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الحماية الجنائية املوضوعية للقائمين على تطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم 

 اإلرهاب في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي
 

  : د. عبد هللا بن عبد العزيز الغمالس اسم الباحث
الجامعة: جامعة اإلمام محمد بن  الكلية: املعهد العالي للقضاء، السياسة الشرعية،: القسم

 .سعود اإلسالمية، الدولة: اململكة العربية السعودية
 dr.alghemlas@gmail.com: البريد اإللكتروني
  :ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى بيان حدود الحماية الجنائية املوضوعية للقائمين على 
الفقه اإلسالمي والنظام السعودي ،  تطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله، في

وذلك عبر استقراء النصوص الشرعية والنظامية بشأن هذه الحماية، واستخالص أحكامها 
وقواعدها املوضوعية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى توفر الحماية الجنائية لهذه الفئة من 

عمال املقاومة أفراد السلطات العامة، وأن الفقه اإلسالمي والنظام السعودي يجرم أ
حقق واالعتداء والتهديد املوجهة لهم، ويقدر لها العقوبات الرادعة، وأن تلك الحماية املقررة ت

مصالح عظيمة حيث يتمكن القائمون على مواجهة الجرائم اإلرهابية على أكمل  وجه، مما 
 يعني مواجهة أتم للجرائم اإلرهابية.

 الكلمات املفتاحية: 
 ماية الجنائية، جريمة، مواجهة اإلرهاب، الحرابة مكافحة اإلرهاب، الح
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Objective criminal protection for those who implement the 
provisions of the anti-terror crimes system in Islamic jurisprudence and the 
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Abstract : 
   This study aims to clarify the limits of substantive criminal protection for 
those in charge of implementing the provisions of the Law on Combating 
Terrorist Crimes and Its Financing, in Islamic jurisprudence and the Saudi system, 
by extrapolating the legal and regulatory texts regarding this protection, and 
extracting their provisions and objective rules, and this study has concluded that 
criminal protection is provided for this category A member of the public 
authorities, and that Islamic jurisprudence and the Saudi regime criminalize acts 
of resistance, assault and threat against them, and deterrent penalties are valued 
for them, and that this prescribed protection achieves great interests as those in 
charge of terrorist crimes are able to fully confront terrorist crimes, which means 
a more complete confrontation of terrorist crimes.                                                           
key words: (counterterrorism, criminal protection, crime, countering 
terrorism, warfare)  
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 املقدمة
املصدددددطفين  الحمدددددد   كمدددددا ي بحدددددي لددددده أن يحمدددددد، وصدددددلى هللا وسدددددلم وبدددددار  علدددددى  يدددددر

د،         وبعد:  محمد، وعلى آله وصحبه ومن آمن با  وتعبَّ

ددة، لل لددق ب شددرا  جنددا ي  ددة حمددت املصددالح الكبددرك واملقاصددد الكليَّ فدد ن الشددراعة الربانيَّ

متددددين، وفقدددده قضددددا ي رصددددين، وممددددا يعددددود علددددى تلددددك املصددددالح واملقاصددددد بدددداإل الل جددددرائم 

متهدا الشدراعة اإلسدالمية، وتدرعت لهدا مدن العقوبدات اإلرهاب واإلفساد في األرض، وقد جرَّ 

الحديدددددة والتعزيريدددددة مدددددا يزجدددددر عةهدددددا، وقدددددد جعلدددددت الشدددددراعة تلدددددك الحمايدددددة و إقامدددددة ذلدددددك 

ال شدددرا  منوبدددة بدددوالة أمدددور املسدددلمين، ووالة األمدددور فدددي يدددل العصدددور يختدددارون مدددن يندددوب 

هددد الء القدددائمين علدددى عدددةهم فدددي هدددذه الواليدددات، ويقدددوم عدددةهم بتلدددك األعمدددال، ومدددن هندددا يدددان ل

حفدددددا املصدددددالح الكبدددددرك، ورعايدددددة األمدددددن علدددددى األنفددددد  واألمدددددوال واألعدددددراض مزيدددددد حمايدددددة 

وعنايدددة، لدددئال يتجدددرأ علددداهم أهدددل اإلجدددرام واإلفسددداد، وقدددد اسدددتلهمت هدددذه املعدددا ي الجهدددات 

التنظيميددددددة فددددددي اململكددددددة العربيددددددة السددددددعودية، فكددددددان مددددددن الجددددددرائم ال ددددددي حظيددددددت ب نظدددددديم 

واعد التجريم والعقاب ، جدرائم اإلرهداب وتمويلده، فجداء نظدام مكافحدة وتوضيح دقيق لق

ه، 1439 /2 /12( بتددددداري  21جدددددرائم اإلرهددددداب وتمويلددددده الصدددددادر باملرسدددددوم امللكدددددي رقدددددم  م

وافيا في تنظيم القواعد اإلجرائية واملوضوعية ملكافحة هذه الجرائم، ووزع النظدام املهدام 

منيدددة، والنيابيددددة والقضدددائية واإلداريددددة، وأسددددند واال تصاصدددات علددددى عددددد مددددن الجهددددات األ 

تطبيددددق أحكددددام إلددددى م سددددوبي تلددددك الجهددددات ، فكددددانوا هددددم  دددد  املواجهددددة األول فددددي مكافحددددة 

 لتلددددك 
 
اإلرهدددداب ، والوقددددوف فددددي وجدددده التنظيمددددات اإلرهابيددددة، ممددددا يجعلهددددم هدددددفا مقصددددودا

خصدهم بحمايدة التنظيمات بقصدهم بأفعال املقاومة واالعتدداء، وهدذه مدا جعدل املدنظم ي

جنائيددة، تضددمن لهددم بدد ذن هللا أداء مهددامهم فددي أمددان وسددالمة، ومددن هنددا جدداءت فكددرة هددذا 

البحدث لتكددون بعنددوان   الحمايددة الجنائيددة املوضدوعية للقددائمين علددى تطبيددق أحكددام نظددام 

 مكافحة جرائم اإلرهاب في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي(.
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 أهمية املوضوع: ●

 ضوع من  الل ما يأتي:تتضح أهمية املو 

أن املوضدددوع متصددددل بمكافحددددة جدددرائم اإلرهدددداب وتمويلدددده، و دددي جددددرائم عانددددت مةهددددا  -1

املجتمعددددات اإلسددددالمية، والقددددائمون علددددى تطبيددددق أنظمددددة مكافحددددة تلددددك الجددددرائم هددددم ركددددن 

أسددداس فددددي مواجهدددة اإلرهدددداب، والحدددديث عددددن حمدددايتهم الجنائيددددة يعدددود فددددي الةهايدددة لتحقيددددق 

 التصدي التام مكافحة اإلرهاب ومواجهته. مقصد تلك األنظمة وهو

أن بيددددددان أحكدددددددام حمايدددددددة القدددددددائمين علدددددددى تطبيددددددق أحكدددددددام نظدددددددام مكافحدددددددة جدددددددرائم  -2

اإلرهاب، فيه نوع من امل ازرة لهم، وذلك ب براز هدذه ال صيصدة ال دي مدنحهم إياهدا الفقده 

 اإلسالمي والنظام السعودي.

ل فدددددي مواجهدددددة جدددددرائم أن القدددددائمين علدددددى تطبيدددددق أحكدددددام النظدددددام هدددددم الصددددد  األو  -3

اإلرهددداب ممدددا يجعلهدددم مسدددتهدفين مدددن قبدددل التنظيمدددات اإلرهابيدددة، فكاندددت الحاجدددة قائمدددة 

 لبيان قواعد الحماية الجنائية املوضوعية لهم لئال يتجرأ علاهم املجرمون.

 أسباب اختيار املوضوع:  ●

 قناعة الباحث بأهمية املوضوع في ذاته وتوقيته. -1

منحه الفقه اإلسالمي، واملنظم السدعودي للعداملين  رغبة الباحث في استجالء ما -2

في مواجهة اإلرهاب مدن حمايدة جنائيدة  اصدة، و صوصدا أن جريمدة مقاومدة العداملين فدي 

مجددددال مكافحددددة اإلرهددددداب، أو االعتددددداء علددددداهم أو علددددى أقددددار هم أو ممتلكددددداتهم مددددن الجدددددرائم 

 املستحدثة في النظام السعودي.

قهية نظاميدة تشدد مدن أزر هد الء الرجدال، الدذين رغبة الباحث في تقديم  دمة ف -3

 صدددهم هللا عدددز وجدددل بحفدددا األمدددن، فكدددانوا مدددرابطين علدددى حفدددا الدددبالد والعبددداد مدددن تدددر 

 الفساد واملفسدين.
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 مشكلة البحث: ●

يلفت ان باه املطل  على نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر باملرسوم امللكي 

م فدددددي املددددددادة   1439 /2 /12(، بتددددداري   21رقدددددم  م  
ة
( إلدددددى تجدددددريم مقاومددددددة 46ه، ندددددد  املدددددنظ

القددددائمين علددددى تطبيددددق أحكامدددده أو االعتددددداء أو التهديددددد باالعتددددداء علدددداهم أو علددددى أحددددد مددددن 

أقددددار هم أو  دددددتيء مددددن ممتلكددددداتهم، وهدددددذا ي سدددد  لحمايدددددة جنائيددددة موضدددددوعية لهدددددم، إال أن 

ظاميددددددة  
 مددددددن الدارسددددددة النة

 
أصدددددديل الفق ددددددي، الددددددن  النظددددددامي املددددددوجز يسددددددتد ي مزيدددددددا ، والتَّ

مدة فدي الفقده والنظدام، وبيدان عناصدر  وتحديد أس  هذه الحماية، وتحديدد األفعدال املجرَّ

القصدددد الجندددا ي، والعقوبدددات الشدددرعية والنظاميدددة، ومدددن هندددا ف نددده يمكدددن تحديدددد مشدددكلة 

البحددث فددي اإلجابددة علددى ال سددا ل التددالي: مددا حدددود الحمايددة الجنائيددة املوضددوعية للقددائمين 

لدددى تطبيدددق أحكدددام نظدددام مكافحدددة جدددرائم اإلرهددداب وتمويلددده فدددي الفقددده اإلسدددالمي، والنظدددام ع

 السعودي؟.

 ويمكن تحديد تساؤالت البحث فيما يلي: 

مدددددا مفهدددددوم الحمايدددددة الجنائيدددددة املوضدددددوعية للقدددددائمين علدددددى تطبيدددددق أحكدددددام نظدددددام  -

 مكافحة اإلرهاب؟

 دي؟ما أساس هذه الحماية في الفقه اإلسالمي والنظام السعو  -

ما األفعدال املجرمدة تجداه القدائمين علدى تطبيدق أحكدام النظدام فدي الفقده اإلسدالمي  -

 والنظام السعودي؟

مددا عناصددر القصددد الجنددا ي فددي جددرائم املقاومددة واالعتددداء والتهديددد للقددائمين علددى  -

 تطبيق أحكام النظام؟

 ما العقوبات املقررة لهذه الحماية في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي؟. -

 الدراسات السابقة:  ●

جدرائم مقاومددة القدائمين علددى مكافحددة جدرائم اإلرهدداب، واالعتدداء أو التهديددد باالعتددداء 

علدداهم، أو علددى أحددد مددن أقددار هم، أو  ددتيء مددن ممتلكدداتهم،  ددي جددرائم مسددتحدثة فددي نظددام 
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ه، ولدددم يدددن  ة 1439مكافحدددة جدددرائم اإلرهددداب وتمويلددده السدددعودي الجديدددد، الصدددادر عدددام 

ه امللحدددي، ولددذا لددم تحدددا هددذه الجددرائم ، وال الحمايدددة 1435النظدددام القددديم لعددام  علاهددا فددي

الجنائيددددة ال ددددي أسدددد  لهددددا هددددذا التجددددريم بدراسددددة فقهيددددة نظاميددددة، فلددددم أبلدددد  علددددى دراسددددة 

ت صل لهدذه الحمايدة وتبدين حددودها فدي الفقده اإلسدالمي، وال فدي النظدام السدعودي، مد  أن 

بعددا القددوانين العربيددة يالقددانون املصددري للعقوبددات، هددذا النددوع مددن الجددرائم قددد وجددد فددي 

  .(1)م 2015(، لعام 94ثم قانون مكافحة اإلرهاب املصري رقم   

: ي ب  البحث املنهج الوصفي التحليلي االست بابي، وذلك باسدتقراء منهج البحث ●

النصددددددوص الشددددددرعية، والنظاميددددددة ذات الصددددددلة بموضددددددوع الدراسددددددة  السددددددتخالص حدددددددود 

ائيدددة املوضدددوعية للقدددائمين علدددى مكافحدددة جدددرائم اإلرهددداب ومواجهتهدددا، وبيدددان الحمايدددة الجن

أحكامها، واست باط موق  الفقه اإلسالمي واملنظم السعودي من هذه الجريمة وتحديد 

 عقوبتها.

 أما الجانب اإلجرائي فيمكن إجماله فيما يأتي:

 .تصوير املسائل الفقهية وبيان حكهما عند فقهاء املذاهب األربعة -

توضددددددددديح موقددددددددد  املدددددددددنظم السدددددددددعودي، وتحليدددددددددل النصدددددددددوص النظاميدددددددددة املتصدددددددددلة        -

 بالجريمة.

 إلى املصادر األصلية. -
 
قول واآلراء، و سبتها إلى أصحا ها اس نادا  توثيق األقوال والنُّ

 عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها. -

 م أئمة هذا الفن علاها.تخريج األحاديث واآلثار، وذكر ما ابلعت عليه من أحكا       -

 لال تصار -
 
 لم أترجم لألعالم، بلبا

و مسدددددددة مباحدددددددث،  وتمهيدددددددد،: يتكدددددددون البحدددددددث مدددددددن مقدمددددددده، تقسددددددديمات البحدددددددث ●

 و اتمة.

                                                           

اإلرهاب"،  مجلة العلوم القانونية  انظر: زغلول، بارق أحمد، "الجرائم اإلرهابية في ضوء قانون مكافحة (1)

 .959(، ص: 56واالقتصادية، جامعة عين تم ، يناير، العدد 
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: وفاهدددددددا أهميدددددددة املوضدددددددوع أسدددددددباب ا تيددددددداره، والدراسدددددددات السدددددددابقة، ومشدددددددكلة ةاملقدمددددددد

 البحث، ومنهجه.

 وفيه مطلبان:  التمهيد:

 فردات العنوان.املطلب األول: التعري  بم

 املطلب الثا ي: التعري  بنظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله.

املبحددددث األول: املبحددددث األول: أسدددداس الحمايددددة الجنائيددددة للقددددائمين علددددى تطبيددددق نظددددام 

 مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله. وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: أساس الحماية الجنائية في الفقه اإلسالمي.

 ثا ي: أساس الحماية الجنائية في النظام السعودي.املطلب ال

املبحددث الثددا ي: األ دد اص محددل الحمايددة باعتبددارهم قددائمين علددى تطبيددق أحكددام نظددام 

 مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي. وفقه مطلبان:

 املطلب األول: األ  اص محل الحماية في الفقه اإلسالمي.

 الثا ي: األ  اص محل الحماية في النظام السعودي. املطلب

املبحددددث الثالددددث: األفعددددال املجرمددددة تجدددداه القددددائمين علددددى تطبيددددق نظددددام مكافحددددة جددددرائم 

 اإلرهاب وتمويله.

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األفعال املجرمة في الفقه اإلسالمي.

 املطلب الثا ي: األفعال املجرمة في النظام السعودي.

الرابدد : القصددد الجنددا ي فددي الجددرائم املوجددة للقددائمين علددى تطبيددق أحكددام نظددام  املبحددث

 مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله. وفيه مطلبان.

 املطلب األول: القصد الجنا ي في الفقه اإلسالمي.

 املطلب الثا ي: القصد الجنا ي في النظام السعودي.

على تطبيق أحكام نظدام مكافحدة املبحث ال ام : العقوبات املقررة حماية للقائمين 

 جرائم اإلرهاب وتمويله في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي. وفيه مطلبان.
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 املطلب األول: العقوبات املقررة في الفقه اإلسالمي.

 املطلب الثا ي: العقوبات املقررة في النظام السعودي.

 ال اتمة: وفاها أهم النتائج.
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 التمهيد

 املطلب األول

 ف مبفردات العنوان.التعري

 أوال: الحماية لغة واصطالحا:

 : الحماية في اللغة

، إذا دفعددت عندده، ومنعددت مددن 
 
ددة مايم  ح 

دده  ت  ية مم مصدددر مددن الفعددل الثالىددي: حلددح،  يقددال: حم

 .(1)يقربه، وهذا  تئ حلح، أي محظور ال يقرب 

أي ، يسددتعمل الفعددل حلددح ، ويحلددي فددي ذات السددياق اللغددوي،  وفييي االصييطالف الفق يي 

 .(2)بمعنح الحفا، ومن  التعدي 

( وسديأتي تعريد   الجنائيدةتراح النظام ترد الحماية مضافة إلى مفدردة  وفي اصطالف

 مصطلح الحماية الجنائية عندهم.

 ثانيا: مفردة )الجنائية( في اللغة واالصطالف:
دة فدي اللغدة: مصددر  مفيردة )الجنائيية( ايم نم دة(، والج 

ايم نم مدن الفعدل م سدوبة إلدى يلمدة  الج 

ه إلدداهم،  ددح علددى قومدده جنايددة، جددرَّ نم  ي  ا ددذ بدده، وجم
 
بددا
ة
ن
م
ددب ذ
م
ن
ة
ذ
م
نايددة، أي أ ددح ج 

نم ددح ، يقددال: جم نم جم

ر يرة والجريمة 
 .(3)والجناية  ي الجم

وأمدددددا الجنايدددددة فدددددي اصدددددطالح الفقهددددداء: فمدددددةهم مدددددن يجعلهدددددا بمعندددددح الجريمدددددة، ومدددددةهم مدددددن 

 لى النف  أو البدن، ومن تعريفاتهم: يخصها بنوع من الجرائم، و ي ما يان فيه عدوان ع

                                                           

، الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، 1052: 2انظر: ابن دريد ، محمد بن الحسن ، "جمهرة اللغة"،  (1)

 .199: 14، ابن منظور ، محمد بن مكرم ، "لسان العرب "،  2319: 6"الصحاح"، 
 .339لي، محمد بن أبي الفتح، "املطل  على أبواب املقن "، ص: البع (2)
، 154: 14، 91: 12، ابن منظور، "لسان العرب"، 611: 2،  2305: 6انظر: الجوهري، "الصحاح"،  (3)

: 1"املصباح املنير"، ، الفيومي، أحمد بن محمد،  7112،1087الفيروزآبادي، "القاموس املحي "، ص: 

112. 
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دة عم   .(4)تعري  ابن مفلح من الحنابلة: " التَّ

فهدو تدامل ملدا و هذا يتضح أن استعمال فقهاء املالكية للجنايدة أعدم منده عندد غيدرهم، 

 .(5)يوجب الحدود والقصاص والتعزير 

 أما عند غيرهم فهو مخصوص بالعدوان على النف  وما دونها. 

وفدددي اصدددطالح تدددراح األنظمدددة والقدددوانين، تطلدددق الجنايدددة علدددى ندددوع مدددن أندددواع الجدددرائم 

، فيقال في تعري  الجناية  ي:" جريمة يعاقدب علاهدا القدانون، بعقوبدة 
 
يكون عقابه غليظا

 .(6)تائنة، و ي تعتبر من أتد الجرائم ال ي تحكم فاها املحكمة" 

وفدي كثيدر مددن األنظمدة العربيدة تطلددق الجنايدة علددى: الجريمدة األصدلية ال ددي يعاقدب علاهددا 

  .(7)باإلعدام، أو األتغال الشاقة امل بدة، أو السجن 

                                                           

. وقد تطلق الجناية عن الحنفية إبالقا 203: 10م، محمد بن عبد الواحد السيواستي، "فتح القدير"، ابن الهما (1)

ٍ ". انظر: الحصكفي، محمد بن علي "الدر امل تار"،  عاما بمعنح :" فة
م
وة ن
م
اٍل أ مم  ب 

لَّ ٍم حم رَّ حم ٍل م  عة ف  م  ل 
 .527: 6اسة

، وعرفها القاضتي عياض :" ما يحدثه على غيره 489ص : الرصاع، محمد بن قاسم ، "ترح حدود ابن عرفة"،  (2)

 مما ال يوافقه أو يضره في نفسه أو ماله أو حاله". انظر: اليحصبي، عياض بن موستح، "الت باهات املست بطة 
 
عموما

 .2134: 3على كتب املدونة وامل تلطة"، 
 (.4/2كريا بن محمد، أسنح املطالب  (، ونقله األنصاري، ز 9/122النووي، يحيح بن ترف، روضة الطالبين   (3)
اٍل  وهذا هو املعنح امل صوص لها ، ولها معنح عام وهو :" (4) وة مم

م
ٍ ، أ فة

م
ى ن
م
ل اٍن عم وم دة ل  ع 

عة لُّ ف 
 
". انظر: ابن ي

 .190: 7، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، "املبدع"، 259: 8بن محمد، "املغني"،  عبد هللاقدامة، موفق الدين 
 .177: 4ابن رتد، أبو الوليد محمد بن أحمد، "بداية املجتهد"،  انظر: (5)
 . 130انظر: جرج ، "معجم املصطلحات القانونية"، ص:  (6)
، حسني، محمود نجيب، "ترح قانون العقوبات 11: 3انظر: جندي، عبدامللك، املوسوعة الجنائية"،  (7)

 .287، "املبادئ العامة لقانون العقوبات"،ص: ، ال ل ، د. علي، الشاوي، د. سلطان58القسم العام"، ص: 
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ا: " يدددل فعدددل ، فتعدددرف بأنهددد(1)وقدددد تطلدددق الجنايدددة إبالقدددا عامدددا علدددى مباتدددرة االعتدددداء 

  .(2)يعود بالضرر على املجتم ، واعاقب عليه القانون بعقوبة" 

 ثالثا: تعريف الحماية الجنائية املوضوعية:

 للحمايددددددة الجنائيددددددة، ذلددددددك أندددددده مصددددددطلح 
 
فددددددي اصددددددطالح الفقهدددددداء، ال نجددددددد معنددددددح  اصددددددا

وال معاصر، إال أن الفقهاء رحمهم هللا قد يطلقون لفا الحماية على حفا الدماء واألمد

املعصددددددومة مددددددن االعتددددددداء ، فقددددددد وردت مفددددددردة  الحمايددددددة ( فددددددي كتددددددب الفقدددددده بمعنددددددح مندددددد  

، (3)االعتدددددداء علدددددى األ ددددد اص، فتحدددددده الفقهددددداء مدددددن حمايدددددة أهدددددل الذمدددددة مدددددن االعتدددددداء 

، وحمايدددددة اإلمددددام للتجدددددار املسدددددتأمنين (4) وكددددذلك حمايدددددة اإلمددددام للمهدددددادنين مددددن العددددددوان

 .(6)صوم ، وحماية الدم املع(5)وألموالهم 

: "مجموعدة املبدادئ وفي اصطالف القانوني املعاصر تطلق الحماية الجنائية عليى

  .(7)والعقوبات الشرعية والقانونية ال ي تحلي اإل سان من االعتداءات واالنتهايات" 

وي  دددذ علدددى هدددذا التعريددد  قصدددر الحمايدددة علدددى اإل سدددان، مددد  يونهدددا تندددال املدددال واملمتلكدددات، 

 واألمور املعنوية.

                                                           

 .3م، ص: 2011انظر: بن ظفير، د. سعد محمد، "اإلجراءات الجنائية في اململكة العربية السعودية"،  (1)
 .30انظر: إبراهيم، أكرم  شأت، "القواعد العامة في قانون العقوبات املقارن"، ص:  (2)
  عليش ، محمد بن أحمد ، "منح  149: 3"ترح مختصر  ليل"،انظر: ال ر تي ، محمد بن عبدهللا ،  (3)

 .  213: 3الجليل ترح مختصر  ليل"، 
،  362: 3  ابن مفلح ، املبدع ،  222انظر: الكلوذا ي ، أبو ال طاب محفوظ بن أحمد ، "الهداية"، ص:  (4)

 .115: 3البهوتي ، منصور بن يو   ، "كشاف القناع"، 
: 2، املرغينا ي ، علي بن أبي بكر ، "الهداية"،  180: 2حمد بن أحمد ، "املبسوط"، انظر: السر ستي ، م  (5)

  . 282: 1،  الزاعلي ، عثمان بن علي ، "تبيين الحقائق ترح كنز الدقائق"،  412
 .23: 12انظر: القرافي، أحمد بن إدرا ، "الذ يرة"،  (6)
 .54م، ص: 2002، 2ار الشروق، طسرور، أحمد فتحي، "القانون الجنا ي الدستوري"، د (7)
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 بأنها
ً
:" احتياط يرتكز على وقاية     أو مال، وضدمان أمنده وسدالمته مدن  وعرفت أيضا

  .(1)امل ابر، عن بريق وسائل القانون" 

: مجموعدددددددددة القواعدددددددددد القانونيدددددددددة الجنائيدددددددددة ، املوضدددددددددوعية  وقيييييييييد عرفيييييييييت أيضيييييييييا بأنهيييييييييا

اس واإلجرائيددددة، ال ددددي يتوسددددل  هددددا إلددددى وقايددددة  دددد   أو مددددال أو مصددددلحة معينددددة مددددن املسدددد

  .(2)الواق  أو املحتمل  ها ، ولفرض جزاء جنا ي على من يخال  ذلك . 

ومددددن التعريدددد  األ يددددر ي بددددين أن الحمايددددة الجنائيددددة تنقسددددم إلددددى نددددوعين، همددددا: الحمايددددة 

 الجنائية املوضوعية، والحماية الجنائية اإلجرائية.

لقدددددة بدددددالتجريم ويدددددراد بالحمايدددددة الجنائيدددددة املوضدددددوعية: قواعدددددد الحمايدددددة الجنائيدددددة املتع

والعقدداب، ويددراد بالحمايددة اإلجرائيددة، القواعددد التنظيميددة ال ددي تباتددرها السددلطات العامددة 

  .(3)حول جريمة وقعت، وتحديد املس ول عةها ومعاقبته 

و هدددددذا فالحمايدددددة الجنائيدددددة املوضدددددوعية لحدددددق مدددددا، أو مصدددددلحة مدددددا، أو  ددددد   مدددددا،  دددددي 

  ألحكدددددددام جنائيدددددددة تجريميدددددددة أو النصدددددددوص والقواعدددددددد الشدددددددرعية والنظاميدددددددة ال دددددددي ت سددددددد

عقابيددددة، تهدددددف إلدددددى مندددد  التعددددددي عليدددده، ودرء الضدددددرر الواقدددد  أو املتوقددددد  عليدددده، وضدددددمان 

 سالمته. 

وفدددددي هدددددذا البحدددددث الدددددذي بدددددين أيددددددينا تتعلدددددق الحمايدددددة الجنائيدددددة املوضدددددوعية بأ ددددد اص 

 وممتلكددات وأقدددارب القدددائمين علددى تطبيدددق أحكدددام نظدددام مكافحددة جدددرائم اإلرهددداب وتمويلددده،

 ه. 1439 /2 /12(، 21الصادر باملرسوم امللكي رقم   م

 

                                                           

، العادلي، محمود صالح، "الحماية الجنائية اللتزام 74: 1يورنو، جيرار، "معجم املصطلحات القانونية"،  (1)

 .6املحامي باملحافظة على أسرار مويليه"، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية، ص: 
ة اللتزام املحامي باملحافظة على أسرار مويليه:، بتصرف عن : العادلي، محمود صالح، "الحماية الجنائي (2)

 .8ص: 
، محمود، 323انظر: الدرعان، عبدهللا عبدالعزيز، "املبسوط في قواعد اإلجراءات الجزائية"، ص:  (3)

، 1محمود أحمد به، "الحماية الجنائية للعالقة الزوجية"، رسالة ماجستر، أياديمية ناي  العربية، ط

 .9م، ص: 2002
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 املطلب الثاني

 .التعريف بنظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله

نيدددددت قيدددددادة اململكدددددة العربيدددددة السدددددعودية ، بحفدددددا املصدددددالح الشدددددرعية، والضدددددرورات  ع 

الكليدددة، مدددن أي ا دددتالل واقددد  أو متوقددد ، ومدددن أعظدددم مدددا يخدددل باملصدددالح املحفوظدددة تدددرعا 

جرائم اإلرهاب، واإلفسداد والبحدي والعددون ، فكاندت مكافحدة جدرائم اإلرهداب وتمويلده مدن 

 نظددددام جددددرائم 
 
أولويددددات الجهددددات التنظيميددددة، فددددي اململكددددة العربيددددة السددددعودية، فصدددددر أوال

 ملددا فددي ببيعددة 1435 /2 /24( بتدداري  16اإلرهدداب وتمويلدده، باملرسددوم امللكددي رقددم  
 
ه، ونظددرا

مددددن تغيددددر سددددرا  فددددي األنمدددداط واألسدددداليب، ممددددا يسددددتد ي تالفددددي الثغددددرات  الجددددرائم اإلرهابيددددة

التنظيميدددددة ملواجهدددددة أتدددددم، ومكافحدددددة أكمدددددل لارهددددداب وتمويلددددده، فقدددددد صددددددر نظدددددام جديدددددد 

ه، و شدر 1439 /2 /12( بتداري  21ملكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله باملرسوم امللكي رقدم  

، ثددم صدددرت (1)ر نافدذا مددن حددين  شددره ه، وصددا1439 /2 /17فدي الجريدددة الرسددمية بتدداري  

 .هد 1440 /5 /2( بتاري  228الئحته التنفيذية، بقرار مجل  الوزراء رقم   

وقد جاء هذا النظام الجديد بسياسة جنائية حازمة، تستدعاها السياسدة الشدرعية،  

وت يددددددددها املقاصدددددددد والقواعدددددددد الفقهيدددددددة، فجددددددداء النظدددددددام مشدددددددتمال علدددددددى قواعدددددددد التجدددددددريم 

  .(2)وبعا القواعد اإلجرائية ملكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله. والعقاب،

وقددد اتددتمل النظددام علددى سددت وتسددعين مددادة ، جدداءت وافيددة مددن الناحيددة التنظيميددة، 

 ومن أهم من تميز به هذا النظام: 

تحديدددددد مددددددلول دقيدددددق للجريمدددددة واإلرهابيدددددة ، وذلدددددك تالفيدددددا للغمدددددوض الدددددذي قدددددد  -1

دددعا وذلدددك ملدددا تقتضددديه (1)اإلرهابيدددة  يكتنددد  مددددلول اإلرهددداب والجريمدددة ، وجددداء مددددلول موسَّ

                                                           

 (.96ه، املادة   1439 /2 /12( بتاري  21ام ملكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله باملرسوم امللكي رقم  نظ (1)
مقابلة، حسن يوس ، "السياسة الجنائية للمنظم السعودي وفقا لنظام مكافحة اإلرهاب الجديد رقم  (2)

، 31ة األزهر، العدد هد" ، مجلة يلية الشراعة والقانون بأسيوط، جامع1439/  2/  11(  تاري   21 

 .1893م،ص : 2019
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الضددرورة األمنيددة مددن محاصددرة األعمددال اإلرهابيددة وإعدددامها، وقددد عرفددت املددادة األولددى مددن 

 ملشروع إجرامي فردي  النظام الجريمة اإلرهابية بأنها: "
 
يل سلو  يقوم به الجا ي تنفيذا

اإل دالل بالنظدام العدام، أو زعزعدة أمدن  أو جما ي بشكل مباتر أو غير مباتر، يقصد بده

املجتمددددددد  واسددددددددتقرار الدولدددددددة أو تعددددددددريا وحددددددددتها الوبنيددددددددة لل طدددددددر، أو تعطيددددددددل النظددددددددام 

األساسددددتي للحكدددددم أو بعدددددا أحكامددددده، أو إلحددددداق الضددددرر بأحدددددد مرافدددددق الدولدددددة أو مواردهدددددا 

الطبيعيدددددة أو االقتصدددددادية، أو محاولدددددة إرغدددددام إحددددددك سدددددلطاتها علدددددى القيدددددام بعمدددددل مدددددا أو 

بطبيعته أو -االمتناع عنه، أو إيذاء أي     أو ال سبب في موته، عندما يكون الغرض 

هددددو تروادددد  الندددداس أو إرغددددام حكومددددة أو منظمددددة دوليددددة علددددى القيددددام بددددأي عمددددل أو  -سددددياقه

االمتندداع عددن القيددام بدده، أو التهديددد ب نفيددذ أعمددال تدد دي إلددى املقاصددد واألغددراض املددذيورة 

 أو التحريا علاها.

ل جريمدددددة بموجدددددب التزامدددددات اململكدددددة فدددددي أي مدددددن االتفاقيدددددات أو وكدددددذل
ة
ك أي سدددددلو  يشدددددك

 فاهدا-البروتويوالت الدولية املرتبطدة باإلرهداب أو تمويلده 
 
، أو أي  -ال دي تكدون اململكدة برفدا

  .(2)من األفعال املدرجة في ملحق االتفاقية الدولية لقم  تمويل اإلرهاب" 

 لجريمة اإلرهابية، وأغراضها، ومقاصدها.ومن هذا التعري  يتحدد مفهوم ا

تميز نظام مكافحة جرائم اإلهاب وتمويله، بأنده حددد قواعدد التجدريم والعقداب،  -2

ببقددددا للمبدددددأ الددددذي أسسدددده النظددددام األسدددداس للحكددددم وهددددو: " أندددده ال جريمددددة وال عقوبددددة إال 

 ه .3514. وهذا لم يكن في نظام جرائم اإلرهاب وتمويله امللحي لصادر عام (3)بن " 

                                                                       

وقد سلكت هذا النهج عدد من أنظمة مكافحة اإلرهاب في عدد من الدول العربية والغربية. انظر:  (1)

املحروقي، ميادة مصطفى محمد، "املواجهة الجنائية املوضوعية للتنظيمات اإلرهابية"، مجلة البحوه 

 .460، ص: 63م، عدد 2017يلية الحقوق،  -القانونية واالقتصادية، جامعة املنصورة 
 (.1ه، املادة  1439 /2 /12( بتاري  21نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله، الصادر باملرسوم امللكي  م (2)
 ه.1412 /8 /27(، بتاري  90النظام األساستي للحكم ، الصادر باألمر امللكي رقم   أ/ (3)
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كمدددا تميدددز النظدددام بأندددده حددددد اال تصاصدددات فددددي الضدددب ، والتحقيدددق، واملحاكمددددة  -3

، مما يجعل جريمدة اإلرهداب يشدتر  فدي مكافحتهدا عددة سدلطات رسدمية، مد  
 
 دقيقا

 
تحديدا

 ضمان تالفي أي ازدواج أو تنازع في اال تصاص. 

 دذت أ ذ املنظم بسياسة حازمة حيث لم ين  على مبدأ العفو الوجوبي كما أ -4

   .(1)به أنظمة دول أ رك 

انددتهج املددنظم مسددلك ال شددديد فددي العقوبددة، وذلددك ل طددر جددرائم اإلرهدداب وعظددم  -5

 ضررها باملصالح الكبرك.

                                                           

 .1937للمنظم السعودي وفقا لنظام مكافحة اإلرهاب الجديد"، ص: انظر: مقابلة، "السياسة الجنائية (1)
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 املبحث األول

حة جرائم ام مكافنظ يقأساس احلماية اجلنائية للقائمني على تطب 

 اإلرهاب ومتويله.

 

 املطلب األول

 إلسالمي.أساس احلماية اجلنائية يف الفقه ا

القدددائمون علدددى تطبيدددق أحكدددام نظدددام مكافحدددة جدددرائم اإلرهددداب وتمويلددده، هدددم مسدددلمون 

معصددومو الدددم، يعملددون فددي مجددالهم الشددري  بتكليدد  مددن إمددام املسددلمين، وقددد تظددافرت 

النصدددوص الشدددرعية، والقواعدددد املرعيدددة عندددد فقهددداء اإلسدددالم علدددى حرمدددة االعتدددداء علددداهم، 

ر إسدددددالمهم وعصددددمة دمددددداعهم، وباعتبددددار عملهدددددم فددددي رعايدددددة  هددددذين االعتبددددارين وهمدددددا باعتبددددا

املصالح العامة بتكلي  مدن اإلمدام فهدم فدي الحقيقدة عمدال لده، وندواب عنده فيمدا يلدون مدن 

سلطات، فلهم في الفقه اإلسدالمي، باالعتبدار األول حمايدة عامدة، وباالعتبدار الثدا ي حمايدة 

  اصة، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

  الحماية العامة:  ●

القددائمون علددى تطبيددق نظددام مكافحددة جددرائم اإلرهدداب، هددم مسددلمون معصددومو الددددم، 

وقددددددد تكفلددددددت الشددددددراعة بحفدددددددا نفوسددددددهم وأمددددددوالهم وأعراضدددددددهم وسددددددائر مصددددددالحهم مدددددددن 

 االعتداء، ويدل على ذلك جملة من األدلة الشرعية مةها: 

دد   -1 تم عة
م
 ت
م
ال م النصوص الدالة علدى حرمدة االعتدداء، والظلدم، كقولده تعدالى: توم

ة
نَّ اّلل  إ 

ة
وا

ينئداملائددددددة: د 
تم عة
ة 
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 ي 
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َّ
دددددبُّ الظ ح 

 ي 
م
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ة
اّلل [، 57[،وقولددددده تعدددددالى: توم

ددددددددددددددددمة 
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ددددددددددددددددمة ل
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ظ ع 
ددددددددددددددددي  يم
ة
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ال ددددددددددددددددر  وم
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ة 
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م
ش حة
م
ف
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ددددددددددددددددن  ال

ددددددددددددددددح عم نة م يم وقولدددددددددددددددده جددددددددددددددددل وعددددددددددددددددز: توم

ونئدالنحل: ر 
َّ
ك
م
ددددذ
م
عليددددده وسددددلم فيمددددا يرويددددده عددددن ربدددده :" يدددددا [.وصددددحَّ عدددددن النبددددي صددددلى هللا 90ت

  .(1)عبادي إ ي حرمت الظلم على نفستي، وجعلته بينكم محرما فال تظاملوا "

                                                           

 .1499: 4(، 2577أ رجه مسلم في الصحيح برقم   (1)



  احلماية اجلنائية املوضوعية 

 

 ةبدمياط اجلديد للبنني بيةلعراجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية وا
1259                                                                      

         
 

 م2021العدد التاسع 

: أنهدددا ت صدددل ألصدددل تدددر ي عظددديم، وهدددو تحدددريم ووجددده االسدددتدالل مدددن هدددذه النصدددوص

  هللا الدددذي 
االعتدددداء، والظلدددم والبحدددي، وهدددذه املحرمدددات فدددي حقيقتهدددا راجعدددة إلدددى تجددداوز حددددة

محده لع ، فاالستطالة في العدوان على الدماء واألبدان واألعراض (1)   باده فيما أحلَّ وحرَّ

واألمددوال املعصددومة ظلددم وتعددٍد وبحددي محددرم، واملكلفددون بأعمددال مكافحددة الجددرائم عمومددا، 

 والجرائم اإلرهاب واإلفساد محفوظون ترعا من ذلك العدوان.

دن النصوص الدالة علدى حرمدة الددماء واألمدوال امل -2 مم عصدومة، ومةهدا قولده تعدالى: توم

 
م
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: أن هذه النصوص وأمثالها ت س  لحكم متفق عليده بدين العلمداء، ووجه االستدالل

، ومددددن تعدددددك علاهددددا بغيددددر حددددق فهددددو (4)املعصددددومة  وهددددو حرمددددة الدددددماء واألمددددوال واألعددددراض

 ض لسدد   هللا، وغضددبه 
تعددرة سددتحق للعقوبددة، وم  ، واألصددل فددي العدداملين علددى تطبيددق (5)م 

أحكام نظام مكافحة جرائم اإلرهداب أنهدم معصدومو الددم واملدال والعدرض، فهدم محميدون 

 بسياج الحرمة الشر ي من يل عدوان أو تجاوز.

                                                           

، البغوي، محيي السنة  514: 10انظر: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد ،"جام  البيان في تأويل القرآن"،  (1)

، القرببي، محمد بن أحمد، 90: 3تفسير البغوي الحسين بن مسعود، "معالم التنزيل في تفسير القرآن = 

 .41: 16"الجام  ألحكام القرآن". 
 .1986: 4(، 2564أ رجه مسلم في الصحيح، برقم  (2)
 .1306: 3(، 1679، ومسلم في الصحيح، برقم  176: 2(، 1739أ رجه البخاري في الصحيح، برقم   (3)
 .259: 8تب اإلجماع"، ابن قدامة، "املغني"، انظر: ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، "مرا (4)
، العيني، محمود بن أحمد، "عمدة القاري ترح 83: 17، 167: 11انظر: النووي، ترح صحيح مسلم،  (5)

 .182: 18صحيح البخاري،"،
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 الحماية الخاصة:  ●

حمايددة تدرعية ينالهددا القدائمون علددى تطبيددق أحكدام نظددام مكافحدة جددرائم اإلرهدداب  و دي

ابددده فيمدددا يلدددون مدددن عمدددل، وباعتبدددار  وَّ
 
دددال اإلمدددام ون مَّ وتمويلددده باعتبدددار وصدددفهم، وهدددو أنهدددم ع 

ت النصوص والقواعد الشرعية 
َّ
ببيعة عملهم في مواجهة أهل الجرائم والفساد، وقد دل

شددديد فددي تحدريم ا
َّ
العتددداء علددى مددن هدذه صددفته، وتلددك  ددي ببيعدة عملدده، ومددن تلددك علدى ال 

 األدلة: 

النصدددوص الدالدددة علدددى حرمدددة االعتدددداء علدددى عمدددال اإلمدددام ونوابددده فدددي القيدددام علدددى  -1

املصدددالح العامدددة، ومدددن تلدددك النصدددوص مدددا ثبدددت فدددي السدددنة النبويدددة مدددن تغلددديا عقوبدددة مدددن 

ددٍ  رضددتي وأ ددذوا إبددل الصدددقة، و بددرهم رو  اعتدددوا علددى را ددي النبددي 
م
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(4).  

                                                           

ل : بضم العين قبيلة من العرب من تيم الرباب، وهم قبيلة عدنانية، وفي بعا الروايات أنهم من  (1)
ة
ك ع 

ري نة، وهم بطن من العرب من قحطان، وهو محمول عند أهل العلم على أن بعضهم من عكل، وبعضهم ع 

 . 337: 1من عرينة. انظر: ابن حجر، فتح الباري، 
افق هوا ها من نزلها. انظر: ابن حجر، فتح الباري،  (2) وم  ي 

م
ي ال   
َّ
رةض الو مة ال

م
 .204: 1أي لم توافقهم، و األ

مر: معن (3) اه كحل أعيةهم باملسامير املحمية، وفي رواية سمل أعيةهم، أي نقاها وأذهب ما فاها. سمر، وسة

 .155: 11انظر: النووي، ترح صحيح مسلم، 
 1296: 3(، 1171، ومسلم في الصحيح برقم  129: 5(، 4192أ رجه البخاري في الصحيح برقم   (4)

 واللفا له.
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 للعقوبددددة الشدددديد
 
ة، فددددل هدددذا علددددى مشدددروعية تغلددديا عقوبدددة مددددن إلبدددل الصددددقة موجبدددا

 تجاسر على العاملين في مصالح العامة للمسلمين.
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علدددى الزجددر عددن التعددددي علددى أمرائدده وعمالددده،  وهددذا الحددديث يدددل علدددى حددرص النبددي 

علدددى عدددوف رضدددتي هللا عنددده ملدددا تجدددرأ علدددى  الدددد رضدددتي هللا عنددده، وغضدددب  فقدددد أنكدددر النبدددي 

ف نه "فلمدا وقد   د رضتي هللا عنه صيانة لهيبة أمرائه وعماله لذلك، وأمضتح ما فعله  ال

مدددا يددددل علدددى االفتيدددات علدددى األميدددر وتوقددد  فيددده أن يجسدددر علدددى أمرائددده فيمدددا بعدددد، رأك مدددن 

  ليكددددون ذلددددك أبلدددد  فددددى نفددددوذ أوامددددرهم وأمندددد  مددددن الجددددرأة 
 
املصددددلحة إمضدددداء مددددا فعلددددوه أوال

 .(3)علاهم"

حفدا ألمرائده وعمالده كدرامتهم، وهيبدتهم، وغضدب  وإذا يان النبي صلى هللا عليه وسلم

مدن االفتيددات علداهم بمددا قدد يفضددتي إلددى التجاسدر علدداهم فد ن العدددوان الصدريح املفضددتي إلددى 

                                                           

 .153: 11النووي، ترح صحيح مسلم،  (1)
 .67: 6(، 1753رجه مسلم في الصحيح، برقم  أ  (2)
 .68: 6اليحصبي، القاضتي عياض بن موستح، "إكمال املعلم بفوائد مسلم"،  (3)
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اإلضددرار  هددم، والجنايددة علدداهم أتددد تحريمددا، ومنعدده أولددى، وتجددريم فاعلدده وتغلدديا عقوبتدده 

.
 
 متجه ترعا

لعامدة وحفدا األمدن مدن جددرائم يددل علدى الحمايدة ال اصدة للعداملين فددي املصدالح ا -2

 الددذرا  ، ومعناهدددا: أن مددا يفضدددتي إلددى املفاسدددد 
اإلفسدداد واإلرهدداب، قاعددددة الشددراعة فدددي سدددة

، فالشددددددراعة تحددددددرم مددددددا يفضدددددتي للمفاسددددددد، وال تددددددك أن االعتددددددداء علددددددى (1)واملحدددددارم محددددددرم 

العددداملين فدددي مجدددال حفدددا األمدددن، ومكافحدددة اإلرهددداب يفضدددتي إلدددى مفاسدددد، تضدددر بمصدددالح 

 والدنيا ومن ذلك: الدين 

أن االعتددددداء علددددى العدددداملين فددددي مكافحددددة الجددددرائم اإلرهابيددددة، أو تهديدددددهم بدددده، قددددد  -

 ال دتالل األمدن، 
 
 أو غالبدا

 
يضع  من قيامهم بمهامهم في حفا األمن، وذلك مفٍا قطعدا

، واالعتدددداء والتهديدددد بددده يمدددنعهم مدددن (2)واألمدددن مصدددلحة فدددي رتبدددة الضدددروريات فدددي الشدددراعة 

 هم في مواجهة تلك الجرائم وذلك مفا إلى ان شار هذه الجرائم وا تالل األمن أداء مهام

أن االعتدددددددداء علدددددددى عمدددددددال اإلمدددددددام ونوابدددددددة الدددددددذين نصدددددددبهم فدددددددي مواجهدددددددة املجدددددددرمين  -

واملفسدين في األرض، ي دي إلى الجرأة علاهم، وعلى من نصبهم، وذلك يسق  هيبدة دولدة 

علدى إمدام مهداب مطداع، وتلدك مصدلحة فدي  اإلسالم، ويفضدتي إلدى ا دتالل مصدلحة االجتمداع

، (3)رتبدددة الضددددروريات فددددي تددددرع هللا تعدددالى ف ندددده ال قيددددام للدددددين بددددون جماعددددة وإمددددام مطدددداع 

                                                           

، الطوفي، سليمان بن عبد القوي، 448انظر: القرافي، أحمد بن إدرا ، "ترح تنقيح الفصول". ص:  (1)

، 109: 3"إعالم املوقعين عن رب العاملين"، ، ابن القيم، محمد ابن أبي بكر، 89: 3"ترح مختصر الروضة"، 

 .131: 3الشاببي، إبراهيم بن موستح الل لي، "املوافقات"، 
، الغزالي، أبو حامد 212انظر: الجويني ، عبد امللك بن عبدهللا، "غياه األمم في التياه الظلم"، ص: (2)

محمد بن عمر، "مفاتيح الغيب"، ، الرازي، فخر الدين 128محمد بن محمد، "االقتصاد في االعتقاد"، ص: 

 .181: 22، ابن عاتور، محمد الطاهر، " التحرير والتنوير"،300: 26
، الغزالي، أبو حامد محمد 128انظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، "االقتصاد في االعتقاد"، ص:  (3)

مجموع فتاوك تي  اإلسالم ، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، " 171بن محمد، "فضائح البابنية"، ص: 

 .30 /2، الشاببي، "املوفقات"، 62: 28ابن تيمية "، 
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ة العدوان علدى العداملين فدي املصدالح العامدة، إلبقداء هيبدة من مقتضيات ذلك تغليا حرم

 إمام املسلمين، وقوة دولة اإلسالم.

 

 املطلب الثاني

 أساس احلماية اجلنائية يف النظام السعودي.

يحظدددى العددداملون علدددى تطبيدددق أحكدددام نظدددام مكافحدددة جدددرائم اإلرهددداب وتمويلددده بحمايدددة 

ابنين واملقيمددددددين فددددددي اململكددددددة العربيددددددة جنائيددددددة عامددددددة يشددددددتريون فاهددددددا مدددددد  غيددددددرهم مددددددن املددددددو 

السدددددعودية، وسدددددائر مدددددن يشدددددغل وظيفدددددة عامدددددة فدددددي الحكومدددددة، وحمايدددددة  صدددددهم  هدددددا نظدددددام 

 مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله، وبيان ذلك كما يأتي: 

 الحماية العامة:  ●

ن  النظام األساستي للحكدم فدي اململكدة العربيدة السدعودية الصدادر بداألمر امللكدي رقدم: 

( علدددى أنددده: "تدددوفر الدولدددة األمدددن لجميددد  36هدددد، فدددي املدددادة   1412/  8/  27وتددداري :  (،90 أ/

موابناهددا واملقيمددين علددى إقليمهددا، وال يجددوز تقييددد تصددرفات أحددد، أو توقيفدده، أو حبسدده، 

إال بموجب أحكدام النظدام". فالقدائمون علدى تطبيدق أحكدام نظدام مكافحدة جدرائم اإلرهداب 

ذا الدددددن  الدددددذي يكفدددددل لهدددددم الحمايدددددة، وتدددددوفير األمدددددن علدددددى وتمويلددددده دا لدددددون فدددددي عمدددددوم هددددد

 نفوسهم، وأبدانهم، وأعراضهم، وممتلكاتهم.

وتكفددددل النظددددام السددددعودي بحمايددددة عامددددة يشددددتر  فاهددددا القددددائمون علددددى تطبيددددق أحكددددام 

جرائم اإلرهاب وتمويله، مد  يدل موظد  عدام ، فقدد ند  نظدام مكافحدة الرتدوة، الصدادر 

هدددددد، علدددددى أنددددده: "يعاقدددددب بالعقوبددددددة  1412 /12 /29(، بتددددداري  36باملرسدددددوم امللكدددددي رقدددددم  م/

املنصدوص علاهددا فددي املددادة األولدى مددن هددذا النظددام مدن يسددتعمل القددوة أو العندد  أو التهديددد 

في حق موظ  عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء 

                                                           

، وانظر: الكتا ي، محمد عبد الحي بن عبد الكبير، "التراتيب 218: 4القرافي، أحمد بن إدرا ، "الفروق"،  (1)

 .93: 1اإلدارية"، 
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ن يشدددددملهم وصددددد   املوظددددد  ، وجددددداء تعريددددد  مددددد(1)عمدددددل مدددددن األعمدددددال املكلددددد   هدددددا نظامدددددا"

العام(، في ذات النظام، وذكر مةهم : "يل من يعمل لدك الدولة أو لدك أحد األجهدزة ذات 

. فالقددائمون علددى (1)الش صددية املعنويددة العامددة سددواء يددان يعمددل بصددفة دائمددة أو م قتددة"

تطبيدددددق أحكدددددام نظدددددام مكافحدددددة جدددددرائم اإلرهددددداب وتمويلددددده، مددددد  ا دددددتالف امل سسدددددات ال دددددي 

إلاهددا يعدددون مددوظفين عمددوميين فددي السددطات العامددة فددي الدولددة، وتعدددي املجرمددون  ي تمددون 

علدداهم لتعطيددل عملهددم أو مددنعهم مددن تنفيددذ مهددامهم أو تهديدددهم بمددا ي ددتج ذلددك دا ددل فددي 

 مضمون التجريم الوارد في هذا الن  النظامي.

 الحماية الخاصة:  ●

 يضددددم
 
ن نظددددام مكافحددددة جددددرائم اإلرهدددداب وتمويلدددده، نصددددا ن للقددددائمين علددددى تطبيددددق تضددددمَّ

أحكدام نظددام جدرائم اإلرهدداب وتمويلده حمايددة جنائيدة  اصددة مدن املقاومددة واالعتدداء علدداهم 

( مددن النظددام علددى أندده :" يعاقددب بالسددجن 46أو علددى أقددار هم وممتلكدداتهم ، فنصددت املددادة  

مدة ال تزيد على  عشر( سنوات وال تقل عن  ثاله( سنوات، يل مدن أعداق سدير التحقيدق 

و املحاكمددة، أو قدداوم أو اعتدددك أو هدددد باالعتددداء علددى أحددد القددائمين علددى تطبيددق أحكددام أ

 النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته".

فهدددددذا الدددددن  النظدددددامي ي سددددد  للتجدددددريم والعقوبدددددة علدددددى أفعدددددال املقاومدددددة، واالعتدددددداء، 

ددة للقددائمين علددى تطبيددق أحكددام نظددام مكافحدد هم ة جددرائم اإلرهدداب والتهديددد باالعتددداء، املوجَّ

وتمويلدددده، وهددددذه حمايددددة جنائيددددة موضددددوعية تهدددددف إلددددى مندددد  التعدددددي علدددداهم، ودرء الضددددرر 

 الواق  أو املتوق  عةهم، وضمان سالمتهم.

 املقصد التنظيم  من هذه الحماية:  ●

تضمن نظام مكافحة جدرائم اإلرهداب، أحكامدا إجرائيدة وموضدوعية فدي مواجهدة جدرائم 

توزاعدددددا دقيقدددددا ال تصاصدددددات م سسدددددات السدددددلطات العامدددددة، اإلرهددددداب وتمويلددددده، وتضدددددمن 

                                                           

هد  1412 /12 /29(، بتاري  36رقم  م/ املادة السابعة من نظام مكافحة الرتوة، الصادر باملرسوم امللكي (1)

. 
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األمنيددددددة والنيابيددددددة والقضددددددائية، وكددددددذلك بعددددددا الجهددددددات اإلداريددددددة التنفيذيددددددة والرقابيددددددة، 

دددددر مدددددن م سدددددوبي هدددددذه 
 
ا
 
واقتضدددددتح ذلدددددك أن يشدددددتر  فدددددي تنفيدددددذ أحكدددددام هدددددذا النظدددددام أفدددددراد ك

راميددة، متمرسددة الجهددات، واقتضددتح أيضددا أن يكددون هدد الء األفددراد فددي مواجهددة تنظيمددات إج

 للدددماء 
 
ج اسددتحالال ددت 

ة
، ي  
 
 كبيددرا

 
علددى اإلجددرام، جمعددت إلددى الش صددية اإلجراميددة  لددال فكريددا

املعصومة، عبر مطيَّ ي التكفير، والتأويل الفاسد للنصوص الشدرعية، وقدد ظهدر صدريحا 

فددددي  طدددداب هددددذه الجماعددددات والتنظيمددددات قصددددد رجددددال األمددددن ورجددددال السددددلطة القضددددائية 

  الرعددب فددي قلددو هم لددئال يقومددوا بمهددامهم، أو لالنتقددام مددةهم ، يددل ذلددك دعددا بالعدددوان، ل
ة
بددث

م السدددعودي للنظدددر فدددي كيفيدددة وقايدددة هددد الء العددداملين مدددن  طدددر املقاومدددة العنيفدددة أو   
ة
املدددنظ

االعتددداء أو التهديدددد بددده ،سدددواء أيدددان ذلدددك بغدددرض االنتقدددام مدددةهم، أم تخدددويفهم لثنددداهم عدددن 

وهددددو مكافحددددة جددددرائم اإلرهدددداب  -ى املقصددددد الددددرئي  للنظددددام أداء أعمددددالهم، ممددددا يعددددود علدددد

بددددددداإل الل، ومددددددن هندددددددا جدددددداء الدددددددن  علددددددى قواعدددددددد نظاميددددددة تكفدددددددل حفددددددا أمدددددددةهم  -وتمويلدددددده 

 .(2)وسالمتهم، و ي عائدة أيضا لدرء أي  لل واق  أو متوق  في عملية املواجهة لارهاب 

اب وتمويلدده يعرضددون كمددا أن القددائمين علددى تطبيددق أحكددام نظددام مكافحددة جددرائم اإلرهدد

اء مواجهددة مجددرمين علددى درجددة عاليددة مددن ال طددورة والتدددريب  أنفسددهم لأل طددار، مددن جددرَّ

والتنظدديم، فكددان مددن املناسددب أن يمددنحهم النظددام حمايددة  اصددة مقابددل مددا يقدموندده مددن 

 للمصالح الشرعية والوبنية 
 
 .(3)تضحيات حفظا

                                                                       

 هد. 1412 /12 /29(، بتاري  36املادة الثامنة من نظام مكافحة الرتوة، الصادر باملرسوم امللكي رقم  م/ (1)
 .959انظر: زغلول، بارق أحمد، "الجرائم اإلرهابية في ضوء قانون مكافحة اإلرهاب"،ص:  (2)
"موسوعة القانون الجنا ي لارهاب، الجزء األول املواجهة الجنائية انظر: العادلي، د.محمود صالح،  (3)

 .168م(، ص: 2003لارهاب".  اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي، 
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 املبحث الثاني

ام حكام نظيق أطبتائمني على األشخاص حمل احلماية باعتبارهم ق

 لسعودي.االنظام مي وسالمكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله يف الفقه اإل

 

 املطلب األول

 األشخاص حمل احلماية يف الفقه اإلسالمي.

تقدددم عنددد ذكددر األسدداس الشددر ي لحمايددة القددائمين علددى تطبيددق أحكددام نظددام مكافحددة 

اب وعمدال جرائم اإلرهاب وتمويله، أن موجب الحماية ال دوَّ
 
 اصة لهم هدو وصدفهم بدأنهم ن

لامددام فيمددا يلوندده مددن مهددام وأعمددال، وأنهددم عدداملون فددي حفددا املصددالح الكبددرك للعبدداد مددن 

اال ددددتالل، ومقتضددددتح ذلددددك أن هددددذه الحمايددددة ينالهددددا يددددل مددددن اتصدددد   هددددذه األوصدددداف، بددددأن 

 مددن قبلدده، فددي تنفيددذ أوامددره وتوجاهاتدده فددي مجددا
 
ل حفددا األمددن، يكددون عددامال لامددام ومكلفددا

  أذاهدم عدن الددبالد والعبداد، واشدمل ذلددك عمدوم املسدلمين ممددن 
ة
ودفد  تدر املجدرمين، وكدد 

اسددددتجاب لددددولي األمددددر، فددددأنكر جددددرائم اإلرهدددداب بددددالتبلي  عةهددددا، حيددددث ينطبددددق عليدددده وصدددد  

القيام بحفا مصلحة األمن وحفا النفوس واألموال ب نكداره علدى املفسددين واملجدرمين، 

نه تد ول إلدى تحقيدق مقصدد الشدارع بحفدا هدذه الضدرورات علدى جهدة وحماية من هذا تدأ

الكمددددال، فكانددددت حمايددددة املمتثلددددين ألمددددر هللا ورسددددوله ب نكددددار املنكددددر بددددالتبلي  عددددةهم وهتددددك 

ل لحفا الكليات الكبرك في الشراعة.(1)أستارهم   
 ، مكمة

 

                                                           

 . 20، 19: 2عدًّ الشاببي رحمه هللا حفا الضرورات من جهة العدم عائد إلنكار املنكر. "املوافقات"،  (1)
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 املطلب الثاني

 األشخاص حمل احلماية يف النظام السعودي.

حدددددة جدددددرائم اإلرهددددداب وتمويلددددده القدددددائمين علدددددى تطبيدددددق أحكامددددده حمايدددددة مدددددنح نظدددددام مكاف

ددهم وتمتدددُّ إلددى أقددار هم وممتلكدداتهم، حيددث تددن  املددادة   ( مددن النظددام علددى 46جنائيددة تخصُّ

أندده:" يعاقددب بالسددجن مدددة ال تزيددد علددى  عشددر( سددنوات وال تقددل عددن  ثدداله( سددنوات، يددل 

اعتدددددك أو هدددددد باالعتددددداء علددددى أحدددددد  مددددن أعدددداق سددددير التحقيددددق أو املحاكمددددة، أو قدددداوم أو

 القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته".

لده وظيفتده   
ووص   أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام( يشمل يدل  د   تخوة

القيددام علددى تطبيدددق األحكددام الدددواردة فددي نظدددام مكافحددة جدددرائم اإلرهدداب وتمويلددده، فكددل مدددن 

لنظدددام مهمدددة فدددي سدددياق مكافحدددة جدددرائم اإلرهددداب وتمويلددده، فهدددو مشدددمول  هدددذا أسدددند إليددده ا

، وهدددددو محددددددل (1)الوصددددد ، فهدددددذا الوصددددد  يمثدددددل ركندددددا مفترضددددددا للجريمدددددة محدددددل الدراسدددددة 

للحمايدددة الجنائيدددة ال اصدددة، ويلمدددة   القدددائمين علدددى ( تددددل علدددى أنددده يشدددترط فدددي الشددد   

يدددة، فقولندددا: قدددام علدددى األمدددر، أي املحلدددي صدددفة الواليدددة ، وذلدددك مسدددتفاد مدددن الداللدددة اللغو 

تواله، ويقال قام الحاكم على الرعية، أي تولى أمرهم، وقدام علدى الي ديم، تدولى أمدره، وقدام 

ى بسددبب ببيعددة عملدده علددى تطبيددق (2)لألمددر، تددواله 
َّ
، فالبددد أن يكددون الشدد   مكلفددا ومددول

 أحكام النظام.

 يانددددددت السددددددلطة ال ددددددي ي 
 
ددددددا بعهددددددا، ومددددددن تسددددددتعين  هددددددم وذلددددددك يشددددددمل املوظدددددد  العددددددام، أيَّ

 .(3)السلطات املعنية في مجال عملها يال براء ونحوهم 

                                                           

م، هو  أحد 2015(، لعام 94قانون مكافحة اإلرهاب املصري رقم   ( من 27نظير هذا الوص  في املادة   (1)

القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذ القانون(. وانظر: زغلول، "الجرائم اإلرهابية في ضوء قانون مكافحة 

"، ، العادلي، "موسوعة القانون الجنا ي لارهاب، الجزء األول املواجهة الجنائية لارهاب960اإلرهاب"، ص: 

 .165ص: 
، 767: 2، الزيات، أحمد، وآ رون، "املعجم الوسي "، 112: 2انظر: الزمخشري، "أساس البالغة ".  (2)

 .1874: 3عمر، أحمد مختار، "معجم اللغة العربية املعاصرة"، 
 .961، 960انظر: زغلول، " الجرائم اإلرهابية"، ص:  (3)
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وقددددد أتددددار نظددددام مكافحددددة جددددرائم اإلرهدددداب إلددددى أهددددم األعمددددال املنوبددددة بالقددددائمين علددددى 

تطبيق النظام، وذلك حدين حددد املدنظم مجمدل اال تصاصدات الدواردة فدي النظدام ، وذلدك 

الجهددة امل تصددة بأنهددا :"أي مددن السددلطات اإلداريددة فددي املددادة األولددى مندده، حيددث جدداء تعريدد  

أو سلطات الضب  الجنا ي، أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابيدة، وال دي ينعقدد 

بمكافحدددددددددة جدددددددددرائم اإلرهددددددددداب وتمويلددددددددده أو االسدددددددددتدالل، أو التحدددددددددري، أو -لهدددددددددا اال تصددددددددداص 

عددددددددداء العدددددددددام، أو التفتددددددددديش، أو اللجدددددددددز، أو التجميدددددددددد، أو القدددددددددبا، أو التحقيدددددددددق، أو االد

   .(1)بموجب النظام" -املحاكمة، بحسب السياق

فنجدددددد هندددددا إتدددددارة إلدددددى أهدددددم الجهدددددات ال دددددي ا عقدددددد لهدددددا ا تصددددداص بموجدددددب النظدددددام فدددددي 

مكافحدددددددة جدددددددرائم اإلرهددددددداب وتمويلددددددده، وعليددددددده فم سدددددددوبو هدددددددذه الجهدددددددات إذا باتدددددددروا هدددددددذه 

م أنهم قائمون اال تصاصات، أو يلفوا بشتيء مةها بموجب ببيعة وظائفهم فيصدق علاه

 على تطبيق أحكام النظام.

ع اال تصاصددات علددى  م وزَّ  
ة
وعنددد اسددتقراء مددواد النظددام وأحكامدده نجددد أندده سددياق املددنظ

هددددددذه الجهددددددات، وعقددددددد مل سددددددوباها صددددددالحيات وا تصاصددددددات فددددددي إنفدددددداذ النظددددددام وتطبيقدددددده، 

 ويمكن حصر من أويل إلاهم القيام بتطبيق أحكام النظام وتنفيذه فيما يأتي: 

، وهددددم الصدددد  األول فددددي مواجهددددة ومكافحددددة ئددددي  وم سددددوبو رئاسددددة أمددددن الدولددددةر  -1

جددددددددرائم اإلرهدددددددداب، وقددددددددد رسددددددددم املددددددددنظم ا تصاصدددددددداتهم فددددددددي الضددددددددب  الجنددددددددا ي، والتحددددددددري 

واالسدددتدالل والقدددبا واللجدددز، واملالحقدددة الجنائيدددة واإلداريدددة واملاليدددة، وغيرهدددا، فدددي املدددواد 

 4 ،6 ،9 ،10 ،13 ،14 ،16 ،28 ،58 ،59 ،60 ،72.) 

م لهدددددم م سدددددوبو النيابدددددة العامدددددة -2  
ة
، وعلدددددى رأسدددددهم النائدددددب العدددددام، وقدددددد جعدددددل املدددددنظ

لهم تطبيددددق أحكددددام كثيددددرة فددددي  اال تصدددداص فددددي التحقيددددق فددددي جددددرائم اإلرهدددداب وتمويلدددده، و ددددوَّ

، 23، 19، 18، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5مواجهة الجرائم اإلرهابية، وذلك فدي املدواد   

29 ،65 ،72.) 

                                                           

 (.1ه، املادة  1439 /2 /12( بتاري  21ر باملرسوم امللكي  منظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله، الصاد (1)
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، ممثلددددة فددددي املحكمددددة الجزائيددددة امل تصددددة، ومحكمددددة ة القضددددائيةم سددددوبو السددددلط -3

االستئناف امل تصة، والدائرة امل تصة في املحكمة العليا، وقدد جعدل املدنظم ا تصداص 

 لهددددا، وذلددددك فددددي املددددواد  
 
، 56، 27، 26، 25، 24، 23املحاكمددددة فددددي جددددرائم اإلرهدددداب منعقدددددا

( هدددددو محدددددل النظدددددر 51 -30املدددددواد    (، كمدددددا أن إيقددددداع العقوبدددددات الدددددواردة فدددددي 72، 61، 58

 القضا ي في هذه املحاكم والدوائر امل تصة.

الدددددذين يباتدددددرون كشددددد   دددددتيء مدددددن أدوات  م سدددددوبو مصدددددلحة الجمدددددار  العامدددددة، -4

( مدن نظدام 17الجريمة اإلرهابية، وقد ند  املدنظم علدى مدا ينداط  هدم مدن أحكدام فدي املدادة  

حدددددة التنفيذيدددددة للنظدددددام الصدددددادرة بقدددددرار ( مدددددن الالئ11مكافحدددددة جدددددرائم اإلرهددددداب، واملدددددادة  

 ه.1440 /2 /5( بتاري  228مجل  الوزراء رقم  

، وقددد ندد  أعضدداء اللجنددة الدائمددة لطلبددات املسدداعدة القانونيددة بددوزارة الدا ليددة -5

النظدددام علدددى عملهدددم فيمدددا يخددد  تسدددليم وتسدددلم املطلدددوبين فدددي قضدددايا اإلرهددداب، وذلدددك فدددي 

 ( من الالئحة.15( من النظام، واملادة  74املادة  

، وقدددددد أسدددددند لهدددددم املدددددنظم أحكامدددددا فدددددي أعضددددداء اللجندددددة الدائمدددددة ملكافحدددددة اإلرهددددداب -6

 ( من النظام.84، 75املادتين  

، وقددد  ددولهم املددنظم صددالحيات عدددة فددي م سددوبو اإلدارة العامددة للتحريددات املاليددة -7

 ( من النظام.81، 80، 79، 78، 77، 76املواد  

  النظددددام علددددى دورهددددم الرقددددابي فددددي مواجهددددة ، وقددددد نددددم سددددوبوا الجهددددات الرقابيددددة -8

( هدددذه 4( مدددن النظدددام، وسدددمت الالئحددة فدددي املدددادة  83، 82، 66تمويددل اإلرهددداب، فدددي املددواد  

 الجهات بأنها   وزارة العددل، ووزارة العمدل والتنميدة االجتماعيدة، ووزارة التجدارة،  والبندك

 املركزي، وهيئة سوق املال(.

التوعيددة التربويددة للموقددوفين وتصددحيح أفكددارهم  فددي م سددوبو املراكددز املتخصصددة -9

( مدددن 88وتعميدددق انتمددداعهم الدددوبني، وقدددد نددد  النظدددام علدددى أحكدددام هدددذه املراكدددز فدددي املدددادة  

 النظام. 
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وقدددددد أنددددداط  هددددم النظدددددام أحكامدددددا تتعلدددددق برعايدددددة م سددددوبو دور التأهيدددددل والرعايدددددة،  -10

 (.89ادة  املوقوفين املحكوم علاهم وتسهيل اندماجه في املجتم ، في امل

، و دي جهدة إداريددة لهدا صدالحية التنفيددذ اإلداري م سدوبو دور التوقيد  والسددجون  -11

( مددن 90لعقوبددات السددجن والتوقيدد  اإلجرا ددي، وقددد أتددار النظددام علددى دورهددم فددي املددادة  

 النظام.

مددن يكلدد  بمكافحددة الجددرائم اإلرهابيددة أو يسددتعان بدده فددي ذلددك مددن رجددال الضددب   -12

 ( من النظام.15م املنظم في املادة  ، وقد أتار لهوالعسكريين

ددددون جنائيددددا مددددن املقاومددددة واالعتددددداء والتهديددددد بدددده، حددددال  فم سددددوبو هددددذه الجهددددات محميُّ

يددونهم علددى رأس العمددل والتكليدد  الددوظيفي  ولددو يددان ذلددك بعددد انتهدداء دوامهددم اليددومي، أو 

مايددددة  ددددالل تمددددتعهم ب جددددازاتهم الرسددددمية والطارئددددة  ألن الوصدددد  الددددذي علقددددت عليدددده الح

متددوفر فدداهم، وال يبعددد أن هددذا الوصدد  متحقددق فدداهم ولددو بعددد تددركهم للوظيفددة بالتقاعددد 

 مثال، وذلك ألمرين:

: أن يدددون الشددد   قدددام علدددى تطبيدددق أحكدددام النظدددام بموجدددب وظيفتددده، فصددددق األول 

عليدددده أندددده مددددن القددددائمين علددددى تطبيددددق أحكددددام النظددددام، واملددددادة النظاميددددة ال ددددي قددددررت هددددذا 

 الحالية.  الوص  لم تشترط

أن مقصددد املددنظم هددو تددوفير األمددان للقددائمين علددى مواجهددة اإلرهدداب، وحمددايتهم  الثيياني:

دده التنظيمددات اإلرهابيددة ملددن سددبق  مدن أي مددا   قددد يدد ثر علددى أداء مهددامهم، وال تددك أن توجُّ

، ولددذا فدد ن مددن تمددام 
 
لدده القيددام علددى مواجهددة جددرائمهم باالعتددداء أو االنتقددام متصددور جدددا

الجنائيددددة للقددددائمين علددددى مواجهددددة اإلرهدددداب امتددددداد هددددذه الحمايددددة، ملددددا بعددددد تددددر   الحمايددددة

الوظيفدددة، بحيددددث ال تتقيدددد هددددذه الحمايدددة ملددددن تحقددددق فيددده الوصدددد  املعتبدددر نظامددددا بنطدددداق 

  .(1)زما ي أو مكا ي 

                                                           

 .167انظر: العادلي، " موسوعة القانون الجنا ي لارهاب"، ص:  (1)
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وتمتددددد هددددذه الحمايددددة ألقددددارب القددددائمين علددددى تطبيددددق النظددددام، وممتلكدددداتهم كمددددا تددددن   

 مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله. ( من نظام46املادة  

دددددل النظددددام فدددددي حددددددود درجددددة القرابدددددة   
فصة ، مددددد  أن الداللددددة اللغويدددددة والشدددددرعية (1)ولددددم ي 

، ودرجدددددددداتهم متنوعددددددددة بحسددددددددب (2)ملفددددددددردة  األقددددددددارب، واألقددددددددربين، وذوي القربددددددددى ( واسددددددددعة

ة، يامليراه، والوصية، واإلره، والصلة، والشهادات والقضاء، وغيرهد دَّ ا، وقدد اعتبارات ع 

جدددددرت عدددددادة املدددددنظم السدددددعودي علدددددى تحديدددددد درجدددددة القربدددددى املددددد ثرة فدددددي كثيدددددر مدددددن األحكدددددام 

 .(3)النظامية، كما في نظام املرافعات الشرعية 

وربما قصد املنظم هذه السعة في مدلول األقارب، ليكدون تدامال ملطلدق القرابدة، وهدو 

لقاضتي الجزا دي، مراعيدا فدي ، وتحديدها  اض  للسلطة التقديرية ل(4)أصل القرابة وذاتها

، ومقصددددددم املدددددنظم مدددددن هدددددذه الحمايدددددة األصدددددلية واملمتددددددة، وذلدددددك بحفدددددا (5)ذلدددددك العدددددرف 

القدددائمين علدددى تنفيدددذ النظدددام ومواجهدددة الجدددرائم اإلرهابيدددة مدددن أي مدددا  ، يمدددنعهم مدددن أداء 

، (6)مهدددددامهم علدددددى أكمدددددل الوجدددددوه، وال تدددددك أن العابفدددددة والشدددددفقة تجددددداه القريدددددب، مددددد ثرة 

                                                           

م حيث مد 2015(، لعام 94(، من قانون مكافحة اإلرهاب رقم  27وهو ما فعله املنظم املصري في املادة   (1)

 .962روعه وأصوله. انظر: زغلول، " الجرائم اإلرهابية"، ص: الحماية لزوج القائم على تنفيذ النظام وف
األقارب في اللغة: جم  قريب، يقال قريب، وقربي، وهم أقاربي، وأقربا ي، واملراد القرب في الرحم. انظر:  (2)

، وفي اصطالح الفقهاء، األقارب،  12، الفيروزآبادي، القاموس املحي ، ص:199:1الجوهري، الصحاح 

، 348، وذوي القربى، يراد  هم األرحام من جهة األب واألم. انظر: البعلي، املطل  على أبوب املقن  ص: والقرابة 

 .118القونوي، أني  الفقهاء ص: 
/  1/  22( بتاري   1( من نظام املرافعات الشرعية الصادر باملرسوم امللكي رقم   م/94كما في املادة   (3)

 ه.1435
عند الفقهاء القرابة القريبة أو القرابة ال اصة، أو القرابة البعضية. انظر:  مطلق القرابة يقابله (4)

وما  193: 3، 160: 1، القرافي، الفروق 238: 2، الكاسا ي، بدا   الصنا   511: 15الجويني، نهاية املطلب، 

 بعدها.
(5)  
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 .238: 2وهذه الشفقة تدعو إلى حفا القريب والحرص على سالمته. انظر: الكاسا ي، بدا   الصنا    (6)
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دد
َّ
  بمكافحددة جريمددة اإلرهدداب لدده أقددارب يربطدده  هددم ود ورحددم، فقددد تلجددأ التنظيمددات واملكل

اإلرهابية إلى محاولة الضغ  عليده باالعتدداء أو التهديدد باالعتدداء علدى هدذا القريدب، وقدد 

تلجأ هذه التنظيمدات للعددوان علدى القريدب بدداف  االنتقدام، ولدذا لحدا ذلدك املدنظم فمدد 

 الحماية ل شمل القريب.

ويمكدددن ضدددب  األقدددارب هندددا باعتبدددار العدددرف اللغدددوي واالسدددتعمالي، والنظدددر فدددي املقصدددد 

التنظيلددددي، بددددأن يقددددال القرابددددة املدددد ثرة:  ددددي الدددددنو فددددي ال سددددب مددددن جهددددة األب، وجهددددة األم، 

 .(1)ويلحق  ها الدنو من جهة الزوجية واملصاهرة 

لزوجددددة األدنددددين، فأرحددددام الرجددددل، وعشدددديرته األدنددددين، وزوجتدددده، وأصددددهاره وهددددم أقربدددداء ا

 يلهم دا لون في نطاق امتداد الحماية من االعتداء أو التهديد به.

ولو فرض أن للقائم بتطبيق أحكام النظام قرابة من الرضاع، يأخ من الرضداع أو أب 

مددددددن الرضددددددداع، فدددددددال يبعدددددددد أن يكدددددددون دا دددددددال فددددددي نطددددددداق الحمايدددددددة، ألن " الرضددددددداع فدددددددي معندددددددح 

 ، في بعا األحكام. (2)القرابة"

ذلك تمتددددُّ الحمايدددة ملمتلكدددات القدددائمين علدددى تطبيدددق أحكدددام النظدددام، وذلدددك لدددنف  وكددد

املقصدددددد، وهدددددو أال تتخدددددذ التنظيمدددددات اإلرهابيدددددة االعتدددددداء علدددددى املمتلكدددددات أو التهديدددددد بددددده، 

وسددديلة إل افدددة القدددائمين علدددى تطبيدددق النظدددام ومدددن ثدددم مدددنعهم عدددن أداء مهدددامهم، أو تتخدددذ 

 أعمالهم.سبيال لالنتقام مةهم بسبب أداء 

واملمتلكددددات، جمدددد  ممتلددددك، و ددددي األمددددوال واألتددددياء واألغددددراض واألعيددددان ال ددددي يمتلكهددددا 

، فيشدددمل ذلدددك األمدددوال املنقولدددة، يدددالنقود والسددديارات ونحوهدددا، والعقدددار يالبيدددت (3)الفدددرد 

 واملزرعة وغيرها.  

                                                           

 .76: 33انظر: املوسوعة الكوي ية،  (1)
 .226: 12الجويني، نهاية املطلب،  (2)
 .2124: 3انظر: عمر، د. أحمد مختار، "معجم اللغة العربية املعاصرة"،  (3)
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 املبحث الثالث

اإلرهاب ئم فحة جرامكا ظامناألفعال اجملرمة جتاه القائمني على تطبيق 

 ومتويله.

 

 املطلب األول

 األفعال اجملرمة يف الفقه اإلسالمي.

ددددة لتجددددريم االعتددددداء علددددى املكلفددددين مددددن قبددددل اإلمددددام  سم  
دلددددت النصددددوص الشددددرعية امل سة

بحفددددا األمددددن والتصدددددي ملواجهددددة أصددددحاب الشدددددرور والفكددددر اإلجرامددددي، علددددى تجددددريم يدددددل 

يددذاء أو اسددتهانة أو احتقددار لهددم عدددوان علددى الددنف  والعددرض واملددال، وعددن يددل فعددل فيدده إ

 حيث يفضتي ذلك إلى إسقاط هيبة اإلمام ودولة اإلسالم.

 ،  وعلى ما هو ضد املشروع(1)  ويطلق لفا " االعتداء والعدوان " على: مجاوزة حد ما

. وتجددددداوز حكدددددم الشدددددرع وإيقددددداع الفعدددددل (3)، فتجددددداوز املشدددددروع والواجدددددب يسدددددلح اعتدددددداء (2)

 .(4) ، أو هتك حرمة الشتيء، يل ذلك يسلح اعتداءامل لم على غير املستحق

فكددل فعدددل مددد لم تجددداه عمدددال اإلمدددام ونوابدده فدددي مجدددال حفدددا األمدددن ومكافحدددة اإلرهددداب، 

 فهو مجرم، ويل استهانة بمكانتهم وحرمة من نصبهم ويلفهم فهو اعتداء مجرم أيضا.

 ويمكن تعداد هذه األفعال املجرمة كما يأتي:  

 القتل، أو ما دونها بالضرب أو الجرح . االعتداء على النف  ب -

 االعتداء على املال، باإلتالف أو األ ذ. -

 االعتداء بالسب أو الشتم أو التهديد أو االحتقار.  -

                                                           

، قلعيي ،محمد رواس و قنيبي، حامد 150انظر:الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موستح، " الكليات"، ص  (1)

 .75صادق، "معجم لغة الفقهاء"، ص
 .49: 11، 52: 10انظر:السر ستي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ، "املبسوط "،  (2)
 .42: 3انظر: ابن حزم، أبو محمد علي بن محمد ،"اإلحكام في أصول األحكام"،  (3)
 .16: 2انظر: ابن أمير الحاج، محمد بن محمد، "التقرير والتحبير"،   (4)
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دي  -  
ة
االعتداء على أقاربه وأهل وده وتفته ممن قد يحمله على تر  ما يل  بده، وول

  .(1)عليه من عمل 

 ام السعودي.املطلب الثا ي: األفعال املجرمة في النظ

( علدددى ثالثدددة أفعدددال جرميدددة 46نددد  نظدددام مكافحدددة جدددرائم اإلرهددداب وتمويلددده فدددي املدددادة  

 تجاه القائمين على تطبيق أحكامه، و ي: 

 أوال: املقاومة.

واملقاومدددة فدددي اللغدددة: مفاعلدددة مدددن قددداوم، بمعندددح قدددام لددده فدددي الحدددرب واملصدددارعة، وقاومددده 

ل املعاصدددر يقدددال مقاومددددة، ويدددراد  هدددا املواجهددددة . وفددددي االسدددتعما(2)مقاومدددة أي غالبددده ونازلددده 

واملما عددددة والثبددددات فددددي ذلددددك، فمقاومددددة العدددددو مواجهتدددده، ومقاومددددة الجدددديش التصدددددي لدددده 

 . فاملقاومة تتضمن استعمال القوة وبلب الغلبة.(3)واملضادة له 

وعنددددد تددددراح القددددانون، يددددراد باملقاومددددة إحددددداه إيددددذاء بدددداملجني عليدددده عنددددد بريددددق اتخدددداذ 

موقفددا دفاعيددا موجهددا ضددد املجنددي عليدده عنددد قيامدده بعمددل ضددد الجددا ي أو إلفسدداد الجددا ي 

  .(4) شابه 

وعلدددى هدددذا فدددد ن مقاومدددة القددددائمين علدددى تطبيدددق أحكددددام نظدددام مكافحددددة جدددرائم اإلرهدددداب 

ده  لهد الء  وتمويله، تعندي قيدام الجدا ي بدأي  شداط دفدا ي تسدتخدم فيده القدوة والعند  موجَّ

حده ضررا  هم، أو إيذاء  لهم القائمين بتطبيق أحكام ال   .(5)نظام، ي 

، (1)وم  أن املنظم السعودي لدم يدن  علدى اسدتعمال القدوة والعند  فدي فعدل املقاومدة 

إال أن الداللددة اللغويددة تفيددد ذلددك، ولددي  مددن تددرط املقاومددة أن تكددون مصددحوبة بسددالح، 

                                                           

ويدل على ذلك املقصد الشر ي من حماية عمال اإلمام في حفا األمن، حيث يدل ذلك على حمايتهم من  (1)

  ثر ي دي لا الل بمقصد حفا األمن. يل م
 .504، 499: 12، ابن منظور، "لسان العرب"، 2017: 5انظر: الجوهري، "الصحاح"،  (2)
 .1879، 1875: 3انظر: عمر، "معجم اللغة العربية املعاصرة"،  (3)
 .166هاب"، ص: ، العادلي، "موسوعة القانون الجنا ي لار 964انظر: زغلول، "الجرائم اإلرهابية"، ص:  (4)
 انظر: املراج  السابقة. (5)
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وال يشدترط قددر فقد تكون بقوة الجسد بالضرب والدف  الشديد، وتمزيدق املالبد  مدثال، 

   .(2)محدد من جسامة الضرر الذي يصيب رجل السلطة العامة 

فاملقاومة  شاط إيجابي، فلو يانت ردة فعل الفرد تجاه رجل السلطة املكل  بتطبيق 

النظددام موقفددا سددلبيا، يددأن يمتندد  عددن االنقيدداد، أو يغلددق بابددا عددن القددبا عليدده، مددن غيدددر 

ة العامددة فدد ن ذلددك فيمددا يظهددر ال يعددد مقاومددة عمددل دفددا ي ي ددتج عندده ضددرر برجددل السددلط

 مجرمة.

ثانيا: االعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام أو عليى أحيد مين أقار يه 

 أو ممتلكاته.

االعتدددداء علدددى أحدددد القدددائمين علدددى تطبيدددق نظدددام مكافحدددة جدددرائم اإلرهددداب وتمويلددده، أو 

( مددددن 46ل املجرمددددة، بموجددددب املددددادة  علددددى أحددددد مددددن أقاربدددده، أو ممتلكاتدددده هددددو أحددددد األفعددددا

ك بمعندددح  النظدددام، ومفدددردة االعتدددداء فدددي اللغدددة:  دددي مصددددر الفعدددل، اعتددددك، واعتددددك وتعددددَّ

ددم، وعدددا عليدده اللدد ، أي سددرقه، 
م
ل
م
واحددد، يقددال عدددا عليدده، واعتدددك أي تجدداوز الحددد، وظ

ي والعددوان واالعتدداء: هدو الظلدم، و   
تجداوز مدا وعدا عليده أي وثدب بغيدر وجده حدق، فالتعددة

 .(3) ي بحي أن يقتصر عليه

ي، واالعتددددداء: إحدددداه إيددددذاء فعلدددي بدددداملجني   
وفدددي اصدددطالح تددددراح األنظمدددة يددددراد بالتعددددة

  .(4)عليه بفعدل هجدومي 

ده علددى   
ي فعددل إيجدابي ، يصدددر مدن الجددا ي، علدى سددبيل الهجدوم والقصددد املتوجة  

فالتعددة

، وال اعتبددار ه بددده أذك، أو ضددرر  لجسدددامة األذك الحاصددل ، فقددد يكدددون  املجنددي عليدده، يحددد 

التعددي علدى الحيداة، ب زهدداق الدنف ، وقدد يكددون علدى الحريدة بددالحب  والقيدد، وقدد يكددون 
                                                                       

( من 27كما فعل املنظم املصري حيث اتترط أن تكون املقاومة مصحوبة القوة والعن . انظر: املادة   (1)

 م.2015(، لعام 94قانون مكافحة اإلرهاب املصري، رقم  
 .166، 41ائية "، ص: ، العادلي، "املواجهة الجن964انظر: زغلول، "الجرائم اإلرهابية"، ص:  (2)
 .34، 33: 15، ابن منظور، "لسان العرب"،2421: 6انظر: الجوهري،"الصحاح"،  (3)
، العادلي، 963، زغلول، "الجرائم اإلرهابية"، ص: 116: 3انظر: جندي، عبد امللك، "املوسوعة الجنائية"، (4)

 .166"موسوعة القانون الجنا ي لارهاب"، ص: 
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علدددى الجسدددد بالضدددرب، أو الحدددرق، أو البصدددق، أو الوثدددوب وتمزيدددق املالبددد ، أو االسدددقاط 

  .(1)أرضا، كما ال يشترط أن يكون التعدي بسالح 

ن بتجدددداوز املشددددروع تجدددداه األمددددوال املحترمددددة، باأل ددددذ أو والتعدددددي علددددى املمتلكددددات، يكددددو 

 ت على صاحبه االنتفاع به. 
 الةهب أو التخريب واإلفساد، ونحو ذلك مما يفوة

ي؟ ، يلحدددا أن املدددنظم لدددم يشدددترط ذلدددك،   
وهددل يشدددترط وجدددود العنددد  والقدددوة فدددي التعدددة

قددوة، وال عندد ، فقددد يتحقددق األذك واألثددر الضددار بدداملجني عليدده ولددو لددم يصددحب االعتددداء 

يأن يكون االعتداء على سبيل الحيلة وال دعدة، وعليده فليسدت القدوة والعند  بشدرط فدي 

م، وإن يدددان ثدددم رأي لدددبعا تدددراح القدددانون يشدددترط ذلدددك، لدددئال يدددد ل  تحقدددق الفعدددل املجدددرَّ

  .(2)االعتداء ال في  يالبصق مثال في جريمة جسيمة يترتب علاها عقوبة مغلظة 

لجمددد  بدددين هدددذين الدددرأيين، إن املدددنظم لدددم يتطدددرق التدددتراط القدددوة وقدددد يقدددال فدددي سدددبيل ا

  -والعن ، ولكن املددلول اللغدوي لالعتدداء 
 
 مدن الشددة ال دي  -إذا يدان مباتدرا

 
يتطلدب قددرا

، فاالعتدداء إذا تدوافر فيده الهجدوم والوثدوب، وقصدد املعتددي القدائمم بحفدا 
 
تحده ضررا

بأحدددد مدددن أقاربددده أو  دددتيء مدددن ممتلكاتددده أذك،  األمدددن باملواجهدددة، واملنازعدددة، وأحدددده بددده أو

فهددو يدداف فددي تحقددق السددلو  الجرمددي، واسددتحقاق العقوبددة، فددالقوة الجسددمية بالدددف  أو 

اإللقددداء علدددى األرض، أو تمزيدددق املالبددد ، أو البصدددق فدددي الوجددده دا دددل فدددي حقيقدددة االعتدددداء 

ة والتخفددددي  ددددي املجددددرم، أمددددا االعتددددداء غيددددر املباتددددر فددددال يشددددترط فيدددده الشدددددة، لكددددون الحيلدددد

 فدي ظدرف ورقددي، وأرسدله لرجدل السددلطة 
 
ببيعدة هدذا االعتددداء، كمدا لدو قددام بوضد  سدم مددثال

 العامة، أو قام  فية بسرقة ممتلكاته وإ فاعها.

م هنا هو يل فعل هجومي يقوم به الجا ي تجاه أحد القائمين  وعلى هذا فالفعل املجرَّ

أو أحددددددد مددددددن أقاربدددددده أو  ددددددتيء مددددددن  علددددددى تطبيددددددق أحكددددددام نظددددددام جددددددرائم اإلرهدددددداب وتمويلدددددده،

 ممتلكاته، يتضمن إحداه أذك أو ضرر.

                                                           

 ابقة.انظر: املراج  الس (1)
 .116: 3انظر: جندي، عبد امللك، "املوسوعة الجنائية"،  (2)
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هديييد االعتييداء علييى أحييد القييائمين علييى تطبيييق أحكييام النظييام أو علييى أحييد  ثالثييا: الهد

 من أقار ه أو ممتلكاته.

د، بمعندددح  هديدددد مصددددر مدددن الفعدددل هددددَّ خويددد ، فالتَّ غدددة  دددي: التَّ
ُّ
هديدددد فدددي الل وحقيقدددة التَّ

وعد والتَّ    .(1)خوي  التَّ

وفدددي اصدددطالح تدددراح األنظمدددة، يدددراد بالتهديدددد: يدددل مدددا مدددن تدددأنه ترواددد  املجندددي عليددده، أو 

ٍ به 
  .(2)إلقاء الرعب في نفسه، أو إحداه ال وف عنده، بتوعده ب نزال ترة

، يكددون مددن تددأنه 
 
 ف أيضددا بأندده: توجيدده عبددارة أو مددا فددي حكمهددا للمجنددي عليدده عمدددا

وعددرة

ملجنددي عليدده، مددن ارتكدداب جريمددة بحقدده، أو  سددبة مددن إفشدداء أو إحددداه ال ددوف فددي نفدد  ا

هديد ضغ  على إرادة املجني عليه يرمي إلى تخويفده، (3) سبة أمور  ادتة بالشرف  . فالتَّ

  .(5)، بما يكرهه في نفسه، أو جسده، أو قريبة، أو ماله (4)أو توعده 

ام النظدددام يعندددي: توجيددده فتهديدددد القدددائم علدددى مواجهدددة الجدددرائم اإلرهابيدددة، وتطبيدددق أحكددد

قددددددول أو فعددددددل أو إتددددددارة مفهومددددددة باالعتددددددداء عليدددددده أو علددددددى أحددددددد مددددددن أقاربدددددده أو  ددددددتيء مددددددن 

 ممتلكاته، بغرض تخويفه أو منعه من أداء عمله.

فقددددددد يكددددددون هددددددذا التهديددددددد صددددددريحا بددددددالقول، مشددددددافهة، أو بواسددددددطة رسددددددول، أو كتابددددددة 

أو فعددددل مددددا يدددددل علددددى إمكددددان  باالعتددددداء، وقددددد يكددددون بالفعددددل يدددد بالق رصدددداص فددددي الهددددواء،

الوصدول إليده وإلحدداق األذك بده، وقدد يكددون باإلتدارة ياإلتددارة إلدى رقبتده كنايددة عدن القتددل، 

 .(6)أو إلى اليد إتارة إلى القط  ونحو ذلك 

                                                           

 .433: 3، ابن منظور، "لسان العرب"، 325انظر: الرازي،" مختار الصحاح"، ص:  (1)
 .137انظر: الشي ، عبدالقادر، "ترح قانون العقوبات، القسم ال اص"، ص:  (2)
 .428اص واألموال"، ص: انظر: عبيد، ر وف، " جرائم االعتداء على األ   (3)
 .167انظر: العادلي،" موسوعة القانون الجنا ي لارهاب"، ص: (4)
 انظر: املراج  السابقة  (5)
، املفيز، إبراهيم محمد، "االعتداء على 167انظر: العادلي، " موسوعة القانون الجنا ي لارهاب"، ص: (6)

ناي  العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة املوظ  العام، دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة 

 ، 65م، ص:2006الجنائية، 
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واشددددترط فددددي الشددددتيء املهدددددد بدددده أن يكددددون علددددى قدددددر مددددن الجسددددامة، وأن يكددددون ذا ضددددرر 

، وال واضدددح، ومدددردُّ ذلدددك للعدددرف، فلدددو يدددان التهد
 
عدددد عرفدددا اعتدددداء  مددد ثرا يدددد بشدددتيٍء تافدددٍه ال ي 

د به، فهو غير دا ل في نطاق هذا التجريم   
دة   .(1)يجلب عادة ال وف ملن ه 

ومقصدددد تجدددريم هدددذا الندددوع مدددن التهديدددد هدددو مدددنح القدددائمين علدددى تطبيدددق نظدددام مكافحدددة 

الحمايددددة  جددددرائم اإلرهدددداب وتمويلدددده مزيدددددا مددددن األمددددان عنددددد قيددددامهم بمهددددامهم، ومزيدددددا مددددن

الجنائيدددددة مدددددن يدددددل مدددددا يسدددددبب لهدددددم األذك، املدددددادي واملعندددددوي، وفدددددي ذلدددددك ضدددددمان بددددد ذن هللا 

 ملكافحة أتم لهذه الجرائم ال ي ينال ضررها املصالح الكبرك املرعية ترعا.

املبحددث الرابدد : القصددد الجنددا ي فددي الجددرائم املوجددة للقددائمين علددى تطبيددق أحكددام نظددام 

 له.مكافحة جرائم اإلرهاب وتموي

 

                                                           

 .964انظر: زغلول، "الجرائم اإلرهابية"، ص:  (1)
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 املطلب األول

 القصد اجلنائي يف الفقه اإلسالمي.

فددددددي الفقدددددده اإلسددددددالمي يشددددددترط فددددددي الجنايددددددات املوجبددددددة للعقوبددددددة تددددددربان، همددددددا: العلددددددم، 

واال تيددار بالقدددرة علددى التحددرز مددن سددبب الجنايددة، قددال القرافددي:" وبعددا األسددباب يشددترط 

ل مددر ونحددوه ممددا هددو سددبب فيده العلددم والقدددرة وهددو يددل مددا يددان فيدده جنايدة يالزنددا وتددرب ا

للعقوبة  ف ن قواعد الشرع تتقاضتح أنه ال يعاقب من لم يقصد املفسدة، ولم يشعر  هدا 

 .(1)إذا وقعت بغير كسبه، ولذلك اتترط في يل سبب هو جناية: العلم والقدرة "

 .(2)وقد اتفق العلماء على أن العلم واال تيار تربان الستحقاق العقوبة 

لتحقددددق القصددددد الجنددددا ي فددددي الفقدددده اإلسددددالمي فددددي جددددرائم املقاومددددة وعلددددى هددددذا فيشددددترط 

 واالعتداء تجاه القائمين على تطبيق نظام مكافحة اإلرهاب وتمويله،  تربان: 

م، بددأن يعلددم أن مددا  األول: العلددم، الددذي يتحقددق بدده القصددد والنيددة الرتكدداب الفعددل املجددرَّ

م هدددو مقاومدددة أو اعتدددداء محدددرم، يأتيددده مدددن فعدددل تجددداه القدددائمين علدددى تطبيدددق أحكدددام النظدددا

وأن يعلم أن ه الء األ د اص هدم مكلفدون مدن قبدل ولدي األمدر باألعمدال ال دي يقومدون  هدا، 

وأن تصدددرفهم هدددو بموجدددب هدددذه الواليدددة الشدددرعية، فلدددو يدددان الجدددا ي يقدددوم بعمدددل مشدددروع 

فحصل به اعتداء علدى جهدة ال طدأ علدى أحدد عمدال اإلمدام ونوابده املكلفدين بحفدا األمدن، 

فهنددا ي تفددي العلددم وتكددون الجنايددة  طددأ، وكددذلك لددو لددم يعلددم الجددا ي بصددفة املجنددي عليدده، 

و ي أنه من عمال اإلمدام ونوابده فهندا تكدون الجنايدة جنايدة عامدة، وليسدت متوجهدة لعمدال 

 اإلمام ونوابه. 

 
 
 لفعلدده، غيددر مكددره، فلددو يددان الجددا ي مكرهددا

 
الثددا ي: أن يكددون املقدداوم أو املعتدددي مختددارا

 ن صدددفة العمدددد تفدددوت، وكدددذلك لدددو يدددان إيقددداع الضدددرر بددداملجني عليددده علدددى سدددبيل ال طدددأ فددد

 دون قصد.

                                                           

 .80القرافي، "ترح تنقيح الفصول"، ص: (1)
 1، الشافعي، "األم"، 312: 14، القيروا ي، "النوادر والزيادات"، 4: 5انظر: ابن نجيم، "البحر الرائق"،  (2)

 .58: 9، ابن قدامة، "املغني"، 178:
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 املطلب الثاني

 القصد اجلنائي يف النظام السعودي.

األفعال الجرمية املوجهة للقدائمين علدى تطبيدق أحكدام نظدام مكافحدة جدرائم اإلرهداب، 

، والقصددد (2) ر القصددد الجنددا يلهددا فددي تددوف (1)تعددد جددرائم عمديددة، ويتمثددل الددركن املعنددوي 

  .(3)الجنا ي العام فاها ال بد من قيام عنصريه، وهما: العلم، واإلرادة 

فالقصد الجنا ي في هذه الجرائم هو: اتجاه إرادة الجدا ي إلدى القيدام باألفعدال الجرميدة 

 املتمثلدددة فدددي مقاومدددة أحدددد القدددائمين علدددى تطبيدددق أحكدددام نظدددام جدددرائم اإلرهددداب وتمويلددده، أو

االعتدددداء أو التهديدددد باالعتدددداء عليددده أو علدددى أحدددد أقاربددده أو  دددتيء مدددن ممتلكاتددده، مددد  علمددده 

 وبذلك يتحقق عنصرا القصد الجنا ي، وهما:  (4) هذه األفعال والوقا   وتصوره لها 

العلددم: بددأن يكددون الجددا ي عاملددا بمددا يصدددر عندده مددن سددلو  إجرامددي، وعاملددا بصددفة  -1

أحد القائمين على تطبيدق أحكدام نظدام مكافحدة جدرائم اإلرهداب، أو  املجني عليه، و ي أنه

أندده أحددد أقاربدده، أو  ددتيء مددن ممتلكاتدده. فلددو يددان الجددا ي ال يعلددم أن مددا يصدددر مقاومددة أو 

اعتدددداء مجدددرم، أو ال يعلدددم صدددفة املجندددي عليددده بأنددده أحدددد امل دددولين نظامدددا بتطبيدددق أحكدددام 

لددددم يتخلدددد ، وبددددذلك ال يتحقددددق القصددددد نظددددام مكافحددددة جددددرائم اإلرهدددداب، فدددد ن عنصددددر الع

                                                           

يقصد بالركن املعنوي للجريمة: توافر العناصر والرواب  النفسية بين ماديات الجريمة ومرتكبها، بأن  (1)

تتجه إرادته إلى فعل الجريمة م  سيطرته النفسية على إرادته وو ي يامل  ها. انظر: حسني، د. محمود 

، بكري، د. بكري يوس ، "قانون العقوبات، القسم العام"، ص: 250الفقه الجنا ي اإلسالمي"، ص:  نجيب،

569. 
القصد الجنا ي هو: العلم بعناصر الجريمة املادية، واإلرادة املتجهة لتحقيق هذه العناصر أو قبولها،  (2)

وهذا هو القصد الجنا ي العام. انظر: السعيد، أد. يامل، "ترح األحكام العامة في قانون العقوبات"، 

، بكري، "قانون العقوبات 88، حسني، د. محمود نجيب، "النظرية العامة للقصد الجنا ي"، ص: 280ص:

 .573القسم العام "، ص
ويراد بالعلم هنا: العلم بعناصر الجريمة ووقا عها كما حددها القانون. واإلرادة: اتجاه إرادة الجا ي إلى  (3)

املراج  السابقة، وأيضا: أبو عفيفة، "ترح قانون العقوبات، السلو  الجرمي، وإلى ن يجته أو توقعها. انظر: 

 .281، السعيد، "األحكام العامة في قانون العقوبات "، ص: 334، 333القسم العام"، ص:
 .169انظر: العادلي، "املوسوعة الجنائية لقانون اإلرهاب"، ص:  (4)
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الجنددددددا ي فددددددي هددددددذه الجريمددددددة، وذلددددددك مثددددددل أن يباغتدددددده رجددددددال األمددددددن فدددددديظن أنهددددددم لصددددددوص 

فيقاومهم أو يعتدي علاهم، أو يقوم بعمدل مشدروع فيقد  بده اعتدداء علدى رجدال األمدن علدى 

 سبيل ال طأ.

لمدده بتجددريم وال يدد ثر فددي عنصددر العلددم أمددا ادعدداء نفددي العلددم بالنظددام، بددأن يددد ي علددم ع

النظدددام لسدددلو  املقاومدددة واالعتدددداء والتهديدددد بددده، فالقاعددددة النظاميدددة تقضدددتي بدددأن العلدددم 

بالنظام والقانون أمدر مفتدرض مدن حدين وقدت العمدل بده، وال يرفد  املسد ولية الجنائيدة وال 

 .(1)ينفي القصد الجنا ي ادعاء عدم العلم 

رامدددي املحددددد فدددي النظدددام، و دددي اإلرادة: بدددأن تتجددده إرادتددده إلدددى ارتكددداب السدددلو  اإلج -2

، فلدددددو جدددددرت الجنايدددددة علدددددى سدددددبيل ال طدددددأ أو اإلكدددددراه فددددد ن (2)أفعدددددال املقاومدددددة أو االعتدددددداء 

              عنصر اإلرادة يتخل  وبالتالي ال يتحقق القصد الجنا ي.

 

                                                           

، أبو عفيفة، بالل، "ترح قانون 295ص: انظر: السعيد، "ترح األحكام العامة في قانون العقوبات"،  (1)

 .330العقوبات، القسم العام"، ص:
 .964انظر: زغلول، "الجرائم اإلرهابية"، ص:  (2)
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 املطلب الثاني

 القصد اجلنائي اخلاص.

أحكددام نظددام مكافحددة جددرائم  فددي الددن  النظددامي املجددرم ملقاومددة القددائمين علددى تطبيددق

اإلرهددداب، نجدددد أن املدددنظم ربددد  بدددين هدددذه األفعدددال املجرمدددة وبدددين صدددفة املجندددي عليددده حيدددث 

حددددد صدددفته بدقدددة، و دددي يونددده " أحدددد القدددائمين علدددى تطبيدددق أحكدددام النظدددام، أو علدددى أحدددد 

. وقد استظهر من هذا بعا الباحثين اتدتراط تدوفر قصدد  داص (1)أقاربه أو ممتلكاته" 
ي جددرائم مقاومددة أو االعتددداء علددى القددائمين مكافحددة جددرائم اإلرهدداب، ووجدده ذلددك: أن فدد (2)

هددذا الددرب  يفيددد وجددود صددلة بددين الجريمددة وبددين يددون املجنددي عليدده هددو أحددد القددائمين علددى 

تطبيق أحكام النظام، وهدذا يسدتلزم أن تكدون أفعدال املقاومدة واالعتدداء ذات صدلة بقيدام 

ي  دددددول لهدددددم النظددددام ممارسدددددتها بتطبيدددددق أحكامددددده، ومدددددن ذلدددددك املجنددددي علددددداهم بأعمدددددالهم ال ددددد

يتحددد القصدد الجندا ي ال داص، وهدو: وجدود نيدة لددك الجدا ي بمند  القدائمين علدى تطبيددق 

  .(3)النظام من أداء أعمالهم 

ويرك بعا الباحثين أنه ال حاجة التتراط قصد جنا ي  اص، وأن فائدة الرب  بدين 

املجندددددي علددددداهم  دددددي أن تكدددددون الجنائيدددددة بسدددددبب قيدددددامهم األعمدددددال الجرميدددددة هندددددا وبدددددين صدددددفة 

  .(4)بتطبيق أحكام النظام وفق ا تصاصهم الوظيفي 

ويمكن أن نلحا أن الفارق بين هذين الرأيين يسير  من الناحية التطبيقيدة، وذلدك أن 

االعتدداء علددى القدائم بتطبيددق أحكدام نظددام مكافحددة جدرائم اإلرهدداب، إذا يدان بسددبب أدائدده 

لجدددا ي فدددي الحقيقدددة يتجدددده لن يجدددة معيندددة، و دددي منعدددده أو منددد  زمالئددده مدددن القيددددام لعملددده فا

                                                           

 /2 /19( بتاري  21( من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله، الصادر باملرسوم امللكي رقم  46املادة   (1)

 ه.1439
ادة الجا ي إلى غاية معينة لهدف إلى تحقيقها، فهو باعث  اص يدف  القصد الجنا ي ال اص هو: اتجاه إر  (2)

، السعيد، "ترح األحكام العامة في 582النية إلى الفعل الجرمي. انظر: بكري، "قانون العقوبات العام"، ص: 

 .290قانون العقوبات"، ص:
 .964زغلول، "الجرائم اإلرهابية"، ص:  (3)
 .169، 167ة لقانون اإلرهاب"، ص: العادلي، " املوسوعة الجنائي (4)



  احلماية اجلنائية املوضوعية 

 

 ةبدمياط اجلديد للبنني بيةلعراجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية وا
1283                                                                       

        
 

 م2021العدد التاسع 

بمهدددددامهم وأعمدددددالهم فدددددي مواجهدددددة جدددددرائم اإلرهددددداب وتمويلددددده، وإن يدددددان الدددددرأي الثدددددا ي الدددددذي 

يشترط السببية قد يكون أصرح في مدة الحماية له الء القائمين على تطبيق النظام إلدى مدا 

علددداهم املجدددرم بدددداف  االنتقدددام بسدددبب قيدددامهم بكشددد  بعدددد تدددركهم الوظيفدددة، بدددأن يعتددددي 

 جريمته اإلرهابية أو تنفيذ العقوبة بحقه. 
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 املبحث اخلامس

فحة جرائم ظام مكانكام أح العقوبات املقررة محاية للقائمني على تطبيق 

 ودي.لسعاإلرهاب ومتويله يف الفقه اإلسالمي والنظام ا

 

 املطلب األول

 فقه اإلسالمي.العقوبات املقررة يف ال

: العقو ة الحدية .
ً
 أوال

جرائم مقاومة القائمين على تطبيق أحكدام نظدام مكافحدة جدرائم اإلرهداب وتمويلده، أو 

االعتدددداء علددداهم أو علدددى أقدددار هم أو ممتلكددداتهم، قدددد تسدددتجم  األوصددداف الشدددرعية لجريمدددة 

حقيقدددددة  الحرابددددة، فتكدددددون عقوبتهدددددا حي ئددددذ  دددددي إقامدددددة حددددد الحرابدددددة، وسنوضدددددح فيمددددا يلدددددي

 جريمة الحرابة، وعقوبتها في الفقه اإلسالمي: 

  :حقيقة جريمة الحرابة -1

ا تلددد  الفقهددداء رحمهدددم فدددي تعريددد  جريمدددة الحرابدددة، وذلدددك تبعدددا ال دددتالفهم فدددي بعدددا 

 الشروط واألوصاف امل ثرة في حقيقتها الشرعية، وفيما يلي بعا تعريفاتهم:

ددى : مددن أجمدد  تعريفددات الحنفيددة للحرابددة قددول بعضددهم -
م
ل ددال  عم
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من تعريفات املالكية قولهم  ي:" ال روج إل افة سبيل أل ذ مال محترم بمكابرة  -

وال يل ال إلمدددددرة  فيدددددة، أو ملجدددددرد قطددددد  السدددددب قتلددددده، أو  وفددددده، أو إذهددددداب عقدددددل، أو قتدددددل

  .(2)" عداوة 

                                                           

 .164: 2الزبيدي، "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري"،  (1)
ة   508، ونصه في ترح حدود ابن عرفه للرصاع ، ص:  267:  10ابن عرفة، "امل تصر"،  (2)
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ونجد أن هذه التعريفات تبدين أن حقيقدة الحرابدة تتمثدل فدي قطد  الطريدق بمند  النداس 

ور فيدددده وإ افددددة أهلدددده، بددددال روج والبددددروز للطريددددق واعتددددراض الندددداس، وأن يكددددون ذلددددك املددددر 

  .(3)اعتمادا على القوة واملنعة واملغالبة واملجاهرة 

وأمدددا قصدددد أ دددذ مدددال الدددذي نددد  عليددده الفقهددداء فدددي تعريفددداتهم فلدددي  تدددربا فدددي جريمدددة 

 أغلبدددي، وذلدددك ألن إ افددد
 
 لهدددا، بدددل هدددو وصددد 

 
 ذاتيدددا

 
ة السدددبيل وقطددد  الحرابدددة، ولدددي  وصدددفا

الطريددق وتخويدد  الندداس بقصددد القتددل أو هتددك العددرض أتددد مددن التخويدد  بأ ددذ املددال، 

 يدددددد ل فدددددي الحرابدددددة 
 
، (4)وقدددددد نددددد  املالكيدددددة علدددددى أن اإل افدددددة ملنددددد  سدددددلو  الطريدددددق مجدددددردا

، (5)وكذلك ن  الشافعية في تعريفداتهم علدى أن التخويد  بالقتدل ومجدرد اإلرعداب حرابدة 

                                                           

 . 3:  8، نهاية املحتاج للرملي،   541: 2، ومثله في اإلقناع للشربيني ،  154: 4األنصاري ، "أسنح املطالب"، (1)
 .287: 4، وقريب منه تعري  اللجاوي في اإلقناع ،  159:  5"منت ح اإلرادات"،  البهوتي، (2)
: القدوري، "مختصر القدوري "، (3)

 
، املرغينا ي، "الهداية  211:  3انظر: التعريفات املتقدمة ، وانظر: أيضا

، 314: 6لجليل"، ، الحطاب، "مواهب ا238: 4، ابن رتد، "بداية املجتهد"، 375:  2ترح بداية املبتدي"،  

، البهوتي، "كشاف  456: 7، ابن مفلح، "املبدع"، 3:  8، الرملي، " نهاية املحتاج"،  164:  6الشافعي، "األم"،

 .149: 6القناع"، 
، ال ر تي، "ترح مختصر  314:  6، الحطاب، "مواهب الجليل"،   123: 12انظر : القرافي، "الذ يرة"،   (4)

 . 104: 8 ليل"، 
، الهيثلي، " تحفة  198: 5، الشربيني، "مغني املحتاج"،   156: 10: النووي، " روضة الطالبين"،  انظر (5)

 . 157: 9املحتاج"، 
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أيضددا علددى أن التخويدد  بانتهددا  الفددروج واألعددراض أولددى فددي الددد ول وندد  بعددا املالكيددة 

  .(1)في حقيقة الحرابة من التخوي  بأ ذ املال 

و هددذا فدد ن جددرائم املقاومددة واالعتددداء والتهديددد بدده علددى املكلفددين بحفددا األمددن وحمايددة 

 املصددالح العامددة قددد تسدددتجم  األوصدداف الشددرعية لجريمددة الحرابدددة املوجبددة للحددد، وذلدددك

 إذا تضمنت إرعابا وتخويفا للناس واعتمد مرتكبوها على نوع من القوة واملنعة واملغالبة.

 

 حد الحرابة : -2

اء   جدداء الددن  فددي كتدداب هللا جددل وعدددال علددى عقوبددة املحدداربين فددي قولدده تعدددالى: " دددزم ددا جم مم نَّ  إ 
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".داملائدة: يم  ح   [.34، 33رم

فدددذكر تعدددالى عقوبدددات القتددددل والصدددلب وقطددد  األيددددي واألرجددددل مدددن  دددالف والنفدددي مددددن 

األرض، وقدددد ا تلدددد  الفقهددداء رحمهددددم هللا فدددي كيفيددددة تطبيدددق هددددذه العقوبدددات، فهددددل يكددددون 

 بيةها، أم أنها مرتبة حسب ببي
 
 عة الجريمة وجسامتها، ولهم في ذلك قوالن: اإلمام مخيرا

األول: أن العقوبددات مرتبددة حسددب الجدددرم الصددادر عددن املحددداربين، وهددذا قددول الحنفيدددة 

والشددددافعية والحنابلددددة، فدددد ن أ دددداف السددددبيل فقدددد  مددددن غيددددر أ ددددذ مددددال وال قتددددل، نفددددي مددددن 

ل، وإن أ ذ ت 
 
ل، ق تم

م
دل  األرض، وإن أ ذ ماال قطعت يده ورجله من  الف ، وإن ق تم

م
ماال وق

                                                           

، الدسوقي، "حاتية  156: 6، القرببي، "الجام  ألحكام"،  95: 2انظر : ابن العربي، "أحكام القرآن"،  (1)

 . 348: 4الدسوقي على الشرح الكبير"، 



  احلماية اجلنائية املوضوعية 

 

 ةبدمياط اجلديد للبنني بيةلعراجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية وا
1287                                                                       

        
 

 م2021العدد التاسع 

ف ندده يقتددل ويصددلب عندددد الشددافعية والحنابلددة وأبددي يوسددد  ومحمددد صدداحبي أبددي حنيفدددة، 

  .(1)وعند أبي حنيفة لامام أن يقطعه ثم يقتله ويصلبه، وله أن يقتله ويصلبه دون قط  

القدددول الثدددا ي: أن اإلمدددام يجتهدددد ويتخيدددر مدددن هدددذه العقوبدددات مدددا يدددراه محققدددا للمصدددلحة 

ول املالكيددة، فدد ن قتددل املحددارب فاإلمددام مخيددر بددين قتلدده وصددلبه، أو قتلدده الشددرعية، وهددو قدد

فق ، وإن أ ذ املال، فاإلمام مخير بين قتلده أو صدلبه أو قطعده، وإن أ داف السدبيل مدن 

غيدددر قتدددل وال أ دددذ مدددال فلامدددام قتلددده أو صدددلبه، أو قطعددده مدددن  دددالف أو نفيددده مدددن األرض، 

  .(2)رأي وتدبر، أو  الف ذلك  وذلك بحسب  طر املحارب وضرره ويونه ذا

 ثانيا: العقو ة التعزيرية:

إذا لدددم تسدددتجم  جريمدددة االعتدددداء علدددى القدددائمين بحفدددا األمدددن ومواجهدددة جدددرائم اإلرهدددداب 

تروط جريمة الحرابة  ف نها حي ئذ تكون من الجرائم التعزيرية، والحق فاها حق لعمدوم 

ا  دي قاعددة الشدراعة فدي الجدرائم التعزيريددة، ويتدولى اسد يفاءها وتقدديرها اإلمدام، كمدداملسدلمين، 

حيث يعرف الفقهاء التعزير بأنه: "تأديب استصالح وزجر على ذندوب لدم يشدرع فاهدا حددود، وال 

 .(3)كفارات"

 .(4)واعرفها بعضهم بأنها: "العقوبة املشروعة على جناية ال حد فاها "

ة لدددم يدددن  الشدددرع علددددى وعقوبدددة التعزيدددر مشدددروعة، ومتفدددق علددددى مشدددروعيتها، فدددي يدددل جنايدددد

وعلددى هددذا فدد ن السددلطة فددي تقدددير (1)تقددديرها، بحددد أو قصدداص، ويكددون تقددديرها راجدد  للحدداكم 

                                                           

، املز ي، " مختصر 93: 7، الكاسا ي، " بدا   الصنا  "، 211: 3قدوري، " مختصر القدوري "، انظر: ال (1)

، البهوتي، "ترح منت ح 145: 9، ابن قدامة، "املغني"، 366: 3، الشيرازي، "املهذب"، 372: 8املز ي"، 

 .381: 3اإلرادات"، 
، ال ر تي، "ترح ال ر تي على 126: 12ذ يرة"، ،  القرافي، "ال239: 4انظر: ابن رتد، " بداية املجتهد"،  (2)

 .106: 8مختصر  ليل"، 
، وقريب منه 288: 2ابن فرحون، إبراهيم بن علي، "تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام"، (3)

، ولم 279، وأبو يعلى في "األحكام السلطانية "، ص:344تعري  املاوردي في "األحكام السلطانية"، ص:

 بعدم الكفارات.يقيداه 
 .137: 9ابن قدامة، "املغني"،  (4)
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عقوبات جرائم املقاومة واالعتداء والتهديد به علدى القدائمين علدى مواجهدة جدرائم اإلرهداب راجد  

 .(2)لامام 

محققددا لزجددر الجندداة  ولدده تقددديرها بحسددب مددا ي ددتج عةهددا مددن ضددرر، وأثددر، وبحسددب مددا يددراه 

 .غيرهم 

، (4)، والحدب  (3)وله أن يختار ما يحقق املصلحة الشرعية من العقوبات املشروعة، كعقوبدة الجلدد 

 .(6)، والقتل  (5)والنفي من األرض 

 

 

 

                                                                       

حكى االتفاق على مشروعة التعزير غير واحد من العلماء، انظر: ابن تيمية، "مجموع فتاوك تي  اإلسالم  (1)

، ابن نجيم، 289: 2، ابن فرحون، "التبصرة"، 93، ابن القيم، "الطرق الحكمية" ص402: 35ابن تيمية 

 .46: 5"البحر الرائق"، 
 .286انظر: املرزوقي، د. محمد بن عبد هللا، "تقييد السلطة القضائية"،ص: (2)
اتفق الفقهاء على مشروعية التعزير بالجلد، وا تلفوا في حده األعلى. انظر: السمرقندي، عالء الدين  (3)

ملبتدي".  القاهرة: ، املرغينا ي، علي بن أبي بكر الفرغا ي، "بداية ا143: 3أحمد بن محمد، "تحفة الفقهاء"، 

،  ليل،  ليل بن إسحاق، "التوضيح في 118: 12، القرافي، "الذ يرة"، 110مكتبة محمد علي صبح(، ص: 

، الشربيني، محمد بن أحمد، "مغني 373: 3، الشيرازي، "املهذب"، 336: 8ترح مختصر ابن الحاجب"، 

 .427: 7، ابن مفلح، "املبدع"، 111: 4 ، ابن قدامة،" الكافي في فقه اإلمام أحمد"،524: 5املحتاج"، 
، البابرتي، "العناية ترح 65: 7و ي مشروعة عند عامة الفقهاء. انظر: الكاسا ي، "بدا   الصنا  "،  (4)

، 504: 4، الدردير، محمد بن أحمد، "الشرح الصغير"،118: 12، القرافي، "الذ يرة"، 344: 5الهداية"، 

، النووي، "روضة 362: 17ك بن عبد هللا، "نهاية املطلب في دراية املذهب"، الجويني، إمام الحرمين عبد املل

 .270: 4، اللجاوي، موستح بن أحمد، "اإلقناع"،178: 9، ابن قدامة، "املغني"، 174: 10الطالبين"، 
، العيني، بدر الدين محمود 45: 9و ي عقوبة مقررة عند عامة الفقهاء. انظر: السر ستي، "املبسوط"،  (5)

، املاوردي، "األحكام 291: 2، ابن فرحون، "تبصرة الحكام"،288: 6ن أحمد، "البناية ترح الهداية "، ب

، أبو يعلى، 112، ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، "فتاوك ابن الصالح"، ص:344السلطانية"، ص: 

 .128: 6، البهوتي، "كشاف القناع"، 297"األحكام السلطانية"، ص:
شروعية القتل تعزيرا  ملن  رج على جماعة املسلمين عدد من أهل العلم: انظر: ابن فرحون، ذهب إلى م (6)

: 28، ابن تيمية، "مجموع الفتاوك"، 241: 12، النووي، "ترح صحيح مسلم"، 206: 2"تبصرة الحكام"، 

108. 
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 املطلب الثاني

 العقوبات املقررة يف النظام السعودي.

 الفرع األول: العقو ات األصلية.

( علدى أنده :" يعاقدب بالسدجن 46إلرهداب وتمويلده فدي املدادة   ن  نظام مكافحة جرائم ا

مدة ال تزيد على  عشر( سنوات وال تقل عن  ثاله( سنوات، يل مدن أعداق سدير التحقيدق 

أو املحاكمددة، أو قدداوم أو اعتدددك أو هدددد باالعتددداء علددى أحددد القددائمين علددى تطبيددق أحكددام 

بدددة السدددجن مددن ثددداله سددنوات إلدددى عشدددر النظددام، أو علدددى أحددد أقاربددده أو ممتلكاتدده" ، فعقو 

ملدن ارتكددب هدذه السدلوكيات املجرمدة تجداه القدائمين علددى  (1)سدنوات،  دي العقوبدة األصدلية

تطبيدددددق أحكدددددام نظدددددام مكافحدددددة جدددددرائم اإلرهددددداب وتمويلددددده، و دددددي مقددددداومتهم أو االعتدددددداء أو 

ظددددام التهديددددد بدددده علدددداهم أو علددددى أحددددد مددددن أقددددار هم أو  ددددتيء مددددن ممتلكدددداتهم. وقددددد سددددل  الن

 املحكمة الجزائية امل تصة في تقدير العقوبة وفق حدلها األعلى واألد ى.

وقدددددد يبددددددو للوهلدددددة األولدددددى أن هدددددذه العقوبدددددة ت سدددددم بشدددددتيء مدددددن ال فدددددة، و صوصدددددا إذا 

قورندددت بمدددا قدددرره املدددنظم املصدددري فدددي قدددانون مكافحدددة اإلرهددداب حيدددث قدددرر أن العقوبدددة  دددي 

  .(2)السجن املشدد مدة ال تقل عن سب  سنوات 

 ولكن يزول هذا اإلتكال بأمرين: 

األول: أن هذه العقوبة مقدرة للحق العدام فدي الظدروف العاديدة، ال اليدة مدن الظدروف 

، أمددا فددي حددال تددوفر حددق  دداص للمجنددي عليدده ب صددابة أو جددرح، أو -كمددا سدديأتي –املشددددة 

 نحوه ف نه ينظر وفق قواعد الشراعة في القصاص. 

فددددي حالددددة عدددددم اسددددتكمال تددددروط حددددد الحرابددددة، أمددددا إذا الثددددا ي: أن هددددذه العقوبددددة  ددددي 

تددوفرت تددروط حددد الحرابددة فدد ن القاضددتي يطبددق حي ئددذ عقوبددة الحددد وفقددا ألحكددام الفقدده 

                                                           

جريمة، وال بد أن ين  علاها يراد بالعقوبة األصلية في القانون الجنا ي: العقوبة املقرر أصال ملن يرتكب ال (1)

الحكم صراحة من غير تعليق على عقوبة أ رك، ومن أمثلتها اإلعدام والسجن والحب  والغرامة. انظر: 

 .649، السعيد، "ترح األحكام العامة"، ص: 2208: 3سكيكر، محمد علي، "املدونة الجنائية الشاملة"، 
 (.27م املادة   2015م ( لعا94قانون مكافحة اإلرهاب املصري، رقم    (2)
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اإلسدددالمي، كمدددا نصدددت املدددادة األولدددى مدددن نظدددام اإلجدددراءات الجزائيدددة ال دددي تدددن  علدددى أندددده :" 

دددا ملدددا دل تطبدددق املحددداكم علدددى القضدددايا املعروضدددة أمامهدددا أحكدددام الشدددراعة اإلسددد المية، وفق 

عليدده الكتدداب والسددنة، ومددا يصدددره ولددي األمددر مددن أنظمددة ال تتعددارض مدد  الكتدداب والسددنة، 

  .(1) وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام"

 الفرع الثاني: الظروف املشددة.

(، علددى الظددروف املشددددة املصدداحبة 50ندد َّ نظددام مكافحددة جددرائم اإلرهدداب فددي املددادة   

للجدرائم الدورادة فدي النظدام، وباستحضدارها هندا فد ن جدرائم مقاومدة القدائمين علدى تطبيدق 

أحكددام نظددام مكافحددة جددرائم اإلرهدداب وتمويلدده، أو االعتددداء أو التهديددد باالعتددداء علدداهم أو 

د في الظروف التالية :  دَّ
م
ش
 
 على أحد من أقار هم أو  تيء من ممتلكاتهم ت

إذا ندددتج عدددن الجريمدددة وفددداة  ددد   أو أكادددر، وسدددواء أيدددان  أوال: يعاقدددب الجدددا ي بالقتدددل

املتدوفى هدو املقصددود بالجنايدة أصدال بددأن يدان أحددد القدائمين علدى تطبيددق النظدام أو قربيدده، 

 أم يان من غيرهم كمرافق لهم، أو     من عامة الناس. 

ثانيددا: ال تقددل عقوبددة السددجن املقددررة فددي النظددام عددن نصدد  الحددد األعلددى لهددا وهددو عشددر 

  سددددددنوات  فددددددال تقددددددل عقوبددددددة السددددددجن عددددددن  مدددددد  سددددددنوات فددددددي أي مددددددن الحدددددداالت التاليددددددة:

 إذا اقترندددددددددددددددددددددددددددددت باسددددددددددددددددددددددددددددددتعمال أو إتددددددددددددددددددددددددددددددهار أي مددددددددددددددددددددددددددددددن األسددددددددددددددددددددددددددددددلحة أو املتفجددددددددددددددددددددددددددددددرات. -أ

 إذا ياندددددددددددددت مدددددددددددددن  دددددددددددددالل أحدددددددددددددد األنديدددددددددددددة أو املنظمدددددددددددددات غيدددددددددددددر الهادفدددددددددددددة إلدددددددددددددى الددددددددددددددربح. -ب

 إذا عاد الجا ي إلى ارتكاب الجريمة. -ج

ر ومن -د  في حكمهم الرتكاب الجريمة. استغالل القصَّ

 .(2)الفرع الثالث: العقوبات التكميلية ، والتبعية

 ن َّ نظام مكافحة اإلرهاب على عقوبة تكميلية لجرائم اإلرهاب وتمويله، و ي:

                                                           

 ه، املادة األولى. 1435/   1/  22( بتاري   2نظام اإلجراءات الجزائية الصادر مرسوم ملكي رقم   م/ (1)
العقوبة التكميلية:  ي عقوبة ثانوية ال توق  على املتهم بمفردها بل ملحقة بعقوبة أصلية، واشترط أن  (2)

، املن  من تحديد مكان اإلقامة، واملراقبة. انظر: أبو عفيفة، "ترح ين  علاها الحكم، ومن أمثلتها املصادرة

 .650، السعيد، "األحكام العامة"، ص:575قانون العقوبات، القسم العام"، ص: 
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(: "م  عدم اإل دالل بحقدوق الغيدر الحسدن النيدة، يصدادر 58فجاء في املادة  املصادرة: 

ددا إذا-بحكددم قضددا ي  مددا  -يانددت فددي حيددازة أو ملكيددة الجددا ي أو بددرف آ ددر بصددرف النظددر عمة

 يلي:

املتحصالت، ف ن ا تلطت بأموال اك سبت مدن مصدادر مشدروعة فيصدادر مةهدا مدا  -1

 يعادل القيمة املقدرة لها.

 الوسائ . -2

األمددددددوال املرتبطددددددة بددددددأي مددددددن الجددددددرائم املنصددددددوص علاهددددددا فددددددي النظددددددام أو ال ددددددي أعدددددددت  -3

 الستخدامها فاها ".

ى هذا فاألموال املستخدمة في جرائم مقاومة القائمين على تطبيق أحكام النظام، وعل

أو االعتددداء أو التهديددد باالعتدددداء علدداهم أو علدددى أحددد مدددن أقددار هم أو  دددتيء مددن ممتلكددداتهم، 

سدددواء أياندددت أمدددواال مرصدددودة لدددذلك أم ياندددت أعياندددا مدددن سددديارات وأسدددلحة ونحوهدددا ، يلهدددا 

هددا مددن الجددا ي وترفدد  يددده عةهددا، كمددا جدداء فددي املددادة األولددى مددن محددل للمصددادرة فتجددرد ملكيت

نظددام مكافحددة جددرائم اإلرهدداب بيددان حقيقددة املصددادرة بأنهددا:" التجريددد والحرمددان الدددائمان 

مدددددن األمدددددوال أو متحصدددددالت الجريمدددددة أو الوسدددددائ   بنددددداء  علدددددى حكدددددم قضدددددا ي صدددددادر مدددددن 

 .(1)محكمة مختصة" 

 نظام على عقوبتين هما:فقد ن  ال أما العقوبة التكميلية

 املن  من السفر للجا ي السعودي مدة تماثل مدة عقوبة السجن. ●

اإلبعدداد مددن اململكددة العربيددة السددعودية للجددا ي غيددر السددعودي وعدددم السددماح لدده  ●

 بالعودة مطلقا:

( من نظدام مكافحدة جدرائم اإلرهداب 53وقد جاء الن  على هاتين العقوبتين في املادة  

يمندددددد  السدددددددعودي املحكددددددوم عليددددددده بالسددددددجن فدددددددي أي مددددددن الجدددددددرائم  -1ه:" وتمويلدددددده، علددددددى أنددددددد

                                                           

، أبو عفيفة، "ترح 430وانظر: املجالي، نظام توفيق، "ترح قانون العقوبات، القسم العام"، ص:   (1)

 .593قانون العقوبات"، ص: 
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 -بعد انتهاء تنفيذ عقوبدة السدجن-املنصوص علاها في النظام من السفر إلى  ارج اململكة 

 مدة مماثلة ملدة عقوبة السجن املحكوم  ها عليه.

ي يبعدد غيدر السددعودي املحكدوم عليدده بالسدجن فدي أي مددن الجدرائم املنصددوص علاهدا فدد -2

 النظام عن اململكة بعد تنفيذ العقوبة املحكوم عليه  ها، وال يسمح له بالعودة إلاها.
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 اخلامتة
 توصل البحث إلى النتائج التالية: 

تدددوفر األسددداس الشدددر ي فدددي الفقددده اإلسدددالمي للحمايدددة الجنائيدددة للقدددائمين علدددى مكافحدددة  -1

دم واملددال والعددرض، وباعتبددار جددرائم اإلرهدداب واإلفسدداد، باعتبددار عددام وهددو يددونهم معصددومي الدد

  اص وهو يونهم عمال لامام ونواب له فيما يلون من أعمال.

قيددام األسدداس النظددامي للحمايددة الجنائيددة للقددائمين علددى تطبيددق أحكددام نظددام مكافحددة  -2

 جرائم اإلرهاب وتمويله.

يلتقي املقصد الشر ي والتنظيلي الحماية الجنائية القائمين على تطبيق أحكام نظدام  -3

مكافحة جرائم اإلرهاب، وهو ضمان قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، ومن  أي تأثير أو ضدغ  

 علاهم، وذلك ي ول ملكافحة أتم لجرائم اإلرهاب، وتحقيق أكمل لضرورة حفا األمن.

لددده وظيفتددده القيدددام علدددى تطبيدددق األحكدددام  -4  
محدددل الحمايدددة الجنائيدددة هدددو يدددل  ددد   تخوة

اإلرهدداب وتمويلدده، فكددل مددن أسددند إليدده النظددام مهمددة فددي سددياق الددواردة فددي نظددام مكافحددة جددرائم 

 مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله، وتمتد الحماية ألقار هم وممتلكاتهم.

يجدددرم الفقددده اإلسدددالمي يدددل عددددوان علدددى العددداملين فدددي مجدددال حفدددا األمدددن بتكليددد  مدددن  -5

 اإلمام، والعدوان علاهم هو اجتراء على هيبة اإلمام ودولة اإلسالم.

ضدددتح املقصدددد الشدددر ي والتنظيلدددي أن حمايدددة القدددائمين علدددى تطبيدددق أحكدددام النظدددام مقت -6

 تمتد ملا بعد تركهم للوظيفة والعمل الرسلي.

يجددددددرم النظددددددام السددددددعودي أعمددددددال املقاومددددددة واالعتددددددداء علددددددى القددددددائمين علددددددى مكافحددددددة  -7

ي اإلرهددداب، ويدددل مدددن هدددذين السدددلوكين هدددو  شددداط إيجدددابي ي دددتج عنددده إلحددداق أذك أو ضدددرر بددداملجن

علاهم، وال يشترط فاها استخدام السدالح وال القدوة الجسديمة، والفدرق بيةهمدا أن املقاومدة  دي رد 

فعل تجاه تصرف القائمين على تطبيق النظام عند قيامهم بمهامهم، أما االعتداء فهو تصدرف 

 ابتدا ي ضدهم.

لداهم إذا استجمعت جريمة مقاومدة القدائمين علدى تطبيدق أحكدام النظدام أو االعتدداء ع -8

 أوصاف جريمة الحرابة، ف ن عقوبتها حي ئذ  ي حد الحرابة.
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إذا لددددم تسددددتجم  هددددذه الجريمددددة األوصدددداف الشددددرعية لحددددد الحرابددددة ف ندددده تددددد ل تحددددت  -9

 قاعده العقوبات التعزيرية في الفقه اإلسالمي.

حدددددد النظددددام السددددعودي عقوبددددة أصددددلية لهددددذه الجريمددددة فددددي الظددددروف االعتياديددددة و ددددي  -10

 د عن عشر سنوات وال يقل عن ثاله سنوات.السجن بما ال يزي

لددددو اقترنددددت جريمددددة املقاومددددة واالعتددددداء علددددى القددددائمين علددددى مكافحددددة اإلرهدددداب بالقتددددل،  -11

 سواء ألحد مةهم أو أقار هم أو لغيرهم أثناء ارتكاب الجريمة ف ن العقوبة حي ئذ  ي القتل. 

االعتددداء يجعددل عقوبتهددا اسددتخدام السددالح فددي جريمددة املقاومددة أو االعتددداء أو التهديددد ب -12

 مشددة، بأن ال تقل عن  م  سنوات،  ي نص  الحد األعلى.
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 فهرس املراجع

 أوال: الكتب واملجالت العلمية: ●

، بغددددددداد: 1إبددددددراهيم، أكددددددرم  شددددددأت، "القواعددددددد العامددددددة فددددددي قددددددانون العقوبددددددات املقددددددارن، "،  ط .1

 م(.1998املكتبة القانونية، 

"فتداوك ابدن الصدالح"، تحقيدق د. موفدق عبدد القددادر. ابدن الصدالح، عثمدان بدن عبدد الدرحمن،  .2
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