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عنوان األطروحة:  التطبيقات املعارصة لعقد األمان يف اململكة العربية الس�عودية � دراس�ة تأصيلية مقارنة 
بالقانون الدويل.                         

إعداد الطالــب:   عبداهلل بن حممد آل مضواح
اد  إشــــــــــــــــراف:  أ. د. عيل حممد حسنني محَّ

مشـــكلة األطروحة: تتجىل مش�كلة الدراس�ة يف الس�ؤال التايل: ما هي التطبيقات املعارصة لعقد األمان يف 
اململكة العربية السعودية، وتأصيلها الفقهي، مقارنة بالقانون الدويل؟

منهج األطروحة: استخدم الباحث املنهج الوصفي االستقرائي.
أهم النتائج: 

1 � أن عقد األمان من العقود الثابتة يف الفقه اإلس�امي، معتمدًا »ضابط الدين« يف حتديد املس�تأمن، 
رشيطة توافر ضوابط معينة يف املستأمن. ويرتتب عىل هذا العقد عدة آثار يف حق املؤمن واملستأمن،  

ويبطل هذا العقد بانتهاء مدته أو ارتكاب املستأمن ما خيالف رشوطه. 
2 � أن القان�ون ال�دويل مل يغف�ل جان�ب األم�ان يف نصوص�ه وقواعده، ولكن�ه جاء معتم�دًا »ضابط 
اجلنس�ية« بصورة عامة، فكل من ال حيمل جنس�ية الدولة املقيم فيها فهو أجنبي، واشرتط القانون 
ال�دويل رشوطًا معينة تتعلق بالش�خص نفس�ه، وبكيفي�ة الدخ�ول إىل أرايض الدولة، ورتب عىل 
ذلك حقوقًا وواجبات ال ختتلف عام يف الفقه اإلسامي بصورة كبرية، وتبطل إقامته بانتهاء مدته 

أو بارتكاب ما ييسء إىل كيان الدولة ويمس أمنها وسامتها.
3 � أن النظام الس�عودي قد محل يف نصوصه وأنظمته ما جيمع بني أحكام الرشيعة اإلس�امية وقواعد 
القان�ون ال�دويل، فلم خيتلف ما جاء فيه عام نصت عليه أحكام الرشيعة أو تضمنته قواعد القانون 
ال�دويل، من حيث الرشوط الواجب توافرها يف األجنبي، وكيفية الدخول، واحلقوق والواجبات 

املرتتبة عىل ذلك، وبطان هذا العقد، مع اعتامده »ضابط اجلنسية« يف حتديد األجنبي.
أهم التوصيات: 

1 � رضورة إعداد الدراسات التفصيلية ألنظمة اململكة العربية السعودية، املتعلقة بالعنرص األجنبي، 
دراس�ة ختصصية لكل نظام بش�كل مستقل، مع التأصيل الفقهي واملقارنة بالقانون الدويل، وعقد 

الندوات واملؤمترات للتعريف بحقوق األجانب وواجباهتم يف الدول التي يقيمون فيها.
2 � أمهية دراسة املنظم السعودي إلضافة رشط اإلسام يف مواد نظام اجلنسية السعودي كرشط من رشوط 

اكتساب اجلنسية السعودية، وإضافة الردة امُلعلنة كسبب من أسباب إسقاط اجلنسية عن حاملها.
3 � مواصلة البحوث العلمية املقارنة لألنظمة السعودية يف فروعها املختلفة سعيًا لتطويرها وحتديثها 

بام  يناسب التطورات، ولتوفري احتياجات املكتبة السعودية يف جمال الدراسات القانونية.

مستخلص أطروحة دكتـوراه الفلسفة في العلوم األمنية
منوذج رقم )11(قســــم: العدالة اجلنائية
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Study  title: Contemporary applications of the protection contract in KSA – Foundational comparative  
study with the international law.

Student: Abdullah Muhammad Al-Medwah
AdviSor: Prof. Ali Mohammed Hassanain Hammad
ReseaRch pRoblem: What are the contemporary applications of the protection contract in KSA? And 

what are their Sharia references? Comparative study with the international law.
 study methodology: The descriptive inductive method. 
main Results: 

1.  The protection contract is firmly established in the Islamic jurisprudence (Fiqh). It depends on 
the “Religious Standard” in determining the protected person, provided that certain conditions 
must be met by the protected person. This contract constitutes for certain rights and duties for 
both the protecting and the protected parties. The protection contract becomes void at expiry 
date, or when the protected person violates the terms thereof. 

2. Rules and regulations of the international law do not skip the aspect of protection, it however 
adopts the “Nationality Standard” in general, in that the person residing in a specific country and 
not having the nationality of that country will be deemed foreigner. International law stipulates 
specific conditions for that person, and for how he/she could access such a country, and built 
relevant rights and duties that are almost similar to those stipulated by the Islamic Fiqh. The 
residency of that person shall come to an end upon expiry date thereof or by committing a 
crime that damages the security or safety of that country, or that is not in the best interest of the 
country as a whole entity.

3. KSA’s regulations combine between the provisions of the Islamic Sharia and the rules of the 
international law. The provisions of the international law do not differ from those of the Islamic 
Sharia in terms of the conditions that should be met by the foreigner, the way of accessing the 
country, the resultant rights and duties, and the nullification of that contract, while adopt the 
nationality standard to determine the foreigner.

main Recommendations: 
1. It is necessary to develop detailed studies for KSA’s regulations relevant to the foreign factor. A 

topical study need to be undertaken for each regulation on separate basis while providing Fiqh 
references and compare the same to the international law. Moreover, seminars should be held 
with a view to raise awareness of the rights and duties of foreigners in the countries where they 
reside. 

2.Importantly, the Saudi regulator needs to be considered in order to incorporate the condition of 
“being a Muslim” to the provisions of KSA’s nationality law as a conditions for naturalization, 
and the declaration of declared apostasy as a reason for dropping the nationality.

3.Comparative researches of KSA’s various regulations need to be conducted in order to 
develop and update the same to cope with the current developments, and to enrich the Saudi 
library in terms of legal studies.

diSSertAtion AbStrAct (PH.D.)

depArtment: Criminal Justiceمنوذج رقم )13(
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الإهـــــــــداء

إىل والدي أمّد اهلل يف عمره؛ حبًا وعرفانًا
إىل وال���ديت رح�م�ه����ا اهلل؛ دع����اًء ووف��اًء
إىل زوج������ت�����ي وأبن��ائ��ي؛ تقديرًا وثناًء

إىل ك�����ل م����ن ساع���دن���ي؛ شكرًا واحرتامًا
 

الباحث

ث



�شكــــــر وتقديــــــــر

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والسام عىل خاتم املرسلني وعىل آله وصحبه، وبعد.
ف�إين ألرى حقًا عيلَّ يف بداية هذا البحث أن أزجي الش�كر الوافر، والثناء العاطر إىل كل من 

أعانني يف عميل هذا بأي شكل من األشكال.
وأول الشكر وآخره ومبدأ احلمد ومنتهاه هلل عز وجل، فله احلمد والشكر أن وفقني وأعانني 

إلنجاز هذا العمل.
 ثم ُأثنِّي بالش�كر والدعاء لصاحب الس�مو امللكي األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز وزير 

الداخلية � رئيس املجلس األعىل جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 
والشكر موصول إىل معايل مدير عام حرس احلدود الفريق الركن/ زميم بن جويرب السواط 
عىل ما يقدمه من دعم وتشجيع لطلبة العلم أسهم يف رفع مستوى منسويب حرس احلدود علميًا 
وعملي�ًا، وإىل س�عادة قائ�د حرس احلدود بمنطقة نج�ران اللواء/ حميا بن عط�ا اهلل العتيبي وإىل 
سعادة مدير اإلدارة العامة للتدريب اللواء.د/ عبد العزيز بن سعيد األسمري، وإىل سعادة قائد 
حرس احلدود بمنطقة عس�ري اللواء/ س�عود بن مطلق النوميس، وإىل س�عادة مدير إدارة املتابعة 

بمنطقة عسري العميد/ عيل بن حسني القحطاين. 
 ك�ام أتقدم بخالص الش�كر والتقدير ملنس�ويب جامعة نايف العربية للعل�وم األمنية، وأخص 
بالش�كر س�عادة رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية د. مجعان رش�يد بن رقوش، وفضيلة 
اد، الذي قدم يل التوجيه واإلرش�اد حتى إمتام  املرشف عىل هذا العمل أ.د.عيل حممد حس�نني محَّ
ه�ذا العم�ل، وأتقدم بالش�كر كذل�ك إىل أ.د. عامر بن خض�ري الكبييس عميد كلية الدراس�ات 
العلي�ا، وإىل الل�واء.د. س�عد بن عيل الش�هراين وكيل كلية الدراس�ات العلي�ا، وإىل د. حممد بن 
حس�ن الصغري أمني كلية الدراس�ات العليا، وإىل رؤساء األقس�ام، ومجيع أعضاء هيئة التدريس 
األفاض�ل، وأخ�ص بالذكر رئيس قس�م العدالة اجلنائي�ة أ.د.حممد عبد اهلل ول�د حممدن، ومجيع 
أس�اتذيت بقس�م العدالة اجلنائية، فقد منحوين بكرمهم ما جيعلني مدينًا هلم مدى احلياة. واحلمد 

هلل رب العاملني.

ج
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 مقدمة الدراسة 

ِرُجوُكْم ِمْن  ْ ُيْ لمَ يِن ومَ اتُِلوُكْم ِف الدِّ ْ ُيقمَ ِذينمَ لمَ ِن الَّ ُ عمَ اُكُم اللَّ ْنهمَ احلمد لل رب العاملني القائل: ﴿لمَ يمَ
}8{﴾ )املمتحنة(، والصالة والسالم  مَ ُيِبُّ امْلُْقِس�ِطنيمَ ْيِهْم إِنَّ اللَّ وا إِلمَ ُتْقِس�طُ وُهْم ومَ ُّ ِديمَاِرُكْم أمَْن تمَبمَ

ْدنمَاُهْم«))(، وعىل آله وصحبه أمجعني. ا أمَ ى ِبمَ ٌة يمَْسعمَ اِحدمَ ُة امْلُْسِلِمنيمَ ومَ عىل نبينا حممد القائل: »ِذمَّ

أما بعد: 

فإن اإلس�الم هو الدين الوحيد الذي هيمن ع�ىل األديان األخرى، وعىل ثقافتها وذخائرها 
اخللقية والترشيعية؛ ينسخ منها ويبقي ويشرتط فيام يأخذه أن يكون مستقياًم عىل طريقة األخالق 
والفضائ�ل العلي�ا، حمقق�ًا ملصلح�ة معتبة، تلتق�ي وهذه الفضائ�ل ف هناية املطاف لت�امم مكارم 
األخالق، ذلك أن النبي > بعث بالدين اخلاتم ورصح أنه بعث ألجل ذلك؛ ففي مس�ند أمحد 
ق«))(. ومما يدل عىل  ْخالمَ الِحمَ األمَ ِّممَ صمَ بسنده من حديث أيب هريرة [ أنه > قال: »إِنَّاممَ ُبِعْثُت أُلتمَ
أن مكارم األخالق مقصٌد س�اٍم من مقاصد الرس�الة اإلس�المية؛ أن أمهات الفضائل اإلنسانية 
� الت�ي كادت تنطم�س وختتفي آثارها ف جمتمعات ما قبل اإلس�الم � قد ُبعثت من جديد ف هذا 

الدين القّيم، ومن تلك الفضائل؛ الوفاء بالعهود، وإكرام اجلار والضيف، وغريها كثري))(.

))( البخ�اري، حمم�د ب�ن إس�امعيل: صحي�ح البخ�اري )دار الس�الم، الرياض-اململك�ة العربية الس�عودية، ط)، 
9)4)ه��( كت�اب العتص�ام بالكتاب والس�نة، ب�اب ما يكره م�ن التعمق والتن�ازع ف العلم والغل�و ف الدين 

والبدع، ص 56))، حديث رقم: )00)7(.
))( اب�ن حنب�ل، أمحد بن حممد الش�يباين: مس�ند اإلم�ام أمحد بن حنب�ل، حتقيق: ش�عيب األرنؤوط، وعادل مرش�د 
)مؤسس�ة الرسالة، بريوت- لبنان، ط)، 999)م( ج4)، ص ))5، حديث رقم: ))895( وصححه األلباين 
ف: صحي�ح اجلام�ع الصغ�ري وزيادته )املكتب اإلس�المي، بريوت- لبن�ان، ط)، 406)ه��( ج)، ص 464، 

حديث رقم: )49))(.
))( انظ�ر: أب�و الوف�ا، أمحد: حق اللجوء بني الرشيعة اإلس�المية والقانون الدويل لالجئ�ني )مفوضية األمم املتحدة 
لش�ؤون الالجئني، الرياض-اململكة العربية السعودية، د. ط، 009)م( مقدمة الدكتور أمحد الطيب، ص 5)؛ 
الشهرستاين، حممد بن عبد الكريم: امللل والنحل )دار املعرفة، بريوت- لبنان، د. ط، 404)ه�( ج )، ص44).
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وقد انطلق املسلمون ف أرجاء املعمورة رشقًا وغربًا ف التعامل مع غريهم عىل مبدأ العدل بني 
املسلمني وغري املسلمني، وأن غري املسلمني ف بالد اإلسالم جيب أن حُتفظ حقوقهم، وأل يطلب 
منه�م ما يتجاوز ما عليه�م من واجبات))(، وذلك انطالقًا من القاعدة القرآنية ف قوله س�بحانه 
وُهْم  ُّ ِرُجوُكْم ِم�نْ ِديمَاِرُكْم أمَْن تمَبمَ ْ ُيْ لمَ ي�نِ ومَ اتُِلوُكْم ِف الدِّ ْ ُيقمَ ِذينمَ لمَ �نِ الَّ ُ عمَ اُك�مُ اللَّ ْنهمَ وتع�اىل: ﴿لمَ يمَ
}8{﴾ )املمتحنة(. وهذه القاعدة تطلب الب والقسط ف  مَ ُيِبُّ امْلُْقِسِطنيمَ ْيِهْم إِنَّ اللَّ ُتْقِس�ُطوا إِلمَ ومَ
التعامل، رشيطة كون غري املس�لمني ممن ل يقاتلون املس�لمني ف دينه�م، وممن ل يرجوهنم من 
دياره�م، أو يعمل�وا عىل ذلك بطريق مبارش أو غ�ري مبارش. إنام جاء النهي واإلن�كار لفئة معينة 
من غري املسلمني، وهم الذين قاتلوا املسلمني، وظاهروا عىل إخراجهم وإجالئهم عن ديارهم، 
ُجوُك�مْ ِمْن ِديمَاِرُكْم  أمَْخرمَ يِن ومَ ُلوُك�مْ ِف الدِّ اتمَ ِذينمَ قمَ ِن الَّ ُ عمَ اُك�مُ اللَّ ْنهمَ يق�ول س�بحانه وتعاىل: ﴿إِنَّاممَ يمَ

}9{﴾ )املمتحنة(. امِلُونمَ ئِكمَ ُهُم الظَّ ُأولمَٰ ْم فمَ ُ لَّ تمَومَ ْن يمَ ممَ ْوُهْم ومَ لَّ اِجُكْم أمَْن تمَومَ ٰ إِْخرمَ ىلمَ ُروا عمَ اهمَ ظمَ ومَ

وقد حذر رس�ول الل > من إس�اءة التعامل مع غري املس�لمني من اليهود أو النصارى، أو 
نهم املسلمون عىل حياهتم داخل الديار اإلسالمية؛ فعند أيب داُود بسنده أن رسول  غريهم ممن أمَّ
رْيِ ِطيِب  �ْيئًا بِغمَ ذمَ ِمْنُه شمَ تِِه، أمَْو أمَخمَ اقمَ ْوقمَ طمَ ُه فمَ فمَ لَّ ُه، أمَْو كمَ صمَ ِو اْنتمَقمَ اِهدًا أمَ ممَ ُمعمَ لمَ �نْ ظمَ الل > ق�ال: »أمَلمَ ممَ
�ِة«))(. تلك القواعد الراس�خة، التي ُبينت برصي�ح آيات القرآن  ِجيُجُه يمَ�ْوممَ اْلِقيمَاممَ نمَ�ا حمَ أمَ نمَْف�ٍس فمَ
ونص�وص الس�نة، هي التي دفعت أم�ري املؤمنني عمر [ أن يويص اخلليفة م�ن بعده، بقوله: » 
ُفوا  لَّ أمَْن ل ُيكمَ ائِِهْم ومَ رمَ اتمَلمَ ِم�نْ ومَ أمَْن ُيقمَ ْهِدِهْم ومَ ْم بِعمَ ُ ُس�ولِِه > أمَْن ُي�وفمَ لمَ ِة رمَ ِذمَّ ِ ومَ ِة اللَّ ُأوِصي�ِه بِِذمَّ ومَ
تِِه�ْم«))(. وقول�ه [ ف عه�ده م�ع أهل بيت املقدس عقب فتح املس�لمني ل�ه: »هذا ما  اقمَ �ْوقمَ طمَ فمَ
أعط�ى عمر أم�ري املؤمنني أهل إيلياء من األمان، أعطاهم أمانًا ألنفس�هم، وأموالم وكنائس�هم 
وصلباهنم، س�قيمها وبريئها، وس�ائر ملتها، أنه ل ُتسكن كنائسهم، ول هُتدم، ول ُينتقص منها، 

))( واف، عيل عبد الواحد: املساواة ف اإلسالم )مكتبة األرسة، القاهرة- مرص، سلسلة الفكر، 007)م( ص )).
))( أبو داُود، س�ليامن بن األش�عث السجستاين: كتاب السنن، سنن أيب داُود، حتقيق: حممد عوامة )دار القبلة للثقافة 
اإلس�المية، جدة، اململكة العربية الس�عودية، ومؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، ط)، 004)م( كتاب اخلراج، 
باب ف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حديث رقم: )054)( وصححه األلباين ف: صحيح سنن أيب 
داُود )مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض-اململكة العربية السعودية، ط)، 409)ه�( ج)، ص 590، 

حديث رقم: )6)6)(.
))( صحي�ح البخ�اري، كتاب اجلهاد والس�ري، ب�اب يقاتل عن أهل الذم�ة ول يس�رتقون، ص 504، حديث رقم: 

.)(05((
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ول من حيزها، ول من صلباهنم، ول من يشء من أموالم، ول ُيكرهون عىل دينهم، ول ُيضار 
أحد منهم«))(.

ومن هذه القواعد األساس�ية ف تعامل املس���لمني مع غريهم، ما أخبنا الل عنه، وهو أنه: 
يِن...}256{﴾ )البقرة(؛ فيدخل من أراد دخول اإلسالم عن اختيار ورىض،  اهمَ ِف الدِّ ﴿لمَ إِْكرمَ
ويبق�ي م�ن أراد م�ن أهل الذم�ة � بني املس�لمني � عىل دينه ف حري�ة تامة، ومس�اواة بينهم وبني 
املسلمني ف أمور الدولة عمومًا؛ لم ما للمسلمني، وعليهم ما عليهم، تؤخذ منهم اجلزية مقابل 

محايتهم والدفاع عنهم، كام تؤخذ الزكاة من املسلمني))(. 

وف جمال التقايض؛ س�محت الرشيعة اإلس�المية ألهل امللل األخرى بأن تكون لم حماكم 
خاصة بم، عىل أنه كان من حق الذمي أن يس�تأنف احلكم أمام املحاكم اإلس�المية، أو أن يلجأ 

من أول األمر إليها متى شاء ذلك))(.

وع�ىل املبادئ ذاهتا؛ تعامل املس�لمون مع غريهم من املعاهدين، س�واء كان�وا مقيمني إقامة 
دائمة، أم إقامة مؤقتة، تلك املبادئ التي أساسها الوفاء بالعهود، واملعاملة العادلة، وعدم الظلم، 
وأنه ل إكراه ف الدين، التزامًا بأمر الل لم بالوفاء بالعهود، وسريًا عىل سنة رسوله الكريم >)4(.

ونتيج�ة ملا أفرزت�ه التطورات املع�ارصة، من تقارب املس�افات وزيادة التواص�ل والتعامل 
م�ع غري املس�لمني، وتضاعف وجودهم غري الدائم ف البالد اإلس�المية، ومنه�ا اململكة العربية 
السعودية، التي تعتمد أنظمتها عىل تعاليم الرشيعة اإلسالمية، والتي أصدرت عددًا من األنظمة 
املتعلقة باملقيمني عىل أراضيها من غري مواطنيها، ومن أولئك املقيمني من هو من غري املسلمني، 
وه�ؤلء املقيم�ون تتناولم أحكام خاصة ف الفقه اإلس�المي، وقوان�ني ومعاهدات دولية؛ فقد 
وقع الختيار عىل موضوع التطبيقات املعارصة لعقد األمان ف اململكة العربية السعودية، دراسة 
تأصيلي�ة مقارن�ة بالقان�ون الدويل، كمحاول�ة علمية لبيان ه�ذه املواد التي تتن�اول أحكامهم ف 

)4( الطبي، حممد بن جرير: تاريخ األمم وامللوك )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط)، 7)4)ه�( ج)، ص449.
))( انظ�ر: القويص، عطية: اليهود ف ظل احلضارة اإلس�المية )مركز الدراس�ات الرشقي�ة، جامعة القاهرة- مرص، 

سلسلة فضل اإلسالم عىل اليهود واليهودية، العدد ))( )00)م( ص )).
))( انظ�ر: مت�ز، آدم: احلضارة اإلس�المية. ترمجة: حممد عبد ال�ادي أبو ريدة )دار الكتاب الع�ريب، بريوت- لبنان، 

ط5، د. ت( ج)، ص )9، 94.
))( انظر: أبو الوفا، أمحد: حق اللجوء بني الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني، ص 6).
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األنظمة الس�عودية املعارصة � الداخلة ضمن إطار القانون الدويل اخلاص، وتأصيلها الرشعي، 
وبي�ان حق�وق غري املس�لمني املقيمني ع�ىل أراضيها وواجباهت�م، فقهًا ونظامًا، م�ع مقارنة ذلك 

بالقواعد واملبادئ واملعاهدات التي تتعلق بذا اجلانب ف القانون الدويل.

1 . 2 مشكلة الدراسة 

إن كل نظام رشعه اإلسالم ف حتديد عالقة املسلمني بغريهم؛ »يستهدف من وراء ترشيعه، 
تقريب الدعوة اإلس�المية إىل عقول الناس، وقلوبم، وإتاحة الفرصة لم ملعرفة هذا الدين عن 
كث�ب، والطالع ع�ىل رشائعه العادل�ة، ومبادئه وأخالق�ه الكريمة))(. ومن ه�ذه األنظمة نظام 
األمان؛ إذ تتاح الفرصة بمقتضاه لغري املس�لم أن يدخل الديار اإلس�المية لفرتة معينة، من أجل 
س�امع كلمة الل س�بحانه وتع�اىل، بصورة مبارشة، أو لقضاء مصلح�ة مرشوعة ل رضر فيها عىل 
املس���لمني، فيلم��س أثناء ذل�ك أثر نعمة اإليامن ع�ىل عباد الرمحن، وف ذلك قال الل س�بحانه 
ْم  ُ هنَّ لِكمَ بِأمَ ُه  ذمَٰ نمَ ْأممَ ْبِلْغُه ممَ ِ ُثمَّ أمَ ممَ اللَّ المَ عمَ كمَ ٰى يمَْسممَ تَّ ِجْرُه حمَ أمَ كمَ فمَ ارمَ ِكنيمَ اْستمَجمَ ٌد ِمنمَ امْلُرْشِ إِْن أمَحمَ وتعاىل: ﴿ومَ
}6{﴾ )التوبة(. واملقصود من الس�تجارة هنا؛ طلب اجلوار واألمان والذمام،  ُمونمَ ْعلمَ ْوٌم لمَ يمَ قمَ
وه�ي ت�دل عىل أنه جي�ب إجابة طلب الكافر إذا طلب األمان من أجل س�امع كلمة اللهس�بحانه 

وتعاىل.

وهذه املعاملة احلس�نة التي أبداها املسلمون ملخالفي دينهم، ليست طارئة أو غريبة؛ بل هي 
منطلقة من أسس دين اإلسالم نفسه، الذي يقوم عىل أساسني راسخني ف هذا؛ مها: حفظ كرامة 

اإلنسان لكونه إنسانًا، وكفالة حرية العتقاد))(.

ويرتك�ز املنه�ج الذي اختطته اململكة العربية الس�عودية ف عالقاهت�ا وأنظمتها، عىل مبادئ 
الرشع املطهر، من ذلك: تطبيق أحكام اإلس�الم ف معاملة غري املسلمني الذين يقيمون فيها؛ لذا 
فإن غري املس�لمني ينعم�ون بحقوقهم التي كفله�ا الرشع املطهر، من حي�ث محايتهم ف أبداهنم، 

))( انظ�ر: ياس�ني، حممد نعي�م: عقد األمان ف الرشيعة اإلس�المية )جملة الرشيعة والدراس�ات اإلس�المية، جامعة 
الكويت � الكويت، السنة الثانية، العدد الثالث، يونيو 985)م( ص09).

))( انظر: العايد، صالح بن حس�ني: حقوق غري املس�لمني ف بالد اإلس�الم )دار أشبيليا للنرش والتوزيع، الرياض- 
اململكة العربية السعودية، ط)، 9)4)ه�( ص 6، 7.
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وأموال�م، وأعراضه�م، ألن�ه ُأِذنمَ ل�م بالبقاء بعه�د األمان، ال�ذي قررته الرشيعة اإلس�المية، 
وق�ررت ف ضوئ�ه حقوقهم وواجباهتم. وعليه؛ فإن حقوق غري املس�لمني مكفولة لم، ينعمون 
ب�ا، لي�س من منطلق من�اداة املعاهدات الدولية بذل�ك؛ ولكن من منطلق ك�ون اململكة العربية 
الس�عودية تطبق رشيعة اإلس�الم الس�محة، التي ل تضيق باملخالف، وتضمن له حقوقه. وبناًء 
عليه؛ فإن مبادئ معاملة غري املس�لمني ف اململكة العربية الس�عودية تكتسب قوهتا من استنادها 

إىل النصوص الرشعية ف كتاب الل، وسنة رسوله > ))(.

وقد قامت اململكة العربية الس�عودية منذ تأسيس�ها عىل يد امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن 
آل س�عود ، عىل هدى اإلس�الم، وكان مجيع رعاياها من املس�لمني، ول يوجد ف اململكة العربية 
السعودية أي نوع من األقليات، مثل اليهود، أو النصارى، أو املجوس، أو غريهم من أصحاب 
امللل األخرى. ولكن اململكة العربية السعودية ف ظل مسرية التطور املدين واحلضاري � ف مجيع 
جوانبه السياسية والقتصادية والجتامعية والصحية والزراعية والتعليمية والتقنية والعمرانية � 
سعت إىل الستعانة بالقدرات واخلبات البرشية من مجيع أنحاء العال، ومن بني هؤلء املقيمني 
مجاع�ات من غري املس�لمني؛ ومن هنا أصبح لغري املس�لمني وجود ف اململكة العربية الس�عودية 
من خمتلف الدول. وهذه اجلاليات غري اإلسالمية لا حقوقها الدينية، والتعليمية، والقتصادية، 
والجتامعي�ة، ك�ام أن عليه�ا واجب�ات داخ�ل املجتمع الس�عودي، وق�د صدر ف ف�رتات زمنية 
خمتلف�ة عدد من األنظمة الس�عودية، املتعلقة باملقيمني عىل أرايض اململك�ة. وبام أن أحكام الفقه 
اإلس�المي ه�ي املرجع لتل�ك األنظمة، مع الت�زام أحكام القان�ون الدويل واملعاه�دات الدولية 
الثنائي�ة واجلامعي�ة الت�ي ل تتعارض مع أحكام الفقه اإلس�المي؛ فإن حتليل م�واد تلك األنظمة 
ذات العالقة باملقيمني من غري املس�لمني، وتأصيلها الفقهي، ومقارنتها بالقانون الدويل لتحديد 

أوجه التفاق والختالف، واخلروج بنتائج تلك املقارنة، هو لب مشكلة هذه الدراسة.

1 . 3 تساؤالت الدراسة 
تكمن تساؤلت الدراسة كلها ف سؤال رئيس؛ هو: 

))( انظر: اللحيدان، عبد الل بن إبراهيم: س�امحة اإلس�الم ف معاملة غري املس�لمني )دار احلضارة للنرش والتوزيع، 
الرياض-اململكة العربية السعودية، د. ط، 5)4)ه�( ص 40.
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 ما التطبيقات املعارصة لعقد األمان يف اململكة العربية السـعودية، وتأصيلها الفقهي، مقارنة 
بالقانون الدويل؟ 

ويتفرع عن التساؤل جمموعة من التساؤلت الفرعية، حتاول الدراسة اإلجابة عنها؛ هي: 

أوًل: ما مفهوم عقد األمان، وما األحكام واآلثار املرتتبة عليه ف الفقه اإلسالمي؟

ثانّيًا: ما هو الوضع القانوين للعنرص األجنبي، وقواعده، واآلثار املرتتبة عليه ف القانون الدويل؟

ثالث�ًا: م�ا أهم التطبيق�ات املعارصة لعقد األم�ان ف أنظمة اململكة العربية الس�عودية الداخلة ف 
إطار القانون الدويل اخلاص؟

رابع�ًا: م�ا أوج�ه التفاق والخت�الف بني األنظمة الس�عودية والقان�ون الدويل ف ض�وء الفقه 
اإلسالمي؟

1 . 4 أهداف الدراسة 

هت�دف هذه الدراس�ة إىل التعرف عىل التطبيق�ات املعارصة لعقد األم�ان، ف أنظمة اململكة 
العربية الس�عودية، وتأصيلها الفقه�ي، وربط تلك التطبيقات بأحكام القان�ون الدويل ومبادئه، 

وذلك من خالل: 

أوًل: توضيح مفهوم عقد األمان، واألحكام واآلثار املرتتبة عليه ف الفقه اإلسالمي.

ثانّي�ًا: بيان مفه�وم الوضع القانوين للعنرص األجنبي، وقواعده، واآلث�ار املرتتبة عليه ف القانون 
الدويل.

ثالثًا: معرفة أهم التطبيقات املعارصة لعقد األمان ف أنظمة اململكة العربية السعودية الداخلة ف 
إطار القانون الدويل اخلاص.

رابع�ًا: التعرف عىل أوجه التفاق والختالف بني األنظمة الس�عودية والقانون الدويل ف ضوء 
الفقه اإلسالمي. 

1 . 5 أمهية الدراسة 

نظ�رًا لسياس�ة اململك�ة العربية الس�عودية، القائمة � بش�كل كبري � عىل النفت�اح عىل العال 
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اخلارجي، وبالنظر للتطورات العاملية املعارصة؛ أصبح هناك تزايدًا ف أعداد العاملني ف اململكة 
ف خمتلف املجالت من جنسيات خمتلفة، ومن بني هؤلء املستأمنني. وقد استوجب وجود مثل 
ه�ؤلء داخل املجتمع الس�عودي، ص�دور عدد من األنظم�ة التي توضح الواجب�ات واحلقوق 

املرتتبة عىل عقود عملهم وتنظيم إقامتهم باململكة.

وتظهر أمهية هذه الدراس�ة ف حماولة مجع واس�تقراء وحتليل األنظمة املتعلقة بعقد األمان ف 
اململك�ة العربية الس�عودية، وتأصيلها فقهّيًا، ومقارنتها بمبادئ وقواع�د القانون الدويل املتعلقة 
بذا اجلانب؛ للوصول إىل معرفة مدى التفاق والختالف بينهام، وتفسري ما قد ُيظن أنه تعارض 
بني األحكام الفقهية واألنظمة السعودية من جهة، وبني مبادئ القانون الدويل من جهة أخرى.

وق�د تبني من خالل دراس�ة ه�ذا املوضوع، تفرق امل�واد التي تتعلق باملس�تأمنني ف اململكة 
العربي�ة الس�عودية، بني ع�دد من األنظمة املتفرقة؛ مما يس�تدعي دراس�تها وحتليله�ا ف موضوع 

واحد، وربطها باألحكام الرشعية املتعلقة بذه الفئة.

كام أن التطبيقات املعارصة لعقد األمان ف األنظمة السعودية، وتأصيلها ومقارنتها بالقانون 
الدويل، ل يتم بحثها -عىل ما توصل إليه البحث- بش�كل مس�تقل ومفصل؛ لذلك تس�عى هذه 
الدراس�ة ملعرف�ة التطبيق�ات احلديثة لعقد األمان، وحق�وق وواجبات غري املس�لمني ف اململكة 
العربية الس�عودية، ف إطار الفقه اإلس�المي، من خالل دراس�ة أنظمة اململكة العربية السعودية 
املتعلق�ة بعقد األمان والداخل�ة ف إطار القانون الدويل اخلاص، مقارن�ة بمبادئ القانون الدويل 

ة لم. املتعلقة بمركز األجانب ف الدول امُلِضيفمَ

وم�ن هن�ا؛ يتضح حداثة موضوع هذه الدراس�ة، لتناولا التطبيق�ات النظامية ذات العالقة 
بعقد األمان ف أنظمة اململكة العربية السعودية املختلفة، وتأصيلها ف الفقه اإلسالمي، ومقارنتها 
بالقان�ون الدويل، ويمكن توضيح ذلك بصورة أك�ب من خالل عرض األمهية العلمية والعملية 

لذه الدراسة: 

1 . 5 . 1 األمهية العلمية

ترك�ز هذه الدراس�ة عىل التع�رف عىل امل�واد النظامي�ة ذات العالقة بعقد األم�ان ف أنظمة 



9

اململك�ة العربية الس�عودية، والتأصيل الرشعي لتل�ك األنظمة، ومقارنة ذل�ك بقواعد ومبادئ 
القان�ون الدويل، كام تظهر األمهية العلمية لذه الدراس�ة ف بيان األس�س التي وضعها اإلس�الم 
ف جمال التعامل مع غري املس�لمني، املقيمني -إقامة مؤقتة- ف الدولة اإلس�المية؛ لتكون أساسًا 
لتعام�ل الف�رد واملجتمع والدولة مع املس�تأمنني، من غري املس�لمني، ممن يتمتع�ون بحقوق عقد 
األم�ان ف الدولة، التي حتمي أنظمتها حرمات املس�تأمنني، وحقهم ف احلياة، والتكريم، وحرية 
العتق�اد، والعدل، والتعليم، والعمل، والتملك والترصف، وصوًل إىل حتديد مدى التزام هذه 
األنظم�ة والتطبيق�ات املعارصة باألح�كام الفقهية، ف التعامل مع املس�تأمنني. وكذلك توضيح 
أوجه التساق والتباين بني ما تأخذ به أنظمة اململكة -من مبادئ وضامنات- مع ما تقره مبادئ 

القانون الدويل ف هذا اجلانب.

1 . 5 . 2 األمهية العملية

تتمثل األمهية العملية لذه الدراس�ة ف أهنا تعني املؤسس�ات املعني�ة بإصدار تلك األنظمة، 
املتعلقة بغري املس�لمني � املقيمني عىل أرايض اململكة � عىل تأصيل تلك األنظمة، ومدى التزامها 
بالقواعد الرشعية، والتزامها بالقواعد املتعارف عليها ف القانون الدويل، وذلك لتسهيل تعديلها 

وتطويرها، تبعًا ملا جيّد من تطورات ومتغريات.

ك�ام أن هذه الدراس�ة تس�هم ف تطبي�ق األنظمة املتعلقة باملس�تأمنني عىل املؤسس�ات املعنية 
باجلانب التنفيذي، ومحايتها من النتهاك؛ حتى يتمكن كل فرد من ممارستها، وفق ما تقره أنظمة 
الدول�ة وترشيعاهتا؛ وذلك عن طريق تنظيمها، وتوضيحها، ومقارنتها، ومجع ش�تاهتا ف مصدر 

واحد.

1 . 5 حدود الدراسة 
تنحرص الدراس�ة موضوعّيًا ف اس�تقراء وحتليل التطبيقات املعارصة لعقد األمان ف أنظمة 
اململكة العربية الس�عودية، من خالل دراس�ة امل�واد النظامية املتعلقة بغري املس�لمني عىل أرايض 
اململك�ة ف أنظم�ة اململك�ة املختلف�ة، وتوضي�ح حقوقه�م وواجباهت�م ف األنظم�ة الس�عودية، 
وتأصيله�ا ف الفق�ه اإلس�المي، ومقارن�ة ذلك بقواعد ومب�ادئ القانون الدويل. ويش�مل ذلك 
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النظام األس�ايس للحكم ف اململكة العربية الس�عودية، واألنظمة املتفرعة منه � الداخلة ف إطار 
القانون الدويل اخلاص � ذات العالقة بعقد األمان. 

1 . 7 منهج الدراسة 

تتبع هذه الدراس�ة املنهج الوصفي الس�تقرائي))(، لتحقيق أهدافها، من خالل تتبع حقائق 
املوضوع وجزئياته من مصادره ف كتب الفقه اإلس�المي، والدراسات املقارنة، ونصوص مواد 
األنظمة السعودية ذات العالقة، ونصوص القانون الدويل، ومقارنة نصوص املواد النظامية التي 

حتكم املوضوع ف أنظمة اململكة، بمبادئ وقواعد القانون الدويل ذات العالقة.

1 . 8 مفاهيم ومصطلحات الدراسة 

1 . 8 . 1 العقد: 
) � العق�د ف اللغ�ة: ي�أيت العق�د ف اللغة من مادة الع�ني والقاف والدال، قال اب�ن فارس: »هو 
ْقد، واجلمع  دته، مثل: عاهدته، وه�و العمَ ِة ُوث�وق..، وعاقمَ ، وِش�دّ �دٍّ أصٌل واحٌد يدلُّ عىل شمَ

ُعقود«))(. ويطلق العقد ف اللغة عىل فروع كثرية؛ لعل من أمهها: 
قِد  ِد احلبل. أم ف الربط املعنوي؛ كعمَ أ � الربط والش�د؛ س�واء اس�تعمل ف الربط احليس، كُعقمَ

البيع.
ْغِو ِف  ُ بِاللَّ اِخُذُك�ُم اللَّ ب � التوكي�د والتغلي�ظ والتوثيق؛ ومنه قوله س�بحانه وتعاىل: ﴿ل ُيؤمَ

نمَ ...}98{﴾ )املائدة(. ْياممَ ْدُتُم اأْلمَ قَّ اِخُذُكْم باِممَ عمَ ِكْن ُيؤمَ لمَٰ نُِكْم ومَ ْياممَ أمَ
ْبُلغمَ اْلِكتمَاُب  ٰى يمَ تَّ اِح حمَ ةمَ النِّكمَ ْعِزُموا ُعْقدمَ لمَ تمَ ج � الضامن والعهد؛ ومنه قوله جل شأن: ﴿... ومَ

ُه ...}532{﴾ )البقرة(.  لمَ أمَجمَ

))( املنهج الوصفي الس�تقرائي نوعان؛ مها: الس�تقراء التام؛ ويقوم عىل حرص مجيع جزئيات املس�ألة، والستقراء 
الناق�ص؛ ويقوم عىل الكتفاء ببعض جزئيات املس�ألة، وإجراء الدراس�ة عليها وتتبعها، والس�تعانة باملالحظة 
إلص�دار أح�كام عامة تش�مل مجيع جزئيات املس�ألة؛ انظ�ر: عبد الرمحن، عب�د العزيز: البح�ث العلمي )د. ن، 

الرياض- اململكة العربية السعودية، ط)، 4)4)ه�( ص 78)، 89).
))( اب�ن ف�ارس، أمحد: معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد الس�الم حمم�د هارون )دار اجليل، ب�ريوت- لبنان، ط)، 

0)4)ه�( ج4، ص86.
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د � للجم�ع ب�ني أط�راف اليشء، وربطه�ا. وضده: احلل. ويس�تعمل كذل�ك بمعنى إحكام 
اليشء، وربطه، وتقويته، أي العهد املوثق، والضامن، وكل ما ينشئ التزامًا))(.

) � العق�د ف الصط�الح: للعق�د مفهوٌم عامٌ  وآخر خاص، أما املفه�وم العام؛ فمن الفقهاء من 
ع�ّرف العق�د بتعريف عام، فأطلق لفظ العقد عىل معنى أوس�ع وأش�مل من معناه اخلاص، 
فعم�م معن�اه ع�ىل كل ما يعزم اإلنس�ان ع�ىل فعله، وع�ىل كل ما يل�زم به املرء نفس�ه، يقول 
اجلص�اص: »العق�د م�ا يعقده العاقد ع�ىل أمر يفعله ه�و، أو يعقد عىل غ�ريه فعله عىل وجه 
إلزام�ه إي�اه«))(. وأما املفهوم اخلاص للعق�د؛ فهو: تعلق كالم أح�د العاقدين باآلخر رشعًا 

عىل وجه يظهر أثره ف املحل))(.
) � العقد عند رجال القانون: أما عند رجال القانون فهو »توافق إرادتني أو أكثر عىل إنشاء التزام 

أو نقله، أو تعديله، أو إهنائه«)4(. 
4 � التعريف اإلجرائي للعقد: واملعنى الفقهي اخلاص والقانوين للعقد هو التعريف املقصود ف 

هذه الدراسة، ونعتمده تعريفًا إجرائيًا.

1 . 8 . 2 األمان:
ْنُت غريي من  نا أمَِمٌن وآممَ ِمْنُت فأمَ مانة، وقد أمَ ) � األم�ان ف اللغ�ة: يأيت األمان ف اللغة بمعن�ى »األمَ
ُن أمَذاه، وقد  نه ُيْؤممَ ن�ُة نقيُض اخليانة؛ ألمَ ممَ مانُة واألمَ ْمُن ضدُّ اخلوف. واألمَ مان. واألمَ ْم�ن واألمَ األمَ
ْنُته«)5(. ومنه قول الل س�بحانه وتعاىل: ﴿...  نني ف�الٌن فآممَ ْأممَ مَنمَُه. وتقول اْس�تمَ نمَ�ه وأتمَ ِمنمَ�ه وأمَمَّ أمَ

))( انظ�ر: اب�ن س�يده، عيل ب�ن إس�امعيل: املحكم واملحي�ط األعظ�م )دار الكتب العلمي�ة، بريوت- لبن�ان، ط)، 
000)م( ج)، ص 54؛ إبراهيم، مصطفى وآخرون: املعجم الوس�يط )جممع اللغة العربية، القاهرة- مرص، د. 

ط، 0)4)ه�( ج)، ص 606.
))( اجلص�اص، أمح�د بن عيل: أحكام القرآن )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت- لبنان، د. ط، 405)ه�( ج)، ص 

 .(85
))( انظ�ر: اب�ن الامم، ك�امل الدين حممد بن عبد الواحد: فتح القدير )دار الفك�ر، بريوت- لبنان، ط)، د. ت( ج5، 
ص 74؛ الص�دة، عب�د املنع�م فرج: نظرية العقد ف الب�الد العربية )دار النهضة العربية، ب�ريوت- لبنان، د. ط، 
974)م( ص))4؛ علم الدين، حميي الدين إسامعيل: نظرية العقد )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، د. ط، 

994)م( ص45). 
)4( الس�نهوري، عبد الرزاق: الوس�يط ف رشح القانون املدين )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط)، 964)م( 

ج)، ص7)).
)5( ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب )دار صادر، بريوت- لبنان، د. ط، د. ت( ج))، ص )).
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نمَُه(؛ طلب منه  ْأممَ لمَ ف ُس�ُكِون القلب. و)اْس�تمَ �ْوٍف ﴾. واألصُل »أن ُيْس�تمَْعممَ نمَُه�ْم ِم�ْن خمَ آممَ ومَ
انِِه«))(. ل ف أمَممَ خمَ (إليه؛ دمَ نمَ ْأممَ ان. و)اْستمَ ممَ األمَ

فه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين بأنه: »التزام الكف عن التعرض  األمان ف الصطالح: عرَّ
للكفار بالقتل والسبي؛ حقًا لل سبحانه وتعاىل«))(. وهو كذلك: »اإلذن بدخول الدولة اإلسالمية 
ة ما، لعدد حمصور من غري املسلمني، ممن ليس بينهم وبني املسلمني عهد، يسمح لم بمقتضاه  مدَّ

الدخول فيها«))(؛ ليصري بذلك املستأمن هو من »يقدم بالد املسلمني من غري استيطان لا«)4(. 
التعريف اإلجرائي لعقد األمان: هو إذن الدولة اإلسالمية لغري املسلمني بدخول أراضيها؛ 

أو اإلقامٍة فيها ملدة حمددة، عىل غري نية اإلقامة املستمرة)5(.

1 . 8 . 3  عقد الذمة:
ه ُيذمه؛  ) � الذمة ف اللغة: تأيت الذمة ف اللغة بمعنى »العهد واألمان، والضامن والكفالة، من أذمَّ
إذا جع�ل ل�ه عهدًا. وقولم هذا ف ذمة فالن؛ أي ف عق�ده وعهده؛ ألن نقضه يوجب الذم. 
وقولم: ف ذمتي كذا؛ أي ف ضامين. واجلمع: ذمم. وسمي الذمي ذمّيًا؛ ألنه يدخل ف أمان 
املسلمني وعهدهم«)6(، وهذا ما قال به كثري من العلامء؛ كابن األثري ف النهاية)7(، وغريه)8(.

))( الفيومي، أمحد بن حممد: املصباح املنري ف غريب الرشح الكبري )املكتبة العرصية، بريوت- لبنان، ط)، 7)4)ه�( ص8).
))( الشيباين، حممد بن حسن: رشح كتاب السري الكبري )معهد خمطوطات جامعة الدول العربية، القاهرة- مرص، د. 

ط، 957)م( ج)، ص )8).
))( الوزان، عدنان بن حممد: حقوق غري املس�لمني ف املجتمع اإلس�المي )بحث مقدم لندوة: إثراء حقوق اإلنسان 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من منظور إسالمي. جنيف، 9)4)ه�( ص )).
)4( ابن القيم، حممد بن أيب بكر: أحكام أهل الذمة )دار العلم للماليني، بريوت- لبنان، ط))، )40)ه�( ص89.
)5( حافظ، ممدوح عبد الكريم: القانون الدويل اخلاص واملقارن )دار الثقافة للنرش، عامن- األردن، د. ط، 998)م( ص)4).
)6( اجلوه�ري، إس�امعيل بن محاد: تاج اللغة وصحاح العربية. حتقي�ق: أمحد عبد الغفور عطار )دار العلم للماليني، 
ب�ريوت- لبن�ان، ط4، 407)ه�( ج6 ص04)؛ الف�ريوز آبادي، حممد بن يعقوب: القام�وس املحيط. حتقيق: 
حممد نعيم العرقسويس )دار الرسالة، بريوت- لبنان، د. ط، د. ت( ص 4)4)؛ الطالقاين، أبو القاسم إسامعيل 
ابن عباد بن العباس بن أمحد بن إدريس: املحيط ف اللغة )عال الكتب، بريوت- لبنان، د. ط، 4)4)ه�( ج0) 

ص 66؛ إبراهيم، مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط، ج)، ص 5)).
)7( ابن األثري، أبو الس�عادات جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري: النهاية ف غريب احلديث واألثر، حتقيق: عيل بن حس�ن 
ابن عيل بن عبد احلميد احللبي )دار ابن اجلوزي، الرياض-اململكة العربية السعودية، ط)، ))4)ه�( ج)، ص68).

)8( اب�ن مفل�ح، برهان الدي�ن: املبدع ف رشح املقنع، حتقيق: زهري الش�اويش )املكتب اإلس�المي، بريوت- لبنان، 
ط)، د. ت( ج)، ص404؛ البهويت، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، حتقيق: هالل مصيلحي 

مصطفى هالل )دار الفكر، بريوت- لبنان، د. ط، )40)ه�( ج)، ص 6)).
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) � الذم�ة ف الصط�الح: الذمة ف اصطالح الفقهاء هي إق�رار الكفار عىل كفرهم، برشط بذل 
اجلزية، والتزام األحكام اإلس�المية. وأصوليًا: وصف اعتباري قّدره الش�ارع ف اإلنس�ان، 

يصري به أهاًل لإللزام واللتزام))(.
وأهل الذمة؛ هم الذين يس�كنون دار اإلس�الم من غري املس�لمني، بعقد مؤبد، يعقده اإلمام   
أو نائبه، ويضعون به لألحكام اإلس�المية، وي�ؤدون اجلزية، مقابل احلفاظ عىل أرواحهم، 
وأعراضهم، وأموالم، من قبل املس�لمني. وقد أطلق عليهم لفظ أهل الذمة؛ إشارة إىل أهنم 
ف ذمة املس�لمني وعهدهم، وأهنم عاهدوا املسلمني عىل أن جيري عليهم حكم الل ورسوله، 
ما داموا مقيمني ف دار اإلسالم. وهم � ف رأي كثري من الفقهاء � من أهل دار اإلسالم، ومن 

ثم؛ ُيعدون من الرعايا الذين يقيمون ف دار اإلسالم))(.
)� عق�د الذم�ة إجرائّيًا ُيقصد بعقد الذمة ف هذه الدراس�ة: العقد الذي عىل أساس�ه يصبح غري 
املسلمني من رعايا الدولة اإلسالمية، يق لم � بناء عليه � اإلقامة الدائمة ف الدولة، عىل أن 

يكون لم أحكامهم اخلاصة، التي توضح ما لم من حقوق، وما عليهم من واجبات.

1.  8 . 4 نقض العهد:

) � النق�ض ف اللغ�ة: يأيت الّنقض ف اللغة مصدر نقضه أنقضه نقضًا، »وهو مأخوذ من ماّدة )ن 
ق ض(، اّلتي تدّل عىل نكث يشء، ورّبام دّل عىل معنى من املعاين، وعىل جنس من الّصوت. 
وي�أيت الّنقض ف الّش�عر من هذا القبيل؛ كأّن�ه يريد أن ينقض ما عق�ده صاحبه، ومنه نقض 
العه�د«))(. يقول اجلوهرّي: »الّنقض؛ نقض البناء واحلبل والعهد. والنتقاض؛ النتكاث. 
وتنّقض�ت األرض ع�ن الكمأة؛ أي تفّط�رت. والّنقض؛ املنقوض مث�ل الّنكث«)4(. وأصل 

))( انظ�ر: العثيم�ني، حمم�د بن صالح بن حمم�د: الرشح املمتع عىل زاد املس�تقنع )دار اب�ن اجلوزي-اململكة العربية 
السعودية، ط)، 8)4)ه�( ج8، ص)6.

))( انظ�ر: اب�ن مفلح، برهان الدي�ن: املبدع ف رشح املقن�ع، ج)، ص 404؛ الرحيباين، مصطفى الس�يوطي: مطالب أويل 
النهى ف رشح غاية املنتهى )املكتب اإلس�المي، دمش�ق- س�وريا، د. ط، )96)م( ج)، ص)56؛ املرداوي، عيل بن 
سليامن: اإلنصاف ف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت- 

لبنان، ط)، 9)4)ه�( ج4، ص7))؛ البهويت، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص6)).
))( ابن فارس، أمحد: معجم مقاييس اللغة، ج5، ص470.

)4( ال�رازي، حمم�د بن أيب بكر بن عبد القادر: خمتار الصحاح. حتقيق: حممود خاطر )مكتبة لبنان نارشون، بريوت- 
لبنان، ط4، 5)4)ه�( ج)، ص0)).
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الكلمة: نقض ينقض، ومعناه: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. ويقال: نقض البناء واحلبل 
والعهد؛ يعني غرّيه، كام يقال ُنقض البناء إذا ُهدم، ويقال: نقضت ما أبرمه؛ إذا حللته))(.

) � النقض ف الصطالح: هو انتثار العقد من البناء واحلبل والعقد، وهو ضّد اإلبرام. واستعري 
نقض العهد ِمن نقض احلبل، وهو إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد))(.

) � العه�د ف اللغ�ة: ي�أيت العهد ف اللغة بمعنى اليم�ني، واألمان، والوصّي�ة، واملوثق، والّذّمة. 
ومن�ه قيل للحريّب يدخل باألمان: ذو عهد ومعاهد )بكرس الاء وفتحها(؛ وذلك ألّن العهد 
ل يك�ون إّل من اثن�ني، فكّل واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعل�ه صاحبه به، وكّل واحد من 
املتعاهدي�ن فاعل ومفع�ول. واملعاهدة؛ املعاق�دة واملحالفة، وتقول: عه�دت إليه بكذا؛ أي 

أوصيته. ومنه اشتّق العهد اّلذي يكتب للولة))(.

4 � العه�د ف الصط�الح: قال اجلرجايّن: »العه�د؛ حفظ اليّشء ومراعاته ح�اًل بعد حال.، ثم 
استعمل ف املوثق الذي تلزم مراعاته«)4(. 

5 � التعريف اإلجرائي ملصطلح نقض العهد ف هذه الدراسة: إهناء حق املستأمن ف الدخول أو 
اإلقامة ف الدولة اإلس�المية، ملخالفته أو نكثه مقتضيات )عقد األمان(، ورشوطه الرشعية 

أو النظامية.

1 . 8 . 5 القانون الدويل 

1 ـ القانون يف اللغة
واننُِي هي األصول، والواحد   ق�ال ابن منظور: »قانون كل يشء: طريُقه ومقياس�ه«)5(. والقمَ

))( انظر: املرجع السابق، ج)، ص)))؛ ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، ج8، ص4)45.
))( انظر: الراغب األصفهاين، احلس�ني بن حممد: املفردات ف غريب القرآن )دار املعرفة، بريوت- لبنان، د. ط، د. 
ت( ج)، ص 70)؛ القرطبي، حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن. حتقيق: عبد الل بن عبد املحس�ن الرتكي، 

وآخرون )مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، ط)، 006)م( ج)، ص)7).
))( انظ�ر: ال�رازي، حممد بن أيب بكر ب�ن عبد القادر: خمتار الصحاح، ج)، ص 6)5؛ اب�ن منظور، حممد بن مكرم: 
لسان العرب، ج5، ص48))؛ الفيومي، أمحد بن حممد: املصباح املنري ف غريب الرشح الكبري، ج)، ص 5)4.

)4( انظ�ر: اجلرج�اين، عيل بن حممد بن ع�يل اجلرجاين: التعريفات. حتقي�ق: إبراهيم األبي�اري )دار الكتاب العريب، 
بريوت- لبنان، ط)، 405)ه�( ص65)؛ الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، ص)5).

)5( ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، ج))، ص49).
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انون، وليس بعريب))(. قال الفريوز آبادي: »القانون: مقياس كل يشء، ومجعه: قوانني«))(.  منها قمَ
وه�ي كلم�ة يونانية األصل، تلفظ ك�ام هي kanun، وانتقلت من اليوناني�ة إىل اللغات األخرى، 
وتعني العصا املس�تقيمة. وقد انتقلت إىل الفارسية بنفس اللفظ )كانون(، بمعنى أصل كل يشء 
بت عن الفارس�ية بمعنى األصل، ودرج اس�تخدامها بمعنى أصل اليشء الذي  وقياس�ه، ثم عرِّ
يس�ري عليه، أو املنهج الذي يس�ري بحس�به، أو النظام الذي عىل أساس�ه تنتظ�م مفردات اليشء، 
وتكون متكررة عىل وترية واحدة؛ بحيث تصبح خاضعة لنظام ثابت، فيقال ف معرض األبحاث 

الطبيعية: قانون اجلاذبية. ويقال ف معرض األبحاث القتصادية: قانون العرض والطلب))(.

2 ـ القانون يف االصطالح

 ق�ال اجلرج�اين ف تعريف�ه للقانون: »هو أم�ر كيل منطبق ع�ىل مجيع جزيئات�ه، التي يتعرف 
أحكامه�ا من�ه، كقول النحاة: الفاعل مرف�وع، واملفعول به منصوب، واملض�اف إليه جمرور«)4(. 
وه�و »النظام الثابت، وعىل ذلك؛ فإن النظام تعريف القانون«)5(، أي هو »الق�واعد امللزمة التي 
تنظم س�لوك األش�خاص ف أي م�جتمع، باعتبار أن هذه القواعد يس�تقيم با نظام حياهتم عىل 
وترية واحدة، ونظام ثابت معني«)6(. وقد ذهب بعض فقهاء القانون إىل تقس�يم تعريف القانون 

من حيث الصطالح إىل ثالثة أقسام هي: 

))( انظ�ر: ال�رازي، حممد بن أيب بكر بن عب�د القادر: خمتار الصحاح، ص)))؛ ابن منظور، حممد بن مكرم: لس�ان 
العرب، ج))، ص50).

))( الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب: القاموس املحيط، ص )58).
))( انظ�ر: اخللي�يل، حبيب إبراهيم: املدخل للعلوم القانوني�ة )د.ن، اجلزائر، د. ط، )98)م( ص 9؛ هنداوي، حممد 
موس�ى: املعجم ف اللغة الفارس�ية )مكتبة األنجلو، القاهرة � مرص، )97)م( ص 8))؛ س�المة، أمحد: املدخل 
لدراس�ة القان�ون )مكتبة هنضة م�رص، القاهرة � م�رص، د. ط، )96)م( ج)، ص5)؛ عب�د العزيز، حممد كامل: 
الوجيز ف نظرية القانون )مكتبة وهبة، القاهرة � مرص، د. ط، )96)م( ص4؛ النعيم، عبد العزيز العيل: أصول 
األح�كام الرشعي�ة ومبادئ عل�م األنظمة )دار الحتاد الع�ريب للطباعة، القاهرة � م�رص، ط)، 977)م( ص 5؛ 
الرشقاوي، مجيل: دروس ف أصول القانون )دار النهضة العربية، القاهرة � مرص، د. ط، 970)م( ج)، ص )).

)4( اجلرجاين، عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين: التعريفات، ص 77).
)5( حممد، حممد عبد اجلواد: التطور الترشيعي ف اململكة العربية الس�عودية )منش�أة املعارف، اإلس�كندرية � مرص، 

ط)، د. ت( ص4).
)6( العطار، عبد النارص: مدخل لدراس�ة القانون وتطبيق الرشيعة اإلس�المية )مطبعة الساعدة، القاهرة- مرص، د. 

ط، د. ت( ص).
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� تعري�ف اصطالح�ي ع�ام؛ القواعد التي تنظم س�لوك األف�راد ف املجتمع تنظي�اًم ملزما، ومن 
يالفها يعاقب عىل ذلك؛ كفالة لحرتامها.

� تعري�ف اصطالحي باعتبار املكان؛ جمموعة القواع�د القانونية النافذة ف بلد ما، فيقال القانون 
الفرنيس، والقانون املرصي، وهكذا. 

� تعري�ف اصطالحي باعتبار املوضوع؛ جمموعة القواعد املنظمة ألمر معني، ُوضعت عن طريق 
السلطة الترشيعية؛ فيقال: قانون امللكية العقارية، وقانون املحاماة، وقانون اجلامعات))(. 

3 ـ القانون الدويل

هو القانون الذي ينظم عالقات الدول بعضها ببعض، وهو إما أن يكون قانونًا دولّيًا عامًا، 
وإم�ا أن يك�ون خاصًا؛ »فالقانون الدويل العام ُيعنى بالدول باعتبارها أش�خاصًا دولية ياطبها، 
ويبني كيف تنشأ الدولة، وكيف تزول، وما هي حقوقها وواجباهتا ف حالتي السلم واحلرب. أما 
القانون الدويل اخلاص؛ فال ش�أن له بالدول، إنام يعني بأفراد الدول من حيث جنس�ية كل منهم 
وحقوق�ه إذا دخ�ل دولة أخرى غري دولته، أو تعامل مع فرد م�ن أفراد دولة أخرى، ويدخل فيه 
كيفية اكتس�اب اجلنس�ية، وكيفية فقداهنا، وبيان القانون املحيل الواج�ب التطبيق، وبيان القضاء 
املخت�ص عند حص�ول املنازعات بني أفراد الدول املختلفة«))(. ولذل�ك يمكن تعريف كل من: 

القانون الدويل العام، والقانون الدويل اخلاص، كل عىل حدة: 

أ ـ القانون الدويل العام 

تع�ددت التعريف�ات التي وردت ح�ول القانون ال�دويل العام بتعدد الفقه�اء، حتى وردت 
في�ه مجل�ة من التعريف�ات، لعل من أمهها: أن�ه »ذلك الفرع م�ن القانون، الذي يك�م الدولة ف 
عالقاهت�ا املتبادل�ة. وهو أيضًا: جمموعة القواعد العرفية والتفاقي�ة، التي تعتبها الدول املتمدنة 

))( انظ�ر: الرشقاوي، مجيل: دروس ف أصول القانون، ج)، ص))؛ الصدة، عبد املنعم فرج: أصول القانون )دار 
النهضة العربية، القاهرة- مرص، د. ط، 979)م( ص )).

))( منصور، عيل: الرشيعة اإلس�المية والقانون الدويل العام )املجلس األعىل للش�ؤون اإلسالمية، القاهرة- مرص، 
د. ط، 970)م( ص )8. 
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ملزم�ة لا ف ترصفاهتا املتبادلة«))(. وهو كذلك: »جمموعة القواعد القانونية التي تتضمن حقوق 
الدول وواجباهتا، وحقوق وواجبات غريها من أشخاص القانون الدويل«))(. ويوضح املستشار 
ع�يل منص�ور القانون الدويل العام بأنه »جمموعة القواعد التي تنظم العالقات بني الدول، وحتدد 
واجب�ات كل منه�ا ف حالتي الس�لم واحلرب«))(. أي أن القانون الدويل ه�و ذلك القانون الذي 

ينظم العالقات فيام بني الدول؛ فالدول هي موضوع هذا القانون )4(.

ب ـ القانون الدويل اخلاص 

 اختل�ف ال�رشاح حول تعريف القانون الدويل اخلاص؛ بس�بب حداثة نش�أة هذا الفرع من 
القانون، وتنوع موضوعاته ومصادره، »ففي صدد املوضوعات التي يتناولا، والتعريف املستمد 
منه؛ يمكن التامس تصورين للقانون الدويل اخلاص، يقرص أولام دراس�ة القانون الدويل اخلاص 
وموضوع�ه عىل مس�ألة تن�ازع القوانني فقط، أي تن�ازع الختصاص الترشيع�ي، ولذلك يتخذ 
أنص�ار هذا الجتاه م�ن عبارة )تنازع القوانني(عنوانًا ملؤلفاهتم ف هذا املس�اق، بدًل من مس�مى 
)القانون الدويل اخلاص(، ويسود هذا الجتاه ف إيطاليا وأملانيا، ووفقًا لذا الجتاه يمكن التعرف 
عىل هذا القانون من خالل قواعد التنازع أو قواعد اإلسناد، التي تعني القانون الواجب تطبيقه، 
وه�و القان�ون املخت�ص عىل الواقع�ة املعروضة أمام القايض م�ن بني قوانني ع�دة دول، تتزاحم 
وتتن�ازع عىل حكم قضية مش�وبة بعنرص أجنبي«)5(. وعىل هذا األس�اس يمكن تعريف القانون 
ال�دويل اخل�اص بأنه »جمموع�ة القواعد القانوني�ة التي تعنّي القان�ون الواج�ب تطبيقه ف عالقة 

قانونية متصلة بعنرص أجنبي«)6(.

أما ف الدول األنجلو سكس�ونية؛ فال يقترص القان�ون الدويل اخلاص وموضوعه عىل تنازع 

))( أبو غزالة، حممد نارص، والسكندري، أمحد: حمارضات ف القانون الدويل العام؛ املدخل واملعاهدات )دار الفجر 
للنرش والتوزيع، القاهرة- مرص، ط)، 998)م( ص )). 

))( شهاب، مفيد حممود: القانون الدويل العام )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط)، 985)م( ص0)، )).
))( منصور، عيل: الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، ص 80.

)4( انظر: حافظ، حممود: القانون الدويل العام )مكتبة النهضة املرصية، القاهرة- مرص، ط)، 958)م( ص).
)5( ال�داُودي، ع�يل غالب، الداوي، حس�ن حمم�د: القانون الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية واملوط�ن ومركز األجانب ف 

القانون العراقي )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، العراق، د. ط، د. ت( ج)، ص 4.
)6( الوكيل، شمس الدين: اجلنسية ومركز األجانب )د.ن، اإلسكندرية-مرص، د. ط، 960)م( ص 9.
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القوان�ني فقط، إنام يش�مل تنازع الختص�اص القضائي أيضًا؛ لتحديد م�دى اختصاص حماكم 
الدول�ة ف املنازع�ات املش�وبة بعنرص أجنبي، يمك�ن أن يدخل ف نطاق اختص�اص حمكمة أكثر 
م�ن دولة واح�دة؛ لتصال عنارص تلك العالقة با، مما يس�تلزم حتديد املحكم�ة املختصة برؤية 
ه�ذا النزاع«))(. وعليه؛ فإنه يمكن تعريف القانون ال�دويل اخلاص من هذا الجتاه بأنه »جمموعة 
القوان�ني الت�ي تعني الختص�اص الترشيعي والختص�اص القضائي ال�دويل، ف عالقة قانونية 

مشوبة بعنرص أجنبي«))(.

أما التصور الثاين؛ فهو التصور األوس�ع، بحيث يش�مل � إضاف�ة إىل تنازع القوانني وتنازع 
الختص�اص القضائي الدويل � اجلنس�ية واملوط�ن واملركز القانوين لألجان�ب، وتنفيذ األحكام 
األجنبية، ويسود هذا الجتاه ف الفقه القانوين الالتيني املتبع ف فرنسا، والدول التي حتذو حذوها 
ف الترشيع، مثل األردن والعراق ومرص وسوريا ولبنان، ومن هذا الجتاه يمكن تعريف القانون 
ال�دويل اخل�اص بأنه جمموع�ة القواعد القانوني�ة التي ُتعنيِّ القان�ون الواجب تطبيق�ه واملحكمة 
املختصة ف قضية مش�وبة بعن�رص أجنبي، وحتدد املوطن واجلنس�ية واملرك�ز القانوين لألجانب، 

وتنفيذ حكم قضائي))(.

التعري�ف اإلجرائي ملصطلح القانون الدويل اخلاص ف هذه الدراس�ة؛ هو جمموعة القواعد 
القانونية، التي تتحدد بمقتضاها ولية حماكم الدولة، بنظر املنازعات التي تتضمن عنرصًا أجنبيًا، 

إزاء غريها من حماكم الدول األخرى، وما يتعلق باجلنسية، ومركز األجانب، وإقامتهم)4(.

1 . 8 . 6 التطبيقات املعارصة:
ه ُمطابمَقة وِطباقًا. والتَّطاُبق؛  ة، وقد طابمَقمَ قمَ ة؛ هي امُلوافمَ ) � التطبيقات ف اللغة: مجع تطبيق، وامُلطابمَقمَ
ْذو  ه�و التف�اق، وتطابق الش�يئان؛ أي تس�اويا. وطابمَْقُت بني الش�يئني؛ إِذا جعلته�ام عىل حمَ

))( ال�داُودي، ع�يل غالب، الداوي، حس�ن حمم�د: القانون الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية واملوط�ن ومركز األجانب ف 
القانون العراقي، ص 4.

))( نعيم، أدمون: القانون الدويل اخلاص وفقًا للترشيع والجتهاد ف لبنان )د ن، بريوت- لبنان، )96)م( ص 4).
))( انظر: الداُودي، عيل غالب، الداوي، حس�ن حممد: القانون الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية واملوطن ومركز األجانب 

ف القانون العراقي، ج)، ص 5.
)4( انظر: شوقي، بدر الدين عبد املنعم: املوجز ف القانون الدويل اخلاص، دراسة مقارنة بني الفقه الدويل واألنظمة 

السعودية )سلسلة الكتاب اجلامعي، اململكة العربية السعودية، د. ط، 977)م( ص))).



19

واحد. وأْطبمَُقوا عىل األمر؛ أي: اتفقوا عليه))(. ولفظ )املعارص( مأخوذ ف اللغة من العرص، 
وهو الزمن املنس�وب لش�خص؛ كعرص الرس�ول > أو لدولة؛ كعرص األمويني. أو لوقت؛ 
كالع�رص احل�ارض))(. ويعني لفظ املعارص كذلك: »املس�تجد احلادث، ال�ذي يقابل القديم. 

وجدَّ اليشء جدًة؛ أي حدث بعد إذ ل يكن))(.

) � التطبيقات املعارصة إجرائّيًا: يقصد بالتطبيقات املعارصة إجرائّيًا ف هذه الدراس�ة؛ األنظمة 
واإلجراءات والتعليامت احلادثة ف اململكة العربية السعودية، املرتبطة بعقد األمان، واملتعلقة 

باملقيمني إقامة مؤقتة عىل أراضيها من غري املسلمني. 

1 . 9 الدراسات السابقة 
اتض�ح للباح�ث خالل البحث عن الدراس�ات الس�ابقة املتعلقة بعقد األم�ان؛ عدم وجود 
دراسة تأصيلية مستقلة، تناولت عقد األمان ف جانبيه الفقهي والنظام السعودي، مقارنة بمبادئ 
وقواع�د القان�ون الدويل ذات العالقة. غري أن هناك بعض الدراس�ات التي تناولت عقد األمان 
ف جانب�ه الفقه�ي فقط، وخصوص�ًا ف جانب احلق�وق والواجبات، أو أح�د جزئياته األخرى؛ 

كالعقوبة، والسياحة لغري املسلمني ف الفقه والنظام السعودي. وفيام ييل أهم هذه الدراسات: 

الدراسة األوىل؛ وقد جاءت حتت عنوان: )أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، دراسة 
تأصيليـة تطبيقيـة مقارنـة(، للباحث عبد الكريم زيدان. وهي رس�الة دكت�وراه، ُقدمت إىل كلية 

احلقوق، جامعة القاهرة، عام )96)م، نرش مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، عام 408)ه�. 

وقد جاءت ف ثالثة فصول؛ تناول فيها الباحث نظرة الرشيعة اإلسالمية إىل العال، وتقسيمها 
للب�رش، ودياره�م، والتعريف بالذميني واملس�تأمنني، وما به يصري غري املس�لم ذمّيًا أو مس�تأمنًا. 

))( انظ�ر: اجلوهري، إس�امعيل بن مح�اد: تاج اللغة وصحاح العربي�ة، ج5، ص 98)؛ ابن منظور، حممد بن مكرم: 
لسان العرب، ج9، ص 98)؛ الزبيدي، حممد مرتىض: تاج العروس من جواهر القاموس )دار الداية، بريوت- 

لبنان، د. ط، 85))ه�( ج 6)، ص 60.
))( انظ�ر: قلع�ه ج�ي، حمم�د رواس: طرق البحث ف الدراس�ات اإلس�المية )دار النفائس، ب�ريوت- لبنان، ط)، 

0)4)ه�( ص 4)).
))( انظ�ر: اب�ن منظ�ور، حممد بن مكرم: لس�ان الع�رب، ج)، ص 07)؛ الفيومي، أمحد بن حمم�د: املصباح املنري ف 

غريب الرشح الكبري، ج)، ص )9.
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واملركز القانوين للذميني واملس�تأمنني من جهة تتعهم بجنس�ية دار اإلسالم، أو عدم تتعهم با. 
وقد هدفت هذه الدراس�ة إىل عرض األحكام املتعلقة بغري املس�لمني ف البلدان اإلسالمية، نظرًا 

لتفرق هذه األحكام ف كتب الفقه واألصول املختلفة.

وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج؛ لعل من أمهها: 

) � أن الرشيعة اإلسالمية منذ نشأهتا قد اختذت العقيدة اإلسالمية أساسًا لبناء املجتمع، وإقامة 
الدول�ة، وتقس�يم الن�اس، ورفضت بش�دة ووضوح أي أس�اس آخر تقوم علي�ه، كاجلنس 
واللون، وعىل هذا األساس الفكري الذي جاءت به الرشيعة السمحة، صار الناس صنفني؛ 

مسلمني، وغري مسلمني، وصارت الديار؛ دارًا لإلسالم ودارًا لغري اإلسالم. 

) � أن دار اإلس�الم أو دول�ة اإلس�الم ه�ي البالد التي يكمها املس�لمون، وتس�ود فيها أحكام 
اإلس�الم، ومع ذلك فإهنا ل تضق ذرعًا بغري املس�لمني؛ إنام وس�عتهم، وفتحت أبوابا لم، 

فكان منهم الذميون واملستأمنون. 

) � أن الذم�ي ف احل�ق والواجب�ات كاملس�لم تام�ًا، قاع�دة عام�ة، ل يتل�ف مع�ه إل فيام يبنى 
ع�ىل العقيدة، ونطاق ه�ذا الختالف ضيق ج�دًا، وكذلك احلال مع املس�تأمنني ف احلقوق 

والواجبات. 

4 � أن غري املس�لمني يتمتعون � ف جمال احلقوق العامة - بكل يشء ف اململكة العربية الس�عودية 
س�وى الس�كن ف احلج�از. وف جم�ال احلق�وق اخلاصة؛ فإهن�م يتمتع�ون باحلق�وق العائلية 
واملالي�ة، ومبارشة س�ائر الترصفات مع املس�لمني أو مع غري املس�لمني، عدا ج�واز تعاملهم 

باخلمر واخلنزير؛ رعاية ملا يدينون به. 

5 � أن األح�كام املق�ررة لغري املس�لمني ف مجيع مس�ائلهم هي أحكام الرشيعة اإلس�المية، فهي 
القانون الواجب تطبيقه ف قضايا الذميني واملستأمنني داخل الدولة اإلسالمية.

أوجه االتفاق واالختالف: 

تس�عى دراس�ة زي�دان والدراس�ة احلالية إىل إلق�اء الضوء عىل عق�د األم�ان؛ إل أن األوىل 
اهتمت باجلانب الفقهي ف عقد األمان بش�كل أس�ايس، وكان تناولا للجوانب النظامية تناوًل 
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عامًا، ش�مل عددًا من القوان�ني العربية املوجودة، وما كان عليه العمل عند كتابة تلك الدراس�ة 
عام )96)م. بينام هتتم الدراسة احلالية بالتعرف عىل التطبيقات املعارصة لعقد األمان، ف أنظمة 
اململكة العربية الس�عودية، والتأصيل الفقهي لذه األنظم�ة، ومقارنتها بمبادئ وقواعد القانون 
الدويل ذات العالقة، كام أن الدراس�ة الس�ابقة شملت الذميني واملس�تأمنني ف دار اإلسالم؛ بينام 
تقترص الدراس�ة احلالية عىل املس�تأمنني فقط؛ لكوهن�م الفئة التي ختضع ألنظم�ة اململكة العربية 

السعودية، واملتواجدة فعاًل عىل أراضيها.

الدراسـة الثانيـة؛ وقـد جاءت حتت عنـوان: )التعامل مع غري املسـلمني؛ أصـول معاملتهم 
واستعامهلم، دراسة فقهية(، للباحث عبدالل بن إبراهيم الطريقي. وهي رسالة دكتوراه مقدمة إىل 

املعهد العايل للقضاء، سنة 406)ه�، نرش دار الفضيلة، الرياض، الطبعة األوىل سنة 007)م.

وق�د ج�اءت هذه الدراس�ة ف مقدمة وباب�ني؛ تناول فيه�ا الباحث أص�ول العالقة مع غري 
املس�لمني، واألسس العامة ف عالقة املسلمني بغريهم. وحقوق غري املسلمني وواجباهتم ف دار 
اإلس�الم. وحكم اس�تعامل غري املسلمني، والتجاء املس�لم إىل الكفار واس�تعانته بم. واستعانة 
الدولة املس�لمة بغري املس�لمة. وهدفت هذه الدراسة إمجاًل وتفصياًل إىل بيان أصول التعامل مع 

غري املسلمني، واستعاملم ف الفقه اإلسالمي.

وخلصت هذه الدراسة إىل عدة نتائج؛ لعل من أمهها: 

) � أن اإلس�الم قد اس�توعب ف أحكام�ه وترشيعاته كل ما يتاج إليه الن�اس ف حياهتم الدينية 
والدنيوية. 

) � أن اخلط�اب اإلس�المي لي�س خاصًا باملس�لمني وحده�م؛ إنام هو خطاب ع�ام جاء لإلنس 
واجلن. 

) � أن التعامل مع غري املس�لمني يتاج إىل فقه رش�يد يافظ عىل التوازن والعتدال ف املعاملة؛ 
حتى ل جتنح إىل الشدة أو الغلظة واجلفاء دون مسوغ لذلك، أو جتنح إىل التسامح والتساهل 

وتييع األحكام دون مسوغ أيضًا.
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أوجه االتفاق واالختالف: 

 تش�رتك دراسة الطريقي والدراس�ة احلالية ف أهنام تعمالن عىل بيان أصول التعامل مع غري 
املس�لمني، إل أن الدراس�ة األوىل دراس�ة فقهية، بعكس الدراس�ة احلالية؛ التي تس�عى إىل بيان 
أصول هذا التعامل، ف الفقه، وأنظمة اململكة العربية السعودية، مقارنة بمبادئ وقواعد القانون 

الدويل ذات العالقة.

الدراسة الثالثة؛ وقد جاءت حتت عنوان: )عقوبة املستأمن يف الرشيعة والنظام وتطبيقاهتا يف 
اململكة العربية السـعودية(، للباحث صالح بن عيل بن عبد الل اللحيدان. وهي رسالة ماجستري 
غري منشورة، مقدمة إىل جامعة نايف للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، عام 4)4)ه�. 

جاءت هذه الدراس�ة ف أربعة فصول؛ تناول فيها الباحث عقوبة املس�تأمن ف العتداء عىل 
النف�س وم�ا دوهنا. وعقوبة املس�تأمن احلدي�ة. وعقوبة املس�تأمن التعزيرية. واجلان�ب التطبيقي 

لعقوبة املستأمن.

وقد هدفت هذه الدراس�ة إىل بيان ماهية املس�تأمن، ومفهومه الرشعي والنظامي، وإيضاح 
األس�باب املوجب�ة لعقوبة املس�تأمن، وبي�ان العقوب�ات التي تطبق عىل املس�تأمن، وبي�ان كيفية 
تطبيقها، واختالفات العلامء حولا، إضافة إىل إيضاح اجلانب التطبيقي ف عقوبات املس�تأمن ف 

اململكة العربية السعودية، وربط ذلك باجلانب النظري.

وخلصت هذه الدراسة إىل عدة نتائج؛ منها: 
) � أن اإلس�الم هيت�م بأحوال الرعي�ة، ومن يقيمون معهم بعقد األم�ان والذمة؛ إذ قد رشع لم 
أحكام�ًا خاص�ة، منها: إمجاع الفقهاء ع�ىل مرشوعية القصاص من املس�تأمن إذا قتل عمدًا، 

سواء كان املقتول مسلاًم أم غري مسلم. 
) � أن دية املستأمن من أهل الكتاب هي نصف دية املسلم. 

) � أنه يقام حد الزنا عىل املستأمن إذا توفرت رشوطه، وكذلك حد القذف إذا كان املقذوف من 
املسلمني، أما إذا كان من غري املسلمني فالتعزير. 

4 � أن املس�تأمن ل ي�د ف رشب املس�كر، إل إذا جه�ر برشب�ه فإن�ه يعزر. كام أنه يق�ام عليه حد 
الرسقة إذا توفرت الرشوط.
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أوجه االتفاق واالختالف: 

 تس�عى دراس�ة اللحيدان والدراس�ة احلالية إىل إلقاء الضوء عىل عقد األمان؛ إل أن األوىل 
اهتم�ت باجلان�ب اجلنائ�ي ف عقد األمان فق�ط، ول تتن�اول اجلوانب األخرى؛ بين�ام هتتم الثانية 
بالتع�رف ع�ىل التطبيقات املعارصة لعقد األم�ان ف أنظمة اململكة العربية الس�عودية، وتأصيلها 

الفقهي، ومقارنة ذلك بمبادئ القانون الدويل وقواعده.

الدراسـة الرابعـة؛ وقـد جاءت حتـت عنوان: )حقـوق غري املسـلمني يف الدولة اإلسـالمية 
ومحايتها اجلزائية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية(، للباحث فهد حممد عيل املسعود. وهي 
رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة، مقدمة إىل جامعة نايف العربية للعلوم األمني�ة، اململكة العربية 

السعودية، عام 4)4)ه�.

جاءت هذه الدراسة ف مقدمة، وسبعة فصول؛ تناول فيها الباحث مفهوم الدولة اإلسالمية 
ونشأهتا. وأصناف غري املسلمني ف الدولة اإلسالمية. ووضع غري املسلمني ف الدولة اإلسالمية. 
وحقوق غري املس�لمني ف الدولة اإلس�المية. والقواعد واألس�س العامة ملعاملة اإلس�الم لغري 
املس�لمني ف الدول�ة اإلس�المية. واحلامي�ة اجلزائية حلقوق غري املس�لمني ف الدولة اإلس�المية. 
ك�ام تضمنت دراس�ة تطبيقية لبعض األح�كام الصادرة عن املحاكم الرشعي�ة ف اململكة العربية 

السعودية. 

وهدفت هذه الدراس�ة إىل بيان أن الرشيعة اإلسالمية ُتنزل كل أصحاب الديانات منازلم، 
وأن�ه ل إك�راه ف الدين، ول جتب أحدًا عىل الدخول ف اإلس�الم. ومع ذلك فإن اإلس�الم يمي 
األقليات الدينية، ولو كانت خمالفة له ف العقيدة؛ كاليهودية، والنرصانية، وغريمها من أصحاب 

الديانات األخرى.

وقد خلصت هذه الدراسة إىل بعض النتائج؛ منها: 

) � أن املراد بأهل الذمة هم مجيع من يقطن أرض الدولة اإلسالمية من غري املسلمني، ممن يقرون 
بالولء والطاعة للدولة اإلسالمية. 

) � أن عقد الذمة مرشوع بكتاب الل وسنة نبيه >، وإمجاع األمة. 
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) � أنه جيب عىل أهل الذمة دفع اجلزية للمس�لمني، أو أن يدخلوا ف دين الل طواعية، وإل كان 
ذلك نقضًا للعهد. 

4 � أن اإلسالم يراعي املصلحة العامة دون النظر لالعتبارات األخرى. 

5 � أن احلقوق ف اإلسالم إما خالصة لل، أو خالصة لإلنسان، أو مشرتكة بني اإلنسان وربه. 

6 � أن ح�ق حري�ة العتق�اد، والعمل، والتعلم، ومحاية األموال، هو أمر ثابت ف اإلس�الم لكل 
إنسان.

أوجه االتفاق واالختالف: 

 تش�رتك دراس�ة املس�عود مع الدراس�ة احلالية ف أهنا تلقي الضوء عىل جانب احلقوق التي 
يتمت�ع ب�ا غري املس�لمني ف بالد اإلس�الم؛ بينام تس�عى الدراس�ة احلالية إىل تغطي�ة كل جوانب 
املعامالت. كام تتناول الدراس�ة األوىل املوضوع من اجلانب الرشعي فقط، أما الدراس�ة احلالية؛ 
فتتناول التطبيقات املعارصة لعقد األمان ف أنظمة اململكة العربية السعودية، وتأصيلها الفقهي، 

ومقارنة ذلك بمبادئ القانون الدويل وقواعده.

الدراسـة اخلامسـة؛ وجاءت حتت عنوان: )أحكام السـائح غري املسـلم يف اجلزيـرة العربية؛ 
دراسة مقارنة(، للباحث عبد املحسن بن عبد العزيز الغيث. وهي رسالة ماجستري غري منشورة، 

مقدمة إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، عام 8)4)ه�.

ج�اءت هذه الدراس�ة ف مقدمة، وتهيد، وثالثة فصول؛ تن�اول فيها الباحث، مصطلحات 
الدراس�ة، وحدود جزي�رة العرب وخصائصها، ومرشوعية الس�ياحة ف الفق�ه والنظام. وإقامة 
الس�ائح وخروج�ه ف الفق�ه والنظام. وحقوق الس�ائح ف الفقه والنظام. والتزامات الس�ائح ف 

الفقه والنظام.

وقد هدفت هذه الدراسة إىل البحث فيام يتعلق بالسائح األجنبي )الوفود السياحية(؛ ملعرفة 
أحكامهم، وحقوقهم، وما عليهم من واجبات وفق الرشيعة اإلسالمية. 

وخلصت هذه الدراسة إىل عدة نتائج؛ لعل من أمهها: 

) � أن ما ينطبق عىل املستأمن ف الفقه اإلسالمي، ينطبق عىل السائح غري املسلم.
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) � أن مدة األمان إىل حني انتهاء العهد املتفق عليه. 

) � أن عقد السياحة جزء ل يتجزأ من عقد األمان لغري املسلم ف دار اإلسالم. 

4 � أن السائح األجنبي ف اململكة العربية السعودية يطبق عليه نظام اإلقامة، ما ل يصدر به نظام 
خاص. 

5 � أن من قتل مستأمنًا، فإن لإلمام أن يعزره حسب ما يراه متفقًا مع املصلحة. 

6 � أن�ه ل جي�وز للس�ائح غري املس�لم دخول احلرم، ول�و حلاجة، كام ل جيوز ل�ه دخول غريه من 
املساجد، ولو أذن له املسلم.

أوجه االتفاق واالختالف: 

تتفق دراسة الغيث مع الدراسة احلالية ف أهنا تطبق عىل السياح، وهم صنف من املستأمنني 
اح ف  الذي�ن يضعون لعق�د األمان، وأهنا تقارن بني الواجبات واحلقوق للمس�تأمنني من الس�يَّ
الفق�ه والنظ�ام الس�عودي. غري أن الدراس�ة احلالية ختتلف ع�ن األوىل ف أهنا تتن�اول كل أنواع 
املستأمنني، بام ف ذلك السياح، ف اململكة العربية السعودية، مع املقارنة بمبادئ وقواعد القانون 

الدويل فيام يتعلق بعقد األمان.
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الفصل الثاين
عقد األمان وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

2 . 1 مفهوم عقد األمان يف الفقه اإلسالمي
2 . 2 آثار عقد األمان يف الفقه اإلسالمي

2 . 3 خصوصية جزيرة العرب وأثرها عىل احلقوق والواجبات 

2 . 4 عقدا الذمة واألمان يف الفقه اإلسالمي املعارص
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الفصل الثاين
عقد األمان وأحكامه يف الفقه اإلسالمي 

2 . 1 مفهوم عقد األمان يف الفقه اإلسالمي

) . ) . ) تعريف عقد األمان وأدلة مرشوعيته

) . ) . ) أحكام عقد األمان 

2 . 1 . 1 تعريف عقد األمان وأدلة مرشوعيته

الفرع األول: تعريف عقد األمان 

أواًل: تعريف عقد األمان يف اللغة

ق�ال ابن ف�ارس: »المزة واملي�م والنون أص�الن متقارب�ان: أحدمها األمانة الت�ي هي ضّد 
ُة ِمن  نمَ ممَ اخليان�ة، ومعناها ُس�كون القلب، واآلخر التصديق. واملعنيان متدانيان. ق�ال اخلليل: األمَ
نمَ�ًة وأمَمانًا،  ْمنًا وأمَممَ نمَة، واألمانة: ض�دُّ اخليانة، يقال أِمْن�تُ الّرُجلمَ أمَ ممَ األْم�ن، واألم�ان: إعط�اء األمَ

اٌن، إذا كان أمينًا«))(. وآمنني ُيْؤمنني إيامنًا. والعرب تقول: رجل ُأمَّ

�ري؛ فيقال: »بْي�تٌ آِمٌن: ذو  أم�ا األص�ل األول، وهو األص�ل الذي يعود إلي�ه األمان ف علم السِّ
دمَ آِمًنا...}53{﴾ )إبراهيم(. لمَ ا اْلبمَ ذمَ ْل همَٰ بِّ اْجعمَ اِهيُم رمَ المَ إِْبرمَ إِْذ قمَ أمَْمن«))(، ومنه قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ومَ

. واس�تأمنه: طلب منه األمان. واس�تأمنه إليه:  ِمنمَ وم�ن مع�اين األمان كذلك: أعطيته األمان فأمَ
ْنُت األسري؛ إذا أعطيته األمان، فأِمن، ومنه املأمن، أي املنزل الذي يأمن فيه))(. دخل ف أمانه. ومنه أمَمَّ

وأص�ل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف، واألمن واألمانة واألمان ف األصل مصادر، 

))( ابن فارس، أمحد: معجم مقاييس اللغة، ج)، ص 4))،))).
))( املرجع السابق، ج)، ص 5)).

))( انظر: الفيومي، أمحد بن حممد: املصباح املنري ف غريب الرشح الكبري للرافعي، ج)، ص4)؛ اجلوهري، إسامعيل 
بن محاد: تاج اللغة وصحاح العربية، ج6، ص 50)؛ الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد: املفردات ف غريب 

القرآن، ص )9.
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ن عليه  ويك�ون األمن تارة اس�اًم للحالة التي يكون عليها اإلنس�ان ف األمن، وتارة اس�اًم مل�ا ُيؤمَّ
اإلنسان))(. ويستعمل األمان ف سكون القلب؛ إذ هو من أعامل القلب، يعني طمأنينته وسكينته، 
فعندم�ا يق�ال: حتقق للبلد أمنه يكون املقصود اطمأن به أهله، وقد يقصد به اس�تيفاؤه ما يس�بب 

تلك الطمأنينة من احلامية))(.

وبذا يتبني أن األمان ومشتقاته � املندرجة حتته � تعود إىل معنى كيل، هو الطمأنينة لعدم توقع 
ٌد ِمنمَ  إِْن أمَحمَ مكروه ف الزمن اآليت))(، واألمان واإلجارة بمعنى واحد، قال س�بحانه وتعاىل: ﴿ومَ
 ﴾6{ ُمونمَ ْعلمَ ْوٌم لمَ يمَ ْم قمَ ُ هنَّ لِكمَ بِأمَ ُه ذمَٰ نمَ ْأممَ ْبِلْغُه ممَ ِ ُثمَّ أمَ ممَ اللَّ المَ عمَ كمَ ٰى يمَْسممَ تَّ ِجْرُه حمَ أمَ كمَ فمَ ارمَ جمَ ِكنيمَ اْس�تمَ امْلُرْشِ
ن، وطالب  ْنه)4(. والذي يعط�ي األمان لغريه ه�و املؤمِّ ِج�ْرُه﴾: فأمِّ فأمَ )التوب�ة(. فامل�راد بقول�ه ﴿مَ
األمان هو املستأِمن، قال الزخمرشي: »استأمن احلريب: استجار ودخل دار اإلسالم مستأِمنًا«)5(، 

نًا)6(. فإذا أجيب طلبه وحصل عىل األمان صار مستأممَ

ا أمَْنتمَ بُِمْؤِمٍن  ممَ أما األصل الثاين للكلمة، وهو التصديق؛ فمنه قوله سبحانه وتعاىل: ﴿... ومَ
اِدِقنيمَ }71{﴾ )يوسف(، أي: »مصدق لنا«)7(. ْو ُكنَّا صمَ لمَ نمَا ومَ لمَ

ثانيًا: عقد األمان يف االصطالح

تع�ددت تعريف�ات عقد األمان ف الصطالح بتعدد رؤية الفقهاء أنفس�هم ل�ذا العقد، فقد 
فه امل�اوردي بأنه: »ما بذل�ه الواحد من  ف�ه اجلوين�ي بأن�ه: »نقيض اإلرهاب بالقت�ال«)8(. وعرَّ عرَّ

))( انظر: الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد: املفردات ف غريب القرآن، ص 90، )9.
))( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص ))).

))( انظر: اجلرجاين، عيل بن حممد: التعريفات، ص 55.
)4( انظر: املحيل، حممد بن أمحد؛ السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر: تفسري اجلاللني )دار احلديث، القاهرة- مرص، 

ط)، د. ت( ص 40).
)5( الزخمرشي، حممود بن عمر: أساس البالغة )دار الفكر، بريوت- لبنان، د. ط، 99))ه�( ص)).

)6( انظ�ر: املوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة، وزارة األوق�اف والش�ؤون اإلس�المية )دار السالس�ل، الكوي�ت، ط)، 
من404)��7)4) ه�( ج7)، ص89).

)7( انظر: ابن فارس، أمحد: معجم مقاييس اللغة، ج)، ص 5))؛ الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد: املفردات 
ف غريب القرآن، ص 90، )9؛ الس�مني احللبي، أمحد بن يوس�ف: عمدة احلفاظ ف تفسري أرشف األلفاظ )دار 

عال الكتب، بريوت- لبنان، د. ط، د. ت( ص 6).
)8( اجلويني، عبد امللك بن عبد الل بن يوسف: هناية املطلب ف دراية املذهب، حتقيق: عبد العظيم حممود الّديب )دار 

املنهاج، جدة- اململكة العربية السعودية، ط)، 8)4)ه�( ج 7)، ص 470.
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فه ابن عرفة بأنه: »رفع استباحة  املسلمني أو عدد يسري لواحد من املرشكني أو لعدد كثري«))(. وعرَّ

�ه وماله حني قتال�ه، أو العزم عليه مع اس�تقراره حتت حكم اإلس�الم مدة ما«))(.  دم احل�ريب وِرقِّ

وعرفه الرشبيني بأنه: »ترك القتل والقتال مع الكفار«))(. وعرفه آخرون بأنه: »عقد بني مسلم أو 

أكثر وحريب أو أكثر من أهل احلرب، ُيعطى املرشك بموجبه عهدًا يرم معه قتلهم أو املس�اس بام 

لم أو التعرض لم«)4(.

فق�د يطل�ق األم�ان ويراد ب�ه مطلق األم�ان، أي: كل عهد يأمن ب�ه من ُأعطي�ه، كعهد الذمة 

والدنة واألمان)5(، إل أن هذا املدلول ليس هو املراد هنا؛ إنام املراد هنا هو تعريف األمان بمدلوله 

الصطالح�ي املتب�ادر عند ذكره ف علم الس�ري، بوصفه أح�د أنواع العهود الت�ي تفيد األمان)6(. 

فيكون املستأمن هو: من دخل دار اإلسالم من غري استيطان لا بأماٍن طلبه)7(، وزاد آخرون: »هو 

من يدخل دار غريه بأمان مسلاًم كان أو حربّيًا«)8(.

ول تسلم هذه التعريفات من املآخذ، فقد عرفه اجلويني وابن عرفة بأثره الذي منه اشتقاقه، 

وه�و عدم القتال، وهو تعريف غري مانع لدخول مطل�ق األمان فيه. أما تعريف املاوردي؛ فدال 

ع�ىل احلقيق�ة الصطالحية، أما تعريف الرشبيني فهو غري جام�ع، إلخراجه بعض صور األمان 

))( املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب: احلاوي ف فقه الشافعي )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 4)4)ه�( 
ج4)، ص 97).

))( الرص�اع، حمم�د األنصاري: رشح حدود ابن عرفة، حتقيق: حممد أب�و األجفان، والطاهر املعموري )دار الغرب 
اإلسالمي، بريوت- لبنان، ط)، )99)م( ج)، ص4))، 5)).

))( الرشبين�ي، حمم�د اخلطيب: مغني املحت�اج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج )دار الفكر، ب�ريوت- لبنان، د. ط، د. 
ت( ج 4، ص6)).

)4( البرش، سعود بن حممد: األمان واملستأمنون )بحث غري منشور، )40)ه�( ص )).
)5( انظر: الرميل، أمحد بن محزة: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )دار الفكر للطباعة، بريوت- لبنان، ط )، 404)ه�( 

ج8، ص 79.
)6( انظر: الكاس�اين، مس�عود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع )دار الكتاب العريب، بريوت- لبنان، ط )، 

)98)م( ج7، ص 06).
)7( انظ�ر: البع�يل، حمم�د ب�ن أيب الفت�ح: املطل�ع ع�ىل أب�واب املقنع)املكت�ب اإلس�المي، ب�ريوت- لبن�ان، د. ط، 

404)ه�)98)م( ص)))؛ ابن القيم، حممد بن أيب بكر: أحكام أهل الذمة، ج)، ص 476.
)8( اب�ن عابدين: حممد أمني بن عمر: حاش�ية رد املحتار عىل ال�در املختار رشح تنوير األبصار)دار الفكر، بريوت- 

لبنان، د. ط، 000)م( ج4، ص 66).
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امل�راد تعريف�ه، فقد قيد التعري�ف بام يرج بعضها، كالس�تئامن الذي هو من ص�ور األمان عند 
املالكية))(.

ف األم�ان ف كتب احلنفي�ة بأنه: »نوع م�ن املوادع�ة ف التحقي�ق«))(. واألمان عند  ك�ام ُع�رِّ
املالكية: »رفع استباحة دم احلريب ورقه وماله حني قتاله، أو العزم عليه، مع استقراره حتت حكم 

اإلسالم مدة ما«))(. وعرفه احلنابلة بتعريفه اللغوي فقالوا هو:«ضد اخلوف«)4(.

ويالحظ أن تعريف احلنفية لألمان ليس تعريفًا شاماًل له؛ ألن املوادعة متعددة الوجوه، فهي 
تعني األمان واملعاهدة والذمة والدنة، كذلك احلال ف قول الشافعية الذي حكاه الرشبيني؛ ألن 
املعاهدة والذمة والدنة تفيد كذلك ترك القتل والقتال. أما تعريف احلنابلة فهو قارص عىل املعنى 

اللغوي كام هو واضح، غري أن تعريف املالكية هو األقرب إىل الشمولية)5(.

ومما سبق يتضح أن تعريفات الفقهاء والعلامء لألمان قد اقترصت أحيانًا عىل املدلول اللغوي 
لكلمة األمن كام عند البهويت)6(، وأحيانًا عىل بيانه بذكر بعض صوره كام عند الكاساين)7(، وابن 

عرفه)8(، وأحيانًا أخرى عىل بيانه بذكر أنواعه كام عند املاوردي)9(.

ومن خالل هذه األقوال، ومعرفة ما يرد عليها، ومع وجاهة قول املالكية؛ فإنه يمكن القول 
ب�أن التعري�ف األدق لألمان بمعناه اخلاص ف اصطالح الفقه اإلس�المي هو: عهد يبذله اإلمام 

))( انظر: العتيبي، سعد بن مطر: فقه املتغريات ف عالئق الدول اإلسالمية بغري املسلمني دراسة تأصيلية تطبيقية مع 
موازن�ة بقواعد القانون الدويل اخل�اص )دار الفضيلة، الرياض- اململكة العربية الس�عودية، دار الدي النبوي، 

القاهرة- مرص، ط )، 009)م( ج)، ص 8)).
))( ابن الامم، حممد بن عبد الواحد: فتح القدير، ج)، ص 60).

))( احلطاب، حممد بن عبد الرمحن: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل )دار الفكر بريوت- لبنان، ط)، 98))ه�( 
ج)، ص 60).

)4( البهويت، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04).
)5( انظ�ر: أب�و زهرة، حممد: العالقات الدولية ف القرآن والس�نة )دار الفكر الع�ريب، القاهرة- مرص، د. ط، د. ت( 

ص 88).
)6( انظر: البهويت، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04).

)7( انظر: الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 06).
)8( انظر: الرصاع، حممد األنصاري: رشح حدود ابن عرفة، أو الداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة 

الوافية، ج)، ص4))، 5)).
)9( انظر: املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب: احلاوي ف فقه الشافعي، ج4)، ص 97).
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أو من دونه من املس�لمني، حلريب أو لعدد من أهل احلرب، ل يتعطل بم جهاد ناحيتهم، عىل أن 
يقروا ف دار اإلسالم مدة ما))(.

رشح التعريف 

قوله: )عهد( بيان لرتتب أثر األمان عليه، سواء وقع بالعهد أم بغريه مما يفيده، وقوله: )يبذله 
اإلمام( بيان ملرشوعية بذل األمان من اإلمام، وقوله: )أو من دونه من املسلمني( قيد لبيان جواز 
بذله ممن دون اإلمام من الولة وآحاد الرعية، وفيه إخراج ملا عدا األمان من املعاهدات، كاجلزية 
والدن�ة وم�ا ين�درج حتتها من املعاه�دات، وقوله: )حل�ريب أو لعدد من أهل احل�رب( قيد لبيان 
نوع�ي األمان اخلاص والعام، وقوله: )ل يتعطل ب�م جهاد ناحيتهم( قيد يرج الدنة من أنواع 
األمان، وقوله: )عىل أن يقروا ف دار اإلس�الم( بي�ان لنطاق أثر هذا العهد، وفيه إخراج ملعاهدة 

الدنة أيضًا، وقوله: )مدة ما( قيد يرج عقد الذمة؛ ألنه عقد مؤبد بخالف عقد األمان))(.

الفرع الثاين: أدلة مرشوعية األمان

وردت األدل�ة من الكتاب والس�نة عىل مرشوعية األمان، وق�ام الصحابة yبالتطبيق العميل 
لذا األمر، اقتداًء بسنة النبي >، وفيام ييل أورُد بعضًا من هذه األدلة: 

أواًل: أدلة مرشوعية األمان من القرآن الكريم

ِ ُثمَّ  ممَ اللَّ المَ عمَ كمَ ٰى يمَْس�ممَ تَّ ِجْرُه حمَ أمَ كمَ فمَ ارمَ جمَ ِكنيمَ اْس�تمَ ٌد ِمنمَ امْلُرْشِ إِْن أمَحمَ قوله س�بحانه وتع�اىل: ﴿ومَ
}6﴾ )التوب�ة(، ومعنى اآلية: إن جاء أحد من املرشكني  ُمونمَ ْعلمَ ْوٌم لمَ يمَ ْم قمَ ُ هنَّ لِ�كمَ بِأمَ ُه ذمَٰ نمَ ْأممَ ْبِلْغ�ُه ممَ أمَ
طالبًا األمان لكي يسمع كالم الل، ويعلم منه حقيقة اإلسالم؛ فإن هذه فرصة للتبليغ والستامع، 
ن، فمن اهت�دى به وآمن عن بص�رية واقتناع، وإل فينبغ�ي أن ُيبلغ املكان  فيج�ب أن جُي�ار ويؤمَّ

))( انظ�ر: اب�ن ال�امم، حممد بن عبد الواحد: فتح القدير، ج4، ص 98)؛ الرشقاوي، عبد الل بن حجازي: حاش�ية 
الرشق�اوي ع�ىل حتفة الطالب برشح حتري�ر تنقيح اللباب)دار الكتب العلمية، ب�ريوت- لبنان، ط )، 997)م( 
ج)، ص 0)4؛ العتيبي، سعد بن مطر: فقه املتغريات ف عالئق الدول اإلسالمية بغري املسلمني دراسة تأصيلية 

تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدويل اخلاص، ج)، ص 7)).
))( انظر: العتيبي، سعد بن مطر: فقه املتغريات ف عالئق الدول اإلسالمية بغري املسلمني دراسة تأصيلية تطبيقية مع 

موازنة بقواعد القانون الدويل اخلاص، ج)، ص 8))، 9)).
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ال�ذي يأم�ن فيه))(. قال الط�بي الصواب من الق�ول ف ذلك عندي قول من ق�ال: »ليس ذلك 
بمنسوخ«))(. وذكر القرطبي عن احلسن: »هي حمكمة سنة إىل يوم القيامة«))(.

ِ﴾ أنه  ممَ اللَّ المَ عمَ كمَ ومم�ا ج�اء ف املنار حول هذه اآلي�ة: »واملتبادر إىل الذهن من قوله: ﴿ يمَْس�ممَ
غاية أو تعليل لإلجارة، لتصاله با وحدها، وأن الستجارة هي عىل إطالقها، وحاصل معناها 

أن املستجري جيار ويؤمن مهام يكن غرضه من الستجارة«)4(.

ق�ال اجلص�اص: »اقتضت اآلية ج�واز أمان احل�ريب إذا طلب ذلك منه؛ ليس�مع دللة صحة 
ِجْرُه﴾ أي: فأمنه حتى يسمع كالم  أمَ كمَ ﴾ معناه: استأمنك، وقوله ﴿فمَ ارمَ اإلسالم، ألن قوله ﴿اْستمَجمَ
ْبِلْغُه  الل الذي فيه الدللة عىل صحة التوحيد، وعىل صحة نبوة النبي > «)5(. واملراد بقوله: ﴿ُثمَّ أمَ
ن إىل مأمنه،  نمَُه﴾ أي: رده بعد سامعه كالم الل إن هو أبى أن ُيسلم، ول يتعظ ملا تلوته عليه، فيؤمَّ ْأممَ ممَ
حي�ث يأم�ن حتى يلحق بداره وقوم�ه من املرشكني)6(. وإبالغه مأمنه هو »أن يمنعه من املس�لمني 

واملعاهدين وما كان ف بالد اإلسالم، أو حيث ما يتصل ببالد اإلسالم«)7(.

واآلية رصية ف إجياب تلبية طلب الكافر األمان ف حالة كون هذا الطلب من أجل س�امع 
كلمة الل؛ ألن هذا الطالب ُيعد بطلبه له شارعًا ف مبادئ التوبة، فهو أقرب بكثري ممن أصم أذنيه 

))( انظر: ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل بن حممد: زاد املسري ف علم التفسري )املكتب اإلسالمي، بريوت- لبنان، 
ط )، )98)م( ج)، ص 99)؛ الزخم�رشي، حمم�ود ب�ن عمر: الكش�اف م�ن حقائق غوام�ض التنزيل وعيون 
األقاويل ف وجوه التأويل، حتقيق وتعليق ودراسة: عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ عيل حممود معوض )مكتبة 
العبي�كان، الري�اض- اململك�ة العربية الس�عودية، ط )، 998)م( ج)، ص 75)؛ رضا، حممد رش�يد: تفس�ري 
القرآن احلكيم )تفسري املنار( )اليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة- مرص، د. ط، 990)م( ج0)، ص 77).
))( انظر: الطبي، حممد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق: عبد الل بن عبد املحس�ن الرتكي )دار 

هجر، القاهرة- مرص، ط )، )00)م( ج0)، ص )8.
))( القرطب�ي، حمم�د بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: عبد الل بن عبد املحس�ن الرتكي، وآخرون )مؤسس�ة 

الرسالة، بريوت- لبنان، ط )، 006)م( ج8، ص 77.
)4( رضا، حممد رشيد: تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( ج0)، ص 78) – 79).

)5( اجلص�اص، أمح�د بن ع�يل: أحكام القرآن، ج)، ص 5))؛ وانظر كذلك: األزه�ري، حممد بن أمحد بن األزهر: 
الزاهر ف غريب ألفاظ الشافعي، حتقيق: حممد جب األلفي )وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت- ط 

)، 99))ه�( ص )47 – 474.
)6( انظر: الطبي، حممد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج0)، ص 79.

)7( الشافعي، حممد بن إدريس: أحكام القرآن )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 400)ه�( ج)، ص 65.
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ِجْرُه﴾،  أمَ ع�ن س�امع احلق))(. وقد رتب الل س�بحان الل قبول أمان من اس�تأمن بحرف )الفاء( ف قول�ه: ﴿فمَ
وه�ي ف حم�ل اجل�زاء، مما يفي�د األمر، وأدنى مرات�ب األمر اجلواز، في�دل ذلك عىل جواز األم�ان إذا طلبه 

الكافر))(.

نمَُه حتى يتلو عليه  قٌّ عىل اإلمام أن ُيْؤمِّ حمَ قال الشافعي: »من جاء من املرشكني يريد اإلسالم فمَ
كت�اب الل، ويدعوه إىل اإلس�الم، باملعنى الذي يرجو أن ُيْدِخلمَ الل له عليه اإلس�الم«))(. إل أن 
وجوب تلبية الطلب لسامع كلمة الل إنام يقوم إذا ل تقم قرائن عىل أن الكافر يريد املكر واخلداع، 

فإن قامت؛ ُعِلم أنه ل يطلب األمان لسامع كلمة الل، إنام لغاية يفيها)4(.

 ومم�ا ي�دل عىل مرشوعية األمان عم�وم اآليات الدالة عىل وجوب الوف�اء بالعهد، واألمان 
من مجلة هذه العهود وتلك املواثيق التي جيب الوفاء با، ومن هذه اآليات قوله سبحانه وتعاىل: 
}02{{ )الرعد(، وقوله س�بحانه وتعاىل: ﴿...  ْنُقُضونمَ امْلِيثمَاقمَ لمَ يمَ ِ ومَ ْه�ِد اللَّ ِذي�نمَ ُيوُفونمَ بِعمَ ﴿الَّ

اِر }52{{ )الرعد(. ْم ُسوُء الدَّ ُ لمَ ُة ومَ ْعنمَ ُم اللَّ ُ ئِكمَ لمَ ُأولمَٰ

ثانيًا: أدلة مرشوعية األمان من السنة

الدلي�ل األول: م�ا رواه البخاري بس�نده م�ن حديث عيل بن أيب طالب [ عنه أن رس�ول 
ِة  امْلمَالئِكمَ ِ ومَ ُة اللَّ ْعنمَ ْيِه لمَ لمَ عمَ رمَ ُمْس�ِلاًم فمَ ْن أمَْخفمَ ممَ ْدنمَاُهْم فمَ ا أمَ ى ِبمَ ٌة يمَْس�عمَ اِحدمَ ُة امْلُْس�ِلِمنيمَ ومَ الل > قال: )ِذمَّ

ْدٌل()5(.  ٌف ول عمَ ْ ِعنيمَ ل ُيْقبمَُل ِمْنُه رصمَ النَّاِس أمَمْجمَ ومَ

))( انظ�ر: أبو الس�عود، حممد بن حممد العامدي: إرش�اد العقل الس�ليم إىل مزاي�ا القرآن الكري�م )دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت- لبنان، ط )، 990)م( ج)، ص 54).

))( انظ�ر: الرازي، حممد: تفس�ري الفخر الرازي )دار الفكر للطباعة والنرش، ب�ريوت- لبنان، ط )، )98)م( ج4، 
ص 98)؛ القرطبي، حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن، ج8، ص 77؛ ابن كثري، إس�امعيل بن عمر: تفس�ري 
الق�رآن العظيم، حتقيق: س�امي بن حممد الس�المة )دار طيب�ة للنرش والتوزيع، القاهرة- م�رص، ط )، 999)م( 

ج)، ص 7)).
))( الشافعي، حممد بن إدريس: األم )دار املعرفة، بريوت- لبنان، ط)، )9))ه�( ج4، ص 00).

)4( انظر: القاس�مي، حممد مجال الدين: تفس�ري القاسمي املسمى حماسن التأويل، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )دار 
إحياء الكتب العربية، القاهرة- مرص، ط )، 957)م( ج8، ص 078).

)5( البخ�اري، حممد بن إس�امعيل: صحيح البخاري، كتاب اجلزية، ب�اب إثم من عاهد ثم غدر، ص 0)5، حديث 
رق�م: )79))( ومعن�ى كلم�ة )أخف�ر( ف احلديث: أي نق�ض العهد وغدر واخلف�ارة: الذم�ة والعهد واألمان 

واحلراسة. انظر: مصطفى، إبراهيم؛ الزيات، أمحد، وآخرون: املعجم الوسيط، ج)، ص 46). 
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واملراد ب� )ذمة املسلمني(: أي عهدهم وأماهنم. )واحدة(: أي أهنا كاليشء الواحد ل يتلف 
باخت�الف املرات�ب، ول جي�وز نقضها لتفرد العاقد ب�ا، وكأن الذي ينقض ذم�ة غريه نقض ذمة 
نفس�ه، فهم كاجلسد الواحد. )يسعي با(: أي يتولها وييل أمرها. )أدناهم(: أي أدنى املسلمني 
مرتبة، واملعنى أن ذمة املس�لمني واحدة، س�واء صدرت من واحد أم أكثر، رشيف أو وضيع))(. 

ووردت كلمة )ذمة( ف احلديث بمعنى العهد واألمان واحلرمة واحلق والضامن))(.
ويفيد النص بأن إعطاء األمان حق جلميع املسلمني، فيعطيه أي شخص مسلم ألي إنسان، 
وي�رم قتل�ه بعد ذلك، وينبغي عىل اجلميع احرتام األمان الذي يصدر عن أي منهم، وهذا يعني 
مرشوعي�ة األم�ان ف كل األح�وال ما ل يكن ف ذلك رضر عىل املس�لمني))(. وقد عرف النووي 
الذمة هنا: باألمان. ومعناه: أن أمان املس�لم للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد املسلمني حرم عىل 

غريه التعرض له ما دام ف أمان املسلم)4(. 
اِفرمَ  نمَ اْلكمَ ا أمَمَّ �ِإذمَ ِحيٌح، فمَ ْم صمَ اهُنُ ٌة: أمَْي أمَممَ اِح�دمَ ُة امْلُْس�ِلِمنيمَ ومَ وق�ال ابن حجر العس�قالين: »ِذمَّ

ُه«)5(. ُض لمَ رُّ رْيِِه التَّعمَ ىلمَ غمَ ُرممَ عمَ اِحٌد ِمْنُهْم حمَ ومَ
وقال أبو عيس�ى الرتمذي: »ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى األمان من املس�لمني 
ب الصنعاين ع�ىل قوله )أدناهم( بقوله: »واألحاديث دالة عىل  فه�و جائز عىل كلهم«)6(. وقد عقَّ
صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أم عبد، مأذون أو غري مأذون، لقوله )أدناهم(؛ 

فإنه شامل لكل وضيع«)7(.

))( انظر: العظيم آبادي، حممد ش�مس احلق: عون املعبود رشح س�نن أيب داُود )دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، 
ط )، 5)4)ه�( ج6، ص 4).

))( انظ�ر: الزخم�رشي، حممود بن عم�ر: الفائق ف غريب احلدي�ث، حتقيق: عيل حممد البج�اوي، وحممد أبو الفضل 
إبراهيم )دار املعرفة، بريوت � لبنان، ط )، د. ت( ج)، ص 5).

))( انظر: الطيار، عيل بن عبد الرمحن: مقومات السلم بني النظرية والتطبيق دراسة مقارنة )د.ن، الرياض- اململكة 
العربية السعودية، الطبعة الثانية، 0)0)م( ص 86).

)4( انظ�ر: النووي، ييى بن رشف: صحيح مس�لم برشح الن�ووي )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت � لبنان، ط )، 
)9))ه�( ج9، ص 44).

)5( اب�ن حج�ر، أمحد بن عيل: فتح الباري برشح صحيح البخاري، حتقيق: عبد العزيز بن باز، وحمب الدين اخلطيب 
)دار املعرفة، بريوت � لبنان، د. ط، د. ت( ج4، ص 86.

)6( الرتمذي؛ حممد بن عيسى: سنن الرتمذي، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وحممد كامل )دار الرسالة العاملية، دمشق 
�  سوريا، ط )، 009)م( تعليقات عىل احلديث رقم: )579)(.

)7( الصنعاين، حممد بن إس�امعيل: س�بل الس�الم )مكتب�ة مصطفى البايب احللبي، القاهرة � م�رص، ط 4، 79))ه�( 
ج4، ص )6.
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الدلي�ل الث�اين: ما رواه البخاري بس�نده من حديث أم هانئ بن�ت أيب طالب ريض الل عنها 
ْمُت  �لَّ سمَ ُه، فمَ ُ ُتُه تمَْس�رتُ ُة اْبنمَ اِطممَ فمَ ، ومَ ْغتمَِس�لُ ْدُتُه يمَ جمَ ومَ ْتِح، فمَ اممَ اْلفمَ ِ > عمَ ُس�وِل اللَّ ْبُت إىِلمَ رمَ همَ الت: )ذمَ قمَ
غمَ ِمْن  رمَ امَّ فمَ لمَ انٍِئ. فمَ بًا بِ�ُأمِّ همَ ْرحمَ : ممَ المَ قمَ الٍِب. فمَ انِ�ٍئ بِْنُت أمَيِب طمَ نمَا ُأمُّ همَ ُقْلُت أمَ ِذِه؟ فمَ ْن همَ : ممَ �المَ قمَ ْي�ِه، فمَ لمَ عمَ
ُه  نَّ يِلٌّ أمَ ي عمَ ممَ اْبُن ُأمِّ عمَ ِ؛ زمَ ُس�ولمَ اللَّ ُقْلُت يمَا رمَ اِحٍد، فمَ اٍت ُمْلتمَِحفًا ِف ثمَْوٍب ومَ عمَ كمَ يِنمَ رمَ ىلَّ ثمَاممَ اممَ فمَصمَ ُغْس�ِلِه قمَ
انٍِئ())(.  ا ُأمَّ همَ ْرِت يمَ ْن أمَجمَ ْرنمَا ممَ ْد أمَجمَ ِ >: قمَ ُس�وُل اللَّ المَ رمَ قمَ . فمَ ةمَ رْيمَ ْرُتُه ُفالُن ْبُن ُهبمَ ْد أمَجمَ ُج�اًل قمَ اتِ�ٌل رمَ قمَ

ووجه الدللة من احلديث؛ إقراره > حلق بذل األمان للكافر، ومن أي مسلم))(.

الدليل الثالث: ما أخرجه اإلمام مس�لم بس�نده من حديث أيب هريرة عن النبي > ف فتح 
ُهومَ  قمَ بمَابمَُه فمَ ْن أمَْغلمَ ممَ ُهومَ آِمٌن ومَ حمَ فمَ المَ ى السِّ ْن أمَْلقمَ ممَ ُهومَ آِمٌن ومَ ارمَ أمَبِى ُسْفيمَانمَ فمَ لمَ دمَ خمَ ْن دمَ مكة أنه قال: )ممَ

آِمٌن())(.

و باعتبار أن األمان نوع من أنواع العهود، فإنه ل جيوز الغدر فيه، ملا ورد من أحاديث كثرية 
: )لُِكلِّ  المَ بِيِّ > قمَ �نْ النَّ نمٍَس عمَ ْن أمَ م الغدر واخليانة، ومن ذلك ما أخرجه البخاري بس�نده عمَ حُت�رِّ
ُف بِه()4(، وما رواه مس�لم بس�نده من حديث عبدالل بن عمر [، أن  ِة ُيْعرمَ اٌء يمَْوممَ اْلِقيمَاممَ اِدٍر لِومَ غمَ
ٍن()5(، وقد  ُة ُفالمَ �ْدرمَ ِذِه غمَ اُل أمَلمَ همَ ُيقمَ �ِة فمَ اًء يمَْوممَ اْلِقيمَاممَ �ُه لِومَ ُ لمَ �اِدرمَ يمَْنِصُب اللَّ : )إِنَّ اْلغمَ �المَ النب�ي > قمَ
جاء عن رس�ول الل > مجلة من األحاديث مفادها احرتام العهود التي يبمها أي فرد من أفراد 
املس�لمني، ووجوب الوفاء با، ول ش�ك أن األمان من العهود التي حثت تلك األحاديث عىل 

احرتامها والوفاء با.

))( البخاري، حممد بن إس�امعيل: صحيح البخاري، كتاب اجلزية، باب أمان النس�اء وجوارهن، ص 8)5، حديث 
رقم: ))7))(.

))( انظر: املشوخي، زياد بن عابد: تسليم املطلوبني بني الدول وأحكامه ف الفقه اإلسالمي )كنوز أشبيليا، الرياض- 
اململكة العربية السعودية، ط)، 006)م( ص )9.

))( ابن احلجاج، مس�لم: صحيح مس�لم)دار الس�الم، الرياض- اململكة العربية السعودية، ط)، 9)4)ه�( كتاب 
اجلهاد والسري، باب فتح مكة، ص 794 حديث ر قم 4)47.

اِجِر، ص ))5 حديث  اْلفمَ ِّ ومَ اِدِر لِْلبمَ )4( البخاري، حممد بن إسامعيل: صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب إِْثِم اْلغمَ
رقم: )88))(.

)5( ابن احلجاج، مسلم: صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب حتريم الغدر، ص 770، حديث رقم: )))45(.
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ثالثًا: أدلة مرشوعية األمان من اإلمجاع

ذك�ر غري واحد م�ن العلامء اإلمجاع عىل مرشوعي�ة عقد األمان ف اجلمل�ة، وعىل مرشوعية 
عق�ده ف بع�ض صوره))(؛ فق�ال ابن املنذر: »وأمجعوا ع�ىل أن أمان ويل اجلي�ش والرجل املقاتل 
جائ�ز عليهم أمجعني، وأمجعوا عىل أن أمان املرأة جائز كذلك«))(. وقال الزركيش: »يصح إعطاء 
األمان للكفار ف اجلملة باإلمجاع«))(. وقال ابن رشد: »واتفقوا عىل جواز تأمني اإلمام، ومجهور 
العلامء عىل جواز أمان الرجل احلر املسلم«)4(. وانعقاد اإلمجاع عىل صحة أمان ويل اجليش واملرأة 

متضمن اإلمجاع عىل مرشوعية األمان)5(.

رابعًا: أدلة مرشوعية األمان من أعامل الصحابة

وردت آثار كثرية عن تأمني الصحابةyألناس أو إجارهتم ألمان غريهم أو وصيتهم ألمراء 
اجليوش بحفظ األمان وعدم نقضه، ومن أمثلة ذلك: ما رواه أنس بن مالك [ ف قصة حصار 

، ونزول الرمزان عىل حكم عمر [ وتأمينه لم)6(. مَ ِحْصِن ُتْسرتمَ

))( انظر: ابن حزم، عيل بن أمحد: مراتب اإلمجاع )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، د. ط، )40)ه�( ص )4)؛ 
الط�بي، حمم�د بن جرير: اخت�الف الفقهاء )دار الكتب العلمي�ة، بريوت- لبن�ان، د. ط، د. ت( ص 5)؛ ابن 
املن�ذر، حمم�د بن إبراهيم: اإلمجاع، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد )دار املس�لم للنرش والتوزيع، الرياض- اململكة 
العربية الس�عودية، ط )، 5)4)ه�( ص )6؛ ابن عبد الب، يوس�ف: الس�تذكار، حتقيق: سال حممد عطا، حممد 
ع�يل مع�وض )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، ))4)ه�( ج5، ص 6)؛ ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: 
املغن�ي، حتقيق: عبدالل بن عبد املحس�ن الرتكي، عب�د الفتاح احللو )دار عال الكتب، الري�اض- اململكة العربية 

السعودية، ط )، ))4)ه�( ج))، ص 79.
))( ابن املنذر، حممد بن إبراهيم: اإلمجاع، ص ))).

))( الزرك�يش، حمم�د بن عب�د الل: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرق�ي )مكتبة العبيكان، الري�اض- اململكة العربية 
السعودية، ط )، 7)4)ه�( ج6، ص 484.

)4( اب�ن رش�د، حممد ب�ن أمحد: بداية املجته�د وهناية املقتصد، اعتنى ب�ه: هيثم طعيمي )املكتب�ة العرصية، بريوت- 
لبنان، ط )، ))4)ه�( ج)، ص 80).

)5( انظر: املشوخي، زياد بن عابد: تسليم املطلوبني بني الدول وأحكامه ف الفقه اإلسالمي، ص )9.
)6( انظر: ابن أيب ش�يبة، عبد الل بن حممد: املصنف ف األحاديث واآلثار )مكتبة الرش�د، الرياض- اململكة العربية 
السعودية، ط)، 409)ه�( ج 6، ص ))5، رقم: ))40))(؛ البيهقي، أمحد بن احلسني: السنن الكبى )مكتبة 
دار الباز، مكة املكرمة، د. ط، 4)4)ه�، 994)م( ج 9، ص 96 رقم: ))796)( وصححه ابن حجر. انظر: 

ابن حجر، أمحد بن عيل: فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج6، ص 75).
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نمَ أهل حصن فأجاز أمانه))(، وغري ذلك من اآلثار  وما روي أن عمر [ ُكتب له أن عبدًا أمَّ
ريمَ والتاريخ. الكثرية التي تناولتها كتب السِّ

الفرع الثالث: حكم األمان واحلكمة من مرشوعيته

أواًل: حكم األمان

األمان حق من احلقوق التي أقرها اإلس�الم لغري املس�لمني بش�كل مقيد غري مطلق، وعقد 
األم�ان ه�و من حيث اس�تلزامه مصلحة معينة أو راجحة أو مفس�دة أو احتامل�ا، إما واجب أو 
مندوب أو حرام أو مكروه))(. إل أن احلنفية قد تساهلوا ف حكمه؛ فقالوا: هو »عقد غري لزم، 
فل�و رأى اإلم�ام املصلحة ف النقض ينتق�ض«))(. وقال النووي: »هو لزم من جهة املس�لمني، 
فليس لإلمام نبذه، فإن استشعر منه خيانة نبذه؛ ألن املهادنة ُتنبذ بذلك، فأمان اآلحاد أوىل، وهو 

جائز من جهة الكافر، ُينبذ متى شاء«)4(.

ولكن األصل ف حكم األمان اجلواز؛ فال جيب عىل املس�لم أن يعطي األمان لكل من طلبه 
منه، ألن األمان عقد قد يكون فيه رضر للمسلمني ف بعض الظروف، وقد ل يكون فيه مصلحة 
ل�م، فال يلتزمون باإلجابة لكل طال�ب أمان)5(. وملا كان الدف األول للجهاد هو تهيد الطريق 
لداية الناس إىل الدين احلق، وكان من أهدافه أيضًا تطبيق الرشع الرباين عىل العباد، وختليصهم 

من ظلم الطواغيت وأحكامهم، لذا كان إعطاء األمان للكافر واجبًا ف حالتني، مها: 

احلال�ة األوىل: طل�ب األم�ان لس�امع كالم الل: فمن طل�ب األمان لس�امع كالم الل ومعرفة 
رشائ�ع اإلس�الم؛ وج�ب أن ُيلبى طلبه، وأن ُيعطى األمان، فإن أس�لم اس�تقر ف دار اإلس�الم، 

))( انظر: ابن أيب شيبة، عبد الل بن حممد: املصنف ف األحاديث واآلثار، ج 6، ص 0)5، رقم: ))9)))(. 
))( انظر: احلطاب، حممد بن حممد: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، ج)، ص 60)؛ البهويت، منصور بن يونس: 
كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04)؛ ابن مفلح، حممد بن مفلح: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع 
ملس�عود بن أمحد عيل بن س�ليامن املرداوي، حتقيق: عبد الل بن عبد املحس�ن الرتكي )مؤسسة الرسالة، بريوت- 

لبنان، ط )، 4)4) ه�( ج6، ص 49).
))( الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج9، ص )))4.

)4( النووي، ييى بن رشف: روضة الطالبني وعمدة املفتني، ج0)، ص )8).
)5( انظ�ر: رضا، حممد رش�يد: تفس�ري القرآن احلكيم )تفس�ري املنار( ج0)، ص 5))؛ ابن قدام�ة، عبدالل بن أمحد: 

املغني، ج9، ص 44)؛ القرطبي، حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن، ج8، ص 76.
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وإل رد إىل البلد الذي جاء منه، ول جيوز إيذاؤه خالل استقراره ف دار اإلسالم لذه الغاية، بل 
وجب توفري احلامية له أثناء دخوله وس�امعه ل�كالم الل، وكذلك أثناء خروجه))(. ول خالف ف 

هذا احلكم بني املسلمني))(. 

احلالة الثانية: طلب األمان لعقد الذمة: فإذا طلب الكافر الدخول ف ذمة املس�لمني؛ وجب 
ْوِم  لمَ بِاْليمَ ِ ومَ ِذي�نمَ لمَ ُيْؤِمُنونمَ بِ�اللَّ اتُِلوا الَّ عليه�م أن يمكن�وه من ذلك لقوله س�بحانه وتع�اىل: ﴿قمَ
تَّٰى  ِذينمَ ُأوُت�وا اْلِكتمَابمَ حمَ �قِّ ِمنمَ الَّ لمَ يمَِديُنونمَ ِدينمَ احْلمَ ُس�وُلُه ومَ رمَ ُ ومَ ممَ اللَّ رَّ �ا حمَ ُم�ونمَ ممَ رِّ لمَ ُيمَ اآْلِخ�ِر ومَ
}92{{ )التوبة(؛ فقد جعل الل هناية هذا القتال الدخول  اِغُرونمَ ُه�ْم صمَ ْن يمٍَد ومَ ْزيمَةمَ عمَ ُيْعُط�وا اجْلِ
ف عق�د الذمة مع املس�لمني إذا طلب كافر األمان من أجل إجراء ه�ذا العقد، أو معرفة رشوطه 
وما يمنحه إياه من احلقوق وما يلقي عليه من التبعات؛ وجب تكينه من ذلك، ألن الواجب إذا 

كان ل يتحقق إل بوسيلة كانت هذه الوسيلة واجبة))(.

ثانيًا: احلكمة من مرشوعية عقد األمان

ل ش�ك أن الرشيعة اإلس�المية تعمل عىل تأصيل مبدأ الكرامة اإلنس�انية ملن أس�لم ومن ل 
ُيسلم، وهذا املبدأ هو أصل احلقوق واحلريات. واألحكام العملية التفصيلية جتعل حتقيق مفهوم 
هذا املبدأ أمرًا واقعًا، من ذلك عقد األمان)4(؛ فهو من أسباب هداية غري املسلمني، إذ هو طريق 
اإلس�الم بالدلئل)5(. وتظهر احلكم�ة من مرشوعية عقد األمان بجالء ف قولس�بحانه وتعاىل: 
ْوٌم  ْم قمَ ُ هنَّ لِكمَ بِأمَ ُه ذمَٰ نمَ ْأممَ ْبِلْغ�ُه ممَ ِ ُثمَّ أمَ ممَ اللَّ المَ عمَ كمَ ٰى يمَْس�ممَ تَّ ِجْرُه حمَ أمَ كمَ فمَ ارمَ جمَ ِكنيمَ اْس�تمَ ٌد ِمنمَ امْلُرْشِ إِْن أمَحمَ ﴿ومَ
}6{{ )التوب�ة(، فربام يرغب ف اإليامن ملا يقف عليه من حماس�ن الرشيعة، ودلئل  ُم�ونمَ ْعلمَ لمَ يمَ

))( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص 5)).
))( انظ�ر: اب�ن قدامة، عبدالل ب�ن أمحد: املغني، 98، ص 44)؛ البهويت، منصور بن يونس: كش�اف القناع عن متن 
اإلقناع، ج)، ص 07)؛ الرازي، حممد: تفسري الفخر الرازي، ج4، ص )40؛ الغزايل، حممد بن حممد: الوجيز 
ف فق�ه مذهب اإلمام الش�افعي، ويلي�ه التذنيب ف الفروع ع�ىل الوجيز لعبد الكريم بن حمم�د الرافعي، حتقيق: 
طارق فتحي السيد، وأمحد فريد املزيدي )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 5)4)ه�( ج)، ص 94).

))( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص 6)).
)4( انظر: الدريني، حممد فتحي: خصائص الترشيع اإلس�المي ف السياس�ة واحلكم )مؤسس�ة الرس�الة، بريوت- 

لبنان، ط )، 407)ه�( ص 07).
)5( انظ�ر: خ�الف، عبد الوهاب: السياس�ة الرشعية أو نظام الدولة اإلس�المية ف الش�ؤون الدس�تورية واخلارجية 

واملالية )مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، د. ط، 997)م( ص 68، 69.
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التوحيد والرسالة))(. كام أن آخر اآلية الكريمة يبني احلكمة كذلك من عقد األمان، حيث يقول: 
{، أي إنام رشعنا أمان مثل هؤلء ليعلموا دين الل، وتنترش دعوة الل  ُمونمَ ْعلمَ ْوٌم لمَ يمَ ْم قمَ ُ هنَّ َ}ٰلِكمَ بِأمَ

ف عباده))(.

وم�ا وقع عند بعض الناس أن ف ذلك تقري�ر للكافر عىل أعظم اجلرائم وهو الكفر؛ مردود 
بأنه دعوة إىل اإلس�الم بأحس�ن اجلهات، وهو أن يس�كن بني املس�لمني، فريى حماسن اإلسالم، 
فُيس�لم مع دفع رشه ف احلال إن كان ف وجوده رضر عىل املس�لمني))(. ويرتتب عىل عقد األمان 
ثبوت األمن للمستأمن، فيحرم التعرض له أو ملاله بأي نوع من أنواع األذى أو العتداء؛ ملنافاة 

ذلك لألمان، ولوجوب الوفاء بالعهد)4(.

وي�رى الباح�ث أن ه�ذه احلكم�ة العظيم�ة لعقد األم�ان، وه�ي التعريف بدين اإلس�الم، 
والدعوة إليه بحسن املعاملة، هي من أعظم وسائل إيصال هذا الدين لغري املسلمني، فكم دخل 
ف هذا الدين � عىل مر العصور� نتيجة لالتصال السلمي باملسلمني، عن طريق التجارة والدراسة 
والس�ياحة وغريها، ونش�هد ف عرصنا احلارض العرشات ممن يعتنقون دين اإلسالم من املقيمني 
ف البالد اإلس�المية، مما يستوجب تسهيل الوصول للبالد اإلسالمية لكل األغراض املرشوعة، 
وب�ذل املزيد للتعريف بدين اإلس�الم وإبراز حماس�نه، وعدم نقل صورة مغلوطة عن اإلس�الم، 

بترصفات وآراء فردية ل تعكس حقيقة اإلسالم.

))( انظر: الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح السري الكبري )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 997)م( ج)، 
ص 07)، اجلصاص، أمحد بن عيل: أحكام القرآن، ج)، ص 4)) – 5)).

))( انظر: ابن كثري؛ إسامعيل بن عمر: تفسري القرآن العظيم، ج)، ص 8))
))( انظر: شيخ زادة، عبد الرمحن بن حممد: جممع األهنر ف رشح ملتقى األبحر )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت- 

لبنان، د. ط، د. ت( ج)، ص 657.
)4( انظر: الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح السري الكبري، ج)، ص 55)؛ مال خرسو، حممد بن فرامرز بن عيل: درر 
احل�كام رشح غرر األحكام )دار إحي�اء الكتب العربية، بريوت- لبنان، د. ط، د. ت( ج)، ص )9)؛ الباجي، 
س�ليامن ب�ن خلف: املنتقى رشح موطأ مالك، حتقيق: حممد عبد الق�ادر أمحد عطا )دار الكتب العلمية، بريوت- 

لبنان، ط )، 0)4)ه�( ج)، ص )7).
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2 . 1 . 2 أحكام عقد األمان 

تناول�ت الدراس�ة ف املطل�ب الس�ابق تعري�ف عقد األم�ان ف اللغ�ة واصط�الح الفقهاء، 
وأدلة مرشوعيته من القرآن والس�نة واإلمجاع وأفع�ال الصحابة ريض الل عنهم، مع بيان حكمه 
الرشع�ي، واحلكمة م�ن مرشوعيته، وتتعرض الدراس�ة ف هذا املطل�ب إىل رشوط عقد األمان 

وأركانه وصيغه ومبطالته، وذلك ف الفروع التالية: 

الفرع األول: أحوال املستأمن وأقسام األمان

أواًل: أحوال املستأِمن

�نُي  السِّ ْفُعول، ومَ ْتِح اْس�مُ ممَ يمَِصحُّ بِاْلفمَ ْفِس�ري، ومَ ِة التَّ ِرينمَ اِع�ل بِقمَ املس�تأِمن بكرس امليم: »اْس�مُ فمَ

نمَا«، لذلك عرفه الفقهاء بأنه: »من دخل دار اإلس�الم من  اممَ �ارمَ ُمؤمَ ْن صمَ ِة: أمَْي ممَ ورمَ ُ �ريْ التَّ�اُء لِلصَّ ومَ

أه�ل احلرب عىل أس�اس أم�ان مؤقت، ُأعطي له من قب�ل اإلمام )الدولة(، أو م�ن قبل أحد من 

املسلمني«))(.

وجاءت تعريفات العلامء مس�تنبطة من هذا، حتى عرفه الش�يخ أبو زهرة تعريفًا جامعًا مع 

الرشح، فقال: »املس�تأمن شخص دخل الديار اإلس�المية عىل غري نية اإلقامة املستمرة فيها، بل 

تك�ون إقامت�ه فيها حم�ددة بمدة معلوم�ة، يدخل فيها بعقد يس�مى عقد األم�ان، أو بمجرد منح 

األم�ان، ويك�ون ذلك عادة بقصد الجتار، ول بد أن تك�ون إقامته إقامة مؤقتة، وقد تتجدد وقتًا 

بعد آخر، حتى ل تكون إلقامته صفة الدوام، فإن أخذت صفة الدوام؛ يتحول إىل ذمي، ويصري 

رعية للدولة اإلسالمية«))(.

ن فهو ال�ذي يقدم بالد  ن؛ فق�د أمجلها اب�ن القيم فق�ال: »وأما املس�تأممَ أم�ا أح�وال املس�تأممَ

املس�لمني من غري اس�تيطان لا، وهؤلء أربعة أقسام: رس�ل، وجتار، ومستجريون حتى يعرض 

))( القرض�اوي، يوس�ف: فق�ه اجلهاد؛ دراس�ة مقارن�ة ألحكامه وفلس�فته ف ضوء الق�رآن والس�نة )مكتبة وهبة، 
القاهرة- مرص، ط )، 0)0)م( ج)، ص 996.

))( أبو زهرة، حممد: العالقات الدولية ف القرآن والسنة، ص )7.
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عليهم اإلس�الم والقرآن، فإن ش�اءوا دخلوا فيه، وإن شاءوا رجعوا إىل بالدهم، وطالبوا حاجة 
من زيارة أو غريها«))(، وتفصيل ذلك عىل النحو التايل: 

) � أن يكون رس�وًل: وعىل ذلك يكون آمنًا إذا أثبت رس�الته بعالمة، كأن يرج كتابًا من حاكم 
الدول�ة التي ينتمي إليها، ف�إذا أخرج ذلك فإن الظاهر أنه صادق؛ ألن البناء عىل الظاهر فيام 

ل يمكن الوقوف عىل حقيقته واجب))(.

) � أن يك�ون تاج�رًا: وهو ذلك احلريب الذي قدم إىل دار اإلس�الم لقصد التجارة، ومعه ما يدل 
عىل صفته التجارية))(.

) � أن يكون مستجريًا لسامع كلمة الل: وهذا جيب أن ُيعطى األمان، للوقوف عىل رشائع اإلسالم 
وبيان حماسنه، فإن شاء دخل اإلسالم، وإن شاء رجع إىل بالده آمنًا)4(.

4 � أن يكون طالبًا حلاجة: من زيارة أو سياحة أو نحو ذلك من األسباب، فمتى طلب من اإلمام 
أو نائب�ه أمان�ًا ُأعِط�ىمَ له األمان، ما دام مرتددًا عىل دار اإلس�الم، وإن أح�ب اإلحلاق بمأمنه 

ُأحلق به، ول يتعرض له أحد)5(.

ثانيًا: أقسام األمان

موا  م الفقهاء مطلق األمان إىل قسمني: مؤقت، ومؤبد، ومرادهم باملؤبد: اجلزية، ثم قسَّ قسَّ
املؤقت إىل قسمني؛ مها: الدنة، واألمان املعروف)6(. واألمان املعروف هو ما تتناوله هذه الدراسة 

))( ابن القيم، حممد بن أيب بكر: أحكام أهل الذمة، ج)، ص 476
))( الرسخ�يس، حمم�د بن أمحد: رشح الس�ري الكبري، ج)، ص 475؛ الرسخيس، حممد بن أمحد: املبس�وط )دار املعرفة، 
بريوت- لبنان، د. ط، 406)ه�( ج0)، ص )9؛ ابن القيم، حممد بن أيب بكر: أحكام أهل الذمة، ج)، ص 476.

))( الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح السري الكبري، ج)، ص 5)5؛ الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة 
معاين ألفاظ املنهاج، ج4، ص 7))؛ ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص 47)؛ ابن القيم، حممد بن أيب 
بكر: أحكام أهل الذمة، ج)، ص 476؛ األصبحي، مالك بن أنس: املدونة الكبى، رواية سحنون، حتقيق: سيد 

محاد الفيومي وآخرون )دار صادر عن نسخة مطبعة السعادة، بريوت- لبنان، د. ط، ))))ه�( ج)، ص )).
)4( انظر: ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص 44)؛ ابن كثري؛ إس�امعيل بن عمر: تفس�ري القرآن العظيم، 

ج)، ص 7)).
)5( انظر: ابن القيم، حممد بن أيب بكر: أحكام أهل الذمة، ج)، ص 476؛ ابن كثري؛ إسامعيل بن عمر: تفسري القرآن 

العظيم، ج)، ص 7)).
)6( انظر: املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب: احلاوي ف فقه الشافعي، ج4)، ص )9)؛ الكاساين، مسعود بن أمحد: 

بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج9، ص 8))4.
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بالبحث، وقد قسمه الفقهاء إىل قسمني؛ مها: األمان العام، وهو ما يبذله اإلمام أو نائبه جلمع من 
احلربيني غري حمصور بعدد، كأهل مدينة أو قرية أو حصن كبري أو قاعدة عسكرية))(. 

 والقس�م الثاين األمان اخلاص: وقد تضمنه تعريف ابن عرفة لألمان بأنه: رفع اس�تباحة دم 
ه وماله حني قتاله، أو العزم عليه، مع اس�تقراره حتت حكم اإلس�الم مدة ما))(. وهذا  احلريب ورقِّ
التعري�ف يقت�رص عىل األمان بمعناه اخلاص، ول يدخل فيه أي م�ن املعاهدة أو عقد الذمة؛ ألن 
األوىل ل يشرتط فيها استقرار احلريب حتت حكم اإلسالم لفرتة حمدودة، وإنام قد يظل املعاهدون 
ف دارهم، ولكن ل هُيامجون ول ُيقاتلون، وإن دخلوا إىل دار اإلسالم ل يؤذون، وُيعصم دمهم 
ومالم بعقد املعاهدة نفس�ه، ول يتاج من يريد دخول دار اإلس�الم منهم إىل أمان خاص. وأما 
عقد الذمة فإنه وإن أصبح أهل الذمة به من أهل دار اإلس�الم، لكنه يتلف عن عقد األمان بأنه 

عقد دائم ومؤبد، إذا ل يقع ما يقطعه، بينام عقد األمان مؤقت))(.

ف مجهور الفقهاء األمان اخلاص بأن�ه: ما يبذل لعدد حمصور من احلربيني كالواحد  وق�د عرَّ
والع�رشة، والقافل�ة الصغرية، واحلصن الصغري، ومنه التجار والرس�ل والس�فراء ونحوهم ممن 

يدخلون دار اإلسالم وقت السلم لغرض معني مرشوع)4(.

))( انظر: اخلريش، حممد بن عبد الل: رشح خمترص خليل )دار الفكر، بريوت- لبنان، د. ط، د. ت( ج)، ص )))؛ 
اجلوين�ي، عب�د امللك بن عبد الل بن يوس�ف بن حممد: هناية املطلب ف دراية املذه�ب، ج7، ص )6)؛ الغزايل، 
حممد بن حممد: الوسيط ف املذهب، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم، وحممد حممد تامر )دار السالم، القاهرة- مرص، 
7)4)ه�( ج7، ص )4؛ ابن عبد الب، يوسف بن عبد الل: الكاف ف فقه أهل املدينة املالكي، حتقيق: حممد حممد 
أحيد ولد ماديك املوريتاين )مكتبة الرياض احلديثة، الرياض- اململكة العربية السعودية، ط )، 400)ه�( ج5، 
ص )6)؛ املرداوي، عيل بن سليامن: اإلنصاف ف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن، ج4، 

ص 04).
))( انظ�ر: احلط�اب، حمم�د بن حممد: مواه�ب اجلليل لرشح خمترص خلي�ل، ج)، ص ))4؛ الص�اوي، أمحد: بلغة 
الس�الك ألقرب املس�الك )حاش�ية الصاوي عىل الرشح الصغري( حتقيق: حممد عبد السالم شاهني )دار الكتب 

العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 5)4)ه�( ج)، ص 5)).
)4( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص ))).

)4( انظ�ر: اب�ن القي�م، حممد بن أيب بكر: أحكام أه�ل الذمة، ج)، ص 476؛ ابن الامم، حمم�د بن عبد الواحد: فتح 
القدي�ر، ج5، ص )46؛ اب�ن عبد الب، يوس�ف بن عبد الل: الكاف ف فقه أه�ل املدينة املالكي، ج)، ص 468؛ 
الرشبين�ي، حمم�د اخلطي�ب: مغني املحت�اج إىل معرفة مع�اين ألفاظ املنه�اج، ج4، ص 7))؛ الدردي�ر، أمحد بن 
حمم�د الع�دوي: الرشح الكبري، حتقيق حممد عليش )دار الفكر، بريوت- لبنان، د. ط، د. ت( ج0)، ص 549؛ 
وصف�ي، مصطفى ك�امل: مصنفة النظم اإلس�المية الدس�تورية والدولي�ة واإلدارية والقتصادي�ة والجتامعية 

)مكتبة وهبة، القاهرة- مرص، ط )، د. ت( ص 75).
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اُن  ممَ ا اأْلمَ أمَمَّ وق�د ب�ني املاوردي الضابط الفارق بني األم�ان العام واألمان اخلاص؛ فق�ال: »ومَ
ِة إىِلمَ امْلِئمَِة  مَ رشمَ اْلعمَ اِحِد ومَ اْلومَ ُهْم كمَ تمَ �اٌد نمَاِحيمَ ُل ِبِْم ِجهمَ طَّ تمَعمَ اٌد لمَ يمَ اِر آحمَ نمَ ِمنمَ اْلُكفَّ مَّ ُه�ومَ أمَْن ُيؤمَ : فمَ �اصُّ اخْلمَ

اّمًا«))(. ارمَ عمَ اُدُهْم صمَ لمَ ِبِْم ِجهمَ طَّ تَّى تمَعمَ ُثُروا حمَ إِْن كمَ ٍة، فمَ اِفلمَ أمَْهِل قمَ ومَ

الفرع الثاين: رشوط األمان

يشرتط ف األمان الذي يعطى ألحد الكفار حتى يعصم دمه وماله، ويبيح له اإلقامة ف ديار 
اإلسالم فرتة من الزمن، وقضاء احلاجة التي دخل من أجلها، أن تتوفر فيه عدة رشوط، بعضها 

ن، وبعضها ف املستأمن، وبعضها ف األمان نفسه))(، وبيان ذلك عىل النحو التايل:  ف املؤمِّ

ن أواًل: رشوط امُلؤمِّ

اتف�ق الفقه�اء ع�ىل أنه ل يش�رتط ف املؤمن الذكورة ول الس�المة من امل�رض ول اجلامعة، 
فيص�ح من املرأة واملريض، واألعمى، ويصح من الواحد ومن اجلامعة.))( وفيام ييل أهم الرشوط 

الواجب توافرها ف الشخص الذي ُيعطي األمان: 

ن، ول هيم إذا كان عدًل أو كان فاسقًا؛ ذلك أن العدالة  ) � اإلسالم؛ حيث يشرتط إسالم املؤمِّ
ليست رشطًا ف إعطاء األمان)4(. فاألمان فيه معنى النرصة لكل مسلم أهل ألن يقوم بنرصة 
الدي�ن، ويق�وم ف ذلك مقام مجاعة املس�لمني، وهذا يعني أن املس�لم � رج�اًل كان أو امرأة، 
عدًل كان أو فاس�قًا، حرًا كان أو عبدًا � يصح أمانه)5(. فأما الرجل احلر املس�لم؛ فجائز عند 
ْن  ىلمَ ممَ ُهْم يمٌَد عمَ اُؤُه�ْم ومَ ُأ ِدممَ افمَ أه�ل اإلس�الم كلهم، بأي صفة كان، لقول�ه >: )امْلُْؤِمُنونمَ تمَكمَ
ْهِدِه( )6(. وكذلك  ْهٍد ِف عمَ لمَ ُذو عمَ اِف�ٍر ومَ ْدنمَاُهْم أمَلمَ ل ُيْقتمَُل ُمْؤِمٌن بِكمَ تِِهْم أمَ ى بِِذمَّ اُهْم يمَْس�عمَ ِس�ومَ

))( املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب: احلاوي ف فقه الشافعي، ج4)، ص 95).
))( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص 9)).

))( انظر: الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 06).
)4( انظر: الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح الس�ري الكبري، ج)، ص )5)؛ الش�ريازي، إبراهيم بن عيل بن يوس�ف: 

املهذب ف فقه اإلمام الشافعي )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، د. ط، 994)م( ج)، ص 5)).
)5( انظر: الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح السري الكبري، ج0)، ص 69.

)6( ابن حنبل، أمحد بن حممد: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ج)، ص 85)، حديث رقم: ))99( وصححه األلباين 
ف: صحيح اجلامع الصغري، ج)، ص ))))، حديث رقم: )6666(.
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انٍِئ())(. ا ُأمَّ همَ ْرِت يمَ ْن أمَجمَ ْرنمَا ممَ ْد أمَجمَ املرأة املسلمة يصح أماهنا، لقوله >: )قمَ

ن الذي يعطي األمان، لتفهمه املصلحة  ) � العقل؛ فقد اتفق الفقهاء عىل اش�رتاط العقل ف املؤمِّ
ف استمرار القتال أو توقفه، فال يصح األمان من جمنون ول صغري غري مميز؛ ألن األمان مبني 

عىل املصلحة، أو عدم إحلاق الرضر، والصغري واملجنون ل يستطيعان معرفة ذلك))(.

) � البلوغ؛ وهذا الرشط حمل خالف بني الفقهاء، فذهب الشافعية إىل أنه ل يصلح أمان الصبي 
املميز، س�واء اشرتك ف القتال أم ل يشرتك؛ ألنه غري مكلف، ول يلزم بقوله حكم، واألمان 
عقد من العقود، فيشرتط ف صحته البلوغ كبقية العقود))(. أما سائر الفقهاء؛ فقد ميزوا بني 

حالتني مها: 

األوىل: أن يكون مأذونًا له ف القتال، فيصح أمانه باتفاق الفقهاء، سوى الشافعية، واحتجوا 
ْدنمَاُهْم(، وهو مسلم مميز، فيصح أمانه كالبالغ،  تِِهْم أمَ ى بِِذمَّ ف ذلك بعموم قوله >: )يمَْسعمَ

ول جيوز قياسه عىل الصغري أو املجنون؛ ألهنام ل قول لام أصال)4(.

الثاني�ة: أل يك�ون مأذونًا ل�ه ف القتال؛ إذ ل جيوز عند احلنفية وس�حنون م�ن املالكية، وقد 
ذه�ب مال�ك وابن القاس�م وأمحد ف أحد القول�ني، وحممد من احلنفي�ة إىل صحة أمانه؛ 
لعموم احلديث)5(. والراجح � كام أرى � ف هذه املس�ألة ما ذهب إليه الش�افعية؛ ذلك أن 

))( البخاري، حممد بن إس�امعيل: صحيح البخاري، كتاب اجلزية، باب أمان النس�اء وجوارهن، ص 8)5، حديث 
رقم: ))7))(.

))( انظر: أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: اخلراج )دار الثقافة، الدوحة، قطر، ط )، 987)م( ص 04)؛ الرسخيس، 
حممد بن أمحد: رشح الس�ري الكبري، )، ص )5)؛ الش�ريازي، إبراهيم بن عيل بن يوسف: املهذب ف فقه اإلمام 
الش�افعي، ج)، ص 5))؛ الباجي، س�ليامن بن خلف بن س�عد بن أيوب: املنتقى رشح موطأ مالك، ج)، ص 
)7)؛ العبدري، حممد بن يوسف بن أيب القاسم: التاج واإلكليل ملخترص خليل )دار الفكر، بريوت- لبنان، ط 
)، 98))ه�( ج)، ص 60)؛ ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج))، ص 77؛ البهويت، منصور بن يونس: 

كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04).
))( انظر: الشريازي، إبراهيم بن عيل بن يوسف: املهذب ف فقه اإلمام الشافعي، ج)، ص 5)).

)4( انظ�ر: اب�ن قدام�ة، عبدالل بن أمحد: املغن�ي، ج))، ص 77، الرشح الكبري للدردي�ر، ج)، ص 85)؛ البهويت، 
منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04)، الباجي، سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب: 

املنتقى رشح موطأ مالك، ج)، ص )7).
)5( انظ�ر: اب�ن قدام�ة، عبدالل بن أمحد: املغن�ي، ج9، ص )4)؛ الرشح الكبري للدردي�ر، ج)، ص 85)؛ البهويت، 
منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04)؛ الباجي، سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب: 

املنتقى رشح موطأ مالك، ج)، ص )7)
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هدف األمان هو املصلحة وعدم اإلرضار باملس�لمني، والصبي غري املأذون له بالقتال ل 
يمكنه التمييز ومعرفة األصلح للمسلمني.

4 � الختيار؛ فقد اتفق الفقهاء عىل اشرتاط الختيار وعدم اإلكراه ف الشخص امُلعطي لألمان))(. 
واإلكراه هو »محل اإلنس�ان عىل ما يكره بالوعيد بالقتل، أو التهديد بالرضب، أو الس�جن، 
أو إت�الف املال، أو األذى الش�ديد، أو اإليالم القوي«))(. لذلك فإن األس�ري ف دار احلرب 
نهم؛ ل يصح أمانه عىل غريه من املس�لمني، ألنه مقهور حتت أيدهيم، وإنام يؤمن غريه  إذا أمَّ
من يكوُن آمنًا ف نفس�ه، وألن أمانه ل يقع بصفة النظر للمس�لمني، بل لنفسه حتى يتخلص 
ُنوه  نهم وأمَّ منه�م، فال يس�تطيع أن ُيلزم املس�لمني بذا األم�ان، إل أنه فيام بينهم وبين�ه إن أمَّ

فيفي لم كام يفون له، فيكون بمنزلة املستأمن ف دارهم فال يوهنم))(.

5 � إذن اإلم�ام وإجازت�ه؛ وهو حمل خالف بني الفقهاء، فقد ذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية 
والشافعية واحلنابلة إىل أن إذن اإلمام ليس برشط ف صحة األمان، وأنه يصح من كل مسلم 
مكلف خمتار، ذكرًا كان أو أنثى، عبدًا كان أو حرًا، سلياًم كان أو مريضًا)4(، وخالفهم ف ذلك 
عبد امللك بن عبد العزيز بن املاجشون، وعبد امللك حبيب من املالكية، فجاء عن األول أنه 
ل ُيل�زُم م�ن غري تأمني اإلمام، فإن أمن غريه فاإلم�ام باخليار بني أن يمضيه وبني أن يرده)5(. 
أم�ا الث�اين؛ فقال إنه ل ينبغ�ي التأمني لغري اإلمام ابت�داًء)6(، وهذان الرأي�ان مرجوحان فُهام 

ُيالفان النص وقول اجلمهور.

))( انظر: ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج))، ص 77؛ الشريازي، إبراهيم بن عيل بن يوسف: املهذب ف فقه 
اإلمام الش�افعي، ج)، ص 5))؛ البهويت، منصور بن يونس: كش�اف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04)؛ 

األنصاري، زكريا بن حممد: فتح الوهاب برشح منهج الطالب، ج)، ص 76).
))( سابق، السيد: فقه السنة، )دار الفتح لإلعالم العربى، القاهرة -مرص، ط)، ))4)ه�( ج)، ص )4).

))( انظ�ر: الرسخيس، حممد بن أمحد: املبس�وط، ج0)، ص 69؛ أبو يوس�ف، يعقوب ب�ن إبراهيم: اخلراج، )))؛ 
اب�ن ال�امم، حممد بن عبد الواحد: فتح القدير، ج4، ص 98)؛ الس�مناين، عيل بن حممد بن أمحد: روضة القضاة 

وطريق النجاة )مطبعة أسعد، بغداد- العراق، ط )، 990)م( ج)، ص 40)).
)4( انظر: الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح السري الكبري، ج)، ص )5)؛ الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع 
ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 06)؛ العبدري، حممد بن يوس�ف بن أيب القاس�م: التاج واإلكليل ملخترص خليل، 

ج)، ص 60)؛ ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص )4).
)5( انظر: الباجي، س�ليامن بن خلف بن س�عد بن أيوب: املنتقى رشح موطأ مالك، ج)، ص )7)؛ احلطاب، حممد 

ابن حممد: مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، ج)، ص 60)، ج6، ص 09).
)6( انظر: احلطاب، حممد بن حممد: مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، ج)، ص 60).
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6 � احلرية؛ وهي حمل خالف بني الفقهاء كذلك، فقد اشرتطها أبو حنيفة وأبو يوسف، فال جيوز 
أمان العبد عندمها إل إذا كان مأذونًا له بالقتال، فإذا كان ُمشرتكًا ف القتال فاجلميع متفقون 
عىل صحة أمانه))(. وذهب حممد بن احلسن، واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه يصح أمان 

العبد، لعموم األحاديث ف ذلك))(. 

ثانيًا: رشوط املستأِمن

يمكن أن يس�تفيد م�ن األمان مجيع أصناف الكفار، س�وى املرتدين؛ فيج�وز إعطاء األمان 
للكت�ايب أو للم�رشك، س�واء أكان م�ن الع�رب أم من العج�م، ول جير فيه ما ج�رى من اخلالف 
الفقه�ي ممن يس�تفيد من عقد الذم�ة، وذلك لعموم النصوص واألخبار ال�واردة ف األمان، وف 
وجوب الوفاء به لكل من ُأعطيه من الكفار من غري تفريق بينهم، ذلك أن قوله سبحانه وتعاىل: 
ْوٌم لمَ  ْم قمَ ُ هنَّ لِكمَ بِأمَ ُه ذمَٰ نمَ ْأممَ ْبِلْغُه ممَ ِ ُثمَّ أمَ ممَ اللَّ المَ عمَ كمَ ٰى يمَْسممَ تَّ ِجْرُه حمَ أمَ كمَ فمَ ارمَ ِكنيمَ اْستمَجمَ ٌد ِمنمَ امْلُرْشِ إِْن أمَحمَ ﴿ومَ
}6{{ )التوبة( هو عام لكل مرشك، وإذا صح للمرشك فهو صحيح للكتايب من باب  ُم�ونمَ ْعلمَ يمَ
أوىل؛ ألن ال�رشك بالل أش�د أنواع الكفر، كام أن األحاديث املوجب�ة للوفاء بالعهد جاءت عامة، 
س�واء ُأعطي العهد ملرشك أم لكتايب، وألن الرس�ول> والصحابة ريض الل عنهم كانوا يعطون 

األمان للمرشكني ولغريهم من الكفار))(. 

أما اس�تثناء املرتدي�ن؛ فراجع إىل أهنم كفروا بعد علم، وألن الردة فيها صد عن س�بيل الل، 
وإي�اء يسء للن�اس، فكان احلكم فيها مم�ا يدفع هذا الرش، ويزجر مرىض القلوب عن اإلس�اءة 

))( انظر: الرسخيس، حممد بن أمحد: املبسوط، ج0)، ص 70؛ الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح السري الكبري، ج)، 
ص 55)؛ الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 06).

))( انظر: الباجي، س�ليامن بن خلف بن س�عد بن أيوب: املنتقى رشح موطأ مالك، ج)، ص )7)؛ الدردير، أمحد 
ابن حممد العدوي: الرشح الكبري، ج)، ص )8)؛ الشريازي، إبراهيم بن عيل بن يوسف: املهذب ف فقه اإلمام 
الش�افعي، ج)، ص 5))؛ اب�ن قدام�ة، عبدالل بن أمحد: املغن�ي، ج9، ص )4)، البه�ويت، منصور بن يونس: 
كش�اف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04)؛ الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 
املنه�اج، ج4، ص 7))؛ س�حنون، رواية س�حنون بن س�عيد عن عبد الرمحن بن القاس�م ع�ن مالك ابن أنس: 

املدونة الكبى، ج)، ص )4.
))( انظر: األلويس، حممود الس�يد حممود: روح املعاين ف تفس�ري القرآن العظيم والسبع املثاين )إدارة الطباعة املنريية، 
دار إحي�اء ال�رتاث العريب، بريوت- لبنان، د. ط، د. ت( ج0)، ص 54؛ أبو الس�عود، حممد بن حممد العامدي: 
إرش�اد العقل الس�ليم إىل مزايا القرآن الكريم، ج)، ص 55)؛ الش�وكاين، حممد بن عيل: فتح القدير اجلامع بني 

فني الرواية والدراية )دار الوفاء، ط)، 994)م( ج)، ص )).
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لدين األمة اإلس�المية))(. ومع ذلك فإنه ل خالف بني الفقهاء ف املس�تأِمن، س�واء كان كافرًا أم 
مرشكًا، ويكمن اخلالف ف رشطني يتعلقان باملستأمن؛ مها: 

الرشط األول: أن يكون املستأمن ف منعة من نفسه، بحيث ل يكون قد وقع ف قبضة املسلمني، 
أو أوش�ك ع�ىل الوقوع فيها، فإن كان ف منعة من نفس�ه فال خ�الف ف صحة ما ُيعطى 
م�ن األمان إذا حتقق�ت الرشوط األخرى، وه�ي املتعلقة باألمان نفس�ه، واآليت ذكرها 
فيام بعد، أما إذا كان أس�ريًا أو ف حكم األس�ري، كاملحارصمَ الذي ل مفر له؛ فقد اختلف 

الفقهاء ف جواز منحه األمان عىل عدة أقوال، هي: 

) � ذه�ب احلنفي�ة واملالكية ف أحد القولني، واحلنابلة ف أح�د القولني، إىل جواز إعطاء 
نه مسلم صح أمانه ووجب احرتامه، واستدلوا بأن الرسول>  األمان لألسري، فإذا أمَّ

أجاز أمان زينب لزوجها أيب العاص بن الربيع، وكان أسريًا))(.

) � ذهب املالكية واحلنابلة ف القول اآلخر لكل منهام إىل عدم جواز تأمني األس�ري، وإذا 
ن،  وقع أمان من أحد املس�لمني غري اإلمام ألس�ري كافر ل ُيلِزم هذا األمان غري املؤمِّ
ن بأمانه جتاه األسري))(. وحجة  ول يرسي عىل اإلمام، فيجوز له قتله، مع التزام املؤمِّ
هؤلء ف عدم إعطاء األمان لألس�ري إل من اإلمام: أن أمر األس�ري مفوض إىل إمام 
ُرممَ عىل كل ش�خص أن يفتات عليه ف هذا  املس�لمني، فإذا جعله الش�ارع من حقه حمَ
احل�ق، وردوا ع�ىل الفري�ق األول ب�أن أم�ان زينب ل ينف�ذ عىل زوجها حت�ى أجازه 

الرسول > وهو إمام املسلمني)4(.
))( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص )4).

))( البيهق�ي، أمح�د ب�ن احلس�ني: الس�نن الك�بى، ج9، ص 95، حديث رق�م: )7956)( وصحح�ه األلباين ف: 
سلسلة األحاديث الصحيحة، ج6، ص 770، حديث رقم: 9)8) )مكتبة املعارف، الرياض- اململكة العربية 
الس�عودية، د. ط، 5)4)ه�(؛ انظر: الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح الس�ري الكبري، ج)، ص )50؛ الدردير، 

أمحد بن حممد العدوي: الرشح الكبري، ج)، ص 86).
))( انظر: العبدري، حممد بن يوسف بن أيب القاسم: التاج واإلكليل ملخترص خليل، ج)، ص )6)؛ الدردير، أمحد 
ابن حممد العدوي: الرشح الكبري، ج)، ص 86)؛ ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص )4)؛ البهويت، 

منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04).
)4( انظر: العبدري، حممد بن يوسف بن أيب القاسم: التاج واإلكليل ملخترص خليل، ج)، ص )6)؛ الدردير، أمحد 
بن حممد العدوي: الرشح الكبري، ج)، ص 86)؛ ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص )4)؛ البهويت، 

منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 05). 
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) � ذهب الش�افعية إىل عدم صحة األمان املعطى لألس�ري الكافر إل إذا كان من اإلمام، 
ن أسريه قبل أن يصل إىل قبضة اإلمام، ألن له قتله ف  غري أهنم أجازوا لآلرس أن يؤمِّ

هذا الوقت؛ فيجوز تأمينه))(.

الرشط الثاين: اشرتط مجهور الفقهاء ف األمان املعطى من غري اإلمام أن يكون لعدد حمصور من 
الكفار، فال يصح أن يعطى لعدد كبري أو غري حمصور، وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية 
واحلنابلة))(. أما احلنفية؛ فقد تس�اهلوا ف العدد الذي يصح ألحد املس�لمني أن يؤمنه، 
�ن مجاعة كثرية أم قليل�ة أو أهل مرص أم  فق�ال الكاس�اين: ويصح من الواحد، س�واء أمَّ

قرية، فذلك جائز))(.

ثالثًا: رشوط األمان نفسه

ذكر الفقهاء ف األمان نفسه رشطان، مها: 

ال�رشط األول: رشط املصلح�ة وانتف�اء ال�رضر، وبخص�وص الش�طر األول من ه�ذا الرشط؛ 
فق�د ذه�ب احلنفي�ة إىل أنه يش�رتط ف األمان أن يق�ق مصلحة من مصالح املس�لمني، 
ف�إن خال من املصلح�ة ل يصح. وحجتهم ف هذا أن األصل ه�و وجوب قتال الكفار، 
وأن الك�ف عنه�م ل يكون إل بإس�المهم أو بدخولم ف ذمة املس�لمني، وخضوعهم 
لس�لطان اإلس�الم، واألم�ان ف حقيقته وقف القت�ال املأمور به، فال يص�ح إل إذا ظهر 
أنه يدم مصالح القتال، فيكون عندئذ خطة قتالية ُتس�هم ف تقدم املس�لمني من الناحية 

))( الرشبين�ي، حمم�د اخلطيب: مغني املحت�اج إىل معرفة معاين ألفاظ املنه�اج، ج4، ص 7))؛ األنصاري، زكريا بن 
حممد: فتح الوهاب برشح منهج الطالب )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 8)4)ه�( ج)، ص 76).
))( انظر: الدس�وقي، حممد عرفه: حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبري، حتقيق: حممد عليش )دار الفكر، بريوت- 
لبنان، د. ط، د. ت( ج)، ص 85)؛ الش�ريازي، إبراهيم بن عيل بن يوس�ف: املهذب ف فقه اإلمام الش�افعي، 
ج)، ص 5)؛ الغ�زايل، حمم�د ب�ن حممد: الوجيز ف فقه مذهب اإلمام الش�افعي، ويلي�ه التذنيب ف الفروع عىل 
الوجي�ز لعب�د الكريم بن حمم�د الرافع�ي، ج)، ص 94)؛ البهويت، منص�ور بن يونس: كش�اف القناع عن متن 
اإلقناع، ج)، ص 05)؛ الصاوي، أمحد: بلغة الس�الك ألقرب املس�الك )حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري( 
ج)، ص 87)؛ ب�ركات، عم�ر ب�ن حممد: في�ض اإلله املالك ف حل ألفاظ عمدة الس�الك وعدة الناس�ك )دار 

الكتب العلمية للنرش والتوزيع، بريوت- لبنان، ط )، 008)م( ج)، ص ))).
))( انظ�ر: الكاس�اين، مس�عود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائ�ع، ج7، ص 07)؛ ابن الامم، حممد بن عبد 

الواحد: فتح القدير، ج4، ص 98).
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العس�كرية))(. وذه�ب مجه�ور الفقه�اء إىل صح�ة األمان الص�ادر عن أحد املس�لمني 
برشوط�ه األخرى، وإن ل يكن فيه مصلحة عس�كرية ظاهرة، وإنام اش�رتطوا أل يكون 
فيه رضر للمسلمني، كأن يكون املستأمن معروفًا بتجسسه عىل املسلمني، أو من طالئع 

العدو الذين سبقوا جيشهم لستكشاف أرسار املسلمني))(.

أما الشطر الثاين من هذا الرشط، وهو انتفاء الرضر؛ فإن للعلامء ف ذلك قولن، مها: 

القول األول: مذهب أكثر املالكية والشافعية واحلنابلة؛ وهو أن انتفاء الرضر رشط من 
رشوط صحة األمان، ولو ل تظهر املصلحة))(. وقد قيد البلقيني من الش�افعية 
ج�واز األمان بمجرد انتفاء الرضر باألمان املعطى من اآلحاد، أما أمان اإلمام 

فال بد من حتقيقه مصلحة للمسلمني)4(.

الق�ول الث�اين: مذه�ب احلنفية وبع�ض املالكية؛ وه�و أن حتقق املصلح�ة رشط لصحة 
األم�ان، كحال�ة ضعف املس�لمني وق�وة الكف�ار؛ ألن القتال ف�رض واألمان 
يتضم�ن حتري�م القت�ال فيتناق�ض، إل إذا كان ف حال ضعف املس�لمني وقوة 
الكفرة، ألنه إذ ذاك يكون قتاًل معنى، لوقوعه وس�يلة إىل الس�تعداد للقتال، 

فال يؤدي إىل التناقض)5(.

ويذه�ب الباح�ث إىل تأييد القول الثاين؛ ولقتصار عىل رشط انتفاء الرضر ولو ل تظهر   
))( الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 07)؛ ابن الامم، حممد بن عبد الواحد: 

فتح القدير، ج4، ص 00).
))(  العب�دري، حممد بن يوس�ف بن أيب القاس�م: التاج واإلكلي�ل ملخترص خليل، ج)، ص )6)؛ الدس�وقي، حممد 
عرفه: حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبري، ج)، ص 86)؛ الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة 
معاين ألفاظ املنهاج، ج4، ص 8))؛ البهويت، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04).
))( انظ�ر: الع�دوي، عيل الصعيدي: حاش�ية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، حتقيق يوس�ف الش�يخ حممد 
البقاع�ي )دار الفكر، بريوت � لبن�ان، د. ط، ))4)ه�( ج)، ص 9؛ منهاج الطالبني مع رشح الرساج الوهاج، 
ص 8)5؛ احل�وت، حممد بن درويش بن حممد: أس�نى املطال�ب ف أحاديث خمتلفة املراتب )دار الكتاب العريب، 
بريوت- لبنان، ط )، )98)م( ج4، ص 5))؛ الش�افعي، حممد بن إدريس: األم، ج7، ص 60)؛ املرداوي، 
مس�عود ب�ن أمحد، عيل بن س�ليامن: اإلنصاف ف معرف�ة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلم�ام أمحد بن حنبل، 

ج4، ص )0)؛ البهويت، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 44).
)4( ابن الوردي، عمر: الغرر البهية رشح البهجة الوردية )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 997)م( ج9، 

ص 49).
)5(  الكاس�اين، مس�عود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 06)؛ الصاوي، أمحد: بلغة الس�الك 

ألقرب املسالك )حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري( ج)، ص 86).
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املصلحة، ألن اآلية الكريمة واألحاديث الرشيفة الواردة ف مرشوعية عقد األمان دالة 
عىل ذلك، وقد ذكر ابن عبد الس�الم وجوب إجارة املس�تجري من الكفار إىل أن يس�مع 

كالم الل، لعله يقبله ويميل إليه، فيكون جمرد إسالمه مصلحة))(.

ال�رشط الث�اين: رشط األج�ل؛ فقد اتف�ق العلامء عىل أنه ل جي�وز إعطاء أمان لكاف�ر يقيم ف دار 
اإلس�الم ويتوط�ن فيها من غ�ري أن يدخل ف ذمة املس�لمني، وجتري علي�ه أحكام أهل 
الذم�ة. ق�ال احلنفي�ة: إذا دخل احلريب دار اإلس�الم بأم�ان ل يمكن أن يقيم فيها س�نة، 
ن من  ويق�ال ل�ه إن أقمت س�نة وضعت عليك اجلزي�ة، واألصل فيه أن الكاف�ر ل ُيمكَّ
إقامة دائمة ف دارنا إل باس�رتقاق أو جزية؛ ألنه يبقى رضرًا عىل املس�لمني؛ لكونه عينًا 
وعونًا عليهم(. وقال الشافعية: ومدة األمان تكون أربعة أشهر فأقل، فإذا أطلق األمان 
مُحِلمَ عىل هذه املدة، ويبطل فيام زاد عنها))(. وقال املالكية بقريب من قول الشافعية)))((. 
أما احلنابلة؛ فتوس�عوا ف ذلك توس�عًا كبريًا فقالوا: »ويش�رتط ف األمان أل تزيد مدته 

عىل عرش سنني، فإن زاد ل يصح«)4(.

ولعل الراجح من هذه األقوال ف املدة، تركها للسلطة املختصة ف الدولة اإلسالمية، لتقرر 
حسب مقتضيات احلاجة، خاصة أن النصوص الواردة ل ترش إىل مدة معينة، فإذا طالت املدة أو 
أقام املس�تأمن بعد املدة التي حددت له، أو تلك عقارًا ف الدولة، أو تزوجت املس�تأمنة ذمّيًا أو 
مس�لاًم ونحو ذلك من الترصفات التي تدل عىل الرغبة ف البقاء، فيصبح املس�تأمن أو املس�تأمنة 

بذلك من أهل الذمة)5(.

))( انظر: ابن عبد السالم، عبد العزيز بن عبد السالم: قواعد األحكام ف مصالح األنام، حتقيق: حممود بن التالميد 
الشنقيطي )دار القلم، دمشق- سوريا، ط )، 000)م( ج) ص 49)؛ املشوخي، زياد بن عابد: تسليم املطلوبني 

بني الدول وأحكامه ف الفقه اإلسالمي، ص 96.
))( انظر: الشافعي، حممد بن إدريس: األم، ج4، ص )))؛ بركات، عمر بن حممد: فيض اإلله املالك ف حل ألفاظ 

عمدة السالك وعدة الناسك، ج)، ص )))؛ الطبي، حممد بن جرير: اختالف الفقهاء، ص 8).
))( انظر: ابن العريب، حممد بن عبد الل: أحكام القرآن، حتقيق: حممد عبد القادر عطا )دار الكتب العلمية، بريوت- 

لبنان، ط )، )00)م( ج)، ص )88.
)4( البهويت، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 04).

)5( انظ�ر: م�ال خرسو، حممد ب�ن فرامرز: درر احلكام رشح غرر األحكام، ج)، ص 94)؛ الكاس�اين، مس�عود بن 
أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 07)؛ املرداوي، عيل بن سليامن: اإلنصاف ف معرفة الراجح 

من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ج4، ص 07).
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الفرع الثالث: أركان األمان وصيغه

أواًل: أركان األمان

ذهب مجهور من الفقهاء إىل أن األمان يتم بإجياب من املس�لم، ول يشرتط صدور قبول من 

الكاف�ر، وهو ما ذهب إليه فقهاء احلنفية واملالكية واحلنابلة))(. فاألمان ينعقد عند هؤلء بمجرد 

ن))(. يقول الكاساين: »فأما أركان األمان: فهو اللفظ الدال عىل األمان،  صدور اإلجياب عن املؤمِّ

نحو قول املقاتل: أمنتكم أو أنتم آمنون، أو أعطيتكم األمان، وما جيري هذا املجرى«))(. ويشرتط 

احلنفية علم الكافر باألمان الصادر عن املسلم، فإن ل يعلم به أو ل يسمعه ل يكن أمانًا عاصاًم لدم 

ُجٌل  اُهْم رمَ نمَادمَ ْرِب فمَ اِر احْلمَ مَ امْلُْسِلُمونمَ ِحْصنًا ِف دمَ ارصمَ ا حمَ إِذمَ الكافر وماله)4(، قال حممد بن احلسن: »ومَ

اٍن؛  ممَ ا بِأمَ ذمَ ْيسمَ همَ لمَ لِكمَ فمَ ُعونمَ ذمَ ْوِضٍع ل يمَْس�ممَ اُهْم ِف ممَ اُؤُه إيَّ انمَ نِدمَ كمَ ، ومَ ْنُتْم آِمُنونمَ : أمَ المَ ِمْن امْلُْس�ِلِمنيمَ قمَ

الِمِه  انمَ لِغيًا ِف كمَ ُه كمَ الممَ ُعونمَ كمَ ْم ل يمَْس�ممَ ُ ِلممَ أمَهنَّ ا عمَ إِذمَ ِب، فمَ اطمَ ُع امْلُخمَ الِم إْس�اممَ نَّ امْلمَْقُصودمَ ِمْن اْلكمَ ألمَ

ْم«)5(. ُ انمَ لمَ ممَ ل ُمْعِطيًا األمَ

أما بقية الفقهاء؛ فلم يش�رتطوا علم الكافر باألمان ول س�امعه إياه ول فهمه له، بل جاء ف 

بِّيًا  رمَ اٍن عمَ ْأِمنُي لِزٌم بُِكلِّ لِسمَ املنتقى رشح املوطأ الترصيح بعكس هذا الرشط، حيث جاء فيه: »التَّ

ْأِمنيمَ  ُن التَّ مِّ ادمَ امْلُؤمَ إِْن أمَرمَ تمَنْيِ فمَ ْنبمَ �ِد اجْلمَ اُر ِفيِه بِأمَحمَ الْعتِبمَ ْمُه ومَ ْفهمَ ْ يمَ ُن أمَْو لمَ مَّ ُه امْلُؤمَ ِهممَ اٌء فمَ �ومَ ُه سمَ �رْيمَ انمَ أمَْو غمَ كمَ

ادمَ  ُه أمَرمَ نَّ �ْريِبُّ أمَ نَّ احْلمَ ظمَ اِن فمَ ممَ ْن�عمَ اأْلمَ ُن ممَ مِّ ادمَ بِِه امْلُؤمَ لِ�كمَ إِْن أمَرمَ ذمَ كمَ �اُن ومَ ممَ ِزممَ األمَ �دْ لمَ قمَ �ْريِبُّ فمَ ْم�ُه احْلمَ ْفهمَ ْ يمَ لمَ ومَ

لِكمَ الْستِْس�الِم«)6(. إل أن الفقهاء اش�رتطوا أل يصدر  ُه بِذمَ ْقُتلمَ اِن أمَْن ل يمَ ِزممَ ِمْن األممَ ْد لمَ قمَ ْأِمنيمَ فمَ التَّ

ن ما يدل عىل رده لألم�ان، فإذا رده رصاحة باللف�ظ أو صمت، أو رفض إلقاء  م�ن الكاف�ر املؤمَّ

))( انظ�ر: احلط�اب، حممد ب�ن حممد: مواهب اجللي�ل لرشح خمترص اخللي�ل، ج)، ص )6)؛ البه�ويت، منصور بن 
يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 05).

))( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص 0)).
))( الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج9)، ص 8))4.

)4( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص0)).
)5( الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح السري الكبري، ج)، ص 58).

)6( الباجي، سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب: املنتقى رشح موطأ مالك، ج)، ص )7).
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الس�الح، وظ�ل متأهبًا للقتال؛ ل ينعقد األمان، ول يعصم دم�ه وماله إذا وقع بعد ذلك ف قبضة 
املسلمني))(.

أما فقهاء الشافعية؛ فيدل ظاهر عبارهتم عىل أن األمان ل ينعقد إل بإجياب رصيح أو ضمني 
من املس�لم، وقبول من الكافر، حيث قالوا: يكفي ف هذا كله ما يش�عر بقبول األمان املعروض 
وع�دم رده، كرتك القتال، واإلش�ارة بالقبول، أو س�بق الس�تجارة من الكاف�ر))(. وف حالة رد 

الكافر األمان املعروض عليه ل ينعقد األمان))(.

واألق�رب للص�واب ف هذه املس�ألة ما ذهب إليه احلنفية من اش�رتاط عل�م احلريب باألمان 
ن يكون من قبيل إيثار الس�المة،  مَّ الصادر عن املس�لم؛ ألن استس�الم الكافر وهو ل يعلم أنه ُمؤمَ
ول�و كان ل�ه مهرب من ذلك لتخلص منه، ولو اس�تطاع الدفاع عن نفس�ه لفعل، فيكون حكمه 

عندئٍذ حكم األسري)4(.

العنرص الثاين: صيغ األمان

ينعقد األمان برصيح اللفظ أو بكنايته أو بالكتابة أو بالرسول أو باإلشارة.

أ ـ  رصيح اللفظ 

أم�ا رصيح ال�كالم املفيد لألم�ان؛ فقد ورد من�ه ف القرآن والس�نة لفظتان، مه�ا: أجرتك، 
ممَ  المَ عمَ كمَ ٰى يمَْس�ممَ تَّ ِجْرُه حمَ أمَ كمَ فمَ ارمَ جمَ ِكنيمَ اْس�تمَ ٌد ِمنمَ امْلُرْشِ إِْن أمَحمَ وأمنتك، ف قوله س�بحانه وتعاىل: ﴿ومَ
ْرنمَا  ْد أمَجمَ }6{{ )التوب�ة(، وقوله > ألم هانئ:)قمَ ُمونمَ ْعلمَ ْوٌم لمَ يمَ ْم قمَ ُ هنَّ لِكمَ بِأمَ ُه ذمَٰ نمَ ْأممَ ْبِلْغ�ُه ممَ ِ ُث�مَّ أمَ اللَّ

))( انظر: البهويت، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 06)؛ الرحيباين، مصطفى السيوطي: 
مطالب أويل النهى ف رشح غاية املنتهى، ج)، ص 578. 

))( انظ�ر: الرشبين�ي، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنه�اج، ج4، ص 7))؛ الدمياطي: أبو 
بكر ابن الس�يد حممد ش�طا: حاش�ية إعانة الطالبني عىل حل ألف�اظ فتح املعني لرشح قرة الع�ني بمهامت الدين، 
حتقي�ق: عبد الرازق ش�حود النجم )دار الفك�ر، بريوت- لبنان، ط )، 984)م( ج4، ص 07)؛ القلقش�ندي، 
أمحد بن عيل: صبح األعش�ى ف صناعة اإلنش�ا، حتقيق: يوس�ف عيل طويل )دار الفكر، دمش�ق- سوريا، ط )، 

987)م( ج)، ص ))).
))( انظر: الش�ريازي، إبراهيم بن عيل: املهذب ف فقه اإلمام الش�افعي، ج)، ص 5))؛ القلقش�ندي، أمحد بن عيل: 

صبح األعشى ف صناعة اإلنشا، ج)، ص ))).
)4( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص ))).
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ُهومَ آِم�ٌن، ومن ألقى  ارمَ أمَيِب ُس�ْفيمَانمَ فمَ لمَ دمَ خمَ ْن دمَ انٍِئ())(، وقول�ه > كذلك:)ممَ �ْرِت يمَ�ا ُأمَّ همَ �ْن أمَجمَ ممَ
ُهومَ آِمٌن( ))(.  قمَ بمَابمَُه فمَ ْن أمَْغلمَ ممَ السالح فهو آمن، ومَ

وق�د ذهب مجه�ور العلامء إىل أن األم�ان ينعقد للمس�تأمن بكل لفظ ي�دل عليه رصاحة أو 
ضمن�ًا، مث�ل: أجرت�ك أو أمنتك، أو ل خت�ف، أو ل بأس عليك، كام ينعقد بالدللة، كاإلش�ارة 
ة، وبالكتابة، وعن طريق رس�ول أو س�فري))(. لذلك وضع العز بن عبد الس�الم قاعدة ف  امُلفِهممَ

ألفاظ الترصفات، فقال: »ل يتعني للعقود لفظ إل النكاح«)4(.

ب ـ الكتابة 

اتفق الفقهاء عىل جواز انعقاد األمان بالكتابة)5(، وهي طريقة للتعبري عن اإلرادة، ينعقد با 
األمان للحريب، وقد علل الرسخيس ذلك بقوله: »ًلن الكتاب أحد اللسانني..، وألهنم ملا وقفوا 

عىل ما ف الكتاب نزلوا عىل ذلك، فلو ل جُيعل ذلك أمانا ألدى إىل اْلُغُرور«)6(. 

ج ـ الرسول 

غ الكافر أنه ف أمان، وتعد هذه الطريقة عند كثري  وجيوز انعقاد األمان عن طريق رس�ول يبلِّ
من الفقهاء أقوى من الكتابة، ول فرق بني أن يكون الرسول ُمسلاًم أو كافرًا)7(.

))( سبق خترجيه، ص )4.

))( سبق خترجيه، ص )4.
))( انظر: الدس�وقي، حممد عرفه: حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبري، ج)، ص 86)؛ ابن جزي، حممد بن أمحد: 

القوانني الفقهية )دار القلم، بريوت- لبنان، ط )، 990)م( ص )6).
)4( ابن عبد السالم، عبد العزيز بن عبد السالم: قواعد األحكام ف مصالح األنام، ج)، ص )9.

)5( انظ�ر: اب�ن قدام�ة، عب�دالل بن أمح�د: املغن�ي ج9، ص )))؛ الدمياطي: أبو بكر بن حممد ش�طا: حاش�ية إعانة 
الطالب�ني، ج4، ص 08)؛ الرسخ�يس، حمم�د بن أمحد: رشح الس�ري الكب�ري، ج)، ص 59)؛ الغزايل، حممد بن 
حمم�د: الوجي�ز ف فقه مذهب اإلمام الش�افعي، ويليه التذنيب ف الفروع عىل الوجي�ز لعبد الكريم ابن= =حممد 
الرافع�ي، ج)، ص 94)؛ الرشبين�ي، حمم�د اخلطيب: مغني املحت�اج إىل معرفة معاين ألف�اظ املنهاج، ج4، ص 

7))؛ الباجي، سليامن بن خلف: املنتقى رشح موطأ مالك، ج)، ص )7).
ا يرّضُه مثل  ان عىل فعل ممَ ام يمل اإِلْنسمَ )6( الرسخيس، حممد بن أمحد: املبسوط، ج 0)، ص 57)؛ واْلغُرور هو: إهِيمَ
لِكمَ غر  ذمَ كمَ ى إليه غ�رور الرساب ومَ يْهلك عطش�ا وتضييع املمَاء فعل أمَدمَ اء فمَ اء فيضيع ممَ أمَن ي�رى الرساب فيحس�به ممَ
فعل آدم األكل الضار له؛ انظر: العسكري، احلسن بن عبد الل: الفروق اللغوية )دار العلم والثقافة  إِْبِليس آدم فمَ

للنرش والتوزيع، القاهرة – مرص، د. ت( ص 59).
)7( انظر: الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج4، ص 7)).
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د ـ اإلشارة 

ومم�ا ل خ�الف عليه عند الفقهاء: جواز انعقاد األمان باإلش�ارة، رشيطة فهم املحارب من 
هذه اإلش�ارة تأمينه، وأن يقصد املس�لم من ورائها األمان. وجتوز اإلش�ارة من املسلم مع قدرته 
ع�ىل النط�ق؛ ألن الكاف�ر ف الغال�ب ل يفهم لغة املس�لم))(. وم�ن األدلة عىل ذلك م�ا ورد عن 
عمر[ أنه قال: »أيام رجل من املسلمني أشار بإصبعه إىل السامء فدعا رجاًل من املرشكني فنزل، 

، فهو آمن؛ إنام ينزل بعهد الل وميثاقه«))(. نَّكمَ ْقُتلمَ فإن قال: والل ألمَ

الفرع الرابع: مبطالت األمان

أوىل الفقهاء والباحثون هذه املسألة اهتاممهم، وذكروا عددًا من األسباب التي يتم با انتهاء 
أو بطالن عقد األمان، وفيام ييل تلك األسباب: 

أواًل: ُميض مدة األمان

إذا انته�ى أج�ل األم�ان وغايت�ه يرد املس�تأمن إىل مأمنه، ول ي�ؤذى قبل ذل�ك حتى ل يقع 
املسلمون ف الغدر وخيانة العهد))(. ومدة األمان حمل خالف بني الفقهاء. 

والراج�ح أن م�دة األمان هي من األمور التي ل يرد فيه�ا نص رصيح، لذا فإهنا من األمور 
الجتهادية التي تقدر بحسب املصلحة، يقول العيني شارح البخاري: »ليس ف أمر املهادنة حد 
عن�د أه�ل العلم ل جيوز غ�ريه، وإنام ذلك حس�ب احلاجة، والجتهاد ف ذل�ك إىل اإلمام وأهل 
ال�رأي«)4(. وب�ذا يتضح أن األمان ينتق�ض تلقائّيًا بانتهاء مدة األمان م�ن غري حاجة إىل نقضه، 

))( ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص )))؛ الرحيباين، مصطفى الس�يوطي: مطالب أويل النهى ف رشح 
غاي�ة املنته�ى، ج)، ص 579؛ الغزايل، حممد بن حممد: الوجيز ف فقه مذهب اإلمام الش�افعي، ويليه التذنيب ف 
الف�روع ع�ىل الوجيز لعبد الكريم بن حممد الرافعي، ج)، ص 94)؛ ابن عابدين: حممد أمني: حاش�ية رد املختار 
عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، ج)، ص )))؛ العبدري، حممد بن يوسف بن أيب القاسم: التاج واإلكليل 

ملخترص خليل، ج)، ص )6)؛ البهويت، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 06).
))( اخلراس�اين، سعيد بن منصور: سنن س�عيد بن منصور، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي )الدار السلفية، بمباي، 

الند، ط)، )40)ه� )98)م( ج) ص)7).
))( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص )6).

)4( العيني، بدر الدين حممد حممود بن أمحد: عمدة القاري رشح صحيح البخاري، ضبطه وصححه: عبد الل حممود 
حممد عمر )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، د. ط، د. ت( ج5)، ص 05)
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غمَ املستأمن مأمنه بعد انتهاء أمانه))(. ولكن ينبغي أن ُيبلَّ

ثانيًا: بإرادة املستأمن أو رجوعه لدار احلرب

إذا قام املستأمن بإعالم اإلمام بأنه يريد نقض األمان، عندها ينتهي أمانه، وُيرد إىل مأمنه))(، 
وإذا رجع إىل داره انقطع حكم أمانه، فال يستطيع العودة إىل دار اإلسالم إل بأمان جديد))(. أما 
احلنابل�ة؛ ف�ال ينتقض عندهم أمان املس�تأمن برجوعه إىل دار احلرب لتج�ارة أو حاجة مع عزمه 
العودة إىل دار اإلس�الم؛ ألنه ل يرج عن نية اإلقامة فيها، ولكن إذا دخل دار احلرب مس�توطنًا 
أو حمارب�ًا انتق�ض أمانه ف نفس�ه وبقي ف ماله)4(، وه�ذا القول هو املعمول ب�ه، وهو ما يرجحه 

الباحث، ألنه اكتسب ماله بعقد صحيح.

ثالثًا: إذا كان يف األمان مفسدة ورضر عىل الدولة اإلسالمية

ي�ق لإلم�ام نق�ض األم�ان إذا كان م�ن ورائه مفس�دة؛ ألن القص�د من األم�ان هو جلب 
املصلحة، فإن ل يكن فال أقل من عدم الرضر)5(.

رابعًا: ارتكاب اجلرائم يف دار اإلسالم

ذه�ب مجه�ور الفقه�اء إىل أن الكفار إذا بدأون�ا بخيانة كام ل�و قاتلونا، أو قتلوا مس�لاًم بغري 
حق، أو جتسس��وا عىل املس�لمني، أو أخبوا األع�داء بمواطن الضعف عند املس�لمني؛ انتقض 

))( انظر: الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 07)؛ الرشبيني، حممد اخلطيب: 
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج4، ص 44).

))( انظر: ياسني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية، ص )6).
))( انظر: الدس�وقي، حممد عرفه: حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبري، ج)، ص 6)5؛ احلطاب، حممد بن حممد: 
مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، ج4، ص )60؛ الزيلعي، عثامن بن عيل: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، 

ج4، ص 67)؛ الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح السري الكبري، 4، ص 87).
)4( انظ�ر: البهويت، منصور بن يونس: كش�اف القناع ع�ن متن اإلقناع، ج)، ص 698؛ البهويت، منصور بن يونس: 

رشح منتهى اإلرادات)عال الكتب، بريوت- لبنان، ط )، 996)م( ج)، ص 7)7. 
)5( انظ�ر: الباب�ريت، حمم�د بن حممد ب�ن حممود: العناية رشح الداي�ة )دار الفكر، بريوت- لبن�ان، د. ط، د.ن( ج4، 
ص 00)؛ الكاس�اين، مس�عود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 07)؛ البهويت، منصور بن 
يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 695؛ الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة معاين 
ألف�اظ املنه�اج، ج4، ص 8))؛ احلرضمي، س�ال بن س�مري: متن س�فينة النجاة فيام جيب ع�ىل العبد ملوله )دار 

املنهاج، الرياض- اململكة العربية السعودية، ط )، 004)م( ج)، ص 5)4.
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عهدهم))(. أما فقهاء احلنفية؛ فقد خالفوا ما ذهب إليه اجلمهور، وقالوا إن املس�تأمن إذا ارتكب 
شيئًا من هذه اجلرائم ل ينتقض عهده))(. 

والراج�ح ه�و انتقاض العهد بارتكاب اجلرائم؛ ألن املس�تأمن ل ُيعط األمان لُيلحق الرضر 
باملسلمني، وينتهك حرماهتم، وجيرح مشاعرهم))(، و من اجلرائم التي ينتقض با عهد املستأمن: 

التجسس، واحلرابة، والبغي، والزنا، وسب الل ورسوله>، وامتهان كتابه)4(. 

2 . 2 آثار عقد األمان يف الفقه اإلسالمي 
تناول�ت الدراس�ة  � ف املبح�ث األول م�ن هذا الفص�ل � مفهوم عقد األم�ان وماهيته، مع 
بي�ان ما يتعل�ق به، من صي�غ وأركان ورشوط ومبط�الت، وإذا تم عقد األم�ان وأصبح واقعًا، 
ن الذي أعط�ى األمان، والبعض اآلخر ف حق  فإن�ه يرتت�ب عليه عدة أمور، بعضها ف حق املؤمِّ
املستأمن، وهذه األمور هي التي ُتعرف ف أبواب الفقه باسم احلقوق والواجبات، وتبني الدراسة 

هنا حقوق املستأمنني وواجباهتم ف الفقه اإلسالمي، وذلك ف: 

) . ) .)احلقوق املرتتبة عىل عقد األمان ف الفقه اإلسالمي.

) . ) . ) الواجبات املرتتبة عىل عقد األمان ف الفقه اإلسالمي.

2 . 2 . 1احلقوق املرتتبة عىل عقد األمان يف الفقه اإلسالمي

تكفلت الرشيعة اإلس�المية بحقوق عامة لغري املس�لمني ف بالد املس�لمني س�واء كانوا من 
الذميني أم املستأمنني؛ ذلك أن احلقوق العامة تشملهم مجيعًا؛ إذ أن احلقوق ف اإلسالم ل تتجزأ، 
ولي�س هن�اك تفضيل بني فئة أو غريها، غري أن هناك أمورًا حم�ددة ختتلف فيها احلقوق تبعًا للفئة 
الواجبة ف حقهم، فتملك األرايض واملس�اكن يتلف بني الذمي واملس�تأمن، فاألول رشيك ف 
))( انظر: الدسوقي، حممد عرفه: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ج)، ص 5)5؛ البهويت، منصور بن يونس: 
كش�اف القن�اع ع�ن متن اإلقن�اع، ج4، ص )7))؛ الرشبيني، حمم�د اخلطيب: مغني املحت�اج إىل معرفة معاين 

ألفاظ املنهاج، ج4، ص )4).
))( انظر: الرسخيس، حممد بن أمحد: املبسوط، ج9، ص 55.

))( انظر: احلريب، فهد نايش: أثر اجلريمة ف نقض عهد املستأمن )رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية 
للعلوم األمنية، الرياض- اململكة العربية السعودية، 008)م( ص )6.

)4( انظر: املرجع السابق، ص 68.
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األرض ول�ه ح�ق اإلقامة الدائم�ة، والثاين ليس رشيكًا فيها، وليس له ح�ق اإلقامة الدائمة؛ لذا 
يتلف حكم التملك بني األول والثاين. 

وقد تضمنت كتب الفقه وكتب األموال واخلراج مجلة من احلقوق الواجبة ف حق أهل الكتاب 
عمومًا، الذين يدخلون ديار املسلمني بعقد مؤبد أو مؤقت، فقد ذكر املاوردي فيام جيب عىل اإلمام 
فُّ  ا اْلكمَ ُدمُهمَ �اِن: أمَحمَ قَّ ْذِلمَا حمَ �ْم بِبمَ ُ ِزُم لمَ ْلتمَ يمَ ال�ذي عق�د لم الذمة عىل أس�اس بذل اجلزية ما نص�ه: »ومَ
«))(. وذكر النووي مثل ذلك؛  ُروِس�نيمَ ْ ِة حممَ يمَ بِاحْلِاممَ ننِيمَ ومَ فِّ آممَ ْم؛ لِيمَُكوُنوا بِاْلكمَ ُ ُة لمَ يمَ ايِن احْلِاممَ الثَّ ْنُهْم، ومَ عمَ

فقال: »ويلزمنا الكف عنهم، وضامن ما نتلفه عليهم نفسًا وماًل، ودفع أهل احلرب عنهم«))(.

أما ابن قدامة؛ فقد ذكر أن عىل اإلمام محاية أهل العهد من املسلمني وأهل الذمة ومن أتلف 
من املسلمني أو من أهل الذمة عليهم شيئا فعليه ضامنه))(. كام جاء ف كتاب اخلراج أليب يوسف 
ممَ ِف  دَّ تمَقمَ ُ � أمَْن تمَ كمَ اللَّ يَّدمَ ا أمَِمريمَ امْلُْؤِمننِيمَ � أمَ ْنبمَِغي يمَ ف خطابه ألمري املؤمنني هارون الرشيد ما نصه: »يمَ
ل  ُموا ومَ تَّى لمَ ُيْظلمَ ْم حمَ ُ ِد لمَ قُّ فمَ التَّ ، ومَ ممَ �لَّ سمَ ْيِه ومَ لمَ ُ عمَ ىلَّ اللَّ ٍد صمَ مَّ كمَ حُممَ مِّ اْبِن عمَ �ِة نمَبِيِّكمَ ومَ ْهِل ِذمَّ ْف�قِ بِأمَ الرِّ
ْيِهْم«)4(. وتبني  لمَ ُِب عمَ �قٍّ جيمَ اِلِْم إِل بِحمَ ٌء ِمْن أمَْمومَ ْ ُذ يشمَ ل ُيْؤخمَ تِِه�ْم، ومَ اقمَ ْوقمَ طمَ ُف�وا فمَ لَّ ل ُيكمَ ْوا، ومَ ُي�ْؤذمَ
الدراسة أهم احلقوق التي يتمتع با املستأمنون، والتي يشرتك معهم الذميون ف أغلبها إن ل يكن 

كلها، وذلك ف الفروع التالية: 

الفرع األول: احلقوق الشخصية

وتتمث�ل احلق�وق الش�خصية ف ح�ق األم�ن ع�ىل النفس وامل�ال والع�رض، وح�ق التنقل 
والجتامع، وحق املأوى والسكن)5(، وسأتناول هذه احلقوق ف النقاط التالية: 

))( املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب: األحكام السلطانية والوليات الدينية، ص )4).
))( الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج4، ص )5).

))( انظر: ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج))، ص 59).
)4( أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: اخلراج )دار املعرفة، بريوت- لبنان، د. ط، 99))ه�( ص4))، 5)).

)5( انظر: الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: التعامل مع غري املسلمني، أصول معاملتهم واستعاملم، دراسة فقهية )رسالة 
دكت�وراه مقدمة إىل املعهد العايل للقضاء، 406)ه�، نرش دار الفضيلة، الرياض- اململكة العربية الس�عودية، ط 

)، 007)م( ص )7).
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أواًل: حق األمن عىل النفس واملال والعرض

فاملس�تأمن ل�ه حق األمن عىل نفس�ه ومال�ه وعرضه، فال جي�وز التعرض له ب�ام يؤذيه، فعند 
ْ يمَِرْح  دًا لمَ اهمَ تمَ�لمَ ُمعمَ ْن قمَ البخ�اري بس�نده من حدي�ث عبدالل بن عمرو[ عن النب�ي > قال: )ممَ

امًا())(. ْربمَِعنيمَ عمَ ِة أمَ ِسريمَ ُد ِمْن ممَ ا ُيوجمَ همَ إِنَّ ِريمَ ِة ومَ نَّ ةمَ اجْلمَ ائِحمَ رمَ

تمَلمَ  ْن قمَ ةمَ [ أنه ق�ال: )ممَ �رمَ  وص�ح عن�ه > في�ام رواه اإلمام أمحد بس�نده من حديث أمَيِب بمَكمَ
())(، وهذا احلق عام لكل مس�تأمن أو ذمي، وعىل اإلمام  ةمَ نَّ ْيِه اجْلمَ لمَ ُ عمَ ممَ اللَّ رَّ رْيِ ُكْنِهِه حمَ دًا ِف غمَ اهمَ ُمعمَ
محايته�م من املس�لمني، وأهل احلرب، وكذلك ِمن ظلم بعضهم بعض�ًا))(، ويرى القراف أن من 
حقوقهم: » الذب عنهم، وصيانة أنفسهم وأموالم، وترك كنائسهم ومخورهم وخنازيرهم، فإن 

أظهروا مخرا أهرقناها،.. ويؤدب من أظهر اخلنزير«)4(. 

وقد طبق اخللفاء الراش�دون مقتىض ه�ذه النصوص ف مواقف كثرية، ومن ذلك قول عمر 
ْم  ُ ُس�ولِِه > أمَْن ُيوفمَ لمَ ِة رمَ ِذمَّ ِ ومَ ِة اللَّ اب�ن اخلط�اب [ ف وصيته للخليفة من بع�ده: )ُأوِصيِه بِِذمَّ

تمَُهْم()5(. اقمَ ُفوا إِل طمَ لَّ ل ُيكمَ ائِِهْم ومَ رمَ اتمَلمَ ِمْن ومَ أمَْن ُيقمَ ْهِدِهْم ومَ بِعمَ

والت�زام الدول�ة اإلس�المية باملحافظ�ة عىل أه�ل الذمة واألم�ان ل يقف عن�د محايتهم من 
العتداءات الداخلية من قبل الدولة؛ إنام يمتد إىل محايتهم من أي اعتداء خارجي قد يتعرضون 

))( البخاري، حممد بن إسامعيل: صحيح البخاري، كتاب اجلزية واملوادعة، باب إثم من قتل معاهدًا بغري جرم، ص 
7)5، حديث رقم: )66))(.

))( اب�ن حنب�ل، أمحد بن حممد: مس�ند اإلم�ام أمحد بن حنب�ل، ج4)، ص ))، حديث رق�م: )77)0)( وصححه 
األلب�اين ف: صحي�ح اجلامع الصغري، ج)، ص )0))، حديث رق�م: )6456(؛ معنى ف غري كنهه: كنه األمر: 
ق؛ انظر: ابن األثري، املبارك بن حممد اجلزري:  حقيقت�ه، وقي�ل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعنى: من قتله بغري حمَ

النهاية ف غريب احلديث واألثر)املكتبة العلمية، بريوت- لبنان، ط)، 99))ه� /979)م( ج4، ص 06).
))( انظر: الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح الس�ري الكبري، ج5، ص 5))؛ ابن عبد الب، يوس�ف بن عبد الل: الكاف 
ف فق�ه أه�ل املدينة املالك�ي، ج)، ص 484؛ الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحت�اج إىل معرفة -معاين ألفاظ 
املنه�اج، ج4، ص )5)؛ اب�ن حج�ر، أمحد بن عيل: فت�ح الباري برشح صحيح البخ�اري، ج7، ص 67)؛ ابن 

قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج0)، ص ))6.
)4( القراف، أمحد بن إدريس: الذخرية، حتقيق: حممد حجي )دار الغرب، بريوت- لبنان، ط )، 994)م( ج)، ص 

.457
)5( صحي�ح البخ�اري، كتاب اجلهاد والس�ري، ب�اب يقاتل عن أهل الذم�ة ول يس�رتقون، ص 504، حديث رقم: 

.)(05((
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ل�ه وحده�م، ولذا رد أبو عبيدة بن اجلراح اجلزية التي اس�توفاها من بع�ض قرى أهل الذمة ف 
الشام، ملا غلب عىل ظنه عدم قدرته عىل محايتهم، لحتامل عودة الروم ومهامجتهم لذه القرى))(. 

ثانيًا: حق املأوى والسكن

للمس�تأمن ح�ق املأوى والس�كن؛ بحيث يأوي إىل س�كنه آمن�ًا مثل غريه من املس�لمني، فال 
يدخ�ل علي�ه أحد إل بإذن�ه، ما دام حمافظ�ًا عىل القواعد الرشعي�ة املرعية ف ذل�ك، وذلك لعموم 
رْيمَ ُبُيوتُِكْم  ْدُخُلوا ُبُيوًتا غمَ ُنوا لمَ تمَ ِذينمَ آممَ ا الَّ مَ ا أمَهيُّ األدلة الواردة ف ذلك، مثل قوله سبحانه وتعاىل: ﴿يمَ
}72{{)النور(، وقوله >  ُرونمَ كَّ ُكْم تمَذمَ لَّ ُكْم لمَعمَ رْيٌ لمَ لُِكْم خمَ ا  ذمَٰ ٰ أمَْهِلهمَ ىلمَ ُموا عمَ �لِّ ُتسمَ ْأنُِس�وا ومَ ْستمَ ٰى تمَ تَّ حمَ
ْم أمَْن  ُ لَّ لمَ �دْ حمَ قمَ رْيِ إِْذهِنِْم، فمَ ْوٍم بِغمَ �عمَ ِف بمَْيِت قمَ لمَ ِن اطَّ في�ام أخرجه مس�لم بس�نده عن أيب هريرة [ )ممَ
ْينمَُه())(، والبيوت ف اآلية الكريمة واحلديث الرشيف مطلقة، تشتمل بيوت املسلمني ومن  ُئوا عمَ ْفقمَ يمَ
ف حكمهم، غري أنه ل جيوز للمستأمن تلك هذه البيوت، وإل جرت عليه أحوال أهل الذمة))(.

ثالثًا: حق التنقل

للمس�تأمن أن يتنقل ف دار اإلس�الم حيث ش�اء، ول حتدد إقامته ف موطن واحد)4(، إل إذا 
كان ف تنقله وأس�فاره مفس�دة، عندها فإن لويل األمر أن يضع من القيود ما يدرأها، ول يستثنى 
ف ذل�ك إل حرم مكة، بحيث ل جيوز للمس�تأمن أو الذم�ي أو غريمها من الكفار أن يدخلوه ف 
قول مجهور الفقهاء)5(، وهذا من خصوصية جزيرة العرب عمومًا واحلرم خصوصًا. أو أن تكون 

))( أب�و يوس�ف، يعقوب ب�ن إبراهيم: اخل�راج، ص9))؛ زي�دان: عبد الكري�م: جمموعة بحوث فقهية )مؤسس�ة 
الرسالة، بريوت- لبنان، مكتبة القدس، بغداد- العراق، ط)، 96))ه�( ص)7.

))( ابن احلجاج، مس�لم: صحيح مس�لم، كت�اب اآلداب، باب حتريم النظر ف بيت غ�ريه، ص )96، حديث رقم: 
.)((58(

))( الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: التعامل مع غري املسلمني، أصول معاملتهم واستعاملم، دراسة فقهية، ص 74).
)4( انظر: ابن حزم، عيل بن أمحد: مراتب اإلمجاع، ص )))؛ الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد: السيل اجلرار املتدفق 

عىل حدائق األزهار، ج4، ص )57.
)5( الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف: رشح الزرقاين عىل خمترص سيد خليل)دار الفكر، بريوت- لبنان، د. ط، 978)م( 
ج)، ص 05)؛ الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج4، ص 47)؛ الشريازي، 
إبراهي�م ب�ن عيل: املهذب ف فقه اإلمام الش�افعي، ج5، ص )4)؛ ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج0)، ص 
596؛ البهويت، منصور بن يونس: رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، ج)، ص 9))؛ 

ابن عابدين: حممد أمني: حاشية رد املختار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، ج4، ص09).
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منطقة حظرت الدولة عىل غري املسلمني دخولا))(.

كام يق للمس�تأمنني اللتقاء والجتامع م�ع بعضهم البعض فهو حق لم كغريهم، فيلتقون 
بحس�ب عوائده�م وتقاليده�م، س�واء ف بيوهتم أو مدارس�هم أو معابدهم املوج�ودة ف بعض 

األقطار اإلسالمية، ول ُيمنعون من ذلك إل إذا كان فيه رضر عىل املجتمع))(.

الفرع الثاين: احلقوق العقدية والفكرية

تتمث�ل احلق�وق العقدية والفكرية ف البقاء عىل عقيدهتم، بحيث ُيرتكون وما يدينون، وحق 
التعلم والتعليم، وحق إبداء الرأي))(، وبيان ذلك فيام ييل: 

أواًل: حق البقاء عىل الدين

للمس�تأمن حق البقاء عىل دينه، ول ُيكره عىل الدخول ف اإلس�الم ف قول عامة الفقهاء)4(؛ 
مَ  بمَنيَّ ْد تمَ يِن قمَ اهمَ ِف الدِّ ألنه خضع حلكم اإلس�الم، وذلك انطالقًا من قوله سبحانه وتعاىل: ﴿لمَ إِْكرمَ
اممَ  ٰى لمَ اْنِفصمَ ِة اْلُوْثقمَ �كمَ بِاْلُع�ْرومَ ِد اْستمَْمسمَ قمَ ِ فمَ ُيْؤِمْن بِاللَّ اُغ�وِت ومَ ْكُفْر بِالطَّ ْن يمَ ممَ �يِّ فمَ ْش�دُ ِمنمَ اْلغمَ الرُّ
ِليٌم}652{{)البقرة(. قال ابن كث�ري: »أي: ل تكرهوا أحدًا عىل الدخول ف  �ِميٌع عمَ ُ سمَ اللَّ مَ�ا ومَ لمَ
دي�ن اإلس�الم، فإنه بنّي واضح، ج�يلّ بدلئله وبراهينه، ل يت�اج إىل أن ُيكره أحد عىل الدخول 
فيه، بل من هداه الل لإلس�الم، ورشح صدره، ونَّور بصريته، دخل فيه عيل بينة، ومن أعمى الل 

قلبه وختم عىل سمعه وبرصه، فإنه ل يفيده الدخول ف الدين مكرهًا مقسورًا«)5(. 

ويتجىل تكريم الل لإلنسان ف هذه اآلية، واحرتام إرادته وفكره ومشاعره فيام يتص بالدى 

))( انظر: عبد احلليم عويس: الفقه اإلسالمي ف العرص املعارص. دار الوفاء- مرص، الطبعة األوىل، 6)4)ه�، ج)، 
ص 99).

))( انظر: الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: التعامل مع غري املس�لمني، أصول معاملتهم واستعاملم، دراسة فقهية، ص 
75)، ويستثنى ف مسألة املعابد جزيرة العرب، لعدم جواز إقرار املعابد فيها مطلقًا.

))( انظر: املرجع السابق، ص 75)
)4( انظ�ر: اب�ن عابدي�ن: حمم�د أمني: حاش�ية رد املخت�ار عىل ال�در املختار رشح تنوي�ر األبص�ار، ج6، ص 8))؛ 
الدسوقي، حممد عرفه: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ج4، ص 08)؛ ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، 
ج0)، ص 04)؛ الش�يخ، عبد الفتاح حس�يني: اإلكراه وأثره ف األحكام الرشعية )مكتبة الرتاث اإلس�المي، 

القاهرة- مرص، ط )، )99)م( ص )6.
)5( ابن كثري؛ إسامعيل بن عمر: تفسري القرآن العظيم، ج)، ص )64.
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والضالل ف العتقاد، واإليامن والكفر، بعد أن هداه الل النجدين، ومحّله تبعة عمله، وهذه هي 
أخص خصائص التحرر اإلنساين اإلسالمي))(. 

ِ وذمة حممد النبي  اُر اللَّ تِِهْم ِجومَ اِشيمَ حمَ انمَ ومَ لِنمَْجرمَ  جاء ف كتاب النبي > لنصارى نجران: )ومَ
اهِتِْم ل  ومَ لمَ صمَ ِعِهْم ومَ بِيمَ �اِهِدِهْم ومَ شمَ ائِبِِهْم ومَ غمَ اِلِْم ومَ أمَْمومَ أمَْرِضِهْم ومَ تِِهْم ومَ ِملَّ رس�ول الل عىل أنفس�هم ومَ
تِِه..())(، وف رس�الته > إىل أهل اليمن قال:  انِيَّ ْهبمَ �نْ رمَ اِهبًا عمَ ل رمَ تِِه ومَ ْن ُأْس�ُقِفيَّ وا ُأْس�ُقفًا عمَ ُ �ريِّ ُيغمَ
ا())(؛ وذلك ألنه خضع حلكم اإلس�الم،  ْنهمَ إِنَّ�ُه لمَ ُيْفتمَُن عمَ تِِه فمَ وِديَّ ُ تِ�ِه أمَْو هيمَ انِيَّ �ىلمَ نمَرْصمَ انمَ عمَ �ْن كمَ ممَ )ومَ
يِن﴾، وعليه فإن للمس�تأمن مزاولة عباداته  اهمَ ِف الدِّ انطالق�ًا من قوله س�بحانه وتعاىل: ﴿لمَ إِْك�رمَ

وطقوسه الدينية، سواء ف بيته، أو ف معبده، ف البلدان التي يوجد لم فيها معابد)4(.

ثانيًا: حقهم يف التعلم والتعليم

يق للمستأمن أن يتعلم دينه ويعلمه ألولده متى شاء، ول ُيمنعون من ذلك؛ برشط أن يقترص 
تعليمهم عىل أهل دينهم، دون تعليم دينهم للمسلمني، ملا فيه من الرضر عىل اإلسالم واملسلمني)5(.

ثالثًا: حقهم يف إبداء الرأي

للمس�تأمن احلق ف إب�داء الرأي مثل التكلم، ورفع الدعوى ضد أحد، أو إس�داء النصيحة 
ألح�د من الن�اس، أو إبداء وجهة نظر حول أمر من أمور احلياة الدنيا، بل وأمر من أمور دينهم، 
أو التظل�م م�ن ظلم وق�ع عليهم، ونحو ذلك، فهذا ح�ق لم ما داموا ينش�دون العدل واحلقيقة 

وحتقيق املصلحة، وقد وردت أثار تؤكد هذا احلق، وتدل عليه)6(.
))( انظر: احلريب، فهد نايش: أثر اجلريمة ف نقض عهد املستأمن دراسة تطبيقية، ص )4.

))( ابن سعد، حممد بن سعد: الطبقات الكبى )دار صادر، بريوت- لبنان، ط)، 968)م( ج)، ص 58)؛ وروى 
أبو داُود بسنده من حديث ابن عباس قريبًا منه: انظر: أبو داُود، سليامن بن األشعث السجستاين: سنن أيب داُود، 

باب: أخذ اجلزية، ج)، ص )8) حديث رقم: ))04)(.
))( البيهقي، أمحد بن احلسني: السنن الكبى، ج9، ص 94)، حديث رقم: )44)9)( وقال األلباين: مرسل قوي بغريه: انظر: إرواء 

الغليل ف ختريج أحاديث منار السبيل)املكتب اإلسالمي، بريوت- لبنان، د. ط، 985)م( ج، 5 ص 97.
)4( انظر: الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: التعامل مع غري املس�لمني، أصول معاملتهم واستعاملم، دراسة فقهية، ص 

76)، ويستثنى ف مسألة املعابد جزيرة العرب، لعدم جواز إقرار املعابد فيها مطلقًا كام سبق.
)5( انظر: املرجع السابق، ص 78).

)6( انظر: أبو عبيد، القاسم بن سالم: األموال،)دار الفكر، بريوت- لبنان، د. ط، 975)م( ص 99) – )0)، رقم 
)8)4،))4(؛ البيهقي، أمحد بن احلسني: السنن الكبى، ج9، ص 55)، رقم: )877)(؛ الطريقي، عبدالل بن 

إبراهيم: التعامل مع غري املسلمني، أصول معاملتهم واستعاملم، دراسة فقهية، ص80)،79).
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الفرع الثالث: احلقوق العامة

وتتمث�ل ه�ذه احلق�وق ف مجلة واح�دة، وهي: ح�ق التمتع بمراف�ق الدول�ة وكفالتها، فإن 
املستأمن له احلق ف التمتع بكامل مرافق الدولة، كوسائل النقل واملواصالت، ومرشوعات املاء 
واإلن�ارة والقضاء وغريها))(. أما كفالة الدولة؛ فتكون عند عجزه وحاجته، فتقوم الدولة بس�د 
حاجته، ول ُتس�ِلُمه إىل اللكة ما دام هو ف دار اإلس�الم؛ ألن اإلس�الم يأمر باإلحس�ان وإعانة 

املحتاجني والرمحة بم))(.

وأخريًا؛ فإن ما سبق � من عرض موجز ألهم حقوق غري املسلمني ف الدولة اإلسالمية- يدل 
عىل أن غري املس�لمني يتمتعون بحقوق عامة، مثلهم ف ذلك مثل بقية املواطنني، وأهنم ف ضامنة 
كافية ملامرس�ة حرياهتم وممارس�ة دينهم بضوابط حمددة، ويدل كذلك عىل توفر األسس الرشعية 
العادلة والسمحة التي تضمن حتقق األمان التام والدائم لم، وتكفل لم احلرية الشاملة ف سائر 
حياهت�م وأعامل�م العامة واخلاصة، وتوفر ل�م الطمئنان عىل أرواحه�م وأموالم ومعتقداهتم، 

ليعيشوا مرتاحي النفس ف دولة اإلسالم))(.

وم�ن خ�الل تلك احلقوق يتضح أن ما يتمتع به املس�تأمن ف دار اإلس�الم � ف ظل الرشيعة 
اإلس�المية � يف�وق احلد األدنى من احلقوق التي ُتطالب ب�ا الدولة ف العرص احلديث، بمقتىض 
القانون الدويل العام؛ ألن احلقوق العامة تعتب مقومات الشخصية اإلنسانية، ويرتتب عىل جتريد 
اإلنسان منها إهدار لإلنسانية، فإذا رفضت الدول العرتاف لألجانب باحلقوق العامة؛ اعتبت 

خمالفة لقواعد القانون الدويل العام، ألن هذه احلقوق تعد حقوقا دولية لإلنسان)4(.

))( انظر: احلريب، فهد نايش: أثر اجلريمة ف نقض عهد املستأمن دراسة تطبيقية، ص 44.
))( انظر: زيدان، عبد الكريم: أحكام الذميني واملس�تأمنني ف دار اإلس�الم، )مؤسس�ة الرس�الة، بريوت- لبنان، د. 

ط، 408)ه�( ص 07).
))( انظ�ر: الطي�ار، ع�يل بن عبد الرمحن: حقوق غري املس�لمني ف الدولة اإلس�المية )ضمن دراس�ات ف العالقات 
الدولية حول احلرب والس�الم، رقم: )8(. فهرس�ة مكتبة امللك فهد بن عبد العزيز، اململكة العربية الس�عودية، 

ط )، 5)4)ه�( ص 54).
)4( انظ�ر: عب�دالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص )تن�ازع القوانني( )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط 7، 

)97)م( ج)، ص 9)6.



63

2 . 2 . 2 الواجبات املرتتبة عىل عقد األمان يف الفقه اإلسالمي

يمكن إمجال الواجبات املنوطة باملستأمنني واملعاهدين عامة جتاه الدولة اإلسالمية ف أمرين؛ 
األول: التكاليف املالية، وهي اجلزية والعش�ور واخلراج، والثاين: التزام أحكام اإلسالم، ولعل 
لمَ بِاْليمَْوِم  ِ ومَ ِذينمَ لمَ ُيْؤِمُنونمَ بِاللَّ اتُِلوا الَّ هذين األمرين مها اللذان أشارت إليهام اآلية الكريمة: ﴿قمَ
تَّٰى  ِذينمَ ُأوُت�وا اْلِكتمَابمَ حمَ �قِّ ِمنمَ الَّ لمَ يمَِديُنونمَ ِدينمَ احْلمَ ُس�وُلُه ومَ رمَ ُ ومَ ممَ اللَّ رَّ �ا حمَ ُم�ونمَ ممَ رِّ لمَ ُيمَ اآْلِخ�ِر ومَ
اِغ�ُرونمَ }92{{ )التوبة(، فأما إعطاء اجلزي�ة؛ فمعروف، وأما  ُه�ْم صمَ ْن يمٍَد ومَ ْزيمَ�ةمَ عمَ ُيْعُط�وا اجْلِ

غار؛ فقد قال عدد من العلامء: أن املراد به التزام أحكام اإلسالم))(.  الصمَ

وأحكام اإلس�الم عامة يش�رتك الذمي واملس�تأمن ف كثري منها، أما بالنسبة للتكاليف املالية 
التي تتمثل ف اجلزية والعشور واخلراج؛ فإنه ل يلزم املستأمن فيها إل بتكليف مايل هو العشور، 

أو ما يعرف بالرضيبة التجارية، إذا دخلوا دار اإلسالم بتجارة))(. 

الفرع األول: التكاليف املالية

تتمثل التكاليف املالية � كام سبق � ف اجلزية واخلراج والعشور، وتتناول الدراسة هنا � بإجياز 
� اجلزية، والعش�ور، ويأيت الكالم عن اجلزية هنا مع اختصاصها بأهل الذمة وعدم وجوبا عىل 
املس�تأمنني، لورودها ف ثنايا البحث كثريًا؛ مما يستوجب تعريفها، وذكر بعض أدلة مرشوعيتها، 

وأقسامها.

أواًل: اجلزية

1 ـ اجلزية يف اللغة 

اجلزية لغة: مشتقة من مادة )ج ز ى(، تقول العرب: جزى، جيزي، إذا كافأ عام أسدي إليه، 

))( انظ�ر: الش�افعي، حمم�د بن إدريس: أحكام الق�رآن، ج)، ص 60؛ املاوردي، عيل بن حمم�د بن حبيب: احلاوي 
الكب�ري، )دار الكت�ب العلمية، بريوت- لبن�ان، ط)، 999) م( ج))، ص )5)؛ ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن 
عيل بن حممد: زاد املس�ري ف علم التفس�ري )املكتب اإلسالمي، بريوت- لبنان، ط )، )98)م( ج)، ص ))4؛ 

ابن حزم، عيل بن أمحد: املحىل )دار الفكر، بريوت- لبنان، ط )، )00)م( ج7، ص 564.
))( انظر: زيدان، عبد الكريم: أحكام الذميني واملستأمنني ف دار اإلسالم، ص 7))؛ احلريب، فهد نايش: أثر اجلريمة 

ف نقض عهد املستأمن دراسة تطبيقية، ص 46.
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وهي اسم للامل املأخوذ من أهل الذمة، واجلزية مشتق عىل وزن ِفعلة من املجازاة، ألهنم أعطوها 
جزاء ما منحوا من األمن))(. 

2 ـ اجلزية يف االصطالح 

ه�ي م�ا يلزم الكفار م�ن مال ف عقد الذمة، وليس�ت عقوب�ة عىل كفرهم))(، ق�ال الباجي: 
»اجلزي�ة إن�ام تؤخذ منهم عىل وجه العوض، إلقامتهم ف بالد املس�لمني، وال�ذبِّ عنهم واحلامية 
لم«))(، وعرفها ابن قدامة بقوله: »هي الوظيفة املأخوذة من الكافر إلقامته بدار اإلسالم ف كل 

عام«)4(.

3 ـ أدلة مرشوعية اجلزية 

دل�ت النص�وص م�ن الكتاب والس�نة واإلمج�اع ع�ىل مرشوعية اجلزي�ة، أما م�ن الكتاب؛ 
 ُ ممَ اللَّ رَّ ا حمَ ُمونمَ ممَ رِّ لمَ ُيمَ لمَ بِاْليمَ�ْوِم اآْلِخِر ومَ ِ ومَ ِذينمَ لمَ ُيْؤِمُنونمَ بِاللَّ اتُِلوا الَّ فقول�ه س�بحانه وتعاىل: ﴿قمَ
اِغُرونمَ  ُهْم صمَ ْن يمٍَد ومَ ْزيمَةمَ عمَ ٰى ُيْعُطوا اجْلِ تَّ ِذينمَ ُأوُتوا اْلِكتمَابمَ حمَ قِّ ِمنمَ الَّ لمَ يمَِديُنونمَ ِدينمَ احْلمَ ُسوُلُه ومَ رمَ ومَ
}92{{ )التوب�ة(. وتنص اآلية عىل وجوب القتال حتى يتم إعطاء اجلزية، فإذا دفعت اجلزية؛ 

رفع القتال)5(.

أما من السنة النبوية الرشيفة؛ فقد ثبت جواز أخذها من أهل الكتاب بالسنة القولية بجملة 
رمَ أمَِمريًا  ا أمَمَّ ِ > إِذمَ ُسوُل اللَّ انمَ رمَ : )كمَ المَ ةمَ [ قمَ ْيدمَ أحاديث، منها: ما رواه مسلم بسنده من حديث ُبرمَ
: اْغُزوا بِاْسِم  المَ رْيًا ُثمَّ قمَ ُه ِمنمَ امْلُْسِلِمنيمَ خمَ عمَ ْن ممَ ممَ ِ ومَ ى اللَّ تِِه بِتمَْقومَ اصَّ اُه ِف خمَ ٍة أمَْوصمَ يَّ ِ ْيٍش أمَْو رسمَ ىلمَ جمَ عمَ

))( انظر: ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، ج4)، ص 45)؛ الفيومي، أمحد بن حممد: املصباح املنري، ج)، 
ص 00)؛ الزخم�رشي، حممود بن عمر: أس�اس البالغ�ة، ج)، ص )9؛ األزهري، حممد بن أمحد: هتذيب اللغة 
)مكتبة لبنان، بريوت- لبنان، ط)، 995)م( ج))، ص)0)؛ الرازي، حممد بن أيب بكر: خمتار الصحاح، ج)، 

ص44؛ القرطبي، حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن، ج 0)، ص69).
))( انظر: الرصاع، حممد األنصاري: رشح حدود ابن عرفة، أو الداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة 

الوافية، ج)، ص 7)).
))( الباجي، سلميان بن خلف: املنتقى رشح موطأ مالك )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط)، 999) م( ج)، 

ص )8).
)4( ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج))، ص )0).

)5( انظ�ر: القرطب�ي، حمم�د بن أمحد: اجلام�ع ألحكام الق�رآن، ج)، ص 4)4)؛ اجلصاص، أمحد ب�ن عيل: أحكام 
القرآن، ج4، ص 94).
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ا  إِذمَ لِيدًا ومَ ْقُتُلوا ومَ لمَ تمَ ُْثُلوا ومَ لمَ تمَ ْغِدُروا ومَ لمَ تمَ وا ومَ ُغلُّ لمَ تمَ ِ اْغُزوا ومَ رمَ بِاللَّ فمَ ْن كمَ اتُِلوا ممَ ِ قمَ �ِبيِل اللَّ ِ ِف سمَ اللَّ
اْقبمَْل ِمْنُهْم  اُبوكمَ فمَ ا أمَجمَ ُتُهنَّ ممَ يَّ أمَ ٍل � فمَ اٍل � أمَْو ِخالمَ ِث ِخصمَ اْدُعُهْم إىِلمَ ثمَالمَ ِكنيمَ فمَ كمَ ِمنمَ امْلُرْشِ ُدوَّ لمَِقيتمَ عمَ
ِل  وُّ ْنُهْم ُثمَّ اْدُعُهْم إىِلمَ التَّحمَ ُك�فَّ عمَ اْقبمَْل ِمْنُهْم ومَ اُبوكمَ فمَ إِْن أمَجمَ ِم فمَ ْنُهْم ُثمَّ اْدُعُهْم إىِلمَ اإِلْس�المَ ُك�فَّ عمَ ومَ
ىلمَ  ا عمَ ْيِهْم ممَ لمَ عمَ اِجِرينمَ ومَ ا لِْلُمهمَ ُهْم ممَ لمَ لِكمَ فمَ ُل�وا ذمَ عمَ ْم إِْن فمَ ُ ُهْم أمَهنَّ أمَْخِبْ اِجِرينمَ ومَ اِر امْلُهمَ اِرِهْم إىِلمَ دمَ ِم�ْن دمَ
ْيِهْم ُحْكُم  لمَ ِرى عمَ ْ اِب امْلُْسِلِمنيمَ جيمَ ْعرمَ أمَ ْم يمَُكوُنونمَ كمَ ُ ُهْم أمَهنَّ ْخِبْ أمَ ا فمَ ُلوا ِمْنهمَ وَّ تمَحمَ بمَْوا أمَْن يمَ إِْن أمَ اِجِرينمَ فمَ امْلُهمَ
عمَ امْلُْس�ِلِمنيمَ  اِهُدوا ممَ ٌء إِلَّ أمَْن جُيمَ يِء يشمَ اْلفمَ ِة ومَ نِيممَ ْم ِف اْلغمَ ُ لمَ يمَُكوُن لمَ ىلمَ امْلُْؤِمننِيمَ ومَ ِرى عمَ ْ ِ الَّ�ِذي جيمَ اللَّ
 ِ اْس�تمَِعْن بِاللَّ بمَْوا فمَ إِْن ُهْم أمَ ْنُهْم فمَ ُكفَّ عمَ اْقبمَْل ِمْنُهْم ومَ اُب�وكمَ فمَ إِْن ُهْم أمَجمَ ةمَ فمَ ْزيمَ �ْلُهُم اجْلِ سمَ بمَْوا فمَ �إِْن ُهْم أمَ فمَ

اتِْلُهْم())(. ومن السنة الفعلية؛ ما ثبت من أخذ رسول الل > للجزية من جموس هجر))(. قمَ ومَ

وأما الدليل من اإلمجاع؛ فقد أمجع الفقهاء عىل جواز أخذها من أهل الكتاب))(.

4 ـ أقسام اجلزية 

تنقس�م اجلزي�ة بالنظ�ر إىل املح�ل إىل جزي�ة رؤوس تؤخ�ذ ع�ن األف�راد، وتس�مى خ�راج 
الرؤوس، وجزية أرض، وتؤخذ عن األرض، وهي املعروفة باخلراج)4(. ويقس�م بعض الفقهاء 
جزي�ة ال�رؤوس إىل نوعني؛ مه�ا: جزية معنوي�ة، وهي ما أل�زم الكافر من مال ألمنه باس�تقراره 
حتت حكم اإلس�الم وصونه)5(، وهي التي تفرض عىل احلربيني بعد غلبتهم)6(. وجزية صلحية؛ 

))( ابن احلجاج، مس�لم: صحيح مس�لم، كتاب اجلهاد والسري، باب تأمري اإلمام األمراء عىل البعوث ووصية إياهم 
بآداب الغزو وغريها، ص 768، حديث رقم: )))45(.

))( البخ�اري، حمم�د بن إس�امعيل: صحيح البخاري، كتاب اجلزي�ة واملوادعة، باب: اجلزي�ة واملوادعة، ص 5)5، 
حديث رقم: )57))(.

))( انظر: ابن رشد، حممد بن أمحد: بداية املجتهد وهناية املقتصد، ج)، ص 7)4؛ ابن هبرية، ييى بن حممد: اإلفصاح 
ع�ن معاين الصحاح، حتقيق: حممد حس�ن الش�افعي )دار الكت�ب العلمية، بريوت- لبن�ان، ط)، 7)4)ه�( ج 
)، ص 9))؛ اب�ن قدام�ة، عبدالل بن أمحد: املغن�ي، ج)، ص 40))؛ ابن مفلح احلنبيل، أبو إس�حاق، إبراهيم 
ب�ن حمم�د، املب�دع رشح املقنع، حتقيق: حممد حس�ن الش�افعي، )دار الكتب العلمية، ب�ريوت، ط )، 8)4)ه�، 

997)م( ج، ص 64).
)4( انظر: املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب: األحكام السلطانية والوليات الدينية، ص )6)، شبري، حممد عثامن: 

أحكام اخلراج ف الفقه اإلسالمي )دار األرقم، الكويت-د. ط، 406)ه�( ص )).
)5( انظر: الرصاع، حممد األنصاري: رشح حدود ابن عرفة، أو الداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة 

الوافية، ج)، ص 8)).
)6( انظر: ابن رشد، حممد بن أمحد: بداية املجتهد وهناية املقتصد، ج)، ص 470.
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وهي ما التزم به كافر ملنع نفسه مع إبقائه ببلده حتت حكم اإلسالم))(، وتؤخذ ممن تفتح بالدهم 
صلح�ًا، إم�ا عىل أن األرض لم ويدفعون اخلراج، أو أن األرض للمس�لمني ويبقى الكفار فيها 
باخل�راج))(، وس�يأيت احلدي�ث عن اجلزية ف الوق�ت احلارض ف املطلب الراب�ع عند احلديث عن 

عقدي الذمة واألمان ف الفقه املعارص))(.

ثانيًا: العشور

يض�ع املس�تأمنون لرضيب�ة تفرض عىل أموال�م املعدة للتجارة، وهي بالنس�بة للمس�تأمن 
تف�رض ع�ىل ما يدخل به من مال للتجارة إىل دار اإلس�الم، ومقدارها ُعرش ما يدخل به من مال 
كقاعدة عامة، وإن كان من اجلائز أن يكون املقدار أقل أو أكثر من العرش، بناًء عىل قاعدة املعاملة 
باملثل)4(. والعش�ور أو الرضيب�ة التجارية هي املتعلقة أكثر بموضوع الدراس�ة احلالية لرتباطها 

املبارش باملستأمنني.

1 ـ العشور يف اللغة 

العش�ور لغ�ة: قال ابن فارس: »العني والش�ني وال�راء أصالِن صحيح�ان: أحدمها ف عدٍد 
رْش ف  ة، والعمَ �رشمَ ل�ٍة وخُمالمَطة. فاألّول العمَ ر ي�دلُّ عىل مداخمَ معل�وم، ثم يم�ل عليه غرُيه، واآلخمَ
رشة، أي كانوا  هم، وكنت ع�ارِشمَ عمَ ه�م؛ إذا رصت عارِشمَ رْشُت القوممَ أْعرِشُ املؤّن�ث. وتق�ول: عمَ
هُتم  رشَّ �رشت القوم؛ إذا أخذتمَ ُعرْشمَ أموال�م، ويقال أيضًا: عمَ رشةمَ رجال، وعمَ �وا يب عمَ تس�عًة فتمُّ

هم تمَْعِشريًا«)5(. رشِّ ُأعمَ

))( انظر: الرصاع، حممد األنصاري: رشح حدود ابن عرفة، أو الداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة 
الوافية، ج)، ص 7)).

))( انظر: املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب: األحكام السلطانية والوليات الدينية، ص 64)؛ ابن جزي، حممد بن 
أمحد: القوانني الفقهية )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط)، 8)4)ه�( ص05).
))( انظر: املطلب الرابع، من هذا املبحث )عقدي الذمة واألمان ف الفقه املعارص( ص 97.

)4( انظ�ر: زيدان، عبد الكريم: أحكام الذميني واملس�تأمنني ف دار اإلس�الم، دراس�ة تأصيلي�ة تطبيقية مقارنة، ص 
.(46

)5( ابن فارس، أمحد: معجم مقاييس اللغة، ج4، ص 4)).
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2 ـ العشور يف االصطالح الفقهي 

تطلق العش�ور ف الصطالح الفقهي عىل مدلولت عدة، منها عىل ما يؤخذ من املس�لمني 
من الصدقة )الزكاة(، ول س�يام ف الزروع والثامر، وتطلق عىل ما يؤخذ من أموال الكفار املعدة 

للتجارة عند تنقلهم با، وهذا هو املراد بالعشور عىل اإلطالق ف الغالب))(.

فالعش�ور: رضيب�ة مالية تفرض عىل الذمي فيام يتجر في�ه من املال، بتنقله من بلد إىل آخر ف 
دار اإلس�الم، وعىل املس�تأمن بدخوله به دار اإلس�الم))(. وعىل هذا؛ فإن العشور بالنظر إىل من 

تؤخذ منه ومتى تؤخذ قسامن؛ مها: 

أ � ما يفرض عىل الذمي فيام يتجر فيه من املال، بتنقله به من بلد إىل آخر ف دار اإلسالم.

ب � ما يفرض عىل املستأمن فيام يتجر فيه من املال بدخوله دار اإلسالم.

وتعرف العش�ور باس�م الرضيبة التجارية ع�ىل اعتبار أن هذا التعبري أس�هل ف بيان احلقيقة 
الفقهية للعشور، ومن ثم ف بيان أحكامها))(.

3 ـ أدلة مرشوعية العشور 

تَِّج�رون فيه من املال،  اتف�ق الفقهاء عىل مرشوعية أخذ العش�ور من جت�ار دار احلرب، فيام يمَ
بدخولم به دار اإلس�الم بأمان، واس�تدلوا عىل ذلك بأدلة عديدة، هي أدلة مرشوعيته من السنة 

واآلثار واإلمجاع واملعقول، من ذلك: 

ىلمَ امْلُْسِلِمنيمَ ُعُشوٌر«)4(. لمَْيسمَ عمَ ى ومَ ارمَ النَّصمَ ىلمَ اْليمَُهوِد ومَ أ � ما جاء عن النبي > أنه قال: »إِنَّاممَ اْلُعُشوُر عمَ

))( انظر: العتيبي، سعد بن مطر: فقه املتغريات ف عالئق الدول اإلسالمية بغري املسلمني دراسة تأصيلية تطبيقية مع 
موازنة بقواعد القانون الدويل اخلاص، ج)، ص )7) – )7).

))( انظ�ر: اب�ن األثري، املب�ارك بن حممد اجل�زري: النهاية ف غريب احلدي�ث واألثر، ص 6)6؛ مح�اد، نزيه: معجم 
املصطلح�ات القتصادي�ة ف لغ�ة الفقه�اء )املعهد العامل�ي للفكر اإلس�المي، هريندن - فريجيني�ا - الوليات 

املتحدة األمريكية، ط )، 4)4)ه�( ص )4).
))( انظر: العتيبي، سعد بن مطر: فقه املتغريات ف عالئق الدول اإلسالمية بغري املسلمني دراسة تأصيلية تطبيقية مع 

موازنة بقواعد القانون الدويل اخلاص، ج)، ص )7).
)4( أبو داُود، سليامن بن األشعث السجستاين: سنن أيب داُود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب ف تعشري أهل الذمة 
إذا اختلف�وا بالتج�ارات )دار الفك�ر، بريوت- لبن�ان، د. ط، د. ت( ج)، ص85) رق�م: )046)(؛ قال األلباين: 
ضعيف، انظر: ضعيف سنن أيب داُود )مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، الكويت، ط)، ))4) ه�( ج)، ص447.



68

  وق�د ب�ني ابن قدامة أن هذا احلديث يدل عىل أخذ العش�ور من جتارة اليهود والنصارى، كام 
تؤخذ منهم اجلزية أيضًا))(.

لِكمَ  ، ُيِريُد بِذمَ ْيِت نِْصفمَ اْلُعرْشِ الزَّ ِة ومَ بمَِط ِمْن احْلِْنطمَ ْأُخُذ ِمْن النَّ انمَ يمَ ب � أن عمر بن اخلطاب[ »كمَ
.)((» ِة))(اْلُعرْشمَ ْأُخُذ ِمْن اْلِقْطنِيَّ يمَ ِة، ومَ ْمُل إىِلمَ امْلمَِدينمَ ْكُثرمَ احْلمَ أمَْن يمَ

ج � جريان العمل بأخذها ف عرص اخلالفة الراشدة، وعدم النكري لا مع اشتهار العمل با، فقد 
أخ�ذ عمر بن اخلطاب [ من جتار أهل احلرب، واش�تهر ذلك في�ام بني الصحابة ريض الل 
عنهم وعمل به اخللفاء الراشدون ريض الل عنهم، واألئمة بعدهم ف كل عرص من غري نكري 

لذلك)4(.

د � أن التاج�ر ال�ذي يع�ب بتجارت�ه دار اإلس�الم وينتق�ل بني بالده�ا يتاج إىل األم�ان واحلامية 
م�ن اللص�وص وقط�اع الطريق، والتمت�ع باملراف�ق العامة للدولة اإلس�المية، مث�ل الطرق 
واملواص�الت والقناطر واجلس�ور، فضاًل ع�ن القوات التي حتصل با احلامي�ة؛ إذ أن الدولة 
اإلس�المية متكلفة بتأمني ذلك كله، فكان من الس�ائغ فرض العرش ف مقابل تلك اخلدمات 

التي توفرها الدولة، وتتفق عليها محاية له وألمواله، وتيسريًا ملتاجرته)5(.

الفرع الثاين: التزام أحكام اإلسالم

الت�زام أحكام اإلس�الم هو الواجب الثاين من واجبات املس�تأمنني جتاه الدولة اإلس�المية، 
واملقص�ود بأحكام اإلس�الم هنا: األحكام والنظ�م العامة التي تنظم العالقة ب�ني أفراد املجتمع 

))( انظر: ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج))، ص 9)).
ًة  يمَْت ُقْطنِيَّ ُس�مِّ ُز منها احلمص والعدس واللوبيا والدخن والفول، ومَ بمَ تمَ خُتْ ٌة ُتْقتمَاُت وُتطبخ ومَ ثِ�ريمَ �ُة: ُحُبوٌب كمَ ))( الِقْطنِيَّ
�اممَ بِِه. انظر: األزهري، حممد بن أمح�د: الزاهر ف غريب ألفاظ  ا أمَقمَ اِن إذمَ نمَ بِامْلمَكمَ طمَ �ا ِف ُبُي�وِت النَّ�اِس ِمْن قمَ لُِقُطوهِنمَ

الشافعي)وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط)، 99))ه�( ص)5).
))( ابن أنس، مالك: موطأ مالك برواية حممد بن احلسن)دار القلم، دمشق- سوريا، ط)، )99)م( ج) ص0)). 

كتاب الزكاة، باب عشور أهل الذمة، حديث رقم: )0))( ج)، ص0)).
)4( انظر: ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج))، ص 4)).

)5( انظر: زيدان، عبد الكريم: أحكام الذميني واملس�تأمنني ف دار اإلس�الم، ص )8)؛ الزحييل، وهبة: آثار احلرب 
ف الفقه اإلس�المي )دار الفكر، دمش�ق- س�وريا، ط)، 998)م( ص 5)5؛ الكفراوي، عوف حممد: سياس�ة 
اإلنفاق العام ف اإلسالم وف الفكر املايل احلديث، دراسة مقارنة، )مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية- مرص، 

د. ط، 989)م( ص )0).



69

م�ن العقود واملعامالت والعقوبات، ويس�تثنى من ذلك ما يعتق�دون حله كرشب اخلمر، وأكل 
اخلنزير، ونحو ذلك))(. فيلزم عىل غري املسلمني ف املجتمع اإلسالمي اخلضوع ألحكام اإلسالم 
فيام يرجع إىل املعامالت املدنية واجلنائية، وترسي عليهم سياس�ته الداخلية واخلارجية، ملا لذلك 

من ارتباط وثيق باملجتمع وأمنه بمن فيه من مسلمني وغريهم))(.

أم�ا أه�م ه�ذه الواجبات فيمك�ن إمجال�ا ف ثالث مس�ائل هي: اخلض�وع لولي�ة القضاء 
اإلسالمي، واجتناب ما فيه رضر أو غضاضة عىل املسلمني، وجتنب ما فيه إظهار منكر))(. 

املسألة األوىل: اخلضوع لوالية القضاء اإلسالمي

اختلف الفقهاء ف القايض املسلم، هل جيب عليه أن يكم بني الكفار أم ل؟ فقال احلنفية)4( 
والظاهرية)5( بوجوب احلكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، وهو القول األظهر ف املذهب الش�افعي)6(، 
ْرُهْم أمَْن  اْحذمَ ُهْم ومَ اءمَ بِ�عْ أمَْهومَ تَّ لمَ تمَ ُ ومَ لمَ اللَّ ْنزمَ ْينمَُه�ْم باِممَ أمَ أمَِن اْحُكْم بمَ وذل�ك لقوله س�بحانه وتعاىل: ﴿ومَ
إِنَّ  ُهْم بِبمَْعِض ُذُنوِبِْم ومَ ُ أمَْن ُيِصيبمَ نَّاممَ ُيِريُد اللَّ ْم أمَ اْعلمَ ْوا فمَ لَّ إِْن تمَومَ ُ إِلمَْيكمَ  فمَ لمَ اللَّ ْنزمَ ا أمَ ْن بمَْعِض ممَ ْفتُِنوكمَ عمَ يمَ

}94{{ )املائدة(. اِسُقونمَ فمَ ثرًِيا ِمنمَ النَّاِس لمَ كمَ

أم�ا احلنابل�ة)7( واملالكي�ة)8( والش�افعية ف ق�ول آخر؛ فقد قال�وا: ل جيب احلك�م بينهم، بل 
ِت ۚ  �حْ اُلونمَ لِلسُّ ِذِب أمَكَّ ُعونمَ لِْلكمَ �امَّ الق�ايض خمري بني احلكم والرتك، لقوله س�بحانه وتعاىل: ﴿سمَ

))( انظر: الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: التعامل مع غري املس�لمني، أصول معاملتهم واستعاملم، دراسة فقهية، ص 
.(86

))( انظر: مؤسس�ة آل البيت، املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلس�المية: دراس�ات إس�المية معارصة، املوجز ف 
معاملة غري املسلمني )املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عامن، د. ط، 994)م( ص )7.

))( انظ�ر: اب�ن قدام�ة، عب�دالل بن أمح�د: املغن�ي، ج0)، ص 608؛ والغضاضة: الذل�ة واملنقصة؛ انظ�ر: إبراهيم، 
مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط، ج)، ص 654.

)4( انظ�ر: اجلص�اص، أمحد بن عيل: أحكام القرآن، ج)، ص 6)4؛ املطيعي، حممد بخيت: إرش�اد األمة إىل أحكام 
احلكم بني أهل الذمة )املطبعة السلفية، القاهرة- مرص، ط )، 49))ه�( ص )6.

)5( انظر: ابن حزم، عيل بن أمحد: املحىل، ج0)، ص ))6.
)6( انظر: الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج)، ص 95)؛ النووي، ييى بن 

رشف: روضة الطالبني وعمدة املفتني، ج0)، ص 7)).
)7( انظر: ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج0)، ص 98).

)8( انظر: ابن عبد الب، يوسف بن عبد الل: الكاف ف فقه أهل املدينة املالكي، 949؛ القرطبي، حممد بن أمحد: اجلامع 
ألحكام القرآن، ج6، ص 84).



70

ْمتمَ  كمَ إِْن حمَ �ْيًئا ومَ وكمَ شمَ ْن يمَرُضُّ لمَ ْنُهْم فمَ إِْن ُتْعِرْض عمَ ْنُهْم ومَ ْو أمَْع�ِرْض عمَ ُهْم أمَ ْينمَ اْحُكْم بمَ �اُءوكمَ فمَ �إِْن جمَ فمَ
}24{{ )املائدة(. مَ ُيِبُّ امْلُْقِسِطنيمَ ُهْم بِاْلِقْسِط إِنَّ اللَّ ْينمَ اْحُكْم بمَ فمَ

 والراجح ما ذهب إليه احلنفية والظاهرية؛ ألن أهل الذمة من رعايا الدولة اإلسالمية، وقد 
ُأِمرنمَ�ا بدف�ع الظلم عنهم))(، وأن اآلية الثانية منس�وخة باآلية األوىل ف ق�ول بعض املفرسين))(، 
وت�رك احلك�م بينهم ي�ؤدي إىل تظاملهم واعت�داء بعضهم عىل بع�ض))(. أما ما يتعل�ق باألحوال 
الش�خصية، من زواج وط�الق ومواريث؛ فإهنم ل جيبون عىل التزام أح�كام الرشع فيها، وإنام 

تطبق عليهم أحكامهم اخلاصة)4(.

املسألة الثانية: اجتناب ما فيه رضر أو غضاضة عىل املسلمني

وهو كل أمر يلحق الرضر باملسلمني، وقد ذكر ابن قدامة هذه األمور التي قد تلحق الرضر 
باملسلمني، فقال »الجتامع عىل قتال املسلمني، والزنا بمسلمة وإصابتها باسم نكاح، وفتن مسلم 
عن دينه، وقطع الطريق عليه، وقتله، وإيواء جاس�وس املرشكني، واملعاونة عىل املسلمني بدللة 

املرشكني عىل عوراهتم أو مكاتبتهم، وذكر الل تعاىل أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء«)5(. 

ومن األمور التي تندرج حتت ما جيلب الرضر عىل املسلمني »إيذاء املسلمني بأي وجه كان، 
كالرضب والسب، واإلهانة ونحو ذلك«)6(. ويلحق بفتنة املسلم عن دينه ف األمور التي ذكرها 
ابن قدامة »دعوهتم إىل دينهم وترغيبهم فيه؛ ألن هذا األمر من أوىل األشياء التي توجب انتقاض 
العهد؛ ألنه حرابة لل ورس�وله باللس�ان، وقد يكون أعظم من احلرابة باليد«)7(. يضاف إىل ذلك 

اجتناب التعرض ألمور الدين وأحكامه بالنقد أو السخرية أو الستهزاء أو ما شابه)8(.

))( القراف، أمحد بن إدريس الصنهاجي: الفروق أو أنوار البوق ف أنواء الفروق، ج)، ص 4).
))( انظر: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب، ص 4))؛ نواسخ القرآن لبن اجلوزي، ص )))؛ 

ابن كثري، إسامعيل بن عمر: تفسري القرآن العظيم، ج)، ص 60.
))( انظر: الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: التعامل مع غري املسلمني، أصول معاملتهم واستعاملم، ص 87).

)4( انظر: القرطبي، حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن، ج6، ص 87).
)5( ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني ج0)، ص 596

)6( الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: التعامل مع غري املسلمني، أصول معاملتهم واستعاملم، ص 89).
)7( انظر: ابن القيم، حممد بن أيب بكر: أحكام أهل الذمة، ص 9)7.

)8( انظر: ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج0)، ص 596.
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املسألة الثالثة: عدم إظهار املنكرات

وهذه املنكرات عديدة، لعل من أمهها: إحداث البِيمَع والكنائس، كام س�يأيت تفصيله، ورفع 
أصواهتم بكتبهم بني املس�لمني، وإظهار اخلمر واخلنزير والرضب بالنواقيس وتعلية البنيان عىل 

أبنية املسلمني، واإلقامة باحلجاز، ودخول احلرم))(، وبيان ذلك فيام ييل: 

العنرص األول: إحداث البيع والكنائس ونحوها

وهذه املسألة يتسع احلديث فيها إىل أقوال كثرية، أمجل أمهها ف النقاط التالية: 

أوًل: إح�داث املعابد ف البالد التي اختطها املس�لمون، واملقصود بذه البالد: هي التي أنش�أها 
املس�لمون وأحدثوه�ا ف اإلس�الم، مثل الب�رصة والكوفة، وواس�ط وبغ�داد، والقاهرة 
وغريها))(. فقد اتفق الفقهاء عىل عدم جواز إحداث كنيسة أو بيعة، أو صومعة، أو غريها 
من معابد غري املسلمني األخرى ف البالد التي مرصها املسلمون وأحدثوها، ول ينقل عن 

أحد خالف ذلك))(. واألدلة عىل ذلك كثرية، منها: 

) � ما أخرجه ابن عدي من حديث عمر بن اخلطاب [ عن النبي > أنه قال: )ل ُتبنى 
ا()4(. ا خرب ِمْنهمَ ل جيدد ممَ ة ِف اإِلْسالم، ومَ نِيسمَ كمَ

، لمَ  ُه امْلُْس�ِلُمونمَ مَ رصَّ ) � م�ا رواه البيهقي بس�نده عن ابن عباس[ أن�ه قال: » ُكلُّ ِمرْصٍ ممَ

))( انظر: املرجع السابق، ج0)، ص 608.
))( انظر: الكبيس، مصطفى: معابد غري املسلمني ف البالد اإلسالمية وأحكامها ف الفقه اإلسالمي، ص 5).

))( انظ�ر: الرسخيس، حممد بن أمحد: رشح الس�ري الكب�ري، ج4، ص 9)5)؛ الزيلعي، عثامن بن عيل: تبيني احلقائق 
رشح كن�ز الدقائ�ق، ج)، ص 5))؛ اب�ن عابدي�ن: حممد أمني: حاش�ية رد املختار عىل ال�در املختار رشح تنوير 
األبصار، ج4، ص )0)؛ العبدري، حممد بن يوس�ف بن أيب القاس�م: التاج واإلكليل ملخترص خليل، ج4، ص 
600؛ احلوت، حممد بن درويش بن حممد: أسنى املطالب ف أحاديث خمتلفة املراتب، ج4، ص 9))؛ السبكي، 
ع�يل ب�ن عبد ال�كاف: فتاوى الس�بكي )دار املعرفة، ب�ريوت- لبن�ان، د. ط، د. ت( ج)، ص )7)؛ ابن قدامة، 
عب�دالل ب�ن أمحد: املغني، ج9، ص )8)؛ البهويت، منصور بن يونس: كش�اف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 

)))؛ ابن حزم، عيل بن أمحد: املحىل، ج)، ص 5)).
)4( أخرج�ه اب�ن عدي ف الكامل وضّعفه؛ انظر: اجلرجاين، عبدالل بن عدي بن عبدالل بن حممد: الكامل ف ضعفاء 
الرجال، حتقيق: ييى خمتار غزاوي )دار الفكر، بريوت- لبنان، ط )، 409)ه�( ج)، ص )6)؛ الزيلعي، عبد 

الل بن يوسف بن حممد: نصب الراية ألحاديث الداية، ج4، ص 40).
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ُم ِخْنِزيٍر«))(. ْ لمَ ُيبمَاُع ِفيِه حلمَ ُب ِفيِه بِنمَاُقوٍس، ومَ لمَ ُيرْضمَ ٌة، ومَ نِيسمَ لمَ كمَ ٌة ومَ ُيْبنمَى ِفيِه بِيعمَ

ْنوًة؛ وهي البالد التي أنش�أها املرشكون  ثانّي�ًا: إح�داث املعابد ف البالد التي فتحها املس�لمون عمَ
ومرصوها، ثم فتحها املس�لمون قهرًا بالس�يف بعد عرض اإلسالم عىل أهلها أو اجلزية، 
مثل أرض خيب، وعامة أرض الشام، وبعض مدهنا، وغريها من البالد األخرى))(. وقد 

ذهب الفقهاء ف هذه املسألة إىل قولني: 

أ � ما قال به مجهور الفقهاء من احلنفية، وبعض املالكية، والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية، 
ْنوًة،  وهو أنه ل جيوز إحداث يشء من معابد غري املسلمني ف هذه البالد التي فتحت عمَ
حتى ولو أذن اإلمام بذلك، وعللوا ذلك بأن هذه البالد صارت ملكًا للمسلمني فال 

جيوز بناء جمامع للكفر فيها))(.

ب � ه�و ما ذه�ب إليه مالك من جواز إحداث املعابد ف هذه البالد، إذا طلب أهلها من 
اإلمام ذلك عند رضب اجلزية، وأذن لم اإلمام بذلك)4(. 

ثالثًا:  إحداث املعابد ف البالد التي فتحها املسلمون ُصلحًا، وهي البالد التي دخلها املسلمون من 
غ�ري قتال مع أهلها، إنام صلحًا م�ع الفاحتني، مثل أرض البحرين، وأيلة، وبيت املقدس، 
ودمش�ق)5(، وف هذه احلالة؛ فإن حكم إقامة املعابد ف هذه األرض مرتبط بامهية الصلح 

))( البيهقي، أمحد بن احلس�ني: الس�نن الكبى، حديث رقم: )8494)( ج9، ص )0)؛ قال ابن حجر: ضعيف، 
انظر: ابن حجر، أمحد بن عيل: التلخيص احلبري ف ختريج أحاديث الرافعي الكبري )دار الكتب العلمية، بريوت- 

لبنان، ط )، 9)4)ه�( ج4، ص ))).
))( انظر: ابن القيم، حممد بن أيب بكر: أحكام أهل الذمة، ج)، ص 89)).

))( انظر: ابن نجيم، زين الدين: البحر الرائق رشح كنز الدقائق )مؤسس�ة الرس�الة، بريوت- لبنان، ط )، 984)م( 
ج5، ص )))؛ اب�ن عابدي�ن: حمم�د أمني: حاش�ية رد املختار عىل ال�در املختار رشح تنوي�ر األبصار، ج4، ص 
04)؛ الدس�وقي، حممد عرفه: حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبري، ج)، ص 04)؛ احلوت، حممد بن درويش 
بن حممد: أسنى املطالب ف أحاديث خمتلفة املراتب، ج4، ص 9))؛ ابن الوردي، عمر: الغرر البهية رشح البهجة 
الوردي�ة، ج5، ص 45)؛ اب�ن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص 84)؛ البهويت، منصور بن يونس: رشح 
منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، ج)، ص 656؛ الرحيباين، مصطفى السيوطي: مطالب 

أويل النهى ف رشح غاية املنتهى، ج)، ص ))6؛ ابن حزم، عيل ابن أمحد: املحىل، ج5، ص 5)4.
)4( انظ�ر: اخل�ريش، حمم�د بن عبد الل: رشح خمترص خلي�ل، ج)، ص 48)؛ الصاوي، أمحد: بلغة الس�الك ألقرب 
املس�الك )حاش�ية الصاوي عىل الرشح الصغ�ري( ج)، ص 5))؛ عليش، حممد: من�ح اجلليل رشح عىل خمترص 

سيد خليل )دار الفكر، بريوت- لبنان، 409)ه�( ج)، ص ))).
)5( الكبيس، مصطفى مكي حسني: معابد غري املسلمني ف البالد اإلسالمية وأحكامها ف الفقه اإلسالمي، ص 40.
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الذي أخذه اإلمام معهم، وذلك عىل النحو التايل: 
أ � إذا صاحله�م اإلمام عىل أن األرض لم وللمس�لمني اخل�راج عليها، أو يصاحلهم عىل 
ما يبذلونه وهي الدنة؛ فقد ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية، واألصح عند 
الش�افعية، واحلنابلة، إىل جواز إحداث املعابد وما يتاجون إليه ف أداء عباداهتم))(، 
بدليل أن النبي > ملا صالح أهل نجران، ل يش�رتط عليهم أل يدثوا كنيس�ة أو بيعة 
أو غريه�ا))(. أما املاوردي وغريه من أئمة الش�افعية، وق�ول راجح عند احلنابلة نقله 
ابن مفلح؛ فقد قالوا باملنع من إحداث املعابد ف تلك البالد التي صوحلوا فيها، وإن 
كان�ت األرض لم واخلراج للمس�لمني))(، واحتجوا عىل ذلك بأن البلد حتت حكم 

اإلسالم، فال يمكنون من إحداث املعابد ف تلك البالد)4(.
ب � إذا صاحلهم اإلمام عىل أن الدار للمس�لمني، ويؤدون اجلزية فيها، وكذلك لو وقع 
الصل�ح مطلق�ًا من دون أن يأيت عقد الصلح عىل ذكر إح�داث املعابد ف تلك البالد 
أو ع�دم إحداثها، وف كلتا احلالتني وقع خالف طويل بني مؤيد إلحداث املعابد)5(، 

ومعارض إلحداثها)6(.

))( اب�ن نجي�م، زين الدي�ن: البحر الرائق رشح كنز الدقائ�ق، ج5، ص )))؛ ابن عابدين: حممد أمني: حاش�ية رد 
املخت�ار عىل الدر املختار رشح تنوير األبص�ار، ج4، ص )0)؛ احلطاب، حممد بن حممد: مواهب اجلليل لرشح 
خمترص اخلليل، ج)، ص 85)؛ احلوت، حممد بن درويش بن حممد: أس�نى املطالب ف أحاديث خمتلفة املراتب، 
ج4، ص )))؛ املرداوي، عيل بن س�ليامن: اإلنصاف ف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن 

حنبل، ج4، ص )9).
))( أبو داُود، سليامن بن األشعث السجستاين: سنن أيب داُود، باب ف أخذ اجلزية، ج)، ص )8) حديث رقم: ))04)(.
))( انظ�ر: احل�وت، حمم�د بن درويش بن حممد: أس�نى املطال�ب ف أحاديث خمتلف�ة املرات�ب، ج4، ص 0))؛ ابن 
الوردي، عمر: الغرر البهية رشح البهجة الوردية، ج5، ص 45)؛ ابن مفلح، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج: 

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع ملسعود بن أمحد عيل بن سليامن املرداوي، 6، ص 40).
)4( انظر: الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج6، ص 78.

)5( انظر: ابن الامم، حممد بن عبد الواحد: فتح القدير، ج6، ص 59؛ البجريمي: س�ليامن بن عمر بن حممد: حاش�ية 
البجريم�ي ع�ىل رشح منهج الطالب، التجريد لنفع العبيد )دار الفكر، بريوت- لبنان، ط )، 984)م( ج4، ص 
77)؛ البه�ويت، منص�ور ب�ن يونس: رشح منتهى اإلرادات املس�مى دقائ�ق أويل النهى ل�رشح املنتهى، ج)، ص 
666؛ ابن حزم، عيل بن أمحد: املحىل، ج5، ص 5)4؛ العبدري، حممد بن يوسف بن أيب القاسم: التاج واإلكليل 

ملخترص خليل، ج4، ص )60؛ الدسوقي، حممد عرفه: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ج)، ص 04).
)6( العبدري، حممد بن يوس�ف بن أيب القاس�م: التاج واإلكليل ملخترص خليل، ج4، ص 600؛ اخلريش، حممد ابن 
عبد الل: رشح خمترص خليل، ج)، ص 48)؛ الدسوقي، حممد عرفه: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ج)، 
ص 04)؛ اب�ن ال�امم، حممد بن عبد الواحد: فتح القدير، ج6، ص 59؛ الرميل، أمحد بن محزة: هناية املحتاج إىل 
رشح املنهاج، ج8، ص 00)؛ ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص 85)؛ البهويت، منصور بن يونس: 

كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص ))).
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وي�رى الباح�ث أن الق�ول بج�واز بناء املعابد ب�إذن اإلم�ام ف البالد التي فتحها املس�لمون 
ْن�وًة أو صلحًا � خارج جزيرة العرب � وبرشوط حمددة، أقرب للصواب وخصوصًا ف العرص  عمَ

احلارض، برشط التزام غري املسلمني بواجباهتم جتاه املسلمني.

رابع�ًا: إح�داث املعاب�د ف جزيرة الع�رب واحلجاز؛ وهنا ت�أيت خصوصية اجلزي�رة العربية 
وأرض احلجاز عن غريها من بالد املسلمني، ويأيت تفصيل ذلك ف املبحث القادم.

العنرص الثاين: عدم إظهار شعائرهم ومعاصيهم بني املسلمني

إن م�ن مظاه�ر التزامهم بأحكام اإلس�الم عدم إظه�ار معاصيهم وعباداهتم بني املس�لمني 
فيمتنعون عن إظهار اخلمر واخلنزير، والرضب بالنواقيس، ويدل عىل املنع ما جاء ف كتاب عبد 
الرمح�ن ب�ن غنم))( الذي بعثه إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب [ وأقره أن من مجلة ما التزم به 
أهل الشام قولم: »وأن ل نؤمن ف كنائسنا ول منازلنا جاسوسا ول نكتم غشا للمسلمني.، ول 
نبيع اخلمور.، وأل نظهر صلبنا وكتبنا ف يشء من طريق املس�لمني ول أس�واقهم.، وأل نرضب 

بناقوس ف كنائسنا بني حرضة املسلمني«))(.

تبق�ى اإلش�ارة إىل أن الفقه�اء ق�د ذك�روا واجب�ًا م�ن الواجب�ات الجتهادي�ة الت�ي ختضع 
للمصلحة، وهو التزام غري املس�لمني بعالمة يمتازون با عن غريهم من املس�لمني؛ لُيعرفوا با، 
وقد ذكر الفقهاء أن من األمور التي يلتزم با أهل الذمة، للتفريق بينهم وبني املس�لمني؛ اللباس 
فيلبسون مالبس يتميزون با، والُكنى؛ فال يسمح لم بالتكني بكنى املسلمني، كأيب عبدالل، وأيب 
حمم�د))(. وهذا األمر غ�ري ُملزم؛ بل هو مرتوك لويل األمر، ليفعل ما يراه مناس�بًا حمققًا املصلحة 
))( هو عبد الرمحن بن غنم األش�عري، قيل له صحبة، وقيل كان مس�لاًم ول يرمَ النبي > توف س�نة 78ه�. انظر: ابن 
حج�ر، أمح�د بن عيل: اإلصابة ف تييز الصحابة، حتقيق: عيل حممد البج�اوي )دار اجليل، بريوت- لبنان، ط )، 

))4)ه�( ج)، ص 7)4.
))( البيهقي، أمحد بن احلس�ني: الس�نن الكبى، ج 9، ص )0). رقم: )8497)(؛ قال األلباين: إس�ناده ضعيف، 
انظر: إرواء الغليل ف ختريج أحاديث منار الس�بيل )املكتب اإلس�المي، بريوت- لبنان، ط)، 405)ه�( ج5، 

ص04)؛ ابن القيم، حممد بن أيب بكر: أحكام أهل الذمة، ص 657.
))( انظ�ر: اب�ن عابدي�ن: حمم�د أمني: حاش�ية رد املخت�ار عىل ال�در املختار رشح تنوي�ر األبص�ار، ج4، ص 06)؛ 
الدسوقي، حممد عرفه: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ج)، ص 04)؛ الرميل، أمحد بن محزة: هناية املحتاج 
إىل رشح املنه�اج، ج8، ص 95؛ اب�ن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغن�ي، ج0)، ص 9)6؛ ابن القيم، حممد بن أيب 

بكر: أحكام أهل الذمة، ج)، ص )49.
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العامة، فإن رأى حاجة ألزمهم، وإل فاألمر فيه س�عة))(، وعدم اإللزام هو املعمول به ف الوقت 
احلارض، وهو ما يراه الباحث.

2 . 3 خصوصية جزيرة العرب وأثرها عىل عقد األمان

2 . 3 . 1حدود جزيرة العرب وخصوصيتها

م�ا من ش�ك أن األحكام الواجبة عىل املس�تأمنني ختتلف باختالف امل�كان؛ فكثري مما ينطبق 
ع�ىل املس�تأمنني ف اجلزي�رة العربية ل ينطب�ق عليهم ف غريه�ا من األماكن، وذل�ك لعتبارات 
ُم�ه األول، وداُره األوىل. ولذلك كان  علمَ ُم اإلس�الم، وممَ رمَ كث�رية، منها: قدس�ية اجلزي�رة؛ فهي حمَ
للجزي�رة العربي�ة، وللحج�از عىل وجه اخلصوص، أح�كاٌم خاصة، األمر الذي يفرض دراس�ة 

حدود اجلزيرة العربية وخصائصها، وذلك ف الفرعني التاليني: 

الفرع األول: حدود جزيرة العرب واحلجاز

أواًل: حدود جزيرة العرب

، وه�و ُرجوُعه إىِل  مَ ْ رضبمَ وقتل: اْنحرسمَ ْزرًا، من ب�ايبمَ �زرمَ املاُء جمَ ج�اء ف ت�اج العروس: »جمَ
ة؛ لنحسار املاِء عنها«))(. خْلف، ومنه: اجلزيرمَ

ِب؛ فقال األصمعي: أهنا »ما بني عدن أبني))( إىل أطراف الشام طوًل، وأما  رمَ ُة العمَ ِزيرمَ وأما جمَ
العرض؛ فمن جدة وما والها من شاطئ البحر إىل ريف العراق«)4(.

وق�ال أب�و عبي�دة: هي ما ب�ني حفر أيب موس�ى إىل أقىص هتامة ط�وًل، أما الع�رض؛ فام بني 

))( انظر: الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: التعامل مع غري املس�لمني، أصول معاملتهم واستعاملم، دراسة فقهية، ص 
.(9(

))( الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق: تاج العروس من جواهر القاموس، ج0)، ص 5)4.
))( أبني عىل زنة أمحر، وجيوز كرس أوله، وهو اسم ملنطقة عدن وما حولا. انظر: احلموي، ياقوت بن عبد الل: معجم 

البلدان )دار الفكر، بريوت- لبنان، د. ط، د. ت( ج)، ص 86.
)4( الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل: املصباح املنري ف غريب الرشح الكبري للرافعي، ج)، ص 99.
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ِة والعالية، ما فوق نجد إىل أرض هتامة إىل ما وراء مكة، وما كان دون  ومَ اممَ ْبِْين))( إىل منقطع السَّ يمَ
ذلك إىل أرض العراق فهو نجد، وقيل: أن جزيرة العرب هي مكة واملدينة واليمن والياممة))(.

واملالحظ مما سبق اختالف األقوال ف حتديد جزيرة العرب، ولذا قال الزبيدي: »واختلفوا 
ُة  زيرمَ ق�واُل تضطرب وُيص�اِدُم بعُضها بعضًا..، فقي�ل: جمَ ف ُحُدوِده�ا اختالف�ًا كث�ريًا، كادت األمَ
رْشِقها،  ة ممَ ة من جهمَ ُة والُفراُت. فالُفراُت وِدْجلمَ اِم ثم ِدْجلمَ ب ما أمَحاطمَ به بمَْحُر الْند وبْحُر الشَّ رمَ العمَ
ةمَ إىِل  ْيلمَ ّبادان، وس�احُل مّك�ةمَ إىِل أمَ لمَ فيه بح�ُر البرصة وعمَ خمَ ، ودمَ �دنمَ ُنوبا إىِل عمَ وبح�ُر الن�د من جمَ
الِطمَ  ، حتى ُيمَ �واِحُل اأُلْرُدنِّ وم وسمَ لمَ فيه بحُر ال�رُّ خمَ �امل، ودمَ �ام عىل ِجهة الشَّ القل�زم، وبح�ُر الشَّ

الناِحيةمَ التي أمَْقبلمَ منها الُفرات«))(.

ول يقترص هذا اخلالف عىل علامء اللغة فحسب؛ بل وصل بدوره إىل علامء البلدان، وقد أشار 
إىل ذلك احلموي ف معجمه)4(، إل أن المداين قد وصفها وصفًا يقارب قول األصمعي، فقال: 
»جنوبيها: اليمن، وش�امليها: الش�ام، وغربيها: رشم أيلة وما طردته من الس�واحل إىل القلزم..، 

ورشقيها: ُعامن والبحرين وكاظمة والبرصة، وموسطها: احلجاز وأرض نجد والعروض«)5(.

ك�ام اختل�ف الفقهاء وعلامء احلدي�ث – أيضًا � ف حتديد جزيرة الع�رب، ومن ذلك ما رواه 
البيهقي بسنده إىل اإلمام مالك بن أنس أنه قال: »جزيرة العرب: املدينة ومكة واليمن. فأما مرص؛ 
فم�ن بالد املغرب. والش�ام؛ م�ن بالد الروم. والع�راق؛ من بالد فارس«)6(، وقال أبو يوس�ف: 
»ُح�دود أرض الع�رب ما وراء ح�دود الكوفة إىل أقىص صخٍر باليم�ن«)7(، وقال الكرخي: هي 

»أرض احلجاز وهتامة ومكة واليمن والطائف والبيَّة«)8(.

ِة: بادية بني الكوفة والشام. انظر: احلموي،  ومَ اممَ ))( يبين: قرية باألحساء كثرية النخيل والعيون، يقال لا أبرين، والسَّ
ياقوت بن عبد الل: معجم البلدان، ج)، ص )7- ج)، ص 45).

))( الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل: املصباح املنري ف غريب الرشح الكبري للرافعي، ج)، ص 99.
))( الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق: تاج العروس من جواهر القاموس، ج0)، ص 0)4.

)4( انظر: احلموي، ياقوت بن عبد الل: معجم البلدان، ج)، ص 7)).
)5( المداين، احلس�ن بن أمح�د: صفة جزيرة العرب، حتقيق حممد عيل األكوع)مكتبة اإلرش�اد، صنعاء- اجلمهورية 

العربية اليمنية، ط)، 0)4)ه�( ص 9).
)6( البيهقي، أمحد بن احلسني: السنن الكبى، ج9، ص 09).

)7( ابن الامم، حممد بن عبد الواحد: فتح القدير، ج6، ص )).
)8( املرجع السابق، ج)، ج6، ص )).
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ا  همَ ِن ُكلِّ ا ِم�ْن أمَْرِض اْليمَممَ همَ المَ ا ومَ ممَ مَ ومَ ٍن أمَْبنيمَ دمَ ِب ِم�ْن أمَْقىصمَ عمَ رمَ ُة اْلعمَ ِزيرمَ وروى اب�ن حبي�ب: »جمَ
اِم  اِر الشَّ اِحِل اْلبمَْحِر إىِلمَ أمَْطومَ ا ِمْن سمَ همَ المَ ا ومَ ممَ ةمَ ومَ ِمْن ُجدَّ ْرُض فمَ ا اْلعمَ أمَمَّ وِل، ومَ اِق ِف الطُّ إىِلمَ ِريِف اْلِعرمَ
ِب  رمَ ُة اْلعمَ ِزيرمَ ِة«))(. وقال أمحد: »جمَ ومَ �اممَ ِع السَّ طمَ ْثِربمَ إىِلمَ ُمْنقمَ ا بمَنْيمَ يمَ ِق ممَ ْ ِف الرشَّ �ْرِب، ومَ ِم�رْصمَ ِف اْلغمَ ومَ
ْنُبُع  اْليمَ ُ ومَ ْي�بمَ خمَ ُة ومَ ممَ اْليمَاممَ ُة ومَ كَّ ُهومَ ممَ �ا ومَ الهمَ ا ومَ ممَ ُة ومَ : »امْلمَِدينمَ ال ابن ُقدام�ةمَ ا«))(، وقمَ الهمَ �ا ومَ ممَ امْلمَِدينمَ�ُة ومَ

ا وهذا قول الشافعي«))(. الهمَ ا ومَ ممَ ا ومَ الِيُفهمَ مَ خممَ ُك ومَ دمَ فمَ ومَ

 وم�ن خالل ما س�بق يمك�ن القول بأن امل�راد بجزيرة الع�رب ما يد بالبح�ار من اجلهات 
الثالث: اجلنوب، والرشق، والغرب، ومن الش�امل أطراف الش�ام والعراق، وس�ميت جزيرة؛ 
إلحاط�ة البح�ار ب�ا من اجله�ات الثالث م�ن باب التغلي�ب، ويطل�ق عليها اآلن ش�به اجلزيرة 

العربية)4(، وبذلك ل تدخل األردن، والعراق ف حدود جزيرة العرب)5(.

وبام أن اململكة العربية الس�عودية تقع ف ش�به اجلزيرة العربية، وتثل اجلزء األكب منها؛ فإن 
لا بحكم موقعها خصائص ختتلف با عن سائر البالد اإلسالمية، )6(.

ثانيًا: حدود احلجاز

ق�ال في�ه أهل اللغ�ة: هو موضع معروف، س�مي بذلك ألنه حجز بني الغ�ور ونجد، وقيل 
ز باحِلرار واجلبال، أي أحاطت به من احتمَجز الرجُل  بني الغور والش�ام وبني البادية، وقيل احتمَجمَ
ْت لك احِلراُر بنمَْجٍد فذلك احلجاز)7(. وقد  �طه. وعن األصمعي: إذا عرضمَ ه ف وسمَ بإزاره إذا ش�دَّ
ِة، ودار  نق�ل احلموي عن األصمعي: »احلجاز اثنتا عرشة دارًا: املدينة، وخيب، وفدك، وُذو امْلمَْرومَ

))( الباجي، سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب: املنتقى رشح موطأ مالك، ج7، ص 95).
))( ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص 85).

))( اب�ن قدام�ة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص 85)؛ انظر: الش�افعي، حممد ب�ن إدريس: األم، ج4، ص87)، 
.(88

)4( انظر: الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: الس�تعانة بغري املس�لمني ف الفقه اإلس�المي )د.ن، ط)، 4)4)ه�( ط)، 
ص 4)4)ه�، ص ))4.

)5( انظر: أبو زيد، بكر بن حممد: خصائص جزيرة العرب، ص8).
)6( انظ�ر: احلص�ني، صالح بن إبراهيم بن حممد: حقوق املس�تأمنني وواجباهتم ف أنظمة اململكة العربية الس�عودية 

)جملة العدل، العدد ))5( سنة ))4)ه�( ص )5).
)7( انظ�ر: ابن املطرز، نارص الدين بن عبد الس�يد بن عيل: املغرب ف ترتي�ب املعرب، حتقيق: حممود فاخوري وعبد 

احلميد خمتار )مكتبة أسامة بن زيد، حلب- سوريا، ط )، 979)م( ص )8).
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اِزن، وجل س�ليم، وجل هالل، وظهر  ومَ ، ونفر من همَ ْينمَةمَ ، ودار ُجهمَ ْينمَةمَ بيل، ودار أش�جع، ودار ُمزمَ
ا«))(. وق�ال ف موضع آخر: »احلجاز م�ن ختوم صنعاء من  �ْغٌب وبمَدمَ ِة ليىل، ومما ييل الش�ام شمَ �رَّ حمَ
المَ�ةمَ إىل ختوم الش�ام، وإنام س�مي حجازًا ألنه حج�ز بني هتامة ونج�د، فمكة هتامية،  بمَ تمَ ِء ومَ ْب�المَ اْلعمَ

واملدينة حجازية، والطائف حجازية«))(. 

لِكمَ  اءمَ ذمَ رمَ ا ومَ ممَ ِة، ومَ ِريِق اْلُكوفمَ ِة إىلمَ طمَ ِمْن امْلمَِدينمَ ، ومَ ِة إىلمَ تمَُبوكمَ اُز ِمْن امْلمَِدينمَ وق�ال الواق�دي: »احْلِجمَ
اٌز أمَْيضًا،  ْرِج ِحجمَ بمَطمَ اْلعمَ ْبُلغمَ همَ ةمَ إىلمَ أمَْن يمَ كَّ ِريِق ممَ ِة إىلمَ طمَ ِمْن امْلمَِدينمَ ُهومَ نمَْجٌد، ومَ ةمَ فمَ اِرفمَ اْلبمَرْصمَ إىلمَ أمَْن ُيشمَ
ُهومَ  ائِِف فمَ ِة الطَّ ْمرمَ غمَ ةمَ ومَ ْج�رمَ بمَنْيمَ ومَ اِق ومَ انمَ بمَنْيمَ اْلِعرمَ ا كمَ ممَ ٌة، ومَ اممَ ُه�ومَ هِتمَ ةمَ فمَ ُجدَّ ةمَ ومَ كَّ لِ�كمَ إىلمَ ممَ اءمَ ذمَ رمَ �ا ومَ ممَ ومَ

اٌز«))(. ُهومَ ِحجمَ نمَْجٍد فمَ ةمَ ومَ اممَ ا بمَنْيمَ هِتمَ ممَ ُة، ومَ اممَ ُهومَ هِتمَ ةمَ إىلمَ اْلبمَْحِر فمَ ْجرمَ اءمَ ومَ رمَ ا ومَ ممَ نمَْجٌد، ومَ

وق�ال الش�افعي: »احلجاز؛ ه�ي مكة واملدين�ة والياممة وخماليفه�ا كلها«)4(. وق�ال احلنابلة: 
»احلج�از ه�و احلاجز بني هتامة ونجد، كمكة واملدينة والياممة وخيب وينبع وفدك وما والها من 

قراها«)5(.

الفرع الثاين: خصائص جزيرة العرب)6)

للجزي�رة العربي�ة خصائص عامة، تش�مل اجلزي�رة العربية ويدخل ف ذل�ك احلجاز ومكة 
املكرم�ة واملدين�ة النبوية، وهن�اك خصائص يتص با احلج�از ومكة واملدينة، وذل�ك ملا لا من 
قدس�ية ومكان�ة، فمنه�ا انطلق نور الدع�وة إىل الع�ال أمجع، وفيه�ا احلرمان الرشيف�ان والكعبة 

املرشفة، ومسجد النبي >، مما جعل لا ميزة خاصة عن سائر البالد األخرى)7(. 

))( احلموي، ياقوت بن عبد الل: معجم البلدان، ج)، ص؛ 9)).
))( املرجع السابق، ج)، ص؛ 9)).

))( اب�ن عابدي�ن: حممد أم�ني، نقاًل عن: الواق�دي، حممد بن عمر: حاش�ية رد املحتار عىل الدر املخت�ار رشح تنوير 
األبصار، ج4، ص 76).

)4( الشافعي، حممد بن إدريس: األم، ج4، ص 87).
)5( املرداوي، عيل بن س�ليامن: اإلنصاف ف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ج4، ص 

.(40
)6( انظر تفاصيل ذلك ف: أبو زيد، بكر بن حممد: خصائص جزيرة العرب )دار ابن اجلوزي، الدمام، السعودية، ط 

)، ))4)ه�( ص 5)- 56.
)7( انظر: الكبيس، مصطفى مكي حس�ني: معابد غري املس�لمني ف البالد اإلس�المية وأحكامها ف الفقه اإلس�المي 

)دار النفائس، عامن- األردن، ط)، ))0)م( ص 54.
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وتتع�رض الدراس�ة هن�ا بإجي�از إىل أهم تل�ك اخلصائص؛ ألن الدراس�ة ليس�ت ف موضع 
رشح وتفصي�ل وترجي�ح فيام يتعلق بخصائ�ص جزيرة العرب، وإنام تتعرض الدراس�ة إىل تلك 

اخلصائص ملعرفة آثارها عىل واجبات املستأمنني ف جزيرة العرب، والتي عىل رأسها: 

) � اجلزيرة العربية هي مهبط الوحيني، القرآن الكريم والسنة املطهرة، وف اجلزيرة العربية الكعبُة 
�ُة املس�لمني، وفيها احلرمان، احلرم املك�ي، واحلرم املدين � كام س�بق � ول يوجد ف العال  قبلمَ

حرم سوامها، فهي حرم اإلسالم.

ُم اإلس�الم؛ فهي معلمه األول، وداره األوىل، قصبة الديار اإلس�المية،  رمَ ) � أن ه�ذه اجلزي�رة حمَ
وعاصمتها، وقاعدة لا عىل مر العصور، وكر الدهور، منها تفيض أنوار النبوة املاحية لظلامت 
اجلاهلي�ة، ولذلك جاء ف صحيح الس�نة ما لذه اجلزيرة م�ن خصائص وأحكام؛ لتبقى هذه 

املنطقة قاعدة اإلسالم دائاًم؛ كام كانت قاعدته أوًل، ومعقل اإليامن آخرًا؛ كام كانت سابقًا.

) � اجلزيرة هي املحتضنة لإلس�الم عند غربته، وحني يارب ف خارج اجلزيرة فإنه ينحاز إليها، 
ِريبًا  أمَ غمَ ممَ بمَدمَ روى مسلم بسنده من حديث عبدالل بن عمرب أن الرسول > قال: )إِنَّ اإِلْسالمَ

ا())(.  ُة ِف ُجْحِرهمَ يَّ ْأِرُز احْلمَ اممَ تمَ ْيِن كمَ ْأِرُز بمَنْيمَ امْلمَْسِجدمَ ُهومَ يمَ أمَ، ومَ اممَ بمَدمَ ِريبًا كمَ يمَُعوُد غمَ سمَ ومَ

4 � اجلزي�رة العربي�ة فيها إقامة احلج الذي هو الركن اخلامس من أركان اإلس�الم، فال يصح أن 
يقام إل ف األماكن املحددة فيها.

5 � أن جزيرة العرب وقف ف اإلس�الم عىل أهل اإلس�الم، فال جيوز الستيطان الدائم فيها لغري 
املسلمني))(، كام سيأيت بيانه ف املطلب القادم.

وم�ن خالل هذه اخلصائ�ص يتضح انفراد جزيرة العرب واحلجاز ع�ن غريها من البلدان، 
بأحكام تتعلق بواجبات املستأمنني ف جزيرة العرب، فيام يتعلق بالشعائر الدينية واملعابد واإلقامة 

والتنقل.

))( ابن احلجاج، مس�لم: صحيح مس�لم، كتاب اإليامن، باب بيان أن اإلس�الم بدأ غريبا وس�يعود غريبا، ص 75، 
حديث رقم: ))7)( 

))( انظر: أبو زيد، بكر بن حممد: خصائص جزيرة العرب، ص 0)-5).
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2 . 3 . 2 أثر خصوصية جزيرة العرب عىل حقوق املستأمنني وواجباهتم

أش�ارت الدراسة فيام س�بق إىل أن اجلزيرة العربية لا العديد من اخلصائص، التي تيزها عن 
غريها من بالد املسلمني، وأن هذه اخلصائص لا أثرها فيام يتعلق بواجبات املستأمنني وحقوقهم، 

ومن أهم اآلثار املرتتبة عىل خصوصية جزيرة العرب ما ييل: 

أواًل: أنه ليس للكافر دخول جزيرة العرب لالستيطان الدائم هبا

 فليس لإلمام عقد الذمة لكافر برشط اإلقامة والستيطان الدائم فيها، وإنام اإلقامة املؤقتة، 
فيام عدا احلرمني كام سيأيت تفصيله. وتبعًا لذلك فليس للكافر اختاذ يشء من جزيرة العرب دارًا 

بتملك أرض أو بناء عليها؛ ألنه إذا حرمت اإلقامة الدائمة حرمت األسباب إليها.

فجزيرة العرب وديعة النبي > إىل أمته، التي اس�تحفظهم عليها ف آخر ما عهده النبي >. 
م عليه اس�تيطان جزيرة  وه�ي داٌر طيب�ة، ل يقطنه�ا إل طيبًا، ومل�ا كان املرشك خبيثًا برشك�ه؛ ُحرِّ
العرب والستقرار الدائم فيها. ويدل عىل هذا عدد من األحاديث الصحيحة عن النبي > منها: 
ِكنيمَ ِمْن  : )أمَْخِرُجوا امْلُرْشِ المَ أ � ما رواه البخاري بس�نده عن ابن عباس[: أن رس�ول الل > قمَ

ِب())(.  رمَ ِة اْلعمَ ِزيرمَ جمَ
ُهْودمَ  نَّ اليمَ ب � روى مس�لم بس�نده من حديث عمر [ أنه سمع رس�ول الل > يقول: )أُلْخِرجمَ

عمَ إلَّ ُمْسِلاًم())(. تَّى ل أدمَ ِب؛ حمَ رمَ ِة العمَ ِزْيرمَ ى ِمْن جمَ ارمَ والنَّصمَ
 ِ ُس�وُل اللَّ ممَ بِِه رمَ لَّ ا تمَكمَ ج � أخرج البيهقي بس�نده من حديث أيب عبيدة بن اجلراح [ قال: آِخُر ممَ
َّ النَّاِس  ُم�وا أمَنَّ رشمَ اْعلمَ ِب ومَ رمَ ِة اْلعمَ ِزي�رمَ انمَ ِمْن جمَ أمَْهلمَ نمَْجرمَ �اِز ومَ ودمَ احْلِجمَ ُ : )أمَْخِرُج�وا هيمَ �المَ > قمَ

.)(() اِجدمَ سمَ ُهْم ممَ ُذوا ُقُبورمَ مَ ِذينمَ اختَّ الَّ
فه�ذه األحادي�ث وغريها تنص عىل أن األصل رشعًا منع أي كاف�ر، مهام كان دينه وصفته، 

))( البخاري، حممد بن إسامعيل: صحيح البخاري، كتاب اجلزية واملوادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، 
ص 7)5، حديث رقم: )68))(.

))( ابن احلجاج، مس�لم: صحيح مس�لم، كتاب اجلهاد والس�ري، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، 
ص 784، حديث رقم: )4594(.

))( البيهقي، أمحد بن احلس�ني: الس�نن الكبى، كتاب اجلزية، باب ل يس�كن أرض احلجاز مرشك، ج9، ص 08) 
حديث رقم: )9)85)( وصححه األلباين ف: السلس�لة الصحيحة)مكتب�ة املعارف، الرياض- اململكة العربية 

السعودية، د. ط، د. ت( ج)، ص 4))، حديث رقم: )))))(.
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من الستيطان والقرار ف جزيرة العرب، وأن هذا احلكم من آخر ما عهده النبي > إىل أمته.))(

ثانيًا: عدم جواز إحداث املعابد يف جزيرة العرب واحلجاز

 فقد اتفق الفقهاء عىل منع إحداث املعابد أو إبقائها ف جزيرة العرب واحلجاز، تفضياًل لذه 
األرض عىل غريها، وتطهريًا ألرضها من شعائر الدين الباطل، ويشمل هذا املنع مدهنا وقراها، 
ونمَ عىل يشء منها))(، واحتجوا  ووج�وب هدم ما كان موجودًا فيها من املعابد القديمة، وأل ُيِقرُّ

عىل ذلك بأدلة كثرية، منها: 
 ِ ُسوُل اللَّ ِهدمَ رمَ ا عمَ انمَ آِخُر ممَ أ � روى اإلمام أمحد بسنده من حديث عائشة ريض الل عنها قالت: » كمَ

ِب ِدينمَاِن«))(. رمَ ِة اْلعمَ ِزيرمَ ُك بِجمَ : )ل ُيرْتمَ المَ > أمَْن قمَ
بِيُّ  ممَ بِِه النَّ لَّ ا تمَكمَ ب � م�ا أخرجه أمحد بس�نده من حديث أيب عبيدة بن اجلراح [ ق�ال: إِنَّ آِخرمَ ممَ

ِب()4(. رمَ ِة اْلعمَ ِزيرمَ انمَ ِمْن جمَ أمَْهِل نمَْجرمَ اِز ومَ ودمَ أمَْهِل احْلِجمَ ُ : )أمَْخِرُجوا هيمَ المَ > قمَ
ى  ارمَ النَّصمَ اِب أمَْج�ىلمَ اْليمَُهودمَ ومَ طَّ رمَ ْبنمَ اخْلمَ ج � م�ا رواه أمحد بس�نده من حديث ابن عمر[ )أمَنَّ ُعممَ

از()5(. ِمْن أمَْرِض احْلِجمَ
ومن األقوال الس�ابقة ف مسألة إحداث املعابد؛ يتضح وقوع خالف بني الفقهاء بني التأييد 
واملعارض�ة ف اإلح�داث أو اإلبق�اء عىل معابد غري املس�لمني ف ديار املس�لمني، حس�ب طبيعة 
األرض، ومكاهن�ا، غ�ري أن أرض احلج�از واجلزي�رة العربية كانت لا خصوصية � س�بق بياهنا � 

اقتضت منع إحداث معابد لغري املسلمني أو اإلبقاء عليها)6(. 

))( انظر: أبو زيد، بكر بن حممد: خصائص جزيرة العرب، ص )).
))( انظر: الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 5))؛ اخلريش، حممد بن عبد الل: 

رشح خمترص خليل، ج)، ص 44).
))( ابن حنبل، أمحد بن حممد: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ج)4، ص )7)، حديث ر قم: ))5)6)( تعليق شعيب 

األرنؤوط: صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن.
)4( اب�ن حنب�ل، أمح�د بن حممد: مس�ند اإلمام أمحد ب�ن حنب�ل، ج )، ص 95)، حديث رق�م: )696)( وصححه 

األلباين ف: صحيح اجلامع الصغري، ج )، ص 06)، حديث رقم: ))))(.
)4( البخ�اري، حممد بن إس�امعيل: صحيح البخاري، كت�اب اخلمس، باب ما كان النب�ي > يعطي املؤلفة قلوبم، 

ص4)5، حديث رقم: ))5))(.
)6( املطلب األول من هذا املبحث، ص67 –)7؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )الرئاس�ة العامة 
للبح�وث العلمي�ة واإلفتاء، الري�اض، باململكة العربية الس�عودية، ط5، 4)4)ه��( ج7)، ص467- )47، 

فتوى رقم: )))4))(.
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ثالثًا: عدم اإلقامة يف احلجاز، وعدم دخول احلرم

ِة  ِزيرمَ ُك بِجمَ  فأما املسألة األوىل، وهي عدم اإلقامة ف احلجاز، فدليله حديث النبي >: )ل ُيرْتمَ
ِب ِدينمَ�ان())(؛ مما يدل عىل عدم جواز إقامتهم ف احلجاز أو جزيرة العرب إقامة دائمة، وقد  �رمَ اْلعمَ

سبق احلديث عن ذلك، وأما املسألة الثانية، وهي دخولم احلرم، ففيها أمران؛ مها: 

1 ـ حرم مكة 

اختل�ف الفقه�اء ف هذا األمر إىل قولني، القول األول: ذهب مجه�ور الفقهاء من املالكية))( 
والش�افعية))( واحلنابلة)4( وحممد بن احلس�ن)5( إىل املنع من دخولم حرم مكة منعًا باتًا، ول جيوز 
المَ  ٌس فمَ ُكونمَ نمَجمَ ُنوا إِنَّاممَ امْلُرْشِ ِذينمَ آممَ ا الَّ مَ ا أمَهيُّ لويل األمر أن يأذن لم ف دخوله، لقوله سبحانه الل: ﴿يمَ
مَ  اءمَ إِنَّ اللَّ ْضِلِه إِْن شمَ ُ ِمْن فمَ ْوفمَ ُيْغنِيُكُم اللَّ سمَ ًة فمَ ْيلمَ إِْن ِخْفُتْم عمَ ا ومَ ذمَ اِمِهْم همَٰ اممَ بمَْعدمَ عمَ رمَ ُبوا امْلمَْسِجدمَ احْلمَ ْقرمَ يمَ
ُن يمَْوممَ  ذِّ ْن ُيؤمَ ثمَنِي أمَُبو بمَْكٍر [ُ ِفيممَ ِكيٌم}82{{ )التوبة(. وما جاء عن أيب هريرة قال: »بمَعمَ ِليٌم حمَ عمَ

ْيِت ُعْريمَاٌن«)6(.  ل يمَُطوُف بِاْلبمَ ٌك ومَ اِم ُمرْشِ جُّ بمَْعدمَ اْلعمَ ُ ْحِر بِِمًنى: ل يمَ النَّ

أما القول الثاين: فهو قول احلنفية)7(، واحتامل عند احلنابلة)8(، وقد ذهبوا إىل جواز دخولم 
احلرم، واس�تدلوا عىل ذلك أن املرشكني من وفود العرب كانوا يدخلون املس�جد عىل رسول الل 
ُهومَ  ُه فمَ ارمَ ْيِه دمَ لمَ قمَ عمَ ْن أمَْغلمَ ممَ ُهومَ آِمٌن، ومَ ارمَ أمَبِى ُسْفيمَانمَ فمَ لمَ دمَ خمَ ْن دمَ > وأن النبي > قال عام الفتح: »ممَ

))( ابن حنبل، أمحد بن حممد: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ج)4، ص )7)، حديث رقم: ))5)6)( تعليق شعيب 
األرنؤوط: »صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن«.

))( انظر: الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف: رشح الزرقاين عىل خمترص سيد خليل، ج)، ص 05).
))( انظ�ر: الرشبين�ي، حمم�د اخلطي�ب: مغني املحت�اج إىل معرفة معاين ألف�اظ املنهاج، ج4، ص 47)؛ الش�ريازي، 

إبراهيم بن عيل بن يوسف: املهذب ف فقه اإلمام الشافعي، ج5، ص )4).
)4( انظ�ر: البه�ويت، منص�ور بن يون�س: رشح منتهى اإلرادات املس�مى دقائق أويل النهى ل�رشح املنتهى، ج)، ص 

.((9
)5( انظر: ابن عابدين: حممد أمني: حاشية رد املختار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، ج4، ص 09).

)6( البخ�اري، حمم�د بن إس�امعيل: صحيح البخاري، كت�اب اجلزية واملوادعة، باب كيف ينب�ذ إىل أهل العهد، ص 
9)5، حديث رقم: )77))(.

)7( انظر: الس�مرقندي، مس�عود بن أمحد: حتفة الفقهاء )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 405)ه�( ج)، 
ص )59.

)8( انظر: املرداوي، عيل بن سليامن: اإلنصاف ف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ج4، 
ص 9)).
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ُهومَ آِمٌن«))(. وأجاب أصحاب هذا الرأي عىل اجلمهور أن املمنوع من  لمَ امْلمَْسِجدمَ فمَ خمَ ْن دمَ ممَ آِمٌن، ومَ
دخول احلرم للحج، أو أن املمنوع هم مرشكو العرب، الذين ل يكن لم عهد ول ذمة))(.

 والراجح ف هذه املسألة هو قول اجلمهور؛ لعموم اآلية الكريمة ورصاحتها ف منع املرشكني 
من القرتاب من املسجد احلرام))(.

2 ـ حرم املدينة 

اختلف الفقهاء حول دخول الكفار املس�جد النبوي وس�ائر مس�اجد املس�لمني، إىل قولني: 
األول: م�ا ذه�ب إلي�ه املالكية واحلنابل�ة من منع دخولم املس�جد النبوي وس�ائر املس�اجد)4(، 
اممَ  رمَ دمَ احْلمَ ُبوا امْلمَْس�جِ ْقرمَ المَ يمَ ٌس فمَ ُكونمَ نمَجمَ ُنوا إِنَّ�اممَ امْلُرْشِ ِذينمَ آممَ �ا الَّ مَ ا أمَهيُّ واس�تدلوا باآلي�ة الكريمة: ﴿يمَ
ا...}82{{ )التوبة(، وأهنا آية عامة ف سائر املرشكني وسائر املساجد)5(. وقول  ذمَ اِمِهْم همَٰ بمَْعدمَ عمَ
زَّ  ِ عمَ ِر إِنَّاممَ ِه�يمَ لِِذْكِر اللَّ ذمَ لمَ اْلقمَ ا اْلبمَْوِل ومَ ذمَ ٍء ِم�نْ همَ ْ �اِجدمَ ل تمَْصُلُح ليِشمَ �ِذِه امْلمَسمَ الرس�ول >: )إِنَّ همَ

ِة اْلُقْرآِن()6(، والكافر ل يلو من ذلك)7(. اءمَ ِقرمَ الِة ومَ الصَّ لَّ ومَ جمَ ومَ

أما القول الثاين؛ فهو قول الش�افعية ورواية عند احلنابلة)8(، فقد قالوا بجواز الدخول مقيدًا 
بحص�ول اإلذن، وبرشط ع�دم البتذال بأكل أو نوم، واحتجوا عىل ذلك أن النبي> ربط ثاممة 

))( أبو داُود، س�ليامن بن األش�عث السجستاين: س�نن أيب داُود، كتاب اخلراج والفيء واإلمارة، باب ما جاء ف خب 
مكة، ج)، ص 84)، رقم: )))0)(؛ وحس�نه األلباين ف: صحيح س�نن أيب دوواد، ج)، ص ))))، حديث 

رقم: )))6)(.
))( انظر: اجلصاص، أمحد بن عيل: أحكام القرآن، ج4، ص 79)؛ الكاس�اين، مس�عود بن أمحد: بدائع الصنائع ف 

ترتيب الرشائع، ج5، ص 8)).
))( انظر: احلصني، صالح بن إبراهيم بن حممد: حقوق املس�تأمنني وواجباهتم ف أنظمة اململكة العربية الس�عودية، 

جملة العدل، ص 55). 
)4( انظ�ر: البه�ويت، منص�ور بن يون�س: رشح منتهى اإلرادات املس�مى دقائق أويل النهى ل�رشح املنتهى، ج)، ص 

9))؛ البهويت، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 44).
)5( انظر: القرطبي، حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن، ج0)، ص 54).

)6( ابن احلجاج، مسلم: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت 
ف املسجد، ص )))، حديث رقم: ))66(.

)7( انظر: القرطبي، حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن، ج0)، ص 54).
)8( انظر: الشريازي، إبراهيم بن عيل بن يوسف: املهذب ف فقه اإلمام الشافعي، ج5، ص 44)؛ النووي، ييى بن 
رشف: روضة الطالبني وعمدة املفتني، ج0)، ص 0))؛ املرداوي، عيل بن سليامن: اإلنصاف ف معرفة الراجح 

من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ج4، ص )4).
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ابن آثال قبل أن يسلم ف املسجد))(، وأن النبي > كان ُينزل وفود العرب ف املسجد. والراجح 
جواز دخول الكفار حلرم املدينة واملس�جد النبوي وبقية املس�اجد ملصلحة أو حاجة أو رضورة، 

وبرشط إذن اإلمام أو من ينوب عنه، وبذا يتم اجلمع بني األدلة))(.

ومما س�بق يتضح أث�ر خصوصية اجلزيرة العربية عىل واجبات املس�تأمنني، واملتمثلة ف عدم 
إقام�ة املعاب�د والكنائس، وعدم دخول احلرم املك�ي واملدين، إذ جيوز لم ف غ�ري جزيرة العرب 
اإلقامة الدائمة وإحداث املعابد، ودخول مجيع األماكن، عىل ما بينت الدراس�ة ف املبحث الثاين 

اخلاص بحقوق املستأمنني وواجباهتم.

ومل�ا كان�ت اململك�ة العربية الس�عودية تق�ع ف قلب اجلزي�رة العربية، وتدخ�ل ف حدودها 
املذكورة، وبا احلرمان الرشيفان، فإهنا تتمتع بذات اخلصوصية وتلتزم بام يرتتب عليها من آثار، 
كام سيأيت تفصيله عند احلديث عن أنظمة اململكة ذات العالقة، ف الفصلني الرابع واخلامس من 

هذه الدراسة.

2 . 4 عقدا الذمة واألمان يف الفقه اإلسالمي املعارص

فيام س�بق، تناولت الدراس�ة ماهي�ة عقد األم�ان، وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية، وجتدر 
اإلشارة إىل أن كثريًا من تلك األحكام يشرتك فيها الذمي الذي له إقامة دائمة ف ديار املسلمني، 
وأن هناك بعض احلقوق والواجبات يتص با الذمي دون املستأمن، ومن تلك األحكام ما يتغري 
حكمه بتغري الزمان، فيكون خاضعًا لجتهاد ويل األمر، ليفعل ما يراه مناس�بًا وحمققًا للمصلحة 
العامة؛ لذلك فإن مفهوم عقدي الذمة واألمان ف الفقه املعارص قد اختلف ف بعض األمور عنه 

ف الفقه القديم، وتتناول الدراسة ذلك ف التايل: 

))( البخاري، حممد بن إسامعيل: صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب دخول املرشك املسجد، رقم: )469(.
))( انظر: ابن القيم، حممد بن أيب بكر: أحكام أهل الذمة، ج)، ص 98).
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2 . 4 . 1 عقد الذمة يف الفقه املعارص

الفرع األول: الذمة يف اللغة واالصطالح

أواًل: الذمة يف اللغة

الذمة بكرس الذال وفتح امليم املشددتني وردت ف كتب اللغة بمعنى العهد والعقد والكفالة 
والضامن واألمان واحلق والكرامة))(، عىل ما قدمت الدراسة ف تعريف هذا املصطلح ف الفصل 
األول. وق�د تطلق الذمة ع�ىل الذات والنفس اللتني مها حملها، فتقول: ف ذمة فالن كذا، وبرئت 

ذمته من كذا، كام تطلق عىل املعنى الذي يصلح لإللزام واللتزام))(. 

ثانيًا: الذمة يف االصطالح

أما الذمة ف الصطالح؛ فهي عقد معاهدة سلم دائمة مع غري املسلمني من أجل الستيطان 
ف دار اإلس�الم، والعيش ف ظل احلكم اإلس�المي، رشيطة تأدية اجلزية، فيكون لم ذمة مؤبدة 
عىل أرواحهم وأعراضهم وأموالم من قبل املس�لمني))(. أي هم املس�توطنون ف بالد اإلس�الم 
من غري املسلمني، وسموا بذلك ألهنم دفعوا اجلزية، فأمنوا عىل أرواحهم وأعراضهم وأموالم، 

وأصبحوا ف ذمة املسلمني)4(.

وق�د عرف احلنفية عق�د الذمة بأنه عقد األمان املؤبد)5(، والذمي عندهم هو كل كافر –عدا 

))( انظ�ر: الزبي�دي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلس�يني: تاج العروس م�ن جواهر القاموس، ج8، ص )0)؛ 
الف�ريوز آب�ادي، حممد بن يعقوب: القاموس املحي�ط، ص 4)4)؛ ابن منظور، حممد بن مكرم: لس�ان العرب، 

ج5)، ص ))).
))( انظر: الرميل، أمحد بن محزة: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، ج8، ص 80.

))( انظر: الزحييل، وهبة: العالقات الدولية ف اإلسالم مقارنة بالقانون الدويل احلديث )مؤسسة الرسالة، بريوت- 
لبن�ان، د. ط، )98)م( ص 49)؛ امل�ودودي، أب�و األعىل: حقوق أهل الذمة ف الدولة اإلس�المية )دار الفكر، 

بريوت- لبنان، د. ط، د. ت( ص 0).
)4( انظ�ر: اخلربوطيل، عيل حس�ني: اإلس�الم وأهل الذمة )سلس�لة التعريف باإلس�الم، املجلس األعىل للش�ؤون 

اإلسالمية، القاهرة- مرص، الكتاب التاسع واألربعون، 969)م( ص 65.
)5( انظر: الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج9، ص 7))4.
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عبدة األوثان من العرب واملرتدين � ُيقر ف ديار املسلمني آمنًا عىل التأبيد، برشط بذل اجلزية))(. 
أما املالكية؛ فقد عرفوا الذمة ف س�ياق تعريفهم للجزية، وذلك بقولم: »اجلزية هي مال يرضبه 
اإلم�ام عىل كل كافر ذكر، حر مكلف، قادر يصح س�باؤه، ل يعتقه مس�لم، لس�تقراره آمنًا بغري 
احلجاز واليمن«))(. أما الش�افعية؛ فقد عرفوا عقد الذمة بأنه عقد غري مؤقت، بل هو عقد أبدي 
ي�رسي ع�ىل من عقده مع املس�لمني وذريته من بع�ده«))(، وهذا أقرب لتحدي�د أجل عقد الذمة 
م�ن كونه تعريفًا، أم�ا احلنابلة؛ فعرفوه بأنه »إقرار بعض الكفار ع�ىل كفرهم، برشط بذل اجلزية 
والتزام أحكام امللة«)4(. إذًا فإن عقد الذمة هو عقد يصري بمقتضاه غري املس�لم ف ذمة املس�لمني، 

أي ف عهدهم وأماهنم عىل وجه التأبيد، وله اإلقامة ف دار اإلسالم عىل وجه الدوام)5(.

وم�ن ه�ذه التعريفات وتلك، س�واء التعريفات الرصية التي وردت ف أق�وال الفقهاء، أو 
املعاين اللغوية التي وردت عند علامء اللغة؛ يظهر أن أهل الذمة أو الذميني هم املس�توطنون من 
غري املسلمني، الذين ارتضوا العيش ف دار اإلسالم، ولم ذمة مؤبدة عىل أرواحهم وأعراضهم 
وأموال�م مع ممارس�تهم لدياناهت�م، وقد تعهدوا ف مقاب�ل ذلك دفع مبلغ من املال يتناس�ب مع 
قدرهت�م املالية، دون إجحاف أو ش�طط، وهو ما يطلق عليه اس�م اجلزية، م�ع التزامهم باحرتام 
أحكام اإلسالم ونظامه العام. وإطالق هذا اللقب عليهم فيه إشارة إىل أن لم عهد الل أل وعهد 
رس�وله r وعهد مجاعة املس�لمني، أن يعيش�وا ف محاية املس�لمني، بناًء عىل عقد الذمة، وهم بذا 

العقد من رعايا الدولة اإلسالمية)6(.

))( انظ�ر: اجلص�اص، أمحد بن عيل: أحكام القرآن، ج))، ص )9؛ اب�ن نجيم، زين الدين: البحر الرائق رشح كنز 
الدقائق، ج5، ص 9)).

))( الدردي�ر، أمح�د بن حممد: الرشح الصغري عىل أقرب املس�الك )دار املعارف، القاه�رة- مرص، ط )، )9))ه�( ج)، ص 
.(08

))( الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج4، ص )4).
)4( البه�ويت، منص�ور بن يونس: كش�اف القناع عن متن اإلقناع، ج)، ص 6))؛ الزوائ�د ف فقه اإلمام أمحد، ج)، 

ص ))4.
)5( انظر: الرميل، أمحد بن محزة: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، ج8، ص )9.

)6( انظر: الدريني، حممد فتحي: خصائص الترشيع اإلسالمي ف السياسة واحلكم، ص 6))؛ عثامن، حممد رأفت: 
احلق�وق والواجب�ات والعالق�ات الدولية ف اإلس�الم )دار الضي�اء، ع�امن- األردن، د. ط، د. ت( ص)))؛ 
القرضاوي، يوس�ف: غري املس�لمني ف املجتمع اإلس�المي، ص 7.املودودي، أبو األعىل: حقوق أهل الذمة ف 

الدولة اإلسالمية، ص 0).
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الفرع الثاين: أدلة مرشوعية عقد الذمة

ل ختتل�ف أدل�ة مرشوعية عق�د الذمة عن أدلة مرشوعي�ة اجلزية التي تناولتها الدراس�ة فيام 
سبق))(؛ لرتباط اجلزية بعقد الذمة، إذ أنه لول عقد الذمة ملا كانت اجلزية، وقد قام اإلمجاع عىل 
مرشوعية عقد الذمة وأخذ اجلزية من غري املسلمني، واتفقوا عىل جواز أخذها من أهل الكتاب، 
وهم اليهود والنصارى، أو من له شبهة كتاب كاملجوس))(، وقد أخذ با اخللفاء الراشدون ومن 

جاء من بعدهم))(.

وق�د فرضت الرشيعة اإلس�المية عىل أه�ل الذمة دفع اجلزية، ول يكن ذل�ك عقابًا لم عىل 
عدم اعتناقهم اإلسالم؛ إنام كانت اجلزية رضيبة عادلة تامًا ف كل صورها، ذلك أن احلياة ف كل 
جمتمع وكل عرص تقوم عىل أساس احلقوق والواجبات، وقد تتع أهل الذمة بكثري من احلقوق، 
وعاش�وا ف ظل التس�امح اإلس�المي، فكان عليهم أن يقوموا مقابل ذلك ببعض الواجبات. ف 
الوقت نفس�ه؛ فإن املس�لم يس�هم بجزء م�ن ماله للدولة لقض�اء حوائج املجتمع وت�ام املرافق، 
وه�ي ال�زكاة، والزكاة غري واجبة عىل الذمي؛ ألنه غري مس�لم، كام أن املس�لم يقوم بأداء اخلدمة 
العس�كرية دفاع�ًا عن وطنه، بام فيه من أهل الذمة، ف�كان عىل الذمي دفع مقابل مايل حتى يصري 
ف ذمة املسلمني وكنفهم، وهي ما عرفت قدياًم وحديثًا باجلزية)4(. فاجلزية مقابل احلامية والدفاع 

عن أهل الذمة.
ول يك�ن مق�دار اجلزي�ة ثابتًا أو حم�ددًا، فقد اختلف باخت�الف الزمان وامل�كان، وقد كانت 
معاه�دات الصل�ح ب�ني العرب واملس�لمني وأه�ل الذمة حت�دد هذا املق�دار، فإن ل حت�دده هذه 

))( انظر: املبحث الثاين من هذا الفصل، ص )8، )8.
))( انظ�ر: الش�افعي، حممد بن إدري�س: األم، ج4، ص 97)؛ الرشبين�ي، حممد اخلطيب: مغن�ي املحتاج إىل معرفة 
معاين ألفاظ املنهاج، ج4، ص )4)؛ الش�وكاين، حممد بن عيل بن حممد: نيل األوطار من أحاديث س�يد األخيار 
رشح منتقى األخبار، ج8، ص 65؛ ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج9، ص 97)؛ الكاس�اين، مس�عود بن 
أمح�د: بدائ�ع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج9، ص 9))4؛ ابن الامم، حمم�د بن عبد الواحد: فتح القدير، ج4، 

ص 68)؛ أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: اخلراج، ص 45).
))( انظر: القراف، أمحد بن إدريس الصنهاجي: الفروق أو أنوار البوق ف أنواء الفروق، حتقيق: خليل املنصور )دار 

الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 8)4)ه�( ج)، ص ))؛ أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: اخلراج، ص 87.
)4( انظر: اخلربوطيل، عيل حسني: اإلسالم وأهل الذمة، ص 67 – 78.
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املعاه�دات؛ ف�إن العادة املتبعة هي فرض اجلزية تبعًا ملقدار دخ�ل كل فرد))(. وقد اتبعت الدولة 
اإلس�المية ف كل هذا الرفق والرمحة ف مجع اجلزية، فقد روي أن عمر بن اخلطاب [ ُأيت بامل 
كثري من اجلزية فقال: إين ألظنكم قد أهلكتم الناس قالوا: ل والل ما أخذنا إل عفوا صفوا قال: 

بال سوط ول نوط؟ قالوا: نعم قال: احلمد لل الذي ل جيعل ذلك عىل يدي ول ف سلطاين))(.
وقد قدمت الدراسة فيام مىض بيان اجلزية ف اللغة والصطالح، وأدلة مرشوعيتها، واجلزية 
ع�ىل وج�ه اخلصوص هي املس�ألة حمل النظ�ر فيام يص عقد الذم�ة قديام وحديث�ا، فقد ُفرضت 
اجلزية قدياًم عىل غري املس�لمني الذين عقدت لم عقود ذمة لألس�باب الس�ابقة، وقد تغري احلال، 
وحت�ول أه�ل الذمة ليكون�وا رشكاء ف الوطن، مثلهم مثل املس�لمني ف الدفاع ع�ن أمنه، ومحل 

 : قضيته. ومن أسباب هذا التغريُّ

أواًل: زوال دولة اخلالفة

فق�د اقتضت وحدة األم�ة أن جيمعها نظام واحد هو نظام اخلالف�ة، وهذا النظام فضاًل عن 
كونه جيسد وحدة األمة؛ فإنه ينفرد عن باقي األنظمة السياسية بأنه خالفة النبوة، لكي تظل هذه 
األم�ة حاملة رس�التها، مبلغة الدعوة من جيل إىل جيل، ويبقى احلكم ع�ىل امتداد العصور قائاًم 
عيل أساسها، إل أن هذه الدولة قد زالت وتشتت إىل دول مستقلة، والدولة اإلسالمية املوجودة 
اآلن ليس�ت وريث�ة لدولة اخلالفة، كام أن الدولة العرصية ه�ي دولة إقليمية، حيث صار اإلقليم 

هو عنرصها الذي يرتكز عليه الشعب والقيادة))(.

ثانّيًا: موقف اجلهاد املسلح

إن اجلهاد اإلس�المي املس�لح الذي كان مدفوعًا بسياس�ة اإلصالح العاملي عىل أس�اس من 
العقيدة الصحيحة التي تكفل س�المة الجتاه وس�مو الغرض، قد توقف ف العرص احلديث � إل 
ف حالت نادرة � ومن هنا ل يعد هناك جمال لتطبيق فكرة الذمة املرتبطة باملوادعة بني املس�لمني 
واملخالف�ني؛ ألن�ه بتوقف اجلهاد ل يعد الذميون مكلفني باجلهاد � فيام لو ُطلب منهم � حتى يقال 

إهنم امتنعوا عن اجلهاد، ألنه جهاد إسالمي قد توقف )4(.

))( انظر: املرجع السابق، ص 68.
))( انظر: أبو عبيد، القاسم بن سالم: األموال، ص 54، رقم )4))(.

))( انظر: الطيار، عيل بن عبد الرمحن: حقوق غري املسلمني ف الدولة اإلسالمية، ص )6)، )6).
)4( انظر: املرجع السابق، ص )6).
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ثالثًا: انتهاء طريف عقد الذمة

نتيجة لزوال دولة اخلالفة اإلس�المية، وتوقف اجلهاد اإلس�المي املسلح، فقد انتفى وجود 
ط�رف العق�د، أما الس�بب الذي عقدت من أجله الذم�ة، وهو مطالبتهم باجلزي�ة؛ فقد انتهى هو 
اآلخ�ر، وذلك لعدم إلزامهم بالدفاع عن بالد اإلس�الم، حيث أصب�ح التجنيد إجبارّيًا عىل كل 
مواطن ف كثري من هذه البلدان اإلسالمية، وأصبح الذميون جنودًا وضباطًا ف اجليش يدافعون 
عن أوطاهنم؛ مما أدى إىل س�عي أكثر البلدان إىل حتقيق مبدأ املس�اواة بني سائر أفراد الشعب دون 
النظر إىل الدين أو العقيدة، وأصبحت رابطة الشعب بالدولة رابطة اجلنسية وفق مصطلح العرص 

احلديث))(.

وباشرتاك أهل الذمة ف الدفاع عن أوطاهنم سقط رشط احلامية لم الواجب عىل املسلمني، 
ويدل عىل ذلك أن أبا عبيدة بن اجلراح [ رد اجلزية التي استوفاها من بعض قرى أهل الذمة ف 
الشام، ملا غلب عىل ظنه عدم قدرته عىل محايتهم، لحتامل عودة الروم ومهامجتهم لذه القرى))(.

لذه األس�باب س�قطت اجلزية عند كثري م�ن الباحثني، وصار موقف الفق�ه املعارص مغايرًا 
للفق�ه األول، ليس إن�كارًا لألحكام وإنام لنتفاء رشوط وجوب األحكام، وقد تناول املفكرون 

والباحثون املعارصون هذا األمر باستفاضة، من هؤلء: 

) � مصطفى السباعي؛ حيث يرى سقوط اجلزية عن غري املسلم املقيم ف الدولة اإلسالمية؛ ألن 
اجلزي�ة ل تف�رض إل عىل من قاتل، فيقول: »وكانت اجلزية قبل اإلس�الم تفرض عىل من ل 
يكن من الفاحتني عرقًا أو بلدًا أو دينًا، سواء حارب أم ل يارب، أما ف اإلسالم فال تفرض 
إل ع�ىل املحاربني من أعداء األمة، أما املواطنون من غري املس�لمني ممن ل ياربوا الدولة فال 
ِذينمَ  اتُِلوا الَّ تف�رض عليهم اجلزية، ول�و رجعنا إىل آية اجلزية ف القرآن لوجدناها تق�ول: ﴿قمَ
قِّ ِمنمَ  لمَ يمَِديُنونمَ ِدينمَ احْلمَ ُس�وُلُه ومَ رمَ ُ ومَ ممَ اللَّ رَّ ا حمَ ُمونمَ ممَ رِّ لمَ ُيمَ ْوِم اآْلِخِر ومَ لمَ بِاْليمَ ِ ومَ لمَ ُيْؤِمُنونمَ بِاللَّ
}92{{ )التوبة(، فهي جتعل  اِغُرونمَ ُهْم صمَ ْن يمٍَد ومَ ْزيمَةمَ عمَ ٰى ُيْعُطوا اجْلِ تَّ ِذينمَ ُأوُتوا اْلِكتمَابمَ حمَ الَّ
اجلزي�ة غاية لقتال أه�ل الكتاب حني نتغلب عليهم، وليس كل أه�ل الكتاب جيب علينا أن 

))( انظر: املرجع السابق، ص )6).
))( انظ�ر: زي�دان: عبد الكريم: جمموعة بحوث فقهية)مؤسس�ة الرس�الة، بريوت- لبنان، مكتب�ة القدس، بغداد- 

العراق، ط)، 96))ه�( ص)7؛ أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: اخلراج، ص9)).
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نقاتلهم؛ إنام نقاتل من يقاتلنا ويشهر علينا السالح، ويعّرض كيان الدولة للخطر، وهذا هو 
مَ لمَ ُيِبُّ  وا  إِنَّ اللَّ ْعتمَ�دُ لمَ تمَ اتُِلونمَُكْم ومَ ِذينمَ ُيقمَ ِ الَّ �ِبيِل اللَّ اتُِلوا ِف سمَ قمَ رصي�ح اآلي�ة الكريمة: ﴿ومَ
امْلُْعتمَِدي�نمَ }091{{ )البق�رة(، فاألمر بالقتال ف آية اجلزية لي�س إل ملن قاتلنا، فقتال من ل 
ِن  ُ عمَ اُكُم اللَّ ْنهمَ يقاتلنا عدوان ل يبه الل سبحانه وتعاىل، ويؤيد هذا قولسبحانه وتعاىل: ﴿نَّاممَ يمَ
ْن  ممَ ْوُهْم ومَ لَّ اِجُكْم أمَْن تمَومَ ٰ إِْخرمَ ىلمَ ُروا عمَ اهمَ ظمَ ُجوُك�مْ ِمْن ِديمَاِرُكْم ومَ أمَْخرمَ يِن ومَ ُلوُكْم ِف الدِّ اتمَ ِذي�نمَ قمَ الَّ
امِلُونمَ }9{{ )املمتحنة(، فال شك ف أن الذين يعيشون ف الدولة مع  ئِكمَ ُهُم الظَّ ُأولمَٰ ْم فمَ ُ لَّ تمَومَ يمَ
املس�لمني من أهل الكتاب ويش�اركوهنم ف اإلخالص والولء لا، ليس�وا ممن جيوز قتالم، 

فال تفرض عليهم اجلزية التي هي ثمرة القتال بعد النرص))(.
ويوضح السباعي سبب استمرار أخذ اجلزية بعد الفتح اإلسالمي بقوله: »أما استمرار أخذ   
اجلزية بعد عصور من الفتح اإلس�المي، وبعد أن أصبح أهل الكتاب رعايا خملصني للدولة 
كاملسلمني، فذلك ل ُيسأل عنه اإلسالم؛ إنام ُيسأل عنه احلكام واألمراء من املسلمني، ونحن 

إنام نتكلم عن نظام اجلزية ف اإلسالم ل عن تاريخ اجلزية ف الدولة اإلسالمية«))(.
) � عب�د املنع�م أمح�د برك�ة؛ فقد ذهب إىل س�قوط اجلزية عن غري املس�لمني املقيم�ني ف الدولة 

اإلسالمية ف العرص احلارض، بأمرين أو بأحدمها، مها: 
أ � أن الدول اإلسالمية تعرضت � ومنذ القرن الثامن عرش � إىل احتالل ديارها من دول غري 
إسالمية، وعجز املسلمون عن محاية أنفسهم، فضاًل عن محاية غريهم. وهذا أمر مسقط 
للجزية، وهذا ما سار عليه القادة من الصحابة خالد بن الوليد [ وأبو عبيدة عامر بن 
اجلراح؛ إذ س�اروا عىل إس�قاط اجلزية، ورد ما حصلوه منها ف احلالت التي تعجز فيها 

الدولة اإلسالمية عن محاية رعاياها من غري املسلمني))(. 
ب � أن واقع الدول اإلسالمية ف العرص احلارض، الذي أسهم فيه غري املسلم ف الدفاع عن 

إقليم الدولة، أسقط اجلزية بعد وجوبا، أو منع وجوبا أصاًل)4(.

))( انظر: الس�باعي، مصطفى: نظام الس�لم واحلرب ف اإلسالم )دار الوراق، الرياض- اململكة العربية السعودية، 
ط )، 9)4)ه�( ص 57 – 59.

))( انظر: املرجع السابق، ص 59.
))( انظر: أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: اخلراج، ص9))؛ زيدان: عبد الكريم: جمموعة بحوث فقهية، ص)7.

))( انظر: بركة، عبد املنعم أمحد: اإلسالم ومشكلة املساواة بني املسلمني وغري املسلمني ف عصور التاريخ اإلسالمي 
وف الع�رص احلديث )رس�الة دكتوراه غري منش�ورة، كلية احلق�وق، جامعة اإلس�كندرية- مرص، 987)م( ص 

.(84 -(8(
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) � عب�د الكري�م زي�دان؛ فقد ذه�ب إىل عدم أخذ اجلزية م�ن الذميني الذين يعيش�ون ف الدول 
اإلس�المية، معل�اًل ذلك ب�أن الذميني ف العرص احلديث يش�رتكون مع املس�لمني ف واجب 
الدف�اع ع�ن دار اإلس�الم، وبناًء عىل مس�امهتهم ف الدف�اع فإن اجلزية تس�قط بعد وجوبا، 
أو تنع وجوبا أصاًل. ويزيد األمر تس�اهاًل بأن حدد معال مس�ألة الش�رتاك ف الدفاع عن 
دار اإلس�الم، وذلك بعدم اش�رتاط الدفاع الفعيل، إنام يكفى التهيؤ والس�تعداد لذا الدفاع 

والقتال ضد العدو))(.

4 � حمم�د مصطف�ى الزحي�يل؛ فريى أن عق�د الذمة ل يعد موج�ودًا بصورته القديم�ة، فقد اختلفت 
األسس واألنظمة التي تنظم عالقات الدول مع بعضها، وعالقات الدول مع املواطنني القاطنني 

ف أرضها بمختلف فئاهتم. أما عن التطبيق ف الوقت احلايل؛ فيفرق الزحييل بني حالتني: 

أ � ف تطبي�ق القان�ون الدويل، وإهن�اء القتال مع الدول األخرى أثناء احل�رب وبعد انتهائها، 
ففي هذه احلالة ل يبق جمال لتطبيق عقد الذمة ودفع اجلزية، لعدم تعارف الدول عليه ف 

الوقت احلارض، وزوال استعامله ف التعامل الدويل.

ب � ف تطبيق عقد الذمة ودفع اجلزية ف األنظمة والقوانني الداخلية عىل املواطنني القاطنني 
ف أرض الدول�ة، وف ه�ذه احلال�ة فإن�ه ل مانع م�ن تطبيقه، مع الخت�الف ف األلفاظ 
واملصطلح�ات؛ ألن عقد الذم�ة تنظيم داخيل لفئة من املواطن�ني، ويتضمن دفع رضيبة 
معين�ة عىل فئة من الناس، ويقابلها التزامات أخرى عىل بقية الفئات، ويمكن أن يكلف 
املسلم بدفع الزكاة، ويكلف غري املسلم برضيبة مناسبة، للمسامهة ف نفقات الدولة))(.

2 . 4 . 2 عقد األمان يف الفقه املعارص

نظ�رًا للتغ�ريات التي أس�قطت اجلزية عن أهل الذم�ة، ليختلف بذلك عق�د الذمة ف الفقه 
املع�ارص عن فقه األولني؛ فإن األمر نفس�ه صار مع عقد األمان، خاصة وأن ديار املس�لمني هي 

))(انظ�ر: زي�دان، عبد الكريم: أحكام الذميني واملس�تأمنني ف دار اإلس�الم، دراس�ة تأصيلية تطبيقي�ة مقارنة، ص 
.(57

))( انظر: الزحييل، حممد مصطفى: اإلسالم والذمة، بحث ضمن كتاب: معاملة غري املسلمني ف اإلسالم، )املجمع 
امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، مؤسسة آل البيت، عامن- األردن، 989)م( ج)، ص 6))، 7)).
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من أضحت ف حاجة ماسة إىل كثري من غري املسلمني، لشغل بعض الوظائف التي ل يقدر عليها 
املس�لمون، وكذلك وفرة األيدي العاملة ف غري املس�لمني وقلتها عند املسلمني، أو التخصصية 
العلمي�ة، أو امله�ارات الفني�ة، أو غري ذل�ك من أمور دعت إىل جلوء املس�لمني إىل اس�تقدام غري 
املسلمني إىل ديارهم، فتغريت بذلك بعض األحكام بتغري الزمان واألحداث، ول شك أن لتغري 

الزمان وأهله ف عوائدهم سلطان عىل األحكام الرشعية املبنية عىل رعاية املصالح))(.

فقد جرى العمل ألول عهد الدولة اإلس�المية عىل إعطاء حق التأمني لكل مسلم، برشوط 
تناولته�ا الدراس�ة تفصياًل فيام مىض، فيجوز أن يبارش هذا احل�ق الرفيع والوضيع، والعبد واحلر 
ٌة  اِحدمَ ُة امْلُْس�ِلِمنيمَ ومَ م�ن املس�لمني))(، ع�ىل أن هذا هو منطوق حدي�ث النبي > القائل في�ه: )ِذمَّ

ْدنمَاُهْم())(. ا أمَ ى ِبمَ يمَْسعمَ

وب�ام أن األم�ان ليس عقدًا باملعنى الصطالح�ي؛ إنام هو عهد وذمة جم�ردة تعطى للحريب، 
فلم يتج إىل أن يتص به اإلمام)4(. ومع تغري الزمان أصبح التأمني � بصفة عامة ولغري املسلمني 
بصف�ة أخ�ص � اختصاص�ًا تنظمه وتارس�ه جه�ات معينة ف الدول�ة تضطلع بمه�ام اإلرشاف 
وضب�ط وتنظيم دخول اآلخرين لبالد املس�لمني لألغراض املرشوع�ة املختلفة، ومن ثم؛ جرى 
العم�ل ف ه�ذا الزم�ن خالفًا لعرف العه�د األول، حيث أصب�ح إعطاء األمان أم�رًا ل جيوز أن 
يامرسه كل شخص، بل هو من اختصاصات اإلمام، وحتتكره السلطات املعنية التي تثله، وذلك 
للخطورة البالغة التي تطال س�يادة الدولة ورعاياها من جراء إباحة هذا الترصف، وإش�اعة هذا 
احلق بتمليكه للكل. فمزاولة هذا احلق من األفراد ف هذا الزمان تبعًا ألصل الترشيع ف املس�ألة 

))( انظر: ابن حجر، أمحد بن عيل: فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج6، ص 5))، ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: 
املغني، ج8، ص ))5، ابن الامم، حممد بن عبد الواحد: فتح القدير، ج5، ص 464.

))( انظ�ر: اب�ن عبد الب، يوس�ف بن عبد الل: الس�تذكار، حتقيق: س�ال حممد عطا، حممد عيل مع�وض )دار الكتب 
العلمية، بريوت، ط )، ))4)ه�( ج4)، ص 87.

))( سبق خترجيه.
)4( انظر: عيس�ى، حميي الدين إبراهيم: املصاحلات والعهود ف السياس�ة الرشعية )رس�الة ماجس�تري بكلية الرشيعة 
والقان�ون، جامعة أفريقيا، الس�ودان، دار طيب�ة، الرياض- اململكة العربية الس�عودية، الطبعة األوىل، 009)م( 

ص 64).
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م�ن األبواب التي تدخل الرشور واآلفات كام ل يفى))(. وهذا ترصف س�ائغ تدل عليه أصول 
الرشيعة))(.

وه�ذا الختيار أوىل م�ن قول من قال إنه جيوز إعطاء األمان لألف�راد ف هذا الزمان عىل أن 
تتكل�ف الدول�ة بعد ذلك مراجعة كل أمان يصدر عن األفراد))(، وذلك لصعوبة ضبط مثل هذا 
املق�رتح م�ن ناحية عملية، مع ما جيلبه من املفاس�د األمنية التي تربو ع�ىل مصلحة إمضاء احلكم 
وفق�ًا لالختي�ار والجتهاد الفقهي القديم، وبناء عليه فال مناص م�ن انفراد الدولة بذا احلق ف 

عرصنا احلارض)4(.

والتأشرية ف العرص احلارض تعد عقد أمان، وتعريفها حسب املوسوعة البيطانية: مصادقة 
توضع عىل جواز الس�فر من الس�لطات املختصة، تدل عىل أنه تم فحصه، وأن باس�تطاعة حامل 
التأشرية أن يميض ف طريقه، وله بناًء عليها أن يبقى ف البلد التي يميض إليها مدة زمنية حمددة)5(.

وقد أوضح عبد املحسن العباد هذا األمر فقال: »تواطأ العال ف هذا الزمان عىل أن كل بلد 
ن ليس من أهله بإذن من دولة ذلك البلد، ُأطِلقمَ عىل ذلك اإلذن اسم )تأشرية دخول(،  يدخله ممَ
وم�ن دخ�ل أّي بلد بذا اإلذن يكون له األمان عىل نفس�ه ومال�ه، ول يصل له خالف ذلك إل 
باعت�داء عليه بغ�ري حق، والدخول إىل جزيرة العرب لغري املس�لمني ل جيوز إل ف زمن مؤّقت، 
وينبغ�ي أن يكون ذل�ك الدخول مِلا تدعو احلاجة إليه..، والذي يت�وىل إخراج الكفار من جزيرة 

العرب بعد دخولم إّياها ولُة األمر فيها«)6(.

وقد قرر أهل العلم أنه ل جيوز إيذاء من دخل ديار املسلمني بشبهة أمان، وهذا أقل أحوال 
التأشرية، حيث يعتقد هذا الداخل لديار املسلمني أن دمه معصومًا، والعبة بام فهمه، حسب ما 

))( انظر: املرجع السابق، ص 64) – 65).
))( ملزي�د من البيان ف مس�ألة تغري األح�كام بتغري الزمان، انظر: ابن القيم، حممد ب�ن أيب بكر أيوب الزرعي: إعالم 

املوقعني عن رب العاملني، ج)، ص 5.
))( انظر: الزحييل، وهبة: الفقه اإلسالمي وأدلته )دار الفكر، بريوت- لبنان، ط )، 985)م( ج6، ص ))4.

)4( انظر: عيسى، حميي الدين إبراهيم: املصاحلات والعهود ف السياسة الرشعية، ص 65).
http://www.brita )5( انظر: تعريف التأش�رية )visa(، شبكة املعلومات الدولية، موقع املوسوعة البيطانية: -

)nica.com بتاريخ 7)/ 6 / ))0)م.
)6( البدر، عبد املحسن بن محد العباد: كتب ورسائل عبد املحسن بن محد العباد البدر)دار التوحيد للنرش، الرياض 

– اململكة العربية السعودية، ط )، 8)4)ه�( ج 6، ص 55).
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بينت الدراس�ة ف صيغ األمان ف املبحث األول من هذا الفصل، وحس�ب أقوال أهل العلم ف 
هذا الصدد، التي تورد الدراسة منها ما ييل: 

قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية: »جاءت الس�نة بأن كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أمانًا؛ لئال 
يك�ون خمدوع�ًا وإن ل يقصد خدعه.«))(. وقال اإلمام أمحد: »إذا أش�ري إلي�ه � أي: الكافر� بيشء 
غ�ري األمان، فظنه أمان�ًا؛ فهو أمان، وكلُّ يشء يرى الِعْلُج أنه أماٌن فهو أماٌن«))(. وقال ابن تيمية 
معلق�ًا عىل ق�ول اإلمام أمحد: »فهذا يقتيض انعق�اده بام يعتقده الِعْلُج، وإن ل يقصده املس�لم ول 
صدر منه ما يدل عليه«))(. وقال ابن قدامة: »إن أش�ار املس�لم إليهم بام يرونه أمانًا وقال: أردت 
ب�ه األم�ان فهو أمان، وإن قال: ل أرد به األمان. فالقول قول�ه؛ ألنه أعلم بنيته، فإن خرج الكفار 
من حصنهم بناًء عىل هذه اإلش�ارة؛ ل جيز قتلهم، ولكن يردون إىل مأمنهم«)4(، وقد اكتفى أهل 
العلم بمجرد الظن؛ ألنه شبهة. وف ذلك يقول ابن تيمية: »ومعلوم أن شبهة األمان كحقيقته ف 

حقن الدم«)5(. 

وبام أن التأشرية ف العرص احلارض هي رخصة ل يدخل األجنبي الدول اإلسالمية أوغريها 
إل بحصوله عليها، فهي تعني عقدًا يقتيض العهد واألمان حلاملها من حيث محايته ومحاية حقوقه 
حت�ى يبل�غ مأمنه، كام تعني رعاي�ة هذا األجنبي لتعلي�امت وتنظيامت الب�الد، ورعايته ألعرافها 

وتقاليدها وحقوقها. فالتأشرية عقد بني حاملها وُمصدرها، تعني احلقوق والواجبات)6(.

))( اب�ن تيمي�ة، أمحد بن عب�د احلليم: الفتاوى الكبى )دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط )، 408)ه�( ج 6، 
ص 9). 

))( انظ�ر: املرداوي، عيل بن س�ليامن: اإلنصاف ف معرف�ة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ج 
0)، ص 50)؛ ابن مفلح، حممد بن مفلح: كتاب الفروع، ج 0)، ص 05). 

))( امل�رداوي، ع�يل بن س�ليامن: اإلنصاف ف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذه�ب اإلمام أمحد بن حنبل، ج 0)، 
ص )5). 

)4( ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج 9، ص 58). 
)5( اب�ن تيمي�ة، أمح�د بن عبد احلليم: الصارم املس�لول عىل ش�اتم الرس�ول )دار ابن حزم، ب�ريوت – لبنان، ط )، 

7)4)ه�( ج )، ص ))5.
)6( انظر: املنيع، عبدالل بن سليامن: أسئلة وأجوبة حول تفجريات العراق، شبكة املعلومات الدولية، موقع الدكتور 

حممد عباس: )www.mohamadabbas.net، بتاريخ ))/ 6/ ))0)م.
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الفصل الثالث
قواعد القانون الدويل اخلاص يف تنظيم مركز األجانب

متهيـــــد 

تناولت الدراسة ف الفصل الثاين موقف الرشيعة اإلسالمية من غري املسلمني الذين يقيمون 
داخل أرايض الدولة اإلسالمية، وبينت حقوقهم وواجباهتم. 

وهنا تتناول الدراس�ة موقف القانون الدويل اخلاص من األجنبي وحقوقه وواجباته، وقبل 
ال�رشوع ف بي�ان األح�كام املتعلقة باألجنب�ي داخل إقليم الدول�ة، وبيان أن�امط القانون الدويل 
وموضوعاته والضوابط التي حتكم مركز األجنبي وتنظمه، ستلقي الدراسة نظرة تاريية خمترصة 
عىل تعامل املجتمعات القديمة مع األجنبي؛ مما يظهر احلاجة املاس�ة إىل قانون دويل ينظم شؤون 

األجانب داخل الدولة الواحدة.

فعندما تكونت املجتمعات األوىل عىل ظهر األرض، كانت احتياجات أفراد هذه التجمعات 
حم�دودة، وموارده�ا وفرية، وبالتايل؛ فقد انتفت أهم مبرات تعامل تلك املجتمعات مع بعضها 
البعض. ومع مرور الزمن وزيادة عدد س�كان كل جتمع، ووجود وفرة ف بعض املوارد الطبيعية 
وندرة ف البعض اآلخر؛ ظهرت لذلك احلاجة املاس�ة إىل انتقال األشخاص واألموال ف صورة 
س�لع من جتم�ع إىل جتمع آخر، وذلك بقصد تب�ادل ما يفيض عن حاج�ة كل جتمع، ويندر لدى 

جتمع آخر.

 ث�م تط�ور األمر ف مرحلة لحقة، فغدا انتقال األش�خاص واألموال م�ن جتمع إىل آخر له 
أكث�ر م�ن هدف، كبي�ع ما يفيض عن حاجة التجم�ع، أو رشاء ما يتاجه، أو التامس�ه للرزق، أو 
طلب�ه لألم�ن))(، ومع ظهور نظام الدولة أخذت هذه احلاجة ف الزدياد، ورضورة تنظيمها، ول 

ينقطع تضاعف احلاجة إىل انتقال األشخاص واألموال من دولة إىل أخرى حتى اليوم))(.
))(  الرويب، حممد: املركز القانوين لألجانب ف الرشيعة اإلسالمية واملواثيق الدولية)سلسلة الدراسات التخصصية 

رقم: )4( أكاديمية رشطة ديب، دراسات قانونية، ديب- اإلمارات العربية املتحدة، د. ط، 007)م( ص )).
))( انظر: املرجع السابق، ص 4). 
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وإزاء هذه الظاهرة يثار التس�اؤل عن املوقف من هؤلء األشخاص الذين يفدون من إقليم 

دول�ة إىل إقلي�م دولة أخرى، وكيفية معاملتهم من قبل هذه الدول�ة، وهو ما يطلق عليه ف الفقه 

القان�وين اصطالح: )مركز األجانب(، ويقصد به جمموعة القواعد القانونية التي توضع ف دولة 

معينة لتحديد ما يتمتع به األجانب من حقوق، وما عليهم من التزامات))(. 

وقد كان األجنبي ف املجتمعات القديمة كسقط املتاع، ل حرمة له ف نفس أو مال، كام كان 

ُينك�ر علي�ه التمتع بالش�خصية القانونية التي جتعله أه�اًل للتمتع باحلقوق، وع�ىل ذلك فإذا حل 

األجنب�ي بأحد املجتمعات ل يكن بوس�عه أن يتعاقد أو يتزوج أو يتملك، أو جيني ثامر عمله، أو 

أن يلجأ إىل القضاء حال العتداء عليه))(. 

وع�ىل هذا النح�و اختذت الص�ني القديمة موقفًا عدائّي�ًا من األجانب، حي�ث كان الصيني 

وحده هو الذي ُيعتب إنس�انًا، أما األجانب، فكانوا ينظ�رون لم نظرة ازدراء، وكانوا يعتبوهنم 

غري منتمني إىل املجتمع اإلنس�اين، وكان قانون »مان�و« يمنع عىل األجانب التمتع باحلقوق، ول 

يسبغ عليهم أية محاية قانونية))(.

وف م�رص القديم�ة كان األجنبي ف مرتبة أدنى بكثري من الوطن�ي، وف بعض عهودها كان 

األجان�ب ُيعاملون بقس�وة وازدراء، وُيكلفون بأش�ق األعامل)4(. وكان األجنب�ي عند اليهود ل 

يتمتع بالش�خصية القانونية ف املجتمع اليهودي، كام كان يتم اس�تبعاده بسبب املعتقد)5(. وبوجه 

))( انظر: اجلداوي، أمحد قس�مت: الوجيز ف القانون الدويل اخلاص، اجلزء األول، اجلنس�ية ومركز األجانب )دار 
النهضة العربية، القاهرة- مرص، د. ط، )98)م( ص 76)؛ عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب 
األول، اجلنس�ية واملوط�ن وتتع األجانب باحلق�وق )دار النهضة العربية، القاهرة- م�رص، ط6، 999)م( ص 
)60؛ ري�اض، فؤاد عبد املنعم: أصول اجلنس�ية ومركز األجانب )دار النهض�ة العربية، القاهرة- مرص، د. ط، 
)98)م( ص )))؛ فهمي، حممد كامل: أصول القانون الدويل اخلاص )مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية- 

مرص، ط)، )99)م( ص 75).
))( انظر: الرويب، حممد: املركز القانوين لألجانب ف الرشيعة اإلسالمية واملواثيق الدولية، ص 0).

))( انظر: املرجع السابق، ص )).
)4( انظ�ر: رياض، فؤاد: تطور تنظي�م مركز األجانب ف القانون املرصي )جملة القانون والقتصاد، القاهرة- مرص، 

)97)م( ص 55). 
)5( انظر: حسن، السيد العريب: أصول الرشائع )د.ن، د.ط، 000)م( ص 57). 
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عام؛ كانت نظرة اليهودي ف كل العهود إىل األجنبي نظرة عدائية، وحرموه من التمتع بأي حق 
من احلقوق ))(.

وعن�د الروم�ان كانت النظ�رة إىل األجان�ب تتلخ�ص ف اعتبارهم عبي�دًا ل عصمة لم ف 
األنفس أو األموال، وتطبيقًا عىل ذلك ل يكن الرومان يلعون عىل األجنبي أية محاية إذا أقام ف 

روما، بل كان شخصه وماله ِحل ألي روماين))(.

ول يتلف الوضع عام س�بق عند س�كان أوروبا ف العصور القديمة، حتى جاءت النرصانية 
بتعاليمه�ا الت�ي غريت من نظ�رة املجتمع الغريب فيام بع�د إىل األجنبي، إل أنه م�ع حلول النظام 
اإلقطاع�ي، فق�د ُأفرغت هذه املبادئ  � املتمثلة ف مبادئ املس�اواة واإلخاء والتس�امح واحلب � 
م�ن مضموهنا، وص�ارت أقواًل ترشيعية مرس�لة ل ثمرة لا، حتى أصب�ح اإلقطاعيون ينظرون 
إىل األجان�ب أهنم مص�در للثروة فقط، وبالتايل؛ قاموا عىل اس�رتقاقهم واختاذه�م خدمًا وعامًل 

للزراعة))(. 

ومن هذا املنطلق؛ فإن الدراس�ة � ف هذا الفصل � س�تتناول قواعد القانون الدويل ف تنظيم 
مركز األجانب ف: 

3 . 1 الضوابط املنظمة ملركز األجانب يف القانون الدويل اخلاص

3 . 1 . 1موضوعات القانوين الدويل اخلاص وخصائصه

القان�ون ال�دويل اخلاص ه�و: »جمموعة القواع�د القانونية التي تنظم عالقات األش�خاص 
اخلاص�ة الت�ي تتخطى ح�دود الدولة«)4(. وهيت�م هذا القان�ون بعالقات األش�خاص الطبيعيني 

))( انظ�ر: أب�و طال�ب، ص�وف: تاريخ النظ�م القانوني�ة والجتامعي�ة )دار النهضة العربي�ة، القاهرة، م�رص، د. ط، 
984)م( ص 04). 

))( انظر: املرجع السابق، ص 74؛ مصطفى، عمر ممدوح: القانون الروماين )د. ن، اإلسكندرية، القاهرة، ط)، د. 
ت( ج)، ص 66؛ حسن، السيد العريب: أصول الرشائع، ص 4)5.

))( انظر: درويش، عبد املنعم: ماهية األجنبي، دراس�ة ف فلس�فة اجلنس�ية )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، د. 
ط، 998)م( ص 60؛ رياض، فؤاد: تطور تنظيم مركز األجانب ف القانون املرصي، ص 55). 

)4( القاس�م، عب�د الرمحن عب�د العزيز: القانون الدويل اخل�اص وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف اململكة 
العربية السعودية )د.ن، الرياض- اململكة العربية السعودية،ط )، 977)م( ص 7.
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)األف�راد(، والعتباريني )الرشكات واملؤسس�ات( التي تتضمن عن�رصًا أجنبّيًا))(، وهذا يدفعنا 
بال�رضورة إىل التع�رف ع�ىل ماهي�ة األجنبي قبل ال�رشوع ف بي�ان موضوعات القان�ون الدويل 

اخلاص وخصائصه، وذلك ف الفروع التالية: 

الفرع األول: ماهية األجنبي

خ  ارتبط وجود مفهوم األجنبي بتبلور عصبيات اجلامعات سابقة الظهور عىل الدولة، وترسَّ
ه�ذا املفهوم بفعل النزاعات التي صّنفت القبائل ب�ني معادية وصديقة؛ حيث انتقل هذا املفهوم 
ولزم قي�ام الدول، حتى أخ�ذ مكانة ف علم القانون، مع تبدلت مؤثرة حصلت عليه ف بعض 
الترشيع�ات))(. وهك�ذا اختل�ف مفه�وم األجنبي ف علم الجت�امع عنه ف عل�م القانون؛ األمر 
الذي أوجد مفهومني، مها: املعنى الجتامعي لألجنبي، واملعنى القانوين له. ول ش�ك أن هذين 
املعنيني قد أثرا عىل الترشيعات العربية ف حتديد ماهية األجنبي، وتتناول الدراس�ة تفصيل ذلك 

ف الفرعني التاليني: 

العنرص األول: املعنى االجتامعي لألجنبي

 )Etrange( األجنبي هو لفظ مش�تق من »جانب« و«جتنب«، وهو مرادف للكلمة الفرنسية
أي غري�ب، وم�ن الالتينية Extraneus( وهو البعيد ف القراب�ة، أو الغريب عن البلد، وهو لفظ 

مضاد لبن البلد أو أهل البلد))(.

واألجنبي لفظة وفكرة قديمة، فقد كان يطلق عىل األجنبي عدوًا ف زمن الرومان، وكذلك 
عن�د اليونان، فقد اس�تعمل األخري لفظ )برب�ري( لوصف األجنبي تييزًا ل�ه عن غري األجنبي، 
عىل ما قدمت الدراسة، كام كان يقصد باألجنبي ف العرص العريب القديم )اجلاهيل( الغريب عن 

))( عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص 6. 
))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 
الس�عودية وف دول جمل�س التع�اون اخلليج�ي دراس�ة مقارنة مع الهتامم بالنظام الس�عودي )مؤسس�ة ش�باب 

اجلامعة، اإلسكندرية- مرص، ط)، )99)م – 0)4) ه�( ص 408 – ))40. 
))( انظ�ر: كورن�و، جريار: معج�م املصطلحات القانوني�ة. ترمجة: منصور الفايس )املؤسس�ة اجلامعية للدراس�ات 

والنرش، بريوت- لبنان، د. ط، 998)م( ص 67. 
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القبيلة))(. وقد بقى مصطلح األجنبي شائعًا بعد ظهور اإلسالم، وظل موجودًا كذلك ف العرص 
العث�امين، إل أن�ه اختل�ف عن املفهوم القديم، فكان األجنبي ل يش�مل رعاي�ا الدولة من اليهود 

والنصارى وأصحاب الديانات األخرى، إنام ُيطلق فقط عىل غري رعايا الدولة))(.

وف عل�م الجت�امع؛ كان ول ي�زال يقص�د باألجنب�ي من ل يعت�ب عض�وًا ف جمتمع معني، 
وتتح�دد صف�ة النت�امء للمجتمع غالب�ًا بمعاي�ري واقعية كوح�دة األصل، والش�رتاك ف اللغة 
والتاريخ والعادات، وأماين املس�تقبل والتطلعات، ومع هذا املفهوم فإن من ينتمي إىل أمة معينة 
ولو تعددت دولا ل يعد أجنبّيًا؛ فالرابطة القومية هي التي حتدد صلته باجلامعة وليست أية رابطة 

أخرى))(.

وبناًء عىل ذلك؛ فقد استعملت عبارة »جنسية« للدللة عىل انتامء الشخص إىل دولة معينة، 
ف حني استعملت لفظة »قومية« للدللة عىل انتامء الشخص إىل أمة معينة أو إىل شعب معني)4(.

العنرص الثاين: املعنى القانوين لألجنبي

عندم�ا حت�دد الدولة من هم مواطنوها؛ فإهنا تكون قد ح�ددت ف الوقت ذاته وبطريقة غري 
مبارشة من هم األجانب عنها، ذلك أنه إذا كان من تتوافر فيه رشوط التمتع بجنسية الدولة ُيعد 
وطنّيًا فإن األجنبي يكون هو من ل تتوافر فيه رشوط التمتع بجنسية الدولة، أي أن األجنبي هو 
كل م�ن ليس وطنّيًا)5(. ومن هنا ش�اع ف فقه القانون ال�دويل اخلاص أن حتديد األجانب ف دولة 
معينة يتم بطريقة سلبية، وذلك نظرًا ألن اجلنسية تثل ف الوقت احلايل املعيار الوحيد للتمييز بني 

الوطني واألجنبي)6(.

لذل�ك يمكن تعريف األجنبي بأنه: »كل ش�خص ل يمل جنس�ية الدول�ة التي يقيم فيها، 

))( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص )9). 
))( انظ�ر: احلس�ون، صالح عبد الزهرة: حقوق األجانب ف القانون العراق�ي )دار اآلفاق احلديثة، القاهرة- مرص، 

د. ط، 980)م( ص 7. 
))( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص 94).

)4( انظر: املرجع السابق، ص 94). 
)5( انظر: الرويب، حممد: املركز القانوين لألجانب ف الرشيعة اإلسالمية واملواثيق الدولية، ص 5). 

)6( انظر: الوكيل، ش�مس الدين: املوجز ف اجلنس�ية ومركز األجانب )منش�أة املعارف، اإلسكندرية- مرص، ط)، 
)99)م( ص )))؛ رياض، فؤاد عبد املنعم: أصول اجلنسية ومركز األجانب، ص 6)).
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سواء كان يمل جنسية دولة أو دول أخرى، أم كان ل يمل أية جنسية عىل اإلطالق«))(.

وي�دل لفظ األجنب�ي بذاته ف اللغة اجلاري�ة احلديثة عىل مصدره وحتدي�ده القانوين، خاصة 
عندم�ا ينرصف معناه الرائ�ج بكونه اللفظ املقابل للوطني، ويقود هذا املعنى إىل قانون اجلنس�ية 
الذي تتكفل أحكامه � إما رصاحة أو ضمنًا � بتحديد املقصود باألجنبي))(. ومع تطور الوضعية 
القانونية لألجان�ب ف القانون الدويل املعارص؛ أصبح التنظيم املبني حلقوق وواجبات األجانب 
يس�ري ف معظم الترشيعات إىل املعنى القانوين لألجانب، ذلك أن قانون اجلنس�ية هو الذي يدد 
م�ن ه�و الوطني ومن هو األجنب�ي، ويتم هذا التحديد غالبًا عن طريق الس�تنتاج أو عن طريق 

الترصيح))(.

وتتف�ق ترشيعات اجلنس�ية ف الدول املختلفة عىل تعريف الوطن�ي دون األجنبي، الذي يتم 
التعرف عىل املقصود منه بطريقة الستنتاج السلبي، أي يفهم أن األجنبي هو من ل يتمتع بجنسية 
الدولة، إما بكونه منتمّيًا إىل دولة أخرى، أو حتى غري منتٍم إىل أية دولة، حيث ُيعد عديم اجلنسية 
–أيضًا- أجنبّيًا. وقد جلأت بعض القوانني إىل بيان ذلك باستخدام مصطلح »أجنبي«لألجنبي 

عن الدولة، ومصطلح )مواطن أجنبي( لعديم اجلنسية)4(.

وقد ورد تعريف األجنبي ف مرص ألول مرة ف القانون رقم )89( لسنة )960)م( اخلاص 
بدخ�ول األجانب وإقامته�م بأرايض اجلمهورية، وذل�ك بمقتىض مادت�ه األوىل التي تنص عىل 
أن�ه: »ُيعت�ب أجنبّيًا ف حكم ه�ذا القانون كل من ل يتمتع بجنس�ية اجلمهورية«. ومع ذلك ل يثر 
ثمة خالف حول حتديد األجنبي باملعنى الس�ابق، فقد قضت حمكمة القضاء اإلداري ف حكمها 
الص�ادر ع�ام )955)م( بأن قانون اجلنس�ية املرصي�ة يقترص ف مادته األوىل ع�ىل حتديد األصل 
امل�رصي دون أن يتع�رض لتعريف األجنبي، وم�ن ثم؛ فإن من عدا من ه�و مرصي بحكم هذا 

))( عرف�ة، حممد الس�يد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية الس�عودية )دار املؤيد للن�رش والتوزيع، الرياض، 
ط)، 000)م( ص 50).

))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 
السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص ))4. 

))( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص 96).
)4( انظر: هيئة حترير العلوم: الوضع القانوين لألجانب ف الحتاد السوفيايت )أكاديمية العلوم السوفياتية، موسكو، 
د. ط، 984)م( ص ))؛ يوغس�الف، لزرايف مار يش�يفا: املكانة احلقوقية لألجانب ف الحتاد السوفيايت )دار 

التقدم، موسكو، د. ط، 985)م( ص 40. 
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القانون فإنه يعد أجنبّيًا))(. وقد استقر الفقه املرصي عىل هذا املعنى قبل صدور القانون املذكور))(.

ك�ام تبنَّ�ى هذا املعنى إعالن حقوق اإلنس�ان لألفراد الذين ليس�وا من مواطن�ي الدولة التي 
يعيشون فيها، الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام )985)م(، حيث تنص املادة األوىل 
منه عىل أنه: »ينطبق مصطلح أجنبي عىل أي فرد يوجد ف دولة ل يكون من رعاياها«. وبناًء عىل 
ذلك فإن كل من ل يتمتع بجنسية الدولة ُيعد أجنبّيًا، وذلك سواء أكان منتمّيًا إىل دولة معينة أو 
كان ل يتمتع بجنسية أية دولة عىل اإلطالق، وهو ما يعرف بعديم اجلنسية؛ إذ يعد األخري أجنبّيًا 

عىل الرغم من كونه ل يمل جنسية دولة أخرى))(.

وع�ىل الرغ�م م�ن اعتبار عدي�م اجلنس�ية أجنبّيًا ع�ن الدولة التي يقي�م عىل إقليمه�ا إل أن 
مقتضيات العدالة ومبادئ حقوق اإلنس�ان يستوجبان معاملته عىل نحو يفظ كرامته اإلنسانية، 
ويس�اعده ع�ىل الندماج ف جمتم�ع الدولة التي يعيش فيه�ا، ذلك أن عديم اجلنس�ية ُيعد األكثر 
ضعف�ًا بني األجانب، حي�ث ل توجد دولة تقف وراءه، وتدافع ع�ن حقوقه، وتراعي مصاحله، 
ك�ام ل يوج�د ما ُيلزم الدولة التي يقي�م عىل إقليمها بمعاملته عىل نحو مع�ني، وبالتايل؛ فإن هذه 
العتبارات اإلنس�انية تقتيض أن ُيعامل عديم اجلنسية معاملة حسنة، وأن تبتعد الدولة عن اختاذ 

أي قرارات تيسء إليه أو حتط من كرامته)4(.

ك�ام أن حتديد األجنبي باملعنى الس�ابق يقتيض إضفاء وص�ف األجنبي عىل كل من ل يتمتع 
بجنسية الدولة، وذلك بغض النظر عن مدى وثوق الرابطة التي تربطه بالدولة، فيعد املقيم عىل 
إقليم الدولة منذ أمد بعيد واملتوطن بإقليم الدولة أجنبّيًا طاملا ل تقِض تلك اإلقامة وذلك التوطني 
إىل اكتس�ابام جنس�ية الدولة)5(. كام يعد الشخص أجنبّيًا عن الدولة حتى ولو ترتب وجوده عىل 

))( حمكم�ة القض�اء اإلداري، احلك�م الصادر بتاري�خ 8)/ )/ 955)م، يراج�ع: جمموعة املب�ادئ العامة ملحكمة 
القضاء اإلداري، السنة التاسعة، ص 45). 

))( فهمي، حممد كامل: أصول القانون الدويل اخلاص، ص ))). 
))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، اجلنسية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق )دار 

النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط6، 999)م( ص )60. 
)4( انظر: سالمة، أمحد عبد الكريم: قانون اجلنسية املرصية واملوطن الدويل واملعاملة الدولية لألجانب )دار النهضة 

العربية، القاهرة- مرص، د. ط، 999)م( ص 506. 
)5( انظر: الوكيل، شمس الدين: املوجز ف اجلنسية ومركز األجانب، ص )))؛ عبدالل، عز الدين: القانون الدويل 

اخلاص، الكتاب األول، اجلنسية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق، ص )60.
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إقليمها التزامًا عىل عاتقها بتوفري احلامية الداخلية والدبلوماسية له كالالجئ السيايس مثاًل))(.

واألجنبي ف اململكة العربية السعودية عىل وجه اخلصوص هو من ل يمل جنسيتها، لكن 
إذا كان الش�خص يمل اجلنس�ية السعودية وجنس�ية دولة أخرى ف نفس الوقت؛ فإنه يعامل ف 

اململكة معاملة السعوديني، ألن اجلنسية الوطنية ُتعتب هي الراجحة))(.

ومع التس�ليم بش�مولية التحديد القانوين لألجنبي ورسيانه عىل قوانني اجلنس�ية واألجانب 
ف ال�دول العربي�ة، إل أن خصوصية العالقات بني الدول العربية، أظهرت اجتاهًا يدعو للتفريق 
بني املقصود باألجنبي واملقصود بالعريب، األمر الذي يسمح بإخراج العريب من مفهوم األجنبي، 
وبالتايل إحداث النصوص اخلاصة بمعاملته، ويبقى الجتاه الغالب ف الترشيعات العربية مطابقًا 

للمفهوم السائد ف القانون املقارن، حيث ل توجد با تفرقة بني العريب وغريه))(.

الفرع الثاين: موضوعات القانون الدويل اخلاص

يت�وي القان�ون ال�دويل اخلاص ع�ىل عدة موضوع�ات، هي: اجلنس�ية، واملوط�ن، ومركز 
األجان�ب، وتنازع القوانني، وتنازع الختص�اص الدويل، وتنفيذ األحكام األجنبية)4(. وختتلف 

اجتاهات الدول والفقهاء ف حتديد موضوعات القانون الدويل اخلاص إىل ثالثة اجتاهات: 

األول: يوس�ع النظ�ام املوضوع�ي للقان�ون الدويل اخل�اص، بحيث يش�مل كاف�ة املوضوعات 
املذكورة آنفًا. 

الثاين: يقرص دراس�ة القانون الدويل اخلاص عىل موضوع�ي تنازع القوانني وتنازع الختصاص 
ال�دويل بام فيها موضوع تنفيذ األحكام األجنبية، ليخرج بذلك اجلنس�ية واملوطن ومركز 

األجانب من نطاقه، وهذا الجتاه هو اجتاه الفقه األملاين واإليطايل واإلنجليزي)5(.

))( انظر: الرويب، حممد: املركز القانوين لألجانب ف الرشيعة اإلسالمية واملواثيق الدولية، ص 9).
))( انظ�ر: عب�د املتع�ال، زكي: مرك�ز األجانب )جملة القان�ون والقتصاد، القاهرة- مرص، الس�نة اخلامس�ة، العدد 
األول والثاين، يناير – فباير، 5)9)م( ص 7)5؛ عيل، هش�ام صادق: القانون الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية، تنازع 
الختصاص القضائي، تنازع القوانني )دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية- مرص، د. ط، 004)م( ص 5.

))( انظر: البس�تاين، س�عيد يوسف: إشكالية وآفاق تطور قانون اجلنسية ف لبنان والدول العربية )منشورات احللبي 
احلقوقية، بريوت- لبنان، د. ط، 006)م( ص )0).

)4( انظر: املرجع السابق، ص 6).
)5( انظر: الوكيل، شمس الدين: املوجز ف اجلنسية ومركز األجانب، ص 8 – 9.



104

الثال�ث: يرص مباحث القانون الدويل اخلاص ف اجلنس�ية واملوط�ن ومركز األجانب، ومن ثم؛ 
فإن�ه يس�تبعد من نطاق�ه تنازع القوان�ني وتنازع الختص�اص القضائ�ي وتنفيذ األحكام 
األجنبي�ة، وهذا الجتاه يس�ود لدى الدول الت�ي تطبق الرشيعة اإلس�المية، مثل اململكة 
العربية السعودية، حيث ل ُيعتد فيها بقيام أي نوع من تنازع القوانني بني أحكام الرشيعة 
اإلسالمية، وأحكام األنظمة القانونية الوضعية، فهي رشيعة ساموية تعلو عىل غريها من 

الرشائع واألنظمة القانونية الوضعية))(.

وفيام ييل س�يتم اإلش�ارة بإجياز إىل املوضوعات املذكورة، حسبام ورد ف الجتاهات السابقة 
ضمن العنارص التالية: 

العنرص األول: اجلنسية

اجلنس�ية هي: جمموعة من القواعد التي حتدد متى تثبت للش�خص صفة املواطن. فاجلنس�ية 
ه�ي املعي�ار الذي يتم عن طريق�ه توزيع األفراد بني خمتلف دول الع�ال املعارص، حيث تضع كل 
دولة قانونًا خاصًا يدد كيفية ثبوت جنس�يتها للمواطنني، وكيفية اكتساب األجانب لا، وكيفية 
فقده�ا والع�ودة إليه�ا، حيث تتمت�ع ف هذا الص�دد بحرية واس�عة مع رضورة مراع�اة حقوق 

ومصالح الدول األخرى))(.

واجلنس�ية هي أول املوضوعات التي ُتعالج ف نطاق القانون الدويل اخلاص، فقواعد اجلنس�ية 
حت�دد للق�ايض ما إذا كان صاح�ب احلق املدعى به وطنّيًا أم أجنبّيًا، ذلك أن أحكام اجلنس�ية تتكفل 
بالتمييز بني الوطني واألجنبي عن طريق بيان من هم رعايا الدولة الذين يكّونون ركن الشعب فيها، 
وهي ترتب كيفية اكتس�اب الصفة الوطنية التي ختول التمتع بمميزات ل يمكن توافرها لألجنبي، 
ول سيام ف جمال احلقوق السياسية كحق النتخاب وتويل الوظائف العامة، وكذا تتع رعايا الدولة 

الذين يملون جنسيتها بحق احلامية الدبلوماسية لدولتهم إذا ما وجدوا خارج إقليمها))(.

))( سالمة، أمحد عبد الكريم: فكرة القانون الدويل اخلاص ف الفقه اإلسالمي املقارن )دار النهضة العربية، القاهرة- 
مرص، ط)، 989)م( ص 5)). 

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص 7).
))( نظ�ر: احلم�د، عوض الل ش�يبة: الوجيز ف القانون الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية، ومرك�ز األجانب، والختصاص 
القضائي الدويل، وتنفيذ األحكام األجنبية )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، د. ط، 997)م( ص))، )). 
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العنرص الثاين: املوطن

ويقصد به: »جمموعة القواعد القانونية التي حتدد الصلة التي تربط الش�خص بمكان معني، 
بحيث يقال إن هذا الش�خص قد اختذ هذا املكان موطنًا له يقيم فيه بصفة مس�تمرة، وترتكز فيه 
مصاحل�ه«))(، وجي�ب أن يتوافر ف املوطن ركنان، مها: اإلقامة الدائمة، ونية الس�تقرار، ويلعب 
املوط�ن دورًا هام�ًا ف جمالت اجلنس�ية وتن�ازع القوانني وتن�ازع الختص�اص القضائي وتنفيذ 
األح�كام األجنبي�ة، حي�ث ُيتخذ ضابط�ًا هامًا ملنح جنس�ية الدول�ة أو لتحدي�د القانون واجب 
التطبيق عىل املنازعة اخلاصة الدولية، أو لتحديد املحكمة املختصة بنظر مثل هذه املنازعات))(. 

العنرص الثالث: مركز األجانب

 حت�دد قواع�د مركز األجانب احلق�وق املدنية أو اخلاصة التي يتمتع ب�ا األجانب عىل إقليم 
الدول�ة، س�واء كانوا من األش�خاص الطبيعيني أو العتباريني، فهي حت�دد مثاًل حق األجنبي ف 
اإلقامة داخل إقليم الدولة، والنتفاع بمرافقها، والتمتع بحق التملك. وتقوم هذه القواعد بدور 
مؤثر عىل أهلية الوجوب بالنس�بة لألجانب، وتس�اعد كمرحلة أولية ف حتديد القانون الواجب 
تطبيقه ف شأن ممارستهم لذه احلقوق، وعليه تثل هذه القواعد املوضوع الثاين من املوضوعات 
املعاجل�ة ف إط�ار القانون الدويل اخل�اص))(، ومن خالل ذلك يمكن الق�ول بأن مركز األجانب 
يتحدد ف جمموعة القواعد القانونية التي حتدد احلقوق التي يتمتع با األجانب واللتزامات التي 
يلتزمون با ف الدولة، سواء من حيث احلد األدنى املقرر لم، أو من حيث دخولم وخروجهم 

وإقامتهم ف إقليم الدولة )4(.

العنرص الرابع: تنازع القوانني

ويقص�د با: »تعدد القوانني املتصلة بالعالقات القانونية ذات العنرص األجنبي، وادعاء كل 

))( عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص 8).
))( املرجع السابق، ج)، ص 8). 

))( انظ�ر: احلم�د، عوض الل ش�يبة: الوجيز ف القانون الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية، ومرك�ز األجانب، والختصاص 
القضائي الدويل، وتنفيذ األحكام األجنبية، ص )).

)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص 8).
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منها أنه هو املختص بحكمها«))(؛ لذلك تضع غالبية الدول قواعد تبني القانون الواجب تطبيقه 
م�ن ب�ني القوان�ني املتنازعة، ول يتضم�ن النظام القانوين الس�عودي قواعد من ه�ذا النوع؛ ألن 
اململكة العربية الس�عودية تطبق أحكام الرشيعة اإلس�المية))(. ويرجع الس�بب ف نش�أة مشكلة 
تنازع القوانني إىل أن الدولة ل جتعل لقوانينها اختصاصًا مطلقًا، بحيث يتم تطبيقها وحدها عىل 

مجيع املنازعات التي تتعلق بإقليمها، بل تفتح الباب لتطبيق قوانني دول أجنبية))(.

وتع�د قواعد تن�ازع القوانني م�ن أهم موضوعات القان�ون الدويل اخل�اص؛ إذ تعالج أدق 
مش�كلة يتصدى لا هذا القانون، وهي اختيار القانون املناسب حلكم العالقة، فعىل سبيل املثال: 
يرغب أحد األجانب املقيمني ف مرص امتالك عقار ف مرص، فإذا كانت القوانني املرصية تسمح 
له بذلك؛ فإن التس�اؤل الذي يطرح نفس�ه هو: هل يتم التمليك طبقًا للقانون املرصي، أم قانون 

الدولة األجنبية؟ مما يؤدي إىل تزاحم بني القوانني، وهو ما يسمى بتنازع القوانني)4(.

العنرص اخلامس: االختصاص القضائي الدويل

ويقص�د به: »القواعد القانوني�ة التي حتدد متى ختتص املحاكم الوطني�ة باملنازعات اخلاصة 
الدولي�ة«)5(، مثال ذلك: لو تزوج س�عودي من إيطالية، وحدث خ�الف بينهام، ورفعت دعوى 
بش�أهنا أمام القايض الس�عودي، هل يتص بنظرها أم ل؟ لذا تضع غالبية الدول قواعد قانونية 
داخلية حتدد متى ختتص حماكمها بنظر هذا النوع من املنازعات، إل أنه ل يوجد مثل هذا النوع ف 
اململكة العربية الس�عودية، ألهنا تقيم الرشيعة اإلس�المية التي تكون واجبة التطبيق عىل القضايا 

املعروضة عىل حماكمها)6(.

وتتكف�ل قاعدة الختصاص القضائي الدويل وقاعدة تنفيذ األحكام األجنبية بفض التنازع 

))( عب�دالل، ع�ز الدي�ن: القانون الدويل اخل�اص، الكتاب الثاين، ف تن�ازع القوانني وتن�ازع الختصاص القضائي 
الدوليني )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط5، 995)م( ص 7.

))( انظر: املرجع السابق، ص 7.
))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص 9).

)4( انظ�ر: احلم�د، عوض الل ش�يبة: الوجيز ف القانون الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية، ومرك�ز األجانب، والختصاص 
القضائي الدويل، وتنفيذ األحكام األجنبية، ص )). 

)5( عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص 9).
)6( انظر: املرجع السابق، ج)، ص 9).
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القضائ�ي، وذلك عن طريق حتديد احلالت اخلاصة التي ينعقد فيها اختصاص املحاكم الوطنية 
باملنازعات الدولية اخلاصة، حتى إنه يمكن القول إن قواعد الختصاص القضائي الدويل تتوىل 
حتدي�د نصي�ب حماكم الدولة من ولية القضاء باملنازع�ات الدولية اخلاصة إزاء حماكم غريها من 

الدول))(.

العنرص السادس: تنفيذ األحكام األجنبية

ويقص�د ب�ه: القواع�د القانونية التي حتدد كيفي�ة تنفيذ حكم قضائي ص�ادر من حماكم دولة 
معين�ة ع�ىل إقليم دولة أخرى، من ذل�ك: إذا صدر حكم من القضاء الس�عودي وتم تنفيذه عىل 

اإلقليم املرصي، أو العكس ))(.

 وتض�ع غالبية الدول قواعد قانونية تنظم كيفية تنفيذ األحكام األجنبية عىل إقليمها، والتي 
ع�ادة ما يكمها مبدأ املعاملة باملثل الذي تقرره املعاهدات الدولية التي تبمها الدولة مع غريها 
م�ن ال�دول، ويضع تنفيذ األجانب ل�رشوط معينة، أمهها: رشط عدم تع�ارض هذا احلكم مع 

النظام العام واآلداب العامة ف الدولة املراد تنفيذ احلكم عىل إقليمها))(.

الفرع الثالث: خصائص القانون الدويل اخلاص

يتميز القانون الدويل اخلاص بعدة خصائص من أمهها: 

أوًل: أن قواع�ده تنظ�م العالق�ات القانونية لألش�خاص الطبيعيني والعتباري�ني، ومن ثم فإنه 
ل يقت�رص عىل تنظيم عالقات األفراد فقط؛ إنام املؤسس�ات والرشكات. وقد أدى ازدياد 
حرك�ة التج�ارة الدولية ف العرص احلارض إىل زيادة وس�ائل التصال بني األش�خاص ف 

))( انظ�ر: احلم�د، عوض الل ش�يبة: الوجيز ف القانون الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية، ومرك�ز األجانب، والختصاص 
القضائي الدويل، وتنفيذ األحكام األجنبية، ص 4). 

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص 0). 
))( انظر: ش�وقي، بدر الدين عبد املنعم: نحو توحيد الرشوط األساس�ية لتنفيذ األحكام األجنبية )جملة إدارة قضايا 
احلكوم�ة، القاهرة- مرص، العدد 4( ص 0))؛ عرفة، حممد الس�يد: املرك�ز القانوين للمهاجر ف القانون الدويل 
اخلاص املرصي واملقارن )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، طبعة خاصة، 995)م( ص )54؛ اجلهني، عيد 
مس�عود: تنفيذ األحكام األجنبية ف اململكة العربية الس�عودية )املجلة املرصية للقانون الدويل، العدد 46، س�نة 

990)م( ص ))). 
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خمتل�ف املجتمعات، وإىل اتس�اع دائرة عالقاهت�م، فاعرتفت لا الدول باحلق ف اجلنس�ية 
واكتساب حقوق متنوعة، إل ما ل يتفق مع طبيعة الشخص العتباري))(.

ثانّي�ًا: أن ه�ذه القواع�د تتعل�ق بعالق�ات أش�خاص القان�ون اخل�اص، كاألف�راد وال�رشكات 
واملؤسس�ات دون أشخاص القانون العام، وذلك كاملؤسسات العامة للدول، واملنظامت 

الدولية العاملية واإلقليمية))(.

ثالثًا: يعتب القانون الدويل اخلاص فرعًا من فروع القانون الداخيل، وهو فرع قائم بذاته ومستقل 
تام�ًا عن غريه من فروع القانون األخرى))(. كام تعت�ب قواعد هذا القانون داخلية ملزمة 
للق�ايض الوطني، ينص عليها املقننون الوطني�ون ف القوانني الداخلية املنظمة للعالقات 

اخلاصة لألشخاص، كالقانون املدين والتجاري وغريمها)4(.

رابعًا: أن قواعد القانون الدويل اخلاص تنظم العالقات املدنية والتجارية واألحوال الشخصية، 
وم�ن ثم فإن جم�الت العالقات التي تتضم�ن جوانب جنائية دولية خت�رج من جمال هذا 

القانون)5(.

خامس�ًا: أن العالقات الدولية التي حتكمها قواعد القانون الدويل اخلاص تتضمن عنرصًا أجنبّيًا 
أو خارجّي�ًا، أم�ا العالق�ات الوطنية البحتة؛ فإهنا ل تدخل ف نط�اق هذا القانون، وليس 
من الرضوري أن تنش�أ عالقات بني أفراد خمتلفي اجلنس�ية، بل يمكن تطبيق قواعده عىل 

أشخاص يملون جنسية واحدة)6(.

سادسًا: أن القانون الدويل اخلاص يتوي عىل نوعني من القواعد القانونية، مها: 

))( انظر: مس�لم، أمحد: القانون الدويل اخلاص، اجلزء األول، ف اجلنس�ية ومركز األجانب وتنازع القوانني )مكتبة 
النهض�ة املرصي�ة، القاهرة- مرص، د. ط، 956)م( ص 95)؛ عرفة، حممد الس�يد: املرك�ز القانوين للمهاجر ف 

القانون الدويل اخلاص املرصي واملقارن، ص 60).
))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص 7.

))( عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنسية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق )مركز 
األجانب( )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط)، 968)م( ص 89.

)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص 7. 
)5( انظر: حسني، حممود نجيب: رشح قانون العقوبات، القسم العام )د.ن، ط5، )98)م( ص 9)).

)6( انظ�ر: القاس�م، عبد الرمح�ن عبد العزيز: القان�ون الدويل اخلاص وأحكام�ه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف 
اململكة العربية السعودية، ص 7.
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) � القواعد الشكلية غري املبارشة، ويطلق عليها قواعد اإلسناد أو قواعد تنازع القوانني، 
وهي قواعد ل تفصل ف املنازعة بطريقة مبارشة، بل حتيل القايض الوطني إىل القانون 
واجب تطبيقه عليها، سواء أكان هذا القانون هو قانون دولته أم قانون دولة أخرى.

) � قواع�د موضوعي�ة مبارشة، وه�ي قواعد مادية ُتعط�ي حكاًم مب�ارشًا للمنازعة دون 
إحالة، مثال ذلك: القواعد املنظمة جلنسية الدولة، وغريها التي حتدد املركز القانوين 
لألجانب املوجودين عىل إقليمها، واملوطن القانوين لألشخاص والقواعد التي حتدد 
اختصاص املحاك�م الوطنية بنظر املنازعات اخلاصة الدولي�ة وكيفية تنفيذ األحكام 

األجنبية))(.

س�ابعًا: أن قواع�د القان�ون ال�دويل اخلاص ليس�ت مقننة ف تقن�ني واحد يمل تس�مية القانون 
ال�دويل اخلاص كام هو الش�أن ف فروع القان�ون األخرى، مثل القانون امل�دين، والقانون 
التج�اري، وقانون املرافعات وغريها؛ بل إن ه�ذه القواعد موزعة ف جمموعات القوانني 
األخ�رى، فتج�د قواعد تنازع القوان�ني واملوطن ضمن جمموعة القان�ون املدين، وقواعد 
تن�ازع الختص�اص القضائي الدويل ف جمموع�ة قانون املرافعات املدني�ة والتجارية، أما 

أحكام اجلنسية ومركز األجانب فإنه يصدر لكل منهام قانون خاص ينظم أحكامهام))(.

3 . 1 . 2 األسس العامة يف تنظيم مركز األجانب

ل ش�ك أن أس�س تنظي�م مركز األجانب كث�رية مرتبطة بتعدد موضوع�ات القانون الدويل 
اخلاص، غري أن الدراس�ة تركز عىل األس�س العام�ة التي ترتتب عليها معرف�ة األجنبي بحقوقه 

والتزاماته ف ضوء هذا القانون.

واألس�س العامة ف تنظيم مركز األجانب أو التنظيم املوضوعي ملركز األجانب هي: »تلك 
القواعد التي حتكم قبول األجانب ف إقليم الدولة وإقامتهم به، وخروجهم منه وكيفية معاملتهم 

))( انظ�ر: عرف�ة، حممد الس�يد: املرافعات املدنية والتجاري�ة والدولية )دار النهضة العربي�ة، القاهرة- مرص، د. ط، 
)99)م( ص 85.

))( انظ�ر: القاس�م، عبد الرمح�ن عبد العزيز: القان�ون الدويل اخلاص وأحكام�ه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف 
اململكة العربية السعودية، ص 9.



110

ة لم من حيث احلقوق والواجبات«))(. من جانب الدولة امُلِضيفمَ

وتض�ع كل دولة القواع�د املوضوعية املنظمة ملركز األجانب املقيم�ني عىل إقليمها ف ضوء 
مصاحله�ا القتصادي�ة والجتامعية والس�كانية، فإذا كانت قليلة الس�كان وحتت�اج إىل أيٍد عاملة 
لس�تغالل ثرواهت�ا الطبيعي�ة؛ فإهن�ا تتوس�ع ف منح احلق�وق واملزاي�ا املق�ررة لألجانب جلذبم 
وتش�جيعهم عىل القدوم واإلقامة لدهيا. أما إذا كانت الدولة مزدمحة بالس�كان وتفتقر إىل املوارد 
القتصادية الغنية؛ فإهنا ُتضيق كثريًا من احلقوق واملزايا املقررة لألجانب دون أن تنزل عن احلد 

األدنى حلقوقهم ف القانون الدويل اخلاص))(.

وتتف�اوت سياس�ة كل دولة ف اجت�ذاب األجانب أو زهدها فيهم طبق�ًا لعتبارات األمن، 
فتف�رق الدول بني األجنبي املرغوب فيه واألجنبي غري املرغوب فيه؛ حيث تعمل س�لطاهتا عىل 
إبعاد هذا األخري من إقليمها، خاصة مع انتشار ظاهرة اإلرهاب الدويل ف العرص احلارض، ذلك 

أن سلوك األجانب له دور كبري ف التأثري عىل سياسة الدولة جتاههم))(.

وتظهر احلاجة املاس�ة إىل دراس�ة مركز األجانب واألس�س العامة املنظمة له من خالل بيان 
أمهيتها؛ ويمكن تلخيص تلك األمهية ف األمور اآلتية: 

أوًل: أن مس�ألة حتديد مركز األجانب تعتب مس�ألة رضورية حلل مشكلة تنازع القوانني، بمعنى 
أن دراس�ة م�دى ما يتمت�ع به األجنبي م�ن حقوق وما يتحم�ل به من التزام�ات ف دولة 
معينة يعد دراس�ة رضورية لتحديد القانون الواجب تطبيقه ف شأن ممارسة األجنبي لذه 
احلقوق، فإذا ثبت أن األجنبي ل يتمتع باحلق الذي يريد ممارسته؛ فإنه ل تكون هناك فائدة 
من بحث املش�كالت املتعلقة بمامرس�ته هذا احلق، وأمهها مشكلة حتديد القانون املناسب 
حلك�م العالق�ة القانونية املطروحة عىل الق�ايض، ومثال ذلك: إذا جل�أ أحد األجانب إىل 
الق�ايض الس�عودي مطالبًا باحلق ف تلك عقار معني باململك�ة، فإن عىل القايض أن يقوم 

))( عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص )6).
))( انظ�ر: الصالح، عيل صالح: البعد القتص�ادي للعاملة الوافدة ف دول جملس التعاون )جملة التعاون، الرياض – 

اململكة العربية السعودية، العدد 4)، حمرم 5)4)ه�( ص 65. 
))( انظر: الرميحي، حممد: رؤية خليجية لآلثار الجتامعية والسياسية للعاملة الوافدة )جملة املستقبل العريب، بريوت 

– لبنان، العدد ))، يناير )98)م( ص )7.
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� أوًل قب�ل حتدي�د القانون واجب التطبيق عىل هذا احلق� ببحث ما إذا كان مس�موحًا لذا 
األجنب�ي بتمل�ك العقارات ف اململكة أم ل، فإذا ثبت ج�واز التملك؛ فإنه جيب الرجوع 
إىل األنظمة الس�ائدة ف هذا الش�أن ملعرفة مضمون هذا احلق من الناحية املوضوعية، أما 

إذا ثبت العكس؛ فإنه ل يمكن أن ينشأ تنازع للقوانني))(.

ة لم،  ثاني�ًا: أهنا تب�ني مدى احلقوق العام�ة واخلاصة التي يتمتع ب�ا األجانب ف الدول�ة امُلِضيفمَ
وكذلك موقف هذه الدولة منهم من حيث استقبالم وإقامتهم ومغادرهتم إلقليمها.

ثالثًا: أن دراسة مركز األجانب لا أمهية خاصة ف بعض الدول، عىل سبيل املثال: اململكة العربية 
الس�عودية؛ فإهن�ا تتلك مصادر طبيعية هائل�ة، ومن ثم فإهنا حتتاج إىل ق�وة برشية أجنبية 
لستغاللا من أجل دفع عجلة اإلنتاج والتنمية؛ لذا تفتح أبوابا لستقبال األجانب من 
كافة الدول ف مجيع التخصصات، مما يثري التساؤل عن كيفية التعامل مع هؤلء األجانب 
من حيث حتديد احلقوق والواجبات، وما ش�ابها))(. وتتناول الدراسة األسس العامة ف 

تنظيم مركز األجانب من خالل الفروع التالية: 

الفرع األول: قبول األجانب يف إقليم الدولة

األص�ل أن املواطن�ني وحده�م ه�م من يثب�ت لم احل�ق ف دخول إقلي�م الدول�ة، دون أن 
يك�ون لس�لطاهتا املختص�ة منعهم م�ن ذلك))(. أم�ا األجانب؛ ف�ال يتمتعون بحق�وق مطلقة ف 
ه�ذا الص�دد، بل تقيض كل دولة عىل مجيع األش�خاص الذين ل يملون جنس�يتها قيودًا معينة، 
تس�تطيع الس�لطات بمقتضاها مراقبة األجانب ف إقليمها؛ حرصًا عىل أمنها وسالمتها، ورعاية 
ملصاحلها السياس�ية والقتصادية. وهي قي�ود يفرضها العرف الدويل، حتى أصبحت معروفة ف 
كاف�ة دول الع�ال املع�ارص، وتنص عليه�ا قوانينها وأنظمته�ا)4(. إل أنه ل جيوز للدول�ة أن ُتقرر 
منع�ًا عام�ًا ومطلقًا، حترم بمقتضاه مجيع األجانب من الدخول إىل إقليمها، وإل اعتبت خارجة 

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص )5).
))( انظر: املرجع السابق، ج)، ص )5). 

))( انظ�ر: عطي�ة، نعيم: حرية الس�فر إىل اخلارج )جملة العلوم اإلدارية، القاهرة، الع�دد األول، يونيو )99)م( ص 
 .(5

)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص )6).
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ع�ن مجلة ال�دول املتمدنة، وخمالف�ة لألصول الت�ي تفرضها قواع�د القانون ال�دويل اخلاص))(.

ٍة من جانب هذه الدولة، وهي  ميَّ ويس�تند قب�ول األجانب � بناًء عىل ذلك � إىل ضواب�طٍ حتكُّ
ضوابط ترتبط بمصاحلها القتصادية والسياس�ية والس�كانية، كام تستند إىل ضوابط فردية تتعلق 
بصفات األجنبي وسلوكه. وليس هناك ما يمنع أن تفرق الدولة بني األجانب؛ فتسمح لبعضهم 
بالقدوم إليها وتنع البعض اآلخر، وذلك تبعًا للنظام العام وسياسة الدولة، أو حصول األجنبي 
ع�ىل جنس�ية دولة معادي�ة، أو إصابته بمرض خط�ري كاإليدز، أو عدم امتالكه وس�يلة مرشوعة 

للكسب، أو غري ذلك من األسباب))(.

وهناك عدة رشوط حددها القانون الدويل لقبول األجنبي داخل إقليم الدولة األخرى، من 
أمهها: 

أوًل: محُل األجنبي وثيقة س�فر، وهي التي تعرف باس�م جواز السفر، تكون صادرة من السلطة 
املختص�ة ف الدولة التي يمل جنس�يتها، وأن تكون س�ارية املفعول ومس�توفية لرشوط 
ش�كلية معين�ة. وأحيانًا تكون هن�اك وثائق بديلة عن اجل�واز، مثل تذاكر امل�رور الدولية 
الت�ي تنحها الدولة لعديم اجلنس�ية، أو الالجئ الس�يايس الذي يقيم ب�ا. ومع ذلك فإن 
بعض الدول ُتعفي رعايا بعض الدول من رشط محل جواز سفر، وتكتفي بحمله البطاقة 
الشخصية الوطنية، ويكون اإلعفاء بمقتىض معاهدة دولية تبمها كل من دولتي اجلنسية 

واإلقامة))(.

ة لألجنبي، والتي غالبًا ما  ثانّيًا: التأشري عىل اجلواز أو الوثيقة من اجلهة املختصة ف الدولة امُلِضيفمَ
تكون إحدى السلطات السياسية أو القنصلية التابعة لا، أو أية هيئة أخرى تنتدبا لذلك، 
وجيوز إعفاء األجانب من رشط احلصول عىل تأشرية الدخول، وذلك بناًء عىل اتفاقيات 

دولية بني دولة اجلنسية ودولة اإلقامة)4(.

))( انظر: الوكيل، شمس الدين: املوجز ف اجلنسية ومركز األجانب، ص 7)5.
))( انظ�ر: عرف�ة، حممد الس�يد: مرك�ز املهاج�ر ف القانون الدويل اخل�اص املرصي واملق�ارن )دار النهض�ة العربية، 

القاهرة- مرص، د. ط، 995)م( ص 4)). 
))( انظر: انظر: الوكيل، شمس الدين: املوجز ف اجلنسية ومركز األجانب، ص 9)5.

)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ج)، ص 66).
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ثالثًا: دخول األجنبي من األماكن املحددة التي تنظم فيها الرقابة عىل اجلوازات، وهي املطارات 
واملوانئ البحرية واملنافذ البية بني الدول املتجاورة، حيث يتم التأش�ري بذلك عىل جواز 
السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. وإذا دخل األجنبي إقليم الدولة من غري هذه األماكن 
املحددة؛ فإنه يلتزم بتبليغ سلطات الدولة فور وصوله إقليمها، وإل تعرض لتوقيع جزاء 

جنائي وربام إبعاده عن إقليمها))(.

الفرع الثاين: حتديد مركز األجانب

يذه�ب الفق�ه القانوين التقليدي إىل الق�ول بأن حق الدولة ف حتديد مرك�ز األجانب الذين 
يقيم�ون بإقليمه�ا يس�تند إىل حقها ف الس�يادة اإلقليمية الت�ي تتمتع با كل دولة ع�ىل أراضيها، 
بحي�ث يض�ع لس�لطاهنا كل ما يوجد عىل إقليمها من أش�ياء وأش�خاص، س�واء كانوا وطنيني 
أم أجان�ب، غ�ري أن املقنن الوطني مقيد مع ذل�ك بتقدير حد أدنى من احلق�وق لألجانب، وفقًا 

للقانون الدويل اخلاص))(. 

بين�ام يذه�ب الفق�ه احلديث إىل تأس�يس هذا احل�ق عىل قاع�دة الزدواج الوظيف�ي، والتي 
مفادها أن املقنن الوطني له اختصاص تقنيني داخيل بالنسبة ملجتمعه، وله كذلك وضع القواعد 
القانوني�ة اخلاصة بمركز األجانب بحكم الرضورة؛ نظ�رًا لعدم وجود جهاز تقنيني لدول العال 
كلها، ويضع املقنن الوطني عند قيامه بالدور األخري إىل قواعد القانون الدويل اخلاص كذلك))(.

ويس�تفاد م�ن الجتاهني أن للدولة احل�ق ف تنظيم مركز األجانب با، م�ع التقيد بحد أدنى 
حلقوقه�م، واللتزام كذل�ك بالتفاقيات الدولية الت�ي تعقدها الدولة مع غريه�ا من الدول)4(، 

ويمكن بيان موقف القانون الدويل من حتديد مركز األجانب ف العنرصين التاليني: 

))( انظر: املرجع السابق، ج)، ص 68). 
))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 

الختصاص وتنازع القوانني )منشأة املعارف، اإلسكندرية، القاهرة، د. ط، د. ت( ص 7)). 
))( انظ�ر: عب�دالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، اجلنس�ية واملوط�ن وتتع األجانب باحلقوق، 

ص 608.
)4( انظ�ر: مس�لم، أمحد: القانون ال�دويل اخلاص، اجلزء األول، ف اجلنس�ية ومركز األجانب وتن�ازع القوانني، ص 

.((0
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العنرص األول: احلد األدنى حلقوق األجانب

ويقصد باحلد األدنى حلقوق األجانب: القدر املعني من احلقوق التي اس�تقر العرف الدويل 
ع�ىل الت�زام الدولة بمنحها لألجانب املقيمني عىل إقليمها، والذي ل جيوز أن حترمهم منها، وإل 
تعرض�ت للمس�ؤولية الدولية، وع�ىل الرغم من اخت�الف اجتاهات الفقهاء عن�د تناولم لرشح 
مضم�ون احل�د األدنى؛ ف�إن حمصلة املس�ائل التي بحثوها ه�ي العرتاف لألجنبي بالش�خصية 
القانوني�ة، واملقوم�ات الالزم�ة لذه الش�خصية م�ن احلقوق العام�ة، كاحلق ف التنق�ل، وحرية 
التفكري والرأي، واإلفادة من املرافق العامة، والعرتاف لم كذلك ببعض احلقوق اخلاصة، مثل 

حق التملك ف نطاق معني، واإلرث))(.

ه�ذا؛ وم�ن املؤكد دولّيًا أن حرية املرشع الوطني ف تنظيم مركز األجانب ليس�ت بذات قدر 
احلرية التي يتمتع با عند تنظيمه ملركز الوطنيني، ذلك أن حريته ف تنظيم وحتديد حقوق مواطنيه 
وواجباهتم تدخل � ف التنظيم الدويل املعارص� ف نطاق اختصاص الدولة اخلاص أو املطلق الذي 
ل تلك سلطة أخرى مشاركتها فيه))(. لذلك فإن حتديد مركز األجانب � وإن تعلق بسيادة الدولة 
عىل إقليمها � يمس مصالح الدولة التي ينتمي إليها هذا األجنبي، كام يتصل باحلياة املش�رتكة بني 
ال�دول ف املجتم�ع الدويل، ولذل�ك فإن الرأي الفقهي الغالب يرى أن ثم�ة رخصًا دولية يعرتف 
ضمَ نفس�ها  رِّ ب�ا القانون الدويل العام لألجانب ول تس�تطيع الدولة أن تنكرها عليهم دون أن ُتعمَ

للخروج عن اجلامعة الدولية، وذلك بمعيار أو بفكرة احلد األدنى ملعاملة األجانب))(.

وعليه؛ فقد تواتر هنج الترشيعات وتوجه الفقهاء ف احلقبة املعارصة عىل العرتاف لألجانب 
بق�در من احلقوق ل تس�تقيم حياهتم خارج دولته�م بدوهنا، وهي نفس احلق�وق التي يصلون 
عليها داخل دولتهم، األمر الذي س�مح بالقول بوج�ود عرف دويل يقيض بعدم نزول الدولة ف 

معاملتها لألجانب عنه)4(.

))( انظر: شوقي، بدر الدين عبد املنعم: املوجز ف القانون الدويل اخلاص؛ دراسة مقارنة بني الفقه الدويل واألنظمة 
السعودية )دار األصفهاين للطباعة، جدة- اململكة العربية السعودية، د. ط، )9))ه�( ص 90. 

))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 
السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص 444.

))( انظر: احلسون، صالح عبد الزهرة: حقوق األجانب ف القانون العراقي، ص 85. 
)4( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص )46. 
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ويتفق الفقهاء القانونيون عىل أن أس�اس هذه احلق�وق يرتبط � من جهة � بطبيعة العالقات 
الس�ائدة حاليًا بني الدول، ومن آثارها ترتيب منظومة معامالت لئقة ألفراد هذه الدول عندما 
يكون�ون خارجها، وه�ي قبل كل يشء تثل هنج احلد األدنى األخالقي واإلنس�اين للتعاطي مع 

األجانب باعتبارهم من البرش))(.

وقد كش�فت غالبية الدراس�ات عن القواعد العرفية التي يتعني ع�ىل الدول مراعاهتا وعدم 
التنكر لا، عند حتديدها ملركز األجانب، وهي ما أقرته املعاهدات الدولية اخلاصة بذا املوضوع، 
وأكدهت�ا األح�كام القضائي�ة الدولية، ووافق عليه�ا القانون ال�دويل؛ إذ تقيض امل�ادة الثانية من 
التفاقية املتعلقة بالختصاص القضائي امللحقة بمعاهدة لوزان ف )4)( توز، لسنة )))9)م( 
بوجوب معاملة رعايا الدول املتعاقدة املوجودين ف إقليم تركيا وفقًا ملا يقيض به العرف الدويل، 
وذل�ك أيضًا م�ا حكمت ب�ه املحكمة الدائمة للع�دل الدويل ف الن�زاع بني أملانيا وبولندا بش�أن 
مصالح رعايا األملان ف سيليزيا العليا البولونية؛ إذ نصت بأنه جيب أن تكون معاملتهم متفقًة مع 

األحكام التي يفرضها القانون الدويل بشأن معاملة األجانب))(.

ويمكن القول أن القاعدة التي تقرر هذا احلد األدنى من احلقوق هي قواعد دولية مشرتكة، 
أي بمثاب�ة قان�ون طبيعي إنس�اين يطال كل الدول وأن املعاهدات التي تبم بني الدول بش�أهنا ل 

تنشئ هذه احلقوق؛ إنام تكشف عنها وتعرتف بوجودها))(.

وي�كاد فقهاء القانون الدويل أن جُيمعوا عىل أن احلد األدنى حلقوق األجنبي يش�مل حقه ف 
الش�خصية القانوني�ة، وكافة احلقوق املتصلة بصيانة النفس واجلس�د، واحلري�ة الفردية، وحرمة 
املس�كن، وحرية العقيدة، وكذلك احلقوق املتصلة بمقتضيات التعامل الدويل، كحرية املراس�لة 

وامللكية، وإمضاء الترصفات)4(.

))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 
السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص 447.

))( انظر: احلسون، صالح عبد الزهرة: حقوق األجانب ف القانون العراقي، ص 85.
))( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص )46. 

)4( انظر: البستاين: املركز القانوين لألجانب والعرب، ص 84). 
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العنرص الثاين: فكرة جتاوز احلد األدنى حلقوق األجانب

أصبح الجتاه الذي يغلب عىل آراء الفقهاء ومواقف الترشيعات يتمحور حول نظرية إجيابية 
ملعاملة األجنبي، تنطلق من رؤية وطنية مستندة إىل دافعني، مها: 

) � أمهية وجود األجنبي عىل أراضيها، ومردود هذا الوجود عليها.

) � اضطرارها ملعاملة األجانب بام يمي حقوق مواطنيها املوجودين خارجها.

وقد عززت هذه الرؤية مسارًا ترشيعّيًا يرتكز عىل اقرتاب معاملة األجنبي من الوطني، أي 
معاملته ف جمموعة حمددة من احلقوق بام يشبه معاملة الوطني، دون الوصول إىل إلغاء التمييز بينه 
وبني الوطني))(، فاألجنبي مستقر ف الدولة ومرتبط با ارتباطًا فعلّيًا، ويسهم ف بنائها وتطورها 

مما يستلزم تشجيعه عب تقريب حقوقه من الوطني))(.

ُج فكرة جتاوز احلد األدنى ف معاملة األجنبي بني املعاملة املرشوطة أو رشوط املعاملة  رَّ تمَدمَ وتمَ
باملث�ل، وتلك التي تظهر تي�زًا خاصًا ف املعاملة، أي رشوط الدول�ة األوىل بالرعاية، وقد تصل 
ه�ذه املعاملة إىل درجة متقدمة، حيث تنهض بعض العتبارات اخلاصة كالبعد القومي أو البعد 

القتصادي إىل موقف منفتح يسمح بتشبيه األجانب بالوطنيني))(.

أواًل: تشبيه األجانب باملواطنني

وهو ما يطلق عليه البعض مبدأ مساواة األجنبي بالوطني، وهذا التشابه ل يكون مطلقًا بل 
قد يتقرر بالنس�بة لطوائف معينة من األجانب، أو فئ�ات حمددة من احلقوق التي يقررها القانون 

الدويل اخلاص، مثل حقوق األرسة، واحلقوق املالية كاإلرث)4(.

أو بمعن�ى آخ�ر: عندما جتد الدول�ة أن مصاحلها الوطني�ة تتطلب فت�ح منافذها والرتحيب 
))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 

السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص ))4. 
))( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص )46، 464. 

))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر: أحكام اجلنسية ومركز األجانب ف اململكة العربية السعودية 
وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص ))4.

)4( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 
الختصاص وتنازع القوانني، ص 9)).
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باألجانب عىل نطاق واسع، والسخاء ف معاملتهم؛ فإهنا تسوي بينهم وبني مواطنيها ف احلقوق 
والواجبات، فيام عدا بعض احلقوق العامة والسياسية التي تقترص بطبيعتها عىل املواطنني، كاحلق 
ف النتخاب، أو الرتش�ح لعضوي�ة املجالس النيابية. كام أن بعض التكالي�ف العامة ل يلتزم با 

األجنبي، مثل اللتزام بأداء اخلدمة العسكرية))(.

وهذا النوع من التبادل هو أكثر األنواع ذيوعًا وانتش�ارًا، وتكون املس�اواة فيه إما عامة وإما 
خاصة، وبمقتضاه يتساوى فيه األجنبي مع الوطني ف التمتع بام ُسمح له بالتمتع به، عىل أن هذه 
املساواة ُيشرتط فيها أن ترد بنص ف ترشيع الدولة))(. ويوضح عرفة هذا األمر بقوله: “ويشرتط 

ف مسألة تشبيه األجانب باملواطنني صورتان، مها: 

) � صدور النظام أو القانون املنظم ملامرس�ة مهنة معينة دون أن يش�رتط فيمن يبارشها أن يكون 
من املواطنني، حتى يصبح من حق أي ش�خص أن يامرس هذه املهنة، س�واء كان مواطنًا أم 

أجنبّيًا.

ة لألجنبي مع الدول الصديقة لا رشطًا  ) � تضم�ني املعاهدة الدولية الت�ي توقعها الدولة امُلِضيفمَ
يقيض بأن تتم معاملة رعايا كل من الدولتني معاملة الوطنيني ف الدولة األخرى))(. 

وعن�د ختلف هذا الرشط فإنه جيب تقرير معاملة احتياطية قد ينص عليها ترشيع، وقد تعني 
بالجتهاد الفقهي، وهذه الصعوبة ل تثور إذا كان الرشط واردًا ف معاهدة)4(.

ويتطل�ب اللجوء إىل التبادل عىل أس�اس تش�بيه األجانب بالوطني�ني أن حتدد احلقوق املراد 
التشابه با بالذات؛ إذ ل جيوز أن تكون هذه املساواة مطلقة، نظرًا ملنافاهتا لتقسيم املجتمع الدويل 

إىل وحدات سياسية متعددة عىل أساس اجلنسية)5(.

ويتميز هذا األس�اس بالبس�اطة والس�هولة ف التطبيق بني الدول، خاصة تلك الدول التي 

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص 58).
))( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص )47. 

))( انظر: عرفة، حممد الس�يد: التنظيم القانوين لالس�تثامرات األجنبية ف مرص )رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة 
نانت، فرنسا، 989)م( ص 40). 

)4( انظر: احلسون، صالح عبد الزهرة: حقوق األجانب ف القانون العراقي، ص 78.
)5( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص )47. 
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تتقارب ف املس�توى احلضاري، وما تنحه من حقوق للوطنيني فيها))(. إل أن ما يؤخذ عىل هذا 
الن�وع من التبادل: أن�ه ل يقق التوازن الفعيل إل إذا كانت املعاه�دة املقصودة التي تتضمنه بني 

دول ذات أنظمة متقاربة، وذات اجتاهات سياسية واجتامعية متآلفة))(.

ثانيٍّا: رشط الدولة األكثر رعاية

ويقص�د ب�ه أن تتعهد دولتان ب�أن تنح إحدامها لرعاي�ا األخرى مجيع احلق�وق واملزايا التي 
حصل عليها، أو التي من املمكن أن يصل عليها رعايا أية دولة ثالثة))(. 

وىل بالرعاية، وصورته أن تتفق دولتان عىل منح رعايا  ويطلق عليه البعض رشط الدولة األمَ
أحدمه�ا ف إقلي�م الدول�ة األخ�رى، أو رعايا كل منه�ام ف إقليم األخرى أفضل وأحس�ن مركز 
قان�وين يتق�رر لألجانب التابع�ني ألي دولة ف وقت توقيع التفاقية، أو يتقرر مس�تقباًل، س�واء 
بالنس�بة ملجم�وع احلق�وق أو حق معني. ولع�ل أكثر املج�الت التي ينطبق عليه�ا رشط الدولة 
األكثر رعاية هي الرس�وم اجلمركية والش�ؤون املالي�ة والقتصادية. ويتميز ه�ذا الرشط كذلك 

باملرونة والحتياط للمستقبل)4(.

وتلجأ الدول إىل هذا الرشط ف املعاملة بدف توسيع نطاق احلقوق التي يتمتع با مواطنوها 
ف ال�دول األخ�رى مقابل ما يتمتع به بعض األجانب ع�ىل إقليمها)5(، ويرد هذا الرشط عادة ف 
التفاقيات التجارية واجلمركية ومعاهدات اإلقامة واملعاهدات اخلاصة بتش�جيع الس�تثامرات 
ة لألجنبي،  األجنبي�ة اخلاصة، وقد ينرصف التفصيل إىل كافة حق�وق األجانب ف الدولة امُلِضيفمَ
وقد يقترص عىل حق معني بالذات، وغالبًا ما يقرتن رشط الدولة األوىل بالرعاية برشط التبادل)6(.
))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 

الختصاص وتنازع القوانني، ص 9)). 
))( انظر: احلسون، صالح عبد الزهرة: حقوق األجانب ف القانون العراقي، ص 79.

))( انظر: القاسم، عبد الرمحن عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلسالمية وتطبيقه ف النظام 
السعودي، ص 6). 

)4( انظر: شوقي، بدر الدين عبد املنعم: املوجز ف القانون الدويل اخلاص؛ دراسة مقارنة بني الفقه الدويل واألنظمة 
السعودية، ص )9. 

)5( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص)47؛ أبو هيف، عيل صادق: القانون الدويل العام )منشأة اإلسكندرية- 
مرص، ط))، 975)م( ص 64). 

)6( انظر: عرفة، حممد السيد: التنظيم القانوين لالستثامرات األجنبية ف مرص، ص 55).
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ثالثًا: التبادل

ويقص�د ب�ه أن تن�ح إحدى الدولت�ني ملواطن�ي الدولة األخرى نف�س املعاملة الت�ي يلقاها 
مواطنوه�ا ف ه�ذه الدولة، ول�ذا يطلق عليه رشط املعاملة باملثل))(. وينقس�م التب�ادل من ناحية 

الشكل إىل أقسام، وكذلك من ناحية املوضوع، وبيان ذلك كالتايل: 

1 ـ أقسام التبادل من ناحية الشكل 

أ ـ التبادل الدبلومايس 

ويتحق�ق هذا التبادل إذا أبرمت معاهدة بني دولت�ني أو أكثر، ويتعهد فيها كل طرف بتوفري 
نف�س املعاملة لرعايا الطرف اآلخر، وجيوز أن يش�مل التبادل مجيع احلقوق لألجانب أو بعضها 
فق�ط. ويؤخذ عىل هذا النوع أنه ل بد لتحققه من اش�رتاط توقيع معاه�دة دولية، وهو أمر ليس 

باليسري))(.

ب ـ التبادل الترشيعي 

ومف�اد ه�ذا التبادل أن الدول�ة ل تنح األجنبي املقيم ف إقليمها حق�ًا إل بنفس القدر الذي 
يتمت�ع ب�ه رعاياه�ا لدى الدولة الت�ي ينتمي إليها ه�ذا األجنبي بموجب ن�ص رصيح ف ترشيع 
الدول�ة األخ�رية، فإذا نص املرشع الوطني � مثال � عىل من�ع األجانب من مزاولة مهنة الطب إل 
عىل أساس التبادل الترشيعي؛ فإنه ل يق لألجنبي مزاولة هذه املهنة إل عىل أساس ترشيعي بني 
هذه الدولة وبني بالده. ويتميز هذا النوع باملرونة وس�هولة إتباعه، كام يعد أكثر ضامنًا لألجنبي، 

لوجود ترشيع يعرتف له بحق معني))(.

ج ـ التبادل الواقعي 

ويق�يض ه�ذا التبادل أن تقوم الدولة بمعاملة األجنبي نف�س املعاملة الفعلية التي يعامل با 

))(  سلطان، حامد: القانون الدويل العام ف وقت السلم )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط)، )96)م( ص 
 .(79

))( انظ�ر: رياض، فؤاد عبد املنعم؛ راش�د، س�امية: الوجي�ز ف القانون الدويل اخلاص ف اجلنس�ية ومركز األجانب 
وتنازع الختصاص القضائي )دار النهضة العريب، القاهرة- مرص، ط)، )97)م( ص )4). 

))( انظر: فهمي، حممد كامل: أصول القانون الدويل اخلاص، ص 78).
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رعاياها ف دولة األجنبي، أي ل يشرتط وجود معاهدة أو ترشيع يقرر املعاملة باملثل، فالعبة بام 
جي�ري علي�ه العمل ف الواقع، ولذلك فإن هذا ال�رشط يتميز باملرونة، إل أن ما يعيبه هو صعوبة 
التحق�ق م�ن عنارصه؛ مما دفع ال�دول التي تأخذ ب�ه إىل إعداد تنظيم معني، تس�تطيع عن طريقه 

التحقق من مسلك الدول األجنبية حيال رعاياها))(.

2 ـ أقسام التبادل من ناحية املوضوع 

أ ـ التبادل بالتطابق أو التامثل 

 بموجب هذا الرشط تتوىل الدولة منح ذات احلق الذي تنحه دولة هذا األجنبي لرعاياها، 
أي أن األجنب�ي ف الدول�ة يعام�ل معامل�ة الوطني ف اخل�ارج، أّيًا كان نوع ه�ذه املعاملة، ومهام 
كانت رشوطها، مثال ذلك: أنه يتم معاملة الفرنيس ف لبنان مثل معاملة اللبناين ف فرنسا، إل أن 
هذا النوع من التبادل يش�رتط لصحة حتقيقه أن تكون كل من الدولتني متطابقة بطريقة حس�ابية 

حمددة بينهام))(.

ولك�ن م�ا يعيب هذا النوع من التبادل أنه قد ل يؤدي أحيانًا إىل حتقيق املس�اواة الكاملة بني 
الدولت�ني من الناحي�ة الواقعية، فإذا اتفق�ت دولتان عىل منح رعايا كل منهام احلق ف الش�تغال 
بالتج�ارة إلقلي�م األخرى، وكان عدد رعاي�ا الدولة األوىل املقيمني ف إقلي�م الدولة الثانية أكثر 
ع�ددًا من رعايا األخرية املقيمني بإقلي�م الدولة األوىل؛ عادت الفائدة الكبى عىل هؤلء األكثر 

عددًا من أولئك األقل عددًا))(.

ب ـ التبادل بالتعادل 

ومقتض�اه أن الدول�ة تع�رتف لألجنبي ف إقليمه�ا بمجموعة من احلقوق، ت�رى أهنا تعادل 
جمم�وع احلق�وق التي يتمتع ب�ا رعاياها ف دولة ذلك األجنبي، ذل�ك أن احلقوق واملزايا تتوازن 
ف قيمته�ا للدولة دون أن تتطابق ف مضموهنا، مث�ال ذلك: أن تنح الدولة لألجنبي حق العمل 

))( انظ�ر: عب�دالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، اجلنس�ية واملوط�ن وتتع األجانب باحلقوق، 
ص )64. 

))( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص 469. 
))( انظر: شوقي، بدر الدين عبد املنعم: املوجز ف القانون الدويل اخلاص؛ دراسة مقارنة بني الفقه الدويل واألنظمة 

السعودية، ص )9.
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ف إقليمها مقابل منح رعاياها ف إقليم دولته مبارشة التجارة، باعتبار أنه يتكافأ مع حق العمل، 
وه�ذا النوع من التبادل غري منترش بني الدول لصعوبة تطبيقه، وخلش�ية فقد التوازن بني احلقوق 
املتبادلة. ومن البدهيي أن تأخذ كل دولة بنوع التبادل الذي يتالءم مع مصاحلها الوطنية وظروفها 

اخلاصة))(.

الفرع الثالث: خروج األجانب من إقليم الدولة

تنته�ي إقام�ة األجنبي بمغادرته إقلي�م الدولة اختيارًا، وقد تنتهي بإبع�اده عن إقليم الدولة 
ع�ىل الرغ�م من عدم انتهاء املدة املرخص له با، وعىل ذلك ف�إن اخلروج من إقليم الدولة إما أن 

يكون اختياريًا وإما أن يكون إجباريًا أو اضطراريًا، وبيان ذلك عىل النحو التايل: 

العنرص األول: اخلروج االختياري

إذا رخصت الدولة لألجنبي باإلقامة خالل فرتة معينة؛ فإن ذلك ل يعني التزامه بالبقاء بإقليم 
الدول�ة طيل�ة امل�دة املرخص له ب�ا، إذ أن لألجنبي احلق ف مغ�ادرة إقليم الدولة قب�ل انقضاء املدة 
املرخ�ص ل�ه با، ول جيوز للدولة أن تنعه من ذلك دون مبر. غري أن الدولة تلجأ أحيانًا إىل تعليق 
خ�روج األجنبي م�ن إقليمها عىل التحقق من قيام�ه بأداء كافة التكاليف املفروضة عليه، فتش�رتط 
بع�ض ال�دول � كالولي�ات املتحدة األمريكية � خل�روج األجنبي من إقليمها حصوله عىل ش�هادة 
تثب�ت أداءه للرضائب املفروضة عليه، وتذهب بعض ال�دول األخرى � كجمهورية مرص العربية � 

إىل أبعد من ذلك، فتعلق خروج األجنبي من إقليمها بصفة عامة عىل حصوله عىل إذن بذلك))(.

العنرص الثاين: اخلروج اإلجباري

اتض�ح أن اخل�روج الختي�اري هو ال�ذي يكون ب�إرادة األجنبي رغبة من�ه دون تدخل من 
السلطات املعنية، إل أنه قد تنتهي مدة اإلقامة املرخص له با وترفض السلطات جتديدها، ومن 

))( انظر: شوقي، بدر الدين عبد املنعم: املوجز ف القانون الدويل اخلاص؛ دراسة مقارنة بني الفقه الدويل واألنظمة 
السعودية، ص 94. 

))( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط5، 986)م( ص 76)، 77). 
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ثم جيب عليه أن يغادر البالد مضطرًا؛ ألن وجوده أصبح غري مرشوع، وهو ما يس�مى باخلروج 
الضطراري أو اإلجباري.

هذا، وجيوز للسلطات األمنية أن خُترج األجنبي من إقليم الدولة عىل الرغم من عدم انتهاء 
فرتة اإلقامة املسموح با، وذلك ألسباب تتعلق بأمنها ومصاحلها، وف الوقت نفسه فإنه إذا كان 
لألجنبي حق مغادرة البالد متى ش�اء؛ فإن ذلك اخلروج يكون مرشوطًا بأل يكون عليه دين أو 

أعباء معينة حتول دون خروجه حتى ينتهي من أعبائه))(.

وتف�رض بعض الدول إجراءات معينة للرقابة عىل خروج األجانب من إقليمها، فقد تأخذ 
هذه اإلجراءات صورة خمففة، كاشرتاط احلصول عىل تأشرية خروج، أو مغادرة البالد ف احلالت 
الستثنائية مثل حالت احلرب، أو احلصول عىل شهادة تثبت أداء األجنبي للرضائب املفروضة 
عليه. وقد تأخذ صورًا مشددة، مثل رضورة حصول األجنبي عىل إذن باخلروج )تأشرية مغادرة( 
من السلطات األمنية ف الدولة، حتى ولو ل تكن هناك أية ظروف استثنائية تبر ذلك، مع توقيع 
عقوبة جنائية عىل كل من يالف ذلك. كام تفرض أنظمة بعض الدول أحيانًا رضورة اإلعالن ف 
اجلرائ�د والصحف اليومية عن موعد خروج األجنبي من إقليم الدولة؛ حتى ُتتاح الفرصة لكل 

من له حق من املواطنني جتاهه بأن يستوف حقه منه))(.

وإذا ثب�ت للس�لطات الوطنية ف الدولة أن األجنبي قد ارتك�ب جريمة ف دولة أخرى غري 
دولة اإلقامة، فإن قواعد القانون الدويل العام املعروفة باس�م »قواعد تس�ليم املجرمني« تفرض 
عليه�ا التزام�ًا دولّيًا برضورة تس�ليم األجنب�ي املجرم للدولة الت�ي ارتكب اجلريم�ة ف إقليمها 

لتمكينها من حماكمته، وُيستثنى من ذلك الالجئون السياسيون، حيث ل جيوز تسليمهم))(. 

هذا؛ ويكم قواعد تس�ليم املجرمني مبدأ املعاملة باملثل أو التبادل، وهي قواعد تس�تجيب 

))( انظ�ر: القصب�ي، عصام الدين خمتار: اإلبعاد ف إطار النظام القانوين لدولة اإلمارات العربية املتحدة )جملة الفكر 
الرشطي، رشطة الشارقة، اإلمارات العربية، يونيو 994)م( ص 55).

))( انظ�ر: ص�ادق، هش�ام عيل: اجلنس�ية واملوطن ومركز األجانب )منش�أة املع�ارف، اإلس�كندرية- مرص، د. ط، 
977)م( ص )4.

))( انظر: الغنيمي، حممد طلعت: الغنيمي ف قانون الس�الم )منش�أة املعارف، اإلسكندرية- مرص، د. ط، )98)م( 
ص 4)4. 
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لعتب�ارات التضام�ن ال�دويل والتعاون املش�رتك بني ال�دول لتحقيق األمن اجلامع�ي ومكافحة 
اجلرائم املنظمة عب الدول))(.

وقد ترى الدولة أن وجود بعض األجانب عىل إقليمها يمثل خطرًا هيدد أمنها وسالمتها ف 
الداخ�ل أو ف اخل�ارج، فيحق لا عندئٍذ أن تتخذ ق�رارًا بإبعادهم عن أراضيها، واألصل أن حق 
اإلبعاد حق مطلق يمكن استخدامه ف مواجهة كافة األجانب، سواء كان األجنبي يمل جنسية 
دول�ة معين�ة أو كان ل يمل أية جنس�ية عىل اإلط�الق، وهو ما يعرف بعديم اجلنس�ية))( عىل ما 

قدمت الدراسة.

وتع�د أوام�ر اإلخ�راج التي تتخذه�ا الس�لطة املختصة ف الدول�ة هي أوام�ر عادية ختضع 
لرقابة القضاء اإلداري؛ لذا تلتزم هذه الس�لطة بعدم التعس�ف ف استعامل سلطاهتا ف اإلبعاد أو 

النحراف با، وإل جاز الطعن ف قرار اإلبعاد مثل أي قرار إداري))(.

وف حالة صدور قرار اإلبعاد ضد أي من األجانب؛ فإنه يتم إبالغه به ف خالل مدة معينة، 
مع منحه مهلة حمددة ملغادرة البالد، ويرتتب عىل صدور هذا األمر أثران، مها: 

) � وجوب مغادرة األجنبي إقليم الدولة.

) � من�ع دخ�ول األجنبي هذا اإلقليم م�رة أخرى إل بإذن رصيح من الس�لطات املختصة، وإذا 
تع�ذر ق�رار اإلبع�اد مؤقتًا، نظ�رًا لك�ون األجنبي عديم اجلنس�ية، ول يس�تطع احلصول عىل 
موافقة إحدى الدول لس�تقباله، فإنه جيوز حتديد إقامته ف جهة معينة إىل حني تيرس إبعاده. 
وإذا امتن�ع األجنبي ع�ن تنفيذ قرار اإلبعاد؛ فإنه يعاقب بعقوب�ة جنائية، ويراعى عادة حالة 

األجنبي الجتامعية والصحية، ومدى خطورة بقائه، واألسباب التي دعت إىل إبعاده)4(.

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص )7).
))( انظر: اجلداوي، أمحد قس�مت: الوجيز ف القانون الدويل اخلاص، اجلزء األول، اجلنس�ية ومركز األجانب، ص 

.40
))( انظر: حكم حمكمة القضاء اإلداري املرصية، الصادر ف 5 يناير )95)م. 

)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص )7).
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3 . 2 حقوق األجانب وواجباهتم يف القانون الدويل اخلاص

بينت الدراس�ة ف املبحث األول من هذا الفصل ماهية األجنبي، ومواضيع القانون الدويل 
وخصائصه، واألسس العامة ف تنظيم مركز األجانب، بام ف ذلك ضوابط قبول األجنبي داخل 

الدولة وخروجه من إقليمها.

 وف ه�ذا املبح�ث توضح الدراس�ة أه�م األمور املرتبط�ة بحقوق األجان�ب وواجباهتم ف 
القانون الدويل اخلاص، وتتناول كذلك بيان الوضع القانوين لالجئ السيايس، وذلك ف املطالب 

الثالثة التالية.

3 . 2. 1 مصادر حقوق األجانب وواجباهتم

توجد مصادر عديدة يستمد منها األجانب ترشيعاهتم ف بيان حقوقهم وواجباهتم ف الدولة 
التي يقيمون فيها، لعل من أهم هذه املصادر: 

أواًل: القانون الداخيل كمصدر أسايس حلقوق األجانب

يذهب بعض فقهاء القانون إىل إعطاء األمهية ف حتديد حقوق األجانب إىل القانون الوطني؛ 
إذ تس�تمد من القانون الداخيل للدولة، وللمرشع الوطن�ي احلرية الكاملة ف حتديد هذه احلقوق 
أو وض�ع كافة القيود عىل أهلية تتع األجانب ف ح�دود إقليم دولته))(. فالترشيع الوطني يطبق 
سواء بسواء عىل الوطنيني واألجانب املوجودين عيل أرايض الدولة، وإذا كانت هناك من حاجة 
لس�تثناءات ف تطبي�ق القانون الوطني عىل األجانب فهي ف جم�ال القانون العام وفروعه، ويتم 

حتديدها ف فروع القانون الوطني أو الدويل اخلاص))(. 

وي�رى أصح�اب هذا ال�رأي أن حرية الدول�ة ف حتديد حق�وق األجان�ب أو قواعد حتديد 
كيفي�ة معاملتهم ليس�ت مطلقة دون أية قيود، وليس�ت مانعة لرضورة اللت�زام ببعض القواعد 

))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 
السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص 7)4.

))( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص ))4. 
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الدني�ا للتعام�ل األخالقي أو للمعاملة اإلنس�انية املتف�ق عليها دولّيًا، أو بام يقيدها عىل مس�توى 
التفاقيات الدولية))(.

وم�ع أن معظم الترشيعات عندما تش�ري إىل التمتع باحلق�وق ل تورد رصاحة اقتصارها عىل 
الوطنيني، إل أن القوانني األساس�ية والتفصيلية تأيت تباعًا لتبني بعض القيود عىل تتع األجانب 

ببعض احلقوق))(.

ثانّيًا: القانون الدويل كمصدر مبدئي مكمل حلقوق األجانب

ل ش�ك أن القان�ون الدويل قد اتس�ع مداه ووص�ل نطاقه إىل كثري م�ن املواضيع، ليس فقط 
حق�وق األجان�ب ف الدول املقيمني فيه�ا وواجباهتم؛ إنام وصل إىل حق�وق املواطنني األصليني 
كذل�ك))(. وق�د م�ر الترشي�ع الداخ�يل ف فلس�فته وانفعالت�ه بمحط�ات عديدة منه�ا: مرحلة 
النغالق والستقاللية عن العامل الدويل، ومرحلة النفتاح والتفاعل احلر مع الترشيع الدويل، 
ومرحل�ة الضطرار لاللتزام بمب�ادئ وقواعد دنيا، مصدرها التنظي�م الدويل. وهكذا أصبحت 
حقوق اإلنس�ان حمل اهتامم اجلهات الدولية، حتى غدت مسألة حقوق األجانب حمصلة لدوافع 
متع�ددة، ونتاجًا لهتامم جهات متعددة؛ إذ هي مس�ألة دولية داخلي�ة ف عالقات الدول الثنائية 
واجلامعي�ة، وذلك انطالقًا من اعتب�ارات املصلحة واملجاملة والتبادل، وأيضًا هي مس�ألة دولية 

تلغي احلدود الوطنية بكوهنا تعب عن املبادئ الشاملة األخالقية اإلنسانية)4(. 

ة لم ترتكز عىل أساسني، مها:  وعليه فقد أصبحت حقوق األجانب ف الدولة امُلِضيفمَ

) � أن س�يادة الدول�ة عىل إقليمها ل تعد مطلقة لكوهن�ا أصبحت جزءًا من اجلامعة الدولية، التي 
جيب اخلضوع لقوانينها.

))( انظر: عبد العال، عكاش�ة: الجتاهات احلديثة ف مش�كلة تنازع اجلنس�يات )الدار اجلامعية، بريوت- لبنان، د. 
ط، 988)م( ص 69؛ عبدالل، س�امي: اجلنس�ية اللبنانية مقارنة باجلنس�ية العربية والس�ورية والفرنسية )د. ن، 

بريوت- لبنان، د. ط، 986)م( ص 4).
))(  عبد الرمحن، جابر: جمموعة قوانني اجلنسية ف الدول العربية )معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة- مرص،  

970)م( ص 79؛ احلسون، صالح عبد الزهرة: حقوق األجانب ف القانون الدويل العراقي، ص 5). 
))( انظ�ر: ش�كري، حمم�د عبد العزي�ز: القانون ال�دويل العام )منش�ورات جامعة حلب، دمش�ق- س�وريا، د. ط، 

997)م( ص 90). 
)4( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص 5)4. 
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) � أن األجنبي املقيم ف الدولة ما هو إل إنسان له من احلقوق ما لغريه من البرش، برصف النظر 
عن انتامئه الدويل))(.

ثالثًا: اجلهود الدولية كمنظم حلقوق األجانب

ظهرت بذور التنظيم الدويل ملركز األجانب منذ القدم، وقد أتى تطور هذه املسألة مرتافقًا مع 
التطورات القتصادية والسياس�ية والفكرية الدولية، وهو ل يزال متأثرًا بذه األبعاد والدوافع، 

سواء أكان عىل مستوى الترشيع الدويل أم عىل صعيد القانون الداخيل ف كل دولة))(.

ويوضح بعض الباحثني أن نقطة البدء ف العرتاف لألجنبي باحلقوق � مقارنة بام كان ينظر 
إليه � هي الثورة الفرنس�ية، وما أعقبها من إعالن حقوق اإلنس�ان، وصدور دس�اتري الثورة التي 
تضمنت األس�اس القويم حلق�وق األجانب، وكادت هذه القواعد الت�ي تنظم حقوق األجانب 
أن تكتم�ل، ل�ول ان�دلع احلرب العاملية األوىل؛ مما كان س�ببًا ف فتح عني احل�ذر نحو األجانب 
ومراقبته�م وخروجه�م م�ن إقليم الدول�ة، وهذا م�ا كان دافعًا لظه�ور نظام جوازات الس�فر، 
وتأش�ريات الدخول، والتش�دد ف اإلجراءات. وقد أكدت احلرب العاملية الثانية � هي األخرى 
� ع�ىل هذا احلذر، حت�ى دفعت الدول إىل إص�دار الترشيعات اخلاصة بدخ�ول وخروج وإقامة 

األجانب، وإجراء التعديالت عليها انطالقًا من مقتضيات أمنها الوطني))(.

وق�د تثلت هذه اجله�ود ف املعاهدات الكثرية التي عقدهتا الدول فيام بينها، وهي ما عرفت 
باسم القانون التفاقي، وبمقتضاها تأكد احلد األدنى للحقوق التي يتمتع با األجانب)4(.

وقد أدى اجتاه الدول إىل وضع ترشيعات خاصة منفردة لتنظيم حقوق األجانب إىل مساوئ 
كث�رية، وتناقض�ات كبرية، مما كان مدعاة لبذل جهود كبرية من قبل اليئات العلمية للوصول إىل 

))( انظ�ر: عب�د الرمح�ن، جابر: جمموعة قوانني اجلنس�ية ف الدول العربية، ص 79؛ احلس�ون، صال�ح عبد الزهرة: 
حقوق األجانب ف القانون الدويل العراقي، ص 8).

))( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص 9)4. 
))( انظ�ر: عب�د الرمح�ن، جابر: جمموعة قوانني اجلنس�ية ف الدول العربية، ص 78؛ احلس�ون، صال�ح عبد الزهرة: 

حقوق األجانب ف القانون الدويل العراقي، ص 8). 
)4( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 

السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص 9)4. 
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حلول عامة لتنظيم حقوق األجانب. وف ظل هذه األجواء وهذا النش�اط الفكري حتركت عدة 
منظامت إقليمية كالحتاد األمريكي وعصبة األمم املتحدة، فضاًل عن جهود أوروبية متعددة عىل 

عدة مستويات؛ لتقنني ترشيعات دولية تنظم مركز األجانب))(.

3 . 2 . 2 بيان احلقوق والواجبات لألجنبي

الفرع األول: حقوق األجانب يف القانون الدويل اخلاص

استقر موقف فقهاء القانون عىل تقسيم احلقوق إىل نوعني، مها: احلقوق السياسية، واحلقوق 
املدني�ة. واحل�ق ف معناه هو »مصلحة مادية أو معنوية مقررة لش�خص قبل آخر يميها القانون. 
ول يرد احلق إل لشخص، سواء أكان شخصًا طبيعّيًا أم معنوّيًا، وهو كذلك ف مركز األجانب، 

فهو حق لشخص طبيعي أو اعتباري أجنبي«))(.

والنوع األول من احلقوق، هي احلقوق السياس�ية، وتعني تلك احلقوق التي حتمي املصالح 
السياس�ية للجامع�ة، ولذلك تتحدد وتنحرص بحق الرتش�ح والنتخاب�ات والوظيفة العمومية. 
أم�ا احلق�وق املدني�ة، فهي احلقوق التي حتمي مصالح األفراد، س�واء أكانت مالي�ة أم غري مالية، 

واحلقوق املدنية إما حقوق عامة وإما حقوق خاصة))(، عىل ما تبني الدراسة تفصياًل فيام يأيت.

النوع األول: احلقوق السياسية

احلق�وق السياس�ية هي تل�ك احلقوق الت�ي يقررها القانون للش�خص، باعتب�اره منتميًا إىل 
بلد معني، فهي تثبت للش�خص بكونه عضوًا ف دولة سياس�ية، كحق تويل الوظائف العمومية، 
وحق الرتش�يح للمجال�س النيابية، وحق التصوي�ت ف النتخابات العام�ة؛ حيث تنص بعض 
ه�ذه احلقوق � كح�ق النتخاب مثاًل � عىل أن تكون أقرب ف احلقيق�ة إىل اعتبارها واجبًا وطنّيًا 
يف�رض ف بعض األحي�ان عىل املواطن، وإل تع�رض لعقوبة جنائية)4(. ويب�ني هذا التعريف ف 

))( انظر: املرجع السابق، ص ))4. 
))( سلطان، أنور: املبادئ العامة للقانون )دار النهضة العربية، بريوت- لبنان، ط)، 978)م( ص )8).

))( انظ�ر: عب�ود، موس�ى: دروس ف القانون ال�دويل اخلاص املغريب )املرك�ز الثقاف العريب، ب�ريوت- لبنان، ط)، 
994)م( ص 6)).

)4( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص 495. 
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مفرداته ودللته مدى التصاق هذه احلقوق باملواطنني، ومدى صلتها برابطة اجلنس�ية، ويسمح 
ه�ذا الرتب�اط بتبي�ان أهم ما يميز هذه احلقوق في�ام بينها من جهة، ومرتك�ز التمييز بني الوطني 

واألجنبي من جهة أخرى، وذلك لألسباب التالية: 

) � أهنا حقوق خاصة ل تتقرر لعامة الناس، بل لفئة منهم، ذلك أن األصل فيها أن تكون قارصة 
عىل الوطنيني؛ إذ ل يس�هم ف حكم الدولة إل من انتمى إليها بجنس�يته، والستثناء ف ذلك 
ر لكافة الوطنيني، بل ملن يق�رر القانون ثبوهتا له، وهذا ما تلحظه القوانني من  أهن�ا ق�د ل ُتقرَّ

قيود تطال املواطنني اجلدد))(.

) � أنه يطلق عىل من تثبت لم احلقوق السياسية كاملة اسم املواطنني، ول تعتب احلقوق السياسية 
ميزات لم، بل وظائف سياسية))(.

) � أن احلق�وق السياس�ية ل تثبت بحس�ب األصل إل للمواطنني، ولذل�ك فإن هذه احلقوق ل 
تنح إل ف احلدود التي يقتضيها صالح املواطن))(.

واحلقوق السياس�ية هي كذلك احلقوق التي تقررها الدولة للفرد بوصفه عضوًا ف مجاعتها 
السياس�ية، وه�ي التي ختول باملس�امهة بنصيب معني ف ولية احلكم، ومل�ا كان األجنبي ل يعتب 
عضوًا رس�ميًا ف اجلامعة السياس�ية للدولة، فإنه من غري املقبول أن يس�هم ف حكم هذه اجلامعة، 
ومن ثم جرت الدول عىل حرمان األجنبي من التمتع باحلقوق السياسية بصفة عامة، ويدخل ف 
نطاق هذه احلقوق حق النتخاب، وحق الش�رتاك ف اليئات القائمة باحلكم، وتويل الوظائف 
العام�ة)4(. غ�ري أن م�ن الدول ما ي�ول األجانب –اس�تثناًء- التمتع باحلقوق السياس�ية أس�وة 
بالوطنيني، من ذلك ما نص عليه دس�تور الحتاد الس�وفيايت الصادر س�نة 8)9)م من الس�امح 
لألجانب بمامرس�ة كافة احلقوق السياس�ية التي يتمتع با الوطنيون، وذلك إذا كانوا منتمني إىل 

طبقة العامل واملزارعني الذين ل يقومون باستغالل عمل غريهم)5(.

))( انظر: البس�تاين، س�عيد يوس�ف: اجلنس�ية والقومي�ة ف ترشيعات الدول العربية )منش�ورات احللب�ي احلقوقية، 
بريوت- لبنان، د. ط، )00)م( ص ))). 

))( انظر: عبد الل، سامي: اجلنسية اللبنانية مقارنة باجلنسية العربية والسورية والفرنسية، ص )).
))( انظر: احلسون، صالح عبد الزهرة: حقوق األجانب ف القانون الدويل العراقي، ص 8)).

)4( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص، ص 48).

)5( انظر: املرجع السابق، ص 49). 
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وم�ن أه�م هذه احلقوق السياس�ية التي تنش�أ لألفراد ف الص�ورة العادية لتنظي�م الدولة ف 
العرص احلديث: حق النتخاب، وحق الرتشح، وحق تويل الوظائف العامة. ونظرًا لطبيعة هذه 
احلق�وق وأمهيته�ا ف هرمية الدولة؛ فإن الدس�اتري العربي�ة تتوقف عندها رصاح�ة أو ضمنًا))(؛ 
األم�ر ال�ذي جيعل القوانني العربية تبني القيود الواقعة عىل األجانب ف ممارس�تها، أو املنع الذي 

يطال األجانب ف ممارستها))(.

وقد استقر العرف الدويل عىل قرص التمتع باحلقوق السياسية عىل املواطنني دون األجانب، 
باعتبار أن احلياة السياس�ية ف جمتمع معني جيب أن يس�هم فيها من ينتمون إىل هذا املجتمع دون 
غريهم، وكذلك لولء املواطنني املؤكد جتاه بلدهم. ولكن بالنسبة لتويل الوظائف العامة، سواء 
كانت دائمة أو مؤقتة؛ فإنه جيوز الستعانة باألجانب. وقد قنن ذلك العرف ف التفاقية الدولية 
بش�أن احلقوق املدنية والسياس�ية))(. ومن هذه الدول: اململكة العربية الس�عودية؛ إذ ل تس�مح 
لألجان�ب بمامرس�ة احلقوق السياس�ية، مثل احلق ف النتخاب، والرتش�ح ف املجال�س النيابية 

والشعبية؛ ذلك ألهنا حقوق قارصة عىل الوطنيني)4(. 

ويبز هذا احلرمان بسبب أن إرشاك األجانب ف احلقوق السياسية ُيقحم عىل الدولة عنارص 
م الس�عودي؛ فقد اش�رتط نظام جملس  غريب�ة غري مأمون�ة اجلانب)5(، وهذا ما حرص عليه املنظِّ

الشورى أن يكون عضو املجلس سعودي األصل واملنشأ)6(.

))( انظر: الظواهرة، نبيل الصائغ: األحكام الدستورية ف البالد العربية )منشورات اجلامعة، بريوت- لبنان، د. ط، 
د. ت( ص 4)). 

))( انظر: البستاين، سعيد: املركز القانوين لألجانب والعرب ف الدول العربية )منشورات احللبي القانونية، بريوت- 
لبنان، د. ط، 004)م( ص 44).

))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 
الختصاص وتنازع القوانني، ص ))).

)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص 00).
)5( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 

)مركز األجانب( ص 7).
)6( انظر: املادة )4( من نظام جملس الشورى السعودي الصادر برقم )أ/ )9( بتاريخ 7) / 8 / ))))ه�، جريدة 

أم القرى عدد 97))، ف )) / 9 / ))4)ه�.
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النوع الثاين: احلقوق املدنية

احلقوق املدنية هي احلقوق الالزمة للفرد، ليتمكن من أبس�ط معاين احلياة ف املجتمع الذي 
يعي�ش فيه؛ إذ ل تع�د احلياة القانونية جمرد قواع�د حتكم العالقات الوطني�ة الداخلية، بل أصبح 
الترشي�ع أمام جمتمع دويل يتمي�ز بموضوعاته وعنارصه وقواعده اآلخ�ذة ف الزدياد والتطور. 
ك�ام ل تعد احلياة الدولي�ة مقترصة عىل العالقات القائمة بني الدول بعضها ببعض فحس�ب؛ إنام 
تعدهت�ا إىل عالقات ناش�ئة بني األش�خاص التابعني لذه الدول، أي العالق�ات املتضمنة عنرصًا 
أجنبيًا، وهكذا غدت العالقات القانونية للدول مزدوجة من جهة مع مواطنيها، ومن جهة ثانية 
م�ع جمموعة األجان�ب املوجودين عىل أراضيها))(. وقد تم تصني�ف احلقوق املدنية لألجانب ف 

صنفني أساسيني، مها: 

) � احلق�وق األساس�ية للحري�ة واحلي�اة الفردية؛ وهي نف�س احلقوق التي يطل�ق عليها الفقهاء 
اس�م حقوق اإلنسان، وهذا هو جمال التشابه بني الترشيعات، وبني حقوق الوطني وحقوق 

األجنبي.

) � احلقوق األساس�ية للرفاهية وتثبيت الس�تقرار؛ وهي حقوق هتدف إىل تكني الشخص من 
مزاولة نش�اطه املادي واملعنوي، وتثبيت ش�خصيته الجتامعية، وتشكل هذه احلقوق املدى 
الب�ارز الذي يس�تمر فيه تييز الوطني�ني عن األجانب، والذي تتف�اوت فيه وختتلف مواقف 

الترشيعات))(.

وع�ىل هذا العتبار؛ فإن احلق�وق املدنية هي التي تكون منطقة النش�اط التي تقرر لكل فرد 
بمع�زل عن جنس�ه وجنس�يته، وه�ي عملّيًا تش�كل جماًل من جم�الت التف�اوت والختالف ف 

مواقف الترشيعات. واحلقوق املدنية تنقسم إىل حقوق عامة وحقوق خاصة))(.

))( انظر: البستاين: اجلامع ف القانون، ص 498، 499. 
))( انظر: املرجع السابق، ص 500، )50. 

))( انظ�ر: س�لطان، أن�ور: املبادئ العامة للقانون، ص 86)؛ عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: 
أحكام اجلنسية ومركز األجانب ف اململكة العربية السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع 
الهتامم بالنظام السعودي، ص )46؛ عبد الرمحن، جابر: جمموعة قوانني اجلنسية ف الدول العربية، ص 00)؛ 

احلسون، صالح عبد الزهرة: حقوق األجانب ف القانون العراقي، ص ))).



131

أواًل: احلقوق املدنية العامة لألجنبي

واملقص�ود باحلقوق العامة هي تلك احلقوق الالزمة حلياة الفرد ف املجتمع بوصفه إنس�انًا، 
بدون النظر إىل جنس�ه أو عرقه؛ وإنام تتمثل هذه احلقوق ف حريته الش�خصية، أي حصانة نفسه 
ومال�ه. وف احلياة العامة، مثل: حرية الفك�ر والجتامع، وحقه ف النتفاع باملرافق العامة، وحق 

العمل، وحق التقايض))(، وبيان ذلك فيام يأيت: 

1 ـ  احلرية الشخصية 

وتتضم�ن ه�ذه احلرية حصان�ة النفس وامل�ال، وأن تكفل الدولة األم�ن واحلامية لألجنبي؛ 
بحيث ل يتم القبض عليه أو حبسه أو سجنه إل ف حدود القانون، ول يصح دخول مسكنه إل 
ف احلالت التي ينص عليها القانون، وبالطريقة التي يددها))(. ويرتبط حق األجنبي ف التنقل 

باحلرية الشخصية، ويتجنب األماكن املحظورة، خاصة ف وقت احلرب))(.

2 ـ احلريات العامة 

يتمت�ع األجانب داخل إقليم الدولة التي يقيمون فيها باحلريات العامة، ومنها حرية الفكر، 
وحرية العقيدة الدينية، وكذلك احلق ف التعليم والجتامع والرأي والتعبري)4(. ومع التس�ليم له 
بذه احلقوق؛ إل أن الدول ختتلف ف حتديد نطاق كل منها، كام تفرض عليه بالرضورة: رضورة 
مراعاة عقيدهتا الدينية، ونظمها األساسية)5(. فعىل سبيل املثال إذا ُسِمح لألجانب بالتعلم؛ فإما 
أن يك�ون وفق مناهج الدولة، وف مدارس�ها، وإما ف مدارس خاص�ة بم، وفق مناهج بلدهم، 
ولكن رشيطة عدم املس�اس بأي معتقد ديني للدولة أو بأنظمتها، مع رضورة مراعاة عدم خمالفة 

النظام العام واآلداب العامة)6(.

))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 
)مركز األجانب( ص 6)6.

))( انظر: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة: )4(. 
))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 

الختصاص وتنازع القوانني، ص ))).
)4( انظر: املرجع السابق، ص ))).

)5( انظر: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املواد )8) – 9) – 0)(. 
)6( انظر: شوقي، بدر الدين عبد املنعم: املوجز ف القانون الدويل اخلاص، ص 98.
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3 ـ انتفاع األجانب باملرافق العامة 

ي�ق لألجنب�ي املقيم ف الدول�ة األخرى النتف�اع باملرافق العام�ة التي حتق�ق منفعة عامة، 
واملقصود با إشباع حاجات الفرد بوصفه إنسانًا وليس بوصفه وطنّيًا؛ إذ قد يرتتب عىل حرمان 
األجنبي من النتفاع بذه املرافق إقصاؤه من جمتمع الدولة، وإنكار كيانه اإلنساين والقانوين))(. 

ويقص�د باملراف�ق العامة تفصي�اًل: املرشوعات التي تؤدي خدمات عام�ة للجمهور، والتي 
تتوله�ا جه�ة اإلدارة مب�ارشة، أو يق�وم ب�ا األفراد بن�اًء عىل تكلي�ف، مثل مرفق ال�ري واملياه 
واإلضاءة، فاألصل ف ذلك تتع األجنبي با، باعتبارها تشبع حاجة الفرد بوصفه إنسانًا، ولكن 
إذا أنش�أت الدول�ة املراف�ق العامة األخرى التي تس�تند إىل فكرة التضام�ن الجتامعي بني أفراد 
املجتمع الوطني، مثل املستش�فيات واملدارس بأنواعها، واليئات التي تقدم املساعدات ف حالة 
اح إىل قرص النتفاع بذا النوع األخري من  العجز والشيخوخة والتأمني الجتامعي؛ فقد اجته الرشَّ
املرافق عىل الوطنيني فقط دون األجانب، وإن أجاز البعض النتفاع با عىل سبيل الستثناء))(.

هذا ويمكن التمييز بني نوعني من املرافق، مها: 

أ � مراف�ق ذات نف�ع عام، وهي ما دار احلديث حولا آنفًا، تلك التي تس�تهدف إش�باع حاجات 
اإلنس�ان بوصفه إنس�انًا، مثل الطرق العام�ة واملياه والكهرباء واملواصالت، ويس�تفيد منها 
األجنبي والوطني بش�كل متامثل؛ ألهنا مرافق موجهة إلش�باع احلاجات الرضورية لألفراد 

املقيمني عىل إقليم الدولة، من حيث كوهنم أناسًا، وليس من حيث كوهنم مواطنني))(.
ب � مرافق اجتامعية، وهي املرافق التي تقوم عىل أساس التضامن الجتامعي والقومي بني مجاعة 
املواطن�ني، مثل مرافق التعليم والصحة، والتأمينات الجتامعية. لذا فإن األصل أن النتفاع 
ب�ذا األصل عىل إطالقه يتناف مع العتبارات اإلنس�انية من ناحي�ة، ومع كون األجنبي قد 
م الس�عودي  ة له من ناحية أخرى، لذا أجاز املنظِّ أصبح عضوًا فعلّيًا ف جمتمع الدولة امُلِضيفمَ

))( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص، ص 46).

))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 
الختصاص وتنازع القوانني، ص 4)).

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص )0).
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� عىل وجه اخلصوص � رسيان نظام التأمينات الجتامعية اخلاص بالعمل عىل األجنبي عند 
تعرضه إلصابة عمل أو عند الشيخوخة أو الوفاة، كام سمح له بالستفادة من مرافق التعليم 

األسايس والصحة والضامن الجتامعي برشوط معينة))(.

وقد اس�تقر الرأي عىل أنه ليس هناك التزام دويل يقيض بوجوب السامح لألجانب بالنتفاع 
ب�ذه املرافق، تأس�يًا عىل أن ه�ذه املرافق إنام قصد با أساس�ًا منفعة املواطن�ني الوطنيني، غري أن 
الكثري من الدول احلديثة تيل إىل تعميم النتفاع بذا النوع من املرافق، بحيث يش�مل األجانب 
والوطنيني عىل حد سواء، وذلك ملا ف حرمان األجنبي من النتفاع بذه املرافق من منافاة ملبادئ 

اإلنسانية، ومن إقصاء له من جمتمع الدولة الذي يعتب عضوًا فعلّيًا فيه))(.

4 ـ انتفاع األجانب بحق العمل 

تعارف�ت الدول عىل العرتاف لألجانب بحق العم�ل، ولكنها تضع ف العادة قيودًا تراعي 
فيها مصاحلها الوطنية، مثل كثافة عدد السكان با، واحلالة القتصادية، فتطلب ملزاولة األجنبي 
العم�ل رشوطًا معينة، أو تش�رتط احلص�ول عىل إذن من اجلهات املختص�ة املبارشة للعمل. وقد 
تقت�رص مه�ن معينة ع�ىل الوطنيني دون األجان�ب، خاصة الصناع�ات املتصل�ة بالدفاع واألمن 
القوم�ي))(، وق�د تضم�ن اإلع�الن العاملي حلق�وق اإلنس�ان والعهد ال�دويل اخل�اص باحلقوق 

القتصادية والجتامعية والثقافية النص عىل حق العمل واختياره)4(.

وملا كانت حياة األجانب ف إقليم الدولة تستلزم ممارسته لنواحي النشاط املختلفة التي تكفل 
الرزق؛ فإنه يتعني السامح لألجنبي بالعمل ف إقليم الدولة، وممارسته النشاط القتصادي الالزم 

))( انظر: املرجع السابق، ص )0) – )0). 
))( رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراسة مقارنة ألحكام الستثامرات األجنبية 

ف مرص، ص 46).
))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 

الختصاص وتنازع القوانني، ص 4)).
)4( تضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ف املادة )))( ما نصه: » لكل شخص احلق ف العمل، وله حرية اختياره 
ب�رشوط عادل�ة مرضية، كام أن له حق احلامي�ة من البطالة«؛ وتضمن العهد الدويل اخل�اص باحلقوق القتصادية 
والجتامعية والثقافية ف املادة )6( ما نصه: » تعرتف الدول األطراف ف هذا العهد باحلق ف العمل، الذي يشمل 
م�ا لكل ش�خص من ح�ق ف أن تتاح له إمكانية كس�ب رزقه بعمل يت�اره أو يقبله بحرية، وتق�وم باختاذ تدابري 

مناسبة لصون هذا احلق«.
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ملعيشته، غري أن هناك بعض الدول تلك  � بام لا من حق ف املحافظة عىل كياهنا القتصادي � أن 
ُتق�ي األجانب عن أنواع معينة من النش�اط املهني والقتصادي، حي�ث تتجه الدول حديثًا إىل 
منع األجنبي من ممارس�ة بعض األنشطة مثل: مهنة الطب والصيدلة، والصناعات املتصلة بأمن 

الدولة والدفاع الوطني، أو الصناعات املتصلة باستغالل الثروة القتصادية))(.

كذلك تعمد الدول ف كثري من األحيان إىل تقييد حق األجنبي ف ممارس�ة أي نش�اط مهني 
أو اقتصادي قد يرتتب عليه منافس�ة الوطنيني، كام يتم تعليق ممارس�ة األجنبي لبعض املهن عىل 
رشوط معين�ة، ك�رضورة احلصول عىل ترخيص من اإلدارة املختصة للتحقق من كفاءة األجنبي 

أو احلامية واملصلحة العامة))(.

5 ـ حق التقايض 

يتع�ني الس�امح لألجنب�ي باللتج�اء إىل القضاء ف الدول�ة التي يقيم با، وذل�ك حلامية كافة 
احلق�وق الت�ي تقرها ل�ه هذه الدول�ة، وإل أصبحت هذه احلق�وق عديمة اجل�دوى، غري أن من 
ال�دول ما يقيد ح�ق األجانب ف اللتج�اء إىل القضاء، فتفرض عىل األجنب�ي أن يقدم نوعًا من 
الض�امن يعرف باس�م )الكفالة القضائية(؛ بغ�رض إمكان حتصيل املرصوف�ات القضائية، ودفع 

التعويضات التي قد تستحق عىل املدعي إذا ما أخفق ف دعواه))(.

 وه�ذا النظ�ام ل ي�زال مأخوذًا به ف بع�ض الترشيعات الغربي�ة، إل انه يب�دو نظامًا جمحفًا 
باألجانب؛ إذ يؤدي إىل تفرقة ل أس�اس لا ب�ني الوطنيني واألجانب ف النتفاع بمرفق من أهم 
املراف�ق العام�ة ف الدول�ة. ف�إذا كان الغرض م�ن الكفال�ة القضائية هو ضامن دف�ع املرصوفات 
والتعويضات التي قد ترتتب عىل الدعوى، ومنع الدعاوى الكيدية التي قد يرفعها مدعي معرس؛ 

ٍع دون تييز بني وطني وأجنبي؛ لتوافر احلكمة ف احلالتني)4(. فإنه يتعني فرضها عىل كل ُمدَّ

))( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص، ص )4).

))( انظر: املرجع السابق، ص )4). 
))( انظر: املرجع السابق، ص 46)، 47). 

)4( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص، ص 47). 
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وقد نصت املادة الثامنة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل تكني األجانب من اللجوء 
إىل املحاكم الوطنية، سواء اقترص النزاع بينهم أو كان أحد أطرافه وطنّيًا))((.

ول تعتب الدولة قد أوفت بالتزامها الدويل بالنس�بة لألجانب بمجرد الس�امح لم باللتجاء 
إىل قضائها؛ إذ يتعني � فضاًل عن ذلك � توفري كافة الضامنات الالزمة حلصول األجنبي عىل حقه، 
�ن الدولة األجنبي من الدف�اع عن حقوقه أو كان قضاؤه�ا ل يتمتع بدرجة كافية من  ف�إذا ل ُتكِّ
النزاهة والستقالل؛ فإهنا ل تكون قد أوفت بالتزامها بتوفري احلامية القضائية الالزمة لألجنبي، 
وكذل�ك احلال إذا كان احلكم الصادر عن القضاء قد تعمد اإلجحاف باخلصوم بس�بب صفتهم 

األجنبية))(.

وم�ن املع�روف أنه لن يكون للحق�وق املقررة لألجنبي أية قيم�ة إذا ل تكن مصحوبة باحلق 
ف اللتج�اء إىل القضاء الوطني، ملن�ع أي اعتداء يقع عىل هذه احلقوق؛ ذلك ألن إقامة العدل ف 

إقليم الدولة أمر يمس األمن والسكينة ف املجتمع))(.

6 ـ احلق يف امللكية األدبية والفنية 

ت�م تنظيم احل�ق ف امللكية األدبية والفنية بمقتىض اتفاقات دولي�ة عديدة، من أمهها: اتفاقية 
)برن( حلامية املصنفات األدبية والفنية املعقودة ف سبتمب سنة )886)م(، وقد أكملت التفاقية 
باتفاقية باريس املبمة ف الرابع من مايو س�نة )896)م(، ثم تم تعديلها باتفاقية )برلني( املبمة 
ف الثالث عرش من نوفمب س�نة )908)م(، وف العرشين من مارس س�نة )4)9)م( تم إضافة 
برتوكول لذا التفاق عرف ببتوكول )برن(، وتم تعديل ذلك باتفاقية روما املبمة ف الثاين من 
يونيه س�نة )8)9)م(، وتوالت التعديالت واإلضافات عىل ه�ذه التفاقية وكان آخرها تعديل 

باريس سنة ))97)م()4(.

))( انظر: شوقي، بدر الدين عبد املنعم: املوجز ف القانون الدويل اخلاص؛ دراسة مقارنة بني الفقه الدويل واألنظمة 
السعودية، ص 99.

))( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص، ص 48).

))( انظر: عرفة، حممد السيد: مركز األجانب، ص 60.
)4( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 

األجنبية ف مرص، ص )4).
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ومفاد هذه التفاقية أن املؤلفني ف دول الحتاد األورويب � غري دولة منشأ املصنف � يتمتعون 
باحلق�وق الت�ي ختولا قوانني تلك ال�دول حاليًا أو مس�تقباًل لرعاياها، وأنه ل يض�ع التمتع أو 
ممارس�ة ه�ذه احلق�وق ألي إجراء ش�كيل؛ إذ أن هذا التمتع مس�تقل عن وج�ود اجلامعة ف دولة 
منش�أ املصنف، وأن احلامية ف دولة املنش�أ يكمها الترشيع الوطني، حتى لو كان املؤلف من غري 

مواطني الدولة))(.

ثانّيًا: احلقوق اخلاصة لألجنبي

وهي تلك احلقوق الناشئة عن عالقات األفراد فيام بينهم، وتشمل حقوق األرسة واحلقوق 
املالي�ة، وه�ي ما يس�ميها البعض باس�م احلقوق املدني�ة))(. ويرى بع�ض فقهاء القان�ون الدويل 
اخل�اص أن هن�اك حدًا أدنى م�ن احلقوق اخلاصة جيب أن تكن الدول�ة األجانب من التمتع با، 
ومنه�ا حق�وق األرسة، كاحلق ف الزواج والط�الق، والولية والوصاي�ة؛ إذ أهنا حقوق ل غنى 

عنها لإلنسان، سواء كان وطنّيًا أم أجنبّيًا))(.

وأم�ا احلق�وق املالية؛ فتش�مل احل�ق ف التمل�ك واإلرث، ك�ام أن لألجانب احل�ق ف تلك 
املنق�ولت بصفة عام�ة، عدا تلك التي تتميز بأمهية خاصة كالس�فن والطائ�رات؛ محاية ملصالح 
الدولة القتصادية والجتامعية، وبالنسبة حلق تلك العقارات، فإن أغلب الدول تتجه إىل وضع 
القي�ود ع�ىل تلكها ألمهيتها الكبرية م�ن الناحية القتصادية، كأن ختضع�ه لرشوط معينة كرشط 
احلصول عىل إذن سابق من اجلهات املختصة، أو تنع الدولة األجانب من تلك أنواع معينة من 

العقارات، كاألرايض الزراعية، واألرايض التي جتاور حدود الدولة)4(.

وقد اس�تقر العرف الدويل ونصت التفاقي�ات الدولية عىل حق األجنبي ف النتفاع بحامية 
املصال�ح املعنوي�ة واملادية الناجتة عن إنتاج�ه العلمي أو األديب أو الفن�ي، وكذلك بحامية امللكية 

))( انظر: املرجع السابق، ص 44). 
))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 

الختصاص وتنازع القوانني، ص 5)).
))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 

)مركز األجانب( ص ))6.
)4( انظر: فهمي، حممد كامل: أصول القانون الدويل اخلاص، ص 44). 
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الصناعية والتجارية))(. ويالحظ أن بعض الدول تشرتط لتمتع األجنبي بذه احلامية حتقق رشط 
املعاملة باملثل))(.

الفرع الثاين: واجبات األجانب يف القانون الدويل اخلاص

تض�ع كل دولة أحكام�ًا قانونية تنظم إقام�ة األجنبي عىل إقليمها، ويقص�د بإقامة األجنبي 
اس�تقراره ع�ىل إقليم دولة معينة مدة من الزمن، مع اقرتان ذلك بني�ة البقاء خالل هذه املدة)))((. 

هذا ويمكن تقسيم هذه الواجبات إىل: 

أواًل: الواجبات الشخصية

من الواجبات الش�خصية إلزام األجنبي بواجب الدفاع املحيل عن اإلقليم الذي يقطن فيه، 
وهذا األمر فيه تفصيل، وذلك عىل النحو التايل: 

1 ـ التكليف بأداء اخلدمة العسكرية

فمع أن األجنبي عضو فعيل ف جمتمع الدولة، إل أنه ليس عضوًا رسميًا ف اجلامعة الوطنية، 
وم�ن ثم فمن غري املستس�اغ إلزامه بالدفاع عن ه�ذه اجلامعة الوطنية باعتبارها وحدة سياس�ية، 
والواق�ع أن تكلي�ف األجنبي ببذل دمه ف س�بيل الدولة التي يقيم فيها يتن�اف مع انتامئه إىل دولة 
أجنبية، ويتعارض مع رابطة الولء التي تربط بينه وبني الدولة التي يتمتع بجنس�يتها. لذا يمكن 
الق�ول بوجود مبدأ دويل يقيض بعدم إمكان فرض الدولة التكليف بأداء اخلدمة العس�كرية عىل 
األفراد املنتميني جلنس�ية دولة أجنبي�ة)4(. ذلك أن القاعدة املس�تقرة ف القانون الدويل هي إعفاء 
األجان�ب من أداء اخلدمة العس�كرية اإللزامية، باعتبار أن أداءها يع�د رشفًا وتكليفًا للمواطنني 

الذين يكنون الولء لدولتهم)5(. 

))( انظر: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة: )7)(. 
))( شوقي، بدر الدين عبد املنعم: املوجز ف القانون الدويل اخلاص؛ دراسة مقارنة بني الفقه الدويل واألنظمة السعودية، ص 00).

))( انظر: مسلم، أمحد: موجز القانون الدويل اخلاص املقارن ف مرص ولبنان )الدار العربية للطباعة والنرش، بريوت- 
لبنان، د. ط، 966)م( ص 4)).

)4( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص، ص 50)، )5). 

)5(  دويدار، طلعت حممد: القانون الدويل اخلاص السعودي؛ اجلنسية واملوطن ومركز األجانب وتنازع الختصاص 
وتنازع القوانني، ص 6)). 
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اح القانون حرمان األجنبي من التطوع ف اخلدمات العسكرية الختيارية،  ويرى غالب رشَّ
ويرى البعض اآلخر إمكانية جتنيد عديم اجلنسية مقابل احلقوق التي يتمتع با ف دولة اإلقامة))(. 
وتذهب بعض الدول إىل السامح لألجنبي بالقيام باخلدمة العسكرية اختيارًا، من ذلك ما ذهبت 
إليه فرنس�ا من الس�امح لرعايا الدول األخرى بالنخراط ف صفوف الفرقة األجنبية، وما قىض 
به ترشيع الحتاد الس�وفيايت الصادر ف الثامن والعرشين من س�بتمب سنة )))9)م( من السامح 
لألجان�ب بالتط�وع ف جيوش الدولة، غري أن هذا الترصف ق�د أدى إىل احتجاجات عديدة من 
جان�ب الدولة التي ينتم�ي إليها هؤلء األفراد، فقبول الدولة أداء األجانب للخدمة العس�كرية 
ُيع�د انتهاكًا مل�ا للدولة التي ينتمي إليها هؤلء األجانب من س�يادة ش�خصية عىل رعاياها، عىل 

العكس من عديمي اجلنسية؛ فإنه ل يمس بسيادة أية دولة أجنبية))(.

2 ـ اخلضوع للتعبئة املدنية

يتع�ني ع�ىل األجنب�ي بوصفه عضوًا فعلّي�ًا ف جمتمع الدولة أن يس�هم ف دفع أي رضر هيدد 

ه�ذا املجتم�ع باعتباره وحدة اجتامعي�ة، وعىل الدولة أن تلزم مجيع األف�راد املقيمني عىل إقليمها 

باإلس�هام ف درء ما تتعرض له من كوارث طبيعية، كالفيضانات واألوبئة واحلرائق، وتس�تطيع 

الدول�ة أن تف�رض عىل مجيع س�كان اإلقليم � وطنيني وأجانب � ف مث�ل هذه احلالت ما يعرف 

باسم تعبئة األموال؛ لستعاملا ف مواجهة ما تتعرض له من ظروف استثنائية، كام أن لا أن تقوم 

أيضًا بتعبئة األفراد للقيام بأعامل األمن املدين التي قد تتطلبها هذه الظروف الس�تثنائية، كحفظ 

األمن الداخيل، واملحافظة عىل الصحة العامة، ومكافحة األخطار التي تتعرض لا الدولة))(.

 ويسلم القانون الدويل بحق الدولة التي يقيم فيها األجنبي بتحميله هذه الواجبات تأسيسًا 

ع�ىل فك�رة التضامن اإلقليمي، وم�ن ذلك جواز تعبئ�ة األفراد لتقاء أخط�ار أرضار الكوارث 

))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 
)مركز األجانب( ص ))6.

))( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص، ص )5). 

))( انظر: املرجع السابق، ص 50). 
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الطبيعي�ة كاحلرائ�ق والس�يول، وحش�دهم للعمل عىل اس�تتاب األمن داخل إقلي�م الدولة عند 
نشوب الضطرابات))(.

ثانّيًا: واجبات األجانب املالية

األصل ف هذه املسألة مساواة األجانب باملواطنني ف حتمل الرضائب املختلفة، وللدولة احلق 
ف فرض الرضائب عىل مجيع التابعني لا اقتصادّيًا، نظرًا ألهنا مصدر دخلهم أو حمل توطنهم، أو 
لكوهنا موقع املال اخلاضع للرضيبة، ولنتفاعهم باملرافق العامة للدولة. ولكن ختتلف الجتاهات 
ب�ني الدول ف هذا الش�أن وفق�ًا ملصاحلها القومية؛ فقد تتجه إىل زي�ادة الرضائب عليهم، أو احلد 
منها، مع مالحظة أن العرف الدويل يعفي البعثات الدبلوماسية والتابعني للمنظامت الدولية من 

أنواع الرضائب املختلفة))(.

هذا؛ ويضع األجنبي لكافة الرضائب التي تفرضها الدولة عىل الوطنيني، ذلك أن خضوع 
الفرد للرضيبة ل يقوم عىل فكرة تبعية الش�خص للدولة من الناحية السياس�ية بقدر ما يقوم عىل 
تبعيت�ه ل�ا من الناحي�ة القتصادية))(. إل أنه كثريًا ما يرتتب عىل ف�رض الرضائب عىل األجانب 
املقيم�ني بإقلي�م الدولة نش�وء ما يعرف بظاه�رة ازدواج الرضيبة، التي من ش�أهنا خضوع الفرد 
لنف�س الرضيب�ة ف أكثر من دول�ة، وتلجأ الدول عادة إىل حماولة تالف ه�ذا الزدواج عن طريق 
التفاقيات الدولية؛ حيث تقوم التفاقيات الدولية عىل وضع أساس عام ملنع حالت الزدواج 

بالنسبة ملختلف أنواع الرضائب املبارشة)4(.

ويس�مح العرف الدويل للدولة بالس�تيالء عىل أم�وال األجانب املقيمني با أس�وة بأموال 
املواطن�ني ملواجهة الظ�روف الضطرارية، كالفيضانات أو مقتضي�ات األمن برشط تعويضهم، 
وهذا الستيالء يتلف عن مصادرة األموال أو تصفيتها بصورة أو بأخرى. ومن األمور املستقرة 

))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 
)مركز األجانب( ص ))6.

))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 
الختصاص وتنازع القوانني، ص 7)).

))( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص، ص 49).

)4( انظر: املرجع السابق، ص 50). 
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اح  دولّيًا � كذلك � العرتاف للدولة بحق نزع ملكية األجانب للمنفعة العامة، وإن اختلف الرشَّ
حول تعويضهم عن نزع امللكية ودفع التعويض))(.

ثالثًا: الواجبات العامة

يض�ع األجنب�ي لواجب�ات عامة كث�رية، منه�ا: رضورة إبالغ اجله�ات اإلداري�ة املختصة 
بوصول�ه إىل أراضيها، وباحلصول ع�ىل رخصة اإلقامة له ولزوجته وأولده الُقرّص، وذلك طبقًا 
لن�وع إقامت�ه، ول جيوز أن يالف الغرض الذي منحت له اإلقامة من أجله، وإل اعتبت إقامته 

ف البالد غري مرشوعة، مما قد يعرضه لإلبعاد وتوقيع اجلزاء اجلنائي))(.

ويلت�زم األجنب�ي بتبلي�غ اجله�ات األمني�ة املختصة عن�د تغيري حم�ل إقامته، حتى تس�تطيع 
السلطات األمنية أن تتعقب األجانب، وتتابع حتركاهتم أثناء إقامتهم بالبالد، مما يكفل لا حتقيق 
أم�ن الدولة وس�المتها، كام يلتزم األجنبي بتقدي�م كافة األوراق والوثائ�ق الالزمة للتحقق من 

هويته، وإذا فقد أي منها؛ فإن عليه التبليغ عنها لدى مراكز الرشطة))(.

3 . 2 . 3 أحكام الالجئ السيايس يف القانون الدويل اخلاص

إن دراس�ة الوض�ع القانوين لألجنبي داخل إقلي�م الدولة، ومعرفة ماهيت�ه وضوابط تنظيم 
مرك�زه، يدفعن�ا بالرضورة إىل دراس�ة الوض�ع القانوين لالجئ الس�يايس ف إقلي�م الدولة، فهو 
-أيض�ًا- أجنب�ي عنها، وله ضوابطه الت�ي تنظم مركزه هو اآلخر. وإذا كانت الدراس�ة تتعرض 
ف ه�ذا الفص�ل إىل دراس�ة الوضع القانوين لالجئ الس�يايس دون أن تش�ري إىل وضع�ه ف الفقه 
اإلس�المي ف الفص�ل الث�اين من الدراس�ة، فذلك راج�ع إىل أن مصطلح الالجئ الس�يايس هو 
مصطلح س�يايس حديث، ل يكن الفقهاء يعرفونه باملصطلح ذاته، إنام يرتادف هذا املصطلح مع 
املصطلح الفقهي املعروف باس�م »عقد األمان«. وتش�ري الدراس�ة هنا ف إجياز شديد إىل تعريف 

اللجوء السيايس ف اصطالح الفقه اإلسالمي ضمن ما تشري إليه، وذلك ف الفروع التالية: 

))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 
)مركز األجانب( ص 5)6.

))( انظر: مسلم، أمحد: موجز القانون الدويل اخلاص املقارن ف مرص ولبنان، ص 5)). 
))( انظر: انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص 69).
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الفرع األول: تعريف اللجوء السيايس يف اللغة واالصطالح ورشوط حتققه

العنرص األول: اللجوء لغة

اللجوء ف اللغة مصدر الفعل جلأ، يقال جلأ إىل اليشء واملكان، يلجأ جلأ وجلوءًا وملجأ، أي 
أ وامللجأ: املكان  جمَ لذ به واعتصم. قال ابن فارس: الالم واجليم والمزة كلمة واحدة، وهي اللَّ
أ إليه. يقال: جلأت والتجأت))(. ويقال: أجلأت أمري إىل الل، أي أسندت، وجلأت إىل فالن  ُيلتجمَ
وعنه، والتجأت وتلجأت إذا استندت إليه، وأجلأه إىل اليشء: اضطره إليه))(، ومنه قوله سبحانه 

}75{{ )التوبة(. ُحونمَ ممَ ْ ُهْم جيمَ ْيِه ومَ ْوا إِلمَ لَّ اًل لمَومَ خمَ اٍت أمَْو ُمدَّ ارمَ غمَ ًأ أمَْو ممَ ْلجمَ ُِدونمَ ممَ ْو جيمَ وتعاىل: ﴿لمَ

العنرص الثاين: اللجوء السيايس يف االصطالح

س�يتم ف ه�ذا العنرص تن�اول تعريف اللجوء الس�يايس ف اصطالح الفقه اإلس�المي، وف 
اصطالح القانون الدويل. وبيان ذلك كالتايل: 

أواًل: اللجوء السيايس يف اصطالح الفقه اإلسالمي

ذه�ب بعض الباحثني إىل أن اللجوء الس�يايس ف حقيقته ه�و عقد أمان؛ حيث إن مصطلح 
اللج�وء الس�يايس من املصطلح�ات احلديث�ة ف الفقه الس�يايس، ول يتعرض له فقهاء اإلس�الم 
عندما تكلموا عن عقد األمان واملستأمن ف كتب الفقه اإلسالمي بذا السم، إل أنه يفهم معناه 
من الوقوف عىل كالمهم عن املس�تأمن، وعليه فإن اللجوء الس�يايس هو مس�اٍو لعقد األمان ف 

الصطالح الفقهي))(.

وق�د ذهب بع�ض الباحثني إىل أن حق اللجوء الس�يايس هو املعروف رشع�ًا بالجرة، التي 
كانت س�نة األنبياء مع أقوامهم وأممهم، من هؤلء الباحثني حممد الزحييل؛ حيث عرف اللجوء 

))( انظر: ابن فارس، أبو احلسني أمحد: معجم مقاييس اللغة، ج5، ص 5)). 
))( انظر: الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب: القاموس املحيط، ص 65؛ ابن منظور، حممد بن مكرم: لس�ان العرب، 

ج)، ص )5).
))( انظر: توباك، س�ليامن حممد: األحكام السياس�ية لألقليات األجنبية املس�لمة ف الفقه اإلس�المي )دار النفائس، 

عامن- األردن، ط)، 997)م( ص 56.
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بأن�ه ح�ق النتقال إىل بلد ل يمل جنس�يته، وذلك ألهداف سياس�ية ينادي ب�ا، وُيضطهد من 
أجلها، أو يالقي العنت واملشقة واملضايقة بسببها))(.

ومم�ا يالح�ظ عىل هذا التعريف أنه قرص س�بب اللجوء الس�يايس عىل الضطهاد الس�يايس 
ع  فقط، وما ينتج عنه من عنت ومشقة ومضايقة، مع أن تعريف القانون الدويل كام سيأيت قد وسَّ

بواعث اللجوء السيايس ليشمل األسباب الدينية والعرقية والجتامعية وغريها))(. 

ويوض�ح الربي�ع أن الراجح ف تعريف اللجوء الس�يايس ف الصط�الح الفقهي هو الجتاه 
األول؛ ألن اللج�وء لي�س ق�ارصًا عىل الج�رة، إنام الج�رة لزم من لوازم اللج�وء ومظهر من 
مظاه�ره، وأن�ه يطابق عقد األمان ف الفقه اإلس�المي تام�ًا))(. وقد قدمت الدراس�ة ف الفصل 

الثاين تعريفًا شاماًل لعقد األمان، مع بياٍن لرشوطه وضوابطه وأحكامه.

ثانّيًا: اللجوء السيايس يف اصطالح القانون الدويل

اللجوء السيايس هو احلامية التي تنحها دولة فوق أراضيها، أو فوق أي مكان تابع لسلطتها 
لفرد طلب منها هذه احلامية)4(، وهذا املنح عبارة عن محاية قانونية تنحها الدولة لشخص أجنبي 
ف مواجه�ة أع�امل دول�ة أخرى، وهو ما يعني وج�وده عىل خالف األصل الع�ام ف العالقة بني 

الدولة ومواطنيها، ولذا فإنه ل يمنح إل لرضورة تقتضيه)5(.

وق�د وضع الباحث�ون بعض الرشوط الضابطة لتمييز الالجئ الس�يايس عن غريه، تتعرض 
لا الدراس�ة لحقًا، ومن خاللا يمكن تعريف الالجئ الس�يايس بأنه: الشخص الذي تكن من 
الرب من التعسف والضطهاد والظلم والعدوان، إىل مكان آمن أو إىل من يميه ويدافع عنه)6(.

))( الزحييل، حممد: حقوق اإلنسان ف اإلسالم )دار الكلم الطيب، دمشق � سوريا، ط)، 997)م( ص ))). 
))( الربيع، وليد خالد: حق اللجوء السيايس ف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، دراسة مقارنة )جملة كلية الرشيعة 

والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، 999)م( ص 4)5.
))( انظر: املرجع السابق، ص 5)5. 

)4( الكيايل، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة )املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت � لبنان، د. ط، 
د. ت( ج5، ص 467.

)5( عطية، أبو اخلري أمحد: احلامية القانونية لالجئ ف القانون الدويل )دار النهضة العربية، القاهرة � مرص، د. ط، 997)م( ص )9.
)6( انظر: س�يف، أمري: حقوق اإلنس�ان: مدخل إىل وعي حقوقي )مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت- لبنان، 

د. ط، 994)م( ص 09). 
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فالالج�ئ الس�يايس هو أجنبي موج�ود عىل إقليم دولة، لكنه أجنبي ق�ارص ل يتمتع بحامية 
أو مس�اعدة أية حكومة، وينتج غياب احلامية الوطنية من رفض السلطات لؤلء األفراد، أو من 
رفض األفراد أنفس�هم لتلك الس�لطات، ومن ثم يستفيد الالجئون من قواعد احلامية املقررة لم 
ف التفاقيات الدولية، بحيث تضمن لم املعاملة اإلنسانية، ومحايتهم من الضطهاد الذي فروا 

منه))(.

العنرص الثالث: الرشوط الواجب توافرها يف القانون الدويل العتبار الفرد الجئًا سياسّيًا

يرى بعض الباحثني رضورة توافر أربعة رشوط ف الشخص حتى يمكن اعتباره لجئًا من 
وجهة نظر القانون الدويل، هي: 

) � أن يوج�د الش�خص خارج إقليم دولت�ه األصلية، أو خارج إقليم دولت�ه املعتادة إذا كان من 
األشخاص عديمي اجلنسية، وهو رشط النزوح.

) � أن يكون الشخص غري قادر عىل التمتع بحامية دولته األصلية، سواء لستحالة ذلك بسبب 
ح�رب أهلي�ة أو دولي�ة، أو رفض الدولة تقدي�م احلامية لذا الش�خص، أو أنه غري راغب ف 

التمتع بذه احلامية، خلوفه من الضطهاد، أو تعرضه ملثل ذلك الضطهاد.

) � أن يكون اخلوف من الضطهاد قائاًم عىل أسباب معقولة تبره.

4 � أل يقوم ف مواجهة الالجئ أحد األسباب التي تدعو إىل إخراجه من ِعداد الالجئني، وهي 
التي ذكرهتا املادة األوىل من اتفاقية األمم املتحدة لش�ؤون الالجئني، ووصفتها بأهنا أسباب 
خطرية تدعو إىل اعتبار الشخص قد ارتكب جريمة ضد السالم أو جريمة حرب، أو جريمة 
ضد اإلنس�انية، أو كان قد ارتكب جريمة غري سياسية خطرية خارج دولة امللجأ، قبل قبوله 

فيها بوصفه لجئًا، أو ارتكب أفعاًل منافية ألهداف األمم املتحدة ومبادئها))(.

))( انظر: عطية، أبو اخلري أمحد: احلامية القانونية لالجئ ف القانون الدويل، ص )9. 
))( انظر: سيف، أمري: حقوق اإلنسان: مدخل إىل وعي حقوقي، ص 09).
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الفرع الثاين: حكم اللجوء السيايس يف القانون الدويل وضوابطه واآلثار املرتتبة عليه

العنرص األول: حكم اللجوء السيايس يف القانون الدويل

عند احلديث عن حكم اللجوء السيايس ف القانون الدويل؛ فإن ذلك يستوجب بيان أمرين 
لتوضيح ماهية احلكم، مها: حكم طلب اللجوء السيايس، وحكم منح اللجوء السيايس.

أواًل: حكم طلب اللجوء السيايس

تن�ص كثري م�ن العهود واملواثي�ق الدولية، وكثري من الدس�اتري الوطنية، ع�ىل حق الفرد ف 
طلب اللجوء السيايس، وذلك باعتباره حقًا من احلقوق األساسية لإلنسان التي تنظمها وترعاها 
جه�ات دولي�ة كثرية))(. فقد ج�اء ف ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان املعتمد واملنش�ور 
عام 948)م ما نصه: »تنرش اجلمعية العامة عىل املأل هذا اإلعالن حلقوق اإلنس�ان بوصفه املثل 
األع�ىل املش�رتك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الش�عوب واألمم، لكي يس�عى مجيع أف�راد املجتمع 
وهيئاته واضعني هذا اإلعالن نصب أعينهم عىل الدوام، ومن خالل التعليم والرتبية إىل توطيد 
اح�رتام ه�ذه احلقوق واحلريات، وكيام يكفل�وا بالتدابري املطردة � الوطني�ة والدولية � العرتاف 
العاملي با، ومراعاهتا الفعلية فيام بني ش�عوب الدول األعضاء ذاهتا، وفيام بني ش�عوب األقاليم 

املوضوعة حتت وليتها عىل السواء«))(.

ك�ام ج�اء ف التفاقية األمريكية حلقوق اإلنس�ان ف املادة الثانية والعرشين الفقرة الس�ابعة: 
»لكل شخص احلق ف أن يطلب ويمنح ملجأ ف قطر أجنبي، وفقًا لترشيعات الدولة والتفاقيات 
الدولية«))(. كام نصت املادة الثانية عرشة، الفقرة الثالثة من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان عىل: 
»أن ل�كل ش�خص احلق عند اضطهاده ف أن يس�عى ويصل عىل ملجأ ف أية دول�ة أجنبية طبقًا 

لقانون كل بلد والتفاقيات الدولية«)4(.

))( انظر: الربيع، وليد خالد: حق اللجوء السيايس ف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، ص 540.
))( سيف، أمري: حقوق اإلنسان: مدخل إىل وعي حقوقي، ص 4)).

))( بس�يوين، حمم�ود، وآخرون: حقوق اإلنس�ان والوثائق العاملية واإلقليمية )دار العل�م للماليني، بريوت- لبنان، 
ط)، 998)م( ج)، ص )8).
)4( املرجع السابق، ج)، ص 80).
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ومن خالل العرض السابق يتبني أن طلب اللجوء السيايس حق كفلته الترشيعات الدولية، 
وحث�ت علي�ه ودافعت عنه. وق�د تضافرت اجلهود الدولية ع�ىل تقرير هذا احل�ق والتأكيد عليه 
ومحايته من خالل إنش�اء املفوضية الس�امية لش�ؤون الالجئ�ني، وتنظيم كيفي�ة املطالبة ورشوط 
املطالبني ومن يستحق الوصف، ليتمتع باآلثار املرتتبة عىل اكتساب وصف الالجئ السيايس))(.

ثانّيًا: حكم منح اللجوء السيايس

ظ�ل املجتم�ع ال�دويل خ�الل الق�رن العرشين جيم�ع بص�ورة مط�ردة جمموعة م�ن املبادئ 
والتوجيه�ات القانونية والتفاقيات التي تس�تهدف محاية حقوق اإلنس�ان األساس�ية، ومعاملة 
عدد متزايد من األشخاص أجبوا عىل الفرار من أوطاهنم؛ بسبب اخلوف من التعرض ألشكال 
خمتلفة من الضطهاد وهم الالجئون، وقد بلغت هذه العملية التي بدأت منذ عهد عصبة األمم 
املتح�دة عام ))9)م ذروهتا باعتامد اتفاقية عام )95)م اخلاصة بوضع الالجئني، والذي تالها 
البوتوكول اخلاص بالالجئني عام 967)م))(. وتتضمن نصوص هذه التفاقية اخلاصة بشؤون 
الالجئ�ني آليات هتدف حلاميتهم وتوفري األمن الكاف لم وهذه اآلليات تش�مل مجيع الالجئني، 

سواء كان الالجئ سياسيًا أو عاديًا وذلك من خالل: 

) � النضامم إىل التفاقيات والقوانني اخلاصة بالالجئني وتنفيذها.

) � ضامن معاملة الالجئني وفقًا للمعايري القانونية املعرتف با دولّيًا.

) � ضامن منح الالجئني اللجوء وإل يعادوا قرسًا إىل البلدان التي فروا منها.

4 � اخت�اذ اإلجراءات املناس�بة لتحديد الالج�ئ، وفقًا للتعريف ال�وارد ف اتفاقية عام )95)م، 
ووفقًا للتعريفات األخرى الواردة ف التفاقيات اإلقليمية.

5 � البحث املستمر عن حلول دائمة ملشكالت الالجئني))(.

وبن�اء عليه فإن محاية الالجئني هي مس�ؤولية الدول والبل�دان املوقعة عىل اتفاقية )95)م، 

))( انظر: الربيع، وليد خالد: حق اللجوء السيايس ف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، ص )54.
))( انظر: املرجع السابق، ص )54. 

))( انظر: ملحق حقائق أساسية حتى أغسطس 986)م، شبكة املعلومات الدولية، موقع املفوضية السامية لشؤون 
الالجئني: )www.UNHCR.ORG( بتاريخ: ))-7- ))0)م.
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وخصوصًا املقيمني منهم ف أراضيها حسب الرشوط املحددة ف هذه الوثيقة، كام أن مجيع الدول 
ب�ام فيه�ا تلك الدول الت�ي ل توقع عىل التفاقية ُملزم�ة بامتثال املعايري األساس�ية املتعلقة بحامية 

الالجئني التي ُتعد ف الوقت احلارض جزءًا من القانون الدويل العام))(.

العنرص الثاين: ضوابط اللجوء السيايس يف القانون الدويل

ل تن�ح احلامي�ة الدولية إل لألش�خاص الذين يس�توفون املعايري اخلاص�ة بوضع الالجئ، 
برصف النظر عن س�بب اللجوء، وهناك فئات معينة ُيرتأى أهنا ل تس�تحق هذه املساعدة، وهذا 
م�ا أكدته الفقرة )ج( من اتفاقية )95)م، حيث نصت عىل ما ييل: يتوقف مفعول هذه التفاقية 

بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام البند )أ( ف حال: 

) � تذرعه الطوعي بحامية الدولة التي يمل جنسيتها.

) � استعادته الطوعية جلنسيته التي كان قد فقدها.

) � اكتساب جنسية جديدة وتتعه بحامية بلد جنسيته اجلديدة.

4 � إذا عاد طوعًا ليقيم ف البلد الذي تركه أو الذي أقام خارجه خشية الضطهاد.

5 � إذا أصب�ح متع�ذرًا علي�ه الس�تمرار ف رفض محاية البلد الذي يمل جنس�يته بس�بب زوال 
األسباب التي أدت إىل اعتباره لجئًا.

ك�ام جاء ف الفقرة )و( ل ترسي هذه التفاقية مع أي ش�خص توجد بحقه أس�باب جديدة 
تدعو إىل اعتبار أنه: 

) � اقرتف جريمة بحق الس�الم أو جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنس�انية، كام هو معروف عنها 
ف الوثائق الدولية املوضوعة واملتضمنة أحكامًا خاصة بمثل هذه اجلرائم.

) � ارتكب جريمة جسيمة خارج بلد امللجأ قبل دخوله هذا البلد كالجئ.

) � ارتكب أعامًل خمالفة ألهداف ومبادئ األمم املتحدة))(.

 
))( انظر: الربيع، وليد خالد: حق اللجوء السيايس ف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، ص 544.

))( انظ�ر: اتفاقي�ة ع�ام )95)م املتعلق�ة بموضوع الالجئ�ني وبروتوكولا ع�ام 967)م، موقع املفوضية الس�امية 
لشؤون الالجئني: )www.UNHCR.ORG( بتاريخ: ))-7- ))0)م.
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العنرص الثالث: اآلثار املرتتبة عىل حق اللجوء السيايس

يرتتب عىل ثبوت حق اللجوء � برصف النظر عن نوع اللجوء � التزامات وواجبات عىل من 
ثبت له ذلك احلق، وبيان ذلك عىل النحو التايل: 

أواًل: التجنس بجنسية بلد اللجوء

تعددت تعريفات فقهاء القانون للجنس�ية باعتبارات خمتلفة، فمنهم من يزاوج بني اجلنس�ية 
واألم�ة، فيعرفها بأهنا عالقة الش�خص بأمة معين�ة))(. ومنهم من عدها رابط�ة قانونية بني الفرد 
والدولة فعرفها بأهنا: »عالقة قانونية بني الفرد والدولة، يصري الفرد بمقتضاها عضوًا ف ش�عب 
الدول�ة«))(. واعتبها البعض عالقة قانونية وسياس�ية فقال بأهنا: »العالقة السياس�ية والقانونية 

التي تربط الفرد بدولة ما«))(.

ومن هنا يتضح أن اجلنس�ية رابطة سياس�ية وقانونية بني الشخص ودولة معينة جتعله عضوًا 
فيها، وجتعله ف حالة تبعية سياسية لا، ويسمى من يتمتع بذه الرابطة وطنّيًا، أما الذي ل يتمتع 
با فهو أجنبي)4(، ويدد القانون الداخيل لكل دولة قواعد اجلنسية، وختتلف الدول فيام بينها ف 

القواعد التي تنظم بمقتضاها جنسيتها)5(.

أما فيام يتعلق بمنح الالجئ السيايس جنسية البلد الذي جلأ إليه؛ فقد جاء ف املادة )4)( من 
اتفاقية الالجئني لعام )95) ما نصه: »تسهل الدولة املتعاقدة بقدر اإلمكان استيعاب الالجئني 
ومنحهم جنس�يتها، وتبذل كل ما ف وس�عها لتعجيل إجراءات التجنس وختفيض أعباء رس�وم 

هذه اإلجراءات إىل أدنى حد ممكن)6(.

وقد قرر فقهاء القانون الدويل اخلاص أن اكتساب اجلنسية ل ُيفرض فرضًا، كام أن اجلنسية 

))( رياض، حممد عبد املنعم: مبادئ القانون اخلاص )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط)، د. ت( ص 50.
))( رياض، فؤاد عبد املنعم: أصول اجلنسية ومركز األجانب، ص )). 

))( عب�د الرمحن، جابر جاد: القانون الدويل اخلاص العريب، اجلزء األول: ف اجلنس�ية )جامعة الدول العربية، معهد 
الدراسات العالية، القاهرة- مرص، د. ط، 958)م( ص )).

)4( انظر: الربيع، وليد خالد: حق اللجوء السيايس ف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، ص 584.
)5( انظر: الكيايل، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، ج)، ص 99.

)6( انظر: بسيوين، حممود، وآخرون: حقوق اإلنسان والوثائق العاملية واإلقليمية، ج)، ص )4).



148

ل تن�زع ُكره�ًا. وقد أكدت املادة )5)( من وثيقة إعالن حقوق اإلنس�ان الص�ادرة عن اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة عام 948)م هذا املعنى، حيث نصت عىل أنه لكل فرد حق التمتع بجنسية 
ما، وأنه ل جيوز حرمان أي ش�خص من جنس�يته، ول من حقه ف تغيري جنس�يته))(، فإذا هاجر 
بع�ض األش�خاص من دولة إىل أخ�رى فال يصح لذه الدول�ة أن تفرض عليهم جنس�يتها رغاًم 
عنه�م، ب�ل جيب أن حترتم إرادهتم، وتض�ع القواعد العامة والرشائط اخلاص�ة، وتبيح ملن تنطبق 

عليه هذه القواعد أو استوف هذه الرشوط أن يدخل ف جنسيتها باختياره))(.

هذا، ويرتتب عىل التجنس أن يكتسب األجنبي صفة الوطنية، فيصبح له ما لسائر مواطني 
الدولة وعليه ما عليهم، دون تفرقة بينه وبني الوطني بميالده))(.

ثانّيًا: أداء اخلدمة العسكرية يف بلد اللجوء السيايس

يرتتب عىل ثبوت اجلنسية نشوء حقوق والتزامات بالنسبة لكل من الفرد والدولة، فيرتتب 
ع�ىل انت�امء الفرد جلنس�ية الدول�ة التزام�ه بالدفاع عن كي�ان الدول�ة، وأهم صور ه�ذا اللتزام: 
التكليف اخلاص بأداء اخلدمة العسكرية)4(. واخلدمة العسكرية هي الواجب الوطني الذي يلزم 
به كل مواطن ف الدولة التي ينتمي إليها؛ لكي يكون مس�تعدًا ف حالة نش�وب احلرب مع دولة 

أخرى للدفاع عنها)5(.

وقد اس�تخدمت كثري من الدول التجنيد اإلجباري ف وقت احلرب، ولكن عددًا قلياًل من 
الدول اس�تخدمته أثناء فرتة الس�لم، وقد اس�تغنت عن�ه دول مثل الوليات املتح�دة األمريكية 

وبريطانيا، واسرتاليا والند وباكستان، كام أن دوًل أخرى كثرية قد خفضت مدة اخلدمة)6(.

))( انظر: صادق، هشام عيل: اجلنسية واملوطن ومركز األجانب، ج)، ص 65. 
))( انظر: عبد الرمحن، جابر جاد: القانون الدويل اخلاص العريب، اجلزء األول: ف اجلنسية، ص )5.

))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 
)مركز األجانب( ص 90).

)4( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص، ص 8). 

)5( انظر: توباك، سليامن حممد: األحكام السياسية لألقليات األجنبية املسلمة ف الفقه اإلسالمي، ص ))).
)6( انظر: املوس�وعة العربية العاملية )مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع، الرياض- اململكة العربية السعودية، 

ط)، 996)م( ج4، ص 09). 
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الفصل الرابع
عقد األمان يف األنظمة العدلية والنظامية

للمملكة العربية السعودية
متهيـــــد 

ما من ش�ك أن حس�ن التعامل مع اآلخرين وعدم هضم حقوقهم هو مبدأ إسالمي أصيل، 
وردت فيه نصوص من الكتاب والس�نة، وقد طبقه املس�لمون حينام حكموا املعمورة فنمَِعم رعية 
الدولة اإلس�المية عىل اختالف دياناهتم بالعدل واألمن والس�تقرار، واعتنى الفقه اإلس�المي 
بحقوق غري املس�لمني وواجباهتم إن هم دخلوا بالد املس�لمني حلاجة مؤقتة، أو أقاموا فيها إقامة 

دائمة، وقد قدمت الدراسة ف الفصل الثاين تفصياًل لذلك.

وق�د امتن الل س�بحانه وتع�اىل عىل اململكة العربية الس�عودية بأن جعله�ا ف جزيرة العرب 
التي با قبلة املس�لمني، ومدينة رس�ول الل، مع ما أفاض الل سبحانه وتعاىل عليها من اخلريات؛ 
فأصبح�ت مقص�دًا للكثري. أما املس�لمون فحاجتهم إىل ه�ذا البلد دينية ودنيوي�ة، وأما غريهم؛ 
فحاجته�م دنيوية فقط. وق�د تضمنت أنظمة اململكة نصوصًا متع�ددة تبني احلقوق والواجبات 

لكل مقيم ف هذه البالد))(.

إن رضورة وجود األنظمة لصالح احلياة اإلنس�انية أمر ل خالف فيه؛ فاحلياة اإلنس�انية ل 
تصلح إل بنظام ترجع إليه، وترشيع حتتكم إليه، ومن عوامل األمن والستقرار وضامن احلقوق، 
وجود األنظمة والضوابط التي يرجع إليها اإلنسان ف نشاطه، ويتكم إليها ف ترصفاته، ويلتزم 
ب�ا ف عالقات�ه مع عن�ارص الوجود كل�ه، والق�رآن الكريم هو املص�در األع�ىل اجلامع ألصول 
الترشي�ع، والس�نة النبوية ه�ي املصدر الثاين م�ن مصادر الترشي�ع، والتطبي�ق العميل لنصوص 
الكت�اب والس�نة ووضع ه�ذه النصوص موض�ع التنفيذ ه�و التطبيق الواقعي املس�تقيم ملقاصد 

))( احلص�ني، صال�ح بن إبراهيم ب�ن حممد: حقوق املس�تأمنني وواجباهتم ف أنظمة اململكة العربية الس�عودية، ص 
 (4(
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الرشيعة، وهو التطبيق الذي جرى عليه اخللفاء الراش�دون، وعلامء الصحابة ف فتواهم، وأمراء 
الوليات والفتوحات واجلهاد ف سياستهم وأحكامهم، ومن استن سنتهم وسار عىل دربم إىل 

أن يرث الل سبحانه وتعاىل األرض ومن عليها))(.

وعلي�ه؛ فإن�ه م�ن املحال أن يوجد دس�تور أو نظام لي�س له حكم رشعي جي�ري عىل مواده 
ومواضيعه، وبناًء عليه فإن أس�اس رشعية أي دستور أو رشعية األنظمة ف الدولة اإلسالمية ل 

بد أن تستند إىل مبادئ الرشيعة اإلسالمية))(.

ول ش�ك أن الرشيعة اإلس�المية التي تقوم عليه�ا أنظمة اململكة العربية الس�عودية، تتميز 
بالثبات والش�مول، فهي ثابتة من حيث كوُن ما جاء به الوحي، هو من عند الل س�بحانه وتعاىل، 
وه�و ح�ق مطلق، ومعي�ار ثابت للصواب، ول�ه صفة البقاء وال�دوام ل تتغ�ري ول تتبدل، وهو 

كذلك إىل يوم القيامة))(.

وتتفاوت الدول اإلسالمية -كغريها من الدول- ف مصادر قوانينها، فبعضها جيعل للرشيعة 
اإلس�المية مكانة كب�رية، وتتخذها مصدرًا رئيس�ًا لقوانينها، إضافة إىل مص�ادر أخرى وضعية، 
وبعضها تس�تعني با جزئّيًا ف مواضي�ع حمددة، وُتغلِّب القوانني الوضعي�ة عليها)4(. واملتأمل ف 
أنظمة الدول العربية اإلسالمية، ل جيد دولة تأخذ أنظمتها كاملة من أحكام الرشيعة اإلسالمية 
مثل اململكة العربية السعودية، وهو أحد أرسار تيز نظامها عن سائر القوانني ف الدول األخرى، 
وذلك ف نقائه وصفائه وثباته عىل مبادئ راس�خة وعادلة، وف مس�ايرته للتطورات من حني إىل 

آخر وفق قواعد الرشيعة)5(.

وتق�وم اململك�ة العربية الس�عودية بالت�زام الدين اإلس�المي عقيدة ورشيع�ة؛ ألن هذا هو 

))( انظر: أبو عيد، عارف خليل: القرآن رشيعة املجتمع )دار األرقم، الكويت، ط )، 405)ه�( ص 5).
))( انظر: املرجع السابق، ص 8).

))( انظر: الس�فياين، عابد بن حممد: الثبات والش�مول ف الرشيعة اإلس�المية )مكتبة املنارة، مكة املكرمة – اململكة 
العربية السعودية، ط)، 408)ه�( ص 0)). 

)4( انظر: حممصاين، صبحي: األوضاع الترشيعية ف الدول العربية ماضيها وحارضها )دار العلم للماليني، بريوت 
� لبنان، ط4، )98)( ص 9)).

)5( انظ�ر: انظ�ر: آل س�عود، عبد العزيز بن س�طام بن عبد العزيز: مصدر الس�لطة ف النظام األس�ايس للحكم من 
منظور السياس�ة الرشعية )حمارضة نظمتها اجلمعية الس�عودية للعلوم السياسية، ألقيت ف كلية احلقوق والعلوم 

السياسية، جامعة امللك سعود، سلسلة إصدارات اجلمعية السعودية للعلوم السياسية رقم: 7( ص )). 
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ةمَ  المَ اُموا الصَّ ْرِض أمَقمَ اُهْم ِف اأْلمَ نَّ كَّ ِذي�نمَ إِْن ممَ مقتىض اخلالفة ف األرض، قال س�بحانه وتعاىل: ﴿الَّ
ُم�وِر}14{{ )احلج(. وهذا ما  ُة اأْلُ اِقبمَ ِ عمَ لِلَّ �ِر ومَ ِن امْلُْنكمَ ْوا عمَ مَ هنمَ �ُروا بِامْلمَْعُروِف ومَ أمَممَ اةمَ ومَ كمَ آتمَ�ُوا ال�زَّ ومَ
تعاهدت�ه الدولة الس�عودية منذ قيامه�ا والتزمت بالدع�وة إليه، وتطبيق أحكام�ه ف كل نواحي 

احلياة، كام توخي حكامها السري عىل هذا حاكاًم بعد حاكم، وأكدته نصوص أنظمتها.

ومما جاء عىل لسان أويل األمر ف اململكة العربية السعودية بشأن التأكيد عىل منهج اإلسالم 
ف احلكم، ما ورد عىل لسان امللك عبد العزيز رمحه الل: »جيب أن يكون السلطان واملرجع األول 

للناس كافة، الرشيعة اإلسالمية املطهرة«))(.

وقبل البدء ف مباحث هذا الفصل ل بد من التأكيد عىل نقطتني أساسيتني مها: 

) �  مجيع أنظمة اململكة � كام سبق � حتكمها الرشيعة اإلسالمية، وهو ما تضمنه النظام األسايس 
للحكم ف أكثر من مادة، وأكدت عليه عدد من األنظمة األخرى.

) �  األنظم�ة الس�عودية � ذات العالق�ة باملقيمني ع�ىل أرايض اململكة � ل تتج�ه بالنص مبارشة 
لغري املس�لمني ف موادها إل نادًرا، ولكنهم يدخل�ون ضمنًا ف تلك املواد ذات العالقة بغري 
املواطن�ني، كام أن م�واد النظام األس�ايس للحكم ُتش�كل قواعدمَ وأحكامًا عام�ة تنطبق عىل 

املقيمني واملواطنني.

وتتناول الدراس�ة ف هذا الفصل أهم أنظمة اململكة العربية الس�عودية العدلية والتنظيمية، 
ذات العالق�ة املب�ارشة بموضوع الدراس�ة، وه�ي: النظام األس�ايس للحكم، ونظ�ام املرافعات 
الرشعي�ة، ونظ�ام اإلقامة، ونظام اجلنس�ية، وس�يتم م�ن خالل ه�ذه األنظمة بيان م�دى توافق 
موادها مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، فيام يتعلق بعقد األمان، وحمافظتها عىل احلقوق األساسية 
للمقيم�ني ع�ىل أراضيه�ا التزامًا بمنه�ج الرشيعة اإلس�المية الذي حفظ لم احلق�وق وعدل ف 

الواجبات، وذلك ف املباحث التالية. 

))( انظر: جريدة أم القرى، العدد 45، تاريخ 9) ربيع ثان، 44))ه�. 
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4 . 1 تطبيقات عقد األمان يف النظام األسايس للحكم 

قبل الرشوع ف دراس�ة النظام األس�ايس للحكم، أو األنظمة األخرى، وبيان تطبيقات عقد 
األمان فيها؛ فإنه جتدر اإلش�ارة إىل أن األنظمة الس�عودية كلها بمثابة قواعد عامة تكفل املساواة 
والعدل جلميع املواطنني واملقيمني عىل أرايض اململكة، فال جتد نصوصها تنطلق مبارشة إىل غري 
املس�لمني � كام س�بقت اإلش�ارة إليه �، إنام هي قواعد عامة، تش�مل األجانب عن حميط الدولة، 

سواء أكان هؤلء األجانب مسلمني أو غري مسلمني.

 وف هذا املبحث س�يتم التعريف بمعنى »النظام«، وبيان ماهية النظام الس�يايس للحكم، ثم 
احلقوق الفردية واجلامعية لألجنبي ف هذا النظام، وذلك ف:

4 . 1. 1 مفهوم النظام األسايس للحكم ونشأته وخصائصه

أواًل: تعريف النظام األسايس للحكم

1 ـ النظام يف اللغة

ق�ال اب�ن فارس: »النون والظاء واملي�م: أصل يدل عىل تألي�ف يشء وتكثيفه«))(. وقال ابن 
منظور: »النظم: التأليف، نظمه ينظمه نظاًم ونظاًما، ونظمه فانتظم وتنظم، ونظمت اللؤلؤ؛ أي: 
مجعته ف الس�لك، والتنظيم مثله، ومنه نظمت الش�عر ونّظمته، ونظم األمر عىل املثل. وكل يشء 

قرنته بآخر أو ضممت بعضه إىل بعض فقد نظمته«))(. 

وي�أيت النظ�ام ف اللغة عىل معان متعددة، لعل عىل رأس�ها: اخليط؛ ق�ال اجلوهري: »النظام 
اخلي�ط ال�ذي ينظ�م به اللؤل�ؤ«))(، وق�ال ابن ف�ارس: »النظام اخلي�ط جيمع اخل�رز«)4(. والدي 
والس�رية والطريق�ة؛ قال ابن منظور: »ولي�س ألمرهم نظام؛ أي: ليس له ه�دٌي ول متعلق ول 

))( ابن فارس، أمحد: معجم مقاييس اللغة، ج5، ص)44.
))( ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، ج4)، ص 96).

))( اجلوهري، إسامعيل بن محاد: تاج اللغة وصحاح العربية، ج5، ص )65), 
)4( ابن فارس، أمحد: معجم مقاييس اللغة، ج5، ص)44.
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استقامة، وما زال عىل نظام واحد أي عادة«))(، وقال الزبيدي: »النظام مالك األمر، تقول: ليس 
لذا األمر من نظام إذا ل تستقم طريقته«))(. والكثرة؛ قال اجلوهري: »جاءنا نظام من جراد، وهو 
الكثري«))(. والتس�اق؛ قال اجلوهري أيًضا: »يقال لثالثة كواكب من اجلوزاء، نظٌم، والنتظام: 

التساق«)4(.

ومما سبق يتضح أن األصل اللغوي للنظام هو اخليط، وهذا املعنى ف حقيقته احتوى املعاين 
اللغوية السابقة؛ ذلك أن اخليط فيه معنى الطريقة الواحدة، والسرية الثابتة، وفيه معنى التساق، 
ومما س�بق يتضح بأن النظام ل بد له من الثبات والس�تقرار؛ ليتحقق فيه معنى النظام ومفهومه؛ 

وإل كان الضطراب والفساد ف مقابل ذلك)5(. 

2 ـ النظام يف االصطالح

يطل�ق النظ�ام ف الصط�الح عىل أمري�ن، األول: من الناحي�ة املوضوعية؛ فه�و يعني بذا 
العتب�ار جمموع�ة من األح�كام التي تتعل�ق بموضوع حمدد، وتع�رض ف صورة م�واد متتالية. 
والث�اين: من الناحية الش�كلية؛ وه�و يعني بذا العتب�ار وثيقة مكتوبة تص�در عمن يملك حق 
إصدارها � وهو ف الغالب رئيس الدولة � هتدف إىل تنظيم س�لوك األفراد ف جمتمعهم، وإدراك 

مصالح األفراد)6(.

ويقصد بالنظام األسايس للحكم جمموعة القواعد التي تنظم خمتلف جمالت احلكم وأعامل 
ف من الناحية املوضوعية بأنه جمموعة القواعد العامة  الدولة ف اململكة العربية الس�عودية. ويعرَّ
الت�ي تبني ش�كل الدول�ة واحلكومة، وتكوي�ن الس�لطات، واختصاصاهتا، والعالق�ة فيام بينها، 
وماهي�ة العالقة بني الفرد والدولة فيام يتعلق باحلقوق، والواجبات، واحلريات ف ضوء الرشيعة 

))( ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، ج4)، ص96).
))( الزبيدي، حممد مرتىض: تاج العروس من جواهر القاموس، ج9، ص77.

))( اجلوهري، إسامعيل بن محاد: تاج اللغة وصحاح العربية، ج5، ص )65).
)4( املرجع السابق، ج5، ص)65).

)5( انظر: العتيبي، عبد الل بن سهل بن مايض: النظام العام للدولة املسلمة دراسة تأصيلية مقارنة )داركنوز أشبيليا، 
الرياض – اململكة العربية السعودية، ط)، 0)4)ه�( ص 0). 

)6( انظ�ر: احلفن�اوي، عبد املجيد: أصول الترشيع ف اململكة العربية الس�عودية)د.ن، د. ط، د. ت( ص )9 - 95؛ 
العريب، حممد عبدالل: نظام احلكم ف اإلسالم، )د.ن، لبنان – بريوت، د. ط، د. ت( ص)).
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اإلس�المية))(. وه�ذا التعري�ف قري�ب من التعري�ف املوضوعي للدس�تور، حيث يع�رف بأنه: 
»جمموعة القواعد القانونية التي تبني شكل الدولة، ونظام احلكم فيها، والسلطات، وعالقة هذه 
الس�لطات، وواجبات األفراد، وحقوقهم س�واء كانت هذه القواعد ف وثيق�ة واحدة، أو أكثر، 
أو كان مصدرها األعراف والتقاليد«))(. ويتفق النظام األس�ايس للحكم والدس�تور من الناحية 

املوضوعية من حيث املهام والغايات.

أما من الناحية الش�كلية؛ فيقصد بالنظام األس�ايس للحكم: »تلك الوثيقة الرس�مية املسامة 
بالنظ�ام األس�ايس للحكم الص�ادرة باألمر امللكي رق�م )أ/90 وتاري�خ 7)/8/))4)ه�(«، 
وهذا التعريف متفق مع التعريف الشكيل للدستور. ويتضح أن التعريف الشكيل تعريف حمدود 
بنصوص الوثيقة، والتعريف املوضوعي مفهوم موس�ع؛ حيث يش�مل مجيع القواعد الدستورية 
العام�ة الت�ي حتكم وتنظم ش�ؤون الب�الد ف خمتلف الوثائ�ق النظامي�ة، وهو امل�راد عندما ُيطلق 

مصطلح النظام األسايس للحكم دون ختصيصه بوثيقة معينة))(.

ثانًيا: نشأة النظام األسايس للحكم

تبلور نظام احلكم ف اململكة العربية الس�عودية عىل يد املؤس�س امللك عبد العزيز رمحه الل، 
�د خمتلف أطي�اف املجتمع، ومجع ش�تات القبائل ف ش�به اجلزيرة العربية، ونش�أت  بع�د أن وحَّ
مبادئ احلكم ف الدولة بتطبيق أحكام الرشيعة اإلس�المية، بجانب جمموعة من القواعد العرفية 
وبع�ض القواعد الدس�تورية املكتوبة كق�رارات امللك رمحه الل آنذاك؛ إذ ل يصدر نظام أس�ايس 
مكت�وب للحكم إل ف ع�ام ))4)ه�. وبدأت أوىل املحاولت من خ�الل قرار توحيد اململكة 
عام )5))ه�؛ إذ نصت املادة السادسة منه عىل أن ُيطلب من جملس الوكالء وضع نظام أسايس 
للمملك�ة، ونظام لتوارث العرش، ونظام التش�كيالت احلكومي�ة، ولكن ل ينجز يشء من ذلك 

))( انظر: ابن باز، أمحد بن عبد الل: النظام السيايس والدستوري للمملكة العربية السعودية )دار اخلرجيي، الرياض 
– اململكة العربية السعودية، ط)، ))4)ه( ص8). 

))( ابن شهلوب، عبد الرمحن بن عبد العزيز: النظام الدستوري ف اململكة العربية السعودية بني الرشيعة اإلسالمية 
والقانون املقارن )د.ن، الرياض – اململكة العربية السعودية، ط)، 6)4)ه�( ص 47، 48.

))( انظر: امللحم، عيل بن عبدالل: حقوق اإلنسان القتصادية ومحايتها ف النظام األسايس للحكم ف اململكة العربية 
الس�عودية، دراسة مقارنة باملواثيق الدولية )رس�الة دكتوراه غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

الرياض- اململكة العربية السعودية، ))4)ه�( ص 94. 
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حتى وفاة امللك عبد العزيز، وف عام )8))ه� قدم ويل العهد رئيس جملس الوزراء آنذاك امللك 
فيص�ل رمح�ه الل برناجمًا من ع�رش نقاط أولا: إصدار نظام أس�ايس للحكم ينظ�م عالقة احلاكم 
باملحكوم، وسلطات الدولة املختلفة، وقد تم تنفيذ النقاط العرش باستثناء النقطة األوىل اخلاصة 

بوضع وثيقة مكتوبة تتضمن النظام األسايس للحكم))(.

وف عام )40)ه� أمر امللك خالد رمحه الل بتشكيل جلنة من عرشة أعضاء، إلعداد مسودة 
نظام أس�ايس للحكم، وبعد عرش س�نوات ف عهد امللك فهد رمحه الل، صدرت ثالثة أنظمة بناًء 
ع�ىل ما انتهت إلي�ه هذه اللجنة، وه�ي النظام األس�ايس للحكم، ونظام املناط�ق، ونظام جملس 

الشورى))(.

ثالًثا: خصائص النظام األسايس للحكم

نص النظام األسايس للحكم عىل أن اململكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية، دستورها 
كتاب الل وس�نة رس�وله >، ويبايع املواطنون امللك عىل كتاب الل، وسنة رسوله >، ويستمد 
احلكم س�لطته من الكتاب والس�نة، ثم أردف عىل أن القضاء مستقل ول سلطان عىل القضاة ف 

قضائهم لغري سلطان الرشيعة، ويقوم امللك بسياسة األمة سياسة رشعية))(.

ويتض�ح مما س�بق أن كتاب الل وس�نة رس�وله > مها دس�تور اململك�ة العربية الس�عودية، 
واملرجعي�ة العلي�ا لا ف كل جمالت احلي�اة )4(، ويؤكد ذلك أن النظام األس�ايس للحكم قد نص 
عىل دستورية الكتاب والسنة ف املادة األوىل، وتكرر تأكيد مرجعية الرشيعة اإلسالمية ف معظم 
مواده، وهذا األمر يسم اخلالف عند أي تعارض، فُتقدم أحكام الرشيعة اإلسالمية؛ ألن النظام 
ل جي�ب أن يعارضه�ا، وهذا يعني أن قوة اإللزام للرشيعة ف املقام األول)5(. وأن اململكة العربية 

))( انظ�ر: ابن ش�هلوب، عبد الرمحن بن عب�د العزيز: النظام الدس�توري ف اململكة العربية الس�عودية بني الرشيعة 
اإلسالمية والقانون املقارن، ص89)، 90).

))( انظر: املرجع السابق، ص )9).
))( النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي أ/90 وتاريخ 7)/8/))4)ه�، املواد: ))، 6، 7، 46، 55(. 

)4( انظ�ر: ابن ش�لهوب، عبد الرمحن بن عب�د العزيز: النظام الدس�توري ف اململكة العربية الس�عودية بني الرشيعة 
اإلسالمية والقانون املقارن، ص95) – 99).

)5( انظر: النظام األسايس للحكم، املادة: ))8(. 
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الس�عودية تطبق أحكام الرشيعة اإلس�المية قب�ل صدور النظام، وأن الرشيعة اإلس�المية حتكم 
ذ باململكة))(. م والقايض، واملنفِّ فكر املنظِّ

وصدر النظام األس�ايس للحكم مرتكزًا عىل تلك األصول الراس�خة، مثبت�ًا ملا كان قائاًم ف 
الواق�ع م�ن صيغ عملية تتخذ من الرشع موجهًا لا))(، مش�تماًل عىل تس�عة أبواب، هي: املبادئ 
العامة، ونظام احلكم، ومقومات املجتمع السعودي، واملبادئ القتصادية، واحلقوق والواجبات، 

وسلطة الدولة، والشؤون املالية، وأجهزة الرقابة، وأحكام عامة.

ويتميز النظام األسايس للحكم بعدد من اخلصائص املوضوعية والشكلية، أمهها: 

أ ـ اخلصائص املوضوعية:

) � حدد النظام األس�ايس للحكم هوية الدولة، مؤكدًا أهنا دولة عربية إس�المية دستورها كتاب 
الل سبحانه وتعاىل وسنة رسوله > ))(. 

) � بني النظام األسايس للحكم شكل الدولة، بأن اململكة دولة موحدة غري مركبة، تلتقي سلطات 
الدولة ف إدارة قيادة واحدة، تعتمد عىل الشورى ف إدارة الشؤون الداخلية واخلارجية، مع 

استقالل السلطات الثالث فيام يتعلق بأعاملا)4(.

) � حتديد نوع نظام احلكم ف اململكة العربية الس�عودية؛ حيث نصت املادة اخلامس�ة من النظام 
األسايس بأن نظام احلكم ملكي، ويكون ف أبناء املؤسس امللك عبد العزيز.

4 � بني النظام مبادئ احلكم وسلطات الدولة، ونّظم العالقة بينها)5(. 

5 � وضح النظام األسايس للحكم احلقوق والواجبات ف الدولة)6(.

))( انظر: امللحم، عيل بن عبدالل: حقوق اإلنسان القتصادية ومحايتها ف النظام األسايس للحكم ف اململكة العربية 
السعودية، دراسة مقارنة باملواثيق الدولية، ص 98.

))( انظر: أمحد، فؤاد عبد املنعم: احلس�بة ف النظام األس�ايس للحكم ف اململكة العربية الس�عودية )بحث مقدم إىل 
ندوة احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية با، املنعقدة ف )) – ))/ 4/ ))4)ه�( ص 7)).

))( انظر: النظام األسايس للحكم، املادة: ))(.
)4( انظ�ر: ابن ش�لهوب، عبد الرمحن بن عب�د العزيز: النظام الدس�توري ف اململكة العربية الس�عودية بني الرشيعة 

اإلسالمية والقانون، ص404.
)5( انظر: النظام األسايس للحكم، املواد: )8، 46، 48، 50، 55، 56(. 

)6( انظر: املرجع السابق، املواد: )9، 0)، ))، 7)، 8)، 6)، 7)، )4(. 
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6 � ب�ني النظ�ام األس�ايس للحكم املب�ادئ القتصادية وأح�كام إيرادات الدول�ة، ومرصوفاهتا 
والرقابة عليها))(.

ب ـ اخلصائص الشكلية:

) � يتصف النظام األسايس للحكم من الناحية الشكلية باملرونة؛ حيث إن القواعد التي تضمنها 
ل تتطلب إجراءات خاصة جيب اللتزام با عند تعديلها))(.

) � النظام األسايس للحكم ف اململكة نظام مكتوب، ويعد أهم الوثائق النظامية األساسية))(.

)� صدر النظام األسايس للحكم بأعىل األدوات التي تصدر با األنظمة، وهو األمر امللكي)4(.

3 . 2. 2 حقوق األجنبي وواجباته يف النظام األسايس للحكم

 ُيقص�د بحقوق وواجبات األجنبي ف النظام األس�ايس للحكم وف األنظمة األخرى تلك 
احلق�وق والواجب�ات التي تنطبق ع�ىل األجانب املقيمني عىل أرايض اململكة العربية الس�عودية، 
وإن كان�ت ل ختت�ص باألجانب فق�ط، وهي ف النظام األس�ايس للحكم قواع�د وأحكام عامة 
تنطبق عىل املقيمني واملواطنني. وقد سبق التنبيه إىل أن األنظمة السعودية � ذات العالقة باملقيمني 
عىل أرايض اململكة � ل تتجه بالنص مبارشة لغري املسلمني ف موادها إل نادًرا، ولكنهم يدخلون 
ضمنًا ف تلك املواد ذات العالقة باملقيمني عىل أرايض اململكة العربية السعودية من غري مواطنيها، 
وق�د اقت�رصت هنا عىل احلقوق والواجبات التي تش�مل املقيمني عىل أرايض اململكة ول تقترص 

عىل املواطنني فقط.

))( انظر: النظام األسايس للحكم، املواد: )4)، ))، )7، 80(.
))( انظر: ابن باز، أمحد بن عبد الل: النظام السيايس والدستوري للمملكة العربية السعودية، ص4)).

))( انظ�ر: ابن ش�لهوب، عبد الرمحن بن عب�د العزيز: النظام الدس�توري ف اململكة العربية الس�عودية بني الرشيعة 
اإلسالمية والقانون املقارن ص 400 – 404.

)4( انظر: امللحم، عيل بن عبدالل: حقوق اإلنسان القتصادية ومحايتها ف النظام األسايس للحكم ف اململكة العربية 
السعودية، دراسة مقارنة باملواثيق الدولية، ص 97.
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الفرع األول: حقوق األجنبي يف النظام األسايس للحكم

أواًل: احلق يف احلياة والكرامة اإلنسانية 

ل يتم النص عىل حق احلياة والكرامة اإلنسانية رصاحة ضمن مواد النظام األسايس للحكم؛ 
ولك�ن هذين احلقني يدخالن ضمن احلقوق اإلنس�انية التي تضمنتها املادة السادس�ة والعرشين 
م�ن هذا النظام، التي أمجلت محاية حقوق اإلنس�ان ضمن الن�ص العام لذه املادة، املتمثل ف أن: 
»حتمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الرشيعة اإلسالمية«. ومن ضمن احلقوق الكثرية التي تدخل 
حت�ت حقوق اإلنس�ان حّقي احلياة والكرامة اإلنس�انية، ومن املعروف أن ما ت�م النص عليه من 
حقوق جمملة ف النظام األسايس للحكم غالبًا ما يتم النص عليه ف األنظمة املتخصصة األخرى، 
ولذلك يعد حق احلياة والكرامة اإلنسانية من ضمن احلقوق التي يميها النظام األسايس للحكم 
بموجب املادة السادسة والعرشين وفقًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية))(، وتأكيدًا لالهتامم بكرامة 
اإلنس�ان ف األنظمة الس�عودية، نصت املادة الثانية من نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي عىل 
ا، كام ُيظر تعريضه للتعذيب، أو املعاملة املهينة  أنه »ُيظر إيذاء املقبوض عليه جس�ديًا أو معنويًّ

للكرامة«))(.

ثانًيا: احلق يف احلرية الشخصية 

نصت املادة السادسة والثالثون عىل أن »توفر الدولة األمن جلميع مواطنيها، واملقيمني عىل 
إقليمها، ول جيوز تقييد ترصفات أحد أو توقيفه أو حبسه إل بموجب النظام«. ويضمن النظام 
األسايس للحكم حرمة املسكن باعتبارها تثل جزءًا من احلرية الشخصية، وذلك بموجب املادة 
الس�ابعة والثالثني التي نصت عىل أن »للمس�اكن حرمتها، ول جيوز دخولا بغري إذن صاحبها، 

ول تفتيشها إل ف احلالت التي يبينها النظام«.

))( انظر: البقمي، نارص بن حممد: حقوق اإلنس�ان املدنية ف النظام األس�ايس للحكم ف اململكة العربية السعودي، 
دراس�ة تأصيلية تطبيق مقارن )رس�الة دكتوراه غري منش�ورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض – 

اململكة العربية السعودية، 006)م( ص))) – ))). 
))( انظر: نظام اإلجراءات اجلزائية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )00)( وتاريخ 4)/7/))4)ه� واملصادق 

عليه باألمر امللكي رقم )م/9)( وتاريخ 8)/7/))4)ه�، املادة: ))(. 
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كام أن املراسالت البقية والبيدية واملخابرات الاتفية وغريها من وسائل التصال، داخلة 
ضمن احلرية الش�خصية لألفراد؛ فقد أس�بغ عليها النظام األسايس للحكم محايته بموجب املادة 
األربعني منه، والتي نصت عىل أن »املراس�الت البقية واملخابرات الاتفية وغريها من وس�ائل 
التص�ال مصون�ة، ول جيوز مصادرهتا، أو تأخريها، أو الطالع عليها أو الس�تامع إليها، إل ف 

احلالت التي يبينها النظام«. 

وبلغت محاية احلرية الشخصية ف النظام األسايس للحكم إىل املحافظة عىل امللكية اخلاصة، 
باعتبارها جزءًا ل يتجزأ من احلرية الش�خصية؛ فأكد عىل أن »تكفل الدولة حرية امللكية اخلاصة 
وحرمتها، ول ينتزع من أحد ملكه إل للمصلحة العامة، عىل أن يعوض املالك تعويضًا عادل«))(.

ثالًثا: احلق يف التنقل 

اهتم النظام األس�ايس للحكم بحق التنقل؛ فنصت املادة السادس�ة والثالثون عىل أن »توفر 
الدول�ة األمن جلميع مواطنيها املقيمني ع�ىل إقليمها، ول جيوز تقييد ترصفات أحد أو توقيفه أو 
حبسه إل بموجب النظام«. وأضاف النظام إىل حق التنقل إمكانية منح اللجوء السيايس؛ فنص 
النظام األس�ايس للحكم عىل أن »تنح الدولة حق اللجوء الس�يايس إذا اقتضت املصلحة العامة 
ذلك، وحتدد األنظمة والتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم املجرمني العاديني«))(، وبناًء 
ع�ىل ذلك؛ فإن اململكة تتيح حري�ة التنقل بدون قيود، كام تنح للراغب حرية مغادرة البالد متى 
ش�اء، وله احلرية املطلقة ف حتديد حمل إقامته، وتضمن للمقيم غري املس�لم حرية التنقل باس�تثناء 

دخوله احلرمني الرشيفني ف مكة واملدينة))(.

رابًعا: احلق يف اللجوء 

 س�بقت اإلش�ارة إىل أن نظام احلكم أكد عىل محاية اململكة حلقوق اإلنس�ان، وفق الرشيعة 
اإلس�المية، وم�ن املعروف أن منح اللجوء الس�يايس يقق هذه احلامية مل�ن توفرت فيه الرشوط 

))( انظر: النظام األسايس للحكم، املادة: )8)(.
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )48(.

))( انظر: البقمي، نارص بن حممد: حقوق اإلنس�ان املدنية ف النظام األس�ايس للحكم ف اململكة العربية السعودي، 
دراسة تأصيلية، ص46).
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الالزمة لعتباره لجئًا سياس�ًيا))(، ولكن النظام األسايس للحكم تضمن مادة خاصة بذا احلق 
نصت عىل أن: » تنح الدولة حق اللجوء السيايس إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك«))(.

 وقب�ول الالجئ هو عمل إنس�اين ُيش�رتط فيه حتقيق�ه للمصلحة العامة الت�ي ل يدد النظام 
األس�ايس ه�ل يقص�د با مصلح�ة الالج�ئ أم الدول�ة املانحة، وُأرج�ح أن يك�ون املقصود هو 
مصلح�ة الطرف�ني وال�دول األخرى، فتعن�ي حتقيق مصلحة الالج�ئ اإلنس�انية بتحقيق احلامية 
ل�ه، وتش�مل عدم اإلرضار بمصال�ح اململكة أو الدول األخرى من خالل عدم الس�امح لالجئ 
بمامرسة النشاط السيايس من أرايض اململكة، ألن مبدأ اململكة العربية السعودية هو التعامل مع 

مجيع الدول باحرتام، وعدم التدخل ف شؤون البلدان األخرى. 

خامًسا: احلق يف األمن 

ن�ص النظام األس�ايس للحكم عىل أن »توف�ر الدولة األمن جلمي�ع مواطنيها واملقيمني عىل 
إقليمها، ول جيوز تقييد ترصفات أحد أو توقيفه أو حبس�ه إل بموجب أحكام النظام«))(، وأكد 
النظام األس�ايس للحكم عىل حق األمن؛ لكونه هدفًا عاما للدولة، وبأن »تنش�ئ الدولة القوات 

املسلحة وجتهزها من أجل الدفاع عن العقيدة واحلرمني الرشفيني واملجتمع والوطن«)4(.

وفيام يص حفظ األمن بأنواعه لقاصدي احلرمني الرشيفني؛ جاء النص ف النظام األسايس 
للحك�م ع�ىل أن »تق�وم الدولة بإع�امر احلرمني الرشيف�ني وخدمته�ام، وتوفري األم�ن والرعاية 

ن من أداء احلج والعمرة والزيارة بيرس وطمأنينة«)5(.  لقاصدهيام بام يمكِّ

سادًسا: احلق يف املساواة 

مبدأ املس�اواة من املبادئ التي يقوم عليها نظام احلكم ف اململكة، ويعد ضامنًة من ضامنات 
املحافظة عىل حقوق اإلنسان، فقد نص النظام األسايس للحكم عىل أن »يقوم احلكم ف اململكة 

))( انظر: النظام األسايس للحكم، املادة: )6)(.
))( انظر: املرجع السابق، املادة: ))4(.

))( انظر: النظام األسايس للحكم، املادة: )6)(.
)4( انظر: املرجع السابق، املادة: )))(.

)5( انظر: املرجع السابق، املادة: )4)(. 
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العربية الس�عودية عىل أس�اس العدل والشورى واملس�اواة وفق الرشيعة اإلسالمية«))(. كام أكد 
ع�ىل أن »تكف�ل الدولة حري�ة امللكية اخلاصة وحرمته�ا، ول ينزع من أحد ملك�ه إل للمصلحة 
العام�ة، ع�ىل أن يعوض تعويضا عادًل«))(. ونص النظام األس�ايس للحكم كذلك عىل أن »حق 

التقايض مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني ف اململكة«))(. 

ومن اس�تقراء النصوص الواردة ف النظام األس�ايس للحكم؛ يتضح أن املس�اواة ف النظام 
الس�عودي ه�ي مطلقة من حيث موضوعها؛ ليس�تفيد منها مجيع املواطن�ني واملقيمني ف احلقوق 
املش�رتكة بينهم، حس�ب مراكزهم القانونية املختلفة، وهي كذلك ف األنظمة املكملة، مثل نظام 
اإلج�راءات اجلزائية، ونظام املرافعات الرشعية، وغريها من األنظمة املتصلة بحقوق اإلنس�ان؛ 

إذ تنص مجيعها عىل كفالة حق املساواة بني اجلميع)4(. 

سابًعا: احلق يف العدل 

ُيعد العدل من احلقوق التي ُعنى با النظام األسايس للحكم، وذلك انطالقًا من اعتامده عىل 
الرشيعة اإلس�المية دس�تورًا للدولة، كام أنه من حق كل فرد خماطبة السلطات العامة فيام يعرض 
ل�ه م�ن ش�ؤون، دون أن يكون هن�اك قيود تنع من وصول�ه إىل صاحب الس�لطة، وهذا ما نص 
عليه النظام األسايس للحكم، فجاء فيه: »جملس امللك وجملس ويل العهد مفتوحان لكل مواطن 
ول�كل من له ش�كوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد خماطبة الس�لطات العام�ة فيام يعرض له من 
ش�ؤون«)5(. ولتحقيق العدل نص النظام األسايس للحكم كذلك عىل أن »حق التقايض مكفول 

بالتساوي للمواطنني واملقيمني ف اململكة«)6(.

وتتضح معال العدل من خالل الهتامم بامللكية اخلاصة وحرمتها؛ فقد نص النظام األسايس 

))( انظر: املرجع السابق، املادة: )8(. 
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )8)(. 
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )47(. 

)4( انظر: البقمي، نارص بن حممد: حقوق اإلنس�ان املدنية ف النظام األس�ايس للحكم ف اململكة العربية السعودي، 
دراسة تأصيلية، ص)6).

)5( انظر: النظام األسايس للحكم، املادة: ))4(.
)6( انظر: املرجع السابق، املادة: )47(. 
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للحك�م ع�ىل أن »تكف�ل الدول�ة حري�ة امللكية اخلاص�ة وحرمته�ا، ول ينزع من أح�د ملكه إل 
للمصلحة العامة، عىل أن يعوض املالك تعويضًا عادل«))(.

وح�رص النظام األس�ايس للحك�م عىل العدل ف مس�ألة تقيي�د الترصف�ات؛ فنصت املادة 
السادسة والثالثون عىل أن »توفر الدولة األمن جلميع مواطنيها واملقيمني عىل إقليمها، ول جيوز 

تقييد ترصفات أحد أو توقيفه أو حبسه إل بموجب أحكام النظام«. 

وم�ن أهم املب�ادئ التي هتدف إىل حتقيق الع�دل بال جور أو ظلم،: مبدأ ش�خصية العقوبة، 
ومب�دأ الرشعي�ة، ومبدأ رسيان النص�وص من حيث الزمان؛ فقد نص النظام األس�ايس للحكم 
ع�ىل أن »العقوب�ة ش�خصية ول جريمة ول عقوبة إل بناًء عىل نص رشع�ي أو نص نظامي، ول 

عقاب إل عىل األعامل الالحقة للعمل بالنص النظامي«))(. 

ثامًنا: احلق يف العمل 

كف�ل النظام األس�ايس للحكم حق العمل، وب�ني دور الدولة ومس�ؤوليتها جتاه هذا احلق، 
مؤك�دًا ع�ىل جانبني مها: تيس�ري جم�الت العمل س�واء ف القطاع الع�ام أو بالتعاون م�ع القطاع 
اخل�اص ودعمه. وس�نِّ األنظمة الت�ي حتمي العامل وصاح�ب العمل، ومنح النظام األس�ايس 
للحكم الرشعية ألنظمة العمل ف خمتلف املجالت فنص عىل أن: »تيرس الدولة جمالت العمل 
ل�كل ق�ادر عليه، وتس�ن األنظمة التي حتمي العام�ل وصاحب العمل«))(، وأك�د عىل أن يؤدي 

العمل وظيفته الجتامعية)4(، وقد تم تنظيم هذا احلق ف نظام العمل)5(. 

الفرع الثاين: واجبات األجنبي يف النظام األسايس للحكم 

اقترص النظام األس�ايس للحكم ف باب احلق�وق والواجبات، فيام يص واجبات األجانب 
املقيمني عىل أرايض اململكة العربية السعودية عىل مادة واحدة، تشكل العنوان الرئيس للواجبات 

))( انظر: املرجع السابق، املادة: )8)(
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )8)(.

))( انظر: النظام األسايس للحكم، املادة: )8)(. 
)4( انظر: املرجع السابق، املادة: )7)(. 

)5( انظ�ر: نظام العمل الس�عودي، الصادر بقرار جملس الوزراء رق�م )9))( وتاريخ ))/6/8)4)ه� واملصادق 
عليه باألمر امللكي رقم: م/ )5 وتاريخ ))/ 8/ 6)4)ه�.
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املفروض�ة عليهم، وه�ي املادة احلادية واألربع�ون، تلك التي نصت عىل أن »يلت�زم امُلقيمون ف 
اململك�ة العربية الس�عودية بأنظمته�ا، وعليهم ُمراعاة قيم املجتمع الس�عودي واح�رتام تقاليده 
ومش�اعره«. ولك�ن األنظم�ة األخ�رى قد فصل�ت ف بعض الواجب�ات املطلوبة منهم بحس�ب 

ختصص وجمال كل نظام كام هو مبسوط بذه الدراسة.

واملتأم�ل ف ن�ص املادة الس�ابقة، يظهر له بوضوح ع�دم اختالفها ع�ام ورد ف أحكام الرشيعة 
اإلسالمية من واجبات عىل غري املسلمني املقيمني عىل أرايض الدولة اإلسالمية، واملتمثلة ف احرتام 
قيم املجتمع اإلس�المي، واحرتام تقاليده ومش�اعره، فاملجتمع الس�عودي جمتمع مس�لم، واململكة 
العربي�ة الس�عودية تتميز عن غريها من الدول اإلس�المية بكوهنا تقع ضمن ح�دود جزيرة العرب 
ووجود احلرمني الرشيفني عىل أراضيها، مما يرتب لا خصوصية لا أثرها عىل احلقوق والواجبات.

وفيام ييل تش�ري الدراس�ة إىل أهم تلك الواجبات التي تندرج ف إطار املادة ))4( من النظام 
األس�ايس للحكم، مس�تقاة مم�ا تضمنه الفقه اإلس�المي وما ج�اء ف قواعد القان�ون الدويل من 

واجبات عىل األجانب: 

1 ـ التزام األحكام العامة 

وه�و أحد الواجب�ات املنوطة ع�ىل األجانب جتاه الدولة اإلس�المية، واملقص�ود باألحكام 
العام�ة هنا: األحكام والنظم العامة التي تنظم العالقة بني أفراد املجتمع من العقود واملعامالت 
والعقوب�ات ونح�و ذلك، ويس�تثنى من ذل�ك ما يعتقد غري املس�لم من األجان�ب ِحّله، كرشب 
اخلم�ر، وأكل اخلنزي�ر، ونحو ذل�ك، برشط عدم املجاه�رة))(. ويدخل ضمن اح�رتام األحكام 

العامة ما ييل: 

أ � اخلضوع لولية القضاء اإلسالمي.

ب � اجتن�اب م�ا فيه رضر أو غضاضة عىل املس�لمني، كالجتامع عىل الكيد للمس�لمني، أو فتن 
مس�لم ع�ن دينه، وقط�ع الطريق عليه، أو قتله، أو إيواء جاس�وس املرشك�ني، واملعاونة عىل 
املسلمني بدللة املرشكني عىل عوراهتم أو مكاتبتهم بام فيه إرضار باملسلمني، وذكر الل تعاىل 

))( انظر: الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: التعامل مع غري املسلمني، أصول معاملتهم واستعاملم، ص 86).
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أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء، أو غري ذلك مما فيه رضر عىل الدولة املسلمة أو املسلمني))(.

ج � اخلضوع ألحكام اإلسالم فيام يرجع إىل املعامالت املدنية واجلنائية، وترسي عليهم سياسته 
الداخلية واخلارجية))(، جتنب ما فيه إظهار منكر))(. 

د � اجتناب التعرض ألمور الدين وأحكامه بالنقد أو السخرية أو الستهزاء أو ما شابه ذلك)4(، 
وعدم إظهار معاصيهم وعباداهتم بني املسلمني)5(.

ه�� � منع إحداث املعابد أو املجاهرة بعبادهتم ف جزي�رة العرب واحلجاز، تفضياًل لذه األرض 
عىل غريها، وتطهريًا ألرضها من شعائر الدين الباطل)6(.

2 ـ اخلضوع للتعبئة املدنية 

يتع�ني ع�ىل األجنبي بوصف�ه عضوًا فعلّي�ًا ف جمتمع الدولة أن يس�هم ف دف�ع أي رضر هيدد 
ه�ذا املجتم�ع باعتب�اره وحدة اجتامعية، وع�ىل الدولة أن ُتل�زم مجيع األفراد املقيم�ني عىل إقليمها 
باإلس�هام ف درء ما تتع�رض له من كوارث طبيعي�ة، كالفيضانات واألوبئة واحلرائق، وتس�تطيع 
الدولة أن تفرض عىل مجيع سكان اإلقليم � وطنيني وأجانب � ف مثل هذه احلالت ما يعرف باسم 
تعبئة األموال؛ لس�تعاملا ف مواجهة ما تتعرض له من ظروف اس�تثنائية، كام أن لا أن تقوم أيضًا 
بتعبئ�ة األفراد للقيام بأعامل األمن املدين التي قد تتطلبها هذه الظروف الس�تثنائية، كحفظ األمن 
الداخ�يل، واملحافظ�ة عىل الصحة العام�ة، ومكافحة األخطار التي تتعرض لا الدولة)7(. ويس�لم 
القان�ون ال�دويل بحق الدولة التي يقي�م فيها األجنب�ي بتحميله هذه الواجبات تأسيس�ًا عىل فكرة 
التضامن اإلقليمي، ومن ذلك جواز تعبئة األفراد لتقاء أخطار أرضار الكوارث الطبيعية كاحلرائق 

))( ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني ج0)، ص 596
))( انظر: مؤسس�ة آل البيت، املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلس�المية: دراس�ات إس�المية معارصة، املوجز ف 

معاملة غري املسلمني، ص )7.
))( انظر: املرجع السابق، ج0)، ص 608.

)4( انظر: ابن قدامة، عبدالل بن أمحد: املغني، ج0)، ص 596.
)5( انظر: ابن القيم، حممد بن أيب بكر: أحكام أهل الذمة، ص 657.

)6( انظر: الكاساين، مسعود بن أمحد: بدائع الصنائع ف ترتيب الرشائع، ج7، ص 5))؛ اخلريش، حممد بن عبد الل: 
رشح خمترص خليل، ج)، ص 44).

)7( انظر دويدار، طلعت حممد: القانون الدويل اخلاص السعودي، ص 50). 
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والسيول، وحشدهم للعمل عىل استتاب األمن داخل إقليم الدولة عند نشوب الضطرابات))(.

3 ـ الواجبات املالية 

األصل ف هذه املس�ألة مس�اواة األجان�ب باملواطنني ف حتمل الرضائ�ب املختلفة، وللدولة 
احل�ق ف ف�رض الرضائ�ب ع�ىل مجيع التابع�ني لا اقتصاديًّ�ا، نظرًا ألهن�ا مصدر دخله�م أو حمل 
توطنه�م، أو لكوهن�ا موقع امل�ال اخلاضع للرضيب�ة، ولنتفاعهم باملرافق العام�ة للدولة. ولكن 
ختتلف الجتاهات بني الدول ف هذا الشأن وفقًا ملصاحلها القومية؛ فقد تتجه إىل زيادة الرضائب 
عليه�م، أو احلد منه�ا))(. ويضع األجنبي لكافة الرضائب التي تفرضه�ا الدولة عىل الوطنيني، 
ذلك أن خضوع الفرد للرضيبة ل يقوم عىل فكرة تبعية الش�خص للدولة من الناحية السياس�ية 

بقدر ما يقوم عىل تبعيته لا من الناحية القتصادية))(.

4 . 2 تطبيقات عقد األمان يف نظام املرافعات الرشعية
4 . 2 . 1التعريف باملرافعات ومراحل صدور النظام

نظ�ام املرافع�ات الرشعية من أهم األنظمة الس�عودية، وهو النظام ال�ذي يتعلق بإجراءات 
التقايض وتنظيمها، وما من ش�ك أن القضاء ركن أس�اس ف الرشيعة اإلس�المية، به تقوم األمة 
وتس�تقيم. ويش�مل نظام املرافع�ات الرشعية الكثري من األبواب، وليس�ت الدراس�ة هنا بصدد 
تتب�ع كل أب�واب النظام، أو تأصيل القواع�د الفقهية التي ارتكزت عليها م�واده، أو التطرق من 
خالل�ه إىل نظام القضاء؛ إنام تقترص الدراس�ة عىل اجلانب ال�ذي يتعلق بالختصاص الدويل وما 
عًى عليه، وف هذا  ِعيًا أو ُمدَّ ينظم مثول غري الس�عوديني أمام القضاء الس�عودي، س�واء كان ُمدَّ
املطل�ب أتناول التعريف باملرافعات ومراحل ص�دور النظام، وف املطلب الثاين أتناول موضوع 

الختصاص الدويل ف نظام املرافعات الرشعية السعودي.

))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، )مركز األجانب( ص ))6.
))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 

الختصاص وتنازع القوانني، ص 7)).
))( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: الوس�يط ف اجلنس�ية ومركز األجانب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 

األجنبية ف مرص، ص 49).
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الفرع األول: التعريف باملرافعات

أواًل: املرافعات لغة

ء،  ْ ْفض ِف كل يشمَ ْفُع: نقيض اخْلمَ املرافعات ف اللغة مجع، مفرده مرافعة، من الفعل رفع، والرَّ
ٍة﴾ )الواقعة(، أي:  ْرُفوعمَ ُفُرٍش ممَ ْقِريب إىل اليشء، ومنه قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ومَ ومن معانيه: التَّ
اِكِم،  نًا إىِل احْلمَ ْعُت ُفالمَ اِن))(. وعند ابن منظور: »رافمَ ْلطمَ ْعُته إىِل السُّ فمَ لِكمَ قولك: رمَ ِمْن ذمَ ْم، ومَ ُ بٍة لمَ رَّ ُمقمَ
ْعُت  فمَ ه، ورمَ مه إِلي�ه لُيحاِكممَ دَّ ُه ِمْنُه وقمَ بمَ رَّ ْفعًا وُرْفعان�ًا وِرْفعاًنا: قمَ ِم رمَ كمَ عه إىِل احلمَ ْعن�ا إِلي�ه، ورفمَ وتمَرافمَ

ْمُتها«))(. دَّ تي: قمَ ِقصَّ

ا: املرافعات اصطالًحا ثانيًّ

ُعّرف�ت املرافعات ف الصط�الح بأهنا: جمموعة من القواعد التي تب�ني التنظيم القضائي ف 
الدول�ة، وحتدد اختصاص املحاك�م وتنظيم اإلج�راءات واملواعيد الواجبة اإلتب�اع ف التقايض 
واملحاكم�ة، والفص�ل ف اخلصوم�ات))(. وقد تعرض بع�ض الفقهاء والباحث�ني املعارصين إىل 
تعريف املرافعات من الناحية الرشعية، فكان من مجلة أقوالم أهنا: »األحكام التي تنظم القضاء 

وما يتصل به من طرق اإلثبات« )4(. وُعّرفت كذلك بأهنا: الدعوى وطرق إثباهتا والقضاء)5(. 

الفرع الثاين: مراحل صدور نظام املرافعات

ص���در نظ��ام املرافع�ات الرشعية ألول مرة ف اململك�ة العربية الس�عودية، بأمر ملكي ف 
))/ )/55))ه��، وكان يتضم�ن: قي�د الدع�وى وإعالهن�ا، وس�امع الدعوى، واس�تجواب 

))( انظر: اجلوهري، إسامعيل بن محاد: تاج اللغة وصحاح العربية، ص 50).
))( ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، ج8، ص 0)). 

))( انظر: أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية )دار املعارف، اإلسكندرية- مرص، ط)، د. ت( ص )). 
)4( املوسوعة الفقهية الكويتية، ج)، ص 48.

)5( انظر: الغنام، نارص بن إبراهيم: القرائن ف نظامي املرافعات الرشعية واإلجراءات اجلزائية دراسة مقارنة )املعهد 
العايل للقضاء، جامعة امللك سعود، الرياض � اململكة العربية السعودية، 5)4)ه�( ص )))؛ الدرعان، عبدالل 
ابن عبد العزيز: القواعد اإلجرائية ف املرافعات الرشعية )مكتبة التوبة، الرياض � اململكة العربية السعودية، ط 

)، )99)م( ص 7.
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اخلص�وم، وغياب اخلص�وم أو أحدهم، وإعالن احلك�م وتييزه، والتنفيذ املؤق�ت، والوكالت 
وتوزي�ع الختصاص وأحكام عمومية))(. ثم ُألغي هذا النظ�ام بنظام تنظيم األعامل اإلدارية ف 
الدوائر الرشعية املتوج بالتصديق العايل رقم 09) وتاريخ 4)/)/)7))ه� ))(. وأخريًا صدر 
املرس�وم امللكي رقم م/)) وتاريخ 0)/ 5/ ))4)ه� باملصادقة عىل قرار جملس الوزراء رقم 
)5))( وتاري�خ 4)/5/))4)ه�� الق�ايض باملوافقة عىل نظام املرافع�ات الرشعية الذي يضم 

مائتني وستًا وستني مادة موزعة عىل مخسة عرش باًبا))(. 

4 . 2 . 2 االختصاص القضائي وأنواعه يف نظام املرافعات

الفرع األول: تعريف االختصاص

أواًل: االختصاص يف اللغة

، تق�ول: اختصَّ فالن بكذا؛ إذا انفرد به دون غريه،  صَّ الختص�اص ف اللغة مأخوذ من خمَ
واختّصه باليشء؛ إذا خصه به وفضله واختاره واصطفاه، والتخصيص ضد التعميم)4(.

ثانيًّا: االختصاص يف اصطالح النظام القضائي

الختصاص ف الصطالح القضائي هو: السلطة التي خولا القانون ملحكمة ما ف الفصل 
ف ن�زاع م�ا)5(، ويمكن تعريفه بأنه: »ختويل ويل األمر أو نائبه، جلهة قضائية س�لطة قضاء احلكم 
ف قضاي�ا عامة، أو خاصة، أو معينة، وف حدود زم�ان أو مكان معينني«)6(. وبالتايل؛ فإن حتديد 

))( انظر: جريدة أم القرى، العدد 597، وتاريخ ))/ )/ 55))ه�. 
))( انظر: النارصي، إبراهيم بن حممد: دليل أنظمة اململكة العربية السعودية، تكشيف: حممد بن محد الزومان )طبعة 

خاصة، اململكة العربية السعودية، د. ط، )00)م( ص 68).
))( انظ�ر: جري�دة أم القرى، العدد ))8)، وتاريخ 7)/ 6/ ))4)ه�؛ الن�ارصي، إبراهيم بن حممد: دليل أنظمة 

اململكة العربية السعودية، ص 69) – 70). 
)4( انظر: الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب: القاموس املحيط، ص570؛ ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، 

ج4، ص09)؛ إبراهيم، مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط، ج )، ص 8)). 
)5( انظ�ر: ياس�ني، حممد نعي�م: نظرية الدعوى ب�ني الرشيعة اإلس�المية وقانون املرافع�ات املدني�ة والتجارية )دار 
النفايس، عامن � األردن، د. ط، د. ت( ص45)؛ صاوي، أمحد س�يد: الوس�يط ف رشح قانون املرافعات املدنية 

والتجارية )طبعة خاصة، الرياض � اململكة العربية السعودية، ط )، 004)م( ص55). 
)6( العش�اموي، عبد الوهاب: قواعد املرافعات ف الترشيع املرصي املقارن )مكتبة اآلداب، القاهرة – مرص، ط )، 

995)م( ج)، ص )5). 
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اختص�اص حمكمة معّينة ُيقصد به حتديد القضايا التي تبارشها املحكمة بصفتها س�لطة القضاء، 
والقواع�د املنظمة لالختص�اص التي هتدف إىل بيان حدود ونصيب كل حمكمة من القضايا التي 
تدخ�ل ف ولية اجله�ة التي تتبعها هذه املحكمة؛ إذ ل يتصور أن تق�وم ف الدولة حمكمة واحدة 
تعرض أمامها مجيع املنازعات))(. فالصالحيات تتحدد وفقًا ملعايري حمددة، وقواعد منضبطة عىل 
أساس الزمان واملكان والنوعية والقيمة التي تبارش فيه اجلهة املخولة وليتها فيه دون أن تتجاوز 

حدودها))(. 

الفرع الثاين: أنوع االختصاص

ل  لالختصاص أنواع عدة، لذلك تعرض الدراسة رسيعًا لبعض أنواع الختصاص، وتفصِّ
قًا مبارًشا، وذلك فيام ييل:  ف الختصاص الدويل؛ ألنه يتعلق بموضوع الدراسة تعلُّ

أواًل: االختصاص الوالئي أو الوظيفي يف النظام السعودي

ويقص�د به حتديد نصي�ب كل جهة قضائية من جهات التقايض م�ن ولية القضاء، ولذلك 
يس�مى أيًض�ا: اختصاص اجله�ة))(. ويعد الختص�اص الولئ�ي نوعًا من أن�واع الختصاص 
النوع�ي بمعن�اه العام، وهو اختصاص مطل�ق؛ لتعلقه بالنظام العام للدول�ة، ألنه مقرر ملصلحة 
عام�ة)4(، ويتمّثل الختصاص الولئ�ي ف اململكة ف ولية القض�اء الرشعي)العادي(، وولية 
قضاء املظال)القضاء اإلداري(. فأما األول؛ فهو جهة القضاء ذات الولية العامة بنظر املنازعات 
م ف الختصاص اإلداري، أو ما قد يرجه  واجلرائم، فال يرج من اختصاصه إل ما أدخله املنظِّ
م بنص خاص. وأما الثاين؛ فهو جهة قضاء تقترص وليته عىل نظر املس�ائل اإلدارية، لذلك  املنظِّ

فهو حمدود الولية)5(.

))( انظر: سعد، إبراهيم نجيب: القانون القضائي اخلاص )منشأة املعارف، اإلسكندرية – مرص، ط )، د. ت( ج)، 
ص 4)4.

))( انظر: أبو البصل، عبد النارص موسى: نظرية احلكم القضائي ف الرشيعة والقانون )دار النفائس، عامن – األردن، 
ط )، 0)4)ه( ص )7. 

))( انظ�ر: هن�دي، أمح�د: قانون املرافع�ات املدنية والتجاري�ة )دار اجلامع�ة اجلديدة للنرش، القاه�رة – مرص، ط)، 
995)م( ص49)؛ صاوي، أمحد سيد: الوسيط ف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية، ص55). 

)4( انظر: هندي، أمحد: قانون املرافعات املدنية والتجارية، ص54).
)5( انظر: صاوي، أمحد سيد: الوسيط ف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية، ص 59).
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ثانيًّا: االختصاص النوعي والقيمي يف النظام السعودي

ويقص�د بالختص�اص النوع�ي ف النظ�ام »توزي�ع العمل ب�ني املحاكم املختلف�ة ف داخل 
اجلهة القضائية الواحدة بحس�ب نوع القضية«))(. ويعتب ختصيص عمل القضاة وإنشاء املحاكم 
املتخصص�ة، رضورة عرصي�ة ملح�ة، نتيج�ة ازدياد املنازعات وتنوع مش�اكل العرص وتش�عبها 
وتداخله�ا، وكذل�ك نتيج�ة تع�دد األنظم�ة ملس�ايرة متطلبات الع�رص، لذلك اجته�ت األنظمة 
القضائي�ة املع�ارصة إىل األخذ بنظ�ام ختصص القضاة))(. وق�د عالج مثل ذلك نظ�ام املرافعات 
ن القواعد التي يس�ري عليها القائم بالعمل القضائي، أما  الرشعية، وأيضًا لئحته التنفيذية، لتكوِّ
الختص�اص القيم�ي؛ فيقصد به »س�لطة املحكمة ف الفصل ف الدعوى حس�ب قيمتها، بغض 
النظ�ر ع�ن نوعها«))(، أو هو »جمموعة من القواعد التي تس�تهدف حتديد املحكمة املختصة بنظر 

الدعوى، وذلك عىل ضوء قيمتها«)4(. 

ثالًثا: االختصاص املحيل أو املكاين

 ويقصد به »سلطة املحكمة ف نظر الدعوى التي تقع ف دائرة اختصاصها املكاين أو اجلغراف 
بناًء عىل معيار معني«)5(. أو هو »جمموعة القواعد التي تعني املحكمة املختصة من بني عدة حماكم 

من نوع واحد، موزعة ف املدن والبلدان من اململكة، للنظر ف قضية معينة«)6(.

أم�ا القاع�دة التي بن�ي عليها هذا الختص�اص، فهي »رعاي�ة مصلحة اخلص�وم، وخاصة 
املدع�ى علي�ه؛ ألن األص�ل الباءة، فتق�رر الختصاص ملحكم�ة قريبة منه، أو م�ن حمل النزاع، 
لتك�ون العدال�ة ف متناول املتقاضني، ول تكون بعيدة عنه�م«)7(. وعىل ذلك نصت املادة الثامنة 

))( صاوي، أمحد سيد: الوسيط ف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية، ص88).
))( انظر: املرجع السابق، ص69)-70) 

))( دويدار، حممد طلعت، وكومان، حممد بن عيل: التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرشعية )منش�أة املعارف، 
اإلسكندرية – مرص، ط )، د. ت( ج )، ص 8)).

)4( صاوي، أمحد سيد: الوسيط ف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية، ص0)4.
)5( دويدار، حممد طلعت، وكومان، حممد بن عيل: التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرشعية، ج )، ص 60).

)6( آل دريب، س�عود بن س�عد: التنظيم القضائي ف اململكة العربية الس�عودية ف ضوء الرشيعة اإلس�المية )رسالة 
دكتوراه غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض – اململكة العربية السعودية، 6)4)ه�( ص444. 
)7( الغامدي، نارص بن حممد: الختصاص القضائي ف الفقه اإلس�المي مع بيان التطبيق اجلاري ف اململكة العربية 

السعودية )مكتبة الرشد، الرياض – اململكة العربية السعودية، ط )، 0)4)ه�( ص0)4.
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والثالث�ون م�ن نظ�ام املرافعات الرشعية ع�ىل أن »ُتع�د املدينة أو القري�ة نطاقًا حملّي�ًا للمحكمة 
املوج�ود با، وعند تعدد املحاك�م فيها يدد وزير العدل النطاق املحيل لكل منها بناًء عىل اقرتاح 
م�ن املجل�س األعىل للقض�اء. وتتبع القرى التي لي�س با حماكم حمكمة أقرب بل�دة إليها، وعند 
التنازع عىل الختصاص املحيل إجيابّيًا أو سلبّيًا حتال الدعوى إىل حمكمة التمييز للبت ف موضوع 

التنازع«))(.

رابًعا: االختصاص الدويل

وه�ذا النوع من الختصاص هو موضوع الدراس�ة ف هذا املطلب، ألنه يتعلق باختصاص 
املحاك�م بقضايا األجانب أمام املحاكم الس�عودية مدعيًا أم مدعى علي�ه. ويتعلق ببيان القواعد 
الت�ي حت�دد ولية حماكم الدول�ة ف املنازعات التي تتضم�ن عنرصًا أجنبي�ًا إزاء غريها من حماكم 
ال�دول األخ�رى، ويقابله الختص�اص الداخيل، الذي ي�دد اختصاص كل حمكم�ة من حماكم 
م عن�د ترشيعه للقواعد املتعّلقة  الدول�ة، إزاء غريها من حماكم الدولة نفس�ها))(. وقد جعل املنظِّ
بالختصاص الدويل معايري واعتبارات بعينها، ينعقد عىل أساس�ها الختصاص للمحاكم وفقًا 

لنظام املرافعات الرشعية، وهي: 

1 ـ معيار اجلنسية 

ختت�ص املحاك�م بجميع الدعاوى التي ترفع عىل الس�عودي، حتى ل�و ل يكن له حمل إقامة، 
باس�تثناء الدعاوى املتعلقة بعقار يقع خارج اململكة، وهذا هو الستثناء الوحيد ف ضابط معيار 
اجلنس�ية؛ فقد نصت املادة الرابعة والعرشون من نظام املرافعات عىل أنه: »ختتص حماكم اململكة 
بنظر الدعاوى التي ترفع عىل الس�عودي، ولو ل يكن له حمل إقامة عام، أو خمتار ف اململكة، فيام 
ع�دا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار واق�ع خارج اململكة«))(. باإلضافة إىل ذلك، نصت الالئحة 
التنفيذي�ة لنظ�ام املرافع�ات عىل بعض النقاط املهم�ة بخصوص ذلك، هي: أن�ه عىل القايض أن 

))( دويدار، حممد طلعت، وكومان، حممد بن عيل: التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرشعية، ج )، ص )7).
))( انظ�ر: صادق، هش�ام: تن�ازع الختص�اص القضائ�ي )دار املطبوعات اجلامعية، اإلس�كندرية- م�رص، د. ط، 

)00)م( ص 5. 
))( نظام املرافعات الرشعية الصادر بقرار جملس الوزراء رقم 5))وتاريخ 4)/5/))4)ه� واملصادق عليه باألمر 

امللكي م/))، وتاريخ 0)/5/))4)ه�، مادة رقم: )4)(. 
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يتحق�ق م�ن جنس�ية املدعى علي�ه، وأن عىل املدع�ي أن يوضح عن�وان املدعى علي�ه، وفق املادة 
التاس�عة والثالثني. وأن يتم إبالغ املدعى عليه الس�عودي إذا كان خارج اململكة بوس�اطة جهة 
الختصاص، وفق املادة العرشين، مع مراعاة املواعيد ومدة التبليغ حسب اجتهاد ناظر القضية، 
بحي�ث ل تقل املدة ع�ام ورد ف املادتني الثانية والعرشين، واألربعني. وأن�ه إذا كان املدعى عليه 
السعودي خارج اململكة غري معروف العنوان لدى املدعي؛ فإن املحكمة تكتب إىل وزارة الداخلية 
عن طريق إمارة املنطقة للت�حري عنه، ومن ثمَّ الكتابة لوزارة اخلارجية إلعالنه بالطرق املناسبة. 
وأن املقصود بالدعاوى العينية املتعلقة بالعقار: كل دعوى تقام عىل واضع اليد عىل عقار ينازعه 
املدع�ي ف ملكيت�ه، أو ف حق متصل به، مثل: حق النتفاع، أو الرتفاق، أو الوقف، أو الرهن، 

ومنه: دعوى الرضر من العقار ذاته، أو الساكنني فيه))(. 

2 ـ معيار اإلقامة 

ختتص املحاكم باململكة العربية الس�عودية بجميع الدعاوى التي ترفع عىل غري الس�عودي، 
طامل�ا كان ل�ه حمل إقامة ف اململكة، ويس�تثنى من ذلك إذا كانت الدع�وى متعلقة بعقار واقع ف 
اخلارج، وذلك لألس�باب الواردة ف ضابط معيار اجلنس�ية، وكام هو وارد ذكره ف املادة اخلامسة 
والعرشي�ن: »ختت�ص حماك�م اململكة بنظر الدعاوى الت�ي ترفع عىل غري الس�عودي الذي له حمل 
إقامة عام أو خمتار ف اململكة؛ فيام عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة«. وقد نصت 
الالئحة التنفيذية عىل أنه: ُتس�مع الدعوى عىل غري الس�عودي، سواء أكان املدعي مسلاًم، أم غري 
مس�لم. وأن�ه إذا صدر أثن�اء نظر القضية من املدع�ى عليه ما يوجب ترحيله ع�ن البالد، فلناظر 

القضية حتديد املدة الكافية إلكامل نظر القضية، مع مراعاة املبادرة إىل إنجازها))(.

ومن املادة اخلامس�ة والعرشين يتبني أن حماكم اململكة خمتصة بنظر الدعاوى التي ترفع عىل 
غري السعودي مسلاًم كان أو غري مسلم، الذي له إقامة عامة ف اململكة يسكنها عىل وجه العتياد، 
أو خمت�ار ف اململكة بأن يعني املدعي عليه مكان�ًا ف اململكة يبلغ فيه باألوراق القضائية، ويدخل 

))( انظر: بابكر، عيل بن ييى: فهرسة الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية مع تعديالت الوزارة اجلديدة عىل 
الالئحة )دار املغني للنرش والتوزيع، الرياض – اململكة العربية السعودية، ط)، 008)م( ص )).

))( انظر: املرجع السابق، ص )4.
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ف ذلك من له سكن ف اململكة يسكنه مدة من العام، أو كان له فيه عائلة أو أعامل أو جتارة يرتدد 
عليها، أو حمل يدير عمله فيه))(.

3 ـ معيار طبيعة الدعوى 

 ختت�ص حماك�م اململك�ة بالدعاوي إذا كانت متعّلقة بنس�ب، أو كانت من مس�ائل األحوال 
الش�خصية، أو من مس�ائل الولية عىل النفس أو املال، أو ف الدعاوى الواردة فيه كمعارضة ف 
عقد الزواج، أو طلب طالق، أو فسخ، أو طلب نفقة، أو بشأن نسب صغري، أو متعلقة بمسائل 
األحوال الشخصية األخرى. ويضع النظام رشطًا جوهرّيًا فيام سبق وهو: أن يكون املدعى عليه 
مس�لاًم، وختتص املحاكم باململكة كذلك ف الدعاوى املتعلقة بالتزام برشط، وكان حمل نشوئه أو 
تنفيذه اململكة العربية الس�عودية، أو يتعلق األمر بإفالس تم إشهاره ف اململكة، وكذا بالطلبات 
العارض�ة، واملتأم�ل ف نظام املرافعات ولئحته التنفيذية جيد أن�ه تم تناول معيار طبيعة الدعوى 

عىل النحو التايل: 

أ � امل�ادة السادس�ة والعرشون، حيث نصت عىل أنه: »ختت�ص حماكم اململكة بنظر الدعاوى التي 
ترفع عىل غري الس�عودي الذي ليس له حمل إقامة عام أو خمتار ف اململكة ف األحوال اآلتية: 
إذا كان�ت الدع�وى متعلقة ب�امل موجود ف اململك�ة، أو بالتزام تعتب اململكة حمل نش�وئه أو 
تنفي�ذه. أو إذا كان�ت الدعوى متعلقة بإفالس أش�هر ف اململك�ة. أو إذا كانت الدعوى عىل 

أكثر من واحد، وكان ألحدهم حمل إقامة ف اململكة.

وق�د ب�ني آل خنني ف رشحه لذه املادة أن احلالة األوىل من املادة ل تنحرص ف املال فقط؛ إنام   
تش�مل العقارات وغريها، وكذلك من أوىص بوصية، واملال املتعلق با أو كلها ف اململكة، 
أو إذا كانت الدعوى تتعلق بالتزام من عقد بيع ُأنشئ ف اململكة التي أبرم داخلها، أو ضامن 
متلف وقع موجبه ف اململكة. أما احلالة الثانية ف املادة اخلاصة بكون الدعوى متعلقة بإفالس 
تم إشهاره ف اململكة؛ فإنه يشمل كذلك دعوى الغرماء إثبات حقوقهم واستيفائها من املال 

))( انظر: آل خنني، عبدالل بن حممد بن س�عد: الكاش�ف ف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي )دار التدمرية، 
الرياض – اململكة العربية السعودية، ط )، 006)م( ج )، ص )4).
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الذي ُحجز عليه بعد إعالن اإلفالس، أو العرتاض عىل س�داد بعض الغرماء، ألن ديوهنم 
نشأت بعد احلجز))(. 

وق�د ج�اءت الالئح�ة التنفيذية لل�امدة السادس�ة والعرشين، مبين�ة أنه ُيقصد بمحل نش�وء   
اللتزام، كونه قد أبرم داخل اململكة، سواء أكان هذا اللتزام من طرفني، أو أكثر، حقيقيني 
أو اعتباري�ني، أم كان م�ن طرف واحد. وس�واء أكان اللتزام بإرادة كالبي�ع، أم بدون إرادة 
كض�امن املتلف. وأن�ه يقصد بمحل تنفيذ اللتزام، أن يتم التفاق ف العقد عىل تنفيذه � كلّيًا 
ا � ف اململكة، ولو كان حمل إنش�ائه خارج اململكة. وأنه عىل ناظر القضية أن يتحقق  أو جزئيًّ
من وجود املال ف اململكة بالطرق الرشعية، وذلك حسب نوع املال ومستنداته، سواء أكانت 

هذه املستندات مقدمة من املدعي أم من جهة الختصاص))(.

ب � امل�ادة الس�ابعة والع�رشون، حيث نصت عىل أن�ه: “ختتص حماكم اململك�ة بالنظر ف الدعوى 
املقامة عىل املس�لم غري الس�عودي ال�ذي ليس له حمل إقامة عام أو خمت�ار ف اململكة، وذلك ف 
األحوال اآلتية: إذا كانت الدعوى معارضة ف عقد زواج يراد إبرامه ف اململكة. أو إذا كانت 
الدعوى بطلب الطالق، أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي 
فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهام مقيمة ف اململكة، أو كانت الدعوى مرفوعة 
من الزوجة غري السعودية املقيمة ف اململكة عىل زوجها الذي كان له حمل إقامة فيها، متى كان 
ال�زوج قد هج�ر زوجته، وجعل حمل إقامته ف اخلارج، أو كان قد أبعد من أرايض اململكة. أو 
إذا كانت الدعوى بطلب نفقة؛ وكان املطلوب له النفقة مقياًم ف اململكة. أو إذا كانت الدعوى 
بشأن نسب صغري ف اململكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولية عىل النفس أو املال، 
مت�ى كان للقارص أو املطلوب احلجر عليه حم�ل إقامة ف اململكة. أو إذا كانت الدعوى متعلقة 
ا، أو كان غري سعودي  بمس�ألة من مسائل األحوال الش�خصية األخرى، وكان املدعي سعوديًّ

مقياًم ف اململكة، وذلك إذا ل يكن للمدعى عليه حمل إقامة معروف ف اخلارج.

))( انظ�ر: آل خن�ني، عبدالل بن حممد بن س�عد: الكاش�ف ف رشح نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي، ج )، ص 
.(45 ،(44

))( انظر: بابكر، عيل بن ييى: فهرسة الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية مع تعديالت الوزارة اجلديدة عىل 
الالئحة، ص 4) – 5).
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وق�د بين�ت ه�ذه املادة احل�الت التي جي�وز ملحاكم اململك�ة النظر فيه�ا فيام يتعلق باملس�لم 
غ�ري الس�عودي الذي له حمل إقام�ة عام أو خمتار ف اململك�ة. واملقصود بمس�ائل الولية الواردة 
ف احلال�ة الرابع�ة من املادة هي الولي�ة عىل النكاح، والولي�ة عىل البدن )احلضان�ة(، والولية 
ع�ىل امل�ال، والولية عىل النفس)الِقوام�ة())(، وعليه فقد ج�اءت الالئحة التنفيذي�ة مبينة أنه ف 
مجيع األحوال الواردة ف هذه املادة عدا الفقرة األخرية؛ فإنه يتم إبالغ املدعى عليه املقيم خارج 
اململك�ة بصورة م�ن صحيفة الدعوى مطبوعة وخمتومة بخاتم املحكم�ة، ويدد ف التبليغ وقت 
نظره�ا، وترس�ل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى م�ن املحكمة إىل وزارة اخلارجية 
ع�ب إمارة املنطقة. وأن يدد للمدعى علي�ه املقيم خارج اململكة مدة ل تقل عن املدة املنصوص 
عليها ف املادتني العرشين واألربعني، للحضور أو توكيل من يراه. وأنه إذا كان املدعى عليه غري 
الس�عودي ممنوعًا من دخول اململكة؛ فإن له التوكيل حسب التعليامت. وأن يكون نظر الدعوى 
ف األح�وال املذك�ورة ف ه�ذه امل�ادة ف بلد املدعي. وأن املقصود بمس�ائل األحوال الش�خصية 
األخ�رى ال�واردة ف الفقرة األخرية من املادة ما كان من أمثال: املواريث، والوصايا، واحلضانة. 
وأن الدع�وى املذك�ورة ف الفقرة األخ�رية تنظر غيابيًا ضد املدعى علي�ه؛ لتعذر تبليغه، وترسي 

عىل احلكم تعليامت التمييز))(. 

4 ـ معيار الرضا باالختصاص 

 تأخذ كثري من أنظمة القضاء واملرافعات ف دول خمتلفة، بإمكانية عقد الختصاص الدويل 
ملحاكمه�ا بالفصل ف الدعاوى ذات العنرص األجنبي، ولو انتفت ضوابط الختصاص املقررة، 
وذلك عند اتفاق أطراف الدعوى � رصاحًة أو ضمنًا –عىل رفع الدعوى أمام حماكمها، وهو ما 
أخ�ذ ب�ا نظام املرافعات الرشعية ف اململكة، واس�ُتثّني من ذلك فقط الدع�وى العقارية املتعلقة 

بعقار خارج اململكة))(.

))( انظ�ر: آل خن�ني، عبدالل بن حممد بن س�عد: الكاش�ف ف رشح نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي، ج )، ص 
.(49 ،(48

))( انظر: بابكر، عيل بن ييى: فهرسة الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية مع تعديالت الوزارة اجلديدة عىل 
الالئحة، ص 5)، 6)

))( انظر: س�المة، أمحد عبد الكريم: الوس�يط ف القانون الدويل اخلاص الس�عودي، دراس�ة مقارنة )جامعة امللك 
سعود، الرياض � اململكة العربية السعودية، ط)، 0)4)ه�( ص)47.
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وه�ذا املعيار قد يك�ون باتفاق بني طرف اخلصومة، أو موافقة ضمني�ة منهام أو من أحدمها، 
وهذا ما أوضحته املادة الثامنة والعرشون، حيث نصت عىل أنه »فيام عدا الدعاوى العينية املتعلقة 
بعقار خارج اململكة، ختتص حماكم اململكة باحلكم ف الدعوى، إذا قبل املتداعيان وليتها، ولو ل 
تكن داخلة ف اختصاصها«. وجاءت الالئحة التنفيذية تنص عىل أنه »تشمل هذه املادة املتداعيني 

املسلمني وغري املسلمني«))(.

وترجع هذه الفكرة إىل مبدأ س�يادة س�لطان اإلرادة، ف جمال التنازع بشكل عام، سواء أكان 
تنازع اختصاص، أو تنازع قوانني، بحيث يتم ف جمال التقايض من خالل الرتافع أمام حمكمة غري 

خمتصة بنظر النزاع، وذلك باتفاق الطرفني عىل قبول وليتها))(.

4 . 3 تطبيقات عقد األمان يف نظام اإلقامة

نظ�ام اإلقام�ة هو نظام يتص باألجانب ف اململكة العربية الس�عودية، من�ذ دخولم وأثناء 
إقامته�م، وحت�ى خروجه�م خروج�ًا هنائًيا. وُيع�د نظام اإلقامة الس�عودي م�ن األنظمة املهمة 
والقديم�ة، وق�د صدر أول م�ا يتعلق بنظام اإلقامة بأم�ر ملكي عام 56))ه��، متضمنًا دخول 
األجان�ب إىل اململك�ة وخروجه�م منه�ا، وبي�ان الواجبات واملحظ�ورات عليه�م، وإجراءات 
وأحكام احلصول عىل رخصة اإلقامة، وحتديد عقوبات خمالفة النظام))(. وقد استمر العمل بذا 
النظام حتى تم إلغاؤه باألمر امللكي رقم 7)/)/5)/7)))، الصادر ف ))/9/)7))ه�)4(، 

باملوافقة عىل النظام احلايل. 

ويتناول هذا املبحث موقف نظام اإلقامة الس�عودي من دخول األجنبي إىل اململكة العربية 
السعودية وخروجه منها، ورشوط إقامته وحقوقه وواجباته. 

))( انظر: بابكر، عيل بن ييى: فهرسة الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية مع تعديالت الوزارة اجلديدة عىل 
الالئحة، ص 7). 

))( دويدار، حممد طلعت، وكومان، حممد بن عيل: التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرشعية، ج )، ص ))).
))( انظر: جريدة أم القرى، العدد 686، بتاريخ 7)/))/56))ه� 

)4( انظر: جريدة أم القرى العدد رقم: ))4)، تاريخ 6)/0)/)7))ه� 
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4 . 3 . 1 حق الدخول واخلروج يف نظام اإلقامة السعودي

الفرع األول: حق دخول األجنبي

مس�ألة قب�ول األجانب ف دولة أخرى غ�ري دولته، ختتلف من نظام إىل آخ�ر، وقد اختلفت 
الدول ف ذلك إىل ثالثة اجتاهات، هي: 

الجت�اه األول: ويذهب إىل أن حرية الدولة ف ش�أن قب�ول األجنبي ف إقليمها حرية كاملة، فلها 
السلطة املطلقة ف حرمان األجنبي من دخول إقليمها، وجيد هذا الجتاه سندًا له ف مبدأ 

سيادة الدولة عىل إقليمها. 

الجت�اه الثاين: ويذهب إىل أن حرية الدولة ف ش�أن قبول األجنب�ي ف إقليمها، وإن كانت حرية 
واسعة، إل أهنا ل تصل إىل حد احلرية املطلقة، وجيد هذا الجتاه سندًا له ف مبدأ التضامن 
ال�دويل ومقتضي�ات احلي�اة الدولية، ف�ال يتصور أن تعي�ش دولة ما ف عزل�ة كاملة عن 
غريها من الدول، فكان من املنطقي أن تس�مح الدولة لرعايا الدول األخرى بالدخول 
إىل إقليمه�ا))(. وإذا كان�ت مقتضي�ات احلي�اة الدولية قد أملت عىل امل�رشع الوطني ف 
خمتل�ف الدول، أل يمن�ع األجانب من الدخول إىل إقليم الدول�ة، إل أن ذلك ل يول 
بني الدولة وحقها ف الذود عن مصاحلها واحلفاظ عىل كياهنا، فتس�تطيع الدولة حرمان 
األجنبي من دخول إقليمها إذا اس�تلزمت ذلك مصلحة عليا لا، س�واء كانت مصلحة 
سياس�ية، أو اجتامعي�ة، أو اقتصادي�ة، كام يمك�ن للدولة منع األجنبي م�ن الدخول إىل 
إقليمه�ا إذا كان غري مرغوب فيه سياس�ًيا، أو كان ف دخول�ه إقليمها خطر عىل الصحة 

العامة لكونه يمل مرضًا خطريًا أو معدًيا))(.

الجتاه الثالث؛ وهو الجتاه السائد ف اآلونة املعارصة؛ إذ يقيض بالسامح لألجانب بالدخول إىل 
إقلي�م الدول�ة وفقًا ملا تقتضيه املصلحة، بيد أن سياس�ة الدول بصدد الس�امح لألجانب 

))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 
السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص)46 – )46.

))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 
)مركز األجانب( ص))6.
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بدخول إقليمها ختتلف تشددًا وتساهاًل بحسب ما إذا كان األجنبي قادمًا بنّية الستقرار 
أو اإلقامة العارضة، فتتشدد غالبًا مع األجنبي القادم بدف الستقرار، ف حني تتساهل 

مع األجنبي القادم بغرض اإلقامة العارضة، وخاصة اإلقامة بدف السياحة))(. 

وقدياًم كان األفراد ينتقلون من دولة إىل أخرى دون إجراءات ش�كلية معينة، إىل أن ظهرت 
فكرة تأش�ريات الدخ�ول ونظام اجل�وازات إبان احل�رب العاملية األوىل، فغدت الدول تش�رتط 
حصول األجنبي عىل تأش�رية دخول، حتى يمكنه الدخول إىل إقليمها، وجلأت بعض الدول إىل 
تعليق دخول األجنبي إىل إقليمها عىل دفع مبلغ من املال عىل س�بيل الكفالة، أو عىل ضامن أحد 
الوطنيني له، وقد تشددت بعض الدول أحيانًا ف قدر مبلغ الكفالة حتى بات وسيلة ملنع دخول 

بعض األجانب إىل إقليمها))(. 

وفيام يص اململكة العربية السعودية فإهنا ل ُتغلق بابا ف وجه األجانب، كام أهنا ل جتعل الباب 
ا، فسمح لألجانب بالدخول إىل  م الس�عودي منهجًا وس�طً مفتوحًا عىل مرصاعيه؛ فقد انتهج املنظِّ

إقليم الدولة وفقًا لضوابط حمددة، بعضها موضوعي واآلخر شكيل))(، وبيان ذلك فيام ييل: 

أواًل: الرشوط املوضوعية لدخول األجانب إىل اململكة

م السعودي لقبول األجنبي إىل حق اململكة  يمكن رد الضوابط املوضوعية التي رشطها املنظِّ
ف الدف�اع ع�ن كياهنا ومحاية مصاحلها، بحيث ل جيوز الس�امح لألجنب�ي بالدخول متى اقتضت 
م الس�عودي عىل أنه:  ذلك رضورة دينية أو سياس�ية أو أخالقية أو اجتامعية)4(. لذلك نص املنظِّ
ي�ق حلكوم�ة اململكة العربية الس�عودية أن تنع من الدخول إىل بالده�ا األجانب غري املرغوب 

فيهم، دينيًا وأخالقيًا وسياسًيا)5(.

))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 
السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص )46. 

))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 
الختصاص وتنازع القوانني، ص9)).

))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 
السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص)46.

)4( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 
الختصاص وتنازع القوانني، ص40).

)5( انظر: نظام اإلقامة، الصادر باألمر امللكي رقم: 7) – )/ 5) / 7))) وتاريخ )) / 9 / )7))ه�، املادة: )8)(. 
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ثانيًّا: الرشوط اإلجرائية لدخول األجنبي إىل اململكة

إذا أراد األجنب�ي الق�ادم من اخلارج، دخول اململكة؛ فإنه يق له ذلك برشوط، ذكرها نظام 
اإلقامة السعودي، هي: 

) � أن يم�ل ج�واز س�فر نظامي، وقد ينوب ع�ن ذلك أن يكون لديه وثيقة رس�مية صادرة من 
حكومة بالده تقوم مقام اجلواز))(. 

) � أن يصل عىل تأش�رية دخول من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية حلكومة خادم احلرمني 
الرشيفني، أو رخصة قدوم من وزارة اخلارجية إذا كان من بالد ليس فيها ممثل حلكومة خادم 
احلرمني الرشيفني، ويس�تثنى من التأش�رية احلجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات 

أو مفوضيات أو قنصليات حلكومة خادم احلرمني الرشيفني، أو ما يقوم مقامها))(.

) � أن يك�ون دخ�ول األجنبي م�ن األماكن املخصصة للدخول، س�واء عن طري�ق الب )مراكز 
امل�رور املعدة لذلك(، أو البح�ر من املوانئ املخصصة لذلك، أو اجل�و )من املطارات املدنية 
امل�رصح بالب�وط فيها(، واس�تثنى من ذلك الظ�روف القهري�ة، كالبوط الضط�راري، أو 
اللجوء السيايس، وعىل من هذه حالته مراجعة أقرب مركز رشطة أو أقرب مركز من مراكز 

احلدود، أو أية سلطة من سلطات البلد، وتؤخذ بياناته كاملة))(. 

4 � حرص النظام أن يعرف مجيع البيانات املتعلقة باألجنبي الذي يريد الدخول، حيث: الغرض 
م�ن الدخول، واملال الذي يمله، واجلهة التي س�تمده باملال ف حالة عجزه، وعنوانه ف بلد 
الوص�ول، واجلهة التي س�يواصل الس�فر إليها، وأن يك�ون له كفيل يكفل قيام�ه بجميع ما 
تعهد به مدة إقامته وترحيله حالة لزوم الس�فر)4(. واس�تثنى النظام من ذلك األجنبي القادم 
للزيارة، والذي ل يرغب ف اإلقامة الدائمة)5(، واملار عابًرا، برشط أن يكون حاماًل تأش�رية 
من الس�لطة القنصلية أو الدبلوماس�ية حلكومة خادم احلرمني الرشيفني ف اخلارج، ويكتفي 

))( انظر: املرجع السابق، املادة: ))(. 
))( انظر: نظام اإلقامة، املادة: ))(. 

))( انظر: املرجع السابق، املادة: ))(. 
)4( انظر: املرجع السابق، املادة: )5(. 
)5( انظر: املرجع السابق، املادة: )5(. 
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ب�أن يعط�ي بطاقة خاصة إذا كانت إقامته ف البالد ل تزيد عىل عرشة أيام، ول تقل عن يوم، 
تتضم�ن معلومات حمددة، وين�ص ف هذه البطاقة عىل أن حاملها يم�ر عابًرا، وليس له حق 
اإلقامة أو البقاء ف البالد أكثر من عرشة أيام من تاريه إل بإذن خاص من وزير الداخلية))(. 
أما إذا كان ل يمل تأشرية من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية؛ فال يباح له النزول إىل الب 

أو األرض إل بإذن من مكتب مراقبة األجانب))(.

5 � ف مجيع احلالت التي يرصح فيها بدخول األجنبي إىل البالد أو مروره با أو تنقله داخلها أو 
ا))(.  إقامته فيها، يشرتط أل يكون من غري املرغوب فيهم دينّيًا أو خلقّيًا أو سياسيًّ

ويوض�ح نظ�ام اإلقامة بعض األمور األخرى، اخلاصة باس�تثناء بع�ض الرشوط ف دخول 
اململكة لبعض الشخصيات، وذلك عىل النحو التايل: 

) � مجي�ع املوظفني القنصليني والدبلوماس�يني التابعني للمفوضيات األجنبية ف اململكة، ومجيع 
الوفود الرسمية، وأعضاء املؤترات، وضيوف حكومة خادم احلرمني الرشيفني، ومن يدخل 

ف حكمهم ممن سبقت األوامر بالسامح لم بالدخول)4(.

) � مجيع احلجاج القادمني ف موسم احلج بالطرق املرشوعة املنصوص عليها ف نظام اإلقامة)5(، 
أما من ختلف منهم ف اململكة بعد سفر آخر فوج من احلجاج، فإنه عىل مطوفيهم أن يقدموا 
بيانًا وافيًا عنهم، تهيدًا إلجراء الالزم نحوهم بمقتىض أحكام هذا النظام)6(. كام أن احلجاج 
الذي�ن يمكثون ف اململكة بعد انتهاء موس�م احل�ج؛ يعتبون من األجان�ب، وجتري عليهم 

أحكام هذا النظام)7(. 

))( انظر: املرجع السابق، املادة: )7(. 
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )9(. 

))( انظر: املرجع السابق، املادة: )8)(. 
)4( انظر: املرجع السابق، املادة: )9)(. 
)5( انظر: املرجع السابق، املادة: )0)(. 
)6( انظر: املرجع السابق، املادة: )))(. 
)7( انظر: املرجع السابق، املادة: )))(. 
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الفرع الثاين: حق خروج األجنبي

للدول�ة احل�ق الت�ام ف تنظيم دخول األجان�ب وإقامته�م بإقليمها، وهذا املب�دأ من املبادئ 
املقررة ف القانون الدويل، الذي يوصف بأنه نتيجة لزمة ملبدأ الس�يادة، ومحاية أمنها واقتصادها 
والنظام العام فيها))(. وباملقابل؛ فإن لألجنبي حق اخلروج من إقليم الدولة متى ش�اء، ما ل يكن 
ممنوع�ًا من اخلروج لس�بب م�ا، كأن يكون متهاًم ف جريم�ة، أو صدر ضده حك�م قضائي ل يتم 

تنفيذه))(. 

وإذا أراد األجنب�ي اخل�روج؛ فإنه يتقدم بجمي�ع أوراقه النظامية من جواز س�فر، وترصيح 
اإلقامة أو استامرة ونحوها، إىل مكتب مراقبة األجانب؛ حيث يؤرش عىل جوازه باخلروج خالل 
م�دة معين�ة، فإذا ل يرج خالل ه�ذه املدة؛ وجب عليه مراجعة هذا املكت�ب قبل انتهائها ليعطى 
تأش�رية جديدة، إما باخلروج ف مدة معينة، أو البقاء إن كان له حق فيه، وف مجيع األحوال جيب 
أل تزيد مدة تأش�رية اخلروج عن ش�هرين، وجيوز لوزير الداخلية تديدها إىل ثالثة أشهر، وهذا 

اإلجراء ل يلغي اإلجراءات املتبعة ف مكتب السفر))(. 

هذا؛ ويكون خروج األجنبي إما هنائيًا أو مؤقًتا، فإن كان خروجه مؤقًتا، ينظر ف املدة املتبقية 
ف اإلقامة، فإن كانت أقل من املدة التي سيكون فيها خارج اململكة؛ فإنه يلزمه جتديد إقامته، كام 
يشرتط أن تكون املدة التي يقضيها خارج البالد ل تزيد عن ستة أشهر. أما إن كانت املدة املتبقية 
من إقامته أكثر من املدة التي سيقضيها خارج البالد؛ فإنه ل يلزمه التجديد، مع اللتزام بأل تزيد 
املدة عىل س�تة أش�هر، ويسحب منه ترصيح اإلقامة عند خروجه بعد التأشري عىل اجلواز من قبل 
املوظ�ف املخت�ص برقمه وتاريه، ويعاد إليه عند عودته بعد أن يؤرش عليه بتاريخ س�فر حامله، 

واجلهة التي سافر إليها، وتاريخ عودته)4(.

))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 
الختصاص وتنازع القوانني، ص57).

))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 
)مركز األجانب( ص 5)6.

))( انظر: نظام اإلقامة، املادة: )4)(. 
)4( انظر: املرجع السابق، املادة: )6)(. 
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أم�ا إذا أراد األجنب�ي مغ�ادرة الب�الد هنائيًا؛ فإنه تس�حب من�ه مجيع التصاري�ح أو األوراق 
املمنوحة له، ويؤرش عىل جوازه باخلروج النهائي، فإذا عاد بعد مدة طالت أو قرصت، تتخذ معه 

مجيع اإلجراءات التي تتخذ مع سواه من األجانب القادمني حديًثا))(.

أما األجنبي الذي دخل بتأش�رية ممنوحة له من الس�لطة القنصلية أو الدبلوماس�ية حلكومة 
خادم احلرمني الرشيفني ف اخلارج، إذا خرج خالل مدة التأشرية؛ فإنه ل يرصح له بالدخول إل 

بتأشريه جديدة))(. 

يضاف إىل ما سبق أنه يق لوزارة الداخلية أن تسحب من أي أجنبي حق اإلقامة ورخصتها، 
وأن تكلف�ه بمغادرة البالد متى ش�اءت بدون إبداء األس�باب))(. ومن احل�الت التي جيوز فيها 
ل�وزارة الداخلي�ة إبعاد األجنب�ي: حالة مزاولة األجنبي أي عمل بأجر أو بغريه، بأي ش�كل من 
األش�كال قبل احلصول ع�ىل ترصيح اإلقامة)4(؛ لذلك فإن كل أجنبي ل يراجع من تلقاء نفس�ه 
اجلهة املختصة لتجديد تأش�رية أو رخصة إقامته قب�ل ثالثة أيام عىل األقل من انتهائها دون عذر 
م بدفع رس�م اإلقامة أو التأش�رية  مرشوع، ول تر اجلهة املختصة مانعًا من جتديد مدة إقامته؛ يغرَّ
مضاعفًا للمرة األوىل، فإذا تكرر منه ذلك يضاعف عليه اجلزاء، وف املرة الثالثة جيري إبعاده عن 
الب�الد)5(. كذلك جيري إبعاد األجنبي من اململك�ة إذا ارتكب تزويرًا ف رخصة اإلقامة أو وثيقة 

إثبات هويته)6(. 

ويرى الباحث أن نظام اإلقامة حدد أس�بابًا ملغادرة األجنبي أرايض اململكة، فإنه ل يُعد من 
املناس�ب النص عىل أنه يق لوزارة الداخلية س�حب اإلقامة وتكليفه بمغادرة البالد متى شاءت 
بدون إبداء األس�باب، ألن ذلك يلغي حقه ف معرفة األس�باب، ويمنعه من الدفاع عن حقه ف 
اإلقامة، كام أن منح احلق ألي جهة بتكليف األجنبي بمغادرة البالد متى ش�اءت بدون تس�بيب 
قد يتيح جماًل ملا ُيس�مى التعس�ف ف استعامل احلق، واألوىل أن يرص النظام األسباب التي جيوز 

))( انظر: املرجع السابق، املادة: )7)(. 
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )5)(. 
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )))(. 
)4( انظر: املرجع السابق، املادة: )4)(.

)5( انظر: املرجع السابق، املادة: )55(. 
)6( انظر: املرجع السابق، املادة: )59(. 
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فيها س�حب حق اإلقامة من األجنبي، وأن يغلق الباب أمام أي اجتهادات قد تؤدي إىل ظلم أو 
تعسف، ويمكن ربط مغادرة األجنبي خارج األسباب املنصوص عليها ف النظام بحكم قضائي، 
لضامن حفظ احلقوق، وإتاحة فرصة الدفاع لألجنبي أمام القضاء، وذلك بالنص عىل منحه حق 
العرتاض أمام القضاء املختص، ف حال صدر قرار ُيلزمه باملغادرة دون س�بب منصوص عليه 

ف النظام.

4 . 3 . 2 حق اإلقامة يف اململكة وأغراضها والواجبات املرتتبة عليها

الفرع األول: حق إقامة األجنبي وتنقله يف نظام اإلقامة

أواًل: حق إقامة األجنبي يف اململكة

جاء ف نظام اإلقامة نوعان لإلقامة، مها: 

) � اإلقامة القصرية؛ وهي التي ُتنح لألجانب القادمني ألس�باب عارضة، ل تتوفر فيها اإلقامة 
املس�تقرة، ول تعطى بش�أهنا بطاقة ما، وإنام تدون عىل جواز الس�فر. أما األش�خاص الذين 

ُتنح لم هذه اإلقامة، فهم: 

� القادمون بغرض احلج والعمرة، وتنح لم من س�فارات اململكة ف اخلارج، أو من موانئ 
الدخول إذا كانوا قادمني من بالد ليس فيها سفارات أو قنصليات سعودية)))((.

� األجان�ب الذين يمرون من اململكة عابرين )بطري�ق الرتانزيت(، إذا كانت اإلقامة ل تقل 
عن أربع وعرشين س�اعة، ول تزيد عن عرشة أيام، وتعطى لم بطاقة خاصة تدون عليها 

البيانات املنصوص عليها ف املادة السابعة من نظام اإلقامة.

� األشخاص الذين يسمح لم بالدخول بغرض الزيارة.

بينت املادة )5)( مدة اإلقامة املؤقتة، وكيفية جتديدها، ونصت عىل أنه إذا انتهت مدة التأشرية   
املمنوحة لألجنبي من الس�لطات القنصلية أو الدبلوماسية حلكومة خادم احلرمني الرشيفني 
ف اخلارج، وكان هناك ما يس�تلزم بقاؤه ف حدود هذا النظام، ُيمنح تأش�رية عىل اجلواز ملدة 

))( انظر: نظام اإلقامة، املادة: ))(. 
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ل تزيد عىل ثالثة أشهر، برسم حمدد، وجيوز تكرار التأشرية بنفس الرشوط وبنفس الرسم.

) � اإلقام�ة الدائم�ة؛ وُتن�ح ه�ذه اإلقام�ة بن�اًء عىل طل�ب كتايب مس�بق من األجنبي، مش�فوع 
بالس�تامرة اخلاصة بطلب اإلقامة، وتكون هذه اإلقامة عىل ش�كل بطاقة خاصة تكتب فيها 
بيانات األجنبي إذا توفرت مجيع رشوط الدخول التي تناولتها الدراس�ة س�ابقًا ف بيان حق 
الدخول. هذا؛ ويتلف األجانب الذين يرغبون ف اإلقامة الدائمة، فهناك من األجانب من 
يك�ون قادمًا بس�ابق اتفاق للقي�ام بأعامل مؤقتة، كعقد صفقات جتارية، أو تصفية حس�ابات 
رشك�ة، أو أداء مهمة صناعية أو هندس�ية لرشك�ة، أو إدارة مصنع. وهناك م�ن يكون قادمًا 
للعم�ل ف البالد دون س�ابق اتف�اق أو عقد بينه وبني أي�ة جهة مالية أو صناعي�ة أو نحوها. 
وهناك من يكون بقصد التجارة والس�تثامر، أو ملجاورة احلرمني الرشيفني، أو بقصد طلب 

العلم))(.

ويدد جملس الوزراء مدة اإلقامة ملختلف الفئات إذا اقتنعت اجلهة املختصة بمراقبة األجانب 
بوجاهة أس�باب منحة اإلقامة))(. وقد استثنى النظام من كافة األحكام السابقة األجنبي املسلم؛ 
حيث تنح له اإلقامة الدائمة ذكرًا كان أم أنثى، إذا ثبت أنه أقام ف اململكة قبل بلوغه السابعة من 
عمره، إذا ل يكن له أب أو أم أو عاصب، أو ذو رحم بالغ ف اململكة، ويكون ذلك بطلب يقدمه 
إىل مكت�ب مراقب�ة األجانب ف البلد الذي يقيم فيه، أو من يقوم مقامه من س�لطات األمن العام 
بنفس�ه أو بأية واس�طة، ويس�قط حقه ف النتفاع بحكم هذه املادة إذا غادر اململكة ف أي وقت، 

وألية مدة قبل بلوغه سن الرشد))(. 

ثانيًّا: حق تنقل األجنبي يف اململكة

ن�ص نظ�ام اإلقام�ة ع�ىل أن األجانب الذي�ن يرصح ل�م بالدخ�ول بموجب اس�تامراهتم، 
ويرغبون ف التنقل بني بلدين معينني، ل تزيد املسافة بينهام عن مائة ومخسني كيلو مرًتا، أو ضمن 
منطق�ة معينة ف اململك�ة؛ فإهنم ُيمنحون رخصة تس�مى »رخصة تنقل داخ�ل اململكة«، صاحلة 

))( انظر: نظام اإلقامة، املواد: )))( ))4( )44( )47(.
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )))(. 

))( انظر: املرجع السابق، املادة: )49 مكرر(. 
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ملدة ل تزيد عن مدة التأش�رية املمنوحة لم من الس�لطة القنصلية أو الدبلوماس�ية حلكومة خادم 
احلرم�ني الرشيفني ف اخل�ارج، وتتضمن معلومات حمددة))(. كام أنه لي�س لألجنبي الذي يمل 
بطاقة التنقل مزاولة أي عمل بأجر أو بغريه بأي ش�كل من األش�كال إىل أن يصل عىل ترصيح 

باإلقامة))(. 

الفرع الثاين: أغراض اإلقامة يف اململكة

ختتل�ف رخصة اإلقام�ة املمنوحة إىل األجنبي الق�ادم إىل أرايض اململكة من حيث الرشوط 
باختالف الغرض الذي قدم من أجله األجنبي، وبيان ذلك فيام ييل: 

أواًل: اإلقامة بقصد العمل

بينت الدراسة فيام سبق أن نظام اإلقامة نص عىل نوعني لإلقامة: مؤقتة ودائمة، وأن الدائمة 
لا أنواع كثرية، منها اإلقامة بقصد العمل، لكنها ختتلف باختالف نوع العمل، حس�ب التفصيل 

التايل: 

) � القادم بس�ابق اتفاق، للقيام بأعامل مؤقتة، كعقد صفقات جتارية أو تصفية حس�ابات رشكة، 
أو أداء مهمة صناعية أو هندس�ية لرشكة، أو إدارة مصنع، إذا اقتنعت اجلهة املختصة بصحة 
األسباب التي يرغب ف اإلقامة من أجلها يمنح حق اإلقامة إذا توّفر فيه رشط واحد أو أكثر 

من الرشوط اآلتية: 

� أن يكون بيده عقد من رشكة أو بيت جتاري مسجل أو مقاول أو صاحب أعامل معروف ف 
الب�الد، وأن يكون من نصوص هذا العقد ضامن ترحيله إىل بالده بمجرد انتهاء مدة العقد 

أو جتديده. 

� أن يتقدم مسئول ف رشكة أو بيت جتاري مسجل أو مقاول أو صاحب أعامل معروف ببيان 
األسباب الداعية لستقدامه، وبتقدير حاجة العمل إليه، وعدم وجود من يقوم بأعامله من 

أبناء البالد، وضامن ترحيله بمجرد انتهاء العمل الذي سيوكل إليه أو جتديده))(.

))( انظر: املرجع السابق، املادة: )0)(.
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )))(.عبد الرمحن بن عياض ع

))( انظر: نظام اإلقامة، املادة: ))4(. 
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) � الق�ادم للعم�ل ف الب�الد دون س�ابق اتف�اق أو عق�د بينه وبني أي�ة جهة مالي�ة أو صناعية أو 
نحوه�ا؛ فإنه بعد اس�تيفاء اإلجراءات املنصوص عليها ف امل�ادة )5( يمنح حق اإلقامة، إذا 

توافرت الرشوط التالية أو بعضها: 

� أن يكون من ذوي الكفاءات الفنية أو الصناعية أو العلمية التي ل يوجد من يتمتع بمثلها 
بني أبناء البالد، عىل أن يثبت ذلك بالشهادات التي يملها.

� أن تقتنع اجلهة املختصة ف اململكة بعد التحقيق من أن كفاءته الفنية أو الصناعية أو العلمية 
من الكفاءات التي حتتاج إليها البالد.

� أن يك�ون ل�ه ولعائلت�ه � إن وجدت � مورد رزق ثابت، محله مع�ه حني قدومه من اخلارج، 
أو يأتي�ه م�ن مصدر مريض عنه ف اخلارج أو الداخ�ل، يكفي للقيام بتكاليف أرسته إىل أن 

يصبح قادرًا عىل الرتزاق من كفاءته أو عمله. 

� أن يكون قد قدم رصيدًا ماليًا أو كفياًل برتحيله إىل البلد الذي منح فيه تأشرية الدخول عند 
اللزوم))(.

) � القادم موظفًا ف املفوضيات أو القنصليات األجنبية املوجودة ف البالد؛ فإنه ُيعطى له ترصيح 
اإلقامة بناًء عىل طلب املفوضية أو القنصلية التي قدم لاللتحاق با، وُيعفى من مجيع القيود 

التي يكلف با طالب اإلقامة ف هذا النظام))(.

ثانيًّا: اإلقامة بقصد االستثامر 

نظ�رًا ألن اململك�ة العربية الس�عودية بلد اس�تثامري م�يلء بالثروات؛ فإنه يف�د إليه كثري من 
املس�تثمرين األجانب، وعليه بنيَّ نظ�ام اإلقامة اإلجراءات اخلاصة بذل�ك، والرشوط الواجب 

توافرها ف املستثمر، وهي: 

) � أل يقل ما دخل به من املال عن مائة ألف ريال سعودي نقدًا أو حتوياًل باسمه عىل أحد البنوك 
ف اململكة بموجب شيك ف يده. 

))( انظر: نظام اإلقامة، املادة: )44(. 
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )48(.
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) � أن يتعهد بعدم حتويل أي جزء من هذا املال إىل اخلارج إل لسترياد بضائع أو سلع أو لوازم 
مقنعة، وبعد موافقة الغرفة التجارية واجلهة التي يعينها وزير املالية.

) � أن يش�ارك س�عوديًا أو أكثر، بحيث يكون للرشيك أو الرشكاء الس�عوديني )5% من رأس 
امل�ال عىل األق�ل، وذلك ف رشكة مس�جلة خاضعة لنظام الرشكات، وع�ىل أل يقل نصيب 

الرشيك أو الرشكاء السعوديني ف األرباح عن )%5. 

4 � أل يقل عدد الس�عوديني املس�تخدمني ف أعامله ومشاريعه عن ثالثة أرباع عدد األجانب من 
عن�رصه أو عنارص أخرى، رشيطة أل يوجد بني أبناء الب�الد من يتمتع بكفاءهتا عملًيا، وأل 
يقل جمموع األجور املدفوعة للس�عوديني املستخدمني ف أعامله عن ثالثة أرباع األجور التي 

تدفع لغريهم))(.

الفرع الثالث: الواجبات املرتتبة عىل األجنبي يف اململكة

أل�زم نظام اإلقامة الس�عودي ع�ىل األجنبي عدة واجبات، منها ما يك�ون رشطًا للقدوم إىل 
اململكة، ومنها ما يكون واجبًا عليه اللتزام به داخل اململكة، وبيان ذلك فيام ييل: 

أواًل: واجب الكفالة يف النظام السعودي 

إذا أرد األجنب�ي الدخ�ول إىل اململك�ة؛ فإن�ه يلزمه أن يقدم كفي�ال))(، يكف�ل قيامه بجميع 
تعهدات�ه والتزامات�ه، ويضم�ن ترحيله حالة ل�زوم س�فره، وف حالة عجزه ع�ن الكفيل يكلف 
بدف�ع مبل�غ يعادل تكاليف ترحيله إىل البلد الذي ج�اء منه، كام يلزمه أن يرض إىل مكتب مراقبة 
األجانب ف كل أسبوع مرة عىل األقل))(. وف حالة إذا أراد الكفيل األول فسخ الكفالة ألسباب 
مقنع�ة؛ أل�زم األجنبي أن يرض كفياًل آخر، فإذا ل جيد كفياًل آخر وأرص األول عىل الفس�خ؛ فإن 

األجنبي يوقف حيث كان، ويلزم بالرحيل ف مدة ل تتجاوز األسبوع)4(.

))( انظر: نظام اإلقامة، املادة: )45(. 
))( يقصد بالكفيل ف نظام اإلقامة: كل من يضمن القيام بجميع تعهدات األجنبي والتزاماته، ويضمن ترحيله حالة 

لزوم سفره، وإحضاره للجهات احلكومية؛ انظر: نظام اإلقامة، املادتني: )5( )))(.
))( انظر: نظام اإلقامة، فقرة )د( من املادة )5(. 

)4( انظر: املرجع السابق، املادة: )))(. 
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وإذا انته�ت مدة التأش�رية املمنوحة لألجنب�ي، ول يتم جتديدها؛ فإن كفيل�ه يكلف برتحيله 
إىل البل�د الذي ج�اء منه، وإذا كان كفيل األجنبي ل يعلم مكانه يكلف بالبحث عنه ثم إذا عجز 
عن إحضاره خالل مخس�ة عرش يوًما؛ فإنه يس�جن إىل حضور مكفوله))(. وقد استثنى النظام من 

واجب الكفالة بعض األشخاص وهم: 

) � األجنبي القادم للزيارة الذي ل يرغب ف اإلقامة الدائمة))(.

) � املار عابرًا إذا كان له معارف))(.

) � مجي�ع املوظفني القنصليني والدبلوماس�يني التابعني للمفوضيات األجنبية ف اململكة، ومجيع 
الوفود الرس�مية، وأعضاء املؤت�رات، وضيوف حكومة خادم احلرم�ني الرشيفني، ومن ف 

حكمهم ممن سبقت األوامر بالسامح لم بالدخول بصفة من هذه الصفات)4(.

ثانًيا: واجب احرتام الشعائر اإلسالمية

وهذا الواجب يعني ف املقام األول غري املس�لمني من األجانب؛ ألن املس�لم يكون متمسكًا 
ف العادة بش�عائر الدين اإلس�المي وآدابه. فقد اشرتط نظام اإلقامة عىل من يريد دخول اململكة 
العربية السعودية أل يكون من غري املرغوب فيهم دينيًا وأخالقيا وسياسًيا)5(. كام أوجب النظام 
األسايس للحكم عىل األجانب املقيمني ف اململكة العربية السعودية التزام أنظمتها، ومراعاة قيم 

املجتمع السعودي واحرتام تقاليده ومشاعره )6(.

وي�رى الباح�ث أن رب�ط املقيم األجنبي بكفي�ل فردي، قد أت�اح ف الواق�ع العميل للكفيل 
اس�تغالل ه�ذا العام�ل األجنب�ي، واملتاجرة من خ�الل كفالة الش�خص الواحد لع�دد كبري من 
العامل�ني األجان�ب دون أن يك�ون لدي�ه عمل ل�م، ويتم فرض إت�اوات ش�هرية عليهم مقابل 
كفالت�ه ل�م، وهذا األمر له س�لبياته األمنية والقتصادي�ة التي ل ختفى، فضاًل ع�ام ينطوي عليه 

))( انظر: نظام اإلقامة، املادة: )57(.عبد الرمحن بن عياض ع..
))( انظر: املرجع السابق، املادة: )5 مكرر(. 

))( انظر: املرجع السابق، املادة: )7(. 
)4( انظر: املرجع السابق، املادة: )9)(. 
)5( انظر: املرجع السابق، املادة: )8)(. 

)6( انظر: النظام األسايس للحكم، املادة: ))4(. 
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من خمالفات رشعية، ويمكن معاجلة ذلك بعدد من اإلجراءات، منها حرص استقدام العاملة عىل 
مؤسس�ات نظامية حقيقية تقدم خدم�ات للمجتمع، وإلغاء الكفيل الفردي باس�تثناء اخلدمات 

اخلاصة كالسائق اخلاص، والعاملة املنزلية وما شابه ذلك.

 وفي�ام يتعلق بحق وزارة الداخلية ف س�حب اإلقامة وتكليف األجنبي بمغادرة البالد متى 
ش�اءت دون إبداء األس�باب، فقد س�بق القول بأن ذلك يلغي حق املقيم ف معرفة س�بب إلزامه 
باملغ�ادرة، ويمنع�ه من الدفاع عن حقه ف اإلقامة، كام أن من�ح احلق ألي جهة بتكليف األجنبي 
بمغادرة البالد متى ش�اءت، قد يتيح ف حالت كثرية جماًل ملا ُيس�مى التعسف ف استعامل احلق، 
واألوىل � ف رأي الباح�ث � أن يت�م رب�ط مغ�ادرة األجنب�ي اجلبية خارج األس�باب املنصوص 

عليها ف النظام بحقه ف العرتاض عىل القرار أمام القضاء املختص.

4 . 4 تطبيقات عقد األمان يف نظام اجلنسية

4 . 4 . 1 اجلنسية وأنواعها يف اململكة العربية السعودية
تتناول الدراس�ة ف هذا املطلب تعريف اجلنس�ية، وبيان أنواعها، وتطبيقها عىل األجنبي ف 
نظام اجلنس�ية الس�عودي، والتط�ور التاريي لنظام اجلنس�ية ف اململكة العربية الس�عودية الذي 

سيأيت ضمن احلديث عن أنواع اجلنسية، وسيكون ذلك من خالل الفروع التالية: 

الفرع األول: تعريف اجلنسية

أواًل: اجلنسية يف اللغة

اجلنس�ية مص�در صناعي مأخوذ من اجلنس وه�و الرضب من كل يشء، م�ن الناس والطري 
واألشياء كلها))(. واجلنس هو ماهية اليشء، واجلنسية حالة اجلنس أو ماهيته))(، ويستخدم اجلنس 

أحيانًا ف التقسيم، مما هو أعم إىل ما هو أخص، فُيقسم اجلنس إىل أنواع، والنوع إىل أصناف))(.

))( ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، ج )، ص 8))؛ الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب: القاموس املحيط، 
ص )69.

))( الباشا، حممد: الكاف )رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، بريوت – لبنان، ط )، )99)( ص )4).
))( القنوجي، صديق بن حسن: أبجد العلوم )دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط )، 978)م( ج )، ص 87.
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ثانيًّا: اجلنسية يف االصطالح

اجلنسية بصفة عامة مصطلح مستحدث ف القانون، ومن ثم فلم يعرفه الفقه اإلسالمي قدياًم 
بذا الش�كل، إذ كانت الدول اإلس�المية كلها دولة واحدة، تتبع دولة اخلالفة، ول تكن ُعرفت 
اجلنس�ية املعروف�ة اليوم ف القان�ون الدويل العام واخل�اص، ولذلك ل يع�رف للتجنس تعريف 
اصطالحي لدى علامء الرشيعة اإلس�المية؛ ألن التجنس من املس�ائل النازلة التي ل يسبق بحثها 
من قبل الفقهاء، واجلنسية ف اصطالح القانونيني: رابطة سياسية وقانونية بني الفرد والدولة))(، 
وهي كذلك رابطة اجتامعية، خاصة حينام يكون شعب الدولة مكونًا من أمة واحدة))(، ويعرفها 
بعضهم كذلك: بأهنا الرابطة التي تربط ش�خصًا معينًا بدولة معينة، وتعتبه عضوًا فيها، وتكنه 

من املطالبة بحاميتها، وختضعه لتنفيذ ما تفرضه عليه من واجبات))(.

الفرع الثاين: أنواع اجلنسية يف اململكة العربية السعودية

زمَ نظام اجلنس�ية السعودية بني ثالثة أنواع من اجلنسية، هي: اجلنسية التأسيسية، واجلنسية  ميَّ
األصلية، واجلنسية املكتسبة، وفيام ييل عرض ألنواع اجلنسية السعودية: 

النوع األول: اجلنسية التأسيسية

وهي اجلنسية التي تثبت لآلباء واألجداد عند نشأة الدولة، فهي تلك التي حتدد السعوديني 
األصليني أو األوائل الذين ُيعتبون النواة األوىل ف شعب اململكة العربية السعودية عند تأسيسها 
كدولة ذات سيادة، والذين عن طريقهم ينحدر السكان ف املستقبل بناًء عىل حق الدم)4(. وبوجه 
ع�ام؛ ل ُتعرف اجلنس�ية بمفهومها املعارص ف اململكة إل منذ توحيده�ا عىل يد امللك عبد العزيز 

))( انظ�ر: الغنيم�ي، حممد طلع�ت: األحكام العامة ف قانون األمم )منش�أة املعارف، اإلس�كندرية – مرص، د. ط، 
980)م( ص 646.

))( انظر: القاس�م، عبد الرمحن بن عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف 
النظام السعودي، ص 5). 

))( انظ�ر: غ�الن، جريه�ارد فان: القانون ب�ني األمم، مدخل إىل القان�ون الدويل العام، تعريب: عب�اس العمر )دار 
اآلفاق اجلديدة، بريوت – لبنان، ط )، ب ت( ص ))). 

)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص)6.
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رمح�ه الل عام 45))ه�� املوافق 6)9)م))(. أما قبل هذا التاريخ؛ فكان إقليمي احلجاز وعس�ري 
خاضعان للدولة العثامنية، ويرسي عىل سكاهنام قانون اجلنسية العثامنية، الصادر ف 9) يناير عام 

869م))(.

وقد ظل قانون اجلنسية العثامنية األول مطبقًا عىل كافة البالد التابعة للدولة العثامنية، بام فيها 
إقليمي احلجاز وعسري، حتى قيام احلرب العاملية األوىل عام 4)9)م، وانفصلت اجلزيرة العربية 
عن الدولة العثامنية بمقتىض معاهدة لوزان املبمة ف 4) يوليو ))9)م بني تركيا ودول احللفاء، 
ثم توحدت اململكة واكتس�بت الش�خصية الدولية، وأصبحت دولة ذات سيادة، ومن ثم عضوًا 

ف اجلامعة الدولية))(. 

وبناًء عىل ذلك حددت اململكة أفراد شعبها، وميزهتم عن األجانب؛ حيث صدر أول نظام 
للجنسية ف اململكة أثناء مرحلة التوحيد، سمي بنظام التابعية احلجازية ف ))/)/45))ه�)4(. 
ل هذا  ذل�ك النظ�ام الذي حل حمل القانون العث�امين، الذي كان معموًل به ف احلج�از)5(. ثم ُعدِّ

النظام بنظام التابعية احلجازية النجدية عام 49))ه�)6(. 

وبعد توحيد مسمى اململكة عام )5))ه�، صدر نظام جديد للجنسية ف ))/0)/57))ه�، 
ث�م ُألغ�ي وحل حمله النظام املعمول به حاليًا، والذي صدر س�نة 74))ه� بموجب األمر العايل 

رقم 0/8)/5604/ ف ))/)/74))ه�)7(. 

أما قواعد تأسيس اجلنسية السعودية؛ فتوضحها بعض مواد نظام اجلنسية السعودي، والتي 
يمكن إمجالا ف ضوابط ثالثة، هي: 

))( انظر: سالمة، أمحد عبد الكريم: الوسيط ف القانون الدويل اخلاص السعودي، دراسة مقارنة، ص07).
))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 

)مركز األجانب( ص65).
))( انظر: املرجع السابق، ص66).

)4( انظر: جريدة أم القرى، العدد )94( ف 4)/)/45))ه�.
)5( انظر: ابن باز، أمحد بن عبد الل: النظام الس�يايس والدس�توري للملكة العربية السعودية )دار الشبل، الرياض – 

اململكة العربية السعودية، د. ط، 9)4)ه�( ص9 – )).
)6( انظر: جريدة أم القرى، العدد ))))( ف 5)/49/9))ه�.

)7( انظ�ر: عب�د الرمحن، جابر جاد: جمموعة قوانني اجلنس�ية ف الدول العربية )معهد البحوث بالدراس�ات العربية، 
القاهرة – مرص، د. ط، 995)م( ص))) – 9)).
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) � النتامء للسكان األصليني للمملكة؛ فقد نصت املادة )4 أ( عىل أن السعوديني هم من كانت 
تابعيتهم عثامنية عام )))) هجرية من سكان أرايض اململكة العربية السعودية األصليني.

) � املولود عىل اإلقليم السعودي؛ حيث نصت املادة )4 ب( من نظام اجلنسية عىل أن السعوديني 
ه�م الرعاي�ا العثامنيون املول�ودون ف أرايض اململكة العربية الس�عودية أو املقيمون فيها عام 
))))ه�، والذين حافظوا عىل إقامتهم ف تلك األرايض إىل ))/)/45))ه� ول يكتسبوا 

جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. 

) � اإلقامة عىل اإلقليم السعودي؛ حيث تنص املادة )4 ج( عىل أن السعوديني هم أيضًا من غري 
رعاي�ا الدولة العثامني�ة املقيمني ف أرايض اململكة عام ))))ه�، وحافظوا عىل إقامتهم فيها 

إىل ))/)/45))ه�، ول يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. 

وتكم�ن احلكم�ة ف اش�رتاط اإلقام�ة ف اململكة س�نة ))))ه��، ف كون ه�ذا التاريخ هو 
تاريخ انفصال إقليمي احلجاز وعسري عن الدولة العثامنية، كام أن اشرتاط استمرار اإلقامة حتى 
))/)/45))ه��، ه�و تاريخ توحيد اململكة، وصدور أول نظام جنس�ية فيها، مما يبر اندماج 

الشخص ف املجتمع السعودي وارتباطه به))(.

النوع الثاين: اجلنسية األصلية

وه�ي تلك اجلنس�ية التي يكتس�بها الفرد من�ذ مولده، وذلك إم�ا بناًء عىل ح�ق الدم املطلق 
)النتامء بالنسب إىل أب سعودي(، أو حق الدم املقيد )النتامء بالنسب إىل أم سعودية(، أو حق 
اإلقليم املقيد )امليالد عىل اإلقليم السعودي مع جهالة األبويني())(، وبيان ذلك طبقًا ملواد النظام 

فيام ييل: 

) � حق الدم املطلق؛ فقد نصت املادة )7( من نظام اجلنسية السعودية عىل أنه »يكون سعودّيًا من 
ولد داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها ألب سعودي«. 

) � حق الدم املقيد؛ حيث تنص املادة )7( من نظام اجلنسية السعودية عىل أنه يكون سعودّيًا من 

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص65.
))( انظر: املرجع السابق، ص66.
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ولد داخل اململكة أو خارجها ألم س�عودية وأب جمهول اجلنس�ية أو ل جنسية له، ول تثبت 
اجلنسية حسب هذا احلق إل بتوافر ثالثة رشوط، هي: 

أ � ثب�وت اجلنس�ية الس�عودية ل�ألم حلظة مي�الد الطفل، س�واء كانت تأسيس�ية أم أصلية أم 
مكتسبة. 

ب � ثبوت نسب الولد رشعًا من أبيه بناء عىل أحكام الرشيعة اإلسالمية. 

ج � أن يك�ون األب جمه�ول اجلنس�ية أو عديمها، والقصد من جمهول اجلنس�ية هو أن يتمتع 
األب بجنسية معينة ولكنها جمهولة أو تعذر عليه إثباهتا))(. 

) � حق اإلقليم املقيد )مكان امليالد(؛ فقد نصت املادة )7( من نظام اجلنس�ية الس�عودية عىل أنه 
يكون سعودّيًا من ولد داخل اململكة ألبوين جمهولني، ويعتب اللقيط مولودًا فيها ما ل يثبت 

العكس، ول تثبت اجلنسية حسب هذا احلق إل برشطني، مها: 

أ � ميالد الطفل ف اإلقليم السعودي بمفهومه املعروف ف القانون الدويل العام.

ب � أن يكون الطفل جمهول األبوين))(.

النوع الثالث: اجلنسية الطارئة

اجلنسية الطارئة هي تلك التي يكتسبها الفرد بإراداته بعد امليالد، حتى لو استندت إىل سبب 
يرجع إىل ذلك الوقت، وهي ُتكتسب بأية وسيلة من الوسائل الثالث اآلتية: التجنس، والزواج 

املختلط، وتغريُّ السيادة اإلقليمية))(.

وقد نص نظام اجلنس�ية الس�عودية ف امل�واد )8، 9، 9)( عىل طريقتني لكتس�اب األجنبي 
لذه اجلنسية، مها: التجنس، والزواج املختلط، وبيان ذلك كالتايل: 

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص69.
))( انظ�ر: عرفة، حممد الس�يد: الوجيز ف اجلنس�ية املرصي�ة )دار النهضة العربية، القاه�رة – مرص، ط )، )99)م( 

ص64.
))( انظر: املرجع السابق، ص90.
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أواًل: التجنس

 ويقص�د به دخول الفرد ف جنس�ية دول�ة معينة ف تاريخ لحق عىل مي�الده بناًء عىل طلبه، 
وموافقة سلطات هذه الدولة، بعد استيفاء رشوط معينة يددها نظامها القانوين))(. 

م الس�عودي بني ثالثة أنواع من التجنس، ه�ي: التجنس العادي، والتجنس   وق�د مّيز املنظِّ
اخلاص، والتجنس الستثنائي، وفيام ييل بيان هذه األنواع: 

1 ـ التجنس العادي 

نص�ت املادة )9( من نظام اجلنس�ية الس�عودية ع�ىل رشوط وأحكام التجنس بذه اجلنس�ية 
جتنس�ًا عادي�ًا، ثم صدر ق�رار جملس الوزراء رق�م )6) بتاريخ 8 مجادي األوىل س�نة )8))ه�، 

ل نص هذه املادة))(. الذي عدَّ
 والتجنس العادي � وفقًا ألحكام اجلنسية السعودية � هو طريق من طرق اكتساب األجنبي 
ل�ذه اجلنس�ية، بإج�راء تقديري مطلق، يص�در من الس�لطة املختصة ف اململك�ة، بمقتضاه تنح 
جنس�يتها لألجنبي الذي يطلبها متى أقام عىل إقليمها إقامة عادية، وتأكد لدى الس�لطة املختصة 
قابليت�ه لالندم�اج ف املجتمع الس�عودي))(. ومع ذل�ك فإن هناك رشوطًا جي�ب توافرها أوًل ف 

طالب اجلنسية حتى يستحق منحه اجلنسية، وهي: 
أ � اإلقام�ة العادية ف اململكة مدة عرش س�نوات متتالية، طبقًا ألح�كام نظام اإلقامة، وهذه املدة 
ه�ي ح�د أدنى ل جيوز العدول عنه، وجيب أن تكون س�ابقة عىل تقديم طلب التجنس، وأن 
تكون مس�تمرة غري منقطعة)4(. وتكمن احلكمة من اش�رتاط هذه املدة ف التيقن من اندماج 

األجنبي ف اجلامعة الوطنية السعودية )5(.

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص)7. 
))( انظر: القاس�م، عبد الرمحن بن عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف 

النظام السعودي، ص74.
))( انظر: عبدالل، عز الدين: القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، ف اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب باحلقوق 
)مرك�ز األجانب( ج)، ص88)؛ رياض، فؤاد عبد املنعم: أصول اجلنس�ية ومركز األجانب، ص)4؛ صادق، 

هشام عيل: اجلنسية واملوطن ومركز األجانب، ص))).
)4( انظ�ر: فهم�ي، حممد كامل: أص�ول القانون ال�دويل اخلاص، ص78)؛ دوي�دار، طلعت حمم�د: القانون الدويل 

اخلاص السعودي؛ اجلنسية واملوطن ومركز األجانب وتنازع الختصاص وتنازع القوانني، ص6)).
)5( انظر: عيل، علوي أجمد: القانون الدويل اخلاص لدولة اإلمارات العربية املتحدة، اجلزء األول ف اجلنسية واملوطن 
وتتع األجانب باحلقوق ومركز األجانب )مطبوعات كلية رشطة ديب- اإلمارات، د. ط، )99)م( ص 7)). 
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ب � إج�ادة اللغ�ة العربية كتابة وق�راءة))(، ألن معرفته بلغة الدولة تك�ون أداة رضورية ولزمة 
ل�ذا الندماج، أما عدم معرفته با س�يكون حاجزًا ومانعًا م�ن التعرف عىل عادات وتقاليد 

املجتمع السعودي))(.

ج � اإلسالم؛ فعىل الرغم من أن نص املادة )9( من نظام اجلنسية السعودية ل يشرتط اإلسالم، 
اح اشرتط ف األجنبي الذي يريد التجنس  وكذلك تعديلها الالحق با، إل أن فريقًا من الرشَّ
اإلسالم، معللني ذلك بأن اإلسالم جيب أن يكون رشطًا رضورّيًا وأساسّيًا للتجنس، خاصة 
أن ش�عب اململكة كله مس�لم))(. إذ من غري املقبول أن يرتم ش�خص علم اململكة، ويدافع 
عنه، وهو غري مؤمن بحقيقة »ل إله إل الل حممد رس�ول الل«، وعليه فإن اجلنس�ية السعودية 
جنس�ية إس�المية ل يمكن لغري املس�لمني النض�امم إليه�ا، ول يمكن التنازل عن اش�رتاط 

اإلسالم؛ ألن التنازل عنه يمس كيان الدولة السعودية من جذوره)4(.

اح، من اشرتاط اإلسالم ف طالب التجنس، استنادًا إىل  وتتفق الدراسة مع ما ذهب إليه الرشَّ   
املادة األوىل من النظام األسايس للحكم، التي تنص عىل أن » اململكة العربية السعودية دولة 
عربية إسالمية ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، ودستورها كتاب الل، وسنة رسوله، ولغتها 
هي اللغة العربية«، وألن النصوص الرشعية الرصية التي تعرضت لا الدراسة حتظر اجتامع 

دينني ف جزيرة العرب. واململكة العربية السعودية حجر الزاوية ف جزيرة العرب.

وبناء عليه يرى الباحث أنه من املهم اش�رتاط اإلس�الم ف نص النظام أو ف لئحته التنفيذية    
اش�رتاطًا رصًيا، وأنه ل يكفي التطبيق العرف والعميل لذا الرشط دون النص عليه، وذلك 
منع�ًا خلضوعه لجتهاد بحج�ة عدم النص عليه ف نظام اجلنس�ية، وألن خصوصية اململكة 

))( انظر: الفقرة رقم: )6( من قرار جملس الوزراء رقم: )6) بتاريخ 8 مجادى األوىل عام )8))ه�.
))( انظر: القاس�م، عبد الرمحن بن عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف 
النظام الس�عودي، ص)7؛ دويدار، طلعت حممد: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومركز 

األجانب وتنازع الختصاص وتنازع القوانني، ص8)).
))( انظر: القاس�م، عبد الرمحن بن عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف 

النظام السعودي، ص76.
)4( انظر: املنيفي، عبد الل: القانون الدويل اخلاص )مطبوعات معهد اإلدارة العامة، الرياض – اململكة العربية السعودية، 
د. ط، 94))ه�( ص0))؛ عشوش، أمحد عبد احلميد؛ باخشب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنسية ومركز األجانب ف 

اململكة العربية السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص))).
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العربية السعودية بحكم موقعها، واحتضاهنا ورعايتها للحرمني الرشيفني؛ جتعل وجود هذا 
الرشط أمرًا منطقيًا ومقبوًل أمام القانون الدويل.

د � أن يكون طالب التجنس حس�ن الس�رية والس�معة والس�لوك، ول يس�بق احلكم عليه بعقوبة 
جنائي�ة، أو احلب�س ف جريمة خملة بالرشف ملدة تزيد عن س�تة أش�هر، وذل�ك بدف صيانة 

املجتمع الوطني من ذوي السلوك غري القويم))(.

ه�� � ك�ون األجنب�ي غري عال�ة عىل الدول�ة بضعف�ه، أي أن يكون س�لياًم من األم�راض الفعلية 
واجلس�امنية، وغري مصاب بعاهة جتعله عالة عىل املجتمع الس�عودي؛ ألن إصابته بأحد هذه 
األمراض تؤثر عىل من ُيالطه أو جيتمع معه من املواطنني الس�عوديني، خاصة إذا كان يعاين 

من األمراض اخلطرية))(. 

و � كون األجنبي غري عالة عىل املجتمع بفقره، أي أن تكون له وس�يلة مرشوعة للكس�ب تكفيه 
م  احلاج�ة للغ�ري؛ ألن احلاجة قد تدفعه ألعامل قد تيسء للمجتمع اجلديد))(. ول يكتف املنظِّ
الس�عودي أن يك�ون لألجنب�ي وس�يلة مرشوعة للكس�ب فحس�ب؛ بل كذلك اش�رتط فيه 
مس�توى علمي�ًا رفيًعا، وهو أن يمل ش�هادة عليا تع�رتف با وزارة املع�ارف، وتؤهله ألن 

يكسب عيشه بطريقة مرشوعة)4(.

ز � تواف�ر األهلي�ة القانونية ف طالب التجنس، وذلك بأن يكون بالغًا س�ن الرش�د؛ حيث تنص 
املادة )) ه�( من نظام اجلنسية عىل أن سن الرشد هو ما نصت عليه أحكام الرشع احلنيف.

ح � أن يتن�ازل األجنب�ي عن جنس�يته األجنبية، وذلك جتنبًا حلالت ازدواج أو تعدد اجلنس�يات 
لدى طالب التجنس، ملا لا من مس�اوئ عىل مركزه، يصعب إجياد حل لا، وكذلك لتحقيق 

))( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: أصول اجلنسية ومركز األجانب، ص80)؛ دويدار، طلعت حممد: القانون الدويل اخلاص السعودي؛ 
اجلنس�ية واملوطن ومركز األجانب وتنازع الختصاص وتنازع القوانني، ص40)؛ نظام اجلنس�ية الس�عودي الصادر بقرار جملس 
ال�وزراء رق�م 4 وتاري�خ 5) / ) / 74))ه�، املصادق عليه باألمر امللكي رقم: 8 / 0) / 5604 وتاريخ )) / ) / 74))ه�، 

املادة: )8(.
))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص77 – 78.

))( انظر: القاس�م، عبد الرمحن بن عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف 
النظام السعودي، ص79.

)4( سالمة، أمحد عبد الكريم: الوسيط ف القانون الدويل اخلاص السعودي، دراسة مقارنة، ص8)).
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املصلح�ة الوطني�ة للمملكة بمنع تعدد الولء لدى الش�خص، مما يش�كك ف س�المة انتامئه 
ملجتمع الدولة))(. ومن ثم أدرك النظام الس�عودي هذه األمور، وقىض برضورة تنازل الفرد 
الذي يطلب التجنس باجلنسية العربية السعودية عن جنسيته، وأن يثبت لوزارة الداخلية أنه 

غ هذا التنازل إىل الدولة التابع لا))(.  بلَّ

ط � التق�دم بطل�ب التجن�س، وُيعد هذا الرشط من خصائص التجنس، وق�د حدد النظام اجلهة 
التي يتم تقديم طلبات التجنس إليها وإجراءاته ف املادة )4)( من نظام اجلنسية، فنصت عىل 

أن »وزارة الداخلية هي اجلهة صاحبة الختصاص األصيل ف تنفيذ هذا النظام))(. 
 وق�د ح�ددت الالئحة التنفيذي�ة لنظام اجلنس�ية تفاصيل وإجراءات منح اجلنس�ية، وكيفية 
احتساب النقاط، وغري ذلك من الوثائق املطلوبة ف املواد)7، 8، 9، ))، ))( من الالئحة، ومما 
يرى الباحث أمهية إعادة دراسته من قبل امُلنظم ف هذه الالئحة، ما تضمنته املادة الثامنة منها من 
اش�رتاط اإلقامة ملدة ل تقل عن عرش س�نوات متتالية وحتديد نقاطها بعرش نقاط، حيث تساوي 
ه�ذه الفق�رة م�ن املادة الثامنة ب�ني من أمىض عرش س�نوات فقط، وبني من أمىض عق�ودًا ف هذه 

البالد واكتملت فيه بقية الرشوط.
 ويرى الباحث إضافة نقطة واحدة لكل مخس سنوات تيل العرش األوىل، لُيمكن اعتبار فروق 
مدد اإلقامة بني املتقدمني لطلب اكتس�اب اجلنس�ية، وألن ذلك أقرب للعدل بينهم، وخصوصًا 

أن النظام جعل مدة اإلقامة رشطًا أساسيًا ألمهيتها. 

2 ـ التجنس اخلاص

وه�و التجن�س الذي ل يس�تند إىل اإلقامة حمددة املدة ف الدولة، بل يس�تند إىل حق الدم من 
ناحي�ة األم واملي�الد ع�ىل إقليم الدول�ة؛ حيث تثبت اجلنس�ية للفرد بمجرد طلب�ه وموافقة وزير 
م الس�عودي منح اجلنس�ية العربية الس�عودية بجانب التجنس  الداخلي�ة عليه)4(. فقد أجاز املنظِّ

))( انظر: املرجع السابق، ص))).
))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 

السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص0)).
))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 

الختصاص وتنازع القوانني، ص)4).
)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص)8.
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الع�ادي ف ح�الت أخرى ش�بيهة، ولكنها ختتلف عنه ف أهنا ل ترتكز ع�ىل اإلقامة وحدها، بل 
أضاف إليها عوامل أخرى، أو أطلق منحها من رشط اإلقامة وغريه من الرشوط، وتشرتك هذه 
احل�الت م�ع التجنس العادي ف كون اجلنس�ية تتم عىل س�بيل املنحة من الدول�ة بناًء عىل طلب 

الفرد، وتثبت للشخص من تاريخ منحه إياها))(.

م السعودي التجنس اخلاص ف املادة الثامنة من نظام اجلنسية لعام 74))ه�،  وقد عالج املنظِّ
ث�م قام بتعدي�ل هذه املادة ف 405/5/7)ه��، وكانت املادة الثامنة قب�ل التعديل تنص عىل أنه 
»يعت�ب أجنبّي�ًا م�ن ولد ف اململكة العربية الس�عودية م�ن أبوين أجنبيني، أو م�ن أب أجنبي وأم 
س�عودية، ومن ولد ف اخلارج ألب أجنبي معروف اجلنس�ية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لذا 
املولود عند بلوغه س�ن الرشد احلق ف اختيار اجلنسية العربية السعودية إذا توافرت فيه الرشوط 
التالي�ة: أن تك�ون له صفة اإلقامة الدائمة ف اململكة عند بلوغه س�ن الرش�د، وأن يكون حس�ن 
الس�رية والس�لوك، ول يسبق احلكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن ف جريمة أخالقية ملدة 
تزيد عن ستة شهور، وأن يكون ملاًم باللغة العربية، وأن يقدم خالل السنة بعد بلوغه سن الرشد 
طلبًا ملنحه اجلنسية العربية السعودية. أما املجنون واملعتوه فكل منهام يتبع أباه ف رعويته إذا كان 
األب عىل قيد احلياة، وف حالة وفاة األب فإن للقيم الرشعي عىل كل منهام أن يتار له اجلنس�ية 

العربية السعودية بعد استكامل الرشوط السابقة«. 

وكان مؤدى هذا النص أن يس�مح بالدخول إىل اجلنس�ية العربية الس�عودية بمجرد الطلب 
والختي�ار، دون أن يكون للدولة س�لطة تقديرية ف الرفض، وذلك للفئ�ات التالية: املولودون 
ف اململك�ة العربية الس�عودية ألبوين أجنبيني، واملولودون ف اململكة العربية الس�عودية من أب 

أجنبي وأم سعودية، واملولودون ف اخلارج ألب أجنبي معروف اجلنسية وأم سعودية))(. 

ول ش�ك أنه ف الس�امح لذه الفئات الثالث بالدخول إىل اجلنس�ية السعودية والنضامم إىل 
اجلامعة الوطنية باململكة بمجرد الطلب، مع غل يد الدولة ف الرفض، هو أمر غري مالئم، خاصة 

))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 
الختصاص وتنازع القوانني، ص)4).

))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 
الختصاص وتنازع القوانني، ص44).
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وأن م�ن ه�ذه الفئات من يولد ألبويني أجنب�ني، ومنهم من يولد ف اخل�ارج ألب أجنبي، األمر 
ال�ذي يمل خماط�ر تأثري هؤلء األجانب عىل ولء أولدهم مما قد يؤدي إىل اكتس�اب اجلنس�ية 

ألشخاص غري موثوق ف ولئهم للدولة))(.

وع�ىل ذل�ك قام امُلنظ�م بتعديل امل�ادة الثامنة، حيث أوص�د هذا التعديل ب�اب الدخول إىل 
اجلنس�ية السعودية أمام الفئتني األوىل والثالثة، بينام تركه مفتوحًا أمام الفئة الثانية، وهي اخلاصة 
باملولودين ف اململكة السعودية ألم سعودية وأب أجنبي، وقد محل هذا التعديل املرسوم امللكي 
رق�م م/4/ بتاريخ 4)/405/5)ه�، وجرى العمل بمقتض�اه منذ 4)/405/6)ه�، حيث 
نص�ت امل�ادة الثامنة بع�د التعديل عىل أنه »جيوز منح اجلنس�ية العربية الس�عودية بقرار من وزير 
الداخلي�ة مل�ن ول�د داخ�ل اململكة العربية الس�عودية م�ن أب أجنب�ي وأم س�عودية إذا توافرت 
ال�رشوط التالية: أن تكون له صفة اإلقامة الدائمة ف اململكة العربية الس�عودية عند بلوغه س�ن 
الرشد. وأن يكون حسن السرية والسلوك، ول يسبق احلكم عليه بحكم جنائي أو عقوبة السجن 
جلريمة أخالقية ملدة تزيد عن س�تة ش�هور. وأن جييد اللغة العربية. وأن يقدم خالل السنة التالية 

لبلوغه سن الرشد طلبًا بمنحه اجلنسية العربية السعودية«.

ويتضح أن النص اجلديد يبدأ بعبارة جيوز منح اجلنسية العربية السعودية، ومن ثم استعادت 
الدولة س�لطتها التقديري�ة ف القبول أو الرفض، ول يعد األمر بمج�رد الختيار والطلب وبقوة 
النظام، وعدم تكني الدولة من الرفض، ليكون التجنس تعبريًا عن إرادة الفرد وإرادة الدولة))(.

3 ـ التجنس االستثنائي: 

التجن�س الس�تثنائي، أو التجن�س باملنحة امللكية، ه�و نوع من أنواع التجن�س الطارئ))(، 
وهو اكتس�اب األجنبي جلنس�ية الدولة بقرار من رئيس�ها، دون التقيد برشوط التجنس العادي 

))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 
السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص4)).

))( دويدار، طلعت حممد: القانون الدويل اخلاص السعودي؛ اجلنسية واملوطن ومركز األجانب وتنازع الختصاص 
وتنازع القوانني، ص 45)؛ عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص84.

))( انظر: عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخش�ب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنس�ية ومركز األجانب ف اململكة العربية 
السعودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة مقارنة مع الهتامم بالنظام السعودي، ص))).
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أو اخل�اص، بناًء ع�ىل طلبه إذا أدى خدمات جليل�ة للدولة))(. فقد نصت امل�ادة )9)( من نظام 
اجلنس�ية الس�عودية، عىل أنه ل يق لغري خادم احلرمني الرشيفني منح اجلنس�ية ملن ل تتوافر فيه 

الرشوط املنصوص عليها ف املادة التاسعة من النظام.

ومث�ل هذا النص قد ألفته قوانني اجلنس�ية ف الدولة العربي�ة، وغالبية دول العال، وهو يتيح 
للدول�ة مكافأة األجنبي الذي تتوفر لديه صفات معينة ون�ادرة، تفضل معها الدولة انضاممه إىل 
جمتمعه�ا، ومثال ذلك قيام األجنبي بأداء خدمات جليلة للدولة، أو أنه يمل كفاءة علمية نادرة 

تسعى الدولة لالستفادة منها))(.

ويش�رتط ملنح اجلنس�ية الس�عودية الطارئة لألجنبي بناًء عىل التجنس الس�تثنائي � وفقًا ملا 
سبق � الرشوط التالية: أن يؤدي األجنبي خدمات جليلة للمملكة، وُيرتك أمر تقدير مدى أمهية 
اخلدمات التي أس�داها األجنبي للدولة إىل خادم احلرمني الرشيفني دون التقيد بمعيار معني))(. 

وأن يقدم األجنبي طلبًا لكتساب اجلنسية السعودية)4(. 

ثانيًّا: الزواج املختلط

هو احلالة الثانية بعد التجنس، التي يمكن لألجنبي من خاللا احلصول عىل اجلنسية العربية 
السعودية، واملقصود بالزواج املختلط هو الزواج الذي ينعقد بني رجل وامرأة، يمالن جنسيتني 
خمتلفتني، سواء كان هذا الختالف ف اجلنسية قائاًم وقت الزواج، مثل زواج سعودي بأملانية، أو 

كان لحقًا عىل انعقاد الزواج)5(.

م الس�عودي للزواج املختلط أثرًا عىل جنس�ية الزوجة األجنبية وحدها دون  وقد جعل املنظِّ
الزوج األجنبي، حيث اعتب زواج السعودي من أجنبية سببًا من أسباب دخول زوجته األجنبية 

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص84.
))( انظر: صادق، هشام عيل: اجلنسية واملوطن ومركز األجانب، ص))4.

))( انظ�ر: س�المة، أمح�د عب�د الكريم: الوس�يط ف القانون الدويل اخلاص الس�عودي، دراس�ة مقارن�ة، ص)5)؛ 
القاس�م، عبد الرمحن بن عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف النظام 
الس�عودي، ص)8؛ مس�لم، أمح�د: القانون الدويل اخلاص، اجلزء األول، ف اجلنس�ية ومرك�ز األجانب وتنازع 

القوانني، ص))).
)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص85.

)5( انظر: املرجع السابق، ص86. 
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ف اجلنس�ية الس�عودية املكتس�بة، ولكنه ل جيعل لزواج املرأة الس�عودية من أجنبي أثرًا مبارشًا ف 
اكتساب زوجها األجنبي للجنسية السعودية الطارئة))(.

وقد جاء تفصيل هذا األمر ف نظام اجلنسية السعودية، حيث تنص املادة )6)( عىل أن املرأة 
األجنبية تكتس�ب جنسية زوجها السعودي إذا تنازلت عن جنسيتها السابقة، وقررت رغبتها ف 
اكتس�اب اجلنس�ية العربية الس�عودية، وبناًء عىل هذا النص؛ فإن هناك عدة رشوط جيب توافرها 

لثبوت اجلنسية، وهي: 

) � قيام رابطة زوجية صحيحة رشعًا بني رجل سعودي وامرأة أجنبية. 

) � أن يص�ل ال�زوج عىل إذن مس�بق من وزارة الداخلي�ة بالزواج من أجنبي�ة، وذلك ف ضوء 
ق�رار جملس الوزراء رقم 4)8 الصادر ف 0) و))/ 7/ )9))ه�، الذي أوجب عىل كافة 
الس�عوديني الراغبني ف الزواج من أجنبية أن يصلون عىل إذن مس�بق من وزارة الداخلية، 

باستثناء بعض الفئات بسبب مواقعها الوظيفية الامة.

) � أن تتنازل الزوجة األجنبية مقدمًا عن جنسيتها األجنبية أمام السلطات السعودية املختصة.

4 � أن تطلب الزوجة رصاحة اكتساب اجلنسية السعودية.

أن تستمر الزوجية قائمة ملدة مخس سنوات قبل إعالن الزوجة رغبتها ف التجنس.

5 � أن تك�ون الزوجة مس�لمة))(، ول يتضمن نظام اجلنس�ية ولئحته التنفيذي�ة هذا الرشط، إل 
أن امل�ادة الثاني�ة من قرار وزير الداخلي�ة رقم )6874( وتاري�خ 0)/))/))4)ه� الذي 
ينظ�م زواج الس�عودي بغري س�عودية، أش�ارت إىل أنه ب�إذن من وزير الداخلي�ة جيوز زواج 
الس�عودي م�ن اجلنس�يات غري العربي�ة بالضواب�ط الرشعي�ة، ول يتم حتديد ه�ذه الضوابط 
الرشعية، وهل تعني اإلس�الم كرشط للزواج من غري الس�عودية، لكي ل يكون الزواج من 
غري مس�لمة وس�يلة حلصولا عىل اجلنسية السعودية، و يرى الباحث رضورة النص عىل هذا 
الرشط بش�كل رصيح، وق�د حددت الالئح�ة التنفيذية لنظام اجلنس�ية تفاصيل وإجراءات 

))( انظر: املرجع السابق، ص86.
))( انظر: عرفة، حممد الس�يد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية الس�عودية، ص87 – 90؛ سالمة، أمحد عبد 

الكريم: الوسيط ف القانون الدويل اخلاص السعودي، دراسة مقارنة، ص86).
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منح اجلنس�ية بس�بب ال�زواج املختلط، وكيفية احتس�اب النقاط، ف املادت�ني)))، ))( من 
الالئحة.

 وم�ن املع�روف أن�ه ل يوجد مانع من زواج املس�لم من الكتابية من الناحي�ة الرشعية. وأن 
السبب ف التقييد النظامي هو ما يعرتي ذلك ف بعض األحيان من عقبات ف تربية األبناء بسبب 
بقائهم مع أمهاهتم األجنبيات ف جمتمعات غري مسلمة، وظاهرة عنوسة السعوديات، وما يذكره 

البعض من تأثر أخالقنا وتقاليدنا بذا الزواج.

 وي�رى الباح�ث أن املبرات املذكورة ترتكز ع�ىل أمور تتعلق بالع�رف والبيئة الجتامعية، 
وكل ذل�ك ل جيي�ز خمالف�ة الن�ص الرشع�ي والتش�دد ف إج�راءات من�ع زواج الس�عودي م�ن 
األجنبية، ألن مش�كلة العنوس�ة ل يكمن حله�ا ف منع الزواج من األجنبي�ة، وليس من املتيرس 
ألح�د أن ُيفتي بتحريم ال�زواج من الكتابية بناء عىل تغرّي الزم�ان والظروف، أو بناء عىل دعوى 
أن أخالقنا س�تتأثر بزواج السعودي بالكتابية، ألن ذلك يتعارض مع النص الرشعي ف قول الل 
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحٌلّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحٌلّ  َباُت َوَطَعاُم اَلّ يِّ س�بحانه وتعاىل }اْلَيْوَم ُأِحَلّ َلُكُم الَطّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُك���ْم إَِذا آَتْيُتُموُهَنّ  َصَناُت ِم���َن اَلّ ْ َصَن���اُت ِم���َن اْلُْؤِمَناِت َواْلُ ْ َلُهْم َواْلُ
ُأُجوَرُهَنّ ُمْحِصننَِي َغْيَر ُمَس���اِفِحنَي َوَل ُمَتِّخِذي َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر بِاْلِمَياِن َفَقْد َحبَِط َعَمُلُه َوُهَو 

اِسِريَن}5{{ )الائدة(. ِفي اْلِخَرِة ِمَن اْلَ

 ومع تأييد الباحث لعدم التشدد ف مسألة الزواج باألجنبية، إل أنه يرى رضورة أن تشملها 
رشوط منح اجلنسية السعودية، ومن ذلك اشرتاط اإلسالم كرشط ملنح اجلنسية السعودية، سواء 
للزوج�ة األجنبية غري املس�لمة أو لغريها، بنص نظامي رصيح، وع�دم الكتفاء بالتطبيق العميل 
لذا الرشط، ألنه ل جيوز منح اجلنسية السعودية لغري املسلم، لوقوع مجيع أرايض اململكة العربية 

السعودية ضمن حدود جزيرة العرب، التي ل جيوز استيطان غري املسلمني بشكل دائم فيها.
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 4 . 2. 2 إجراءات اكتساب اجلنسية السعودية وآثارها

الفرع األول: إجراءات اكتساب اجلنسية السعودية

أواًل: السلطة املختصة بمنح اجلنسية

نصت املادة )4)( من نظام اجلنس�ية الس�عودية ع�ىل أن »وزارة الداخلية هي اجلهة صاحبة 
الختص�اص األصيل ف تنفي�ذ هذا القان�ون، وأن القرارات واإلعالن�ات واألوراق والطلبات 
املنص�وص عليه�ا ف هذا النظام جي�ب أن توجه إىل وزير الداخلية بطريقة اإلعالن الرس�مي، أو 
بموجب إيصاٍل إىل املوظف املختص ف الدائرة التابع لا حمل إقامة صاحب الش�أن، وف اخلارج 
تس�لم للممثلني السياس�يني حلكومة خادم احلرمني الرشيف�ني، أو إىل قناصلها، وجيوز بقرار من 

وزير الداخلية أن يرخص ألي موظف آخر ف تسُلم هذه اإلقرارات واإلعالنات والطلبات«.

إل أن الق�رار النهائ�ي ف منح اجلنس�ية الس�عودية بناًء ع�ىل التجنس الع�ادي يكون لرئيس 
جمل�س الوزراء بعد اقرتاح وزير الداخلية، حيث تنص املادة )0)( من نظام اجلنس�ية الس�عودية 
عىل أن »تنح اجلنس�ية الس�عودية من قبل رئيس الوزراء بناًء عىل اقرتاح وزير الداخلية، ولوزير 
الداخلية ف مجيع األحوال وبدون إبداء األسباب احلق ف رفض املوافقة عىل منح اجلنسية العربية 
السعودية لألجنبي الذي تتوفر فيه الرشوط املنصوص عليها ف املادة التاسعة قبل تقديم القرتاح 

املذكور«. 

أما منح اجلنسية بناًء عىل التجنس الستثنائي؛ فيكون من اختصاص خادم احلرمني الرشيفني 
وحده، وتقوم وزارة الداخلية بإعداد القرار املناس�ب، وتكون س�لطة املنح من اختصاص امللك 

طبقا للامدة )9)( من نظام اجلنسية. 

ويرى الباحث أنه بعد اكتامل الرشوط التي نص عليها نظام اجلنس�ية، فإن منح اجلنس�ية هو 
األق�رب ملقت�ىض الرشع والنظام، ألن املنظم قد وضع مجيع ال�رشوط التي يرى أن حتقيقها يمنح 
طال�ب اجلنس�ية حق التجنس، فإذا ُمنع دون إبداء األس�باب فال يعود لتل�ك الرشوط أي قيمة، 
وأن من األوىل أن يتم حرص مجيع األسباب والرشوط، وربط القرار با وجودًا أو عدًما، وإلغاء 
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أي مادة تعطي احلق املطلق ف اختاذ إجراء معني، أو النص ف نفس املادة عىل حق الطرف اآلخر 
ف الع�رتاض أم�ام القضاء املختص ضد أي قرار من هذا الن�وع، وأن يضع الطرفان ملا يصدر 

عن القضاء اإلداري املختص.

ثانًيا: املستندات واألوراق املطلوبة

بين�ت املادة )9( من نظام اجلنس�ية الس�عودية وامل�واد)))، ))، 4)( م�ن لئحته التنفيذية 
املس�تندات واألوراق الت�ي جيب ع�ىل األجنبي الراغب ف التجنس تقديمه�ا إىل وزارة الداخلية 
بوصفها السلطة املختصة بمس�ائل التجنس، وهي: طلب اكتساب اجلنسية السعودية، والوثائق 
الت�ي تثب�ت توف�ر رشوط التجنس ومنه�ا: وثيقة إثبات تنازل�ه عن جنس�يته األجنبية، وترصيح 
اإلقامة الدائمة الرشعية، وجواز س�فره القانوين أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامه، وش�هادة تثبت 
وجود مصدر للكسب املرشوع، وشهادة حسن السرية والسلوك موثقة ورسمية، وشهادة تثبت 

خلوه من األمراض املعدية واخلطرية.

ثالًثا: وقت تقديم املستندات

إذا كان األجنبي قد أمىض مدة اإلقامة النظامية كاملة، وهي عرش سنوات، وما زال مقياًم ف 
اململكة؛ فإن له أن يقدم طلبه مش�فوعًا باملس�تندات املطلوبة ف أي وقت ش�اء، طاملا ظلت إقامته 
س�ارية املفع�ول، أما إذا كان ق�د أمىض مدة اإلقامة النظامية كاملة، ث�م تقدم بطلب التجنس، ثم 
غ�ادر اململك�ة مغادرة عادية غري مضطر لا، وغاب عن البالد مدة تزيد عن س�نة؛ فإن املدة التي 
س�بق ل�ه إقامتها ف اململكة كأن ل تك�ن))(، ومن ثم جيب عليه أن يبدأ م�دة إقامة جديدة، أما إذا 
كان قد أمىض مدة اإلقامة النظامية دون أن يتقدم بطلب اجلنس�ية الس�عودية؛ فإن حقه ف طلبها 
يس�قط إذا غادر الب�الد وغاب عنها بإرادته احل�رة مغادرة عادية، وزادت مدة غيابة عن تأش�رية 
العودة، وأقصاها س�تة أش�هر، وذلك عىل العكس منه إذا تغيب عن الب�الد لظروف قهرية؛ فإن 

هذا الغياب ل يؤثر ف مدة اإلقامة))(.

))( انظر: نظام اجلنسية، املادة: )0)(. 
))( انظ�ر: نظ�ام اجلنس�ية، امل�ادة: )0)(؛ عرفة، حممد الس�يد: القانون الدويل اخل�اص للمملكة العربية الس�عودية، ص94؛ 

سالمة، أمحد عبد الكريم: الوسيط ف القانون الدويل اخلاص السعودي، دراسة مقارنة، ص74).
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الفرع الثاين: اآلثار املرتتبة عىل اكتساب اجلنسية الطارئة

أواًل: اآلثار الشخصية

وهي تلك اآلثار التي تتعلق بالش�خص الذي اكتس�ب اجلنس�ية السعودية نفسه دون غريه، 
حي�ث يرتتب عىل منحه اجلنس�ية التمت�ع بكافة احلقوق التي تقررها األنظمة الس�ائدة ف اململكة 

للسعوديني، ويلتزم بكافة الواجبات املفروضة عليهم دون تييز))(. 

ثانًيا: اآلثار العائلية

وه�ي تل�ك التي تتعلق بأرسة املتجن�س، املتمثلة ف زوجته وأولده الُقرّص، والنس�اء الاليت 
للمتجنس حق الولية الرشعية عليهن))(، وبيان ذلك فيام ييل: 

) � بالنس�بة للزوج�ة األجنبي�ة؛ يرتتب عىل منح اجلنس�ية الس�عودية لألجنبي اكتس�اب زوجته 
م السعودي بمبدأ وحده اجلنسية ف األرسة، وذلك إذا توافرت  اجلنسية بالتبعية؛ إذ أخذ املنظِّ
ال�رشوط التالية: وجود عالقة زواج صحيحة مرشوعة وقائمة بني املرأة األجنبية واألجنبي 

املتجنس باجلنسية السعودية، وأن يكون الزوج سعودّيًا بالتجنس الصحيح))(. 

) � بالنس�بة لألولد الُقرّص؛ أخذ النظام الس�عودي بنظرية التبعية العائلية، وعليه تتد اجلنس�ية 
إىل أولد األجنب�ي املتجن�س الُقرّص، رشيط�ة مراع�اة اآليت: إذا كان األولد الُقرّص مقيمني 
ف اإلقلي�م الس�عودي عند منح اجلنس�ية الس�عودية ألبيه�م؛ فإهنم يعتبون س�عوديني بقوة 
النظ�ام من تاريخ حصول أبيهم عىل اجلنس�ية، ولكن جيوز لم خالل الس�نة التالية لبلوغهم 
س�ن الرش�د اختيار جنس�ية أبيهم األصلية. أما إذا كان الُقرّص مقيمني خارج اململكة وقت 
منح اجلنس�ية ألبيه�م؛ فإهنم يعتبون أجانب ولك�ن جيوز لم خالل الس�نة التالية لبلوغهم 
س�ن الرش�د اختيار اجلنسية الس�عودية)4(. وأما بالنسبة للنس�اء الاليت له عليهن حق الولية 

))( انظر: جاد، عبد الرمحن جابر: القانون الدويل اخلاص العريب، اجلزء األول ف اجلنسية، ص74). 
))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص97.

))( انظر: نظام اجلنسية، املادة: )4)(؛ الالئحة التنفيذية لنظام اجلنسية السعودي، املادة: )7)(
)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص00)؛ القاسم، عبد الرمحن بن 
عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلسالمية وتطبيقه ف النظام السعودي، ص90؛ نظام 

اجلنسية، املادة: )4)(
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الرشعية؛ فيتم منحهن اجلنس�ية الس�عودية لكن رشيطة أن ُيقمن ف اململكة إقامة دائمة، وأن 
يثبت أن له عليهن حق الولية الرشعية بموجب وثيقة رشعية، وأن يتقدم امُلتجنس � ف أي 
وقت ش�اء � بطلب مستقل باسم كل منهن إىل وزارة الداخلية ملنحهن اجلنسية))(. واملقصود 
بؤلء النسوة، كل امرأة يلزم عىل املتجنس نفقتها والولية عليها رشًعا، مثل األمهات وإن 

علون، والبنات وإن سفلن، واألخوات عموًما، رشيطة أل تكون إحداهن متزوجة))(. 

الفرع الثالث: زوال اجلنسية السعودية

يقصد بزوال اجلنس�ية العربية الس�عودية: فقداهنا عمن كان يتمتع با من قبل، ويتم الزوال 
بإرادة الفرد وحده، وهذا ما يس�مى الفقد اإلرادي أو التغيري اإلرادي للجنس�ية))(. أو يتم بإرادة 
الدولة وحدها، وهو ما يسمى بالفقد غري اإلرادي، أو الفقد بالتجريد)4(، وقد بني نظام اجلنسية 

السعودي احلالتني ف املواد )))، ))، ))( وهو ما تبينه الدراسة ف العنرصين التاليني.

العنرص األول: الفقد اإلرادي

وه�و فقد اجلنس�ية ب�إرادة الفرد وح�ده دون تدخل من س�لطات الدولة، وه�و أيضًا الفقد 
الناتج عن جتنس املواطن خمتارًا بجنس�ية أجنبية، أو عن زواج املواطنة بأجنبي أو نتيجة ملامرس�ة 
احلق ف اختيار اجلنسية األجنبية. فإذا اكتسب مواطن سعودي اجلنسية األمريكية مثاًل؛ فإنه يفقد 
جنس�يته الس�عودية، وهذا أمر منطقي، إذ ل معنى من أن ُتبقي الدولة عىل فرد جترد من الرابطة 
الت�ي تربط�ه با، وأقام هذه الرابطة مع دولة أخرى)5(. ويتحقق زوال اجلنس�ية الس�عودية بإرادة 

الفرد نفسه ف ثالث حالت، هي: 

))( انظر: نظام اجلنسية، املادة: )5)(. 
))( انظر: القاس�م، عبد الرمحن بن عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف 

النظام السعودي، ص90.
))( انظر: سالمة، أمحد عبد الكريم: الوسيط ف القانون الدويل اخلاص السعودي، دراسة مقارنة، ص89)؛ القاسم، 
عبد الرمحن بن عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلسالمية وتطبيقه ف النظام السعودي، 

ص95.
)4( انظر: رياض، فؤاد عبد املنعم: أصول اجلنسية ومركز األجانب، ص47).

)5( انظر: عرفة، حممد السيد: الوجيز ف اجلنسية املرصية، ص00) – )0). 
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) � اكتس�اب الس�عودي خمتارًا جنس�ية أجنبية بع�د اإلذن له ف ذلك، ويرتتب ع�ىل ذلك فقدان 
الزوج�ة واألولد الُق�رصّ جنس�ية أبيهم الس�عودية، برشط أن يس�مح قانون جنس�ية األب 

بإدخالم ف هذه اجلنسية اجلديدة.

) � زواج املرأة السعودية من أجنبي، وفقدان اجلنسية ف هذه احلالة ليس جبًا بقوة النظام، بل بناًء 
عىل رغبة الزوجة، وقد بينت املادتان )))، 7)( من نظام اجلنس�ية تفصيل هذا األمر، فجاء 
فيهام اش�رتاط عدة أمور، هي: قيام عالقة زوجية صحيحة رشًعا، وأن تعلن الزوجة رغبتها 
رصاحة إىل وزير الداخلية ف اكتس�اب جنس�ية زوجها األجنبية، وأن تس�مح لا الس�لطات 
السعودية بمغادرة أرايض اململكة مع زوجها إذا كان مقياًم باخلارج. وأن تدخل الزوجة فعاًل 

ف جنسية زوجها األجنبية طبقًا للقانون اخلاص با.

) � اختيار األولد الُقرّص للس�عودي املتجنس جنس�يتهم األصلية خالل سنة من بلوغ أي منهم 
سن الرشد، وذلك طبقًا للامدة رقم )4)( من نظام اجلنسية.

العنرص الثاين: الفقد غري اإلرادي

ويقص�د به زوال اجلنس�ية عم�ن كان يتمتع با ب�إرادة الدولة وحدها))(، وه�و جزاء توقعه 
الدول�ة ع�ىل املواط�ن الذي يبدر منه ما ينبئ ع�ن عدم ولئه لا، أو ع�دم صالحيته لالندماج ف 
اجلامعة الوطنية))(. ويتم الفقد غري اإلرادي للجنسية عن طريق سحبها أو إسقاطها، وبيان ذلك 

كالتايل: 

أواًل: سحب اجلنسية

وه�و إج�راء قانوين تنزع بمقتضاه الدولة جنس�يتها التي منحته�ا للمواطن الطارئ، وجيب 
أن تارس�ه الدولة ف خالل الفرتة التالية لدخوله ف اجلنس�ية الوطنية، إذا ثبت ارتكابه ألفعال ل 

))( انظر: عبد العال، عكاشة: الجتاهات احلديثة ف مشكلة تنازع اجلنسيات، ص 8)4؛ عيل، هشام صادق: القانون 
الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية، تن�ازع الختصاص القضائي، تنازع القوانني، ص67)؛ عب�دالل، عز الدين: القانون 
ال�دويل اخل�اص، الكت�اب األول، ف اجلنس�ية واملوط�ن وتتع األجانب باحلق�وق )مركز األجان�ب( ص457؛ 

رياض، فؤاد عبد املنعم: أصول اجلنسية ومركز األجانب، ص 47).
))( انظر: عرفة، حممد السيد: الوجيز ف اجلنسية املرصية، ص))).
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تؤهل�ه ألن يك�ون عضوًا ف اجلامعة الوطنية))(. وقد نصت املادتان)))، ))( من نظام اجلنس�ية 
السعودي عىل سحبها عن كل من اكتسبها طارئًا ف ثالث حالت، هي: 

كم عليه بحكم جنائي، أو عوقب بالس�جن ملدة تزيد  �ا؛ وذلك بأن يك�ون قد ُحٌ ) � إدانت�ه جنائيًّ
عن س�نة لرتكابه جريمة أخالقية، ألن ذلك ينم عن عدم صالحيته للبقاء عضوًا ف ش�عب 

الدولة))(.

) � اإلخالل باألمن ف اململكة، برشط صدور حكم قضائي يثبت قيامه بذلك. 

وف احلالتني الس�ابقتني اش�رتطت املادة )))( أن يكون وقوع ذلك خالل الس�نوات العرش   
التالية لتجنسه.

) � عدم األمانة ف اكتس�اب اجلنس�ية الس�عودية؛ وذلك عن طريق ثبوت تزوير ف األوراق التي 
قدمها لطلب اجلنسية))(.

ثانيًّا: إسقاط اجلنسية

 وه�و إجراء قان�وين تنزع بمقتضاه الدولة جنس�يتها عن املواطن، س�واء كان مواطنًا أصلّيًا 
أم ُمكتس�ًبا، إذا ثب�ت عدم ولئه للدول�ة أو ارتكب أفعاًل هتدد نظامها الس�يايس أو القتصادي 
أو الجتامعي)4(. وقد نصت املادتان)))، 9)( من نظام اجلنس�ية الس�عودي عىل مخس حالت 

إلسقاط اجلنسية، هي: 

) � جتنس الس�عودي بجنس�ية دول�ة أجنبية دون احلص�ول عىل إذن بالتجنس م�ن رئيس جملس 
الوزراء.

) � العمل ف القوات املسلحة إلحدى احلكومات األجنبية دون موافقة سابقة من حكومة خادم 
احلرمني الرشيفني.

))( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص05).
))( انظر: القاس�م، عبد الرمحن بن عبد العزيز: القانون الدويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقه ف 

النظام السعودي، ص8)).
))( انظ�ر: نظام اجلنس�ية الس�عودي، املادة: )))(؛ س�المة، أمحد عبد الكريم: الوس�يط ف القان�ون الدويل اخلاص 

السعودي، دراسة مقارنة، ص7)). 
)4( انظر: عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية، ص0)).
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) � العمل ملصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهي ف حالة حرب مع اململكة، أّيًا كان نوع العمل.

4 � قبول وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية كاألمم املتحدة، وبقاؤه فيها رغم صدور أمر 
من حكومة خادم احلرمني الرشيفني برتكها.

5 � اإلسقاط الستثنائي، وهو أمر ل يق إل خلادم احلرمني الرشيفني وحده، حيث له أن يسقط 
اجلنسية عن أي سعودي ل تنطبق عليه احلالت األربع السابقة))(.

 ويمكن للدراس�ة إضافة س�بب آخر إلس�قاط اجلنسية الس�عودية عن صاحبها، وهو الردة 
امُلعلن�ة ع�ن اإلس�الم، بمعنى أن يرتد حامل اجلنس�ية الس�عودية عن اإلس�الم، وجُياه�ر بردته، 
ِط�رًا عىل دين الدولة ومبادئها، ويرى الباحث أمهية النص عىل ذلك ف نظام اجلنس�ية  ويصب�ح خمَ
أو لئحته التنفيذية، تبعًا ملا س�بق من اقرتاح النص عىل اش�رتاط اإلسالم ملنح اجلنسية السعودية 

ف نظام اجلنسية أو لئحته التنفيذية.

 كام يرى الباحث، أن إس�قاط اجلنس�ية السعودية اس�تثنائيًا، دون وجود أحد األسباب التي 
نص عليها النظام � ف حال حدوثه �، ينطوي عىل جتاوز عىل حق املواطن ف اجلنسية، وخصوصًا 
املواط�ن األص�يل، وأن ذلك يتناف مع مبادئ الرشيعة اإلس�المية التي كفل�ت حق املواطنة لكل 
مس�لم، ومنع�ت التغريب إل بأس�باب رشعية حم�ددة، كام أنه يتن�اف مع مبادئ القان�ون الدويل 

املتعلقة بذا اجلانب، وأنه من األوىل الكتفاء باألسباب املحددة الواردة ف النظام.

))( انظر: نظام اجلنسية السعودي، املادة: )9)(. 
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الفصل اخلامس
تطبيقات عقد األمان يف األنظمة االقتصادية

للمملكة العربية السعودية
5 . 1 تطبيقات عقد األمان يف نظام العمل 

5 . 2تطبيقات عقد األمان يف نظام االستثامر 
5 . 3 تطبيقات عقد األمان يف جمال السياحة
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الفصل اخلامس
تطبيقات عقد األمان يف األنظمة االقتصادية

للمملكة العربية السعودية
5 . 1 تطبيقات عقد األمان يف نظام العمل

نش�أت فكرة قانون العمل ف أعقاب الثورة الصناعية ف منتصف القرن التاس�ع عرش، وما 
ترتب عىل اس�تخدام اآللت احلديثة من ظهور طبقة الع�امل، التي تعرضت لظلم اجتامعي فرتة 
من الزمن نتيجة سيادة املذهب الفردي وما يقرره من حرية التعاقد لكن تقدم الصناعة وما أدى 
إلي�ه من زي�ادة قوة الطبقة العامل�ة، ومناداهتا املس�تمرة برضورة تدخل الدول�ة لتنظيم عالقات 
العم�ل بصورة حتفظ للعامل حقوقهم، وحتميهم من تعس�ف أصح�اب العمل، األمر الذي أدى 
إىل إص�دار ترشيع�ات ف هذا الصدد هتدف إىل محاية الطبقة العاملة، ثم ما لبثت هذه الترشيعات 

أن كونت فرعًا مستقاًل من فروع القانون اخلاص، وهو ما يطلق عليه قانون العمل))(.

إل أن ج�ذور ه�ذه التفاقي�ات املنضوية حتت قانون العمل قد مورس�ت عملي�ًا منذ عهود 
قديم�ة بحك�م احلاج�ة دون أن يكون لا قان�ون مكتوب، وق�د حدثنا الق�رآن الكريم عن عمل 
األنبي�اء كموس�ىu ويوس�ف u وغريمه�ا، وعن رحلتي الش�تاء والصيف املرتبط�ة بالبيئة املكية 
الت�ي ن�زل فيها القرآن الكريم، وغ�ري ذلك من القصص التي تتضمن معن�ى هذا العقد، وكانت 
التجارة، والبيع والرشاء والزراعة والصناعة ف خمتلف العصور، تتطلب ف الغالب استئجار من 
يعمل عليها نظري مقابل ُمعني))(، واملتصفح لكتب الفقه اإلسالمي؛ جيد تفصياًل لذا األمر، حتت 
ما يس�مى ب� )اإلج�ارة( وغريها، وهي معاوضة عىل املنفعة، س�واء كانت عماًل أو غريه، وذلك 

))( انظر: حس�ن، عيل س�يد: املدخ�ل إىل علم القانون الكت�اب األول )دار النهضة العربية، ب�ريوت- لبنان، د. ط، 
)98)م( ص 48؛ منصور، أمحد إبراهيم: عدالة التوزيع والتنمية القتصادية)مركز دراس�ات الوحدة العربية، 

بريوت- لبنان، د. ط، 007)م( ص 6)).
))( انظ�ر: الق�ريش، باق�ر رشيف: حق�وق العامل ف اإلس�الم )دار املع�ارف للمطبوعات، بريوت- لبن�ان، د. ط، 

)99)م( ص 0)) - 4)).
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برشوط، منها: العقد، وما يش�رتط ف املتعاقدين من بلوغ، وعقل، ورىض، كام أن الس�نة النبوية 
تضمنت الكثري من األحاديث التي حّثت عىل العمل والكسب الكريم، والوفاء بحق األجري))(. 

5 . 1. 1 تعريف نظام العمل وأمهيته وتطوره يف اململكة

الفرع األول: تعريف قانون العمل عند القانونيني

قان�ون العم�ل ف جممله قانون ينظ�م العالقة بني العامل وصاحب العم�ل، برشوط وقيود، 
فهو جمموعة من القوانني التي تنظم العالقات الفردية القائمة عىل معاوضة العمل اخلاص التابع 
باألجر، كام ينظم العالقات اجلامعية املتعلقة بالعامل، س�واء تثلت ف عالقات بني العامل، كام ف 
النقاب�ات، أم ف اتفاقي�ات العمل اجلامعية، التي يتم إبرامها ب�ني نقابة عاملية، أو أكثر، وصاحب 

عمل، أو أكثر))(.

ومن التعريفات املوس�عة لقانون العمل الت�ي تضمنت بيان خصائصه التعريف القائل بأنه: 
»جمموع�ة القواع�د القانونية، الت�ي تنظم العالقات الناش�ئة، عن قيام ش�خص طبيعي، بالعمل 
حلس�اب ش�خص طبيعي آخر، أو ش�خص معن�وي خاص، وحتت س�لطته وإرشاف�ه، ف مقابل 
أج�ر«))(. وهناك تعريفات أخرى لقانون العمل منها أنه: »جمموعة القواعد القانونية، التي تنظم 
العالقات الفردية، واجلامعية الواردة، أو املتعلقة بالعمل التبعي املأجور اخلاص«)4(، أو »جمموعة 
القواع�د القانوني�ة، التي تنظم العالق�ات الفردية ال�واردة عىل معاوضة العمل اخل�اص، التابع 
باألج�ر«)5(، ومنها أيضًا تعريف�ه بأنه: »جمموعة القواعد التي حتكم العالقات الناش�ئة، عن قيام 
شخص طبيعي بالعمل، حلساب شخص من أشخاص القانون اخلاص، وحتت إدارته وإرشافه، 

))( انظر: املرجع السابق، ص 0)) - 4)).
))( انظر: س�ليم، عصام أنور: أصول قانون العمل اجلديد رقم: )) لس�نة )00)م)منشأة املعارف، اإلسكندرية – 
مرص، 004)م( ص 4)؛ كرية، حسن: أصول قانون العمل، عقد العمل )منشأة املعارف، اإلسكندرية – مرص، 

ط )، 979)م( ص 7).
))( شنب، حممد لبيب: رشح قانون العمل اللبناين )د.ن، بريوت – لبنان، د. ط، 969)م( ص 9 – 0).

)4( املرجع السابق، ص )).
)5( سليم، عصام أنور: أصول قانون العمل اجلديد رقم: )) لسنة )00)م، ص 5).
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مقابل أجر«))(، وبذلك يكون قانون العمل ُمنظاًم للعمل اخلاص التابع، دون سواه))(.

ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استخالص ثالثة رشوط لقانون العمل: 

ال�رشط األول: أن تق�وم عالق�ة العم�ل بني أط�راف، من أش�خاص القانون اخل�اص، ذلك أن 
قان�ون العمل، يكم أصاًل العالقات والرواب�ط املتعلقة بالعمل التابع املأجور، القائمة 
ب�ني األش�خاص العاديني فقط، وخترج من نطاقه روابط العم�ل التابع املأجور، املؤدى 
حلس�اب الدول�ة، أو األش�خاص ذوي العتباري�ة العام�ة، لتدخ�ل ف نط�اق القانون 
ق العمل ف هذه الصورة، بالس�لطة  اإلداري، وحتكمه�ا قوانني املوظفني العاديني، لتعلُّ

اإلدارية العامة))(. 

ال�رشط الثاين: أن ي�ؤدي العامل عمله مقابل أجر، أّيًا كان نوع ه�ذا األجر ومقداره، وأّيًا كانت 
طريقة حتديده، وبذلك يرج من نطاق قانون العمل ما يؤديه الش�خص من عمل جماين 

عىل سبيل التبع)4(.

ال�رشط الثال�ث: أن يك�ون العمل تابًعا، فاإلنس�ان قد يس�تقل ف عمله، كأن ي�ؤدي هذا العمل 
لنفسه، وهذا النوع من العمل يرج من نطاق قانون العمل)5(.

وأما تعريف العمل ف النظام الس�عودي؛ فهو »اجلهد املبذول ف النش�اطات اإلنس�انية كافة 
تنفيذًا لعقد العمل )مكتوبًا أو غري مكتوب( برصف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت 

أو جتارية أو زراعية أو فنية أو غريها، عضلية كانت أو ذهنية«)6(.

ويش�مل هذا التعريف للعمل أنواع العمل املختلفة، س�واء أكان عماًل أصليًا وهو موضوع 
النش�اط املعتاد لألفراد أو املنش�آت، أو عماًل مؤقًتا، أو عرضًيا، أو موسمًيا، وعليه يكون العمل 

))( إسامعيل، إهياب حسن: وجيز قانون العمل )د.ن، القاهرة – مرص، د. ط، 976)م( ص 5؛ شنب، حممد لبيب: 
رشح قانون العمل اللبناين، ص )).

))( انظ�ر: الع�دوي، ج�الل، وس�ليم، عص�ام أنور: قان�ون العمل )منش�أة املعارف، اإلس�كندرية – م�رص، ط )، 
995)م( ص )).

))( انظر: كرية، حسن: أصول قانون العمل، عقد العمل، ص 0).
)4( انظر: إسامعيل، إهياب حسن: وجيز قانون العمل، ص 6؛ العدوي، جالل، وعبد الرمحن، محدي: قانون العمل 

)دار النهضة العربية، القاهرة – مرص، ط )، )00)م( ص 4) 
)5( انظر: إسامعيل، إهياب حسن: وجيز قانون العمل، ص 7.

)6( نظام العمل السعودي، املادة: ))(.



214

ف النظام الس�عودي هو كل جهد إنس�اين مرشوع يؤدى ف ضوء اتفاق عىل صورة عقد ونحوه، 
سواء كان مكتوبًا أو غري مكتوب ف مقابل أجر))(.

الفرع الثاين: ظهور نظام العمل وتطوره يف اململكة العربية السعودية 

ظه�ر نظام العمل الس�عودي مالزمًا للتطور القتص�ادي ف اململكة ف بداية ازدهار صناعة 
الزيت، وقد صدر أول نظام يتعلق بالعمل ف اململكة عام 56))ه� باس�م »نظام تعويض عامل 
املش�اريع الصناعي�ة والفنية«، وهو ترشيع اقت�رص عىل محاية العامل ف بدن�ه وتأمينه ضد أخطار 
الوف�اة واإلصابات املؤقت�ة والدائمة، وكان هذا النظام ل ينطبق إل عىل الرشكات الس�تثامرية، 
ورسع�ان ما ظهرت احلاجة املاس�ة إىل ترشيع أكثر ش�موًل وتفصياًل، فص�در أول نظام متكامل 
للعم�ل س�نة )6))ه��، ويتميز ه�ذا النظ�ام أوًل باتس�اع دائرة تطبيق�ه حيث ش�ملت املناجم 

واملحاجر والصناعات التحويلية وأعامل البناء والنقل بكافة صوره))(.

وق�د أخ�ذ هذا النظ�ام بكافة املبادئ احلديث�ة ف تنظيم العمل، فحدد س�اعات العمل بثامين 
�ا، وقرر مبدأ اإلجازة األس�بوعية والعطلة الس�نوية بأجر كام�ل، ومبدأ اإلخطار  س�اعات يوميًّ
السابق عند إهناء العقد، ومبدأ التفتيش عىل العمل الذي كانت تتوله وزارة املالية، كام ألزم هذا 
النظام أصحاب األعامل بإس�كان العامل وتقديم خدم�ات خمتلفة لم، فضاًل عن عالجهم حتى 

وإن كان املرض غري ناشئ عن إصابات صناعية))(.

وباطراد التقدم الصناعي واحلضاري ف اململكة أصبح من املتعني وضع نظام عاميل ش�امل، 
فصدر نظام العمل والعامل لسنة 66))ه� ف ستني مادة، وألغى هذا النظام ما سبقه، ولكنه نقل 
الكثري من أحكامه، ولعل أهم ما يتميز به هذا النظام هو شمول أحكامه لكافة العاملني ف املشاريع 
الصناعية والتجارية املختلفة، ووضع أحكام حلامية األحداث وتنظيم لوائح العمل واجلزاءات، 
وإنش�اء نظام للتحكيم ف املنازعات العاملية والقضاء العاميل، وذلك طبقًا للامدتني)8)( و)40( 

))( انظر: البقمي، نارص بن حممد: حقوق اإلنس�ان املدنية ف النظام األس�ايس للحكم ف اململكة العربية السعودي، 
دراسة تأصيلية، ص 4)).

))( انظ�ر: أب�و العنني، حمم�د إبراهيم: مب�ادئ القانون لرجال األع�امل ف اململكة العربية الس�عودية )هتامة، جدة - 
اململكة العربية السعودية، ط)، 984)م( ص 8)).

))( انظر: جريدة أم القرى، العدد )4)9( بتاريخ 9)/ 6/ )6))ه�، وكذلك األعداد التالية حتى العدد )8)9(.
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م�ن هذا النظام، وتأكيد الطابع اآلمر ألحكامه، وبط�الن كل رشط خمالف لا، طبقًا للامدة))4( 
منه، وتضمن هذا النظام النص عىل إنشاء وزارة للعمل))(.

وف ظ�ل أح�كام ذلك النظام صدر ع�ام 68))ه� نظام التعويضات لع�امل املقاولني، وهو 
بمثاب�ة نظ�ام اختياري للتأمين�ات الجتامعية، فقد أوج�د هذا النظام صندوقًا للتعويضات نش�أ 
بموافق�ة بع�ض أرباب األع�امل، وأصبح النضامم إلي�ه اختيارّيًا من جان�ب أصحاب األعامل، 

ويتوىل الصندوق رصف التعويضات املستحقة للعامل بسبب إصابات العمل))(.

وف عام89))ه� صدر نظام جديد للعمل ُسمّي )نظام العمل والعامل ونظام التأمينات())(، 
وت�وج ه�ذا التط�ور بص�دور نظ�ام العمل األخ�ري بقرار جمل�س ال�وزراء رق�م )9))( وتاريخ 
))/6/8)4)ه�� واملص�ادق علي�ه باألمر امللكي رق�م: م/ )5 وتاري�خ ))/ 8/ 6)4)ه�، 
ال�ذي يتك�ون من مئ�ة ومخس وأربعني م�ادة، ونص ف امل�ادة )44)( عىل أن » يل ه�ذا النظام 
حمل نظام العمل والعامل، الصادر باألمر امللكي ذي الرقم )م/))( والتاريخ 89/9/6))ه�، 
ويلغ�ي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويس�تمر العمل باللوائ�ح والقرارات الصادرة قبل نفاذ 

هذا النظام إىل حني تعديلها«.

الفرع الثالث: أمهية نظام العمل

ل ش�ك أن لنظ�ام العمل أمهي�ة كبرية ف تنظي�م العالقة بني العامل وصاح�ب العمل، وأن 
لذلك مزايا متعددة. ويمكن إجياز هذه املزايا ف جانبني مها: 

1 ـ أمهية نظام العمل من الناحية االجتامعية

ينظم نظام العمل، العالقات بني العامل وأصحاب األعامل، وهم جمموعة ضخمة من أفراد 
املجتمع، ويظهر ذلك جلّيًا فيام يتعلق بأعداد العامل، الذين يعتمدون ف معاشهم عىل ما يصلون 

))( انظر: جريدة أم القرى، العدد )))))( بتاريخ 0)/ 7/ 67))ه�. 
))( انظر: أبو العنني، حممد إبراهيم: مبادئ القانون لرجال األعامل ف اململكة العربية السعودية، ص 9)).

))( انظ�ر: جريدة أم الق�رى العدد )99))( بتاريخ 9)/ 9/ 89))ه�؛ أبو العن�ني، حممد إبراهيم: مبادئ القانون 
لرجال األعامل ف اململكة العربية السعودية، ص 9))؛ النارصي، إبراهيم بن حممد: دليل أنظمة اململكة العربية 

السعودية، ص 5)4. 
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عليه من أجور ))(. وهذا جيعل لنظام العمل أمهية ف حياهتم؛ إذ ينظم كيفية حصول العامل عىل ما 
يستحقه من أجر، مقابل ما يقدمه من عمل، ويدد ساعات العمل، وأوقات الراحة، والصالة، 
واألجازات السنوية، واملرضية، والعرضية، كام ُيلزم هذا النظام صاحب العمل، بتوفري الظروف 
الصحية، التي يامرس فيها العمل، وتوفري الوس�ائل الواقية من األمراض واحلوادث، ول ش�ك 
أن لذل�ك تأثريًا بالغًا ف حياة العامل وأفراد أرسته))(، كام أن قواعد تنظيم العمل، حتدد للعامل، 
وألف�راد أرسته كذلك، إمكاني�ات الوجود ف اجلامعة، بحيث يضمن له وقتًا من الفراغ، بام يتيح 

له جتديد نشاطه، وتنمية ملكاته، واإلرشاف عىل شؤون أرسته))(.

وم�ن هن�ا؛ تظهر أمهي�ة نظام العم�ل، الذي يقي�م التوازن، ب�ني مصالح الع�امل، ومصالح 
أصحاب األعامل، ويؤدي إىل حتسني حال العامل، وضامن املعاملة العادلة لم، وكل ذلك يؤدي 
إىل إزالة أس�باب القلق، والتذمر الجتامعي؛ مما يقق الستقرار واألمن ف املجتمع، ويؤدي إىل 

إشاعة العدالة الجتامعية)4(.

2 ـ أمهية نظام العمل من الناحية االقتصادية

يعتب نظام العمل، من أهم وس�ائل التوجيه القتصادي، س�واء في�ام يتعلق بتوزيع الدخل، 
أو بتوجي�ه اإلنت�اج )5(. ك�ام قد يتخذ نظام العمل كوس�يلة لتش�جيع صناعة معينة، عىل حس�اب 
صناع�ة أخرى، غري مرغوب فيها، وفقًا حلاجات القتصاد القومي)6(. ويرجع هذا التأثري لنظام 
العمل إىل تدخله ف بعض العنارص األساسية للنشاط القتصادي، مثل: تشغيل األيدي العاملة، 

والقوة الرشائية للعامل، واألعباء املالية للمرشوعات)7(.

))( انظ�ر: الع�دوي، ج�الل: أصول نظ�ام العمل الس�عودي )د.ن، الري�اض – اململك�ة العربية الس�عودية، ط )، 
)8))ه�( ص 7).

))( انظ�ر: أب�و الس�عود، رمض�ان: الوس�يط ف رشح قان�ون العم�ل )دار النهضة العربي�ة، القاه�رة – مرص، ط )، 
)98)م( ص 0)؛ وانظر: نايل، الس�يد عيد: قانون العمل اجلديد ومحاية العامل من خماطر بيئة العمل رقم: )) 

لسنة )00)م، ص 7).
))( انظر: زكي، حممود مجال الدين: عقد العمل )دار النهضة العربية، القاهرة – مرص، ط )، 990)م( ص 9).

)4( إسامعيل، إهياب حسن: وجيز قانون العمل، ص ))؛ كرية، حسن: أصول قانون العمل، عقد العمل، ص 4).
)5( نايل، السيد عيد: قانون العمل اجلديد ومحاية العامل من خماطر بيئة العمل رقم: )) لسنة )00)م، ص 9).

)6( انظر: عبد الرضا، عبد الرسول: الوجيز ف قانون العمل )د.ن، الكويت، ط )، 978)م( ص 7-6.
)7( انظر: مراد، حممد حلمي: الوجيز ف قانون العمل والتأمينات الجتامعية )دار النهضة العربية، القاهرة – مرص، 

ط )، )97)م( ص 9).
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وتقرتن التنمية القتصادية ف جمالهتا املختلفة بنشاط قطاع العمل ف الدولة، ومدى تطوره 
وتوفريه الكوادر املنتجة ف كل التخصصات، وكل جهد يبذل فهو عمل يصب ف جمرى القتصاد 

ويرك عجلة التنمية))(.

5 . 2. 2 اآلثار املرتتبة عىل عقد العمل

الفرع األول: آثار عقد العمل بالنسبة للعامل

 أواًل: االلتزام بأداء العمل

نص�ت امل�ادة )65أ( من نظام العمل الس�عودي عىل أن�ه »ينجز العمل وفق�ًا ألصول املهنة 
ووفق تعليامت صاحب العمل، إذا ل يكن ف هذه التعليامت ما يالف العقد أو النظام أو اآلداب 

العامة، ول يكن ف تنفيذها ما يعرض للخطر«.

ويتحدد العمل بموجب رشوط العقد، فإن كانت غري كافية؛ فإن مدى التزام العامل يتحدد 
بالرجوع إىل إرادة الطرفني ونيتهام املش�رتكة، وإل رجع القايض إىل عرف اجلهة وعرف املهنة ف 

حتديد نوع العمل املتفق عليه، وذلك تطبيقًا لنص النظام))(.

وتن�ص امل�ادة )65ب( ع�ىل أن يعتن�ي العامل عناي�ة كافي�ة ب�اآللت واألدوات واملهامت 
واخلام�ات اململوكة لصاحب العمل املوضوعة حتت ترصفه، أو التي تكون ف عهدته، وأن يعيد 
إىل صاحب العمل املواد غري املستهلكة. كام أوجبت املادة )65ج( عىل العامل »أن يقدم كل عون 
ومساعدة دون أن يشرتط لذلك أجرًا إضافًيا، ف حالت الكوارث واألخطار التي هتدد سالمة 

مكان العمل أو األشخاص العاملني فيه«.

ف الوقت نفس�ه؛ نصت املادة )60( عىل أنه » ل جيوز تكليف العامل بعمل يتلف اختالفًا 
جوهري�ًا عن العمل املتفق عليه بغري موافقت�ه الكتابية، إل ف حالت الرضورة التي قد تقتضيها 
ظ�روف عارضة وملدة ل تتجاوز ثالثني يومًا ف الس�نة«. أما إذا ق�ام صاحب العمل بتغيري عمل 
))( انظر: امللحم، عيل بن عبدالل: حقوق اإلنسان القتصادية ومحايتها ف النظام األسايس للحكم ف اململكة العربية 

السعودية، دراسة مقارنة باملواثيق الدولية، ص 7)).
))( انظر: أبو العنني، حممد إبراهيم: مبادئ القانون لرجال األعامل ف اململكة العربية السعودية، ص 84). 
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العام�ل تغي�ريًا جوهرّيًا كان من حق العامل وفق�ًا للامدة ))8 ج( أن يرتك العمل قبل هناية العقد 
دون إعالم سابق مع عدم اإلخالل بحقه ف التعويض واملكافأة.

م الس�عودي القواعد اخلاصة بصاحب العمل ف تغيري مكان عمل العامل،  وقد وضع املنظِّ
فنص�ت امل�ادة )6)( م�ن الالئح�ة التنظيمي�ة للعمل والعامل عىل أن�ه » ل جيوز نق�ل العامل من 
مق�ر عمل�ه األصيل إىل مكان آخر يقت�يض تغيري حمل إقامته إذا كان من ش�أن هذا النقل أن يلحق 
بالعامل رضرًا جس�ياًم ول يكن له س�بب مرشوع تقتضيه طبيعة العمل«. ويتضح من هذا النص 
أن صاح�ب العم�ل حر ف إجراء النقل املكاين البس�يط الذي ل يضط�ر العامل فيه إىل تغيري حمل 

إقامته كالنقل من فرع إىل فرع داخل املدينة الواحدة))(.

وتق�يض امل�ادة )59( من النظ�ام أنه »ل جيوز نق�ل العامل ذي األجر الش�هري إىل فئة عامل 
اليومية أو العامل املعينني باألجر األسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إل إذا وافق العامل عىل ذلك 
كتابة، ومع عدم اإلخالل باحلقوق التي اكتس�بها العامل ف املدة التي قضاها باألجر الش�هري«. 
وتب�ني امل�ادة )98( من النظام أنه »ل جيوز تش�غيل العامل تش�غياًل فعليًا أكثر من ثامين س�اعات 
ف الي�وم الواح�د، إذا اعتمد صاحب العمل املعي�ار اليومي، أو أكثر من ثامن وأربعني س�اعة ف 
األس�بوع، إذا اعتم�د املعيار األس�بوعي. وختفض س�اعات العمل الفعلية خالل ش�هر رمضان 

للمسلمني، بحيث ل تزيد عىل ست ساعات ف اليوم، أو ست وثالثني ساعة ف األسبوع«.

ونص�ت املادة ))0)( عىل أنه »تنظم س�اعات العمل وفرتات الراح�ة خالل اليوم، بحيث 
ل يعم�ل أي عام�ل أكثر من مخس س�اعات متتالي�ة دون فرتة للراحة والص�الة والطعام ل تقل 
ع�ن نصف س�اعة ف امل�رة الواحدة خالل جمموع س�اعات العم�ل، وبحيث ل يبق�ى العامل ف 
مكان العمل أكثر من إحدى عرشة ساعة ف اليوم الواحد«. وقد أو ضحت املادة )06)( بعض 
األمور املهمة اخلاصة بجواز صاحب العمل تش�غيل العامل س�اعات إضافية عن العمل، وذلك 

ف احلالت التالية: 

أ � أعامل اجلرد الس�نوي، وإعداد امليزانية، والتصفية، وقفل احلس�ابات والس�تعداد للبيع بأثامن 
خمفضة والستعداد للمواسم، برشط أل يزيد عدد األيام التي يشتغل فيها العامل عىل ثالثني 

يومًا ف السنة. 

))( انظر: املرجع السابق، ص 86). 
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ب � إذا كان العمل ملنع وقوع حادث خطري، أو إصالح ما نشأ عنه، أو تالف خسارة حمققة ملواد 
قابلة للتلف. 

ج � إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غري عادي. 

د � األعياد واملواسم واملناسبات األخرى واألعامل املوسمية التي حتدد بقرار من الوزير. 

ول جي�وز ف مجي�ع احل�الت املتقدمة أن تزيد س�اعات العمل الفعلية عىل عرش س�اعات ف 
اليوم، أو ستني ساعة ف األسبوع. ويدد الوزير بقرار منه احلد األقىص لساعات العمل اإلضافية 

التي يسمح با ف السنة. 

وم�ن الواجبات املطلوبة من العامل حف�ظ أرسار العمل، فنصت املادة )79ز( من الالئحة 
التنظيمي�ة للعم�ل والعامل ع�ىل أنه جيب عىل الع�امل »املحافظة ع�ىل األرسار الفني�ة والصناعية 

والتجارية للمنشأة أو أية أرسار تصل إىل علمه بسبب أعامل وظيفته«.

كام نصت املادة )4))( من النظام عىل أنه »جيب عىل العامل أن يس�تعمل الوس�ائل الوقائية 
املخصص�ة لكل عملي�ة، وأن يافظ عليها، وأن ينفذ التعليامت املوضوعة للمحافظة عىل صحته 

ووقايته من اإلصابات واألمراض«.

ثانًيا: احلقوق املرتتبة للعامل يف ضوء نظام العمل

للعامل ف نظام العمل السعودي حقوق كثرية، لعل من أمهها: حقه ف األجر، وحقه ف التمتع 
باألج�ازات التي قررها النظام، وحقه ف الخرتاع ال�ذي يتوصل إليه أثناء العمل وفقًا للقواعد 
الت�ي نص عليها النظ�ام، وحقه ف العالج الطبي، وحقه ف اخلدمات الرضورية والرتفيهية، وقد 

نص نظام العمل ف عدد من مواده، عىل هذه احلقوق إضافة إىل حق العامل ف األجر ومنها: 

أ � أن يمتنع صاحب العمل عن تشغيل العامل سخرة، وأل يتجز دون سند قضائي أجر العامل 
أو ج�زءًا من�ه، وأن يعام�ل عامله بالح�رتام الالئ�ق، وأن يمتنع عن كل ق�ول أو فعل يمس 

كرامتهم ودينهم. 

ب � أن يعطي العامل الوقت الالزم ملامرس�ة حقوقهم املنصوص عليها ف هذا النظام دون تنزيل 
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من األجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا احلق بصورة ل ختل بسري العمل))(. 
ج � أن يعط�ي العام�ل � بناًء عىل طلبه � ش�هادة خدم�ة دون مقابل ويوضح فيه�ا تاريخ التحاقه 
بالعم�ل وتاريخ انتهاء عالقت�ه بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره األخري. وجيب 
أن تكون هذه الش�هادة مس�ببة إذا اشتملت عىل ما قد ييسء إىل سمعة العامل أو يقلل فرص 

العمل أمامه. 
د � أن يعيد للعامل مجيع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق))(.

ه�� � إذا أصي�ب العام�ل بإصاب�ة عمل، أو بم�رض مهني، ف�إن صاحب العمل يلت�زم بعالجه، 
ويتحم�ل مجيع النفق�ات الالزمة لذلك، بطريق�ة مبارشة أو غري مبارشة، ب�ام فيها اإلقامة ف 
املستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، واألشعة، واألجهزة التعويضية، ونفقات النتقال 

إىل أماكن العالج))(.

و � جي�ب ع�ىل صاحب العم�ل إعداد م�كان ألداء الصالة ف أوقاهت�ا ومكان لتن�اول الطعام ف 
األوقات التي حتددها املنشأة ورصف راتب الشهر الذي توف فيه العامل لورثته كاماًل )4(.

ز �  م�ع ع�دم اإلخالل بحق العامل ف اللتجاء إىل اجله�ات اإلدارية أو القضائية املختصة، يق 
له أن يتظلم إىل إدارة املنش�أة من أي ترصف أو إجراء يتخذ ف حقه، ويقدم التظلم إىل إدارة 
املنش�أة خ�الل ثالثة أيام من تاريخ العل�م بالترصف أو اإلجراء املتظل�م منه، ويطر العامل 

بنتيجة البت ف تظلمه ف ميعاد ل يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم)5(.

وس�يتم الرتكي�ز عىل حق العامل ف األجر؛ ألن�ه أهم هذه احلقوق بالنس�بة للعامل، ألنه ل 
يمكن أن ُيتصور وجود عقد للعمل، إل إذا كان العمل مأجوًرا، فإذا توفر األجر فالعقد موجود 
واقعًي�ا، ول�و ل يتفق الطرفان رصاحة عىل وج�ود أجر مقابل العمل، ما دام يمكن اس�تخالص 

نيتهام ف التعاقد عيل عمل مأجور)6(.

))( انظر: نظام العمل السعودي، املادة ))6(.
))( انظر: املرجع السابق، املادة )64(.

))( انظر: املرجع السابق، املادة ))))(.
)4( انظر: الالئحة التنظيمية للعمل والعامل، املادة: ))8(.

)5( انظر: املرجع السابق، املادتني: ))84-8(.
)6( انظر: كرية، حسن: أصول قانون العمل، عقد العمل، ص 49).
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وتن�ص امل�ادة ))( من نظ�ام العمل ع�ىل تعريف األجر بأن�ه » كل ما يعط�ى للعامل مقابل 
عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غري مكتوب، مهام كان نوع األجر أو طريقة أدائه«.

ول ش�ك أن األج�ر عنرص جوهري أس�ايس ف عق�د العمل مه�ام كانت صورت�ه وأّيًا كان 
مق�داره، ومه�ام كانت طريقة دفعه، فهو ثم�رة جهد العامل واللتزام الرئي�س الذي يرتتب عىل 
عات�ق صاح�ب العمل مقابل العم�ل الذي يؤديه العام�ل، فعقد العمل هو م�ن عقود املعاوضة 
ولي�س من عق�ود التبع، ولذا كان من الطبيع�ي أن يلتزم صاحب العمل بدف�ع األجر للعامل، 

سواء كانت أعامله رابحة أم خارسة))(.

وق�د أكدت امل�ادة )50( من نظام العمل عىل أمهية األجر ف عق�د العمل؛ إذ نصت عىل أن 
»عقد العمل هو عقد مبم بني صاحب عمل وعامل، يتعهد األخري بموجبه أن يعمل حتت إدارة 

صاحب العمل أو إرشافه مقابل أجر«. 

وق�د ب�ني النظام أنه ل يش�رتط لس�تحقاق األج�ر أن يقوم العام�ل بأداء العم�ل فعال، بل 
يس�تحق األجر إذا أبدى اس�تعداده للقيام به ف مواعيده متى كان السبب الذي يمنعه عن العمل 
راجعًا إىل صاحب العمل، فام دام العامل كان مس�تعدًا ألداء العمل ول يمنعه من ذلك إل خطأ 

صاحب العمل فهو ف احلقيقة ف حكم مؤدي العمل))(.

و ت�بز األمهي�ة البالغة لألجر بالنس�بة إىل العام�ل؛ إذ يعتمد عليه اعتامدًا كليًا أو أساس�يًا ف 
معيش�ته ومعيش�ة أرسته؛ مما جيعله ف غالب األحوال ف مركز من التبعية القتصادية إىل جوار ما 
يوجد فيه أصاًل من تبعية قانونية. ولذا ل يعد من املمكن الوقوف عند النظرة إىل األجر باعتباره 
مقاب�اًل للعمل فحس�ب؛ إنام أصبح م�ن الواجب العت�داد كذلك بذا الطاب�ع احليوي لألجر؛ 
م األجر ف هذا النظام  نتيج�ة اعتباره املورد الوحيد أو األس�ايس لرزق العامل، وقد أح�اط املنظِّ
بحامية كبرية، سواء من ناحية تدخله ف حتديد األجور؛ لضامن كفاية األجر لتوفري معيشة إنسانية 
معقولة، أو من ناحية التيسري عىل العامل ف شأن زمان ومكان أدائه، أو من ناحية محايته لألجر، 

))( انظر: أبو العنني، حممد إبراهيم: مبادئ القانون لرجال األعامل ف اململكة العربية السعودية، ص 94). 
))( انظر: سالمة، أمحد: رشح قانون العمل )د.ن، القاهرة – مرص، ط )، 959)م( ص49؛ نظام العمل السعودي، 

املادة ))6(. 
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وذلك باحلد من سلطة صاحب العمل ف القتطاع منه، ومن سلطة الدائنني ف احلجز عليه))(.

ومن أجل ذلك وضع نظام العمل الس�عودي عدة ضامنات بخصوص األجر فيام يصب ف 
صالح العامل، وهي: 

أ ـ وسيلة الوفاء باألجر

ح�رص نظام العمل ع�ىل كفالة حق العامل ف احلصول عىل أج�ره بقيمته احلقيقية، وهو ما 
يقتيض أن يكون أداؤه بشكل نقدي، كام هو متفق عليه ف العقد، وأن يتم ذلك بالعملة املتداولة 
قانوًنا، فنص عىل أن » جيب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبالد«)))((؛ 
وينطوي هذا عىل إلزام صاحب العمل بالوفاء بأجور العامل بالريالت السعودية، ول جيوز بأية 
عملة أجنبية، والنص ل يقرص هذا احلكم عىل ما يس�تحق للعامل من أجر فحس�ب، بل يش�مل 
أي مبلغ نقدي آخر ُيستحق له من قبل صاحب العمل، كتعويض مثاًل، وهذا طبيعي إِذ احلكمة 

متوافرة ف شأنه توافرها ف شأن األجر))(.

ب ـ حتديد وقت الوفاء باألجر ومكانه

يقرر النظام ف ش�أن مكان الوفاء باألجر، نفس ما يقرره ف شأن زمانه، فيكتفي بالنص عىل 
أن يدفع للعامل أجره من املكان الذي يدده العقد، وقد حرص النظام عىل التيسري عىل العامل، 
فأوج�ب أن يك�ون الوفاء باألجر ف مكان العمل، وحتديد م�كان الوفاء باألجر عىل هذا النحو، 

يقصد به عدم إضاعة وقت العامل أو املشقة عليه بالنتقال إىل مكان آخر، لقبض أجره)4(.

ويمك�ن التف�اق ع�ىل أداء األجر، ف غري م�كان العم�ل إذا كان ذلك أكثر فائ�دة للعامل، 
ولذلك يملك العامل املطالبة بتحويل أجره إىل حسابه ف أحد البنوك. ويكون التفاق عىل ذلك 
صحيحًا، ولكن ل جيوز لصاحب العمل إجباره عىل ذلك أو عىل قبول شيك مرصف بأجره دون 

))( انظر: زكي، حممود مجال الدين: عقد العمل، ص 78.
))( انظر: نظام العمل السعودي، املادة )90(.

))( انظ�ر: س�المة، أمح�د: رشح قانون العم�ل، ص 4))؛ زكي، حممود ك�امل الدين: الوجيز ف قان�ون العمل )دار 
النهضة العربية، القاهرة – مرص، ط)، 964)م( ص 74).

)4( انظر: مراد، حممد حلمي: قانون العمل، ص 87).
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رضاه))(، ومن الواضح أنه يصح الوفاء ف مكان آخر إذا استحال الوفاء ف مكان العمل))(. 

وق�د بني نظام العمل حتدي�د زمان ومكان الوفاء باألجر بام ييرس ع�ىل العامل احلصول عىل 
أجره، فجاء ف املادة )90أ(: »جيب دفع األجر ف ساعات العمل ومكانه طبقًا لألحكام اآلتية: 

) � العامل باليومية ترصف أجورهم مرة كل أسبوع عىل األقل.

) � العامل ذوو األجور الشهرية ترصف أجورهم مرة ف الشهر. 

) � إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويتاج ملدة تزيد عن أس�بوعني، وجب أن يصل العامل عىل 
دفعة كل أس�بوع تتناس�ب مع ما أته من العمل ويرصف باقي األجر كاماًل خالل األس�بوع 

التايل لتسليم العمل.

4 � ف غري ما ُذكر تؤدى إىل العامل أجورهم مرة كل أسبوع عىل األقل.

وم�ن خ�الل املادة الس�ابقة، يتب�ني وجود طريقتني رئيس�يتني حلس�اب األجر، مه�ا: طريقة 
حساب األجر بالزمن، وطريقه حساب األجر بالقطعة، وبيان هاتني الطريقتني فيام يأيت: 

) � حس�اب األجر بالزمن؛ ويقصد بذلك حس�ابه عىل أس�اس وحدة زمنية معينة، كالس�اعة أو 
اليوم أو األسبوع أو الشهر، دون النظر إىل قدر العمل، أو كمية اإلنتاج التي يصلها العامل 
ف مثل هذه الوحدة الزمنية، بحيث يصل العامل عىل أجر متناس�ب مع الوقت الذي أنفقه 

ف العمل، أو الزمن الذي يستحق عنه األجر))(.

) � حس�اب األجر بالقطعة؛ وبمقتىض هذه الطريقة، يس�ب األجر عىل أس�اس وحدة إنتاجية 
معين�ة، بحيث يتناس�ب ما يص�ل عليه العامل من أج�ر مع عدد الوح�دات اإلنتاجية التي 
يققه�ا؛ فيزي�د بزيادهت�ا وينق�ص بنقصاهنا، وف ح�دود نفس النس�بة. ومثال ه�ذه الطريقة 
حماسبة العامل ف مصانع النسيج عىل أساس مبلغ حمدد لكل مرت من القامش، وحماسبة العامل 

ف مصانع األحذية عىل أساس مبلغ حمدد لكل زوج من األحذية)4(.

))( انظر: العريف، عيل: رشح ترشيع العمل ف مرص )د.ن، القاهرة – مرص، د. ط، 955)م( ج)، 7)). 
))( انظر: غانم، إسامعيل: قانون العمل )د.ن، القاهرة – مرص، د. ط، )96)م( ص)5).

))( القريش، باقر رشيف: حقوق العامل ف اإلسالم، ص ))) – 4))؛ غانم، إسامعيل: قانون العمل، ص 48).
)4( انظر: العريف، عيل: رشح ترشيع العمل ف مرص، ص 95).
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وتب�دو طريقة حس�اب األج�ر بالزمن، ف مجلته�ا أصلح للعامل، تضمن ل�م عدم اإلرهاق 
م غالبًا لتحديد حد أقىص لس�اعات العمل فضاًل عن عدم تأثر  ف العم�ل بالنظ�ر إىل تدخل املنظِّ
أجوره�م ع�ادة بمثل ه�ذا التحديد، وملا تكفل لم م�ن أجر ثابت ل يتفاوت تبع�ًا لقدر اإلنتاج 
وجودته، ولكنها من ناحية أخرى، ل تعني عىل تفضيل العامل املجد النشيط؛ مما ينتهي إىل تثبيط 
مهة العامل املجدين، إذ يكتفي العامل عادة ببذل أقل جهد ممكن ف العمل، طاملا أن أجورهم ثابتة 

ل تتوقف عىل قدر اإلنتاج))(.

ول ُيغف�ل نظ�ام العم�ل حقوق العامل بعد انته�اء خدمته، فقد نصت امل�ادة )88( من نظام 
العم�ل عىل أن�ه »إذا انتهت خدمة العامل وجب عىل صاحب العم�ل دفع أجره وتصفية حقوقه 
خ�الل أس�بوع � ع�ىل األكثر � م�ن تاريخ انته�اء العالقة العقدية. أم�ا إذا كان العام�ل هو الذي 
أهن�ى العق�د، وجب عىل صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خالل مدة ل تزيد عن أس�بوعني. 

ولصاحب العمل أن يسم أي دين مستحق له بسبب العمل من املبالغ املستحقة للعامل«.

الفرع الثاين: آثار عقد العمل يف حق صاحب العمل

أواًل: التزامات صاحب العمل

يل�زم ف حق صاحب العم�ل بناًء عىل عقد العمل عدة أمور، تعمل هذه الدراس�ة عىل بيان 
أمهها، ذلك الذي يس�تمد ترشيع�ه مبارشة من النظام، فضاًل عن أثره في�ام يتعلق بتطبيقات عقد 

األمان ف نظام العمل السعودي، ولعل من أهم هذه اللتزامات: 

أ ـ االلتزام بتقديم العمل إىل العامل ودفع األجر

يلت�زم صاح�ب العمل بتقديم العم�ل إىل العامل، ومعنى ذلك تكينه م�ن أداء العمل املتفق 
عليه، خاصة إذا كان أجر العامل متوقفًا عىل أداء عمل فعيل، كام إذا كان األجر بالقطعة، كام يلزم 
عليه تقديم العمل للعامل إذا كان العامل سيكسب من أدائه خبة فنية تفوت عليه إذا ل يعمل))(.

))( انظ�ر: مرق�س، س�ليامن: نظرية دفع املس�ئولية املدنية )رس�الة دكت�وراه غري منش�ورة، جامعة القاه�رة – مرص، 
6)9)م( ص ))).

))( انظر: أبو العنني، حممد إبراهيم: مبادئ القانون لرجال األعامل ف اململكة العربية السعودية، ص 404. 



225

كام يلتزم صاحب العمل بدفع األجر إىل العامل وفقًا ألحكام النظام، والتي س�بق أن بينتها 
الدراسة أثناء تناولا مسألة األجر ف الفرع السابق. 

ويلت�زم صاحب العمل بتش�غيل العامل الس�عوديني ومنحه�م أولوية العم�ل، وذلك وفقًا 
ألحكام املادة ))( من النظام، التي تنص عىل أن » العمل حق للمواطن، ل جيوز لغريه ممارس�ته 

إل بعد توافر الرشوط املنصوص عليها ف هذا النظام«.

وتبع�ًا لذلك اش�رتط النظام لعمل األجنبي عددًا من ال�رشوط، فجاء ف املادة )))( أنه »ل 
جي�وز لغري الس�عودي أن ي�امرس عماًل، ول جيوز أن يس�مح له بمزاولت�ه، إل بعد احلصول عىل 
رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لذا الغرض. ويشرتط ملنح الرخصة ما يأيت: 

) � أن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة مرشوعة ومرصحا له بالعمل. 

) � أن يكون من ذوي الكفاءات املهنية أو املؤهالت الدراسية التي حتتاج إليها البالد، ول يوجد 
م�ن أبن�اء الب�الد من يمله�ا أو كان العدد املوجود منه�م ل يفي باحلاج�ة، أو يكون من فئة 

العامل العاديني التي حتتاج لم البالد. 

) � أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وحتت مسؤوليته.

ب  ـ االلتزام بإنشاء سجالت للعامل ومنحهم بطاقات خدمة ورعايتهم الطبية

أوجب النظام عىل صاحب العمل إنش�اء س�جالت للعامل لتنظيم العالقة بينه وبينهم، فقد 
نصت املادة )7)( من النظام عىل أنه »عىل صاحب العمل أن يتفظ ف مكان العمل بالسجالت 
والكشوف وامللفات التي حتدد ماهيتها، والبيانات التي جيب أن تتضمنها الالئحة. وأن يضع ف 
م�كان ظاهر بموقع العمل ج�دوًل بمواعيد العمل، وفرتات الراحة، ويوم الراحة األس�بوعي، 

ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها ف حالة العمل بأسلوب املناوبة«.

م الس�عودي صاحب العم�ل ف مواد النظ�ام ))4)-)4)-46)-)5)(   وق�د ألزم املنظِّ
بتقديم خدمات طبية حمددة للعاملني لديه، كام ألزمت الالئحة التنظيمية للعمل والعامل أصحاب 
األع�امل ف املواد )69(، )70( بتقديم الرعاية الطبية للعامل وفقًا لقواعد فصلها النظام، فنصت 
املادة )69( عىل أن » تؤمن املنشأة ف كل مكان يعمل فيه أقل من مخسني عاماًل خزانة لإلسعافات 
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الطبي�ة حتتوي عىل كميات كافية من األدوية واألربط�ة واملطهرات وغري ذلك، ويعهد إىل عامل 
مدرب أو أكثر بإجراء اإلس�عافات الالزمة للعامل املصاب�ني«. أما املادة )70(؛ فجاء فيها: »تعد 
املنشأة ف كل مكان يعمل به أكثر من مخسني عاماًل غرفة لإلسعافات الطبية تتوافر فيها الرشوط 
املنص�وص عليه�ا ف الالئح�ة التنفيذي�ة لنظ�ام العم�ل، ويعه�د إىل مم�رض مرخص ل�ه بإجراء 

اإلسعافات الالزمة للعامل حتت إرشاف طبيب«.

ثانًيا: حقوق صاحب العمل يف ضوء نظام العمل

حق�وق صاح�ب العمل كثرية، م�ن أمهها: حقه ف تنظيم العمل، وهو م�ا يعرف ف القانون 
باسم التبعية، وحقه ف تأديب العامل وحقه ف فسخ العقد، وبيان ذلك فيام يأيت: 

أ ـ حقه يف تنظيم العمل أو حق التبعية

يف�رتض عق�د العمل وجود العامل ف مركز تابع بالنس�بة إىل صاحب العمل، ول ش�ك أن 
التبعي�ة املقص�ودة هنا ه�ي التبعية القانونية، والت�ي تعني خضوع العام�ل ف أداء العمل، إلدارة 
وإرشاف، أو س�لطة صاح�ب العمل، وهو ما يعني تتع صاح�ب العمل بحق توجيه العامل فيام 
يقوم به من عمل، وإصدار أوامره إليه ف شأنه، ومراقبته ف تنفيذ ذلك، وتوقيع جزاءات عليه ف 

حال املخالفة؛ فهي إذًا تبعية ف أداء العمل وتنفيذه))(.

وقد اس�تقر العمل عىل كفاية التبعية التنظيمي�ة لقيام عقد العمل، وعىل أهنا احلد األدنى من 
التبعي�ة ول يمك�ن النزول عنه دون القض�اء عىل عنرص التبعية املميز لعقد العمل، ول ش�ك أن 

التبعية الفنية ليست رشطًا لزًما، فقد ل تكون لصاحب العمل أية دراية فنية بالعمل)))((. 

ب ـ حق صاحب العمل يف فسخ عقد العمل

م حق فس�خ عقد العمل ف تس�ع حالت، حس�ب ما نصت علي�ه املادة )80(،  جع�ل املنظِّ

))( انظر: كرية، حسن: أصول قانون العمل، عقد العمل، ص 49).
))( انظ�ر: أب�و العن�ني، حمم�د إبراهيم: مب�ادئ القان�ون لرجال األع�امل ف اململك�ة العربية الس�عودية، ص )4)؛ 
السنيدي، عبدالل راشد: مبادئ اخلدمة املدنية وتطبيقاهتا ف اململكة العربية السعودي )د.ن، الرياض – اململكة 

العربية السعودية، ط0)، 4)4)ه�( ص 94).
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يك�ون فيه�ا لصاحب العمل فس�خ العق�د دون إخطار أو تعوي�ض أو مكافأة، فقد ج�اء فيها: » 
ل جي�وز لصاحب العمل فس�خ العقد دون مكافأة أو إش�عار العام�ل أو تعويضه إل ف احلالت 

اآلتية، وبرشط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: 

) � إذا وقع من العامل اعتداء عىل صاحب العمل أو املدير املسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل 
أو بسببه. 

) � إذا ل ي�ؤد العام�ل التزاماته اجلوهرية املرتتبة عىل عقد العمل أو ل يطع األوامر املرشوعة أو ل 
يراع عمدًا التعليامت � املعلن عنها ف مكان ظاهر من قبل صاحب العمل � اخلاصة بس�المة 

العمل والعامل رغم إنذاره كتابة. 

) � إذا ثبت إتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عماًل خماًل بالرشف أو األمانة. 

4 � إذا وق�ع م�ن العامل عمدًا أي فعل أو تقصري يقصد به إحلاق خس�ارة مادية بصاحب العمل 
عىل رشط أن يبلغ صاحب العمل اجلهات املختصة باحلادث خالل أربع وعرشين ساعة من 

وقت علمه بوقوعه.

5 � إذا ثبت أن العامل جلأ إىل التزوير ليحصل عىل العمل.

6 � إذا كان العامل معينًا حتت الختبار. 

7 � إذا تغيب العامل دون س�بب مرشوع أكثر من عرشين يومًا خالل الس�نة الواحدة أو أكثر من 
ع�رشة أي�ام متتالية، عىل أن يس�بق الفصل إنذار كتايب من صاحب العم�ل للعامل بعد غيابه 

عرشة أيام ف احلالة األوىل وانقطاعه مخسة أيام ف احلالة الثانية.

8 � إذا ثب�ت أنه اس�تغل مرك�زه الوظيفي بطريقة غ�ري مرشوعة للحصول عىل نتائج ومكاس�ب 
شخصية. 

9 � إذا ثبت أن العامل أفشى األرسار الصناعية أو التجارية اخلاصة بالعمل الذي يعمل فيه«.

 وم�ن خالل ما تقدم يتضح أن نظام العمل الس�عودي قد حف�ظ لكال طرف العقد � العامل 
وصاحب العمل � حقوقهام وألزم كاًل منهام بواجبات جتاه الطرف اآلخر، وأنه ل يفرق ف احلقوق 
والواجبات � املقررة للعامل وعليه � بني املس�لم وغري املس�لم، باس�تثناء ما يتعلق بعبادة الصوم، 
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وختفي�ف س�اعات العمل للصائم ف ش�هر رمضان املب�ارك، وإلزام صاح�ب العمل بتخصيص 
أماكن ألداء الصلوات، وما عدا ذلك فهم متساوون ف احلقوق والواجبات.

 ونظ�رًا لرتب�اط نظام العمل الس�عودي املبارش بغري املواطنني الس�عوديني، وذلك لرتفاع 
نس�بة العاملني ف اململكة العربية الس�عودية م�ن غري املواطنني، وبالتايل كان�ت الفئة األكب التي 
ُيطبق عليها نظام العمل ف اململكة العربية السعودية من غري املواطنني، سواء كانوا من املسلمني 
أم م�ن غريه�م، فقد تناول هذا املبح�ث أهم مواد هذا النظام املرتبط�ة بحقوق وواجبات العامل 

وصاحب العمل.

5 . 2 تطبيقات عقد األمان يف نظام االستثامر األجنبي
5 . 2 . 1 مفهوم االستثامر وأشكاله 

س�مح نظام الستثامر األجنبي لألجانب بالس�تثامر داخل اململكة العربية السعودية تطبيقًا 
وتنفي�ذًا لعقد األمان الوارد ف الرشيعة اإلس�المية، وملقتىض ما يقرره القانون الدويل من مبادئ 

املعاملة باملثل، وانتقال رؤوس األموال بني الدول.

الفرع األول: تعريف االستثامر

أواًل: االستثامر يف اللغة

الس�تثامر ف اللغة هو: طلب الثمر، واحده ثمرة، وجيمع عىل ثامر، وُثمر، وأثامر))(، ويطلق 
الثمر عىل عدة معان، منها: 

) � محل الشجر، سواء ُأِكلمَ أم ل، فيقال: ثمر األراك، وثمر العنب، وثمر النخل))(.

) � كل نفع يصدر عن يشء، مثل قولك: ثمرة العلم العمل الصالح ))(.

))( انظ�ر: الفريوز آب�ادي، حممد بن يعقوب: القاموس املحيط، ص 485؛ اجلوهري، إس�امعيل بن محاد: تاج اللغة 
وصحاح العربية، ص 7).

))( انظ�ر: اب�ن منظ�ور، حممد بن مكرم: لس�ان الع�رب، ج4، ص 06)؛ الفيومي، أمحد بن حمم�د: املصباح املنري ف 
غريب الرشح الكبري، ص )).

))( انظر: الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد: املفردات ف غريب القرآن، ص 76).
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) � أنواع املال، تقول العرب: أثمر القوم وثمروا؛ إذا كثر مالم))(.

ثانًيا: االستثامر يف االصطالح الفقهي

ل ي�رج املفهوم الرشعي لالس�تثامر ع�ن مفهومه اللغ�وي، لكنه مقي�د بموافقته لألحكام 
الرشعية، فالس�تثامر ف الصطالح الرشعي هو »تنمية امل�ال من طرقه املباحة رشًعا«))(، إل أنه 
من الواضح ندرة اس�تخدام لفظ الس�تثامر عند علامء الرشع والفقهاء، � إنام كانوا يس�تخدمون 
ألفاظ�ًا أخرى لا نف�س املدلول، مثل: التثمري، والتنمية، والس�تنامء، واملتاجرة، والس�تغالل، 

ونحوها من األلفاظ التي يراد با املعنى املراد من كلمة استثامر))(.

لذلك نجد عزوفًا عن اس�تخدام مصطلح الس�تثامر ف املدونات الفقهية القديمة، وبالتايل 
عدم وجود تعريف لدهيم لذا املصطلح، وهذا ل يعني عدم معرفتهم باملصطلح، إنام اس�تخدام 

مصطلحات أخرى تؤدي املعنى نفسه )4(.

ثالًثا: مفهوم االستثامر عند علامء االقتصاد

يعتب الس�تثامر واحدًا من أكثر أشكال النش�اط القتصادي حضورًا ومثارًا لالهتامم، ليس 
فق�ط من قبل الدارس�ني واملهتمني، وإنام من قب�ل متخذي القرار الس�يايس والقتصادي ف كل 
وق�ت م�ن األوقات؛ ألنه يس�هم بدور مهم ف احلي�اة القتصادية، ويعتب س�بياًل بالغ األمهية ف 

حتقيق التطور والتنمية القتصادية)5(.

))( انظ�ر: الزخم�رشي، حممود بن عمر: أس�اس البالغ�ة، ص 76؛ الفريوز آب�ادي، حممد بن يعق�وب: بصائر ذوي 
التميي�ز ف لطائف الكت�اب العزيز، حتقيق: حممد عيل النجار، وعبد العليم الطحاوي )املجلس األعىل للش�ؤون 

اإلسالمية، القاهرة – مرص، د. ط، 996)م( ص 9)).
))( الس�الوس، ع�يل: القتص�اد اإلس�المي والقضاي�ا الفقهية املعارصة )مؤسس�ة الري�ان، بريوت – لبن�ان، ط )، 

998)م( ج)، ص )8)؛ محاد، نزيه: معجم املصطلحات القتصادية ف لغة الفقهاء، ص 55.
))( انظر: الش�بييل، يوسف بن عبدالل: اخلدمات الس�تثامرية ف املصارف وأحكامها ف الفقه اإلسالمي، الصناديق 

والودائع الستثامرية )دار ابن اجلوزي، الدمام – اململكة العربية السعودية، ط)، 005)م( ج)، ص 57. 
)4( انظر: س�انو، قطب مصطفى: الس�تثامر أحكامه وضوابطه ف الفقه اإلس�المي )دار النفائس، عامن – األردن، 

ط)، 000)م( ص 7).
)5( انظ�ر: عب�دالل، حممد عب�د العزيز: الس�تثامر األجنبي ف الدول اإلس�المية ف ضوء القتصاد اإلس�المي )دار 

النفائس، عامن – األردن، ط)، 005)م( ص 4). 
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ول يعدو مفهوم الس�تثامر عند القتصاديني معناه اللغوي، فهو استثامر الثروات وزيادهتا، 
ل�ذا عرفه بعض الباحث�ني باملفهوم القتصادي العام بأنه: التوظي�ف املنتج لرأس املال أو توجيه 

املال نحو استخدامات تؤدي إىل إشباع حاجة أو حاجات اقتصادية))(.

ومع ذلك فإن كلمة اس�تثامر ف األوس�اط القتصادية لا عدة اس�تخدامات، حيث يتلف 
معناها بحسب املجال الذي استخدمت فيه، لعل عىل رأس ذلك أهنا تأيت: 

بمعن�ى توظي�ف النق�ود ألي أج�ل، فقد ج�اء ف معجم مصطلح�ات القتص�اد واملال أن 
الس�تثامر هو »عملية توظيف املال«))(. وف املوس�وعة القتصادية ه�و »اإلنفاق املايل أو العيني 

املستخدم ف جمال القتصاد بغض النظر عن طابعه اإلنتاجي أو ألال إنتاجي«))(.

بمعنى توظيف النقود ف أوراق مالية، وهذا هو الستخدام السائد لدى املصارف التجارية 
التقليدي�ة، وهو بذلك يعن�ي رشاء أوراق مالية كاحتياطي وقائي للس�يولة أو ملتطلبات األموال 

ا)4(. املتاحة ف أصول سهلة التحويل إىل نقدية نسبيًّ

رابًعا: مفهوم االستثامر األجنبي املبارش

يتحدد الس�تثامر بكونه أجنبّيًا بحس�ب جنسية املس�تثمر، واألمر واضح فيام يص املستثمر 
الطبيعي، أما الشخصية العتبارية املعنوية واملتمثلة ف الرشكات التي تارس الستثامر األجنبي؛ 
فإن املش�كلة أكثر تعقيًدا، ذلك أنه غالبًا ما تتعدد جنس�يات املس�امهني ف هذه الرشكات، ويميل 
الجتهاد القضائي إىل األخذ والعتداد بجنس�ية الرشكة عىل حس�اب جنس�ية املسامهني، وذلك 

))( انظر: الباوي، راشد: املوسوعة القتصادية )مكتبة النهضة املرصية، القاهرة – مرص، ط )، 987)م( ص )4؛ 
الغ�زايل، عبد احلمي�د: مقدمة ف القتصاديات الكلي�ة، املال والبنوك )دار النهضة العربي�ة، القاهرة – مرص، ط 
)، 978)م( ص 9)؛ الس�اهي، ش�وقي عبده: املال وطرق استثامره ف اإلس�الم )د. ن، القاهرة- مرص، د. ط، 

)99)م( ص )8).
))( غطاس، نبيه: معجم مصطلحات القتصاد واملال وإدارة األعامل )مكتبة لبنان، بريوت – لبنان، د. ط، 009)م( 

ص )0).
))( مسعود، سميح: املوسوعة القتصادية )دار الرشوق، القاهرة – مرص، ط )، 008)م( ص ).

)4( انظر: الندي، منري إبراهيم: أساس�يات الس�تثامر ف األوراق املالية )منش�أة املعارف، اإلس�كندرية – مرص، د. 
ط، 995)م( ص 5؛ السييس، صالح الدين حسن: اإلدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل املرصف 

املعارص )دار الوسام، بريوت – لبنان، ط )، 997)م( ص 78. 
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لقبول احلامية الدبلوماس�ية))(. وعليه فإن املس�تثمر األجنبي هو من ل يمل جنس�ية الدولة التي 
يعمل عىل الستثامر فيها))(.

هذا فيام يص التكييف القانوين لش�خصية املس�تثمر األجنبي، أما فيام يص القتصاد، فقد 
جرت األدبيات القتصادية عىل تعريف الس�تثامرات األجنبية بأهنا »تلك املرشوعات اململوكة 
لألجانب س�واء كانت امللكية كاملة أم كانت بالش�رتاك بنس�بة كبرية مع رأس املال الوطني بام 
يكفل لا السيطرة عىل إدارة املرشوع«))(. وف تعريف أكثر شموًل ُعرف الستثامر األجنبي بأنه: 
ة  »األموال األجنبية، س�واء حكومات أو أفراد أو رشكات، التي تنساب إىل داخل الدولة امُلِضيفمَ
بقص�د إقامة مش�اريع تلكه�ا اجلهة األجنبية، وتأخذ عوائدها بعد دفع نس�بة م�ن هذه العوائد � 

ة«)4(. ضمن رشوط يتفق عليها � إىل الدولة امُلِضيفمَ

أما نظام الس�تثامر األجنبي السعودي فقد عّرف املستثمر األجنبي بأنه »الشخص الطبيعي 
الذي ل يتمتع بجنس�ية اململكة العربية الس�عودية، أو الش�خص العتباري الذي ل يتمتع مجيع 
الرشكاء فيه باجلنسية العربية السعودية«)5(، وعرف الستثامر األجنبي بأنه: »توظيف رأس املال 

ف نشاط مرخص له بموجب هذا النظام«)6(. 

الفرع الثاين: أهم أشكال االستثامر وآثاره

العنرص األول: أهم أشكال االستثامر األجنبي

يأخذ الستثامر األجنبي املبارش عدة أشكال، لعل من أمهها: 

))( انظ�ر: الك�راوي، إدريس، وعبد العزيز النوي�يض: القتصاد املغريب نموذجًا الفالحة والس�تثامر األجنبي )دار 
توبقال للنرش، الدار البيضاء – املغرب، ط)، 988)م( ص ))، )). 

))( انظر: عبد، حممد عبد العزيز عبدالل: الستثامر األجنبي املبارش ف الدول اإلسالمية ف ضوء القتصاد اإلسالمي 
)دار النفائس، عامن – األردن، ط)، 005)م( ص 7).

))( الفار، عبد الواحد: الستثامرات األجنبية )دار املعارف، القاهرة – مرص، د. ط، د. ت( ص 9. 
)4( ال�رداوي، تيس�ري: التنمية القتصادية )كلي�ة القتصاد والتجارة، جامعة حلب – س�وريا، د. ط، 985)م( ص 

 .(54
)5( انظ�ر: نظام الس�تثامر األجنبي، الصادر بقرار جمِلس الوزراء رق�م ))( وتاريخ 5/)/))4)ه�، املصادق عليه 

باألمر امللكي رقم )م/ )( وتاريخ 5)/ )/ ))4)ه�، املادة: ))( الفقرة )ه�(.
)6( املرجع السابق، املادة: ))( الفقرة )و(.



232

أ � مرشوع�ات ملكيته�ا مش�رتكة )الس�تثامر املش�رتك(؛ وتعتب ه�ذه املرشوعات مش�رتكة بني 
املستثمر األجنبي واملستثمر املحيل، وبنسب متفاوتة، تتحدد وفقًا لتفاق الرشكاء، وحسب 
القوانني املنظمة لتملك األجانب، حيث تنص قوانني كثري من الدول التي يقام فيها املرشوع 
املش�رتك عىل أل تتجاوز نسبة املس�تثمر األجنبي 49% من رأس مال املرشوع، وذلك تفاديًا 
للهيمن�ة األجنبي�ة عىل جان�ب مهم من مرشوع�ات القتصاد املح�يل))(. إذ أن ال�دول التي 
تس�تضيف الس�تثامرات األجنبية حترص ع�ىل أن تكون القرارات التي يت�م اختاذها ف إطار 
الستثامر األجنبي متوازنة مع مصاحلها الوطنية، وتأخذ ف اعتبارها املصالح احليوية واملهمة 
لقتصادها امُلضيف، وعادة ما يكون حتقيق هذا الدف من خالل الس�تثامر املش�رتك متاحًا 
أكثر مما لو كان املرشوع مملوكًا بالكامل للمستثمر األجنبي، وما قد يثريه ذلك من ختوف من 

السيطرة القتصادية للمستثمر األجنبي))(.

ب � مرشوع�ات تلكه�ا ال�رشكات األجنبية بالكام�ل ف القتصاد امُلضيف: وهذا الش�كل من 
الس�تثامرات يتيح للعنرص األجنبي الس�يطرة الكاملة ف اختاذ القرار، ولذا ل حتبذه الكثري 
من الدول املس�تثمر فيها، خش�ية أن يؤدي إىل التبعية واليمنة القتصادية من قبل املس�تثمر 

األجنبي))(.

ج � ال�رشكات متع�ددة اجلنس�ية؛ وهي ال�رشكات التي تلك مش�اريع كث�رية ف دول خمتلفة من 
الع�ال، حي�ث تتميز ه�ذه الرشكات بضخام�ة أعاملا وأنش�طتها)4(. وتعد ظاهرة الس�تثامر 
األجنب�ي املبارش ع�ن طريق الرشكات متعددة اجلنس�ية م�ن أبرز الظواهر الت�ي طرأت عىل 

صعيد العالقات القتصادية الدولية، خالل العقود الثالثة أو األربعة األخرية)5(.

))( انظر: خربوش، حس�ن، وعبد املعطي رضا: الس�تثامر والتمويل بني النظرية والتطبيق )دار زهران للنرش، عامن 
� األردن، ط )، 999)م( ص88).

))( انظ�ر: س�لمة، إبراهيم: الس�تثامر األجنب�ي اخلاص ف اململكة »جتربة س�ابك« )بحث مقدم إىل ندوة الس�تثامر 
األجنبي اخلاص ف اململكة، وزارة اخلارجية، الرياض – اململكة العربية السعودية، 8)4)ه�( ص 7).

))( انظر: خربوش، حسن، وعبد املعطي رضا: الستثامر والتمويل بني النظرية والتطبيق، ص88).
)4( انظ�ر: الس�المة، عب�د الل: الس�تثامر األجنبي املبارش والدول النامي�ة )بحث مقدم إىل ندوة الس�تثامر األجنبي 

باململكة، وزارة اخلارجية، الرياض – اململكة العربية السعودية، 8)4)ه�( ص74).
)5( انظ�ر: األمان�ة العام�ة لحتاد الغ�رف العربية اخلليجي�ة: دور الرشكات املتعددة اجلنس�ية ف التنمي�ة القتصادية 

)الرياض – اململكة العربية السعودية، 989)م( ص5).
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 وقد أخذت الدول النامية، بام فيها الدول اإلسالمية، تتسابق ف جذب املزيد من هذا النوع 
من التدفقات � بعد إدراكها إلجيابياته � وذلك عن طريق منحه خمتلف المتيازات واإلعفاءات، 
كام تكش�ف ذلك قوانني تش�جيع الس�تثامر األجنبي، التي صدرت ف العديد من هذه الدول ف 

السنوات األخرية ))(.

وتعد أحكام الرشيعة اإلسالمية ف الدول اإلسالمية هي الضامن األسايس جلذب الستثامر 
األجنبي، حيث تؤكد عىل حرمة امللكية اخلاصة لإلنس�ان، وعدم نزعها منه إل إذا تعارضت مع 

املصلحة العامة، مع تعويض صاحب امللكية اخلاصة عام انُتزع منه تعويضًا عادًل))(. 

العنرص الثاين: آثار االستثامر األجنبي عىل الدول املختلفة

أ ـ اآلثار السلبية املحتملة لالستثامرات األجنبية املبارشة

الواقع أن العتامد عىل الستثامر األجنبي املبارش الذي تقوم به ف الغالب الرشكات متعددة 
اجلنسية، ليس ف حد ذاته خريًا حمًضا، بل ترد عليه عدة انتقادات، لعل من أمهها: 

) � صعوب�ة توافق اس�رتاتيجية املس�تثمر األجنبي مع اس�رتاتيجية التنمية ف ال�دول النامية، من 
حيث أولويات الستثامر))(. وحني هتتم بالصناعة فإهنا تنتج سلعًا ل تستجيب لحتياجات 
اجلامهري الشعبية، كام يؤدي إىل خلق أنامط استهالكية جديدة ف املجتمع، تعززها اإلعالنات 

التجارية، التي تقوم بدور فعال ف تسويق منتجات الستثامر األجنبي املبارش)4(.

) � ي�ؤدي اختالل ت�وازن عالقات القوى بني أي رشكة دولية عمالقة ودولة نامية إىل مس�اومة 
غ�ري متكافئة بينهم، حيث إن املس�تثمر األجنب�ي يمتلك من الق�وى الحتكارية والقدرات 

))( انظ�ر: العن�زي، رش�يد: قواعد املعامل�ة ف التفاقيات الدولية املنظمة لالس�تثامر )بحث مقدم لندوة الس�تثامر 
األجنبي اخلاص ف اململكة، وزارة اخلارجية، الرياض – اململكة العربية السعودية، 8)4)ه�( ص )5).

))( دنيا، شوقي: القواعد الرشعية املنظمة للعالقات القتصادية بني الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية )بحث مقدم 
إيل مؤتر اقتصاديات الدول اإلسالمية ف ظل العوملة، جامعة األزهر، القاهرة – مرص، 0)4)ه�( ص 8).

))( احلريب، أمحد: التمويل األجنبي وموقف اإلسالم منه )رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة 
– اململك�ة العربية الس�عودية، ))4)ه��( ص 478-)48؛ عيل، فايز حممد: الرشكات الرأس�املية الحتكارية 
والسيطرة عىل اقتصاديات البلدان النامية )دار الرشيد للنرش، بغداد – العراق، د. ط، 979)م( ص 60 - 65. 
)4( انظ�ر: عزت، فرج، وإهياب نديم: الس�تثامرات األجنبية املب�ارشة والتنمية القتصادية ف العال )بحث مقدم إىل 

مؤتر اقتصاديات الدول اإلسالمية، جامعة األزهر، القاهرة – مرص، 0)4)ه�( ص0).
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املالية والتكنولوجية ما يفوق قوة معظم الدول النامية، مما ينتج عنه غبن وإجحاف ف حقوق 
ومكاسب الطرف األخري))(.

) � ت�ؤدي مركزي�ة اخت�اذ القرارات للرشكات متعددة اجلنس�ية ف دولة املقر إىل امليل ف اس�ترياد 
املواد والس�لع والكفاءات البرشية وغريها من عوامل اإلنتاج من مش�اريع الرشكة األجنبية 
ة لذه الرشكات، مما يؤدي إىل عدم  ف اخلارج، بالرغم من وجودها ف السوق املحلية امُلِضيفمَ

تنمية املهارات اإلدارية املحلية))(.

) � يمكن أن تؤدي الستثامرات األجنبية املبارشة إىل منافسة الصناعات املحلية، وهي ف مركز 
تناف�يس ضعيف، مم�ا قد ينتج عنه كس�اد، أو اهنيار الصناعات الوطنية الناش�ئة، أو الصغرية 

احلجم))(.

4 � يمكن أن تس�اهم الس�تثامرات األجنبية املبارشة ف تفاقم تلوث البيئة، من خالل توطنها ف 
بعض األنشطة والصناعات امللوثة للبيئة، مثل الصناعات الستخراجية النفطية، والتعدينية 
والغاز الطبيعي، والصناعات البرتوكياموية، وصناعة اإلسمنت واألسمدة، بدًل من توطنها 
ف دول�ا، حي�ث ختضع هذه الس�تثامرات األجنبية ف دولا ملعايري بيئية مش�ددة، ف حني ل 

يوجد ذلك ف معظم الدول النامية)4(.

ب ـ اآلثار اإلجيابية املحتملة لالستثامرات األجنبية املبارشة

ليس من احلكمة رفض الستثامرات األجنبية املبارشة بشكل مطلق؛ ألن لذه الستثامرات 
مزايا برشط توجيهها ومراقبتها، ولعل ف مقدمة هذه املزايا: 

) � ل يشكل تدفق الستثامر األجنبي املبارش عبئًا جامدًا عىل القتصاد امُلضيف، كاملدفوعات التي 
تدفعها الدولة عىل القروض اخلارجية، ولذا فهي تعتب بدياًل ناجحًا للقروض اخلارجية)5(.

))( انظر: السالمة، عبد الل: الستثامر األجنبي املبارش والدول النامية، ص 79).
))( انظر: احلريب، أمحد: التمويل األجنبي وموقف اإلسالم منه، ص 478-)48.

))( انظر: عزت، فرج، وإهياب نديم: الستثامرات األجنبية املبارشة والتنمية القتصادية ف العال، ص 9). 
)4( انظر: املرجع السابق، ص )).

)5( انظر: كرم، سمري: الرشكات متعددة اجلنسية )معهد اإلنامء العريب، لبنان – بريوت، ط )، 976)م( ص75.
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) � تس�هم الس�تثامرات األجنبية املبارشة ف سد أربع فجوات رئيسة ف اقتصاد كثري من الدول، 
ه�ي: فجوة املدخرات املحلية الالزم�ة لتمويل البامج الس�تثامرية، وفجوة النقد األجنبي 
الالزم لس�ترياد اآللت واملع�دات واخلبات الفنية التي حتتاجها عملي�ة التنمية، والفجوة 
التكنولوجي�ة لس�د حاج�ة كثري م�ن الدول م�ن اآللت، واملع�دات، واخل�بات واملعارف 

الفنية))(. والفجوة بني اإليرادات العامة والنفقات العامة))(.

ة، وهذا ل يتحقق ملصادر  ) � يسهم الستثامر األجنبي ف الستغالل األمثل ملوارد الدولة امُلِضيفمَ
التمويل األجنبي األخرى مثل املنح والقروض))(.

4 � يس�هم الس�تثامر األجنب�ي املبارش ف حتس�ني مي�زان املدفوع�ات، عن طري�ق توفري رؤوس 
األموال، والتكنولوجيا إىل البلد امُلضيف)4(. 

5 � يسهم الستثامر األجنبي املبارش ف إجياد جمموعة من الوفورات اخلارجية، وطائفة من املنافع 
ة، من خ�الل ما يقوم به املس�تثمر األجنبي من إصالح  الجتامعي�ة، لقتص�اد الدولة امُلِضيفمَ
الط�رق املؤدي�ة إىل امل�رشوع الس�تثامري، وتوصيل ش�بكات املي�اه والكهرب�اء وغريها من 

اخلدمات)5(.

5 . 2.  2  تطبيقات نظام االستثامر األجنبي السعودي

الفرع األول: التطور التارخيي لنظام االستثامر األجنبي يف اململكة

الناظ�ر إىل التطور التاريي لتنظيم الس�تثامرات األجنبية ف اململكة العربية الس�عودية جيد 
أهن�ا مرت بأرب�ع مراحل زمنية، بدأت املرحلة األوىل منها بصدور نظام الس�تثامر األول بتاريخ 

))( انظر: عزت، فرج، وإهياب نديم: الستثامرات األجنبية املبارشة والتنمية القتصادية ف العال، ص 7).
))( انظ�ر: ص�بي، مصطفى: الس�تثامرات العربية املش�رتكة ف اململكة )بح�ث مقدم إىل ندوة الس�تثامر األجنبي 

اخلاص ف اململكة، وزارة اخلارجية، الرياض – اململكة العربية السعودية، 8)4)ه�( ص 40).
))( انظر: صالح، إيناس: الستثامرات العربية املبارشة ف النشاط القتصادي املرصي )رسالة ماجستري غري منشورة، 

جامعة عني شمس، القاهرة- مرص، 000)م( ص44.
)4( انظ�ر: الف�ار، عبد الواحد: أحكام التعاون الدويل ف جمال التنمي�ة القتصادية )عال الكتب، القاهرة – مرص، د. 

ط، 996)م( ص )0).
)5( انظ�ر: عزت، فرج، وإهياب نديم: الس�تثامرات األجنبية املب�ارشة والتنمية القتصادية ف العال، ص 6) –7)؛ 

صالح، إيناس: دور الستثامرات العربية املبارش، ص 46. 
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5)/0)/76))ه�، والذي اتسم بالتشدد جتاه الستثامرات األجنبية؛ إذ قيد حصة األجانب ف 
رؤوس أموال الرشكات بأل تزيد عىل 49% من جمموع رأس املال؛ ضامنًا لعدم سيطرة األجانب 
ع�ىل جمري�ات األم�ور ف إدارة الرشكات. ك�ام كان يتطلب أل يق�ل عدد املوظفني واملس�تثمرين 
السعوديني عن 75% من جمموع موظفي املنشأة، ول يكن كذلك يسمح للمستثمر بإعادة حتويل 
رأسامله من فائض التصفية أو األرباح التي حتققها املنشأة إل بعد مرور سنوات طويلة، باإلضافة 

إىل أن هذا النظام ل يكن يوفر للمستثمر أي إعفاء رضيبي أو مجركي. 

أما املرحلة الثانية، وهي مرحلة التشجيع املتحفظ لالستثامرات األجنبية، فقد بدأت بصدور 
النظام الثاين لالس�تثامر بموجب املرس�وم امللكي رقم 5) وتاريخ ))/ 0)/ )8))ه�، حيث 
احت�وى هذا النظام عىل العديد من املزايا التش�جيعية للمس�تثمرين األجانب ولكن ل تكن تلك 

املزايا تشكل امتيازات جوهرية))(. 

واملرحل�ة الثالث�ة ب�دأت بص�دور النظ�ام الثالث لالس�تثامر بموج�ب قرار جمل�س الوزراء 
رق�م )7)( وتاري�خ 8) / ) / 99))ه�، واملص�ادق عليه باألمر امللكي رق�م )م/ 4( وتاريخ 
م استفاد من جتربة النظامني السابقني حيث جاء معبًا  )/)/99))ه�، والذي يبدو منه أن املنظِّ
عن حاجة الدولة للتكنولوجيا واخلبة الفنية بام يسهم ف دعم القتصاد الوطني، وإضافة روافد 
جدي�دة للدخل، والتخفيف من العتامد عىل البرتول كمورد وحيد للدخل، وإجياد فرص عمل 

جديدة للمواطنني))(. 

أما املرحلة األخرية؛ فهي املرحلة احلالية، التي بدأت بصدور نظام الستثامر األجنبي احلايل 
الصادر بقرار جمِلس الوزراء رقم ))( وتاريخ 5/)/))4)ه�، املصادق عليه باألمر امللكي رقم 
)م/ )( وتاريخ 5)/ )/ ))4)ه�))(، ويتكون من 8) مادة، ويتضمن تنظياًم شاماًل لالستثامر 
األجنب�ي ف اململك�ة من حي�ث الرشوط واإلج�راءات والمتي�ازات والضامن�ات، كام يتضمن 
اختص�اص املجلس القتصادي األعىل إصدار قائمة بأنواع النش�اطات املس�تثناة من الس�تثامر 

))( انظر: إس�امعيل، حممد حس�ني: النظام القانوين لالس�تثامر األجنبي ف اململكة العربية الس�عودية )معهد اإلدارة 
العامة، الرياض � اململكة العربية السعودية، 5)4)ه�( ص 40.

))( انظر: املرجع السابق، ص 40.
))( انظر: جريدة أم القرى، العدد ))79)( تاريخ )/)/))4)ه�.
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األجنبي، وتتع املرشوع األجنبي بامتيازات وحوافز املرشوع الوطني، ومزايا وضامنات املستثمر 
األجنبي باإلضافة إىل واجبات وصالحيات اليئة العامة لالستثامر والعقوبات التي توقع ملخالفة 

النظام وغري ذلك من األحكام))(. 

وق�د ص�درت الالئحة التنفيذية لنظام الس�تثامر األجنبي بموجب ق�رار جملس إدارة اليئة 
العامة لالس�تثامر رقم ))/0)( وتاريخ ))/ 4/ ))4)ه��، كام صدر حديثًا قرار جملس إدارة 
اليئة رقم ))/46( وتاريخ 6/ 5/ 6)4)ه� بتعديل نص الفقرة الثالثة من املادة السادس�ة من 

الالئحة التنفيذية، والتي كانت تنص قبل ذلك عىل اآليت: 

) � أل يقل حجم املال املس�تثمر عن مخس�ة وعرشين مليون ريال س�عودي بالنس�بة للمنش�آت 
الزراعية.

) � أل يقل حجم املال املستثمر عن مخسة ماليني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية.

) � أل يق�ل حج�م املال املس�تثمر عن مليوين ريال س�عودي بالنس�بة للمنش�آت األخ�رى وفقًا 
لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها جملس اإلدارة. وجيوز ملجلس اإلدارة ختفيض احلد األدنى 
لرأس املال املستثمر ف املشاريع املنشأة ف مناطق يددها أو ف مشاريع حتتاج إىل خبات فنية 

عالية أو معدة للتصدير«.

 وق�د أصب�ح ن�ص الفقرة ))( اجلدي�دة بعد التعدي�ل كالتايل: »أن يك�ون طالب الرتخيص 
شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا يقدم للمملكة بغرض الستثامر«. وهذا يعني تقديم املزيد من الفرص 

للمستثمر األجنبي، باستبعاد الرشوط التي تضمنتها الفقرة السابقة.

الفرع الثاين: املزايا والقيود املفروضة عىل املستثمر األجنبي يف النظام السعودي

أواًل: املزايا والضامنات التي يتمتع هبا املستثمر األجنبي

أش�ار نظام الس�تثامر األجنبي إىل احلوافز واملزايا التي يتمتع با املستثمر األجنبي عىل نحو 
ع�ام، ضم�ن نص املادة )6(، التي تنص عىل أن »يتمتع املرشوع املرخص له بموجب هذا النظام 

))( انظر: إسامعيل، حممد حسني: النظام القانوين لالستثامر األجنبي ف اململكة العربية السعودية، ص )4.
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بجميع املزايا واحلوافز والضامنات التي يتمتع با املرشوع الوطني حسب األنظمة والتعليامت«. 
وق�د أوردت املادة )5( من الالئحة التنفيذية للنظ�ام بعض األمثلة للمزايا واحلوافز والضامنات 

التي تتمتع با منشآت الستثامر األجنبي أسوة باملنشآت الوطنية وتتمثل هذه املزايا ف اآليت: 
) � احلواف�ز املنص�وص عليها ف نظام محاية وتش�جيع الصناعات الوطنية الص�ادر بقرار جمِلس 
ال�وزراء رقم )699( وتاريخ 9)/))/)8))ه�، املص�ادق باألمر امللكي رقم 50 بتاريخ 

))/ ))/ )8))ه�. 
) � تلك العقارات الالزمة ملزاولة النش�اط املرخص له أو لس�كنه أو لس�كن العاملني لديه، وفقًا 
ألحكام نظام تلك غري السعوديني للعقار واستثامره، الصادر بقرار جمِلس الوزراء رقم )89( 
وتاريخ 4/8/))4)ه�، املصادق عليه باألمر امللكي رقم م/ 5) بتاريخ 7)/ 4/ ))4)ه�. 
) � املزايا املرتتبة عىل اتفاقات جتنب الزدواج الرضيبي واتفاقات تش�جيع ومحاية الس�تثامرات 

التي تبمها اململكة. 
4 � عدم جواز مصادرة الستثامرات كاًل أو جزءًا إل بحكم قضائي، أو نزع ملكيتها كاًل أو جزءًا 

إل للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل. 
5 � إعادة حتويل نصيب املس�تثمر األجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو األرباح التي 
حققته�ا املنش�أة للخارج، والت�رصف فيها بأية التزامات مرشوعة أخ�رى. كام يق له حتويل 

املبالغ الرضورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة باملرشوع. 
6 � حرية انتقال احلصص بني الرشكاء وغريهم. 

7 � كفالة املستثمر األجنبي وموظفيه غري السعوديني تكون عىل املنشأة املرخص لا. 
8 � احلصول عىل القروض الصناعية وفق أحكام صندوق التنمية الصناعية. 

9 � ترحيل اخلس�ائر التي حتققها املنش�أة إىل الس�نوات الالحقة واحتسابا عند التسوية الرضيبية 
للسنوات التي حتقق املنشأة أرباحًا فيها. 

م الس�عودي؛ استشعارًا منه ألمهية الستثامرات  وبالتدقيق ف هذه النصوص يتضح أن املنظِّ
األجنبية أعطى املنش�آت املرخص لا الكثري من املزايا والتس�هيالت، التي تس�هم ف توفري البيئة 
الس�تثامرية املالئمة. ويبدو ذلك واضحًا ف معاملة املس�تثمر األجنبي معاملة املستثمر الوطني، 
في�ام يتعلق باإلعف�اءات اجلمركية آللت وأدوات اإلنت�اج واألجهزة وامل�واد األولية، وكذلك 
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إعفاء املنتجات املعدة للتصدير من رسوم التصدير ومجيع الرضائب األخرى))(.

وم�ن التس�هيالت الت�ي ضمنها النظ�ام للمس�تثمر األجنبي ج�واز ترحيل صاف اخلس�ائر 
التش�غيلية إىل السنوات الالحقة التي تيل سنة اخلس�ارة، وإذا تراكمت اخلسائر ل ُيسم إل نسبة 
5)% من الربح الس�نوي إىل أن يتم اس�رتداد قيمة كامل اخلس�ارة املرتاكمة وقد أكدت عىل هذه 

التسهيالت نصوص نظام رضيبة الدخل الذي صدر لحقًا لنظام الستثامر األجنبي))(. 

 أم�ا بخص�وص التس�هيالت العقارية؛ فإن نظام الس�تثامر قد أحال ف ه�ذا اخلصوص إىل 
ك غري الس�عوديني للعقار واس�تثامره الص�ادر بقرار جمِلس الوزراء رق�م )89( وتاريخ  نظ�ام تلُّ
4/8/))4)ه��، املص�ادق علي�ه باألم�ر امللكي رق�م م/ 5) وتاري�خ 7)/ 4/ ))4)ه�))(. 
وبالرجوع إىل هذا النظام يتضح أنه نص ف املادة ))( عىل جواز تلك املستثمر األجنبي املرخص 
ل�ه للعق�ار الالزم ملزاولة نش�اطه الس�تثامري املرخص به، ويش�مل ذلك العقار الالزم لس�كنه 

وسكن العاملني لديه.

ومن املخاطر التي قد يتعرض لا املستثمر األجنبي، املصادرة، وقد نص نظام الستثامر عىل 
عدم جواز مصادرة الس�تثامرات التابعة للمس�تثمر األجنبي كاًل أو جزءًا إل بحكم قضائي)4(، 
واملصادرة هي عبارة عن إجراء تتخذه السلطة العامة ف الدولة وتستويل بمقتضاه عىل ملكية كل 

أو بعض األموال أو احلقوق املالية اململوكة ألحد األشخاص، وذلك دون أداء أي مقابل)5(. 

فق�د ق�رص نظام الس�تثامر الس�عودي املصادرة ع�ىل الس�لطة القضائية فق�ط، بمعنى أنه ل 
جت�وز املص�ادرة وفقًا ل�ذا النص إل بحك�م قضائي، وكذل�ك ل جيوز نزع ملكية الس�تثامرات 
التابع�ة للمس�تثمر األجنبي إل ملصلحة عام�ة ومقابل تعويض ع�ادل)6(، ومصطلح نزع امللكية 
يعني: »تلك الدولة ألموال عقارية مملوكة ألش�خاص خاصة، حتقيقًا لدواعي املصلحة العامة، 

))( انظر: نظام محاية وتشجيع الصناعات الوطنية، رقم: م / 50، وتاريخ )) / )) / )8))ه�، املواد: )4، 8(.
))( انظ�ر: نظ�ام رضيبة الدخل الصادر بقرار جملس الوزراء رق�م )78)( وتاريخ 0) / )) / 4)4) ه�، املصادق 

عليه باألمر امللكي رقم: م/) وتاريخ 5)/ )/ 5)4)ه�، املادة: )))(.
))( انظر: نظام الستثامر األجنبي، املادة: )8(. 

)4( انظر املرجع السابق، املادة: )))(. 
)5( انظر: صادق، هشام: احلامية الدولية للامل األجنبي )دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية – مرص، د. ط، )00)م( 

ص 9).
)6( انظر: نظام الستثامر األجنبي، املادة: )))(.
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بموج�ب ق�رار إداري يصدر عن اجله�ة املختصة«))(. ومقتىض ذلك أن ن�زع امللكية ينطوي عىل 
حرم�ان مال�ك العقار من ملكه ج�بًا للمصلحة العامة، مقابل تعويض ع�ادل عام ناله من رضر 

بسبب القرار اإلداري الذي حرمه من ملكه))(.

ثانًيا: القيود املفروضة عىل املستثمر األجنبي

وردت ف نظ�ام الس�تثامر األجنب�ي ف اململك�ة بعض القيود ع�ىل الس�تثامرات األجنبية، 
منه�ا ما يتعلق بضوابط ورشوط منح الرتخيص، ومنها ما يرتبط بالرقابة عىل هذه الس�تثامرات 
ومدى جديتها، ومنها ما يتصل بمفهوم النظام العام، وهي قيود وحمددات تعكس سياسة الدولة 
وفلس�فتها ف ه�ذا املجال. وقد وردت هذه القيود ف نظام الس�تثامر ولئحت�ه التنفيذية وبعض 

القرارات والتعليامت الصادرة من بعض اجلهات املعنية بتنظيم الستثامر األجنبي ف اململكة. 

فف�ي جان�ب الضواب�ط املتعلقة بمن�ح الرتاخيص؛ نجد أن�ه يمتنع عىل األجنب�ي أن يامرس 
أي نش�اط استثامري ضمن قائمة األنشطة املس�تثناة من الستثامر األجنبي الصادرة عن املجلس 
القتص�ادي األع�ىل، وهذا الضابط يأيت نتيجة طبيعية لس�يادة الدول�ة وحقها ف أن تقرص بعض 
أوجه النش�اط التجاري والس�تثامري عىل مواطنيها، ومن ثم فليس لألجنبي سواٌء كان فردًا أو 
شخصًا اعتباريًا أن يدخل السوق السعودية ليامرس األنشطة املذكورة بطريقة مبارشة أو مسترتة. 
م الس�عودي عىل تأكيد مبدأ عدم مس�اواة املواطن الس�عودي باألجنبي ف هذا  وقد حرص املنظِّ
املجال ف مناس�بات أخرى منها ما نص عليه ف نظام الرشكات، فبعد أن منح اجلنس�ية السعودية 
للرشكة التي ُتؤس�س ف اململكة س�واٌء كان الرشكاء فيها كلهم أجانب أو كانت بمشاركة خليط 
من األجانب والسعوديني، قرر أل تستتبع هذه اجلنسية بالرضورة تتع الرشكة باحلقوق املقصورة 

عىل السعوديني ))(. 

وم�ن الرشوط الت�ي تندرج ضمن ه�ذا النوع من الضواب�ط: اختاذ اخلطوات الت�ي تتطلبها 

))( عب�دالل، عب�د الباق�ي نعمة: نزع امللكية امتي�از مقرر لإلدارة، دراس�ة مقارنة )جملة العلوم القانونية والسياس�ية، 
جامعة بغداد, كلية القانون، جملد )، 978)م( ص)7).

))( انظر: إسامعيل، حممد حسني: النظام القانوين لالستثامر األجنبي ف اململكة العربية السعودية، ص))).
))( انظ�ر: نظام الرشكات الس�عودي، الصادر بقرار جملس الوزراء رق�م 85) وتاريخ 7)/)/85))ه�، املصادق 

عليه باألمر امللكي رقم: م/6 وتاريخ ))/)/85))ه�.، املادة: )4)( 
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األنظمة الس�ائدة ف اململكة ذات العالقة باألنشطة الستثامرية، ومن ذلك مثاًل القيد ف السجل 
التجاري طبقًا لنص املادة ))( من نظام السجل التجاري السعودي، باإلضافة إىل احلصول عىل 

الرتاخيص الالزمة ملبارشة بعض األنشطة من بعض اجلهات ذات العالقة بذه األنشطة))(. 

أما بالنسبة للقيود املرتبطة بالرقابة عىل الستثامرات األجنبية؛ فيمكن مالحظتها من خالل 
نم�وذج طل�ب الرتخيص ال�ذي يتطلب حتدي�د املدة التي يتمك�ن خاللا املس�تثمر األجنبي من 
تكملة إجراءات تنفيذ املرشوع املرخص به حمسوبة من تاريخ استالم الرخصة، فهذا يعتب بمثابة 

الختبار ملدى جدية املستثمر ف تنفيذ املرشوع الستثامري))(.

وبالنس�بة للقيود املتصلة بع�دم خمالفة الس�تثامرات األجنبية لألنظمة الس�ائدة ف اململكة؛ 
فيمك�ن التمثيل لا بنص الفقرت�ني )4 و5( من املادة )6( من الالئحة التنفيذية لنظام الس�تثامر 
األجنب�ي، حيث تنص الفقرتان عىل التوايل، عىل »أل يكون املس�تثمر األجنبي قد صدرت ضده 
أحكام هنائية بس�بب خمالف�ات جوهرية ألحكام هذا النظام«، و»أل يكون املس�تثمر األجنبي قد 

ُحكم عليه سابقًا ف خمالفات مالية أو جتارية سواٌء ف اململكة أو ف بلدان أخرى«. 

ثالًثا: وسائل تسوية منازعات االستثامر يف النظام السعودي

ة لتس�وية  من املعروف أن املس�تثمرين األجانب ل يفضلون اللجوء إىل قضاء الدولة امُلِضيفمَ
اخلالف�ات الناش�ئة عن اس�تثامراهتم فيها، وذلك خلش�يتهم من ع�دم حيادية أو فاعلي�ة القوانني 
والقض�اء الوطني�ني ف حتقيق احلامي�ة الكافية لتلك الس�تثامرات، ومن هنا ت�بز أمهية آلية فض 
الن�زاع كأحد أهم عن�ارص األمان لالس�تثامرات األجنبية. وقد حرص نظام الس�تثامر األجنبي 
ولئحت�ه التنفيذية عىل بيان األحكام اخلاصة بتس�وية املنازعات املتعلقة بالس�تثامرات األجنبية 
ف اململكة، س�واٌء تلك التي تنش�أ بني املس�تثمر األجنبي واحلكومة الس�عودية، أو بني املس�تثمر 
ورشكائ�ه الس�عوديني؛ فنصت امل�ادة )))( من نظام الس�تثامر عىل ما ييل: »م�ع عدم اإلخالل 

بالتفاقات التي تكون اململكة العربية السعودية طرفًا فيها: 

))( انظر: نظام السجل التجاري الصادر بقرار جمِلس الوزراء رقم )6)( وتاريخ 9)/)/6)4)ه�، املصادق عليه 
باألمر امللكي رقم م/) وتاريخ ))/)/6)4)ه�، املادة: ))(.

))( انظر: إسامعيل، حممد حسني: النظام القانوين لالستثامر األجنبي ف اململكة العربية السعودية، ص5)).
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) � تت�م تس�وية اخلالفات التي تنش�أ بني احلكومة واملس�تثمر األجنبي فيام له عالقة باس�تثامراته 
املرخص له با بموجب هذا النظام وديًا قدر اإلمكان، فإذا تعذر ذلك فُيحل اخلالف حسب 

األنظمة.

) � تت�م تس�وية اخلالفات التي تنش�أ بني املس�تثمر األجنبي ورشكائه الس�عوديني في�ام له عالقة 
باس�تثامراته املرخصة بموجب ه�ذا النظام وديًا قدر اإلمكان، ف�إذا تعذر ذلك يل اخلالف 

حسب األنظمة«. 

كام تنص املادة )6)( من الالئحة التنفيذية لنظام الستثامر األجنبي عىل ما ييل: 

» يش�كل جمل�س اإلدارة وفقًا للفقرة الثاني�ة من املاّدة الثالثة عرش من النظ�ام جلنة ُمكّونمَة من 
رئيس وعضوين عىل األقل ُتسّمى )جلنة تسوّية ُمنازعات الستثامر( للنظر ف امُلنازعات التي تنشأ 
ّثِمر األجنبي ورُشكائه السعودينّي امُلتعّلقة باستثامر مرخص له بُموجب هذا النظام، تعمل  بني امُلستمَ
ع�ىل تس�وّية امُلنازعة ودًيا، فإذا تعذر ذلك يتم حس�م النزاع هنائيًا عن طري�ق التحكيم وفقًا لنظام 
التحكي�م الصادر باألمر امللكي رقم )46( وتاريخ ))/7/)40)ه� ولئحته التنفيذّية، وُتعتمَب 
هذه اللجنة هي املقصودة باجلهة امُلختّصة أصاًل بنظر النزاع املنصوص عليها ف نظام التحكيم«.

ومما سبق يتضح أن النظام أشار إىل ثالث وسائل لفض النزاع هي: التسوية الودية، والتسوية 
النظامية، والتسوية حسب ما تقيض به التفاقات التي تكون اململكة العربية السعودية طرفًا فيها. 
أما الالئحة فقد نصت عىل حكم جديد ل يرد ف النظام يتمثل ف تش�كيل »جلنة تس�وية منازعات 
الس�تثامر«، ومنحه�ا اختص�اص النظر ف املنازعات التي تنش�أ بني املس�تثمر األجنبي ورشكائه 

السعوديني دون املنازعات التي تنشأ بني احلكومة السعودية واملستثمر األجنبي. 

5 . 3  تطبيقات عقد األمان يف جمال السياحة
5 . 3 . 1 مفهوم السياحة ومرشوعيتها وأنواعها

 جمال السياحة هو من املجالت املهمة لألمن القومي والقتصاد الوطني ف العرص احلارض، 
واحلديث ف هذا املجال متشعب، سواء من الناحية الرشعية الفقهية، أو من ناحية النظام؛ إذ أن 

جمال السياحة بالنسبة لغري املسلمني، هو نوع من أنواع عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية. 
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الفرع األول: مفهوم السياحة 

أواًل: السياحة يف اللغة

�ْيُح هو املاء الظاه�ر اجلاري عىل وجه األرض،  الس�ني والياء واحلاء أصل صحيح))(، والسمَ
ْرض))(.  جه األمَ ْيحًا، إِذا جرى عىل ومَ وساح يمَِسيُح سمَ

وس�يح كل يشء يكون بحس�به، فانس�احت الصخرة أي اندفعت واتس�عت، ومنه س�احة 
الدار، وانس�اح باله، أي اتس�ع، وانساح الثوب أي تشقق، وانس�اح بطن اليشء أي كب ودنا من 

السمن، وساح الظل أي فاء، وأساح فالن هنرا إذا أجراه))(. 

وس�اح الرجل ف األرض، يس�يح س�ياحة؛ إذا ذهب ورضب ف األرض، وتنقل من مكان 
إىل مكان آخر، ومن هذا املعنى س�مى عيس�ى بن مريم عليهام السالم باملسيح، فقد ذكر ف بعض 
أق�وال أه�ل العلم: أنه كان يذه�ب ف األرض، فأينام أدركه الليل ص�ف قدميه وصىل، فإذا كان 
كذل�ك فه�و مفعول بمعنى فاعل)4(. وعىل هذا فإن الس�ياحة بكرس الس�ني، ه�ي كلمة اصطلح 

العرب عىل أهنا تعني الذهاب ف األرض)5(.

وج�اء ف املعجم الوس�يط أن الس�ائح ه�و املتنقل ف الب�الد للتنزه أو الس�تطالع والبحث 
والكش�ف ونح�و ذلك، ومجعه س�يَّاح)6(. وف املفردات: س�اح فالن ف األرض، ومرَّ الس�ائح، 

ورجل سائح ف األرض، وسيَّاح)7(. 

))( انظر: ابن فارس، أمحد: معجم مقاييس اللغة، ج )، ص 0)).
))( انظ�ر: الثعالب�ي، أب�و منصور: فق�ه اللغ�ة وأرسار العربية )املكتبة العرصي�ة، بريوت – لبن�ان، ط)، 9)4)ه�( 

ص06).
))( انظر: ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، ج)، ص)49.

)4( انظر: الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب: القاموس املحيط، ص5))؛ ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، 
ج)، ص)49.

)4( انظر: ابن عاصم، أبو عمر يوس�ف بن عبد الل بن حممد بن عبد الب: التمهيد ملا ف املوطأ من املعاين واألس�انيد، 
حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري )مؤسس�ة قرطبة، القاهرة – مرص، ط )، 999)م( 

ج 4)، ص 88).
)5( انظر: إبراهيم، مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط، ص467.

)6( الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد: املفردات ف غريب القرآن، ص))).
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ثانًيا: السياحة يف االصطالح

أ ـ السياحة والسائح يف االصطالح 

 ل أجد تعريفًا فقهيًا للسياحة، ولكن يمكن تعريفها ف العرص احلديث بأهنا مجيع النشاطات 
الناجتة عن س�فر األفراد وإقامتهم ف أماكن بعيدة عن مقر عملهم، وس�فرهم املعتاد ملدة ل تزيد 
عن إثنى عرش شهًرا، ول تقل عن أربع وعرشين ساعة، بدف ممارسة الرتويح والتجارة وغريمها 

من النشاطات املتعددة، باستثناء غرض توظيف املسافر ف البلد امُلضيف))(.

ب ـ السائح يف االصطالح 

يمكن تعريف السائح بأنه مسافر يمكث مؤقتا لفرتة زمنية ل تقل عن أربع وعرشين ساعة، 
بعيدا عن موطنه بغرض الرتفيه، أو الرتويح، أو قضاء حاجة خاصة، أو عالج، أو سياحة دينية، 
أو رياض�ة، أو زي�ارة عائلي�ة أو لغ�رض علمي. وهو عىل رضب�ني إما أن يكون س�ائحا دوليا أو 

داخليا))(. 

ج ـ السائح يف النظام السعودي 

عرف�ت اليئة العليا للس�ياحة الس�ائح بأنه »ذلك الش�خص الذي يقيض ليل�ة عىل األقل ف 
مس�كن خ�اص أو مجاعي ف املكان الذي ي�زوره«))(، إل أن هذا التعريف غ�ري واٍف ألنه ل يبني 
أن الس�ائح يكون ش�خصًا مس�افًرا، وأنه ل يبني الغرض من الزيارة أو الس�فر)4(، وبذلك يكون 

التعريف الصطالحي السابق أكثر دقة وشموًل.

))( انظر: الس�حيباين، حممد بن إبراهيم: حس�اب السياحة الفرعي- التجربة السعودية )ورقة عمل مقدمة ف ملتقى 
السفر والستثامر السياحي السعودي، الرياض، 5)-8) ربيع األول 9)4)ه�( ص ).

))( انظر: الغيث، عبد املحسن بن عبد العزيز، أحكام السائح غري املسلم ف اجلزيرة العربية، )رسالة ماجستري، غري 
منش�ورة، جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلس�المية، الرياض- اململكة العربية الس�عودية، 8)4)ه�( ص6)؛ 
العبيد، نارص عبدالل: محاية الس�ائح بني الرشيعة والنظام )رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة، جامعة نايف العربية 

للعلوم األمنية، الرياض- اململكة العربية السعودية، 4)4)ه�( ص0).
www. :انظ�ر: مصطلحات س�ياحية. ش�بكة املعلومات الدولية، موق�ع مركز املعلومات واألبحاث الس�ياحية )((

)mas.gov.sa بتاريخ 0/9)/))0)م.
)4( انظر: الغيث، عبد املحسن بن عبد العزيز، أحكام السائح غري املسلم ف اجلزيرة العربية، ص7).
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الفرع الثاين: مرشوعية السياحة وأنواعها

العنرص األول: مرشوعية السياحة وأنواعها يف الفقه اإلسالمي

1 ـ مرشوعية السياحة

الس�ياحة مرشوعة ف اإلس�الم، وقد دعا إليها القرآن الكريم، وح�ث عليها ف غري موضع، 
مَ  أمَنَّ اللَّ ِ ومَ رْيُ ُمْعِج�ِزي اللَّ نَُّكْم غمَ ُموا أمَ اْعلمَ ةمَ أمَْش�ُهٍر ومَ ْربمَعمَ ْرِض أمَ قال س�بحانه وتعاىل: ﴿ِس�يُحوا ِف اأْلمَ
}2{{)التوبة(. قال القرطبي: أي قل لم سيحوا، أي سريوا ف األرض، مقبلني  اِفِرينمَ ِزي اْلكمَ خُمْ
ومدبري�ن، آمنني غري خائفني أحدًا من املس�لمني بحرب ول س�لب ول قت�ل ول أرس))(. ويقول 
الرازي: فسيحوا ف األرض، أي اذهبوا فيها كيف شئتم، وليس ذلك من باب األمر، بل املقصود 
اإلباحة واإلطالق واإلعالم بحصول األمان وإزالة اخلوف، أي أنتم أمنون من القتل والقتال ف 
هذه املدة))(، بل إن الرشيعة اإلسالمية قد حثت عىل السياحة، وأمرت أو أجازهتا ف أنواع خمتلفة.

2 ـ أنواع السياحة يف الرشيعة اإلسالمية

أ ـ السياحة للنظر يف آيات اهلل واالعتبار هبا: 

ْت ِمْن  لمَ �ْد خمَ وق�د وردت آي�ات قرآني�ة عديدة ف هذا األمر، منها قوله س�بحانه وتعاىل: ﴿قمَ
}137{{ )آل عمران(. يقول  بنِيمَ ذِّ ُة امْلُكمَ اِقبمَ انمَ عمَ ْيفمَ كمَ اْنُظُروا كمَ ْرِض فمَ ِسرُيوا ِف اأْلمَ ْبِلُكْم ُسنمٌَن فمَ قمَ
ال�رازي: »وامل�راد من اآلية: قد انقضت من قبلكم س�نن الل س�بحان وتعاىل ف األمم الس�الفة، 
فانظ�روا كي�ف كان عاقبة املكذبني، وذلك ألهنم خالفوا األنبياء والرس�ل، للحرص عىل الدنيا، 
وطل�ب لذاهت�ا، ثم انقرضوا ول يبق م�ن دنياهم أثر، وبقي اللعن ف الدني�ا والعقاب ف اآلخرة، 
ب الل س�بحان وتعاىل أمة حممد ف تأمل أحوال هؤلء املاضني ليصري ذلك داعيًا إىل اإليامن  فرغَّ
بالل ورسوله«))(. ويوضح الشوكاين هذا األمر بقوله: »ألن ملشاهدة اآلثار زيادة غري حاصلة ملن 

ل يشاهدها«)4(. 

))( انظر: القرطبي، حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن، ج 8، ص )6.
))( انظر: الرازي، حممد: تفسري الفخر الرازي، ج 0)، ص75).

))( الرازي، حممد: تفسري الفخر الرازي، ج 9، ص )).
)4( الشوكاين، حممد بن عيل: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية، ج)، ص )4).
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ِذينمَ  ُة الَّ اِقبمَ انمَ عمَ ْي�فمَ كمَ ْنُظُروا كمَ يمَ ْرِض فمَ ْ يمَِس�رُيوا ِف اأْلمَ لمَ وم�ن ذلك قوله س�بحان وتعاىل: ﴿أمَومَ
ْم ُرُس�ُلُهْم  هْتُ اءمَ جمَ ا ومَ ُروهمَ ممَ ْكثمَرمَ مِمَّا عمَ ا أمَ ُروهمَ ممَ عمَ ْرضمَ ومَ ثمَ�اُروا اأْلمَ أمَ ًة ومَ �دَّ ِمْنُهْم ُق�وَّ اُنوا أمَشمَ ْبِلِهْم كمَ ِم�ْن قمَ
}9{{ )الروم(، وقوله س�بحان  �ُهْم يمَْظِلُمونمَ ْنُفسمَ اُنوا أمَ ِكْن كمَ لمَٰ ُه�مْ ومَ ُ لِيمَْظِلممَ انمَ اللَّ �اممَ كمَ نمَاِت فمَ يِّ بِاْلبمَ
دَّ  اُنوا ُهْم أمَشمَ ْبِلِهْم كمَ اُنوا ِمْن قمَ ِذينمَ كمَ ُة الَّ اِقبمَ انمَ عمَ ْيفمَ كمَ ْنُظُروا كمَ يمَ ْرِض فمَ ْ يمَِس�رُيوا ِف اأْلمَ لمَ وتعاىل: ﴿ أمَومَ
اٍق}21{{ )غافر(.  ِ ِمْن ومَ ْم ِمنمَ اللَّ ُ انمَ لمَ ا كمَ ممَ ُ بُِذُنوِبِْم ومَ ُهُم اللَّ ذمَ أمَخمَ ْرِض فمَ اًرا ِف اأْلمَ آثمَ ًة ومَ ِمْنُهْم ُقوَّ
ْبِلِهْم  ِذينمَ ِم�ْن قمَ اِقبمَ�ُة الَّ انمَ عمَ ْيفمَ كمَ ْنُظ�ُروا كمَ يمَ ْرِض فمَ ْ يمَِس�رُيوا ِف اأْلمَ لمَ وقول�ه س�بحان وتع�اىل: ﴿أمَومَ
ِلياًم  انمَ عمَ ُه كمَ ْرِض إِنَّ لمَ ِف اأْلمَ اِت ومَ ومَ �اممَ ٍء ِف السَّ ْ ُه ِمْن يشمَ ُ لُِيْعِجزمَ انمَ اللَّ �ا كمَ ممَ ًة ومَ �دَّ ِمْنُهْم ُقوَّ اُن�وا أمَشمَ كمَ ومَ
ِديًرا}44{{ )فاطر(. قال األلويس البغدادي: »واستدل بذه اآليات عىل استحباب السياحة  قمَ
ف األرض وتطل�ب اآلث�ار«))(. وقد ذه�ب البعض إىل وجوب الس�ياحة بذا الدافع. كالش�يخ 
حممد رش�يد رضا ف تفس�ري آية األنعام، فقال: »إنه يدل بعمومه عىل وجوب السياحة«))(. وقال 
القاسمي: »األمر بالسري والنظر ف آثار املتقدمني معا؛ ملا لذلك من أثر ف العتبار والروعة أقوى 

من أثر جمرد السامع«))(.

ب ـ السياحة لطلب العلم 

ًة ۚ  افَّ ْنِفُروا كمَ انمَ امْلُْؤِمُنونمَ لِيمَ ا كمَ ممَ وقد وردت ف ذلك عدة آيات، منها قوله سبحان وتعاىل: ﴿ومَ
ُهْم  لَّ ْيِهْم لمَعمَ ُعوا إِلمَ جمَ ا رمَ ُه�مْ إِذمَ ْوممَ لُِيْنِذُروا قمَ يِن ومَ ُهوا ِف الدِّ قَّ تمَفمَ ٌة لِيمَ ائِفمَ ٍة ِمْنُه�مْ طمَ رمَ ِمْن ُكلِّ ِفْرقمَ �ْولمَ نمَفمَ لمَ فمَ
}122{{ )التوبة(. وقصة موس�ى عليه الس�الم والعبد الصالح من أقوى األدلة التي  ُرونمَ ذمَ ْ يمَ

ُيستند إليها ف بيان أمهية السفر والسياحة لطلب العلم)4(. 

ج ـ السياحة لالستجامم 

ولع���ل ه�ذا النوع ه�و ما دل���ت عليه س���ورة قريش من الق�رآن الكريم، قال س�بحان 
ْيِت  ا اْلبمَ ذمَ بَّ همَٰ ْعُبُدوا رمَ ْليمَ ْي�فِ ﴿)﴾فمَ الصَّ اِء ومَ �تمَ ةمَ الشِّ ِفِهْم ِرْحلمَ ْيٍش ﴿)﴾إِيالمَ ِف ُقرمَ وتعاىل: ﴿إِلِيالمَ

))( األلويس، حممود: روح املعاين ف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج 7)، ص 68).
))( رضا، حممد رشيد: تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( ج 7، ص 76).

))( القاسمي، حممد مجال الدين: تفسري القاسمي املسمى حماسن التأويل، ج4، ص 978.
)4( انظر: عافية، إبراهيم ثروت: قصص القرآن سورة الكهف ف الديانات الساموية الثالث )دار النوادر، بريوت – 

لبنان، ط )، ))0)م( ص 470 – 490.



247

ْوٍف}4{{ )قريش(، يقول ابن العريب: »ملا امتن  نمَُه�ْم ِمْن خمَ آممَ ُهْم ِمْن ُجوٍع ومَ ممَ ﴿)﴾الَّ�ِذي أمَْطعمَ
الل عىل قريش برحلتي الش�تاء والصيف، األوىل إىل اليمن؛ ألهنا بالد حامية، والثانية إىل الش�ام؛ 
ألهن�ا بالد ب�اردة، كان هذا دلياًل عىل جواز ترصف الرج�ل ف الزمانني بني حملني يكون حالا ف 

كل زمان أنعم من اآلخر«))(. 

العنرص الثاين: السياحة وأنواعها يف النظام السعودي 

تلعب السياحة ف اململكة العربية السعودية دورًا مهام ف اقتصاد اململكة وميزان مدفوعاهتا، 
مل�ا لا م�ن دور ف تنمية امل�وارد الوطنية وتوفري ف�رص العمل، باإلضاف�ة إىل األمهية الجتامعية 
والثقافية.وانطالقا من هذه األسس، وإيامنا من اململكة بذا الدور الذي يقوم به قطاع السياحة، 
فق�د حرص�ت ع�ىل أن يكون للمملك�ة دور فع�ال ومؤثر ف هذا املج�ال، وذلك ب�ام يتوافق مع 

الثوابت والقيم والتقاليد التي يتميز با املجتمع السعودي.

وق�د جاء دخ�ول اململكة ه�ذا املضامر ف الوق�ت املناس�ب؛ وذلك ملا تتلكه م�ن مقومات 
وخصائ�ص تؤهله�ا ألن تك�ون ف مص�اف الدول الس�ياحية الكب�رية وتضع اململك�ة عىل قدم 
املس�اواة مع كثري من البلدان التي قطعت ش�وطا ف هذا الطريق، ولتحقيق ذلك تم إنش�اء اليئة 
العامة للس�ياحة واآلثار؛ لتضطلع بذه املهمة وتكون هي املس�ؤول الرئييس عن قطاع الس�ياحة 
واآلث�ار ف اململك�ة ومنذ إنش�اء اليئة العامة للس�ياحة واآلث�ار حقق هذا القط�اع قفزات نوعية 
هائلة ف العديد من الجتاهات والتي من أمهها التنظيم والتأس�يس، باإلضافة للتوعية والتثقيف 

املجتمعي فيام يص السياحة واآلثار))(.

ت�م إنش�اء اليئ�ة بق�رار جمل�س ال�وزراء رق�م )9( وتاري�خ ))/)/))4)ه�� املواف�ق 
4)/000/4)م، ث�م صدر قرار جملس ال�وزراء رقم )78( بتاري�خ 6)/)/9)4)ه� املوافق 
4) مارس 008)م ليصبح اس�مها: اليئة العامة للس�ياحة واآلثار، وذلك بعد ضم قطاع اآلثار 
م لذه اليئة اختصاصات ووضع لا اسرتاتيجيات وأهدافًا تسعى  واملتاحف إليها. وقد أسند املنظِّ

))( ابن العريب، حممد بن عبد الل: أحكام القرآن، ج 4، ص )45.
))( انظر: آل س�عود، سلطان بن سلامن: س�ؤال وجواب عن السياحة. شبكة املعلومات الدولية، موقع اليئة العامة 

للسياحة واآلثار: )www.scta.gov.sa( بتاريخ 0/5)/))0)م.
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إىل حتقيقه�ا، حي�ث جاء ف امل�ادة الثالثة من هذا النظ�ام، أن غرض اليئة األس�ايس هو الهتامم 
بالسياحة ف اململكة وتنميتها وتطويرها، والعمل عىل تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات 
م بالس�ياحة ف  نم�وه، باعتب�اره، رافدًا مهاًم من رواف�د القتصاد الوطني، وبذا يتبني اهتامم املنظِّ

اململكة العربية السعودية))(.

وللسياحة ف اململكة أنواع متعددة، وفقًا لبعض املعايري، لعل عىل مقدمة ذلك)))((: 

أ ـ وفقًا ملعيار موطن السائح:

) � الس�ياحة الداخلي�ة؛ ويعن�ي با حركة الس�كان داخل احلدود السياس�ية للدولة، س�واء من 
مواطنيه�ا أو املقيم�ني فيه�ا، عىل أن تك�ون حركتهم بعي�دة عن منازلم لف�رتة تزيد عن 4) 

ساعة. 

) � السياحة اخلارجية؛ وهي التي يقوم با سيَّاح من داخل الدولة إىل دول أخرى. 

ب ـ وفقًا ملعيار حجم أو تنظيم السياح:

) � السياحة الفردية؛ وهي التي يقوم با اإلنسان منفرًدا.

) � الس�ياحة اجلامعي�ة أو الس�ياحة العائلي�ة؛ وهي التي تتأل�ف من جمموعة من األش�خاص أو 
جمموعة من األرس املرتبطة بصالت. 

ج ـ وفقًا ملعيار املوسم السياحي:

) � السياحة الشتوية؛ وهي التي تتم ف فصل الشتاء.

) � السياحة الصيفية؛ وهي التي تتم ف فصل الصيف وترتبط بالتمتع بالبحر واملناخ. 

) � سياحة املناسبات؛ وهي التي ترتبط بمناسبة معينة مثل موسم احلج أو األعياد وغريها))(.

))( املرجع السابق.
))( انظر: الغيث، عبد املحسن بن عبد العزيز، أحكام السائح غري املسلم ف اجلزيرة العربية، ص 8) – 0)؛ العبيد، 

نارص عبدالل: محاية السائح بني الرشيعة والنظام، ص 48-)5.
))( انظر: الغيث، عبد املحسن بن عبد العزيز، أحكام السائح غري املسلم ف اجلزيرة العربية، ص 9).
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د ـ وفقًا ملعيار الغرض من السياحة:

) � السياحة الرتفيهية؛ وهي أكثر أنواع السياحة انتشارًا حلاجة اإلنسان إىل الرتفيه لتجديد النشاط 
والراحة من الضغوط التي يواجهها ف حياته اليومية أو يمثل العديد من األنش�طة الرتويية 
مثل زيارة املنتزهات والتمتع باملناظر الطبيعية والصطياف عند البحار واملنتجعات وغريها. 

) � الس�ياحة الديني�ة؛ وهي مرتبط�ة باللتزام بالتعاليم الدينية، مثل القدوم ألداء مناس�ك احلج 
والعمرة وزيارة األماكن املقدسة ف اململكة للمسلمني))(. 

) � السياحة الثقافية؛ وفيها يتم إبراز املعال الثقافية والتاريية واألثرية من قبل الدولة وتستقطب 
إليه�ا الس�ائحني، كام يرص الس�ائح ع�ىل تنمية ثقافت�ه والتمتع بمش�اهدة اآلث�ار التاريية 

ومناطق احلضارات القديمة. 

4 � الس�ياحة العالجية؛ وتكون بقصد العالج س�واء ملراجعة األطباء أو العالج باملنشآت الطيبة 
املتخصصة أو املنتجعات الصحية. 

5 � السياحة التجارية؛ وهي التي يقوم با التجار وغريهم من أصحاب األعامل، بغرض تسويق 
جتارهتم، أو استرياد سلع بغرض البيع أو التصحيح أو املشاركة ف املعارض التجارية لعرض 

املنتجات. 

6 � سياحة املؤترات؛ وهي التي تستهدف حضور فعاليات ملناقشة قضايا وموضوعات مرتبطة 
باألعامل واملجتمع واألنشطة القتصادية والجتامعية والعلمية واملتغريات املحلية والدولية 

ويدخل ضمن هذه النوعية سفر الوفود إلجراء مباحثات.

7 � الس�ياحة الرياضي�ة؛ وهي التي تتم بغرض ممارس�ة أنواع الرياض�ات املختلفة والتي تتاح ف 
بعض األماكن من دول العال. 

8 � السياحة الجتامعية؛ وهي التي تكون بغرض زيارة األهل واألصدقاء املقيمني خارج حدود 
إقامة األشخاص الذين يقومون با))(. 

))( انظر: العبيد، نارص عبدالل: محاية السائح بني الرشيعة والنظام، ص48.
))( انظر: الغيث، عبد املحسن بن عبد العزيز، أحكام السائح غري املسلم ف اجلزيرة العربية، ص 0)؛ العبيد، نارص 

عبدالل: محاية السائح بني الرشيعة والنظام، ص49.
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5 . 3 . 2 دخول السائح اململكة العربية السعودية وحقوقه وواجباته

الفرع األول: دخول السائح اململكة العربية السعودية

مما ل ش�ك فيه أن الس�ائح الذي يريد القدوم للمملكة يعد أجنبّيًا عنها، ولذا فإن الس�ائح 
كغ�ريه م�ن األجانب، يضع لنظ�ام اإلقامة الصادر باألم�ر امللكي رق�م 7) – )/5)/7))) 
وتاريخ ))/9/)7))ه�، وطبقًا لذا النظام فإن قبول السائح ف اململكة ودخوله إليها يتم وفق 
بعض الضوابط، منها: الرشوط اإلجرائية والشكلية لدخوله اململكة، وأماكن ومنافذ الدخول، 
وإجراءات ما بعد الدخول، وهذه التفاصيل اإلجرائية هي نفس�ها التي بينتها الدراس�ة تفصياًل 
ف مطلب تطبيقات عقد األمان ف نظام اإلقامة السعودي، وتوجز الدراسة هذه اإلجراءات هنا 

فيام ييل: 

أواًل: الرشوط اإلجرائية والشكلية لدخول اململكة 

يشرتط نظام اإلقامة لدخول األجنبي � السائح وغريه � اإلقليم السعودي بعض الرشوط، هي: 

) � أن يم�ل جواز س�فر نظام س�اري املفعول وص�ادر من حكومة بالده))(، وجواز الس�فر هو 
»وثيقة تنحها السلطة الوطنية املختصة ف الدولة، تثبت بمقتضاها هوية الشخص، جنسيته، 

وموطنه، وتيرس سريه وانتقاله بني الدول املختصة«))(.

) � أن يصل عىل تأشرية دخول من القنصلية أو الدبلوماسية حلكومة خادم احلرمني الرشيفني، 
أو رخصة قدوم من الوزارة اخلارجية ف البالد التي ليس فيها ممثل للحكومة السعودية.

) � أل يك�ون الس�ائح م�ن غري املرغ�وب فيهم أخالقًي�ا، أو سياس�ًيا، أو من املتس�ولني، أو من 
املترشدي�ن، أو م�ن املطرودين م�ن بالدهم، أو من الس�اقطني من رعيتها. ويق للس�لطات 
الس�عودية أن تتحقق من هذا الرشط، س�واء عند فتح تأشرية الدخول، أو عند فحص جواز 

السفر ف مكان الدخول))(. 

))( انظر: نظام اإلقامة، رقم 7) – )/ 5) / 7))) وتاريخ )) / 9 / )7))ه�، املادة: ))(. 
))( سالمة، أمحد عبد الكريم: الوسيط ف القانون الدويل اخلاص السعودي، دراسة مقارنة، ص )8).
))( انظر: الغيث، عبد املحسن بن عبد العزيز، أحكام السائح غري املسلم ف اجلزيرة العربية، ص 45.
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4 � يشرتط للسائح احلصول عىل إذن بالدخول من اجلهات املختصة بمراقبة األجانب))(.

ثانيًّا: أماكن ومنافذ الدخول

ل يع�د دخ�ول الس�ائح إىل اململك�ة العربية الس�عودية مرشوًع�ا، حتى مع تواف�ر الرشوط 
السابقة، إل إذا كان عن طريق املنافذ املخصصة لذلك، وهي: 

) � عن طريق البحر: يكون من املوانئ املخصصة لذلك. 

) � عن طريق الب: يكون عن طريق مراكز احلدود املعدة لذلك.

) � عن طريق اجلو: يكون من خالل املطارات املدنية املرصح للطائرات بالبوط فيها))(. 

ثالًثا: إجراءات ما بعد الدخول

إذا توفرت الرشوط السابقة، ودخل السائح من املنافذ املخصصة لذلك؛ فإنه ل بد من إتام 
بعض اإلجراءات حتى يكون دخوله إىل اململكة صحيًحا، من هذه اإلجراءات: 

) � تقديم املعلومات واإليضاحات التي تطلبها السلطات املختصة منه، وهي: 
أ  � الغرض من الدخول. 

ب  � املال الذي يمله ساعة دخوله نقدًا أو شيكات. 
ج  � اجلهة التي ستمده باملال ف حال عجزه عن اإلنفاق عىل نفسه ف اململكة.

د  � عنوانه ف ميناء أو بلد الوصول. 
ه�  � اجلهة التي سيوصل سفره إليها وعنوانه فيها. 

) � أن يتقدم إىل وزارة الداخلية بطلب استخراج ترخيص اإلقامة، تبعًا لنوع اإلقامة، مع تقديم 
املس�تندات واملعلوم�ات الرضورية عنه، والتي تطلب من�ه، وقد نص عىل ذلك نظام اإلقامة 

ف مادته الرابعة والعرشين. 

))( انظ�ر: عرف�ة، حممد الس�يد: القان�ون الدويل اخل�اص للمملكة العربي�ة الس�عودية، ص 74) – 75)؛ دويدار، 
طلعت حممد: القانون الدويل اخلاص السعودي؛ اجلنسية واملوطن ومركز األجانب وتنازع الختصاص وتنازع 

القوانني، ص40) –48).
))( انظر: نظام اإلقامة، املادة: ))(.
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) � عن�د فق�د الس�ائح ألية أوراق أو وثائق ش�خصية، مثل جواز س�فره، أو ترصي�ح إقامته، أو 
اس�تامرة الدخ�ول، أو أية ورقة منحت له من مكتب مراقب�ة األجانب، فعليه أن يقوم بإبالغ 
مكت�ب مراقب�ة األجانب أو من يقوم مقامه من س�لطات األمن الع�ام، وذلك خالل مدة ل 

تزيد عن أربع وعرشين ساعة.

4 � ع�ىل الس�ائح أن يلت�زم مزاولة أي عمل بأجر أو بدون أجر بأي ش�كل من األش�كال، حتى 
يصل عىل رخصة اإلقامة))(. 

رابًعا: ضوابط إصدار التأشريات السياحية

 ص�در قرار جملس الوزراء رقم )06)( بتاريخ 8)/))/0)4)ه�، وتضمن ضوابط منح 
التأش�ريات الس�ياحية، التي تنظم عملية دخول الس�يَّاح للمملكة العربية الس�عودية، ووضعت 
تنظي�اًم خاص�ًا مل�ن يرغ�ب الدخول للمملك�ة بغرض الس�ياحة، حيث ش�ملت ه�ذه الضوابط 
تس�هيالت تنظيمية للسياح، وضمنت لم خدمات إرشادية منظمة بشكل دقيق، وهذا يدل عىل 
م السعودي عىل تسهيل السياحة اخلارجية للمملكة، مع عدم جتاوز أحكام الرشيعة  حرص املنظِّ
اإلس�المية، بحي�ث يس�تثني هذا الق�رار املجموعات الس�ياحية األجنبية من ع�دد من الرشوط 
اإلجرائية والش�كلية الواردة ف نظام اإلقامة السعودي, وفيام ييل أهم الضوابط التي تضمنها هذا 

القرار: 

) � أن تقترص رعاية إصدار أذونات التأشريات السياحية، عىل اجلهات املرخص لا من قبل اليئة 
العليا للسياحة، للقيام بنشاط خدمة واستقبال ونقل السائحني القادمني من خارج اململكة، 
واإلرشاف ع�ىل إقامتهم ومغادرهتم، عىل أن يتم قدوم الس�ائحني ضمن جمموعات، بحيث 

ل تقل كل جمموعة عن أربعة أشخاص.

) � أن يك�ون من�ح تأش�ريات الدخ�ول ألغ�راض الس�ياحة عىل ج�وازات س�فر قانونية، ختول 
حامله�ا الرجوع إىل ب�الده، والنتقال بموجبها إىل بلدان أخرى، وأن حتدد اإلقامة بموجب 

التأشريات ملدة ل تزيد عن ستني يوًما.

))( انظر: عرفة، حممد الس�يد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية الس�عودية، ص76) – 77)؛ س�المة، أمحد 
عبد الكريم: الوسيط ف القانون الدويل اخلاص السعودي، دراسة مقارنة، ص 89).
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) � أن يكون قدوم وإقامة السائحني باململكة وفق عقود مبمة بني وكيل السفر اخلارجي، واجلهة 
املرخص لا من اليئة العليا للس�ياحة، مش�تملة عىل برامج س�ياحة هادفة، مبنية عىل قواعد 

إعالمية وإجرائية ف بلد القدوم، عىل أن يتضمن العقد كون املسئولية بينهام بالتضامن.

4 � أن تلزم اجلهات املرخص لا بتأمني مرش�دين س�ياحيني مرخصني من اليئة العليا للس�ياحة 
ف اململكة.

5 � أن يضع إصدار التأشريات السياحية للضوابط األمنية املعمول با ف التأشريات األخرى.

6 � أل يقل عمر املرأة املطلوب منحها التأش�رية السياحية عن ثالثني عاما، وما دون ذلك يكون 
قدومها مع حمرم.

7 � عدم ربط احلج والعمرة بالسياحة من حيث التسويق للسياحة الوطنية والبامج املرتبطة با، 
عىل أن يتم التنسيق بني نشاطي العمرة والسياحة للقادمني من خارج اململكة بشكل تكاميل، 

من خالل آلية وضوابط متفق عليها بني كل من رشكة العمرة ومنظم الرحالت السياحية.

8 � أل تش�تمل البامج السياحية والزيارات املناطق املحظورة عىل غري املسلمني )مكة املكرمة � 
املدينة املنورة(.

9 � ع�ىل القادم�ني ألغراض الس�ياحة - كغريهم من الوافدي�ن- التقيد بالقواع�د املقررة بنظام 
اإلقامة، والتعليامت املكملة له، وخاصة التخلف عن املغادرة، وكذلك من يقدم املساعدة أو 
اإليواء والنقل للمخالف، إضافة إيل ممارسة العمل لذاته أو لغريه، وأن يتم تطبيق العقوبات 

املقررة عىل املخالفني بموجب نظام اإلقامة.

0) � ف حالة وجود ظروف اس�تثنائية تتطلب تديد التأشرية داخل اململكة يتم التمديد بناًء عىل 
طلب من اليئة العليا للسياحة.

)) � يلت�زم الس�يَّاح القادم�ون باح�رتام الع�ادات والتقاليد املحلي�ة، ومراعاة القيم اإلس�المية 
للمملكة.
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الفرع الثاين: حقوق السائح وواجباته يف النظام السعودي 

أواًل: حقوق السائح يف النظام السعودي:

) � محاي�ة الس�ائح؛ وهي ضم�ن احلريات أو احلقوق العام�ة التي تلزم اإلنس�ان باعتباره عضوًا 
ف املجتم�ع، والت�ي ل يمكن�ه العيش بدوهنا، وه�ي تثبت لكل الناس، حلاميتهم ف أنفس�هم 
وحرياهت�م، ومن تلك احلق�وق واحلريات، احلق ف العرتاف بالش�خصية القانونية، واحلق 
ف احلياة وس�المة اجلس�م، وحرية العتقاد، وحري�ة الفكر، وحرية الق�ول والنرش، وحرية 

الجتامع، وحرمة املسكن، وحرمة املال))(. 
) � العرتاف للمقيمني باحلقوق واحلريات العامة، وإن كان هذا احلق بحس�ب األصل مطلقًا، 
إل أن مب�ادئ القانون ال�دويل تقرر لكل دولة احلق ف اختاذ اإلجراءات التي تضبط ممارس�ة 
تلك احلقوق واحلريات، وبام يفظ رضورات األمن العام والدفاع عن املبادئ والقيم الدينية 
والجتامعي�ة والقتصادية ف الدولة))(. وقد بينت الدراس�ة ف مطلب تطبيقات عقد األمان 

ف النظام األسايس للحكم حقوق األجنبي الفردية واجلامعية.
) � انتف�اع الس�ائح باملراف�ق العام�ة ف النظام؛ حيث تق�يض طبيعة احلي�اة ورضورة التضامن بني 
الدول، واحلقوق العامة لإلنسان، بالسامح للسائح وغريه من األجانب بالستفادة من املرافق 
واخلدم�ات العام�ة، فالس�ائح يتمتع باملراف�ق العامة التي حتق�ق املنفعة العامة ل�ه ولغريه عىل 
السواء، ومن أمثلة املرافق العامة: مرافق النقل واملوصالت، واألمن العام، والعالج الصحي، 
والكهرب�اء، واملياه، وغريها من املرافق))(، وقد تتدخل الدولة بتنظيم خاص بالنس�بة لبعض 
املرافق، فمنها ما يص املواطنني وبعضها يص املواطنني واملقيمني ف إقليمها، وبعضها عام 
جلمي�ع من يدخ�ل ف إقليمها، ومن ذلك املرافق الصحية، فللس�ائح احلصول عىل العالج ف 

مستشفيات اململكة، وذلك تاشيًا مع أحكام الرشع احلنيف، وباعتباره رعاية إنسانية)4(. 

))( انظر: الغيث، عبد املحسن بن عبد العزيز، أحكام السائح غري املسلم ف اجلزيرة العربية، ص )6.
))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 

الختصاص وتنازع القوانني، ص)6). 
))( انظر: الغيث، عبد املحسن بن عبد العزيز، أحكام السائح غري املسلم ف اجلزيرة العربية، ص 66.

)4( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 
الختصاص وتنازع القوانني، ص )6).
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4 � تنقل السائح داخل اململكة العربية السعودية؛ إذ أنه مما ل شك أن هدف السائح عند قدومه 
للمملكة هو مشاهدة اآلثار التاريية، والستمتاع باألماكن السياحية، ول يستطيع ذلك إل 
م السعودي قد كفل  عن طريق التنقل إليها عن طريق وس�ائل املواصالت، ولذلك فإن املنظِّ
لألجانب عمومًا حرية التنقل داخل األرايض السعودية، ولكنه قيد هذه احلرية بقيود معينه، 

لعتبارات أمنية وأهم هذه القيود: 

أ � إلزام األجانب الذين يرصح لم بالدخول بموجب اس�تامراهتم ويرغبون بالتنقل املتكرر 
ب�ني بلدي�ن معينني ل تزيد املس�افة بينهام عن مائة ومخس�ني كيلو م�رًتا، أو ضمن منطقة 
معينة ف اململكة، برضورة احلصول عىل رخصة تس�مى رخص�ة تنقل داخل اململكة))(، 

عىل ما بينت الدراسة عند احلديث عن نظام اإلقامة.

ب � يلت�زم األجنب�ي املقيم عند انتقاله من مكان آلخ�ر داخل اململكة برضورة احلصول عىل 
خطاب من الكفيل، يسمح له فيه بالتنقل وملدة حمدودة.

والقيدان السابقان ل يشمالن السائح، ألن ضوابط إصدار التأشريات السياحية الواردة   
ف الف�رع الثال�ث من هذا املطلب تس�تثنيهم من عدد من القيود ال�واردة ف نظام اإلقامة 

وغريه، وُتنظم جتولم ف اململكة ضمن جمموعات سياحية.

ج � ل جي�وز لألجنبي غري املس�لم الذه�اب إىل مكة املكرمة واملدينة املن�ورة لوجود احلرمني 
الرشيفني بام))(.

ثانًيا: واجبات السائح يف النظام السعودي

مل�ا كان الس�ائح يتمتع بحقوق كثرية ف اململكة؛ فإنه م�ن الطبيعي أن يفرض عليه التزامات 
وواجبات معينة، لعل عىل رأسها: 

) � اللت�زام باحرتام أحكام الرشيعة اإلس�المية الغراء؛ فوجود الس�ائح ف املجتمع الس�عودي 
جيعل�ه عض�وًا فعليًا فيه، لذا يقع عليه التزام عام يتمثل ف احرتام أحكام الرشيعة اإلس�المية 

))(انظر: نظام اإلقامة، املادة: )0)(.
))( انظ�ر: دوي�دار، طلع�ت حمم�د: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية واملوطن ومرك�ز األجانب وتنازع 

الختصاص وتنازع القوانني، ص )0). 
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الغ�راء، وع�دم اخلروج عليها، واملحافظة عىل النظام العام، واآلداب العامة اإلس�المية عىل 
أساس أن اململكة تسري عىل هدي كتاب الل سبحانه وتعاىل، وسنة رسوله >.

) � اللت�زام باح�رتام األنظم�ة الس�ارية ف اململك�ة ومراعاة قي�م املجتمع الس�عودي، واحرتام 
تقالي�ده، ومش�اعره، وه�ذا ما أك�ده النظام األس�ايس للحكم ف امل�ادة ))4(، حيث نصت 
عىل أنه »يلتزم املقيمون ف اململكة العربية الس�عودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم املجتمع 

السعودي واحرتام تقاليده ومشاعره«. 

) � اللتزام بعدم املس�اس بأمن اململكة وس�المتها، وذلك بالمتناع عن ممارس�ة أي نشاط يرض 
بأم�ن املجتم�ع الس�عودي، وس�المة املوطنني، ك�ام يلتزم باتب�اع بعض اإلج�راءات األمنية 

اخلاصة، مثل اإلدلء باملعلومات الرضورية عنه لدى السلطات األمنية املختصة.

4 � اللت�زام باخلض�وع للتعبئ�ة العام�ة ف الظروف الس�تثنائية؛ ذلك أنه م�ن املنطقي أن يضع 
الس�ائح للتعبئة العامة عند تعرض املجتمع الذي يعيش فيه لظروف استثنائية كالفيضانات، 

والزلزل، واحلرائق، واألوبئة، وغريها.

5 � اللت�زام بدف�ع مقاب�ل ما يص�ل عليه من خدمات نظ�ري انتفاعه باملرافق العام�ة ف اململكة؛ 
وذلك مثل مرافق الكهرباء، واملياه، والاتف، والبيد، واملواصالت))(.

))( انظر: الغيث، عبد املحسن بن عبد العزيز، أحكام السائح غري املسلم ف اجلزيرة العربية، ص 78.
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الفصل السادس
عقد األمان بني القانون الدويل واألنظمة السعودية

يف ضوء الفقه اإلسالمي
6 . 1 مفهـوم األمـان وضوابطه بني القانون الدويل واألنظمة السـعودية يف 

ضوء الفقه اإلسالمي

6 . 2حقوق املسـتأمنني وواجباهتم بني القانون الدويل واألنظمة السعودية 
يف ضوء الفقه اإلسالمي
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الفصل السادس
عقد األمان بني القانون الدويل واألنظمة السعودية

يف ضوء الفقه اإلسالمي
 أظه�رت هذه الدراس�ة أن الرشيعة اإلس�المية لا فضل الس�بق ف باب األم�ان؛ إذ ل يكن 
هن�اك ترشيع يبني رشوط دخول األجنبي إىل أرض أخرى ليس�ت أرض�ه، كام ل يكن هناك بيان 
مفصل للحقوق والواجبات املرتتبة عىل هذا العقد قبل الرشيعة اإلسالمية، كام ظهر جلّيًا أنه مع 
زوال دول�ة اخلالفة، وظهور مبادئ القانون الدويل واألنظمة اخلاصة بكل دولة؛ انتقل مضمون 
عقد األمان إليهام بصور متقاربة، لكنه ل يأت بالصورة نفس�ها التي أتت با الرشيعة اإلسالمية، 
حيث إن الصورة اإلس�المية جاءت أكثر شموًل، مما مكنها من التعامل بمرونة مع كل احلالت 
واملتغ�ريات، وحتاول الدراس�ة هنا عقد مقارن�ة بني ما جاء عن عقد األم�ان وماهيته ف الرشيعة 

اإلسالمية، وما جاء عنه ف القانون الدويل، وكذلك ف النظام السعودي.

وبام أن الرشيعة اإلسالمية هي صاحبة السبق ف وجود ما يسمى بعقد األمان، فإن الدراسة 
تب�دأ ببي�ان ما ج�اء فيها أوًل، ث�م القانون ال�دويل والنظام الس�عودي، مع التعلي�ق عىل جوانب 

التفاق والختالف.
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6 . 1 مفهوم األمان وضوابطه بني القانون الدويل واألنظمة السعودية  
يف ضوء الفقه اإلسالمي

6 . 1 . 1مفهـوم األمـان بـني القانون الدويل واألنظمة السـعودية يف ضوء 
الفقه اإلسالمي

عق�د األمان ف الفقه اإلس�المي هو عهد يبذل�ه اإلمام أو من دونه من املس�لمني، حلريب أو 
لع�دد م�ن أهل احلرب، ع�ىل أن يقروا ف دار اإلس�الم مدة م�ا. والذي يقع عليه األمان يس�مى 
مستأمن، وهو من دخل الديار اإلسالمية عىل غري نية اإلقامة املستمرة فيها، بل تكون إقامته فيها 
حمددة بمدة معلومة، يدخل فيها بعقد يسمى عقد األمان، الذي يتم بمجرد منح األمان، ويكون 
غالبًا بقصد الجتار أو أداء رس�الة، أو لس�امع كالم الل، ول بد أن تكون إقامته إقامة مؤقتة، وقد 
تتج�دد وقتًا بعد آخر، حتى ل تكون إلقامته صفة ال�دوام، فإن أخذت صفة الدوام؛ يتحول إىل 

ذمي، ويصري من رعايا الدولة اإلسالمية. 

أم�ا ف القان�ون الدويل؛ فإنه يتضح خلوه تامًا من مصطلح عقد األمان، بينام ل يل من بيان 
مفاد هذه املصطلحات، ذلك أن املقصود من األمان ف الفقه اإلس�المي هو دخول غري املس�لم 
أرايض املسلمني بصفة مؤقتة بأمان عىل نفسه وماله، وترسي عليه واجبات، وترتتب له حقوق، 

وهذا ما يوجد ف القانون الدويل حتت مصطلحي األجنبي والالجئ.

واألجنب�ي ك�ام ف علم الجتامع، كان ول يزال م�ن ل يعتب عضوًا ف جمتمع معني، وتتحدد 
صف�ة النت�امء للمجتمع غالب�ًا بمعايري واقعي�ة كوحدة األصل، والش�رتاك ف اللغ�ة والتاريخ 
والع�ادات، وأماين املس�تقبل والتطلع�ات، وبذا املفهوم الجتامعي ل ُيع�د أجنبّيًا من ينتمي إىل 
أم�ة معين�ة ولو تعددت دولا. و مفه�وم األجنبي من الناحية القانونية هو كل ش�خص ل يمل 
جنس�ية الدولة التي يقيم فيها، س�واء كان يمل جنسية دولة أو دول أخرى، أو كان ل يمل أية 

جنسية عىل اإلطالق.

واجلنس�ية ه�ي جمموعة م�ن القواعد الت�ي حتدد متى تثبت للش�خص صف�ة املواطن. وهي 
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املعي�ار ال�ذي يتم عن طريقه توزيع األفراد بني خمتل�ف دول العال املعارص، حيث تضع كل دولة 
قانونًا خاصًا يدد كيفية ثبوت جنسيتها للمواطنني، وكيفية اكتساب األجانب لا، وكيفية فقدها 

والعودة إليها.

يض�اف إىل ذلك أن اللج�وء املعروف حديثًا ف القانون الدويل وف النظام الس�عودي يقابل 
األم�ان ف الفقه اإلس�المي، واللج�وء هو احلامية التي تنحه�ا دولة فوق أراضيه�ا، أو فوق أي 
م�كان تاب�ع لس�لطتها لفرد طل�ب منها هذه احلامي�ة. وإذا كان اللج�وء يتفق مع األم�ان ف الفقه 
اإلسالمي إل أنه يتلف عنه ف أمرين، مها: أن األمان ف الفقه اإلسالمي مؤقت أما اللجوء فغري 
مؤقت. والثاين: أن األمان ف الفقه اإلس�المي ل يش�مل امُلرتد عن اإلسالم، بل يقترص عىل غري 

املسلم ابتداًء، أما اللجوء ف القانون الدويل فال يفرق بني الالجئني بسبب الدين عمومًا.

وبالنظ�ر ف أنظم�ة اململك�ة العربي�ة الس�عودية، ورشوح م�واد تلك األنظم�ة؛ اتضح خلو 
النظام من مصطلحي األمان واملستأمن كام القانون الدويل، إل أن مفاد هذين املصطلحني كامن 
في�ام يع�رف باألجنب�ي والالجئ الس�يايس. ويتص نظام اإلقام�ة باألجانب ف اململك�ة العربية 
الس�عودية، منذ دخول�م وأثناء إقامتهم، وحت�ى خروجهم خروجًا هنائّي�ًا. واألجنبي ف النظام 

السعودي هو من ل يمل جنسية اململكة العربية السعودية. 

وم�ن خ�الل دراس�ة مفهومي األم�ان واملس�تأمن ف الرشيعة اإلس�المية والقان�ون الدويل 
والنظام الس�عودي، يتضح عمق أحكام الرشيعة اإلس�المية وش�مولا، تلك األحكام املوجودة 
من�ذ أكث�ر من أربع�ة عرش قرنًا من الزمان، واش�تملت عىل ما ل تصل إلي�ه القوانني الوضعية إل 
قريب�ًا، حيث القواعد املنظمة لدخول غري املس�لمني أرايض املس�لمني، وما يتعلق بذه املس�ألة، 
وم�ن ه�ذه القواعد يمكن اس�تنباط التنظيامت اجلارية عىل األجنبي بعد تعدد الدول اإلس�المية 

جراء زوال اخلالفة اإلسالمية.

ويظه�ر للمتأم�ل أن الفقه اإلس�المي جعل الدين ه�و الضابط واملعيار ال�ذي ُيفرق به بني 
املستأمن وبني رعايا الدولة اإلسالمية، وفيام يص غري املسلمني جعل اإلقامة الدائمة أو املؤقتة 
هي ضابط التفريق بني الذمي واملستأمن، ف حني جعل القانون الدويل، وكذلك األنظمة الوطنية، 
ب�ام فيها األنظمة الس�عودية؛ جعلت ضابط اجلنس�ية هو املعيار للتفريق ب�ني األجنبي والوطني، 



261

ة باعتبارهم أجانب، ونظمت  فوضعت قواعد تشمل كل الذين ل يملون جنسية الدولة امُلِضيفمَ
ة.  دخولم وإقامتهم ومغادرهتم حميط الدولة امُلِضيفمَ

كام يظهر جلّيًا أن النظام السعودي مجع بني أحكام الرشيعة وقواعد القانون الدويل، ف سن 
األنظمة املتعلقة باألجانب املقيمني عىل أرايض اململكة، فنظم دخول األجانب، وألزمهم بالتزام 
أنظمة اململكة، وقيد دخول غري املسلمني منهم باحرتام مشاعر املسلمني، وعدم دخول احلرمني، 

كام تقيض أحكام الرشيعة اإلسالمية، التي هي دستور هذه البالد.

6 . 1 . 2 ضوابـط األمان بني القانون الدويل واألنظمة السـعودية يف ضوء 
الفقه اإلسالمي

أواًل: رشوط حتقق األمان يف الرشيعة والقانون

يش�رتط الفق�ه اإلس�المي ف األم�ان ال�ذي ُيعطى لغري املس�لم، ويبي�ح له اإلقام�ة ف ديار 
اإلسالم فرتة من الزمن، وقضاء احلاجة التي دخل من أجلها، أن تتوفر فيه عدة رشوط، بعضها 
ن � إذا كان غري  مِّ ن، وبعضها ف املستأمن، وبعضها ف األمان نفسه. أما التي تكون ف امُلؤمَ ف املؤمِّ
ويل األم�ر � فمنها: اإلس�الم، والعقل، والبل�وغ، وإذن اإلمام وإجازته. أم�ا ف القانون الدويل؛ 
فإن�ه يي�ل ه�ذا األم�ر إىل القوانني الداخلي�ة لكل دول�ة، وهو ما تنح�ه الدولة جله�ات خمتصة 
كالسفارات والقنصليات وما يقوم مقامها، وهذا يعني أن منح األمان اقترص عىل رئيس الدولة، 
أو من يقوم مقامه. وف النظام السعودي؛ أصبحت التأشرية التي ُتنح لألجنبي عىل جواز سفره 
بمثاب�ة عق�د أمان له، وإذن له باإلقامة والتجول عىل أراضيها حس�بام تنظمه اجلهات املختصة ف 
اململكة العربية الس�عودية، وهذه )التأش�رية( ل ُتنح إل من جهة واحدة، وهي وزارة اخلارجية 
والس�فارات والقنصليات التابعة لا. وهي ف هذا األمر تلتزم معيار اجلنس�ية ف حتديد األجنبي. 
ن لي�س من أهله بإذن )تأش�رية( فإنه  وق�د تواط�أ الع�ال ف ه�ذا الزمان عىل أن كل بل�د يدخله ممَ
يكون له األمان عىل نفسه وماله، ول يصل له خالف ذلك إل باعتداء عليه بغري حق، وختتص 
جزيرة العرب بأن الدخول إليها ل جيوز لغري املسلمني إل بشكل مؤّقت، وهو ما تلتزم به أنظمة 
اململكة العربية السعودية أيضًا؛ لوقوعها داخل حدود جزيرة العرب، منطلق الرسالة اإلسالمية، 

وحاضنة احلرمني الرشيفني. 
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وأما رشوط املستأمن واألمان نفسه؛ فقد اتفق الفقهاء عىل أن نظام األمان يمكن أن يستفيد 
من�ه مجيع أصناف الكفار، ع�دا امُلرتدين؛ فيجوز إعطاء األمان للكتايب أو للمرشك، س�واء أكان 
من العرب أم من العجم، ول جير فيه ما جرى من اخلالف الفقهي ف من يستفيد من عقد الذمة. 
واش�رتطوا ف األم�ان نفس�ه رشطني، مه�ا: انتفاء الرضر، واألج�ل. أما ف القان�ون الدويل، فقد 
وضع�ت رشوٌط كث�رية تتعل�ق بتنظيم دخول األجنبي حمي�ط الدولة وأراضيه�ا، وهي ما تصلح 
أن تك�ون رشوط املس�تأمن واألم�ان. فاألجانب ل يتمتعون بحقوق مطلق�ة ف هذا الصدد، بل 
تفرض كل دولة عىل مجيع األشخاص الذين ل يملون جنسيتها قيودًا معينة، تستطيع السلطات 
بمقتضاها مراقبة األجانب ف إقليمها؛ حرصًا عىل أمنها وس�المتها، ورعاية ملصاحلها السياس�ية 
والقتصادية، ومن تلك الرشوط: أن يمل األجنبي وثيقة س�فر، وهي التي تعرف باس�م جواز 
الس�فر، تك�ون صادرة من الس�لطة املختص�ة ف الدولة التي يمل جنس�يتها، وأن تكون س�ارية 
املفع�ول ومس�توفية لرشوط ش�كلية معين�ة، وأن يكون مؤرشًا ع�ىل اجل�واز أو الوثيقة من اجلهة 
ة لألجنبي، والتي غالبًا ما تكون إحدى السلطات السياسية أو القنصلية  املختصة ف الدولة امُلِضيفمَ
التابعة لا، أو أية هيئة أخرى تنتدبا لذلك، وأن يدخل األجنبي من األماكن املحددة التي تنظم 
فيها الرقابة عىل اجلوازات، وهي املطارات واملوانئ البحرية واملنافذ البية بني الدول املتجاورة، 

حيث يتم التأشري بذلك عىل جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

أم�ا رشوط حتقق األمان ف النظام الس�عودي؛ فلم ختتلف كث�ريًا عام جاء ف القانون الدويل، 
فقد حدد نظام اإلقامة السعودي هذه الرشوط حتت ما يعرف باسم حق دخول األجانب أرايض 
اململكة العربية الس�عودية؛ إذ ل تغلق اململكة العربية الس�عودية بابا ف وجه األجانب، كام أهنا ل 
جتعل الباب مفتوحًا عىل مرصاعيه؛ فقد انتهج املنظم الس�عودي منهجًا وسطًا، فسمح لألجانب 
بالدخ�ول إىل إقلي�م الدولة وفقًا لضوابط حمددة، منها: أن يمل جواز س�فر نظامي، وأن يصل 
عىل تأشرية دخول من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية حلكومة خادم احلرمني الرشيفني، وأن 
يك�ون دخ�ول األجنبي من األماكن املخصصة للدخ�ول، وأل يكون األجنبي من غري املرغوب 
فيهم دينّيًا أو خلقّيًا أو سياس�ّيًا، كام اش�رتط نظام اإلقامة الس�عودي عىل األجنبي أن يقدم كفياًل 

إذا أرد الدخول إىل اململكة.
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ومن خالل اس�تعراض رشوط حتقق األمان ف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل والنظام 
الس�عودي؛ اتضح أن الرشيعة اإلسالمية اش�رتطت لدخول املستأمن للدولة اإلسالمية رشوطًا 
عامة ختتلف عن رشوط القانون الدويل والنظام الس�عودي، باس�تثناء إذن اإلمام، وهو ما يقابل 
موافقة الس�لطات املختصة ف الدولة، والذي يتم اش�رتاطه ف القانون الدويل والنظام السعودي 
أيضًا، وإن كان منح األمان ف الفقه اإلس�المي أكثر مرونة؛ حيث ل يقترص عىل اإلمام فقط، ول 
يش�رتط إذنًا س�ابقًا، فيمك�ن أن يكون إذن اإلمام لحق�ًا باملوافقة عىل منح أحد أفراد املس�لمني 
األم�ان لغري املس�لم، ويتض�ح مما تق�دم أن الرشيعة اإلس�المية ق�د وضعت ضواب�ط دقيقة ملن 
يمنح األمان، وف املمنوح له، وف األمان نفس�ه. أما ف القانون الدويل، والنظام الس�عودي؛ فإن 
املانح لألمان جهة واحدة، وهي س�لطات احلكم ف الدولة، من خالل من يمثلها من س�فارات 
وقنصلي�ات ف ال�دول املختلفة، لتصبح التأش�رية بمثابة عقد األمان ف القان�ون الدويل والنظام 
الس�عودي، رشيطة أن تتحقق رشوط األمان نفس�ه من حفظ للمصالح العامة واخلاصة، وعدم 

ة أو سالمة أراضيها. اإلرضار بمصالح الدولة امُلِضيفمَ

ثانّيًا: مبطالت األمان يف الرشيعة اإلسالمية والقانون

أوىل الفقهاء هذه املس�ألة اهتاممهم، وذكروا عددًا من األس�باب التي يتم با انتهاء أو بطالن 
عق�د األمان، وكذلك احلال ف القانون الدويل والنظام الس�عودي، وتتفق هذه املبطالت إىل حد 
كب�ري، وإن اختل�ف تبويبه�ا ف الكتب واملصادر الت�ي وردت فيها. وباس�تقراء اآلراء الفقهية ف 
الرشيعة اإلسالمية، ونظريها ف القانون الدويل والنظام السعودي؛ يظهر أن اخلروج إما اختياري 
وإم�ا إجباري، أما األول؛ فال يكون إل بإرادة املس�تأمن أو رجوعه لدار احلرب، وكذلك احلال 
ف القان�ون ال�دويل، فإن�ه إذا رخصت الدولة لألجنب�ي باإلقامة خالل فرتة معين�ة؛ فإن ذلك ل 
يعن�ي التزام�ه بالبق�اء بإقليم الدولة طيل�ة املدة املرخص له ب�ا؛ إذ أن لألجنبي احل�ق ف مغادرة 
إقليم الدولة قبل انقضاء املدة املرخص له با، ول جيوز للدولة أن تنعه من ذلك دون مبر، ول 

يتلف النظام السعودي عن مثيله القانون الدويل، مستنريًا بأحكام الرشيعة اإلسالمية.

وأما اخلروج اإلجباري؛ فله حالته ف الرشيعة اإلسالمية، منها: ُميض مدة األمان، أو كان 
ف األمان مفس�دة ورضر عىل الدولة اإلسالمية، أو ارتكاب اجلرائم ف دار اإلسالم. كذلك فإن 
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القان�ون الدويل وضع حالت لذا اخلروج اإلجباري، والتي منه�ا: انتهاء مدة اإلقامة املرخص 
ل�ه ب�ا، ورفض الس�لطات جتديدها، وف حالة كان ه�ذا األجنبي يمثل خطرًا ع�ىل أمن الدولة، 
أو ارتك�ب جريم�ة ف دولة أخرى غري دولة اإلقامة. ول يتلف األمر كثريًا ف النظام الس�عودي 
عام جاء ف القانون الدويل والرشيعة اإلس�المية؛ حيث يق لوزارة الداخلية أن تس�حب من أي 
أجنب�ي ح�ق اإلقامة ورخصته�ا، وذلك ف حالة مزاول�ة األجنبي أي عمل بأج�ر أو بغريه، بأي 
ش�كل من األش�كال قبل احلصول عىل ترصي�ح اإلقامة،أو ارتكب تزوي�رًا ف رخصة اإلقامة أو 
وثيقة إثبات هويته، وأضاف نظام اإلقامة السعودي وسيلة أخرى للخروج اإلجباري لألجنبي، 
حيث أعطى احلق لوزارة الداخلية أن تسحب من أي أجنبي حق اإلقامة ورخصتها، وأن تكلفه 

بمغادرة البالد متى شاءت بدون إبداء األسباب.

وبعد اس�تعراض مبطالت األمان ف الفقه اإلس�المي وأس�باب خروج األجنبي من إقليم 
الدولة ف القانون الدويل والنظام السعودي، يتبني التشابه الكبري ف أسباب انتهاء األمان أو انتهاء 
حق اإلقامة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل والنظام السعودي، حيث اخلروج الختياري، 
واخل�روج اإلجباري، فاألول يرج�ع إىل إرادة األجنبي ف اخلروج، والثاين يرجع إىل ُميض املدة، 

أو ارتكاب األجنبي ما يالف تعاليم الدولة، أو كان وجوده يمثل خطرًا عىل مصاحلها.

 كام أنه من خالل املقارنة بني الفقه اإلس�المي وبني األنظمة الس�عودية والقانون الدويل فيام 
يتعلق بضوابط األمان وإقامة ومغادرة األجنبي، يمكن تييز النظام السعودي بأمرين مها:

) � أن نظام اإلقامة السعودي اشرتط الكفيل ألغلب الفئات األجنبية العاملة باململكة.

) �  أن نظ�ام اإلقام�ة الس�عودي منح وزارة الداخلية احلق ف س�حب اإلقامة وتكليف األجنبي 
بمغادرة البالد متى شاءت دون إبداء األسباب.

وق�د س�بق أن بني الباحث رأيه ف هات�ني النقطتني وأنه يرى أن رب�ط املقيم األجنبي بكفيل 
ف�ردي، ق�د أت�اح � ف الواقع العم�يل � للكفيل اس�تغالل العامل األجنب�ي، واملتاجرة من خالل 
كفالة الشخص الواحد لعدد كبري من العاملني األجانب دون أن يكون لديه عمل لم، مما تسبب 
ف زي�ادة املقيم�ني دون عم�ل منتظم، كام أن البعض يق�وم بفرض إتاوات ش�هرية عليهم مقابل 
كفالته لم، وهذا األمر له س�لبياته األمنية والقتصادية التي ل ختفى، فضاًل عام ينطوي عليه من 
خمالف�ات رشعية، ويمك�ن معاجلة ذلك بعدد من اإلج�راءات، منها حرص اس�تقدام العاملة عىل 
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مؤسس�ات نظامية حقيقية تقدم خدم�ات للمجتمع، وإلغاء الكفيل الفردي باس�تثناء اخلدمات 
اخلاصة كالسائق اخلاص، والعاملة املنزلية.

وفي�ام يتعلق بحق وزارة الداخلية ف س�حب اإلقامة وتكلي�ف األجنبي بمغادرة البالد متى 
ش�اءت دون إبداء األس�باب، فإن ذلك ُيلغي حق املقيم ف معرفة سبب إلزامه باملغادرة، ويمنعه 
من الدفاع عن حقه ف اإلقامة، كام أن منح احلق ألي جهة بتكليف األجنبي بمغادرة البالد متى 

شاءت، قد يتيح ف حالت كثرية جماًل ملا ُيسمى التعسف ف استعامل احلق. 

ويرى الباحث � حتقيقًا للعدل وحفظًا للتوازن بني احلقوق والواجبات � أن يتم ربط مغادرة 
األجنب�ي اجلبي�ة خارج األس�باب املنصوص عليه�ا ف النظام، بحقه ف الطعن ع�ىل هذا القرار 

اإلداري القايض بإبعاده أمام القضاء املختص، عىل غرار املعمول به دوليًا.

6 . 2 حقـوق املسـتأمنني وواجباهتم بـني القانون الـدويل واألنظمة 
السعودية يف ضوء الفقه اإلسالمي

6 . 2 . 1حقوق املستأمنني بني القانون الدويل واألنظمة السعودية يف ضوء 
الفقه اإلسالمي

تكفلت الرشيعة اإلس�المية بحقوق عامة لغري املس�لمني ف بالد املس�لمني، سواء كانوا من 
الذميني أو املستأمنني؛ ذلك أن احلقوق العامة تشملهم مجيعًا؛ إذ أن احلقوق ف اإلسالم ل تتجزأ، 
ولي�س هن�اك تفضيل بني فئة أو غريها، غري أن هناك أمورًا حم�ددة ختتلف فيها احلقوق تبعًا للفئة 
الواجب�ة ف حقه�م. وقد تضمنت كتب الفقه وكتب األموال واخل�راج مجلة من احلقوق الواجبة 
ف ح�ق أهل الكتاب عمومًا، الذين يدخلون ديار املس�لمني بعقد مؤبد أو مؤقت، من ذلك حق 
األم�ن عىل النفس وامل�ال والعرض، وحق املأوى والس�كن، وحق التنق�ل، إل إذا كان ف تنقله 
وأس�فاره مفس�دة، عنده�ا فإن لويل األمر أن يض�ع من القيود ما يمنعها ول يس�تثنى ف ذلك إل 
ح�رم مك�ة، بحيث ل جيوز للمس�تأمن أو الذمي أو غريمها من غري املس�لمني أن يدخلوه، وحق 
اللتق�اء والجت�امع مع بعضهم البعض، وح�ق البقاء عىل الدين، وحق التعل�م والتعليم، وحق 

التمتع بمرافق الدولة وكفالتها.
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أما حقوق األجانب ف القانون الدويل؛ فقد استقر موقف فقهاء القانون عىل تقسيم احلقوق 
إىل نوعني، مها: احلقوق السياسية، واحلقوق املدنية. أما النوع األول فيقصد به تلك احلقوق التي 
حتمي املصالح السياسية للجامعة، ولذلك تتحدد وتنحرص بحق الرتشح والنتخابات والوظيفة 
العمومية، وهي مقصورة للمواطن دون األجنبي. وأما احلقوق املدنية، فهي احلقوق التي حتمي 
مصالح األفراد، سواء أكانت مالية أم غري مالية، وأهم هذه احلقوق: احلرية الشخصية، واحلريات 
العامة، والنتفاع باملرافق العامة، وحق العمل، وحق التقايض، واحلق ف امللكية األدبية والفنية، 
واحل�ق ف تكوي�ن أرسة، وحق التمل�ك واإلرث، كام أن من حق األجنبي احلصول عىل جنس�ية 
البلد املضيف إذا توفرت فيه الرشوط القانونية التي تشرتطها كل دولة للحصول عىل جنسيتها، 
وختتل�ف هذه ال�رشوط من دولة ألخرى، تبع�ًا لعوامل متعددة، اقتصادية وسياس�ية واجتامعية 

وأمنية. 
أم�ا حق�وق األجانب ف النظام الس�عودي؛ فقد تفرق�ت ف أنظمته املختلف�ة، إل أن النظام 
األس�ايس للحك�م قد أمجل ه�ذه احلقوق، والتي من أمهه�ا: احلق ف احلياة والكرامة اإلنس�انية، 
واحل�ق ف احلرية، واحل�ق ف التنقل، واحلق ف األمن، واحلق ف املس�اواة، وحرية امللكية اخلاصة 
وحرمتها، وحق التقايض، واحلق ف العدل، واحلق ف العمل، وأعطى النظام الس�عودي احلق ف 
احلصول عىل اجلنس�ية الس�عودية ملن توفرت فيه الرشوط النظامية، وتقدم بطلب منحه اجلنسية، 
ولكن نظام اجلنسية السعودي أعطى وزارة الداخلية احلق ف رفض منح اجلنسية ملن توفرت فيه 

الرشوط النظامية، دون إبداء األسباب التي أدت إىل منع حصوله عىل اجلنسية. 
وبع�د اس�تعراض أهم احلق�وق املرتتبة ع�ىل حتقق األم�ان لألجنبي ف الرشيعة اإلس�المية 
والقانون الدويل والنظام الس�عودي، يتضح التقارب بني الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل ف 
جممل هذه احلقوق، فالرشيعة شملت كل حٍق ل يعارض نصًا أو عرفًا أو قّياًم، فقد حفظ اإلسالم 
لألجنبي حق األمن والس�كن والتعليم والتنقل واملعتقد وإبداء الرأي والعمل والتقايض، وغري 
ذل�ك، كذل�ك احلال ف القان�ون الدويل؛ حيث اش�تملت احلقوق املدنية فيه ع�ىل مثل ما جاء ف 
الرشيعة اإلس�المية، وجاء النظام الس�عودي ملتزمًا أحكام الرشيعة اإلس�المية ف هذه احلقوق 
ومتمش�يًا مع قواعد القانون الدويل ف تنظيمها وتبويبها، وانفرد النظام الس�عودي بإعطاء وزارة 

الداخلية احلق ف رفض منح اجلنسية ملن توفرت فيه الرشوط النظامية، دون إبداء األسباب.
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وق�د س�بق القول أن منح أي جهة احلق ف اختاذ إجراء بش�كل مطل�ق � دون أن يكون ذلك 
اإلجراء ُمرتبطًا بأس�باب موضوعية أو إجرائية منصوص عليها � يؤدي إىل إلغاء القيمة احلقيقية 
للرشوط واألس�باب التي أورده�ا النظام، ومن األوىل أن يتم حرص مجيع األس�باب والرشوط، 
ورب�ط الق�رار با وج�ودًا أو عدمًا، وإلغاء أي م�ادة تعطي احلق املطلق ف اخت�اذ إجراء معني، أو 
الن�ص ف نف�س املادة عىل حق الط�رف اآلخر ف العرتاض أمام القض�اء املختص ضد أي قرار 

إداري يرى فيه جتاوزًا عىل حق من حقوقه.

6 . 2 . 2 واجبـات املسـتأمنني بـني القانون الدويل واألنظمة السـعودية يف 
ضوء الفقه اإلسالمي

 بين�ت الدراس�ة ف فصول�ا الس�ابقة أن مما يرتت�ب عىل حتقق األم�ان، إل�زام األجنبي بعدة 
واجب�ات ف ح�ق الدول�ة املقيم فيه�ا، وقد رس�خت الرشيعة اإلس�المية هذا األم�ر قبل ظهور 
القوان�ني الوضعي�ة، ولعل من أبرز ه�ذه الواجبات: التكالي�ف املالية، والت�زام األحكام العامة 
للدول�ة. أم�ا التكالي�ف املالية؛ فإنه ل يلزم املس�تأمن فيها إل بتكليف مايل هو )العش�ور(، أو ما 
يع�رف بالرضيبة التجارية، إذا دخلوا دار اإلس�الم بتجارة. وف القان�ون الدويل؛ فإن األصل ف 
هذه املس�ألة مس�اواة األجانب باملواطنني ف حتم�ل الرضائب املختلف�ة، وللدولة احلق ف فرض 
الرضائ�ب ع�ىل مجيع التابعني لا اقتصادّيًا، نظرًا ألهنا مص�در دخلهم أو حمل توطنهم، أو لكوهنا 
موق�ع املال اخلاضع للرضيب�ة، ولنتفاعهم باملراف�ق العامة للدولة. وف النظام الس�عودي؛ فإنه 
يلزم عىل األجنبي دفع مقابل ما يصل عليه من خدمات نظري انتفاعه باملرافق العامة ف اململكة؛ 
وذل�ك مثل مرافق الكهرباء، واملياه، والاتف، والبي�د، يضاف إىل ذلك الرضائب التي يددها 

نظام الستثامر األجنبي عىل جتارة األجانب داخل أرايض اململكة العربية السعودية.

وأم�ا الت�زام األحكام العام�ة؛ فإن األحكام العامة هي مصطلح يتامش�ى م�ع ما هو واجب 
ف الرشيع�ة اإلس�المية، وما هو واج�ب ف القانون ال�دويل والنظام الس�عودي، ولكنه ف الفقه 
اإلس�المي يرتكز عىل التزام أحكام اإلس�الم، واملقصود بأحكام اإلسالم هنا: األحكام والنظم 
العام�ة الت�ي تنظم العالقة بني أف�راد املجتمع من العق�ود واملعامالت والعقوب�ات ونحو ذلك، 
ويستثنى من ذلك ما يعتقدون حله كاخلمر، واخلنزير، ونحو ذلك، برشط عدم املجاهرة. فيلزم 
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عىل غري املسلمني ف املجتمع اإلسالمي اخلضوع ألحكام اإلسالم فيام يرجع إىل املعامالت املدنية 
واجلنائية، وترسي عليهم سياسته الداخلية واخلارجية، ملا لذلك من ارتباط وثيق باملجتمع وأمنه 
بمن فيه من مسلمني وغريهم. كام يلزُمهم اجتناب ما فيه رضر أو غضاضة عىل املسلمني، وعدم 
إظهار املنكرات، كإحداث البِيمَع والكنائس، ورفع أصواهتم بكتبهم بني املسلمني، وإظهار اخلمر 

واخلنزير والرضب بالنواقيس، واإلقامة باحلجاز، ودخول احلرمني الرشيفني.

أما ف القانون الدويل؛ فإن األحكام العامة كثرية كام ف الرشيعة اإلس�المية، منها: اخلضوع 
للتعبئ�ة املدني�ة، واإلس�هام ف درء م�ا تتع�رض له من ك�وارث طبيعي�ة، كالفيضان�ات واألوبئة 
واحلرائ�ق، ورضورة إب�الغ اجله�ات اإلداري�ة املختصة بوصول�ه إىل أراضيه�ا، وباحلصول عىل 
رخص�ة اإلقامة ل�ه ولزوجته وأولده الُقرّص، كام يلتزم األجنب�ي بتبليغ اجلهات األمنية املختصة 

عند تغيري حمل إقامته.

وأما واجبات املس�تأمنني ف النظام الس�عودي؛ فقد ألزم النظام عىل األجنبي عدة واجبات، 
منها ما تكون رشطًا أساس�ّيًا ف القدوم إىل اململكة، ومنها ما تكون واجبًا عليه اللتزام به داخل 
اململكة، من ذلك: واجب الكفالة عىل بعض الفئات، واحرتام أحكام الرشيعة اإلسالمية، وهذا 
الواجب خاص باألجانب غري املس�لمني؛ ألن األجنبي املس�لم غالبا ما يكون متمس�كًا بش�عائر 
الدي�ن اإلس�المي وآداب�ه. واللتزام بعدم املس�اس بأم�ن اململكة وس�المتها، ودف�ع التكاليف 

والرسوم املالية مقابل اخلدمات والتسهيالت.

ومن خالل اس�تعراض الواجبات العامة واخلاصة ف حق الدولة عىل ألجانب املقيمني عىل 
أراضيه�ا، ف الرشيعة اإلس�المية والقان�ون الدويل والنظام الس�عودي، يتبني ش�مولية الرشيعة 
اإلس�المية، والتق�ارب بني الفقه اإلس�المي وم�ا أتى بعده بق�رون من مبادئ القان�ون الدويل، 
فكانت الواجبات ف الرشيعة والقانون ترتكز إمجاًل ف عنرصين، مها: التكاليف املالية، واحرتام 
كيان الدولة الس�يايس والديني، وتنحرص الواجبات املالية ف العش�ور املفروضة عىل املعاهدين، 
وُتع�رف حالي�ًا بالرضائ�ب ورس�وم اجلامرك وغريه�ا، وأصبح�ت ل ختتص بغري املس�لمني بل 
تش�مل كل من يامرس نش�اطًا معينًا، وفقا ملا حتدده األنظمة الوطنية لكل دولة، ويشرتكون مجيعًا 
ف التعبئ�ة العام�ة متى ل�زم األمر، وقد س�ار املنظم الس�عودي متوازنًا ف هذا اجلان�ب بني الفقه 
اإلس�المي ومبادئ القان�ون الدويل فيام ل يتع�ارض مع أحكام الرشيعة اإلس�المية، وقد انفرد 
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النظام الس�عودي بمنع دخول غري املس�لمني احلرمني الرشيفني، ومنع بناء الكنائس عىل أرايض 
اململكة، وذلك التزامًا بأحكام الرشيعة اإلسالمية، التي سبق اإلشارة إليها.

6 . 2 . 3 تقييد املباح يف حقوق األجانب
ة ف  اتفقت الرشيعة اإلس�المية والقانون الدويل والنظام الس�عودي عىل حق الدولة امُلِضيفمَ

تقييد املباح))( بحق األجانب ف عدة أمور، من أمهها ما ييل: 

=

))( األص�ل ف األنظم�ة أن ت�أيت وف�ق الحتياط للمصلح�ة، وأن تكون داخ�ل دائرة املباح فعل�ه، فاملصال�ح املعتبة كدليل 
ِف فيه، فهي من جهٍة أس�اٌس يس�تند إليه  ي�ن، ح�دٌّ متعل�ق بترصفات اإلمام، وح�دٌّ متعلق ف املترصَّ مرشوعي�ة ذات حدَّ
ويل األم�ر ف تقيي�د املباح، وهي من اجلهة األخرى ضابط يس�تند إليه ويل األمر ف عدم جت�اوز ما يباح له فعله )الالوي، 
البش�ري ب�ن املكي: س�لطة ويل األمر ف تقييد املباح، أطروح�ة دكتوراه، املعهد األعىل للرشيعة، جامع�ة الزيتونة، تونس، 
4)4)ه��، ص 95)(. وق�د عب بعض الكتاب املعارصين عن تقييد املباح باصطالح�ات متعددة منها: »إيقاف العمل 
باملب�اح« و»منع املباح« و»تقييد املباح« و»تعطيل املباح« و»المتن�اع عن املباح« )انظر: الدريني، حممد فتحي: خصائص 
الترشيع اإلسالمي ف السياسة واحلكم، ص )))(. ومجيعها تتفق ف املعنى الذي هو ترجيح أحد طرف اإلباحة؛ حيث 
إن املباح ليس مباحًا بإطالق؛ ألن تناوله أو اإلحجام عنه تتعلق به حقوق اآلخرين، ول بد من مراعاهتا، مما يس�توجب 
منع املباح تارة واألمر به تارة أخرى بحسب ما يؤول إليه التناول أو اإلحجام بحسب احلال واملكان والزمان. وهذا املنع 
أو األمر، ليس عىل س�بيل الدوام فهو مؤقت باس�تمرار احلاجة أو الرضورة الداعية لرتجيح أحد طرف اإلباحة، وهكذا 
فإن تقييد املباح هو ترجيح بعض اخليارات ألس�باب معقولة ومؤقتة عىل س�بيل األمر أو احلث ما ل يوجد مانع رشعي 
من نص خاص أو قاعدة كلية أو ضابط )انظر: الالوي، البشري بن املكي: سلطة ويل األمر ف تقييد املباح، ص 97)(. 

والدليل عىل تقييد املباح ملصلحة معتبة من فعله > أنه هنى عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث، وعلل ذلك؛ 
ْت،  فَّ تِي دمَ �ِة الَّ افَّ ْيُتُكْم ِمْن أمَْجِل الدَّ مَ اف�ة، وهم فقراء األع�راب يفدون املدينة ثم أذن ف ذل�ك فقال >: )إِنَّ�اممَ هنمَ ألج�ل الدَّ
، باب: هنى أن تؤكل حلوم األضاحي  اِحيِّ ضمَ ُقوا()ابن احلجاج، مس�لم: صحيح مسلم، ِكتمَاب اأْلمَ دَّ تمَصمَ ِخُروا ومَ ادَّ ُكُلوا ومَ فمَ
بع�د ث�الث، حدي�ث رق�م: 970)(. ومن فعل الصحاب�ة منع عمر بن اخلط�اب [ بعض الصحابة من الس�فر خارج 
املدينة )انظر: الندي، عالء الدين املتقي: كنز العامل ف س�نن األقوال واألفعال، مؤسس�ة الرس�الة، بريوت – لبنان، ط 
)، 989)م، ج 4)، ص 4)(، فقد كان يرى جواز منع بعض األش�خاص من الس�فر؛ حلاجته إىل استشارهتم ف امللامت 
والن�وازل، وذل�ك لحتياج األمة لم وحرصه عليهم حيث يش�ى بذهابم فقدان البديل ل�م وخاصة بعد مقتلة القراء 
)انظ�ر: الس�بيعي، إبراهيم عبد الل البديوي: املنع من الس�فر كعقوب�ة تعزيرية ف الرشيعة اإلس�المية والقانون الكويتي 
ف الع�رص احلدي�ث، جملة الرشيعة والدراس�ات اإلس�المية، جامعة الكوي�ت، العدد 7)، الع�ام 007)م، ص )))(، 
واألص�ل ف األنظم�ة أن تك�ون مؤقتة وج�واز تدخل الدول�ة باملنع واإللزام مرشوط ب�أن يكون مؤقت�ًا ف األفعال التي 
يك�ون األصل فيها ع�دم إجيابا عىل الرعية أو عدم منعهم من إتياهنا، وعىل أن يكون التدخل ف أحوال خمصوصة فقط” 
)انظر: مفتي، حممد بن أمحد؛ وس�امي صالح الوكيل: الس�يادة وثبات األحكام ف النظرية السياس�ية اإلسالمية )سلسلة 
بحوث الدراسات اإلسالمية )))( معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى - مكة املكرمة، 
 ))4)ه��( ص 49(، والتأقي�ت املقص�ود هنا ل يدد بزمن معني، وإنام بقاء العمل بالنظ�ام ببقاء ما يبره وبقاء أمر ويل 
األمر به، وذلك – بحساب الزمن – قد يطول وقد يقرص واملحدد لذلك طبيعة العارض، ومن ثم يكون من املهم حتديد 
ر مسؤولية احلكم وما يقتضيه ذلك من اجتهاد  مدى العارض زمنًا ووقتًا، وهذا األمر الدقيق تتأكد معرفته عىل من تصدَّ
ف سياس�ة أم�ر الناس)انظر: الالوي، البش�ري بن املكي عبد: س�لطة ويل األمر ف تقييد املب�اح، ص )5)(. وبناًء عىل ما 
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أواًل: احلق يف منح األمان وعدمه

منح األمان هو حق ف الرشيعة اإلسالمية لغري املسلمني، إل أن حق املنح ُأجيز لغري املسلمني 
من اليهود والنصارى دون املرتدين؛ فقد اتفق الفقهاء عىل أن نظام األمان يمكن أن يس�تفيد منه 
مجيع أصناف غري املس�لمني، س�وى املرتدين؛ فيج�وز إعطاء األمان للكتايب أو للمرشك، س�واء 
أكان م�ن الع�رب أو م�ن العجم، ول جير فيه ما ج�رى من اخلالف الفقهي ممن يس�تفيد من عقد 
الذم�ة، وذل�ك لعم�وم النصوص واألخب�ار الواردة ف األم�ان، وف وجوب الوف�اء به لكل من 
ُأعطي�ه من غري املس�لمني من غري تفريق بينهم. أما اس�تثناء املرتدين؛ فراج�ع إىل أهنم كفروا بعد 
عل�م، وألن ال�ردة فيها صد عن س�بيل الل، وإي�اء يسء للناس، فكان احلكم فيه�ا مما يدفع هذا 

الرش، ويزجر مرىض القلوب عن اإلساءة لدين األمة اإلسالمية.

وأم�ا القانون ال�دويل؛ فاألصل أن املواطنني وحدهم هم من يثبت لم احلق ف دخول إقليم 
الدول�ة، دون أن يكون لس�لطاهتا املختصة منعهم من ذلك. أم�ا األجانب؛ فال يتمتعون بحقوق 
مطلق�ة ف ه�ذا الصدد، بل تف�رض كل دولة عىل األش�خاص الذين ل يملون جنس�يتها قيودًا 
معينة، تس�تطيع الس�لطات بمقتضاها مراقبة األجانب ف إقليمها؛ حرصًا عىل أمنها وس�المتها، 
ورعاي�ة ملصاحله�ا السياس�ية والقتصادية. وهي قي�ود يفرضها العرف ال�دويل، حتى أصبحت 
معروف�ة ف كاف�ة دول العال املعارص، وتنص عليها قوانينها وأنظمتها. وبناًء عليه فإنه ليس هناك 
م�ا يمن�ع أن تفرق الدولة بني األجانب؛ فتس�مح لبعضه�م بالقدوم إليها وتن�ع البعض اآلخر، 
وذلك تبعًا للنظام العام وسياسة الدولة، أو حصول األجنبي عىل جنسية دولة معادية، أو إصابته 

بمرض خطري، أو عدم امتالكه وسيلة مرشوعة للكسب، أو غري ذلك من األسباب.

اح النظام هذه املس�ألة، استنادًا إىل اجتاهات القانون  أما ف النظام الس�عودي؛ فقد تناول رشَّ
ال�دويل ف قبول األجانب، وتوصلوا إىل أنه يقيض بالس�امح لألجانب بالدخول إىل إقليم الدولة 

تق�دم، يكون تقيي�د املباح احتياطًا للمصالح املعتبة بإطالقها وتكثريها ومنع دخول املفاس�د عليها، وهذا عند التحقيق =
أح�د أدوات وإج�راءات مراعاة تغري وس�ائل وطرق املصالح املعتبة بتغريُّ الظروف واألح�وال املعارصة، بحيث تؤول 
املصالح واألنظمة املرعية إىل صيانة الرشيعة، وجتديد العمل بثوابت هذا الدين احلنيف ومحايتها بكل وس�يلة مرشوعة. 
م�ع التأكي�د عىل أن تدّخ�ل الدولة إنام أبيح إلقرار الرشع له وليس نابعًا فقط من جمرد مس�ايرة ال�رأي العام أو غري ذلك 

)انظر: مفتي، حممد بن أمحد: السيادة وثبات األحكام ف النظرية السياسية اإلسالمية، ص   )9(.



271

وفق�ًا ملا تقتضيه املصلحة العليا، بيد أن سياس�ة الدولة بصدد الس�امح لألجانب بدخول إقليمها 
ختتل�ف تش�ددًا وتس�اهاًل بحس�ب م�ا إذا كان األجنبي قادم�ًا بنية الس�تقرار أم بص�دد اإلقامة 
العارضة، فتش�دد الدولة غالبًا مع األجنبي القادم بدف الستقرار ملدة طويلة، ف حني تتساهل 

مع األجنبي القادم بغرض اإلقامة العارضة، وخاصة اإلقامة بدف السياحة.

وباإلضاف�ة إىل الضواب�ط اإلجرائي�ة املذكورة س�ابقًا، يمكن رد الضواب�ط املوضوعية التي 
وضعها امُلنظم الس�عودي لقبول األجنبي إىل ح�ق اململكة ف الدفاع عن كياهنا ومحاية مصاحلها، 
بحيث ل جيوز السامح لألجنبي بالدخول متى اقتضت ذلك رضورة دينية أو سياسية أو أخالقية 
أو اجتامعية. لذلك نص امُلنظم السعودي عىل أنه: يق حلكومة اململكة العربية السعودية أن تنع 

من الدخول إىل بالدها األجانب غري املرغوب فيهم، دينيًا وأخالقيًا وسياسيًا.

ثانّيًا: إبعاد املستأمن عن أرايض الدولة، وإبطال األمان املمنوح له 

ي�ق لإلمام ف الرشيعة اإلس�المية نقض األمان إذا كان يؤدي إىل مفس�دة؛ ألن القصد من 
األم�ان ه�و جلب املصلحة، ف�إن ل يكن فال أقل من عدم الرضر. وكذلك ه�و احلال ف القانون 
الدويل؛ فإذا رأت الدولة أن وجود بعض األجانب عىل إقليمها يمثل خطرًا هيدد أمنها وسالمتها 
ف الداخل أو ف اخلارج؛ فإنه يق لا عندئٍذ أن تتخذ قرارًا بإبعادهم من أراضيها، وذلك بناء عىل 

أسباب قانونية، أو حكم قضائي.

ل املنظم ف مس�ألتي س�حب اجلنسية وإس�قاطها، ذلك أن  وأما النظام الس�عودي؛ فقد فصَّ
األول ه�و إجراء قانوين تنزع بمقتضاه الدولة جنس�يتها التي منحته�ا للمواطن الطارئ، وجيب 
أن تارس�ه الدولة ف خالل الفرتة التالية لدخوله ف اجلنس�ية الوطنية، إذا ثبت ارتكابه ألفعال ل 

تؤهله ألن يكون عضوًا ف اجلامعة الوطنية.

أما إس�قاط اجلنس�ية؛ فهو إجراء قانوين تنزع بمقتضاه الدولة جنس�يتها عن املواطن، س�واء 
كان مواطن�ًا أصلّي�ًا أو ُمكتس�بًا للجنس�ية، إذا ثب�ت ع�دم ولئه للدول�ة أو ارتك�ب أفعاًل هتدد 
نظامها السيايس أو القتصادي أو الجتامعي، وانفرد النظام السعودي بأن جعل خلادم احلرمني 
الرشيفني وحده احلق ف إس�قاط اجلنسية الس�عودية استثنائيًا، دون وجود أحد أسباب اإلسقاط 

املنصوص عليها ف النظام.
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 أم�ا املقيم األجنبي فإنه يق لوزارة الداخلية إلزام�ه باملغادرة إذا ارتكب إحدى املخالفات 
الت�ي حدده�ا النظام، كام جيوز لا أن تس�حب منه ح�ق اإلقامة ورخصته�ا، وأن تكلفه بمغادرة 
البالد متى ش�اءت بدون إبداء األس�باب، وقد س�بق القول بأن الباحث يرى أنه حتقيقًا للتوازن 
بني احلقوق والواجبات وضامنًا للعدل فإن من األنس�ب ع�دم إلزام املقيم إقامة نظامية باملغادرة 

إل لسبب من األسباب التي حددها النظام أو بحكم قضائي فيام ل يرد النص عليه نظامًا. 

وق�د ب�ني الباح�ث رأيه ف هات�ني النقطت�ني عند التع�رض لام عند دراس�ة نظام�ي اإلقامة 
واجلنس�ية، وأوض�ح أن ذلك يلغي ح�ق الطرف اآلخر ف الدفاع عن نفس�ه، وأنه يرى أن يكون 
للمترضر حق العرتاض عىل القرار أمام القضاء املختص، وأنه من األوىل ربط مجيع اإلجراءات 
بأس�باب منص�وص عليها نظام�ًا، وأل يكون هناك صالحيات مطلقة قد تؤدي إىل التعس�ف ف 

استعامل احلق.

ثالثًا: حق التنقل

للمستأمن أن يتنقل ف دار اإلسالم حيث شاء، ول حتدد إقامته ف موطن واحد، إل إذا كان 
ف تنقله وأس�فاره مفس�دة، عندها فإن لويل األمر أن يضع من القيود ما يدرؤها، ول يس�تثنى ف 
ذلك إل حرم مكة، بحيث ل جيوز للمستأمن أو الذمي أو غريمها من الكفار أن يدخلوه ف قول 
مجهور الفقهاء، وهذا من خصوصية جزيرة العرب عمومًا واحلرم خصوصًا. أو أن تكون منطقة 

حظرت الدولة عىل غري املسلمني دخولا.

أما القانون الدويل فال شك أنه ييل هذه املسألة إىل تقنني كل دولة دون تدخل. وأما النظام 
السعودي؛ فقد اهتم النظام األسايس للحكم بحق التنقل؛ فنصت املادة السادسة والثالثني عىل 
أن »توف�ر الدول�ة األمن جلميع مواطنيها املقيمني عىل إقليمه�ا، ول جيوز تقييد ترصفات أحد أو 
توقيفه أو حبسه إل بموجب النظام«. وبناًء عىل ذلك؛ فإن اململكة تتيح حرية التنقل بدون قيود، 
كام أن له حرية مغادرة البالد متى ش�اء، وله احلرية املطلقة ف حتديد حمل إقامته، وتضمن للمقيم 
غري املس�لم حرية التنقل وفقًا لضوابط حمددة تس�مح له بالتجول داخل اململكة، باستثناء دخوله 

احلرمني ف مكة واملدينة، عىل التفصيل املذكور سابقًا.
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رابعًا: عدم إظهار املنكرات 

حدد الفقه اإلس�المي ع�ددًا من املنكرات التي منع غري املس�لمني م�ن إظهارها من أمهها: 
إحداث البِيمَع والكنائس، ورفع أصواهتم بكتبهم بني املسلمني، وإظهار اخلمر واخلنزير والرضب 
بالنواقيس، واإلقامة باحلجاز، ودخول احلرم. ومسألة إحداث البيع والكنائس قد اختلف العلامء 
فيها باختالف األرض واملكان، عدا جزيرة العرب، فقد اتفق الفقهاء عىل منع إحداث املعابد أو 
إبقائها ف جزيرة العرب واحلجاز، تفضياًل لذه األرض عىل غريها، وتطهريًا ألرضها من شعائر 
الدي�ن الباطل، ويش�مل هذا املنع مدهن�ا وقراها، ووجوب هدم ما كان موج�ودًا فيها من املعابد 

ونمَ عىل يشء منها. القديمة، وأل ُيِقرُّ

أم�ا القانون الدويل، فال هيتم كثريًا باجلانب الديني، بقدر اهتاممه بالتزام القوانني واألعراف 
ة. الداخلية السائدة ف الدولة امُلِضيفمَ

وأم�ا النظ�ام الس�عودي؛ فقد أوجب ع�ىل األجانب املقيم�ني ف اململكة العربية الس�عودية 
اللت�زام بقي�م املجتمع الس�عودي، واحرتام تقاليده ومش�اعره، وأوجبت األنظم�ة عليهم عدم 

املجاهرة بمنكراهتم ف األماكن العامة، بام ف ذلك األكل والرشب ف هنار رمضان.

كام توجد أمور أخرى تندرج ضمن تقييد املباح، منها:

) � حظ�ر دخول جزيرة العرب لالس�تيطان الدائم با: هذا األمر يت�ص بجزيرة العرب فليس 
لإلمام عقد الذمة لغري املسلمني برشط اإلقامة والستيطان الدائم فيها، وإنام اإلقامة املؤقتة ف 
البالد، فيام عدا احلرمني. وتبعًا لذلك فليس لغري املسلمني اختاذ يشء من جزيرة العرب دارًا 
بتملك أرض أو بناء عليها؛ ألنه إذا حرمت اإلقامة الدائمة والس�تيطان حرمت األس�باب 
إليه، وقد س�ار النظام السعودي عىل هدي الرشيعة اإلسالمية، ف ذلك، فمنع غري املسلمني 

من الستيطان الدائم، واشرتط � عمليًا � اإلسالم ملنح اجلنسية لألجنبي.

) � ق�رص التمت�ع باحلقوق السياس�ية ع�ىل املواطنني دون األجان�ب: ويرجع ذل�ك إىل أن احلياة 
السياس�ية ف جمتم�ع مع�ني جيب أن يس�هم فيها م�ن ينتمون إىل ه�ذا املجتم�ع دون غريهم، 
وكذل�ك ل�ولء املواطنني املؤكد جت�اه بلدهم. ولكن بالنس�بة لتويل الوظائف العامة، س�واء 
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كان�ت دائمة أو مؤقتة؛ فإنه جيوز الس�تعانة باألجانب، وقد ج�رى العرف الدويل عىل عدم 
الس�امح لألجانب بمامرسة احلقوق السياسية، مثل احلق ف النتخاب، والرتشح؛ ذلك ألهنا 
حق�وق قارصة ع�ىل الوطنيني. ويبز ه�ذا احلرمان بس�بب أن إرشاك األجان�ب ف احلقوق 

السياسية ُيقحم عىل الدولة عنارص غريبة غري مأمونة اجلانب.

) � أن يك�ون التعلي�م وف�ق مناهج الدولة: ذل�ك أن تعليم األجانب؛ إم�ا أن يكون وفق مناهج 
الدول�ة، وف مدارس�ها، وإم�ا ف مدارس خاصة ب�م، وفق مناهج بلده�م وبلغتهم، ولكن 
رشيط�ة عدم املس�اس بأي معتقد دين�ي للدولة أو بأنظمتها، م�ع رضورة مراعاة عدم خمالفة 

النظام العام واآلداب العامة، وهو ما عليه العمل ف اململكة.
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الفصل السابع
اخلالصة والنتائج والتوصيات

7 . 1 خالصة الدراسة

 اش�تملت هذه الدراسة ف فصلها األول عىل مشكلة الدراسة وأبعادها وأهم مصطلحاهتا، 
وع�رض موجز بأهم الدراس�ات الس�ابقة، ثم تناول�ت مفهوم عقد األمان ف الفقه اإلس�المي، 
ورشوطه وأركانه، وصيغه ومبطالته، واآلثار املرتتبة عىل هذا العقد، كام تطرقت الدراسة حلدود 
جزيرة العرب وخصوصيتها، وأثر هذه اخلصوصية عىل حقوق املس�تأمنني وواجباهتم، وموقف 
الفق�ه اإلس�المي املعارص من عق�دي الذمة واألمان، وما اس�تجد من أحكام بس�بب املتغريات 
املعارصة، وذلك ف الفصل الثاين من الدراسة. وف الفصل الثالث، استعرضت الدراسة قواعد 
القان�ون ال�دويل اخلاص ف تنظي�م مركز األجان�ب، والضوابط املنظمة لذل�ك، وكذلك حقوق 
وواجب�ات األجنب�ي ف القانون ال�دويل اخلاص، كام تناولت الدراس�ة تطبيق�ات عقد األمان ف 
أنظم�ة اململكة العربية الس�عودية، وتضمنت تلك التطبيقات كاًل من النظام األس�ايس للحكم، 
ونظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة، ونظ�ام اإلقامة، ونظام اجلنس�ية، ونظ�ام العمل، ونظام الس�تثامر 
األجنب�ي، وجمال الس�ياحة، وذل�ك ف الفصلني الرابع واخلامس من هذه الدراس�ة. تبع ذلك ف 
الفص�ل الس�ادس، املقارنة بني أنظمة اململكة العربية الس�عودية والقانون ال�دويل ف ضوء الفقه 
اإلس�المي فيام يتعلق بعقد األمان، وقد تضمن�ت تلك املقارنات مفهوم عقد األمان وضوابطه، 
وموقفهام من احلقوق والواجبات، وتناولت أيضًا حق الدولة ف تقييد املباح ف حقوق األجانب 
ل�رضورة أو مصلح�ة معت�بة، وف ه�ذا الفصل � الس�ابع� الذي ي�أيت خاتة لذه الدراس�ة، يتم 

استخالص عدد من النتائج املوضوعية لذه الدراسة، وما ُيبنى عليها من توصيات. 
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7 . 2 نتائج الدراسة

النتائج املتعلقة بالتساؤل األول: 

نمَة، وأصله طمأنينة النفس وزوال اخلوف، وف الصطالح عقد  ) � يأيت األمان ف اللغة من األممَ
يبذله اإلمام أو من هو دونه من املسلمني حلريب أو لعدد من أهل احلرب، ل يتعطل بم جهاد 

ناحيتهم، عىل أن يقروا ف دار اإلسالم مدة ما.

)� أن الش�خص الذي يقع عليه األمان هو ُمس�تأِمن، وهو من دخل دار املس�لمني بعقد األمان، 
بغري نية اإلقامة املستمرة فيها، بل تكون إقامته حمدودة بمدة قابلة للتجديد، ولكنها ل تأخذ 

صفة الدوام.

) � أن األم�ان كان معروفًا عند األمم قبل اإلس�الم، كنظام ضيافة، عند الرومانيني واليونانيني، 
واملرصيني القدماء، والعرب فيام قبل اإلسالم، وعرفه اإلسالم كذلك، إل أن اإلسالم جاء 
بضواب�ط وقواعد تعصم دم هذا الضيف، وتوج�ب له حقوقًا وتفرض عليه واجبات، ليس 
ذلك فحسب، بل اتسعت قواعد اإلسالم بأن أجازت منح األمان من كل مسلم عاقل بالغ 

خمتار، رشيطة إقرار اإلمام.

4 � يبطل عقد األمان ف الرشيعة اإلسالمية باختيار امُلستأمن، أو إجباريًا بأحد األسباب التالية: 

أ � ُميض مدة األمان، ورفض اإلمام أو من ينوب عنه جتديدها.

ب � إذا اتضح أن ف استمرار األمان إرضار بالدولة اإلسالمية.

ج � إذا ارتكب املستأمن جرائم كبرية ف الدولة اإلسالمية.

5 � يرتتب عىل منح عقد األمان لغري املسلم عدة أمور منها ما يكون ف حق الدولة جتاه املست�أمن، 
ومنها ما يكون ف حق املستأمن جتاه الدولة، أما األوىل، فمنها: 

أ � حق األمن عىل النفس واملال والعرض.

ب � حق املأوى والسكن.
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ج � حق التنقل واللتقاء والجتامع.

م. ه� � حق التعليم والتعلُّ

و � حق إبداء الرأي والتظلم ورفع الدعوى وإسداء النصيحة.

ز � حق التمتع بمرافق الدولة وكفالتها.

وأما ما يقع ف حق املستأمن جتاه الدولة، فمنها: 

أ � يضع للتكاليف املالية املتمثلة ف الرضيبة التجارية التي تؤخذ عىل التجارات.

ب � الت�زام أح�كام اإلس�الم العامة، الت�ي تنظم العالقة ب�ني أفراد املجتمع م�ن املعامالت 
والعقوبات، باس�تثناء ما يعتقدون حله كاخلم�ر واخلنزير، من غري جماهرة بذلك، وعليه 

اجتناب كل ما فيه رضر أو غضاضة عىل املسلمني.

النتائج املتعلقة بالتساؤل الثاين: 

) � ج�اء القان�ون الدويل لينظم عالقة األفراد داخ�ل املجتمعات دون النظر إىل اجلنس أو العرق 
أو الدين أو النتامء، واستخدم مصطلح )الوطني( للتعبري عن صاحب األرض، ومصطلح 
)األجنبي( لغري املواطن، بحيث صار األجنبي هو كل من ل يمل جنسية الدولة التي يقيم 

فيها.

) � تع�د اجلنس�ية أه�م املوضوعات الت�ي ُتعالج ف إط�ار القانون الدويل اخل�اص، إذ من خالل 
قواعدها يتم التعرف عىل الفرد باعتباره وطنّيًا أم أجنبّيًا، ومن ثم ترسي عليه أحكام القانون.

) � يس�تند قب�ول األجنب�ي ف الدولة إىل قواع�د حمددة وضواب�ط ترتبط بمصاحله�ا القتصادية 
والسياس�ية والس�كانية، فض�اًل ع�ام يتعل�ق باألجنبي من صفات وس�لوك، وم�ن أهم هذه 

الرشوط: 

أ � أن يم�ل األجنب�ي وثيقة س�فر، وهي التي تعرف بجواز الس�فر، أو ما ي�ل حمله، تكون 
صادرة عن الس�لطة املختصة ف الدولة التي يمل جنس�يتها، وأن تكون س�ارية املفعول 

ومستوفية لرشوط شكلية معينة.
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ة لألجنبي. ب � أن يكون مؤرشًا عىل اجلواز أو الوثيقة من اجلهة املختصة ف الدولة امُلِضيفمَ

ج � أن يدخ�ل األجنب�ي م�ن األماكن املحددة الت�ي تنظم فيها الرقابة ع�ىل اجلوازات، وهي 
املطارات واملوانئ البحرية واملنافذ البية بني الدول املتجاورة.

4 � يرتتب عىل بقاء األجنبي ف حميط الدولة التي يقيم فيها عدة أمور، منها ما جيب ف حق الدولة 
ة، كحق األمن واحلامية، واحلرية الش�خصية، والنتفاع باملرافق العامة، ومنها ما جيب  امُلِضيفمَ

ة. ف حقه، كالتزامه باألحكام العامة وقوانني الدولة امُلِضيفمَ

5 � يغ�ادر األجنب�ي حميط الدول�ة اختيارّي�ًا أو اضطرارّيًا، بناء عىل توفر أحد األس�باب، التي ل 
ختتلف ف امُلجمل عن أسباب املغادرة اجلبية ف الفقه اإلسالمي.

النتائج املتعلقة بالتساؤل الثالث: 

) � ل يتلف مفهوم عقد األمان ف األنظمة السعودية عن مثيله ف الفقه اإلسالمي كثريًا، لعتامد 
أنظمة اململكة ف ترشيعاهتا عىل أحكام الرشيعة اإلسالمية، مع استفادهتا من األنظمة الوطنية 
األخ�رى، وم�ن املواثيق الدولية، التي ل تتعارض مع أح�كام الرشيعة، واعتمدت األنظمة 
السعودية تعريف القانون الدويل لألجنبي ف تعاملها مع من ل يمل جنسية اململكة العربية 

السعودية.

) � يش�رتط النظام الس�عودي ف قبول األجنبي داخل إقليم الدول�ة عدة رشوط، ل ختتلف عن 
الرشوط املعمول با ف القانون الدويل.

) � اش�تمل النظام األس�ايس للحكم ع�ىل العديد من احلقوق التي جتب ع�ىل الدولة جتاه املقيم، 
مس�لاًم أو غري مسلم، ونص عىل هذه احلقوق بشكل عام، وترك التفاصيل لألنظمة املختلفة 
األخ�رى، من ذل�ك حتديد الضامنات املوضوعي�ة واإلجرائية الكفيلة بحامي�ة حقوق الفرد، 

وفقًا لنصوص األنظمة املختلفة واللوائح التنفيذية التابعة لكل نظام.

4 � تق�ررت ضواب�ط الختص�اص القضائ�ي ال�دويل للمحاك�م الس�عودية ف امل�واد )الرابع�ة 
والعرشي�ن إىل الثالث�ني( م�ن نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة الس�عودي، وتنقس�م إىل ضوابط 
شخصية مثل اجلنسية وحمل اإلقامة، واخلضوع الختياري، وضوابط تتعلق بالدعوى، مثل 
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الدع�وى املتعلق�ة بالتزام كان حمل نش�وئه أو تنفيذه ف اململكة العربية الس�عودية، وُيس�تثنى 
دائاًم من اختصاص املحاكم الس�عودية الدع�اوى املتعلقة بعقار يقع خارج اململكة، ويتضح 
اتفاق ضوابط الختصاص الدويل للمحاكم السعودية إىل حد كبري مع ضوابط الختصاص 

الدويل ف أغلب القوانني الدولية.

5 � تش�رتط أنظم�ة اململك�ة العربي�ة الس�عودية أل يكون األجنب�ي املقيم ع�ىل أراضيها من غري 
املرغوب فيهم دينّيًا أو سياسّيًا أو أخالقّيًا، التزامًا بأحكام الرشيعة اإلسالمية، ومنعت إقامة 

األجنبي غري املسلم ف حرمي مكة املكرمة واملدينة النبوية.

6 � صدر نظام اإلقامة السعودي عام )7))ه�، وصدر نظام اجلنسية السعودي عام 74))ه�، 
ول يتم حتديثهام بشكل شامل منذ صدورمها، وأعطى نظام اإلقامة لوزارة الداخلية صالحية 
س�حب ح�ق اإلقام�ة ورخصته�ا م�ن أي أجنب�ي، وأن تكلفه بمغ�ادرة البالد متى ش�اءت 
ب�دون إبداء األس�باب، وأعط�ى نظام اجلنس�ية وزارة الداخلية احلق ف رفض منح اجلنس�ية 
ملن تنطبق عليه الرشوط النظامية دون إبداء األس�باب، كام نص نظام اجلنس�ية عىل أنه جيوز 
خلادم احلرمني الرشيفني � وحده � إس�قاط اجلنس�ية عن أي مواطن دون وجود أحد أسباب 

اإلسقاط املنصوص عليها نظامًا.

7 � تنح اململكة جنس�يتها لألجنبي طبقًا لقواعد وضوابط حمددة، إل أن نصوص نظام اجلنس�ية 
الس�عودي ل تتضمن نصًا رصيًا باش�رتاط اإلس�الم ملنح اجلنس�ية الس�عودية، مع أن ذلك 
ال�رشط معم�ول ب�ه ف الواقع العميل، كام أن نظام اجلنس�ية الس�عودي ل جيعل ال�ردة امُلعلنة 
عن اإلس�الم س�ببًا من أسباب إس�قاط اجلنس�ية الس�عودية، تبعًا ملا تتمتع به اململكة العربية 
السعودية من خصوصية، وفيام يص النقاط املرتبطة بمدة اإلقامة املطلوبة ملنح اجلنسية فقد 
احتس�ب عرش نقاط ملن أقام عرش س�نوات فأكثر، دون اعتبار لعدد السنوات التي تيل العرش 

األوىل.

8 � وضع�ت اململكة ضامن�ات وضوابط حلقوق األجنبي املقيم ع�ىل أراضيها، من خالل أنظمة 
متعددة، ثم أسندت تطبيق ما يص كل نوع من هذه احلقوق إىل اجلهات املعنية بالتنفيذ.

حرص�ت اململك�ة ع�ىل رعاية ث�روات الب�الد واس�تثامرها، وفتح�ت أبوابا لالس�تثامرات 
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والس�ياحة، وفق ضواب�ط دقيقة وحمددة، تراع�ي خصوصية اململكة العربية الس�عودية الرشعية 
واجلغرافية، وتضمن مصاحلها التنموية والقتصادية.

9 � يرتتب عىل حصول األجنبي عىل رخصة اإلقامة ف اململكة العربية السعودية حقوق وواجبات، 
حتددها األنظمة واللوائح ذات العالقة، واملس�تمدة من أحكام الرشيعة اإلس�المية ومبادئ 

القانون الدويل، وتنتهي هذه اإلقامة، وفقًا ملا تضمنته تلك األنظمة واللوائح.

 النتائج املتعلقة بالتساؤل الرابع: 

) � أن عق�د األم�ان م�ن العق�ود الثابتة ف الفقه اإلس�المي، معتم�دًا »ضابط الدي�ن« ف حتديد 
املس�تأمن، رشيطة توافر ضوابط معينة ف املس�تأمن. ويرتتب عىل هذا العقد عدة آثار ف حق 

املؤمن واملستأمن، ويبطل هذا العقد بانتهاء مدته أو ارتكاب املستأمن ما يالف رشوطه.

) � أن القان�ون ال�دويل ل ُيغفل جانب األمان ف نصوصه وقواع�ده، ولكنه جاء معتمدًا »ضابط 
اجلنس�ية« بصورة عام�ة، فكل من ل يمل جنس�ية الدولة املقيم فيها فهو أجنبي، واش�رتط 
القانون الدويل رشوطًا معينة تتعلق بالش�خص نفس�ه، وبكيفية الدخول إىل أرايض الدولة. 
ورتب عىل ذلك حقوقًا وواجبات، ل ختتلف عام ف الفقه اإلس�المي بصورة كبرية، وتبطل 

إقامته بانتهاء مدته أو بارتكاب ما ييسء إىل كيان الدولة ويمس أمنها وسالمتها.

) � أن النظ�ام الس�عودي قد حرص ف أغل�ب نصوصه ومواده عىل اجلمع ب�ني أحكام الرشيعة 
اإلسالمية وقواعد القانون الدويل، والتزام ما نصت عليه أحكام الرشيعة أو تضمنته قواعد 
القانون الدويل، من حيث الرشوط الواجب توافرها ف األجنبي، وكيفية الدخول، واحلقوق 
والواجب�ات املرتتبة ع�ىل ذلك، وبطالن هذا العق�د، مع اعتامده ضابط »اجلنس�ية« ف حتديد 

األجنبي.

4 � أن قواع�د الرشيع�ة اإلس�المية قادرة وقابل�ة لتطوير تنظي�امت حديثة تتالءم م�ع املتغريات 
املعارصة، وصاحلة للتعامل مع كل األش�خاص املقيمني ف الدولة اإلس�المية عىل اختالف 

ظروفهم.
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4 . 3  توصيات الدراسة

انتهت الدراسة ف ضوء النتائج السابقة إىل عدد من التوصيات، أبرزها: 

) � أمهي�ة دراس�ة القواع�د األصولي�ة والفقهية للرشيعة اإلس�المية، دراس�ة ختصصي�ة عميقة، 
مقارنًة بالقوانني الوضعية، لبيان ش�مولية الرشيعة اإلسالمية، وسالمة قواعدها، ومرونتها 

ف األمور املتغرية، مما جيعلها مناسبًة للتطبيق ف كل زمان ومكان.

) � اس�تمرار احلاجة لدراس�ة اجلوانب الفقهية املتعلقة بغري املس�لمني، وكيفية التعامل معهم ف 
ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية، وف ضوء املتغريات املعارصة، ومقارنتها باملواثيق الدولية، 
دراس�ة تفصيلية وجزئية، وإظهار صورة اإلس�الم احلقيقة املتس�احمة، لالنطالق منها لدعوة 

غري املسلمني إىل اإلسالم. 

) � أمهية حتديث نظام اإلقامة السعودي الصادر عام )7))ه�، ونظام اجلنسية السعودي الصادر 
عام 74))ه� بش�كل ش�امل، بام يتناس�ب مع التطورات النظامية واإلدارية، وتعديل املواد 
الت�ي تن�ح صالحيات مطلق�ة دون التزام بال�رشوط الواردة ف النظامني، ب�ام يضمن إعطاء 
الطرف املترضر من أي إجراء غري ُمسبب � ف األحوال العادّية � حق العرتاض عىل القرار 

أمام القضاء املختص.

�م الس�عودي إلضاف�ة مادة رصي�ة ف نظام اجلنس�ية الس�عودي، تقيض  4 � أمهي�ة دراس�ة املنظِّ
باش�رتاط اإلس�الم ملنح اجلنس�ية الس�عودية، � وهو امُلطبق عملي�ًا �، وذلك التزام�ًا بأحكام 
الرشيعة اإلس�المية، ومنعًا خلضوع هذه املس�ألة لالجتهاد أو التأويل، وكذلك دراسة مدى 
ِة إضافة نقطة لكل مخس س�نوات تزيد عن العرش س�نوات امُلشرتط إقامتها ف اململكة  ُمالءممَ

ملنح اجلنسية، واملقرر لا حاليًا عرش نقاط ثابتة مهام طالت مدة اإلقامة. 

م السعودي إلضافة مادة ف نظام اجلنسية السعودي، تقيض بإسقاط اجلنسية  5 � أمهية دراسة املنظِّ
السعودية عن امُلرتد امُلعِلن لردته، أو املجاهر بام يرجه من دائرة اإلسالم بشكل قطعي ُمتفق 
عليه، وجعل هذه الردة س�ببًا من أس�باب إس�قاط اجلنسية الس�عودية عن حاملها، كأثر من 

اآلثار الرشعية والنظامية املرتتبة عىل الردة امُلعلنة.
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6 � اس�تمرار إعداد الدراس�ات التفصيلية ألنظم�ة اململكة العربية الس�عودية، املتعلقة بالعنرص 
األجنبي، بدراس�ة كل نظام بش�كل مس�تقل، مع التأصي�ل الفقهي املق�ارن بالقانون الدويل 

لندرة البحوث التي تناولت هذا اجلانب. 

7 � مواصل�ة عق�د املؤت�رات والندوات عىل املس�توى املح�يل والدويل، لدراس�ة قواعد القانون 
ال�دويل والتج�ارب القانوني�ة الدولية، وما يامثله�ا ف األنظمة الس�عودية، وإجراء البحوث 
العلمي�ة املقارنة لألنظمة الس�عودية ف فروعها املختلفة، لالس�تفادة م�ن كل ذلك ف تطوير 
أنظمة اململكة وحتديثها بام يتناس�ب مع التطورات واملتغريات املعارصة، ولتوفري احتياجات 

املكتبة السعودية ف جمال الدراسات القانونية.
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املصادر واملراجع

أواًل: املصادر

القرآن الكريم

السنة النبوية

ثانيًا: املراجع

التفسري وعلوم القرآن

األلويس، حممود: روح املعاين ف تفس�ري القرآن العظيم والسبع املثاين )إدارة الطباعة املنريية، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

اجلص�اص، أمح�د ب�ن عيل: أح�كام الق�رآن )دار إحياء ال�رتاث الع�ريب، بريوت- لبن�ان، د.ط، 
405)ه�(.

اب�ن اجل�وزي، عب�د الرمحن بن ع�يل بن حممد: زاد املس�ري ف علم التفس�ري )املكتب اإلس�المي، 
بريوت- لبنان، ط )، )98)م(.

احل�وت، حمم�د بن دروي�ش بن حممد: أس�نى املطالب ف أحادي�ث خمتلفة املرات�ب )دار الكتاب 
العريب، بريوت- لبنان، ط )، )98)م(.

الرازي، حممد: تفسري الفخر الرازي )دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت- لبنان، ط )، )98)م(.

الراغب األصفهاين، احلس�ني بن حممد: املفردات ف غريب القرآن )دار املعرفة، بريوت- لبنان، 
د.ط، د.ت(.

رضا، حممد رشيد: تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( )اليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة- 
مرص، د.ط، 990)م(.

الزخم�رشي، حممود بن عمر: الكش�اف من حقائ�ق غوامض التنزيل وعي�ون األقاويل ف وجوه 
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التأويل، حتقيق وتعليق ودراس�ة: عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ عيل حممود معوض 
)مكتبة العبيكان، الرياض- اململكة العربية السعودية، ط )، 998)م(.

أبو الس�عود، حممد بن حممد العامدي: إرش�اد العقل الس�ليم إىل مزايا الق�رآن الكريم )دار إحياء 
الرتاث العريب، بريوت- لبنان، ط )، 990)م(.

الس�مني احللب�ي، أمحد بن يوس�ف: عم�دة احلفاظ ف تفس�ري أرشف األلفاظ )دار ع�ال الكتب، 
بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

الشافعي، حممد بن إدريس: أحكام القرآن )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 400)ه�(.

الشوكاين، حممد بن عيل: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية )دار الوفاء، ط )، 994)م(.

الط�بي، حمم�د بن جري�ر: جامع البيان عن تأوي�ل آي القرآن، حتقيق: الدكت�ور عبد الل بن عبد 
املحسن الرتكي بالتعاون مع مركز هجر للدراسات والبحوث العربية واإلسالمية )دار 

هجر، القاهرة – مرص، ط )، )00)م(.

الط�بي، حمم�د بن جري�ر: جامع البيان عن تأوي�ل آي القرآن، حتقيق: عبد الل بن عبد املحس�ن 
الرتكي )دار هجر، القاهرة- مرص، ط )، )00)م(.

ابن العريب، حممد بن عبد الل: أحكام القرآن، حتقيق: حممد عبد القادر عطا )دار الكتب العلمية، 
بريوت- لبنان، ط )، )00)م(.

القاس�مي، حممد مجال الدين: تفس�ري القاس�مي املسمى حماس�ن التأويل، حتقيق: حممد فؤاد عبد 
الباقي )دار إحياء الكتب العربية، عيس�ى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة- مرص، ط )، 

957)م(.

القرطب�ي، حمم�د ب�ن أمحد: اجلامع ألح�كام الق�رآن، حتقيق: عب�د الل بن عبد املحس�ن الرتكي، 
وآخرون )مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، ط )، 006)م(.

ابن كثري، إسامعيل بن عمر بن كثري: تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد السالمة )دار 
طيبة للنرش والتوزيع، القاهرة- مرص، ط )، 999)م(.
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املح�يل، حمم�د ب�ن أمحد؛ الس�يوطي، عب�د الرمحن ب�ن أيب بكر: تفس�ري اجلالل�ني )دار احلديث، 
القاهرة- مرص، ط )، د.ت(.

احلديث وعلومه

ابن أيب شيبة، عبد الل بن حممد: املصنف ف األحاديث واآلثار )مكتبة الرشد، الرياض- اململكة 
العربية السعودية، ط )، 409)ه�(.

ابن األثري، أبو الس�عادات جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري: النهاية ف غريب احلديث واألثر، 
حتقيق: عيل بن حسن بن عيل بن عبد احلميد احللبي )دار ابن اجلوزي، الرياض-اململكة 

العربية السعودية، ط )، ))4)ه�(.

األلب�اين، حممد بن ن�ارص الدين: صحيح اجلامع الصغري وزيادته )املكتب اإلس�المي، بريوت- 
لبنان، ط )، 406)ه�(.

������������: ضعيف سنن أيب داُود )مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، الكويت، ط )، ))4)ه�(.

������������: إرواء الغليل ف ختريج أحاديث منار الس�بيل )املكتب اإلس�المي، بريوت- لبنان، 
ط )، 405)ه�(.

�������������: سلسلة األحاديث الصحيحة )مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
د.ط، 5)4)ه�(.

��������������: صحي�ح س�نن أيب داُود )مكتب الرتبي�ة العريب لدول اخللي�ج، الرياض-اململكة 
العربية السعودية، ط )، 409)ه�(.

ابن أنس، مالك: موطأ مالك برواية حممد بن احلسن )دار القلم، دمشق- سوريا، ط )، )99)م(.

الباج�ي، س�ليامن بن خلف: املنتق�ى رشح موطأ مالك، حتقيق: حممد عبد الق�ادر أمحد عطا )دار 
الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 0)4)ه�(.

البخاري، حممد بن إسامعيل: صحيح البخاري )دار السالم، الرياض-اململكة العربية السعودية، 
ط )، 9)4)ه�(.
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البيهق�ي، أمحد بن احلس�ني: الس�نن الكبى )مكتب�ة دار الب�از، مكة املكرم�ة، د.ط، 4)4)ه�، 
994)م(.

الرتمذي؛ حممد بن عيسى: سنن الرتمذي، حتقيق: شعيب األرناءوط، وحممد كامل )دار الرسالة 
العاملية، دمشق- سوريا، ط )، 009)م(.

اجلرج�اين، عب�دالل بن عدي بن عبدالل بن حممد: الكام�ل ف ضعفاء الرجال، حتقيق: ييى خمتار 
غزاوي )دار الفكر، بريوت- لبنان، ط )، 409)ه�(.

ابن احلجاج، مس�لم: صحيح مس�لم )دار الس�الم، الرياض- اململكة العربية الس�عودية، ط )، 
9)4)ه�(.

اب�ن حج�ر، أمحد ب�ن عيل: اإلصاب�ة ف تييز الصحابة، حتقي�ق: عيل حممد البج�اوي )دار اجليل، 
بريوت- لبنان، ط )، ))4)ه�(.

�������������: التلخيص احلبري ف ختريج أحاديث الرافعي الكبري )دار الكتب العلمية، بريوت- 
لبنان، ط )، 9)4)ه�(. 

��������������: فت�ح الب�اري برشح صحيح البخ�اري، حتقيق: عبد العزيز بن ب�از، وحمب الدين 
اخلطيب )دار املعرفة، بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

اب�ن حنب�ل، أمحد بن حممد الش�يباين: مس�ند اإلمام أمحد بن حنب�ل، حتقيق: ش�عيب األرناءوط، 
وعادل مرشد )مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، ط )، 999)م(.

اخلراس�اين، سعيد بن منصور: س�نن س�عيد بن منصور، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي )الدار 
السلفية، بمباي، الند، ط )، )40)ه� )98)م(.

أبو داُود، س�ليامن بن األش�عث السجس�تاين: كتاب السنن، س�نن أبو داُود، حتقيق: حممد عوامة 
)دار القبل�ة للثقافة اإلس�المية، جدة، اململكة العربية الس�عودية، ومؤسس�ة الرس�الة، 

بريوت- لبنان، ط )، 004)م(.

الزخم�رشي، حممود بن عم�ر: الفائق ف غريب احلديث، حتقيق: عيل حمم�د البجاوي، وحممد أبو 
الفضل إبراهيم )دار املعرفة، بريوت- لبنان، ط )، د.ت(.
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الط�باين، س�ليامن بن أمحد الط�باين: املعجم األوس�ط، حتقيق: طارق بن ع�وض الل بن حممد، 
و عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني )دار احلرمني، القاهرة- مرص، د.ط، 5)4)ه�(.

العظيم آبادي، حممد شمس احلق: عون املعبود رشح سنن أيب داُود )دار الكتب العلمية، بريوت- 
لبنان، ط )، 5)4)ه�(.

العيني، بدر الدين حممد حممود بن أمحد: عمدة القاري رشح صحيح البخاري، ضبطه وصححه: 
عبد الل حممود حممد عمر )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

الن�ووي، يي�ى بن رشف: صحيح مس�لم برشح الن�ووي )دار إحياء الرتاث الع�ريب، بريوت- 
لبنان، ط )، )9))ه�(.

الفقه وأصوله

األزهري، حممد بن أمحد: الزاهر ف غريب ألفاظ الشافعي)وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
الكويت، ط )، 99))ه�(.

األصبحي، مالك بن أنس: املدونة الكبى، رواية سحنون، حتقيق: سيد محاد الفيومي وآخرون 
)دار صادر عن نسخة مطبعة السعادة، بريوت- لبنان، د.ط، ))))ه�(.

البابريت، حممد بن حممد بن حممود: العناية رشح الداية )دار الفكر، بريوت- لبنان، د.ط، د.ن(.

البجريمي: س�ليامن بن عمر بن حممد: حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب، التجريد لنفع 
العبيد )دار الفكر، بريوت- لبنان، ط )، 984)م(.

الباوي، راشد: املوسوعة القتصادية )مكتبة النهضة املرصية، القاهرة – مرص، ط )، 987)م(.

بركات، عمر بن حممد: فيض اإلله املالك ف حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك )دار الكتب 
العلمية للنرش والتوزيع، بريوت- لبنان، ط )، 008)م(.

البع�يل، حممد بن أيب الفتح: املطلع عىل أبواب املقنع )املكتب اإلس�المي، بريوت- لبنان، د.ط، 
404)ه�)98)م(.

البهويت، منصور بن يونس: رشح منتهى اإلرادات )عال الكتب، بريوت- لبنان، ط )، 996)م(.
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������������: كشاف القناع عن متن اإلقناع، حتقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل )دار الفكر، 
بريوت- لبنان، د.ط، )40)ه�(.

اجلوين�ي، عبد امللك بن عبد الل بن يوس�ف: هناية املطل�ب ف دراية املذهب، حتقيق: عبد العظيم 
حممود الّديب )دار املنهاج، جدة- اململكة العربية السعودية، ط )، 8)4)ه�(.

ابن حزم، عيل بن أمحد: املحىل )دار الفكر، بريوت- لبنان، ط )، )00)م(.

��������������: مراتب اإلمجاع )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، د.ط، )40)ه�(.

احلرضمي، س�ال بن سمري: متن س�فينة النجاة فيام جيب عىل العبد ملوله )دار املنهاج، الرياض- 
اململكة العربية السعودية، ط )، 004)م(.

احلط�اب، حممد بن عبد الرمحن: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل )دار الفكر بريوت- لبنان، 
ط )، 98))ه�(.

اخلريش، حممد بن عبد الل: رشح خمترص خليل )دار الفكر، بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

الدردي�ر، أمح�د بن حممد العدوي: ال�رشح الصغري عىل أقرب املس�الك )دار املعارف، القاهرة- 
مرص، ط )، )9))ه�(.

الدردير، أمحد بن حممد العدوي: الرشح الكبري، حتقيق حممد عليش )دار الفكر، بريوت- لبنان، 
د.ط، د.ت(.

الدس�وقي، حممد عرفه: حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبري، حتقيق: حممد عليش )دار الفكر، 
بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

الدمياطي: أبو بكر ابن السيد حممد شطا: حاشية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح 
قرة العني بمهامت الدين، حتقيق: عبد الرازق شحود النجم )دار الفكر، بريوت- لبنان، 

ط )، 984)م(.

الدوي�ش، أمحد عب�د الرزاق: فتاوى اللجن�ة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )الرئاس�ة العامة 
للبحوث العلمية واإلفتاء، الرياض، باململكة العربية السعودية، ط 5، 4)4)ه�(.
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الرحيب�اين، مصطفى الس�يوطي: مطال�ب أويل النهى ف رشح غاية املنتهى )املكتب اإلس�المي، 
دمشق- سوريا، د.ط، )96)م(.

ابن رشد، حممد بن أمحد: بداية املجتهد وهناية املقتصد، اعتنى به: هيثم طعيمي )املكتبة العرصية، 
بريوت- لبنان، ط )، ))4)ه�(.

الرصاع، حممد األنصاري: رشح حدود ابن عرفة، حتقيق: حممد أبو األجفان، والطاهر املعموري 
)دار الغرب اإلسالمي، بريوت- لبنان، ط )، )99)م(.

الرم�يل، أمحد بن محزة: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )دار الفكر للطباعة، بريوت- لبنان، ط )، 
404)ه�(.

الزرق�اين، عبد الباقي بن يوس�ف: رشح الزرقاين عىل خمترص س�يد خلي�ل)دار الفكر، بريوت- 
لبنان، د.ط، 978)م(.

الزرك�يش، حممد بن عب�د الل: رشح الزركيش عىل خمت�رص اخلرقي )مكتبة العبي�كان، الرياض- 
اململكة العربية السعودية، ط )، 7)4)ه�(.

الزيلعي، عثامن بن عيل: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق )دار املكتب اإلسالمي، القاهرة- مرص، 
ط )، ))))ه�(.

سابق، السيد: فقه السنة، )دار الفتح لإلعالم العربى، القاهرة -مرص، ط)، ))4)ه�(

السبكي، عيل بن عبد الكاف: فتاوى السبكي )دار املعرفة، بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

الرسخيس، حممد بن أمحد: املبسوط )دار املعرفة، بريوت- لبنان، د.ط، 406)ه�(.

�����������: رشح السري الكبري )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 997)م(.

أب�و الس�عود، حممد ب�ن عيل: فتح الل املعني ع�ىل رشح الكنز للعالمة منال مس�كني )دار اآلفاق، 
القاهرة- مرص، ط )، 0)4)ه�(.

الس�مرقندي، مس�عود ب�ن أمح�د: حتف�ة الفقه�اء )دار الكت�ب العلمية، ب�ريوت- لبن�ان، ط )، 
405)ه�(.
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الس�مناين، عيل بن حممد بن أمحد: روضة القضاة وطريق النجاة )مطبعة أس�عد، بغداد- العراق، 
ط )، 990)م(.

اب�ن س�يده، عيل بن إس�امعيل: املحكم واملحيط األعظ�م )دار الكتب العلمية، ب�ريوت- لبنان، 
ط)، 000)م(.

الس�يوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر: األش�باه والنظائر )دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط 
)، )40)ه�(.

الشافعي، حممد بن إدريس: األم )دار املعرفة، بريوت- لبنان، ط )، )9))ه�(.

الرشبين�ي، حمم�د اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرف�ة معاين ألفاظ املنه�اج )دار الفكر، بريوت- 
لبنان، د.ط، د.ت(.

الرشق�اوي، عب�د الل ب�ن حج�ازي: حاش�ية الرشقاوي ع�ىل حتفة الط�الب برشح حتري�ر تنقيح 
اللباب)دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 997)م(.

الش�يباين، حممد بن حس�ن: رشح كتاب الس�ري الكبري )معهد خمطوطات جامعة الدول العربية، 
القاهرة- مرص، د.ط، 957)م(.

شيخ زادة، عبد الرمحن بن حممد: جممع األهنر ف رشح ملتقى األبحر )دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

الش�ريازي، إبراهي�م بن عيل بن يوس�ف: املهذب ف فق�ه اإلمام الش�افعي )دار الكتب العلمية، 
بريوت- لبنان، د.ط، 994)م(.

الصاوي، أمحد: بلغة الس�الك ألقرب املس�الك )حاش�ية الصاوي عىل ال�رشح الصغري( حتقيق: 
حممد عبد السالم شاهني )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 5)4)ه�(.

الصنعاين، حممد بن إس�امعيل: س�بل الس�الم )مكتبة مصطفى البايب احللبي، القاهرة- مرص، ط 
4، 79))ه�(.

الطبي، حممد بن جرير: اختالف الفقهاء )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.
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اب�ن عابدي�ن: حممد أمني بن عمر: حاش�ية رد املحتار عىل الدر املخت�ار رشح تنوير األبصار)دار 
الفكر، بريوت- لبنان، د.ط، 000)م(.

اب�ن عاص�م، أبو عمر يوس�ف بن عبد الل بن حمم�د بن عبد الب: التمهيد مل�ا ف املوطأ من املعاين 
واألس�انيد، حتقي�ق: مصطف�ى بن أمح�د العلوي وحممد عب�د الكبري البكري )مؤسس�ة 

قرطبة، القاهرة – مرص، ط )، 999)م(.

ابن عبد الب، يوس�ف بن عبد الل: الس�تذكار، حتقيق: س�ال حممد عطا، حممد عيل معوض )دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط )، ))4)ه�(.

���������������: الكاف ف فقه أهل املدينة املالكي، حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين 
)مكتبة الرياض احلديثة، الرياض- اململكة العربية السعودية، ط )، 400)ه�(.

ابن عبد السالم، عبد العزيز بن عبد السالم: قواعد األحكام ف مصالح األنام، حتقيق: حممود بن 
التالميد الشنقيطي )دار القلم، دمشق- سوريا، ط )، 000)م(.

العبدري، حممد بن يوس�ف بن أيب القاسم: التاج واإلكليل ملخترص خليل )دار الفكر، بريوت- 
لبنان، ط )، 98))ه�(.

العتيبي، س�عد بن مطر: فقه املتغريات ف عالئق الدول اإلس�المية بغري املسلمني دراسة تأصيلية 
تطبيقي�ة مع موازنة بقواع�د القانون الدويل اخل�اص )دار الفضيل�ة، الرياض- اململكة 

العربية السعودية، دار الدي النبوي، القاهرة- مرص، ط )، 009)م(.

العثيم�ني، حممد بن صالح ب�ن حممد: الرشح املمتع عىل زاد املس�تقنع )دار ابن اجلوزي-اململكة 
العربية السعودية، ط )، 8)4)ه�(.

العدوي، عيل الصعيدي: حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، حتقيق يوسف الشيخ 
حممد البقاعي )دار الفكر، بريوت- لبنان، د.ط، ))4)ه�(.

عليش، حممد: منح اجلليل رشح عىل خمترص سيد خليل )دار الفكر، بريوت- لبنان، 409)ه�(.

الغزايل، حممد بن حممد: الوسيط ف املذهب، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم، وحممد حممد تامر )دار 
السالم، القاهرة- مرص، 7)4)ه�(.
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������������: الوجيز ف فقه مذهب اإلمام الش�افعي، ويلي�ه التذنيب ف الفروع عىل الوجيز لعبد 
الكريم بن حممد الرافعي، حتقيق: طارق فتحي السيد، وأمحد فريد املزيدي )دار الكتب 

العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 5)4)ه�(.

فت�اوى اللجن�ة الدائمة للبح�وث العلمية واإلفتاء )الرئاس�ة العامة للبح�وث العلمية واإلفتاء، 
الرياض- اململكة العربية السعودية، ط 5، 4)4)ه�(.

الف�ريوز آبادي، حممد ب�ن يعقوب: بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكت�اب العزيز، حتقيق: حممد 
ع�يل النجار، وعبد العليم الطحاوي )املجلس األعىل للش�ؤون اإلس�المية، القاهرة – 

مرص، د.ط، 996)م(.

اب�ن قدام�ة، عبدالل بن أمحد: املغني، حتقيق: عبدالل بن عبد املحس�ن الرتك�ي، عبد الفتاح احللو 
)دار عال الكتب، الرياض- اململكة العربية السعودية، ط )، ))4)ه�(.

الق�راف، أمح�د بن إدريس الصنهاج�ي: الفروق أو أنوار البوق ف أن�واء الفروق، حتقيق: خليل 
املنصور )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 8)4)ه�(.

الكاس�اين، مس�عود بن أمح�د: بدائع الصنائع ف ترتي�ب الرشائع )دار الكت�اب العريب، بريوت- 
لبنان، ط )، )98)م(.

املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب: احلاوي ف فقه الشافعي )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، 
ط )، 4)4)ه�(.

امل�رداوي، عيل بن س�ليامن: اإلنصاف ف معرفة الراجح م�ن اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن 
حنبل )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت- لبنان، ط )، 9)4)ه�(.

ابن مفلح، إبراهيم بن حممد: املبدع ف رشح املقنع، حتقيق: زهري الش�اويش )املكتب اإلسالمي، 
بريوت- لبنان، ط )، د.ت(.

ابن مفلح، حممد بن مفلح: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع ملس�عود بن أمحد عيل بن سليامن 
املرداوي، حتقيق: عبد الل بن عبد املحسن الرتكي )مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، ط 

)، 4)4) ه�(.
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مال خرسو، حممد بن فرامرز بن عيل: درر احلكام رشح غرر األحكام )دار إحياء الكتب العربية، 
بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

ابن املنذر، حممد بن إبراهيم: اإلمجاع، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد )دار املس�لم للنرش والتوزيع، 
الرياض- اململكة العربية السعودية، ط )، 5)4)ه�(.

املوس�وعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والش�ؤون اإلس�المية )دار السالسل، الكويت، ط 
)، من404)- 7)4)ه�(.

ابن نجيم، زين الدين: البحر الرائق رشح كنز الدقائق )مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، ط )، 
984)م(.

األنص�اري، زكري�ا بن حممد: حترير ألفاظ التنبيه، حتقيق: عبد الغني الدقر )دار القلم، دمش�ق - 
سوريا، ط )، 988)م(.

���������������: فتح الوهاب برشح منهج الط�الب )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 
8)4)ه�(.

اب�ن ال�امم، كامل الدي�ن حممد بن عبد الواح�د: فتح القدي�ر )دار الفكر، ب�ريوت- لبنان، ط )، 
د.ت(.

اب�ن ال�وردي، عمر: الغرر البهية رشح البهجة الوردي�ة )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط 
)، 997)م(.

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: اخلراج )دار الثقافة، الدوحة، قطر، ط )، 987)م(.

القانون

إسامعيل، إهياب حسن: وجيز قانون العمل )د.ن، القاهرة – مرص، د.ط، 976)م(.
إس�امعيل، حممد حس�ني: النظام القانوين لالس�تثامر األجنبي ف اململكة العربية السعودية )معهد 

اإلدارة العامة، الرياض – اململكة العربية السعودية، 5)4)ه�(.
بابك�ر، عيل بن ييى: فهرس�ة الالئح�ة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعي�ة مع تعديالت الوزارة 
اجلديدة عىل الالئحة )دار املغني للنرش والتوزيع، الرياض – اململكة العربية السعودية، 

ط )، 008)م(.
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ابن باز، أمحد بن عبد الل: النظام السيايس والدستوري للمملكة العربية السعودية )دار اخلرجيي، 
الرياض – اململكة العربية السعودية، ط )، ))4)ه�(.

البستاين، سعيد يوسف: إشكالية وآفاق تطور قانون اجلنسية ف لبنان والدول العربية )منشورات 
احللبي احلقوقية، بريوت- لبنان، د.ط، 006)م(.

���������������: اجلنس�ية والقومي�ة ف ترشيع�ات الدول العربية )منش�ورات احللب�ي احلقوقية، 
بريوت- لبنان، د.ط، )00)م(.

��������������: املركز القانوين لألجانب والعرب ف الدول العربية )منشورات احللبي القانونية، 
بريوت- لبنان، د.ط، 004)م(.

أبو البصل، عبد النارص موسى: نظرية احلكم القضائي ف الرشيعة والقانون )دار النفائس، عامن 
– األردن، ط )، 0)4)ه(. 

اجل�داوي، أمح�د قس�مت: الوجي�ز ف القان�ون الدويل اخل�اص، اجل�زء األول، اجلنس�ية ومركز 
األجانب )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، د.ط، )98)م(.

حافظ، حممود: القانون الدويل العام )مكتبة النهضة املرصية، القاهرة- مرص، ط )، 958)م(.

حافظ، ممدوح عبد الكريم: القانون الدويل اخلاص واملقارن )دار الثقافة للنرش، عامن- األردن، 
د.ط، 998)م(.

حسني، حممود نجيب: رشح قانون العقوبات، القسم العام )د.ن، ط 5، )98)م(.

احلسون، صالح عبد الزهرة: حقوق األجانب ف القانون العراقي )دار اآلفاق احلديثة، القاهرة- 
مرص، د.ط، 980)م(.

احلم�د، ع�وض الل ش�يبة: الوجي�ز ف القان�ون ال�دويل اخل�اص؛ اجلنس�ية، ومرك�ز األجان�ب، 
والختص�اص القضائ�ي ال�دويل، وتنفي�ذ األح�كام األجنبي�ة )دار النهض�ة العربي�ة، 

القاهرة- مرص، د.ط، 997)م(.

اخللييل، حبيب إبراهيم: املدخل للعلوم القانونية )د.ن، اجلزائر، د.ط، )98)م(.

آل خنني، عبدالل بن حممد بن س�عد: الكاش�ف ف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي )دار 
التدمرية، الرياض – اململكة العربية السعودية، ط )، 006)م(.
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اخل�ويل، أكثم: دروس ف قانون العمل الس�عودي )دار النهضة العربي�ة، القاهرة – مرص، د.ط، 
986)م(.

الداُودي، عيل غالب، الداوي، حس�ن حممد: القانون الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية واملوطن ومركز 
األجان�ب ف القانون العراق�ي )وزارة التعليم العايل والبحث العلم�ي، العراق، د.ط، 

د.ت(.

الدرعان، عبدالل بن عبد العزيز: القواعد اإلجرائية ف املرافعات الرشعية )مكتبة التوبة، الرياض 
– اململكة العربية السعودية، ط )، )99)م(.

درويش، عبد املنعم: ماهية األجنبي، دراس�ة ف فلس�فة اجلنس�ية )دار النهضة العربية، القاهرة- 
مرص، د.ط، 998)م(.

دوي�دار، طلعت حممد: القانون الدويل اخلاص الس�عودي؛ اجلنس�ية، املوط�ن، مركز األجانب، 
تن�ازع الختص�اص، تن�ازع القوانني )منش�أة املعارف، اإلس�كندرية، القاه�رة، د.ط، 

د.ت(.

������������، وكوم�ان، حممد ب�ن عيل: التعلي�ق عىل نصوص نظ�ام املرافعات الرشعية )منش�أة 
املعارف، اإلسكندرية – مرص، ط )، د.ت(.

رياض، فؤاد عبد املنعم: أصول اجلنس�ية ومركز األجانب )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، 
د.ط، )98)م(.

�������������: الوس�يط ف اجلنس�ية ومرك�ز األجان�ب مع دراس�ة مقارنة ألحكام الس�تثامرات 
األجنبية ف مرص )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط 5، 986)م(.

�������������؛ راش�د، س�امية: الوجي�ز ف القانون الدويل اخلاص ف اجلنس�ية ومرك�ز األجانب 
وتنازع الختصاص القضائي )دار النهضة العريب، القاهرة- مرص، ط )، )97)م(.

������������: مبادئ القانون اخلاص )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط )، د.ت(.

الزحييل، وهبة: العالقات الدولية ف اإلسالم مقارنة بالقانون الدويل احلديث )مؤسسة الرسالة، 
بريوت- لبنان، د.ط، )98)م(.



297

زكي، حممود مجال الدين: عقد العمل )دار النهضة العربية، القاهرة – مرص، ط )، 990)م(.

�������������: الوجيز ف قانون العمل )دار النهضة العربية، القاهرة – مرص، ط )، 964)م(.

س�عد، إبراهيم نجيب: القانون القضائي اخلاص )منش�أة املعارف، اإلس�كندرية – مرص، ط )، 
د.ت(.

س�المة، أمحد عبد الكريم: الوسيط ف القانون الدويل اخلاص السعودي، دراسة مقارنة )جامعة 
امللك سعود، الرياض – اململكة العربية السعودية، ط )، 0)4)ه�(.

�������������: فك�رة القان�ون الدويل اخل�اص ف الفقه اإلس�المي املقارن )دار النهض�ة العربية، 
القاهرة- مرص، ط )، 989)م(.

�������������: قانون اجلنس�ية املرصي�ة واملوطن الدويل واملعاملة الدولي�ة لألجانب )دار النهضة 
العربية، القاهرة- مرص، د.ط، 999)م(.

سالمة، أمحد: املدخل لدراسة القانون )مكتبة هنضة مرص، القاهرة- مرص، د.ط، )96)م(.

�������: رشح قانون العمل )د.ن، القاهرة – مرص، ط )، 959)م(.

سلطان، أنور: املبادئ العامة للقانون )دار النهضة العربية، بريوت- لبنان، ط )، 978)م(.

س�لطان، حامد: القانون الدويل العام ف وقت الس�لم )دار النهض�ة العربية، القاهرة- مرص، ط 
)، )96)م(.

الس�نهوري، عبد الرزاق: الوس�يط ف رشح القانون املدين )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، 
ط )، 964)م(.

الرشق�اوي، مجي�ل: دروس ف أص�ول القان�ون )دار النهض�ة العربي�ة، القاه�رة- م�رص، د.ط، 
970)م(.

ش�كري، حمم�د عبد العزيز: القانون الدويل العام )منش�ورات جامعة حلب، دمش�ق- س�وريا، 
د.ط، 997)م(.

شنب، حممد لبيب: رشح قانون العمل اللبناين )د.ن، بريوت – لبنان، د.ط، 969)م(.

شهاب، مفيد حممود: القانون الدويل العام )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط )، 985)م(.
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ابن ش�هلوب، عب�د الرمحن بن عبد العزيز: النظام الدس�توري ف اململكة العربية الس�عودية بني 
الرشيعة اإلسالمية والقانون املقارن )د.ن، الرياض – اململكة العربية السعودية، ط )، 

6)4)ه�(.

ش�وقي، بدر الدين عبد املنعم: املوجز ف القانون الدويل اخلاص؛ دراسة مقارنة بني الفقه الدويل 
واألنظمة الس�عودية )دار األصفهاين للطباعة، جدة- اململكة العربية السعودية، د.ط، 

)9))ه�(.

صادق، هش�ام عيل: اجلنس�ية واملوطن ومركز األجانب )منش�آة املعارف، اإلسكندرية- مرص، 
د.ط، 977)م(.

����������: احلامي�ة الدولي�ة لل�امل األجنب�ي )دار الفكر اجلامع�ي، اإلس�كندرية – مرص، د.ط، 
)00)م(.

����������: القانون الدويل اخلاص؛ اجلنس�ية، تنازع الختصاص القضائ�ي، تنازع القوانني )دار 
املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية- مرص، د.ط، 004)م(.

����������: تنازع الختص�اص القضائي )دار املطبوعات اجلامعية، اإلس�كندرية- مرص، د.ط، 
)00)م(.

صاوي، أمحد سيد: الوسيط ف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية )طبعة خاصة، الرياض- 
اململكة العربية السعودية، ط )، 004)م(.

الصدة، عبد املنعم فرج: أصول القانون )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، د.ط، 979)م(.

���������: نظرية العقد ف البالد العربية )دار النهضة العربية، بريوت- لبنان، د.ط، 974)م(.

أب�و طال�ب، صوف: تاريخ النظ�م القانونية والجتامعي�ة )دار النهضة العربي�ة، القاهرة- مرص، 
د.ط، 984)م(.

الظواه�رة، نبي�ل الصائغ: األحكام الدس�تورية ف البالد العربية )منش�ورات اجلامعة، بريوت- 
لبنان، د.ط، د.ت(.

عبد الرمحن، جابر جاد: القانون الدويل اخلاص العريب، اجلزء األول: ف اجلنس�ية )جامعة الدول 
العربية، معهد الدراسات العالية، القاهرة- مرص، د.ط، 958)م(.
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�������������: جمموعة قوانني اجلنس�ية ف ال�دول العربية )معهد البحوث والدراس�ات العربية، 
القاهرة- مرص، د.ط، 970)م(.

عبد الرضا، عبد الرسول: الوجيز ف قانون العمل )د.ن، الكويت، ط )، 978)م(.

عبد العال، عكاش�ة: الجتاهات احلديثة ف مش�كلة تنازع اجلنس�يات )الدار اجلامعية، بريوت- 
لبنان، د.ط، 988)م(.

عبد العزيز، حممد كامل: الوجيز ف نظرية القانون )مكتبة وهبة، القاهرة- مرص، د.ط، )96)م(.

عبدالل، س�امي: اجلنس�ية اللبنانية مقارنة باجلنسية العربية والس�ورية والفرنسية )د.ن، بريوت- 
لبنان، د.ط، 986)م(.

عب�دالل، ع�ز الدين: القانون الدويل اخل�اص، الكتاب األول، اجلنس�ية واملوطن وتتع األجانب 
باحلقوق )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط 6، 999)م(.

���������: القانون الدويل اخلاص، الكتاب الثاين، ف تنازع القوانني وتنازع الختصاص القضائي 
الدوليني )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، ط 5، 995)م(.

عبود، موس�ى: دروس ف القانون الدويل اخلاص املغريب )املركز الثقاف العريب، بريوت- لبنان، 
ط )، 994)م(.

العدوي، جالل: أصول نظام العمل الس�عودي )د.ن، الرياض – اململكة العربية الس�عودية، ط 
)، )8))ه�(.

����������، وس�ليم، عص�ام أنور: قانون العمل )منش�أة املع�ارف، اإلس�كندرية – مرص، ط )، 
995)م(.

����������، وعب�د الرمح�ن، محدي: قان�ون العمل )دار النهض�ة العربية، القاه�رة – مرص، ط )، 
)00)م(.

عرفة، حممد السيد: القانون الدويل اخلاص للمملكة العربية السعودية )دار املؤيد للنرش والتوزيع، 
الرياض، ط )، 000)م(.

��������������������: املرافعات املدنية والتجارية والدولية )دار النهضة العربية، القاهرة- مرص، 
د.ط، )99)م(.
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���������������������: املركز القانوين للمهاجر ف القان�ون الدويل اخلاص املرصي واملقارن )دار 
النهضة العربية، القاهرة- مرص، طبعة خاصة، 995)م(.

���������������������: الوجيز ف اجلنس�ية املرصية )دار النهضة العربي�ة، القاهرة – مرص، ط )، 
)99)م(.

العريف، عيل: رشح ترشيع العمل ف مرص )د.ن، القاهرة – مرص، د.ط، 955)م(.

العش�اموي، عبد الوهاب: قواعد املرافعات ف الترشيع املرصي املقارن )مكتبة اآلداب، القاهرة 
– مرص، ط )، 995)م(.

عش�وش، أمحد عبد احلميد؛ باخشب، عمر أبو بكر: أحكام اجلنسية ومركز األجانب ف اململكة 
العربية الس�عودية وف دول جملس التعاون اخلليجي دراس�ة مقارنة مع الهتامم بالنظام 
السعودي )مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية- مرص، ط )، )99)م – 0)4) ه�(.

العط�ار، عب�د النارص: مدخل لدراس�ة القان�ون وتطبيق الرشيعة اإلس�المية )مطبعة الس�عادة، 
القاهرة- مرص، د.ط، د.ت(.

عطي�ة، أب�و اخلري أمحد: احلامية القانونية لالجئ ف القانون الدويل )دار النهضة العربية، القاهرة- 
مرص، د.ط، 997)م(.

عل�م الدي�ن، حميي الدين إس�امعيل: نظري�ة العقد )دار النهض�ة العربية، القاه�رة- مرص، د.ط، 
994)م(.

ع�يل، عل�وي أجم�د: القانون ال�دويل اخلاص لدول�ة اإلمارات العربي�ة املتحدة، اجل�زء األول ف 
اجلنس�ية واملوطن وتت�ع األجانب باحلق�وق ومركز األجانب )مطبوع�ات كلية رشطة 

ديب، اإلمارات، د.ط، )99)م(.

أب�و العن�ني، حممد إبراهيم: مبادئ القان�ون لرجال األعامل ف اململكة العربية الس�عودية )هتامة، 
جدة، اململكة العربية السعودية، ط )، 984)م(.

الغامدي، نارص بن حممد: الختصاص القضائي ف الفقه اإلس�المي مع بيان التطبيق اجلاري ف 
اململكة العربية الس�عودية )مكتبة الرش�د، الرياض – اململكة العربية الس�عودية، ط )، 

0)4)ه�(.
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غانم، إسامعيل: قانون العمل )د.ن، القاهرة – مرص، د.ط، )96)م(.

أب�و غزال�ة، حمم�د ن�ارص، والس�كندري، أمح�د: حم�ارضات ف القانون ال�دويل الع�ام؛ املدخل 
واملعاهدات )دار الفجر للنرش والتوزيع، القاهرة- مرص، ط )، 998)م(.

غالن، جريهارد فان: القانون بني األمم، مدخل إىل القانون الدويل العام، تعريب: عباس العمر 
)دار اآلفاق اجلديدة، بريوت – لبنان، ط )، ب ت(.

الغن�ام، ن�ارص بن إبراهي�م: القرائن ف نظامي املرافع�ات الرشعية واإلجراءات اجلزائية دراس�ة 
مقارنة )املعهد العايل للقضاء، جامعة امللك سعود، الرياض – اململكة العربية السعودية، 

5)4)ه�(.

الغنيمي، حممد طلعت: األحكام العامة ف قانون األمم )منش�أة املعارف، اإلس�كندرية – مرص، 
د.ط، 980)م(.

فهم�ي، حممد ك�امل: أصول القانون ال�دويل اخلاص )مؤسس�ة الثقافة اجلامعية، اإلس�كندرية- 
مرص، ط )، )99)م(.

القاس�م، عب�د الرمحن بن عب�د العزيز: القانون ال�دويل اخلاص وأحكامه ف الرشيعة اإلس�المية 
وتطبيق�ه ف النظ�ام الس�عودي )د.ن، الري�اض – اململك�ة العربي�ة الس�عودية، ط )، 

978)م(.

كرم، سمري: الرشكات متعددة اجلنسية )معهد اإلنامء العريب، لبنان – بريوت، ط )، 976)م(.

كورن�و، ج�ريار: معج�م املصطلح�ات القانوني�ة. ترمجة: منص�ور الف�ايس )املؤسس�ة اجلامعية 
للدراس�ات والن�رش، ب�ريوت- لبن�ان، د.ط، 998)م(. كرية، حس�ن: أص�ول قانون 

العمل، عقد العمل )منشآت املعارف، اإلسكندرية – مرص، ط )، 979)م(.

حمم�د، حمم�د عبد اجل�واد: التط�ور الترشيع�ي ف اململك�ة العربية الس�عودية )منش�أة املعارف، 
اإلسكندرية-مرص، ط )، د.ت(.

مراد، حممد حلمي: الوجيز ف قانون العمل والتأمينات الجتامعية )دار النهضة العربية، القاهرة 
– مرص، ط )، )97)م(.
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مسلم، أمحد: القانون الدويل اخلاص، اجلزء األول، ف اجلنسية ومركز األجانب وتنازع القوانني 
)مكتبة النهضة املرصية، القاهرة- مرص، د.ط، 956)م(.

�������: موج�ز القانون ال�دويل اخلاص املقارن ف م�رص ولبنان )الدار العربي�ة للطباعة والنرش، 
بريوت- لبنان، د.ط، 966)م(.

املشوخي، زياد بن عابد: تسليم املطلوبني بني الدول وأحكامه ف الفقه اإلسالمي )كنوز أشبيليا، 
الرياض- اململكة العربية السعودية، ط )، 006)م(.

مصطفى، عمر ممدوح: القانون الروماين )د.ن، اإلسكندرية، القاهرة، ط )، د.ت(.

منصور، عيل: الرشيعة اإلس�المية والقانون الدويل العام )املجلس األعىل للش�ؤون اإلسالمية، 
القاهرة- مرص، د.ط، 970)م(.

املنيف�ي، عبد الل: القانون ال�دويل اخلاص )مطبوعات معهد اإلدارة العام�ة، الرياض – اململكة 
العربية السعودية، د.ط، 94))ه�(.

الن�ارصي، إبراهي�م ب�ن حممد: دليل أنظم�ة اململكة العربية الس�عودية، تكش�يف: حممد بن محد 
الزومان )طبعة خاصة، اململكة العربية السعودية، د.ط، )00)م(.

نايل، السيد عيد: قانون العمل اجلديد ومحاية العامل من خماطر بيئة العمل رقم )) لسنة )00)م 
)دار النهضة العربية، القاهرة – مرص، د.ط، )00)م(.

نعي�م، أدم�ون: القانون الدويل اخلاص وفقًا للترشيع والجته�اد ف لبنان )د.ن، بريوت- لبنان، 
د.ط، )96)م(.

النعي�م، عب�د العزيز العيل: أصول األح�كام الرشعية ومبادئ علم األنظم�ة )دار الحتاد العريب 
للطباعة، القاهرة- مرص، ط )، 977)م(.

هن�دي، أمح�د: قانون املرافعات املدنية والتجارية )دار اجلامع�ة اجلديدة للنرش، القاهرة – مرص، 
ط )، 995)م(.

هيئة حترير العلوم: الوضع القانوين لألجانب ف الحتاد الس�وفيايت )أكاديمية العلوم السوفياتية، 
موسكو، د.ط، 984)م(.

أبو هيف، عيل صادق: القانون الدويل العام )منشآة اإلسكندرية- مرص، ط ))، 975)م(.
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أب�و الوفا، أمحد: حق اللجوء بني الرشيعة اإلس�المية والقان�ون الدويل لالجئني )مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، الرياض-اململكة العربية السعودية، د.ط، 009)م(.

الوكيل، شمس الدين: اجلنسية ومركز األجانب )د.ن، اإلسكندرية-مرص، د.ط، 960)م(.

���������: املوج�ز ف اجلنس�ية ومرك�ز األجانب )منش�آة املعارف، اإلس�كندرية- م�رص، ط )، 
)99)م(.

الوهيب�ي، عبدالل محد: القواعد املنظمة للعقود اإلدارية وتطبيقاهتا ف اململكة العربية الس�عودية 
)د.ن، الرياض – اململكة العربية السعودية، ط )، ))4)ه�(.

ياس�ني، حممد نعيم: نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلس�المية وقانون املرافعات املدنية والتجارية 
)دار النفايس، عامن – األردن، د.ط، د.ت(.

يوغس�الف، لزرايف مار يش�يفا: املكانة احلقوقي�ة لألجانب ف الحتاد الس�وفيايت )دار التقدم، 
موسكو، د.ط، 985)م(.

اللغة واملعاجم

إبراهي�م، مصطف�ى وآخ�رون: املعجم الوس�يط )جممع اللغ�ة العربي�ة، القاهرة- م�رص، د.ط، 
0)4)ه�(.

األزهري، حممد بن أمحد: هتذيب اللغة )مكتبة لبنان، بريوت- لبنان، ط )، 995)م(.

الثعالب�ي، أب�و منص�ور: فق�ه اللغ�ة وأرسار العربي�ة )املكتبة العرصي�ة، بريوت – لبن�ان، ط )، 
9)4)ه�(.

اجلوهري، إس�امعيل بن محاد: ت�اج اللغة وصحاح العربية. حتقيق: أمحد عب�د الغفور عطار )دار 
العلم للماليني، بريوت- لبنان، ط 4، 407)ه�(.

احلموي، ياقوت بن عبد الل: معجم البلدان )دار الفكر، بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

ال�رازي، حمم�د بن أيب بكر بن عب�د القادر: خمتار الصح�اح. حتقيق: حممود خاط�ر )مكتبة لبنان 
نارشون، بريوت- لبنان، ط 4، 5)4)ه�(.
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الزبي�دي، حممد مرتىض: تاج الع�روس من جواهر القاموس )دار الداية، بريوت- لبنان، د.ط، 
85))ه�(.

الزخمرشي، حممود بن عمر: أساس البالغة )دار الفكر، بريوت- لبنان، د.ط، 99))ه�(.

أبو الس�عود، رمضان: الوس�يط ف رشح قانون العمل )دار النهضة العربية، القاهرة – مرص، ط 
)، )98)م(.

العس�كري، احلس�ن بن عبد الل: الفروق اللغوية )دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة – 
مرص، د.ت(.

ابن فارس، أمحد: معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد الس�الم حممد هارون )دار اجليل، بريوت- 
لبنان، ط )، 0)4)ه�(.

الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب: القاموس املحيط. حتقيق: حممد نعيم العرقسويس )دار الرسالة، 
بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

الفيومي، أمحد بن حممد: املصباح املنري ف غريب الرشح الكبري )املكتبة العرصية، بريوت- لبنان، 
ط )، 7)4)ه�(.

ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب )دار صادر، بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

اب�ن هبرية، يي�ى بن حممد: اإلفص�اح عن معاين الصحاح، حتقيق: حممد حس�ن الش�افعي )دار 
الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 7)4)ه�(.

هنداوي، حممد موسى: املعجم ف اللغة الفارسية )مكتبة األنجلو، القاهرة- مرص، )97)م(.

مراجع عامة

األمان�ة العام�ة لحت�اد الغ�رف العربي�ة اخلليجي�ة: دور ال�رشكات املتع�ددة اجلنس�ية ف التنمية 
القتصادية )الرياض – اململكة العربية السعودية، 989)م(.

الباشا، حممد: الكاف )رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، بريوت – لبنان، ط )، )99)(.

بس�يوين، حمم�ود، وآخرون: حقوق اإلنس�ان والوثائق العاملية واإلقليمي�ة )دار العلم للماليني، 
بريوت- لبنان، ط )، 998)م(.
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توباك، س�ليامن حممد: األحكام السياس�ية لألقليات األجنبية املس�لمة ف الفقه اإلس�المي )دار 
النفائس، عامن- األردن، ط )، 997)م(.

اجلرج�اين، عيل بن حممد بن عيل اجلرج�اين: التعريفات. حتقيق: إبراهي�م األبياري )دار الكتاب 
العريب، بريوت- لبنان، ط )، 405)ه�(.

ابن جزي، حممد بن أمحد: القوانني الفقهية )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط )، 8)4)ه�(.

حسن، أمحد: نظرية األجور ف الفقه اإلسالمي دراسة حتليلية مبتكرة لفقه املعامالت املالية )دار 
اقرأ، دمشق – سوريا، ط )، )00)م(.

حسن، السيد العريب: أصول الرشائع )د.ن، د.ط، 000)م(.

احلفناوي، عبد املجيد: أصول الترشيع ف اململكة العربية السعودية )د.ن، د.ط، د.ت(.

مح�اد، نزيه: معجم املصطلح�ات القتصادية ف لغ�ة الفقهاء )املعهد العاملي للفكر اإلس�المي، 
هريندن - فريجينيا - الوليات املتحدة األمريكية، ط )، 4)4)ه�(.

خرب�وش، حس�ن، وعبد املعطي رضا: الس�تثامر والتمويل ب�ني النظرية والتطبي�ق )دار زهران 
للنرش، عامن – األردن، ط )، 999)م(.

اخلربوطيل، عيل حس�ني: اإلس�الم وأه�ل الذمة )سلس�لة التعريف باإلس�الم، املجلس األعىل 
للشؤون اإلسالمية، القاهرة- مرص، الكتاب التاسع واألربعون، 969)م(.

خ�الف، عب�د الوهاب: السياس�ة الرشعي�ة أو نظام الدولة اإلس�المية ف الش�ؤون الدس�تورية 
واخلارجية واملالية )مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، د.ط، 997)م(.

الدجاين، برهان: القتصاد العريب بني املايض واملس�تقبل )احتاد الغرف العربية، بريوت – لبنان، 
د.ط، 990)(.

الدريني، حممد فتحي: خصائص الترشيع اإلس�المي ف السياس�ة واحلكم )مؤسس�ة الرس�الة، 
بريوت- لبنان، ط )، 407)ه�(.

الرداوي، تيس�ري: التنمي�ة القتصادية )كلية القتصاد والتجارة، جامعة حلب – س�وريا، د.ط، 
985)م(.
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الزحييل، حممد مصطفى: اإلسالم والذمة، بحث ضمن كتاب: معاملة غري املسلمني ف اإلسالم، 
)املجم�ع امللك�ي لبح�وث احلض�ارة اإلس�المية، مؤسس�ة آل البيت، ع�امن- األردن، 

989)م(.

��������������: حقوق اإلنسان ف اإلسالم )دار الكلم الطيب، دمشق- سوريا، ط )، 997)م(.

الزحييل، وهبة: آثار احلرب ف الفقه اإلسالمي )دار الفكر، دمشق- سوريا، ط )، 998)م(.

��������������: الفقه اإلسالمي وأدلته )دار الفكر، بريوت- لبنان، ط )، 985)م(.

أبو زهرة، حممد: العالقات الدولية ف القرآن والس�نة )دار الفكر العريب، القاهرة- مرص، د.ط، 
د.ت(.

أب�و زيد، بك�ر بن حممد: خصائص جزيرة الع�رب )دار ابن اجلوزي، الدمام، الس�عودية، ط )، 
))4)ه�(.

زيدان: عبد الكريم: جمموعة بحوث فقهية )مؤسس�ة الرس�الة، ب�ريوت- لبنان، مكتبة القدس، 
بغداد- العراق، ط )، 96))ه�(.

��������������: أحكام الذميني واملس�تأمنني ف دار اإلس�الم، )مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، 
د.ط، 408)ه�(.

الس�الوس، عيل: القتصاد اإلس�المي والقضايا الفقهي�ة املعارصة )مؤسس�ة الريان، بريوت – 
لبنان، ط )، 998)م(.

س�انو، قطب مصطفى: الس�تثامر أحكامه وضوابطه ف الفقه اإلس�المي )دار النفائس، عامن – 
األردن، ط )، 000)م(.

الساهي، شوقي عبده: املال وطرق استثامره ف اإلسالم )د.ن، القاهرة، مرص، د.ط، )99)م(.

الس�باعي، مصطفى: نظام الس�لم واحلرب ف اإلس�الم )دار الوراق، الرياض- اململكة العربية 
السعودية، ط )، 9)4)ه�(.

ابن سعد، حممد بن سعد: الطبقات الكبى )دار صادر، بريوت- لبنان، ط )، 968)م(.
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الس�نيدي، عبدالل راش�د: مبادئ اخلدمة املدني�ة وتطبيقاهتا ف اململكة العربية الس�عودي )د.ن، 
الرياض – اململكة العربية السعودية، ط 0)، 4)4)ه�(.

الس�ييس، ص�الح الدي�ن حس�ن: اإلدارة العلمية للمص�ارف التجارية وفلس�فة العمل املرصف 
املعارص )دار الوسام، بريوت – لبنان، ط )، 997)م(.

سيف، أمري: حقوق اإلنسان: مدخل إىل وعي حقوقي )مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت- 
لبنان، د.ط، 994)م(.

شبري، حممد عثامن: أحكام اخلراج ف الفقه اإلسالمي )دار األرقم، الكويت-د ط، 406)ه�(.

األش�بييل، يوسف بن عبدالل: اخلدمات الستثامرية ف املصارف وأحكامها ف الفقه اإلسالمي، 
الصناديق والودائع الس�تثامرية )دار ابن اجلوزي، الدمام – اململكة العربية الس�عودية، 

ط )، 005)م(.

الشهرستاين، حممد بن عبد الكريم: امللل والنحل )دار املعرفة، بريوت- لبنان، د.ط، 404)ه�(.

الش�يخ، عب�د الفتاح حس�يني: اإلكراه وأث�ره ف األح�كام الرشعية )مكتبة الرتاث اإلس�المي، 
القاهرة- مرص، ط )، )99)م(.

الصاوي، أمحد: بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري(.

الطالقاين، أبو القاس�م إس�امعيل ابن عباد بن العباس بن أمحد بن إدريس: املحيط ف اللغة )عال 
الكتب، بريوت- لبنان، د.ط، 4)4)ه�(.

الط�بي، حممد ب�ن جرير: تاري�خ األمم واملل�وك )دار الكت�ب العلمية، بريوت- لبن�ان، ط )، 
7)4)ه�(.

الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: الستعانة بغري املسلمني ف الفقه اإلسالمي )د.ن، ط )، 4)4)ه�(.

الطي�ار، ع�يل بن عبد الرمح�ن: حقوق غري املس�لمني ف الدولة اإلس�المية )ضمن دراس�ات ف 
العالقات الدولية حول احلرب والس�الم، رقم )8(. فهرس�ة مكتب�ة امللك فهد بن عبد 

العزيز، الرياض- اململكة العربية السعودية، ط )، 5)4)ه�(.



308

���������������: مقومات الس�لم بني النظرية والتطبيق دراس�ة مقارن�ة )د.ن، الرياض- اململكة 
العربية السعودية، الطبعة الثانية، 0)0)م(.

العايد، صالح بن حس�ني: حقوق غري املس�لمني ف بالد اإلسالم )دار أش�بيليا للنرش والتوزيع، 
الرياض- اململكة العربية السعودية، ط )، 9)4)ه�(.

عب�د احللي�م عوي�س: الفقه اإلس�المي ف العرص املع�ارص. دار الوف�اء- م�رص، الطبعة األوىل، 
6)4)ه�(.

عب�د الرمح�ن، عبد العزيز: البح�ث العلمي )د.ن، الري�اض- اململكة العربية الس�عودية، ط )، 
4)4)ه�(.

عبد، حممد عبد العزيز عبدالل: الستثامر األجنبي املبارش ف الدول اإلسالمية ف ضوء القتصاد 
اإلسالمي )دار النفائس، عامن – األردن، ط )، 005)م(.

عبدالل، حممد عبد العزيز: الس�تثامر األجنبي ف الدول اإلس�المية ف ضوء القتصاد اإلسالمي 
)دار النفائس، عامن – األردن، ط )، 005)م(.

أبو عبيد، القاسم بن سالم: األموال،)دار الفكر، بريوت- لبنان، د. ط، 975)م(.

العتيبي، عبد الل بن س�هل بن مايض: النظام العام للدولة املس�لمة دراس�ة تأصيلية مقارنة )دار 
كنوز أشبيليا، الرياض – اململكة العربية السعودية، ط )، 0)4)ه�(.

عث�امن، حمم�د رأفت: احلقوق والواجب�ات والعالقات الدولية ف اإلس�الم )دار الضياء، عامن- 
األردن، د.ط، د.ت(.

العريب، حممد عبدالل: نظام احلكم ف اإلسالم، تقديم الشيخ: حممد املبارك )د.ن، لبنان – بريوت، 
د.ط، د.ت(.

عيل، فايز حممد: الرشكات الرأساملية الحتكارية والسيطرة عىل اقتصاديات البلدان النامية )دار 
الرشيد للنرش، بغداد – العراق، د.ط، 979)م(.

الغزايل، عبد احلميد: مقدمة ف القتصاديات الكلية، املال والبنوك )دار النهضة العربية، القاهرة 
– مرص، ط )، 978)م(.
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غطاس، نبيه: معجم مصطلحات القتصاد واملال وإدارة األعامل إنكليزي – عريب )مكتبة لبنان، 
بريوت – لبنان، د.ط، 009)م(.

الغنيمي، حممد طلعت: الغنيمي ف قانون الس�الم )منش�آة املعارف، اإلسكندرية- مرص، د.ط، 
)98)م(.

الف�ار، عب�د الواحد: أحكام التعاون الدويل ف جمال التنمي�ة القتصادية )عال الكتب، القاهرة – 
مرص، د.ط، 996)م(.

��������������: الستثامرات األجنبية )دار املعارف، القاهرة – مرص، د.ط، د.ت(.

الق�راف، أمح�د بن إدريس: الذخ�رية، حتقيق: حممد حج�ي )دار الغرب، ب�ريوت- لبنان، ط )، 
994)م(.

القريش، باقر رشيف: حقوق العامل ف اإلسالم )دار املعارف للمطبوعات، بريوت - لبنان، ط 
)، )99)م(.

القرضاوي، يوسف: فقه اجلهاد؛ دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفته ف ضوء القرآن والسنة )مكتبة 
وهبة، القاهرة- مرص، ط )، 0)0)م(.

قلعه جي، حممد رواس: طرق البحث ف الدراس�ات اإلس�المية )دار النفائس، بريوت- لبنان، 
ط )، 0)4)ه�(.

القلقش�ندي، أمحد بن عيل: صبح األعش�ى ف صناعة اإلنش�ا، حتقيق: يوس�ف ع�يل طويل )دار 
الفكر، دمشق- سوريا، ط )، 987)م(.

القنوجي، صديق بن حسن: أبجد العلوم )دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط )، 978)م(. 

القويص، عطية: اليهود ف ظل احلضارة اإلس�المية )مركز الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة- 
مرص، سلسلة فضل اإلسالم عىل اليهود واليهودية، العدد ))( )00)م(.

ابن القيم، حممد بن أيب بكر: إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: طه عبد الرءوف سعد )دار 
اجليل، بريوت- لبنان، ط )، )97)م(.
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��������������: أحكام أهل الذمة )دار العلم للماليني، بريوت- لبنان، ط ))، )40)ه�(.

الكبي�س، مصطف�ى مكي حس�ني: معابد غري املس�لمني ف البالد اإلس�المية وأحكامها ف الفقه 
اإلسالمي )دار النفائس، عامن- ألردن، ط )، ))0)م(.

الكراوي، إدريس، وعبد العزيز النوييض: القتصاد املغريب نموذجًا الفالحة والستثامر األجنبي 
)دار توبقال للنرش، الدار البيضاء – املغرب، ط )، 988)م(.

الكف�راوي، ع�وف حممد: سياس�ة اإلنفاق الع�ام ف اإلس�الم وف الفكر املايل احلديث، دراس�ة 
مقارنة، )مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية- مرص، د.ط، 989)م(.

الكي�ايل، عب�د الوه�اب، وآخرون: موس�وعة السياس�ة )املؤسس�ة العربية للدراس�ات والنرش، 
بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

اللحي�دان، عب�د الل بن إبراهيم: س�امحة اإلس�الم ف معاملة غري املس�لمني )دار احلضارة للنرش 
والتوزيع، الرياض-اململكة العربية السعودية، د.ط، 5)4)ه�(.

مؤسس�ة آل البيت، املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلس�المية: دراس�ات إس�المية معارصة، 
املوج�ز ف معاملة غري املس�لمني )املجم�ع امللكي لبحوث احلضارة اإلس�المية، عامن- 

األردن، د.ط، 994)م(.

متز، آدم: احلضارة اإلس�المية. ترمجة: حممد عبد الادي أبو ريدة )دار الكتاب العريب، بريوت- 
لبنان، ط 5، د.ت(.

مسعود، سميح: املوسوعة القتصادية )دار الرشوق، القاهرة – مرص، ط )، 008)م(.

ابن املطرز، نارص الدين بن عبد السيد بن عيل: املغرب ف ترتيب املعرب، حتقيق: حممود فاخوري 
وعبد احلميد خمتار )مكتبة أسامة بن زيد، حلب- سوريا، ط )، 979)م(.

املطيعي، حممد بخيت: إرشاد األمة إىل أحكام احلكم بني أهل الذمة )املطبعة السلفية، القاهرة- 
مرص، ط )، 49))ه�(.

امل�ودودي، أبو األعىل: تدوين الدس�تور اإلس�المي )الدار الس�عودية للن�رش والتوزيع، جدة – 
اململكة العربية السعودية، د.ط، 405)ه�(.
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��������������: حقوق أهل الذمة ف الدولة اإلسالمية )دار الفكر، بريوت- لبنان، د.ط، د.ت(.

املوسوعة العربية العاملية )مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع، الرياض، ط )، 996)م(.

الم�داين، احلس�ن بن أمح�د: صفة جزي�رة العرب، حتقي�ق حممد ع�يل األكوع )مكتبة اإلرش�اد، 
صنعاء- اجلمهورية العربية اليمنية، ط )، 0)4)ه�(.

الندي، عالء الدين املتقي: كنز العامل ف س�نن األقوال واألفعال )مؤسس�ة الرس�الة، بريوت – 
لبنان، ط )، 989)م(.

الندي، منري إبراهيم: أساس�يات الس�تثامر ف األوراق املالية )منش�أة املعارف، اإلس�كندرية – 
مرص، د.ط، 995)م(.

واف، ع�يل عبد الواحد: املس�اواة ف اإلس�الم )مكتب�ة األرسة، القاهرة- مرص، سلس�لة الفكر، 
007)م(.

وصفي، مصطفى كامل: مصنفة النظم اإلس�المية الدس�تورية والدولي�ة واإلدارية والقتصادية 
والجتامعية )مكتبة وهبة، القاهرة- مرص، ط )، د.ت(.

الرسائل العلمية

بركة، عبد املنعم أمحد: اإلسالم ومشكلة املساواة بني املسلمني وغري املسلمني ف عصور التاريخ 
اإلس�المي وف الع�رص احلديث )رس�الة دكتوراه غري منش�ورة، كلية احلق�وق، جامعة 

اإلسكندرية- مرص، 987)م(.

البقم�ي، نارص بن حممد: حقوق اإلنس�ان املدنية ف النظام األس�ايس للحك�م ف اململكة العربية 
الس�عودي، دراس�ة تأصيلية تطبيق مقارن )رسالة دكتوراه غري منش�ورة، جامعة نايف 

العربية للعلوم األمنية، الرياض – اململكة العربية السعودية، 006)م(.

احلريب، أمحد: التمويل األجنبي وموقف اإلس�الم منه )رس�الة دكتوراه غري منش�ورة، جامعة أم 
القرى، مكة املكرمة – اململكة العربية السعودية، ))4)ه�(.

احلريب، فهد نايش: أثر اجلريمة ف نقض عهد املس�تأمن )رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة، جامعة 
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نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض- اململكة العربية السعودية، 008)م(.

آل دري�ب، س�عود بن س�عد: التنظيم القضائ�ي ف اململكة العربية الس�عودية ف ض�وء الرشيعة 
اإلس�المية )رس�الة دكتوراه غري منش�ورة، جامعة اإلمام حممد بن س�عود، الرياض – 

اململكة العربية السعودية، 6)4)ه�(.

صالح، إيناس: الس�تثامرات العربية املبارشة ف النش�اط القتصادي املرصي )رس�الة ماجستري 
غري منشورة، جامعة عني شمس، القاهرة، مرص، 000)م(.

الطريقي، عبدالل بن إبراهيم: التعامل مع غري املس�لمني، أصول معاملتهم واس�تعاملم، دراس�ة 
فقهية )رس�الة دكت�وراه مقدمة إىل املعهد العايل للقضاء، 406)ه��، نرش دار الفضيلة، 

الرياض- اململكة العربية السعودية، ط )، 007)م(.

عافية، إبراهيم ثروت حداد: قصص القرآن سورة الكهف ف الديانات الساموية الثالث، )رسالة 
ماجستري منشورة، دار النوادر، بريوت – لبنان، ط )، ))0)م(.

عرفة، حممد السيد: التنظيم القانوين لالستثامرات األجنبية ف مرص )رسالة دكتوراه غري منشورة، 
جامعة نانت، فرنسا، 989)م(.

عيس�ى، حميي الدين إبراهيم: املصاحلات والعهود ف السياس�ة الرشعية )رس�الة ماجستري بكلية 
الرشيع�ة والقان�ون، جامع�ة أفريقيا، الس�ودان، دار طيب�ة، الرياض- اململك�ة العربية 

السعودية، الطبعة األوىل، 009)م(.

الغيث، عبد املحسن بن عبد العزيز، أحكام السائح غري املسلم ف اجلزيرة العربية، دراسة مقارنة 
)رس�الة ماجستري، غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، املعهد العايل 

للقضاء، الرياض – اململكة العربية السعودية، 8)4)ه�(.

الالوي، البش�ري بن املكي عبد: س�لطة ويل األمر ف تقييد املباح )أطروحة دكتوراه، حلقة ثالثة، 
املعهد األعىل للرشيعة، جامعة الزيتونة، تونس، 4)4)ه�(.

مرقس، س�ليامن: نظرية دفع املس�ئولية املدنية )رس�الة دكتوراه غري منش�ورة، جامعة القاهرة – 
مرص، 6)9)م(.
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امللح�م، ع�يل بن عب�دالل: حقوق اإلنس�ان القتصادية ومحايته�ا ف النظام األس�ايس للحكم ف 
اململكة العربية السعودية، دراسة مقارنة باملواثيق الدولية )رسالة دكتوراه غري منشورة، 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، ))4)ه�(. 

املجالت والدوريات

أمحد، فؤاد عبد املنعم: احلس�بة ف النظام األس�ايس للحكم ف اململكة العربية الس�عودية )بحث 
مقدم إىل ندوة احلس�بة وعناية اململكة العربية السعودية با، املنعقدة ف )) – ))/ 4/ 

))4)ه�(.

البرش، سعود بن حممد: األمان واملستأمنون )بحث غري منشور، )40)ه�(.

اجلهن�ي، عيد مس�عود: تنفيذ األح�كام األجنبي�ة ف اململكة العربي�ة الس�عودية )املجلة املرصية 
للقانون الدويل، العدد 46، سنة 990)م(.

احلص�ني، صال�ح بن إبراهيم ب�ن حممد: حقوق املس�تأمنني وواجباهتم ف أنظم�ة اململكة العربية 
السعودية )جملة العدل، العدد ))5(. سنة ))4)ه�(.

دني�ا، ش�وقي: القواع�د الرشعي�ة املنظم�ة للعالق�ات القتصادية ب�ني الدول اإلس�المية وغري 
اإلس�المية )بحث مقدم إيل مؤتر اقتصاديات الدول اإلس�المية ف ظل العوملة، جامعة 

األزهر، القاهرة – مرص، 0)4)ه�(.

الربي�ع، وليد خالد: حق اللجوء الس�يايس ف الفقه اإلس�المي والقانون الدويل، دراس�ة مقارنة 
)جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، 999)م(.

الرميح�ي، حمم�د: رؤية خليجي�ة لآلثار الجتامعي�ة والسياس�ية للعاملة الوافدة )جملة املس�تقبل 
العريب، العدد ))، يناير )98)م(.

الرويب، حممد: املركز لقانوين لألجانب ف الرشيعة اإلسالمية واملواثيق الدولية)سلسلة الدراسات 
التخصصي�ة رق�م )4( أكاديمية رشطة ديب، دراس�ات قانوني�ة، ديب- اإلمارات العربية 

املتحدة، د.ط، 007)م(.
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رياض، فؤاد عبد املنعم: تطور تنظيم مركز األجانب ف القانون املرصي )جملة القانون والقتصاد، 
القاهرة- مرص، )97)م(.

الس�بيعي، إبراهي�م عب�د الل البدي�وي: املنع من الس�فر كعقوب�ة تعزيرية ف الرشيعة اإلس�المية 
والقان�ون الكويت�ي ف العرص احلديث )جملة الرشيعة والدراس�ات اإلس�المية، جامعة 

الكويت، العدد 7)، العام 007)م(.

ُث  آل سعود، عبد العزيز بن سطام: سياسة عمر بن عبد العزيز ف سن األنظمة بناء عىل قوله »حُتدمَ
للن�اس أقضي�ة بقدر ما أحدث�وا من الفجور« )جمل�ة اجلمعية الفقهية الس�عودية، وزارة 
التعلي�م الع�ايل، جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلس�المية، العدد الث�اين عرش، مجادى 

األوىل، ))4)ه�(.

الس�المة، عب�د الل: الس�تثامر األجنبي املبارش وال�دول النامية )بحث مقدم إىل ندوة الس�تثامر 
األجنبي باململكة، وزارة اخلارجية، الرياض – اململكة العربية السعودية، 8)4)ه�(.

س�لمة، إبراهي�م: الس�تثامر األجنبي اخل�اص ف اململكة »جتربة س�ابك« )بحث مق�دم إىل ندوة 
الس�تثامر األجنبي اخل�اص ف اململك�ة، وزارة اخلارجي�ة، الرياض – اململك�ة العربية 

السعودية، 8)4)ه�(.

ش�وقي، ب�در الدين عبد املنعم: نحو توحيد الرشوط األساس�ية لتنفيذ األح�كام األجنبية )جملة 
إدارة قضايا احلكومة، القاهرة- مرص، العدد 4(.

الصال�ح، ع�يل صالح: البعد القتص�ادي للعاملة الوافدة ف دول جملس التع�اون )جملة التعاون، 
العدد 4)، حمرم 5)4)ه�(.

ص�بي، مصطفى: الس�تثامرات العربية املش�رتكة ف اململك�ة )بحث مقدم إىل ندوة الس�تثامر 
األجنب�ي اخل�اص ف اململكة، وزارة اخلارجي�ة، الرياض – اململكة العربية الس�عودية، 

8)4)ه�(.

عب�د املتعال، زكي: مركز األجانب )جملة القانون والقتصاد، القاهرة- مرص، الس�نة اخلامس�ة، 
العدد األول والثاين، يناير – فباير، 5)9)م(.



315

عبدالل، عبد الباقي نعمة: نزع امللكية امتياز مقرر لإلدارة، دراس�ة مقارنة )جملة العلوم القانونية 
والسياسية، جامعة بغداد، جملد )، 978)م(.

عزت، فرج، وإهياب نديم: الس�تثامرات األجنبية املبارشة والتنمية القتصادية ف العال )بحث 
مق�دم إىل مؤت�ر اقتصادي�ات ال�دول اإلس�المية، جامع�ة األزه�ر، القاه�رة – مرص، 

0)4)ه�(.

عطي�ة، نعي�م: حرية الس�فر إىل اخل�ارج )جملة العل�وم اإلداري�ة، القاه�رة، الع�دد األول، يونيو 
)99)م(.

العن�زي، رش�يد: قواع�د املعاملة ف التفاقي�ات الدولية املنظمة لالس�تثامر )بح�ث مقدم لندوة 
الس�تثامر األجنبي اخل�اص ف اململك�ة، وزارة اخلارجي�ة، الرياض – اململك�ة العربية 

السعودية، 8)4)ه�(.

الغرفة التجارية بالدمام: احلوافز املتاحة لالس�تثامرات الصناعي�ة األجنبية باململكة ودول عربية 
وآس�يوية )بحث مقدم إيل ندوة الس�تثامر األجنبي باململكة، وزارة اخلارجية، الرياض 

– اململكة العربية السعودية، 8)4)ه�(.

القصب�ي، عصام الدي�ن خمتار: اإلبعاد ف إط�ار النظام القانوين لدولة اإلم�ارات العربية املتحدة 
)جملة الفكر الرشطي، رشطة الشارقة، اإلمارات العربية، يونيو 994)م(.

مفت�ي، حمم�د بن أمحد؛ وس�امي صالح الوكيل: الس�يادة وثب�ات األحكام ف النظرية السياس�ية 
اإلسالمية )سلسلة بحوث الدراسات اإلسالمية )))(، معهد البحوث العلمية وإحياء 

الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى - مكة املكرمة،  ))4)ه�(.

ال�وزان، عدن�ان بن حمم�د: حقوق غ�ري املس�لمني ف املجتمع اإلس�المي )بحث مق�دم لندوة: 
إثراء حقوق اإلنس�ان اإلع�الن العاملي حلقوق اإلنس�ان من منظور إس�المي. جنيف، 

9)4)ه�(.

ياس�ني، حممد نعيم: عقد األمان ف الرشيعة اإلس�المية )جملة الرشيعة والدراس�ات اإلسالمية، 
جامعة الكويت � الكويت، السنة الثانية، العدد الثالث، يونيو 985)م(.
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األنظمة السعودية

نظ�ام اإلجراءات اجلزائية، نظام اإلج�راءات اجلزائية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )00)( 
وتاري�خ 4)/7/))4)ه�� واملص�ادق علي�ه باألم�ر امللك�ي رق�م )م/9)( وتاري�خ 

8)/7/))4)ه�.

النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ/90 وتاريخ 7)/8/))4)ه�.

نظ�ام الس�تثامر األجنب�ي، الصادر بق�رار جمِلس ال�وزراء رق�م ))( وتاري�خ 5/)/))4)ه�، 
املصادق عليه باألمر امللكي رقم )م/ )( وتاريخ 5)/ )/ ))4)ه�

نظام اإلقامة الصادر باألمر امللكي رقم: 7)- )/ 5) / 7))) وتاريخ )) / 9 / )7))ه�.

نظام اجلنسية العربية السعودية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم 4 وتاريخ 5) / ) / 74))ه�، 
املصادق عليه باألمر امللكي رقم: 8 / 0) / 5604 وتاريخ )) / ) / 74))ه�.

نظام محاية وتشجيع الصناعات الوطنية، الصادر باألمر امللكي رقم: م / 50 وتاريخ )) / )) 
/ )8))ه�.

نظام الس�جل التج�اري الصادر بق�رار جمِلس الوزراء رق�م )6)( وتاري�خ 9)/)/6)4)ه�، 
واملصادق عليه باألمر امللكي رقم م/) وتاريخ ))/)/6)4)ه�.

نظام الرشكات الس�عودي، الصادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 85) وتاريخ 7)/)/85))ه�، 
املصادق عليه باألمر امللكي رقم: م/6 وتاريخ ))/)/85))ه�.

نظ�ام العمل الس�عودي، الصادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )9))( وتاري�خ ))/6/8)4)ه� 
املصادق عليه باألمر امللكي رقم: م/ )5 وتاريخ ))/ 8/ 6)4)ه�.

نظ�ام رضيبة الدخل الصادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )78)( وتاريخ 0) / )) / 4)4) ه�، 
املصادق عليه باألمر امللكي رقم: م/) وتاريخ 5)/ )/ 5)4)ه�.

نظ�ام املرافعات الرشعية الص�ادر قرار جمِلس الوزراء رق�م )5))( وتاريخ 4)/5/))4)ه�، 
املصادق باألمر امللكي م/)) وتاريخ 0)/5/))4)ه�.
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مواقع اإلنرتنت 

اتفاقية عام )95)م املتعلقة بموضوع الالجئني وبرتوكولا عام 967)م. انظر: شبكة املعلومات 
 .www.UNHCR.ORG :الدولية، موقع املفوضية السامية لشؤون الالجئني

تعريف التأشرية )visa( شبكة املعلومات الدولية، موقع املوسوعة البيطانية:

.http://www.britannica.com 

آل س�عود، س�لطان بن س�لامن: سؤال وجواب عن الس�ياحة. ش�بكة املعلومات الدولية، موقع 
.www.scta.gov.sa :اليئة العامة للسياحة واآلثار

مصطلحات س�ياحية. ش�بكة املعلومات الدولية، موقع مركز املعلومات واألبحاث الس�ياحية: 
.www.mas.gov.sa

ملحق حقائق أساسية حتى أغسطس 986)م، شبكة املعلومات الدولية، موقع املفوضية السامية 
.www.UNHCR.ORG :لشؤون الالجئني

املني�ع، عبدالل بن س�ليامن: أس�ئلة وأجوبة حول تفجريات العراق. ش�بكة املعلوم�ات الدولية، 
.www.mohamadabbas.net :موقع الدكتور حممد عباس


