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 ال�سعودي   اللغ�ة والنظ�ام والنظ�ام    ف�ي  الدولي التعرف على مفھوم التعاون      في لخص  
 والفق���ھ ال���سعودي اللغ���ة والنظ���ام ف���ي وتعری���ف ج���رائم اإلرھ���اب اإلس���الميوالفق���ھ 

 ال��سعودي النظ��ام ف��ي مكافح��ة اإلرھ��اب ف��ي ال��دوليھ��و دور التع��اون   وم��ااإلس��المي
 . من خالل االتفاقیات الدولیة الجماعیة والثنائیة اإلسالميوالفقھ 

  :أھداف البحث 
   .دوليالالتعرف على مفھوم التعاون -١
  .تحدید مفھوم مصطلح الجرائم اإلرھابیة -٢
 والفق��ھ ال��سعودي النظ��ام ف��ي مكافح��ة اإلرھ��اب ف��ي ال��دوليھ��و دور التع��اون   م��ا-٣

   .اإلسالمي
  . مكافحة اإلرھابفيھو دور االتفاقیات الدولیة  ما -٤
  : البحث فيالمنھج المتبع  

   .االستقرائي التحلیليالمنھج 
   النتائج

 بأن�ھ طریق�ة م�ن ط�رق العالق�ات الدولی�ة تھ�دف إل�ى تنفی�ذ            ال�دولي اون   یعرف التع  -١
  " مجال أو عدة مجاالت فيسیاسة محددة خالل فترة زمنیة معینة 

  : ثالثة عناصرفي تتمثل الدولي مجاالت التعاون -٢
  . مكافحة جرائم اإلرھاب في الدوليالتعاون -١
  . اآلمنى لتسلیم المجرمین الدوليالتعاون -٢
   .القضائيعاون الت-٣

  :التوصیات 
 ال�دولي  الج�رائم اإلرھابی�ة حت�ى ی�ستطیع المجتم�ع            في الدوليتعزیز فكرة التعاون    -١

  .القضاء على ھذه اآلفة الخطیرة 
عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بین جمیع ال�دول المعنی�ة بمكافح�ة اإلرھ�اب حت�ى                -٢

  .تستطیع اآللیات لمكافحة ھذه الظاھرة 
المساعدة من ال�دول الغنی�ة إل�ى دول المواجھ�ة للق�ضاء عل�ى الفك�ر         مد ید العون و   -٣

  .المتطرف
  :الكلمات المفتاحیة 

 االتفاقی�ات  -٥ الشریعة اإلس�المیة  -٤ جرائم اإلرھاب -٣ الدولي التعاون -٢الفقھ  -١
   الدولي مجاالت التعاون -٦الدولیة 
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The research summarizes the definition of the concept 
of international cooperation in the language and the 
system and the Saudi system and Islamic 
jurisprudence and the definition of crimes of terrorism 
in the language and the Saudi system and Islamic 
jurisprudence and what is the role of international 
cooperation in the fight against terrorism in the Saudi 
system and Islamic jurisprudence through international 
collective agreements and bilateral. 

Research goals : 

١. Identify the concept of international cooperation. 

٢. Defining the concept of the term terrorist crimes. 

٣- What is the role of international cooperation in 
combating terrorism in the Saudi system and Islamic 
jurisprudence? 

٤ - What is the role of international conventions in the 
fight against terrorism. 

Research Methodology: 

Inductive analytical approach 

Results 

١. International cooperation is defined as a method of 
international relations aimed at the implementation of a 
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specific policy within a certain period of time in one or 
several areas. 

٢. The areas of international cooperation are three 
elements: 

International cooperation in combating terrorism 
crimes. 

٢. International security cooperation for extradition. 

٣. Judicial cooperation. 

Recommendations: 

١. Promote the idea of international cooperation in 
terrorist crimes so that the international community can 
eliminate this dangerous scourge. 

٢ - Holding conferences, seminars and meetings 
between all countries concerned with combating 
terrorism so that mechanisms can combat this 
phenomenon. 

٣ - extending a helping hand and help from rich 
countries to the frontline countries to eliminate 
extremist thought. 

key words : 

١- Jurisprudence ٢- International Cooperation ٣- 
Terrorist Crimes ٤- Islamic Sharia ٥- International 
Agreements ٦- Fields of International Cooperation 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

إن الحمد هللا ،نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ ،ونعوذ باهللا من ش�رور أنف�سنا    
،ومن سیئات أعمالنا ،من یھده اهللا فال مضل لھ ،وم�ن ی�ضلل ف�ال ھ�ادى ل�ھ ،وأش�ھد                      

شریك لھ ،وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ،صلى اهللا علی�ھ         إلھ إال اهللا وحده ال     أن ال 
  .آلھ وأصحابھ ،وسلم تسلیما كثیرا وعلى 

  :وبعد 

 مكافحة في بلد أن ینجح وحده أليیمكن   یتسم بالترابط المطرد الالذي ھذا العالم في
اإلرھاب على نحو فعال ،ولھذا فإن التع�اون ب�ین ال�دول عل�ى من�ع األعم�ال اإلرھابی�ة         

لدول من التعاون ومكافحتھا بات الیوم على درجة عالیة من األھمیة ،ولم یعد تمكن ا      
بسرعة وبفاعلیھ خیارا یحتمل األخذ والرد بل أصبح ضرورة حتمیة إذا كانت ترغ�ب        

  . مكافحة اإلرھاب فيفعلیا 

وتوفر االتفاقیات والبروتوكوالت العالمیة المناھضة لإلرھ�اب أدوات وآلی�ات ق�ضائیة       
التأك�د م�ن   أساسیة تمكن السلطات الوطنیة من إجراء تحقیقات فعال�ة عب�ر الح�دود ،و          

 الع��الميع��دم ح��صول اإلرھ��ابیین الم��شتبھ بھ��م عل��ى م��الذ آم��ن ،ونظ��را لھ��ذا البع��د      
لإلرھاب ،لم یع�د یكف�ى االقت�صار عل�ى مجابھت�ھ باس�تخدام اتفاق�ات ثنائی�ة أو إقلیمی�ة                 
،والصكوك الدولیة بفضل طبیعتھا توفر لكل ال�دول األط�راف قواع�د قانونی�ة للتع�اون                

  .فیا  غیر محدودة جغراالقضائي

 من وجھة نظر العدالة الجنائیة ،فالغرض   الدوليوتركز ھذه المعاھدات على التعاون      
 الج��رائم المرتكب��ة عل��ى تنط��ويمنھ��ا تی��سیر التحقیق��ات والمالحق��ات الجنائی��ة عن��دما  

 مج��ال مكافح���ة  ف���ي للتع��اون  التكمیلی��ة یت���ضمن ذل��ك األش���كال    ،والخ��ارجي عن��صر  
 ،وتحدی�د االتجاھ�ات   ال�وطني ج�ل حمای�ة األم�ن    اإلرھ�اب ،مث�ل تب�ادل المعلوم�ات م�ن أ     

  .اإلجرامیة ،وتوسع المنظمات اإلرھابیة وطبیعتھا إلى ما ھنالك 
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  الفصل األول

 اإلسالمي والفقه السعودي النظام يف الدويلدور التعاون 

  واالتفاقيات الدولية 

  املبحث األول

 سالميعودي والفقه اإلمفهوم التعاون الدويل يف اللغة والنظام الس

  د

 لحق��ت بظ��اھرة الج��رائم اإلرھابی��ة ،وبأس��الیب   الت��ينظ��را لتع��دد وت��شعب التط��ورات   
وبأنظم��ة واس��تراتیجیات مكافحتھ��ا عل��ى الم��ستویات الوطنی��ة ث��م الدولی��ة ،ومفھ��وم      

 لحق�ت بالعالق�ات     الت�ي التعاون ومدى حتمیت�ھ ل�دى ال�دول المختلف�ة ،وك�ذا التط�ورات               
 ك�ان لھ�ا جمیعھ�ا    والت�ي  ب�شكل ع�ام ،  الع�المي  والنظ�ام  بین الدول والمنظم�ات الدولی�ة     

 لمكافح�ة ج�رائم اإلرھ�اب وتطورھ�ا وتحدی�د           الدولي صیاغة ظاھرة التعاون     فيأثرھا  
  .مفھومھا 

  اطب اول

  ادو  ا واظم اوديرف اون 

  :وفیھ فرعان

تعریف التعاون في اللغة:  الفرع األول.  

اللغة في الدولي تعریف : الفرع الثاني .  

تعریف التعاون في اللغة:  الفرع األول.  

: ھ��و الع��ون الظھی��ر عل��ى األم��ر الواح��د، وأعان��ھ عل��ى ال��شَّيء     : التع��اون ف��ي اللغ��ة 
أع��ان بع��ضھم : وتع��اون الق�وم . طل��ب من��ھ الع�ون : س�اعده، واس��تعان ف�الٌن فالًن��ا وب�ھ   

  )١.( بعًضا

 ت��رتبط فی��ھ جماع��ة م��ن الن��اس ارتباًط��ا   ن��وع م��ن التنظ��یم  " :ویع��رف التع��اون بأن��ھ 
اختیاری��ا ب��صفتھم اإلن��سانیة عل��ى ق��دم الم��ساواة إلع��الن ش��أن م��صالحھم االجتماعی��ة 

 )١". (واالقتصادیة

                                                           

 .مادة عون )  ١٣/٢٢٨( ط دار صادر – لسان العرب –ابن منظور  ) ١
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الروبي، سراج الدین محمد، العمل التعاوني المنظم وفق التشریعات الدولیة، مكتب�ة مج�دالوي،     )١
 ١٢م، ص١٩٩٨، ١ األردن، ط–عمان 
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 مكافح�ة ج�رائم اإلرھ�اب عل�ى مف�اھیم م�ن ال�سیادة        ف�ي  ال�دولي وتقوم أس�س التع�اون     
 وإیج�ابي  فع�ال   دول�ي ون   أمنى دون تع�ا    دوليالنسبیة للدول المختلفة ،فال مقام لنظام       

 وسائل المواصالت وانتقال المجرمین من بلد ألخر فقد فيونتیجة للتطور الھائل ) ١(
 أھمیة التعاون ب�ین األجھ�زة المعنی�ة فیم�ا ب�ین ال�دول وتن�سیق           الدوليأدرك المجتمع   

 تتجاوز حدود الدولة الواحدة بمقت�ضى       التيالعمل فیما بینھا لمكافحة جرائم اإلرھاب       
   .الدوليد مستقاة من مبادئ القانون قواع

اللغة في الدوليتعریف :  الفرع الثاني .  

  :الدولي لغة -١

. كان�ت لن�ا عل�یھم الَدْوَل�ةُ    : یق�ال . الَدْوَلُة أن ُت�داَل إح�دى الفئت�ین عل�ى األخ�رى          
ص��ار الف��ئ دول��ة بی��نھم  : والُدوَل��ُة بال��ضم، ف��ي الم��ال ویق��ال  . والجم��ع ال��ِدَوُل
: وقال أبو عبید. ن مّرًة لھذا ومرًَّة لھذا، والجمع ُدوالٌت وُدَوٌلَیَتداَولوَنُھ، یكو 

 )٢.(الفعل: والَدْوَلُة بالفتح.  یتداول بھ بعینھالذياسم الشئ : الدوَلُة بالضم

نعت لھ استخدم لبیان أن التع�اون المق�صود یك�ون عب�ارة             ) دولي( ومصطلح   -٢
مھ��ا اتفاقی��ات  ع��ن عالق��ات رس��مّیة ب��ین ال��دول ذات إج��راءات خاص��ة وتحك     

  .ومواثیق دولیة

تحرك جماعي لألطراف الدولی�ة المعنی�ة ب�ھ،      : "ویعرف مصطلح التعاون الدولي بأّنھ    
فھذا ال�شعور الجم�اعي یفت�رض ض�منیا وج�ود اس�تعداد وإرادة ورغب�ة م�ن الف�اعلین                 
بشكل جدي ومنسجم یسھل التدخل في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة للدول 

  )٣". (طة بھذا التعاونالمرتب

 ھو اتفاق ثنائي بین دولتین أو جماعي بین عدة : تعریف التعاون الدولي إجرائیا .١
كجم����ع األدل����ة، أو اإلدالء  (دول ی����تم بمقت����ضاه توحی����د إجراءاتھ����ا الق����ضائیة     

بالشھادات، أو تبادل المجرمین، تنفیذ األحكام الجنائیة احترامھا واالعت�راف بھ�ا            
  ). وغیرھا.. 

                                                           

 كلی�ة الحق�وق   – مجلة العلوم القانونی�ة اإلقت�صادیة   – النظام الدولى األمنى  –إبراھیم العنانى   / د - ١
 )٢٢٩ص (٣٧م السنة ١٩٩٥العدد األول ینایر –جامعة عین شمس 

د عط�ار، أحم�د عب�   : الجوھري، أبو نصر إسماعیل، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق      - ٢
 ١٧٠٠/ ٤ بیروت، الطبعة الرابعة، –، دار العلم للمالیین )م  ھـ١٤٠٧(الغفور

 -الم، عم�ان،  مكتب�ة الم�ستقبل للثقاف�ة واإلع�    (م�دخل إل�ى مفھ�وم العولم�ة     : محمد ص�ادق  حسین   -٢
 ٣٢م، ص٢٠٠٦األردن، 
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 أبرز مظاھر التعاون الدولي القضائي تسلیم واسترداد المجرمین، والت�سلیم ھ�و        ومن
العمل الذي تسلم بھ الدولة التي لجأ إلیھ�ا محك�وم أو م�تھم إل�ى أراض�یھا إل�ى الدول�ة              

 )١"(التي لھا الصالحیة في إخضاعھ لعقوبتھا أو في محاكمتھ

  

  

  

  ااطب 

  ودياو  اظم وم اون اد

 لھ�ا  الت�ي  المراج�ع  ف�ي  ،وبالبح�ث  ال�سعودي  النظ�ام  ف�ي  الدوليلم أجد تعریفا للتعاون     
ھو : " قد عرف بعدة تعریفات من أھمھا الدوليصلة بھذا الموضوع وجدت التعاون    

تب��ادل الع��ون والم��ساعدة وت��ضافر الجھ��ود الم��شتركة ب��ین ط��رفیین دولی��ین أو أكث��ر     
  )٢"( للمخاطر والتھدیدات التصديلتحقیق نفع أو مصلحة مشتركة بھدف 

 بواس��طتھا تق��دم إح��دى ال��دول معون��ة   الت��يمجموع��ة الوس��ائل  " بأن��ھ أی��ضاوع��رف 
 دولة أخرى فيسلطاتھا العامة أو مؤسساتھا القضائیة إلى سلطة التحقیق أو التنفیذ      

)"٣(  

طریقة من طرق العالقات الدولیة تھدف إلى تنفیذ سیاسة مح�ددة   "  بأنھ أیضاوعرف  
 مج��ال أو ع��دة مج��االت بواس��طة آلی��ات أو مؤس��سات    ف��يل فت��رة زمنی��ة معین��ة  خ��ال

 ف��ي ت��سھم الت��ي م��ساس باس��تقالل الدول��ة أو الوح��دة   أيم��ستدیمة دون أن یت��ضمن  
  )٤"(العمل المشترك 

 لمكافحة جرائم اإلرھاب یصعب وضع تعریف جامع      الدوليوفى الحقیقة فإن التعاون     
 تعری�ف لك�ل م�ن ج�رائم اإلرھ�اب والتع�اون            مانع لھ ،ویرجع ذل�ك إل�ى ص�عوبة وض�ع          

 یتمث�ل  الجن�ائي  الدولي بوجھ عام ،حیث یرى بعض فقھاء القانون أن التعاون     الدولي

                                                           

ر، ل�ین ص�الح مط�   : ، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، ترجم�ة )م٢٠٠٣(غارو، رینیھ،   - ١
  ٩٠منشورات الحلبي الحقوقیة، ص

 
 دراس��ة لالس��تراتیجیة الوطنی��ة  – التع��اون ال��دولى لمكافح��ة الجریم��ة   – ع��الء ال��دین  – ش��حاتھ -٢

 ٣١للتعاون الدولى لمكافحة اإلرھاب  ص
– دار المعارف القاھرة م�صر  – الوسیط فى قانون اإلجراءات الجنائیة – أحمد فتحى – سرور  - ٣
 )١٣٩ص(م ١٩٨٢ ٤ ط٢ج
 مكتب��ة ١ ط– العالق��ات الدولی��ة ، أص��ولھا وق��ضایاھا المعاص��رة  – أحم��د عب��اس – عب��د الب��دیع - ٤

 ٢٥٤م ص١٩٨٨عین شمس  القاھرة 
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 بواس�طتھا تق��دم إح�دى ال��دول معون�ة س��لطتھا العام��ة أو    الت��ي مجموع��ة الوس�ائل  ف�ي 
  )١.( دولة أخرى فيمؤسساتھا القضائیة إلى سلطة التحقیق أو التنفیذ 

عل�ى أن�ھ أح�د أوج�ھ التع�اون           " األمن�ي  ال�دولي التع�اون   "ول بعض الفقھ�اء     كذلك یتنا 
 یھ��دف إل��ى مالحق��ة المج��رمین ومكافح��ة الج��رائم ،وباعتب��اره  ال��ذي المتع��ددة ال��دولي

 أدى فیھ التقدم الذي ھذا العصر    فيمظھرا حدیثا من مظاھر تشابك المصالح الدولیة        
 فی��ھ لك��ل إن��سان حرعتھا ،وأص��بة وس��ائل المواص��الت وس�� الھائ��ل إل��ى س��ھولالعلم��ي

ص��الحا ك��ان أم طالح��ا ،خی��را أم ش��ریرا أن یجت��از قی��ود الزم��ان والمك��ان ،بف��ضل ھ��ذا  
  )٢.( وقت واحد في أفاد الخیر والشر الذي الواسع العلميالتقدم 

 بأن�ھ ذل�ك   الجن�ائي  ال�دولي  إل�ى فك�رة التع�اون عن�دما یعرف�ون الق�انون        آخرونویشیر  
 لتحقی�ق ھ�ذه   الم�ستخدمة  یمث�ل إح�دى ال�سبل    ال�ذي  ال�دولي  نيالقانوالفرع من النظام    

 منع الجریم�ة  في ،   الدوليالدرجة العالیة من التوافق واالنسجام مع أھداف المجتمع         
 أح�سن ح�ال    ف�ي والحفاظ على المجتمع وتقویم المنح�رفین لوقایت�ھ وص�ونھ ووض�عھ             

ظ��رون إل��ى  ،وذل��ك م��ن أج��ل م��صالح اجتماعی��ة عالمی��ة معین��ة ، وم��ن ث��م ف��إنھم ین       
ھن���ا عل���ى أن���ھ ال���سبیل إل���ى تحقی���ق الحمای���ة للق���یم والم���صالح   " ال���دوليالتع���اون "

 بھ�ا ، وذل�ك ع�ن طری�ق          الدولياإلجتماعیة العالمیة المشتركة ،التى یعترف المجتمع       
  )٣.(اإلجراءات الجماعیة القسریة أو الجھود المتضافرة 

س��ى للمحكم��ة الجنائی��ة  نظ��ام روم��ا األساف��يوق��د نظ��م ھ��ذا التع��اون ب��صورة مف��صلة  
 الباب التاسع منھ على التعاون التام بین الدول حی�ث ن�صت الم�ادة            فيالدولیة مشیرا   

تتعاون الدول األطراف وفقا ألحك�ام ھ�ذا النظ�ام األساس�ى تعاون�ا تام�ا        "على أن   )٨٦(
 الج��رائم ف��ي إط��ار اخت��صاص المحكم��ة م��ن تحقیق��ات  ف��يم��ع المحكم��ة فیم��ا تجری��ھ  

  "والمقاضاة علیھا 

  اطب اث

  ون ادو  ا اوم ا

نتیج�ة لم�ا    " الجریم�ة " ال�سلوك اإلن�سانى    ف�ي من األم�ور الت�ى ی�صعب الق�ضاء علیھ�ا            
ونف�س  " ال�نفس اإلن�سانیة م�ن ن�وازع الخی�ر وال�شر ق�ال تع�الى         ف�ي أودعھ اهللا تع�الى    

                                                           

 الطبع�ة الرابع�ة   – المجلد األول – الوسیط فى قانون اإلجراءات الجنائیة       -أحمد فتحى سرور  /  د - ١
 )١٣٩ص(م ١٩٨١

 دراس��ة ف��ى إط��ار النظری��ة العام��ة للتنظ��یم   – األمن��ى  التنظ��یم ال��دولى–ماج��د إب��راھیم عل��ى  /  د- ٢
 ین��ایر ٢٠-١٩ بح��ث مق��دم للم��ؤتمر ال��سنوى األول لل��شرطة   –ال��دولى للمنظم��ات الدولی��ة األمنی��ة   

 ) ٢ص(م ١٩٩٠م مكتبة مركز بحوث الشرطة القاھرة ١٩٩١
د ال�دولى   مكتب�ة المعھ�  – المدخل لدراس�ة الق�انون الجن�ائى ال�دولى     –محمود شریف بسیونى  /  د - ٣

 )١ص(م ١٩٩٠ سیركوزا إیطالیا –العالى للدراسات الجنائیة 
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أى ) ١" (من دس�اھا  وماسواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا قد أفلح من زكاھا وقد خاب           
یبین اهللا تعالى لھذه النفس التى تولى خلقھا ماینبغى لھا أن تفعلھ من خیر وماینبغى           

وجعل للوقای�ة م�ن   ) ٢(لھا أن تجتنبھ من شر ،فوضح لھا طریق الخیر وطریق الشر       
 من�ع ارتكابھ�ا ،   ف�ي ھذه الجرائم منھجا حكیما متى طبق بطریقة صحیحة كان حاجزا      

  .لتقلیل منھا أو على األقل ا

 حیاتن�ا ،حی�ث ق�ال اهللا    ف�ي وقد أكدت الشریعة اإلسالمیة على أھمیة موضوع التعاون    
وقال تعالى ) ٣" (وتعاونوا على البر والتقوى والتعاونوا على اإلثم والعدوان "تعالى 

  )٤" (فأعینونى بقوة "

 ح�دیث   أكث�رمن ف�ي  عل�ى أھمی�ة التع�اون       -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      –كما أكد رسول اهللا     
  )٥"(المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضا "فیقول 

من كان معھ فضل ظھر فلیعد بھ على من الظھ�ر ل�ھ    " - صلى اهللا علیھ وسلم  -وقال  
وعون��ك " وق��ال أی��ضا ) ٦"( ،وم��ن ك��ان ل��ھ ف��ضل زاد فلیع��د ب��ھ عل��ى م��ن ال زاد ل��ھ   

  )٧" (الضعیف بفضل قوتك صدقة 

                                                           

 )١٠-٧( اآلیات من – سورة الشمس - ١
 )٣٠/٢١١ج (– تفسیر الطبرى – محمد بن جریر الطبرى - ٢
 ٢ جزء من اآلیة – سورة المائدة - ٣
 ٩٥ جزء من اآلیة - سورة الكھف- ٤
 ) .١٩١٨٨( حدیث رقم – موسى األشعرى  رواه عن أبى– مسند اإلمام أحمد بن حنبل - ٥
 ١ط- ب��اب م��شكلة الفق��ر    – تخ��ریج الح��دیث النب��وى ال��شریف   – محم��د ناص��ر ال��دین األلب��انى   - ٦

 ) ٧١ص) (١١١(ھـ رقم الحدیث ١٤٠٥المكتب اإلسالمى 
وص�ححھ الح�اكم   ) ١/٢٤٧( ، والترغی�ب والترھی�ب للمن�ذرى    ) ١٧٦ /٥ج( م�سند اإلم�ام أحم�د    - ٧

 .فى مستدركھ 
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  املبحث الثاني

  والنظام السعودي والفقه اإلسالميرهاب يف اللغة تعريف جرائم اإل

  :تمھید

إزاء ال��صعوبة الت��ى اكتنف��ت تعری��ف اإلرھ��اب ،فق��د اختل��ف موق��ف الب��احثین وظھ��رت 
 محاولة منھم لتعریف ھذه الظ�اھرة ،فم�نھم م�ن ح�اول وض�ع تعری�ف         فيعدة مناھج   

 من سلم محدد وجامع لإلرھاب وذلك بذكر جرائم اإلرھاب على سبیل الحصر ،ومنھم     
 ال�دولي بھا على اختالفھا بأن وضع تعریف عام مجرد یتفق مع مایستھدفھ المجتم�ع        

 محاول�ة من�ھ للتوفی�ق ب�ین م�ن ق�ام ب�التعریف               ف�ي منذ زمن طویل ،وجانب آخر نج�ح        
 محاول�ة من�ھ للتوفی�ق ب�ین         فيالمحدد لإلرھاب ،وبین من قام بالتعریف العام المجرد         

  .المنھجین 

  اطب اول

  رب  ا واظم اودي رام ارف

  :وفیھ فرعان

تعریف الجرائم في اللغة :  الفرع األول.  

تعریف اإلرھاب في اللغة :  الفرع الثاني.  

تعریف الجرائم في اللغة :  الفرع األول.  

  :  اللغة فيتعریف الجریمة 

 .الذنب والجریمة مثلھ: بمعنى الُجّرُم وھو 

: أى قطعھ، وشجرة جریمة : یقال َجَرَمھ َیْجِرُمھ جرًما . القطع: معنى   ب یأتيوالجْرُم  
  .)١(أى مقطوعة، وَجَرَم النَّْخَل والتَّْمَر َیْجِرمھ َجْرًما وجراًما 

 اص�طالح الفقھ�اء ف�إنھم یعب�رون عنھ�ا بلف�ظ الجنای�ة الواقع�ة عل�ى                فيوأما الجریمة   
   :یليتعریف الجنایة على ما  فينفس اإلنسان أو أطرافھ، وقد اختلف الفقھاء 

  

  .)٢(اسم لما حل بنفس وأطراف : عرفھا الحنفیة بأنھا 

                                                           

" ھ�ـ ف�صل   ١٤١٤ بی�روت الطبع�ة الثالث�ة    –دار ص�ادر    :الناش�ر   : ل�سان الع�رب     : ابن منظ�ور    ) ١(
،وت����اج الع����روس م����ن ج����واھر الق����اموس، الناش����ر دار الھدای����ة ب����اب ج����رم   ١٢/٩٠" الج����یم 

  ".    ٣١/٣٨٥ج"
 .    ٦/٥٢٧ بیروت – الناشر دار الفكر –ابن عابدین حاشیة رد المختار على الدر المختار ) ٢(
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  . )١( الموجب للقصاص الجانيفعل : وعرفھا المالكیة بأنھا 

  .)٢(الجنایة على األبدان : وعرفھا الشافعیة بأنھا 

  .)٣(كل فعل أو عدوان على نفس أو مال : وعرفھا الحنابلة بأنھا 

 فھ�ي  مرادف للف�ظ الجریم�ة    الفقھي االصطالح   فيطالق لفظ الجنایة    وعلى ذلك فإن إ   
، إال أن ال��شریعة تعزی��زاعت��داء عل��ى ب��دن أو م��ال یعاق��ب عل��ى ھ��ذا االعت��داء بح��د أو 

اإلسالمیة تنظر للجریمة باعتبار العقوبة المقررة لھا، سواء أكانت حدیة أم تعزیریة          
  .نھا جسیمة أو غیر جسیمة تقسیم الجریمة بین كوفي وإن كانت ال تفرق فھي

فكل جریمة عندھا ھى جنایة، سواء عوقب علیھا بالحبس والغرام�ة أم أش�د منھم�ا،               
 ال��شریعة، والجنح��ة تعتب��ر جنای��ة، ف��يوعل��ى ذل��ك فالمخالف��ة القانونی��ة تعتب��ر جنای��ة  

  . )٤( الشریعة أیًضا في القانون تعتبر جنایة فيوالجنایة 

ي اللغة تعریف اإلرھاب ف:  الفرع الثاني.  

رھب بالكسر یرھب رھبة ورھبا ،بالضم ،ورھبا بالتحری�ك ،أى خ�اف ،ورھ�ب ال�شئ                
الرھ��ب ،والرھب��ى ،والرھب��وتى ،ورج��ل رھب��وت ،یق��ال  :خاف��ھ واإلس��م :رھب��ا ورھب��ة 

رھبوت خیر من رحموت ،أى ألن ترھب خیر من أن ترحم ،وترھب غیره إذا توع�ده   
  )٥.( أخاف وأفزع ،والمصدر إرھاب ،والفعل أرھب ،ومعنى أرھب

أحدھما یدل عل�ى خ�وف      :الراء والھاء والباء أصالن     : رھبة(وفى المعجم البن فارس   
رھبت الشئ رھبا ،ورھب�ة ،وم�ن       :،واآلخر یدل على دقة وخفة ،فاألول الرھبة تقول         

الب��اب اإلرھ��اب ،وھ��و ق��دع اإلب��ل م��ن الح��وض وذیادھ��ا ،األص��ل األخ��ر الرھ��ب وھ��ى   
  )٦)(الناقة المھرولة 

أرھ�ب عن�ك اإلب�ل      : وردت مفردة اإلرھاب بكسر الھمزة بمعنى الرد ،ومن�ھ قول�ھ             وقد
  ٨.ووردت أیضا بمعنى اإلخافة والزعرونشرالرعب ) ٧(أى ردھا 

                                                           

 .    ٤/٢٤٢ دار الفكر – الشرح الكبیر –ابن عرفھ ) ١(
 .    ٤/١٢٤" ١" طـ – طـ دار الفكر – إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین –البكرى ) ٢(
 .    ١١/٤٤٣ الطبعة الثالثة – المغنى –ابن قدامة ) ٣(
 .    ١/٦٨" ١" طـ –ى  الموسوعة العصریة فى الفقھ الجنائى اإلسالم–عبد القادر عودة /أ) ٤(
، ) ٢٣٦ /١ج(ھ��ـ ١٤١٤ ط دار ص��ادر بی��روت الطبع��ة الثالث��ة  – ل��سان الع��رب – اب��ن منظ��ور - ٥

 ) ٢٥٦ص(م ١٩٦٢- ١١ ط– مختار الصحاح –والرازى 
ھ�ـ  ١٤٢٠ دار الجی�ل  - الطبعة الثانیة تحقیق عبد ال�سالم ھ�ارون   – مقاییس اللغة    – ابن فارس    - ٦
 ) ٤٠١ص(
  )٤٧٩ / ٣ج (– المحیط فى اللغة –باد  الصاحب ابن ع- ٧
 )٢/٥٤١ج (– تاج العروس من جواھر القاموس – محمد الزبیدى - ٨
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 الق��رآن الك��ریم منھ��ا قول��ھ تع��الى    ف��ي) رھ��ب وأرھ��ب والرھب��ة   (وق��د وردت لفظ��ة  
 وع�دوكم   وأعدوا لھم مااس�تطعتم م�ن ق�وة وم�ن رب�اط الخی�ل ترھب�ون ب�ھ ع�دوا اهللا                    "

)"١(  

  )٢(أى تخیفون أعداء اهللا وأعداءكم " ترھبون "فمعنى قولھ تعالى 

 معن��اه الع��ام الیخ��رج ع��ن الخ��وف    ف��يوم��ن خ��الل ماس��بق یتب��ین أن لف��ظ اإلرھ��اب     
وأن  ) ٣(الخ��وف والف��زع والخ��شیة  :والتھدی��د ،وق��د ف��سر اب��ن األثی��ر الرھب��ة بأنھ��ا    

  .االت الرعب والخوف األعمال اإلرھابیة یكون من نتائجھا إحداث ح

                                                           

  ٦٠ آیة – سورة األنفال - ١
 ) ٢/٨٧٥ (– أحكام القرآن – ابن العربى - ٢
 ) ٢/٢٨٠(  النھایة فى غریب الحدیث واألثر – ابن األثیر - ٣
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  : القرآن الكریم ینقسم إلى قسمین فيویمكن أن نستنتج أن معنى اإلرھاب 

وھ�و تعم�د إح�داث الخ�وف والف�زع والرع�ب ،عن�د م�ن               :اإلرھاب المذموم شرعا    :أوال
 الواقع فيالیجوز إخافتھ شرعا ،ومثال ھذا النوع من اإلرھاب المذموم شرعا وعقال 

اعت��داء ی��روع ویف��زع ویخی��ف اآلمن��ین ،وم��ن اإلرھ��اب      ك��ل ف��يكثی��ر ،وھ��و یتمث��ل  
  .وم شرعا قطع الطریق على اآلمنیینالمذم

 ف��يواالعت��داء عل��ى حرم��اتھم وأم��والھم وأم��نھم وت��روعیھم ،فھ��ؤالء مم��ن ی��سعون    
إنما ج�زاء ال�ذین یح�اربون اهللا       " قولھ   فيوھم ممن عناھم اهللا تعالى      ..األرض فسادا   

 أن یقتل�وا أو ی�صلبوا أو تقط�ع أی�دیھم وأرجلھ�م       األرض ف�سادا   فيورسولھ ویسعون   
 اآلخرة عذاب عظیم في الدنیا ولھم فيمن خالف أو ینفوا من األرض ذلك لھم خزى       

)"١(  

وھ��ذا الن��وع ی��سمى باإلرھ��اب المطل��وب أو المب��اح  :اإلرھ��اب المم��دوح ش��رعا :ثانی��ا 
 یردع�ھ   يال�ذ احداث الخوف والف�زع عن�د م�ن یج�وز إخافت�ھ ش�رعا بالق�در                 "،وغایتھ  

فاإلرھاب ھنا یعد قوة " إرھاب اإلرھاب "ویسمى ھذا النوع ب" عن العدوان والظلم 
 األرض ،أو یخ��رج ع��ن  ف��يردع لق��وى ال��شر والع��دوان ،ولك��ل م��ن یح��ال أن یف��سد     

وقاتلوھم حتى التكون فتنة ویكون الدین كلھ      " قولھ تعالى    فيكما  ) ٢(قوانین الشرع   
فشرع اهللا تع�الى القت�ال حت�ى التك�ون     ) ٣" (ملون بصیر هللا فإن انتھوا فإن اهللا بما یع  

 األرض ،إل��ى أن ینتھ��ى الفت��انون المف��سدون ع��ن فت��نھم وف��سادھم     ف��يفتن��ة وف��ساد  
 ھذا الموضع لھ فوائد عدة إضافة إل�ى كون�ھ یمن�ع الع�دو ویخوف�ھ م�ن       في،واإلرھاب  

اح الع��دو التجاس�ر عل��ى االعت�داء ،فھ��و ی�وفر عل��ى األم�ة حروب��ا كثی�رة ،إذ یك��بح جم�      
  )٤.(ویجعلھ یرضخ دون أن تشن معھ الحروب 

 اللغ��ة العربی��ة  ف��يأم��ا ح��دیثا فق��د أق��ر المجم��ع اللغ��وى كلم��ة إرھ��اب ككلم��ة حدیث��ة       
وأساس��ھا رھ��ب أى خ��اف ،وكلم��ة إرھ��اب ھ��ى م��صدر الفع��ل أرھ��ب ،وأرھ��ب بمعن��ى   

وأوضح المجمع اللغوى أن اإلرھ�ابیین وص�ف یطل�ق عل�ى ال�ذین ی�سلكون             ) ٥(خوف  
 ف�ي  العنف واإلرھاب لتحقی�ق أھ�دافھم ال�سیاسیة ،ویت�ضح لن�ا أن كلم�ة إرھ�اب                  سبیل

  .اللغة العربیة یدور معناھا حول الخوف والفزع والرعب والخشیة 

  

                                                           

 ٣٣ المادة - ١
 المجل��ة األردنی��ة – اإلرھ��اب ب��ین ال��دفع واالعت��داء م��ن منظ��ور قرآن��ى   – نای��ل مم��دوح أبوزی��د  - ٢

 )٤ص(م ٢٠٠٥=ھـ١٤٢٦ ١للدراسات اإلسالمیة العدد
 ٣٩ جزء من اآلیة – سورة األنفال - ٣
"  ورق��ة عم��ل مقدم��ة للم��ؤتمر ال��دولى  – اإلس��الم واإلرھ��اب –س��عود ب��ن عب��دالعزیز الخل��ف / د- ٤

 ١٣-٨ األردن ف��ى الفت��رة م��ن  –المل��ك الح��سین ب��ن ط��الل   جامع��ة " اإلرھ��اب ف��ى الع��صر الرقم��ى  
 ) ١٨ص(م ٧/٢٠٠٨/
 )٢٥٦ص (  مختار الصحاح - ٥
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ب اطا  

ا   برم ارا فرا ودي وام اظ  

  :وفیھ أربعة فروع 

  .السعودى النظام فيتعریف الجریمة : الفرع األول

  . النظام السعودىفيتعریف اإلرھاب :الفرع الثانى

  . النظام السعودىفي -باعتبارھا مركبا–تعریف الجریمة اإلرھابیة :الفرع الثالث

  . الفقھ اإلسالمى فيتعریف الجریمة اإلرھابیة :الفرع الرابع

  . النظام السعودىفيتعریف الجریمة : الفرع األول

 ك�ل نظ�ام األفع�ال    ف�ي ى تعری�ف مح�دد للجریم�ة ب�ل ب�ین            المنظم السعودى لم ینص عل    
والمخالف��ات الت��ى تع��د جریم��ة ك��الجرائم المعلوماتی��ة وج��رائم التزوی��ر ونحوھ��ا أس��وة 

  .ببعض األنظمة األخرى 

وت���اریخ ) ٢/م(فف���ى نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة ال���صادر بالمرس���وم الملك���ى رق���م      
  :ة من النظام على ھـ نصت المادة الثانیة عشرة بعد المائ٢٢/١/١٤٣٥

 مایع�د م�ن الج�رائم    – بن�اء عل�ى توص�یة رئ�یس النیاب�ة العام�ة           –حدد وزیر الداخلیة    
 الجری�دة الرس�میة ،وبع�د االط�الع عل�ى م�ا             فيالكبیرة الموجبة للتوقیف ،وینشر ذلك      

  :أوصى بھ رئیس النیابة العامة 

تحدی��د ھ��ـ المت��ضمن  ١٠/٦/١٤٣٥بت��اریخ ٢٠٠٠ص��در ق��رار وزی��ر الداخلی��ة رق��م   -
  :الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف حیث تضمن القرار مایلى 

  :الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف ھى :أوال

  .جرائم الحدود المعاقب علیھا بالقتل أو القطع -١

  .جرائم قتل العمد أو شبھ العمد -٢

  .جرائم اإلرھاب وتمویلھ والجرائم المخلة باألمن الوطنى -٣

 األنظم�ة   ف�ي ب علیھا بسجن یزید حدھا األعلى ع�ن س�نتین ال�واردة             الجرائم المعاق -٤
  :األتیة 
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النظ�ام  - نظ�ام األس�لحة وال�ذخائر ت       -نظام مكافحة المخ�درات والم�ؤثرات العقلی�ة ب        -أ
نظ��ام -النظ��ام الجزائ��ى لج��رائم التزوی��ر ج -الجزائ��ى الخ��اص تزیی��ف وتقلی��د النق��ود ث 

 نظ�ام مكافح�ة   -ال السلطة العامة خ نظام عقوبات انتحال صفة رج    -مكافحة الرشوة ح  
 - نظ�ام التع�امالت اإللكترونی�ة ر       - نظام مكافحة ج�رائم المعلوماتی�ة ذ       -غسل األموال د  

 النظ�ام الع�ام   - نظ�ام مكافح�ة اإلتج�ار باألش�خاص س       -نظام المتفجرات والمفرقع�ات ز    
  نظام تنفیذ اتفاقی�ة حظ�ر اس�تحداث وإنت�اج وتخ�زین واس�تعمال األس�لحة                –للبیئة ش   

  . نظام استیراد المواد الكیمیائیة وإدارتھا -الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة ص

  

  

  

م���ن الم���ادة الثانی���ة   ) ٢،٣،٤،٥،٧( الفق���رات ف���ياألفع���ال المن���صوص علیھ���ا   -ص
 ف�ي والثالثین من نظام وحدات اإلخصاب واألجن�ة وع�الج العق�م إذا رأت لجن�ة النظ�ر                  

  . السجن أحكام ھذا النظام أن الفعل یستوجب عقوبة

  . نظام السجن والتوقیف -ط

 النظام بأنھا م�ن الج�رائم الكبی�رة الموجب�ة     في كل جریمة ورد بشأنھا نص خاص       -٥
  .للتوقیف 

المعدل�ة م�ن نظ�ام األوراق التجاری�ة         ) ١١٨( الم�ادة    ف�ي األفعال المنصوص علیھ�ا     -٦
  .ألطراف  حالة الصلح أو التنازل بین افي،مالم یقم صاحب الشیك بسداد قیمتھ أو 

اخ��تالس األم��وال العام��ة ،أو أم��وال األجھ��زة ذات الشخ��صیة المعنوی��ة العام��ة ،أو   -٧
الشركات والمؤس�سات الت�ى تق�وم ب�إدارة وت�شغیل المراف�ق العام�ة أو تق�وم بمباش�رة             

 رأس ف�ي خدمة عامة ،أو أموال الشركات المساھمة أو الشركات التى ت�ساھم الدول�ة     
 أو المؤسسات الفردیة التى تزاول أعماال مصرفیة مالم مالھا ،أو البنوك أو الشركات  

  .یرد المبلغ المختلس 

  .قضایا االحتیال المالى ما لم یتم إنھاء الحقوق الخاصة -٨

االعتداء عمدا على مادون ال�نفس إذا ن�تج عن�ھ زوال ع�ضو ،أو تعطی�ل منفع�ة أو                    -٩
ا م�ا ل�م یتن�ازل    جزء منھما ،أو إصابة مدة ال�شفاء منھ�ا تزی�د ع�ن خم�سة ع�شر یوم�                  

  .صاحب الحق الخاص 

 االعت��داء عم��دا عل��ى األم��وال أوالممتلك��ات العام��ة أو الخاص��ة ب��أى وس��یلة م��ن   -١٠
وسائل اإلتالف بم�ا یزی�د قیم�ة الت�الف ع�ن خم�سة آالف ری�ال م�ا ل�م ی�تم س�داد قیم�ة                           

  .التالف أو یتنازل صاحب الحق الخاص 

  .یحدث تنازل  االعتداء على أحد الوالدین بالضرب ما لم -١١
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 انتھاك حرمة المنازل بالدخول فیھا بق�صد االعت�داء عل�ى ال�نفس أو الع�رض أو             -١٢
  .المال 

  . السرقة غیر الحدیة التى ترتكب من أكثر من شخص -١٣

  . سرقة السیارات -١٤

  . القوادة أو إعداد أماكن للدعارة -١٥

  .الترویج  صنع أو ترویج المسكرات ،أو تھریبھا ،أو حیازتھا بقصد -١٦

 ح��وادث ال��سیر أثن��اء قی��ادة المركب��ة تح��ت ت��أثیر الم��سكر أو المخ��در أو الم��ؤثر    -١٧
 اتج��اه مع��اكس لحرك��ة ال��سیر ،أو تج��اوز   ف��يالعقل��ى ،أو التفح��یط أو قی��ادة المركب��ة   

و أو إش��ارة الم��رور ال��ضوئیة أثن��اء ال��ضوء األحم��ر إذا ن��تج عن��ھ وف��اة أو زوال ع��ض 
  .إصابة مدة الشفاء منھا تزید عن خمسة عشر یوما أو تعطیل منفعة أو جزء منھما،

 االعتداء عل�ى رج�ل ال�سلطة العام�ة أثن�اء مباش�رتھ مھ�ام وظیفت�ھ ،أو اإلض�رار             -١٨
  .بمركبتھ الرسمیة أو بما یستخدمھ من تجھیزات 

  . استعمال أو إشھار السالح النارى بقصد االعتداء أو التھدید بھ -١٩

  )١.(ألعراض بالتصویر أو النشر أو التھدید بالنشر  جرائم االبتزاز وانتھاك ا-٢٠

 النظ��ام ف��يوأرى أن��ھ الب��د م��ن ت��وافر ثالث��ة أرك��ان حت��ى یع��د الفع��ل المرتك��ب جریم��ة  
  .السعودى

 ی�دل عل�ى أن الفع�ل جریم�ة یعاق�ب علیھ�ا بالغرام�ة أو ال�سجن أو            الذيالنص  : أولھا  
  .المصادرة أو بھا جمیعا 

فعل ،أو االشتراك ،أو االمتناع عن فعل ، وكمثال یوضح         الشروع بالفعل ،أو ال   : ثانیا  
ذلك الئحة الجزاءات والمخالفات المروری�ة المعاق�ب علیھ�ا ب�الحبس م�ن ع�شرة أی�ام                  

ریال أوبھما معا كما نصت علی�ھ الفق�رة   ٩٠٠إلى ٣٠٠إلى ثالثین یوما والغرامة من   
ال��شرطة ع��ن ع��دم إس��عاف الم��صاب أو ع��دم إخب��ار ( م��ن مخالف��ات الفئ��ة األول��ى ١٠

بت��اریخ ٨٥/ال��صادر بالمرس��وم الملك��ى رق��م م ) ٢(ال��صادرة بنظ��ام الم��رور ) الح��ادث 
  .ھـ ١٤٢٨/ ٢٦/١٠

 یع��د ال��ذيوج��ود الم��سؤولیة ح��ین ال��شروع أو الفع��ل أو االمتن��اع ع��ن الفع��ل   :ثالثھ��ا 
جریمة بحكم النظام كأن یكون مدركا لما یقوم بفعل�ھ ویتحم�ل تبع�ات فعل�ھ ، كم�ا ورد       

  . نظام مكافحة غسیل األموال فيط المنظم السعودى العلم بمصدر األموال  اشترافي

                                                           

ھ��ـ المت��ضمن تحدی��د الج��رائم الكبی��رة    ١٠/٦/١٤٣٥بت��اریخ ٢٠٠٠ ق��رار وزی��ر الداخلی��ة رق��م    - ١
 .الموجبة للتوقیف 

 ھـ ١٤٣٥/ ٥/٥ وتاریخ ١٦٨٢٠ األمر الملكى رقم - ٢
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   :یلي النظام السعودى بما فيوبعد ھذا العرض یمكن تعریف الجریمة 

مخالف��ة األوام��ر والتعلیم��ات الت��ى ی��ضعھا الم��نظم وذل��ك بال��شروع بفع��ل أو فعل��ھ أو  "
  "ة أو بھما معا االمتناع عن فعل حدد لھ المنظم عقوبة إما مالیة أو مادی

  

  . النظام السعودىفيتعریف اإلرھاب :الفرع الثانى

 الفعل أو االمتناع في المادة المذكورة سالفة الذكر فيوتتمثل صور اإلرھاب كما جاء 
 ف�ي  لتنفیذ المشروع اإلرھابى ،وقد وسع الم�نظم ال�سعودى           الجانيعن فعل یلجأ إلیھ     

ل�ى الفع�ل اإلرھ�ابى وال�ذى یت�ضمن          صور اإلرھاب عن المنظم المصرى ب�أن أض�اف إ         
ص�ور اإلرھ�اب المعروف��ة وھ�ى الق��وة والعن�ف والتھدی�د والتروی��ع ،االمتن�اع ك��سلوك       

  . تنفیذ المشروع اإلرھابى فيإرادى قانونى إیجابى 

 س�واء أك�ان   –أى شخص ذى صفة طبیعیة : وعرف المنظم السعودى اإلرھابى بأنھ     
 النظ�ام ،أو  ف�ي الجرائم المنصوص علیھ�ا   یرتكب جریمة من   - المملكة أو خارجھا   في

 ارتكابھ��ا ،ب��أى وس��یلة مباش��رة أو غی��ر    ف��يی��شرع أو ی��شترك أو یخط��ط أو ی��ساھم   
  )١.(مباشرة 

 النظام في -باعتبارھا مركبا –تعریف الجریمة اإلرھابیة :الفرع الثالث
  .السعودى

 تنفی�ذا  نيالج�ا  ك�ل س�لوك یق�وم ب�ھ     :عرف المنظم السعودى الجریمة اإلرھابیة بأنھ�ا    
لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ب�شكل مباش�ر أو غی�ر مباش�ر ،یق�صد ب�ھ اإلخ�الل             
بالنظام العام ، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعریض وحدتھا الوطنیة 
للخطر ، أو تعطیل النظام األساسى للحكم أو بع�ض أحكام�ھ ، أو إلح�اق ال�ضرر بأح�د                  

طبیعیة أو االقتصادیة ، أو محاولة إرغام إحدى س�لطاتھا  مرافق الدولة أو مواردھا ال   
 موت��ھ ف��يعل��ى القی��ام بعم��ل م��ا أو االمتن��اع عن��ھ ، أو إی��ذاء أى ش��خص أو الت��سبب    

 ھ�و تروی�ع الن�اس أو إرغ�ام حكوم�ة أو         – بطبیعتھ أو س�یاقھ      –عندما یكون الغرض    
تھدید بتنفیذ أعمال منظمة دولیة على القیام بأى عمل أو االمتناع عن القیام بھ ،أو ال    

  .تؤدى إلى المقاصد واألغراض المذكورة أو التحریض علیھا 

 أى م�ن االتفاقی�ات أو     ف�ي وكذلك أى سلوك ی�شكل جریم�ة بموج�ب التزام�ات المملك�ة              
 التى تكون المملكة طرفا فیھ�ا  –البروتوكوالت الدولیة المرتبطة باإلرھاب أو تمویلھ   

  )٢.(ق االتفاقیات الدولیة لقمع تمویل اإلرھاب  ملحفي أو أى من األفعال المدرجة –

  اطب اث

                                                           

 .نظام مكافحة جرائم اإلرھاب وتمویلھ من  ) ١/٥( المادة - ١
 .من نظام مكافحة جرائم اإلرھاب وتمویلھ ) ٣/ ١( المادة - ٢
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 فرا ا   برم ارا  

إن فقھ��اء اإلس��الم یق��سمون الج��رائم إل��ى ج��رائم ح��دود ،وج��رائم ق��صاص ،وج��رائم       
 اإلس�الم إل�ى ج�رائم تق�ع عل�ى الجماع�ة وج�رائم تق�ع         ف�ي تعزیریة ،كما تقسم الج�رائم      

 أمنھ�ا  ف�ي والن�وع األول ھ�و الج�رائم الت�ى تم�س الدول�ة اإلس�المیة         على أحاد الناس ،   
ال��ردة ،ش��رب الخم��ر ،وال��سرقة   :واس��تقرارھا ونظامھ��ا وھ��ى ج��رائم الح��دود ال��ست    

  )١" (الحرابة "،والقذف ،وقطع الطریق 

  .أما النوع الثانى فیخص الجرائم التى تقع آلحاد الناس مثل الضرب والقتل 

 تعزی�ز مى ھ�ى محظ�ورات ش�رعیة زج�ر اهللا عنھ�ا بح�د أو        الفق�ھ اإلس�ال  ف�ي والجرائم  
،أى أنھ��ا أفع��ال محرم��ة یأتیھ��ا الفاع��ل فیع��د مجرم��ا ،وإن ك��ان الع��رف ل��دى فقھ��اء        

 یوج�ب  ال�ذي المسلمین استقر على أنھا ھى الذنب بصفة عامة ،والجنای�ة ھ�ى ال�ذنب            
  )٢.(القصاص أو العقاب 

ون محظ���ورة بن���صوص  والمحظ���ورات وص���فت بأنھ���ا ش���رعیة ألنھ���ا یج���ب أن تك���    
  )٣.(الشریعة،وأن الفعل والترك الیعتبربذاتھ جریمة إال إذا كان معاقبا علیھ 

 الق��رآن ف��يوبالقی��اس یمك��ن قی��اس ج��رائم اإلرھ��اب عل��ى جریم��ة الحراب��ة الم��ذكورة   
ھ�ى الب�روز ألخ�ذ م�ال أو لقت�ل أو إرع�اب مك�ابرة               "والسنة ،ویعرفھا ال�شافعیة بأنھ�ا       

  )٤"(البعد عن الغوث اعتمادا على الشوكة مع 

 ال��صحراء ف��يال��ذین یعرض��ون للق��وم بال��سالح  "ویع��رف الحنابل��ة المح��اربین ب��أنھم  
  :وعلیھ فیجب توافر ثالثة شروط " فیغصبوھم المال مجاھرة 

 مصر فال تتحقق إلمكان الغوث في الصحراء ،فإذا كانت  فيأن تكون الجریمة    : األول
  .فتذھب شوكة المعتدین 

ن معھ�م س�الح ،ف�إن ل�م یك�ن معھ�م س�الح فھ�م غی�ر مح�اربین ألنھ�م                       أن یك�و  : الثانى  
أن یك�ون ذل�ك مج�اھرة أى أخ�ذ الم�ال قھ�را ف�إن أخ�ذوه                  : یمنعون من ق�صدھم الثال�ث     

                                                           

 ب�دون  – دار الفك�ر العرب�ى      – الجریم�ة والعقوب�ة ف�ى الفق�ھ اإلس�المى            – الشیخ محمد أب�وزھرة      - ١
 )١٤٠ص (تاریخ 

 ال���دار – والتعزی���ر  الح���دود والق���صاص– أحك���ام الج���رائم ف���ى اإلس���الم –م��صطفى الرافع���ى  / د- ٢
 )١٧ص(بدون تاریخ –اإلفریقیة العربیة 

 )١/٦٦ج (– التشریع الجنائى اإلسالمى مقارنا بالقانون الوضعى - عبدالقادر عودة- ٣
 ) ٢ / ٨ج( نھایة المحتاج - ٤
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خفیة كانت سرقة ،وإن اختطفوه وھربوا فھم منتھبون فالتتحقق إال بت�وافر ال�شروط           
  )١.(ابة السابقة ، كما أن مجرد التخویف بأى وسیلة ھو من صنوف الحر

وقد أصدر مجلس مجمع الفقھ اإلسالمى التابع لرابطة العالم اإلسالمى بمكة المكرمة            
  .ھـ ٢٦/١٠/١٤٢٢ إلى ٢١ الفترة من في ختام دورتھ السادسة عشرة المنعقدة في

 یمارسھ أف�راد أو جماع�ات أو دول بغی�ا عل�ى        الذيالعدوان  "فعرف اإلرھاب بأنھ ھو     
وی��شمل ص��نوف التخوی��ف واألذى  ) عرض��ھ – مال��ھ – عقل��ھ - دم��ھ-دین��ھ(اإلن��سان 

والتھدید والقتل بغیر حق ،وما یتصل بصور الحراب�ة وإخاف�ة ال�سبیل وقط�ع الطری�ق               
،وكل فعل من أفعال العنف أو التھدید ،یقع تنفیذا لمشروع إجرامى فردى أو جم�اعى         

تھم أو ،ویھدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعھم أو تع�ریض حی�اتھم أو حری�ا        
  .أمنھم أو أحوالھم للخطر 

 الفت�رة م�ن   ف�ي بمدین�ة الط�ائف   ) ٣٢(وانعقد مجلس ھیئة كب�ار العلم�اء بدورت�ھ رق�م          
ھـ بناء على ماثبت لدیة من وقوع عدة حوادث تخریبیة ذھب         ١٢/١/١٤٠٩إلى  ٨/١

ضحیتھا الكثی�ر م�ن األبری�اء ،وتل�ف ب�سببھا الكثی�ر م�ن الممتلك�ات العام�ة والخاص�ة                     
 م�ن ذوى النف�وس ال�ضعیفة والحاق�دة          فاقدیھام بھا بعض ضعفاء اإلیمان أو       ،والتى ق 

من نسف المساكن وإش�عال الحرائ�ق ،ون�سف الج�سور واألنف�اق ،وق�د ق�رر المجل�س               
   :یليباإلجماع ما 

 األرض الت�ى  ف�ي أنھ من یثبت شرعا أن�ھ ق�ام بعم�ل م�ن أعم�ال التخری�ب أو الف�ساد                  "
 والممتلكات الخاصة أو العام�ة كن�سف الم�ساكن    تزعزع اآلمن باالعتداء على األنفس 

ونح��و ذل��ك ف��إن عقوبت��ھ القت��ل  ...أو الم��ساجد أو الم��دارس أو الم��صانع أو الج��سور  
 األرض یقت�ضى إھ�دار دم المف�سد ،وألن خط�ر       ف�ي ،وإن مثل ھذه األعمال تعد إفسادا       

 ال�ذي ھؤالء الذین یقومون بتلك األعم�ال التخریبی�ة وض�ررھم أش�د خط�را م�ن ض�رر              
  " آیة الحرابة فيیقطع الطریق فیقتلھ ویأخذ مالھ ،وقد حكم اهللا علیھ بما ذكر 

والب��د قب��ل إیق��اع العقوب��ة الم��شار إلیھ��ا م��ن اس��تكمال اإلج��راءات الثبوتی��ة الالزم��ة        
  )٢..(براءة للذمة واحتیاطا لألنفس .....

  

  

  

                                                           

 دار الكت�اب العرب�ى   –، وال�شرح الكبی�ر عل�ى م�تن المقن�ع      ) ٩/١٤٥ج (– المغن�ى  – ابن قدام�ة     - ١
 حاش��یة البیجرم��ى عل��ى ش��رح  –، وس��لیمان ب��ن محم��د البیجرم��ى  ) ١٠/٣٠٤ج(زی��ع للن��شر والتو

 ) ١٥/١٨٥ج(ھـ ١٣٦٩ ط الحلبى –المنھج 
 مجلة البحوث اإلسالمیة الصادرة ع�ن الرئاس�ة العام�ة إلدارات    – راجع قرار ھیئة كبار العلماء       - ٢

 )٣٨٤ص(ھـ ١٤٠٩ لسنة ٢٤البحوث العلمیة واالفتاء والدعوة واإلرشاد الریاض العدد 
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  املبحث الثالث

ه عودى والفق النظام السيف مكافحة اإلرهاب يف الدويلدور التعاون 

  اإلسالمى واالتفاقيات الدولية

  اطب اول

 دوت اا برا  ل ودى ام اظ  

  :وفیھ فرعان  

 الجماعیة اإلقلیمیةاالتفاقیات الدولیة :  الفرع األول .  

  :یلى  ضد الدولة ھى ماالدوليإن أھم االتفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحة اإلرھاب 

   .الدوليم لمنع وقمع اإلرھاب ١٩٣٧اتفاقیة جنیف لعام -١

م بمدین�ة مرس�یلیا    ١٩٣٤أكتوبر  ٩ في وزیر خارجیة فرنسا     باتروأثار اغتیال لویس    
الفرنسیة على ید مجموعة من الثوار الك�روات مم�ا أث�ار حفیظ�ة فرن�سا ودول الع�الم              

ة لعقد اتفاقیة دولیة تحت  وأظھر الحاجة الضروریالدوليوعصبة األمم ضد اإلرھاب 
 ،وخ�صوصا بع�دما رف�ضت الحكوم�ة         ال�دولي مظلة عصبة األمم لمن�ع وقم�ع اإلرھ�اب          

 ،وأس�فرت  ال�سیاسي اإلیطالیة تسلیم القتلة للحكومة الفرنسیة ومنح�تھم ح�ق اللج�وء            
الجھود الدولیة وجھود لجنة الخبراء التابعة لعصبة األمم عن عقد اتفاقیتین دولیتین           

م األول����ى خاص����ة بمن����ع وقم����ع ج����رائم اإلرھ����اب  ١٩٣٧ن����وفمبر ١٦ ف����يبجنی����ف 
 م�ؤتمر  ف�ي  ال�دول  مندوبا،والثانیة خاصة بإنشاء محكمة جنائیة دولیة ،ورأى       الدولي

 ع��دم التوقی��ع عل��ى واح��دة دون لیح��ولجنی��ف ض��رورة الف��صل ب��ین االتف��اقیتین حت��ى 
  التوقیع على 

ینم��ا كان��ت الھن��د ھ��ى الدول��ة    دول��ة عل��ى االتفاقی��ة األول��ى ب ٢٣ووافق��ت ) ١( الثانی��ة
ویرجع عدم تصدیق الدول على ھ�ذه       ) ٢(الوحیدة التى صدقت على ھاتین االتفاقیتین       

االتفاقیة إلى انشغالھا بسبب ظروف الحرب العالمیة الثانیة ،ورغ�م أن ھ�ذه االتفاقی�ة       
 الملم�وس ،إال أنھ�ا تع�د ب�اكورة االتفاقی�ات            العمل�ي  التطبیق   فيلم یكن لھا أى نصیب      

                                                           

م ١٩٩٥ دار النھ��ضة العربی��ة – الج��رائم الدولی��ة وس��لطة العق��اب علیھ��ا  –عبدالواح��د الف��ار / د- ١
 )٥٤٢ص (
 ھ�ابیتى  – الھن�د  – الیون�ان  – الدول الثالث والعشرین التى وقعت على ھذه االتفاقیة ھى فرنسا          - ٢
 – بلجیك�ا  – األرجنت�ین  -ألبانی�ا  – النرویج – ھولندا – بیرو – إمارة ماناكو   – استرالیا   – مصر   –

 االتح�اد ال�سوفیتى   – أس�بانیا  – ال�دومینكان  - اإلك�وادر – ت�شیكوسلوفاكیا ال�سابقة   – كوب�ا  –بلغاریا  
 . تركیا – یوغوسالفیا السابقة – فنزویال –السابق 
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 ،فق��د ن��صت االتفاقی��ة عل��ى مجموع��ة م��ن  ال��دوليالدولی��ة المعنی��ة بمكافح��ة اإلرھ��اب 
  :االلتزامات التى تقع على عاتق الدول المتعاقدة وھى 

  .االمتناع عن كل فعل من شأنھ تشجیع األنشطة اإلرھابیة ضد دولة أخرى -١

  .عدم السماح باستخدام إقلیمھا لمباشرة ھذه األنشطة -٢

م من إج�راءات مناس�بة لمراقب�ة األش�خاص الم�شتبھ ف�یھم للقی�ام بھ�ذه          اتخاذ مایلز -٣
  .األنشطة 

إنشاء جھاز لمراقبة ھؤالء األش�خاص واتخ�اذ اإلج�راءات الالزم�ة والكفیل�ة بمن�ع                -٤
  .األنشطة اإلرھابیة الموجھة ضد دولة أخرى

الت�سلیم  اعتبار األفعال اإلرھابیة من قبیل الجرائم غیر ال�سیاسیة الت�ى یج�وز فیھ�ا      -٥
  )١.( اتفاقیات التسلیم القائمة أو المستقبلیة فيوالنص على جواز التسلیم فیھا 

  .اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائى -٢

أو االتفاقی���ة واح���د وع���شرون دول���ة بت���اریخ     ) ٢(وق���د وقع���ت عل���ى ھ���ذه المعاھ���دة   
ة المتح�دة ،    ھـ  منھا المملكة العربی�ة ال�سعودیة ودول�ة اإلم�ارات العربی�             ٦/٤/١٩٨٣

وق��د اش��تملت االتفاقی��ة عل��ى ثمانی��ة أب��واب ، واش��تملت األب��واب الثمانی��ة عل��ى اثن��ین   
وسبعون مادة ، وتم تعدیل مادة م�ن م�واد االتفاقی�ة حی�ث ص�در األم�ر الملك�ى الك�ریم           

ه بتعدیل بعض مواد االتفاقی�ة ، وھ�ى الم�ادة التاس�عة وال�ستین       ١٢/٨/١٤٢٠بتاریخ  
تخ��ل ھ��ذه االتفاقی��ة باالتفاقی��ات الخاص��ة ب��ین بع��ض ال��دول   ال" منھ��ا بحی��ث أص��بحت 

األعضاء ، وفى حالة تعارض أحكام ھذه االتفاقیة مع أحكام أى اتفاقیة خاصة فتطبق 
االتفاقی���ة األكث���ر تحقیق���ا لت���سلیم المتھم���ین والمحك���ومین وتحقی���ق التع���اون األمن���ى   

  " المجاالت األخرى فيوالقضائى 

الع��رب عل��ى التع��دیل المقت��رح م��ن المملك��ة العربی��ة  وق��د واف��ق مجل��س وزراء الع��دل 
  م٢٦/١١/١٩٩٧ من االتفاقیة بالنص السابق بتاریخ ٦٩السعودیة للمادة 

ونص الباب السادس من االتفاقی�ة عل�ى ت�سلیم المتھم�ین والمقب�وض عل�یھم ون�صت                
یتعھد كل طرف م�ن األط�راف المتعاق�دة أن ی�سلم األش�خاص       " على أنھ   ) ٣٨(المادة  
دین لدیھ الموج�ھ إل�یھم اتھ�ام م�ن الجھ�ات المخت�صة أو المحك�وم عل�یھم م�ن                   الموجو

                                                           

 . المادة الرابعة من االتفاقیة - ١
ك�ل  " ة األول�ى م�ن مادتھ�ا الثانی�ة بأنھ�ا      م المعاھدة ف�ى الفق�ر  ١٩٦٩ قد عرفت اتفاقیة فیینا عام    - ٢

اتف��اق یب��رم ب��ین شخ��صین أو أكث��ر م��ن أش��خاص الق��انون ال��دولى بغ��رض إح��داث آث��ار قانونی��ة ،        
ویخضع لقواعد القانون الدولى سواء تم ھذا االتفاق فى وثیق�ة واح�دة أو أكث�ر وأی�ا كان�ت الت�سمیة                

الم��صادر األش��خاص  "ل��دولى الع��ام  الق��انون ا–م��صطفى س��ید عب��دالرحمن  /  د–الت��ى تطل��ق علی��ھ  
 –مفی��د محم��ود ش��ھاب  / وم��ا بع��دھا ، د) ٤٥ص(م ٢٠٠٢دار النھ��ضة العربی��ة " المج��ال ال��دولى 

 .٦٥م ص١٩٩٠ القاھرة – دار النھضة العربیة –القانون الدولى العام 
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الھیئ���ات الق���ضائیة ل���دى أى م���ن األط���راف المتعاق���دة األخ���رى وذل���ك وفق���ا للقواع���د  
  " ھذا البابفيوالشروط الواردة 

  .اتفاقیة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لمكافحة اإلرھاب -٣

المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة ،واإلم��ارات العربی��ة   ووق��ع عل��ى ھ��ذه االتفاقی��ة ك��ل م��ن    
 الف��صل الث��انى ف��يالمتح��دة ، ومملك��ة البح��رین ، وس��لطنة عم��ان، ون��صت االتفاقی��ة   

تتعھ�د ال�دول المتعاق�دة      "  المادة الرابع�ة عل�ى أن        فيبعنوان التعاون والتكافل األمنى     
ة ألى دول��ة منھ��ا ب��أن تتع��اون فیم��ا بینھ��ا ، بتق��دیم ال��دعم والم��ساعدة األمنی��ة الالزم�� 

  "تتعرض لخطر أو جرائم اإلرھاب وآثاره ، وذلك وفقا لمتطلبات وظروف كل دولة 

عل�ى  )١٩( الم�ادة    ف�ي  والق�ضائى    الق�انوني  الفصل الرابع بعن�وان التع�اون        فيونصت  
 الجرائم اإلرھابی�ة   فيتتعھد الدول المتعاقدة بتسلیم المتھمین أو المحكوم علیھم         " أن

 أى من ھذه الدول ، وذلك طبقا للقواعد وال�شروط المن�صوص          فيالمطلوب تسلیمھم   
  " ھذه االتفاقیة فيعلیھا 

  .اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة اإلرھاب على الطائرات والمطارات -٤

 ، ویثی�ر    الم�دني وھذه االتفاقیة تعالج ن�وع م�ن أن�واع ج�رائم اإلرھ�اب عل�ى الطی�ران                  
 ،فكان�ت  اإلقلیم�ي  من حیث االخت�صاص  ارتكاب جرائم اختطاف الطائرات موقفا معقدا    

 االخت�صاص م�ع  وض�ع بع�ض القواع�د الت�ى              ف�ي ھذه االتفاقیة لتعالج مشكلة التنازع      
 الج��رائم الت��ى تع��رض س��المة الط��ائرة والرك��اب للخط��ر  مرتكب��يت��ساعد عل��ى معاقب��ة 
 البح�ار أو أى  أع�الي  ف�ي  إح�دى ال�دول المتعاق�دة وھ�ى تطی�ر           فيعندما تكون مسجلة    

م ١٩٦٣ ، ووقع��ت ال��دول اتفاقی��ة طوكی��و لع��ام   اإلقلیم��يج االخت��صاص منطق��ة خ��ار 
 ھ��ذه االتفاقی��ة نج��د أن الم��ادة ال��سادسة ع��شر ف��يوباس��تعراض أھ��م األحك��ام ال��واردة 

أن الجریمة التى ترتكب على متن طائرة تعب�ر أج�واء إح�دى ال�دول المتعاق�دة              " تذكر  
لت�ى تحم�ل الط�ائرة جن�سیتھا       أراضى الدولة الم�سجلة ا     فيتعدو كأنھا جریمة ارتكبت     

وألزم��ت االتفاقی���ة ال��دول المتعاق���دة باتخ���اذ ك��ل الوس���ائل المناس��بة إلع���ادة الط���ائرة     
  المختطفة لسلطة قائد الطائرة والسماح للطائرة مع ركابھا بمواصلة 

  "رحلتھا 

 بشأن مكافحة االستیالء غی�ر      الھايم وقعت الدول على اتفاقیة      ١٦/١٢/١٩٧٠وفى  
  .لطائرات المشروع على ا

  .م١٩٩٨ لمكافحة اإلرھاب لعام العربياتفاقیة التعاون -٥

 ال�دولي  اإلرھ�اب  ت�دابیر لقم�ع    مادتھا الثالث�ة الفق�رة الثانی�ة عل�ى           فيونصت االتفاقیة   
  :یجب أن تلتزم بھا الدول المتعاقدة وھى
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 أت�سلیمھم  ج�رائم اإلرھ�اب ومح�اكمتھم وفق�ا للق�انون ال�وطنى         مرتكب�ي القبض عل�ى    -أ
 ألحكام ھذه االتفاقیة ،أو االتفاقیات الثنائیة بین الدولتین الطالبة والمطلوب إلیھا وفقا

  .التسلیم 

  . میدان العدالة الجنائیة في تأمین حمایة فعالة للعاملین -ب

  . تأمین حمایة فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم اإلرھابیة وللشھود فیھا -ت

  .ا اإلرھاب توفیر مایلزم من مساعدات لضحای-ث

 ف�ي إقامة تعاون فعال بین األجھزة المعنیة وبین المواطنین لمواجھة اإلرھاب بم�ا    -ج
ذل��ك إیج��اد ض��مانات وح��وافز مناس��بة للت��شجیع عل��ى اإلب��الغ ع��ن األعم��ال اإلرھابی��ة  

  . القبض على مرتكبیھا في،وتقدیم المعلومات التى تساعد على كشفھا والتعاون 

 مج�ال  ف�ي  العرب�ي ذه االتفاقیة عل�ى ع�دة وس�ائل للتع�اون     ونصت المادة الرابعة من ھ  
  : ،وأھم ھذه الوسائل ھى الدوليمكافحة اإلرھاب 

  .تبادل المعلومات -١

  .التحریات -٢

  .تبادل الخبرات -٣

اتفاقی��ة األم��م المتح��دة لمكافح��ة الجریم��ة المنظم��ة عب��ر الوطنی��ة ،حی��ث ص��ادقت      -٦
وت��اریخ ) ٢٠/م(مرس��وم الملك��ى رق��م   المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة علیھ��ا بموج��ب ال   

یتع�ین عل�ى ك�ل    "م�ن االتفاقی�ة عل�ى أن    )١/١٨(ھـ ،وقد نصت المادة    ١٤٢٥/ ٢٤/٣
الدول األط�راف أن تق�دم ك�ل منھ�ا لألخ�رى أكب�ر ق�در ممك�ن م�ن الم�ساعدة القانونی�ة                       

والت�ى تتح�دث ع�ن ش�روط        ) ٢١،٢٨ ، ٢٠ ، ١٩(باإلضافة إل�ى الم�واد      ...."المتبادلة  
  .عدة القانونیة المتبادلة بالتفصیل وآلیات المسا

  : دولیا المحمییناتفاقیة منع ومعاقبة الجرائم اإلرھابیة ضد األشخاص -٧

وقد تناولت ھ�ذه الم�سألة ب�التنظیم اتفاقی�ة نیوی�ورك المتعلق�ة بمن�ع ومعاقب�ة الج�رائم           
الت���ى ترتك���ب ض���د األش���خاص الم���شمولین بالحمای���ة الدولی���ة بم���ن ف���یھم الممثل���ون   

م ١٤/١٢/١٩٧٣ ف�ي سیون ، والتى عرض�ت للتوقی�ع علیھ�ا ب�األمم المتح�دة              الدبلوما
وان��ضمت إلیھ��ا المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة ، وھ��ى م��ن أھ��م االتفاقی��ات الدولی��ة     ) ١(

 دولی�ا ، وق�د عرفت�ھ الم�ادة األول�ى الفق�رة       المحمیینلمكافحة اإلرھاب ضد األشخاص   
)١(  

  :أنھم من االتفاقیة األشخاص المشمولین بالحمایة ب

                                                           

ة  اتفاقیة نیوی�ورك الخاص�ة بمن�ع ومعاقب�ة الج�رائم ض�د األش�خاص الم�شمولین بالحمای�ة الدولی�            - ١
 م ١٩٧٣/ ١٤/١٢بمن فیھم الممثلون الدبلوماسیون والموقعة فى 
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 دول��ة ف��يرؤس��اء ال��دول ورؤس��اء الحكوم��ات ووزراء الخارجی��ة عن��دما یكون��ون )١(
  .أجنبیة 

 حكومی�ة دولی�ة ، وجمی�ع        منظم�ات  ال�دول الرس�میون ، أو أى وك�الء ل�دى             مثلوا) ٢(
ھؤالء األشخاص یتمتعون بحمایة خاصة من أى اعتداء على شخصھم وكرامتھم بما 

  . ذلك أفراد أسرھم في

وق��د ح��ددت الم��ادة الثانی��ة الت��صرفات العدوانی��ة الت��ى تعاق��ب علیھ��ا االتفاقی��ة بأنھ��ا        
 ذلك األعمال العدوانیة على شخصھم أو ح�ریتھم أو       فيتشمل القتل واالختطاف بما     "

  "التھدید بارتكاب مثل ھذه التصرفات 

 الالزمة  االتفاقیة بسن األنظمةفيوتلزم الفقرة الثانیة من ھذه المادة كل دولة طرف 
 ح�ال اعتقادھ�ا     في، وتلزم المادة الخامسة الدول المتعاقدة       " التى تجرم ھذه األعمال     

بھروب الشخص مرتكب الجریمة من أراضیھا االتصال بجمیع الدول مباش�رة أو م�ن       
خالل األمین العام لألمم المتحدة مع تزویده بجمی�ع المعلوم�ات الالزم�ة ع�ن الجریم�ة       

 االتفاقی�ة تحوی�ل الم�تھم      ف�ي تناول�ت األحك�ام األخ�رى ال�واردة         المرتكبة ومرتكبھ�ا ، و    
عاجال للمحكمة المختصة لمحاكمتھ إذا قررت الدولة عدم تسلیمھ ، مع إخطار ال�دول          
المعنی��ة ودول��ة ال��شخص المحم��ى دولی��ا المعت��دى علی��ھ بھ��ذه اإلج��راءات ، وتل��زم          

 جمی��ع االتفاقی��ات  ف��ي االتفاقی��ة ف��ياالتفاقی��ة ض��رورة ال��نص عل��ى الج��رائم ال��واردة    
الثنائیة لتسلیم المجرمین كج�رائم قابل�ة لت�سلیم مرتكبھ�ا ، كم�ا تل�زم االتفاقی�ة الدول�ة                 

  الطرف التى قامت بمحاكمة المتھم بإخطار السكرتیر العام 

  )١.( یقوم بدوره بإحالتھ للدول المعنیة الذيلألمم المتحدة بقرار المحكمة 

  لیة الثنائیة االتفاقیات الدو:  الفرع الثاني.  

  .اتفاقیة تسلیم المجرمین المعقودة بین بعض حكومات الدول العربیة -١

م ، ٥/٤/١٩٥٤وق��د وقع��ت المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة عل��ى ھ��ذه االتفاقی��ة بت��اریخ     
م ، واشتملت االتفاقیة ٣٠/٤/١٩٧٢وانضمت إلیھا اإلمارات العربیة المتحدة بتاریخ 

 في التسلیم   لیجرى"المادة الرابعة منھا على أنھ      على اثنین وعشرین مادة ، ونصت       
الج��رائم ال��سیاسیة وتق��دیر ك��ون الجریم��ة سیاس��یة مت��روك للدول��ة المطل��وب إلیھ��ا         

  : الجرائم األتیة فيالتسلیم ، على أن التسلیم یكون واجبا 

  .جرائم االعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتھم أو أصولھم أو فروعھم -١

  .عتداء على أولیاء العھد جرائم اال-٢

  .جرائم القتل العمد -٣

                                                           

المادة الثانیة من اتفاقیة الھاى بشأن مكافحة االستیالء غیر المشروع عل�ى الط�ائرات المؤرخ�ة          - ١
 م ١٦/١٢/١٩٧٠فى 



 

 

 - ٢٨٦٠ - 

  .الجرائم اإلرھابیة -٤

  . اتفاقیة التعاون األمنى بین المملكة العربیة السعودیة والجمھوریة الیمنیة -٢

م ، ون��صت الم��ادة الثانی��ة عل��ى   ٢٧/٤/١٩٩٦والت��ى وقع��ت علیھ��ا المملك��ة بت��اریخ   
 الجھ��ود الالزم��ة لمكافح��ة الت��سلل  تب��ذل ك��ل م��ن ال��دولتین "مج��ال التع��اون األمن��ى ب 

  "والتھریب عبر المنافذ والحدود 

  .وفى القسم الثانى تناولت مجال تسلیم المجرمین 

االتفاقیة العربیة لمكافح�ة الجریم�ة المنظم�ة عب�ر الح�دود الوطنی�ة ،حی�ث ص�ادقت          -٣
وت��اریخ ) ٣٨/م(المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة علیھ��ا بموج��ب المرس��وم الملك��ى رق��م       

تتعھ��د ال��دول  :"م��ن االتفاقی��ة عل��ى أن   ) ٢٦(ھ��ـ ،وق��د ن��صت الم��ادة    ١٠/٦/١٤٣٣
..." األطراف أن تقدم كل منھا لألخ�رى أكب�ر ق�در م�ن الم�ساعدة القانونی�ة المتبادل�ة                  

والت���ى تتح���دث ع���ن ش���روط وآلی���ات ) ٢٧،٢٨،٢٩،٣٠،٣١(باإلض���افة إل���ى الم���واد 
  .المساعدة القانونیة المتبادلة بالتفصیل 

ب اطا  

 دوت ان ا ا ف اوا وا وا 

  إ ا   اربا ات 

إن الشریعة اإلس�المیة ت�رى ج�واز عق�د االتفاقی�ات الدولی�ة ،وتوج�ب الوف�اء ببنودھ�ا                
إال الذین "ى وشروطھا حتى ولو كانت ھذه االتفاقیات مع غیر المسلمین،كما قال تعال 

،وكان�ت ق�ریش ق�د    )١"(عاھدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لھ�م           
إذ -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   – عاھ�دوه ی�وم الحدیبی�ة م�ع رس�ول اهللا      ال�ذي نكثوا عھدھم  

 عھ�د م�ع   ف�ي  بكر بالسالح والرجال عل�ى خزاع�ة ،وكان�ت خزاع�ة داخل�ة        بنيعاونوا  
وكان ذلك سبب التجھیز لغزوة فتح مك�ة ،واس�تثناء اهللا   -صلى اهللا علیھ وسلم – النبي

 استعمل فی�ھ االس�تفھام   الذي النفيتبارك وتعالى الذین عاھدتھم المسلمون من معنى   
أى ل��یس ھن��اك عھ��د للم��شركین إال    )٢"(كی��ف یك��ون للم��شركین عھ��د   "وق��ال تع��الى  

ة وھ���ذا دلی���ل عل���ى م���شروعی  ) ٣(الم���شركین ال���ذین عاھ���دتم عن���د الم���سجد الح���رام   
  .المعاھدات واالتفاقیات ووجوب االلتزام بھا 

 جوھرھ��ا حی��ث ق��ال ف��يوق��د أم��ر اهللا بالوف��اء ب��العقود واالتفاقی��ات وھ��ى تعتب��ر عق��دا  
  )٤"(یأیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود"تعالى 

                                                           

 ٧ جزء من اآلیة رقم –سورة التوبة - ١
  ٧ جزء من اآلیة رقم -سورة التوبة - ٢
 )١١/١٢١ج (–تفسیر التحریر واتنویر –ر بن عاشور الشیخ محمد الطاھ- ٣
 ١جزء من اآلیة –سورة المائدة - ٤



 

 

 - ٢٨٦١ - 

 الشریعة اإلسالمیة ،ب�ل     فيفھذه اآلیات تدل وتؤكد مشروعیة االتفاقیات والمعاھدات        
  وتلزم الوفاء 

 وبن�ي  قریظ�ة  وبن�ي  النضیر بنيمع -صلى اهللا علیھ وسلم– النبيكامھا ،وقد عقد  بأح
،وق�د الت�زم علی�ھ ال�سالم     ومحاولھا المدینة المن�ورة    في ،بل مع سائر الیھود      قین قاع 

ب���شروط المعاھ���دات واالتفاقی���ات جمل���ة وتف���صیال ،إال م���ن نق���ض عھ���ده فق���د ماثل���ھ  
  )١.(ده نقضھ ونبذ عھ–علیھ الصالة والسالم -الرسول

احت�رام األح�الف العربی�ة اإلن�سانیة المعق�ودة      -صلى اهللا علیھ وسلم  –كما أكد الرسول    
  )٢( الجاھلیة في

                                                           

بی��روت دار – مجم��وع الوث��ائق ال��سیاسیة للعھ�د النب��وى والخالف��ة الراش��دة  -محم�د حمی��د اهللا /  د- ١
 ومابعدھا ٤١م ص١٩٦٩=ه١٣٨٩ ٣ط–اإلرشاد 

دار الفك��ر – بالق��انون ال��دولى الح��دیث  العالق��ات الدولی��ة ف��ى اإلس��الم مقارن��ة -وھب��ة الزحیل��ى ا/د- ٢
  ١٤٩م ص٢٠١١دمشق 



 

 

 - ٢٨٦٢ - 

 ل�ي  حلفا ماأح�ب أن      جذعان دار عبداهللا بن     فيلقد شھدت   )"١( حلف الفضول  فيفقال  
  )٢"( اإلسالم ألجبت فيبھ حمر النعم ولو أدعى بھ 

ھ��ذا الحل��ف وثن��اؤه علی��ھ جع��ل الفقھ��اء     ف��ي -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم – النب��يوق��ول 
 ف�ي المعاصرین یتخذونھ دل�یال عل�ى م�شروعیة المعاھ�دات واالتفاقی�ات عام�ة وحج�ة                

 أیة معاھدة مع المسلمین أو م�ع غی�ر الم�سلمین عل�ى أن               فيدخول الدولة اإلسالمیة    
تكون ھذه المعاھدة مستوفاة للشروط التى وض�عھا الفقھ�اء للمعاھ�دة وص�حة عق�دھا             

).٣(  

 ال��شریعة ف��يوھن��اك العدی��د م��ن ال��شروط الت��ى یج��ب توافرھ��ا ل��صحة إب��رام االتفاقی��ة  
  .اإلسالمیة ،وتنقسم ھذه الشروط إلى شروط شكلیة ،وشروط موضوعیة 

أما الشروط الشكلیة وھى المتعلق�ة بكیفی�ة إب�رام االتفاقی�ة أو بمختل�ف المراح�ل الت�ى            
 المفاوض��ات وم��ن ف��يوتتمث��ل  )٤(تم��ر بھ��ا م��ن الناحی��ة ال��شكلیة دون الموض��وعیة   

أمثلتھا صلح الحدیبیة فقد طال�ت المباحث�ات والمفاوض�ات فیھ�ا ب�ین الم�سلمین وأھ�ل                  
مكة حتى أن أھل مكة أرسلوا رسلھم أكثر م�ن م�رة أوال ألج�ل أن یتعرف�وا عل�ى ق�وة                

  )٥.(المسلمین ،وثانیا إلقناعھم بالرجوع عن مكة 

 أو كتابتھا ،والعلة من الكتابة ھ�ى إثب�ات         تحریر االتفاقیة  أیضاومن الشروط الشكلیة    
 االتفاق علیھ ورفع اى نزاع أو ریبة حول مضمون االتفاق،وذل�ك ألن توثیق�ھ               ماریتم

والی�أب  "ق�ال تع�الى   ) ٦.(بالكتابة ل�دى الط�رفین یمث�ل وس�یلة إثب�ات الیرق�ى إلی�ھ ش�ك               

                                                           

ھو عبارة عن حلف اجتمعت فیھ قبائل قریش فى دار عبداهللا بن جدعان وتعاق�دت     : حلف الفضول    ١
على أن الیوجد بمكة مظلوم من أھلھا وغیرھم ،فمن دخلھا من سائر الن�اس إال ق�اموا مع�ھ وك�انوا                

 وسمت قریش ذلك الحلف بحلف الفضول ، وأما سببھ فھ�و  على من ظلمھ حتى ترد علیھ مظلمتھ ،       
أن رجال من زبیر قدم مكة ببضاعة اشتراھا منھ الع�اص ب�ن وائ�ل ،فلم�ا رأى الزبی�ر ذل�ك ج�اء إل�ى               
الكعبة وصاح بأعلى صوتھ طالب�ا النج�دة لحق�ھ ،فق�ام الزبی�ر ب�ن عب�د المطل�ب فق�ام الزبی�ر ب�ن عب�د                       

وزھ�رة وت�یم ب�ن م�رة ف�ى دار عب�داهللا ب�ن ج�دعان عل�ى ھ�ذا            المطلب مجیبا لندائھ ،فاجتمع�ت ھاش�م        
ال�سیرة النبوی�ة   – انظر سیرة ابن ھشام أبوأمحمد عبد الملك بن ھاشم ب�ن أی�وب الحم�رى         –الحلف  

 )٣٨٠ص/١ج(بیروت دار احیاء التراث العربى –تحقیق مصطفى السقا وابراھیم االبیارى –
 )١/١٤٠ج (– السیرة النبویة – ابن ھشام - ٢
-١ أحك����ام المعاھ����دات ف����ى  اإلس����الم دار عم����ان للن����شر ط   –إس����ماعیل ك����اظم العی����ساوى  / د- ٣

 )٦٣ص(–م ٢٠٠٠=١٤٢٠
دار النھ���ضة –م ١٩٩٥- ٢ط– المعاھ���دات الدولی���ة ف���ى ال���شریعة اإلس���المیة -أحم���د أبوالوف���ا/د- ٤

 ٢٣العربیة ص
 ٩٥ص -سابق– أحكام المعاھدات فى الفقھ اإلسالمى -إسماعیل كاظم العیساوى/ د- ٥
 ٣١ ص – سابق – المعاھدات الدولیة -أحمد أبوالوفا/ د- ٦



 

 

 - ٢٨٦٣ - 

جمع�ا علی�ھ   ومعلوم أن ما علمھ اهللا یك�ون ص�وابا م  ) ١"(كاتب أن یكتب كما علمھ اهللا  
  )٢.( ألحد فیھ طعن لیكون أن یكتب على وجھ فینبغي،

وم��ن ال��شروط الموض���وعیة التوقی��ع عل��ى المعاھ���دة ،والت��صدیق علیھ��ا ،وت���سجیل       
 ال�شریعة اإلس�المیة     ف�ي المعاھدة ولم نجد مایدلل بشكل صریح على تسجیل المعاھدة          

 بتب�ادل ن�سختین    -مصلى اهللا علیھ وسل   -النبي ذلك من أمر     في،ولكن یمكن أن یستفاد     
  )٣.(مكتوبتین من صلح الحدیبیة لدى كل طرف 

وااللتزام باالتفاقیة یفت�رض أن تك�ون مكتمل�ة األرك�ان ،أى ق�د ت�م إبرامھ�ا فع�ال ،ف�إذا              
 بھ�ا ،ف�إن الوف�اء بھ�ا غی�ر      النھ�ائي  دور المفاوضة وع�دم االرتب�اط   فيكانت االتفاقیة   

  )٤.(الزم ،ألنھا لم تتواجد أصال

م�ع غطف�ان أھ�ل نج�د حینم�ا      -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      – النب�ي لك مفاوض�ة    ومن أمثلة ذ  
 على أن یعطى غطفان ثلث ثمار المدینة ،إذ حینما اشتد البالء على الناس النبياتفق 

 ب�ن ح�صن الف�زازى وإل�ى الح�ارث        عیین�ة إلى  -صلى اهللا علیھ وسلم   –بعث رسول اهللا    
اھم�ا ثل�ث ثم�ار المدین�ة         وھم�ا قائ�دا غطف�ان فأعط       الم�سرى بن عوف ب�ن أب�ى حارث�ة         

لین��صرفا بم��ن معھم��ا م��ن غطف��ان ،وأھ��ل نج��د ویرجع��ا بقومھم��ا ع��نھم ،وكان��ت ھ��ذه  
 ولم تكن عقدا ،فلما رأى رسول اهللا أنھما قد أنابا ورضیا أتى سعد بن مراودةالمقالة 

  :معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لھما واستشارھما فقاال

 ،أو شئ أمر اهللا بھ فنسمع لھ ونطیع ،أو أمر یارسول اهللا أھذا أمر تحبھ فنصنعھ لك    
بل أمر أصنعھ لكم ،واهللا ماأصنعھ إال ألنى قد رأیت العرب ق�د رم�تكم   :تصنعھ لنا ؟قال  

یارسول اهللا واهللا لقد كنا نحن وھؤالء القوم        :عن قوس واحدة ،فقال لھ سعد بن معاذ       
 طمع�وا ق�ط أن ین�الوا من�ا     على الشرك باهللا وعبادة األوثان ال نعبد اهللا وال نعرفھ وم�ا        

ثمرة إال ب�شراء أو قرب�ى ،فح�ین أكرمن�ا اهللا باإلس�الم وھ�دانا ل�ھ وأعزن�ا ب�ك نعط�یھم            
أموالنا ،واهللا النعطیھم إال السیف حتى یحكم اهللا بیننا وبینھم ،فسر رس�ول اهللا ص�لى           

نا اهللا علیھ وسلم بذلك وقال لھم أنتم وذاك ،وقال لعیینھ والحارث انصرفا فل�یس عن�د            
  )٥.(إال السیف ،وتناول الصحیفة فمحاھا 

                                                           

 ٩٢جزء من اآلیة – سورة البقرة - ١
 وما بعدھا ٦٢ /٤ ج– السیر الكبیر – محمد بن الحسن الشیبانى - ٢
 ضوابط ابرام المعاھدات الدولیة وآثارھا فى تحقیق التعاون والتنمی�ة ب�ین       –سلیمان جمعھ یحى    - ٣

 رس�الة ماج�ستیر مقدم�ة ال�ى كلی�ة الحق�وق جامع�ة        –إلس�المى والق�انون الوض�عى    الدول فى الفق�ھ ا    
 ٨٩م ص٢٠١٥-المنصورة 

-ب�دون س�نة ن�شر   –دار النھ�ضة العربی�ة   – العالقات الدولیة فى ال�سنة النبوی�ة   -أحمد أبو الوفا /د- ٤
 )٤٨ص(
لمجل��س  ط ا– ال��درر ف��ى اخت��صاص المغ��ازى وال��سیر  – الح��افظ یوس��ف ب��ن عب��داالبر النم��رى  - ٥

 ١٨٤شوقى ضیف ص /ه تحقیق د١٣٨٦القاھرة –األعلى للشئون اإلسالمیة 
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  اطب اث

ودا را ا   برا  داا ظا  

نصت المادة الثانیة والع�شرون م�ن الالئح�ة التنفیذی�ة لنظ�ام مكافح�ة ج�رائم اإلرھ�اب             
الثالث�ة  ( الم�ادة  يف المشار إلیھا – یحكم عملیة التسلیم والتسلم -١وتمویلھ على أنھ  

 االتفاقیات الثنائیة الموقعة بین المملكة وال�دول األخ�رى ،أو           –من النظام   )والسبعین  
 أى م�ن االتفاقی�ات أوالبروت�وكالت الدولی�ة الت�ى تك�ون المملك�ة                ف�ي التزامات المملكة   

  .طرفا فیھا أوبناء على مبدأ المعاملة بالمثل 

 مقدم��ة الطل��ب والمملك��ة تجرم��ان ذات   طل��ب الت��سلیم أن تك��ون الدول��ة ف��يیراع��ى -٢
  . یقوم علیھ طلب التسلیم الذيالفعل 

  : حال استیفاء مایأتى في طلب التسلیم إال فيالینظر -٣

  .أن یكون الطلب مكتوبا ومرسال عن طریق القنوات الرسمیة -أ

إرفاق صورة أصلیة أو طبق األصل عن حكم اإلدانة أو عن أمر التوقی�ف ال�صادر           -ب
  .الشخص المطلوب تسلیمھ  شـأن في

 شأنھا طلب التسلیم ،على أن یتطلب معلوم�ات مف�صلة           فيبیان بالجرائم المطلوب    -ج
  .حیال الجریمة وزمانھا ومكانھا 

  .كافة المعلومات الضروریة لتحدید ھویة الشخص المطلوب -د

  .أى معلومة أخرى تراھا الجھات المختصة ضروریة لتنفیذ الطلب -ه

ت��سلیم المطل��وبین س��واء ك��انوا م��واطنیین أم مقیم��ین ،وف��ى      یج��وز رف��ض طل��ب   -٤
الحاالت التى یتم فیھا رفض تسلیم المطلوبین ،یحال األمر إلى النیابة العامة من دون 

  . الطلب في الجریمة المنصوص علیھا فيتأخیر ألغراض االدعاء 

 تق��وم لجن��ة" م��ن نظ��ام ج��رائم اإلرھ��اب وتمویل��ھ عل��ى أن   ) ٧٤(كم��ا ن��صت الم��ادة  
طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة بوزارة الداخلیة بتلقى طلبات المساعدة القانونیة    

  "المتعلقة بجرائم تمویل اإلرھاب 

ون��صت الم��ادة التاس��عة م��ن نظ��ام مكافح��ة المخ��درات والم��ؤثرات العقلی��ة ال��صادر          
تلت��زم ال��سلطات " ھ��ـ عل��ى أن ٨/٧/١٤٢٦وت��اریخ ) ٣٩/م(بالمرس��وم الملك��ى رق��م  

 المملك��ة بتق��دیم الم��ساعدة القانونی��ة المتبادل��ة وفق��ا لألنظم��ة والل��وائح  ف��يت��صة المخ
  "واالتفاقیات التى تكون المملكة طرفا فیھا ،كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل 

یراع�ى  "من الالئحة التنفیذیة لنظام مكافحة المخدرات على أن  ) ٩/٢(ونصت المادة   
ھ���ا واالس���تجابة لھ���ا ورف���ضھا أو تأجیلھ���ا  طلب���ات الم���ساعدة وش���كلھا ومحتویاتف���ي

وش��روط اس��تخدامھا م��ا ن��صت علیھ��ا اتفاقی��ة األم��م المتح��دة لمكافح��ة االتج��ار غی��ر      
  "م والئحتھا التنفیذیة ١٩٨٨المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام 
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م��ن نظ��ام مكافح��ة غ��سل األم��وال والئحت��ھ التنفیذی��ة ال��صادر       ) ٤٢(ون��صت الم��ادة  
تقوم اللجنة الدائمة " ھـ على أن  ٥/٢/١٤٣٩وتاریخ  ) ٢٠/م(ملكى رقم   بالمرسوم ال 

لطلب��ات الم��ساعدة القانونی��ة المتبادل��ة یتلق��ى طلب��ات الم��ساعدة القانونی��ة المتبادل��ة       
  " المتعلقة بجرائم غسل األموال والجرائم األصلیة المرتبطة بھا 

 ذل�ك ال�سلطات   ف�ي یج�وز لل�سلطات المخت�صة بم�ا     "عل�ى أن�ھ   ) ٣٩/١(ونصت الم�ادة   
الق��ضائیة م��ن خ��الل لجن��ة الم��ساعدة القانونی��ة المتبادل��ة تق��دیم الم��ساعدة القانونی��ة     

  "المتبادلة 
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على أن توفر السلطات المختصة كافة الصلحیات المعطاة لھا         ) ٣٩/٢(ونصت المادة   
  :لتطبیق طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة فیما یتعلق بالتالى 

  .. والتفتیش عنھا وحجزھا واألدلةات أو الوثائق التزوید بالمعلوم-أ

  ....االستماع ألقوال األشخاص ذوى العالقة -ب

  . التسلیم المراقب والعملیات السریة واعتراض االتصاالت ودخول النظم اآللیة -ج

 ذل�ك وث�ائق التكلی�ف       ف�ي  تبلیغ ذوى العالقة ب�األوراق والم�ستندات الق�ضائیة ،بم�ا             -د
  .دالء بشھاداتھم بحضور األشخاص لإل

  . إجراءات التفتیش والضبط والحجز -ھـ 

  . فحص األشیاء وتفقد المواقع -و

  . توفیر المعلومات -ز

  . االستعانة بالخبراء -ح

  . تحدید المواقع واألشخاص المتصلین بالجریمة وھویاتھم -ط

  . تقدیم أصول المستندات والسجالت والوثائق واألوراق الحكومیة -ي

  . واقتفاء أثر األموال الخاضعة للمصادرة أو التى قد تصبح كذلك  تحدید-ك

  . حجز األموال التى أصبحت أو قد تصبح خاضعة للمصادرة -ل

  . سیاق إجراءات المصادرة القائمة على اإلدارة أو بدون إدانة في حجز األموال -م

  . الدول الطالبة في تیسیر مثول األشخاص طواعیة -ن

  

راب اطا  

 ونت اودوا را   

  : النقاط التالیةفي مكافحة الجریمة في الدوليیمكن أن تتلخص أھم معوقات التعاون 

   ھذا الشأن فيغیاب االتفاق الكامل بین الدول -١

 لم�صطلح اإلرھ�اب، ولق�د آن        ال�دولي  تعریف موحد یتبن�اه المجتم�ع        لیوجدفحتى أآلن   
 اتفاقیة جماعیة صادقت علیھ�ا جمی�ع    لیوجدف ، وحتى اآلن      لوضع ھذا التعری   األوان

 ھ��ذا ال��شأن ، ل��ذا نج��د أن المجتم��ع ف��يال��دول لمكافح��ة اإلرھ��اب وتوحی��د اإلج��راءات 
 النھای�ة  ف�ي  أصابھ االنقسام واستقلت كل مجموعة بنظمھا وقوانینھا وال نج�د         الدولي
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رھ�اب وتع�ین عل�ى    تشریع موح�د ی�ضع األط�ر القانونی�ة الالزم�ة لمواجھ�ة ظ�اھرة اإل              
  )١.(القضاء علیھ

   :القومي السیادة واألمن بفكرتيتذرع الدول -٢

 ،  الخ�ارجي تستھدف المصلحة القومی�ة حف�ظ اس�تقالل الدول�ة ومحاول�ة إبع�اد النف�وذ                 
 للدول�ة ، إال أن�ھ ق�د     الق�ومي  المحافظ�ة عل�ى األم�ن        ف�ي وھذا إذا كان لھ تأثیر إیج�ابى        

 لمكافح�ة الجریم�ة حی�ث تح�تفظ ال�دول           الدوليتعاون   مجال ال  في سلبيیكون لھ تأثیر    
 على اإلجراءات التى قد تستشعر أنھا تمس مصلحتھا         الدولي مجال التعاون    فيعادة  

 كوجود رجال أمن تابعین لدولة أخرى م�ثال عل�ى أراض�یھا مم�ا یعی�ق                القوميوأمنھا  
  )٢.( ذلك القبض والتفتیش والتسلیم وتنفیذ األحكام إلى غیرفي الدوليالتعاون 

  .ھاجس المساس بالسیادة القومیة واإلقلیمیة-٣

 ظاھرة العولمة إال أن كل دولة مازالت تعتز ب�سیادتھا ، وتعتب�ر أن              تناميبالرغم من   
 السیادة عل�ى إقلیمھ�ا وھ�ذا    فيمالحقة رعایا على أرضھا ھو مساس وانتھاك لحقھا     

ج�ھ الخ�صوص إعاق�ة     لمواجھ�ة الجریم�ة ، وعل�ى و   ال�دولي من شأنھ إعاق�ة التع�اون      
نظام تسلیم المجرمین واإلنابة القضائیة والمساعدة القانونیة وغیرھا من اإلجراءات        

  )٣.(الالزمة لمكافحة اإلرھاب 

  اطب اس

  ادوت اون 

 م�ن حی�ث أطراف�ھ إل�ى تع�اون ب�ین ط�رفین ، وتع�اون            ال�دولي تنقسم مج�االت التع�اون      
 إقلیم��ي ، وتع��اون ثن��ائيتواه ینق��سم إل��ى تع��اون  متع��دد األط��راف ، وم��ن حی��ث م��س   

 ، ومن حیث طبیعة أطرافھ ینقسم إلى تع�اون ب�ین أط�راف        عالمي ، وتعاون    وأقالیمي
حكومیة ، وتعاون بین أطراف غی�ر حكومی�ة ، وك�ذا تع�اون ب�ین دول ، وتع�اون ب�ین                 
منظم��ات دولی��ة ، وتع��اون ت��شترك فی��ھ دول ومنظم��ات دولی��ة ، وم��ن حی��ث درج��ة         

صص ینقسم إلى تعاون لمكافحة الجریم�ة ب�شكل ع�ام ، وتع�اون لمكافح�ة ج�رائم                   التخ
معین���ة أو أنم���اط أو أعم���ال أو أن���شطة ذات خط���ورة كمكافح���ة اإلرھ���اب ومكافح���ة      
المخ�درات ، أو تع�اون لمكافح�ة مجموع�ة معین�ة م�ن الج�رائم أو األن�شطة اإلجرامی�ة          

ه الحال�ة عل�ى مج�ال یت�سع      ھ�ذ ف�ي كمكافحة الجریمة المنظمة ، حیث یشتمل التع�اون       

                                                           

م ٢٠٠٦ دار النھ���ضة العربی���ة – الم���شكلة ف���ى تعری���ف اإلرھ���اب  – ع���الء ال���دین –راش���د /  د- ١
 )  وما بعدھا٩٦ص(
 ٨٠٩ ص– سابق – المواجھة الجنائیة لإلرھاب – سعید على –النقبى /  د- ٢
 الطبع�ة  – دار النھ�ضة العربی�ة   - الق�ومى واألم�ن الجم�اعى ال�دولى       األم�ن –ممدوح شوقى  /  د - ٣

 )وما بعدھا١٢٥ص( م ١٩٨٥ –األولى 
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لع���دة أن���شطة إجرامی���ة كاإلرھ���اب والمخ���درات وت���شكیل الع���صابات وغ���سل األم���وال 
  .الخ ....والفساد 

ومع ذلك فإنھ یمكن تقسیم ھذا التعاون وفق تصنیفات أخرى متعددة سواء من حی�ث         
 أو تنفی��ذي ، وتع��اون ق��ضائي وتع��اون ت��شریعيطبیع��ة التع��اون حی��ث نج��د تع��اون     

  )١.( أو أمنى وذلك حال قیام التعاون بین أجھزة العدالة الجنائیة شرطي  أوإجرائي

ویجب أن ننظر إل�ى التع�اون بمفھ�وم ش�امل حی�ث یت�سع الس�تیعاب ال�صور المختلف�ة                     
كما یجب أن ندرك أن     " التشریعیة والقضائیة واألمنیة والشرطیة   " لمجاالت التعاون   

ادة الن�سبیة لل�دول المختلف�ة وص�وال      تقوم على مفاھیم من السیالدوليأسس التعاون  
إلى األھداف المنشودة لمكافحة الجریمة وتقدیم المجرمین إلى العدالة الجنائی�ة ، وال             

 ، الدوليیتأتى ذلك إال من خالل إتباع نظام قانونى مشروع یھدف إلى تفعیل التعاون   
 أھ�م  بغرض ع�دم إف�الت المج�رمین م�ن العق�اب ، ویعتب�ر نظ�ام ت�سلیم المج�رمین م�ن               

  )٢.( التطبیقات العملیة بین الدول في وأكثرھا شیوعا الدوليآلیات التعاون 

 ظ�ل تطورھ�ا   ف�ي  ظ�اھرة الجریم�ة أم�ر ب�الغ الخط�ورة یھ�دد كی�ان المجتم�ع             والختزال
 مم�ا ی�ؤدى إل�ى انتھ�اك الت�شریعات الداخلی�ة والق�وانین الدولی�ة المتع�ارف             التصاعدي

 ھ�ذا ال�صدد وس�ائل النق�ل         ف�ي م�ستخدمین   علیھا وھ�روب المج�رمین إل�ى دول أخ�رى           
   .االتصاالت إطار التقنیة المتطورة من وسائل فيوالتكنولوجیا الحدیثة 

 دول�ي  العدالة الجنائیة ، كان البد من التعوی�ل عل�ى نظ�ام      یدي المجرم من    لیفروحتى  
 مجال العالق�ات الدولی�ة لمحاكم�ة الم�تھم أو لتنفی�ذ العقوب�ة المحك�وم        فيمستقر علیھ  

 مبررات��ھ القانونی��ة عل��ى ف��ي ی��ستند ال��ذيھ��ا ، ونعن��ى ب��ذلك نظ��ام ت��سلیم المج��رمین ب
أسس من الشرعیة وتحكم�ھ القواع�د الموض�وعیة فیم�ا یتعل�ق باألش�خاص والج�رائم             

  )٣.(الجائز من أجلھا التسلیم 

   :یلي فتتمثل فیما الدوليوأما أھم مجاالت التعاون 

 كل تصرفاتھا الم�شتركة  فين تتحرى الدول حفظ السلم واألمن الدولیین ، وذلك بأ  -١
االبتعاد عن كل ما یھدد السلم واألم�ن وأن تتع�اون      -كما ھو حال تصرفاتھا المنفردة    –

 ح��ل الم��شكالت الدولی��ة منع��ا  إل��ى والمب��ادرة ال��دولي س��بیل تخفی��ف ح��دة الت��وتر  ف��ي
  .لتفاقمھا ، وأن تحكم تصرفاتھا ومواقفھا الدولیة األغراض السلمیة وحدھا

                                                           

 دراس�ة لإلس�تراتیجیة الوطنی�ة    – التع�اون ال�دولى لمكافح�ة الجریم�ة       – عالء ال�دین     –شحاتھ  / د - ١
  وما بعدھا ٨١م ص ٢٠٠٠ایتراك للنشر والتوزیع –للتعاون الدولى لمكافحة المخدرات 

 رس�الة  – دراسة مقارن�ة  – مبدأ تسلیم المجرمین فى الجرائم السیاسیة – إلھام حسن    – العاقل   - ٢
 )٧٦ص(م ١٩٩٢ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة القاھرة 

 – قواع��د المحاكم��ة والتع��اون ال��دولى ف��ى ج��رائم االس��تثمار – أحم��د عب��د ال��اله –المراغ��ى /  د - ٣
 ) وما بعدھا ٢٨٠ص(ر الفكر الجامعى  دا- م٢٠١٥الطبعة األولى 
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 السیادة وعدم الت�دخل ، فالم�ساواة   فيسیر العالقات الدولیة وفق مبادئ المساواة     -٢
 السیادة ركیزتھا االحترام المتب�ادل ب�ین ال�دول ل�سلطات واخت�صاصات ك�ل منھ�ا ،                   في

وأن أى ت��دخل م��ن جان��ب دول��ة أخ��رى یمث��ل نق��ضا لمب��دأ ال��سیادة والم��ساواة فیھ��ا ،    
  . الدوليمقوضا خطرا لمتطلبات التعاون 

 المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة والعلمیة والفنیة والثقافیة في التعاون -٣
 ال�دولي  ھ�ذه المج�االت إل�ى حقیق�ة مؤداھ�ا أن المجتم�ع       ف�ي ، وترج�ع أھمی�ة التع�اون    

خالل مراحل تطوره المختلفة واتجاھھ ناحیة التنظ�یم ق�د تمی�ز ب�أن مقت�ضیات الحی�اة                  
 إل�ى اعیة كانت أس�بق الحاج�ات إلحاح�ا ، مم�ا دف�ع ال�دول            من أمنیة واقتصادیة واجتم   

 ھ�ذا  ف�ي  ع�ن طری�ق التع�اون المتب�ادل بینھ�ا ، خاص�ة أن التع�اون               إتباعھاالعمل على   
اإلط��ار ل��یس س��وى وس��یلة لتحقی��ق الھ��دف األساس��ى للعالق��ات الدولی��ة وھ��و األم��ن     

 ھ�ذه العالق�ات    ترجع إلى ما قد یشوب  الدوليواالستقرار ، إذ إن معظم حاالت التوتر        
  )١.( اقتصادیة واجتماعیة اختاللمن 

 ھ��ى مج��ال العدال��ة الجنائی��ة ، واألم��ن أو تخط��ى م��شكالت   ال��دوليفمج��االت التع��اون 
الح��دود وال��سیادة الت��ى ق��د تعت��رض الجھ��ود الوطنی��ة لمالحق��ة المج��رمین ، وتعق��ب       

  .مصادر التھدید 

                                                           

-٢٠١٤ط – التع��اون ال��دولى األمن��ى ف��ى تنفی��ذ األحك��ام الجنائی��ة   – ح��سین فتح��ى – الح��امولى - ١
 . وما بعدھا ١٤م  ص٢٠١٥
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  : عناصر ثالثةفي األمنى فتتمثل الدوليوأما مجاالت التعاون 

  . مجال مكافحة اإلرھاب في األمنى الدوليالتعاون -١

  . األمنى لتسلیم المجرمینالدوليالتعاون -٢

  . األمنى للتعاون القضائىالدوليالتعاون -٣

 ف�ي  من التف�صیل حی�ث تتمث�ل المج�االت الدولی�ة             نشئولو تناولنا العنصر األول     
  : إحدى صورتینفيمجال مكافحة الجریمة اإلرھابیة 

  :لصورة األولى ا

 ، ویأخ��ذ ش��كل تب��ادل المعلوم��ات ع��ن اإلرھ��ابیین والن��شاط     الم��اديص��ورة التع��اون  
اإلرھابى ، وإجراء التدریبات المشتركة بین القوات أو الوحدات المعدة لقمع اإلرھاب 

 ھ��ذا المج��ال ، أو تق��دیم  ف��ي، أو تب��ادل االس��تفادة م��ن األس��لحة والمع��دات المبتك��رة    
 لعملی�ات مكافح�ة اإلرھ�اب ، وھ�ى م�سألة سیاس�یة ت�صدر ب�شأنھا          التسھیالت الالزمة 

  .قرارات سیادیة

  :الصورة الثانیة 

 ، ومف��اده أن ت��سعى ال��دول م��ن أج��ل الحیلول��ة دون ھ��روب  الق��انونيص��ورة التع��اون 
 بغنائمھم دون عقاب ، وھو ما یشجع الظاھرة عل�ى االس�تمرار ، فق�د یف�ر      اإلرھابیین

دول�ة أخ�رى غی�ر الت�ى ارتكب�وا عل�ى أرض�ھا عملی�اتھم أو                 اإلرھابیون برھ�ائنھم إل�ى      
یطلب��ون ال��سماح لھ��م بال��سفر للخ��ارج مقاب��ل إخ��الء الرھ��ائن واقت��ضاء الفدی��ة ، أو       

  )١.(یفرون بعد ارتكاب عملیاتھم إلى دولة أخرى یضمنون فیھا السالمة من العقاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

                                                           

 ١٣٤ ص– مرجع سابق – اإلرھاب الدولى تجریما ومكافحة –بوادى /  د - ١
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  الخاتمة

   :یلي البحث فیما تتلخص أھم نتائج

 مكافحة جرائم اإلرھاب على مف�اھیم م�ن ال�سیادة           في الدولي تقوم أسس التعاون     -١
 وإیج�ابي  فع�ال  دول�ي  أمنى دون تعاون دوليالنسبیة للدول المختلفة ،فال مقام لنظام  

 وس�ائل المواص�الت وانتق�ال المج�رمین م�ن بل�د ألخ�ر               فيونتیجة للتطور الھائل    ) ١(
 أھمی��ة التع��اون ب��ین األجھ��زة المعنی��ة فیم��ا ب��ین ال��دول     ال��دوليع فق��د أدرك المجتم�� 

وتنسیق العمل فیما بینھا لمكافحة جرائم اإلرھاب التى تتجاوز حدود الدولة الواح�دة       
   .الدوليبمقتضى قواعد مستقاة من مبادئ القانون 

طریقة من طرق العالقات الدولی�ة تھ�دف إل�ى تنفی�ذ            "  بأنھ الدوليیعرف التعاون    -٢
 مجال أو ع�دة مج�االت بواس�طة آلی�ات أو        فيسیاسة محددة خالل فترة زمنیة معینة       

مؤس��سات م��ستدیمة دون أن یت��ضمن أى م��ساس باس��تقالل الدول��ة أو الوح��دة الت��ى    
  " العمل المشترك فيتسھم 

 ھ�ى مج�ال العدال�ة الجنائی�ة ، واألم�ن أو تخط�ى م�شكالت         الدوليمجاالت التعاون    -٣
ى ق��د تعت��رض الجھ��ود الوطنی��ة لمالحق��ة المج��رمین ، وتعق��ب     الح��دود وال��سیادة الت�� 

  .مصادر التھدید 

  : ثالثة عناصرفي األمنى فتتمثل الدوليمجاالت التعاون  -٤

  . مجال مكافحة اإلرھاب في األمنى الدوليالتعاون -١

  . األمنى لتسلیم المجرمینالدوليالتعاون -٢

  . األمنى للتعاون القضائىالدوليالتعاون -٣

  

  

  

                                                           

 



 

 

 - ٢٨٧٢ - 

  المراجع  أھم

الروبي، سراج الدین محمد، العمل التعاوني المنظم وفق التشریعات الدولیة،  . ١
 ١٢م، ص١٩٩٨، ١ األردن، ط–مكتبة مجدالوي، عمان 

 مجل���ة العل���وم القانونی���ة – النظ���ام ال���دولى األمن���ى –إب���راھیم العن���انى /د - . ٢
م ١٩٩٥الع�دد األول ین�ایر      – كلیة الحقوق جامعة ع�ین ش�مس         –اإلقتصادیة  

 .٣٧السنة 

: الجوھري، أبو نصر إسماعیل، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقی�ق    . ٣
 –، دار العل���م للمالی���ین  )م١٩٨٧ -  ھ���ـ١٤٠٧(عط���ار، أحم���د عب���د الغف���ور  

 .١٧٠٠/ ٤بیروت، الطبعة الرابعة، 

مكتب��ة الم��ستقبل للثقاف��ة (م��دخل إل��ى مفھ��وم العولم��ة : محم��د ص��ادقح��سین  . ٤
 .م،٢٠٠٦ردن،  األ-واإلعالم، عمان، 

، موس���وعة ق���انون العقوب���ات الع���ام والخ���اص،     )م٢٠٠٣(غ���ارو، رینی���ھ،   . ٥
  .لین صالح مطر، منشورات الحلبي الحقوقیة: ترجمة

 دراس���ة – التع���اون ال���دولى لمكافح���ة الجریم���ة    – ع���الء ال���دین  –ش���حاتھ  . ٦
 .٣١لالستراتیجیة الوطنیة للتعاون الدولى لمكافحة اإلرھاب  ص

 دار –لوس���یط ف���ى ق���انون اإلج���راءات الجنائی���ة    ا– أحم���د فتح���ى –س���رور  . ٧
  .)١٣٩ص(م ١٩٨٢ ٤ ط٢ج–المعارف القاھرة مصر 

 العالقات الدولیة ، أصولھا وقضایاھا المعاصرة – أحمد عباس –عبد البدیع  . ٨
  .م١٩٨٨ مكتبة عین شمس  القاھرة ١ ط–

 المجلد األول – الوسیط فى قانون اإلجراءات الجنائیة      -أحمد فتحى سرور  / د . ٩
  .)١٣٩ص(م ١٩٨١ الطبعة الرابعة –

 دراس�ة ف�ى إط�ار النظری�ة      – التنظ�یم ال�دولى األمن�ى        –ماجد إبراھیم على    / د . ١٠
 بح�ث مق�دم للم�ؤتمر ال�سنوى      –العامة للتنظیم الدولى للمنظمات الدولیة األمنیة       

م مكتب��ة مرك��ز بح��وث ال��شرطة الق��اھرة     ١٩٩١ ین��ایر ٢٠-١٩األول لل��شرطة 
  .م١٩٩٠

 – الم��دخل لدراس��ة الق��انون الجن��ائى ال��دولى    – ب��سیونى محم��ود ش��ریف / د . ١١
  .م١٩٩٠ سیركوزا إیطالیا –مكتبة المعھد الدولى العالى للدراسات الجنائیة 

  – أحكام القرآن –ابن العربى  . ١٢

  النھایة فى غریب الحدیث واألثر–ابن األثیر  . ١٣

 – اإلرھ�اب ب�ین ال�دفع واالعت�داء م�ن منظ�ور قرآن�ى        –نای�ل مم�دوح أبوزی�د     . ١٤
 .) ٤ص(م ٢٠٠٥=ھـ١٤٢٦ ١المجلة األردنیة للدراسات اإلسالمیة العدد
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 ورق��ة عم��ل مقدم��ة  – اإلس��الم واإلرھ��اب –س��عود ب��ن عب��دالعزیز الخل��ف  /د . ١٥
جامعة الملك الحسین ب�ن ط�الل       " اإلرھاب فى العصر الرقمى     " للمؤتمر الدولى   

  .م ٧/٢٠٠٨ /١٣-٨ األردن فى الفترة من –

ھ�ـ المت�ضمن تحدی�د      ١٠/٦/١٤٣٥بتاریخ  ٢٠٠٠رقم     قرار وزیر الداخلیة     . ١٦
 .الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف 

  .ھـ١٤٣٥/ ٥/٥ وتاریخ ١٦٨٢٠األمر الملكى رقم  . ١٧

   – الشریعة اإلسالمیة وظاھرة اإلرھاب الدینى - أحمد أبو الوفا محمد–انظر  . ١٨

مة  ورقة عمل حول الروابط بین اإلرھاب والجریمة المنظ      –إبراھیم حماد   / د . ١٩
- ١١-٩ ت��ونس – الم��ؤتمر العرب��ى الراب��ع للم��سئولین ع��ن مكافح��ة اإلرھ��اب –

 .م ٢٠٠١

 مجلة أوراق   – التطور التاریخى للجریمة المنظمة      –أحمد جالل عزالدین    / د . ٢٠
 .م  ١٩٩٢ المركز القومى لدراسات الشرق األوسط –الشرق األوسط 

ی���ات الدولی���ة  الجریم���ة المنظم���ة ف���ى ظ���ل االتفاق–ف��ائزة ی���ونس الباش���ا  / د  . ٢١
 .٢٠٠١ رسالة دكتوراة مقدمة إلى جامعة القاھرة –والقوانین الوطنیة 

 جوانب���ھ القانونی���ة وس���ائل – اإلرھ���اب ال���دولى –منت���صر س���عید حم���وده / د . ٢٢
 دار الفكر الج�امعى  اإلس�كندریة        –مكافحتھ فى القانون الدولى والفقھ اإلسالمى       

 . م٢٠١٨الطبعة األولى 

 المنظور ال�دینى والق�انونى لج�رائم اإلرھ�اب          –خالق  محمد عبدالمنعم عبدال  /د . ٢٣
 المجل�����ة –عب�����داهللا س�����لیمان  / د- ١(م ١٩٩٩- ١ دار النھ�����ضة العربی�����ة ط –

  .م١٩٩٠ العدد الرابع دیسمبر –الجزائریة للعلوم القانونیة واإلقتصادیة 

دراسة تأصیلیة للجرائم – الجرائم الدولیة –محمد عبد المنعم عبد الخالق    / د . ٢٤
 .م ١٩٨٩ الطبعة األولى –سانیة والسالم وجرائم الحرب ضد اإلن

 الجریمة الدولیة ب�ین الق�انون ال�دولى الجن�ائى والق�انون             –منى مصطفى   /  د . ٢٥
 .م١٩٨٩ دار النھضة العربیة القاھرة -الجنائى الدولى  

 دار الفكر – الجریمة والعقوبة فى الفقھ اإلسالمى –  الشیخ محمد أبوزھرة  . ٢٦
 .ص(اریخ  بدون ت–العربى 

 الح���دود والق���صاص – أحك���ام الج���رائم ف���ى اإلس���الم  –م���صطفى الرافع���ى /د . ٢٧
  .بدون تاریخ– الدار اإلفریقیة العربیة –والتعزیر 

 التع��اون العرب��ى ف��ى مكافح��ة اإلرھ��اب االتفاقی��ة     -عل��ى ب��ن ف��ائز الجحن��ى  /د . ٢٨
 – بح��ث مق���دم عل��ى ن���دوة مكافح��ة اإلرھ���اب    –العربی��ة ف���ى مكافح��ة اإلرھ���اب   

  .م٢٠١٤ایف العربیة للعلوم األمنیة الریاض أكادیمیة ن
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الصادرة عن طریق اإلنتربول االستشارى للشؤون ٢٠٠٥/٣١Nالوثیقة رقم  . ٢٩
  .م٢٠٠٥یولیو ٢٢االستراتیجیة 

 اإلرھاب فى وجھ المسألة الجزائیة محلی�ا ودولی�ا دراس�ة        –راستى الحاج   / د . ٣٠
 .–م لبنان ٢٠١٢مقارنة منشورات زین الحقوقیة الطبعة األولى 

 بحث مق�دم إل�ى ملخ�صات       – مكافحة اإلرھاب    –عباس أبو شامة عبد المحمود      / د
أكادیمی��ة ن�ایف العربی�ة للعل��وم   –إص�دارات الجامع�ة ف�ى مج��ال مكافح�ة اإلرھ�اب      

  م ٢٠١٤األمنیة سنة 

 بح�ث  – التع�اون ال�دولى ف�ى مكافح�ة اإلرھ�اب      –نجاتى سید أحمد س�ند   /  ود . ٣١
 الطبع�ة  –یمیة ن�ایف العربی�ة للعل�وم األمنی�ة          أكاد –مقدم لندوة مكافحة اإلرھاب     

 .م ٢٠١٤األولى 

 . الطبعة الثانیة– المواجھة القانونیة لإلرھاب -أحمد فتحى سرور/ د . ٣٢

 موق�ف المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة م�ن اإلرھ�اب           - محمد بن عم�ر    –آل مدنى    . ٣٣
 منشور عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت        ٢٦،  ١٢ ص –والعنف والتطرف ماضیا وحاضرا     

Http://alminpar.al-islam.com/Mehwar.erhapm.aspx  . 

 دار النھ��ضة – الج��رائم الدولی��ة وس��لطة العق��اب علیھ��ا –عبدالواح�د الف��ار  /د . ٣٤
 .م١٩٩٥العربیة 

العالق��ات الدولی��ة ف��ى اإلس��الم مقارن��ة بالق��انون ال��دولى      -وھب��ة الزحیل��ى ا /د . ٣٥
م  أحك��ا–إس��ماعیل ك��اظم العی��ساوى  / د- ١م ٢٠١١دار الفك��ر دم��شق –الح��دیث 

 .–م ٢٠٠٠=١٤٢٠-١المعاھدات فى  اإلسالم دار عمان للنشر ط

م ١٩٩٥- ٢ط– المعاھدات الدولی�ة ف�ى ال�شریعة اإلس�المیة           -أحمد أبوالوفا /د . ٣٦
 .دار النھضة العربیة–

 – ت��سلیم المج��رمین عل��ى أس��اس المعامل��ة بالمث��ل     –الغن��ى محم��ود   عب��د/د . ٣٧
 .م ١٩٩١ –القاھرة دار النھضة العربیة 

 الق���اھرة – نظ���رات ف���ى الق���ضایا الدولی���ة المعاص���رة   –ش���عل عب���داهللا األ/ د . ٣٨
 .م١٩٩٧

 المج���ال  ف���ي ال���دولي م���دى إلزامی���ة التع���اون الق���ضائى – س���ھیل –الخبیل���ى  . ٣٩
جامع�ة عم�ان العربی�ة للدراس�ات     – رسالة ماجستیر   – دراسة مقارنة    –الجنائي  

 .م  ٢٠٠٦ عمان –العلیا 

ولی��ة لمكافحت��ھ دراس��ة   اإلرھ��اب واآللی��ات الد -محم��د أمی��ر رض��وان س��ید  / د . ٤٠
 – دار الفك�ر الج�امعى      – الع�ام وال�شریعة اإلس�المیة        ال�دولي مقارنة بین القانون    

  )م ٢٠١٨




