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  :قال تعالي 

 "                     
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  المقدمة
الحمد هللا الذي من علینا بنعمة اإلسالم ، وأمرنا بالتمسك بھ لیوصلنا بھ إلى دار 

وعلى آلھ وصحابتھ  السالم ، والصالة والسالم على نبینا محمد خیر األنام ،
  ،،..البررة الكرام أما بعد

 البشر، ویرجع ال شك أن العنف والعدوان سلوك یظھر في سلوكیات كثیر من
إلى عوامل ودوافع تحركھ ، وقد عرف السلوك العدواني والعنف في كل 
العصور ، وكانت أول صور العنف بین ابني آدم علیھ السالم عندما قتل قابیل 
أخاه ھابیل وتقبل اهللا من احدھما ولم یتقبل من األخر فقتل الخاسر أخاه الرابح 

  .حسدا وظلمًا
ي الحقبة األخیرة من القرن العشرین ومازالت سواء  ولقد روعت المجتمعات ف

 م ، أم ٢٠١١ ینایر ٢٥على الصعید الوطني وما نعیشھ في مصر خاصة عقب 
على الصعید الدولي ، ظاھرة من أخطر الظواھر اإلجرامیة المنظمة ، وھي 
ظاھرة اإلرھاب إذ ال تھدف االعتداء على أفراد بعینھم ، إنما ترمى إلى بث 

لخوف في النفوس ، وذلك ألسباب ودوافع متباینة سوف أبینھا إن شاء الرعب وا
  .اهللا من خالل ھذا البحث

وتتضح خطورة اإلرھاب الحدیث من حیث ارتفاع عدد المنظمات اإلرھابیة 
فصال عن زیادة نسبة العملیات اإلرھابیة ، وبالتالي ضحایاھا من المواطنین 

إلى تخریب الممتلكات في اآلونة األخیرة العادیین والمسئولین السیاسیین إضافة 
وكذلك تعرض سمعة اإلسالم ألشد الحمالت ضراوة وصار مجرد ذكر كلمة 

  .اإلرھاب أو التطرف لدي بعض الجھات یصور على انھ إسالمي المنشأ والفعل 
إن ظاھرة الخوف من اإلسالم تحتاج إلى مواجھة بالعمل الصادق الدؤوب 

یمكن أن یوضع الدین اإلسالمي الذي یدعو إلى السلم والحوار الفعال  إذا ال 
والتسامح وإعالء شان اإلنسان وكرامتھ ویصون حقوق أبناءه موضع المتھم 

فال شك ان الظروف المحیطة الیوم .  ویستغل أبناءه لقتل األبریاء والمدنین
وظھور حركات العنف واإلرھاب فى مجتمعاتنا اإلسالمیة على وجھ الخصوص 

بطبعھا وبفضل ربھا وخالقھا والتى تستھجن العنف والغلو واإلرھاب إتفاقًا اآلمنة 
مع الشرع القویم یستدعي االتحاد والتعاون فى القضاء علیھا والعمل الجاد علي 

  .إجتثاثھا من جذورھا كل حسب تخصصھ ومیدانھ
فالدین اإلسالمي من سماتھ الرفق والعدالة والمحبة واألمن والحریة السامیة ، 
وھو دین یحارب اإلرھاب والخروج على الحاكم ما دام قائما بشرع اهللا تعالي 

  ویحرم الظلم والبغي واإلفساد في األرض
وتتنوع األسباب المؤدیة إلى العنف واإلرھاب والتطرف وقد تتضافر كلھا أو 
أغلبھا في الظھور لدي الشخص والتي تمتد آثارھا إلى زعزعة النظام المجتمعي 

  .لنفسي الذي یعد من أھم الضرورات اإلنسانیة لدي البشریة جمعاء واألمان ا
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ومعرفة األسباب المختلفة وحصرھا خطوة مھمة وضروریة للحد من العنف 
واإلرھاب والتطرف والقضاء علیھ بإذن اهللا ، وفى ھذا استجابة هللا عز وجل 

  القائل 
  

 " :                       

                      

                    

                    

                  )نھ اكما " )١

" سبحانھ وتعالي ینھي عن االعتداء بقولھ         

             "٢  

ولما كانت ظاھرة اإلرھاب قد اتسعت أوصالھا ، وبدأت تضرب بال تمییز 
وكذلك ما یجري في البالد من التكفیر والتفجیر وما وأوقعت العدید من الضحایا ، 

 إلى خطورة ھذا األمر وما ینشأ عنھ من سفك الدماء وتخریب المنشآت ، ونظرُا
لناس ، ااقة إخأرواح بریئة وإتالف أموال معصومة وظھاق یترتب علیھ من إ

وزعزعة ألمنھم واستقرارھم ھذا ما دفعني للكتابة في ھذا الموضوع حتى أبین 
ن الشریعة اإلسالمیة حریصة على منع الضرر  ألموقف الشرع من ذلك نظرًا

 لینعم هوتدعیم األمن واالستقرار ورفض العنف والتطرف واإلرھاب بكل صور
ن مضرورى اإلرھاب ھم في األغلب أالمسلم بحیاة ھادئة مطمئنة السیما و

ة لھم  صلة ، وال عالقبھاأبریاء وكبش فداء ألھداف لیس لھم ضرورون م
ة التي ف الصد سوي تكون سببا لوقوعھم في ھذا الضرر أنبالفاعلین وال یمكن

  .دتھم في مكان وقوع العملیة اإلرھابیة جأو
وكذلك طبیعة عملیة اإلرھاب ذاتھا ، والتي تتمیز بعشوائیة العنف والحدث 

ألمنیة المفاجئ وعدم التوقع ، األمر الذي یترتب علیھ عدم إمكانیة اتخاذ التدابیر ا
وإلقاء القبض ) مثل خطر التجمع ـ والتجول(الالزمة لتوقي أضرار اإلرھاب 

على منفذي العملیة اإلرھابیة ، فضال عن األضرار الجسیمة والخطیرة المترتبة 
  .علیھا 

  : العظیم ، لقولھ تعالي ه یر لھ خطرفوجملة القول أن التسرع في التك
"  ـ                           

                  

       ) ٣("   

                                                 
 سورة المائدة) ٢(  آیة ١
 .سورة البقرة) ١٩٠( آیة ٢
 سورة األعراف) ٣٣(  آیة ٣
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الدماء وانتھاك األعراض وسلب وما نجم عن ھذا االعتقاد الخاطئ من استباحة 
ر المساكن والمركبات وتخریب المنشآت ، فھذه یاألموال الخاصة والعامة ، وتفج

 في ذلك من ھتك لحرمة لما األعمال وأمثالھا محرمة شرعا بإجماع المسلمین ، 
األنفس المعصومة ، وھتك لحرمة األموال ، وھتك لحرمة األمن واالستقرار ؛ 

نین ، المطمئنین في مساكنھم ومعایشھم ، وغدوھم ورواحھم وحیاة الناس اآلم
  .وھتك للمصالح العامة التي الغني للناس في حیاتھم عنھا

ھا ، وشدد اكوقد حفظ اإلسالم للمسلمین أموالھم وأعراضھم وأبدانھم ، وحرم انتھ
 فقال في خطبة أمتھفي ذلك ، وكان من آخر ما بلغ بھ النبي صلي اهللا علیھ وسلم 

ھذا  علیكم حرام كحرمة یومكم وأعراضكمن دماءكم وأموالكم إ: ( ة الوداع حج
بلغت ؟ اللھم اللھم  ( شھركم ھذا ، في بلدكم ھذا ثم قال صلي اهللا علیھ وسلمفى 

مة دكل المسلم على المسلم حرام ، ( وقال صلي اهللا علیھ وسلم  " . )١ (فاشھد
ن الظلم ظلمات اءتقوا الظلم فأ (  وقال علیھ الصالة والسالم)٢ ( وعرضھ،ومالھ

   .))٣ (یوم القیامة
شد الوعید ، فقال سبحانھ أوقد توعد اهللا سبحانھ وتعالي من قتل نفسا معصومة ب

 " :في حق المؤمن                 

                 ") ٤(.   

  : الذي لھ ذمة في حكم قتل الخطأ  الكافروقال سبحانھ في حق
 "                  

       ") ٥(.   

 أمان إذا قتل خطأ فیھ الدیة والكفارة فكیف إذا قتل عمدا ، فإذا كان الكافر الذي لھ
  .فإن الجریمة تكون أعظم ، واإلثم یكون اكبر 

من قتل معاھدًا لم یرح :(وقد صح عن رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم انھ قال
  )٦ ()رائحة الجنة 

لیھ أن حكم تفكیر الناس بغیر برھان من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلي اهللا ع
 ، فإنھ یجب أن وآثاموسلم وخطورة إطالق ذلك ، لما یترتب علیھ من شرور 

 من ھذا المعتقد الخاطئ ، وإن ما یجري في بعض ئربیعلن للعالم أن اإلسالم 
                                                 

 ،صحیح مسلم،  القسامة والمحاربین والقصاص ١٠٥/ صحیح البخاري باب العلم ١
 . ٥١/٣٤  ، مسند أحمد ٨٦٧٩والدیات، 

 .٩/٥٧ ـ كتاب اآلداب ٤٨٤٩/ صحیح البخاري باب  النكاح ٢
 .٣/٣٢٣ ، سمند أحمد ٢٥٧٨ والصلة واآلداب ،بكتاب البر/   صحیح مسلم ٣
 سورة النساء) ٩٣(  آیة ٤
 سورة النساء) ٩٢( آیة ٥
، سنن ٦٥١٦ ، ٣١٦٦/باب ثم من قتل ذمي بغیر جرم / كتاب الدیات /   صحیح البخاري ٦

 .٢٦٨٧باب من قتل معاھدًا / ابن ماجھ كتاب الدیات 
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البلدان من سفك الدماء البریئة وتفجیر للمساكین والمركبات والمرافق العامة 
برئ منھ ، وھكذا كل مسلم والخاصة وغیر ذلك فھو عمل إجرامي ، واإلسالم 

یؤمن باهللا والیوم األخر برئ منھ وإنما ھو تصرف من صاحب فكر منحرف ، 
وعقیدة ضالة فھو یتحمل إثمھ وجرمھ ، فال یحتسب عملھ على اإلسالم وال على 
المسلمین المھتدین بھدي اإلسالم ، المعتصمین بالكتاب والسنة المستمسكین بحبل 

رام تأباه الشریعة والفطرة ، ولھذا جاءت ج محض إفساد وإاهللا المتین ، وإنما ھو
  .عة بتحریمھ محذرة من مصاحبھ أھلھ طنصوص الشریعة قا

  :قال اهللا تعالي 
 "                       

                      

                      

                 )١(.  

جب على جمیع المسلمین في كل مكان التواصي بالحق ، والتناصح والتعاون فالوا
على البر والتقوي ، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر بالحكمة والموعظة 

وتعاونوا على البر : " الحسنة والجدال بالتي ھي أحسن ، كما قال سبحانھ وتعالي 
   .)٢(" اهللا أن اهللا شدید العقاب والتقوي وال تعاونوا على اإلثم  والعدوان واتقوا

والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن 
المنكر ویقیمون الصالة ویؤتون الزكاة ویطیعون اهللا ورسولھ أولئك سیرحمھم اهللا 

  )٣" (أن اهللا عزیز حكیم
   : وقال عز وجل           

               )٤(.   

لمن یا رسول اهللا ؟ : قیل ) الدین النصیحة : ( وقال النبي صلي اهللا علیھ وسلم 
  )٥ (عامتھموئمة المسلمین ، ولرسولھ ، وأل) هللا ولكتابھ: ( قال 
 اهللا سبحانھ بأسمائھ الحسني وصفاتھ العلى أن یكف البأس عن جمیع نسأل

 المسلمین إلى ما فیھ صالح العباد والبالد أمورن یوفق جمیع والة أالمسلمین ، و
ن یصلح أن ینصر بھم دینھ ویعلى بھم كلمتھ ، وأوقمع الفساد والمفسدین ، و

ق ، إنھ ولى ذلك ن ینصر بھم الحأأحوال المسلمین جمیعا في كل مكان ، و
  .والقادر علیھ وصلي اهللا وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم 

                                                 
  سورة البقرة ٢٠٦ : ٢٠٤  آیة ١
 .رة المائدةسو) ٢(  آیة ٢
 سورة التوبة) ٧١( آیة ٣
  سورة العصر٤
 .٥٥ رقم ١/٧٤باب بیان أن الدین النصیحة / رواه مسلم فى كتاب اإلیمان  ٥
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  ھذا وقد قمت بترتیب ھذا البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة
   :في سبب اختبار الموضوع وخطة البحث: أما المقدمة فھي 

  : وما المباحث فكما یلي 
  تھتاریخ اإلرھاب وحقیق: المبحث األول في 

  ـ: مل على مطلبین ویشت
  تاریخ اإلرھاب: المطلب األول في 
   ویتفرع إلى فرعینحقیقة اإلرھاب: المطلب الثاني في 

  تعریف اإلرھاب لغة: الفرع األول في 
  تعریف اإلرھاب اصطالحا: الفرع الثاني في 

  أسباب اإلرھاب ، ودوافعھ وأسالیبھ: المبحث الثاني في 
  :ویشتمل على ثالثة مطالب 

  الدوافع واألسباب الشخصیة: لب األول في المط
  .الدوافع المجتمعیة: المطلب الثاني في 
  . وأسالیبھصور اإلرھاب: المطلب الثالث في 

  :فرعین تفرغ إلى وی
  صور اإلرھاب: الفرع األول في 
  أسالیب اإلرھاب: الفرع الثاني في 

   . لإلرھابلفقھياف یالتكی: المبحث الثالث في 
  :ثة مطالب ویشتمل على ثال

  ماھیة الحرابة: المطلب األول في 
  :ویتفرع إلى أربعة فروع

  المقصود بالحرابة لغة واصطالحا: الفرع األول في 
  حكم الحرابة والدلیل علیھا: الفرع الثاني في 
   الفقھاء في بیان المراد بالمحاربینآراء: الفرع الثالث في 
  .حرابة عالقة اإلرھاب بجریمة ال: الفرع الرابع في 

  صور أفعال المحاربین والعقوبة المقررة لھا: لمطلب الثاني في ا
  ویشتمل على أربعة فروع

  إخافة السبیل فقط: الفرع األول في 
  أخذ المال مغالبة فقط: الفرع الثاني في 
  قتل النفس فقط: الفرع الثالث في 
  أخذ المال وقتل النفس معا: الفرع الرابع في 

   جریمة البغي وعالقة اإلرھاب بھا:المطلب الثالث في 
  :ویشتمل على خمسة فروع 

  المقصود بجریمة البغي: الفرع األول في 
  عقوبة البغاة: الفرع الثاني في 
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  مسئولیة البغاة عن إتالف األموال: الفرع الثالث في 
  مسئولیة البغاة عن الدماء: الفرع الرابع في 

  البغيعالقة اإلرھاب بجریمة: الفرع الخامس في 
  آثار اإلرھاب على المجتمع: المبحث الرابع في 

  ویشتمل على ثالثة مطالب
  اآلثار االجتماعیة لإلرھاب: المطلب األول في 
  یتفرع إلى فرعینو. اآلثار االقتصادیة لإلرھاب : المطلب الثاني في 

  التفسیر االقتصادي لإلرھاب: الفرع األول في 
  لى االقتصاد القوميأثر اإلرھاب ع: الفرع الثاني في 

  دراسة تطبیقیة ألثر اإلرھاب على االقتصاد القومي: المطلب الثالث في 
  ویتفرع إلى فرعین

  دراسة تطبیقیة تبین أثر اإلرھاب على االستثمار: الفرع األول في 
  دراسة تطبیقیة تبین أثر اإلرھاب على قطاع السیاحة: الفرع الثاني في 

  اإلرھاب ویشتمل على مطلبینمحاربة : المبحث الخامس في 
محاربة اإلرھاب على المستوي العربي والعوامل الدافعة إلیھ : المطلب األول في 

  :ویتفرع إلى فرعین  
  :العوامل الدافعة لإلرھاب : الفرع األول في 
  محاربة اإلرھاب على المستوي العربي: الفرع الثاني في 

ستوي الدولي والصعوبات التي محاربة اإلرھاب على الم: المطلب الثاني في 
  تواجھ محاربتھ

  ویتفرع إلى فرعین
  محاربة اإلرھاب على المستوي الدولي: الفرع األول في 
  الصعوبات التي تواجھ محاربتھ: الفرع الثاني في 

  التي توصلت إلیھا من خالل البحث والتوصیات وأما الخاتمة فھي في أھم النتائج
.  
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  املبحث األول

  يف

  إلرهاب وحقيقتهتاريخ ا

  وفیھ مطالبان
  في تاریخ اإلرھاب: المطلب األول 
  في حقیقة اإلرھاب: المطلب الثاني 

  اطب اول

    ر ارب

قبل أن نتكلم عن حقیقة اإلرھاب یجد ربنا أن نلقي نظرة على تاریخ اإلرھاب 
  :بصورة موجزة فنقول وباهللا التوفیق

 وجود البشریة ، فمنذ القدم عرف المجتمع الدولي یرجع تاریخ اإلرھاب إلى بدایة
الداخلي الذي یستھدف أھدافا مدنیة ، والخارجي أو الدولي  : ھاإلرھاب بنوعی

ولعل ھذا ما . الذي یستھدف مصالح الدول في الخارج أو على المستوي الدولي 
ا ر التي مر بھویدعونا إلى البحث عن تاریخ اإلرھاب في مختلف األزمنة والعص

  .التطور البشري
  :ففي المجتمع القدیم أو العصر القدیم 

 ثم ،عرف اإلنسان األول أول الجرائم اإلرھابیة وذلك عندما قتل قابیل أخاه ھابیل
عرف المجتمع الدولي نوعین من اإلرھاب الخارجي الذي یتعدي حدود الدول 

 مجتمع ویصیب مصالحھا لدي دولة أخرى ، والسائد في ظل المجتمع القدیم ،
األسرة ثم العشیرة ثم القبیلة ھو أن أعمال العدوان واإلغارة على أسرة أو عشیرة 

بل ربما عمل یدعو إلى الفخر والتعالي ، فالقوة أمر ) مباح ( وقبیلة أخرى عمل أ
التي تخلق الحق وتحمیھ ، وظل  ھى مباح ، بل كانت القوة في المجتمع القدیم 

 أن تطور شكل المجتمع من األسرة والعشیرة حال المجتمع القدیم ھكذا إلى
والقبیلة إلى المدینة الصغیرة ثم إلى الدولة في شكلھا القدیم ذات التنظیم السیاسي 
واإلداري والتي ذاقت من ویالت األعمال العدوانیة والحروب الكثیر ، األمر 

انیة الذي أدي بھذا المجتمع أن یفكر في وسیلة للقضاء على تلك األعمال العدو
 ، ومؤتمر واشنطن ١٨٨٥فعقدت عدة مؤتمرات كان من أھمھا مؤتمر برلین 

 ، والذي تمخضت عنھ ١٨٩٩ ، ومؤتمر الھاي ١٨٨٩الذي عقد في أكتوبر 
 والتي كانت أول اتفاقیة وضعھا المجتمع الدولي للقضاء على ١٩٠٧اتفاقیة الھي 

مما ،  ًای المنازعات سلماألعمال العدوانیة ووضع فیھا تنظیما متكامال لوسائل حل
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كان لھ عظیم األثر في تھدئة التوتر على مستوي الدول والقضاء على اإلرھاب 
)١(.  

ن الفوضي اإلرھاب بعینھ ، وذلك ألھو أن المجتمع القدیم كان  - :وخالصة القول
  .كانت سمتھ ، والقوة حاكمتھ ، واإلرھاب بأنواعھ كان یسوده

والمسیحیة ثم ،  الدیانات السماویة الیھودیة حیث نزول: أما العصور الوسطي 
ختلف ، ولقد تراجع موقف األدیان من جریمة اإلرھاب قد أاإلسالم الموقف فیھا 

  . ومؤیدًارافضًا
ن وراء ذلك حتى الحرب عندھم متبیح القوة والعنف أیا كان الھدف : فالیھودیة 

أوصي الرب مباحة ، فالرب عندھم ھو رب االنتقام ولذلك حسب زعمھم ـ 
ن یقوموا بغزو اقالیم الدول األخرى فإن تمكنوا من السیطرة علیھا أحكامھم ب

ولھم أن یأسروا ما یشاءون من ، وتحقق لھم النصر أصبح اإلقلیم ملكا لھم 
ولھم أن یقتلوھم ، ولیس تصرف إسرائیل تجاه ، األطفال والنساء والشیوخ 

 ١٩٧٣ ، ١٩٦٧ ، ١٩٥٦ ، ١٩٤٨العرب والمصریین في حروبھم مع مصر 
األمر الذي یعني أن .  ومع أھل فلسطین حالیا منا ببعید  ،وخاصة مع األسري

  .باحتھ أالیھودیة عرفت اإلرھاب و
  :فدین سالم ومسالمة ویتحقق ذلك من خالل: أما المسیحیة 

ومن ) )٢( فأنھم یرثون األرضدعاءوطوبي لل: (كالم السید المسیح حینما قال 
 ، ومن سخرك میال فأمشي معھ )٣( األیمن فأدر لھ األیسرضربك على خدك

ل دین ، وحتى امیلین ، األمر الذي یدل على تسامح المسیحیین من مؤمنین ورج
رغم انقسام رجال الدین المسیحي على أنفسھم ما بین مؤیدین ومعارضین للحرب 

سالم ، والستخدام القوة إال أن المسیحیة ھي دین سالم ومسالمة تخص على ال
  .وتنفر من الفرقة والخصام 

واهللا ال : " فھو دین سالم ومحبة وذلك لقولھ صلي اهللا علیھ وسلم  :وأما اإلسالم
من ال : ( من یارسول اهللا ؟ قال صلي اهللا علیھ وسلم : ل ییؤمن واهللا ال یؤمن ، ق

الناس سواسیة : (  ولقولھ صلي اهللا علیھ وسلم )٤ ()یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ 
  )٥ ()كأسنان المشط ال فرق بین عربي وال أعجمي إال بالتقوى 

                                                 
اإلرھاب الدولى :  لمزید من التفصیل حول اإلرھاب الدولى فى العصر القدیم أنظر ١

 دار النھضة العربیة –رجب عبد المنعم متولى ، الطبعة االولى / واختطاف الطائرات للدكتور
 .١١-١٩ص-٢٠٠٢ – القاھرة –
 .٥ :٥إنجیل متي :  آیة ٢
 .٢٩ :٦ إنجیل لوقا ٣
   ٤٥/باب اإلیمان /  ، صحیح مسلم ١٣/باب اإلیمان /  صحیح البخاري ٤

اإلیمان /  سنن النسائي -  ٢٥١٥صفة القیامة والرقائق والورع / سنن الترمذي 
 .٥٠١٦وشرائعھ،

 .٣/١٢٩ ، سبل السالم ٥/٢٠٢د  مسند اإلمام أحم٥
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 ن اهللا ال یحب المعتدینإوال تعتدوا : " ولقد نھي اإلسالم عن العدوان لقولھ تعالي 
وقد حث سبحانھ وتعالي المؤمنین أن یصلحوا فیما بین أنفسھم بالصلح بین  " )١(
  : خوانھم لقولھ تعالي إ

 "                

                               

                     

)٢(."  
وال یقدح في ھذا الكالم تقسیم الفقھاء المسلمین للدولة اإلسالمیة إلى دار سالم 

 ن ، فھو محض آن ھذا التقسیم ال سند لھ في السنة أو القرودار حرب ، ذلك أل
رھا غیفقھي لیس إال ، وما دفعھم لھذا إال لبیان عالقة الدولة اإلسالمیة بإجتھاد 

  .من الدول 
لدیانات من اإلرھاب الدولي ، فما ھو موقف األنظمة إذا كان ھذا ھو موقف ا

عرفھ من خالل عرضنا لموقف المجتمع المدني نالمدنیة من اإلرھاب ؟ ھذا ما 
  :القدیم من اإلرھاب وفق ما یلي 

  :إلرھاب واالمجتمع المدني القدیم 
 عن صعوبة طة الحیاة ویسرھا في ظل المدنیات فضًالامن المؤكد أن بس

 فكرة اإلرھاب الدولي ، فكانت رموضن الدول األخرى أدي إلى االتصاالت بی
 آثارھا بالضخامة التي ھي كنجریمة اإلرھاب ذات أثر محدود ، ومن ثم لم ت

علیھا اآلن ، فضال عن بساطة المواطن والتطبیق الفعلى لكل القیم والمبادئ 
 بین الخاصة بحقوق اإلنسان وحریاتھ ، ولكن مع تطور وسائل االتصال فیما

الشعوب وتعمیق الروابط والصالت ظھرت جریمة اإلرھاب وبدت آثارھا ، 
ن أخاصة وأنھ بات من المیسور على كل فرد أن یتصل بأي مكان في العالم و

ینتقل إلى أي مكان یریده لدرجة أن العالم أصبح بمثابة القریة الصغیرة األمر 
وتشعب مصالحھا وترتب  الدول بین الذي أدي إلى زیادة التواصل واالحتكاك 

على ذلك سھولة انتقال البضائع واألشخاص فیما بین الدول ، وكان لھذا أثره في 
 لدرجة كبیرة تظھور جریمة اإلرھاب الدولي وضخامة آثارھا والتي تنوع

فشلت معھا األشخاص والمؤسسات العامة والخاصة في مواجھتھا ، األمر الذي 

                                                 
 سورة البقرة) ١٩٠( جزء من اآلیة رقم ١
 سورة الحجرات) ٠٩ آیة ٢
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 ھذه الجریمة على المستوي الوطني أدى إلى تنوع وتطور وسائل مكافحة
   .)١ (ھذا ھو تاریخ جریمة اإلرھاب الدولي. والدولي 

ب اطا  

    ارب

فبعد أن القینا نظرة موجزة على تاریخ اإلرھاب علینا أن نبین معني اإلرھاب لغة 
  واصطالحا

  -:وھذا المطلب یتفرع إلى فرعین
  الفرع األول في
   لغة تعریف اإلرھاب

عند البحث عن معني كلمة اإلرھاب في اللغة العربیة یتضح لنا أن المصدر 
الثالثي رھب بالكسر ، وبالضم أي خاف ، واإلرھاب یعني الخوف والفزع وقد 

  )٢ (ھِببمعني خاف واالسم الّر) ھب َر( ورد في معجم لسان العرب 
 ھي كلمة مشتقة أما في معجم القاموس المحیط فقد ورد فیھ تفسیر كلمة إرھاب

فھ وفزعھ وھو المعني نفسھ ُوأي َخ: أرھب فالنا : ویقال ) رھبأ( من الفعل 
أما الفعل المجرد من المادة نفسھا وھو ) ھبر( الذي یدل علیھ الفعل المضعف 

رھب الشئ رھبا ورھبة :  خاف فیقال ي رھبة ورھبًا ورھبا یعنھٌبْرَی) ِبرھَّ(
) ب ترّھ(  ، أما الفعل المزید بالتاء )٣ (فزعأي خافھ والرھبة ھي الخوف وال

فیعني انقطع للعبادة في صومعتھ ، ویشتق منھ الراھب والراھبة والرھینة 
ب بمعني توعد إذا كان متعدیا الخ وكذلك یستعمل الفعل ترّھ..... والرھبانیة 
أي أخافھ وفزعھ ، : سترھبھ أ وھرھبھ ورھبأأي توعده و: ب فالنا فیقال ترّھ

ھو المتعبد في  : والراھبھب الرجل إذا صار الرجل راھبا یخشي اهللا ، وتر
   .الصومعة

القتل وإلقاء كبأنھ رعب تحدثھ أعمال عنف : وقد فسر معجم الرائد اإلرھاب 
إلقاء  وأ ھو من یلجأ إلى اإلرھاب بالقتل :ىالمتفجرات أو التخریب ، واإلرھاب

ویض أخرى ، والحكم اإلرھابي ھو المتفجرات أو التخریب إلقامة سلطة أو  تق
نوع من الحكم االستبدادي یقوم على سیاسة الشعب بالشدة والعنف بغیة القضاء 

                                                 
 الفرق بین اإلرھاب الدولى والمقاومة المشروعة فى ضوء قواعد القانون ال�دولى المعاص�ر            ١

 .ھـ١٤٣١-م٢٠١٠ ١١: ٨للدكتور رجب عبد المنعم متولى ص 
 – بی���روت – دار ل���سان الع���رب -٣/٩٠٣ور  ل���سان الع���رب ألب���ى الف���ضل محم���د ب���ن منظ���  ٢

 .م١٩٦٨
 ، ٢ مؤس��سة الرس��الة ط -١١٨ الق��اموس المح��یط لمحم��د ب��ن یعق��وب الفی��روز ب��ادي ، ص     ٣

  .م١٩٨٧
 .تكاد تشترك جمیع القوامیس العربیة في أن معني اإلرھاب الخوف او التخویف 
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 ھقد وردت كلمة رھبو )١ (ستقاللیةعلى النزعات والحركات التحرریة واإل
  " بمعان عدة في القران الكریم منھا الخوف في قولھ تعالي 

                       

        " ) ٢(  

  وقولھ تعالي 
"                              

           ) "٣(  

"  والخوف في قولھ تعاليأكما وردت بمعني الرعب        

    ")٤(  

  : "وقولھ تعالي 
                               

                              

                ") ٥(  

 رھب  أساسھاولقد اقر المجمع اللغوي كلمة اإلرھاب كلمة حدیثة في اللغة العربیة
رھابین وصف یطلق على للغوي أن اإلفزع ، وأوضح المجمع اأبمعني أخاف و

  )٦ (الذین یسلكون سبیل العنف لتحقیق اھدافھم السیاسیة
   .ویتفق ما تقدم مع اصطالح اإلرھاب في اللغات االجنبیة

  جنبیة تعریف اإلرھاب في القوامیس األ
 إلى االسم izm أو  ismتتكون كلمة إرھاب في اللغة االنجلیزیة بإضافة 

Terror كما یستعمل الفعل . زع والرعب  بمعني الفterroristm بمعني یرھب 
 عر  ُدأوتعني رعب ، terror أن كلمة )٧ (ویفزع ، كما ورد في قاموس المورد

 ، واالسم یعني terrorism قع الرعب في النفوس إرھابوھول ، أي كل ما ی، 
  Terrorizeاإلرھابي والفعل :  تعني torreistناشئ عن اإلرھاب  ذعر: 
 باإلرھاب ومن خالل التعریف الوارد )على أمر(كره وع ، ٌیّریرھب ، ُی: ني یع

                                                 
 بیروا –مالیین  دار العلم لل– ٨٨ وھو معجم لغوي عصري ، ص–  الرائد لمسعود جبران ١

 .م١٩٦٧- ١ط 
 .سورة البقرة ) ٤٠( آیة ٢
 . سورة األعراف١٥٤  آیة ٣
 . سورة القصص٣٢  جزء من اآلیة ٤
 . سورة األنفال٦٠  آیة ٥
 ، مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر عبد القادر الرازي ، ١/٣٩٠المعجم الوسیط د   ٦

  .م ، القاھرة٢٠٠٤ ، دار الحدیث طبعة ١٥١ص
، دار العلم للمالیین ، بیروت ، ) منیر( قاموس إنجلیزي عربي ، البعلبكي : د   المور٧

  . ١٩٩٧، ٣الطبعة 
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: اإلرھابي ھو )١(  Oxfoard Dicitionary سفود نجد أن كلمة كفي قاموس أ
  الشخص الذي یستعمل العنف المنظم لضمان نھایة سیاسیة

  استخدام العنف والتخویف : بھ ٌیقصد  بمعني اإلرھاب Terrorismواالسم 
  .وبخاصة في أغراض سیاسیة ) تل وتفجیر ق(

ال تختلف كثیرا عن معناھا في اللغة : مفھوم كلمة إرھاب في اللغة الفرنسیة 
بأنھ االستخدام المنظم لوسائل  اإلرھاب یعرف ) رروبی(العربیة ، فقاموس اللغة 

جل تحقیق ھدف سیاسي مثل االستیالء أو المحافظة أو أاستثنائیة للعنف من 
 السلطة ، وعلى وجھ الخصوص فھو مجموعة من أعمال العنف ممارسة

تنفذھا منظمة سیاسیة للتأثیر على السكان ) اعتداءات فردیة أو جماعیة أو تدمیر(
  )٢ (وخلق مناخ من الفوضي وانعدام األمن

  وبالمقارنة بین اللغات الثالثة العربیة واالنجلیزیة والفرنسیة نجد أن
ھاب على انھ الفعل الناتج عن خوف أو فزع ، أو  اتفاقھن في معني اإلر– ١

ترھیب لإلنسان ، كما اتفقن على انھ الفعل الناتج عن خوف أو فزع ، أو ترھیب 
لإلنسان ، كما اتفقن على أن اإلرھاب یعني العنف الذي یمارسھ شخص أو عدة 
أشخاص ضد المدنیین سواء كان ھؤالء المدنیون من الطبقة الحاكمة أو من 

  .ال والنساء وھو ما یدل على أن اإلرھاب ال یمیز بین كبیر وصغیر االطف
 أن التعریف الفرنسي لإلرھاب أكمل وابلغ من التعریف االنجلیزي لھ ، ذلك – ٢
ن التعریف الفرنسي لم یقتصر على إرھاب األفراد والمنظمات والمجموعات أل

فرض الدولة فحسب بل اعتبر أي عمل عنیف من طرف الدولة ضد شعبھا كمثل 
حاالت خاصة الھانة المواطنین ھو إرھابا ، بل وقد تعدي التعریف إلى اعتبار 

لتعریف ا الفكري نوعا من أنواع اإلرھاب ، والخصوصیة التي میزت تالكب
الفرنسي ھي إطالق مسمي إرھابي على األشخاص والمجموعات واألعمال في 

مخلة بحقوق اإلنسان ووسمھا حد ذاتھا ، مما یتیح إمكانیة إدخال أیة ممارسة 
 ھي المعنیة بالوصف ، وقد اعتمد القانونذاتھا باإلرھاب ولو كانت الدولة 

 .الفرنسي ھذا التعریف 

                                                 
١  Oxford universal dictionary, complied by joycef M. 
Hawkins, Oxford university press, Oxford,  
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  الفرع الثاني
  في تعریف اإلرھاب اصطالحا

عد اإلرھاب ظاھرة معقدة لتعقد أسباب نشأتھا ، وغامضة النعدام معرفة الدافع ُی
 لیس لھ  اإلرھابد أسبابھا التي من أھمھا أن مصطلح ومتشعبة لتعد،إلیھا أحیانا

محتوي متفق علیھ ، فمعانیھ تتغیر وتتطور مع مر السنوات كذلك فإنھ قد یختلط 
األمر بین تحدید الجماعات اإلرھابیة وبین غیرھا من الجماعات األخرى ، 

سیة ونظرا لتباین وجھات النظر بشأنھا ، سواء بالنسبة لألشخاص أو القوي السیا
أو الدول التي تواجھھا ، باإلضافة إلى تداخل االعتبارات السیاسیة مع 
االعتبارات الموضوعیة األخرى ، وتباین المصالح فیلتبس األمر ویزداد 
الغموض ویصعب التمییز لذا ینبغي وضع معیار دقیق للتمییز في بعض المسائل 

  .المھمة لتتضح الحدود بین ما ھو مباح وما ھو محظور 
 األعمال التي تقوم بھا العدید من المنظمات في كل أنحاء العالم والتي یكون ًالثفم

الغرض منھا تحریر جزء محتل من أراضیھا ، أو تلك التي تري أن لھا حق 
االنفصال عن الدولة األم بجزء من اإلقلیم وتعتقد بحسب أھدافھا انھ جزء یجب 

ابیة في نظر السلطة السیاسیة ولو أن یستقل عن الدولة ، ھذه المنظمات تعتبر إرھ
أنھا تعتبر منظمات شرعیة في نظر أعضائھا ، بل قد تكون بطولیة من وجھة 

  )١ (نظر أفراد المجتمع الذین یؤیدونھا
إلى تشعب ) صعوبة تعریف اإلرھاب ( ھذا في حین یرجع البعض ھذه الظاھرة 

الرتكاب ھذه األعمال وتعدد أشكالھ وأھدافھ وتناقضھا وتعدد البواعث والدوافع 
  )٢ (اإلرھابیة

وكان من أھم النتائج المترتبة على صعوبة تعریف اإلرھاب سواء على المستوي 
الدولي أو المستوي الوطني أن اجتمعت عصبة األمم المتحدة وكونت لجنة خاصة 
كلفتھا بإعداد مشروع میثاق دولي حول اإلرھاب ، وتمت الموافقة على المیثاق 

  ـ: ال اإلرھابیة على النحو التالي وعددت األفع
األفعال العمدیة الموجھة ضد حیاة أو سمعة أو حریة أو سالمة رؤساء الحكومات 
والدول وغیرھم من األشخاص الذین یمارسون امتیازات رؤساء الدول وخلفائھم 
بالوراثة أو التعیین وزوجاتھم ، وكذلك األشخاص المكلفون بمھام عامة ، عندما 

  .ھم األعمال اإلرھابیة یسبب ھذه المھام ، أو عند ممارستھم لھا ترتكب ضد
لعمدي أو إلحاق الضرر عمدا باألموال العامة أو المخصصة ا التخریب –ب 

  الستخدام الجمھور
حداث خطر عام عمدا یكون من شأنھ تعریض الحیاة اإلنسانیة للخطر إ –ج 

   واألغذیةكاستعمال المفرقعات والمواد الحارقة وتسمم المیاه
                                                 

 ، دار ١٠  السیاسة الجنائیة للمشرع المصري فى مواجھة اإلرھاب لنور الدین ھنداوي ص١
 م١٩٩٣النھصة العربیة طبعة 

 اإلرھاب  سیكولوجیة-م ١٩٩٤ طبعة عام ٢١ اإلرھاب الدولى لمحمد عزیز شكري ص٢
 .م١٩٩١ القاھرة – الطبعة االولى -٧٤السیاسي لخلیل فاضل ص
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   :  الشروع في ارتكاب ھذه الجرائم–د 
 صنع أو حیازة أو تقدیم أو الحصول على أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو -ھـ 

  .نمواد ضارة بقصد تنفیذ جریمة من الجرائم المذكورة في أي بلد كا
 االشتراك في تنفیذ العمل اإلرھابي سواء باالنضمام إلى جمعیة أو باالتفاق –و 

  )١ ( ارتكاب أعمال إرھابیة أو التحریض على ارتكابھابقصد
ذكرنا فیما سبق أن البعض یرجع صعوبة تعریف مصطلح اإلرھاب إلى تشعبھ 

شكالھ وأھدافھ وتناقضھا وتعدد البواعث والدوافع الرتكاب ھذه األعمال أوتعدد 
اإلرھابیة ومن ثم فقد كثرت وتنوعت تعریفات اإلرھاب ، ویوجد فیھا تفاوت 
وتباین وزیادة واتفاق ، ورغم الصعوبة القائمة في التعریف االصطالحي 

طریقھم للوصول إلى تعریف یتفق علیھ لمسون لإلرھاب ، فإن الباحثین مازالوا یت
  ویكون وسیلة لمعالجة جماعیة

وفیما یلي سنذكر بعض التعریفات االصطالحیة لإلرھاب أمال في أن یكمل 
  .عریف تكملة التعریفات األخرى بعضھا بعضا ، فما ینقص في ت

  :تعریف المشرع المصري لإلرھاب  
 المسمي بقانون مكافحة ١٩٩٢ لسنة ٩٧المضافة إلى القانون ) ٨٦(نصت المادة 

  : اإلرھاب على ما یلي
یق أحكام ھذا القانون ، كل استخدام للقوة أو العنف أو بیقصد باإلرھاب في تط

لجاني تنفیذا لمشروع إجرامي ، فردي أو جماعي التھدید ، أو الترویع یلجأ إلیھ ا
، بھدف اإلخالل بالنظام العام أو تعریض سالمة المجتمع وأمنھ للخطر ، إذا كان 

ب بینھم أو تعریض حیاتھم أو عمن شأن ذلك إیذاء األشخاص أو إلقاء الر
حریاتھم أو أمنھم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبیئة أو باالتصاالت أو 

 أو باألموال أو بالمباني ، أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللھا المواصالت
ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو رقلة أو االستیالء علیھا أو منع أو ع

  .)٢(معاھد العلم ألعمالھا أو تعطیل تطبیق القوانین أو اللوائح 
أي فعل یصدر من : ( بأنھ رھاب تعریف لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة لال

فرد أو مجموعة أفراد ضد فرد أو مجموعة أو ضد المجتمع ألغراض سیاسیة ، 
شكالھ المادیة وغیر المادیة أستعمال العنف بأ: أو بصورة أكثر تحدیدا ، ھو 

للتأثیر على األفراد أو المجموعات أو الحكومات وخلق مناخ من االضطرابات 
 على  لكنھ وبصفة عامة ـ یتضمن تأثیرًا األمن بغیة تحقیق ھدف معینموعد

                                                 
 ، اإلحساء ، مطابع الجسین ١ ط٥٧ اإلرھاب واإلرھابیون لمحمد عبد العزیز إسماعیل ص١

  ١ ،ط٢٥محمد فتحي عید ص/ واقع اإلرھاب فى الوطن العربي لواء . م١٩٩٤الحدیثة،
 .م١٩٩٩ألمنیة  أكادیمیة نایف العربیة للعلوم ا–الریاض 
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المعتقدات أو القیم أو األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة 
  )١ ()السائدة التي تم التوافق علیھا في الدولة ، والتي تمثل مصلحة قومیة علیا 

 من ٢فقد نصت المادة : تعریف اإلرھاب في قانون مكافحة اإلرھاب الجدید 
:" ن قوائم الكیانات اإلرھابیة واالرھابین أ في شم ٢٠١٥ لسنة ٨انون رقم الق

یقصد بالعمل اإلرھابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التھدید أو الترویع في 
الداخل أو الخارج بغرض اإلخالل بالنظام العام أو تعریض سالمة المجتمع أو 

ب بینھم أو تعریض حیاتھم ع الریذاء األفراد أو إلقاءإوأمصالحھ أو أمنھ للخطر 
أو حریاتھم أو حقوقھم العامة أو الخاصة أو أمنھم للخطر أو غیرھا من الحریات 
والحقوق التي كفلھا الدستور والقانون ، أو األضرار بالوحدة الوطنیة أو السالم 
االجتماعي أو األمن القومي أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بالموارد الطبیعیة أو 

مالك العامة أو الخاصة أو احتاللھا أو ر أو باألموال أو المباني أو باألاثباأل
االستیالء علیھا أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجھات أو الھیئات القضائیة 
أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلیة أو دور العبادة أو المستشفیات أو 

القنصلیة أو المنظمات والھیئات مؤسسات ومعاھد العلم والبعثات الدبلوماسیة و
اإلقلیمیة والدولیة في مصر من القیام بعملھا أو ممارستھا لكل أو بعض أوجھ 
 نشاطھا أو مقاومتھا أو تعطیل تطبیق أي من أحكام الدستور أو القوانین أو اللوائح

)٢(   
ھذه التعریفات قد صدرت عن مجلس الشعب المصري ومواد في القانون 

 م وھناك تعریفات أخرى لبعض ٢٠١٥رھا ما صدر عام المصري لعل أخ
  :الباحثین في مجال اإلرھاب منھا 

اإلرھاب بأنھ . ( عبد العظیم وزیر / تعریف الخبیر في القانون الدولي الدكتور 
 لسلوك اإلجرامي الذي یستھدف إشاعة الرھبة والخوف في نفوس المواطنیناذلك 

)٣(  
عبد العزیز محمد سرحان الذي عرف / ر تعریف األستاذ الدكتو:  ومنھا -

رواح واألموال والممتلكات العامة أو األاإلرھاب الدولي بأنھ كل اعتداء على 
الخاصة بالمخالفة ألحكام القانون الدولي بمصادرة المختلفة كما في ذلك المبادئ 

  من النظام األساسي لمحكمة العدل٣٨العامة للقانون بالمعني الذي حددتھ المادة 
الدولیة وھو ما یمكن أن یطلق علیھ انھ جریمة دولیة أساسیة مخالفة للقانون 

  )٤ (الدولي

                                                 
 ٩٧ تقریر لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة ، بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١

  .م١٩٩٢لسنة 
 ، فى شأن تنظیم قوائم الكیانات ٢٠١٥لسنة ) ٨(  قانون مكافحة اإلرھاب الجدید رقم ٢

 . م٢٠١٥/ھـ ١٤٣٦ شوال ٣٠اإلرھابیة واإلرھابیین ، الصادر فى
 فى ضوء تسلیم المجرمین فى ضوء المجھودات الفقھیة والمعاھدات  المبادئ العامة٣

 .١٩٩٨ ، المنصورة ١٠٩اإلقلیمیة لعبد العظیم وزیر  ص
 م ١٩٧٣ لسنة ٢٩عبد العزیز سرحان المجلد /  المجلة المصریة للقانون الدولى د٤
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ممدوح توفیق بأنھ جمیع األفعال التي ترمي إلى / كما عرفھ المستشار الدكتور 
إیجاد حالة من ذعر وترتكب بوسائل خطیرة كالمواد واألدوات المتفجرة أو 

وترتكبھا ،   عامًاالتي من شأنھا أن تحدث خطرًاالملتھبة أو السامة أو الوبائیة أو 
العصابات أو الجماعات اإلرھابیة بقصد تحقیق غایات قد تكون سیاسیة ، كما لو 
كان ذلك إلرھاب الحكومة القائمة مثال ، وحملھا على التخلي عن الحكم أو على 

  )١. (التصرف على نحو معین دون غیره
  ـ: اب الدولي كما عرف اإلرھاب لجنة مكافحة اإلرھ

حیث قامت لجنة اإلرھاب الدولي التابعة لألمم المتحدة عند وضعھا مشروع 
 بتعریف اإلرھاب ١٩٨٠اتفاقیة إجراءات مواجھة اإلرھاب الدولي في عام 

  :تيباأل
 من أعمال العنف الخطیر یصدر من فرد أو جماعة یعد اإلرھاب الدولي عمًال

 في إصابتھم أو موتھم سواء كان یعمل  تھدید ھؤالء األشخاص أو التسبببقصد
بمفرده أو باالشتراك مع أفراد آخرین ویوجھ ضد األشخاص أو المنظمات أو 
المواقع السكنیة أو الحكومیة أو الدبلوماسیة أو وسائل النقل والمواصالت أو ضد 
أفراد الجمھور العام دون تمییز أو الممتلكات أو تدمیر وسائل النقل والمواصالت 

 إفساد عالقات الود والصداقة بین الدول أو بین مواطني الدول المختلفة أو بھدف
ابتزاز أو تنازالت معینة من الدول في أي صورة كانت ، كذلك فإن التحریض 
على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو االشتراك في االرتكاب أو التحریض على 

  .)٢ (ارتكاب الجرائم یشكل جریمة اإلرھاب الدولي 
أن التعریف المذكور لإلرھاب یعد : التعریف قد وجھ الیھ اعتراضات وھي ھذا 

إال أنھ جاء عام فضفاضًا ) ٣(محاولة جادة لألمم المتحدة لتعریف اإلرھاب 
 لحق  یعط ھذا التعریف مجاًالفلموتكثر فیھ االجتھادات وتتوسع حولھ التفسیرات 

 وما یز بین ما ھو إرھابًاالشعوب في تقریر مصیرھا على سبیل المثال ، ولم یم
ھ مقتضیات حالة االستبداد أو الطغیان أو االستغالل أو بھو دفاع عن النفس توج

االحتالل الجزئي أو الكلي فقد حرم ذلك التعریف على سبیل المثال حق المدافعین 
 ایدعیھ من حقوقمعن أوطانھم حین مواجھة محتل ما أو مقارعتھ للتنازل عن 

 بأسالیب عنیفة تھھا لھم ، وقد ال یتحقق ھذا األمر إال بمواجھ أوطانھم وتركفى 
تأخذ طابعا عسكریا أو شبھ عسكري ، وقد تأخذ صور أخرى ال یجب أن تعتبر 

ن كانت في سیاق مقاومة االحتالل أو االستبداد من حكم جائر ،  فلو إ إرھابًا
ل كامل وعام أخذنا بھذا التعریف وجعلناه قاعدة لتعریف اإلرھاب الدولي بشك

                                                 
 المعاصر  الفرق بین اإلرھاب الدولى والمقاومة المشروعة فى ضوء قواعد القانون الدولى١
 ھـ١٤٣١- م٢٠١٠رجب عبد المنعم متولى / د
 الجھود الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة لمكافحة اإلرھاب للمستشار فایز سالم النشوان مكتیة ٢

  .٥٢مدبولى ص 
 ، دراسة تحلیلیة مكتبة مدبولى ، القاھرة ، ١١ اإلرھاب السیاسي لعبد الناصر حریز ، ص٣

١٩٩٦. 
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فھذا یعني أن جل الثورات العربیة التي قادھا الشباب العربي لمقاومة استبداد 
السلطات والحكومات العربیة المستبدة ستعتبر إرھابا ، ولو أخذنا بذلك التفسیر 

طلق العتبر الثوار اللیبیون على سبیل المثال إبان انطالق ثوراتھم في مبشكل 
 استخدموا العنف حینون ویجب محاكمتھم السیما ھابیون مدانأر ٢٠١١فبرایر 

تدمیر بعض الممتلكات والطرق والمواصالت بلتحقیق مطالبھم وساھموا بالتالي 
لقذافي الحكومیة ، وھو أمر ال ینسجم مع تطورات اوالنقل لمواجھة قوات 

 الداعي لنصرة الشعوب المنتفضة على ىالمرحلة التي وصل إلیھا الضمیر العالم
 ولو أرادت األمم المتحدة تالفي :ت القامعة لشعوبھا المطالبة للحریةالسلطا

العمومیة في التعریف والوصول إلى تعریف أكثر توازنا ألضافت إلیھ ما ورد 
 حین وضعت استثناءات ١٩٩١ في عام ٦٧ من جلستھا العمومیة ١٥في الفقرة 

  ).١(رھایر مصیرلبعض أعمال العنف التي تأتي في سیاق حق األمم في تق
  تعریف رابطة العالم اإلسالمي

ع الفقھي لرابطة العالم اإلسالمي في اجتماعھ للدورة السادسة عشر ف المجّمعّر
بأنھ العدوان الذي یمارسھ :  اإلرھاب بالتالي ٢٠٠٢بمكة المكرمة في شھر ینایر 

أفراد أو جماعات أو دول بغیا على اإلنسان ودینھ ودمھ وعقلھ ومالھ وعرضھ ، 
شمل صنوف التخویف واالذي والتھدید والقتل بغیر حق ، وما یتصل بصور وی

إخافة السبیل وقطع الطریق ، وكل فعل من أفعال العنف أو التھدید یقع تنفیذا 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ویھدف إلى إلقاء الرعب بین األفراد أو 

أحوالھم للخطر ، ترویعھم بإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم أو 
ومن صنوفھ إلحاق الضرر بالبیئة أو تعریض احد الموارد الوطنیة أو الطبیعیة 

ن صور الفساد في األرض التي نھي اهللا سبحانھ وتعالي مللخطر ، فكل ھذا 
   .)٢(المسلمین عنھا

  جدید إنما یعتبر تابعًائبأنھ لم یأت بش : اعترض على ھذا التعریف أیضًا
التعاریف المتواترة لإلرھاب الدولي التي تناولتھا بعض  لبعض ومستندًا

ن كان ھذا إالمنظمات الدولیة واإلقلیمیة ، ومن ناحیة أخرى لم تبین الرابطة 
التعریف موجھا للمسلمین دون غیرھم أو ھو موجھ للعالم بأسره ، حیث أن 

ھود التعریف جاء غیر منسجم مع دعوات الرابطة في بعض مؤلفاتھا لمحاربة الی
 ، على سبیل المثال ، وھو أمر یعتبر من صور اإلرھاب وفق تعریف الرابطة

كذلك أن ھذا التعریف لم یذكر حق الشعوب في تقریر مصیرھا ، وھو أیضا لم 

                                                 
 ٥٢لیمیة والوطنیة لمكافحة اإلرھاب للمستشار فایز سالم النشوان ص الجھود الدولیة واإلق١
 . شركة الدلیل للطباعة والنشر٥٣، 
  اإلرھاب والعنف والتطرف فى میزان الشرع إلسماعیل لطفي جافاكیا ، ورقة عمل مقدمة ٢

 ، موقف اإلسالم من اإلرھاب للعمیري ٢٠٠٩لمؤتمر علمي فى جامعة األمیر نایف األمنیة 
  .٣١٥ ،ص٢٠٠٤حمد بن عبد اهللا ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض ، م
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ن كان جائزا إن كان للشعوب الحق في رفض سلطتھ ونظامھ الحاكم إیذكر 
  .)١(خذ مالھ أمستبدا أو یستكین لھ وإن ضربھ و

نتقادات التي وجھت لتعریف رابطة العالم اإلسالمي لإلرھاب على إلومن ضمن ا
نھ عدوان یمارسھ أفراد أو جماعات أو دول ھذا خلط ال یستقیم مع مفھوم أ

اإلرھاب من جھة وبین مفھوم العدوان من جھة أخرى ، فالعدوان فسرتھ األمم 
  .المتحدة بتعریف صریح وواضح بخالف اإلرھاب 

ي یمر بھا العالم اإلسالمي بشكل جعل من اإلسالم عند ونتیجة للظروف الت
 سبتمبر فإن ١١ مربوطا ذھنیا باإلرھاب خصوصا بعد أحداث مالغرب وغیرھ

ھذا األمر یدعو رابطة العالم اإلسالمي مراجعة تعریفھا لإلرھاب بما یجعل منھ 
تعریفا ذو قیمة دولیة وبمرجعیة إسالمیة تعرف اإلرھاب وترفضھ بكل صوره 

غض النظر عن الباعث إلیھ وأي كان مرتكبھ فاإلسالم دین رسخ مبادئ حقوق ب
اإلنسان في أوقات الحروب قبل السلم ، ولعل رفض النبي محمد صلي اهللا علیھ 

ن قتل المدنیین مرفوض أطینا مالمح تبین بع الغزوات یيحد إل امرأة فيتوسلم ق
خدام أیة أسالیب من شأنھا شرعا قبل أن ترفضھ المواثیق الدولیة لذلك فإن است

  )٢(.قتل المدنیین في أي بلد كان ھو أمر محرم شرعا ومدان قانونا  
وبعد عرض التعریفات التي ذكرناھا لإلرھاب یتبین لنا أن معظم التشریعات 

و أستخدام للقوة أالدولیة والوطنیة تجمع على تعریف اإلرھاب على انھ كل 
یث یلجأ إلیھ الجاني تنفیذ لمشروع إجرامي و الترویع ح أالعنف أو التھدید بھ

فردي أو جماعي یھدف إلى اإلخالل بالنظام العام ، أو تعریض سالمة المجتمع 
وأمنھ للخطر إذا كان من شان ذلك إیذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بینھم أو 

ق الضرر بالبیئة أو االتصاالت أو اتعریض حیاتھم أو أمنھم للخطر أو الح
أو األموال أو المباني أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو المواصالت 

ري أ كما أنني ،دور العبادة أو معاھد العلم ألعمالھا أو تعطیل الدستور أو اللوائح
أن اإلرھابي لیس من عمل كل ذلك فحسب بل یندرج تحتھ أیضا كل من دربھ 

الفساد في األرض ومولھ وأواله ، وشجعھ على فعل ذلك ، فكل ھذا من صور 
  التي نھي اهللا سبحانھ وتعالي المسلمین عنھا في قولھ

  "                       ") ٣(  

وبقیاس التعریفات االصطالحیة المعاصرة على التعریفات الشرعیة لإلرھاب ، 
 حیث توافر العنصر النفسي ونشر نجد أن الصور المعاصرة لإلرھاب تتفق من

الرعب أو الخوف مع تعریف الشافعیة للحرابة ـ بأنھا البروز ألخذ المال أو 

                                                 
  الجھود الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة لمكافحة اإلرھاب للمستشار فایز سالم النشوان ص ١

٥٥ ، ٥٤.. 
 .٥٦ ،٥٥ نفس المرجع السابق ، ص٢
  سورة القصص ٧٧ جزء من اآلیة ٣
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عتماد على المكابرة باإلو السالح دریجشترط الفقھاء تأ ، كما )١ (اإلرھاب
المغالبة وھو ما ینطبق على أكثر العملیات اإلرھابیة في الوقت الحاضر والشوكة 

 ویتم غوثالقرصنة البحریة وخطف الطائرات حیث یمتنع الالسیما أعمال 
  . لنشر الرعب بین المسافرین  بھستخدام السالح أو التھدیدأ

ن جریمة الحرابة في الشریعة اإلسالمیة تمثل صورة أا نستطیع القول بنومن ھ
الجریمة اإلرھابیة ، وقد حرص اإلسالم على ضمان امن واستقرار المجتمع 

شد العقوبات لما في قطع الطریق ألجریمة من الكبائر وشرع لھا باعتبار ھذه ا
وقتل الناس وإرھابھم من إشاعة للفوضى والرعب وإخالل خطیر للنظام العام 

  : ، وقد توعد اهللا عز وجل المحارب بأشد العقوبات فقال تعالي )٢(
                                  

                                

                       ) ٣(.  

  .ن شاء اهللا تعالي إیمة تباعا وسوف یأتي تفصیل تلك الجر

                                                 
منھاج لشمس الدین محمد بن أبى العباس احمد بن حمزة بن  نھایة المحتاج إلى شرح ال١

-ھـ١٣٨٦ مصر  الطبعة األخیرة -  بمكتبة مصطفي الحلبي ٨/٣شھاب الدین الرملي 
 .م١٩٦٧

 الفرق بین اإلرھاب الدولى والمقاومة المشروعة فى ضوء قواعد القانون الدولى المعاصر ٢
 النواذل المدلھمة تقدیم سماحة مفتي ، فتاوى اإلئمة فى٤٠رجب عبد المنعم متولى ص/ د

عام المملكة العربیة السعودیة الشیخ عبد العزیز بن عبد اهللا بن محمد آل الشیخ رئیس ھیئة 
ضالح بن فوذان بن عبد اهللا /  تقدیم ومراجعة وتصحیح معالى الشیخ الدكتور –كبار العلماء 

 .ین بن سعید القحطانيالفوذان عضو ھیئة كبار العلماء، جمع وترتیب محمد بن حس
 سورة المائدة ) ٣٣(  آیة ٣
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  املبحث الثاني

   يف أسباب اإلرهاب ودوافعه وأساليبه

  : ویشتمل على ثالثة مطالب
  .الدوافع واألسباب الشخصیة: المطلب األول في 
  .الدوافع المجتمعیة: المطلب الثاني في 
  . وأسالیبھصور اإلرھاب: المطلب الثالث في 

 وراء اإلرھاب یتحتم علینا أن نعرف انھ إذا قبل الخوض في األسباب الكامنة
كانت ھناك أعمال إرھابیة تستحق العقاب ، فإن كان ھناك أعماال أخرى ترتبط 
بقضایا سیاسیة واجتماعیة نابعة من المظالم التي تعاني منھا بعض الشعوب 
المقھورة ، وكذلك إذا كان البد من القضاء على اإلرھاب فإنھ یتحتم التعرف على 

  )١ (بباتھ أوًال ، وكل محاولة تتجاھل األسباب الجوھریة لن تكون ذات فائدةمس
فرد ( دوافعھ باختالف نوع العمل وممن صدر ووتختلف أسباب العمل اإلرھابي 

، وتأتي ھذه األسباب والدوافع متعددة ومتباینة ، ویمكن ) أو جماعة أو دولة 
  : تقسیم ھذه الدوافع واألسباب إلى

   ، وأخرى مجتمعیةدوافع شخصیة
  

   اطب اول 

 ًأو  ب اوا دواا  

تتنوع الدوافع الشخصیة التي تدفع اإلرھابي إلى ارتكاب جریمتھ لتحقیق ھدف 
شخصي ، أو بسبب عامل یتعلق بشخصیتھ ، وھذه الدوافع ھي دوافع نفسیة ، 

  وسیاسیة ، وإعالمیة ،
   الدوافع النفسیة– ١

 مھما في تفاعلھ مع مجتمعھ وقد أظھرت لسیكولوجي للفرد یعلب دورًافالبناء ا
ة أن النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي المضطرب والبیئة لالدراسات ذات الص

االجتماعیة غیر السلیمة لھا عالقة مباشرة بالعمل اإلرھابي ، كما تري بعض 
متماثلة ، كالطفولة الدراسات أن القائمین بالعمل اإلرھابي تجمع بینھم خصائص 

المضطربة واالنطواء على النفس والعالقات المضطربة في األسرة خاصة مع 
   .)٢ (الوالدین ، واالنقطاع عن األصدقاء

                                                 
 ، عمان ، دائرة المطبوعات ١ اإلرھاب فى العالمین العربي والغربي د أحمد یوسف التل، ط١

 .١٨ ، ص١٩٩٨والنشر 
  ، دار النھضة ٢٣ اإلرھاب الدولى وفقًا للسیاسة الجنائیة الدولیة ، نبیل أحمد حلمي ص٢

 .١٩٨٨العربیة ، القاھرة ، 
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ففي كثیر من األحیان یكون دافع العمل اإلرھابي سیاسیا :  الدوافع السیاسیة  – ٢
ي الدوافع السیاسیة ت نظر الجھة المستھدفة من ھذا العمل ، وفى الغالب تأتف، لل

  ـ: ألسباب منھا 
 عدم فاعلیة األحزاب السیاسیة ، والتنظیمات النقابیة والمھنیة والشبابیة ، وعدم -

قدرتھا على التواجد في معظم المناطق الستیعاب الشباب بصفة خاصة 
  .احتیاجاتھمووالمواطنین بصفة عامة والتعبیر عن مطالبھم 

واطنیھا من فرض سیاسات غیر عادلة ،  ما تمارسھ بعض األنظمة ضد م-
وتھمیش المواطن ، وانتھاك حقوقھ وحریاتھ ، بما یشعر بالكبت والقھر السیاسي 

  .، وأنھ مھمل ال دور لھ
 كما أن الرغبة في حق تقریر المصیر للشعب المحتل ، قد یدفع األفراد لعمل -

 لذي یمارسبعض األعمال اإلرھابیة لتخلیص الوطن من المحتل األجنبي ، ا
  .اإلضطھاد والقھر

  . التمییز العنصري-
  )١. ( سیطرة دولة على دولة أخرى لالستعمار-
   الدوافع اإلعالمیة– ٣

نتیجة للتطور التكنولوجي في وسائل االتصال ، والتواصل االجتماعي في نشر 
االخبار والوقائع فور حدوثھا ، نجد أن من دوافع العمل اإلرھابي لفت أنظار 

 العام العالمي إلى قضیة من القضایا ، لجذب االنتباه الیجاد نوع من الرأي 
التعاطف مع القائم بالفعل اإلرھابي ، ووسائل االعالم ھي الوسیلة الوحیدة التي 
بواسطتھا یستطیع االھاربیون طرح شروطھم ومطالبھم وارائھم وشرح قضایاھم 

لكترونیة باستخدام احدث إنشاء قنوات فضائیة ، ومواقع إ، بل تطور األمر إلى 
  )٢ (أدوات التكنولوجیا في التصویر

ب اطا  

    ا دواا  

وھي الدوافع التي یكون للمجتمع الذي یعیش فیھ مرتكب العمل اإلرھابي دور 
 ھذه الدوافع إلى دوافع اقتصادیة ، م إلى اإلرھاب ویمكن تقسیھكبیر في دفع

  .، ودوافع دینیة ، ودوافع جغرافیا ، ودوافع ثقافیة ودوافع اجتماعیة 
فالحاجة والفقر والعوز االقتصادي قد یكون لھ آثار : الدوافع االقتصادیة :أوًال 

سلبیة على البناء المجتمعي ، بما یؤكد سلوكا عدائیا ضد المجتمع الذي یعش فیھ 
  -:الفرد ، ومن أبرز ھذه المشاكل

                                                 
محدداتھ وحقیقة المواجھة والتناقضات الدولیة، جمال عبد الحكیم نصار :   ظاھرة اإلرھاب ١

 م٢٠١٥ وما بعدھا ، عام ٢٣، ص
عمان ( ١ ، ط ١٨ ص١ اإلرھاب فى العالمین العربي والغربي د أحمد یوسف التل ،  ط٢

 .١٩٩٨دائرة المطبوعات والنشر 
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خصة التي تبنتھا الحكومة منذ بدایة التسعینات حد نتائج برامج الخصإن أ -
عداد العاملین أكإحدى محاور سیاسة اإلصالح االقتصادي، ھو تخفیض 

بالشركات، وتخفیض نسبة الحوافز والمرتبات للحد من النفقات وتكالیف اإلنتاج ، 
 الفرصة للقیادات اإلرھابیة استقطاب بعض العناصر العمالیة حواألمر الذي اتا

تعاني من أزمات مالیة ، أو الذین تم استبعادھم من شركات قطاع األعمال التي 
   .)١ (العام

 التخلف الناتج عن السیاسات االقتصادیة غیر المالئمة للواقع االجتماعي للدولة -
  .، بحیث تتكون فجوة تتسع تدریجیا بین الفقراء واألغنیاء 

فیر الحاجات األساسیة للناس  سوء توزیع الثروة والمواد الالزمة للتنمیة وتو-
 مما یحدث خالال في العدالة االجتماعیة ، وظلما )٢ (واستغالل مشكلة البطالة

قمة والغضب على نلقطاعات كبیرة من السكان ، وھذا یؤدي إلى خلق حالة من ال
  .ة فعل بارتكاب عمل إرھابي معینفئات من المجتمع قد یصاحبھ ردَّ

  .قتصادي العالمي عدم التوازن في النظام اال-
  )٣.(لدول النامیةل االستغالل األجنبي للموارد الطبیعیة -

  الدوافع االجتماعیة: ثانیا 
حد األسباب الرئیسیة أتعتبر األوضاع االجتماعیة وما تنتجھ من مشكالت ھي 

  -:لتفاقم ظاھرة اإلرھاب ومنھا
دي إلى ضعف ن األسرة المفككة التي یسودھا الجھل والمشاكل األسریة ، تؤإ -

انحرافھم  تسھم فى الرقابة على األبناء ، وتترك آثار سلبیة في نفوسھم ، وبالتالي
  .، واستغاللھم من قبل بعض المجموعات اإلرھابیة

كما یسھم ضعف دور المدرسة في التربیة والتنشئة السلیمة ، وعدم تطویر  -
رسات خارجة عن النظام البرامج التعلیمیة ، وافتقاد لغة الحوار والتفاھم إلى مما

  والتقالید االجتماعیة
 كما أن سوء التخطیط وانتشار المساكن واألحیاء الشعبیة ، وعدم توفر الحد -

االدني للمعیشة ، یدفع الشباب إلى الشعور بالقھر االجتماعي ، ومن ثم یدفعھم 
ي یقول الدكتور احمد یوسف التل ف: إلى االنحراف وارتكاب األعمال اإلرھابیة 

  ـ:  العالمین العربي والغربي أن األسباب االجتماعیة لإلرھاب تتلخص في ھكتاب
  .)بالتعذیب أو السجن أو االنتقام( انتھاك حقوق اإلنسان – ١
  . والبؤس والجھل الجوع والحرمان– ٢
  . تجاھل معاناة شعب ما تعرض لالضطھاد– ٣
  )١. ( تدمیر البیئة– ٤

                                                 
 ، مطبعة ٣٤ة واالقتصادیة لمحمد شفیق ،صاإلرھاب وعالقتھ بالمتغیرات االجتماعی١

 .م١٩٩٨المكتب الجامعي الحدیث واألسكندریة عام 
  التوازن واألولویة فى تخطیط التنمیة االقتصادیة، إلسماعیل محمد ھاشم ، مجلة مصر ٢

 .م١٩٨٩ ، أكتوبر ٨المعاصرة العدد 
  .١٩٩٨ اإلرھاب فى العالمین العربي والغربي د أحمد یوسف التل ٣
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  :الدوافع الدینیة: ثالثا 
  :لسیاسة الدینیة تكشف لنا عن عدد من المالحظات نوردھا فیما یلين اإ
ة من المعلمین الدینیین األكفاء یجمعون بین الثقافة الدینیة یعداد كافأ عدم وجود -

  .الواسعة ، والعقلیة العلمیة ، والقدرات التربویة
تخریج  عدم فاعلیة الثقافة اإلسالمیة بالمدارس والجامعات ، وما ینتج عنھ من -

أجیال ال یعرفون عن دینھم شئ ، األمر الذي یجعلھم أكثر عرضھ للتجنید من 
  .قبل التنظیمات اإلرھابیة 

 انتشار األمیة الدینیة ، مما یسھل من نشر األفكار المتطرفة بین قطاعات واسعة -
  .من األمیین ، وتجنیدھم لصالح التنظیمات المتطرفة

 والنھي عن المنكر ومن بیده تغییر المنكر  عدم فھم حقیقیة األمر بالمعروف-
  .بالقوة

 معاناة العالم اإلسالمي الیوم من انقسامات فكریة حادة بین تیارات مختلفة -
یدعو إلى بناء الحیاة على اساس علماني : تیار علماني : برز ھذه التیارات أو

 یتحقق ي عن القیود الشرعیة والتقالید والعادات والقیم االجتماعیة حتىأبمن
وفى الجانب األخر نجد التیار الدیني ، للمجتمع التقدم واالنطالق نحو الحضارة 

 وكل ما یتصل ،المتطرف البعید عن الوسطیة واالعتدال یعارض المدینة الحدیثة
ي قة مدعاة للفساد الخلیبالتقدم الحضاري ویرفضون ذلك بحجة أن ھذه المدن

  .الجتماعیة سرى والجمود في العالقات اوالتفكك األ
لذا فكل جانب یرفض فكر األخر ، ویقاومھ وینظر إلیھ نظرة ریب وشك دون أن 
یمحصھا ویقیمھا لیصل إلى الحق والمبادئ االساسیة فیھ وقد أوحي ھذا الوضع 

الجذب بین ھذین ولدي بعض المتطرفین من جھلة المسلمین إلى حالة من الشد 
لوك طریق اإلرھاب الذي ال یقره الدین التیارین مما حدا بھم في النھایة إلى س

   .)٢ (وال یتفق مع أي وجھ حضاري
  :الدوافع الجغرافیة: رابعا 

ن اتساع حدود الدول بالنسبة للقوات المسلحة وأجھزة األمن في أي دولة والتي إ
تتسم بالضعف واالنتماءات الطائفیة لقیادتھا في الغالب یؤدي إلى صعوبة تأمینھا 

 من الحدود إلى التسلللیھا مما یشجع التنظیمیات اإلرھابیة على وفرض الرقابة ع
ھدافھا والقیام بعملیاتھا كما أن االماكن أو الدول التي بھا أداخل الحدود لتحقیق 

تضاریس معینة تصلح كمخابئ للمترددین علیھا وتسھل العملیات اإلرھابیة كما 

                                                                                                                       
  .١٩٩٨ اإلرھاب فى العالمین العربي والغربي د أحمد یوسف التل ١
 بحث مقدم لندوة التربیة اإلسالمیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ،إعداد أحمد ٢

بعض الصعوبات التى تواجھ معلم ( م عنوان ١٩٨٩ بالریاض عام ٨جمعھ حسانین ص
ضة اإلسالمیة فى مصر لھالة محمد مصطفي التربیة الدینیة ، النظام السیاسي والمعار

 .م١٩٩٦، دار الطباعة والنشر والتوزیع القاھرة ، عام ٣٦ص
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ن واستقرار الوطن تشكل المناطق العشوائیة والمتخلفة تحدیا خطیرا الم
  .)١(والمواطن 

إضافة إلى تلك األسباب الجغرافیة ، فإن المواجھة االمنیة لظاھرة اإلرھاب من 
  -:برزھاأ بعض المالحظات ھا حیث العوامل والظروف المحیطة بھا یوجد علی

منیة للتنظیمات االرھایة في مصر ، وھذا یرجع إلى ما  صعوبة المواجھة األ-
انقسام الجماعة إلى مجموعة عنا قید ـ (  أي العنقوديلب یسمي بنظام القا

جماعات صغیرة ـ ال تتوطن بمكان واحد وھذا یعني أن االمسكاك بعنقود منھا ال 
  .یقود بالضرورة إلى معرفة الباقي

 ضرورة وجود استراتیجیة شاملة لمواجھة اإلرھاب والعمل بصفة مستمرة -
  ..)٢(منیة ألعلى تطویر وتحدیث أسالیب المواجھة ا

  ـ الدوافع الثقافیة: خامسا 
فا أو رفاھیة ، ولكنھا اآلن أكثر من أي وقت مضي ترن الثقافة المصریة لم تعد إ

 ساس إعداد اإلنسان القادر على الصمود فكریًاتعد مطلب حیوي یستھدف باأل
 ونري أن ھناك بعض المالحظات على ھمام التحدیات التي تواجھأ ، وثقافیًا
  -:سة الثقافیة منھاالسیا

  . استمرار ارتفاع ثمن الكتب– ١
 انتشار استخدام شبكة االنترنت مع صعوبة الرقابة على ما یعرض عبر تلك – ٢

  الشبكة
جھزة الشعبیة والخروج عن القیم عدم وجود تنسیق بین وزارة الثقافة واأل– ٣

  .)٣(والتقالید المصریة

  اطب اث 

 ور ب ورأا   

  -:ویشتمل على فرعین
  الفرع األول في صور اإلرھاب: أوًال 

صور اإلرھاب متعددة وتختلف من حیث االسلوب واالھداف ویمكن تصنیف 
اإلرھاب إلى األنواع الرئیسیة التالیة وفقا لمعاییر مختلفة قد تكون ھذه الصور 

النطاق   (ھ أو وفقا للھدف منھ ، أو وفقا لنطاق)٤ (وفقا لفاعل العمل اإلرھابي

                                                 
 ، مكتبة ٦٠ اإلرھاب على المستویین الوطني والدولى لمحمد مؤنس محب الدین ص١

 .م١٩٨٨األنجلو المصریة ، القاھرة عام 
 .م١٩٩٣إلرھاب عام  تقریر اللجنة الخاصة لمجلس الشعب المشكلة لدراسة موضوع ا٢
لجمال عبد الحكیم ) : الدولیة(محدداتھ وحقیقتھ المواجھة والتناقضات :   ظاھرة اإلرھاب ٣

 .م٢٠١٥، ط٢٣نصار ، ص 
 ١٧١ ، ص١٩٩٦دراسة تحلیلیة ، مكتبة مدبولى ط:  اإلرھاب السیاسي لعبد الناصر حریز ٤

 . وما بعدھا
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وفقا لصوره . ، لذلك سنقوم باستعراض اإلرھاب ) الجغرافي للعمل اإلرھابي
  -:  لنحو التالي االمتعددة وذلك على 

   صور اإلرھاب وفقا لفاعل العمل اإلرھابي– أ
رھابى إلى عدة أنواع ، فقد یكون المرتكب للفعل دت صور مرتكب الفعل اإلتعّد

رتكاب الفعل إلمتطرفًا ، أو قد یكون باعثھ  ًامجرد فرد واحدًا یعتنق فكر
رمة لرفض الظلم الواقع علیھ ، غیر أن اإلرھابي نبیال لكنھ استخدم وسیلة مّج

عمال مجموعة أفراد أو جماعة أو منظمة أو الفعل اإلرھابي قد یكون نتیجة أل
قصد بث الرعب برھابیة إدولة أو حتى منظمات مجتمعة تتوحد لتنفیذ أعمال 

  .جندات سیاسیة أظھار قوة أو تنفیذ إاز أو بتزلإل
 غیر محددة بشكل حصري ، إنما تترك كل حالة فمسالة تنفیذ العمل اإلرھابي إذًا

التي یختلف كل منھا  لدراستھا وفحصھا ، وذلك یرجع لتنوع األعمال اإلرھابیة
   .)١ (عن مرتكب العمل اإلرھابي والمحرض والممول والمخطط لھ

   للھدف معھقًاصور اإلرھاب وف  - أ
  :تتعدد صور اإلرھاب وفقا للھدف منھ إلى ثالثة أھداف وھي 

إرھاب لھدف ایدیولوجي ، وارھاب لھدف انفصالي ، وأخیرًا إرھاب لھدف 
  :إجرامي ، وذلك على النحو التالي 

   اإلرھاب االیدیولوجي– ١
ة معینة یدیولوجی ألھذا النوع من اإلرھاب یكون الھدف من وراء ارتكابھ تحقیقًا

رھاربیون وینذرون أنفسھم لھا ، ویعد اإلرھاب الثوري ذو المرجعیة یؤمن بھا اإل
الشیوعیة االشتراكیة الذي انتشر في دول امریكا الالتینیة صورة من صور 
اإلرھاب االیدیولوجي حیث یھدف إلى تدمیر النظام الرأسمالي ورموزه في 

لشركات متعددة الجنسیات والرموز  للسیطرة الواسعة النطاق لًاالدولة لیضع حد
الرأسمالیة بصورة خاصة في الخارج وقد یكون ھذا اإلرھاب إرھابا دینیا مثل 

 واإلخالص الذي عرفتھ القرون الوسطي من خالل محاوالت فرض الموالة
   .) ٢(للكنیسة الكاثولكیة فى روما 

ھابیة ال یجب دیولوجیة للحركات اإلرأ صبغة إعطاء إلیھ أن اإلشارةومما یجدر 
 لھا بأنھاأن یكون على وجھ مطلق ، فكثیر من الحركات اإلرھابیة تدعي 

 دینیة مثال ، وتستند بأعمالھا لمرجعیات ذات قیمة دینیة معتبرة لكنھا ةأدیولوجی
تعمل على تشویھ صورة الدین الذي تستخدمھ كوسیلة لتبریر أھدافھا ومطامعھا 

الحركات اإلرھابیة ذات التوجھ الدیني المجرمة ، فعلى سبیل المثال تقوم 
 على اآلیات وذلك بتفسیر أفعالھا القران الكریم لتبریر بآیاتاإلسالمي باالستدالل 

 أھواء لتتوافق مع اآلیاتمقصد ال ینسجم مع نھج التنزیل إنما ھي أعمال لتأویل 

                                                 
 .١٨٠ اإلرھاب السیاسي لعبد الناصر حریر ، ص١
 محاضرات فى اإلجرام السیاسي لمحمد فاضل ، جامغة الدول العربیة ، معھد الدراسات ٢

 .١٩ ، ص١٩٩٢العربیة العالمیة 
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"  من سورة المائدة) ٤٤(تلك الجماعات ، فقد فسر بعض المتشددین اآلیة   

                   " شامل مخرج عن ربأنھا تكفی 

الملة لجمیع الحكام المسلمین الذین ال یحكمون بما أنزل اهللا ؛ في حین أن تفسیر 
 كفر بأنھن آترجمان القربصف و بن عباس رضي اهللا عنھما وھو الذي  اهللاعبد

 لذلك فإن بعض الحركات اإلرھابیة ،نھ كفر غیر مخرج من الملةدون كفر أي ا
  لكسب التأیید أو لتبریر أفعالھا اإلجرامیةتبأیدیولوجیاغ نفسھا بتعمل على ص

)١(.  
   اإلرھاب االنفصالي– ٢

نفصالي نسبة إلى الحركات التي تستخدم تكتكیات اإلرھاب من یسمي اإلرھاب اإل
 واإلقلیميواالعتراف باالستقالل السیاسي  األمجل االنفصال عن الدولة أ

قلیمى لمجموعة أو جنسیة معینة حیث یسمي ھذا اإلرھاب باإلرھاب القومي أو اإل
، ویقتصر ھذا النوع من اإلرھاب على األفراد والمجموعات السیاسیة حیث ال 
یتصور أن تمارسھ الدولة ، اللھم إال بطریق غیر مباشر من خالل دعمھا لبعض 

 المطالبة بانفصال  كشمیر  بدعم الحركاتباكستانكإتھام ت االنفصالیة الحركا
تمیز ھذا النوع من اإلرھاب بالعنف الدموي ، وكذلك یتمیز ، وة عن الھندیالھند

 االنفصالیة في اسبانیا آیتا ھذا النوع من اإلرھاب منظمة أمثلةباالستمراریة ومن 
ھة ب عن اسبانیا وأیضا جإلباسك مإقلیالمھا حین كانت تطالب بانفصال سقبل است

نفصال الصحراء الغربیة عن المغرب وغیرھم من إیو التي تطالب بالبولیسار
  .)٢(اإلقلیمالمنظمات التي لدیھا رغبة انفصالیة عن الدولة التي یتبع لھا 

  :والحركات االنفصالیة تنقسم إلى نوعین 
 لھا الحركة تنتمية التي  أو القومیاألمةیعبر بالفعل عن ضمیر : النوع األول 

 من الدولة االم ألسباب اإلقلیماالنفصالیة ومطالبتھا بحق تقریر المصیر الستقالل 
 أو شعور عارم بعدم المساواة والعدالة بین المواطنین ، وقد أمنیةاقتصادیة أو 

 لعدم وجود سبل اإلقلیمتنشأ الحركات االنفصالیة نتیجة تقطع السبل بشعب ذلك 
                                                 

 .٣٧ الجھود الدولیة لمكافحة اإلرھاب ،ص١
 ومعناھا بالد Euskadi ta Askatasuma وھى إختصار یجمع الحروف األولى من ٢

مالت واسعة من اإلعتداءات التى استھدفت الباسك والحریة ، ولقد شنت ھذه المنظمة ح
 ثم الحملة الثانیة التى ١٩٨٠ضرب حركة السیاحة فى اسبانیا منھا الحملة التى جرت عا 

م فتم تفجیر قنابل على الشواطئ األسبانیة وتم إحراق عدد ١٩٨٦ وعام ١٩٨٥جرت عام 
ركة السیاحة ، التى من الفنادق ، وكانت المنظمة تسعي من خالل تلك العملیات إلى ضرب ح

یتمثل أحد موارد الدخل القومي الرئیسة وإضعاف الحكومة المركزیة وقد تضمنت قائمة 
  :ضحایا منظمة إیتا الكثیر من كبار رجال الدولة اإلسبانیة ، راجع فى ذلك 

On: in” Aggiorimament” ١٩٨٨P. Laquestion Basca 
mel.٣٧٣P,١٩٨٨ 

  .٣٨وطنیة لمكافحة اإلرھاب  ، صالجھود الدولیة واإلقلیمیة وال
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 حقوق اإلنسان وإقرار العدالة وتحقیق المساواة إلنفاذ ودستوریة دیمقراطیة
 عنف لجذب االھتمام الدولي ألعمال اللجوء الرأي  ، كذا یتم إبداءوحریة 
  . رسالة سیاسیة بالمطالبة بانفصال اإلقلیم عن الدولة األم وإلیصال

 ، األمولة  شعب اإلقلیم باالنفصال عن الدأكثریة عن برفال یّع: النوع الثاني 
 باستقالل والیة األمریكیةكمطالبة احدي الجماعات في الوالیات المتحدة 

 جھات غیر أعدتھا التي اإلحصائیات وفق رأي عن دولة االتحاد ، فھو كالیفورنیا
 والیة كالیفورنیا ، وقد أبناء الساحقة من األكثریة رأيحكومیة ال یعبر عن 

 لشعب أكثریةر عن  برغم كونھا ال تعّب-تستخدم الحركات المنادیة باالنفصال
  .ةرّمج ومإرھابیة ممارسات تعتبر -اإلقلیم 

  اإلجرامي اإلرھاب – ٣
 أو انفصالیة أیدیولوجیةھذا النوع من اإلرھاب یستھدف تحقیق أھداف سیاسیة أو 

ما اقتصادیة أو اجتماعیة ، حیث یطلق البعض إولكن تحركھ دوافع شخصیة ، 
إلرھاب ، إرھاب القانون العام أو اإلرھاب االجتماعي وذلك على ھذا النوع من ا

 أسالیب متعددة اإلجرامي لھ عن إالرھاب السیاسي حیث یتخذ اإلرھاب تمییزًا
  )١ (لتحقیق أھدافھ مثل االبتزاز واخذ الرھائن لطلب الفدیة

 ترعاھا منظمات التيوقد سعت الدولة لمحاربة ما یسمي بالجریمة المنظمة 
تغالل تلك الجرائم لتحقیق مكاسب مالیة أو نفوذ أو ما شابھ غیر أن تسعي الس

 التي تحاول تبریر  األمورتلك الجرائم ال تحمل أي مطالب سیاسیة إال في بعض 
، لكنھا تستخدم اإلرھاب لتنفیذ مطالبھا التي غالیا ما تكون غیر مارساتھا م

 .مشروعة
  لنطاقھ صور اإلرھاب وفقا –ج 

فقًا لمداه ونطاقھ إلى نوعین أساسیین ھما اإلرھاب المحلي الذي یقسم اإلرھاب و
دولي الذي یمتد فعلھ خارج الاإلرھاب وتنحصر ممارستھ وعملیاتھ داخل الدولة ، 

الدولة لیتعدي على دولة أو أكثر بممارستھ لفعلھ االجرامي ، وسوف نتناول كال 
  ـ: النوعین بشئ من التفصیل على النحو التالي 

  )٢ (رھاب المحلي اإل– ١
یطلق على ھذا النوع من اإلرھاب بالمحلَّي نظرا لما یتمیز بھ من تأثیر محلي 
على ممارستھ وأعمالھ اإلجرامیة ، حیث تمارسھ الجماعات اإلرھابیة ذات 
األھداف المحدودة داخل نطاق الدولة وال تتجاوز حدودھا ، وعادة ما یستھدف 

                                                 
رسالة  ماجستیر،  ) دراسة مقارنة(  مبدأ عدم تسلیم المجرمین فى الجریمة السیاسیة ١

الجھود الدولیة  . ٥٩ ، ص١٩٩٤للباحثة إلھام محمد حسن العائل ، كلیة الحقوق ، القاھرة 
 . ١٣٩واإلقلیمیة لمكافحة اإلرھاب ص

إمام حسانین عطا اهللا ، دار – دار مقارنة –ریمة  اإلرھاب والبنیان القانوني للج٢
 ، ١١عبد الناصر حریز ص.  ، اإلرھاب السیاسي د١٤٣-١٤٢المطبوعات الجامعیة ، ص

 .١٩٩٦ مكتبة مدبولى ، القاھرة ، ١ط
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الحكم أو ابتزازه ألمر ما كإطالق سراح ھذا النوع من اإلرھاب تغیر نظام 
  .مساجین محبوسین على ممارسة العمل اإلرھابي وغیر ذلك 

وما یمیز ھذا النوع من اإلرھاب انھ لیس لھ ارتباط خارجي بأي حال من 
األحوال ، وال یتلقي دعما أو مساعدات من الخارج ؛ فھو نوع من أنواع العنف 

لقانون ، وینحصر نشاطھ داخل نطاق دولة المّجرمة بسبب أعمالھ المناھضة ل
  .واحدة وال یتعداه إلى دول أخرى

ویتمیز ھذا النوع من اإلرھاب أیضا بأنھ من الممكن أن تمارسھ الدولة وكذلك 
األفراد أو الجماعات على حد سواء ، حیث قد تمارسھ الدولة ضد مواطنیھا فیما 

ھ الجماعات أو األفراد أو سمي بإرھاب الدولة كما ذكر أنفا ، كما قد تمارس
  )١(المواطنین ضد سلطات الحكم فیھا وھي الدولة

وأیضا یتمیز اإلرھاب المحلي بانحصاره في اإلقلیم الوطني في جمیع عناصره 
سواء كان ذلك من حیث المنفذین أو مكان التنفیذ أو التخطیط أو اإلعداد للعملیة 

ج المترتبة علیھ ،  وباإلضافة إلى ما اإلرھابیة ، وأیضًا الضحایا واالھداف والنتائ
سبق اإلعتماد على الدعم المحلى فى التمویل ، ومن ثم فالتمویل ھو أحد العناصر 

  .المحددة لنطاق اإلرھاب سواء كان دولیًا او محلیًا
ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن ھذا النوع من اإلرھاب ال یثیر مشاكل دولیة خاصة 

ي الجنائي المحلى للدولة التى تأثرت من وإنھ یخضع لإلختصاص القضائ
  ) ٢(ممارسات أفعال اإلرھاب المحلى

  )٣( اإلرھاب الدولي  -٢
ھو اإلرھاب الذي تتوافر لھ الصفة الدولیة فى أحد عناصره ومكوناتھ حیث یجب 
ان یكون أحد أطراف العملیة اإلرھابیة دولیًا سواء األشخاص أو األشیاء او 

  )٤( دولیًا مثل إساءة العالقات الدولیة االماكن أو یكون الھدف
ویري البعض أن اإلرھاب ال یمكن أن یكون إال دولیًا ، وذلك بالنظر إلى آثاره 
وتداعیاتھ بشكل كامل ، إال أن البعض األخر یري أن اإلرھاب دولیًا إذا توافرت 
لھ خصائص أوصفات معینة تكسبھ ھذه الصنعة ، اما إذا لم تتوافر ھذه الصفات 

  ).  ٥(فیھ كان إرھابًا وطنیًا او داخلیًا او محلیًا ولیس دولیًا 
إن : وقد تعددت األقوال فى بیان وتعریف الصفة الدولیة لإلرھاب ، حیث قیل 

اإلرھاب یكون دولیًا إذا تم إستبعاد األفعال التى تعتبر من األمور الداخلیة 
ة لكنھ یثیر صعوبة فى الخاصة بالدولة ، إال أن ھذا الرأي وإن إتسم بالسھول

                                                 
 .١٩٨٦، ٧٥ اإلرھاب والعنف السیاسي الحمد جالل عز الدین ، دار الحریة ، ص ١
، الجھود الدولیة والوطنیة لمكافحة ١٩حمد فاضل ، ص محاضرات فى اإلجرام السیاسي لم٢

 . ٤١-٤٠اإلرھاب ، ص 
 المرجع السابق نفس الموضع  ، تعریف اإلرھاب الدولى ومضمونة د عبد العزیز محمد ٣

 .١٩٧٩ / ١٧٣ ، ص٢٩سرحان ، المجلة المصریة للقانون الدولى ، مجلد 
 .١٧٨عبد الناصر حریز ، ص .  اإلرھاب السیاسي د٤
 .١٩٩٧ ، دار النشر ١٠٨ ص–ماذا بعد اإلرھاب لسعید سلمان  ٥
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تحدید ما یعتبر من االمور الداخلیة الخاصة بالدولة وماال یعتبر كذلك ، كما أن 
بأن حصر دولیة العمل اإلرھابي بضرورة إحتوائة على : ھناك رآي أخر یقول 

عنصر دولى بأن یوجھ إلى ھدف یتمتع بالحمایة الدولیة أو ینتھك قاعدة دولیة  
)١  (  

آلخر یعدد مجموعة من العناصر التى تجعل من العمل اإلرھابي كما ان البعض ا
  -:ان یكون دولیًا وتتمثل ھذه العناصر فى

 . تنفیذ العملیات اإلرھابیة خارج حدود دولة الجاني أو المجني علیھ  -١
 . التحضیر والتخطیط للعمل اإلرھابي فى دولة وتنفیذه فى دولة اخري -٢
لعالقات الدولیة وإنتھاك حقوق أستھداف العمل اإلرھابي باإلساءة ل -٣

 .اإلنسان
 .تنفیذ العمل اإلرھابي فى دولة معینة ولجوء الفاعل إلى دولة أخري  -٤
 .تمویل العمل اإلرھابي فى دولة وتنفیذه بدولة أخري -٥

ولھذا النوع من اإلرھاب أثر كبیر على العالقات الدولیة ولھ إنعكاس 
رھاب الدولى بانھ ال یخضع على االمن والسلم الدولیین ، وما یمییز اإل

لإلختصاص القضائي الداخلى ، إنما تحكمھ مقتضیات اإلتفاقیات الدولیة 
  .لمكافحة اإلرھاب المختلفة

ویري المستشار فایز سالم النشوان أن صفة اإلرھاب بشكل عام تاخذ الصفة 
 الدولیة وإن تمت داخل قطر ولم تتعده لغیره ، ذلك إن الفعل اإلرھابي لھ آثارًا
نفسیة على الضمیر اإلنساني خصوصًا إذا كان الفعل اإلرھابي لھ ضحایا جسیمة 
أثرت فى الرأي العام الدولى ، فعلى سبیل المثال األحداث اإلرھابیة التى حدثت 
فى رواندا فى منتصف تسعینات القرن المنصرم إنتقل أثرھا إلى العالم بأسره 

تعد إقلیم رواندا ، لذلك فإن اإلرھاب رغم إن الفعل اإلرھابي ، بكل جوانبھ لم ی
یأخذ صفتھ الدولیة نتیجة آثار الفعل وإمتداده على العالم بأسره الذي أصبح بفعل 
التكنولوجیا الحدیثة قریة صغیرة مما جعل دول العالم تتأثر مع بعضھا البعض 
بشكل ال یحتمل الفصل ، فما یحدث بأوروبا قد نجد آثاره فى آسیا والعكس 

  .صحیح 
  الفرع الثاني 

  فى أسالیب اإلرھاب
  

  تتعدد األسالیب التى تمارسھا المنظمات اإلرھابیة ، ومن أبرز ھذه األسالیب 
إن اإلدوات التى تعتمدھا المنظمات فى ممارستھا : حرب العصابات  - أ

لإلرھاب تتراوح بین حرب العصابات ، واإلغتیال ، وتدمیر المنشئات العامة 
خطف الطائرات ، وقد أخذت حرب العصابات أبعادھا ، واحتجاز الرھائن ، و

الھامة فى دول أمریكا الالتینیة بصورة خاصة بعد نجاح الثورة الكوبیة فى 

                                                 
  موسوعة القانون الجنائي لإلرھاب لمحمود صالح العادلى ، الجزء االول ، الجھود الدولیة ١

 .٤٢والوطنیة لمكافحة اإلرھاب ص
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م، وقد مورست ھذه الحرب فى كولومبیا وغواتیماال وبولیفیا ١٩٥٩عام 
وحتى فى فنزویال والبرازیل ، وحاربتھا الوالیات المتحدة األمریكیة بإرھاب 

(  خالل تنظیمات مسلحة كانت تمولھا وتدربھا مثل منظمات معاكس من
الید ( فى البرازیل ، و) فرقة الموت( فى ھاییتي ، و ) وماكوتسي) توتنسي
 .فى غواتیماال) البیضاء

ھو ظاھرة استخدام العنف والتصفیة الجسدیة بحق : اإلغتیال السیاسي   - ب
اسي ضد شخصیات سیاسیة كأسلوب من أسالیب العمل والصراع السی

الخصوم ، بھدف خدمة إتجاه أو غرض سیاسي ، ویعود إشتقاق الكلمة إلى 
اإلسم الذي أطلقة الصلیبیون على طائفة الحشاشین الشیعیة التى أساسھا 

 .الحسن بن الصباح فى بالد الشام
ھى عملیة توقیف قسري لشخص ثالث لیس طرفًا مباشرًا :  إحتجاز الرھائن -ج

ون او الخاطفون بواسطتھا  فرض شروطھم السیاسیة فى نزاع ویقصد الحاجز
أو العسكریة أو المالیة على الذین ھم فى نزاع معھم ، وتعود ظاھرة احتجاز 
الرھائن إلى العھود البشریة القدیمة ، فقد عرفت فى الحقیقة منذ القرن السابع 

 . ماوالعشرین قبل المیالد فى مصر ، والشرق االوسط وبالد فارس ثم أثینا ورو
ھو اإلستیالء على الطائرة اثناء تخلیقھا فى الجو عن :  خطف الطائرات -د

طریق اللجوء ، إلى التھدید بإستخدام العنف وإجبار طاقمھا على تغییر وجھة 
سیرھا والتوجھ نحو مطار آخر محاید او صدیق للمختطفین ، وذلك بعقد صفقة 

ن والطائرة ، وقد لجأ العدید والحصول على تنازالت مقابل اإلفراج عن المختطفی
من الجماعات الثوریة المتطرفة لھذه الوسیلة لمحاولة تأمین اإلفراج عن 
مناضلین معتقلین أو إرھابیین معتقلین أومحاولة الحصول على المال ، وكانت 
بعض دول الخلیج العربي تدفع سنویًا مبالغ كبیرة لبعض المنظمات اإلرھابیة 

ب ھذه المنظمات اختطاف طائرة تلك الدول ، ویحصل فى العربیة مقابل أن تتجن
بعض األحیان ان تختطف الطائرة بقصد إرتھان شخصیة مرموقة  على متن 
الطائرة ، ویحدث أحیانًا أن تختطف الطائرات من قبل اناس معتوھین أو مرتزقة 

 .أى بسبب رغبة المختطفین فى الھروب من بلد إلى آخر
كثیرًا ما كانت بعض الدول الكبري إستنادًا إلى قوتھا :  ضرب المدن بالقنابل -ھـ

، تقوم بقذف مدن دولة اخري أو شواطئیھا بالقنابل لترغمھا على التسلیم بما تتقدم 
بھ الیھا من طلبات بشأن نزاع أو أمر معین ، والشك فى ان التجاء دولة إلى مثل 

 مشروع ، ویتعارض ھذا األسلوب لتسویة نزاع بینھا وبین دولة أخري عمل غیر
  .مع القواعد الثابتة ، ومع مواثیق السالم المختلفة التى ینص علیھا القانون الدولى
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حجز السفن إجراء مقتضاه ان تقوم دولة بحجز السفن التابعة : حجز السفن   - و
لدولة اخري إلرغام الدولة صاحبة السفن على اإلجابة لطلبات او القیام 

 )١(بتعھدات معینة 
ھى ظاھرة استعماریة ترجع إلى القرن الماضي :  اإلستیطانياإلستعمار  - ز

وتتلخص فى وجود غرباء ، أوروبیین أساسًا ، مزروعین وسط محیط من 
سكان البالد األصلیین ، یشعرون بالنقاء والتفوق العرقیین ویمارسون إزاء 
السكان األصلیین شتي ضروب التمییز العنصري وینكرون وجودھم 

الوطن : ود اإلستعمار اإلستیطاني فى منطقتین رئیسیتینالقومي ویتركز وج
ورودویسیا ، یبلغ تعدد ) جنوب أفریقیا( وإفریقیا ) فلسطین المحتلة( العرب 

المسنوطنین فیھا حوالى سبعة مالیین نسمة ، ویشكل وجودھم عبرا لدول 
 .التى أنشاؤھا بالقوة ، تحدیًا مصیریًا للشعوب التى یفرضون أنفسھم علیھا

التوسع اإلقلیمي سیاسیًا وعسكریًا ھو توسع الدولة إقلیمیًا : التوسع اإلقلیمي   - ح
على حساب البلدان االخري ، وقد أوجد األلمان نظریة المجال الحیوي 
لیجدوا مبررات مقبولة لسیاسة ألمانیا التوسعیة الرامیة إلى إبتالع الجیران 

 الشرق األوسط تسعي أو إنتزاع جزء من أقالیم، وھناك دول كإسرائیل فى
إلى التوسع اإلقلیمي بدافع إستعماري توسعي او تحقیقًا لحلم تاریخي كالحلم 
الصھیوني بإنشاء دولة إسرائیلیة كبري على حساب دولة فلسطین ، والدول 
العربیة المجاورة لھا ، وإذا قام التوسع اإلقلیمي بصفة عامة على ضم 

ن صور العدوان واإلرھاب ویثیر أرض مملوكة لدول أخري ، فإنھ یعتبر م
المنازعات والحروب الدولیة ، وأكبر مثال على ذلك الغزو العراقي للكویت 

  )  ٢. (م١٩٩٠عام 

                                                 
 دائرة المطبوعات – عمان –أحمد یوسف الثل /  اإلرھاب فى العالمین العربي والغربي د١

 .٣٤، ص١٩٩٨، والنشر 
-١٦٣، فتاوي اآلئمة فى النوازل المدلھمة ، ٤٢  اإلرھاب فى العالمین العربي والغربي ص٢

١٦٦.  
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  املبحث الثالث يف

  التكييف الفقهي لإلرهاب

  :ویشتمل على ثالثة مطالب 
  ماھیة الحرابة: المطلب األول في 

  وبة المقررة لھاصور أفعال المحاربین والعق: لمطلب الثاني في ا
  جریمة البغي وعالقة اإلرھاب بھا: المطلب الثالث في 
  آثار اإلرھاب على المجتمع: المبحث الرابع في 

ع یطبقت الشریعة اإلسالمیة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمن أول تشر
 .یصور األعمال اإلرھابیة ، بما یكاد یتفق تماما مع االتجاه الحدیث لإلرھاب 

  ـ: أوضحت الشریعة اإلسالمیة صورتین من صور اإلرھاب وھما وقد 
  وھي جریمة الحرابة: الصورة األولى 
  وھي جریمة البغي: الصورة الثانیة 

 من إرھاب یتمثل في مخافة اآلنولو نظرنا لھاتین الجریمتین وبین ما یحدث 
 فعالاألھذه أن لھم بدون وجھ حق لوجدنا ت وقأموالھمرقھ س ووترویعھمالناس 

 قریبة الشبھ رربعتداءات الوحشیة على المسلمین وغیرھم بدون مالخسیسة واإل
  . في المعني واألثرا معًامدرجھا تحت ھاتین الجریمتین لتقاربھنا نجعلبھما مما 

ل من جریمتي الحرابة والبغي ، ومدي كن شاء اهللا حقیقة إوعلى ذلك سنبین 
  معاصرالعالقة بین تلك الجریمتین واإلرھاب  ال

  

  اطب اول

ا را  راا    

   فروعأربعةویشتمل على 
  المقصود بالحرابة لغة واصطالحا: الفرع األول في 
  م الحرابة والدلیل علیھاكح: الفرع الثاني في 
   الفقھاء في بیان المراد بالمحاربینآراء: الفرع الثالث في 
 .ھاب بجریمة الحرابة عالقة اإلر: الفرع الرابع في 

  الفرع األول
  في تعریف الحرابة لغة واصطالحا

هللا ) المحاربة(الحرابة ـ بكسر الحاء ـ مصدر یراد بھ : الحرابة لغة : أوًال 
أي سلبھ ) حربة ( ورسولھ والسعي في األرض فسادا ، وھي مصدر من قولھم 

فعول كذلك فھو محروب ، فھو َحِریب وُحِرَب بالبناء للم) ١(مالھ وتركھ بال شئ 

                                                 
 -١٢٤ لسان العرب ألبى الفصل محمد بن بن جالل الدین المعروف بابن منظور ص١

 . دار المعارف –األمیریة بمصر 
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المقاتلة والمنازلة من ذلك ولفظھا أنثي یقال قامت الحرب على ساق ) الحرب(و 
مثل كلبة وكالب و ) ِحَراب(إذا اشتد األمر وصعب الخالص وتجمع الحْرَبَھ على 

  )١(محاربة ) حاربتھ(
 وھ��م الع��صابة الت��ي تتك��ون) المغالب��ة ( م��أخوذة م��ن المحارب��ة بمعن��ي : فالحراب��ة 

  والتعرض لھم بسلب أموالھم أو قتلھم وھي مستمدة م�ن تعبی�ر اهللا    اآلمنینذعاج  إل
  ع��������������������ز وج��������������������ل ع��������������������ن ھ��������������������ؤالء بقول��������������������ھ تع��������������������الي    

"                 " ) ٢(  

 ویؤذیھم ، أنھم یح�اربون اهللا  اآلمنین اهللا سبحانھ وتعالي على من یزعج     أطلقفقد  
  : كن عاصیا هللا ورسولھ لقولھ تعالي ی مؤمنا يكذلك من یؤذورسولھ ، 

  

 "                             

    ")٣(  

م��ن ع��دة ال حقیق��ة  ن��ھ یح��ارب اهللا س��بحانھ وتع��الي مج��ازاً أون��سبھ المح��ارب إل��ى 
  ـ: نواحي وھي 

أن المحارب أعلن الحرب على األمن الداخلي للدولة اإلسالمیة ولیس : األولى
   الحرب على الدولة ذاتھاإعالنعلى الدولة ذاتھا وأقیم الحرب على األمن مقام 

أن اهللا سبحانھ وتعالي یستحیل أن یحارب لما ھو علیھ من صفات : والثانیة
وما وجب لھ من التنزه عن  على الكمال ، واإلدارةوعموم القدرة ، الجالل 

  .ضداد واألنداداأل
أن المحاربة تقتضي أن یكون كل خصم من المتحاربین في جھة محددة : والثالثة

   .)٤ ( والجھة على اهللا تعالي محال،عن األخر
  الحرابة اصطالحا: ثانیا 

  :عرف الفقھاء الحرابة بتعریفات متعددة منھا 
  ھي الخروج على المارةالحرابةأن : وا بقطع الطریق ، فقال: عرفھا الحنفیة 

 المال على سبیل المغالبة على وجھ یمنع المرور وینقطع الطریق سواء كان ألخذ
القطع من جماعة أو من واحد بعد أن یكون لھ قوة القطع وسواء كان القطع 
بسالح أو غیره من العصا والحجر والخشب ونحوھا أو كان بمباشرة الكل أو 

   .)٥(واألخذ  باإلعانةعض التسبب من الب

                                                 
 محمد بن على المقري الفیومي  المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعي ألحمد بن١
 . لبنان– المكتبة العلمیة بیروت ١٢٧ ، ص١ج
 . سورة المائدة ٣٣ جزء من اآلیة ٢
 .من سورة النساء) ١٤( آیة ٣
 . ، الطبعة الثانیة٢/٥٩٢ الجامع الحكام القرآن البن العربي ٤
ن مسعود الكاساني  بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع للعالمة الفقیھ عالء الدین أبى بكر ب٥

 ٧/٩٠جـ 
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ت�سمیتھا  ع�ن س�بب     ، أم�ا    ) السرقة الكب�رى    ( والحنفیة یطلقون على قطع الطریق      
 اإلم��امھ��و و الطری��ق مم��ن إلی��ھ حف��ظ أخ��ذ الم��ال خفی��ة وس��راً ین الق��اطع س��رقة أل
 أن السارق یأخذ المال خفیة  وسرا ممن إلیھ حفظ المكان المأخوذ منھ كما األعظم

  .یقوم مقامھ وھو المالك أو من 
ن ض�رر قط�ع   ألأع�م  ن ض�رر قط�ع الطری�ق    أل:وأما عن سبب ت�سمیتھا ب�الكبرى     

 األموال وعلى عامة المسلمین ، وضرر ال�سرقة ال�صغري           أصحابالطریق على   
  ).١ (ھمزیخص المالك باخذ مالھم وھتك حر

  :وعرفھا المالكیة 
ھ�اب  ذو خوف�ھ أو   السبیل ألخذ مال محت�رم بمك�ابرة قت�ال أ    إلخافةبأنھا الخروج   " 

  )٢(ة رة وال عداوئ وال ناإلمرهعقل أو قتل خفیة أو لمجرد قطع الطریق ، ال 
أن المحارب ھو من أخاف الطریق بحمل السالح أو غیره من : ومعني ذلك 

 قتل ھ واالعتداء الجسماني أو التھدید بأي منھا سواء صحبلإلیذاءت الصالحة آلاآل
ث من مجموعة أفراد أو من فرد واحد ، وإن النفوس واخذ األموال ، وسواء حد

 فیھا سواء بالمرورمجرد منع االنتفاع صد لم یقصد أخذ مال من السالكین ، بل ق
 أو عاما  كفالن أوكل مصريكان الممنوع من االنتفاع من المرور فیھا خاصًا

   .)٣ ( إلى الشام مثال یمرفیھاكما إذا منع كل واحد
 مكابرة إرعابق وھو البروز ألخذ مال أو لقتل أو بقطع الطر: وعرفھا الشافعیة

  )٤. ( على الشوكة مع البعد عن الغوثاعتمادًا
ن للقوم بالسالح في والمحاربون ھم الذین یعرض: فقالوا : وعرفھا الحنابلة

  الصحراء فیغصبونھم المال مجاھرة
  : وھيمن ھذا التعریف نجد أن الحنابلة قد اشترطوا شروطًا ثالثة في المحاربین

  . أن یكون المحاربین في الصحراء– ١
  . أن یكون مع المحاربین سالح– ٢
  ).٥( أن یأتي المحاربون مجاھرة ویأخذوا المال قھرًا – ٣

المكابر المخیف ألھل : بأنھا تتمثل في المحارب وھو : وعرفھا الظاھریة 
و نھارًا ، الطریق المفسد في األرض سواء بسالح أو بال سالح أصًال سواء لیًال أ

                                                 
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم ١
 . الطبعة الثانیة– ، دار الكتاب اإلسالمي ٥/٧٢
 مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن ٢

دار : م الناشر ١٩٩٢-ھـ١٤١٢الطبعة الثالثة  - ٦/٣١٤الطرابلسي المعروف بالخطاب جـ
 .٣/٢٢٧الفكر ـ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 

  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لشمس الدین الشیخ محمد بن عرفھ الدسوقي ٣
 . طبعة الحلبي القاھرة -٤/٣٤٨جـ
ن حمزة بن  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن أبى العباس احمد ب٤

  .٨/٣شھاب الدین الرملي ج 
 ، ٨ المغني البن قدامة للعالمة موفق الدین أبن محمد عبد اهللا بن محمود بن قدامة ج٥

 دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع. ٢٨٧ص
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في مصر أو فى فالة أو فى قصر الخلیفة أو الجامع سواء قدموا على أنفسھم 
إماما أو لم یقدموا سوي الخلیفة نفسھ، فعل ذلك بجنده أو بغیره ، منقطعین في 
الصحراء أو أھل قریة سكانا في دورھم أو أھل حصن كذلك ، أو أھل مدینة 

و أكثر، فكل من حارب المار أو خاف عظیمة أو غیر عظیمة كذلك ، واحدًا كان أ
  ).١(السبیل بقتل نفس ، أو أخذ مال ، أو الجراحة أو النتھاك فرج فھو محارب 

من أخاف السبیل في غیر مصر : أن المحارب ھو : وأما الشیعة الزبدیة فقالوا 
  ).٢(ألخذ المال وسواء أخاف المسلمین أم الذمیین 

 كل من حمل السالح إلخافة الناس في برا المحارب ھو: وعند الشیعة الجعفریة 
  )٣. (وبحر لیال أو نھارا في مصر وغیره

البالغ العاقل الموحد المحرم لفعلھ غیر المتأول :المحارب ھو: وعند االباضیة 
الشاھر سالحًا أو المظھر فسادًا ، القاطع للطریق ، ویستوي  في ذلك المباشر 

 وقتل نفسا أو لم یأخذ ما ال ولم یقتل والمعین ، ویستوي في ذلك إذا أصاب ماًال
  )٤. (نفسا لكنھ أشھر السالح 

  :بعد عرض تعریفات الفقھاء للحرابة نستنتج منھا ما یلي 
أن الحنفیة في أحد التعریفات للحرابة یشترطون الذكورة وبناء عل�ى ذل�ك ف�األنثى     

م عندھم ال ت�صلح للمحارب�ة عل�ى عك�س م�ا ذھ�ب إلی�ھ الجمھ�ور حی�ث ی�رون ع�د              
  .التفرقة بین الذكر واإلنثي

وال��شیعة الجعفری��ة ) ٥(بع��ض األئم��ة م��ن الفقھ��اء ك��أبي حنیف��ة وأحم��د وأب��ى ث��ور   
واإلباض��یة إل��ى اش��تراط ال��سالح ، وف��رق أبویوس��ف ب��ین اللی��ل والنھ��ار إلش��تراط   

  .السالح
الزیدی�ة ی�رون   )  ٨(وال�شیعة )  ٧(واحم�د ) ٦(بعض األئمة من الفقھاء كأبي حنیف�ة      

ریق قاصر على خارج العمران ، أما ال�شافعي وبع�ض أص�حاب أب�ي               أن قطع الط  
حنیفة واالوزاعي واللیث بن سعد ، وأكثر الحنابلة یرون عدم اعتب�ار المك�ان ف�ي                 

                                                 
 ، ط مكتبة الجمھوریة ١٣/٣٢٠المحلى للحافظ أبن محمد على بن جزم األبن الظاھري ج. ١

 العربیة
 الجامع لمذاھب علماء األمصار لإلمام المجتھد المھدي لدین اهللا أحمد بن  البحر الزخار٢

 .ھـ١٣٩٤ الطبعة الثانیة ٦/١٩٧یحیي بن المرتضي 
  شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل والحرام ، للمحقق الحلى أبو القاسم نجم الدین جعفر بن ٣

 .م١٩٩٦- ھـ١٣٨٩ ١، ط١٨٠ ، ص٤الحسن ، ق
 .م١٣٤٢، ط سنة ٦٤٣، ص٧للشیخ محمد بن یوسف أطفیش د النیل وشفاء العلیل ٤
 .١٠/٣٠٤ ، المغني البن قدامھ ٢٨٤ ـ ص٩ بدائع الصنائع ج٥
 ٣/٢٣٥ تبیین الحقائق للزیلعي ٢٨٧، ص٩ بدائع الصنائع ج٦
 ١٠/٣٠١ المغني البن قدامة ج٧
 .م١٩٧٥/ھـ١٣٩٤ ، الطبعة الثانیة ٦/١٩٧ البحرا لزخار ٨
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تحقیق الحرابة ومن ثم فھي تتحقق في نظرھم داخل القري واألمصار كما تتحقق           
  ) .١(في خارجھا كالصحراء والبحار 

كثر من ذلك فاعتبروا ھجوم السارق عل�ى ال�دار حراب�ة ،    أال ان المالكیة توسعوًا أ    
  ) ٢. (وكذلك القتل غیلة وأخذ المال مخادعة مع استعمال القوة أو عدم أستعمالھا

وأیضا نجد أن تعریف الظاھریة لمفھوم الحرابة قریب من تعری�ف المالكی�ة حت�ى              
 فانك�شف أم�ره   أنھم اعتبروا أن اللص إذا دخل مستخفیًا لیسرق أو لیزني أو لیقت�ل      

  )٣(فدافع وكابر لینفذ فعلتھ فھو محارب  
إل��ى أن االعت��داء عل��ى  ) ٦(والظاھری��ة) ٥(والمالكی��ة)٤(وی��ذھب بع��ض ال��شافعیة  

  الف�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������روج 
  .بالزنا حرابة

  :التعریف الراجح 
بعد عرض تعریفات الفقھاء للحرابة والمقارنة بینھا ، نري أن الراجح ھو تعریف 

 الب��روز ألخ��ذ م��ال أو قت��ل أو إرھ��اب مك��ابرة  بأنھ��ا  ال��شافعي حی��ث عرفھ��ااإلم��ام
  .اعتماد على الشوكة مع البعد عن الغوث 

حیث تمیز ھذا التعریف بالعمومیة مع الدقة في التعبیر وتحدید دافع البروز حی�ث              
 ال�سبیل بب�ث     إلخاف�ة  للقت�ل وح�ده أو       و أ هكون ألخ�ذ الم�ال وح�د      یبین أن البروز قد     

 م�ن ش�خص    ون واقع�اً  یك أن البروز    ویبین أیضاً ،  رة في قلوب الما   والذعرالرعب  
ستطاعة المقطوع علیھ م�ن االس�تغاثة ، وب�ین أن         إ عن عدم    لھ قوة ومنعھ ، فضالً    
،  ومع��ھ س��الح أم ال ، وإن یك��ون ف��ردا أو جماع��ة أنث��ي أو ًاالمح��ارب یك��ون ذك��ر

ی�ق   للطرل ق�وة یغل�ب بھ�ا الجماع�ة یك�ون قاطع�اً       ض إذا كان ل�ھ ف�      أنثيلواحد ولو   فا
  . لتعریف الشافعیة وفقًا

  الفرع الثاني 
  في حكم الحرابة والدلیل علیھا

 م�ن  األبری�اء  في الحقیقة اعتداء موجھ ضد ألنھاالحرابة محرمة وھي من الكبائر     
 وال یجوز في مرفوض والرجال وتسلبھم أمنھم وطمأنینتھم وھذا    واألطفالالنساء  

 وال التخط�یط ل�ھ ال م�ن الحكوم�ة وال     قدام علیھ وال الم�ساومة فی�ھ  إلانظر اإلسالم   
من األفراد وال من المؤسسات أو الجماعات مھما كان اسمھا أو صفتھا نظرا الن       

                                                 
اصالح الراعي والرعیة لتقي الدین أبى العباس أحمد بن عبد الحلیم  السیاسة الشرعیة فى ١

بن عبد السالم بن عبد اهللا  بن أبى القاسم بن محمد بن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ، 
 .ھـ١٤١٨ الطبعة االولى -٧٣ص

 الزخیرة ألبى العباس شھاب الدین أحمد أبن أدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر ٢
 .١٩٩٤ الطبعة االولى ٨،١٩٤،ج٨في ، صبالقرا

 .١١/٣٧١ المحلى البن جزم ٣
 ص١٨ نھایة المحتاج فى شرح المنھاج للرملي ٤
 .٤/٣٠٩ حاشیة الدسوقي فى علم الشرح الكبیر للدردیر ٥
 .١١/٣٧١ المحلى البن جزم ٦
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 للت��دمیر ، ویح��ول دون تق��دم العم��ران أو التنمی��ة    األم��الكھ��ذا االعت��داء یع��رض  
 لتأمین غذاء ومصالح األفراد والجماعات والجریم�ة الت�ي فیھ�ا اعت�داء       ةالضروری
ى المجتمع فإن اإلسالم ینظر إلى آث�ار تل�ك الجریم�ة ویعاق�ب عل�ى مث�ل        مباشر عل 

 اآلمن�ین  إف�زاع ھذه الجرائم عقاب�ا ش�دیدا یتناس�ب م�ع م�ا تحدث�ھ تل�ك الجریم�ة م�ن                    
  .وترویعھم
  -:واإلجماع في تحریم الحرابة  الكتاب والسنة واألصل

   ":قول��������ھ تع��������الي : الكت��������اب : أوًال                 

                                    

                          

         " ) ١(  

أن اهللا سبحانھ وتعالي  قد رتب في ھذه اآلیة عقوبة : وجھ الداللة من ھذه اآلیة 
من الطریق وھذه العقوبة أشدیدة للمحارب الذي یخرج على المارة ویقطع علیھم 

 السیما أنھا ذيالشدیدة ال تكون إال على فعل محرم شرعا لما فیھا من شدید األ
لشناعة " ذلك لھم خزء فى الدنیا : "عالىعلى جھة الخزي لھ فى الدنیا حیث قال ت

سد فیھا ألن المحاربة وعظم ضررھا ، وإنما كانت المحاربة عظیمة الضرر ، 
، وركنھا التجارات  وأعظمھاسبیل الكسب على الناس ، الن أكثر المكاسب 

 یضربون في األرض وآخرون: " وعمادھا الضرب في األرض كما قال تعالي 
 الطریق انقطع الناس عن السفر واحتاجوا إلى أخیف فإذا "یبتغون من فضل اهللا 

 ، فشرع اهللا على أكسابھمباب التجارة علیھم وانقطعت فأنسد لزوم البیوت ، 
لھم عن سوء فعلھم دعًا دود المغلظة ، وذلك الخزي في الدنیا رحقطاع الطریق ال

عد فیھا بالعذاب  منھم ، ووأرادھا لمن هباب التجارة التي أباحھا لعبادل ًا، وفتح
  )٢ (العظیم في اآلخرة

  السنة: ثانیا 
: ماروي عن أبي ھریرة ـ رضي اهللا عنھ ـ أن رس�ول اهللا ص�لي علی�ھ وس�لم ق�ال        

وھذا ینطبق على المحارب قاطع الطری�ق       ) ٣ ()من حمل علینا السالح فلیس منا     (
)٤(  

هللا علی�ھ  ما روي عن ج�ابر ب�ن عب�د اهللا ـ رض�ي اهللا عن�ھ ـ أن رس�ول اهللا ص�لي ا          
 إال م�ا  أخی�ھ ال یح�ل الم�رئ م�ن م�ال     : ( وس�لم خط�ب الن�اس خطب�ة ال�وداع فق�ال       

  )٥( نفس  عن طیبأعطاه

                                                 
 ٣٣ سورة المائدة اآلیة ١
  نیة الناشر دار الغد العربي  الطبعة الثا-٢٢٥٣ /٣ الجامح ألحكام القرآن للقرطبي ج٢
 .ھـ١٣٤٩، ط ٢/١٠٨ صحیح مسلم بشرح النووي ٣
 ، وصحیح مسلم كتاب الحج ٢/٢٦٠باب الخطبة أیام مني /  صحیح البخاري كتاب الحج ٤

 .٢/٨٨٩باب حجة النبي صلي اهللا علیھ وسلم 
-ار الحدیث  د– نیل األوطار شرح منتقي األخبار لإلمام محمد بن على بن محمد الشوكاني ٥
٥/٣٧٩ . 
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  وجھ الداللة
أن نفي الحل یقتضي الحرمة وعلیھ فإن أخ�ذ م�ال الغی�ر ح�رام ، إال إذا طاب�ت ب�ھ            
نفسھ ، وأخذ مال الغیر حرابة ، ألنھ أخذ من غیر طیب نفس منھ فتك�ون محرم�ة                 

ال شك أن من أكل مال أخیھ بغیر طیبة نفسھ یعتبر آكل ل�ھ بالباط�ل وھ�ذا أم�ر       ، و 
مصرح بھ في الق�رآن الك�ریم وال�سنة ومجم�ع علی�ھ عن�د كاف�ة الم�سلمین ومتواف�ق             

  ).١(على معناه العقل والشرع 
  ـ اإلجماع: ثالثا 

 تفق العلماء على أن جریمة الحرابة محرمة تحریما مؤبدا ولم یوجد احد یعارضأ
   .)٢ (جماعاإذلك منذ عصر الصحابة والتابعین إلى یومنا ھذا فكان 

 األدلة یتبین لنا أن جریمة الحرابة محرمة نظرا لشناعتھا وعظم ضررھاھذه من 
  الفرع الثالث

  في اراء الفقھاء في بیان المراد بالمحاربین
یج���د ربن���ا أن نب���ین اوج���ھ الخ���الف الت���ي وردت ع���ن الفقھ���اء ف���ي بی���ان الم���راد    

 : اآلیة ، حیث ذھبوا في ذلك إلى عدة أقوال الذین ذكرتھمالمحاربینب
 )٥( وال�شافعیة  )٤( والمالكی�ة  )٣(الحنفی�ة   ذھب جمھور الفقھ�اء م�ن       : القول األول   

إلى أن المراد بالمحاربین في اآلیة الكریم�ة ھ�م قط�اع الطری�ق ال�ذین ی�سعون ف�ي                
  .األرض فسادا 

 احم�د ، وق�ول    وأسحاق وقتادة وأص�حاب لیثذلك بالقتل ونھب األموال وبھ قال ال     
  )٦ ( ثور وداودوأبو والنخعيالبن عباس وسعید بن المسبب ومجاھد 

قال أن المراد بالمحاربین ھم المرتدون عن اإلس�الم وھ�ذا ق�ول اب�ن             : القول الثاني 
 )٧ (ةنعمرو الحسن وعطاء وإن ھذه اآلیة نزلت في العرنیین وھم ناس من عری            

 ـ ق�دموا عل�ى    عرین�ھ أن قوم�ا م�ن عك�ل ـ أو ق�ال م�ن       :  مالك ـ روي عن انس بن
 فأمر لھم رسول اهللا صلي اهللا       وألبانھا) ٨(فأجتوا  رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم       

                                                 
   المرجع السابق نفس الموضع١
 .٤/١٨١ مغنى المحتاج للخطیب الشربیني ٢
 – طبعة دار المعرفة للطباعة – ، الطبعة الثانیة ٩/١٣٤ المبسوط لشمس الدین السرخسي ٣

  لبنان- بیروت –النشر 
 .٨/١٩٤  الذخیرة للقرافي ٤
 .٤/١٨٠ المغني  المحتاج للخطیب الشربیني ج٥
 .٢/٥٩٢احكما القرآن ألبن العربي ج٦
( تصغیر عرنة وھى موضع بین مكة والمدنة ومنھا سمیت القبیلة والنسبة إلیھا :  عرِینة٧

المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافع تألیف العالمة أحمد ابن محمد على ) ُعَرني
 .    لبنان– بیروت – المكتبة العلمیة -١/٤٠٦المقري الفیومي 

أى اصابھم الجوا وھو المرض  أى ال توافقھم فكرھوھا، وداء الجوف إذا :  أجتووا المدینة ٨
یقال أجتویت البلد إذا كرھت المقام فیھا : تطاول وذلك إذا لم یوافقھم ھواءھا واستحموھا 

 . دار المعارف- ط١/٧٣٤مادة حوا / لسان العرب ( وإن كنت فى نعمة 
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ھ��ا ف��انطلقوا ، فلم��ا  ن وأكباأبوالھ��ا أن ی��شربوا م��ن وأم��رھم )١ (علی��ھ وس��لم بلق��اح 
نعم فبلغ النب�ي ص�لي اهللا   وا قتلوا راعي النبي صلي اهللا علیھ وسلم واستاقوا ال   صّح

رتفع النھار حت�ى ج�ئ      ، فما أ   آثارھمرسل في   أرھم من أول النھار ف    بعلیھ وسلم خ  
ة  أعی��نھم وألق��وا ف��ي الح��رّ  )٢(بھ��م ، ف��أمر بھ��م فقطع��ت أی��دیھم وأرجلھ��م وس��مر    

فھ��ؤالء ق��وم س��رقوا وقتل��وا وكف��روا بع��د :  قالب��ة أب��وون ، ق��ال قف��ال ی��ست��سقون یس
  )٣ (ورسولھ وحاربوا اهللا إیمانھم

أن المراد بالمحاربین ھم المشركون ، فمن أخذ منھم قب�ل أن            : قال  : القول الثالث   
 ، وممن ق�ال ب�ذلك عكرم�ة    أصابھیقدر علیھ لم یمنعھ ذلك أن یقام علیھ الحد الذي   

  والحسن البصري
أن المراد بالمحاربین ناقضوا العھد لما روي عن ابن عب�اس    : قال  : القول الرابع   

ك وابن جریر أن اآلیة نزلت في قو من أھل الكتاب كان بینھم وبین النبي والضحا
ن ش�اء أن یقت�ل   إف�سدوا ف�ي األرض فخی�ر اهللا رس�ولھ      أفنقدوا العھد و  ومیثاق  عھد  

  .وإن شاء أن تقطع أیدیھم وأرجلھم من خالف
  المناقشة

  ناقش جمھور العلماء القول الثاني والثالث والرابع بما یلي
ما بشة القول الثاني القائل بان المحاربین ھم المرتدون ھذا مردود علیھ مناق: أوًال 
  :یلي 

 أن اهللا سبحانھ وتعالي بین حكم المرتد على لسان نبیھ الكریم محمد صلى اهللا   - أ
علیھ وسلم إذا استتیب فلم یتب وظل متمسكا بردتھ بأن یقتل بسبب ردتھ 

 عن ابن عباس ـ رضي المحاربتھ سواء قطع الطریق أو لم یقطع لما روي
  ) ٤) (من بدل دینھ فاقتلوه: ( اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

فالقتل وإن كان عقوبة مقررة في كل من أحكام الردة والحرابة إال أن سبب 
  .وجوبھ مختلف تمامًا فى كل منھما 

،  أن آیة الحرابة أوجبت القطع من خالف والنفي من األرض والصلب –ب 
والمرتد وفقا ألحكام  الردة ال ُینفي وال تقطع یده وال رجلھ وال ُیخّلي سبیلھ بل 

                                                 
والفتح لغة والجمع .  بھ النخل واللقحة بالكسر الناقة ذات لبن اللقاح بالفتح اسم ما یلقح١
 .٢/٥٥٦بكسر االم المصباح المنیر ) ِلقح(
 - ٢یقال سمرت عینھ أى كحلتھا بمسمار محمي فى النار والمصباح المنیر ج:  سمر ٢

٢٨٨. 
 ، الطب ٢٨٥٥، الجعاد رقم ١٤٣٠ ، الزكاة رقم ٢٣١ صحیح البخاري باب الوصیة رقم ٣

  . باب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات/  ، صحیح مسلم ٢٨٥٥
تفسیر القرآن العظیم لإلمام الحافظ عماد الدین أبى الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي 

، جامع البیان عن تأویل آى ٣/٢٢٤٤،٢٢٤٥ ، الجامع الحكام لقرآن للقرطبي ٢/٤٨: 
 .م٢٠١٠-١٤٢٢الولى  ، ا٨/٣٦٠القرآن لمحمد بن جریر الطبري 

طبعة مصطفي البابلي الحلبى وأوالده . ٧/٢١٦  نیل االوطار شرح منتقي األخبار للشوكاني ٤
 .بمصر
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یقتل إن لم یسلم ، وال یصلب أیضا ، فدل أن ما اشتملت علیھ اآلیة ما عني بھ 
  )١(المرتد
القائل بان المراد بالمحاربین ھم المشركون بأن قولھ : مناقشة القول الثالث    : ثانیا  

)  ٢"(لذین تابوا من قبل أن تقدروا علیھم فاعلموا أن اهللا غف�ور رح�یم  إال ا : "تعالي  
یراد بھ التوبة عن قطع الطریق ، ولو كان الم�راد الكف�ار لكان�ت ت�وبتھم باإلس�الم                 

  وھو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدھا
قل للذین كفروا إن ینتھوا یغفر لھم ما : " وألن اإلسالم یجب ما قبلھ لقولھ تعالي 

أي یسقط ) ٤) (اإلسالم یھدم ما قبلھ(وقولھ صلي اهللا علیھ وسلم  ) ٣"(سلف قد 
  ).٥(ویمحو أثره فیسقط القتل والقطع في كل حال 

ب�أن الم�راد بالمح�اربین ھ�م ناق�ضوا العھ�د م�ن أھ�ل         : مناقشة الق�ول الراب�ع القائ�ل      
 الكتاب لما روي عن ابن عباس والضحاك أنھا نزلت یسبب قوم م�ن أھ�ل الكت�اب               

كان بینھم وبین رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم عھد فنقضوا العھد وقطعوا السبیل 
وافسدوا في األرض فخیر اهللا رس�ولھ إن ش�اء أن یقت�ل وإن ش�اء أن تقط�ع أی�دیھم            

  ) ٦. (وأرجلھم من خالف رواه ابن جریر
  الرأي  الراجح

 ـ ما أرجحي  والمناقشة التي وردت علیھا فإننوأدلتھم الفقھاء أراءبعد عرض 
ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من أن المراد بالمحاربین في اآلیة الكریمة ھم قطاع 

 .الطریق الذین یسعون في األرض فسادا
  وذلك لما یلي

  :  أن المحاربة قد تقع من المسلمین ودلیل ذلك قولھ تعالي – ١
  
 "                            

                           

            ") ٧(  

لما وادع رسول اهللا :  ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنھما انھ قال – ٢
صلي اهللا علیھ وسلم أبا بردة ھالل عویمر األسلمي فجاء أناس یریدون اإلسالم 
فقطع علیھم أصحاب أبي بردة الطریق فنزل على رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم 

أن من قتل واخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم : جبریل علیھ السالم بالحد فیھم 

                                                 
 .٢/٥٩٢، أحكام القرآن البي العربي ٣/٢٢٤٦ الجامع الحكام القرآن للقرطبي ١
 . سورة المائدة٣٤ آیة ٢
 . سورة األنفال٣٨ آیة ٣
باب كون اإلسالم یھدم ماقبلھ وكذا الھجرة والحج / ان  أخرجة مسلم فى صحیحھ كتاب اإلیم٤
١/١٢. 
 ط دار الغد العربي. ٣/٢٢٤٦ الجامع الحكام القرآن للقرطبي ٥
 .٨/٣٦٠، جامع البیان عن تاویل أى القرآن للطبري ٢/٤٨ تفسیر ابن كثیر ٦
  .٢٧٨،٢٧٩ سورة البقرة آیة ٧
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أخذ ماال ولم یقتل قطعت یده ورجلھ من خالف ، ومن جاء یأخذ المال قتل ، ومن 
  ) .١)(مسلما ھدم اإلسالم ما كان منھ في الشرك

فاآلیة وإن كانت قد نزلت في الكفار إال أن حكمھا ال یقتصر علیھم الن السبب 
وقد جاء ھذا النص بألفاظ عامة . الموجب للعقوبة ھو قطع الطریق وذلك بالنص 

حكم عاما ینطبق في حق كل من تقرر السبب في حقھ ، تطبیقا وبناء علیھ یكون ال
  )٢)(إن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب: (للقاعدة األصولیة القائلة

وال  خالف بین أھل العلم أن حكم ھذه اآلیة مترتب في : ( قال القرطبي– ٣
 )٣) (المحاربین من أھل اإلسالم وإن كانت نزلت في المرتدین أو الیھود

  الفرع الرابع
  في عالقة اإلرھاب بجریمة الحرابة

لما كانت جریمة الحرابة ـ في الواقع ـ تتم تحت التھدید والقوة المادیة غالبا 
ومجرد خروج المحارب إلى السبیل یؤدي إلى الذعر والخوف إذ لو لم یتحقق 
الخوف والفزع لكان خروجا عادیا كسائر الخارجین لقضاء المصالح ، وبالتالي 
ال یتحقق قطع الطریق وھذا الشعور بالذعر والخوف والفزع ما ھو إال إرھاب 
فھذه الجریمة تتحقق سواء كان بحوزة القاطع سالح أو ما یشبھھ ـ عند بعض 

وحمل السالح في حد ذاتھ من الوسائل ) ٤) (االحناف ـ والحنابلة(  الفقھاء منھم
أخاف السبیل ألخذ مال محترم المسببة لإلرھاب أو لم یكن بحوزة القاطع سالح و

  )٥) (وھذا قول المالكیة والشافعیة( اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث 
وإرتكاب المحارب لجریمتھ سواء أكانت إخافة الطریق فقط ، أم تعرضا لقتل 
نفس فحسب ، أم أخذ مال فقط ، أم أخذ مال وقتل نفسا معا فھذه الجرائم ال 

  . إلرھابترتكب إال تحت مظنة ا
 یمثل أحد عناصر قیام جریمة الحرابة ، إذ ال تنھض أركان ھذه -فاإلرھاب ـ إذن

الجریمة بدون توافر عنصر اإلرھاب ، فإذا كان اإلرھاب عنصر في جریمة 
الحرابة فیخضع ألحكامھا الشرعیة ، ویأخذ نفس األحكام  بناء على نوع 

  . الجریمة

                                                 
 ١/١٦/  ما قبلھباب كون اإلسالم یھدم/  صحیح مسلم كتاب اإلیمان١
 .٩/١٣٤ المبسوط للسرخسى ٢
 .٣/٢٢٤٦ أحكام القرآن للقرطبي ٣
، رد المحتار على الدر المختارالبن عابدین محمد بن عمر ٩١ – ٩٠ ، ٧ بدائع الصائع ، ٤

، الناشر ، دار الفكر بیروت ، ط الثانیة .١١٣، ٤بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ج
  م١٩٩٢، ١٤١٢

اع على متن اإلقناع لمنصور بن یونس بن صالح الدین بن حسن بن إدریس كشاف القن
 .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢ مكتبة النصر الحدیثة الریاض ١٥٠ ، ١٤٩الحنبلي ص

 مواھب الجلیل ، شرح مختصر خلیل ، لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد ٥
. م١٩٩٢-ھـ ١٤١٢عة الثالثة  الطب- ٦/٣١٤الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب 

  ٨/٣الناشر دار الفكر ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج للرملي 
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الحرابة أربع عقوبات مناسبة لكل من وقد فرضت الشریعة اإلسالمیة لجریمة 
ھذه الصور اإلجرامیة وھي عقوبة القتل ـ والقتل والصلب والقطع  ، والنفي فقد 

  : قال اهللا تعالي 
 "                         

                                 

                          ") ١(  

  وجھ الداللة من اآلیة الكریمة 
 ، إال أنھ لما كانت ان اآلیة بینت حكم المحاربین الذین یسعون فى األرض فسادًا

محاربة اهللا سبحانھ وتعالى ال یمكن أن تكون حقیقة ألن اهللا تعالى یستحیل 
محاربتھ فھو ال یحارب وال یغالب لما ھو علیھ من صفات الكمال ، ولما وجب لھ 

یحاربون "من التنزیھ واإلجالل عن األضداد واألنداد ، لذلك كان فى قولھ تعالى 
  :ة ومجاز یحتمل وجھین استعار" اهللا  ورسولھ
أنھ سمي الذین یخرجون ممتنعین مجاھرین بإظھار السالح وقطع : الوجھ األول 

الطریق محاربین ، وذلك ألنھم بمنزلة من حاربوا غیره من الناس ، فسمیت ھذه 
الطائفة بالمحاربین لخروجھا ممتنعة بأنفسھا لمخالفة أمر اهللا تعالى وإنتھاك 

ح ولم یسم بذلك كل عاص هللا تعالى أو لیس بھذه المنزلة الحرمات وإظھار السال
  )  ٢(فى اإلمتناع وإظھار المبالغة فى أخذ األموال وقطع الطریق 

ان یراد یالذین یحاربون اهللا اى الذین یحاربون اولیاء اهللا ورسولھ : الوجھ الثاني 
" سولھإن الذین یؤذون اهللا ور"، وھذا على حذف مضاف ویؤید ھذا قولھ تعالى 

والتقدیر یؤذون أولیاء اهللا أو عبید اهللا فعبر بنفسھ العزیزة عن أولیائھ إكبارًا ) ٣(
من الذي " وإستعظامًا ألذیتھم كما عبر بنفسھ عن الفقراء الضعفاء فى قولھ تعالى 

  )٤" (یقرض اهللا قرض حسنًا 
) ٥(ء فى ھذه اآلیة یحث اهللا عزوجل عل�ى اإلس�تعطاف عل�ى الفق�را       : وجھ الداللة   

ق�ال رس�ول   : ومثلھ فى صحیح  السنة ماروي عن أبى رافع عن أبى ھری�رة ق�ال           
یابن آدم مرضت فلم تع�دني ،  :  إن  اهللا عزوجل یقول   ( اهللا صلى اهللا علیھ وسلم      

أم�ا علم�ت ان عب�دي فالن�ا     : یارب كیف أعودك ؟ وان�ت رب الع�المین، ق�ال          : قال
دتني عنده ؟ یابن آدم إستطعمتك فلم      مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لو عدتھ لوج         

ام�ا علم�ت أن�ھ    : یارب وكیف أطعمك ؟ وأنت رب العالمین ، قال     : قال: تطعمني  
اس��تطعمك عب��دي ف��الن ، فل��م تطعم��ھ؟ أم��ا علم��ت أن��ك ل��و أطعمت��ھ ل��و ج��دت ذل��ك  

                                                 
 ٣٣ سورة المائدة آیة ١
 ، الناشر دار إحیاء التراث ٤/١٥  أحكام القرآن ألحمد بن على أبو بكر الجصاص الحنفي ٢

ر المتب العلمیة  ، الناشر دا٢/٥٩٣ ، أحكام القرآن البن العربي ١٤٠٥ بیروت ط–العربي 
 . ٣ ط –بیروت لبنان 

  سورة األحزاب٥٧  جزء من اآلیة  ٣
  سورة البقرة٢٤٥ جزء من اآلیة ٤
 .٣/٢٢٤٦ الجامع ألحكام القرآن للقرطي ٥
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ی�ارب كی�ف أس�قیك؟ ، وان�ت رب     : عندي ، یابن آدم استسقیتك ، ولم تسقني ، قال   
ت��سقاك عب��دي ف��الن فل��م ت��سقھ ، أم��ا إن��ك ل��و س��قیتھ وج��دت ذل��ك أس: الع�المین ق��ال  

  ) ١(عندي 
 عل��ى م��ن – ص��لي اهللا علی��ھ وس��لم  –وی��صح إط��الق لف��ظ المحارب��ة هللا ورس��ولھ   

عظم��ت جریرت��ھ  بالمج��اھرة بالمع��صیة وإن ك��ان م��ن أھ��ل المل��ة ، وال��دلیل علی��ھ  
 رأى معاذًا –ان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ : مارواه زید بن مسلم عن أبیھ     

س��معت رس��ول اهللا ص��لي اهللا علی��ھ وس��لم یق��ول   : ( مایبكی��ك ؟ ق��ال : یبك��ي فق��ال 
  ) ٢"(الیسیر من الربا شرك، ومن عاد أولیاء اهللا فقد بارز اهللا بالمحاربة"

فمن حارب مسلما لیأخذ مالھ أویعتدي على عرضھ او نفسھ فھو معاد لعباده اهللا 
  .فعل تعالى محاربًا اهللا تعالى بھذا ال

یمكن أن تطلق : أن المحاربة هللا ورسولھ  صلي اهللا علیھ وسلم: وبھذا یتبین لنا 
على المجاھرین بإظھار السالح لإلرھاب وقطع الطریق ، وھذا اإلطار اإلرھابي 
المتمثل فى إحداث الرھبة والفزغ فى نفوس الناس یعد طرفًا مشددًالعقوبة 

  .المحارب 

  طب اا

ور أ   ررةا ون وارل ا  

  -:ویشتمل على أربعة فروع
 وبعد ان أوضحنا مدي العالقة بین اإلرھاب ، وجریمة الحرابة نوضح إن شاء 

الذي یقوم بھا ونتبعھا بذكر العقوبة المقرر لھا وھذه /اهللا صور وأفعال المحارب 
 :الصور ھي 

  الفرع األول 
  :إخافة السبیل فقط: ة وھي  الصورة االولى من صور الحرابفي

انھ قصد بخروجھ منع : إذا خرج المحارب ، وأخاف السبیل الغیر ، بمعني 
المارة وأخاقتھم من سلوك الطریق الذي یقطعھ ، دون ان یتعرض لقتل نفس أو 

  .أخذ مال ، فإن الفقھاء اختلفوا فى عقوبتھ على رأیین
  : الرأي األول 

  ،) ٤(، والشافعیة ) ٣(یري جمھور الفقھاء من الحنفیة 

                                                 
١

 الناشر -٥/٣٤٣٩ المنھاج شرح صحیح مسلم البن الحجاج أبو زكریا محیي الدین یحیي بن شرف النووي 
 .ھـ١٣٩٢ الثانیة -یروت ط ب–داء إحیاء التراث العربي 

٢
 . الناشر دار إحیاء المتب العربیة مصطفي البابلي الحلبي -٢/١٣٢١  سنن أبن ماجھ 

٣
 ٣/٢٣٦ تبیین الحقائق للزیلعي ٩/١٣٥ ، المبسوط للسرخسي ٢٧٠، ٢٦٩ ٤ فتح القدیر البن الھمام جـ

٤
 دار الكتاب اإلسالمي -٤/١٤٥ أسني المطالب شرح روض الطالب ألبي یحیي زكریا األنصاري الشافعي 

 ، ٤/١٨١، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنھاج لمحمد الشربیني لحطیب ) ھـ٩٢٦-٨٢٦(القاھرة ، 
نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین . م١٩٣٣ھـ١٣٥٢٠ لبنان – بیروت –دار أحیاء التراث العربي 

-١٣٨٦ الطبعة االخیرة - مصر–تبة مصطفي البابلي الحلبى  مك–محمد بن أبى العباس الرملى األنصاري 
 م١٩٦٧
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أن عقوبتھ ) ٤(واإلباضیة) ٣(واإلمامیة ) ٢(والشیعة الزیدیة )  ١( والحنابلة 
  . النفي من األرض 

  واستدلوا على ذلك بالكتاب واألثر واإلجماع 
  ) " ٥(أو ینفوه من األرض: " ـ فقولھ تعالي : أما الكتاب 

ھنا مرتبة للحكم ، ) أو(أن دلت اآلیة على : وجھ الداللة من االیة الكریمة  
فیختلف الحكم باختالف الجنایة ، وھذا قول سعید بن جبیر وقتاده والسدي ، 

  ) ٦(والربیع ، وروایة عطا عن ابن عباس
إذا : ( ماروي عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنھما ـ فى قطاع الطریق : وأما األثر 

ذوا المال قتلوا ولم یصلبوا ، قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم یأخ
وإذا أخذوا المال ولم یقتلوا قطعت أیدیھم وأرجلھم من خالف  وإذا أخافوا السبیل 

   . )٧) (ولم یأخذوًا ماًال نفوا من األرض 
  ھذا االثر یبین أن عقوبة المحارب تختلف باختالف الفعل : وجھ الداللة 

  ) .٨(نفيفقد أجمع العلماء على جواز ال: وأما االجماع 
حیث ) ١١(وبعض االمامیة ) ١٠(والظاھریة ) ٩(ھو للمالكیة : الرأي الثاني  

یرون أن اإلمام بالخیار إن شاء قتلھ او صلبھ أو قطعھ أو نفاه واألمر فى 
  .االختیار یرجع الى نظر اإلمام واجتھاده بما توحي بھ المصلحة 

لخالص منھا فوجھ فإن كان المحارب ممن لھ الرأي والتدبیر فى الحروب وا
ورب : ( االجتھاد قتلھ او صلبھ ألن قطعھ من خالف ال یدفع ضرره قال مالك 

  )١٢) (محارب ال یقتل وھو أعظم فسادًا فى خوفھ ممن قتل 

                                                 
 .٣/٣٧٧ ، شرح منتھي اإلیرادات للبھوتي ١٠/٣١٣  المغنى البن قدامھ ١
 ٦/١٧٩ البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار لإلمام احمد بن یحیي بن المرتضي ٢
 .م١٩٧٥-١٫٩٤ الطبعة الثانیة –
 الحالل والحرام ألبى القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن أطفیش  شرائع اإلسالم فى مسائل٣
 م١٩٦- ١٣٨٩ھـ االولى ١٣٤٣ط سنة ٧/٦٤٥
 ھـ١٣٤٣ط سنة ٧/٦٤٥  النیل وشفاء  العلیل للشیخ محمد بن یوسف أطفیش ٤
  سورة البقرة٣٣ جزء من اآلیة رقم ٥
 . ٦/١٥٢، األم للشافعي ٢/٥٨ تفسیر القرآن العظیم ٦
 ، نیل األوطار للشوكاني ٨/٢٨٣ ، السنن الكبري للبیھقي ١/٣٣٦  مسند الشافعي٧
 م١٩٩٠-ھـ١٤١٣ مصر الطبعة االولى - الناشر دارالحدیث  - ٧/١٧٢
 .٥/١٦٤ ، ألم الشافعي ٢/٤٩٥ ، بدایة المجتھد البن رشد ٧/٩٣ بدائع الصنائع للكاساني ٨
ي على مختصر خلیل  شرح الخرش– ٢/٣٤١ بدایة المجتھد ونھایة المفتصد البن رشد ٩

ھـ ١٣١١ الطبعة الثانیة – مصر – المطبعة االمیریة - ١٠٦-٨ألبى عبد اهللا محمد الخرشي 
 دار إحیاء الكتب - ٤/٣١١، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن عرفھ الدسوقي 

  مصر –العربیة
 ١١/٣٨٧ المحلى البن جزم ١٠
 ١٨١- ٤  شرائع اإلسالم ، ص١١
 .١٥/٢٩٨ي لإلمام مالك ج  المدونة الكبر١٢
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أما إذا كان ممن رأي لھم ، ولكن من ذي البطش أي القوة والشجاعة فاألولى 
اتین الصفتین أي ال القطع من خالف إلعجازه وإن كان ممن لیس فیھم شئ من ھ

والنفي باالجتھاد ، ویكون )١(تدبیر لھ وال بطش أخذ بأیسره وھو الضرب
الضرب على قدر جرمھ وكثرة فساده أي أنھ یندب لإلمام النظر فیما ھو األصلح 

  والالئق بحال المحارب من عقاب فینزلھ بھ 
  : الرأي الراجح 

ب الیھ جمھور الفقھاء من أن بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم فإنني أرجح ما ذھ
عقوبة المحارب إذا اخاف السبیل فقط ھي النفي وذلك لقوة أدلتھم ، كما أن حرف 

  .یفید التنویع ویبین أن عقوبة المحارب تختلف بإختالف الفعل) أو(
   واهللا اعلم 
ھذا وقد أختلف الفقھاء فى كیفیة النفي الوارد كعقوبة للمحارب فى أیة الحرابة لذا 

ي أقوم بعرض أقوال الفقھاء فى ذلك بعد بیان معناه حتى یمكن االھتداء إلى فإن
  : أرجح األقوال وباهللا التوفیق

من باب ) نفیا(ھو الطرد والھالك واالبعاد یقال نفیت الحصي : تعریف النفي لغة 
بنفسھ أي انتفي ثم قیل لكل ) ونفي ) ( فانتفي (رمي أي دفعتھ عن وجھ االرض 

) منفي(ونفیت النسب إذا لم تثبتھ والرجل ) فانتفي )( نفیتھ (  تثبتھ شئ تدفعھ وال
النسب ، وقول القائل لولده لست بولدي ال یراد بھ نفي النسب بل المراد ھنا نفي 
خلق الولد وطبعھ الذي تخلق بھ أبوه فكانھ قال لست على خلقي وطبعي وھنا 

  ) . ٢( خلقھ وطبعھأبیھ والمعني ھو على( نقیض قولھم خالف فالن ابن 
والنفي أصلھ اإلھالك ، ومنھ اإلثبات والنفي ، فالنفي اإلھالك باالعدام ، ومنھ 

  ) . ٣(النفایة لردي المتاع ، ومنھ النفي لما تطایر من الماء عن الدلو
  ـ : تعریف النفي إصطالحًا 

ن عرفھ األحناف بمعناه المجازي وھو الحبس والسجن ألن المعني الحقیقي ال یمك
   -:وذلك لما یلي) ٤(تحقیقھ لذا وجب الخمل على المعني المجازي 

إن النفي من جمیع األرض محال مع بقاء ، حیاتھ ، ألن ذلك ال یتحقق  -
 إال بالقتل ، والقتل قد تقدم فى اآلیة ، وبالتالي فال معني لتكراره 

ئز إن النفي من البلد التي ارتكب فیھا جرمھ الشنیع الى بلد أخرى غیر جا -
، ألن فیھ إیذاء أھلھا ، وإیصال شروره لھم ومن ثم فإن ضرره لن یرتفع 

وشره لن ینقطع وآذاه لن یندفع إلمكانھ قطع الطریق على اآلمنین ھناك 
 . أیضًا

                                                 
 .٦/٣١٥ مواھب الجلیل للحطاب ١
 .٢/٦١٩ المصباح المنیر ٢
  دار الغد العربي القاھرة ٣/٢٢٤٩ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ٣
 ، تبیین ٩/٢٩٣، المبسوط ، بدائع الصنائع للكاساني ٤/٢٧٠ فتح القدیر البن الھمام ٤

 .٣/٢٣٦الحقائق للزیلعي 
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إن النفي بمطاردتھ حال ھربھ حتى یلحق بدار الحرب غیر جائز شرعًا   -
 یفتن فى دینھ لعدم جواز الزج بالمحارب المسلم إلى بالد الكفر حتى ال

فیرتد فیكون حربیا ومن ثم حربا علینا ، ونكون قد زدنا المشركین بدال 
 من انقاصھم 

فإذا ثبت ھذا ، فال مناص من صرف النفي إلى معني مجازي یتفق مع  -
ألنھ : ( إرادة العقاب وھو الحبس قال الجصاص فى تفسیره ما نصھ 

اه عن المسلمین وھو إذا معلوم أن المراد زجره عن إخافة السبیل وكف آذ
صار إلى بلد آخر فكان ھناك مخًال كانت معرتھ  قائمة على المسلمین اذا 

وأن یكون نفیھ عن دار اإلسالم . كان تصرفھ ھناك كتصرفھ فى غیره 
وذلك ممتنع أیضا ألنھ ال یجوز نفي المسلم إلى دار الحرب لما فیھ من 

ت أن معني النفي ھو نفیھ تعرضھ للردة ومصیره إلى أن یكون حربیا فثب
) عن سائر األرض إال موضع حبسھ الذي ال یمكنھ فیھ العبث والفساد

لذلك فإن المحبوس یسمي منفیا من األرض أي خارجًا عن الدنیا ، ) ١(
ألنھ ال ینتفع بطیباتھا ولذاتھا ، وال یجتمع بقریب لھ إلقصائھ وابعاده عن 

 . المجتمع ، فكان كالمنفي حقیقة
لمالكیة أن المراد بالنفي الوارد فى آیة الحرابة ھو أن ینفي ویري ا -

المحارب من البلد الذي ارتكب فیھ جرمھ الى غیره ، وینظر فى أمره ، 
فإن كان كثیر الفساد نفاه اإلمام إلى بلد بعید ، وإن كان قلیلھ نفاه الى بلد 

ان قریب وأقلھ ما تقصر فیھ الصالة وھو یوم ولیلة ویسجن فیھ سواء ك
 )٢(یخشي ھروبھ أم ال وبذلك یزول أثره ویكفي الناس شره 

أن النفي الوارد فى آیة الحرابة یراد بھ التعزیر فاإلمام : ویري الشافعیة  -
یعزر المحارب المخیف للسبیل وجوبًا ، ما لم یر فى تركھ مصلحة 
كسائر التعازیر ، والتعزیر یكون بالحبس ، وبما یراه اإلمام من ضرب 

، إلرتكابھا معصیة الحد فیھا وال كفارة ، ولإلمام أن یجمع بین وغیره 
الحبس وغیره ردعًا لھ عن ھذه األمور الفظیعة ، والحبس جائز فى البلد 
التي ارتكب فیھا اإلفساد بجرمھ إال أنھ یكون أولى فى غیرھا ، ألنھ 

 )٣(أحوط وأبلغ فى الزجر 
لمحارب قاطع الطریق ھو أن النفي المراد بھ عقوبة ل: ویري الحنابلة  -

تشریده أي طرده من األمصار والبلدان ، فال یترك یأوي إلى بلد حتى 
  تظھر توبتھ ، 

                                                 
 ٢/٥٠١ للجصاص   أحكام القرآن١
 ٦/٣١٥ مواھب الجلیل للحطاب ٢
 بیروت – ، ط دار الفكر ١/٢٣٩ اإلقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع لمحمد الشربیني الخطیب ٣

 ، أسني المطالب شرح روض الطالب ألبى زكریا األنصاري ٨/٥نھایة المحتاج للرملى 
ادي الشیرازي  ، المھذب ألبى أسحاق إبراھیم بن على بن یوسف لفیروز آب٤/١٥٤
  الطبعة االولى – لبنان – بیروت – دار الكتب العلمیة - ٢/٢٨٤
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وإن كان المحاربون جماعة شردوا متفرقین ، كل منھم في جھة ، فتتب�دد ق�وتھم ،      
وتنكسر شوكتھم فیضعف سلطانھم ویزول خطرھم ، والعلة م�ن تفری�ق ك�ل م�نھم      

  . جتمعوا على المحاربة ثانیًا في جھة ھي خشیة أن ی
: وقد أستدل الحنابلة على صحة قولھم ھذا ، بظاھر اآلیة الكریمة ف�ي قول�ھ تع�الي              

فالنفي عندھم ھو الطرد واإلبعاد لذلك ردوا النفي ب�الحبس          " أو ینفوا من األرض   "
أو السجن عند الحنفیة وبالتعزیز والحبس عند الشافعیة لمخالفتھما لظ�اھر اآلی�ة ،              

  .بأن الحبس والسجن إمساك ، أما النفي فھو طرد وإبعاد فیتنافیان: للوا ذلك وع
أو ینف�وا م�ن   : ولم یحدد الحنابلة مكانا أو بلدا معینا للنفي محتجین بأن قولھ تعالي      

جاء عل�ى وج�ھ العم�وم فل�م یخ�صص أرض�ًا دون أرض ، وال�نص ف�ي                    " األرض  
ھ وعمومھ أن المح�اربین  العام ال یخصص بدون مخصص لذا وجب العمل بعموم   

یشردوا ویطاردوا في جمیع األرض حتى یتوبوا أو یستقیموا أو یخرجوا من دیار 
  ) . ١(اإلسالم منبوذین ، ألنھم أذي یجب أن یزول على أي صورة كانت اإلزالة 

أن نف�یھم یعن�ي طل�ب اإلم�ام لھ�م ، ف�إذا             : روایة أخرى معناھ�ا     : وحكى عن أحمد    
  ) .٢(دعھم ظفر بھم عزرھم بما یر

نفیھ أب�دا م�ن بل�د إل�ى بل�د ف�ال یت�رك               : أن النفي للمحارب معناه     : ویري الظاھریة   
یستقر في مكان من األرض إال مدة أكلھ ونومھ وما البد لھ من�ھ م�ن الراح�ة الت�ي             

) ٣"(وتعاونوا على البر والتقوي: " إن لم ینالھا مات ، أو مدة مرضھ لقولھ تعالي 
  ) . ٤" (ال یضیع لكن ینفي أبدا حتى یتوب فوجب أن ال یقتل وأن 

أن ینفي المحارب عن بلدة ویكتب إلى كل بل�د ی�أوي إلی�ھ ب�المنع       : ویري األمامیة   
من مؤاكلتھ ومشاربتھ ومجالستھ ومبیاعتھ ولو ق�صد بل�د ال�شرك من�ع منھ�ا ، ول�و         

  ) . ٥(مكنوه من دخولھا ، قوتلوا حتى یخرجوه 
رد في اآلیة الكریمة ھو متابعة اإلمام للمحارب أن النفي الوا: یري االباضیة 

بالرسل والكتب إلى كل بلد یتوجھ إلیھ حتى یسّلم نفسھ لإلمام ، ألن مطالبتھ بھذه 
  )٦(الكیفیة سبب في انتفائھ بنفسھ فكأنھ نفي ، ألنھ یفر وال یؤمن من بالد اإلسالم 

  : سبب االختالف بین الفقھاء 
 إل�ى اخ�تالفھم ف�ي تف�سیر معن�ي النف�ي ال�ذي ھ�و         سبب اخ�تالف الفقھ�اء ھن�ا یرج�ع      

عقوبة یقدرھا اإلمام ، وتردده بین الحقیقة والمجاز وھذا الخالف یمكن إجماًال في 
  : ثالثة آراء

أن المحارب یحبس ویسجن ولو في البلد الذي ارتكب فیھ جرائمھ : الرأي األول 
 النفي في لغة العرب واحتجوا بأن) الحنفیة والشافعیة (وھو رأي الجمھور منھم 

                                                 
 ١٠/٣١٤ المغني والشرح الكبیر ١
 ٣/٥٠٤ المقنع لوفق الدین بن قدامة المقدسي ٢
  سورة المائدة٢ جزء من اآلیة ٣
 ١١/١٨٣  المحلى البن حزم ٤
 .١٨٢ /٤ شرائع اإلسالم ألبي القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن  ،ق٥
 ٦٤٤، ٧/٦٤٣ النیل وشفاء العلیل للشیخ محمد بن یوسف أطفیش ٦
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التي نزل بھا القران ھو اإلبعاد ، لذا یجب أبعاد المحارب وإخراجھ من األرض 
جملة ، وبما أن ھذا ال یقدر علیھ ، وجب أن نفعل أقصي ما یمكن استطاعة فعلھ 

فكان أقصي ما نقدر علیھ ھو إبعاده )   ١" (فاتقوا اهللا ما استطعتم: " لقولھ تعالي 
ا على إبعاده منھ من األرض ، وغایة ذلك ھو السجن ألنھ بسجنھ عن كل ما قدرن

یكون قد أبعدناه عن جمیع األرض إال مكان سجنھ فلزمنا ما استطعنا من ذلك 
  .وسقط عنا ما لم نستطع منھ 

أن المحارب ینفي إلى بلد غیر بلده ویحبس فیھ وھو رأي اإلمام : الرأي  الثاني 
حة إبعاده عن محل الجریمة وموطن أنصاره ، مالك فقد نظر إلى أن من المصل

  .وحبسھ حتى ال یكون الشر منھ ، فیندفع بذلك ضرره 
أن النفي ھو التشرید في البالد  واألمصار وھو رأي الحنابلة : الرأي  الثالث 

أننا إذ سجناه في بلد أو أقررناه فیھ غیر مسجون فلم ننفیھ من : حیث قالوا 
 بل عملنا بھ بضد النفي واالبعاد وھو إال قرار األرض كما أمر اهللا تعالي

واإلثبات في األرض في مكان واحد منھما وھذا خالف القرآن فوجب علینا بنص 
القرآن أن نستعمل إبعاده ونفیھ عن جمیع األرض أبدا حسب طاقتنا، وغایة ذلك 
ا أال نقره في شئ منھا ما دمنا قادرین على نفیھ من ذلك الموضع ، ثم ھكذا أبد

ولو قدرنا على أال ندعھ یقر ساعة في شئ من األرض لفعلنا ذلك ، ولكان واجب 
  )٢. (علینا فعلھ مادام مصرًا على المحاربة

  المناقشة
ن المحارب ـأ الثالث القائل بللرأي الرأي  األول والثاني أصحابمناقشة : أوًال 

   :واألمصاریشرد في البالد 
   -:، الرأي  الثالث بما یلي الرأي  األول والثاني أصحابناقش 

  .  أن ترك المحارب طلیقا في بلد آخر ، إیذاء للناس وأضرار بذلك البلد– ١
  .  أن في تركھ ھكذا تمكین لھ من الھرب إلى دار الحرب وتعریض لھ بالكفر– ٢
 أن في تركھ ھكذا أیضا إتاحھ للفرصھ أمامھ لكي یعود إلى ارتك�اب جرائم�ھ          – ٣

  . ریق في مكان آخرالشنعاء فیقطع الط
القائلین بان المحارب : مناقشة أصحاب الرأي  الثالث للرأي األول والثاني : ثانیًا 

یحبس سواء في البلد الذي ارتكب فیھ الجریمة أو ینفي إلى بلد غی�ر بل�ده ویح�بس             
   -:فیھ ـ بما یلي 

  .  إن السجن إثبات وإقرار ال نفي فیكون بذلك مخالفا لظاھر القرآن– ١
  ) ٣.( أن النفي معناه الطرد واإلبعاد والحبس إمساك وھما متنافیان– ٢
 ان�ھ م��ا ع��رف ق�ط أھ��ل اللغ��ة الت�ي ن��زل بھ��ا الق�ران الك��ریم وخاطبن��ا بھ��ا اهللا     – ٣

تع��الي أن ال��سجن ی��سمي نفی��ًا وال أن النف��ي ی��سمي س��جنا ب��ل ھم��ا أس��مان مختلف��ان  
ت حتى یتوفاھن الم�وت أو  فامسكوھن في البیو: " متغیران ، حیث قال اهللا تعالي    

                                                 
 . سور التغابن١٦ جزء من اآلیة ١
 ١١/١٨٢ المحلى البن حزم ٢
 .١٠/٣١٤ المغنى والشرح الكبیر ٣
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ثم بدا لھم من بعد ما رأو اآلیات لیسجننھ " وقال تعالى ) ١" (یجعل اهللا لھن سبیال 
  ).٢(حتى حیث ودخل معھ السجن فتیان 

ل�م یق�ل اح�د ال ق�دیم وال ح�دیث أن حك�م الزوان�ي النف�ي إذا أم�ر اهللا             : وجھ الدالل�ة    
علیھ ال�سالم نف�ي إذ ح�بس ف�ي     تعالي بحبسھن في البیوت ، وال قال قط أن یوسف     

  . فالحبس غیر النفي ) ٣(السجن
 أن الحبس نفي من األرض إلى األرض التي یري فیھا إل�ى موض�ع ال ی�ري               – ٤

وھ��ذا المعن��ي یتن��افي م��ع مق��صود النف��ي ال��وارد ف��ي أی��ة         ) ٤(فیھ��ا وھ��و ال��سجن  
  . المحاربة
  الراجح 

رة على المحارب والمناقشة   بعد ما ذكرنا آراء الفقھاء في معني النفي كعقوبة مقر         
التي وردت على ذلك فإنني أمیل إلى الرأي  الثاني القائل بان ینفي المح�ارب م�ن          
بلد إلى بلد غیره ویحبس فیھا وھو المشھور من مذھب مالك وذلك لما أن نفیھ من 
ارض المعصیة ھو ظاھر اآلیة ، وسجنھ یتبع الخوف منھ فإن تاب وحسنت حالة           

  . سرح
 جزاء المحارب القت�ل أو ال�صلب أو قط�ع الی�د والرج�ل م�ن خ�الف                  جعل اهللا  – ٢

بعد القدرة علیھ ال في حال امتناعھ ، فكان معلوما أن النفي أیضا إنما ھ�و ج�زاؤه            
  بعد القدرة علیھ ال قبلھا ، وال یكون بإطالقھ بعد القبض علیھ ، ثم یطارد بعد ذلك 

ي لت��شریده لبل��د آخ��ر إذا بق��ي  أن العقوب��ة یج��ب أن یك��ون لھ��ا معن��ي وال معن�� – ٣
  قاطع الطریق مطلق السراح 

وأول�ي األق�وال ف�ي ذل�ك ، أن     : (وقد رجح ھذا ال�رأي  اإلم�ام الطب�ري حی�ث ق�ال               
معني النفي من األرض ھو نفیھ من بلده إلى بلد غیره وحبسھ في السجن في البلد      

 )٥)  (الذي نفي إلیھ ، حتى تظھر توبتھ ، ونزوعھ عن معصیة 
  لنفيمدة ا

لنفي الوارد في اآلیة الكریمة كعقوبة للمحاربة اختلف الفقھاء في تحدید مدة أ
   :آراءوذھبوا في ذلك إلى  ثالثة 

) ٨(وال�شافعیة ) ٧(والمالكی�ة ) ٦(الحنفی�ة   (یري جمھ�ور الفقھ�اء م�ن        : الرأي  األول    
ل في روایة ان�ھ ی�ستدام نف�ي المح�ارب وال یتق�در بم�دة مح�ددة فیظ�                  )) ٩(والحنابلة  

                                                 
 . سورة النساء١٥ آیة رقم ١
 .سورة یوسف) ٣٥( آیة رقم ٢
 .١١/١٨٢  المحلى بان حزم ٣
 .٧/٦٤٤محمد بن یوسف أطفیش  النیل وشفاء العلیل للشیخ ٤
 .٢٧٤ ، ص١٠ تفسیر الطبري ج٥
 .٤/١١٤ حاشیة بن عابدین ٦
 ، الشرح الكبیر ٦/٣١٥ ، مواھب الجلیل للحطاب ، ١٥/٢٩٩  المدونة الكبري لإلمام مالك ٧

  ٤/٣١٠للدردیر ، 
 .٢/٢٨٤ ، المھذب ٤/١٥٤ ، أسني المطالب ٨/٥ نھایة المحتاج للرملى ٨
 .١٠/٣١٤ الكبیر ،  المغنى والشرح٩
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مسجونًا حتى تظھ�ر توبت�ھ وین�صلح حال�ھ ال ب�القول ب�ل بظھ�ور س�مات ال�صلحاء                     
  .فیطلق سراحھ 

  : وا على ذلك بما یلي لواستد
  .ن النص جاء عاما فلم یحدد مدة معینة إ – ١
 العودة إلى م وتوبتھ بعدوإصالحھ الجاني بزجرن العقوبة ال تأتي ثمارھا إال إ – ٢
  إالي جاء عقوبة للمحارب لذا فانھ ال یرتفع عنھرتكاب جرمھ ، وبما أن النفإ

  .  وظھور توبتھ ھصالح حالبإن
للشیعة الزیدیة وبعض الفقھاء الحنابلة  حیث قدروا مدة النفي بعام : الرأي  الثاني 

قیاسا على ) ١(إن المحارب یغرب عاما : واستندوا على ذلك بالقیاس فقالوا 
  . التغریب في الزنا

وھو للظاھریة حیث یرون أن النفي ھو أن ینفي ابدا من كل مكان  :الرأي  الثالث 
من األرض وأال یترك یقر إال مدة أكلھ ونومھ وما البد منھ من الراحة التي أن لم 
ینالھا مات ، ومدة مرضھ ویظل على ھذا الحال إلى أن یحدث توبة ، فالنفي یظل 

نھ جزاؤھا وترك یعود إلى طالما لم یترك المحاربة بالتوبة ، فاءن تركھا سقط ع
 ).٢(مكانھ 
  الراجح

والراجح من ھذه االراء واهللا اعلم ـ الرأي  القائل بان عقوبة نفي المحارب ال 
تقدر بمدة محددة ، بل یتوقف تحدید ھذه المدة على ظھور توبتھ وصالحھ ، فإن 

 الحنفیة والمالكیة(ظھرت أطلق سراحھ ، وھذا ما ذھب إلى جمھور الفقھاء من 
  .والشافعیة وروایھ للحنابلة والظاھریة ، وإن كانوا یختلفون في كیفیة النفي 

  الفرع الثاني
  :وھي أخذ المال مغالبة فقط : فى  الصورة الثانیة من صور الحرابة 

إذا خرج المحارب بقصد قطع الطریق على الم�ارة ألخ�ذ أم�والھم فق�در علی�ھ بع�د                   
ن الفقھ�اء اختلف�وا ف�ي عقوبت�ة عل�ى النح�و             ف�إ : أن أخذ المال وقبل أن یقت�ل ال�نفس          

   -:التالي
، وبع�ض   ) ٥(، والحنابل�ة  ) ٤(، وال�شافعیة  ) ٣(الحنفی�ة   (یري جمھ�ور الفقھ�اء م�ن        

إلى أن المحارب اآلخ�ذ للم�ال ب�القوة والقھ�ر     )) ٧(الزیدیة ، واالباضیة    )٦(الشیعة  
                                                 

 دار -٦/١٩٩ البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار الحمد بن یحیي بن المرتضي ١
 .١٠/٣١٤الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، المغني والشرح الكبیر 

 .١١/١٨٣  المحلى البن حزم ٢
 .٤/١٢٠ حاشیة بن عابدین ٣
  .٢/٢٩٢، المھذب للشیرازي ٨/١٢  نھایة المحتاج للرملى ٤
 ١٠/٣١٤ المغنى والشرح الكبیر ٥
 الروض النضیر شرح مجموع الفقھ الكبیر لشرف الدین الحسین بن احمند بن الحسین ٦

  السباعي الصنعاني ج
 .٦/١٩٩مطبعة السعادة، مصر، البحر الزخار ٣٠،ص٥
 .٧/٦٤٣  النیل وشفاء العلیل ، ج٧
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تقط�ع  أن : والمجاھرة تقطع یده ورجلھ من خالف ومعن�ي القط�ع م�ن خ�الف ھ�و           
أو : " ی��ده الیمن��ي ورجل��ھ الی��سري إذا كان��ت أطراف��ھ س��لیمة ، وذل��ك لقول��ھ تع��الي  

  "  تقطع أیدیھم وأرجلھم من خالف 
أن المحارب إذا أخذ المال مغالبة فق�ط فاالم�ام مخی�ر ف�ي قتل�ھ أو         : ویري المالكیة   

  )١(صلبھ أو قطعھ ، ولكن لیس لھ التخیر في نفیھ  
قة مغلة ، وعقوبة السرقة أص�ًال القط�ع، ف�ال ی�صح أن     أن الحرابة سر : وعلة ذلك   

 یجعل الخیار لإلمام فیما ینزل بالعقوبة عن القطع وھو النفي 
ف�ي عقاب�ھ بأی�ة    ) ٢(فقد ذھبوا إلى أن اإلمام لھ حق الخی�ار المطل�ق        : أما الظاھریة   

عقوبة مما جاءت ب�ھ أی�ة المحارب�ة بح�سب م�ا ی�رى أن�ھ أت�م للم�صلحة وابع�د ع�ن             
  . الفساد

  ). ٣(فأنھم یجمعون بین القطع من خالف والنفي: وأما اإلمامیة 
  الراجح 

وبالنظر لما سبق فإنني أرجح رأي جمھور الفقھاء من أن القطع عقوبة للمح�ارب       
  .إذا أخذ المال فقط وذلك لورود عقوبة القطع صراحة في أیة المحاربة

  .ومحلھ ، وكیفیتھ  وإذا كان القطع عقوبة للمحارب فعلینا أن نبین معناه 
  معني القطع 

وقطعت�ھ  ) ٤(ی�ستعمل القط�ع ف�ي اللغ�ة بمعن�ي اإلبان�ة واإلزال�ة          : معني القطع لغ�ة     
  ، ) قطع����������������������������������������������������������������������������ا) (أقطع����������������������������������������������������������������������������ھ (

احت��بس، وانقط��ع النھ��ر ح��ف أو ٌح��بس ،   : وانقط��ع الغی��ث  ) انقطاع��ا) (ف��أنقطع( 
جم�ع  الطری�ق وال ) ق�اطع (وقطع الرجل الطریق إذا أخافھ ألخذ أموال الن�اس وھ�و          

الطریق وھم اللصوص الذین یعتمدون على قوتھم، وقطع الحدث الصالة          ) ُقطاع(
أبطلھا ، وقطعت الید من باب تعب إذا بانت یقطع أو علة ، فالرجل اقطع والمرأة        

  ) ٥ (قطعاء
   :القطع اصطالحا

عل��ى أن ) ٨(، والحنابل��ة) ٧(، وال��شافعیة) ٦(الحنفی��ة (ذھ��ب جمھ��ور الفقھ��اء م��ن 
" أو تقط�ع أی�دیھم وأرجلھ�م م�ن خ�الف      :" قطع ال�وارد ف�ي قول�ھ تع�الي        المقصود بال 

ھو إبانة كل من الید والرجل وإزالتھم�ا ألن لف�ظ القط�ع  موض�وع لھ�ا حقیق�ة         ) ٩(

                                                 
   ٢/٣٤١  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد ١
 ١١/٣٨٥  المحلى البن حزم ٢
 .١٨١، ص٤:  شرائح اإلسالم للمحقق الحلى ق٣
 ١٠/١٤٩  لسان العرب البن منظور ٤
 .٥٠٩ ،٢/٥٠٨ المصباح المنیر ألحمد بن محمد بن على المقري الفیومي ٥
 .٤/١٢٠ حاشیة بن عابدین ٦
  .٢/٢٩٢، المھذب للشیرازي ٨/١٢  نھایة المحتاج للرملى ٧
 .١٠/٣١٤رح الكبیر  المغنى والش٨
 . سورة المائدة٣٣ جزء من اآلیة ٩
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ولعدم القرینة الصارفة عنھ إلى غی�ره       ) ١(لتبادرھما منھ ، والتبادر أمارة الحقیقة       
 . ضرب أو نحوھمامما لھ بھ عالقة كوسیلة للمنع من الحرابة بحس أو 

  : محل القطع 
یختل��ف الحك��م بقط��ع المح��ارب تبع��ا الخ��تالف الحراب��ة م��ن حی��ث التك��رار فیتعل��ق    

   -:القطع بجسم المحارب بما یلي 
  : محل القطع في الحرابة ألول مرة : أوًال 

ن محل القطع في الحرابة الیدان والرجالن ، إال أن الفقھ�اء اختلف�وا ف�ي أي الی�دین       إ
   -:ا القطع على رأیینمن ینفذ فیھأو الرجلی

 ، )٣(  ، والمالكیة)٢ (الحنفیة( ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من : الرأي  األول 
إلى قطع الید الیمني والرجل  ) )٦(والشیعة الزیدیة)٥( والحنابلة ، )٤(والشافعیة

الیسري للمحارب المعتدي على المال بالقھر والمجاھرة إذا كانت یداه ورجاله 
   .تین سلیمتینصحیح

  ب واألثر اواستدلوا على ذلك بالكت
  )٧"  (وتقطع أیدیھم وأرجلھم من خالفأ" : فقولھ تعالي : أما الكتاب 
إذا قتل�وا  ( ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنھما ف�ي قط�ع الطری�ق      : وأما األثر   

وا وإذا  الم�ال قتل�وا و ل�م ی�صلب    یأخ�ذوا واخذوا المال قتلوا وص�لبوا ، وإذا قتل�وا ول�م           
  )٨ () اخذوا المال ولم یقتلوا قطعت أیدیھم وأرجلھم من خالف 

للظاھریة فقد ذھبوا إلى انھ یجوز لإلمام قطع یسري یدي المحارب : الرأي  الثاني 
ویمني رجلیھ في المرة األولى وقد استدلوا على ذلك بان النص الوارد في أیة 

ى قطع الید الیمني دون  والرجل دون تنصیص علاألیديالحرابة جاء بقطع 
 )٩ (الیسري ، أو الرجل الیسري دون الیمني 

  المناقشة
ن��اقش جمھ��ور الفقھ��اء ، م��ا ذھ��ب إلی��ھ الظاھری��ة ب��أن الحراب��ة م��ا ھ��ي إال س��رقة    
مغلظة فالمحارب سارق بالقوة والجھر والمكابرة ل�ذلك س�میت بال�سرقة الكب�رى ،       

                                                 
 – المزھر فى علوم اللغة وأنواعھا ، لعبد الرحمن بن أبى بكر جالل الدین السیوطي ١

—١٤١٨-  لبنان – بیروت – الناشر دار الكتب العلمیة ١/٣٦٣فؤاد على منصور / المحقق 
الضمان عن اضرار اإلرھاب : ن م رسالة ماجستیر للباحثة ھانم محمد على ذكي بعنوا١٩٩٨

 . .فى الفقھ اإلسالمي ، دراسة فقھیة مقارنة ، جامعة األزھر فرع البنات ، المنصورة
 .٤/١٢٢ حاشیة ابن عابدین ٢
 .٢/٣٤٣ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ٣
 ٤/١٦١ ، أسني المطالب ٨/١٥ نھایة المحتاج ٤
 .١٠/٣١١ المغنى والشرح الكبیر ٥
 ٦/٢٠٢ ، البحر الزخار ٥/٣٣یر للصنعاني ، النعاني  الروض النض٦
  سورة المائدة٣٣ جزء من اآلیة ٧
 ٧/١٧٢ ، نیل  األوطار للشوكاني ٨/٢٨٣، السنن الكبري للبیھقي ١/٣٦ مسند الشافعي ٨
 .١١/٣٨٦ المحلى البن حزم ٩
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ھری�ة ف�ي ال�سرقة ال�صغري وھ��و     والحك�م المتف�ق علی�ھ عن�د الفقھ�اء بم��ا ف�یھم الظا      
   -:وجوب قطع یمني السارق إذا كانت الیمني صحیحة لما یلي 

) ١" (والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما: "  عمال بعموم  قولھ تعالي – ١
كما روي " فاقطعوا أیمانھما :"والمراد أیمانھما بدلیل قراءة ابن مسعود الشاذة 

  ). ٢(النخعي ذلك البیھقي ، وغیره عن مجاھد  و
 أنھ لم یثبت عن طریق السنة العملیة أن القطع تناول الید الیسري أوًال فیتبین – ٢

من ذلك أنھا لیست محال للقطع في السرقة األولى ، فكذلك الحرابة ألنھا سرقة 
  " تقطع رجلھ الیسري مع یده الیمني ) من خالف: " (مغلظة وتحقیقا لقولھ تعالي 

  الراجح 
بین أن الرأي  الراجح ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء لق�وة أدل�تھم ،            ومما سبق یت  

  ـ : وألن الظاھریة السند لھم سوي إطالق اآلیة وھذا اإلطالق مقید بما یلي 
 م��ا أورده الجمھ��ور ف��ي ردھ��م عل��ى الظاھری��ة وخاص��ة ق��راءة اب��ن م��سعود     – ١

یظن بمثلھ أن یقرأ ألن ابن مسعود صحابي جلیل وال   " فاقطعوا ایمانھما   " الشاذة  
ذل��ك م��ن تلق��اء نف��سھ ، ب��ل ألب��د ان��ھ س��معھ م��ن رس��ول اهللا ص��لي اهللا علی��ھ وس��لم     

  )  . ٣(فخرجت قراءتھ مخرج التفسیر للكتاب العزیز 
 فع��ل الرس��ول ص��لي اهللا علی��ھ وس��لم وأص��حابھ رض��وا اهللا عل��یھم وإجم��اعھم – ٢

  على ذلك 
قة كب��رى ، فم�ا وج��ب ف��ي   وألن الحراب�ة الت��ي ھ��ي أخ�ذ م��ال م��ا ھ�ي إال س��ر   – ٣

      . الصغري یكون واجبا في الكبري من باب أولى 
     واهللا أعلم         

  كیفیة القطع 
ثم تقطع ) ھو الكي لمنع سیالن الدم : الحسم ( ویبدأ بقطع الید الیمني وتحسم 

الیسري فتحسم لما ورد في النص من تقدیم الید على الرجل لفظًا ، وال ینتظر 
ي قطع الرجل ألنھما عقوبة واحدة لفعل إجرامي واحد ھو قطع أندمال الید ف

والحسم واجب لكل من الید الیمني ) . ٤(الطریق ألخذ المال ، لذا فھو حد واحد 
والرجل الیسرى ألنھما إن لم یحسما مات فیكون قتًال ، وما علیھ القتل الن اهللا 

  . تعالي ما أمر بقتلھ
  : الحكمة من القطع من خالف 

أن كالھما عدة : ة التي من أجلھا تقطع ید ورجل المحارب من خالف ھي الحكم
وآلة یعتمد علیھا في ارتكاب جریمتھ ، فبیده یأخذ ویبطش ، وبقدمھ یسعي في 

                                                 
 . سورة المائدة ٣٨  جزء من اآلیة رقم ١
 .٥/١٥٤ حاسیة الجمل ٢
 ، مطالب أولى النھي فى شرح غایة المنتھي لمصطفي ٤٢٧/ ٩ع للكاساني  بدائع الصنائ٣

 الناشر المكتب - ٦/٢٢٧بن سعد بن عبده السیوطي شھرتھ الرحیباني الدمشقي الحنبلي 
  . الطبعة الثانیة–اإلسالمي 

 .٢/٢٨٥  المھذب للشیرازي ٤
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األرض بالفساد لذلك تعلق القطع بھما، وقطع الید الیمني في المرة األولى للمعني 
وي فكانت البدایة بھا أردع الذي قطعت بھ یمني السارق ، وھو أن البطش بھا اق

، وألنھا حرابة ، كما ھي آلة السرقة فتتناسب عقوبتھا بإعدام ألتھا ، وقطع الرجل 
الیسري لتتحقق المخالفة ولیكون أرفق بھ في إمكان مشیھ إلمكانھ المشى على 

  ) ١(خشبة 
فالعلة في قطعھ من خالف أذن ھي أال یفوت جنس المنفعة علیھ فتضعف حركتھ 

لو قطع عضوین منھ من شق واحد لتلف حكما حیث ال یمكنھ المشي بحال ألنھ 
)٢ (  

وبذلك تكون الشریعة اإلسالمیة قد راعت زجر المحارب من جھة ونفعھ من جھة 
أخرى ، فعقوبة الطریق تساوي عقوبة السرقة الصغري مرتین ، وال شك أن ھذا 

قل عن خطورة السارق من عدالة الشریعة اإلسالمیة ، ألن خطورة المحارب  الت
العائد بل قد تكون خطورتھ اشد وأعظم ، ألن فرصتھ في النجاح واإلفالت قد 

  . تزید عن فرصة السارق العادي 
  محل القطع في الحرابة الثانیة : ثانیا 

ق�د اختل��ف الفقھ��اء ف��ي مح��ل القط��ع للحراب��ة الثانی��ة ، بع��د قط��ع المح��ارب بالحراب��ة  
  ـ : األولى ، إلى رأیین 

، والشیعة الجعفریة )٥(والظاھریة ) ٤(والحنابلة) ٣(وھو الحنفیة : أي  األولالر
أن المحارب لیس علیھ قطع ، إنما یحبس ویضرب ، وھذا : حیث قالوا ) ٦(

ماروي عن على رضي اهللا عنھ ، وبھ قال الثوري والزھري والحسن والشعبي 
  ) .٧(والنخعي وحماد واألوزاعي
   واإلجماع باألثري  وقد استدل أصحاب ھذا الرأ

  : األثر : أوًال 
ما روي عن سعید بن منصور أنھ قال ثنا أبو معشر عن سعید بن أبي سعید 
المقبرى عن أبیھ ، قال حضرت على بن أبي طالب أتي برجل مقطوع الید 

اقطعھ یا أمیر : ما ترون في ھذا ؟ قالوا : والرجل ، قد سرق ، فقال ألصحابھ 
لتھ إذا ، وما علیھ القتل بأي شئ یأكل الطعام ؟ بأي شئ قت: المؤمنین ، قال 

یتوضأ للصالة ؟ بأي شئ یغتسل من جنابتھ ؟ بأي شئ یقوم على حاجتھ ؟ فرده 

                                                 
 .١٠/٣١١  المغنى والشرح الكبیر ١
 .١٠/٣١١غني والشرح الكبیر  ، الم٤/١١٤ حاشیة ابن عابدین ٢
 ٩/٤٢٧ بدائع الصنائع ٣
 ، العدة شرح العمدة فى فقھ امام السنة أحمد بن حنبل الشیباني ، ٤/٩٨ كشاف القناع ٤

 .٥٦٩لبھاء الدین عبد الرحمن بن إبراھیم المقدس ، ص
 ١١/٣٥٧  المحلى البن حزم ٥
 ٤/١٧٦ شرائع اإلسالم للمحقق الحلى ٦
 ٥٦٩ ، العدة شرح لعمدة س٣/٣١٤ بنن أبى داود  معالم السنن لشرح٧
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أیاما ، ثم أخرجھ فاستثار أصحابھ ، فقالوا مثل قولھم األول ، وقال ( إلى السجن 
   )١) (لھم مثل ما قال أول مرة ، فجلده جلدا شدیدا ، ثم أرسلھ 

فقد روي ابن شیبة عن حجاج عن سماك عن بعض أص�حابھ أن           : اإلجماع  : ثانیا  
عمر استشارھم في سارق فأجمعوا على مثل قول ـ على رضي اهللا عن�ھ ـ وك�انوا    

  ) ٢(ال یترك ابن آدم مثل البھیمة لیس لھ ید یأكل بھا ویستنجي بھا : یقولون 
، وإسحاق بن )٥(، واالباضیة) ٤(والشافعیة) ٣(للمالكیة( ھو : الرأي  الثاني 

وھم یرون أن المحارب المقطع من ) ٦(راھویھ وقتادة ، وأبو ثور وابن المنذر
خالف إذا اعتدي على مال وأخذه مجاھرة مرة ثانیھ قطعت یده الیسري ورجلھ 

  . الیمني ومن ثم تذھب جمیع أطرافھ األربعة العتدائھ على المال مرتین 
  : سنة والمعقول  ستدلوا بالكتاب والأوقد 

  " أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خالف: "قولھ تعالي : أما الكتاب 
یقت��ضي ظ��اھر الجم��ع ف��ي اآلی��ة أن تقط��ع الی��دان وال��رجالن وذل��ك   : وج��ھ الدالل��ة 

  : ألمرین 
أن المحارب المقطوع ألول م�رة إذا ح�ارب ثانی�ة وج�ب قطع�ھ م�ن            : األمر األول   

 ، الن االمتث��ال ممك��ن بقط��ع الی��د الی��سري    خ��الف تطبیق��ا لظ��اھر اآلی��ة الكریم��ة   
  . والرجل الیمني فوجب قطعھما معًا 

إن تتوبا إلى اهللا : "أن ظاھر اآلیة الكریمة ال ینتقض بقولھ تعالي : األمر الثاني 
إلنصراف ھذا النص الكریم إلى غیر ظاھره بقرینھ ) ٧"  (فقد صغت قلوبكما 

  . ب واحدصارفة أال وھي أن الجسد لیس فیھ سوي قل
وذلك باالستئناس بما ورد من أدلة في السرقة الصغرى ، من أن : وأما السنة 

السارق في السرقة الثالثة تقطع یده الیسرى ، وفى السرقة الرابعة تقطع رجلھ 
  : الیمني منھا 

: ما روي عن مصعب بن ثابت ، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال 
اقتلوه ، فقالوا یا رسول اهللا :  صلي اهللا علیھ وسلم فقال جئ بسارق إلى رسول اهللا

اقتلوه فقالوا یا رسول : إنما سرق ، فقال اقطعوه ، فقطع، ثم جئ بھ الثانیة فقال 
یا : اقطعوه ، فقطع ، ثم أني بھ الثالثة فقال اقتلوه ، قالوا : اهللا إنما سرق فقال 

یا : اقتلوه فقالوا : ھ الرابعة فقال اقطعوه ثم أتي ب: رسول اهللا إنما سرق فقال 
: قال جابر . اقتلوه : اقطعوه ، فأتي بھ الخامسة قال : رسول اهللا إنما سرق ، قال 

                                                 
 نصب الرایة ألحادیث الھدایة لجمال الدین أبو محمد عبد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي ١
  ، الناشر القبلة للثقافة اإلسالمیة ٣/٣٧٥
 .١٠/٣١١ ، المغني والشرح الكبیر ٤/١١٤ حاشیة ابن عابدین ٢
 .٤ ، حاسیة الدسوقي ٢/٢٩٤ جواھل اإلكلیل شرح مختصر خلیل ٣
 .٢/٤٦٦ ، نھاایة المحتاج للرملى ٢/٢٨٣ المھذب ٤
 .٧/٦٤٩  النیل وشفاء العلیل ٥
 .١٠/٢٢١ المغني والشرح الكبیر ٦
 . سورة التحریم٤ من اآلیة ٧
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بیدیھ ورجلیھ ) ١(فانطلقنا بھ إلى مرید النعم وحملناه فاستلقي على ظھره ثم كشر
ثالثة فانصدعت اإلبل ، ثم حملوا علیھ الثانیة ففعل مثل ذلك ثم حملوا علیھ ال

  ). ٢(فرمیناه بالحجارة فقتلناه ، ثم ألقیناه في بئر ، ثم رمینا علیھ الحجارة  
  وجھ الداللة 

أن القطع تعلق بجمیع األیدي واألرجل كما جاء ف�ي الح�دیث ، وأن�ھ یفی�د التك�رار                    
فى القطع للسرقة الثالثة والرابعة وبذلك فإنھ من باب أول�ى أن یك�ون التك�رار ف�ي          

  .  الثانیة الن المحارب أعظم جرما وأشد خطرًا من السارق القطع للحرابة
  وأما المعقول فمن وجھین 

أن كل ما جاز قطعھ قودًا جاز قطعھ حدًا ، فكل ید ورجل جاز : الوجھ األول 
وألن اإلمام لو : قطعھما قودًا جاز قطعھما حدًا حد كالید الیمني والرجل الیسري

ة سقط بھا قطع الیمني ، فیكون ما سقط الحد أخطأ ، فقطع الید الیسرى في السرق
بقطعھ مستحقا للقطع كالیمني وألن كل حكم ثبت للید الیمني والرجل الیسري ثبت 

  .للید الیسري والرجل الیمني ، كما في القود والدیة والطھارة
أن الحرابة الثانیة أقبح من األولى لتقدم الزجر بقطع الید الیمني : الوجھ الثاني 

 الیسري ، ولكنھ لم ینزجر بذلك فكانت الحرابة الثانیة أدعي إلى شرع والرجل
الحد ، وعلة ذلك أنھ إذا كانت الید الیسري ید باطشة والرجل الیمني یتأتي منھا 
المشي ، ولم یتحقق الردع والزجر للقطع من خالف للمحاربة األولي ، فالزجر 

ة الثانیة ألنھ ال یمكنھ البطش بتفویت منفعة الجنس یحقق االنزجار بالقطع للحراب
النعدام الیدین ، وال المشي النعدام الرجلین فیصیر لحما على عظم فیستریح 

 ). ٣(ویریح
  المناقشة

  : قلیة وعقلیة نصحاب الرأي  الثاني من أدلة أستدل بھا أقد نوقش ما 
   :لیةنقمناقشة األدلة ال: أوًال 

ن االستدالل بظاھر اآلیة على قطع  أن ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي الثاني م– ١
ألن في قطع الیدین والرجلین للمحارب ھالكا لھ : الیدین والرجلین ال حجتھ فیھ

في المعني ولم نؤمر بذلك ، فبقطع الیدین تفوت منفعة البطش ، وبقطع الرجلین 
تفوت منفعة المشي ، وإذا فقد اإلنسان كال المنفعتین كان لحمًا على عظم وكان 

  . خیرا لھ من الحیاةالموت 
ھذا حدیث منكر، وقال :  أما حدیث جابر بن عبد اهللا فقد قال فیھ النسائي – ٢

  ) . ٤(الخطابي في بعض إسناده مقال  والحدیث المنكر سنده ال یحتج بھ  
  : مناقشة األدلة العقلیة : ثانیًا 

                                                 
 .أى تحرك بذراعیھ وساقیھ ألن أطرافھ األربعة سبق قطعھا :  كشر بیدیھ ورجلیھ ١
 . ٨/٢٢٢ السنن الكبري للبیھقي  ،٨٤ ، ٨/٣٨ سنن النسائي ٢
 .٢/١٠٧ اعالم الموقعین البن القیم ٣
 ٣/٣١٣  معالم السنن للخطابي ٤
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ى بقطع الید إن قولھم أن الحرابة الثانیة أقبح من األولى لتقدم الزجر في األول
أدعي إلى ) أن الثانیة(والرجل من خالف ، مقبول ، ولكن مردود علیھم قولھم 

شرع الحد بقطع بقیة أطرافھ جمیعا ، ألنھ بارتكابھ الحرابة الثانیة بعد أن قطع 
في األولى ، إنما یدل على أنھ مریض ویحتاج إلى عالج أكثر من حاجتھ إلقامة 

ھ لم یعد لقطعھا غرض مرجو تحقیقھ ، بعدما الحد علیھ بقطع أطراف أخرى من
  . لم ینجح ما سبق قطعھ في تحقیق أغراضھ المرجوه

  الرأي  الراجح 
وادلتھم ) محل القطع في الحرابة الثانیة (بعد عرض آراء الفقھاء في ھذه المسألة 

أري أن الرأي  الراجح ھو الرأي  األول القائل باالقتصار على . ومناقشتھا
بس دون القطع مرة ثانیة من خالف للمحارب المقطوع الید الیمني الضرب والح

   -:والرجل الیسري في الحرابة األولى وذلك لما یلي
 أن قطع الید الیمني والرجل الیسري في الحرابة األولى ھو القدر المتیقن – ١

  . المجمع علیھ فیؤخذ بھ احتیاطا
 واالقتصار على الضرب  أن في قطع الید والرجل من خالف للمرة األولى– ٢

والجس في الحرابة الثانیة ھو ما یتناسب ومسلك الشریعة اإلسالمیة في تحدیدھا 
  . ألھداف العقوبة فیھا بالزجر والردع ، ال باالنتقام والتشفي واإلتالف

 انھ لیس في االقتصار على قطع ید ورجل من خالف مخالفة للنص أو – ٣
وب في قطع األطراف جمیعھا لعدم االتفاق تعطیل للحكم وذلك لشبھة عدم الوج

  علیھا ، والحدود تدرأ بالشبھات 
  واهللا اعلم 

  الثالثالفرع 
  في عقوبة المحارب إذا قتل ولم یأخذ المال

عقوبة المحارب إذا قتل ولم یأخذ المال إذا : من صور الحرابة : الصورة الثالثة 
أخذ مالھم ، فإذا قدر علیھ خرج المحارب لقطع الطریق على المارة قاصدًا بذلك 

بعد أن قتل نفسا معصومة ولم یأخذ ماال ولم یتب ، فإن الفقھاء قد اختلفوا في 
  . حكمھ إلى ثالثة آراء

حیث  یرون انھ یجب ) ٢(والحنابلة) ١(ذھب إلیھ كل من الحنفیة: الرأي  األول
و األولیاء على المحارب ھنا عقوبة القتل حدا القصاصا وبالتالي ال یسقط عنھ بعف

  . ، كما في سائر الحدود حیث ال یقبل العفو بخالف القتل قصاصا
حیث یرون انھ یجب على ) ) ٤(واالباضیة) ٣(الشافعیة  (ھو : الرأي  الثاني

  .  المحارب عقوبة القتل وقتلھ یكون قصاصا ال عفو فیھ لولي الدم

                                                 
 .٤/١١٤ ، حاشیة ابن عابدین ٣/٢٣٦ ، تبیین الحقائق ٢٧٠ ، ٤/٢٦٩ فتح القدیر ١
 ١٠/٢٩٧ المغني البن قدامھ ٢
 ٤/١٥٥المطالب  انسي ٨/٦ ، نھایة المحتاج ١/٢٣٩ اإلقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ٣
 ٧/٦٤٥ النیل وشفاء العلیل للشیخ محمد اطفیش ٤
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علیھ بأي العقوبات وھو للظاھریة حیث یرون أن لإلمام أن یحكم : الرأي  الثالث 
الواردة في أیة الحرابة وفقا لما یتراءى لھ من اجتھاد ، بناء على ما ذھبوا إلیھ 

 ) . ١(للتخییر " أو " من أن 
  ةـــاألدل

  ) الحنفیة ، الحنابلة ( أستدل أصحاب ھذا الرأي  وھم : أدلة الرأي  األول : أوًال 
   :على أن قتل المحارب القاتل یكون حدا بما یلي 

إنما جزاء الذین یحاربون اهللا ورسولھ ویسعون في األرض : "  قولھ تعالي – ١
فسادًا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خالل أو ینفوا من األرض 

)"٢ (  
  وجھ الداللة 

في ھذه اآلیة دلیل على المبالغة والتشدید في أمرھم ووجوب ) ٣(أن التضعیف 
  )٤(ة فیھا وال رحمة ، وال یكون ذلك إال حدا أخذھم بشدة ال ھواد

  ). ٥( أن سبب وجوب القتل كان جزاء لمحاربة اهللا تعالي لمخالفة أمره – ٢
 أن عقوبة الحرابة ذات فساد عام لذا یترجح جانب حق اهللا تعالي في – ٣

  . عقوبتھا
یقبل منھ  أن عقوبة القتل ھذه ال یلتفت فیھا إلى عفو ولى المقتول وإن عفا ال – ٤

  ). ٦(عفوه
 أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قتل العرنیین ، فلو كان قصاصا لقتل من – ٥

باشر قتل الراعي فقط ، ولو كان قصاصا أیضا لكان لألولیاء حق ، في حین لم 
یذكر أن الرسول صلي اهللا علیھ وسلم أخذ رأي األولیاء في القصاص منھم حین 

  . لعقوبات الواردة في حقھم نزل جبریل علیھ السالم با
 أن مما یؤكد ذلك أیضا أن رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم قضي بنفس ما – ٦

سبق في أصحاب أبي بردة ھالل بن عوبمر االسلمي حین قطعوا الطریق على 
  . أناس كانوا یریدون اإلسالم ، ووفقا لما نزل بھ جبریل في شأنھم أیضًا

القائل بأن قتل المحارب القاتل یكون قصاصًا ولكن : أدلة الرأي  الثاني : ثانیا 
   -بما یلي) : الشافعیة واالباضیة(متحتم ال عفو فیھ لولي الدم وھم 

 أن قتل المحارب لیس بإزاء القتل ولكن ضم إلى جنایة القتل التي ارتكبھا – ١
  وعلى ھذاجنایة إخافة السبیل المقتضیة زیادة العقوبة ، وال زیادة ھنا إال بالحتم ، 

                                                 
 ١١/٣٨٤ المحلى البن حزم ١
  سورة المائدة٣٣ آیة رقم ٢
او " وتدشد الالم فى قولھ تعالى " ان یقتلوا "  التضعیف ھو تشدید التاء فى قولھ تعالى ٣

 .او تقطع" یصلبوا وتشدید الطاء فى قولھ تعالى 
 .٤/٥٤صاص  احكام القرآن للج٤
  ٤/١١٤ حاشیة ابن عابدین ٥
 .٣/٢٣٦ ، تبیین الحقائق ٢٧٠ ، ٤/٢٦٩ ، فتح القدیر ٥/٢٧٣  البحر الرائق البن نجیم ٦
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  ). ١( فال یثبت العفو بحال مراعاة للحق العام
 أنھ حق مستحق بالقتل ، والقتل المستحق بالقتل یكون قصاصًا إال انھ تأكد -٢

ووجھ الشبھھ العدة ھو )  ٢(بإنضمام  حق الشرع إلیھ فال یعمل فیھ اإلسقاط كالعدة
 یجب العدة لو تحققت أن فیھا حق للزوج ، ولكن یغلب فیھا جانب حق اهللا ، ولھذا

  . براءة الرحم
 إن قتل المحارب یغلب فیھ حق القصاص ألنھ حق آدمي ، واألصل فیما – ٣

اجتمع فیھ حق آدمي وحق اهللا تعالي یغلب فیھ حق اآلدمي لبنائھ على الضیق ، 
  ) ٣(ألنھ لو قتل بال محاربة ثبت لولیھ القصاص ، فكیف یحبط حق بقتلھ فیھ 

  : أستدل الظاھریة على ما ذھبوا إلیھ بان : أي  الثالث أدلة الر: ثالثا 
اإلمام لھ الخیار المطلق في شأن عقاب المحارب إن شاء قتلھ أو صلبھ أو قطعھ 

  . أو نفاه ولكن ال یباح لھ أن یجمع علیھ عقوبتین من تلك العقوبات
  والخالصة 

مالكیة من الحنفیة وال( یتضح لنا مما سبق عرضھ اتفاق جمھور الفقھاء 
على عقوبة المحارب القاتل حیث ال عفو في كل ) والشافعیة والحنابلة واالباضیة

من الحد وحتمیة القصاص وعلیھ فال محل للترجیح بینھما طالما أن نتیجة ما 
انتھي إلیھ كل منھما واحدة ، إال أنھ یفرق بینھما في تسمیة ھذه العقوبة حدا أو 

  ـ : قصاصًا حتما بما یلي 
 على تسمیتھ حدا یحد المباشر للقتل وغیر المباشر لھ ، وعلى تسمیتھ  أن– ١

  . قصاصا حتما ال یقتل إال المباشر دون غیره فقط 
 أن على إعتباره حدا یقتل المكافئ وغیر المكافئ ، وأما على اعتباره – ٢

  . قصاصا حتما فال یقتص إال المكافئ
  : كیفیة تنفیذ القتل على المحارب 

ع لمن استحق القتل من المحاربین بضرب رقبتھ بالسیف ونحوه ألنھ القتل مشرو
  . لما فیھ من سرعة إزھاق الروح والبعد عن تعذیبھا )  ٤(أروح أنواع القتل

وقد أمر اهللا سبحانھ وتعالي على لسان نبیھ صلي اهللا علیھ وسلم بإحسان القتل 
ذبح من البھائم ، وقد فیمن وجب علیھ القتل من اآلدمیین ، وإحسان الذبح فیما ی

  ـ : وردت أحادیث كثیرة في ذلك منھا 
ـ أن رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم :  حدیث شداد بن أوس رضي اهللا عنھ – ١

أن اهللا كتب اإلحسان في كل شئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم ( قال 

                                                 
 .٤/١٨٢ مغنى المحتاج ١
 .١/٢٣٩ ، اإلقناع فى حل الفاظ أبى شجاع ١٨٣ ، ٤ مغنى المحتاج ٢
ھ الحیاة ، اى انھ ھدم بالبنیة  القتل ھو اإلماتھ وإزھاق الروح ، او فعل من العباد تزول ب٣

 ، مغني ٨/٢٤٤فتح القدیر ( اإلنسانیة ن وإذا أطلق فى الشرع كان قتًال بالسیف غالبًا ، 
 ). ٤/ ٣المحتاج 

 . ٣١٤ ، ٢٨/٣١٣  مجموع فتاوي ابن تیمیة ٤



 
- ٢٧٩٧ -

ه مسلم والنسائي وابن روا) ١) (فأحسنوا الذبحة ولیحد أحدكم شفرتھ ولیرح ذبیحتھ
  . ماجھ واحمد

سمعت رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم یقول : (  عن عبد اهللا بن مسعود قال – ٢
  ) ٢. (حدیث حسن) إن أعف الناس قتلھ أھل اإلیمان : ( 

  وجھ الداللة من الحدیثین 
دل الحدیثین  على انھ یجب أن تزھق الروح وتتحقق اإلماتة بأسرع الطرق 

حتى یجب أن تزھق الروح وتتحقق األمانة بأسرع الطرق وأسھلھا حتى وأسھلھا 
تتحقق الحكمة من إحسان القتل ، ولم تشترط الشریعة طریقة معینة إلزھاق 
الروح ، ودلیل ذلك أن حدیث اوس جاء عاما دون التقید بطریقة ما ، فإن كان 

ف لوجب ھناك طریقة أخرى إلزھاق الروح أسھل وأیسر من ضرب العنق بالسی
  ) . ٣(أتباعھا

  الفرع الرابع
  الصورة الرابعة من صور الحرابةفى 

  إذا قتل المحارب واخذ المال:  وھى 
إذا جمع المحارب إلى جانب اخاف�ة ال�سبیل القت�ل واخ�ذ الم�ال ، فق�د اختل�ف الفقھ�اء               

  في عقوبتھ إلى رأیین 
) ٥( ظ�اھر الم�ذھب    والحنابلة في ) ٤(الشافعیة( لجمھور الفقھاء من    : الرأي  األول    

  ) ٨) (، والشیعة اإلمامیة ) ٧(، والشیعة الزیدیة) ٦(وأبو یوسف ومحمد من الحنفیة
حیث یرون انھ ال تخییر لإلمام وإنما یقتلھ ویصلبھ وال یقطعھ وینعدم التخییر بین    
القتل والقطع ما دام مالھ إلى القتل ، كم�ا أن القت�ل ی�أتي عل�ى ذل�ك كل�ھ ف�ال داع�ي            

ف�إذا قتل�تم فأح�سنوا القتل�ھ ، وإذا     ( لك عمًال بقولھ صلي اهللا علیھ وس�لم     للتعذیب وذ 
وإن ھ��ذا ال��رأي م�روي ع��ن ال�صحابة م��نھم عم��ر ،   ) ٩) (ذبح�تم فأح��سنوا الذبح�ة   

  ). ١٠(وسلیمان بن موسي الزھري وقولھم حجة

                                                 
 صحیح مسلم كتاب الصید والذبائح وما یأكل من الحیوان باب االمر بإحسان الذبح والقتل ١

 .١٩٥٥د الشفرة رقم وتحدی
 . ٨/٦١ ، السنن الكبري للبیھقي ،٦/٢٩١ مجمع الزوائد ٢
 ، فیض القدیر ، شرح الجامع الصغیر لزین الذین محمد ١٢/٣٣٦  صحیح ابن حبان ٣

المدعوا بعبد الرؤوف ابن تاج العارفیین ابن على ذین العابدین الحدادي  المناوي  القاھري ، 
 . ھـ١٣٥٦ ،١لكبري ، مصر ، طالناشر المكتبة التجاریة ا

 .٤/١٨٢ مغنى المحتاج ٤
 ١٠/٣٠٧ المغني البن قدامھ ٥
 .٩/١٩٥، المبسوط للسرخس ٤/١١٥ رد المحتار على الدر المختار البن عابدین ٦
 ٥/١٦٤ البحر الزخار لیحیي بن المرتضي ٧
اف الشیخ بإشر. شرائع اإلسالم للمحقق جعفر أبن الحسن بن أبى زكریا بن سعید الھزلى ٨

 .٤/١٨ –لبنان –محمد حوار مغنیة الناشر دار مكتبة الحیاةبیروت 
 ٨/١٦٠ ، نیل األوطار ٨/٦٠ ، السنن الكبري للبیھقي ٤/٢٣ صحیح الترمذي ٩

 .٨/١٦٠ نیل االوطار ١٠
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ثب�وت مب�دأ    )) ٣(، والظاھریة   ) ٢(، والمالكیة ) ١(ألبي حنیفة وزفر  : الرأي  الثاني    

تخییر لإلمام بمعني أن اإلمام یصیر مخیرًا بین أكثر من عقوبة ویطب�ق أح�داھا          ال
، ومع إقرارھم لھذا المبدأ ، إال أنھم اختلفوا فیما یخیر فیھ اإلمام م�ن العقوب�ات ،         

  : وذلك على النحو التالي 
أن اإلم��ام یخی��ر ب��ین أن یقطع��ھ م��ن خ��الف ث��م یقتل��ھ أو   : ی��ري أب��و حنیف��ة وزف��ر  

شاء قتلھ وصلبھ ولم یقطع�ھ ویالح�ظ أن اإلم�ام إذا اخت�ار فقطع�ھ ف�ال            یصلبھ وإن   
  )٤(یحسم القطع ألنھ یتركھ حتى یموت

  :ویري المالكیة 
 أن اإلمام مخیر بین أن یقتلھ فقط  ، وبین أن یصلبھ ویقتلھ بال قطع فیكون خیار 

 انھ قد المالكیة بین القتل وحده أو الصلب والقتل ، ولم یجز لإلمام أن یقطعھ مع
أخذ  المال ، وذلك ألنھ ال فائدة من القطع حیث أن القتل أو الصلب بإتیان على 
كل شئ فال حاجة للقطع ولو قطعھ ثم قتلھ لكان في ذلك مثلة والمثلة منھي عنھا 

  ) ٥) (أمر رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم بالصدقة ونھي عن المثلة  ( حیث 
  :ویري الظاھریة 
فلھ أن ینفیھ ) ٦( في عقابھ بأیة عقوبة مما جاءت بھا أیة الحرابة  أن اإلمام مخیر

، ولھ أن یقطعھ ، ولھ أن یقتلھ ، ولھ ان یصلبھ بحسب ما تقتضیھ المصلحة 
العامة ، ولكن ال یجوز لإلمام ان یطبق علیھ أكثر من عقوبة واحدة ، فال یصلبھ 

ر النص حیث أن حرف ویقتلھ والیقطعھ ویقتلھ وذلك ألن الظاھریة أعملوا ظاھ
أو المذكور في أیة الحرابة یفید ثبوت التخییر ، وأن اإلمام إذا طبق أكثر من 
عقوبة یكون تعدي األمر المتاح لھ وھو تطبیق عقوبة واحدة ویوافقھم في ذلك 

  ) . ٧(بعض الشیعة األمامیة
  والراجح 

ا ذھب إلیھ بعد عرض آراء الفقھاء في ھذه المسألة یتبین لنا أن الراجح ھو م
  : جمھور الفقھاء بان المحارب  یقتل ویصلب وذلك لما یلي 

لما وادع رسول اهللا :  ما روي عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنھما انھ قال – ١
صلي اهللا علیھ وسلم ـ أبا بردة ھالل بن عمیر االسلمي فجاء أناس 
یریدون اإلسالم فقطع علیھم أصحاب أبي بردة الطریق فنزل على 

                                                 
 ٩/١٣٤ المبسوط ١
 .٢/٢٩٤ جواھر اإلكلیل ٢
 .٣١٦ ، ١١/٣١٥ المحلى البن حزم ٣
 .٩/١٣٤لمبسوط  ، ا٤/١٥ حاشیة ابن عابدین ٤
 ھـ ١٤٣٠ ، ١ باب النھي عن المثلة الناشر دار الرسالة العلمیة ط٤/٣٠٠ سنن أبى داود ٥
 .٣١٦ ، ١١/٣١٥ المحلي ألبن حزم ٦
 -٢٢٦ المختصر النافع فى فقھ اإلمامیة ألبى القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلي ـ ص٧

 .١٩٨٥ – ٣ ط – لبنان –دار األضواء بیروت 
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أن من قتل واخذ المال قتل .  اهللا جبریل علیھ السالم بالحد فیھم رسول
وصلب ومن قتل ولم یأخذ المال قتل ومن أخذ ماال ولم یقتل قطعت یده 

) ١(ورجلھ من خالف ومن جاء مسلمًا ھدم اإلسالم ما كان  فى الشرك
  ). ٢(وھذا نص في عقوبة من قتل واخذ المال وال اجتھاد مع النص 

ود تجب هللا تعالي فإذا كان فیھا قتل اندرج تحتھ ما دونھ ، وقتل  أن الحد-٢
المحارب إذا قتل متحتم ال یدخلھ عفو وقال ابن المنذر أجمع على ھذا كل 

  من نحفظ عنھ من أھل العلم 
 أن في قتلھ وصلبھ إقامة الحد المقرر على الجانب وزجر غیره حتى ال یفعل – ٣

  ) . ٣(لصلبمثل فعلھ والحد یتحقق بالقتل وا
ھي أن تفرز خشبة في األرض ثم یربط علیھا خشبة أخرى ) : ٤(كیفیة الصلب

عرضا فیضع قدمیھ علیھا ، ویربط من أعالھا خشبة أخرى ویربط 
  )٥(علیھا یدیھ حیا غیر منكوس الرأي  ، ثم یقتلھ مصلوبًا قبل نزولھ 

لكنھم اختلفوا اتفق الفقھاء على أن من عقوبات المحارب الصلب ، : وقت الصلب 
في وقتھ ، ھل یكون قبل القتل أم بعد القتل أم یقتصر على الصلب دون 

  إلى ثالثة آراء : القتل 
، والشافعیة )٧(وقول للمالكیة ) ٦(ذھب الطحاوي من الحنفیة: الرأي  األول 

أن الصلب بعد القتل ، : إلى ) ١٠(وبعض الشیعة األمامیة) ٩(الحنابلة)٨(
 . ثم یصلبفیقتل المحارب أوًال

، ) ١٢(والراجح عند المالكیة) ١١(ذھب أبو حنیفة وأبو یوسف:  الرأي  الثاني 
  ) ١٤(والشیعة الزیدیة) ١٣(وقول عند الشافعیة

                                                 
 .١/١٦كتاب اإلبمان باب كون اإلسالنم یھدم ماقبلھ وكذا الھجرة والحج:  مسلم  صحیح١
 ٩/٣٤ المبسوط للسرخسي ٢
 ٦/١٥٠ كشاف القناع ٣
شد األیدي والربط على خشبة او جذع شجرة منتصف القامة ممدود الیدین :  الصلب ھو ٤
 جذوع النخل جزء وألصلبنكم فى" كما قال تعالى حكایة عن فرعون ). ٨/٢٤٨فتح القدیر (

ھنا بمعني على والمعني ألصلبنكم على جذوع النخل " فى" ان ف ".  سورة طھ٧١من اآلیة 
 .  ١١/٢٢١الجامع الحكام القرآن للقرطبي، . 
 ٤/٣١٠ ، شرح الكبیر للدردیر ٤/١١٥ حاشیة بن عابدین ٥
 . ٤/٢٣٧ تبیین الحقائق للزیلعي٦
 .٦/٣١٥ مواھب الجلیل للحطاب ٧
 ٤/١٨٢لمحتاج  مغنى ا٨
 ٦/١٥٠، كشاف القناع للبھوتي ١٠/٣٠٨ المغنى ألبن قدامھ ٩

 ٤/١٨٢ شرائع اإلسالم ١٠
 .٤/١١٧ ، حاشیة ابن عابدین ٨/٢٥٠ فتح القدیر ١١
 .٦/٣١٥ ، مواھب الجلیل ٤/٣١٠ حاشیةالدسوقي على الشرح الكبیر ١٢
 .٨/٧ نھایة المحتاج للرملي ١٣
 .٥/٢٠٠ البحر الزخار ١٤
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  . المحارب یصلب حیا ثم یقتل مصلوبًا: إلى أن ) ١(والشیعة األمامیة
ولكن یري الظاھریة ، أن اإلمام مخیر في كل عقوبات الحرابة ، : الرأي  الثالث 

لیس لھ أن یجمع بین الصلب والقتل ، فإذا رأي صلبھ فلیس لھ أن یقتلھ 
اویقطعھ أو ینفیھ ، وإذا رأي قتلھ حرم علیھ ما عداه ، فإن صلبھ حیا 
تركھ مصلوبا على الخشب فال یطعم وال یسقي ویترك حتى یموت وحده 

  ) . ٢(فإذا مات انزل عن  الخشبة وغسل وكفن
  ةـــاألدل

  :  األول القائل بأن الصلب یكون بعد القتل ما یلي أدلة الرأي
 أن آیة الحرابة ذكرت القتل أوًال ثم الصلب فینبغي العمل بم�ا ب�دأت ب�ھ اآلی�ة         – ١

إن ال��صفا : "وھ��و القت��ل ث��م ال��صلب ، وھ��ذا قیاس��ا عل��ى قول��ھ تع��الي     )٣(
  ) ٤" (فكان البدء بالصفا" والمروة من شعائر اهللا

م�ن قت�ل وأخ�ذ الم�ال قت�ل      (  رضي اهللا عنھ�ا ج�اء فی�ھ     أن حدیث ابن عباس ـ – ٢
  )٥) (وصلب 

 أن في صلب المحارب حیا تعذیبا لھ وقد نھي النبي صلي اهللا علیھ وسلم عن – ٣
  ).٦(المبالغة في التعذیب مطلقا ولو كان المعذب حیوانًا

نھي النب�ي ص�لي اهللا علی�ھ وس�لم          (  أن في صلب المحارب حیا تمثیل بھ وقد          – ٤
إن اهللا كتب اإلحسان في كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا  : ( وقال  ) المثلة  عن  

) ذبیحت�ھ (القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحا فلیحد  أح�دكم ش�فرتھ ولی�رح              
  ) . ٨(ھذا بالنسبة للحیوان فمن باب أولى اإلنسان لتكریمھ ) ٧(

  : لوبًا ما یلي القائل بأن یصلب المحارب حیًا ثم یقتل مص:  أدلة الرأي  الثاني 
 إن الصلب بعد القتل یمنع من تكفین المقتول ودفتھ وھذا غیر جائز ألن ذل�ك     – ١

  . فیھ عدم قیام المسلمین بفرض الكفایة المطلوب في ذلك
 إن ال��صلب عقوب��ة ، والعقوب��ة ال تق��ع إال عل��ى الح��ي لتحقی��ق غرض��ھا م��ن     – ٢

  . الزجر والردع وصلب الحي قبل قتلھ یحقق ھذا المعني
 إن الصلب من العقوبات المقررة على الحراب�ة فینف�ذ ف�ي حی�اة الج�اني قیاس�ًا                – ٣

  على سائر العقوبات 

                                                 
 .٤/١٨٢الم  شرائع اإلس١
 .١١/٣٨٣ المحلى البن حزم ٢
 سورة البقرة) ١٥٨( من اآلیة ٣
  ١٠/٣٠٨ المغنى البن قدامھ ٤
  سبق تخریجھ٥
 ٤/٢٢ ، صحیح الترمذي ٧/١٠١ سنن النسائي ٦
 .٤/٢٣ ، وقال الترمذي حدیث بریدة صحیح ، صحیح الترمذي٧/١٠١ سنن النسائي ٧
 .٩/١٩٦ي  ، المبسوط للسرخس٣/٢٣٧ تبیین الحقائق ٨
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 الصلب قبل القتل سھل میسور یمكن تنفی�ذه ، ول�یس فی�ھ مثل�ي ول�و ك�ان فی�ھ            – ٤
مثلي لما جاء في أیة لحرابة بخالف الصلب بعد القتل فإنھ أمكن بصعوبة 

  ) . ١(بلھوفیھ مثلي فاألولى أن یكون ق
  المناقشة

  ناقش أصحاب الرأي  األول ما استدل بھ أصحاب الرأي  الثاني بما یلي
 أن ما احتج بھ أصحاب الرأي  الث�اني م�ن أن ال�صلب ج�زاء عل�ى المحارب�ة        – ١

مردود ألن الصلب  لو شرع لردعھ لسقط بقتلھ كم�ا ی�سقط س�ائر الح�دود                 
أم�ره وھ�ذا یتحق�ق ب�صلبھ       مع القتل ، وألن إنما كان ردعا لغی�ره لی�شتھر            

  بعد قتلھ 
:  أن قولھم بأن یصلب بع�د قتل�ھ یمن�ع تكفین�ھ وتجھی�زه ودفن�ھ فم�ردود أی�ضًا                – ٢

  . بأن ھذه حجھ علیھم ال لھم ألنھم یتركونھ بعد قتلھ مصلوبًا 
  : مناقشة أصحاب الرأي  الثاني لما استدل بھ أصحاب الرأي  األول بما یلي 

اب شرع لزی�ادة ف�ي العقوب�ة تغلیظ�ًا والمی�ت ل�یس م�ن                 إن الصلب في ھذا الب     – ١
أھل العقوبة ، وألنھ لو جاز أن یقال أن یصلب بعد الموت لج�از أن یق�ال             

  )  ٢(تقطع یده ورجلھ من خالف بعد الموت وذلك بعید فكذا ھذا 
ألن األص�ل ف�ي مق�صود    : م�ردود  .  إن في قولھم أن فى صلبھ حیا تعذیبا لھ  – ٢

  العقاب التعذیب 
   -:وقد نوقش أیضا ما قالھ الظاھریة بما یلي

  )٣( أن قولھم بالصلب مثلھ منھي عنھ – ١
  .  أن الصلب على ھذا النحو یمنعھ من الطھارة والصالة– ٢
 إن تركھ مصلوبًا على خشبة ـ من غیر طعام وال ش�راب یعتب�ر أوح�ش قتل�ھ      – ٣

  )  ٤(وأقبحھا   
   :وقد رد الظاھریة ھذه المناقشة بقولھم 

بأنھ عقوبة مشروعة وھو نظیر عقوب�ة  : إن قولھم أن ھذا الفعل مثلھ مردود        -١
 .الرجم التى تقع على الزاني المحصن

:  إن قولھم أن الصلب على ھ�ذا النح�و یمنع�ھ م�ن الطھ�ارة وال�صالة م�ردود                  – ٢
بأنھ لیس على الحاكم إال أن یصلبھ أن رأي صلبھ ألن اهللا تع�الي إذا أم�ر                 

ھ ستمر علیھ أوقات الصلوات فلم یأمرنا بإزالة الت�صلیب        بصلبھ قد علم ان   
  )   ٥(عنھ من أجل ذلك وما كان ربك نسیًا 

                                                 
 .١٠/٣٨ ، المغني البن قدامھ ٤/١٩٢ مغنى المحتاج ١
 .٩/٤٢٩ بدائع الصنائع للكاساني ٢
 .٩/١٩٦ ، المبسوط للسرخسي ٣/٢٣٧ تبیین الحقائق للزیلعي ٣
 ١٠/٣٠٨ ، المغنى والشرح الكبیر ٥/١٥٥ حاشیة الجمل ٤
 .١١/٣٨٤ المحلي إلبن حزم ٥
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 أما قولھم أن ھذه أوحش قتلھ وأقبحھا فإنھ مردود أیضا بالقول بأننا ما قتلن�اه              – ٣
وم��ا )   ١(أص��ًال ب��ل ص��لبناه كم��ا أم��ر اهللا تع��الي وم��ا م��ات إال حت��ف أنف��ھ 

  )  . ٢(وًال  یسمي ھذا في اللغة مقت
  : الرأي  الراجح 

وأدلتھم ومناقشتھا والرد علیھا فإنني أمیل إلى م�ا ذھ�ب   : بعد عرض آراء الفقھاء  
، ألن ال��صلب ) بال��صلب حی��ا ث��م یقت��ل ( إلی��ھ أص��حاب ال��رأي  الث��اني القائ��ل 

عقوبة وقد جع�ل اهللا تع�الي العقوب�ة خ�زي ف�ي ال�دنیا للمح�ارب ب�صفة خاص�ة                
ال یتحقق ذل�ك الخ�زي عل�ى المی�ت     " ك لھم خزي في الدنیا   ذل: " لقولھ تعالي   

ولھ�م ف�ي    " ألن خزي المیت یك�ون ف�ي اآلخ�رة بالع�ذاب العظ�یم لقول�ھ تع�الي                  
لھ��ذا ف��إن ال��صلب ح��ال الحی��اة ابل��غ وأوق��ع للم��صلوب " اآلخ��رة ع��ذاب عظ��یم 

  . ولغیره ، بخالف ما لو نفذ بعد القتل فإن ھذا یثیر العطف علیھ 
  : مدة الصلب 

إن تحدید مدة محددة لبقاء المحارب مصلوبًا من المسائل المختلف فیھا لعدم وجود 
نص من الشارع یدل على تأقیت تلك المدة لذا تعددت األقوال في مقدار الوق�ت           

  : الذي یظل المحارب فیھ مصلوبًا إلى ثالثة أقوال 
) ٥( الزیدی�ة وال�شیعة ) ٤(وال�شافعیة ) ٣(الحنفی�ة  ( ذھب إلی�ھ ك�ل م�ن     : القول األول   
یصلب بعد القتل ثالثة أی�ام بلیالیھ�ا وجوب�ا أن ك�ان           : حیث قالوا   ) ) ٦(واإلمامیة

الزمان باردًا أو معتدًال  ، وال یجوز الزیادة علیھا وقد قیدوا الصلب بثالثة أیام              
   -:لما یلي

  .  أنھ في الثالثة أیام یشتھر الحال ویتم النكال– ١
  رر منھ الناس ویتأذوا من رائحتھ الكریھة  أنھ بعدھا یتغیر حالھ فیتض– ٢
 أن لھ��ذه الم��دة اعتب��ار ف��ي ال��شرع ف��ي مواض��ع كثی��رة كم��ا ف��ي مھل��ة المرت��د   – ٣

  ومھلة الخیار 
ل�ذلك ال یج�وز الزی�ادة علیھ�ا وبع�د      .  انھ لیس لما زاد على تلك الم�دة ـ غای�ة    – ٤

تمامھ��ا یخل��ي بین��ھ وب��ین أھل��ھ لی��دفنوه أم��ا إذا ك��ان الح��ر ش��دیدًا      
  . وخیف علیھ التغییر قبل إتمامھا أنزل وجوبًا 

                                                 
 – وال قتل –ات حتي انفھ إذا كات من غیر ضرب الحتف الھالك یقال م:  عرف حتف انفھ ١

  . ١/١٢٠ وال حرق ، المصباح المنیر -وال غرق 
ومعناه ،أن یموت على فراشھ ویتنفس حتى ینقضي رمقھ ولھذا خص األنف ومنھ یقال 

 .للسمك یموت فى الماء ویطفوا مات حتف انفھ
 .١١/٣٨٤ المحلى البن حزم ٢
 .٤/١١٥ ، حاشیة ابن عابدین ٣/٢٣٧قائق  ، تبیین الح٤/٢٧١ فتح القدیر ٣
 ٨ /٨/٧ ، نایة المحتاج ٤/١٥٥  أسني المطالب ٤
 .٦/٢٠١  البحر الزخار ٥
 .٤/١٨٢ شرائع اإلسالم ق ٦
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أن��ھ : حی��ث ق��الوا ) ٢(والحنابل��ة) ١(ذھ��ب إلی��ھ ك��ل م��ن المالكی��ة  : الق��ول الث��اني . 
یصلب وقتا ال یخاف منھ التغیر خوفا م�ن خ�روج رائح�ة ل�ھ أو یھت�ك بدن�ھ ف�إنھم           

م�ن  یرون تحقیق الزجر مع المحافظة على الجثة تكریم�ا لبن�ي آدم ألن المق�صود              
صلبة إشھار أمره وإن كانوا لم یح�ددوا وقت�ا إال أنھ�م جعل�وا اش�تھار األم�ر ك�اف              

  النتھاء صلبھ 
فھ�م ی�رون أن�ھ ی�صلب حی�ا ویت�رك حت�ى        ) ٣(ذھ�ب إلی�ھ الظاھری�ة    : القول الثال�ث    

  . یموت 
  المناقشة

  :صحاب القول األول أستدل بھ أناقش أصحاب القول الثاني ما 
 ومن معھم بتحدید مدة الصلب بثالثة أیام بلیالیھا أن لم إن قول األحناف والشافعیة

یخف تغییر الجثة للحر الشدید قول معقول ومقبول إلى حد ما إال أنھ یرد علیھ 
أنھ توقیت بغیر توقیف مع أنھ في الظاھر یؤدي إلى تغیره ونتنھ وإیذاء المسلمین 

  . )٤(برائحتھ الكریھة ومنظره البشع وھذا ال یجوز بغیر دلیل 
  : وقد ناقش أصحاب القول الثاني ما استدل بھا أصحاب القول الثالث 

إن قول الظاھریة بصلبھ حیا ثم یترك حتى یموت ، قول غیر شدید ألن المحارب 
إذا كان مسلمًا فإنھ یكون قد مات على اإلسالم في عقوبة حد فیثبت لھ حكم 

ن قتل في حد وھذا المسلمین من غسلھ وتكفینھ والصالة علیھ ودفنھ كسائر م
  . لقول ینافي ذلكا

   :الرأي  الراجح
بعد عرض أقوال الفقھاء ومناقشتھا فإني أمیل إلى ما ذھب إلیھ أصحاب القول 
الثاني القائل بصلب المحارب بقدر ما یشتھر أمره ألن اآلیة الكریمة لم تحدد 

لغیره من مقدار المدة التي یصلب في خاللھا فتحدد بمقدار ما یشتھر أمر ردعا 
مع مراعاة نزولھ قبل أن یتغیر حتى یمكن دفعھ ألھلھ ، وال مكان ) ٥(المجرمین

  . تغسیلھ وتكفینھ والصالة علیھ ثم دفنھ إن كان مسلمًا 
   -:ورد في تلك المسألة قوالن: مكان الصلب 
یكون قتلھم وصلبھم في الموض�ع      : للماوردي من الشافعیة حیث قال      : القول األول   

 فال یكون بمفازة الیم�ر منھ�ا أح�د فیقتل�ون ف�ي       بوا فیھ ،الذي حار
 ) ٦(أقرب المواضع منھا 

                                                 
 .٤/٣١٠ حاشیة الدسوقي ١
 ، اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف للمرداوي الدمشقي ١٠/٣٠٨ المغنى إلبن قدامھ ٢
 ،١٠/٣١٦. 
 .١١/٣١٥حزم  المحلى البن ٣
 ٣٠٩ ، ١٠/٣٠٨ المغني ٤
 ٣٠٩ ، ١٠/٣٠٨ المغني ٥
 .٨/٦، نھایة المحتاج ٤/١٨٢ مغني المحتاج ٦
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  )١ (یكون الصلب في ممر الناس: باضیة لإل: القول الثاني 
  : الراجح 

بعض عرض اآلراء في ھذه المسألة فإنني أمیل إلى القول األول القائل بان القتل 
رب اهللا ورسولھ حیث أن العلة والصلب یكون في الموضع الذي حارب فیھ المحا

التي من أجلھا اشترط قتلھ وصلبھ في مكان محاربتھ ھي إزالة األثر السیئ الذي 
علق بنفوس الناس في ھذا المكان الذي كان یشھد جرمھ المفزع والمرعب لھم ، 
ولیطمئن ویستقر حالھم بعد أن تأكد لھم قتلھ وصلبھ برؤیة حده ، ومن الدواعي 

أن یكون تنفیذ الحد في اقرب مكان یمر بھ الناس إذا كان مكان التي دعت إلى 
جرمھ ومسرح جریمتھ ال یمر بھ أحد  ھي أن یشھده جمع من الناس فیشتھر امره 

  .ویتم النكال فیصیر ذلك زاجرًا لغیره عن اإلقدام على تلك الجریمة
وبعد ، فھذه ھي عقوبة جریمة الحرابة وھي بالریب عقوبة مغلظة تتناسب 
ونشاط الجاني ، وذلك بوضع لكل فعل إجرامي العقوبة المناسبة فنجد أن الشریعة 
اإلسالمیة قد حققت العدل واإلنصاف ، حیث أوجبت القتل مقابل القتل والصلب 

  . مع القتل مقابل أخذ المال مع القتل
ویمكن توصیف ھذه الجریمة وتطبیق أحكامھا على ما یعرف باإلرھاب 

ادي الذي یھدف إلى إحداث الرعب والخوف في نفوس أفراد االجتماعي واالقتص
المجتمع بقصد الحصول على المال وتھدید أمن المجتمع ، ومن ثم یتضح أن 
اإلرھاب جاء كظرف مشدد للعقوبة في جریمة الحرابة إذ أن الفعل اإلجرامي في 

م جریمة الحرابة موجھ بالدرجة األولى للنظام اإلجتماعي وأمن المجتمع العا
وذلك بإخافة الناس وإرھابھم إفسادًا في األرض وتھدیدًا لألمن والسكینة العامة 

كما أخبر )  " ٢(وال تفسدوا في األرض بعد إصالحھا: " والمنھي عنھ قال تعالي 
واهللا ال یحب الفساد : " اهللا عز وجل بأنھ ال یحب الفساد في األرض حیث قال

)"٣ .  (  

                                                 
 .٧/٦٤٥  النیل وشفاء العلیل ـ ١
 .سورة األعراف) ٥٦( جزءمن اآلیة ٢
 .سورة البقرة) ٢٠٥( جزء من اآلیة ٣
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  اطب اث 

   ر ا

  ویشتمل على خمسة فروع 
  المقصود بجریمة البغي : الفرع األول 
  عقوبة البغاة : الفرع الثاني 
   األموال إتالفمسئولة البغاة عن : الفرع الثالث 
  مسئولیة البغاة عن الدماء : الفرع الرابع 

  عالقة اإلرھاب بجریمة البغي : الفرع الخامس 
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  الفرع األول
  بغيفي المقصود بجریمة ال

انھ طلب الشئ فیقال بغیت كذا إذا طلبتھ ومن ذلك قولھ : تعریف البغي في اللغة 
  )  ١"(قال ذلك ماكنا نبغ " حكایة عن موسي علیھ السالم : تعالي 

ثم أشتھر البغي في العرف ، في طلب ما ال یحل من الجور والظلم ، ووصف 
یًا أي ظلم واعتدي فھو وبغي على الناس بغ) . ٢(البغاة بالبغي لكونھم ظالمین 

وبغي سعي إلى الفساد ومنھ الفرقة الباغیة ألنھا عدلت عن ) ٣(باغ والجمع بغاة 
 . القصد وأصلھ من بغي الجرح إذا ترامي إلى الفساد 

  : صطالحا إأما تعریف البغي 
الخارجون على اإلمام : فعرفھ الحنفیة بأن یطلق على الخوارج والخوارج ھم 

قھي ، یخرجون على إمام أھل العدل ویستحلون القتال والدماء العادل بتأویل ف
: وذكر الزیلعي من فقھاء الحنفیة ) . ٤(واألموال بھذا التأویل ولھم منعة وشوكة

أن لفظ الخوارج یطلق على الذین خرجوا على اإلمام على ـ رضي اهللا عنھ وكل 
لى اإلمام یعتبر من یخرج على اإلمام العادل  المؤھل للطاعة ولیس كل خارج ع

من البغاة عند الحنفیة الن فقھائھم یقسمون المتمردین على السلطة إلى أربعة 
  : أقسام

ھم الذین یخرجون على اإلمام بال تأویل فقھي وال یقصدون : القسم األول  
  ) . ٥(إصالحا في الخروج وھم قطاع الطریق 

توفر فیھم شرط المنعة الخارجون على السلطة بتأویل فقھي ولم ی: القسم الثاني 
  . أى الجماعة القادرة على المغالبة

الخارجون على السلطة المتصفون بالمنع�ة والق�وة والل�ذین خرج�وا            : القسم الثالث   
بتأوی���ل فقھ���ي إال أنھ���م ی���ستحلون دم���اء الم���سلمین ویكف���رون بع���ض ال���صحابة ،   

  . وحكمھم یختلف عن حكم قطاع الطریق وھم كالبغاه
م یخرج��ون عل��ى ال��سلطة بتأوی��ل فقھ��ي وال ی��ستحلون دم���اء       ق��و : الق��سم الراب��ع   

  . المسلمین وھؤالء ھم البغاة
أن البغاة ھم الخارجون على اإلمام الحق بغیر حق فلو ) ابن عابدین(وقد ذكر 

وإن خرجوا بال سبب مسوغ لھم في الخروج فال ) ٦(خرجوا بحق فلیسوا بغاة
: تھم ویعاملون معاملة قطاع الطریق یعاملون معاملة البغاة السیما إذا فسدت عقید

 . إذا خرجوا وأعلنوا التمرد 

                                                 
 .سورة الكھف) ٦٤( جزء من اآلیة ١
 .١/٣٢٣ لسان العرب  إلبن منظور ٢
 .١/٥٧ المصباح المنیر ٣
 .٩/٤٣٩٦ بدائع الصنائع للكاساني ٤
 .٤/٤٠٨ فتح القدیر إلبن الھمام ٥
 .٤/٢٦٠ حاشیة ابن عابدین ٦
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ھم الذین یخرجون على السلطة بتأویل فقھي قال اإلمام مالك : البغي عند المالكیة 
ھؤالء الخوارج خرجوا على التأویل ، والمحاربون خرجوا فسقا وخلوعا على 

ل على اإلمام العادل الذي فالبغي عند المالكیة ھو الخروج بالتأوی) ١(غیر تأویل 
  .تثبت إمامتھ شرعًا

  ): ٢(یتحقق بأحد أمرین : البغي عند الشافعیة 
  الخروج على اإلمام وترك االنقیاد لھ : األمر األول 
  االمتناع عن دفع الحقوق التي وجبت لھ : األمر الثاني 

 عن قبضھ البغاة عند الحنابلة ھم قوم من أھل الحق یخرجون: البغي عند الحنابلة 
اإلمام ویریدون خلعھ بتأویل سائغ ، وفیھم المنعة ، یحتاج في كفھم إلى جمع 

  ) . ٣(الجیش
ھو الخروج على إمام حق بتأویل مخطئ في الدین أو : البغي عند الظاھریة 

  ).٤(الخروج لطلب الدنیا
الباغي ھو من یظھر أنھ على حق : أما البغي عند الشیعة الزیدیة فقد قالوا 

  ).٥(مام مبطل وحاربھ ولھ فئة أو منعھ واال
  التعریف الراجح 

بعد عرض تعریفات الفقھاء للبغي فاني إمیل إلى تعریف الحنیفة بأن البغي 
الخروج على اإلمام العادل الذي ثبتت إمامتھ بالطرق الشرعیة مع : الباطل ھو 

  . ئر شرط توفر التأویل والمنعة، والبغي الحق ھو الخروج على اإلمام الجا
وبھذا یعتبر االمتناع عن دفع الحقوق التي التزمت بھا األمة بغیا ، وذلك بحرمة 
 .المعصیة في المعروف ، وإلجماع المسلمین على قتال الممتنعین عن دفع الزكاة 

  الفرع الثاني
  في عقوبة البغاة

جریمة البغي موجھة إلى نظام الحكم والقائمین بأمره ، وقد شددت الشریعة 
میة فیھا، ألن التساھل فیھا یؤدي إلى الفتن واالضطرابات وعدم االستقرار اإلسال

فعاقبت الشریعة اإلسالمیة على فعل البغي بالقتل وذلك ثابت بالكتاب ، والسنة ، 
  . واإلجماع

  : فقولھ تعالي : أما الكتاب 
                                 

                             

                                                 
 .٢/٤٨ المدونة الكبري لإلمام مالك ١
 .٤/١٢٣  مغنى المحتاج ٢
 .٨/٢٥٢  المغني البن قدامھ ٣
 .١١/٩٧ المحلى البن حزم ٤
 .٤/٣٣١ الروض النضیر ٥
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                         )١(  

في ھذه اآلیة أمر اهللا سبحانھ وتعالي النبي صلي اهللا علیھ وسلم : وجھ الداللة 
المؤمنین إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنین  منھم أن یدعوھم إلى حكم اهللا وینصف 

بوا حكم فیھم بكتاب اهللا ، حتى ینصف المظلوم من بعضھم من بعض فإن أجا
الظالم ، فمن أبي منھم أن یجیب فھو باغ ، فحق على إمام المؤمنین أن یقاتلھم ، 

ومما یؤكد ذلك ما جاء في سبب )٢(حتى یفیئوا إلى أمر اهللا ، ویقروا بحكم اهللا 
 یا نبي اهللا :نزول ھذه اآلیة روي المعتمر بن سلیمان عن انس بن مالك قال قلت 

فأنطلق إلیھ النبي صلي اهللا علیھ وسلم فركب حمارًا . ، لو أتیت عبد اهللا بن أبي ؟
وأنطلق المسلمون یمشون ، وھي أرض سبخة ، فلما أتاه النبي صلي اهللا علیھ 

رجل من األنصار : فقال:إلیك عني ، فواهللا لقد أذاني نتن حمارك : وسلم ـ قال 
لي اهللا علیھ وسلم أطیب ریحًا منك ، فغضب لعبد اهللا واهللا لحمار رسول اهللا ص

رجل من قومھ ، وغضب لكل واحد منھما أصحابھ ، فكان بینھما حرب بالجرید 
  )٣(واألیدي والنعال ، فنزلت اآلیة 

ما روي عن عبد اهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنھم�ا ـ ع�ن النب�ي ص�لي       : وأما السنة 
رواه ابو موسي ع�ن  )٤) (نا السالح فلیس منامن حمل علی: (اهللا علیھ وسلم ـ قال  

  .النبي صلي اهللا علیھ وسلم
ھذا الحدیث یدل على ان ثبوت اإلمامة للولى یوجب طاعتھ ویحرم :  وجھ الداللة

  .الخروج علیھ وقتالھ
فق�د اتف�ق جمھ�ور الفقھ�اء عل�ى أن جریم�ة البغ�ي محرم�ة تحریم�ا                 : وأما اإلجماع   

  ). ٥(جماع مؤبدا ولم یوجد مخالف لذلك اإل
  الفرع الثالث

   األموالإتالففي مسئولیة البغاة عن 
 األموال من حیث سقوط الضمان أو إتالفاختلف الفقھاء في مسئولیة البغاة عن " 

  : عدم سقوطھ إلى قولین 
، ) ٢(، والمالكیة) ١(الحنفیة (ذھب جمھور الفقھاء من : القول األول 

إلى القول بسقوط الضمان ) ) ٥(والزیدیةفي روایة )٤(والحنابلة ) ٣(والشافعیة

                                                 
  ).١٠ ، ٩( الحجرات آیة  سورة١
 .٢٢/٢٨٥ جامع البیان عن تاویل أى القرآن البى جعفر بن جریر الطبري ٢
 ، صحیح ٥٧٣ صحیح البخاري كتاب الصلح باب ماجاء فى اإلصالح بین الناس حدیث رقم ٣

باب فى دعاء النبي صلي اهللا علیھ وسلم إلى اهللا وحده على اذاء /مسلم كتاب الجھاد والسیر 
 .  .١٧٩٩افقین المن

)  من حمل علینا السالح فلیس منا٠باب قول النبي صلي اهللا علیھ وسلم / صحیح البخاري ٤
من حمل علینا السالح فلیس ( باب قول النبي صلي اهللا علیھ وسلم / ، وصحیح مسلم ٩/٤٩

 ١/٩٨) منا 
 ٨/٥٢٥ المغني إلبن قدامھ ٥
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عن البغاة في جنایتھم الواقعة على األموال، فال یطالب البغاة بقیمة األموال التي 
  . تسببوا في إتالفھا إذا كانت جرائم البغاة مبنیة على التأویل

إال أنھم أوجبوا الضمان على الباغي المعاند ، ألن ضمان المتلفات واجب ال 
لتأویل والباغي المعاند ال یستحق الرفق فال موجب لرفع الضمان عنھ یسقطھ إال ا

كما یجب الضمان إذا وجد اإلتالف في غیر ضرورة من ضرورات الحرب ألنھ 
كما ذھب جمھور الفقھاء إلى القول بأن المال إذا ) ٦(تعدي في غیر موضعھ 

  ) ٧(وجد بعینھ وجب استرجاعھ منھم وردة إلى صاحبھ
إلى ) ) ١٠(والشیعة اإلمامیة) ٩(والظاھریة) ٨(الحنابلة في روایة( : القول الثاني 

القول بوجوب الضمان على البغاة في جرائمھم الواقعة على األموال الن إتالفھم 
أن إتالفھا : األموال یعد تعدیا بال موجب ، لھذا وجب علیھم الضمان وحجتھم

  . بغیر حق
لفقھاء قد اتفقوا على رفع الضمان یتضح أن جمھور ا: بعد عرض أقوال الفقھاء 

عن البغاة إذا اقترفوا الجرائم على األموال وبناء على ذلك فإنني أرجح ما ذھبوا 
إلیھ ، أما ما یراه ابن حزم من رفع القصاص عن البغاة المتأولین تأویال سائغا في 

مسئولیة البغاة عن الدماء ، وأوجب الضمان في جرائم البغاة على األموال 
  ـ : أن إتالفھا بغیر حق ھذا غیر مقبول وذلك لما یلي : تھوحج

 أن ھذه الحجة متحققة في إتالف النفوس إال أن القصاص سقط بسبب التأویل – ١
السائغ وإذا سقطت حرمة النفس بالتأویل السائغ فإن حرمة المال أولى بالسقوط ، 

ب علیھ الضمان ألن حرمة النفس أعز من حرمة المال إجماعا إال أن الباغي یج
  . إذا تعسف في جرائمھ واقترف الجرائم التي ال تقتضیھا طبیعة الحرب

 أن الرسول صلي اهللا علیھ وسلم ـ نھي عن قتل الشیوخ والنساء والزراري – ٢
في حرب المشركین ألن ھذه الجرائم ال تقتضیھا طبیعة الحرب ، والتزام البغاة 

 منھم یحارب أخوانھ المؤمنین وھذا أولى وأھل العدل بھذه األصول أولى ألن كًال
  . باإلتباع

                                                                                                                       
 ٥/١٥٣ق شرح كنز الدقائق للزیلعي  ، تبیین الحقائ١٢٨ ، ٤/١٢٧ المبسوط للسرخسي ١

 .٩/٤٢٨،بدائع الصنائع للكاساني ، 
 .٢/٤٨  المدونة الكبري لإلمام مالك ٢
 .٤/٢٢٥ ، مغنى المحتاج للشربیني ٧/٤١٢  نھایة المحتاج للرملي ٣
 .٤/٩٨  كشاف القناع للبھوتي ٤
 .٢٦٠ ، سبل السالم للصنعاني ٧/١٩١  نیل االوطار للشوكاني ٥
 .٥/٣٠٣ على مختصر خلیل  الخرشي٦
 .١١٥ ، ٥/١١٤ حاشیة الجمل ٧
 ٢/٢٢٠ ، المھذب للشیرازي ٢/٤٨، المدونة الكبري ٩/٢٨٣  بدائع الصنائع ٨
 .٨/٥٢٥  المغني البن قدامھ ٩

 .١١/٣١٧ المحلى البن حزم ١٠
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  الفرع الرابع
  في مسئولیة البغاة عن الدماء

اختلف الفقھاء في مسئولیة البغاة عن الدماء من حیث سقوط الضمان أو عدم 
  : سقوطھ إلى قولین 

، ) ٢(، والشافعیة) ١(المالكیة ( ذھب جمھور الفقھاء ؛ من : القول األول 
إلى القول بسقوط الضمان عن )) ٥(، واالباضیة )٤(، الظاھریة ) ٣(والحنابلة

البغاة ألن جرائمھم مبینة على التأویل بخالف الباغي غیر المتأول ، ویجب 
القصاص والضمان على الباغي المعاند إذا كان غیر معتمد على تأویل سائغ 

عادل ، أما إلنعدام العذر في جرائمھ، وھذا الحكم في الخروج على اإلمام ال
الخروج على اإلمام الجائر فإن المالكیة ال یوجبون الضمان على البغاة سواء 
أكانوا معاندین متأولین ألن ظلم اإلمام كان سببًا لخروجھم وامتناعھم عن الطاعة  

)٦ .(  
  :ستدل المالكیة على قولھم بسقوط الضمان عن البغاة المتأولین بدلیلین أوقد 

 : ولھ تعالي أستدلوا بق:  األول               " والعدل

ومن العدل في صلحھم أال یطالبوا بما جري ( كما یقول القرطبي في صلح البغاة 
بینھم من دم وال مال فإنھ تلف عن تأویل وفى طلبھم تنفیر لھم عن الصلح 

  . ) ٧(واستشراء في البغي وھذا أصل في المصلحة 
أستدلوا بإجماع الصحابة ألن الصحابة رضي اهللا عنھم اتفقوا على : القول الثاني 

  ). ٨(أن كل دم ومال موضوع عن البغاة بعد رجوعھم إلى الطاعة 
وسوقط الشمان عند الحنابلة یشترط فیھ حدوث الجریمة وقت الحرب ، إال أنھم لم 

جریمة قبل الحرب یتفقوا على وجوب الضمان على الباغي الذي أرتكب ال
: والصحیح أنھ ال یتحتم ، وإذا كان الباغي معتمدًا على تاویل فاسد قال الحنابلة 

بوجود الضمان النھم اوجبوه على الطائفتین إذا أقتتلوا فى سبیل الریاسة 
  )٩.(والسلطة

فلم یذھبوا إلى وجوب الضمان على البغاة كافة وإنما قسموا البغاة : أما الظاھریة 
  ـ  : أقسامثة إلى ثال

                                                 
 . ٢/٤٨ المدونة الكبري لإلمام مالك ١
 ٢/٢٢٠، المھذب للشیرازي ٤/٢١٤ األم للشافعي ٢
 .مغنى البن قدامھ ال٣
 ١١/١٠٧ المحلى البن الحزم ٤
 .٧/٤٣١ شرح النیل وشفاء العلیل ٥
 ٤/٣٤٨ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ٦
 .٤/٥٤٣ ، احكام القرآن البن العربي ٧/٦٣٢٦ الجامح الحكام القرآن للقرطبي ٧
 .٢/٤٣٨ بدایة المجتھد البن رشد ٨
 ٢/٤٩٧ شرح منتھي اإلرادات ٩
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بغاة یتأولون تأویًال سائغًا ویتعلقون بأیة خصصتھا أیة أخرى ، أو : القسم األول 
حكمھم حكم الحاكم : بحدیث قد خصھ حدیث آخر فھؤالء كما قال ابن حزم 

المجتھد ، یخطي فیقتل مجتھدا أو یتلف ماال أو یقضي في فرج خطأ مجتھدًا وبما 
ابن حزم إلى رفع القصاص عنھم ، ومع ھذا فقد أن ھؤالء مجتھدون ، فقد ذھب 

اوجب في الدم الدیة على بیت المال العلى الباغي، وھكذا الحكم في الباغي الذي 
تأول تأویال سائغا یخرق بھ اإلجماع للجھالة الن الحجة لم تقم علیھ ولم یتلفھ 

   .بسبب اجتھاده 
ال یعذرون فیھ ولم یعتمدوا على البغاة الذین یتأولون تأویال فاسدًا : القسم الثاني 

دلیل من الكتاب والسنة في تأویلھم ، وھؤالء تقام علیھم  الحجة بانعدام األدلة 
المسوغة للخروج على اإلمام ، لھذا ال ترتفع عنھم المسئولیة إذ یجب علیھم 
القصاص في الدماء والضمان في األموال والحد في كل فرج حرام استحلوه 

  . بالتأویل الفاسد 
البغاة الذین یخرجون على اإلمام عصبیة أو طلبات للدنیا بال تأویل : القسم الثالث 

  ) . ١(سائغ وھؤالء كذلك یجب علیھم الضمان في الدماء واألموال والفروج
ومن ھذا یتبین أن البغاء المتاولین تأویًال سائغًا ال یجب علیھم القصاص فى 

روفونھا ومن لم تبلغھ الحجة لعذرًا شرعًا ، الدماء لجھلھم بحرمة الجرائم التى یقت
ومن لم تقم علیھ الحجة فال قود وال حد لقولھ ( وقد جاء فى المحلى البن حزم 

  )٢" (وأوحي إلى ھذا القرآن ألنذركم بھ ومن بلغ: تعالى 
حی��ث ق��الوا بوج��وب ال��ضمان ): ٣(وھ��و للحنفی��ة وال��شیعة اإلمامی��ة : الق��ول الث��اني

انت جرائمھم قتًال أم تخریبًا اما اتالفًا إذا لم یتوافر فیھم ش�رط      على البغاه سواء اك   
المنعة سواء توافر شرط التأویل أو لم یتوافر ، ألن البغاه قبل توافر ش�رط المنع�ھ    
یعدون ملزمین بوالی�ة اإلم�ام ، ف�إذا تجمعواوخرج�وا إنقطع�ت ع�نھم والی�ة اإلم�ام          

األدل�ة ف�إذا ل�م یفیئ�وا فق�د انقطع�ت           السیما بعد أن یحاول اإلم�ام إقن�اعھم ب�الحجج و          
عنھم الوالیة فإن ضمان ما اقترفوه قبل انك�سار  ش�وكتھم مرف�وع الن الحرب�ي ال        
یتحمل الضمان إذا دخ�ل دار اإلس�الم ، ورف�ع ال�ضمان ع�ن البغ�اه اول�ى إذا ت�ابوا                      
ورجعوا إلى الطاع�ة لبق�ائھم عل�ى حرم�ة اإلیم�ان ، وألن وج�وب ال�ضمان عل�یھم             

  .فیرھم عن الجماعة ، وقد أستدل الحنفیة على ھذا بإجماع الصحابة یقضي إلى تن
  :      جاء فى المبسوط للسرخسي

إذا وقعت الفتنة وأصحاب رسول اهللا صلي اهللا :(واألصل فیھ حدیث الزھري 
علیھ وسلم كانوا متوافرین فأتفقوا على أن كل دمع أریق بتأویل القرآن فھو 

ل القرآن فھو موضوع ، وكل مال أتلف بتأویل موضوع ، وكل فرج أستحل بتاوی
  )     ٤(القرآن فھو موضوع 

                                                 
 .١١/١٠٧بن حزم  المحلي ال١
 .سورة االنعام) ١٩(  جزء من اآلیة ٢
 .٣/١١٧  سبل السالم للصناعاني ٣
 ١٢٨ ، ١٠/١٢٧ المبسوط ٤
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من ھذا یتبین لنا أن الضمان مرفوع عن كافة البغاه سواء أكان تأویلھم سائغًا ام 
فاسدًا ألن علة رفع الضمان عن البغاة ھى إنقطاع والیة اإلمام وتنقطع الوالیة 

طع بھ والیة اإلمام ألنھ یتمكن منھم  بتوافر شرط المنعة ، اما التأویل فال تنق
  .سواء اكان تأویل البغاة سائغًا أم فاسدًا 

  : فقاعدة الحنفیة فى حكم الضمان تتلخص في
تحمل البغاة المسئولیة عن النفوس واألموال إذا أقترفوا الجرائم قبل حصول 

یة عن المنعة ، وبعد الھزیمة ، اما فى حالة المنعة فال یحملون البغاة المسئول
ففى كلتا الحالتین فإن البغاة . النفوس واألموال إلنقطاع الوالیة فى ھذه الحالة 
      ).١(ملزمون بوالیة اإلمام لھذا فقد وجب الضمان علیھم

 جرائھم أحدثت الضمان على البغاة سواء أوجبوافقد :  أما الشیعة األمامیة     
ن الجرائم التي قد یكفر بھا ن جریمة البغي عندھم مب أو بعدھا ، ألروقت الح
   . )٢ (صاحبھا

  الفرع الخامس
  في عالقة اإلرھاب بجریمة البغي

وبعد إلقاء الضوء على جریمة البغي ، نجد أنھا تمثل جریمة سیاسیة ، فھي 
 ةوأجریمة تمرد وعصیان وانتفاضة جماعیة ترتكبھا فئة من المجتمع بغیة منا

شئون البالد ، أو بغرض عزل رئیس  إدارةالحاكم والثورة على سیاستھ في 
یخرجون على ) البغاة(الدولة أو الھیئة التنفیذیة ، أو االمتناع عن الطاعة فھم 

فكر النظام الحاكم أو شكل الحكم ، عن الحكم بتأویل ، ولھم فكر سیاسي یختلف 
الحیة لمواجھة جیش الدولة ، فھم ضد الدولة سویتوسلون بقوة عددیة و

   . )٣ (ثم نري أن جریمة البغي ھي جریمة اإلرھاب السیاسيواستقاللھا ومن 

                                                 
 . ٣/٣٩٥ ، تبیین الحقائق ، ١٧٢ ، ٢/١٧٢ الھدایا للمرغناني ١
 .٣٤٧ ،ص٢ جواھر الكالم ، المحقق النجفي ج٢
 ١٠٨،١٠٩ ،١ التشریع اإلسالمي لعبد القادر عودة ، ٣
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  ملبحث الرابع ا

  يف آثار اإلرهاب على اتمع

  ـ : ویشتمل على ثالثة مطالب 
  في اآلثار االجتماعیة لإلرھاب : المطلب األول 
  في اآلثار االقتصادیة لإلرھاب : المطلب الثاني 
  إلرھاب على االقتصاد والقومي  اآلثرفي دراسة تطبیقیة : المطلب الثالث 

 

  اطب اول

   ار ا رب

إن اإلرھاب أصبح أخطر مشكالت القرن الحالي ، ومن أھم الظواھر التي تعاني 
منھا المجتمعات اإلنسانیة في الوقت الحاضر ، لما یعكسھ من آثار سلبیة على 

دول وتموھا ال یتحقق وال ینمو مقدرات الشعوب وثرواتھا ، وذلك الن اقتصاد ال
وھذا یقودنا إلى بیان . وال یزدھر إال في ظل استتباب األمن واستقرار األوضاع 

  . العالقة بین حفظ األمن وتحقیق التنمیة في المجتمع 
فاألمن من الحاجات األساسیة لإلنسان ، وجعلھ اهللا تعالي من مقاصد الشریعة 

وجل بالرزق باعتبارھما قرینان ال یفترقان وھو حفظ النفس كما قرنھ اهللا عز 
الذي أطعھم من جوع وأمنھم : " ولقد منا اهللا تعالي على قریش بھم فقال تعالي 

  ) ١" (من خوف
  : وجھ الداللة 

ل على بني قریش بنعمة األمن والرخص أن اهللا تفّض: وجھ الداللة من ھذه اآلیة 
صنمًا وال ندًا وال وسنًا من دونھ  بدوا بالعبادة وحده ال شریك لھ ، وال یعفلیفردوه 

من اآلخرة ، ومن ألدنیا وولھذا من استجاب لھذا األمر جمع اهللا لھ بین أمن ا
   )٢ (لبھما منھس هعصا

من باب آمنًا فى : (ولقد أكد الرسول صلي اهللا علیھ وسلم على نعمة األمن فقال 
 ، )٣) (ھ الدنیا بحذافیرھا سربھ ، معافًا فى بدنھ ، عنده قوت یومھ ، فقد حیزت ل

المؤمن من أمنھ الناس على أموالھم : ( متفق علیھ وقولھ صلي اهللا علیھ وسلم 
  )٤( ) وأنفسھم

  وجھ الداللة من الحدیثین الشریفین 
ن یأمنھ الناس أن المؤمن كامل أن ھو الذي یجب أن تتحقق فیھ ھذه الصفة ، بأ

ن حقھ أن یكون موصوفا بذلك ، وذلك  ، یعني أن المؤمن موأنفسھمعلى أموالھم 
                                                 

 سورة قریش) ٤(زءمن اآلیة رقم  ج١
 ٤/٥٥٣ تفسیر ابن كثیر ٢
 ٢/٢٣٠ ، الطبراني فى االوسط ٤/٥٧٧ ، سنن ابن ماجھ ١٠٧/ صحیح البخاري ، األدب ٣
 .٦٦٥٨ وصححھ األلباني فى صحیح الجامع برقم ٢/١٢٩٨ سنن ابن ماجھ ٤



 
- ٢٨١٤ -

 بحیث یأمنھ الناس أمینافمن كان األمن  أو األمانة بدون لإلیمانن ال وجود أل
 وال یخافوا منھ على مال وال على نفس فذلك ھو المؤمن وأنفسھمعلى أموالھم 

   )١ (الحقیقي
 األصلیةواإلرھاب والعنف بكافة صورھما وأسالیبھما اعتداء على الحاجات 

 وجنسیتھ وعرقھ ،  وفكره  ومذھبھ ، ألنھ یسبب عقیدتھلإلنسان مھما كانت 
  الرعب والخوف والفزع والقلق بین الناس ، لتحقیق أغراض غیر مشروعة ، 

 األمور اقتصادیة واجتماعیة سلبیة على المجتمع وھذه من أبعادوھذه اآلثار لھا 
وأوجب على ، األرض  فى اإلفسادعتبارھا من صور إ الشرع عنھا بيالتي نھ

  . ولي األمر محاربتھ بالوسائل والسبل المشروعة كما بین سابقا 
وبھذا ، فلن تتحقق التنمیة إال من خالل نظام آمن ، فاألمن والرزق مفترقان معًا 
وھما من مقومات  الحیاة الكریمة لإلنسان ، وكان من أدعیة سیدنا إبراھیم علیھ 

  السالم 
                              

                                

         ) ٢(  

 ، واصل ذلك قولھ ھ اهللا وشكر نعمبشرعلتزام ألمن والتنمیة یجب اإلولتحقیق ا
  :تعالي 

  "                            

                             

     ") ٣(  

ھتم بتحقیق األمن والتنمیة والرخاء للناس جمیعا أونخلص من ھذا أن اإلسالم 
لكل كفل بصرف النظر عن اختالف عقیدتھم وجنسیاتھم ومذاھبھم وفكرھم ، كما 

 الدولة اإلسالمیة الحیاة الرغدة ، حیث حرم كافة االعتداء على ظل في إنسان
لنفس والعقل والعرض والمال ، وھذا كلھ من موجبات التنمیة االقتصادیة الدین وا

 للرخاء أساسیًا عوقًام، وإن المساس بذلك یقود إلى التخلف ، ویعتبر اإلرھاب 
 لوزارة الداخلیة األساسيلذلك فإن الھدف . االقتصادي واألمن االجتماعي

مجتمع من عوامل ھو إقرار السكینة والنظام واألمن ووقایة ال) الشرطة(
 كما یحتاج إلى خطة للعمل فھو فى حاجة أیضًا إلى االنحراف التي تھدد كیانھ،

لتطویر ھذه النظریة حتى تسایر نظریة تقوم علیھا سیاستھ، ثم إلى بحوث مستمر 
المجتمع واحتیاجاتھ من األمن واالستقرار ، وھذه النظریة الفلسفیة ھي القاعدة أو 

                                                 
 ١/١١ المستدرك للحاكم ١
 سورة البقرة) ١٢٦( اآلیة ٢
 سورة النحل) ١١٢( اآلیة رقم ٣
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 إلى یستندلیھا الخطة وال سبیل إلى قیام تخطیط سلیم ما لم الدعامة التي ترتكز ع
  )١(جدیدة فلسفة 

وللقیام بتخطیط سلیم لمفھوم األمن ، أن یستتبع بالضرورة مواجھة الجریمة 
ومتابعة تطوراتھا ، بحسبان أن الجریمة ظاھرة اجتماعیة وھي خاضعة للتطور 

 من الجماعات فالجریمة االجتماعي في كل بیئة من البیئات ، وفى كل جماعة
والمجرم شیئان متالزمان ، فال توجد جریمة بغیر مجرم وال یوجد مجرم بغیر 

   )٢ (جریمة ، فإذا كانت الجریمة تتطور فھذا شأن المجرم كذلك
وإذا كانت المجاالت التقلیدیة ألجھزة الشرطة تتمثل في المحافظة على األمن 

 ، إال أن مضمون األمن في الوقت )٣(ةالعام ، والصحة العامة والسكنیة العام
 لألمنالحاضر غدا أكثر اتساعا فلم یقف عند حد تلك المجاالت ، بل أصبح 

مفھوم شامل ، مؤداه أن امن المجتمع واستقراره ال یقومان فقط على تنفیذ 
 الحلول اإلنسانیة لعالج إلیجاد على التفكیر المستمر القوانین ، إنما یقومان أیضًا

   . )٤( مع تطور المجتمعلت االجتماعیة وعلى تطور ھذه الحلوالمشكال
  

ب اطا  

   ار اد رب

خطر الظواھر والمشكالت التي تعاني منھا أبینا فیما سبق أن اإلرھاب یعتبر من 
المجتمعات اإلنسانیة في القرن الحالي ، وإن خطرھا یؤثر بشكل واضح على 

  . ات بصفة عامة  ، وعلى االقتصاد بصفة خاصة األفراد والمجتمع
  : وھذا المطلب یشتمل على فرعین 

  في التفسیر االقتصادي لإلرھاب : الفرع األول 
  أثر اإلرھاب على االقتصاد القومي : الفرع الثاني 

                                                 
:  الناشر ٥ جرائم اإلرھاب ، السیاسة الجنائیة فى مواجھة اإلرھاب إلبراھیم عیدنایل ص١

م ، جریمة اإلرھاب ، لمحمد عبد اللطیف عبد العال ١٩٩٥دار النھضة العربیة القاھرة عام 
 . م١٩٩٤ القاھرة – الناشر دار النھضة العربیة – وما بعدھا ٣ص

 ، ٢ ، ص٣ى لعبد العظیم فھمي ، مجلة األمن العام المصریة العدد  فلسفة االمن الداخل٢
، ٢٤ ، ص٤٤نیازي إسماعیل محمد حتاتة ، مجرم العصر الحدیث ، مجلة األمن المصریة ، 

دور الشرطة فى حفظ السكینة والنظام ، لطفي السید جمعھ ، مجلة األمن العام المصریة 
ة محمد حازم سلیم مجلة األمن العام المصریة  ، التدریب على منع الجریم٩ ، ص٢٤العدد 
 .١١٦ ، ص٦٥العدد 

 التخطیط من مھام القیادة الشرطیة ، جمیل فرج اهللا ، مجلة األمن العام المصریة العدد ٣
 . وما بعدھا٣٠ ص ١١٦(
 – ٣١محمد حسین محمود ص ) مزیج من العنف والتكنولوجیا(   الجریمة العصریة ٤

 .م٢٠٠٩ الجریمة المنصورة عام مكتبة الجالء: الناشر 
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  الفرع األول
  في التفسیر االقتصادي لإلرھاب

لوطني ، حیث تھدف یعد اإلرھاب من أكثر العناصر خطورة على االقتصاد ا
العملیات اإلرھابیة إلى تدمیر االقتصاد ، ألن االقتصاد ھو شریان الحیاة 
للمجتمعات وتحاول ھذه العملیات ضرب ھذا االقتصاد لكي یعرقل مسیرة التقدم 
والبناء  وتطور البلدان ، سواء من الناحیة التكنولوجیة أو البنیة التحتیة مثل 

 وسكك الحدید ، والمباني الحكومیة ، أو من ناحیة ضرب المطارات ، والمواني ،
إفساد الحیاة االجتماعیة في البالد إذ من جراء ھذه العملیات ترداد عملیات 
السرقة ، ویزداد الفساد المالي واإلداري للكثیر من الوزارات وخاصة المؤسسات 

طني إذ المالیة والتجاریة ومثل ھذه األعمال بالضرورة تؤثر على االقتصاد الو
تقوم الدولة بصرف مبالغ كبیرة على مكافحة اإلرھاب مثل اھتمام الكثیر من 
الشباب وتطوعھم لمحاربة اإلرھاب فینضمون للمؤسسات األمنیة والعسكریة 
للدفاع عن بلدھم ضد العملیات اإلرھابیة ، وكذلك تكلف الدولة صرف مبالغ 

عملیات اإلرھابیة وبھذا یظھر كبیرة لحمایة األماكن الحكومیة والمواطنین من ال
  : لنا التفسیر االقتصادي لإلرھاب فیما یلي 

 أن اإلرھاب یعد سببا رئیسیا في أن الوطن یخسر عددا كبیرا من أبنائھ ومن – ١
سواعد بناء الوطن من الشباب الذین یستطیعون أن یعملون في عدة مجاالت 

بالمؤسسات األمنیة والعسكریة للتطور والبناء ، من ھؤالء الشباب الذین یلتحقون 
للدولة ، فلوال ھذا اإلرھاب ألمكن للدولة أن تستفید منھم في الكثیر من المجاالت 

  . التي تخدم المواطنین في الدولة
 كما أن اضطرار الدولة إلى صرف مبالغ كبیرة لمواجھة اإلرھاب ، وكان - ٢

، والتطور العلمي من المفروض أن تصرف ھذه األموال على التنمیة البشریة 
والتكنولوجي لتقدم الدولة ، وكذلك صرفھا على المستشفیات والكھرباء والماء 
وبناء السدود وأعمار الدولة فبدال من أن تصرف ھذه األموال في ھذه الجھات 
المشار إلیھا تصرف على مواجھة اإلرھاب مما یؤدي ذلك إلى خسارة فادحة في 

  .  إالرھابیة الخسیسةاالقتصاد الوطنى نتیجة لألعمال
ومن ثم ، فإن اإلرھاب ھو أخطر المعوقات األساسیة للتنمیة االقتصادیة حیث أن 
االستقرار األمني والسیاسي أھم المقومات الرئیسیة للتنمیة االقتصادیة فبدون 

) ١(األمن ال توجد تنمیة وبدون التنمیة ال توجد الدولة القویة ذات األسس السلیمة 
 .  

                                                 
 -١٢٦محمد أسامة طلعت الشبراوي ص .د:   االقتصاد السیاسي لإلرھاب رسالة دكتورة١

 . ٢٠١٢كلیة الحقوق جامعة طنطا عام 
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  لثانيالفرع ا
  في أثر اإلرھاب على االقتصاد القومي

یعد االستقرار السیاسي واالجتماعي أھم المقومات األساسیة للتنمیة االقتصادیة 
وھذا یعني أن اختاللھ دلیل على اختالل مسیرة التنمیة ، وتشیر الدراسات 

ت التطبیقیة إلى أن من أھم أسباب التخلف في كثیر من الدول النامیة ، االضطرابا
  السیاسیة واالجتماعیة التي تسود فیھا 

وإذا تناولنا التنمیة االقتصادیة بوصفھا احدي مؤشرات التقدم فھذا یرجع إلى أن 
موضوع التنمیة االقتصادیة یعد موضوعا شامال یضم تحتھ مجموعة من 
العناصر االقتصادیة ، لقطاع االستثمار والصرف األجنبي والسیاحة والبطالة 

  . زان المدفوعات ، وغیرھا من المتغیرات الكلیة المھمة للمجتمع والتضخم ومی
  : أثر اإلرھاب على الناتج المحلي اإلجمالي : أوًال 

مما ال شك فیھ أن الناتج المحلي اإلجمالي من المفاھیم والمؤشرات االقتصادیة 
التي تستخدم عادة في قیاس قوة أداء االقتصاد وبصفة عامة لذا سوف نوضح أثر 

لعملیات اإلرھابیة على االستھالك واالدخار الذي بدوره یؤثر على االقتصاد ا
  : واالستثمار 

تؤثر العملیات اإلرھابیة على السلوك االستھالكي لألفراد ، حیث قد یمتنع 
المواطنین عن شراء السلع الترفیھیة وغیر الضروریة ، وكذلك السلع المعمرة 

ھابیة التي قد تھدد بفقد ممتلكاتھم أو تحملھم وذلك تحسبا من تكرار العملیات اإلر
  . أعباء إضافیة 

كما یؤدي الشعور بعد األمن إلى انخفاض الطلب على  بعض الخدمات ، نتیجة 
انخفاض : إعادة تقییم المخاطر الخارجیة من استخدام ھذه الخدمات ، مثال ذلك 

  . معدالت السیاحة الخارجیة والداخلیة في البالد
نخفاض مستویات االستھالك یعني ـ في ذات الوقت ـ ارتفاع معدالت فإذا كان ا

االدخار فإن ھذا االرتفاع قد ال یعود بالنفع على االقتصاد نتیجة لتفضیل االكتناز 
والبعد عن االستثمار ، كما قد تھرب بعض ھذه المدخرات للخارج في حالة 

  . اإلرھاب ، حیث تتجھ للدول األكثر استقرارًا وأمنًا
  :  أثر العملیات اإلرھابیة على النمو االقتصادي واالستثمار – ٢

ق��د ی��ؤدي اإلرھ��اب إل��ى تخف��یض  م��ستوي االس��تثمار وتغی��ر نم��ط توزیع��ھ ب��ین       
القطاعات ، فقد یحجم بعض المستثمرین عن زی�ادة حج�م اس�تثماراتھم ف�ي األج�ل               

ع�ض  القصیر تجنب�ا للمخ�اطر المحتمل�ة كم�ا ق�د ین�تج ع�ن انخف�اض الطل�ب عل�ى ب                     
  . القطاعات ، إلى تخفیض االستثمارات في ھذه القطاعات 

ومن ناحیة أخرى ، یسھم ارتفاع مخاطر اإلرھ�اب ف�ي زی�ادة تكلف�ة المع�امالت ،                   
. ومن ث�م تكلف�ة إنت�اج ال�سلع والخ�دمات ، مم�ا یع�زز م�ن عملی�ة  انكم�اش الطل�ب             

تكلف���ة : وم���ن أمثل���ة التك���الیف اإلض���افیة الت���ي تتحملھ���ا ال���شركات والمؤس���سات    
إج��راءات األم��ن اإلض��افیة لفح��ص األف��راد والمتعلق��ات وارتف��اع تكلف��ة الت��أمین ،    
وبالرغم من أھمیة ھذه التكالیف ، فإنھا ال تسھم في تحسین كمیة أو نوعیة ال�سلع                 
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والخ���دمات ، وإن كان���ت ت���دفع م���ن تكلف���ة اإلنت���اج ، وی���ؤدي ذل���ك إل���ى تخف���یض   
 حیث یتجھ رأس المال إلى االس�تثمار        االستثمار أو إعادة توزیعھ بین القطاعات ،      

في األنشطة قصیرة األج�ل س�ریعة ال�ربح  ، ویتجن�ب االس�تثمارات ال�ضخمة ف�ي                    
  . األنشطة الحیویة التي ترتفع بھا التكلفة المترتبة عن مخاطر اإلرھاب 

وینعكس ذلك على معدالت النمو االقتصادي عل�ى درج�ة اس�تقرار االقت�صاد ألن�ھ               
خاطر واستمرارھا في األجل الطویل ، فإنھ ذلك یؤدي إلى فقد في حالة ارتفاع الم

  . الثقة وھروب رأس المال إلى الدول األكثر استقرار واألقل تكلفة 
وكل ذلك یؤثر بال�سلب عل�ى م�ضاعفة النم�و االقت�صادي ، وإن حال�ة ع�دم الیق�ین                     
تقل�ل م��ن اإلنف��اق وتبط��ئ م��ن مع��دالت نم�و االس��تثمار ، وتزی��د م��ن مع��دالت نم��و   
اإلستثمار ومن ثم تؤدي إلى تباطؤ النمو االقتصادي ، مما یؤكد لنا أن ھناك أثارا 
س�لبیة لإلرھ��اب عل��ى الن��اتج المحل�ي اإلجم��الي ف��ي ض��وء م�ا تت��أثر ب��ھ القطاع��ات    
السلعیة والخدمات اإلنتاجیة واالجتماعیة بالعملیات اإلرھابیة ، األم�ر ال�ذي ی�ؤثر              

 ). ١ (بالسلب على االقتصاد القومي المصري
   العامة للدولة اإلیراداتأثر اإلرھاب على  : ثانیًا

إن اإلیرادات العامة للدولة تلعب دورا حیویا في انتعاش االقتصاد القومي من 
خالل زیادة نسبة االستثمارات العامة ألنھ لوال توافر اإلیرادات العامة لما 

ات االستثماریة استطاعت الدولة استكمال مشروعات البینة األساسیة والمشروع
القومیة وھناك أنواع عدیدة لإلیرادات العامة متمثلة في إیرادات إجباریة 
وإیرادات اختیاریة وإیرادات عادیة وغیر عادیة وایرادات سیادیة واخرى شبیھة 
بایرادات النشاط الخاص وإن كانت الضرائب تعد أھم اإلیرادات اإلجباریة التي 

ك فیھ أن اإلرھاب یؤثر بھا لسلب على ضعف ومما الش. تحصل علیھا الدولة 
  ) . ٢(اإلیرادات ، والتي تضر باالقتصاد القومي للدولة 

  أثر اإلرھاب على النفقات العامة للدولة : ثالثا 
أن قیمة المواجھة األمنیة لإلرھاب لیست بسیطة ، وتمثل عبئا على میزانیة 

ًا ألن ھذه النفقات لو الدولة ، وبالتالي على االقتصاد القومي المصري نظر
استثمرت في مجال االستثمار أو البینة األساسیة لشھد االقتصاد المصري انتعاشا 
كبیرا إال أن عدم تحقیق االستقرار األمني بالبالد فإنھ یؤثر على نسبة 
االستثمارات بأنواعھا المختلفة للبالد ، وذلك في ضوء انھ ال تنمیة وال استثمار 

قتصاد القومي إال من خالل تحقیق االستقرار األمني بالبالد وال انتعاش في اال
نظرًا ألن المستثمرین باختالف جنسیتھم یستطیعون أن یؤجلوا استثماراتھم لحین 
استقرار األوضاع األمنیة بالبالد إال أن استقرار األوضاع األمنیة ال یحتاج إلى 

یقھا ومن ثم ، فإن التأجیل بل یحتاج إلى بذل المزید من النفقات ألجل تحق

                                                 
 .١٢٩محمد اسامة طلعت الشبراوي ،ص:  االقتصاد السیاسي لإلرھاب ١
 ١٢٩ االقتصاد السیاسي لمحمد أسامھ طلعت الشبراوي ص٢
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االستثمار ال یتحقق بدون استقرار األوضاع األمنیة مھما كانت التكلفة ورغم أن 
  ) . ١(ھذه التكلفة قد تمثل عبئا على میزانیة الدولة واالقتصاد المصري 

  اطب اث

ود اا  برر ا ط درا   

لى االقتصاد القومي المصري ، سواء كان أن اإلرھاب لھ آثار سلبیة خطیرة ع
وسوف نقدم . على االستثمار بشكل عام ، أم على قطاع السیاحة بشكل خاص 

  ـ : دراسة تطبیقیة لبیان ذلك من خالل تقسیم ھذا المطلب لفرعین 
  في دراسة تطبیقیة تبین أثر إالرھاب على االستثمار : الفرع األول 
  یة تبین أثر اإلرھاب على قطاع السیاحة في دراسة تطبیق: الفرع الثاني 

  الفرع األول 
  في دراسة تطبیقیة تبین أثر اإلرھاب على االستثمار

إن االس��تقرار ال��سیاسي واألمن��ي وتحقی��ق االطمئن��ان ال��داخلي واإلقلیم��ي ، وك��ذلك 
التع��اون االقت��صادي وق��وة العالق��ات الحكومی���ة ب��ین ال��دول یفت��رض أنھ��ا ت���ؤثر         

ت الم��ستثمرین األجان��ب ، وم��ن ث��م یج��ب دراس��ة ك��ل م��ن    باإلیج��اب عل��ى ق��رارا 
  . األوضاع السیاسیة واألمنیة في مصر لتحدید تأثیرھا على االستثمار األجنبي 

یع�رف  : الوضع السیاسي في مصر ، وأثره على ج�ذب االس�تثمار األجنب�ي            : أوًال  
الح�داث  الخطر السیاسي بأنھ ذلك الخطر الناجم عن التبعات  السلبیة الناتجة عن ا   

السیاسیة ، فالمخ�اطر ال�سیاسیة بت�ؤثر عل�ى قیم�ة عوائ�د ال�شركات ، فبب�ساطة ل�ن                    
یخاطر المستثمرون برؤوس أموالھم في بیئة تتصف بعدم اإلستقرار الن مخ�اطر       
فقدان استثماراتھم ستكون عالیة جدا وفى المقابل ف�إن االس�تقرار ال�سیاسي یعط�ي               

ة ألنشطتھم وكذلك السوق الذي یعملون فیھ المستثمرین ثقة في أن القوانین الحاكم 
  سیظل مستقرا على المدي البعید 

والثق��ة عام��ل ف��ي غای��ة األھمی��ة بالن��سبة لالس��تثمار األجنب��ي المباش��ر عل��ى وج��ھ      
الخ��صوص ، ألن الم��ستثمر بحاج��ة إل��ى اس��تقرار طوی��ل الم��دي ألن عوائ��ده ال        

 س�نوات م�ن إش�ائھا ،        تتحقق بشكل ف�وري ، فال�شركة ق�د ال تحق�ق أرباح�ا إال بع�د                
وذل��ك عل��ى خ��الف أش��كال االس��تثمار األخ��ري الت��ي تتطل��ب مث��ل تل��ك الثق��ة عل��ى   

  . المدي البعید
وقد أكدت بعض الدراسات التي أجریت في كل من جنوب آس�یا وق�ارة إفریقی�ا أن          
عدم االستقرار السیاسي یضیف أعباء جدیدة تقلل من حج�م االس�تثمار ، حی�ث أن                

التي تعمل في بیئة كتل�ك علیھ�ا أن ت�ضاعف م�ن ع�دد وأجھ�زة               الشركات األجنبیة   
  األمن الخاصة بھا ، وھو ما یمثل تكالیف إضافیة على الشركة 

                                                 
ات اإلستثمار اإلجنبي المباشر فى عصر العولمة ، رضا عبد السالم ، المكتبة العربیة  محدد١

م، رسالة ماجستیر للباحثة ھانم  محمد على ذكي ١٩١٣للنشر والتوزیع ط األولى عام 
الضمان عن اضرار اإلرھاب فى الفقھ اإلسالمي ، دراسة فقھیة مقارنة ، جامعة : بعنوان 

 .لمنصورةاألزھر فرع البنات ، ا
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  -:الوضع األمني وأثره على تدفق االستثمار لمصر : ثانیا 
أن م��ا یترت��ب عل��ى اإلرھ��اب م��ن ع��دم اس��تقرار اجتم��اعي ، ی��ؤثر بال��سب عل��ى      

ل��شركات متع��ددة الجن��سیات تعتب��ر أن االس��تقرار   االس��تثمار األجنب��ي ، فنج��د أن ا 
االجتماعي ومن ثم السیاسي في مقدمة اعتباراتھ�ا قب�ل القی�ام بإن�شاء م�شروع ف�ي                  
بلد أجنبي ، ومرجع ھذا االھتمام ھو ما تعتقده تلك الشركات من أن غی�اب األم�ن          
ف��ي الدول��ة م��ن ش��أنھ أن یجع��ل ال��شركة األجنبی��ة عرض��ة لمخ��اطر ی��صعب علیھ��ا  

  . كم فیھا التح
وخ���الل الع���شر س���نوات الماض���یة ، وعل���ى ال���رغم م���ن أن تتمت���ع ب���صفة عام���ة    
باالستقرار االجتماعي واألمن�ي فإن�ھ یفت�رض أن االعت�داءات اإلرھابی�ة المتقطع�ة          
تؤثر بالسلب على قرارات الشركات األجنبیة باالستثمار خاصة في قطاع السیاحة 

 عل��ى س��معة ال��دول المعین��ة عل��ى    مث��ل تل��ك األح��داث ب��الطبع أنھ��ا ت��ؤثر بال��سلب    
المسرح ال�دولي ك�سوق خط�رة بالن�سبة لالس�تثمار األجنب�ي فق�د انخف�ضت ت�دفقات                 

ملی��ار دوالر أي م��ا  ) ٥٣٧( م بح��والي ٢٠١٢االس��تثمار األجنب��ي المباش��ر ع��ام   
 م ، حیث بینت إحصائیة لوزارة ٢٠١١ ـ  ٢٠١٠عن مستواھا عام  % ٢٧نسبتھ 

  م أن االس����تثمارات األجنبی����ة اإلجمالی����ة ٢٦/٦/٢٠١٢التج����ارة الم����صریة ف����ي 
تراجعت للعام الثاني على التوالي بنسبة تزید عل�ى الن�صف حی�ث تراج�ع إجم�الي             

 ملی�ار دوالر أمریك�ي ،   ١٤٧٫١لت�صل إل�ى    % ٦٤االس�تثمارات األجنبی�ة بن�سبة    
 م یمك�ن  ٢٠١٢وذكرت ا إلحصائیة أن التراجع في اإلنفاق االس�تثماري ف�ي ع�ام         

  ): ١(ى عدد من العوامل المتشابكة والتي من أھمھا إرجاعھ إل
 سیادة حالة التوتر وعدم االطمئنان في أوساط المستثمرین الناتجة عن احدث – ١

 م وما أعقبھا من فت�رة ع�دم    ٢٠١١ ینایر   ٢٥أعمال العنف واإلرھاب عقب ثورة      
ثی�ر م�ن   االستقرار في المجتمع المصري ، وتأثیرھا ف�ي إلغ�اء أو تأجی�ل اتخ�ذا الك       

  القرارات االستثماریة 
   الضعف المستمر في االقتصاد المصري ، وفى االقتصادیات األجنبیة – ٢
   التراجع في عملیات االستیراد والتصدیر من مختلف أنحاء العالم – ٣
   تراجع أسعار األسھم المصریة في األسواق العالمیة -٤
  رات القائمة  التراجع أو التوقف في خطط التوسع في االستثما– ٥

وبالت��الي ف��إن م��ا ین��تج ع��ن اإلرھ��اب م��ن ع��دم اس��تقرار اجتم��اعي أو امن��ي ی��ؤثر   
بالسلب على تدفق االستثمار األجنبي لمصر ، وعل�ى االقت�صاد بأكمل�ھ ، وم�ن ث�م                

  . على توقعات النمو االقتصادي 

                                                 
 .٢٧  محددات اإلستثمار األجنبي المباشر فى عصر العولمة ، رضا عبد السالم ١
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  الفرع الثاني
  في دراسة تطبیقیة تبین أثر اإلرھاب على قطاع السیاحة

ة تتأثر  بالعدید من العوامل سواء كان عام�ل التق�دم االقت�صادي والفن�ي                إن السیاح 
أو االستقرار السیاسي واألمني ، أو غی�ر ذل�ك وإن ك�ان عام�ل االس�تقرار األمن�ي         
ھ��و أب��رز العوام��ل الت��ي ت��ؤثر عل��ى الحرك��ة ال��سیاحیة ب��البالد ، مم��ا ی��ؤثر عل��ى      

ث�ر اإلرھ�اب عل�ى االقت�صاد     االقتصاد القومي األمر الذي ی�دفعنا إلع�داد دراس�ة أل      
  : السیاحي ، وذلك یشتمل على النقاط التالیة 

  : أھمیة قطاع السیاحة بالنسبة للدخل القومي : أوًال 
تعد السیاحة من القطاعات المھمة للعدید من الدول في الع�صر الحاض�ر كم�ا أنھ�ا               

سیاحة تسھم بنسبة كبیرة في موازین مدفوعات العدید من الدول ب�ل أن عائ�دات ال�    
على المستوي القطاعي قد فاقت عائدات جمیع القطاعات اإلنتاجیة على المستوي           

  : التالي) ١(العالمي حسبما یتبین من الجدول
  النسبة المئویة  العائد بلیون دوالر  القطاع
  ١٩٠  ٧٥٣٢  السیاحة

   %٨٠  ٧٥٢٥  صناعة السیارات
   %٥٠  ٧٥٠٣  الصناعات الكیمیائیة
   %٦٠  ٦٤٤٣  الصناعات الغذائیة
   %٩٠  ٥٣٩٩  صناعات الحاسب

صناعة المنسوجات 
  والمالبس

٩  ٤٣٣١%   

   %٢  ٤٢٨٣  صناعة االتصاالت
   %٣٠  ٢١٥٨  صناعة التعدین

   %١٠  ٢١٤١  صناعة الحدید والصلب
   %١٠٠  ٦٧٣٨  اإلجمالي

یرتادھا كل ) ولقد عرفت عبر مراحل طویلة من تاریخھا بأنھا قبلة السیاحة 
ف على الحضارة المصریة ، وإن السیاحة أصبحت صناعة متعطش إلى التعر

تصدیریة ، وقاطرة للتنمیة في مصر لدعمھا المستمر لالقتصاد القومي المصري 
من  % ٢٠، وذلك نظرًا لما توفره السیاحة من عمالت صعبة قد تصل إلى 

حصیلة النقد األجنبي ، باإلضافة إلى ارتباطھا بالعدید من الصناعات المدرة 
  . خل من العمالت الحرة للد

وقد أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة لدعم النشاط السیاحي وفى إطار 
الدور الریادي الذي یقوم بھ مع القطاع المصرفي لدعم االقتصاد القومي وتنمیة 
وتنشیط القطاعات االقتصادیة المختلفة ولما یمثلھ قطاع السیاحة من أھمیة 

                                                 
  م٢٠٠٩ منظمة السیاحة العالمیة ، العائد العالمي من الصادرات حسب القطاعات لعام ١

www.world- tourismisong  
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اد ومساھمًا رئیسیًا في الدخل القومي وموردًا أساسیا وركیزة من ركائز االقتص
  .للنقد األجنبي 

  أثر اإلرھاب على الدخل السیاحي : ثانیا 
إن االضطراب األمني الذي یسود البالد في السنوات األخیرة واألعمال اإلرھابیة         

ى التي تھدد الدولة والسائحین أیضا قد أثر بالسلب على أعداد السائحین الوافدین إل
 إلى ١٩٩٢مصر وذلك یتضح من خالل دراسة أوضاع السیاحة خالل الفترة من      

  -: وذل������������������ك بتق������������������سیمھا إل������������������ى الفت������������������رات اآلتی������������������ة      ٢٠١٤
ش���ھدت الكثی���ر م���ن الح���وادث   )  ١٩٩٦ وحت���ى ١٩٩٢م���ن : ( الفت���رة األول���ى 

اإلرھابیة في أسیوط القاھرة واألق�صر والبح�ر األحم�ر وق�درت الخ�سائر الناجم�ة            
رھابیة خ�الل تل�ك الفت�رة بح�والي ملی�ار دوالر تتمث�ل ف�ي تكب�دھا                عن الحوادث اإل  

 ملی�ون دوالر تكب�دتھا    ٢٠٠ ملیون دوال ر تخص قط�اع ال�سیاحة مباش�رة و             ٨٠٠
  . القطاعات األخرى المرتبطة بالسیاحة  

 أكثر ١٩٩٧ ، ١٩٩٦یعتبر عامي  ) ٢٠٠٠ : ١٩٩٦من : ( الفترة الثانیة 
دث اإلرھابیة ، وكان أشھرھم حادثة إطالق األعوام التي شاھدت اعنف الحوا

النار على فندق أوروبا وعلى أتوبیس سیاحي بجوار المتحفي المصري ، ثم 
 ملیون سائح ٣٫٣مذبحة األقصر والتي أدت إلى انخفاض إعداد السائحین إلى 

وانخفاض نسبة األشغال في المراكب النیلیة وفنادق األقصر وأسوان إلى اقل من 
ولكنھا عادة لترتفع في عام  % ٨٠ حجوزات الفنادق بنسبة وإلغاء % ٣٠

 م ، بسبب الجھود التي بذلت على المستوي الدبلوماسي والمھني ٢٠٠٠
واإلعالمي إلقناع الدول بإلغاء التحذیرات الرسمیة التي وضعتھا بالنسبة لزیارة 

  .  ملیون سائح ٥٫٥مصر إلى 
 شھدت أحداث الحادي عشر من  ) :٢٠٠٤ والى ٢٠٠١من : ( الفترة الثالثة 

سبتمبر والتي أثرت بالسلب على قطاع السیاحة بسبب الخوف من الطیران 
واضحة في ( ملیار دوالر ٢٫٥وقدرت الحكومة المصریة الخسائر  بنحو 

بینما قدرھا معھد التخطیط ) قطاعات السیاحة والنقل والتصدیر وقناة السویس
ض أعداد السائحین ، حیث بلغ عدد  ملیار دوالر وإنخفا٥٫٧القومي بنحو 

 ملیون سائح ، مقارنة بإجمالي أعداد السائحین الذین زاروا مصر ٤٫٤السائحین 
   ملیون سائح ٥٫٥ قد تجاوزت ٢٠٠١خالل األشھر السبعة األولى من عام 

عادت مرة أخرى األحداث اإلرھابیة  ) ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٤من :  (الفترة الرابعة 
ب فندق ھیلتون طابا ، وانفجار مثیل في السوق التجاري فحدث انفجار ھائل ضر

بشرم الشیخ ، ولكن تلك األزمة كان لھا تأثیر محدود على قطاع السیاحة حیث 
   % ٥٠انخفضت نسبة األشغال بنسبة 

لقد شھد العالم العدید من األزمات المالیة ) ٢٠١١ : ٢٠٠٨(من : الفترة الخامسة 
 تعتبر األشد ٢٠٠٨المالیة العالمیة األخیرة عام ، ولكن یمكن القول أن األزمة 
 وبدایة التأثیر وظھور معدالت نمو سلبیة ١٩٢٩وطأة منذ الكساد الكبیر في عام 
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 وإن اقتربت من معدالت اإلنخفاض بعد حادثة ٢٠٠٩من دیسمبر وحتى مارس 
   ٢٠٠٨بعد أن كانت قد ارتفعت في بدایة  % ١٣األقصر 

لقد شھدت البالد في تلك الفترة ثورات ) ٢٠١٤ : ٢٠١١من : (الفترة السادسة 
شعبیة وأحداث إرھابیة ومظاھرات وانفالت امني ، والتي أثرت بالسلب على 
األداء االقتصادي والسیاحي للدولة ، مما أدي النخفاض ملحوظ في حجم 

وذلك نتیجة لالنخفاض الكبیر في إعداد ) ١ % (٤٧٫٩اإلیرادات السیاحیة بنسبة 
 وبھذا یتبین لنا انھ ومع األھمیة الكبري ٣٤٫٧ین القادمین لمصر بنسبة السائح

لقطاع السیاحة إال انھ من أكثر القطاعات االقتصادیة حساسیة لالضطرابات 
السیاسیة واألمنیة فضال عن حساسیتھا المفرطة لإلرھاب مما یؤثر بالسلب على 

 القومي المصري ، األمر اإلیرادات السیاحیة ، مما نجم عنھ خسائر كبیرة للدخل
الذي یتطلب ضرورة التصدي للعملیات اإلرھابیة وبذل المزید من الجھود لتنشیط 

  . الحركة السیاحیة 
  أثر اإلرھاب على فقد الوظائف في قطاع السیاحة : ثالثا 

أن قطاع السیاحة یع�د م�ن اكب�ر القطاع�ات الت�ي تك�ون ھیك�ل االقت�صاد الم�صري           
ا كثی��ف العمال��ة ، ویت��ضح ذل��ك م��ن خ��الل العمال��ة      حی��ث تمث��ل ال��سیاحة قطاع��   

المباشرة التي یخلقھا القطاع والعمالة المحفزة التي تنتج عن طریق اإلنفاق الع�ام      
  للعمالة المباشرة وغیر المباشرة فى قطاع السیاحة داخل االقتصادي القومي 

ت�أثرا   ، وذل�ك  ٢٠١٠ بأنھ األسوأ للسیاحة منذ عام ال�ذروة     ٢٠١٣ویعتبر في عام    
 ینایر وما أعقبھا من احدث عنف وعدم استقرار ، مم�ا اض�طر بع�ض     ٢٥بثورة  

ال��دول األجنبی��ة وخاص��ة األوروبی��ة إل��ى خط��ر ال��سفر إل��ى م��صر ، فانخف��ضت      
أش��غاالت الفن��ادق وت��م إلغ��اء الحج��وزات ، مم��ا أدي إل��ى التوق��ف الت��ام ل��بعض         

ر المنتظم�ة بوج�ھ     األنشطة السیاحیة ، ف�انعكس ذل�ك عل�ى العمال�ة المنتظم�ة وغی�              
ع��ام ، فق��د قام��ت بع��ض المن��شآت ال��سیاحیة باالس��تغناء ع��ن العمال��ة المؤقت��ة ،         

 ٧٠ ملی�ون جنی�ھ ، ف�ضال ع�ن ھج�رة      ٧٠وخفض أجور العمالة الدائمة بإجم�الي      
من العمالة المدرسة السیاحیة عملھا عقب ھذه األحداث ، س�واء بالت�سریح أو          % 

و الرحیل وذلك لتدني اإلی�رادات ولبی�ان   باالختیار اإلجباري بین خفض األجور أ    
مدي تأثیر اإلرھاب عل�ى فق�د العمال�ة ف�ي مج�ال ال�سیاحة ، ف�إن ذل�ك یت�ضح م�ن              

  : خالل دراسة المراحل األربعة اآلتیة
ش�ھدت ھ�ذه المرحل�ة انخفاض�ا         ) ٢٠٠٤ إل�ى ع�ام      ٢٠٠٠من  ( : المرحلة األولى   

جم�الي ع�دد الع�املین ف�ي     كبیرا  في نسبة ع�دد الع�املین ف�ي قط�اع ال�سیاحة م�ن إ       
وذل��ك راجع�ا إل��ى م��ا ش��ھدنھ ھ��ذه   % ٣٫٨،  % ٣م�صر ، حی��ث تراوح��ت ب��ین  

الفت��رة م��ن أح��داث ج��سیمة عل��ى الم��ستوي المحل��ي وال��دولي بم��ا فیھ��ا األح��داث       
 ، ھ��ذا باإلض��افة إل��ى ب��دء ظھ��ور  ٢٠٠١اإلرھابی��ة ف��ي م��صر وأح��داث س��بتمبر  

   مو في أنشطة الخدمات المالیةأنشطة اقتصادیة جدیدة مثل أنشطة االتصاالت ون

                                                 
 .١٦٦ طلعت الشبراوي ص اإلقتصاد السیاسي لإلرھاب ، محد أسامھ١
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وقد شھدت ارتفاعا ملحوظا ) ٢٠٠٨ حتى عام  ٢٠٠٥من عام   (: المرحلة الثانیة   
في نسبة عدد العاملین في قطاع السیاحة من إجمالي عدد العاملین في القطاعات 

باإلضافة إلى استحواذ قطاع     % ٦٫٤و   % ٥٫٨األخرى فتراوحت النسبة بین     
الرابعة من حیث القدرة على تولید ف�رص عم�ل جدی�دة ق�د      السیاحة على المرتبة    

وھو ما یؤدي إلى ارتفاع معدل اإلنفاق على السلع والخدمات  % ١٢تصل إلى 
  في الدولة 

ش�ھدت ھ�ذه المرحل�ة نم�و         ) ٢٠١٠ حت�ى ع�ام      ٢٠٠٩م�ن ع�ام     ( المرحلة الثالثة   
ع�دل  قطاع السیاحة م�ن حی�ث قدرت�ھ عل�ى اس�تیعاب العمال�ة حت�ى بل�غ ذروت�ھ بم                 

   ٢٠١٠من مجموع القوي العاملة الخاصة في عام  % ١٢٫٦وصل 
شھدت ھ�ذه المرحل�ة تراجع�ا ف�ي          ) ٢٠١٤ حتى   ٢٠١١منم  : ( المرحلة الرابعة   

مع�دل الت��شغیل مم��ا انعك��س عل��ى قط��اع ال��سیاحة بال��سلب وم��ن ث��م تراج��ع حج��م  
 م�ن   ین�ایر وم�ا یعقبھ�ا     ٢٥العمالة لدي ھذا القطاع وذلك راج�ع إل�ى ت�أثیر ث�ورة              

  . أحداث عنف وعدم استقرار 
وبھذا یتأكد أن ھناك تأثیر مباشر غیر مباشر لإلرھاب في قطاع ال�سیاحة نتیج�ة                
ت�أثر ن�سبة العمال��ة المباش�رة وغی�ر المباش��رة الت�ى تعم�ل ف��ي ھ�ذا القط�اع ، مم��ا         
یؤدي إلى نسبة البطالة ، والتي ت�ؤثر بال�سب عل�ى االقت�صاد الم�صري ، األم�ر                   

رة الت�صدي للعملی�ات اإلرھابی�ة م�ن أج�ل تحقی�ق االس�تقرار               الذي یتطلب ض�رو   
األمن��ي ب��البالد ، وب��ذل المزی��د م��ن الجھ��ود للنھ��وض بالحرك��ة ال��سیاحیة خ��الل    
الفت��رة المقبل��ة بھ��دف زی��ادة االس��تثمارات ف��ي قط��اع ال��سیاحة وك��ذا زی��ادة ن��سبة   
 العمالة التي تعمل في ھذا القطاع في ض�وء م�ا ھ�و مع�روف أن قط�اع ال�سیاحة                 

  ). ١(یستوعب نسبة كبیرة من العمالة 

                                                 
 ، محددات ١٢٩  اإلقتصاد السیاسي لإلرھاب ، محمد أسامة طلعت الشبراي ، ص١

 .٢٢اإلستثمار األجنبي المباشر فى العولمة رضا عب السالم ص 
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   فىاملبحث اخلامس

  حماربة اإلرهاب

  ویشتمل على مطلبین 
  محاربة اإلرھاب على المستوي العربي والعوامل الدافعة إلیھ : المطلب األول فى 
  محاربة اإلرھاب  على المستوي الدولي : المطلب الثاني فى 

ة ، ت جدیدة لمكافحقًار وتحاول أن تجد طمام اإلرھابأجمیع دول العالم تقف حائرة 
ستخباریة الحدیثة ، ومع ھذا المحاوالت الجادة الطرق اإلبرھاب المضاد أو باإلما إ

بشع أو سع أ، سواء على المستوي المحلي أو الدولي ، فال یزال خطر اإلرھاب 
حدث الوسائل أستخدام أفى   الدولمعاق بمن أن ینحصر أو ینحسر ، لكونھ فى س

 فى طریق المكافحة البد ضفى سریة وقبل الخونزاواتھ لتقنیة لمزاولة أعمالھ وا
  .من التعرف على العوامل الدافعة لإلرھاب

 اطب اول  

إ دال اواوا روي اا  برا ر   

  ویشتمل على فرعین 
  الفرع األول 

  فى العوامل الدافعة لإلرھاب 
   -:لدافعة لإلرھاب والتي تساعد فى عملیة المكافحة ما یليمن العوامل ا

وھي العوامل التي تحیط بالسلوك اإلرھابي وتؤثر فیھ :  العوامل البیئیة –أ 
  . ویمكن تقسیمھا إلى أربع مجموعات

وھي العوامل وثیقة الصلة بكیان المجتمع الدولي :  عوامل البیئة الدولیة – ١
 والمبادئ التي یعتنقھا ، ولو نظرنا إلى البیئة الدولیة والنظم السائدة فیھ والقیم

ألستطعنا إدراك إتساع دائرة العنف وازدیاد عدد العملیات اإلرھابیة التي تتجاوز 
أثارھا حدود الدولة الواحدة لتمتد إلى عدة دول مكتسبة طابعًا عالمیًا ، وعلى 

ولیة إال أن الرغم من صعوبة حصر جمیع حاالت اإلرھاب على الساحة الد
النظرة السریعة والشاملة توضح أن نصف األعمال اإلرھابیة فى السبعینات قد 

فى أمریكا  % ١٤ارتكبت فى أمریكا الالتینیة ،  % ٢١ارتكب فى أوربا وأن 
فى الشرق األوسط ، وفى الثمانینات حدث تغیر ملحوظ فى  % ١١الشمالیة ، و 

فریقیا تزایدًا كبیرًا فى عدد العملیات ھذه النسب ، وشھد الشرق األوسط وشمال أ
اإلرھابیة ، وإن كانت لم تصل النسبة الخاصة بأوروبا أو أمریكا الالتینیة ، 
ویمكن إیجاز عوامل البیئة الدولیة التي أدت إلى إنتشار اإلرھاب حسب التقریر 

  : المقدم من الدول العربیة أمام الجمعیة العامة لألمم المتحدة وھذه العوامل ھي
 عدم قدرة منظمة األمم المتحدة على تحقیق أھدافھا وتطبیق مبادئھا الھادفة –أ 

لوضع حد لكل أشكال االستعمار والظلم واالضطھاد العنصري وبالتالي عدم 
  قدرتھا على ضمان حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة 
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 عدم قدرة منظمة األمم المتحدة على إقامة تعاون دولي جدي ، وحسم –ب 
لمشاكل االقتصادیة واالجتماعیة للدول عن طریق النمو ، والتقلیل من الھوة ا

السحیقة بین الدول الغنیة والدول الفقیرة ، وتحقیق مستوي حیاة أفضل للغالبیة 
  العظمي من الشعوب بكرامة وشرف 

 عدم قدرة منظمة األمم المتحدة على إیجاد تنظیم عادل ودائم لعدد من –ج 
ة مثل إغتصاب األراضي والنھب والظلم واالضطھاد وھي حالة المشاكل الدولی

  . كثیر من الشعوب وفى مقدمتھا الشعب الفلسطیني
 عدم قدرة منظمة األمم المتحدة على تطبیق الحلول المتبناة باإلجماع –د 

واألغلبیة بفرض عقوبات ضد الدول المعتدیة على دول أخرى أو ضد الدول 
 الدولي ، األمر الذي یشجع ھذه الدول على التمادي فى التي تنتھك قواعد القانون

أعمالھا وارتكاب أعمال أخرى جدیدة من جھة ، ویّصعد من مواجھة ھذه 
  . األعمال من جھة أخرى 

ونضیف لھذه األسباب أسبابا أخرى حیث أصبح المجتمع الدولي بعد تفكك 
رارات مجلس األمن االتحاد السوفیتي تسیطر علیھ قوة واحدة وھم المتحكمة فى ق

الذي یملك السماح باستخدام القوة العسكریة طبقا لشروط وأوضاع معینة إلعادة 
الحق إلى نصابھ ، وساھم التعسف اإلسرائیلي والتحیز األمریكي لھا وتجاھلھا 
لحقیقیة ما یجري فى الشرق األوسط إلى دفع الشباب إلى بأعمال بعضھا یدخل 

مستعمر الغاصب وبعضھا طال أبریاء فدخل فى فى إطار الكفاح المسلح ضد ال
نطاق األعمال اإلرھابیة ، وكذلك ساھمت الھجرة للخارج التنظیمات المتشددة فى 
الوطن العربي فى إیجاد مصادر للتمویل واكتساب قاعدة من األنصار والمؤیدین 
 ، لذا ھاجروا إلى بالد أسیویة وأوروبیة وأمریكیة وشكلوا مراكز لھم وأستفادت
ھذه التنظیمات من الدول الغربیة على حمایة حقوق اإلنسان ونظرتھم إلى أعضاء 
الجماعات المتشددة ھاربین من التعدي على حقوقھم فى أوطانھم ومنح البعض 
منھم اللجوء السیاسي ، وقد كانت ھذه البلدان تمثل طبیعة خاصة ومجال مناسب 

  . فى أفغانستانللتدریب العسكري للجماعة المتشددة مثل ما حصل 
  )١(عوامل البیئة العربیة   ) ٢

یبرز استخدام العنف من بعض الجماعات اإلسالمیة فى الدول  العربیة إلى 
  ـ : األسباب التالیة

 الھجوم الشرس على كل ما ھو إسالمي دون تمیز فى بعض الدول العربیة –أ 
 العملیات ودلیلھم على ذلك ھو أن رجال األمن فى بعض ھذه الدول على آثر

  . اإلرھابیة یعتقلون كل شاب ملتح یتردد على المساجد 
 رجال الصحافة واإلعالم والسلطات التنفیذیة یبیتون النوایا السیئة لرجال –ب 

  . االقتصاد المسلمین ویتھمونھم بتخریب االقتصاد العربي  

                                                 
 الریاض ، إكادیمیة نایف ١د محمد فتحي عید ط/  واقع اإلرھاب فى الوطن العربي ، لواء ١

 .١٣٣، ص١٩٩٩للعلوم األمنیة 
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 إھدار بعض المسئولین لحقوق الشعب واعتداؤھم على أموالھ وحرماتھ –ج 
قدساتھ األمر الذي یدفع الشباب المطحون إلى الیأس والدفاع عن نفسھ وم

  . واستخدام العنف للرد على ظلم وقسوة بعض المسئولین 
 شباب األمة فاقد األمل فى المستقبل ، وھو یسیر فى نفق مسدود مظلم –د 

واألزمات تحیط بھ من كل جانب كالبطالة والغالء ، مصادرة الفكر والرأي ، 
 المخدرات ، اختالل العدالة ، العادات والقیم المستوردة المرفوضة على إدمان

المجتمع ، اإلعالم المنحرف ، وعصابات للتجسس تعمل لحساب أعداء الوطن 
  . وال تقربھا ید العدالة 

 صور الفساد المنتشرة أمام شباب عاجز عن تكوین أسرة فى الوقت الذي -ھـ 
  . ما تعجز أن تنفقھ أسرة فى عام كامل نجد فیھ من ینفق فى لیلھ واحدة 

ھي العوامل الخارجیة التي تحیط بشخص :  عوامل البیئة الخاصة بالفرد – ٣
الفرد فتدفعھ إلى ارتكاب األعمال اإلرھابیة وھي عوامل كثیرة متعددة منھا 
األسرة التي ینشأ فیھا الفرد ، والمدرسة التي یتلقي فیھا العلم والبیئة التي یعمل 

ھا ، وبیئة رفاقھ أو أصدقائھ وفیما یلي اثر ھذه العوامل على الفرد بالنسبة فی
  . لجریمة اإلرھاب 

تشكل األسرة فى جمیع أنحاء العالم تقریبا اإلطار الرئیسي الذي :  األسرة –أ 
ینمو فیھ الطفل وھي التي تیسر لھ النمو من وقت مولده حتى بدایة سن المراھقة 

اتجاھاتھ ومواقفھ األساسیة إزاء نفسھ وإزاء اآلخرین ، ، وفیھا یكتسب الطفل 
واألسرة العادیة السویة التي تتمتع بالرخاء االقتصادي وتتمیز بسالمة أفرادھا 
النفسیة والعضویة ویسودھا التوافق الحضاري واألخالقي تتیح للطفل فرصة 

من عناصر النمو ویھیئ لھ األمل فى مستقبل مشرق أما األسرة التي تفقد عنصرا 
اكتمالھا فھي التي یمكن أن تعد عامًال من العوامل الدافعة لإلرھاب ولكن یجب 
أال یغیب عن بالنا أن األسرة غیر السویة ال تؤدي حتما بالفرد إلى ارتكاب 
الجریمة فھناك أشخاص نشأوا فى أسرة بائسة ممزقة ولكن قوة الوازع الدیني 

  . جنبھم طریق الجریمة 
 ھي التى ینضم إلیھا التلمیذ بعد فترة طفولتھ األولى وفیھا تحدث : المدرسة –ب 

اتصاالتھ االجتماعیة مع المعلمین واإلداریین وزمالئھ ویقضي الفرد فى المدرسة 
فترة طویلة یبتعد فیھا عن رقابة األسرة وسیطرتھا ویتلقي المعلومات والمھارات 

طار األسرة والمجتمع ، والمعارف التي سیحتاج إلیھا فى مجال العمل وفى إ
وتلعب المدرسة دورا ھاما فى حیاة الفرد فھي تملك إذا ما أدت دورھا بطریقة 
تربویة سلیمة أن تأخذ بیده إلى بر األمان وتجعلھ شخصا نافعا  ألسرتھ ووطنھ ، 
وإذا لم تقم المدرسة بدورھا التربوي فقد یأتي الفرد سلوكا إجرامیا یتمثل فى 

  .  أي جریمة أخرى جریمة اإلرھاب أو
أن النشاط المھني للفرد والبیئة التي یزاول فیھا ھذا النشاط لھا :  بیئة العمل –ج 

تأثیر بالغ على ظاھرة اإلجرام ، وتعتمد ھذه البیئة على مستوي األفراد العلمي 
والفكري وكذلك مستوي الدخل وساعات ومستوي ونوعیة العمل وبالتالي درجة 
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ي الذي یتمتع بھ الفرد والذي یعتبر العامل األساسي لنشاط االستقرار االجتماع
  . الجماعات اإلرھابیة 

الفرد مّیال بطبعھ إلى االنضمام لغیره ممن :  بیئة األصدقاء أو الرفاق –د 
یقاربونھ فى السن ویشابھونھ فى العادات بقصد قضاء وقت الفراغ وتلعب 

بة ویتأثر بھا ، وغالبا ما تكون الصحبة دورًا ھامًا فى نموه ، فھو یؤثر بالصح
الصحبة ھي المصدر الذي یزود الفرد بالمعلومات عن الجماعات اإلرھابیة 
المتشددة ومرجعیتھا الدینیة والتي یتم تفسیرھا بالشكل الذي یؤدي إلى اإلمعان فى 

  ممارسة اإلرھاب الذي یكتسب صفة شرعیة ودینیة 
     عوامل البیئة الخاصة بالفعل – ٤

عوامل المھیئة إلرتكاب جریمة اإلرھاب والتي من شأنھا أثارة النوازع ھي ال
الكامنة لدي الشخص وإظھار استعداده فیقدم على ارتكاب الجریمة ، واألمر الذي 
یشجع على اإلرھاب تعاطف بعض وسائل اإلعالم مع اإلرھابیین وإظھارھم 

المرتشین بمظھر األبطال الذین یتصدون للفساد ویجھزون على اللصوص و
  والفاسدین التي تعجز أجھزة العدالة عن الوصول إلیھم 

وھي تلك الظروف التي تتعلق : وھناك عوامل تسمي بالعوامل الشخصیة 
بشخص اإلرھابي وتكوینھ والتي ال دخل من قریب أو بعید بسلوكھ اإلجرامي ، 

جرد حیث یعتبر مرتكب العمل اإلرھابي نفسھ ضحیة وینظر إلى عملھ على انھ م
رد فعل بسیط على إرھاب أعظم یمارسھ المجني علیھ أو تمارسھ المؤسسة التي 
ینتمي إلیھا المجنى علیھ لذا یتعرض العمل اإلرھابي ذاتھ لالختالف الھائل فى 
تحدید ھویتھ، فالدول تسمي المتمردین علیھا إرھابیین بینما ھؤالء یطلقون على 

اطیة والعدل والمساواة فضًال عن أن أنفسھم مناضلین من أجل الحریة والدیمقر
بعض اإلرھابیین ال یحملون أي تكوین نفسي موجھ ضد العنف بل أنھم قد 

  ) . ١(یكونون على عكس ذلك أشخاصا یتسمون بالرقة والوداعة 
  الفرع الثاني 

  فى محاربة اإلرھاب على المستوي العربي
لیة تعمل على تعریف حتى یتم القضاء على اإلرھاب فانھ یتوجب ایجاد آلیة دو

اإلرھاب ووضع المبادئ والسبل الكفیلة بوأده فى مھده ، حیث التمویل والتدریب 
والممارسة  ، كما یجب أن یتم  أتخاذ اإلجراءات الرادعة ضد أي دولة تدعم 
اإلرھاب أو تأوي مؤسساتھ ومنظماتھ ، حیث أن التحرك من جانب واحد أو حتى 

ھة خطر ھو فى طبیعتھ خطر كوني ومستمر، إال من جانب ثنائي ال یكف لمواج
انھ وحتى الوصول إلى صیغة دولیة لتعریف اإلرھاب وإجماع دولي لمكافحتھ 
فانھ یتوجب على الدول العربیة اتخاذ إجراءات عملیة فى سبیل التقلیل من 
خطورة ھذه الظاھرة والقضاء علیھا ، ومن ھذه اإلجراءات تنفیذ توصیات 

                                                 
 وما بعدھا ، المتشددون ٨٩د محمد فتحي عید ص /    واقع اإلرھاب فى الوطن العربي١

 المركز القومي -١٧٠ دراسة لحركات إسالمیة معاصرة لمني العریني ص–المحدثون 
 .م١٩٩٢ القاھرة –للبحوث اإلجتماعیة والجنائیة 
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یة لمكافحة اإلرھاب والتي تم االتفاق علیھا فى دورة خاصة عقدت اإلتفاقیة العرب
لھذا الشأن بین وزراء الداخلیة العرب ووراء العدل العرب التي عقدت فى 

 م ، وأن یتم التنفیذ بإیمان واقتناع ، ونقلھا من الحیز النظري ١٩٩٨القاھرة عام 
لعملیات اإلرھابیة ، وفیما إلى الحیز العملي كفیل بالتقلیل إلى أدني حد ممكن من ا

  : یلي عرض لھذه التوصیات 
 تنمیة المناطق التي شھدت إھماال مستمرًا طوال العقود الماضیة وعانت –أ 

كثیرا من الفقر والبطالة وتدني مستوي المرافق وھو الذي خلق احباطات كثیرة ، 
  . ومثل بیئة خصبة للتطرف واإلرھاب 

واألمنیة للدولة فى مناطق اإلرھاب للسیطرة  تطویر الخدمات االجتماعیة –ب 
على اتجاھات التطرف واإلرھاب ، وتطویر مرافق ھذه المناطق من نقل میاه 

  وصرف صحي وكھرباء وخدمات صحیة وتعلیمیة 
 تطویر نظم التعلیم على النحو الذي یساھم فى إرساء المفاھیم الصحیحة عن –ج 

  . الدین والحیاة 
ي الثقافیة وإرساء قیم ثقافیة تحبذ التسامح وتنبذ اإلرھاب  االھتمام بالنواح–د 

وذلك " عامل الناس كما تحب أن یعاملونك"وتؤكد على المبدأ اإلسالمي السامي 
من خالل الوسائل السمعیة والبصرة والمقروءة ومن خالل كوافل التوعیة التي 

والمحاضرات یجب أن تصل إلى المناطق النائبة والمعزولة ومن خالل المكتبات 
  . والندوات 

 تطویر أسالیب المواجھة الدینیة من خالل علماء دین لھم حضور جماھیري -ھـ 
  . ولھم قدرة على مواجھة أفكار اإلرھاب الخاطئة 

 تكثیف برامج الشباب خالل قنوات شرعیة بعیدا عن الكبت والقھر حتى ال –و 
  . یحدث انفجار نفسي أو سیاسي

ام الدول العربیة بالشرعیة اإلسالمیة والقانونیة واحترام  التأكید على التز–ز 
حقوق اإلنسان فى جمیع اإلجراءات المانعة من ارتكاب الجریمة واإلجراءات 
السابقة على ضبط الجریمة واإلجراءات الالحقة للضبط ومحاكمة اإلرھابیین أمام 

   .القضاء العادل مع تخصیص دوائر قضائیة لسرعة النظر فى القضایا 
 تشجیع المواطنین على التعاون مع أجھزة مكافحة اإلرھاب على أن یشمل –ح 

التشجیع المكافآت المادیة والمعنویة وحثھم على مكافحتھ، حیث أصبحت مكافحتھ 
  . الرئیس عبد الفتاح السیسي: حق إنساني كما قال

 محاربة الفساد ومكافحة الرشوة واستغالل النفوذ والتربح من الوظیفة –ط 
وإھدار المال العام وما إلى ذلك من صور االنحراف التي تستفز الجماھیر 

  . ویستغلھا اإلرھابیون فى إثارة المواطنین
 قیام األجھزة المختصة فى الدول العربیة ببحث اجتماعي نفسي لدراسة –ي 

شخصیات اإلرھابیین على أن یكون ذلك بعد صدور األحكام علیھم بھدف 
تھم الشخصیة ومستواھم االجتماعي واالقتصادي التعرف أكثر على سما

والتعلیمي والثقافي والتعرف على ما یعانون منھ من مشاكل وأھدافھم وأمالھم فى 



 
- ٢٨٣٠ -

الحیاة ، والصالت التي تربطھم ببعضھم البعض سعیا وراء وضع نظام تربوي 
وتثقیفي وإعالمي للشباب لعالج النواحي السلبیة فى شخصیتھم ومساعدتھم على 

  .خلص من القیم الھابطة والمیول االجرامیة والسلوكیات الفاسدة الت
 إن خط الوقایة والدفاع ضد اإلرھاب ھو إقامة حیاة دیمقراطیة فى مجتمع –ك 

  . یسوده العدل والمساواة والتعاون على البر والتقوي وصد إلثم والعدوان
لتخطیط أو تنظیم  تجریم قیام الفرد أو الجماعة باتخاذ أراضي الدولة مسرحا –ل 

الجرائم اإلرھابیة الموجھة إلى دول أخري وتجریم  قیام الشخص بإیواء 
اإلرھابیین الذین یستھدفون بإرھابھم دوال أخرى أو تدریبھم أو تمویلھم أو تقدم 

  ) . ١(أي معونات لھم 

 ب اطا  

ر وا ت اووا دووي اا  برا ر  

  ـ : ویتفرع إلى فرعین  
  الفرع األول 

   فى محاربة اإلرھاب على المستوي الدولي
كون قضیة اإلرھاب قضیة دولیة فإنھ ال یجوز التعامل معھا بمزاجیة المصالح 
الخاصة للدول ، أو المنظمات اإلقلیمیة وكذلك ال یجوز التحدید العشوائي 

، وال یجوز أن تتبني دولة لمواصفات اإلرھاب ومن ثم تحدید وسائل مكافحتھ
معینة حق الحكم على تصرفات اآلخرین والرد علیھا بالقوة العسكریة أو بالتھدید  
بالقوة العسكریة ، ألن ذلك یزید من دائرة اإلرھاب وبالتالي زیادة أخطاره على 

  . األمن و االستقرار الدولیین، وعلیھ فإن اإلرھاب ال یعالج باإلرھاب
ة العامة لألمم المتحدة مبادئ عامة لمكافحة اإلرھاب الدولي ، كما أعلنت الجمعی

ولكن لیس ھناك سلطة دولیة تراقب تنفیذ دول العالم لھذه المبادئ ، ونص قرار 
الجمعیة على وجوب إتخاذ إجراءات المنع اإلرھاب الدولي الذي یعرض للخطر 

األسباب الكامنة أو یؤدي بحیاة األبریاء أو یقوض الحریات األساسیة ، ودراسة 
وراء أشكال اإلرھاب وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس واإلحباط ، والشعور 
بالضیم والیأس والتي تحمل بعض الناس على التضحیة بأرواح بشریة بما فیھا 
أرواحھم ھم ، فى محاولة إلحداث تغییرات جذریة ، ومن ھذا المنطلق البد من 

  ـ : لي كما یلي مكافحة اإلرھاب على المستوي الدو
 عقد مؤتمر دولي تحت رعایة األمم المتحدة وذلك لالتفاق على تعریف محدد –أ 

شامل لإلرھاب سواء أكان  إرھاب أفرادًا ومجموعات ، أو إرھاب منظمات أو 
دول وسواء كان اإلرھاب أمنیا أو اقتصادیا أو سیاسیا أو إعالمیا ، وفى ضوء 

لدولیة بالنظر فى ھذا العمل وإصدر حكمھا ھذا التعریف تقوم محكمة العدل ا
بإدانتھ كعمل إرھابي أو تبرئتھ من تھمة اإلرھاب ، وإذا جاء الحكم باإلدانة تتولي 

                                                 
  - المنظمات الدولیة  ،١٨٩ واقع اإلرھاب فى الوطن  العربي  ، لواء محمد فتحي عید ص ١

 .٢٨٤- ٢٠٠١ دار النھضة العربیة – القاھرة –لجعفر عبد السالم 
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شرعیة مكافحة ھذا اإلرھاب قوة دولیة خاصة ، تنشأ وتوضع تحت تصرف 
األمین العام لألمم المتحدة ، الذي یستمد سلطتھ من قرار یصدر عن مجلس األمن 

  . لي أو الجمعیة العامة الدو
 على األمم المتحدة القیام بدورھا وتحمل مسؤولیاتھا فى إلزام الدول التي –ب 

تمارس الحكم الدكتاتوري ، وسیاسة قمع الشعوب لتطبیق مبادئ حقوق اإلنسان 
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ، ألن حرمان المواطنین من ممارسة 

لذي یدفع بھم إلى اللجوء إلى اإلرھاب كوسیلة وحیدة لدیھم ھذه الحقوق ھو ا
  . للتعبیر عن آرائھم ورغباتھم ومشكالتھم 

 اإلھتمام بتربیة األجیال من أطفال وشباب تربیة سلیمة على أساس من -ج  
الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان ، وذلك فى مؤسسات التعلیم العام والكلیات 

 یتم غرس وتنمیة الوازع الدیني عند ھذه الفئة ، وعند والجامعات ، وكذلك أن
الحدیث عن الدین المقصود بھ أي دین نزل من عند اهللا ، ألن كل األدیان ھي فى 
األصل تدعوا  للتوحید وتحض على العدل والتسامح واألمن والسالم وبذلك یتم 

  . تقلیل نسب االنحراف وممارسات العنف واإلرھاب 
ي بین الحكومات من اجل تبادل المعلومات ومطاردة المشتبھ  التعاون الجد–د 

فیھم وحرمانھم من حق اإلقامة خارج أوطانھم والتشدد فى منحھم حق اللجوء 
السیاسي وفرض مزید من القیود على حریة السفر واالنتقال والحصول على 

  . األسلحة واألدوات والمواد التي یمكن أن تستخدم فى العملیات اإلرھابیة
 ٩ والصادر فى ٦١ / ٤٠ جاء فى قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم -ھـ 

 والخاص فى شأن التدابیر الرامیة إلى منع اإلرھاب الدولي ١٩٨٠كانون األول 
الكفاح الوطني (، التأكید على الحق غیر القابل للتصرف فى تقریر المصیر 

ستعماریة وعنصریة وغیرھا واالستقالل لجمیع الشعوب الخاضعة لنظم ا) المسلح
من أشكال السیطرة األجنبیة ، وأقر القرار بشرعیة كفاح الشعوب والسیما 
حركات التحرر الوطني وفقا لمقاصد ومبادئ میثاق األمم المتحدة ، ومن ھذا 
المنطلق فإن استخدام العنف واللجوء لجمیع أسالیب القوة سعیا وراء حق الشعوب 

وتوجیھ القوة ضد أھداف عسكریة أو شبھ عسكریة أو فى ممارسة تقریر المصیر 
غیر عسكریة فى الدول القامعة أو االستعماریة محكوم باتفاقات جنیف 

 م ولكن استعمال القوة من قبل أفراد ١٩٧٧والبروتوكوالت المكملة لھا لعام 
منتمین إلى حركات التحرر الوطني أو یعملون باسمھا ونیابة عنھا ضد أھداف 

رج أراضي الدولة القامعة أو االستعماریة ھو الذي یثیر الجدل والخالف مدنیة خا
، كونھ یطال الناس المدنیین األبریاء ویعرضھم للخطر ، وال یوجد تعریف 
واضح لمثل ھذه الحاالت كما ال یوجد اتفاق على حدود استعمال القوة فیما یتعلق 
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باب الرئیسیة لعدم وجد بحق الكفاح الوطني المسلح وھذا الموضوع ھو احد األس
  . ) ١(وتعریف واضح لإلرھاب 

  الفرع الثاني 
  فى الصعوبات التي تواجھ محاربة اإلرھاب

ھناك العدید من العوامل البیئیة الدولیة التي ساھمت فى ازدیاد العملیات اإلرھابیة 
  ـ : منھا ما یلي 

ن سعیھا  تعتبر بعض الدول أن استضافتھا للعناصر اإلرھابیة ھو جزء م–أ 
لتحقیق أھداف خارجیة ومن ثم ال یسھل إقناعھا بتسلیم المجرمین الھاربین أو 

  رفع حمایتھا عنھم 
 وجود صعوبات قانونیة وسیاسیة فى بعض الدول الغربیة تحول دون تسلیم –ب 

  اإلرھابیین الھاربین 
  تمتع عدد كبیر من اإلرھابیین الھاربین بحق اللجوء السیاسي والذي یجعل–ج 

من تسلیمھم مشكلة دولیة تتناقض مع المبادئ المتفق علیھا دولیا بشأن اللجوء 
  . السیاسي 

 نشاط منظمات حقوق اإلنسان فى الدول الغربیة التي تنظر إلى ھؤالء –د 
اإلرھابیین باعتبارھم مضطھدین بسبب أفكارھم ومعتقداتھم السیاسیة ولیس بسبب 

  . ارتكابھم الجرائم الدمویة فى بالدھم
 اتساع الفجوة بین الدول الغنیة والفقیرة حیث الدول الغنیة تزداد تقدما وثراء -ھـ 

  . وبسرعة فى حین أن الدول الفقیرة تزداد بنفس السرعة تخلفا وبؤسًا 
 العالم كلھ یمر منذ سنوات بحالة من الجنون االستھالكي المصحوبة بنزعة –و 

جماعات الدینیة المتشددة من أي دین إرضاء الشھوات بغیر حدود ، وھذا یھیئ لل
فرصة ذھبیة لالنتشار والتسلل إلى عقول الشباب وكسبھم إلى صفھا لمحاربة 

  . اإلباحة والشذوذ والفسق الجماعي 
 إستغالل اإلرھابیین التقدم التكنولوجي المتمیز فى تحول األموال واألفكار –ز 

 من خالل النظام المصرفي والمعلومات والتعلیمات من أقصي األرض إلى أدناھا
  . العالمي وشبكات الحاسب اآللي واالنترنت 
  

                                                 
 ، الجھود الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة لمكافحة ١٨٠ واقع اإلرھاب فى الوطن العربي ،ص ١

 .. وما بعدھا٢٠٠فایز سالم النسشوان ص/ اإلرھاب للمستشار 
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  التوصیات
   :من خالل ما تناولتھ فى ھذا البحث أوصي بما یلي 

أن یتم اإلتفاق بین كافة الدول على عقد مؤتمر دولى تحت رعایة وإشراف  -١
االمم المتحدة لوضع تعریف واضح لإلرھاب، وعلى ضوء ھذا التعرف تتم 

 .یة مكافحة اإلرھاب وبمراقبة األمم المتحدةعمل
عدم تدخل أى دولة فى الشئون الداخلیة لدولة اخري ، وكذلك اإلمتناع عن  -٢

تنظیم اعمال الحرب االھلیة او األعمال اإلرھابیة ، أو التحریض علیھا او 
المساعدة أو المشاركة فیھا ، وكذلك عدم قبول تنظیم نشاطات فى داخل الدولة 

جھة على إرتكاب مثل ھذه  االعمال ، واإلحترام المطلق لحقوق تكون مو
 .اإلنسان والحریات العامة

ان یقوم العلماء من المسلمین وغیر المسلمین بالدور الموكول إلیھم من شرح  -٣
القیم اإلنسانیة التى نادي بھا جمیع الرسل واالنبیاء واكدھا القرآن الكریم وھذا 

 المحاوالت التى تسعي إلى عزل اإلسالم وإلى من شأنھ أن یغلق الطریق أمام
 .جعل المسلمین وغیر المسلمین ینفرون منھ وتشویھ صورتھ أمام العالم

ان تقوم الدول بالتعاون مع ھیئة االمم المتحدة بمسؤولیاتھا فى القضاء التدریجي  -٤
 .على األسباب الكامنة وراء اإلرھاب الدولى

 نظم التعلیم للمساھمة فى إرساء المفاھیم اإلھتمام بالنواحي الثقافیة وتطویر -٥
الصحیحة عن الدین والحیاة ، وكذلك تطویر أسالیب المواجھة الدینیة من خالل 
علماء دین لھم حضور جماھیري ولھم قدرة على مواجھة أفكار اإلرھاب 
الخاطئة وذلك من خالل الرسائل السمعیة والبصریة والمقرءوة  ومن خالل 

ى یجب أن تصل إلى المناطق النائیة والمعزولة ومن خالل قوافل التوعیة الت
 .المكتبات والمحاضرات والندوات

دعم وتعزیز الدیمقراطیة والتنمیة بحیث یتم الوفاء بطریقة منصفة باإلحتیاجات  -٦
اإلنمائیة والبیئیة لألجیال الحاضرة والمستقبلیة ألن ذلك یعزز من الترابط 

 .رافات داخل المجتمع والتالحم األسري ویقلل من اإلنح
تعزیز التعاون الشرطي والقضائي وتجاوز العقبات التى تعرقل تسلیم  -٧

اإلرھابیین الفاریین ، وتبادل المعلومات الالزمة فى التحقیقات الجنائیة وتدابیر 
الوقایة من األعمال اإلرھابیة وكشف جمیع أشكال اإلتجار من األسلحة 

باشرة وغیر المباشرة بأعمال الجماعات والمتفجرات والمواد ذات الصلة الم
اإلرھابیة وتحریم األفعال المرتبطة بإستخدام التكنولوجیا الحدیثة ألغراض 

 .    إرھابیة
وأخیرًا، أتمني من اهللا العلي القدیر أن ینعم على بالدنا الحبیبة بنعمتي األمن واالمان لكي 

لشر والتدمیر واإلرھاب تكون منارة عالیة بین االمم خاصة بعد أن نجحت قوي ا
الخسیس فى تدمیر دول عربیة شقیقة حتى أصبح اھلھا ال یجدوا طعامًا وال مأوي بل 

  .أصبحوا جثث مترمیة فى الشوارع ال فرق بین أطفال وشیوغ ونساء ورجال
اللھم أعز بالدنا وأجعلھا بلدًا أمنًا وأرزق  اھلھا من الثمرات من آمن منھم باهللا والیوم ( 

  )األخر
 

  



 
- ٢٨٣٤ -

  الخاتمة
  أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خالل البحث 

تمتد ظاھرة اإلرھاب منذ نشأة الخلیقة وحتي یومنا ھذا ، ولم یتقصر اإلرھاب على  -١
أمة من األمم او شعب من الشعوب ، او دین بحد ذاتھ ، وإنما شملت العالم بأثره 

  . وعلى مر العصور 
ى مر العصور ھو لتغطیة الممارسات اإلرھابیة  عملیة استغالل الدین أي دین عل– ٢

فلم یكن الدین الذي یدعو إلى توحید اهللا والعدل والتسامح واألمن والسالم یوما دینا 
یدعو إلى العنف واإلرھاب ، وقد عانت الدیانة المسیحیة فى السابق أشد ما عانت وعلى 

انون من العف واإلرھاب ید رجال الدین أنفسھم وفیما بعد عان المسلمون ومازالوا یع
  . حتى یومنا ھذا

 یحاول اإلرھابیون دائما إضفاء صورة طیبة على أعمالھم اإلرھابیة تساعدھم فى – ٣
ذلك وسائل اإلعالم التي تصورھم على أنھم أبطال وان ھدفھم نبیل وغایتھم تخلیص 

  . ة ألنفسھم العباده من الظلم والقھر ، وفى الواقع یرید اإلرھابیون ومن خلفھم السلط
 یساھم التطرف الدولي والسیاسة اإلقلیمیة واالستعمار واألوضاع الداخلیة الغیر – ٤

مستقرة لبعض الدول فى إیحاد وتشكیل منظمات إرھابیة جدیدة قامت بتوسیع وتطویر 
عملیات إرھابیة فى الوطن العربي والعالم على حد سواء ، ومن ھذه المنظمات من قام 

  .  لجلب المتطوعین وتجنیدھم للقیام بأعمال إرھابیةباستغالل الدین
 تعتبر المبادئ الیھودیة المستمدة من الفكر الصھیوني المتطرف أصل اإلرھاب فى – ٥

العالم ، حیث نجد اإلرھاب أینما حل الیھود ، وما تمارسھ إسرائیل من إرھاب على 
ما ھو إال صورة من الشعب الفلسطیني ، وممارستھ فى السابق على الدول العربیة 

  . صور اإلرھاب الیھودي 
 تعتبر السیاسة الغربیة فى مجال اإلرھاب وازدواجیة المعاییر ھي من األسباب – ٦

الھامة التي أدت إلى اتساع نطاق اإلرھاب واألعمال اإلرھابیة فى كافة أنحاء العالم 
األعمال اإلرھابیة فتحیز أمریكا الواضح ودعمھا العسكري إلسرائیل دفع باتجاه زیادة 

فى المنطقة العربیة والعالم لمواجھة ھذا التغطرس والتصدي لھ ، وتعتبر ھذه ردة فعل 
طبیعیة نابعة من طبیعة البشر أنفسھم ولیست بالضرورة أن یكون الدافع إلیھا التطرف 

  . اإلسالمي كما یحاول أن یصورھا الغرب 
جود أجماع دولي على تعریف  تعددت التعریفات حول اإلرھاب نتیجة عدم و– ٧

واضح شامل ومحدد لإلرھاب وذلك لعدم رغبة الدول العظمي واالستعماریة فى السعي 
الجاد لتعریف اإلرھاب حتى ال تتضرر رغبة الدول العظمي واالستعماریة فى السعي 
الجاد لتعریف اإلرھاب حتى ال تتضرر مصالحھا ویقل نفوذھا فى السیطرة على الدول 

  . دعوي اإلرھاب أو عدم احترام حقوق اإلنسان األخرى ب
 یمكن تعریف اإلرھاب على انھ كل األعمال العدوانیة الموجھة من الداخل أو – ٨

الخارج والتي تھدف إلى ترویع وتھدید األبریاء واآلمنین سواء كان ذلك على المستوي 
اإلرھاب على االجتماعي أو االقتصادي أو السیاسي أو اإلعالمي وال یقتصر تعریف 

ذلك فقط بل یتدرج تحتھ أیضا من دربھ ومولھ وآواه وشجعھ وناصره على فعل ذلك 
ویستثني  من ذلك اعمال الكفء والنضال المسلح للشعوب للتحرر ونیل االستقالل ، 

  .شریطة أن ال یعرض المدنیین واألبریاء للخطر 
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لت�سامح والمحب�ة ، وال توج�د       جمیع الدیانات تدعو إل�ى توحی�د اهللا ونب�ذ الخالف�ات وا             – ٩
دیانة سماویة واحدة تحرض على القتل واإلرھاب ، وإن كانت الدیانة الیھودیة تدع لذلك               
فھي دیانة تم تحریفھا على أیدي الیھود لتحقیق مصالح دنیویة ، وماھي بالدیانة األص�لیة              
  .الت���������������������������������������ي أنزل���������������������������������������ت م���������������������������������������ن عن���������������������������������������د اهللا

ن الیھ�ود وع�دم وج�ود تعری�ف واض�ح       استغلت وسائل اإلعالم الغربیة والممولة م – ١٠
لإلرھاب من جھة وغیاب الوعي الفكري وثقافة الدیانات من جھة أخري بإلصاق كل ما             
یم��ت لإلرھ��اب باإلس��الم والم��سلمین علم��ا ب��ان الم��سلمین ھ��م م��ن أكث��ر الن��اس ض��حایا        

  . بالعملیات اإلرھابیة 
النشاطات   اتسعت دائرة العنف واإلرھاب فى العصر الحدیث وتجاوزت – ١١

  . اإلرھابیة حدود الدول لتصبح ذات طابع دولي مھددة بذلك امن وسالمة البشریة
 تحتاج عملیة مكافحة اإلرھاب باإلضافة إلعداد الوحدات الخاصة والتجھیزات – ١٢

إلى تعاون دولي فى مجال تبادل المعلومات والخبرات حول المنظمات اإلرھابیة من 
  .سباب التي أدت الرتكاب األعمال اإلرھابیةحیث أھدافھا ودوافعھا واأل

البد لمكافحة اإلرھاب من إزالة العقبات والصعوبات الدولیة التي تعترض ذلك – ١٣
وعلى األخص إعادة النظر فى موضوع منح حق اللجوء السیاسي ، وحق تسلیم 
المجرمین وإیجاد حدود واضحة لعملیات الكفاح والنضال المسلح الذي ھو حق مكتسب 

  . للشعوب وعملیات اإلرھاب 
 تتطلب مكافحة اإلرھاب توعیة المواطنین داخل الوطن وخارجھ بمخاطر – ١٤

اإلرھاب ، وھذا یتطلب وضع خطة توعیة دینیة لتقدیم الدین إلى كافة الناس فى 
صورتھ الصحیحة السمحة بعیدا عن التطرف والتعصب ، وكذلك تنمیة الوازع الدیني 

  . ال تنجر وراء المنظمات اإلرھابیة عند كل الفئات حتى 
 أن تنفیذ التوصیات واالتفاقیات العربیة لمكافحة اإلرھاب بإیمان واقتناع ونقلھا – ١٥

من الحیز النظري إلى الحیز العملي كفیل بالتقلیل إلى ادني حد ممكن من العملیات 
  . اإلرھابیة 

حت إشراف ورعایة األمم  البد لمكافحة اإلرھاب دولیا من عقد مؤتمر دولي ت– ١٦
المتحدة یتم بموجبھ وضع صیغة محددة وتعریف واضح لإلرھاب بحیث یتفق علیھ 
الجمیع وبناء على ھذا التعریف یتم وضع خطوات جادة لمكافحة اإلرھاب وتقول 
محكمة العدل العلیا بمكافحة اإلرھابیین ویتم تخصیص وحدات خاصة تكون تحت 

متحدة ، وتستخدم بناء على قرار من مجلس األمن أو تصرف األمین العام لألمم ال
الجمعیة العامة لمقاومة اإلرھاب وجلب اإلرھابیین للعدالة مع األخذ بعین االعتبار 

  . سیادة الشعوب والدول على أراضیھا 
واألن قد انتھینا بحمد اهللا وتوفیقھ من إتمام ھذا البحث ونامل م�ن اهللا س�بحانھ وتع�الى ان                 

س�ائر الم�سلمین    وان یعم ب�ھ النف�ع عل�ى     ) سبحانھ وتعالى ( عمل خالصًا لوجھ    یجعل ھذا ال  

: "أنھ نع�م الم�ولى ونع�م الن�صیر ق�ال تع�الى                         

                           "                                                                        

  سورة یونس) ١٠(آیة 
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  مراجع البحث
  القرآن الكریم: أوًال
  :كتب التفسیر : ثانیًا

 أحكام القرآن لإلمام أبى بكر أحمد بن على الرازي الجصاص طبعة إحیاء التراث  -١
- ھـ ١٤٢٤عة الثانیة  لبنان ، الطب–العربي ط دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 .م٢٠٠٣
 ٥٤٣أحكام القرآن لإلمام أبى بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي المالكي  -٢

 . لبنان الطبعة األولى –ھـ ط دار الفكر طبعة دار الكتب العلمیة بیروت 
) ھـ٧٧٤المتوفى (تفسیر القرآن العظیم للحافظ إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي  -٣

 .مصرطبعة مكتبة 
الجامع ألحكام القرآن لإلمام أبى عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  -٤

 .م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦ط دار الحدیث ) ھـ٦٧١المتوفى (
جامع البیان عن تاویل آي القرآن لإلمام أبى جعفر محمد بن جریر الطبري ط ، دار  -٥

 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥الفكر ، بیروت ، لبنان 
بي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب المفردات فى غریب القرآن أل -٦

  بیروت لبنان –ھـ ط دار المعرفة )٥٠٢(األصطفھاني المتوفي 
  : كتب الحدیث الشریف وشروحھ : ثالثًا

أوجز المسالك إلى موطأ مالك لإلمام محمد زكریا الكاندھلوي المدني المتوفي  -٧
- ھـ ١٤٢٤ألولى مركز الشیخ أبى الحسن الندوي الھند الطبعة ا) ھـ١٤٠٢(

 .م٢٠٠٣
تحفة األحوذي للحافظ أبى العلي عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري بشرح  -٨

 ).م١٩٦٥- ھـ ١٣٨٥(جامع الترمذي ط المكتبة السلفیة 
تلخیص الحبیر فى تخریج أحادیث الرافعي الكبیر للحافظ أبى الفضل شھاب الدین  -٩

تحقیق ) ھـ٨٥٢المتوفي (ي أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقالني الشافع
 طبعة مكتبة مصطفي –مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفي الباز 

 .م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦الباز مكھ المكرمھ الطبعة الثانیة 
التمھید لما فى الموطأ من المعاني واألسانید لإلمام أبى عمرو یوسف بن محمد بن  -١٠

 . والشئون اإلسالمیة بالمغربدار وزارة األوقاف/ عبد البر النمرى القرطبي ط
حاشیة السندي على صحیح البخاري ألبي الحسن بن عبد الھادي السندي  -١١

طبعة دار إحیاء الكتب العربیة المجلس األعلى للشئون ) م١٧٢٤-١١٣٦(المتوفي
 .اإلسالمیة

سبل السالم شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعیل األمیر الیمني الصنعاني  -١٢
 م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦ القاھرة – ، دار الفجر للتراث ط) ھـ١١٨٢(المتوفي 

) ھـ٢٧٥المتوفي (سنن ابن ماجھ للحافظ أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني -١٣
خلیل مأمون شیحا ط دار المعرفة بیروت : تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي تحقیق 

 .م٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧ الطبعة الرابعة –لبنان 



 
- ٢٨٣٧ -

 
- ھـ٢٠٢(لیمان بن األشعث السجستاني األزدى سنن أبى داود لإلمام أبى داود س -١٤

 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨طبعة دار الحدیث ) ھـ٢٧٥
سنن الترمذي ألبى عیسي محمد بن عیسي بن سورة ط دار الفكر بیروت لبنان  -١٥

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣
طبعة )ھـ٣٨٥-ھـ٣٠٦(سنن الدار قطنى شیخ اإلسالم على بن عمر الدار قطني  -١٦

م طبعة مكتبة المتنبي ١٩٩٤- ھـ١٤١٤األولى  لبنان الطبعة –دار الفكر بیروت 
 .القاھرة 

) ھـ ٤٥٨(السنن الكبرى للحافظ أبى بكر أحمد بن حسین بن على البیھقي المتوفي  -١٧
 م١٩٩٦-ھـ١٤١٦ الطبعة االولى -ط ، دار الفكر بیروت لبنان 

شرح الزرقاني على موطأ مالك لمحمد بن عبد القادر بن یوسف الزرقاني  -١٨
 ھـ طبعة دار الكتب العلمیة بیروت١١٢٢المكي المتوفي المصري األزھري 

شرح صحیح مسلم لمحیي الدین أبو زكریا یحیي بن شرف النووي الدمشقي  -١٩
حققھ عصام الصبابطي ، حازم محمد ، عماد عامر ط ، دار ) ھـ٦٧٦-٦٣١(

 .م٢٠٠١-١٤٢٢الحدیث القاھرة ، الطبعة الرابعة 
حمد الطحاوي تحقیق محمد زھرى شرح معاني اآلثار ألبى جعفر أحمد بن م -٢٠

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤ ط عالم الكتب –محمد جاد الحق / النجار 
صحیح اإلمام البخاري ألبى عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیره بن  -٢١

 ط المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة بالقاھرة) ھـ٢٥٦المتوفي (البخاري الجعفي 
بى عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن صحیح البخاري بشرح الكرماني أل -٢٢

ھـ ط دار إحیاء التراث العربي بیروت ٢٥٦المغیره بن البخاري الجعفي المتوفي 
 .م١٩٨١-ھـ١٤٠١ الطبعة الثانیة – لبنان –

صحیح مسلم لإلمام أبى الحسن بن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري  -٢٣
 .م١٩٩١-ھـ١٤١٢ة االولى  الطبع– القاھرة –النیسابوري ط دار الحدیث 

فتح الباري فى شرح صحیح البخاري للحافظ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر  -٢٤
 .م٢٠٠١-١٤٢١طبعة مكتبة مصر الطبعة األولى ) ھـ٨٥٢-٧٧٣(العسقالني 

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر للعالمھ محمد عبد  -٢٥
 .  لبنان–ت  بیرو–الرؤوف المناوي ط دار الفكر 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل وبھامشھ منتخب كنزا العمال فى سنن األقوال واألفعال  -٢٦
 . بیروت–ط دار صادر . للشیخ على الملتقي بن حسام الدین الھندي 

ط ) ھـ٢١١١(المصنف للحافظ أبى بكر عبد الرازق بن ھمام الصنعاني المتوفي  -٢٧
 . الطبعة األولى–المجلس األعلى ط المكتب اإلسالمي بیروت 

المنتقي شرح موطأ مالك بن انس للقاضي أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي  -٢٨
 .م١٩٩٩-١٤٢٠ – لبنان –ط دار الكتب العلمیة بیروت ) ھـ٤٩٤(المتوفي 



 
- ٢٨٣٨ -

 
- ھـ٩٣(موطًا اإلمام مالك ألبي عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي عالم المدینة  -٢٩

 للشئون اإلسالمیة القاھرة ، الطبعة ط وزارة االوقاف المجلس األعلى) م١٧٩
 . م٢٠٠١-ھـ ١٤٢٢السابقة 

اإلمام محمد بن على بن محمد ) إلبن تیمیة(نیل األوطار شرح منتقي األخبار  -٣٠
 .طبعة المكتبة التوفیقیة ) ھـ١٢٥٥المتوفي (الشوكاني فى 

  الفقھ الحنفي : رابعًا
اھیم بن محمد الشھیر ابن زین الدین إبر:شرح كنز الدقائق للعالمھ البحر الرائق  -٣١

دار التراث العربي / عنایة ط   تحقیق أحمد عزو٦/٣٥نجیم الحنفي 
  .م طبعة دار الكتاب اإلسالمي٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٢الطبعة

 تحقیق ھـ٥٨٧ المتوفى بدائع الصنائع لعالء الدین أبى بكر بن مسعود الكاساني ، -٣٢
 الثانیة بعةطالالشیخ على محمد معوض ، والشیخ عادل أحمد عبد الموجود 

  دار الكتببعة م، ط٢٠٠٣ – ١٤٢٤دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ١٤١١
  .دار الكتبم ١٩٩٠-ھـ١٤١١ الثانیة الطبعة – لبنان –العلمیة بیروت 

 – ط دار الفكر العربي ٦/٣٠٩البنایة فى شرح الھدایة لمحمود بن أحمد العیني  -٣٣
 – ١٤١١كر الطبعة الثانیة  ط دار الفم ،١٩٨١-١٤٠١بیروت الطبعة األولى 

  .م١٩٩٠
تبیین الحقئق شرح كنز الدقائق لإلمام فخرا لدین عثمان بن على الزیلعي  ط دار  -٣٤

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢ لبنان الطبعة االولى –بیروت –الكتب العلمیة 
لمحمد أمین الشھیر بابن حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار  -٣٥

 ابن عابدین النجل المؤلف تحقیق الشیخ على محمد معوض ، ، ویلیھ تكملةعابدین 
 لبنان الطبعة األولى –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ط دار الكتب العلمیة بیروت 

  ) .م١٩٤٤-ھـ١٤١٥
ھـ طبعة مصطفي ١٠٨٨الرد المختار شرح تنویر األبصار للحصكفي المتوفي  -٣٦

 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤الباب الحلبى واوالده بمصر الطبعة الثالثة 
شرح العنایة للبابرتي على الھدایة لشیخ اإلسالم المرغیناني ألكمل الدین محمد بن  -٣٧

ھـ على الھدایة للشیخ اإلسالم على أبى بكر ٧٨٦محمود البابرتي المتوفي 
  ھـ ط دار احیاء التراث العربي ٥٩٣المرغیناني المتوفى 

عبد الحمید المعروف بابن شرح فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحدبن  -٣٨
 الھمام ط دار التراث العربي

المبسوط لشمس الدین أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سھل السرخسي المتوفي  -٣٩
 تحقیق أبى عبد اهللا محمد حسن إسماعیل الشافعي ط دارا لكتب العلمیة -ھـ٣٤٨

 .بیروت
  الفقة المالكي  : خامسًا

القاضي أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لالمام  -٤٠
 الطبعة -األندلسى الشھیر بابن رشد ط دار السالم(بن أحمد بن رشد القرطبي 

 .م١٩٩٩، ١٤١٩األولى 



 
- ٢٨٣٩ -

 
بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك على الشرح الصغیر الموجود  -٤١

 الشرح -ھـ١٢٤٨وفي بالھامش بلغة السالك ألحمد بن محمد الصاوي المالكي المت
طبعة مصطفي البابلي . الصغیر للقطب الشھیر أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر

 .م١٩٥٢ – ١٣٧٢الحلبي وأوالده بمصر 
البیان والتحصیل ألبي الولید ابن رشید القرطبي أحمد الجبابي طبعة دار الغرب  -٤٢

 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨اإلسالمي الطبعة الثانیة 
وھو مطبوع بھامش مواھب الجلیل ألبي ) ر خلیل شرح مختص(التاج واإلكلیل  -٤٣

ھـ ٨٩٧عبد اهللا محمد ابن یوسف بن أبى القاسم العبدري الشھیر بالمواق المتوفي 
 ط ، وخرج آیاتھ وأحادیث الشیخ زكریا عمیرات ط دار الكتب الطبعة األولى -

 م ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣
بي األزھري ط جواھر اإلكلیل شرح مختصر خلیل للشیخ صالح عبد السمیع اآل -٤٤

 .دار إحیاء الكتب العربیة 
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للشیخ محمد عرفھ الدسوقي ، والشرح الكبیر  -٤٥

 . لبنان–ألى البركات سیدي أحمد محمد الدردیر ط دار الفكر ، بیروت 
شرح الخرسي على مختصر خلیل ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن على  -٤٦

 .ار الفكر الخرشي المالكي ط د
شرح الزرقاني على مختصر سیدي خلیل وبھامش الفتح الربان فیما ذھل عنھ  -٤٧

الزرقاني لسیدي عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن محمد بن علوان الزرقاني 
 .م١٩٧٨-ھـ١٣٩٨ھـ، ط دار الفكر العربي بیروت ١٠٩٩المالكي المتوفي 

لك للعالمھ أبى بكر أحمد الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذھب اإلمام ما -٤٨
بن محمد بن أحمد الدردیر تحقیق د مصطفي كمال مصطفي ط دار المعرف 

 .بالقاھرة
شرح فتح الجلیل على مختصر خلیل للشیخ محمد علیش ط دار الفكر بیروت  -٤٩

 .م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩
ھـ ١٧٩المدونة الكبري إلمام دار الھجرة اإلمام مالك بن أنس األصبحي المتوفي  -٥٠

 عن اإلمام عبد الرحمن -ھـ ٢٤٠مام سحنون بن سعید التنوخي المتوفي بروایة اإل
حققھا وراجعھا المستشار السید على السید عبد ١٩١بن القاسم العتیقي المتوفي 
 . الرحیم الھاشم ط دار الفكر

 المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من االحكام ألبى الولید محمد  -٥١
ھـ تحقق د محمد حجي واألستاذ ٥٢٠المتوفي ) الجد(لقرطبي بن أحمد بن رشد ا
 .م١٩٨٨-١٤٠٨ط دار الغرب اإلسالمي الطبعة االولى . سعید أحمد غراب 

مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل لإلمام أبى عبد اهللا محمد بن محمد عبد  -٥٢
 ضبطھ وخرج آیاتھ ٩٥٤الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعیني المتوفي 

 .ثھ الشیخ زكریا عمیراتوأحادی
 سادسًا كتب الفقھ الشافعي 



 
- ٢٨٤٠ -

 
تحقیق رفعت فوزي عبد ) ھـ٢٤٠-ھـ١٥٠(األم لإلمام  محمد بن إدریس الشافعي  -٥٣

 .م٢٠٠٤-١٤٢٥ط دار الوفاء المنصورة الطبعة الثانیة . المطلب 
البیان فى مذھب اإلمام الشافعي للشیخ أبى الحسین یحیي بن أبى الخیر بن سالم  -٥٤

تحقیق قاسم محمد النوري طبعة دار ) ٥٥٨-ھـ٤٨٩٠(اني الشافعي الیمني العمر
 .المنھاج

- ھـ٦٨٣(التكملة األولى للمجموع لإلمام تقي الدین على بن عبد الكافي السبكي  -٥٥
 لبنان الطبعة األولى -تحقیق محمود مطرجي طبعة دار الفكر ، بیروت) ھـ٧٥٥٦

 .م١٤١٧،١٩٩٦
لمھذب لمحمد نجیب المطیعي ط دار عالم الكتب التكملة الثانیة للمجموع شرح ا -٥٦

 .م٢٠٠٦-١٤٢٧الطابعة الثانیة 
روضة الطالبین ومعھ المنھاج السوي فى ترجمھ اإلمام النووي لإلمام ط دار  -٥٧

) ه٦٧٦-ھـ٦٣١(الكتب العلمیة محیي الدین أبو زكریا بن شرف النووي الدمشقي 
 .بیروت

لإلمام أبى القاسم عبد الكریم بن العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر  -٥٨
تحقیق الشیخ )  ٦٢٣(محمد بن عبد الكریم الرافعي القزویني الشافعي المتوفي 

 –على محمد معوض ، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، الوجیز لإلمام الغزالى 
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧لبنان الطبعة األولى 

ي بن شرف النووي المجموع شرح المھذب لإلمام محیي الدین أبو زكریا یح -٥٩
 .م١٩٩٦-١٤١٧ بیروت لبنان الطبعة األولى –طبعة دار الفكر ) ھـ٦٧٦-٦٣١(

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج لشمس الدین محمد بن محمد الخطیب  -٦٠
 .م٢٠٠٠-١٤٢١ بیروت لبنان الطبعة األولى –الشربیني ط دار الكتب العلمیة 

لدین محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس ا -٦١
 .بن شھاب الدین الرملي ط دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان

  كتب الفقھ الحنبلي : سابعًا
إعالم الموقعین عن رب العالمین لشمس الدین أبى عبد اهللا بن قیم الجوزیة ط  -٦٢

 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١ دمشق الطبعة األولى – بیروت –مكتبة دار البیان 
إلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل لإلمام ا -٦٣

 ط –عالء الدین أبى الحسن على بن سلیمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي 
 .١٩٩٧-ھـ١٤١٨ الطبعة األول – لبنان – بیروت –دار الكتب العلمیة 

لرحمن بن قاسم جمع الشیخ عبد ا. حاشیة الروض المربع بشرح زاد المستقنع  -٦٤
 ).ھـ١٣٩٢-ھـ١٣١٢(النجدى الحنبلي 

شرح منتھي اإلرادات فى جمع المقنع مع التنقیح وزیادات المسمي دقائق أولى  -٦٥
النھي شرح المنتھي فى الفقھ الحنبلي لإلمام تقي الدین  أبى البقاء محمد بن النار 

لطبعة  لبنان ا– بیروت –طبعة دار الكتب العلمیة -ھـ٩٧٢الفتوحي المتوفي 
 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦األولى 



 
- ٢٨٤١ -

 
كشاف القناع عن متن اإلقناع للشیخ العالمة منصور بن یونس بن إدریس البھوتي  -٦٦

  لبنان – بیروت –ط دار الفكر ) ھـ١٠٥١(المتوفي 
المبدع شرح المقنع ألبي اسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن  -٦٧

علمي بیروت ، لبنان الطبعة األولى ط دار الكتب ال. محمد بن مفلح الحنبلي 
 .م١٩٩٧-١٤١٨

المغني لموفق الدین أبى محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن محمد قدامھ المقدس  -٦٨
 الطبعة األولى – القاھرة -الجمّاعیلي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، ط ھجر

 .م١٩٨٩-١٤٠٩
یم بن عبد نظریة العقد لشیخ اإلسالم تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحل -٦٩

 . لبنان – بیروت –السالم بن تیمیة الحّراني ط دار المعرفة 
  ثامنًا كتب الفقھ الظاھري      

المحلى باآلثار لإلمام الجلیل أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم األندلس  -٧٠
 .٢٠٠١ط دار الفكر بیروت لبنان -٤٥٦المتوفى 

 كتب الفقھ الزیدي  : تاسعًا
امح لمذاھب علماء األمصار لإلمام أحمد بن یحیي الدین بن البحر الزخار الج -٧١

 .ھـ١٣٦٦ صنعاء الطبعة األولى –المرتضي ط دار الحكمة الیمانیة 
) شرح منتھي األزھار فى فقھ األئمة  االظھار (التاج المذھب ألحكام المذھب  -٧٢

 . صنعاء–للقاضي أحمد بن قاسم العنسي الیمني الصنعاني ط مكتبة الیمن الكبري 
الروض النضیر شرح مجموع الفقھ الكبیر للقاضي شرف الدین الحسیني بن  -٧٣

أحمد بن الحسین بن أحمد بن على بن محمد بن سلیمان بن صالح السیاغي 
 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢١الحیمي الصنعاني ، ط دار الجیل ، بیروت

السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار للشیخ اإلسالم محمد بن على  -٧٤
 وزارة األوقاف المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ، لجنة إحیاء الشوكاني ط

 .١٩٩٤-ھـ١٤١٥التراث اإلسالمي ، القاھرة 
  عاشرًا كتب فقھ الشیعة اإلمامیة   

شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل والوام للمحقق الجلى الشیخ  أبى القاسم نجم  -٧٥
-بنان الطبعة الثانیة  ل– بیروت –الدین جعفر بن الحسن الھذلى ط دار الزھراء 

١٤١٢. 
المبسوط فى فقھ اإلمامیة لشیخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن على  -٧٦

  .ھـ١٢٣٨٧المكتبة المرتضویة  إلحیاء اآلثار الجعفریة / د . الطوسي 
  كتب الفقھ اإلباضي : حادي عشر 

كتاب النیل وشفاء العلیل للعالمة محمد بن یوسف أطفیش طبعة سلطنة عمان  -٧٧
 .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٧ة التراث القومي والثقافة وزار

كتاب الجامع الصغیر لمحمد بن یوسف أطفیش سلطنة عمان ، وزارة التراث  -٧٨
 .القومي 



 
- ٢٨٤٢ -

 
كتاب النیل وشفاء العلیل للشیخ ضیاء الدین عبد العزیز التمیني ط سلطنة  -٧٩

 عمان 
 كتاب أصول الفقھ : ثاني عشر 

ین أبى الحسن على بن أبى على اإلحكام فى أصول األحكام للعالمة سیف الد -٨٠
  الطبعة األولى– بیروت –دار الكتاب العربي / بن محمد اآلمدي 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق فى علم األصول للحافظ محمد بن على بن  -٨١
 .م٢٠٠٦ – ١٤٢٧ القاھرة الطبعة الثانیة –محمد الشوكاني ط دار السالم 

 –ط دار الكتب العلمیة . لحاج التقریر والتحبیر شرح العالمة ابن أمیر ا -٨٢
 .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣ الطبعة الثانیة – لبنان –بیروت 

روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل  -٨٣
ط دار . للشیخ موفق الدین أبى محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامھ المقدس الدمشقي 

 .م٢٠٠٨-١٤٢٩ الطبعة األولى –النفائس ، األردن 
المستصفي فى علم األصول لإلمام حجة اإلسالم أبى حامد محمد بن محمد  -٨٤

 .ھـ١٤١٣ بیروت الطبعة األولى –الغزالى ط دار الكتب العلمیة 
الموافقات فى أصول الشریعة إلبراھیم بن موسي اللخمي إبى اسحاق الشاطبي  -٨٥

  . طبعة دار الكتب العلمیة–
  كتب قواعد الفقھ    : ثالث عشر 

شباه والنظائر فى قواعد وفروع فقھ الشافعیة لإلمام جالل الدین بن أبى بكر األ -٨٦
 الطبعة األولى.  بیروت ، لبنان –السیوطي ط دار الكتبا لعلمیة 

الفروق لإلمام شھاب الدین أبى العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن  -٨٧
- ھـ١٤١٨ ط دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان. الصنھاجي المشھور بالقرافي 

 .م١٩٩٨
  كتب اللغة والمعاجم  : الرابع عشر 

ط دار المعرفة . لمجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي : القاموس المحیط  -٨٨
 .٢٠٠٧- ھـ١٤٢٨ لبنان الطبعة الثانیة –بیروت 

ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي : لسان العرب  -٨٩
 .ربي بیروت لبنان ط دار إحیاء التراث الع–المصري 

مختار الصحاح لإلمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر ط دار المعرفة  -٩٠
 .بیروت ، لبنان 

لمصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر ألحمد بن محمد بن على المقري  -٩١
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤ – القاھرة –الفیومي ط دار الحدیث 

 . مجمع اللغة العربیة-المعجم الوجیز ط -٩٢
 ط دار النفائس بیروت لبنان –محمد رواس قلعة جي / قھاء دمعجم لغة الف -٩٣

 .م١٩٩٦-ھـ١٤١٦الطبعة األولى 



 
- ٢٨٤٣ -

 
 مصطفي –معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ط  -٩٤

 .م١٩٧٢-ھـ١٣٩٢البابي الحلب وأوالده بمصر الطبعة الثانیة 
  الفتاوي : خامس عشر 

ین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن الفتاوي الكبري لشیخ اإلسالم تقي الد -٩٥
-ھـ١٤٠٨- القاھرة الطبعة األولى -عبد االسالم بن تیمیة د دار العقد العربي

 .م١٩٨٨
  مراجع متنوعة : سادسًا عاشر 

، الطبعة / رجب عبد المنعم متولى اإلرھاب الدولى واختطاف الطائرا -٩٦
  .١١-١٩ص-٢٠٠٢ – القاھرة – دار النھضة العربیة –االولى 

الجھود الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة لمكافحة اإلرھاب للمستشار فایز سالم  -٩٧
  ٥٢النشوان مكتیة مدبولى ص 

فتاوى اإلئمة فى النواذل المدلھمة تقدیم سماحة مفتي عام المملكة العربیة  -٩٨
السعودیة الشیخ عبد العزیز بن عبد اهللا بن محمد آل الشیخ رئیس ھیئة كبار 

ضالح بن فوذان بن / اجعة وتصحیح معالى الشیخ الدكتور  تقدیم ومر–العلماء 
عبد اهللا الفوذان عضو ھیئة كبار العلماء، جمع وترتیب محمد بن حسین بن سعید 

  .القحطاني
 -تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرھاب للدكتور أحمد السعید الزقرد  -٩٩

 دار –منصورة  بكلیة الحقوق جامعة ال-أستاذ ورئیس  قسم القانون المدني 
م ، اإلرھاب السیاسي أدونیس العكرة ص ٢٠٠٧ – األزاریطة -الجامعة الجدیدة

  . بیروت– دار الطلیعة – ، الطبعة الثانیة ٣٦ ، ٣٥
 دار – ، الطبعة الثانیة ٣٦ ، ٣٥اإلرھاب السیاسي أدونیس العكرة ص  -١٠٠

  . بیروت–الطلیعة 
اب لنور الدین ھنداوي السیاسة الجنائیة للمشرع المصري فى مواجھة اإلرھ -١٠١

 م١٩٩٣ ، دار النھصة العربیة طبعة ١٠ص
 -م ١٩٩٤ طبعة عام ٢١اإلرھاب الدولى لمحمد عزیز شكري ص -١٠٢

 القاھرة – الطبعة االولى -٧٤سیكولوجیة اإلرھاب السیاسي لخلیل فاضل ص
  .م١٩٩١

 ، اإلحساء ، ١ ط٥٧اإلرھاب واإلرھابیون لمحمد عبد العزیز إسماعیل ص -١٠٣
محمد / واقع اإلرھاب فى الوطن العربي لواء . م١٩٩٤ین الحدیثة،مطابع الحس

 أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة –  الریاض ١ ،ط٢٥فتحي عید ص
  .م١٩٩٩

 ، اإلحساء ، ١ ط٥٧اإلرھاب واإلرھابیون لمحمد عبد العزیز إسماعیل ص -١٠٤
محمد / واقع اإلرھاب فى الوطن العربي لواء . م١٩٩٤مطابع الجسین الحدیثة،

 أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة –  الریاض ١ ،ط٢٥فتحي عید ص
  .م١٩٩٩



 
- ٢٨٤٤ -

  
المبادئ العامة فى ضوء تسلیم المجرمین فى ضوء المجھودات الفقھیة  -١٠٥

  .١٩٩٨ ، المنصورة ١٠٩والمعاھدات اإلقلیمیة لعبد العظیم وزیر  ص
 لسنة ٢٩جلد عبد العزیز سرحان الم/ المجلة المصریة للقانون الدولى د -١٠٦

  م١٩٧٣
 ، دراسة تحلیلیة مكتبة ١١اإلرھاب السیاسي لعبد الناصر حریز ، ص -١٠٧

  .١٩٩٦مدبولى ، القاھرة ، 
اإلرھاب والعنف والتطرف فى میزان الشرع إلسماعیل لطفي جافاكیا ،  -١٠٨

 ، موقف ٢٠٠٩ورقة عمل مقدمة لمؤتمر علمي فى جامعة األمیر نایف األمنیة 
میري محمد بن عبد اهللا ، جامعة نایف العربیة للعلوم اإلسالم من اإلرھاب للع

  .٣١٥ ،ص٢٠٠٤األمنیة ، الریاض ، 
موقف اإلسالم من اإلرھاب للعمیري محمد بن عبد اهللا ، جامعة نایف  -١٠٩

   .٣١٥ ،ص٢٠٠٤العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض ، 
 ، ١٨ ص١اإلرھاب فى العالمین العربي والغربي د أحمد یوسف التل ،  ط -١١٠

  .١٩٩٨عمان دائرة المطبوعات والنشر ( ١ ط
  ، ٢٣ اإلرھاب الدولى وفقًا للسیاسة الجنائیة الدولیة ، نبیل أحمد حلمي ص -١١١

  .١٩٨٨دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
محدداتھ وحقیقة المواجھة والتناقضات الدولیة، جمال : ظاھرة اإلرھاب  -١١٢

  م٢٠١٥ وما بعدھا ، عام ٢٣عبد الحكیم نصار ، ص
 ٣٤إلرھاب وعالقتھ بالمتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة لمحمد شفیق ،صا -١١٣

  م١٩٩٨، مطبعة المكتب الجامعي الحدیث واألسكندریة عام 
التوازن واألولویة فى تخطیط التنمیة االقتصادیة، إلسماعیل محمد ھاشم ،  -١١٤

  .م١٩٨٩ ، أكتوبر ٨مجلة مصر المعاصرة العدد 
التربیة الدینیة بحث مقدم لندوة التربیة بعض الصعوبات التى تواجھ معلم  -١١٥

اإلسالمیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ،إعداد أحمد جمعھ حسانین 
، النظام السیاسي والمعارضة اإلسالمیة فى (م عنوان ١٩٨٩ بالریاض عام ٨ص

، دار الطباعة والنشر والتوزیع القاھرة ، عام ٣٦مصر لھالة محمد مصطفي ص
 .م١٩٩٦
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