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إدراكا من المجموعة الدولیة في إطار األمم المتحدة حیث بدأ المجتمع الدولي     

لألحداث اإلرھابیة والتي تنوعت بین االغتی�االت، والتفجی�رات  یولى ھذه الظاھرة اھتمام

لك�ن ، ، وأخذ الرھائن؛ لذلك أصدرت العدید من القرارات وتم إعداد العدید من االتفاقیات

نظ�ًرا لتغلی�ب ال�دوافع السیاس�یة عل�ي المص�لحة ، لم یتم االتفاق على تعریف لھذه الظاھرة

  .لفیتو للدول الكبرىالدولیة  متمثلة في مجلس األمن وحق ا

وق��د س��بقت الش��ریعة اإلس��المیة الق��وانین الوض��عیة ف��ي تح��ریم االعت��داء عل��ى     

النفس البش�ریة، ف�اعتبرت النف�وس كلھ�ا واح�دة، وم�ن اعت�دى عل�ى إح�داھا فكأنم�ا اعت�دى 

إذ ، على اإلنسانیة جمعاء، ومن قدم خدمة، أو خیًرا إلحداھا، فكأنما قدمھ لإلنسانیة جمعاء

فالس�الم ھ�و ، سالم یحارب اإلرھاب بشتى صوره وأنواعھ ألن اإلسالم دین الس�المإن اإل

  .أصل  من أصول عقیدتھ وعنصر من عناصر تربیتھ

 متفق�ة م�ع الدولی�ة االتفاقی�ات تض�منتھ وم�ا ال�دولي الق�انون فقھ�اء رؤی�ة إن     

 أش�كالھا بك�ل والس�طو والعن�ف االعت�داء أعم�ال ك�ل وتج�ریم من�ع في اإلسالمیة الشریعة

 فردیة كانت سواء مصالحھم وتھدد بالمجتمع الدولي،  اإلضرار إلى تؤدي وصورھا التي

 مص�الح حمای�ة الدولي والقانون اإلسالمیة الشریعة من كل فغایة الدولة، وىمست على أو

ومن ھ�ذا المنطل�ق فق�د وض�عت الش�ریعة ، والبحریة البریة الطرق وتأمین والدول األفراد

 ).الحرابة(بادئ واألسس التي تقضي على اإلرھاب اإلسالمیة الم

  . القانون الدولي ، الشریعة اإلسالمیة  ،الحرابة  ، اإلرھاب : الكلمات المفتاحیة    
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                                        Abstract : 
   In recognition of the international community within the 

framework of the United Nations, where the international 
community began to pay attention to terrorist events, which varied 
between assassinations, bombings, hijackings, and hostage-
taking. Therefore, many decisions were issued and many 
agreements were prepared, but a definition of this phenomenon 
was not agreed upon. Given the priority of political motives over 
the international interest, represented in the Security Council and 
the veto power of the major powers.   

Islamic law preceded man-made laws in prohibiting the assault 
on the human soul, so it considered all souls as one, and whoever 
attacked one of them, it is as if he attacked it, and whoever 
provided a service or good to one of them, it is as if he provided it 
to all humanity, since Islam fights terrorism in all its forms and 
types because Islam is The religion of peace, peace is one of the 
origins of his faith and an element of his upbringing. 

The vision of international law jurists and what is included in 
international agreements is consistent with Islamic law in 
preventing and criminalizing all acts of aggression, violence and 
robbery in all their forms and manifestations that harm the 
international community and threaten their interests, whether they 
are individual or at the state level. Individuals, states, and securing 
land and sea routes. From this standpoint, Islamic Sharia has laid 
down principles and foundations that eliminate terrorism (warring). 
Key words: Terrorism , Warfare , Islamic law , International 
law. 
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  املقدمة

عم�ال یؤكد االستق�ـراء الت�اریخي لظ�اھرة العن�ف ف�ي التفاع�ل البش�ري، أن األ    
اإلرھابی��ة كظ��اھرة تروی��ع وترھی��ب لیس��ت بالح��دث الجدی��د عل��ى س��احة أح��داث المجتم��ع 
الدولي، فقد ُعرفت منذ العص�ور القدیم�ة، لكونھ�ا مرتبط�ة بظ�اھرة العن�ف السیاس�ي الت�ي 

  .ھي من أقدم الظواھر في المجتمع اإلنساني والعالقات الدولیة عموًما
نھای�ة الق�رن (ل السنوات القلیلة الماض�یة فقد بلغت معدالت غیر مسبوقة خال     

، ول�م تع�د ھ�ذه األعم�ال مقتص�رة عل�ى تھدی�د دول�ة معین��ة )الماض�ي وبدای�ة الق�رن الجدی�د
ونظامھا، أو تلك، بل أصبحت تھدد المجتمع الدولي ككل بجمیع كیاناتھ وأشخاصھ، سواء 

  .و حتى قیمھ الروحیة في بنیاتھ الداخلیة، أو االقتصادیة أو االجتماعیة او السیاسیة، أ
ورغم إقـرار المجتمع الدولي بمخاطر األعمال اإلرھابیة، وعنایتھ بمواجھتھا     

بالعدید من االتفاقی�ات الدولی�ة الت�ي بل�غ ع�ـددھا ثالث�ة عش�ر اتفاقی�ة فض�ًال ع�ن الق�رارات 
والتوص�یات الص��ادرة ع��ن المنظم�ات الدولی��ة وعل��ى رأس�ھا األم��م المتح��دة، إال أن تحدی��د 

فھوم موحد ودقیق لھ�ا عل�ى المس�توى ال�دولي اعترت�ھ كثی�ر م�ن الص�عوبات والتعقی�دات م
والعقب��ات، بفع��ل التب��این ف��ـي ال��رؤى والمواق��ف والمص��الح والخلفی��ات وبفع��ل تعقی��دات 

  . الظاھرة اإلرھابیة نفسھا وتعدد أشكالھا
تم��ع وإدراًك��ا م��ن المجموع��ة الدولی��ة ف��ي إط��ار األم��م المتح��دة حی��ث ب��دأ المج    

الدولي یولى ھذه الظاھرة اھتماًما من األحداث اإلرھابیة والتي تنوع�ت ب�ین االغتی�االت، 
والتفجیرات ، وأخذ الرھائن ولك�ن امت�ازت بالنظری�ة؛ ألنھ�ا تغلب�ت علیھ�ا مص�الح ال�دول 

  .الكبرى في مجلس األمن متمثلة في حق الفیتو
 عل�ى االعت�داء تح�ریم ف�ي الوض�عیة الق�وانین اإلس�المیة الش�ریعة س�بقت وقد    

 اعت�دى فكأنم�ا ،إح�داھا عل�ى اعتدى ومن ، واحدة كلھا النفوس فاعتبرت البشریة، النفس
 اإلس�الم إن إذ جمع�اء، لإلنس�انیة قدم�ھ فكأنم�ا ،اإلح�داھ خی�راً  أو خدمة، قدم ومن علیھا،

 اإلس�الم ف�ي فالس�الم ، الس�الم دی�ن اإلس�الم ألن وأنواع�ھ صوره بشتى اإلرھاب یحارب
 أص�ول م�ن أص�ل ھو إنما الحیاة، في تحقیقھا إلى یدعو رغبة مجرد یكون أن من أعمق

 وواقع الفرد، ضمیر في بھ اإلحساس یعمق وھدف تربیتھ، عناصر من وعنصر عقیدتھ،
  .األمة جسدو المجتمع،

 الت�ي والمب�ادئ األس�س اإلس�المیة الش�ریعة وض�عت فق�د المنطل�ق ھ�ذا وم�ن    
  .)رابةالح (اإلرھاب على تقضى

وقد بدء الدین اإلسالمي قبل القوانین الوضعیة مبادئ تنھى عن كل أنواع     
ومع ذلك فقد لوحظ في اآلونة األخیرة اتجاه الفكر الغربي  -الشر المؤدى إلى االنحراف 

بل العكس من ذلك فإن  –بإعالمھ إلى لصق تھمة اإلرھاب إلى اإلسالم والمسلمین 
تنكره وال یقبل بارتكابھ سواء بین المسلمین أنفسھم أو بین اإلسالم یرفض اإلرھاب ویس

  .المسلمین وغیرھم من الشعوب مھما كان دینھا أو جنسیتھا
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في إطار الحرب على اإلرھاب ك�ان الغ�رب دائم�ا یس�يء إل�ى اإلس�الم؛ ل�ذا ش�اع 

ولی�ة الت�ي االنطباع أن اإلسالم دین اإلرھابیین وذل�ك نتیج�ة دعای�ة الوس�ائل اإلعالمی�ة الد
كم�ا ی�زعم الغ�رب أن�ھ ال یوج�د عل�ى ، وصفت اإلسالم بأنھ دین محارب عدواني ومروع

ظھر األرض من یحول إحالل الس�الم وإش�اعة الوئ�ام واالنس�جام ب�ین أبن�اء األرض مث�ل 
وم�ن ث�م ینبغ�ي ، المسلمین ال�ذین یس�تعملون العن�ف واإلرھ�اب ض�د خص�ومھم ومخ�الفیھم

س�الیب والس�بل كاف�ة لص�دھم وم�نعھم وھ�ذا م�ا تق�وم ب�ھ علي ش�عوب األرض أن تتخ�ذ األ
  .   وسائل األعالم الغربیة

  اشكالیة البحث                  
أن اإلرھاب أصبح ب�دیال  -:تكمن اشكالیة البحث في ظھور العدید من المشاكل   
 وسائل من العدید تمتلك العالم في اإلرھابیة المنظمات أصبحت عندما وخاصة ، للحروب

 الدق�ة م�ن عالی�ة بدرج�ة اإلرھابی�ة عملیاتھ�ا تنفی�ذ م�ن تمكنھ�ا الت�ي التكنول�وجي التق�دم
  .واإلتقان

 إح�داث في ویتسبب ، البشر من المالیین أرواح یحصد اإلرھاب أضحى حیث  
 العام�ة الممتلك�ات وت�دمیر إت�الف ع�ن فض�ال ، البش�ر م�ن المالی�ین وإص�ابة العاھ�ات
 الفكري الغزو طریق عن العقول إتالف على اإلرھاب لیعم ذلك من أكثر بل ، والخاصة

  .وتجزئتھا  تفتیتھا على ویعمل بالدول الفوضى یفشى ذلك من واألخطر .
ل��ذا لزام��اً علین��ا معرف��ة ج��ذور ھ��ذه الظ��اھرة وص��عوبة تعریفھ��ا دولی��اً وایض��اً  

دولي وفھم طبیعتھا واسبابھا وموق�ف الق�انون ال�، تعریفھا من منظور اسالمي ومقاصدھا 
ولإلجاب�ة ، وموقف األدیان السماویة منھا وأیضاً مدي إمكانیة معالجتھ�ا  ، منھا وتأثیرھا 

  . عل ذلك سوف نطرح عدة اسئلة منھا 

 مفھوم اإلرھاب في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة - 

 موقف األدیان السماویة من ھذه الظاھرة  - 

 نون الدولي والفقھ اإلسالمي معرفة اسباب ھذه  الظاھرة ودوافعھا في القا - 

 معرفة بعض صور اإلرھاب في القانون الدولي والفقھ اإلسالمي - 

  معرفة كبقیة مكافحة اإلرھاب في الفقھ اإلسالمي - 

 معرفة مدي نجاح الجھود الدولیة للقضاء علي ھذه الظاھرة  - 

  صعوبة البحث 

إلسالمي وإعداد عملیة تجمیع وتجھیز المراجع علي المستویین الدولي والفقھ ا - 
مقارنة بینھما  لدراسة ھذه الظاھرة للوصول إلي نتیجة معینة في البحث كانت 

كما وجدنا . تمثل صعوبة بالغة لدینا وخاصة المراجع من المنظور الدیني  
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لتعریف ھذه الظاھرة من  جامع مانع تعریف إلى التوصل بمكان صعوبة
 .المنظور الدولي 

  منھج الدراسة
راستنا لھذا الموضوع على المنھج الوصفي التحلیلي المق�ارن بالفق�ھ سنعتمد في د

  .وطرق مكافحتھ . وبیان أسباب ودوافع اإلرھاب . اإلسالمي في بیان مفھوم اإلرھاب ،
أھمیة الدراسة لما یمثلھ اإلرھ�اب ال�دولي مقارن�ة بالش�ریعة  تكمن  :البحث أھمیة

وفضالً ع�ن ، عامة والخاصة وكیان الدول اإلسالمیة من خطر على األفراد والممتلكات ال
ف�إن البح�ث ق�د عن�ي ، أن اإلسالم یمتلك حوالً تؤھل�ھ ف�ي ح�ل ھ�ذه القض�یة أو الح�د منھ�ا 

ببیان حقیقة موقف اإلس�الم م�ن اإلرھ�اب وس�تكون اإلجاب�ة ف�ي البح�ث عل�ي ھ�ذا الس�ؤال 
  المھم وھو ھل اإلسالم یجیز اإلرھاب؟

   -: ث عنتھدف دراسة ھذا الموضوع إلى البح
  .مفھوم اإلرھاب في القانون الدولي والفقھ اإلسالمي  - ١
  .األسباب والدوافع لظاھرة اإلرھاب في القانون الدولي والفقھ اإلسالمي  - ٢
  .بیان ھل الجھود الدولیة لمكافحة اإلرھاب حققت الغرض منھا  - ٣
  ة اإلرھاببیان أسس ومبادئ الدین اإلسالمي في نبذ الشر والعنف ومكافح - ٤

  .-:لذلك قسمنا البحث إلي اربعة مباحث
  

مفھوم اإلرھاب في الق�انون ال�دولي والفق�ھ اإلس�المي وعالقت�ھ :  المبحث األول
  : وقد سمنا المبحث إلي ثالثة مطالب عي النحو االتي  بالدیانات السماویة الثالثة

 اإلرھاب في القانون الدولي: المطلب االول 
  وم اإلرھاب في الفقھ اإلسالميمفھ  :المطلب الثاني 
 .اإلرھاب وعالقاتھ بالدیانات السماویة الثالثة : المطلب الثالث

  
موق��ف الق��انون ال��دولي والفق��ھ اإلس��المي م��ن بع��ض ص��ور : المبح��ث الث��اني 

  .اإلرھاب 
  : وقد قسمنا المبحث إلي اربعة مطالب علي النحو االتي

  .ھ اإلسالمي من االغتیال موقف القانون الدولي والفق: المطلب األول  
موق��ف الق��انون ال��دولي والفق��ھ اإلس��المي م��ن جریم��ة ارتھ��ان : المطل��ب الث��اني 

  .األشخاص
في القانون الدولي  حوادث االستیالء علي السفن في البحر بالقوة: الثالث  المطلب

  .والمنظور   اإلسالمي 
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  .  یعة اإلسالمیة دوافع اإلرھاب بین القانون الدولي والشر: المبحث الثالث 

  : وقد قسمت ھذا المبحث إلي مطلبین علي النحو االتي 
  .دوافع اإلرھاب في القانون الدولي: المطلب األول 

  . دوافع اإلرھاب افي الفقھ االسالمي: لمطلب الثاني ا
  

  .مكافحة اإلرھاب في القانون الدولي والفقھ اإلسالمي : المبحث  الرابع 
  : مطلبین علي النحو االتي ث إلي وقد قسمنا ھذا المبح 

 .اإلرھاب ودور مجلس األمن والجمعیة العامة في مكافحتھ : المطلب األول 
  .مكافحة اإلرھاب في الفقھ اإلسالمي : المطلب الثاني 
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  املبحث األول

  مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل والفقه اإلسالمي

  وعالقته بالديانات السماوية الثالثة 

ب الدولي مش�كلة العص�ر بح�ق فھ�و ال یع�رف ح�دوداً وال وطن�اً وال یف�رق االرھا
فھ��و ن��وع م��ن الح��رب الم��دمرة ، فھ��و یج��د ریح��ة ، ب��ین اح��د وك��ل من��ا إن ل��م یكت��و بن��اره

وال ، والوحشیة غیر المعلن�ة ل�ذلك فق�د تض�افرت الجھ�ود م�ن أج�ل التخفی�ف م�ن وطأتھ�ا 
ولي ممثال ف�ي ھیئ�ة األم�م المتح�دة للوق�وف أقول القضاء علیھا نھائیاً فقد ھب المجتمع الد

ومازال مس�تمراً  ١٩٧٢علي جدول أعمالھا السنویة منذ عام  –بوجھ ھذا التیار إذ أقرت 
الت�دابیر الرامی�ة إل�ي القض�اء عل�ي اإلرھ�اب ال�دولي وف�ي ھ�ذا " حتي األن قرارا بعن�وان 

وطالبت ال�دول االعض�اء  القرار نددت األمم المتحدة باإلرھاب وعدتھ من الجرائم الدولیة
منع�ة والتع�اون فیم�ا بینھم�ا في ھیئة االم�م المتح�دة بس�ن الق�وانین واتخ�اذ الس�بل الكفیل�ة  ل

وعلي الرغم من ذلك فنحن نطالب الكثر والكثیر لمواجھ�ة ھ�ذا الوب�اء ،  )١(للوقوف ضدة 
المث��ل الم��دمر للمجتم��ع ال��دولي بأكل��ة عل��ي م��ر الزم��ان اذا ل��م ی��تم مكافحت��ھ باألس��لوب ا

والذي یعتریھ حق الفیتو للدول الكب�رى ف�ي مجل�س األم�ن وتغلی�ب  )٢(والتعاون بین الدول
ال��دوافع السیاس��یة عل��ي مص��لحة المجتم��ع ال��دولي ف��ي مكافح��ة اإلرھ��اب بالش��كل األمث��ل  

زی�ادة عل�ي ذل�ك ألب�د أن نتس�مك بح�ق اس�تعمال . والذي یؤدي إلي العدی�د م�ن المخ�اطر  
واألخذ في االعتبار مثل ھذا األمر حی�ث أق�ره الق�انون ال�دولي وال القوة ضد المستعمرین 

  . )٣(یتصف بجریمة اإلرھاب 
حیث جاء في اإلرھاب ال�دولي مش�روعیة اس�تخدام الق�وة كأح�د وس�ائل اقتض�اء   

   .حق تقریر المصیر في اطار نظریة حروب التحریر الوطنیة
ة الس��احقة مش��روعة ل��ذلك اص��بحت ح��روب التحری��ر الوطنی��ة ف��ي نظ��ر الغالبی��  

وق��د أك��دت الجمعی��ة العام��ة لألم��م المتح��دة ھ��ذا المفھ��وم ف��ي العدی��د م��ن الق��رارات ، دولی��اً 
ولم یتوق�ف األم�ر عل�ي المس�توي ال�دولي ف�ي ظ�اھرة اإلرھ�اب  .  )٤(١٩٤٥أصدرتھا منذ 

  ).الحرابة( بل سبقتھ الشریعة اإلسالمیة في ذلك  متمثالً في 

                                      
(1)  - ndré Huet, Benee koering Joulin, Droit Pénal International, Paris 
presse uni de France, 1994, P. 23 . 
(2) Ethan A. Needleman, Cops across borders, University park. 
Pennsylvania State,  University press, 1993 P. 5. 
(3)   -  Anderson Malcom, Policing the world, Interpol and the politics of 
international police cooperation,.  oxford clarendon press. 1989. P 29 

 الفقھ رسالة ماجستیر في -ةاإلسالمی الفقھ في المصیر تقریر حق -صالح  فوزي اسراء جھاد - )٤(
  وما بعدھا  ٦٩ص  –م   - ٢٠١٤ - لجامعة اإلسالمیة بغزة والقانون في ا الشریعة كلیة من المقارن
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  اطب اول

 وم او  دوون اا  بر  

مفھ��وم اإلرھ��اب ف��ي اللغ��ة ومفھ��وم اإلرھ��اب ف��ي الفق��ھ : س��وف نق��وم بتوض��یح   
 :العربي علي النحو التالي 

  - :مفھوم اإلرھاب في اللغة: الفرع األول
" اإلرھ��اب"نش��أ خ��الف وال زال ح��ول تحدی��د مفھ��وم دقی��ق وواض��ح لمص��طلح 

نظ���رة ك���ل مجتم���ع م���ن المجتمع���ات لعملی���ة اإلرھ���اب وتحدی���د أبع���اده نظ���راً الخ���تالف 
فالمناضل من أجل حریة وطنھ، إرھ�ابي ف�ي نظ�ر ال�بعض، واإلرھ�ابي ف�ي . واإلرھابیین

نظ��ر ال��بعض اآلخ��ر مناض��ل ف��ي س��بیل حقوق��ھ، وال زال الخ��الف مس��تمراً ح��ول ھ��ذه 
  .)١(اإلشكالیة

نجد  أنھا مأخوذة وبالبحث عن المعنى اللغوي لكلمة إرھاب في اللغة العربیة     
واإلرھابیون لفظ یطلق على الذین یسلكون سبل العنف والقوة ، من أرھبھ أي أخافھ

  .)٢(لتحقیق أھدافھم
وقد ورد لفظ الرھبة ومشتّقاتھ في القرآن الكریم ثمان مرات نذكر منھا ما     

  - :  -قالفي  جاء                    

                             

                 
 )٣(.  

 إدخال القرآني األسلوب من فلیس ،رآنالق في لإلرھاب تعریف یوجد فال    
 األكثر بل المعنوي الردع طابع وجود آیات لھا ثابت ولكن تعریف مضطرب في مفھوم

 وردت إنما الیوم علیھ المتعارف بالمعنى اإلرھاب كلمة الكریم في القران ترد لم ذلك من

 - :  -قولھ   نذكر منھا  مواضع سبعة رھب في الفعل من مشتقات      

                             
 )٤( .

  .والمخافة الخشیة تعني والرھبة

                                      
وم�ا  ٥ص ، ٢٠٠٦الق�اھرة ، دار النھض�ة العربی�ة ، المشكلة ف�ي تعری�ف اإلرھ�اب ، عالء راشد  - )١(

  ٠بعدھا 
 .م١٩٩٠المعجم الوجیز، طبعة   )٢(
  ). ٦٠(سورة األنفال اآلیة رقم  )٣(
  ).٤٠(سورة البقرة اآلیة رقم  )٤(
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عبد الھادي بعض التعریف�ات / للدكتور" اإلرھاب الدولي"وقد ورد في كتاب     
  :ھااللغویة من

اإلرھ��اب مجموع��ة أعم��ال العن��ف الت��ي ترتكبھ��ا " "الروس"الق��اموس الفرنس��ي 
ق��اموس اللغ��ة روبی��ر یع��ّرف ". مجموع��ات ثوری��ة أو أس��لوب عن��ف تس��تخدمھ الحكوم��ة

لوس��ائل اس��تثنائیة للعن��ف م��ن أج��ل تحقی��ق ھ��دف  )١(االس��تخدام الم��نّظم "اإلرھ��اب بأن��ھ 
مط��ابع أكس�فورد یع��ّرف اإلرھ�اب بأن��ھ ق�اموس اللغ��ة اإلنكلیزی�ة الص��ادر ع�ن ، " سیاس�ي

  .)٢("استخدام الرعب خصوصاً لتحقیق أغراض سیاسیة"
  

  مفھوم اإلرھاب في الفقھ العربي: الفرع الثاني
عبدا لعزیز مخیمر اإلرھاب الدولي یختلف عن اإلرھ�اب / عرفھ األستاذ الدكتور

یف�ة لخل��ق حال��ة م��ن ال�داخلي  ف��ي طبیعت��ھ الذاتی�ة فكالھم��ا عب��ارة ع�ن اس��تخدام وس��ائل عن
الرع��ب والف��زع ل��دي ش��خص مع��ین أو مجموع��ة معین��ة م��ن األش��خاص أو حط��ي ل��دي 

عب�دالعزیز / عرفھ األستاذ الدكتور، )٣(المجتمع بأسره بغیة تحقیق أھداف معینة أو أجلة  
كل اعتداء علي األرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة ألحك�ام ( سرحان بأنھ 

دولي بمصادره المختلفة بما في ذلك المبادئ العامة للقانون بالمعني الذي حددت�ھ القانون ال
من النظام األساس�ي لمحكم�ة الع�دل الدولی�ة وھ�و م�ا یمك�ن أن یطل�ق علی�ة أن�ھ  ٣٨المادة 

نبی�ل حلم�ي / كم�ا عرف�ة األس�تاذ ال�دكتور٠)٤(جریمة دولیة أساسھا مخالفة الق�انون ال�دولي
روع للعنف أو التھدید بھ بواسطة فرد أو مجموعة أو دول�ة ض�د بأنھ االستخدام غیر المش

فرد أو جماعة أو دول�ة ین�تج عن�ھ رع�ب یع�رض للخط�ر أروح�اً بش�ریة أو یھ�دد حری�ات 
أو الدول�ة لك�ي تغی�ر س�لوكھا تج�اه ، أساسیة ویكون الغرض منھ الض�غط  عل�ي الجماع�ة 

ھ اس��تخدام ط��رق عنیف��ة أحم��د رفع��ت بأن��/ كم��ا عرف��ة األس��تاذ ال��دكتور،  )٥(موض��وع م��ا
كوسیلة الھدف منھ نشر الرعب لإلجبار علي اتخ�ذ موق�ف مع�ین أو االمتن�اع ع�ن موق�ف 

  اإلرھاب ھو عنف منظم یقصد "أحمد جالل عز الدین / كما عرفة لواء دكتور، )٦(معین 
  

                                      
(1)   - J. N. Moore, Toward legal restraints on international terrorism, 
American journal of international law, Vol. 57, n° 5, 1974. 

اإلرھاب الدولي مع دراسة االتفاقیات الدولیة والقرارات الصادرة . عبد العزیز مخیمر عبدالھادي. د  )٢(
 .١١٧ص ، ون الدولي، القاھرة، دار النھضة العربیةعن المنظمات الدولیة، سلسلة دراسات القان

  ١١٨ص ، المرجع السابق، عبدالعزیز مخیمر عبد الھادى / د  )٣(
المجل��ة  المص��ریة  –ح��ول تعری��ف اإلرھ��اب وتحدی��د مض��مونة  –د عب��دالعزیز محم��د س��رحان   - )٤(

  ١٧٣ص -  ١٩٧٣ – ٢٩المجلد  –للقانون الدولي 
القاھرة  –دار النھضة العربیة ، إلرھاب الدولي وفقاً  لقواعد القانون الدولي ا –د نبیل أحمد حلمي - )٥(
  ٠ ٢٧ص  –بدون تاریخ  –
اإلرھاب الدولي في ض�وء أحك�ام الق�انون ال�دولي الع�ام واالتفاقی�ات الدولی�ة ، د أحمد محمد رفعت  - )٦(

  وما بعدھا ٤٥ص ،  ١٩٩٩دار النھضة العربیة ، وقرارات األمم المتحدة 
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الموج�ھ إل�ي دول�ة أو جماع�ة سیاس�یة وال�ذي ترتكب�ھ جماع�ة ، خلق حالة من التھدید الع�ام

   ٠)١(بقصد أھداف سیاسیة  منظمة
  

  مفھوم اإلرھاب في الفقھ المقارن: الفرع الثالث 
اإلرھاب ھو العمل اإلجرامي المقترف عن طریق الرعب أو : تعریف سوتیل    

وتطل�ق : "أریك م�وریس. ویقول د،  )٢(العنف أو الفزع الشدید، بقصد تحقیق ھدف مجّرد
داث خل��ل ف��ي الوظ��ائف العام��ة للمجتم��ع، كلم��ة إرھ��اب للدالل��ة عل��ى أي فع��ل یتض��ّمن إح��

وینطوي تحتھا ألوان متعّددة من العنف ابتداًء من عملیات اختطاف الطائرات في الفضاء 
، واالغتی�ال، )٣(إلى إلقاء القنابل بال تمییز، إل�ى عملی�ات االختط�اف ذات الط�ابع السیاس�ي

دی�د باس�تعمال عن�ف غی�ر أي أن�ھ تھ. وحوادث القتل باسم الدین، وإتالف الملكی�ات العام�ة
ع��ادي لتحقی��ق غایات��ھ السیاس��یة والدینی��ة، ویس��تخدم ف��ي إح��داث ت��أثیر معن��وي أكث��ر من��ھ 

ك�ل عم�ل م�ن اعم�ال العن�ف " ویفی�د أی�رك   David Eric"كما عرف�ة الفقی�ھ ، )٤("مادي
  . )٥(السیاسي یرتكب لتحقیق اھداف سیاسیة او فلسفیة أیدیولوجیة او دینیة 

ھذه التعریفات أن اإلرھاب حالة رعب یحاول م�ن خاللھ�ا الفاع�ل ویتبّین من     
ونجد أن تعریف اإلرھاب یتوّقف على وجھ�ة نظ�ر م�ن ، فرض سطوتھ لتحقیق ھدف ما 

یستخدم المصطلح فمن یعّد إرھابیاً من وجھة نظر أحدھم ُیعّد مناضالً أو بطالً من وجھ�ة 
  .نظر أخرى

  
  تفاقیات للمواثیق الدولیةمفھوم اإلرھاب وفقا لال: الفرع الرابع

التابع�ة لجمعی�ة الق�انون ال�دولي، مش�روع " لجنة االرھاب الدولي"وقد حددت     
، ح�ددت االرھ�اب ١٩٨٠اتفاقیة موحدة بشأن الرقابة القانونیة لإلرھ�اب ال�دولي ف�ي ع�ام 

 :كما یلي

                                      
 م٢٠٠٢مؤسسة شباب الجامع�ة ط، اإلرھاب والتطرف من منظور علم االجتماع حسین رشوان. د - )١(

  وما بعدھا ٥٦ص 
، رس�الة للحص�ول عل�ى ١٩٩٣اإلرھ�اب ف�ي الق�انون الجن�ائي، ط . محمد مؤنس محب الدین. د - )٢(

  .١٩٨٣درجة الدكتوراه، مقدمة لكلیة الحقوق بجامعة المنصورة 
(3)  - CLAUDE LOMBOIS, Droit Pénal International, Dalloz, PARIS, 1957. 
P. 10. 

الھیئ��ة  –ترجم��ة ال��دكتور أحم��د محم��ود، الق��اھرة ، إری��ك م��وریس، اإلرھ��اب التھدی��د وال��رّد علی��ھ  - )٤(
  .وما بعدھا  ٣٣ص   ١٩٩١،  ١ط . . المصریة العامة للكتاب

(5)  - David eric le terrorisme reue droit in relexionss vr definition et la 
lepression du terois me editions de iuniversite de – bruxelles bmuxelle 
p. 25  



  اإلرھاب بین القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة
  

- ٣١١٦ - 

 

جریمة االرھاب الدولي ھي اي عم�ل عن�ف خطی�ر، او التھدی�د ب�ھ، یص�در ع�ن "
واء كان یعمل بمفرده او باالشتراك مع اف�راد آخ�رین، ویوج�ھ ض�د االش�خاص او فرد، س

المنظمات او األمكنة وانظمة النق�ل او المواص�الت، او ض�د اف�راد الجمھ�ور الع�ام بقص�د 
تھدی��د فعالی��ات ھ��ذه المنظم��ات الدولی��ة ، او التس��بب ف��ي الح��اق الخس��ارة او الض��رر، او 

دول، او ب�ین م�واطني ال�دول المختلف�ة، او ابت�زاز بھدف تقویض عالقات الص�داقة ب�ین ال�
كم�ا ان الت�آمر عل�ى ارتك�اب او محاول�ة ارتك�اب، او االش�تراك ف�ي . تنازالت من ال�دول 

  .)١("ارتكاب، او التحریض العام على ارتكاب الجرائم یشكل جریمة ارھاب دولي
جتم�اع وفي اطار الجھ�ود الت�ي ب�ذلتھا لجن�ة االرھ�اب ال�دولي، وض�عت ف�ي اال   

قائم��ة تتض��من بیان��ات مب��ادئ م��ع م��ذكرات  ١٩٨٤،ال��ذي عقدت��ھ ف��ي ب��اریس ف��ي ع��ام 
  :ایضاحیة على الشكل التالي

افعال معینة تستحق الشجب لدرجة انھ�ا موض�ع اھتم�ام المجتم�ع ال�دولي، س�واء "
ارتكب��ت زم��ن الس��لم ام زم��ن الح��رب، بغ��ض النظ��ر ع��ن عدال��ة القض��یة الت��ي ی��ؤمن بھ��ا 

  .)٢(..."جمیع ھذه االفعال یجب قمعھا . لنظر عن الباعث السیاسيمرتكبوھا، وبغض ا
   ١٩٩٧االتفاقیة الدولیة لقمع الھجمات اإلرھابیة بالقنابل لعام : أوالً 

الم��ادة األول��ي منھ��ا عل��ي مفھ��وم  ١٩٩٧/  ١٢/  ١٥دخل��ت حی��ز النف��اذ بت��اریخ 
التفاقی�ة بص�ورة إذا ارتك�ب أي ش�خص جریم�ة ف�ي مفھ�وم ھ�ذه ا، التفجیر اإلرھابي بأنھ 

غیر مشروعة وعن عمد تصرفاً أدي إلي أن تنفج�ر عب�وة ناس�فة أو ممیت�ة داخ�ل أو ض�د 
نظام النقل أو مرفق بنیة تحتیة ، مكان عام أو مرفق الدولة أو الحكومة أو ضد الجمھور أ

  : بقصد 
 إرھاق األرواح أو إحداث إصابات بدنیة خطیرة  - 

أو المرف�ق أو النظ��ام بحی�ث یتس�بب ذل�ك ف��ي إح�داث دم�ار ھائ�ل لمث��ل ھ�ذا المك�ان  - 
    ٠تدمیر أو من المرجع أن یتسبب في خسائر اقتصادیة كبیرة 

وقد سمحت المادة الثانیة من االتفاقیة لل�دول المتعاق�دة بتوس�یع نط�اق الج�رائم     
وبالت�الي إمكانی�ة خض�وعھا إلج�راء ، التي ال تعد جرائم سیاسیة أو ذات بواع�ث سیاس�یة 

وھذه الجرائم المتوس�ع فیھ�ا روع�ي فیھ�ا بش�اعتھا وانطواؤھ�ا عل�ي انتھاك�ات ، )٣( التسلیم
  ٠خطیرة لحقوق اإلنسان أو لممتلكاتھم 

     

                                      
د محم��د عزی��ز ش��كري، االرھ��اب ال��دولي، دراس��ة قانونی��ة ناق��دة، دار العل��م للمالی��ین ، بی��روت  - )١(

  ٦٩، ص١٩٩١
  ٧٠المرجع السابق ص   - )٢(
 –لقانوني والدولي والقضائي في مالحقة مرتكبي جرائم االرھاب الدولي التعاون ا  -نسیب نجیب  - )٣(

 .وما بعدھا  ٢٢ص  – ٢٠١٤ -الجزائر  –رسالة دكتوراه 
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نري إن االتفاقیة حددت األفعال غیر المشروعة والتصرفات ع�ن عم�د ال تح�دث 

ط�ور إال عن طریق عبوة ناسفة أال أن ھذه األفع�ال یمك�ن أن بط�رق مختلف�ة كث�رة م�ع الت
الذي یحدث اآلن ولكن المحمود لھا أنھا وسعت نطاق الجرائم ولكن لم تعطي تعریفاً عاماً 

    ٠شامالً لمفھوم اإلرھاب 
وجدیر بالذكر أن مص�ادر تج�ریم اإلرھ�اب عل�ي المس�توي ال�دولي ال تتوق�ف     

ي أبرم�ت فحسب علي االتفاقیة السالفة اإلشارة إلیھا بل أن ھناك العدید م�ن االتفاقی�ات الت�
    ٠في مجال مكافحة أنواع خاصة من الجرائم اإلرھابیة 

  -:١٩٩٩االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرھاب لعام : ثانیاً 
تنص الفقرة الثانیة من المادة األولى من االتفاقیة على تعریف جریمة تمویل اإلرھاب     

ر ق�انوني وبإرادت�ھ بأنھا قیام أي شخص ب�أي وس�یلة مباش�رة أو غی�ر مباش�رة وبش�كل غی�
بتقدیم أم�وال أو جمعھ�ا بنی�ة اس�تخدامھا أو ف�ي حال�ة معرفت�ھ أنھ�ا س�وف تس�تخدم كلی�اً أو 

یھدف إلي التسبب في وفاة مدنیین أو إلحاق إصابات خطیرة " عمل" جزئیاً من أجل تنفیذ 
ح بھم أو بأي شخص ال یشارك مشاركة فعلیة في العملیات العدائیة في حالة النزاع المس�ل

عندما یكون الغرض من ھذا العمل بحكم طابعة أو سیاقھ ھو تروی�ع مجموع�ة س�كانیة أو 
  ٠ )١(إرغام حكومة أو منظمة دولیة علي القیام بعمل ما أو االمتناع عن القیام بھ

نري أیضاً لم تعطي تعریفاً واضحاً للظاھرة اإلرھابیة واقتصرت علي عملیة     
  ٠واشترطت علمھ بذلك  التموین الرتكاب جریمة إرھابیة

   -:٢٠٠٥االتفاقیة اإلرھابیة لقمع أعمال اإلرھاب النووي لعام : ثالثاً 
ف�ي  ٢٠٠٥عرفت اتفاقی�ة األم�م المتح�دة لقم�ع أعم�ال اإلرھ�اب الن�ووي لع�ام     

یع�د أي ش�خص مرتكب�اً " بأنھ�ا  )٢(نص الم�ادة الثانی�ة اإلرھ�اب جریم�ة اإلرھ�اب الن�ووي
  : التفاقیة إذا قام بصورة غیر مشروعة وعن عمد باالتي لجریمة في مفھوم ھذه ا

  : حیازة مادة مشعة أو صنع جھاز بقصد - أ

  إزھاق األرواح أو إلحاق إصابات بدنیة خطیرة  -
  أحداث أضرار فادحة في الممتلكات أو البیئة  -

استخدام أي مادة مشعة أو جھاز مش�ع أو یس�يء منش�أة نووی�ة تص�د أو تھ�دد  -ب
  : المواد المشعة بقصد  باإلفراج عن

  إزھاق األرواح أو إصابات بدنیة خطیرة  -
  إحداث أضرار فادحة في الممتلكات أو البیئة  -

                                      
جامع�ة ، رس�الة دكت�وراه ، القوانین الدستوریة ومكافحة اإلرھ�اب : یأمن محمد ذكي منیسي / مقدم د )١(

  ٤٨ص ٢٠١٦، اإلسكندریة 
(2)  - GAVIN CAMERON, Nuclear terrorism -A Threat Assessment for the 
21st Century -،   CALIFORNIA, Center for non Proliferation, 1999. P 223 



  اإلرھاب بین القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة
  

- ٣١١٨ - 

 

إكراه شخص طبیعي أو اعتباري أو منظمة دولیة أو دولة علي القیام بعم�ل م�ا  -
  ٠أو االمتناع عن القیام بھ 

ص الم�ادة الثانی�ة ول�م نجد أن ھذه االتفاقیة  اقتصرت علي اإلرھاب النووي في ن
  ٠تعطي تعریفاً واضحاً لإلرھاب كباقي االتفاقیات 

  
  مفھوم اإلرھاب وفقاً لالتفاقیات اإلقلیمیة: الفرع الخامس

  ١٩٩٩اتفاقیة التعاون العربي لمكافحة اإلرھاب لعام  - ١

ونورد فیما یلي نّص المادة األولى من االتفاقیة العربی�ة لمكافح�ة اإلرھ�اب الت�ي  
كل فعل من أفعال العنف أو التھدید ب�ھ أّی�اً كان�ت بواعث�ھ، " -:ى أن اإلرھاب ھونّصت عل

أو أغراضھ، یقع تنفیذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ویھدف إلى إلقاء الرعب بین 
الن��اس، أو ت��رویعھم بإی��ذائھم أو تع��ریض حی��اتھم أو ح��ریتھم أو أم��نھم للخط��ر، أو إلح��اق 

اف�ق أو األم�الك العام�ة أو الخاص�ة، أو احتاللھ�ا أو االس�تیالء الضرر بالبیئة أو بأحد المر
والجریمة اإلرھابی�ة ھ�ي أي جریم�ة أو ، "علیھا، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر

شروع فیھا ترتكب تنفیذاً لغرض إرھابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعایاھا أو 
ال��داخلي، كم��ا تع��ّد م��ن الج��رائم اإلرھابی��ة  ممتلكاتھ��ا أو مص��الحھا یعاق��ب علیھ��ا قانونھ��ا

الج�رائم المنص��وص علیھ��ا ف��ي االتفاقی��ات التالی��ة، ع��دا م��ا اس��تثنتھ منھ��ا تش��ریعات ال��دول 
  :المتعاقدة أو التي لم تصادق علیھا

اتفاقیة طوكیو والخاصة ب�الجرائم واألفع�ال الت�ي ترتك�ب عل�ى م�تن الط�ائرة  -.١
  .م١٤/٩/١٩٦٣والموّقعة بتاریخ 

اتفاقی���ة الھ���اي بش���أن مكافح���ة االس���تیالء غی���ر المش���روع عل���ى الط���ائرات  -.٢
  .م١٦/١٢/١٩٧٠والموّقعة بتاریخ 

اتفاقی��ة مونتریــ��ـال الخاص��ة بقم��ع األعم��ال غی��ر المش��روعة الموّجھ��ة ض��د  -.٣
م، والبروتوك�ول الملح�ق بھ�ا والموّق�ع ٢٣/٩/١٩٧١سالمة الطیران المدني والموّقعة في 

  .١٠/٥/١٩٨٤ في مونتریـــال
اتفاقی��ة نیوی��ورك الخاص��ة بمن��ع ومعاقب��ة الج��رائم المرتكب��ة ض��د األش��خاص  -.٤

المش�����مولین بالحمای�����ة الدولی�����ة بم�����ن ف�����یھم الممّثل�����ون الدبلوماس�����یون والموّقع�����ة ف�����ي 
  .م١٤/١٢/١٩٧٣

  .١٧/١٢/١٩٧٩اتفاقیة اختطاف واحتجاز الرھائن والموّقعة في  - .٥
م، م�ا تعلّ�ق منھ�ا بالقرص�نة ١٩٨٣انون البح�ار لس�نة اتفاقیة األمم المتحدة لق� -.٦

  .البحریة
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، بم�ا ف�ي ذل�ك الكف�اح المس�لّح )١(وال ُتعّد جریمة، حاالت الكفاح بمختل�ف الوس�ائل

، وفق��اً لمب��ادئ )٣(والع��دوان م��ن أج��ل التح��ّرر وتقری��ر المص��یر )٢(ض��د االح��تالل األجنب��ي
كل عمل یمّس بالوح�دة الترابی�ة ألي م�ن ال�دول القانون الدولي، وال ُیعّد من ھذه الحاالت 

  .)٤(العربیة
. نري أن ھذه االتفاقیة قد أخرجت جرائم اإلرھاب من عداد الجرائم السیاسیة     

وحسناً عندما أّك�دت االتفاقی�ة عل�ى ش�رعیة الكف�اح المس�لّح ض�د االح�تالل األجنب�ي األم�ر 
الت��ي تن��ادي بح��ّق تقری��ر المص��یر ال��ذي یس��ایر ق��رارات الجمعی��ة العام��ة لألم��م المتح��دة 

 ٣٠٣٤للفلسطینیین وتؤّكد قانونیة النضال من أجل التحریر الوطني وخاصة الق�رار رق�م 
    .٢٧م، والصادر في الدورة ١٩٧٢دیسمبر  ٢٨والمؤّرخ في 

مفھوم اإلرھاب وفقاً لمعاھدة منظمة الم�ؤتمر اإلس�المي لمكافح�ة اإلرھ�اب   -٢
  -:٢٠٠٢ودخلت حیز النفاذ  ١٩٩٩

الع�دوان ال�ذي یمارس�ھ أف�راد أو جماع�ات أو دول بغی�اً  :عرفت اإلرھاب بأن�ھ    
وعرض�ھ ومش�تمل ص�نوف التخوی�ف ، ومال�ھ ، وعقل�ة ، ودم�ھ ، علي اإلنس�ان ف�ي دین�ھ 

واألذى والتھدید والقتل بغیر حق وما یتصل بصور الحرابة وقطع الطریق وكل فعل م�ن 
ذاً لمشروع أجرامي فردي أو جماعي ویھ�دف إل�ي إلق�اء یقع تنفی، أفعال العنف أو التھدید 

أو تع��ریض حی��اتھم أو ح��ریتھم أو أم��نھم أو ، أو ت��رویعھم بإی��ذائھم ، الرع��ب ب��ین الن��اس
أو من صنوف إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق واألمالك العام�ة ، أحوالھم  للخطر 

ل ھ�ذا م�ن ص�ور الفس�اد ف�ي فك�، أو تعریض أح�د الم�وارد الطبیعی�ة للخط�ر، أو الخاصة 
   ٠ )٥(األرض

  وباستعراض تلك االتفاقیات نجد بأنھا لم تحدد تعریفاً محدداً لإلرھاب      
      

                                      
النطاق الزماني، الطبعة األولى  - المدخل  -حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولیة  - )١(
 وما بعدھا ٣٥ص ،  ١٩٩٤القاھرة (
حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي حالة النزاع الفلسطیني اإلسرائیلي  –وسف ممدوح محمد ی  -  )٢(
  . ٨٧ص  –رسالة ماجستیر   - ٢٠١٣ - ٢٠١٢،  –

(3)   - Kelsen (H) international Law studies , collecurity under international 
Law washington , 1957 ,PP.59 

ع��ن االجتم��اع المش��ترك  ٢٢/٤/١٩٩٨ھ��اب الت��ي ص��درت بت��اریخ االتفاقی��ة العربی��ة لمكافح��ة اإلر  )٤(
لمجلس وزراء الداخلیة والع�دل الع�رب المنعق�د بمق�ّر األمان�ة العام�ة والت�ي دخل�ت حّی�ز النف�اذ بت�اریخ 

فتّم إیداعھا لدى األمانة العامة لألمم المتح�دة وإدراجھ�ا ف�ي وث�ائق الجمعی�ة العام�ة لألم�م  ٧/٥/١٩٩٩
 ٢٣/٩/١٩٩٩(ت�����������واریخ ) A/56/160(و) A/55/179(و) A/54/301(المتح�����������دة أرق�����������ام 

ض��من الص��كوك القانونی��ة الدولی��ة المّتص��لة بمن��ع اإلرھ��اب ال��دولي ) ٣/٧/٢٠٠١و ٢٦/٧/٢٠٠٠و
  .وقمعھ

(5)  - https://www.elwatannews.com/news/details/4092192 
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نري أن تعریف اإلرھاب أخ�ذ تعریف�ا واس�عا ف�ي الق�انون وبإنش�اء :  رأي الباحث
 إج�راءات قض��ائیة جدی�دة، یوس��ع ق�انون مكافح��ة اإلرھ�اب م��ن نط�اق األفع��ال الت�ي یمك��ن

للس��لطات مالحقتھ��ا باعتبارھ��ا إرھاب��ا، فھ��و یع��رض حت��ى األفع��ال الیومی��ة غی��ر العنیف��ة 
والمحمی��ة دس���توریا للم��واطنین والص���حفیین والم��دافعین ع���ن حق��وق اإلنس���ان للمالحق���ة 
المحتمل��ة بق��انون مكافح��ة اإلرھ��اب؛ ویس��اھم ف��ي تثبی��ت ثقاف��ة تس��ود فیھ��ا مخ��اوف األم��ن 

 .قانونیةالقومي االلتزامات الحقوقیة وال
وب��رغم تب��این التع��اریف المختلف��ة ح��ول تحدی��د ماھی��ة اإلرھ��اب فم��نھم م��ن       

یحددھا علي أنھا   عمل إرھابي مجرم یقص�د بھ�ا الوص�ول ألھ�داف سیاس�یة أو دینی�ة أو 
اقتصادیة ومنھم من یراھا عمال بطولی�ا یھ�دف إل�ي تحقی�ق مكاس�ب سیاس�یة معین�ة ومنھ�ا 

الل مثال  وم�نھم م�ن یوس�ع ف�ي التعری�ف مم�ا ی�ؤدي إل�ي الحصول علي الحریة من االحت
  :التضییق في ممارسة الحقوق والحریات لإلنسان ال أن جمیع الفقھ اتفق علي أنھ 

 ٠عمل یتسم باستخدام العنف أو التھدید بھ  - 

 ٠أن یحقق ھذا الفعل حالة من الرعب والفزع بین األشخاص - 

أو دول ض�د ف�رد أو جماع�ات أو  أن یمارس ھ�ذا الفع�ل بواس�طة ف�رد أو جماع�ات - 
 دول أخرى 

 ٠أن ھذا الفعل أجرامي وغیر مشروع  - 

 ٠أن ھذا الفعل إما أن یكون محلیا داخل إحدى الدول أو إقلیمیا أو دولیا  - 

واس���تمّرت الجھ���ود الدولی���ة ف���ي وض���ع تعری���ف لإلرھ���اب والج���رائم اإلرھابی���ة 
ل�س أوروب�ا، وفرنس�ا ، وض�ع فوضعت دول عدم االنحی�از، ودول أمیرك�ا الالتینی�ة، ومج

كل منھا تعریفاً لإلرھاب ونظرا ال ُیِسعنا أن نذكر ذلك اللتزامنا بع�دد الص�فحات المح�ددة 
  ٠إال أنھم لم یتفقوا علي تعریف معین  

وظّل الخالف حول تعریف اإلرھاب بحیث لم یتّم االتفاق على تعریف ش�امل     
ن الص�ھیوني عل�ى فك�رة اس�تبعاد األعم�ال الت�ي موّحد فدائماً تتحّفظ ال�دول الغربی�ة والكی�ا

تق��وم بھ��ا حرك��ات التح��ّرر ال��وطني م��ن وص��فھا باألعم��ال اإلرھابی��ة وذل��ك عائ��د للرغب��ة 
 .الكامنة لدى الدول الصناعیة في فرض إرادتھا على الدول النامیة

ونرى أن مصطلح اإلرھاب ل�م ی�تم تحدی�ده قانونی�ا أو سیاس�یا بطریق�ة متف�ق      
فقد أثار ھذا المصطلح جدال واسع النطاق بین الدول والمنظمات وب�ین ، ى اآلن علیھا حت

فھذا المفھوم مطاطي ویحاول كل شخص أو منظمة أو دولة أن یعرفھ ، الفقھاء القانونیین 
  ٠)١(.بحسب أفكاره أو مصالحھ وأھدافھ 

       

                                      
وم�ا  ٢٥ص  ٢٠٠٦الق�اھرة ، دار النھضة العربی�ة ، المشكلة في تعریف اإلرھاب ، عالء راشد   - )١(

 بعدھا 
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فش�ل حت�ى  علي الرغم من أن القانون الدولي في العصر الراھن قد :رأي الباحث

اآلن في أیجاد تعریف موضوعي لمفھوم اإلرھاب نتیجة تضارب مصالح الدول الم�ؤثرة 
وذل��ك بس��بب ارتب��اط موض��وع اإلرھ��اب م��رتبط  دائم��اً بالسیاس��ة ، وازدواجی��ة المع��اییر 

إال أننا نتفق أن ھناك إجماعاً دولیاً حول بعض األفع�ال الت�ي تش�كل إرھاب�اً ،  )١(الخارجیة
وم�ن األفع�ال واألعم�ال ، ھا ومكافحتھا ألنھا تھدد السلم واألمن ال�دولیین وأتفق علي شجب

الت���ي أص���بحت تمث���ل أش���كاال ش���ائعة م���ن أعم���ال اإلرھ���اب اختط���اف الرھ���ائن واغتی���ال 
الدبلوماس��یین والشخص��یات المحمی��ة دولی��اً وتفجی��ر المب��اني ووض��ع القناب��ل ف��ي وس��ائل 

حكومات والمسئولین الحكومیین وكذلك المواصالت واغتیال الملوك والرؤساء ورؤساء ال
ووضع المتفجرات في البرید ووسائل االتصال ، الھجوم علي المدنیین العزل من السالح 

ال بل وصل األمر إلي أي مك�ان ل�م یع�د ل�ھ طابع�ھ أو حرمت�ھ الخاص�ة ل�دي الجماع�ات ، 
  ٠ )٢(اإلرھابیة حتى لو كان عقد زفاف في أحد الفنادق كما حصل في عمان

یس�وده بع�ض “ اإلرھ�اب”وفى ضوء ما س�بق فإن�ھ یمك�ن الق�ول ب�أن مص�طلح    
الغموض والتداخل بین اجتھادات التعریف بھ، ومن ثم فھو مص�طلح ل�یس مح�ل اس�تقرار 

  .ویحتاج إلى جھد أكادیمي وجھد سیاسي من خالل اتفاقیات دولیة ملزمة 
      

ل��ى المس��توى عل��ى ص��عوبة تعری��ف اإلرھ��اب س��واء ع  وق��د ترتب��ت ع��دة نت��ائج
 :الدولي أو المستوى الوطني من أھمھا

إرج��اء بل��ورة الجھ��ود الدولی��ة المتص��لة لوض��ع اتفاقی��ة عالمی��ة لمكافح��ة تل��ك ) أ(
 .الجرائم

اختالط األمور وتبریر أعمال اإلرھ�اب نفس�ھا باعتبارھ�ا إرھاًب�ا مض�اًدا أو ) ب(
 .كفاًحا للقضاء على االرھاب

صف األفراد والجماعات والدول باإلرھاب، وفًق�ا االنتقائیة والعشوائیة في و) ج(
 .لألھواء والمصالح السیاسیة لكل طرف

محارب من أجل الحریة في  –في نظر البعض  –شیوع القول بأن اإلرھابي ) د(
 .نظر البعض اآلخر

                                      
، دار النھض�ة العربی�ة ، جریم�ة اإلرھ�اب دراس�ة مقارن�ة، محمد عبداللطیف عبدا لعال عبدا لع�ال  - )١(

  وما بعدھا  ٨ص ١٩٩٤، القاھرة 
الق�اھرة ، دار الثقافة العربی�ة ، اسي علي المستوي النظري ظاھرة اإلرھاب السی، أكرم بدر الدین  - )٢(
  ٠وما بعدھا  ١٥ص ،  ١٩٩١، 
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اخ���تالط اإلرھ���اب بص���ور العن���ف السیاس���ي األخ���رى ك���الجرائم السیاس���یة ) ـھ���(
كانت حروًبا تقلیدیة أو حروب تحریر أو عصابات، وك�ذلك ، سواء )١(والحروب بأنواعھا

  . )٢(مع صور اإلجرام المنظم والعابر للحدود، ومع العصیان واالنقالبات
كل االعمال االجرامیة التي تخرج  :ویعرف الباحث اإلرھاب بأنھ عبارة عن     

اث تدمیر في عن االطار القانوني والشرعي والتي تھدف الى انتھاك حقوق االنسان وإحد
البیئ��ة االجتماعی��ة والسیاس��یة واالقتص��ادیة لألف��راد والمجتم��ع ، بھ��دف ب��ث الرع��ب ب��ین 
الن��اس، س��واء أقام��ت ب��ھ دول��ة أم مجموع��ة دول او أف��راد منف��ردین او مجتمع��ین، وذل��ك 
لتحقی��ق مص��الح غی��ر مش��روعة ودون النظ��ر ال��ى النت��ائج الم��دمرة الت��ي ق��د تص��یب كی��ان 

  .الدولة واالفراد 

باط ا  

 ا ا  وم ارب 

 وج�ود ذل�ك عل�ى وال�دلیل ، ومك�ان زم�ان لك�ل ص�الحة اإلس�المیة الش�ریعة    
 الفق�ھ ف�ي ومستقر ثابت مفھوم لھ فاإلرھاب ، اإلسالم تعتنق ال دول قوانین لدى أحكامھا

  )٣(. رابةالح باب في علیھا ومعاقب مجرمة إنھا اإلسالمي متمثل في الحرابة حیث
كم��ا إن كلم��ة إرھ��اب لیس��ت جدی��دة عل��ى الفق��ھ اإلس��المي فق��د وردت لفظ��ة    

  :في عدة مواضع في القرآن الكریم منھا" اإلرھاب"

 - :  -قول����ھ  -                          

            
 )٤(.   

 - :  -و قول������������������ھ  -                     

                                  

                        
 )٥(.  

                                      
(1)  - DUVERGER M, Introduction à la politique, PARIS CUJAS, 1954. P 
177. 

إمام حسانین خلیل، . د   .؛٥، ص ١٩٩٠إسماعیل الغزال، اإلرھاب والقانون الدولي، بیروت . د  - )٢(
 ٣١، ص ٢٠٠١ن التجریم والمشروعیة، اإلرھاب بی

 – ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ –رس�الة ماجس�تیر ف�ي الش�ریعة والق�انون  –عقوب�ة االع�دام  –سعداوي خط�اب  )٣(
 وما بعدھا ١٦٣ص   -الجزائر 

  ).٤٠(سورة البقرة اآلیة رقم  )٤(
  ). ٦٠(سورة األنفال اآلیة رقم  )٥(



  
       رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -ة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلی

- ٣١٢٣ - 

 

      
  .وكلمة ترھبون في ھذه اآلیة تعني إلقاء الرعب في نفوس األعداء

 - :  - قولھو -                  

                
 ))١(( .  

 -وتعني كلمة ترھبون في ھذه اآلیة الكریمة الخوف والرھبة والخشیة من هللا     
 -.  

ویتض�ح م��ن ھ��ذه اآلی��ات أنَّ لإلرھ��اب ف��ي لغ��ة الع��رب دالل��ة مح��ددة ، إذ ھ��و     
والفقھي  خوف ورھبة ورعب أما مدلول اإلرھاب بالمعنى المتداول في حاضرنا السیاسي

إلخ، فإنھ ورد في المنظومة الفقھیة اإلسالمیة یحم�ل مص�طلح الحراب�ة، وق�د ...والقانوني 
قرناً بأنھ ذل�ك الن�وع م�ن اإلج�رام ال�ذي  ١٤عرفتھ الشریعة اإلسالمیة وھذا منذ أكثر من 

ینتج عنھ الرعب أو یرتكب ألغراض سیاسیة، حیث وضعت لھ أشد العقوبات، وذلك من 
 .الحرابة والبغيخالل جریمتي 
  -  :ثالثة فروع إلى المطلب ھذا نقسم سوف ذلك وعلى
  . اللغة في الحرابة تعریف :األول الفرع
  . االصطالح في الحرابة تعریف :يالثان الفرع
  . والسنة القرآن في الحرابة جریمة: الثالث الفرع

  
  تعریف الحرابة لغة: األول الفرع

ولھ�ذا الفع�ل ع�دة مع�ان . ح�ارب یح�ارب مصدر مشتق من فعل :الحرابة لغة    
منھ��ا أن الح��رب بمعن��ى القت��ل وبمعن��ى المعص��یة وح��ارب هللا إذا عص��اه كم��ا ی��أتي معن��ى 

وجاء مدلول خروج فئة أو مجموعة عن اجم�اع المس�لمین، والح�اق ، الحرب بمعنى سلب
 الضرر وسلب بمصالحھم وامنھم في الش�ریعة اإلس�المیة ھ�و االخ�ر متن�اغم م�ع الم�دلول

  . )٢(الحاضر لإلرھاب
  تعریف الحرابة في االصطالح: الفرع الثاني

ھ�ي قط�ع ُعرفت الحرابة بتعریفات مختلفة في الم�ذاھب الفقھی�ة منھ�ا الحنفی�ة     
  .)٣(الطریق على الناس بترویعھم وأخذ مالھم

      

                                      
  ).١٥٤(سورة األعراف اآلیة رقم ) ()١(
الرف��اعي، اإلس��الم وموقف��ھ م��ن العن��ف والتط��رف واالرھ��اب، الھیئ��ة المص��ریة للكت��اب،  منص��ور - )٢(

  .١٠٩،ص ١٩٨٧القاھرة 
 دار الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع الحنفي الكاساني، مسعود بن بكر أبو الدین عالء اإلمام -  )٣(

  ٩٠ص  – ٧ج – ١٩٨٦ - الثانیة  الطبعة بیروت، العلمیة، الكتب
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فھ��ا المالكی��ة بأنھ��ا ھ��ـذا . ق��اطع الطری��ق ال��ذي یمن��ع الن��اس م��ن س��لوكھا :فق��د عرَّ
  .)١(نـصر یكفـي العتباره محارباً الع

المح��اربون ال��ذین یتعرض��ـون للق��وم بالس��الح ف��ي  :وعرفھ��ا الحنابل��ة ب��أنھم    
  . )٢(الصحراء فیغتصبون المال مجاھرة

فقد أضافوا عنصراً آخر وھو أن المحارب ھو من یفع�ل م�ا تق�دم  أما الشافعیة   
یش��ترطون أن یك��ون ذل��ك ف��ي ولك��نھم ل��م  )٣(م��ن غ��ـصب أم��وال الن��اس وإش��ھار الس��الح

إال أنھ�م اتفق�وا جمعی�ا عل�ي أن  . ص�حراء ب�ل ل�و فعل�ـھ ف�ي الم�ـصر لك�ان محارب�اً أیض�ا
واي ، وقت�ل النف�وس وأخ�ذ االم�وال ، المحاربین ھم الخارجون إلخافة الم�ارة م�ن الن�اس 

  .)٤(ما داموا قد خرجوا لذلك، ھدف أخر من ھؤالء یكفي العتبارھم محاربین 
      

ھنا نجد جریمة الحرابة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي تتف�ق م�ع جریم�ة اإلرھ�اب ف�ي ومن 
فمرتك�ب ، الوقت الحاضر حیث أنھا تتفق او تحمل صفات األعمال اإلرھابیة في غالبیتھا

م�ا دام�ت تتحق�ق الق�وة والمنع�ة ، جریمة اإلرھاب یقوم باستخدام األس�لحة أی�ا ك�ان نوعھ�ا
حی��ث یق��وم باس��تخدام ، رتك��ب الجریم��ة اإلرھابی��ةوك��ذلك األم��ر بالنس��بة إل��ي م، والش��وكة

، مختل��ف أن��واع االس��لحة الت��ي تعطی��ھ االمكانی��ات والق��وة والق��درة عل��ي تحقی��ق اھداف��ھ 
ب��ل وحت��ي واألس��لحة المحرم��ة ، واألس��لحة الخفیف��ة والثقیل��ة، ك��المتفجرات ، واغراض��ھ 

بات والجماع��ات والت��ي ثب��ت أم��ثالك بع��ض العص��ا، كالقناب��ل النووی��ة والكیمائی��ة ، دولی��ا
  .   )٥(اإلرھابیة لھا 

  
  الحرابة في القرآن والسنة: الفرع الثالث

إن اإلسالم دین یعیش مع الواق�ع إذ یھ�تم بمختل�ف جوان�ب حی�اة اإلنس�ان فھ�و     
یحثھ علي القیام بالواجب وترك ما یضر اإلنس�ان مھم�ا ك�ان دین�ھ أو عرق�ة أو جنس�ھ ب�ل 

  . اإلنسان االعتداء علي نفسھ وعلي یره  ذھب الي أبعد من ذلك حیث حرم علي
     

                                      
دار الكتاب العربي،  - ٦الجامع ألحكام القرآن، ج -هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي أبو عبد )١(

  .١٥١ص -١٩٦٧القاھرة، 
 -  ١٩٨٣  -بیروت  العربي، الكتاب دار الكبیر، الشرح  المغني،  حمد بن أحمد هللا عبد بن محمد -  )٢(
  ٢٧٧ -٢٨٧ص   -٨ج
 طبعة.  ١٢٣ص ، ٤المنھاج ج ألفاظ معرفة إلى تاجالمح مغني -   الشربیني الخطیب بن محمد  )٣(

   ٠١٩٣٣الحلبي البابي مصطفى
 السعادة، مطبعة ، الدینیة، والوالیات السلطانیة األحكام :البغدادي الماوردي البصري حبیب بن علي )٤(

     ٢٧٣ص م، ١٩٠٩ - ١٣٢٧مصر،
(5)  - https://www.iifa-aifi.org/wp-content/uploads/2015/02/4.pdf 
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ال نخلط بین اإلسالم السیاسي واإلرھاب فاإلسالم یقوم كلھ علي الحریة ویرفض 

والمناظر التي نراھا من خطف الرھائن إلي تفجیر العربات إلي ، اإلكراه بجمیع صوره 
بل .. أصولیة  لیس اسالما وال.. نسف الطائرات إلي إطالق النار علي مخفر شرطة 

وھو ال ، جرائم یرتكبھا مجرمون قتلة فاإلسالم اختیار واقتناع ومبادئ الدعوة بالحسني
یرفع سالًحا إال ردا علي عدوان وال یقاتل إال دفاعا عن حق مغتصب وھو دین الرحمة 

وباعتبار أن االنسان  لیس ، والمودة والسماحة والحلم والعفو والمحبة وھو سالم كلة 
لذلك ال لإلنسان أن یغرر بنفسة أو یلقي بھا إلي التھلكة ، نفسة بل ھو ملك لخالقة ملكا ل

واعتداء االنسان علي نفسة كأنھ أعتدي علي غیرة 
)١(

 - :   -وقال      

                              

        
  )٢( .  

في سورة  -  -وقد جاءت نصوص في القران والسنة تحرم ذلك لقولھ     

 : األنفال                             

                             

              
 - :   -وقولھ، )٣(       

                     
بل جعل من قتل النفس ، )٤( 

 - :   -كأنما قتل الناس جمیعا  لقولھ              

                            

                                      
د –الق�اھرة مص�ر  –دار اخب�ار الی�وم   -االسالم السیاس�ي والمعرك�ة القادم�ة  –د مصطفي محمود   )١(

 ١٨ص  –ت ط  
  ). ٣٠(، )٢٩(سورة النساء اآلیتان رقم  )٢(
  ). ٦٠(سورة األنفال اآلیة رقم  )٣(
  ).١٥١(سورة األنعام من اآلیة رقم  )٤(
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 )١(.  

 -الم�ولى  كما نجد أن مصطلح اإلرھاب قد جاء في دالالت مختلفة حیث یقول   

 - ف��������ي س��������ورة األنف��������ال :                      

                                  

                        
 ))٢((.  

 حی�ث نج�د ف��ي قول�ھ تع�الي                   ، یب��ین أن

معني اإلرھاب یعني الردع أي یجعل في قلب العدو الرعبة والخوف فیرتدع عن ممارسة 
ع عل��ي ال��نفس وال��دین وم��ن اج��ل الوقای��ة العن��ف فھ��ي ن��وع م��ن المقاوم��ة االس��تباقیة لل��دفا

االضرار التي قد تحدث بسبب مقابلة العنف بالعنف وكل ما یعتقد أن ھذه اآلیة تدعوا إلي 
  .  )٣(اإلرھاب فھو ضالل

      
ومعن�ي الرھب��ة العس��كریة ام��ر مع��روف عل��ي مس��توي ال��دول ویتحق��ق ذل��ك لك��ل  

من لم یق�وم ب�ذلك ُیص�بح مس�تباح دولة من خالل االستعراض لجیشھا وابراز مدي قوتھ و
وعلي الرغم من ذلك فنجد النصوص القرآنیة  والسیرة النبویة كثیرة من أج�ل نب�ذ ، للعدو

 -:   -العنف بمفھومھ المعاصر ومن بین ھذه النص�وص القرآنی�ة قول�ھ    

                                 

                                    

                     
  وأیًضا من اآلیات التي ، ))٤(( 

  
  

                                      
  ). ٣٢(سورة المائدة اآلیة رقم  )١(
  ). ٦٠(رة األنفال اآلیة رقم سو)٢(

(3)  - https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-987067.html 
  ). ٣٢(سورة المائدة اآلیة رقم ) ()٤(
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 - :  -نھت ع�ن العن�ف واالعت�داء قول�ھ                    

               
 ))١((.  

م الق�وة إال ف�ي المس�لمین بع�دم اس�تخدا -تبارك وتع�الى -كما أمر المولى           
حالة وقوعھم تحت ظلم االخرین واحتاجوا إلي النصر لرد ھذا الظلم وھذا الطغی�ان ل�ذلك 

 -:  -ق�����������������������ال هللا                           

    
 )٢(.  

ف�ي محك�م  -  -أحًدا على الدخول فیھ ل�ذلك ق�ال هللا  كما أن اإلسالم لم ُیكره   

  :آیات����������ھ                                

                          
 )٣(.  

 - :  -العدوان والبغ�ي ل�یس م�ن اإلس�الم ف�ي ش�يء ل�ذلك ق�ال هللا       

                                       
 

 -:  - وق������������������ول هللا  .)٤(                   

                 
 )٥(.   

كما جاء في السنة النبویة من أحادیث حول عقاب القتل فف�ي الص�حیحین ع�ن     
ُ َعنْ  -عبد ِهللا بن مسعود  ِب�يُّ َص�لَّى هللاُ َعلَْی�ِھ َوَس�لَّمَ : -ھَرِضَي هللاَّ ُل َم�ا ُیْقَض�ى «: َق�اَل النَّ أَوَّ

َماءِ  اِس ِبالدِّ   .)٦(»َبْیَن النَّ
�اِس َی�ْوَم      ُل َم�ا ُیْقَض�ى ِفی�ِھ َب�ْیَن النَّ َھ�ا أَوَّ َماِء َوأَنَّ ففي ھذا الحدیث َتْغلِ�یُظ أَْم�ِر ال�دِّ

َولَْیَس َھَذا اْلَحِدیُث ُمَخالًِفا لِْلَحِدیِث اْلَمْشُھوِر ِف�ي ، ا َوَكِثیِر َخَطِرَھاَوَھَذا لِِعَظِم أَْمِرھَ ، اْلِقَیاَمةِ 

                                      
  ).١٤٣(سورة البقرة من اآلیة رقم ) ()١(
  ). ١٢٦(سورة النحل اآلیة رقم  )٢(
  ). ٢٥٥(سورة البقرة اآلیة رقم  )٣(
  ).٢(آلیة رقم سورة المائدة من ا  )٤(
  ). ٢٠٨(سورة البقرة اآلیة رقم  )٥(
مسلم في القسامة ، )٦٥٣٣(برقم ، باب القصاص یوم القیامة، الرقاق: كتاب، البخاري: متفق علیھ )٦(

   ).١٦٧٨/٢٨(برقم ، باب المجازاة بالدماء في اآلخرة
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ُل َما ُیَحاَسُب ِبِھ اْلَعْبُد َصَالُتھ َنِن أَوَّ اِني ِفیَما َبْیَن اْلَعْبِد َوَبْیَن ِهللا )١( "السُّ ؛ ِألَنَّ َھَذا اْلَحِدیَث الثَّ
  . )٢( َتَعالَى

ْنَیا «: -صلى هللا علیھ وسلم -بویة أیًضا قول رسول هللا وفي السنھ الن    لََزَواُل الدُّ
ِ ِم�ْن َقْت�ِل ُم�ْؤِمٍن ِبَغْی�ِر َح�قٍّ  لھ�دم الكعب�ة حج�را حج�را  : وروي بلف�ظ، )٣( »أَْھَوُن َعلَ�ى هللاَّ

  .)٤(من قتل مسلم  أھون
      

س�المي ومن خالل م�ا س�بق ن�ري أن نع�رف اإلرھ�اب ف�ي الفق�ھ اإل :رأي الباحث
ھ�و إث�ارة ال�ذعر أو الرع�ب ف�ي قل�ب الع�دو وباس�تخدام مختل�ف : من وجھ�ة نظرن�ا  بأن�ھ 
  .الوسائل والسبل المتاحة

  

  اطب اث

 ا وت اد ب ورا  

  
اإلسالم وموقفھ من اإلرھاب وعالقة اإلسالم بالدول األخرى الغیر : الفرع األول

  المسلمة
ن اإلسالم یعترف بالكیان المادي للدول األخرى غیر المسلمة ل�ذا اوج�ب نجد أ   

علي الدول المسلمة القیام بعدة واجبات وحقوق اتجاه الدول الغیر اسالمیة وذلك من خالل 
 -:الحرص علي عدة مبادئ من اھم ھذه المبادئ 

                                      
َل َما :"قال –سلم صلى هللا علیھ و –روى ابن ماجھ في سننھ عن أبي ھریرة عن رسول هللا  )١( إنَّ أَوَّ

َھا، َوإِالَّ ِقیلَ  َالةُ اْلَمْكُتوَبُة، َفإِْن أََتمَّ ٍع؟ : ُیَحاَسُب ِبِھ اْلَعْبُد اْلُمْسلُِم َیْوَم اْلِقَیاَمِة، الصَّ اْنُظُروا َھْل لَُھ ِمْن َتَطوُّ
ِعِھ، ثُ  ٌع أُْكِملَِت اْلَفِریَضُة ِمْن َتَطوُّ كتاب ". مَّ ُیْفَعُل ِبَساِئِر اْألَْعَماِل اْلَمْفُروَضِة ِمْثُل َذلِكَفإِْن َكاَن لَُھ َتَطوُّ

  ).١٤٢٥(برقم ، باب ما جاء في أول ما یحاسب بھ العبد الصالة، إقامة الصالة، والسنة فیھا
  ).١/٢٤٩(األحكام الوسطى ، )٤/١٥٩(شرح السنة : ینظر. وَھَذا َحِدیٌث َحَسنٌ     

فتح الباري شرح صحیح ، ابن حجر، )١١/١٦٧(حیح مسلم بن الحجاج المنھاج شرح ص، النووي )٢(
  ). ٧/٥٦(نیل األوطار ، الشوكاني، )١١/٣٩٦(البخاري 

برقم ، باب التغلیظ في قتل مسلم ظلما، الدیات: كتاب، رواه ابن ماجھ في سننھ عن البراء بن عازب )٣(
)٢٦١٩.(  

  ).٨/٣٤٧(البدر المنیر : ینظر. "رواه ابن ماجھ بإسناد صحیح" :قال ابن الملقن    
حقق نصوصھ وعلق علیھ ، سنن ابن ماجھ  ، الحافظ أبو عبدهللا محمد بن یزید القزویني ابن ماجھ   )٤(

م�ن ح�دیث الب�راء بن�ي  ٢٢٦١٩، المكتبة العلمیة بیروت لبنان بدون تاریخ طب�ع ، محمد فؤاد عبدالباقي 
 . عازب رضي هللا عنھ 
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ك�ة ب�أن یس�جدوا وقد أمر هللا تعالي بتكریم اإلنسان عن�دما أم�ر المالئ :مبدأ الكرامة - 

 -:  -ألدم أب���ي البش���ریة بقول���ھ                  

                  
 : وقول�����ة تع�����الى .))١((         

                                        

          
 ))٢((.  

وھذ دلیل علي أن األنسان لھ كرامتھ یجب اال یعتدي علیھا سواء  أكان مسلم     
  .أو غیر مسلم اذا لم یكن معتدي 

العالقات االجتماعیة الفردیة والجماعیة علي اساس  لقد بني اإلسالم :مبدأ التسامح - 
التسامح بین الناس مھما كان�ت جنس�ھم وع�رقھم ودی�نھم عل�ي أس�اس ع�ادل بعی�دا 

 : عن الذل والشر لقولة تعالى           
))٣((.   

ا كم�، ومن ھنا تكون الحرب من أجل رد العدوان والظلم وإع�الء كلم�ة الح�ق    

 ملسو هيلع هللا ىلصدخ�ل النب�ي  -"أن الرسول صلي هللا علیة وسلم كان یمثل قمة السالم وذل�ك عن�دما 
: أخ كریم، وابن أخ كریم قال: ؟ قالوا ما تظنون إني فاعل بكم" :مكة المكرمة فاتحاً وقال

  . )٤(  "اذھبوا فأنتم الطلقاء

لة س�واء یأساس العالقات اإلنسانیة ف�ي اإلس�الم ھ�و التمس�ك بالفض� :مبدأ الفضیلة  - 
كم��ا أن .ب��ین األف��راد أو الجماع��ات س��واء اكان��ت وق��ت الس��لم أو وق��ت الح��رب كان��ت 

��ا " الفض��یلة قاع��دة اخالقی��ة اك��د علیھ��ا ال��دین اإلس��المي بقول��ھ تع��الي  ��اُس إِنَّ َھ��ا النَّ َی��ا أَیُّ
ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ  َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

َ َعلِیٌم َخِبیرٌ   . )٥(" هللاَّ
�ْھُر اْلَح�َراُم " وق�د ج�اء اإلس�الم بھ�ذا المب�دأ بقول�ة تع�الي  :مبدأ المعاملة بالمث�ل  - الشَّ

ْھِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعلَ�ْیُكْم َفاْعَت�ُدوا َعلَْی�ِھ ِبِمْث�ِل َم�ا اْعَت�َدى  ِبالشَّ

                                      
  ). ٣٣(یة رقم سورة البقرة اآل) ()١(
  ). ٧٠(سورة اإلسراء اآلیة رقم ) ()٢(
  ). ٨٥(سورة الحجر من اآلیة رقم ) ()٣(
  ٤١٢ص ، المجلد الثاني ، ب ت ط ، طبعة دار ابن كثیر  -ابن ھشام السیرة النبویة   ) )٤((
  ١٣سورة الحجرات اآلیة رقم  - )٥(
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ِقیَن  َ َمَع اْلُمتَّ َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ  . )١(" َعلَْیُكْم َواتَّ

یعتبر اإلسالم یحرص اإلسالم علي المودة بین الشعوب بعضھا  :مبدأ المودة   -
ُ َعِن َال " البعض من   خالل تواصل االحسان والبر والمودة بینھما لقولھ تعالي  َیْنَھاُكُم هللاَّ

وُھْم َوُتْقِس�ُطوا إِلَ�ْیِھْم إِ  یِن َولَ�ْم ُیْخِرُج�وُكْم ِم�ْن ِدَی�اِرُكْم أَْن َتَب�رُّ َ الَِّذیَن لَْم ُیَقاِتلُوُكْم ِف�ي ال�دِّ نَّ هللاَّ
  . )٢(" ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن 

" قول�ة تع�الي حیث أن العدالة حق لألعداء كما ھو حق لألولیاء ل :مبدأ العدالة  -
ِ َولَ��ْو َعلَ��ى أَْنفُِس��ُكْم أَِو اْلَوالِ��َدیْ  - اِمیَن ِباْلِقْس��ِط ُش��َھَداَء ِ�َّ َھ��ا الَّ��ِذیَن آََمُن��وا ُكوُن��وا َق��وَّ ِن َی��ا أَیُّ

ِبُعوا اْلَھ�َوى أَْن َتْع� ُ أَْولَى ِبِھَما َفَال َتتَّ ا أَْو َفِقیًرا َفا�َّ ِدلُوا َوإِْن َتْل�ُووا أَْو َواْألَْقَرِبیَن إِْن َیُكْن َغِنّیً
َ َكاَن ِبَما َتْعَملُوَن َخِبیًرا  و سینال الظالمین علي ظلمھم یوم القیام�ة .  )٣(" ُتْعِرُضوا َفإِنَّ هللاَّ

ِب�يَّ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم َق�الَ  ْل�َم، : اشد الع�ذاب  فَع�ْن َج�اِبِر ْب�ِن َعْب�ِد ِهللا، أَنَّ النَّ �اُكْم َوالظُّ إِیَّ
ھُ     .       )٤(ُظلَُماٌت َیْوَم اْلِقَیاَمةِ  َفإِنَّ

، فأخطر ما یواجھ اإلسالم الی�وم ھ�و محاول�ة ال�بعض الص�اق ال�تھم الباطل�ة ب�ھ   
فم�ن غرائ�ب الت�اریخ ، وأن ینسب لھ أشیاء تتعارض وتتنافي مع ج�وھره ومبادئ�ھ وقیم�ھ 

االع���الم ومفارقات���ھ أن ی���رتبط اإلس���الم ف���ي أذھ���ان الغ���رب ب���العنف واإلرھ���اب نتیج���ة 
الصھیوني والغربي الذي نقل ص�ورة غی�ر ص�حیحة ل�دي المجتم�ع الغرب�ي عل�ي اإلس�الم 
والمسلمین وعدم وجود رد لإلعالم اإلسالمي وب�ذلك تح�ول اإلس�الم م�ن دی�ن رحم�ة إل�ي 

 . )٥(مشكلة أمنیة أوھمت بأن اإلسالم دین إرھاب
العن�ف والتط�رف س�یؤدي إل�ي نب�ذ ال شك أن الفھم الصحیح للدین اإلسالمي      

وتفویت الفرصة علي أعداء اإلسالم ، )٦(واحالل السلم واألمان في نفوس البشریة جمعاء 
اإلسالم والمسلمین الذین یریدون القضاء علي اإلسالم والس�یطرة عل�ي مق�درات الش�عوب 

فاإلسالم لیس بحاجة إلي من ی�دافع عن�ھ   )٧(واستغالل خیرات الدول اإلسالمیة وثرواتھا 
وھ�و بعی�د ع�ن أي م�ؤمرة باعتب�اره دین�ا ، مح وإخاء ونبذ للعنف واإلرھ�اب ألنھ دین تسا

سماویا یھدف إلي رفاھی�ة اإلنس�ان والتوحی�د ب�ین البش�ر ف�ي ظل�م نظ�ام ق�انوني واح�د ھ�و 
حی�ث یق�وم عل�ي مب�دأ العدال�ة االجتماعی�ة والتع�اون عل�ي ، الشریعة اإلسالمیة دون تمیی�ز

  فھو دین السالم والسماحة والتكافل االجتماعي الخیر ورفض الظلم واستغالل األخرین 

                                      
  ١٩٤سورة البقرة اآلیة رقم  - )١(
  ٨یة سورة الممتحنة اآل )٢(
  ٨سورة المائدة اآلیة رقم  )٣(
 ٨٦٤ص – ٢ج –مرجع سابق ، فتح الباري یشرح صحیح البخاري ، احمد بن حجر العسقالني .- )٤(
 العربیة، والدراسات البحوث مجلة الدولي، اإلرھاب وظاھر اإلسالمیة الشریعة الوفا، أبو احمد .د - )٥(

  .٥ ص ، ١٩٩١ عشر، التاسع العدد والعلوم، والثقافة للتربیة العربیة المنظمة
 –الطبع�ة األول�ي  –الجھاد والحقوق الدولیة في اإلس�الم دار العل�م للمالی�ن لبن�ان   -ظافر القاسمي - )٦(

 .وما بعدھا  ١٤٥ص  - ١٩٨٢
  ١١ -١٠مرجع سابق ص  –موقف االسالم من اإلرھاب ، محمد ابن عبدهللا العمیري  - )٧(
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بین أفراد المجتمع وغیر ذلك من المبادئ التي كفلھا اإلسالم ف�ي وض�وح ت�ام وف�ق م�نھج 
متكامل مستمد من العقیدة اإلسالمیة الراسخة بعی�دا ع�ن االنح�راف والتط�رف واإلرھ�اب 

مجتم�ع واص�بح مجتمع�ا ومتي توافرت ھذه الخصائص شاعت الطمأنینة ب�ین أف�راد ال، )١(
وی��دعو إلیھ��ا م��ن ، فال��دین ال��ذي یق��وم عل��ي ھ��ذه الخص��ائص ،  )٢(متماس��كا متض��افرا قوی��ا

  . )٣(المؤكد أنھ بعید كل البعد عن اإلرھاب والعنف 
إن نصوص الق�رآن والس�نة موج�ودة ومحفوظ�ة و� الحم�د، وم�ن نظ�ر فیھ�ا ل�ن  

ا واح�ًدا ی�دعوا إل�ى قت�ل األبری�اء، ب�ل س�ن جد النص�وص تطل�ب حم�ایتھم والحف�اظ یجد نًصّ
  -:علیھم منھا 

َ َال ُیِح��بُّ {: ق��ال تع��الى -١ ِ الَّ��ِذیَن ُیَق��اِتلُوَنُكْم َوَال َتْعَت��ُدوا إِنَّ هللاَّ َوَق��اِتلُوا ِف��ي َس��ِبیِل هللاَّ
وھذه اآلیة نّص بحصر القتال بمن كان من أھل القتال، وھي نص . )٤(} اْلُمْعَتِدینَ 

ن، والعدوان یتحقق كم�ا ق�ال أھ�ل العل�م بقت�ل األبری�اء، نص في النھي عن العدوا
بیان : یقول”: ذكر الطبري عن ابن عباس في معنى اآلیة ال تقتلوا النساء وال الصِّ

لََم وكفَّ َیده، فإن َفعلتم ھذا فقد اعتدیتم  )٥(“وال الشیخ الكبیر َوال مْن ألقى إلیكم السَّ
لة َمن یق�اتلونكم، وال تعت�دوا أي قاتلوا الذین ھم بحا”: وقال القرطبي.  )٥(“اعتدیتم

وھ�م ال�ذین ”: وق�ال اب�ن الج�وزي. في قت�ل النس�اء والص�بیان والرھب�ان وش�بھھم 
أعدوا أنفسھم للقتال، فأّما من لیس بمع�دٍّ نفس�ھ للقت�ال، كالرھب�ان والش�یوخ الفن�اة، 
والزمن��ى، والمك��افیف، والمج��انین، ف��إّن ھ��ؤالء ال یق��اتلون وھ��ذا حك��ٌم ب��اٍق غی��ُر 

وإن كان البعض ذھ�ب للق�ول بنس�خ اآلی�ة ب�أمر القت�ال لك�ل ك�افر، لك�ن . “منسوخ
  .)٦(الصحیح أّنھا محكمة، وھو ما علیھ جمھور العلماء

وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رس�ول هللا ص�لى هللا : حدیث ابن عمر قال .٢
ع����ن قت����ل النس����اء  -ص����لى هللا علی����ھ وس����لم-فنھ����ى رس����ول هللا (علی����ھ وس����لم، 

وأجمع العلماء على القول بجملة ھذا الحدیث ”: یقول ابن عبد البر  .)٧()والصبیان
الحدیث وال یجوز عندھم قتل نساء الحربیین وال أطفالھم، ألّنھم لیسوا ممن یقاتل 

                                      
 ٩٨ص    -مرجع سابق  -اإلرھاب والعنف السیاسي  -احمد جالل عز الدین   )١(
محم��د یاس��ین الحم��وي اإلرھ��اب ال��دولي ف��ي المنظ��ور الش��رعي والق��انوني وتمیی��زه ع��ن المقاوم��ة   )٢(

 ٢٣٢ص ، مرجع سابق ، الشرعیة 
  ٢٨١ص ، مرجع سابق ، موقف اإلسالم من اإلرھاب ، محمد ابن عبدهللا العمیري    )٣(
 ٩٠یة سورة البقرة اآل  )٤(
  ) .٣/٥٦٣(تفسیر الطبري   )٥(
   -المحقق عبد الرزاق المھدي –جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  )٦(

 .١٥٤ص  -- الجزء االول  -بیروت –دار الكتاب العربي  -تفسیر زاد المسیر في علم التفسیر
باب قتل النس�اء ف�ي الح�رب، وأخرج�ھ   –  كتاب الجھاد والسیر –) ٣٠١٥(أخرجھ البخاري برقم   )٧(

  باب تحریم قتل النساء والصبیان في الحرب –الجھاد والسیر   كتاب –) ٢٤/١٧٤٤(مسلم برقم 
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واختلفوا } وقاتلوا في سبیل هللا الذین یقاتلونكم{: في األغلب، وهللا عز وجل یقول
. )١(“عل��ى أنھ��م إذا ق��اتلوا قتل��واف��ي النس��اء والص��بیان إذا ق��اتلوا، فجمھ��ور الفقھ��اء 

أجم��ع العلم��اء عل��ى العم��ل بھ��ذا الح��دیث وتح��ریم قت��ل النس��اء ”: وق��ال الن��ووي
ك�ان : ق�ال -رض�ي هللا عنھم�ا-عن حدیث ابن عب�اس . )٢(“والصبیان إذا لم یقاتلوا

اغ��زوا بس��م هللا، وف��ي : (إذا بع��ث س��ریة ق��ال -ص��لى هللا علی��ھ وس��لم -رس��ول هللا 
لوا م��ن كف��ر ب��ا�، ال تغل��وا، وال تغ��دروا، وال تمثل��وا، وال تقتل��وا س��بیل هللا، فق��ات

  . )٣()ولیًدا، وال امرأة وال شیًخا

ومن تتبع النصوص وك�الم أھ�ل العل�م س�یجد أّن ھ�ذه المس�ألة مح�ّل إجم�اع 
كم��ا قال��ھ الن��ووي واب��ن عب��د الب��ر وغی��رھم، وال یج��وز قت��ال األبری��اء إال ف��ي ث��الث 

  :صور

اإلغارة بحیث ال یستطیعون التمیی�ز ب�ین المقات�ل ونح�وه، ومن�ھ  حالة التبییت، وھي- 
الیوم في عصرنا القصف من بعید، وھذا في حالة الضرورة لذلك، كم�ا ج�اء ف�ي 

ع�ن ال�ذراري  -ص�لى هللا علی�ھ وس�لم-سئل النبي : حدیث الصعب بن جثامة، قال
ق�ال و  . )٤(ھمھ�م م�ن: من المشركین ُیَبیَّتون فیصیبون من نسائھم وذراریھم، فقال

والم��راد إذا ل��م یتعم��دوا م��ن غی��ر ض��رورة، وأم��ا الح��دیث الس��ابق ف��ي ”: الن��ووي
ومعنى البیات ویبیت�ون … النھي عن قتل النساء والصبیان فالمراد بھ إذا تمّیزوا 

 .)٥(“أن یغار علیھم باللیل بحیث ال یعرف الرجل من المرأة والصبي
 

من النساء والشیوخ، وھذا مفھوم النصوص حالة اشتراكھم في القتال، وھذا یتصور - 
 .السابقة، وما صرح بھ العلماء كما سبق في النقل عن ابن عبد البر والنووي

إذا تترس الكفار بھم واتخذوھم دروًعا بشریة، ولم یكن م�ن س�بیل إل�ى قط�ع ض�رر - 
الكفار إال بقتل األبریاء، وھذه محل خالف بین أھل العلم، فلیس الكل على ج�واز 

 .مما سبق یتضح أّن قتل األبریاء ال یجوز في اإلسالم. )٦(ذلك

نري أن موق�ف اإلس�الم م�ن اإلرھ�اب واض�ح نتیج�ة نب�ذه للعن�ف :  رأي الباحث 
والتط��رف حی��ث وض��عت الش��ریعة اإلس��المیة تش��ریعاً قانونی��اً متك��امالً بص��ور الج��رائم 

  .اإلرھابیة ویضع شروطھا واركانھا والعقاب علیھ  

                                      
 )  .١٣٨/ ١٦(التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید   )١(
  )  .٤٨/ ١٢(شرح النووي على مسلم   )٢(
كت�اب  –) ٢٦١٤(وأبو داود عن أن�س ب�ن مال�ك ب�رقم ) ٤١٦٢(أخرجھ الطبراني في األوسط برقم   )٣(

  .باب في دعاء المشركین –الجھاد 
ب�اب ج�واز قت�ل النس�اء والص�بیان ف�ي  –كت�اب الجھ�اد والس�یر   –) ٢٦/١٧٤٥(أخرجھ مسلم ب�رقم  )٤(

 .البیات من غیر تعمد
  .) ١٢/٥٠(شرح النووي  )٥(
 ) .٥/٢٦(ن عبد البر واالستذكار الب) ١٤/٢٦٢(فتح الباري البن حجر  )٦(
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 اإلرھاب في الدیانة الیھودیة :الفرع الثاني

عي م��ن خاللھ��ا الص��ھاینة ملكی��تھم        ق��د وردت ع��دة نص��وص ف��ي الت��وراة ی��دَّ
بُّ ألَْب��َراَم، َبْع��َد اْعِت��َزاِل لُ��وٍط َعْن��ھُ "لألراض��ي الفلس��طینیة وم��ن بینھ��ا   اْرَف��ْع «: َوَق��اَل ال��رَّ

ِشَماًال َوَجُنوًبا َوَشْرًقا َوَغْرًبا، ألَنَّ َجِمیَع األَْرِض  َعْیَنْیَك َواْنُظْر ِمَن اْلَمْوِضِع الَِّذي أَْنَت ِفیھِ 
��ى إَِذا . الَِّت��ي أَْن��َت َت��َرى لَ��َك أُْعِطیَھ��ا َولَِنْس��لَِك إِلَ��ى األََب��دِ  َوأَْجَع��ُل َنْس��لََك َكُت��َراِب األَْرِض، َحتَّ

قُ���ِم اْم���ِش ِف���ي األَْرِض ُطولََھ���ا . دُّ اْس���َتَطاَع أََح���ٌد أَْن َیُع���دَّ ُت���َراَب األَْرِض َفَنْس���لَُك أَْیًض���ا ُیَع���
  ".(١).َوَعْرَضَھا، ألَنِّي لََك أُْعِطیَھا

َوَیِق�ُف األََجاِن�ُب " وایضا بنص كتابھم المقدس علي لسان الرب الیھودي یھ�وه    
اِمیُكمْ  اِثیُكْم َوَك�رَّ ون كھن�ة ال�رب م�ا أن�تم فُت�دعَ .  َوَیْرَعْوَن َغَنَمُكْم، َوَیُكوُن َبُن�و اْلَغِری�ِب َح�رَّ

ون خدام إلھنا  . )٢(".وعلى مجدھم تتأمَّرون تأكلون ثروة األمم .ُتسمَّ
حیث " حیث جاء في سفر التثنیة  )٣(ومن النصوص التي اباحت العنف والقتل    

�لح  �ْلِح َوَفَتَح�ْت لَ�َك، تقُرُب من مدینٍة لكي تحاربھا استدعھا إل�ي الصٍّ َف�إِْن أََجاَبْت�َك إِلَ�ى الصُّ
ْسِخیِر َوُیْسَتْعَبُد لَكَ َفكُ  ْعِب اْلَمْوُجوِد ِفیَھا َیُكوُن لََك لِلتَّ وإن لم تسالمك، بل عملت معك  .لُّ الشَّ

وإذا دفعھ�ا ال�رب إلھ�ك إل�ى ی�دك فاض�رب جمی�ع ذكورھ�ا بح�د الس�یف   حربا، فحاصرھا
، وتأك�ل وأما النساء واألطفال والبھائم وكل ما في المدین�ة، ك�ل غنیمتھ�ا، فتغتنمھ�ا لنفس�ك

غنیمة أعدائك الت�ي أعط�اك ال�رب إلھ�ك ھك�ذا تفع�ل بجمی�ع الم�دن البعی�دة من�ك ج�دا الت�ي 
وأما مدن ھؤالء الشعوب التي یعطیك الرب إلھك نصیبا ، لیست من مدن ھؤالء األمم ھنا

فال تستبق منھا نسمة ما،  بل تحرمھا تحریما الحثیین واألموریین والكنعانیین والف�رزیین 
الیبوس�یین، كم�ا أم�رك ال�رب إلھ�ك، لك�ي ال یعلم�وكم أن تعمل�وا حس�ب جمی�ع والحویین و

  . )٤(التي عملوا آللھتھم، فتخطئوا إلى الرب إلھكم، أرجاسھم 
أن الت�وراة الحالی�ة لیس��ت نس�خة واح��دة مجمع�اً علیھ�ا م��ن الیھ�ود والنص��ارى،    

.  لت��وراة الیونانی��ةالت��وراة العبری��ة، الت��وراة الس��امریة، ا: وإنم��ا ھ��ي ث��الث نس��خ مختلف��ة
ف��التوراة الس��امریة ت��ؤمن بھ��ا فرق��ة الس��امرة م��ن الیھ��ود، والت��وراة العبری��ة یعت��رف بھ��ا 
جمھ�ور الیھ�ود وفرق�ة البروتس��تانت م�ن النص�ارى، والت�وراة الیونانی��ة تعت�رف بھ�ا فرق��ة 

وتوج��د اختالف��ات . الكاثولی��ك م��ن النص��ارى، وك��ل فرق��ة ال تعت��رف بالنس��خة األخ��رى

                                      
، االسكندریة ، منشأة المعارف ، القنبلة الذریة و ماذا نحن فاعلون ،العرب واسرائیل  –نبیل جامع   )١(

 ٥٥ص،  ٢٠٠١مصر 
نقال عن رفیق عزیز اإلرھاب الیھودي من عھد  ٥: ٦١سفر إشعیا   -العھد القدیم  –الكتاب المقدس  )٢(

   ١٥ص  ٢٠٠٥ –لبنان  -بیرت –لعربي لألبحاث والتوثیق موسي حتي المسجد األقصى المركز ا
ف��ؤاد حس���ین عل���ى، الیھودی���ة والیھودی���ة المس���یحیة، معھ���د البح���وث والدراس���ات العربی���ة الق���ـاھرة   )٣(

 .١٣٧-١٢٥ص١٩٦٨
نقال عن رفیق عزیزي اإلرھاب الیھودي من عھد موسي حتي المسجد  ٣٠اإلصحاح  ، سفر التثنیة  )٤(

  . السابق نفس الصفحة المرجع  -القصي  
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ف�ال عج�ب أن یك�ون ح�ال محقق�یھم ،  )١(قض�ات ص�ریحة ب�ین النس�خ ال�ثالثجوھریة وتنا
َولََق�ْد آَتْیَن�ا ُموَس�ى اْلِكَت�اَب َف�اْخُتلَِف ِفی�ِھ َولَ�ْوالَ :  ومفكریھم كما وصفھم هللا عز وجل بقولھ

ْنُھ ُمِریٍب  ُھْم لَِفي َشكٍّ مِّ بَِّك لَقُِضَي َبْیَنُھْم َوإِنَّ   . )٢("َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمن رَّ
، اقترن ذكر اإلسالم باإلرھ�اب، ٢٠١١منذ عقود، وخاصة بعد أحداث أیلول     

فكلما ذكر أح�دھما ذك�ر اآلخ�ر مع�ھ، وھ�ذه أكذوب�ة مقص�ودة، وجریم�ة فكری�ة ع�ن س�ابق 
إصرار وتعمد، سخر لھا أعداء اإلسالم األقالم واألعالم ، حتى غدت من المس�لمات عن�د 

ھي دین المحب�ة والس�الم، وھ�ي  -د أّن الدیانة الیھودیة بعض المسلمین، وحتى ُظن واعُتقِ 
كذبة  ألنھ عكس ما تناولن�اه ، م�ع أّن الح�ق ال�ذي یعلم�ھ ك�ل باح�ث منص�ف ھ�و العك�س، 
فاإلس��الم ھ��و دی��ن المحب��ة والس��الم، واإلرھ��اب الحقیق��ي ولی��د وص��نیعة الدیان��ة الیھودی��ة 

  .)٣(المحّرفة
المحتل�ة ھ�و الص�ورة األكب�ر وض�وحاً لذلك فاإلرھاب الصھیوني في فلسطین     

واألشد بروزاً  لإلرھاب في عصرنا الحاضر ویمثل السبب الحقیقي المباشر لكافة اعمال 
او ب�األحرى األعم�ال الت�ي یق�وم بھ�ا الف�دائیون الفلس�طینیون  دفاع�اً ع�ن ، العنف المسلحة

ی�ر المص�یر وحقھ�م ف�ي تقر )٤(وطنھم واستخدامھم لحقھم الش�رعي ف�ي ال�دفاع ع�ن ال�نفس
  .   )٥(طبقا للمواثیق الدولیة

وم��ن نم��اذج اإلرھ��اب الص��ھیوني الت��ي یس��تخذھا م��ن أج��ل ف��رض نفس��ة عل��ي    
االغتی�االت والقت�ل واالب�ادة الجماعی�ة   -المجتمع الدولي برضا ال�دول الغربی�ة یتحل�ى ف�ي 

أمریك�ا  وتجد لھ مبررات تجعلھ في نظر )٦(والغارات الجویة الخارجة عن القانون الدولي
وایض��ا االعتق��االت .مس��تعملة حج��ة ال��دفاع الش��رعي ، أمریك��ا وال��دول الغربی��ة قانونی��ا 

والسجن والتعذیب والترحیل والطرد والحصار والتجویع التي سلكنھا وتسلكھا الحكومات 
اإلس��رائیلیة وایض��ا العب��ث بالمقدس��ات الدینی��ة باعتب��ار فلس��طین تض��م الع��دد األكب��ر م��ن 

  . )٧(حیة والتي عبث بھا وال یزال یعبث بھاالمقدسات اإلسالمیة والمس

                                      
(1)   -
https://dorar.net/adyan/208/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8
%AD%D8%AB-%D8 

  . ١١٠اآلیة رقم  : سورة ھود  )٢(
(3)  -  -
https://nawaat.org/2015/11/25/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%
D9%84%D8%A7% 

  ٢٠٠٩ –الجزائر   - رسالة ماجستیر  –دور األمم المتحدة في مكافحة اإلرھاب  -باشي سمیرة   )٤(
 وما بعدھا ١٥١ص 

   ٢ص ، ١٩٩٢ للمالیین، العلم دار - بیروت الدولي، اإلرھاب .شكري عزیز محمد )٥(
  - دمشق  –رسالة دكتوراه  –حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي  - براھیم الدراجيإ )٦(

  ١٥٠ص   - ٢٠٠٢
 – ٢٠١٥ –عمان   -رھاب في القانون الدولي  دراسة قانونیة مقارنة اإل  -د حسن عزیز نور  - )٧(

 .وما بعدھا  ٤٤ص   -بدون دار نشر 
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 - :   -أم��ا الرحم��ة الحقیقی��ة فیق��ول رب��ك الغف��ور ذو الرحم��ة      

                                 

                                    

                     
 ))١((.  

  اإلرھاب في الدیانة المسیحیة: الفرع الثالث
ف��إن المس��یحیة ل��م تس��لم ھ��ي ، ر بالنس��بة لل��دیانات الیھودی��ةمثلم��ا كان��ت األم��    

األخرى من ارتكاب أشد الجرائم فتكاً باسمھا وباسم الدفاع عنھا في مواجھة من ناصبوھا 
  .أو تمردوا علیھا عبر مراحل عدة من تاریخھا، العداء

 تلك النصوص اإلنجیلی�ة الُمحرف�ة بفع�ل أھ�واء، ومن األسباب الرئیسیة لذلك     
من كتبوھا بأیدیھم زائغین بذلك عن الدین الحق الذي ج�اء ب�ھ الس�ید المس�یح عیس�ي علی�ة 

ومن ب�ین ھ�ذه النص�وص الكثی�رة الت�ي أم�ن بھ�ا أتب�اع المس�یحیة بع�د ال�ذي ط�رأ . السالم 
ا أَْع�َداِئي،" إنجیل لوقا  علیھا من تحریف ما جاء في  ْملِ�َك الَّ�ِذیَن لَ�ْم ُیِری�ُدوا أَْن أَ  أُولِئ�كَ  أَمَّ

اِمي ق�ال الولئ�ك : "  -وجاء في سفر حزقیال  . )٢("َعلَْیِھْم، َفأُْتوا ِبِھْم إِلَى ُھَنا َواْذَبُحوُھْم قُدَّ
تعف�وا الش�یخ والش�اب  واضربوا ال تشفق اعی�نكم وال في سمعي اعبروا في المدینة وراءه

      .)٣(والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للھالك
ف��اآلن اذھ��ب واض��رب عم��الیق، : "  -ص��موئیل األول  كم��ا ج��اء ف��ي س��فر    

وحرموا كل ما لھ وال تعف ع�نھم ب�ل اقت�ل رج�ال وام�رأة، طف�ال ورض�یعا، بق�را وغنم�ا، 
طوبى لمن یجازیك  یا بنت بابل المخربة:  "–ورد في سفر المزامیر  .)٤(" جمال وحمارا

    "(٥).طوبى لمن یمسك أطفالك ویضرب بھم الصخرة. یجازیك جزاءك الذي جازیتنا
كان بقاء بني إسرائیل في حالة التعبد الص�حیح ”: یقول القس منیس عبد النور    

ویق�ول . “یستلزم لیس فقط إخضاع أولئك األثمة وإذاللھم، بل استئصالھم والقض�اء عل�یھم
م��ن المحتم��ل أّن هللا م��ن رحمت��ھ قض��ى عل��ى أولئ��ك األطف��ال، ونقلھ��م م��ن الع��الم ”: أیًض��ا

                                      
  ). ٣٢(سورة المائدة اآلیة رقم  )١(
ب ، الق�اھرة ، دار الثقافة المسیحیة ، نقلة إلي العربیة القس مكرم نجیب ، أنجیل لوقا ، ولیم باركلي  )٢(

  . ٣١٠،  ٣٠٩ص ، ت ط 
 .  ٤٥ص ، القاھرة مصر ، كنیسة السیدة العذراء بالفجالة   ١١: ٥،  ٩اإلصحاح ، حزقیال  سفر )٣(
  . ٦٠ص ، كنیسة السیدة العذراء بالفجالھ القاھرة مصر  ٤ -١، ١٥سفر صموئیل األول اإلصحاح  )٤(

ت . مص�ر ب، الق�اھرة ، بالفجال�ة كنیسة السیدة العذراء ،  ٩: ٧،   ١٣٧المزمور  ، سفر المزامیر  )٥(
  ٢٢٤ص . ط . 
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وحین یعجز ع�ن تق�دیم تبری�ر !  . “وا، فیسیروا في رجاسات أسالفھمالشریر قبل أن یكبر
ق�د یتع�ّذر عل�ى عقولن�ا ”: منطقي لھذا اإلجرام واإلرھاب المق�دس، یلج�أ للتف�ویض، فیق�ول
ولم��ا كان��ت ط��رق هللا … القاص��رة ومعرفتن��ا الناقص��ة أن نوّف��ق ب��ین ع��دل هللا ونعمت��ھ 

حكمت�ھ وع�دم اس�تغراب قض�ائھ ف�ي ھ�ذه وأحكامھ بعیدة عن الفحص وجب علینا التس�لیم ب
  .)١(“الحوادث وسواھا

المعن��ى ال��ذي نستخلص��ھ ھن��ا ، ھ��و أن��ھ یج��ب أال نبق��ي ”: یق��ول أوریج��انوس    
ا، بل نقتلھم جمیًعا حتى النھایة  ھیا بنا لنحارب ھكذا، ونض�رب ع�اي .. شیطاًنا واحًدا حّیً

  . )٢(“بحد السیف، فنطرد القوات المعادیة
ذه النص��وص، وھ��ي غ��یض م��ن ف��یض، م��ن النص��وص اإلرھابی��ة ونكتف��ي بھ��    

اإلجرامی�ة، الت��ي ت�دعوا للقت��ل واإلب��ادة الجماعی�ة لألبری��اء، وبع��د اطالع�ي علیھ��ا أدرك��ت 
وفھم��ت س��بب ھ��ذه الوحش��یة الكب��رى واإلج��رام المنقط��ع النظی��ر ال��ذي فعلت��ھ الح��روب 

والسنة، ونصوص  فھل یستطیع عاقل منصف بعد مقارنتھ بین نصوص القرآن. الصلیبیة
  .الكتاب المقدس إال وأن یعترف برحمة اإلسالم وعدلھ، وإجرام وإرھاب أھل الكتاب؟ 

نؤك���د حقیق���ة فقھی���ة مفادھ���ا ان جمی���ع االص���ول الفقھی���ة نح���ن : رأي الباح���ث    
والفكریة اإلسالمیة ال یوجد فیھا نص یقبل التأویل ویدفع في اتج�اه الفع�ل االرھ�ابي، وان 

لكتابیة ھي االخرى ال یوجد فیھا مدلول عقلي لنص حقیقي یشیر ال�ى فع�ل جمیع االدیان ا
رحم�ة لجمی�ع  عب�ر رس�لھ ارھ�ابي لس�بب واض�ح ھ�و ان هللا س�بحانھ وتع�الى ارس�ل كتب�ھ

البش��ر اینم��ا ك��انوا ، بی��د ان المنح��رفین زوروا ، وض��للوا ، ألغ��راض نفعی��ة ، وسیاس��یة 
ف�ي مب�ادئ دفع�ت  روس التلم�ود، ونض�روهوقد وظف الیھود المتطرفین سیاس�یاً د . فئویة

  .وخاصة المسلمین  في اتجاه ظھور االرھاب عند المتضادین معھم

                                      
 .(١١٩-١١٨(شبھات وھمیة حول الكتاب المقدس، منیس عبد النور، ص   - )١(
  .(١١٦:ص (تفسیر سفر یشوع، القمص تادرس یعقوب ملطي،   - )٢(
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  املبحث الثاني

  موقف القانون الدويل والفقه اإلسالمي من بعض صور اإلرهاب

ینتھج اإلرھ�اب ف�ي س�بیل تحقی�ق أھداف�ھ وأی�ا ك�ان الش�كل ال�ذي یتخ�ذه ، أس�الیب 
حد كبیر مع طبیعة األھ�داف المبتغ�اة وم�ع المنف�ذین لإلرھ�اب  ووسائل معینة تتناسب إلى

ومع مسرح العملیات اإلرھابیة، وإذا كانت أشكال اإلرھاب ھي خارج نطاق الحصر فإن 
عل��ى ھ��ذا الحص��ر وم��ن ث��م  -بدرج��ة أكب��ر -أس��الیب اإلرھ��اب تستعص��ي ھ��ي األخ��رى

ي  والفقھ اإلس�المي منھ�ا سنقتصر على بیان األسالیب األكثر انتشاراً على المستوى الدول
أعمال الخطف وأخذ الرھائن واالغتیال  واالستیالء علي السفن ، ومع األخذ في االعتبار 

  .أن كل وسیلة من ھذه الوسائل یمكن استخدامھا على المستوى الدولي أو المحلي

  اطب اول

  وف اون ادو وا ا ن ال  

ال م��ن أق��دم ص��ور اإلرھ��اب ل��ذلك أخ��ذ حی��ز كبی��راً ف��ي الق��انون یعتب��ر االغتی��    
الدولي وھو احد الوسائل التي من خاللھ تلجأ إلیھ�ا األح�زاب والمنظم�ات ب�ل ح�ت ال�دول 
ض��د خص��ومھا ل��ذلك س��وف نتط��رق إل��ي موق��ف الق��انون ال��دولي والفق��ھ اإلس��المي م��ن 

  : االغتیال من خالل مطلبین 
  ولي من االغتیالموقف القانون الد: الفرع األول

یعتبر انتھاكا ص�ارخ للح�ق ف�ي الحی�اة وف�ق م�ا ج�اء ف�ي الم�ادة " القتل"االغتیال  
لكل فرد حق في الحیاة والحریة وفي األمان " الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

كم��ا ن��ص البن��د األول م��ن الم��ادة السادس��ة ف��ي العھ��د ال��دولي الخ��اص ". عل��ى شخص��ھ 
الح��ق ف��ي الحی��اة ح��ق م��الزم لك��ل إنس��ان، وعل��ى " ی��ة والسیاس��یة عل��ى أن ب��الحقوق المدن

االغتی�ال ھ�و م�ن و)١( وال یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفاً . القانون أن یحمي ھذا الحق
ولك��ي . أق��دم الوس��ائل واألس��الیب الت��ي عرفھ��ا اإلنس��ان للقض��اء عل��ي خص��ومة ومن��اوئي 

نوع أخر من أن�واع القت�ل ألب�د م�ن ت�وافر  یتصف العمل باالغتیال السیاسي یتمیز عن أي
  : أحد الشروط اآلتیة

 . أن یستھدف الشخصیات البارزة والمھمة  -١

 .أن تكون الدوافع سیاسیة  -٢

 . یترك ھذا العمل تأثیراً سیاسیاً ملحوظاً  -٣

                                      
وایضا نص البند األول من المادة . راجع المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  - )١(

 ١٩٦٦دولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة السادسة في العھد ال
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،  )١(فإذا ما اشتمل القتل علي ھذه العناصر الثالثة أو أحدھا ُیعد القت�ل اغتی�االً     
ن ھذا العمل یسبب الرعب وال�ذعر ف�ي نف�وس المس�تھدفین وتقیی�د ح�ركتھم واذا وال شك أ

كانوا من أعضاء السلطة فستحیط نفسھا سیاج من الحمای�ة وق�د تض�ر إل�ي االعت�زال ع�ن 
م�ن ذل�ك م�ا ورد  )٢(واالغتیال من االعمال التي ال تج�وز ف�ي الق�انون ال�دولي، الجماھیر 

ھ��ذه االتفاقی��ة أن األفع��ال حی��ث ت��نص ،  ١٩٣٧) جنی��ف(اتفاقی��ة من��ع ومعاقب��ة اإلرھ��اب 
االصابة الجسدیة الجسیمة أو فقدان الحری�ة لرؤس�اء ال�دول  العمدیة المؤدیة إلى الموت أو

وزواجھ��م وشخص��یات م��ن ذو المناص��ب الع��ام أو التخری��ب المتعم��د وتص��نیع وحی��ازة 
ى ایضا مع ما جاءت وھذا یتناف، األسلحة والمتفجرات ألغراض أعاله تعد أفعاال إرھابیة 

بھ عدد من المواثیق واالتفاقات الدولیة المعنیة بتقریر وحمایة حقوق اإلنس�ان منھ�ا وثیق�ة 
وتؤك�د عل�ى ح�ق الف�رد ف�ي إن (والناف�ذة  ١٩٦٦العھد الدولي للحق�وق المدنی�ة والسیاس�یة 

  .  )٣(إي اإلرھاب) یتمتع بالتحرر من الخوف 
روم�ا األساس�ي للمحكم�ة الجنائی�ة الدولی�ة  كما نصت المادة السادسة من نظام    

عل��ى أن قت��ل أف��راد جماع��ة یعتب��ر م��ن ض��من اإلب��ادة الجماعی��ة ووف��ق الم��ادة  ١٩٩٨ع��ام 
  . )٤(السابعة تعتبر عملیة القتل العمد ھي من ضمن الجرائم ضد اإلنسانیة

       
 :ھن���اك بع���ض المعاھ���دات واالتفاقی���ات الدولی���ة األخ���رى الت���ي تح���رم االغتی���ال منھ���ا

اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى ب�القوات المس�لحة ف�ي المی�دان المؤرخ�ة  -
  .١٢/٨/١٩٤٩في 

 .١٢/٨/١٩٤٩اتفاقیة جنیف بشأن حمایة األشخاص المدنیین في زمن الحرب المؤرخة -
  .١٦/١٢/١٩٩٥إعالن مبادئ بشأن التسامح المؤرخة في  -

                                      
الغتیال السیاسي كصورة من صور الجریمة السیاسیة في ظل  -دالیا عبد الحمید أحمد خلوف   - )١(

ص  -  ٢٠١٧ –رسالة ماجستیر في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ، فلسطین  - القانون الدولي العام  
  .وما بعدھا  ٩٤

  الموقع اإللكتروني  – ٢٠١٤ –لدولیة تحرم االغتیال السیاسي االتفاقیات ا –حنا عیسى  -  - )٢(
https://www.fatehwatan.ps/page-89908.html 

تط��ور معالج��ة األم��م المتح��دة لمس��ألة اإلرھ��اب ال��دولي ب��ین الجوان��ب القانونی��ة و : باس��یل یوس��ف - )٣(
 ٤-٤٧و ص  ٣٥-٣٤  ٢٠٠١-١٩٧٢االعتبارات السیاسیة 

  .١٩٩٨ادة السادسة من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عام الم - )٤(
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  سالمياالغتیال في المنظور اإل: الفرع الثاني
  

، )١(فالغ��در ین��اقض حال��ة العھ��د أو األم��ان، االغتی��ال ھ��و القت��ل غ��دًرا وظلًم��ا     
وھناك كثیر من األدلة التي تدل علي جواز القت�ل المح�ارب ف�ي وق�ت الح�رب ن�ذكر منھ�ا 

  :)٢(یلي

 - :   -قول������������ھ تع������������الي   -١                          

                             

                       
 ))٣((. 

دلیل علي جواز قتال المشركین اذا  أن اآلیة فیھا :ذكر ابن العربي والقرطبي     
 . )٤(كانوا محاربین � ولرسولھ  

إلى أبي راف�ع الیھ�ودي رج�االً م�ن األنص�ار، ف�أّمر عل�یھم  ملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول هللا  -٢

ویع�ین  ملسو هيلع هللا ىلصیؤذي رس�ول هللا  -ھذا الیھودي-عبد هللا بن عتیك، وكان أبو رافع 
وھ�ذا الح�دیث یجی�ز قت�ل   ، فدخل علیھ عبدهللا إلي بیتھ لیالً فقتل�ھ وھ�و ن�ائم علیھ

بی�ده  ملسو هيلع هللا ىلصوقتل م�ن أع�ان عل�ي رس�ول هللا . المشرك الذي بلغتھ الدعوة وأصر 
تعبیر عن تض�حیة المس�لمین ألج�ل إع�الء ش�أن اإلس�الم، أو مالھ أو لسانھ  وھذا 

واإلیق��اع بأع��داء ال��دین ال��ذین ك��انوا مح��اربین � ورس��ولھ فأج��از الرس��ول علی��ھ 
 .)٥(القتل

األش���خاص ألم���ور  م���ن ع���دد أھ���در دم-ص���لى هللا علی���ھ وس���لم  – إن رس��ول هللا -٣
وال��ذین ك��انوا مح��اربین �  ی��وم ف��تح مك��ة وامع��انھم ف��ي الخص��ومة ص��درت م��نھم

 . )٦(ورسولھ فأجاز الرسول علیھم القتل

                                      
  ٣٧٢ص   -انظر أثار الحرب في الفقھ  اإلسالمي )١(
وما  ١١٦ص –الجزائر  – ٢٠٠٨-٢٠٠٧ –عقوبة االعدام رسالة ماجستیر  –سعداوي خطاب  )٢(

  . بعدھا  
  ). ٥(سورة التوبة اآلیة رقم  )٣(
  ٠ ٠/٨٩٠ ٢أحكام القرآن ،  ٨/٤٨لقرآن الجامع ألحكام ا )٤(

(5) https://sunnah.com/bukhari:4039 
  وما بعدھا  ١/٢٧١انظر السیر الكبیر  )٦(
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واقول ان االغتیال الذي ھو غدرا وظلما غیر جائز في الشریعة االسالمیة وانم�ا 
واالغتی�االت الت�ي تح�دث ف�ي . حارب في وقت الحرب فقط الجائز والمشروع ھو قتل الم

عالمنا من خالل الجماعات اإلرھابیة فإنھا ال تمت إلي اإلسالم بصلة ال تقتل إال األبری�اء 
أما االغتیاالت التي تطال األبریاء فاإلس�الم حرمھ�ا ووص�ف ، بغض النظر عن عقیدتھم 

  .جمیعاً  من یقوم بھا ولو في حق شخص واحد بأنھ قتل الناس

  

ب اطا  

  وف اون ادو وا ا ن ر ارن اص

واحتج�ازھم كرھ�ائن باس�تخدام العن�ف أو التھدی�د ب�ھ  أس�لوب اختط�اف األف�راد   
واخضاعھم لسیطرة وحمایة ورقابة المختطفین من أج�ل تحقی�ق اغ�راض معین�ة ھ�و أح�د 

  .)١(في مختلف العالم ھا الجماعات اإلرھابیةاألسالیب اإلرھابیة التي تمارس
یعود بعضھا إل�ى  .  ارتھان االشخاص كما أن ھناك بواعث كثیرة تكمن وراء   

جوانب شخصیة تتمثل في الثأر واالنتقام وبعضھا العتبارات مادیة من أجل كس�ب الم�ال 
حاول ان ولك��ن س��ن. ولك��ن اھ��م االعتب��ارات الت��ي ھ��ي اط��ار البح��ث االعتب��ارات السیاس��یة

  .نوضح اھداف ودوافع االرتھان
احداث نوع من التعاطف والتآزر من قبل المجتمع ألھداف قضیة اإلرھ�ابیین م�ن  -١

 . خالل العمل االرھابي 

ارغام بعض الدول علي التراجع عن قرار م�ا وسیاس�ة م�ا تتع�ارض م�ع مص�الح  -٢
 .المجموعة اإلرھابیة 

 . نة لالستجابة لمطالب اإلرھابیینممارسة الضغط علي الدول والحكومات المعی -٣

 . )٢(التأثیر في مواقف بعض الدول اتجاه القضایا التي تعمل بھا اإلرھابیین -٤

                                      
رس�الة  –جریم�ة االختط�اف دراس�ة مقارن�ة  ب�ین الق�انون والفق�ھ اإلس�المي  –حسین محم�د حس�ین   )١(

  .وما بعدھا   ٣٢ص  -٢٠١١ –دكتوراه 
)2(  - Martha Crenshaw  The Causes of Terrorism Comparative Politics   

Published By: Comparative Politics  Vol. 13, No. 4 (Jul., 1981), pp. 379-
399 ) 21 pages (   City University of New York 
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والش�ریعة اإلس�المیة م�ن  الق�انون ال�دولي وسنتكلم في ھذا المبحث على موقف

  : وذلك في مطلبیین  االرھابیة ھذه العملیات
  

  ولي منھاتعریفھا وموقف القانون الد: الفرع األول
أي ش��خص "  ١٩٧٩نص��ت الم��ادة االول��ى م��ن اتفاقی��ة مناھض��ة اخ��ذ الرھ��ائن    

یقبض على شخص آخر أو یحتجزه ویھدد بقتلھ أو إیذائ�ھ أو اس�تمرار احتج�ازه م�ن أج�ل 
إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولیة حكومیة أو شخصاً طبیعیاً أو اعتباری�اً 

القیام أو االمتناع عن القیام بفع�ل مع�ین كش�رط ص�ریح أو مجموعة من األشخاص، على 
  ". أو ضمني لإلفراج عـن الرھینـة فأنھ یرتكب جریمة أخذ الرھائن

 فئتھ أو جنسھ عن النظر بغض الحي، اإلنسان وصف الرھینة في توافر فمتى    
 فئ�ة عل�ى تقتص�ر ال فھ�ي الجریم�ة، لھ�ذه مح�ال یك�ون ألن یص�لح فك�ل إنس�ان صفتھ، أو

  . )١( دولیة بحمایة المتمتعین األشخاص على االعتداء كجریمة نة،معی
       

م��ن االتفاقی��ة الدولی��ة لمناھض��ة أخ��ذ الرھ��ائن  ١كم��ا نص��ت الم��ادة الثالث��ة الفق��رة  
اتخاذ جمیع التدابیر " والتي تضع واجباً على الدولة الطرف التي یحتجز الرھینة فیھا الى 

  . )٢("لة الرھینة، والسیما لتأمین اإلفراج عنھالتي تراھا مناسبة للتخفیف من حا
ف النظ�ام األساس�ي للمحكم�ة الجنائی�ة الدولی�ة وض�ع الرھ�ائن ف�ي ن�زاع      ویعرِّ

دولي أو داخلي عل�ى أن�ھ جریم�ة ح�رب تق�ع تح�ت طائل�ة القض�اء ، باتب�اع ش�روط معین�ة 
كم�ا . زي الرھائنتتحكم بُنظم عمل المحكمة، یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة معاقبة محتج

  .)٣(یحظر القانون الدولي اإلنساني استعمال الدروع البشریة
      

أن أخ��ذ “عل��ى  ٢٠٠٥وق�د أك��دت علی��ة اللجن��ة الدولی��ة للص�لیب األحم��ر ف��ي س��نة 
م�ادة كم�ا ت�نص ال .، سواء في النزاعات المس�لحة الدولی�ة وغی�ر الدولی�ة”الرھائن محظور

لحمای��ة ض��حایا الح��رب أو  ١٩٤٩نی��ف لع��ام عل��ي أن��ھ بق��در م��ا تك��ون اتفاقی��ات ج ١٢
البروتوكوالت اإلضافیة لتلك االتفاقیات ساریة علي عمل معین من أعمال أخذ الرھائن ، 
وبق��در م��ا تك��ون ال��دول األط��راف ف��ي ھ��ذه االتفاقی��ة ملزم��ة وفق��ا لالتفاقی��ات الم��ذكورة ، 

ن أفعال أخ�ذ الرھ�ائن بمحاكمة أو تسلیم أخذ الرھائن ، ال تسري ھذه االتفاقیة علي فعل م
وبروتوكوالتھ�ا  ١٩٤٩یرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرفة في اتفاقیات جنیف لع�ام 

م��ن  ١م��ن الم��ادة  ٤، بم��ا ف��ي ذل��ك المنازع��ات المس��لحة الت��ي ی��رد ذكرھ��ا ف��ي الفق��رة 

                                      
منش�ورات  -مفھومھ وأھم جرائمھ في القانون الدولي الجنائي :االرھاب ، دبارة مصباح د مصطفى -)١(

  ١٩ ،ص -١٩٩٠- جامعة قاریونس
(2)  - https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=614767 

  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة’ ٣‘جـ -٢-٨و’ ٣‘أ  ٢-٨راجع المادة   - )٣(
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والتي تناضل فیھ�ا الش�عوب ض�د الس�یطرة  )١(،  ١٩٧٧البروتوكول اإلضافي األول لعام 
ریة واالح��تالل األجنب��ي ونظ��م الحك��م العنص��ریة ، ممارس��ة لحقھ��ا ف��ي تقری��ر االس��تعما

المصیر كما یجسده میثاق األمم المتحدة وإعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالق�ات 
  )٢(.الودیة والتعاون فیما بین الدول وفقا لمیثاق األمم المتحدة

ن یرتكب��ون مث��ل ھ��ذا الفع��ل وت��نّص المعاھ��دة ك��ذلك عل��ى أن��ھ ل��یس أولئ��ك ال��ذی   
فحسب ھم الذین تجب محاسبتھم ومعاقبتھم بل أیًضا ك�ل م�ن یح�اول أن یرتك�ب الفع�ل أو 

وتتعھد الدول األط�راف ف�ي االتفاقی�ة عل�ى . یشارك فیھ بصفتھ مشارًكا في مثل ھذا الفعل
محلی�ة ، ولذلك یجب عل�ى ال�دول تع�دیل تش�ریعاتھا ال)٣(المعاھدة بمعاقبة مثل ھذه الجرائم 

وأن تتخذ اإلجراءات الضروریة لف�رض س�لطاتھا القض�ائیة عل�ى أي م�ن الج�رائم ال�وارد 
 :والتي ترتكب ١ذكرھا في المادة 

 داخل أراضیھا أو على ظھر سفینة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة؛) أ(
من قبل أي من مواطنیھا، أو حسبما تراه الدولة مناسًبا، من قبل األش�خاص ) ب(
  ینتمون إلى دولة ما والذین یقیمون في أراضیھا؛ الذین ال

  بھدف إجبار تلك الدولة على القیام بفعل ما أو االمتناع عنھ؛) ج(
ض��ّد رھین��ة ھ��و م��واطن م��ن م��واطني تل��ك الدول��ة، إذا م��ا رأت الدول��ة ذل��ك ) د(

  . )٤( مناسًبا
د حی�ث إن ال��دول األط��راف ف��ي ھ��ذه االتفاقی��ة ، إذ تض��ع ف��ي اعتبارھ��ا مقاص��    

ومبادئ میثاق األمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولیین وتعزیز العالقات الودیة 
والتعاون بین الدول ؛ وإذ تق�ر ، بوج�ھ خ�اص ، ب�أن لك�ل ف�رد الح�ق ف�ي الحی�اة والحری�ة 
وسالمة شخصھ ، كما ھو مبین في اإلع�الن الع�المي لحق�وق اإلنس�ان وف�ي العھ�د ال�دولي 

لمدنیة والسیاسیة ، وإذ تؤكد من جدید مبدأ المساواة في الحقوق وتقریر الخاص بالحقوق ا
المص��یر للش��عوب عل��ي النح��و المجس��د ف��ي میث��اق األم��م المتح��دة وإع��الن مب��ادئ الق��انون 
الدولي المتعلقة بالعالقات الودیة والتعاون بین الدول وفقا لمیث�اق األم�م المتح�دة ، وك�ذلك 

الص��لة ، وإذ ت�ري أن أخ��ذ الرھ�ائن جریم��ة تس�بب قلق��ا  ف�ي ق�رارات الجمعی��ة العام�ة ذات
بالغا للمجتمع الدولي، وأن أي مرتكب لھذه الجریمة یجب أن یقدم للمحاكمة أو یتم تسلیمھ 
طبقا ألحكام ھذه االتفاقیة ، واقتناعا منھا ب�أن ثم�ة ض�رورة ملح�ة لتنمی�ة التع�اون ال�دولي 

جمی�ع أعم�ال أخ�ذ الرھ�ائن ومالحق�ة ھ�ذه بین الدول في وضع واتخ�اذ ت�دابیر فعال�ة لمن�ع 
  .)٥( األعمال والمعاقبة علیھا بوصفھا من مظاھر اإلرھاب الدولي

                                      
ث�اني ال�دولي مجل�ة األم�ن الق�ومي الع�دد ال صالح جواد الكاظم خطوة على طریق مكافحة اإلرھ�اب - )١(

  . ٤٦، ص  ١٩٨٢عشر ، كانون األول 
(2) -   https://www.sis.gov.eg/Story/3818?lang=ar 

  .. ١٩٧٩راجع المادة الثانیة  االتفاقیة الدولیة لمناھضة أخذ الرھائن  - )٣(
  . ١٩٧٩راجع المادة االولي والخامسة من االتفاقیة الدولیة لمناھضة أخذ الرھائن  -  )٤(
 -  ٢٠٠٩ –الجزائ�ر   -رسالة ماجستیر –دور األمم المتحدة في مكافحة اإلرھاب  -رة باشي سمی - )٥(

  ٣٥ص 



  
       رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -ة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلی

- ٣١٤٣ - 

 

     
وقد حرص المجتمع ال�دولي عل�ي جع�ل خط�ف األش�خاص واتخ�اذھم رھ�ائن م�ن 
الجرائم الدولیة وقد ذكرت جریمة اخذ الرھ�ائن ف�ي اتفاقی�ات جنی�ف األربع�ة الموقع�ة ف�ي 

  .  )١( تبرتھا جریمة من جرائم الحربواع ١٩٤٩اغسطس  ١٢
وف���ي حـ���ـین یحظ���ر القـ���ـانون الـ���ـدولي اإلنسـ���ـاني أخـ���ـذ الرھـ���ـائن بالفعـ���ـل   

باإلضافة إل�ي العدی�د م�ن االتفاقی�ات الت�ي تج�رم ویعتبرھــا جریمــة مــن جـرائم الحـرب 
ائم ض��د ھ��ذا العم��ل منھ��ا اتفاقی��ة من��ع ومعاقب��ة أعم��ال اإلرھ��اب الت��ي تأخ��ذ ش��كل الج��ر

الموقع��ة ف��ي واش��نطن  ، األش��خاص وأعم��ال االبت��زاز المرتبط��ة بھ��ا ذات األھمی��ة الدولی��ة 
الخاص��ة بمن��ع الج��رائم المرتكب��ة ض��د االش��خاص و، ١٩٧٣الموقع��ة ف��ي نیوی��ورك س��نة 

والتي جاء  . المتمتعین بحمایة دولیة بما في ذلك الموظفون الدبلوماسیون و المعاقبة علیھا
تھدی�دا خطی�را   لج�رائم المرتكب�ة ض�د ھ�ذا الص�نف المحم�ي دولی�ا تخل�قفي دیباجتھا ان ا

لصیانة العالقات الدولیة الطبیعیة التي ھي ضروریة للتعاون بین الدول و لذلك فثم حاجة 
  . )٢( ماسة التخاذ اجراءات مالئمة و فعالة لمنع ھذه الجرائم و المعاقبة علیھا

  
  ور اإلسالميارتھان االشخاص من المنظ: الفرع الثاني

  : ھناك صورتین من االرتھان في اإلسالم وھي 
اذا م�ال أح�د الط�رفین المتح�اربین إل�ي وق�ف القت�ال أو عق�د الص�لح أو : األولي 

 الھدنة أو إذا طلب األعداء إرسال الرسل للتفاوض او أذا طلبوا افت�داء األس�ري بالتب�ادل
ر الرفی�ع رھ�ائن عن�دھم توكی�داً أن یطلبوا من الطرف االخر رجال من ذي الوجاھة والق�د

 لألمر الذي عزموا علیھ فإذا نقض األعداء العھد أو أساؤوا معاملة الرسل وقتلوا االسري
  : إال أن المسلمین ترفعوا عن قتل رھائن العدو ولنا مثال علي ذلك  )٣(

ھ�ـ وف�ي أثن�اء ح��رب ص�فین ب�ین عل�ي ومعاوی�ة رض�ي هللا عنھم��ا ٣٧ف�ي س�نة   
اس�تغالل  –المع�روف بعداوت�ھ الش�دیدة للمس�لمین  -لثاني قیص�ر ال�روم حاول قسطنطین ا

وك�ان ف�ي حال�ة ھدن�ة  –حالة الفرقة واالنقسام بین المسلمین ، فأخذ یفكر في غ�زو الش�ام 
مع معاویة ب�ن أب�ي س�فیان ، وف�ي أی�دي ك�ل ط�رٍف منھم�ا رھ�ائن للط�رف اآلخ�ر ض�مانا 

                                      
  ١٩٤٩اغسطس  ١٢اتفاقیات جنیف األربعة الموقعة في من  )٣(راجع المــادة   - )١(
رئ��یس الدول��ة و یش��مل أي  –أ ( بأن��ھ ) الش��خص المحم��ي دولی��ا (م��ن االتفاقی��ة ) ١(تع��رف الم��ادة  - )٢(

ئة جماعیة تقوم بوظائف رئ�یس دول�ة بموج�ب دس�تور الدول�ة المعنی�ة و رئ�یس الحكوم�ة او عضو في ھی
أي  -ب. وزیر الخارجیة حین یك�ون أي م�نھم ف�ي دول�ة أجنبی�ة و ك�ذلك أف�راد أس�رتھم ال�ذین یرافق�ونھم 

ممثل او موظ�ف م�ن دول�ة او أي موظ�ف او وكی�ل لمنظم�ة دولی�ة ذات ط�ابع حك�ومي یح�ق ل�ھ بموج�ب 
ال��دولي التمت��ع بحمای��ة خاص��ة م��ن أي ھج��وم عل��ى شخص��ھ او حریت��ھ او كرامت��ھ و ك��ذلك أف��راد الق��انون 

أسرتھ و ھم جزا من المقیمین معھ و ذلك في زمان و مكان ارتكاب الجریمة ضده او ضد مقره الرسمي 
  .  تنقلھ او بیتھ الشخصي او وسیلة

م  ٢٠١٤ -رسالة ماجستیر  - لمعاصرالمعاھدات السلمیة في ضوء الواقع ا  -خمیس عمر خمیس  - )٣(
  .  وما بعدھا ٩٤ص  –فلسطین -
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د وغ��در بمعاوی��ة وق��ام قبح��ھ هللا بقت��ل ف��ألغى قیص��ر تل��ك الھدن��ة م��ن جان��ب واح�� -للوف��اء 
رھائن المسلمین الذین كانوا تحت یده وسار على رأس جیشھ لغزو الش�ام عازم�ا إعادتھ�ا 

 –إل��ى حظی��رة الدول��ة البیزنطی��ة ،  وكان��ت الش��ام بق��رة حلوب��ا وش��یئا عزی��زا فق��ده ال��روم 
لقیص�ر الجدی�د وك�ان ا -لدرجة أن ھرقل بكى عندما غادرھا مجبرا بعد ھزائم جیشھ فیھا 

   .)١( على استعداد أن یفعل أي شيء الستعادتھا
وم��ا لب��ث معاوی��ة ب��ن أب��ي س��فیان أن عل��م بالفع��ل المش��ین ال��ذي فعل��ھ القیص��ر     

قسطنطین وما عزم علیھ من غزو الشام ، فغضب غضبا شدیدا ، واشتد األمر علیھ ، بید 
ر بقتل الرھائن الذین تحت یده للقیصر أنھ لم یفقد صفة الحلم التي أمتاز بھا ، إذ أنھ لم یأم

وف�اء :" ، ولم یمسھم بسوء ، بل أنھ خلى سبیلھم واستفتح المسلمون بذلك علیھم ، وق�الوا 
َوَال َتْكِس�ُب ُك�لُّ َنْف�ٍس إِالَّ َعلَْیَھ�ا َوَال َت�ِزُر " وقال هللا في قرآن�ھ " بغدر خیر من غدر بغدر 

ا َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَیاَنًة َفاْنبِْذ إِلَْیِھْم َعلَ�ى َس�َواٍء " تعالي وقولھ " )٢( َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوإِمَّ
َ َال ُیِحبُّ اْلَخائِنِینَ  وجعل معاویة غضبھ منصبا على قیصر ، وبعث إلیھ بكت�اب " )٣(إِنَّ هللاَّ

ین وهللا ل�ئن ل�م تنت�ھ وترج�ع إل�ى ب�الدك ی�ا لع� ... " ش�دید اللھج�ة ق�وي العب�ارة ق�ال فی�ھ
توقف القیصر عند ھذا الكتاب  ."وألكونن مقدمتھ إلیك فأجعلن القسطنطینیة حممة سوداء 

وأرھبھ ما فیھ من تھدی�د ش�دید ، فانس�حب وع�اد إل�ى ب�الده وأحج�م ع�ن عزم�ھ ف�ي غ�زو 
  .)٤(الشام وكفى هللا المؤمنین القتال 

عامل�ة أخذ أفراد من الع�دو ف�ي وق�ت الح�رب وجعلھ�م رھ�ائن یع�املون م: الثانیة
   -:ومن أدلة ذلك، األسري

ِب�يَّ : َوَقاَل ُمَجاِھدٌ -١ ُمْعَتِم�ًرا، إِْذ أََخ�َذ أَْص�َحاُبُھ َناًس�ا ِم�َن اْلَح�َرِم َغ�اِفلِیَن  ملسو هيلع هللا ىلصأَْقَب�َل النَّ

ِبيُّ  ةَ ملسو هيلع هللا ىلصَفأَْرَسلَُھُم النَّ ِمْن ُذِكَر لََنا أَنَّ َرُجًال : َوَقاَل َقَتاَدةُ . ، َفَذلَِك اْإلِْظَفاُر ِبَبْطِن َمكَّ

 ِ ���َة ِم���َن اْلُحَدْیِبَی���ِة َفَرَم���اهُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْص���َحاِب َرُس���وِل هللاَّ ِنیَّ لَ���َع الثَّ ُیَق���اُل لَ���ُھ ُزَن���ْیٌم، اطَّ

ِب�يُّ  َخ��ْیًال َف�أََتْوا ِب��اْثَنْي َعَش�َر َفاِرًس��ا ِم��َن  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُمْش�ِرُكوَن ِبَس��ْھٍم َفَقَتلُ�وهُ، َفَبَع��َث النَّ

ِبيُّ  ٌة؟ َقالُوا َال؟ َفأَْرَسلَُھْم : ملسو هيلع هللا ىلصاْلُكفَّاِر، َفَقاَل لَُھُم النَّ  )٥(..  .َھْل لَُكْم َعلَيَّ ِذمَّ

      

                                      
(1)  - https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/134139.html 

  .  ١٦٤سورة االنفال اآلیة  - )٢(
 . ٥٨سورة االنفال اآلیة  - )٣(
  .٩٠ص -األحكام السلطانیة  -الماوردي - )٤(
  ٩٤/  ٢٦جامع البیان  -ھـ ٦٧١ —تفسیر القرطبي  - )٥(
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  :وجھ الداللة

حیث نجد أن قریش منع�ت الرس�ول والمس�لمین م�ن دخ�ول مك�ة ألداء ش�عائر     
العمرة في ھذا الوقت امتألت صدور المسلمین بالغیظ علي كفار مكة بقدر ما أصابھم من 

وق�د اطلعھ�م الرس�ول ، م  فیما ك�انوا یتطلع�ون لزی�ارة البی�ت الح�رامألم نتیجة انھیار آمالھ

  .)١(تمھیًدا للتوصل الیھ مع المشركین وإبداء حسن النیة  ملسو هيلع هللا ىلص
الغلمان الخّدم التابعین لقریش، بین یّدي معركة ب�در م�ن  قیام المسلمین بأخذ بعض-٢

 . )٢( اجل الحصول علي معلومات ضروریة عن العدو 

ث�م : "ق�ال )٣( سلمة ب�ن األك�وع عن صحیحھ في أحداث الحدیبیةما رواه مسلم في  -٣
: ق�ال... إن المشركین راسلونا الص�لح حت�ى مش�ى بعض�نا ف�ي بع�ض واص�طلحنا

واخ��تلط بعض��نا ب��بعض أتی��ت ش��جرة؛ فكس��حت  فلّم��ا اص��طلحنا نح��ن وأھ��ل مك��ة
فأت�اني أربع�ة م�ن المش�ركین م�ن أھ�ل مك�ة : قال. شوكھا؛ فاضطجعت في أصلھا

؛ فأبغض�تھم، فتحّوْل�ُت إل�ى ش�جرة أخ�رى، وعلّق�وا  ع�ون ف�ي رس�ول هللافجعلوا یق
ی���ا : س���الحھم واض���طجعوا، فبینم���ا ھ���م ك���ذلك إذ ن���ادى من���اٍد م���ن أس���فل ال���وادي

فاخترطت سیفي، ثم ش�ّددت عل�ى أولئ�ك األربع�ة : قال. قُِتل ابُن ُزنْیم! لْلُمھاجرین
وال�ذي ك�ّرم : ثم قل�ت: قال. في یدي) ٤(وھم ُرقُود، فأخذت سالحھم، فجعلتھ ِضغًثا

). رأس�ھ: یعن�ي. (وجھ محمد ال یرفع أحد منكم رأسھ إالّ ضربت ال�ذي فی�ھ عین�اه

برجل م�ن  )٥(، وجاء عمِّي عامر ملسو هيلع هللا ىلص ثم جئت بھم أسوقھم إلى رسول هللا: قال

 )٧(على ف�رس ُمجّف�ف ملسو هيلع هللا ىلص یقوده إلى رسول هللا ِمْكرزٌ : یقال لھ )٦(  من العبالت

: ، فق��ال ملسو هيلع هللا ىلص فنظ��ر إل��یھم رس��ول هللاف��ي س��بعین م��ن المش��ركین،   )٧(ُمجّف��ف

                                      
المجل�د  –دار البی�ارق  -رس�الة دكت�وراه   –محمد خیر ھیكل الجھاد والقنال في السیاسة الش�رعیة  - )١(

  -االول 
 ١٣٨٩ص -المرجع السایق  - )٢(
ھكذا یقول جماع�ة أھ�ل الح�دیث، ینس�بونھ إل�ى ج�ده، وھ�و س�لمة ب�ن عم�رو ب�ن : سلمة بن األكوع  - )٣(

ت�وفي بالمدین�ة . ن ممن بایع تح�ت الش�جرة، وك�ان ش�جاًعا رامًی�ا س�خًیّا خی�ًرا فاض�الً كا. األكوع األسلمي
اإلص�ابة ترجم�ة : ، واب�ن حج�ر العس�قالني٢/٢٩٨أسد الغاب�ة : ابن األثیر: انظر. سنة ٨٠ه عن ٧٤سنة 
  )٣٣٨٥(رقم 

ْغث - )٤(   .٢/١٦٣لسان العرب، مادة ضغث : ابن منظور: انظر. الُحْزمة: الضِّ
األنصاري، عم سلمة بن عمرو بن األكوع، استشھد یوم خیبر، وھو الذي جعل  عامر بن سنان ھو - )٥(

أسد : ابن األثیر: انظر. وال تصدقنا وال صلینا... با� لوال هللا ما اھتدینا: یرتجز حین خرج یومھا ویقول
 ).٤٣٩١(اإلصابة، الترجمة : ، وابن حجر٢/١٩الغابة 

. الباء من قریش وھم أمیة الصغرى والنسبة إلیھم عبلّي؛ ألن اس�م أمھ�م عبل�ةبفتح العین و: العبالت  )٦(
 .١٢/١٧٧المنھاج : النووي: انظر

  .١٢/١٧٧المنھاج : النووي  )٧(
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 : - :فعفا ع�نھم رس�ول هللا ، وأن�زل هللا. )١( "وِثناهُ   دُعوُھْم یُكْن لُھْم بْدُء اْلفُُجورِ "

                                 

    
  .)٣( ثم خرجنا راجعین إلى المدینة: قال... اآلیة كلھا، )٢( 

نج��د م��ن خ��الل ھ��ذا الع��رض یتب��ین مش��روعیة أخ��ذ رعای��ا : رأي الباح��ث    
ویطبق حكم األسر فیھم وھو القتل أو الم�ن أو الف�داء حس�ب ، العدو في وقت الحرب 

 س�واء م��ن اج��ل أخ��ذھمم�ا تقض��یة مص�لحة المس��لمین  مھم�ا كان��ت ال��دوافع م�ن وراء 
التبادل بین المحتجزین او اظھار القوة أو الحصول عل�ي معلوم�ات معین�ة ع�ن الع�دو 
او مساومتھم مع العدو لیص�لوا إل�ي الغ�رض ال�ذي یریدون�ھ وال�ذي یع�ود ب�النفع عل�ي 
المسلمین بشكل عام فاذا تحقق�ت ھ�ذا الغ�رض ف�ال م�انع م�ن اط�الق س�راح المعتقل�ین 

فیس��فك ال��دماء، وینتھ��ك  ،ل��م ین��تقم ) ص( ألن الرس��ول . واالف��راج ع��ن  المختطف��ین 
ور، بل العفو ھو شیمة رسول هللا   .  األعراض، وینھب الدُّ

  

  اث اطب

 اون ادو  وادث اء  ان  ار وة

ظور اوا  

،  لق�د اھ��تم المجتم�ع ال��دولي بموض��وع االس�تیالء عل��ي الس��فن ف�ي البح��ر ب��القوة  
حی�ث اتخ�ـذ اإلرھ�اب ، عدتھا االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب من الج�رائم اإلرھابی�ة و

أشكاالً عدی�دة ، م�ن ھ�ذه األش�كال خاص�ة ف�ي الس�نوات األخی�رة ح�وادث االس�تیالء عل�ـى 
كم�ا ج�اءت ف�ي الكت�اب والس�نة ، السفن في البحر بالقوة ، أو ما یسمى بالقرصنة البحریة 

وھ��و أم��ر یتف��ق وحقیق��ة م��ا تمثل��ھ م��ن قط��ع ، ) ح��د الحراب��ة( م��ة تطب��ق عل��ي  ھ��ذه الجری
فاالس�تیالء ، أو أعاقتھ�ا ع�ن اس�تكمال رحلتھ�ا ف�ي البح�ر ، الطریق البحري علي الس�فینة 

  . )٤( علي السفن في البحر بالقوة من الجرائم اإلرھابیة التي تخالف اإلسالم
     

                                      
 .١٢/١٧٧المنھاج : النووي: انظر. أي عوده ثانیة: أي ابتداءه، وثناه: البدء  )١(
  ). ٢٤(سورة الفتح اآلیة رقم  )٢(
 ).١٦٥٦٦(، وأحمد )١٨٠٧(ب الجھاد والسیر، باب غزوة ذي قرد وغیرھا كتا: صحیح مسلم  )٣(
منھا من الجرائم اإلرھابیة ) ١٠١(في المادة  ١٩٨٢راجع اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار عام  -  )٤(

 . من المادة األولي) ٣(م في الفقرة  ١٩٩٨التي حددتھا االتفاقیة العربیة مكافحة اإلرھاب الصادرة 
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لج�رائم ذات الط�ابع ال�دولي تعتبر ظاھرة اختط�اف الس�فن البحری�ة جریم�ة م�ن ا 

،التي تنامت بشـكل ملحوظ في أواخر القرن العشرین بعد فترة من االنحس�ار، وأص�بحت 
 الماضیة القلیلة السنوات مدى على ارتفعت ملفتة للنظر فـي منـاطق كثیرة من العالم كما

 ع�ام سفینة ٢١٧ إلى ، م ٢٠٠٨ عام سفینة ١١١ من للھجمات تعرضت إلى السفن عدد
 أث�ر االرتف�اع وھ�ذا ، م ٢٠١٠ ع�ام األول م�ن الرب�ع ف�ي ھجوًم�ا ٣٠ ووق�ع ، ٢٠٠٩
 إلي أدى مما ، الصومال في البلدان بما إلي واستیرادھا السلع أسعار على كبیرة بصورة
، فألبد أن یكون ھناك رادع من قبل  .الدولي االقتصاد وتأثر الغذائیة المواد أسعار ارتفاع

  .)١(لجرائم المجتمع الدولي لھذه ا
  

   األول الفرع
  االستیالء علي السفن في البحر بالقوة في القانون الدولي

أن  یمك�ن لم�ا الس�لب أو باألخ�ذ والس�ریع المف�اجئ التعرض ھو: تعریفھ :  أوال  
  . )٢( مستترة أو ظاھرة معنویة أو مادیة قوة إلى استناًدا لھ محال یكون

الت�ي ت�تم ض�د األش�خاص أو األم�وال  تشمل أعم�ال العن�ف" عرفھا البعض  بأنھ 
  . )٣(بغیر حق مشروع في البحر العام 

   -:شروط االختطاف: ثانًیا
وبالت�الي ُیع�د ھ�ذا الفع�ل م�ن قبی�ل  –العتبار الفع�ل الواق�ع عل�ي الس�فینة اختطاف�اً 

   -:ال بد توافر الشروط األتیة  –القرصنة البحریة 
بأن یدخل االستیالء ) ل غیر مشروع عم( أن یكون الفعل من األعمال اإلجرامیة  -١

 .ضمن األفعال المجرمة قانوناً 

 . أن ینطوي علي استعمال العنف ضد األشخاص وضد األموال  -٢

 . أن یتم بقصد منافع أو أغراض شخصیة  -٣

 . )٤(أن یتم في  البحار العالیة أو في مكان ال یخضع لسلطة اي دولة -٤

                                      
 ٣ص –مرجع سابق  –أحكام القرصنة البحریة في الفقھ اإلسالمي  –د مرتضى عبد الرحیم  - )١(
التكییف القانوني والشرعي الختطاف الطائرات، بحث مقدم على شبكة :مقبل أحمد العمري  - )٢(

 .األنترنت
  ٢٠٤ص  – ١٩٧٤  - القانون الدولي العام في السلم والحرب  ا -د الشافعي  محمد بشیر   - )٣(
  ٥٧٢ص  – ١٩٧٨  - القاھرة   -القانون الدولي العام  –د حامد سلطان  - )٤(
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  -:بواعث االختطاف: ثالًثا
البواعث السیاسیة ھي التي یق�وم فیھ�ا الخ�اطف بتنفی�ذ جریمت�ـھ بباع�ث تعتبر     

االنتصار لرأى أو مبـدأ أو نظری�ة سیاس�یة یس�عى إل�ى تحقیقھ�ا أعض�اء منظم�ة أو حرك�ة 
وق��د یك��ون الباع��ث ھ��و إط��الق س��راح معتقل��ین ف��ي س��جون الدول��ة ، وق��د یك��ون  .سیاس��یة

 .اللجوء السیاسي في دول أخرى الباعث السیاسي ھو الفرار من البالد من أجل طلب
وقد تكون البواعث السیاسیة عادلة وشریفة فرضتھا الضـرورة والظلـم والتج�اوزات      

الموجودة والتي تدفع صحابھا إلى ارتكاب ھذه الجرائـم وق�د تك�ون غی�ـر ذل�ك أي تحقی�ق 
  .مصالح ال عـادلة وال شریفـة وإنما بدافع المصلحة الخاصة لشخص أو جماعة 

  ١٩٨٨من االتفاقیات التي ابرمت في ھذا المجال اتفاقـیة سـالمة المالحة البحریة لعام    
وتقض��ي االتفاقی��ة ب��ـتجریم االس��ـتیالء ، م  ١٩٨٨، وبروتوك��ول المنص��ـات الثابت��ة لع��ام 

عـلى السفینة، أو الحاق ضرر بھا أو بطاقمھا، الذي یحتم�ل أن یع�ّرض مالح�ـتھا اآلم�ـنة 
ض��ھا للخط��ر، وتع��ـریض ل��ـلخطر، وإدخ��ا ل جھ��از أو م��ادة إل��ى الس��فینة یحتم��ل أن ُیعرِّ

المالحة اآلمنة للخطر بإلحاق ض�رر جس�یم ب�المرافق المالحی�ة أو بنق�ل معلوم�ات زائف�ة، 
وتقضي االتفاقیة . واصابة أي شخص أو قتلھ باالقتران بارتكاب الجرائم المذكورة أعاله 

  . )١( تلك الجرائم والمشاركة فیھاأیضا بالمعاقبة على جریمتي الشروع في 
الجریم��ة اإلرھابی��ة تعتب��ر أخط��ر أن��واع الج��رائم الت��ي تف��وق ف��ي ح��د ذاتھ��ا أي   

جریمة سیاسیة، وقد ظھرت براعة الفقھ العربي األمني في التفرقة بین الج�رائم السیاس�یة 
اب األول بالبن��د واإلرھابی��ة، فالثانی��ة تناولتھ��ا االتفاقی��ة العربی��ة ف��ي الم��ادة الثانی��ة م��ن الب��

الرابع، ووضعتھا مع القتل العم�د والس�رقة ب�اإلكراه وأعم�ال اإلت�الف للممتلك�ات العام�ة، 
ویتضح من ذلك أن جامعة الدول العربیة قد وض�عت األس�س األمنی�ة والقانونی�ة لمكافح�ة 
 اإلرھاب الدولي على النطاق اإلقلیمي العربي حفاظاً على مفھوم األمن اإلقلیمي والعالمي

  )٢(.داخل المجتمع الدولي
وم��ن ھن��ا یب��رز لن��ا مفھ��وم اإلرھ��اب البح��ري ال��ذي یتمث��ل ف��ي أعم��ال العن��ف     

والسطو والسرقة البحریة وخطف الرھائن في البحار والقرصنة البحریة وتدمیر المنشآت 
البحری��ة، ، اس��تخدام البح��ار وس��یلة إلتم��ام الج��رائم اإلرھابی��ة عل��ى الیابس��ة ف��أي جریم��ة 

  .ة ترتكب من خالل البحار والمحیطات تعتبر إرھاب بحريإرھابی
      

                                      
  الموقع الشبكي لجنة مكافحة اإلرھاب  - )١(

 .www.un.org/Docs/sc/committees/1373  
(2)  - https://www.al-jazirah.com/2010/20100701/rj7.htm 
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ویختل��ف اإلرھ��اب البح��ري ع��ن مفھ��وم الع��دوان البح��ري حی��ث تق��ع الثانی��ة ض��د 
س��المة األراض��ي واالس��تقالل السیاس��ي لدول��ة م��ن ال��دول وأطرافھ��ا، بینم��ا تق��ع جریم��ة 

س�یة وأطرافھ�ا ال اإلرھاب ضد سالمة األش�خاص وممتلك�اتھم وحق�وقھم، وحری�اتھم األسا
یكون��ون إال أف��راداً ومنظم��ات إرھابی��ة أو عص��ابات الج��رائم المنظم��ة، فل��یس ھن��اك دول 

  .)١( إرھابیة
ویعتبر اإلرھاب البح�ري الھ�اجس األول لكثی�ر م�ن ال�دول لوج�ود العدی�د م�ن     

الصراعات السیاسیة والعرقیة المنتشرة في المجتمع الدولي، وبالتحدید بعد أحدث الحادي 
عشر من سبتمبر في الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة األم�ر ال�ذي أظھ�ر الحاج�ة الملح�ة إل�ى 
األم��ن الع��المي ض��د اإلرھ��اب، وطالب��ت أمریك��ا وع��دد م��ن ال��دول ف��ي المنظم��ة البحری��ة 
الدولیة السرعة في وضع قواعد وإجراءات دولیة تھتم بأمن السفن في البحار والموانئ ، 

ألعضاء بدعم اإلجراءات األمنیة على م�تن الس�فن والم�وانئ وطالبت المنظمة من الدول ا
وتفعیل الثقافة األمنیة في مجال النق�ل البح�ري ل�دى أطق�م الس�فن مم�ا یخ�دم ت�دفق التج�ارة 
الدولیة، وبما یحقق استعداد السفن والموانئ لمواجھ�ة احتم�ال التع�رض لھجم�ات إرھابی�ة 

ارض ھ��ذه اإلج��راءات والمھ��ام م��ع واألش��كال األخ��رى للج��رائم المنظم��ة بحی��ث ال تتع��
الحقوق والحریات األساسیة ألفراد الطاقم على متن السفن دون تمییز كم�ا أقرھ�ا الق�انون 

  .)٢( الدولي لحقوق اإلنسان
 الثاني الفرع

  اإلسالمي الفقھ في البحریة القرصنة                        
كالً م�ن أش�كال التع�ارض لقد اعتبرت الشریعة اإلسالمیة القرص�نة البحری�ة ش�   

الشدید مـع القیم، والمبادئ اإلسالمیة ؛ألنھا عدة جرائم مجتمعة مع بعض�ھا ؛ فھ�ي تش�مل 
الظل���م واالبت���ـزاز، واالعت���داء عل���ى الس���المة الجس���دیة والنفس���یة ، واإلرھ���اب وانتھ���اك 
خصوصیة اآلخرین والسـرقة، فضالً عن أنھ�ا تعطی�ل لمص�الح البش�ر والعب�اد ؛ وھ�و م�ا 

   . " اللصوص والقطاع" ع بعض الفقھاء إلى أن یطلق على القراصنة اسم دف
، وھ�ـو أم�ر )حد الحراب�ة(وقد جاءت في الكتاب والسنة تطبق على القرصان     

یتفق وحقیقة ما تمثلھ القرصنة من قط�ع الطری�ق البح�ري عل�ى الس�فینة، أو إعاقتھ�ا ع�ـن  
م��ن الج��رائم اإلرھابی��ـة الت��ـي تخ��ـالف اس��تكمال رحلتھ��ا ف��ي البح��ر، فالقرص��نة البحری��ة 

  .اإلسـالم
    

                                      
  لموقع االلكتروني                                       اإلرھاب البحري عل ا - عاصم السلیمان/ مقدم - )١(

https://www.al-jazirah.com/2010/20100701/rj7.htm 
  مؤشرات على التراجع علي الوقع - ال تظھر - العربیة-المنطقة-في-الحرب-بكلیل- لمقدم - )٢(

https://alwatannews.net/article/737998/Bahrain 
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  - :  -بّین هللاُ تعالى عقوبَة المحاربین في كتاِبھ فقال          

                             

                                

   
 )١(.  

الّدالِّ�ة عل�ى الّتنوی�ِع " أو"أربَع عقوب�اٍت معطوف�ٍة بح�رف  -عّز وجلّ -فقد ذكر     
الّص�لب وھ�و رفُعھ�م بع�د القت�ِل  –. القت�ل -: عند أكثر العلماِء، وھ�ي والّتقسیِم، ال التخییرِ 

عل��ى مك��اٍن ع��اٍل؛ لی��راھم َم��ن حض��رھم ِم��ن الّن��اُس، ویش��تھر أم��ُرھم ف��ي المجتم��ع ال��ذي 
فُتقطُع الی�ُد الیمن�ى ِم�ن : قطع األیدي واألرجل ِمن ِخالفٍ  -. رّوعوه فیكون رادًعا لغیرھم

جُل الیسرى مِ  الّنفي ِمن األرض بإبعادھم وطردھم ِمن . ن مفصل القدممفصل الكف، والرِّ
بلدانھم حتى ُتعلَم توبُتھم، ویقوُم الّسجُن َمقام الّنفيِ إن لم یكن في النفي عقوبٌة لھم، أو كان 

  .)٢( مِظنًة للھروب ِمن العقوبة
ویختلف حكُم المحاربین بحسب اختالف جرائمھم، فإذا َقتلوا وأَخذوا الماَل    

ا وُصلبوا، وإذا قتلوا ولم یأخذوا الماَل قُتلوا ولم ُیصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم َیقتلوا، قُتلو
قُطعت أیدیھم وأرجلُھم ِمن خالٍف، وإذا أخافوا السبیل ولم یأخذوا المال ُنفوا ِمن األرض 

  . )٣( ، وبھ أخذ جمھوُر العلماء
فَمن كان ِم�ن المح�اربین ق�د ...  وھذا قوُل كثیِر ِمن أھِل العلم" :قال ابُن تیمیة   

َقتل، فإنھ َیقتلھ اإلماُم حّداً، ال یجوز العفُو عن�ھ بح�اٍل بإجم�اِع العلم�اِء، ذك�ره اب�ُن المن�ذر، 
ُیطّبُق حدُّ الحرابِة على جمیع المحاربین البالغین ِمن ".  وال یكون أمُره إلى ورثِة المقتول

جال والنِّساء، باعتدائھم على المعصوم ین ِمن المسلمین، أو الّذّمیین، أو المستأمنین، ال الرِّ
ف��رَق ف��ي ذل��ك ب��ین َم��ن باش��ر القت��َل والّس��رقَة، والتروی��َع بنفِس��ھ، أو ك��ان ُمعیًن��ا ل��ھ یحمی��ھ 

  .)٤( ویناصره
كلُّ جریمٍة ُیقصد بھا اإلفساُد في األرض، : ومن ھنا  یتضح أنھ ُیلحُق بالحرابة   

��رِق، والقراص��نُة، وعص��اباُت : الحراب��ةوتروی��ُع اآلمن��ین، فی��دخل ف��ي وص��ف  ��اُع الطُّ قطَّ
  .الخطِف والّسطِو 

      

                                      
  ).٣٣(سورة المائدة اآلیة رقم  )١(

(2)  - https://islamicsham.org/fatawa/2393  
 أحكام حد الحرابة وضوابط تطبیھ  فتاوي علي الموقع اإللكتروني    
  ٣٣اآلیة  -تفسیر سورة المائدة  -الكریم   تفسیر ابن كثیر للقران  )٣(
 ٧-١ص   ٤ج) التفسیر الكبیر(تفسیر ابن تیمیة   )٤(
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 االتفاقی�ات تض�منتھ وم�ا ال�دولي الق�انون فقھ�اء رؤی�ة أن یتضح سبق ما خالصة

 والسطو والعنف االعتداء أعمال كل وتجریم منع في اإلسالمیة الشریعة متفقة مع الدولیة
 س�واء مص�الحھم وتھ�دد البح�ر، بس�الكي إلضرارا إلى تؤدي وصورھا التي أشكالھا بكل

 ال�دولي والق�انون اإلس�المیة الش�ریعة م�ن كل فغایة ، الدولة يمستو على أو فردیة كانت
  )  (١). والبحریة البریة الطرق وتأمین والدول األفراد مصالح حمایة

                                      
عل��ـي حس��ن الش��رفي اإلرھ��اب والقرص��نة البحری��ة ف��ي ض��وء أحك��ام الش��ریعة اإلس��المیة  - )١(

المملك�ة واالتفاقات الدولیة ، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنی�ـة، الری�ـاض، 
  .وما بعدھا١٢ص . ٢٠٠٦-العربیة السعودیة، الطبعة األولى 
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  ثالثاملبحث ال

  دوافع اإلرهاب بني القانون الدويل والشريعة اإلسالمية 

  دوافع اإلرھاب في القانون الدولي  : لب األولالمط
  دوافع اإلرھاب في الفقھ اإلسالمي: المطلب الثاني 

  اطب اول

  دوون اا  برا دوا  

واح��تالل ال��دول وعوام��ل المدیونی��ة الت��ي  أض��اف الواق��ع ال��دولي بتع��دد ازمات��ھ   
خالل االس�تعمار واالح�تالل م�ن قب�ل ارھقت الشعوب وغیاب مبادئ العدالة االنسانیة من 

وأن  مقاومة المحتل من مب�ادئ االم�م المتح�دة واعالن�ات  )١(الدول القویة للدول الضعیفة 
وتحت أسس المشروعیة لحركات التحرر في إحكام للقانون الدولي والفقھ ، حقوق االنسان

جماع�ات أخ�رى ومع ذلك إن الشروط الحمیدة للمقاومة المسلحة ق�د تس�تعمل م�ن ، الدول 
متطرفة لتثیر اإلرھ�اب والقت�ل والخ�وف والتھجی�ر مس�تغلة مش�روعیة المقاوم�ة المس�لحة 

  :لتحقیق أغراضھا الدینیة وبناء على ذلك یمكن تقسیم ھذا المطلب ثالثة فروع وفق االتي
  

  االستعمار واالحتالل: الفرع األول 
نظوم��ة العالق��ات تع��د ح��االت االس��تعمار واالح��تالل م��ن قب��ل دول��ة ألخ��رى ف��ي م

الدولیة وخارج ھذه المنظومة وخاصة بعد المتغیرات الدولیة التي أنھت التس�لط العثم�اني 
حیث أص�بحت معظ�م دول الع�الم وخاص�ة  ١٩١٨-١٩١٤بانتھاء الحرب العالمیة األولى 

دول الشرق األوسط تحت االستعمار االنكلیزي الفرنسي واالیطالي حیث نھب�ت الث�روات 
المحتل من مب�ادئ االم�م المتح�دة واعالن�ات حق�وق االنس�ان ك�ون المتف�ق  واصبح مقاومة

  . )٢(علیة إن االحتالل أمر غیر مقبول من إي شعب من شعوب العالم 
حیث أن التاریخ  لم یخبرنا قی�ام حال�ة م�ن ح�االت االح�تالل أو االس�تعمار أو     

محت�ل ألعم�ال القم�ع غزو مسلح دون أن یجد ھذا الغ�زو م�ن یقاوم�ھ خاص�ة إذا م�ارس ال
واإلرھاب واالستغالل للشعوب المحتلة أراضیھا لكن مع المتغیرات الدولیة الحالیة وقی�ام 
األم��م المتح��دة ووض��عھا لض��وابط قانونی��ة لمعالج��ة األزم��ات الدولی��ة إال أن ذل��ك ال ینف��ي 
وجود حاالت من االحتالل لغای�ة الوق�ت الح�الي ف�ي فلس�طین وأج�زاء م�ن لبن�ان وس�وریا 

المتحدة أعطت غطاءا اممیا الح�تالل الكوی�ت ألج�زاء   دور قرارات جائرة من األمموص
  وخاصة في الجنوب وھذا أدى إلى تدفق أالف االرھابین بعد ) العراق(من بالد الرافدین 

                                      
(1) ADRIAN GUELKE, The age of terrorism and the international political 
system, I.B. TAURIS 
publishers, LONDON, 1995, P 144.  -  
(2)  -  https://annabaa.org/arabic/reports/21907 
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بحجة مقاومة المحتل وعاثت في األرض فسادا ومازال شعب  ٢٠٠٣احتالل العراق عام 

  . )١( ل وما ترتب من قدوم االرھابینالعراق یعاني من أثار االحتال
ال شك أن لجوء شعوب ھذه ال�دول المحتل�ة والمس�تعمرة إل�ى مقاوم�ة المحت�ل     

في حالة قیام حالة من الغزو  یعتبر امرأ محموداً فان للمقاومة المسلحة شروطھا وحدودھا
ا للمحت�ل وخروج المحتل عن قواعد قانون الدولي اإلنساني والحربي وان تك�ون مقاومتھ�
تتمث�ل  )٢(تحت أسس المشروعیة لحركات التحرر في إحكام للقانون الدولي والفقھ ال�دولي

  : في 
  . ١٩٠٧و١٨٩٩لوائح الھاي الرابعة بشان قواعد الحرب لعامي    .١
  . ١٩٤٩اتفاقیة جنیف لعام    .٢
  . ١٩٤٨االعالن العالمي لحقوق االنسان    .٣
  . ١٩٤٥میثاق األمم المتحدة    .٤
  . )٣( القانون الدولي واالنساني-٥

وم��ع ذل��ك إن الش��روط الحمی��دة للمقاوم��ة المس��لحة ق��د تس��تعمل م��ن جماع��ات     
أخ��رى متطرف��ة لتثی��ر اإلرھ��اب والقت��ل والخ��وف والتھجی��ر مس��تغلة مش��روعیة المقاوم��ة 

وھ��ذا م��ا تحق��ق فع��الً ف��ي الع��راق بع��د االح��تالل  )٤( المس��لحة لتحقی��ق أغراض��ھا الدینی��ة
ریك�ي حی�ث اس�تغلت عص�ابات القاع��دة اإلرھابی�ة وعص�ابات أخ�رى ت�دعي المقاوم��ة األم

المس��لحة ض��د االح��تالل لتم��ارس اإلرھ��اب بأش��كالھ منتھًك��ا ب��ذلك ألبس��ط قواع��د حق��وق 
  . )٥( اإلنسان

                                      
دار و مكتب��ة الھ��الل للطباع��ة و النش��ر، . الت��اریخ ، د  االرھ��اب عب��ر –ن��دالوي الم  حم��د محم��ود  )١(

  ١٢٨،ص  - ٢٠٠٩
، بحث منشور ضمن كتاب جماعي بعنوان  –حروب إسرائیل ضد لبنان ، إبراھیم مشروب   )٢(

 .وما بعدھا  ٣٣ص  – ١٩٩٧مجلس النواب ، الجمھوریة اللبنانیة 
مرك��ز اإلم��ام الش��یرازي ) دراس��ة مقارن��ة(عن��د اإلم��ام الش��یرازي نظری��ة ال��ال عن��ف : أس��عد اإلم��ارة  )٣(

  .وما بعدھا  ٥٥ص ،   ٢٠٠٣، دار العلوم للتحقیق والطباعة ، بیروت ،  للدراسات والبحوث 
(4)JEAN CLAUDE PAYE, Trois faux semblants du mandate d’arrêt 
européen, Monde diplomatique 

du février 2002  P 16..  
  ٣٤٣ص_   ٥ط_  دار الحكمة للطباعة بغداد  –القانون الدولي العام  –عصام العطیة . د - )٥(
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  :الھیمنة واستخدام منھج القوة في العالقات الدولیة : الفرع الثاني
السلم العالمي وعجزھا عن اتخاذ موقف  كأداة لتحقیق ١٩٤٥نشوء األمم المتحدة 

قانوني وأخالقي إزاء ما یحدث من انتھاكات وحمالت إبادة لشعوب عدیدة ضمن المجتمع 
 الدولي وقیام الحرب العالمیة  یعید ص�راع الھیمن�ة ب�ین المتنافس�ین تنظ�یم النس�ق ال�دولي،

تجی�ب الھیمن�ة عل�ى س�ؤال یتعل�ق ب�أي م�ن . ویقود الت�اریخ إل�ى اتجاھ�ات مختلف�ة وجدی�دة
ونت�ائج ھ�ذه الص�راعات ت�ؤثر عل�ى . وأي أفكار س�وف تس�ود . الدول تحكم النسق الدولي

  .البنى االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة واالیدیولوجیة للمجتمعات والبیئة الدولیة 
یاس��یة األقط��اب القط��ب الش��یوعي بزعام��ة االتح��اد وم��ا ن��تج بع��د ذل��ك م��ن س   
الس��ابق واآلخ��ر الوالی��ات المتح��دة ومعس��كرھا الرأس��مالي واتجاھھ��ا لتحقی��ق  الس��وفیتي

المكاسب السیاسیة على حساب ضمانات حقوق اإلنسان ومن ثم س�قوط االتح�اد الس�وفیتي 
خم�س دول دائم�ة وانفراد الوالیات المتحدة بسلطة األمر والنھي وتحكم  ١٩٨٩الشیوعي 

  .)١(العضویة بمصیر وحقوق الدول األخرى 
أن التفرد بالقرار السیاسي العالمي سیرسخ مبادئ العنف واالرھاب والكراھیة    

. بین المجتمعات في العالم، و أن استخدام الق�وة المفرط�ة س�یخلق فج�وة كبی�رة ب�ین ال�دول
عالقة ارتباطیھ بین مفھوم القوة  كما تم أثبات صحة فرضیة الدراسة  التي مفادھا أن ثمة

ف��ي العالق��ات الدولی��ة وب��ین إمكانی��ات الدول��ة وق��دراتھا ف��ي تحقی��ق مص��الحھا وف��ي تنفی��ذ 
  .قراراتھا وفي قدرتھا على اتخاذ ھذه القرارات 

وخیر دلیل علي ذلك ما ح�دث ف�ي قض�ایا فلس�طین والع�راق ولیبی�ا والس�ودان     
على الرغم من صدور العدید من الق�رارات الدولی�ة وإیران وبقاء فلسطین تحت االحتالل 

بھ��ذا الش��أن م��ن منظم��ة األم��م المتح��دة ھ��ذه الرواس��ب والمتغی��رات الدولی��ة دفع��ت بع��ض 
حركات التحرر إلى القیام ببعض العملیات خارج حدود دولھا للفت نظر المجتم�ع ال�دولي 

  . من خالل استخدام نفس لغة اإلرھاب التي تستخدمھا القوى المحتلة
إض��افة إل��ى ذل��ك وج��ود ب��ؤر الت��وتر ف��ي إفریقی��ا واس��یا وفق��دان م��وازین العدال��ة   

مما أعطى للقوى التي تدافع عنھا الق�وة الش�رعیة م�ن ق�ادة ،  الدولیة المتزایدة والمطلوبة 
المجتمع ال�دولي أحیان�ا إل�ى الس�كوت أو المص�ادقة عل�ى ش�رعیة اإلعم�ال اإلرھابی�ة الت�ي 

تح��رر تل��ك كونھ��ا تحق��ق ول��و ج��زء م��ن مص��الحھا وإن كان��ت تمارس��ھا بع��ض حرك��ات ال
  .)٢( بصورة غیر مباشرة

                                      
  ١٠٦ص- د مروه خلیل مفھوم الھیمنة في العالقات الدولیة  علي الموقع اإللكتروني    -  )١(

https://esalexu.journals.ekb.eg/article_110720_ecea2a142d1df377f3c35
05fe7fee50d.pdf 

  -  ٢٠١٧ – ١٩٩١  -مفھوم القوة في العالقات الدولیة   - عادل علي سلیمان موسى العقیبي  - )٢(
  ٩ص   ٢٠١٨ - األردن  –رسالة ماجستیر 
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  :تردي األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة الدولیة: الفرع الثالث

تردي الواقع االجتم�اعي والوض�ع االقتص�ادي عل�ى المس�توى ال�دولي لل�دول م�ن 
واالس�تقرار ال�دولي األسباب المباش�رة الت�ي ت�ؤثر بش�كل مباش�ر ف�ي عملی�ات حف�ظ األم�ن 
  . ))١((وتشجع من جھة أخرى اتجاه بعض الدول والجماعات نحو اإلرھاب

ومن ثم یالحظ إن معظم الجماعات المنخرطة أو التي تمارس اإلرھاب ت�أتي     
م��ن ال��دول والجماع��ات الفقی��رة نتیج��ة لس��وء اقتص��ادھا إض��افة إل��ى إن اقتص��ادیات بع��ض 

جرامیة حیث تك�ون بیئ�ة حاض�نة ومش�جعة لإلرھ�اب الدول قائمة على أساس األنشطة اإل
  . )٢(وذلك من اجل حصولھا على دور اكبر على المستوى الدولي

وقد تعمد بعض الدول إلى ممارسة الحرب االقتصادیة ضد الدول األخرى من    
اجل تعطیل صناعاتھا أو تدمیر منشأتھا الصناعیة والتجاریة الستخدامھا كوس�ائل ض�غط 

  ٢٠٠٣و ١٩٩١ول المتضررة والحظنا ھذه األفعال في العراق إثناء حرب على تلك الد
اثناء غزو العراق من تدمیر شامل للبنى التحتیة والصناعیة مما یعد إرھابا دولیاً مقصوداً 
لتحقیق وسائل ضغط أو أكراه على الشعب العراقي ساعد في إنعاش بیئ�ة اإلرھ�اب حت�ى 

  .)٣(جاذبة لإلرھاب أصبح العراق من الدول المصدرة وال
وال ش��ك أن انھی��ار الجان��ب االقتص��ادي یش��كل ت��أثیر مباش��راً عل��ى الوض��ع     

االجتم���اعي لھ���ذه ال���دول االقتص���ادیة واالجتماعی���ة فش���عور اإلف���راد ب���الواقع االجتم���اعي 
واالقتصادي المتردي یدفع بالعمل بقوة من أجل التخلص من ھذا الواقع حتى في ممارسة 

ة اعتق��اداً م��نھم إن ط��ریقھم ھ��ذا یس��ھم ف��ي تق��ویم الواق��ع االجتم��اعي األنش��طة اإلرھابی��
  .)٤(واالقتصادي المتردي

وال��دوافع الت��ي  ون��رى ان اخ��تالف التفس��یرات بش�ان األس��باب  :الباح�ثرأي      
أدت إلى تنامي ظاھرة اإلرھاب بین من یؤكد أھمیة شخصنھ تل�ك العوام�ل ف�ي الظ�روف 

وق���د تك���ون ت���أثیر الظ���روف البیئ���ة واالجتماعی���ة ، ھ���ابيالداخلی���ة الذاتی���ة لشخص���یة اإلر
التنافس   وقد تكون الظروف واألزمات الدولیة في، والسیاسیة المحیطة في نشؤ اإلرھاب

والصراع الدولي واحتالل الدول ومدیونیة بعض الدول باعتبارھا ساعدت في تغذیة ونمو 
یمك��ن إن تظھ��ر ف��ي أي ظ�اھرة اإلرھ��اب، وب��ین م�ن ی��دعي إن اإلرھ��اب ظ��اھرة طبیعی�ة 

                                      
  ٣٤٣، ص ٥القانون الدولي العام ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، ط: عصام العطیةد - )١(
   اخبار االمم المتحدة علي الموقع االلكتروني  - )٢(

https://news.un.org/ar/story/2005/03/35612 
 -  االسباب والمعالجات... تدمیر االرھابیین للبنى التحتیة في العراق وسوریاحمد جاسم محمد   - )٣(

 .علي الموقع االلكتروني 
  http://fcdrs.com/polotics/723 

ا  -  https://www.ohchr.org › Terrorism    ‹  
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مجتمع مرتبطة بعوامل مختلفة منھا البیئة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة و الدینی�ة و 
  . )١(اإلیدیولوجیة
ومن ھنا نقول انھ ال یمكن القضاء على الظاھرة إذا لم تعالج أسبابھا فالمش�كلة    

نظر في تحلیل الظاھرة الرئیسیة التي تواجھ تحدید أسباب الظاھرة ھي اختالف وجھات ال
نفسھا ومرد ھذه االختالفات یعود إلى تباین التفس�یرات للمش�كالت السیاس�یة واالقتص�ادیة 

  .واالجتماعیة والثقافیة التي تنشأ عنھا
  

ب اطا  

ا ا  برا دوا  

م�ال ، في الفقھ اإلسالمي متع�ددة منھ�ا ، داف�ع اخ�ذ ال) اإلرھاب( أسباب الحرابة  
وبناء على ذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى ثالث�ة  . دافع قتل النفس ، دافع إخافة الطریق

 -: مطالب
 دافع اخذ المال: الفرع األول 
 دافع قتل النفس:الفرع الثاني 
 دافع إخافة الطریق: الفرع الثالث 

  
  -: دافع اخذ المال: :الفرع األول 

مال المسلمین ، ومن في حكمھم وھو یطابق الدافع  الدافع الرئیسي للمحاربین ھو أخذ    
الشخصي في القانون الدولي ح�ین تناولن�ا دواف�ع اإلرھ�اب ال�دولي ، أم�ا ال�دوافع األخ�رى 
فھ�ي عرض�یة ف��ي الفق�ھ اإلس�المي الن األص��ل أن الحراب�ة ھ�ي خ��روج المح�اربون عل��ى 

ع ك�ون ھ�ؤالء الم�ارة المارة في الطریق بدافع سرقة أموالھم بواس�طة الق�وة ، والش�وكة م�
بعیدین عن المن�ع ، والغ�وث ، والمس�اعدة ، س�واء ك�ان الم�ارة ب�الطریق مس�لم ، أو ذم�ي 

، أما لو كان المارة في الطری�ق  )٢(والذمي ھو المقیم في الدولة اإلسالمیة) المستأمن(وھو
حربي أو باغي ، فال عصمة لھ ف�ي نف�س أو م�ال ، ویج�ب أن تك�ون ی�د الم�ارة ب�الطریق 

ى المال الذي یحوزه ید صحیحة فان كانً  ، ونظرا الن أخذ المال ھو ال�دافع الرئیس�ي عل
   )٣(.  )بالسرقة الكبرى(رابة لذلك سمیت للحرابة في اإلسالم سارقا إیاه فال تقع الح

                                      
(1)   - FALK  PICHARD, Revolutionaries and functionaries the dual face of 
terrorism، NEWYORK EP. Editor, 1988, P 423. 

وم��ا  ٣٩٧ص  -ب��ي دار الفك��ر العر –الجریم��ة والعقوب��ة ف��ي افق��ة اإلس��المي   -محم��د اب��و زھ��رة  - )٢(
  .بعدھا 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، الجزء السابع ، العدد الحادي والثالث�ون   -عالء الدین أبي بكر - )٣(
 ٩١ص  –١٩٨٢ -دار الكتب العلمیة  –بیروت  –
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  -:دافع قتل النفس ::الفرع الثاني

مَ " قال هللا عز وجل في      ْفَس الَِّتي َح�رَّ �اُكْم  َال َتْقُتلُوا النَّ ُ إِالَّ ِب�اْلَحقِّ َذلُِك�ْم َوصَّ هللاَّ
ولكن قد یحدث القتل ، فھذ اآلیة وغیرھا من اآلیات تحرم قتل النفس  )١("ِبِھ لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن 

ول��یس م��ن دواف��ع الحراب��ة الرئیس��یة ، ولكن��ھ ق��د یح��دث أثن��اء أخ��ذ الم��ال ل��ذلك فھ��و داف��ع 
خرج المحاربون على الم�ارة ب�الطریق بھ�دف عرضي قد یصاحب جریمة الحرابة وھنا ی

أخذ مالھم فیقتلون مع السرقة ، أو یقتلون دون القدرة عل�ى س�رقة الم�ال وف�ى ھ�ذه الحال�ة 
ین��تج ع��ن الحراب��ة ف��زع وخ��وف ش��دیدین للم��ارة ب��الطریق ، وب��ذلك یك��ون المح��اربون ق��د 

، والقت��ل ارتكب��وا ع��دة ص��ور لجریم��ة الحراب��ة ربم��ا بفع��ل إجرام��ي واح��د وھ��و الس��رقة 
وإخافة الطریق ، وإن كان في وقوع أي من ھذه الجرائم ما یكفى إلسناد الحراب�ة إل�یھم ، 
ولذلك ذھب معظم الفقھاء إلى القول فالقت�ل ف�ي الحراب�ة یختل�ف ع�ن القت�ل ف�ي القص�اص 

ل�ذلك فالقت�ل ال  )٢(فالقتل في األخیر ھو مجرد القتل ام في الحرابة فمفصده ھو شدید األثر
ن المحاربین بعفو ولى الدم ، أو بعفو الحاكم في حالة القتیل ً حیث إن العقاب في یسقط ع

، وھ��ى ال ال��ذي ال وارث ل��ھ تس��قط إال  )٣(ھ��ذه الحال��ة یع��د ح��دا م��ن ح��دود هللا ع��ز وج��ل
 . )٤(بالتوبة النصوح قبل قدرة الحاكم علیھم

  
  -:دافع إخافة الطریق ::الثالث فرعال

إلجرامي فیھ إخافة للمارة بالطریق وترویعھم ، وإن یالحظ أن سلوك المحاربین ا
، ورغ�م أن ھ�ذه الص�ورة ھ�ي أق�ل ص�ور الحراب�ة  )٥(لمً  یأخذوا م�االً  ، ول�م یقتل�وا نف�س

ض��ررا إال لھ��ا أث��ار س��لبیة عل��ى كاف��ة من��احي الحی��اة ف��ي الدول��ة اإلس��المیة السیاس��یة و 
ب ، والجرائم ، والسرقة ، االقتصادیة واالجتماعیة ألنھ سوف تسود الفوضى واالضطرا

من غیر أن یعتمدوا ، والبغض والكراھیة أن أھل الحرابة یریدون الفساد من لذات الفساد 
في خروجھم علي تأویل دیني وھم ال یریدون سلطان إنما یریدون السلب والنھ�ب والقت�ل  

  .)٦(فھم مجرمون قد وجد فیھم االتفاق الجنائي 

                                      
   ١٥١سورة االنعام اآلیة   - )١(
 ٩٨ص   –الجزائر   - ٢٠١٣ –رسالة دكتوراه  –العشبي قویتر  الموازنة بي العقوبة والعفو  - )٢(
  .وما بعدھا  ٢٧٢ص   –المرجع السابق  –العشبي قویتر  الموازنة بي العقوبة والعفو  - )٣(
 ٣٣٠الصفحة  - ٢ج  -ابن رشد الحفید  -بدایة المجتھد ونھایة المقتصد   - )٤(
  

(5)http://www.aleman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%
A8/%D9%81%D9%8 

  وما بعدھا ٢٦٠دار الفكر العربي بدون تاریخ ص –الوحدة اإلسالمیة  –االمام محمد ابو زھرة    - )٦(
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  املبحث  الرابع

  اب يف القانون الدويل والفقه اإلسالميمكافحة اإلره

  اإلرھاب ودور مجلس األمن والجمعیة العامة في مكافحتھ : المطلب األول 
  مكافحة اإلرھاب في الفقھ اإلسالمي: المطلب الثاني 

  اطب اول

  ا ن واس ا ب ودوررا  

الباردة،  الحرب انتھاء بعد األمن مجلسل العملیة الممارسات في العملي الواقع إن
 إل�ى أدى الدولی�ة ھیئات�ھ بمؤسس�ات ال�دولي المجتم�ع االمریكی�ة بری�ادة وانف�راد الوالی�ات

 المعنی�ة األم�ن مجل�س أغل�ب ق�رارات  لع�ل .األم�ن مجل�س داخل الدولي التوازن اختالل
،  ١٩٩٠اإلرھ��اب ال��دولي والت��ي تمثل��ت ف��ي اثن��ي عش��ر دول��ة ھ��ي الع��راق  بمكافح��ة

كمبودی��ا ،١٩٩٢الص��ومال ،  ١٩٩٢لیبری��ا ،  ١٩٩٢لیبی��ا ،  ١٩٩١یوغس��الفیا الس��ابقة 
س�یرالیون ،  ١٩٩٦الس�ودان ،  ١٩٩٤رواندا ،   ١٩٩٣انجوال،  ١٩٩٣ھایتي ،  ١٩٩٢
 المتعلق�ة اختصاص�اتھ ممارس�ة في مجلس األمن عجز تؤكد  ١٩٩٩افغانستان ،  ١٩٩٧
  .)١(الدولیة الشرعیة فكرة وتجسید  الدولیین واألمن السلم بحفظ

ستھدف مجلس األمن م�ن وراء إص�دارة  لق�رارات مكافح�ة اإلرھ�اب ال�دولي ا   
وھ�ذا م�ا ك�ان  )٢(كانت ھناك  أھ�داف أخ�ري غی�ر المحافظ�ة عل�ي الس�لم واألم�ن ال�دولیین

ب�االنحراف بالس��لطة م�ن جان�ب مجل��س    louis cavaire" "الفقی�ھ الفرنس�ي  یس�میھ
دث فع�الً ف�ي ق�رارات مجل�س األم�ن المعنی�ة بمكافح�ة اإلرھ�اب ال�دولي وھذا ما ح. األمن

فظاھرھ�ا ی��دعو إل�ي محارب��ة اإلرھ��اب وباطنھ�ا مص��الح سیاس��یة ض�یقة ألعض��اء مجل��س 
  . )٣(األمن الدائمین

أن مبدأ حسن النیة الذي أصبح إحدى القواعد المعمول بھا في شرعیة ممارسة    
لیس ذاتیا ألن�ھ یق�در وفق�اً لض�رورات مادی�ة ألنھ ذو محتوي موضوعي و –االختصاص 

نجده منعدم في الق�رارات الص�ادرة ع�ن مجل�س األم�ن  -وطبیعیة تتصل بالمصلحة العامة
  .)٤(المعنیة بمحاربة اإلرھاب

      

                                      
 الطبعة .القاھرة .العربیة النھضة دار ،أفغانستان في المتحدة األمم سقوط سكر، براھیمب إ محمود  - )١(

  ١٧ص،    ٢٠٠٧األولى
  ٩القاھرة ، ص،   ١٩٧٥التنظیم الدولي ، دار الفكر العربي،  -إبراھیم العناني    - )٢(
 الطبع�ة العربی�ة،  النھض�ة دار المتح�دة، العقوبات الدولیة ب�األمم مستقبل :سلیم عباس الغفار عبد  - )٣(

  . ٣٣٥ ص،   ٢٠٠٦، األولى،  
(4)  - https://www.un.org/ar/sc/repertoire/89-92/89-92_11.pdf 



  
       رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -ة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلی

- ٣١٥٩ - 

 

  
 التص�دي ف�ي الدولی�ة بالش�رعیة األم�ن مجل�س تمس�ك مس�ألة أن إل�ى التنویھ یمكن

 الفق�ھ ف�ي واس�عاً  ج�دال تثی�ر خاص�ة، ال�دولي اإلرھ�اب ومكافح�ة عام�ة الدولی�ةللنزاعات 
یلع�ب  ال�دولي القانون أن والمھتمین الفقھاء من العدید یرى حیث الدولي، القانوني والعمل

 م�ا غالب�اً  وأن�ھ األول المق�ام ف�ي سیاس�یة ھیئ�ة باعتب�اره المجل�س عم�ل ف�ي دوراً ض�ئیال
 منظم�ة میث�اق من السابع الفصل إطار في یعمل حینما خاصة القانون یتجاھل أو یتجاوز

 م�ن األحی�ان معظ�م ف�ي یتھ�رب ونج�ده ال�دولیین، واألمن السلم حفظ بقصد المتحدة األمم
باإلش�ارات   ویكتف�ي ب�ھ، الب�ادئ ھ�و الط�رفین أي تحدی�د أو م�ثال، ع�دوان مص�طلح ذك�ر

  . )١(العامةأو  العابرة
 حی�ث ال�دولي اإلرھ�اب مكافح�ة مواض�یع تن�اول حینم�ا اتبع�ھ ال�نھج ونف�س   

 ف�ي نج�ده ح�ین ف�ي الكب�رى خاص�ة ال�دول ب�ھ تقوم الذي اإلرھاب مصطلح ذكر یتحاشى
 الت�ي وال�دول المعت�دي، الط�رف تحدی�د ف�ي ویمع�ن التفاص�یل ف�ي یتوس�ع أخ�رى ح�االت
 م�ا وھ�ذا الدولی�ة، العالق�ات ف�ي وزن�ا تفتق�د الت�ي ال�دول م�ن كان�تإن  اإلرھ�اب تم�ارس
  .الدولي اإلرھاب بمحاربة المعنیة األمن لسمجللقرارات  تحلیلنا أثناء الحظناه

 واألنسب األقدر ھي المتحدة لألمم العامة الجمعیة بأن القول إلى ھذا كل یدفعنا   
 م�واد خ�الل من األمن مجلس بصالحیات تمتعت لو الدولیین واألمن السلم لحفظ للتصدي
 ف�ي األم�ن مجل�س ردو عل�ى بذلك وتتفوق المتحدة، األمم منظمة میثاق من السابع الفصل
 ال�دولي، اإلرھ�اب محارب�ة ف�ي أكث�ر فاعلیتھ�ا وتكون جزاءات دولیة، فرض على القدرة
 العام�ة الجمعی�ة لش�مولنظ�راً  وھ�ذا الخاص�ة الذاتیة المصالح عن بعید موضوعي بشكل
  . )٢(متساویة وھي المتحدة األمم منظمة في األعضاء الدول لجمیع

برام اتف�اقیتین دولیت�ین لمواجھ�ة بع�ض األعم�ال كما قام�ت الجمعی�ة العام�ة ب�أ    
اإلرھابی��ة واتفاقی��ة خاص��ة بحمای��ة األش��خاص المتمتع��ین بحمای��ة م��ن الدبلوماس��یین لس��نة 

والثانیة تتعلق باختطاف الرھائن ولكنھ�ا اقتص�رت عل�ي ح�ث ال�دول ف�ي قرارتھ�ا  ١٩٧٣
ل�دول دائم�ة علي التع�اون م�ن أج�ل القض�اء الس�ریع عل�ي اإلرھ�اب ألن مجل�س بزعام�ة ا

  .   )٣(العضویة متحكمة في زمام األمور  
 ع�ن تمیزھ�ا الت�ي الخص�ائص م�ن بالعدید تتمتع العامة الجمعیة أن المعلوم من   

 واألص�لح المناس�ب المق�ر ھ�ي تك�ون ألن بالتالي وتؤھلھا المتحدة األمم أجھزة من غیرھا
 المتح�دة األم�م أجھ�زة أوس�ع تعتب�ر أنھ�ا ذل�ك ال�دولیین واألم�ن الس�لم قض�ایا لمناقش�ة

 نط�اق ف�ي ی�دخل م�ا ك�ل یش�مل ع�ام اختص�اص م�ن ب�ھ تتمت�ع م�ا بفضل وذلك اختصاصاً 

                                      
 المتح�دة، األم�م منظم�ة میثاق من السابع الفصل في الّدولیةالجزاءان  - األعوج صالح ناجي علي - )١(

  ٢٩٧ص، ٢٠٠٤،القاھرة  جامعة رسالة دكتوراه القانون،
المتح�دة   األم�م منظم�ة میث�اق م�ن الس�ابع الفص�ل ف�ي الّدولیةالجزاءان  - األعوج صالح ناجي علي - )٢(

  . ٣٣٣،  ٣٣٢ص –المرجع السابق 
وكذا االتفاقیة   ١٩٧٣اتفاقیة خاصة بحمایة األشخاص المتمتعین بحمایة من الدبلوماسین لسنة  - )٣(

  تتعلق بأختطاف الرھائن
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 الجمعی�ة قرارات تعتبر المیثاق حیث من  ١٠  المادة حسب المتحدة األمم منظمة أنشطة
وخاصة  الدولیین واألمن السلم حفظ لمھام تولیھا فإن لذا األكثریة شرعیة عن تعبر العامة
  . )١(الدولي والقانون المیثاق روح مع متوافقاً  یكون سوفمة اإلرھابیة الجری

     
 فالب�د من�تظم، بش�كل ینتھك�ھ األمن ومجلس قائماً  الدولي ال یزال القانون كان إذا

 القانونی�ة بالوكالة وانحرافھمالدولي  األمن مجلس في األعضاء الدول تآمر أمام وقفة من
 ك�ان واذا المیث�اق، م�ن)  ٢٤(للمادة  وفقاً  المتحدة األمم منظمة أعضاء إیاھا منحھم التي
 بس�بب  )٢٥( للم�ادة وفقاً  طابعھا اإللزامي تفقد األمن مجلس فإن قرارات الحال ھو ذلك

  . )٢()٢٥(المادة  في ا اإللزام وطابع ) ٢٤ (المادة في أساس اإللزام  بین  التالزم
 تطبق أن یجب األمن مجلس اراتفي قر القانون الدولي  فإن األحوال كل وفي  

 یلت�بس ال حت�ى معین�ة سیاسات لخدمة المجلسقرارات  تصاغ أن یجوز وال موحد بشكل
  .والسیاسة القانون بین األمر

 وتكییف�ھ معالجت�ھ في كبیر بشكل تجاھل قد األمن مجلس أن بالقول الجدیر إن   
 السادس الفصلین أحكام وكذا ،الدولیة السلمیة للنزاعات التسویة الدولي، اإلرھاب لظاھرة
 الش�ؤون في التدخل عدم لمبدأ لمخالفتھ باإلضافة المتحدة األمم منظمة میثاق من والسابع
  . )٤(كما نجد أن محكمة العل الدولیة لم یكن لھا دورا في ذلك  )٣(للدول الداخلیة

ح�و ان المنظمة الدولیة لألمم المتح�دة الت�ي مض�ي عل�ي تأس�یھا ن:  رأي الباحث  
ولیس صحیحا أنھا حافظت علي السالم الدولي خالل ، ذات متصف بالفشل ، ستین عاما 

السنوات السابقة  حیث اصبحت األمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجدی�د ع�اجزة ع�ن 
الت��دخل الفع��ال لح��ل المنازع��ات الدولی��ة ومواجھ��ة اإلرھ��اب ال��ذي تمارس��ھ ال��دول إال ف��ي 

كم���ا أن إعط���اء ح���ق ، لوالی���ات المتح���دة األمریكی���ة  ب���ذلك الح���االت الت���ي تس���مح لھ���ا ا
للدول الكبرى في مجلس األمن یعبر ع�ن انع�دام مب�دأ المس�اواة ب�ین ) الفیتو ( االعتراض 

وذلك في عدم قیام األمم المتحدة باالختصاصات المنوط بھا بس�بب اس�تعمال ھ�ذا ، الدول 
كانت السیطرة السیاسیة تملكھا ال�دول ونجد انھ منذ أن وضع میثاق األمم المتحدة . الحق 

ك�ان ف�ي ی�د جماع�ة  ١٩٤٥الخمسة الدائمة العض�ویة فمخط�ط میث�اق األم�م المتح�دة  من�ذ 
وك�أنھم ، دولیة معینة تعمل علي تحقیق السلم واألمن الدولیین تح�ت س�تار األم�م المتح�دة 

م أو قض��اء جعل��وا ألنفس��ھم قانون��ا دولی��ا یرتك��زون علی��ھ حس��ب ارادتھ��م لتطبی��ق سیاس��تھ
  .حاجاتھم وخاصة الجرائم المتعلقة باإلرھاب الدولي 

                                      
  .المتحدة األمم منظمة میثاق من ( 10 ) المادة نص جعار  - )١(

  المتحدة األمم منظمة میثاق من (24 ) (25) المادة نص جعار - )٢(
 الدولیة، السیاسة مجلة الشرعیة الدولیة بقواعد مدي التزام مجلس األمن –حسام ھنداوي  - )٣(

  .وما بعدھا  ٩٦ص  –١٩٩٤جویلیة القاھرة، مؤسسة األھرام، تصدرھا ،( 117 ) العدد
(4)  - Valérie Boreveno: Le Control juridictionnel des resolutions de 

conseil de sécurité. Op. cit. p 227 
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 ب اطا  

 ا ا  برا   

س��وف نق��وم بتن��اول ھ��ذا المطل��ب م��ن خ��الل س��بعة ف��روع لمكافح��ة اإلرھ��اب م��ن 
  المنظور اإلسالمي

  تحقیق العدل واألنصاف بین كافة األجناس: الفرع االول 
  تعمیق االستنارة الدینیة والتفكیر العلمي في نفوس المسلمین : الفرع الثاني 
  الدور اإلعالمي في الدولة اإلسالمیة في منع اإلرھاب  : الفرع الثالث 
  اتباع اسلوب للحوار في تحقیق المطالب المتفقة مع الشرع -:الفرع الرابع 

میة عل�ي قمع جرائم الحراب�ة م�ن خ�الل تطبی�ق الش�ریعة اإلس�ال -:الفرع الخامس
  حد الحرابة

  تحقیق األمن : الفرع السادس 
  حمایة الضرورات الخمس: الفرع السابع

  
  تحقیق العدل واألنصاف بین كافة األجناس: الفرع األول

، ھو إعطاء كّل ذي حّق حّقھ، واالعتدال بال إفراط )١(ُیقصد بالعدل اإلنصاف     
یا أّیھ�ا ال�ذین آمن�وا كون�وا ق�ّوامین � ( :قال تعالىوال تفریط، وھو نقیض الّظلم والجور، 

شھداَء بالقسط وال یجرمّنكم شنئان قوٍم على أّال تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتقوى واتقوا هللا 
  . )٢() إّن هللا خبیر بما تعملون

إن مفھ��وم الع��دل یعب��ر ع��ن اإلنص��اف، كم��ا ُیعب��ر ع��ن معامل��ة الن��اس بش��كل     
یساعد ، معینة، أو تعریضھم للظلم أو التعامل معھم بعنصریة متساٍو، وعدم االنحیاز لفئٍة 

بش��كل فع��ال وم��ؤثر ف��ي القض��اء عل��ي مس��ببات ودواف��ع اإلرھ��اب وایض��اً القض��اء عل��ي 
التطرف  والدلیل علي ذلك في الدولة اإلس�المیة ح�رص اإلم�ام عل�ى تطبی�ق مب�دأ العدال�ة 

ن، وإرجاعھ إلى أصحابھ، ل�ذا بین الناس من خالل محاربة الظلم، وأخذ الحق من الظالمی
، وإن أنكره علیھ )٣(لم یترك مناسبة إال وأعلن فیھا أنھ یسعى إلى تطبیق مبدأ إحقاق الحق

الناس؛ الن الحق طریق موحش وعر، یتطلب م�ن س�الكیھ الص�بر والتحم�ل، كم�ا یتطل�ب 

                                      
مجلة -فلسطین  –غزة  -محددات اإلسالم التربویة للوقایة من اإلرھاب   -حمدي سلمان معمر  . د -  )١(

،   ٢٠١٠المجلد الثامن عشر، العدد األول،  ینایر ) سلسلة الدراسات اإلنسانیة(الجامعة اإلسالمیة 
  ٣٣٠ص

  ٨:المائدة  اآلیة رقمسورة   - )٢(
  عبد الحلیم منصور علي الموقع االلكتروني. د -العدل في حیاة النبي علیھ الصالة والسالم  - )٣(

 http://www.azhar.edu.eg/shariaa-qanon-
tafahna/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9- - 
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ظلم م��ن الن��اس إعان��ة اإلم��ام عل��ى تنفی��ذ العدال��ة ؛ الن تطبی��ق العدال��ة ھ��م مش��ترك، ف��ال
أعین�وني ! أیھا الن�اس): (ع(لذا قال . االجتماعي یلحق الجمیع، وال یمیز بین إنسان وآخر

على أنفسكم، وأیم هللا ألنصفن المظلوم من ظالمھ، وألقودّنا الظالم بخزامت�ھ، حت�ى أورده 
  .)١(منھل الحق، وإن كان كارھا

ناھضاً تفرغ أفراده وقد استطاع اإلسالم بعدلھ وإنصافھ أن یقیم مجتمعا مستقراً   
للعمل واإلنتاج بعد أن شعروا بالعدل في ظل سیادة تشریع سماوي ل�م یت�رك ص�غیرة وال 
كبیرة إال وتحدث عنھا، وأوضح موقفھ منھ�ا، وأوج�د لھ�ا حكم�اً یحق�ق مص�لحة اإلنس�ان، 
ویراعي المصلحة العامة، ویبتغي العدل واإلنصاف ب�ین الن�اس، ف�ال مص�لحة ألح�د عل�ى 

ح اآلخرین، وال إنصاف لفرد أو جماعة یلحق ظلماً بآخرین، ول�ذلك عرف�ت حساب مصال
التشریعات اإلسالمیة بالواقعیة والشمول، فضالً عن العدال�ة والح�رص عل�ى مص�الح ك�ل 

َ َی��أُْمُر ِباْلَع��ْدِل َواْإلِْحَس��اِن َوإِیَت��اِء ِذي " ولق��د ق��ال هللا ع��ز وج��ل ع��ن الع��دل  )٢(الن��اس إِنَّ هللاَّ
ُرونَ اْلقُْربَ    .)٣(" ى َوَیْنَھى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغيِ َیِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ

أفضل نعم هللا تعالى على المرء أن یطبع�ھ عل�ى الع�دل وحب�ھ، : (قال ابن حزم   
الع�دل نظ�ام ك�لِّ ش�يء، ف�إذا أُق�یم أم�ر ال�دنیا بع�دل :(وقال ابن تیمی�ة . وعلى الحقِّ وإیثاره

قامت، وإن لم یكن لصاحبھا في اآلخرة من خالق، ومت�ى ل�م تق�م بع�دل ل�م تق�م، وإن ك�ان 
لَق��ْد أَْرَس��ْلَنا ُرُس��لََنا " وقول��ھ تع��الي    ) .لص��احبھا م��ن اإلیم��ان م��ا یج��زى ب��ھ ف��ي اآلخ��رة

اُس ِباْلِقسْ  َناِت َوأَْنَزْلَنا َمَعُھُم اْلِكَتاَب َواْلِمیَزاَن لَِیقُوَم النَّ ومن ھنا نقول ان اقام�ة .  " )٤(طِ ِباْلَبیِّ
یس��اعد بش��كل فع��ال وم��ؤثر ف��ي القض��اء عل��ي مس��ببات ودواف��ع اإلرھ��اب وایض��اً الع��دل 

  .القضاء علي التطرف 
  

  تعمیق االستنارة الدینیة والتفكیر العلمي في نفوس المسلمین: الفرع الثاني
ي إش���راقھ ترج��ع كلم���ة االس���تنارة ف���ي اللغ���ة العربی���ة إل���ي اس���تنارة العق���ل أ     
فمصطلح االستنارة والتنویر وما یتصل بھما یرجع ف�ي العربی�ة إل�ي أص�ل ، واستضاءتھ 
ومن المعروف أن العقل اإلنس�اني یع�د ن�وراً ألن�ھ یب�دد ظلم�ات الجھ�ل أم�ام ، واحد النور 

أنموزج " األنسان وینیر لھ بالعلم والمعرفة ؛ ومن ھنا وصفحة حجة اإلسالم الغزالي بأنھ
یعن��ي ض��رورة أعم��ال العق��ل والتمس��ك ب��ھ  -إذن –فمص��طلح االس��تنارة "  م��ن ن��ور هللا

  .  )٥(والرجوع إلیھ وتمكینھ من اداء دوره في الحیاة 
       

                                      
(1)  - https://annabaa.org/arabic/rights/18683 

  .وما بعدھا ٤٤ص  –القاھرة  –عب الجزء الثاني مطبعة دار الش، ادب الدنیا والدین ، ي الماورد - )٢(
  . ٩سورة النحل اآلیة  - )٣(
  ٢٩سورة الحدید اآلیة   - )٤(
 ٦٠ص – ٢٠٠٢ –مكتبة األسرة  –محمد حمدي زقزوق ھموم األمة اإلسالمیة  - )٥(
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فإذا وصفنا االستنارة بأنھا دینیة فمعني ذلك أن نعمل العق�ل ف�ي فھمن�ا لل�دین وأن 

 یتع�ارض م�ع مفھ�وم فال�دین اإلس�المي ال.  نقرأ ال�دین ف�ي ض�وء مق�ررات العق�ل الس�لیم 
االس��تنارة الدینی��ة ب��ل العك��س یتط��ابق معھ��ا ویؤی��دھا ألن الفھ��م الص��حیح لل��دین اإلس��المي 

وق�د ق�رر . واحكامھ سوف یمنع المد الذي یبثھ الفكر المتطرف الداعي للعنف واإلرھ�اب 
، فال�دین ع�رف بالعق�ل ، أن العق�ل یج�ب أن یحك�م كم�ا یحك�م ال�دین )١(الشیخ محم�د عب�ده 

د من اجتھاد یعتمد علي الدین والعقل معاً حتي نستطیع أن نواجھ المسائل الجدیدة في والب
  . )٢(المدینة الجدیدة

وق�د عب��ر فالس��فة المس��لمین ع��ن الص��لة الحمیم��ة ب��ین ال��دین والعق��ل وف��ي ذل��ك    
العقل كاألساس والشرع كالبناء ولن یغني " فیقول حجة اإلسالم االمام الغزالي رحمة هللا 

ویصف الغزالي حال من یعتقد أن ، وھما متعاضدان بل متحدان ، ما لم یكن داخل  أساس
، عم�ي ف�ي ع�ین البص�یرة "ھناك تناقضاً بین العلوم الدینیة والعلوم العقلی�ة ب�أن ذل�ك یع�د 

كما جعل االسالم عدم استخدام العقل ذنباً م�ن ال�ذنوب ین�زل األنس�ان إل�ي مرتب�ة أق�ل م�ن 
أُولَِئَك َكاْألَْنَعاِم َبْل ُھْم أََضلُّ أُولَِئَك " القرآن الكریم عن ذلك بقولھ  ویعب )٣(مرتبة الحیوان

  . )٤(" ُھُم اْلَغاِفلُوَن 
  

  الدور اإلعالمي في الدولة اإلسالمیة في منع اإلرھاب: الفرع الثالث 
لإلع��الم دوراً ع��ـرف بأن��ـھ توظی��ـف األح��ـداث والقض��ـایا المھم��ـة، ومتابع��ـة    
ا وانعكاس��ـاتھا عل��ـى المجتم��ـع، ُ وذل��ك لتلبی��ة حاج��ة اإلنس��ان الطبیعی��ة لمعرف��ـة تطوراتھ��ـ

، ویك��ـاد المض��ـمون )٥(البیئ��ـة المحیط��ـة ب��ـھ، ومعرف��ـة الح��ـوادث الجاری��ـة م��ـن حول��ـھ
اإلعالم�ي یش�كل النس�بة الرئیس�ة الس�ـائدة الی�ـوم ف�ـي وس�ـائل اإلع�ـالم الت�ـي یفت�ـرض أن 

ـداث بحیادی��ـة ودق��ة ومص��داقیة، ك��ي تحظ��ى ب��احترام الجمھ��ور تق��ـوم بتغطی��ـة تل��ـك األح��
ووض��ـع أس��ـس التع��ـاون والتكام��ـل األمن��ـي واإلعالم��ـي لمواجھ��ـة اإلرھ��ـاب والتص��ـدي 

، الفتـاً لـدور اإلعـالم الواضـح والب�ـارز ف�ـي مكافح�ـة اإلرھ�ـاب ثقافی�ـاً واجتماعی�ة )٦(لـھ
مبینـاً إشاعة ثقافة النزاھة والشفافیة وف�ي خل�ـق  رافضـة لكافـة أنـواع الفسـاد واإلرھـاب،

                                      
  ٣٠٧ص ،  االدب والحدیث ، الشیخ محمد عبدة  - )١(
   ٦١ص  – ٢٠٠٢ –مكتبة األسرة  –محمد حمدي زقزوق ھموم األمة اإلسالمیة  - )٢(
دار االفاق  – معارج القدس في مدارج معرفة النفس - أبي حامد محمد بن محمد الغزالي    - )٣(

  .وما بعدھا  ٥٥ص  -الطبعة الثانیة  – ١٩٧٥  - بیروت   - الجدیدة 
 ١٧٩سورة األعراف اآلیة  - )٤(
دراس�ة )دور وس�ائل اإلع�الم ف�ي مكافح�ة ظ�اھرة اإلرھ�اب والتط�رف  ، تحسین ن محمد أن�یس د  - )٥(

دور الش�ریعة والق�انون واإلع�الم ف�ي  :ورقة عمل مقدم�ة للم�ؤتمر ال�دولي المحك�م تح�ت عن�وان (میدانیة
 . ٨ص ، إ  – 30 / 3/ 31 2016األردن  –عالم بال إرھاب : مكافحة اإلرھاب تحت شعار

ص  -قسم العلوم االجتماعیة   –كلیة التربیة النوعیة  –نظریات اإلعالم  –رشدي خیرهللا ھشام  - )٦(
  . وما بعدھا  ١٠
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المرئ��ـي (أن وس��ـائل اإلع��ـالم ً م��ـن خ��ـالل إعـ��ـداد الب��ـرامج والتقـ��ـاریر المختلف��ـة  بیئ��ـة 
باتـ���ـت الی���ـوم تلع���ـب دورا ، ً كبیـ���ـرا ولفت���ـت ) والمسـ���ـموع والمق���ـروء وااللكترون���ـي

ثمارھـا إال بالتضــامن والتعـاون الص�ـادق  الورشـة إلــى أن مكافحـة اإلرھـاب ال تــؤتي
والجھــود البنـاءة والتواصــل الفعـال والمســتمر بـ�ـین كاف�ـة القطاعـ�ـات فـ�ـي األردن ال 

  . )١(ســیما المؤسسـات اإلعالمیــة مــع األجھــزة
كما أن علي وسائل األعالم المختلفة في الدول االس�المیة أن تلع�ب دوراً أكث�ر    

یة ف�ي توعی�ة المس�لمین بخط�ورة ج�رائم الحراب�ة واالرھ�اب عل�ي كاف�ة ص�ورھا ف�ي حیو
وأن تذكرھم بشكل دائ�م ومس�تمر ، المجتمع االسالمي وعلي المجتمع الدولي بصفة عامة 

وم�دي انتھ�اك المح�اربین ألوام�ر هللا ، بمدي جسامة العقوبة  علي المحاربین في االس�الم
یجب أیضاً علي رجال الدعوة اإلسالمیة بذل جھوداً كما ) ص(عز وجل وسنة نبیھ محمد 

مضاعفة لتوضیح وبیان جزاء من ینتھك حرمات هللا سبحانھ وتعالي ویتعدى علي حدوده 
  . )٢()ومنھا حد الحرابة ( 

     
ن���ري أن���ھ ألب���د م���ن تص���حیح مس���ار ال���دور االع���الم اإلس���المي  :رأي الباح���ث 

ورت��ھ عل��ي األم��ن والس��الم ف��ي ال��دول واس��تخدامھ ف��ي توعی��ة المس��لمین باإلرھ��اب وخط
اإلس��المیة وب��األعم ألب��د م��ن تص��حیح مس��ار األع��الم اإلس��المي الس��تخدامھ بش��كل یك��ون 

وھ��ذا ل��م یح��دث ف��األعالم ل��م بال��دور المطل��ب من��ھ ف��ي ظ��ل ، منافع��ھ أكث��ر م��ن مض��ارة 
الظ��روف االوض��اع الراھن��ة الت��ي یعیش��ھا المجتم��ع اإلس��المي م��ن كاف��ة ص��نوف وأن��واع 

ل الخلقي والفكري واالھمال بشكل مطلق للبرامج اإلسالمیة بل اذاعة ھذه البرامج االنحال
  .)٣(في مواعید متأخرة من اللیل فال یشاھدھا إال قلیل من المسلمین

                                      
اإلرھاب جوانبھ القانونیة ووسائل مكافحتھ في القانون الدولي الع�ام والفق�ھ  –منتصر سعید حمودة  - )١(

  .   ٤٦٨،  ٤٦٧ص   ٢٠٠٦االسكندریة ، دار الجامعة الجددة ، اإلسالمي 
الج��رائم اإلرھابی�ة ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة والتش��ریعات  –د ش�ادیة اب��راھیم مص��طفي المحروق��ي   - )٢(

  . ٣٥ص  – ٢٠١٢ -الریاض   –مكتبة القانون واالقتصاد  –الطبعة األولي  –العربیة والمقارنة 
(3)  - 
https://books.google.com.eg/books?id=NQv6DwAAQBAJ&pg=PA35&lp
g 
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  اتباع اسلوب للحوار في تحقیق المطالب المتفقة مع الشرع: الفرع الرابع

وار ینبغي أن یكون ُممنھج�اً للِحوار في اإلسالم ضوابط وأحكام وآداب؛ فالح     
بالِحكمة ُمّتصفاً بالموعظة الحسنة، فال ینبغي أن یكون الحوار أھوجاً دون أس�س وقواع�د 
وض��وابط، وإال انقلب��ت نتائج��ھ ول��م ی��ؤت ثم��اره، كم��ا یج��ب أن یك��ون الح��وار باس��تخدام 

اْدُع إِلَ�ى ( :، ق�ال تع�الى)١(األسلوب الحسن الُمنّمق بعیًدا ع�ن الُعن�ف والّتخوی�ف والتش�كیك
�َك ُھ�َو أَْعلَ�ُم بِ  َم�ْن َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُھْم ِب�الَِّتي ِھ�َي أَْحَس�ُن إِنَّ َربَّ

  . )٢()َضلَّ َعْن َسِبیلِِھ َوُھَو أَْعلَُم ِباْلُمْھَتِدینَ 
لع�دم إعط�ائھم الفرص�ة  یقول بعض االرھابین أنھم قد لجأوا لإلرھاب كبدیل     

لسماع طلباتھم بالطریق السلمي وقد یكون ھذا حقیقة أحیاناً لكن تل�ك الحج�ة ال مج�ال لھ�ا 
وتع�د  الش�وري الع�الج ، في اإلسالم ألنھ قد دع�ي للش�وري والمجادل�ة ب�التي ھ�ي أحس�ن 

عن  األنجح لكل المشاكل الصغیرة والكبیرة في الدولة اإلسالمیة فھي نعطي حریة التعبیر
ومبدأ الشوري یتطلب كذلك صالح أح�وال الدول�ة االس�المیة الت�ي ، الرأي والرأي اآلخر 

تقیم المجتمع االس�المي عل�ي اس�اس إس�المیة الكفیل�ة بمعالج�ة الكثی�ر م�ن ج�ذور واس�باب 
  .)٣(جرائم الحرابة واالرھاب سواء علي المستویین الوطني والدولي 

تب�این ب�ین الن�اس ف�ي عق�ولھم وم�دركاتھم وعلي الرغم من وجود حقیقة ھذا ال    
ا م��ن أرك��ان ال��ّدعوة اإلس��المّیة، فال��ّدعوة  وق��ابلتھم لالخ��تالف إال أن الِح��وار ركًن��ا أساس��ًیّ
اإلسالمّیة في األساس قائمة على حوار الُمخالفین وإقناعھم بالحّجة والمنطق والّدلیل، وقد 

لجمیع الّن�اس ف�ي اعتن�اق اإلس�الم ف�ال  جاءت الّدعوة اإلسالمّیة في أساسھا لُتعطي الحرّیة
ُك�ْم َفَم�ْن :  (، قال تعالى)٤(إجبار ألحد على ذلك ما لم یقتنع اقتناًعا كامًال  َوقُِل اْلَحقُّ ِم�ْن َربِّ

  .  )٥() َشاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَیْكفُْر 
آداب نري أنھ ألب�د یك�ون مب�دأ الح�وار محك�وم بض�وابط وأحك�ام و:  راي الباحث

  .اإلسالم وان تكون المطالب تتفق مع الشرع الحكیم وإال فال منطق للحوار 

                                      
(1)https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9
_%D8%A7% 

   ١٢٥سورة النحل اآلیة رقم  - )٢(
  علي الموقع اإللكتروني ١٢٠ص   –وقفات تربویة  في سبیل نھضة جھادیة  –ابو سعد العاملي  - )٣(

  https://www.cia.gov/library/abbottabad-
compound/14/1457F505026FD4A9E2F1AD7BC7B1706B 

 ١٩٩٤–دار المنارة  -: الناشر -أصول الحوار وآدابھ في اإلسالم   -صالح بن عبد هللا بن حمید  - )٤(
  -الطبعة االولي  –
 ، ٢٩سورة الكھف  اآلیة  - )٥(
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قمع جرائم الحرابة من خالل تطبیق الشریعة االسالمیة علي حد : الفرع الخامس
  الحرابة

وھ�ي أش�دُّ ِم�ن  :الِحراب�ُة ِم�ن أش�دِّ الج�رائِم ض�رًرا عل�ى األف�راِد والمجتمع�ات    
ًصا بأعیانھم، فالمحارب یقصُد إیق�اَع الجریم�ِة عل�ى أيٍّ ك�ان، الجرائم التي تستھدف أشخا

عِب في قلوب الّن�اِس عاّم�ًة، فُیفق�د األم�ُن، وَیش�یع الخ�وُف،  مما یترتب على فعلِھا نشُر الرُّ
وتنقطع الّطرُق، وتتعطل المصالُح، وتختلُّ المعایُش، لذلك قّبح هللاُ حاَل المحاربین، وغلّظ 

لھا أشدَّ وأنكى ِمن الجرائم األخرى، وتبّرأ الّنبيُّ صلى هللا علیھ وس�لم علیھم العقوبَة، وجع
وإقام�ُة الح�دِّ عل�ى المح�اربین  م�نھم، وأجم�ع المس�لمون عل�ى قُ�بِح ص�نیِعھم، وس�وِء فعلِھ�م

  ، )١(واج���ٌب بدالل���ة الكت���اب واتف���اِق عاّم���ة علم���اِء األّم���ةِ              

                                

                                  

  
 )٢(.  

وقد ثبت في الّصحیحین أّن نفًرا ِمن ُعرینَة َقِدموا المدینَة، وأظھروا اإلسالَم،      
ث��م غ��دروا برع��اة اإلب��ِل، فقتل��وھم، وس��رقوا اإلب��َل، فبل��غ ذل��ك رس��وَل هللا ص��لى هللا علی��ھ 

فأرسل في آثاِرھم، فأُدركوا، فج�يء بھ�م، ف�أَمر بھ�م، فقُطع�ت أی�دیھم وأرجلُھ�م، ث�م  وسلم،
ارت�ّدوا  !وأيُّ شيٍء أشدُّ مم�ا ص�نع ھ�ؤالِء ؟: "قال أبو ِقالبة. ّشمِس حتى ماتوانبذھم في ال

لذلك جاء اإلسالم بأروع تش�ریع جن�ائي ف�ي مج�ال معاقب�ة ."عن اإلسالِم، وَقتلوا وسرقوا
المح��اربین وجع��ل م��ن الحراب��ة اش��د جریم��ة ف��ي االس��الم ألنھ��ا تض��من محاب��ة هللا تع��الي 

  . )٣(مسة ورسولھ وھدماً للكلیات الخ
فالعقوبة التي نادي بھا االسالم تع�د ج�زء ثابت�اً ف�ي مفھ�وم العدال�ة ف�ي الش�رع     

والقانون كما أن توقیع العقوبة علي المحاربین ھو اع�ادة للحق�وق المالی�ة ألص�حابھا الت�ي 
نھبھا وسلبھا لذلك ف�إن توقی�ع العق�اب عل�ي المح�ارب  ھ�ي اس�تجابة اخالقی�ة ودینی�ة ض�د 

تطّبُق ح�دُّ الحراب�ِة و قي وغیر دیني یستوجب تشدید العقاب علي المحاربعمل غیر اخال
جال والنِّساء، باعتدائھم على المعصومین ِمن    على جمیع المحاربین البالغین ِمن الرِّ

  
  

                                      
وم�ا  ٣٤٣اإلسالم بین الشر ق والغرب مجلة النور الكویتیة مؤسسة بارفا ، علي عزت بیجوفیتش  - )١(

 بعدھا 
  ).٣٣(مائدة اآلیة رقم سورة ال - )٢(
ص   –ب�اب القس�امة الج�زء الث�اني عش�ر  « كت�اب ال�دیات « ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري;- )٣(

٢٤٩  
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المس��لمین، أو ال��ّذّمیین، أو المس��تأمنین، ال ف��رَق ف��ي ذل��ك ب��ین َم��ن باش��ر القت��َل والّس��رقَة، 

  . )١(و كان ُمعیًنا لھ یحمیھ ویناصره والترویَع بنفِسھ، أ
واذا كان البعض یأخذ علینا أننا بتطبیق عقوبة جریمة الحرابة والتي ورت في    

كتاب هللا عز وجل یعتبر خرق للقانون الدولي ومیثاق األمم المتحدة وجعل العالم فوض�ي 
ص��رفاتھا جعل��ت الع��الم فوض��ي بت، نق��ول لھ��م إن تل��ك ال��دول الت��ي ھ��ي ع��دو اإلس��الم ، 

االستعماریة وأنھا قد داست بأقدامھا القانون الدولي ومیثاق األمم المتح�دة وھ�ي ال تكتف�ي 
بھذا بل ھي تشیع اإلرھاب بین صفوف المسلمین أنفسھم وفي كثیر م�ن األحی�ان م�ا تق�وم 

" بتمویل وتدبیر اإلرھاب حتي بین صفوف المسلمین انفسھم من أجل أضعافھم وتفریقھم 
أغل�ب عملی�ات اإلرھ�اب حالی�اً ھ�ي م�ن قبی�ل اإلرھ�اب ال�دولي ألن اإلرھ�اب  والواقع في

  . )٢(المحلي لیس لھ قیمة تذكر ألن عملیات اإلرھاب المحلي ممولة ومدبرة من الخارج 
أن تطبیق الشریعة اإلسالمیة علي الحرابة علي المحاربین كما ورد في كتاب     

للمجتمع ووسیلة من وسائل منع الحرابة ل�دي  وذلك كعقوبة سماویة حمایة، هللا عز وجل 
حی�ث أن  ،كثیر ممن یفكرون في محاربة هللا ورسولھ بإشاعة الرعب والف�زع ف�ي الع�الم 

 لكن�ھ بھ�م، واالس�تبداد الن�اس تع�ذیب إل�ى یھ�دف ال اإلس�الم ف�ي والعق�اب التج�ریم نظ�ام
حمای�ة المجتم�ع  وتع�د ھ�ذه العقوب�ة ن�وع م�ن ت�دابیر اإلس�المي، المجتم�ع لحمای�ة ضرورة

ال سیما عن�دما نك�ون بص�دد تطبیقھ�ا عل�ي المح�اربین  )٣(اإلسالمي وغیره من المجتمعات
الذین لھم خطورة اجرامیة عل�ي المح�اربین م�ن قت�ل وقط�ع لألی�دي واألرج�ل م�ن خ�الف 

حبس كل حالة من حاالت الحرابة ل�یس فق�ط تطبی�ق ح�دود هللا ع�ز ) حبس(وصلب ونفي 
یھا وال عفو وإنما أیضاً تحقق المنع والوقایة من وقوع ھذه الج�رائم وجل التي ال شفاعة ف

  . )٤(مستقبالً في الدولة اإلسالمیة  
     

                                      
(1)  - https://islamicsham.org/fatawa/2393 

 – ٢٠٠٥ -ب�دون دار نش�ر   -الطبع�ة االول�ي –اإلرھاب قض�یة العص�ر  -مصطفي محمد غریب  - )٢(
  .وما بعدھا  ١٠٩ص 

دراسة فقھی�ة مقارن�ة ( السیاسیة في التشریع الجنائي اإلسالمي  الجرائم، اسامة أحمد محمد سمور  - )٣(
  وما بعدھا   ١٨ص   –رسالة ماجستیر نابلس فلسطین   – ٢٠٠٩ -)
دراسة فقھی�ة مقارن�ة ( الجرائم السیاسیة في التشریع الجنائي اإلسالمي ، اسامة أحمد محمد سمور  - )٤(

  .وما بعدھا   ٨٨ص   –مرجع سابق  
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لقد اعترف التشریع الجنائي اإلسالمي بنظام خاص من التعل�یم للقص�ر الج�انحین 
وب�ذلك ، )١(من خالل وضع الج�انحین الص�غار ف�ي مرحل�ة تجرب�ة ألثب�ات حس�ن الس�لوك 

ك أن القانون اإلسالمي أعطي للمحكم حریة في بعض الجرائم بحی�ث تأخ�ذ ف�ي یقول مار
  . )٢(اعتبارھا الجریمة حسب الظروف التي ارتكبت فیھا وشخصیة مرتكب الجریمة 

نري أن عقوبة جریمة الحرابة تتنوع حس�ب الجریم�ة المرتكب�ة : رأي الباحث    
ق��د یخف��ف الج��زاء المخت��ار ، قوب��ةألن التخیی��ر ف��ي الع، ال عل��ي التخیی��ر، عل��ي الترتی��ب

 ق�اطع أو المح�ارب ت�اب إذا.رتب�ة م�ن العق�اب، للمحاربین وكذلك لكل رتبة م�ن الحراب�ة 
 أو القط�ع أو الص�لب أو القت�ل عقوب�ة عن�ھ تس�قط فإنھ علیھ، والقدرة إمساكھ قبل الطریق
 بح�ق یتعل�ق م�ا ك�ل أو القصاص، علیھ ویجب تسقط، فال العباد حقوق تبقى ولكن النفي،
وعل�ي ، الح�د عن�ھ یس�قط ف�ال علی�ھ، الق�بض بع�د أي علی�ھ، الق�درة بع�د ت�اب إذا أم�ا العبد،

الح��اكم أن یعاق��ب ھ��ؤالء المح��اربین بأش��د العقوب��ات وال یأخ��ذ بھ��م رأف��ة وال ش��فقة ألنھ��م 
  .یرتكبون ابشع الجرائم وأقصاھا في اإلسالم

  
  تحقیق األمن:  الفرع السادس

تق منھا في القرآن الكریم ف�ي مواض�ع عدی�دة، وذل�ك وردت كلمة األمن وما یش  
بالمعنى الذي نحن بصدده، وھو األم�ن ال�ذي یعن�ي الس�المة واالطمئن�ان النفس�ي، وانتف�اء 
الخ��وف عل��ى حی��اة اإلنس��ان، أو عل��ى م��ا تق��وم ب��ھ حیات��ھ م��ن مص��الح وأھ��داف وأس��باب 

  . )٣(كملھ ووسائل، أي ما یشمل أمن اإلنسان الفرد، وأمن المجتمع الدولي بأ
من روائع الحكمة البن حزم الوجع والفقر والنكبة والخوف، ال یحس أذاھا إال    

وفس�اد ال�رأي ، والع�ار، واإلث�م ال یعل�م . من ك�ان فیھ�ا، وال یعلم�ھ م�ن ك�ان خارج�اً عنھ�ا
األم��ن والص��حة  )٤(. قبحھ��ا إال م��ن ك��ان خارج��اً عنھ��ا، ول��یس ی��راه م��ن ك��ان داخ��الً فیھ��ا

  .  )٥(ف حقھا إال من كان خارجاً عنھا، ولیس یعرف حقھا من كان فیھاوالغنى، ال یعر
أن النب��ي : فق�د روى اإلم�ام الترم�ذي ف��ي س�ننھ م�ن ح�دیث ُعَبْی��ِد ِهللا ْب�ِن ِمْحَص�ٍن الَخْطِم�يِّ 

ُت َمْن أَْصَبَح ِمْنُكْم آِمًن�ا ِف�ي ِس�ْرِبِھ ُمَع�اًفى ِف�ي َجَس�ِدِه ِعْن�َدهُ قُ�و«: صلى هللا علیھ وسلم قال
ْنَیا َما ِحیَزْت لَُھ الدُّ   .)٦(»َیْوِمِھ َفَكأَنَّ

     

                                      
(1)  - Marc Ancel: La Defence sociale nouvelle (Parise, n p .1954    

ب�دون ، مجلة الن�ور الكویتی�ة مؤسس�ة بافاری�ا ، علي عزت بیجوفیتش اإلسالم بین الشرق والغرب  - )٢(
  .٣٤٤ص، تاریخ 

(3)  - https://www.google.com/search?q=%D8%B1%D8%B3%D8% 
(4)  - https://kalemtayeb.com/hekam/section/121 

، المؤسس��ة العربی��ة للدراس��ات والنش��ر ، تحقی��ق د إحس��ان عب��اس ١ج، رس��ائل اب��ن ح��زم األن��دلس - )٥(
  . ٣٤٩بیروت ص 

الترم�ذي انظ�ر ،١٩١٣ب�رقم) ٢/٢٧٤(، وحسنھ األلباني في ص�حیح س�نن الترم�ذي )٢٣٤٦(برقم  - )٦(
  . ٤١٤١(ابن ماجھ الزھد (،  ٢٣٤٦الزھد 
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واألمن من أعظم نعم هللا على عباده بعد نعمة اإلیمان واإلسالم، وال یشعر بھذه  

النعمة إال من فقدھا، كالذین یعیشون في ال�بالد الت�ي یخت�ل فیھ�ا النظ�ام واألم�ن، أو ال�ذین 
والنسل، فھ�م ین�امون عل�ى أزی�ز الط�ائرات  عاصروا الحروب الطاحنة التي تھلك الحرث

وأصوات المدافع، ویض�ع الواح�د م�نھم ی�ده عل�ى قلب�ھ ینتظ�ر الم�وت ف�ي أي لحظ�ة، ق�ال 

 : تعالى                                 
 ))١((.  

صر قد تكون لھ انماط عدید وبحار ضحایاه ویستھدفھم بوسائل فاإلرھاب المعا   
عدی��دة ل��ذلك ف��إن االس��الم یق��رر ش��مولیة األم��ن وتغطیت��ھ لجمی��ع تل��ك األنم��اط وس��د جمی��ع 
األب��واب بوج��ھ اإلرھ��اب ل��ذلك ف��أن تكام��ل عناص��ر األم��ن ف��ي مجتم��ع مع��ین ھ��و البدای��ة 

الجتماعي واالقتصادي والثقافي وتوفر عناصر األمن الدیني وا، الحقیقة للمستقبل األفضل
��ا بك��ل  ��ا أو خارجّیً وبق��اؤه ف��ي المجتم��ع ض��مانھ م��ن اي تھدی��د لإلرھ��اب س��واء ك��ان داخلّیً

  . )٢(صورة وأنماطھ
وق��د وع��د هللا الم��ؤمنین ب��األمن إن حقق��وا التوحی��د وأخلص��وا اإلیم��ان، وعمل��وا    

 - :  -الص��������الحات، ق��������ال تع��������الى                     

                                  

                                      

                 
 ))٣((.  

علین��ا ان  ن��درك أن مھم��ة رج��ال األم��ن مھم��ة جلیل��ة، قوامھ��ا  :رأي الباح��ث    
الع��دل والس��عي إل��ى تحقی��ق األم��ن والطمأنین��ة، ولھ��ذا ف��إن عل��ى ك��ل م��واطن أن یس��اھم 

قی��ق غای��اتھم، لیس��ود الع��دل، وینتش��ر األم��ن ف��ي رب��وع ویتع��اون م��ع رج��ال األم��ن ف��ي تح
ال�بالد، فھ��ذا واج��ب وطن�ي یملی��ھ عل��ى اإلنس�ان حرص��ھ عل��ى س�المة وطن��ھ م��ن عناص��ر 

وینبغي مساعدة رجال األمن في . الضالل، واإلسھام في تقدمھ بانتشار األمن فیھ واألمان
فرجل األمن . لموضوعةالكشف عن العناصر اإلرھابیة والمجرمین والمخالفین للقوانین ا

ُمكل���ف بض���بط القات���ل واللص���وص، وض���بط المت���اجرین والمتع���اطین للم���واد المس���كرة 
وعلى المواطن اإلبالغ ع�ن أي ش�خص یح�اول إخ�الل األم�ن ف�ي . والمخدرات واألسلحة

. فالمسلم الحق ھو الذي یحترم رجل األم�ن، ویس�اعده عل�ى القی�ام بواجب�ھ ال�وطني. البالد

                                      
  ).٨٢(سورة األنعام اآلیة رقم  )١(

)2( https://www.google.com/search?q=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9
%84 

  ).٥٥(سورة النور اآلیة رقم  )٣(
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التقوى واإلخ��الص واالس��تقامة ف�ي الس��لوك حت��ى یأمن�ھ الّن��اس، وحس��ن حی�ث أّن��ھ یلت��زم ب�
  .األخالق حتى ال یؤذي أحدا، ویلتزم بالنظام

  حمایة الضرورات الخمسة:  الفرع السابع
اإلس���الم ج���اء بحف���ظ الض���رورات الخم���س الت���ي ھ���ي ال���دین وال���نفس والعق���ل    

ن��ا یعم��ل ل��دنیاه وآخرت��ھ لیع��یش المس��لم ف��ي ھ��ذه ال��دنیا آمن��ا مطمئ. )١(والع��رض والم��ال
ویعیش المجتمع المسلم أمة واحدة متماسكة كالبنیان یشد بعضھ بعضاً وكالجسد الواح�د )٢(

وال یمكن ذل�ك إال بحف�ظ ،  )٣(إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالحمى والسھر
ب�ھ ھذه الضرورات الخمس من الخلل والعبث وأعظمھا الدین الذي یتعامل العب�د ب�ھ م�ع ر

وج�ب أن ، ومع إخوانھ فمن ح�اول العب�ث ب�ھ بارتك�اب ش�يء م�ن نواقض�ھ عم�دا متعم�دا 
  . )٤(تواجھ من خالل محاربة االفعال او الجرائم التي تنال من ھذه الضرورات الخمس 

أو في ، أو أرواحھم، فجرائم التخریب التي تستھدف الناس في عقائدھم    
 - في األرض الذي یحرمھ اإلسالم لقولھ تعالى  جمیًعا من الفساد، أو أعراضھم، عقولھم

 - :                              

   
لذا یجب الوقوف بالمرصاد لھؤالء ألن مصالح الدین والدنیا مبنیة علي  ؛))٥((  

ولو ، ولو عدم العقل الرتفع التدبیر، فلو عدم االنسان لعدم من تدین ، یھاالمحافظة عل
  . )٦(ولو عدم المال لم یبقي عیش ، عدم النسل لم یبقي البقاء عادة

علین���ا أن نعت���رف أن كثی���ًرا م���ن التنظیم���ات وف���ي النھای���ة نق���ول : رأي الباح���ث
س�الم ق�د مارس�ت بح�ق الغ�رب اإلرھابیة المجرمة التي تنسب نفسھا زوًرا وبھتاًنا إل�ى اإل

أعماًال إرھابیة وجرائم قتل بما یخالف تعالیم اإلسالم وأوامره، ولألس�ف مھم�ا تبرأن�ا م�ن 
ھؤالء المتطرفین وأفكارھم، فإن علینا مسؤولیة كبیرة من واقع االلتزام الدیني واألخالقي 

ط�ات وتش�ویھ واألدبي تجاه العالم أجمع بأن نصحح ما ألص�قوه باإلس�الم م�ن ك�ذب ومغال
  .نتیجة فكرھم ومنھجھم المنحرف، وبیان الوقت الحقیقي لإلسالم

  

                                      
 -   ٢٠١٠ –رسالة ماجستیر - -االختالف في ترتیب المقاصد الضروریة  –مسعودي عبدالقادر  - )١(

 . وما بعدھا  ١٥ص   -الجزائر 
رسالة ماجستیر   - صد التشریعیة لألوقاف االسالمیة المقا -انتصار عبدالجبار مصطفي الیوسف   - )٢(
 . ٤٥ص  – ٢٠٠٧ –األردن  –
 حقوق اإلنسان في اإلسالم، المؤتمر السادس لمجمع البح�وث اإلس�ـالمیة: " محمد خلف هللا أحمد  - )٣(
بح�ـوث ، حقوق اإلنسان في اإلسالم ورعایتھ للقیم والمعاني اإلنس�انیة، الج�زء الث�اني، الق�اھرة مجم�ع ال"

 . ١٠٠،ص  ١٩٧١اإلسالمیة، مارس 
  . ٤٨٠م ص ٢٠١٥یولیو لسنة ) الجزء األول ١٦٤: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزھر، العدد -)٤(
  ).٢٠٥(سورة البقرة اآلیة رقم  )٥(
 ) . ١٩٥/  ١٩٤( بدائع السلك في طبائع ابن االزرق  - )٦(
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  الخاتمة
اإلرھ�اب ب�ین الق�انون ال�دولي  عن�وان تح�ت البحث موضوع من انتھینا قد وھكذا

اربع�ة مباح�ث المبح�ث   إل�ى البح�ث ھ�ذا قس�منا وق�د ."مقارن�ة دراس�ة"اإلس�المي  والفق�ھ
وعالقت�ھ بال�دیانات  اإلس�المي، والفق�ھ ال�دولي لق�انونا ف�ي وتمی�زه اإلرھ�اب ماھیة: األول

السماویة الثالثة ثم تناولنا في المبحث الثاني موقف الق�انون ال�دولي والفق�ھ اإلس�المي م�ن 
بعض صور اإلرھاب وقسمنا المبحث إلي اربعة مطالب علي النح�و الت�الي  ف�ي المطل�ب 

االس��تیالء عل��ي : طل��ب الثال��ث األول االغتی��ال والمطل��ب الث��اني ارتھ��ان االش��خاص والم
الس��فن  ث��م تناولن��ا ف��ي المبح��ث الثال��ث دواف��ع اإلرھ��اب ب��ین الق��انون ال��دولي والش��ریعة 

اإلسالمیة  وقسمنا المبحث  إلي مطلبین المطلب األول دوافع اإلرھاب في القانون الدولي  
الراب��ع    دواف��ع اإلرھ��اب ف��ي الفق��ھ االس��المي ث��م تناولن��ا ف��ي المبح��ث: والمطل��ب الث��اني 

 والتوصیات النتائج إلى انتھینا وقدمكافحة اإلرھاب في القانون الدولي والفقھ اإلسالمي 
 :اآلتیة

  -:النتائج :أوًال 

    .العنف أعمال على یقتصر وال عالمیة ظاھرة الدولي اإلرھاب أن -١

 الحاضر الوقت في اإلرھاب جریمة مع تتفق اإلسالمي الفقھ في الحرابة جریمة أن -٢
 .األعمال اإلرھابیة في غالبیتھا  صفات تحمل بالطبع وھى أوجھ ةتعدوم ،

اإلرھ�اب  لمكافح�ة والمبادئ األسس من مجموعة وضعت قد اإلسالمیة الشریعة أن -٣
  )الحرابة(

الدیانة الیھودیة أفرطت ف�ي اس�تخدامھا لإلرھ�اب ب�ال ھ�وادة ض�د ك�ل م�ن ل�یس عل�ي -٤
نزل�ة م�ن الح�ق س�بحانھ ل�یس م س�ة الت�ينتیجة تناقض�ات وخراف�ات الكت�ب المقد، ملتھا 

أو عل�ي ، اما اإلسالم فھو دین الوسطیة فأجاز قتال الع�دو ال�ذي اعت�دي علین�ا   ،وتعالي 
 .   وھو خاضع لشروط معینة لكي یكون مقبوالً من جھة الشرع ، أرضنا 

توصلنا إلي أن اإلسالم یعترف بالكیان المادي للدول األخرى غیر المسلمة من خالل -٥
 .والمودة والفضیلة ة مبادئ منھا مبدأ التسامح والعفو والعدالة عد

 ق�د وال�دوافع األس�باب وھ�ذه اإلرھاب إلى تؤدى مختلفة ودوافع دولیة أسباب ھناك -٦
الھیمن�ة واس�تخدام ، تكون   تتمثل في تردي األوض�اع االجتماعی�ة واالقتص�ادیة الدولی�ة 

 أو إعالمی�ة أو دینی�ة واالحتالل وق�د تك�وناالستعمار ، منھج القوة في العالقات الدولیة 
 . شخصیة أو تاریخیة

في الفقھ اإلسالمي متع�ددة منھ�ا ، داف�ع اخ�ذ الم�ال ، ) اإلرھاب( أن أسباب الحرابة  -٧
 . دافع قتل النفس ، دافع إخافة الطریق

 التخریبیة واألعمال ، والسفن الطائرات اختطاف مثل اإلرھاب وأشكال صور تتعدد -٨
 . وغیرھا الت، واالغتیا
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المتح�دة  األمم مثل الدولیة المنظمات من اإلرھاب لمكافحة عدیدة دولیة جھود یوجد -٩
المتح�دة  لألم�م العام�ة الجمعی�ة م�ن أو األم�ن مجلس من تصدر التي القرارات في متمثلة

ولكنھا نظریة نظرا لدوافع سیاس�یة واغ�راض سیاس�یة تص�ب ف�ي ص�الح ال�دول الكب�رى 
 .الفیتو االمریكيمستخدمة في ذلك حق 

تحقیق العدل واألنصاف بین كافة األجناس تعتبر من أھم المبادئ التي تؤدي إلي  - ١٠
  .القضاء علي اإلرھاب  مع تعمیق االستنارة الدینیة والتفكیر العلمي في نفوس المسلمین 

 متفقة مع الدولیة االتفاقیات تضمنتھ وما الدولي القانون فقھاء رؤیة توصلنا إلي أن - ١١
 أش�كالھا بك�ل والس�طو والعن�ف االعت�داء أعم�ال ك�ل وتجریم منع في اإلسالمیة ریعةالش

 فردی�ة كان�ت س�واء مصالحھم وتھدد البحر، بسالكي اإلضرار إلى تؤدي وصورھا التي
 مصالح حمایة الدولي والقانون اإلسالمیة الشریعة من كل فغایة ، الدولة يمستو على أو

 )١(. والبحریة بریةال الطرق وتأمین والدول األفراد

  
  : -التوصیات: ثانًیا

 ف�ي سواء للدین الصحیح الفھم توصیل في الدینیة المؤسسات دور نوصي بتفعیل -١
 م�ن رقاب�ھ ووض�ع والم�دارس بالجامع�ات ن�دوات طری�ق ع�ن أو المس�اجد

 م�ن دینی�ة فت�أوي م�ن نالح�ظ لما وذلك الفضائیة القنوات علي الدینیة المؤسسات
 بالم�دارس الدینی�ة الدراس�ات في الدراسیة المناھج تطویر مع المتخصصین غیر

 . الجامعي التعلیم في كمادة عامة اإلسالمیة للثقافة مادة ووضع
نوصي وسائل االعالم بحظر نشر أو عرض م�ا یس�اعد عل�ي الجریم�ة أو العن�ف  -٢

ونشر التوعیة لدي الناس عن مفھوم اإلرھاب وفق المنظور اإلسالمي وباستخدام 
 .المقروءة والمسموعة والمرئیة  –سائل األعالم مختلف و

نوصي الدول اإلسالمیة أن ال تنخرط في االتفاقیات الدولیة التي تس�لب المس�لمین  -٣
 . حق الدفاع عن أنفسھم وأموالھم وأرضھم 

 مرتكب�ي المج�رمین تس�لیم بش�أن وذل�ك ال�دول مختل�ف ب�ین اتفاقی�ة نوصي بإبرام -٤
 . اإلرھابیة الجرائم عن المعلومات تبادللل وكذلك ، اإلرھابیة الجرائم

نوصي بوجـود معاھـدات دولیـة خاصـة بمسـائل تسـلیم المجرمیـن م�ـن خاطف�ـي  -٥
الطائـرات إلــى الدولــة صاحبــة الطائــرة المختطفــة، حتي ال تؤدي إلي وج�ود 

 .ثغــرة قانونیــة فــي مســائل المحاســبة علـى مثـل ھـذه الجرائـم 

                                      
ة ف�ي ض�وء أحك�ام الش�ریعة اإلس�المیة واالتفاق�ات علـي حسن الشرفي اإلرھاب والقرصنة البحری� - )١(

الدولیة ، مركز الدراس�ات والبح�وث، جامع�ة ن�ایف العربی�ة للعل�وم األمنی�ـة، الری�ـاض، المملك�ة العربی�ة 
  .وما بعدھا١٢ص . ٢٠٠٦-السعودیة، الطبعة األولى 
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  بقمع جرائم الحرابة من خالل تطبیق الشریعة االسالمیة علي حد الحرابة نوصي -٦
نوصي  كل مواطن أن یساھم ویتعاون مع رجال األمن في تحقیق غایاتھم، لیسود  -٧

الع�دل، وینتش��ر األم�ن ف��ي رب�وع ال��بالد م�ن أج��ل مكافح�ة اإلرھ��اب  س�واء عل��ي 
 .المستوي الداخلي أو الخارجي  
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  المراجع

 القرآن الكریم  - 
  السنة النبویة  - 

  المعاجم 
 .م١٩٩٠المعجم الوجیز، طبعة  -١

 .ه  ١٤١٥طبعة دار الحرمین ،  ٦ج -المعجم الوسیط  -٢

  المراجع الشرعیة
 . ٢٠٠٩ –) مؤسسة قرطبة( -صحیح مسلم بشرح النووي ، اإلمام النووي  -١

 –دس في مدارج معرفة النفس معارج الق -أبي حامد محمد بن محمد الغزالي   -٢
 . ١٩٧٥ -الطبعة الثانیة  -بیروت   - دار االفاق الجدیدة 

 - ٦الجامع ألحكام القرآن، ج -أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي -٣
 .١٩٦٧دار الكتاب العربي، القاھرة، 

 .ة القاھر –مطبعة دار الشعب  -الجزء الثاني، ادب الدنیا والدین ، الماوردي  -٤

س��نن أب��ن ماج��ھ حق��ق  -الحف��ظ أب��ي عب��دهللا محم��د ب��ن یزی��د القزوین��ي اب��ن ماج��ھ  - ٥
  -لبن�ان  -بی�روت –المكتب�ة العلمی�ة ، نصوصھ وعلق علیھ محمد فؤاد عبدالباقي 

 . بدون تاریخ طبع

 .المجلد الثاني    -ب ت ط  -طبعة دار ابن كثیر   -أبن ھشام السیرة النبویة  - ٦

 . ٢ج –فتح الباري یشرح صحیح البخاري، ي احمد بن حجر العسقالن- ٧

مؤسسة -تفسیر القرآن الكریم-تفسیر الطبري -الطبري معروف الحرستاني -٨
 .٢٠١٢ -الرسالة للنشر

حمد أبن الحجر العسقالني فتح الباري یشرح صحیح البخاري تصحیح محب  -٩
 . ٦٤٧١ط الدیات . ت. مصر ب  - القاھرة  -لدین الخطیب دار المعرفة

المحقق عبد الرزاق  –الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزيجمال  -١٠
  -بیروت –دار الكتاب العربي -تفسیر زاد المسیر في علم التفسیر -المھدي

 .الجزء االول 
عالء الدین أبو بكر بن مسعود الحنفي الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب  -١١

 ٧ج – ١٩٨٦ -ثانیة الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة ال
،  ٤مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھا ج -محمد بن الخطیب الشربیني   -١٢

 . ١٩٣٣طبعة مصطفى البابي الحلبي، 
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  الكتب العامة والمتخصصة

اإلرھ��اب ال��دولي ف��ي ض��وء أحك��ام الق��انون ال��دولي الع��ام ، أحم��د محم��د رفع��ت - ١
 . ١٩٩٩ر النھضة العربیة دا، واالتفاقیات الدولیة وقرارات األمم المتحدة 

، ترجم��ة ال��دكتور أحم��د ١٩٩١ط . إری��ك م��وریس، اإلرھ��اب التھدی��د وال��رّد علی��ھ- ٢
 .الھیئة المصریة العامة للكتاب –محمود، القاھرة 

مرك�ز ) دراس�ة مقارن�ة(نظری�ة ال�ال عن�ف عن�د اإلم�ام الش�یرازي _ أسعد اإلم�ارة -٣
حقی��ق والطباع��ة ، بی��روت اإلم��ام الش��یرازي للدراس��ات والبح��وث دار العل��وم للت

٢٠٠٣.  

دار ، ظ��اھرة اإلرھ��اب السیاس��ي عل��ي المس��توي النظ��ري ، أك��رم ب��در ال��دین  - ٤
 ٠ ١٩٩١، القاھرة ، الثقافة العربیة 

 .  ١٩٩٠إسماعیل الغزال، اإلرھاب والقانون الدولي، بیروت   - ٥

 . ٢٠٠١إمام حسانین خلیل، اإلرھاب بین التجریم والمشروعیة،   - ٦

مرك�ز الدراس�ات   -االرھ�اب ال�دولي -، صالح بك�ر الطی�ار  أحمد محمد رفعت  - ٧
 . ١٩٩٨ -العربي

المؤسس��ة العربی��ة ، تحقی��ق ١ج، رس��ائل أب��ن ح��زم األن��دلس  -إحس��ان عب��اس   - ٨
 .بیروت ، للدراسات والنشر 

 . ١٩٧٤  -القانون الدولي العام في السلم والحرب   -الشافعي محمد بشیر   - ٩

 . ١٩٧٤ة العامة ، دار النھضة العربیة أنور سلطان ، المبادئ القانونی  -١٠

 .القاھرة ،   ١٩٧٥التنظیم الدولي ، دار الفكر العربي،  -إبراھیم العناني     -١١

تط���ور معالج��ة األم���م المتح��دة لمس��ألة اإلرھ���اب ال��دولي ب���ین : باس��یل یوس��ف  -١٢
 .   ٢٠٠١-١٩٧٢الجوانب القانونیة و االعتبارات السیاسیة 

الجرائم اإلرھابیة في الش�ریعة اإلس�المیة  –وقي شادیة ابراھیم مصطفي المحر  -١٣
 –مكتب�ة الق�انون واالقتص�اد  –الطبع�ة األول�ي  –والتشریعات العربیة والمقارن�ة 

 .٢٠١٢ -الریاض  

دار  -: الناشر -أصول الحوار وآدابھ في اإلسالم   -صالح بن عبد هللا بن حمید   -١٤
 .  ١٩٩٤-الطبعة االولي  –المنارة 
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ن زھی��ر، دور الش��رطة ف��ي مواجھ��ة جریم��ة خط��ف الط��ائرات ط��ھ عب��دالرحم  -١٥
 . ٢٠١٦والسفن، ومنع استخدامھا في أعمال  إرھابیة، أكادیمیة الشرطة،

 –الجھاد والحقوق الدولیة في اإلسالم دار العل�م للمالی�ن لبن�ان   -ظافر القاسمي  -١٦
 . ١٩٨٢ –الطبعة األولي 

ع دراس�ة االتفاقی�ات الدولی�ة اإلرھ�اب ال�دولي م�. عبد العزیز مخیم�ر عب�دالھادي -١٧
والق��رارات الص��ادرة ع��ن المنظم��ات الدولی��ة، سلس��لة دراس��ات الق��انون ال��دولي، 

 .القاھرة، دار النھضة العربیة

 . ٥دار الحكمة للطباعة بغداد ط –القانون الدولي العام  –عصام العطیة  -١٨

عب���دالكریم اب���و الفت���وح إب���راھیم دروی���ش، مكافح���ة الج���رائم ض���د الط���ائرات،  -١٩
الس���تیالء غی���ر المش���روع عل���ى الط���ائرات، االعت���داء عل���ى الط���ائرات المدنی���ة ا

 .، دار النھضة العربیة١٩٩٨بالصواریخ، االعتداء على المطارات، القاھرة

الق�اھرة ، دار النھض�ة العربی�ة ، المش�كلة ف�ي تعری�ف اإلرھ�اب ، عالء راش�د  -٢٠
٢٠٠٦ . 

حك��ام الش��ریعة عل��ـي حس��ن الش��رفي اإلرھ��اب والقرص��نة البحری��ة ف��ي ض��وء أ -٢١
اإلسالمیة واالتفاقات الدولیة ، مركز الدراسات والبح�وث، جامع�ة ن�ایف العربی�ة 

 . ٢٠٠٦-للعلوم األمنیـة، الریـاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى 

بدائع الصنائع ، الجزء السابع ، العدد الحادي والثالثون   -عالء الدین أبي بكر -٢٢
 ه ٥٨٧ –الجزء الثالث  –

) تفس�یر القرطب�ي(الج�امع ألحك�ام الق�رآن    -عبد هللا بن عب�د المحس�ن الترك�ي -٢٣
  ٢٠٠٦.  ١طبعة  -مؤسسة الرسالة  -: المحقق

مستقبل العقوبات الدولیة ب�األمم المتح�دة، دار النھض�ة  : عبد الغفار عباس سلیم -٢٤
 .   ٢٠٠٦، العربیة، الطبعة األولى،  

النطاق الزماني،  -المدخل  -سلحة الدولیة حازم محمد عتلم، قانون النزاعات الم -٢٥
 . ١٩٩٤القاھرة (الطبعة األولى 

االرھ��اب عب��ر  الت��اریخ ،  دار الھ��الل للطباع��ة و  –حم��د محم��ود  المن��دالوي  -٢٦
 ٢٠٠٩النشر، 

مؤسس�ة ش��باب ، حس�ین رش�وان اإلرھ�اب والتط��رف م�ن منظ�ور عل��م االجتم�اع -٢٧
 .م ٢٠٠٢الجامعة ط
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. ن�ذیر جزم�اتي: ترجم�ة، تحقی�ق -ة ف�ي الت�وراة حكایا محرم  -جوناثان كیرتش -٢٨
  .٢٠١٠. دار الكتاب العربي للنشر 

  . ١٩٧٨  -القاھرة   -القانون الدولي العام  –حامد سلطان  -٢٩

: موق��ف الق��انون ال��دولي م��ن اإلرھ��اب والمقاوم��ة المس��لحة -حس��ین الع��زاوي   -٣٠
 . دار الحامد للنشر والتوزیع   – ٢٠١٣ –المقاومة العراقیة نموذجا 

محمد عزیز شكري، االرھاب الدولي، دراسة قانونیة ناقدة، دار العلم للمالیین ،  -٣١
 ،١٩٩١بیروت 

دار ، جریم�ة اإلرھ�اب دراس�ة مقارن�ة، محمد عب�داللطیف عب�دا لع�ال عب�دا لع�ال -٣٢
 . القاھرة، النھضة العربیة

منص��ور الرف��اعي، االس��الم وموقف��ھ م��ن العن��ف والتط��رف واالرھ��اب، الھیئ��ة   -٣٣
 . ١٩٨٧للكتاب، القاھرة المصریة 

 –دار اخب��ار الی��وم   -االس��الم السیاس��ي والمعرك��ة القادم��ة  –مص��طفي محم��ود  -٣٤
 . د ت ط –القاھرة مصر 

دار الفك�ر العرب�ي    –الجریمة والعقوبة في الفقھ اإلس�المي   -محمد ابو زھرة   -٣٥
 . 

 . ١٩٩٢اإلرھاب الدولي، بیروت  دار العلم ، سنة . محمد عزیز شكري  -٣٦

د علي إب�راھیم، الحق�وق والواجب�ات الدولی�ة ف�ي ع�الم متغی�ر دار النھض�ة محم -٣٧
 .١٩٩٧، العربیة، القاھرة 

مالحظـات تمھیدی�ة ف�ـي ال�ـدفاع الم�ـشروع وف�ـق حك�ـم  –محمـد عزیز شـكري  -٣٨
 .١٩٩١مـن میثاق االمم المتحدة ،ادارة الفتوى والتشریع ، الكویت  ٥١المـادة 

ت تمھیدی�ة ف�ـي ال�ـدفاع الم�ـشروع وف�ـق حك�ـم مالحظـا –محمـد عزیز شـكري  -٣٩
 .  ١٩٩١مـن میثاق االمم المتحدة ،ادارة الفتوى والتشریع ، الكویت  ٥١المـادة 

 .دار الفكر العربي –الجریمة والعقوبة في افقة اإلسالمي   -محمد ابو زھرة   -٤٠

محم���ود إ بب���راھیم س���كر، س���قوط األم���م المتح���دة ف���ي أفغانس���تان، دار النھض���ة   -٤١
 .  ٢٠٠٧الطبعة األولى. القاھرة. عربیةال

 . ٢٠٠٢ –مكتبة األسرة  –محمد حمدي زقزوق ھموم األمة اإلسالمیة  -٤٢
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  .بدون تاریخ  -دار الفكر العربي –الوحدة اإلسالمیة  –االمام محمد ابو زھرة   -٤٣

، االك�ادیمیون ١ط، موق�ف االس�الم م�ن اإلرھ�اب ، محمد اب�ن عب�دهللا العمی�ري  -٤٤
 . ٢٠١٤للنشر 

محمد یاسین الحموي اإلرھاب الدولي في المنظور الشرعي والقانوني وتمیی�زه   -٤٥
ف�ؤاد حس�ین عل�ى، الیھودی�ة والیھودی�ة المس�یحیة، معھ�د . ع�ن المقاوم�ة الش�رعیة

 . ١٩٦٨البحوث والدراسات العربیة القـاھرة 

دار الكتب العلمیة  -كتاب شرح السیر الكبیر   -محمد حسن محمد حسن الشافعي -٤٦
 .  ١رقم الطبعة   -١٩٩٧ – ١٤١٧نشر الكتاب  سنة -

ب�دون دار  -الطبع�ة االول�ي –اإلرھ�اب قض�یة العص�ر  -مصطفي محمد غری�ب  -٤٧
 ٢٠٠٥ -نشر  

اإلرھاب جوانبھ القانونیة ووس�ائل مكافحت�ھ ف�ي الق�انون  –منتصر سعید حمودة  -٤٨
 . ٢٠٠٦االسكندریة ، دار الجامعة الجددة ، الدولي العام والفقھ االسالمي 

  -الطبعة االولى - شبھات وھمیة حول الكتاب المقدس   -منیس عبد النور -٤٩
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دار النھض�ة ، اإلرھاب الدولي وفق�اً  لقواع�د الق�انون ال�دولي  –نبیل أحمد حلمي -٥٠
 ٠بدون تاریخ   –القاھرة  –العربیة 

منش��أة ، القنبل��ة الذری��ة و م��اذا نح��ن ف��اعلون ،الع��رب واس��رائیل  –نبی��ل ج��امع   -٥١
 . ٢٠٠١مصر ، االسكندریة ، ف المعار

كلی��ة التربی��ة   -ب��دون دار نش��ر  –نظری��ات اإلع��الم  –ھش��ام رش��دي خی��رهللا  -٥٢
 .قسم العلوم االجتماعیة   –النوعیة 

دار الثقاف��ة ، نقل��ة إل��ي العربی��ة الق��س مك��رم نجی��ب ، أنجی��ل لوق��ا ، ول��یم ب��اركلي  -٥٣
 .ب ت ط، القاھرة ، المسیحیة 

 –التمھی�د لم�ا ف�ي الموط�أ م�ن المع�اني واألس�انید   -یوسف بن عبد هللا األندلسي -٥٤
 .بدن دار نشر   -٢٠٠٧
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   ١٩٩٧مجلس النواب ، الجمھوریة اللبنانیة ، جماعي بعنوان 

ظ�اھرة اإلرھ�اب  دور وس�ائل اإلع�الم ف�ي مكافح�ة،  د تحسین ن محمد أن�یس  -٢
ورق��ة عم��ل مقدم�ة للم��ؤتمر ال�دولي المحك��م تح��ت ) دراس��ة میدانی�ة(والتط�رف 

: دور الش��ریعة والق��انون واإلع��الم ف��ي مكافح��ة اإلرھ��اب تح��ت ش��عار: عن��وان
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ة األم�ن صالح جواد الكاظم خط�وة عل�ى طری�ق مكافح�ة اإلرھ�اب ال�دولي مجل� -٣
 . ١٩٨٢القومي العدد الثاني عشر ، كانون األول 

المجل�ة   –حول تعریف اإلرھاب وتحدید مضمونة  –عبدالعزیز محمد سرحان  -٤
 .   ١٩٧٣ – ٢٩المجلد  –المصریة للقانون الدولي 

اإلس��الم ب��ین الش��رق  -عل��ي ع��زت بیج��وفیتش ترجم��ة محم��د یوس��ف ع��دس  -٥
، الطبعة األولي، ة العلم الحدیث  بافاریا مجلة النور الكویتیة مؤسس، والغرب 
 ١٩٩٤ -ینایر، بیروت  

 ١٥مجل��ة جامع��ة الش��ارقة للــعــل��ـوم القانونی��ة المجل��د   -عبی��د س��یف الطنیج��ي  -٦
 .م االمارات العربیة المتحدة  ٢٠١٧یونیو   ١،العدد  

لعدد بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، الجزء السابع ، ا  - عالء الدین أبي بكر -٧
 .١٩٨٢ –دار الكتب العلمیة  –بیروت  –الحادي والثالثون 

مدي التزام مجلس األمن بقواعد الشرعیة الدولی�ة  –حسام أحمد محمد ھنداوي  -٨
، تص��درھا مؤسس��ة األھ��رام، الق��اھرة، ) ١١٧( مجل��ة السیاس��ة الدولی��ة، الع��دد 

 .جویلیة 

غ�زة  -م�ن اإلرھ�اب   محددات اإلسالم التربویة للوقایة -حمدي سلمان معمر   -٩
المجل��د ) سلس��لة الدراس��ات اإلنس��انیة(مجل��ة الجامع��ة اإلس��المیة -فلس��طین  –

 . ٢٠١٠الثامن عشر، العدد األول،  ینایر 

رفیق عزیز اإلرھاب الیھودي من عھد موسي حتي المسجد األقصى المركز  -١٠
 – لبن�ان -بی�رت -العھ�د الق�دیم  –الكتاب المق�دس  –العربي لألبحاث والتوثیق 

٢٠٠٥ 

مفھومھ وأھم جرائمھ في القانون الدولي : مصطفى مصباح دبارة ، االرھاب -١١
  .  ١٩٩٠-منشورات جامعة قاریونس  -الجنائي
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یولی�و لس�نة ) الج�زء األول ١٦٤: (مجلة كلیة التربیة، جامع�ة األزھ�ر، الع�دد -١٢
 .م٢٠١٥

  االتفاقیات الدولیة  
  .م ١٩٨٢ اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار عام -  
  .م ١٩٩٨االتفاقیة العربیة مكافحة اإلرھاب الصادرة  -  
  .معاھدة فینا لقانون المعاھدات  -  
  م. ١٩٩٨نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  -
  م ١٩٩٩معاھدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرھاب الدولي لعام  -
  م . ١٩٤٨ام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لع -
  .١٩٦٦العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لعام  -
 ١٩٨٠اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة لعام  -

  م . ١٩٩٧االتفاقیة الدولیة لقمع الھجمات اإلرھابیة بالقنابل لعام  -.
  .١٩٩٩االتفاقیة الدولیة لقمع وتمویل اإلرھاب لعام  -
   ١٩٣٧) جنیف(عاقبة اإلرھاب اتفاقیة منع وم -
  ) . ٢٤) ( ٢٥(المادة  ١٠المادة .میثاق منظمة األمم المتحدة  -
  رسائل الدكتوراه والماجستیر 

رس��الة  –ح��ق ال��دفاع الش��رعي ف��ي الق��انون ال��دولي الجن��ائي  -اب��راھیم ال��دراجي -١
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 . ٢٠٠٩ -رسالة ماجستیر نابلس فلسطین -)دراسة فقھیة مقارنة 

رس�الة  -ةاإلس�المی الفق�ھ ف�ي المص�یر تقری�ر ح�ق -ص�الح  ف�وزي اس�راء جھ�اد -٣
والقانون في الجامعة اإلسالمیة بغزة  الشریعة كلیة من المقارن الفقھ ماجستیر في

– ٢٠١٤ . 

  -المقاصد التشریعیة لألوق�اف االس�المیة  -یوسف  انتصار عبدالجبار مصطفي ال -٤
 . ٢٠٠٧ –األردن  –رسالة ماجستیر 

  -رس��الة ماجس��تیر  –دور األم��م المتح��دة ف��ي مكافح��ة اإلرھ��اب  -باش��ي س��میرة  -٥
 . ٢٠٠٩ –الجزائر 

الغتی�ال السیاس�ي كص�ورة م�ن ص�ور الجریم�ة  -دالیا عبد الحمی�د أحم�د خل�وف   -٦
 –فلس�طین  -ن�ابلس  -رس�الة ماجس�تیر  -الدولي الع�ام  السیاسیة في ظل القانون 

٢٠١٧ . 
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  .جامعة القدس ٢٠١١في ضوء قواعد القانون الدولي، رسالة ماجستیر، ، 

الج�زاءان الّدولی�ة ف�ي الفص�ل الس�ابع م�ن میث�اق  -علي ناجي ص�الح األع�وج   -١٢
 . ٢٠٠٤،منظمة األمم المتحدة، رسالة دكتوراه القانون، جامعة القاھرة 

 -الجزائ��ر  -دكت��وراه رس��الة  –لعش��بي ق��ویتر  الموازن��ة ب��ي العقوب��ة والعف��و  -١٣
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، رس�الة ١٩٩٣اإلرھ�اب ف�ي الق�انون الجن�ائي، ط . محمد مؤنس مح�ب ال�دین  -١٤
 .١٩٨٣للحصول على درجة الدكتوراه، مقدمة لكلیة الحقوق بجامعة المنصورة 

 -رس�الة دكت�وراه   –الجھاد والقنال ف�ي السیاس�ة الش�رعیة  -محمد خیر ھیكل  -١٥
 .المجلد االول  –دار البیارق 

رس��الة - -االخ��تالف ف��ي ترتی��ب المقاص��د الض��روریة  –مس��عودي عب��دالقادر  -١٦
 .الجزائر  -  ٢٠١٠ –ماجستیر 

حق ال�دفاع الش�رعي ف�ي الق�انون ال�دولي حال�ة الن�زاع  –ممدوح محمد یوسف  -١٧
 . ٢٠١٣ -٢٠١٢، رسالة ماجستیر –الفلسطیني اإلسرائیلي 

ي مالحق��ة مرتكب��ي التع��اون الق��انوني وال��دولي والقض��ائي ف��  -نس��یب نجی��ب  -١٨
 . ٢٠١٤ -الجزائر  –رسالة دكتوراه  –جرائم االرھاب الدولي 

رس��الة ، الق��وانین الدس��توریة ومكافح��ة اإلرھ��اب : ی��أمن محم��د ذك��ي منیس��ي  -١٩
 . ٢٠١٦، جامعة اإلسكندریة ، دكتوراه 

یاس��ر عب��د ال��رحمن حس��ن أب��و ھ��ولي أحك��ام ح��وادث الط��ائرات ف��ي الفق��ھ  -٢٠
كلی���ة الش���ریعة  -غ���زة -الجامع���ة اإلس���المیة -یر رس���الة ماجس���ت  -اإلس���المي  

 .٢٠١٢ –والقانون
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