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 الملخص:

األراضي هي النطاق الحيوي الذي يعيش فيها سكان الدول، وتنشأ عليها مشروعاتهم، ولما كانت المملكة العربية 

السعودية تعاني أزمة إسكانية كحال كثير من الدول، تسبب فيها التزايد السكاني الكبير من ناحية، وصحبه عجز قطاع 

التطوير العقاري عن مواكبة هذا االنفجار السكاني الكبير من ناحية أخرى، جاء الهدف من البحث بيان أحكام األراضي 

البيضاء في الشريعة اإلسالمية والقانون، والتدليل بشكل عملي على أنَّ هذه الشريعة صالحة لكلِّ زمان ومكان، وأنَّ في 

النوازل مهما استجدت، وقد اعتمد الباحث على المنهج االستقرائي، وكذلك على قواعدها وأدلتها العامة ما يبين أحكام 

 المنهج المقارن.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن احتكار األراضي البيضاء أمر محرم، وضرب من التعدي، يجب 

البيع، ومنافستهم، والرقابة على سوق التصدي له بكل وسيلة ممكنة، ومن الوسائل لمنع احتكارها إجبار المحتكرين على 

 العقار.

 األراضي، البيضاء، االحتكار. الكلمات الداللية للبحث:
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Abstract: 
Land is the vital area in which the residents of countries live, and their projects arise, and as 

the Kingdom of Saudi Arabia suffers from a housing crisis like many countries, it was caused 

by a large population increase on the one hand, and accompanied by the inability of the real 

estate development sector to cope with this large population explosion on the other hand, The 

aim of the research came to clarify the provisions of white lands in Islamic law and law, and 

to demonstrate in practice that this law is valid for every time and place, and that in its rules 

and general evidence what indicates the provisions of catastrophes, no matter what new, the 

researcher relied on the inductive approach, as well as on the curriculum compare. Among the 

most important results that the researcher reached is that the monopoly of white lands is 

forbidden and a form of infringement, which must be addressed in every possible way, and 

one of the means to preventits monopoly is to compel monopolists to sell, compete, and 

control the real estate market. 

 

.onopolym ,the white lands: Keywords 
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 مقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على إمام المرسلين، وقدوة الناس أجمعين، 

 وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

علم الفقه؛ ألنه فإن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، ومن أشرف العلوم وأعظمها قدًرا 

 يتناول الحياة العملية للمسلم.

وفي ظل التطور السريع للنظم البشرية، تستجد قضايا فقهية معاصرة، مما يجعل الحاجة 

ومن بين تلك المسائل المستجدة، األراضي ماسة إلى معرفة حكمها؛ ألنها تمس حياة الناس كافة، 

وجد  -جوجل–خريطة مدينة الرياض  -مثال– البيضاء في المملكة العربية السعودية، فمن تأمل

مساحات شاسعة، تحسب بعشرات الكيلو مترات خالية من العمران، يضاف إليها غالء فاحش 

 في قيمتها حتى إنَّ قيمة األرض جاوزت قيمة البناء.   

وألجل معرفة أحكام األراضي البيضاء، جاءت فكرة هذا البحث وهي: "حكم احتكار 

دراسة فقهية مقارنة بالقانون"، وكان الدافع لذلك من باب القيام بالواجب األراضي البيضاء 

التي تعمَّ البلوى بها، سائال المولى  -خاصة–الشرعي، حيث يستلزم بحث القضايا المعاصرة 

 الكريم أن يرزقنا الفقه في دينه، والعمل بشرعه، إنه سميع مجيب.

 أهمية البحث:

لَّ المجتمع، وموضوعه توفير ضرورة  أنَّ موضوع األراضي البيضاء، -1 يستهدف جُّ

من ضرورات الحياة، إذ تعد مشكلة السكن من أكبر مشكالت العصر، وذلك لحاجة كلِّ فرد إلى 

 سكن يؤويه. 

بيان مدى شمولية النظام اإلسالمي في كيفية التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة  -2

 األفراد في مسألة السلطة على أموالهم.

األسباب وغيرها حفزت الباحث الختيار الموضوع، سائال المولى اإلعانة والسداد  فهذه

 والتوفيق.

 مشكلة البحث:

األراضي هي النطاق الحيوي الذي يعيش فيها سكان الدول، وتقوم عليها حياتهم، وتنشأ 

لتنظيم عليها مشروعاتهم، لذلك ما فتئت الدول في العصر الحديث على إصدار أنظمة وقوانين 

 تملّكها، حتى ال ينتج عن ذلك مشكالت كبيرة تمس المجتمع برمته.
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ولما كانت المملكة العربية السعودية تعاني أزمة إسكانية كحال كثير من الدول، تسبب 

فيها التزايد السكاني الكبير من ناحية، وصحبه عجز قطاع التطوير العقاري عن مواكبة هذا 

 ناحية أخرى.االنفجار السكاني الكبير من 

وال ريب أن ثمة عوائق كثيرة حالت دون تلبية الطلب المتزايد على اإلسكان، إال أن 

المختصين من االقتصاديين والعقاريين، وغيرهم من المهتمين، يكادون أن يجمعوا على أن 

وهي األراضي غير المستغلة داخل المدن، والتي يحتكرها القليل من -مشكلة األراضي البيضاء

 .1كانت سببًا رئيًسا ألزمة اإلسكان -المستثمرين لفترة زمنية غير محدودة كبار

–لذا فقد عقد الباحث العزم على دراسة هذا الموضوع وبيان أحكامه، واستعان باهلل 

هذا كله من وجهة نظر الباحث يعدُّ نازلة وقضية معاصرة تحتاج إلى  على ذلك؛ ألن -تعالى

مزيد بحث وتحقيق، ومن هنا يكمن تحديد المشكلة المراد بحثها بسؤال رئيس سيأتي ذكره في 

 أسئلة البحث.

 أسئلة البحث:

 جاءت هذه الدراسة بهدف االجابة عن التساؤالت التالية:

 ما حكم احتكار األراضي البيضاء؟ 

 ندرج تحت السؤال الرئيس تساؤل ثانوي مهم وهو: وي 

 ما وسائل منع احتكار األراضي البيضاء في الشريعة والقانون؟ 

 أهداف البحث:

يهدف الباحث من خالل هذا البحث إلى اإلجابة على التساؤالت السابقة، وذلك من خالل 

 النقاط التالية:

 اإلسالمية والقانون.بيان حكم احتكار األراضي البيضاء في الشريعة  -1

 بيان وسائل منع احتكار األراضي البيضاء في الشريعة والقانون. -2

 مصطلحات البحث:

األراضي البيضاء وهي: "األراضي التي ضمن النطاق العمراني، وحبست منفعتها من 

 .2قبل مالكها، إما لعدم حاجتهم لبيعها، أو بانتظار أن تصل عروض األسعار لما يرضيهم"

 

 

                                                             

 .2115إبريل 22، ه1441رجب،  9انظر: صحيفة الرياض،  1

 .2114إبريل  7صحيفة اليوم،  2
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 هيكل البحث:

 جاءت خطة البحث في هذا الموضوع على النحو التالي:

 تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحث واحد، وتحت المبحث ثالثة مطالب.

 التمهيد: تعريف األراضي البيضاء.

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: تعريف األراضي البيضاء باعتباره مفردا.

 األراضي البيضاء باعتباره مركبا.المطلب الثاني: تعريف 

 المبحث األول: حكم احتكار األراضي البيضاء. 

 وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول: تعريف االحتكار وحكمه في الشريعة اإلسالمية وضوابطه.        

 حكم احتكار األراضي البيضاء في الشريعة اإلسالمية.المطلب الثاني:         

 المطلب الثالث: حكم احتكار األراضي البيضاء ووسائل منعه في القانون.        

 وفيها عرض ألهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:        

 الدراسات السابقة:

في حدود -بعد البحث واالطالع على الدراسات السابقة في الموضوع لم يجد الباحث 

بحث مستقل، أو تناولها بطريقة مستفيضة من من أفرد األراضي البيضاء ب -علمه واطالعه

جميع جوانبها في منهج أكاديمي، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن األراضي البيضاء تعد نازلة 

جديدة، حيث لم يكن هناك احتكار لألراضي وال أزمة في السكن بهذه الصورة التي يعيشها أفراد 

بحوث فإنما هي في بعض أفراد الموضوع، وغاية ما وجده الباحث من  -كما تقدم–المجتمع 

 وهي:

 البحث األول:

للدكتور خالد المصلح، بحث  الحلول المقترحة لمشكلة األراضي البيضاء رؤية شرعية،

 وهذا البحث ال يتعارض مع هذا البحث، ألمور:من ضمن أبحاث مجلة البحوث اإلسالمية، 

البيضاء، ولم يتطرق إلى األنظمة،  ) أ ( تطرق الباحث إلى األحكام الفقهية في األراضي

 كما في العنوان: "رؤية شرعية".
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 ويختلف البحث قيد الدراسة فيما يلي:

( إن البحث سيكون قائما على المقارنة بين أحكام األراضي البيضاء في الشريعة 1)

 والقانون السعودي والعماني والكويتي.

 البحث الثاني:

د. ياسر الحقيل، وهو  والسياسة الشرعية في تسعيرها،أحكام احتكار األراضي السكنية 

 بحث نشر في مجلة العدل في ثمان وأربعين صفحة، ال يتعارض مع هذا البحث، ألمور:

 ) أ ( بيَّن فيه تعريف االحتكار والتسعير والسياسة الشرعية. 

 )ب( بين الباحث حكم احتكار األراضي وحكم تسعيرها.

 ي كسر االحتكار.)ج( فيه الوسائل الشرعية ف

)د( أن هذا البحث كان قبل صدور النظام السعودي لألراضي البيضاء، فلم يتطرق إلى 

 النظام ودراسة مواده سلبًا أو إيجابًا.

 ويختلف البحث قيد الدراسة فيما يلي:

سيكون البحث قائما على المقارنة بين أحكام األراضي البيضاء في الشريعة والقانون 

 ني والكويتي.السعودي والعما

 منهج البحث: 

على المنهج االستقرائي، وكذلك على المنهج المقارن، القائم على  -لطبيعته–يقوم هذا البحث 

مقارنة نصوص النظام ودراسة أوجه الشبه واالختالف بينها وبين الشريعة في أحكام األراضي 

الجانب الشرعي الفقهي هو األساس البيضاء، وأثر االختالف بينهما في التطبيق، مع التأكيد على أن 

في المقارنة، فيتم استقراء األنظمة والقوانين، ثم المقارنة بينها وبين األحكام الفقهية، حتى يتم 

الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي، وذلك من خالل الرجوع إلى المراجع العلمية األصيلة، وكذلك 

نين واألحكام المتعلقة بالموضوع نفسه أو بجزء منه، األكاديمية والدراسات والبحوث واألنظمة والقوا

للوصول إلى تأصيل علمي فقهي لألراضي البيضاء، تأصيالً في الفقه والنظام وذلك بإرجاع األحكام 

 المختلفة إلى أصولها الشرعية، وذلك من خالل المذاهب الفقهية األربعة.

بحث والدراسة، منطلقًا من ضرورة والباحث هنا يحاول أن يتطرق لهذه المشكلة الجديرة بال

إبراز حكم الشريعة اإلسالمية في معالجة المشكلة؛ ألنها شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان، 

سيقتصر الباحث بعون هللا على المقارنة بالنظام السعودي، والقانون الكويتي والعماني؛ ألنهم قد و

ها، وذلك بالرجوع إلى نص القانون من كل تطرقوا لذات المشكلة، وسنُّوا لها قوانين لمعالجت

 نظام، ومن ثم دراسته، ثم مقارنته بالشريعة اإلسالمية.
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 إجراءات وأدوات البحث:

 سيتبع الباحث في بحثه الخطوات التالية:

 تصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها. -1

مواضع االتفاق فيذكر حكمها بدليلها، إن وجد لها تحرير المسائل: فإذا كانت من  -2

 دليل، مع توثيق االتفاق من مظانه المعتبرة.

 إذا كانت المسألة من مسائل الخالف، سيتبع فيها ما يلي: -4

) أ ( تحرير محل الخالف إذا كانت بعض صور المسألة محل خالف، وبعضها محل 

 اتفاق.

لى المذاهب الفقهية األربعة، مراعيًا ترتيبها )ب( ذكر األقوال في المسألة مقتصًرا ع

بذكر األقدم فالقديم، مع نسبة كل قول إلى قائله، وإن لم يقف في المسألة على مذهب معين، يسلك 

 مسلك التخريج.

 ) ج ( توثيق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

مناقشات، وما  ) د ( ذكر أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها من

 يجاب به عنها، ويكون ذكره بعد الدليل مباشرة.

 حسب قوة الدليل، مع بيان السبب. -الباحث–ترجيح ما يراه ) ه ( 

سيقتصر الباحث بعون هللا على المقارنة بالنظام السعودي، والقانون الكويتي  -4

جتها، وذلك بالرجوع إلى نص والعماني؛ ألنهم قد تطرقوا لذات المشكلة، وسنُّوا لها قوانين لمعال

 القانون من كل نظام، ومن ثم دراسته، ثم مقارنته بالشريعة اإلسالمية.

 عزو اآليات مرقمة إلى سورها في هامش للصفحة. -5

تخريج األحاديث من مصادرها األصيلة، مع ذكر حكم أهل االختصاص عليها إن لم  -1

 الصحيحين أو أحدهما فيُكتفى بالعزو إليهما.تكن في الصحيحين أو أحدهما، وأما إن كانت في 
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 التمهيد

 تعريف األراضي البيضاء

 المطلب األول: تعريف األراضي البيضاء لغة باعتبار كل واحد من مفرداته:

 تعريف األراضي:  -أ

، ولها 4}َوإِلَى األَْرِض َكْيَف ُسِطَحت{األراضي جمع أَْرض، وهي مؤنثة، قال تعالى: 

 عدة 

 معان، منها:

األَْرُض هي: إحدى كواكب المجموعة الشمسية، وترتيبها الثالث في فلكه حول  -1

}قَاَل اْجَعْلنِي َعلَى َخَزآئِِن الشمس، وهي التي عليها الناس، قال تعالى عن يوسف عليه السالم: 

 . 4األَْرِض إِنِّي َحفِيظٌ َعلِيم{

ْعَدةُ، ومنه قول ابن عباس: أزلزلت األرض أم بي أَْرٌض؟ يعني األَْرُض: النُّْفضَ  -2 ةُ والرِّ

َوارَ  ْعَدة، وقيل: يعني الدُّ  .5الرِّ

 وعند الفقهاء أنها: األرض الخالية من البناء والشجر، ليُبنى فيها أو ليُغرس فيها نخٌل  -4

 .1أو شجرٌ 

يف األخير هو المعنى المراد ومن خالل التأمل في هذه التعاريف الثالثة يتبين أن التعر

 في 

 هذا البحث.

 تعريف البيضاء:  -ب

من البياض، ويستعمل تارة في اللون، وهو ضد السواد، فيقال أيام البِيض  البيضاء لغة:

                                                             
 . 21سورة الغاشية، اآلية:  4

 . 55سورة يوسف، اآلية:  4

الفيض محّمد بنن محّمند بنن عبند النرّزاق الحسنيني، تناج العنروس، )د.م، دار الهداينة، د.ط، انظر: الزبيدي، أبو  5

. 1/14، ومجمع اللغة العربية المعاصرة، المعجم الوسني،، )د.م، دار الندعوة، د.ط، د.ت(، 12/224د.ت(. 

 مادة )أَرض( في الجميع.

، 1ايننة، )بيننروت، دار الكتننب العلميننة، طالعيننني، أبننو محمنند محمننود بننن أحمنند بننن موسننى، البنايننة شننرح الهد 1

 .11/251، 1م(2111ه/1421
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 وهي: ليلة ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، سميت أيام البيض بذلك؛ ألن البِيض من 

 صفة الليالي.

المدح، فإذا قالت العرب: فالن أبيض، وفالنة بيضاء، فالمعنى وتارة يستعمل البياض في 

 .7نقاء العرض من الدنس والعيوب

 البيضاء اصطالًحا: 

البيضاء عند الفقهاء باتفاق هي: البياض الخالص كالجص، ومنه الحنطة البيضاء، 

 .2واللحية البيضاء، والمنارة البيضاء، والقصة البيضاء

 اضي البيضاء باعتباره مركبًا:المطلب الثاني: تعريف األر

 جاءت تعاريف فقهاء المذاهب األربعة متقاربة، وهي:

 التعريف األول وهو عند الحنفية:

 .9أنها: هي األرض التي تصلح للزراعة

 التعريف الثاني وهو عند المالكية:

 .11هي أرض ال نبات فيها

 التعريف الثالث وهو عند الشافعية:

 .11وهي: الخلية عن الغراس

 

                                                             

انظر: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى، لسان العرب، )بينروت، دار صنادر،  7

 .7/124م(، مادة )بيض(، 1994ه/1414، 4ط
، 2الصننائع، )د.م، دار الكتننب العلميننة، طانظنر: الكاسنناني، عنالء النندين، أبنو بكننر بننن مسنعود بننن أحمند، بنندائع  2

، وابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، البينان والتحصنيل، تحقينق محمند 1/49م(، 1921ه/1411

، والبجيرمي، سليمان بن 12/44م(، 1922ه/1412، 2حجي وآخرون، )بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط

، ابن قدامة، أبو محمد 1/249م(، 1995ه/1415فكر، د.ط، محمد بن عمر، حاشية البجيرمي، )د.م، دار ال

موفننق النندين عبنند هللا بنننن أحمنند المقدسنني ثنننم الدمشننقي الحنبلنني، المغنننني، )القنناهرة، مكتبننة القننناهرة، د.ط، 

 . 1/257م(، 1912ه/1422

م(، 1994ه/1414السرخسي، أبي سهل شمس األئمة محمد بن أحمد، المبسوط، )بيروت، دار المعرفة، د.ط،  9

24/11 . 

انظر: أبو زيد، أبو محمد عبد هللا بنن عبند النرحمن النفنزي القيروانني، الننوادر والزينادات، تحقينق عبند الفتّناح  11

 .11/21م(، 1999ه/1419، 1محمد الحلو، )بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط

حقيق عبد العظيم النديب، )د.م، انظر: الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف، نهاية المطلب، ت 11

 .  2/294م(، 2117ه/1422، 1دار المنهاج، ط
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 التعريف الرابع وهو عند الحنابلة:

 .12أي صالحة للزراعة–األرض التي يُعمل عليها 

تدور حول أنَّ األراضي البيضاء هي  -رحمهم هللا–أن تعاريف الفقهاء  -جليًا–ويظهر 

األرض التي ال نبات فيها، وال عمارة فيها، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك كما في البخاري 

يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت النبي  -رضي هللا عنه–سعد  من حديث سهل بن

، َكقُْرَصِة النَّقِي  14يُْحَشُر النَّاُس يَْوَم القِيَاَمِة َعلَى أَْرٍض بَْيَضاَء َعْفَراءَ »
14.» 

وال أثر، ، أي: ليس بها عالمة سكنى أو بناء 15«لَْيَس فِيهَا َمْعلٌَم أِلََحد  »قَاَل َسْهٌل أَْو َغْيُرهُ: 

أن األراضي البيضاء هي الخالية من البناء  -رحمهم هللا–وهذا مما يدل على ما ذهب إليه الفقهاء 

 .11والنبات

ا تعريف األراضي البيضاء في القوانين:  وأمَّ

:  أوالً: تعريف األراضي البيضاء في النظام السعودي 

عريفها في قواعد النطاق ورد تعريفها في النظام السعوديِّ في أكثر من موضع، فجاء ت

ة التي لم تتم تنميتها بأي نوع من  العمرانيِّ للبلدية بأنها: "األراضي الفضاء الحكومية أو الخاصَّ

 .17أنواع التنمية"

وجاء تعريفها في تعاميم وزارة العدل بأنها: "التي ليس فيها بناء، وليس لها صك يثبت 

 .12ملكيتها ألحد"

                                                             

ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمند المقدسني، الشنرح الكبينر،  )د.م، دار  انظر: 12

 .5/571الكتاب العربي، د.ط، د.ت(، 

، الحربي، إبراهيم بن إسنحاق 14/24مادة )عفر(، عفراء أي: بيضاء لم توطأ. انظر: الزبيدي، تاج العروس،  14

الحربي أبنو إسنحاق، غرينب الحنديث، تحقينق سنليمان بنن إبنراهيم العايند، )مكنة المكرمنة، جامعنة أم القنرى، 

 .1/195م(، 1925ه/1415، 1ط

النَّقِننيِّ بفننتح النننون وكسننر القنناف وتشننديد الينناء هننو: النندقيق المنخننول المنظننف الننذي يتخننذ منننه خبننز كقرصننة  14

اَرى، والقُرصة بالضم الرغيف. انظنر: الزبيندي، تناج العنروس، ، والهنروي، علني بنن سنلطان 41/122الُحوَّ

 .  2/4511م(، 2112ه/1422، 1محمد، أبو الحسن نور الدين، مرقاة المفاتيح، )بيروت، دار الفكر، ط

، رقننم 2/119أخرجننه البخنناري فنني الجننامع الصننحيح، كتنناب الرقننائق، بنناب: يقننبض هللا األرض يننوم القيامننة،  15

(، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب صفة القيامنة والجننة والننار، بناب فني البعنث والنشنور 1521الحديث )

 (.2791، رقم الحديث )4/2151وصفة األرض يوم القيامة، 

: النووي، أبو زكرينا محيني الندين يحينى بنن شنرف، شنرح صنحيح مسنلم، )بينروت، دار إحيناء التنراث، انظر 11

 .17/144م(، 1972ه/1492، 2ط

وتنناري   11111الالئحننة التنفيذيننة المحدثننة لقواعنند النطنناق العمراننني، الصننادر بموجننب القننرار الننوزاري رقننم 17

 .5، صه21/12/1445

 . 171، ص2العدل، طالتصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة 12
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 .19األراضي التي تعد لغرض التجارةالشورى بأنها:  وجاء تعريفها مؤخرا في مجلس

ثم صدر نظام لألراضي البيضاء مؤخًرا، وتم تعريفها فيه بأنها: "كل أرض فضاء 

 .21مخصصة لالستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني"

"األراضي التي ضمن  فيكون إًذا تعريف األراضي البيضاء في النظام السعودي بأنها:

النطاق العمراني، وحبست منفعتها من قبل مالكها، إما لعدم حاجتهم لبيعها، أو بانتظار أن تصل 

 ، وهو المقصود في هذه الدراسة.21عروض األسعار لما يرضيهم"

:  ثانياً: تعريف األراضي البيضاء في القانون العماني 

انون العماني، وإن كان قد أُصدر قانون لم يأِت نص في تعريف األراضي البيضاء في الق

لها من خمسة أبواب، وواحد وثالثون مادة، لكن يمكن القول بأن تعريفها حسب ما ورد من مواد 

 .22بأنها: أراضي مملوكة للدولة تم االعتداء عليها من قبل المواطنين

:  ثالثًا: تعريف األراضي البيضاء في القانون الكويتي 

فها القانون  الكويتي بأنها: أراضي الفضاء، المملوكة ألحد األشخاص، في أي موقع عرَّ

وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة ألغراض السكن، سواء أكانت في موقع واحد، أو في 

 . 24مواقع متعددة، على أال تقل في مجموعها عن خمسة آالف متر مربع

البيضاء في األنظمة،  وبعد النظر والدراسة والتأمل لما تقدم من تعريفات لألراضي

يتضح أن القاسم المشترك بينها أن المراد بها هي: األراضي الفضاء المملوكة، سواء أكانت ملكية 

لكن المراد خاصة كما في النظامين السعودي والكويتي، أو ملكية للدولة كما في النظام العماني، 

وجه الخصوص كما تقدم في دراسته في هذا البحث األراضي البيضاء المملوكة لألفراد على 

 مشكلة البحث.

 

 

 

                                                             

 .2112أغسطس  21صحيفة االقتصادية، 19

 .  1، ص2115نوفمبر  24صحيفة الرياض، 21

 .2114إبريل  7صحيفة اليوم، 21

 .2، 7، 1، 5، 4، 4، 2، 1م، ص1921بإصدار قانون األراضي لعام  5/21انظر: مرسوم سلطاني رقم  22

( 19/4/2112 – 12/7/2111الحنننادي عشنننر )انظنننر: دلينننل القنننوانين الصنننادرة خنننالل الفصنننل التشنننريعي  24

  .275ص
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 المطلب األول

 تعريف االحتكار وحكمه في الشريعة اإلسالمية وشروطه

 الفرع األول: تعريف االحتكار.

 تعريف االحتكار لغة:

 الحاء والكاف والراء أصل واحد، وهو الحبس. 

م العرب الَحْكُر، وهو والُحْكَرةُ: حبس الطعام منتظًرا لغالئه، وهو الُحْكر، وأصله في كال

     الماء المجتمع، كأنه اْحتُِكَر لقلته.

ومنه قالوا: الظلم والتنقص وسوء العشرة. يقال: "فالن يحكر فالنا" إذا أدخل عليه مشقة 

 .24ومضرة في معاشرته ومعايشته، وأصل الحكرة: الجمع واإلمساك

 تعريف االحتكار اصطالًحا:

 ريف االحتكار على عدة تعاريف متقاربة:اختلفت المذاهب األربعة في تع

 التعريف األول وهو عند الحنفية:

"أن يبتاع طعاٌم من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر ويحبسه إلى وقت 

 .25الغالء"

 .21وقيل:"اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغالء"

 التعريف الثاني وهو عند المالكية:

 .27األثمانرصد األسواق إلى ارتفاع 

وقال اإلمام مالك عن الحكرة هي:"في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت 

 .22وجميع األشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق"

                                                             

انظر: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن األزدي، جمهرة اللغة، تحقيق رمنزي منينر بعلبكني، )بينروت، دار  24

، واألزهننري، أبننو منصننور محمنند بننن أحمنند بننن األزهننري 1/521م(، 1927ه/1417، 1العلننم للماليننين، ط

، 1عننننوض مرعننننب، )بيننننروت، دار إحينننناء التننننراث العربنننني، طالهننننروي، تهننننذيب اللغننننة، تحقيننننق محمنننند 

 . 4/212، وابن منظور، لسان العرب، مادة )حكر في الجميع، 4/11م( 2111ه/1421

الموصلي، أبو الفضل عبد هللا بن محمود بن مودود، االختيار لتعليل المختار، )القاهرة، مطبعة الحلبني، د.ط،  25

 .4/111م(، 1947ه/1451

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشنقي الحنفني، رد المحتنار علنى الندر المختنار، )بينروت،  ابن عابدين، 21

 . 1/492م(، 1992ه/1412، 2دار الفكر، ط

 . 1/149الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة السالك، )د.م، دار المعارف، د.ط، د.ت(،  انظر: 27

 .4/414م(، 1995ه/1415، 1نة، )د.م، دار الكتب العلمية، طمالك، مالك بن أنس األصبحي، المدو 22
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 التعريف الثالث وهو عند الشافعية:

 .29"ادخار األقوات للغالء"

اشتداد  وقيل االحتكار: "إمساك ما اشتراه وقت الغالء، ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند

 .41الحاجة"

 التعريف الرابع وهو عند الحنابلة:

 .41االحتكار: أن يشتري القوت للتجارة، ويحبسه؛ ليقل؛ فيغلو

من خالل التعاريف السابقة يتضح أن المذاهب األربعة يتفقون على أن االحتكار فيه 

ت كتعريف مضرة وظلم لآلخرين، وإلحاق المشقة عليهم، لكن منهم من يجعل االحتكار في القو

الحنفية والحنابلة، وكذلك التعريف األول للشافعية، ومنهم من يعمم كتعريف المالكية وتعريف 

 بعض الشافعية، وهو التعريف المختار، إذ االحتكار عام في كل ما من شأنه اإلضرار باآلخرين.

 الفرع الثاني: حكم االحتكار في الشريعة اإلسالمية:

 ان حكم االحتكار قوالن:في بي -رحمهم هللا–للفقهاء 

 القول األول: 

 .45والحنابلة 44والشافعية44والمالكية 42االحتكار حرام، وهو قول الجمهور من الحنفية

 وقد استدلوا بأدلة منها:

                                                             

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، الوسي، في المنذهب، تحقينق أحمند محمنود إبنراهيم ومحمند محمند تنامر،   29

 . 4/12م(، 1997ه/1417، 1)القاهرة، دار السالم، ط

، 1د.م، دار الكتنننب العلمينننة، طالشنننربيني، شنننمس الننندين، محمننند بنننن أحمننند الخطينننب، مغنننني المحتننناج، )  41

  .4/417م(، 1994ه/1415
انظر: البهنوتي، منصنور بنن ينونس بنن صنالح الندين، كشناف القنناع، )د.م، دار الكتنب العلمينة، د.ط، د.ت(،  41

4/127. 

، 11/59انظنر: البننابرتي، محمنند بننن محمنند بننن محمننود، العنايننة شننرح الهدايننة، )د.م، دار الفكننر، د.ط، د.ت(، 42

، وقد ذكر الحنفية أن االحتكار مكروه، والكراهة إذا أطلقت عند الحنفينة 5/129ي، بدائع الصنائع،، والكاسان

فالمراد بها كراهة التحريم، قال علي القناري: "وكنره كراهنة تحنريم احتكنار قنوت...". انظنر: القناري، المنال 

 .4/122د.ت(، علي، فتح باب العناية بشرح النقاية، )بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، 

، 1انظر: المواق، أبو عبد هللا محمند بنن يوسنف بنن أبني القاسنم، التناج واإلكلينل، )د.م، دار الكتنب العلمينة، ط 44

، والحطنناب، شننمس النندين أبننو عبنند هللا محمنند، مواهننب الجليننل، )د.م، دار 1/254، 1م(، ط1994ه/1411

 . 4/222م(، 1992ه/1412، 4الفكر، ط

الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه اإلمام الشنافعي، )د.م، عنالم الكتنب، انظر:  44

، والنننووي، أبننو زكريننا محينني النندين يحيننى بننن شننرف، روضننة الطننالبين، تحقيننق زهيننر 2/14د.ط، د.ت(، 

 . 4/414م(، 1991ه/1412، 4الشاويش، )بيروت، المكتب اإلسالمي، ط

، وابن مفلح، أبو عبد هللا محمد المقدسني  الصنالحي الحنبلني، الفنروع، عبند 4/111المغني،  انظر: ابن قدامه، 45

 .  1/179م(، 2114ه/1424، 1هللا بن عبد المحسن التركي، )د.م، مؤسسة الرسالة، ط
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 الدليل األول: 

اْلَجالُِب » -صلَّى هللا عليه وسلَّم–قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه–ما روي عن عمر 

 .41«َواْلُمْحتَِكُر َمْلعُونٌ َمْرُزوٌق، 

 وجه الداللة: 

لعن المحتكر، فُعلم أنَّ فعله حرام؛ ألن الَّلعن ال يكون إال  -صلى هللا عليه وسلم-إنَّ رسول هللا 

 .47فدلُّ ذلك على أن االحتكار محرم-على معصية، والَّلعن هو: اإلقصاء واإلبعاد عن رحمة هللا 

 الدليل الثاني:

عن سعيد بن المسيَّب عن معمر بن عبد هللا، عن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، قال: 

 .42«اَل يَْحتَِكُر إاِلَّ َخاِطئٌ »

 وجه الداللة:

قوله: )ال يحتكر إال خاطئ( قال النووي: "قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز: هو العاصي 

 .49اآلثم، وهذا الحديث صريح في تحريم االحتكار"

 الدليل الثالث: 

ِ َصلَّى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن يُْحتََكَر »قال:  -رضي هللا عنه–عن أبي أمامة  نََهى َرُسوُل َّللاَّ

 .41«الطََّعامُ 

                                                             

(، والندارمي فني سنننه، بناب 2154، رقنم الحنديث )2/722أخرجه ابن ماجه في سننه، باب الحكرة والجلب،  41

(، وهنو ضنعيف. انظنر: الزيلعني، جمنال الندين أبنو 2521، رقم الحنديث )4/1157نهي عن االحتكار، في ال

، 1محمند عبند هللا بنن يوسنف بنن محمند، نصننب الراينة، تحقينق محمند عوامنة، )بينروت، مؤسسنة الريننان، ط

، وابنننن الملقنننن، سنننراج الننندين أبنننو حفنننص عمنننر بنننن علننني بنننن أحمننند الشنننافعي 4/211م(، 1997ه/1412

، 1ي، مختصر تلخيص الذهبي، تحقيق عبد هللا اللحيدان وسعد آل حميد، )الرياض، دار العاصنمة، طالمصر

 .  1/512م(، 1991ه/1411

،  والمنازري، أبنو عبند هللا محمند بنن علني بنن عمنر، شنرح التلقنين، 5/129انظر: الكاساني، بدائع الصننائع،  47

، 2/1112، م(2112ه/1422، 1سنننننالمي، طتحقينننننق  محمننننند المختنننننار الّسنننننالمي، )د.م، دار الغنننننرب اإل

 .4/127والبهوتي، كشاف القناع، 

، رقننم الحننديث 4/1222أخرجننه مسننلم فنني الصننحيح، كتنناب المسنناقاة، بنناب تحننريم االحتكننار فنني األقننوات،  42

(1115.) 
انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحينى بنن شنرف، المنهناج شنرح صنحيح مسنلم بنن الحجناج، )بينروت،  49

 . 11/44م(، 1972ه/1492، 2حياء التراث، طدار إ

(، 2114، رقننم الحننديث )2/14أخرجننه الحنناكم فنني المسننتدرك، كتنناب البيننوع، حننديث إسننماعيل بننن جعفننر،  41

(، والحننديث 11142، رقننم الحنديث )1/49والبيهقني فني السنننن، كتناب البيننوع، بناب مننا جناء فنني االحتكنار، 

تميم الضعيف، وقنال عننه الوليند بنن مسنلم: ال تنرووا عننه فإننه ضعيف، في إسناده: عبد الرحمن بن يزيد بن 

كذَّاب. انظر: البخاري، أبو عبد هللا محمد بنن إسنماعيل، الضنعفاء، تحقينق أبنو عبند هللا أحمند بنن إبنراهيم بنن 

 .25م(، ص2115ه/1421، 1أبي العينين، )د.م، مكتبة ابن عباس، ط
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 وجه الداللة:

عن االحتكار، يدل على منعه وتحريمه؛ ألنَّ  -صلَّى هللا عليه وسلَّم–إنَّ نهي النبي 

 .41عند األصولييناألصل في النهي التحريُم كما 

 القول الثاني:

 .42االحتكار مكروه، وهو قول لبعض الشافعية

 وقد عللوا لذلك بتعليالت فقالوا:

، غير قوله  عليه الصالة -األحاديث التي ورد فيها تحريم االحتكار ليس فيها ما يصحُّ

 انفرد به مسلم، والجواب عنه من عدة وجوه:« من احتكر فهو خاطئ» -والسالم

 أنَّ للناس في انفراد مسلم بهذا كالًما. األول:

 .44والثاني: أنه يُحمل على ما إذا كان يضرُّ بأهل البلد

 والردُّ عليهم:

، فالجواب عنه:  ا قولهم إن أحاديث تحريم االحتكار ليس فيها ما يصحُّ  أمَّ

أنه مما ال شك فيه أن أحاديث تحريم االحتكار تنتهض بمجموعها لالستدالل على عدم 

از االحتكار، حتى ولو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح، فكيف وحديث معمر جو

المذكور في صحيح مسلم، والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز، ألن 

 .44الخاطئ: المذنب العاصي

 وأما قولهم: إن للناس في انفراد مسلم كالما، فالجواب عنه:

ه إنما عزاه للناس من الكالم على انفراد مسلم ولم ينسبه لنفسه، فال يستقيم هذا التعليل؛ ألنَّ 

 .45وعلى التحقيق فإنَّ هذا الكالم له تفصيٌل، بينه أهل الحديث في مصنفاتهم

                                                             
إلحكام في أصول األحكام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي،  )بينروت، انظر: اآلمدي، أبو الحسن سيد الدين علي، ا 41

 . 2/194المكتب اإلسالمي، د.ط، د.ت(، 

 .  4/414، والنووي، روضة الطالبين، 2/14انظر: الشيرازي، المهذب،  42

، 2انظننننر: الموصننننلي، أبنننني حفننننص عمننننر بننننن بنننندر، جنننننة المرتنننناب، )بيننننروت، دار الكتنننناب العربنننني، ط 44

 .519م(، ص1994ه/1414

انظننر: الشننوكاني، محمنند بننن علنني بننن محمنند بننن عبنند هللا، نيننل األوطننار، تحقيننق عصننام النندين الصننبابطي،   44

 .5/211م(، 1994ه/1414، 1)مصر، دار الحديث، ط
 قاااس روااا   ، نزوااان  ااا   ةااااخ  اااا وواز اااا  ،ط ما  قاااس ورااااسة  لا اااخ  ياااس ووأحااااة    فااايب ر ا  ااا  ر ااا     اااا   ااا  قاااال وويااا       45

وألبي مسعود الدمشقي أيضنا عليهمنا اسنتدراك ... وقند أجينب عنن ذلنك أو أكثنره". وقنال فني ووسوةقطين يف ذوا  

مقدمة شرح البخاري:"وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهنور 
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ا قولهم: إنه يُحمل على ما إذا كان يضرُّ بأهل البلد، فالجواب عن ذلك:  وأمَّ

م لما فيه من بأن هذا هو الصحيح وهو المتعين والمسلَّم به؛ ألن اال حتكار إنما ُحرِّ

الضرربالناس، وإلحاق المشقة والعنت بهم، والشريعة جاءت برفع الضرر وإزالته، ودفع المفاسد 

 وتقليلها.

 الراجح:

الراجح والمختار هو القول األول لصراحة أدلته ووضوحها، بينما أدلة القول الثاني إنما 

هي تعليالت ال تنهض بالرد على أدلة القول األول؛ فقد جاءت األدلة بالوعيد واللعن لتدل على 

م.   تحريم االحتكار، وال يكون ذلك إال على مباشرة المحرَّ

 حرم:الفرع الثالث: ضوابط االحتكار الم

 شروطًا حتى يكون االحتكار محرًما، من أهمها: -رحمهم هللا–ذكر الفقهاء 

 الضابط األول:

أن يكون االحتكار يُضيق على الناس ويضر بهم، وهو رأي الجمهور من 

 .49والحنابلة 42والشافعية 47والمالكية41الحنفية

ا ما ال يضرُّ بالناس شراؤه واحتكاره، فإنه ال يُخطَّأ مشتريه باالتفاق،  وإنما يحرم وأمَّ

 االحتكار إذا كان على وجه يضر بالناس، سواء كان في ذلك القوت أو غيره.

–فيكون إذا شرط الحكرة ما أضر بأهل البلد في كل ما بهم حاجة إليه من طعام أو غيره 

 إذا لم تَُعْد عليهم بالضيق والضرر.وال تُمنع  -على ما تقدم

 

 

                                                                                                                                                                              

"سنيظهر منن سنياقها والبحنث فيهنا علنى من أهل الفقه واألصول وغيرهم فال تغتنر بنذلك". وقنال ابنن حجنر: 

التفصنيل أنهننا ليسننت كلهننا كننذلك". انظننر: ابننن حجننر، أبننو الفضننل أحمنند بننن علنني بننن محمنند العسننقالني، فننتح 

 .1/441م(، 1959ه/1479الباري، )بيروت، دار المعرفة، د.ط، 
ينين الحقنائق،  )القناهرة، ، والزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن، تب11/52انظر: البابرتي، العناية،  41

 .1/27م(، 1295ه/1414، 1المطبعة الكبرى األميرية، ط

، والمنرداوي، عنالء الندين أبنو الحسنن علني بنن سنليمان، اإلنصناف، )د.م، 4/117انظر: ابن قدامه، المغني،  47

 .4/449، د.ت(، 2دار إحياء التراث العربي، ط

شننناوي، أبننو بكنر بننن حسنن بننن عبند هللا، أسننهل المنندارك، ، والك7/411انظنر: ابننن رشند، البيننان والتحصنيل، 42 

 .2/415، د.ت(، 2)بيروت، دار الفكر، ط

انظر: الماوردي، أبو الحسنن علني بنن محمند بنن محمند، الحناوي الكبينر، تحقينق علني محمند معنوض وعنادل  49

و زكرينا ، والننووي، أبن5/411م(، 1999ه/1419، 1أحمد عبد الموجنود، )بينروت، دار الكتنب العلمينة، ط

 .14/41محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، )د.م، دار الفكر، د.ط، د.ت(، 
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 الضابط الثاني:

، 51أن يكون المحتكر قد اشتراه من السوق، وهذا الشرط نص عليه الجمهور من الحنفية

 .54، والحنابلة52، والشافعية51والمالكية

فمن اشترى طعاما في مصر وامتنع عن بيعه، ُعد محتكًرا؛ ألن في الحبس ضرًرا 

 بالمسلمين.

هذا الشرط المنع من اإلضرار بالعامة، وهو متحقق هنا، فإنه متى ما  والمقصد من

سيرتفع سعره عليهم، وهذا عين  -وال شك-اشترى من السوق، ثم َحبس المبيع عن الناس، فإنه 

 اإلضرار.

 الضابط الثالث:

أن يدخره للتجارة، بخالف ما لو ادخره لقوت أهله وعياله، فليس باحتكار، وهو اختيار 

 .57والحنابلة 51والشافعية 55والمالكية 54الجمهور من الحنفية

والمقصود من هذا الشرط هو: منع التجار من االدخار لطلب الربح وغالء األسعار، 

وذلك أن المنع من االحتكار هو اإلضرار بالسوق، والتسبب في غالء األسعار، وهذا موجود 

 فيمن يشتري من السوق ليدخر لزمن طويل.

صلى هللا –غلة أرضه وقوت أهله، ونحو ذلك، فليس باحتكار، فإن النبيَّ  وأما ادخار

رضي هللا –كان يدخر ألهله قوت سنة كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عمر  -عليه وسلم

                                                             
 .11/52انظر: البابرتي، العناية، 51 

انظر: العندوي، أبنو الحسنن علني بنن أحمند بنن مكنرم، حاشنية العندوي، تحقينق يوسنف الشني  محمند البقناعي،   51

، والبنناجي، أبنننو الولينند سنننليمان بننن خلنننف التجيبننني 1/424م(، 1994ه/1414)بيننروت، دار الفكنننر، د.ط، 

 . 5/11م(، 1914ه/1442، 1القرطبي األندلسي، المنتقى شرح الموطأ، )مصر، السعادة، ط

انظر: األنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، والسننيكي، وزينن الندين أبنو يحينى، أسننى المطالنب، )د.م، دار 52 

 .2/492لشربيني، مغني المحتاج، ، وا2/47الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت(، 

، وابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسني ثنم الدمشنقي 4/117انظر: ابن قدامه، المغني،  54

 .2/25م(، 1994ه/1414، 1الحنبلي، الكافي في فقه اإلمام أحمد، )د.م، دار الكتب العلمية، ط

وابننن مننازة، أبننو المعننالي برهننان النندين محمننود البخنناري الحنفنني،  ،5/129انظننر: الكاسنناني، بنندائع الصنننائع، 54 

، 1المحي، البرهاني في الفقنه النعمناني، تحقينق عبند الكنريم سنامي الجنندي، )بينروت، دار الكتنب العلمينة، ط

 .7/145م(، 2114ه/1424

 .4/227انظر: الحطاب، مواهب الجليل، 55 
 .2/492انظر: الشربيني، مغني المحتاج،  51

، 1ر: البهننوتي، منصنننور بننن يننونس بنننن صننالح النندين، شنننرح منتهننى اإلرادات، )د.م، عننالم الكتنننب، طانظنن 57

 .1/27م(، 1994ه/1414
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 .52«َعلَى أَْهلِِه نَفَقَةَ َسنَةٍ  -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم– فََكاَن يُْنفِقُ »قال:  -عنه

على جواز ادخار قوت سنة لألهل والعيال، وأن ذلك ال يكون احتكاًرا،  فهذا الحديث دليل

وأن ما ضمه اإلنسان من أرضه وزراعته مما لم يشتره من السوق، وحبسه لقوته، ال يسمى 

 . 59حكرة، وال خالف في هذا بين الفقهاء، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم

في احتكار األطعمة،  -رحمهم هللا–لفقهاء وهذه الشروط وإن كانت في أصلها قد ذكرها ا

إال أن األراضي البيضاء تقاس عليها؛ ألن احتكار األراضي البيضاء قد أضر عامة الناس كما 

في احتكار األطعمة، إضافة إلى أن غالب المحتكرين قد احتكروا للتجارة، ولم يدخروا األراضي 

ال تفرق بين المتماثلين وال تجمع بين البيضاء ألهلهم وذرياتهم، والشريعة كما هو معلوم 

المتضادين، إضافة إلى أن الضرر الواقع من احتكار األراضي البيضاء أعظم من الضرر الواقع 

يمكن استبداله بالشعير  -مثال–من الطعام؛ ألن الطعام يمكن استبداله بطعام آخر، فلو احتكر القمح 

يضيق على الناس ويضر بالعامة، ويترتب أو األرز أو أي طعام آخر، لكن احتكار األراضي 

 .11عليه غالء األسعار وضيق الديار

 

 

  

                                                             
، 4/24أخرجه البخاري في الجامع الصحيح،  كتاب الجهاد والسير، باب المجنن ومنن يَتَّنرس بتنرس صناحبه، 52 

، رقنم 4/1471والسنير، بناب حكنم الفنيء، ، وأخرجه مسلم في الصنحيح، كتناب الجهناد 2914رقم الحديث )

 (.1757الحديث )
انظر: ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، تحقيق أبو تميم ياسر بن  59

، وعياض، أبو الفضل عياض بن 7/544م(، 2114ه/1424، 2إبراهيم، )الرياض، مكتبة الرشد، ط

، 1المعلم بفوائد مسلم، تحقيق يحيى إسماعيل، )مصر، دار الوفاء، طموسى اليحصبي السبتي، إكمال 

 .1/71م(، 1992ه/1419
انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، زاد المعاد، )بيروت، مؤسسة الرسالة،  11

 .4/242م(، 1994ه/1415، 27ط
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 المطلب الثاني 

 حكم احتكار األراضي البيضاء ووسائل منعه في الشريعة اإلسالمية 

 الفرع األول: حكم احتكار األراضي البيضاء في الشريعة اإلسالمية 

ار في كل ما أَلحق الضرر بالناس من االحتك -رحمهم هللا–تقدم القول بمنع الفقهاء 

عموًما، بقصد استغالل حاجة الناس وإغالء األسعار عليهم بغير حق؛ ألن ذلك مما يرهق عموم 

من احتكر فهو »أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-الناس ويضر بهم، وقد تقدم حديث النبي 

ي معايشهم ورفع األسعار ، وإنما َحُرم االحتكار لمعنى الضرر والتضييق على الناس ف11«خاطئ

 .12"عليهم، وهو مقتضى القاعدة الفقهية: "ال ضرر وال ضرار

وهذا المعنى متحقق في امتناع تجار األراضي البيضاء عن بيعها بسعر مناسب، بحيث 

يشمل سعر التكلفة مضافًا إليه الربح المعقول، فإن الضرر الحاصل بهذا االمتناع أعظم وأعم من 

األقوات التي يكون للناس مندوحة عنها، فتحريم هذا التصرف إما أن يكون داخالً  احتكار بعض

؛ ألن المعنى المنهي عنه 14في عموم النص الناهي عن االحتكار، أو يكون من باب قياس األولى

أظهر فيه من صورة احتكار بعض األطعمة، فحبس األراضي مع العلم بحاجة الناس إليها ضرار 

هو في معنى المنصوص، وهذا مدرك من مدارك التحريم المعهودة في الشرع، ممنوع بالنص أو 

                                                             

 .11سبق تخريجه في ص 11

أخرجنه مالنك فني الموطنأ، كتناب « ال ضنرر وال ضنرار»ى هللا عليه وسنلم: واألصل في هذا القاعدة قوله صل 12

( ، وأحمند فني المسنند، مسنند عبند هللا بنن 2295، رقنم الحنديث )2/417األقضية، باب القضاء في الِمْرفَنِق، 

(، وابن ماجه في سنننه، أبنواب األحكنام، بناب منن بننى فني حقنه منا يضنر 2215، رقم الحديث )5/5عباس، 

(،والحديث جاء من عدة طرق ال تخلو من مقال، قال عنه ابن رجنب : 2441، رقم الحديث )2/724بجاره، 

غريب، وفي رواية مرسل، وهو أصنح، وقنال عننه ابنن عبند البنر ال يُسنند منن وجنه صنحيح، وقنال عننه ابنن 

ث شنواهد ينتهني حجر: فيه انقطاع، إال أنَّ للحديث شواهد كثيرة يصحبها، وهللا أعلم،كما قنال العالئني: للحندي

مجموعهننا إلننى درجننة الصننحة أو الحسننن المحننتج بننه، وقنند صننحح الحننديث الحنناكم وابننن رجننب وحسنننه ابننن 

الصالح وابن الملقنن والننووي. انظنر: ابنن رجنب، زينن الندين عبند النرحمن بنن أحمند البغندادي ثنم الدمشنقي 

، 7بينروت، مؤسسنة الرسنالة، طالحنبلي، جامع العلوم والحكم، تحقيق شنعيب األرنناؤوط وإبنراهيم بناجس، )

، وابن عبد البر، أبو عمر يوسف بنن عبند هللا النمنري القرطبني، التمهيند لمنا فني 4/917م(، 2111ه/1422

الموطننأ مننن المعنناني واألسننانيد، تحقيننق مصننطفى بننن أحمنند العلننوي ومحمنند عبنند الكبيننر البكننري، )المغننرب، 

، وابننن حجننر، أبننو الفضننل 21/157م(،1917/ه1427وزارة عمننوم األوقنناف والشننؤون اإلسننالمية، د.ط، 

أحمد بن علي بن محمد العسقالني، الدراية فني تخنريج أحادينث الهداينة، تحقينق السنيد عبند هللا هاشنم اليمناني 

، والمننناوي، زيننن الندين محمنند عبنند الننرؤوف، فننيض 2/222المندني، )بيننروت، دار المعرفننة، د.ط، د.ت(،  

، والحاكم، أبو عبد هللا محمند بنن 1/441م(، 1947ه/1451، 1كبرى، طالقدير، )مصر، المكتبة التجارية ال

، 1عبد هللا، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصنطفى عبند القنادر عطنا، )بينروت، دار الكتنب العلمينة، ط

، وابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بنن أحمند الشنافعي المصنري، 2/11م(، 1991ه/1411

 .2/442م(. 1929ه/1،1411ير، )الرياض، مكتبة الرشد، طخالصة البدر المن

قياس األولى هو: أن توجد العلة في الفرع بتمامها، فيما يقصد من عينها أو جنسها، وأن تكون العلنة قطعينة ال  14

ظنية. انظر: المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير، تحقيق عبند النرحمن 

 .7/4292م(، 2111ه/1421، 1وآخرون، )الرياض، مكتبة الرشد، ط الجبرين
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فكل من منع ما يحتاج الناس إليه حاجة عامة فقد وقع في المحظور، والحال أن حاجة الناس إلى 

 كما هو مقرر في قواعد الفقه. 14"السكن من جنس "الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورة

نص في منع االحتكار جاء عاًما كما تقدم، وما قيد من األحاديث واآلثار ويؤيد هذا أن ال

بالطعام؛ فألن احتكار الطعام هو الغالب في ذلك الوقت، فلم يعهد في تلك العصور أن يتواطأ 

 التجار على احتكار األراضي بما يضرُّ بعموم المجتمع ، فهذه نازلة ال عهد للناس بها. 

ل شرًعا: أن كل ما يباع في أسواق المسلمين تتعلق به حاجتهم ومما يؤيد منع هذا الفع

العامة، فإذا امتنع التجار عن بيع السلع عند شدة حاجة الناس إليها، فقد منعهم حقهم، ومنع الحق 

ويتأكد هذا بأن الشريعة منعت االستثمار فيما يضر  -على ما تقدم بيانه–عن المستحق ظلم وحرام 

، واإلضرار باألسعار من 15}الَ َتأُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{الى: بمجموع الناس، قال تع

الباطل، ومثل هذا يمنع ولو وقع الضرر بهؤالء المغالين؛ ألنه "يُتحمل الضرر الخاص لدفع 

 .17"؛ وألن "الضرر األشد يزال بالضرر األخف11"الضرر العام

ثم يقال: إنهم أجازوا ما كان على سبيل االدخار لوقت الغالء بغير إضرار بالسوق بحيث  

ال ترتفع األسعار ارتفاًعا فاحًشا، فأما أن يباح حبس العقارات لرفع السعر بما يضر المواطنين 

قول أنه ضرًرا بيًِّنا عاًما كما يقع في عصرنا، فهذا مما ال يتوافق مع مقاصد الشريعة، وقد تقدم ال

لو احتكر إنسان شيئًا، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفًعا للضرر عن 

 الناس، وتعاونًا على حصول العيش.

الذين يقسمون العقار -: َمنََع غير واحد من العلماء القَسَّامين 12ولهذا قال العالمة ابن القيم

كوا والناس يحتاجون إليهم، أغلوا عليهم األجرة، ثم أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتر -وغيره باألجرة

                                                             

قاعدة فقهية ذكرها غير واحد من أهل العلم مننهم إمنام الحنرمين. انظنر: الجنويني، أبنو المعنالي عبند الملنك بنن  14

عبد هللا بنن يوسنف، البرهنان فني أصنول الفقنه، تحقينق صنالح بنن محمند بنن عويضنة، )بينروت، دار الكتنب 

 .2/22م(، 1997ه/1412، 1طالعلمية، 
 .29سورة النساء، آية:  15

قاعدة من القواعند الفقهينة ذكرهنا غينر واحند منن أهنل العلنم مننهم ابنن نجنيم. انظنر: ابنن نجنيم، زينن الندين بنن  11

 .74م(، ص1999ه/1419، 1إبراهيم بن محمد، األشباه والنظائر، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط

قررة عند أهنل العلنم. انظنر: أفنندي، علني حيندر خواجنه أمنين، درر األحكنام، )د.م، دار من القواعد الفقهية الم17 

 .1/41م(، 1991ه/1411، 1الجيل، ط

ابن القيم هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، شنمس الندين ابنن قنيم الجوزينة  12

بنرع فنني شنتى العلننوم، كننان واسنع العلننم، عارفًننا ، مننن أبننرز تالمينذ شنني  اإلسننالم، ه191الحنبلني، ولنند سننة 

بالخالف، من مؤلفاته: زاد المعاد، إعالم الموقعين، تهذيب سنن أبني داود، تنوفي فني الثالنث عشنر منن شنهر 

تحقينق الندرر الكامننة،  أبو الفضل أحمد بنن علني بنن محمند العسنقالني،. انظر: ابن حجر، ه751رجب عام 

، 5/147 م(،1972ه، 1492، 2بناد، مجلنس دائنرة المعنارف العثمانينة، طمحمد عبد المعيد ضان، )صيدر ا

141.  
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ذكر أن على والي الحسبة أن يمنع التجار من االشتراك والتواطؤ على رفع السعر، وأن يعرف 

هذه األمور ويراعيها ويراعي مصالح الناس، وإذا كانت الطائفة التي تشتري نوًعا من السلع أو 

شترونه، فيشتروه بدون ثمن المثل، ويبيعوا ما يبيعونه تبيعها: قد تواطؤوا على أن يهضموا ما ي

بأكثر من ثمن المثل، يقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة: كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم 

}َوتََعاَونُواْ َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُواْ َعلَى اإِلْثِم على الظلم والعدوان، وقد قال تعالى 

، وال ريب أن هذا أعظم إثًما وعدوانًا من تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي ومن 19َواِن{َواْلُعدْ 

 . 71النجش

وبناًء على ذلك فإن احتكار األراضي البيضاء عند الحاجة إليها، يعد ضربًا من ضروب 

للضرر دفًعا  الظلم والتعدي الفاحش، الذي يجب وقفه، واألخذ على أيدي هؤالء المحتكرين،

؛ ألن حاجة الناس إلى السكن والراحة كحاجتها إلى أقواتها، النازل على كثير من المسلمين

 .71تتغير بتغير األزمنة واألمكنة -كما هو معلوم–وحاجات الناس 

 الفرع الثاني: وسائل منع االحتكار في الشريعة اإلسالمية

يتعدى ظالم، وال يضعف من الواجبات الشرعية على ولي األمر، رفع الظلم حتى ال 

مظلوم؛ ولذا فقد خولت الشريعة الحق لولي األمر في إصالح كل خلل تحت إمرته وسلطانه، 

ومن ذلك الخلل الناتج عن االحتكار، بل وتقويم كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمسلمين، وتأديب 

وإنَّ التواني في ذلك  من ضيق على الناس في أرزاقهم، وذلك باتخاذ ما يراه مناسبا من الوسائل،

ليُعد تفريطًا في األمانة والمسؤولية المنوطة على عاتقه، ومن هذه الوسائل الشرعية في كسر 

 احتكار األراضي لحماية الناس من الضرر الذي يَحيق بهم:

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .2سورة المائدة، آية:  19

)د.م، مكتبنة دار البينان، د.ط، الطنرق الحكمينة، محمد بن أبي بكر بن أينوب بنن سنعد شنمس الندين، ابن القيم،  71

  .212، 217ص د.ت(
المزيننننننننني، خالنننننننند بننننننننن عبنننننننند هللا، حكننننننننم احتكننننننننار األراضنننننننني وفننننننننرض الزكنننننننناة عليهننننننننا، انظننننننننر:  71

https://saaid.net/Doat/muzeini/21.htm. 
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 أواًل: إجبار المحتكر على البيع:

على أنَّ  75والحنابلة 74والشافعية 74والمالكية72من الحنفية -رحمهم هللا–ذهب الفقهاء 

اإلجماع على هذا فقال: "أجمع  -رحمه هللا-للحاكم جبر المحتكر على البيع، بل نقل النووي 

العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، أُجبر على بيعه 

إلجبار ضرر بالمحتكر ؛ ألن في عدم الجبر إضراًرا بهم، وإن كان ا71دفًعا للضرر عن الناس"

ويَقبل الجبر فيقدم دفع الضرر العام، إال أن هذا ضرر خاص، والضرر الخاص يسق، اعتباره، 

 على البيع.

 ثاتيا: سيطرة الحاكم على مال المحتكر:

قه على عموم  إذا خاف الحاكم الضرر على أهل البلد، نزع ما احتكره المحتكرون، وفرَّ

من أهل العلم، ونص عليه الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة؛  الناس، كما ذكر ذلك غير واحد

ألن فيه صيانة حقوق المسلمين من الضياع، وليس هذا حجًرا وإنما هو للضرورة كما في 

 . 77المخمصة

 ثالثًا: منافسة المحتكرين: 

دد منافسة المحتكرين تعتبر شكل من أشكال السوق لكسر االحتكار؛ ألنها تتميز بوجود ع

كبير نسبًيا من المنتجين، وقيمة السلع خاضعة للعرض والطلب، ومع كثرة العرض، ينخفض 

السعر، فينافسوا المحتكرين فيما يبيعونه لئال يستطيعوا بس، نفوذهم وتحقيق ما يصبون إليه من 

 مصالح ضيقة خاصة. 

ويُستدلُّ لذلك بما كان يفعله الخليفة ببغداد إذا غال السعر أمر بفتح مخازنه، وأن يباع بأقل 

مما يبيع الناس حتى يرجع الناس إلى ما رسم من الثمن، ثم يأمر أيضا أن يباع بأقل من ذلك حتى 

                                                             

إجبار المحتكر هو قنول محمند وأبني يوسنف خالفنا ألبني حنيفنة. انظنر: ابنن نجنيم، زينن الندين بنن إبنراهيم بنن  72

، وابننن مننازة، المحنني، البرهنناني، 2/241 ، د.ت(،2محمنند، البحننر الرائننق، )د.م، دار الكتنناب اإلسننالمي، ط

7/141 . 

أصحاب مالك يرون أن المحتكر يخرج ما اشتراه إلى السوق، ويبيعه من أهل الحاجة برأس ماله الذي اشنتراه  74

به، وإن لم يفعل هذا بيع عليه منن أهنل السنوق، وأمنا مالنك فإننه سنئل: هنل يبناع علينه هنذا الطعنام؟ فقنال: منا 

أيًضننا أنننه قننال: يننؤمر بإخراجننه إلننى السننوق فيبيعننه مننن الننناس. انظننر: المننازري، شننرح سننمعت. وذكننر عنننه 

 .4/255، الحطاب، مواهب الجليل، 2/1119التلقين، 

انظر: الهيتمي، أبنو العبناس شنهاب الندين أحمند بنن محمند بنن علني، تحفنة المحتناج، )مصنر المكتبنة التجارينة  74

، نهايننة شننمس النندين محمنند بننن أبنني العبنناس أحمنند ي،، والرملنن4/412م(، 1942ه/1457الكبننرى، د.ط، 

 .4/472م(، 1924ه/1414)بيروت، دار الفكر، د.ط، المحتاج، 

 .4/449، والمرداوي، اإلنصاف، 1/121انظر: ابن مفلح، الفروع،  75

 . 14/42النووي، المجموع،  71

، والبناجي، المنتقنى شنرح 4/111، والموصنلي، االختينار لتعلينل المختنار، 1/499انظر: حاشية ابن عابدين،  77

 .4/449، والمرداوي، اإلنصاف، 5/17الموطأ، 
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ا الفعل، يرجع السعر إلى أوله أو إلى القدر الذي يصلح بالناس ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذ

، فمن الوسائل الناجحة في كسر االحتكار والتوسيع على الناس، (72)وكان ذلك من حسن نظره

منافسة المحتكر على السلعة التي احتكرها، ويمكن للجهات المعنية بتوزيع األراضي على 

أن تنتهج هذه السياسة؛ لكي تساهم في كسر جشع المحتكرين،  -كوزارة اإلسكان–المواطنين 

 .79يرجع السعر إلى القدر المعقول الذي يستطيعه عامة الناسوحتى 

 رابعا: الرقابة الفعَّالة على األسواق، وتطبيق العقوبات في حق المحتكرين:

ال تقتصر وظيفة ولي  األمر على حفظ األمن وحماية األرض من األعداء، بل تتعدى 

، ومراقبة األسواق، ومحاربة الغش، إلى مهمة االرتقاء بالفرد والسمو بالمجتمع، وتأمين األرزاق

ومنع المحتكرين من احتكار السلع أو األراضي، وهذا من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

نَّاهُْم فِي األَْرِض المنوط بولي األمر؛ ألنه يملك األمر والنهي والتعزير، قال تعالى كَّ }الَِّذيَن إِن مَّ

كَ  الَةَ َوآتَُوا الزَّ ِ َعاقِبَةُ األُُمور{أَقَاُموا الصَّ  .21اةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَهَْوا َعِن اْلُمنَكِر َوهلِلَّ

ا يََزُعهُُم »قال:  -رضي هللا عنه–وجاء في األثر عن عمر  ْلطَاُن النَّاَس أََشدُّ ِممَّ لََما يََزُع السُّ

 .21«اْلقُْرآنُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
انظننر: األُبِّنني،  عبنند هللا محمنند بننن خلفننة، إكمننال إكمننال المعلننم، )بيننروت، دار الكتننب العلميننة، د.ط، د.ت(،  72

4/414. 

   .29، ص14انظر: د.الحقيل، أحكام احتكار األراضي السكنية، مجلة العدل، ع 79

 . 41لحج، آية: سورة ا 21

فهنيم محمند شنلتوت، )جنده،  ، تناري  المديننة، تحقينقأبو زيد عمر بن شنبة النمينري البصنريانظر: ابن شبة،  21

والخطيب، أبو بكر أحمد بنن علني بنن ثابنت بنن أحمند بنن مهندي،  ،4/922م(، 1979هـ، 1499د.ن، د.ط، 

 .5/172م(، 2112ه/1422، 1طتاري  بغداد، تحقيق بشار عواد، )بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 
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 المطلب الثالث

 ووسائل منعه في القانون حكم احتكار األراضي البيضاء

 الفرع األول: حكم احتكار األراضي البيضاء في القانون

 صور احتكار األراضي البيضاء:

 تظهر مسألة احتكار األراضي في صور، وهي على النحو التالي:

ال  -مخط، أو مخططات-أن يقوم أحد التجار بشراء مساحات واسعة من األراضي  -1

شراءها، ثم يحتكرها لنفسه، ويبيعها بسعر مرتفع جدا، ال يمثِّل سعرها يستطيع أفراد الناس 

الحقيقي والناس يشترون للحاجة، أو أنه ينتظر إلى وقت الغالء، ثم يبيع بسعر يومها في الغالء، 

 وذلك كله يؤثر على سعر األراضي في ذلك المخط،، وفي بقية المخططات.

شراء أراض  في أطراف المدن والتي ال يشملها قيام بعض المكاتب العقارية الكبرى ب -2

النطاق العمراني، ثم يقومون باحتكارها وبيعها بسعر مرتفع، مما يكون له تأثير، ليس على ذلك 

 المخط، فحسب بل يتعداه إلى األراضي داخل النطاق العمراني.

طلب فرد من الناس من جهة االختصاص أرًضا شاسعة على أنها زراعية، ثم  -4

كرها ويتركها معلقة، وال ينتفع بها على الوجه المطلوب الذي تم منحها له من أجله، منتظًرا يحت

 .  22أن يصلها العمران، ثم يستغل حاجة الناس إلى األراضي السكنية

إذا تأملت هذه الصور في احتكار األراضي البيضاء وجدت أن الجامع بينها هو إلحاق 

 الضرر بعموم الناس.

 حكم احتكار األراضي البيضاء في النظام السعودي ووسائل منعه:  -أ

النظام السعودي منع من احتكار األراضي البيضاء، ولذا فقد سنَّ مؤخًرا نظاًما لمنع 

 احتكار األراضي البيضاء ومن مواد النظام ما يلي:

 .24فرض رسم سنوي على األراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر -1

هي: كل  -نظام الرسوم على األراضي البيضاء–ألراضي التي يشملها النظام أن ا -2

أرض فضاء، مملوكة لألفراد، وخصصت لالستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل النطاق 

                                                             

 .25،24،ص14انظر: الحقيل، ياسر بن حمد، أحكام احتكار األراضي السكنية،مجلة العدل،ع 22
 .2نظام رسوم األراضي البيضاء، وزارة اإلسكان، ص24 
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 . 24العمراني، ولم تنمَّ عمرانيا للغرض المخصص لها

تزيد مقدار الرسم يعاقب كل من يخالف أحكام النظام والالئحة بغرامة مالية ال  -4 

 .25المستحق على أرضه

 وجاء في المادة الثانية من مواد النظام أنه يهدف إلى أمور وهي:

 مكافحة الممارسات االحتكارية والتي تقدم بعض صورها، وحماية المنافسة العادلة. -1

 بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 21زيادة المعروض من األراضي المطورة -2

 . 27األراضي السكنية بأسعار مناسبةتوفير  -4

 حكم احتكار األراضي البيضاء في النظام العماني ووسائل منعه:  -ب

منعت كذلك سلطنة عمان من احتكار األراضي البيضاء، ووضعت عدت وسائل للقضاء 

على احتكار األراضي البيضاء، ومن تلك الوسائل والقوانين ما جاء في قانون األراضي رقم 

 م:1921 عام 5/21

أنه منذ تاري  سابق على أول يناير سنة  -وزارة اإلسكان–"كل عماني يثبت للوزارة 

م كان يشغل أو شغل سلفاؤه من قبله دون انقطاع بين اإلشغالين أرًضا مبنية لغرض 1971

السكن، يحق له أن يتملك األرض والبناء القائم عليها مهما كان نوع المواد المستخدمة في البناء، 

لك في حدود المساحة المشغولة فعال، شريطة أن يكون اإلشغال هادئا وعلنيا وغير منازع فيه، وذ

 .22وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجليها طبقا ألحكام هذا القانون"

وجاء في المادة الخامسة من هذا القانون أن: "جميع أراضي السلطنة مملوكة فيما عدا  

 اة بنص خاص في هذا القانون".األراضي المستثن

أن العقار إذا كان أرًضا، فيجب أن  29وصدر مرسوم سلطاني آخر خاص باألراضي

يُستكمل بناؤها أو استغاللها خالل أربع سنوات من تاري  تسجيلها باسمه، وإال فإن للدولة حقَّ 

ا، أيها أقل، مع التصرف باألرض، مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعه

                                                             
 .2نظام رسوم األراضي البيضاء، وزارة اإلسكان، ص24 

 .4نظام رسوم األراضي البيضاء، وزارة اإلسكان، ص 25

األرض المطورة هي: األرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة. انظنر: الالئحنة 21 

 .1التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء، وزارة اإلسكان، ص

 .2انظر: نظام رسوم األراضي البيضاء، وزارة اإلسكان، ص 27

 .  4، ص1921، لعام 5/21انظر:مرسوم سلطاني رقم  22

 المرسوم يُعنى بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج للعقار. هذا 29
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حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة، إذا اقتنعت 

 .91بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة"

وجاء كذلك أن الهدف من هذا القانون هو: تشجيع المالك على استغالل واستثمار األرض 

 غالل.في الغرض المخصص لها ال أن يتركها دون است

وإن كان هذا القانون جاء لمعالجة حاالت لبعض األفراد، وليس ظاهرة ومشكلة كبرى، إال 

 أنه يعتبر حال مبكًرا، وتدخال حاسًما، حتى ال يتحول األمر إلى مشكلة وظاهرة، فيصعب حينئذ حلها.

 حكم احتكار األراضي البيضاء في النظام الكويتي ووسائل منعه:  -ج

وما قيل في النظامين السابقين من السعودي والعماني في منع احتكار األراضي البيضاء 

فإن النظام الكويتي كذلك قد منع من احتكار األراضي البيضاء، وسنَّ عدًدا من القوانين للمنع من 

احتكارها، فقد أصدرت الكويت مرسوًما أميريًا في شأن تنظيم استغالل أراضي الفضاء، وقد 

ئت مقدمته باالعتراف بتقصير الدولة في تنظيم تلك األراضي، وبيان سبب تشريع ذلك، ثم تبعه بُدِ 

 ذكر القانون المنظم لها، فكان مما جاء فيه: 

أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية 

 -أيضا–دة، فضال عن أنها تراخت وتباطأت التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزاي

في استصالح األراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه االحتياجات، األمر الذي 

المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة  91ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص

مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومطرد في المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، 

أسعار هذه األراضي، وإذا ما أضفنا إلى ذلك اتجاه المالك إلى االحتفاظ بها مدًدا طويلة دون 

 استغالل، مما مكنهم من المضاربة عليها وصوال إلى أعلى سعر ممكن للبيع.

المشكلة التي ولذلك فإنه ال سبيل إلى تفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه 

أصبحت مزمنة إال بزيادة المعروض، ومن أجل ما تقدم، أُعدَّ هذا القانون في شأن استغالل 

 القسائم والبيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص.

 وجاء من ضمن مواد القانون ما يلي: 

يُحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو 

ر حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف لآلخرين أو قبول وكالة بالتصرف عن اآلخرين إصدا
                                                             

 .22، ص21/2114مرسوم سلطاني رقم  91

قسائم السكن هي: أرض مخصصة لألفنراد لبنناء مسنكن عليهنا. انظنر: المنذكرة اإليضناحية لقنانون تخصنيص 91 

 .1نسبة من األراضي المملوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية، ص
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في القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص في أيِّ موقع وضمن أيِّ مشروع كان، 

سواء ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطال بطالنا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من 

إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة ألغراض السكن الخاص هذا القبيل وكل 

 .92يجرى بالمخالفة ألحكام هذا القانون

 يتضح من المواد السابقة أن النظام الكويتي قد أقر بمشكلة احتكار األراضي من جهتين:

ت تقصير الدولة، كما في نص النظام: "أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجا من جهة

مستحقي الرعاية السكنية ... في استصالح األراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة 

 هذه االحتياجات".

احتفاظ األمالك باألراضي مددا طويلة دون استغالل: كما في نص  ومن جهة أخرى:

النظام: "اتجاه المالك إلى االحتفاظ بها مدًدا طويلة دون استغالل، مما مكنهم من المضاربة عليها 

 وصوال إلى أعلى سعر ممكن للبيع"، وهذا السبب هو ما يخص هذا البحث وهذه الدراسة.

يُعد سابقا لما تقدم من األنظمة والقوانين، فقد أَصدر القانون وبالجملة فإن النظام العماني 

قبل أكثر من أربعين عاما، فأصبحت األراضي تملكها الدولة، مما يُسهل القيام بدورها في توزيع 

األراضي على المواطنين، وَما بأيدي األفراد من أراض  لم تُستغل فإن للدولة حق التصرف فيها 

ا النظام الكويتي فقد بدأ متأخرا، وبدأ في معالجة المشكلة، وكبح جماح على ما تقدم من بيان،  وأمَّ

ا النظام السعودي فقد فرض مؤخًرا رسوًما عليها لمعالجة  من استأثر باألراضي دون غيره، وأمَّ

 احتكارها.

 الفرع الثاني: مقارنة وسائل منع االحتكار في الشريعة والقانون

ة بين وسائل منع االحتكار بين الشريعة والقانون، نجد أنها بعد الدراسة والنظر والمقارن

جميعا اتفقت على منع االحتكار، بجامع الضرر الحاصل على الناس، والشريعة جاءت لرفع 

ع وقُنَّن إال من أجل تنظيم أمورهم في الحياة الدنيا فحسب.  الضرر، والقانون ما ُشرِّ

أن النظام العماني أقربها إلى الوسائل الشرعية وأما الوسائل المقررة لمنع االحتكار، تجد 

فإن النظام العماني يقضي بأن للدولة حقَّ التصرف في األرض عند عدم  -وفق ما تقدم بيانه-

استغاللها فيما ُخصصت له، مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها 

على البيع لها، وهذا يأتي متفقا مع الوسيلة الثانية  أيتهما أقل، وتكييف ذلك فقهيًا أن الدولة تجبره

 من الوسائل الشرعية وهي سيطرة الحاكم على مال المحتكر.

                                                             

، 272، 277، 271، 275، 274انظر: دلينل القنوانين الصنادرة خنالل الفصنل التشنريعي الحنادي عشنر، ص 92

279.   
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وأما النظام السعودي والكويتي فإن الوسيلة المقررة عندهما أخذ رسوم على تلك 

 األراضي المحتكرة، وفق آلية وفروق يسيرة بينهما. 
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 الخاتمة

بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على رسوله الهادي إلى صراطه الحمد هلل الذي 

 المستقيم، وعلى آله وصحبه، وبعد:

في ختام هذا البحث هذه أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث من خالل 

 بحثه، وهي على النحو التالي:

 أبرز النتائج: -أوالً 

األراضي التي ضمن النطاق المراد باألراضي البيضاء في هذا البحث هي:  -1

العمراني، وحبست منفعتها من قبل مالكها، إما لعدم حاجتهم لبيعها، أو بانتظار أن تصل 

 .عروض األسعار لما يرضيهم

الراجح أن احتكار األراضي البيضاء ضرب من ضروب الظلم والتعدي الفاحش،  -2

 ه، واألخذ على أيدي المحتكرين.الذي يجب وقف

من وسائل منع احتكار األراضي البيضاء: إجبار المحتكر على البيع، وسيطرة  -4

الة على األسواق، وتطبيق العقوبات  الحاكم على مال المحتكر، ومنافسة المحتكرين، والرقابة الفعَّ

 في حق المحتكرين.

لى منع احتكار األراضي البيضاء، ع -المراد دراستها–اتفقت الشريعة والقوانين   -4

وأما الوسائل المقررة لمنع االحتكار، تجد أن النظام العماني أقربها إلى الوسائل الشرعية؛ ألنه 

يقضي بأن للدولة حقَّ التصرف في األرض عند عدم استغاللها فيما ُخصصت له، مع تعويض 

أقل، وتكييف ذلك فقهًيا أن الدولة المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيتهما 

تجبره على البيع لها، وهذا يأتي متفقا مع الوسيلة الثانية من الوسائل الشرعية وهي سيطرة 

 الحاكم على مال المحتكر.

وأما النظام السعودي والكويتي فإن الوسيلة المقررة عندهما أخذ رسوم على تلك 

 بينهما.األراضي المحتكرة، وفق آلية وفروق يسيرة 

 التوصيات: -ثانياً 

 من خالل الدراسة والنتائج خلص الباحث إلى توصيات وهي:

ضرورة تفعيل عمل الهيئة العامة للعقار، وسن المزيد من القوانين واألنظمة التي من  -1

شأنها ضب، القطاع العقاري بما يحقق له االستقرار والتوازن، فالحاجة ملحة، والهيئة لم تنشأ إال 
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 ، وليس لها إال مقر واحد في مدينة الرياض.ه25/4/1442في 

توزيع أراض  مجانية أو بأسعار مدعومة يعد حالً فّعاالً اقتصاديًا وفق نظرة شمولية  -2

لالقتصاد الوطني، وقد بدأت وزارة اإلسكان في السعودية في تطبيقه لكن يحتاج أن يكون 

 التوزيع على نطاق أوسع.

 د هلل رب العالمين.هذا وآخر دعوانا أن الحم
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