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الزواج بنية احلصول على أوراق اإلقامة أو اجلنسية
علي حممد علي السالمي
ملخص :
املقدمة
إن الزواج بنية احلصول على أوراق اإلقامة أو اجلنسية ،ما هو إال صورة من الصور اليت يتم
من خالهلا التعتيم على حقيقة هذا الزواج ،إذ إن اهلدف من هذا الزواج واضح من املسمى ،وال
يبتغي من خالل ذلك الزواج اهلدف املنشود من دوام االستقرار واملودة ،وإنشاء جيل يسهم يف
خدمة اإلسالم واملسلمني ،وقد اعتربه البعض من صور الزواج العريف وأطلق عليه (الزواج الصوري)،
إذ إن فيه صورة مغايرة لوجه احلقيقة ،ولعلي ذكرت مصطلحني هلذا الزواج ،أوهلما خاص ،والثاين
عام ،فالزواج الصوري مصطلح عام يشمل مجيع الصور املخادعة اليت يتم من خالهلا هذا الزواج،
ومن ضمنها الزواج بنية احلصول على أوراق اإلقامة واجلنسية ،وهذا هو املصطلح اخلاص الذي
سأتطرق إليه بعض الشيء.

املطلب األول :تعريف النية لغة واصطالحاً:
 -1النية لغة :مصدر نوى ينوي ،وهي مشددة الياء عند أكثر اللغويني ،وللنية معان منها ،القصد،
فيقال :نوى الشيء نية ،قصده ،والنية توجه النفس حنو العمل ،وعزمية القلب ،ومعناها أيضا:
القصد لبلد غري البلد الذي أنت فيه مقيم ،وفالن ينوي وجه كذا أي يقصده من سفر أو عمل،
والنوى :الوجه الذي تقصده ،وانتوى القوم إذا انتقلوا من بلد إىل بلد ،وانتوى القوم منزال مبوضع
كذا وكذا واستقرت نواهم أي أقاموا.1
 1ابن منظور ،مجال الدين حممد ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر  ،مادة ( نوى)،ج  ،15ص.348-347
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والنية عزم القلب وتوجهه وقصده إىل الشيء ،1ونوي نوى ينوي نية ونواة عزم وانتوى مثله والنية
أيضا.2
 -2النية اصطالحا :عرفت بعبارات خمتلفة:
.1

فعند احلنفية 3هي :صفة من شأهنا ترجيح أحد املتساويني على اآلخر.

.2

وعرفها املالكية 4أبهنا :قصد اإلنسان بقلبه ما يريد بفعله.

.3

وعرفها الشافعية 5أبهنا :قصد الشيء مقرتان بفعله.

.4

وعرفها احلنابلة 6أبهنا :عزم القلب على فعل العبادة تقراب إىل هللا تعاىل.

إذن فالنية هي :قصد القلب إجياد أمر.

1

احلسيين ،حممد مرتضى ،اتج العروس ،دار اهلداية ،مادة (نوي) ،ج ،40ص.139

 2الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،بريوت ،مكتبة لبنان1415 ،هـ 1995/م ،مادة (نوي)،
ج ،1ص.286
 3منال خسرو ،حممد ،درر احلكام شرح غرر األحكام ،ج ،1ص.279
 4القرايف ،شهاب الدين أمحد ،الذخرية ،حتقيق :حممد حجي ،بريوت ،دار الغرب ،ج1994 ،1م ،ص.240
 5الغمراوي ،حممد الزهري ،السراج الوهاج على منت املنهاج ،بريوت ،دار املعرفة ،ج ،1ص.41
 6البهويت ،منصور يونس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،حتقيق :هالل مصيلحي ،بريوت ،دار الفكر1402 ،هـ ،ج،1
ص.313
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املطلب الثاين :تعريف الزواج الصوري لغة واصطالحاً:
الصورية لغة :من الصورة وهي الشكل ،وصورة املسألة أو األمر  :صفتها ،والصورة الذهنية:
املاهية اجملردة .1
والصورية مبعناها التقليدي :هي وضع قائم على عقد ظاهر يلجأ إليه الطرفان ليسرتا عقدا
آخر أراداه حقيقة ،أو هي عقد ظاهر أجراه املتعاقدان ،إما إخفاء لوضع أحدهم املادي أو القانوين،
وإما تستريا لعقد آخر أراده املتعاقدان حقيقة ،مبعىن أن املتعاقدين يلجآن للصورية.2

وتعرف الصورية مبعناها العام :أبهنا خلق إرادي لظاهر خادع ،أي أن الصورية توجد كلما
عمد شخص أو عدة أشخاص إىل خلق ظاهر خادع مغاير ،وكان ذلك إراداي مقصودا .3
فالصورية هي اتفاق بني طريف التصرف القانوين على إخفاء إرادهتما احلقيقية حتت شعار
كاذب.4
فالزواج الصوري :هو الزواج التجاري الذي يقصد به قيام بعض الفتيات األجنبيات بدفع
مبالغ مالية لرجل من مواطين إحدى الدول للزواج منهن بعقد صوري هبدف احلصول على إقامة
شرعية يف الدولة ،أو للحصول على جنسية الدولة.5

 1جممع اللغة العربية ،املعجم الوجيز ،مصر ،مطابع األهرام التجارية ،مادة(صار) ،ص .373
 2سامي ،عبدهللا ،نظرية الصورية يف القانون املدين ،بريوت ،دار العلوم العربية1977 ،م ،ص.82
 3سامي ،عبدهللا ،املرجع السابق ،ص.86
 4عز الدين الدانصوري وعبد احلميد الشواريب ،الصورية يف ضوء الفقه والقضاء ،اإلسكندرية ،ص.17
 5الشامسي ،سامل حرميل ،الزواج الصوري وأسباب انتشاره يف جمتمع دولة اإلمارات ،إشراف :عبدهللا حممد بو هندي،
مكتبة كلية شرطة أبوظيب ،أبوظيب ،ص.10
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إذن ما أخلص إليه هو أن املقصود من الزواج بنية احلصول على جنسية الدولة أو أوراق
اإلقامة زواج الرجل ابمرأة ،ابتغاء حتقيق مصاحل شخصية كاحلصول على املال مثال ،ويف املقابل
حتصل الزوجة على جنسية الدولة لكوهنا " زوجة مواطن " ،وهو زواج ال يقصد به أطرافه حقيقة

الزواج الذي شرعه هللا ورسوله ،فال يتقيدون أبركانه وشرائطه ،وال حيرصون على انتفاء موانعه ،فهو
ال يعدو أن يكون إجراء إداراي لتحصيل بعض املصاحل أو دفع بعض املفاسد.

املطلب الثالث :شروط الصورية:
 -1احتاد العاقدين يف النية عند العقد ،أي وجود اتفاق خفي بني طريف العقد الظاهر ،ومعاص ٍر
له.
 -2احتاد موضوع التعاقد بينهما ،أي انطواء العقد اخلفي على هدف من شأنه تعديل أحكام
العقد الصوري أو نتائجه كلها أو بعضها ،مع قدرته على حتقيق هذا اهلدف.
 -3أن خيتلف العقدان من حيث املاهية أو األركان أو الشروط.
 -4احتاد وقت صدورمها فال بد أن يكوان متعاصرين ،فيصدران معا يف وقت واحد.
 -5االتفاق على إخفاء حقيقة العقد وذلك أبن يكون أحدمها ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري،
ويكون اآلخر مسترتا سراي وهو العقد احلقيقي.

1

 1سامي ،عبدهللا ،نظرية الصورية يف القانون املدين ،ص.86
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املطلب الرابع :العلة من الصورية:
الصورية نظام غري طبيعي ،والغرض منه يف الغالب هو الغش والتزوير ،فعلة الصورية هي
اهلروب والتحايل على القانون.1
والصورية تعطي صورة أو شكال لواقعة ما ،أو لعمل قانوين معني ،فينتج عنها عمل ظاهري
خمتلف عن العمل احلقيقي الشرعي ،أي أن الصورية تضفي على العقد صورة مغايرة للحقيقة،
وتستخدم خلرق القانون والتحايل على أحكامه.

املطلب اخلامس :موقف الشرع من الزواج الصوري:
الزواج – كما ذكرت سالفا  -هو االزدواج واالقرتان واالرتباط ،وقد حث الدين على
اّلله َج َع َل لَ هك ْم ِم ْن أَنْـ هف ِس هك ْم أ َْزَواجا َو َج َع َل لَ هك ْم
هذا االرتباط احملمود ،لقوله تعاىلَ ﴿:و َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اط ِل يـ ْؤِمنهو َن وبِنِعم ِ
اّللِ هه ْم يَ ْك هف هرو َن ﴾.2
ت َ
م ْن أ َْزَواج هك ْم بَن َ
ني َو َح َف َدة َوَرَزقَ هك ْم م َن الطَيِبَات أَفَبِالْبَ ه
َ َْ
أما الزواج املقصود منه حتقيق مصلحة معينة ،أاي كانت هذه املصلحة ،فهو زواج ينايف
اهلدف املبتغى من الزواج ،والزواج الصوري ينطبق عليه ذلك الوصف؛ فالزواج الذي ال يقصد به
أطرافه حقيقة الزواج الشرعي ،فال يتقيد أبركانه وال شروطه ،وإمنا يتخذ مطية لتحقيق بعض املصاحل
الشخصية الضيقة ال يعترب زواجا شرعيا ،وال حيول وجود املوظف الرمسي ،واختاذ اإلجراءات الشكلية
دون صورية الزواج؛ ألنه ينطوي على ظاهر خادع خمالف للحقيقة.

 1سامي ،عبد هللا ،املرجع السابق ،ص.108
 2سورة النحل ،اآلية (.)72
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وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعودية عن
حكم الزواج من مسلمة أمريكية بنية احلصول على أوراق اإلقامة مث تطليقها ،1فأجابت أبن:
(الزواج املؤقت نكاح متعة ،وهو نكاح ابطل ابلنص ،وإبمجاع أهل السنة واجلماعة ،2ففي
الصحيحني عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن
نكاح املتعة ،وعن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب ،3ويف رواية هنى عن متعة النساء يوم خيرب،
وثبت يف صحيح مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم :قال " إين قد أذنت لكم يف االستمتاع

من النساء ،وإن هللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة ،فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله،
وال أتخذوا مما آتيتموهن شيئا" ،4والوطء يف الزواج املؤقت يعترب زان ترتتب عليه أحكام الزان
يف حق من فعله وهو عامل ببطالنه ،والزواج الشرعي :أن يعقد اإلنسان على امرأة بنية بقاء
الزوجية واالستمرار فيها إذا صلحت له الزوجة ورغب فيها وإال طلقها ،قال تعاىل:
ِ ٍ
وف أَو تَس ِريح ِبِِحس ٍ
ِ ِ
ان ۖ َوَال َِحيل لَ هك ْم
﴿الطََال هق َمَرََتن ۖ فَإ ْم َساك مبَْع هر ْ ْ
َْ
ِ
اّللِ
أَ ْن ََتْخ هذوا ِِمَا آتَـيـتهموه َن َشيـئا إَِالأَ ْن َخيَافَا أََال ي ِقيما ح هدود َِ ِ ِ
ود َ
يما هح هد َ
ه َ ه َ
ْه ه ْ
ه
اّلل َۖ إ ْن خ ْفته ْم أََال يهق َ
اّلل فَ َال تَـعت هدوها ۖ ومن يـتـع َد ح هدود َِ
فَ َال جنَاح علَي ِهما فِيما افْـت َدت بِِه تِْلك ح هدود َِ
ك
اّلل فَأهوَٰلَئِ َ
ه َ َْ َ َ َ ْ
ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ه َ
َ ه ه
هه هم الظَالِ همو َن ﴾.6) 5

 1الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :الشيخ أمحد بن
عبد الرزاق الدويش ،الرايض  ،مطابع احلميضي ،ط2006 ،5م ،ج ،18ص .447
 2ابن قدامة ،عبدهللا بن أمحد ،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،بريوت ،دار الفكر ،ط1405 ،1هـ ،ج ،7ص.73
3

البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق :مصطفى ديب البغا ،بريوت ،دار ابن كثري ،ط،5

1987م ،كتاب النكاح ،ابب هني الرسول صلى هللا عليه وسلم عن نكاح املتعة ،حديث رقم ( ،)4825ج ،5ص.1966
4

النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق عبدالباقي حممد فؤاد ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،كتاب

النكاح ،ابب نكاح املتعة ،حديث رقم ( ،)1406ج ،2ص.1025
 5سورة البقرة ،اآلية (.)229
 6الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،ج ،18ص .447
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ونكاح املتعة هو أن يعقد الرجل على امرأة عقدا ال يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار
للولد وتربيته ،بل يعقده إىل مدة متفق عليها وينتهي ابنتهائها ،1أو هو النكاح الذي يعقد إىل
أجل من اآلجال ،قرب األجل أو بعد.2
كما سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن حكم الزواج الصوري يف حالة إن
اتفق الرجل على أن يعقد على امرأة عقدا صوراي مقابل مبلغ من املال ،وال يدخل هبا وال يرتتب
عليه أي أثر سوى أنه وسيلة مرحية للحصول على اجلنسية ،فأجابت ( :ال جيوز هذا العقد؛ ألنه
كذب وخداع).3
لذا فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء حترم مثل هذا النوع من الزواج ،وقد اعتربته
مؤقتا؛ ألنه جاء يف ثنااي السؤال أن الرجل ينوي الزواج بنية احلصول على أوراق اإلقامة مث يطلق،
ولكن قد تكون هناك حاالت أخرى يكون فيها هذا الزواج دون أن يطلق ،ويف تلك احلالة أرى
أن احلكم سيكون ابلتحرمي أيضا؛ ألن النية خمالفة للهدف املرجتى من عقد الزواج ،وهو السكن
النفسي ،واملودة واالستقرار ،ولكن هذا النوع من الزواج أحرى بتحرميه الزوج نفسه الذي يقبل على
هذا النوع من الزواج؛ ألنه أدرى بسرائر نفسه.
ومن نظر إىل واقع النا اليوم وهتافتهم كالفرا على هذا الزواج يف كل مكان لعرف عظم
تلك املفاسد ،اليت كان منها الغش واخلداع ،وضياع األعراض واألوالد ،وتفكك روابط اجملتمع
 1الشبلي ،أمحد حممد ،عقود الزواج الفاسدة يف اإلسالم ،طرابلس ،املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ،ط1983 ، 1م،
ص.247
2

عبدالعزيز،أمري ،األنكحة الفاسدة واملنهي عنها يف الشريعة اإلسالمية ،ط ،1األردن ،مكتبة األقصى1983 ،م،

ص.613
 3الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،ج ،18ص .448
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واألسر ،وتسهيل أسباب فاحشة الزان ،واختالط األنساب ،وخروج كثري من النساء عن اإلسالم،
سواء كن مسلمات أصيالت أو دخلن يف اإلسالم بسبب هذا الزواج الذي عرضهن للضياع
والتشرد وتشويه مسعة اإلسالم.

املطلب السادس :موقف القانون اإلمارايت من الزواج الصوري:
مل يرد ذكر الزواج الصوري يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت ،ولكن يفهم منه ضمنا
أنه حيرم مثل هذا النوع من الزجيات؛ ألهنا قائمة على حتقيق مصلحة معينة ،وتنايف اهلدف املنشود
من الزواج ،وقد نصت املادة التاسعة عشرة على أن  ":الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجني
ابآلخر شرعا ،غايته اإلحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج ،على أسس تكفل هلما حتمل
أعبائها مبودة ورمحة".1
وابلنسبة لقانون اجلنسية وجوازات السفر االحتادي رقم ( )17لسنة 1972م ،وتعديالته
ابلقانون االحتادي املعدل رقم ( )10لسنة 1975م ،يف شأن اجلنسية وجوازات السفر 2فقد نظما
كل ما يتعلق بشروط اكتساب اجلنسية أو سحبها أو إسقاطها ،وقد نصت كذلك على األحكام
اليت تطبق ضد كل املخالفني ،حيث نص ذلك القانون على أنواع املخالفات والعقوابت الواجبة
التطبيق على املخالفني ،وعاجلت معظم املشاكل املتعلقة أبمور اجلنسية ،إال أن القانون مل يشر
بنص صريح ملشكلة الزواج الصوري ،حيث خال القانون من حتديد عقوبة املخالفني يف مثل هذه
احلاالت.3
 1قانون األحوال الشخصية ،قانون احتادي رقم ( )28لسنة 2005م يف شأن األحوال الشخصية ،املذكرة اإليضاحية
لقانون األحوال الشخصية ،املذكرة اإليضاحية للقانون االحتادي رقم ( )28لسنة 2005م يف شأن األحوال الشخصية،
ص.20
 2صدر القانون املعدل رقم ( )10لسنة 1975م بتاريخ 1975/11/5م ،ونشر يف العدد رقم ( )32من اجلريدة الرمسية
وقد استبدل املواد (.)2،3،5،6،14،16،17،22،27،28،29،30،32،33،34،39
 3الشامسي ،سامل حرميل ،الزواج الصوري ،ص .15
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كذلك األمر ابلنسبة لقانون العقوابت اإلمارايت فلم يتطرق ملشكلة الزواج الصوري ال من
قريب وال من بعيد ،فلم ترد اجلرمية وال العقوبة ال صراحة وال ضمنا يف هذا القانون؛ نظرا ألن هذه
الظاهرة دخيلة على جمتمع دولة اإلمارات مل تعرف من قبل.1

ونظرا لتفاقم املشكلة وتزايد حاالت الزواج الصوري يف اآلونة األخرية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وملا هلذا املوضوع من أمهية خاصة لردع األشخاص الذين سولت هلم أنفسهم
التالعب يف عقود الزواج لتحقيق منفعة شخصية هلم للثراء غري املشروع غري مدركني خطورة هذه
اجلرمية ،فقد مت احتواء املشكلة عن طريق قيام املغفور له ِبذن هللا تعاىل صاحب السمو الشيخ زايد
بن سلطان آل هنيان رمحه هللا ِبصدار األمر السامي اخلاص الصادر يف اخلامس والعشرين من شهر
شوال من عام سبعة عشر وأربعمائة وألف للهجرة ،املوافق الرابع من مار من عام سبعة وتسعني
وتسعمائة وألف للميالد ،والذي يعاجل املشكلة بتطبيق عقوبة السجن ملدة شهرين على كل مواطن
يثبت عليه الزواج الصوري من أجنبية بقصد احلصول هلا على جنسية الدولة أو احلصول هلا على
إقامة يف البالد ،واختاذ اإلجراءات القانونية بشأن الزوجة سواء بسحب اجلنسية ،أو إلغاء إقامتها،
ويف كلتا احلالتني يكون إبعاد الزوجة األجنبية عن البالد.2
وقد نص القانون االحتادي املعدل رقم ( )10لسنة 1975م يف شأن اجلنسية وجوازات

السفر على احلاالت اليت يتم فيها سحب اجلنسية ،إذ نصت املادة السادسة عشرة على أنه":
تسحب اجلنسية عن املتجنس يف احلاالت التالية:
 -1إذا أتى عمال يعد خطرا على أمن الدولة وسالمتها أو شرع يف ذلك.
 1الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص.15
 2كتاب اإلدارة العامة إلدارة اجلنسية واإلقامة ،إدارة املتابعة والتحقيق ،رقم  ،766/15/4بتاريخ 1998/1/11م.
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 -2إذا تكرر احلكم عليه جبرائم مشينة.
 -3إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش يف البياانت اليت استند إليها يف منحه اجلنسية.
 -4إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مربر مدة تزيد على أربع سنوات.
وإذا سحبت اجلنسية عن شخص جاز سحبها ابلتبعية عن زوجته وأوالده القصر".1
وإذا مت النظر جيدا يف هذه احلاالت اليت نصت عليها املادة السادسة عشرة من القانون
االحتادي املعدل رقم ( )10لسنة 1975م يف شأن اجلنسية وجوازات السفر ،واليت يتم مبوجبها
سحب اجلنسية عن األشخاص الذين اكتسبوها ابلتجنس ،فإنه يالحظ أن احلالة الثالثة الواردة يف
نص املادة هي اليت تنطبق على الزواج الصوري ،حيث يتم مبوجبها سحب اجلنسية عن مكتسبها
إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش يف البياانت اليت استند عليها يف منحه اجلنسية.

فالزواج الصوري وإن كان أيخذ شكل عقد الزواج من الناحية الشكلية واإلجرائية ،إال أنه
يشتمل على احتيال وغش يف مضمونه ،فاملقصود منه أصال هو حصول الزوج املواطن من الزوجة
األجنبية على مبلغ من املال ،مقابل استخراج جنسية الدولة هلا ،أو تثبيت اإلقامة هلا على كفالته.

إذ إن الظاهر من عقد الزواج املقدم من قبل الزوج املواطن إلدارة اجلنسية واإلقامة أبنه زواج
شرعي وحقيقي ،غري أن هذا العقد يفتقر ملقومات الزواج احلقيقي ،واملقصد السامي للزواج ،أال
وهو تكوين األسرة ،وهذا ما نلحظه لألسف من بعض األسر املكونة من زوجات أجنبيات ،ال
يعرفن أمهية تكوين األسرة.

 1قانون رقم  10لسنة 1975م بشأن تعديل قانون اجلنسية وجوازات السفر رقم (1972/17م).
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وعليه فإن هذا الطلب يكون قد اشتمل على احتيال وغش يف مضمونه لتحقيق غرض
مادي أو مصلحة شخصية للزوج املواطن تتمثل يف املقابل املادي أو املعنوي ،وحصول الزوجة
األجنبية على جنسية الدولة ،أو إقامة على كفالة الزوج املواطن دون االكرتاث ملصلحة الدولة،
فيستوجب سحب اجلنسية عن الزوجة األجنبية ،وتطبيق العقوبة على مجيع األطراف املشرتكني يف
ارتكاب جرمية الزوج الصوري عند اكتشاف أمرهم.

املطلب السابع :العلة من جترمي الزواج الصوري:
إن العمل على جترمي الزواج الصوري ال يعترب تدخال يف احلياة واحلرايت الشخصية للمواطنني
كما يعتربها املرتكبني هلذه اجلرمية ،وإمنا تكمن العلة من التجرمي يف محاية الوطن ورعاية مصاحله،
وهي احملافظة على اهلوية الوطنية ،وتاليف أي صورة من صور التالعب ابجلنسية ،أو استغالل
الثغرات القانونية لتحقيق مصاحل شخصية ،واحملافظة على الرتكيبة السكانية وجتانسها وعدم
اكتساب شخص جلنسية الدولة دون استحقاق.1

املطلب الثامن :أسباب انتشار الزواج الصوري يف جمتمع دولة اإلمارات العربية

املتحدة:

إن الزواج الصوري ظاهرة حديثة النشأة مل يكن هلا وجود يف جمتمع اإلمارات سابقا ،فلم
تطفو على السطح إال حديثا ،وذلك لألسباب التالية:

 1الشامسي ،سامل حرميل ،الزواج الصوري ،ص .17
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 -1احلالة االقتصادية املرتفعة اليت يعيشها شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهو ما يشكل
بيئة جذب لألجانب.1
 -2وجود ثغرة قانونية دعت البعض إىل التحايل على القانون مستغلني هذه الثغرة وهم سواء:
 الزوج املواطن الذي ضعف أمام العرض املقدم من املرأة األجنبية سواء كان ماداي أو أي
مصاحل أخرى.
 املرأة األجنبية اليت استغلت الثغرة القانونية ،وقامت ِبغواء الرجل املواطن لكي يتزوج هبا بعقد
صوري مقابل شيء مادي أو معنوي للحصول على اإلقامة ابلدولة ،ومن مث احلصول على
اجلنسية الوطنية للدولة ابلتبعية استنادا ألحكام املادة الثالثة من قانون اجلنسية وجوازات
السفر.2
 -3السهولة اليت جيدها املتقدم للحصول على اجلنسية بنظام التبعية ،وقصر املدة القانونية املقررة،
واليت نصت عليها املادة الثالثة من القانون االحتادي رقم ( )17لسنة 1972م يف شأن اجلنسية
وجوازات السفر ،وأيضا املادة الثالثة املعدلة من القانون االحتادي رقم ( )10لسنة 1975م ،يف
3
شأن اجلنسية وجوازات السفر (وهي ثالث سنوات).
 -4عدم وجود عقوابت رادعة تطبق على مرتكيب جرمية الزواج الصوري.4

 1النقيب ،حممد إبراهيم ،مشكلة الزواج الصوري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إشراف :جاسم العنتلي ،أبوظيب ،مكتبة
كلية شرطة أبوظيب ،ص .16
 2الشامسي ،سامل حرميل ،الزواج الصوري ،ص.19 -18
 3الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص .19-18
 4النقيب ،حممد إبراهيم ،مشكلة الزواج الصوري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ص.17
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 -5عدم وجود شروط صارمة للحد من ظاهرة الزواج من األجنبيات.1
 -6كثرة النساء األجنبيات املقيمات يف البالد بصورة غري مشروعة ،والاليت يبحثن عن مظلة
لتصحيح أوضاعهن ،وجيدن ضالتهن يف الزواج من رجل مواطن بشكل صوري مقابل املال ،أو أي
مقابل آخر ،للحصول على إقامة مشروعة يف الدولة ،ومن مث احلصول على اجلنسية ابلتبعية،
واالستفادة من اخلدمات اليت توفرها الدولة لزوجة املواطن األجنبية ،ومن مث البقاء يف الدولة بصورة
مشروعة ملباشرة أنشطتهن الكثرية واملتعددة ،سواء كانت نشاطات سليمة أو مشبوهة حتت مسمى
(زوجة مواطن) .2
 -7إن مرتكيب جرمية الزواج الصوري هم يف جمملهم ِمن ينقصهم الوعي واإلدراك مبخاطر الزواج
الصوري.3
 -8إن أغلب املواطنني الذين يقدمون على ارتكاب هذه اجلرمية ،ميرون يف مشاكل مادية واقتصادية،
وتستطيع املرأة األجنبية أن حتل معهم تلك املشكلة ،فتدخل هلم من هذا الباب ،فيستسلمون
لظروفهم املادية السيئة ويبيعون ضمائرهم مقابل حفنة دراهم ،يعضون بعدها أصابع الندم ،ولكن
دومنا فائدة؛ ألهنم عندها يعدون شركاء يف تلك اجلرمية النكراء.4
 -9قد يلجأ بعض األشخاص إىل ارتكاب جرمية الزواج الصوري للحصول على العالوة
االجتماعية ،إذا مل يكن متزوجا سابقا ،أو أي منافع أخرى مثل احلصول على مسكن شعيب،
وغريها من األسباب حبجة غالء املعيشة.5

 1النقيب ،حممد إبراهيم ،املرجع السابق ،ص 17
 2الشامسي ،سامل حرميل ،الزواج الصوري ،ص .19
 3الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص.19
 4الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص.19
 5الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص.19
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 -10ضعف األحكام الصادرة من احملاكم ضد األشخاص الذين ثبت تورطهم يف هذه اجلرمية قد
يشجع بعض األشخاص من ذوي النفو املريضة على اإلقدام على هذه اجلرمية.1
 -11عدم قيام مؤسسات اجملتمع املختلفة ابلتحذير من خماطر هذه اآلفة ،وإجياد احللول اليت
حتد من الزواج من األجنبيات.2
 -12صعوبة إثبات واقعة الزواج الصوري نظرا لكوهنا مسألة حساسة ال يعلمها إال أطراف العقد
واملتواطئني معهم من شهود أو مأذون شرعي يف بعض األحيان ،فال يكتشف سر الزواج الصوري
إال ابلصدفة احملضة.3
-13

عدم وجود معلومات دقيقة عن العدد الفعلي حلاالت الزواج الصوري املوجودة ابلدولة.4

املطلب التاسع :آاثر الزواج الصوري على جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة:
 -1إن من أهم اآلاثر اليت ترتتب على ظاهرة الزواج الصوري هو حصول املرأة األجنبية على جنسية
دولة اإلمارات العربية املتحدة ابلتبعية لزوجها املواطن بسهولة ويسر من خالل الفرتة القصرية اليت
حددها قانون اجلنسية وجوازات السفر وهي ثالث سنوات من َتريخ إضافة الزوجة األجنبية يف

 1الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص.19
 2الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص.19
 3الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص.19
 4الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص .19
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خالصة القيد ،وتكون النتيجة دخول عنصر جديد جملتمع دولة اإلمارات ال يستحق احلصول على
اجلنسية نظرا حلصوله عليها مبوجب غش وتدليس وحتايل.1
 -2زايدة حاالت الطالق أمام احملاكم بسبب الزواج الصوري خاصة عندما تعرف الزوجة األوىل
أبن زوجها قد تزوج عليها وهي ال تعرف حقيقة الزواج الزائف ،فيدمر الرجل مبا فعله بيته وعائلته
مقابل مبلغ من النقود ما كان ليأخذه لو أنه علم مبا ينتظره من خراب ودمار ملنزله وأسرته.2
 -3انعدام قوامة الرجل على الزوجة األجنبية يف الزواج الصوري ،لكوهنا قامت بشرائه ابملال ،فلن
يكون له عليها من سلطان لكوهنا يف احلقيقة مل تقبل الزواج منه إال للحصول على اإلقامة ،ومن
مث جنسية دولة اإلمارات العربية املتحدة ،واالستفادة من كوهنا "زوجة مواطن".3
 -4قد تدخل الزوجة األجنبية من الزواج الصوري يف املرياث دون وجه حق إذا تويف الزوج املواطن
قبل أن يتم اكتشاف األمر.4
 -5ظهور نوع جديد من املواطنني ال انتماء هلم للدولة؛ ألن اهلدف األساسي وراء حصوهلم على
اجلنسية هو حتقيق مصاحل شخصية ،وهم كثر لألسف.5
 -6اختالط األنساب؛ ألن الزوجة األجنبية يف الزواج الصوري قد حتمل سفاحا نتيجة ِمارستها
الرذيلة ،ولتجنب املسؤولية اجلنائية فإهنا لن تعرتف ابلزان ،وإمنا سوف تدعي زورا وهبتاان على الزوج

 1الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص.20
 2الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق  ،ص.20
 3الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق  ،ص.20
 4الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص.20
 5الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق  ،ص.20
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املواطن أبنه هو أب املولود ،ولن يستطيع األخري أن ينكر نسب املولود له كونه رضي ابخلطأ يف
البداية ،فلن يرتاجع عندها خوفا من املسؤولية اجلنائية.1

قائمة املصادر واملراجع
 .1ابن قدامة ،عبدهللا بن أمحد ،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،بريوت ،دار الفكر ،ط،1
1405هـ.

 .2ابن منظور ،مجال الدين حممد ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر.
 .3البخاري ،اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق :مصطفى ديب البغا ،بريوت ،دار ابن كثري،
ط1987 ،5م.

 .4البهويت ،منصور يونس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،حتقيق :هالل مصيلحي ،بريوت،
دار الفكر1402 ،هـ.

 .5احلسيين ،حممد مرتضى ،اتج العروس ،دار اهلداية.
 .6الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،بريوت ،مكتبة لبنان،
1995م.

 .7الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،
مجع وترتيب :الشيخ أمحد بن عبد الرزاق الدويش ،الرايض ،مطابع احلميضي ،ط،5
2006م.
 .8سامي عبدهللا ،نظرية الصورية يف القانون املدين ،بريوت ،دار العلوم العربية1977 ،م.

 .9الشامسي ،سامل حرميل ،الزواج الصوري وأسباب انتشاره يف جمتمع دولة اإلمارات ،إشراف:
عبدهللا حممد بو هندي ،مكتبة كلية شرطة أبوظيب.

 1الشامسي ،سامل حرميل ،املرجع السابق ،ص.20
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 .10الشبلي ،أمحد حممد ،عقود الزواج الفاسدة يف اإلسالم ،طرابلس ،املنشأة العامة للنشر
والتوزيع واإلعالن ،ط1983 ،م.

 .11عبدالعزيز،أمري ،األنكحة الفاسدة واملنهي عنها يف الشريعة اإلسالمية ،ط ،1األردن،
مكتبة األقصى1983 ،م.

 .12عز الدين الدانصوري وعبد احلميد الشواريب ،الصورية يف ضوء الفقه والقضاء،
اإلسكندرية.

 .13الغمراوي ،حممد الزهري ،السراج الوهاج على منت املنهاج ،بريوت ،دار املعرفة ،ج،1
ص.41

 .14قانون األحوال الشخصية ،قانون احتادي رقم ( )28لسنة 2005م يف شأن األحوال
الشخصية ،املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية ،املذكرة اإليضاحية للقانون
االحتادي رقم ( )28لسنة 2005م يف شأن األحوال الشخصية.
 .15قانون رقم  10لسنة 1975م بشأن تعديل قانون اجلنسية وجوازات السفر رقم
(1972/17م).

 .16القرايف ،شهاب الدين أمحد ،الذخرية ،حتقيق :حممد حجي ،بريوت ،دار الغرب،
1994م.

 .17كتاب اإلدارة العامة إلدارة اجلنسية واإلقامة ،إدارة املتابعة والتحقيق ،رقم
 ،766/15/4بتاريخ 1998/1/11م.

 .18جممع اللغة العربية ،املعجم الوجيز ،مصر ،مطابع األهرام التجارية.
 .19منال خسرو ،حممد ،درر احلكام شرح غرر األحكام ،ج.1
 .20النقيب ،حممد إبراهيم ،مشكلة الزواج الصوري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
إشراف :جاسم العنتلي ،أبوظيب ،مكتبة كلية شرطة أبوظيب.

 .21النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق عبدالباقي حممد فؤاد ،بريوت ،دار
إحياء الرتاث العريب.
144

