حقوق السائح وواجباته
فى الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى

األستاذ الدكتور

زكى زكى حسني زيدان
أستاذ الشريعة اإلسالمية
ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا
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املبحث األول

التعريف السائح وأنواع السياحة
ا
أول :التعريف بالسائح

 -1السائح فى اللغة :

اسم فاعل ،وجمعه سياح ،وهى الذى ينتقل من مكان آلخر.
جاء فى لساان العارال ن ان من اور (الساياجج  :الاذهاال فاى اضر
للع ادة والترهال ،وساح فى اضر

يسيح سياج وسايوجا وسايجا وسايجانا،

أى ذهال).
وجا اااء فا ااى المعجا اام الا ااوجي (السا ااا ح :المتنقا اال فا ااى ال ا ا د للتن ا ا أو
ل ستط ع وال جث والكشف ونجو ذلك ،جمعه سياح).

 -1السائح فى الفقه اإلسالمى :

لاام أع اار علااى تعريااف للسااا ح للدقياااء المتقاادمين ،ولكاان مااا ينط ا
على المستأمن ينط
وقد عرفه ع

على السا ح الخارجى.
المجد ين أنه :الطا ف فى ال د للتن أو غيرها.

ولقد ع ر اإلمام ا ن تيميا عان مدياوم الساياج قولاه (واخ ارجاى مان
لدى سياج ) ،فالسا ح إذن هو الذى يخرج من لد إلى لد آخر.

 -3السائح فى القانون :

عرف السائح بعد تعريفات منها:

 -1هاو :اضجن ااى الااذى يقواد دولا مااا قواد يااارة معالميااا اض ريا
والسياجي أو قود الع ج أو جضور مؤتمر.
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 -2ه ااو :الش ااخل الط يع ااى ال ااذى ينتق اال ا ا ار أو جا ا ار أو جا اوا م اان
الدول ا التااى يجماال جنساايتيا ،أو الدول ا التااى يقاايم فييااا عااادة إلااى دول ا أو
دول أخ اارى مقا اال م ااادى ،لم اادة مؤقتا ا متدا ا عليي ااا مسا ا قا ،ي اادف ي ااارة
معااالم هااذ الدول ا أو الاادول ،أو المشااارك فااى المااؤتم ار المنعقاادة يااا أو
للع ج أو انستشداء فى مراك ها الط يا والواجي أو ممارسا الرياضا أو
مشاهدة الميرجانا

أو الدو ار أو المسا قا

المقام فييا.

 -3هو :الشخل المسافر لدتارة ت ياد علاى أر اش وعشارين سااع فاى
دول غير الدول التى يقيم فييا عادة.
 -4هو :الدرد الذى ينتقل من مكان إقامته إلى مكان آخر لمدة ت ياد
عن  24ساع ضى س ال ،تعليم  ،ترفيه ،ع ج.
وقااد قاارر لجنا خ اراء السااياج عوا اضماام عااام 1331م اعت ااار
اضشخال التاليين سياجا:
أ – اضشا ااخال الا ااذين يرغ ا ااون ف ا ااى الجوا ااول علا ااى إقام ا ا دا ما ا ا
الدول .
ال – اضشا ااخال الا ااذين يدا اادون إلا ااى ال ا ا د قوا ااد الجوا ااول علا ااى
مين .
ج – الطل ا ا الدارس ااون ال ااذين يلتجق ااون المعاه ااد العلميا ا والم اادار
الداخلي .
د – المسااافرون العااا رون ااال د فااى ط اريقيم إلااى ا د أخاارى دون
الن ول فييا.
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ا
ثانيا :أنواع السياحة

تنقسم السياج إلى قسمين ر يسيين فى الدول الواجدة:
أ  -السياحة الخارجية :وهى أوجه النشاط التاى تماار فاى تسادير
السياح الوطنيين إلى الخارج أو استق ال السياح اضجانال.
ب – السيييياحة الداخليييية :وهااى أوجااه النشاااط التااى تتواال أعمااال
تسيير السياج الداخلي للمواطنين إلى المناط السياجي الداخلي .
وتنقساام السااياج أيضااا ت عااا ضن اواع الرغ ااا

اإلنساااني س اواء أكان ا

السياج خارجي أم داخلي  ،إلى عدة أنواع:

سياحة االستجمام:

وهى السياج للمتع وقضاء اضجاا ا  ،وفاى هاذا الناوع مان الساياج
يرج اال الس ااياح إل ااى من اااط اش ااتير

اعت اادال طقس اايا وجم ااال منا ره ااا،

كاضقواار وأس اوان فااى مواار ،والم اواطن العر ااى العااادى ،ن يعاارف معنااى
هذ السياج لك رة همومه.

سياحة العالج واالستشفاء:
وها ا ااى السا ا ااياج إلا ا ااى منا ا اااط مشا ا اايورة اسا ا ااتعدادها المستشا ا ااديا
والموااجا

ودور الع ا ج ضن اواع معين ا ماان اضم ا ار

 ،كااأم ار

الواادر

والك د م ل جلوان والمنوورة فى مور.

سياحة ثقافية:

وهى السياج إلى المناط المشيورة آ ارها من مخلداا

الجضاا ار

القديم ا أو الجدي ا  ،فيشاااهد السااياح هااذ اآل ااار ،ومواار ت خاار مخلدااا
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عاادة أجيااال ماان الجضااا ار  ،ت اادأ ماان أقاادميا وهااى الجضااارة الدرعوني ا اام
تمتا ااد ع ا اار ال ا ا من ،فتجا ااوى الجضا ااا ار اإلغريقي ا ا والروماني ا ا والمسا اايجي
واإلس مي  ...إلخ.
سياحة الرياضة :
وهى السياج لممارس مختلف اضلعاال واليواياا

الرياضاي  ،كيوايا

الويد والسياج وانن ن على الجليد.
سياحة دينية :
وه ااى اننتق ااال ل ي ااارة اضم اااكن ذا

الت اااريخ الق ااديم ،ك ي ااارة اضم اااكن

المقدس السعودي  ،واض هر الشريف مور.
ا
ثالثا :مدى مشروعية السياحة فى اإلسالم
السا ااياج فا ااى اإلس ا ا م مشا ااروع  ،س ا اواء أكان ا ا

السا ااياج داخلي ا ا أم

خارجي ا  ،وقااد دعااا إلييااا الق ارآن الك اريم وجااث علييااا الن ااى واالى ا عليااه
وسلم.
ِ
ييحواف ِفيأل اْ فَر ِ
اعلَ اميواف أَين اكي فيم َ فيي اير
أ أ فَرَب َعي َة أَ ف
يه لر َو ف
قاال تعاالى  :فَسي ا
شي ا
ام فع ِج ِزي اللّ ِه« سورة التو آي .»2/
يقا ااول اإلما ااام ا اان العر ا ااى فا ااى تدسا ااير ها ااذ اآلي ا ا  :أى سا اايروا وه ا اى
السياج .

1
كما يقول اإلماام القرط اى فاى تدساير هاذ اآليا ( :قال ليام سايجوا أى
سيروا فى اضر

مق لين وماد رين آمناين غيار خاا دين أجادا مان المسالمين

جرال ون سلال ون قتل ون أسر).
وقااد ااين القرط ااى س ا ال ن ا ول هااذ اآلي ا إذ يقااول (ذكاار مجمااد اان
إسجا ومجاهد وغيرهما أن هذ اآلي ن ل فى أهال مكا  ،وذلاك أن رساول
ا و االى ا علي ااه وس االم و ااالح قريش ااا ع ااام الجدي يا ا عل ااى أن يض ااعوا
الجرال عشر سانين ،ياأمن فيياا الناا

ويكاف عضايم عان عا

 ،فادخل

خ اع فاى عياد رساول ا والى ا علياه وسالم ودخال ناو كار فاى عياد
ق اري  ،فعل ا

نااو كاار علااى خ اع ا ونقض اوا عياادهم  ..فكااان ذلااك نقضااا

للولح الواقش يوم الجدي ي ).
والسياحة فى اإلسالم أنواعها عديدة منها:
 -1السياحة لالستجمام:
وفاى هاذا الناوع يرجاال الساياح إلاى مناااط اشاتير اعتاداء طقساايا،
ش .إِ ِ
يال ِ
ف قاَرفي ل
يالف ِه فم
وقد ين القرآن الكريم هذا النوع فى سورة قري ِ  :إل َ
ص في ِ
ِر فحلَ َة ال ِّ
فَ .ف فل َي فع اب ايدوا َر ي
ب ََي َذا ا فل َب في ِيت .الي ِيذي أَ فْ َع َم اهيم ِّمين اجيول
شتَاء َوال ي
وآم َنهم ِّم فن َخو ل
ف.
ف
َ َ ا
يق ااول اإلم ااام القرط ا ااى ف ااى قول ااه تعا ااالى( :رجلا ا الش ااتاء والوا اايف)
الرجلا  :انرتجااال .وكانا

إجاادى الاارجلتين إلااى الاايمن فااى الشااتاء  ..ضنيااا

د جامي  ،والرجل اضخرى فى الويف إلى الشام ضنيا
ا اان ع ااا

د ااردة .وعان

أيض ااا ق ااال :ك ااانوا يش ااتون مكا ا ل اادف يا ويو اايدون الط ااا ف
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ليوا يااا .وهااذ ماان أجاال الاانعم أن يكااون للقااوم ناجي ا جاار تاادفش عاانيم اارد
الشتاء وناجي رد تدفش عنيم جر الويف ،فنذكر ا تعالى هذ النعام .
 -2السياحة للنظر فى آيات اهلل واالعتبار:
ِ
ييروا ِفييأل اْ فَر ِ
يق ثاي يم
أ فَييانظااروا َك فيي َ
يف َبي َيدأَ ا فل َخ فلي َ
قااال تعااالى  :اقي فيل سي ا
شأَةَ ِ
اللي اه ي ِ
يأل لء قَ ِيدير« ساورة العنك او
نشئا ال ين ف
اآلخ َرةَ إِ ين اللي َه َعلَى اك ِّيل َ
ا
ش ف
آي .»2
ِ
ييروا ِفييأل افْ فَر ِ
يون لَ اهي فيم اقلاييوب
أ فَتَ اكي َ
وقااال تعااالى أيضااا  :أَ َفلَي فيم َيسي ا
يار َولَ ِكيين تَ فع َمييى
سي َيم اع َ
َي فع ِقلاي َ
يون ِب َهييا أ فَو آ َذان َي ف
ون ِب َهييا فََِل ين َهييا َال تَ فع َمييى فاْ فَب َ
صي ا
الص اد ِ
ور« سورة الجج آي .»46/
وب الي ِتأل ِفأل ُّ
ا فل اقلا ا

الر ِ
سي ِ
ون ا فلح ِ
وقااال تعااالى  :التيي ِ
يون
ون ال ي
يائ احو َن ي
اك اعي َ
امي ايد َ
يائ اب َ
ون ا فل َعا ِبي ايد َ َ
ون ع ِين ا فلمن َك ِير وا فلح ِ
ون ِبيا فلمعر ِ
سا ِج َ ِ
ون لِ اح ايدوِد
ال ي
وف َوال ين ا
يافظا َ
َ َ
ياَ َ َ
دون اآلم اير َ َ ف ا
ا
اللّ ِه َوَب ِّ
ين« سورة التو آي .»112/
ش ِر ا فل ام فؤ ِم ِن َ
ويقاول اإلماام القرط اى (الساا جون) الواا مون  ..قيال للواا م سااا ح
ضنااه يتاارك اللااذا

كليااا ماان المطعاان والمشاارال والماانكح ،وروى عاان الن ااى

ولى ا عليه وسلم أنه قال (سياج أمتى الويام).
 -3سياحة البتغاء الرزق :
شيوا ِفيأل م َن ِ
اك ِب َهيا
ام ا
قال تعاالى  :اَ َو الي ِيذي َج َعي َل لَ اك ايم اْ فَر َ
أ َذلايوال فَ ف
َ
َو اكلاوا ِمن ِّرفزِق ِه َوِالَ في ِه ُّ
ور« سورة الملك آي .»15/
الن ا
ش ا

3
يقااول اإلمااام ا اان ك ياار فااى تدساايرها( :أى فسااافروا جيااث شااي تم ماان
أقطارها وترددوا فى أقاليميا وأرجا يا فى أنواع المكاسال والتجا ار واعلموا
أن ساايعكم ن يجاادى علاايكم شااي ا إن أن ييساار ا لكاام ،وليااذا قااال تعااالى
(وكلوا من ر قه) فالسعى فى الس ال ن ينافى التوكل.)...
وقال ولى ا عليه وسلم( :سافروا تستغنوا).
وصدق اإلمام الشافعى إذ يقول:
سافر تجد عوضا عمن تدارقا ااه
وانوال فإن لذيذ العي
إنى رأي

فى النوال

وقوف الماء يدسا ااد
إن سال طال وان لم يجر لم يطاال

واضسد لون ف ار الغاال ما افترس
والسيم لون ف ار القو

لم يواال

والت ر كالتراال ملقى فى أماكنااه
والعود فى أرضه نوع من الجطاال
 -4سياحة ثقافية :
وذلك لطلال العلام ،ولقاد اين الن اى والى ا علياه وسالم ذلاك فقاال:
(ميين خييرج فييى ْلييب العلييم فهييو فييى سييبيل اهلل حتييى يرجي ) ،وقااال أيضااا
(من سلك ْريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهلل له ْريقاً إلى الجنة).
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 -5سياحة دينية :
وذلااك كالساادر ضداء فريض ا الجااج َ وأ َِّذن ِفييأل ال يني ِ
وك
ياس ِبييا فل َح ِّْ َي يأفتا َ
ضِ
ين ِمين اك ِّيل فَي مْ َع ِميي ل
ق « ساورة الجاج آيا 21/
ام لر َييأ ِفت َ
ِر َج ًاال َو َعلَى اك ِّل َ
إلى غير ذلك من أنواع السياج المشروع .
 -6موقف الفقهاء المحدثين من السياحة :
يقول فتجى يكن فى (فقاه الساياج فاى اإلسا م مقاال منشاور مجماش
المجتما ااش (العا اادد  )1283تا اااريخ  :)1338/2/24اإلس ا ا ميون مطا ااال ون
السياج لمعرف

مانيم وما فيه مان قاوى وجاضا ار ومخترعاا

وتجاديا

وخوا ااا ل للا ااتعلم والتعلا اايم واضخا ااذ والعطا اااء ،وانجتكا اااك ا ااالغير وافادتا ااه
وانسا ااتدادة منا ااه .وذلا ااك عم ا ا

الم ا اال القا ا اال (ما اان رأى الع ا ارة ما اان غيا اار

فليعت ر).
ويقااول كريااا ال اارى فااى (السا م علاايكم أييااا السااادة ،ل « )31فييااا
إل ااى الس ااياج ول ااو مش اايا عل ااى اضق اادام جس ااال ق اادراتك ورغ ات ااك ول ااو إل ااى
سااياج داخليا تعرفااك ا دك وأمجااادك وأجاادادك و اااضهرام إجاادى عجا ااال
الدنيا و من ناها و الوادى الجديد ،و السد العالى يخ ن ميا النيل.»...
ا
رابعا :مدى رعاية اإلسالم بالسائح
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اعتنى اإلس م السا ح عناي لم يوال إليياا أى تشاريش أو ن اام فاى
العالم ،قديما أو جدي ا ،فقد جعل للمسافر الذى انقطع

ه الطري ونداد

ندقاتااه نوااي ا ماان أم اوال ال كاااة جتااى ولااو كااان غنيااا فااى وطنااه ،طالمااا أن
ساادر فااى غياار معوااي وكااان مجتاجااا فااى ساادر جتااى ولااو كااان سااد ار للتنا
عند ع

الدقياء ،ويطل على هذا المسافر (ا ن الس يل).

ويعطااى ليااذا المسااافر مااا يجتاااج إليااه ماان ندق ا وكسااوة ،ويييااأ لااه مااا
يرك ااه إن كااان ساادر طااوي  ،وماان جاارل اإلس ا م علااى ا اان الس ا يل ذكاار
الق ارآن الك اريم لد ا (ا اان الس ا يل) مااان م ا ار وذلااك فااى معاار

العطااال

عليه واإلجسان إليه ،ومنيا:
ِ
ييامى
 -1قولااه تعااالىَ  :وآتَييى ا فل َمييا َل َعلَييى اح ِّبييه َذ ِوي ا فلقافرَبييى َوا فل َيتَ َ
وا فلمسي ِ
سييي ِب ِ
ين َوِفيييأل ِّ ِ
صيييالةَ َوآتَيييى
ييام ال ي
يل َوال ي
يين ال ي
سييي ِئلِ َ
ين َو فابي َ
يياك َ
َ َ َ
الرقَييياب َوأَقَي َ
ي
الزَكاةَ سورة ال قرة آي .111/
 -2قولااه تعااالى  :يسيأَلاوَن َك مييا َذا ي ِ
يون اقي فيل َمييا أَنفَ فقييتام ِّمي فين َخ فيي لير
نفقاي َ
َ ا
َف
ين وا فليتَامى وا فلمس ِ
ِ ِ
س ِب ِ
اك ِ
يل َو َما تَ فف َعلايواف ِم فين َخ في لير
ين َو فاب ِن ال ي
َفل فل َوال َد في ِن َواَْق َفرِب َ َ َ َ َ َ َ
فََِل ين اللّ َه ِب ِه َعلِيم  سورة ال قرة آي 215./

ييراكواف ِب ِ
شي ِ
ييد في ِن
ييه َوالَ تا ف
ييه َ
ش فييي ًئا َوِبا فل َوالِي َ
ييدواف اللّ َ
اع اب ا
 -3قولااه تعااالىَ  :و ف
إِ فحسيييا ًنا وِبي ِييذي ا فلقاربيييى وا فليتَيييامى وا فلمسي ِ
ييار ِذي ا فلقافرَبيييى َوا فل َجي ِ
ين َوا فل َجي ِ
يياك ِ
ييار
فَ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ا فلج ان ِب وال ي ِ
سي ِب ِ
الج ِ
يت أ فَي َميا ان اك فم  ساورة النسااء
نب َو فاب ِن ال ي
يل َو َميا َملَ َك ف
صاح ِب ِب َ
ا َ
آي 36./

12
شيأل لء فَيأ ي ِ ِ
ِ
ي
يه
سا
 -4قوله تعاالىَ  :و ف
َن للّيه اخ ام َ
اعلَ امواف أَن َما َ ن فميتام ِّمين َ ف
يول ولِي ِيذي ا فلقاربييى وا فليتَييامى وا فلمسي ِ
سي ِب ِ
ياك ِ
يل سااورة اضندااال
ين َو فابي ِين ال ي
فَ َ َ َ َ َ َ
سي ِ َ
َولِ يلر ا

آي .41 /

ين وا فلعي ِ
ات لِ فلفاقَيييراء وا فلم ِ
ين
 -5قولااه تعااالى  :إِ ين َميييا ال ي
ييدقَ ا
صي َ
يياملِ َ
سييياك ِ َ َ
َ َ َ َ
يل اللّ ِ
ِ
سيي ِب ِ
الرقَ ِ
ييه َو فاب ِ
يياب َوا فل َغ ِ
يين
ييوب اه فم َوِفييأل ِّ
ييارِم َ
َعلَ في َهييا َوا فل ام َؤليفَيية اقلا ا
ين َوِفييأل َ
س ِب ِ
يض ًة ِّم َن اللّ ِه َواللّ اه َعلِيم َح ِكيم  سورة التو آي .61/
ال ي
يل فَ ِر َ

ِ
ِ
سي ِب ِ
ين ال ي
يل َوالَ
ين َو فاب َ
س ِيك َ
 -6قوله تعاالىَ  :وآت َذا ا فلقافرَبى َحقي اه َوا فلم ف
ير  سورة اإلسراء آي 26. /
تاَب ِّذ فر تَ فب ِذ ًا

ِ
ِ
س ِب ِ
يل َذلِ َك
ين َو فاب َن ال ي
س ِك َ
 -1قوله تعاالى  :فَ ت َذا ا فلقافرَبى َحقي اه َوا فلم ف
ون َو فج َه اللي ِه  سورة الروم آي 38./
ين اي ِر ا
يد َ
َخ فير لِّلي ِذ َ
ََ ِيل ا فلقا َيره َفلِلي ِيه
سيولِ ِه ِم فين أ ف
 -8قوله تعالى  :يميا أَفَياء اللي ا
يه َعلَيى َر ا
يول ولِي ِيذي ا فلقاربييى وا فليتَييامى وا فلمسي ِ
ين َو فابي ِين ال ي ِ ِ
ياك ِ
يون
يأل ال َي اكي َ
فَ َ َ َ َ َ َ
سي ِ َ
َولِ يلر ا
س يبيل َكي ف
ادولَ ًة َب في َن اَْ ف ِن َياء ِمن اك فم سورة الجشر آي .1/
ولكن هل تعطى ال كاة لغير المسلم:

أجمااش المساالمون علااى إعطاااء ال كاااة للمساالم ،لقااول رسااول ا واالى
ا عليه وسلم (تؤخذ من أ نيائهم فترد على فقرائهم).
أما غير المسلم فيو ،إما أن يكون كاف ار مجار ا ضهل اإلسا م ،وهاذا
ن يعطى من ال كاة اتدا العلماء.
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ين قَييياتَلاو اك فم ِفيييأل اليييد ِ
ييه َعي ِ
ِّين
لقولااه تعااالى  :إِ ين َميييا َي فن َهيييا اك ام الليي ا
يين اليي ِييذ َ
َخ َر اجييو اكم ِّميين ِد َيي ِ
ير ِج اك فم أَن تََوليي فيو اَ فم َو َميين َيتَي َيولي اه فم
ياَاروا َعلَييى إِ فخي َا
ياراك فم َو َ
َوأ ف
ظي َ
فَأ فاولَ ِئ َك اَ ام الظيالِ امو َن  سورة الممتجن  ،آي .3/

وضنااه جاارال علااى اإلسا م وأهلااه ،فكاال معونا لااه تتجااول إلااى خنجاار

يطعن ه الدين.
أما غير المسلم الذى يقيم فى دار اإلس م – وهاو الاذمى والمساتأمن
– فقااد ذهااال جميااور الدقياااء إلااى أنااه ن يجااو دفااش ش ا ماان أم اوال ال كاااة
إليااه ،جتااى قااال ا اان المنااذر (اجتمع ا

اضم ا علااى أنااه ن يجااو دفااش كاااة

المال إلى الذمى والمستأمن فى جكم الذمى).
وق ااد اس ااتدلوا الج ااديث الس ااا

(تؤخييييذ ميييين أ نيييييائهم فتييييرد علييييى

فقرائهم).
وروى عاان سااعيد اان المساايال (أن رسااول ا واالى ا عليااه وساالم
تو ااد عل ااى أضه اال يا ا

م اان اليي ااود و اادق في ااى تج اارى عل ااييم ،فع اادم

إس ميم ن منش ال ر يم واإلجساان إلاييم مااداموا غيار مجاار ين للمسالمين
ين لَيييم يقَي ِ
ييه عي ِ ِ
يياتلاو اك فم ِفيييأل اليييد ِ
ِّين َولَي فييم
يين الييييذ َ ف ا
لقولااه تعااالىَ :ال َي فن َهيييا اك ام الليي ا َ
اي فخ ِر اجو اكم ِّمن ِد َي ِ
ين
وَ فم َوتا فق ِسْاوا إِلَ في ِه فم إِ ين اللي َه اي ِح ُّ
اراك فم أَن تََبُّر ا
ب ا فل ام فق ِس ِْ َ

سورة الممتجن آي .8/

فيل هناك تشريش اعتنى ذوى الجاجا

م ل تشريش اإلس م.
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املبحث الثانى
احلقوق الالزمة حلياة األجانب فى إقليم الدولة
ن يترتال على سماح الدول لألجن ى الدخول فى إقليمياا وانساتقرار
فيه أن يو ح هذا اضجن ى عضوا رسميا فى مجتمعيا الوطنى .وانما ي ل
أجن يااا مااادام ن يتمتااش الجنسااي الوطني ا  ،ومجمااوع الجقااو ال م ا لجياااة
اضجن ى فاى إقلايم الدولا هاى التاى يطلا عليياا الجاد اضدناى للجقاو التاى
يتعين على الدول تخويليا لألجانال مقتضى العرف الدولى.
وهذ الجقو تنقسم إلى قسمين:
 -1الجقو العام .
 -2الجقو الخاو .
وسوف ن ين ذلك على النجو التالى:
احلقوق العامة لألجنىب
المقصود بالحقوق العامة:
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اضساسي التى يستل ميا انعتاراف ليام الشخواي

الجقو والجريا

اإلنس اااني  ،أو ه ااى الجق ااو ال ما ا اعت ااار ف ااردا ف ااى مجتم ااش ون يمكن ااه
انستغناء عنيا.
ولااي

معنااى ذلااك أن علااى الدول ا أن تخااول اضجن ااى كاف ا الجقااو

التى يطل علييا الجقو العام  ،فيناك من الجقاو العاما ماا هاو قاوار
على الوطنيين كالجقو السياسي .
وسوف ن ين الجقو العام فى الدقه اإلس مى والقانون ،وذلك علاى
النجو التالى:
ا

أول
احلرية الشخصية لألجنىب فى الفقه اإلسالمى والقانون
 -1الحرية الشخصية فى الفقه اإلسالمى:
لقااد خل ا ا النااا

أج ا ار ار ،ووااد عماار اان الخطاااال جينمااا قااال

ن اان العااال (متييى اسييتعبدتم النيياس وقييد ولييدتهم أمهيياتهم أح ي ار ارً) وهااذ

الجري ا الشخوااي مكدول ا للداارد إلااى جانااال انضااط ع مس ا ولياته ،وذلااك

ليتجق اضمن ويسود الس م.
ولقااد أكاارم ا

نااى آدم علااى العمااوم ،ولاام يخاال ااذلك جماع ا دون

أخرى مما يدل على وجدة الط يع ال شري ووجوال المساواة ين النا  ،إذ
ين لَم يقَ ِ
ِ
ياتلاو اك فم ِفيأل اليد ِ
ِّين َولَ فيم
يقول رال العالمينَ :ال َي فن َها اك ام اللي اه َع ِن اليذ َ ف ا
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اي فخ ِر اجو اكم ِّمن ِد َي ِ
ين
وَ فم َوتا فق ِسْاوا إِلَ في ِه فم إِ ين اللي َه اي ِح ُّ
اراك فم أَن تََب ُّر ا
ب ا فل ام فق ِس ِْ َ
سورة الممتجن آي 8./
 -2الحرية الشخصية فى القانون:
يؤكااد ش اراح القااانون الاادولى علااى وجااوال تمتااش اضجن ااى فااى الاادول
الجدي ا الجريااا

العام ا التااى تسااتل ميا شخواايته اإلنساااني  ،فيااو يتمتااش

الج فى اجترام جريته الشخوي وعدم تجريد منيا دون م رر مق ول.
ف ااى ه ااذا يق ااول أج ااد الدقي اااء ،تلتا ا م الدولا ا مقتض ااى أجك ااام الق ااانون
الا ا اادولى العا ا ااام ا ا ااأن تجتا ا اارم فا ا ااى اضجانا ا ااال ك ارم ا ا ا الشخوا ا ااي اإلنسا ا اااني
و انعتراف ليم الجقو التى تكدل تجقي هذ الغاي .
ومن المقرر تش يه اضجانال الوطنيين فى التمتش يذ الجري تش ييا
لي

من الضرورى أن يكون كام والدولا مل ما مقتضاى العارف الادولى

جماي ا اضجن ااى ماان انعتااداء عليااه أو علااى أموالااه ماان أجااد رعايااا الدول ا
التى يقيم فييا ،ون تعت ر الدول قد أخل

الت اميا إذا

أناه لام يكان فاى

إمكانيا منش انعتداء ولكن قد يقش انعتداء على اضجن ى من جانال رجال
السلط العام فى الدول التى يقيم فييا ،كالق

عليه دون م رر قاانونى

أو سجنه دون مجاكم  ،وفى هذ الجال تنعقد مس ولي الدول .
ا
ثانيا
احلرية الدينية لألجنىب فى الفقه اإلسالمى والقانون
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اجت اارم اإلسا ا م جريا ا العقي اادة اجت ارم ااا ك ااام  ،فلك اال ذى دي اان دين ااه
ومذه ه ن يج ر على تركه إلى غيار ون يضاغط علياه ،أى ضاغط ليتجاول
منه إلى اإلس م.
وأسااا هااذا الجا آيااا ا عا وجاال فااى قرآنااه الكاريم ،ومنيااا قولااه
تع ااالى  :الَ إِ فكي َييرافَ ِفيييأل اليييد ِ
يين َي فكفاي فيير
ين ُّ
الر ف
ييأل فَ َمي ف
يين ا فل َغي ِّ
شي ا
ييد ِمي َ
ِّين قَيييد تيَبيييي َ
ِ
ِ ِ
ِ
يه
ام لَ َهيا َواللّ ا
ِبالْيا ا وت َواي فؤ ِمن ِباللّه فَقَد ف
س َك ِبا فل اع فرَوِة ا فل اوثفقَ َى الَ انف َ
استَ فم َ
صَ
س ِمي َعلِيم سورة ال قرة آي .256 /
َ
فاإليمااان عنااد المساالمين لااي

مجاارد كلم ا تلد ا

اللسااان أو طقااو

تؤدى اض دان ،ل أساسه إقرار القلال واذعانه وتسليمه.
ين سورة يون
ويقول تعالى :أَفَأ َ
اس َحتيى َي اكوانواف ام فؤ ِم ِن َ
َنت تا فك ِرفا ال ين َ
آيا  ،33ويقااول أيضاااَ  :واقي ِيل ا فل َحي ُّ
شيياء َف فل ايي فيؤ ِمن َو َميين
يق ِميين يرِّب اكي فيم فَ َميين َ
شاء َف فل َي فكفافر سورة الكيف آي .23/
َ

وكاال مااا هااو مطلااوال ماان المساالمين أن ياادعوا غياار المساالمين إلااى
ِ
سي ِب ِ
ظي ِية
يك ِبا فل ِح فك َمي ِية َوا فل َم فو ِع َ
يل َرِّب َ
اإلسا م الجسانى ،قااال تعلاى  :فاد ا إِليى َ
س ِبيلِ ِه
س ان إِ ين َرب َ
َعلَ ام ِب َمن َ
يك اَ َو أ ف
س َن ِة َو َج ِاد فل اهم ِبالي ِتأل َِ َأل أ ف
ض يل َعن َ
َح َ
ا فل َح َ
ين ساورة النجال آيا  .125وقاال سا جانه :وال تاج ِ
يادلاوا
َعلَ ام ِبا فل ام فهتَ ِيد َ
َو اَ َو أ ف
َ َ
أ ف ِ ِ ِ ِ يِ ِ
ين ظَلَ اميوا ِمي فن اه فم ساورة العنك او
ين إِال الي ِيذ َ
سا
يأل أ ف
َح َ
ََ َل ا فلكتَاب إال بالتأل َ َ
ل
ََ َل ا فل ِكتَ ِ
س َيواء َب في َن َنيا
آي  .46/ويقول س جانه  :اق فل َيا أ ف
اب تَ َعالَ فواف إِلَى َكلَ َمة َ
ضي َنا َب فعضياً أ فَرَب ًابيا
يه َوالَ ان ف
ش ِير َك ِب ِيه َ
َوَب في َن اك فم أَالي َن فع اب َيد إِالي اللّ َ
ش فيي ًئا َوالَ َيتي ِخي َذ َب فع ا
ِّميين اد ِ
ون سااورة آل عماران
ون اللّي ِيه فَيَِلن تََوليي فيواف فَقاولايواف ا ف
سييلِ ام َ
يه ادواف ِبأَينييا ام ف
شي َ
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اآلي  .64/إلى غير ذلك من اآليا  ،وهكاذا وساش اإلسا م أر ااال الاديانا
اضخرى ،ومنجيم جري العقيدة ولام يارغميم علاى اعتناا ديان معاين ،وانماا
ي ور أجسنيا ويوضح منيجيا وقيميا.
وما ين غى التن ياه علياه هاو :أن غيار المسالمين ليام الجا فاى إقاما
شعا رهم داخل معا دهم ،أما خارجيا فإن كانوا يقيمون فى قري منداردة ولام
يكان ياانيم مساالمون جاا لياام ممارسا هااذ الشاعا ر خااارج المعا ااد ،أمااا إن
كااانوا يقيمااون مااش المساالمين فيمتنعااون ماان إ يارهااا ،لمااا فااى هااذا اإل يااار
ماان انس ااتخداف المساالمين والمعارضا ا لياام ،ه ااذا مااا ن اال عليااه الدقي اااء
النس للذمى وما ينط
وقد أخذ

على الذمى ينط

الدول الجدي

على المستأمن.

ما قرر الدقه اإلس مى ،ونوا

الدسااتير

على جري العقيدة لكل أجن ى ،وعلى الادول أن تمكناه مان أداء شاعا ر ماش
م ارع ا اااة ع ا اادم اإلخا ا ا ل الن ا ااام الع ا ااام واآلداال ،و معن ا ااى آخ ا اار أن تمت ا ااش
اضجن ى جري العقيادة ،لاي
اضجوال ،فقد يتعار
وقد أكد

معناا قياماه ممارسا الع اادة علناا فاى جمياش

ذلك مش الن ام العام فى الدول .

المادة ( )18مان اإلعا ن العاالمى لجقاو اإلنساان والاذى

أقرتااه الجمعي ا العام ا لألماام المتجاادة فااى  11ديساام ر عااام  ،1348جري ا
العقيدة الديني فى معناها المطل جينما قرر أن «لكل شخل الجا فاى
جري التدكير والدين والضمير».
وي ج ا أن التش اريعا
اقى الجرياا

السااا دة ن تداار فااى هااذ الجري ا – وأيضااا

اضساساي  ،اين وطناى أو أج ناى ،فالنواول المتعلقا ياذ
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الجري ااا

إقليميا ا التط يا ا أى أني ااا تش اامل ال ااوطنيين واضجان ااال عل ااى ج ااد

سواء.
ا
ثالثا
حرية اإلقامة والتنقل لألجنىب فى
الفقه اإلسالمى والقانون
المستأمن كالذمى له ج اإلقاما والتنقال فاى دار اإلسا م مان مكاان
إلااى آخاار جيااث يشاااء هااذا هااو اضواال ،فيااذ الجري ا مكدول ا لألجن ااى فااى
دار اإلس م.
إن أنه يست نى من هذا اضول ع

اضماكن وتدويليا على النجاو

التالى:
 -1الحجاز :
اتد الدقياء على عدم تمكين اضجن ى من اإلقام فى الججا .
واْصل فى ذلك ما يلى:
أ  -جااديث ا اان ع ااا
وجعااه يااوم الخمااي

قااال :اشااتد رسااول ا واالى ا عليااه وساالم

وأووااى عنااد موتااه ا ث( :أخرجييوا المشييركين ميين

جزيرة العرب ،وأجيزوا الوفد .بنحو ما كنت أجيزَم ،ونسيت الثالثة).
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ال – ما روى عن عمر ن الخطاال ،أناه سامش أن رساول ا والى
ا عليه وسلم يقولْ( :خرجن اليهود والنصاره من جزيرة العرب حتيى ال
أد فيها إال مسلماً).
ج – مااا روا أ ااو ع ياادة اان الج اراح عاان رسااول ا واالى ا عليااه
وسلم قال :آخر ما تكلم ه الن ى ولى ا عليه وسلم (أخرجوا اليهود من
الحجاز وأَل نجران من جزيرة العرب).
د – ما روى عان رساول ا والى ا علياه وسالم (ال يجتمي دينيان
فى جزيرة العرب).
ها ا ا  -وضن الججا ااا لا اام اخا ااتل جا اارم ا تعا ااالى ،وم عا ااث رسا ااالته
ومس ااتقر دين ااه ومي اااجرة رس ااوله و االى ا علي ااه وس االم ،و ااار أش اارف م اان
غير  ،فكان

جرمته أغل  ،فيوان عن أهل الشرك كالجرم.

ويجو لألجن ى دخول الججا

إذن اإلمام لمولج كأداء رساال أو

جمل متاع يجتاج إلياه المسالمون أو لغيار ذلاك ون يمكان مان اإلقاما أك ار
من

أيام.
واذا أقام فى وضش

ا أياام ام انتقال إلاى موضاش آخار

جا له ،ضنه لم يور مقيما فى موضش .ويرى ع

ا أياام،

الجنا ل أن اضجن ى

له اإلقام لمدة أر ع أيام جد ما يتم المسافر للو ة.
ويرى ع

الشافعي الجنا ل أنه إذا دع

ذلك كما فى جال مر

الجاج إلى اإلقاما فاو

اضجن ى فإنه يمكن من ذلك.

وأرى أن اضمر يترك لإلمام يقرر جسال ما تقضى ه المولج .

 -2الحرم المكى :
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الجرم هاو أشارف ال قااع ،لماا خواه تعاالى يتاه الجارام الاذى تتوجاه
إليه فى الوا ة والجاج ،فميا علاى ساا ر قااع اضر  ،ام ن يدخلاه قاادم
إن مجرما جج أو عمر  ،ويجرم وديه وشجر أن يعضد.
ولمااا كانا

هااذ الجرم ا  ،فا يجااو أن يدخلااه مشاارك ماان كتااا ى ون

و ناى لمقااام ون اجتيااا فااإذا جااء أجاادهم رسااال إلااى اإلماام ،عااث إليااه ماان
يس اامعه أو يأخ ااذ كتا ااه ،اام يخ اار اإلم ااام ،أو يخ اارج إلي ااه اإلم ااام إذا ق ااال
الكااافر ،ن أؤدى الرسااال إن مشااافي  ،والااى هااذا ذهااال جميااور العلماااء ماان
المالكي والشافعي والجنا ل وال يدي واإلمامي .
ون َن َجيس فَيالَ َي فق َرابيواف
وس ال تجريمه ،قوله تعالى ... :إِ ين َما ا فل ام ف
ش ِيراك َ
ا فلمس ِج َد ا فلحرام بع َد ع ِ
ام ِه فم ََي َذا سور التو آي .28/
ََ َ َف َ
َ ف
وقااول تعااالى  :فَ يالَ َي فقراب يواف ا فلم ف ِ
ام يريااد ااه الجاارم ،فع اار
َ
َ
س يج َد ا فل َحي َير َ
عنه المسجد لجلوله فيه كما قال تعاالى س فيبح َ ِ
َس َيره ِب َع فب ِيد ِف لَ فييالً
ا َ
ان الييذي أ ف
سي ِج ِد ا فل َحي َيرِام ساورة اإلساراء آيا  .1/يرياد ااه :مكا  :ضناه أساارى ااه
ِّمي َ
ين ا فل َم ف
من من ل خديج  ،وقيل من من ل أم هان .

واذا كااان كااذلك ،وقااد منااش أنااه يقر ااه مشاارك أوجااال أن يكااون المنااش
مجمااون علااى عمومااه فااى الاادخول وانسااتيطان ،لمااا روى عاان علااى رضااى
ا عين ااه أن ااه ن ااادى ااأمر الن ااى و االى ا علي ااه وس االم (ال ييييدخل الحيييرم
مشييرك) .وقااد قااال واالى ا عليااه وساالم أيضااا ( :ال يحييْ بعييد َييذا العييام
مشرك).
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وضن لمااا اخااتل الجاارم مااا ش ارفه ا تعااالى فيااه علااى سااا ر ال قاااع
تع يما لجرمته ،كان أولى أن يوان ممن عاند وطاعنه.
وذه ااال الجنديا ا و عا ا
ولكن لي

الجنا لا ا إل ااى جا اوا دخ ااول اضجن ااى الج اارم

له اإلقام فيه.

ون َن َجيس ساور
واستدلوا على ذلك قوله تعالى ... :إِ ين َميا ا فل ام ف
ش ِيراك َ
التو ا آي ا  .28/قااالوا  :إنيااا مؤول ا منااش الاادخول علااى الوجااه الااذى كااانوا
اعتادوا عليه فى الجاهلي  ،جياث كاانوا يطوفاون ال يا

عاراة ،أو أن الماراد

منعيم من دخول مك للجج ،ويؤياد هاذا جاديث المواطدى والى ا علياه
وساالم (ن يجااج عااد العااام مشاارك) فدااى هااذا دلياال علااى الم اراد .وياادل عليااه
ِ
يه ِميين
سي فيو َ
ف اي فغ ِنييي اك ام اللّي ا
قااول تعااالى فااى نس ا الاات وة َ وِا فن خ ففييتا فم َع فيلَ ي ًة فَ َ
شيياء ،وانمااا كانا خشااي العيلا ننقطاااع تلااك المواساام ماانعيم
ضييلِ ِه إِن َ
فَ ف
م اان الج ااج .ضني اام ك ااان ينتدع ااون التج ااا ار الت ااى كانا ا

تك ااون ف ااى مواس اام

الجج ،فدل ذلك على أن مراد اآلي الجج ويدل علياه اتداا المسالمين علاى
منش المشركين من الجاج والوقاوف عرفا والم دلدا وساا ر أفعاال الجاج وان
لم يكن فى المسجد.
وأيضا القيا

على دخول مسجد الرساول والى ا علياه وسالم فقاد

روى أن الن ى ولى ا عليه وسلم أذن لوفد قيف لما جاؤوا إلاى المدينا ،
فقيال لاه هام أنجاا  ،فقاال والى ا عليااه وسالم( :إنيه لييس علييى اْرأ
من أنجاء الناس شئ إنما أنجاس الناس على أنفسهم).
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يقااول اإلمااام الجوااال وفااى ذلااك دنل ا علااى أن نجاس ا الكداار ن
تمنااش الكااافر ماان دخااول المسااجد ،وأيضااا روى عاان سااعيد اان المساايال ،أن
أ ا سديان كان يدخل مساجد الن اى والى ا علياه وسالم وهاو كاافر ،وكاان
ذلك ق ل فتح مك وقد جاء أ و سديان لتجديد اليدن وكان جين ذ مشركا.
الراجح:
أرى رججان قول الجميور ،ضن اآلي عام تشامل الادخول واإلقاما ،
وجمل اآلي على هذا أولى عم

انجتياط ،ل التع ير قولاه تعاالى( :فا

يقر اوا) ،ينواارف لكاال شا ولااو الاادخول ،كمااا أن قيااا
قيا

مكا علااى المدينا

مش الدار  ،فإن لكل منيما أجكاما خاو .

 -3دخول المدينة :
يجو لغير المسلم دخول المدين لرسال أو تجارة أو ساياج أو غيار
ذلك ،إذن اإلمام أو نا ه على نجو ما ينا فى دخول الججا .
 -4دخول اْجنبى المساجد :
سا ا

أن ين ااا جك اام المس ااجد الجا ارام ،أم ااا م ااا ع اادا ذل ااك م اان س ااا ر

المساجد ،فقد اختلف فيه العلماء ،إن أن هناك الرأه الراجح وَو:
جوا دخول غير المسلم المسجد إذا أذن له.
حرية اإلقامة والتنقل فى القانون:
أكاد

الموا يا العالميا واإلقليميا جريا التنقاال واإلقاما  ،فقااد نوا

المادة ال ال عشرة من اإلع ن العالمى لجقو اإلنسان على أن:
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 -1لكل فرد جري التنقل واختيار مجل إقامته داخل جدود الدول .
 -2يج لكل فرد أن يغادر أي

د ما فى ذلك لد  ،كما يجا لاه

العودة إليه.
اام أكااد

المااادة  22ماان انتداقي ا اضمريكي ا لجقااو اإلنسااان علااى

ذلك إذ تقول:
 -1لكل شخل متواجد واورة شارعي فاى أ ارضاى دولا طارف فاى
هذ انتداقي ج التنقل واإلقام فييا مش مراعاة أجكام القانون.
 -2لكال شاخل جا مغاادرة ال لاد المتواجااد فياه جريا مااا فاى ذلااك
مغادرة وطنه.
 -3ن يجو تقييد ممارس الجقو المذكورة أع

إن موجال قانون

و الق اادر ال ااذى ن ااد من ااه ف ااى مجتم ااش ديمق ارط ااى م اان أج اال من ااش
الجريم ا أو جماي ا اضماان القااومى أو الس ا م العام ا أو الن ااام
الع ا ا ااام أو اآلداال العاما ا ا ا أو الو ا ا ااج أو جق ا ا ااو اآلخا ا ا ارين أو
جرياتيم.
 -4يمكاان أيضااا تقييااد ممارس ا الجقااو المااذكورة ف اى الدق ارة موجااال
القانون فى مناط مجددة وضس اال تتعل

المولج العام .

 -5ن يمكن طرد أجد من أراضى الدول التى هو أجاد مواطنيياا ون
جرمانه من ج دخوليا.
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 -6ن يمكاان طاارد أجن ااى متواجااد وااورة شاارعي علااى أ ارضااى دولا
طرف فى هذ انتداقي إن موجال قرار وادر وفقا للقانون.
وم اان ذل ااك يت ااين أن الشا اريع اإلس ا ا مي أسا ا
والموا ي ا ا التا ااى ج ا ا

م اان ك اال الدسا اااتير

علا ااى جري ا ا التنقا اال واإلقام ا ا  ،فلا اام يقا ااف الجري ا ا

الشخوي عند جمايتيا وعدم انعتداء علييا ،وانما امتد أن كدال لإلنساان
جري التنقل ولم يقيد ذلك إن فى جدود معين ما تقتضيه المولج العام
للدول ا اإلس ا مي  ،اام وااار الدساااتير والموا ي ا الدولي ا علااى ذلااك تأساايا
ما هو فى اإلس م.

ا
رابعا

محاية النفس فى الفقه اإلسالمى والقانون لألجنىب
أوالً – حماية النفس فى الفقه اإلسالمى لألجنبى:
عقد اضمان جعل جيااة المساتأمن مواون ن تما

طاوال مادة إقامتاه

فى دار اإلس م ف يجو انعتداء علييا مادام ملت ما عقد اضمان.
وق ااد وض ااع

الشا اريع اإلسا ا مي عقو ااا

رادعا ا لم اان يي اادر جي اااة

المستأمن القتل .سواء أكان انعتداء عمدا أم خطأ ،وسواء أكان انعتاداء
من مستأمن م له أو ذميا أو مسلما .وسوف أ ين هذ الوور التدويل.
 -1قتل المستأمن عمداً:
داي ين غى أن نجدد مديوم القتل العمد عند فقياء المذهال.
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 -1عرفاه اإلمااام أ او جنيدا أناه أن يقوااد الجاانى ضاار ال المجنااى
عليه س ح أو ما جرى مجرى الس ح فى تدري اضج اء.
 -2وعرفااه الواااج ان أنااه :أن يقوااد الجااانى ضاارال المجنااى عليااه
ما يقتل غال ا.
 -3وعرفه المالكي أنه :ما قود ه إت ف الند

آل تقتل غال ا.

 -4وعرفه الشافعي أنه :هو قود الدعل والشخل ما يقتل غال ا.
 -5وعرفه الجنا ل أنه :قود القتل آل تولح له غال ا.
يتضح مما تقدم أن القتل العمد هو ما توافر فيه شروط

:

 -1قو ااد القت اال :أى قو ااد الج ااانى قت اال المجن ااى علي ااه .ولم ااا ك ااان
القود شي ا اطنيا ،فإنه يستدل عليه الوسيل واآلل المستعمل فى القتل.
 -2أن يكون فعال الجاانى االمجنى علياه عادوانا ،أى يقواد الجاانى
انعتداء على المجنى عليه.
 -3أن يكون هذا الدعل مجرما أن يكون المعتدى عليه آدميا ،جياا،
معووم الدم.
إذا تااوافر هااذ الشااروط كااان القتاال عماادا ،ساواء كااان هااذا انعتااداء
واقعااا ماان مسااتأمن علااى مسااتأمن ،أو ماان ذمااى لمسااتأمن أو ماان مسااتأمن
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لذمى أومن مسلم لمساتأمن ،أو مان مساتأمن لمسالم أو مان مرتاد لمساتأمن،
أو من مستأمن لمرتد فيذ س ش مسا ل(.)1

 -2قتل المستأمن خْأ :
إذا قتاال المسااتأمن اادار اإلسا م خطااأ ساواء أكااان قتلااه ماان مساالم أو
ذمااى أو مسااتأمن م لااه ،ف ا خ ا ف ااين الدقياااء فااى أن الواجااال فااى القتاال
الدي ( ،)2وهى اسم لمقدار معلوم من المال دن من ند

الجر.

ثانياً ًً – حماية النفس فى القانون لألجنبى:
يج ااال تط يا ا ق ااانون العقو ااا

عل ااى الجا ا ار م الت ااى تق ااش داخ اال إقل اايم

الدول  ،وذلك وفقا لم دأ اإلقليمي  ،فقواعد قاانون العقو اا

تخاطاال كال مان

تواجد فى اإلطاار اإلقليماى للدولا  ،وذلاك وارف الن ار عان كاون الجاانى
وطنيا أو أجن يا.
( )1ارج ااش ه ااذ المس ااا ل تدو ااي ف ااى د /ك ااى ك ااى جس اان ي اادان  :جق ااو الس ااا ح
وواج اته فى الدقه اإلسا مى والقاانون الوضاعى ،مط عا النيضا  ،ل  118وماا
عدها.

( )2راجش مقادار الديا لادى :د /كاى كاى جساين يادان ،جقاو الساا ح وواج اتاه فاى
الدقه اإلس مى والقانون الوضعى ،المرجش السا  ،ل  113وما عدها.
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فجنسي الجانى يجال أن تكون ليا دخل فى اروف الجريما ون فاى
اضسا ا اال المخددا ا أو المش اادد ،كم ااا يج ااال أن يع ااذر اضجن ااى ع اان جيل ااه
القانون.
وقااد نو ا

المااادة اضولااى ماان قااانون العقو ااا

المواارى علااى ذلااك

قوليا (تسرى أجكام هذا القانون على كال مان يرتكاال فاى القطار الموارى
جريم ا ا ما اان الج ا ا ار م المنوا ااول علييا ااا فيا ااه) .فالقاعا اادة العام ا ا  :أن كا اال
شخل يخل كيان الدولا مرتك اا لجريما تخضاعه الدولا لقانونياا الجناا ى
ضن فااى ذلااك اسااتخداما لجقيااا فااى وااون وجودهااا و قا يااا .كمااا أن مكااان
ارتكاااال الجريم ا هااو المكااان الااذى ت ياار فيااه آ ارهااا المادي ا التااى ت يرهااا
المعاينا  ،ويسيل فييا كشف الجقيق عن طري شيودها فتكون المجاكم
مجدي  ،ومجقق اليدف من العقو .
ولا ام يقتو اار المش اارع المو اارى عل ااى الجن اااة داخ اال القط اار المو اارى
فقااط ،اال نطااا تط يا نوووااه قااد يمتااد خااارج جاادود إقليمااه وناال علااى
ذلك فى المادة ال اني من قانون العقو ا

ونو

على أنه« :تسرى أجكام

هذا القانون أيضاًَ على اضشخال اآلتى ذكرهم-:
أوالً – كل من ارتكاال فاى خاارج القطار فعا يجعلاه فااع أو شاريكا

فى جريم وقع

كليا أو عضيا فى القطر المورى.
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فيااذا الاانل :افتاار

وقااوع الجريما كامل ا أو تاام ارتكا يااا ج يااا فااى

مور ،س ا لتط ي القانون على الداعل أو المساهم الخارجى ،سواء أكان
مواطنا أم أجن يا.
ويساات نى ماان م اادأ اإلقليمي ا ج ا ار م معين ا يط ا علييااا م اادأ العيني ا
ومداااد هااذا الم اادأ أن القااانون المواارى يط ا

النس ا لج ا ار م معين ا غا
هااذا الم اادأ هااو

الن اار عاان مكااان ارتكا يااا وعاان شخوااي مرتك يااا .وأسااا
الدفاع عن كيان الدول خارج جدودها.

عقوبة جريمة القتل العمد فى القانون الجنائى المصره:
يعاق ااال الق ااانون م اان قت اال ندسا ااا عم اادا اضش ااغال الش اااق المؤ ا اادة أو
المؤقت وقد ين ذلك فى المادة ( 1/234عقو ا ) ونويا «مان قتال ندساا
عمدا من غير س

إورار ون ترود ،يعاقاال اضشاغال الشااق المؤ ادة أو

المؤقت ».
و ناااء علااى هااذا الاانل ،يكااون للقاضااى أن ينطا
ولااه أن ين ا ل يااا إذا وجااد
الم ااادة  11م اان ق ااانون العقو ااا
الجنايااا

إذا اقتضا

إجاادى العقااو تين،

ااروف تاادعو نسااتعمال ال أرف ا تط يقااا لاانل
الت ااى تو اان عل ااى أن ااه «يج ااو ف ااى ما اواد

أجاوال الجريما المقاما ماان أجليااا الاادعوى العموميا
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أرفا ا القض اااء ت ااديل العقو ا ا عل ااى الوج ااه اآلت ااى :عقو ا ا اإلع اادام عقو ا ا
اضشغال الشااق المؤ ادة أو المؤقتا  .عقو ا اضشاغال الشااق المؤ ادة عقو ا
اضشغال الشاق المؤقت أو السجن ،عقو اضشغال الشااق المؤقتا عقو ا
الااذى ن يجاو أن تاانقل مدتااه عان ساات أشااير ،عقو ا

الساجن أو الجا
السجن عقو الج

الذى ن يجو أن تنقل مدته عن

أشير.

وقد غل المشرع عقو القتل العمد وجعليا اإلعدام فى أجوال معين
وهى:
 -1س

اإلورار المادة .231

 -2الترود المادة .231
 -3إذا جو اال القت اال ما اواد س ااام يتسا ا ال عني ااا الم ااو ع اااج أو
آج المادة .233
 -4إذا اقترن القتل جناي أخرى أو كاان القتال مرت طاا جنجا  ،فاإن
عقو القاتل تكون اإلعدام أو اضشغال الشاق المؤ دة.
عقوبة القتل الخْأ فى القانون الجنائى المصره:
اعت ر المشرع جريم القتل خطأ جنجا  ،وقارر لياا عقو ا الجا

أو

الغرام  .و ين ذلك فى المادة ( 2/238و  3عقو ا ) ونويا «مان تسا ال
خطأ فى مو شخل آخر أن كاان ذلاك ناشا ا عان إهمالاه أو رعونتاه أو
عادم اجتا ار أو عاادم مراعاتاه للقاوانين والقا ار ار واللاوا ح واضنشاط  ،يعاقااال
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ااالج

م اادة ن تق اال ع اان س اات أش ااير و غ ارما ا ن تج اااو م ااا تى جني ااه أو

إجدى هاتين العقو تين».
ون ا ا ار لتط ااور أسا ا اال الجا اوادث فا ااى العو اار الج ااديث سا ا ال ك ا ارة
اآلن

الوااناعي  ،ولتعاادد ن اواجى النشاااط انقتوااادى فااى الجياااة اليومي ا ،

جتى وول

الجوادث فى ع

اضجيان إلى ما يش ه الكوارث ،لك رة عدد

الضااجايا ،فااإن المشاارع وضااش روفااا مشااددة للعقاااال علااى الجريم ا وجعاال
العقو الج

مدة ن تقل عن سن ون ت يد على خم

سانوا

وغ ارما ن

تقال عان ما ا جنياه ون تجاااو خمساما جنياه أو إجاادى هااتين العقااو تين
إذا توافر إجدى ال روف اآلتي :
إخ ل الجانى إخ ن جسيما ما تدرضه علياه و يدتاه أو

-1

مينته أو جرفته.
أن يتعاااطى الجااانى مسااك ار أو مخااد ار عنااد ارتكا ااه الخطااأ

-2

الذى نجم عنه الجادث.
النكا ااول وق ا ا

-3

الجا ااادث عا اان مسا اااعدة ما اان وقع ا ا

عليا ااه

الجريم أو عن طلال المساعدة له مش تمكنه من ذلك.
م عاق

الدقرة ال ال من المادة  238عقو ا

الج

مادة ن تقال

عان ساان ون ت يااد عاان سا ش ساانين إذا نشاأ عاان الدعاال وفاااة أك اار ماان

ا

أشااخال فااإذا ت اوافر اارف آخاار ماان ال ااروف ال اواردة فااى الدق ارة السااا ق
كان

العقو الج

مدة ن تقل عن سن ون ت يد على عشر سنوا .
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موازنة بين الفقه اإلسالمى والقانون الجنائى فى حماية النفس:
إن أجك ااام الشا اريع اإلسا ا مي أجك ااام عالميا ا  .يج ااال تط يقي ااا عل ااى
جميش اضفراد فى جميش ال قاع اإلس مي  ،ن تخل فردا دون فرد ون جنساا
دون جن

فيخاطال يا المسلم وغير المسلم.

فالشاريع اإلسا مي فااى أساساايا شاريع عالميا  ،إذا ن رنااا إلييااا ماان
الوجيا ا العلميا ا  ،ولكني ااا ف ااى تط يقي ااا شا اريع إقليميا ا إذا ن رن ااا إليي ااا م اان
الوجي ا العلمي ا  .تط يقيااا يساارى علااى اضقاااليم التااى تاادجل تج ا

ساالطان

المساالمين واارف الن اار عاان سااكان هااذ اضقاااليم .ساواء أكااانوا مساالمين أم
ذميااين أم مسااتأمنين فااى فت ارة إقااامتيم فااى دار اإلس ا م ،ضن المساالم مل ا م
ط يعا إسا مه أجكاام الشاريع  .والاذمى ملا م أجكااام الشاريع عقاد الذما
الااذى الت ا م مقتضااا أجكااام اإلس ا م الت امااا دا مااا فااى مقا اال اضمااان الاادا م
والعواام الدا م ا لندسااه ولمالااه ،والمسااتأمن مل ا م أجكااام الش اريع طل ااه
اضمان ودخوله أر

اإلس م ،فجكمه جكم الذمى.

والقوانين الوضعي  ،تسير على هادى الشاريع اإلسا مي وتت اش أ رهاا
وتأخذ م دأ اإلقليمي إن فى ج ار م معين من أفراد معينين ،لكن مان ناجيا
العقو فمختلدان على نجو ما ينا.

مت حبمد اهلل

