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تصرف الشريك في حصة مفرزة من المال الشائع
وتأصيل انتقال تلك الحصة إلى المتصرف إليه في القانون المدني األدرنني
ياسين محمد خلف الجبودري
أستاذ القانون املدني املشارك

قسم القانون املقارن ،كلية الشريعة والقانون،
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،عمان ،األردن
(قدم للنشر يف 1344/7/16هـ؛ وقبل للنشر يف 1343/06/62هـ)
ملخص البحث  .قد يتصرف الشريك يف حصة شائعة أو يف حصة أو جزء مفرز من املال الشـائ .ببالنسـبة للتصـرف يف
احلصة الشائعة ال يثري مشكلة ما إال يف حاليت اخللط واالخـتال وحالـة اناـواء فصـرف الشـريك علـل شـرر للشـريك
اآلخر أما بالنسبة لتصرف الشريك يف جزء مفرز من املال الشـائ ،.بإنـ إذا متـ القسـمة بقـد يقـ .يف نصـير الشـريك
جزء آخر غري اجلزء الذي فصرف بي وفثور مشكلة فأصـيل إلـزام املتصـرف إليـ بـاجلزء الـذي وقـ .يف نصـير الشـريك
ال وقد قيل يف فأصيل ذلك نظريات عديدة ،خمتلف بيها ،والتأصيل القـانوني
املتصرف وهو غري اجلزء املتفق علي أص ً
الذي نعتقد بإمكانية القول ب لتأسيس انتقال احلصة املفرزة اليت آل إىل املتصـرف جـراء القسـمة ومـن نـم انتقا ـا إىل
املتصرف إلي هي بكرة احلل والواقعي الذي بي خروج علل املفاهيم القانونية التقليدية

مقدمة

اإلشرار بالشركاء اآلخرين وحاليت اخللط واالخـتال

قــد يتصـــرف الشـــريك يف حصــت الشـــائعة ومثـــل هـــذا

أمــا فصــرف الشــريك يف املــال الشــائ .بمصــري كــوم

التصرف ال يثري مشكلة ما ،إذ للشريك احلـق يف فرفيـر

مبوابقة الشركاء اآلخرين وإجازفهم ملثل هذا التصـرف،

ما يشاء من احلقوق عليها ،سـواء أكانـ فلـك احلقـوق

وخبالبـ بــإن التصــرف با ــل ألنـ يعــد فصــربًا يف ملــك

شخصــية أم عينيــة مــ .مراعــاة اللــوابط والقيــود الــيت

الغري

حتدد الشريك يف التصرف حبصت الشائعة واملتمثلة بعـدم

غري أن فصرف الشريك يف بعض األحيان قد يرد
1
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علل حصة مفرزة من امللك الشائ ،.وهنا فثور مشـكلة

عدول املتصرف إلي عن التصرف والتمسك بفسخ من

التصــرف القــانوني يف مثــل فلــك احلصــة إذ الشــريك ال

عدم وأخرياً مسألة فأصيل انتقال حصة املتصرف الـيت

ميلك حصة مفرزة يف املال الشائ .بكيف يقـدم الشـريك

آل إلي جراء القسمة إىل املتصرف إليـ  ،باإلشـابة إىل

علل مثل هذا التصرف أن إقدام الشـريك املشـتاع علـل

العديد من التساؤالت اليت أنريت خالل البحث

التصــرف يف جــزء مفــرز مــن املــال الشــائ .يعــد انتهاك ـًا

إن فصرف الشريك يف حصـة مفـرزة ال شـك أنـ

ألحكام ومبادئ الشيوع وهو يعد حبد ذاف خمالفاً ملـا قـد

فصرف صـادر مـن شـريك ميتلـك حصـة شـائعة ،ومثـل

جير علل الشريك من احرتام للملك املشـاع بهـو ،أي

هـذا التصــرف ينعقــد بــني الاـربني ويرفــر آنــارًا قانونيــة

الشــريك املتصــرف قــد قــام بتابيــق قواعــد وحســر

ــددة ،أمــا بالنســبة لبقيــة الشــركاء بهــو موقــوف النفــاذ

أغراش الشخصية و موحافـ اخلاصـة ،متخليـاً بـذلك

علل إجازة هؤالء الشركاء ألن فصرف ميس حصصهم

عن القواعد اليت حتكم امللك الشائ .بني الشركاء واليت

يف امللــك املشــرتك وبالتحديــد يف فلــك احلصــة املفــرزة

برشها القانون فلك القواعد اليت يـتعني علـل الشـريك

وهنا ال بد من التذكري بأن لوال أن املتصرف كان شـريكًا

املشــتاع أن حيرتمهــا وينصــاع ــا أن فصــرف الشــريك

علـل الشـيوع ملــا أقـدم علــل بيـ .أو رهــن أو هبـة حصــة

املشـتاع هـذا علـ .ألحكـام وقواعـد القـانون املـدني يف

مفرزة بامللك يف املال املشاع هو الذي دبـ .الشـريك إىل

املادة ( ،)6/1041اليت عاجل هذا التصرف القـانوني

أن يتصرف يف حصة مفرزة من امللك املشاع

وحــددت احتمــاالت وقوعـ واألحكــام الــيت ينبغــي أن
منهجية الددراسة

عل .ا

فعتمـــد هـــذ الدراســـة علـــل املـــنه التحليلـــي
أهمية الددراسة

والنقدي لتحديد بيعـة التصـرف الصـادر مـن الشـريك

إن فصرف الشريك يف جزء مفرز يثري العديد مـن

يف حصــة مفــرزة ومــن نــم فأصــيل بيعــة هــذا التصــرف

التساؤالت والفرشيات خاصة ما يتعلق مبصري مثل هذا

واستعراض اآلراء والنظريـات الـيت قيلـ بهـذا الشـأن

التصرف بعلل سبيل املثـال ،فصـرف الشـريك يف جـزء

وفعتمد هذ الدراسة أيلاً علل املـنه الوصـفي وذلـك

مفــرز مــن امللــك الشــائ .يــثري مســألة حســن وســوء نيــة

لوصف مفهوم وماهية فصرف الشريك ومـن نـم حتديـد

املتصـــرف إليـ ـ (مـــدل علمـ ـ أو جهلـ ـ بواقـــ .العقـــار

وصف انتقال فلـك احلصـة إىل املتصـرف إليـ باعتبارهـا

املتصرف بي ) ،نم مسألة وقوع القسـمة وآنـار التصـرف

بديالً ملا مت التصرف بي

قبل وقوع القسمة وبعد وقوعها نم مسـألة مـدل جـواز
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مشكلة الددراسة
فتحدد مشكلة البحث يف املسائل التالية:
 -1مــدل جــواز عــدول املتصــرف إليـ ســيئ النيــة قبــل
القسمة عـن التصـرف والتمسـك بفسـع العقـد،
كون نص املادة ( )6/1041مل يعاجل ذلك
 -6إذا جرت القسمة بعد التصرف ومل عتص الشـريك
املتصــرف نتي ــة القســمة بــأي جــزء مــن املــال
الشائ .وإمنا اختص مبقابل نقدي أو عيين آخر
 -4األســا القــانوني الــذي يســتند إلي ـ انتقــال حصــة
املتصـــرف الـــيت آلـ ـ إليـ ـ جـــراء القســـمة إىل
املتصرف إلي

4

التصرف حبصت الشائعة
احلالــة الثانيــة :االســتثناء مــن القاعــدة العامــة:
عدم جواز فصرف الشريك يف حصت الشائعة
االســـتثناء األول :قيـــام الشـــريك املشـــتاع ببيـــ.
حصت الشائعة ألجنيب يف حاليت اخللط واالختال
االستثناء الثاني :قيام الشريك املشتاع بالتصـرف
حبصت الشائعة فصربًا ملرًا بالشركاء اآلخرين
الفقرة الثانية :حكم فصرف الشـريك املشـتاع يف
املال املشرتك بكامل
املالر الثـاني :حكـم فصـرف الشـريك يف جـزء
مفرز من املال الشائ.
أوالً :آنار التصرف بيما بني العاقدين (املتصرف

خطة البح

واملتصرف الي )

املبحث األول :أحكام التصرف باملال الشائ.

 -1آنار التصرف قبل وقوع القسمة

املالـــر األول :حكـــم التصـــرف الصـــادر مـــن

 -6آنار التصرف بعد القسمة

الشــريك املشــتاع يف حصــت الشــائعة ويف املــال الشــائ.
بكامل

أ) إذا وقـ .اجلــزء املفـرز املتصــرف بيـ يف نصــير
الشريك املتصرف

الفقرة األوىل :حكم فصرف الشريك املشـتاع يف
حصت الشائعة من املال املشرتك
احلالـــة األوىل :األصـــل العـــام (املبـــدأ العـــام):
جــواز فصــرف الشــريك يف حصــت الشــائعة بكابــة أنــواع
التصربات القانونية
 -1ماهيــة التصــربات الــيت جيريهــا الشــريك يف
حصت الشائعة ونبوت احلق بيها
 -6األســا القــانوني لثبــوت حــق الشــريك يف

ب) إذا مل يقـــ .اجلـــزء املفـــرز املتصـــرف بيـ ـ يف
نصير الشريك املتصرف
احلالــة األوىل :املتصــرف إلي ـ يعلــم أن ـ يشــرتي
حصة شائعة (املتصرف إلي سيئ النية)
احلالــة الثانيــة :املتصــرف إلي ـ جيهــل أن ـ يشــرتي
حصة شائعة (املتصرف إلي حسن النية)
احلالة الثالثة :إذا مل عتص املتصرف (الشـريك)
بأي جزء من املال الشائ( :.مل يق .يف نصير املتصـرف
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أي جزء من املال الشـائ .وإمنـا اخـتص مبقابـل نقـدي أو

يتصرف الشريك يف حصـة مفـرزة مـن املـال الشـائ .ويف

عيين خالف املال الشائ).

هـــذ احلالـــة فرتفـــر أحكامــًا عديـــدة علـــل مثـــل هـــذا

نانياً :آنار التصرف بالنسبة للشركاء اآلخرين

التصـرف ونعـرض لكــل مـن ذلــك يف مالـبني صــص

املبحــث الثــاني :أســا انتقــال حصــة املتصــرف

أو ما :حلكم التصرف الصادر مـن الشـريك يف حصـت

إلي إىل ما يؤول إىل املتصرف نتي ة للقسمة
املالــر األول :النظريــات الــيت قيل ـ لتأصــيل
انتقال احلصة إىل املتصرف إلي من الشريك املتصرف
أوالً :بكرة احللول العيين
نانياً :فأسيس حق املتصرف إليـ يف اجلـزء املفـرز
علل بكرة القسمة ذافها
نالثاً :بكرة السكوت كوسـيلة للتعـبري عـن إرادة

الشــائعة ويف املــال الشــائ .كل ـ ونعقــد نانيهمــا :حلكــم
التصــرف الصــادر مــن الشــريك يف جــزء مفــرز مــن املــال
الشائ.
المطلب األول :حكم التصرف الصاندر من
الشريك المشتاع في حصته الشائعة

وفي المال الشائع بكامله

قـــد يصـــدر التصـــرف مـــن الشـــريك يف حصـــت
الشائعة ،كما قد يصـدر التصـرف مـن الشـريك يف املـال

املتصرف إلي
املالــر الثــاني :التأصــيل القــانوني الــذي ميكــن

الشـــائ .كلـ ـ  ،ولكـــل مـــن هـــذين التصـــربني أحكامـ ـ

اعتماد لتأسيس انتقال احلصة املفرزة منها إىل املتصـرف

اخلاصة ،وسنعرض لكل من ذلك يف بقرفني متتاليتني

إلي (بكرة احلل الواقعي الذي بي خروج علل املفاهيم

الفقرة األولى :حكم تصرف الشريك
المشتاع في حصته الشائعة من

القانونية التقليدية)

المال المشترك
المبح األول:

أحكام التصرف بالمال الشائع

فنقلــي امللكيــة الشــائعة بالقســمة ســواء أكان ـ
فلك القسـمة رشـائية أم قلـائية ،إذا كـان املـال الشـائ.

من حق الشـريك أن يتصـرف يف حصـت الشـائعة

ال للقســمة إذا
ال للقســمة ،ويعــد املــال الشــائ .قــاب ً
قــاب ً

بكابــة التصــربات القانونيــة شــرياة أال يلحــق بالشــركاء

كان القسمة ال ففوت املنفعة املقصودة من ذلك املـال،

اآلخرين اللـرر ،وشـرياة أال يكـون املـال خملو ـاً (يف

حبيث يصبح كل متقاسم ميتلك حصة يكون يف مقـدور

حالة اخللط واالختال ) أما فصرب يف املال الشائ .كلـ

أن ينتفـــــــ .بهـــــــا االنتفـــــــاع األكمـــــــل واألمثـــــــل

بان ال ينفذ يف حق الشـركاء اآلخـرين مـا مل فـتم إجـازة

(الصـــــــد  ،1771،ص614؛ العبيـــــــدي،6001،

مثل هذا التصرف هذا من ناحية ومن ناحية أخرل قـد

ص74،76،70؛ أبو السعود ،6006،ص 535ومـا
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بعــدها) أمــا قبــل القســمة بيمتلــك الشــريك احلــق يف أن

وهنــا ميكننــا أن نــدرج يف حــالتني ،املبــدأ العــام (األصــل

يتصــرف حبصــت الشــائعة اململوكــة لـ بغــض النظــر عــن

العام) ،واالستثناءات اليت فرد علل هذا األصل وعلـل

نسبتها يف املال الشائ .سواء أكان النصف أم الثلث أم

النحو التالي:

الرب .أم أقل من ذلك أو أكثر( )1وسند الشـريك يف حقـ

الحالث ثثة األول ث ثى :األصث ثثل العث ثثام المبث ثثدأ
العث ثثامو :ث ثثواز تصث ثثرف الش ث ثريك

هــذا هــو نــص املــادة ( )1/1041مــن القــانون املــدني
األردني اليت فقلي بأن " :لكـل واحـد مـن الشـركاء يف

فث ث ث ثثي حصث ث ث ثثته الشث ث ث ثثائعة بكافث ث ث ثثة

امللــك أن يتصــرف يف حصــت كيــف يشــاء دون إذن مــن

أنواع التصرفات القانونية:

بــاقي الشــركاء بشــر أال يلحــق شــررًا حبقــوق ســائر

 -1ماهية التصرفات التي يجريها الشريك في

الشـــركاء" كمــــا نصـــ املـــادة ( )1046علــــل أنـــ :

حصته الشائعة وثبوت الحق فيها :حيق للشريك

"للشـــريك يف الشـــيوع بيـــ .حصـــت بـــال إذن الشـــريك

مبوجر نصوص القانون املدني األردني أن يربم

اآلخــرإال يف صــورة اخللــط واالخــتال  ،بإن ـ ال جيــوز

كل التصربات القانونية اليت يراها حتقق

البي .بغري إذن الشريك ولـيس لـ أن يتصـرف يف حصـت

مصلحت  ،من بي .أو إجيار أو هبة أو رهن أو

فصرباً ملررًا بدون إذن الشريك" إذن ميكن القول بأنـ

فرفير حقوق عينية أخرل كاالنتفاع واملسا حة

حيق للشريك قبل القسمة أن يتصرف يف حصت الشـائعة

وحقوق االرففاق علل حصت الشائعة وسبر

بكل أنواع التصـربات القانونيـة ،كـأن ينقـل ملكيتهـا أو

ذلك هو أن  ،أي الشريك ميلك حصة ملكية

يرفر حقاً عينياًّ عليها ودون حاجة للحصول علـل إذن

فامة

ص143؛

من باقي الشركاء ،بيحق بذلك لـ بيـ .حصـت الشـائعة

عربة ،1756،ص475؛ سوار،1774،

أو هبتها أو رهنها أو فرفيـر حـق انتفـاع أو مسـا حة أو

ص146

الصد ،1771،

حـــق ارففـــاق عليهـــا ،إىل غـــري ذلـــك مـــن التصـــربات

ص 117وما بعدها) بحق هو حق ملكية

القانونية شرياة عدم إحلاق اللرر ببقية الشركاء()6( )6

باملعنل الصحيح والدقيق (مبارك-1775،

(زكي،1771،
وما

بعدها؛

 ،1772ص41-47؛ غامن،1757 ،
( )1املادة ( )1/1041واملادة ( )1046من القانون املدني األردني،
(راج .للمزيد من التفاصيل برج ،1774 ،ص)603
( )6املادة ( )615واملادة ( )1011من جملة األحكام العدلية،
(للمزيد من التفاصيل راج .حيدر ،1771 ،ص 31وما
بعدها)

ص 123وما بعدها) إذ أن ل كأي صاحر
حق ،أن يتصرف يف حصت مبختلف أنواع
التصربات ،وهو ما عربت عن

املادة
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( )1/1041من القانون املدني األردني سالفة

وذلــــك عــــن ريــــق الشفعة (ســــعد،6004،

الذكر

ص)137
وجتــــدر اإلشــــارة هنــــا إىل أن فصــــرف

وال يقتصــر حــق الشــريك علــل حصــت

الشريك يف حصت الشـائعة يعـد فصـرباً صـحيحًا

الشائعة يف أن يتصرف بها فصرباً ناقالً للملكية،

منت ـــاً آلنـــار القانونيـــة كاملـــة ،ويعـــد هـــذا

إىل الغري كالً أو بعلاً ،وإمنـا لـ احلـق كـذلك يف

التصرف نابذاً يف حق مجي .الشركاء دون حاجة

أن يرفر عليها (أي علل حصت الشائعة) ،حقـًا

إىل مــوابقتهم ،وبــذلك ميكــن القــول بــأن هــذا

للغــــري ،مثــــل فرفيــــر حــــق االنتفــــاع أو حــــق

التصـــرف فرتفـــر عليــ آنـــار حســـر القواعـــد

املســــا حة ،أو حــــق االرففــــاق (بــــاملرور ،أو

العامــة ،مــ .شــرورة مراعــاة القواعــد املتعلقــة

املسـبل ،أو اجملـرل ،أو الشـرب)أو يرهنهـا رهنـًا

بالتســـ يل إذا كانـــ احلصـــة الشـــائعة ،ـــل

فأمينياً أو رهناً حيازياً (غـامن ،1757،ص132

فصرف الشريك ،حصـة يف عقـار شـمن منـا ق

ومــــا بعــــدها ســــعد ،6004،ص 154ومــــا

التســوية ،أو حصــة يف مركبــة أو يف ســفينة أو يف

بعـــدها؛ عبـــد الـــر ن ،6003،ص 73ومـــا

ـــائرة ،بينتقـــل حـــق الشـــريك املتصـــرف إىل

بعدها) بمثل هذ احلقوق الـيت يرفبهـا الشـريك

املتصــــرف إليـــ (املشــــرتي أو املوهــــوب لـــ )،

علل حصت الشائعة ملصلحة الغري فعترب صحيحة

ويصبح هذا الشخص (املتصرف إلي ) شريكًا م.

ونابذة يف حق سائر الشركاء ولو بدون موابقتهم

بقيـة الشــركاء اآلخـرين وذلــك يف حـدود احلصــة

علــل ذلــك ويصــبح صــاحر حــق االنتفــاع هــو

الــــــــــــيت فلقاهــــــــــــا مــــــــــــن املتصــــــــــــرف

صاحر احلق يف مثار ومنفعة الشيء بقدر احلصـة

(الصـــــــــــــــــــــــــــد ،1771،ص170-117

الــيت يــرد عليهــا حــق االنتفــاع وكــذلك بالنســبة

سعد ،6004،ص 132وما بعدها)

للرهن الذي يرفب الشريك املشتاع علل حصت ،

غــري أنـ إذا كانـ احلصــة املتصــرف بيهــا

بإن يكون صحيحاً ونابذاً جتا كل الشركاء دون

هي حصة شائعة يف عقار ،وكان املشرتي أجنبيـًا

استثناء(( )4غامن ،1757،ص 156ومـا بعـدها

عــن بقيــة الشــركاء ،وأراد هــؤالء أن يتمســكوا

أبـــــو الســـــعود ،6006،ص543؛ مبـــــارك،

بالشفعة يف مواجهة املشرتي ،بإن م ذلـك ،إذ

 ،)1772،645-1775ويكون للدائن املرفهن

أن ألي مـــن الشـــركاء اآلخـــرين منـــ .املشـــرتي
االجنيب من الـدخول شـريكاً يف العقـار املشـاع،

( )4انظر ايلاً نص املادة ( )1441من القانون املدني األردني
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عند حلول أجل الدين امللمون بالرهن احلـق يف

بعــــد القســــمة يف نصــــير الشــــريك الــــراهن،

التنفيـــذ علـــل احلصـــة املرهونـــة بتبـــاع احلصـــة

ومبوجر النص السابق ،ميكن أن يتحول الـرهن

املرهونـة جـربًا علــل الشـرك وحيــل الراسـي عليـ

بعــد القســمة إىل اجلــزء املفــرز الــذي وقــ .يف نصــير

املــزاد ــل ذلــك الشــريك الــراهن بيصــبح هــو

الراهن أما إذا وق .كل العقار يف نصيب  ،بـإن الـرهن

الشريك يف الشيوع بدالً من الشريك الراهن

يبقــل علــل احلصــة الشــائعة بقــط دون أن يت اوزهــا

والتساؤل الذي ميكن أن يرد هنا هـو :مـا
هو مصري حق الرهن أو حق االنتفاع الـذي رفبـ

إىل العقـــــــار كلـــــ ـ (مبـــــــارك،1772-1775،
ص645؛ سوار ،6002،ص)27
وأما إذا اختص املدين الراهن بعقـار آخـرغري

الشريك املشـتاع علـل حصـت الشـائعة ،إذا متـ
قسمة املـال الشـائ .قبـل أن يـتم التنفيـذ مـن قبـل

العقار الـذي رهـن حصـت الشـائعة بيـ  ،بـإن الـرهن

الدائن املرفهن حبق علل احلصة الشائعة املرهونـة

ينتقــل إىل هــذا العقــار حبــدود احلصــة املرهونــة ،مــ.

أو قبل انقلاء حق االنتفاع؟

شـــــرورة فســــ يل الـــــرهن يف دائـــــرة التســـ ـ يل

بالنســبة لــرهن احلصــة الشــائعة ،ومصــري

()3

املختصـــة

(ســـوار ،6002،ص )70وأمـــا إذا

الرهن الذي رفب الشـريك علـل فلـك احلصـة إذا

اختص الراهن مببلغ مـن النقـود بـإن الـرهن التـأميين

مت قسمة املال الشائ .قبل أن يـتم التنفيـذ علـل

ينقلي ،حيـث حيـق للـدائن املـرفهن هنـا أن يسـتويف

فلــك احلصــة م ـن قبــل الــدائن املــرفهن ،فقلــي

حق يف مواجهة املدين من هـذ النقـود الـيت اخـتص

املـــادة ( )1441مـــن القـــانون املـــدني األردنـــي

بهــا الــراهن بــدالً مــن العقــار(( )5مبــارك-1775،

بأنـ ـ  -1":للشـــريك يف عقـــار شـــائ .أن يـــرهن

 ،1772ص645؛ أبـــــــــو الســـــــــعود،6006،

حصــت ويتحــول الــرهن إىل احلصــة املفــرزة الــيت

ص 545وما بعدها) وأما إذا وق .يف نصير الـراهن

فق .يف نصيب م .مراعاة قيد يف دائرة التسـ يل

مال منقول آخرعدا النقود ،بإن قد اختلـف الشـرا

 -6وختصص املبالغ اليت فسـتحق لـ مـن فعـادل

يف احلكــم الــذي ميكــن فقريـــر هنــا وعلــل النحـــو

احلصص أو مثن العقار لسداد دين الرهن"

التالي:

يتلح لنا من حتليـل نـص املـادة ()1441

 -1ذهـــر رأي إىل القـــول بـــأن الـــرهن ال

مــن القــانون املــدني األردنــي ســالفة الــذكر ،أن
القـــانون املـــدني األردنـــي مل يعـــرض إال حلالـــة
واحــدة ،هــي حالــة احلصــة املفــرزة الــيت وقعـ

( )3راج .أيلاً املادة ( )6/1441من القانون املدني األردني
( )5انظر كذلك املادة ( )6/1441من القانون املدني األردني
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ينتقــل إىل املنقــول الــذي حــل ــل احلصــة الشــائعة

ليس كاملنقول ،نـم أن فبـديل ـل الـرهن مبحـل

املرهونـــة يف العقـــار (الســـنهوري ،6000 ،بقـــرة

جديـد (منقـول) ،حيتـاج إىل إبـرام عقـد جديــد،

 ،132ص)441

وفس يل للعقد اجلديد يف الدائرة املختصة ،هـذا

 -6ذهــر رأي آخــرإىل أن الــرهن ينتقــل

إذا كان املال املنقول اجلديـد مـن املنقـوالت الـيت

إىل املنقـــول الـــذي حـــل ـــل احلصـــة الشـــائعة

ميكن فس يلها اشابة إىل ذلـك أن مناـوق نـص

املرهونـــة يف العقـــار ،وذلـــك كـــرهن حيـــازي

املادة ( )1441من القانون املدني أشار إىل حتـول

(البدراوي ،1752 ،ص)32

الــرهن إىل احلصــة املفــرزة الــيت فقــ .يف نصــير

 -4ذهر رأي نالث إىل القول بأنـ بقـًا

الــراهن مــ .مراعـــاة قيــد التســ يل ،ومل يقـــل

لقواعــد واحكــام القــانون املــدني األردنــي ينتقــل

الــنص بتحــول الــرهن إىل املنقــول اجلديــد الــذي

الرهن إىل املنقـول كـرهن حيـازي ،إذا كـان هـذا

حيــل ــل احلصــة املرهونــة ،وعليــ بإنــ حيــق

املنقول من املنقـوالت ذات الابيعـة اخلاصـة (أي

للدائن املرفهن يف مثل هذ احلالـة املاالبـة بسـداد

املنقوالت اخلاشـعة للتسـ يل) أمـا إذا كـان مـن

الدين أو برتفير شـمان جديـد بـدالً مـن احلصـة

املنقــوالت العاديــة (أي املنقــوالت غــري اخلاشــعة

املرهونـــة الشـــائعة الـــيت مل فعـــد ملكــًا للمـــدين

للتس يل) ،بريل أصحاب هذا الـرأي أنـ بقـًا

الراهن ،وذلـك قياسـاً علـل أحكـام هـالك املـال

ملــا فقلــي بـ قواعــد العدالــة ومنعـًا الحتمــاالت

املرهــــــون شــــــمانًا للــــــدين بســــــبر املــــــدين

التوا ؤ بني الشركاء ،أن الـرهن ينتقـل إىل ذلـك

(العبيــــــدي ،6001،ص 674ومــــــا بعــــــدها

املنقول باعتبار رهنـاً حيازيـاً (مبـارك-1775،

فنــــاغو ،1773،ص617؛ مبــــارك-1775،

 ،1772ص 645ومــــــا بعــــــدها منصــــــور،

 ،1772ص )650إذ اخليـــار للـــدائن يف ذلـــك

 ،1775ص55؛ العبيـــــــــــــــــــــدي،6001،

مبوجر أحكام املادة ( )1441من القانون املدني

ص)621

األردنـــي ،الـــيت فقلـــي بأنـ ـ  -1" :إذا هلـــك

ونــرل مــن جهتنــا أن الــرهن التــأميين ال

العقــار املرهــون رهنـًا فأمينيـًا أو فعيــر خباــأ مــن

ميكن أن ينتقل إىل املال املنقول الـذي اخـتص بـ

الراهن كان للمرفهن أن يالر وباء دين بوراً أو

ال مــن احلصــة الشـــائعة يف
الشــريك الــراهن بـــد ً

فقديم شمان كاف لدين " هـذا مـن ناحيـة ومـن

ال
العقار وذلك ألن املال البـديل اجلديـد يعـد مـا ً

ناحية أخرل أن القول بتحول الـرهن إىل املنقـول

منقوالً ،واملال املرهون أصالً هو عقار ،والعقار

اجلديد بي إهدار حلـق الـدائن املـرفهن دون مـربر
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( )1046مــــن القــــانون املــــدني ســــالفة الــــذكر

يناوي علل شرر بالشريك اآلخر ،وإذا متخض

بقو ــا " :ولــيس لــ أن يتصــرف يف حصــت

فصرف الشـريك عـن شـرر بشـريك بـال بـد مـن

فصرباً ملرًا بدون إذن شريك "
إن التصــرف امللــر الــذي مــن املمكــن أن

()7

موابقة ذلك الشريك اآلخرعلل التصرف

نـم

إىل جانــر ذلــك ،قيـــام الشــريك ببيــ .حصـــت

يتحقق جراء فصرف الشريك يف حصـت الشـائعة

ألجــنيب يف حالــة اخللــط واالخــتال حيــث أن

هو علل سـبيل املثـال ،القيـام باسـتعمال احلصـة

الشراكة احلاصلة هنا ال جتعل املال شـائعاً يف كـل

الشائعة أو باستغال ا علل وج يؤنر سلباً علـل

ذرة من ذراف  ،بـل كـل ذرة أو كـل حبـة يف املـال

اســتعمال واســتغالل بقيــة الشــركاء ،أو عنــدما

املخلو فكون جبميـ .أجزائهـا ومكونافهـا ملـك

فكون األرض وما عليهـا مـن بنـاء ،علـل سـبيل

ألحد الشريكني وليس للشريك اآلخـرأي حصـة

املثال مشرتكة بني شـريكني وقـام أحـد الشـريكني

بيها( )1وهو ما سنعرض ل يف الفقرة التالية:

ببي .حصت لشـخص أجـنيب ،واشـرت املشـرتي

الحال ث ث ث ثثة الواني ث ث ث ثثة :ا س ث ث ث ثثتونا م ث ث ث ثثن القا ث ث ث ثثدة

األجنيب ا دم بهنا يناـوي التصـرف يف احلصـة

العام ث ثثة :ث ثثدم ث ث ثواز تص ث ثثرف الشث ث ثريك ف ث ثثي حص ث ثثته

علــل شــرر للشــريك اآلخــر ،ألنـ يف مثــل هــذ

الشثثائعة :يســتثنل مـــن األصــل العـــام ،أن الشـــريك ال

احلالة إذا حتقق فصرف الشريك مبـا اقـرتن بـ مـن

جيـــوز لـ ـ أن يتصـــرف حبصـــت الشـــائعة بكابـــة أنـــواع

شــر  ،بســوف يقــوم املشــرتي بهــدم البنــاء ويف

التصـــربات القانونيـــة ،مـــا مل حيصـــل علـــل إذن مـــن

ا دم شرر للشريك الباني

الشـــريك اآلخـــرأو مـــن الشـــركاء اآلخـــرين ويتمثـــل

ولتحديــد بيعــة اللــرر الــذي يناــوي
علي فصرف الشريك يف حصـت ممـا يسـتلزم معـ
احلصــول علــل املوابقــة مــن شــريك  ،نقــول أن
بيعــة اللــرر ،ختتلــف حبســر بيعــة العقــار،

( )7قرار كمة التمييز األردنية رقم (( )713/34حقوقية) ،املبادئ
القانونية ،كمة التمييز ،جـ ،5القسم األول ،ص ،433وقرار
كمة التمييز رقم (( )715/274حقوقية) ،املبادئ القانونية
،كمة التمييز ،جـ ،2ص 376و قرار كمة التمييز األردنية،

وحبســــر بيعــــة فصـــــرف الشــــريك وعنـــــد

رقم (( )713/21حقوقية) ،املبادئ القانونية ،كمة التمييز،

االختالف علل بيعة اللرر ،قد يل أ الشريك

جـ ،5القسم األول ،ص436

إىل ا،كمــة وقــد يالــر القســمة عنــد اللــرورة
جتنباً ملا قد يالقيـ مـن شـريك مـن أشـرار املهـم
مـن كـل ذلــك هـو أن فصــرف الشـريك جيــر أال

( )1املادة ( )1046من القانون املدني األردني ،وانظر نص املادفني
( )1011 ،615من جملة األحكام العدلية (للمزيد من
التفاصيل راج .حيدر ،1771 ،ص 50-37العبيدي،
 ،6001ص)23

ياسني مد خلف اجلبوري :فصرف الشريك يف حصة مفرزة

16

خلط زي م .دبس( )7أما سبر عدم جـواز بيـ.

هذا االستثناء حبالتني هما كما يأفي:
 -1قيـــــام الشـــــريك املشـــــتاع ببيـــــ .حصـــــت
الشائعة ألجنيب يف حاليت اخللط واالختال

احلصـــة الشـــائعة ألجـــنيب ،إال بـ ـإذن الشـــريك
اآلخـــر ،يف حالـــة حصـــول  ،هـــو أن الشـــراكة

 -6قيـــام الشـــريك بالتصـــرف حبصـــت الشـــائعة
فصراً ملرًا بالشريك اآلخرأو ببقية الشركاء

احلاصلة بسبر اخللـط واالخـتال ال جتعـل مـن
املال ماالً شـائعاً ومشـرتكاً يف كـل ذرة مـن ذرات

ونعـــرض هنـــا لكـــال هـــذين االســـتثنائني كـــل
علل حدة بيما يأفي:

املال الذي حصل بي االختال أو اخللط ،وإمنـا
كل حبة أو كـل ذرة مـن الشـيء املخلـو فكـون

ا س ثثتونا األول :قي ثثام الشث ثريك المش ثثتاع ببي ثثع

جبميــ .أجزائهــا ملكــًا ألحــد الشــريكني ولــيس

حصث ثثته الش ث ثثائعة أل نب ث ثثي فث ثثي ح ث ثثالتي الخلث ث ث

للشريك اآلخرحصـة بيهـا وبنـاء علـل ذلـك لـو

وا خثتط ::املقصود بـاخللط هـو قيـام شخصـني

قام أحد الشريكني ببي .حصت للغري بال ميكن أن

انــنني خبلــط ما مــا باالففــاق ،أو قيــام أحــدهما

يــتم ففريــق فلــك احلصــة عــن حصــة الشــريك

خبلا بإذن اآلخر ،أو قيام شخص أجنيب خبلـط

اآلخروال ميكـن فسـليم حصـة البـائ .إال خملو ـة

املال بإذن هذين الشخصني

حبصة شريك  ،ولذلك بهو ،أي الشريك البـائ.

أما االختال  ،بهو يتحقق من فلقاء ذافـ

للشــيء املخلــو  ،حيتــاج إىل إذن شــريك لكــي

دون إرادة أصـــحاب املـــال ويف كلتـــا احلــــالتني

يتمكن من التسليم وأمـا إذا قـام ببيـ .هـذا املـال

(حالة اخللط وحالـة االخـتال ) ،ال ميكـن متييـز

املخلـــو لشـــريك  ،بهـــذا البيـــ .جـــائز لتحقـــق

هذ االمـوال عـن بعلـها كمـا وال ميكـن ففريـق

القــــدرة علــــل التســــليم (العبيــــدي،6001،

هذ األمـوال املخلو ـة أو املختلاـة بعلـها عـن

ص)23

بعـــض ومثـــال ذلــــك مـــا إذا اخـــتلط اجلــــنس

واملالحى هنا أن نص املادة ( )1046مـن

بــاجلنس ،كالشــعري عــتلط بالشــعري ،أو القمــح

القانون املدني األردني قـد أشـار إىل عـدم جـواز

أو يصــعر

البيـــــ .بغـــــري إذن الشـــــريك يف حالـــــة اخللـــــط

ففريق هذ األموال عن بعلها ويصـعر متييزهـا

واالخــتال بهــل يعــين عــدم اجلــواز الــوارد يف

عــتلط بــالقمح ،أو الزي ـ بالزي ـ

كذلك ،كاختال أو خلـط شـعري مـ .قمـح ،أو

( )7املادة ( )1046من القانون املدني األردني( ،انظر للمزيد من
التفاصيل ،حيدر ،1771 ،ص ،50-37يف شرح للمادفني
( )1011 ،615من اجمللة)

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6013م1345 /هـ)
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نص املادة ( )1046سـالفة الـذكر ،هـو الـباالن

ص 611وما بعدها)

أم الفساد ،أم التوقف ام عدم اللزوم؟

ا س ث ث ثثتونا الو ث ث ثثاني :قي ث ث ثثام الشث ث ث ثريك المش ث ث ثثتاع

أشــار بعــض الشــرا  ،إىل أن البيــ .يعــد

بالتصرف بحصته الشائعة تصرفاً مضراً بالشركا

باسداً بقول " :ويعود السبر يف عـدم جـواز بيـ.

اآلخرين :إذا اناول فصـرف الشـريك املشـتاع يف

احلصــــة الشــــائعة ألجــــنيب إال بــــإذن الشــــريك

حصـــت علـــل شـــرر للشـــريك اآلخـــرأو لبقيـــة

اآلخروبساد هذا البي .يف حالـة حصـول  ،إىل أن

الشــركاء ،بــإن فصــرب هــذا يســتلزم اإلذن مــن

الشــركة احلاصــلة بســبر اخللــط أو االخــتال ال

الشركاء اآلخرين وقد وردت هذ احلالة وأعين

جتعل من املال مشـرتكاً أو شـائعاً يف كـل ذرة مـن

بها حالـة اناـواء التصـرف علـل شـرر بالشـركاء

ذراف " (العبيدي ،6001،ص)23

اآلخــرين يف كــل مــن املــادة ( )1/1040واملــادة

وال نعتقد من جهتنا أن البي .الوارد علـل

( )1046من القانون املدني األردني باإلذن هنـا

املــال املخلــو هــو بيــ .باســد ،وإمنــا هــو بيــ.

واجــر لكــي ينفــذ التصــرف يف حــق الشــركاء

موقــوف ،ألنـ ورد علــل مــال مملــوك للغــري ،إذ

اآلخـــرين إذ اإلذن هنـــا مبثابـــة إجـــازة لتصـــرف

الشــريك البــائ .هنــا قــد قــام ببيــ .ملك ـ وملــك

الشـــريك الـــذي يناـــوي علـــل اإلشـــرار ببقيـــة

غــــري  ،بهــــو صــــحيح نابــــذ يف بيــــ .ملكــ ـ ،

الشــركاء ،وعليــ بتصــرف الشــريك يف حصــت

وموقوف ،أي صـحيح غـري نابـذ ،يف بيـ .ملـك

الشـــائعة إىل الغــــري إذا كــــان بيـــ شــــرر لبقيــــة

الغري بال بد من إجازف من قبل مالك حتل ينفذ

الشركاء ،بإن يعد فصرباً صحيحاً غري نابـذ ،ال

ويرفر آنار وهنا ميكننا القول بأن ال يوجـد أي

بـــد مـــن إجازفــ مـــن قبـــل مـــن ميلـــك احلـــق يف

جمال وال فوجد أي برصة لتابيق نظرية انتقـاص

اإلجــازة وبعــد اإلجــازة ينفــذ التصــرف يف حــق

العقد املوقوف ،اليت استقاها وأخذ بهـا القـانون

هؤالء الشركاء وقد يتحقق اللرر جراء فصرف

املــدني األردنــي مــن الفق ـ اإلســالمي ألن املــال

الشريك عندما فكون األرض وما عليها من بنـاء

املبيــ .يشــكل وحــدة غــري قابلــة للت زئــة ،إذ أن

مشـــرتكة بـــني شـــريكني أو أكثـــر ،بـــال يســـتاي.

املــال املخلــو لــيس يف مقــدور اي مــن الاــربني

الشـــريك أن يبيـــ .حصـــت يف هـــذ األرض إىل

جتزئتـــ ـ  ،وبصـــــل مالـــ ـ املبيـــــ .عـــــن مـــــال

مشرتي أجنيب إذا كان هذا املشرتي يشرت علـل

شــــــريك (الســــــرحان ،وخــــــا ر ،6005 ،

البـــائ .ا ـــدم (هــــدم البنـــاء الــــذي يف األرض

ص 603ومـــــا بعـــــدها؛ اجلبـــــوري،6011 ،

املشــاعة) ،ألن ـ يف هــذ احلالــة جيــر علي ـ  ،أي

ياسني مد خلف اجلبوري :فصرف الشريك يف حصة مفرزة
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البائ .أن يقوم بهدم حصـت يف البنـاء وال يتصـور

فعتـــرب الشـــريك ا،ـــدث بلـــولياً ومتـــنح لبقيـــة

أن يــتم هــدم حصــة البــائ .دون أن يلحــق حصــة

الشــركاء احلــق يف ماالبتـ بهــدم مــا أحدن ـ وإذا

الشــريك اآلخرشــرر مــا وبــذلك يتحقــق شــرر

كـــان ا ـــدم ملـــرًا بـــاألرض كـــان ـــم متلـــك

للشريك اآلخرالذي مل يقم ببي .حصت  ،بلكـي

ا،دنات بقيمتها مستحقة للقل( .ونانيهما) :إذا

يكون البي .نابذاً يف حقـ ويف مواجهتـ يـتعني أن

أقيم ا،دنات يف قسم من األرض بإن ا،ـدث

جييز ذلك البي ،.وإال بإن البي .با ـل وال يرفـر

يلمن ما يصير شريك من قيمة ا،دنات قائمة

أي أنــــــر (مبــــــارك، 1772-1775،ص30

وفقســم األرض بــني الشــركاء بـإذا وقــ .القســم

()10

حيدر ،1771،ص)31

ومما جتدر اإلشارة إلي هنا هو أن ال جيـوز
ألحد الشركاء أن يقوم بإنشـاء بنـاء أو غـرا أو
أشــ ـ ار علــــل األرض املشــــاعة دون موابقــــة

الذي أقيم عليـ ا،ـدنات يف نصـير الشـريك
اآلخر ،بإن يابق علي احلكم السابق (يف الفقرة
الســابقة) ،أمــا إذا وقــ .يف نصــير ا،ــدث بإن ـ
يكون وكأن قد بنل يف ملك

()16

وإذا بنــل أحــد الشــركاء

الفقرة الوانية :حكم تصرف الشريك

أبنيــة أو غــر أشــ ار يف األرض ،بإنــ جيــر

المشتاع في المال المشترك

فابيق أحكام املادة ( )13من قـانون التصـرف يف

بكامله

()11

الشــركاء اآلخــرين

األمــوال غــري املنقولــة األردنــي رقــم ( )37لســنة

إن املال املشاع مملوكاً علل الشيوع لكل

 1754املعـــدل ،ومبوجـــر حكـــم املـــادة ()13

الشركاء ،وكل شريك ل كامل احلق يف أن يتصرف يف

ســالفة الــذكر يــتعني التمييــز هنــا بــني أمــرين:

حصت الشائعة بكابة التصربات القانونية ،وأن يرفر

(أو مــــا) :إذا أقيمـــ منشـــآت و ــــدنات يف

عليها ما يشاء من احلقوق العينية والشخصية وال حيتاج

األرض ،بي ــر العمــل حبكــم املــادة ( )16مــن

يف إجراء مثل فلك التصربات وفرفير فلك احلقوق إىل

قانون التصرف يف األمـوال غـري املنقولـة ،والـيت

إذن أو إجازة من أحد من الشركاء اآلخرين وال يقيد

( )10وانظر كذلك املادفني ( )1011 ،615من جملة االحكام
العدلية ،راج .ايلاً ما فقدم من هذا البحث ص15-13
كمة التمييز األردنية ،رقم ()713/34

( )16راج .قرار كمة التمييز األردنية ،رقم ()713 /21

( )11انظر قرار

(حقوقية) ،املبادئ القانونية ،كمة التمييز ،جـ ،5القسم

(حقوقية) ،املبادئ القانونية ،كمة التمييز ،جـ ،5القسم

األول ،ص433

األول ،ص436
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أما الشركاء اآلخرين بإن حيق م رب .دعول

إلي

لر إباال إال علل أسا

الغلط اجلوهري يف

االستحقاق لتأكيد حقهم يف امللك املشاع الذي فصرف

صفة ا،ل ،وذلك إذا كان املتصرف إلي جيهل أن العني

ب شريكهم كما حيق م أن جييزوا التصرف بينفذ

املتصرف بها إلي  ،مملوكة علل الشيوع (غامن،1757،

عندئذ يف حق الشركاء كابة ،كما أشرنا سابقاً

بقرة ( ،)71الوكيل ،بقرة ())35 ،34

ويرد هنا التساؤل التالي :أال حيق للمتصرف

يف حني يرل اجلانر األكرب من الشرا أن

إلي أن يرج .يف عقد املربم م .الشريك املتصرف،

فصرف الشريك هنا كل يعد فصرباً يف ملك الغري ،مما

عندما يعلم أن الشريك يتصرف بكل املال الشائ .وهو

حيق للمشرتي أن يالر إباال العقد (شحاف ،

ال ميلك إال حصة معينة من ؟ وهل جير التمييز بيما إذا

 ،1751بقرة ( )134سلاان ،بقرة ()315

كان املتصرف إلي يعلم حبقيقة ملك الشريك املتصرف

البدراوي ، 1752،بقرة ( )145منصور،1775،

أو ال يعلم؟

بقرة ( ،)27ص)177

مل يل .القانون املدني األردني جواباً ملثل هذا

ونرل أن من حق املتصرف إلي أن يرج .يف

التساؤل ،ولذلك ذهر بعض الشرا  ،إىل أن إذا باع

عقد املربم م .الشريك املتصرف يف املال الشائ .كل

الشريك كل املال الشائ .وكان املشرتي يعلم وق البي.

قبل إجراء القسمة من قبل الشركاء ،أو حتل قبل عدم

أن للبائ .شركاء يف املال املبي .ومل يكن يف مقدور

إقرار الشركاء ذا التصرف ،أو ربلهم ل وذلك ألن

استخالص ملكية املال كل ل  ،بإن من حق املشرتي أن

املتصرف ال ميلك املال الذي فصرف بي كل  ،وإمنا

يالر بسع العقد أما إذا كان املتصرف إلي (املشرتي)

ميلك حصة شائعة بي وما زاد عن حصت يعد فصرب

يعتقد وق

البي .أن املال املتصرف بي مملوك للبائ.

بي فصرباً يف ملك الغري ينعقد موقوباً علل إجازة

وحد بإن البي .يكون قابالً لإلباال لغلط جوهري يف

الشركاء اآلخرين

صفة يف ا،ل ،يف حصة الشريك البائ ،.ويف حصص

المطلب الواني :حكم تصرف الشريك في ز مفرز

بقية الشركاء ،ألن بي .الشريك ا هو بي .ملك الغري
(السنهوري،

جـ،3،6000

بقرة

(،)127

السنهوري ،جـ ،1بقرة  544و )543

من المال الشائع
جير لتحديد حكم التصرف الصادر من
الشريك يف جزء مفرز من املال الشائ ،.أن منيز بني

بينما يرل بريق آخرمن الشرا  ،أن هذا

اآلنار اليت فرتفر علل هذا التصرف بيما بني املتصرف

التصرف يق .صحيحاً بني ربي  ،ألن يصدر من مالك

واملتصرف إلي ( ،أي بيما بني العاقدين) ،أوالً ،ومن

يرد حق علل الشيء الشائ .كل  ،بال جيوز للمتصرف

نم بالنسبة لبقية الشركاء نانياً ،وعلل النحو التالي:

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6013م1345 /هـ)
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أو ً :آثادر التصرف فيما بين العاقدين
المتصرف والمتصرف اليهو

( )6/1041السابقة أن للشريك إذا فصرف يف حصة

قد يتصرف أحد الشركاء جبزء مفرز من امللك

مفرزة من املال الشائ ،.بإن هذا التصرف عتلف

املشرتك بال إذن من شركائ  ،كأن يقوم ببي .نصف

حكم وختتلف آنار قبل وقوع القسمة عنها بعد وقوع

األرض املشرتكة أو نلثها لشخص آخر ،باعتبار جزءاً

القسمة إذ ينبغي لنا هنا أن نفرق بني وقتني حلكم

مفرزاً و دداً من املال املشرتك بما هو حكم مثل هذا

التصرف ،وذلك حسبما يرتاءل لنا من نص املادة

التصرف بني املتعاقدين؟

املذكورة اعال وعلل النحو التالي:

كما يتلح لنا من خالل التمعن يف نص املادة

فقلي املادة ( )6/1041من القانون املدني

-1آثادر التصرف قبل وقوع القسمة :مل حيدد

األردني بأن ":إذا كان التصرف منصباً علل جزء مفرز

القانون املدني األردني حكم مسألة التصرف يف حصة

من املال الشائ .ومل يق .هذا اجلزء عند القسمة يف

مفرزة قبل وقوع القسمة ،وهنا ال بد من الرجوع إىل

نصير املتصرف انتقل حق املتصرف إلي من وق

القواعد العامة يف التصربات ،والقواعد العامة يف

التصرف إىل اجلزء الذي آل إىل املتصرف باريقة

الشيوع وبناءً علل هذ القواعد العامة بإن التصرف

القسمة وإذا كان املتصرف إلي جيهل أن املتصرف ال

الذي أجرا هذا الشريك ينعقد صحيحاً بيما بني

ميلك العني املتصرف بيها مفرزة حني العقد بل احلق يف

العاقدين ،ألن فصرف بيما ميلك ،ويرفر آنار كاملة

إباال التصرف أيلاً"

ولنا هنا أن نتساءل عما جاء يف رأي بعض الشرا

يتلح من خالل مناوق نص املادة ()6/1041

والقول ،أصحيح أن الشريك قد فصرف بيما ميلك؟

السابقة أن مقصود املشرع بالتصرف الواق .علل جزء

(غامن ،ص 133وما بعدها؛ الوكيل ،1757 ،بقرة

مفرز هو فربير لتصرف قد يقوم ب املالك علل الشيوع

()35 ،34؛ شحاف  ،1751،بقرة ( ))131أم أن

علل جزء مفرز من املال الشائ .يقوم ب هذا املالك

الشريك قد فصرف يف حصة مفرزة ميتلكها هو وبقية

خالباً ملا قد جير علي من احرتام امللك الشائ .الذي

الشركاء ،وبالتالي يعد وكأن قد فصرف يف ملك الغري

يشرتك مع بي شركاء آخرون باملتصرف هنا قد بق

ال يف ملك هو؟ (الصد  ،1771 ،ص110؛ وانظر

قواعد هو حسر أغراش و موحاف ومتخلياً عن

ايلاً هامش ( )6من ص )111أم أن فصرف الشريك

فابيق قواعد امللك الشائ .اليت برشها القانون

يف جزء مفرز ال يعد قبل القسمة فصرباً يف ملك الغري،

ونظمها ،واليت يتعني علي احرتامها واالنصياع

وإمنا يق .صحيحاً علل اعتبار أن املشرتي يصبح مالكاً

لقواعدها

علل الشيوع بنسبة اجلزء الذي اشرتا من الشريك
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(عبد الباقي ،1753 ،بقرة ()141؛ البدراوي،
 ،1752بقرة ())146

 -1ابرتاض أن املتصرف إلي يعتقد أن الشريك
ميلك هذا اجلزء املفرز لذلك أقدم علل بيع ل وهو

يف احلقيقة أن الشريك الذي فصرف يف جزء

أقدم علل شرائ مبعنل أن املشرتي كان حسن النية

مفرز ميكن القول بأن ميتلك ولو جزءًا من هذا اجلزء

وبذلك يكون املشرتي قد وق .يف غلط يف صفة جوهرية

املفرز بعلل سبيل املثال لو أن األرض املشاعة كان

يف ل العقد ،بأن اشرتل أرشاً علل أسا أنها مفرزة

مملوكة علل الشيوع

بإذا هي حصة شائعة واحلكم هنا هو أن البي .يعد

مساحتها ()10000م ،6وكان

ألربعة شركاء كل شريك منهم ل ()6500م ،6وقام

مناوياً علل غلط جوهري ،حيق للمشرتي مبوجب أن

أحدهم ببي .حصت ()6500م 6مفرزة ،أي كأن يكون

يفسع العقد ألن البي .يكون صحيحاً نابذاً غري الزم

قد باع اجلزء الشمالي الشرقي من األرض ،إىل مشرت

قابل للفسع أو أن يقر البي .ويقبل ب منتظراً نتي ة

مبساحة ()6500م ،6بالبائ .الشريك ال ميلك احلق يف

القسمة ،ول أال ينتظر القسمة

بي .هذا اجلزء ،نعم هو ميلك رب .األرض اليت فقدر

 -6ابرتاض علم املتصرف إلي بأن الشريك

مساحتها بـ ()6500م ،6لكن ال ميلك هذا التحديد

يبيع حصة مفرزة وهو ال ميلك إال حصة شائعة من

وهذا اجلزء بالذات بهذا اجلزء مملوكاً للشركاء

امللك الشائ ،.وهنا ال يكون املتصرف إلي حسن النية

األربعة ،وميكن القول فبعاً لذلك أن الشريك البائ.

بل سيء النية ،وال يكون يف هذ احلالة قد وق .يف غلط

ميلك حصة شائعة يف هذا اجلزء املفرز إذن ال ميكن

جوهري ،ألن يعلم أن اجلزء الذي اشرتا كان مشاعاً

القول بأن البائ .يعد كأن قد باع ملك ألن ال ميلك إال

وليس مفرزاً ويف هذ احلالة يستحق املشرتي أن يلزم

حصة شائعة يف كل ذرة وعلي بإن حكم التصرف بيما

باجلزء الذي اشرتا وال حيق ل العدول عن البي .حت

بني العاقدين هو موقوف علل إجازة بقية الشركاء ألن

أي ذريعة

التصرف وق .علل جزء من حصصهم يف هذا اجلزء

وهنا ميكن القول بانتظار نتي ة القسمة ،إال إذا

املفرز الذي مت بيع مبعنل أن التصرف يصبح نابذاً يف

أقر الشركاء اآلخرين فصرف الشريك يف احلصة

حق الشركاء إذا أقر هؤالء الشركاء فصرف شريكهم يف

املفرزة بإن التصرف يصبح نابذاً يف حق الشريك

ذلك اجلزء املفرز

املتصرف والشركاء اآلخرين

وهنا ال بد من ابرتاض ما قد يكون علي اعتقاد

إذن األصل أن ال جيوز للشريك أن يتصرف يف

املتصرف إلي ألن احلكم عتلف حسر بيعة هذا

جزء مفرز من امللك الشائ .ولو كان ما فصرف بي

االعتقاد

يعادل متاماً حصت يف الشيء املشاع ،وهذا ما يتفق م.
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القواعد العامة يف امللكية الشائعة ،ألن حق الشريك ال

الشائ .ولكن املعاجلة فأفي بعد القسمة ،وهو ما أشرنا

يرتكز يف اجلزء املفرز الذي فصرف بي الشريك ،وإمنا

إلي سابقاً

حق يرتكز يف كل امللك املشاع ،بل يف كل ذرة من  ،نم

ومن جهتنا نعتقد أخرياً ،أن نص القانون املدني

إن فرد علل هذا اجلزء الذي فصرف بي الشريك أيلاً

األردني يف املادة ( )6/1041سالفة الذكر مل يتعرض

حقوق بقية الشركاء ،بيكون بذلك الشريك قد فصرف

ملسألة حكم التصرف الصادر من الشريك يف جزء مفرز

يف ملك غري بقدر ما للشركاء من حقوق يف هذا اجلزء

قبل القسمة وإمنا عاجل املسألة وحكمها بعد أن فتم

أما بالنسبة لباقي الشركاء بإن التصرف ال ينفذ

القسمة ،وعلي يكون للمشرتي من الشريك احلق يف

يف حقهم بيما يتعلق حبصصهم يف الشيوع يف هذا اجلزء

بسع العقد أو باالن علل أية حال دون انتظار إيقاع

املفرز ،ألن كل ذرة من امللك الشائ .مملوكة لكل

القسمة سواء أكان جيهل قيام الشيوع أم كان يعلم عند

الشركاء بنسبة حصة كل واحد منهم بالل وء إىل

إبرام التصرف( ،الصد  ،1771 ،ص )110وذلك

التصرف حبصة مفرزة من املال الشائ .مل يكن مقبوالً

ألن علم املشرتي بقيام الشيوع ال حيول أبداً دون اعتبار

إذ ال جيوز للشريك املشتاع أصالً أن يتصرف يف حصة

بي .الشريك بيعًا مللك الغري بالنسبة إىل حصص الشركاء

مفرزة وهذا ما أراد املشرع األردني يف نص املادة

اآلخرين

( )1/1041من القانون املدني ،رغم عدم النص

نم أن القول بأن املشرتي يف هذ احلالة قد

علي  ،غري أن يستنت من مفهوم املخالفة لنص الفقرة

اشرتل اجلزء املفرز أو ما حيل ل وهو الذي سيصبح

الثانية من املادة ( )1041من القانون املدني أن الشريك

ملكاً للشريك البائ ،.باعتبار ما سيق .يف نصيب عند

فصرف علل خالف ما هو واجر علي  ،وهو عدم

القسمة ،قول ال يتفق م .ما اجته إلي إرادة العاقدين

التصرف يف جزء مفرز نم إن ال يوجد أساساً جزء

وما قصدا من فعاقدهما ،إذ أن إرادفيهما اجته

إىل

مفرز إذ املال شائ .بني الشركاء

التصرف يف جزء مفرز ومعني بالذات ،كما أن يتلح

إشابة إىل ما فقدم ،وانس اماً م .نص املادة

من نص املادة ( )6/1041من القانون املدني األردني،

( )1041من القانون املدني بإن فصرف الشريك إذا

أن يتناول حكم التصرف بعد القسمة بقط وبناءً علل

كان واقعاً علل جزء مفرز من املال الشائ .ومل يق .هذا

ذلك ليس مقبوالً أن حنرم املشرتي من لر بسع

اجلزء عند القسمة ،يعد دليالً واشحاً علل أن النص

العقد أو لر باالن قبل القسمة ،وحتمل علل انتظار

يعاجل مسألة فصرف الشريك املشتاع جبزء مفرز من املال

قسمة قد ال فق .إال بعد مدة وبعد جهد قد يت اوز كل
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فقدير وفرفير (الصد 1771 ،؛ هامش ( )6من

القانون املدني األردني اليت أشارت إىل أن "إذا

ص)111

كان التصرف منصباً علل جزء مفرز من املال

 -2آثادر التصرف بعد القسمة :عندما فتم

الشائ .ومل يق .هذا اجلزء عند القسمة يف

قسمة املال املشاع ،بإن قد يق .اجلزء املفرز الذي

نصير املتصرف انتقل حق املتصرف إلي من

فصرف بي الشريك يف نصير ذلك الشريك ،وقد يق.

وق التصرف إىل اجلزء الذي آل إىل املتصرف

يف نصيب جزءاً آخر ونعرض بيما يأفي حلكم هافني

باريق القسمة وإذا كان املتصرف جيهل أن

ال يف بقرة مستقلة
احلالتني ك ً

املتصرف ال ميلك العني املتصرف بيها مفرزة

أو إذا وقع الجز المفرز المتصرف فيه في
نصيب الشريك المتصرف :لقد عاجل

حني العقد ،بل احلق يف إباال التصرف أيلاً"

املادة

ونعتقد أن األصح هو القول بفسع العقد وليس

( )6/1041من القانون املدني األردني آنار

بإباال  ،ألن اإلباال (الباالن النسيب) مرفبة

التصرف يف جزء مفرز بعد القسمة ويتمثل

من مرافر العقد ال يعربها القانون املدني

حكم نص املادة السابقة يف أن إذا مت القسمة،

األردني أما القابلية للفسع (عدم اللزوم) بهي

ووق .اجلزء املفرز املتصرف بي  ،يف نصير

أحد مرافر العقد ،هذا من جهة(،اجلبوري،

الشريك املتصرف ،استقر التصرف صحيحاً

 ،6001ص 410وما بعدها) ومن جهة أخرل

للمتصرف إلي مبعنل أن ال فوجد أية مشكلة إذا

أن إقدام املتصرف إلي علل شراء حصة يعتقد

وق .اجلزء املفرز

ل التصرف يف نصير

أنها مفرزة ،ومن نم وقع

القسمة ووقع

الشريك املتصرف بعد القسمة ألن أصبح يف هذا

هذ احلصة (اجلزء املفرز) يف نصير املتصرف

ميلك وحد هذا اجلزء وليس لغري من

بال جمال للقول بالفسع أو اإلباال النتفاء

الوق

الشركاء حق بي وهنا ميتن .علل املتصرف إلي

العذر ،نم أن القول بالفسع ينس م م .احلالة

أن يل أ إىل لر إباال العقد ولو كان جيهل

اليت قد يكون عليها املتصرف إلي وهو الغلط

التصرف أن املتصرف ال ميلك اجلزء

اجلوهري يف صفة يف ل العقد (السرحان،

املتصرف بي مفرزاً إذ بعد أن أصبح املتصرف

وخا ر ،6005 ،ص 147وما بعدها؛

مالكاً للشيء ملكية مفرزة ،مل يعد هناك ما

اجلبوري ، 6011 ،ص 605وما بعدها) الذي

ال
يربر ل أن يتمسك بإباال التصرف وذلك عم ً

يكون حكم العقد مبوجب أن صحيح نابذ غري

مبفهوم املخالفة لنص املادة ( )6/1041من

الزم قابل للفسع وليس با الً باالناً نسبياً أو

وق
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قابالً لإلباال نم أن وقوع اجلزء املفرز يف

املتصرف ال ميلك العني املتصرف بيها مفرزة

نصير املتصرف يسد الباب أمام املتصرف إلي

حني العقد ،بل احلق يف إباال التصرف أيلاً"

يف أن يتمسك بأي عذر ،ولو كان جيهل أن

يتلح لنا من خالل سياق نص املادة

التصرف وق .علل جزء ال ميلك املتصرف

( )6/1041سالفة الذكر أن جير التمييز بني عدة

مفرزاً( ،)12وذلك عمالً بأحكام املادة ()152

حاالت ،ميكن استنتاجها من مفهوم املخالفة ملناوق

من القانون املدني األردني اليت فنص علل

النص السابق ،وهي كما يأفي:

أن ":ليس ملن وق .يف غلط أن يتمسك ب علل

 -1أن املتصرف إلي سيء النية ،وهو الذي

وج يتعارض م .ما يقلي ب حسن النية" ببعد

يعلم بأن يشرتي حصة شائعة يف ملك مشرتك ،وأن

أن أصبح املتصرف مالكاً للشيء ملكية مفرزة

البائ( .املتصرف) ال ميلك الشيء ملكاً مفرزاً وإمنا ميلك

جراء القسمة ،مل يعد هناك ما يربر ويسوغ

علل الشيوع

للمتصرف إلي أن يتمسك بفسع العقد للغلط

 -6حالة املشرتي (املتصرف إلي ) حسن النية،

اجلوهري الذي قد يدعي أن وق .بي

وهو الذي جيهل أن يشرتي حصة مشاعة يف ملك

بو إذا لم يقع الجز المفرز المتصرف فيه في

مشرتك ،ويعتقد يقينياً أن البائ .ميلك فلك احلصة

نصيب الشريك المتصرف :فنص املادة

مفرزة وأن يبيع ما ميلك مفرزاً وليس مشاعاً وهذ

( )6/1041من القانون املدني األردني علل أن

احلالة جاء النص عليها يف املادة ( )6/1041بشكل

"

ومل يق .هذا اجلزء عند القسمة يف نصير

املتصرف انتقل حق املتصرف إلي من وق

صريح وواشح
 -4حالة ما إذا مل فق .يف نصير املتصرف أي

التصرف إىل اجلزء الذي آل إىل املتصرف باريق

جزء من املال الشائ ،.وإمنا اختص مبقابل نقدي أو

القسمة وإذا كان املتصرف إلي جيهل أن

عيين خالف املال الشائ .ونعرض لكل حالة من هذ
احلاالت علل حدة:
الحالة األولى :المتصرف إليه يعلم أنه يشتري

( )12ألن يعد يف هذ احلالة قد اشرتل اجلزء الذي انصر علي
قبول بهو قد اجته إرادف إىل شراء ذلك اجلزء املفرز ،بليس
لدي أي عذر بالفسع بعد أن استقر ذلك اجلزء يف نصير
املتصرف نم وكان املتصرف قد أبدل حسن نيت يف فنفيذ العقد
حسر األصول

حصة شائعة المتصرف إليه سي النيةو :عندما يكون
املتصرف إلي يعلم بأن ما يشرتي هو جزء شائ .وليس
مفرزاً بهو هنا ال ميكن اعتبار قد وق .يف غلط يف صفة
جوهرية يف ل العقد ،ألن عندما أقدم علل التصرف
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كان عاملاً بأن ما يشرتي هو جزء شائ .يف ملك مشرتك

يالر إباال العقد علل أسا

وليس أياًّ كان وبعبارة أخرل أن املتصرف إلي إذا كان

صفة جوهرية يف املعقود علي ومن نم بإن ال يلتزم

يعلم أن حق املتصرف غري ناب يف اجلزء الذي فصرف

بنتي ة القسمة ،بل أن ل اخليار هنا يف ،إما إقرار

بي إلي  ،بليس من حق االحت اج إذا نب حق بعد

التصرف والرشا مبا آل

إلي القسمة واالحتكام إىل

القسمة يف غري اجلزء الذي فصرف بي إىل املشرتي

نتي تها أو التمسك بإباال التصرف ،كما يقول نص

إلي نتي ة القسمة ،وال

املادة ( )6/1041من القانون املدني األردني ،ألن

خيار ل بني اقرار البي .أو بسخ بيسري التصرف يف

العاقد هنا (املتصرف إلي ) قد وق .يف غلط يف صفة

حق وينفذ وهنا البد من التساؤل عن األسا

جوهرية وحكم الغلط يف القانون املدني األردني هو

القانوني الذي مبوجب ميكن ففسري انتقال حق املتصرف

عدم اللزوم (القابلية للفسع) وليس القابلية

بيلتزم املتصرف إلي مبا آل

إلي إىل احلصة اليت آل

إىل املتصرف نتي ة القسمة

لإلباال

()11

أن وق .يف غلط يف

إذن األصح واألدق هو أن للعاقد الغالط

رغم أن انتقال حق املتصرف إلي إىل جزءآ غري الذي

احلق يف بسع التصرف وليس احلق يف إباال التصرف،

ورد علي التصرف قد يفوت علل املتصرف إلي غرش

ألن القانون املدني األردني ال يأخذ بقابلية العقد

من الصفقة اليت أبرمها أن اإلجابة علل هذا التساؤل

لإلباال أو ما يسمل بالباالن النسيب (العبيدي،

()17

سنعاجلها الحقًا يف املبحث الثاني من هذا البحث

 ،6001ص 22هامش ())6

الحالة الوانية :المتصرف إليه يجهل أنه يشتري

وأخرياً أعتقد أن ال بد من الوقوف علل معيار

حصة شائعة المتصرف إليه حسن النيةو :عندما يكون

حتديد ما إذا كان العاقد (املتصرف إلي ) حسن النية أو

املتصرف إلي جاهالً بأن ما يشرتي هو جزءٌ شائ .وليس

سيء النية ،أي هل كان يعلم حني إبرام العقد أن

جزءاً مفرزاً ،بإن املتصرف إلي يف هذ احلالة ،ميكن

املتصرف يبيع جزءاً مشاعاً من امللك املشرتك ،أم كان

اعتبار متعاقداً غالااً ،أي أن قد وق .يف غلط يف صفة

جيهل ذلك وهنا ال بد من التمييز بني ما إذا كان

جوهرية يف ل العقد ،ألن عندما بادر إىل إبرام

العقارات اليت وق .عليها التصرف فق .شمن حدود

العقد ،واإلقدام علل التصرف ،كان جيهل بأن ما

منا ق التسوية اليت ختل .للتس يل يف دائرة فس يل

يشرتي هو جزء شائ .يف ملك مشرتك ،وليس جزءاً

األراشي؟ أم أنها فق .خارج حدود منا ق التسوية؟،

مفرزاً يف هذا امللك ومثل هذا املتصرف إلي حيق ل أن

وبالتالي ال عل .التصرف ألي فس يل بإذا كان

( )17انظر ص 65وما بعدها من هذا البحث

( )11املادة ( )154من القانون املدني األردني
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العقارات اململوكة ملكية مشرتكة ،وهي اليت وق.

وأن بذل من العناية ما يبذل املشرتي املعتاد وهو ما

التصرف علل جزء منها ،فق .شمن حدود التسوية،

يكفي العتبار حسن النية يف مواجهة املتصرف إلي

بإن ال ميكن قبول األخذ بادعاء حسن النية من قبل

(املشرتي)

املتصرف إلي  ،وعلل القاشي الذي ينظر النزاع أن يتنب

وجتدر اإلشارة هنا ،إىل أن هذ النتي ة يف

إىل ذلك ،إذ علل املتصرف إلي أن يبذل حداً أدنل من

اعتقادنا ال فتعارض م .منحل القانون املدني األردني

العناية ،أي عناية الرجل املعتاد ،واملعيار هنا هو معيار

بالنسبة حلسن النية وسوء النية الذي حددف

املادة

املشرتي املعتاد إذ كان علل املتصرف إلي (املشرتي) أن

( )1172من  ،بقو ا ":يعد حسن النية من حيوز

يل أ إىل دائرة فس يل األراشي املعنية ملعربة ما إذا

الشيء وهو جيهل أن يعتدي علل حق الغري ،ويفرتض

كان هذ العقارات مملوكة علل الشيوع أم ال وبالتالي

حسن النية ما مل يقم الدليل علل غري "

سيتبني ل وبيسر أن يشرتي حصة شائعة يف ملك

بيتلح من نص املادة ( )1172السابقة أن

مشرتك ال حصة مفرزة ،لذا بإن يعد سيء النية

املقصود حبسن النية هو اجلهل من قبل احلائز بأن يعتدي

إلهمال يف بذل العناية املالوبة أما إذا كان العقارات

علل حق الغري بم رد اجلهل جيعل الشخص حسن

اململوكة علل الشيوع اليت وق .التصرف علل جزء

النية بمن الواشح أن معيار حسن النية يف القانون

منها ،فق .خارج حدود منا ق التسوية ،بإن ليس من

املدني األردني هو معيار شخصي ،أي يعول بي علل

السهولة علل املتصرف إلي معربة ما إذا كان العقار

اعتقاد الشخص ذاف وليس علل ما ميكن أن يعتقد

مملوكاً علل الشيوع أم ال ،إال عن ريق سؤال أهالي

الرجل املعتاد بيما لو وجد يف نفس ظروف ذلك

فلك املنا ق ،أو بعض شهود العيان ،وذلك لعدم

الشخص الذي جيهل أن يعتدي علل حق الغري أو أن

وجود دائرة فس يل خمتصة ملثل فلك األراشي ،وعلي

جيهل أن يشرتي حصة شائعة (العبيدي،6001 ،

بإن ال ميكن اجلزم هنا بصحة املعلومات اليت حصل

ص 173وما بعدها)

عليها املتصرف إلي (املشرتي) ،بل ميكن القول بأن إذا

والتساؤل الذي ميكن أن يرد هنا هل أن هذا

اقتن .بصحة املعلومات اليت حصل عليها ،ومن نم

املعيار الشخصي ،الذي اعتمد القانون املدني األردني

أقدم علل شراء فلك احلصة علل أنها مملوكة ملكية

هو معيار ميكن أن حيقق العدالة املالوبة؟ ال شك أن

مفرزة ،وظهر بعد ذلك أنها مملوكة علل الشيوع،

املعيار الشخصي ال حيقق العدالة املالوبة؛ وذلك ألن

بمثل هذا املشرتي (املتصرف إلي ) ميكن اعتبار حسن

الشخص الذي جيهل الواقعة املعينة ويدعي بذلك لكي

النية ،ألن جيهل أن يشرتي حصة مملوكة علل الشيوع،

يستفيد يف جهل وبالتالي يتم اعتبار حسن النية ،قد
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يكون شخصاً مهمالً ،إذ يف هذ احلالة رغم إهمال قد

املتصرف إلي إىل اجلزء الذي آل إىل املتصرف باريق

يتحقق لدي حسن النية رغم أن الظروف اليت فعامل

القسمة باحلكم هنا يعاجل مسألة ما إذا اختص الشريك

بيها حتتم علي أن يكون عاملاً بالوش .الذي أقدم علي

املتصرف جبزء آخرمن املال الشائ .الذي ورد علي

بيما لو أن بذل العناية اليت يبذ ا الشخص العادي

()17

(العبيدي ، 6001،ص)173

التصرف ال مال آخرعتص ب كما ال ميكن القول
باختالف احلكم يف هذ املسألة ،وهي (مسألة ما إذا مل

الحالة الوالوة :إذا لم يختص المتصرف

عتص الشريك املتصرف بأي جزء من املال الشائ .عند

الشريكو بأي ز من المال الشائع :لم يقع في

القسمة ،وإمنا اختص مبقابل نقدي أو عيين خالف

نصيب المتصرف أي ز من المال الشائع وإنما

املال الشائ ،).بني املتصرف إلي الذي يعلم عند إبرام

اختص بمقابل نقدي أو يني خطف المال الشائعو:

التصرف بأن املتصرف ال ميلك حصة مفرزة ،وإمنا

قد يق .يف نصير الشريك املتصرف جراء القسمة مبلغ

ميلك حصة شائعة يف هذا امللك ،وبني املتصرف إلي

من النقود أو عني من األعيان بدالً من حصة مفرزة يف

حسن النية ،الذي جيهل أن يشرتي حصة شائعة،

املال الشائ .الذي وردت علي القسمة ،والذي انصر

ويعتقد يقينياً أن املتصرف ميتلك حصة مفرزة حينما

التصرف علل جزء من بما هو حكم مثل هذ احلالة؟

أبرم التصرف مع

مل يتارق نص املادة ( )6/1041من القانون املدني

ثانياً :آثادر التصرف بالنسبة للشركا اآلخرين

األردني ملثل هذ احلالة ،وكل ما ميكن قول هنا ،يف

إن فصرف الشريك يف جزء مفرز من امللك

اعتقادنا هو فابيق القواعد العامة ،بي وز للمتصرف

الشائ .يعد فصرباً موقوباً يف مواجهة الشركاء

أن هناك غلاًا

ؤالء الشركاء علل اجلزء

إلي أن يالر بسع العقد علل أسا
جوهرياً يف صفة يف

اآلخرين ،وذلك ألن

ل العقد وق .بي املتعاقد

املتصرف بي احلقوق ذافها اليت للشريك املتصرف،

(املتصرف إلي ) وال ميكن القول بانتقال حق املتصرف

ويرتفر علل اعتبار التصرف غري نابذ يف حق الشركاء

إلي إىل هذا املقابل النقدي أو املقابل العيين ،وذلك

أن ؤالء الشركاء احلق يف إجازة التصرف واحلق يف

ألن النص قد أشار بصريح العبارة إىل أن  ،إذا مل يق.

عدم إجازف

(البشري و  ،6010 ،ص115؛

هذا اجلزء عند القسمة يف نصير املتصرف انتقل حق

اجلمال ،1715 ،ص )654بإن مت

إجازف اعترب

ذلك التصرف يف اجلزء املفرز من امللك املشرتك نابذاً
( )17قارن املادة ( )1/725من القانون املدني املصري ،واملادة
( )1172من القانون املدني األردني

بأنر رجعي إىل وق

إبرام التصرف وأما إذا مل جيز

هؤالء الشركاء التصرف الصادر من شريكهم يف جزء
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مفرز من امللك الشائ ،.بإن التصرف يعد با الً بالنسبة

العاقدين ويف مواجهة الشركاء مجيعاً ،بقي لنا أن

 ،6010 ،ص115؛

القانوني الذي يستند إلي

م

(البشري و

برج ،1774،ص 610وما بعدها)

نتساءل عما هو األسا

ويؤسس مبوجب  ،انتقال حق املتصرف إلي إىل ما يؤول

كما أن حيق لبقية الشركاء أن يربعوا دعول
استحقاق شد املتصرف إلي لكي يؤكدوا حقوقهم يف
امللك املشرتك وبالتحديد يف احلصة املفرز من امللك
املشرتك اليت مت التصرف بها

إىل املتصرف نتي ة القسمة ،خاصة إذا مل يق .اجلزء
املتصرف بي يف نصير املتصرف نتي ة للقسمة
وبعبارة أدق ،كيف يتم فأصيل انتقال حق
املتصرف إلي إىل اجلزء الذي آل إىل املتصرف باريق

أما يف حالة ما إذا آل ملكية الشيء الشائ .كل

القسمة ،علل الرغم من أن هذا اجلزء الذي آل إىل

للشريك الذي فصرف يف اجلزء املفرز من ذلك امللك

املتصرف ليس هو اجلزء الذي مت التصرف بي ؟ هذا ما

الشائ ،.بأي سبر من أسباب كسر امللكية ،كالبي،.

سنعرض ل يف املبحث الثاني

أو ا بة ،أو اإلرث ،أو الوصية ،استقر فصرف ذلك
المبح الواني:

الشريك صحيحاً للمتصرف إلي  ،يف اجلزء املفرز الذي
مت التصرف بي قبل إجراء القسمة

أسا انتقال حصة المتصرف إليه إلى ما يؤول إلى

()60

المتصرف نتيجة للقسمة

وجتر املالحظة أخرياً أن إذا مت القسمة سواء
الرشائية منها أم القلائية يف امللك املشرتك ،ووق.

ال شك أن انتقال احلصة اليت آل إىل املتصرف

اجلزء املتصرف بي يف نصير الشريك املتصرف ،استقر

نتي ة القسمة إىل املتصرف إلي ال يتفق م .ما قصدت

فصرب يف ذلك اجلزء صحيحًا للمتصرف إلي

()61

بعد أن عرشنا لتصرف الشريك يف جزء مفرز
من املال املشرتك ،وبينا أحكام ذلك التصرف بيما بني

إلي ورغب

ب إرادة العاقدين ،حيث أن إرادة

املتصرف إلي قد اجته إىل التصرف يف جزء مفرز معني
بالذات و دد ،وكذلك إرادة املتصرف هذا من ناحية
ومن ناحية أخرل ،أن ما يؤول إىل املتصرف

( )60ميكن قيا

هذ احلالة علل حكم الرهن الوارد علل حصة

شائعة نم وق .يف نصير الشريك الراهن للعقار الشائ .كل ،
بتصبح فلك احلصة هي املرهونة بقط ،راج .سعد،6004،
ص615
( )61انظر نص املادة ( )6/1041من القانون املدني األردني،
(للمزيد من التفاصيل راج .غامن ،1757 ،ص)131

جراء القسمة وإلزام املتصرف إلي ب رغم عدم اجتا
إرادف إلي  ،قد ال حيقق موحات املتصرف إلي وقد ال
يرغر بي  ،بكيف يتم ذلك ،والعقد كما هو معروف
شريعة املتعاقدين بليس من املقبول حرمان املتصرف
إلي مما رغر ب واجته إرادف
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قانوني ميكن

بعني أخرل( ،اجلندي ،6007 ،ص 172وما بعدها)

إلي بال بد أذن من وجود أسا

االستناد إلي لتعليل مثل هذا اإلشكال ولذلك ميكن

واحللول العيين معنا إخلاع مال للنظام القانوني

القول ،ومن دون أدنل شك ،بأن ليس سهالً إجياد

الذي حيكم ماالً آخر لسبر يقر القانون وجييز

فأصيل قانوني دقيق ملثل هذا االنتقال ،وم .ذلك ال بد

(اجلندي ،6007 ،ص )172وبكرة احللول العيين

قانوني ميكن االستناد إلي لتربير

استبدال املال ،فثري خالبات

من البحث عن أسا

اليت فقوم علل أسا

ا

مثل هذا االنتقال للحصة املفرزة من املتصرف إىل

بقهية واسعة يف ظل غياب التنظيم القانوني

املتصرف إلي لقد قيل العديد من األسس ومت اقرتا

(اجلندي ،6007 ،ص 600وما بعدها) ولكي يتحقق

العديد من النظريات لتأصيل انتقال فلك احلصة إىل

احللول العيين ال بد ل من فوابر شرو معينة هي كما

املتصرف إلي سنعرض ا ،نم نعرض أخرياً للتأصيل

يأفي:

القانوني الذي نعتقد بإمكانية اعتماد لتأسيس انتقال

 -1وجود مال خمصص لغرض معني أي مبعنل

إىل املتصرف

أن يوجد املال يف مركز قانوني خاص عل .بي لقواعد

احلصة املفرزة املتصرف بيها اليت آل

جراء القسمة ومن نم انتقا ا إىل املتصرف إلي  ،وذلك
كلٌ يف مالر مستقل
المطلب األول :النظريات التي قيلت لتأصيل

قانونية معينة
 -6خروج املال املعني املخصص للغرض املعني
من ذمة مالك ألي سبر من أسباب خروج املال،

انتقال الحصة إلى المتصرف إليه من

ويرتفر علل ذلك زوال التخصيص الذي كان مقرراً

الشريك المتصرف

للمال ،بإن انقا .التخصيص بعد مدة معينة بالشيء

لقد قيل العديد من النظريات لتأصيل انتقال

املناقي هو ،أن حيثما حيل ل شيء آخر ،يستمر هذا

احلصة إىل املتصرف إلي ونعرض بيما يأفي لكل منها
يف بقرة مستقلة
أو ً :فكرة الحلول العيني

الشيء اجلديد مالً بالتخصيص
 -4اكتساب املالك الذي زال

ملكيت  ،ماالً

آخر معينًا مبقتلل هذا الزوال مللكيت

إن بكرة احللول العيين فقوم أساساً علل

ولقد اجت الفق والقلاء املصريني إىل فأسيس

االستبدال الذي يصير املال ،وهو يقصد ب التبديل

انتقال حصة املتصرف إلي إىل ما يؤول إىل املتصرف

القانوني بإذا كنا بصدد فبديل شخص بشخص آخر،

جراء القسمة ،علل أسا

بكرة احللول العيين

كان احللول شخصياً ،وإذا استبدل عني بأخرل مسي

(الصد  ،1771 ،ص116؛ غامن ،1757،حيث

احللول عينياً إذًا احللول العيين هو التبديل لعني معينة

يرل أن ذلك هو حلول عيين استثنائي ،ص134
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هامش ( )6أما منصور ،بيستبعد بكرة احللول العيين

املاعون علي خلص للااعن ،وإن مل يق ،.انتقل حق

ويقول "ان املشرع قلل بتنفيذ االلتزام بنقل امللكية أو

الااعن حبكم احللول العيين من اجلزء املفرز املبي .إىل

بإعااء احلق بوج عام علل غري ل الذي ورد علي

اجلزء املفرز الذي يؤول إىل املاعون علي باريق

ابتداءً ،ألن احللول العيين ال يرتفر علي نقل احلقوق

القسمة ،ومن نم كان للوالد أن يبي .البن جزءاً مفرزاً

الشخصية" ،ص 175بقرة ( ))27إذ عند فصرف

أو شائعاً ،وأن يبي .ابن بدور إىل الااعن مثل ذلك

الشريك املشتاع يف حصة مفرزة من امللك املشرتك ،ومل

ومن نم بإن النعي علل احلكم املاعون بي بأن البائ .ال

فق .هذ احلصة يف نصير املتصرف (الشريك) عند

ميلك احلصة املبيعة املفرزة ،يكون نعياً قائماً علل غري

القسمة ،بإن مثل هذا التصرف يعترب صحيحاً ،وال

أسا "

يعد با الً حيث ينتقل من وق التصرف إىل املال الذي

يتلح هنا من خالل قرار كمة النقض املصرية

ال
آل إىل املتصرف ،بيحل هذا املال (هذا اجلزء) حلو ً

أن حق الااعن ينتقل حبكم احللول العيين من اجلزء

عينياً مكان ذلك املال أو (ذلك اجلزء) الذي فصرف بي

املفرز املتصرف بي إىل اجلزء املفرز الذي يؤول إىل

الشريك املتصرف

املاعون علي بواساة القسمة

وقد ورد يف حكم ،كمة النقض املصرية،

ويف قرار آخر حيمل رقم ( )1613لسنة (57

الاعن رقم ( )710لسنة ( )35املكتر الفين (،)41

ق_ جلسة  ،1717/11/62فذهر كمة النقض

صفحة ( )111يف  ،1710/4/65بقرة ( :)1أن من

املصرية إىل أن "مؤدل نص املادة ( )162من القانون

املقرر يف قلاء هذ ا،كمة ،أن للشريك علل الشيوع

املدني يدل علل أن يشرت إلعمال احللول العيين وبقاً

أن يبي .جزءاً مفرزاً من املال الشائ ،.إذ قد نص املادة

ذا النص أن جتري قسمة بني الشركاء للمال الشائ.

( )6/162من القانون املدني علل أن " :إذا كان

يكون من شأنها أن فؤدي إىل ابراز نصير معني

التصرف منصباً علل جزء مفرز من املال الشائ ،.ومل

للشريك البائ .يوازي حصت يف الشيوع حبيث يستأنر

يق .هذا اجلزء عند القسمة يف نصير املتصرف انتقل

وحد بكل سلاات امللكية اخلالصة علل هذا وأال يق.

حق املتصرف إلي من وق التصرف إىل اجلزء الذي آل

املبي .يف اجلزء املفرز الذي اختص ب البائ .مبا مؤدا أن

إىل املتصرف باريق القسمة" ومتل فقرر ذلك بإن

ال جمال إلعمال احللول العيين إال إذا أصاب املتصرف

الااعن يكون قد اشرتل من املاعون علي اجلزء املفرز

بالبي .حصة مفرزة من املال الشائ ،.بإن أسفرت

الذي يبيع أو ما حيل ل مما يق .يف نصير املاعون

القسمة بني الشركاء عن اختصاص كل جمموعة منهم

علي عند القسمة ،بإن وق .اجلزء املفرز يف نصير

بقدر مفرز من املال الشائ .م .بقاء الشريك مالكاً
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حلصة شائعة ،بإن ميتن .يف هذ احلالة من إعمال

غامن ،1757 ،ص134؛ سعد ، 6004 ،ص)122

احللول العيين املا أن نصير البائ .بقي شائعاً مل يتم

يف حني يرل شرا آخرون ،أن املادة ( )6/162سالفة

ابراز  ،وملا كان ما فقدم وكان احلكم املاعون بي قد

الذكر اليت مل فتناول سول حكم التصرف يف جزء

اليت

مفرز بعد القسمة ،قد أنارت بلبلة علل صعيد الفق يف

ووالدف وشقيقا وأقام قلاء هذا

حكم التصرف قبل القسمة دومنا مربر ،وحدد هؤالء

قد انتقل بقوة القانون

ا أية داللة

قلل بصحة ونفاذ عقد البي .عن مساحة
اختص بها

علل أن حق املاعون علي

الشرا الرأي بأن املادة ( )6/162ليس

إعماالً للفقرة الثانية من املادة ( )162سالفة البيان إىل

علل حكم التصرف قبل القسمة ،وإمنا فتعلق بالتصرف

احلصة الشائعة اليت ميتلكها البائ .ل شمن املساحة اليت

بعد القسمة الذي عل .ألحكام القواعد العامة يف

اختص بها ومن مع يف حني أن ال جمال إلعمال احللول

الشيوع ،ومؤدل إعمال هذ القواعد هو القول بأن

العيين املا بقي حصة البائ .شائعة ولو فسفر القسمة

التصرف يف جزء مفرز يعد وارداً علل ملك الغري بيما

عند اختصاص بقدر مفرز بإن يكون قلل يف الدعول

زاد علل حصة الشريك بي  ،وحيق للمتصرف إلي يف

علل خالف سند املشرتي وباملخالفة إلرادة املتعاقدين

هذ احلالة أن يالر إباال التصرف دومنا انتظار لنتي ة

وإعمال احللول العيين علل خالف مقتلل

القسمة ،علم بالشيوع أم جهل ب ( ،زكي ،1771 ،

القانون" (خليل ،6007 ،ص)7

ص 132وما بعدها)

هذا يف القلاء املصري ،أما يف بق القانون

واملالحى أن هؤالء الشرا مل يشريوا إىل

املدني املصري بقد أشار غالبية شرا القانون املدني

احللول العيين ال من بعيد وال من قرير كما أن هناك

املصري إىل أن حق املتصرف إلي ينتقل من وق

من شرا القانون املدني املصري من ينكر حلول
إىل

التصرف إىل اجلزء الذي آل إىل الشريك املتصرف

املتصرف إلي حلوالً عينياً يف احلصة اليت آل

باريق القسمة أخذاً بفكرة احللول العيين ،اليت ميكن

املتصرف باريق القسمة ،ويذهر هؤالء إىل القول

أن فستقل من نص املادة ( )6/162من القانون املدني

بأن" :االففاق رغم ما فقرر ألفاظ من وقوع علل

املصري ،وذلك يف حدود ويف نااق القدر الذي حصل

حصة مفرزة ،ال ينصر يف الواق .إال علل حصة

بي التصرف قبل الشريك املشتاع إىل املتصرف إلي ،

شائعة ،بإذا مت القسمة اختص املتصرف إلي مبا وق.

وليس للمتصرف إلي هنا أن يالر إباال التصرف،

يف نصير املتصرف"

إال يف حالة ما إذا كان جيهل أن الشريك املتصرف كان

ومما يؤخذ علل هذا التحليل ،القول بأن

ال ميلك احلصة املبيعة مفرزة (الصد 116 ،1771 ،؛

االففاق ال ينصر علل حصة مفرزة وإما علل حصة
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شائعة ،إذ لو كان االففاق ينصر علل حصة شائعة

املشتاعني ،وال حتل فنتقل امللكية بيما بني العاقدين،

لكان احلكم واشحاً وهو أن املتصرف إلي سيحتكم إىل

ومن هنا يقر هؤالء الشرا بصعوبة القول بأن ذلك

هذ احلصة وال حنتاج للبحث عن أسا قانوني مبوجب

االنتقال جراء القسمة هو جمرد فابيق لفكرة احللول

نلزم مبا آل إىل املتصرف بعد القسمة

العيين (سعد ،6004 ،ص)122

ويف فوج آخر يرل هؤالء الشرا املنكرين

لص إىل القول هنا إىل أن الرأي الراجح يف

للحلول العيين أن املتصرف إلي قد كسر بالتصرف

الفق يف مصر يذهر إىل القول بأن مبدأ احللول العيين

الذي وق ،.ملكية مفرزة ،لكن كسب لتلك امللكية

هو املبدأ الذي يصلح أساساً يعول علي لتأصيل انتقال

يبقل معلقًا علل شر واقف ،يتمثل بوقوع اجلزء الذي

إىل املتصرف نتي ة للقسمة إىل

انصب

علي التصرف يف نصير املتصرف (منصور،

 ،1775ص)127

احلصة اليت آل
املتصرف إلي

(غامن ، 1757،ص134؛ كري ،

 ،1724بقرة ( ،)166ص 441هامش ())1

وهناك من الشرا من يرل أن حق الشريك

والتساؤل الذي ميكن أن يرد هنا هو هل ميكن

املشتاع ال يرتكز يف اجلزء املعني الذي فصرف بي  ،وإمنا

القول باحللول العيين يف القانون املدني األردني ،علل

يرد العديد من احلقوق للشركاء اآلخرين علل هذا

غرار ما مت يف القانون املدني املصري ،والذي بين

اجلزء الذي فصرف بي ذلك الشريك ،بيعد بذلك قد

منحا قرارات كمة النقض املصرية؟ و روحات

فصرف يف ملك غري بقدر ما للشركاء اآلخرين من

شرا القانون املدني؟

حقوق يف ذلك اجلزء (مرقس وإمام  ،بقرة ،617
ص)370
ويذهر بعض الشرا إىل القول بفكرة احللول
العيين مستمزجاً رأي الفق عموماً بقول أن املشرع قد

وبعبارة أدق ،هل يتعلق األمر يف القانون املدني
األردني حبلول عيين من حيث استبدال اجلزء الذي
وق .يف نصير املتصرف جبزء آخر وانتقال إىل املتصرف
إلي ؟

استبقل التصرف ولكن م .فغيري ل  ،بأن أحل ما وق.

يبدو ألول وهلة ونظراً لتاابق نص املادة

يف نصير املتصرف ل اجلزء املتصرف بي  ،والذي مل

( )6/1041من القانون املدني األردني م .نص املادة

ختلص ملكيت بعد للمتصرف إلي  ،حيث أن فصرف

( )162من القانون املدني املصري بأن ال بد من اإلقرار

الشريك املشتاع يف جزء معني مفرز ال يرفر آناراً عينية

بالقول بأن نص املادة ( )6/1041من القانون املدني

ويليف هؤالء الشرا القول بأن امللكية ال فنتقل أصالً

األردني املتلمن النص علل انتقال حق املتصرف إلي

ال بالنسبة للغري (املتصرف إلي ) ،وال بالنسبة للشركاء
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إىل ما آل إىل املتصرف هو حالة واشحة وحالة صرحية

القواعد اليت حتكم األموال الشائعة ،ووسيلة هذا

من حاالت احللول العيين ،هذا من ناحية

االستبدال هي قواعد احللول العيين (اجلندي،

ومن ناحية أخرل بإن املشرع األردني بيما

 ،6007ص )617إال أن ما أشار إلي هؤالء الشرا

يتعلق بأحكام الرهن التأميين وبالتحديد يف نص املادة

يف ميدان الشيوع من أن "إذا فصرف الشريك يف جزء

( )1/1441من القانون املدني األردني اليت فقلي

مفرز من املال الشائ ،.بإن فصرب عص بيكون من

بأن " :للشريك يف عقار شائ .أن يرهن حصت ويتحول

حق وحد احلصول علل الثمن وال يكون فصرب

الرهن بعد القسمة إىل احلصة املفرزة اليت فق .يف نصيب "

حلساب الشيوع" هو ل نظر ،ألن فصرف الشريك يف

م .مراعاة قيد يف دائرة التس يل ،قد أخذ بفكرة

جزء مفرز هو فصرف يف ملك الغري (ملك بقية

احللول العيين ،حيث حيصل الشريك الراهن مبوجر

الشركاء) بيما يزيد علل حصة الشريك بالنسبة

هذا النص الذي يستند علل بكرة احللول العيين علل

للشيوع ،بلو كان

ال
احلصة املتصرف بيها مث ً

عقار آخر قد وق .يف نصير الشريك املدين الراهن،

()6500م 6من جمموع ()10000م 6مملوكة ألربعة

وبذلك بإن حق الرهن ينتقل إىل العقار اجلديد مبوجر

شركاء بنصير الشريك هنا هو رب .احلصة املتصرف

ومقتلل قواعد احللول العيين

بيها ( )3/6500وبالتالي بإن إذا مل يقر الشركاء ذلك

نم أن ما جاء يف نص املادة ( )1/1045من
القانون املدني األردني من أن" :للشركاء الذين ميلكون

التصرف بإنهم يف مقدورهم إقامة دعول استحقاق
للماالبة حبقهم يف مواجهة املتصرف واملتصرف إلي

علل األقل نالنة أرباع املال الشائ .أن يقرروا يف سبيل

أخرياً ميكننا القول ،بأن ما ورد من فابيقات يف

حتسني االنتفاع بهذا املال من التغيريات األساسية

القانون املدني األردني لفكرة احللول العيين رغم عدم

والتعديل يف الغرض الذي أعد ل  ،ما عرج عن حدود

فنظيم املشرع األردني ا بشكل صريح ،يدل علل

اإلرادة املعتادة علل أن يبلغوا قرارافهم إىل باقي

إعمال هذ الفكرة يف هذا القانون واألخذ بها بي وإذا

" بفي هذا النص يرل

كان إعمال هذ الفكرة (بكرة احللول العيين) واألخذ

الشركاء بإعذار رمسي

البعض أن ما عرج عن حدود إدارة الشركاء املعتادة

بها يف القانون املدني األردني ممكناً ،واعتمادها كأسا

للمال الشائ .هي مبثابة إعمال فصرف ،وعلي بإذا وق.

لتأصيل انتقال حق املتصرف إلي إىل احلصة اليت آل

التصرف مت استبدال ما مبال شائ .من قبل األغلبية اليت

إىل املتصرف جراء القسمة ،يشرت أن جتري قسمة

يشري إليها النص ،وعلل ذلك بإن املال البديل حيل ل

املال املشرتك ويكون من شأن هذ القسمة أن فؤدي إىل

املال املبدل علل اعتبار أن مال شائ .وعل .لنفس

برز نصير معني للشريك املشتاع (املتصرف) يوازي
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نصيب (حصت ) يف املال املشرتك برمت  ،حبيث يستأنر

متلك شيء آخر بدالً من حتل لو كان مساوياً ل يف

ذلك الشريك املتصرف وحد بكل سلاات املالك علل

القيمة أما من الناحية النظرية ،بإن التساؤل التالي

هذا اجلزء املفرز ،نم إن يتعني أال يق .املبي .يف اجلزء

يظهر ما هو احلق الذي ينتقل؟ نم ما هي بيعة وماهية

املفرز الذي اختص ب البائ .ألن يعد يف هذ احلالة

حق املتصرف إلي قبل القسمة ،إذ هو ليس حبق عيين،

وكأن قد فصرف يف ملك وبالتالي ال حنتاج إىل قواعد

بهو ليس حبق ملكية مفرزة ،وال هو حبق ملكية شائعة
ونرل من جهتنا ،أن مسوغات فابيق قواعد

احللول العيين لتأصيل هذا االنتقال
نم إن إذا أسفرت القسمة بني الشركاء عن

احللول العيين اليت دبع بعض الشرا والباحثني إىل

اختصاص كل جمموعة منهم بقدر مفرز من املال الشائ.

القول بتابيقها لتأصيل حق االنتقال يف التصرف إىل

م .بقاء الشريك املتصرف (البائ ).مالكاً حلصة شائعة

احلصة اجلديدة اليت آل إىل املتصرف جراء قسمة املال

بإن يتعذر واحلال هذ فابيق بكرة احللول العيين ،ما

الشائ .غري متوبرة وغري قائمة ،إذ إن هدف احللول

دام نصير الشريك البائ .بقي شائعًا غري مفرز

()66

العيين هو استيفاء احلق وبالتالي بإن استبدال مال

ورغم كل ما فقدم وما قيل بشأن إعمال بكرة

ليحل ل مال آخر هو مبثابة وباء بالتزام فرفر يف ذمة

احللول العيين يف القانون املدني األردني وفابيقها علل

املتصرف ملصلحة املتصرف إلي  ،وهنا ويف حالتنا هذ

انتقال حق املتصرف إىل حصة املتصرف إلي نتي ة

ال نرل إمكانية إعمال ذلك ما مل فتوابر الشرو

القسمة ،إال أن هناك بعض الشرا قد استبعدوا بكرة

الالزمة جمتمعة ،وحيث إن حق املتصرف إلي قبل إيقاع

احللول العيين يف فأصيل حكم املادة ( )6/1041سالفة

القسمة ال يظهر وليس موجود وال ميكن القول بوجود

الذكر (سوار ، 1774،ص 140وما بعدها) وقد

مال مفرز ومعني ل حتل ميكن القول باستبدال ومن نم

اشار هؤالء الشرا إىل القول بأن احلكم الذي أخذت

انتقال  ،وكل ذلك يتوقف علل القسمة ،بإذا وق .جزء

ب املادة ( )6/1041من القانون املدني األردني هو

مفرز آخر غري الذي مت التصرف ب واالففاق علي يف

حكم غري مناقي من ناحيتني ،إحداهما عملية

نصير املتصرف بيمكن عندها إعمال بكرة احللول

واألخرل نظرية بمن الناحية العملية ،ليس مقبوالً أن

العيين اما إذا وق .يف نصيب ما مت االففاق علي بال

يقوم شخص بشراء شيءٍ معني بذاف ويفرض علي

ميكن القول بتابيق بكرة احللول العيين
غري أن القول بفكرة احللول العيين ومدل

( )66انظر نقض مدني مصري ،الاعن 672 /لسنة ( )57املكتر
الفين ،رقم  ،1721جلسة 1771/5/16

إمكانية فأسيس انتقال حق املتصرف إلي عليها من
عدم  ،ال ينفي القول بإمكانية فأسيس حق املتصرف
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إلي علل بكرة أنر القسمة ذافها وهو ما سنعرض ل يف

(منصور ،1723 ،ص102وما بعدها 167 ،وما

الفقرة التالية

بعدها 173 ،وما بعدها)

ثانياً :تأسيس حق المتصرف إليه في الجز
المفرز لى فكرة القسمة ذاتها
ما يرتفر علل القسمة من أنر رئيسي هو إزالة
الشيوع يف املال املشرتك واختصاص كل متقاسم من

أما بالنسبة ملوقف القانون املدني األردني من أنر
القسمة ،بيمكن القول بأن أنر مزدوج ،أي أنها ذات
أنر كاشف وناقل
وقد نص

()64

املادة ( )1041من القانون املدني

الشركاء جبزء مفرز من املالك الشائ .يعادل حصت بي ،

األردني علل أن " :القسمة إبراز وفعيني احلصة الشائعة

بعد أن كان حصت حصة شائعة إال أن شرا القانون

وقد فتم بالرتاشي أو حبكم القاشي" ،بهنا النص يشري

املدني اختلفوا يف حتديد الوق

الذي يصبح بي

الشريك مالكاً ملكية مفرزة لل زء الذي اختص ب من

إىل األنر الكاشف للقسمة دون األخذ باألنر املستند
ا ألن نص املادة ( )1037أشار إىل أن " :يعترب

املال املشرتك هل هو وق بدء الشيوع؟ أم هو وق

املتقاسم مالكاً علل وج االستقالل لنصيب الذي آل

إجراء القسمة؟

إلي بعد القسمة" بهذا النص يبني األنر الفوري للقسمة

إن القول بأي من هذين الوقتني يرفر نتائ

دون أن يسند إىل الوق

الذي متلك بي املتقاسم يف

خارية ومهمة وذات أنر جوهري علل حقوق كل

الشيوع ،وهو فاريع بدء الشيوع وكذلك ما نص

متقاسم بالنسبة حلصت املفرزة مبعنل أن اإلجابة عن

علي املادة ( )1/1441من القانون املدني األردني يدل

هذا التساؤل فتوقف علل حتديد بيعة أنر القسمة بيما

علل األنر الكاشف ،حيث فنص علل أن " :للشريك

ال أو كاشفاً
إذا كان أنرًا ناق ً

يف عقار شائ .أن يرهن حصت ويتحول الرهن بعد

بلو اعترب أن الوق

الذي يصبح بي املتقاسم

القسمة إىل احلصة املفرزة اليت فق .يف نصيب

" بينما

مالكاً حلصة مفرزة هو وق أن متلك يف الشيوع لكان

جاء نص املادة ( )1037من القانون املدني األردني

أنر القسمة كاشفاً ،أما لو اعترب هذا الوق (أي وق

ليشري وبوشو إىل األنر الناقل للقسمة حيث يقول

متلك املتقاسم حصت واختصاص بها) هو وق

النص" :جيري يف القسمة خيار الغنب وخيار

القسمة ،لكان أنر القسمة ناقالً
وقد اختلف آراء الشرا حول هافني املسألتني
اختالباً بيناً وواشحاً وال جمال ملناقشة ذلك هنا

( )64راج .نصوص املواد (،1050 ،1/1441 ،1037 ،1041
 )1037 ،1133من القانون املدني األردني ،حيث يستدل من
هذ النصوص علل أن أنر القسمة يف القانون املدني األردني فارة
كاشف وفارة أخرل ناقل مبعنل أن أنر القسمة هو أنر مزدوج
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االستحقاق وخيار إجازة قسمة الفلولي ،كما جيري

اختص ب كل واحد من الشركاء علل اعتبار أن القسمة

املختلفة أيلاً ويف القيميات املتحدة

ا (متييز حقوق رقم

يف فقسيم األجنا

مبينة للحقوق ال منشئة

اجلنس ،خيار الشر وخيار الرؤية وخيار العير ،أما

( ،)24/640جملة نقابة ا،امني ،سنة ،1721

املثليات بي ري بيها خيار العير دون خيار الرؤية

ص)377

والشر " يدل هذا النص علل أن املبادلة ،أي األنر

إن القرار املشار إلي السابق يبني األنر الكاشف

الناقل هو الغالر يف األشياء القيمية اليت فق .عليها

للقسمة رغم أن القانون املدني يشري إىل األخذ باألنر

القسمة وكذلك يف األجنا املختلفة

()63

هذا يف التشري .األردني ،أي بالتحديد يف

املزدوج للقسمة ،حيث يرتفر علل حتديد اجلزء املادي
انتقال ملكية اجلزء اجلديد إىل املتصرف إلي

القانون املدني األردني أما بالنسبة للقلاء األردني

يظهر من كل ما فقدم أن وظيفة األنر الكاشف

وبالتحديد قلاء كمة التمييز بقد فأرجح بني اعتبار

فتمثل يف حتقيق فاابق مادي ومعنوي بالنسبة حلق

أنر القسمة ناقالً فارة وكاشفاً فارة أخرل بموقف

الشريك املشتاع ،ويكون ذلك بإبراز جزء يف امللك

كمة التمييز األردنية ماابق متاماً ملوقف القانون املدني

املشاع ليكون ملكاً خالصاً للشريك وعند حدوث هذا
التاابق بإن القسمة فكشف ملا ذا الشريك من حق

األردني
بقد جاء يف أحد قرارات ا،كمة " أن القسمة

ناب من بدء الشيوع بمثل هذا الشريك ومبوجر األنر

فناوي علل مبادلة احلصص اململوكة بني الشركاء

الكاشف مل يعط حقاً جديداً ،وإمنا هو مبثابة فغيري يف

" (متييز حقوق رقم ()17/114

صوراً يف جزء دد

بعلها ببعض

حق الشريك لكي يصبح حق

بتاريع  ،1717/11/40جملة نقابة ا،امني سنة

عتص ب دون غري باحلق ينتقل من شخص إىل آخر

 ،1770ص)755

دون أن يتغري ل احلق أو السلاات اليت يتكون منها

ومن جهة أخرل أشارت كمة التمييز األردنية

ملمون ذلك احلق وبذلك فتبني لنا اآلنار اليت فرتفر

أن دعول القسمة يقصد بها الفصل يف نزاع علل ملكية

علل القسمة باعتبارها كاشفة للحق يف امللك ،إال أن

العقار املالوب فقسيم أو علل حق من حقوق

هذا األنر ال يرتفر إال مبوجر القسمة باعتبارها ناقلة

االرففاق ،وإمنا هي فهدف إىل حتديد اجلزء املادي الذي

للملك وهنا يتحقق معنل املبادلة وهو واشح من

( )63املادة ( )1153من جملة األحكام العدلية (للمزيد من
التفاصيل راج .العبيدي ،6001 ،ص 16انظر أيلاً املذكرات
اإليلاحية للقانون املدني األردني ،جـ ،1721 ،6ص)377

خالل نص املادة ( )1031من القانون املدني األردني
وهو ما أشارت إلي املذكرات اإليلاحية للقانون املدني
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األردني بقو ا" :وألن يوجد يف القسمة معنل املبادلة

بالقسمة حالة قانونية واقعية فؤدي إىل نتي ة معينة هي

لذا أجاز الفسع واإلقالة"

أن الشريك سيتحدد حبصة معينة قد فكون احلصة اليت

وقد أكد بعض الشرا هذا املعنل املتقدم باعتبار

فصرف بها أو قد فكون حصة أخرل غري اليت ورد

أن للقسمة أنر مزدوج كاشف وناقل ،وبناء علل هذا

عليها التصرف وال ميكن القول يف مثل هذ احلالة أن

األنر بإن ميكن الل وء إىل هذا املعيار وهو معيار

أسا انتقال احلصة إىل املتصرف إلي هي القسمة

القسمة وآنارها ،للقول بتأصيل انتقال حق املتصرف

 -4وجود حالة الشيوع يقيد الشريك يف

إلي إىل اجلزء الذي آل إىل املتصرف جراء القسمة،

التصرف حبصة مفرزة ،والتصرف الوارد حلصة مفرزة

وذلك استناداً إىل ما فكشف عن القسمة (السنهوري،

يصادم مبوابقة الشركاء اآلخرين الذين م املاالبة

جـ ،6000 ،1ص 731وما بعدها)

بإيقاع القسمة ،والقسمة قد فأفي كاشفة حلق املتصرف

يبدو لنا من كل ما فقدم أن أنر القسمة ،ال ميكن

ومثبتة ل وقد فأفي منشئة حلق املتصرف ،وال وجود

أن يكون أساساً قانونياً مستقالً وباصالً لتأصيل انتقال

حلق يف اجلزء املفرز قبل القسمة وعلي بإن نتي ة

احلق من املتصرف إىل املتصرف إلي يف اجلزء الذي آل

القسمة باإلشابة إىل علم أو جهل املتصرف إلي م.

إىل املتصرف وإمنا قد يكون أساساً قانونياً مساعدًا

التصرف الواق .علل احلصة املفرزة كلها عوامل

ونانوياً لتأصيل انتقال ذلك احلق ،لألسباب التالية:

حامسة لتحديد مدل إمكانية إلزام املتصرف باحلصة

 -1أن نتي ة القسمة عند إبرام التصرف غري

املباعة ،ومن نم فأسيس وفأصيل مثل هذا االنتقال

معروبة للمتصرف إلي  ،وبالتالي بإن مثل هذا

ثالواً :فكرة السكوت كوسيلة للتعبير ن إدرانة
المتصرف إليه

اليت اشرتاها سوف لن فؤول إلي ملا أقدم علل

فقلي املادة ( )75من القانون املدني األردني

التصرف ،ألن يف األصل عندما أقدم علل إبرام

بأن  -1":ال ينسر إىل ساك قول ،ولكن السكوت

التصرف م .الشريك املتصرف ،كان يعتقد أن يشرتي

يف معرض احلاجة بيان ويعترب قبوالً" لقد اعترب املشرع

حصة مفرزة من امللك ال حصة شائعة

مبوجر هذ املادة أن السكوت يعد إحدل وسائل

املتصرف إلي حسن النية ولو أن كان يعلم أن احلصة

 -6أنر القسمة يتحدد عموماً ويقتصر علل بيان

التعبري عن اإلرادة بالنسبة للقبول بالتحديد ،باإلشابة

حصة الشريك يف املال الشائ .وفثبيتها ،وال عالقة ل

إىل ما حددف املادة ( )74من القانون املدني األردني من

حبصة املتصرف إلي يف هذا املال إذ إن ما يؤول إىل

وسائل للتعبري كاللفى والكتابة واإلشارة املعهودة

املتصرف إلي هو نتي ة التصرف وليس نتي ة للقسمة

عرباً ،واملبادلة الفعلية الدالة علل الرتاشي وباختاذ أي
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مسلك آخر ال فدع ظروف احلال شكاً يف داللت علل

ما سيؤول إىل البائ .من حصة جراء القسمة اليت ستق.

الرتاشي (اجلبوري ،6011 ،ص 72وما بعدها

بعد التصرف

السرحان و خا ر ،6005 ،ص)54

ولذلك ،ولكل ما فقدم ميكن القول بأن املشرع

وقد أشرنا سابقاً إىل أن التصرف الصادر من

األردني قد اعترب فصرف الشريك هنا فصرباً صحيحاً

الشريك يف حصة مفرزة قد يكون يف مواجهة متصرف

غري معلق علل نتي ة القسمة ،وإن كان فصرف

إلي سيء النية أو حسن النية بإذا كان املتصرف إلي

الشريك يف حصة شائعة من حيث املبدأ ،ألن ال ميلك

(حسن النية) ،أي جيهل أن املتصرف ال ميلك التصرف

حصة مفرزة بل حصة شائعة ،بيكون املتصرف إلي قد

يف حصة مفرزة ألن مالك علل الشيوع ،وبعبارة أدق

فلقل حصة شائعة من املتصرف يف املال املشرتك يعادل

إذا كان احلصة اليت آل إىل املتصرف هي غري احلصة

اجلزء املتصرف بي ويربر ذلك علل أسا أن املتصرف

اليت اففق علل التصرف بيها م .املتصرف إلي  ،بإن

إلي يعلم مقدماً أن الشريك املتصرف ال ميلك إال حصة

املشرع األردني أعاا احلق يف أن ياالر بإباال

شائعة ،نم إن يعلم مقدماً أن مصري حق غري مستقر ما

التصرف لوقوع يف غلط أما إذا كان املتصرف إلي

مل فتم القسمة ،ومن نم يتبني نصير املتصرف يف امللك

سيء النية ،أي يعلم أن يشرتي حصة شائعة غري

املشرتك عموماً بعد القسمة بهو أي املتصرف إلي يعلم

مفرزة ،أي أن البائ .شريكاً يف املال الشائ ،.بإن مل

أن إرادف احلقيقية اليت يعتد بها ال بد أن فكون هي

يعال مثل حق املتصرف إلي حسن النية أي ال حيق ل

إرادة متلك حصة شائعة(،منصور ،52 ،بقرة ،72

أن ياعن يف هذا التصرف بالغلط إذ من املفروض أن

ص 127مشار إلي يف اجلندي ،6007 ،ص)662

مثل هذا املتصرف إلي يعلم منذ البدء أن املتصرف ال

ال ستؤول وفتحول إىل حصة مفرزة بعد القسمة
اص ً

ميلك حصة مفرزة يف امللك املشرتك ،وأن ما ميلك هو

المطلب الواني :التأصيل القانوني الذي يمكن

حصة شائعة ،وم .ذلك سك عن األمر ،وأقدم علل

ا تمانه لتأسيس انتقال الحصة المفرزة

إبرام العقد مع  ،وعلي بإن سكوف هذا ميكن أن يفسر

المتصرف فيها إلى المتصرف إليه فكرة

لى

قبوالً ملا هو مقدم علي  ،ألن يعد سكوفاً يف معرض

الحل الواقعي الذي فيه خروج

احلاجة إىل البيان ،وميكن أن يفسر قبوالً لشراء احلصة

المفاهيم القانونية التقليديةو

اليت ستؤول إىل املتصرف نتي ة القسمة بهو يعلم

يرل بعض الشرا (،العبيدي ،6001،ص25

مقدماً أن البائ .ال ميلك اجلزء املفرز الذي فصرف بي ،

وما بعدها) أن فأصيل بكرة انتقال حق املتصرف إلي

ملكية فامة مفرزة ،وبالتالي يكون قد قبل مقدماً شراء

إىل احلصة اليت آل إىل املتصرف بعد القسمة ،وعدم
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استقرار حق املتصرف إلي يف احلصة اليت مت التصرف

ونابتاً ،ويتحقق ذلك الثبوت واالستقرار حبصول

بيها أصالً ،ليس سهالً علل اإل الق ويرل هؤالء

القسمة

الشرا أن احلكم املذكور يف نص املادة ( )6/1041من

ونعتقد من جهتنا أن التصرف الصادر من

القانون املدني األردني يدل علل أن املشرع يف هذا

الشريك يف جزء مفرز من املال املشرتك يف حقيقة االمر،

النص أراد أن يتعامل م .فصرف الشريك علل الشيوع

يفرتض بي أال يرفر انراً يف مواجهة املتصرف إلي الن

يف حصة مفرزة من امللك املشرتك بشيء من الواقعية

فصرف حيتمل فكييف عدة احتماالت هي كما يأفي:

فلك الواقعية اليت بيها خروج علل املفاهيم والنظريات

 -1إما أن يعد فصرباً يف ملك الغري بالنسبة

القانونية التقليدية بالشريك علل الشيوع الذي يتصرف

للشركاء اآلخرين ،وبالتالي ال ميكن أن فرتفر آنار

يف حصة مفرزة من املال الشائ .وهو ال ميلك مثل هذ

علي ما مل فصدر اإلجازة ممن ميلكها وهم الشركاء

احلصة ،ال ميكن إنكار وجتاهل حقيقة مانلة أمامنا

اآلخرين بقدر نصيبهم يف هذا امللك ألن فصرف

فتعلق ب  ،أال وهي أن إرادف قد اجته إىل التصرف

الشريك يف اجلزء املفرز يعد فصرباً صحيحاً غري نابذ

بيما ميلك من حق يف املال املشرتك ،بلوال ملك يف املال

موقوباً علل اإلجازة ممن ميلكها بآنار التصرف فتوقف

املشرتك ملا أقدم علل أن يتصرف مثل هذا التصرف وما

علل صدور اإلجازة بإن مل فصدر بالتصرف با ل

دام أن أقدم علل مثل هذا التصرف مستنداً إىل ما ميلك

بقدر حصص الشركاء اآلخرين ،وصحيح بقدر حصة

من حق يف امللك الشائ ،.وإن خالف نااق احلق الذي

الشريك املتصرف

ل وجتاوز  ،بال بد من فرفير أنر قانوني علل إرادف

 -6وإما أن يعد التصرف صحيح نابذًا غري الزم

هذ إن األنر القانوني الذي ميكن فرفيب علل هذ

بالنسبة للمتصرف إلي  ،إذا كان املتصرف إلي جيهل أن

اإلرادة ،يتمثل يف نبوت حق املتصرف إلي يف أي جزء

املتصرف ال ميلك فلك احلصة مفرزة ،وذلك لوقوع

من املال الشائ .ميكن أن يرتكز ويت سد بي حق

املتصرف إلي يف غلط يف صفة جوهرية يف

ل

الشريك املتصرف

التصرف ،أال وهي احلصة املبيعة اليت كان

من

وميكن القول هنا بأن حق الشريك يت سد ابتداءً

املفروض أن فكون مفرزة ،ولكنها فبني أنها حصة

يف اجلزء الذي فصرف بي  ،ولكن جتسيد غري مستقر بل

شائعة ،ولو علم العاقد حبا ا ملا أقدم علل إبرام

وقلق ،ألن ال ميلك هذا اجلزء عند إجراء التصرف ،نم

التصرف أساسًا

بعد ذلك يت سد حق الشريك انتهاءً جتسيداً مستقرًا

 -4وإما أن يعد التصرف با الً ،ألن احلصة
اليت ورد عليها التصرف مل فكن موجوداً أساساً إذ
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اية ملصلحة الاربني عموماً ،واملتصرف إلي

املفرزة ،اليت مل فكن قائمة أساساً يف ملكية املتصرف

خصوصاً ،إذ إن املتصرف إلي يف نهاية املااف

بالغلط هنا مان .من انعقاد العقد إذ الغلط يف مثالنا هذا

سيستحوذ علل حصة مفرزة من املال الشائ ،.صحيح

هو غلط يف ذافية ا،ل ببدالً من أن يكون ل التصرف

أنها ليس احلصة اليت كان يروم احلصول عليها لكنها

حصة مفرزة ،كان ا،ل حصة مشاعة بانعدم ا،ل

حصة يف املال املشرتك مفرزة آل

إىل املتصرف بعد

الذي انصب علي اإلرادفان ،إرادة املتصرف (الشريك

إيقاع القسمة

املشتاع) وإرادة املتصرف إلي وانعدام ا،ل جراء الغلط

وهنا ال بد لنا من أن نتساءل ،هل من املقبول أن

بي يكون حكم الباالن بالباالن هو احلكم الذي

يشرتي شخص شيئاً معيناً بذاف  ،ويفرض علي أن

جير أن يتقرر يف حالة ما إذا وق .غلط يف ذافية ا،ل

يتملك شيئاً آخر بديالً عن حتل إذا كان معادالً ل يف

غري أن املشرع جتاوز يف املادة ( )6/1041من
القانون املدني األردني ،هذ األحكام السابقة ،وأشار

القيمة ،بل وحتل لو كان أكثر من قيمة األول؟ هذا من
ناحية

إىل حكم واقعي خرج بي عن املفاهيم القانونية اليت

ومن ناحية أخرل ،قد ال حيقق الشيء البديل

أشرنا إىل أحكامها آنفاً واعترب أن التصرف موجود

اآلخر الغرض الذي قصد املتصرف إلي (املشرتي)

وراعل اإلرادفني ،إرادة املتصرف وإرادة املتصرف

حني إقدام علل الشراء؟ بأين هي عدالة احلل الواقعي

إلي  ،ورفر األنر املالوب علل هافني اإلرادفني رغم

الذي نتلمس يف هذ الفكرة (بكرة احلل الواقعي )

ما ميكن قول وفرفيب علل هذا التصرف من أحكام

اليت اعتمدناها أساساً لتأصيل انتقال حق املتصرف إلي

ويف اعتقادنا ،أن هذا التأصيل لفكرة انتقال حق
املتصرف إلي إىل احلصة اليت آل

إىل املتصرف بعد

إىل احلصة املفرزة اليت آل

إىل املتصرف جراء قسمة

املال الشائ.؟

القسمة ،رغم أن التصرف ورد علل حصة مغايرة ،هو

يف احلقيقة ميكننا القول بأن املتصرف إلي عند

الذي يكون أقرب إىل رغبة املشرع األردني وأقرب إىل

إقدام علل إبرام التصرف م .الشريك املشتاع كان أحد

حقيقة أسا هذا االنتقال للحق

صنفني ،صنف جيهل أن التصرف يرد علل حصة

باحلل الواقعي الذي قلل ب املشرع األردني يف
هذا النص ميثل أساساً لتملك املتصرف إلي احلصة
املفرزة اليت مل فكن موشوع التصرف عند إبرام ومثل
هذا املوقف ميكن القول أن بي جتسيدًا للعدالة نظراً ملا

شائعة ،وهذا الصنف ل احلق يف اخلروج من التصرف
بالتمسك بإباال ذلك التصرف (واألدق هو التمسك
بالفسع علل أسا

الغلط) أو االحتكام إىل نتي ة

القسمة والرشا بها بإذا اختار احلل الثاني بإن يكون
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قد وابق علل ما فؤول إلي القسمة ورشي بنتي تها بال
فوجد لدينا مع مشكلة يف إلزام بنتي ة التصرف
وفأصيل هذا االنتقال
أما الصنف الثاني ،وهو املتصرف إلي سيء
النية ،وهو الذي أقدم علل شراء حصة يعلم أنها
شائعة ولكن بلل االعتماد علل رو املغامرة لدي يف
أن يشرتي عسل أن فكون نتي ة القسمة لصاحل بمثل
هذا املتصرف إلي  ،علي أن يتحمل النتائ اليت أقدم
هو عليها عندما أبرم التصرف م .شريك يعلم علم
اليقني أن ال ميلك احلصة املتصرف بيها مفرزة بهنا
حتل لو كان

احلصة اجلديدة ال حتقق موحات

الخاتمة
إن فصرف الشريك يف جزء مفرز من املال
الشائ .إىل املتصرف إلي يناوي علل املسا

حبق

الشركاء اآلخرين ،رغم أن فصرف صادر من شريك
يف امللك الشائ .وم .ذلك ميكن القول بأن هذا التصرف
فرتفر علي الكثري من املالبسات اليت فعقبناها يف هذا
البحث وقد متخض البحث عن النتائ التالية:
 -1أن من حق املتصرف إلي سيء النية أن
يعدل قبل القسمة وذلك لسكوت النص عن معاجلة
ذلك بل وسكوت النص عن منع من العدول ،إذ
املالق جيري علل إ الق وإذا أردنا أن نلزم املتصرف
إلي بالتصرف يف اجلزء املفرز لكون يعلم أن املتصرف

املتصرف إلي  ،لكن سيلتزم بها ألن أقدم علل التصرف

قد فصرف إلي جبزء مفرز وهو ،أي الشريك املتصرف،

وهو عامل مبا قد فكون علي نتي ة القسمة بمثل هذا

ال ميلك حصة مفرزة ،ال بد من فعديل نص املادة

املتصرف إلي ال جند يف احلل الواقعي الذي فبنا املشرع

( )6/1041من القانون املدني األردني لتصبح علل

األردني يف املادة ( )6/1041من القانون املدني

النحو التالي  -6 ":وإذا كان التصرف منصباً علل جزء

األردني ،أي حرج من فابيق علي  ،كما وال جتد يف
فابيق علي أي حيف أو ظلم ،والعدالة متحققة هنا
ألن يف هذا التأصيل جند أساساً واقعياً عرج عن نااق
املفاهيم التقليدية للقانون املدني نم إن بي اعتمادًا
إلرادة الاربني وأخذًا بها دون إهما ا ،وبالتالي ال بد
من فرفير األنر القانوني املالوب علل مثل هذ اإلرادة
ذين الاربني (املتصرف واملتصرف الي )

مفرز من املال الشائ ،.بي ر إلزام املتصرف إلي
بالتصرف مهما كان علي القسمة ،إذا كان يعلم أن
املتصرف ال ميلك حصة مفرزة بل ميلك حصة شائعة
سواء أكان ذلك قبل القسمة أم بعدها  -4وإذا وقع
القسمة ومل يق .هذا اجلزء املفرز املتصرف بي يف نصير
املتصرف ،وكان املتصرف إلي جيهل أن املتصرف ال
ميلك العني املتصرف بيها مفرزة حني العقد بل
اخلياران :إقرار التصرف ،أو بسخ "
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جديد بدالً من اللمان القديم املتمثل باحلصة املرهونة
اليت مل فعد ملكًا للمدين الراهن
 -3أن األسا

القانوني الذي ميكن أن يستند

الشائ .بإن للمتصرف إلي يف كل األحوال احلق يف

إلي انتقال حصة املتصرف اليت آل

نقض التصرف وبسخ

القسمة إىل املتصرف إلي وإلزام بها لكون يعلم أن

 -4إذا ورد الرهن علل حصة شائعة ومت

إلي مبوجر

الشريك املتصرف ال ميلك حصة مفرزة ،يستند إىل

قسمة املال الشائ .قبل انتهاء مدة عقد الرهن بإن مصري

بكرة احلل الواقعي الذي يتلمن خروجاً علل املفاهيم

حق الرهن مل يتحدد مبوجر نص املادة (،)1441

القانونية التقليدية ،إذ املشرع األردني يف هذا احلكم

حيث أشارت فلك املادة إىل حالة واحدة هي حالة

الوارد مبوجر نص املادة ( )6/1041من القانون

بعد القسمة يف نصير

املدني أراد أن يتعامل م .فصرف الشريك املشتاع يف

الشريك الراهن أما إذا وق .يف نصير الشريك الراهن

حصة مفرزة من امللك الشائ .إىل املتصرف إلي العامل

مال منقول ،بإن ال ميكن أن ينتقل الرهن إىل املنقول

حبقيقة هذا الوش .بشيء من الواقعية والعملية ،اليت

الذي اختص ب املدين الشريك الراهن بدالً من احلصة

بيها خروج علل مفاهيم القانون ونظرياف إذ الشريك

الشائعة املرهونة ،وذلك ألن املال البديل يعد ماالً

املتصرف يف حصة مفرزة ال ميلك حصة مفرزة ،لكن

منقوالً ،واملال املرهون أصالً هو عقار نم إن فبديل

فصرف يف حق ل يف امللك الشائ .هذا من ناحية ،ومن

ل الرهن مبحل جديد (منقول مثالً) حيتاج إىل إبرام

ناحية أخرل ،أن انتقال احلصة اليت آل إىل املتصرف

عقد جديد ،وحيتاج إىل فس يل الرهن من جديد يف

إلي نتي ة القسمة ال يتفق م .ما اجته إلي إرادف هو،

الدائرة املختصة ،هذا إذا كان املال املنقول املرهون

إذ إن إرادف اجته

إىل شراء جزء مفرز دد ومعني

اجلديد من املنقوالت اليت جير فس يلها (كاملركبات

بالذات ،وهذا اجلزء الذي آل إىل املتصرف جراء

والسفن ،والاائرات اخل) بتيمناً بنص املادة

القسمة والذي يلزم ب املتصرف إلي  ،قد ال حيقق

( )1441من القانون املدني األردني الذي أشار إىل

موحات املتصرف إلي  ،وقد ال يرغر ب  ،بكيف يتم

حتول الرهن إىل احلصة املفرزة اليت فق .يف نصير

إلزام مبثل هذا احلكم ال شك أن األنر القانوني الذي

الراهن ،ومل يشر النص إىل حتول الرهن إىل املنقول

ميكن فرفيب علل هذا التصرف يستند إىل ما للشريك

اجلديد الذي حل ل احلصة املرهونة ،وعلي بإن حيق

من حق يف امللك الشائ .وميكن القول بأن حق الشريك

للدائن املرفهن املاالبة بسداد الدين أو برتفير شمان

املتصرف يت سد ابتداءً يف اجلزء الذي فصرف بي ولكن

احلصة املفرزة اليت وقع
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جتسيد قلق (غري مستقر) ،بهو ال ميلك اجلزء الذي

األصلية يف القانون املصري واللبناني بريوت:

فصرف بي نم يتحقق االستقرار والثبات حلق الشريك

منشورات احلليب احلقوقية6006 ،م

نتي ة للقسمة يف احلصة اليت فق .يف نصيب  ،وهنا ينتقل

مرقس ،سليمان؛ إمام ،محمد لي .عقد البي .د ت

حق املتصرف إلي إىل هذا اجلزء الذي آل إىل املتصرف

مبادرك ،سعيد بد الكريم .موجز أحكام القانون املدني
األردني ،احلقوق العينية 1772-1775م
تناغو ،سمير .التأمينات الشخصية والعينية 1773م
الوكيل ،شمس الدين .نظرية التأمينات العينية يف
القانون املدني اجلديد 1757م
شحاته ،شفيق .شر القانون املدني اجلديد يف امللكية،
القسم األول :النظرية العامة للحق العيين

جراء القسمة باحلل الواقعي والعملي الذي قلل ب
املشرع األردني يف نص املادة ( )6/1041هو الذي
ميثل األسا

القانوني لتملك املتصرف إلي احلصة

املفرزة اليت مل فكن موشوع التصرف عند إبرام وهو
حكم ميكننا القول ،بأن جيسد العدالة وحيقق مصلحة
الاربني

1751م
المرا ع
المذكرات اإليضاحية للقانون المدني األدرنني ج6
عمان :نقابة ا،امني1721 ،م
غانم ،إسما يل .احلقوق العينية األصلية ج :1حق
امللكية مكتبة عبد اهلل وهب 1757 ،م

بد الرحمن ،أحمد شوقي .احلقوق العينية األصلية،
حق امللكية واحلقوق العينية املتفرعة عن
اإلسكندرية :منشأة املعارف6003 ،م

خليل ،أحمد محمون .إدارة املال الشائ .والتصرف بي
املكتر اجلامعي احلديث6007 ،م
فرج ،توفيق حسن .احلقوق العينية األصلية الدار
اجلامعية1774 ،م

أبو السعون ،درمضان .الوجيز يف احلقوق العينية
األصلية ،مصادر وأحكام احلقوق العينية

السنهودري ،بد الرزاق .الوسيط يف شر القانون
املدني ج :1حق امللكية بريوت :منشورات
احلليب6000 ،م
السنهودري ،بد الرزاق .الوسيط يف شر القانون
املدني ج :10يف التأمينات الشخصية والعينية
ـ 4بريوت :منشورات احلليب احلقوقية،
6000م

السنهودري ،بد الرزاق .الوسيط يف شر القانون
املدني ج :3يف البي1720 .م
السنهودري ،بد الرزاق .الوسيط يف شر القانون
املدني ج :1يف حق امللكية1720 ،م
الصده ،بد المنعم فرج .احلقوق العينية األصلية:
دراسة يف القانون اللبناني والقانون املصري
بريوت :دار النهلة العربية1771 ،م
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البددراوي ،بد المنعم .شر القانون املدني يف احلقوق
العينية االصلية ج1752 6م
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البشير ،محمد طه؛ طه ،غني حسون .احلقوق العينية:
األصلية والتبعية ج 1ـ 3القاهرة :العافك

السرحان ،دنان؛ خاطر ،نودري حمد .شر القانون
املدني ،مصادر احلقوق الشخصية،
(االلتزامات) ،دراسة مقارنة ـ :1اإلصدار

العيين :دراسة موازنة بني الفق الغربي والقانون

الثاني عمان :دار الثقابة للنشر6005 ،م

املدني األردني وقانون املعامالت املدنية لدولة

العبيدي ،لي هاني .الوجيز يف شر القانون املدني،
احلقوق العينية دار الثقابة للنشر والتوزي،.

االمارات" اجمللة األردنية يف الدراسات
االسالمية جامعة آل البي  -األردن ،اجمللد

حيددر ،لي .ندردر الحكام شر جملة األحكام اجمللد
ـ 1بريوت :دار الكتر العلمية

1771م

زكي ،محمون مال الدين .الوجيز يف احلقوق العينية
االصلية مابعة جامعة القاهرة1771 ،م
رفة ،محمد لي .شر القانون املدني اجلديد يف حق
امللكية جـ 1ـ 6مابعة بؤاد األول1756 ،م
سوادر ،محمد وحيد الدين .حق امللكية يف ذاف يف
القانون املدني األردني عمان :دار الثقابة
للنشر1774 ،م

سوادر ،محمد وحيد الدين .شر القانون املدني،
احلقوق العينية التبعية الكتاب الثالث ـ:1
اإلصدار اخلامس عمان :دار الثقابة للنشر،
6002م

الجندي ،محمد صبري "نظرة علل قواعد احللول

اخلامس/4( ،ب) فشرين الثاني6007( ،م)،

6001م
الثالث

لصناعة الكتاب6010 ،م

617-72

منصودر ،منصودر مصطفى .حق امللكية يف القانون املدني
املصري 1775م
منصودر ،منصودر مصطفى" .حتليل أنر قسمة األموال
الشائعة و اية كل شريك من فصربات
غري " ،جملة العلوم القانونية واالقتصادية،
جامعة عني مشس -كلية احلقوق( ،يناير
1723م) ،العدد األول والثاني ،السنة
السادسة173-102 ،
الدكتودر منصودر مصطفى منصودر" ،نظرية احللول العيين

وفابيقافها يف القانون املدني املصري" أ روحة
مقدمة إىل جامعة القاهرة ،جامعة القاهرة،
127

الجمال ،مصطفى .نظام امللكية يف القانون اللبناني
واملقارن ،حق امللكية الدار اجلامعية1715 ،م
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سعد ،نبيل إبراهيم .احلقوق العينية االصلية يف القانون
املصري واللبناني ،دراسة مقارنة بريوت:
منشورات احلليب6004 ،م

الجبودري ،ياسين محمد .الوجيز يف شر القانون املدني
األردني جـ 1ـ 6مصادر احلقوق الشخصية،

(مصادر االلتزامات) ،دراسة موازنة عمان:
دار الثقابة للنشر والتوزي6011 .م

الجبودري ،ياسين محمد .املبسو يف شر القانون
املدني ج 1جملد ( )1ـ 1القسم الثاني
مرافر انعقاد العقد :عمان :دار وائل للنشر،
6001م
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The Co-owner Disposition in Specified Share of Common
Property and Justification of Transference of Such Share
to the Acquirer in Jordanian Civil Law
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Abstract. Every co-owner in common is the absolute owner of his share, hemay dispose of his share as he wills
without permission of other co-owners, provided that he shall not inflict damage on the rights of other co-woners.
As well as he may dispose of his share except in the case of a mixed and common sale. While in case of the
disposition which relates to a specific part of the common property, and such part does not come within the share
of the settler when a partition is made, the right of the acquirer is transferred to the part that has devolved on the
settler as a result of the partition with effect from the moment of disposition. The proplem of justification of
obliging the acquirer with the part comes within the share of the settler. Many theories have been established for
such a problem, but the right one which we believe to justifies such transference is the theory of realistic solution
which does not comply with the traditional legal conceptions.

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1ص ص  ،45 -54الرياض (6015م1514 /هـ)

الحجز التحفظي على الطائرات:
دراسة مقارنة بين نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م )44/بتاريخ 8441/7/81هـ ـ وقانون الطيران المدني األردني رقم ()48
لسنة 4007
معن محمد أمين القضاه
أستاذ القانون التجاري املساعد
كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة امللك سعود

مؤيد أحمد عبيدات
أستاذ القانون التجاري املشارك
كلية الشيخ نوح القضاه للشريعة والقانون ،جامعة
العلوم اإلسالمية العاملية

(قدم للنشر يف 1515/06/62هـ؛ وقبل للنشر يف 1515/04/04هـ)
ملخص البحـ  .يتناول البحث موضوع احلجز التحفظي على الطائرات .وميتاز إيقاع احلجز التحفظي علـى الطـائرات
بأهمية كبرية جداً باعتبار أن الطائرات تشكل ثروة اقتصادية السيما انهـا تعـد أداة املال ـة اةويـة .كـإلك لـرين الطـريان
يعترب من املر الق العامـة الواجـب بقااهـا وعـدم توقفهـا ،إـإا لـرين مـنني الـدائنإ احلريـة برييقـاع احلجـز التحفظـي علـى
الطائرات يؤدي لتوقف هإا املرلق وتعطيله وهو ما يتنالى مع ما تقتضيه املرالق العامة من يـث دميومتهـا واسـتمرارها
بالعمل .وحتاول هإه الدراسـة أن تـبإ املقصـود بـاحلجز التحفظـي علـى الطـائرات ،ويبيعـة وصصو ـية هـإا احلجـز.
باإلضالة لإلك ،تناولت هإه الدراسة نطاق احلجز التحفظي علـى الطـائرات مـن يـث املوضـوع صصو ـاً أن هنـاك
يائرات تستبعد من احلجز التحفظي .وبناءً على ما تقدم ،لقد مت تقسيم هـإه الدراسـة إم مبحـ إ ،عاةنـا يف املبحـث
األول :ماهي ة احلجز التحفظي على الطائرات؛ بينما تناولنا يف املبحـث ال ـاني نطـاق هـإا احلجـز مـن يـث املوضـوع.
ويف هإا السياق ،بينا ويف كِال املبح إ موقـف نظـام الطـريان املـدني السـعودي الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم (م)55/
بتاريخ 1562 /4 /11هـــ وقانون الطريان املدني األردني رقم ( )51لسنة  ،6004مع االستعانة بالقواعد الواردة يف
االتفاقيات الدولية كاتفاقييت روما  1311وشيكاغو  .1355كما استعانت الدراسة بآراء الفِقْه والقرارات القضـائية يف
مواضيع خمتلفة منها وكلمّا لزم األمر.

المقدمة
إنّ النشاط الرئيسي الإي تقوم به الطائرة هو النقل
اةوّي وصصو اً الدولي منه إذ قلّ ما تبقى تلك

الطائرة يف الدولة املسجّلة بها ،لهي تكون عابرة
ألقاليم ِعدّة دول ،وأثناء عمل الطائرات لهناك قوق
قد تقرّر عليها والبدّ من االعرتاف بها ،ومبا أنّ
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معن حممد أمإ القضاه ومؤيد أمحد عبيدات :احلجز التحفظي على الطائرات...

الطائرات تكون مملوكة للمست مر اةوّي (املدين) لرينّها
تكون جزءاً من الضّمان العام لدائنيه ،األمر الإي
يُخوّل هؤالء الدائنإ احل ّق باحلجز على الطائرة والتنفيإ
عليها.
وعند احلجز على الطائرات لال بدّ من مراعاة
مسائل متعدّدة ومسائل متشابكة أهمّها أنّها تُعدّ من
وسائل النقل الدولية و الداصلية؛ لإا لهي تقوم خبدمة
مَرلِق مهم يتمّل باملال ة اةوية ،و تّى تتمكن
الطائرة من القيام بهإه اخلدمة على أكمل وجه لالُب ّد
من إ اية عملية احلجز على الطائرات حتفظّياً ببعض
من القيود ،اليت من شأنها أن تؤدّي إم محاية املست مر
اةوّي (املدين) من جانب ،ومن جانب آصر أنْ تراعي
املصاحل املشروعة للدائنإ واليت تقتضي احلجز على
ال إم بيعها الستيفاء قوقهم من أمثانها.
الطائرة و و ً
ويلعب احلجز التّحفظي دوراً كبريا يف تقييد
الطائرات ،صا ة إذا ما رغب املست مر اةوّي بيعها أو
رهنها ،إذ يتعإّر عليه ذلك أو قد يكون من الصعوبة
مبكان ذلك ،كما لو كانت الطائرة يليقة دون جز
يإكر يف سجلّها .ونظراً للدّور احليوي الإي تقوم به
الطائرات يف نقل األشخاص واألموال من مكان إم
آصر لرين الوضع الطبيعي أنْ تبقى الطائرات دون جز
تى تؤدّي مهمتها احليويّة بالشكّل امل الي.
وتَربُز أهميّة هإه الدراسة يف كونها تتعلق
مبوضوع ديث وعلى درجة كبرية من األهميّة ،يتمّل
باحلجز على الطائرات جزاً حتفظّياً .وإإا املوضوع

أهميّة تنعكس على قطاع النقل اةوي ،وهإه الدراسة
تتناول العديد من املوضوعات احليوية إذ حتاول هإه
الدراسة بيان ماهيّة احلجز ،كما حتدد نطاق احلجز من
يث املوضوع .األمر الإي بوجوده نستطيع أنْ حندّد
اةهات اليت حيقُّ إا إ دار قرار احلجز التحفظي على
الطائرات .كما حندّد من صالله مدى حّة هإا احلجز
من عدمه ألنّ املوضوع يتعلّق مبَرلقٍ هام وهو النقل
اةوّي .كما أن من شأن هإه الدراسة أنْ تُلقي الضوء
على موضوع ما زال هناك نقص يف حب ه باعتبار أنّ هإه
الدراسة حتاول اإل اية بهإا املوضوع من مجيع
اةوانب.
وتتمّل مشكلة هإه الدراسة أنّه بالرغم من أنّ
كالً من نظام الطريان املدني السعودي الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )55/بتاريخ 1562/4/11هـــ وقانون
الطريان املدني األردني رقم ( )51لسنة  6004قد
أشارا إم احلجز التحفظّي على الطائرات يف نصوص
عديدة منهما إالّ أنّ هناك بعضاً من النقص والغموص
يف هإه النصوص وصا ة تلك النصوص اليت أشار إا
نظام الطريان املدني السعودي واملتعلّقة باةهات اليت
جيوز إا إ دار قرار احلجز التحفظّي على الطائرات،
إذ مل يُعطِ هإا النظام احلق بري دار هإا القرار للجهات
القضائية صراً ،وإنّما تُرِك األمر مفتو اً ةهات
إدارية ،األمر الإي يُ ري ك ريًا من الصعوبات واملشاكل.
وحتاول هإه الدراسة اإلجابة على األسئلة
اآلتية:
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 - 1ما مفهوم احلجز التحفظّي على
الطائرات؟

املطلب ال اني :مفهوم احلجز التحفظّي على
الطائرات.

 - 6ما يبيعة احلجز التحفظّي على
الطائرات ،و ما مدى اعتباره جزًا على منقول؟

املطلب ال الث :يبيعة وصصائص احلجز
التحفظي على الطائرات.

 - 1هل يتمتّع احلجز التحفظّي خبصو يّة
معيّنة؟
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وأمّا املبحث ال اني لقد تناول :نطاق احلجز
التحفظي على الطائرات ،وقُسِّم هإا املبحث إم

 - 5ما مدى جديّة احلجز التحفظي على

مطالب كما يلي:

الطائرات ،وما مدى اعتباره من األمور املستعجلة؟
 - 4ما نطاق احلجز التحفظّي على الطائرات
من يث املوضوع ،وهل عاجل كالًّ من نظام الطريان
املدني السعودي ونظام الطريان املدني األردني ذلك؟
 - 2ما إمكانية إلقاء احلجز التحفظّي على أيّة
يائرة إ ْن كان مشغلّها مدينًا أليّ شخص؟

املطلب األول :الطائرات اليت ختصّص خلدمة
الدولة.
املطلب ال اني :يائرات اخلطوط اةوية املنتظمة
و يائراتها اال تيايية.
املطلب ال الث :يائرات نقل األشخاص أو
البضائع مبقابل عندما تكون على وشك الر يل.

وقد استخدمت الدراسة منهج البحث الو في
التحليلي أل كام وقواعد نظام الطريان املدني
السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )55/بتاريخ

المبح األول :ماهيّة الحجز
التحفظّي على الطائرات

1562/4/11هـــ وقانون الطريان املدني األردني رقم

ي ريُ احلجز التحفظّي على الطائرات الك ري من

( )51لسنة  ،6004مع االستعانة بالقواعد الواردة يف

املشاكل اليت تتعلّق بعنصر املالئمة يف القاعدة

االتفاقيات الدولية كاتفاقييت روما  1311وشيكاغو

القانونيّة ،على اعتبار أنّ الطريان يُعدّ من املرالق العامّة

 .1355كما استعانت الدراسة بآراء ال ِفقْه والقرارات

الواجب بقائها واستمرارها وتقديم صدماتها ،إذ إنّ

القضائية يف مواضيع خمتلفة منها كلمّا لزم األمر.

إعطاء احلرية لأللراد (الدائنإ) بريلقاء احلجز التحفظّي

وقد قُسِّمت هإه الدراسة إم مبح إ تناول

على الطائرات املدنية هو أمر من شأنه أنْ يؤدّي إم

األول منها ماهيّة احلجز التحفظّي على الطائرات،

تعطيل هإا املرلق ،باعتبار أنّ الصاحل العام يف عمليّة

وقُسِّم هإا املبحث إم مطالب كما يلي:

احلجز جيب تفضيله هنا ألنّه أمر تتطلّبه املصاحل

املطلب األول :مفهوم احلجز التحفظّي.

االقتصادية احليوية ذات االرتباط الوثيق بالنقل اةوي،
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واستبعاد احل األلراد ( الدائنإ ) غري احلا لإ على

غري منقولة

سندات تنفيإية( .األسيويي :1332 ،ص.)44

القضاء بهدف منع املدين من القيام بالتصرّف بها أو

)(www.cabinetaci.com

ووضعها بيد

والبحث يف ماهيّة احلجز التحفظّي على

اإلتيان بأيّ لعل مادّي أو قانوني من شأنه أنْ يؤدّي إم

الطائرات أمر يستوجب توضيني أمور عدّة وينطلق من

إصراج تلك األموال من مُلك املدين(( )1شوشاري،

دراسة مواضيع تتعلّق بتحديد مفهوم احلجز التحفظّي

املرجع السابق:ص.)110

بشكل عام ومن ثمّ حتديد مفهوم احلجز التحفظّي على

ويعرّف اجتاه آصر مفهوم احلجز التحفظّي بأنّه

الطائرات ،وحتديد صصائص ويبيعة احلجز التحفظّي

جز ألموال املدين بهدف تأمإ ولاء الدين الإي

على الطائرات ،وهو أمر سَيتِّمُ تناوله من صالل

سيحكم للدائن به دون أنْ يؤدّي ذلك إم إصراج

اآلتي:

األموال احملجوزة من ملكيّة احملجوز عليه ،وإنّما يَحِدُّ

المطلب األول :مفهوم الحجز التحفظّي

من سلطة املالك على أمواله من أجل احملالظة على

يُعدّ يلب إلقاء احلجز التحفظّي على أموال
املدين من االت القضاء املستعجل يف نطاق قانون

قوق الدائن (يالب احلجز)( .األصرس:6010 ،
ص.)154

أ ول احملاكمات املدنيّة /املرالعات املدنيّة (املشاقيب،

وال بدّ من اإلشارة هنا إم ضرورة توالر عنصر

 :6011ص.)23ويستخدم احلجز التحفظّي من قِبَلِ

االستعجال إليقاع احلجز التحفظّي ،وهإا االستعجال

الدّائن كوسيلة للمحالظة على قّه املهدّد بالضياع إنْ

ُيعَدُّ مفرتضاً بقوّة القانون ،األمر الإي بوجوده ال

توالرت شرويه ،ويتحقّق ذلك من صالل جتميد

يكون هناك اجة إللزام القاضي ببيانه ،يف األ وال

األموال اليت ميكن جزها ومنع املدين من التصرّف

اليت يقوم ليها بري دار قرار احلجز التحفظّي يف

بها ،على اعتبار أنّ احلجز التحفظّي يشكّل ضبطاً

احلاالت اخلا ّة املنصوص عليها قانوناً ،أمّا إذا َدر

ألموال املدين ومنعه من التصرّف بها تصرّلا ضارّاً

قرار احلجز باالستناد إم النَّص القانوني العام ،لهنا

بالدّائن

(p5

2007:

Vilain,؛

شوشاري،

:6010ص110؛ اليحيوي ،بدون :ص51؛
السويّد :1562 ،ص.)116
وهناك اتّجاه يف الفِقه اول حتديد مفهوم احلجز
التحفظّي من صالل اعتباره إجراءً يَتِمُّ من صالله ضبط
كالة األموال اململوكة للمدين سواء كانت منقولة أو

()1

SAISIE CONSERVATOIRE DES www.cabinetaci.com, LA
MEUBLES CORPORELS, CABINET D’AVOCATS DE
MAITRE
ACI,
PARIS,
PAGE:1.:
LA
SAISIE
CONSERVATOIRE “C’est une procédure qui permet de
placer les meubles corporels du débiteur sous la main de
justice afin de pouvoir éventuellement les fai re vendre
ultérieurement pour se payer sur le prix. Elle constitue une
procédure mixte : son régime juridique emprunte aux mesures
conservatoires et aux mesures d’exécution forcée’’.
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حيتاج القاضي إم تسبيب م ل هإا القرار.

ملكه .وال يرتتّب على احلجز زوال ملكيّة املال احملجوز

(اليحيوي:6006،ص.)120

من ملكيّة احملجوز عليه إم حلظة استيفاء الدائن قّه

وجيدر أنْ يلحظ هنا أنّ من يريد إلقاء احلجز

من هإا املال احملجوز أو من أموال أصرى ميلكها املدين.

التحفظّي على أموال املدين ،إنْ كان مالكاً لسند

المطلـ ـ ــب المـ ـ ــاني :مفهـ ـ ــوم الحجـ ـ ــز التحفظّـ ـ ــي علـ ـ ــى

تنفيإي لرينّه ال حيتاج إلذن القاضي التنفيإي بريلقاء

الطائرات

احلجز التحفظّي ،أمّا إنْ مل ميلك م ل هإا السند،

لقد تناولت اتفاقية روما  1311احلجز التحفظّي

(http//:vosdroitsservices-public.fr, saisie conservatoire)public.fr

لهنا يكون حباجة إلذن القضاء لتوقيع م ل

هإا احلجز ،لإلك لرينّ السبب الشكلي الإي يسمني
باحلجز قد يكون باالستناد لسند تنفيإي أو إذن صاص
من القضاء( .السويد ،املرجع السابق :ص112؛
اليحيوي ،املرجع السابق :ص.)121
وبناءاً على ذلك نستطيع القول بأنّ احلجز
التحفظّي ،ما هو إالّ إجراء مؤقّت( )6يهدف إم ضبط
كالّة أو بعض أموال املدين ،وغلّ يده من التصرّف بها
تصرلاً ضارّاً بالدائنإ

()1

من صالل قيامه بأيّ عمل

مادّي أو قانوني يؤدّي إم إصراج هإه األموال من

على الطائرة ،لاملادة ال انية من هإه االتفاقية بيّنت
املقصود باحلجز التحفظّي على الطائرة وذلك بالنَّص
على أنّه "كل تَصرُّف أّياً كانت تسميته يتمّ مبُقتضاه
وَقفْ تشغيل الطائرة رعاية ملصلحة صا ّة ،عن يريق
أعوان القضاء أو رجال اإلدارة لصاحل الدائن أو املالك
أو ا ب احلقّ العيينّ على الطائرة ،دون أنْ يكون يف
مقدور احلاجز أنْ يستند إم ُكم واجب النفاذ يكون
قد صل عليه مقدّماً بالطّريق العادي أو بال سند
تنفيإي مسا ٍو له" ).(Garbarski, 2010: p1568
يتضّني من نصّ املادّة سالفة الإِّكر ،أنّ اتفاقية
روما قد اولت أنْ تنأى وتتجنّب االصتاللات الواردة

( )6انظر يف هإا اخلصوص ،قرار حمكمة التمييز األردنية رقم

على التسميات اليت قد تُطلَق على احلجز التحفظّي،

 ،1331/4قوق ،الصادر بتاريخ  ،1331/1/14منشورات

لكما هو معلوم لرينّ تشريعات الدول ختتلف بالتسميات

مركز عدالة الإي أكد على أنه" ددت املادة ( )16من قانون
أ ول احملكمات املدنية األمور املستعجلة اليت لقاضي األمور
املستعجلة أن حيكم بها بصفة مؤقتة مع عدم املساس بأ ل
احلق."....
()1

conservatoire-

saisie

http//:vosdroitsservices-public.fr,

public.fr
“La saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire portant
sur les biens mobiliers d'un débiteur. Elle apporte une garantie
au créancier avant que ne soit prononcé le jugement
condamnant son débiteur à payer sa créance’’.

اليت تُط ِلقُها على هإا احلجز حبيث يُطلَقُ عليه أ يانًا
اإليقاف ،أو احلجز اال تيايي ،أو احلراسة التحفظيّة،
أو التصرّف املؤقّت  ...إخل .لإلك لقد أكدّت اتفاقية
الص َددْ على أنّ احلجز على الطائرة هو "كل
روما بهإا َّ
تصرّف أّياً كانت تسميته ...إخل"( .ياملكي،
:1331ص.)46 ، 41
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كإلك ميكن أنْ نستنتج من ذات النصّ ،أ ّن

الطريان املدني السعودي  1562هــــ وقانون الطريان

اةهة املختصّة باحلجز على الطائرة (إيقالها) يعود

املدني األردني رقم ( )51لسنة 6004؛ وهإه

االصتصاص به ألعوان القضاء باإلضالة لرجال

االست ناءات جاءت من أجل تغليب املصلحة العامة

اإلدارة ،مع العلم أنّ احلجز التحفظّي يتمُّ عادة عن

على املصلحة اخلا ة (مصلحة الدائنإ).

يريق القضاء دون اةهات اإلداريّة .و ميكن أنْ نُضيف

وبالعودة لنظام الطريان املدني السعودي

كإلك أنّ إيقاف تشغيل الطائرة (أو احلجز عليها)

الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )55/بتاريخ

يكون من أجل محاية مصلحة صا ة تعود للدائن أو

1562/4/11هـــ ،جند أنّ املادّة ( )41منه قد تأثّرت

املالك أو ا ب قّ عيينّ يت قل الطائرة ،ويف هإا

باتفاقية روما  1311بالرغم من أنّ اململكة العربية

اجملال لرينّ من يطالب برييقاع احلجز على الطائرة ال

السعودية غري مُن َظمّة إإه املعاهدة ،لهإه املادة ()41

يكون بيده كماً واجب التنفيإ ،أو سندًا تنفيإياًّ آصر

قد عرّلت احلجز التحفظّي على الطائرة بأنّه كل تصرّف

يقوم مقام احلكم ،لإلك لرينْ كان بريمكان احلاجز

أّياً كانت تسميته يتم مبوجبه وقف الطائرة إمّا عن يريق

احلصول على كم واجب التنفيإ أو أنّه ميتلك سندًا

القضاء أو من قِبَل السلطات املختصّة رعاية ملصلحة

تنفيإياً لرينّه (احلاجز) ليس له املطالبة برييقاف تشغيل

صا ة ويكون ذلك إمّا ملصلحة الدائن أو املالك أو أيّ

الطائرة ( جزها) ،وهإا ما يتضّني من عجز املادة

ا ب قّ عيينّ على الطائرة ،كإلك لهإه املادّة قد
أعطت احلقّ للهيئة العامة للطريان املدني يف اململكة

ال انية التفاقية روما .1311
أصرياً ،يكون إيقاف الطائرة حلماية مصلحة
صا ة ،وكما ذكرنا سابقاً ،لالطائرة تُمِّل ثروة

العربية السعودية بريمكانيّة إيقاف أي يائرة يف الة عدم
قيامها بدلع الرسوم املتوجبة عليها(.)4

اقتصادية ،والطريان يُعَدّ من املرالق العامة اليت

ومبقارنة ما ورد بنصّ املادة ( )41من نظام

تستلزم بقااها و عدم توقّفها ،إإا لسوف نرى أنّ

الطريان املدني السعودي مع التعريف الوارد باتفاقية

هناك بعضاً من االست ناءات اليت أوردتها اتفاقية

روما سنة 1311؛ لرينّنا جند بعضاً من االصتالف

روما  1311املتعلقة باحلجز التحفظي على

بالرغم من التأثّر الكبري ،وذلك ألنّ سلطة إيقاع احلجز

الطائرات(،)5

)(Garbarski, 2010: 1569

وكإلك نظام

( )4عرلت املادة االوم من نظام الطريان املدني السعودي رقم
(م )55/لسنة  1562هـ اإيئة بأنها "اإيئة العامة للطريان املدني

( )5انظر كإلك ،قرار حمكمة العدل السويسرية ،جنيف،

COUR

DE JUSTICE DE GENEVE ACJ/375/86 DU NOUVEMBER
1986,CONSID3.

وهي اإيئة املختصة رمسيا باإلشراف على شؤون الطريان املدني
يف اململكة".
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التحفظّي يف اململكة تكون للقضاء وكإلك للسلطات

ميكن أن نطبق عليه أ كام القواعد العامة يف قانون

املختصّة بالدولة باإلضالة للهيئة العامّة للطريان املدني،

أ ول احملاكمات املدنية على أساس أنّه من املسائل

ويف احلقيقة لرين املنظّم السعودي مل يوضّني ما املقصود

املستعجلة .وباالستناد لنص املادة ( )10من قانون

بالسلطات املختصّة ومن هي هإه السلطات؟ األمر

أ ول احملاكمات املدنية األردني رقم ( )65لسنة

الإي يشكل لتحاً للمجال أمام أي سلطة أو هيئة داصل

 1311وتعديالته ،لرين االصتصاص يف نظر ولصل

اململكة إن تطلب إيقاع احلجز التحفظي على الطائرة

الطلبات املستعجلة يعود األمر ليه حملكمة البداية

استنادا لنص املادة سالفة الإكر ،كما أن املنظم

باعتبارها خمتصة اصتصا اً نوعياًّ ،وأن رئيس حمكمة

السعودي قد أعطى احلق برييقاع احلجز التحفظي

البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه هو قاضي األمور

للقضاء ،و سناً لعل ،بينما أعطت اتفاقية روما ذلك

املستعجلة(.)1

احلق ألعوان القضاء(.)2

من ذلك خنلص إم أن املشرّع األردني ال جييز

أما خبصوص املشرّع األردني لنجد أنه قد اختإ

احلجز التحفظي على الطائرة إال بقرار قضائي وهو ال

منحاً مغايراً ملا ذهب إليه كلٌ من املنظم السعودي يف

جييز ألي جهة أو هيئة أصرى إ دار م ل هإه القرارات

نظام الطريان املدني السعودي 1562هـ ومعاهدة روما

وهو ما يشكل ضمانة ملالكي الطائرات.

 ،1311لبالرجوع أل كام املادة ( )45من قانون

وعندما نرغب يف حتديد املقصود باحلجز

الطريان املدني األردني( ،)4جند أنها ملا تعاجل املقصود

التحفظي على الطائرات لرينه ميكننا القول بأنه إجراء أيًّا

باحلجز التحفظي على الطائرات باعتبار أنّ للسفة

كانت تسميته يتم مبوجبه إيقاف الطائرة بقرار مستعجل

يث تعريف

من قِبَل اةهات القضائية املختصّة واملعيّنة يف القوانإ

املصطلحات ،هو أمر من مهمة الفقه وليس التشريع،

املرعية لصاحل املالك أو الدائن أو رعاية ملصلحة صا ّة

وهو اجتاه حممود ولق وجهة نظرنا ،لإا لرين مفهوم

حبيث يتم حتديدها من قِبَل اةهات املعنية بري دار قرار

احلجز التحفظي على الطائرات ولق التشريع األردني

احلجز.

( )2انظر املادة ال انية من اتفاقية روما  1311املتعلقة باحلجز

( )1وهو ما أشارت أليه املادة (  ) 11من قانون أ ول احملاكمات

املشرّع األردني بهإا األمر ،من

التحفظي على الطائرات .

املدنية األردني رقم (  ) 65لسنة  1311وتعديالته ; انظر بهإا

( )4قانون الطريان املدني االردني رقم (  ) 51لسنة  6004املنشور

اخلصوص أيضاً قرار حمكمة التمييز األردنية رقم

باةريدة الرمسية رقم (  ، 6004 / 4 / 11 ) 5161الصفحة

( ،)6006/165قوق ،الصادر بتاريخ  ، 6006/1/11نقالً

رقم ( . ) 1414
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بتلك الدولة تى لو كان ذلك التزييف متعلقاً بكامل

العادية( .مقران :6001 ،ص  142و،144

جسم الطائرة أو بأي جزء من أجزائها ،كأن يكون

يعقوبي ،1334ص  142نّا ،بدون :ص  20وما

جنا ها أو تعلّق األمر بقطع الغيار املوجودة ليها.

بعدها) ومن صصائصه أنه ال جيوز البت يف أي نقطة

باملقابل لرين املنظم السعودي مل يعاجل هإه

متس جوهر النزاع احلا ل بإ اخلصوم( ،)15وال جيوز

املسألة يف نظام الطريان املدني السعودي ،وكإلك األمر

للخصوم االتفاق على صالف ذلك (بنيس 1331؛

بالنسبة للمشرّع األردني ،وكما يبدو لنا لرينّ نص املادة

ص ،3:توليق 1331 ،ص )633لهو يهدف حلماية

( )64سالفة الإكر من اتفاقية شيكاغو يقتصر على
ظر احلجز ليها ألسباب تتعلّق بانتهاك قوق امللكية

احلق مؤقتاً

(القضاه :6001 ،ص .)112

الفكرية سواء تعلّق األمر برباءات االصرتاع أو الرسوم
أو النماذج الصناعية املسجلة.

()14

حلإ الفصل يف موضوع النزاع.

ويعد احلجز على الطائرة جزا حتفظياً ورة
من

ور القضاء املستعجل ،كونه مي ل شكالً من

وبدورنا نقول بأنّ ما أوردته اتفاقية شيكاغو

أشكال احلماية القضائية للحقوق باعتباره قد ينقضي

لعام  1355يف مادتها ( )64يطبّق يف كل من اململكة

وقت أو قبل أن يكون مبقدور ا ب احلق (احلاجز)

العربية السعودية واململكة األردنية اإامشية ،كونهما

ال
من رلع دعواه ،وقد يكون قد رلع هإه الدعوى لع ً

دولتإ متعاقدتإ باتفاقية شيكاغو(.)16
الفرع المال  :صفة االستعجال
يقصد باالستعجال تلك الضرورة اليت ال بد من
()11

توالرها وال حتتمل التأصري

وتتحقق تلك الضرورة يف الة أن يكون هناك
ا تمال وقوع ضرر جسيم مبصاحل اخلصم من الصعوبة
تداركه إن نُظِرَ بالنزاع واتبع ليه إجراءات التقاضي

( )15انظر يف هإا االجتاه ،قرار حمكمة االستئناف األردنية ،قوق،
رقم  ،6001/612الصادر بتاريخ  ،6001/10/1منشورات
مركز عدالة ،والإي جاء ليه" :أن املادة ( )16من قانون
األ ول املدنية قد ددت الضوابط املتصلة باملسألة الداصلة
ضمن االصتصاص النوعي للقضاء املستعجل وهي :أن يتولر يف
املسألة العجلة ،حبيث خيشى عليها من لوات األوان ،وأن ال
متس املسألة أ ل احلق املتنازع عليه؛ انظر كإلك يف هإا
االجتاه ،قرار حمكمة االستئناف األردنية رقم ،6000/6116

( )16لقد انضمت اململكة العربية السعودية التفاقية شيكاغو بتاريخ
 1326/6/13أما اململكة األردنية اإامشية لانضمت إإه
االتفاقية بتاريخ

 1354/1/11انظر يف ذلك:

الصادر بتاريخ  ،6000/1/14منشورات مركز عدالة.
( )14انظر يف هإا اجملال ،قرار حمكمة االستئناف األردنية رقم
 ،6001/145الصادر بتاريخ 6001/1/4؛ وانظر كإلك،

http://www.icao.int/secretariat/legal/Status%20of%20individual%2
0States/saudi_arabia_en.pd

قرار حمكمة االستئناف األردنية رقم  6000/6634الصادر

(http://www.dictionnaire-juridique.com/defenition/saisie.php)11

بتاريخ  ،6000/1/1منشورات مركز عدالة.

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6015م1514 /هـ)
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إال أنّها حتتاج لوقت تى يتم الفصل بها(( .)12والي،

القضائية .وهإه الدعاوى املتعلقة باحلجز التحفظي

 :1314ص .)164

باعتبارها دعاوى مستعجلة ال ختضع لتبادل اللوائني،

وقد أشارت املادة ( )151من قانون أ ول

لبمجرد قيدها جيب على القاضي أن يعيّن جلسة

احملاكمات املدنية األردنية على أن باستطاعة الدائن أن

احملاكمة( )11كما أن املشرّع االردني يف املادة ()1/ 11

يطلب توقيع احلجز اال تيايي سواء قبل إقامة الدعوى

من قانون ا ول احملاكمات املدنية األردني اليت ددت

أو عند تقدميها أو أثناء نظرها إم قاضي األمور

كيفية نظر احملكمة أو قاضي األمور املستعجلة يف كالة

املستعجلة أو احملكمة على أن يكون الطلب مؤيدًا

املسائل املستعجلة تدقيقاً دون اجة لدعوة اخلصوم.

باألدلة واألسانيد أو مستندا إم كم أجنيب أو قرار

ومل خيرج املنظم السعودي يف املادة ( )44من

حتكيم ،حبيث يطلب ليه احلجز على أموال املدين

نظام الطريان املدني السعودي عمّا ذهب اليه املشرّع

املنقولة وغري املنقولة ،وكإلك كالة أمواله املنقولة لدى

االردني ،إذ اعترب هإا املنظم أنّ كالة الطلبات املتعلّقة

شخص ثالث.

باحلجز على الطائرات من املسائل املستعجلة الواجب

وبالعودة ام أ كام املادة ( /45و) من قانون

الفصل ليها بصفة مستعجلة.

الطريان املدني األردني جند أنها اعتربت أنّ املنازعات

وكما يبدو لنا لرينّ املشرّع السعودي شأنه شأن

املتعلقة باحلجز على الطائرات من االمور املستعجلة،

املشرّع األردني قد اعطى فة االستعجال يف احلجز

كما يتم الفصل ليها على وجه االستعجال(.)14

على الطائرات ،وأن املنازعات املتعلّقة باحلجز جيب

وكما يبدو لنا لرينّ املشرّع األردني قد أعطى

الفصل ليها بصفة مستعجلة ،إال أنّ املنظّم السعودي

فة االستعجال لطلب احلجز التحفظي على

خيتلف عن املشرّع األردني يف أنّ هإا األصري أعطى

الطائرات ،باعتبار أنّ الطائرة تعدّ منقوال ،وأنّ هإا

ال ية إ دار قرار احلجز التحفظي على الطائرات

املشرّع قد أعطى ال ية إ دار قرار احلجز للسلطات

للسلطات القضائية صراً ،أي إنّ قرار احلجز ال
يصدر إال بناءً على كم قضائي ادر من احملكمة

( )12وانظر يف تفصيل ذلك ،قرار حمكمة االستئناف األردنية رقم

املختصة من قاضي االمور املستعجلة أو من قاضي

( )6001/50الصادر بتاريخ  ،6001/1/16نقالً عن ،نشأت

الصلني يف الدعاوى املتعلّق يلب احلجز بها .أما

( )14تنص املادة ( /45و) من قانون الطريان املدني األردني على أنه

( )11تنص املادة ( )1/20من قانون أ ول احملاكمات املدنية

"تعترب املنازعات املتعلقة باحلجز على الطائرات من األمور

األردني على أنّه "يف الدعاوى املستعجلة يعيّن القاضي جلسة

املستعجلة ويفصل ليها على وجه االستعجال".

احملاكمة لور قيد الئحتها بدون اجة لتبادل اللوائني".

األصرس ،املرجع السابق ،ص .101
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خبصوص املنظّم السعودي لقد أجاز إ دار القرار أما
من القضاء أو أية سلطة خمتصة دون أن يبيّن هإا املنظّم

الفرع الرابع :جديّة الحجز التحفظي

إنّ ما يؤكد جديّة احلجز التحفظي على

السلطات املختصة واملقصود بها ،األمر الإي يفتني

الطائرات أنّ كالً من اتفاقية روما  1311واتفاقية

الباب على مصراعيه لتفسري مفهوم السلطات املختصة

شيكاغو  1355مل تتناوال اإلجراءات التنفيإية املتعلّقة

الورادة يف املادة ( )41من نظام الطريان املدني

برييقاع احلجز التحفظي على الطائرات نظراً لصعوبة

السعودي ،إضالة إم أنّه مل يبيّن كيفية نظر هإه اةهة

تو يد هإه اإلجراءات واصتاللها يف التشريعات

لطلب احلجز التحفظي وال إجراءاته.

الداصلية ،للهإا لقد لضلتا ترك األمر لعناية املشرّع

وعند العودة إم نص املادة األوم من نظام
الطريان املدني السعودي 1562هـ جند أنها مل تعرّف
املقصود مبصطلني (السلطات املختصة) الوارد يف نص
املادة ( ) 41من ذات النظام سوى ما جاء يف تعريف
اإيئة بأ نها السلطة املختصة رمسيا يف اإلشراف على
أ مور الطريان املدني يف اململكة ،وهي هيئة الطريان
املدني السعودي ،ومما يؤكد هإا االجتاه أنّ املادة
( ) 41ذاتها من النظام نفسه قد أعطت أيضاً
الصال ية إإه اإيئة برييقاف الطائرة إن مل تدلع
تلك الطائرة الرسوم الواجبة عليها داصل اململكة،
األ مر الإي بوجوده يربز اص تالف مفهوم السلطات
املختصة عن هيئة الطريان املدني السعودي.
وقد أضالت اتفاقية روما  1311أعوان
القضاة (السعيد :1331،ص 64وما بعدها)
للجهات اليت حيق إا إ يقاع احلجز التحفظي على
الطائرات ،وهو ما ظهر جلياً يف نص املادة ال انية من
هإه االتفاقيّة.

الويين( .موسى :1334 ،ص ،46رضوان،
 :1345ص 11وما بعدها).
وبالنظر ألهمية الدور الإي تقوم به الطائرات
يف النقل ،لقد أ ايت التشريعات املختلفة احلجز على
الطائرات باةدية وبشكل مينع من وقوع جوزات
القصد منها تعطيل ذلك املرلق املهم ،ال سيّما أنّ
الطائرات تعترب أداة للمال ة اةوية.
وبالرجوع إم نصوص نظام الطريان املدني
السعودي 1562هــ ،جند أنها مل تشرتط تقديم كفالة
عند احلجز على الطائرة أو عند يلب رلعه ،باملقابل
أجازت املادة ( )45من هإا النظام أنّه يف احلاالت اليت
ال يكون ليها احلجز التحفظي على الطائرة حمظوراً أو
احلاالت اليت ال جيوز ليها إيقاع م ل هإا احلجز ومل
يقُم املشغّل بالدلع بعدم جواز احلجز على يائرته
جزاً حتفظياً لرينّ قيامه بتقديم الكفالة الكالية( )13من
( )13تنص املادة (  ) 6 / 45من نظام الطريان املدني السعودي على
أنّه "تكون الكفالة كالية إذا غطّت مقدار الدين واملصاريف=
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شأنه أن حيول دون إيقاع احلجز التحفظي على يائرته،

يالب احلجز بتقديم تأمإ نقدي أو كفالة مصرلية أو

وإذا كان ذلك احلجز قد متّ إيقاعه ليرتتب على تقديم

عدلية ،وهو أمر مرتوك للمحكمة أو قاضي األمور

الكفالة رلع هإا احلجز لوراً.

املستعجلة بأن حيدد نوع الكفالة ومبلغها ،وجيب أن يتم

ونال ظ أنّ املادّة ( )1/45من نظام الطريان

تقدميها من قِبَل كفيل مليء لكي يضمن ما قد يصيب

املدني السعودي ال تشرتط تقديم كفالة من قِبَل

احملجوز عليه من عطل أو ضرر إن اتضني عدم أ قيّة

ا ب احلجز عند رلعه لطلب احلجز التحفظي على

يالب احلجز يف دعواه ،وتعفى احلكومة واملؤسسات

الطائرة ،لإا يتضّني من استقراء نص املادة ( )1/45أنّ

الرمسية والعامة والبلديات والبنوك العاملة يف اململكة

املنظم السعودي مل يشرتط تقديم كفالة من أجل إيقاع

من تقديم هإا التأمإ أو الكفالة؛ ويبقى للمحكمة أو

احلجز التحفظي على الطائرة من قِبَل يالب احلجز،

قاضي األمور املستعجلة

ق التحقق من مالءة

وكل ما ورد هو عن كيفيّة احليلولة دون إيقاع احلجز

الكفيل.

التحفظي على الطائرة أو رلعه بعد إيقاعه ،ويتحقق
ذلك بأن يقوم مشغّل الطائرة (مالكها أو مستأجرها)
بتقديم م ل هإه الكفالة.

المبح الماني :نطاق الحجز
التحفظي على الطائرات

أما املشرّع األردني ،لكما أشرنا سابقاً لرينّ ما

تعترب الطائرة ثروة اقتصادية هامة جدا لهي،

ورد يف قانون أ ول احملاكمات املدنية األردني رقم

كما أسلفنا ،تعترب أداة للمال ة اةوية والطائرة تعترب

( )65لسنة  1311هو ما يتم تطبيقه على احلجز

من أهم وسائل النقل اةوي لألشخاص والبضائع.

التحفظي وإجراءاته ،باست ناء بعضٍ من األ كام

(حممد نصر 1511 / 6016هـ  ،ص  64وما بعدها).

اخلا ة الواردة يف قانون الطريان املدني األردني.

ويف احلقيقة لقي موضوع احلجز التحفظي على

وبالرجوع إم نص املادة ( )6/151من قانون أ ول

الطائرات عناية صا ّة ومبكرة .ويف هإا اجملال لقد

احملاكمات املدنية األردني ،لنجد أنها أوجبت على

عاةته اتفاقية روما لعام  1311املتعلقة باحلجز

احملكمة يف األ وال اليت تقرر ليها كتابة يلب إيقاع

التحفظي على الطائرات .وقد أرست املادة ال ال ة من

احلجز التحفظي ،لهنا جيب عليها (احملكمة) تكليف

هإه االتفاقية القاعدة العامة يف تطبيق قواعد احلجز
التحفظي الإي يدصل به من يث األ ل مجيع

=وصصّصت مجيعها للولاء بالدين املستحق ،أو إذا غطّت قيمة
الطائرة متى كانت هإه القيمة أك ر من مقدار الدين واملصاريف".

الطائرات مع استبعاد بعض من الطائرات حبيث ال
ختضع هإه الطائرات املست ناة أل كام احلجز
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التحفظي( ،اإامشي ،6003 ،ص )21 ،26وذلك

األردني .6004ويف هإا اجملال لرينّ الطائرات اليت ال

مراعاة لالعتبارات اخلا ة باملال ة اةوية ،لاالتفاقية

جيوز احلجز عليها قد متّ تقسيمها إم عدّة يوائف،

اولت التضييق يف نطاق احلجز التحفظي على

حبيث ال جيوز إلقاء احلجز التحفظّي على الطائرات اليت

الطائرات ألنّها مل ترتك احلق برييقاع احلجز على أي

ختصّص خلدمة الدولة (املطلب األول) ،وكإلك

يائرة من يائرات املدين بل إنّ االتفاقية قد ددت

الطائرات املخصّصة لالستخدام على اخلطوط اةويّة

ذلك من صالل تعدادها للطائرات اليت ال جيوز احلجز

املنتظمة والطائرات اال تيايية إا (املطلب ال اني)؛

عليها.

وأصرياً يائرات نقل األشخاص أو البضائع مبقابل
كإلك ميكن أن نال ظ أنّ املادة التاسعة من

اتفاقية روما قد تناولت حتديد نطاق انطباقها ،حبيث

عندما تكون على وشك الر يل (املطلب ال الث).
تخصص
المطلب األول :الطائرات التي ّ

تكون أ كامها سارية املفعول يف إقليم كل دولة

لخدمة الدولة

متعاقدة بشرط أن تكون الطائرة مسجّلة يف إقليم دولة

لقد استبعدت اتفاقية روما  ،1311ولقاً للمادة

متعاقدة أصرى .بعبارة أصرى ،ال بد من وجود العنصر

ال ال ة منها ،الطائرات اليت تكون خمصّصة خلدمة

األجنيب من أجل سريان املعاهدة ،أي أن تكون الطائرة

الدولة من إجراءات احلجز التحفظّي ،لهإه الطائرات

موجودة بدولة أجنبية ختتلف عن الدولة اليت متّ ليها

تُخصّص خلدمة مرلق عام بالدولة وقد أعطت االتفاقية

تسجيلها .باملقابل تكون الطائرات الوينية صاضعة

م االً على يائرات الدولة بإكرِها الطائرات اليت

للقانون الويين (الداصلي) الإي ينظّم أ كامه احلجز

تُخصّص خلدمة الربيد؛ وميكن أن نضيف كإلك أم لة

على الطائرات(( .)60دويدار ،املرجع السابق ،ص.)26

أصرى على هإه الطائرات :كالطائرات اخلا ّة

بناءً على ما تقدّم ،لرينّنا سنتناول حبث نطاق

بالصّحة والبوليس واإلنقاذ والزراعة  ...إخل .وميكن أن

احلجز التحفظّي على الطائرات من يث املوضوع،

نال ظ أنّ اإدف من است ناء هإه الطائرات من

ألنّه يوجد يائرات تُستبعد وال جيوز إيقاع احلجز

اإلجراءات التحفظيّة هو لرتجيني املصلحة العامّة للدولة

(Diederiks-

على املصلحة اخلا ّة للدائن احلاجز ،باإلضالة لعدم

 )Verschoor,ونظام الطريان املدني

توقّف هإه الطائرات عن صدمة الدولة ومبا يؤدّي إم

املدني

استمرار وانتظام سري املرلق العام وعدم توقّفه.

التحفظّي عليها ولق اتفاقية روما 1311
2006: P256

السعودي

1562هـ

( )60انظر كإلك،

وقانون

الطريان

(مروان1330 ،م1511/هـ :ص.)41 ،46
COUR DE CASSATION FRANCAISE,

CHAMBRE CIVILE1, DU 13 MARS 1985, 83-14-004
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وال بدّ من اإلشارة هنا إم أنّه يستوجب تولّر

للو قامت الدولة باستغالل جتاري لطائرتها من صالل

بعضاً من الشروط من أجل إعفاء الطائرات املخصّصة

استخدامها بأغراض النقل اةوّي املفتوح للجمهور،

خلدمة الدولة من إجراءات احلجز التحفظّي على النحو

لرينّ هإه الطائرات ختضع التفاقية روما  1311ويرتتّب

التالي:

على ذلك جواز إيقاع احلجز التّحفظي عليها أل ّن مسألة

أوالا :ال بدّ أن تكون هإه الطائرات قد متّ
ر دها وختصيصها خلدمة الدولة ،وختصيص هإه

ملكية الطائرة من قِبَل الدولة تُعترب غري جوهريّة.
(رضوان ،املرجع السابق :ص .)11 ،16

الطائرات يستوجب أن تكون متفرّغة وبشكل مُطلَق

أمّا ليما يتعلّق بنظام الطريان املدني السعودي

إإه اخلدمة .يف املقابل كانت هإه الطائرات تقوم

 1562هـ ،لنجد أنّ الطائرات اليت ختصّص خلدمة

خبدمات مشرتكة ،كقيامها بنقل بضائع أو ركّاب مع

الدولة ال جيوز إيقاع احلجز التحفظّي عليها ولقاً للمادة

نقلها كإلك للربيد ،لفي م ل هإه احلالة ميكن إيقاع

(/1/41أ) من ذات النظام .باملقابل ليمكن إيقاع

احلجز عليها .وميكن أن نضيف كإلك ،أنّ هإه

احلجز التحفظّي عليها ،إن متّ ختصيصها خلدمة التجارة.

الطائرات إن متّ ختصيصها خلدمة أغراض جتارية لرينّها

وبالرجوع لنصّ املادة ( )14/1من هإا النظام ،لنجد

تكون حمالً إليقاع احلجز التحفظّي عليها( .البنداري،

أنّها ددت املقصود بطائرات الدولة بأنّها الطائرات

(Pineau,

اليت متتلكها اململكة العربية السعودية ويتمّ ر دها

1564/6002هـ ،ص 35وما بعدها،
.1963:P:73

ثانيا :إنّ العربة تكمن يف ختصيص ور د هإه

خلدمة املصاحل العامة اليت ال تكتسب الصفة التجاريّة.
وقد أعطت املادة ( )14/1سالفة الإكر بعضاً من

الطائرات خلدمة الدولة ،لإلك لال يشرتط أن تكون

األم لة على يائرات الدولة ومنها الطائرات العسكرية

الدولة متتلك هإه الطائرات بل قد ميلكها أ د األلراد

واةمركية واإلصالء الطبّي.

أو إ دى الشركات اخلا ّة متى استأجرتها الدولة

أمّا ليما يتعّلق بقانون الطريان املدني األردني

وصصّصتها للعمل يف أ د املرالق العامّة ،لهإه

رقم ( )51لسنة  ،6004لقد أكدّت املادة (/45أ) من

الطائرات ال ختضع إلجراءات احلجز التحفظيّة أل ّن

هإا القانون على است ناء يائرات الدولة من اخلضوع

العربة بالتخصيص وليس بامللكية؛ ومما يؤيّد ذلك أيضاً

إلجراءات احلجز التحفظي أو التنفيإي ،ال بل إنّ هإه

أنّه إذا كانت الطائرة مملوكة للدولة ابتداء لكن مع

املادة ذهبت إلصراج يائرات الدولة واستبعادها من أي

ختصيصها ألغراض جتاريّة وليس خلدمة مرلق عام،

إجراء بغضّ النظر عن نوع هإا اإلجراء إن كان يهدف

لهإه الطائرة ختضع للحجز التّحفظي؛ بعبارة أصرى
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ملنع هإه الطائرات من الطريان( .)61ومل تُغفل هإه املادة

وال سيّما أنّ تلك الطائرات ومبا تقوم به من

عن اإلشارة إم أنّه جيب على اململكة األردنية اإامشيّة

جتارة تكون على متاس مباشر مع األلراد صا ّة عندما

مراعاة أ كام االتفاقيات الدولية املنظمة إليها واليت

تنقل البضائع ملصلحة الدولة على أن تقوم الدولة ببيع

تتعلّق باحلجز على الطائرات .إإا ميكن أن نستنتج من

تلك البضائع لأللراد الإين قد يكونوا دائنإ أو مدينإ

نصّ املادة (/45أ) سالفة الإكر ،أنّ املشرّع األردني

للدولة وحبسب األ ول ،األمر الإي بوجوده يفضّل

يتماشى مع ما ذهبت إليه اتفاقية روما  1311من

أن يستبعد من الطائرات اليت ال جيوز جزها واليت

استبعاد يائرات الدولة اليت ختصّص خلدمة الدولة.

تكون خمصّصة خلدمة الدولة و تلك الطائرات ( يائرات

ويف احلقيقة لرينّ ظاهر نصّ املادة (/45أ) يو ي

الدولة ) اليت ختصّص خلدمة التجارة.

بعدم جواز إيقاع احلجز التحفظي على الطائرات

كما أنّه وبالرجوع لنصّ املادتإ ( 45و )6من

اململوكة للدولة بصرف النظر عن كون تلك الطائرات

قانون الطريان املدني األردني لهما مل يبينا ما إذا كانت

ختدم أغراض الدولة أم ال ،إال أنّ املادة ال انية من ذات

تلك الطائرات (يائرات الدولة) تكون مملوكة حلكومة

القانون قد بيّنت أنّ املقصود بطائرات الدولة هي تلك

اململكة األردنية اإامشية أم ال؟

الطائرات اليت يتم استخدامها ألغراض الدولة صريّاً

وما إذا كان يشرتط أن تكون مملوكة لوينيإ أم

دون أن توضّني ماهيّة األغراض ،ليما إذا كانت لنقل

من اةائز أن تكون يائرات مملوكة ألجانب وخمصصة

البضائع أو الركّاب أو موظفي الدولة بإ مدن الدولة

خلدمة الدولة؟ وكإلك لاملشرع األردني مل يإكر أم لة

وأقاليمها .ومبا أنّ ما ورد باملادة ال انية من قانون الطريان

على يائرات الدولة كما لعلت اتفاقية روما بأن نصت

املدني األردني باعتبار أنّ يائرات الدولة هي اليت ختدم

ك
على يائرات الربيد( .)66ولكن ميكننا القول ودون ش ّ

صرّياً ،لما هو احلكم بالنسبة

إنّه يدصل مبفهوم يائرات الدولة :الطائرات املستخدمة

للطائرات اليت تُخصّص ألغراض جتارية وتكون مملوكة

للربيد والزراعة واةمارك  ...إخل .ومن جانب آصر،

للدولة ويف نفس الوقت خمصّصة خلدمة أغراض

لاملادة (/45أ) من قانون الطريان املدني األردني

الدولة ،كتلك اليت تنقل البضائع اليت تستوردها

تإهب إم أنّه إذا كان يتعلّق اإلجراء مبنع يائرات

الدولة ،لهل جيوز هنا إيقاع احلجز عليها أم ال؟

الدولة من الطريان ،لرينّ هإا اإلجراء غري جائز،

أغراض الدولة

( )66انظر املادة ال ال ة من اتفاقية روما  1311املتعلّقة باحلجز
( )61انظر قانون الطريان املدني األردني لسنة  6004املادة (  /45أ).

التحفظي على الطائرات.
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وكإلك مل تعطِ هإه املادة أيّة أهميّة لنوع هإا اإلجراء

التجارة لتكون الدولة ا بة سلطة وسيادة ،لندصل

وال إم يبيعته ،ما دام أنّه يتعلّق بطائرات الدولة؛

برييار القانون العام.

واملشرّع األردني مل يعرّف هإا اإلجراء؛ وكما يبدو لنا

المطلب الماني :طائرات الخطوط الجوية

لقد يكون ذلك املنع مبوجب قرار إداري

ادر من

المنتظمة وطائراتها االحتياطية

سلطة الطريان املدني أو قد يصدر هإا النوع من جهة

يعدّ النقل اةوي من أك ر وسائل النقل أمناً

أصرى( .)61وغينّ عن البيان هنا أنّ املشرّع األردني قد

وأماناً من الوسائل األصرى

()65

تلمّس أهميّة يائرات الدولة ودورها الكبري يف صدمة

ص )610إذ أشارت اإل صائيات بأنّ االت الولاة

املرلق العام وضرورة استمراريّة هإا املرلق وعدم

بهإا النقل هي الة وا دة يف اليوم ومبعدّل إ ابة

توقفّه ،مما يعين ترجيني املصلحة العامة على مصلحة

وا دة كل يومإ ،لإلك لهي تعدّ نسبة ضئيلة جداًّ

الدائن الفردية.

(البشري :6005 ،

تى يف تلك الدول اليت متلك تقدماً يف جماالت النقل

ومن هنا نرى وخنلص بأنّ املعيار الإي اعتمده

الربّي و البحري )Raymond,1996:P5-14( .وبالرغم مما

املشرّع األردني واملنظّم السعودي بعدم جواز إيقاع

سبق ،ليمكننا القول بأنّ اخلسائر املاديّة املرتتبة على

احلجز التحفظي على الطائرة هو معيار التخصيص

احلوادث اليت تتعرض إا الطائرات و سب الدراسات

خلدمة الدولة ،لكن باملقابل ورد يف نظام الطريان املدني

اليت قامت بها املنظّمة الدولية للنقل اةوي لرينّ تلك

السعودي است ناءٌ على هإا املعيار ،وذلك عندما تكون

احلوادث تكون جسيمة ،األمر الإي دا حبكومات

تلك الطائرات خمصّصة خلدمة التجارة( ،غطاشة،

الدول املختلفة الستخدام

سابات ذات يبيعة

املرجع السابق :ص )24وحنن نتفّق مع املنظّم

اقتصاديّة وإ صائية من أجل تقدير القيمة التعويضية

السعودي يف هإا اخلصوص كون الطائرة إذا صصّصت

لضحايا االعتداء على الطائرات ألنّ هإا األمر من

خلدمة التجارة ،لرينّ الدولة تكون هنا كأي لرد عادي

شأنه أن يلعب دوراً كبرياً يف حتديد رد لعل الدول

وتكون يف إيار القانون اخلاص؛ أمّا إذا كانت تلك

املختلفة جتاه اةرائم املرتكبة ضدّ الطائرات.

الطائرة خمصّصة خلدمة الدولة صرّياً وألغراض غري

).(ELLERAY,2001:P392

( )61تنصّ املادة (  / 45أ ) من قانون الطريان املدني األردني لسنة
 6004على أنّه ( ال جيوز احلجز التحفظّي أو التنفيإي على

ويربر اجتاه بالفقه احلكمة من وراء استبعاد
يائرات اخلطوط اةوية املنتظمة ويائراتها اال تيايية

يائرات الدولة ،و ال جيوز اختاذ أي إجراء مهما كان نوعه ملنع
هإه الطائرات من الطريان).

( )65انظر كإلك للموقع اإللكرتوني www.nauss.edu.sa
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تكمن يف أنّ هإه الطائرات املخصّصة واملستخدمة على

كما يرجع اإدف من وراء منع احلجز على هإه

صطّ جوّي منتظم تقوم خبدمة دورية تؤديها يف مواعيد

الطائرات هو من أجل احملالظة على املصلحة العامّة

حمددة وجمدولة ،وتكون هإه اخلدمة متا ة للجميع

لكالّة املسالرين وعدم مسوّ املصلحة الفردية للدائن

(اةمهور) وأنّ جمرّد تأصري إقالع الطائرة لساعات قد

عليها  .إال أنّ هإا األمر ميكن أن يوجِد توازن يراعي

يرتتّب عليه أضراراً جسيمة ملئات من الركاب ،مما

مصلحة الدائن الإاتيّة واملصلحة العامة ةمهور

يؤدّي إلضعاف ال قة بالطريان باعتباره وسيلة مضمونة

املسالرين وذلك من صالل السماح باحلجز على الطائرة

للنقل السريع(.األسيويي ،املرجع السابق ،ص،10

جزًا تنفيإياً( .زيد رضوان ،املرجع السابق :ص.)11

 ،11رضوان ،املرجع السابق ،ص .)41

وجدير باملال ظة هنا أنّ اإلشكاالت اليت تُطرح

ويربر هإا االجتاه السبب يف استبعاد احلجز على

هي يف مدى حتديد استخدام الطائرة على صط جوي

هإه الطائرات باعتبارها تعمل على صطوط منتظمة

منتظم أو غري منتظم ،كما أنّه قد يلجأ مشغّل الطائرة

األمر الإي بوجوده يتأكد الدائن من رجوعها و بالتالي

(املالك أو املستأجر) إم عدم صر استخدامها يف أ د

يتمكّن احلجز عليها تنفيإياً إذا ما صل على سند

هإه األشكال ( .غطاشة ،املرجع السابق ،ص .)24

تنفيإي.)Litvine, 1970: P161( .

وبالرجوع إم نظام الطريان املدني السعودي

ويدصل كإلك ضمن املنع من إجراءات احلجز

لرينّنا جند أنّ املادة (/1/41ب) قد استبعدت تلك

التحفظيّة الطائرات اال تيايية للطائرات العاملة على

الطائرات املستخدمة لعالً وبصورة مطلقة على اخلطوط

صطوط جوّية منتظمة ،باعتبار أنّ هإه الطائرات حتِلّ

اةويّة املنتظمة ويائراتها اال تيايية اليت ال غِنى عنها.

بأ وال الضرورة حمل أي يائرة إا صط منتظم وخترج

وعند العودة إم نصّ املادة ( )63/1من ذات النظام

عن الصال يّة للمال ة اةويّة بصورة مؤقتّة باعتبار أنّ

لرينّنا جند أنّها قد بيّنت املقصود باخلط اةوّي املنتظم

ذلك املنع أيضاً ضرورة ال بدّ أن يشمل م ل هإه

وهو "صط جوي مفتوح الستخدام اةمهور ويعمل

الطائرات ،إإا لرينّ كل يائرة ال تعمل على صطوط

سب جدول مواعيد معلن ،أو بانتظام أو تكرار

جويّة منتظمة تصلُني ألن تكون حمالًّ للحجز التحفظي،

بشكل واضني ويشكل معها سلسلة ر الت نظامية

كالطائرات اليت تكون حتت الطلب أو املر ودة خلدمة

سهلة املال ظة".

لئات معيّنة أو حمدّدة( .دويدار ،املرجع السابق،
ص ،24ياملكي ،املرجع السابق ،ص.)41

وكما يبدو لنا لرينّ املنظّم السعودي قد اشرتط
االستخدام الفعلي للطائرة وبصورة مطلقة على صط
جوّي منتظم ،لكنّه يف احلقيقة قد جانب التوليق عندما
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ةأ إم تعريف اخلط اةوّي املنتظم يث إنّ ما ورد يف

جويّة منتظمة داصلّياً وال سيّما أنّ املادّة ( )63/1من

املادة ( )1/63من هإا النظام قد جاء غامضاً وحيتاج

ذات النظام اليت بيّنت مفهوم اخلط اةوّي املنظم مل

هإا التعريف إم توضيني.

حتدّد كإلك ليما إذا كان هإا اخلط اةوّي داصلّياً أم

وإنّ اشرتايه االستخدام الفعلي واملطلق هو

دولّياً؟ وكما يبدو لنا لرينّ املقصود هو كل صط دولي

مسألة غامضة حتتاج إم توضيني ،لهو عند ذكره

منتظم سواء كان داصلّياً أم دولّياً ألنّ يغة املادة سالفة

استخدام الطائرة لعلّياً لرينّه يشرتط بإلك أن تعمل

الإِكر قد جاءت مُطلقَة ،والقاعدة أنّ املطلَق جيري

الطائرة بالفعل على صط جوّي منتظم األمر الإي يعين

على إيالقه.

أنّ ختصيصها للعمل على هإا اخلط مل يدصل ضمن

ومل يبتعد املشرّع األردني عن املنظّم

مفهوم االستبعاد( .البنداري ،املرجع السابق ،ص.)32

السعودي وال عن اتفاقية روما  1311بهإا

كما أنّ املنظّم السعودي قد ميّز بإ نوعإ من

اخلصوص ،لاملشرّع األردني قد منع احلجز على

الطائرات اال تيايية ويظهر ذلك يف نصّ املادّة

الطائرات اليت تُستخدم على صط جوّي منتظم

(/1/41ب) واليت تنصّ " ...وكإلك الطائرات

ويائراتها اال تيايية  ،لكنّه باملقابل كان أك ر

اال تيايية اليت ال غنى عنها "  .و هإا يعين أنّ هناك

وضو اً عندما أشار يف املادّة (/45ب  )1/من قانون

يائرات ا تيايية ميكن االستغناء عنها وبالتالي تكون

الطريان املدني األردني ،وذلك بأن استبعد احلجز على

حم ّلاً للحجز التحفظي .ومسألة حتديد ليما إذا كانت

الطائرات املستخدمة على صط جوّي دولي أو داصلي؛

الطائرة تُستخدم خبطوط جويّة منتظمة لعالً وبصورة

كما إنّه مل مييّز بإ الطائرات اال تيايية اليت ال غنى

مطلقة أو يائرات ا تيايية إا ال غنى عنا هي مسألة

عنها والطائرات اليت ميكن االستغناء عنها.

موضوع يتمّ تقديرها من قِبَل قاضي املوضوع.

كما أنّ املشرّع األردني كان أك ر دقّة بتحديد

(رضوان ،قانون الطريان التجاري ،املرجع السابق،

مفهوم اخلط اةوّي املنتظِم ،وقد ميّز يف املادّة ال انية من

ص .)21

قانون الطريان املدني األردني ،بإ اخلط اةوي املنتظِم

وميكن أن نال ظ كإلك على نصّ املادّة

باعتباره ذلك اخلط الوا ل بإ نقطتإ أو أك ر لوق

(/1/41ب) من نظام الطريان املدني السعودي أنّها مل

إقليم أك ر من دولة ويتمّ تسيري ر الته ولقاً ةدول

تُحدّد ليما إذا كان اخلط اةوّي املنتظم الإي تسري عليه

زمين يتمّ اإلعالن عنه وبشكل منتظم ومتكرّر

الطائرة هل يكون ص ّطاً دوليّاً أم داصلّياً؟ مما يفتني الباب

وواضني .ومن جانب آصر ،لقد بيّن املقصود باخلط

على مِصراعيه الستبعاد يائرات قد تسري على صطوط

اةوّي الداصلي املنتظم وهو باعتباره خيدم ويصل
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نقاط تقع داصل إقليم اململكة األردنية اإامشيّة ،ويتمّ

للطائرة( .موسى ،القانون اةوّي ،املرجع السابق،

تسيري ر الته شأنه شأن اخلط اةوّي املنتظِم يبقاً

ص .)41

ةداول مُعلن عنها بانتظام أو تكرار واضني .

وتتضني جبالء أهميّة است ناء هإه الطائرات من

وحنن بدورنا نؤيد اجتاه املشرّع األردني بهإا

احلجز التحفظّي وذلك من أجل ترجيني املصلحة العامة

اخلصوص ،إال أنّنا نال ظ عليه بأنّه مل يشرتط أن

على مصلحة الدائن الفردية .وميكننا أن نُضيف هنا بأنّ

تكون الطائرات مستخدمة بشكل لعلي ومُطلق كما

الدائن احلاجز قد تراصى وتأصّر تى اللحظة األصرية

ذهب املنظّم السعودي يف نظام الطريان املدني ،األمر

إلقالع الطائرة من أجل إيقاع احلجز عليها (الطائرة)،

الإي بوجوده يكون جائزاً احلجز على الطائرة إن كانت

بالرغم من توالر الوقت الكايف لديه للمطالبة باحلجز

خمصّصة لقط للسري بر الت جوّية منتظمة دون احلاجة

قبل استعداد الطائرة وتأهّبها للسفر وهإا بالتأكيد جيايف

أن تستخدم لعالً وبشكل مُطلق بل يكفي جمرّد

املنطق والعدالة يف األمور ،وال سيّما أنّ املقصّر أوم

التخصيص .

بتحمّل تقصريه .كإلك ومن جانب آصر جيب إعطاء

المطلب المال  :طائرات نقل األشخاص أو

مست مر الر لة لر ة من أجل تغيري الطائرة دون أن

البضائع بمقابل عندما تكون على وشك

جدّاً جتاه املسالرين
يقع على عاتقه تكاليف ماليّة كبرية ِ

الرحيل

والشا نإ ،وال سيّما أنّ هإه التكاليف تكون خمتلفة

لقد أكدّت اتفاقية روما  1311املتعلّقة باحلجز

من ر لة ألصرى ومن ظرف آلصر مما يؤدّي معه

التحفظّي على الطائرات وولقاً للمادة ال ال ة منها على

إلحلاق الضّرر بهإا املست مر ( .غطاشة ،املرجع

عدم حّة إيقاع احلجز التحفظي ،من يث األ ل،

السابق ،ص.(OTTO RIESE,1951:P175 21 ،24

على الطائرات اليت تكون لنقل الركّاب أو البضائع إن

واإلشكاليّة اليت تُطرح يف هإا املقام أنّ اتفاقية

كانت هإه الطائرات متأهبّة لإلقالع و مدلوعة األجر.

روما  1311مل تُبيّن ومل تُحدّد متى تكون الطائرة على

من جهة أصر لقد أوردت املعاهدة است ناءً على هإا

"وشك الر يل" ،ومل تضع أيّة ضوابط موضوعيّة

األ ل حبيث جيوز إيقاع احلجز التحفظي على هإه

لتفسري هإا األمر .إإا لقد تعدّدت اآلراء يف هإا

الطائرات إذا كان الدين مرتبط بالر لة اليت ستقوم بها

املوضوع؛ لهناك جانب من الفقه يرى أ ّن الطائرة تكون

هإه الطائرات أو ناجم أثناء هإه الر لة ،وامل ال على

على وشك الر يل عندما تستكمِل الطائرة ويتمّ

ذلك الديون اليت ترتتّب إل الح الطائرة أو توريد مؤن

تزويدها بكلّ ما حتتاجه من املؤن والوقود ،وأن تُتِم
الطائرة ركوب الركّاب أو عمليّات شحن البضائع ثمّ
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توجّهت الطائرة إم ممر اإلقالع حبيث مل يبقَ أمامها إال

"وشك الر يل" مراعاةً للمصلحة العامّة ومصلحة

صول قائدها على إذن سلطات املطار باإلقالع.

اةمهور وعدم إحلاق الضّرر بالبضائع ،وال سيّما وكما

(األسيويي ،املرجع السابق ،ص ،11رضوان،

أشرنا إم أنّ الدائن قد تراصى برييقاع احلجز التحفظي

القانون اةوّي ،قانون الطريان ،املرجع السابق،

تى اللحظات األصرية وهإا أمر غري مربّر صصو اً أنّه

ص ،23دويدار ،املرجع السابق ،ص.)24
وهنالك جانب آصر من الفقه يتشدّد يف حتديده
ماهيّة املقصود من أنّ الطائرة توشك على الر يل حبيث

كان ميلك الوقت الكايف ابتداءً .ويف النتيجة لرينّ تفسري
مضمون تأهّب الطائرة للسفر من عدمِه تعترب مسألة
واقع حبيث ختضع لتقدير قاضي املوضوع .

ال يُكتفى باستيفاء الطائرة ملا حتتاجه من وقود أو إمتام

وبالرجوع للمادة ال ال ة من اتفاقية روما 1311

عمليّة الشحن بل ال بدّ من صول قائد الطائرة

لرينّها تقرّر استبعاد الطائرة اليت توشك على الر يل إن

وبصورة لعليّة على اإلذن من أجل إقالعها.

كانت تهدف للنقل؛ أي أن تقوم الطائرة بعمليّة نقل

كإلك يوجد اجتاه لقهي آصر ،وعلى صالف

جوّي جتاري ،مما يرتتّب عليه إمكانيّة إيقاع احلجز

اآلراء السابقة اليت متّ ذكرها ،حياول أن يتوسّع يف

التّحفظي على الطائرة املتأهّبة للسفر بقصد اإل الح أو

مضمون كون الطائرة على وشك الر يل حبيث إنّ

أي قصد آصر غري نقل املسالرين أو البضائع؛ بعبارة

الطائرة تعترب كإلك إذا كان من املقرّر إقالعها يف نفس

أصرى ،لرينّه يُشرتَط من عمليّة النقل أن تكون لنقل

اليوم الإي يريد الدائن احلاجز أن يوقع احلجز ،باعتبار

األشخاص أو البضائع ،وال يتطلّب هنا أن تكون

أنّ التشدّد و صول قائد الطائرة على إذن سلطات

الطائرة خلدمة صط جوّي مُنتظَم ( .ياملكي ،املرجع

املطار بريقالع الطائرة غري مربّر وال سيّما أنّ الدائن قد

السابق ،ص .)41

تأصّر وتراصى باتباع اإلجراءات التّحفظية تى آصر

وال ميكن أن نُغفِل أنّ اتفاقية روما  1311وولقاً

حلظة والطائرة متأهّبة لإلقالع( .دويدار ،املرجع

الإكِر تشرتط أن تكون الطائرة اليت
ملادتها ال ال ة سالفة ِّ

السابق ،ص  ،24رضوان ،املرجع السابق :ص .)15

ختصّص لنقل األشخاص أو البضائع بأن يكون النقل

وحنن بدورنا نتّفق مع الرأي األصري حبيث تعترب

مدلوع األجر ،أي أن ال يكون النقل قد متّ جماناً.

الطائرة على وشك الر يل من تاريخ اليوم الإي يريد

ونال ظ هنا أنّ االتفاقية مل توضّني هإا املقابل لإا لرينّنا

الدائن احلاجز أن يوقِع احلجز إن كان مقرّراً إقالع

ض
جند أن املقابل يدصل به كل ما حيصل عليه الناقل بغ ّ

الطائرة بهإا اليوم .بعبارة أصرى ،لال بدّ من التوسّع

النظر عن يبيعة هإا املقابل لقد يكون املقابل نقدّياً،

وعدم التضييق مبضمون عبارة كون الطائرة على
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عينّياً ،أو تى جمرّد القيام بعمل( .مروان ،املرجع

إجراءات احلجز التحفظّي وذلك بأنْ تكون مُعدَّة هإه

السابق :ص .)41

الطائرة لنقل األشخاص أو األموال مبقابل دون أنْ يتم

أمّا ليما يتعلّق بنظام الطريان املدني السعودي

حتدّيد ماهيّة هإا املقابل ،ليما إذا كان أجراً أم مكالأة.

1562هـ ،لنجد أنّه يستبعِد أيّة يائرة توشِك على

من جهة أصرى لرين املشرّع األردني وولقا للمادّة

الرّ يل بشرط أن تكون خمصّصة لعمليات نقل الركاّب

(/45ب )6/من قانون الطريان املدني األردني قد أشار

أو البضائع مدلوعة األجر ،لكن إنْ تعلّق األمر بدين

إم ضرورة أنْ تكون هإه الطائرة على وشك اإلقالع

نشأ بسبب أو صالل الر لة لرينّه جيوز إيقاع احلجز

بر لة صا ّة مبقابل أجور أو مكالأة .كما أنّ املنظّم

التّحفظي على الطائرة.

السعودي ويف ذات املادّة سالفة الإِّكر(/1/41ج) مل

ويف هإا السّياق لرينّ املادّة (/1/41ج) من هإا
النطام تنصّ على أنّه "ال يوقع احلجز التحفظّي على

بيّإ يبيعة الر لة ليما إذا كانت هإه الر لة صا ّة من
عدمه(.)62

كل يائرة أصرى معدّة لعمليّات نقل األشخاص أو

كما نال ظ أنّ كالًّ من املنظّم السعودي واملشرّع

األموال مبقابل متى كانت على وشك الرّ يل مل ل هإا

األردني مل يبيّنا مفهوم "وشك الرّ يل" أو "وشك

النقل ،إال يف احلالة اليت يتعلّق ليها األمر بدين نشأ

اإلقالع" على التوالي األمر الإي ي ري نزاعاً بشأن حتديد

بسبب ال ّر لة اليت ستقوم بها الطائرة أو نشأ من صالل

مفهومهما مستقبالً.

ال ّر لة"(.)64

وصال ة ما سبق أنه البدّ من اإلشارة إم أنّ

يتضّني لنا من هإا النصّ أنّ املنظّم السعودي قد

املشرّع األردني قد أورد قيداً على احلجز على الطائرات

أصرج من نطاق احلجز التحفظّي الطائرة اليت توشك

املستخدمة على صط جوّي مُنتَظِم "دولياًّ كان أو

على الرّ يل إنْ كانت خمصّصة لنقل األشخاص أو

داصليًّا" والطائرات اال تيايية إا وتلك الطائرات اليت

البضائع بشرط أنْ يتمّ النقل مبقابل و ليس باجملّان .وقد

تكون على وشك اإلقالع واليت تقوم بنقل األشخاص

دّد نصّ هإه املادّة شرط استبعاد هإه الطائرة من

واألموال واليت تقوم بر الت صا ّة مقابل أجور أو
مكالأة إذا كان من شأن ذلك احلجز أنْ يؤدّي ملنعها من

( )64انظر يف هإا املعنى قانون الطريان املدني الفرنسي

“ Sans

préjudice des procédures spéciales prévues par le présent code,
les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat
ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une
ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur
les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de
ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance
L’article L.123-2 du Code de liés à leur exploitation’”.
l’avation Française .

( )62لقد عرّلت املادّة (/6أ) من قانون الطريان املدني األردني
الر لة اخلا ّة بأنّها " ر لة جوّية منفردة متّ التصريني للقيام بها
للتجربة أو االصتبار أو ألغراض الصيانة أو ألداء يريان بهلواني
أو لالنتقال من مكان إم آصر".
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على مصراعيه للنزاعات املتعلّقة باحلجز على م ل هإه
ل منهما احلجز على تلك
الطائرات .وقد أجاز ك ٌّ
الطائرات عندما يكون الدين املطلوب احلجز على
الطائرة بسببه قد كان بسبب ال ّر لة اليت ستقوم بها
الطائرة أو نشأ من صالل ال ّر لة.
ثاني ا :التوصيات
 - 1نو ي كالًّ من املنظّم السعودي واملشرّع
األردني بعدم التوسّع باالست ناءات املتعلّقة باحلجز
التحفظّي على الطائرات وال سيّما تلك الطائرات اليت
تسري على صطوط منتظمة.
 - 6نو ي كالًّ من املنظّم السعودي واملشرّع
األردني بضرورة أنْ يوردا األ كام القانونيّة اإلجرائيّة
املتعلّقة بكيفيّة احلجز التحفظّي على الطائرات،
صصو اً ما يتعلّق منها ببقاء الطائرة أو عدمه بيد
املشغّل ،ونقرتح بهإا اخلصوص أنْ تبقى الطائرة بيد
املشّغل كونه ميلك اخلربة والقدرة على إدارة الطائرة
وتشغيلها ،واالكتفاء بتسجيل احلجز التحفظّي يف
السجّل اخلاص بالطائرة.
 - 1نو ي املنظّم السعودي يف نظام الطريان
املدني السعودي أنْ يَحصُر اةهات املختصّة بري دار
قرار إيقاع احلجز التحفظّي على اةهات القضائية لقط.
كما نو يه بضرورة اشرتاط تقديم كاللة من قِبَل يالب
احلجز ( احلاجز ) وذلك لضمان جدّية احلجز التحفظّي.
 - 5نو ي املشرّع األردني بأنْ يُعدِّل مفهوم
يائرات الدولة اليت أوردها يف املادّة ال انية من قانون
الطريان املدني حبيث تصبني :الطائرات اليت تكون

مملوكة للدولة وختدم املصلحة العامّة ،وعدم االعتماد
على املفهوم احلالي ألنّه تعريف واسع ولضفاض
لكونه ال يشرتط ملكيّة الدولة للطائرة بل يعتمد لقط
على مِعيار التخصيص.
 - 4نو ي املشرّع األردني بضرورة استبعاد
الطائرات املخصّصة للتجارة من نطاق االست ناءات
الواردة على احلجز التحفظّي حبيث ميكن احلجز على
هإه الطائرات.
 - 2نو ي املنظّم السعودي حتديد مفهوم
الطائرات اال تيايية اليت ال غنى عنها حتديداً واضحاً
وذلك ببيان مفهوم "ال غنى عنها" أو إلها وترك
النّص مُطلَق ليما يتعلّق بالطائرات اال تيايية كما لعل
املشرّع األردني.
 - 4نو ي كالًّ من املنظّم السعودي واملشرّع
األردني بتحديد مفهوم مصطلني الطائرات اليت تكون
على "وشك الرّ يل" أو على "وشك اإلقالع"
ونقرتح بهإا اخلصوص أنْ يكون ذلك املفهوم يشمل
الطائرات اليت تكون كإلك من تاريخ اليوم الإي يريد
الدائن احلاجز أنْ يوقِع احلجز التحفظّي على الطائرة إنْ
كان مقرّراً إقالع الطائرة بهإا اليوم.
المراجع

المراجع العربية
البشري ،محمد أمين .التحقيق يف اةرائم املستحدثة.
الرياض.6005 :

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6015م1514 /هـ)

البنداري ،مصطفى .قانون الطريان املدني بدولة
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Abstract. This study has discussed the precautionary seizure of aircrafts. Aircrafts represents a major economic
value, and it is the only air navigation tool. In addition, the aviation is a public service that performs all the time
without any interruption or stop. Therefore, if the creditor will be eligible to apply the precautionary seizure of
aircraft; this will lead to stop and interrupt this facility. This will contradict with the requirements of public
utilities in terms of permanence and continuity of the work.
In conclusion, this study is divided into two chapters. The first chapter will discuss the first topic: The
concept of the precautionary seizure of aircrafts. The second chapter has dealt with the content of the
precautionary seizure in terms of the subject. In this context, we have explained the view of both the Saudi civil
aviation law and the Jordanian civil aviation law. Besides, our research paper has been based on the rules included
in the international Convention of Rome 1933 and Chicago 1944. This study has also used the views of
jurisprudence and judicial decisions in various topics.
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،Long (M.)F،E٧٠صWم٢٠٠٠،I,ZFز%א

*?و=و،;אدX3(א<  אدא0C82لJK?),ن$(

 KE١٠FEDelvolve (P), Genevois (B) 2011, p187،Weil(P)

&,(دאO&!\a"P>1-S;&وC.C.&?و,دl# ?وא،&C<Ci
Pe2p–K¥~t]a"P>?و،V <#F&א,(@א!&אدא
rو،ً\J"د^<ً?وnjrو،V(אدאU> <#Fنא7X

 ﺷﺮوط وآﺛﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ

;אدHא/0;نe2و?ن،n;طo#?وא،!< ;2R<.نوS

)j7YN7G$D; אS)وT א$G)T1g% ;

U>  <#Fאمאd#א0C82<¦!?ن-]P>&و">&وC'T#.א

De Laubadère (A.), Moderne (F),

א0;نe,&دون?نX^دV(7   <#F!  دא#,ً >V(אدא

F)وطk  א$©

ًrJ#Kא<   אY,دl# א#  C–ًJCo#7>0C8#א
W (P<)א٢٠٠١&.;,>P>٨&7£ ,? S?و،EEًaC7\

Chardenet; S, 1916, 3, 17, concl.Chardenet, note Hauriou;=

 K&C' א٤٣&7٥٩٥٥

 KRDP,1916, 206, concl. Chardenet,388,note Jèze
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8אدאP '&א%`Yنe،' )אمא:

$% F2-وrqאQ'0 وא7N#وא$%V)qא

HوزLY$Jدj80-M; אS)T א$L%1

:KE١٢FE٦٥صW٢٠٠٤،)NKدF$%OX7 א$' א

  Vق72Y%¤$j7 4&א$Gא 'د80E@א0N

ن7bGن$D; אS)وT א$G)T1g% ; /2bGI1

 KE١٤F8א&'دIY' 7Y

S)T ن]אא7bGنe  ،´jً DXS)T א

M; אS)T نא7bGنe:اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ

)אمא 'אدא:U وP 7QRو9M; א

S)T نא7bGن، G '&א8אد:  9ً N-

ذא:I1#،I' 7G\ א 'دنk אP%;0G%¤

IYنאد7bG,j، '&א8אد:  9ً % ONM; א

،Id TGنI %jI' 7Y  '&نאV

אًو9I9 9ً1نVذא:I1#IxوJH -د

Wم٢٠٠٩،'نOVF$G)TO אg% ;  ل/  و

g0G= ]Vو،FG7' אg0G,jً: و'؛٨٧صWم١٩٧١،؛א ')אن٣٦٩ص
ع7 و/ زم, @אq]لאH)º` ذא:FG7' א

 KE١٣FE٦١٧صWم١٩٩١א ;و

/ j،I %j,Y b&ن  אVyS)T ]אא

KوJy9YGنe:اﻟﺸــﺮط اﻟﺜــﺎﻧﻲ

$ J  ن0*אHPGFG7' )אGYO9אدא

אزن7 Q;-ل,-:و$Jدj80-M; אS)T א

S)T אKوJH/D[NQx4YI نV<ذאj، '&א

،ID@1@دG%¤IYG 'و  `د/ &א

<نj،I2% bY8دGزHI <90Qx4YوM; א

 ً,%0' ]א%2OY 'eS)T ن]אא

] אFG7' אאy9b'O%Z= )ذx

 ¨و7 I `&א 'مאgj)&@دאGאًوQ09I'e

KE٢٦٨صWم١٩٩١،"7& א9FE١٥FI%9 `%Z

نP%;0G '&<نאjb' و،(א;)א

$G)T1g% ; طkGI1)T j8אدא$@N 
l'événement doit aboutir à un véritable bouleversement de

E١٤F

WeX;صlQאא0!$+-א،l'économie générale du contrat
 WRCO@F لאFא و&وא9:
CE, 29 mars 1985, Sté française de travaux publics Fougerolle,
RDP, 1985, 702 : hausse des prix n'entraînant pas un
bouleversement des conditions d'exécution du contrat.

&'()و*א+אC P>67-8א و&א9:§#"و  אE١٢F
T>&8#tFא و&אY).P>( l2%א<>&אYא\אא
ض82?و،L'&אאaC  ,d2%א،s'وא;א،-א ;א
&a" אول2U?و،&a<<א.¨8?و،V , \L'אb
 K&©C<>

CE, 15 juillet 1949, Ville d'Elbeuf, R, 359; D, 1950, W+-אE١٥F

 WRCO@F لאFوא67-8א و&א9:WeX+-אj0SE١٣F

 K59, note Blaevoet; S, 1950, 3, 61, note Mestre

CE, 13 février 1985, Sainrapt et Brice, RDP, 1985, 1702 :
difficultés de recruiter de la main-d'æuvre non imprévisibles.
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])وط%2O  א [אمI%2'Y$D; אS)وT אدא אI2 אHlאOI1®:،M; אS)T א
y9IO%'Y@ن14 µ:وD '  אTGא 'و

l]g% ; )`G/01)2 وא אدאא

<ذאjKI Z,j:":= دذwGدوننIY [אj7 א

،8אدא8אد: 9ًN-S)T نא7bGن$G)TO א

  نR) IY [אj7   א9¨ 7YنKJ

y$D; אS)وT א$G)T1g% ;Y  bI1yO'3

@b¡C אf[אאqאP% 7 ')ضGI1<j b= ذ

،FG7' $ ;& ' אg¦@وX)وf)jא7Y

 ' אZوQ-4 אf)אvVI8 '&א8אدא

'8\]אدאYC אf)אאNلאJH= وذ

I%9ع7N) א 'وא0j(و0*אy9]%2O وא

) '&א$s:)x  ن7bG)אمא 'و:

Wم٢٠٠٩–م٢٠٠٨،$Y7 GFfG7' 

$G)T1@)وط%j)jא7YC אf*אQRH%0N

 KE١٧FE١٨٥ص

 KE٢٣٨صWم٢٠٠٣،) وk אFQ# א9

FG7' אy9ل7`*$ ;& ' אg¦

M; אS)T نא7bGنe:اﻟﺸــﺮط اﻟﺮاﺑــﻊ

I ;Gא 'موgj)&' `لאYאy9O= وذ

l]/2j]%2O א$ ZאIxوJy9YG ًوw

ن8)אد )وXموאT1א 'مgj)&אQZدوאم

S)T )אZ<ذאאj،8) א87 ' א/@OG$ *א

] ]א 'אدאא%2OY$G)אZא8 אدא2bY

8ل,-/@OG  I1نj); אV4Yو$G7X82

،IY-f7وlQZf ;א 'مgj)  wG

H]-4GGN9)אم:y9ق2YאeI1<j8د

$1'وN70G$ א 'אy<نj= "ذ:$j:

y9ق2Y']אYذא:و،8GqאS)وT  א9א

G,j)D0E אdHI'$0&א&' א&')وא

؛٦٩١صWم١٩٩١،א ;وF' אv :G= ذ

IG9)م% 'אGµ:و$D; אS)وT `عאGlJو

 KE١٦FE٢٣٢صWم٢٠٠٧،$2%-

yJ،I 1N":¨Y8نאدאl7'وI9ود
()وא;)אx4Y"دאwG א&دI'@وOG
 KET.1 R)) Chapus،p 1190. : 2001Fא 'مgj)&א

 اﻵﺛـﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﻈـﺮوف:ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ
g% ;Y)وطf)jא7Y<ذאjg Zy9ً %Y)Yو
]%2OY sא7Gא&' نy'j،$D; אS)وT א$G)T1

 لFوא67-8א و&א9:WeX;صlQאא0!$+-وאE١٧F
 WRCO@Fא
CE, Sect., 12 mars 1976, department des Hautes-Pyrénées c./

 KSociéte Sofilia, R, 155; AJDA, 1976,p 552

 WRCO@ F لאFوא67-8א و&א9:WeX,?E١٦F
CE, 9 décembre 1932, Compagnie des Tramways de 
 KCherbourg, R, 1050, RDP, 1933, 117, concl. Josse, not Jèze
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א@Nدאfو )אאfد7Gאنא&IDk1:]OTو,-ل

و@]א<jن]lא  9$G)T1 9¨¯$G)TOאQ#

)$Jא: $@Nl 9دא7Lز) `Gאאf

7'G%Jضא&' –9ً,VًG7'Y–89V
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*80- IوF0V IYjא)9#ج،

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ

٢٠١٠مWص،٢٦١א*٢٠٠٧،7مWصE١٩٣

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 KETrotabas (L), 1991 : p 258F
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Abstract. This study discuss the study of theory emergency circumstances which removed the administrative
judiciary (French Council of State), during the First World War as a result of changed circumstances which
concluded in which administrative contracts, causing fatigue Financial to Contracting Party with the
administration, and inevitably parking management with this contractor struggling and share losses ofin order to
achieve the requirements of justice and ensure the proper functioning of public utilities, and this trend was
contrary to the settled civil contracts in France (pacta sunt servanda). The Saudi legal system based on Islamic law
which have not found any difficulties in applying this theory, to verify the realization of justice and restore fiscal
balance and fairness contractors with management), For that developed Saudi legislator and Administrative Justice
(Diwan Al Madhalim) during his first (before 1982) and the current (after 1982), application the theory emergency
circumstances as settled jurisprudence and comparative administrative court and contemporary.
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الحماية القانونية ألموال الوقف في النظامين السعودي والمصري

()1

رضا محمد عيسى
أستاذ القانون املساعد ،قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع ،جامعة امللك سعود
(قدم للنشر يف 1411/11/61هـ؛ وقبل للنشر يف 1414/05/68هـ)
ملخص البحث .يقوم هذا البحث على دراسة موضوع هام وعملي ميس أموال الوقف أال وهو احلماية القانونية لتلـك
األموال بني الواقع واملأمول ،نظراً ألن الوقف يعد داعماً هاماً للدولة يف اجملاالت االجتماعيـة واالقتاـادية والاقاةيـة،
ومن ثم نتناول هذا املوضوع بطريقة تأصيلية عملية بهدف توةري احلمايـة القانونيـة اللعليـة والعاجلـة ألمـوال للوقـف،
وذلك من خالل ثالثة حماور رئيسية ،احملور األول يتمال يف تعريف الوقـف وأهميتـو ووـرووو وبيـان وبيعتـو القانونيـة
واألسباب اليت أدت وتؤدي إىل التعدي على أموالو ،واحملور الااني يقوم على دراسة صور احلمايـة املدنيـة واإلجرائيـة
واجلزائية ألموال الوقف يف النظام السعودي وةقاً لألنظمة واللوائح الاـادر يف اململةـة بشـأن الوقـف ،ثـم نتعـرف يف
احملــور الاالــث علـى احلمايــة القانونيــة باــورها الــاالا يف النظــام املاــري مــن خــالل قــوانني ولــوائح الوقــف امل تللــة
واملتعاقبة يف مار ،اليت أثرت على أموال الوقف باإلجياب تار وبالسلب تار أخرى.

المقدمة

()1

صلي اهلل عليو وسلم ،سـيد األولـني وارخـرين وخـا

احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الاـاحلات ،وبقدرتـو
ســـبحانو وتعـــاىل ياـــلح أمـــر األرض والســـموات،

األنبياء واملرسلني النيب األمي الذي علَّم املـتعلمني،،،
وبعد:

والاال والسالم على سيد اخللـ وببيـب احلـ حممـد

يعترب الوقف من مسات اجملتمـع اإلسـالمي ومـن
أبرز نظمـو يف ققيـ التنميـة االجتماعيـة واالقتاـادية،

( )1يشةر املؤلف كرسي الشيخ راود بن دايــل لدراسات األوقـاف
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف اململةة العربية
السعودية لتمويلو نشر هذا البحث ضمن برنامج دعم املعرةة
العلمية املت ااة يف عام1414/1411هـ.

ولقد اهتم بو اللقهاء ووضعوا لو األبةـام الـيت تطـب
معامالتــــو بهــــدف احملاةظــــة علــــى أموالــــو وتنميتهــــا
واسـتمرارية تقــديم مناةعـو إىل املســتليدين وةقـًا ملقاصــد
الواقف الوارد يف بجة الوقف الشرعية.
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أهمية موضوع البحث

وقد ارتأينا ضرور إدخال نظام الوقـف يف ماـر

تعترب احملاةظة على أموال الوقف وتنميتو ضرور

يف الدراســة باعتبــارس قــد مــر ررابــل وةــروف تار يــة

بشــرية وةريطــة وــرعية ،بهــدف اســتمرارية الوقــف يف

متنوعــــة أثــــرت ســــلباً وإجيابــ ـًا يف وضــــعو القــــانوني

ققي أهداةو وتقديم املناةع للمسـتليدين منـو ،ولـذلك

واالقتاادي ،وهو ما يتطلب منا دراسة أسباب وصـور

يعتــرب القــائمون علــى أمــر إدار هــذس األمــوال مس ـ ولني

التعدي على أموال الوقف ،ثم حبث الوسـائل القانونيـة

أمام اهلل عزَّ وجـل أوالً ،ثـم أمـام الواقـف واملسـتليدين

حلمايــة أمــوال الوقــف يف كــل مــن النظــامني الســعودي

واجملتمـــــع ،عـــــن أي تقاـــــري أو إهمـــــال أو تعـــــد يف

واملاري ،وذلك من خالل النظر والتأمل يف تشـريعات

استامارها ،وذلك باعتبار اللوائد العظيمة الـيت قققهـا

وقوانني الوقف احلالية ،ومن هنا يربز التسـالل يف بدايـة

هــذس األمــوال ،وألنهــا أمــوال يــراد بهــا ققي ـ األجــور

هذس السطور.

األخروية.
وتبدو األهميـة العمليـة ملوضـوع البحـث خاصـة
مع ندر األحباا والدراسات القانونية يف هـذا املوضـوع

هـل قـوانني الوقـف احلاليـة كاةيـة لتـوةري احلمايـة
الالزمــة هــذس األمــوال مــن التعــدي عليهــا أم هــي يف
باجة إىل إعاد النظر

وخاصة ةيما يتعل بتوةري احلماية العاجلة للوقف ،وقد

ومــا هــو النظــام القــانوني املقـ و لتــوةري احلمايــة

كان أبدا هذس األحباا حبـث رسـالة ماجسـتري بعنـوان

احلقيقيـــــة ألمـــــوال الوقـــــف يف النظـــــامني املاـــــري

(احلماية اجلزائيـة للتعـدي علـى األوقـاف وتطبيقاتهـا يف

والسعودي ،لةي يؤدي الوقف دورس حنـو ققيـ اليايـة

اململةــة العربيــة الســعودية) للبابــث دبــام بــن حممــد

املرجو منو ،أو اليت من أجلها أُوجد الوقف ومـا هـي

إبـراهيم الدباسـي ،الــيت نوقشـع جبامعــة نـايف للعلــوم

الوسائل املق بة لتوةري هذس احلماية يف الوقع املعاصر

األمنية بتاريخ 1464/4/61هـ.
مشكلة البحث
وتبــدو مشــةلة البحــث يف ضــرور ال كيــز علــى
باـــر ودراســـة وقليـــل الناـــوص القانونيـــة املتعلقـــة

وبــول اإلجابــة علــى هـــــــذس التســالالت يــدور
البحــث يف ثالثــة مبابــث متتاليــة وةقــاً خلطــة البحــث
التالية.
خطة البحث

بـالوقف للوقـوف علـى مـدي توةريهـا احلمايـة القانونيـة

ونظراً ألهمية موضوع البحث يف الوقـع احلـالي

ألمــوال الوقــف ،وللوقــوف أيط ـًا علــى مــدى ةاعليــة

وملـــا يرجـــى منـــو بوضـــع ابتياوـــات اب ازيـــة حلمايـــة

وجـــدوى هـــذس الناـــوص يف ققيـ ـ احلمايـــة اللعليـــة

الوقف ،وهو ما يشجع بدورس إىل التوسع ةيو ،ومن ثم

ألموال الوقف من التعدي عليها أو النيل منها.

ةقد رأينا أن نتناول موضوعات البحث يف ثالثة مبابث
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رئيســـية ،نتنـــاول يف املبحـــث األول تعريـــف الوقــــف

املوقوةة ،ةيقال ببسها ووقلها رعـ وابـد ،والوقـف

وورووو ووبيعتو القانونية وأسباب التعدي على أموال

والتحبـــيس والتســـبيل رعـــ وابـــد وهـــي الاـــدقة

الوقف وذلك يف أربعـة مطالـب ،ثـم نتنـاول يف املبحـث

املعروةة(.)6

الاــاني احلمايــة القانونيــة للوقــف يف النظــام الســعودي

وفى االصطالح

وذلــك يف ثالثــة مطالــب نتعــرف خالهــا علــى صــور

الوقف هو ببس العني عن أن تةون ملةاً ألبد

احلماية املدنية واجلنائية واإلجرائية ألمـوال الوقـف ،ثـم

مــن النــام وجعلــها يف بةــم ملــك اهلل تعــاىل والتــربع

يف املبحث الاالـث نتعـرف علـى صـور احلمايـة القانونيـة

بريعها جلهة من جهات اخلري تربعا الزمـا ( .الشـوكاني،

ألمــوال الوقــف يف النظــام املاــري مــن خــالل ثالثـــة

ص168؛ اجلزائري :1115 ،ص 122؛ أبو زهـر ،

مطالب متتالية.

 1191م :ص 5؛ مطلوب :1111 ،ص.)611

ثم نتعـرف يف ختـام علـى أهـم الوسـائل العمليـة
لتحقي احلماية القانونية اللاعلة ألموال الوقف.

والوقف بهذا املعنى قد يةون مـن أول األمـر إىل
جهــة خرييــة كــاللقراء واملســاجد واملستشــليات ،وقــد
يةـون الريـع أوالً للواقـف مــادام بيـاً ،ثـم ألوالدس مــن

المبحث األول :تعريف الوقف
وشروطه وطبيعته القانونية
وأسباب التعدي عليه

بعدس ،ةإذا انقرضع الذريـة ياـرف الريـع جلهـة يعينهـا
الواقف.
ومن هنا ينقسم الوقف إىل نوعني :وقفف خيفري

املطلب األول :تعريف الوقف وأهميتو.

وهو ما يارف ةيو الريع يف أول األمر إىل جهة خرييـة،

املطلب الااني :وروط الوقف.

ووقف أهلفي (ذري) وهو ما جعـل اسـتحقاق الريـع ةيـو

املطلب الاالث :الطبيعة القانونية للوقف.

أوالً إىل الواقــف مــاال ثــم ألوالدس وذريتــو ثــم جلهــة بــر

املطلــب الرابــع :أســباب التعــدي علــى أمــوال

حيددها( .اإلبياري1161 ،هـ :ص.)6

الوقف.
المطلب األول :تعريف الوقف وأهميته
الوقف في اللغة

أهمية الوقف
ويســـاهم الوقـــف بـــدور ةعـــال وهـــام يف احليـــا
االجتماعيــة و االقتاــادية ،بيــث يعــد مؤسســة ةاعلــو

والوقــف يف كــالم العــرب هــو املةــث واحلــبس،
ومنو يقـال وقـف الـدار علـى املسـاكني وقلـاً أي ببسـها
عليهم ،والوقف هو احلبس ،ومنو األرض احلبـيس أي

( )6انظر بتوسع( :ابن منظور 1419 ،هـ :ص 691؛
اللريوزآبادي1419 ،هـ :ص .)114
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ومؤثر يف إعانة اللقراء واحملتاجني ودعم مشـاريع اخلـري

العلــوم ،ةنبــع علمــاء يف الةيميــاء والباــريات والللــك

والرب يف كاةة اجملاالت اليت حيددها الواقـف أو يقـوم بهـا

والطــب والاــيدلة بســبب الــدعم املســتمر مــن أمــوال

ناةر الوقف الستامار أموالو ،ومن هنا تتطـح األهميـة

الوقــف ،وقــد تقلــر دور الوقــف يف هــدس امليــادين يف

االجتماعية و االقتاادية ألموال الوقف.

العار احلديث ،هدا يف الوقع الذي جند ةيو اليرب قد

واملتعم يف قراء تاريخ احلطار اإلسالمية جيـد

رصد هدس األنشطة الةاري من الـدعم ماـل جـائز نوبـل

أن الوقف كان لو دور بارز يف إمداد تلك احلطار باملال

للعلوم وجممع كار جني التةنولوجي وجامعـة أكسـلورد

واإلبــداع والقــو  ،عــا رعــي مســريتها ومةنهــا وبــاة

(الاريخ 1465 ،هـ :ص .)64

علــى بقائهــا وكينونتهــا بتــى يف أوــد الظــروف بلةــة،

المطلب الثاني :شففروط الوقفف

ةقد قام الوقف بأنشطة كاري متعدد غطع أوجو احليـا

الوقف باعتبارس تارةاً صادراً من و ر ينتقـل

امل تللــة ،بيــث قــام الوقــف يف املاضــي بالــدور الــذي

روجبـــة مـــال الوقـــف مـــن ملةـــة إىل ملـــك اهلل تعـــاىل

تقوم بو بالياً وزارات التعلـيم والاقاةـة بإنشـاء املـدارم

وليتاــدق بريعــو يف وجــوس اخلــري الــيت حيــددها أو علــى

ورعايـــة الطلبـــة وتشـــجيع البحـــث العلمـــي وتشـــييد

جهات خري حمدد  ،يلـزم تـواةر وـروط خاصـة يف هـذا

املةتبـــات واستنســـاب الةتـــب (الاـــريح1465 ،هــــ:

التارف مـن كـل جوانبـو لةـي يةـون وقـف املـال وقلـًا

ص.)61

صــحيحاً وةق ـًا للشــروط الشــرعية والقانونيــة ومــن ثــم

كمــا لعــب الوقــف دوراً هامــاً يف تركيــز قاعــد

ي تب ارثار الاحيحة على ذلك.

التةاةل االجتمـاعي ،وخاصـة الوقـف اخلـريي ،بيـث

ونوجز وروط الوقف ةيما يلي:

كانــع كــاري مــن األوقــاف ياــرف ريعهــا علــى اللقــراء

 - 1أن يادر الوقف من مالك املال أو من

واملســاكني والعجــز واملقعــدين واليتــامى ،وتــوةر هــم

يقوم مقامو.

السةن وامللبس واليداء والطمأنينة واألمن ،كما ساهم

 - 6أن بةون املال املوقوف عينا جيوز بيعها

يف تأمني اجملتمع من االضـطرابات (األمـني1404 ،هــ:

واالنتلاع بها ورعا .

ص.)109

 - 1أن يةون الوقف على جهة بر ومعروف

وقد كان للوقف السب يف دعم األنشطة العلميـة

وقربة هلل تعاىل .

والتةنولوجيــــة ســــواء يف العــــاغ اإلســــالمي أو غــــري

 - 4أن يةون املوقوف عليو حمددا وليس

اإلسالمي ،بيث كانع هناك أوقاف خااع غالتهـا

جمهوال (وأن يةون الوقف على من ياح

لتنلـ ـ علـــى العلمـــاء امل

عـــني واملبـــدعني يف وـــيت
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متلةو .ةال ياح على الرقي أو اجلن أو

كان هذا الوقف غري صـحيح ،باعتبـارس تاـرف صـادر

األموات أو املالئةة.

عن غري ذي صلة يف مباورتو.

 - 5أن يةون الوقف مؤبدا وليس حمددا ردس.
وةيما يلي تلايل هذس الشروط:
 -1أن يصدر الوقف من مالك المال

 -2أن يكون المال الموقوف عينا يجوز بيعها
واالنتفاع بها شرعا

املال املوقوف قـد يةـون عقـارا أو منقـوال إال أنـو

استقر العلماء على أن الوقـف عقـد الزم رجـرد

ويف كل األموال جيب أن يةون عينـاً ينتلـع بهـا وجيـوز

القـــول أو اللعـــل الـــدال عليـــو ،كمـــا أنـــو مـــن عقـــود

التعامل عليها ورعاً ،ةال ياح وقف احملرمات أو على

التربعات ،ةيلزم لاـحتو أن يةـون الواقـف عـن تتـواةر

العمـــوم وقـــف غـــري املبابـــات ،كـــاخلمور واألصـــنام

ةــيهم أهليــة التــربع ،وهــي أهليــة األداء الةاملــة ،بــأن

وبيوت امليسر واخلنزيـر وامليتـة والةلـب ،وكـذلك املـال

ال وبــرًا غــري حمجــور عليــو لســلو،
يةــون باليــا عــاق ً

املرهون ال ياح وقلو ألنو ال جيوز بيعو.

ةالايب واجملنون واحملجور عليو ليس مـن بقهـم القيـام
بالتارةات التربعية (أبو زهر  :1191 ،ص.)161
ةالبـــد أن ياـــدر هـــذا العقـــد مـــن مالـــك املـــال
املوقوف أو عن يقوم مقامو يف هذا التارف (الوكيل أو

لذلك ذهب أهل العلم إىل أنو ،جيوز وقـف كـل
عـــني ينتلـــع بهـــا وـــرعاً كالعقـــار واحليـــوان األثـــاا
والســالو ،ملــا ورد يف بــديث أبــي هريــر أن خالــد بــن
الوليد قد ابتبس أدرعتو وأعتادس يف سبيل اهلل(.)1

النائـــب) وإال كـــان الوقـــف غـــري صـــحيح ،وال ياـــح

أمــا مــا ال ينتلــع بــو علــى الــدوام كالطعــام أو مــا

الوقف من مالك ال حيسن التارف يف املـال كـاجملنون أو

يشم من الرحيـان أو مـا يـتحطم ويةسـر ةـال جيـوز وقلـو

احملجور عليو لسلو أو غللة ما غ تأذن لو احملةمة.

ألنو ال ميةن االنتلاع بو على الدوام  ،وكل عـني معينـة

أما من يقوم مقام الواقف يف الوقف ةهـذا إمـا أن

جا ز بيعها وأمةـن االنتلـاع بهـا مـع بقائهـا املتاـل جيـوز

يةون وكيال عنو روجـب وكالـو رمسيـو أو نائبـا عنـو أو

وقلها إذا كانع معينة ،ةإذا كانع يف الذمـة أي يف ملـك

وصياً أو قيماً على ناقر األهلية أو احملجور عليو ،ةإذا

و ـ ر أخــر أو مرهونــة أو مــؤجر لليــري ،ةــال جيــوز

كــان وكــيال ،ةــإن الوكالــة باعتبارهــا عقــد يلــزم هــذا

وقلها ألن التعيني وـرط للوقـف (األمـني 1404 ،هــ،

الشــ ر (الوكيـــل) أن يقـــوم بعمـــل قـــانوني حلســـاب

ص .)111 ،118

املوكل.
وبناء على ذلك إذا صدر الوقف من غـري املالـك
نلسو أو من غري الوكيل عنو أو من يقـوم مقامـو قانونـا،

( )1رواس اإلمام الب اري يف كتاب اجلهاد -باب رقم  81وكتاب
الزكا  -باب رقم .41
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وكمــا جيــوز للش ـ ر وقــف باــة ملــروز يف

والــرب واملعــروف همــا ةعــل اخلــري واإلبســان،

ملةــو ،جيــوز لــو أيطـاً وقــف املشــاع منــو ،ألن مــا جــاز

واملعروف هو ما عرف من واعـة اهلل وعةسـو املنةـر مـا

وقف جزء منو جاز وقلـو مشـاعاً ،سـواء كـان عقـارًا أو

خــرع عنهــا ،لــذلك قيــل ياــح الوقــف علــى مــا ةيــو

منقــوالً ،ألن الوقــف بــبس األصــل وتســبيل املنلعــة

صــالو للمســلمني كبنــاء القنــاور واملســاجد واللقــراء،

واملشــاع كاملقســوم يف ذلــك ،ةيجــوز وقــف علــو الــدار

وكــذلك جيــوز علــى أهــل الزكــا ماــارةها الشــرعية،

دون ســللها وســللها دون علوهــا ،ألنهمــا عينــان جيــوز

ةالقربة هي كل ما يتقرب بو إىل اهلل.

وقلهما ةجاز وقف أبـدهما دون األخـر ،مـا دام ميةـن
االنتلاع بةل قسم منها.
 -3أن يكون الوقف على جهة بر ومعروف
وقربة هلل تعالى

ةـــإذا كانـــع اجلهـــة ال يقاـــد بهـــا القربـــة والـــرب
واملعروف ةالوقف باوـل سـواء كـان الواقـف مسـلما أو
ذمياً ،كالواقف على الةنائس والبيـع وعمارتهـا وكتـب
التـــورا واإلجنيـــل ألن هـــذس األمـــاكن موضـــوعة علـــى

وهذا الشرط يع أن يةون املوقوف عليـو جهـة

معاــية كمــا أن كتــب التــورا و اإلجنيــل باولــة ،ألنهــا

بــر ومعــروف وقربــة كــالوقف علــى املســاجد والقنــاور

ال ألنــو
مبدلــة وحمرةــة ،ةاــار الوقــف عليهــا أيط ـًا بــاو ً

واجلســــور والســــقايات و كتــــب العلــــم واملســــاكني

وقف على معاية ( أبو زهرس1191 ،م :ص .)86

واألقارب وهذا الشرط تقتطـيو وبيعـة الوقـف باعتبـارس

 – 4أن يكون الموقوف عليه محدداً وليس

وــرع أصــال ألجــل قاــيل الاــواب والــرب ةــإذا غ يةــن

مجهوالً
ةال ياـح الوقـف علـى جمهـول ،كـالوقف علـى

قاد الواقف األساسي يف األوقاف اخلريية هو عمل من

رجل جمهول غري معني أو الوقف على من تارس ةالن،

أعمال اخلري يريد بو وجو اهلل ،ويرجو بو تـوازن اجملتمـع

ألنو متليـك منجـز ةـال ياـح يف جمهـول كـالبيع واهبـة،

على أةطل الوجوس (الااحل :1186 ،ص .)121

ولـــذلك البـــد أن يةـــون املوقـــوف عليـــو و اـــًا أو

على بر غ حيال مقاودس الـذي وـرع مـن أجلـو ،ألن

ومــن هنــا ال ياــح الوقــف علــى الةنــائس وال

أو اصاً معينني.

علـــى اليهـــود والناـــارى وال علـــى جـــنس األغنيـــاء

وهذا الشرط يتل مـع وبيعـة الوقـف مـن بيـث

واللساق وقطاع الطـرق وكتـب التـورا واإلجنيـل ألنـو

كونو متليةاً للعني أو املنلعة ،ةال ياـح علـى غـري معـني

إعانة على املعاية ،إال أنـو إذا وقـف علـى ذمـي جـاز

كاإلجار  ،ةال ياح الوقف علـى األمـوات أو اجلـن أو

الوقف ألنـو يف موضـع القربـة (ابـن قدامـة ،ص 11؛

املالئةة ،كما ال ياح الوقف على احلمل استقالال بـل

أبو زهرس1191 ،م :ص .)86

جيوز تبعا ،كقول الواقف وقلـع كـذا علـى أوالدي ثـم
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على أوالدهم وةـيهم لـل ةيشـملو الوقـف ،وكـذلك

علـــى عمـــار املســـاجد والزوايـــا واملـــدارم واملقــابر،

إن وقف وقلاً مطلقـاً وغ يـذكر سـبيلو ،ةـالوقف باوـل

وإصالو اجلسـور والطرقـات العامـة ،بـل كـان منهـا مـا

ألنــو متليــك ةــال ياــح مطلقــاً (األمــني 1404 ،هـــ:

ينلـــــ علـــــى اللنـــــادق للمســـــاةرين ،والرباوـــــات

ص.)160

للمجاهدين ،وعلى البدار للمزارعني واللالبني ،ومـا

 -5أن يكون الوقف مؤبدا وغير محددا بمدة

يعطى من قرض بسن للتجـار ،ومـا يعطـى مـن معونـة

ال ياـــح الوقـــف إال إذا صـــدر الواقـــف علـــى

للعميــان واملقعــدين ،وإليــواء اليتــامى واللقطــاء ،بــل

ســبيل التأبيــد ،ةــإذا قــال وقلــع كــذا وــهرا أو إىل ســنة

لتزويج العزاب ،وهناك أوقاف جملرد سـقاية العطشـان،

ةال ياح الوقف ،ألن الوقف إخراع للمال على سبيل

أو إوعــام اللقــري يف رمطــان ،وبــدائ وقلــع جبميــع

القربــة والــرب ،ةــال جيــوز أن حيــدد رــد  ،وهــو يف ذلــك

أوجارها املامر ليأكل منها كـل عـابر سـبيل (الاـاحل،

كالعت (ابن قدامة ،ص .)115

 :1186ص .)121

ةال جيوز تعلي الوقف إىل مد كأن يقول وقلع

ونظرًا ألهمية تأبيد الوقف لةي ميةن االنتلاع بو

داري علــى ةــالن ســنة ،ةــال يةــون وقلـاً ،ألن الوقــف

على الدوام ناع املاد اخلامسة من قانون الوقـف رقـم

إخراع للمال على وجو القربة كالادقة ،ألنـو لـو جـاز

 48لسنة  1142على أنو "الوقـف إذا أولـ كـان مؤبـدًا

أن يقـــف إىل مـــد جلـــاز أن يعتــ أو يتاـــدق إىل مـــد

والوقف على غري اخلريات ال يةون إال مؤقتاً".

وكالهما غري جائز" (ابن قدامة ،ص  ،115أبو زهر ،

المطلب الثالث :الطبيعة القانونية للوقف

1191م :ص .)101
ويع ـ التأبيــد أن يةــون الوقــف علــى ســبيل ال
ينقطع وذلك على وجهني:
األول :أن يقــف علــى مــن ال ينقــرض كــاللقراء
واملساكني واجملاهدين وولبة العلم.

أوال :طبيعة الوقف في الفقه اإلسالمي
ميةننا استجالء وبيعة الوقف يف اللقو اإلسـالمي
من خالل قول النيب صـلى اهلل عليـو وسـلم يف احلـديث
الشــريف لعمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــو (إن و ـ ع
ببسع أصلها وتادقع بامرها) (.)4

الااني :أن يقف على من ينقرض ثم بعـدس علـى

ويستلاد من هذا احلديث أن مـال الوقـف ياـبح

من ال ينقرض كقولو (وقلع على رجل بعينـو ثـم علـى

رجرد ببسـو يف سـبيل اهلل مـاال موقوةـا وقلـا مؤبـدا أي

ولدي ثم على اللقراء ،أو أن يقول وقلع على زيد ثم
على عقبو ثم على اللقراء واملساجد والقناور).
ومــن األوقــاف اخلرييــة الــيت ال تنقطــع مــا ينل ـ

( )4صحيح اإلمام الب اري –كتاب الوصايا –باب الوقف كيف
يةتب –احلديث رقم . 11605
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صدقة دائمة ال ينقطع صـرف ريعهـا يف سـبيل اخلـري وال

ما دام قـد تـواةرت وـروط صـحة وقلـو ،ةياـح وقـف

يتحق ذلك إال رنع املتادق وغـريس مـن التاـرف ةيهـا

املنقول لذاتو ،كاحليوان والسالو ،كما جاء يف احلديث

بالبيع أو اهبة أو املرياا.

الــذي يرويــو أبــو هريــر رضــي اهلل عنــو أن رســول اهلل

لــذلك يوضــح ةقهــاء الشــريعة اإلســالمية هــذس

صلى اهلل عليو وسلم قـال (مـن ابتـبس ةرسـاً يف سـبيل

الطبيعة بقوهم من خالل املاال ،أنـو إذا وقـف وـ ر

اهلل إميانـًا وابتسـابا ،ةــإن وـبعو وروثــو وبولـو يف ميزانــو

عشــر أةدنــة علــى مســجد أو مستشــلى أو مــرب أو أي

بسنات)( ،)5وكما جاء يف األثر أن خالد بـن الوليـد قـد

جهــة خــري واســتويف وقلــو وــرائطو الشــرعية والقانونيــة

ابتــــبس أدرعــــو وأعتــــادس يف ســــبيل اهلل وقلــــا علــــى

خرجع األةدنة العشر عن ملةيتو وغ تنتقل إىل ملـك

اجملاهدين.

أبـــد مـــن النـــام بـــل صـــارت علـــى بةـــم ملـــك اهلل

وكـــذلك ياـــح وقـــف املنقـــول حبســـب املـــ ل

وخرجع بذلك عن أن تةون حمال ألي تاـرف متليةـي

كالن يــل واألوــجار ،ةقــد أجــاز الــنيب صــلي اهلل عليــة

ال مــن الواقــف وال مــن غــريس وصــار ريعهــا بقــا الزمــا

وسـلم مـن وقـف

ـس خنـالت علـى مسـجد ةقـال ال

للجهــة الــيت وقــف عليهــا يف بيــا الواقــف وبعــد عاتــو

بأم بو.

(الشوكاني ،ع ،2ص ،168الةبيس.)1199 ،

وياح وقف العقار كمـن يـب بنيانـاً علـى هي ـة

وتتطـــح احلةمـــة مـــن منـــع التاـــرف يف أصـــل

مســجد ويــأذن إذنــا عام ـًا بالاــال ةيــو أو جيعــل أرضــو

الوقـف سـواء كـان تاـرةا ماديـا أو قانونيـا ،يف أن نقـل

مقــرب ويــأذن إذنــا عام ـًا بالــدةن ةيهــا ألن العــرف جــار

ملةية العني املوقوةة لليري يؤدي إىل إنهاء اليرض الـذي

بذلك وةيو داللة على الوقف.

أنشئ من أجلـو ،وهـو ققيـ املنلعـة للعبـاد والقربـة إىل
اهلل عز وجل (موسى.)6001 ،
كمـــا اوـ ـ ط ةقهـــاء الشـــريعة اإلســـالمية عـــد

وأيا كان نوع الوقف ةان مال الوقف لو و اية
اعتبارية وذمـة ماليـة مسـتقلة عـن الذمـة املاليـة للدولـة،
ويتمتع باألهلية الةاملة الـيت وـول القـائمني عليـو بـ

وروط يف املال املوقـوف يلـزم تواةرهـا عنـد وقلـو ،مـن

املطالبــة حبقوقــو والتقاضــي بشــأنو (الرزيقــي:6001 ،

بينها أن يةون ماالً متقوماً سواء أكان عقاراً أم منقـوالً،

ص .)51

وأن يةون معلومـاً وعلوكـاً للواقـف وقـع الوقـف (أبـو

ةهــو إذن لــيس ملةيــة عامــة للدولــة وال تعــود

زهـــــــــر 1191 ،م :ص 12؛ قحـــــــــف6000 ،م؛
الةبيس :1199،ص .)109
وعليو ياح وقف املنقول والعقار على السواء،

( )5رواس اإلمام مسلم يف كتاب الزكا -بديث رقم  ،11ورواس
اإلمام الب اري يف كتاب اجلهاد  -باب رقم . 81
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ملةيتـو إليهــا ولـيس ملةـاً جلميــع أةـراد اجملتمــع ،بــل ال
ملك ةيـو ألبـد وإ ـا ملةيتـو تعـود إىل املوقـوف علـيهم
بقيــود  ،ةليســع ملةيــتهم لــو مطلقــة وإ ــا اســتياللو
طع إلراد واقلو وليسع للمنتلعني أو الدولة.
ومن هنا ةان أموال الوقـف ال تـدخل يف امليزانيـة
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االعتبارية.
ثالثاً :طبيعة ملكية الوقف في القانون المدني

المصري

ناــع املـــاد  56مــن القـــانون املــدني علـــى أن
األو اص االعتبارية هي:

العامة للدولة وال ب ها ةيو ،وإ ـا الدولـة بارسـة لـو

- 1الدولـــــة و كـــــذلك املـــــديريات واملـــــدن

ومشرةة عليو ،كما تشرف على غريس من جوانب احليا

والقرى..............

االقتاــادية واإلداريــة  ،ةــال يعــد مــن األمــوال العامــة

................- 6

اململوكة للدولة  ،ألنو حمدد بيـرض خـاص أنشـئ مـن

 - 1األوقاف.

أجلو هو غرض الواقف (الرزيقي :6001 ،ص .)28

وأوضــحع املــاد  51مــن ذات القــانون وبيعــة

ثانيا :طبيعة الوقف في قانون الوقف رقم

أموال الوقف ،بأن كشلع عن مالمـح هـذس الش اـية

44لسنة 1441م

االعتباريــة ملؤسســة الوقــف ،بــأن لــو ذمــة ماليــة مســتقلة

بالنظر إىل ناـوص قـانون الوقـف يف ماـر رقـم

وأهلية قانونية ،وأوجب هذا الش ر االعتباري بـ

 48لســنة 1142م ،جنــد أنــو غ يتعــرض لبيــان الطبيعــة

التقاضــي واحل ـ يف مــوون مســتقل ،واحل ـ يف وجــود

القانونية ألموال الوقف ،هل هي ملةية عامو أم ملةيـو

عال قانوني يقوم على إدار وؤونو.

خاصة ،وهـو يشـمل  26مـاد ومـذكر تلسـريية ،وقـد

ونظرا ألن الوقـف لـو الش اـية االعتباريـة ةإنـو

سب هذا القانون عد قوانني أخرى ،هـي القـانون رقـم

يتمتــع جبميــع احلقــوق إال مــا كــان منهــا مالزمــا لاــلة

 98لسنة  1111بشأن الئحة ترتيـب احملـاكم الشـرعية،

اإلنسان الطبيعية ،ةلو ذمة مالية ،ولو احل يف التقاضـي

والقــانون رقــم  421لســنة  55بتعــديل بعــك أبةــام

واحل يف وجود نائب ميالو ويعرب عن إرادتو.

قـانون القطــاء رقــم  49لسـنة ،42والقــانون 268لســنة
 55بعك اإلجراءات يف قطاء الوقف.

ويتلــ أغلــب وــراو القــانون املــدني علــى أن
الش اية االعتبارية اليت يتمتع بها الوقف إ ـا هـي مـن

ولــذلك ةــل قديــد الطبيعــة القانونيــة ألمــوال

أنواع الش اـيات االعتباريـة اخلاصـة وليسـع العامـة،

الوقــف علــى عــات وــراو القــانون يف ضــوء ناــوص

إال أنهــا تــدخل يف نطــاق االع ـ اف العــام مــن الدولــة،

القـــانون املـــدني ،بيـــث ورد الـــنر علـــى أن أمـــوال

ةهـــي إذًا مؤسســـة ماليـــة ذات نلـــع عـــام (الرزيقـــي،

األوقــاف مــن النابيــة القانونيــة تعــد مــن األوــ اص

 :6001ص .)28
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ونــرى أن هــذا العقــد يلــزم لــو األهليــة الةاملــة

ولــذلك اوــ ط القــانون ضــرور تــواةر وكالــة

للتاــرف ألنــو عقــد ناقــل للملةيــة ،ةيلــزم لــو أهليــة

خاصة يف الوقف  ،ةناع املـاد  906مـدني علـى أنـو

التارف وليس أهلية األداء ،ةقد ناع املاد  112من

(البد من وكالـة خاصـة يف كـل عمـل لـيس مـن أعمـال

القانون املدني املاري على أنو (يةون تاـرف احملجـور

اإلدار وبوجـــو خـــاص يف البيـــع والـــرهن والتربعـــات

عليــو لســلو أو غللــة بــالوقف أو الوصــية صــحيحًا متــى

والالح .).....

أذنتو احملةمة يف ذلك).

المطلب الرابع :أسباب التعدي على أموال الوقف
وتتمال أسباب التعدي على أمـوال الوقـف ةيمـا

ونرى أن هذا النر غري منطقـي ،إذ كيـف تـأذن
احملةمة للمحجور عليـو لسـلو أو غللـة بـأن يتاـرف يف
أموالو ،ةالوقف أو الوصية همـا مـن أعمـال التاـرف،

يلي:
أوال :االس ففتيالل عل ففى أم ففالأ وأراض ففي األوق ففاف

الـيت قـد تةــون دائـر بــني النلـع و الطــرر ،وقـد تةــون

ووضففع اليففد عليهففا دون وجففه ففو ودون

ضار بالنسبة لو ضررا حمطا رغم أنهمـا مـن أعمـال الـرب

سند قانوني
ويتطح ذلك عند حماولة الـبعك متلـك أراضـي

واخلري.
وإذا وقــع و ـ ر الواقــف يف غل ـ أو إكــراس أو

أو عقارات الوقـف بعقـود أو بجـج وقـف مـزور  ،عـا

تــدليس أو غــي ،ةيجــوز لــو ولــب إبطــال الوقــف مــن

أدي إىل ضــياع مســابات كــبري مــن أراضــي الوقــف

احملةمة وةقا لقواعد وباالت عيوب اإلراد يف القـانون

بسبب االستيالء عليها بوضع اليد وبدون سند قانوني،

املدني(.)2

وهو التعدي يشةل واقع مريـر ألمـوال الوقـف وهـو مـا

أما من يقوم مقام الواقف يف الوقف ةهـذا إمـا أن

صــرو بــو وزيــر األوقــاف املاــري بقولــو أن املســابات

يةون وكيال عنو روجـب وكالـو رمسيـو أو نائبـا عنـو أو

الـــيت االســـتيالء عليهـــا مـــن أراضـــي األوقـــاف منـــذ

وصي أو قيم على ناقر األهليـة أو احملجـوز عليـو ةـإذا

سنوات الستينيات بليع مائة وثالثون ألف ةدان(.)9

كــان وكــيال ،ةــإن الوكالــة باعتبارهــا عقــد يلــزم هــذا

كمـا أن اإلصـالو الزراعـي واحملليـات قامتـا منــذ

الشــ ر (الوكيـــل )أن يقـــوم بعمـــل قـــانوني حلســـاب

عام  1126باالستيالء على أراضـي األوقـاف ،وكأنهـا

املوكل.

ملةيــة عامــة ميةــن نزعهــا و توزيعهــا علــى املــواونني
( )9تاريح صحلي للدكتور حممود لدي زقزوق وزير

( )2راجع تلايال أبةام املواد من  168 –160من القانون املدني
املاري.

األوقـــــــــاف املاري األسب – منشور جبريد (املاريون):
العدد الاادر بتاريخ .6011-01-65
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علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذس األراضـــي أراضـــي أوقـــاف

كـل التاــرةات الــيت تــرد علــى األمــالك الوقليــة ســواء

املســلمني وهــي ملةيــات خاصــة و وقلهــا ألغــراض

كانـع تقـع علـى أصـلو رلهومهـا املـادي والقــانوني ،أم

حمدد .

كانــع واقعــة علــى ب ـ االنتلــاع بــو ،مركــزين علــى
وهو ما استدعي اجلهات اإلداريـة والقانونيـة إىل

األمالك العقارية.

التدخل السـ جاع هـذس األمـالك ونزعهـا عـن اسـتولوا

ولذلك ذهب ةقهاء الشـريعة اإلسـالمية إىل منـع

عليها ،بتى ولو قام املتعدي بإجراء التييري يف الوقـف،

التارف يف أصل الوقـف ،سـواء كـان تاـرةا ماديـا أو

ولذلك صرو أبد مس ولي األوقاف أن الرئيس الرابل

قانونيا  ،ألن نقل ملةية العني املوقوةـة لليـري يـؤدي إىل

أنور السادات قام يف عـام  1191بإنشـاء هي ـة األوقـاف

إنهاء اليرض الذي أنشئ من أجلو ،وهو ققيـ املنلعـة

الس جاع هذس األراضي اليت االستيالء عليهـا ،وغ

للعبــاد والقربــة إىل اهلل عــز وجــل ،وإ ــا أجــازوا ةق ـ

يتم بتى ارن اس جاع سوى  100ةدان ةق  ،وصاو

اســتبدال مــال مــن أمــوال الوقــف يف بــاالت ووــروط

الـــوزير قـــائال" :هـــذس أمـــالك خاصـــة وليســـع أمـــالك

حمدد  ،وان اختللـوا بـني مطـي وموسـع لالسـتبدال،

عامة"(.)8

ومــــنهم مــــن بــــاول إغالقــــو (أبــــو زهــــر :1191،

ثان ف ففياً :عف ففدم مراعف ففاة بعف ففق الجوانف ففب القانونيف ففة
والشرعية ففي صفياغة العقفود والتصفرفات

المتعلقة بالوقف

ص.)121
ثالثف فاً :تسفليم أعيفان الوقففف إلفى جهفات متعففددة
لم تحسن الحفاظ عليه

ســواء مــن بيــث تــوةري الطــمانات والشــروط

كتسليم مسابات واسعة من أراضي الوقـف إىل

الةاةيـــة حلمايـــة أمـــوال الوقـــف عنـــد إبـــرام العقـــود

اهي ــة العامــة ل صــالو الزراعــي واجملــالس احملليــة يف

والتارةات الوقلية  ،عا كان لو أثر كبري علـى األمـالك

ماــر ،واقتـــطاع نســب كــبري مــن ريــع تلــك األعيــان

الوقليـة يف حماولــة متلةهــا وترتيــب بقــوق عينيــة عليهــا

لااحل هذس اجلهات ،وذلك نظيـر إدارتها لتلك األعيـان

دون الرجــوع إىل اجلهــات املس ـ ولة عــن لايــة الوقــف

وصيانتها وعمارتها ،ورغم اقتطاع تلك النسـب مقابـل

(اخلولي ،ص .)91

الايانة والعمار  ،ةقد وريـب معظـم أعيـان الوقـف

واملقاــود بالتاــرةات يف صــلب هــذا املوضــوع
( )8رد دكتور حممود لدي زقزوق وزير األوقاف األسب على
بيان عاجل رجلس الشعب بتاريخ  ،6011/1/64منشور
جبريد (املاريون) :العدد الاادر بتاريخ .6011-01-65

اليت سٌلمع بناء علـى هـذا القـانون (جربيـل:6001 ،
ص .)111
ويالب ـ أن أمــوال الوقــف الــيت كانــع تــديرها
هي ة األوقاف املارية بينما أنش ع كانع عبار عن:
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 - 1أمــوال قــع إدار جلنــة وــ ون األوقــاف
بوزار األوقاف.

اسـ داد العقــارات واألراضـي الــيت كانـع قــد تســلمتها
اجملــالس احملليــة ،وضــرور تســليمها إىل اهي ــة العامــة

 - 6األراضــي الزراعيــة املوقوةــة علــى جهــات

لألوقاف مع تقدير قيمة ما التارف منـو مـن أراضـي

الرب العام أو جهـات الـرب اخلـاص والـيت آلـع إىل اهي ـة

وعقارات ،إال أنو مازالع عملية اس داد هـذس األمـوال

العامة ل صالو الزراعي روجب القانون رقم  44لسنة

غ تــتم باــور كاملــة بتــى ارن رغــم مــرور أكاــر مــن

1126م.

ثالثني عاماً علـى صـدور هـذا القـانون ،وهـو مـا يؤكـد

- 1أمــوال األوقــاف اخلرييــة الــيت يشـ ط ةيهــا
الواقف النظر لنلسو وألبنائو من وبقة وابد .
- 4األوقــاف الــيت تشــرف عليهــا هي ــة أوقــاف
األقباط األرثوذوكسي.
- 5أموال البدل واألبةار.

ضياع مسابات كبري من أموال الوقف والتاـرف ةيهـا
وسـ اللســاد اإلداري امل اكــم يف احملليــات واحملاةظــات
على مدي هذس احلقبة الزمنية.
رابع ف فاً :ض ففعف الرقاب ففة الق ففائية عل ففى الجه ففات
القائمة على إدارة شئون الوقف

- 2سندات اإلصالو الزراعي مقابل األراضي

وتتماـــل هـــذس اجلهـــات أوالً يف وزار األوقـــاف

الزراعيــة الــيت تقــرر تســليمها للهي ــة العامــة ل صــالو

باعتبارها الناةر على أموال الوقف بـنر القـانون ،ثـم

الزراعي روجب القانون رقم  156لسنة 1159م.

هي ــات األوقــاف باعتبارهــا املنــوط بهــا إدار واســتامار

 - 9قيمــة مــا اس ـ د (اســتهلك) مــن الســندات
السابقة وسلم للمؤسسة االقتاادية إلدارتها.
وملــا صــدر قــانون إنشــاء اهي ــة رقــم  80لســنة
 1191نر يف مادتو الاانية على أن وتر اهي ة بـإدار

واســتبدال أمــوال الوقــف ،كمــا أن ضــعف العقوبــات
املقرر بل ميةن القول بانعدامها عنـد وقـوع لاللـات أو
تعديات على الوقف من جانب القائمني عليو.
لـــذلك يلـــزم لتحقيــ احلمايـــة اللعليـــة ألمـــوال
يــــع

واستامار األموال الوقلية يف البنـود  9 ،2 ،5 ،1ةقـ

الوقـــف أن تشـــمل الرقابـــة القطـــائية متابعـــة

أما األموال الباقية ةتظل كما هي قع يـد اجلهـات الـيت

اإلجــراءات القانونيــة واألنشــطة واألعمــال الــيت تتاــل

تديرها.

بــالوقف مالي ـاً وإداري ـاً ،مــع ضــرور اوــاذ اإلجــراءات

ورغم صدور القـانون رقـم  46لسـنة 1191م،

القانونيــة والتأديبيــة ضــد امل ــاللني ،وهــو مــا يــؤدي إىل

الــذي قــرر اس ـ داد األراضــي الزراعيــة التابعــة للوقــف

احللــاة علــى الوقــف وتأديتــو لــدورس ،كمــا ققـ هــذس

اخلريي واليت كانع قد تسلمتها اهي ة العامـة ل صـالو

الرقابــة ةائــد مزدوجــة :األوىل تتماــل يف ردع كــل مــن

الزراعـــي وغ يـــتم توزيعهـــا علـــى اللالبـــني ،وكـــذا

تســول لــو نلســو التعــدي علــى أمــوال الوقــف ،والاانيــة

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6014م1415 /هـ)
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تتماــل يف تشــجيع أهــل اخلــري مــن األمــة اإلســالمية علــى

وال وك أن هذا القرار الاادر بالالئحة التنليذيـة

الوقف وخاصة يف ةل وجود لاية ةعلية هذس األموال.

للقــانون رقــم  44لســنة  1126قــد ســاهم بــدور كــبري يف

خامسفاً :صففدور العديففد مفن التشفريعات والقفوانين

ضــياع وإهــدار أمــوال الوقــف ،ألنــو بــدالً مــن حماولــة

والقرارات التي ساهمت ففي التعفدي علفى

أموال الوقف أو التصرف فيفه إلفى جهفات
كومية أو أهلية

بيث أعطع هذس التشريعات للجهـات احلةوميـة

اس ـ داد أمــوال الوقــف مــن اجملــالس احملليــة واإلصــالو
الزراعــي جنــدس ةــتح بــاب االســتبدال علــى ماــراعيو عــا
ترتب عليو التعدي على أموال الوقف يف صـور قـرارات
وزارية وناوص قانونية.

التاـــرف يف أمـــوال الوقـــف ،ســـواء بـــالبيع أو اإلجيـــار

سادس فاً :السففماح لهيئففة األوقففاف المصفرية بالقيففام

العديد من اجلهات.

ةعنــدما صــدر القــرار بقــانون رقــم  1141لســنة

ببيع واستبدال أموال الوقف

الرمــزي ،عــا أدي إىل تلتيــع وضــياع أمــوال الوقــف بــني
ومن هذس التشريعات على سبيل املاال ما يلي:

 1196بتنظــيم العمــل بهي ــة األوقــاف املاــرية  ،ناــع

أ) ناع املاد الاانية من القـرار بقـانون رقـم 156

املــاد  11مــن هــذا القــانون علــى أنــو (......وكــذلك هــا

لســنة  1159علــى أن( :تتســلم اللجنــة العليــا ل صــالو

اســتبدال أو بيــع العقــارات بطريـ املــزاد العلـ  ،وجيــوز

الزراعي سنوياً األراضـي الزراعيـة الـيت يتقـرر اسـتبداها

للهي ة االستبدال أو البيع باملمارسة يف األبوال ارتية:

وذلك لتوزيعها وةقاً ألبةـام املرسـوم بقـانون رقـم 198
لسنة  1156املشار إليو).

أ) للمــالك علــى الشــيوع يف العقــارات الــيت بهــا
بار خريية بشرط أال تزيد احلاة اخلريية على ناـف

ب) القرار بقانون رقم  44لسنة  1126م بتسـليم

العقار ب) ملسـتأجري األراضـي اللطـاء أو واضـعي اليـد

أعيـان الوقــف املنتهـي بالقــانون رقـم  180لســنة 1156

عليها الذين أقاموا عليهـا مبـان ألكاـر مـن

ـس عشـر

إىل اهي ة العامة ل صالو الزراعي واجملالس احمللية .
ع) القرار الوزاري رقم  18لسنة  1128الاادر
عــن وزار األوقــاف ووــ ون األزهــر بشــأن الالئحــة
التنليذية للقانون رقم  44لسـنة  ،1126بيـث نـر يف
املــواد مــن اخلامســة بتــى احلاديــة عشــر علــى اســتبدال
أموال الوقف الـيت تسـليمها للهي ـة العامـة ل صـالو
الزراعي واجملالس احمللية باحملاةظـات وةقـاً للقـانون رقـم
 44لسنة .1126

سنة
ع) ملســــتأجري الوبــــدات الســــةنية بعمــــارات
األوقاف بالنسبة للوبدات املؤجر هم.
د) ملســـتأجري األراضـــي الزراعيـــة للمســـابات
املتناثر اليت ال تزيد كل منها على ثالثة أةدنة.
هـ) للجهات احلةومية واهي ات العامة ووـركات
القطاع العام والشركات والبنـوك الـيت تسـهم ةيهـا اهي ـة
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رضا حممد عيسى :احلمـــاية القـــــانونية ألمـوال الوقـــف يف النظامني السعودي واملاري

بالنسبة ملا يلزمها من أراضـي وأعيـان الواذهـا مقـاراً هـا

الواقف ،ةإن غ يعني الواقف ناةراً وجب على احملــةمة

أو إلقامة مشروع مش ك بني اهي ة والبنـوك الـيت تتعامـل

الشرعية تعيني ناةر على الوقف من أهلـو إن وجـد ةـيهم

معها وةقًا للشريعة اإلسالمية.

من هو أهل للنظار  ،وإال يتم تعـيني نـاةر علـى الوقــف

وهــذا القــانون وغــريس مــن القــوانني الســابقة علــى
صدورس تعد صور من صور التعدي على أمـوال الوقـف
من خالل الناوص التشريعية ،ألنو منح لألةـراد ةرصـة
ذهبية لتملك أمـوال الوقـف دون مشـقة ،جملـرد أن يةـون
الش ر مستأجراً لوبد سةنية بعمارات األوقـاف ،أو
واضعًا يدس على عـني مـن أعيـان الوقـف  ،ةبـدالً مـن رد
هـــذس األمـــوال امليتاـــبة إىل وزار األوقـــاف إلدارتهـــا،
أوجد الـنر صـلة قانونيـة لواضـعي اليـد وـوهم ملةيـة
الوقف وسهل هـم وريقـاً لتملـك أمـوال الوقـف ،وأدي
ذلـــك إىل ضـــياع مســـابات كـــبري مـــن الوقـــف بســـبب
االستيالء على أعيانو بوضع اليد.
المبحث الثاني :ماية أم ف فوال الوق ففف
في النظف ففام السعودي

تمهيد
ينقســم الوقــف يف اململةــة العربيــة الســعودية إىل
قســمني همــا ،الوقــف اخلــريي اخلــاص والوقــف اخلــريي
العام.
القسم األول :الوق ف فف الخيري الخاص
هو الوقـف الـذي يـؤول إىل جهـات انتلـاع عامـة
بعــد انقــراض املوقــوف علــيهم مــن الذريــة واألو ـ اص
احملـــددين بـــذاتهم ،ويقـــوم بالنظـــار عليـــو مـــن يعينـــو

من غريهم.
وقد جاء الـنر بالئحـة تنظـيم األوقـاف اخلرييـة
باململةـــة العربيـــة الســـعودية( )1التأكيـــد علـــى أن تبقـــى
األوقاف اخلريية اخلاصـة قـع أيـدي نظارهـا الشـرعيني
احملــددين يف وــرط الواقــف أو الــذين صــدر األمــر مــن
احملاكم الشرعية بتعيينهم.
ومن هنا تلف الوضع القانوني للوقف اخلـاص
يف كل مـن اململةـة العربيـة السـعودية و هوريـة ماـر
العربيــة ،ةقــد أكــدت الئحــة تنظــيم األوقــاف باململةــة
على بقاء الوقف اخلاص قع يد ناةر الوقف وإوـراف
احملةمــة الشــرعية ،يف بــني إليــاء الوقــف األهلــي يف
ماــــر روجــــب املرســــوم بقــــانون رقــــم  180لســــنة
1156الاادر بإلياء الوقـف علـى غـري اخلـريات ،ةقـد
ناع املاد األولي منو على أنـو (ال جيـوز الوقـف علـى
غري اخلريات).
كما ناع املاد الاانية على أنو (يعترب منتهياً كـل
وقف ال يةون مارةو يف احلال خالااً جلهة من جهـات
الــرب) .وبالتــالي انتهــي الوقــف األهلــي يف ماــر رمسي ـًا
بادور هذا املرسوم بقانون ،وغ يبـ مع ةـاً بـو قانونـًا
سوى الوقف اخلريي.
( )1صدرت الئحة تنظيم األوقاف اخلريية باململةة العربية السعودية
روجب قرار جملس الوزراء رقم  80يف 1111/1/61هـ.
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وللجمعيــات اخلرييــة و عيــات قلــي القــرآن ناــيبها
من اليالل بالة مستمر .
وللتعرف على احلمايـة القانونيـة ألمـوال الوقـف
يف اململةــة العربيــة الســعودية يتطلــب البحــث الوقــوف

القسم الثاني :الوق ف فف الخيري العام

علـى اجلهـات القائمـة علــى إدار ورعايـة وـ ون أمــوال

وهو الوقف الذي تةون نظارتو لوزار األوقـاف

الوقــف يف اململةــة ،ثــم يــدور البحــث بــول احلمايــة

والشؤون اإلسالمية نيابة عن ولـي األمـر ،وهـذا النـوع

املدنية واجلنائيـة واإلجرائيـة ألمـوال الوقـف يف األنظمـة

مــن األوقــاف يشــةل النســبة األكــرب مــن األوقــــاف يف

واللــوائح املتعلقــة بش ـ ون الوقــف يف اململةــة ،وهــو مــا

اململةة العربية السعودية.

سوف نتناولو بالبحث والدراسة إن وـاء اهلل يف املبابـث

وقد جاء تعريف األوقاف اخلريية يف اجلزء األول
مــن الئحــة تنظــيم األوقــاف اخلرييــة باململةــة العربيــة
السعودية ،بأنو يقاد باألوقـاف اخلرييـة يف تطبيـ هـذس
الالئحة كل من:
أ) األوقاف العامـة :كأوقـاف احلـرمني الشـريلني
وأوقــاف املســاجد وأوقــاف األربطــة واملــدارم وغريهــا
من األوقاف املوقوةة على جهات خريية عامة.
ب) األوقــاف اخلاصــة :الــيت تــؤول إىل جهــات

األربعة التالية:
املطلـــب األول :اجلهـــات القائمـــة علـــى وــ ون
الوقف يف اململةة العربية السعودية.
املطلب الااني :احلماية املدنية ألمـوال الوقـف يف
األنظمة السعودية.
املطلـــب الاالـــث :احلمايـــة اجلنائيـــة( اجلزائيـــة )
للوقف يف اململةة.
املطلب الرابع :احلماية اإلجرائية ألموال الوقف

انتلــاع عامــة بعــد انقــراض املوقــوف علــيهم مــن الذريــة

يف اململةة.

واألوـ اص احملــددين بــذاتهم كأقــارب الواقــف أو مــن

المطلففب األول :الجهففات القائمففة علففى شففئون الوقففف

هــم صــلة بــو أو مــن رغــب الواقــف أن يوقــف علــيهم

في المملكة العربية السعودية

بذاتهم.

يقوم بإدار األوقـاف يف اململةـة والتاـرف ةيهـا

وتقـــوم وزار األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية

وةـــ املقتطــى الشــرعي بيعـاً ووــرا ًء وتــأجريًا عــدد مــن

برعايـــة هـــذس األوقـــاف وصـــيانتها واألخـــذ بأســـباب

اجلهات امل تللة ،وعلى مسـتويات متدرجـة لةـل جهـة

مطاعلة غالها والارف على جهـات الـرب واإلبسـان

اختااصها.

من غالها ولبيوت اهلل يف اململةة بقها من هذس اليـالل
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الجهة األولى :إدارة األوقاف في منطقة الوقف
إدار األوقــاف هــي اجلهــة ذات املبــادر األوىل يف
النظــر إىل ماــلحة الوقــف ،وذلــك بالتقــدم إىل مرجعهــا
املباوــر علــى ســبيل الــرأي واالق ـ او ،كمــا أنهــا اجلهــة
التنليذيــة للقــرارات والتعليمـــات الاــادر مــن جهـــات
االختاـاص ،وهـي اجلهـة املباوـر لشـؤون األوقــاف يف
منطقتهــــا مــــن بيــــث الرقابــــة واملتابعــــة واالســــتيالل
واإلصــالو وال مــيم والاــرف علــى اجلهــات املعينــة يف
وثائ األوقـــاف.
ونظــــراً ألن إدارات األوقــــاف لــــديها ســــجالت
األوقــاف ووثائقهــا ،ةتةــون هــي املســ ولة الــيت تتــولي
الـــدةاع عـــن األوقـــاف واحلاــول علـــى الوثـــائ املابتـــة
للوقف ،وذلك عن وري التقدم للمحاكم بأخـذ بجـج
استحةام على متلةها ووقلهـا ،وتعـيني جهـات الاـرف
عليها من غلتها ،وذلـك يف احلـاالت الـيت ال يةـون ةيهـا
لدى الوزار وثائ بوقليتها غري وضع اليـد عليهـا بــدون
معارض أو االستلاضة يف وقليتها.
وقد أكدت الئحة تنظيم األوقـاف اخلرييـة باململةـة
العربيــة الســعودية علــى مس ـ ولية مــدير إدار األوقــاف يف
احملاةظة على أموال الوقـف ،ةناـع يف اجلـزء األول منهـا
على أن يتوىل مدير األوقاف يف كل بلد اإلوـراف املباوـر
على األوقاف اخلريية يف تلك البلد ورعايتها والـدخول يف
الدعاوى املتعلقة بها وتأجريهـا وصـيانتها واسـتالم غالهـا
واإلنلاق منها أو صرةها يف أوجو اخلـري بسـبما نـر عليـو
وــرط الواقــف ،وذلــك يف بــدود الاــالبيات والقواعــد
اليت حيددها جملس األوقاف األعلى.

الجهة الثانية :مجالس األوقاف الفرعية بالمناطو
وهي عبار عن جمالس لألوقــاف املشـةلة يف كـل
منطقــة مــن منــاو اململةــة ،ويتــألف جملــس األوقــاف
اللرعي من مـدير عـام أوقـاف املنطقـة ومـن منـدوب مـن
وزار العــدل بدرجــة قــاض ورئــيس البلديــة وثالثــة مــن
أهل النظر والباري من أهل املنطقة(.)10
ويقوم هذا اجمللس بدراسة كـل مـا يتعلـ بأوقـاف
املنطقـــة مـــن بيـــث اإلنشـــاء والـــتعمري والبيـــع والشـــراء
والتأجري وإقامة الدعاوى على من يتعدى على أي وقـف
أو من يةون بيدس وقف بطري غري مشروع.
وتةـــون قـــرارات اجمللـــس اللرعـــي ةيمـــا يتعلـــ
بالشـؤون اإلداريــة واإلصـالبية وتوجيــو الـدعاوى واجبــة
التنليــذ مــن قبــل اإلدار العامــة هــذس األوقــاف ،وأمــا مــا
يتعل بشؤون االستبدال من بيع ووراء وتأجري ملد وويلـة
و إعمار األراضي املوقوةة ،ةتادر قراراتو يف قـو توصـية
للمجلس األعلى لألوقاف.
وقد ناع املاد السادسة من نظام جملس األوقـاف
األعلى( ،)11علـى اختااصـات جملـس األوقـاف اللرعـي
بقوها ( تر جملس األوقاف اللرعي بالاـالبيات الـيت
حيددها جملس األوقاف األعلى را يف ذلك:
( )10راجع يف تشةيل جمالس األوقاف اللرعية -املاد اخلامسة من
نظام جملس األوقاف األعلى -القسم الااني والاادر باملرسوم
امللةي رقم م 15/وتاريخ 1182/9/18هـ.
( )11صدر نظام جملس األوقاف األعلى روجب املرسوم امللةي رقم
م 15/وتاريخ 1182/9/18هـ بناء على قرار جملس الوزراء
رقم  584وتاريخ 1182/9/12هـ.
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 - 1دراســة ولبــات االســتبدال املتعلقــة بعقــارات

واالق اض ها من الدولة أو من غالل األوقاف عا هـي

األوقــاف اخلرييـــة الواقعــة يف منطقتــو ثــم رةعهــا مشــلوعة

قــع يــد الــوزار ؛ أو عمارتهــا عــن وري ـ مــن يتقــدم

بالرأي جمللس األوقاف األعلى.

للــوزار بالرغبــة يف عمارتهــا واســتيالها يف مقابلــة مــا

- 6اعتماد املشروعات املق و تنليذها مـن أمـوال
األوقاف اخلريية اليت ال تتجاوز قيمتها مائة ألف ريال.

بذلو ملد تلي بذلك إذا قققع اليبطة واملالحة.
ويتــألف اجمللــس األعلــى لألوقــاف مــن معــالي

 - 1دراسة املعـامالت الـيت يرجـع البـع ةيهـا إىل

وزيــر األوقــاف ومــن وكيلــو ومــن منــدوب عــن وزار

صالبية جملس األوقاف األعلى قبـل عرضـها عليـو علـى

العــدل بدرجــة قــاض ومــن منــدوب عــن وزار املاليــة

أن يرةعها مشلوعة بنتيجة دراستو ها ورأيو ةيها.

وأثنني من رلساء اجملالس اللرعية واثنني من أهـل اللقـو

 - 4وضــع التقــديرات املاليــة الســنوية لــواردات

والنظر  ،وقد صـدر بتنظـيم عمـل اجمللـس قـرار جملـس

وماــروةات غــالل األوقـــاف اخلرييــة الواقعــة يف املنطقــة

الــوزراء رقــم  584بتــاريخ 1182/9/12هـــ والا ـادر

علــى أن يرســلها إىل جملــس األوقــاف األعلــى قبــل بدايــة

بـــــــو املرســـــــوم امللةـــــــي رقـــــــم م  15 /وتـــــــاريخ

السنة املالية باالثة أوهر على األقل.

1182/9/18هـ.

 - 5مراجعة احلسابات اخلتامية السـنوية لـواردات

وقـــد ناـــع الم ففادة الثالث ففة مـــن نظـــام جملـــس

وماروةات غالل األوقـاف املـذكور وتـدقيقها وإرسـاها

األوقاف األعلى على اختااصاتو بقوها:
( تر جملس األوقاف األعلى باإلوـراف علـى
يع األوقاف اخليِّرية باململةة ويطع القواعـد املتعلقـة
بإدارتهــا واســتيالها وقاــيل غالتهــا وصــرةها وذلــك
كلو مع عدم اإلخـالل بشـرط الـواقلني وأبةـام الشـرع
احلنيف ولو يف سبيل ذلك:
- 1وضــع خطــة لتمحــير وباــر وتســجيل
األوقاف اخلريية داخل اململةة وإثباتها بالطرق الشـرعية
ورةــع أيــدي واضــعي اليــد عليهــا بوجــو غــري وــرعي
وتنظيم إدارتها.
- 6وضع خطة عامة الستامار وتنمية األوقاف
وغالها بعد دراسة وضعيتها يف كل جهة وتةوين ةةر
واةية عنها بالتلايل.

مشلوعة بنتيجة املراجعة والتدقي للمجلس األعلى.
- 2أية دراسات وإجراءات أخـرى يعهـد إليـو بهـا
جملس األوقاف األعلى وة التعليمات اليت يطعا لذلك.
- 9إعــداد تقريــر ســنوي عــن وضــعية األوقــاف
اخلريية يف منطقتو ورةعو جمللس األوقاف األعلـى يف موعـد
غايتو ثالثة أوهر قبل انتهاء السنة املالية.
الجهة الثالثة :المجلس األعلى لألوقاف
يعــد هــذا اجمللــس اجلهــة العليــا الوــاذ القــرارات
النهائية املتعلقة بشؤون األوقاف ،من بيث االسـتيالل
والتارف واالستامار واالستبدال بيعـاً ووـراءً وتـأجريًا
ملد وويلة ،وإصدار القرارات املتعلقة بعمار األوقـاف
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يــع

األوقـاف را يف ذلك احلةورات علـى أن تراعـى أبةـام

- 1وضــع خطــة عامــة للتعــرف علــى

األوقاف اخلريية املوجود خارع اململةـة باسـم احلـرمني

الشـــرع احلنيـــف ومقتطـــيات املاـــلحة العامـــة ،وأيـــة

الشـــريلني أو أيـــة جهــة وباـــرها يف ســـجالت نهائيـــة

تعليمات تادرها الدولة يف خاوص أجور العقار.

واحلاـــول علـــى الوثـــائ املابتـــة هـــا وتـــولي أمورهـــا
واملطالبة بيالها وبقاً لشروط الواقلني.
- 4وضــع القواعــد العامــة لتحاــيل واردات
األوقاف اخلريية والاـرف منهـا وقيـد عمليـات التوريـد
والارف يف السجالت الالزمة.

- 11اعتمــاد املشــروعات املق ـ و تنليــذها مــن
أمــوال األوقــاف اخلرييــة مــن ســالمة املشــروع وتةاليلــو
وةائدتو ومن إمةانية اإلنلاق عليو.
- 16النظــــر يف أيــــة مســــألة أخــــرى تتعلــــ
باألوقــاف يــرى وزيــر األوقــاف عرضــها علــى اجمللــس

- 5وضــع قواعــد ثابتــة اإلنلــاق روجبهــا عل ـى
أوجو الرب واإلبسان سواء من الواردات املذكور أو عـا
هـــو معتمـــد يف امليزانيـــة هـــذا اليـــرض .يراعـــى ةيهـــا
االستحقاق اللعلي وقديـد املقـادير علـى ضـوء وـروط

األعلى.
- 11رةع تقريـر سـنوي عـن وضـعية األوقـاف
اخلريية ومنجزاتها إىل رئيس جملس الوزراء.
الجه ف ف ف ففة الرابع ف ف ف ففة :وزارة األوق ف ف ف ففاف والش ف ف ف ففؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

الواقلني وأبةام الشرع.
يــع امل ااــات املاليــة

تقــــوم وزار األوقــــاف والشــــؤون اإلســــالمية

باسم الرب واإلبسان .على ضوء القواعـد املـذكور آنلـاً

والــدعو واإلروــاد يف اململةــة بــدور هــام وبيــوي يف

إلجاز ما يتل معها وإلياء ما عداس.

لاية أموال الوقف ،وهي تططلع يف ذلـك رسـ وليتها

- 2إعــاد النظــر يف

- 9النظر يف ولبات اسـتبدال األوقـاف اخلرييـة
وة مقتطيات املالحة قبل إجازتها من اجلهة الشرعية
امل تاة.
- 8وضع اذع موبد للعقود على اختالةها.

جتاس األوقاف ةيما تقوم بو مـن أعمـال تتعلـ باألوقـاف
اخلريية باململةة بالتها الناةر عليها.
وميةننـــــا تعـــــداد مهـــــام واختااصـــــات وزار
األوقـاف والش ون اإلسالمية( )16ةيما يلي:

- 1وضــع التقــديرات املاليــة الســنوية لــواردات

- 1تع الوزار بالدرجة األوىل باحللاة علـى

وماــروةات غــالل األوقـــاف اخلرييــة والتاــدي علــى

أصول األوقاف عمار وترميماً وإصالباً ويف بالة نزع

بســاباتها اخلتاميــة علــى أن تتمشــى يف ذلــك مــع الســنة
املالية للدولة.
- 10وضـــع القواعـــد الواجبـــة لتـــأجري أعيـــان

( )16انظر اختااصات الوزار على موقع وزار الش ون اإلسالمية
واألوقاف والدعو باململةة العربية السعودية:
www.moia.gov.sa
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ملةيــة و ـيء مــن األوقــاف ةــإن قيمــة ذلــك ترصــد يف

يطــمن احللــاة علــى أصــول األوقــاف مــع الــدخول يف

مؤسسة النقد على سبيل الوديعة بتى يتيسر البديل.

جماالت االستامار ،وهذا أنشـأت لـديها جلنـة مـن بعـك

- 6تعنـى باســتيالل هــذس األوقــاف عــن وريـ

املس ولني يف الوزارات ورجـال األعمـال والعلـم أسـندت

تأجريها كما تعنى رتابعـة سـوق اإلجيـار ليةـون التـأجري

إليـها إمةانية دخول الوزار يف االستامارات املبابة لـدى

مبنيًا على أجر املال كل عام.

املؤسسات املالية االستهالكية.

- 1تقـــوم بإنشـــاء املشـــاريع اإلعماريـــة علـــى

- 9تقوم الـوزار بالاـرف مـن غـالل األوقـاف

األراضي املوقوةة وال سيما ما كـان منهـا يف منطقـة ذات

علــــى اجلهــــات اخلرييــــة يف اململةــــة كجمعيــــات الــــرب

قيمـــة نـــادر كاألراضـــي اجملـــاور للحـــرمني الشـــريلني

و عيــات قلــي القــرآن الةــريم ومتطلبــات املســاجد

وتارف عليها أمثان أوقاف جرى نـزع ملةيتهـا للاـاحل

واإلســهام يف عمارتهــا وإلقامــة املنتــديات الدعويــة وهــي

العام.

ارن جاهد يف باـر جهـات الـرب واإلبسـان الـوارد يف
- 4تقــــوم بتجميــــع أوقــــاف متعــــدد اجلهــــة

وثائ األوقاف لتيطيتها باإلنلاق وبالة مستمر .

كاألوقـاف علــى املســجد احلــرام أو املســجد النبــوي مــن

وقد أوكلع الوزار مهمة اإلوـراف علـى وـؤون

أكار من و ر ةتقام هذس األوقاف على أرض منها يف

األوقاف إىل وكالـة الـوزار لشـؤون األوقـاف ،وأعطـع

وةل عمار أو أكار جيري قرير صك وـرعي بوقليتهـا

هذس الوكالة الاالبيات الواسعة للحلاة علـى األوقـاف

وتعيني الواقلني ةيها بنسبة قيمة وقلو وجهات الرب ةيو.

يف اململةـــة العربيـــة الســـعودية وخارجهـــا (اجلـــو يـــرب،

- 5يف بال وجود قيمة وقف تةلي السـتقاللو

 :6011ص.)605

بعمــار يف موقـــع تتحقــ ةيـــو اليبطـــة واملاـــلحة ةـــإن

ويتبـــع هـــذس الوكالـــة عـــدد مـــن اإلدارات الـــيت

الـوزار تقـوم بشـراء هـذس العمـار وتسـجيل وقليتهـا يف

تســـاعدها يف قمـــل مسـ ـ ولياتها داخـــل وزار الشـــؤون

احملةمــة بــدالً مــن الوقــف املنــزوع موقعــو وال تســمح

اإلسالمية واألوقاف واليت تعد مـن أبـدا الـوزارات يف

الــوزار باوـ اك غــريس معــو واحلــال أنــو ميةــن اســتقاللو

اململةــة والــيت أسســع عــام 1414هـــ ،وتقــوم الوكالــة

بالوقلية.

رهام ميةن بارها ةيما يلي:

- 2ال تزال الوزار يف قلُ من استيالل ةائك
األوقــاف يف جمــاالت غــري جمــاالت العقــار كاالســتامار يف
صـــنادي االســـتامار اإلســـالمية وحمـــاة األوراق املاليـــة
وهــي تســعى جاهــد للتيلــب علــى هــذا الــتحل بطريـ

- 1احملاةظـــة علـــى أعيـــان األوقـــاف حباـــرها
وتسجيلها وإدارتها وصيانتها ولايتها.
- 6تنمية موارد األوقاف وتطويرها واستامارها
را حيق زياد عائدها.
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- 1اواذ اإلجراءات لتحاـيل غـالل األوقـاف
وتعويطاتها.
- 4توجيو أمـوال األوقـاف لوجـوس اخلـري والـرب
وةقاً لشروط الواقلني.
- 5احملاةظة على الرباوات وزيادتها وتطويرهـا
لتأدية واجبها االجتماعي.
- 2اســـــتنهاض همـــــم النـــــام ل ســـــهام يف
األوقاف (اجلويرب :6011 ،ص .)602
ونظــرًا ألن نظــام اجمللــس األعلــى لألوقــاف قــد

الجهفة الخامسة :الهيئة الع فامة لألوق فاف

()14

أقــر جملــس الــوزراء الســعودي إنشــاء هي ــة عامــة
لألوقــاف ذات و اية اعتباريـة تسـمى "اهي ـة العامـة
لألوقـــاف" ،وإليـــاء وكالـــة وزار الشـــؤون اإلســـالمية
واألوقاف والدعو واإلرواد لشـؤون األوقـاف ،ونقـل
املهمــات املتعلقــة باألوقــاف مــن الــوزار ومــن جملــس
األوقــاف األعلــى واجملــالس اللرعيــة إىل اهي ــة العامــة
لألوقاف.
ومــــن مهــــام اهي ــــة أيطــــًا "اقــــ او اخلطــــ

مطى على إصدارس أكار من أربعـني عامـاً ،ةةـان لزامـاً

والسياســات العامــة واألنظمــة املتعلقــة بنشــاط األوقــاف

علــى وزار األوقــاف إعـــاد النظــر يف النظــام وإعـــاد

وتنليذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقوميها والعمل علـى

صــياغتو رــا يتل ـ مــع مــا اســتجد مــن أمــور وأبــوال

تطويرها وقـدياها ،وإدار األوقـاف الـيت تةـون اهي ـة

ومقتطــيات ،ة ـتم تشــةل جلنــة مــن الــوزار للنظــر يف

ناةر عليها واستامارها على أسس اقتاادية ،وباـر

ذلك ،ودراسـة مسـألة قويـل األوقـاف العامـة إىل هي ـة

األمـــــوال املوقوةـــــة وتســـــجيلها باســـــت دام أةطـــــل

ها صلة استيالل ذاتي تتمةن بو هذس اهي ـة مـن خدمـة

األســاليب ،ويةــون للهي ــة العامــة لألوقــاف محــاة

األوقــاف خدمــة قل ـ لألوقــاف اليبطــة واملاــلحة يف

باملرتبــة املمتــاز يعــني بــأمر ملةــي" (جريــد الريــاض،

التارف ةيها بيعـاً ووــــراء وتـأجرياً وتعمـرياً وإصـالبًا

1411هـ ،العدد.)11491

وتوزع غالها على جهاتها الشـرعية وذلـك عـن وريـ

وتعد اهي ة العامة لألوقاف هي ة مسـتقلة وتعنـى

الــت لر مــن الــروتني اإلداري الــذي قــد يعــوق هــذس

بشؤون األوقاف وتسند ها مهام وكالـة وزار األوقـاف

التارةات ةَتلٌـوت علـى األوقــاف ةـرص ققـ اليبطـة

بــوزار الشــؤون اإلســالمية والــدعو واإلروــاد الــيت

واملالحة(.)11

تطـــطلع رهـــام جســـام يف جمـــال الشـــؤون اإلســـالمية
=مطبوع ومنشور رواةقة وزار األوقاف والش ون اإلسالمية

( )11راجع تلايال خامتة وتوصيات مؤلف ةطيلة الشيخ /عبد اهلل
بن سليمان املنيع ،عطو اجمللس األعلى لألوقاف باململةة يف
كتاب للطيلتو بعنوان (الوقف من منظور ةقهي) وهو كتاب=

والدعو واإلرواد باململةة العربية السعودية.
( )14أنش ع اهي ة العامة لألوقاف باململةة العربية السعودية روجب
قرار جملس الوزراء بتاريخ  1411/ 5/16هـ.

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6014م1415 /هـ)

والدعو إىل اهلل تعاىل وخدمة اإلسالم واملسلمني.
ولعــل اهــدف املنشــود مــن إنشــاء اهي ــة العامــة
لألوقـــــــــاف هــو قيامهـــا بــدور هـــام وبــارز يف ققيــ
احلماية اللعلية ألموال الوقف ،ولذلك يري البعك أنو
يناط بها مهام حمدد وهي:
- 1أن وت اهي ة العامة لألوقاف منهجاً جادًا
يف إصــالو أوضــاع األوقــــــــاف ،وأن تتاــدر ملعاجلــة
اللراغ التشريعي القائم بشـأن أمـوال األوقـاف اخلرييـة،
وعدم وجود نظـام وآليـة واضـحة ملتابعـة وحماسـبة نظـار
األوقاف اخلريية.
- 6التنسي مع وزار العدل ةيما يتعل بإنشـاء
بنــك معلومــات يشــتمل علــى با ـر األوقــاف اخلرييــة
امل ااـــة لـــبعك املاـــارف احملـــدود (كاألضـــابي
واحلج) واليت يقدر ريع بعطها سنويًا بعشـرات املاليـني
باليـاً ،يف بـني أن املاـرف احملـدد مـن قبـل الواقـف ال
يتجاوز العشـر آالف ريـال ومعاجلـة اخللـل احلاصـل يف
إدار ماــل هــذس األوقــاف اخلرييــة (املهيــدب ،جريــد
الرياض ،العدد اإللة وني 1411-15119هـ).
وجتمع اهي ة العامة لألوقـــــــاف بـني أربـع مهـام
رئيسة هي:
األوىل :التشـــريع ،بيـــث إنهـــا تقـــوم بـــاق او
السياسات العامة واألنظمة ذات العالقة بأمور الوقف.
والاانية :مهام توثيقو لألهمية البالية للتوثي يف
مســـألة األوقـــاف ســـواء يف تســـجيل األصـــول وبلـ ـ
مستنداتها أو ضـب اإليـرادات أو تأكيـد املاـارف وةـ
او اوات الواقلني.
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املهمة الاالاة :تتعل بالارف ،وهذس املهمة وإن
كانع واضحة إال أنهـا هـي املهمـة السـهلة املمتنعـة الـيت
قتاع إىل احلةماء األقوياء األمناء.
أمــا املهمــة الرابعــة :ةتهــتم باالســتامار ،وهــذس
قتاع إىل املهنيني امل تاني احمل ةني(.)15
المطلب الثاني :الحماية المدنية للوقففف في النظام
السعودي
وتتمال احلماية املدنيـة ألمـوال الوقـف يف النظـام
السعودي ةيما يلي:
أوالً :إشراف مديرية األوقاف على أموال
الوقف المسجلة بالمحكمة

تتمال احلمايـة املدنيـة ألمـوال الوقـف يف اململةـة
يف إصدار كل ما يلزم من قرارات ولوائح وأنظمة ققـ
احلماية اللعلية للوقف ،ويف هذا السياق جند القرار رقم
 61يف  1150/ 1/ 6هـ الاادر عن جملـس الشـورى،
قــد تطــمن أربعــة أوامــر وتةليلــات ملــديريات األوقــاف
واحملاكم الشـرعية الةـربى جبميـع منـاو اململةـة بشـأن
الوقف ميةننا إجيازها ةيما يلي:
 - 1تبعـــــث مديريـــــة األوقـــــاف إىل احملةمـــــة
الشـــرعية الةـــربى أبـــد كتابهـــا الســـت راع مـــا يتعلــ
( )15مقال لألستاذ /ةهد بن عبد اهلل القاسم بعنوان (هي ة األوقاف
بلم قق ) جريد االقتاادية اإللة ونية العدد رقم ،2041
60

ادى األول 1411هـ.املواة  04مايو  ،6010ومشار

إليو روقع وقلنا على وبةة اإلن نع:
www.waqfuna.com
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ثالثف فاً :تحديد الجهة المختصة بدراسة طلبات
استبدال واستثمار أموال الوقف

وغالتها ،بعد دراسة وضـعيتها يف كـل جهـة ،وتةـوين

جاء باملـاد السادسـة مـن نظـام جمـالس األوقـاف

ةةر واةية عنها بالتلايل.)...

اللرعية النر على أنو:
( ــتر جملــس األوقــاف اللرعــي بالاــالبيات
اليت حيددها جملس األوقاف األعلى را يف ذلك:

 – 6وضع خطة عامة الستامار وتنمية األوقاف

رابع فاً :وضع شروط وأ كام خاصة في الة
استبدال الوقف
ةقــد صــدر قــرار جملــس الشــورى رقــم  618يف

- 1دراسة ولبات االستبدال املتعلقـة بعقـارات

 1155/8/15هــــ واملقـ ـ ن بالتاـــدي العـــالي رقـــم

األوقاف اخلرييـة الواقعـة يف منطقتـو ثـم رةعهـا مشـلوعة

 2/1/81بتاريخ 1152/1/5هـ والذي بـدد ضـواب

بالرأي جمللس األوقاف األعلى .)....

وراء البدل يف بالة استبدال الوقف ،ةقرر ما يلي:

كما ناع املاد الاالاة من نظام جملـس األوقـاف
األعلى( )12على أنو:

(كل عقار من العقارات املوقوةة إذا بيع رقتطـي
ورائطو امل اوصـة السـتبدال عقـار آخـر بامنـو تنطبـ

( تر جملس األوقاف األعلى باإلوـراف علـى
يـــع األوقـــاف اخلرييـــة باململةـــة ،ويطـــع القواعـــد

عليو نلس اجلهات والشروط املسرودتني يف بجة العقار
املوقوف الذي بيع .)...

املتعلقـــة بإدارتهـــا ،واســـتيالها ،وقاـــيل غالتهـــا،

كما ناع املاد  1/ 650مـن الالئحـة التنليذيـة

وصـــرةها ،وذلـــك كلـــو مـــع عـــدم اإلخـــالل بشـــروط

لنظــام املراةعــات الشــرعية علــى إجــراءات اســتبدال أي

الواقلني ،وأبةام الشرع احلنيف ،ولو يف سبيل ذلك:

عني من أعيان الوقف واملتمالة يف عد إجراءات هي:

- 1وضــع خطــة لتمحــير األوقــاف اخلرييــة،
وباـــرها ،وتســـجيلها يف داخـــل اململةـــة ،وإثباتهـــا
بالطرق الشرعية ،ورةع أيدي واضعي اليد عليها بوجـو
غري ورعي ،ولتنظيم إدارتها.

- 1احلاول على إذن ببيع عقار الوقف من
احملةمة الواقع يف دائرتها عقار الوقف املراد استبدالو.
- 6التادي

على اإلذن الاادر باستبدال

عقار الوقف من حمةمة التمييز.
- 1إةراغ عقد بيع عقار الوقف بواسطة

()12صدر هذا النظام روجب قرار جملس الوزراء رقم  584يف
1182/9/12هـ

واملرسوم

امللةي

رقم

م15/

يف

1182/9/18هـ ،وأجريع عليو تعديالت روجب قرار جملس
الوزراء رقم  61يف  1411/ 1/ 15هـ.

القاضي الذي أصدر اإلذن باستبدال عقار الوقف.
- 4مواةقة جملس األوقاف األعلى على اإلذن
الاادر باستبدال عقار الوقف اخلريي.
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إذا كان استبدال عقار الوقف للمنلعة العامة ،

1182/9/12هـ واملرسوم امللةي رقم م  15 /ةـي

ةالبد من إةراغ نزع امللةية للمنلعة العامة رعرةة كاتب

1182/9/18هـ ،تطمن هذا النظام القواعد واملبادئ

العدل يف اجلهة الواقع يف دائرتها عقار الوقف املستبدل.

األساسية إلدار واستيالل أموال الوقف ،ةناع املاد

خامففساً :وضع الئحة لتنظيم األوقاف الخيرية
بجميع مناطو المملكة العربية
السعودية

()19

الاالاة من هذا النظام على أنو:
( تر جملس األوقاف األعلى باإلوراف على
يع األوقاف اخلريية باململةة ،ويطع القواعد

بيث ورد بهذس الالئحة التأكيد على ضرور

املتعلقة بإدارتها ،واستيالها ،وقايل غالتها،

اململةة

وصرةها ،وذلك كلو مع عدم اإلخالل بشروط

باإلوراف على أموال الوقف ،وةقاً ملا حيددس جملس

الواقلني ،وأبةام الشرع احلنيف ،ولو يف سبيل ذلك:

األوقاف األعلى ،ةجاء بالبند رقم  6من اجلزء األول

وضع خطة لتمحير األوقاف اخلريية،

من هذس الالئحة النر على أن( :يتوىل مدير األوقاف

وبارها ،وتسجيلها يف داخل اململةة ،وإثباتها

يف كل بلد اإلوراف املباور على األوقاف اخلريية يف

بالطرق الشرعية ،ورةع أيدي واضعي اليد عليها بوجو

تلك البلد ورعايتها والدخول يف الدعاوى املتعلقة بها

غري ورعي ،ولتنظيم إدارتها.)....

قيام إدارات األوقــاف يف

يع مناو

وتأجريها وصيانتها واستالم غالتها واإلنلاق منها أو

كما أعطي النظام يف اللقر السابعة من ذات

صرةها يف أوجو اخلري بسبما نر عليو ورط الواقف،

املاد الاالاة جمللس األوقاف األعلى ب النظر يف

وذلك يف بدود الاالبيات والقواعد اليت حيددها

ولبات استبدال األوقاف اخلريية وة

مقتطيات

جملس األوقاف األعلى).

املالحة قبل إجازتها من اجلهة الشرعية امل تاة.

سادس فاً :وضع الئحة لتنظيم وتحديد
اختصاصات مجلس األوقاف األعلى
والمجالس الفرعية بالمملكة

كما ناع املاد الاالاة  11/من ذات النظام
على أنو ( تر جملس األوقاف األعلى باعتماد
املشروعات املق و تنليذها من أموال الوقف اخلريي

عند صدور نظام جملس األوقاف األعلى

من اجمللس األعلى لألوقاف  ،واعتماد تةاليلها ،إذا

روجب قرار جملس الوزراء رقم  584يف

سمائة ألف ريال بعد التأكد من

( )19صدرت الئحة تنظيم األوقاف اخلريية يف اململةة العربية
السعودية روجب قرار جملس الوزراء رقم  80املؤرب يف
1111/1/61هـ.

زادت القيمة على
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سالمة املشروع وتةاملو وةائدتو ومن إمةانية اإلنلاق

املبلّيني عن األوقاف املعتدى عليها ،وتدعو كل مسلم

عليو)(.)18

أن يربئ ذمتو عا يعلم أو يعرف عن مال تلك التعديات

ويتبع جملس األوقاف األعلى أمانو اجمللس،
واليت تقوم بدراسة

يع ما يعرض على اجمللس

وإعداد القرارات ،ثم متابعة تنليذها (اجلو يرب،

على األوقاف ،باإلبالغ عن تلك األوقاف امليتابة أو
املعتدى عليها.
ولذلك متال احلماية اجلنائية (اجلزائية) ألموال

 ،6011ص .)608

الوقف صمام األمان األقوى حلقي احلماية اللعلية

المطلب الثالث :الحماية الجزائية للوقف في النظام

ألموال الوقف ،من خالل الرقابة احلازمة والعقوبة

السعودي

العاجلة لةل من تسول لو نلسو التعدي على أموال

ال وك أنو من املهام األساسية لوزار األوقاف

الوقف أو املساهمة أو املساعد يف اغتااب أموال

بالة عامة ولوكالة الوزار لش ون األوقاف بالة

وأراضي الوقف ،وهو ما يتطلب أن تقوم اجلهات

خاصة باململةة ،هي احملاةظة على أعيان األوقاف

امل تاة بإدار و ون الوقف حبار امل اللات

وبارها وصيانتها وإدارتها والعمل على لايتها،

والتعديات الواقعة على أموال الوقف ،وإبالة

كما يناط بها أيطاً تنمية موارد األوقاف واستامارها يف

املتسببني واملتوروني ةيها إىل جهات التحقي امل تاة

الوجوس اجلائز ورعاً ،كما تقوم بتحايل غالل

متهيداً إلبالتهم إىل القطاء امل تر لتوقيع اجلزاء

الوقف ،وتوزيع ريع األوقاف على وجوس اخلري والرب

اجلنائي أو التأدييب املناسب نظامياً.

وةقاً لشروط الواقلني.

تهدف احلماية اجلزائية ألموال الوقف إىل منع

وقد أوار ةطيلة وكيل الوزار لشؤون

األةراد من التعدي على أموال الوقف ،سواء أكان هذا

إىل أن الوزر تسعى -ومن خالل

التعدي من أةراد عاديني أو من أةراد يعملون جبهات

اختااصها حبماية األوقاف والعناية بها -إىل مةاةأ

بةومية أو أبد مؤسسات الوقف ،وتتحق هذس

()11

األوقاف

احلماية اجلزائية بعد وسائل ،منها ما يةون رقابياً عن
( )18عدلع هذس اللقر روجب املرسوم امللةي رقم م  52/املؤرب

وري أجهز الرقابة امل تللة داخل الدولة ،ومنها ما قد

 1406/16/18هـ وكانع القيمة للمشروع مائة ألف ريال

يةون عقابياً من خالل تطبي الناوص القانونية على

ةق .
( )11جاء ذلك يف مقال للطيلة الدكتور عبدا لرلن بن سليمان
املطرودي -وكيل الوزار لشؤون األوقاف -منشور روقع مداد
عن املركز الدولي للدراسات واألحباا.

من يابع ارتةابو جرمية التعدي على مال من أموال
الوقف ،سواء باور أصلية أم تبعية.
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الجهات التي لها و الرقابة على أموال الوقفف
في المملكة

االدعـــاء أمـــام الــدائر املُ تاــة يف اجلــرائم واملُ اللــات
اليت تتوىل اهي ة التحقي ةيها).

وةيما يلي نتناول اجلهات اليت أعطى ها النظام

ةتقوم اهي ة بدراسة القطايا التأديبيـة واجلنائيـة،

يف اململةة احل يف الرقابة على أموال الوقف ،وهذس

وبعــد انتهــاء التحقيــ ةيهــا وقديــد االتهامــات تقــوم

الرقابة تعد من الوسائل الوقائية للحماية اجلزائية

بإبالة القطية إىل ديـوان املظـاغ علـى أن يتطـمن قـرار

ألموال الوقف ،واليت ووها إبالة املتعدي على أموال

اإلبالة وصـف امل اللـة وأدلـة االتهـام واملـواد النظاميـة

الوقف أو املتسبب يف إهدارها إىل احملاكم امل تاة

املراد تطبيقها على الواقعة.

لتطبي الناوص اجلزائية عليو يف بالة ثبوت التعدي
على مال الوقف.

ويالب أنو قد صدر قرار جملس الوزراء رقـم 1
يف  1411/1/1هـ بنقل نشاط الرقابة املالية الذي تقـوم

وتقوم هذس اجلهات الرقابية رراجعة ومتابعة

بو هي ة الرقابة والتحقي إىل ديـوان املراقبـة العامـة ،مـع

بسابات وأعمال األوقاف ،وهو ما يطل علية الرقابة

اســــتمرار يف عارســــة التحقيــ ـ اإلداري واالدعــــاء يف

اخلارجية على إدار و ون الوقف ،من بيث إعطاء

امل اللات املالية واإلدارية.

صالبية لألجهز اليت وااها الدولة للمراقبة املالية

كمــا وــتر اهي ــة بــاالع اض علــى األبةــام

واإلدارية على أموال الوقف ،وهذس اجلهات الرقابية

الاــادر يف الــدعاوى القطــائية املرةوعــة منهــا ،وذلــك

تتمال يف:

بطري الطعن على هذس األبةام أمـام احملـاكم امل تاـة

 -1هيئففة الرقابففة والتحقيففو :وهــي جهــة ققي ـ
لتاــــة بقــــو النظــــام يف إجــــراء التحقيـــ اإلداري يف

وةقــًا لقواعــد املراةعــات واإلجــراءات أمــام اجلهــات
القطائية امل تللة بديوان املظاغ.

امل اللات املالية واإلدارية اليت تقع من موةلي الدولة،

 -2دي ففوان المراقب ففة العام ففة( :)60ويعــــد ديــــوان

ومن بينهم موةلي وزار األوقـاف والش ون اإلسـالمية

املراقبـة العامـة جهـة لتاـة باملراقبـة املاليـة علـى أعمــال

يف اململةة العربية السعودية واألجهز واإلدارات التابعة

يع اهي ات والوزارات واملؤسسات داخـل اململةـة،

واملساعد ها.

ومن بينها اجلهات القائمة على إدار واسـتامار الوقـف

ووتر اهي ة باالدعاء ورةع الـدعاوى اإلداريـة
والتأديبيــة ضــد املــوةلني العمــوميني أمــام حمــاكم ديــوان
املظاغ وةقاً لنر املاد العاور من نظام ديـوان املظـاغ
الـيت تــنر علـى أنــو( :تتــوىل هي ـة الرِّقابــة والتحقيـ ،

( )60صدر نظام ديوان املراقبة العامة باملرسوم امللةي رقم (م)1/
بتاريخ 1111/6/11هـ ،ونشر جبريد أم اللري بالعدد رقم
 6129يف 1111/6/60هـ.
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اخلــريي عالــة يف وزار األوقــاف واإلدارات التابعــة هــا

واإلدعــاء العــام تــرتب بــوزير الداخليــة ،ويةــون هــا

باململةة.

ميزانية ضـمن ميزانيـة الـوزار  ،وتةـون مدينـة الريـاض

وجاء بنر املاد السابعة من نظام ديـوان املراقبـة

مقرها الرئيسي ،وتنشأ اللروع الالزمـة هـا داخـل املقـر

الـــنر علـــى اختااصـــات الـــديوان بقوهـــا ( :ـــتر

الرئيسي أو خارجـو) .وبـددت املـاد الاالاـة مـن النظـام

الــديوان بالرقابــة الالبقــة علــى

يــع إيــرادات الدولــة

وماروةاتها ،وكذلك مراقبة كاةة أموال الدولة املنقولة
والاابتــــة ،ومراقبــــة بســــن اســــتعمال هــــذس األمــــوال
واستيالها واحملاةظة عليها).
ولةــي ال حيــدا تعــارض بــني ناــوص ديــوان
املراقبــــة وأنظمــــة الوقــــف يف اململةــــة ،أورد املــــنظم
الســعودي يف املــاد العاوــر مــن نظــام جملــس األوقــاف
األعلى باململةة النر على أنـو( :ال ـل أبةـام هـذا

اختااصات اهي ة ةناع على أنو:
(أوالً :وــتر اهي ــة وةقـًا لألنظمــة ومــا قــددس
الالئحة التنظيمية را يلي:
أ) التحقي

يف اجلرائم.

ب) التاــــرف يف التحقيـــ برةــــع الــــدعوى أو
بلظها وبقًا ملا قددس اللوائح.

ع) االدعاء أمام اجلهـات القطـائية وةقـًا الئحـة
التنظيمية.

النظام باالبيات ديوان املراقبة العامة املقـرر نظامـاً يف

د) ولب متييز األبةام.

مراقبة بسابات األوقاف ،على أن يقدم أية مالبظـات

هـ) اإلوراف على تنليذ األبةام اجلزائية).

لو على جملس األوقاف األعلى).

وبددت الالئحة التنظيمية لنظـام هي ـة التحقيـ

 -3هيئة التحقيو واالدعال العام( :)61وتعد هي ة

واالدعــاء العــام اختااصــات اهي ــة ومهامهــا يف البــاب

هي ـــة التحقيـ ـ واالدعـــاء العـــام هـــي اهي ـــة صـــاببة

الااني من الالئحة بأن وتر را يلي:

االختاــاص األصــيل يف مباوــر التحقيــ يف اجلــرائم

 - 1التحقي يف القطايا اجلنائية.

اجلنائيـــة وقريـــك الـــدعوى اجلنائيـــة ومباوـــرتها أمـــام

 - 6قريك الدعوي اجلنائية والتحقي ةيها والتاـرف

اجلهات القطائية امل تاة.

بالدعوي بلظاً أو اتهاماً.

وقد ناع املاد األوىل من نظام اهي ـة علـى أنـو
(تنشــأ روجــب هــذا النظــام هي ــة تســمى هي ــة التحقيـ

كمـــا ناـــع املـــاد  12مـــن نظـــام اإلجـــراءات
اجلزائية السعودي( )66على أنو:

( )61صدرت الئحة هي ة التحقي واالدعاء العام ،بناءً على؛
ونشرت جبريد أم القرى يف عددها رقم ( )1624وتاريخ
1401/11/60هـ.

( )66صدر نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململةة باملرسوم امللةي رقم
(م )11/وتاريخ 1466/9/68هـ.
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(وــتر هي ــة التحقي ـ واالدعــاء العــام وةق ـًا لنظامهــا

واملســـتندات الـــيت تؤكـــد صـــحة االتهامـــات املنســـوبة

بإقامـــة الـــدعوى اجلزائيـــة ومباوـــرتها أمـــام احملـــاكم

للعــاملني باجلهــاز اإلداري للدولــة ،وذلــك علــى كاةــة

امل

تاة).

املسـتويات والـوزارات واجلهــات اإلداريـة ،بهـدف منــع

 -4الهيئفة الوطنيففة لمكافحففة الفسففاد( :)61وهــي

وحماربــــة اللســــاد اإلداري بةاةــــة أنواعــــو وصــــورس يف

هي ة تتبع جاللة امللك مباور وتشمل مهام اهي ـة كاةـة

اجلهــات اإلداريــة ،مــع اوــاذ اخلطــوات واإلجــراءات

القطاعــات احلةوميــة ،وال يســتانى مــن ذلــك كائنـاً مــن

النظامية حملاسبة املس ولني عن اللساد املالي أو اإلداري.

كــــان ،وتســــند إليهــــا مهــــام متابعــــة تنليــــذ األوامــــر

كما أكـدت اللقـر ( )1مـن ذات املـاد علـى أنـو

والتعليمــــات اخلاصــــة بالشــــأن العــــام ،ويــــدخل يف

(قيــل اهي ــة امل اللــات والتجــاوزات املتعلقــة باللســاد

اختااصها متابعة أوجو اللساد اإلداري واملالي.

اإلداري واملــالي عنــد اكتشــاةها إىل اجلهــات الرقابيــة أو

وقد ناع اللقر ( )6من املاد الاالاة من تنظـيم

جهات التحقي حبسب األبوال ،وروجب هذس اللقـر

اهي ــة الوونيــة ملةاةحــة اللســاد علــى أنــو" :علــى أن

أيطًا ةـإن للهي ـة بـ االوـالع علـى جمريـات التحقيـ

تتحــرى اهي ــة عــن أوجــو اللســاد املــالي واإلداري ،يف

ومتابعة سري اإلجـراءات يف هـذا الشـأن ،وهـا أيطـاً أن

عقود األويال العامة وعقود التشييل والايانة وغريهـا

تطلب من جهات االختااص اواذ التـدابري االب ازيـة

من العقود".

أو التحلظيــة يف وــأن مــن تــواةرت أدلــة وقــرائن علــى

وال وك أن مؤسسات الوقف باعتبارهـا جهـات

ارتةابو أةعاالً تدخل يف ملهوم اللساد.

إدارية قد يلحقها أو يايبها ما يع ي غريها من اجلهات

ولطمان جناو عمل اهي ة  ،ناع املاد الرابعـة

اإلدارية من ةساد أو إهمـال يف بعـك النـوابي اإلداريـة

من تنظيم اهي ـة الوونيـة ملةاةحـة اللسـاد ،بـأن تتعـاون

أو املاليــة ،وهــو مــا يــؤدي بــدورس إىل ضــياع أو تلــف أو

اجلهات الرقابية امل تاة مع اهي ـة يف جمـال عملـها ،رـا

إهدار أموال الوقف اخلريي.

حيقـــ ـ تةامـــــل األدوار واتســـــاقها يف ســـــبيل تنليـــــذ

وتقوم اهي ة جبمع املعلومات من خالل املبابـث

اختااصــات كــل مــن تلــك اجلهــات ،ةــدور اهي ــة مــع

اإلدارية  ،وهي جهة وتر بالتحري و ع املعلومات

هي ة الرقابة والتحقي  ،وديوان املراقبـة العامـة ،ووزار

املتعلقـــة بامل اللـــات اإلداريـــة واحلاـــول علـــى األدلـــة

املالية.

()61

إنشاء اهي ة الوونية ملةاةحة اللساد باململةة العربية

السعودية روجب األمر امللةي ذي الــرقــم :أ -25/التاريـخ:
1416/4/11هـ.

 -5المحاكم الشرعية :ناـع املـاد األوىل مـن
نظــام املراةعــات الشــرعية الســعودي علــى أنــو" :تطبِّ ـ
احملاكم على القطـايا املعروضـة أمامهـا أبةـام الشـريعة
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اإلسالمية وِةقاً ملا دل عليو الةتاب والسنة ،وما يادرس

ا ....-

ولي األمر من أنظمة ال تتعـارض مـع الةتـاب والسـنة،

ع -الــدعاوى التأديبيــة الــيت ترةــع مــن هي ــة

وتتقيد يف إجراءات نظرِها را ورد يف هذا النظام".

الرِّقابة والتحقي .

كما ناع املاد  16من ذات النظام على أنو من

و -الــدعاوى اجلزائيــة املوجهــة ضــد املُــتهمني

غري إخالل رـا يقطـي بـو نظــام ديـوان املظـالم ،وـتر

بارتةــاب جــرائم التزويــر ،املناــوص عليهــا نظامــاً،

احملاكم العـامة جبميع الدعاوى اخلارِجة عـن اختاـاص

واجلــرائم املناــوص عليهــا يف نظـــام مباوــر األمــوال

احملــاكم اجلزئيــة ،وهــا علــى وجــو اخلاــوص النظــر يف

العـــامة ،الاـــادر باملرســوم امللةــي رقــم ( )99وتــاريخ

األمور ارتية:

1115/10/61هـ.

 - 1يع الدعاوى العينية املُتعلقة بالعقار.

ب -وكــذلك الــدعاوى اجلزائيــة املوجهــة ضــد

- 6إصدار بجَّج االستحةام ،وإثبات الوقف

املُتهمني بارتةاب اجلرائم واملُ اللات ،املناوص عليها

ومســـاع اإلقـــرار بـــو ،وإثبـــات الـــزواع ،والوصـــية،

يف األنظمة ،إذا صدر أمر من رئـيس جملـس الـوزراء إىل

والطالق واخللع والنسب ،والوةا وبار الورثة.

الديوان بنظرِها.

- 1إقامة األوصياء واألولياء والنظـار ،واإلذن

وباــدور نظــام ديــوان املظــاغ اجلديــد الاــادر

هُــــم يف التاــــرةات الــــيت تســــتوجب إذن القاضــــي،

باملرســــــــــوم امللةــــــــــي رقــــــــــم م  98/وتــــــــــاريخ

وعزلهم عند االقتطاء.

1468/1/11هـ ،تعديل االختااص ةناع املـاد

 -1ديففوان المظففالم( :)64ناع املاد الاامنة مـن
نظام ديـوان املظـاغ القـديم علـى اختااصـات الـديوان
بقوها " :تر ديوان املظالم باللال ةيما يلي:

الاالاة عشر من النظام على أن وتر احملاكم اإلداريـة
باللال يف ارتي:
أ ...-

أ ...-

ب ...-

ب ...-

ع ...-

ت ...-

د ...-

( )64صدر نظام ديوان املظاغ باألمر امللةي رقـم :م 51/التاريخ:
1406/9/19هـ وقرار جملس الوزراء رقم ( )15وتاريخ
1406/2/65هـ،ثم تعديلو باألمر امللةي رقم/م 98/بتاريخ
 1468/1/11هـ.

هـ ــ -الـــدعاوى التأديبيـــة الـــيت ترةعهـــا اجلهـــة
امل تاة.
و -املنازعات اإلدارية األخرى.
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ز -ولبــات تنليــذ األبةــام األجنبيــة وأبةــام
احملةمني األجنبية.
ونود التأكيد على أن هنـاك ضـمانة عامـة حلمايـة
أمــوال الوقــف يف اململةــة العربيــة الســعودية تتماــل يف
خطــوع

را يقطي بو نظـام ديوان املظالم ،وتر احملـاكم العــامة
جبميـــع الـــدعاوى اخلارِجـــة عـــن اختاـــاص احملـــاكم
اجلزئي ـة ،وهــا علــى وجــو اخلاــوص النظــر يف األمــور
ارتية:

يــع أعمــال وقــرارات وتاــرةات جهــات



الوقـــف علـــى اخـــتالف درجاتهـــا لألبةـــام الشـــرعية



يع الدعاوى العينية املُتعلقة بالعقار.
إصدار بجَّج االستحةام ،وإثبات الوقف

الواجبــة يف كــل مــا يتعل ـ بــأموال الوقــف  ،ولألنظمــة

ومساع اإلقرار بو ،وإثبات الزواع،

واللــوائح والقــرارات الاــادر حلمايــة األمــوال العامــة

والوصية ،والطالق واخللع والنسب ،والوةا

واخلاصة باململةة  ،وخطوع هذس اجلهات للرقابة املالية

وبار الورثة.

الالبقة وةقاً لنظام ديوان املراقبة العامة.
المطلب الرابع :الحماية اإلجرائية للوقففف في النظفام



إقامــة األوصـــياء واألوليـــاء والنظـــار ،واإلذن
هُـــــم يف التاـــــرةات الـــــيت تســـــتوجب إذن

السعودي

القاضـــــــي ،وعـــــــزلهم عنـــــــد االقتطـــــــاء

نالبـ ـ مـــن واقـــع تتبـــع األنظمـــة امل تللـــة يف

.).....................

اململةــة الــنر علــى عــد صــور مــن احلمايــة اإلجرائيــة

وعليـــو ةــإن

يـــع الـــدعاوي العينيـــة املتعلقـــة

ألموال الوقف ،سواء ورد النر على هذس اإلجـراءات

بعقـــارات وأراضـــي الوقـــف تـــدخل يف االختاـــاص

يف نظــام املراةعــات الشــرعية أو تلــك الــوارد يف أنظمــة

النــوعي للمحةمــة اجلزئيــة ،وهــي احملةمــة األقــرب إىل

الوقـــف امل تللـــة أو تلــــك الـــيت وردت يف املــــؤمترات

موون العقار حمل النزاع أو التعدي ،وال وـك أن قـرب

املتعاقبة املتعلقة بالوقف يف اململةـة أو خارجهـا ،لـذلك

احملةمة اجلزئية من العقـار املتنـازع عليـو أو الواقـع عليـو

سوف نتعرف على صور هذس احلماية اإلجرائية للوقـف

التعدي يعد نوعاً من احلماية اإلجرائية العاجلـة لللاـل

يف اململةة من خالل احملاور التالية:
أوالً :اختِصاص المحاكِم الجزئية بنظر دعاوي

يف النـــزاع وســـرعة إزالـــة التعـــدي أو اوـــاذ اإلجـــراء

عقارات الوقف وإجرالات إثبات الوقف

وتعيين الناظر عليه

التحلظي املناسب.
ومـــن بـــني هـــذس اإلجـــراءات إصـــدار األبةـــام
املســتعجلة حلمايــة أمــوال الوقــف ،واألبةــام املتعلقــة

وهذا االختااص ورد بنر املاد  16مـن نظـام

بتعيني ناةر على أموال الوقف ،دراسة الطلبات املقدمة

املراةعات الشرعية  ،ةناع على أنـو (مـن غـري إخـالل

من النظار بول استبدال وإبدال أموال الوقف اخلريي،
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وإثبــات بجــج الوقــف ومســاع وــهود ل قــرار بوجــود

ةليس لناةر الوقف سواء كان ناةرًا خاصاً أو كان إدار

الوقف أو مةانو أو بدوا تعدي على أموالو مـن أبـد

إال بعـــد اســـت ذان
األوقـــاف أن جيـــري معاملـــة النقـــل َّ

األو اص.

القاضــي الشــرعي يف البلــد الــيت ةيهــا الوقــف وإثبــات

ثانياً :تكليف إدارات األوقاف بحصر جميع
أعيان الوقف وتسجيل الصكوأ
وتدوينها تحت مسميات ورموز ألنواع

الوقف المختلفة في سجالت
أوجـــــب النظـــــام يف اململةـــــة

يـــــع إدارات

األوقاف ضرور القيام حبار أعيـان الوقـف وتسـجيلها
وتدوينها يف سـجالت األوقـاف ،وهـو مـا أكـدت عليـو
الئحة تنظـيم األوقـاف اخلرييـة يف اللقـر السادسـة منهـا
بقوهـــا" :قاـــر

يـــع مســـميات أعيـــان األوقـــاف،

املسوغات الشرعية اليت جتيز نقلو على أن جيعـل مثنـو يف
مالـــو يف احلـــال .وكـــل ذلـــك يـــتم بعـــد مواةقـــة حمةمـــة
التمييز".
ونــرى أن الــنر املتقــدم قــد بــدد ثالثــة وــروط
إجرائية لنقل مال الوقف تتل ر يف:
 - 1صـــدور اإلذن بنقـــل الوقـــف مـــن القاضـــي
الشرعي يف البلد اليت ةيها الوقف.
 - 6أن يتطـــــمن اإلذن الاـــــادر مـــــن القاضـــــي
املسوغات الشرعية اليت جتيز نقلو.

ليــرض تنظــيم تســجيلها قــع املســميات املبينــة أدنــاس،

 - 1مواةقــة حمةمــة التمييز(احملةمــة العليــا باليــاً)

ويرمز لةل مسـمي بـالرمز املوضـح أمامه  -عمهاة (ع)-

على اإلذن الاـادر مـن القاضـي الشـرعي بنقـل

دار (ر) -دكان (ك) -أرض زراعيـة (ز) -أرض ةطـاء

الوقف.

بدون غرام (ع)".

رابعاً :وضع شروط لتسجيل وقف عقار مملوأ

ثالثاً :ضرورة موافقة القاضي الشرعي
والمحكمة العليا لنقل مال الوقف

ونظراً ألهمية ملةيـة الوقـف ةقـد أوالهـا املـنظم

او ط النظـام يف اململةـة يف بالـة نقـل مـال مـن

الســعودي حبمايــة إجرائيــة خاصــة ،ةجــاء نــر املــاد

أموال الوقف مـن بلـد إىل أخـر داخـل اململةـة ،ضـرور

التاســعة واألربعــون بعــد املــائتني مــن نظــام املراةعــات

مواةقـــة القاضـــي الشـــرعي يف البلـــد الـــذي يوجـــد بـــو

الشــرعية لتؤكــد علــى جمموعــة مــن الشــروط اخلاصــة

الوقــف ،وذلــك بعــد دراســة أســباب ومــربرات النقــل

الالزم تواةرها يف بالة تسـجيل مـال مـن أمـوال الوقـف

ومالحة الوقف ووريقة التارف يف مثن الوقف ،وقد

علوك ألجنيب ،ةناـع علـى أنـو" :مـع مراعـا قواعـد

ناع على هذس الطمانة اإلجرائية املاد  650من نظـام

متلك غري السعوديني للعقار ال جيوز تسجيل وقلية عقار

املراةعات الشرعية بقوها" :إذا اقتطى األمر نقل وقـف

يف اململةة علوك لألجنيب إالَّ بالشروط ارتية:

لشخص أجنبي
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أ  -أن يةـــــون الوقـــــف وبقـــ ـًا للمقتطـــــيات
الشرعية.
ب  -أن يةون الوقف على جهة بر ال تنقطع.
ع  -أن يةون الوقف على أةراد سـعوديني ،أو
على جهات خريية سعودية.

الواذ اإلجراءات املعتاد لرةـع الـدعوي القطـائية أمـام
احملةمة.
وقـــد أعطـ ـى نظـــام املراةعـــات الشـــرعية أمالـــة
للــدعاوي املســتعجلة الــيت جيــوز رةعهــا حلمايــة أمــوال
الوقــف باــلة خاصــة أو حلمايــة األمــوال باــلة عامــة،

د  -أن يةون الناةر على الوقف سعودياً.

ةناــع املــاد الرابعــة والاالثــون بعــد املــائتني علــى أنــو

هـــــ  -أن يــــنر يف بجــــة الوقــــف أن يةــــون

"تشمل الدعوى املستعجلة ما يلي:

للمجلس األعلى لألوقاف ب اإلوراف على الوقف.
و  -أن يةون الوقف خاضعًا لنظام األوقاف يف
اململةة".

أ  -دعوى املعاينة إلثبات احلالة.
ب  -دعــوى منــع التعــرض للحيــاز ودعــوى
اس دادها.

خامساً :اتخاذ إجرال مؤقت بصفة مستعجلة
لحماية أموال الوقف

د  -دعوى وقف األعمال اجلديد .

وهـــو مـــا ناـــع عليـــو املـــاد  611مـــن نظـــام

هـ  -دعوى ولب احلراسة.

ع  -دعوى املنع من السلر.

املراةعات الشرعية بقوها" :قةم احملةمة امل تاة بنظر

و  -الدعوى املتعلقة بأجر األجري اليومية.

املوضوع بالة مؤقتة يف املسـائل املسـتعجلة الـيت شـى

ز  -الدعاوى األخري اليت يعطيها النظام صـلة

عليهـا مـن ةـوات الوقـع واملتعلقـة باملنازعـة نلسـها وال

االستعجال".

يؤثر هذا احلةم على موضوع الدعوى سواء رةع ولب

وتعد دعوي احلراسة القطائية من أهم الدعاوى

احلةـــم بـــاإلجراء املؤقـــع مباوـــر أو تبعـ ـاً للـــدعوى

املستعجلة اليت ترةع أمام القطاء حلماية أمـوال الوقـف

األصلية".

وةق ـاً لــنر املــاد  640مــن نظــام املراةعــات الشــرعية

وه ـذا الــنر يعطــي احل ـ لةــل ذي ماــلحة يف

بقوها:

الوقف أو الناةر أو مدير األوقـاف ،ولـب اوـاذ إجـراء

"يةون تعيني احلارم باتلاق ذوي الشأن

مؤقع أو تقديم ولب مسـتعجل إىل احملةمـة امل تاـة،

ةإذا غ يتلقوا توىل القاضي تعيينو وحيدد احلةم الاـادر

يف األبوال اليت يرى ةيها أن هناك خشية أو ضرر يهدد

باحلراسـة مـا علـى احلـارم مـن التـزام ومـا لـو مـن بـ

أمــوال الوقــف ال حيتمــل التــأخري ،أوال يتســع الوقــع

وســلطة وإذا ســةع احلةــم عــن ذلــك ةتطبـ األبةــام
الوارد يف هذا النظام".

يعاً.
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ندوة الوقف في الشريعة اإلسالمية

وقد عقدت هذس الندو يف مدينة الرياض يف

عـــدم أمانتـــو أو كلاءتـــو يف إدار أمـــوال الوقـــف ،تعـــد

ومجاالته:

كذلك مـن الـدعاوى املسـتعجلة الـيت جيـوز رةعهـا متـى

املد من  14- 16حمرم 1461هـ ،وخرجع الندو

تــواةر أو قق ـ وجــود خطــر علــى أمــوال الوقــف مــن

بعدد من التوصيات منها ما يلي:

استمرار الناةر يف اإلدار بشةل يطر بالوقف أو أهمـل

 العناية باألوقاف ،ورعاية ابتياجاتها ،واالجتهاد
ةيما حيق ها وةر االنتاع مع االبتياط ها

يف إدارتو.
سادساً :توصيات مؤتمرات األوق ففاف بالمملكة

ولايتها ووضع الطواب املناسبة للتارف ةيها.

 -1توصيات مؤتمر األوقاف األول بمكة

 زياد االستامار يف أموال السائلة املرصود

المكرمة :وقد عقد هذا املؤمتر يف رباب جامعة أم

للوقف ،من خالل ورق االستامار احلدياة ،مع

القرى رةة املةرمة وانتهى إىل عدد من التوصيات منها

وضع الطواب الالزمة حلماية هذس األموال .
 است دام التقنية احلدياة يف بل

ما يلي:
 إصدار جملة علمية مت ااة تع

بشؤون

وتوثيقها وتنظيم مؤسساتها والتواصل بينها.
 دعو احلةومات اإلسالمية إىل بذل اجلهد يف

األوقاف إلثراء السابة بقطايا األوقاف.
 تأسيس منظمة دولية إسالمية تع

األوقاف

بشؤون

األوقـاف اإلسالمية يف العاغ جتمع يف عطويتها
يع وزارات األوقاف واملؤسسات والانادي
الوقلية.
 وضع خطة واملة للحلاة على األوقاف

احملاةظة على األوقاف ورةع االعتداءات عنها.
 -3توصيات مؤتمر األوقاف الثاني بمكة
المكرمة -ذي القعدة  :1421أوصى املؤمتر بعدد من
التوصيات اهامة نذكر منها ما يلى:
 إنشاء أمانة عامة دائمة للمؤمترات والندوات

اإلسالمية يف البالد اليت يعيي ةيها أقلية مسلمة.

وامللتقيات العلمية وبلقات النقاش اليت

 بث املسلمني على واير أوقاف ينل ريعها

تتعل روضوع الوقف اإلسالمي يةون مقرها

على املسجد األقاى.
 إنشاء مركز للدراسات الوقلية وبار الوثائ
املتعلقة باألوقاف و عها من ماادرها..
 استامار األوقاف وتنمية مواردها واليت قق
عائدً أةطل من الوةاء بشرط الواقف.

جامعة أم القرى رةة املةرمة ويةون من
مهامها التنسي مع وزار الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعو واإلرواد باململةة العربية
السعودية واجلهات ذات العالقة .
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 أوصى بإنشاء هي ات لألوقاف مستقلة إداريا

 - 1وضـــع ـــاذع إروـــادية موبـــد حلجـــج

وماليا عن وزارات األوقاف تعنى باألوقاف يف

الوقف،وضــبطها بطــواب مانعــة مــن االســتيالء علــى

كل وؤونها.

أعيانو أو غالتو من أي جهة كانع.

 أوصى بالعمل على وضع مدونة ضابطة

 - 6وضـــع األنظمـــة الرقابيـــة الةليلـــة ببقـــاء

ألبةام الوقف مستمد من أبةام الشريعة

األعيان املوقوةة وعدم اسـتبداها ليـري ماـلحة بقيقيـة

اإلسالمية.

ةاهر .

 أوصى املؤمتر بدراسة إنشاء مركز مت ار

 - 5اإلســراع يف تنليــذ عمليــات إعــاد التوثيـ

يع حبار وتسجيل أوقاف احلرمني الشريلني

اإللة وني حلجج الوقـف الـيت تـداهمها لـاور التلـف

يف األقطار اإلسالمي.

بسبب تقادم الزمن عليها.

 دعا املؤمتر احلةومات اإلسالمية واملنظمات
الدولية إىل احملاةظة على أصول أوقاف املسجد
األقاى وسائر األوقاف الللسطينية اليت

 - 2اعتمــــاد أســــلوب إداري بــــديث لعمــــل
الناةر على الوقف يقوم على األسس التالية:
أ) املرونـــة ،والشــــلاةية ،واحملاســــبة الدوريــــة،

اغتاابها وومس معاملها من قبل سلطات

واملســاءلة اجلزائيــة ،وتقريــر املس ـ ولية املدنيــة

االبتالل اإلسرائيلي كما دعا اجلهات

عن األخطاء العمدية للناةر.

احلةومية املسؤولة عن األوقاف يف البلدان
اإلسالمية إىل احملاةظة على أصول األوقاف
اإلسالمية واحلد من التارةات املؤدية إىل
إبجام النام عن وقف أمواهم.

الوقف.
ع) األخـــذ ربـــدأ اخلدمـــة املؤقتـــة للنـــاةر ومنـــع
توريث النظار .

 -4توصيات مؤتمر األوقاف الثالث بالمدينة
المنورة :خرع مؤمتر األوقاف الاالث الذي عقد
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور يف الل

ب) الــرب بــني أجــر النــاةر وبــني إنتاجيــة أعيــان

من -19

د) تةوين

عية عمومية من

اعة املستليدين

(املوقـــوف علـــيهم) وإعطائهـــا صـــالبيات
حماسبة الناةر وعزلو وتعيني غريس.

 11حمرم 1411هـ/املواة  5 -1يناير 6010م بعدد

هـ) إنشاء إدار بةومية مت ااـة هـا مرجعيـة

من التوصيات العملية اهامة جدا يف توةري احلماية

الرقابــــة اإلداريــــة واملاليــــة علــــى أعمــــال

اإلجرائية ألموال الوقف ،ونذكر من هذس التوصيات ما

وتارةات النظـار وجمـالس إداراتـو يف الـدول

يلي:

اليت ال توجد ةيها هذس اإلدار .
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 -5ملتقىي تنظيم األوق ف ف ف فاف بالرياض( :)65عقد

سبباً مباوراً يف انتقاص احلماية الالزمة هذس األموال،

ردينة الرياض ملتقي تنظيم األوقاف بتاريخ

رغم كار أموال الوقف وتراكمها على مر عاور

6016/4/65م ،والذي ركز على مناقشة عد

الدولة اإلسالمية بتى اخلالةة العامانية.

حماور منها:

ةقد كانع أموال الوقف يف عهد حممد على

- 1حمــور اإلوــراف علــى األوقــاف ،مــن خــالل

تعادل ثلث مسابة األراضي الزراعية ،ومن بينها

مســؤوليات جمــالس النظــار والقطــاء ودورس يف

أوقاف تبلع بوالي ستمائة ألف ةدان ،خبالف

اإلوـــراف علـــى نظّـــار األوقـــاف ومســـؤوليات

األراضي اللطاء والعقارات املبنية ،ةقام حممد على

الدولة يف لاية األوقاف.

باالستيالء على أوقاف املساجد وجهات الرب يف مار

 - 6حمــور األنظمــة واللــوائح الداخليــة لألوقــاف،
مــن خــالل الاــيع اجلديــد لألوقــاف «بةمهــا
وموقف القطاء منها».

وتعهد باإلنلاق عليها من إيرادات اخلزانة العامة.
ولةي يتمةن من بار أموال الوقف أنشأ حممد
على باوا يف عام 1815م إدار مسيع «ديوان

- 1حمور هيةلة الشركات واملؤسسات الوقلية.

األوقاف» وأمر بوضع الئحة ديوان األوقاف وصدر بها

- 4كمـــا نـــاقي امللتقـــي موضـــوع اهي ـــة العامـــة

أمر عالٍ ،وأصبح روجبها للوقف ميزانية مستقلة

لألوقاف ودورها يف لاية األوقاف وتنميتهـا،
من خالل قراء أنظمـة األوقـاف واهي ـة العامـة
لألوقاف.

بطريقة منتظمة.
ويف عام 1115م صدر أمر عالي من سلطان
مار بإقامة وزير األوقاف ناةراً على األوقاف اليت
قال على وزار األوقــاف مؤقتاً بتى يابع استحقاق

المبحث الثالث :مففاية ملفكية
الوقفف في النظففام الم ففصري

لمحة تاريخية

النظر عليها ،وةل احلال كذلك بتى صدر القانون
رقم  48لسنة  1142بشأن أبةام الوقف ثم صدر
القانون رقم  268لسنة  1155بتنظيم بعك إجراءات

مر نظام الوقف يف مار بتطورات كبري ووهد

قطايا الوقف بعد إلياء احملاكم الشرعية اليت كانع

تعديالت تشريعية وقرارات وزارية ،نالع منة وكانع

تنظر قطايا الوقف روجب الئحة ترتيب احملاكم
الشرعية الاادر بالقانون رقم  98لسنة .1111

()65

نشر حماور امللتقي يف صحيلة الشرق االقتاادية بالرياض

العدد رقم  144بتاريخ  6016/ 4/ 62م.

وقد بدت مالمح التعدي على أموال الوقف
باور رمسية بادور القانون رقم  156لسنة 1159م

رضا حممد عيسى :احلمـــاية القـــــانونية ألمـوال الوقـــف يف النظامني السعودي واملاري

144

بتسليم األموال املوقوةة إىل اهي ة العامة ل صالو

احلديث ،وخاصة مع قدم هذس الناوص وعدم إجراء

الزراعي إلدارتها وذلك حبجة أن تتلرغ وزار األوقاف

أي تعديل عليها رغم التعدي املستمر على أموال

ألداء رسالتها يف نشر الدعو اإلسالمية وقد صدر

الوقف ،وهو ما سوف نتناولو يف املبابث التالية:

القانون رقم  44لسنة  1126لذات اليرض(.)62

املطلب األول :احلماية املدنية يف القانون املاري.

ولذلك نري أن هذس القوانني قد ساهمع إىل

املطلب الااني :احلماية اجلنائية يف القانون املاري

بد كبري يف تلتيع ملةية الوقف واالعتداء عليها

املطلب الاالث :احلماية اإلجرائية يف القانون املاري.

باور رمسية ،ويف ضياع وتلرق أموال الوقف بني

المطلب األول :الحماية المدنية للوقف في النظام

اجلهات امل تللة ،وان تطمن هذس القوانني بني وياتها

المصري

بعك الناوص اليت توبي يف ةاهرها بتوةري نوع من

بالنظر يف النظام املاري جند أن احلماية املدنية

احلماية ألموال الوقف.
وقد تعددت صور احلماية القانونية ألموال
الوقف يف القانون املاري ،سواء يف القانون املدني أو
يف قانون الوقف رقم  48لسنة  1142والقوانني
الالبقة لو ،أو يف قانون العقوبات ،إال أنو ورغم

ألموال الوقف ورد النر عليها يف بعك أبةام كل
من القانون املدني وقوانني الوقف امل تللة الاادر يف
مار ،وسوف تقف على هذس الناوص ةيما يلي:
الفرع األول :صور الحماية القانونية في القانون
المدني

وجود هذس الناوص القانونية ،ةقد ثبع وقوع تعدي

وردت يف القانون املدني املاري بعك

ةعلي على أموال الوقف لألسباب املتعدد اليت ذكرناها

الناوص اليت توةر نوعــاً من احلماية القانونية ألموال

يف املبحث الاالث من اللال األول من هذا البحث.

الوقف ،ومن هذس الناوص ما يلي:

وةيما يلي نستعرض صور هذس احلماية القانونية

أوالً :ناع املاد  210من القانون املدني على
أنو (ال جيوز للناةر أن يستأجر الوقف ولو بأجر املال

قوانني الوقف امل تللة يف مار ،وذلك للوقوف على

وجيوز لو أن يؤجر الوقف ألصولو وةروعو على أن

مدى صالبية هذس القوانني ةعالً وعلى أرض الواقع

يةون ذلك بأجر املال).

لتوةري احلماية احلقيقية ألموال الوقف يف العار

ثانياً :ناع املاد  211من ذات القانون على
أنو (ال جيوز للناةر بيري إذن القاضي أن يؤجر الوقف

يف النظام املاري ،سواء يف القانون املدني ،أم يف

( )62راجع تلايالً – موسوعة األوقاف – ألد أمني بسان
وةتحي عبد اهادي – اجلزء األول (تشريعات األوقاف) منشأ
املعارف -مار -وبعة  - 1111ص  18وما بعدها.

مد تزيد على ثالا سنوات ولو كان ذلك بعقود
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م ادةة ،ةإذا عقدت اإلجار ملد أوول أنقاع املد

خامساً :لاية أموال الوقف من التملك بوضع

ثالثاً :جاء بنر املاد  214من القانون املدني

القانون املدني على أنو (...وال جيوز متلك األموال

إىل ثالا سنني).

اليد أو التعدي عليها ،بيث ناع املاد  190من

على أن (تسري أبةام عقد اإلجيار يف القانون املدني

اخلاصة اململوكة للدولة أو لألو اص االعتبارية العامة

على إجار الوقف إال إذا تعارضع مع الناوص

......واألوقاف اخلريية أو كسب أي ب عي على هدس

السابقة ) ،وهذا النر يعد لاية قانونية وبقيقية

األموال بالتقادم ،كما ال جيوز التعدي على األموال

ألموال الوقف من بيث ضرور تطبي أبةام عقد

املشار إليها يف اللقر السابقة ،ويف بالة باول

اإلجيار يف القانون املدني على عقد إجيار أي مال من

التعدي يةون للوزير امل تر إزالتو إدارياً).

أموال الوقف ،وهي األبةام العامة لعقد اإلجيار يف

ومن اليريب أن هذا النر قبل تعديلو بالقانون

املواد من  558إىل  ،201وكذلك األبةام املتعلقة

رقم  149لسنة  1159كان ينر على أن أموال الوقف

بإجيار األراضي الزراعية املناوص عليها يف املواد من

جيوز متلةها بالتقادم بشرط أن تستمر بيازتها ثالثاً

 210إىل  269من القانون املدني.

وثالثني سنة ،وهو ما كان يلتح الباب أمام ضعاف

رابعاً :ناع املاد  911من القانون املدني على

النلوم لالستيالء على أموال الوقف ووضع اليد

أنو "جتوز احلراسة القطائية على األموال املوقوةة يف

عليها بنية متلةها بالتقادم ،وكأنو كان يعطي مسوغاً

األبوال ارتية:

قانونياً للتعدي على أموال الوقف ،إال أنو بعد تعديل

أ) إذا كان الوقف واغراً أو قام نزاع بني نظارس.

هذا النر ةان التقادم الطويل املةسب للملةية عن

ب) إذا كان الوقف مديناً.

وري احلياز املد الطويلة غ يعد سبباً لةسب ملةية

ع) إذا كان أبد املستحقني مديناً معسرًا .".........

الوقف ،وال وك أن هذا التعديل يعد صور من

وقد جاء هذا النر بنوع من احلماية القانونية

صور احلماية القانونية ألموال الوقف.

اللطاء املوضوعي أو املستعجل بوضع أموال الوقف

سادساً :وضع القانون املدني لاية قانونية
حلقوق املستحقني يف ريع الوقف املستح هم يف ذمة

قع احلراسة القطائية إذا تواةرت إبدى احلاالت

ناةر الوقف ،ةنر يف املاد  6/ 195على أنو (ال

الوارد بالنر ،ووجد القاضي أن احلةم باحلراسة هو

يسق الريع املستح يف ذمة احلائز سيء النية ،وال

احلماية العاجلة ألموال

الريع الواجب على ناةر الوقف أدالس للمستحقني إال

العاجلة ألموال الوقف من خالل استادار بةم من

اإلجراء املناسب لتحقي
الوقف.

بانقطاء

س عشر سنة).
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الفرع الثاني :صور الحماية القانونية في قوانين
الوقف

 –6األوقاف اليت ال يعرف مستحقوها وال جهة
االستحقاق ةيها بتى قدد صلتها.

أوالً :أكد قانون الوقف رقم  48لسنة 1142
على ضرور بقاء أموال الوقف املنتهي قع يد ناةر

لألوقاف إذا كان واقلوها غري مسلمني.

الوقف حللظها وإدارتها حلني تسليمها إىل مستحقيها،

 –4األوقاف اليت انتهع حبةم القانون رقم 180

وجعل القانون للناةر عليها صلة احلارم القانوني.

لسنة  ،1156وما زالع يف براسة الوزار إىل أن

ثانياً :أوجب القانون رقم  649لسنة 1151
بشأن النظر على األوقاف اخلريية ،على كل ناةر وقف

يتسلمها أصحابها.
 –5األوقاف اليت خول القانون رقم  166لسنة

مستقل أو وائع سواء انتهع نظارتو أم بقيع ،أن طر

 1158لوزار األوقاف إدارتها.

 –1األوقاف اخلريية اليت يش ط ةيها النظر لوزير

وزار األوقاف بأعيان الوقف ومقرس مرةقاً باإلخطار

رابعاً :ألزمع املاد الاانية مةرر( )68من القانون
رقم  68لسنة 1190م ورثة الواقف الذي او ط لنلسو

أو االستبدال منو ،أو صورها الرمسية ،على أن يةون

النظر على الوقف اخلريي ضرور إخطار وزار

اإلخطار روجب كتاب موصي عليو ماحوب بعلم

األوقــاف بوةا مورثهم  ،وباملستندات املتعلقة بالوقف

الوصول يف مدي ثالثة أوهر من تاريخ العمل بهذا

يف خالل ثالثة أوهر من تاريخ الوةا  ،وكذلك ألزمع

القانون(.)69

واضعي اليد على باة اخلريات وعلى األموال

ثالثاً :صدر القانون رقم  696لسنة 1151
بتنظيم وزار األوقاف والئحة إجراءاتها يف اإلقليم

واملستندات املتعلقة بالوقف بطرور إخطار الوزار يف

يع اإلوهادات الاادر بو ،واملتطمنة الزياد ةيو،

اجلنوبي ونر على أن (تتولي وزار األوقــاف إدار
األوقـــاف ارتية:

خالل ثالثة أوهر من تاريخ علمهم بوةا ناةر الوقف
ويعد هذا النر أيطاً صور واضحة من صور
احلماية القانونية ألموال الوقف من عبث ورثة الواقف

 –1األوقاف اخلريية ما غ يش ط الواقف النظر

رلةية أموال الوقف بعد وةا ناةر الوقف الذي او ط

لنلسو.......،

النظر عليو لنلسو  ،وكذلك أغل الباب أمام واضعي
اليد من احلائزين ألموال الوقف باور قانونية عن

( )69وقد بدأ العمل بهذا القانون يف مار اعتباراً من تاريخ نشرس يف

( )68أضيلع هذس املاد بالقانون رقم  68لسنة  1190الاادر

اجلريد الرمسية (الوقائع املارية) يف العدد رقم  46مةرر ب

بتعديل القانون رقم  649لسنة  1151بشأن النظر على األوقاف

بتاريخ 1151/ 5/61م.

اخلريية.
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وري اإلجيار أو االنتلاع روجب عقد صادر إليهم من

(رابعاً) األوقاف اليت يؤول ب النظر عليها
لوزار األوقاف بعد العمل بهذا القانون).

وزار األوقاف بوةا ناةر الوقف وتسليم املستندات

كما ناع املاد الاالاة (يف البند أوالً) من القانون

ناةر الوقف املتوةى ،ةألزمهم بأن يقوموا بإخطار
املتعلقة بوضع يدهم على الوقف ،وذلك يف خالل
ثالثة أوهر على األكار من تاريخ علمهم بالوةا .
خامساً :القرار بقانون رقم  1141لسنة 1196م

بإنشاء وتنظيم العمل بهي ة األوقاف املارية وقد ناع
املاد الاانية من هذا القانون على أنو( :وتر اهي ة
وبدها بإدار واستامار أموال األوقاف ارتية:

(أوالً) األوقاف املناوص عليها يف املاد  1من
القانون رقم  696لسنة  1151املشار إليو ةيما عدا:
(أ) األراضي الزراعية املوقوةة على جهات الرب العام
واليت آلع إىل اهي ة العامة ل صالو الزراعي
بالقانون رقم  156لسنة  1159املشار إليو.
(ب) األراضي الزراعية املوقوةة على جهات الرب
اخلاص واليت آلع إىل اهي ة العامة ل صالو
الزراعي بالقانون رقم  44لسنة  1126املشار
إليو.
(ع) األوقاف اخلريية اليت يش ط ةيها الواقف النظر
لنلسو وألبنائو من وبقة وابد .
(د) األوقاف اليت تشرف عليها هي ة أوقاف األقباط
األرثوذكس.
(ثانياً) أموال البدل وأموال واألبةار.
(ثالااً) سندات اإلصالو الزراعي وقيمة ما
استهلك منها وريعها.

رقم  696لسنة  1151بشأن تنظيم وزار األوقاف،
واليت تقطي بأنو" :وتر جلنة و ون األوقاف وبدها
باملسائل ارتية:
أوالً :ولبات البدل واالستبدال يف الوقف،
وتقدير وةرز باة اخلريات ،واالستدانة على الوقف،
وتأجري أعيانو ملد تزيد على ثالا سنني ،وتأجريها بإجيار
امسي ،والبع يف هذس الطلبات

يعها بيري الرجوع إىل

احملةمة".
كما ناع املاد الاالاة من القانون رقم  80لسنة
 1191بإنشاء هي ة األوقاف املارية على أن" :تنتقل إىل
جملس إدار اهي ة االختااصات امل ولة للجنة و ون
األوقاف بالقانون رقم  696لسنة  ،1151وكذلك
االختااصات امل ولة للمجالس احمللية بالقانون رقم 44
لسنة  ،1126وذلك بالنسبة إىل البدل واالستبدال
االستامار.
وتؤول االختااصات األخرى امل ولة للجنة
و ون األوقاف إىل جملس وكالء وزار األوقاف منطماً
إليو رئيس جملس إدار اهي ة ومستشار من جملس الدولة،
ويعتمد وزير األوقاف قراراتو".
الفرع الثالث :القرارات الوزارية الصادرة لحماية
الوقف
أوالً :أصدر وزير األوقاف القرار الوزاري رقم
 152لسنة  1191بتلويك بعك اجلهات يف رد
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األوقاف امليتابة من األهالي عن وري وضع اليد،

وتتقاضى اهي ة نظري إدار وصيانة األوقاف اخلريية

وأن يتم إدراجها يف سجالت الوزار وبل بججها ،

 %15من إ الي اإليرادات احملالة بالنسبة إىل هذس

وهذا القرار قد

تعديلو بالقرار الوزاري رقم 141

لسنة  1181لذات اليرض.

األعيان).
ويالب أن هذا القانون غ ينر على أي جزاء

ثانياً :صدر القرار الوزاري رقم  14لسنة
 1184بشأن قديد األجهز امل تاة ببحث واس داد

ما يشةل إهداراً للحماية اجلنائية املطلوبة ألموال

أعيان الوقف امليتابة ،وقديد صالبياتها يف اواذ

الوقف  ،ةعندما ألزم القانون هي ة األوقاف املارية بأن

اإلجراءات القانونية الس داد أموال الوقف من واضعي

تؤدي إىل وزار األوقاف صايف ريع األوقاف اخلريية،

اليد عليها بدون سند أو ب .

غ حيدد جزاءً جنائياًّ على عدم قيام املس ولني باهي ة

ثالثاً :مع تلاقم ةاهر التعدي على أعيان
األوقاف من األهالي واجلهات امل تللة  ،ةقد جاءت

بهذا االلتزام القانوني أو التأخري ةيو ،ومن ثم يعد
ةراغاً تشريعياً يؤدي إىل اإلخالل ربدأ احملاةظة على

املاد ( )18من الئحة العمل بهي ة األوقاف املارية

أموال الوقف ،وهو ما جيعل الباب ملتوباً أمام

وناع على أن تتوىل الوزار بار وقديد األوقاف

املس ولني باهي ة يف التالعب والعبث بأموال الوقف

امليتابة أو اليت آل إليها ب النظر عليها ومطابقتها

والريع املستح عنها.

إلوهادات الوقف ثم تقوم بإخطار اهي ة الستالمها،

المطلب الثاني :الحماية الجنائية للوقف في النظام

جنائي على لاللة الناوص القانونية الوارد بو ،وهو

وقد قامع وزار األوقاف بإصدار عد قرارات تتطمن

المصري

تشةيل عدد من اللجان اللنية والقانونية لطب بجج

ال وك أن وجود ناوص قانونية قمل

األوقاف وبارها وبلظها باست دام نظام امليةروةيلم

عقوبات رادعة ،تعد ضمانة قوية وةاعلة يف لاية

ومتع متابعة األموال املوقوةة روجبها الس داد

الوقف وتةون مانعا لةل من تسول لو نلسو التعدي

امليتاب منها (خلوصي.)6006 ،

على برمة أموال الوقف ،وهو ما يؤكد عليو جانب

رابعاً :القرار بقانون رقم  1141لسنة 1196م
بإنشاء وتنظيم العمل بهي ة األوقاف املارية بيث

من اللقو بقولو (أن احلماية اجلنائية ذات تأثري عظيم يف
احللاة على الوقف وأدائو لدورس واستامارس وتنميتو،

ناع املاد السادسة من هذا القانون على أنو( :على

وال يتأتى ذلك إال بشمول احلماية لةاةة األنشطة

اهي ة أن تؤدى إىل وزار األوقاف صـاةى ريـع

واألعمال اليت تتال بالوقف ،ملا ها من دور يف

األوقـاف اخلريية لارةو وةقاً لشروط الواقلني،
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ويستلاد من هذا النر أن ناةر الوقف تسري
عليو أبةام الوكالة ،ومن ثم يةون مس والً جنائياً

وةيما يلي نتناول بالعرض والتحليل بعك

وبقاً للماد  641من قانون العقوبات من بيث

صور احلماية اجلنائية ألموال الوقف يف القوانني املتعلقة

االختالم أو التبديد ملال الوقف أو استعمالو ،وال

بالوقف ،ثم يف قانون العقوبات املاري ،وذلك يف

جيوز لو التارف يف مال الوقف إال بسند كتابي ،وإال

ةرعني على التوالي.

تعرض للمساءلة اجلنائية.

الفرع األول :الحماية الجنائية في قوانين
الوقف

- 1ألزمع املاد الاالاة

()61

من القرار بقانون

رقم  51لسنة  1158كل بائز ألعيان الوقف املنتهي

- 1أوجبع املاد الرابعة من القانون رقم 649

وةقا ألبةام املرسوم بقانون رقم  180لسنة 1156

لسنة 1151م على ناةر الوقف الذي انتهع نظارتو أن

بالتو بارساً أو وكيالً أو نائباً قانونياً أو بأية صلة

طر وزار األوقاف بأعيان الوقف ومقرس ،وأن يرة

أخرى أن طر وزار األوقاف را يف بيازتو منها،

يع اإلوهادات الاادر بو ،واملتطمنة

وجيب أن يتطمن اإلخطار بيان موقعها ومسابتها

باإلخطار

الزياد ةيو ،أو االستبدال منو ،أو صورها الرمسية،

وبدودها ووجوس استيالها وريعها ،وأن يةون هذا

وذلك روجب كتاب موصى عليو بعلم الوصول خالل

اإلخطار بةتاب موصى عليو بعلم الوصول يف خالل

ثالثة أوهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وهرين من تاريخ العمل هذا القانون.

وناع املاد اخلامسة من هذا القانون على جزاء

وأضاةع املاد الرابعة من ذات القانون جزاءً

جنائي يتمال يف عقوبة احلبس واليرامة اليت ال تزيد

جنائياً على اإلخالل بذلك ةناع على أنو" :يعاقب

سمائة جنيو أو بإبدى هاتني العقوبتني على

سمائة جنيو أو بإبدى

على

باحلبس وبيرامة ال تزيد على

كل ناةر وقف خريي أخل بواجب اإلخطار املشار إليو

هاتني العقوبتني كل من أخل بواجب اإلخطار املبني يف

يف املاد السابقة.

املاد السابقة أو ضمنو بيانات غر صحيحة أو امتنع عن

- 6ناع املاد  50من قانون الوقف رقم 48

تسليم أعيان الوقف لوزار األوقاف".

لسنة  1142بشأن تنظيم الوقف على أن" :الناةر أمني
على مال الوقف ،سواء كانع أعيانو أو ريعو وأن يدس
على مال الوقف يد وكيل".

()61

تعديل هذس املاد بالقانون رقم  51لسنة  1158الاادر

بتعديل بعك أبةام القانون رقم  156لسنة .1159
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- 4عند صدور القانون رقم  55لسنة 1120م

الفرع الثاني :الحماية الجنائية في قانون
العقوبات

بقسمة األعيان اليت انتهي ةيها الوقف األهلي ،وأناط
بوزير األوقاف إجراء القسمة عن وري جلنة أو أكار

- 1ناع املاد  115مةرر من قانون

يادر قراراً بتشةيلها ،وهذس اللجنة أن تةلف بارم

العقوبات على أنو" :كل موةف عام تعدى على أرض

يع

زراعية أو أرض ةطاء أو مبان علوكة لوقف خريي أو

املستندات واإلوهادات الالزمة لعملها ،ورتبع جزاء

إلبدى اجلهات املبينة يف املاد  111وذلك بزراعتها أو

جنائياًعلى عدم قيام احلارم أو من يتوىل إدار الوقف

غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو ويلها أو انتلع بها بأية

بتقديم املستندات والبيانات املطلوبة بيرامة مالية.

صور أو سهل ذلك ليريس بأية وريقة يعاقب بالسجن

أموال الوقف أو من يتوىل إدارتها بأن يقدم ها

-صدر القانون رقم  68لسنة 1190

متى كان ذلك العقار يتبع اجلهة اليت يعمل بها أو جهة

ليطيف املاد الاانية مةرر إىل القانون رقم  649لسنة

يتال بها حبةم عملو ،وتةون العقوبة األويال الشاقة

 1151بشأن النظر على األوقاف اخلريية ،واليت تنر

املؤبد أو املؤقتة إذا ارتبطع اجلرمية جبرمية تزوير أو

على إلزام ورثة الواقف الذي ورط لنلسو النظر على

استعمال حمرر مزور ارتباواً ال يقبل التجزئة".

5

الوقف اخلريي بطرور إخطار الوزار بوةاتو بقوها

- 6جاء بنر املاد  196مةررا من قانون

"إذا تويف الواقف الذي ورط لنلسو النظر على الوقف

العقوبات املاري واملطاةة بالقانون رقم  14لسنة

اخلريي ،ةعلى ورثتو إخطار الوزار بوةاتو وباملستندات

 1184النر على أنو" :كل من تعدى على أرض

املتعلقة بالوقف خالل ثالثة أوهر من تاريخ الوةا ،

زراعية أو أرض ةطاء أو مبان علوكة للدولة أو ألبد

كما يلتزم باإلخطار أيطاً واضعو اليد على باة

األو اص االعتبارية العامة أو لوقف خريي أو

اخلريات ،وعلى األموال واملستندات املتعلقة بها خالل

إلبدى وركات القطاع العام أو ألي جهة أخرى ينر

ثالثة أوهر من تاريخ علمهم بالوةا ."...........

القانون على اعتبار أمواها من األموال العامة بزراعتها

وقد رتب هذا القانون جزاءً جنائياً على

أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو ويلها أو االنتلاع

اإلخالل بهذا الواجب ،يتمال يف احلبس واليرامة اليت

بها بأية صور يعاقب باحلبس وبيرامة ال جتاوز أللني

سمائة جنية ،ضد كل من ميتنع من

من اجلنيهات أو بإبدى هاتني العقوبتني وحيةم على

واضعي اليد على أعيان الوقف عن تسليم املستندات

اجلاني برد العقار امليتاب را يةون عليو من مبان أو

إىل وزار األوقاف خالل الستني يوماً التالية ملطالبة

غرام أو بردس مع إزالة ما عليو من تلك األوياء على

الوزار لو بالتسليم.

نلقتو ." ....

ال تزيد على
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وقد جاء يف أبةام حمةمة النقك املارية

وحيرك بالتالي اإلثار يف نلوم املواونني وأصبحع

التوسع يف صور التجريم اليت متال تعدياً على أموال

القوانني القائمة ال تةلى حلماية أمالك الدولة العقارية

الوقف اخلريي أو األموال العامة وما يف بةمها وقد

وما يف بةمها من التعدي عليها وبيازتها بيري سند من

ورد حبيايات احلةم أنو" :ويستلاد من نر املاد 196

القانون ،ابتياء ةرض الواقع ،ةلم حيل دون ذلك

مةررا من قانون العقوبات واملطاةة بالقانون رقم 14

التعديات نر املاد  190من القانون املدني اليت ال

لسنة  1184أنو يعد جرمية من النابية القانونية كل

جتيز متلك األموال اخلاصة اململوكة للدولة أو

صور التعدي على العقارات اململوكة للدولة أو ألبد

األو اص االعتبارية العامة أو كسب أي ب عي

األو اص االعتبارية العامة أو لوقف خريي أو ألي

عليها بالتقادم ،واليت متنح اجلهة صاببة الشأن ب

جهة أخرى ينر القانون على اعتبار أمواها من

إزالة التعدي إدارياً".

األموال العامة ،سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو

 –1معاقبة بارم الوقف بعقوبة خيانة األمانة،

إقامة منش ت عليها أو االنتلاع بها بأية صور كانع،

ويش ط لقيام جرمية اخليانة أن تلس الناةر أو

يعها أن يةون اجلاني قد

احلارم القطائي على أموال الوقف أو يبدد بسوء نية

اغتاب العقار موضوع اجلرمية أما إذا كان يطع يدس

املال املوضوع قع براستو  ،رعنى أن يادر منو عمل

على ذلك العقار بسند من القانون وأتى بلعل من

إجيابي هو االختالم أو التبديد و بطبيعة احلال ال

األةعال املشار إليها ،ةإن هذا اللعل رع من نطاق

يتاور االختالم و التبديد إال إذا تسلم احلارم

تطبي النر آنف البيان"(.)10

القطائي الشيء.

وتل ض هذس الاور

ويستلاد أيطا هذا املعنى الواسع للتجريم من

ذلك أن ناةر الوقف أو احلارم القطائي على

املذكر اإليطابية للقانون رقم  14لسنة  1184إذ جاء

مال الوقف يل ض ةيو أن يةون و اا أميناً يتوىل

بها ما ناو "لقد تزايدت باالت التعدي على أراضى

بل الشيء املوضوع بني يديو بأمانة ،إال أنو قد ل

األوقاف واألراضي اململوكة للدولة ووركات القطاع

بالتو كأمني و يسيء إىل مةانتو كراع ألمانة األوياء

العام  ،حبيث أصبح ذلك يشةل انتهاكا حلرمة أمالك

املوضوعة بني يديو حللظها وبراستها ،لال بقواعد

الدولة ،ويؤدى إىل إثراء غري مشروع لبعك األةراد،

العدالة و لاللا لناوص القانون ،ةيةون خائنا لألمانة

( )10جمموعة أبةام حمةمة النقك املارية– احلةم الاادر يف
الطعن رقم  50116لسنة  51ق بتاريخ 1112/4/2م م49
ص.912

عا يوجب يف بقو العقاب اجلنائي.
- 4تنر املاد  161من قانون العقوبات
املاري على أنو" :يعاقب باحلبس والعزل كل موةف
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عمومي استعمل سلطة وةيلتو يف وقف تنليذ األوامر

من النظار  ،وتةليف و ر آخر تتواةر ةيو هذس

الاادر من احلةومة أو أبةام القوانني أو اللوائح أو

الشروط للقيام على و ون الوقف وإدارتو (الرزيقي،

تأخري قايل األموال والرسوم أو وقف تنليذ بةم أو

 :6001ص.)19

أمر صادر من احملةمة أو من أية جهة لتاة ،كذلك

كما يعترب ناةر الوقف وكيالً عن الواقف الذي

يعاقب باحلبس والعزل كل موةف عمومي امتنع عمدا

عينو وعن املستحقني يف الوقف ،وأمواهم أمانو قع

عن تنليذ بةم أو أمر عا ذكر بعد مطي مثانية أيام من

يدس ،ةال جيوز لو أن ي كها ليريس أو ينازل عن إدارتها

إنذارس على يد حمطر إذا كان تنليذاً حلةم أو ألمر

بدون سند قانوني ،ويلتزم باحملاةظة عليها ولايتها

داخال يف اختااص املوةف".

من أي جور أو تعدي ،وجيب أن تةون تارةاتو

ويستلاد من هذا النر أن قانون العقوبات قد

منووا باملالحة كما هم الشأن يف كل من يتوىل إدار

وضع جزاءً جنائيا ضد كل من يسيء استعمال سلطتو

أموال غريس (يةن1188 ،هـ.:ص  ،)15وإال تعرض

الوةيلية بقاد وقف أو منع تنليذ أبةام القانون أو

للمس ولية والتزم بالتعويك عما يلح الوقف من

اللوائح أو األبةام القطائية ،ما دام أن التنليذ كان

ضرر بسبب إهمالو أو لاللتو ألبةام القانون أو

يدخل يف دائر اختااصو قانوناً ،ومن ثم يعد ضمانة

توجيهات القاضي.

قانونية حلماية أموال الوقف من تعمد بعك ضعاف

وقد تأكد هذا االلتزام يف املاد  50من قانون

النلوم من املوةلني العموميني تعطيل ناوص القانون

الوقف رقم  48لسنة 1142م بينما ناع على أن

أو التقاعس -عمداً أو إهماالً -عن تنليذ األبةام

ناةر الوقف يعترب أميناً على مال الوقف ووكيالً عن

القطائية الاادر حلماية ملةية أموال الوقف اخلريي.

املستحقني ،ويةون مس والً عما ينشأ عن تقاريس

المطلب الثالث :الحماية اإلجرائية ألموال الوقف في

اجلسيم حنو أعيان الوقف وغاللو.

النظام المصري

أوالً :رفع دعوى ق ائية بعزل ناظر الوقف

باعتبار ناةر الوقف أميناً على مال الوقف

وقد اتل اللقهاء على أن القاضي باعتبارس
صابب والية عامة لو صالبية عزل ناةر الوقف
وتعيني آخر غريس ،إذا ثبع خيانتو لألمانة أو ةهر

اختيارس للقيام على و ونو سواء من الواقف نلسو أو

ةسقو أو عجزس عن القيام بإدار و ون الوقف أو ثبع

من القاضي ،ةقد او ط اللقهاء عد وروط جيب

قيامو بإتالف أموال الوقف أو تبديدها أو اللساد ةيها،

تواةرها يف ناةر الوقف ،كاألمانة والةلاية والعدالة

بتى ولو او ط الواقف عدم عزلو (الزبيلي،

الظاهر  ،ةان ولف ورط من هذس الشروط جيوز عزلو

ص8/668؛ احلطاب ،ص.)8/18
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عاجالً من بقاء املال قع يد بائز .
 – 1يف األبوال األخرى املناوص عليها يف
القانون".

القطاء املستعجل احلةم بتعيني بارم قطائي يتوىل

ومن ثم جيوز للقاضي أن حيةم بتعيني بارم

إدار و ون الوقف ولايتو من اإلضرار بو أو التعدي

قطائي على مال الوقف استنادا هذا النر العام يف

عليو ،ويستند راةع الدعوي إىل نر املاد  911من

احلراسة ،بتى ولو غ تتواةر ابدي احلاالت الوارد

القانون املدني اليت تنر على أنو "جتوز احلراسة

بالنر إذا قق لديو وجود خطر عاجل شى منو

القطائية على األموال املوقوةة يف األبوال ارتية:

على أموال الوقف ،ويبقي إصدار احلةم بتعيني

أ) إذا كان الوقف واغراً أو قام نزاع بني
نظارس........

احلارم القطائي على الوقف من صميم السلطة
التقديرية للقاضي ،ةقد حيةم بتعيني بارم إذا وجد

ب) إذا كان الوقف مدينًا .

أن ذلك يوةر لاية عاجلة وبقيقية ألموال الوقف من

ع) إذا كان أبد املستحقني مدينًا معسراً".

التعدي عليو أو تعرضو للنزاع بني القائمني عليو أو

ولةن ياور التسالل هل يقتار ولب احلراسة

املستحقني ةيو.

القطائية على أموال الوقف على احلاالت الوارد بنر
املاد  911مدني أم ميتد إىل باالت أخرى

بل نري أن القاضي باعتبارس من أصحاب
الوالية العامة يف الدولة أن حيةم باحلراسة القطائية

ونرى أن احلاالت الوارد بالنر ليسع على

على أموال الوقف بالة مستعجلة من تلقاء نلسو،

سبيل احلار وإ ا وردت عي سبيل املاال ،وبالتالي

ولو غ يطلبها أبد اخلاوم يف الدعوي املوضوعية

جيوز لقاضي احلةم بتعيني بارم قطائي على أموال

املنظور أمامو  ،دةعاً للطرر الذي يري من وقائع

الوقف يف غري احلاالت الوارد بهذا النر ،والدليل

الدعوي أنو قد يلح بأموال الوقف إذا ترك بدون

على ذلك أن نر املاد  910مدني وضعع قاعد

بارم وخاصة مع استمرار النزاع بني اخلاوم ووول

عامة للحةم باحلراسة القطائية على األموال بالة

أمد التقاضي.

عامة بقوها "جيوز للقطاء أن يأمر باحلراسة.
....................... – 1

ثالثاً :عدم جواز الحجز والتنفيذ الجبري على
أموال الوقف المنتهي.

 – 6إذا كان صابب املالحة يف منقول أو عقار

ناع املاد ( )5مةرر من املرسوم بقانون رقم

قد جتمع لديو من األسباب املعقولة ما شي معو خطرًا

 180لسنة  1156م على أنو "ال جيوز اواذ إجراءات
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التنليذ على ما ينتهي ةيو الوقف ضد األو اص الذين

عني الوقف البديلة للعني املباعة.

تؤل إليهم ملةية أعيانو ،ذلك عن الديون السابقة على
تاريخ العمل بهذا املرسوم بقانون".

ويف الباب الرابع تناولع الالئحة أبةام استامار
أموال الوقف بتحديد اجلهة امل تاة باستامار أموال

كما أكد هذا القانون على قاعد عدم جواز

الوقف وهي هي ة األوقاف املارية ،وبتحديد ماادر

احلجز على ما ر املستحقني يف الوقف األهلي إال يف

وأوجو االستامار وأ لتها يف أربعة أوجو هي الشراء

بدود معينة ،متى كانع الديون احملجوز من أجلها

– املشروعات االستامارية– األوراق املالية – أوجو

سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

االستامار اجلائز ورعاً.

رابعاً :وضع شروط وإجرالات الستبدال
واستثمار أموال الوقف

الوقف

 60ألف ةدان يف ورق العوينات وأضيلع ألموال

بددت الئحة استبدال واستامار أعيان وأموال

األوقاف ،وهى تنتج بالياً حماصيل لتللة ،و أيطاً

اإلجراءات القانونية واإلدارية الستبدال

سة آالف ةدان بذات املنطقة ،كما قامع

()11

واستامار أموال الوقف  ،وقد جاءت هذس الالئحة يف
بوالي

ويف إوار استامار أموال الوقف

استاالو

سني ماد تلايلية يف أربعة أبواب رئيسية،

وراء

وزار األوقاف بشراء بدائ

انشاص جناكليس

ومانع سجاد دمنهور(.)16

تناولع يف الباب األول األبةام العامة يف قديد

وإ اال ميةن القول أن الئحة استبدال

اجلهات واللجان امل تاة باستبدال أموال الوقف،

واستامار الوقف قد تطمنع العديد من الناوص اليت

والباب الااني تناولع تبادل أو مقايطة الوقف وةقاً

تشةل نوعاً من احلماية القانونية ألموال الوقف،

ألبةام القانون املدني يف امللةية العقارية .

ويبقي الدور األكرب هي ة األوقاف املارية يف االلتزام

ويف الباب الاالث من الالئحة جاء قع

بأبةام هذس الالئحة عند القيام باستبدال أو استامار

عنوان(اإلبدال) وهو بيع العني املوقوةة باملزاد العل أو

أموال الوقف ،بتى ال يةون هناك نوع من التحايل

باملمارسة لشراء عني بديلة ،ثم تناولع تلايالً

على الناوص يؤدي إىل اإلضرار بأموال الوقف،

ألموال الوقف،

خاصة وأن الالئحة غ تنر على جزاء على لاللة

وإجراءات البيع باملمارسة ،وكذلك إجراءات وراء

املس ولني باهي ة ألبةامها  ،كما خلع ناوص القرار

( )11صدرت الئحة استبدال واستامار أموال الوقف يف مار عن

( )16رد دكتور حممود لدي زقزوق وزير األوقاف األسب على

قسم التشريع رجلس الدولة ونشرت بالوقائع املارية بالعدد

بيان عاجل رجلس الشعب بتاريخ  - 6011 /1/ 64منشور

رقم  55يف  11مارم 6004م

جبريد (املاريون) :العدد الاادر بتاريخ . 6011- 01- 65

إجراءات البيع باملزاد العل
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بقانون رقم  1141لسنة  1196بإنشاء وتنظيم العمل

العملية لتحقي

بهي ة األوقاف املارية من أي جزاء جنائي على لاللة

الوقف ،سواء متالع يف احلماية التشريعية واإلجرائية،

أبةامو.

وةيما يلي نعرض هذس التوصيات العملية.

خامساً :عدم جواز نقل ملكية الوقف إال في

االت االستبدال مع ال رورة الشرعية

احلماية القانونية اللعلية ألموال

أوالً :وضع الئحة جزائية تحدد الجرائم التي تقع على
أموال الوقف والعقوبات المقررة لها

نظراً ألن الش اية االعتبارية اليت يتمتع بها

لتحقي احلماية اللعلية ألموال الوقف ،ينبيي

الوقف إ ا هي من أنواع الش ايات االعتبارية اخلاصة

وضع الئحة جزائية تعد نظاماً خاصاً حلماية الوقف،

وليسع العامة ،ةالوقف إذاً مؤسسة مالية ذات نلع عام

حبيث تتطمن هذس الالئحة

يع امل اللات اليت

(الرزيقي ،6001 ،ص  28وما بعدها) ،ةال جيوز

تشةل جرائم يف ب الوقف سواء بالتعدي أو بوضع

التارف ةيو أو نقل ملةيتو لليري إال وة وروط

اليد أو تقديم املستندات أو لتسهيل ذلك من قبل

وإجراءات نر عليها القانون.

موةلي الدولة بطري املساهمة واملساعد .

ةالقاعد األساسية أن يظل املال املوقوف علوكاً

كما تتطمن هذس الالئحة قائمة بالعقوبات اليت

للجهة املوقوف عليها ،ويةون لو و اية اعتبارية،

يتم تطبيقها على من يابع بالتحقي قيامهم بأي ةعل أو

وال جيوز للناةر أو إدار الوقف نقل امللةية إىل اليري إال

سلوك يشةل جرمية يف ب الوقف ،حبيث تةون هذس

يف بالة استبدالو ،وأن يةون ذلك بهدف تطوير وتنمية

العقوبات راابة قائمة يس ود بها جهات التحقي يف

املناةع والعوائد ،وهذا يوجب دراسة البدائل امل تللة

توصيف جرائم الوقف وقديد الناوص القانونية

وبساب العائد لةل بديل واختيار األةطل.

واجبة التطبي عليها من اجلهات القطائية امل تاة.

خاتمة وتوصيات

ثانياً :توفير ماية الكترونية ألموال الوقف

وذلك عن وري االستلاد من التقنية احلدياة

ويف ختام هذا البحث املتواضع أسأل اهلل تعاىل

يف لاية أموال الوقف ،من خالل احلل االلة وني

هذا العمل ،وان يةون ناةعاً لةل من

وامليةروةيلمي حلجج ومستندات وعقود ملةية

يطالعو من القائمني على و ون الوقف أو املهتمني

الوقف ،وبل حمتويات املةتبات الوقلية الة ونياً،

بالبحث يف موضوعاتو إعالءً لشأن هذس األمة اخلامتة،

مع تعميم هذس التقنية على

يع إدارات الوقف

اليت هي حب خري أمة أخرجع للنام ،ومن خالل

وربطها بالشبةة الرئيسية بوزار األوقاف ،مع

الدراسة ميةننا اخلروع بعدد من التوصيات والوسائل

است دام هذس التقنية يف ةهرسة وتوصيف وترتيب

أن يتقبل م
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قطايا ومنازعات الوقف واألبةام القطائية الاادر

رابعاً :إنشال إدارة داخل هيئة الرقابة اإلدارية تسمي
(إدارة متابعة األوقاف)

والوك أن توةري قاعد بيانات الة ونية عن

وتةون مهمة هذس اإلدار متابعة اإلجراءات

ةيها ،لتةون راابة سجل كامل عن أموال الوقف.
أموال الوقف وقدياها من بني رخر عن وري ةري

اإلدارية والقانونية حلماية أموال الوقف اليت يتم إدارتها

من امل تاني املؤهلني يف جمال احلاسب ارلي ،يعد

عن وري وزار األوقاف أو هي ة األوقاف املارية،

ضمانة بقيقية ويوةر لاية ةعلية ألموال الوقف،

مع ولب بار دوري عن أموال الوقف من اجلهات

يع األعمال

اإلدارية ،وإعداد تقرير سنوي بامل اللات املالية

والتارةات اليت تقع من اجلهات القائمة على و ون

واإلدارية املتعلقة بأموال الوقف ،وذلك متهيداً لعرضو

الوقف ،سواء من بيث إدارتو أو استامارس أو ولبات

على جهاز لاية أعيان الوقف ،الواذ اإلجراءات

استبدال بعك أموالو.

القانونية اليت يراها كاةية حلماية أموال الوقف.

ثالثاً :إنشال جه ف ففاز إداري لحماية أعيان الوقف

خامساً :تخصيص دائرة ق ائية في المحاكم الجزئية
والكلية للنظر والفصل في منازعات

ويساهم بدور ةعال يف متابعة

لتحقي لاية ةعلية للوقف نق و إنشاء جهاز

إداري مت ار يف لاية الوقف يةون تابعاً جمللس

األوق ف ف ف ف ف ف ففاف

الوزراء ،و تر حبماية أموال الوقف من خالل

وذلك بهدف سرعة اللال يف منازعات وقطايا

املراقبة اإلدارية واملالية على و ون الوقف ،على أن يتم

األوقاف ،ويةون ها صالبية إصدار أبةام مستعجلة

تشةيلو من عناصر قانونية وقطائية وإدارية من كل من

وقرارات قطائية ،يةون من وأنها توةري احلماية

وزار العدل والداخلية واألوقاف وجملس الدولة،

القانونية والقطائية العاجلة ألموال الوقف ،وخاصة يف

حبيث يةون هذا اجلهاز تابع جمللس الوزراء مباور ،

باالت التعدي أو الياب الظاهر  ،سواء بنا على

ويةون لوزير األوقاف ةق ترويح ثالثة ةيو وعزهم

ولب أصحاب الشأن أو وزار األوقاف أو الدعاوي

منو وهم عطو قانوني من ديوان الوزار بالدرجة

واملنازعات املرةوعة إليها من جهاز لاية أعيان

األولي على األقل وعطو إداري من إدار األوقاف

الوقف.

واحملاسبة بالوزار  ،وعطو هندسي ،وقدد

سادساً :توفير طرق آمنه الستثمارات أموال الوقف
والعمل على تقليل المخاطر االستثمارية

اختااصات ومهام اجلهاز روجب القرار الاادر
بتشةيلو من جملس الوزراء.

لةي ال تتعرض أموال الوقف لدرجة عالية من
امل اور ،وبتى ال تطيع تلك األموال وبذلك يلقد
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املاال ال جتوز املطاربة بها يف سوق األوراق املالية ،أو

ثامناً :وضع إجرالات للرقابة على استثمار أموال
الوقف

استامارها يف مشروعات صناعية عالية امل اور ،أو

قد قتاع املؤسسات الوقلية إىل نظم رقابية

إعطالها ملن ال خرب وال بنةة لو الستامارها،

واملة تتطمن األسس واألساليب واإلجراءات الرقابية

وتأسيساً على ذلك يلطل اختيار اجملاالت االستامارية

على كل أوجو أنشطتها امل تللة ،ومنها استامار

اليت تيل عائداً مستقراً نسبياً وليس متذبذباً ،بيث من

األموال ،وذلك بهدف احملاةظة عليها وتنميتها وتعظيم

بني املستليدين من يرتب بالتو املعيشية على العائد

عوائدها ومناةعها را يعود على املوقوف عليهم بأكرب

الاابع الذي يرد لو من غلة األموال املوقوةة (وحاتة،

إوباع عةن ،وللتأكد أن استامار أموال الوقف يتم يف

1465هـ ،6004 /ص .)118،91

ضوء أبةام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ووبقاً لشروط

سابعاً :النص على إعفال عوائد استثمارات أموال
الوقف من ال رائب بكافة أنواعها

الواقلني (وحاتة6004،م :ص  165وما بعدها).

املستليدون من الوقف مناةعها أو عوائدها ،ةعلى سبيل

واهدف من وضع نر خاص بإعلاء
استامارات الوقف هو أال تعامل مشروعات األوقاف
من النابية الطريبية كمشروعات استامارية ذات صبية
جتارية ،وهو ما يساهم يف تنمية مال الوقف كما يساهم
يف تشجيع كبار املستامرين ورجال األعمال على

ومن أهم أهداف الرقابة على استامار أموال
الوقف ما يلي:
أ) احملاةظة على األموال وتنميتها عن وري
جماالت االستامار اإلسالمي.
ب) االوم نان من االلتزام بأبةام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية يف استامار األموال.

الدخول يف استامارات الوقف أو املساهمة ةيها ،وهذا

ع) االوم نان من االلتزام باألسس والسياسات

اإلعلاء يعطي ألموال الوقف ميز استامارية باملقارنة

واللوائح والنظم اليت وضعتها مؤسسة الوقف ،وبيان

باستامارات املشروعات اخلاصة بالشركات واألةراد.

التجاوزات واالحنراةات وقليل أسبابها ،وتقديم

وقد أخذت بهذا النهج دولة السودان ةناع يف

التوصيات للعالع.

املاد  10من قانون هي ة األوقاف اإلسالمية  51لسنة

د) تقديم توصيات وناائح إىل املؤسسة الوقلية

 1112على اإلعلاء من الطرائب الرسوم بقوها

لتساعدها يف جمال تطوير جماالت االستامار إىل

(تعلى أموال األوقاف واستاماراتها العقارية والاناعية

األبسن وذلك من خالل تقارير املتابعة والرقابة

والتجارية والزراعية واخلدمية من ضريبة أرباو

وتقويم األداء االستاماري.

األعمال).

هـ) ومأنة الواقلني ومن يعنيو األمر بأن عمليات

رضا حممد عيسى :احلمـــاية القـــــانونية ألمـوال الوقـــف يف النظامني السعودي واملاري

158

استامار أموال الوقف تتم بطريقة سليمة.

قق

تاسعاً :توثيو العقود المتعلقة باستثمارات أموال الوقف

القطائية واإلدارية على جهات ومؤسسات الوقف،

أو تسجيلها رسمياً
لةي يطم ن كل ورف من أوراف العملية

احلماية العاجلة للوقف ،مع ققي

الرقابة

ومن هنا تتحق احلماية السابقة تشريعياً والالبقة
قطائياً وإداريا على أموال الوقف.

االستامارية على بقوقو ويةون على علم رقدار ما
سوف حيال عليو من عائد أو كسب ،ومقدار ما
سوف يتحمل من خسار إذا بدثع ،وأن يةتب ذلك

المراجع
أوالً:كتب ومراجع عامة

يف عقود موثقة بتى ال حيدا جهالة تؤدي إىل وك أو

إبراهيم بك ،أ مد؛ المستشار ،واصل عالل الدين.

ريبة أو نزاع (وحاتة  :6004 ،ص  165وما بعدها).

موسوعة أبةام الوقف .القاهر  :املةتبة

ولذلك جيب على إدار استامار أموال الوقف
بعد إبرام عقود االستامار مراجعتها جيداً من النابية
الشرعية والقانونية واالستامارية رعاونة أهل
االختااص ،وذلك قبل القيام بإجراء التوثي أو
التسجيل الرمسي ،وهو ما حيق احلماية اللعلية ملال
الوقف من االعتداء عليو.
خالصة البحث
خنلر من هذا البحث إىل أهمية أموال الوقف
يف اجملتمع اإلسالمي ،ومن هنا كان لزاماً على القائمني
على إدارتو واستامارس ضرور توةري احلماية القانونية

األزهرية لل اا6001 ،م.
ابن منظور .لسان العرب .ع .5ط .6بريوت :دار إبياء
ال اا العربي 1419 ،هـ.

أبو رزيزة ،عمر سراج .تطوير واستامار أوقاف عني
زبيد ألعمارها وتشييلها وصيانتها( .ووال
1462هـ  /مايو .)6005
أبو زهرة ،محمد .حماضرات يف الوقـف .ط .6دار اللةـر
العربي1191 ،م.
الشيباني ،أبي بكر أ مد بن عمرو .أبةـــام األوقـاف.
بيداد 1104 ،م.

هذس األموال وخاصة احلماية التشريعية ،وذلك من

اإلبياري ،محمد زيد .مبابث الوقف .ط 1161 .6هـ.

خالل وضع الناوص القانونية الرادعة لةل من تسول

األمين ،محمد محمد .األوقاف واحليـا االجتماعيـة يف
ماـــر 161 - 428هــــ1519 – 1650 /م:
دراســـة تار يــة وثائقيــة .القاهـــر  :دار النهطــة

لو نلسو التعدي على أموال الوقف ،وكذا توةري
احلماية اإلجرائية للوقف من خالل منح القطاء
وجهات اإلدار سلطات أوسع يف سرعة لاية أموال
وبقوق الوقف ،سواء بأبةام وقرارات مستعجلة

العربية 1180 ،م .
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أمففين ،سففان أ مففد؛ عبففد الهففادي ،فتحففي .موســوعة
األوقــاف .ع :1تشــريعات األوقــاف .القــاهر :
منشأ املعارف1111 ،م.
دوابفه ،أشفرف محمفد .تاـور مقـ و للتمويـل بــالوقف.
القاهر  :دار النهطة العربية6005 ،م.
سففاعاتي ،يحيففى محمففود .الوقــف وبنيــة املةتبــة العربيــة.
الريـــــاض :مركـــــز امللـــــك ةياـــــل للبحـــــوا
والدراسات اإلسالمية1188 ،م.

الوق ففف والمجتمف ففع .ــــاذع وتطبيقــــات مــــن التــــاريخ
اإلســــــالمي .الريــــــاض :مؤسســــــة اليمامــــــة
الاحاةية1119 ،م.
قحف ،منذر .الوقف اإلسالمي (تطورس إدارتو تنميتـو).
دمش  :دار اللةر6000 ،م.
مطلوب ،عبد اجمليد حممود .أبةام الوصـية والوقـف يف
اللقو اإلسالمي والقـانون .القـاهر  :دار النهطـة
العربية1111 ،م.
موســـي ،ســـاملي" .التاـــرةات الـــوارد علـــى األمـــالك
الوقلية يف التشـريع اجلزائـري" .رسـالة ماجسـتري.
اجلزائر :جامعة بن عةنون6001 ،م.
يةن ،زهدي .الوقف بـني الشـريعة والقـانون .القـاهر :
دار النهطة العربية للطباعة والنشر1188 ،هـ.
ثانياً :أبحاث منشورة

أبــو العــال ،عبــد القــادر حممــد" .قاــور احلمايــة اجلنائيــة

ألعيان الوقف وأثرس علـى انـدثارس ".حبـث مقـدم
إىل مؤمتر األوقاف الاالث باملدينة املنور .

األمففين ،سففن عبففد اهلل" .الوقــف يف اللقــو اإلســالمي".

حبث مقدم يف الندو رقم  12باملعهـد اإلسـالمي
للبحــوا والتــدريب جبــد بــول (إدار وتــامري
عتلةات األوقاف)1404 ،هـ.
الويشي ،عطيّفة فتحفي" .أبةـام الوقـف وبركـة التقـنني
يف دول العـــــاغ اإلســـــالمي املعاصـــــر :بالـــــة

هوريــة ماــر العربيــة ".حبــث منشــور ضــمن
سلســلة الدراســات اللــائز يف مســابقة الةويــع
الدوليــة ألحبــاا الوقــف (6000م) .الةويــع:
األمانة العامة لألوقاف بالةويع6006 ،م.
خلوصففي ،خلوص ففي محمففد" .املشـــةالت الـــيت تواجـــو
مؤسسات الوقف املعاصر  :جتربة هي ة األوقاف

املاــرية ".حبــث مقــدم للحلقــة النقاوــية بــول:
«القطــايا املســتجد يف الوقــف» املنعقــد رركــز
صاحل كامل لالقتااد اإلسالمي جبامعة األزهر،
أكتوبر 6006م .

شحاتة ،سين سين" .استامار أمـوال الوقـف ".حبـث
منشور .الةويع1465 ،هـ  /يونيو 6004م.
عثمان،محمففد رأفففت" .الوقــف وأثــرس يف التنميــة ".حبــث
مقدم لندو الوقف اإلسالمي اليت نظمتهـا كليـة
الشـــريعة والقـــانون جبامعـــة اإلمـــارات العربيـــة
املتحد خالل الل من  9-2ديسمرب 1119م.
عرجف ففاوي ،مصف ففطفى محمف ففد" .الوقــــف وأثــــرس علــــى
النــــابيتني االجتماعيــــة والاقاةيــــة يف املاضــــي

واحلاضر ".حبث مقدم يف ندو الوقف اإلسالمي
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جبريــــد أم القــــرى يف عــــددها رقــــم ()1624
وتاريخ 1401/11/60هـ .
خامساً :مقاالت منشورة

المطففرودي ،عبففد الففر من بففن سففليمان .مقـــال منشـــور
روقـــع مـــداد عـــن املركـــز الـــدولي للدراســـات
واألحباا.
زقففزوق ،محمففود مففدي .ةد علــى بيــان عاجــل بشــأن
أمــوال الوقــف رجلــس الشــعب املاــري بتــاريخ
 ،6011 / 1/ 64منشور جبريد (املاـريون):
العدد الاادر بتاريخ .6011-01-65
القاسم ،فهد بن عبفد اهلل" .هي ـة األوقـاف بلـم ققـ ".
جريـــد االقتاـــادية االلة ونيـــة -العـــدد رقـــم
60- 2041

ــادى األول  1411هـــ .املواة ـ

 04مايو .6010
مقــال بــول مق بــات رهــام اهي ــة العامــة لألوقــاف
باململةـــــة ،جريـــــد الريـــــاض :الاالثــــــاء 14

ـــــادى األوىل  1411هـــــ  69ابريــــل 6010
العدد .11491
المهي ففدب ،خال ففد ب ففن ه ففدوب .مقـــال منشـــور جبريـــد
الريــــاض -العــــدد اإللة ونــــي 15119يف 18
ادي ارخر 1411هــ.
سادساً :مواقع إلكترونية

موقع مداد عن املركز الدويل للدةاسات واألحباث:
www.medadcenter.com

موقع وقفنا على شبكة اإلنرتنت:
www.waqfuna.com

موقع وقف السالم اخلرييظ:
www.assalam.ws

موقههع وراة الوههاوس اإلسههالموة واألوقههاة والههدعو اململكههة
العر وة السعودية.:
www.moia.gov.sa

موقع الوقف اخلريي:
www.waqfalkhri.com

موقع آفاق الوقف والعمل اخلريي األةدس:
www.saaid.net
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The Legal Protection of Waqf Funds:
In both the Egyptian and Saudi law
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Abstract. Waqf (endowment) is considered one of the characteristics of Islamic societies. It is also regarded as
one of the Islamic systems that help achieve social and economic development. The Fiqh experts (jurists) cared
about waqf and arranged the rules that organize its dealings in order to safeguard its property, as well as increase
and sustain it to the good of its beneficiaries in light of the intents mentioned in the decree and/or will of
waqf.Protection of waqf is considered a religious demand and a human necessity.
Thus, waqf funds are regarded as a religious property that should be protected In both the Egyptian and Saudi law
If there is a failure and/or negligence in taking care of waqf, this will be considered a crime against Islam, people
and community.
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أحكام اإلهجاا

في ظل الفقه اإللسامي

والنظام السعودي لمزاولة المان الصحية
مفلح ربيعان بن شفلوت القحطاني
أستاذ القانون املدني املساعد
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة امللك سعود
(قدم للنشر يف 1414/01/01هـ؛ وقبل للنشر يف 1414/00/66هـ)
ملخص البحث  .يتناول هذا البحـ أحكـام اإلجاـاض يف الفقـ اإلسـ مي والنظـام السـعودمل ملواولـة املاـص ال ـحية
ويادف إىل التعرف على حكـ اإلجاـاض قبـل اإلسـ م ،حكـ اإلجاـاض يف املـذاه الفقايـة اإلسـ مية ،موقـ
املنظ السعودمل مص حك اإلجاـاض ،ومسـوولية املاـا ا ال ـحي عـص اإلجاـاض يف النظـام السـعودمل .وقـد قسـ
الباح الد اسـة يف هـذا البحـ اىل مقدمـة ومبحـني وااةـة فتنـاول يف املبحـ اوول مفاـوم اإلجاـاض وحكاـ
معرفا اجلن واإلجااض يف (مطل أول) ومبينا حك اإلجااض يف الفق اإلسـ مي والنظـام السـعودمل ملواولـة املاـص
ال حية يف (مطل ثانٍ) .ويف املبح النياني حتدث املول عص مسوولية املاا ا ال حي عص اإلجااض مبيناً املق ود
باملاا ا ال حي وحمـددا أ كـان مسـووليت يف (مطلـ أول) قبـل أن يتحـدث عـص أنـوا مسـوولية املاـا ا ال ـحي
املرتتبــة علــى اإلجاــاض يف (مطل ـ ثــانٍ) واآلثــا املرتتبــة علــى انعقــاد مســوولية املاــا ا ال ــحي عــص اإلجاــاض
يف(مطل ثال ) ويف ااةة البح توصل الباح إىل عدد مص النتائج وبعض التوصيات.

مقدمة

املبدأ السائد هـو ملكيـة اوطفـال لـرب اوسـرة يت ـرف

مل يكص اإلجااض جرميـة اـا عقاباـا املـدني أو اجلنـائي

بشأنا كاا يشاء حتـى لـو كـان اومـر متعلقـاً يفقاـ يف

يف الع و املوغلة يف القدم مص تا يخ البشرية (حومـد،

احلياة.

1890م) ،بــل بــدأت البشــرية عاودهــا اووىل تقــي

وليس اومر قاصراً على اجملتاعات البدائيـة ،بـل

وزناً حلياة اجلن بعد و دت أو قبلاا ،فقد كانت العـادة

إن بعض الف سفة يف وما وأثينا أيدوا إنااء احلال قبـل

يف كنيري مص اجملتاعات البدائية قتل اوب أطفال  ،إذ كان

أوان -أمل اإلجااض -وشجعوا على إتيان .
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مفلح بيعان بص شفلوت القحطاني أحكام اإلجااض يف ظل الفق اإلس مي...
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ويف ذلــك يقــول أف طــون يف كتاب ـ اجلااو يــة

وصــل لــدغ الغــرب إىل حــد الظــاهرة املقلقــة إذ منيــل

"إن تعلي الطفل ينبغي أن يبدأ قبل مي ده حيـ ينبغـي

اإلجااض حالـة مـص كـل أ بـ حـا ت محـل .وترتفـ

أن يولد يف مناخ صحي خمتـا  ،ومـص ثـ فـان اوصـحاء

هـــذه احلـــا ت لـــدغ بعـــض الـــدول ،منيـــل أملانيـــا،

فقط مص الرجال والنساء ه الذيص ينبغي أن يكون اـ

و وســيا ،وال ــ  ،لت ــل إىل حالــة مــص بــ ثــ ث

أبناء ،وما يأتي يف غري تلـك الظـروف فينبغـي الـت ل

حا ت (عبد الكري .)6000 ،

من "( .أف طون ت  149ق.م).

أما العرب قبل اإلس م ،فل

يعرفوا

وأشــا أ ســطو إىل أن الووجــة الــث هلــدث اــا

اإلجااض؛ وذلك حمافظة على نسلا  ،وإكنيا ًا

احلال ،ولدياا العدد املفروض مص اوبناء ،فانـ هلسـص

لعدده تلبية لدواعي احلرب الدائرة على الدوام فياا

اا الت ل

مص هذا احلاـل ،كاـا ينبغـي اـا الـت ل

مص كل محل هلدث بعد سص او بع (لبنة.)1882 ،
وعلى الرغ مص ذلك فـان قـانون محـو ابي قـد
تضاص ن وصاً تعاقـ علـى اإلجاـاض الواقـ بطريـ

بينا  ،فاذا جاء الولد ذكراً تركوه ،يف ح إذا جاء
أننيى كان ا احل

يف وأدها (حماد وفا يشى،

 .)1881وقد وص اهلل سبحان وتعاىل يف كتاب العويو
مص بشر باوننيى بقول

ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ا عتداء على املرأة احلامل (أمل بدون ضاها) .أما إذا

ﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ

أجاضت املرأة نفساا أو مبساعدة غريهـا برضـاها ،فلـ

ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

يـــرد بشـــأن نـــ

يف قـــانون محـــو ابي (الكي نـــي،

.)1819
ويبدو أن الوضـ ظـل علـى مـا هـو عليـ إىل أن
جاءت الديانة املسيحية لتحـرم اإلجاـاض ،يقـول أحـد
قساوســة القــرن النيــاني املــي دمل "إن أولئــك النســوة
ال ئــي يســـتعالص العقــاقري؛ إلســـقاك اجلــن يـــرتك
جرمية القتل ،ولسوف يعاق أمام اهلل عـص هـذا اومـر؛
ون ـ ـ علــى اإلنســان أن ينظــر إىل اجلــن علــى أن ـ
كائص خملوق ،ومص ثـ فاـو موضـو لعنايـة اهلل" (اونبـا
غريغو يــوا .)-،وعلــى الــرغ مــص ذلــك فقــد انتش ـر
اإلجااض بكنيرة يف الدول ذات الديانة املسيحية ،حتـى

ﮏ ﮊ( )1وعلى الرغ مص عدم معرفة العرب قبل
اإلس م لإلجااض فان شأنا كان أشد مأساوية مص
غريه إذ وجد أن بعض القبائل العربية تقتل أو دها
اشية الفقر ،وتئد البنات وهص أحياء اوفاً مص العا
والفقر (البوطي.)1802 ،
وحـ ـ جـــاء اإلسـ ـ م يففـــق حقـــوق اإلنســـان
وواجبات وض ل نظاماً دقيقاً يشال و دت  ،وحياتـ ،
ووفات  ،و غ الديص اإلس مي يف الوواج والتكـاثر،
وح املسلا على اإلجناب ،فقد ومل عص أنـس بـص
( )1سو ة النحل آية (.)18 -19
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مالك ضي اهلل عن أن قال «كـان سـول اهلل -صـلى

اهلل صــلى اهلل علي ـ وســل

اهلل علي وسـلم  -يـأمر بالبـاءة ،ويناـى عـص التبتـل نايـًا

تقتل ،حتى تضـ مـا يف بطناـا ،وحتـى تكفـل ولـدها،

شــديداً ويقــول تووجــوا الــودود الولــود ،إنــي مكــاثر

وإن زنــت مل تــرج حتــى تض ـ مــا يف بطناــا ،وحتــى

(بك ) اونبياء يوم القيامة»(.)6

تكفل ولدها"( .)4قال ابـص عبـد الـ

" املــرأة إذا قتلــت عاــدًا

"وإذا قتلـت املـرأة

ل بـصب يَسَــا ٍ أنـ قــال «جَــا َء
كاــا ومل عـص َم ْعقِـ ب

ج أو امرأة عاداً ،والث قتلت حام ً ،مل يقد مناـا

ت
جلٌ إلَى النَّيبِّ صلى اهلل علي وس مل فقال إبنِّي أَصَبْ ُ
َُ

حتى تض محلاا ،هذا إمجا العلااء ،وسنة مسنونة"

َوجُاَــا
جاَــالٍ َوحَسَــ ن وَأَنَّاَــا تَلِ ـ ُد أَفأَتَو َّ
ت َ
امْ ـرَأَ ًة ذَا َ

(ابص عبد ال .)6001 ،

قال َ ،ثُـ َّ َأتَـا ُه النيَّاِنيَـ َة َفَناَـاهُ ،ثُـ َّ َأتَـا ُه النيَّاِلنيَـ َة فقـال
َوجُوا الودود ا ْل َولُودَ فابنِّي مُكَاثِرٌ بِكُ اومَ َ»(.)1
تَو َّ

 - 1إثبات بعض احلقوق للجن

ومص ذلك

النفقة على والدت أثناء فـرتة محلـ  ،حتـى لـو ح ـلت

ويتضـــح ســـا ســـب اهتاـــام اإلسـ ـ م بـــالتواوج

الفرقة البائنة بـالط ق أو الفسـخ أو اعلـ  ،فـان النفقـة

والتكاثر سا يستلوم احملافظة على حياة اجلـن وصـحت ،

واجبــة للاــرأة إذا كانــت حــام  ،وهــذا بامجــا أهــل

ومص مظاهر هذا ا هتاام على سبيل املنيال احل ر

العل (الشـافعي1161،هــ) .وقـد دل علـى ذلـك قولـ

 - 1إباحة الفطر يف مضان للحامل إذا اافـت
علــى نفســاا وجنيناــا واملرضـ إذا اافــت علــى نفســاا
و ضيعاا وعليااا القضاء (ابص قدامة.)1889 ،
 - 6تـــأاري العقوبـــة البدنيـــة املســـتحقة علـــى
احلامل .حيـ محـى اإلسـ م اجلـن مـص أمل ضـر قـد
يتعرض ل حتى فـى احلـا ت الـث تكـون أمـ مسـتحقة
للعقــاب أو الق ــاص؛ فأجــل تنفيــذ عقوبتاــا مرهــون
بوض محلاا .مبعنـى أن املـرأة إذا اعرتفـت بالونـا وهـي
حامــل فاناــا تــرج حتــى تض ـ محلــاا وإذا قتلــت
عادا يقاد مناا حتـى تضـ محلـاا .فقـد قـال سـول
( )6أارج أمحد يف املسند ،حدي
( )1سنص أبي داوود حدي

ق (.)16161

ق (.)6011

تعـــــــــــاىل "ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﮊ "( .)1كاـــا أعطـــى اإلسـ ـ م للجـــن احلـ ـ يف
احل ول على حق يف املـرياث والوصـية والوقـ ..إ ،
ولكص تدال ملكـ  ،و تنفـذ إ بعـد و دتـ حيـاً،
فاإلس ـ م كاــا حفــق للجــن حق ـ يف احليــاة وال ــحة
حفق ل أيضاً حقوق املالية.
مشكلة البح
فرضــت طبيعــة احليـــاة احلدينيــة ،اــروج املـــرأة
للعال وظارت غبة كنيري مص اوسر يف تنظي النسـل،
وطرحت بعـض التسـات ت حـول متـى ـوز إجاـاض
( )4سنص ابص ماجة ،كتاب الديات ،باب احلامل
( )1سو ة الط ق آية ()2

علياا القود.
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املـرأة احلامـل ومتـى ـوز إسـقاك احلاـل غـري املرغـوب

مــرض اوم أو عــدم الرغبــة يف احلاــل يف مرحلــة مــص

فيــ وهـــل أحكـــام اإلجاـــاض يف املالكـــة تســـتند إىل

مراحلــ فيســتجي  ،ســا يــب اوهايــة العاليــة اــذا

قواعد شرعية أو نظامية أو كليااا ودا احلدي حول

البح يف اإلجابة على منيل هذه التسـات ت .وبالنسـبة

مســوولية املاــا ا ال ــحي عــص اإلجاــاض وااصــة

ل هاية العلاية فاص املعـروف أن أحكـام اإلجاـاض يف

عندما تطل املرأة نفسـاا أو ولـي أمرهـا ذلـك ل وهـل

املالكــة عض ـ وحكــام الشــريعة اإلس ـ مية (القــانون

محايــة حــ اجلــن يف احليــاة أمــر مــرتو ل طبــاء أو

العـــام يف الـــب د) وليســـت واضـــحة ةامـــا للااا سـ ـ

املاا ســ ال ــحي أو للاــرأة أو ولــي أمرهــا بــدون

ال حي بسـب تعـدد اآل اء يف الفقـ اإلسـ مي حـول

ضوابط ل وهل حـ املـرأة يف حريـة ا اتيـا يتعـا ض

املوضو وعاومية مـا و د بشـأن يف نظـام مواولـة املاـص

م ح اجلن يف احلياة ل وهلاول البح اإلجابة علـى

ال ـحية .فقـد صـد نظـام مواولـة مانـة الطـ البشــرمل

كل هذه التسات ت التى تشكل مشكلة البح .

وطـ ـ اوســـنان مبوجـ ـ املرســـوم امللكـــي قـ ـ م1/

أهمية موضوع البح

وتا يخ 1408/6/61هـ ليـنظ مواولـة املانـة يف الـب د

مــص املعلــوم أن مانــة الط ـ وُجــدت مــص أجــل

ث عدل هذا النظام وغير مسااه إىل نظـام مواولـة املاـص

احلفاظ على الـنفس البشـرية ولـيس التسـب يف إزهاقاـا

ال حية ،وصد مبوجـ املرسـوم امللكـي قـ م 18/

ولـــذلك يقــ علـــى عـــات املاـــا ا ال ـــحي واجــ

وتا يخ 1462/4/11هـ ،وقد تضانا بعـض اوحكـام

احملافظـــة علـــى حيـــاة اإلنســـان ،ســـواء أكـــان جنينــًا أم

اعاصة باإلجااض .وبذلك تبدو اوهايـة العلايـة اـذا

 ،أو

البح الذمل نأمل أن يساه يف بيان أحكام اإلجاـاض

حرمانـ ـ مـــص احليـــاة .ومبـــا أن اإلجاـــاض ومســـوولية

ومسوولية املاا ا ال حي عن للااتا ب يف املالكـة

املاا ا ال حي عن غري واضحة ليس فقط بالنسبة ملص

العربية السعودية.

ترغــ يف إجرائــ وســباب اقت ــادية أو اجتااعيــة أو

أهداف البح

وليداً؛ ف

وز ل أن يتسب يف موت أمل شـ

صحية بل أيضا ملص يعال يف جمـال املاـص ال ـحية ،فقـد

البحـ يسـعى إىل الوصـول جملاوعـة حمـددة مــص

يقـ املاــا ا ال ــحي حتــت طائلــة املســاءلة أو املطالبــة

اوهداف وهي حك اإلجااض قبل اإلس م ،حكـ

بــالتعويض بســب إجاــاض امــرأة حامــل أو تســبب يف

اإلجاــاض فــى املــذاه الفقايــة اإلســ مية ،موقــ

حــدوث ذلــك دون ق ــد من ـ ؛ لعــدم معرفت ـ بأحكــام

املـــنظ الســـعودغ مـــص حكـ ـ اإلجاـــاض ،مســـوولية

اإلجااض ؛ بـل قـد تطلـ منـ املـرأة احلامـل نفسـاا أو

املاا ا ال حي عص اإلجااض فى النظام السعودمل.

ولــي أمرهــا إجــراء اإلجاــاض بســب تشــوه اجلــن أو
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الدرالسات السابقة

أو

تنــد الكتابــات القانونيــة والفقايــة املعاصــرة فــى
املالكـــة العربيـــة الســـعودية عـــص أحكـــام اإلجاـــاض

اإلجااض يف الفق اإلس مي.

ثانيا اإلجااض يف نظـام مواولـة املاـص ال ـحية
السعودمل.

ومســـوولية املاـــا ا ال ـــحي عنـ ـ فـــى ظـــل النظـــام
الســعودغ ملواولـــة املاـــص ال ـــحية ،علـــى الـــرغ مـــص
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املبح النياني مسوولية املاـا ا ال ـحي عـص
اإلجااض.

التطرق اذا املوضو يف الفق اإلسـ مي ،ولـذلك قـام

ةايد املق ود باملاا ا ال حي.

الباح ومص ا ل ا سـتعانة بـاملراج الفقايـة القدميـة

املطلــ ـ ا ول أ كــــان مســــوولية املاــــا ا

واملعاصــرة مبعاجلــة موضــو البح ـ وحــاول أن يعــا

ال حي.

مشكلت وأن هلق أهداف امل تلفة.
مناج البح

املطل النياني أنوا مسوولية املاا ا ال حي
املرتتبة على اإلجااض.

لقد اتبـ الباحـ يف معاجلـة هـذا البحـ املـناج
التحليلي املقا ن ،حي مت تق ـي موضـوعات البحـ

املطلـ ـ النيالـ ـ

اآلثـــا املرتتبـــة علـــى انعقـــاد

مسوولية املاا ا ال حي عص اإلجااض.

مــص ا ـ ل الن ــوص ،وحتليلــاا مــص ا ـ ل اوحكــام

اعاةة.

الوا دة فياا ومقا نتاا ،متتبع ما قال الفقااء ومـا و د
وحكمه

يف نظــام مواولــة املاــص ال ــحية بش ـأن هــذه اوحكــام،

المبح األول :مفاوم اإلهجاا

ومبيــن وجاــة النظــر أمــام هــذه التحلــي ت للن ــوص

ســـوف نتنـــاول مفاـــوم اإلجاـــاض يف (املطلــ

كلاا لوم اومر.

ا ول) قبل احلدي عـص حكـ اإلجاـاض يف (املطلـ

خطة البح

النياني)

تنقســ الد اســة فــى هــذا البحــ إىل مبحــني
وااةة على النحو التالي

المطلب األول :مفاوم باإلهجاا
تــب مــص ا ـ ل تتب ـ هــذا املوضــو أن أغل ـ

املبح اوول مفاوم اإلجااض وحكا .

الفتاوغ يف هذا الشأن تدو حول نفـخ الـروو ومراحـل

املطل اوول مفاوم اإلجااض.

تكــون اجلــن يف ح ـ أم ـ ؛ لــذلك قبــل احلــدي عــص

أو

التعري باجلن .

ثانيا التعري باإلجااض.
املطل النياني حك اإلجااض.

املق ــود باإلجاــاض ،فانــ حــرمل بنــا بيــان املق ــود
باجلن على النحو التالي
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أوال :التعريف بالجنين

والنطفــة اصــط حًا هــي املــاء ال ــايف قــل أو

ذه مجاو الفقااء إىل أن "يطل على احلاـل
جنيناً" ،بعدما يفـا ق املضـغة والعلقـة ،حتـى يتـب منـ
شــيء مــص ال ـ اآلدمــي ،أو يشــاد النيقــات بأن ـ مبــدأ
آدمي" (العج ن1466 ،هـ) .وإط ق اس اجلن على
احلاــل قبــل ــاوز هــات املــرحلت لــيس إ مــص بــاب
اجملاز لكون مقدمة للجن احلقيقي(.)2
وتسب هاتان املرحلتان مبرحلة النطفة ،وتف يل
ذلك على النحو التالي
 -1النطفثثة :والنطفــة لغــة تطلــ علــى عــدة
معان مناا القليل مص املاء الذمل يعـدل قطـرة .قـال ابـص
منظو يف صغا اللولو والواحد نطفة ،ونطفة شـبات
بقطرة املاء (ابص منظو .)1829 ،
وقــال الوبيــدمل يف تــاج العــروا ونطفــت آذان
املاشـــية وتنطفـــت ابتلـــت باملـــاء فقطـــرت (الوبيـــدمل،
.)1888
وجاء يف حدي شري
حتى ارج إلينا وقد اغتسل ينط

(فل نول قياماً ننتظـره
أس ماء)(.)0

وقـد و د ذكــر النطفــة يف القـرآن الكــري يف أثنــى
عشـر موضــعاً ،مناــا قولـ تعــاىل ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮊ (.)9
وةر مرحلة النطفـة بني ثـة أطـوا يفسـ مـا و د
يف القـــرآن الكـــري  ،وتقســـي علاـــاء اوجنـــة وهـــي
كالتالي
الطور األول :الماء الدافق ،وهو ماء الرجل
الذمل هلتومل على احليوان املنومل .وقد أشا اهلل
سبحان تعاىل إىل هذا التدف يف قول

ﮋﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﮊ(.)8
الطور الثاني :السالة ،أتت مـص السـل ،وهـو
انتــوا الشــيء وإاراجـ برف ـ  ،والسـ لة مــا
انســل مــص الشــيء ،ويعــا الســاكة الطويلــة،
وهــذا ينطب ـ علــى احليــوان املنــومل الــذمل يشــب
الســاكة الطويلــة حيــ يســبح يف مــاء الرجــل

( )2يرغ املالكية والظاهرية أن احلال يساى جنيناً منذ التقاء احليوان
املنومل بالبويضة وح ول اإلا اب وحتى خيرج مص الرح ،
انظر ابص شد ،بداية اجملتاد ونااية املقت د ،412/6 ،طبعة
اعليج.

=أهل اجلنة ،فطل

سول

اهلل صلى اهلل علي وسل  ،فقال يطل عليك اآلن جل مص=

جل مص اون ا تنط

حليت مص وضوئ "

مسند أمحد .1 122
( )9سو ة املومنون آية ( )11واملواض على التوالي النحل ()4
والكا

( )0واه مسل يف صحيح  1 466و  ،110و وغ اإلمام أمحد
عص أنس بص مالك ضي اهلل عن قال "كنا جلوساً م

كنير(ابص منظو .)1881،

( )10واحلج ( )1واملومنون ( )11،14وفاطر()11

ويس ( )9وغافر ( )20والنج ( )42والقيامة ( )10واإلنسان
( )6وعبس (.)18
( )8سو ة الطا ق آية (.)0 ،2 ،1
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منتق ً إىل ماء املرأة .وقد ع القرآن الكـري عـص

 -2العلقثثة يق ــد باــا لغــة "الــدم عامــة ،أو

هذا الطو فقال اهلل سبحان وتعاىل ﮋ ﮰ ﮱ

الغلـــيق منـ ـ  ،أو اجلامـــد شـــديد احلاـــرة" (القـــاموا

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﮊ

()10

الطثثور الثال ث  :النطفثثة األمشثثا  ،ويشــري إلياــا
القرآن الكري بقولـ تعـاىل ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ(.)11
يقول القرطيب إن اومشـاج هـي ااـت ك مـاء
الرجل مباء املرأة ،وقـد و د ذلـك عـص عبـد اهلل
بــص عبــاا  -ضــي اهلل عنــ  -حيــ قــال
"خيــتلط مــاء الرجــل -وهــو أبــيض غلــيق -مبــاء
املرأة -وهو أصـفر قيـ  -في لـ منااـا الولـد"
(القرطيب.)6000،
وقــــال ابــــص القــــي محـــ اهلل "إن اوعضــــاء
واوجواء وال و ة تكونت مـص جماـو املـاءيص،
وأنااــا امتوجــا وااتلطــا وصــا ا مــاء واحــداً،
وهذا هو ال واب ،وننا جند ال و ة والتشكيل
تا ة إىل اوب ،وتا ة إىل اوم" (ابص القي ).
وتعرف النطفة علمياً بأناا " :البيضة امللقحة الث

احمليط .)1889،ويقال تعل ب إذا نش ب واستاسك.
والعلقة كل ما علـ (املعجـ الوسـيط ،)6001 ،أمل
أن للعلقة معني اوول الدم الغليق ،والنياني التعل
إذا نش ب واستاسك .وقد ذهـ بعـض املفسـريص إىل
املعنــــــــى اوول ،وذهــــــــ آاــــــــرون إىل املعنــــــــى
النياني(السباعي1180،هـ) ،و مان مص محلـاا علـى
املعني ون

تنايف بينااا (القرطيب1460،هـ).

أما اصط حاً فاي تعا طو اً مص اوطوا
الث مير باا اجلن  ،وقد و د ذكر العلقة يف القرآن
الكري يف مخسة مواض ( ،)16مناا قول تعاىل
ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﮊ (. )11
ويمكثثن القثثول بثثأن :العلقــة هــي الــدم املتجاــد

تشـر با نقســام يف سلســلة هندسـية" ،ثـ تــدال فياــا

الغليق املتعل يف الرح  ،وهكذا نكـون قـد مجعنـا بـ

يعرف باس التوتة ،وذلك يف اليوم الراب مص التلقـيح،

التعريف .

ويف الوقــت نفســ تاــاجر با ــاه جــوف الــرح املايــأ
ستقبااا ومحايتاا (السباعي1180 ،هـ).
( )16سو ة احلج آية ( )1واملومنون آيات ( )16،11،14وغافر آية
( )10سو ة السجدة آية (.)9
( )11سو ة اإلنسان آية (.)6

( )20والقيامة آية ( )19والعل آية (.)6
( )11سو ة املومنون آية (.)16،11،14
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 -3المضغة :واملضغة يف اللغـة هـي القطعـة مـص

ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

اللحـــ ـ قـــــد مـــــا ميضـــ ـ ومل ينضـــــج (القـــــاموا

ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

احملــيط .)1889،ومســي اجلــن باــذا ا ســ يف هــذه

ﮣ ﮊ (.)12

املرحلة؛ ون يشب اللقاة املاضوغة ،ويف هـذه املرحلـة
يبدأ التحول السري يف تكويص اجلـن ؛ ولـذا ي حـق يف
اآلية الكرمية عطفاا العلقـة علـى النطفـة يفـرف العطـ
(ث ) الذمل يفيد الرتااي ،وعطفت املضغة علـى العلقـة
يفــرف العط ـ (الفــاء) الــذمل يفيــد الرتتي ـ والتعقي ـ
(الرازمل1401،هـ) وهذه إشا ة إىل التحول السـري يف
هذه املرحلة.
ويقصد باا اصثطاحا :أحد اوطوا الث مير باـا
اجلن .
وقد و د ذكر مرحلة املضغة يف القرآن الكري
يف موضع

()14

أحدهاا يف قول تعاىل ﮋ ﮤ ﮥ

وكل مرحلة مص هذه املراحل الني ث تسـتار 40
يوماً فقد وغ عبد اهلل بص عباا عص الـنيب -صـلى اهلل
علي وسل  -أن قال "إن أحدك

اـ القـ يف بطـص

أم أ بع يوماً ،ث يكون علقة منيـل ذلـك ،ثـ يكـون
مضغة منيل ذلك"(.)10
 -4الجنثثين :ويق ــد ب ـ لغــة الولــد مــادام يف
بطــص أم ـ

ســتتا ه فيـ (ابــص منظــو  .)1881،وتطل ـ

طبياً على الفرتة الث ما ب الشار النيالـ والتاسـ  .ويف
هذه املرحلة يبدأ اجلن بالت ل الواضح فيويد ويكتال
اجلــن يف هــذه املرحلــة وتظاــر امل مــح ،ث ـ يــنفخ في ـ
الــــروو ،فيتحــــر وتشــــعر احلامــــل بـــ (الســــباعي،

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ

1180هـ) .ومـا عليـ أكنيـر املفسـريص والفقاـاء أن علـ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

اجلن وت ويره يكون يف مرحلة املضغة وما بعدها .وقد

ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ(.)11

أو د الرازمل أقوال املفسـريص حـول املـراد بقولـ تعـاىل

وةر مرحلة املضغة بطو يص

ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ فـــذكر أن للافســـريص يف ذلـــك

الطور األول :املضغة غري امل لقة.

أقــوال "أحــدهاا أن يكــون املــراد مــص ةــت فيـ أحــوال

الطور الثاني :املضغة امل لقة.

اعلــ ومـــص مل تـــت  .كأنــ ســـبحان قســ املضـــغة إىل

وقد أشا اهلل -عو وجل -إىل هات املرحلت

قسا

يف كتابة الكري  ،حي

قال جل وع

ﮋﮌ
( )12سو ة احلج آية (.)1

( )14هاا سو ة املومنون ( )14واحلج (.)1
( )11سو ة املومنون آية (.)14

( )10أارج الب ا مل ومسل -صحيح مسل -القد  -كي
اآلدمي يف بطص أم .411/6

ال
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أحدهاا تامة ال و واحلواا والت اطيط.
ثانيااا الناق ة يف هذه ا مو فبـيص أن بعـد أن
صيره مضغة مناا ما الق إنساناً تاماً ب نقـ  ،ومناـا
مـــا لـــيس كـــذلك" (الـــرازمل1401،هــــ) (شـــومان،
.)1888
 -5نفخ الروح
هلدث نفخ الروو يف نااية الشار الراب بدليل ما
واه عبد اهلل بص مسعود  -ضـي اهلل عنـ  -عـص سـول
اهلل صــلى اهلل علي ـ وســل أن ـ قــال "إن أحــدك ا ـ
القـ يف بطــص أمـ أ بعـ يومـاً ،ثـ يكــون علقــة منيــل
ذلك ،ث يكون مضغة منيل ذلك ،ث يرسـل إليـ ملـك
فينفخ في الروو "(.)19
وقد ذكر القـرآن الكـري نفـخ الـروو يف مواضـ
كــنيرية مناــا قولــ تعــاىل ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ(.)18
وتنتاي هذه املرحلة بالو دة واـروج اجلـن إىل
احلياة الدنيا يف حدود الشار التاسـ وقـد تـنق منـ أو
تويد.
ثانياً :التعريف باإلهجاا
ســــنتطرق لبيــــان املق ــــود باإلجاــــاض لغــــة
واصط حاً وذلك يف نطاق مـا ذكـر يف الفقـ اإلسـ مي
والفق القانوني والط .
( )19واة الب ا مل ومسل .
( )18سو ة السجدة آية (.)8 ،9 ،0
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 -1اإلهجاثثا لغثثة :هــو اإلســقاك ،واجلاــيض
واجلاض هو الولد السقط ،أو مـا مت القـ ونفـخ فيـ
الروو مص غري أن يعيش .ويقال أجاض أمل أعجل،
وأجاضــت الناقــة إذا ألقــت ولــدها وقــد نبــت وبــره
(القــاموا احملــيط .)1889،وجــاء يف امل ــباو املــنري أن
اإلجاــاض م ــد أجاــض ،وأجاضــت املــرأة ولــدها
أسقطت ناق اعلـ (الفيـومي1161 ،هــ) ،و اجلاـ
جماهيض (ابص منظو ( ،)1881 ،الوبيدمل.)1888،
وجــاء يف تــاج العــروا عــص الفــراء أنــ قــال
"ادج واديج وجاض وجايض ،وهـو الولـد السـقط
أو مــا مت الق ـ ونفــخ في ـ وح ـ مــص غــري أن يعــيش"،
وجدير بالـذكر أن لفـق اإلجاـاض يسـتعال كـنيريًا بـد ً
مص اإلسقاك تفاقااا يف املعنى اللغومل وا صـط حي
( الرازمل.)6001 ،
والســـقط ،الـــذكر واوننيـــى فيــ ســـواء .الســـقط
بالفتح والض  ،والكسر أكنير الولـد الـذمل يسـقط مـص
بطص أم قبل ةام (ابص منظو .)1881 ،
ويتضح مص التعري الساب ما يلي
أ) أن اإلجاــاض لــدغ أهــل اللغــة يقــوم علــى
أساا إاـراج اجلـن مـص الـرح قبـل أوانـ وهـو غـري
قابل للحياة  .ويسـند الفعـل إلـي املـرأة نفسـاا ،فيقـال
أجاضــت املــرأة .ويتــب مــص ذلــك أن القــول الــوا د يف
كت ومولفات وشـروو القـانون اجلنـائي "ضـرب امـرأة
فأجاضــاا" غــري صــحيح لغــة ،وأن ال ــحيح هــو أن
يقال "ضرباا فأجاضت هي" كاـا ي ـح أن يقـال
"ضــرباا فأســقطاا" مبعــا جعلــاا تســقط ،بــل يقــال
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"ضرباا فأسقطت هي" ،أمل طرحت جنيناا قبل أوانـ
بسب الضرب (لبنة.)1882 ،
ب) أن أهـــل اللغـــة مل يفرقـــوا بـ ـ اإلجاـــاض
واإلســقاك ،بــل جعلــوه ســواء ،مــتفق يف ذلــك مــ
الفقاـــاء ،حيـ ـ يعــ ون عـــص اإلجاـــاض مبرادفاتـ ـ ،
كاإللقـــاء ،والطـــرو واإلمـــ ص ،واإلســـقاك (ابـــص
جني ( ،)6000،الكاساني ،)6001 ،يف حـ جنـد أن
جماـ اللغــة العربيــة يف القــاهرة قــد أطلـ كلاــة إســقاك
علــى إلقــاء اجلــن مــا بـ الشــار الراب ـ والســاب  ،أمــا
كلاة إجااض فيطلقاا على اـروج احلاـل قبـل الشـار
الراب (حس 1410،هـ ).
 -2اإلهجاا

في الفقه اإللسثامي :يرغ بعـض

الفقااء أن اصط و اإلجااض ااص باإلبل فقط وأنـ
يطل ـ عل ـى النســاء مــص بــاب اجملــاز .فيقــال أســقطت
املـــــــــــــــــرأة؛ ون اإلجاـــــــــــــــــاض خمـــــــــــــــــت
باإلبل(الشــربيا .)1881،ويقــال أجاضــت الناقـــة
ولــــــدها إجااضــــ ـًا ألقتــــ ـ قبــــــل أن يــــــب القــــ ـ
(البجريمي .)6001،وقال ابـص مفلـح الدمشـقي "قـال
أهل اللغة أجاضت الناقـة ألقـت ولـدها قبـل ةامـ ،
ث ـ اســتعال اإلجاــاض يف غــري الناقــة" ( ابــص مفلــح،
.)1890
ويعرف الفقااء السقط بأن "الذمل مل يبلـ ةـام
أشاره" ( الشربيا ،)1881 ،أو"هو الولد الذمل تضع
املرأة ميتا أو لغري ةام" ( ابص قدام .)1889 ،

وعرف ابن عابثدين اإلجااض أو اإلسقاك بأن "إنوال
اجلــن قبــل أن يســتكال مــدة احلاــل" ( ابــص عابــديص،
.)6004
أمــا الفقاــاء املعاصــرون فقــد عرفــوا اإلجاــاض
بتعريفات خمتلفة مناا أن إاراج احلاـل مـص الـرح يف
غري موعده الطبيعي عاداً ،وب ضرو ة ،بـأمل وسـيلة
مص الوسائل( .مدكو 1181 ،هـ).
وقيل هو إلقاء املرأة جنيناا ميتاً أو حيـاً دون أن
يعــيش ،وقــد اســتبان بعــض القـ  ،بفعــل مناــا أو مــص
غريها (جاد احل 1401،هـ).
وقيــل هــو إســقاك اجلــن بفعــل أم ـ أو بفعــل
غريها بناء على طلباا أو ضاها ( ياس .)1898،
ويتضح مص التعريفات السابقة ما يلي
أ) اتفاق الفقااء م أهل اللغة ،حي مل يفرقـوا
بــــ اإلجاـــــاض واإلســـــقاك ،وإن كـــــانوا يـــــروا أن
اإلجااض يطل على إسقاك اجلن مص باب اجملاز.
ب) اتفاق الفقااء م أهل اللغة يف تعـبريه عـص
اإلجااض مبرادفات كـاإلم ص واإللقـاء ،والطـرو،
واإلسقاك ،فيقول ابص حجـر العسـق ني  -محـ اهلل-
يف فــتح البــا مل "إم ـ ص املــرأة وهــي الــث تضــرب
بطناــا فتلقــي جنيناــا  ...إ " ،وقــال اعليــل وهــو مــص
علااء اللغة "أمل ت املرأة والناقـة إذا مـت ولـدها"،
وقـــال ابـــص القطـــا

"أمل ـــت احلامـــل أمل ألقـــت

ولدها"( العسق ني.)1881،
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ج) تركيـــو أصـــحاب التعريفـــات الســـابقة علـــى

أ) انف ال اجلـن عـص الـرح  ،واروجـ منـ

اإلجااض أو اإلسـقاك عاـداً ،يف حـ مل يتطرقـوا إىل

وهـــذا واضـــح يف بعـــض التعريفـــات الســـابقة ،حيـ ـ

اإلسقاك غري العاـدمل الـذمل قـد يرتتـ عليـ مسـوولية

اشرتطوا اـروج اجلـن  ،وانف ـال عـص الـرح  .ولكـص

املاا ا ال حي املدنية أو التأديبية كاا سنبين
 -3اإلهجاا

حقاً.

في الفقه القثانوني :عرف العـامل

جــا و اإلجاــاض بأن ـ

"الطــرد املبكــر ،الواق ـ إ اديـًا

ملتح ل احلال" (حماد وفا يشي.)1881،

باســتنيناء تعري ـ الســري ولــي الــذمل مل يشــرتك ذلــك،
حي ـ يعت ـ جرميــة اإلجاــاض متحققــة مبجــرد تــدمري
اجلن يف الرح بغض النظر عص إاراج .
وأ غ أن هــــذا التعريــ ـ اواــــري قــــد حالفــ ـ

وذهـ السـري ولـي إلـي أن اإلجاـاض "تـدمري

ال واب وهو ما يظار أن النظام السعودمل ملواولة املاـص

متعاــد للجــن يف الــرح  ،أو أمل و دة ســابقة وواناــا

ال حية قد أاذ ب  ،حي عـد ال ـيدلي أو أمل سـا ا

بق د إماتة اجلن " (لبنة.)1882،

صحي آار مرتكبـاً جلرميـة اإلجاـاض ،إذا قـام ب ـرف

يف حـــ يعـــرف الـــدكتو حســـص املرصـــفاومل
اإلجاــاض بأنــ "إاــراج احلاــل مــص الــرح يف غــري
موعده الطبيعي عاداً ،وب ضرو ة ،وبأية وسـيلة مـص
الوسائل" (املرصفاومل.)1819،

دواء يســب وفــاة اجلــن أو إيقــاف رــوه يف الــرح دون
إسقاط .
وهذه ال و ة غالبة يف جمتاعاتنا العربيـة ،حيـ
حت ــل الراغبــة يف إجاــاض نفســاا علــى دواء يســب

ويـــرغ الـــدكتو توف عبيـــد بـــأن اإلجاـــاض

مـوت اجلــن أو إيقـاف رــوه ،ثـ تــذه إىل املستشــفى

يتانيــل يف "اســتعاال وســيلة صــناعية تــودمل إلــي طــرد

بعد إحساسـاا بـبعض اآل م إلجـراء الكشـ الطـيب،

اجلــن قبــل موعــد الــو دة ،إذا مت بق ــد إحــداث هــذه

فيقر الطبي موت اجلن أو إيقاف روه ،في رج مـص

النتيجة" (عبيد.)1880،

الرح  ،ومص هذا املنطل يكون مـص صـرف الـدواء هـو

يف حــ يعرفـ ـ الـــدكتو كامـــل الســـعيد بأنـ ـ

مرتكباً جلرمية اإلجااض وليس الطبي .

"القيام بأفعـال تـودمل إىل إناـاء حالـة احلاـل لـدغ املـرأة

ب) مــوت اجلــن أو إيقــاف رــوه أو انف ــال يف

قبــل الوض ـ الطبيعــي ،إذا ةــت تلــك اوفعــال بق ــد

غري موعده الطبيعـي وأغلـ فقاـاء القـانون يـرون أن

إحداث هذه النتيجة"(السعيد.)1899،

املوعد الطبيعي لذلك هو تسعة أشار تويد أو تقل قلي ً.

ويتضــح لنــا مــص التعريفــات الســابقة وجــوب
تــوافر عــدة شــروك حــث يعــد الفعــل إجااضـاً يف الفقـ
القانوني وهذه الشروك هي

وأ غ أن حتديــد املوعــد أمــر نســيب خيتل ـ مــص
جن إىل آار ،فانا جن يولد يف غضون سبعة أشار
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صــحيحاً معــافى وآاــر هلتــاج إىل تســعة أشــار أو أكنيــر

وإذا انتفى مص العاد كان اإلجااض تلقائياً أمـا انف ـال

ليكال روه.

اجلــن بعــد ســتة أشــار مــص بــدء احلاــل ،فتلــك عاليــة

ج) اإلجاـاض عـص عاــد أمل أن اجلـاني غـ

باإلجااض"(.)60

يف ذلك السلو  ،وأ اد حتقي هذه النتيجة.
لذلك

و دة ســــابقة وواناــــا ،ومــــص غــــري اجلــــائو وصــــفاا

التاييو ب أنوا اإلجااض ،فانا

وعرف الطبي أمحد جعفر بأنـ "إناـاء احلاـل

نو تلقائي أو عفومل ،وهـو يتحقـ خبـروج اجلـن مـص

قبل اوسبو العشريص مص بدئ  .أما مـا هلـدث بعـد تلـك

الرح مـص غـري إ ادة املـرأة أو تـدال اـا جي مـص قبـل

الفرتة فيعد و دة وليس إجااض"(.)61

املاا ا ال حي أو غريه (إد يس .)1881،فقد هلدث

وعرفت الدكتو ة أم كلنيوم اعطي بأن "انتاـاء

بســـب إصـــابة اوم مبـــرض أو ب ـــدمة ع ــــبية ،أو

احلاــل قبــل حيويت ـ  ،وتقــد حيويت ـ بنياانيــة وعشــريص

تعرضاا وشعة ،وقد يكـون بسـب مـوت اجلـن نفسـ

أسبوعاً وهي تساومل سبعة أشـار ،حيـ يكـون اجلـن

داال الرح (لبنة.)1882 ،

فياـــا مكتاـــل اوعضـــاء ،ولـ ـ أمـــل كـــبري يف احليـــاة"

والنيــاني هــو اإلجاــاض املتعاــد ،حي ـ يطــرد
اجلن مص الرح برغبة املرأة أو بتدال اا جي.
د) اإلجاــاض بــدون ضــرو ة وقــد ن ـ

(اعطي .)6001 ،
وعرفـ ـ الـــدكتو حماـــد البـــا بأنـــ "اـــروج

علــى

حمتويــات الــرح قبــل عشــريص أســبوعاً ،ويعت ـ نــوول

ذلــــك القــــانون الســــعودمل صــــراحة يف املــــادة النيانيــــة

حمتويــات الــرح يف الفــرتة مــا ب ـ عشــريص إلــي انيــة

والعشريص مص نظام مواولة املاص ال حية ،حيـ قـال

وث ث أسبوعاً و دة قبل املوعد" (البا .)6001 ،

"هلظر على الطبي إجااض امرأة حامل إ إذا اقتضت
ذلك ضرو ة إنقاذ حياتاا".
 -4اإلهجاثثا

فثثي الطثثب :يعـــرف اإلجاـــاض

وأارياً عرف الطبي ص و كـري بأنـ "انتاـاء
احلال قبل اوسبو النيامص والعشـريص ،أمل يف السـبعة
أشار اوولي مص بدء احلال"(.)66

لدغ اوطباء عاومًا بأن "انتااء احلال بقـذف حم ـول
(حمتويــات الــرح ) اــا ج الــرح قبــل أن يكــون قــاب ً
للحياة" (السباعي.)1880 ،
ويعرفــ الطبيــ صــادق فــودة بأنــ "انف ــال
اجلــن عــص الــرح اــ ل الســتة أشــار اوولــي لبــدء
احلال ،وإذا مت ذلـك عاـداً كنـا ب ـدد جرميـة إجاـاض

( )60تعري
بكلية الط

الطبي

صادق فوده أستاذ أمراض النساء والو دة

جامعة القاهرة اإلجااض ،نق عص قضية حتديد

النسل ،ص (.)148
( )61تعري

الطبي

أمحد جعفر ئيس قس أمراض النساء

والو دة بكلية الط جامعة اإلسكند ية ،نق عص قضية حتديد
النسل.
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يتب لنا مص التعريفات الطبية السابقة ما يلي

اجتاادية .وسـوف نتنـاول حكـ اإلجاـاض يف الشـريعة

أ) أن اوطباء يفرقون بـ اإلجاـاض والـو دة،

اإلس ـ مية (أو ً) قبــل أن نتحــدث عــص اإلجاــاض يف

ويربطون ذلك يفيوية اجلن وهي قابليت للحيـاة اـا ج

نظام مواولة املاص ال حية السعودمل (ثانياً).
في الفقه اإللسامي

الرح  ،فاـا مت قبـل ذلـك فاـو إجاـاض ،ومـا مت بعـده

أوال :حكم اإلهجاا

فاو و دة قبل أواناا .

مل يرد يف حك اإلجااض ن

مباشر يف

ب) أن اوطبـــاء ااتلفـــوا حـــول حتديـــد حيويـــة

د لت  ،بل و د يف كتاب اهلل -عو وجل -حتري قتل

اجلــن  ،وقابليت ـ للحيــاة اــا ج الــرح  ،فاــنا مــص

النفس بغري ح  ،والتشني على ذلك ،وعدِّه مص

جعلـــاا عشـــريص أســـبوعاً ،ومـــنا مـــص جعلـــاا أ بعـــة

موجبات اعلود يف نا جان ( ياس  .)6009 ،قال

وعشــريص أســبوعاً ،وآاــرون جعلوهــا انيــة وعشــريص

اهلل تعالي ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

أسبوعاً.

ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ

ج) أن اوطباء خيتلفون م القـانوني يف تعريـ
اإلجاــاض .حي ـ يــرغ القــانونيون أن اإلجاــاض قــد
هلدث يف الشار النيامص أو التاس  ،يف ح يرغ اوطبـاء
أن ذلك و دة قبل املوعد الطبيعي.
د) أن التعريــ الطــيب لإلجاــاض يتوافــ مــ
تعريف ا صط حي بأن إاراج اجلن مص الرح قبـل
أوان وهو غري قابل للحياة.
ااتل فقااء الشـريعة اإلسـ مية اات فـا كـبريًا
مباشـر يف

د لت مص الكتاب أو السنة يف هذه املسألة؛ فاـي مسـألة
( )66تعري
بكلية الط

الطبي

وعلــو املســألة مــص نــ

ص و كري أستاذ أمراض النساء والو دة

الفقااء اجتادوا يف بيـان حكااـا وااتلفـوا يف كـنيري مـص
جوانباا اات فاً كبرياً.
وقبل الشرو يف توضيح أمل كل مذه فقاـي
يف حك اإلجااض ،نود بيان أن الفقااء قـد فرقـوا بـ
على حرمة اإلجااض بعـد نفـخ الـروو فيـ -أمل بعـد
أ بعة أشار على تكونـ يف بطـص أمـ  -حرمـة مطلقـة أيـًا
كانــت اوســباب والــدواف  ،إذ إن اجلــن إذا نفــخ في ـ
الروو صا نفساً آدمياً ،واآلدمي هلل قتل إ لسب
شـرعي ،واوسـباب الشـرعية إلهـدا حـ احليـاة لـيس

جامعة القاهرة ،ندوة املركو القومي للبحوث

ا جتااعية واجلنائية بشأن اإلجااض وتنظي اوسرة ،نق ً عص
جرمية إجااض احلوامل ص(. )18

قــاط الد لــة ،فــان

اإلجااض قبـل نفـخ الـروو وبعـده ،وأمجـ معظااـ

المطلب الثاني :حكم اإلهجاا
يف حك اإلجااض بسـب عـدم وجـود نـ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ (.)61

( )61سو ة النساء آية (.)81
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مص ضاناا إجااض اجلن  ،ف يت ـو قيـام أمل سـب

حيات  ،ولو بغلبة الظص لـاا قدمنا ،وقد فعل أبو حنــيفة

يقتضي إباحة اإلجااض يف هذه املرحلة.

ذلك وعاش الولد"( القا مل.)1892 ،

حتى إن كان السـب إنقـاذ حيـاة اوم نفسـاا مـص

وي ـرغ الــبعض أن ـ

يوجــد أدنــى ا ـ ف ب ـ

اعطــر أو املــوت احملق ـ  ،وهــذا مــا صــرو بـ ابــص جنــي

الفقااء يف حرمـة اإلجاـاض بعـد نفـخ الـروو يف اجلـن

احلنفــي ،حي ـ قــال (امــرأة حامــل اعــرتض الولــد يف

ولو كان هذا اومر إلنقاذ اوم مص املوت ،فذكر د.حماـد

بطناا ،ولو مل يقط أ باعاً خيشى على أم مص املـوت،

نعــي ياس ـ

"ومل جنــد فياــا وقعــت علي ـ أيــدينا مــص

فان كان الولـد ميتـاً يف الـبطص ،فـ بـأا بـ  ،وإن كـان

م نفات فقاية ما يشري إىل أدنى ا ف يف هذه املسـألة.

ــوز .إن إحيــاء نفــس بقتــل أاــرغ مل يــرد يف

وأصــل ذلــك أن قتــل الــنفس احملرمــة شــرعًا هلتاــل

حيــًا

الشر ) وعل ابص عابديص على كـ م ابـص جنـي قـائ ً
(

وز تقطيع ؛ ون موت اوم ب موهوم ،فـ

ـوز

قتل آدمي حي ومر موهوم) ( ابص عابديص.)6004 ،

اإلباحــة يفــال مــص اوحــوال ؛ لقول ـ عــو وجــل "و
تقتلـــوا الـــنفس الـــث حـــرم اهلل إ بـــاحل " فـ ـ

ـــوز

التضحية بنفس مع ومة إلنقـاذ نفـس أاـرغ ،حتـى

ويقول برهان الديص أبي املعـالي بـص مـازة (ومل

هلل ملص أكره علـى القتـل أن يقتـل ،مااـا كانـت د جـة

يوجــد ســبيل إىل اســت راج ذلــك إ بقط ـ الولــد إ ب ـًا

اإلكـــراه ،وهـــذا بـ ـ اـ ـ ف بـ ـ الفقاـــاء (ياسـ ـ ،

إ باً ،ولو مل يفعل ذلك خيـاف ااـ

علـى اوم ،فـان

كان الولد ميتاً يف البطص فـ بـأا بـ  ،وإن كـان حيـًا

.)6009
وقد ذكر ابص جومل والـد دير اإلمجـا علـى أن

معنى جلواز القط ؛ ون هذا قتـل الـنفس ل ـيانة نفـس

اإلسقاك يف هذه احلالة قتلٌ للنفس الث حرم اهلل قتلاا،

أارغ ،والشر مل يرد مبنيل )( .أبو املعالي.)6004 ،

حي قال ابص جـومل (وإذا قـبض الـرح املـا مل ـو

ويقــول علــي القــا مل "وأمــا إذا اعــرتض الولــد

التعرض ل  ،وأشد مص ذلك إذا عل  ،وأشد مـص ذلـك

فـــي (بطــص) الـــحامل وقــت الــو دة ،وايــ علـــى

إذا نفــخ فيــ الــروو فانــ قتــل للــنفس إمجاعــاً) (ابــص

الـــحامل ،ولـــ ميكــص إاــراج الولــد إ م بقطع ـ  ،بــأن

جــومل .)1811،وجــاء يف حاشــية اإلمــام الــد دير (

تُداِـــل القابلــة يــدها إلـــى دااـــل الفــرج فتقطع ـ ب لــة

وز إاراج املا املتكـون يف الـرح ولـو قبـل او بعـ

ونـحوها ،ف ُيقْطَ ؛ ون موتاا موهومٌ ،فبأمرٍ موهو ٍم

يومـاً ،وإذا نف ــت في ـ الــروو أصــبح حرام ـاً إمجاع ـاً)

وز إت ف آدمي حـي مــحق  .ويُشَـ مـص الــجان
اويسر بطـص مـص ماتـت فاضـطرب الولـد فــي و ُعلِــاَت

(الدسوقي1466،هـ).
وم ذلك فان فتـوغ الفقاـاء يف الع ـر احلـدي
بشأن حكـ اإلجاـاض بعـد نفـخ الـروو جـاءت خمالفـة
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الثرأي الثثثاني :طباحثثة اإلهجاثثا بثثل  124يومثاً
وتحريمث ثثه بعث ثثدها :يقــــول احلك ــــفي احلنفــــي

بعــدما وق ـ يف الــرح م ل ـ احليــاة ،فيكــون ل ـ

متسائ ً ( هل يباو اإلسقاك بعد احلاـل نعـ ،

حك ـ احليــاة" كاــا نقــل عن ـ القــول باإلباحــة،

يباو ما مل يت لـ منـ شـيء ،ولـص يكـون ذلـك

حي قـال "لعـل القـول باإلباحـة حماـول علـى

إ بعــد مائـــة وعشــريص يومــاً) (ابــص عابـــديص،

حالة العذ " (ابص عابديص.)6004 ،

 .)6004ويق د احلك في هنا الت لـ الكامـل

 -2المبهب المالكي :املالكية ه

بطناا قبل نفخ الروو القول بالكراهة ؛ ون املاء

مـ ـ نفـــخ الـــروو .وســـنده يف ذلـــك مـــا واه

املذاه

الب ــا مل ومســل عــص عبــد اهلل بــص مســعود -

هذه املسألة وتف يل ذلك على النحو التالي

تشدداً يف حك اإلجااض ،وا

أكنير
أيان يف

ضي اهلل عن  -قال مسعـت سـول اهلل صـلي

الرأي األول :حرمة طلسقاق الجنين مطلقاً :وهذا

يف بطص أم أ بعـ يومـاً نطفـة ،ثـ يكـون علقـة

اإلمــام الــد دير مــا يلــي "

ــوز إاــراج املــا

منيــل ذلــك ،ث ـ يكــون مضــغة منيــل ذلــك ،ث ـ

املتكون يف الرح ولـو قبـل او بعـ يومـاً ،وإذا

يبعـ اهلل ملكـاً ،فيــومر بــأ ب كلاــات ،ويقــال

نف ـــت فيـــ الـــروو أصـــبح حرامـــًا إمجاعـــاً"

لـ اكتـ عالـ وأجلـ وشــقي أو ســعيد ،ثـ

(الدسوقي1466،هـ).

اهلل علي وسل يقول "إن أحـدك

اـ القـ

()64

ينفخ في الروو".

هو الرأمل الغال يف املذه  ،إذ جـاء يف حاشـية

وجــاء أيضــا يف القــوان الفقايــة بــص جــومل مــا

الث ث ثرأي الثالث ث ث  :كراه ث ثثة طلس ث ثثقاق الجن ث ثثين ب ث ثثل

124يوم ثاً ط ا كثثان بغيثثر عثثبر وطباحتثثه ط ا كثثان
بعثبر :ويقول ابص جنـي احلنفـي يف هـذا ال ـدد

يلي "وإذا قـبض الـرح املـا مل ـو التعـرض
ل  ،وأشد مـص ذلـك إذا علـ  ،وأشـد مـص ذلـك
إذا نفـخ فيـ الـروو ،فانـ قتـل للـنفس إمجاعـاً"

"إن وجــود العــذ يبــيح اإلجاــاض قبــل او بعــة

(ابص جومل ،)1811 ،وأكنيـر املالكيـة علـى هـذا

أشــار  ،كــأن ينقط ـ لبناــا بعــد ظاــو احلاــل".

الرأمل.

ونقل ابص عابديص هذا الرأمل عص الذارية لإلمـام

ون

القرايف ،حي قال "لو أ ادت املرأة إلقاء مـا يف

أن مالكـاً استحســص يف إســقاك اجلــن الكفــا ة،

ابص شـد يف بدايـة اجملتاـد وناايـة املقت ـد

ولو مل يوجباا؛ لرتدده بـ العاـد واعطـأ (ابـص
( )64اللولو واملرجان فياا اتف علي الشي ان ( حدي
.)1984

ق

شــــد )6001،واستحســــان الكفــــا ة يــــرتبط
بتحق اإلث (السباعي.)1800 ،

 

 אد،م،٢٦אقوאمא  ،E١Fא ض٢٠١٤FمE١٤٣٥L

١٨١

اﻟ ـﺮأي اﻟﺜــﺎﻧﻲ :ﻳﻜ ــﺮﻩ اﻹﺟﻬــﺎض ﻗﺒــﻞ ٤٠ﻟﻴﻠـ ـﺔً ،

و>jkC1lאn 2و,1mلאnbوmB7د

א

ذ\B،@$M5Iن[@fp-qو oQ@C

א-א  !"-ض

אF?rLB @$MsאefאE١٢٩٨،و א

وﻳﺤــﺮم ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ :و  אא 
א

א'ولא ./،#$%$ل ?Wً,-א

א

אg012א K@82

א،012و 67# 8$Wא,5א'?34

اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺟﻮاز اﻹﺟﻬﺎض ﻗﺒﻞ  ١٢٠ﻳﻮم،

Fא KE١٤٢٢،

وﺣﺮﻣﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ$ :لא @$F41QEC-

 -٣اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ? @/A/ @BC :א>

א1xج?Wوא  אW - u vh5אF5Dض-

.8"E@FBאF5Dض H,א و ،Gو4نذI

H4א و،ًC`-Gو5אزK?C,#و$ل
FW  6?Zz-Eلא 8א4 o{Wm4

NCאLMא W1
اﻟـ ـﺮأي اﻷول :إﺑﺎﺣ ــﺔ اﻹﺟﻬ ــﺎض ﻗﺒ ــﻞ  ٤٠ﻳﻮﻣـ ـﺎً
وﺣﺮﻣﺘــﻪ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ :و  אא  אE012

 W1$5אkm1ً4وB،ل-Wدאo-

א،O  2و OCP Cא7،@Bذ$ل

` @Hو B@CאZذ7Iن>WאE

א-DمאS1QEBא'م7?Wن 8$-ن

Fא  KE١٩٨٤،C-

א> ًMM54ن?UC6V->WM-3,1$د-

 -٤اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ$  @C4MLC :نNC  ،

 Z,[\Qو  HYو  3وX7-ذ،Iو7ن א

4 V4  84א Hא N5V

אLMא W1

]8$ن -4]7وא3M/و ،@C34

اﻟـ ـﺮأي اﻷول :ﺟ ــﻮاز اﻹﺟﻬ ــﺎض ﻗﺒ ــﻞ  ٤٠ﻳﻮﻣـ ـﺎً

ود6لא E@H`Mول _אא?UC^1

وﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎS1QE>5 :א-|}D

Z-

?WC$زS Wدوא>Dط`?@Hوא@H`M

FאKE١٣٢١،Bو  UH1$אא 
 c4א@HMbوא K@82

اﻟــﺮأي اﻟﺜــﺎﻧﻲ :ﺣﺮﻣــﺔ اﻹﺟﻬــﺎض ﻣﻄﻠﻘ ـﺎًd6 :
א-Dم -"4אefא א-Dمא،B
وא

אE012א@- "g $FB،O 2

אF5Dض V-ً C`-ولV-@Cא،hC1
و$!"،@C٤٢4iل?Wو ول
 -אOא5د نZאE@H`Mא "،.

א@C" 2א'و81XنאA63Msلً-$٤٠
VאFhC1א 2دאو KE١٤١٩،و UH1$אא

OCP  Z-א،@Bوc4א K@HMb

اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺟـﻮاز اﻹﺟﻬـﺎض ﻗﺒـﻞ  ١٢٠ﻳﻮﻣـﺎً،
وﺗﺤﺮﻳﻤــﻪ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎV-@H_6 :א>FH
7En  0CطBHM-FM`4E-

مفلح بيعان بص شفلوت القحطاني أحكام اإلجااض يف ظل الفق اإلس مي...

196

الـــــروو ،وجعلـــــوه كـــــالعول ،وهـــــو قـــــول

ومتااشياً م فتاوغ هيئة كبا العلاـاء باملالكـة ،حيـ

ضعي ( ،)61و هـذا الـرأمل يتفـ مـ أمل بعـض

جـــاء يف قرا هـــا املتعلــ بشـــأن اإلجاـــاض قـ ـ 140

احلنفية.

بتـــا يخ 1400/2/60بشـــأن اإلجاـــاض متضـــانا أن

خاصة رأي المباهب األربعة

جملس هيئة كبا العلااء قر ما يلي

- 1اإلمجــا علــى حرمــة إســقاك اجلــن بعــد
 160يومـًا علــى التلقــيح وبعــد نفــخ الــروو (أمل بعــد

- 1
إ مل

أ بعة أشار) مامل يكص هنا ضرو ة إلنقاذ حياة ا م.
- 6إباحــة اإلجاــاض قبــل  160يومــًا مطلقــًا
سواء لعذ أم كان بدون .
- 1إباحـــة اإلجاـــاض قبـــل  160يومــًا لعـــذ
فقط ،وكراهيت لغري عذ .
- 4إباحة اإلجااض قبل  40يوماً.

ثانيا :اإلهجاا

في نظام مزاولة المان الصحية

بالمملكة العربية السعودية
النظــــام اوساســــي للحكــ ـ باملالكــــة العربيــــة
السعودية ن

شرعي  ،ويف حدود ضيقة جداً.
 - 6إذا كان احلاـل يف الطـو اوول ،ويف مـدة

او بع ـ  ،وكــان يف إســقاط م ــلحة شــرعية أو دف ـ
ضــر متوق ـ جــاز إســقاط  .أمــا إســقاط يف هــذه املــدة
اشية املشـقة يف تربيـة اوو د أو اوفـاً مـص العجـو عـص
تكالي معيشتا وتعلـياا أو مـص أجـل مسـتقبلا أو
اكتفاء مبا لدغ الووج مص اوو د فغري جائو.

- 1كراهية اإلجااض قبل  40يوماً.
- 2حرمة اإلجااض قبل 40يوماً.

وز إسـقاك احلاـل يف خمتلـ مراحلـ

- 1

ــوز إســقاك احلاــل إذا كــان علقــة أو

مضغة حتى تقر جلنـة طبيـة موثوقـة أن اسـتارا ه اطـر
علـــى ســ مة أمــ  ،كـــأن خيشـــى علياـــا ااــ

مـــص

اســتارا ه جــاز إســقاط بعــد اســتنفاذ الوســائل كافــة؛
لت يف تلك اواطا .

يف مادت اووىل على أن (املالكـة العربيـة

 - 4بعد الطـو النيالـ  ،وإكاـال أ بعـة أشـار

الســـعودية دولـــة عربيـــة إسـ ـ مية ،ديناـــا اإلســـ م،

للحاــل هلــل إســقاط حتــى يقــر مجـ مــص اوطبــاء

ودستو ها كتـاب -اهلل سـبحان وتعـاىل -وسـنة سـول

املت

صلى اهلل علي وسل )؛ لذلك جـاء نظـام مواولـة املاـص

موتاــا ،وذلــك بعــد اســتنفاذ الوســائل كافــة؛ إلنقــاذ

ال حية متفقاً م تعالي وأحكـام الشـريعة اإلسـ مية،

اإلقدام على إسقاط باذه الشروك

املوثوق أن بقاء اجلن يف بطـص أمـ يسـب

حيات  ،وإرا ا

دفعاً وعظ الضر يص ،وجلبًا لعظاى امل لحت .
( )61ومنا أبو الوفاء ابص عقيل ،كاا حكاه عن ابص مفلح يف
الفرو .

مل خيــرج املــنظ الســعودمل عنــدما عــا مســألة
اإلجااض يف نظام مواولة املاص ال حية عـص قـرا هيئـة

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6014م1411 /هـ)

191

كبا العلااء ،بل جاء متوافقاً معـ  ،حيـ طبـ القـرا

جاز إسقاط بعـد اسـتنفاذ الوسـائل؛ كافـة لـت يف تلـك

يفــذافريه وضــان املــادة ( )66مــص هــذا النظــام حي ـ

اواطا .
 - 4بعد الطـو النيالـ  ،وإكاـال أ بعـة أشـار

ن ت املادة ( )66على ما يلي
"هلظر على الطبي إجااض أمل امرأة حامـل إ

للحاــل هلــل إســقاط حتــى يقــر مجـ مــص اوطبــاء

إذا اقتضت ذلك ضرو ة إنقاذ حياتاـا .علـى الـرغ مـص

املت

ذلك فان ـوز اإلجاـاض إذا مل يكـص احلاـل أمت أ بعـة

موتاــا ،وذلــك بعــد اســتنفاذ الوســائل كافــة؛ إلنقــاذ

أشـار ،وثبـت ب ـو ة أكيـده أن اسـتارا ه ياـدد صــحة

حيات  ،وإرا ا

اإلقدام على إسقاط باذه الشروك

اوم بضر جسي  ،وثبت هذا اومر بقرا مص جلنة طبية

دفعاً وعظ الضر يص وجلبًا لعظاى امل لحت .

تشكل طبقاً للشـروك واووضـا الـث حتـددها ال ئحـة
التنفيذية اذا النظام".
قــــــرا هيئــــــة كبــــــا العلاــــــاء قـــــ  140بتــــــا يخ
1400/2/60هـ تضاص ما يلي
إ مل

وي حــق علــى القــرا توصــيت با عتاــاد علــى
أهـــل اعـ ـ ة يف جمـــال الت

وبينت ال ئحـة التنفيذيـة يف الفقـرة 1-66ل أن
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املوثوق أن بقاء اجلن يف بطـص أمـ يسـب

ـ ـ ؛ لتحديـــد املوقـ ـ

الواجــ اعــاذه بشــأن اإلقــدام علــى اإلجاــاض مــص
عدمـ ؛ ولــذلك بينــت ال ئحــة يف فقرتاــا 6-66ل أن ـ
على مدير املستشفى الذمل يوجد بـ قسـ للـو دة

ــوز إســقاك احلاــل يف خمتلـ مراحل ـ

تشــــكيل جلنــــة يقــــل عــــدد أعضــــائاا عــــص ث ثــــة

شرعي  ،ويف حدود ضيقة جدًا.

(استشا ي اات اصي ) يكون مص بينا استشـا مل أو

- 6إذا كــان احلاــل يف الطــو اوول ،ويف مــدة

اات اصـــي بـــاملرض الـــذمل مـــص أجلــ أوصـــي باناـــاء

او بع ـ  ،وكــان يف إســقاط م ــلحة شــرعية أو دف ـ

احلال ،حيـ يعـدون تقريـر يوضـح فيـ نـو اعطـو ة

ضــر متوق ـ جــاز إســقاط  .أمــا إســقاط يف هــذه املــدة

املذكو ة املوكدة الث تادد صحة اوم يف حـال اسـتارا

اشية املشـقة يف تربيـة اوو د أو اوفـاً مـص العجـو عـص

احلال ،ويوق مص مجي أعضاء اللجنة ثـ يعتاـد مـص

تكالي معيشتا وتعلـياا أو مـص أجـل مسـتقبلا أو

مدير املستشفى ،ويف حالة التوصية باإلجاـاض يوضـح

اكتفاء مبا لدغ الووج مص اوو د فغري جائو.

ذلك للاريضة نفساا وزوجاا أو ولي أمرها ،ث تواـذ

- 1

ــوز إســقاك احلاــل إذا كــان علقــة أو

موافقتا اعطية على ذلك.

مضغة حتى تقر جلنـة طبيـة موثوقـة أن اسـتارا ه اطـر

وي حق أن النظام السعودمل مل مين اإلجاـاض

مـص اسـتارا ه

أو يقيده بشكل مباشر فقط وف الشروك املشا إلياـا يف

على س مة أم كأن خيشى علياا ااـ

ال ئحة ،بل من املاـا ا ال ـحي مـص املسـاعدة علـى
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اإلسعاف.



معاجلة النط والسا .

ال حية تعري املاا ا ال حي بأن كل مص يرا



التأهيل احلريف ،والع ج احلريف.

ل مبواولة املاص ال حية .كاا عرفت ئحة نظام مواولـة



الفيوياء الطبية.

و د يف املـــادة اووىل مـــص نظـــام مواولـــة املاـــص

املاص ال حية يف فقرتاا الرابعة مص املادة النيانية املاـا ا
مـص

ال حي املـرا

لـ مبواولـة املاـص ال ـحية بأنـ

يقـــدم أو يشـــا

يف تقـــدي الرعايـــة ال ـــحية املباشـــرة

وغري ذلك مص املاص ال حية اوارغ الـث يتفـ
علياــا ب ـ وزا تــي ال ــحة واعدمــة املدنيــة ،واايئــة
السعودية للت

للاريض سواء أكان ذلك يف شكل ادمـة تش ي ـية أم
ع جية أم تأهيلية ذات تأثري يف احلالة ال حية.

ات ال حية.

وعلـــى الـــرغ مــــص أن سا ســـي بعـــض هــــذه
الت

ات قد تكون طبيعة عالا بعيدة عـص إمكانيـة

وبينـــت املـــادة اووىل مـــص نظـــام مواولـــة املاـــص

إحـــداث اإلجاـــاض للاـــرأة احلامـــل فـــان ذلـــك لـــيس

لـ مبواولـة

مستبعدا سواء أكان ذلك بشكل مباشـر أم غـري مباشـر،

ال حية أن املاا ا ال حي الـذمل يـرا
املاص ال حية يشال الفئات اآلتية

ومــص ثــ يــدال يف نطــاق تطبيــ نظــام مواولــة املاــص



اوطباء البشريون.

ال حية يفك مشول بوص املاا ا ال حي ،وبنـاء



وأطباء اوسنان.

على ذلك تطب علي العقوبـات الـوا دة يف هـذا النظـام.



وال يادلة ا ات اصيون.

وجدير بالـذكر أن أمل شـ



والفنيــــــــون ال ــــــــحيون يف (اوشــــــــعة ،

مواولة املاص ال حية و ينطبـ عليـ وصـ املاـا ا

والتاــــــــريض ،والت ــــــــدير ،وامل تــــــ ـ ،

ال حي يستفيد مص ن وص هذا النظام ،و تنطبـ

وال ـــــيدلية ،والب ـــــريات ،والوبائيـــــات،

عليــ أحكامــ  ،بـــل تطبـ ـ عليــ القواعـــد العامـــة يف

واوطـــراف ال ـــناعية ،والعــ ج الطبيعـــي ،

الشريعة اإلس مية باعتبا ها القانون املطب أمام القضاء

و عايــــة اوســــنان ،وتركيباــــا  ،والت ــــوير

العام السعودمل.

الطبقي ،والعـ ج النـوومل ،وأجاـوة الليـو ،

المطلب األول :أركان مسؤولية الممارس الصحي

والعاليات).




خيضـ وحكـام نظـام

نعقـاد مســوولية املاــا ا ال ــحي عــص عاليــة

واوا ـــــائيون النفســـــيون وا جتاـــــاعيون

اإلجاـــاض ــ أن تتـــوافر أ كـــان املســـوولية الني ثـــة

واات اصيوا التغذية وال حة العامة.

وهــي اعطــأ ،والضــر  ،وع قــة الســببية ب ـ اعطــأ

القبالة.

والضر  .وبيان ذلك على النحو التالي
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أ) الخطثثأ المثثادي أو العثثادي :ويتحقــ عنــدما

 -6إجــراء عاليــة جراحيــة دقيقــة ،علــى الــرغ

خيل املاا ا ال حي بـا لتوام املفـروض علـى النـاا

مص إصابة املاا ا ال حي بعجو يف يده يفي يتسـب

كافـة ،مــص وجـوب اعــاذ العنايــة واحليطـة ال زمــة عنــد

يف تشوي اجلن وإسقاط .

القيــام بعاــل مع ـ ؛ لتجن ـ مــا قــد يرتت ـ علــى هــذا
الت ـــرف مـــص نتـــائج غـــري مشـــروعة (عبـــد التـــواب،
 .)1892فاملاا ا ال حي الـذمل هلـر وصـفت للاـرأة
احلامــل خبــط غــري مقــروء ،ومــص ثــ تســب ذلــك يف
ا تكــاب ال ــيدلي عطــأ يرتت ـ علي ـ ســقوك اجلــن ،
يرتكــ اطـــأ ينبغـــي حماســـبت عليــ  .و شـــأن عطـــأ
املاــا ا ال ــحي العــادمل بــالفص الطــيب يف ذات ـ  ،و

-1عدم تعقي أدوات الكشـ ؛ سـا يتسـب يف
تسا اجلن وإسقاط .
-4ا متنــا عــص إســعاف املــرأة غــ اطــو ة
حالتاا سا يتسب يف إجااض اجلن .
-1املوافقــة علــى طل ـ امل ـرأة اجملاضــة إعطائاــا
تقريراً طبياً غري صحيح.
فاذه اواطاء كلاا تعد مص قبيل اإلهاال وعدم

خيض لسلطان التقـدير الفـا الطـيب واجلـدل العلاـي،

ا حــرتاز ،ويســأل املاــا ا ال ــحي عنا ـا ومــص هــذا

فاو اطأ مادمل يق في املاـا ا ال ـحي خمالفـاً بـذلك

املنطلـ فـان املاـا ا ال ـحي الـذمل يقـ يف أحـد هــذه

القواعد املقر ة طبيا(.)10

اواطــاء ــاه املــرأة احلامــل فيتســب يف إســقاك جنيناــا

واعطأ العادمل هنا يتحق يف كل مرة يكون فياـا
إاـ ل بــا لتوام املفــروض علــى النــاا كافــة ،ومــنا

يعد مرتكباً لعالية اإلسقاك أو اإلجااض.
ب) الخطأ المانثي :ويتحقـ يف كـل مـرة يكـون

املاا سون ال حيون ،ويسأل عنـ املاـا ا ال ـحي،

فياــا ت ــرف املاــا ا ال ــحي احنراف ـًا واروج ـًا عــص

و هلتاج القاضي إىل ا ستعانة باع اء لتحديده؛ ون

اوصـــول والقواعـــد املتعـــا ف علياـــا يف مانـــة الطــ .

خيض للنواحي الفنية يف سا سـة املاـص ال ـحية ،بـل

فاعطــأ املاــا هــو الفعــل الــذمل ي ــد مــص املاــا ا

يعد مص قبيل اعطـأ العـادمل املوجـ ملسـوولية املاـا ا

ال ـــحي ،ويكـــون متعلقـ ـًا بأعاـــال مانتـ ـ  ،ويتحـــدد

ال حي ،حنو

بالرجو إىل القواعد واوصول املتعا ف علياـا يف مانـة

 -1تر بعض اودوات الطبية يف جـوف املـرأة؛
سا يتسب يف إجااضاا.

الطـ ـ  .أو هـــو احنـــراف الشـ ـ

املاـــا عـــص اتبـــا

اوصــول املتعــا ف علياــا ملانت ـ (حنــا .)1898 ،وقــد
يرجــ هــذا اعطــأ إىل اجلاــل باــذه القواعــد أو عــدم

( )10انظر حك حمكاة اجليوة يف 1811/1/62م ،جملة احملاماة،
ا 11ق  ،612ص.410

تطبيقاا تطبيقًا سلياًا أو لسوء تقدير املاا ا ال حي.

١٩٠

نא

 Wمא&%ض!"#א א KKK

"! سאא  ً 

وא;א! %אD==0א! س

./ 01א%&',-א! +א*)%&'،ذ#

אא! 26O<87ضא! +א*)=0،

456ط.78219:;ً<=/،  2

z=l6א1א WF y

?> ً K

•

إﻫﻤ ــﺎل اﻟﻤﻤ ــﺎرس اﻟﺼ ــﺤﻲ وﻋ ــﺪم اﻧﺘﺒﺎﻫ ــﻪ:

و =0ودHא!د+אF/G8وא-/ونDא>م

و|=_ذ{7c='#א* Fوא*

א1/8د!KאوFא! Dא 1IJ/GFא;א9

وאF/אQز،Fא!10.75 !F<&7א'=

א! ،Lא!F8!F<21א! سא،و WN

 Fא'=./ 01א%&',-א! +

-١א;OאQ/ج و?R4א! KF/G7

א*)Kو,7א NYل 6Dن" )/و

-٢אW،F "1G) TنDא!UVض!OD

=7/R{pDm4chلאYدא~

[).Zא!Yم K G
26-٣אא ]^7وא<_1א`aF &/
א!%&'+= 7/א! KJ

ذO+`Gא>وhאو "m0
א ،)/Vوא 6D',&{7ن"c)/
O.? 6D'.&[R{p,&{7א>وh

'6-٤دوא& ) <5%&'Jא K<7c

אو "m0א ،` 47وאD',&{7

-٥א /75ل Hceو ،F  <:+K 2دون ن

א /75لא*ق وאZذא* F5OF

1ن'&F4GghWi&'%א ،j /75ودونאZذ

  ،.& /78.7وR{ps{7

אH: 7lcא=lmnF& Vو_NDkא

=7/لאYدא~ذوD+`GذوאFV

א /75cل K

#&Oא! #&)[OFא>وKE٣١Fh

-٦אO`47אFG0وאpYא%&'hא;q/k
pYא"D.א! KD='8
='-٧مאFl'=78D+-75א!J
א K.GF?/75c

و%/ذ #نא! سא1ن
 ,='ًQدوא456O<87ط
א. &'21ً)-qT
 K.78

"tذאאא! سא ًsND
אulOvא! +א*)،و 26O<8ض
 ً<w=/#G.?t"  2و 26Oً<<87ضsN
א! ،+و8ل'Dذ  ?=#و  x2و K &W

 E٣١Fא د   ٥٠ن א  א !  א   ،
'&%א$אא ، #ج١٩٩٦،)*،١م K

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6014م1411 /هـ)


ع ثثدم احتي ثثاق المم ثثارس الص ثثحي وتح ثثرق :

ت ـــــرف أ عـــــص ينبغـــــي حماســـــبت عليــــ

كأن ـرمل عاليـة اطـرية للاـريض ،علـى

(عبدالغا.)1888 ،

الــرغ مــص توقع ـ إصــابة املــريض بأضــرا



عث ثثدم مراعث ثثاس الممث ثثارس الصث ثثحي لألنظمث ثثة

علـــــى أثرهـــــا ،ومـــــ ذلـــــك يت ـــــذ

واللثثوا ح والتعليمثثات :ـ علــى املاــا ا

ا حتياطــات الــث مــص شــأناا احليلولــة دون

ال ـــحي مراعـــاة كـــل اونظاـــة واللـــوائح

وقـــو هـــذه اوضـــرا فاملاـــا ا ال ـــحي

والتعلياات السائدة يف الب د ،واحرتاماـا،

يكون مسئو ً عص ت رف عند معاجلت امرأة

وعــدم خمالفتاــا .فعــدم التقيــد باــا اطــأ،

حامــل مــص مــرض يف املعــدة بــاجراء عاليــة

يوجــ حماســـبت ولـــو مل يتســـب ذلـــك يف

اطرية اا ،يرتت علياـا إسـقاك جنيناـا،

إحلاق الضر باملريض .فعلى سبيل املنيـال

وذلك إلجرائ عالية اطرية لووم اـا يف

احل ـــر عنـــدما ميـــا ا املاـــا ا ال ـــحي

منطقــة تــودمل أقــل حركــة ااطئــة فياــا إىل

املانــة دون تــراي  ،أو يعــا املرضــى يف

إســـقاك اجلـــن  .كاـــا تقــ علـــى املاـــا ا

ال ــيدليات ،أو يــواول ماــنث ال ــيدلة و

ال حي املسـوولية حـ يعـا مريضـ لديـ

الطــ معــاً ،أو يســـت دم مســـاعديص غـــري

باوشعة بواسطة جااز يعرف أن معي  ،أو

مـرا

يعــرف أن اوشــعة تــوثر ســلبا يف اجلــن أو

يوج حماسـبت مل الفتـ اونظاـة واللـوائح

رمل عالية ملريضت علـى الـرغ مـص عـدم
قد ت علـى ضـبط حركـة يـده سـا يـودمل اىل
اسقاك اجلن ( اجلوهرمل.)1811 ،
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رعونة الممثارس الصثحي ويق ـد برعونتـ

اـ  ،فانـ يرتكـ بـذلك اطــأ،

والتعلياات ال اد ة يف هذا الشأن.
ثانياً :الضرر

إن الضر الذمل يلحـ بـاجلن اجملاـض ووالديـ
هـــو الـــركص املاـــ  ،املـــودمل إىل حتريـــك الـــدعوغ أو

ماا ت  ،أو جال مبـا

الشكوغ ضد املاـا ا ال ـحي املسـئول عـص جرميـة أو

يلوم العل ب يف إطا سا ست ملانت  .ومعنـى

واقعة إجااض املرأة احلامل؛ ولذلك فان احلـدي عـص

ذلـــك أن املاـــا ا ال ـــحي الـــذمل ـــرمل

الضر يقتضي التطرق إىل تعريف  ،وأنواعـ  ،وشـروط

عاليـة جراحيـة اطـرية للاـرأة احلامـل دون

على النحو التالي

سوء تقديره ،أو نق

ا ســتعانة باستشــا مل و دة ،يكش ـ عــص

أ) الضرر لغة :مص املضرة وهي ا ف املنفعـة ...
وا س الضر (ابص منظو .)1829 ،

مفلح بيعان بص شفلوت القحطاني أحكام اإلجااض يف ظل الفق اإلس مي...
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ب) الضثثرر اصثثطاحاً :يعــرف الضــر بأنـ "كــل

إيــذاء يلح ـ الش ـ

ســواء يف مال ـ  ،أو جســا  ،أو

عن ر اإلد ا والتاييو يف مرتك الفعل الضا إذا كان
مباشراً" (اعفي .)1801 ،
يف حــ يعـــول القـــانون الوضـــعي علـــى اعطـــأ

عرضــ  ،أو عاطفتــ " (احملا ــاني1160 ،هـــ) ،أمل
ســــــواء أكــــــان هــــــذا الضــــــر ماديــــــًا أم معنويــــــاً

الش

(التــوجني .)1820،فالضــر يشــال كــل إيــذاء يلحق ـ

ضر اً لغريه يلوم مص ا تكب بالتعويض( .)16ومعنى ذلـك

الشــ

بنفســ  ،أو يلحقــ بــ غــريه ،وســواء أكــان

املضــرو ش

ـاً حمــددًا أم اجملتاـ كلـ  .وعطــو ة هــذا

اومر تكون مسوولية املاا ا ال ـحي اجلنائيـة كـبرية،

ي أساسـاً للاسـوولية املدنيـة .فكـل اطـأ سـب

أن الش ـ

مســئول عــص أعاال ـ غــري املشــروعة متــى

صد ت من  ،وأحلقت ضر ًا بغريه(.)11
وعلى الرغ مص ذلك فالفق اإلس مي والنظـام

حيـ ـ إنـ ـ عنـــد سا ســـت ملانـــة الطـ ـ دون تـــراي

السعودمل قد سا ا على قاعـدة "املباشـر ضـامص،وإن مل

وإجرائـ لعاليـات إجاـاض أو تسـبب فيـ يلحـ ضــر ًا

يتعد" ،يف نطاق املسوولية املدنيـة للطبيـ  ،وجعـ مـص

بــاجملتا  ،ولــو كــان حاص ـ ً علــى الشــاادات العلايــة

تــوافر اعطــأ والضــر  ،وع قــة الســببية أمــرًا ضــرو يًا

ال زمة؛ ون ت رف قد يفتح الطري أمـام آاـريص غـري

نعقاد مسوولية الطبي  ،وذلك عا ً بقاعدة "كل مص

موهل ملاا سة هذه املانة ،ولو مل يتسب ت رف هـذا

يـــواول عاــ ً أو علاــًا يعرفــ يكـــون مســـئو عـــص

يف إحلاق ضر مباشر باملريض.

الضر  ،الذمل ي ي غريه مص جراء هذه املواولـة" (ابـص

ومص هذا املنطل تنعقد املسوولية علـى املاـا ا
ال حي الذمل أحل اإليذاء باجلن أو أمـ وترتـ عليـ
إســـقاط أو تشـــويا  .ويعـــول الفقـ ـ اإلسـ ـ مي علـــى
الضـر  ،علــى اعطـأ يف جمــال املسـوولية عاومـاً .فـ
يأاــذ بقاعــدة "اعطــأ أســاا عــام للاســئولية املدنيــة

القي  ( )1890 ،الشري .)1881 ،
فاملاا ا ال ـحي املباشـر بنفسـ عـ ج احلامـل
ث ينتج عص ذلك إسـقاك جلنيناـا ،أو تسـب يف ه كـ
يكــون ضــامنًا اــذا الضــر  ،مــا مل ينسـ إليـ اطــأ
يكون هو السب يف حدوث الضر .

الناشــئة عــص الفعــل الضــا " لكنـ أاــذ بقاعــدة "املباشــر
ضامص وإن مل يتعـد" ،مبعنـى أن كـل مـص يسـب ضـر ًا
لغريه فاو ضامص ،سواء أكان خمطئاً أم غري خمطي ،سيوًا
كــان أم غــري سيــو؛ ون وجــوب التعــويض جلـ الضــر
اطاب وضـ  ،اطـاب تكليـ ؛ لـذلك يشـرتك

( )16مادة  121مص القانون املدني امل رمل و 124مص القانون
السو مل و  122مص القانون اللييب و 1196و 1191مص القانون
املدني الفرنسي.
( )11املادة  124مص القانون املدني امل رمل.

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6014م1411 /هـ)

) أنواع الضرر :ينقس الضر الذمل قد يلحـ

181

اطــأ املاــا ا ال ــحي يف توقي ـ الكش ـ

بــاجلن أو اوم ،نتيجــة إلهاــال املاــا ا ال ــحي ،أو

الطيب على احلامل  ،فيست دم أدوات طبية

اطئ إىل نوع

أو تش ي ية تودمل إىل إسقاك جنيناا.



ضرر مادي أو حسي :وهـو كـل مـا ي ـي



ضرر معنوي أو أدبي  :وهو كـل مـا ي ـي

املــريض يف جســا  ،أو يف مالــ  .أمــا شــأن

املــريض يف شــعو ه ،أو شــرف  ،أو كرامتــ

عالية إجااض احلوامل ،فيتانيل يف إسقاك

(فــــيض اهلل .)1891 ،كاوضــــرا املرتتبــــة

اجلــــن  ،أو وفاتـــ يف بطــــص أمـــ بتــــدال

علـــى إفشـــاء املاـــا ا ال ـــحي وســـرا

املاــا ا ال ــحي أو امتناع ـ عــص فعــل مــا

مرضــاه ،أو الناشــئة عــص اآل م النا ــة عــص

علي فعلـ  .فقـد يكـون الضـر املـادمل

إهاال  ،أو تق ريه .واملاـا ا ال ـحي يف

نامجــًا عــص ت ــرف إ ــابي مــص املاــا ا

النظــــام الســــعودمل ملــــوم بــــالتعويض أو

ال ــحي ،وقــد يكــون نامجــًا عــص اعــاذه

الضـــاان عـــص الضـــر املـــادمل .أمـــا الضـــر

موقف ـًا ســلبيًا حيــال أمــر كــان مــص الواج ـ

اودبي ،فالرأمل الراجح يف الفق اإلسـ مي

عليــــ ـ اعــــــاذ موقــــ ـ إ ــــــابي بشــــــأن

عــدم القــول بــالتعويض وا كتفــاء بالعقوبــة

(مجع 1411،هـ) ،كامتناع عـص التـدال

(ابص عابديص .)6004 ،وبالرغ مـص ذلـك

إلنقاذ حياة اجلن يف بطص أم  .وعلى الرغ

فلـيس هنـا مــا مينـ يف الشـريعة اإلسـ مية

مــص ذلــك فالغالــ يكــون الضــر امللحــ

مــص احلك ـ بــالتعويض للاتضــر أدبي ـاً مــص

باجلن نامجـاً ت ـرف إ ـابي مـص املاـا ا

اطـــأ املاـــا ا ال ـــحي ،وذلـــك تطبيقـ ـًا

ال ــــحي ،ســــواء أكــــان ذلــــك بقــــول أم

لقاعــدة الضــر يــوال ،والعقوبــة وحــدها

بفعـــل( .)14ويكـــون الضـــر بـــالقول عنـــد

تويلـــ ـ  .وقـــــد أكـــــد النظـــــام الســـــعودمل

ن ــيحة املاــا ا ال ــحي احلامــل بشــراء

لإلجــــراءات اجلوائيــــة ال ــــاد ة مبوجــ ـ

دواء معـ ـ  ،يرتتـ ـ علـــى تناولـ ـ إســـقاك

املرســـــوم امللكـــــي قـــــ م 18/بتـــــا يخ

جنيناا .ويف ح يتحق الضر بالفعل عنـد

1466/0/69هـ يف مادت  68ح املضرو
يف املطالبــة بــالتعويض عــص اوضــرا املاديــة

( )14قد هلدث يف بعض احلا ت الناد ة أن يكون سب

إسقاك

اجلن صراخ أحد املاا س ال حي بشكل مفاجئ على املرأة.

واملعنوية الث حلقت ب .
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كاـــا صـــد ت أحكـــام مـــص ديـــوان
املظــامل الســعودمل ( قضــاء ادا مل) ،تقضــي
بالتعويض عص الضر غري املادمل.
كاـــا أن الديـــة الـــث تـــدف لو ثـــة

أحشاء أم ميتا أو موت يف بطناـا سـا يسـتلوم
إاراج .
ثالثاً :عا ة السببية

وتكــون بــ فعــل املاــا ا ال ــحي امل ــال

املتــوفى أو لــذومل اجلــن املســقط ليســت يف

وصــول مانــة الط ـ وب ـ النتيجــة املتانيلــة يف إســقاط

كل اوحوال عقوبة أو تعويضـاً عـص الضـر

للجن  ،فقد هل ل الضـر مباشـرة مـص فعـل املاـا ا

املــادمل الــذمل أصــاب الو ثــة مــص جــراء فقــد

ال ــحي ،كضــغط علــى بطــص املــرأة فــأدغ ذلــك إىل

مو ثا  ،بل قـد يكـون اـا طـاب معنـومل،

إســقاك جنيناــا أو وص ـ اــا دواء تســب يف إســقاط .

فقد يكون املتوفى يد عليا دا ً ،و

وقــد هل ــل الضــر بســب فعــل ســليب مــص املاــا ا

يقدم اـ مسـاعدة ،بـل علـى العكـس مـص

ال حي ،كامتناع عص التدال ملعاجلـة اوم أو اجلـن ،

ذلـــك يكلفاـ ـ م ـــروفات وبـــذل جاـــود

فأدغ ذلك إىل إسقاك اجلن  .كاـا هـو احلـل يف امتناعـ

إضـــافية ،كاـــا يف حالـــة اجلـــن املشـــوه أو

عــص صــرف منيبتــات احلاــل ل ـ م دون م ـ

طــيب .ك ـ

املعـــوق الـــذمل يتســـب املاـــا ا ال ـــحي

يسأل الطبي عص اإلسـقاك إذا أمـر سا سـاً صـحياً آاـر

خبطئـ ـ يف وفاتـ ـ  ،حيـ ـ أن هـــذا املعـــوق

بعاــل مــا أو إعطــاء دواء معـ للاــرأة احلامــل ،فرتتـ

يكل أسرت ماديـاً قبـل وفاتـ  ،ومـ ذلـك

علي إسقاك جنيناا.

هل ـ لو ثت ـ املطالبــة بالديــة ســص تســب يف

وســواء أكــان املاــا ا ال ــحي مباشــرًا للضــر

وفات  ،ومص ث فان ميكص ت ير ذلك بأن مـا

الذمل أدغ إىل إسقاك اجلن أم متسبباً فيـ  ،فانـ يسـأل

هل لون علي مص دية هو عبا ة عص تعويضًا

عــص ذلــك ،إ إذا أثبــت انعــدام الع قــة الســببية بــ

عاــا أصــابا مــص أمل وحــون بفقــد عويــو

ت رف والضر الـذمل حلـ باحلامـل ،وأدغ إىل إسـقاك

عليا .

جنيناــا ،كــأن ينيبــت أن ذلــك الضــر يرجــ إىل قــوة
ويشرتك يف التعويض عص الضـر أن

قاهرة ،أو اطأ املرأة نفساا ،أو اطأ مص غريه.

يكـــون الضــــر مباشـــرًا حمققـــاً ،حــــا ً أو

وجدير بالذكر أن إثبات الع قة السـببية أو نفياـا

مستقب ً ،وإسـقاك اجلـن يف الغالـ حـا ً

مص أصع اومو يف اجملال الطيب؛ ولذلك يعول كـنيريًا

ولــيس مســتقب ً ،حي ـ إن اطــأ املاــا ا

على أمل اع ة الطبيـة؛ للتحقـ مـص السـب احلقيقـي

ال ــحي يرتتــ عليــ إســقاك اجلــن مــص

للضــر الــذمل حلـ بــاجلن  ،وأدغ إىل إســقاط  .وعلــى
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الرغ مص ذلك فان ع قة السببية يشك يف وجودهـا

ال ــحي ،كاــا كــدف أحــده احلامــل أو ســك شــيء

ب ت رف املاـا ا ال ـحي وإسـقاك اجلـن  ،عنـدما

على او ض تسب يف تعنير املرأة ،وإسقاك جنيناا.

يتسب فعل املاا ا ال حي يف إحداث الضر مباشرة
إسقاك اجلن  -ودون تدال عوامل أارغ.وقـــد يتعـــدد املاا ســـون ال ـــحيون أو يشـــرت

فــاذا اســتطا املاــا ا ال ــحي إثبــات انتفــاء
الع قة السببية ب سلوك أو ت رف وب إسقاك اجلن
فان مسووليت

تقوم ،و يلوم بالتعويض ،و يسأل

أحــده م ـ بعــض مســاعدي يف إســقاك اجلــن  ،فــاذا

جنائيا (اجلوهرمل.)1811،

كانوا كلا مباشريص ،أو مجـيعا متسـبب يف إحـداث

المطلب الثاني :أنواع مسؤولية الممارس الصحي

الضــر  ،فــانا يف هــذه احلالــة يســاءلون مجيعــًا عــص

المترتبة على اإلهجاا

الضـــر  ،كـــل مبقـــدا إســـاام اطئــ يف حتقيــ عاليـــة

مل يــرتدد النظــام الســعودمل يف القــول بوجــوب
حماسبة املاا ا ال حي مدنياً ،وجنائيـاً ،وتأديبيـاً ،إذا

اإلجااض.
وعندما يسقط اجلن ؛ لتداال عدة عوامـل أو

كشــ ت ــرف عــص جاــل ،و ــاوز ل صــول الطبيــة

أسباب ،فان الفق اإلس مي يعول علـى تلـك العوامـل

املتعا ف علياا يف مانة الطـ  .وعلـى الـرغ مـص ذلـك

الــث تكــون يفســ العــرف والعــادة كافيــة أو م ئاــة

فقـد حــاول املــنظ إ ـاد نــو مــص التـوازن بـ م ــلحة

إلحداث الضر أو النتيجة (اضـر1401 ،هــ) .فيأاـذ

املاــــا ا ال ــــحي وبــ ـ م ــــلحة املــــريض .فــ ـوفر

هــذه العوامـــل يف احلســـبان إللــوام فاعلـــاا بالضـــاان،

للااا س ال حي بعض الظروف واإلجـراءات الـث

ولكـــص الفاعـــل أو املاـــا ا ال ـــحي يف هـــذه احلالـــة

حتــافق علــى مسعــتا  ،و نــبا اإلهانــة ،مــص ا ـ ل

يســتطي أن يــدف عــص نفس ـ املســوولية ــاه ذلــك ،إذا

حتديـــده طــــرق التحقيـــ معاـــ ووســــائل  ،وكيفيــــة

أثبــت أن الضــر الــذمل حل ـ بــاجلن كــان بســب قــوة

حمــاكاتا ومعــاقبتا عنــد ا تكــابا واطــاء طبيــة يف

قـــاهرة ،أو آفـــة مساويـــة ،كتـــأثري الـ ـ ق أو الرعـــد يف

حـ مرضــاه  .ومــص ذلــك إجاــاض املاــا ا ال ــحي

اآل ت الطبيــة املغــذاة بالكاربــاء ،الــث يعتاــد علياــا

املرأة احلامل أو تسبب يف ذلك .وسوف نتناول فياـا يلـي

إلجــراء الكش ـ علــى احلامــل ،أو كــان ذلــك الضــر

ما يرتت على اطـأ املاـا ا ال ـحي مـص آثـا يف هـذا

بفعـــل اطـــأ اوم نفســـاا ،كرفضـــاا اتبـــا تعلياـــات

اع وص.

املاا ا ال حي بعد حتذيره اا مـص خمالفتاـا ،أو كـان
ســـب الضـــر ت ـــرف شـ ـ

آاـــر غـــري املاـــا ا

 -1المسؤولية المدنية للممارس الصحي
إن إجااض املرأة احلامل قد يرتت عليـ مسـاءلة
املاا ا ال حي مدنياً ،وجنائياً ،وتأديبياً .ومص املعلوم
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- 2استعاال آ ت أو أجاوة طبيـة بـدون علـ

أن هنـا فرقـاً بـ املســوولية اجلنائيـة واملســوولية املدنيــة
ف اووىل تنشـأ عـص فعـل سـب ضـر ًا للاجتاـ وترتـ

كــاف بطريقــة اســتعاااا ،أو دون اعــاذ ا حتياطــات

علـى املنشـئ اــا عقوبـة جنائيــة كاـا تتــوىل الدولـة فـ

الكفيلة مبن حدوث ضر مص جراء هذا ا ستعاال.

الــدعوغ بشــأناا ،يف حـ أن النيانيــة ترتتـ علــى فعــل
أضر ب ـا فـرد ،واجلـواء علـى الفعـل املنشـئ اـا هـو

- 0التق ـــــري يف الرقابـــــة واإلشـــــراف،وعدم
استشا ة مص تستدعي حالة املريض ا ستعانة ب .
ويبطــل كــل شــرك يتضــاص حتديــد ،أو إعفــاء

التعويض(ســــلياان ،)1889 ،ويتــــوىل فــــ ذلــــك
املضرو أو ذووه ،وقد بينت املادة السادسـة والعشـرون

املاــا ا ال ــحي مــص املســوولية  ،إذ تنعقــد مســووليت

مـــص نظـــام مواولـــة املاـــص ال ـــحية أن التـــوام املاـــا ا

املدنية عند ا تكاب ومل مص اواطاء املشا إلياا وترتـ

ال حي اعاض وحكام هـذا النظـام يعـد التوامـاً ببـذل

على ذلك حدوث عالية اإلجااض.

عناية يقظـة تتفـ مـ اوصـول العلايـة املتعـا ف علياـا

 -2المسؤولية الجنا ية

كاا أشا ت املادة السابعة والعشـرون مـص النظـام نفسـ

تقتضـــي املســـوولية اجلنائيـــة ،حتاـــل املاـــا ا

أن كل اطأ ماا صحي صد مص املاـا ا ال ـحي،

ال حي نتائج أفعال اجملرمـة ،إذا أتاهـا مـد كاً آلثا هـا.

وترتــ ـ عليــ ـ ضــــر للاــــريض ،يوجــ ـ ا لتــــوام

فان أقدم املاا ا على فعل خيال اوعراف واوصول

بالتعويض مص مرتكب وحتدد (اايئة ال ـحية الشـرعية)

الطبية النيابتة واملتعا ف علياا ب املاا س ال ـحي ،

املن وص علياا يف هذا النظام مقدا هذا التعويض.

وهو يعل أن هذا الفعل قد يلح الضر بـاملرأة احلامـل

ويعد مص اعطأ املاا ال حي ما يأتي

أو جنيناا فان يعد مرتكباً عطأ يوجـ مسـاءلت جنائيـاً.

- 1اعطأ يف الع ج  ،أو نق

املتابعة.

- 6اجلال بأمو فنية يفرتض فياص كان يف منيل
ع

اإلملام باا.
- 1إجراء العاليـات اجلراحيـة التجريبيـة وغـري

املسبوقة على اإلنسان خمالفة للقواعد املنظاة لذلك.
- 4إجراء التجا ب  ،أو البحوث العلاية غري
املتعادة على املريض.
- 1إعطاء دواء للاريض على سبيل ا اتبا .

ويشرتك لقيام مسوولية املاا ا ال ـحي اجلنائيـة تـوفر
أ كاناا الني ثة املتانيلة يف التعدمل أو اعطأ ،والضـر ،
ووجــود ع قــة ســببية بـ التعــدمل والضــر الــذمل حلـ
باملريض أو باجملتا  .والضر يف اجلرمية يشرتك حتقق
ملساءلة املاا ا ال ـحي جنائيـاً ،فيكفـي تـوافر الق ـد
اجلنــائي لــدغ الفاعــل ،حيــ يعــد الــركص اوساســي
إليقــا العقوبــة علي ـ  ،ولــو مل يرتت ـ علــى فعل ـ أثــر
مادمل.
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ويق ــد بالتعــدمل ا تكــاب املاــا ا ال ــحي

العناية الطبية الث يستطي املاـا ا ال ـحي تقـدمياا

لعال ضا دون وج ح  ،إذ أن كـل جمـاوزة ملـا ينبغـى

أو معاينـــة مريضــًا مشـــتب يف إصـــابت جنائيــًا أو م ـــابًا

ان يقت ــر عليـ شــرعاً ،أو نظامـاً ،أو عرفـاً ،يعــد مــص

مبــرض معــد ،وعــدم إب غـ اجلاــات اومنيــة فــو اً ،أو

التعــدمل ،ويســتومل يف ذلــك أن يكــون الفعــل احملظــو

است دام أجاوة كش أو ع ج حمظـو ة باملالكـة ،أو

الذمل أ تكب املاا ا ال حي إ ابياً ،كقتل املـريض أو

إجرائ أمل عال طيب ملريض بغـري ضـاه أو موافقـة مـص

اجلن يفقنة ،أو بـرت أحـد أعضـائ  ،أو إتـ ف منفعتـ ،

مينيل أو ولـي أمـره إذا مل يعتـد با ادتـ هـو ،وذلـك مـص

أو كان الفعل سلبياً كامتناعـ عـص معاجلـة املـريض دون

غــري حــا ت احلــوادث والطــوا ت أو احلــا ت املرضــية

عذ مقبول ،سا يرتت علي موت املريض أو اجلن  .أو

احلرجــة الــث تســتدعي تــدا ً طبيــًا ب ــفة فو يــة أو

تفاق حالت إىل اوسوأ.

ضــرو ية ،أو إناــاء حيــاة مــريض ميئــوا مــص شــفائ

وقــد بينــت املــادة النيامنــة والعشــرون مــص نظــام

طبياً ،ولو كان بناء على طلبـ أو طلـ ذويـ أو إعطـاء

مواولة املاص ال حية احلا ت الث يسـأل فياـا املاـا ا

تقريــر طــيب دون التأكــد مــص ســب الوفــاة ،أو إجــراء

ال ــحي جنائيـاً ومــص بيناــا مواولــة املانــة ال ــحية دون

اجلراحات التجريبية وغري املسبوقة على اإلنسـان خمالفـة

تـــراي

أو تقـــدي بيانـــات غـــري مطابقـــة للحقيقـــة أو

للقواعد واونظاة لذلك.

استعاال طرقـا غـري مشـروعة أو حيـازة آ ت ومعـدات

كاــا يســأل ال ــيدلي جنائي ـاً ح ـ ي ــرف دواء

سا يستعال عادة يف مواولة املاص ال حية دون أن يكـون

بدون وصفة طبية صاد ة مص طبي مرا

لـ مبواولـة

مرا ـاً ل ـ مبواولــة تلــك املاــص أو دون أن ـ يتــوفر لدي ـ

املانــة باملالكــة أو خيــال حمتــوغ الوصــفة الطبيــة دون

سب مشـرو حليازتاـا .أو ا متنـا عـص عـ ج مـريض

موافقـــة الطبيــ املعتاـــد اـــا أو عنـــد تكريـــره صـــرف

دون ســب مقبــول أو متــاجرة باوعضــاء البشــرية ،أو

الوصــفة الطبيــة دون ان تــن

الوصــفة علــى ذلــك ،او

إجراء عالية ز اعة عضو بشرمل مـ علاـ بأنـ ح ـل

عند صرف الدواء وهو يشك بأن الوصفة اطـأ ،ودون

عليـ عــص طريـ املتــاجرة .أو سا ســة طــرق التش ـ ي

استيضاح مص الطبي املعتاد اا.

والع ج غري املعرتف باا علاياً أو احملظو ة باملالكة ،أو

وقد أكدت املـادة  69الفقـرة السـابعة مـص النظـام

مشاهدت أو علا بأن مريضـاً أو جرهلـاً يف حالـة اطـرة

واعاصة مبعاقبة املاا ا ال حي الذمل خيال مضاون

وعدم تقدمي املساعدة ل و طل أتعابـ مقـدماً أو عـدم

املــادة  66مــص نفــس النظــام بشــأن إســقاك اوجنــة علــى
اــض امــرأة حــام ً دون

تأكده مص توفر وسيلة نقل تنقل إىل أقـرب مركـو م ئـ

مســاءلة الطبيـ جنائيـاً حـ

لع ج ـ إذا كانــت حالــة املــريض تســتدعي مويــداً مــص

اقتضاء ذلك ضـرو ة إنقـاذ حياتاـا .كاـا

ـوز شـرعًا

مفلح بيعان بص شفلوت القحطاني أحكام اإلجااض يف ظل الفق اإلس مي...

189

لل ـــيدلي صـــرف أدويـــة مســـقطة ل جنـــة أو تســـايل

المطلب الثال  :اآلثار المترتبة على انعقاد مسؤولية
الممارس الصحي عن اإلهجاا

صرفاا.
وعلـــى ذلـــك فـــان املاـــا ا ال ـــحي تنعقـــد
مسووليت اجلنائية عند ا تكاب ومل مـص اواطـاء املشـا

عنــدما ترف ـ الــدعوغ علــى املاــا ا ال ــحي
سواء أكان ذلك مص الدولة أم سص تضر مص ت رف مـص
تكابـ اطـأ صـحيًا

إلياا أع ه وترت على ذلك إجااض امرأة حامل دون

اوفراد فان هلقـ معـ وهلـاك ؛

ضرو ة إلنقاذ حياتاا.

على وج العاوم أو بسب إجااض امـرأة حامـل علـى

 -3مسؤولية الممارس الصحي التأديبية

وج ـ اع ــوص ويرتت ـ علــى انعقــاد مســووليت تلــك

قد يسأل املاا ا ال حي تأديبياً ،سـواء أثـريت

وجــوب تعويضـ للاــريض أو ذويـ يف حالــة مطــالبتا

مســووليت املدنيــة أم اجلنائيــة أم مل تنيــر .فــان مل يرتت ـ

بــذلك عاــا أصــابا مــص أضــرا ؛ إلهاــال املاــا ا

على فعل املاا ا ال حي أمل ضر باملريض ،ف يعد

ال حي أو تق ريه ومص ث إيقا العقوبـة املقـر ة نظامـًا

ذلك الفعـل جرمـًا يسـتوج املعاقبـة عليـ جنائيـاً ،بـل

يف حق  .أما إذا انتاى التحقي واحملاكاة مـ الطبيـ إىل

يكون خمالفـاً وصـول املاـص ال ـحية ،أو اروجـًا علـى

براءت  ،فان

يلوم بشيء ولو حـدث اإلجاـاض؛ ون

مقتضــياتاا ،أو آداباــا ،أو خمالفــاً للقواعــد اوا قيــة

التوام يف هذا اجملال التوام ببذل عناية بتحقي نتيجة.

والســــلوكية الــــث ـــ أن يتحلــــى باــــا املاا ســــون

 -1تعثثويا الم ثرأس أو وياثثا عمثثا أصثثابام مثثن

ال ــــحيون حيــ ـ أن املاــــا ا ال ــــحي ســــيتعرض

أضرار (الحق الخاص) ناهجمة عن عمليثة

للاسائلة التأديبية مص جراء ذلك .

اإلهجاا

وقــد ا ـ

النظــام املــادت احلاديــة وال ـني ث

يضاص املاا ا ال حي كـل مـا تسـب فيـ مـص

والنيانيـــة والــني ث للحـــدي عـــص مســـوولية املاـــا ا

أضرا خبطئـ  ،أو إهاالـ  ،أو تق ـريه .فكـل اطـأ مـص

ال حي التأديبية ،إذ بينـت املـادة احلاديـة والني ثـون أنـ

جانب يتسب باجااض اجلن أو حتايل والدي تكـالي

م عدم اإلا ل بأحكام املسووليت اجلوائية واملدنيـة،

مالية إضـافية ،يعطـي للاـرأة أو ذوياـا احلـ يف املطالبـة

يكـــون املاـــا ا ال ـــحي أو أمل مـــص مســـاعدي حمـ ـ ً

بالتعويض.

للاساءلة التأديبية وذلك يف حال إا لـ بأحـد واجباتـ

والديــة وف ـ أحكــام الشــريعة اإلس ـ مية -القــانون

املن ــوص علياــا يف هــذا النظــام ،أو خمالفت ـ وصــول

العام يف املالكة -هي التعويض يف النفس وتكون مبلغـًا

املانة ،أو كان يف ت رف ما يعد اروجاً عـص مقتضـيات

مـص املــال حمــدد ســلفاً يـدف للاتضــر  ،أو وليـ  .بســب

املانة وآداباا.

اجلنايــــة أو اعطــــأ املرتكـــ يفقـــ  .وهــــي حتــــل حمــــل
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الق ـــاص ،كلاــــا امتنـــ أو ســـقط ومل ســــب مــــص

فـــرتة زمنيـــة ،ملراعـــاة ذلـــك زيـــادة أو نق ــاً ،والعــ ة

اوسباب .و تدف يف حال تنـازل أو عفـو املضـرو أو

بقياتاا عند احلك

عند الوفاء  ،وقـد مـر تقـديرها يف

ولي عص املتسب يف الضر  ،أو مرتك اعطـأ ،ولكـص

املالكــة بقــي خمتلفــة ،تبعــًا لتغــيري أســعا اإلبــل عنــد

ــوز للطرفــان الت ــا عل ـى مبل ـ أعلــى مــص مقــدا

التقـــدير .وقـــد قـــد ت يف القتـــل العاـــد وشـــبا عـــام

الدية ،وعندما تتوافر الشروك ال زمـة للحكـ بديـة

1104هـ بنياانية عشر أل

للعضـــو امل ـــاب ،أو بفقـــد منفعتـ ـ  ،فـــان املضـــرو

عام 1180هـ فقد ت يف العاد وشبا بسـبعة وعشـريص
أل

سيعوض مبقدا ما حلق مص ضر .
واوصل يف وجوب الدية يف النفس ن

القرآن

الكري يف قول تعاىل ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥ ﭦ

يال ،ث أعيد التقدير عام 1182هــ فقـد ت ديـة

العاــد وشــبا خباســة وأ بعــ ألــ

يــال ســعودمل.

وخيتل مقدا الدية يفس نو القتل .ث قـد ت الديـة
العاــد يف املالكــة بعــد ذلــك مبئــة وعشــرة آ ف يــال
للرجــل املســل  ،وديــة املــرأة املســلاة الن ـ مــص ديــة

ﭧﮊ(.)11
أمــا مــص الســنة فيســتند إىل مــا ومل عــص الــنيب –
صلى اهلل علي وسل – أن كت كتابًا إىل أهل الياص في
الفــرائض ،والســنص ،والــديات ،وقــال فيــ (وإن يف
النفس املومنة مائة مص اإلبل) واوصل يف الديـة اإلبـل،
والعــدد الواج ـ مناــا يف القتــل مئــة؛ لقول ـ صــلى اهلل
عليـ ـ وســـل

يـال  ،ثـ أعيـد التقـدير يف

(أ إن يف قتيـــل عاـــد اعطـــأ ،قتيـــل

السوك ،والع ا ،واحلجر مئة مـص اإلبـل) وقولـ عليـ
ال ـــ ة والســـ م "يف ديـــة اعطـــأ عشـــرون حقـــة،
وعشــرون جذعــة ،وعشــرون بنــت خمــاض ،وعشــرون
بنت لبون  ،وعشرون ابص خماض".
ومــا ســواها مــص اونــوا فاــي مــص بــاب القياــة،
وقياة اإلبل قـد تـتغري؛ ولـذا يعـاد النظـر يف قياتاـا كـل
( )11سو ة النساء ،اآلية (.)86

الرجل .ويف القتل اعطأ قد ت مببل مئة أل

يـال .ثـ

صــــــد ا مــــــر الســــــامي قــــ ـ  41109وتــــــا يخ
 1416/10/6هـ باملوافقة على قرا احملكاة العليا ق
 6وتـــا يخ  1411 /0/14هــــ بتعـــديل مقـــادير الديـــة
والــث قــد ت ديــة القتــل العاــد وشــبا بأ بعاائــة ألـ
يال ودية اعطأ بني ائة أل

يال.

و وز الت ا على أكنير مـص الديـة الشـرعية أو
الغــرة (للجــن ) ،فــاذا كانــت الديــة الشــرعية أو الغــرة
حمددة سلفاً و يستطي القاضي أن يويدها أو ينق اا؛
ون ـ

ميلــك ســلطة تقديريــة يف ذلــك ،فان ـ ــوز أن

يت ا املاا ا ال حي مـ املـرأة أو ولياـا علـى مبلـ
أقل أو أكنيـر مـص الديـة أو الغـرة .كاـا تقـد الديـة وقـت
صدو احلكـ باـا ،وهـذا مـا أكـده قـرا اايئـة الدائاـة
جمللـــس القضـــاء اوعلـــى يف املالكـــة قـ ـ  21بتـــا يخ
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80/4/61هـ والذمل أشا أن الع ة مبقدا الدية يكـون

املدنية يف النظـام السـعودمل ،واملتعلقـة باجاـاض اجلـن

وقت صدو احلك  ،وليس بتـا يخ الوفـاة؛ ون أصـل

يقتضي التعرف على أحكام الغرة يف الفقـ اإلسـ مي،

الدية اإلبل ،وما قد مص النقود فاو قياـة اـا ،ووقـت

الث ةنيل آلية التعـويض يف حـال اجلنايـة علـى اجلـن أو

احلك ـ هــو املعت ـ يف دف ـ القياــة .فــاذا زيــد يف التقــدير

التسب يف إجااض أمام القضاء السعودمل.

وقت احلك بالدية ،فاو املعتاد ،حي إن الديـة تنيبـت

أ) تعري ثثف الغ ثثرس :الغ ثثرس لغ ثثة :الغُـــرَّةُ ،بالضـ ـ

يف وقت وفاة اجملا علي  ،والواج دفـ قياتاـا وقـت

ض يف جباــــة الفــــرا ،واوَغَــ ـ ضر أيضــــا اوبــــيض
بيــــا ٌ

احلك ؛ وناا مل تـتغري بأصـلاا ،وإرـا تغـريت قياتاـا،

(اجلوهرمل.)6009 ،

تبعًا لغ ء اإلبل الـث هـي أصـل الديـة يف أ جـح أقـوال

يقال غُرةُ الشار لـيلةُ استا ل القار لبــياض

أهــل العل ـ  ،وعلي ـ دلــت ســنة ســول اهلل -صــلى اهلل

أَواــا ،وقـــيل غُــرةُ اا ـ ل طَ ْلعَتُ ـ  ،وكــل ذلــك مــص

علي وسل  -فلو ا ت اإلبل ،وصـا ت الديـة الـث

الرجُــل
البــياض (ابــص منظــو  .)1829 ،والغُـرَّة (مــص َّ

كانت مئة مص اإلبل تساومل التقدير الساب  ،وقد ت

َوجْ ُا ) وقِيلَ طَ ْلعَتُ (الوبيدمل .)1881 ،كاا أن الغـرة

مل ـ دفـ تقـديرها وقـت

تطل علـى أنفـس اومـوال سـواء كانـت آدميـًا أم غـريه.

الغ ء الذمل ح لت في الوفاة ،وإرا املعتاد ما قـد ت

فـالغرة اعيــا وغــرة املــال ايـا ه وقيــل إرــا مســي مــا

بــ حــال ا ــاا؛ ون قياتاــا تويــد وتــنق  ،تبعــًا

يف اجلن غرة ؛ ون أول مقدا ظار يف باب الدية

مبا تساوي وقـت الـرا

تفا ذلك يف السوق واخنفاض .

وغـرة الشـيء أولـ كاـا مسـي أول الشــار غـرة ومســي

وعندما يرتك املاا ا ال حي اطأ يودمل إىل

وج اإلنسان غرة ؛ ون أول شيء يظار منـ .ومنـ مـا

وفــاة املــريض أو اجلــن  ،أو تلــ عضــو مــص أعضــاء

واه اإلمام مسل بص احلجاج يف صحيح َعصْ ُنعَيْ ب بْـ بص

جسا أو فقد كل منفعت أو بعضاا ،وطال املـريض،

عَبْ ـدِ اللم ـ ِ ،أَنَّ ـ ُ َأَغ أَبَــا هُرَيْ ـرَةَ يََتوَضَّ ـأَُ ،فغَسَ ـلَ َوجْاَ ـ ُ

أو و ثتـ ـ بـــالتعويض ،فـــان اايئـــة ال ـــحية الشـــرعية

وََيدَيْ ِ حَتَّى كَـادَ يَبْلُـ ُ ا ْلاَنْكِبَـ ْيصب،ثُ َّ غَسَـلَ بجْلَيْـ ِ حَتَّـى

ستحك على املاا ا ال حي بدف الدية أو الغرة.

َفَ َ بإلَى السَّاقَ ْيصب ،ثُ َّ قَالَ َس ِاعْتُ َسُولَ اللم ِ -صـلى

وهــذا اومـــر يــنيري التســاتل اآلتـــي هـــل يلـــوم
املاــا ا ال ــحي بــدف الديــة كاملــة يف حالــة تســبب يف
إســــقاك اجلــــن

أم أن هنــــا آليــــة أاــــرغ لتحديـــد

اهلل علي وسل

بن أُمَّتِـي يَـأْتُونَ يَـ ْو َم ا ْلقِيَامَـ ِة
َ -يقُولُ «إ َّ

غُراً مُحَجَّلِ َ مِـصْ أَثَـرب ا ْلوُضُـوءَِ .فاَـصب اسْـتَطَا َ مِـنْكُ ْ َأ ْن
()12

ل غُرَّتَ ُ فَلَْي ْف َعلْ».
يُطِي َ

التعــويض الواج ـ دفع ـ لــذومل اجلــن ولإلجابــة عــص
ذلــك ميكــص القــول إن أحكــام التعــويض عــص املســوولية

( )12صحيح مسل  ،حدي

ق (.)111
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وتشال الغرة أيضاً اجليد مـص كـل شـيء اآلدمـي

الغرة اصط حاً وتشعبت ،وميكـص إمجـال أهـ أ ائاـ

وغـريه ،أذكـرا كـان أم أننيـى؛ ولـذا يتطـاب ا صـط و

يف الغرة على النحو التالي

الشــــرعي مــ ـ ا صــــط و اللغــــومل يف شــــأن الغــــرة

ال ثرأي األول :الغثثرس ه ثثي عبثثد أو أم ثثة وإىل هـــذا
الـرأمل ذهـ مجاــو الفقاـاء مــص احلنفيــة،

(الطرابلسي.)1801 ،
كاا يستدلون مبا واه الب ا مل يف صـحيح عِـ ِص
ص
ُعاِــ ِر  -ضــى اهلل عنــ  -أَنَّــ ُ اسِتِشِــا ِهُ ِ فبــي يإمِــ َ ي

واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
ودلثثيلام علثثى مثثا هبثثوا طليثثه :مــا واه الب ــا مل

ا ْلاِـرِأَةبَ ،فقَــا ِل ا ْل ُاغب ـريِةُ َقضِــى النَّب ـيُ -صــلى اهلل علي ـ

ومسل أَنَّ أَبِا هُرِيِرِةَ  -ضـي اهلل عنـ  -قَـا ِل

وسل  -ببا ْلغُرَّةب عِبِدن أَوِ َأ ِمةنَ ،فقَالِ ائِتب ِمصِ يِشِ ِادُ ِمعِكَ،

اقْتِتِلَتب امِرِأَتِاني بمصِ ُهذِ ِيلٍ ،فَ ِرمِتِ يإحِـدِا ُهاِا

ِادُ ِبصُ مِسِ َل ِاةَ أَنَّ ُ شِ يادِ النَّبي -صلى اهلل عليـ
فَشِ يادِ مُح َّ

واِـــرِغ بحِجِـــرٍ قَتِلَتِاِـــا ِومِـــا يف بِطْنباِـــا،
اُ

وســــل َ -قضِــــى ببــ ـ ب )18(.ووجــ ـ الد لــــة مــــص هــــذه

ي -صــلى اهلل عليــ
فَااِِت ِــاُوا يإلَــى النَّببــ ِّ
وسل

 َف َقضِى أَنَّ دبِيةَ جِنبينباِا غُرَّةٌ عِ ِبدٌ أَ ِو()10

ِولبيدِةٌ ،وِ َقضِى دبِي َة ا ْلاِرِأَ بة عِلَى عِاقبلَتباِا.

ونلحق هنا أن العبد واومة قد مسيا بالغرة
ونااا مص أنفس اوموال ،فالغرة عند العرب أنفس
شيء ميلكون (بص بطال )1889 ،كاا أطلقت الغرة

اوحادي

وضوحاا أن الغرة هي عبد أو أمة.

الرأي الثاني :الغرس عبثد أو أمثة أو فثرس أو بغـل
وهذا الرأمل لعروة وطاووا وجماهد .ونقل
صاح نيل اووطا ( .الشوكاني)1894 ،
واستدلوا على ذلك
مبا واه أبو داود عصِ أَبـي هُرِيِـرِةَ ،قـالِ « َقضِـى

على اإلنسان ون اهلل تعاىل الق يف أحسص تقوي

ِسُــولُ اهلل -صــلى اهلل عليــ وســلم  -فبــي

(قوامل )1800 ،فقال ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

الْجِــ ـنب ي بغُــــرَّ بة عِبِــ ـدن أ ِو أمِــ ـةن أوِ فَــ ـ ِراٍ أ ِو

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮊ

()19

( )10صحيح الب ا مل ،حدي

ق ( ،)2810وصحيح مسل

حدي

()40

ِب ِغلٍ» .
وال ثرأي الثال ث  :الغثثرس عشثثر الديثثة وهـــو أمل
لــبعض الويديــة ،واســتدلوا علــى ذلــك مبــا
ومل عص اإلمام علي بص أبي طال  -ضي

ق ( ،)4141ومسند اإلمام أمحد بص حنبل حدي

ق ( ،)10292وسنص الدا مي حدي
( )19سو ة اإلسراء آية (.)00

ق (.)6194

( )18صحيح الب ا مل حدي
( )40سنص أبو داود حدي

ق (.)2801
ق (.)4101
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اهلل عنــ  -أنــ قـــال الغـــرة عشـــر الديـــة.
(املرتضى.)1881 ،

ويواذ على هذا الـرأمل وضـع مقـدا ًا ثابتـاً مـص
املال كبديل للغـرة ،يف حـ أن هـذا املقـدا

والــــراجح هــــو الــــرأمل اوول ،أمل مجاــــو

يويد وينق

وخيتل مص جمتا إىل آار.

العلااء ل حة مـا و د فيـ مـص آثـا  ،فقـد

ال ثرأي الثال ث  :األداء يقثثدر بقيمثثة اإلبثثل ،وهــو

قضى بـ الـنيب صـلى اهلل عليـ وسـل أكنيـر

أمل لبعض الشافعية والظاهريـة ،وذلـك يف

مص مرة.

حال فقد اإلبل (الشربيا )1881،إذ يـرغ

ب) انعدام الغرس :لقد انعدمت الغرة حالياً ،و
يوجد عبيد و إماء ،والفقااء متفقون على ا نتقال
إىل بداا ،غري أنا خمتلفون يف هذا البدل ،على النحو
التالي( قوامل)1800،
الث ث ثرأي األول :األداء ينتق ث ثثل طل ث ثثى خمث ث ث

الشافعية أن يف حال فقدها بعد تقـدير الغـرة
باا  ،يوول اومر إىل قياتاا.
والرأمل اواري هـو الـذمل يتبنـاه النظـام والقضـاء
الســعودمل ،فاإلبــل هــي اوصــل يف الــديات

م ث ثثن

كاــا اســتقر علــى ذلــك ســل اومــة ،ويف

اإلبثل وهذا هو أمل بعض املالكية( ا مـام

حـــال عـــدم وجودهـــا أو عـــدم فائـــدتاا يف

مالــــك1164،هـــــ) والشــــافعية ،وبعــــض

اجملتاـ  ،كانتقــال اجملتاـ مــص حيــاة البــداوة

احلنابلة (الدسوقي1466،هـ؛ الشـربيا.،

إىل التادن ،فالواج أن تقـي الديـة بقياـة

.)1881

اإلبل.

واســتدلوا علــى ذلــك مبــا ومل عــص عاــر بـــص

يقــول الشــيخ حماــد الشــربيا اعطي ـ

(فــان

اعطاب وزيد بـص حا ثـة  -ضـي اهلل تعـاىل

فقــدت تلــك الغــرة حس ـًا بــأن مل توجــد،أو

عنااا -أنااا قد ا الغرة خباس مص اإلبـل،

شــرعًا بــأن وجــدت بــأكنير مــص ــص منيلــاا

ومل خيالفااــا أحــد مــص ال ــحابة (مســل ،

(ف اسة أبعرة) بدل عناا؛ وناا مقد ة باا

.)6000

عند وجودها ،فعند عدماا يواذ مـا كانـت

ال ثرأي الثثثاني :األداء ينتقثثل طلثثى خمسثثين دينثثارا

مقـــد ه بـ ـ ؛ وون اإلبـــل هـــي اوصـــل يف

أو لسثثتما ة درهثثم أمل أن الغـــرة باملـــال

الــديات  ،فوج ـ الرجــو إلياــا عنــد فقــد

باإلبـــل كاـــا يف الـــرأمل اوول ،وهـــذا أمل

املن وص علياا ،فان فقدت اإلبـل وجبـت

مجاو املالكية ،وبعض احلنابلة (الباوتي،

قياتاا كاا يف فقد إبل الديـة ) (الشـربيا.،

1406هـ)( ،الفتوحي1196 ،هـ).

.)1881
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) آراء الفقااء حول حاالت وهجوب الغرس

والن عـــي والوهـــرمل وإســـحاق وأبـــي ثـــو

أوال :خرو الجنين ميتثا حثال حيثاس األم :ذهـ

محا اهلل مجيعاً (الكاساني.)6001 ،

مجاو الفقااء إىل أن إذا ارج اجلـن ميتـا

كاا استدلوا أيضـا مبـا واه مسـل أن سـول اهلل

حـــال حيـــاة اوم فالواجـــ أداء الغـــرة إذا

-صــلى اهلل علي ـ وســل  -قضــى يف جــن

كانـــت اجلنايـــة اطـــأ ،وكـــذلك إذا كانـــت

امرأة مص با حليان سقط ميتا بغرة -عبد أو

اجلنايــة عاــدا قبــل نفــخ الــروو (قوامــل،

أمة -ثـ إن املـرأة الـ قضـى علياـا بـالغرة

 .)1800بــل إن ابــص عبــد ا لــ املــالكي يف

توفيت ،فقضـى سـول اهلل صـلى اهلل عليـ

كتابة التاايـد ملـا يف املوطـأ مـص اوسـانيد قـد

وســــل بــــأن مرياثاــــا لبنياــــا وزوجاــــا ...

حكى امجا العلاـاء علـى ذلـك ،فقـــال

إ )(.)41

"أحدهاا مص جاة اإلمجا أن الغـرة واجبـة

واستدلوا أيضا مبا ومل عص إبراهي الن عـي أنـ

يف اجلــن  ،إذا مت ـ ميت ـاً وهــي حيــة" (ابــص

قال يف امرأة شربت دواء فأسـقطت "تعتـ

عبــد الـ 1416 ،هـــ) .كاــا نقــل ابــص املنــذ

قبة ،وتعطي أباه غرة".

إمجا علااء املسـلا علـى وجـوب الغـرة

و ومل أيضـًا عــص إبــراهي الن عــي أن ـ قــال يف

يف هذه احلالـة حيـ قـال "أمجـ كـل مـص

أمـــرأة كانـــت حبلـــى فـــذهبت تســـتدال،

حنفق عن مص أهل العلـ علـى أن الضـا ب

فألقت ولدها "علياا عت

قبة ،ولووجاا

بطص امرأت فتطـرو جنينـاً ميتـا لومتـ الغـرة"

علياـــا غـــرة ،عبـــد أو أمـــة" (الكاســـاني،

(ابص املنذ .)6004،

.)6001

والس ث ثثتدلوا عل ث ثثى لث ث ث بم ث ثثا يل ث ثثي :مبـــــا واه

واســتدلوا كــذلك بــأن اجلــن إن كــان حي ـاً فقــد

الب ا مل ومسل مص حدي ااذليت فقد

فوت الضا ب حيات  ،وتفويت احلياة قتل،

دل احلدي على أن الواج يف اجلن إذا

وإن مل يكص حيـا ،فقـد منـ حـدوث احليـاة

ســـــقط ميتـــــا مــــ بقـــــاء أمــــ (غـــــرة).

في  ،فيضاص كاملغرو ؛ ملا من مص حدوث

(الشـــوكاني )1894 ،وذهـ ـ إىل ذلـــك

الرق يف الولد ،وج الضاان علي .

أغل الفقااء ،وهو أمل مرومل عـص عاـر
بــص اعطــاب  -ضــي اهلل عنــ  -والشــعيب
( )41صحيح مسل حدي

ق (.)1291
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تعثثدد الغثثرس بتعثثدد األهجنثثة :اتفــ الفقاــاء علــى

هجاء في كتثاب الحثاوي للمثاوردي ( :إذا ضـرباا

تعدد الغرة بتعـدد اوجنـة ،فلـو جنـى جـل

فااتت  ،وألقت جنيناا ميتا ،فعلي ديتاـا،

علــى حامــل فأســقطت جنيــن فالواجــ

وغرة يف جنيناا ،سـواء ألقتـ قبـل موتاـا أم

غرتــــان( ،قوامــــل )1800،وحجــــتا يف

بعده)

ذلك
أن ســول اهلل -صــلى اهلل علي ـ وســل  -قــال
"دية جنيناا عبد أو أمة" وي دق على ذلـك
كل جن بغض النظر عص عدده.

وفثي شثثرح منتاثثى اإليثرادات (وديــة جــن إن
ظار اجلن ميتا أو بعضـ  ،ولـو بعـد مـوت
أم جبناية عادا أو اطأ غرة).
و ثثال البثثاهجوري فثثي حاشثثيته" :إن اجلــن هلــك

- 1أن كــل واحــد مــنا جــن عنــد انفــراده،

بسب جناية اجلاني ،وعل ذلك خبروجـ ،

فوجبت في الغـرة ،فكـذلك احلـال إذا كـان

فوجــ ضــاان ) (البيجــو مل1460،هـــ).

مع غريه( .الكاساني.)6001 ،

وقال الباجي يف املنتقى "قال ابـص شـااب

- 6أن الغــرة متعلقــة باس ـ اجلــن  ،فتعــددت
بتعدده (الشربيا)1881 ،
ثانيثاً :خثثرو الجنثثين ميتثاً بعثثد وفثثاس األم :ااتلفــت
آ اء الفقااء يف حال اروج اجلـن ميتـا بعـد

وفاة أم على النحو التالي
الث ثرأي األول :الجن ثثين مض ثثمون ب ثثالغرس وهنــــا

ـ في ـ الغــرة ،أمل إذا ماتــت ث ـ اــرج
اجلــن ميتــا ،وب ـ قــال أشــا والشــافعي"
(الباجي1116 ،هـ).
والستدلوا علثى لث  :مبـا واه الب ـا مل ومسـل
مص حـدي ااـذليت الـث قتلـت إحـداهاا
اوارغ ومـا يف بطناـا .ظـاهر هـذا احلـدي

الواجـ يف أمــة الق ــاص أو الديــة حس ـ

أن إلقــاء اجلــن كــان بعــد مــوت اوم ،وأن

نو اجلناية  .وهو أمل الشافعية واحلنابلـة،

النيب قضى لـ بـالغرة ،وقضـى ومـة بالديـة

وبـــ قـــال بيعـــة والوهـــرمل( .الشـــربيا،

كاملة.

.)46()1881

والسثثتدلوا أيضثثا بالقيثثاس :بـــدليل أنــ لـــو ســـقط
اجلن يف حياة أم فان مضاون بـ اـ ف

( )46انظر ايضا بداية اجملتاد ونااية املقت د بص شد ()412/6
واملغا بص قدامة ( )906/0واحمللى بص حوم ()000/16
والبحر الواا للارتضى (.)12/2

بــ العلاــاء -كاــا يف احلالــة اووىل -فــ
فــرق ب ـ أن يســقط اجلــن وأم ـ علــى قيــد
احليــاة أو أن يســقط وهــي ميتــة ،ففــي كلتــا

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6014م1411 /هـ)

احلالت مـات اجلـن  ،فكاـا ـ الغـرة يف
اووىل
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بســب اجلنايــة عليــ  ،فــ

يف النيانية (بص شد.)6001،

ــ الضــاان

بالشك "( .السراسي.)1881،

والسثثتدلوا أيضثثا بثثالمعقول :فقـــالوا "إن اجلـــن
ش

الرأي الراهجح :يظار لنـا جحـان الـرأمل اوول،

مستقل ،يدال يف ضـاان اوم،

وذلك ل سباب التالية

فاـــو لـــيس كديــــة اوعضـــاء؛ ون غرتـــ
مو وثـــ عنـــ  ،وإذا كـــان ضـــاان اجلـــن
مستق فانـ يعـد بنفسـ

- 1قوة ما استدلوا بـ  ،سـياا عاـوم مـا و د
عــــص الــــنيب -صــــلى اهلل عليــ ـ وســــل -

بغـريه ،فيسـتومل

ووضوو ن .

احلكـــــــ ـ قبـــــــــل املـــــــــوت أو بعـــــــــده"

- 6أن اوصل ثبوت ضاان هذه اجلناية يف ذمة

(املاو دمل.)1888،
الث ثرأي الث ثثاني :ال تج ثثب في ثثه الغ ثثرس وهـــو أمل

اجلاني.
ويتضح سـا سـب أن املاـا ا ال ـحي قـد يلـوم

احلنفيـــــة وأغلــــ املالكيـــــة (الكاســـــاني،

ب ـالتعويض (الغــرة) عنــد انعقــاد مســووليت

.)6001

املدنيـــة عـــص إجاـــاض املـــرأة احلامـــل ،أو

وقـــال امليـــداني " ـ ـ ديـــة اوم و شـــيء يف

التسب يف ذلك.

اجلــن  "...ث ـ قــال يف موض ـ آاــر "فــان
ماتت ث ألقتـ ميتـا ففياـا الديـة ،و شـيء

 -2معا بة الممارس الصحي (الحق العام)

في " (امليداني.)1889 ،

تعرف العقوبة بأناا "ما وق مص جواء على

وقال القاضي أبو الوليد الباجي "فان ماتت ثـ

ذن

ا تكب إنسان ما ،أو "هي اجلواء املقر  ،أو ما

اــرج اجلــن فالــذمل علي ـ مالــك ومجاــو

ميكص تقريره مل لحة اجلااعة على ع يان أمر الشا "

شيء في  ،وإرـا ـ يف أمـ

(ال ا 1408،هـ) .وقد شر اهلل الق اص يف اجلناية

أصحابة أن

الدية ااصة"(الباجي1116 ،هـ).
والسثثتدلوا علثثى مثثا هبثثوا طليثثه بالثثدليل العقلثثي
فقال السراسي يف املبسوك "إن موت اوم
أحــد ســبيب موت ـ ؛ ون ـ خيتن ـ مبوتاــا ،إذ
تنفس بتنفساا ،كاـا تاـل أن يكـون موتـ

على النفس وما دوناا ،قال تعاىل ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ

()41

 ،وقال تعاىل

أيضاً ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ
( )41اآلية ( )109مص سو ة البقرة.
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ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

املــريض ،أو التســب يف زوال كــل منفعت ـ أو بعضــااا

ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ(.)44

عاـــداً ،فحـــدوث ذلـــك لـــيس أمـــرًا مســـتحي ً ،إذ إن
قد تطب

والعقوبات ال

على املاا ا

ال حي؛ لتعدي على بدن املريض أو اطئ أو
إهاال  ،تدو ب

الق اص ،والدية ،والتعوير،

باإلضافة إىل وجوب الكفا ة على مص تسب يف موت
إنسان ما خبطأ وق من  ،عا ً باآلية الكرمية  :ﮋ ﭚ
ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ

بعــض املاا سـ ال ــحي يقتلــون بعــض املرضــى ،أو
يســـاعدون علـــى مـــوتا  ،يفجـــة أنـــ ميـــووا مـــص
شفائا  ،وأن موتا احة ا مص اآل م الـ يعـانون
مناا .كاا أن بعض املاا س ال ـحي

اضـون املـرأة

احلامل .على الرغ مص أن قتل اجلن  ،أو إسـقاط بعـد
نفخ الروو في  ،يعد اعتداء على النفس البشـرية ،الـ
حـــرم اهلل ا عتـــداء علياـــا إ بـــاحل  .ولكـــص يف حـــال
ا تكــابا لــذلك هــل يطبـ علــيا الق ــاص أم تطبـ
عليا عقوبات تعويرية دون ذلك
إن نظــام مواولــة املاــص ال ــحية يف املالكــة ن ـ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

على العقوبـات اجلنائيـة املوقعـة علـى املاـا ا ال ـحي

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

عامة ومص بيناا العقوبات املوقعة علي يف جرائ إسـقاك

قبة مومنة ،فاص مل

احلوامل ،وذلك يف املادة النيامنة والعشريص وال ن ت

ﮑﮊ

()41

تكون عت

دها فعلي صيام شاريص متتابع  .وهذا هو ما
حكات ب اللجنة الطبية الشرعية بعسري ،عندما تضاص
قرا ها إفاام الطبي بأن علي كفا ة قتل اعطأ ،وهي
عت

قبة ،فان مل د ف يام شاريص متتابع (.)42
وعلـــى الـــرغ مـــص عـــدم ت ـــو قيـــام أغ مـــص

املاا س ملانة الط بقتل أو إت ف عضـو مـص أعضـاء
( )44اآلية ( )41مص سو ة املائدة.
( )41اآلية ( )86مص سو ة النساء.
( )42قرا غري منشو .

على معاقبت بالسجص ملدة تتجـاوز سـتة أشـار وذلـك
بعــد التأكــد مــص عــدم إا لـ بأنظاــة أاــرغ تســتوج
عقوبــة أشــد ،وبغرامــة تويــد عــص مئــة ألــ

يــال

سعودمل أو باحدغ هات العقوبت  ،لكل مص
- 1الطبي ـ الــذمل اــض امــرأة حــام ً دون
اقتضاء ذلك ضرو ة إنقاذ حياتاا .
- 6ال ـــيدلي الـــذمل ي ـــرف أدويـــة مســـقطة
ل جنة أو يسال صـرفاا  ،وكـذلك أمل سـا ا صـحي
أار رمل إجااضاً غري مساوو ب شرعًا .

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6014م1411 /هـ)

ومص هذا املنطل فان الطبي الذمل اض امرأة
حام ً دون حاجة ذلك إىل إنقاذ حياتاا يعاق بالسجص
ملـدة تويـد عــص سـتة شـاو  ،أو بغرامــة ماليـة تويــد
عص مئة أل
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يف التعوير ،الذمل مرده اجتااد القاضـي يف إيقـا احلكـ
على اجلاني(.)40
أمــا فياــا يتعل ـ بالعقوبــات التأديبيــة ال ـ

ــوز

يال أو باحدغ هات العقوبت  ،وكـذلك

إيقاعاــا علــى املاــا ا ال ــحي يف حالــة إقدام ـ علــى

احلال لل يدلي الذمل ي ـرف أدويـة مسـقطة ل جنـة أو

امل الفات املانية  ،فقد حـددتاا املـادة النيانيـة والني ثـون

يسال صرفاا وشأن ذلك شـأن أمل سـا ا صـحي آاـر

مص نظام مواولة املاص ال حية على النحو التالي

رمل إجااضاً غري مساوو ب شرعاً .
وجدير بالـذكر أن املاـا ا ال ـحي قـد يعاقـ

- 1اإلنذا .
- 6غرامة مالية تتجاوز عشرة آ ف يال.
مبواولــة املانــة ال ــحية،

بعقوبـة أشـد مــص العقوبـات السـابقة ،وذلــك عنـد عــدم

- 1إلغــاء الرتاــي

التوام باونظاة ال ةن إجاـاض املـرأة احلامـل ،وقـد

وشــط ا س ـ مــص ســجل املــرا

ا ـ  ،ويف حالــة

أشا ت إىل ذلك املادة نفساا عنـدما أو دت عبـا ة "مـ

إلغاء الرتاي ،

عــدم اإلاــ ل بــأمل عقوبــة أشــد من ــوص علياــا يف

إ بعد انقضاء سنت على اوقل مص تا يخ صدو قرا

أنظاــة أاــرغ" .فانــا ســلطة تقديريــة للجاــة امل ت ــة

اإللغاء.

تنظر إىل النوا او امل الفة املتعلقة بتطبي العقوبة ضـاص
احلدود ،وال ن

علياا نظام مواولة املاـص ال ـحية،

ويفس ما يط با تكاب اعطأ الطيب ،أو امل الفة مـص
ظـروف مشــددة ،أو خمففــة ملعاقبـة مرتكباــا ،فقــد حتــال

وز التقدم بطل تـراي

وي حــق أن النظــام الســعودمل مل خيـ

جديـد

املــا ا

ال ــحي املس ـوول عــص إجاــاض املــرأة احلامــل بعقوبــة
تأديبية معينة وإرا تركت ضاص العقوبات التأديبية الـ
ــوز ايقاعاــا علــى امل ســا ا صــحي خيــال مقتضــى

القضــية إىل القضــاء العــام لتطبيـ العقوبــة املناســبة يفـ

اصول واشرتاطات مانت مص قبل اجلاات اإلدا يـة الـ

املاــا ا ال ــحي الــذمل اــال التوامات ـ ــاه مانت ـ .

يتبعاا املاـا ا ال ـحي املعـا يفسـ كـل حالـ علـى

وعلى سبيل املنيـال احل ـر؛ قضـي حكـ صـاد مـص

حده ،ومبا أن العقوبات التأديبية قـد ح ـرت فـ

ـوز

إحــدغ احملــاك الســعودية يفــبس الطبيـ  ،املعتــاد علــى

إيقا غريها على املاا ا ل حي.

القيام باجااض اوجنة الناشـئة عـص ع قـة غـري شـرعية
بــاحلبس مــدغ احليــاة ،وإن كانــت هــذه العقوبــة غــري

وجــدير بالــذكر أن املاــا ا ال ــحي املرتكــ
مل الفة جسياة كاإلجااض العادمل للاـرأة احلامـل،

من وص علياا يف اونظاـة السـعودية ،إ أناـا تـدال
( )40قرا غري منشو .
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ســيتعرض ونــوا املســاءلة كافــة ســواء مدنيــة كانــت أم

الشرعية ،ويتايو باا القضاء السعودمل دون غريه،

جنائية أم تأديبية ،ومـص ثـ يلـوم بتعـويض املـريض ،أو

يف وفاة

وتتانيل يف إفاام املاا ا ال حي املتسب

ذوي عاا حلق أو حلقا مص أضرا  ،وتوق علي أيضـا

املريض بأن علي عت

العقوبــة اجلنائيــة أو اجلوائيــة احملــددة نظامــًا أو شــرعاً،

متتابع  ،وذلك عا ً مبا و د يف القرآن الكري يف هذا

وتطب يفق العقوبة التأديبية؛ مل الفت القواعـد املنظاـة

الشأن ،قال تعاىل ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ملانت .

قبة ،فان مل د ف يام شاريص

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ.

()49

وعندما ي د اعطأ مـص الفريـ الطـيب املشـرف
علــى ع ـ ج املــرأة ،أو اجملــرمل للعاليــة اجلراحيــة ال ـ
ترت علياا إجااضاً ،فان العقوبة قد تطب على مجي
أفراد هذا الفري الطيب يفس إسـاام كـل واحـد مـنا
فياا آلت إلي احلالة.
كاا وض النظام السـعودمل حـداً أعلـى للعقوبـة
الـ ميكــص تطبيقاــا علــى الطبيـ أو املاــا ا ال ــحي
دون وض حد أدنى اا تا كاً للسلطة التقديرية النـاظرة
يف القضية حريـة ااتيـا العقوبـة املناسـبة .وعلـى الـرغ
مــص وجــود موايــا أحيانـاً اــذا اومــر فكــان ينبغــي علــى
املــنظ أن يضــ حــدًا أدنــى للعقوبــة ،يفيــ

ــوز

للقاضي النوول دون ؛ لضاان إيقا عقوبة معينـة علـى
الطبي أو املاا ا ال حي امل طئ .كاـا ينبغـي إعـادة
النظر يف هذه العقوبات ،والعال على تشديدها؛ لـرد
مص تسـول لـ نفسـ مـص املنتسـب ملانـة الطـ بالتعـدمل
على حقوق املرضى ،وعدم احـرتام اوصـول املتعـا ف
علياا يف مانة الط .
و د اإلشا ة إىل وجود عقوبات إضافية
منشوها الشريعة اإلس مية وحتك باا اايئات ال حية

الخاتمة
خنل

مص هذا البح اىل النتائج التالية

- 1أن اإلجاــاض قــدميًا مل يكــص مينيــل جرميــة
دينية أو أا قية أو قانونيـة لـدغ الشـعوب البدائيـة؛ إذا
مل يكص للجن قياة تذكر ،بل وصل اومـر إىل توصـية
بعض الف سفة بضرو ة الت ل

مص اجلن الذمل يـأتي

مص أبويص ضعيف بدنياً أو فقراء مادياً.
- 6أن أول نــ

قـــانوني لتحـــري اإلجاـــاض

كـان يف شــريعة محــو ابي ،وأن حترميـ واعتبــا ه جرميــة
دينية يعاق علياا ظار بظاـو الن ـرانية ،يف حـ بـدأ
التقن الكامل حل اجلن يف احلياة ،وحرمة إجااضـ ،
وةتع يفقوق كاملة وال مناا املرياث واابـة وغريهاـا
م ظاو اإلس م.
- 1ااـــــت ف املـــــذاه او بعـــــة يف حكـــ ـ
اإلجاــاض ،واتفــاقا مــص نــواحي عــدة وبيــان جماــل
آ ائا يف ذلك  ،يتل
( )49سو ة النساء ،اآلية (.)86
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أ) اإلمجا على حرمة إسقاك اجلـن بعـد 160

ن ت على جواز إسقاك اجلن يف مدة او بعـ يومـاً،

يومـًا علــى التلقــيح وبعــد نفــخ الــروو (أمل

إذا كانـــت يف إســـقاط م ـــلحة شـــرعية أو دفــ ضـــر

بعــد أ بعــة أشــار) ا اذا اقتضــى ذلــك انقــاذ

متوقــ  ،أمــا إســقاط اــ ل هــذه املــدة اشــية تربيــة

حياة ا م.

اوو د أو اوفـاً مــص العجــو عــص تكــالي معيشــتا أو

ب) أمل قال جبواز اإلجااض قبـل  160يومـًا
مطلقًا سواء لعذ أم .
ج) أمل قال جبواز اإلجاـاض قبـل  160يومـًا
لعذ فقط ،وكراهت لغري عذ .

تعلــياا أو مــص أجــل مســتقبلا أو اكتفــاء مبــا لــدغ
الــووج مــص أو د فغــري جــائو  ،دون أن حتــدد تلــك
امل ـــلحة املشـــروعة و الضـــر املـــدفو  ،بـــل تركـــت
العبا تــان مبااــت  ،يكتنفاــا الغاــوض ،وحتتاجــان إىل

د) أمل قال جبواز اإلجااض قبل  40يوماً.

مويد مص التف يل والتوضيح؛ ليظار الـن

هـ) أمل قال بكراهة اإلجااض قبل  40يوماً.

كـــل مـــص املنفـــذيص للقـــرا واملـــرتكب لإلجاـــاض أو

و) أمل قال يفرمة اإلجااض قبل  40يوماً.

الراغب يف اإلقدام علي .

 - 4اعتاـــاد النظـــام الســـعودمل ملواولـــة املاـــص

جليـاً أمـام

 - 0أن هنــا صــو اً لل طــأ بنوعيـ

العــادمل

ال حية على القرا ال اد مص هيئة كبا العلاـاء بـرق

(املــادمل) واملاــا وتتانيــل باهاــال املاــا ا ال ــحي

 140وتــــا يخ 1400/2/60هـــــ بشــــأن اإلجاــــاض

وعــدم انتباه ـ  ،وعــدم احتياط ـ وحتــرزه ،و عونت ـ ،

ومطابقتــ اـــذه الفتـــوغ الـــث اعتاـــدت علـــى الـــرامل

باإلضـــــافة إىل عـــــدم مراعاتـــ ـ ل نظاـــــة واللـــــوائح

الــــراجح يف الفقــــ اإلســــ مي وزاد علــــى ذلـــــك يف

والتعلياات.

موضع

أحدهاا تنظياـي اـاص باملستشـفيات وآليـة

 - 9أن الضــر الــذمل يلح ـ بــاجلن ووالدي ـ

عالاا يف حا ت اإلجااض ،والنياني ااص بال يدلي

ينقس إىل ضر مادمل (حسي) أو معنومل (أدبـي) .وقـد

الذمل ي رف أدوية تسب اإلجااض.

ف ل يف ذلك عند احلدي عص كليااا.

 - 1أن مســوولية املاــا ا ال ــحي ذو أ كــان

 - 8إن إثبـــات الع قـــة الســـببية أو نفياـــا مـــص

ث ثة هي اعطأ والضر والع قة السببية .أمـا أنواعاـا

أصــع اومــو يف اجملــال الطــيب؛ ولــذلك يعــول كــنيريًا

فاي املسوولية املدنية واجلنائية والتأديبية.

على أمل اع ة الطبية ؛ للتحقـ مـص السـب احلقيقـي

 - 2وجــود إشــكال قــد يــنيريه مضــاون املــادة
النيانيــة والعشــريص فقــرة (1ل) مــص نظــام مواولــة املاــص
ال حية ،املبنية علـى فتـوغ هيئـة كبـا العلاـاء ،حيـ

للضر الذمل حل باجلن  ،وأدغ إىل إسقاط .
 - 10أن هنــــا آثــــا ترتتــ ـ علــــى انعقــــاد
مسوولية املاا ا ال حي بسب اإلجااض وهي
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أ) تعـــويض املـــرأة أو ذوياـــا عاـــا أصـــابا مـــص

يــال للرجــل ون ــفاا بالنســبة للاــرأة فديــة

أضــرا (احل ـ اعــاص) نامجــة عــص عاليــة

اجلن تعادل عشر دية أم (أمل مخسـة عشـر

اإلجااض  .وةنيـل الغـرة (عبـد أو أمـة أو مـا

ألــ ) بعــد التعــديل ،وهــو مــا يســري عليــ

يقوم مقاماا يف وقتنـا احلـالي) آليـة التعـويض

العال أمام القضاء السعودمل.
التوصيات

أمام القضاء السـعودمل يف حـال اجلنايـة علـى

ضـــرو ة تعويـــر املاـــا ا ال ـــحي امل ـــال

اجلن أو التسب يف إجااض .
ب) بيــان ااــت ف الفقاــاء يف الغــرة فاــنا مــص
يقول أناا عبد أو أمة ،ومـنا مـص يـرغ غـري
ذلــك والــراجح هــو مــا ذه ـ إلي ـ مجاــو

ونظاة مانت بتعاد إجااض املـرأة احلامـل بعقوبـة أشـد
مص املن وص علياا يف ئحة النظام.
ضـــرو ة إضـــافة عقوبـــة أاـــرغ إىل العقوبـــات

الفقااء يف أناـا عبـد أو أمـة؛ لقضـاء –الـنيب

التأديبيـــة الـــث حـــددها النظـــام وأجـــاز إيقاعاـــا علـــى

صــلى اهلل عليـ وســل – فياــا أكنيــر مــص مــرة

املاا ا ال حي وهي "إعادة تأهيل املاا ا ال حي

.ولكــص لتعــذ احلك ـ باــا يف الوقــت الــراهص

يف مستشــفى معــرتف بــ ملــدة معينــة ،إذ أن منيــل هــذه

فيواذ برأمل مص قال مبا يقوم مقاماا.

العقوبة فياـا م ـلحة للارضـى وللاجتاـ وترفـ مـص

ج) بيــان ااــت ف الفقاــاء يف حــال انعــدام الغــرة

املستوغ املاا للااـا ا ال ـحي نفسـ  .وقـد د جـت

والــراجح أن اإلبــل حتــل حملــاا ،فــاذا فقــدت

بعض اايئات ال حية الشرعية يف املالكة الث تنظر يف

قيست بقياتاا.

أاطاء ا طباء على التوصية باذه العقوبة.

د) أن الغرة تتعدد بتعدد اوجنة.
المراهجع

هـ) أن املاا ا ال حي قد يلوم بالتعويض عنـد
انعقاد مسووليت عـص إجاـاض املـرأة احلامـل

ابن القيمت الجوقية .زاد املعاد يف هدغ اري العباد ،ج.1

أو التسب يف ذلك  ،ويساى ذلك التعويض

بريوت لبنان

العلاية،

بـ (الغرة) الث تعادل قياة مخس مص اإلبل،

1890م ،ص.141

أمل مخسة آ ف يال سعودمل يفس مقدا
الديـــة القدميـــة ( 100ألـــ
ومخس الـ

يـــال للرجـــل

يـال للاـرأة يف حالـة اعطـأ)

قبــل تعــديل مقــدا ها مــواراً إىل  100أل ـ

طبعة دا الكت

ابن المنبرت أبو بكر محمد بن طبراهيم النيسابوري.
اإلمجا  .حتقي

فواد عبد املنع أمحد،

اإلسكند ية6004 ،م.
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ابن بطالت محمد بن أحمد .النظ املستعذب يف شرو
غري املاذب .بريوت لبنان دا املعرفة،
1889م.
الفقاية ،م ر

املطبعة اومريية،

1811م.
دا الرشاد6001 ،م ،ص.149
ابن عابدينت محمد بن أمين بن عمر بن عبد العزيز

بن أحمد بن عابدين .حاشية د احملتا على
الد امل تا (حاشية بص عابديص) .ج .1دمش
دا النفائس6004 ،م ،ص.206
ابن عبد البرت يولسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد

البر النمري األندلسي أبو عمر .التاايد ملا يف
املوطأ مص املعاني واوسانيد .املغرب1416 ،هـ.
ـــــــــــــــــــــــــا ستذكا  ،القاهرة دا احلدي ،
6001م.
ابن دامةت موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن أحمد
المقدلسي ،املغا ،طبعة دا الفكر بريوت
لبنان ،عام 1889م.
ابن ماقست محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن ماقس
البخاري .احمليط ال هاني يف الفق النعااني.
بريوت
ص.190

املبد شرو املقن  .بريوت املكت اإلس مي،
ابن منظور .لسان العرب .بريوت

دا صاد ،

1829م؛ بريوت دا إحياء الرتاث العربي،
1881م ،مادة ضر .

ابن رشدت أبو الوليد .بداية اجملتاد ونااية املقت د .ج.6

حتقي

ابن مفلحت طبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد.
عام 1890م.

ابن هجزىت أبو القالسم محمد بن أحمد بن محمد.

القوان
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عبد الكري

سامي اجلندمل .ج.1

الكت

العلاية6004 ،م،

دا

ابن نجيمت قين الدين بن طبراهيم بن محمد .البحر
الرائ  .م ر طبعة دا احلدي 6000 ،م.
طدري ت عبد الفتاح محمد .اإلجااض مص منظو
إس مي .القاهرة جامعة اوزهر الشري ،
1881م.

األصبحيت االمام أبو عبد اهلل مال بن أن  .املدونة
الك غ .ج .4م ر مطبعة السعادة،
1164هـ ،ص.494
أفاطون .اجلااو ية .ك .1م ر

دا املعا ف،

1899م.
األنبا غريغوريوس .املسيحية واإلجااض .مكتبة دا
اجليل للطباعة.

الباهجيت أبو الوليد لسليمان بن خلف األندلسي .املنتقى
يف شرو موطأ إمام دا ااجرة مالك بص أنس،
دا السعادة1116 ،هـ.
البارت محمد علي .مشكلة اإلجااض .ك .6بريوت
دا الكتاب العربي6001 ،م.

مفلح بيعان بص شفلوت القحطاني أحكام اإلجااض يف ظل الفق اإلس مي...
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البجيرميت لسليمان بن محمد بن عمر .حتفة احلبي
على شرو اعطي  .بريوت دا املعرفة،
6001م.

عام 1410هـ.

الباوتيت منصور بن يون

بن طدري  .كشاف القنا .

بريوت دا الفكر1406 ،هـ.

د.ت.

البيجوريت طبراهيم .حاشية البيجو مل على شرو ابص
قاس الغومل على منت أبي شجا  .حتقي حماد
عبد الس م شاه  .دا الكت

حنات منير ريا  .املسوولية اجلنائية ل طباء وال يادلة.
دا املطبوعات اجلامعية1898 ،م.

البوطيت محمد لسعيد رمضان .مسألة حتديد النسل
وقاية وع جا .بريوت ،لبنان دا الفكر،

العلاية،

حومدت عبد الوهاب .د اسات معاقة يف الفق اجلنائي
املقا ن .دمش املطبعة اجلديدة 1890 ،م.
خضرت عبد الفتاح .اجلرمية أحكاماا العامة يف
ا اهات املعاصرة والفق اإلس مي .الرياض
معاد اإلدا ة العامة1401 ،هـ ،ص 24وما
بعدها.
الخطيبت أم كلثوم .قضية حتديد النسل .القاهرة دا

1460هـ.
التونجيت عبد السام .مسوولية الطبي املدنية .لبنان
مطبعة دا املعا ف1820 ،م ،ص.684
هجمعةت السيد رضوان محمد" .الع قة ب

الطبي

واملريض وآثا ها ".سالة دكتو اه مقدمة جلامعة
اوزهر ،م ر1411 ،هـ ،ص.140
الجوهريت طلسماعيل بن حماد .تاج اللغة وصحاو
العربية.ج .6القاهرة دا احلياة 6009 ،م،
مادة (غ

حسينت لسامة عبد اهلل .تية إس مية لبعض القضايا
الطبية .الرياض مكتبة امللك فاد الوطنية،

) ،ص.11

الجوهريت فا ق" .املسوولية الطبية يف قانون العقوبات".
سالة دكتو اه جامعة فواد اوول .القاهرة،
 ،1811ص .166

املعا ف6001 ،م.
الخفيفت علي .الضاان يف الفق اإلس مي .القاهرة
معاد البحوث والد اسات العربية1801 ،م،
ص .2
العدوي
الدرديرت أحمد بن أحمد بن أبي حامد َ

المالكي األقهري .الشرو الكبري على خمت ر
اليل .مركو زايد للرتاث1466 ،هـ.
الدلسو يت حمد بن أحمد بن عرفة .حاشية الدسوقي
على الشرو الكبري على خمت ر اليل للد دير.
مركو زايد للرتاث1466 ،هـ.

الراقيت محمد بن ابي بكر بن عبد القادر .خمتا
ال حاو .ج .1ك .6بريوت دا الكتاب
العربي6001 ،م ،ص.1028
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الشريفت عبد السام" .مسوولية الطبي

يف الفق

حمزس شااب الدين .احملتاج إىل شرو املنااج.

اإلس مي ".يف

بريوت دا الفكر1894 ،م.

بنغازمل ،ليبيا جامعة قا يونس1881 ،م.

الزبيديت محمد مرتضى الحسيني .تاج العروا مص
جواهر القاموا .مادة (ض )1881 ،م.
بريوت دا الكت العلاية1888 ،م.
الزحيليت وهبة .نظرية الضاان يف الفق اإلس مي.
دمش

مقدم لندوة املسئولية الطبية.

الشوكانيت أبو علي محمد بن علي بن محمد بن
عبداهلل .نيل اووطا  .بريوت طبعة دا اجليل،
1894م.
الصالحت عبد اهلل محمد" .اوحكام العقابية حلوادث

دا الفكر1406 ،هـ.

املرو يف الشريعة اإلس مية وتطبيقاتاا يف املالكة

الزر ات مصطفى أحمد .شرو القواعد الفقاية .دا

العربية السعودية ".سالة ماجستري .املعاد العالي

الغرب اإلس مية1894 ،م.

السباعيت لسيف الدين .اإلجااض ب الفق والط
والقانون .دا املعا ف الطبعة 1180هـ .
السرخسيت محمد بن أحمد بن أبي لسال .املبسوك.
دا املعرفة 1881م ،دا الكت العلاية ،ك6
1888م.
لسليمانت علي .النظرية العامة ل لتوام .اجلوائر دا
املطبوعات اجلامعية1889 ،م ،ص.111
الشافعيت اإلمام محمد بن طدري  .اوم .ج .1م ر
طبعة بو ق1161 ،هـ  ،ص .141

الشربينيت محمد بن أحمد الخطيب المصري .مغا
احملتاج يف معرفة ألفاظ املنااج .بريوت طبعة دا
الفكر1881 ،م.
شرف الدينت أحمد .مسوولية الطبي  .الكويت
منشو ات ذات الس سل1892 ،م.

للعلوم اومنية (أكادميية اومري ناي )1408 ،هـ.
الطرابلسيت عاء الدين أبى الحسن على بن خليل.

اع ا

مص

مع احلكام فياا يرتدد ب
اوحكام .مطبعة م طفى البابي احلليب،
1801م .

الشريعة

عبد الغنيت محمد أحمد .اإلجااض ب
اإلس مية والقانون .م ر دا املعا ف،
1888م.

عبد الكريمت محمد عبد العزيز .اإلجااض وأو با.
القاهرة طبعة دا احلياة6000 ،م.

ا عتداء على اوش اص

عبيدت رؤوف .جرائ
واوموال .القاهرة طبعة مكتبة1880 ،م.
العجانت عبداهلل عبدالعزيز" .حك

اجلناية على

اجلن  ".جملة البحوث اإلس مية .عدد،21
1466هـ ،ص.648
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العسقانيت أحمد بن علي بن محمد الكناني .فتح
البا مل شرو صحيح الب ا مل .بريوت دا
الفكر 1881م.

عودست عبد القادر .التشري اجلنائي اإلس مي مقا ناً
بالقانون الوضعي .طبعة دا التوزي والنشر

احلدي 6000 ،م.

زاملت لسيف رهجب .الغرة ب اومس واليوم د اسة
فقاية مقا ن  .اإلسكند ية مكتبة اإلشعا
الفا1800 ،م.
الكالسانيت عاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد.

اإلس مية1889 ،م.

الغزاليت أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،إحياء
علوم الديص ،مطبعة بوالقت م ر ،عام

بدائ ال نائ يف ترتي

الشرائ  .ج .0ك.6

بريوت لبنان دا الكت

العلاية6001 ،م.

ص.161

1689هـ.
الفتوحيت محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن طبراهيم
ابن رشيد الشاير بابن النجار .منتاى اإل ادات.
القاهرة مطاب دا اجليل1196 ،هـ.
الفيروقآباديت أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب

بن محمد بن طبراهيم الشيراقي .القاموا
احمليط .بريوت لبنان دا القل 1889 ،م.
فيا اهللت محمد فوقي .نظرية الضاان يف الفق
اإلس مي .مكتبة الرتاث اإلس مي1891،م،
ص.86

علي المقري .امل باو
الفيوميت أحمد بن محمد بن ّ
املنري يف غري الشرو الكبري .امليانية،
1161هـ ،مادة ( جاض).
ا دت ألسامة عبد اهلل .املسوولية اجلنائية ل طباء .م ر
دا الناضة العربية6001 ،م.
القرطبيت أبوعبداهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر.
اجلام وحكام القرآن .حتقي

موسسة الرسالة  1460هـ؛ القاهرة

دا

عبد اهلل الرتكي.

الكيانيت عبد الرحمن .شريعة محو ابي .حل
مطبعة الضاد1819 ،م.
لبنةت مصطفى عبد الفتاح .جرمية إجااض احلوامل.
بريوت لبنان طبعة دا أولي الناى1882 ،م.
الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب

البصري .احلاومل الكبري يف فق مذه اإلمام
الشافعي .دا الكت العلاية1418 ،هـ/
1888م .
مجمع اللغة العربية .املعج الوسيط .طبعة دا إحياء
الرتاث العربي ،عام 1889؛ وطبعة عام
6001م.

محتسبت بسام .املسئولية املدينة واجلنائية ب النظرية
والتطبي  .دمش دا اإلميان1404 ،هـ.
المحمصانيت صبحي .النظرية العامة للاوجبات
والعقود .بريوت مطبعة الكشاف1160 ،هـ .
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المرتضىت أحمد بن يحيي .البحر الواا اجلام وقوال
علااء اوم ا  .بريوت لبنان طبعة دا الكت
العلاية1881 ،م.

المرداويت علي بن لسليمان .اإلن اف يف معرفة
الراجح مص اع ف على مذه اإلمام أمحد
بص حنبل .ج .1بريوت دا إحياء الرتاث
العربي1418 ،هـ؛ املسل للنشر والتوزي ت
1461هـ6004 /م ،ص .182
المرقو يت محمد احمد .أحكام إجااض اجلن .
بريوت لبنان طبعة دا اجليل ،د.ت.
معو ت عبد التواب .الوسيط يف شرو جرائ القتل.
ك .1م ر دا النيقافة1892،م ،ص.14
المنصوريت محمد أحمد .أسباب تأار احلال .بغداد
طبعة دا اومة1886 ،م.
الموصليت االختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي.
القاهرة طبعة دا احلدي .6004 ،
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الميدانيت عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي .اللباب
يف شرو الكتاب .دا املعرفة للطباعة والنشر،
1889م.
الما
الارويت علي بن لسلطان محمد نور الدين ّ
القاري .شرو الوقاية .دا املعرفة 1892م.

وقارس الشئون اإللسامية الكويتية .املوسوعة الفقاية.
ج1400 .6هـ 1890-م ،ص.10

وفاريشيت محمد .اإلجااض وح اجلن
دمش

يف احلياة.

طبعة نقابة احملام 1881 ،م.

يالسينت محمد نعيم .أيفاث فقاية يف قضايا طبية
معاصرة.ك .4دا النفائس6009 ،م.
ــــــــــــــــ "أحكام اإلجااض ".جملة الشريعة والد اسات
اإلس مية ،عدد ( ،)11كلية الشريعة ،جامعة
الكويت)1898( ،م.
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Abstract. This Research is designed to study the Rules of abortion in Islamic jurisprudence and the Saudi regime
for practicing health professionals and is designed to recognize the rule of abortion before Islam, the rule of
abortion in the Islamic schools of fiqh, the position of the Saudi regulator from ruling on abortion, and
responsibility of the health practitioner for abortion in the Saudi regime.
The researcher divided the study in this research to the introduction and two sections and a conclusion handled in
the first section the concept of abortion and his rule and noting the ruling on abortion in Islamic jurisprudence and
the Saudi regime for practicing health professionals.
In the second part author talked about the responsibility of the practitioner health for abortion indicating intended
Palmmars health and specific staff responsibility talking about the types of responsibility practitioner health
consequences of abortion and the implications of the responsibility practitioner healthy for abortion Finally Search
In the conclusion the researcher find out a number of findings and, some recommendations
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الحماية القانونية لحق المعوق في العمل :دراسة مقارنة
هيثم حامد المصاروة
أستاذ القانون املدني املشارك ،رئيس قسم القانون،
كلية األعمال ،جامعة امللك عبد العزيز،
اململكة العربية السعودية
(قدم للنشر يف 1212/06/62هـ؛ وقبل للنشر يف 1212/02/66هـ)
ملخص البحث  .يولي املشرع يف الدول املختلفة قدرا متفاوتا من االهتمام والعناية حبق املعـوق يف العمـل ،لـ لك نـرا
ينص على ضرورة توفري فرص العمل لألشخاص املعوقني مثلهم كمثل غريهم من األشخاص ،كما انـ قـد يعمـد إىل
وضع نسب معينة لتشغيل األشخاص املعوقني يف املؤسسات املختلفة ،ومن ثـم يوجـ أاـ ال العمـل إىل مراعاتهـا،
األمر ال ي ينطبق على احلالة اليت يصبح فيها العامل معوقا بسبب إاابت بإاابة ناجتـة عـن العمـل ،إذ يعطيـ املشـرع
احلق يف االستمرار يف عمل آخر لدى ااحب العمل نفس  ،ولكن ذلك كل منوط بتوافر شروط وأوضـاع معينـة غـري
أن املالحظ بهـ ا الشـ ن هـو أن النصـوص القانونيـة املتعلقـة حبـق العمـل للمعـوق جـامت مفرقـة ومبعثـرة يف تشـريعات
عدة ،وهو مـا قـد يف ـي إىل غموضـها وإثـارة االلتبـا بشـ ن بعـ
غفلت عن بع

اتوانـب املتعلقـة بهـا ،كمـا أن تلـك النصـوص

املسائل اليت قد تثري إشكاليات من الناحيـة القانونيـة ،والسـيما مـن ناحيـة الوسـائل الكفيلـة ب ـمان

تطبيق األحكام املتعلقة حبق املعوق يف العمل ل ا حتاول ه الدراسة عرض موقف املشرع يف عـدد مـن الـدول العربيـة
كالسعودية واتزائر واألردن من مس لة حق املعوق يف العمل والوسائل األجنع ملعاتة أوج القصور أو الغموض الـيت
قد تكتنف بع

النصوص القانونية املتصلة باملوضوع

مصطلحات دالة :معوق ،عامل ،تدريب مهين ،احلق يف العمل ،إاابة عمل

المقدمة

معــوق يــرتبس ب ســس ومبــادص تتصــل بصــيانة كرامتــ

يكتسب احلق يف العمل أهمية بالغة يف حياة األشـخاص

واثبــات قدرات ـ واســتغالل طاقات ـ والتمتــع باســتقالليت

كافــة ،فالعمــل هــو الســبيل للنقــاو والتقــدم وحتقيــق

عن غري من األشخاص ،حتى لو كانوا من املقربني ل ،

ال ات ،فكيف إذا تعلق األمر باألشخاص املعـوقني ال

فهــو شــخص قــادر علــى العمــل ،وكــل مــا تاجـ هــو

بد ان أكثر أهمية وحساسـية ،الن العمـل بالنسـبة لكـل

متكين من تولي العمل املناسب
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األمر ال ي مل تغفل عن الدساتري يف خمتلف

األشخاص ال ين قد ال تتهي ظروف العمل لديهم

الدساتري حبق املواطنني كافة

كاملعوقني فق ي ب مان معيشتهم والتكفل بها ،إذ

بالعمل وتكافئهم يف الفرص املتاحة ل لك ،سوام

نصت املادة ( )51من الدستور ب ن " :ظروف معيشة

أكانوا من األشخاص املعوقني أو غري املعوقني ،فقد

املواطنني ال ين مل يبلغوا سن العمل ،وال ين ال

نصت املادة ( )61من الدستور األردني( )1على اآلتي:

يستطيعون القيام ب  ،وال ين عقزوا عن نهائيا،

"العمل حق تميع املواطنني وعلى الدولة أن توفر

م مونة"

الدول ،إذ تق ي ه

لألردنيني بتوجي االقتصاد الوطين والنهوض ب " كما

وملا كانت القواعد الواردة يف الدستور حتتاج يف

نصت املادة ( )62من الدستور األردني على أن :

تطبيقها ووضعها موضع التنفي العملي إىل إادار

"تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها

تشريعات من مرتبة أدنى ،فقد جامت العديد من

وتكفل الطم نينة وتكافؤ الفرص تميع األردنيني"

التشريعات لتفصل يف كيفية ضمان حقوق املعوقني

وهو ما أورد مثل النظام األساسي لل كم يف

بالعمل ،ليس فقس عند إدماجهم وتشغيلهم يف إحدى

اململكة العربية السعودية( ،)6إذ جام يف املادة ( )62من

املنشآت ،وإمنا يف املراحل السابقة على ذلك ،ونعين

ما نص " :تيسر الدولة جماالت العمل لكل قادر علي

مراحل التعليم والتدريب والت هيل املهين من الطفولة

وتسن األنظمة اليت حتمى العامل وااحب العمل"

وحتى بلوغ السن املصرو ب للشخص بالعمل

وك لك هي احلال يف الدستور اتزائري( )1لسنة

مشكلة الدراسة

 ،1121إذ نصت املادة ( )55من على اآلتي" :لكلّ

أن وجود أكثر من تشريع خيتص بتنظيم شؤون

املواطنني احلقّ يف العمل" غري أن الالفت للنظر هنا هو

املعوقني واملسائل املتعلقة بإعدادهم للعمل وتوفري

أن الدستور اتزائري اخت خطوة إىل األمام بش ن بع

الفرص املناسبة هلم قد يف ي إىل بع

الغموض أو

اإلرباك ،كما أن كثرياً من األحكام اليت أوردها املشرع
( )1دستور اململكة األردنية اهلامشية لسنة  1156املنشور يف اتريـدة
الرمسية رقم ( )1011تاريخ 1952/1/2

( )6النظــام األساســي لل كــم يف اململكــة العربيــة الســعودية الص ـادر
باألمر امللكي رقـم أ 10 /يف  1216/2/62هــ واملنشـور جبريـدة
أم القرى العدد  1112يف  1216/1/6هـ
( )1دســـتور اتمهوريـــة اتزائريـــة الدلقراطيـــة الشـــعبية املنشـــور يف
اتريدة الرمسية رقم  22املؤرخة يف  2ديسمرب 1112

يف ه ا الش ن تطرو تساؤالت وإشكاليات عدة حول
بع

اتوانب املتعلقة حبق األشخاص املعوقني

بالعمل ،فمثال جند أن النظام السعودي يكفل التشغيل
لألشخاص املعوقني بعد ت هيلهم ،وهو ما يطرو
التساؤل عن مصري العمال غري املؤهلني كال ين حصلوا
على شهادات جامعية أو ال حتتاج األعمال اليت
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()5

باملعوق" :كل شخص مهما كان سن وجنس يعاني من

ال ي عرف الشخص املعوق ب ن " :كل شخص مصال

إعاقة أو أكثر ،وراثية أو خلقية أو مكتسبة ،حتد من

بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر يف أي من حواس

قدرت على ارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية يف

أو قدرات اتسمية أو النفسية أو العقلية إىل املدى ال ي

حيات اليومية الشخصية واالجتماعية ،نتيقة إلاابة

د من إمكانية التعلم أو الت هيل أو العمل حبيث ال

وظائف ال هنية و/أو احلركية و/أو الع وية -احلسية"

حقوق األشخاص املعوقني رقم ( )11لسنة 6002

يستطيع تلبية متطلبات حيات العادية يف ظروف أمثال
من غري املعوقني"

ي تي:

يف حني عرفت املادة ( )1من نظام رعاية املعوقني
السعودي

()2

لعل ابرز ما يالحظ على التعريفات السابقة ما
-1تكرارها لبع

املعاني واملصطل ات كقول

كاآلتي" :املعوق :كل شخص مصال

املشرع األردني" :حواس أو قدرات " ،وك لك ما ورد

بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر يف قدرات اتسمية

يف نظام رعاية املعوقني السعودي" :قدرات اتسمية أو

أو احلسية أو العقلية أو التواالية أو التعليمية أو

احلسية أو العقلية أو التواالية أو التعليمية أو النفسية"،

النفسية إىل املدى ال ي يقلل من إمكانية تلبية متطلبات

األمر ال ي ينطبق على املشرع اتزائري ،إذ جام يف

العادية يف ظروف أمثال

من غري املعوقني".

أما قانون محاية األشخاص املعوقني وترقيتهم
اتزائري( )2فب سب ما جام يف املادة ( )6من يقصد

تعريف " :وظائف ال هنية و/أو احلركية و/أو الع وية-
احلسية" ،والتساؤل املطروو هنا هو :أال تغين بع
ه املصطل ات عن بع ها اآلخر
-6انشغلت التعريفات السابقة -كل على

= (الصمم ،الـبكم ،العمـى) ،حبيـث يصـبح غـري قـادر علـى

حدة -ببيان بع

مباشــــرة التصــــرفات القانونيــــة بصــــورة طبيعيــ ـة انظــــر:

احلاجة مل ة إليها يف التعريف ،ك نواع اإلعاقة

(املصاروة)6010 ،
( )5نشر قانون حقوق األشـخاص املعـوقني رقـم ( )11لسـنة 6002
يف اتريدة الرمسية رقم ( )2261تاريخ 6002/5/1
( )2نظام رعاية املعوقني السعودي لسنة  1261رقم (م )12/وتاريخ
 1261/1/61ونشر باتريدة الرمسيـة أم القـرى رقـم ()1262
والتاريخ 1261/10/62هـ
( )2نشــر قــانون محايــة األشــخاص املعــوقني وتــرقيتهم اتزائــري يف
اتريـــــدة الرمسيـــــة عـــــدد  12مؤرخـــــة يف  12مـــــايو ،6006
الصف ة2

اتوانب أو املسائل اليت قد ال تكون

وشكلها أو مصدرها أو اآلثار املرتتبة عليها
وبعبارة أخرى فإن لكن اختصار التعريفات
السابقة على الن و اآلتي:
"الشخص املعوق :كل شخص مصال بقصور
ما بشكل مستقر يف أي من قدرات ومبا يقلل من إمكانية
تلبية متطلبات العادية يف ظروف أمثال من غري املعوقني"

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6012م1215 /هـ)
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وعلى حنو أكثر ختصصا وارتباطا مبوضوع

واإلعاقة باملعنى امل كور يف التعريف األخري

الدراسة فقد تطرقت االتفاقية العربية بش ن ت هيل

تقرتل من معنى (العاهة) لدى البع  ،إذ يعرفها

وتشغيل املعوقني رقم ( )12لسنة  )2(1111إىل تعريف

ب نها" :علة مستدلة أو مؤقتة حتل جبسم اإلنسان

املعوق ،فعرفت ب ن " :الشخص ال ي يعاني من نقص

فتمنع عن ارسة مهنت أو تقلل من قدرت على

قدرات اتسدية أو احلسية أو ال هنية نتيقة

يف بع

العمل" ( ملكاوي :6002 ،ص)151

مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى

خنلص من ذلك إىل أن املقصود باملعوق يف جمال

لعقز كليا أو جزئيا عن العمل ،أو االستمرار ب أو

الب ث( )10هو الشخص ال ي تتوافر لدي علة مستقرة

التقي في  ،وك لك اضعف قدرت على القيام بإحدى

تتعلق جبسم وحتول دون حصول على عمل مناسب

الوظائف األساسية األخرى يف احلياة ،و تاج إىل

أو االستمرار في بصورة اعتيادية

الرعاية والت هيل من اجل دجم أو إعادة دجم يف

وجدير بال كر هنا أن البع

اجملتمع"
وهو ما فعلت مثل االتفاقية الدولية بش ن

يستخدم مصطلح

(العاجز) للداللة على (املعوق) (خيال:1110 ،
ص ،)152فيما يصرو بع

الباحثني بإمكانية

الت هيل املهين والعمالة (املعوقون)( ،)1إذ تعرضت

استخدام كل من مصطلح (املعوقون) ومصطلح (ذوي

لتعريف الشخص املعوق ،فعرفت ب ن " :فرد اخنف ت

االحتياجات اخلااة) بوافهما مصطل ني مرتادفني،

بدرجة كبرية احتماالت ضمان عمل مناسب ل

أي يف معناً واحد (عبو :6016 ،ص)112

واالحتفاظ ب والرتقي في نتيقة لقصور بدني أو عقلي

(املطلق :6002،ص)2

معرتف ب قانونا"

( )2االتفاقية العربية بش ن ت هيـل وتشـغيل املعـوقني رقـم ( )12لسـنة
 1111املقرة من مؤمتر العمل العربي يف دورت احلادية والعشـرين

( )10أورد جانب من الفق القانون تعريفا للمعوق يف قانون العمـل،

املنعقــدة مبدينــة عمــان يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة يف نيســـان

إذ يقصد بالعمال املعوقني لدى الـبع  :األشـخاص الـ ين حلـق

( 1111مؤمتر العمل الدولي)

بقدراتهم نقص ما ناجم عـن قصـور ع ـوي أو عقلـي أو حسـي

( )1االتفاقية الدولية بشـ ن الت هيـل املهـين والعمالـة (املعوقـون) رقـم

أو نتيقــة عقــز خلقــي منـ الــوالدة انظــر( :ال ــمور:6005 ،

( )151لســنة  1121املقــرة مــن مــؤمتر العمــل الــدولي يف دورت ـ

ص )62واملالحظ هنا ت ثر ه ا التعريف باملادة الثانيـة مـن قـانون

التاسـعة والسـتني املنعقـدة يف جنيـف يف األول مـن حزيران/يونيـ

رعايـــة املعـــوقني رقـــم ( )16لســـنة  1111املنشـــور يف اتريـــدة

عام ( 1121مؤمتر العمل الدولي)

الرمسية رقم ( )1211تاريخ 1111/2/12
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المبح األول :تشغيل ذوي اإلعاقات

املعوقون واألجر ال ي يتقاضا كل منهم ،وهو ما فعل

السابقة على االلتحاق بالعمل

انسقاما وتطبيقا ملا جام يف الدستور

مثل نظام العمل السعودي
()11

()11

فقد

وبالفعل فقد توىل قانون حقوق األشخاص

تطرق املشرع حلق املعوق بالعمل يف املادة ( )11من

املعوقني إيراد تفاايل األحكام املتعلقة بتشغيل ذوي

قانون العمل األردني ،إذ نصت على ما ي تي" :على

اإلعاقة السابقة على إبرام عقد العمل ،إذ تركزت أحكام

ااحب العمل أن يشغل من العمال املعوقني النسبة

يف املرحلة السابقة على التعاقد ،يف الوقت ال ي مل تغفل

احملددة يف قانون حقوق األشخاص املعوقني الناف

في عن الل ظة املعاارة للتعاقد وبع

ووفق الشروط الوردة في وأن يرسل إىل الوزارة بيانا

هلا ،إذ جام يف املادة ( )2من قانون حقوق األشخاص

دد في األعمال اليت يشغلها املعوقون واجر كل

املعوقني األردني ما نص  " :توفر اتهات ذات العالقة

منهم"

املسائل الالحقة

كل حسب اختصااها للمواطنني املعوقني احلقوق
ويستفاد من النص السابق أمرين هما:

واخلدمات املبينة وفقاً ألحكام ه ا القانون يف اجملاالت

-1أن قانون العمل يل -بصفة عامة -إىل

التالية :أ ج التدريب املهين والعمل:

قانون حقوق األشخاص املعوقني بش ن األحكام

-1التدريب املهين املناسب لألشخاص املعوقني

املشرع

وتطوير قدراتهم وفقاً الحتياجات سوق العمل ،مبا يف

املتعلقة بتشغيلهم ،وهو ما فعل مثل
()16

اتزائري

ذلك تدريب املدربني العاملني يف ه ا اجملال وت هيلهم

-6أن يتوجب على ااحب العمل أن يرسل

-6حصول األشخاص املعوقني على فرص

إىل وزارة العمل بياناً دد في األعمال اليت يشغلها

متكافئة يف جمال العمل والتوظيف مبا يتناسب

( )11جــام يف املــادة ( )61مــن الدســتور األردنــي مــا نص ـ " :حتمــي

واملؤهالت العلمية

الدولة العمل وت ـع لـ تشـريعا" انظـر :املـادة ( )62مـن النظـام
األساسي لل كم يف اململكة العربيـة السـعودية املـادة ( )162مـن
الدستور اتزائري

( )11انظر نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكـي رقـم ()51

( )16تــنص املــادة ( )12مــن قــانون عالقــات العمــل اتزائــري رقــم

وتـــاريخ 1262/2/61هــــ ونشـــر باتريـــدة الرمسيـــة أم القـــرى

( )11-10املنشــور يف اتريــدة الرمسيــة عــدد  12مؤرخــة يف 65

بالعدد رقم ( )2022وتاريخ 1262/1/65هـ إذ جـام يف املـادة

إبريــــل  ،1110الصــــف ة  526علــــى اآلتــــي" :جيــــب علــــى

الثامنة والعشرون من  :وعلي –أي اـاحب العمـل( -أن يرسـل

املؤسســات املســتخدمة أن ختصــص منااــب عمــل لألشــخاص

إىل مكتـب العمـل املخـتص بيانـاً بعـدد الوظـائف واألعمـال الــيت

املعوقني وفق كيفيات حتدد عن طريق التنظيم"

يشغلها املعوقون ال ين مت ت هيلهم مهنياً ،وأجر كل منهم)

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6012م1215 /هـ)

-1إلزام مؤسسات القطاع العام واخلاص

واملتخصصة يف تدريب وت هيل ه
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الفئة اهلامة من

والشركات اليت ال يقل عدد العاملني يف أي منها عن

اجملتمع ،إىل جانب دعم املؤسسات واتمعيات األهلية

( )65عامالً وال يزيد على ( )50عامالً بتشغيل عامل

اليت ت ع على عاتقها خدمة املعوقني ومساندتهم ،إذ

واحد من األشخاص املعوقني وإذا زاد عدد العاملني يف

يرتتب على توفري مثل ه املتطلبات متكني املعوقني من

أي منها على ( )50عامالً ختصص ما ال تقل نسبت عن

العمل وكسب العيش الكريم ف ال عن جتاوزهم
املشاعر السلبية اليت قد تنتابهم يف مواج

( )%2من عدد العاملني فيها لألشخاص املعوقني

لبع

شريطة أن تسمح طبيعة العمل يف املؤسسة ب لك

اجملتمع

()12

-2التقهيزات املعقولة من قبل جهة العمل"
يالحظ من خالل املادة السابقة تعرضها إىل
العديد من املسائل واإلحكام املتعلقة بتدريب املعوق
وإحلاق بالعمل املالئم ،ومبا لكن توزيع على املطلبني
اآلتيني:

( )12تشري بع

الدراسات إىل أن كـثريا مـن املعـوقني ،يعـانون قبـل

رعـايتهم ،مـن مشـاعر وأحاسـيس سـلبية ،كـالقلق ،اخلـوف،
الدونيــة ،الي ـ

ففــي دراســة مت إجراؤهــا يف اتزائــر أظهــرت

النتـائج أن املعوقـون يعـانون مـن النظـرة السـلبية هلـم مـن طـرف
اجملتمع ،سوام نظرة االحتقار ،أو نظرة الشفقة ،وكالهما حسب

املطلب األول :تدريب املعوقني وت هيلهم مهنيا

املعوقني ،نظرتان سلبيتان جيب أن تتغريا يف سبيل تكيف واندماج

املطلب الثاني :ضوابس تشغيل األشخاص

اجتمـاعيني أحسـن هلـم ،فـالنظرة السـلبية هـي معوقـة أكثـر مـن

املعوقني
المطلب األول :تدريب المعوقين وتأهيلهم مهنيا

اإلعاقة يف حد ذاتها.

وت يف الدراسة إىل أن اجملتمع إذا مل يغري نظرت ه يصبح
هو املعوق يف أفكار وثقافت وبصر  ،وليس األفراد املصابني

يتمثل التدريب والت هيل املهين للمعوق يف

بعاهات هم املعوقون ،فهم أسويام ألنهم ينظرون إىل اجملتمع ان

معاونت على مزاولة العمل ال ي يالمم ألقصى ما

عادي ،تلك النظرة السلبية للمعوقني ،انعكست ك لك على

تسمح ب قدرات واستعدادات حبالت الراهنة ،والعمل
على التكيف النفسي واالجتماعي واالقتصادي
(حسن :6010 ،ص)6
توفري مجلة من املتطلبات ،إذ يربز من بني أهمها توفري
توفري املؤسسات أو املدار

التام يف اجملتمع .وه

هي الفكرة السائدة لدى املعوقني

املب وثني ،وال ين أجابوا ب لك عن سؤال طرو عليهم ،حول
ما جيب عمل من أجل تسهيل عملية إدماج الشبال املعاق مهنيا

وال شك يف إن تدريب املعاقني وت هيلهم يستلزم
األشخاص املتخصصني به

فرص توظيفهم وتشغيلهم ،وبالتالي على إدماجهم االجتماعي

النواحي ،إضافة إىل
أو املعاهد اجملهزة

واجتماعيا .حيث أكدوا على ضرورة تغري نظرة اجملتمع وأربال
العمل هلم ،ولقدراتهم اتسمية والعقلية ،وضرورة ثقتهم
فيهم ،ومعاملتهم ك شخاص عاديني ،دون أي متييز على أسا
الصفات البيولوجية ،ألن الشخصية هي جسم وعقل ونفس
واجتماع ،وليست جسما (كتلة جسمية) فقس ،وبتطبيق مبادص=
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هيثم حامد املصاروة :احلماية القانونية حلق املعوق يف العمل

األحكام املتنوعة اليت مل تت من مثلها القوانني
األخرى ،إذ لكن إمجال أهم ه األحكام على
الن و اآلتي:
- 1االهتمام بتدريب املعوقني وت هيلهم يف مراحل
مبكرة مـن حيـاتهم( ،)60أي يف مرحلـة الطفولـة
واملراهقــة ،إذ جعــل املشــرع اتزائــري التعلــيم
إجباري هلم( ،)61كمـا أشـار إىل ضـرورة تـوفري
أقســــــام وفــــــروع خااــــــة بتعلــــــيم هــــــؤالم
()66
األشخاص
- 6إنشام مؤسسات متخصصة بـالتعليم والتكـوين
املهـــين لألشـــخاص املعـــوقني اللـ ـ ين تتطلـــب
طبيعة اإلعاقة لديهم أو درجتها ذلـك والتكفـل
()61
مبختلف احتياجاتهم أثنام االن مام إليها
( )60جــام يف املـــادة ( )12مـــن قــانون محايـــة األشـــخاص املعـــوقني
وترقيتهم اتزائري ما نص ( :جيب ضمان التكفل املبكر لألطفال
املعـوقني يبقــى التكفــل املدرســي م ـمونا بغـ

النظــر عــن مــدة

التمــدر أو الســن ،طاملــا بقيــت حالــة الشــخص املعــوق تــربر
ذلك)
( )61تـــنص املـــادة ( )15مـــن قـــانون محايـــة األشـــخاص املعـــوقني
وترقيتهم اتزائري علـى مـا يـ تي( :خي ـع األطفـال واملراهقـون
املعوقون إىل التمدر اإلجباري يف مؤسسات التعلـيم والتكـوين
املهين)
( )66انظـــر املـــادة ( )15مـــن قـــانون محايـــة األشـــخاص املعـــوقني
وترقيتهم اتزائري
( )61جــام يف املـــادة ( )12مـــن قــانون محايـــة األشـــخاص املعـــوقني
وترقيتهم اتزائـري( :يـتم التعلـيم والتكـوين املهـين لألشـخاص
املعــوقني يف مؤسســات متخصصــة عنــدما تتطلــب طبيعــة اإلعاقــة
ودرجتها ذلك ت من املؤسسات املتخصصة زيادة على التعليم=

 - 1تشــقيع ودعــم اتمعيــات واملؤسســات املعتمــدة
ذات الطـــابع اإلنســـاني االجتمـــاعي الـــيت تتكفـــل
برعايـــة املعـــوقني وتعلـــيمهم وتكـــوينهم وإعـــادة
ت هيلهم ،وذلك مـن خـالل تزويـدها باإلمكانيـات
()62
الالزمة
- 2إنشام تنة والئية للرتبيـة اخلااـة والتوجيـ املهـين
تُعنى( )65بالعمل على قبول األشخاص املعـوقني يف
مؤسســات التعلــيم والتكــوين املهــين والب ــث عــن
منااـــب عمـــل ووظـــائف مالئمـــة لألشـــخاص
()62
املعوقون
=والتكــوين املهــين وعنــد االقت ــام إيــوام املــتعلمني واملتكــونني،
أعماال نفسية-اجتماعية وطبية تقت يها احلالة الص ية للشـخص
املعــوق داخــل ه ـ املؤسســات وخارجهــا وذلــك بالتنســيق مــع
األوليام ومع كل شخص أو هيكل معين
تتكفــل الدولــة باألعبــام املتعلقــة بــالتعليم والتكــوين املهــين
واإلقامة والنقل يف املؤسسات العمومية)
( )62انظـــر املـــادة ( )12مـــن قـــانون محايـــة األشـــخاص املعـــوقني
وترقيتهم اتزائري
( )65ق ـــت املـــادة ( )12مـــن قـــانون محايـــة األشـــخاص املعـــوقني
وترقيتهم اتزائري بإنشـام تنـة والئيـة للرتبيـة اخلااـة والتوجيـ
املهــين ت ــم أشخااــا مــؤهلني وعلــى اخلصــوص :ــثلني عــن
أوليام التالمي املعوقني ثلني عن مجعيات األشخاص املعوقني
خـربام خمتصـني يف هـ ا امليـدان ع ـوا ـثال عـن اجمللـس الشــعيب
الوالئي كما ق ت املادة ذاتها ب ن يـرأ اللقنـة مـدير الرتبيـة يف
الواليـة ،وينوبـ كــل مــن مــدير التكــوين املهــين واملمثــل الــوالئي
للوزارة املكلفة باحلماية االجتماعية
( )62حــددت املــادة ( )11مــن قــانون محايــة األشــخاص املعــوقني
وترقيتهم اتزائـري املهـام والصـالحيات املناطـة باللقنـة الوالئيـة
للرتبية اخلااة والتوجي املهين املنصوص على الن و اآلتي= :
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العمال اآلخرين طبقا للتشريع املعمول ب " وأكدت
املادة ( )62من القانون نفس  ،إذ نصت ب ن " "ال جيوز

عدد العاملني فيها لألشخاص املعوقني ،ولكن شريطة
أن تسمح طبيعة العمل يف املؤسسة ب لك

()11

إقصام أي مرتشح بسبب إعاقت من مسابقة أو اختبار أو

ولعل ابرز ما يالحظ على احلكم ال ي أورد

امت ان مهين يتيح االلت اق بوظيفة عمومية أو غريها،

املشرع األردني هو إعفاؤ املنشآت اليت يقل عدد

()10

العاملني فيها عن ( )65من تشغيل املعوقني ،كما أن

إذا أقرت اللقنة املنصوص عليها يف املادة  12أعال
عدم تنايف إعاقت مع ه الوظيفة"

نسبة التشغيل اليت فرضها املشرع األردني للمنشآت

أما موقف النظام السعودي من مس لة تكافؤ

اليت ال يزيد عدد عماهلا على ( )50هي ( )%6وهي

فرص العمل للمعوقني مع غريهم فلم ي ت نص يصرو

بال شك نسبة متدنية من األجدر رفعها ،إضافة إىل

ب كما يف القانونني األردني واتزائري ،وهو ما جيدر

ذلك فإن املشرع األردني يتيح لصاحب العمل هامشا

تدارك بالنص علي مباشرة

من احلرية يف تشغيل العمال املعوقني من عدم عندما

ثانيا :نسبة العمال المعوقين في المنشأة

حدد العدد ال ي جيب حال توافر يف املنش ة تشغيل

مل يكتف املشرع يف كل من األردن والسعودية

عامل من ذوي اإلعاقة ،وهو ( )65عامال ،وه ا

واتزائر بالت كيد على حق املعوق يف التدريب والعمل

يعين أن باستطاعة ااحب العمل اإلفالت من تطبيق

وتكافؤ الفرص مع غريهم من األشخاص ،بل اجت إىل

القانون إن هو حافظ على عدد العمال يف منش ت دون

فرض نسب حمددة من عدد العمال يف كل منش ة

( ،)65األمر ال ي ينطبق على النسبة األخرى اليت

وختصيصها للعمال املعوقني

أوردها املشرع ،وهي تشغيل ( )%2من العمال إذا زاد

فقد إلزام املشرع األردني املؤسسات اليت ال يقل

عددهم عن ( )50عامال ،إذ سي رص ااحب العمل

عدد العاملني يف أي منها عن ( )65عامالً وال يزيد

على عدم زيادة عدد عمال عن مخسني عامال إن كان

على ( )50عامالً بتشغيل عامل واحد من األشخاص

ال يرغب بتشغيل عماال معوقني ،وبعبارة موجزة فإن

املعوقني ،أما إذا زاد عدد العاملني يف أي منها على

احلكم ال ي أورد املشرع األردني ال يلزم أا ال

( )50عامالً فتخصص ما ال تقل نسبت عن ( )%2من

العمل متاما بتشغيل املعوقني بل يتيح هلم تاليف تطبيق
إن هم استطاعوا الت كم بعدد العاملني يف املنش ة،

( )10اللقنة املشار إليها يف املادة ( )12من قـانون محايـة األشـخاص

وهو الوضع ال ي جيدر باملشرع األردني تدارك بوضع

املعوقني اتزائـري هـي اللقنـة الوالئيـة للرتبيـة اخلااـة والتوجيـ
املهين

( )11انظر املادة ( )2من قانون حقوق األشخاص املعوقني األردني
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املشرع يف كل منش ة ،فماذا بش ن العمال املعوقني
احلاالني على درجات علمية ،أو حتى العمال
املعوقني غري املؤهلني ال ين يرغبون بشغل أعمال ال
تتطلب الت هيل
نعتقد بان احلكم السابق ال يشملهم ،وهو ما
يشكل قصورا وخلال من األوىل تالفي
وعلى حنو اثل ق ى املشرع اتزائري بإلزام
كل مستخدم بتخصيص نسبة واحد باملائة ( )%1على
()15

األقل

من منااب العمل لألشخاص املعوقني

املعرتف هلم بصفة العامل

()12

لقد أحسن املشرع اتزائري بعدم حتديد عدد
العمال ال ين جيب حال توافرهم تشغيل عامل معوق،
إال أن قد يؤخ علي ضآلة النسبة اليت حددها للعمال
املعوقني ،فكان من األوىل رفعها وزيادتها إىل ( )%5أو
()12

( )%2على األقل

( )15تفيد املعطيات املستقاة من اإلحصام العـام للسـكان والسـكنات

ويشار هنا إىل أن ال يلزم ااحب العمل بتشغيل
النسبة السابق ذكرها من العمال املعوقني إال إن كانت
طبيعة العمل يف املنش ة تسمح بتشغيلهم ،وهو ما ق ى
مبثل املشرع األردني( )12والسعودي( ،)11والتساؤل
املطروو هنا يدور حول الكيفية أو اآللية اليت لكن من
خالهلا الت قق من ادق وموضوعية ااحب العمل يف
حال ادعائ أن طبيعة العمل ال تسمح بتشغيل املعوقني
قد يصعب الت قق من ذلك يف الكثري من
األحيان ،وهو ما دفع املشرع اتزائري إىل مواجهة مثل
ه ا االحتمال ،حيث فرض على أا ال العمل يف مثل
ه احلالة الت مل ببع املبالغ املالية -وهو ما سن
تبين مثل يف القانون األردني والسعودي -إذ جام يف املادة
( )62من قانون محاية األشخاص املعوقني اتزائري ما
نص " :جيب على كل مستخدم أن خيصص نسبة واحد
باملائة ( )%1على األقل من منااب العمل لألشخاص
املعوقني وعند است الة ذلك يتعني علي دفع اشرتاك
مالي حتدد قيمت عن طريق التنظيم يراد يف حسال
اندوق خاص لتمويل نشاط محاية املعوقني وترقيتهم"

لعام  1112ب ن عدد املعاقني على اختالف نوع اإلعاقة ،وجنس
املصال (إناث ،ذكور) ،أو سـن قـد بلـغ  1510222معاقـا ويف
دراسة احـدث مـن اإلحصـائية السـابقة تواـلت الدراسـة إىل أن
عدد املعوقني يف اتزائر حاليـا ،لكـن أن يتقـاوز الـثالث ماليـني

=من املشرع الفلسطيين واليمين بتشغيل عمال معـوقني مبـا نسـبت

شخصا معوقا ،استنادا إىل اجملموع العـام للسـكان الـ ي يتقـاوز

( )%5مــن العمــال الكلــي انظــر :املــادة ( )11مــن قــانون العمــل

الثالثني مليون نسمة (مسعودان :6002 ،ص)651

الفلسطيين رقم ( )2لسـنة  6000املنشـور يف الوقـائع الفلسـطينية

( )12انظـــر املـــادة ( )62مـــن قـــانون محايـــة األشـــخاص املعـــوقني
وترقيتهم اتزائري
( )12تق ي بع

القوانني العربية بتشغيل نسبت أعلـى ـا هـو مقـرر

يف القانون األردنـي والسـعودي واتزائـري ،فمـثال يق ـي كـل=

عدد  11نوفمرب  6001املادة ( )15من قانون العمل اليمين
( )12انظـــر املـــادة ( )1/2مـــن قـــانون حقـــوق األشـــخاص املعـــوقني
األردني
( )11انظر املادة ( )62من نظام العمل السعودي

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6012م1215 /هـ)

ومن جانب أخر نعتقد ب ن يستفيد من ه النسب
العمال كافة ،فال متييز بينهم حبسب اتنس أو العمر،
وبتعبري آخر فإن لكن بنام على ه ا احلكم التعاقد مع
عمال معوقني من الرجال أو النسام ،كما لكن التعاقد مع
عمال معوقني من البالغني أو اإلحداث املصرو هلم
بالعمل
وبالرغم ا سبق فإن إمكانية التعاقد مع عمال
أجانب من املعوقني يبدو أنها غري أكيدة ،ذلك أن
التشريعات األخرى -كتلك املتعلقة باستقدام العمال
األجانب -عادة ما تنص على حظر استقدام العمال إال
بعد اجتياز ف وص طبية حمددة( )20قد يتصل بع ها
بوجود إعاقات من عدم
وجــدير بالــ كر أي ــا أن املشــرع وبغيــة إحكــام
الرقابة واإلشراف علـى تطبيـق النسـب واإلحكـام اخلااـة
بتشــغيل املعــوقني ق ــى بوجــول قيــام اــاحب العمــل
بتزويــد وزارة العمــل ببيــانٍ يت ــمن عــدد األعمــال الــيت
()21
يشغلها املعوقون يف املنش ة وأجر كل منهم
ثالث ث ث ث ا :التجهي ث ث ثاات الخاعث ث ثثة بث ث ثثالمعوقين فث ث ثثي
المنشأة

ق ى املشرع األردني ب رورة إعداد التقهيزات
املعقولة من قبل جهة العمل( ،)26وذلك بغية تيسري
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مهام املعوق لدى قيام بعمل  ،وه ا يتطلب جتهيز
وسائل املوااالت واملرافق واملمرات اخلااة باملنش ة
الستعماهلا من قبل املعوقني ،ليس ه ا ف سب ،وإمنا
قد يقت ي األمر ك لك وضع أجهزة أو وسائل
وأدوات خااة يف مكان العمل ،والسيما إذا ما
استدعى األمر التعامل مع بع

اآلالت اخلطرة

وعلى حنو أدق وامشل ا ذهب إلي املشرع
األردني ذهب املشرع اتزائري إىل حث أا ال
العمل وحتفيزهم للقيام بإعداد التقهيزات اخلااة
باملعوقني يف منشآتهم ،فقد جام يف املادة ( )62من
قانون محاية األشخاص املعوقني وترقيتهم اتزائري ما
نص " :يستفيد املستخدمون ال ين يقومون بتهيئة
وجتهيز منااب عمل لألشخاص املعوقني مبا يف ذلك
التقهيزات من تدابري حتفيزية حسب احلالة ،طبقا
للتشريع املعمول ب "
وما فعل املشرع اتزائري جيدر باملشرع األردني
تبين مثل  ،ومن األوىل بنظام العمل السعودي النص
علي  ،خصواا وان مل ينص مباشرة على ضرورة
()21

إعداد مثل ه التقهيزات يف املنشآت
رابعا :العقوبات

التفت املشرع األردني إىل األهمية املرتتبة على

( )20انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال املـــادة ( )1مـــن تعليمـــات شـــروط
وإجرامات استقدام واستخدام العمال غري األردنيني
( )21انظر :املادة ( )11قانون العمل األردني املـادة ( )62مـن نظـام
العمل السعودي
( )26انظر املادة ( )2/2من قانون حقوق األشخاص املعوقني األردني

( )21يسمي املنظم السعودي التقهيزات اخلااة باملعوقني باخلـدمات
التكاملية ،إذ ق ـى بصـفة عامـة ب ـرورة مراعاتهـا ،انظـر املـادة
( )2/6من نظام رعاية املعوقني السعودي انظر ك لك املـادة ()1
من النظام ذات
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احرتام األحكام اليت أوردها بش ن حق املعوق بالعمل

املهنة ،واألجور اليت يتقاضها العمال لدى ااحب

وذلك من خالل إفراد عقوبة جنائية خااة توقع حبق

العمل نفس  ،وطبيعة األعمال اليت لكن تشغيل

من يرتكب فعل خمالف هلا ،فقد نصت املادة ( )16من

املعوقني بها لدى ااحب العمل
أما نظام العمل السعودي فلم يفرض عقوبة

قانون حقوق األشخاص املعوقني:
أ) يرتتب على كل مؤسسة يف القطاع اخلاص

خااة ب ا ال العمل ال ين يرتكبون خمالفة لألحكام

ثبت امتناعها عن تنفي إحكام البند ( )1من الفقرة (ج)

املتعلقة بتشغيل املعوقني ،غري أن ذلك ال يعين اإلفالت

من املادة ( )2من ه ا القانون دفع غرامة مالية ال يقل

من العقوبة بالكلية ،فهناك عقوبة عامة تطبق بش ن

مقدارها عن ضعف األجرة الشهرية لل د األدنى لعدد

املخالفات اليت مل يفرد هلا عقوبة خااة ،إذ ورد يف

األشخاص املعوقني املرتتب عليها تشغيلهم خالل

املادة ( )611من النظام ما نص " :يعاقب كل من

السنة ،ويف حال تكرار املخالفة ت اعف الغرامة

خيالف أي حكم من أحكام ه ا النظام واللوائح

ل) تؤول الغرامات املنصوص عليها يف الفقرة
(أ) من ه املادة إىل اجمللس())22
إذن فالعقوبة اليت فرضها املشرع األردني تتمثل

والقرارات الصادرة مبقت ا  -فيما مل يرد بش ن نص
خاص بالعقوبة -بغرامة ال تقل عن ألفي ريال وال تزيد
على مخسة آالف ريال"
لعل التساؤل املثار هنا يتعلق مبدى كفاية وجناعة

بالغرامة ومقدارها ضعف األجرة الشهرية لل د األدنى
لعدد األشخاص املعوقني الواجب تشغيلهم ،ولكن كم

ه

هو مقدار ه األجرة ،أهو احلد األدنى ألجر العامل،

املعوقني ،فهل الغرامة البالغ مقدارها من ( )6000إىل

أم أكثر من ذلك

( )5000أالف ريال تكفي ل مان تشغيل املعوقني

ال شك ب ن جيب أال يقل عن احلد األدنى

العقوبة يف تطبيق األحكام املتعلقة بتشغيل

وبالنسب احملددة بالنظام
ال نعتقــد ذلــك ،بــل إن مثــل هـ العقوبــة قــد

لألجور ،كما أن قد يزيد عن ذلك بكثري أو قليل،
فت ديد ه ا املقدار مناط بتقدير القاضي نفس  ،إذ قد

جتعل بع

يتعلق ذلك باعتبارات متعددة كمتوسس األجور يف

احلكم ،ل ا فاألوىل باملنظم السـعودي ختصـيص عقوبـة

( )22اجمللـــس املقصـــود هـــو اجمللـــس األعلـــى لشـــؤون األشـــخاص
املعــوقني انظــر :املـــادة ( )2/2مــن قـــانون حقــوق األشـــخاص
املعـوقني األردنـي وانظــر بشـ ن مهـام هـ ا اجمللـس املـادة ( )2مــن
القانون ذات

أا ال العمل يتقرؤون على خمالفة ذلـك

مشددة بش ن ه املخالفة تالمم األهمية اليت من اجلها
نص على ضرورة تشغيل املعوقني
ومن جانب آخر فمن األوىل جعل الغرامات
واملبالغ املرتتبة على خمالفة أا ال العمل ألحكام
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تشغيل املعوقني من نصيب املعوقني أنفسهم ،وذلك من

ال ين ال يلتزمون بتطبيق ه ا احلكم ،فهل تطبق حبقهم

خالل ختصيصها وارفها يف األوج اخلااة برعايتهم

العقوبات نفسها املرتتبة على عدم تشغيل ذوي اإلعاقة

وتطوير قدراتهم ،أسوة مبا فعل بع

املشرع يف بع

الدول كاألردن( ،)25وهو ما يؤكد جمددا أهمية إدراج
تعديل على العقوبة اخلااة مبخالفات تشغيل املعوقني
أما املشرع اتزائري فلم يورد يف قانون عالقات
العمل أو قانون محاية األشخاص املعوقني عقوبات
خااة ب ا ال العمل املكلفني ،غري أن ذلك ال لنع
من تطبيق املادة ( )62من قانون محاية األشخاص
املعوقني واليت نصت اراحة على ضرورة دفع

السابقة على االلت اق بالعمل أم أن هناك عقوبات
أخرى أكثر مالئمة لكن فرضها يف ه ا الصدد
وعلي فإن دراستنا تشغيل ذوي اإلعاقات
الالحقة على الت اق العامل بالعمل ستكون من خالل
املطلبني اآلتيني:
املطلب األول :ضوابس تشغيل ذوي اإلعاقات
الطارئة أثنام العمل
املطلب الثاني :العقوبات املرتتبة على اإلخالل

ااحب العمل الشرتاك مالي عند تع ر تشغيل النسبة

ب حكام تشغيل العمال املعوقني

احملددة من العمال املعوقني يف املنش ة

المطلب األول :ضوابط تشغيل ذوي اإلعاقات

المبح الثاني :تشغيل ذوي اإلعاقات
الطارئة أثناء العمل

مل يكتف املشرع حبماية املعوق ال ي يب ث عن
عمل وتدريب وت مين بالعمل املناسب ،بل أن ان أوىل
رعاية خااة بالعامل ال ي تل ق بها إعاقة أثنام عمل
ولكن وفق أوضاع وشروط حمددة ،ومن ثم فإن
يتوجب على أا ال العمل تشغيل أولئك العمال
املعوقني حال حتقق الشروط اليت يتطلبها املشرع
غري أن التساؤل ال ي قد يثار يف ه ا املقام يتعلق
بالعقوبات اليت لكن إيقاعها حبق أا ال العمل
( )25انظـــر املـــادة ( )16مـــن قـــانون حقـــوق األشـــخاص املعـــوقني
األردني

الطارئة أثناء العمل
فقد نصت املادة ( )12من قانون العمل على ما
ي تي" :إذا أايب عامل إاابة عمل نتج عنها عقز
دائم جزئي ال لنع من أدام عمل غري عمل ال ي كـان
يقوم ب وجب على ااحب العمل تشغيل يف عمل
آخر يناسب حالت إذا وجد مثل ه ا العمل وباألجر
املخصص ل لك ،على أن حتسب حقوق املالية عن
املدة السابقة إلاابت على أسا

أجر األخري قبل

اإلاابة"
وهو ما أكد على مثل نظام العمل السعودي ،إذ
نصت املادة ( )61من على اآلتي" :إذا أايب أي
عامل إاابة عمل نتج عنها نقص يف قدرات املعتادة ال
لنع من أدام عمل آخر غري عمل السابق ،فإن على
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ااحب العمل ال ي وقعت إاابة العامل بسبب

العقز اتزئـي املؤقـت ،والفيصـل يف حتديـد ماهيـة

العمل لدي توظيف يف العمل املناسب باألجر احملدد هل ا

وطبيعــة العقــز هــو دائمــا التقــارير الطبيــة القطعيــة

العمل وال خيل ه ا مبا يست ق من تعوي

عن

إاابت "

 - 1أال لنــع العقــز اتزئــي الــدائم العامــل مــن أدام

أذن ،فاملشرع وعلى الرغم من عدم استخدام
ملصطلح "املعوق" يف املادتني السابقتني ،إال ان تطرق
حلالة الشخص ال ي أايب بعقز جزئي دائم أو نقص
يف قدرات املعتادة ،وهو ما يدخل ضمن مفهوم
الشخص املعوق حبسب التعريفات السابق طرحها

الصادرة عن اتهات الطبية املختصة

()22

ومن خالل النصني السابقني نستطيع القول ب ن
إذا ايب عامل بعقز جزئي لنع من مزاولة عمل
األالي ،فإن يتوجب على ااحب العمل ال ي يعمل

عمــل آخــر غــري عمل ـ ال ـ ي كـــان يقــوم ب ـ قبــل
اإلاابة
 - 2أن يتوافر لدى ااحب العمل عمل آخـر يناسـب
حالة العامل بعد اإلاابة
 - 5أن يتقاضـــى العامـــل األجـــر املخصـــص للعمـــل
اتديد ،وهـو مـا قـد يقت ـي ختفـي

اجـر العامـل

ال ي يـتم تغـيري عملـ  ،غـري أن ذلـك ال لـس بـ ي
حال احلقوق املرتتبة للعامل من جرام إاابت

()22

لدي إعادة تشغيل يف عمل أخر يف املنش ة حال توافر
الشروط اآلتي ذكرها:
 - 1أن تكــون اإلاــابة الالحقــة بالعامــل تعــد إاــابة
عمل ،وإاابة العمل حبسب مفهـوم قـانون العمـل
هي كـل إاـابة تل ـق بالعامـل نتيقـة حـادث أثنـام
ت دية العمل أو بسبب إذ يعد يف حكم ذلك احلـادث
ما يقع للعامل أثنـام ذهابـ ملباشـرة عملـ أو عودتـ
من

( )22تطرق املشرع األردني إىل كيفية احتسال مقـدار التعـوي

عـن

العقــز اتزئــي الــدائم يف املــادة (/10ج) مــن قــانون العمــل ،إذ
نصت على اآلتي" :إذا نتج عن إاـابة العمـل عقـز جزئـي دائـم
بنام علـى تقريـر مـن املرجـع الطـيب فيـدفع للعامـل تعـوي
أســا نســبة ذلــك العقــز إىل التعــوي

علـى

املقــرر للعقــز الكلــي

مبوجـــب اتـــدول رقـــم ( )6املل ـــق بهــ ا القـــانون" أمـــا مقـــدار
التعوي

عن العقز الكلي فتناولت الفقـرة (أ) مـن املـادة ذاتهـا إذ

نصت على ما ي تي" :إذا نشـ عـن إاـابة العمـل وفـاة العامـل أو

 - 6أن تكون اإلاابة النامجة عن العمـل قـد أحلقـت

عقز الكلي فيست ق على ااحب العمل تعوي

يسـاوي اجـر

بالعامل عقز جزئي دائم ،ومعنـى ذلـك أنـ خيـرج

ألف ومائيت يوم عمل على أن ال يتقاوز التعوي

مخسـة آالف

من نطاق ه ا احلكم حاالت العقز الكي وحاالت

دينــار وال يقــل عــن ألفــي دينــار" تقابــل املــادة ( )112مــن نظــام
العمــل الســعودي املــواد ( )22-12مــن قــانون حــوادث العمــل
واألمـراض املهنيــة اتزائــري رقـم ( )11-21املنشــور يف اتريــدة

( )22انظر الصف ة الثالثة من املب ث التمهيدي من الدراسة
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وهــو مــا مل يشــرتط املشــرع اتزائــري ال ـ ي نــص

احلالة جند ان تطرق ل يف املادة ( )62من قانون محاية

اــراحة علــى إعــادة تشــغيل ه ـ ا العامــل وبقطــع

األشخاص املعوقني اتزائري ،إذ نصت على ما ي تي:

النظــر عــن ســبب إاــابت  ،األمــر ال ـ ي يصــب يف

"يتعني على املستخدم إعادة تصنيف أي عامل أو

مصــل ة العامــل ال ـ ي حلقــت ب ـ اإلعاقــة قطع ـاً،

موظف أايب بإعاقة مهما كان سببها ،بعد فرتة إعادة

و سن تبين مثل لدى املشرع األردني واتزائري

التدريب من اجل تولي منصب عمل آخر لدي "

 - 1أن املشــرع اتزائــري يشــرتط لتطبيــق هـ ا احلكــم

وباملقارنة بني طريقة معاتة املشرع األردني

إم ـام العامـل فـرتة إعـادة تـدريب مـن اجـل تــولي

احلالة وطريقة معاتة املشرع

عمـــل آخـــر لـــدى اـــاحب العمـــل ،وهـــو مـــا مل

اتزائري هلا جند أن لكن إحصام فروق عدة ،أهمها

يشرتط كل من املشرع األردني واملنظم السعودي،

ما ي تي:

ولعل كان من األف ل النص علي لديهما ،ولكـن

 - 1أن موضــع معاتــة حالــة العامــل الــ ي يصــال

مع إضـافة شـرط يق ـي بإم ـام فـرتة التـدريب إن

بعقز جزئي دائم كـان يف التشـريع اخلـاص بالعمـل

تطلب العمل اتديد تدريبا ورغب بـ العامـل(،)22

يف كل من األردن والسعودية ،أما املشرع اتزائري

ذلــك أن كــثريا مــن األعمــال ال تتطلــب التــدريب،

فقــد اســتخدم مصــطلح اإلعاقــة يف الــنص الســابق

كمــا أن ـ قــد يتــوافر لــدى اــاحب العمــل إعمــال

وجعلها إىل جانب بـاقي األحكـام املتعلقـة بتشـغيل

متعــددة مناســبة ل ـ لك العامــل ،تــاج بع ــها إىل

املعـــــوقني ،أي يف قـــــانون محايـــــة األشـــــخاص

تدريب ،فيما ال يتطلب بع ها اآلخر ذلك

واملنظم السعودي هل

املعـــوقني ،وهـــو مـــا قـــق نوعـــا مـــن الوضـــوو

 - 2أن املشـــرع األردنـــي واملـــنظم الســـعودي تطرقـــا

واالنســـقام بـــني النصـــوص واألحكـــام املتعلقـــة

وبوضــوو إىل اســت قاق العامــل األجــر املناســـب

باملوضــوع ،فــال إبهــام وال بعثــرة ،وهــو يــدل يف
الوقت ذاتـ علـى دقـة يف الصـياغة التشـريعية ،لـ ا

( )22مل يغفل املشرع اتزائري عن احرتام رغبة العامل يف املهنة اليت
يرغب مبزاولتها بعد حدوث إاابة العمل لـ  ،إذ أعطـا احلـق يف

جبدر تبين مثلـ التشـريعات األخـرى ،والسـيما يف

احلصول على التدريب املناسب واختيار املهنـة الـيت يرغـب بهـا،

القــانون األردنــي ال ـ ي تطــرق لبــاقي األحكــام يف

فنص يف املادة ( )16من قانون حوادث العمـل واألمـراض املهنيـة

قانون حقوق األشخاص املعوقني
 - 6أن املشــرع األردنــي واملــنظم الســعودي يشــرتطان
يف اإلاــابة أن تكــون مــن قبيــل إاــابات العمــل،

اتزائـــري علـــى اآلتـــي" :للمصـــال الـ ـ ي يصـــبح ،علـــى اثـــر
احلادث ،غري قادر على ارسة مهنت أو ال تت تى ل إال بعد إعادة
تكييـف ،احلـق يف تكييفـ مهنيـا داخـل مؤسسـة أو لـدى اــاحب
عمل لتمكين من تعلم ارسة مهنة من اختيار "

هيثم حامد املصاروة :احلماية القانونية حلق املعوق يف العمل
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للعمــل اتديــد ال ـ ي يتــوال العامــل ،وهــو مــا مل
يصرو مثل املشرع اتزائري

كما نصت املادة ( )611يف نظام العمل
السعودي على أن " :يعاقب كل من خيالف أي حكم

وجدير بال كر هنا أن القانون يف كل من األردن

من أحكام ه ا النظام واللوائح والقرارات الصادرة

والسعودية واتزائر مل ليز بش ن ه ا احلكم بني عامل

مبقت ا -فيما مل يرد بش ن نص خاص بالعقوبة-

وآخر ،فيستفيد من العمال كافة دون متييز بينهم بنام

بغرامة ال تقل عن ألفي ريال وال تزيد على مخسة

على اتنس أو اتنسية ،فيستفيد من العامل ال كر إىل

آالف ريال"
ونعتقد ب ن مقدار العقوبة اتنائية اخلااة به

جانب األنثى ،كما لكن أن يستفيد من العامل الوطين
إىل جانب األجنيب ،فاحلكم السابق مل ينص على

احلالة يف كل من التشريع األردني والسعودي ال يالئم

استثنام أحد من

حقم املخالفة املرتكبة ،ل ا فمن األوىل إفراد عقوبة

المطلب الثاني :العقوبات المترتبة على اإلخالل

خااة بها ومن األوىل تشديدها

بأحكام تشغيل العمال المعوقين
إذا ما حتققت الشروط وال وابس السابق

أما املشرع اتزائري فلم خيص املخالفات املتعلقة
به احلالة بعقوبة جنائية ،وهو ما جيدر تدارك

ذكرها ،فإن يتوجب على ااحب العمل تشغيل
الخاتمة

العامل ال ي حلقت ب اإلعاقة يف العمل اتديد ،وإال
فإن سيكون عرضة للعقوبة اتنائية املتعلقة مبخالفة

بعد أن انهينا دراسة األحكام املتعلقة حبماية حق

إحكام قانون العمل اليت نص عليها كل من املشرع

األشخاص املعوقني يف العمل ،فإن من املفيد عرض

األردني واملنظم السعودي

أهم النتائج والتوايات اليت مت التوال إليها

إذ نصت املادة ( )111من قانون العمل األردني

النتائج

على أن " :كل خمالفة ألحكام ه ا القانون أو أي نظام

 - 1يقصد باملعوق يف جمـال هـ الدراسـة :الشـخص

اادر مبقت ا مل تعني هلا عقوبة في يعاقب مرتكبها

ال ي تتوافر لدي علة مستقرة تتعلق جبسم وحتـول

بغرامة ال تقل عن مخسني ديناراً وال تزيد على مئة

دون حصول على عمل مناسـب أو االسـتمرار فيـ

دينار ويشرتط يف ذلك أن تفرض على املخالف العقوبة

بصورة اعتيادية

املنصوص عليها يف قانون العقوبات املعمول ب إذا

 - 6اختلفــت التشــريعات يف موضــع تنظــيم األحكــام

كانت العقوبة املقررة للمخالفة في أشد ا هو

املتعلقــة حبــق املعــوق يف العمــل ،ففــي حــني نظمت ـ

منصوص علي يف ه ا"

بع ها من خالل إحكام تشريع العمل كما يف نظام

جملة جامعة امللك سعود ،م ،62احلقوق والعلوم السياسية ( ،)1الرياض (6012م1215 /هـ)

612

العمــل الســـعودي ،ذهبـــت تشـــريعات أخـــرى إىل

من أاـ ال العمـل ،األمـر الـ ي مل يتطـرق ملثلـ

إفـــراد قـــانون خـــاص حبقـــوق ذوي اإلعاقـــة كافـــة

نظام العمل السعودي

وب منها حق يف العمل ،كما يف القانون اتزائـري

 - 2اختلفــت مواقــف التشــريعات مــن مس ـ لة فــرض

واألردني ،غري أن املشـرع األردنـي تـرك جانبـا مـن

عقوبـــة جنائيـــة بشـ ـ ن األحكـــام املتعلقـــة بتشـــغيل

األحكام املتعلقة باملعوق يف قانون العمل
 - 1تتفاوت احلماية التشريعية حلق العامل بالعمل بني
التشريعات املختلفة ،ويالحـظ أن موقـف التشـريع

املعوقني ،إذ أفرد هلا الـبع
تركها البع

عقوبـة خااـة ،فيمـا

اآلخـر للعقوبـة العامـة الـواردة بشـ ن

خمالفة إحكام تشريع العمل

اتزائري جام متقدما علـى غـري مـن التشـريعات،

 - 2تلزم التشـريعات املختلفـة بتشـغيل العمـال الـ ين

إذ اهــــتم بــــاملعوق يف طفولتــ ـ وفــــرض التعلــــيم

تل ق بهم إعاقة إثنام عملهم وفـق شـروط معينـة،

اإلجباري ملصل ت  ،كما وج إىل إنشام مؤسسات

قــد ــول وجــود ه ـ الشــروط دون متكــني بع ـ

متخصصــة بــالتعليم والتكــوين املهــين لألشــخاص

العمال املعوقني من احلصول على العمل يف املنشـ ة

وتشقيع ودعم اتمعيات واملؤسسـات املتخصصـة

اليت كان يعمل بها
التوعيات

يف خدمتهم
 - 2أشار املشرع األردنـي واتزائـري إىل حـق املعـوق

 - 1جيــدر باملشــرع األردنــي توحيــد املوضــع اخلــاص

يف تكافؤ الفرص يف العمل ،وهو ما مل يتطرق ملثل

بتشـــغيل األشـــخاص املعـــوقني وضـــمها يف قـــانون

نظام العمل السعودي

واحد ،ونقرتو أن يكون قانون حقوق األشـخاص

 - 5ختتلف نسـبة العمـال املعـوقني الواجـب تشـغيلهم

املعــوقني األمــر ال ـ ي يف ــل تــبين مثل ـ مــن قبــل

مــن مشــرع إىل آخــر ،ففــي حــني جعلــها املشــرع

املنظم السعودي ،إذ سن ب نقل األحكام املتعلقة

األردنــي واملــنظم الســعودي ( )%2مــن عــدد عمــال

بتشغيل املعوقني كافة إىل نظام رعاية املعوقني

املنش ـ ة ،جعلــها املشــرع اتزائــري ( ،)%1كمــا أن

 - 6سن باملشرع األردنـي واملـنظم السـعودي تنظـيم

فرض عدد من العمل ك د أدنى لاللتـزام بالنسـب

إحكـام خااــة بتـدريب وت هيــل املعـوقني وتفصــيل

امل كورة يعيق تطبيقها وتفعيلها من الناحية العملية

كثري من املسائل املتعلقة بهم

 - 2اوجــــب املشــــرع األردنــــي واتزائـــري بإعــــداد

 - 1ســـن باملشـــرع األردنـــي واتزائـــري واملـــنظم

التقهيــزات اخلااــة بــاملعوقني يف املنش ـ ة ،غــري أن

السعودي رفـع نسـبة العمـال املعـوقني يف املنشـآت،

حـوافز ملـن يقـوم بـ لك

كمــا يف ــل عـدم تقييــد هـ االلتــزام بهـ النســبة

املشرع اتزائري متيز مبن
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بتوافر عدد معني من العمال يف املنش ة ،كما يف ل

باملخالفات املتعلقة بتشغيل املعوقني ،وسوام كانـت

لل ث على تطبيق ه النسبة والتقييد بها أن يلـزم

اإلعاقة سابقة على العمل أو الحقة علي

املشرع األردني واملنظم السـعودي أاـ ال العمـل
المراجع

بــدفع مبــالغ ماليـــة حمــددة يف حـــال تعــ ر تشـــغيل
املعوقني لديهم وعلى حنو ما فعل املشرع اتزائري
 - 2من األوىل بنظام العمل السـعودي الـنص مباشـرة
على حق األشـخاص املعـوقني بتكـافؤ الفـرص إىل

المؤلفات
ابن منظور لسان العرل اإلسكندرية :دار املعارف،
دت

جانب غريهم من األشخاص ،األمـر الـ ي ينطبـق

حسن ،سعد جبار "ت هيل العمال املعوقني يف ضوم

بشــ ـ ن تــــوفري التقهيــــزات اخلااــــة بــــاملعوقني يف

التشريعات الناف ة " جملة احلقوق ،اتامعة

املنش ة ،إذ مل بنص علي نظام العمل السعودي

املستنصرية ،اجمللد  ،1العدد  ،11العراق،

 - 5جيـدر باملشـرع األردنــي واملـنظم السـعودي الــنص
علـى مــنح أاـ ال العمــل حــوافز معينــة يف حــال
قيامهم بتوفري التقهيزات اخلااة بالعمـال املعـوقني
يف منشآتهم
 - 2مـــن األوىل بكـــل مـــن املشـــرع األردنـــي واملـــنظم
الســعودي -أســوة باملشــرع اتزائــري -عــدم تقييــد
حــق العامــل ال ـ ي تل ــق ب ـ إعاقــة بعــد الت اق ـ

6010
خيال ،وجيه محمد شرو نظام العمل السعودي د ن،
1110
دائرة اإلحصاءات العامة والمجلس األعلى لشؤون

المعوقين واقع اإلعاقة يف األردن :6010
العمالة والبطالة ،عمان ،د ت
الشمري ،مشوح بن هذال الوريك "تقويم فعالية برامج

بالعمل ب رورة أن تكون تلك اإلعاقة نامجـة عـن

الت هيل املهين للمعوقني من وجهة نظر املعوقني

إاابة عمل ،حبيث يتمكن من االسـتمرار يف نفـس

واملشرفني ورجال األعمال " رسالة ماجستري

املنش ة حتـى ولـو كـان سـبب العاقـة منقطـع الصـلة

الرياض :كلية الدراسات العليا ب كادلية نايف

بالعمل كما يف ل بهما أي ا توحيـد املصـطل ات

للعلوم األمنية1262 ،هـ

املســـتخدمة يف هـ ـ ا الصـــدد باســـتخدام مصـــطلح
اإلعاقة بدال من أي مصطلح آخر
 - 2جيدر بكل من املشرع األردني واتزائري واملـنظم
الســعودي إفــراد عقوبــات جنائيــة خااــة ومشــددة

الضمور ،أحمد خليف الوجيز يف شرو التشريعات
العمالية واالجتماعية يف اململكة األردنية
اهلامشية ،عمان6005 ،
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عبو ،عبد اهلل علي "احلماية الدولية حلقوق األشخاص

ذوي االحتياجات اخلااة " جملة جامعة تكريت
للعلوم القانونية والسياسية اجمللد الرابع ،العدد
الرابع ،العراق6016 ،
العناي ،عبد اهلل بن عالح "آرام املدربني واملتدربني حنو
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ماجستري الرياض :جامعة نايف للعلوم
األمنية6002 ،

ملكاوي ،بشار عدنان معقم تعريف مصطل ات
القانون اخلاص عمان :دار وائل6002 ،
التشريعات

برامج الت هيل املهين للمعوقني حركياً " رسالة
ماجستري الرياض :كلية العلوم اإلدارية جبامعة

اتريدة الرمسية رقم  22املؤرخة يف  2ديسمرب

امللك سعود6002 ،

1112

دستور اتمهورية اتزائرية الدلقراطية الشعبية يف

كرم ،عبد الواحد معقم املصطل ات الشريعة
والقانون ط 6عمان1112 ،

يف اتريدة الرمسية رقم ( )1011تاريخ

مسعودان ،أحمد "رعاية املعوقني وأهداف سياسة

1156/1/6

دستور اململكة األردنية اهلامشية لسنة  1156املنشور

إدماجهم االجتماعي باتزائر من منظور اخلدمة

قانون العمل األردني رقم ( )2لسنة  1112املنشور يف

االجتماعية " رسالة دكتورا  ،اتزائر :كلية

اتريدة الرمسية رقم ( )2111تاريخ

العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية جبامعة

1112/2/12

منتوري – قسنطينة6002 ،
المصاروة ،هيثم حامد "الواي املعاون ل ي العاهتني

يف القانون األردني (دراسة موازنة) " اجمللة
األردنية يف القانون والعلوم السياسية .جامعة
مؤتة ،اجمللد ( ،)6العدد ( ،)6نيسان 6010

قانون العمل الفلسطيين رقم ( )2لسنة  6000املنشور
يف الوقائع الفلسطينية عدد  11نوفمرب 6001
قانون العمل اليمين رقم ( )5لسنة  1115املنشور يف
اتريدة الرمسية عدد  5لسنة 1115
قانون حقوق األشخاص املعوقني األردني رقم ()11
لسنة  6002املنشور يف اتريدة الرمسية رقم

مصلحة اإلعالحات العامة والمعلومات أطلس
السكان واملساكن "النتائج التفصيلية للتعداد
العام للسكان واملساكن لعام 1265هـ
6002م ،الرياض1261 ،

رقم ( )01-06املنشور يف اتريدة الرمسية عدد

المطلق ،عبد العايا بن يوسف "حقوق ذوي

 12مؤرخة يف  12مايو  ،6006الصف ة 2

االحتياجات اخلااة يف النظام السعودي " رسالة

( )2261تاريخ 6002/5/1
قانون محاية األشخاص املعوقني وترقيتهم اتزائري

هيثم حامد املصاروة :احلماية القانونية حلق املعوق يف العمل
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قانون حوادث العمل واألمراض املهنية اتزائري رقم

نظام رعاية املعوقني السعودي لسنة  1261رقم

( )11-21املنشور يف اتريدة الرمسية عدد 62

(م )12/وتاريخ  1261/1/61ونشر باتريدة
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( )51وتاريخ 1262/2/61هـ ونشر باتريدة
الرمسية أم القرى بالعدد رقم ( )2022وتاريخ
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Legal Protection to Handicapped Rights in working:
"A Comparative Study"
Haitham Hamed Al-Masarweh
Associate professor in civil law & Head Of Law Department
College of Business- Rabigh (COB)
King Abdulaziz University
(Received 26/02/1434 H.; accepted for publication 22/07/1434 H.)
Abstract. Legislator in different countries achieve different efforts of attention regarding to The Rights of
handicapped people in working, so we see him declare about the necessity of finding job opportunities for
handicapped people in comparing to other people. He put a determined percentages for them in organizations, so
organizations .owners should take it into consideration and the handicap that happened due to the work should be
taken into consideration. The legislator declares that organization owner should find new jobs for those people
whom affected by work. all things mentioned previously should be according to certain conditions. What we
notice that all legislations about this matter came in different, un uniform model, which will lead to ambiguity and
not take into consideration some points that may lead to different legislations especially for the rights of
handicapped people. In this study we will describe the view points of different legislators for Jordan, Saudi Arabia
and Algeria about the rights of handicapped people in work and the ambiguity that surrounding this subject.
Key words: handicapped, worker, job training, the rights in working, handicap due to work
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