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 الملخص

جعلتها وعمارهتا و  زراعة األرض فحثت على األرض املوات  إحياءالشريعة اإلسالمية مبوضوع  اهتمت
ورد لتنظيم هذا امل حاولت القوانني الوضعية حديثًا وضع ضوابطقضية من قضايا الدين،كما

حول أحد القوانني الوضعية  ، ومن هذا املنطلق دار هذا البحثملا له من أمهية كببرة االقتصادي
من حيث التعريف هبا، وطريقة إحياء األرض، ومسائل حتجبر الفقه اإلسالمي مبا جاء يف  ومقارنته

بني الفقه  واالتفاق االختالفع وبيان مواضاألرض ووضع اليد عليها، ومن له األحقية يف إمتالكها، 
للييب املرقم برقم قانون التصرف يف األراضي الزراعية افكان ، اإلسالمي والقانون الوضعي يف ذلك

، حمل الدراسة م،1986واملعدل لسنة  م يف شأن التصرف يف األراضي الزراعية1970لسنة  123
فكان هذا البحث زراعية، البور وال حيث يشمل هذا القانون عمليات التمليك واالنتفاع باألراضي

فدارت  والقانون الوضعي اللييب دراسة مقارنة"الفقه اإلسالمي بعنوان، "إحياء األرض املوات بني 
زراعة يف شاسعة من أراضي الدولة الليبية الصاحلة للذا البحث يف عدم إستيغالل مساحات مشكلة ه

إليها هذا البحث، كانت يف توضيح معىن  وجود القانون املذكور، ومن بني األهداف اليت هدف
وبيان مراحله وتوضيح أثر القانون اللييب على إحياء األراضي الفقه اإلسالمي إحياء األرض يف 

 املنهج االستقرائي، واملنهج الوصفي، واملنهج املقارن وكان املنهج املتبع يف هذا البحث، املوات،
األرض املوات،  إحياءلفقهاء يف املسائل الفقهية واخلاصة ببتتبع آراء اوكذلك املنهج التحليلي، فقمت 

والتمليك،  حياءيف اإل األحقيةه ن لوممن حيث التعريف مبوات األرض وبيان مبا يكون إحياؤها، 
 ،اعية على الشريعة اإلسالميةاخلاص بالتصرف يف األراضي الزر  جاء يف القانون اللييب وعرض ما
تطبيقات بعض املصارف  إىل مت التطرقيف ذلك، كما  واالتفاق االختالفمواضع على  والوقوف
مهها كان من أ  سفرت الدراسة على العديد من النتائجأو ، املوات األرض إحياءيف ومسامهتها  والبنوك 

، كذلك وجود عالقة قوية راضي الزراعية على أكمل وجهالقانون اخلاص باألوجود قصور يف  تطبيق 
إن هناك  كما وجد  ،يف ليبيا املفرط للمياه اجلوفية وتقلص نسبة األراضي الزراعية االستعمالبني 

ود جدية يف تطوير هذا القطاع وعدم وج ،قلة الوعي للمواطن تتمثل يفأسباب أخرى ال تقل أمهية 
  .املسؤولنيغلب أمن 
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ABSTRACT 

The Islamic legislation (Sharia) has paid special attention to reviving barren (mawat) lands; 

(The land which has no owner and nobody benefits from it). Sharia has urged to using such 

lands in any form that means cultivation (Ihya). Various man-made laws have also been set to 

regulate more development of agriculture. The law on the disposal of agriculture land in 

Libya which numbered (123) for 1970th which has been specified for Libyan agriculture 

lands. This research provides a comparative study between the Sharia and the Libyan man-

made law regarding restoration of the barren (mawat) land. The researcher has inspected 

opinions of Fuqaha (Islamic jurists, expert in fiqah) concerning the revival of the (mawat 

(land as stated in some books of Fiqah. In his comparison. Since not using the vast spaces in 

Libya that can be used in  many useful things so Based on the agriculture lands in Libya I 

chose to compare between the Islamic Fiqh and Libyan law. the researcher has broached the 

Libyan Agricultural law that related to Sharia, to find out aspects of difference and agreement. 

The research also discussed the implementations of some banks and their contribution to the 

revival of the (mawat) land. This study is significant because it resulted in many important 

findings; most importantly are: the need to apply the Libyan agricultural law; as well as the 

existence of a strong relationship between excessive use of ground water and the shrinking 

proportion of agricultural land in Libya, and the lack of seriousness by most officials 

regarding the development of this sector. 
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 طار العام للبحث: اإلولالفصل األ

 المقدمة
، فسلكه يف األرض عيونًا وأهناراً، احلمد هلل الذي جعل األرض قراراً، وأنزل من السماء ماء مدراراً 

اهلل عليه  ىللعاملني سيد األولني واألخرين وإمام األنبياء واملرسلني حممد صل وأصلي على املبعوث رمحةً 
 وسلم... وبعد.

خلق اهلل اإلنسان لعبادته، ومّيزه على غبره من خملوقاته وكرمه، فجعله سيدًا يف هذه األرض 
معيشته  ار وفّجر له العيون لتعينه علىألهنشيء خلدمته، فبسط له األرض وأجرى له ا وسخر له كلّ 

حبكمته، كما أكرم اهلل اإلنسان  تنزل على األرض امليتة ماًء فتحىيبعد أن أجرى السحاب بقدرته ل
بأن يسر له سبل العيش يف هذه األرض حبرثها وعمارهتا وبني له من خالل رساالته السماوية 

طحها، قال االهتمام باألرض بعمارهتا وحرثها واالستفادة منها لتكون له مسلكًا للعيش على س
 .(1)" چڦ  ڄ    ڄ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  :إىلتع

ومن أبرز معامل الدين اإلسالمي احلنيف إنه مجع بني االهتمام بالدنيا واألخرة، فجعل اهلل  
فحث على عمارهتا وزراعتها وجعل قضية إعمار هذه األرض قضية أساسية من قضايا الدين، 

جر والثواب يف إعمارها والعناية هبا، كما عد اهلل  زراعة األرض مبثابة الصدقة يف األ الضوابط الشرعية
ما من مسلم ييغرس غرسًا أو يزرع زرعاً،  ":النيب صل اهلل عليه وسلم أنه قالجاء يف احلديث عن 

عة حث على زرا، نالحظ أن اإلسالم (2)فيأكل منه طبٌر أو إنساٌن أو هبيمٌة إال كان له به صدقة"
 .هبا األرض وغرسها والعناية هبا وجعل الضوابط الشرعية يف ذلك من حيث التمليك واالنتفاع

ومن له األحقية يف  األرض إحياءكذلك جند أن بعض القوانني الوضعية وضعت شروطا يف   
قضية وإن من أهم القضايا اليت تشيغل بال العديد من الباحثني والدارسني للفقه اإلسالمي  ،متلكها

                                                           

 15اآلية  :سورة امللك (1)
، كتاب املزارعة ، باب ما كان من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا يف صحيحه أخرجه البخاري (2)

 .2195قم، ر 216،217، ص2الزراعة والثمرة، ج
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األرض املوات واستحقاق ملكيتها ومدي  إحياءاالختالف بني القوانني الوضعية يف ضوابط وشروط 
  .تطبيقها للشريعة االسالمية

 مشكلة البحث
راضي الزراعية فيها بلغ ن نسبة استيغالل األأكببرة اليت تتمتع هبا ليبيا إال على الرغم من املساحة ال

ما املساحة املتبقية فرتكت بدون استيغالل، حيث أة للزراعة، راضي الصاحلمجايل األإمن  2.5%
البالد  تصة يف املناطق اجلنوبية لذلك جلألوحظ يف السنوات األخبرة تدين إنتاج ليبيا من احلبوب وخا

لتيغطية ما حيتاجه السوق احمللي من احلبوب يف ظل وجود قانون  ؛لسد حاجاهتا من السوق اخلارجية
م يف شأن التصرف يف األراضي  1970لسنة  123الزراعية اللييب املرقم برقم التصرف يف األراضي 

وزيعها وت، نتفاع باألراضي البور والزراعيةالزراعية، حيث يشمل هذا القانون عمليات التمليك واال
 رض املوات .األ إحياءذلك يف  على املواطنني  واستيغالل

نظر يف هذا األمر وضرورة الوقوف بالمن القائمني على النظام اللييب األمر الذي يستوجب 
ذلك، فاألرض الزراعية أو البور اليت توزعها الدولة على املواطنني  إىلعلى أهم العقبات اليت أدت 

وإحيائها وجعلها قابلة للزراعة مبا ، عليها بيغرض استصالحها أو متلكها ومتنح هلم حق االختصاص
، وحسن سبر مرافق الدولة جيب أن يكون وفق أسس مدروسة؛ ألن هذا من شْأنه يضمن العدالة

 حتقيق الصاحل العام لألمة اإلسالمية والعود بالنفع عليها.

 أسئلة البحث 
 والقانون الوضعي؟الفقه اإلسالمي ما املقصود باألرض املوات يف  -1
 ؟املواتوالقانونية املتعلقة باألرض الشرعية  األحكام  بيان -2
 األرض املوات؟  إحياءما مراحل  -4
 ما هي اإلجراءات اليت أقرها  النظام اللييب اخلاصة بالتعدي على األرض املوات؟ -5
 ؟األرض املوات إحياءعلى  ةيالزراعاخلاص بالتصرف يف األراضي  اللييب القانون ما أثر -6

 هداف البحث أ
 يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. األرض املوات إحياءمعىن  بيان -1
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 .األرض املواتاملتعلقة بوالقانونية األحكام الشرعية  معرفة -2
 األرض املوات. إحياءتوضيح مراحل  -3
 .توضيح اإلجراءات اليت أقرها القانون اللييب اخلاصة بالتعدي على األرض املوات -4
  .األرض املوات إحياءعلى  ةالزراعي التصرف يف األراضيب ثر القانون اللييب اخلاصتوضيح أ -5

 منهج البحث 
واملنهج التحليلي،  املقارن،الوصفي، واملنهج واملنهج  ،يف هذا البحث على املنهج االستقرائي تاعتمد

وذكر  األرض املوات، إحياءبتتبع أراء الفقهاء يف املسائل الفقهية اخلاصة بفكان املنهج االستقرائي 
مذاهب أهل العلم  ن قال هبا من أهل العلم، واعتمدت يف ذلك علىوبيان م ،أقواهلم يف املسألة

أمهات الكتب واملراجع األصلية يف  إىلالعزّو يف ذلك  إىلاإلسالمي مع احلرص  الفقهيف املعتربة 
ة واملوثقة من كتب أهل التخريج والتوثيق، وبيان ما جاء من أثار السلف الصاحل من األخبار الصحيح

القوة والضعف كما  وبيان درجتها من حيث ،املوضوع مت بتخريج األحاديث املتعلقة هبذاقو  العلم،
قع ووصفها وصفاً الو جاء املنهج الوصفي بدراسة الظاهرة كما توجد يف او  احلديث،جاء يف كتب 

 ،فريقكل هلذه الدراسة من خالل استعراض أراء الفقهاء وأدلة   لمالئمتهف املقارنأما املنهج و دقيقاً، 
 القانون اللييب ما جاء يف باستعراض أقوم، مث بعد ذلك الرأي األقوى إن وجد هناك ترجيح وترجيح

 االتفاقوبيان مواطن  ،الشريعة اإلسالميةوعرضه على  ،اخلاص بالتصرف يف األراضي الزراعية
 .يف ذلك إن وجد واالختالف

 البحث أهمية
 بحث يف النقاط التالية التربز أمهية 

 .حياءاألحكام الشرعية اخلاصة باإل بيان .1
 .األرض املوات إحياءبيان وتوضيح كيفية  .2
 .األراضي الزراعية محايةو من حيث التوزيع بيان اإلجراءات اليت اختذها القانون اللييب  .3
 .األرض إحياءعلى  لتصرف يف األراضي الزراعيةون اللييب اخلاص بابيان تأثبر القان .4
 .بحوث اخلاصة يف هذا اجملالإثراء املكتبة العربية بال .5
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 حدود البحث
 اإلسالميالفقه األرض املوات يف  إحياءضوع إن احلدود املوضوعة هلذا البحث تتمثل يف تناوهلا ملو 

 .الذي كان حمل الدراسة  ةالزراعي بشأن التصرف يف األراضيوالقانون الوضعي اللييب اخلاص 

 الدراسات السابقة 
  ،االقتصاد جامعة البرموك(، كلية الشريعة اإلسالمية و 1991)أمحد صبحي،  ىدراسة مصطف -1

األرض املوات يف النظرية ويف التطبيق دراسة اقتصادية فقهية  إحياءكانت هذه الدراسة بعنوان )
وكذلك تقييم األثار  ،حياءحول اجلانب التارخيي والفقهي لإل تهدراسحيث دارت  ،مقارنة(

ستة فصول  إىل الباحث دراستهقسم فقد  ،وأثره يف زيادة الدخل الفردي والقومي حياءاالقتصادية لإل
وكذلك الضوابط اليت تقع على األرض احمليا  حياءتناول يف الفصل األول والثاين املراحل اخلاصة باإل

بني العشر واخلراج، كما تضمن الفصل الثالث والرابع أحكام اإلقطاع واحلقوق املرتتبة عليه 
أمهية الزراعة والتنمية  صل اخلامس والسادسيف الف  الدولة اإلسالمية، وأوردبيقات التارخيية له يفوالتط

، وختم الباحث مبجموعة من النتائج والتوصيات متثلت يف اآليت "وجوب النشاطات االقتصاديةو 
املوات دون  األرض إحياءاألخذ بعني االعتبار أمهية املوارد االقتصادية وخاصة األرض، وأن عملية 

  جتاه هذا املورد االقتصادي .ا اهتاتقدمي البناء التحيت هلا هو عبارة عن ختلى الدولة عن مسؤولي

، وكذلك من الناحية القانونية حياءن هذه الدراسة تشاهبت مع حبثنا من النواحي الفقهية لإلإ
عدة مسائل يف القانون  إىلن الباحث مل يتطرق أغبر  ،حبثنا إىلون أقرب الدراسات جندها قد تك

إجراءات احلماية القانونية لألراضي الزراعية وعملية متليك أو توزيع األراضي على  :الوضعي من بينها
وأثرها املضار اليت تنتج عن عمليات التفتيت لألرض الزراعية   إىلملستنقعني، كما مل يتطرق الباحث ا

الوضعي  يف ذلك، وهذا ما متيزت به دراستنا على اإلجراءات اليت اختذها القانون و  ،ضعلى األر 
 .الدراسة املذكورة

(، جامعة املوصل كلية الرتبية اإلسالمية، نشر هذا 2008دراسة عبد الوهاب خضر إلياس،)   -2
(، كانت هذه الدراسة بعنوان: )توثيق إحياء األرض 3البحث يف جملة اجلامعة اجمللد الثامن العدد: )

م دراسة حتليلية(  حيث دارت دراسته حول آلية العقود واإلقطاعات املتعارف عليها املوات يف اإلسال
الناس يف الصدر األول لإلسالم واخلاصة باإلحياء، وكيفية صياغتها على ما جاء يف كتاب الشروط 
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للطحاوي، فذكر العقد وشروطه من توثيق وشهود وغبرها، وختم الباحث بقوله: إن متليك األرض 
مقيد بشرط إحيائها، وإنه بعد اإلحياء تصنف األرض من األراضي العشرية اليت ميلكها احملياة 

 املسلمون ملكية تامة ـ حق رقبة ـ  وال يؤدون عنها سوى الزكاة.

جند أن دراسته اختلفت عن حبثنا، يف كوهنا اهتمت بصييغة العقد اخلاص باإلحياء  يف الصدر 
ألرض لطحاوي، أما الدراسة اليت بصددها سنتناول إحياء ااألول لإلسالم من خالل كتاب الشروط ل

 والقانون  الوضعي اللييب اخلاص باألراضي الزراعية. فقه اإلسالمي املوات يف ال

)بعنوان جامعة العلوم اإلسالمية، عمان األردن، (،2011محزة عبد الرحيم اخلوالدة، )دراسة  -3
معرفة األحكام الشرعية  إىلهدفت الدراسة ، مقارنة(  الفقه اإلسالمي دراسةاألرض املوات يف إحياء

، حياءاألرض املوات واستحقاق ملكيتها يف الشريعة اإلسالمية واحلقوق املتعلقة باإل إحياءاخلاصة ب
يف الفصل األول والثاين األحكام الشرعية اخلاصة  مخسة فصول حيث تناول  إىله م دراستقسّ و 
اول يف الفصل الثالث والرابع ملكية األرض احمليا وصور إحيائها، املوات وشروطه، وتناألرض  إحياءب

 يف حتقيق األمن اليغذائي والتخفيف من البطالة يف اجملتمع.  حياءأثر اإل وذكر يف الفصل اخلامس

يف األحكام الشرعية اخلاصة  حبثناوالدة جند أهنا تشاهبت مع وبعد االطالع على دراسة اخل
فكال الدراستني اشتملت على هذه األحكام، أما من حيث االختالف فهو بنّي بني  حياءباإل

على  دراستنا وهذا ما ميز ،القانون الوضعي موضوع إىليف كون دراسة اخلوالدة مل تتطرق الدراستني 
 .دراسة اخلوالدة

احلقوق ، حبث مقدم للمؤمتر العلمي الثاين لكلية (2015) ،السبحيحممد عبد ربه دراسة  -4
دار حبثه حول  ،األرض املوات يف الشريعة اإلسالمية( إحياء) :بعنوان حبثه جامعة طنطا، حيث كان

فذكر التعريف  ،وما يتعلق هبا من أحكام يف الشريعة اإلسالمية حياءاألحكام الشرعية اخلاصة باإل
علها من األمور األرض املوات وج إحياءوكيف شجع اإلسالم على   ،واألحكام اخلاصة به حياءباإل

ما جند بين ،حياءالفقهية لإلمن النواحي  مع حبثناتشاهبت  دراسة السبحي فإنوعليه ، املهمة يف الدين
وهذا وجه  واخلاصة باألراضي الزراعية لقوانني الوضعية املعاصرةاالختالف يف عدم تناول دراسته لن أ

  .االختالف بني الدراستني
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( جامعة عجلون الوطنية باململكة األردنية اهلامشية،  2016طعمة القضاة، ) دراسة حممد -5
كانت دراسته بعنوان )إحياء األرض املوات وأثره على االقتصاد الوطين، األردن منوذجاً(، تناول 
الباحث يف هذه الدراسة األحكام الشرعية اخلاصة باإلحياء وأثارها االقتصادية، إذ اشتملت دراسته 

مة ومبحثني، قسم املبحث األول إىل مثانية مطالب ذكر فيها الباحث األحكام الشرعية على مقد
اخلاصة باإلحياء ووسائل اإلسالم يف تشجيع املسلمني على اإلحياء، كما تناول يف املبحث الثاين  

يات كيفية إحياء األرض املوات وأمهيته على االقتصاد الوطين، وختم حبثه مبجموعة من النتائج والتوص
متثلت يف تشجيع اإلسالم للمسلمني على إحياء األرض املوات، وأن إحياء األرض املوات جيعل األمة 
مستقلة ال ترمتي يف أحضان االستعمار، وأوصى الباحث بنقل الشباب إىل األحواض املائية املنتشرة 

على البطالة والفقر  يف األردن ومساعدهتم على زراعة األرض بالطرق العلمية احلديثة من أجل القضاء
 واملشاكل املنتشرة يف اجملتمع.

وقد تشاهبت دراسته مع حبثنا من النواحي الفقهية اخلاصة باإلحياء، وكان االختالف بني 
 الدراستني  يف عدم تناول دراسته للقوانني الوضعية اخلاصة باألراضي الزراعية  

األرض املوات، جند أهنا تشاهبت مع  من خالل النظر يف الدراسات السابقة واملتعلقة بإحياء
دراستنا يف بعض األمور واملسائل وخاصة يف األحكام الشرعية املتعلقة بإحياء األرض املوات، أي: أن 
التشابه من حيث األحكام الشرعية، أما أوجه اختالف دراستنا عن البحوث والدراسات السابقة 

وضعية اخلاصة بشأن التصرف يف األراضي الزراعية فنجده واضحا يف تناول دراستنا ألحد القوانني ال
 من خالل  القانون اللييب.
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 طار النظري للبحثاإل
  .والمراحل التي يمر بها األرض الموات، تعريفه، مشروعيته، إحياء: الفصل الثاني

خبلق اإلنسان  الرتباطهااصد الشريعة اإلسالمية تعترب عمارة األرض وإحيائها مقصدا أساسيًا من مق
ووجوده عليها، فقد أوىل اإلسالم عناية خاصة واهتمامًا كببرًا بعمارة األرض وإحيائها، فجعل يف 

األرض واالستفادة  للقيام بعمارة إىلسبحانه وتع ذلك منهجًا يسبر عليه العباد وأحاطه بقيود شرعها
هلذا األمر جعل املشرع احلكيم ضوابط  يف معاشه وبقاءه ليضمن رزقه ويطمئن على قوت يومه، منها

واحلكمة من  ،وثبات ملكيتها ،األرض املوات من حيث بياهنا إحياءوأحكام تتعلق مبوضوع 
  مشروعيتها .

واحلكمة  ،ومشروعية إحيائه ،بيان موات األرض إىلاهلل  إذنسنتطرق يف هذا الفصل بولذا 
يف املبحث األول  تربعة مباحث، تناولأ إىلأن يقسم اقتضت طبيعة هذا الفصل  وقد من ذلك،
واحلنابلة واحلنفية، والكشف الشافعية واملالكية من  الفقهاء عندوبيانه  ليغة واصطالحا حياءتعريف اإل

ا جاء يف القانون اللييب ومقارنة م هم مواطن االختالف واالتفاق اليت وردت يف هذه التعريفات،أعلى 
ا إليهاليت أشارت  ، وجاء املبحث الثاين بتعريف األرضعليها بشأن التصرف يف األراضي الزراعية

، كما خصص بالبحث يف دراستنااألرض املوات، واملقصودة  إحياءالشريعة اإلسالمية يف موضوع 
وتوضيح أقوال الفقهاء يف  ،الفقه اإلسالمي املوات ليغة واصطالحًا وبيانه يفلتعريف املبحث الثالث 

بشأن التصرف جاء يف القانون اللييب ما  ، ومقارنةمواضع االتفاق واالختالف فيما بينهم وبيان ،ذلك
واألخبر من هذا الفصل لبيان مشروعية  الرابعوخصص املبحث  يف األراضي الزراعية على أقواهلم،

 .األرض املوات واحلكمة من مشروعيته  إحياء
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 لغة واصطالحا   حياءاإل المبحث األول:

  لغة حياءاإل األول: المطلب 
، (1)جعله حياً" إحياء.. وإحياؤه .يف الليغة نقيض املوت يقال " احلي من كل شيء ضد امليت حياءاإل

يذكر ربه مثل احلي  جاء يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم " مثل الذي يذكر ربه والذي ال
وقال ، (3)،چۇ  ۇ  ۆ  ۆڭ  ڭ         ڭ  چ  : إىلومنها قول اهلل تع فالفرق بينهما شاسع، (2)وامليت"

، أي: (4) چۈ         ۈ  ۆھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆچ : إىلعت
 إىلفي هذه اآلية شبه اهلل سبحانه وتعيه جمذب داثر ال نبت فيه وال زرع، فبلد ال حياة ف إىلفسقناه 

 .(5)األرض بعد مماهتا بيوم النشور إحياء

م حّيت وأحيينا األرض وجدناها حية غضة النبات ... والقو  جاء يف القاموسكذلك 
 .(6)" حاهلا وحاييت النار بالنفخ أي أحييتهاماشيتهم أو حسنت 

ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  چ  : إىلتع نقيض املوت، قال حياءن اإلوخالصة ذلك أ

ې  ى    ېچ    :إىلكذلك قوله تع،(7) چ   جت  حت  خت         مت  ىت    يبحب  خب  مب  ىب  جبمئ  ىئ    يئ

، واهلامدة مبعىن "خاشعة (8) چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
 .(9)ميغربة ال نبات فيها وال خضر"

                                                           

 509، ص1، طجواهر القاموستاج العروس من الزبيدي،  (1)
 . 6044 رقم، 2353، ص5، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهلل عز وجل، جالصحيح البخاري، يفأخرجه  (2)
 40اآلية  :سورة القيامة (3)
 9اآلية  :سورة فاطر (4)
ر املعارف مبصر، ج " تفسبر سورة فاطر، حتقيق حممد شاكر، داجامع البيان عن تأويل القرآن "تفسير الطبريالطربي،  (5)

20،443 . 
 .1277و والياء ، صلو ، باب االقاموس المحيطالفبروز ابادي ،  (6)
 50سورة الروم اآلية  (7)
 5سورة احلج اآلية  (8)
عبد الرمحن اللوحيق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل  :، حتقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي،  (9)

 . 533، ص1،ج2000
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 في االصطالح حياءاإل المطلب الثاني:
كون يولكن قد  ءباينت ألفاظها بعض الشييف االصطالح عند العلماء عدة تعريفات ت حياءلإل

ر أكثر وضوحاً، فقد تعريفني ليكون األمأهل العلم مضموهنا واحد، واخرتنا لكل قول من أقوال 
 كاآليت:األرض   حياءالعلماء إل اتتعريفجاءت 

 تعريف األحناف  :أوال
 التعريف األول  

 .(1)..وليست مملوكة ملسلم وال لذمي" .األرض هو "التسبب للحياة النامية إحياء

 الثانيالتعريف 

 ،ب األرض وزرعهايبتقل اهإحياءأكثر وضوحا حيث ذكروا  األرض حياءجاء تعريف احلنفية الثاين إل
 .(2)"إحياءشق هلا هنراً أو بذرها فهو كرهبا أو ضرب املسباة أو   "ولو  :يف ذلك جاء قوهلمف

 :األرض عند األحناف يكون بزرعها وكرهبا، أي إحياءن أ ونستخلص من التعريفني السابقني
أو إيصال املاء هلا بأي طريقة كانت بسبل املاء أو شق هنرا هلا، مث  ،تقليب األرض جلعلها جاهزة للزرع

 بأن ال تكون مملوكة ملسلم وال لذمي. حياءشرطا لصحة اإل الو جع

 ثانيا تعريف المالكية 
 التعريف األول 

األرض  إحياء بأنرضي اهلل عنه البناء واليغرس فقد جاء قول مالك  حياءمشل قول املالكية يف اإل 
فعل شيء من ذلك فقد  إذاشق العيون وحفر اآلبار وغرس الشجر وبناء البنيان واحلرث، ب"يكون 
 .(3)أحياها"

  
                                                           

 .  432-431،ص 6،ج2، ط رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (1)
 .433ص املرجع السابق، (2)
 .473، ص4، ج1، رواية سحنون، ط المدونة الكبرىمالك بن أنس،  (3)
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 التعريف الثاني 

 .(1)املعمر عن انتفاعه هبا""هو لقب لتعمبر دامر األرض مبا يقتضي عدم انصراف 

كل ذلك يعترب   فإنوتعمبر األرض أواليغرس أبالبناء  حياءلإلاملالكية ومن ذلك يربز مفهوم 
كذلك أشاروا بقوهلم يف التعريف الثاين لقب لتعمبر دامر األرض حيث أخرجوا من التعريف و  ،إحياء

 . (2)فيها حياءاألرض اليغبر دامرة أي األرض اململوكة لليغبر فال جيوز اإل

 تعريف الشافعية :ثالثا  
 التعريف األول  

.. واألرض .املوات ملا فيها من إحداث منفعة إحياء"عمارة األرض اليت مل تعمر شبهت عمارهتا ب
 .(3)ملك هلل مث ملكها للشارع مث ردها الشارع على أمته"

 التعريف الثاني 

ويعترب  ،يكون بتسويتها بطم منخفض وكسح مستعل حياء"اإل :ذكر الشافعية يف تعريفهم الثاين بأن
 .(4)بد منه لتهيئتها للزراعة"فال مل يتيسر إال مباء فإنبه، حرثها إن مل تزرع إال 

 املوتى ولعل هذا التعريف يكون أقرب إحياءاألرض ب إحياءيف التعريف األول شبه الشافعية 
خيتلف عن التعاريف السابقة للعلماء من احلنفية مل ن االصطالح، ويف التعريف الثاين لليغة ما إىل 

 .واملالكية، فجاء قوهلم بتهيئتها للزراعة وال تكون التهيئة إال باحلرث والتسوية

 رابعا  تعريف الحنابلة
 التعريف األول 

  (1)غرس شجر فيها " حياءاً...ومتام اإلحيوط عليها حائط أو حيفر فيها بئر أن  حياء"اإل 
                                                           

 . 535، ص1املوات،ط إحياء، كتاب فيةلو الهداية الكافية الشافية  لبيان حقائق ابن عرفة ا الرصاع، (1)
 .535، صالهداية الكافية، انظر: الرصاع، دامر األرض ، لقب على من ال ملك عليه (2)
 .561، ص3، د.ط، ج فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالباجلمل،  (3)
 .567ص ،املصدر السابق (4)
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 التعريف الثاني

باملاء  :أي ،ن كانت ال تزرع إال بهإا من هنر أو بئر إليهبأن يسوقه  بإجراء ماء حياء"حيصل اإل
املاء  إىلحفر البئر ومل يصل  فإن :..قال أمحد.ألن نفع األرض باملاء أكثر من احلائط ؛اإليهاملسوق 

تنقية حشيشها املانع من اليغرس  فإن..وإن كانت كثبرة احلشيش .حياءفهو كاملتحجر الشارع يف اإل
 .(2)"إحياء

قول احلنابلة خمالفا للجمهور يف التعريف األول فقد انفردوا يف مسألة حتويط األرض، حيث  
م فإهنلة عن اجلمهور، أما يف غبر ذلك وهذا ما انفرد به احلناب حياءاعتربوا حتويط األرض من اإل

 متام إحيائها غرسها وشق املاء هلا.  على أنجممعون 

 ومقارنتها بما جاء في القانون الليبي حياءمناقشة أقوال العلماء السابقة في مسألة اإل
 الفقه اإلسالمينالحظ شبه إمجاع بني علماء  املوات األرض حياءمن خالل التعريفات السابقة إل

هو تعمبر األرض بالزراعة واحلرث والتسبب هلا باحلياة النامية وهذا ما  حياءاملقصود من اإل على أن
 حياءباستثناء احلنابلة الذين اعتربوا حتويط األرض من اإل ،(5)والشافعية، (4)واملالكية ،(3)ذكره احلنفية

وهبذا  (6)أهنم متفقون إمجااًل مع اجلمهور يف أن متام إحيائها عمارهتا ، معوهذا ما انفرد به احلنابلة
 .إمجاعاً بينهمواحلرث  بالزراعة والبناء  هو عمارة األرضالشرعي  حياءيكون اإل

ما متفقان فإهن، تعريفه يف الفقه اإلسالمي األرض مع حياءإل القانون اللييب رنا تعريفقا ولو 
 اللييب قانوناليف أن إحيائها يكون باالستصالح والتعمبر والزراعة، فقد جاء يف املادة الرابعة من 

بعد أن يتم  "توزع األراضي البور والصحراوية: ما نصهالزراعية يف األراضي اخلاص بالتصرف 
ن القانون أاّل إزارعني" وحدات زراعية منتجة على امل إىلوتقسيمها  ،وزراعتها ،وتعمبرها ،استصالحها

                                                                                                                                                                                     

 .187، ص4،ج 1ط مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباين،   (1)
 .188مصدر سابق ص مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهىالرحيباين،  انظر: (2)
  .431،432ص ، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  انظر: (3)
 .473، صالمدونة الكبرىمالك بن أنس،  انظر: (4)
 .561، ص، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالباجلمل انظر: (5)
 .187،ص4،جالمنتهىمطالب أولي النهى في شرح غاية  الرحيباين، انظر: (6)
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تكفلت هذه املؤسسة الزراعية صالح الزراعي اليت يل مؤسسة اإلإ األرض إحياء عملية لوكّ  اللييب
 .(1)واستصالح وتعمبر األراضي قبل أن تقسم على املزارعني  حياءبعملية اإل

املزارع بدفع مبليغاً مالياُ يكون مقسطاً على فرتة ال تتجاوز العشرين سنة يقوم أن وذلك بشرط 
 .(2)ومخس عشرة سنة لألراضي األخرى لألرض البور

 معنى األرض  :مطلب الثالثال
ما كان جممالً  افمنه السنة النبويةالقرآن و من خالل  يف الفقه اإلسالميلكلمة األرض مدلوالت 

  ا الرتبة الصاحلة للزراعة واليتاألرض املقصود هب يف هذا األمر هووالذي يعنينا  ،ومنها ما كان مفصالً 
 كان مدلوهلا كاآليت:

 معنى األرض في اللغة  األول : فرعال
الدابة وكل ما سفل وأسفل قوائم  .. ,.مؤنثة اسم جنس، أو مجع بال واحد"األرض يف الليغة 
... وأرضت األرض ككرم فهي أرض أريضة زكية معجبة  ..واألرض بالكسر األصل.وأرضون، وأراض

واجلمع أراض وأرضون، ويقال تأرض ، (3)"تأريض أن ترعى كأل األرض وترتادهللعني خليقة للخبر، وال
 .(4) "األرض وتأرض واستأرض باملكان أقام بهالرجل قام على 

  يف الليغة  األرضوعلى ذلك يكون من أبرز مدلوالت 

   .وكان ناظراً للعني األشياءسفل من  ما -1
 .ليهايقوم عليها اإلنسان ويقف عالقشرة اخلارجية اليت  -2
  .األرض كالءاملكان الذي خيرج منه   -3

                                                           

م في شأن التصرف في األراضي الزراعية  1970لسنة  123قانون رقم الموقع وزارة العدل لدولة ليبيا على اإلنرتنت،  (1)
 .(4( واملادة )2املادة ) والمستصلحة المملوكة للدولة

 .(5املادة ) املصدر السابق  (2)
 .636، صالقاموس المحيطالفبروز ابادي ،  (3)
 . 279، ص8ج ،، مادة أرضلسان العربابن منظور،  (4)
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 معنى األرض في االصطالح  الثاني : فرعال
بالزراعة  االنشيغالدالة على  ،جاء مصطلح األرض يف عدة مواضع من القرآن الكرمي والسنة النبوية   

دلول القرآن والسنة لألرض  فكان م واحلراثة طلبًا للرزق الذي أعده اهلل لعباده من نعمة هذه األرض،
  كااليت:

 القرآن الكريم  :أوال  
شبه اهلل إخراج النبات من األرض وإخراج نباهتا، ف األرض إحياءجاءت آيات القرآن الكرمي داله على 

ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  چ  ر:يف سورة فاط إىلقال تعاإلنسان ليوم النشور،  إحياءب

ڱ  ڱ   ں  چ األحزاب: ورة يف س إىلوقال تع (1)" چۈ   ۈ  ۆۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ڳ  ڳ  چ   :الواقعةيف سورة  إىلوقال تع، (2)"چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ڻں  ڻ  ڻ  ڻ

"هو شق األرض وإثارهتا : بن كثبر يف تفسبرهااقال  ،(3)"چڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
 .(4)والبذر فيها "

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ   :يف سورة عبس إىلكذلك جاء قوله تع

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  

أنزلنا من السماء املاء على األرض اهلامدة فيدخل يف ختومها فتنبت ويرتفع النبات على  :أي، (5)"چ
                                   .(6)وجه األرض 

 السنة النبوية  :ا  ثاني
تعمبرها، من خالل االشتيغال باألرض و  على الزراعة واحلراثة وطلب الرزقحثت السنة النبوية املطهرة 

فقد بوب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان حيث أصحابه على ذلك،   حيث دلت األحاديث
سلم يواسي بعضهم ن من أصحاب النيب صلى اهلل عليه باب ما كا)مساه البخاري بابًا يف صحيحه 

                                                           

 .9اآلية  :سورة فاطر (1)
 .27 واقعة: اآليةسورة ال (2)
 .64-63اآليات  :قعةلو سورة ا (3)
 .28، ص8، جالقرأن العظيمتفسير ابن كثبر،  انظر: (4)
 .31-24اآليات من  :سورة عبس (5)
 .601، ص2، جمختصر تفسير بن كثيرالصابوين،  (6)
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له أرض  من كانت" :ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأ، ذكر فيه (بعضًا يف الزراعة والثمرة
 .(1)مل يفعل فليمسك أرضه" فإنفليزرعها أو ليمنحها 

األرض املوات،  إحياءا يف موضع إليهوما نريد إثباته يف هذا املقام هو مدلول األرض املشار  
بن  بالل جاء يف قصة بنوفقد  فيشمل املعادن وغبرها،غبره،  إىلهل هو سطحها اخلارجي، أم يتعداه 

ن رسول اهلل صلى اهلل عليه أ" :رضي اهلل عنهما مع عمر بن عبد العزيزالصحاي اجلليل  احلارث املزين
بن عبد العزيز أرضًا منها فظهر فيها وسلم أقطع بالال أرضًا فيها جبل ومعدن  فباع بنو بالل عمر 

وجاءوا بكتاب النيب صلى اهلل  ،إمنا بعناك أرض حرث ومل نبعك املعادن :لوأوقال معدنان، فقا ،معدن
نظر ما خرج منها ا :ومسح هبا عينيه، وقال لقيمه رضي اهلل عنه عليه وسلم يف جريدة، فقبلها عمر

 .(2)ضل"ورد عليهم الف ،وقاصهم بالنفقة ،وما أنفقت

نالحظ من هذا احلوار الذي دار بني عمر بن عبد العزيز وأبناء بالل املزين رضى اهلل عنهم  
ن املعادن وما كان يف حكمها يف باطن أي: أومل نبعك املعدنني، بعناك أرض حرث  لوأمجني، إهنم قا

  من كالمهم أنه السطح اخلارجي لألرض، إليهوأن املشار  ،يعترب ضمن األرض املوات األرض ال
 :أن رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم قالرضي اهلل عنه ديث الذي رواه أبو هريرة يف احل جاء كذلك

 إىلأمل تسمعوا  رضي اهلل عنه، قال أبو هريرة (3)"ل حرثتال يقولن أحدكم  زرعت األرض ولكن ليق"
  .(4)" چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  چ  : قول اهلل عز وجل

ملدلول األرض إشارة واضحة ملعىن األرض السابقة، اآليات واألحاديث  ووجه الداللة من
رضي اهلل  مع عمر بن عبد العزيزاملزين بالل  نوما جاء يف قصة ب، كذلك نا يف القرآإليه املشار

                                                           

كتاب املزارعة ، باب ما كان من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً يف   ،الصحيحأخرجه البخاري يف  (1)
 .2216 رقم، 2الزراعة والثمرة ج

،ر.ح 423،ص1، من حديث مرسل من طريق أي عكرمة موىل بالل بن احلارث، جكتاب األموالأخرجه أبوعبيد ، (2)
،  1، ج1، طكتاب األموالابن زجنوية ، ، و 40، من حديث مرفوع، رح 1، طأنساب األشراف،  وأخرجه البالذري، 867

 من حديث مرفوع.   742-741ص
، كتاب  السنن الكبرى، والبيهقي أبوبكر أمحد بن حسني بن على البيهقي ، 8020رح،  ، المعج األوسطأخرجه الطرباين (3)

 .  11421املزارعة، رح 
 .63قعة اآلية لو سورة ا (4)
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ملقصود  إليهميكن استنتاج أن املدلول املشار  ،وقوله بعناك أرض حرث ومل نبعك املعدنني ،عنهما
الذي سخره اهلل  ، أو أدميهاهو سطحها اخلارجي، يف الفقه اإلسالمياألرض امليتة املراد إحيائها 

شقها وزرع احلبوب برث والزراعة األرض يف احل استعمال لكي  يستطيعلإلنسان،  إىلسبحانه وتع
األرض املوات هو سطحها اخلارجي والذي  إحياءواملقصود يف موضوع  إليهاملشار  فإنفيها، وعليه 

 .األرض املوات إحياءالقرآن والسنة يف موضوع  إليهأشار 

 الموات لغة واصطالحا   :رابعال مطلبال

 الموات في اللغة األول: فرعال
واملوات األرض اليت ال مالك هلا من األدميني  ،املوات بالفتح ما ال روح فيهالليغة بأن " جاء يف كتب

.. .سكنت :وال ينتفع هبا أحد... واملوات يف كالم العرب يطلق على السكون، يقال ماتت الريح أي
  .(1)واع حبسب أنواع احلياة"على أنواملوت يقع 

ويقال مات وميوت وميات ومييت فهو ميت، وميت ضد احلي، ومات سكن ونام وبلى، "
وأموات وموتى وميتون وامليتة مامل تلحقه  ،وامليت واملائت الذي مل ميت بعد ،خمففة الذي ماتوامليت 
وأرض ال مالك هلا واملوتان بالتحريك  ،وكذلك املوات كيغراب املوت وكسحاب ما ال روح فيه، الذكاة

 .(2)وأرض مل حتىي بعد وبالضم موت يقع يف املاشية" ،خالف احليوان

 ال اليتوهو نقيض احلياة ويطلق على األرض  ،ءشيروح فيه من كل  ال ما إذافاملوات  
أن النيب صلى اهلل  صحيحهيف جاء يف احلديث الذي رواه البخاري  يستفاد هبا تشبيها هلا بامليت،

 .   (3)يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت "مثل الذي " :قال عليه وسلم

 

                                                           

 .4295،4296، مادة موت، ص لسان العرببن منظور،  انظر: (1)
 .161، فصل امليم ، صالقاموس المحيطالفبروز ابادي،  انظر: (2)
 .  6044، رح 2353،  كتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهلل عز وجل، صصحيح البخاريالبخاري،  انظر: (3)
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 الموات في االصطالح  الثاني: فرعال
 القرآن الكرمي والسنة يفمن األرض اليت جاء ذكرها املوات  هاء قدميًا وحديثًا  لتعريفتطرق الفق

 ملوات األرض على النحو التايل:  وكان مدلوهلم ،النبوية

  حنافرض الموات عند األاأل
" ماال ينتفع به من األرض وليس  :قال احلنفية يف تعريف املوات من األرض بأنه :التعريف األول

نسان بطرف العمران ونادى بأعلى صوته إوقف  إذالعمران حىت ملك ملسلم وال ذمي وهو بعيد عن ا
 .(1)ال يسمع"

 التعريف الثاني 

 .(2)" هي أرض تعذر زراعتها النقطاع املاء عنها أو ليغلبته عليها غبر مملوكة بعيدة عن العامر"

  المالكيةرض الموات عند األ
 التعريف األول 

قريبة من كانت   فإنال عمارة فيها وال ميلكها أحد  عرف املالكية األرض املوات "بأهنا األرض اليت
 .(3)اإلمام خبالف البعيدة عن العمران" إذن إىلالعمران افتقر إحياؤها 

  التعريف الثاني 

جاء فقد اإلمام  إذنباستثناء  مشاهبًا للتعريف األول عند املالكية اين لألرض املواتالث تعريفجاء ال 
 االختصاصوات هو "موات األرض اليت ال نبات هلا... أو هي األرض املنفكة عن املقوهلم بأن 

 .(4)بنفع"

                                                           

 .66، ص3املوات،ج إحياء، كتاب االختيار لتعليل المختار املوصلي، (1)
 .385،ص8،ج 1املوات ط إحياء، باب البحر الرائقالطوري،  (2)
 222، صالقوانين الفقهية ابن جزي، (3)
 .536،ص1املوات، ط إحياء، باب فيةلو الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة االهداية الرّصاع،  (4)
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 األرض الموات عند الشافعية
 التعريف األول 

وال يشرتط يف العمارة التحقق بل  ،"هي األرض اليت مل تعمر أو عمرت جاهلية وال هي حرمي ملعمور
 .(1)يكفي عدم حتققها بأن ال يرى أثرها وال دليل عليها من أصول شجر وهنر وجذور أثار أوتاد"

 التعريف الثاني 

 .(2)لك هلا وال ينتفع هبا أحد"ما "هي األرض اليت ال

 األرض الموات عند الحنابلة 
 التعريف األول 

 .(3)ومل يوجد فيها أثر عمارة " ،اليت مل جير عليها ملك ألحدرض اخلرابة الدارسة "هي األ

 التعريف الثاني 

 .(4)" علم إهنا ملكت ويقصد بالداثرة اليت مل تعمراليت ال ي الداثرةهي األرض "

 مناقشة التعريفات السابقة  
إن األرض املوات يف الفقه   كلمة العلماء على  اجتماعيالحظ يف التعريفات السابقة ملوات األرض 

 انتفاءمما جيع ذكر امللكية ،التعاريف السابقة  هي األرض اليت النبات فيها، كما اشتملت اإلسالمي
عن ملك معصوم،  منفكهكانت   إذااألرض املوات إال  إحياء، فال جيوز حياءاإل ةحلصامللكية شرطا 
يف تعريفهم للموات شرطا بأن تكون بعيدة عن  كما زاد األحناف  ،بني العلماء اتفاقاوهذا القول 

حناف ففيه تفصيل األ اإلمام خبالف إذن إىلواشرتط املالكية يف املوات القريب من العمران  ،العمران
بني الفقه  األرض املوات قارنا بني مدلول ن شاء اهلل، وعليه فلوإ حياءسيأيت بيانه يف شروط اإل

                                                           

 .444، ص2املوات ،ج إحياء، كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالباألنصاري،  (1)
 .23،ص3ج حاشية البجيرمي،، البجبرمي (2)
 .461، ص،1،ج1، طنيل المآرب بشرح دليل الطالبابن أي تيغلب،   (3)
 .354، ص6، باب إحياء املوات، جاإلنصافاملرداوي،  (4)
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ما متفقان يف مصطلح فإهناخلاص بشأن التصرف يف األراضي الزراعية  القانون اللييبو  اإلسالمي
 :األرض املوات، حيث عرب القانون اللييب عن األرض املوات مبصطلح األرض البور أو الصحراوية، أي

من  جاء يف املادة األوىلوقد  ،(1)"األرض قبل أن تصلح للزرع أو اليت جتم سنة لتزرع من قابل"
 األوىل والثانية لفقرةا  لوكة للدولةبشأن التصرف يف األراضي الزراعية واملستصلحة املمالقانون اللييب 

مجيع  ويقصد بأراضي الدولة هنا ،(2)بأهنا "األرض البور أو الصحراوية واليت تؤل ملكيتها للدولة"
حلاكم يف يها ااألراضي املنفكة عن امللكية اخلاصة وملكية الوقف تكون مملوكة للدولة حيث يتصرف ف

 .(3)حدود مصلحة الدولة

  

                                                           

 .354، باب الراء، فصل الباء، مادة بور،ص القاموس المحيطالفبروز ابادي،  انظر: (1)
م  1970لسنة  123القانون الليبي بشأن التصرف في األراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة رقم  انظر: (2)

 (.1املادة )الفقرة  األوىل والثانية 
ندوة تطور العلوم الفقهية يف  إىل، ورقة مقدمة حماية األرض والثروات الطبيعية من زاوية الملكية العامة والخاصةالعربي،  (3)

 .، وزارة األوقاف والشؤن الدينية عمان
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 األرض الموات وأدلته، والحكمة من مشروعيته إحياءمشروعية  :المبحث الثاني
األرض  على مقصود التعرف ومبا يكون إحياؤها، وكذلك على معىن موات األرضمت التعرف  بعد أن

 إحياءمشروعية بيان  إىلآن والسنة، سنتطرق يف هذا املطلب ر ا يف القإليهشار املراد إحياؤها وامل
ى فرعني، تناولت يف عل األرض املوات وبيان احلكمة من ذلك، حيث قمت بتقسيم هذا املطلب

احلكمة من مشروعية  الثاين لبيان ألرض املوات وأدلته، وخصصت الفرعا إحياءاألول مشروعية  الفرع
 .األرض املوات

 األرض الموات وأدلته  إحياء مشروعية األول: مطلبال
واحلث عليها  األرض املوات وعمارهتا  إحياءجاءت العديد من األحاديث النبوية الدالة على مشروعية 

ومن بني هذه   ،نسان من خالله حتصيل رزقه الذي جعله اهلل له يف هذه األرضكمصدر يستطيع اإل
 يلي: مااألحاديث 

 الحديث األول 

من أعمر أرضًا ليست " :اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يحديث السيدة عائشة رض
  .(1)ى به عمر رضي اهلل عنه يف خالفتهأحق "قال عروة قضألحد فهو 

 الحديث الثاني 

حديث هشام بن عروة رضي اهلل عنه " أن النيب صلى اهلل عليه وسلم من أحيا أرضا ميتتا فهي له 
 ،" كل ما أحتقر أو أخذا أو غرس بيغبر حق هو مالك العرق الظامل، قال (2)وليس لعرق ظامل حق"

                                                           

 ،   2210، رح 823،ص 2،ج1املوات، ط إحياءباب  كتاب األموات،  ،صحيحهالبخاري يف أخرجه  (1)
، كتاب األحكام ، باب ما ذكر يف سنن الترمذي، والرتمذي، ، 1993رح   مسند اإلمام أحمد،أخرجه اإلمام أمحد،  (2)

، حيث  رواه بعضهم عن هشام بن عروة مرسالُ عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، والعمل  هبذا احلديث 1378املوات ، رح  إحياء
، وذكره 24362، رح سنن أبي داوودهو قول أمحد وإسحاق، وأي داوود ، عند بعض اصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ، و 

 ، عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسالً وهو أصح ما قيل فيه .1456رح  التمهيدابن عبد الرب يف 
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لى وجه الزراعة واحلرث بأن" موهتا تبورها وعدم االنتفاع هبا عرضي اهلل عنه وذكر اإلمام مالك 
 .(1)والبنيان"

 الحديث الثالث 

األرض هلل  وعادي ،من أحيا مواتا من األرض فهو له" :إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 .(2)مث هي لكم مين" ولرسوله

 الحديث الرابع

والعباد عباد  ،ن األرض هللأول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى ن رسأ" أشهد  :نه قالأجاء عن عروة 
 تلو  عليه وسلم الذين جاءوا بالصجاءنا هبذا عن النيب صلى اهلل ،ومن أحيا مواتا فهو أحق به ،اهلل

 .(3)عنه"

  الخامسالحديث 

  (5)فهو له صدقة".  (4)أرضاً ميتة فله أجر، وما أكله العوايف إحياءقال صلى اهلل عليه وسلم "من 

 الحديث السادس

مل يفعل  فإننت له أرض فليزرعها أو ليمنحها " من كا :ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالإ  
 .(1) "فليمسك أرضه

                                                           

 . 27- 26، ص2ط المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي اهلل عنهالباجي،  (1)
عن سفيان عن   980من حديث مرفوع رحاألم . ورواه الشافعي يف 3272،رح1، طرفة السنن واألثارمعالبيهقي ، (2)

 . 3003رقم، 1ط، ج.، دمشكاة المصابيح، القاري  انظر:طاووس، ورواه مرساًل عن طاوس كذلك، 
شرح الزرقاني على موطأ  صحيح اإلسناد ، وأخرجه الزرقاين ، ،3076رقم، باب إحياء املوات في سننهأخرجه أي داود،  (3)

 .61ط، ص .د ،كتاب األقضية ، باب القضاء يف عمارة املوات، اإلمام مالك
 .169ص3،جفقه السنة، انظر: سيد سابق، العوايف هي الطبر و الوحش والسباع (4)
وقال 1379 رقمفهي له ،بلفظ من أحيا أرضا ميتة ،  عن حيى بن عروة عن أبيه مرسالٌ،، والرتمذي سننهأخرجه أي داود يف  (5)

 .55ص البدر المنير، ابن امللقن، انظر:حديث حسن صحيح، 
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 مناقشة األحاديث السابقة 

ة ليس فيها أمر األحاديث السابقنالحظ أن مما سبق من أحاديث يف مشروعية إحياء األرض املوات  
احلث على استيغالل و  ة،باألجر والثواب والصدق حياء اإلبل دارت على الرتغيب يفامللزم  حياءباإل

 ،(4)واحلنابلة  ،(3)واملالكية ،(2)األرض بالزراعة واالنتفاع هبا وهذا قول اجلمهور من احلنفية
"ما من مسلم ييغرس  :ن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالأيؤيد ذلك ما جاء يف احلديث ، (5)والشافعية

كذلك دلت   ،(6)غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طبرًا أو إنسانًا أو هبيمة إال كان له به صدقة "
األرض حيث يكون بإحيائها  األرض املوات سبباً من أسباب متلك إحياء على أناألحاديث السابقة 

 مالك هلا. 

هو الندب لعدم  يف العموم حياءكان حكم اإل  إذا أنهيرى الباحث من خالل  العرض السابق 
متر باألمة اإلسالمية قد يف بعض الظروف اليت  الباحث يرى إنه فإن وجود الدليل على األمر بالفعل،

 إىل حياءقد يصل اإلواحملافظة على النفس، اليغذاء والقوت  إىلوحاجة األمة من فقر بني أبنائها 
ألن ذلك يعد  ؛حياة الناس وضرورات معيشتهم عليهتوفرت الظروف وتوقفت  إذاحكم الوجوب 

العمل واجلد وطلب الرزق من خالل  إىلالشريعة اليغراء تدعوا ف ،مقصدًا من مقاصد الشريعة اليغراء
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ : إىلتعهلل هبا على عباده قال السعي يف هذه األرض اليت مّن ا

ضمن رزقه واطمأن لقوته وتيسرت له  إذان اإلنسان أ وال ريب ،(7)چ ڄ ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ

                                                                                                                                                                                     

، كتاب املزارعة ، باب ما كان من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً يف صحيحهأخرجه البخاري يف  (1)
 .2216 رقم، 2الزراعة والثمرة ج

 .239،ص8،ج2، طومنحة الخالق وتكملة الطوريلبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن جنيم، ا (2)
 .69، ص4، دط،جالشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقياين عرفة،  (3)
 .186، ص4املوات،ج إحياء، باب كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهويت ،  (4)
 .398، ص2،ج 1املوات، ط إحياء، كتاب زاد المحتاج بشرح المنهاجالكوهجي،  (5)
 يف بعضاً  بعضهم يواسي وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب من كان  ما باب ، املزارعة كتاب،  صحيحة أخرجه البخاري يف (6)

 .2195 رقم والثمرة الزراعة
 .15اآلية  :سورة امللك (7)
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يف حتقيق األمن  سبباً يغبر شرعية يف كسب املال ويف ذلك الطرق ال إىلأسباب معيشته ال يلجاء 
 .ينةوالسالم والطمأن

 األرض الموات إحياءمشروعية  منالحكمة  :الثاني مطلبال
سد حاجاته من خالل زراعة  إىلالوصول بشعبها إىل  ألي دولة تطمحهدفًا  ةاعة واليغراسالزر تعترب 

ن الشريعة اإلسالمية اليغراء حثت أكتفاء اليغذائي الذايت، حيث جند أرضه، وزيادة الدخل الوطين، واال 
ٹ  ٹ   چ اهللالعمل واالنتشار يف طلب الرزق قال  من خالل اآليات واألحاديث النبوية على

چ  :إىلوقال تع (1)"  چڃ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  

 إىلذكر ابن كثبر يف تفسبرها "فلينظر اإلنسان ، (2)"چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
كما قال صلى اهلل عليه   ،(3)النبات من األرض اهلامدة" إحياءطعامه فيه امتنان وفيه واستدالل ب

 .(4)مل يفعل فليمسك أرضه" فإننت له أرض فليزرعها أو ليمنحها "من كا: وسلم

جر ت ذلك مبثابة الصدقة يف األاملوات وعد إحياءكما جعلت الشريعة اإلسالمية األجر يف   
يف أحضان اليغبر، جاء يف احلديث  والثواب حثا منها ألفراد اجملتمع بالعمل والتكسب وعدم االرمتاء

"ما من مسلم ييغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طبر أو إنسان  :ن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالأ
  .(5)أو هبيمة إال كان له به صدقة"

ة من اخلالق على عباده أودع رزقه فيها وال يتأتأ هذا الرزق إال بالتوكل على فنعمة األرض منّ 
  .االكتفاء الذايت يف حتصيل رزقه من هذه النعمة إىلالزراعة واليغرس حىت يصل اإلنسان اهلل  ب

 
                                                           

 .10اآلية  :سورة اجلمعة (1)
 32-24 اآلية :سورة عبس (2)
 324، ص8، ج1، ط تفسير القرآن العظيمابن كثبر،  (3)
 بعضاً  بعضهم يواسي وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب من كان  ما باب ، المزارعة كتاب،  الصحيح البخاري يف  أخرجه(4)

 .2216 قم،ر  2ج والثمرة الزراعة يف
 .2195 رقم، 2جاملصدر السابق ، (5)
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 األرض الموات إحياء مراحل :لثالثا مبحثال
مرحلة التحجبر، ومرحلة  ا، ومهأساسينتحىت تكون األرض املوات عامرة جيب أن متر مبرحلتني 

من  األول التحجبر طلبامليف  تتناول ،مطالب ةثالثعلى  بحث، لذلك قمت بتقسيم هذا املحياءاإل
مع   حياءلشروط اإلوخصصت املبحث الثاين  من حقوق، وما يتعلق بهتعريفه ليغة واصطالحًا حيث 

  .بالقانون اللييب اخلاص بالتصرف يف األراضي الزراعيةومقارنته  عرض كل مبحث

  .، تعريفه، الحقوق المتعلقة بهالتحجير األول: طلبالم

 التحجير لغة  األول : فرعال
 :م الليغة العربية على النحو اآليتجاء تعريف التحجبر يف معاج التحجبر يف الليغة مثل املنع   

 ..واحلاجر األرض املرتفعة ووسطها منخفض وما ميسك املاء من.كاحلجرات  املنع"احلجر مثله 
، واحلاجورة لعبة ختط ..وحجر القمر حتجبرا: استدار خبط دقيق من غبر أن ييغلط.دي،لو شفة ا

واحملجور كمجلس ومنرب احلديقة ومن  ،الصبيان خطًا مستديرًا ويقف فيه صيب وحييطون به ليأخذوه
 .(1)"ا العني ما دار هب

 إذا"حجرت األرض واحتجرهتا  :وجاء يف لسان العرب بأن التحجبر هو املنع من اليغبر فيقال
 .(2)ربت عليها منارا متنعها من غبرك"ض

لقاضي إذ منعه وحجر عليه ا ،وجاء يف تاج العروس " واحلجر مثله املنع من التصرف 
    .(3)منعهما من التصرف يف ماهلما إذا والسفيه... ومنه حجر القاضي على الصيغبر منالتصرف يف ماله

 التحجير اصطالحا الثاني: فرعال
فقد جاءت مدلوالهتم  ،وتناولوها يف كتبهم قدميًا وحديثاً  اءفقهالالتحجبر من املسائل اليت اعتىن هبا  

 ملفهوم التحجبر على النحو التايل:

                                                           

 372، ، مادة حجر صالقاموس المحيطالفبروز ابادي،  (1)
 171، مادة حجر ص 4م، لسان العربأبن منظور،  (2)
 .  530، ص2ط ،تاج العروسالزبيدي،   (3)
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  أوال : األحناف
 ،م كانوا يعلمونه بوضع األحجار حولهألهنمسي به  ،"اإلعالممدلول التحجبر عند األحناف هو ن إ 

.. والتحجبر قد يكون بيغبر احلجر بأن غرز حوهلا أغصانًا يابسة .أو يعلمونه حلجر غبرهم عن إحيائه
حوهلا وجعل الرتاب عليها ليمنع  ك وجعلهأو نقى األرض وأحرق ما فيها من احلشيش أو الشو 

 .(1)الناس"

 .(2)رضاً بوضع عالمة من حجر أو غبره"من حجر أكذلك ذكروا أنه "  

 ثانيا : المالكية 
بتحويط أو ما شابه  حياءبأنه ال حيصل اإل لووإمنا قا ،مل يتناول املالكية التحجبر بتعريف خاص

..فأما من حجر .بتحويط على املوات بنحو حجارة حياءنه "ال حيصل اإلإ :فقد جاء قوهلم ،ذلك
                               .(3)يقوى عليه فله منه ما عمل" ماال

 ثالثا : الشافعية 
 حياءكان مدلول الشافعية للتحجبر بأنه يكون بأي عالمة توضع على األرض دالة على البدء يف اإل

  ،أو غرز خشبات أو قصبات ،أعلم عالمة للعمارة من نصب أحجار إذاوكذا ": لوحيث قا

"ومن ، (4)وذلك ال يفيد امللك بل جيعله أحق به من غبره ،أو خط خطوط ،مجع تراب أو
   .(5)ومل يتمه أو أعلم بنصب أحجار أو غرز خشب فتمحجر" إحياءشرع يف عمل 

 رابعا :  الحنابلة 
وأما إن كان  ،إحياء كان حائط كان هذا  فإنني التحجبر باحلائط أو بشي أخر فرق احلنابلة ب

 إحياءنيعًا ليعتد به واشرتطوا بأن يكون احلائط م ،ً التحويط بشي أخر كالشوك وغبره كان هذا حتجرا

                                                           

 .78-77، ص10،ج1، طنتائج األفكار في كشف الرموز واألسرارابن قدور،  (1)
 .433، ص 6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (2)
 .8، ص8، د.ط، جمنح الجليل شرح مختصر خليلحممد عليش،   (3)
 .286، ص 5، ج3، طروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي ،   (4)
 .403، ص2، جزاد المحتاج بشرح المنهاجالكوهجي،  (5)
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وال  إحياءخندقًا مل يكن خندق عليها  لواألرض أن حيوط عليها حائطاً،  و  إحياءن "أفقد ذكروا 
 .(1)حتجراً"وكان  إحياءحاطها بشوك  مل يكن أوإن  ،منا هو حفر وختريبإو  ،عمارة

للتحجبر مدلواًل  على أنمن خالل أقوال العلماء السابقة  ملدلول التحجبر جند أهنم أتفقوا 
 ،واحد ال خيرج من كونه عالمة توضع على األرض من حجر أو شوك أو خط خطوط يف األرض

من غبره، باستثناء احلنابلة الذين فرقوا بني  حياءاألحقية يف اإل إىلوغبر ذلك من العالمات اليت تشبر 
م اعتربوا احلائط حاجزاً منيعا ألهن ؛إحياءن احملجر قد حوط حبائط كان كا  فإن ،بيغبرهالتحويط حبائط و 

وهذا ما  ،ن كان التحويط  بشوك أو بيغبره كان ذلك حتجراً إوأما  ،لألرض حياءلذلك اعتربوه مبثابة اإل
 به احلنابلة يف مسألة التحجبر.  انفرد

 الحقوق المتعلقة بالتحجير : انيالمطلب الث
قوال عرض ألوسنقوم ب ،األرض احملجرة لكيةوم ،التحجبرمدة  :من احلقوق املتعلقة بالتحجبر هي

 .العلماء يف هذه املسألة

 الحنفية  أوال:

ومل حيييها نزعت منه ودفعت أمهلها  فإنجبر بثالث سنوات لألرض احملجرة قيد احلنفية  مدة التح 
إمنا ميلكها بالتعمبر ال مبجرد التحجبر، واستدل احلنفية على ذلك بقول عمر بن اخلطاب  ألنه ؛ليغبره

ـ  هدل قولفقد ، (2)"عطل أرضاً ثالث سنني مل يعمرها فجاء غبره فعمرها فهي لهرضي اهلل عنه، من "
ومن عطلها  ،حياءباإل إالملكية األرض املوات ال تكون  على أنيف احلديث السابق ـ رضى اهلل عنه 

هذا هو املشهور يف مذهب وحدد مدة التعطيل بثالث سنوات و  ،ا تنزع منه وتعطى ليغبرهفإهن
 .(3)ألحنافا

                                                           

 .179-178، ص6، ج2، ط المغني ويليه الشرح الكبير ابن قدامة ، (1)
, أرضًا مواتاً  ياءإحمن طريق عمر بن شعيب، د.ط، كتاب املزارعة، من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العسقالين،  (2)

عن سعيد بن املسيب ، بلفظ من أحيا أرضًا ميتتَا فهي له وليس ملتحجر حق بعد ثالث كتاب الخراج ورواه أبو يوسف يف 
يف ختريج أحاديث  نصب الرايةنصب ،  انظر:سنني، ويف سند احلديث احلسن بن عمارة ضعيف ، وسعيد عن عمر فيه كالم، 

 اهلداية، للزيليغي .
 . 433،ص 6، ج رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  انظر: (3)
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 المالكية ثانيا :

أو عزم على  حياءاملوات ملن قام بتحجبر األرض ونوى على اإل إحياءاألولوية يف  لواملالكية جع
ه فليس له إحياءعليه وال يستطيع  ىحجر مما ال يقو ومن " :هلمجاء قو  ح األرض والعمل هبا،استصال

  .ومل يذكروا مدة للتحجبر  يف ذلك ،(1)إال ما عمل"

 الشافعية  ثالثا:

ن للتحجبر مدة، وإمنا يرجع يف أعند الشافعية ملن حجر األرض، ومل يذكروا  حياءيف اإلتكون األولوية 
رفع يدك عنه امل حييي قال له السلطان إحيي أو طالت املدة و  فإنالعرف والعادة بني الناس،  إىل ذلك
 يتحجر ماال ذكر عذراً أمهله اإلمام مدة قريبة، وينبيغي أن ال يزيد املتحجر على قدر كفايته، وال فإن

منا يكون صاحبه إن التحجبر أو  ،ال بالتحجبر حياءن األرض املوات متتلك  باإلأيقدر على إحيائه، و 
 . (2) متلكه بل يكون أوىل به من غبرهوال يعطيه احلق يف حياءأحق به من غبره يف اإل

 الحنابلة رابعا :

كان   فإنن يكون التحويط حبائط أو بيغبره جاء قول احلنابلة  خمالفًا للجمهور يف كوهنم فرقوا بني أ
 من أحاط"  :وله أن ميلك األرض مستدلني بقوله صلى اهلل عليه وسلم إحياءوا ذلك حبائط عدّ 

وا ذلك حتجبرًا وليس له ن كان التحويط بشوك أو غبره عدّ أوأما  ،(3)له" حائط على أرض فهي
 ،قوا بقوهلم بينه وبني التحجبر بيغبرهم فرّ ألهن ؛حياءن احلائط مبثابة اإلأولعل احلنابلة اعتربوا  ،متلكه

 .(4)عندهم إحياءط منيعاً ليعترب ذلك ويشرتط أن يكون احلائ

                                                           

 . 86،ص8، ج منح الجليل شرح مختصر خليلحممد عليش،  انظر: (1)
 286، ص 5ج، وعمدة المفتين روضة الطالبينالنووي،  انظر: (2)
املوات ، باب  إحياءكتاب    الكبرى،السنن ، والبيهقي،  3077املوات ، رح  إحياء، باب سنن أبي داود أي داود،انظر: (3)

، وروي مرساًل من طريق جابر، وألمحد مثله من طريق 11149 رقممن أحيا أرضا ميتتا ليست ألحد وال يف حق أحد فهي له ، 
 مسرة، ورجح الدارقطين إرساله وقد إختلف يف الصحاي الذي روى من طريقه، فقيل جابر وقيل عائشة رضي اهلل عنها وقيل عبداهلل

 .361،ص5،ج1، طنيل األوطار ،الشوكاين انظر:ابن عمر، 
 .178، ص6ج  المغنيابن قدامة ،  (4)
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التحجبر ال  على أن اتفاقهمردة واملتعلقة بتحجبر األرض الو من أقوال العلماء السابقة يف احلقوق ا
وليس له ملكها بوضع اليد،   ،حياءبل هو مبثابة وضع اليد بقصد اإل ،يعطي حق امللكية للمحجر

ن األوىل باألرض للمحيي الذي أراد أن يزرع األرض ويستثمرها أال بالتحجبر، و  حياءميلكها باإل وإمنا
على  أن التحجبر ال يعطيه  مة  العلماءلتفقت كاالذي منعها بتحجبره لألرض، فقد  ال للمحجر

وإن أمهلها نزعت  ،عمرها فهي له أوىل من غبره يف تعمبر األرض  فإن احلق يف امللكية، وإمنا يكون
 .عت ليغبرهمنه ودف

حددوا مدة  ن األحناففإن للعلماء يف ذلك أقوال، فنجد إ لتحجبر،ا دةأما بالنسبة ملو 
، األمر ويللمدة التحجبر  الو شافعية فقد وكّ وأما ال، بثالث سنوات كما ذكرنا يف قوهلم التحجبر

وهذا  ،امتهل"ن أذر أمره السلطان وأمهله ما يراه حجر ومل يعمر بال ع فإن"  ويظهر ذلك يف قوهلم:
ما مسألة مساحة األمر وتقديره للمصلحة يف ذلك، وأ الباحث برتك مدة التحجبر لويل إليهيل ما مي

إىل واقعنا  أقرب هفإن حياءستطاعة احملجر على اإلاقول املالكية والشافعية بقدر  فإناحملجر من األرض 
اتسعت  فإنترك من غبر حتديد لكان يف ذلك تضييق على املسلمني،   ألنه لو الزمان وخاصة يف هذا

 فليس له إال ما عمل. حياءمساحة األرض احملجرة ومل يستطع اإل

ن الشريعة اإلسالمية جعلت أنا جند فإن، هبذه املسألة القانون الوضعي ا ما جاء يفقارن ولو 
 إحياءللملكية هي مسألة امللك بواسطة  أسبابًا للتملك املشروع، ومن بني هذه األسباب املوجبة

األرض، وهذا ما انفرد به النظام اإلسالمي عن أغلب النظم املوضوعة، فجعل النظام اإلسالمي 
ومتلكها، لكن يف املقابل جند  األرض إحياءمفتوحة أمام املسلمني تشجيعًا هلم على  حياءمسألة اإل

األرض بالزراعة أو  إحياءمفتوحة أمام املسلمني ملن أراد  حياءن القوانني الوضعية مل جتعل مسألة اإلأ
الـيت  األمورغبرها، فكل قانون من القوانني الوضعية وضع الشروط اليت يراها مناسبة له، ومن بني 

األرض هو تشكيل  إحياءيف مسألة  اخلاص بشأن التصرف يف األراضي الزراعية اختذها القانون اللييب
األراضي  إحياءلزراعي وتعمبر األراضي حيث تتوىل هذه املؤسسة عملية مؤسسة عامة لإلصالح ا

خيتص    البور و الصحراوية، باستصالحها وتعمبرها وتوزيعها على املواطنني على شكل وحدات زراعية
 .(1)كل مزارع بوحدة زراعية بعد أن يتم إحيائها

                                                           

 . 2،3،4، املادة م بشأن التصرف في األراضي الزراعية 1970لسنة  123قانون اللييب رقم  انظر: (1)
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تقع على عاتق الدولة من النواحي  حياءن القانون اللييب مل جيعل مسألة اإلأولكن باملقابل جند  
وكذلك املدة اليت  ،بل حدد شروطًا تتعلق بثمن الوحد الزراعة الىت مت توزيعها على املزارعني ،املادية

يودى الثمن مقسطاً  على أنيؤدى فيها هذا الثمن، وقد حدد القانون اللييب هذه املدة  بعشرين سنة 
توزيع للييب القانون ا وجعل(2)األرض له إال بعد الوفاء بكامل مثنها، وال تنتقل ملكية (1)يف هذه املدة

 :راضي املستصلحة على النحو التايلاأل

يكون توزيع األراضي املستصلحة على أبناء الشعب اللييب الذين ال ميلكون ما يكفيهم أن 
العمليات الزراعية، بشرط أن يكونوا من املشتيغلني بالزراعة أو القادرين على القيام ب ،ملعيشة كرمية

 .(3)وتكون األولوية بينهم فيمن تتوفر فيهم هذه الشروط لألكثر عائلة واألقل ماالً 

اللييب والىت تعترب مبثابة التحجبر   يد على األراضي يف القانونكذلك لو قارنا مسألة وضع ال
توفرت فيه  فإن ،السابقةد مسألة وضع اليد بشروط التوزيع القانون اللييب قيّ  فإن ،يف الفقه اإلسالمي

  إذاو  ،زراعية مقررة ةعتربت املساحة اليت يضع عليها اليد موزعة علية كوحداالشروط املذكورة سابقًا 
كان وضعه لليد زائدَا على مساحة الوحدة املقررة يف التوزيع الذي وضعته مؤسسة اإلصالح الزراعي 

  .(4)ا تسرتد منه األرض الزائدةفإهن

 حياءكيفية اإل  المطلب الثالث:
 إىلهي العوامل والوسائل والطرق الكفيلة بإخراج األرض من حيز املوات  حياءاملقصود من كيفية اإل

، (8)، واحلنابلة(7)، والشافعية(6)، واملالكية(5)من احلنفيةورد يف كتب الفقهاء  ماف ،حيز التهيئة لإلنتاج
ة النامية ما هو إال وصف ظاهرة هلا باحلياهو زراعتها والتسبب األرض  إحياء وإمجاعهم على أن

                                                           

 .5املادة ، م بشأن التصرف في األراضي الزراعية 1970لسنة  123قانون اللييب رقم  انظر:(1)
 .1الفقرة  10املادة  انظر: (2)
 ، املصدر السابق ببعض التصرف .7املادة  انظر: (3)
        .16املادة  انظر: (4)
 .431،432،ص  رد المحتار على الدر المختارانظر: ابن عابدين،  (5)
 .473، صالمدونة الكبرىانظر: مالك بن أنس،  (6)
 .561، صبتوضيح شرح منهج الطالبفتوحات الوهاب انظر: اجلمل،  (7)
 .187،ص4،جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىانظر: الرحيباين،  (8)
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ن حتديد بدو  حياءمرحلة اإل إىلمن مرحلة املوات  :أي ،مرحلة إىلنتقال األرض املوات من مرحلة ا
م تركوا الكيفية للعرف والعادة، ناهيك عن التطور والتقدم التكنولوجي الذي حدث يف ألهن الكيفية؛

وحماولتها تنظيم عمليات وظهور القوانني الزراعية احلديثة بره، التعامل مع األرض يف اجملال الزاعي وغ
وليس من املستطاع وضع  ،إحياءوماال يعد  إحياءللعرف دخل كببر فيما يعد  فإن، لذلك حياءاإل

هلا، وإمنا حيدد ذلك العرف والعادة لكل  إحياءقاعدة عامة بالنسبة لألراضي البور والزراعية فيما يعترب 
إقامة املشاريع  حياء، فيشمل اإليف هذه العصور الحد له حياءر أن الراجح يف اإلبلد، حيث يظه

يف العصر  إحياءالزراعية، كما يشمل مشاريع البناء، والوحدات السكنية وغبرها، فكل ذلك يعد 
   .(1)احلديث

 

 

 

 

  

                                                           

 .115ص، 1ط،نوازل العقارعبد العزيز العمبرة،  (1)
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 حياءشروط اإل :ثالثالمبحث ال
اإلمام، وجترد  إذناألرض املوات واليت تتمثل يف  إحياءيف هذا املبحث الشروط املتعلقة ب تنتناول

األراضي اخلاصة مبناسك احلج من  إحياءاألرض من احلقوق العامة واخلاصة املتعلقة هبا، وكذلك 
الذمي لألرض املوات يف بالد اإلسالم وآراء  إحياءمسألة  إىلحيث املنع واإلباحة، كما تطرقنا 

 .العلماء يف ذلك

 اإلمام إذن  المطلب األول:
بدون إذنه ومنهم من اشرتط  حياءبني جميز لإل حياءمام لصحة اإلتلف العلماء يف مسألة إذن اإلاخ
 األرض املوات وقد جاءت أقواهلم كالتايل. حياءإل ذناإل

 األحناف -1

املوات وال  إحياءه  قوالن، فال جيوز إذنأو بإنتفاء ،اإلمام  إذناإلرض ب إحياءيف مسألة  لألحناف
ه مل إذنوإن أحياه بيغبر  ،اإلمام ملكه إذن"إن من أحياه ب :فة، فقد جاء قوهلممتلكه عند أي حني

فيكون قوهلم يف جواز  ،صاحبا أي حنيفة والقول الثاين ألي يوسف وحممد ،وقيل ميلكه، ميلكه "
اإلمام ملكه، وقول أي  إذنبتفاقا بينهم بدليل قوهلم من أحياه ااإلمام  إذناملوات ومتلكه ب إحياء

 ،اإلمام إذنيراه ميغنمًا للمسلمني مل خيتص به أحده بعينه دون  ألنه ؛اإلمام إذنحنيفة ال ميلكه بيغبر 
أو أي أمر مباح  سبقت يده له فال  ،يوسف وحممد أن املوات مباح كاالحتطاب والصيد وعترب أباو 

 فإنوملكها له اإلمام  حياءمل ميلك األرض باإل ذاإإمامه، وزاد أبو حنيفة بأن احمليي " ذنحيتاج إل
ذا ترك اإلستئذان هتاونا إمن اإلمام سهوًا ونسياناً، وأما  ذنترك اإل إذااألرض تصبر ملكه، هذا 

 .(1)لإلمام أن يسرتدها منه زجراً له" فإنباإلمام 

 المالكية  -2

 امن العمران والبعيد عنه، فالقريب من العمران ال جيوز إحياؤه ةالقريباألرض  إحياءق املالكية بني فرّ 
اإلمام، والبعيد عندهم  ذنكان احمليي مسلما أو ذميًا خبالف البعيد فال يفتقر إل  لواإلمام و  إذنإال ب

                                                           

 .220، 218،219، ص2، جالكتاب حاللباب في شر  الدمشقي، (1)
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مسرح العمران واحتطاب احملطبني فهذا يشرع يف إحيائه، خبالف القريب الذي ال جيوز  إليهماال يصل 
 ،القريب من العامر تضييق على املسلمني يف قضاء حوائجهم وهو حق عام هلم إحياءن يف إحيائه، أل

القريب من العامر  إحياءاحملي على  أإذا جتر ولكن  ،اإلمام خبالف البعيد إذن إىلإحيائه يفتقر  فإن
 .(1)اإلمر ؤه له أو رده منه، وهذا يرتك لويللإلمام إمضا فإن

 الشافعية  -3

 فال ،ألن املوات عندهم  مباح كالصيد واالحتطاب ؛اإلمام إذناملوات عن الشافعية بيغبر  إحياءجيوز 
: قوهلمذلك يف ذكروا قد و  ،ه من باب االستحبابإذن الو جع ناإلمام، ولك إذن إىليفتقر إحيائه 

رسول اهلل صلى اهلل عليه  إذنله فيها اإلمام اكتفاء ب إذنوإن مل ي حياء"جيوز متلكها باإل
 .(2)..ولكن يستحب استئذانه خروجاً من اخلالف".وسلم

 الحنابلة  -4

 ذنأمر مباح فال حيتاج إل ألنه ؛هإذناإلمام أو بانتفاء  إذناملوات ومتلكه عند احلنابلة ب إحياءجيوز  
 إذن..وسواء أحياها ب.أن " من أحيا أرضاً فهي له أي للمحيي جاء يف كشاف القناع عندهم ،اإلمام

 .(3)اإلمام" إذن إىلا عني مباحة فلم يفتقر ملكها ألهن...هإذناإلمام أو بيغبر 

ن يف املسألة ثالثة أقوال جاء القول أه، إذناإلمام أو بانتفاء  إذنيف املسألة السابقة واملتعلقة ب
 إحياءاألول باإلباحة املطلقة وهو قول اجلمهور، مستدلني باألحاديث اليت أوردناها يف مشروعية 

قال عروة ، قفهو أحمن أعمر أرضًا ليست ألحد " :األرض املوات ومنها قوله صلى اهلل عليه وسلم
ول اهلل ن رسأ"أشهد  :نه قالأكذلك جاء عن عروة   ،(4)"قضى به عمر رضي اهلل عنه يف خالفته

جاءنا هبذا  ،ومن أحيا مواتا فهو أحق به ،والعباد عباد اهلل ،ن األرض هللأصلى اهلل عليه وسلم قضى 

                                                           

 . 94،ص4املوات ،ج  إحياء، باب  مذهب اإلمام مالك إلىالشرح الصغير على أقرب المسالك الدردير،   (1)
 .398، ص2،ج  زاد المحتاج بشرح المنهاجالكوهجي،  انظر: (2)
 .186، ص4، جكشاف القناع عن متن اإلقناعالبهويت،  انظر: (3)
 .2210  رقم،  823، ص2،ج، كتاب املزارعه، باب من أحيا أرضاً مواتاً صحيحهيف  البخاريأخرجه  (4)
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 كما  هذا الباب كثبرة، واألحاديث يف، (1)عن النيب صلى اهلل عليه وسلم الذين جاءوا بالصالة عنه"
وجاء القول الثاين بالتوسط بني  هإذناإلمام أو النتفاء  ذنإلمباح فال حيتاج   حياءن اإلأاعترب العلماء 

القولني وهو قول املالكية، حيث فرقوا بني إحياء البعيد والقريب من املوات فالقريب حيتاج إلذن 
 اإلمام، خبالف البعيد  فال حيتاج إلذن اإلمام.

اإلمام وهو قول أي حنيفة، حيث  ذنإل ىانتف إذا حياءبعدم جواز اإل لثوجاء القول الثا 
وهذا مامييل إليه الباحث  ،إمامه إذناعترب أن األرض ميغنما للمسلمني فال خيتص هبا أحد إال ب

فلو  راعيألن األمر حيتاج إىل تنظيم ودراسة وخاصة يف هذا الزمان مع التطور يف اجملال الز  ويرجحه؛
  .لمشاحنة بني الناسيكون مسرحاً ل هفإن سؤلةاإلمام أو اجلهات امل إذنبدون  حياءترك اإل

 عامة من الحقوق ال الموات تجرد األرض المطلب الثاني:

 القرب من العمرانالفرع األول: 
القريب من العمران الذي يعترب حقا  إحياءقريبة من بعضها يف عدم جواز  لماء يف هذه املسألة آراءللع

 إحياءفقد ذكر احلنفية بأنه ال جيوز  ،ختالفا كببراً يف أقواهلماتعلق به مصاحل املسلمني فلم نرى عامًا ت
وال جيوز  ، فال خيتص به نفر معني من الناسم يعتربونه حقا عامًا للمسلمنيألهن ؛القريب من العمران

 .(2)فلم يكن مواتاً ما قرب من العامر بل يرتك مرعى هلم ومطرحا حلصائدهم لتعلق حقهم به  إحياء

اإلمام بعكس البعيد عن  إذن إىلمن العمران  ةالقريب األرض  حياءشرتطوا إلاأما املالكية فقد  
مسرح العمران واحتطاب  إليهوالقريب عندهم ما يصل  ،ه جاز عندهمإذنأحياه بيغبر  فإنالعمران 
 .(3)،اإلمام إذنب إال افهذا عندهم ال جيوز إحياؤهاحملتطبني 

                                                           

املوات   إحياء، باب سنن أبي داود انظر:، وقال حديث مرسل كما قال مالك ومن تابعه، و التمهيدأخرجه ابن عبد الرب يف  (1)
 .حاديث مذيلة بأحكام األلباين، صحيح اإلسناد، واأل3076، رح 179، ص 3ج
 . 433، ص6ج  رد المحتار على الدر المختار،بن عابدين،  انظر: (2)
 . 94، ص4، ج مذهب اإلمام مالك إلىالشرح الصغير على أقرب المسالك الدردير،  انظر: (3)
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: فقد جاء يف قوهلم ،القريب من العامر لتعلق حق الناس به إحياءكذلك جند أن الشافعة ال جييزون   
ن كان مرفقا ألهله من إامر ألهله وكل ما صلح به العامر فالع ،"وبالد املسلمني شيئان عامر وموات

  .(1)طريق وفناء ومسيل ماء"

من العامر بال خالف  ةالقريباألرض  حياءإوجاء قول احلنابلة موافقًا للجمهور يف عدم جواز   
وما قرب من العامر وتعلق مبصاحله من طريق وسيل مائه ومطرح قمامته " :عندهم فقد جاء يف قوهلم

وملقى ترابه فال جيوز إحياؤه بيغبر خالف يف املذهب، وكذلك ما تعلق مبصاحل القرية كفنائها ومرعى 
ملا تعلق بالعامر فال جيوز فيه  فهذه تعترب امتدادا، (2)ومسيل مائها" ،وطرفها ،وحمتطبها ،ماشيتها

  .حياءاإل

 ؛املوات القريب من العامر إحياءمن املالحظ يف املسألة السابقة إمجاع  العلماء يف عدم جواز 
ألن يف ذلك تضييق عليهم، باستثناء  ؛تعلقت به مصاحل املسلمني فال خيتص به أحد حق عام ألنه

إن  :اإلمام ولعل الناظر يف قول املالكية يالحظ من قوهلم إذنواشرتطوا يف ذلك  ،قول للمالكية جبوازه
األمر  فإن ،مواتاً قريبا من العامر حياءأ، ودليل ذلك قوهلم فيمن اإلماممصلحة قد يراها  إىلفيه إشارة 
وبذلك يكون  ، شاء جعله متعديًا فبرده للمسلمنيله فيملكه، وإن أمضاه  األمر أن شاء يرتك لويل

 .القريب من العامر هو املنع إحياءبقول اجلمهور 

 الحمىالفرع الثاني: 
طبق  لوو  ،يعترب احلمى من أقدم األنظمة حلماية األراضي بشكل عام وخاصة األراضي اخلاصة بالرعي

 .يف احلفاظ على املوارد الطبيعية هذا النظام اإلسالمي الرائع يف هذا الزمان لكان له األثر الطيب

املراد باحلمى أن يقوم اإلمام أو ما ينوب عنه مبنع الرعي والتصرف يف أرض خمصوصة و  
اً يف اجلاهلية جيعلها اإلمام خاصة مبصاحل املسلمني، كرعي إبل الصدقة مثاًل، وأصل احلمى كان معروف

                                                           

 . 42، ص4ط، ج.، داألم للشافعيالشافعي،  (1)
 .151، ص6، جالمغنيابن قدامة،  (2)
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ه فإنأراد أن حيمى أرضا استعوى كلبا فحيث وصل صوت الكلب من كل جانب  إذافكان الرجل 
 .(1)حيميه لنفسه ومينع منه الناس

ملا جاء اإلسالم هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن هذا األمر ملا فيه مضرة باملسلمني و  
 البخاري وقال "ال محى إال هلل ولرسوله" :أنه قالوتضييقًا عليهم، روي عنه  صلى اهلل عليه وسلم 

، قال الشافعي (2)مر محى السرف والربذة"ن عُ أمحى النقيع و " :ن النيب صلى اهلل عليه وسلمأبليغنا 
رمحه اهلل، "حيتمل معىن احلديث شيئني أحدمها ليس ألحد أن حيمى للمسلمني إال ما محاه النيب صلى 

فعلى األول ليس  ،واألخر معناه إال على مثل ما محاه عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم ،اهلل عليه وسلم
اهلل عليه ألحد من الوالة بعده أن حيمي، وعلى الثاين خيتص احلمى مبن قام مقام رسول اهلل صلى 

ن عمر بن اخلطاب رضي اهلل أيؤيد ذلك  و  ،(3)وهو القول الراجح عندهم ،وسلم وهو اخلليفة خاصة
"املسلمون شركاء  :لك قول النيب صلى اهلل عليه وسلممحى السرف والربذة إلبل الصدقة، وكذقد عنه 

                                    .(4) ثالث يف املاء والكالء والنار"يف

نه محى شيئَا لنفسه، كذلك ال جيوز أن حيمي أوى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل ير 
وسلم،  ولكن  جيوز وليس قياسًا بالنيب صلى اهلل عليه  ،(5)فسه، وهذا قول اجلمهوراإلمام شيئًا لن
وغبره مما يرى فيه املصلحة يف ذلك  ملا روي عنه صلى  ىملصلحة املسلمني من مرع يلإلمام أن حيم

ن سيدنا عمر محى السرف والربذة إلبل الصدقة  أأنه محى النقيع خليل املسلمني، و اهلل عليه وسلم 
وأضاف املالكية شروطاَ للحمى الشرعي منها، أن يكون يف احلمى حاجة للمسلمني فال  كما ذكرنا،

كان يف ذلك حاجة للحمى، وأن ال يكون يف احلمى   إذاحيمي اإلمام أو نائبه لنفسه أو ليغبره إال 
وز هم فعندئذ ال جيكان فيه تضييق على الناس يف مصاحلهم وقضاء حوائج  فإنتضييق على الناس 

                                                           

 .265، ص المبدع في شرح المقنعبرهان الدين،  (1)
، والسرف موضع بالقرب من مكة، 2241 الشرب، رقم، باب ، كتاب الشرب واملساقاةالصحيحالبخاري ، يف  أخرجه (2)

 والنقيع موضع معروف بني مكة واملدينة.
 . 2241، رح فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  انظر: ابن حجر (3)
رواه ابن ماجة بلفظ املسلمون وفيه عبد اهلل بن اخلراش مرتوك ، وقد صححه ابن السكن، ورواه اخلطيب عن ابن عمر وزاد (4)

 .1338 رقم، 3،جالتلخيص الحبير للعسقالني انظر:مللح" وهو عند الطرباين بسند جيد، "وا
 . 53، ص6، جنيل األوطار شرح منتقى األخبارالشوكاين،  انظر: (5)
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فيه تضييق على املسلمني، وجيب أن يكون احلمى خالياً اإلمام أو نائبه أرضاً كببرة  ياحلمى كأن حيم
أراضي لدواب  يفلإلمام أن حيم ،من البناء واليغرس، وأن يكون فيه حتقيق ملصاحل للمسلمني عامة

رأي يف احلمى  إذا يمثل اإلمام يف احلمى فله أن حيم احلرب ترعي فيها إبلها وخيلها، ونائب اإلمام
 .(1)مصاحل للمسلمني دون أن يرجع يف ذلك إلمامه

دون غبره، وعلى ذلك يكون احلمى حق عام تعلقت به مصاحل املسلمني فال خيتص به أحد 
أو  حياءملصلحة يراها، فال يسمح بالتعدي عليه باإل أي يف احلمى فيه ولويل اإلمر حرية التصرف

 .بيغبره

 األراضي الخاصة بمناسك الحج  الفرع الثالث: 
فال  ،من األراضي اليت ال جيوز إحياؤها األراضي اخلاصة مبناسك احلج كأراضي مىن واحلرم وعرفات

ا أراض ال خيتص هبا أحد من الناس بل هي حق عام للمسلمني ألهن ؛فيهاجيوز إحياؤها وال التملك 
 لوف ،ضيوف الرمحن من كل مكان إليهافد حيث إن هذا املكان يتو  ،وهذا من حكمت الشريعة اليغراء

رضي  ـ جاء يف حديث السيدة عائشة أم املؤمنني ،(2)،لكان يف ذلك ضيق على الناس اجاز إحياؤه
 لوو   ،(3)"أال نبين لك بيتًا يضلك مبىن قال ال مىن مناخ من سبق" :أهنا قالت لرسول اهلل ـ اهلل عنها

لكثرت بيوت املسلمني يف تلك املواضع تأسيًا بالنيب  بيتًا له مبىن ءمسح النيب صلى اهلل عليه وسلم ببنا
وحلدث من الضيق على املسلمني يف األماكن املقدسة بسبب ذلك ما اهلل به صلى اهلل عليه وسلم، 

عليم، ولكن جلت حكمته بأن تكون هذه األراضي حق للمسلمني فال خيتص به أحد دون اليغبر، 
ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتح أحنيفة  وأب على املسلمني، ذكر فأراضي احلرم أراض موقوفة

يها والعلة يف عدم إحيائها والتملك ف، (4)فال جيوز أن يتملكها أحد  مكة وجعل أرض احلرم موقوفة،
  ك.للنسموضع عام  هنا ليست  خمتصة بأحد بل هيأ

                                                           

 .574، ص5، جالفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  انظر: (1)
 .186، ص4، جكشاف القناع عن متن اإلقناعالبهويت ،  انظر: (2)
، كتاب سننه ورواه أبوداود يف ، حديث حسن ،2019، كتاب املناسك، باب حترمي مكة، رح سننهأخرجه الرتمذي يف  (3)

 ، 2019املناسك ، باب حترمي حرم مكة، رح 
 . 2019،رح 247،ص1995، كتاب املناسك ، عون المعبود، شرح سنن أبي داودمشس الدين آبادي،  (4)
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 الحقوق الخاصة  المطلب الثالث :تجرد األرض الموات من

 حق التحجير األول:  الفرع
موضوع التحجبر ومعناه وأقوال العلماء يف ذلك  يف بداية هذا الفصل، ولكن  إىلن تطرقنا أسبق و 

حيث  ذكر كأًل من  ،باختصار لوالعتباره حقًا من احلقوق اخلاصة لزم ذكره يف هذا املقام و 
ألن  ؛لتحجبر ال يعطيه احلق يف امللكيةأن ا (4)،واألحناف (3)،واحلنابلة (2)،والشافعية (1)،املالكية

وجيعله أوىل من غبره يف تعمبر األرض مما جيعل  حياءولكنه مينع اليغبر من اإل إحياءالتحجبر ال يعترب 
ولكنه  إحياءليس  ألنه ؛حياءيعطي اخلصوصية األولية يف اإل ،حياءالتحجبر شرطًا من شروط اإل

لذلك  ،(5)فهي له" ءمن أحاط حائط على شي" :يه وسلملقول النيب صلى اهلل عل حياءشروع يف اإل
هذا  فإنطالت  فإنجيب خلو األرض املراد إحياؤها من هذا احلق، وجيب أن ال تطول مدة التحجبر، 

األمر يف  وترك تقدير املدة لويل ،يضر باملسلمني فيتعلق حقهم به ألنه ؛حق عام إىلاحلق يتحول 
طالت املدة  فإن ،(6)الباحث ويرجحه  وهو قول الشافعية  إليهما مييل  ذاوه  ،ذلك تقديراً للمصلحة

وأما مسألة  ،ذكر عذراً أمهله اإلمام مدة قريبة فإن ،رفع يدك عنهامل حييي قال له السلطان إحيي أو و 
 ،العرف يف ذلك إىلقدرة احمليي أو  إىلالباحث يرى ترك ذلك  فإناملسافة املراد حتجبرها من األرض  

" من حجر مما ال يقوى عليه  :الصواب يف ذلك حيث جاء يف قوهلم إىلولعل قول املالكية هو أقرب 
 .(7)تطيع إحياؤه فليس له إال ما عمل"وال يس

                                                           

 . 86، ص8،ج الجليل شرح مختصر خليلمنح حممد عليش،  انظر: (1)
 286اجلزء اخلامس ، ص روضة الطالبينالنووي،  انظر: (2)
 178، ص6ج المغنى، ابن قدامة، انظر: (3)
 287، رقم احلديث 86، ص1ج،  كتاب الخراج ،ألحولا انظر:، 433، ص6ج رد المحتار،بن عابدين،  انظر: (4)
 التلخيص ،لعسقالينا انظر:البيغوي ال أعلم هبذا اإلسناد غبر هذا احلديث ، و ، قال 3077ص ،سننهأخرجه أبوداود يف  (5)

 وفيه لفظ أرض . 6864حديث رقم، المعجم الكبير ،الطرباين  انظر:، و 1324حديث رقم
 .926، ص1ج،  روض الطالببن املقرئ، ا انظر: (6)
 .86ص ،8ج ،منح الجليلحممد عليش،  انظر: (7)
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 حق اإلقطاعالثاني:  الفرع
عض األراضي املوات جعل ب" :أو هو هو حق متعلق باألرض املوات مينع من إحيائها إال بانتفائه

شخاص سواء كان ذلك معدنًا أم أرضًا فيصبر البعض أوىل به من غبره بشرط أن خمتصة ببعض األ
وهو  ،إعطاء من اإلمام أرضا مواتاً " :املالكية بأنهوقال  ،(1) "خيتص به أحد يكون من املوات الذي ال

إن أقطع اإلمام رجاًل أرضًا كانت ملكًا له و  إذاف ،الختصاص  املتعلقة باألرض املواتنوع من أنواع ا
وإمنا  ،بسبيل حياءببيع ويهب ويتصرف ويورث عنه وليس هو من اإل مل يعمرها وال عمل فيها شيئاً 

 .(2)هو متليك جمرد"
وجاء قول احلنفية خمالفًا لقول املالكية من حيث حتديد مدة اإلقطاع والتعمبر حيث جاء  

"  ، قالوا:إن لإلمام أن يقطع املوات وال يتعرض ملن أقطعه وقد حددوا هذه املدة بثالث سنني :قوهلم
مضى ثالث سنني  إذاف ،ثالث سنني إىلأقطع اإلمام املوات إنسانًا فرتكه ومل يعمره ال يتعرض له  لوو 

حجر بعد ثالث "ليس ملت :وله أن يقطعه غبره لقوله عليه الصالة والسالم ،فقد ظل مواتًا كما كان
ه ال يريد عمارهتا بل تعطيلها فبطل على أنأمسكها ثالث سنني ومل يعمرها دل  إذا... ف(3)"سنني حق

 .(4)وكان لإلمام أن يعطيها غبره" ،حالتها مواتاً  إىلحقه وتعود 
" إن : فقد جاء قوهلم حياءوذكر احلنابلة بأن لإلمام أن يقطع املوات ملن له القدرة على اإل 

وأقطع  ،ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أقطع بالل بن احلارث العقيق ؛لإلمام إقطاع موات ملن حيييه
صحابة"، وال ميلكه أي املوات ومجع من ال ،وأقطع أبوبكر وعمر وعثمان أرضاً  ،بن حجر أرضاً اوائل 
طاعه من ذلك تضييق ألن يف إق ؛هإحياءيقطع إال ما قدر املقطع على  ، وال ينبيغي لإلمام أنقطاعباإل

 .(5)على الناس"

                                                           

 .575، ص5 ج ،2ط، اإلسالمي وأدلتهالفقه وهبة الزحيلي، (1)
 .78، ص8ج، منح الجليل حممد عليش، انظر: (2)
رواه أبو يوسف يف كتاب اخلراج عن سعيد بن املسيب، بلفظ "من أحيا أرضًا ميتتَا فهي له وليس ملتحجر حق بعد ثالث  (3)

الراية يف ختريج أحاديث اهلداية، للزيليغي، نصب، أنظر سنني"، لكن يف سنده احلسن بن عمارة ضعيف، وسعيد عن عمر فيه كالم، 
            .199اجلزء السادس، ص

 .194ص، 6ج،  2ط ،، كتاب األراضيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين ،  (4)
 .195، ص4ج، كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهويت،  انظر: (5)
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وإن "إقطاع اإلمام ال  ،هإحياءن ال يستطيع ملوذكر الشافعية بأن اإلقطاع كالتحجبر فال يعطيه اإلمام 
   .(1)لتمليك رقبته كالتحجبر فال يعطيه ما يعجز عنه ويصبر املقطع أحق مبا أقطعه"

 على أنن اجلمهور متفقون أيالحظ  ،مما سبق عرضه من أقوال العلماء يف مسألة اإلقطاع
ولكن هذا احلق ال  ،هنا تكون حقًا ملن أقطعت له األرضأو  ،األرض إحياءحق اإلقطاع مانعا من 

ا أن حييي وإما أن مأف ،والقدرة على ذلك حياءبل قيدوه بشروط منها اإل ،يعطيه حق التملك الدائم
 الو خمالفا للجمهور، حيث جع قوهلماألمر ويدفعها ليغبره، باستثناء املالكية فقد كان  يأخذها منه ويل

 .يف شيء حياءاإلقطاع حقا خاصا يعطيه حق امللكية التامة وهو ليس من اإل

يها، واليت متنع من التعدي عل ،ن اإلقطاع من احلقوق اخلاصة املتعلقة باألرضأويرى الباحث 
 :قطعت له األرض املوات، ولكن هذا احلق جيب أن حياط بشروط منهاأويكون فيها حق اإلقطاع ملن 

 حياءولكن أن يصبح اإلقطاع ملكًا أبديا مانعًا اليغبر من اإل ،والقدرة على ذلك  ،واالنتفاع ،حياءاإل
األراضي، فهذا فيه  واالنتفاع وخاصة يف وقتنا احلاضر مع االزدياد السكاين، وزيادة الطلب على

تضييق على املسلمني وتعطيل لوظيفة األرض، يؤيد ذلك ما قاله سيدنا عمر بن اخلطاب لبالل بن 
" إن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :(3)الذي أقطعه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم العقيق (2)احلارث

ن اخلطاب للناس وسلم مل يقطعك لتحتجره عن الناس مل يقطعك إال لتعمل فأقطع عمر ب
                             .(4)"العقيق

                                                           

 .1192، ص د.ط، المطالب في شرح روض الطالبأسىن ، األنصاري (1)
هو أبو عبد اهلل بالل بن احلارث املزين ، وفد على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف وفد مزينة سنة مخس من اهلجرة وسكن  (2)

موضع يعرف باألشعر وراء املدينة ، تويف يف أخر خالفة معاوية)املصدر نوازل العقار للدكتور أمحد بن عبد العزيز العمبرة، رسالة 
 .1،73الفقه اإلسالمي (نقال من كتاب معرفة الصحابة ألي نعيم االصبهاين دكتوراة يف 

 .4،139العقيق واد عليه أموال أهل املدينة املصدر السابق نقال من معجم البلدان  (3)
ردي، أخرجه احلاكم من حديث نعيم بن محاد عن عبد العزيز بن حممد، وقال احتج البخاري بنعيم بن محاد، ومسلم بالدراو  (4)

اإلملام بأحاديث األحكام للقشبري، أبو الفتوح تقي الدين حممد بن أي احلسن القشبري،  انظر:وقال حديث صحيح ومل خيرجاه، 
 610 .ح، ر2002ار ابن حزم، ببروت لبنان اإلملام بأحاديث األحكام، حتقيق حسني إمساعيل اجلمل، د
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 ، تعريفه، مشروعيته، مقداره.الحريمحق : ثالثالفرع ال

 : الحريم لغة :المسألة األولى
  (1)"حرم فلم ميس ما"هو 

  االصطالحالحريم في  :المسألة الثانية
باملعمور  االنتفاعباملعمور أو هو كل ما تعلقت به مصلحة  االنتفاعلتمام  إليهمتس احلاجة  هو ما
 ،الناس اجتماعحرمي البئر والدار وعني املاء وجمرى النهر ومكان بالعامر ك االنتفاعلتمام  إليه واحتيج

الفقهاء متلك ما تعلق به  باتفاقوال جيوز  وغبر ذلك مما تعلقت به مصاحل الناس وكانت فيه حاجتهم
 .(2)حق احلرمي

 مشروعيته :المسألة الثالثة
 ،ال خيتص به أحد ليضيق به على الناس نه حق أو  ،على مشروعية احلرمي دلت األحاديث النبوية  

بئرًا فله أربعون ذراعًا حوهلا  احتفر" من : اهلل عليه وسلم ىومن بني ما ورد يف هذا األمر قوله صل
وعشرون ذراعاً، وحرمي البئر العادية "القدمية" حرمي البئر البدئ مخس " :قولهو ، (3)لعطن ماشيته"

 . (4)راعاً"مخسون ذ

                                                           

 ، مادة حرم.12، ج ، لسان العربابن منظور (1)
 546،ص6،ج4، طالفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  انظر: (2)
أخرجه ابن ماجه من طريق عبد اهلل بن ميغفل ويف سنده إمساعيل بن مسلم وهو ضعيف، وأخرجه الطرباين من طريق أشعث  (3)

 .1328،ر.ح1،ط3املوات، ج إحياء، كتاب  التلخيص الحبير للعسقالني انظر:عن احلسن ، 
أخرجه الدار قطين من حديث سعيد بن املسيب وأعله باإلرسال وقال من أسنده فقد وهم ، ورواه البيهقي من طريق يونس  (4)

عن الزهري عن ابن املسيب مرساُل وزاد فيه "حرمي بئر الزرع ثالمثائة ذراع من نواحيها" ، ورواه أبو داود يف مراسيله عن الزهري،  
املوات،  إحياء، كتاب  التلخيص الحبير للعسقالني انظر:هريرة موصوال ومرساًل ، كذلك رواه احلاكم من طريق أي

 .1329،ر.ح1،ط3ج
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حرمي البئر البدئ مخس وعشرون ذراعاً، وحرمي البئر العادية " :اهلل عليه وسلم أنه قال ىونقل عنه صل
 .(1)وحرمي عني الزرع ستمائة ذراع" ،"القدمية" مخسون ذراعاً وحرمي العني السائحة ثالمثائة ذراع

 مقدار الحريم عند العلماء : لة الرابعةالمسأ
حرم على اليغبر التعدي عليه، فحرمي البئر  احلرمي عند احلنفية ماف ،للعلماء يف تقدير احلرمي آراء متقاربة

يرجع التقدير يف  :ستون ذراعاً، وقيل :اليت ينزع املاء منها بواسطة البعبر  عندهم أربعون ذراعاً، وقيل
 جمرى املاء ما من كل جانب، وحرمي ذراع  ةمخسمائ ورخاوهتا، وحرمي العنيألرض ذلك لصالبة ا

مخسة أذرع من كل جانب، فال حيق ليغبره أن  و ذلك، وحرمي شجر املواتيصلح إللقاء طينه وحن
فيه أقوال فقد جاء قول حممد بأن حرميه يكون بقدر عرض النهر من   مييغرس فيه، وحرمي النهر عنده

 .(2)يوسف بنصف ذلك وعليه الفتوى كل جانب، وقال أبو

كالدار والشجر والنهر   االختصاصوكان سببا يف  اتصل باألرض مي عند املالكية مار احلو  
 عى الدواب فالاملكان الذي يقطع منه احلطب ومر  :أي كمحتطب  حرمي خيصه،  ءشي والبئر فلكل

على من أراد املاء منه، وحرمي  جيوز أن خيتص به أحد دون أخر، وحرمي البئر عند املالكية ما يضيق
وحرمي الشجر ماضر  توى به قدمياً،وقعت الف ألف ذراع من كل جهة وقد :ندهم وقيلالنهر كالبئر ع

وملالكها حق املنع يف ذلك، وحرمي الدار ما جاورها وما اتصلت به من زقاق  ،تربتها وأثر عليها
 .(3)ومسرتاح

 وتعلقت به مصاحل الناس، باملعمور االنتفاعلتمام  إليهما متس احلاجة  عند احلنابلةاحلرمي و  
ويسمى  ،الناس هاملكان الذي جيتمع في :فال جيوز إحياؤه، كالطرق والدور وفنائها وجمتمع الناس أي

، فحرمي الطريق عندهم سبعة أذرع، وإستدلوا يف ذلك به ألحد االختصاصبالنوادي، فال جيوز 
إن كان و  القدمي عندهم مخسون ذراعاً، وحرمي البئر(4)"،بسبعة أذرعإذا تشاجروا يف الطريق حبديث " 

                                                           

 السنن الكبرىعن ابن املسيب وقال حديث مرسل ومن أسنده فقد وهم، وأخرجه البيهقي يف سننه أخرجه الدار قطين يف  (1)
 .11536ء يف حرمي اآلبار، رح: املوات، باب ما جا إحياءبدون زيادة "وحرمي عني الزرع"، كتاب 

 .442، ص6،ج1،طرد المحتار على الدر المختارابن عابدين ، (2)
 .89_88، ص4، جالشرح الصغيرالدردير،  (3)
 .2341، رقم875، ص2ج صحيح البخاري،البخاري، (4)
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وأما حرمي  ،ائة ذراعمخس م والقناة عندهم البئر جديد فحرميها مخس وعشرون ذراعاً، وحرمي العني
منه ألجل تنظيفه كي يزيد يف جريانه، وال حرمي  يؤخذفهو ما حيتاجه النهر لطرح ترابه مما  النهر

 .(1)عندهم لدار حمفوفة بدور مبلك أخر

اجتمعت فيه  ءشيفكل   ،يف احلرمي التقديربيكون العرف بني الناس أوىل  الشافعيةو 
املكان  :فحرمي القرية ناديها أياخلصوصية بني أهل القرية أو البلدة فال خيتص به أحد دون غبره، 

طرح من املاء يف احلوض، وحرمي  ماالبئر اليت جعلت للماشية والزرع الذي جيتمع فيه أهلها، وحرمي 
 .(2)البئر املخصصة لشرب األدمي هو مكان وقوفه للشرب، وال حرمي للدار احملفوفة مبلك اليغبر

 في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي حياءتملك الذمي لألرض الموات باإل : الرابعالمطلب 
لة متلكه يش بني أظهر املسلمني من خالل مسأنتطرق يف هذا الفرع بذكر أحكام الذمي الذي يع

يقصد بأهل الذمة أهل العهد والكفالة والقوم املعاهدون، ممن عاش مع املسلمني ، و حياءلألرض باإل
 .(3)ومل خيالفوا أوامر اهلل ورسوله معلى أراضيهم وبني ظهرانيهم من يهود ونصارى وغبره

 : الفقه اإلسالميالفرع األول
م كيان واحد جتمعهم أرض واحدة على أهنن الشريعة اإلسالمية تنظر وتتعامل مع أبنا املسلمني إ

يف مواطن سكناهم متيز بعضهم عن بعض أو أقاليم  اختالفاتوليس هناك  ،وحيكمهم شرع واحد
ختتلف قوانينها وتشريعاهتا عن بعض فهم كيان واحد على أرض واحدة، أما بالنسبة ليغبر املسلمني 

فقد جاء قول  آراءللعلماء فيها  فإن حياءمن أهل الذمة ومتلكهم يف دار اإلسالم لألرض باإل
م ألهنكما ميلك املسلم   ،حياءبأنه جيوز متلك الذمي لألرض باإل (6)،واملالكية (5)،واحلنابلة (4)،احلنفية

واستثىن اجلمهور من العلماء  ،األسبابسبباً للملك فيستوي فيه املسلم والذمي كسائر  حياءاإل عتربواا

                                                           

 .569، ص4، جكشاف القناع عن متن اإلقناعالبهويت،  (1)
 . 400،ص2،ج1، طالمنهاجزاد المحتاج بشرح الكوهجي،   (2)
 .1110، باب امليم، صالقاموس المحيط ،الفبروز ابادي انظر: (3)
 .222، 2ج ،اللباب في شرح الكتابالدمشقي،  انظر: (4)
 .151، 6ج ،المغني ابن قدامة، انظر: (5)
 . 94، ص4اجمللد ،الشرح الصغير الدردير، انظر: (6)
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وجاء قول الشافعية خمالفاً للجمهور،   ،احلرمني مكة واملدينة فال جيوز ألحد متلك األرض فيهما أرض
 لووع استعالءألن فيه  ؛فقد جاء قوهلم باملنع مطلقاً، فال جيوز للذمي متلك األرض يف بالد املسلمني

ألن ذلك خملوف وال  ؛واالصطيادإال للمسلمني، وجيوز للذمي اإلحتطاب  لوعلى املسلمني  وال ع
نزعها منه  لوأحيا ذمي أرضاً نزعت منه وال أجرة عليه ف لو، " و (1)يتضرر به املسلمون خبالف األرض

                                             .(2)إذ ال أثر لفعل الذمي له اإلمام  إذنمسلم وأحياها ملكها وإن مل ي

 : القانون الوضعي الفرع الثاني
تنتقل ملكيته إال بالتسجيل يف  تعترب األراضي يف األنظمة القانونية احلديثة من العقار الذي ال 

الدول العربية ال تسمح بتملك األراضي فكافة  ما سارت عليه الدول العربية، قاري، وهذاعالسجل ال
بل على أساس  ،ال على أساس الدين، رض الستصالحها إال ألبناء الدولةأو احلصول على قطعة أ

عدم متتع الشخص باجلنسية لتلك  تقتصر علىأي أن العربة يف املنع يت حيملها الشخص اجلنسية ال
اخلاص بالتصرف يف األراضي الزراعية على نسق القانون الصادر يف  وقد سار القانون اللييب، البلد

"حيظر على غبر الليبيني سواء كانوا أشخاصا  منه،جاء يف املادة األوىل  " والذي1960سنة" 
ويشمل هذا  ،خاص... إذنبال إلكية العقارات باململكة الليبية طبيعيني أو اعتباريني اكتساب م

ويقصد بالشخص االعتباري غبر اللييب  ،احلظر امللكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق االنتفاع
 .(3)من رأس ماله مملوكاً للييب" %100يف حكم هذا القانون كل شخص اعتباري ال يكون 

يف منع متلك غبر الليبيني  اللييب بشأن التصرف يف األراضي الزراعية قانونالسار  وعلى هذا 
وزيع تكون بأن األراضي الزراعية  املستهدفة يف التفقد ورد يف الفقرة السابعة منه، لألراضي الزراعية، 

 .(4)على أبنا الشعب اللييب

                                                           

 . 926ص ،1ج،روضة الطالبين النووي، انظر: (1)
 .560، ص5، جالفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  انظر: (2)
 .م املادة األوىل24،5،1960 حظر متلك غبر الليبيني للعقارات الصادرقانون  (3)
في شأن التصرف في األراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة م  1970لسنة  123، من قانون رقم 7املادة   انظر: (4)

 .للدولة
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ب على متلك األرض متلك مبنع األجان ن القانون اللييب مل يقتصرمن املالحظ يف املسألة السابقة أ
ولعل املشرع اللييب إمنا توسع املشرع اللييب ليشمل املنع بذلك حق الرقبة وكذلك حق االنتفاع،  ،رقبة

ألن متلك الرقبة متليك دائم قد يفتح على الدولة باباً قد  ؛أمراً منطقياً  اختذمبنعه لتمليك حق الرقبة قد 
يعترب حقاً  ، الذياالنتفاعتكون أثاره سلبية هبذا التمليك، وأما مسألة منع األجانب لتمليك حق 

دارسة من  إىلوحيتاج  ،الباحث يرى أن هذا األمر فيه نوع من التشديد فإن مؤقتًا فهو وأن بدأ
ببعض  احتكاكقد يكون فيه  االنتفاعألن حق  هبذا األمر؛ تصاصاالخأو أصحاب  املسؤولني

دى اجملال الزراعي حيث يؤ وخاصة يف  اجملاالتديهم خربة يف بعض الشركات أو األشخاص الذين ل
رفع اقتصاد البلد من خالل  إىلخربات زراعية، كما يؤدى هذا األمر  اكتساب إىلهذا األمر 

من الشركات املتخصصة يف اجملال الزراعي، بعد وضع الرتتيبات الالزمة والضوابط من  االستفادة
   .االختصاصأصحاب 
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 وأثره في تحقيق األمن الغذائي اإلصالح الزراعي :ثالثالفصل ال

 القتصادالعمود الفقري  واعتباره اجملاالتاألراضي يف شىت  واستثمارنظرًا ألمهية القطاع الزراعي 
 إىل باقتصادهاالعديد من دول العامل، وخاصة الدول العربية منها، لذلك حتاول كل دولة بالوصول 

 استصالحذلك إال بوضع قانون ينظم عمليات  يتأتىوال الذايت  واالكتفاء اليغذائيحتقيق األمن 
توفبر أمنها األمثل هلا حىت حتقق الدول أهدافها يف  واالستثمارمن حيث التقسيم  وتنظيمهااألراضي 

 اليغذائي لشعوهبا.

اإلصالح الزراعي  قوانني إىل هذا الفصل بعون اهلل سنتطرق يفلذلك ومن خالل هذا املنطلق 
 اشتملثالث مباحث  إىلأن يقسم  ة هذا الفصلطبيع اقتضتحيث وأثرها يف حتقيق األمن اليغذائي 

املبحث األول على التعريف باإلصالح الزراعي من حيث مفهومه، وأهدفه، واملراحل اليت مرت هبا 
املبحث  اخلاصة باإلصالح الزراعي، وجاءذكر بعض القوانني العربية  إىلقوانينه، ومت التطرق كذلك 

 زراعي إحياء املوات،وجتربتها يف دعم القطاع ال الثاين بذكر أهم التطبيقات املعاصرة للبنوك اإلسالمية
 .ق األمن اليغذائي يف الوطن العريوخصص املبحث الثالث ألهم املقومات الزراعية وأثرها يف حتقي
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 .بها قوانينه  المراحل التي مرتأهدافه، ، ه، مفهوماإلصالح الزراعي المبحث األول:

 مفهوم اإلصالح الزراعي :المطلب األول
كان املفهوم القدمي والسائد ملعىن اإلصالح الزراعي هو إعادة توزيع األراضي على مستحقيها وكان 

ستثمار األرض ا إىلمنصب يف هذا األمر، مبتعدين بذلك عن حتسني الطرق اليت تؤدي  االهتمامجل 
، ديااقتصاأكثر منها  اجتماعية أهداف إىلكانت عمليات اإلصالح الزراعي موجهة فوزراعتها، 

حيث حتولت يف معظم  ،توزيع األراضي الكببرة على الفالحني إىلكانت عمليات اإلصالح هتدف و 
 .(1)لكيات صيغبرة موزعة على املزارعنيم إىلالكببرة  األراضيملكية  األقطار

ه "جمموعة اإلجراءات اليت تقوم هبا على أنعرفت هيئة األمم املتحدة اإلصالح الزراعي و 
إجياد السبل املمكنة  تتضمنالريفي، وهذه اإلجراءات  االقتصادالدولة ملعاجلة عيوب كيان  احلكومة أو

وتسوية العالقة بني  استئجارهالتحويل ملكية االرض ملن يستثمرها وتسوية حقوق التصرف وتنظيم 
ة وحدات زراعية أو ملكي إىلاملالك والفالح، لذلك كان موضوع تقليص امللكية الكببرة وتوزيعها 

 .(2)الزراعي احلديثة اإلصالحصيغبرة ميثل أحد موضوعات قوانني 

 المراحل التي تمر بها قوانين اإلصالح الزراعي الفرع األول: 
أبرز اخلطوات املزارعني ومن  إىلقبل أن تصل متر قوانني اإلصالح الزراعي يف أي بلد بعدة خطوات 

 :يليوأمهها ما اليت متر هبا قوانني اإلصالح الزراعي 

 ستيالء عملية اال المرحلة األولى:
حيث وأول مراحل تطبيقه، أول املراحل اليت متر هبا قوانني اإلصالح الزراعي،  ءاالستيالتعترب مرحلة 

يتم يف هذه املرحلة وضع اليد من اجلهات املخولة من احلكومة على ما زاد على احلد األعلى من 
ولة للمستهدفني من توزيع الوحدات الزراعية واملشمولني بأحكام األراضي اليت ختصصها اجلهات املسؤ 

ويتم   ،مساحة زائدة عن املساحة احملددة بامتالكوهي عدم السماح ألي شخص هذا القانون 
من األراضي ولة تتمثل يف حتديد الوحد الزراعية فق شروط معينة تضعها اجلهات املسؤ التوزيع و 

                                                           

 . 277،ص3،ج 1، طأسس ومبادي اإلقتصاد الزراعيالداهري،  (1)
 . 343، ص1،  طاألرض الموات إحياءحممود املظفر،  (2)
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التوزيع أو املشمولني بأحكام هذا القانون ألي بلد، مع مالحظة لألشخاص الذين تتوفر فيهم شروط 
 .كما ذكرنا  عدم السماح بتجاوز الوحدة الزراعية املسموح هبا واحملددة يف قانون اإلصالح الزراعي

 عملية اإلدارة المؤقتة المرحلة الثانية :
أو اإلدارة اليت استلمت  ،يئةأو اهل ،وهي الفرتة اليت تتوىل فيها املؤسسة اخلاصة باإلصالح الزراعي

تكون جاهزة للتوزيع على مستحقيها، كما حيق وهتيئتها لكي  ،األراضي باستصالح هذه األرض
األراضي من  استالم األراضي، وبعد أن يتم ذههلللمؤسسة النظر فيما تراه مناسبًا بتمليك أو تأجبر 

 .(1)د على هذه األراضي مع املزارعني تتم عملية التعاق املكلفة  جلنة االستيالء

 عملية التوزيع  المرحة الثالثة :
اإلصالح  مؤسسةتعترب هذه املرحة من مراحل قوانني اإلصالح الزراعي هي األخبرة واليت تتوىل فيه 

وحدات زراعية حسب ماتقتضيه املصلحة يف  إىل وتقسيمها الزراعي أو اإلدارة املخولة بتوزيع األراضي
  .(2)امللكية الزراعية على املزارعني حتديد

 الفرق بين اإلصالح الزراعي واستصالح األراضيالفرع الثاني: 
الذهن بأهنما  إىلقد يتبادر  ألنهخيتلف تعببر اإلصالح الزراعي واستصالح األراضي عن بعضهما 

"كلمة اإلصالح  ؛ألن فإنهنما خمتلإقع الو واحد وميكن أن حتل الكلمات حمل بعضها، ولكن يف ا
 ،(3) "ألن إصالح األراضي جزء من اإلصالح الزراعيالزراعي ال تعين استصالح األراضي، 

جعلها  إىلاإلصالح الزراعي موجه لألرض نفسها من إعدادها وهتيئتها لالستثمار بالطرق اليت تؤدي ف
 ؛واًل من إصالح األرضوسع وأكثر مشقابلة لالستثمار والعمل فيها، أما اإلصالح الزراعي فله معىن أ

وبذلك يكون  .(4)موجه حنو إصالح املوارد الطبيعية واملوارد البشرية وإجياد أفضل التوافق بينهما ألنه
عن طريق  مًا بقصد دفع عجلة اقتصاد بلد ماصالح الزراعي قانونا يشمل يف طياته تنظيما عااإل

فيشمل بذلك أمور تتعلق مبلكية األرض وتقسيمها على مستحقيها مع هتيئة ما  ،القطاع الزراعي
                                                           

 . 285، ص3، ج مبادئ االقتصاد الزراعيالداهري،  انظر: (1)
 . 283،ص3املصدر السابق،  ج (2)
 . 89ص،1ط األرض الموات في النظرية وفي التطبيق إحياءأمحد صبحي،  (3)
 . 277،ص 3،ج مبادئ االقتصاد الزراعيالداهري،  انظر:(4)
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يعينهم على اإلنتاج واالستثمار، وتقدمي السبل املشجعة للفالحني من إرشادهم وتسهيل تسويق 
  .منتجاهتم وكافة السبل اليت من شاهنا حتريك عجلة هذا القطاع واستثماره االستثمار األمثل

 أهداف اإلصالح الزراعي الفرع الثالث: 
 ،إن اهلدف الرئسي لقوانني اإلصالح الزراعي هو الرتكيز على شيئني أساسيني مها، حتديد امللكية

تنظيمي  اجتماعيوزيادة اإلنتاج وحتسينه، وهبذا األمر يكون هدف قوانني اإلصالح الزراعي هدف 
دعم البلد بصورة عامة، فتحديد امللكية يكون اليغرض منه توزيع الفرص اليت من  إىليؤدي  واقتصادي

شأهنا تكون مثمرة يف األرض حيث يتم توزيع أكرب عدد من املزارعني من املشتيغلني بالزراعة والذي 
تركيز قوانني اإلصالح الزراعي على  فإن، ولذلك تضاؤل كببر يف توزيع الدخول إىلبدوره سيؤدي 

امللكية الزراعية ضرورة اجتماعية واقتصادية لتقدم أي بلد وازدهاره، لذلك جند إن أغلب حتديد 
القوانني اخلاصة باإلصالح الزراعي يف العامل قامت بتحديد امللكية الزراعية منذ بداية القرن املاضي، 

كذلك تؤدي   حيث وجدت هذه الدول إن اإلقطاعات الكببرة فيها كثبر من االستيغالل ملوارد اجملتمع،
  (1)خلق املشاكل االجتماعية والسياسية. إىل

نتهجته قوانني اإلصالح الزراعي يف بعض الدول العربية من ا ام إىلومن هنا نشبر بإجياز 
القانون اللييب الذي هو حمل  إىلناحية حتديد امللكية الزراعية ليكون األمر أكثر وضوحاً، باإلضافة 

ونزع ملكية  (2)فدان، 200الح الزراعي يف دولة مصر العربية امللكية دراستنا، فقد حدد قانون اإلص
يتضمن ختفيض  127صدر قانون 1961بعض األراضي وتوزيعها على صيغار املزارعني، ويف عام 

فدان  200احلد األعلى، إذ ينص هذا القرار على ختفيض النسبة اليت كانت اليت قدرت يف املاضي 
وجاء  ،(3)فدان، وتعترب األراضي الزراعية مثلها مثل األراضي البور فيما ميلكه الشخص 100 إىل

                                                           

 . 281،ص3ج ،مبادئ االقتصاد الزراعيالداهري،  انظر: (1)
 مرت مربع . 4200حد لو الفدان وحدة قياس قدمية الزالت تستخدم يف مصر وبعض البلدان األخرى يساوي الفدان ا (2)
بشان تحديد الملكية الزراعية 1961لسنة  127رقم  م وقانون1952 -9-9لسنة  178القانون املصري، رقم  (3)

 لألراضي البور.
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دومن من  2000و ،من األراضي املروية (1)دومن1000القانون العراقي بتحديد امللكية الزراعية 
 . (2)األراضي الدميية

املزارعني حيث حددت ما بني أما القانون السعودي فقد حدد امللكية الزراعية املوزعة على 
القانون السعودي فقد  إىلوباإلشارة  .(4)وعشر هكتارات كحد أعلى ،كحد أدىن  (3)مخس هكتارات

حيث كان يتيح متلك األراضي ، الح الزراعيمتيز عن غبره من القوانني الوضعية اخلاصة باإلص
اململكة العربية السعودية متلك كانت احملاكم يف إذ  ـه9/11/1387الشرعي قبل تاريخ  حياءباإل

زراعيًا أو كان بالبناء  حياءالشرعي قبل هذا التاريخ سواء كان اإل حياءاألراضي اليت يثبت فيها اإل
بعد ذلك منع القانون السعودي  ،سنة ةعشر  مخس إىلهذا العمل حو  مرواست ،والتشييد على األرض

دعواه  إىل تال يلتف حياءاألرض بقصد اإل وإن كل من يدعي وضع اليد على حياءمتلك األرض باإل
قبل  حياءبعد الشروط الشرعية أن يكون اإل  حياءوأصبح النظام يشرتط لوقوع اإل ،وتعترب دعواه باطلة

  . (5)األمر يف ذلك  من ويل ذن، وكذلك اإلـه19/11/1387تاريخ 

المتبعة لحماية  وإجراءاته  بشأن التصرف في األراضي الزراعية القانون الليبي  : الثانيالمطلب 
 االرض

األراضي وتنظيم   استصالحاليت اختذهتا الدول يف شأن  تعترب قوانني اإلصالح الزراعي أو اإلجراءات
فكل دولة تسعى جاهدة لوضع قانون  ،امللكية  عاماًل مهمًا يف تنظيم القطاع الزراعي ألي دولة

ثالثة فروع    إىلحلماية وتنظيم األراضي الزراعية اخلاصة هبا، وعليه فقد قمت بتقسيم هذا املطلب 
 كاآليت:كانت  

                                                           

 .مرت مربع100الدومن يساوي  (1)
 الفقرة )أ(. 1م املادة 1958لسنة  30رقم  قانون االصالح الزراعي العراقي (2)
 .، مرت مربع10.000حد لو يساوي اهلكتار اوحدة لقياس مساحة األراضي و (3)
 ه، املادة الثانية1388لسنة  5القرار رقم  البور بالمملكة العربية السعودية،نظام توزيع االراضي  (4)
 . 84، ص1،2011، ط نوازل العقارعبد العزيز العمبرة،  (5)
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 ن التصرف في األراضي الزراعيةشأالفرع األول: القانون الليبي ب
الزراعي من حيث التقسيم ة التنظيم وقل ،بسبب قلة الوعي الزراعي بني املواطنني يف أغلب دول العامل

بني املواطنني وخاصة الدول العربية منها،  وضعت كل دولة قانونا خاصا بتنظيم عملية والتمليك 
حيث وضعت قانونا لتنظيم عملية توزيع األراضي  ،التوزيع وامللكية، ومن بني هذه الدول الدولة الليبية

 م يف شأن التصرف يف األراضي الزراعية 1970لسنة  123وانتقال امللكية العقارية فكان قانون رقم 
حيث ينص هذا القانون بتشكيل مؤسسة خاصة  ،لدولةتضعه ا لتنظيم العمليات الزراعية أول قانون

 إىلومن مث تقسيمها  ،باإلصالح الزراعي تتوىل فيه هذه املؤسسة استصالح األراضي اململوكة للدولة
وحدات زراعية متساوية حيث خيتص كل مزارع بوحدة زراعية واحدة يؤدى مثنها مقسطا فيما بعد، 

جيب سداد مثن هذه الوحدة  وتتوىل هذه املؤسسة تقدير الثمن املستحق لكل وحدة زراعية واملدة اليت
ددة لسداد قيمة الوحدة الزراعية، ولكن بالنسبة للمدة احمل يوجد يف مواد هذا القانون مساحةوالفيها، 

سنة لألراضي البور  20سنة لألراضي الزراعية، و15الوحدة الزراعية فقد حددت هذه املؤسسة 
يؤدى الثمن مقسطا يف هذه الفرتة، كذلك حدد هذا القانون بأن يكون  على أنوالصحراوية 

الشخص املستحق هلذه الوحدة لييب اجلنسية، وال تنتقل ملكية هذه األرض املوزعة علية إال بعد سداد 
  .(1)صالح الزراعي ويف املدة احملددةالقيمة اليت حددهتا له املؤسسة العامة لإل

فال توجد يف مواد هذا القانون ما يشبر  يف القانون اللييب حياءإلمسألة متلك األرض با وأما
الشرعي  يف  حياءيفيد متلك األرض باإل ذلك، كذلك مل يصدر قبل هذا القانون وال بعده ما إىل

واضعاً  اعتبارههو   ةالزراعياخلاص بشأن التصرف يف األراضي قانون اليب، وجل ما ذكر يف القانون اللي
توفرت فيه الشروط اليت حددت يف املادة السابعة من هذا القانون، واليت  فإن ،اليد على األرض

ال ميلك ما يكفيه ملعيشة كرمية، واألولوية ملن كان أقل  ،مشتيغاًل بالزراعة يكون ليبياً  على أننصت 
األرض اليت وضع اليد عليها تعترب موزعة عليه   فإنتوفرت فيه هذه الشروط  فإن ،(2)وأكثر عائلة ماالً 

ادة املعليه األرض تسرتد منه وفقًا ملا نصت  فإنمل تتوفر فيه الشروط السابقة  إذاو  ،كوحدة زراعية
"تفسخ عقود اإلجيار وتزال اليد، مىت كان املستأجر أو واضع اليد غبر :،السابعة عشر من هذا القانون

                                                           

 في شأن التصرف في األراضي الزراعيةم  1970لسنة  123قانون رقم  (1)
 7املادة  قانون التصرف في األراضي الزراعية (2)
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تتسلم املؤسسة األراضي املفسوخ عقد إجيارها  ،يف القانون عليها مستوف شروط التوزيع املنصوص
 .(1)واملزال وضع اليد عنها مبا عليها من منشآت ومرافق وملحقات إلدراجها ضمن مشروعاهتا

 يبيلشروط الحصول على قطعة أرض في القانون الالفرع الثاني: 
شروطا جيب أن تتوفر يف اللييب اخلاص بشأن التصرف يف األراضي الزراعية  القانون اشرتط   

 :، ومن بني هذه الشروط ما يلي( حدة زراعيةقطعة أرض ) و  األشخاص الذين تقدموا للحصول على

"يكون توزيع األراضي وفقًا ألحكام هذه القانون على أبناء الشعب العري اللييب الذين ال  أن
ميلكون ما يكفيهم ملعيشة كرمية بشرط أن يكونوا من املشتيغلني بالزراعة أو القادرين على القيام 

حبيث ال كما وضع القانون اخلاص باألراضي الزراعية مدة لسداد قيمة األرض   بالعمليات الزراعية،
تتجاوز اخلمس عشرة سنة لألراضي الزراعية، وعشرون سنة لألراضي البور، ومل يذكر القانون مثناً مالياً 

جانب الشروط السابقة لألشخاص األكثر عائلة واألقل  إىلوتكون األولوية  ،(2)"لقيمة هذه األراضي
 وأدائه للخدمة الوطنية. ،املختصةثبات عدم إميته مبوجب شهادة من اجلهات ا إىلباإلضافة  ،ماالً 

وجيوز بقرار من جملس إدارة املؤسسة العامة لإلصالح الزراعي وتعمبر األراضي منح املـوزع "
                         .(3)قـدم أسباباً تربر ذلك" إذاتجاوز سنتني أخريني تعليه األرض مـدة جديدة ال 

ي اتخذها القانون الليبي في الت جراءاتالزراعية واإلأسباب تفتيت األراضي  الثالث :الفرع 
 ذلك 

أجزاء قزمية  إىليت األرض من األمور اليت هتدد األراضي الزراعية وتقلل من إنتاجها هي مسألة تفت
  .األراضي الزراعيةتاج نإعلى سلباً تأثبرها عود يصيغبرة 

 إىلموقف القانون اللييب من ذلك نذكر أواًل ماهي األسباب اليت تؤدي  إىلوقبل أن نتطرق 
ثالث مسائل  إىل، لذلك قمت بتقسيم هذا الفرع تفتيت األرض واألثار السلبية النامجة عن ذلك
السلبية النامجة عن  أما املسألة الثانية فكانت لألثار ،تناولت يف املسألة األوىل أسباب تفتيت األرض

                                                           

 .17املادة  األراضي الزراعيةقانون التصرف في (1)
 . 7 املادة الزراعية األراضي يف التصرف قانون(2)
 . 7 م في شأن التصرف في األراضي الزراعية المادة 1970لسنة  123قانون رقم  (3)
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األرض، وخصصت املسألة الثالثة لإلجراءات اليت اختذها القانون اللييب بشأن األراضي تفتيت 
 . القزمية

 سباب تفتيت األرضأالمسألة األولى: 
واليت  ،ن األسباب اإلرادية تأيت يف املرتبة األوىلأتفتيت األرض جند  إىلمن األسباب اليت تؤدي 

بيعها أو منحها أو غبر ذلك، ومن أسباب تتمثل يف تصرفات الشخص فيما ميلك من أراضي ب
قد يكون سبب تفتيت األرض مثال بسبب أمر شرعي  فتفتيت كذلك جند ما هو غبر إرادي ال

تقليل املساحات اليت تكون قابلة  إىلفهذا األمر يودي كذلك  ،كاألمور اخلاصة باملبراث والوصية
 .(1)للزراعة

 األثار السلبية لتفتيت األرض        : الثانيةالمسألة 
من األثار السلبية اليت تقع على األرض بسبب التفتيت هو تقليل املساحات الزراعية لألرض، واليت 

عدم  إىليؤدي تفتيت األرض تقليل اإلنتاج الزراعي يف الوحدة الزراعية، كذلك  إىلبدورها تؤدي 
مساحات واسعة  إىلألن هذه املشاريع حتتاج  ؛الزراعية إقامة املشارع الكببرة على األراضي إمكاني

عدم استيغالل األرض االستيغالل األمثل لوظيفة األرض مما  إىلمن األرض وبالتايل سيؤدي هذا األمر 
 .(2)الوطين االقتصادسيعود سلباً على 

 موقف القانون الليبي من تفتيت األرض المسألة الثالثة:
، إجراءات 1970لسنة 123القانون اخلاص بالتصرف يف األراضي الزراعية املرقم برقم  يتضمنمل   

إعطاء املالك حلرية ذكره هو  مشددة وواضحة حلماية األراضي الزراعية يف مسألة التفتيت، وجل ما
التصرف يف األراضي املوزعة عليه بعد سداد دينها حبيث يكون التصرف يف كامل األرض بدون 

قضية  املشرع اللييب عاجليقع على من يقوم هبذا العمل، ولكن قاب جزائي عومل حيدد  ،(3)جتزئتها
أسلوب  اختذم يف شأن األراضي القزمية، حيث  1975لسنة  46رقم باملرقم  بالقانون تفتيت األرض

                                                           

األساسية ، جملة كلية الرتبية مبررات الحماية الجنائية لملكية األرضي الزراعيةثامر رمضان أمني ، وحسون عبيد هجيج،  (1)
 .28، ص18م، العدد 2014لللعلوم الرتبوية واإلنسانية ، جامعة بابل 

 .28، صمبررات الحماية الجنائية لملكية األرضي الزراعيةثامر رمضان أمني ، وحسون عبيد هجيج،  انظر: (2)
 .13، املادة 1،الفقرة 1970لسنة 123قانون  (3)
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"ملالك األراضي  :فقد جاء يف املادة الثالثة ما نصه ،ومساها باألراضي القزميةجتميع امللكيات املبعثرة 
على وجه يكفل  بعضهم إىلالقزمية أن يتفقوا فيما بينهم على جتميع ملكيتها والتصرف فيها 

 .(1)"،االنتفاع بتملك قطعة من األرض تكون صاحلة لالستيغالل الزراعي املنتج إليهللمتصرف 
األرض بالتمليك أو االستئجار بعد جتميعها واشرتط توفر بعض  إليهوقد حدد األولوية ملن تؤول  

  :الشروط منها
  .ألعمال الزراعيةايغل بالزراعة وقادرا على األرض ممن يشت إليهأن يكون الشخص الذي آلت  .1
  .غبره وأقل ماالً  أن يكون أكثر عائلة من .2
 .أن يكون خمتاراً من باقي أصحاب األرض اجملمعة .3
 ألكرب حصة من األراضي القزمية.أن يكون مالكاً  .4

أرض  إىلمل يتفق مالك األراضي القزمية فيما بينهم على جتميع ملكية األرض القزمية إذاو  "
لة من وزير الزراعة واإلصالح الزراعي جلنة حملية مشكّ  إىلأو وحدة قابلة للزراعة يرفع األمر  ،حدةاو 

 .(2)"جرباً للمالك اجملاورين لوتأجبرها و لبحث قضية جتميع ملكية األراضي القزمية أو 
وأما من ناحية اإلجراءات العقابية اليت وضعها املشرع اللييب خبصوص هذا األمر، فقد وضع 

األحكام املنظمة إلدارة األراضي القزمية بعد جتميعها   ةفمبخالعقابًا رادعًا ملا قد حيصل من جتاوزات 
"مع عدم : ( ما نصه15كوحدة زراعية واحدة، فقد وضع اجلزاء اجلنائي يف نفس القانون يف املادة )

جاوز تاإلخالل بأية عقوبة أشد يقضي هبا قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال ت
وبيغرامة ال جتاوز ثالثة آالف دينار وال تقل عن مخسمائة دينار، أو  ،سنة وال تقل عن ثالثة أشهر

 .(3)"القانونبإحدى هاتني العقوبتني كل من خيالف أحكام هذا 
الزراعية  ن ما أختذه القانون اللييب يف شأن مسألة جتميع امللكيات لألراضيأيرى الباحث 

وعدم افظته على مساحة الوحدة الزراعية، أمرًا منطقيًا حمل وجعلها حتت ملكية شخص واحد الصيغبرة
 حدة.كوحدة زراعية واعلى عطاء األرض من الناحية اإلنتاجية ولبقائها  لكي ال يؤثر ؛جتزئتها

 

                                                           

 .، املادة الثالثةاألراضي القزميةشأن م يف  1975لسنة  46قانون رقم  (1)
 ،املادة السابعة .1975املصدر السابق،   (2)
 .15املادة  شأن األراضي القزمية،م يف  1975لسنة  46قانون رقم    (3)
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 دعم القطاع الزراعيل  صرة للمصارف والبنوك اإلسالميةالتطبيقات المعا :نيالمبحث الثا
 المواتاألراضي ء وإحيا

العديد من البلدان يف دول العامل  قتصادإلتعد املصارف الزراعية العمود الفقري والركيزة األساسية    
عامة والدول العربية خاصة، واليت تعتمد أساسًا على الزراعة ملا للمصارف الزراعية من إسهامات يف 

سنتناول يف هذا  بشكل عام، وعلى هذا األمر الوطين االقتصادرفع عجلة التنمية الزراعية لرفع 
وإحياء  دعم القطاع الزراعي يفاملبحث بعض اإلسهامات اليت قدمتها البنوك واملصارف الزراعية 

 .األراضي املوات

 المصرف الزراعي الليبي. :أوال  
يبية اجلزء األكرب متثل الصحراء الل، من إمجايل املساحة الكلية 2.7 ليبيا الزراعية حوايلمساحة تبلغ 

 إىلباإلضافة  القتصادها رئيسيكمصدر   النفط واليغاز علىاقتصادها ليبيا يف  تعتمدو من البالد، 
بدعم املزارعني وتوفبر بعض املعدات واملستلزمات  حتاول الدولة الليبية إنعاش هذا القطاع،الزراعة، و 

ليبيا بادرت ن أكما   البالد، اقتصادًا على ا دفع هذه العجلة اليت تعود اجيابالزراعية اليت من شأهن
حتت مسمى  1955خلمسينيات وبالتحديد يف سنة أي يف منتصف ا ،مبكراً  اعياملصرف الزر  بإنشاء

وأخذ املصرف الزراعي اللييب يف التوسع  ،البنك الزراعي الوطين، وبرأس مال بلغ مليون دينار لييب
مساك، وزراعة األيع صيد دعم مشار  إىلكما اجته مؤخرًا   ،راعي والعقاريباالستثمار يف اجملالني الز 

الصبرفة اإلسالمية يف دعم  إىلوحياول املصرف الزراعي اللييب يف السنوات القليلة املاضية للتحول 
وتعتمد نشاطات املصرف بتمويل . (1)املشاريع اليت يشرف عليها وخاصة يف اجملال الزراعي والعقاري 

كببر جداً يف شرق وغرب وجنوب البالد، ويعترب نشاط املصرف يف املناطق اجلنوبية  املشاريع الزراعية 
يشكل إنتاج احلبوب يف املناطق اجلنوبية من القمح والشعبر حيث رى من البالد، مقارنة باملناطق األخ

الزراعية يف تلك  والوحدات تنتشر أغلب املشاريعو ، من إنتاج ليبيا من احلبوب، %85بنسبة 
ومشروع وادي احلياة الزراعي، ومشروع الكفرة الزراعي، وهذه املشاريع  ،يلر األطق، مثل مشروع املنا

نوات والربسيم وغبرها من املزروعات األخرى، وقد لوحظ يف الستعتمد على زراعة القمح والشعبر 
واليت تعتمد  حلبوب وخاصة يف املناطق اجلنوبيةتدين إنتاج ليبيا من اقصور يف وظيفة املصرف و  األخبرة

                                                           

 123ص ،مجلة أفاق اقتصاديةعبد الفتاح أمحد العائب، و أمحد بلقاسم التوايت،  (1)
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البالد لسد حاجاهتا من السوق اخلارجية  لذلك جلأتعليها البالد يف توفبر ماحتتاجه من احلبوب 
من أكثر الدول العربية واعتربت ليبيا يف السنوات األخبرة  لتيغطية ماحيتاجه السوق احمللي من احلبوب،

 الدراساتستبرادًا للحبوب وخاصة القمح والشعبر، األمر الذي دفع بعض الباحثني بإجراء بعض ا
إحدى الدراسات واليت أجراها عبداهلل أثبتت لوقوف على أهم هذه األسباب، و ل بعض املشاريعل

منسوب املياه  اخنفاضعالقة قوية بني وجود  (2007مشروع الكفرة الزراعي عام ) يونس على
ة وعدم وجود متابعة الزراعي لآلباراحلفر اليغبر منظم  القدرة اإلنتاجية لألرض بسبب واخنفاضة اجلوفي

وعدم اتباع أساليب حديثة يف الري  املفرط للمياه االستعمال ن،كما أختصاص يف ذلكمن ذوي اال
وزيادة نسبة تقلص املساحات الزراعية  إىل أدى  قليدية يف عملية الريتعلى األساليب ال واالعتماد

قلص املساحات تاملياه اجلوفية و منسوب  اخنفاض، وأثبتت دراسته بوجود عالقة بني ملوحة األرض
 .(1)الزراعية، فكلما اخنفض منسوب املياه اجلوفية تقلصت نسبة املساحات املزروعة 

 يف النقاط التالية: سباب السابقةوميكن حصر األ 

 .صعوبة يف تيغطية مساحات زراعية كببرة خنفاظ منسوب املياه اجلوفية أدى إىلا -1
الذي كان له إىل جتاوزات يف زيادة حفر اآلبار  ولة أدىعدم وجود رقابة من املؤسسات املسؤ  -2

 خنفاض املياه.التأثبر السليب على ا
 .إىل ضعف القدرة اإلنتاجية لألرض زيادة نسبة ملوحة األرض مما أدى -3
 أدى إىل هدر الكثبر من املياه. الريماد على الوسائل احلديثة يف عتعدم اال -4
 اع.لني يف تطوير هذا القطو عدم وجود جدية من املسؤ  -5

 البنك الزراعي السوداني ثانيا : 
دعم  إىلم، 1959منذ تأسيسها سنة  جتهتايعترب البنك الزراعي السوداين من املصارف الزراعية اليت 

 استبرادو  ،اإلنتاج الزراعيات ومستلزمات القطاع الزراعي بشكل كببر، حيث قام املصرف بتوفبر معد
السماد واملبيدات احلشرية اخلاصة بالقطاع الزراعي وتوزيعها على املزارعني بشكل متويل عيين، كما قام 

                                                           

 الجوفية وملوحة التربة وأثره على تقليص األرض الزراعية فى منطقة الكفرة،انخفاض منسوب المياه عبد اهلل يونس،  (1)
 .2012، 1جملة العلوم والدراسات اإلنسانية املرج، العدد األول ، اجمللد
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ختذ املصرف اكما   ،(1)املصرف بإنشاء شبكة ضخمة من املخازن وتوزيعها على كافة أرجاء البالد
لفرتة طويلة، ويف موسم  ستمر هبذا العملازارعني على أساس الفائدة و سياسة تقدمي تسهيالت للم

سياسة تطبيق صييغة السلم لتمويل املشاريع الزراعية يف القطاعني،  إىلجته املصرف ام 90/1991
، واليت جنيه سوداين سبعمائة مليون إىلمبجموع عام وصل تكلفته القطاع الزراعي املروي واملطري 

األموال  تشمل دعم احملاصيل الزاراعية، مثل: القمح والشعبر والذرة، والعدس، واألرز، ويسرتد املصرف
بتطبيقه نسبة األموال املسرتدة كانت   حيثاليت يوظفها فيما بعد عن طريق املؤسسات الزراعية، 

وال اليت وظفها من األم %49 مانسبته فلم تتجاوز إالضئيلة جداً يف املواسم الزراعية، لصييغة السلم 
 .(2)راملصرف هلذا األم

ستطاعت اوعدم  ،موال املوظفة من قبل املصرفسرتجاع األايالحظ مما سبق تدين نسبة 
وخاصة يف القطاع املطري مقارنة باملروي،  املتعاقدين بتسديد ما عليهم من تعاقدات مع املصرف

هذه النتائج  إىلاألمر الذي يستدعي من القائمني على هذه املشاريع بدراسة املعوقات اليت أدت 
 احملاصيل الزراعية. اسرتدادية يف السلب

 بدولة السودان بنك فيصل اإلسالمي ثالثا :
قام فقد ، بصييغة السلمزراعية لمتويل املشاريع ا إىل جتهتابنك فيصل اإلسالمي من البنوك اليت  يعترب 

مولت فروع هذا املصرف حماصيل الذرة والسمسم بصييغة و  بدعم القطاع الزراعي املطري املصرف
ومل ختتلف جتربة بنك فيصل اإلسالمي عن البنك الزراعي  اطق املطرية يف دولة السودان،السلم يف املن

األموال املوظفة   اسرتدادتدين يف  اربهأظهرت نتائج جت السوداين يف جتربته للتعامل بصييغة السلم، فقد
يف التعامل بصييغة  ن بعض املزارعني الذين تعاقدوا مع البنكأ الزراعية، كذلك وجداحملاصيل  لدعم

                                                           

، اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاء )بنك تقييم محاوالت إصالح الجهاز المصرفي ودوره في تمويل التنمية حسن، صابر (1)
 .66، ص2004اإلصدار الثالث  السودان(،

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  تجربة المصارف اإلسالمية في التمويل الزراعي بصيغة السلم،أمحد باكر،  (2)
 .47ه، ص1418
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التأثبر  إىلأدى  األمر الذي ،أخرىاألموال اليت خصصت هلم من السلم يف مشاريع  استخدموا السلم
 .(1) سلباً يف سداد ما تعاقدوا عليه مع املصرف وخاصة يف حمصول الذرة

دعم القطاع  داين يفسالمي والبنك الزراعي السو ن جتربة بنك فيصل اإلأيرى الباحث 
هات ألسباب إدارية من اجل مر يعودن األأ ،ظفة هلذا اليغرضاألموال املو  اسرتجاعوتدين  ،الزراعي

وضع اهليكلة الصحيحة اليت يتم التعامل هبا يف متويل املشاريع الزراعية بصييغة عقد يف عدم املسؤولة 
على الزراعة املروية نظرًا لتقلبات  واالعتمادالزراعية احلديثة  واآلالتلسلم، كذلك توفبر املستلزمات ا

كذلك زيادة توعية املزارعني   ،املناخ وتأخر سقوط األمطار أحيانًا مما يؤثر سلبًا على احملاصيل الزراعية
اليت من شأهنا رفع كفاءة اإلنتاج الزراعية  االحتياجاتوتشجيعهم معنوياٌ ومادياً من خالل توفبر كافة 

جمهودات املزارعني  استيغاللالزراعي لألراضي الزراعية، والتعاقد مع املزارعني بأسعار مشجعة وعدم 
  من قبل القائمني على املصارف.

 

 

 

                  

  

                                                           

 .5ص ،تجربة المصارف اإلسالمية في التمويل الزراعي بصيغة السلمأمحد باكر،  (1)
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 في تحقيق األمن الغذائي هاأثر و في الوطن العربي  المقومات الزراعية المبحث الثالث:
على الرغم من املزايا املثالية اليت يتمتع هبا الوطن العري من مساحات شاسعة من األراضي وتوفر 

جمال القطاع الزراعي، بعض املصادر املائية يف بعض البلدان العربية, ورصد بعض احلكومات أموااًل يف 
إال أن مشكلة األمن اليغذائي الزالت تالزم املواطن العري وتؤرقه، وتعد هذه املشكلة من املشاكل اليت 

ن أكثر الدول العربية بل تكاد جلها تستورد أكرب  ألعري كافة وبشكل عام، لذلك جند تواجه الوطن ا
مليار دوالر، بليغت قيمة احلبوب يف 19 إىلوصلت  األسواق العامليةة من القمح املعروضة يف كمي

، مما يشكل هذا األمر عبئًا ثقياًل على كاهل الدول العربية يف توفبر (1)مليار دوالر 9.9هذه احملصلة 
 .(2)كببر على الزراعة   اعتمادتعتمد وتقليص الفجوة اليغذائية وخاصة يف الدول اليت  ،األمن اليغذائي

ثالث مطالب، تناولت يف املطلب األول مقومات  إىلوألمهية هذا املبحث قمت بتقسيمه 
لألمن اليغذائي يف الوطن العري، وجاء املبحث  ن العري، وخصصت املبحث الثاين الزراعة يف الوط

          ذا التقسيم كانت املطالب كاآليت:الثالث لبيان الفجوة اليغذائية يف  الوطن العري، وعلى ه

 مقومات الزراعة في الوطن العربي: المطلب األول 

 الفرع األول: األيدي العاملة
حيتل القطاع الزراعي مكانة متقدمة يف الكثبر من الدول العربية نظرا ألمهيته الباليغة يف توفبر اليغذاء 

حيث  ،التخفيف من البطالة على توفبر فرص عمل كثبرة واملساعدةو  ،ألكرب شرحية يف هذه الدول
العاملني يف القطاعات  إمجايلمن  تقريباً  %24نسبته   شكلت األيدي العاملة يف الوطن العري ما

من  مس اخلثلث أو ال إىل القطاع الزراعي مقارنة بيغبره يرتاوح دخل الفرد يف ، إذاألخرى االقتصادية
 .(3)القطاعات األخرى 

                                                           

 .2007( الصندوق العري لإلمناء اإلجتماعي (1
)االقتصاد العري واقعًا طبيعيًا وبشرياً(، جملة جامعة دمشق، أهمية االستثمارات في األمن الغذائي العربي إبراهيم سعيد،  (2)

 . 549،ص2011، 3-4، العدد 27جملد 
 .45، الفصل الثالث، القطاع الزراعي، ص2009 المنظمة العربية للتنمية الزراعية (3)
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 األراضي الزراعية : الفرع الثاني 
اعي تقدر املساحة املستيغلة يف اجملال الزر حيث  ،العربية موارد طبيعية هامة ومتنوعةمتتلك الدول 

( من املساحة اإلمجالية %5.3هنا تشكل )أ :، أي( مليون هكتار70.9للوطن العري ما نسبته )
يف الوطن العري حسب إحصائية املنظمة العربية للتنمية  األراضي املزروعةللوطن العري، فقد بليغت 

زرعت  مليون هكتار 46.5زرعت باحملاصيل املستدمية، و مليون هكتار9.24 إىل 2012الزراعية 
 .(1)باحملاصيل املومسية، واملساحة املتبقية تركت بدون زراعة )بور(

لعدم وجود الدعم  وتعترب األراضي املرتوكة أراض هامة تركت ألسباب إما لشح املياه أو 
، كما ال توجد مساحات  فعيل هذا القطاع وتنشيطهتاليت من شأهنا  املادي يف إقامة املشاريع الزراعية

لنسبة للمراعي وأما با ،أغلب أراضيه يف احلزام شبه اجلافكثيفة لليغابات يف الوطن العري نظراً لوقوع 
( مليون هكتار عانت أغلبها من تدهور أراضيها بسبب الرعي 494.3تقدر ) افإهنيف الوطن العري 

  .(2) اجلائر وعدم وضع برامج حلمايتها تطويرها

 الموارد المائية :الفرع الثالث
ۀ    ۀں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ڱچ اىل:نيا قال تعيف هذه الد شيءلكل  الرئيسيتعترب املياه املقوم 

(3) ہہ 
ثبات لحيث تعترب املياه من املقومات املتحركة، فهو خيتلف عن الرتبة من حيث ا،

وتنقسم املياه املستعملة يف اجملال الزراعي  ،والتحكم، فاملياه ميكن نقلها بعد السيطرة عليها وختزينها
ار واملياه ألهنينابيع واللمصادر األخرى واليت تتمثل يف مياه ال الرئيسيأمطار واليت تعترب امليغذي  إىل

من هذه  %80تقع معظم األراضي العربية يف مناطق تكاد شبه جافة حيث بلغ ما نسبته اجلوفية، و 
األراضي تعاين من تذبذب يف كمية سقوط األمطار على مدار السنة، ويعترب الوطن العري من حيث 

لعامل، فهناك البعض من الدول العربية تعاين من الفقر املائي بشكل كببر،  دول اتوفر املياه األفقر بني
ج ار واليت تنبع من خار ألهنمياه ا إىلباإلضافة  اه اجلوفية بشكل كببروتعتمد الدول العربية على املي

 استهالكعاملياً يف وتعترب بعض الدول العربية األوىل  يف هنر النيل وهنري دجلة والفرات، حدوده تتمثل
                                                           

 .6م ص2012 للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العربيالمنظمة العربية  (1)
 .7املصدر السابق ص (2)

 .30اآلية  :( سورة األنبياء(3
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وهذه النسبة  ،لرت يومياً  600 إىلالفرد من مياه الشرب  استهالكمياه الشرب، حيث بلغ معدل 
 .(1)الفرد من مياه الشرب الستهالكتعترب أعلى نسبة يف العامل 

حدوث شح كببر  يف سبباً املفرط للمياه اجلوفية  واالستهالك على طلب املاء  اإلزدياد ويعترب 
ن طرائق الري أاجلدير بالذكر و ، السنوات القادمة وينيب حبدوث أزمة يف يف بعض املناطق العربية

ات دت بعض الدراسبر وكببر جداً يف املياه، فقد وجهدر كب إىلتؤدي  التقليدية املستخدمة يف الزراعة
بالري  يستهلك بينما مرت مكعب من املياه، 7500حوايل  إىلحيتاج  من األرض الزراعية اهلكتارأن 

كببرة جدَا تكفي لري تعترب هذه الزيادة  و ، للهكتار الواحد ألف مرت مكعب من املاء 12 التقليدي
لتنمية املوارد املائية، ووضع  الالزمة التداببر فيجب على الدول العربية أن تتخذ ،(2)أخرىمساحات 

   . املياه بشكل صحيح استخداملرتشيد منهج واضح 

ن ما يعانيه الوطن العري من شح يف املياه وندرة يف أن خالل العرض السابق يرى الباحث م
 ةرئيسيبل إن هناك أسباب  ،ضي املخصصة للزراعةيف تقلص رقعة األرا الرئيسياألمطار ليس السبب 

حيث  صحيح وخاصة يف اجملال الزراعي، غبر املياه بشكل واستهالككمن يف قلة الوعي تأخرى 
املوارد املائية من شأنه  استخدامتباع أنظمة حديثة يف اأن التوعية والرتشيد و  إىلأشارت بعض التقارير 

يتيح زيادة املوارد املائية املائية ن إقامة السدود واخلزانات أيات كببرة من املياه، فقد وجد توفبر كم
يذهب منها هدراً ما نسبته النسبة  هولكن هذ، ر مرت مكعب سنويامليا 296 إىلبشكل كببر يصل 

لذلك جيب وضع اخلطط ، (3)البحارمليارمرت مكعب من املاء بسبب التبخر والفقدان يف مياه  55
 منها يف زيادة رقعة األراضي الزراعية واالستفادةاليت من شأهنا ختفيض هذه النسب املهدورة من املياه 

املاء  استهالكنه يوفر أبالتنقيط الذي وجد بالرش، والري تباع أساليب حديثة يف الري كالري او 
شاملة للمواطنني  وضع برامج توعويةو  تحسني تركيبة الرتبة،لد العضوية املوا واستعمال بشكل كببر،

يف الصباح الباكر أو يف املساء الذي من شأنه تقليل كمية تبخر  لريكاأوقات الري املناسبة   واختيار
 .املياه املستعملة يف الزراعة بشكل كببر

                                                           

 .م1999 قطاع الزراعة والثروة الحيوانية املنظمة العربية للتنمية الزراعية، (1)
، جملة دمشق للعلوم في الوطن العربياألمن المائي العربي ومسألة المياه عدنان عباس محيدان، وخلف مطر اجلراد،  (2)

 . 13م،،ص2006، العدد الثاين22االقتصادية والقانونية، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، اجمللد 
 .13، ص22املصدر السابق ، اجمللد  (3)



60 
 

  ن العربي في الوط األمن الغذائيالمطلب الثاني: 
إن مصطلح األمن اليغذائي من املصطلحات احلديثة اليت يقصد هبا مدى قدرة الدولة على توفبر 

 :فقد جاء يف تعريف منظمة األغذية والزراعة الدولية بأنه ،من اليغذاء االحتياجات األساسية
بصورة مستمرة  باحتياجاهتمتوفبر اليغذاء جلميع أفراد اجملتمع بالكمية والنوعية الالزمتني للوفاء "

يعترب األمن اليغذائي من أكرب التحديات اليت تواجه دول و  ،(1) "من أجل حياة صحية ونشطة
املتاحة للوطن العري  اإلمكانياتالعامل عامة والدول العربية منها خاصة، وعلى الرغم من توفر 

اضي الزراعية واملياه واملوارد البشرية املتمثلة يف األيدي ر من مقومات الزراعة واليت تشمل األ
العري غبر قادر على  قطاع الزراعة يف الوطن ية الزراعية وتطويرالعاملة إال أن جهود التنم
 الذايت هلا، والزال التقدم االكتفاءاملستوى املطلوب الذي حيقق  إىلالنهوض بالقطاع الزراعي 

، حيث ظلت (2)هو السائد واملخيم على املسبرة الزراعية ملعظم الدول العربية ءالبطي النسيب
 نظراَ لعجزها املستمر يف تقليص الفجوة اليغذائية االستبرادالدول صافية الدول العربية تصنف من 

، فمنذ ء، وقد وجد أن الناتج الزراعي غبر منتظم يف الدول العربية أو إنه يسبر بشكل بطي(3)
يف ليبيا والسودان واألردن وسوريا، ويرجع هذا   خنفاظاً اسجل الناتج الزراعي  هناية القرن املاضي

ن بعض الدول أبينما جند ، ت الزراعية املتبعة يف هذه الدولالتدين يف الناتج الزراعي للسياسا
إنتاجها الزراعي مثل  مصر وتونس والعراق والسعودية  يفنسبيًا  ارتفاعاالعربية األخرى سجلت 

 االرتفاعهذا  فإنومع ذلك ، (4)السياسة الزراعية املتبعة يف هذه الدول إىلولبنان، ويرجع هذا االرتفاع 
مع وجود  الذايت من الناتج الزراعي االكتفاء إىل 2014يف الناتج الزراعي مل يصل  هبذه الدول حىت 

وكذلك تضاعف إنتاج  تونس وامليغرب، بينما ، %75 إىلحتسن يف إنتاج القمح يف مصر وصل 
أما حمصول ، احليوانية االحتياجاتيف  الستعماهلمشعبر والذرة الشامية قائما نظرًا ال استبراداليزال 

يف ثالث دول عربية هي  إنتاجه ينحصر فإنكببرة من املاء   يهارتوائكميات   إىلاألرز والذي حيتاج 
                                                           

 .171ص ، 2008األمن الغذائي في الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية (1)
 .2010دراسة حول سياسات الدعم المحلي الزراعي في الدول العربية ،للتنمية الزراعيةاملنظمة العربية (2)
يقصد بالفجوة اليغذائية النسبة بني النمو السكاين ومعدل اإلنتاج اليغذائي، أو هي الكمية اليغذائية اليت جيب أن توفر لتلبية  (3)

 .549د، أمهية االستثمارات يف األمن اليغذائي العري، صإبراهيم أمحد سعي انظر:احتياجات السكان من املادة اليغذائية، 
 .  2010أوضاع األمن الغذائي في الوطن العربي ،املنظة العربية للتنمية الزراعية (4)
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، بينما تعترب مصر هي األكثر إنتاجًا له بلغ) ةضئيلبكميات  اوموريتاني( %12.2العراق بنسبة )
املساحات الزراعية املنتجة لألرز  تقليص إىل اجتهتيف السنوات األخبرة ن مصر أغبر ،(84.2%

 .(1)فيها ه املتبعة نتيجة لسياسة ترشيد امليا
 في الوطن العربي الفجوة الغذائيةالمطلب الثالث: 

تفرض التيغبرات اإلنتاجية وزيادة عدد السكان بالتأثبر املباشر على األمن اليغذائي، فتعاين بعض الدول 
من نقص يف السلع اليغذائية األساسية فتحاول سد هذا العجز إما بزيادة إنتاجه أو سد هذا العجز 

الكمية اليت جيب أن  هناأا ما يعرف بالفجوة اليغذائية، أي ، وهذاألخرىمن الدول  االستبرادعن طريق 
، كذلك عرفت منظمة الدول العربية للتنمية (2)السكان من املادة اليغذائية احتياجات توفر لتلبية

على  احتساهباكمية السلع املستوردة من خارج الوطن العري ويتم : "ة بأن الفجوة اليغذائية  هيالزراعي
ويعترب  ،(3) "لالستهالكما هو متاح منها و أساس الفرق بني إنتاج الوطن العري من السلع اليغذائية 

مل حتاول هذه  إذاالكثبر من الدول العربية  اقتصادالفجوة اليغذائية من أهم املخاطر اليت هتدد  اتساع
 االكتفاء إىلمن شأنه الوصول هبذه الدول  اقتصاديعلمية ووضع برنامج  ةاسرتاتيجيالدول وضع 

الفجوة اليغذائية يف عامي)  فإنالذايت، فبحسب تقارير املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
مليار دوالر تساهم احلبوب واليت تعترب من أهم املواد اليغذائية  %34.3(، بليغت 2011,و2010

مليار  36.7 إىلفقد زادت الفجوة اليغذائية  2012من قيمة العجز، أما يف سنة  %50.1 بنسبة
فبحسب تقرير املنظمة العربية للتنمية  ،فقد شهد تراجعًا للفجوة اليغذائية 2014، أما يف سنة دوالر

وعزت ذلك  مليار دوالر، 34.18إن قيمة الفجوة اليغذائية تراجع نسبيًا ليسجل ، 2014الزراعية 
لألمن  ءيبعض األمور منها تطور إنتاج السلع اليغذائية يف الدول العربية نتيجة للربنامج الطار  إىل

الدول  فإنخر اليغذائية، وأما يف اجلانب اآل ردات العربية من السلعلو وتراجع حجم ا ،اليغذائي العري
( 1.18( من اخلضار واألمساك سامهت فيه اخلضروات بنسبة )2.45بلغ ) فائضاالعربية حققت 

 .والباقي من اخلضار واألمساك 

                                                           

 .2014 تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعيةأوضاع األمن اليغذائي العري،  (1)
 2011 للتنمية الزراعية المنظمة العربيةأوضاع األمن اليغذائي العري،  (2)
 2014املصدر السابق  (3)
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الفجوة  واتساعويرى الباحث إن التذبذب امللحوظ يف إنتاج السلع اليغذائية وخاصة من احلبوب 
منها أسباب طبيعية كاجلفاف وقلة األمطار يف  ةالرئيسياليغذائية له أسباب عدة قد تكون األسباب 

العري تقع  املناطق الزراعية وخاصة إن أغلب مناطق الوطن واضح علىاملناطق العربية الذي له تأثبره 
تقل أمهية عن  بعض األسباب اليت ال إىليف حزام شبه جاف من الكرة األرضية، كذلك جيب اإلشارة 

ه زيادة األسباب الطبيعية واليت تتمثل يف عدم إتباع التقنية الفنية يف اجملال الزراعي والذي من شأن
 ط،ديثة واملتمثلة يف الري بالتنقيالري احلتباع أساليب اك  ،نتاج السلع اليغذائيةالرقعة الزراعية وزيادة إ

 يكونكميات كببرة من املاء   ت أهنا توفروجد واليت ،وغبرها من أساليب الري احلديثة والري بالرش
  ،املسامهة يف حتقيق األمن اليغذائي وتقليص الفجوة اليغذائيةو  زيادة رقعة األراضي املزروعة  من شأهنا

ن ضعف البنية أالقطاع الزراعي، كما  إىليوجه  استثماريق عري وجود تنسي إىل االجتاهكذلك جيب 
إنتاج احملاصيل الزراعية يعود سلبًا على املنافسة  يفزيادة التكلفة  إىلالتحتية للقطاع الزراعي يؤدي 

وإتباع سياسات  يكون من شأهنا توعية املواطنجيب وضع برامج إرشادية  واق، كذلكالزراعية يف األس
 علمية حديثة شاملة تساهم يف حتقيق األمن اليغذائي.
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 الخاتــمة

 :النتائج
صت والقانون الوضعي اللييب، خل لفقه اإلسالميرض املوات بني امن خالل دراسة موضوع إحياء األ

 :الدراسة إىل النتائج التالية
اإلسالمية، ومل  فقهالزراعة واحلرث واليغرس يف البإحداث تيغيبر فيها ب إحياء األرض املواتيكون -1

 . حيث عرب عن ذلك باستصالح األرضخيتلف هذا التعريف يف القانون اللييب
اإلسالمية، فقد عرب عنها   الفقهعن القانون الوضعي اللييب لألرض املوات مل خيتلف تعريف -2

 باألرض الصحراوية أو األرض البور اليت مل تعمر.
 أدميهاإن األرض املشار إليها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، واخلاصة بإحياء األرض املوات هو -3

أي الذي أعده اخلالق وذهلل للزراعة واحلرث، وبذلك خيرج ما يف باطن األرض من كنوز  ،اخلارجي
 .وغبرها من هذا املوضوع

الستثنائية اليت قد متر باألمة وهذا يف بعض الظروف ا إحياء األرض املوات بوجوبالباحث يرى -4
 يعترب مقصد من مقاصد الشرع احلنيف.

، قية يف اإلحياء ملن حجر األرضيعدوا التحجبر كونه عالمة توضع على األرض تشبر إىل األحال-5
 مثابة وضع اليد يف القانون اللييب.وبذلك يكون 

واالنتفاع  والقدرة على ذلك، وأال يصبح حياء قطاع جيب أن حياط بشروط منها اإلإن حق اإل-6
اإلقطاع ملكًا أبديا مانعًا اليغبر من األحياء واالنتفاع وخاصة يف وقتنا احلاضر مع االزدياد السكاين، 

 .وزيادة الطلب على األراضي، فهذا فيه تضييق على املسلمني وتعطيل لوظيفة األرض
وجل ماذكره يف هذه ، الفقه اإلسالميكما يف حياء  ال جييز القانون اللييب مسألة متليك األرض باإل-7

املسألة هو إعتبار الشخص متعديًا على األرض ومتلك له إذا توفرت فيه شروط مسبقة وضعها 
 القانون.

م يف شأن  1975لسنة  46عاجل املشرع اللييب مسألة تفتيت األرض بإصدار القانون املرقم برقم -8
ها باألراضي القزمية، ب جتميع امللكيات املبعثرة  يف هذا األمر ومسااألراضي القزمية، حيث اختذ أسلو 
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وبيغرامة ال جتاوز ثالثة آالف دينار ، تجاوز سنة وال تقل عن ثالثة أشهرتدة ال ملاحلبس وفرض عقوبة 
 وال تقل عن مخسمائة دينار، أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خيالف أحكام هذا القانون.

علها حتت قانون اللييب بشأن مسألة جتميع امللكيات لألراضي الزراعية الصيغبرة وجإن ما أختذه ال-9
وعدم جتزئتها لكي ال يؤثر  ،أمرًا منطقيًا حملافظته على مساحة الوحدة الزراعية ملكية شخص واحد

 ولبقائها كوحدة زراعية واحدة. ،ذلك على عطاء األرض من الناحية اإلنتاجية
فهو  ،ي يعترب حقًا مؤقتاً ال جييز متلك األرض ليغبر الليبيني متلك منفعة والذإن القانون اللييب -10

ني أو أصحاب ن الباحث يرى أن هذا األمر حيتاج إىل دارسة من املسؤولإمنطقيا ف أ وأن بد
ألن حق االنتفاع قد يكون فيه احتكاك ببعض الشركات أو املستثمرين الذين  ؛االختصاص هبذا األمر

إىل اكتساب خربات زراعية، كما  مما يؤدي بعض اجملاالت وخاصة يف اجملال الزراعي لديهم خربة يف
 .هذا األمر إىل رفع اقتصاد البلد يؤدى
قام املشرع اللييب بإنشاء املصرف الزراعي الذي كان له أثر يف توليه لدعم العديد من املشاريع -11

يف وظيفته مما أدى إىل قلة نشاطه والذي  نه حدث قصورأجنوب البالد، إال والوحدات الزراعية يف 
 أثر سلباً على قلة املساحات املزروعة. 

استيغالل األراضي املوات بشكل منظم من شأنه امتصاص البطالة وحتقيق األمن اليغذائي  إن-12
العمل ألفراد اجملتمع، وحتقيق األمن نه يعمل على توفبر الكثبر من فرص كما أ  ،واالكتفاء الذايت للدول

 .  اإلقتصادي والرخاء يف اجملتمع 

 التوصيات 
والقانون الوضعي اللييب بشأن الفقه اإلسالمي األرض املوات بني  إحياءموضوع دراسة من خالل 

 :يتباآلالتصرف يف األراضي الزراعية يوصي الباحث 
ملكية  إىلوال ينظر  وخاصة األرض جيب األخذ بعني االعتبار أمهية املوارد االقتصادية، -1
بل باعتبارها متثل الوظيفة االجتماعية  ،يزة للفرد فحسبا معلى أهنألرض يف الوقت احلاضر ا

 واالقتصادية للدولة.
، وضرورة متابعة الدولةبحثية والعلمية إىل خارج حدود أن متتد جماالت األنشطة الجيب  -2

ذلك كله، حبوث زراعية  التقدم التكنولوجي يف الدول األجنبية اليت تسبر خبطى متسارعة، وسند
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وإرشاد كفء وإشراف وتوجيه سليم من الدولة، مع تقييم ومتابعة لكل األنشطة البحثية 
 واإلجراءات التنفيذية.

األرض املوات أو االستصالح وكذلك القوانني اخلاصة باألراضي، حتتاج  إحياءإن مشاريع  -3
 وانسجام بانسياباسات اجلدوى دراسة تتناول تسيبر املشروع بدءًا من مرحلة التخطيط ودر  إىل
ويعود  ،كامل مع منو البالد الطبيعيمتأن ينتهي املشروع كجزء  إىل لتحقيق أهداف املشروع تام

 .مية االجتماعية بالفائدة املرجوةوالتن على االقتصاد القومي
الذي و  ،لألرض ةالتحتي اسة ووضع الربامج اخلاصة بالبنيةدر  جيب على املسؤولني يف الدول -4

األراضي املوات دون تقدمي البناء  إحياءعملية ن أ  نه رفع كفاءة األرض اإلنتاجية، حيثمن شأ
 .يتهاالتحيت هلا هو عبارة عن ختلي الدولة عن مسؤول
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