ

ِ َمَكٖن﴾)1(، وإذا انعدم األمن حلت الفوىض وعمت البلوى، وحلت 
ّمِن ُكّ

النزاعات  قضية  ويفسد،  األمن  يزعزع  ما  أعظم  ومن  والويالت،  النكبات 
املسلحة الداخلية، التي هددت كيان الدول وأمنها الوطني والقومي، وأثرت 
وقفات  القضية  هذه  ضد  الدول  وقفت  وقد  املجاالت،  مجيع  يف  الدول  عىل 
هذا  يف  النزاعات  هذه  دراسة  اخرتت  األمهية  هذه  ألجل  خمتلفة،  متفاوتة 

البحث، وأسميته )أحكام النزاعات املسلحة الداخلية - دراسة مقارنة(.
أمهية الدراسة:

والقومي  الوطني  لألمن  مهدد  أكرب  الداخلية  املسلحة  النزاعات  تعترب 
للدولة، وقد أثرت هذه النزاعات عىل الدولة تأثريًا بالغًا يف جماالت متعددة، 
الصور  دراسة  حيث  من  عظمى  أمهية  النزاعات  هذه  لدراسة  كان  ولذا 
وبيان  القضية،  هلذه  والقانوين  الفقهي  والتكييف  هلا،  والدوافع  واألسباب 

طرق حلها وعالجها، والتدابري املتخذة جتاه هذه النزاعات.

سورة النحل: اآلية )112(.  )1(
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مشكلة الدراسة:
القوانني  من  العديد  وترشيع  بسن  الدول  واملجتمع  الدول  قامت  لقد 
واألنظمة الوطنية والدولية، من أجل مكافحة النزاعات املسلحة الداخلية، إال 
أنه بالرغم من ذلك ما زالت هذه النزاعات تنشأ بني احلني واآلخر يف الدول، 
واألنظمة  القوانني  هذه  كفاية  مدى  يف  القانونية  املشكالت  أدق  يثري  وهذا 
الوطنية والدولية يف مكافحة هذه النزاعات. وأيضًا هل العقوبات والتدابري 
املتخذة يف ذلك هل هي متناسبة مع اجلريمة أم ال؟ وهل هي كافية للحد من 
النزاعات أم ال؟ كل ذلك وغريه مما جاءت هذه الدراسة للتغلب عليه  هذه 

واإلجابة عنه.
تساؤالت الدراسة:

ما مفهوم النزاعات املسلحة الداخلية؟ وكيف نشأت هذه النزاعات . 1
يف العصور املاضية واحلديثة؟

ما هي أنواع وصور النزاعات املسلحة الداخلية؟. 2
الداخلية؟ . 3 املسلحة  النزاعات  والتزاماهتا يف حالة  الدولة  ما واجبات 

وما هي اآلثار التي تعود عىل الدولة نتيجة هلذه النزاعات؟
قضية . 4 من  والدولية  الوطنية  والقوانني  اإلسالمي  الفقه  موقف  ما 

النزاعات املسلحة الداخلية؟
ما هي الطرق لفض وحل هذه النزاعات املسلحة الداخلية؟. 5

الدراسات السابقة:
الدولية . 1 »احلامية  بعنوان:  )2008م(  السبيعي  نارص  اهلل  عبد  دراسة 

لضحايا النزاعات املسلحة«.
»املتغريات . 2 بعنوان:  )2003م(  الشهري  عيل  الرمحن  عبد  دراسة 

دراسة   - التنظيمية  النزاعات  حل  بأساليب  وعالقتها  الشخصية 
مسحية عىل مدينتي الرياض والدمام«.
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األعراف . 3 »دور  بعنوان:  )2008م(  القحطاين  حيدان  محد  دراسة 
والتقاليد يف حل النزاعات القبلية«.

النساء . 4 »محاية  بعنوان:  )2010م(  املرصي  يوسف  هاين  دراسة 
واألطفال أثناء النزاعات املسلحة«.

دراسة عبد العزيز سعد الغانم )2012م( بعنوان: »محاية اإلعالميني . 5
أثناء النزاعات املسلحة«.

دراسة فهد فرج القحطاين )2015م( بعنوان :»حتديد املناطق اآلمنة . 6
أثناء النزاعات املسلحة«.

»إسرتاتيجية . ) بعنوان:  )2015م(  القحطاين  حممد  اهلل  عبد  دراسة 
الوساطة يف حل النزاعات العربية«.

وبعد عرض هذه الدراسات واملقارنة معها نستنتج الفروق بينها وبني هذه 
الدراسة عىل ما ييل:

أن كل دراسة من هذه الدراسات تناولت املوضوع من جانب واحد . 1
فقط، وكل دراسة ختتلف عن األخرى، بينام هذه الدراسة حاولت مجع 

أحكام املوضوع ودراستها.
النزاعات . 2 من  اإلسالمي  الفقه  موقف  ببيان  متيزت  الدراسة  هذه  أن 

املسلحة الداخلية، ومقارنة ذلك بالقوانني الوطنية والدولية.
أن هذه الدراسة متيزت بوصف حتلييل للمسائل، وذكر االستنتاجات . 3

باإلضافة إىل ذكر الوقائع واألمثلة والتطبيقات.
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التمهيد
وفيه: التعريف اللغوي واالصطالحي للنزاعات املسلحة الداخلية وبيان 

نشأهتا:
التعريف اللغوي للنزاعات املسلحة الداخلية:

يتناول التعريف اللغوي التعريف بمفردات الدراسة كل كلمة عىل مفردها 
عىل ما ييل:

هذه  يف  يقيدنا  والذي  معاٍن،  عىل  ويطلق  نزاع،  مجع  لغًة  )النزاعات(: 
»نزعته  املصباح:  صاحب  يقول  االختالف،  عىل  النزاع  إطالق  الدراسة 

ونازعته ومنازعه أي خاصمته وتنازع القوم أي اختلفوا وختاصموا«)1(.
العرب:  لسان  يف  جاء  السالح،  من  مأخوذة  مفعول،  اسم  )املسلحة(: 
ما  السالح وهو  لبس  أي  الرجل  احلرب، وتسلح  اسم جامع آللة  »السالح 

يقاتل به من سيف ونحوه«)2(.
خارجة  خالف  اليشء  »وداخل  الداخل،  إىل  منسوب  اسم  )الداخلية(: 

ودخلت الدار أي رصت داخلها فهي حاوية لك«)3(.
أما التعريف االصطالحي للنزاعات املسلحة الداخلية:

من  جانبني:  من  النزاعات  هلذه  االصطالحي  التعريف  نتناول  سوف 
االصطالحي  التعريف  جانب  ومن  الفقهي،  االصطالحي  التعريف  جانب 

القانوين عىل ما ييل:
 التعريف الفقهي للنزاعات املسلحة الداخلية:

لقد ذكر الفقهاء أن من واجبات إمام املسلمني ورئيس الدولة اإلسالمية 
الثغور من أي عدوان سواء كان داخليًا  الدولة، وأن حيصن  بيضه  أن حيمي 

املصباح املنري، الفيومي، مادة نزع، ص600.  )1(
لسان العرب، ابن منظور، مادة سلح، 486/2.  )2(

املصباح املنري، الفيومي، مادة دخل، 190.  )3(
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أو خارجيًا، كام ذكر الفقهاء أن العدو الداخيل املسلح الذي جيب عىل اإلمام 
حماربته وردعه ورفع السالح عليه وقتاله ال خيلو من ثالث أحوال:

احلالة األوىل: أن يكونوا مرتدين عن دين اإلسالم.. 1
احلالة الثانية: أن يكونوا حماربني.. 2
احلالة الثالثة: أن يكونوا بغاة.. 3

»وما عدا جهاد املرشكني من قتال ثالثة   : يقول اإلمام املاوردي 
أقسام: قتال أهل الردة وقتال أهل البغي وقتال املحاربني«)1(.

وسوف نتناول هذه األقسام بالتفصيل اآليت:
احلالة األوىل: قتال املرتدين:

الردة - أعاذنا اهلل منها - املراد هبا عند الفقهاء هي الرجوع عن اإلسالم 
تعاىل،  باهلل  لو أرشك  مثل  بأمور كثرية  الردة  بدين اإلسالم، وحتصل  والكفر 
إىل  الفقهاء  أشار  كام  اإلسالم،  دين  عن  املرء  هبا  خيرج  كثرية  نواقض  وهناك 
فألمام  الرشوط  هذه  استوفيت  فإذا  الردة،  حد  تطبيق  وضوابط  رشوط 
املسلمني أن يدعو هؤالء املرتدين ويبني هلم احلق، ويستتابون ثالثة أيام، فإن 

أرصوا عىل كفرهم فعىل اإلمام أن يقاتل هؤالء املرتدين)2(.
احلالة الثانية: قتال املحاربني:

السالح  والفساد عىل شهر  الرش  أهل  من  طائفة  اجتامع  هبا  املراد  احلرابة 
ورفعه؛ مكابرة وجماهرة ومغالبة، وقطع الطريق وإخافة السبيل بقصد سفك 
الدماء املعصومة أو هتك األعراض املصونة، أو أخذ وغصب األموال املحرتمة 

انظر: األحكام السلطانية، املاوردي، 18.  )1(
باب  اجلليل، احلطاب،  املرتد، 268/6، مواهب  باب  ابن عابدين،  املحتار،  انظر: حاشية رد   )2(
الردة، 0/8)3، مغني املحتاج، الرشبيني، كتاب الردة، 5/)42، حاشية الروض املربع، ابن 

قاسم، باب حكم املرتد، )/399.
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اململوكة)1(، وقد أحلق الفقهاء بحكم املحاربني اخلوارج الذين خيرجون عن 
عصا  ويشقون  سائغ،  تأويل  بال  البيعة  خلع  ويريدون  املسلمني  إمام  طاعة 
الطاعة ويكفرون الناس ويستحلون القتل ويسفكون الدماء املعصومة، فإذا 

استوفيت فيهم الرشوط فحكمهم حكم املحاربني لإلمام أن يقاتلهم)2(.
احلالة الثالثة: قتال البغاة:

اإلمام وخالفوه،  املراد هبم هم قوم هلم شوكة ومنعه خرجوا عىل  البغاة 
ضوابط  إىل  الفقهاء  أشار  وقد  سائغ،  تأويل  فيه  هلم  لطاعته  االنقياد  وتركوا 
الستيفاء قتال أهل البغي، فإذا انطبقت هذه الرشوط فلإلمام أن يقاتل هؤالء 

البغاة)3(.
وخالصة ذلك أن النزاعات املسلحة الداخلية يف الفقه اإلسالمي ال خترج 
السالح  رفع  يكون  والبغاة  املحاربني  قتال  ففي  الثالث،  احلاالت  هذه  عن 
ابتداًء من ِقَبلهم، ورفع السالح من قبل اإلمام يكون دفاعًا عن الدولة وحفظًا 
ألمن الدولة وصدًا هلذا العدوان الداخيل، أما يف حالة قتال املرتدين فيكون 
اإلسالم  لشعائر  ومحاية  الدين  عن  دفاعًا  اإلمام  قبل  من  ابتداء  السالح  رفع 

وحفظًا ألركان اإلسالم.
التعريف القانوين للنزاعات املسلحة الداخلية:

السلطة التي تتوىل رئاسة وإدارة شؤون الدولة جيب عليها عدة واجبات، 
من ضمنها املحافظة عىل أمن الدولة الداخيل من أي عدو هيدد أمنها وسيادهتا، 

انظر حاشية رد املحتار، ابن عابدين، باب قطع الطريق، 139/6، مواهب اجلليل، احلطاب،   )1(
الطريق، 5/)49،  قاطع  الرشبيني،  املحتاج،  الطريق، 8/)42، مغني  املحارب وقاطع  باب 

حاشية الروض املربع، ابن قاسم، باب حد قطاع الطريق، )/))3.
انظر: اخلوارج نشأهتم وصفاهتم، سليامن الغصن، 120.  )2(

باب  البغاة، 139/6، مواهب اجلليل، احلطاب،  باب  ابن عابدين،  املحتار،  انظر: حاشية رد   )3(
البغاة، 365/8، مغني املحتاج، الرشبيني، كتاب البغاة، 400/5، حاشية الروض املربع، ابن 

قاسم، باب أهل البغي، )/390.
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وحينئذ تكون هذه النزاعات املسلحة الداخلية نزاعات قامت عىل يد جمموعات 
خارجة عىل السلطة والدولة والقانون، فهنا تقوم الدولة بمواجهة هذا النزاع 
القانون  الداخلية يف  النزاعات  فت  ُعرِّ ومقاومة هؤالء اخلارجني عليها، وقد 

بعدة تعريفات متقاربة جاءت عىل النحو اآليت:
تسويتها . 1 وختضع  الدولة  داخل  تنشأ  التي  »املنازعات  بأهنا:  فت  ُعرِّ

للدول األخرى  الداخيل، وال شأن  القانوين  قواعد  إىل  كقاعدة عامة 
هبا«)1(.

فت بأهنا: »نزاع يدور بني قوات احلكومة وقوات أخرى منشقة أو . 2 وُعرِّ
جمموعة مسلحة منظمة متارس هذه املجموعة السيطرة عىل جزء من 

أرايض الدولة حتت قيادة مسؤولة«)2(.
وجاء يف تعريف املوسوعة العربية هلا بأهنا: »رصاع مسلح بني السلطة . 3

أهداف هلا قد تكون  لتحقيق  القائمة ومجاعات خارجة عليها تسعى 
أهدافًا سياسية أو دينية أو طائفية أو اقتصادية أو اجتامعية وغريها«)3(.
وقد أطلق رشاح القانون عىل النزاعات املسلحة الداخلية عدة مسميات 
احلروب  عرفت  حيث  األهلية،  احلروب  عليها  يطلق  فبعضهم  وإطالقات، 

األهلية بأهنا: »نزاع مسلح بني الدولة ورعاياها اخلارجني عن القانون«)4(.
فت الثورة بأهنا: »حركة  وبعضهم يطلق عليها الثورات الشعبية، حيث ُعرِّ
سياسية يف الدولة حياول الشعب و اجليش أو جمموعات أخرى إخراج السلطة 
احلاكمة وتغيري القادة، حيث تبدأ باملظاهرات السلمية، ويف حالة عدم جتاوب 

املنازعات الدولية، سهيل الفتالوي، )1.  )1(
موسوعة القانون الدويل، عيسى دباح، 55/6.  )2(

املوسوعة العربية، حرف احلاء، 156/9.  )3(
احلرب األهلية، شارل روز، 15.  )4(



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
265

أحكام النزاعات المسلحة الداخلية

كانت  فإذا  والدولة«)1(،  الثوار  بني  مسلحة  نزاعات  إىل  تتحول  هلا  الدولة 
بالثورة  عليها  يطلق  مدنية  وأحزاب  حركات  أو  الشعب  يقودها  الثورة  هذه 
الدولة  تقودها قوى عسكرية كاجليش يف  الثورة  إذا كانت هذه  أما  الشعبية، 
فهذا يسمى انقالبًا عسكريًا ضد احلكومة)2(، وهناك إطالقات أخرى حديثة 
للنزاعات املسلحة الداخلية، حيث أطلق عليها البعض الرصاعات الداخلية 
يصف  من  وهناك  القانون)3(،  عىل  املتمردين  احلرب  عليها  يطلق  وبعضهم 
الثورات العربية احلديثة التي حصلت يف بعض الدول العربية بوصف الربيع 

العريب، وبعضهم يصفها بالدول الديمقراطية احلديثة)4(.
نشأة النزاعات املسلحة الداخلية:

حيث مرت نشأة النزاعات بمرحلتني عىل ما ييل:
املرحلة األوىل: نشأة النزاعات املسلحة الداخلية يف العصور املاضية:

الرصاعات البرشية موجودة منذ أن خلق اهلل اإلنسان األول، فقد حكى 
اهلل لنا يف القرآن الكريم أول رصاع برشي كان بني ابني آدم ، حينام 
 
َ
َنَبأ َعلَۡيِهۡم  ﴿َوٱتُۡل   : اهلل  يقول  هابيل،  أخيه  قتل  عىل  قابيل  أقدم 
ُيَتَقبَّۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ  َحِدهَِما َولَۡم 

َ
أ َفُتُقّبَِل ِمۡن  َبا قُۡرَباٗنا  ٱۡبَنۡ َءاَدَم بِٱۡلَّقِ إِۡذ قَرَّ

يََدَك  إَِلَّ  بََسطَت  لَئِۢن  ٱلُۡمتَّقِنَي ٢٧  ِمَن   ُ ٱللَّ َيَتَقبَُّل  َما  إِنَّ قَاَل  ۡقُتلَنََّكۖ 
َ
َل قَاَل 

ٱۡلَعٰلَِمنَي  َربَّ   َ ٱللَّ َخاُف 
َ
أ  ٓ إِّنِ ۡقُتلََكۖ 

َ
ِل إَِلَۡك  يَِدَي  بَِباِسٖط  نَا۠ 

َ
أ َمآ  ِلَۡقُتلَِن 

ُؤاْ  ۡصَحِٰب ٱنلَّارِۚ َوَذٰلَِك َجَزٰٓ
َ
 بِإِثِۡم ِإَوثِۡمَك َفَتُكوَن ِمۡن أ

َ
ن َتُبوٓأ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ ٢٨ إِّنِ

ۡصَبَح ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن 
َ
ِخيهِ َفَقَتلَُهۥ فَأ

َ
ٰلِِمنَي ٢٩ َفَطوََّعۡت َلُۥ َنۡفُسُهۥ َقۡتَل أ ٱلظَّ

دراسات قانونية للثورات العربية، عبد اهلل السلمو، 23.  )1(
انظر: جرائم قتل الثوار، أمري يوسف، ).  )2(

النظرية يف املامرسات السياسية، مهدي كامل، 12.  )3(
الربيع العريب، حسن الزين، 8.  )4(
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  ٣٠﴾)1(، ثم توالت الرصاعات البرشية، فجاءت رصاعات األنبياء
مع أقوامهم وأممهم، فقد أخربنا اهلل تعاىل يف القرآن عن الرصاع الذي خاضه 
وعيسى،  وموسى  وإبراهيم  وصالح  هود  وكذلك  قومه،  مع    نوح 
عليهم الصالة والسالم مجيعًا، ثم جاءت اآليات القرآنية تتحدث عن أعظم 
الرصاعات مع نبينا حممد  وقومه الذين آذوه وحاربوه وحاولوا 
ۡو 

َ
ۡو َيۡقُتلُوَك أ

َ
ِيَن َكَفُرواْ ِلُۡثبُِتوَك أ قتله، يقول : ﴿ِإَوۡذ َيۡمُكُر بَِك ٱلَّ

ُ َخرۡيُ ٱۡلَمِٰكرِيَن ٣٠﴾)2(. ۖ َوٱللَّ ُ ُيۡرُِجوَكۚ َوَيۡمُكُروَن َوَيۡمُكُر ٱللَّ
وهكذا استمرت الرصاعات والنزاعات البرشية مستمرة ودائمة مل تتوقف، 
ففي عهد اخلليفة الراشد أيب بكر الصديق  الذي خاض رصاعًا وحربًا 
  مع املرتدين من قبائل العرب، ثم جاء عهد اخلليفة عثامن بن عفان
عثامن  اخلليفة  بمقتل  النزاع  هذا  وانتهى  اخلوارج  مع  رصاعًا  خاض  الذي 
والنزاعات  الرصاعات  تتواىل  وهكذا  املتمردين،  أولئك  أيدي  عىل   
وإن  والعثامنية،  والعباسية  األموية  اإلسالمية  اخلالفات  عصور  يف  الداخلية 
القارئ لكتب التاريخ ليجد أن هناك العديد من النزاعات الداخلية واحلروب 

الدامية خاضتها تلك اخلالفات)3(.
املرحلة الثانية: نشأة النزاعات املسلحة الداخلية يف العصور احلديثة:

حينام قام اإلنسان يف القرون األخرية باكتشاف النفط ودخول الصناعات 
احلديثة وتطورت احلضارة واملدنية، وأدى ذلك إىل تطوير السالح ودخلت 
باخرتاع  وانتهت  والقنابل واأللغام األرضية،  النارية  فكرة اخرتاع األسلحة 
أسلحة الدمار الشامل والتي ظهرت للعامل، وخاضت الدول هبذه األسلحة 

سورة املائدة: اآليات ))30-2(.  )1(
سورة األنفال: اآلية )30(.  )2(

انظر: الرصاع بني احلق والباطل، إبراهيم أبو عباءة، 13، وانظر: الكامل يف التاريخ، ابن األثري،   )3(
.250/3
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من  واجلرحى  القتىل  ماليني  خلفت  طاحنة،  عاملية  وحروبًا  دامية  معارك 
تظهر  بدأت  والثانية،  الدولية األوىل  العاملية  البرش، وبعد هناية هذه احلروب 
عدة  التاريخ  لنا  وحفظ  املسلحة،  الداخلية  والنزاعات  احلروب  للساحة 
بثورات  النزاعات  بدأت  العامل  بلدان  من  عدد  يف  داخلية  مسلحة  نزاعات 
شعبية، وانتهت بمنازعات مسلحة داخلية بني الثوار والسلطة القائمة. فمن 
عام  بدأت  التي  الفرنسية  الثورة  واحلديثة  الداخلية  التارخيية  النزاعات  تلك 
89)1م وانتهت عام 99)1م، وهي تعترب أول ثورة حديثة عملت عىل إلغاء 
وإلغاء  السلطات  وفصل  واملساواة  واحلرية  بالعدالة  وطالبت  املطلقة  امللكية 
االمتيازات وتقييد أحكام الكنيسة)1(، ثم تلتها العديد من الثورات والنزاعات 
املسلحة الداخلية احلديثة فمثاًل يف روسيا جاءت احلروب األهلية الدامية عام 
1922م، وانتهت بتحقيق املساواة بني فئات الشعب والقضاء عىل الرأساملية، 
تغيري  إىل  وانتهت  تشينغ،  بحرب  املسامة  األهلية  احلرب  جاءت  الصني  ويف 
السلطة احلاكمة والقيادة العسكرية، ويف أمريكا بلغت احلرب األهلية قمتها 
حينام تدخل اإلنجليز يف الدولة وانتهت عام 83)1م إىل استقالل الواليات 

املتحدة واالعرتاف هبا كدولة مستقلة)2(.
االستعامر  ضد  عربية  ثورات  هناك  كان  العربية  األوطان  مستوى  وعىل 
والسودان  مرص  استقالل  مثل  العربية،  احلكومات  باستقالل  مطالبًة  الغريب 
والعراق وليبيا وتونس واجلزائر واليمن وسوريا واألردن والصومال، وكان 
الغرض من تلك الثورات هو االستقالل باحلكومات العربية، ثم تلتها نزاعات 
مسلحة داخلية تنحى منحى آخر وهو تغيري السلطة القائمة مثل احلرب األهلية 
اللبنانية عام 1990م، والثورات العربية املسلحة والتي أشهرها ثورة سوريا 
اليمنية عام 2012م، واللتان إىل اآلن مل  والتي بدأت عام 2011م، والثورة 

تنتهيا بعد.
انظر: النظم السياسية العربية واالجتاهات احلديثة، حسنني إبراهيم، 28.  )1(

انظر: جرائم قتل الثوار، أمري يوسف، 9.  )2(
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هذا عىل سبيل املثال ال احلرص يف تاريخ النزاعات املسلحة الداخلية، وإال 
الدول  التي خاضتها  النزاعات املسلحة واحلروب األهلية  العديد من  فهناك 

املعارصة احلديثة مع الثوار واجلامعات واألحزاب اخلارجة عليها)1(.

انظر: الثورات الشعبية العربية، سمري أبو زيد، 18.  )1(
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الفصل األول
أحكام النزاعات املسلحة الداخلية

وموقف الفقه والقانون منها
وفيه مباحث:

املبحث األول
صور النزاعات املسلحة الداخلية

وفيه مطالب:

املطلب األول: النزاع املسلح ضد الدولة:
الدولة  سلطات  مقاومة  إىل  يسعى  الغالب  يف  الدولة  ضد  املسلح  النزاع 
يكون  قد  الدولة  ضد  املسلح  فالنزاع  احلاكمة،  السلطات  لتغيري  وحماولة 
بأسلوب مبارش تقوم به مجاعات خارجة عن سلطة الدولة وتريد إزالة وتغيري 
الدولة، وتبدأ يف مواجهة الدولة ومحل السالح عليها، وقد يكون هذا النزاع 
بأسلوب غري مبارش بحيث يبدأ بحرب أهلية ختوضها مجاعات من املواطنني 
ينتمون مجيعًا إىل دولة واحدة هلم أهداف وانتامءات، ولكن يبقى اهلدف األول 
املتخاصمة،  يد اجلامعات  الدولة عىل  األهلية هو رضب  اندالع احلرب  عند 
فالرصاع بني اجلامعات املتخاصمة هيدف إىل هدف مشرتك وهو رضب الدولة، 
يف  ختتلف  قد  فهي  املسلحة،  وللثورات  األهلية  للحروب  اهلدف  هو  وهذا 
األسلوب والقوة واملنهج، ولكنها تشرتك يف حتقيق هدف واحد، وهو رضب 

الدولة ومؤسساهتا، وإسقاط النظام القائم والسلطة القائمة يف الدولة)1(.

املطلب الثاين: النزاع املسلح ضد األفراد والقبائل:
من أقدم النزاعات املسلحة عىل وجه األرض هو النزاع بني األفراد بعضهم 
القبيلتان  تتنازع  بحيث  القبيلة  مستوى  عىل  يكون  الذي  النزاع  أو  البعض، 

انظر: جذور احلرب األهلية، فردريك معتوق، 21.  )1(
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بني  تكون  التى  النزاعات  وهذه  األخرى،  وجه  يف  السالح  قبيلة  كل  وترفع 
األفراد والقبائل يف الغالب أن هلا أسبابًا ودافع تدعو إليها، فهي إما أن تكون 
ثارات دموية كأن يقوم شخص ويقتل آخر فتثور ثائرة قبيلة املقتول، وإما أن 
تكون الدوافع أطامع مادية ألجل املال أو ألجل االستيالء والغلبة عىل الطرف 
التاريخ  لنا  حفظ  وقد  اجتامعية.  أسباب  هناك  تكون  وقد  الضعيف،  اآلخر 
حروبًا ونزاعات بني األفراد والقبائل دامت سنني طويلة، مثل احلروب التي 
كانت بني قبائل اجلزيرة العربية، وكذلك احلروب القبلية التي كانت يف إفريقيا 
ويف اجلزائر وليبيا والصومال والسودان، والتي عانت من احلروب القبلية أشد 

املعاناة وراح ضحيتها مئات آالف من البرش)1(.

املطلب الثالث: النزاع املسلح بني اجلامعات واألحزاب السياسية:
الدول احلديثة التي تعيش يف أنظمة احلكم الديمقراطية نشأت لدهيا فكرة 
اجلامعات واألحزاب السياسية، والتي هي عبارة عن »تنظيامت مجاعية قانونية 
تسعى للوصول إىل السلطة والرتشيح لدخول جمالس االنتخابات، فهي هتدف 

إىل كسب السلطة والوصول إليها أو عىل األقل التأثري يف قراراهتا«)2(.
والسلطة،  احلكم  يف  حقها  لنيل  تسعى  السياسية  واألحزاب  فاجلامعات 
وكذلك تسعى لكسب املصالح واجلهات احلكومية من خالل ترشيح أعضائها 
لتويل إدارة هذه األعامل، وهنا حتصل االنشقاقات واالختالفات يف وجهات 
املصالح  هذه  عىل  اهليمنة  وفرض  السيطرة  تريد  ومجاعة  حزب  فكل  النظر، 
إىل  ينتهي  وبعضها  سلمية  بداية  اخلالفات  هذه  تبدأ  احلكومية،  واملؤسسات 
رصاعات ونزاعات مسلحة، وقد عانت كثري من الدول العربية وطأة النزاعات 
املسلحة بني األحزاب واجلامعات السياسية مثل لبنان والسودان والصومال 

وغريها)3(.
يف  األهلية  احلرب  وانظر:   ،1( عيل،  حممد  ونتائجها،  أسباهبا  الصومال،  يف  األهلية  احلرب   )1(

السودان، منصور عبد اهلل، 14.
معجم املصطلحات القانونية، جريار كارنو وآخرون، 312/2.  )2(

انظر: النظم السياسية العربية واالجتاهات احلديثة، حسنني إبراهيم، 130.  )3(
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املطلب الرابع: النزاع املسلح بني الطوائف الدينية:
َك أساٍس لنشوب النزاعات املسلحة، بحيث  املعتقد الديني قد يكون حُمرِّ
يكون لكل جمموعة من الناس معتقدات وأصول مذهبية طائفية ختتلف عن 
النزاعات واالختالفات والتي قد تصل إىل محل السالح  اآلخر، وهنا تتولد 
ومقاتلة الطرف اآلخر، وذلك لسببني: السبب األول أن كل طائفة ترى أهنا 
عىل حق والطائفة األخرى عىل خطأ، والسبب الثاين أن كل طائفة تسعى إىل 
دعوة أفراد الناس للدخول يف مجاعتها واعتناق معتقداهتا، ولو أدى ذلك إىل 
القتال ورفع السالح يف وجه اآلخرين، وهنا تتولد يف الطائفية العنف والغلو 
اعتناق  تعني  »فالطائفية  والديانة،  للمذهب  املمقوت  والتعصب  والتطرف 
والتعصب  خاصة  وطقوس  بمامرسات  والقيام  معني،  فكر  أو  ملعتقد  مجاعة 
املعتقد، واخلروج عن وحدة كيان الشعب، مشكلني هلم تنظياًم  األعمى هلذا 
خاصًا هبم له أفكاره ومعتقداته وتسعى الطائفية لدعوة غريها إىل معتقداهتا، 
مع نصب العداء لكل من خيالف منهاجها، وتقوم الطائفية عىل أصول يرجع 
إىل  يرجع  وبعضها  تارخيية،  أحداث  إىل  اآلخر  والبعض  الدين،  إىل  بعضها 

أفكار وأقوال قادة يف التنظيم الطائفي«)1(.
وقد عانت كثري من الدول من النزاعات املسلحة الطائفية منها عىل سبيل 
املثال طوائف لبنان والعراق ومرص وإيران واليمن والبحرين وغريها، حيث 

حصلت فيها نزاعات مسلحة بني الطوائف الدينية.

املطلب اخلامس: النزاع املسلح بني العصابات اإلجرامية:
لنا  حيكي  اإلنساين  والتاريخ  البرش،  جنس  يف  متأصلة  اإلجرامية  النزعة 
حوادث كثرية، وحينام جيتمع مع اإلجرام القوه والعدة والعصابة، تكمن هنا 
عبد  أمحد  والطائفية،  التعصب  وانظر:   ،( الشيلخي،  القادر  عبد  واحللول،  املشكلة  الطائفية   )1(
العامل  برابطة  للتضامن اإلسالمي، واملقام  الثاين  للمؤمتر  العال، 6. ومها ورقتا عمل مقدمتان 

اإلسالمي لعام 1435هـ.
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عن  عبارة  اإلجرامية  فالعصابات  اجلريمة،  وتعظم  وتكرب  وتزداد  اخلطورة 
جمموعة من األشخاص بيدهم قوة وسالح وعدة، ويشكلون منظمة إجرامية 

تقوم عىل ارتكاب األعامل اإلجرامية)1(.
وقد عانت كثري من الدول من النزاعات املسلحة التي تقودها العصابات 
اإلجرامية  العصابات  أشهر  ومن  العصابات،  هذه  جرائم  ومن  اإلجرامية 
وعصابات  وإوروبا،  إيطاليا  يف  املوجودة  املافيا  عصابات  العامل  مستوى  عىل 
وعصابات  الربازيل  يف  كوماندو  وعصابات  كينيا،  يف  املوجودة  مونجيكي 
يف  املوجودة  السفن  قراصنة  وعصابة  واليابان،  والصني  تايوان  يف  بشويان 
الصومال، وتكمن خطورة هذه العصابات أهنا متتلك أصوالً وأمواالً وأرصدة 
متتلك  عصابات  فهي  وأيضًا  الدوالرات،  مليارات  إىل  تصل  الدخل  عالية 
أسلحة قوية، وكذلك يتجاوز عدد أفراد كل عصابة ما ال يقل عن عرشة آالف 
وكذلك  املخدرات،  بيع  عىل  الغالب  يف  العصابات  هذه  نشاط  ويرتكز  فرد، 
عمليات السطو املسلحة عىل املصارف والبنوك وقراصنة السفن البحرية، وهلا 
وأنشطة  اجلنيس،  واالستغالل  واالبتزاز  الرهائن  خطف  مثل  أخرى  أنشطة 
أخرى مثل التزوير وتزييف العمالت، وقد يكون يف الدولة الواحدة أكثر من 
عصابة، وهنا حيصل بني هذه العصابات النزاعات عىل اجلريمة، وكل عصابة 
حتاول القضاء عىل األخرى واالستيالء عىل السوق وطرد املنافس، ولو أدى 

ذلك إىل استعامل السالح والقتل وخوض احلرب املسلحة)2(.

انظر: مبادئ علم اإلجرام، فوزية عبد الستار، )4.  )1(
انظر: املخدرات بني الدول والعصابات، عبد النارص هارون، 26.  )2(
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املبحث الثاين
نطاق النزاعات املسلحة الداخلية

وفيه مطالب:

املطلب األول: النطاق الزمني:
عامل الوقت والزمان عامل مهم يف كافة احلروب والنزاعات سواء عىل 
املستوى الداخيل أو اخلارجي ملعرفة مدى زمن املعركة؟ ومدى استمرار النزاع 
من عدمه؟ وهل مدته طويلة أم قصرية؟ ومعرفة عامل الزمن والوقت بالنسبة 
للحروب والنزاعات أمر رضوري، وذلك ألنه ُيبنى عليه أشياء أخرى، فالزمن 
يؤثر بال شك عىل الدولة، فكلام طالت املدة زادت آثار النزاع واحلرب، حيث 
آثار  والقتىل واجلرحى واملصابني، وإىل  الوفيات  أعداد  زيادة  إىل  يؤدي ذلك 
أخرى من اقتصادية وأمنية وصحية وعسكرية وغريها. وهنا يثور تساؤل هل 
أم  الداخلية  النزاعات املسلحة  به  تبدأ وتنتهي  يمكن الوصول إىل حد زمني 
ال؟ فاإلجابة عن ذلك نقول: يف حالة النزاعات املسلحة الداخلية وخصوصًا 
يف حالة عدم تدخل الدولة لفض وحل النزاع القائم فال يمكن احتساب املدة 
الزمنية؛ إذ قد تطول املدة وقد تقرص، ويف الغالب أهنا تصل إىل مدة طويلة وإىل 
سنني عديدة، فمثاًل احلروب التي بني األحزاب السياسة يف لبنان دامت أكثر 
من مخسة عرش سنة، حتى انتهت باملصاحلة يف اتفاقية الطائف عام 1990م، 
واحلروب األهلية يف السودان دامت ألكثر من سبعة عرش عامًا، حتى انتهت 
التي  األهلية  احلروب  انتهت  اجلزائر  ويف  2)19م،  عام  أبابا  أديس  باتفاقية 
هناك  أن  حني  يف  2002م)1(،  عام  باملصاحلة  سنوات  عرش  من  أكثر  دامت 
نزاعات مسلحة داخلية مل تنتِه إىل اآلن، مثل النزاع املسلح بني املعارضة السورية 
والنظام السوري، والنزاع املسلح بني احلكومة اليمنية واجلامعة احلوثية، فهذه 

انظر: جذور احلرب األهلية، فردريك معتوق، 29.  )1(
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نزاعات ما زالت قائمة، فاحلدود الزمنية للنزاعات املسلحة ال يمكن التوصل 
إىل حد زمني هلا يف البداية وال يف النهاية، وهذا راجع إىل عوامل كثرية منها:

عدم تدخل الدولة إىل فض النزاع وتسوية املنازعات بالطرق السليمة.. 1
عسكريًا . 2 دعاًم  املتنازعة  األطراف  أحد  يتلقى  قد  العوامل  من  أيضًا 

ومجاعات  منظامت  من  أو  معادية  دول  من  سواء  خارجية،  قوى  من 
وأحزاب وعصابات خارج الدولة، هدفها حتقيق مصالح مشرتكة)1(.

املطلب الثاين: النطاق املكاين:
النزاعات املسلحة الداخلية هي عبارة عن نزاعات مسلحة داخل حدود 
إقليم الدولة الربي والبحري واجلوي، وبالتايل فال شأن للدول األخرى به، 
الداخلية للدول،  الشؤون  التدخل يف  النزاع، وال حيق هلا  وال عالقة هلا هبذا 
فهذا مبدأ من مبادئ القانون الدويل، وهو عدم التدخل يف النزاعات الداخلية 
يف الدولة، ألن هذا شأن داخيل، احرتامًا لسيادة الدولة عىل أراضيها وأقاليمها، 
وقد نص عىل ذلك ميثاق األمم املتحدة يف املادة الثانية، لكن يستثنى من هذا 

املبدأ حالتان مها:
يتحول  فهنا  الدولة  قبل  من  الدول  اعتداء عىل  إذا حصل  األوىل:  احلالة 
هذا النزاع من كونه نزاعًا داخليًا إىل كونه نزاعًا داخليًا، وهذا التدخل يف حالة 

الدفاع عن النفس)2(.
احلالة الثانية: هناك استثناء آخر يرد عىل مبدأ عدم التدخل، وهو التدخل 
الدولة  ارتكاب  حالة  ويف  اإلنسانية،  عن  الدفاع  حالة  يف  وهو  املرشوع 
الدويل  للمجتمع  التدخل  حيق  فهنا  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب  جرائم 
اجلنائية  املحكمة  صنفتها  والتي  العدوانية،  اجلرائم  هذه  من  اإلنسانية  إلنقاذ 

.www.fargah.net ،انظر: أسباب احلروب، بسام الشفي، جملة الفرقان، عيل الرابط اإللكرتوين  )1(
انظر: الوسيط يف القانون الدويل العام، اجليالين أبو زيد، 155.  )2(
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جريمة  إىل  الداخيل  املسلح  النزاع  حتول  فإذا  حرب)1(،  جرائم  بأهنا  الدولية 
فعىل  الدويل،  للمجتمع  التحركات  تبدأ  فهنا  اإلنسانية  ضد  وجريمة  دولية 
سبيل املثال كانت النزاعات املسلحة الداخلية بني املعارضة السورية والنظام 
السوري نزاعًا داخليًا مل تتدخل فيه الدول األخرى لكونه شأنًا داخليًا، لكن 
ملا بدأ النظام السوري يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، والوقوع بجرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وقتل املدنيني العزل وتدمري القرى واملمتلكات، 
الكيميائية  األسلحة  واستخدام  املخيامت،  إىل  منازهلم  من  الناس  وهتجري 
املحظورة دوليًا؛ اعترب ذلك كله جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، فبدأت 
التحركات الدولية إليقاف هذه املجازر، وقد أكدت ذلك القرارات الدولية 
جاء يف قرار جملس األمن رقم 2118 ما نصه: »إن جملس األمن يؤكد عىل أن 
اجلمهورية العربية السورية قد انضمت إىل اتفاقيات حظر األسلحة الكيميائية، 
السورية  اجلمهورية  يف  الدولية  التفتيش  فريق  بعثة  استمرار  عىل  يؤكد  كام 
الصادرة بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، والتأكيد عىل احلكومة بالتعاون 
نتيجة استخدام  الشديد  التفتيش، ويعرب جملس األمن عن غضبه  مع فريق 
النظام السوري لألسلحة الكيميائية يف 21 آب لسنة 2013م يف ريف دمشق 
لصد الثورات الشعبية ضد احلكومة، ويؤكد أن استخدام األسلحة الكيميائية 

املحظورة يشكل خطرًا وانتهاكًا للقانون الدويل واالتفاقيات الدولية«)2(.
حمدود  الداخلية  املسلحة  للنزاعات  املكاين  النطاق  أن  سبق  مما  ونستنتج 
يف حدود إقليم الدولة ويف داخل الدولة، وال حيق التدخل فيه إال يف احلالتني 

السابقتني.

املرجع السابق، 155.  )1(
املتحدة لألمم  اإللكرتوين  املوقع  السورية،  األزمة  بشأن   2118 رقم  األمن  جملس  قرار   )2( 

.www.un.org/ar
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املطلب الثالث: النطاق الشخيص:
فإن  وبالتايل  الدولة،  إقليم  حدود  يف  تقع  الداخلية  املسلحة  النزاعات 
األشخاص املشاركني هبذه النزاعات هم من داخل الدولة وليس من خارجها، 
ويف الغالب أن من يتوىل النزاعات املسلحة الداخلية ال خيلو من صور ثالث 

ومن أحد هؤالء األشخاص:
الصورة األوىل: األشخاص الوطنيون:

وهم الذين حيملون اهلوية واجلنسية الوطنية ومن رعايا الدولة، ففي هذه 
األشخاص  هم  الداخلية  املسلحة  بالنزاعات  القيام  يتولون  الذين  الصورة 
البالغون املسلحون واملقاتلون، أما األطفال والنساء واملدنيون العزل فهؤالء 
محايتهم  جيب  وبالتايل  واحلروب،  والنزاعات  القتال  يف  إرشاكهم  حيق  ال 
من  جمموعة  ذلك  عىل  أكدت  وقد  النزاعات،  هذه  يف  تدخلهم  عدم  وضامن 
واألطفال  النساء  بحامية  جاءت  التي  الدولية  والربوتوكوالت  االتفاقيات 
واملدنيني العزل يف حالة النزاعات املسلحة، من ذلك اتفاقيات جنيف األربع 
الصادرة عام 1949م وبروتوكوالهتا الصادرة عام))19م، وإعالن اجلمعية 
التميز ضد  القضاء عىل أشكال  املتحدة عام 4)19م، واتفاقية  العامة لألمم 
وقد  1989م)1(،  عام  الصادرة  الطفل  حقوق  واتفاقية  9)19م،  عام  املرأة 
العزل  واملدنيني  والنساء  األطفال  محاية  رضورة  عىل  االتفاقيات  هذه  أكدت 
يف حالة النزاعات املسلحة، وعىل رضورة جتنيبهم مواقع النزاعات، وبالتايل 
باألشخاص  حمدودًا  الداخلية  املسلحة  للنزاعات  الشخيص  النطاق  أصبح 
الوطنيني املسلحني املقاتلني، ففي هذه الصورة تقوم الدولة بالتدخل ملعاجلة 
واألنظمة  القوانني  وفق  الوطنيني  األشخاص  من  الصادرة  النزاعات  هذه 

الوطنية الداخلية.

انظر: محاية ضحايا النزاعات املسلحة يف القانون الدويل، عبد الغني حممود، 85.  )1(
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الصورة الثانية: األشخاص األجانب:
ولكن  أخرى  دول  رعايا  ومن  األخرى  اجلنسيات  حيملون  الذين  وهم 
أثناء  محايتهم  جيب  فهؤالء  اإلقامة،  ونظام  قانون  بموجب  الدولة  دخلوا 
الدخول  أنه ال حيق هلم  الدولية، كام  االتفاقيات  املسلحة بموجب  النزاعات 
بنزاعات  القيام  األجانب  األشخاص  توىل  أن  حالة  ويف  وطنية،  نزاعات  يف 
مسلحة داخلية فهنا تقوم الدولة بالتدخل ملعاجلة هذه النزاعات وفق القوانني 
أراضيها،  عىل  الدولة  سيادة  مبدأ  عىل  بناءًا  وذلك  هلا،  الداخلية  واألنظمة 
القانون  قواعد  وأيضًا  العام،  الدويل  القانون  قواعد  املبدأ  هبذا  اعرتفت  وقد 
الدويل اخلاص؛ فهو من املبادئ املعرتف هبا دوليًا، ولكل دولة احلق يف حماسبة 
األشخاص األجانب وفقًا لقانوهنا الداخيل إذا أخلوا بواجباهتم بام يكفل له 

احلقوق والضامنات)1(.
الصورة الثالثة: األشخاص الدبلوماسيون:

يف  عنها  نيابة  والترصف  لتمثيلها  الدولة  ختتارهم  أفراد  عن  عبارة  وهم 
الدولة  إقليم  الغري وخارج  باسمها يف مواجهة  والتحدث  الدولية  العالقات 
القنصليات،  الدول األخرى، مثل وزراء اخلارجية والسفراء وموظفي  لدى 
فهؤالء جيب توفري احلامية الدبلوماسية هلم يف حالة النزاعات املسلحة الداخلية 
بموجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 1961-1963م، فقد أعطت 
وحصانات  والتزامات  حقوقًا  الدبلوماسيني  األشخاص  االتفاقيات  هذه 
وامتيازات دبلوماسية)2(، ويف حالة قيام األشخاص الدبلوماسيني بالنزاعات 
املسلحة الداخلية واملشاركة فيها فهنا تقوم الدولة بالتدخل ملعاجلة ذلك وفق 
حصانة  الدبلومايس  الشخص  تكسب  التي  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات 
جنائية وقضائية والتعامل معه وفق أطر اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية)3(.

انظر: القانون الدويل اخلاص، أمحد سالمة، 408.  )1(
انظر: مبادئ القانون الدويل العام، منصور خرضان، 5)2.  )2(

انظر: القانون الدويل العام، إبراهيم العناين، 312.  )3(
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املبحث الثالث
موقف القوانني الوطنية والدولية

من النزاعات املسلحة الداخلية
وفيه مطلبان:

املطلب األول: موقف القوانني الوطنية من النزاعات املسلحة الداخلية:
النزاعات املسلحة الداخلية تؤثر عىل أمن الدولة الداخيل وبالتايل فأن كل 
الطرق، ومن ذلك إصدار  دولة تسعى إىل نرش األمن واملحافظة عليه بشتى 
قوانني وطنية وأنظمة داخلية جترم وتعاقب كل من خيل باألمن. فعىل سبيل 

املثال:
مكافحة  يف  عديدة  أنظمة  الدولة  سنت  السعودية  العربية  اململكة  يف  أ. 
زعزعة  حتاول  أحداث  أو  أفعال  أي  وجتريم  الداخلية،  املسلحة  النزاعات 

األمن، فمن هذه األنظمة:
النظام األسايس للحكم، الصادر بالرسوم امللكي رقم أ/90 وتاريخ . 1

)1412/8/2هـ جاء يف املادة 36 منه ما نصه: »توفر الدولة األمن 
جلميع مواطنيها واملقيمني عىل إقليمها«)1(، يدل داللة عىل أن الدولة 
هي املعنية باملحافظة عىل أمن الوطن، وأن الدولة واجب عليها مكافحة 

النزاعات املسلحة الداخلية التي تؤثر عىل األمن الوطني للدولة.
بيان . 2 الثانية  املادة  يف  جاء  حيث  الداخيل،  األمن  قوات  نظام 

االختصاصات أمن الدولة وفيها: »قوات األمن الداخيل هي القوات 
العام  األمن  وصيانة  النظام  عىل  املحافظة  عن  املسؤولة  املسلحة 
وقوعها  قبل  اجلرائم  منع  األخص  وعىل  والبحر،  الرب  يف  الداخيل 
وضبطها والتحقيق فيها ومحاية األرواح واألعراض واألموال حسب 

النظام األسايس للحكم، الصادر بالرسوم امللكي رقم أ/90، وتاريخ )1412/8/2هـ.  )1(
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ما تفرضه عليها األنظمة«)1(، كام جاءت املادة السابعة يف بيان األحوال 
التي يستعمل فيها قوات أمن الدولة السالح حيث جاء فيها: »لرجال 
قوات األمن الداخيل حق استعامل السالح يف األحوال التالية... ثالثًا: 
لفض التجمهر أو التظاهر العدواين الذي حيدث من مخسة أشخاص 
املتجمهرين،  إنذار  بعد  للخطر، وذلك  العام  األمن  إذا عرض  فأكثر 

ويصدر األمر باستعامل السالح من رئيس جتب طاعته«)2(.
وتاريخ . 3  36 رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  والذخائر،  األسلحة  نظام 

)1402/1/2هـ، حيث أجاز النظام محل السالح احلريب لألشخاص 
رجال  وهم  بذلك،  اخلاصة  واألوامر  األنظمة  وفق  فقط  الرسمني 
احلكومة  وموظفو  واخلويا  امللكي  احلرس  وأفراد  املسلحة  القوات 
والتابعون هلم الذين ينص نظام اإلدارة عىل جواز محلهم السالح، وما 
وجعل  احلريب،  السالح  محل  عليهم  حظر  قد  النظام  فإن  هؤالء  عدا 
أو  اإلخالل  بقصد  احلربية  األسلحة  بتهريب  يقوم  ملن  عقوبة  املنظم 
السالح  الداخيل، كذلك جعل عقوبة ملن حيمل  األمن  االعتداء عىل 

احلريب بدون ترخيص أو يستعمل السالح يف غري ما رخص له)3(.
نظام . 4 الداخلية  املسلحة  النزاعات  حتظر  التي  اململكة  يف  األنظمة  من 

مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله، الصادر باملرسوم امللكي رقم م/21 
بعمل  يقوم  من  كل  بتجريم  جاء  حيث  1439/2/12هـ،  وتاريخ 
مجاعي أو فردي بشكل مبارش أو غري مبارش بقصد اإلخالل بالنظام 
النزاعات  وتعترب  الدولة،  واستقرار  املجتمع  أمن  زعزعة  أو  العام 

نظام قوات األمن الداخيل، وزارة الداخلية.  )1(
املرجع السابق.  )2(

نظام األسلحة والذخائر، الصادر باملرسوم امللكي رقم 36، وتاريخ )1402/1/2هـ.  )3(
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املسلحة الداخلية ضد الدولة صورة من صور زعزعة األمن الداخيل، 
فهي جريمة يعاقب عليها النظام)1(.

يف  الداخلية  املسلحة  النزاعات  حتظر  التي  الدول  من  الثاين:  املثال  ب. 
قوانينها الوطنية دولة الكويت، فقد نص قانون اجلزاء الكويتي رقم 31 لسنة 
0)19م عىل جتريم كل األفعال املؤدية لزعزعة أمن الدولة، ومن ضمن ذلك 
محل األسلحة يف حالة النزاعات والتجمهرات. جاء يف املادة رقم 34: »كل من 
اشرتك يف جتمهر يف مكان عام مؤلف من مخسة أشخاص عىل األقل الغرض منه 
ارتكاب جرائم أو اإلخالل باألمن العام وبقي متجهرًا بعد صدور أمر رجال 
السلطة العامة باالنرصاف يعاقب باحلبس ال جتاوز سنة وبغرامة مالية«، كام 
جاءت املادة رقم 31 بتجريم ومعاقبة كل من محل السالح لتحقيق أغراض 

غري مرشوعة أو اإلخالل باألمن العام للدولة)2(.
يف  الداخلية  املسلحة  النزاعات  حتظر  التي  الدول  من  الثالث:  املثال  ج. 
قوانينها الوطنية دولة البحرين، فقد نص قانون العقوبات البحريني رقم 15 
الداخلية واملعاقبة عليها  املسلحة  النزاعات  الصادر سنة 6)19م عىل جتريم 
الدولة وقلب  أمن  لزعزعة  نزاعات  منها  الغرض  كان  فإن  العقوبات،  بأشد 
التجمهر  فيها  التي  النزاعات  وكذا  صارمة،  عقوبة  هلا  فالعقوبة  احلكم  نظام 

وإحداث الشغب يف الفتنة وفيها محٌل لألسلحة وإثارة للفتن يف الدولة)3(.
يف  الداخلية  املسلحة  النزاعات  حتظر  التي  الدول  من  الرابع:  املثال  د. 
 58 رقم  العقوبات  قانون  نص  فقد  العربية،  مرص  مجهورية  الوطنية  قوانينها 
الداخيل  الدولة  بأمن  والتي ختل  اجلرائم  الصادر سنة )193م عىل مجلة من 
وتاريخ  م/21،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  ومتويله،  اإلرهاب  جرائم  مكافحة  نظام   )1(

1439/2/12هـ.
قانون اجلزاء الكويتي رقم 31 لسنة 0)19م.  )2(

قانون العقوبات البحريني رقم 15 الصادر سنة 6)19م.  )3(



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
281

أحكام النزاعات المسلحة الداخلية

عىل  واخلروج  الدولة  عىل  السالح  محل  إىل  وتدعو  الوطنية  الفرقة  وتبث 
سلطات الدولة وإحداث الشغب يف البالد، كام نص القانون عىل إيقاع أقىص 

وأشد العقوبات عليها؛ لكوهنا متس أمن الدولة والوحدة الوطنية)1(.
هذه أربعة أمثلة لدول حتظر النزاعات املسلحة الداخلية يف قوانينها الوطنية 

وهذا عىل سبيل املثال ال احلرص.

املطلب الثاين: موقف القانون الدويل من النزاعات املسلحة الداخلية:
املجتمع الدويل عبارة عن أشخاص دولية وهذه األشخاص تسعى جاهدة 
حلفظ السلم واألمن الدوليني، وبالتايل فإن النزاعات املسلحة الداخلية تؤثر 
تأثريًا بالغًا عىل السلم واألمن الدوليني، وتؤثر كذلك عىل مستوى العالقات 
هذه  ضد  الدويل  املجتمع  يقف  أن  من  بد  ال  كان  ولذا  الدول،  بني  الدولية 
النزاعات املسلحة وقفة جازمة؛ حفظًا للسلم واألمن الدوليني. وقد جاءت 
هذه  بحظر  الدولية  واألعراف  واملبادئ  واالتفاقيات  واملعاهدات  املواثيق 

النزاعات وتؤكد ذلك عىل ما ييل:
حفظ . 1 إىل  يدعو  والذي  1945م،  عام  الصادر  املتحدة  األمم  ميثاق 

الرصاعات  ونبذ  السالح  نزع  إىل  ويدعو  الدوليني،  واألمن  السلم 
املتحدة،  »نحن شعوب األمم  ديباجته:  املسلحة. جاء يف  والنزاعات 
وقد آلينا عىل أنفسنا أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلروب التي 
أنفسنا  نؤكد  أن  الوصف،  عنها  يعجز  أحزانًا  اإلنسانية  عىل  جلبت 
بالتسامح وأن نعيش معًا يف سالم وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي 
نحتفظ بالسلم واألمن الدويل«)2(، فمن أعظم األهداف إلنشاء هذه 
املنظمة هو حفظ السلم واألمن والدعوة إىل نزع السالح، جاء يف املادة 

قانون العقوبات املرصي رقم 58 الصادر سنة )193م.  )1(
.www.un.org/ar :املوقع األلكرتوين هليئة األمم املتحدة، عىل الرابط  )2(
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احلادية عرشة: »للجمعية العامة أن تنظر يف املبادئ العامة للقانون يف 
حفظ السلم واألمن الدوليني، ويدخل يف ذلك املبادئ املتعلقة بنزع 
امليثاق  ُنعِمل  أن  نريد  وحينام  املسلحة«)1(،  الرصاعات  ونبذ  السالح 
مسلحة  نزاعات  أهنا  إىل  يتبادر  قد  الداخلية  املسلحة  النزاعات  عىل 
حيق  وال  أراضيها،  عىل  السيادة  حق  هلا  الدولة  وأن  الدولة،  داخل 
هذا  ولكن  للدول،  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  الدويل  للمجتمع 
املبدأ َيِرُد عليه استثناء وهو حالة التدخل املرشوع دفاعًا عن اإلنسانية 
ضد مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، فإذا وصل األمر 
بالنزاعات املسلحة الداخلية إىل أن أصبحت جمازر يرتكب فيها جرائم 
مة دوليًا واستعامل أسلحة حمظورة  جُمرَّ اإلنسانية  حرب وجرائم ضد 
دوليًا، فهنا تبدأ حتركات املجتمع الدويل لوقف هذه املجازر دفاعًا عن 

اإلنسانية، وحفظًا للسلم واألمن الدوليني)2(.
وجرائم . 2 حرب  جرائم  إىل  حتولت  إذا  الداخلية  املسلحة  النزاعات 

ضد اإلنسانية، فإهنا تعترب جريمة دولية يتحمل مرتكبوها املسؤولية 
اجلنائية الدولية، وقد جاء النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية 
جريمة  الداخلية  املسلحة  النزاعات  اعتبار  عىل  1998م  لسنة  بروما 
النظام  مواد  ثم جاءت  اإلنسانية،  فيها جرائم ضد  ارتكب  إذا  دولية 
الداخلية  املسلحة  فالنزاعات  الدولية،  للجرائم  تفصييل  بيان  يف 
تكون جريمة دولية إذا ارتكب فيها جريمة اإلبادة اجلامعية وجريمة 
والتهجري  للسكان  القرسي  اإلبعاد  فيها  ارتكب  وإذا  اإلنسانية،  ضد 
النزاعات  وتكون  العنف،  واستعامل  والسجن  التعذيب  أو  اجلربي، 
املسلحة الداخلية جريمة من جرائم احلرب إذا كان فيها تعمد لتوجيه 

املرجع السابق.  )1(
الوسيط يف القانون الدويل، ماجد احلموي، 155.  )2(
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أو احلاق أرضار واسعة  العزل،  املدنيني  السكان  هجامت حربية ضد 
النطاق باملمتلكات، أو تعمد شن هجامت عىل املنشآت، أو كان فيها 
للقوانني  انتهاكات  فيها  كان  أو  دوليًا،  املحظورة  لألسلحة  استعامل 

احلربية الدولية)1(.
مرتكبي  عىل  الدولية  اجلنائية  املسؤولية  ترتتب  احلالة  هذه  يف  فهنا 
معاقب  دولية  جريمة  أصبحت  لكوهنا  الداخلية،  املسلحة  النزاعات 
آثار هذه املسؤولية حال  عليها دوليًا، ويتحمل مرتكبو هذه اجلريمة 

قيامها وثبوهتا عليهم)2(.
جاءت هناك العديد من االتفاقيات الدولية التي حتظر عىل النزاعات . 3

املسلحة سواء كانت داخلية أم خارجية استعامل أسلحة فتاكة مدمرة 
لإلنسان والبيئة، من ذلك: معاهدة فرساي عام 1919م، وبرتوكول 
جينف عام 1925م بشأن خطر استعامل الغازات اخلانقة والسامة يف 
احلرب، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج األسلحة البكرتولوجية عام 
واستعامل  وختزين  وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية  وأخريًا  2)19م، 
األسلحة الكيميائية عام 1993م، حيث جاء فيها حظر كافة األسلحة 
دوليًا  املحظورة  األسلحة  استعملت  فإذا  والبيئة)3(،  لإلنسان  املدمرة 
ختالف  النزاعات  هذه  أصبحت  فقد  الداخلية  املسلحة  النزاعات  يف 

قواعد وأحكام االتفاقيات الدولية الواردة هبذا الشأن.
لقد جاءت اتفاقيات دولية كثرية تنظم العمليات احلربية والعسكرية، . 4

الهاي  اتفاقية  ذلك:  من  احلربية،  املسلحة  النزاعات  عملية  وتنظم 
اخلاصة باحرتام قوانني وأعراف احلرب عام )190م، واتفاقية جنيف 

موسوعة القانون الدويل، عيسى دباح، 135/2.  )1(
انظر: املسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة اجلامعية، أيمن سالمة، 385.  )2(

انظر: موسوعة القانون الدويل للحرب، وائل بندق، 191.  )3(
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حلامية اجلرحى واملرىض واملدنيني العزل يف حالة احلرب لعام 1949م، 
امللكية  محاية  واتفاقية  1929م،  لعام  احلرب  أرسى  معاملة  واتفاقية 
الثقافية يف حالة احلروب لعام 1954م، هذا باإلضافة إىل االتفاقيات 
التي حتظر استعامل أسلحة الدمار الشامل، والتي تدمر احلياة اإلنسانية 

والبيئية)1(.
فالنزاعات املسلحة الداخلية إذا حصل فيها انتهاكات للحياة املدنيني 
واستهداف  واملرىض،  اجلرحى  عىل  اعتداء  فيها  وحصل  العزل، 
ودور  اآلثار  عىل  واالعتداء  الصحية،  واملستشفيات  للمصحات 

العبادة؛ فهي نزاعات خمالفة ألحكام االتفاقيات الدولية.
لقد جاءت هناك جمموعة من املبادئ الدولية العسكرية التي تؤكد عىل . 5

رضورة محاية املدنيني العزل، وعىل محاية املرىض واجلرحى واألرسى 
ووزراء  السفراء  مثل  الدبلوماسية  واهليئات  األشخاص  ومحاية 
قواعد  تعترب  املبادئ  وهذه  الدولية،  والبعثات  والسفارات  اخلارجية 
وأعراف دولية يف النزاعات احلربية، جيب يف حالة النزاعات املسلحة 
احرتام تلك املبادئ وعدم انتهاكها؛ فالنزاعات املسلحة الداخلية إذا 
تكون  فأهنا  احلربية  الدولية  واألعراف  املبادئ  هذه  خمالفة  يف  وقعت 

نزاعات خمالفة لألعراف واملبادئ الدولية )2(.

انظر: موسوعة القانون الدويل للحرب، وائل بندق، 193.  )1(
انظر: أسلحة الدمار الشامل، يوسف مجل الليل، )19.  )2(
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املبحث الرابع
موقف الفقه اإلسالمي

من النزاعات املسلحة الداخلية
وفيه مطلبان:

املطلب األول: موقف الفقه اإلسالمي قبل وقوع النزاعات املسلحة الداخلية:
وإثارهتا،  املسلحة  بالنزاعات  االبتداء  اإلسالمية  الرشيعة  حرمت  لقد 

ويتجىل ذلك يف املظاهر التالية:
أن الرشيعة اإلسالمية دعت إىل احلفاظ عىل األمن، فهو املقصد األول . 1

حفظ  وهي  الكربى،  اخلمس  الرضوريات  لترشيع  األسمى  واهلدف 
تُۡل 

َ
الدين والنفس والعرض واملال والعقل؛ يقول تعاىل: ﴿قُۡل َتَعالَۡواْ أ

ٗناۖ  إِۡحَسٰ يِۡن  َوبِٱۡلَوِٰلَ اۖ  َشۡي ٔٗ بِهِۦ  تُۡشُِكواْ  لَّ 
َ
أ َعلَۡيُكۡمۖ  َربُُّكۡم  َم  َحرَّ َما 

َتۡقَرُبواْ  َوَل  نَۡرزُقُُكۡم ِإَويَّاُهۡمۖ  ُۡن  نَّ إِۡمَلٰٖق  ّمِۡن  ۡوَلَٰدُكم 
َ
أ َتۡقُتلُٓواْ  َوَل 

 ُ ٱۡلَفَوِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَنۖ َوَل َتۡقُتلُواْ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ
ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن ١٥١ َوَل َتۡقَرُبواْ َماَل  ۚ َذٰلُِكۡم َوصَّ إِلَّ بِٱۡلَّقِ
ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل َوٱلِۡمزَياَن 

َ
ۥۚ َوأ هُ ُشدَّ

َ
ٰ َيۡبلَُغ أ ۡحَسُن َحتَّ

َ
ٱۡلَتِيِم إِلَّ بِٱلَِّت ِهَ أ

َكَن  َولَۡو  فَٱۡعِدلُواْ  قُۡلُتۡم  ِإَوَذا  وُۡسَعَهاۖ  إِلَّ  َنۡفًسا  نَُكّلُِف  َل  بِٱۡلقِۡسِطۖ 
ُروَن  تََذكَّ لََعلَُّكۡم  بِهِۦ  ىُٰكم  َذٰلُِكۡم َوصَّ  ْۚ ۡوفُوا

َ
أ  ِ َوبَِعۡهِد ٱللَّ  ۖ قُۡرَبٰ َذا 

١٥٢﴾)1(فاهلدف العظيم من ترشيع الرضوريات اخلمس هو املحافظة 
أمن  تزعزع  الداخلية  املسلحة  النزاعات  فإن  وبالتايل  األمن)2(،  عىل 
فالرشيعة  الفوىض،  وحتدث  الفتن  وتثري  واجلامعة،  واألمة  الوطن 
اإلسالمية،  الدولة  أمن  النزاعات ألهنا هتدم  اإلسالمية حرمت هذه 

وختالف مقاصد الرشيعة اإلسالمية وختل هبا.
سورة األنعام: اآليتان )151- 152(.  )1(

املخترص الوجيز يف مقاصد الترشيع، عوض القرين، 38.  )2(
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أن النزاعات املسلحة الداخلية فيها خروج عىل والة األمر، وشق لعصا . 2
الرشيعة  أدلة كثرية يف  اإلمام، وقد جاءت  لبيعة  الطاعة، وفيها خلع 
اإلسالمية تدل عىل وجوب بذل السمع والطاعة لوالة األمر، وحرمة 
اخلروج عليهم أو رفع السالح عليهم؛ ففي القرآن الكريم يقول اهلل 
ۡمرِ 

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تعاىل: ﴿َيٰٓ

»أمر اهلل   : ِمنُكۡمۖ﴾)1(، يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي 
أويل  بطاعة  أمر  ثم  أمرمها،  بامتثال  وذلك  رسوله،  وطاعة  بطاعته 
فإنه ال  واملفتني،  واحلكام  األمراء  من  الناس  الوالة عىل  األمر، وهم 

يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إال بطاعتهم واالنقياد هلم«)2(.
 : ومن السنة النبوية يقول الصحايب اجلليل العرباض بن سارية
»َوَعَظنا رسوُل اهلل  موِعَظًة بليَغًة، َوِجلْت منها القلوُب، 
ٍع فأْوِصنا؛  ا موِعَظُة ُمودِّ وَذَرفْت منها الُعيوُن؛ فُقلنا: يا رسوَل اهللِ كأهنَّ
ر عليكم عبٌد  تأمَّ وإْن  والطاَعِة  مِع  والسَّ اهللِ،  بَتقوى  ))ُأوصيُكم  قال: 

.)3()) حبيشٌّ
»بايعنا  قال:    الصامت  بن  عبادة  عن  اآلخر  احلديث  ويف 
رسول اهلل  عىل السمع والطاعة، يف منشطنا ومكرهنا، 

وعرسنا ويرسنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله«)4(.
»فهذا يدل عىل أنه ال جيوز   : يقول الشيخ عبد العزيز بن باز 
اخلروج  ألن  إال  ذاك  وما  عليهم،  اخلروج  وال  األمور  والة  منازعة 

سورة النساء: اآلية )59(.  )1(
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن سعدي، 134/1.  )2(

سنن الرتمذي، أبواب العلم، باب ما جاء يف األخذ بالسنة، حديث رقم 6)26، ص 802.  )3(
أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حديث   )4(

رقم 3432، ص412.
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عىل والة األمر يسبب فسادًا كبريًا ورش عظياًم، فيختل األمن وتضيع 
احلقوق، بل الواجب الصرب والسمع والطاعة يف املعروف ومناصحة 
والة األمور والدعوة هلم باخلري«)1(، فإذا متت البيعة لإلمام فال جيوز 
ألحد كائنًا من كان اخلروج عىل ويل األمر وخلع البيعة، وحيرم رفع 
السالح عىل ويل األمر واخلروج عليه مهام كانت األسباب واملربرات، 
بأي وسيلة كانت، يقول اإلمام الطحاوي  يف عقيدته املشهورة 
وإن  أمرنا  ووالة  أئمتنا  عىل  اخلروج  نرى  )وال  الطحاوية:  بالعقيدة 
وهبذا  طاعتهم(«)2(،  من  يدًا  ننزع  وال  عليهم،  ندعو  وال  جاروا، 
يتبني أن النزاعات املسلحة الداخلية حمرمة وال جتوز؛ ألن فيها خمالفة 
لنصوص الرشيعة اإلسالمية التي توجب بذل السمع والطاعة لوالة 

األمر، وألن فيها خروجًا عىل والة األمر.
وخيمة، . 3 وعواقبها  خطرية،  مآالهتا  الداخلية  املسلحة  النزاعات  أن 

وآثارها سيئة عىل األفراد واملجتمعات؛ فهي تفسد وال تصلح، وهتدم 
وال تبني، فهي جتلب أثارًا سيئة عىل األمة اإلسالمية من مجيع جوانب 
املوازين  فيها  وختتل  واملعايش،  املصالح  وتعطل  احلياة،  وجماالت 
الرشيعة  يف  املقررة  الفقهية  القواعد  ومن  احلقوق.  بسببها  وتضيع 
اإلسالمية: قاعدة سد الذرائع، وقاعدة درء املفاسد، وقاعدة ال رضر 
من  وغريها  منه)3(،  أقوى  برضر  يزال  ال  الرضر  وقاعدة  رضار،  وال 
القواعد الفقهية التي تدل عىل فساد هذه النزاعات املسلحة، والتأكيد 

عىل حرمتها والتحذير منها.

فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة، حممد القحطاين، 110.  )1(
رشح العقيدة الطحاوية، عيل بن عيل احلنفي، 540/2.  )2(

انظر: الوجيز يف إيضاح القواعد الفقهية، حممد البورنو، 208.  )3(
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نستنتج مما سبق ما ييل:
األمة . 1 ووحدة  األمن  عىل  احلفاظ  إىل  يدعو  اإلسالمي  الفقه  أن 

اإلسالمية، والتزام بذل السمع والطاعة لوالة األمر، وحرمة اخلروج 
الداخلية فيها إخالل باألمن وخمالفة  النزاعات املسلحة  عليهم، وأن 
لوالة األمر، وبالتايل فهي حمرمة وال جيوز ابتداؤها أو املشاركة فيها أو 

الدعوة إليها أو التحريض عليها.
أن الفقه اإلسالمي يدعو املسلمني إىل الوحدة والتامسك واالعتصام . 2

بالكتاب والسنة، وااللتفاف حول العلامء الربانيني، وااللتفاف حول 
والة األمر واألمراء وحكام املسلمني؛ وذلك ألن يف السمع والطاعة 
كبرية،  مفاسد  عليهم  واخلروج  النزاعات  ويف  عظيمة،  مصالح  هلم 

والرشيعة اإلسالمية جاءت لتحقيق املصالح ودفع املفاسد.
وجتريمه . 3 الداخلية  املسلحة  للنزاعات  حتريمه  يف  اإلسالمي  الفقه  أن 

التي مل جترم  الدولية والوطنية والوضعية  القوانني  بذلك  هلا قد سبق 
هذه النزاعات إال متأخرًا، فإن الرشيعة اإلسالمية هلا فضل السبق يف 
تلك  سبقت  حيث  الداخلية،  املسلحة  للنزاعات  وجتريمها  حتريمها 
هذا  شمولية  عىل  يدل  فهذا  الزمان،  من  قرنًا  عرش  بأربعة  القوانني 
الدين اإلسالمي العظيم، وأنه شامل جلميع جوانب احلياة، وأنه عالج 
قرنًا من  أربعة عرش  قبل  اإلنسانية  التي متر هبا  املشكالت واألزمات 

الزمان قبل ظهور القوانني الوضعية.
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املطلب الثاين: موقف الفقه اإلسالمي أثناء وبعد وقوع النزاعات املسلحة 
الداخلية:

وفيه فرعان:
الفرع األول: موقف الفقه اإلسالمي أثناء وقوع النزاعات املسلحة الداخلية:

وقوع  أثناء  واحللول  العالج  بتقديم  اإلسالمية  الرشيعة  جاءت  لقد 
النزاعات املسلحة الداخلية وحدوثها، متثل ذلك يف املظاهر التالية:

معاجلة . 1 األمر  وويل  املسلمني  إمام  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  أوجبت 
النزاعات املسلحة الداخلية وجعلت ذلك واجبًا من واجباته، يقول 
الدين  حفظ  أحدها:  أمور:  اإلمام  يلزم  »والذي   : املاوردي 
أو  مبتدع  فإن نجم  املستقرة وما أمجع عليه سلف األمة،  عىل أصوله 
زاغ ذو شبهة عنه أوضح له احلجة، وبني له اجلواب، وأخذه بام يلزمه 
من احلقوق واحلدود. والثاين: تنفيذ األحكام. والثالث: محاية البيضة 
والذب عن احلريم. والرابع: إقامة احلدود لتصان حمارم اهلل تعاىل عن 
واخلامس:  واستهالك.  إتالف  من  عباده  حقوق  وحتفظ  االنتهاك، 
من  جهاد  والسادس:  الدافعة.  والقوة  املانعة  بالعدة  الثغور  حتصني 
عاند اإلسالم بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل يف الذمة«)1(، فواجب 
عىل ويل األمر مكافحة املجرمني وتعقبهم ومعاقبتهم، وواجب عليه 
التحرك ملعاجلة النزاعات املسلحة الداخلية، فهذه أمور من واجبات 
اإلمام وبالتايل فال جيوز ألحد من الناس االفتيات عليه، والتدخل يف 

ر الفتياته عىل اإلمام)2(. أعامله، فمن فعل ذلك عوقب وُأدِّب وُعزِّ
النزاعات . 2 وقوع  أثناء  ونائبه  اإلمام  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  أوجبت 

املسلحة الداخلية معاجلة هذه النزاعات بالطرق واحللول السلمية قبل 

األحكام السلطانية، املاوردي، الباب األول، عقد اإلمامة، 18.  )1(
حاشية الروض املربع، ابن قاسم، كتاب احلدود، )/300.  )2(
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يمكن  شبهات  املتنازعني  لدى  يكون  قد  ألنه  والقتال؛  السالح  رفع 
واملناظرة  باملراسلة  مثاًل  فتحل  سالح  رفع  بدون  ومعاجلتها  حلها 
النزاع بالطرق السلمية،  والتفاهم واملحاورة والسعي بالصلح وحل 
فعىل سبيل املثال ذكر الفقهاء يف باب الردة أن املرتدين عن اإلسالم 
ويزيل  ويراسلهم  اإلسالم،  إىل  والعودة  للدخول  اإلمام  يدعوهم 
الشبهات التي لدهيم ويستتيبهم ثالثة أيام، فإن عادوا لإلسالم كف 
جيب  أنه  الفقهاء  ذكر  البغاة  باب  ويف  قاتلهم)1(،  أرصوا  وإن  عنهم 
عليهم،  السالح  رفع  قبل  ابتدءًا  البغاة  هؤالء  مراسلة  اإلمام  عىل 
ويسأهلم عن شبهاهتم، فإن فاءوا وعادوا كف عنهم وتركهم؛ لقوله 
بَۡيَنُهَماۖ﴾)2(،  ۡصلُِحواْ 

َ
فَأ ٱۡقَتَتلُواْ  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  ِمَن  َطآئَِفَتاِن  تعاىل: ﴿ِإَون 

النزاع  وحل  واملناظرة  واملحاورة  باملراسلة  يكون  إنام  واإلصالح 
بالصلح بني املتنازعني وقد جاء يف األثر أن عليًا  أرسل ابن 
 إىل طائفة اخلوارج الذين خرجوا عليه، فبعثه إليهم  عباس 
ليناظرهم ويسأهلم عن سبب خروجهم ويبني هلم احلق، فإن أرصوا 

وأبوا إال القتال قاتلهم)3(.
دعت الرشيعة اإلسالمية األفراد غري املشاركني يف النزاعات املسلحة . 3

الداخلية إىل االبتعاد عن مواطن النزاع والفتنة وعدم املشاركة واخلوض 

باب  احلطاب،  اجلليل،  مواهب   ،268/6 املرتد،  باب  عادين،  ابن  املحتار،  رد  حاشية  انظر:   )1(
الردة، 0/8)3، مغني املحتاج، الرشبيني، كتاب الردة، 5/)42، حاشية الروض املربع، ابن 

قاسم، باب حكم املرتد، )/339.
سورة احلجرات: اآلية )9(.  )2(

باب  احلطاب،  اجلليل،  مواهب   ،314/6 البغاة،  باب  عادين،  ابن  املحتار،  رد  حاشية  انظر:   )3(
البغاة، 365/8، مغني املحتاج، الرشبيني، كتاب البغاة، 400/5، حاشية الروض املربع، ابن 

قاسم، باب قتال أهل البغي، )/390.
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فيها، إال إذا دعاهم اإلمام وطلب منهم املعونة فوجب معونته، وإذا 
مل يدعهم اإلمام معه فاألصل هو االبتعاد عن مواطن النزاع والفتن، 
وحفظ اللسان واجلوارح من اخلوض يف الفتنة، وقد جاءت نصوص 
النزاعات  مواطن  عن  االبتعاد  إىل  تدعو  والسنة  الكتاب  من  كثرية 
والفتن، فمن القرآن الكريم يقول اهلل تعاىل: ﴿َوٱتَُّقواْ فِۡتَنٗة لَّ تُِصيَبَّ 
»الصحيح   : ٗةۖ﴾)1(، قال ابن كثري  ِمنُكۡم َخآصَّ ِيَن َظلَُمواْ  ٱلَّ
أن هذا التحذير يعم الصحابة وغريهم وإن كان اخلطاب معهم، ويدل 

عىل ذلك األحاديث الواردة يف التحذير من الفتن«)2(.
مواطن  عن  االبتعاد  أن  عىل  تدل  كثرية  أحاديث  جاءت  السنة  ومن 
االقرتاب  من  نفسه  عىل  يأمن  حتى  لإلنسان  أسلم  والفتن  النزاعات 
والدخول فيها، فعن أيب سعيد اخلدري  قال: قال رسول اهلل 
: ))ُيوِشُك أْن َيكوَن َخرْيَ ماِل امُلْسلِِم َغنٌَم َيْتَبُع هبا َشَعَف 

اجِلباِل وَمواِقَع الَقْطِر؛ َيِفرُّ بِدينِِه ِمَن الِفَتِن(()3(.
))َسَتُكوُن   : اهلل  رسول  قال    هريرة  أيب  وعن 
فَِتٌن، القاِعُد فيها َخرْيٌ ِمَن القائِِم، والقائُِم فيها َخرْيٌ ِمَن املايِش، واملايِش 
ْفُه، فَمن وَجَد ِمنْها َمْلَجًأ، أْو  َف هلا َتْسَترْشِ اِعي، َمن َترَشَّ فيها َخرْيٌ ِمَن السَّ
َمعاًذا، َفْلَيُعْذ بِه(()4(، قال النووي  معلقًا عىل هذه األحاديث: 

»فيها دليل ملن قال بتفضيل العزلة يف زمن الفتن واحلروب«)5(.

سورة األنفال: اآلية )25(.  )1(
تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، 38/4.  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الفتن، باب التعرب يف الفتن، حديث رقم 088)، ص   )3(
.92

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خري من القائم، حديث   )4(
رقم 081)، ص 92.

رشح صحيح مسلم، النووي، كتاب اإلمارة، باب فضل اجلهاد والرباط، )/)3.  )5(
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آثروا    الصحابة  من  مجعًا  أن  والرتاجم  السري  يف  ثبت  وقد 
االبتعاد عن مواطن الفتن والدخول يف النزاعات املسلحة التي كانت 
يف زمن عيل  يقول اجلويني إمام احلرمني: »وقد صار طوائف 
من ِجلَّة أصحاب رسول اهلل  إىل التخلف عن القتال يف 
زمن عيل ، وإيثار السكون والركون إىل السالمة والتباعد عن 
مواطن الفتن وملتطم الغوائل، منهم سعد بن أيب وقاص وسعيد بن 
زيد بن عمرو وكانا من العرشة املبرشين باجلنة، وممن ختلف أبو موسى 
األشعري وعبد اهلل بن عمرو وأسامة بن زيد وأبو أيوب األنصاري 
وحممد بن مسلمة وأبو بكرة وعمران بن حصني، وتبع هؤالء أمم من 

الصحابة وغريهم، ومل يشتد نكري عيلٍّ عليهم«)1(.
الفرع الثاين: موقف الفقه اإلسالمي بعد وقوع النزاعات املسلحة الداخلية:

لقد عاجلت الرشيعة اإلسالمية النزاعات املسلحة بعد حدوثها وحصوهلا 
يتجىل ذلك يف املظاهر التالية:

القيام . 1 األمر  وويل  املسلمني  إمام  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  أوجبت 
بتطبيق العقوبات واحلدود عىل األشخاص الذين شاركوا يف عمليات 
النزاعات املسلحة الداخلية، فهذا واجب من واجبات اإلمام وحق من 
»وأما حقوق الرعية العرشة   : حقوقه يقول اإلمام ابن مجاعة 
عىل السلطان ]ثم ذكر منها[ احلق السادس: إقامة احلدود الرشعية عىل 
الرشوط املرعية صيانة ملحارم اهلل عن التجري عليها وحلقوق العباد 

عن التخطي إليها«)2(.

غياث األمم، عبد امللك اجلويني، 110.  )1(
حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، ابن مجاعة، ))2.  )2(



العدد السابع عشر    |   رجب 1441هـ   |  مارس 2020م
293

أحكام النزاعات المسلحة الداخلية

جعلت الرشيعة اإلسالمية لكل عملية من عمليات النزاعات املسلحة . 2
الداخلية عقوبة تناسبها وتالئمها وتتوافق مع اجلريمة املرتكبة وأفعاهلا، 

ويتجىل ذلك يف العقوبات التالية:
أ. العقوبة األوىل:

يف باب حد الردة ذكر الفقهاء أن اإلمام يستتيب هؤالء املرتدين 
ويدعوهم للرجوع إىل اإلسالم، فإن دخلوا يف اإلسالم كف عنهم، 
أما إذا رفضوا اإلسالم وأرصوا عىل ردهتم عاقبهم ونفذ عليهم حكم 
اهلل فيهم وهو القتل تطبيقًا حلد الردة، وقد جاءت األدلة الرشعية عىل 
  عن النبي  وجوب قتل املرتد، فعن ابن عباس
َل دينَُه فاقُتلوُه(()1(، وأيضًا ملا ثبت يف األثر عن اخلليفة  أنه قال: )) بدَّ
الراشد أيب بكر الصديق  أنه قاتل املرتدين حينام ارتدوا عن 
اإلسالم وجحدوا الزكاة ورفضوا أداءها وقال مقولته املشهورة: »واهلل 
املال، واهلل لو  الزكاة حق  ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة؛ فإن 
منعوين عناقًا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل  لقاتلتهم عىل 
منعها«)2(، فإذا توافرت رشوط حد الردة وانتفت املوانع وبعد استتابة 
املرتدين وجب عىل اإلمام معاقبة هؤالء املرتدين وقتلهم تطبيقًا حلد 

الردة وهذا بإمجاع الفقهاء)3(.

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب استتابة املرتدين وقتاهلم، باب حكم املرتد، حديث رقم   )1(
6922، ص 1193.

ص   ،6924 رقم  حديث  الفرائض،  قبول  أبى  من  قتل  باب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )2(
.1193

انظر: حاشية رد املحتار، ابن عادين، باب املرتد، 268/6، بداية املجتهد، ابن رشد، باب يف   )3(
حكم املرتد، 426/4، مغني املحتاج، الرشبيني، كتاب الردة، 5/)42، حاشية الروض املربع، 

ابن قاسم، باب حكم املرتد، )/399.
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ب. العقوبة الثانية:
املحاربني  أن  الفقهاء  ذكر  وقد  للمحاربني،  تكون  العقوبة  وهذه 
يطبق عليهم اإلمام عقوبة حد احلرابة الواردة يف الرشيعة اإلسالمية 
َ َورَُسوَلُۥ َويَۡسَعۡوَن  ِيَن ُيَارُِبوَن ٱللَّ ُؤاْ ٱلَّ يقول اهلل : ﴿إِنََّما َجَزٰٓ
رُۡجلُُهم ّمِۡن 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
ِف ٱۡل

ۡنَياۖ َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِف ٱلُّ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
ِخَلٍٰف أ

معاقبة  الكريمة عىل وجوب  اآلية  فقد دلت  َعِظيٌم 33﴾)1(،  َعَذاٌب 
ولكن  ذلك،  عىل  الفقهاء  أمجع  وقد  تعاىل،  اهلل  حلق  حفظًا  املحاربني 
وقع خالف الفقهاء يف مسألة العقوبات الواردة يف اآلية الكريمة: هل 
هي راجعة إىل اجتهاد اإلمام ونظره عىل حسب كل جريمة وعظمها 
وخيري اإلمام بمعاقبة كل حمارب بام يناسبه؟ أم أن هذه العقوبات مرتبة 
املال قطع من  بالقتل ومن أخذ  فمن قتل من املحاربني جيب معاقبته 
»أما ما جيب عىل   : ابن رشد  خالف.. وهكذا؟ يقول اإلمام 
املحارب فقد اتفقوا عىل أنه جيب عليه حق اهلل وحق اآلدميني، واتفقوا 
عىل أن حق اهلل هو القتل والصلب وقطع األيدي وقطع األرجل من 
خالف والنفي عىل ما نص اهلل تعاىل يف آية احلرابة، واختلفوا يف هذه 
املحارب؟  قدر جناية  مرتبة عىل  أو  التخيري  العقوبات: هل هي عىل 
عىل  هو  فهل  اآلية  يف  الوارد  )أو(  حرف  إىل  راجع  اخلالف  وسبب 
أن  إىل  املالكية  فذهب  جنايتهم)2(،  حسب  عىل  للتفصيل  أو  التخيري 
اإلمام)3(،  اجتهاد  إىل  راجع  وهذا  املحارب  معاقبة  يف  خمري  اإلمام 

سورة املائدة اآلية )33(.  )1(
بداية املجتهد، ابن رشد، كتاب احلرابة، 419/4.  )2(

املرجع السابق.  )3(
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ومذهب اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة بأن هذه العقوبات 
جاءت مرتبة عىل حسب اجلناية، فإذا قام املحارب بالقتل وأخذ املال 
عوقب بالقتل والصلب، ومن قتل ومل يأخذ املال قتل فقط، وإن قام 
املال فقط عوقب بقطع يده ورجله من خالف، وإذا  بأخذ  املحارب 
األرض)1(،  من  نفوا  نفسًا  يقتلوا  ومل  ماالً  يأخذوا  ومل  السبيل  أخافوا 
وهذه املسألة مما وقع فيه اخلالف بني الفقهاء وليس هذا مقام لبسط 

اخلالف ولكن أحببت اإلشارة إليه.
ت. العقوبة الثالثة:

وهذه العقوبة تكون للبغاة، فهؤالء يبدأ اإلمام معهم بحل النزاع 
بالطرق السليمة والودية، ويراسلهم وحياورهم ويناظرهم، فإن فاءوا 
وعادوا لبيعة اإلمام كف عنهم وتركهم، أما إذا رفضوا الطاعة فقد ذكر 
الفقهاء أن عىل اإلمام أن يقاتل هؤالء البغاة)2(، وقد جاءت النصوص 
ِمَن  َطآئَِفَتاِن  ﴿ِإَون  تعاىل:  اهلل  يقول  قتاهلم  وجوب  عىل  الرشعية 
ۡخَرٰى 

ُ
ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَماۖ فَإِۢن َبَغۡت إِۡحَدىُٰهَما َعَ ٱۡل

َ
ٱلُۡمۡؤِمننَِي ٱۡقَتَتلُواْ فَأ

 : 3(، قال ابن قدامة(﴾ِۚ ۡمرِ ٱللَّ
َ
َء إَِلٰٓ أ ٰ تَِفٓ فََقٰتِلُواْ ٱلَِّت َتۡبِغ َحتَّ

»هذه اآلية أصل يف هذا الباب، وفيها فوائد، أحدها: أهنم مل خيرجوا 
بالبغي عن اإليامن؛ فإنه سامهم مؤمنني. الثانية: أنه أوجب قتاهلم«، إىل 
أن قال: »ومجلة األمر أن من اتفق املسلمون عىل إمامته وبيعته ثبتت 

الطريق، 139/6، مغني املحتاج، الرشبيني،  ابن عادين، باب قطع  انظر: حاشية رد املحتار،   )1(
باب قاطع الطريق، 5/)49، كشاف القناع، البهويت، باب حد املحاربني، 3054/5.

باب  احلطاب،  اجلليل،  املواهب   ،314/6 البغاة،  باب  عادين،  ابن  املحتار،  رد  حاشية  انظر:   )2(
البغاة، 368/8، مغني املحتاج، الرشبيني، كتاب البغاة، 400/5، حاشية الروض املربع، ابن 

قاسم، باب قتال أهل البغي، )/390.
سورة احلجرات: اآلية )9(.  )3(
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باغيًا  الوجوه  هذه  بأحد  إمامته  ثبتت  من  عىل  خرج  فمن   ... إمامته 
وجب قتاله«)1(. وقد أمجع الفقهاء عىل وجوب معاقبة البغاة وقتاهلم، 
»واتفقوا عىل أنه إذا خرج عىل إمام   : يقول الوزير ابن هبرية 
املسلمني طائفة ذات شوكة بتأويل مشتبه فإنه يباح قتاهلم حتى يفيئوا 

إىل أمر اهلل، فإن فاؤوا كف عنهم ذلك«)2(.
قد  اإلسالمية  الرشيعة  أن  السابق  العرض  خالل  من  ويظهر 
وقوعها  قبل  الداخلية  املسلحة  للنزاعات  والتدابري  احللول  وضعت 

وأثناء حدوثها وبعد حصوهلا، وكل مرحلة هلا أحكام.

املغني، ابن قدامة، كتاب قتال أهل البغي، 243/12.  )1(
اإلفصاح عن معاين الصحاح، الوزير ابن هبرية، باب قتال أهل البغي، 231/2.  )2(
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الفصل الثاين
واجبات الدولة والتزاماتا

يف حالة النزاعات املسلحة الداخلية وآثارها
وفيه مباحث:

املبحث األول
واجبات الدولة والتزاماتا

يف حالة النزاعات املسلحة الداخلية
تتجىل واجبات الدولة جتاه النزاعات املسلحة الداخلية يف املطلبني اآلتيني:

يف  الداخلية  املسلحة  النزاعات  حالة  يف  الدولة  واجبات  األول:  املطلب 
القوانني الوطنية:

وعىل  عليها  تعود  الداخلية  املسلحة  النزاعات  أن  الدول  أدركت  لقد 
جمتمعاهتا وشعوهبا بالفوىض والفتن والويل والدمار، ولذلك وضعت الدول 

تدابري وحلوالً للحد من هذه الظاهرة. يتمثل ذلك باآليت:
النزاعات . 1 جترم  داخلية  وأنظمة  وطنية  قوانني  بإصدار  الدول  قامت 

حتى  أو  ارتكاهبا  وجترم  وأشكاهلا،  صورها  بشتى  الداخلية  املسلحة 
الدعوة والتحريض عليها أو متويلها، وقامت بإصدار عقوبات صارمة 
ملن يقع هبا أو يتسبب أو يدعو وحيرض هلا أو يموهلا، فعىل سبيل املثال 
اململكة العربية السعودية أصدرت جمموعة من األنظمة الداخلية التي 
جترم وتعاقب عىل ارتكاب النزاعات املسلحة الداخلية، من ذلك: نظام 
قوات األمن الداخيل، ونظام األسلحة والذخائر، ونظام اإلجراءات 
اجلزائية، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب، حيث تعترب هذه األنظمة 
أن القيام بالنزاعات املسلحة الداخلية جريمة، ويعاقب عليها القانون 
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والنظام؛ وذلك ملا فيها من اخلروج عىل والة األمر وإحداث الفوىض 
والقومي  الوطني  باألمن  واإلخالل  املجتمع،  صفوف  يف  والفتنة 
الفقه  يف  املذكور  احلرابة  بحد  اجلريمة  هذه  عىل  وتعاقب  للدولة، 
اإلسالمي، هذا باإلضافة إىل العقوبات املنصوص عليها يف األنظمة.

واملثال الثاين يف دولة الكويت: فقد نص قانون اجلزاء الكويتي رقم 31 
لسنة 0)19م عىل جتريم كل األفعال املؤدية لزعزعة أمن الدولة، ومن ضمن 
ذلك محل األسلحة يف حالة النزاعات والتجمهرات، جاء يف املادة رقم 34: 
»كل من اشرتك يف جتمهر يف مكان عام مؤلف من مخسة أشخاص عىل األقل 
بعد  متجهرًا  وبقي  العام  باألمن  اإلخالل  أو  جرائم  ارتكاب  منه  الغرض 
سنة  جتاوز  ال  باحلبس  يعاقب  باالنرصاف  العامة  السلطة  رجال  أمر  صدور 
محل  من  كل  ومعاقبة  بتجريم   31 رقم  املادة  جاءت  كام  مالية«)1(،  وبغرامة 

السالح لتحقيق أغراض غري مرشوعة أو اإلخالل باألمن العام للدولة.
ومعاقبة  لتجريم  وطنية  قوانني  أصدرت  التي  الدول  من  الثالث:  املثال 
قانون  فقد نص  العربية،  الداخلية مجهورية مرص  املسلحة  النزاعات  مرتكب 
العقوبات املرصي الصادر برقم 58 لسنة )193م يف املادة رقم )86( عىل مجلة 
من اجلرائم التي ختل بأمن الدولة الداخيل، حيث جاء فيها: »يقصد باإلرهاب 
كل من استخدم العنف أو التهريب أو الرتويج تنفيذًا ملرشوع إجرامي فردي 
أو اجتامعي هيدف إىل اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة املجتمع وأمنه 
للخطر، أو إحلاق الرضر بالبيئة أو باالتصاالت أو املواصالت أو األحوال أو 
املباين واألمالك اخلاصة والعامة، أو عرقلة ممارسة السلطات العامة. وتكون 

العقوبة عىل اجلريمة املنصوص عليها اإلعدام أو السجن املؤبد«)2(.

قانون اجلزاء الكويتي رقم 31 لسنة 0)19م.  )1(
قانون العقوبات املرصي، الصادر برقم 58 لسنة )193م.  )2(
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جرمت  قد  الدول  فكافة  وتعد،  حتىص  أن  من  أكثر  ذلك  عىل  واألمثلة 
النزاعات املسلحة الداخلية يف قوانينها الوطنية.

من التدابري التي اختذهتا الدولة للحد من النزاعات املسلحة الداخلية . 2
املعاجلة  هذه  وتتم  والطرق  الوسائل  بكافة  النزاعات  هذه  معاجلة 

بمرحلتني:
السلمية  بالطرق  الداخلية  املسلحة  النزاعات  معاجلة  األوىل:  املرحلة 
والتفاوض واحلوار والقيام باإلصالحات الوطنية وتلبية املطالب واللجوء إىل 

الصلح واملصاحلة الوطنية.
املرحلة الثانية: يف حالة عدم جتاوب املسلحني للصلح واحلوار فهنا تقوم 
األسلحة  واستخدام  واملواجهة  باملقاومة  املسلحة  النزاعات  بمعاجلة  الدولة 

غري املحظورة دوليًا)1(.
من التدابري التي تتخذها الدولة للحد من النزاعات املسلحة الداخلية: . 3

إىل  وإحالتهم  املسلحة،  النزاعات  هبذه  قاموا  الذين  اجلناة  معاقبة 
يتم مع  اآلثمة، كل ذلك  األفعال  لينالوا جزاءهم جراء هذه  القضاء 

حفظ ضامنات املتهمني اجلنائية والعدلية.
ومن التدابري التي تتخذها الدولة للحد من النزاعات املسلحة الداخلية . 4

عرب  الوعي  نرش  النزاعات:  هذه  من  والشعوب  املجتمعات  ووقاية 
وبيان  االجتامعي،  التواصل  وشبكات  واإلنرتنت  اإلعالم  وسائل 
املسلحة  النزاعات  من  تنتج  التي  الوخيمة  والعواقب  السيئة  اآلثار 
وعواقبها  آثارها  ومن  منها  واملجتمعات  األفراد  وحتذير  الداخلية، 

حفظًا ألمن املجتمع.

انظر: جرائم قتل الثوار، أمري يوسف، )14.  )1(
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املطلب الثاين: التزامات الدولة يف حالة النزاعات املسلحة الداخلية يف 
القانون الدويل:

الدويل  القانون  قواعد  فإن  الداخلية  املسلحة  النزاعات  وقوع  حالة  يف 
الدويل، جاءت عىل  املجتمع  الدول وأمام  أمام  التزامات  الدولة  تفرض عىل 

النحو اآليت:
باملواثيق . 1 بالقيام  الداخلية  املسلحة  النزاعات  حالة  يف  الدولة  تلتزم 

واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تدعو إىل حفظ السلم واألمن 
الدوليني، وأعظمها ميثاق األمم املتحدة الصادر عام 1945م.

باملعاهدات . 2 الداخلية  املسلحة  النزاعات  حالة  يف  الدولة  تلتزم 
واالتفاقيات التي تؤكد عىل حظر استعامل األسلحة املحظورة دوليًا، 
وعىل احرتام األعراف واملبادئ العسكرية احلربية، مثل اتفاقية جنيف 
عام 1925م اخلاصة بحظر حيازة استعامل الغازات اخلانقة والسامة، 
الكيميائية  األسلحة  واستعامل  وإنتاج  استحداث  اتفاقية حظر  ومثل 

عام 1993م)1(.
تلتزم الدولة يف حالة النزاعات املسلحة الداخلية بحامية الشخصيات . 3

الدبلوماسية، كالسفراء ووزراء الدول، ومحاية البعثات والقنصليات 
الدبلوماسية؛ وذلك بموجب اتفاقية فيينا عام 1962م، ومحاية اهليئات 
واملنظامت الدولية مثل منظمة الصليب األمحر اإلغاثية الدولية، والتي 
جنيف  اتفاقية  بموجب  وذلك  للمدنيني،  اإلغاثية  املساعدات  تقدم 

عام 1949م)2(.
تلتزم الدولة باملسؤولية الدولية وآثارها املرتتبة عليها يف حالة النزاعات . 4

املسلحة الداخلية ويف حالة وقوع رضر عىل الدول، وترتتب عىل ذلك 
اخلطأ  وهنا  ماليًا،  أو  عينيًا  التعويض  كان  سواء  التعويض  من  اآلثار 
الذي سبب هذه األرضار عىل الدول، ال خيلو من صورتني عىل ما ييل:

انظر: موسوعة القانون الدويل للحرب، وائل بندق، 242.  )1(
.www.icrc.org انظر: املوقع اإللكرتوين للجنة الدولية للصليب األمحر  )2(
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الصورة األوىل:
أن تنشأ النزاعات املسلحة بني األفراد ومل تكن الدولة طرفًا فيها ويصدر 
اخلطأ الواقع عىل الدول من األفراد ويلحق أرضارًا بالدول األخرى، فالقاعدة 
األساس أن الدولة ال تسأل عن الترصفات التي تصدر من األفراد العاديني إال 

يف حالتني:
احلالة األوىل: إذا ثبت أن الدولة مل تقم ببذل العناية الالزمة ملنع مثل 

هذه األفعال الضارة.
غري  فعل  منه  صدر  من  بعقاب  الدولة  تقم  مل  إذا  الثانية:  احلالة 
مرتكبي  عىل  للقبض  العناية  من  القدر  تبذل  أن  الدولة  فعىل  املرشوع، 
اخلطأ وحماكمتهم، ويف حالة عدم قيامها بذلك تقوم املسؤولية الدولية 

عىل الدولة، وتسأل عن األرضار التي حلقت بالدول األخرى)1(.
الصورة الثانية:

أن تكون الدولة طرفًا يف النزاعات املسلحة، كام لو نشأت نزاعات مسلحة 
نتيجة  الدولة  القانون، وهنا ال تسأل  الثوار واخلارجني عن  الدولة وبني  بني 
ألعامل القتال والنزاعات املسلحة الداخلية التي تدور بينها وبني الثوار، وذلك 
بناءًا عىل فكرة القوة القاهرة، وألن الدولة مل تكن متارس السيطرة الفعلية عىل 
املوقف. ولكن تقوم املسؤولية الدولية عىل الدولة يف هذه الصورة يف حالتني:

احلالة األوىل: إذا مل تبذل الدولة العناية الالزمة، وتقاعست يف اختاذ 
التدابري الكافية.

احلكم  مقاليد  الثوار  وتسلم  الثورة  نجاح  حالة  يف  الثانية:  احلالة 
بالدول  حلقت  التي  األرضار  عن  مسؤولة  تكون  الدولة  فإن  والسلطة 
أعامهلم  يسألون عن  اهنم  أي  أثر رجعي  ملسؤوليتهم  ويكون  األخرى، 

منذ قيام النزاعات املسلحة)2(.

انظر: مبادئ القانون الدويل العام، جعفر عبد السالم، 249.  )1(
سهيل  الدويل،  القانون  يف  الوسيط  انظر:   ،112 غانم،  حافظ  حممد  الدولية،  املسئولية  انظر:   )2(

الفتالوي، 196.
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املبحث الثاين
آثار النزاعات املسلحة الداخلية عىل الدولة

وفيه مطلبان:
لقد نتج عن هذه النزاعات املسلحة الداخلية آثار عىل الدولة عىل املستويني 

املحيل والوطني. وعىل املستوى الدويل جاءت عىل النحو التايل:

املستوى  عىل  الدولة  عىل  الداخلية  املسلحة  النزاعات  آثار  األول:  املطلب 
املحيل والوطني:

لقد كان هلذه النزاعات املسلحة آثار وخيمة عىل الدولة وعواقب خطرية، 
جاءت هذه اآلثار متنوعة عىل كافة جماالت الدولة عىل النحو اآليت:

آثار اقتصادية:
فقد أثرت النزاعات املسلحة الداخلية عىل اقتصاد الدولة، حيث انخفضت 
جانب  وضعف  والواردات،  الصادرات  وقلت  االقتصادي  النمو  مؤرشات 
التبادل التجاري عىل مستوى األفراد والدول، فأصبح اقتصاد الدولة مشلوالً 
من جانبني، اجلانب األول: هروب االستثامرات التجارية الداخلية من الدولة، 

واجلانب الثاين: إحجام االستثامرات اخلارجية من الدخول يف الدولة)1(.
آثار سياسية:

وبمحاولة  احلكومة  بإضعاف  الداخلية  النزاعات  هذه  أثرت  حيث 
الدولة  أجهزة  أداء  وإضعاف  الدولة  بسلطات  واإلخالل  إسقاطها، 
مؤسساهتا  وتقويض  الدولة  اهنيار  يف  تسببت  النزاعات  فهذه  ومؤسساهتا، 
السياسية واملدنية، واهنيار أجهزهتا بام ال يسمح هلا بأداء وظائفها املختلفة أو بام 

يضعف من أدائها)2(.
بعدد:  إيالف،  جريدة  العطار،  حسن  األهلية،  والنزاعات  احلروب  آثار  بعنوان:  مقااًل  انظر   )1(

6689، 20 يناير 2018م.
املرجع السابق.  )2(
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آثار عسكرية:
لقد تسببت النزاعات املسلحة الداخلية يف استنفار كافة القطاعات األمنية 
يف  البالغ  األثر  له  كان  وهذا  االهنيار،  من  الدولة  ومحاية  للدفاع  والعسكرية 
القتىل وإصابة عدد من اجلرحى، ونتج عنها خسائر برشية  حصول عدد من 

ومادية أثرت عىل القطاع العسكري للدولة)1(.
آثار أمنية:

فقد أدت النزاعات املسلحة الداخلية إىل ضعف األمن الوطني والقومي 
للدولة،  العام  األمن  وزعزعة  والشائعات  الفتن  نرش  يف  وتسببت  للدولة، 
األجهزة  إضعاف  يف  وتسببت  واجلامعة،  الوحدة  وتفريق  الفوىض  وإحداث 
األمنية مما كان له األثر البالغ يف ارتفاع مؤرشات اجلرائم، كل ذلك كان بسبب 

هذه النزاعات والرصاعات)2(.
آثار إنسانية واجتامعية:

لقد أدت هذه النزاعات املسلحة الداخلية إىل إزهاق أرواح أعداد كثرية 
انتشار  إىل  وأدت  والنساء،  األطفال  من  العزل  املدنيني  وقتل  األبرياء،  من 
األمراض الوبائية؛ مما محل كثريًا من الناس عىل اهلجرة من هذه الدولة إىل دول 
أخرى، أو عىل النزوح إىل دول اجلوار، فكانت هذه النزاعات سببًا عظياًم يف 
نقص النمو وقلة عدد السكان للدولة، وأصبحت هتدد حياة اإلنسان باخلطر، 
كام أثرت هذه النزاعات عىل احلياة االجتامعية للناس بالدولة، حيث تسببت 
يف قطع العالقات والصالت االجتامعية، وأصبح تنقل السكان من مكان إىل 

آخر يف زمن الرصاعات أمرًا حتفه املخاطر والعقبات)3(.

انظر: أسلحة الدمار الشامل، يوسف مجل الليل، 635.  )1(
انظر: احلرب األهلية أسباهبا ونتائجها، حممد حامد، 42.  )2(

انظر: جرائم احلرب، خالد البزايعة، 163.  )3(
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آثار تعويضية:
تقوم  فهنا  الدولة  تدخل  دون  األفراد  بني  املسلحة  النزاعات  وقعت  إذا 
تدخل  حالة  يف  أما  بالتعويض،  املطالبة  وللمترضر  األفراد  عىل  املسؤولية 
الدولة يف هذه النزاعات: فهل تقوم املسؤولية عىل الدولة وتسأل عن أعامهلا 
أثناء النزاعات املسلحة الداخلية والتي نتج عنها رضر عىل األفراد؟ ففي هذا 
وقع خالف بني فقهاء القانون: هل تتحمل الدولة املسئولية وتلتزم بالتعويض 
للمترضرين األفراد؟ أم أهنا ال تتحمل وتكون حالة النزاعات املسلحة الداخلية 

من األعامل السيادية والتي استدعت تدخل الدولة واملستثناة من املسئولية؟
هناك اجتاهان: االجتاه األول: يرى عدم االعرتاف بنظرية أعامل السيادة، 
وأن الدولة مسؤولة عن كافة أعامهلا، وعليها التعويض لألفراد عن األرضار 
التي حلقت هبم. االجتاه الثاين: يرى تأييد نظرية أعامل السيادة وعدم مسئولية 
الدولة جتاه هذه األعامل، إال أهنم اختلفوا يف معايري أعامل السيادة، فام الذي 

يعد من أعامل السيادة وما الذي ال يعد؟)1(.
والذي يرجحه الباحث اجلمع بني االجتاهني، وتوضيح ذلك أن الدولة هلا 
احلق يف أعامل السيادة وخصوصًا يف حاالت الظروف االستثنائية وغري العادية، 
مثل حالة وجود قيام نزاعات مسلحة داخلية هتدد أمن الدولة الداخيل، أو يف 
الدولة  تتدخل  أن  بد  وغريها ال  احلاالت  فمثل هذه  الطوارئ،  إعالن  حالة 
التي  السيادة  أعامل  فإن  ذلك  ومع  الداخيل،  أمنها  وعىل  سيادهتا  عىل  حفاظًا 
جيرب  بل  الرضر،  جرب  وعدم  املسؤولية  حتمل  عدم  تعني  ال  الدولة  هبا  قامت 
الرضر بالتعويض للمترضرين األفراد سواء كان هذا التعويض عينيًا أو ماليًا، 
وهذا ال يتناىف مع أعامل السيادة، بل حيفظ احلقوق وحيفظ لكل صاحب حق 
حقه، وهو انطالقًا من نظرية قانونية قائمة وهي نظرية املخاطر والتي توجب 

انظر: مسئولية الدولة عن أعامهلا غري املرشوعة، حممد الفوزان، 435.  )1(
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التعويض عن كل رضر ترتب عىل عمل ما، سواء كان هذا العمل مرشوعًا أو 
غري مرشوع، وهي تأيت تأسيسًا عىل قاعدة )الغرم بالغنم)، وهذا هو الراجح 

يف نظر الباحث، فاجلمع بني االجتاهني أوىل وحيفظ حقوق األطراف.

املطلب الثاين: آثار النزاعات الداخلية املسلحة عىل الدولة عىل املستوى 
الدويل:

األخرى  الدول  مع  الدولة  فإن عالقة  املسلحة  النزاعات  مدة  إذا طالت 
واملجتمع الدويل سوف تتأثر، وجاءت هذه اآلثار عىل ما ييل:

إذا أدت النزاعات املسلحة الداخلية إىل اهنيار األمن الداخيل للدولة . 1
فإن هذا يؤثر عىل العالقات الدبلوماسية بني الدول، وسوف تضطر 
الدبلوماسية مع هذه الدولة وخصوصًا  كل دولة إىل قطع العالقات 
من  رعاياها  ومنع  السفارة،  وإغالق  السفري  واستدعاء  اجلوار،  دول 
السفر للبلدان التي فيها نزاعات مسلحة داخلية؛ خوفًا عىل رعاياها 

لعدم استتباب األمن يف هذه الدولة)1(.
التعامل . 2 يؤثر عىل  الدولة  الداخلية يف  املسلحة  النزاعات  استمرار  إن 

والتبادل التجاري بني الدول، فسوف تضطر الدول إىل إيقاف التعامل 
التجاري وقطع العالقات االقتصادية والتجارية، وقطع حركة النقل 
واملواصالت بشتى أنواعها اجلوي والربي والبحري مع هذه الدولة 

حلني انتهاء هذه النزاعات فيها)2(.
األصل أن النزاعات املسلحة الداخلية شأن داخيل يف الدولة وال عالقة . 3

للدول األخرى به، ولكن قد تتدخل دول أخرى يف هذه النزاعات إما 
بتأييد هلا أو بدعمها ماديًا أو عسكريًا، وهذا يؤثر عىل الدولة من عدة 

انظر: قطع العالقات الدبلوماسية، أمحد أبو الوفا، 39.  )1(
انظر: أثار قطع العالقات الدبلوماسية، أمحد مرعي، 159.  )2(
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جوانب، فهو يؤثر عىل حق سيادة الدولة، ومن جانب آخر يؤدي إىل 
ينذر بخطر  الدول، وأحيانًا  الدبلوماسية بني  العالقات  إفساد وقطع 
الداخلية  النزاعات  هذه  فكانت  دولية؛  حرب  بنشوب  وينذر  حمدق 

بداية لقطع العالقات الدبلوماسية ورشارة حرب دولية)1(.
إذا طالت مدة النزاعات املسلحة فهذا يؤدي إىل اهنيار األمن الوطني . 4

والقومي للدولة، ويف حالة انعدام األمن فسوف يؤثر ذلك عىل بقاء 
املواطنني واملقيمني عىل أرض الدولة، فاألجانب سوف يغادرون إىل 
وإما  آمنة،  لدول  للهجرة  إما  يضطرون  سوف  واملواطنني  بالدهم، 

النزوح لدول اجلوار واهلروب من ساحات النزاعات)2(.
اخلارجني . 5 مع  أو  الثوار  مع  املسلحة  النزاعات  الدولة  ختوض  عندما 

النزاعات وتضعف يف مواجهتها، فإن  القانون وتطول مدة هذه  عىل 
هذا مدعاة إىل دخول الدول العظمى ذات القوة العسكرية يف املنطقة، 
وتتحول الدولة إىل دولة مستعمرة وهذا واقع مشاهد )كام حصل يف 
استخدمت  حينام  وتفاقمت  األهلية  احلرب  اندلعت  حينام  الصومال 
فأصبحت  الناس،  وانقسم  الشعبية  الوحدة  فتمزقت  ثقيلة؛  أسلحة 
املنطقة والدولة لقمة سائغة لالستعامر الغريب وأعوانه الذين سيطروا 
عىل املنطقة وعىل الدولة واستعمروها سنني طويلة حتى تم استقالهلا 

عام 1960م()3(.
بالدول . 6 أرضار  حصول  إىل  الداخلية  املسلحة  النزاعات  أدت  إذا 

نتيجة  الدولة  عىل  الدولية  املسؤولية  قيام  ذلك  عىل  ترتب  األخرى 

املرجع السابق، 56.  )1(
انظر: عوامل توزيع السكان، هاشم حمسن، جملة جامعة بابل، 2014/4/20م.  )2(

احلرب األهلية يف الصومال وأثرها، حممد عيل، 35.  )3(
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لألرضار احلاصلة عىل الدول األخرى، وهنا يرتتب عىل هذه املسؤولية 
عن  والتعويض  الرضر.  وجرب  الرضر  إصالح  يف  تتمثل  قانونية  آثار 

الرضر له أشكال متعددة جاءت عىل النحو اآليت:
عىل أ.  يرتتب  ال  حينام  إليها  يلجأ  الصورة  وهذه  الرتضية: 

بالطرق  اعتذار  الدولة  تقديم  مثل  مادي،  رضر  أي  العمل 
النزاعات  فرتة  يف  صدر  عام  األخرى  للدول  الدبلوماسية 

املسلحة وعدم رضا الدولة به)1(.
التعويض العيني: ومعناه إعادة األمور إىل ما كانت عليه قبل ب. 

ما  الطبيعية وعىل  العمل غري املرشوع أي إىل حالتها  وقوع 
إعادة األموال املصادرة بدون وجه حق،  كانت عليه، مثل 

أو إعادة ما خرب من املباين)2(.
التعويض املايل: ويراد به قيام الدولة بدفع مبالغ مالية للدول ج. 

املسلحة،  النزاعات  عن  الناجتة  األرضار  مقابل  األخرى 
ويراعى دائاًم رشط التناسب عند التعويض)3(.

انظر: القانون الدويل العام، إبراهيم العناين، 110.  )1(
املرجع السابق،111.  )2(

انظر: مبادئ القانون الدويل، جعفر عبد السالم، 296.  )3(
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املبحث الثالث
موقف الفقه اإلسالمي

من واجبات الدولة جتاه النزاعات املسلحة الداخلية 
وآثارها

وفيه مطلبان:

النزاعات  جتاه  الدولة  واجبات  من  اإلسالمي  الفقه  موقف  األول:  املطلب 
املسلحة الداخلية:

عند  واجبات  الدولة  وعىل  املسلمني  أمر  ويل  عىل  أن  الفقهاء  ذكر  لقد 
حصول النزاعات املسلحة الداخلية جيب أن تقوم هبا الدولة اإلسالمية. يتمثل 

ذلك باآليت:
النزاعات املسلحة سواء بني األفراد بعضهم البعض أو . 1 حينام حتصل 

بني  الصلح  بعرض  اإلمام  يقوم  فهنا  عليه،  البغاة  اإلمام وبعض  بني 
النظر،  وجهات  بتقريب  املتنازعة  األطراف  كال  وحياور  املتنازعني 
ويدعوهم إىل االلتفاف حول اإلمام ومجاعة املسلمني، يقول اهلل تعاىل: 
ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَماۖ﴾)1(، ويقول 

َ
﴿ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي ٱۡقَتَتلُواْ فَأ

أَحلَّ  ُصلًحا  إالَّ  املسلِمنَي  بنْيَ  جائٌز  لُح  ))الصُّ  : النبي 
م حالاًل(()2(، فإن قبلوا الصلح وفاءوا كف عنهم وإن  حراًما أو حرَّ
رفضوا قاتلهم، وإن كان اخلارجون عىل الدولة مرتدين عن اإلسالم 
فعىل اإلمام أن يستتيبهم ثالثة أيام، ويطلب منهم الرجوع إىل اإلسالم 

واحلق والعدول عن الكفر والباطل.

سورة احلجرات: اآلية )9(.  )1(
الناس،  بني  الصلح  يف    اهلل  رسول  عن  ذكر  ما  باب  سننه،  يف  الرتمذي  أخرجه   )2(

حديث رقم 1352، 635/3، وقال عنه املحقق: حديث حسن.
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ومعاقبة . 2 الداخلية،  املسلحة  النزاعات  مكافحة  الدولة  واجبات  من 
فعىل  فيهم،  احلدود  وإقامة  عليهم  الرشعية  العقوبات  وإيقاع  اجلناة 
اإلمام أن يقيم احلدود عىل املحاربني واملرتدين والبغاة، كام جاءت هبا 

الرشيعة اإلسالمية عند انطباق الرشوط وانتفاء املوانع فيها.
التي . 3 الدولية  واالتفاقيات  باملعاهدات  االلتزام  الدولة  واجبات  من 

يف  حتى  هبا  اإلخالل  وعدم  هبا  والوفاء  األخرى،  الدول  مع  جترهيا 
إخالل  عليه  يرتتب  النزاعات  هذه  فوقوع  املسلحة،  النزاعات  حالة 
باالتفاقيات، وقد جاءت الرشيعة اإلسالمية تدعو إىل الوفاء بالعهود 
ۡوفُواْ 

َ
والعقود واملواثيق يف نصوص كثرية وعديدة، يقول اهلل تعاىل: ﴿َوأ

يَن  بِٱۡلَعۡهِدۖ إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َكَن َمۡس ُٔوٗل34﴾)1(، ويقول اهلل تعاىل: ﴿إِلَّ ٱلَِّ
لَُهۡمۚ  فَٱۡسَتقِيُمواْ  لَُكۡم  ٱۡسَتَقُٰمواْ  َفَما  ٱۡلََراِمۖ  ٱلَۡمۡسِجِد  ِعنَد  َعَٰهدتُّۡم 
رت الرشيعة اإلسالمية من  ٱلُۡمتَّقِنَي 7﴾)2(، وقد حذَّ ُيِبُّ   َ إِنَّ ٱللَّ
ِخَيانَٗة  قَۡوٍم  ِمن  َتَاَفنَّ  ا  بالعهود: ﴿ِإَومَّ الوفاء  اخليانة والغدر وعدم 
من  أما   ،)3(﴾58 ٱۡلَآئِننَِي  ُيِبُّ  َل   َ ٱللَّ إِنَّ  َسَوآٍءۚ   ٰ َعَ إَِلِۡهۡم  فَٱۢنبِۡذ 
السنة فقد حذر النبي  من الغدر يف العقود وعدم الوفاء 
بالعهود، يقول : ))لُِكلِّ غاِدٍر لِواٌء َيوَم الِقياَمِة، ُيْرَفُع 
الدولية واجٌب  باملعاهدات واالتفاقيات  فالوفاء  َغْدِرِه(()4(،  بَقْدِر  له 
يف حالة األمن، وهو يف حالة النزاعات املسلحة الداخلية آكد وأوىل، 

إال إذا اتفقت األطراف املتعاهدة عىل إهنائها وانقضائها.
الداخلية . 4 املسلحة  النزاعات  حالة  يف  اإلسالمية  الدولة  واجبات  من 

محاية السفراء والرسل واملبعوثني الدوليني وعدم التعرض هلم، فعن 

سورة اإلرساء: اآلية )34(.  )1(
سورة التوبة: اآلية ))(.  )2(

سورة األنفال: اآلية )58(.  )3(
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلهاد، باب حتريم الغدر، رقم 38)1، ص 0)).  )4(
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  اهلل  رسول  سمعت  قال:    مسعود  بن  نعيم 
يقول حينام قرأ كتاب مسيلمة الكذاب فقال للرسولني: ))فام تقوالِن 
أنُتام؟((، فقاال: نقول كام قال، فقال رسول اهلل: ))واهلل لوال أنَّ الرُسَل 
أن  يتبني  الرشيف  احلديث  هذا  ففي  أعناَقكام(()1(،  لرضبُت  ُتقَتُل  ال 
النبي  اعرتف للمبعوثني باحلصانة الدبلوماسية واحلامية 
رغم أنه متأكد من كذهبم وخبث نواياهم، إال أنه  حفظ 
العالقات  يف  دوليًا  عرفًا  تعترب  التي  واحلامية  احلصانة  يف  حقهم  هلم 

الدولية)2(.

املطلب الثاين: موقف الفقه اإلسالمي من آثار النزاعات املسلحة الداخلية:
وعىل  اإلسالمية،  الدولة  كيان  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  حافظت  لقد 
مرتكزاهتا ومواردها وشعوهبا، وحظرت وحرمت كل ما يؤدي باخللل ويؤثر 

عىل كيان الدولة اإلسالمية. متثل ذلك باملظاهر التالية:
بالفساد، . 1 األرض  يف  السعي  من  حذرت  اإلسالمية  الرشيعة  أن 

األنفس  عىل  واالعتداء  القتل  وحرمت  والنسل،  احلرث  وإهالك 
وال  اإلسالمية،  الدولة  كيان  عىل  يؤثر  ما  كل  عن  وهنت  املعصومة، 
الفساد  الداخلية هي رضب من رضوب  املسلحة  النزاعات  شك أن 
يف األرض، وحيصل فيها الفساد والقتل وهتدد كيان الدولة، يقول اهلل 
 َ ۡنَيا َويُۡشِهُد ٱللَّ تعاىل: ﴿ِمَن ٱنلَّاِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡوُلُۥ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱلُّ
ۡرِض ِلُۡفِسَد 

َ
ٰ َسَعٰ ِف ٱۡل َلُّ ٱۡلَِصاِم ٢٠٤ ِإَوَذا تََولَّ

َ
ٰ َما ِف قَۡلبِهِۦ َوُهَو أ َعَ

ُ َل ُيِبُّ ٱۡلَفَساَد ٢٠٥﴾)3(. فِيَها َوُيۡهلَِك ٱۡلَۡرَث َوٱلنَّۡسَلۚ َوٱللَّ
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، من حديث نعيم بن مسعود برقم )15989(، 8/2)، وقال عنه   )1(

املحقق: إسناده صحيح.
انظر: اإلسالم والعالقات الدولية، أمحد عبد احلميد، 9)2.  )2(

سورة البقرة: اآليتان )204- 205(.  )3(
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أن النزاعات املسلحة الداخلية تؤثر عىل وحدة الدولة وتفرق اجلامعة، . 2
وفيها شق لعصا الطاعة وخروج عىل والة األمر، وقد حذرت الرشيعة 
املفاسد والرشور  فيه من  ملا  األمور  اإلسالمية من اخلروج عىل والة 
َها  يُّ

َ
أ وإحداث الفوىض وزعزعة لألمن والوحدة، يقول اهلل تعاىل: ﴿َيٰٓ

ۡمرِ ِمنُكۡمۖ﴾)1(، 
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ٱلَّ

ويقول النبي : ))َمْن َرَأى ِمْن َأِمرِيِه َشْيًئا َيْكَرُهُه َفْلَيْصرِبْ 
ا َفاَمَت، إاِلَّ َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة(()2(. ُه َمْن َفاَرَق اجَلاَمَعَة ِشرْبً َعَلْيِه َفإِنَّ

األخطاء، . 3 عىل  والضامن  الرضر  جرب  اإلسالمية  الرشيعة  قررت  لقد 
املسلحة،  النزاعات  من  احلاصل  للرضر  نتيجة  بالتعويض  وااللتزام 
فإذا حصل رضر واقع ناتج عن تعدٍّ عىل حقوق اآلخرين وأمالكهم 
للرضر  دفعًا  الضامن  اإلسالمية  الرشيعة  أوجبت  فهنا  وأشخاصهم، 
  النبي  أن  النبوية  السنة  يف  جاء  احلقوق.  عىل  وحفاظًا 
يدعوهم  جذيمة  بني  إىل  رسية  عىل    الوليد  بن  خالد  أرسل 
من  رجال  ومخسني  ثالثامئة  قرابة  ومعه  مقاتاًل  يبعثه  ومل  اإلسالم  إىل 
فقالوا: نحن  أنتم؟  فقال هلم: من  إليهم  فانتهي  املهاجرين واألنصار 
يقولوا  أن  أحسنوا  فام  حممد.  دين  يف  ودخلنا  صبأنا  وقد  مسلمون، 
بيننا  إن  فقالوا:  عليكم؟  السالح  بال  فام  خالد:  هلم  فقال  أسلمنا، 
فقال هلم خالد:  تكونوا هم،  أن  عداوة وخفنا  العرب  من  قوم  وبني 
فأرسوا  استأرسوا،  هلم:  قال  ثم  فوضعوه،  عنكم،  السالح  فضعوا 
ثم وزع األرسى عىل أصحابه، ثم نادى من كان معه أسري فليرضب 
من  يقتلوا  ومل  الصحابة  بعض  ذلك  وعارض  قتل،  من  فقتل  عنقه، 

سورة النساء: اآلية )59(.  )1(
َبْعِدي  ْوَن  ))َسرَتَ  : النبي  باب قول  الفتن،  البخاري يف صحيحه، كتاب  أخرجه   )2(

ُأُموًرا...((، حديث رقم 053).
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كان حتت أيدهيم، فلام بلغ اخلرب النبي  رفع يديه وقال: 
إليهم فودى هلم  َّا صنَع خالٌد((، فبعث عليًا  ِم إليَك  أبرُأ  ))اللَّهمَّ إينِّ 
وال  دم  من  يبق يشء  مل  إذا  حتى  األموال  من  هلم  أصيب  وما  الدماء 
  مال إال وداه هلم، ثم بقيت معه بقية من املال فقال هلم عيل
إين  فقال:  فقالوا: ال،  يود لكم؟  مل  مال  أو  دم  بقية من  لكم  بقي  هل 
  املال احتياطًا لرسول اهلل  البقية من هذا  أعطيكم هذه 
  مما يعلم وال تعلمون، ففعل. فلام رجع إىل رسول اهلل
فقال له: ))أَصْبَت وأْحسنَْت(()1(. فقد قام النبي  بجرب 
الرضر والضامن احلاصل من اخلطأ الذي صدر من عامله، وهذا تطبيٌق 
ملسؤولية الدولة عن أعامهلا سلطاهتا أثناء النزاعات املسلحة، وهذا كله 
من عدل اإلسالم وسامحته وحفظه للحقوق وامللكيات واألموال)2(.

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، باب بعث النبي خالد بن الوليد إىل بني جذيمة،   )1(
رقم 4339، ص 34).

انظر: مسؤولية الدولة عن أعامهلا غري املرشوعة، حممد الفوزان، 2)3.  )2(
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املبحث الرابع
طرق فض النزاعات املسلحة الداخلية

وفيه مطلبان:
إن بقاء النزاعات املسلحة الداخلية مستمرة وممتدة مما يؤثر عىل الدولة من 
به  تنتهي وتنقيض  النواحي واملجاالت، وهلذا كان ال بد من وضع حد  مجيع 

هذه النزاعات، جاء ذلك باملطلبني اآلتيني:

األفراد  بني  التي  الداخلية  املسلحة  النزاعات  فض  طرق  األول:  املطلب 
واجلامعات :

إىل عدة  األفراد واجلامعات  املسلحة بني  النزاعات  تعود أسباب ودوافع 
عوامل، فقد تكون أسباب طائفية وقد تكون عوامل إقليمية أو قبلية وثارات 
عشائرية، وقد يكون هناك ثارات لدماء مقتولة وغري ذلك من األسباب، وهنا 
تتدخل الدولة حلل هذا النزاع وقد ال تتدخل، وتأيت أطراف أخرى كجامعات 
تتدخل  الدولة  أن  األغلب  األعم  يف  ولكن  يتدخلون،  آخرين  وأفراد  ثانية 
أفرادها ورعاياها، وهناك عدة طرق  التي بني  املسلحة  النزاعات  لفض هذه 

لفض هذه النزاعات عىل ما يأيت:
من . 1 صادرة  النزاعات  أغلب  فإن  واملفاوضات:  احلوار  إىل  الدعوة 

اختالف وجهات النظر بني األفراد، وهنا تقوم الدولة بدعوة املتنازعني 
إىل طاولة احلوار واملفاوضات، ومعرفة ما لدى كل طرف من أسباب 

وعوامل دفعته هلذا النزاع، وحماولة عرض العالج واحللول له.
الدعوة إىل الصلح والتصالح: حيث ال بد يف هذه املرحلة أن يقدم كل . 2

طرف وفرد تنازالته والتخيل عن مطالبه أو بعضها؛ حتى تتم املصاحلة، 
إذ ال يتم التصالح إال بعد تقديم التنازل من الطرفني.

السكان بشكل . 3 اقتصاد  املالية  النزاعات  لقد أضعفت  املالية:  التسوية 
عام، وأثرت عىل األفراد واجلامعات املتنازعة بشكل خاص، وتسببت 
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يف أرضار برشية ومادية، وهنا يأيت دور جرب الرضر والتعويض املايل 
هذه  إهناء  أجل  من  مايل  تعويض  عىل  واالتفاق  النزاعات،  وتسوية 

النزاعات.
عرض النزاع عىل املحاكم واجلهات القضائية: إذا استطاعت الدولة . 4

السيطرة عىل نزاعات األفراد واجلامعات والقبض عىل كل من تسبب 
يف إشعال هذه النزاعات، فتحيل مجيع األطراف املتنازعة إىل املحاكمة 
واجلهات القضائية لكي تأخذ العدالة جمراها، ففي هذه احلال سوف 

تنتهي هذه النزاعات عىل يد العدالة والقضاء)1(.

األفراد  بني  التي  الداخلية  املسلحة  النزاعات  فض  طرق  الثاين:  املطلب 
واجلامعات والدولة طرف فيها:

هذه النزاعات التي بني األفراد واجلامعات وبني الدولة، غالبًا ما تتدخل 
يف حلها ومعاجلتها أطراف خارجية أخرى، قد تكون دولة أخرى أو منظمة 
دولية، وهذا التدخل الدويل له أثره عىل الدولة؛ ألن هذا يؤثر عىل مبدأ سيادة 
الدولة عىل أقاليمها، وهو تدخل يف شؤون الدولة الداخلية، ولكن جاء هذا 
الدوليني،  واألمن  السلم  عىل  حفاظًا  وذلك  املبدأ،  هذا  من  استثناء  التدخل 
التدخل  بحالة  يسمى  ما  وهو  واإلنسانية،  البرشية  األرواح  عىل  وحفاظًا 
املرشوع، وال يتم هذا التدخل إال بالطرق الدبلوماسية حيث تعرض الدولة 
املتدخلة أو املنظمة طلبها التدخل لدى الدولة التي فيها النزاع، وأهنا طلبت 
السلم واألمن  القومية والدولية، وحفاظًا عىل  املصلحة  التدخل حفاظًا عىل 
الدوليني)2(، والطرق التي تسلكها الدول لفض مثل هذه النزاعات املسلحة 

الداخلية تتمثل باآليت:

انظر: فض النزاعات يف الفكر واملامرسة الغربية، حممد عبد الغفار، 210.  )1(
انظر: الوسيط يف القانون الدويل العام، اجليالين أبو زيد، 155.  )2(
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أو . 1 املتدخلة  الدولة  تقوم  حيث  واملفاوضات:  احلوار  إىل  الدعوة 
املنظمة التي طلبت التدخل يف النزاع بعقد اجتامعات ومفاوضات مع 
األطراف املتنازعة، وحماولة تقريب وجهات النظر ومعرفة األسباب، 

وتقديم احللول لذلك.
إىل . 2 تسعى  املتنازعة  األطراف  مجيع  الوطنية:  املصاحلة  إىل  الدعوة 

وهو  اجلميع  بني  مشرتك  هدف  من  بد  ال  ولكن  اخلاصة،  مصاحلها 
أن  املتنازعة  األطراف  عىل  لزامًا  كان  ولذا  والقومي،  الوطني  األمن 
املصاحلة  وعقد  اهلدف  ذلك  عىل  احلفاظ  أجل  من  التنازالت؛  تقدم 

الوطنية.
أو . 3 املتدخلة  الدولة  تقدمه  املايل  التعويض  بمثابة  املالية: وهو  التسوية 

بنكية  قروض  شكل  عىل  يكون  وقد  التدخل،  طلبت  التي  املنظمة 
يقدمها البنك املركزي أو الدويل، أو قد تكون اتفاقيات اقتصادية، أو 

قد تكون ِمنَحًا إغاثية إلنقاذ الوضع احلايل للدولة)1(.
تبذل . 4 عندما  الدولية:  العدلية  واملحاكم  اجلهات  عىل  النزاع  عرض 

يف  جهدها  قصارى  التدخل  طلبت  التي  املنظمة  أو  املتدخلة  الدولة 
حل النزاعات، ومل تتفق األطراف عىل أي حل من احللول، هنا تتقدم 
الدولة املتدخلة أو املنظمة التي طلبت التدخل إىل منظمة األمم املتحدة 

بعرض النزاع والقضية عىل املحاكم الدولية بالطرق الدبلوماسية)2(.

انظر: فض النزاعات يف الفكر واملامرسة الغربية، حممد عبد الغفار، 209.  )1(
انظر: النزاعات الدولية، عيل الطيار، 162.  )2(
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اخلامتة
فإنني أمحد اهلل تعاىل أن يرس يل كتابة هذا البحث وإمتامه والفراغ منه، ولقد 

توصلت بعد دراسة هذا املوضوع إىل النتائج التالية:
التعريف القانوين للنزاعات املسلحة الداخلية، وأن هلا جذورًا تارخيية . 1

قديمة، ثم ازداد األمر سوءًا يف العصور احلديثة مع تطور األسلحة، 
وجتدد مطالب احلياة، وأصبح الكل يسعى ملتطلباته اإلنسانية.

فهناك . 2 عديدة،  وصور  مظاهر  تتخذ  الداخلية  املسلحة  النزاعات  أن 
والقبائل،  األفراد  ضد  مسلح  نزاع  وهناك  الدولة،  ضد  مسلح  نزاع 
السياسية، وأخرى بني  نزاع مسلح بني اجلامعات واألحزاب  وهناك 

الطوائف الدينية.
الوطني . 3 األمن  عىل  بالغًا  تأثريًا  تؤثر  الداخلية  املسلحة  النزاعات  أن 

والقومي للدول، ولذا فقد سعت القوانني الوطنية والدولية إىل جتريم 
هذه النزاعات، وكوهنا جريمة تعاقب عليها القوانني الوطنية.

أن موقف الفقه اإلسالمي جتاه النزاعات املسلحة الداخلية هو موقف . 4
ثابت، فقد حرمت الرشيعة اإلسالمية ابتداءًا هذه النزاعات، كام أهنا 
حرمت املشاركة والتحريض أو الدعوة هلا، كام أهنا فرضت عقوبات 
عربة  ويكون  يردعهم  بام  يعاقبهم  أن  املسلمني  فإلمام  هبا  وقع  ملن 

لغريهم.
اجلانب . 5 جانبني  من  الدولة  عىل  تؤثر  الداخلية  املسلحة  النزاعات  أن 

فالنزاعات  والوطني،  املحيل  املستوى  عىل  الدولة  عىل  تؤثر  األول: 
املسلحة هلا آثار خطرية عىل الدولة من الناحية االقتصادية والسياسية 
تؤثر  الثاين:  اجلانب  واالجتامعية،  واإلنسانية  واألمنية  والعسكرية 
وتؤثر  واخلارجي،  الدويل  املستوى  عىل  الدولة  عىل  النزاعات  هذه 
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العالقات  قطع  إىل  تؤدي  وقد  الدول،  بني  الدولية  العالقات  عىل 
النقلية  واخلدمات  التجاري  التعامل  وإيقاف  الدبلوماسية، 

واالقتصادية.
مجيع . 6 يف  الدولة  عىل  تؤثر  الداخلية  املسلحة  النزاعات  استمرار  أن 

املجاالت، ولذا كان ال بد من وضع حدود تنقيض به هذه النزاعات، 
النزاعات الدعوة إىل احلوار واملفاوضات، والدعوة  فمن طرق فض 
إىل املصاحلة الوطنية، والتسوية املالية، وعرض النزاعات عىل املحاكم 

واجلهات القضائية.
أبرز التوصيات:

لقد خرجت بعد دراسة موضوع أحكام النزاعات املسلحة الداخلية بعدة 
توصيات، جاءت أبرزها عىل النحو اآليت:

مسألة . 1 أن  جيد  العقيدة  وكتب  اإلسالمي  الفقه  كتب  يف  املطلع  أن 
بالبحث  والعلامء  الفقهاء  تناوهلا  قد  الداخلية  املسلحة  النزاعات 
الفقه  كتب  يف  متناثرة  وأحكامها  مسائلها  جاءت  ولكن  والدراسة، 
هذه  بطرق  والدارسني  الباحثني  يويص  الباحث  فإن  ولذا  والعقيدة، 
رسائل  يف  املتناثرة  األحكام  هذه  ومجع  والدراسة،  بالبحث  املسائل 

جامعية وعلمية.
الداخلية، . 2 املسلحة  النزاعات  ملسائل  مستجدة  ووقائع  نوازل  هناك 

واهليئات  واملجالس  املجامع  قبل  من  مجاعية  فتوى  إىل  وحتتاج 
واجلمعيات العلمية والفقهية، ولذا فإن الباحث يويص بمعاجلة هذه 
النوازل من قبل املجامع الفقهية، وإصدار فتوى مجاعية توضح موقف 
الفقه اإٍلسالمي املعارص من هذه النوازل، والتي أصبحت تؤثر عىل 

كيان ووحدة الدول اإلسالمية.
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كياهنا . 3 وعىل  الدولة  عىل  خطرية  آثارها  الداخلية  املسلحة  النزاعات 
ووحدهتا وأمنها، ولذا فإن الباحث يويص بتوعية األفراد واملجتمعات 
مواقع  وعرب  اإلعالمية  الوسائل  كافة  عرب  النزاعات،  هذه  بخطورة 
االتصاالت  وأجهزة  االجتامعي  التواصل  شبكات  وعرب  اإلنرتنت 

الذكية، واستخدام كافة السبل والوسائل احلديثة.
أن النزاعات املسلحة الداخلية تؤثر عىل أمن الدولة الوطني والقومي . 4

ووسائلها  النزاعات  هذه  جتريم  من  بد  ال  كان  ولذا  سيئة،  وآثارها 
فإن  ولذا  مرتكبها،  عىل  العقوبات  أقىص  وإيقاع  فاعلها،  وجتريم 
الباحث يويص الدول اإلسالمية بسن وترشيع قوانني وطنية وأنظمة 
من  عىل  العقوبات  وأقىص  أشد  وإيقاع  النزاعات،  هذه  جترم  داخلية 
ثبت بحقه ارتكاهبا، مستندة يف هذه العقوبات عىل الرشيعة اإلسالمية.

وعىل . 5 الدولية  العالقات  عىل  تؤثر  الداخلية  املسلحة  النزاعات  أن 
الباحث  فإن  ولذا  الدويل،  واملجتمع  الدول  أمام  الدولة  التزامات 
واملنظامت  الدول  من  الدولية  واألشخاص  الدويل  املجتمع  يويص 
بسن وترشيع اتفاقيات دولية خاصة توضح عالقة الدولة مع الدول 
داخلية  مسلحة  نزاعات  حصول  حالة  يف  الدويل  واملجتمع  األخرى 
النزاعات  حالة  يف  وواجباهتا  الدولة  التزامات  وتوضح  إقليمها،  يف 
الداخلية، وتبني املسؤولية الدولية يف حالة عدم التزام الدولة بواجباهتا 
وعالقاهتا واآلثار املرتتبة عىل ذلك، وتبني اجلهات القضائية الدولية 

وآلية اللجوء إليها.
النزاعات املسلحة الداخلية هلا تأثريها البالغ عىل كيان ووحدة وأمن . 6

املحلية  والندوات  املؤمترات  من  نصيبها  تأخذ  مل  ذلك  ومع  الدولة، 
والدولية، ولذا فإن الباحث يويص الدول بعقد املؤمترات والندوات 
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خطورة  لبيان  والدولية  والداخلية  املحلية  العمل  وورش  وامللتقيات 
هذه النزعات املسلحة الداخلية عىل املستوى الوطني والدويل.

الداخلية . ) املسلحة  النزاعات  هذه  اإٍلسالمية  الرشيعة  عاجلت  لقد 
بعدة طرق ووسائل من مجيع النواحي وعىل كافة املستويات الداخلية 
والدارسني  الباحثني  يويص  الباحث  فإن  ولذا  الدولية،  والعالقات 
هذه  مثل  معاجلة  يف  وأسبقيتها  اإلسالمية  الرشيعة  حماسن  بإبراز 
النزاعات، وبيان متيزها عن القوانني الوضعية، فالرشيعة اإلسالمية هلا 
فضل السبق يف معاجلة هذه القضايا قبل أن تعرفها القوانني الوضعية 
بقرون عديدة، ولذا كان ال بد من طرق مثل هذه املسائل وبيان فضل 
الفقه اإلسالمي ومتيزه عن القوانني الوضعية، وهذا ال غرابة فيه فهي 
رشيعة إسالمية مصدرها الوحي اإلهلي، صاحلة لكل زمان ومكان، 
ۡتَمۡمُت 

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
وصدق اهلل تعاىل إذ يقول: ﴿ٱۡلَۡوَم أ

َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت لَُكُم ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗناۚ﴾)1(.
اهلل  أمحد  وإنني  البحث،  هذا  يف  ومجعه  كتابته  يل  تيرس  ما  هذا  وختامًا، 
تعاىل عىل إمتامه والفراغ منه وهنايته، فام كان فيه من صواب فمن اهلل وحده 
فمن  نسيان  أو  تقصري  أو  خطأ  من  فيه  كان  وما  عبده،  عىل  وامتنانه  وتوفيقه 
نفيس والشيطان؛ وأستغفر اهلل منه، وأسأل اهلل تعاىل أن يديم عىل بالد املسلمني 
العمل  هذا  جيعل  وأن  والربكة،  واخلري  واإلسالم  والسالمة  واألمان،  األمن 

خالصًا لوجه الكريم إنه جواد كريم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلوات اهلل وسالمه عىل املبعوث 

رمحة للعاملني وعىل آله وصحبه أمجعني.

سورة املائدة: اآلية )3(.  )1(
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فهرس املراجع واملصادر
القرآن الكريم.. 1
تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، حتقيق: سامي حممد . 2

السالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض - السعودية، ط1، 1430هـ.
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن نارص السعدي، حتقيق: . 3

حممد زهدي النجار، مؤسسة الرسالة بريوت - لبنان، ط1، 1415هـ.
اجلامع الكبري املعروف بسنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، دار الصديق، . 4

اجلبيل، السعودية، ط1، 1433هـ.
اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل وسننه وأيامه املعروف بصحيح . 5

البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري، دار السالم، الرياض - السعودية، ط2، 
1419هـ.

الكامل يف التاريخ، عيل بن أيب الكرم املعروف بابن األثري، دار الفكر، بريوت - . 6
لبنان، ط1، 1398هـ.

الرياض . ) مكتبة  النووي،  رشف  بن  حييى  مسلم،  صحيح  عىل  النووي  رشح 
احلديثة، الرياض - السعودية، ب ط، ب ت.

خليل . 8 حتقيق:  النيسابوري،  احلجاج  بن  مسلم  احلافظ  لإلمام  مسلم،  صحيح 
مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت - لبنان، ط2، 1428هـ.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط، . 9
بيت األفكار الدولية، عامن - األردن، ط4، 2010م.

الكتب . 10 دار  املاوردي،  حممد  بن  عيل  الدينية،  والواليات  السلطانية  األحكام 
العلمية، بريوت - لبنان، ط1، 1405هـ.

الرصاع بني احلق والباطل، إبراهيم بن حممد أبو عباءة، مكتبة العبيكان، الرياض . 11
- السعودية، ط1، 1412هـ.

النزاعات الدولية يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، عيل بن عبد الرمحن . 12
الطيار، ب د، ب ن، ط1، 1424هـ.

اجلامعة . 13 منشورات  مبارك،  احلميد  عبد  أمحد  الدولية،  والعالقات  اإلسالم 
املفتوحة، ط2، 1998م.
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املقتصد، حممد بن أمحد بن حممد بن رشد احلفيد، حتقيق: . 14 املجتهد وهناية  بداية 
العلم  ومكتبة  مرص،   - القاهرة  تيمية،  ابن  مكتبة  حالق،  حسن  صبحي  حممد 

بجدة - السعودية، ط1، 1415هـ.
حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ب د، . 15

الرياض - السعودية، ط6، 1416هـ.
رد املحتار عىل الدر املختار، املعروف بحاشية ابن عابدين، حممد أمني بن عمر . 16

بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، حتقيق: حممد صبحي حالق وعامر حسني، دار 
اإلحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، ط1، 1419هـ.

رشح العقيدة الطحاوية، عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز احلنفي، حتقيق: عبد اهلل . )1
الرتكي وشعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان، ط)، 1415هـ.

كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، حتقيق: إبراهيم أمحد . 18
نفقة  عىل  خاصة  طبعة  السعودية،   - الرياض  الكتب،  عامل  دار  احلميد،  عبد 

مؤسسة األمري الوليد بن طالل بن عبد العزيز آل سعود، 1423هـ.
مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، حممد بن حممد اخلطيب الرشبيني، حتقيق . 19

 - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  أمحد  وعادل  معوض  حممد  عيل 
لبنان، ط1، 1415هـ.

املعروف . 20 الرمحن  عبد  بن  بن حممد  الرشح خمترص خليل، حممد  اجلليل  مواهب 
لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  عمريات،  زكريا  حتقيق:  احلطاب،  بابن 

ط1، 1416هـ.
فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة، حممد حسني القحطاين، ط1، 1424هـ.. 21
الوجيز يف إيضاح الفقه الكلية، حممد صدقي البورنو، ط2، 1410هـ.. 22
الكتب . 23 دار  اجلويني،  امللك  عبد  احلرمني  إمام  الظلم،  التياث  يف  األمم  غياث 

العلمية، بريوت، ط1، )141هـ.
حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة، دار . 24

املنهاج، الرياض، ط1، 1433هـ.
ط2، . 25 القاهرة،  هجر،  دار  قدامة،  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  املغني، 

1406هـ.
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هبرية، . 26 بن  حممد  بن  حييى  الدين  عون  الوزير  الصحاح،  معاين  عن  اإلفصاح 
منشورات املؤسسة السعيدية، الرياض، ط1، 1398هـ.

األندلس، . )2 دار  القرين،  حممد  بن  عوض  الترشيع،  مقاصد  يف  الوجيز  املخترص 
جدة، ط1، 1989م.

املصباح املنري، أمحد بن حممد الفيومي، املكتبة العلمية، بريوت - لبنان، ب ط، . 28
1414هـ.

ط3، . 29 لبنان،   - بريوت  صادر،  دار  منظور،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 
1414هـ.

معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، . 30
ط1، 1422هـ.

املراجع القانونية:
الدول . 31 هتم  التي  وتطبيقاهتا  الدويل  القانون  ألحكام  دراسة  الدولية  املسؤولية 

العاملية،  العربية  الدراسات  معهد  مطبوعات  من  غانم،  حافظ  حممد  العربية، 
جامعة الدول العربية - مرص، ب ط، 1962م.

دار . 32 بوزيد،  اجليالين  والدين  احلموي  ماجد  العام،  الدويل  القانون  يف  الوسيط 
الشواف، الرياض - السعودية، ط1، 1433هـ.

القانون الدويل العام، إبراهيم العناين، دار الفكر العريب، القاهرة - مرص، ط1، . 33
1984م.

العريب، . 34 الفكر  دار  الفتالوي،  حسني  سهيل  العام،  الدويل  القانون  يف  الوسيط 
بريوت - لبنان، ط1، 2002م.

املسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة اجلامعية، أيمن عبد العزيز سالمة، . 35
دار العلوم للنرش والتوزيع، القاهرة - مرص، ط1، 2006م.

جرائم احلرب دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، خالد رمزي . 36
البزايعة، دار النفائس، عامن - األردن، ط2، 1429هـ.

اجلامعي، . )3 الفكر  دار  بندق،  نور  وائل  للحرب،  الدويل  القانون  موسوعة 
اإلسكندرية - مرص، ط1، 2004م.
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مبادئ القانون الدويل وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية، منصور بن خرضان . 38
الداموك، ب د، الرياض - السعودية، ط2، 1426هـ.

مبادئ القانون الدويل العام، جعفر عبد السالم، ب د، القاهرة - مرص، ط6، . 39
1423هـ.

ط1، . 40 لبنان،   - بريوت  الرشوق،  دار  دباح،  عيسى  الدويل،  القانون  موسوعة 
2003م.

مقارنة، . 41 دراسة  اإلدارية،  وتطبيقاهتا  املرشوعة  غري  أعامهلا  عن  الدولة  مسؤولية 
ط1،  السعودية،   - الرياض  واالقتصاد،  القانون  الفوزان،  براك  بن  حممد 

1430هـ.
الغفار، دار اهلمة، . 42 الغربية، حممد أمحد عبد  الفكرة واملامرسة  النزاعات يف  فض 

اجلزائر، ط1، 2003م.
قطع العالقات الدبلوماسية، أمحد أبو الوفا، دار النهضة، القاهرة، ط1، 1991م.. 43
ط1، . 44 بريوت،  احللبي،  دار  مرعي،  أمحد  الدبلوماسية،  العالقات  قطع  آثار 

2013م.
عويدات، . 45 منشورات  برو،  أمحد  ترمجة:  غبيب،  زور  شارل  األهلية،  احلرب 

بريوت، ط1، 1981م.
جرائم قتل الثوار املتظاهرين وتعذيبهم، أمري فرج يوسف، ط1، 2013م.. 46
النظم السياسية العربية االجتاهات احلديثة يف دراستها، حسنني توفيق إبراهيم، . )4

مركز دراسات الوحدة العربية.
الثورات الشعبية العربية وحتديات إنشاء الدولة احلديثة، سمري أبو زيد، مكتبة . 48

مدبويل، ط1، 2013م.
جذور احلرب األهلية، فردريك معتوق، دار الطليعة، بريوت، ط1، 1994م.. 49
احلرب األهلية يف الصومال أسباهبا ونتائجها، حممد عيل حامد، مطابع األهرام، . 50

مرص، ط1، 1998م.
احلرب األهلية يف السودان األسباب واألبعاد، منصور عبد اهلل العجمي، معهد . 51

البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، ط1، 2002م.
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العربية، . 52 النهضة  دار  الستار،  عبد  فوزية  العقاب،  وعلم  اإلجرام  علم  مبادئ 
بريوت، ط5، 1405هـ.

اإليامن، . 53 مؤسسة  هارون،  أبو  النارص  عبد  والعصابات،  الدول  بني  املخدرات 
ط1، 1998م.

الرشد، . 54 مكتبة  سالمة،  الكريم  عبد  أمحد  السعودي،  اخلاص  الدويل  القانون 
الرياض، ط1، 1435هـ.

الربيع العريب، حسن حممد الزين، در القلم اجلديد، بريوت، ط1، 1434هـ.. 55
النظرية يف املامرسة السياسية، مهدي كامل، دار الفارايب، ط1، 9)19م.. 56
الرياض، . )5 والتوزيع،  للنرش  املوسوعة  أعامل  مؤسسة  العاملية،  العربية  املوسوعة 

ط1، 1416هـ.
أسلحة الدمار الشامل، يوسف بن عبد اهلل مجل الليل، مكتبة جيل املعرفة ومكتبة . 58

التوبة، الرياض - السعودية، ط2، 1424هـ.
معجم املصطلحات القانونية، جريار كورنو، ترمجة: منصور القايض، املؤسسة . 59

اجلامعية للدراسات والنرش، بريوت - لبنان، ط1، 1418هـ.
األنظمة والقوانني:

وتاريخ . 60 أ/90،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  للحكم،  األسايس  النظام 
1412/8/20هـ.

نظام قوات األمن الداخيل.. 61
وتاريخ . 62  ،36 رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  والذخائر،  األسلحة  نظام 

)1402/1/2هـ.
وتاريخ . 63 امللكي رقم م/21،  باملرسوم  الصادر  اإلرهاب،  نظام مكافحة جرائم 

1439/2/12هـ.
قانون اجلزاء الكويتي رقم 31 لسنة 0)19م.. 64
قانون العقوبات البحريني رقم 15 لسنة 6)19م.. 65
قانون العقوبات املرصي رقم 58 لسنة )193م. 66
النظام األسايس للمحكمة اجلنائية لسنة 1998م.. )6
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املواقع اإللكرتونية:
68 ..www.un.org املوقع اإللكرتوين لألمم املتحدة
69 .www.icrc.org موقع جلنة الصليب األمحر
(0 .www.uobjournal.com موقع جملة جامعة بابل




